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هُئت الخدسٍسالدولُت:
أ.ص ػواكغي الطاهغ

حامػت غباؽ لؿغوع زيكلت -الجؼائغ

أ.ص .دمحم بىهماف

حامػت غباؽ لؿغوع زيكلت -الجؼائغ

أ.ص .قاصي غضهان الكضًفاث

حامػت الكاعكت – إلاماعاث الػغبُت املخدضة.
حامػت دمحم ألاوٌ -وحضة –املؿغب

ص.مغاص بً نؿحر

حامػت الكاعكت  -الاماعاث الػغبُت املخدضة

أ.ص.غبض الحلُم مكغي

حامػت دمحم زُضع بؿىغة ,الجؼائغ

صً .ىؾف هانغ

الجامػت إلاؾالمُت الػاملُت مالحاًا

أ.ص .بىكغة اؾماغُل

حامػت غباؽ لؿغوع زيكلت -الجؼائغ

ص .حىاص الغباع

ولُت الػلىم اللاهىهُت و الاكخهاصًت و الاحخماغُت – حامػت ابً ػهغ بأواصًغ -املؿغب

ص.ملىزُت غماص
أ.ص ؾضعاوي طاعق

حامػت إلاؾىىضعٍت -مهغ
ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر ،املهضًت ،جىوـ

ص.غبض اللاصع لكلغ
ص .زحري مغجض ى غبض هللا

حامػت ؾُضي دمحم بً غبض هللا فاؽ -املؿغب
ولُت الحلىق حامػت ظفاع في ؾلطىت غمان

ص .حالٌ خؿً

حامػت املىهىعة بمهغ

أ.ص.غبض الىغٍم جافغوهذ

حامػت غباؽ لؿغوع زيكلت -الجؼائغ

ص.غبضاملجُض بىهحر

ؾُضي دمحم بً غبضهللا فاؽ-املؿغب

ص.ؾغوع طالبي

عئِؿت مغهؼ حُل البدث الػلمي

ص .وكأث اصواعص

مػهض الػبىع الػالي لإلصاعة والحاؾباث وهظم املػلىماث  -مهغ.

ص .همام اللىص ي
أ.ص .الفىعوي مهطفى

زغٍج حامػت خلب  -الجمهىعٍت الػغبُت الؿىعٍت
حامػت الحؿً ألاوٌ بؿطاث-املؿغب
حامػت ظفاع -ؾلطىت ُغمان

ص .دمحم ألاخمض قىار

حامػت صاع الػلىم -ولُت الحلىق  -الغٍاى  -اململىت الػغبُت الؿػىصًت

أ.ص هانغ زلُل حالٌ الػؿاف

حامػت البدغًٍ

أ.ص .هبُل الػبُضي

حامػت الىخاب  -ولُت اللاهىن الػغاق

أ.ص أخمض باي

حامػت باجىت  -1الجؼائغ

أ.ص .غبض الغخمان زلفي

حامػت بجاًت -الجؼائغ

ص .غبض الىغٍم واظم عجُل

حامػت طي كاع -الػغاق

ص .غبض اللاصع دمحم الضاه

حامػت هىاهكىط الػهغٍت مىعٍخاهُا
حامػت ابً زلضون جُاعث-الجؼائغ

ص .دمحم طلػذ ًضن

وػاعة الػضٌ  -حمهىعٍت مهغ الػغبُت

ص .بػلىقت قغٍف

الىُابت الػامت لضولت فلؿطحن

ص.ؾاصاث دمحم دمحم

حامػت الكاعكت إلاماعاث الػغبُت املخدضة

ص .مُثاق بُاث الًُفي

حامػت جىغٍذ  -الػغاق
ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت بؿىؾت الجمهىعٍت الخىوؿُت

ص.صبِص ي غلُلت

universitée Paris 8 France

ص.صكس ي دمحم

الجامػت ألاعصهُت  -ومغهؼ عبىع ألاكص ى للضعاؾاث والخضعٍب

هكام غبض الؿُض الهافي دمحم بضع الضًً

حامػت خلىان مهغ

دمحم املضوي

حامػت ظفاع ؾلطىت غمان

أ.ص .غبى غبض الهمض

ص .خؿيُت أخمض

أ.ص.ملني بً غماع

ص.غىاطف الطغوصي

الهُئت العلمُت للمجلت:
مً داخل الىطً
أ.ص ػواكغي الطاهغ
أ.ص بىهماف دمحم
أ.ص .جافغوهذ غبض الىغٍم
أ.ص .ملني بً غماع
أ.ص.بً مكغي غبض الحلُم
أ.ص .زلفي غبض الغخمان
أ.ص أخمض باي
أ.ص .كهىعي عفُلت
أ.ص .بىكغة ئؾماغُل
أ.ص .عاجي غبض الػؼٍؼ
ص .غثامىُت وىؾغ
أ.ص .بً ًىً غبض املجُض
أ.ص .بازىٍا اصعَـ
ص .اوهِس ي لُىضة
ص .غغقىف ؾفُان
ص .صمان صبُذ غماص
ص.بالت غماع
ص.بلػُضي غبض هللا
أ.ص .لخظاعي غبض الحم
ص .بىحىعاف غبض الؿاوي
أ.ص .عابحي لخًغ
ص .مؿػىصي هكام
ص .هظًغ قىقي
ص .بً غبض الػؼٍؼ مُلىص
ص .بً نؿحر مغاص
أ.ص.ػغبي غماع
ص.ؾلُم كط
ص .حباًلي نبرًىت
أ.ص .قػبان عيا
أ.ص.خُضوس ي غمغ
أ.ص.خىبت غبض اللاصع
أ.ص.خؿىهت غبض الؿني
ص .لىبحر غلي

حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت جُاعث
حامػت بؿىغة
حامػت بجاًت
حامػت باجىت 1
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت أصعاع
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت جبؿت
حامػت زيكلت
حامػت ألاؾىاط
حامػت الجلفت
حامػت جمجراؾذ
حامػت باجىت
حامػت جلمؿان
حامػت الىاصي
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت باجىت
حامػت باجىت
حامػت الىاصي
حامػت بؿىغة
حامػت زيكلت

ص .أوقً خىان
ص .جيىاقذ هماٌ
ص .بىخالت الطُب
ص .أوعوان هاعون
ص .بىؾاخُت الؿاًذ
أ.صٌ.ػِل جمام قىقي
ص .ؾاس ي دمحم فُهل
ص .ناولي غبض املالً
ص .طغاص طاعق
ص .هماٌ دمحم ألامحن
ص .هانغي ؾمحرة
ص .بً مباعن ماًت
ص .غطاء هللا جىفُم
ص .ػعمان هغٍم
ص .غبضلي خبِبت
ص .بً ميي هجاة
أ.ص.نالح ؾػُض
ص.ؾػُضي طاعق
ص .بىقىُىه غبض الحلُم
ص .مدمىصي ؾماح
أ.ص .بلىاضح الطُب
أ.ص.مىانغة غؼوػ
أ.ص.بً غمغان ئههاف
ص .خمص ي دمحم
ص.مالىُت هبُل
ص.جافغوهذ الهاقمي
ص.قىه دمحم
ص.غبابؿت دمحم
ص.أمحن الباع
ص.غبض الالوي ػٍيب
أ.ص.بلػمغي أهغم
ص.ؾػُض خفظاوي
ص .وػُمي غبض املىػم

حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت باجىت1
حامػت املضًت
حامػت جبؿت
حامػت بؿىغة
حامػت ؾػُضة
حامػت املؿُلت
حامػت خيكلت
حامػت جُاعث
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت حُجل
املغهؼ الجامعي بغٍىت
حامػت املؿُلت
حامػت باجىت 1
حامػت زيكلت
حامػت أم البىاقي
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت جبؿت
حامػت باجىت 1
حامػت املؿُلت
حامػت زيكلت
حامػت الجؼائغ

ص .بً غمغ غاصٌ
أ.ص ػكاؽ غاصٌ
ص .عاػي هاصًت
ص.بىقحربي مغٍم
ص .غمغاوي زضًجت
ص .بً ؾغٍب عابذ
ص .هفالي ولُض
ص.بىللىاؽ ؾىاء
ص.ػمىعة صاوص
ص.مهؼوٌ غِس ى
ص.مػمغي غبض الغقُض
ص.غبض الالوي ؾامُت
أ.ص .بلت غبض الحفُظ
ص .بغَل عٍمت
أ.ص كالت قهغ الضًً
ص .بىكىضوعة ؾػاص
ص ,مؼٍتي فاجذ
ص .ؾفُان غبضلي
ص .كىجاٌ ًاؾحن
أ.ص .خىبت غبض اللاصع
أ.ص .جىمي مغٍم
ص .أخمض بىغىن
ص نالحي ههحرة
أ.ص .خؿاوي زالض
ص .ؾالم ؾمحرة
ص .عكىلي هغٍم
ص.بً غبُض ؾاهضعة
ص .بىحجغ خؿام
ص .هىعة هاعون
ص .لىنُف غبض الىهاب
أ ص بىغِكت بىؾفالت
ص .عػٍم غاصٌ
ص .قغفت ؾامُت
ص .كلُل غالء الضًً
ص .عمًاوي الؿبتي
ص.طباف غؼالضًً
ص .ؾالمي هاصًت
ص .الػاًب دمحم
ص .الػالُت هىاٌ

حامػت ؾطُف2
حامػت باجىت1
حامػت ألامحر كؿىطُىت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت حُجل
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت املؿُلت
حامػت بغج بىغغٍغٍج
حامػت باجىت1
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت بؿىغة
حامػت زيكلت
حامػت الىاصي
حامػت زيكلت
حامػت كؿىطُىت
حامػت زيكلت
حامػت بجاًت
حامػت زيكلت
حامػت ؾطُف 2
حامػت بجاًت
حامػت كاملت
حامػت بجاًت
حامػت زيكلت
حامػت ألاؾىاط
حامػت بؿىغة
حامػت املؿُلت
حامػت ؾىُىضة
حامػت زيكلت
حامػت بجاًت
حامػت زيكلت
حامػت باجىت
حامػت زيكلت

ص .مغػوقي غبض الحلُم
ص .ػٍاص غاصٌ
أ.ص مغاص بً ؾػُض
ص .غمغاوي هاصًت
ص.بىللىاؽ ابدؿام
أ.ص .زالف بضع الضًً
ص .فىغة غبض الػؼٍؼ
ص.غمغاوي هاصًت
ص.باصٌـ الكغٍف
ص.بالت غبض الػالي
ص.غماص لبُض
أ.ص .خمضاصو بً غماع
ص.باؾماغُل غبض الىغٍم
ص .بهلىٌ ؾمُت
أ.ص .ؾُالوي الطاهغ
ص غثماوي بالٌ
ص .غال هغٍمت
ص.زابذ صهُاػاص
ص.مىانغٍت ؾمُدت
ص .لُطىف صلُلت
ص .ههغاوي فاطمت
أ.ص .خامضي بللاؾم
ص .وىاش ي مغاص
ص .طدغوع فُهل
ص .ػبحري ماعٍت
أ.ص بغي هىع الضًً
ص .هباف غمغان
ص .مؼٍاوي ؾهُلت
ص .أوهِـ ؾلُم
ص .حبحري ًاؾحن
ص .ػوػو ػولُست
ص .هباػ ؾىاء
صٌ .ؿػض فًُلت
ص .ناٌل غبض املالً
ص .جىاحي ههحرة
ص .بً غص ي آماٌ
ص .بً الىىي زالض
ص .بىؾػضًت عؤووف
ص .بىالؼٍذ هضي

حامػت بؿىغة
حامػت زيكلت
حامػت باجىت 1
حامػت البلُضة
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت البلُضة 2
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت ؾطُف2
حامػت وهغان 1
حامػت وعكلت
حامػت ؾطُف 2
حامػت باجىت1
حامػت بجاًت
حامػت الجؼائغ1
حامػت جبؿت
حامػت زيكلت
حامػت كؿىطُىت
حامػت زيكلت
حامػت باجىت1
حامػت زيكلت
حامػت ؾطُف 2
حامػت زيكلت
حامػت بجاًت
حامػت زيكلت
حامػت الجؼائغ 3
حامػت زيكلت
حامػت جبؿت
حامػت بؿىغة
حامػت زيكلت
حامػت ؾىُىضة
حامػت بجاًت
حامػت بجاًت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت ؾطُف 2
حامػت كؿىطُىت

من خبرج الوطن:

أ.ص .قاصي غضهان الكضًفاث
أ.ص .غبض الهمض غبى
ص .حىاص الغباع
ص.ناصق اخمض هكام
ص.غبض املجُض بىهحر
غبض اللاصع لكلغ
ص.ؾغوع طالبي
ص .غبض اللاصع دمحم الضاه
ص.ملىزُت غماص
ص.مهطفى الفىعوي
ص .الفىعوي مهطفى
ص .خؿيُت أخمض
ص .غبض الىغٍم واظم عجُل
ص .الكمغي مهطفى ئبغاهُم
أ.ص .دمحم املضوي
ص .مُثاق بُاث الًُفي
ص /دمحم طلػذ ًضن
ص .همام اللىص ي
أ.ص ؾضعاوي طاعق
ص .زالض اسحاق
ص .وكأث اصواعص
ص .هبُل الػبُضي
ص خمص ي دمحم
ص ,أخمض دمحم أخمض الؼًٍ
أ.ص آصم ؾمُان الؿغٍغي

حامػت الكاعكت – إلاماعاث الػغبُت املخدضة.
ولُت الػلىم اللاهىهُت وإلاكخهاصًت و إلاحخماغُت حامػت مىالي ئؾماغُل مىىاؽ.
ولُت الػلىم اللاهىهُت و إلاكخهاصًت وإلاحخماغُت -حامػت ابً ػهغ بأواصًغ  -اململىت املؿغبُت.
حامػت خلىان – مهغ.
حامػت ؾُضي دمحم بً غبضهللا فاؽ املؿغب
حامػت ؾُضي دمحم بً غبض هللا فاؽ  -املؿغب
عئِؿت مغهؼ حُل البدث الػلمي.
حامػت هىاهكىط الػهغٍت مىعٍخاهُا
حامػت إلاؾىىضعٍت -مهغ
حامػت الؿطاث (املؿغب)
حامػت الحؿً ألاوٌ بؿطاث(املؿغب)
حامػت ظفاع -ؾلطىت ُغمان
حامػت طي كاع -الػغاق
حامػت بؿضاص -الػغاق
ُ
حامػت ظفاع -ؾلطىت غمان
حامػت جىغٍذ – الػغاق
وػاعة الػضٌ  -حمهىعٍت مهغ الػغبُت
حامػت خلب  -الجمهىعٍت الػغبُت الؿىعٍت
ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُحر ،املهضًت ،جىوـ
حامػت الكاعكت ،الاماعاث الػغبُت املخدضة
مػهض الػبىع الػالي لإلصاعة والحاؾباث وهظم املػلىماث  -مهغ.
حامػت الىخاب  -ولُت اللاهىن الػغاق
املغهؼ الػغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث/مػهض الضوخت للضعاؾاث الػلُا
ولُت الحلىق بجامػت ظفاع ؾلطىت غمان
ولُت الحلىق  -حامػت جىغٍذ  -الػغاق

كـىاغـض الـيـكـغ
مجل ـ ـ ــت الحل ـ ـ ــىق والػل ـ ـ ــىم الؿُاؾ ـ ـ ــُت مفخىخ ـ ـ ــت لي ـ ـ ــل ألاؾ ـ ـ ــاجظة والب ـ ـ ــاخثحن املخسهه ـ ـ ــحن ف ـ ـ ــي الحل ـ ـ ــىق أوالػل ـ ـ ــىم
الؿُاؾ ـ ـ ــُت أو الخسهه ـ ـ ــاث طاث الػالك ـ ـ ــت بهم ـ ـ ــا ،م ـ ـ ــً صاز ـ ـ ــل ال ـ ـ ــىطً وم ـ ـ ــً زاعح ـ ـ ــه .وجسً ـ ـ ــؼ ألابد ـ ـ ــار الػلمُ ـ ـ ــت الت ـ ـ ــي ج ـ ـ ــغص
املجلت ئلى قغوط قيلُت ومىيىغُت ًجب غلى الباخثحن الخلُض بها وهي:
 أن ًي ـ ــىن البدـ ـ ــث امللـ ـ ــضم لليكـ ـ ــغ أنـ ـ ــُال وٍدؿـ ـ ــم بالجضًـ ـ ــت واملىي ـ ــىغُت وؾـ ـ ــالمت اللؿـ ـ ــت ،ولـ ـ ــم ٌؿـ ـ ــبم وكـ ـ ــغه بـ ـ ــأي قـ ـ ــيل
مً ألاقياٌ في أًت مجلت أو مإلف.
 أن ال ًيىن امللاٌ مؿخال مً عؾالت أو مضازلت أو بدث آزغ
 أن ًتراوح غضص نفداث البدث مً 12ئلى 16نفدت.
 أن ٌك ـ ـ ـ ــخمل البد ـ ـ ـ ــث غل ـ ـ ـ ــى مىخه ـ ـ ـ ــحن أخ ـ ـ ـ ــضهما باللؿ ـ ـ ـ ــت الػغبُ ـ ـ ـ ــت و ز ـ ـ ـ ــغ باخ ـ ـ ـ ــضي اللؿخ ـ ـ ـ ــحن ألاحىبِخ ـ ـ ـ ــحن (الاهجلحاً ـ ـ ـ ــت أو
الفغوؿُت) .وٍخًمً املىخو إلاقيالُت وأهم الىخائج امللغعة .
 أن ًيـ ـ ــىن البدـ ـ ــث املىجـ ـ ــؼ باللؿ ـ ـ ـت الػغبُـ ـ ــت مدـ ـ ــغعا بسـ ـ ــط  Sakkal Majallaحج ـ ــم  14و بحج ـ ــم  11ف ـ ــي ال همـ ـ ــِل

أؾفل ول نفدت غلى خضة.
 أم ـ ــا البد ـ ــث املىج ـ ــؼ باخ ـ ــضي اللؿ ـ ــاث ألاحىبُ ـ ــت فُد ـ ــغع بس ـ ــط
ال همِل.
 أن ًغؾـ ـ ــل البدـ ـ ــث غبـ ـ ــر مىهـ ـ ــت املجـ ـ ــالث الػلمُـ ـ ــت الجؼائغٍـ ـ ــت بػـ ـ ــض إلايـ ـ ــطالع غلـ ـ ــى "حعلُمـ ـ ــاث للمؤل ـ ـ ـ " غ ـ ــً طغٍ ـ ــم
Roman

New

Timesحج ـ ــم 12وبحج ـ ــم  10ف ـ ــي

املىكؼ إلالىترووي الخاليhttps://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/76 :
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أن ًغاعى في جضوًٍ الهىامل ما ًلي:
ئطا وـ ـ ـ ــان املغحـ ـ ـ ــؼ هخابـ ـ ـ ــاً ،ـ ـ ـ ــضون الاؾـ ـ ـ ــم اليامـ ـ ـ ــل للمإلـ ـ ـ ــف ،غىـ ـ ـ ــىان الىخـ ـ ـ ــاب ،مي ـ ـ ـ ـان اليكـ ـ ـ ــغ ،الىاقـ ـ ـ ــغ ،ؾـ ـ ـ ــىت اليكـ ـ ـ ــغ،
الهفدت.
ئطا ـو ـ ـ ــان املغح ـ ـ ــؼ صوعٍ ـ ـ ــت ً ،ـ ـ ــضون الاؾ ـ ـ ــم اليام ـ ـ ــل للباخ ـ ـ ــث ،غى ـ ـ ــىان البد ـ ـ ــث ،ب ـ ـ ــحن م ـ ـ ــؼصوحخحن ،اؾ ـ ـ ــم الضوعٍ ـ ـ ــت ،غ ـ ـ ــضصها،
جاعٍش نضوعها ،الهفدت.
ئطا ـو ـ ـ ــان مىك ـ ـ ــؼ الاهتره ـ ـ ــذ ً ،ـ ـ ــضون الاؾ ـ ـ ــم اليام ـ ـ ــل للباخ ـ ـ ــث ،غى ـ ـ ــىان البد ـ ـ ــث ،املػلىم ـ ـ ــاث ألاز ـ ـ ــغي مث ـ ـ ــل مي ـ ـ ــان جل ـ ـ ــضًم
الػمل (والخاعٍش) ،زم ًضون هظا املىكؼ وامال وبضكت ،وٍظهغ جاعٍش الغحىع ئلى املىكؼ.

 أن جضون الهىامل أؾفل الهفدت بطغٍلت آلُت.
ً مىً ئهجاػ امللاٌ بهفت فغصًت هما ًمىً ئهجاػه بكيل زىائي غلى ألاهثر و ًغجب ألاغلى صعحت .
 امللاالث امليكىعة في هظه املجلت ال حػبر ئال غً أعاء أصحابها.
 فـ ـ ــي خـ ـ ــاٌ ئحـ ـ ــاػة البدـ ـ ــث لليكـ ـ ــغ مـ ـ ــؼ مالخظـ ـ ــاث بالخػـ ـ ــضًل ًجـ ـ ــب غلـ ـ ــى الباخـ ـ ــث الالت ـ ـ ـاام با حـ ـ ــل املحـ ـ ــضص لـ ـ ــه و ال ًل ـ ـ ــى
البدث.
 البدىر التي جغؾل ئلى املجلت ال جغص ئلى أصحابها وكغث أم لم جيكغ.
ٌ ؿخفُض ناخب ول بدث ميكىع مً وسخت أنلُت واخضة مً الػضص مؼ قهاصة ئصاعٍت باليكغ.
 غضم املؿاؽ أو الخجغٍذ في الهُئاث و ألاشخام.
 املجل ـ ــت الجخدم ـ ــل مؿ ـ ــإولُت أً ـ ــت ؾ ـ ــغكت غلمُ ـ ــت جغجى ـ ــب ول ـ ــم ًىدب ـ ــه المه ـ ــا زبـ ـ ـراء الخدى ـ ــُم إلالىتروو ـ ــي أو زبـ ـ ـراء الخدى ـ ــُم
الػلمي للمجلت

ؿدوزهرا العدد ًتزامً مع الاخخفاالث السطمُت للرلسي الظخين لعُدي الاطخقيمى والؼباب2022-1962م

هـلمت املضًغ الكغفي للمجلت و مضًغ الجامػت
بظم هللا و الحمد هلل و الـيمة و الظيمم على زطىى
هللا و على آله وصحبه و مً والاه.
الحمد هلل الري فلل العلم على الجهل ،فقاى:
ُ
َّ َ َ ْ َ ُ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
ًً ال ٌَ ْعل ُمىن".
" ق ْل َه ْل ٌَ ْظخ ِىي ال ِرًً ٌعلمىن وال ِر
ًتزامً ؿدوز العدد  17مً مجلت الحقىق و العلىم
الظُاطُت بجامعت خيؼلت مع ػهس مقدض في ألامت
الجصائسٍت ،فُه ًىم العلم اإلاـادف للظادض عؼسؤفسٍل مً
مل طىت ،ليرمص لرلسي وفاة العيممت ؤلامام عبد الحمُد ابً

مدًسالجامعت
ؤ.د ػالت عبد الىاخد

بادٌع زخمه هللا و طُب زساه  ...فلقد جـدي ابً بادٌع بقىة
للمخططاث الفسوظُت الهادفت إلى طمع هىٍت ألامت ،و دخل في طباق مع فسوظا فظبقهاِ ،إذ
َ
ألافساح ابتهاحا بمىجه ،وقاى
اهقلبذ على ؤعقابها خاطسة خائبت .وإلاا جىفي ابً بادٌع ؤقامذ فسوظا
قائلها :آن لفسوظا ؤن جطمئن على بقائها في الجصائسفقد ماث ؤلد ؤعدائها ،و هىا ؤحابهم دمحم العُد آى
خلُفت مخاطبا ابً بادٌع بعد مىجه :

ُ
وَظير
هم هادئا فالؼعـب بعدك زاػـ ُـد ًخخط ههجو في الهدي
ال جخؽ كُعت ما جسلذ لىا طدي فالـ ــىاززىن إلاا جسلذ ُ
لثير

إن زطالت العلم التي جسلها لىا ؤلامام عبد الحمُد بً بادٌع هبراطا ًقخدي بها في اعخباز
البدث العلمي الجاد و الخنىًٍ القاعدي اإلاخين ،ؤطاض بىاء حامعت قىٍت جؤدي دوزها في الدولت و
املجخمع ،لما ؤنها مً ؤهم السمائصالتي ًبنى عليها اقخـاد البلد في عـسالعىإلات ،و في ظل هظام حدًد
ال ٌعترف إال باألقىٍاء ،و هى برلو ؤخد ؤهم مداوز مؼسوع اإلاؤطظت الري حعمل الجامعت على
ججظُده ،و لعل ؤهمُت املجيمث العلمُت ،طُما اإلاـىفت منها في حامعخىا ،و مً بُنها مجلت الحقىق
و العلىم الظُاطُت ،التي ٌعىى عليها لثيرا في زفع مصٍد مً الخددي بيؼسألابدار و اإلاقاالث العلمُت
الجادة لما ًخعين عليها الظعي الحثِث لخدقُق مصٍد مً الخـيُ لخدمت حامعخىا وباخثيها.

لـلم ــت هُئت جدسٍساملجلت
ميحرلا نمحرلا هللا مسب والـيمة والظيمم على ؤػسف اإلاسطلين وبعد:
بـدوز العدد  / 17ؤفسٍل 2022مً مجلت الحقىق والعلىم
الظُاطُت بجامعت عباض لغسوز خيؼلت واإلاتزامً مع مطلع
هره الظىت اإلابازلت مع الاخخفاالث السطمُت بالرلسي الظخين
لعُدي الاطخقيمى والؼباب 2022-1962م ،ولرا الاخخفاى بُىم
العلم ذلسي وفاة زائد النهلت ؤلامام عبد الحمُد بً بادٌع.
ًإحي ؿدوز هرا العدد الجدًد لِظاهم برلو العدد
الجدًد في جىمُت البدث العلمي بإشٍد مً طبعين مقاال علمُا
مدنما في مُدان الحقىق والعلىم الظُاطُت وبمىاكُع
ؤمادًمُت حدًدة ،جدمل إػهاالث حادة جفُد الباخثين في طسق
ا
مىاكُع لبيرة مظخقبيم في كىء جلو ؤلاػهاالث.
املجلت جإطظذ طىت  2014وخـلذ على الخـيُ

مدًساملجلت وعمُد الهلُت:
ؤ.د شو اقسي الطاهس

ج  C .في حىان  2021وطاهمذ في مىاقؼت

وجإهُل عؼساث الدماجسة على اإلاظخىي الىطني قبل وبعد الخـيُ  ،لما ؤن طمىح إدازة املجلت وزئاطت
الخدسٍس فيها ٌظعى باالهخقاى بها إلى الـى

ب  ، B .بفلل

الجهىد التي جبرى وطدبرى مظخقبيم.
مل الؼنس والامخىان لهل مً طاهم معىا في إخساج العدد
هخف بالرلس الظادة املحنمين والخبراء وؤعلاء الهُئت
العلمُت والخقىُت ،ؤملىا ؤن حظهم اإلاىاكُع التي جيؼس في املجلت
في إفادة الطلبت والباخثين ومل مً ٌؼخغل في مُدان الحقىق
والعلىم الظُاطُت ،واملجلت طىف جفخج مجاى اطخقباى
اإلاقاالث اإلاسشحت لليؼس في العدد  18في ألاًام القلُلت اإلاقبلت،
بدىى هللا ،هلخمع مً الظادة اإلاؤلفين الالتزام بقالب املجلت

زئِع جدسٍساملجلت :
ؤ.د دمحم بىلماغ

وبهافت الؼسوط الؼهلُت التي ًمنً الاطيمع عليها وجدمُلها مً
مىقع املجلت عبر البىابت الىطىُت للمجيمث العلمُت .مىعدها في العدد القادم بدىى هللا.
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ملخص:
ئن مجلغ ألامً ًمىلْ بمىحب أخ٣ام مُثا ٛمىٍمت ألامم اإلاخدذة بمهمت أظاظُت جخمثل في خ َٙالعلم و ألامً
الذولُحن و هى بزلً ٤خمخْ بعلىاث و ـالخُاث واظّت لخد ُٞٝهزا الٕشك  ،ئر ٌّذ الجهاص ألاممي الىخُذ الزي ًخمخْ
ّ
باألدواث الٝاهىهُت و الؽشُِت العُاظُت التي م٢ىه منها هٍام ألامً الجماعي إلاىاحهت التهذًذاث التي جمغ ألامً و العلم
الذولُحن و مْ رل٘ ٤ان مجلغ ألامً ظىت  2020لّب دوس ظلبي في مّالجت ألاصمت الصحُت الّاإلاُت الىاحمت ًِ حاةدت
ال٣ىُ٘ذ –  ، 19مما حّل الذو ٥جخفذي بفىسة اهٙشادًت للصمت الّاإلاُت و ا٠خ ٙاجمجلغ بخىحُه و ٍئسؼاد هُئاث دولُت
أخشي الظُما مىٍمت الصحت الّاإلاُت .
الكلماث املفتاحيت :حاةدت ال٣ىُ٘ذ19-؛ الصحت الّاإلاُت؛ ألامً الجماعي؛ التهذًذاث الجذًذة للعلم و ألامً
الذولُحن؛ مجلغ ألامً .
Abstract:
This research paper will address the global health crisis caused by COVID-19 in 2020 in
order to clarify the negative position adopted by the Security Council towards this crisis even
through it has the legal and political tools enabled by the collective security system, which
made countries face crisis unilaterally with guidance and direction buy an other international
bodies , especially the World Health Organization .
Keywords : Covid-19pandemic ; Global health ; collective security ; New threats to
international peace and security; Security Council .
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مقذمت:
َ
ئن جبني مُثا ٛمىٍمت ألامم اإلاخدذة ُ٘ ،ما ًلي اخخفاسا اإلاُثاٜ ، ٛذ خى ٥ألامً الذولي بفىسة جذسٍجُت ئلى أمً
حماعي حّمل الذوِ ٥لى لماهه في ئواس مىٍماث دولُت و الزي اجخز بّذا ئوعاهُا بّذ نهاًت الحشب الباسدة أًً أـبذ
الحذًث ًِ ألامً ؤلاوعاوي ٘مال ًِ أمً الذو (1) ٥و لٝذ لّب مجلغ ألامً دوسا مدىسٍا في هزا اجمجا ٥ئر اٌىلْ بمهمت
خ َٙالعلم و ألامً الذولُحن بمىحب أخ٣ام اإلاُثا٠ ٛما َص َو َده بالذواث الالصمت للُٝام بهزه اإلاهمت ) (2ئر ًخمخْ اجمجلغ
بعلىت جٝذًشٍت واظّت في جٙعحر و ج ُُٚ٢الىٜاتْ و الخفش٘اث إلٜشاس ئخذي الحاالث الخالُت ":تهذًذ للعلم "" ،ؤلاخال٥
بالعلم" و " الّذوان " و في جدذًذ الخذابحر الىاحب اجخارها للخفذي للتهذًذ ) ،(3ظمدذ له بأن ًلّب دوسا هاما في الحُاة
الٝاهىهُت الذولُت الحالُت خاـت بّذ نهاًت الحشب الباسدة خاـت و أهه ٠شط ئججاه هام ًخمثل في لشوسة جدش٠ه مً جلٝاء
هٙعه في ١ل اإلاىالُْ و ِلُه هادسا ما لم ٌسجل مجلغ ألامً مىٜٙه خى ٥ولُّت مُّىت في الّالم ختى و ئن لم جً٢
لمً مجا ٥اخخفاـه .
لزا اججهذ ١ل ألاهٍاس في مىلْ ظىت  2020هدى مجلغ ألامً بّذ الخٙص ي ٔحر اإلاعبى ٛلٙحروط ٠شوها اإلاعخجذ

)(4

الزي أدي ئلى أصمت صحُت ِاإلاُت ٔحرث وحه الّالم ئر أـبذ مشحُّا خُث ًٝاٜ " ٥بل و بّذ ال٣ىُ٘ذ " 19-هٍشا لدعببه
في ؼلل ١ل الٝىاِاث في حمُْ دو ٥الّالم و ١أهىا وؽاهذ ُ٘لم مً أ٘الم هىليهىد الخُالُت  ،و بالشٔم مً الىذاءاث
اإلاخ٢شسة للمحن الّام إلاىٍمت ألامم اإلاخدذة ُ٘ ،ما ًلي اخخفاسا ألامحن الّام ٘ ،ان مجلغ ألامً لم ًخذخل إلاّالجت ألاصمت
الصحُت الّاإلاُت ئال بّذ ً 112ىما مً ئِالن مىٍمت الصحت الّاإلاُت ال٣ىُ٘ذ–  19بالجاةدت بمىحب ٜشاس  2532الفادس
بخاسٍخ الٙاجذ مً ؼهش حىٍلُت  2020و الزي ٌّذ جذخل مخأخش و مً خُث مممىهه مددؽم حذا  ،مى ٜٚلم وّهذه مً
مجلغ ألامً خاـت بّذ صوا ٥الثىاةُت الٝىبُت مْ الّلم أهه ظب ٞله مّالجت التهذًذاث الىاججت ًِ ألامشاك اإلاّذًت في
بذاًت الٝشن  ، 21بدُث جذخل مجلغ ألامً بخفىؿ ٘حروط هٝق اإلاىاِت البؽشٍت ( العُذا) و بخفىؿ وباء ئًبىال .
ٔحر أن ظ٣ىث مجلغ ألامً لم ًمىْ الذو ٥و الهُئاث الذولُت مً الخدش ٟإلاّالجت ألاصمت الصحُت الّاإلاُت الىاحمت
ًِ اهدؽاس ٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ خُث جفذث الذو ٥للصمت بفىسة مىٙشدة و دِمتها و ظاِذتها في رل ٤هُئاث دولُت
ِذة في اواس مىٍمت ألامم اإلاخدذة ،و البذ مً الخىلُذ بأن هزه الذساظت ٜذ ؼملذ الٙترة اإلامخذة مً  29دٌعمبر 2019
جاسٍخ بذاًت هزه الجاةدت ئلى ٔاًت  31دٌعمبر  2020جاسٍخ ٠خابت هزه الىسٜت البدثُت ،لزا لً جدىاو ٥هزه الىسٜت البدثُت

) - (1ئن التهذًذاث الجذًذة للعلم و ألامً الذولُحن جخجاوص ٠ثحرا ؼً الذو ٥لحشوب ِذواهُت ل ٚئلى أنها أـبدذ جخمحز بالترابي و بىبُّت ِابشة للحذود
ّ
جدفً
و ألاووان و ِلُه ٘ان الخفذي لهزا الىىُ الجذًذ مً التهذًذاث ًجب أن ً٣ىن ؼامال و حماُِا بدُث ال ًم ً٢ألي دولت مهما ١اهذ ٜىٍت أن ِ
هٙعها مً التهذًذاث اإلاّاـشة .
ن
) - (2الظُما أخ٣ام الٙفل العابْ مً مُثا ٛمىٍمت ألامم اإلاخدذة و اإلاادجحن  24و  25مىه  ،خُث هق اإلاادة ِ 24لى أهه  - 1 " :سٔبت في أن ً٣ى الّمل
ً
ً
الزي جٝىم به "ألامم اإلاخدذة" ظشَّا ّ٘االٌّ ،هذ أِماء جل ٤الهُئت ئلى مجلغ ألامً بالخبّاث الشةِعُت في أمش خ َٙالعلم وألامً الذولي وٍىا٘ٝىن ِلى
ً
أن هزا اجمجلغ ٌّمل هاةبا ِنهم في ُٜامه بىاحباجه التي جٙشلها ِلُه هزه الخبّاث.
ً
) - (3بمىحب أخ٣ام اإلاادة  39مً مُثا ٛمىٍمت ألامم اإلاخدذة ًٝ " :شس مجلغ ألامً ما ئرا ١ان ٜذ و ْٜتهذًذ للعلم أو ئخال ٥به أو ١ان ما وِ ْٜمال ًً
ً
مً أِما ٥الّذوان ،وٍٝذم في رل ٤جىـُاجه أو ًٝشس ما ًجب اجخاره مً الخذابحر وبٝا ألخ٣ام اإلاادجحن  41و 42لح َٙالعلم وألامً الذولي أو ئِادجه ئلى
هفابه .
) – (4ئن ٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ ٜذ حعبب في مشك ال٣ىُ٘ذ 19-الزي ٌهش بفىسة مٙاحئت في مذًىت ًىهان الفِىُت نهاًت . 2019
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بالذساظت اإلاعاةل اإلاخّلٝت بّالج ال٣ىُ٘ذ –  19و مخخل ٚاللٝاخاث التي ا٠دؽٙذ للٝماء ِلُه و الزي ظخخفق لها
دساظت أخشي الخٝا .
ِلى لىء ماظب٘ ٞان حاةدت ال٣ىُ٘ذٜ 19-ذ ولّذ هٍام ألامً الجماعي اإلا٢شط مىز خىالي ٜشن في ئواس ألامم
اإلاخدذة أمام اخخباس خاظم مما ًثحر حعاؤ ٥هام بخفىؿ مذي حذوي هزا الىٍام الجماعي الُىم و ما مذي لشوسة
ئًجاد مىٍىمت حذًذ حعمذ بمىاحهت التهذًذاث الجذًذة للعلم و ألامً الذولُحن و الخخلي ًِ اإلاىٍىمت الٝاةمت  ،و في
هزا العُا ٛالّام ٘ان ؤلاؼ٣الُت التي جىشح في هزه الىسٜت البدثُت جذوس خى ٥ما مذي اعتبار ألازمت الصحيت العامليت
الىاحمت عن حائحت كىفيذ 11 -تهذًذ للسلم و ألامن الذوليين ؟
للحابت ِلى هزه ؤلاؼ٣الُت ظخّالج الىسٜت البدثُت معألت ج ُُٚ٢حاةدت ال٣ىُ٘ذ –  19التي أدث ئلى أصمت صحُت
ِاإلاُت ئن ١اهذ تهذًذ للعلم خعب هق اإلاادة  39مً اإلاُثا ٛمً خال ٥حعلُي المىء ِلى ظلىاث مجلغ ألامً في
ج ُُٚ٢الىٜاتْ و الخفش٘اث ِلى أنها تهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن و الخّشٍج ِلى ججاسب مجلغ ألامً في مّالجت
ألامشاك اإلاّذًت بىـٙها تهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن ( املبحث ألاول ) زم ظدخىش ٛهزه الىسٜت البدثُت ئلى معألت
الخفذي لجاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-بالبدث في ئم٣اهُاث مجلغ ألامً للخفذي للجاةدت في خا ٥جُُٙ٢ها بالتهذًذ للعلم و
ألامً الذولُحن مْ ئبشاص مخخل ٚألادواث التي ًخىلها له اإلاُثا ٛلهزا الٕشك للىـى ٥ئلى وا ْٜالخفذي ألخىش تهذًذ
ِش٘خه ؤلاوعاهُت في ئواس ألامً الجماعي الزي ٠شظخه مىٍمت ألامم اإلاخدذة مىز نهاًت الحشب الّاإلاُت الثاهُت ( املبحث
الثاوي ) .

املبحث ألاول  :حائحت الكىفيذ : 11-تهذًذ للسلم و ألامن الذوليين بمىحب أحكام الفصل السابع من
ميثاق مىظمت ألامم املتحذة .
ئن اإلاى ٜٚالعلبي جمجلغ ألامً مً حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-لم وّهذه مً الجهاص اجمحىسي للمً الجماعي بّذ نهاًت
الحشب الباسدة ئر ِمل ِلى الخىظُْ الخذسٍجي إلاٙهىم " تهذًذ للعلم" الزي جممىه هق اإلاادة  39مما ظمذ له في بذاًت
ألالُٙت الجذًذة مّالجت ٘حروط هٝق اإلاىاِت البؽشٍت باإللا٘ت ئلى مّالجت مجلغ ألامً لىباء "اًبىال "ظىت  ، 2014و
ِلُه الدعاؤ ٥الزي ًىشح هٙعه في اإلابدث ألاو ٥مً هزه الىسٜت البدثُت ملارا لم ًتذخل مجلس ألامن ملعالجت تهذًذ
غير وحه العالم ؟ و للحابت ِلى هزه ؤلاؼ٣الُت الٙشُِت ظِخم الخأُ٠ذ أوال بأن ألامشاك اإلاّذًت جىذسج لمً البّذ
ؤلاًجابي إلاٙهىم " تهذًذ للعلم " ( املطلب ألاول ) زم ظِعلي المىء ِلى اإلاى ٜٚالعلبي جمجلغ ألامً مً ألاصمت
الصحُت الّاإلاُت الىاحمت ًِ حاةدت ال٣ىُ٘ذ –  ( 19املطلب الثاوي ) .
املطلب ألاول  :ألامراض املعذًت  :من مكىهاث املفهىم إلاًجابي للسلم
لٝذ اهخم مجلغ ألامً مْ بذاًت الٝشن الىاخذ و الّؽشًٍ بالتهذًذاث الجذًذة للعلم و ألامً الذولُت هدُجت ٜشاءة
جىىسٍت ألخ٣ام اإلاُثا ( ٛالٙشُ ألاو ) ٥مما ظمذ له أوال بمّالجت خاالث مخّلٝت بمشك هٝق اإلاىاِت البؽشٍت (ظُذا) زم
ج ُُٚ٢وباء " اًبىال " الزي جٙص ي في الجهت الٕشبُت مً الٝاسة الا٘شٍُٝت ِلى أهه التهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن ( الٙشُ
الثاوي ) .
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 الفرع ألاول  :جطىرمفهىم السلم وألامن الذوليين  :املفهىم إلاًجابي للسلمئن ِباسة "العلم و ألامً الذولُحن " ر٠شث  28مشة في هق اإلاُثا ٛللذاللت ًِ اإلاٝاـذ و ألاهذاٗ التي أوؽأث مً
أحلها مىٍمت ألامم اإلاخدذة و مْ رل ٤لم ًدذد مٙهىمه و ئهما جىاوله بفىسة ظلبُت بدث ِالج اإلاُثا ٛما ٌُ َّ ُذ معاط
بالعلم و ألامً الذولُحن بدُث أظىذ والّىا اإلاُثا ٛئلى مجلغ ألامً مهمت ج ُُٚ٢و ئٜشاس ما ٌّذ تهذًذ للعلم أو ئخال٥
به ئلى مجلغ ألامً بمىحب أخ٣ام اإلاادة  39مىه ٠ما ًشحْ جمجلغ ألامً أًما جدذًذ الخذابحر اإلاخخزة إلاىاحهت هزه
التهذًذاث و لخد ُٞٝرلً ٤خمخْ مجلغ ألامً بعلىت جٝذًشٍت واظّت حذا الظُما أن الخ ُُٚ٢جفشٗ ٜاهىوي ٔحر
مؽشوه و ال ًخمْ ألي سٜابت .
و البذ مً ؤلاؼاسة ئلى أن ج ُُٚ٢خالت ما ِلى أنها تهذًذ للعلم لِغ بالّملُت الهُىت ل ٚئلى أن اسجباوها باظخخذام
خ ٞالىٝن ( الُٙخى) ًضٍذ الّملُت حُّٝذا مما حّل جذخالث مجلغ ألامً في هزا اجمجاٜ ٥بل نهاًت الحشب الباسدة
مدذودة حذا ئن لم هٝل هادسة )ٔ ، (1حر أن صوا ٥الثىاةُت الٝىبُت ظمذ بخجاوص هزه الفّىباث ؤلاحشاةُت مما أدي ئلى جضاًذ
مذهؾ في وؽاه مجلغ ألامً هدُجت ٜشاءة جىىسٍت اهخهجها مجلغ ألامً ألخ٣ام اإلاادة  39ظمذ بىلْ مٙهىم مىظْ
للعلم و ألامً الذولُحن ٌؽمل حاهبه ؤلاًجابي خُث أن ُٔاب هضاُ معلح بحن دولخحن أو ا٠ثر ال ٌّني بالمشوسة جىا٘ش
العلم و ألامً الذولُحن ).(2
خُث خفل اإلاٙهىم الجذًذ للعلم و ألامً الذولُحن ِلى جىا٘ ٞأساء واظْ داخل اجمجخمْ الذولي الزي أبذي
اظخّذاده لخىظُْ اإلاٙهىم أ٠ثر  ،مىً ٜٚخضح مً خال ٥جٝشٍش لجىت الح٢ماء اإلاّىىن" الّالم أ٠ثر أمىا  :معإولُت
الجمُْ " ) (3الزي أ٠ذ بأهه الُىم ًىحذ ظخت ٘ئاث مً التهذًذاث التي ٌّنى بها الّالم آلان و في الّٝىد اإلاٝبلت و جخمثل في :
التهذًذاث الاٜخفادًت والاحخماُِت ،بما في رل ٤الٝٙش وألامشاك اإلاّذًت وجذهىس البِئت  ،الفشاُ بحن الذو ، ٥الفشاُ
الذاخلي ،بما في رل ٤الحشوب ألاهلُت وؤلابادة الجماُِت وألاِما ٥الىخؽُت ألاخشي اإلاشج٢بت ِلى هىا ٛواظْ  ،ألاظلحت
الىىوٍت وؤلاؼّاُِت والُ٢مُاةُت والبُىلىحُت ،ؤلاسهاب  ،الجشٍمت اإلاىٍمت ِبر الىوىُت  .و ِش٘ذ لجىت الح٢ماء التهذًذ
للمً الذولي ِلى اهه  ":أي حادثت أو عمليت جؤدي إلى وقىع خسائر في ألارواح على هطاق واسع أو الحذ من فرص الحياة
وجلحق الظرربالذول ،بىصفها الىحذاث ألاساسيت للىظام الذولي "

)(4

و لٝذ جشجب ًِ الخ٢شَغ الٝاهىوي للمٙهىم اإلاىظْ للعلم و ألامً الذولُحن ِذة جىبُٝاث جمجلغ ألامً جىبُٝاث
مجلغ ألامً للمٙهىم ؤلاًجابي للعلم و ألامً الذولُحن أهمها جل ٤اإلاخّلٝت باالهتها١اث الجعُمت لحٝى ٛالاوعان و جل٤
َّ َ
 ُٚ٠ولُّاث ؼ٣لذ هضاُ معلح دولي ِلى أنها تهذًذ للعلم و ججذس ؤلاؼاسة ئلى أن اجمجلغ ٜذ جم ً٢مً جىظُْ و ُٚٙللمٙهىم العلبي
) – (1خُث
للعلم لُىبٝه ِلى ولُّاث ال حؽ٣ل بفىسة مباؼشة هضاُ معلح بحن الذو ، ٥لخٙاـُل أ٠ثر بخفىؿ جىظْ مٙهىم " تهذًذ للعلم " الزي جممىخه اإلاادة
 39مً اإلاُثا ، ٛئسحْ إلاٝا: ٥
Kerstin ODENDAHL, La notion de menace contre la paix selon l’article 39 de la charte des Nation Unies , La
pratique du conseil de sécurité », in journée d’études « Les 70ans des Nations Unies : quel rôle dans le monde
actuel ? »,en l’honneur du professeur Yves DAUDET , A.PEDONE ,( Paris : A.PEDONE, 2014), pp : 40 et ss.
) – - (2لخٙاـُل أ٠ثر اسحْ للمٝا ٥آلاحي ـ:
Gérard CAHIN, Gérard CAHIN, La notion de pouvoir discrétionnaire appliquée aux organisations
internationales, Revue Générale du Droit Internationale Public , Paris ,Tome 107 , N° 3 , 2003, pp: 571 et ss .

) – (3اجمحخىي ال٣امل لخٝشٍش لجىت الح٢ماء اإلاّىىن " الّالم أ٠ثر أمىا  :معإولُت الجمُْ " مخى٘ش ِلى الشابي الخالي الزي جم الاوالُ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي
www.un.org/arabic/secureworld
: 2021
) - (4هٙغ الخٝشٍش العاب ٞالز٠ش .
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اإلاخّلٝت بم٣ا٘دت ؤلاسهاب  ،و ألامشاك اإلاّذًت أـبدذ مً الىلُّاث التي جإدي ئلى وٜىُ خعاةش في ألاسواح ِلى هىاٛ
واظْ أو الحذ مً ٘شؿ الحُاة وجلح ٞالمشس بالذو ،٥بىـٙها الىخذاث ألاظاظُت للىٍام الذولي خاـت أهىا الُىم وِّؾ
في ِالم هٙىري مما ًجّل ألامشاك اإلاّذًت مً م٣ىهاث اإلاٙهىم ؤلاًجابي للعلم و ألامً الذولُحن التي ًجب مىاحهتها
حماِت و بالخالي مىاحهتها جىذسج لمً اخخفاـاث مجلغ ألامً ِلى أظاط أنها تهذًذاث للعلم و ألامً الذولُحن التي
هفذ ِليها أخ٣ام اإلاادة  39مً اإلاُثا ٛو ُ٘ما ًلي ظدعلي هزه الىسٜت البدثُت المىء ِلى ججشبت مجلغ ألامً في اٜشاس
ألاصماث الصحُت الّاإلاُت بأنها تهذًذا للعلم .
 الفرع الثاوي  :ألامراض املعذًت من خالل ممارساث مجلس ألامن في إقرار حالت التهذًذ للسلم وفقا للمادة 31من ميثاق مىظمت ألامم املتحذة .
لٝذ اهخم مجلغ ألامً باألمشاك اإلاّذًت بىـٙها تهذًذا للعلم و ألامً الذولُحن في الجلعت ألاولى في بذاًت ألالُٙت
الثاهُت بٙخذ هٝاػ خى" : ٥الحالت في ا٘شٍُٝا  :جأزحر مخالصمت هٝق اإلاىاِت اإلا٢دعبت ( ؤلاًذص) ِلى العالم و ألامً في ا٘شٍُٝا
" ئر اِخبر بان الىُ٘اث العىىٍت الىاحمت ًِ هزا الٙحروط في ا٘شٍُٝا ٜذ ٘اٜذ الىُ٘اث الىاحمت ًِ اإلاّاس ٟفي حمُْ
الحشوب ألاهلُت في حعُّىاث الٝشن اإلااض ي أما ٘غ ظىت ٝ٘ 2014ذ خى خىىة هامت بمىاظبت جذخله الىاجج ًِ اهدؽاس
وباء "اًبىال" في ٔشب ا٘شٍُٝا ). (1
ُ٘ٙما ًخق مخالصمت هٝق اإلاىاِت اإلا٢دعبت ( ؤلاًذص) اِخمذ مجلغ ألامً بّذ الىٝاؼاث التي ٘خدها بخفىؿ هزا
الٙحروط ٜشاسًٍ خُث حاء الٝشاس ألاو)2000 ( 1308٥جدذ ِىىان  " :معإولُت مجلغ ألامً ًِ ـىن العلم وألامً
الذولُحن٘ :حروط هٝق اإلاىاِت البؽشٍت/مخالصمت هٝق اإلاىاِت اإلاخ٢عب (ؤلاًذص) وِملُاث خ َٙالعالم الذولُت " )(2أما
مً خالٜ ٥شاسه الثاوي  )2011(1983اإلاّىىن " :ـىن العلم وألامً الذولُحن" )ٝ٘ (3ذ أ٠ذ ِلى وحىد سابي وزُ ٞبحن
ّ٘الُت ِملُاث خ َٙالعلم و الىٜاًت مً ؤلاًذص ِلى أظاط أن سواج الٙحروط ًم ً٢ان ج٣ىن له آزاس ١اسزُت ٔحر معبىٜت
ِلى ١ل م٣ىهاث اجمجخمْ ٠ما أؼاس مجلغ ألامً مً خال ٥راث الٝشاس ئلى أهه ئرا لم ًخم الٝماء ِلي الٙحروط ظِخدى٥
لخىش ِلى الاظخٝشاس و ألامً ٠ ،ما اِترٗ اجمجلغ بان الٙحروط ٌؽ٣ل ِاةٝا ٠بحرا أمام الخىمُت  ،الخىىس و اظخٝشاس
اجمجخمّاث و بالخالي ٌعخىحب مىاحهت ِاإلاُت و اظخثىاةُت و ؼاملت مْ الخىىٍه ئلى أن آزاسه جتزاًذ أزىاء و بّذ الجزاِاث
اإلاعلحت  ،و مْ رل٘ ٤ان مجلغ ألامً لم ً٘ ُٚ٢حروط هٝق اإلاىاِت البؽشٍت (ألاًذص) ِلى أهه تهذًذ للعلم و ألامً
الذولُحن و ل ً٢هارًً الٝشاسًٍ ٜذ ظمدا جمجلغ ألامً أن ًخىى خىىة هامت مْ جٙص ي وباء " اًبىال " في ٔشب ا٘شٍُٝا .
ئر خل ٚوباء " اًبىال" ظىت  2013خىالي  2630خالت و٘اة في ئ٘شٍُٝا الٕشبُت باِخماد مجلغ ألامً الٝشاس( 2177
 ) 2014بّىىان " العلم و ألامً في ئ٘شٍُٝا " مإ٠ذا في هق الذًباحت ِلى أن ...":جٙص ي ٘حروط ئًبـىال ِلـ هىـأ ٛـحر

) - (1لخٙاـُل أ٠ثر بخفىؿ جذخل مجلغ ألامً في جٙص ي وباء اًبىال  ،ئسحْ لـ :
Elbe STEFAN, David Dominique, Sida, un enjeu global de sécurité , Politique étrangère, 2005/1 (Printemps),
pp: 167 et ss.

)ً - (2م ً٢ؤلاوالُ ِلى الىق ال٣امل للٝشاس ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة الزي جم الاوالُ ِلى الشابي بخاسٍخ  31حاهٙي : 2021

)undocs.org/ar/S/RES/1308(2000

)ً - (3م ً٢ؤلاوالُ ِلى الىق ال٣امل للٝشاس ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة الزي جم الاوالُ ِلى الشابي بخاسٍخ  31حاهٙي : 2021

)undocs.org/ar/S/RES/ 1983 (2011
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معـبى ٛفي ئ٘شٍُٝـا ٌؽـ٣ل تهذًـذا للعالم وألامً الذولُحن") (1و ٌّذ أو ٥ج ُُٚ٢جمجلغ ألامً ِلى أن اهدؽاس وباء ٌؽ٣ل
تهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن و الجذًش بالز٠ش أهه سبىها بجزاُ معلح بمّنى أن مجلغ ٜذ اظخّمل مٝاسبت أمىُت بالذسحت
ألاولى لخبرًش اخخفاـه و لم ٌّالج اإلاعألت الصحُت بىشٍٝت معخٝلت.
مما ظبً ٞخضح بأن ججشبت مجلغ ألامً في مجا ٥الصحت الّمىمُت بعُىت حذا و ل٢نها هامت ئر أ٠ذث بأن
الخفذي للمشاك اإلاّذًت مً م٣ىهاث العلم ؤلاًجابي اإلاىفىؿ ِلُه في اإلاادة  39مً اإلاُثا ٛمما ًم ً٢اجمجلغ الاِخماد
ِليها للخذخل في ألاصماث الصحُت الّاإلاُت اإلاعخٝبلُت  ،مْ رل ٤وؽهذ ُٔاب ؼبه جام للمجلغ ُ٘ما ًخق ألاصمت الصحُت
الىاججت ًِ حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-التي لشبذ ؤلاوعاهُت في ِمٝها ٘٢شة ظدخم مّالجتها بص يء مً الخٙفُل ُ٘ما ًلي .
املطلب الثاوي  :ألازمت الصحيت العامليت الىاحمت عن حائحت كىفيذ –  :11غياب شبه جام ملجلس ألامن .
سٔم جىظْ مٙهىم العلم و ألامً الذولُحن و سٔم اهخمام مجلغ ألامً بالصحت بىـٙها مً م٣ىهاث اإلاٙهىم
ؤلاًجابُت و مماسظاجه ُ٘ما ًخق ٘حروط هٝق اإلاىاِت البؽشٍت (ألاًذص) و وباء " اًبىال" ئال ان مجلغ ألامً لم ًخمً٢
مجلغ ألامً مً الخذخل في ألاصمت الصحُت الىاحمت ًِ جٙص ي ٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ اإلادعبب في مشك ال٣ىُ٘ذ19-و
التي أِلىخه مىٍمت الصحت الّاإلاُت حاةدت مىز ماسط  ( 2020الٙشُ ألاو ، ) ٥ئال بّذ جشأط أإلااهُا بىـٙها ِمى ٔحر داةم
في مجلغ ألامً في ؼهش حىٍلُت  2020باِخماد الٝشاس  ( )2020 ( 2532الٙشُ الثاوي ) .
 الفرع ألاول  :صمت مذوي ملجلس ألامن أمام إعالن الكىفيذ 11-حائحت .في بذاًت ألاصمت الصحُت الىاحمت ًِ ال٣ىُ٘ذٔ19-اب مجلغ ألامً جماما ًِ حعُحر هزه ألاصمت التي وـٙهااإلامثل
الذاةم ألإلااهُا في اجمجلغ"بالفمذ اإلاذوي أمام أ٠بر جدذ جىاحهه ؤلاوعاهُت مىز الحشب الّاإلاُت الثاهُت" ) (2و ل٢ىه لم ٌٕب
ًِ العاخت الذولُت ئر اهخم مجلغ ألامً بّذة ملٙاث أخشي .
و لٝذ ِمل مجلغ ألامً ِلى ج ُُٚ٢وشٍٝت ِمله لخخماش ى و الجاةدت )٠ (3باقي الهُئاث و اإلاإظعاث في الّالم إلاا
حعببذ ُ٘ه ال٣ىُ٘ذ  19-مً ٔل ٞو حّلُ ٞللخىٝل و لشوسة الخباِذ الجعذي  ،و احخمْ مجلغ ألامً ألو ٥مشة بخفىؿ
حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-باـشاس مً أِماةه ٔحر الذاةمحن في ؼهش أ٘شٍل و ؼهش ماي  2020دون الخىـل الِخماد ٜشاس هدُجت
خالٗ ِمُ ٞبحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت مً حهت و الفحن مً حهت زاهُت بدُث جإ٠ذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت بأن
أي مؽشوُ ٜشاس ًجب أن ًخممً ؤلاؼاسة ئلى أن الفحن هي مفذس الجاةدت و ؤلاؼاسة أًما لّذم ؼٙاُ٘تها في حعُحر الىباء
في بذاًخه ٠ما اتهمذ مىٍمت الصحت الّاإلاُت بأنها ؼشٍ٢ت للفحن في ئخٙاء الىباء في بذاًخه و ِلُه تهذد باظخخذام خٞ
الُٙخى  ،بِىما الفحن التي تهذد أًما باظخّما ٥خ ٞالُٙخى ئرا أؼاس مؽشوُ الٝشاس ِلى أن أـل ال٣ىُ٘ذ 19-مً الفحن
و أ٠ذث ِلى أن حعُحر الىباء ١ان ؼٙا٘ا ٠ما أـشث ِلى ر٠ش مىٍمت الصحت الّاإلاُت في مؽشوُ الٝشاس ). (4

)

ً - - (1م ً٢ؤلاوالُ ِلى الىق ال٣امل للٝشاس ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة الزي جم الاوالُ ِلى الشابي بخاسٍخ  31حاهٙي : 2021
)undocs.org/ar/S/RES/2177(2014
) - (2اسحْ في هزا الفذد إلاى ْٜأخباس مىٍمت ألامم اإلاخدذة اإلاىلْ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :
news.un.org/fr/story/2020/07/1072152
) - (3اسحْ لفٙدت مجلغ ألامً ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة الزي جم الاوالُ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :
www.un.org/securitycouncil/ar

) - (4هٙغ الفٙدت العابٝت الز٠ش .
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مما ظبً ٞدبحن أن حعُحر ألاصمت الصحُت الّاإلاُت الىاحمت ًِ حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-لً ٌّهذ للجهاص الزي اوؽأجه
مىٍمت ألامم اإلاخدذة لهزا الٕشك ئر ًشحْ أظباب ُٔاب مجلغ ألامً ًِ حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-ألظباب ظُاظُت بدخت
بذلُل أن الخدمحر لالهخخاباث الشةاظُت في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت مً حهت و مخخل ٚالاهخٝاداث اإلاىحهت ئلى الشةِغ
الفُني لدعُحر ألاصمت الصحُت مً ٜبل خضبه ٜذ خٙٙذ مً هزه اإلاىاحهت خُث ظمدذ جمجلغ ألامً بأن ًخخز بخاسٍخ
 01حىٍلُت أوٜ ٥شاس له بخفىؿ حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-جدذ سٜم  )2020( 2532و مْ رل ٤لم ً ً٢باألظلىب اإلاألىٗ
جمجلغ ألامً و هى ما ظخّالجه هزه الىسٜت البدثُت في الٙشُ اإلاىالي .
 الفرع الثاوي  :قرارمجلس ألامن  )2020 ( 2532حىل مىطىع حائحت الكىفيذ11-لٝذ اِخمذ مجلغ ألامً الٝشاس  2532بشةاظت أإلااهُا بخاسٍخ  01حىٍلُت  2020بّىىان " ـىن العلم و ألامً
الذولُحن " و ٌّخبر جذخل مدذود مٝاسهت مْ جذخالجه اإلاخّلٝت بالجزاِاث اإلاعلحت و ال ٌّ٢غ ما ١ان مىخٍشا مىه  ،ئر َِ ِم َذ
مجلغ ألامً في ٜشاسه ِلى ِذم جىاو ٥اإلاعاةل التي ١اهذ مدل خالٗ بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت و الفحن  ،و أ٠ذ بأن
جذخله في ألاصمت الصحُت الّاإلاُت الىاحمت ًِ ال٣ىُ٘ذً19-ىذسج لمً مّالجت ألامم اإلاخدذة للصمت التي ال ًم ً٢أن ج٣ىن
ئال بفىسة ِاإلاُت حّخمذ ِلى " الخّاون و الخمامً " و اِخبر الٝشاس بأن الجاةدت حّشك  :العلم و ألامً الذولُحن للخىش"
َ
دون أن ًُ ُِٚ ٢حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-التي ٔحرث وحه الّالم ِلى أنها تهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن ئر ا٠خ ٙبأن ٌّشب ًِ
ٜلٝه البالٖ ًِ ألازش اإلاذمش لجاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-في حمُْ أهداء الّالم  ،في خحن أن مجلغ ألامً ٜذ ّ
 ُٚ٠ظىت 2014
وباء "اًبىال " بالتهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن سٔم أن الىباء ٜذ اٜخفش ِلى مىىٝت ٔشب ا٘شٍُٝا ٘ٝي ).(1
و الجذًش بالز٠ش أن مجلغ ألامً ٜذ والب في متن الٝشاس بالى ٜٚالّام و الٙىسي للِما ٥الّذاةُت و هذهت
ئوعاهُت دون جىبُٝها ِلى الّملُاث الّع٢شٍت التي جىٙز لذ جىٍُم الذولت ؤلاظالمُت في الّشا ٛو الؽام ،جىُٙزا
للىذاءاث اإلاخ٢شسة للمحن الّام أهىىهُى ٔىجحرٌؾ التي أولٝها ٜبل زالزت أؼهش مً اجخار هزا الٝشاس بُٕت و ٜٚئوالٛ
الىاس الّالمي مً أحل الخفذي لل٣ىُ٘ذ– ٠ (2)19ما ولب مجلغ ألامً مً ألامحن الّام بأن ٌعاِذ ِلى الخأ٠ذ مً ُٜام
حمُْ الجهاث راث الفلت في مىٍىمت ألامم اإلاخدذة بدعشَْ ِملها في الخفذي لل٣ىُ٘ذ ، 19-و ١أن ألامحن الّام له الذوس
اجمحىسي في خ َٙالعلم و ألامً الذولُحن و لِغ مجلغ ألامً .
و اِترٗ مجلغ ألامً في آخش الٝشاس بالذوس الحاظم الزي جٝىم به اإلاشأة في حهىد الخفذي للجاةدت و لشوسة جى٘حر
خماًت خاـت ل٣ل الٙئاث اإلاعخمّٙت في اجمجخمْ.
و البذ مً ؤلاؼاسة ئلى أن مجلغ ألامً في بذاًت ؼهش هى٘مبر ٘ 2020خذ هٝاػ ِالي اإلاعخىي خى ٥حاةدت ال٣ىُ٘ذ-
 19و الخٕحراث اإلاىاخُت باِخباسها مً ِىامل ِذم الاظخٝشاس و الجزاِاث ).(3
مما ظبً ٞخضح بأهه في ِام  2020ولْ مجلغ ألامً أمام اخخباس خاظم ئر ألو ٥مشة في جاسٍخ البؽشٍت وحذ الّالم
هٙعه أمام ِذو مؽتر ٟال٣ىُ٘ذ 19-و مْ رل ٤وؽهذ ِذم اهخمام الجهاص اإلا٣ل ٚمً ٜبل اجمجخمْ الذولي اإلاّاـش مىز
) - (1اسحْ لفٙدت مجلغ ألامً ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة الزي جم الاوالُ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :
(undocs.org/ar/S/RES/2532)0000

) - (2اسحْ بهزا الخفىؿ لفٙدت ألامحن الّام ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة التي جم الاوالُ ِليها بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :

www.un.org/fr/coronavirus/un-secretary-general

) - (3اسحْ في هزا الفذد إلاى ْٜأخباس مىٍمت ألامم اإلاخدذة اإلاىلْ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :

www.un.org/press/fr/2020
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أ٠ثر مً ظبّحن ظىت بمهمت خ َٙالعلم و ألامً الذولُحن و الزي ظب ٞو أن أزبذ ٘اِلُخه في هزا اجمجا ، ٥مى٢ٌّ ٜٚغ
الىابْ العُاس ي جمجلغ ألامً الزي وغى بؽ٣ل باسص ِلى وابّه الٝاهىوي ألامش الزي حّل الذو ٥جىاحه ألاصمت الصحُت
الّاإلاُت التي ٔحرث وحه الّالم بفىسة مىٙشدة بذِم و معاِذة مً الهُئاث الذولُت التي ال جخمخْ بالؽشُِت الٝاهىهُت و
العُاظُت في هزا اجمجا ، ٥و هزا ما ظخّالجه الىسٜت البدثُت في ٘٢شتها الثاهُت .

املبحث الثاوي  :التصذي لجائحت الكىفيذ 11-بىصفها تهذًذ غيروحه العالم
ؼ٣لذ حاةدت ال٣ىُ٘ذ19-أصمت صحُت راث أبّاد ١ىهُت لزا اججهذ ١ل ألاهٍاس هدى مجلغ ألامً إلاا ًخمخْ به مً
ؼشُِت ٜاهىهُت و ظُاظُت إلاّالجت هزه ألاصمت باِخباسه الجهاص اجمحىسي لىٍام ألامً الجماعي الزي ٠شظه ٜاهىها اإلاُثا( ٛ
اإلاىلب ألاؤ ) ٥حر أن الفشاُ العُاس ي و الاٜخفادي بحن ألاِماء الذاةمحن جمجلغ ألامً ٜذ خا ٥دون رل ٤مما حّل
الذو ٥جخفذي بفىسة مىٙشدة للصمت جدذ جىحيهاث بّن الهُئاث الذولُت التي ٜذمذ مبادساث لذِم و معاِذة الذو٥
في مىاحهت ألاصمت  ،وظتر٠ض هزه الىسٜت البدثُت ِلى اإلابادساث التي حاءث في ئواس هٍام ألامً الجماعي الزي ٠شظه اإلاُثاٛ
دون الخّشك للمبادساث التي حاءث في ؤلاواس ؤلاٜلُمي و الؽبه ئٜلُمي و ئن ١ان الاجداد ألاوسوبي ٜذ ظحر هزه ألاصمت
بىشٍٝت أ٠ثر ٘اِلُت مً مىٍمت ألامم اإلاخدذة ( اإلاىلب الثاوي )
املطلب ألاول  :إمكاهيت مجلس ألامن التصذي لجائحت الكىفيذ  11-بمىحب الفصل السابع من ميثاق مىظمت
ألامم املتحذة .
ئن الخذابحر اإلاخاخت امام مجلغ ألامً للخفذي للتهذًذاث العلم و ألامً الذولُحن اجخارها في خالت ج ُُٚ٢ولُّت
ما ِلى أنها تهذًذ للعلم ٜذ خذدتها اخ٣ام اإلاادة  39مً اإلاُثا ( ٛالٙشُ ألاو ) ٥ظخداو ٥هزه الىسٜت البدثُت حعلُي
المىء ِلى مخخل ٚالخذابحر التي ١ان بام٣ان مجلغ ألامً اجخارها للخفذ بفىسة ؼاملت و ميعٝت لجاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-
بىـٙها تهذًذ لشب ؤلاوعاهُت في ِمٝها ( الٙشُ الثاوي )
 الفرع ألاول  :التذابيراملتاحت ملجلس ألامن للتصذي لجائحت الكىفيذ 11-بمىحب الفصل السابع من امليثاق .خعب أخ٣ام اإلاادة  39مً اإلاُثا٘ ٛاهه في خالت ئٜشاس مجلغ ألامً لىلُّت ما بأنها تهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن
ً
ًم ً٢جمجلغ ألامً أن ًٝذم  ...." :في رل ٤جىـُاجه أو ًٝشس ما ًجب اجخاره مً الخذابحر وبٝا للمادجحن  41و 42لحَٙ
العلم وألامً الذولي أو ئِادجه ئلى هفابه " .
مبذةُا ًجب اظدبّاد الخذابحر الىٜاةُت التي ًم ً٢جمجلغ ألامً اجخارها جىبُٝا ألخ٣ام اإلاادة  40مً اإلاُثا ٛبُٕت
الخفذي لجاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-هٍشا لّذم جماؼيها و وبُّت التهذًذ الزي ٌؽ٣له ٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ الظُما أن هزا
ً
الىىُ مً الخذابحر ًخخز في خالت وش٘حن مخىاصِخحن أو أ٠ثر بمىحب اإلاادة  40مً اإلاُثا ٛالتي جىق ِلى أهه  " :مىّا لخٙاٜم
اإلاى ، ٜٚجمجلغ ألامًٜ ،بل أن ًٝذم جىـُاجه أو ًخخز الخذابحر اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة  ،39أن ًذِى اإلاخىاصِحن للخز
ً
ً
بما ًشاه لشوسٍا أو معخدعىا مً جذابحر مإٜخت ،وال جخل هزه الخذابحر اإلاإٜخت بدٝى ٛاإلاخىاصِحن ومىالبهم أو بمش٠ضهم،
وِلى مجلغ ألامً أن ًدعب لّذم أخز اإلاخىاصِحن بهزه الخذابحر اإلاإٜخت خعابه " ٠ ،ما حعدبّذ أًما الخذابحر التي
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ًخخزها مجلغ ألامً باظخخذام الٝىة للحٙاً ِلى العلم أو ئِادة ٘شله اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة  42مً اإلاُثا ٛألنها ال
جخماش ى و وبُّت التهذًذ الزي ٌؽ٣له ٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ ). (1
و ِلُه ًم ً٢خفش الخذابحر اإلاخاخت أمام مجلغ ألامً و اإلاالةمت لىبُّت التهذًذ الىاحم ًِ جٙص ي ٘حروط ٠شوها
ّ
جخممً اظخخذام الٝىة اإلاعلحت خعب هق اإلاادة
اإلاعخجذ بىـٙه تهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن في جل ٤الخذابحر التي ال
 41مً اإلاُثا " : ٛجمجلغ ألامً أن ًٝشس ما ًجب اجخاره مً الخذابحر التي ال جخىلب اظخخذام الٝىاث اإلاعلحت لخىُٙز
ٜشاساجه ،وله أن ًىلب ئلى أِماء "ألامم اإلاخدذة" جىبُ ٞهزه الخذابحر ،وٍجىص أن ً٣ىن مً بُنها و ٜٚالفالث
الاٜخفادًت واإلاىاـالث الحذًذًت والبدشٍت والجىٍت والبرًذًت والبرُٜت والالظلُ٢ت ؤحرها مً وظاةل اإلاىاـالث وٜٙا
ً
حضةُا أو ١لُا وٜىْ الّالٜاث الذبلىماظُت " .
أمام مخخل ٚالخذابحر ؤلاحباسٍت و ؤلالضامُت التي ًمخل٢ها مجلغ ألامً للخفذي لتهذًذاث العلم و ألامً الذولُحن
٘ان مجلغ ألامً ١ان بام٣اهه ولْ مٝاسبت للخفذي الؽامل و اإلايع ٞللصمت الصحُت الّاإلاُت الىاحمت ًِ جٙص ي ٘حروط
٠شوها اإلاعخجذ اإلادعبب في مشك ال٣ىُ٘ذ 19-باجخار جذابحر ٔحر مإٜخت و ٔحر ِع٢شٍت التي جممىتها أخ٣ام اإلاادة  41مً
اإلاُثا ٛخاـت و أن ال٣ىُ٘ذ 19-ماصا ٥مخىاحذ بل و في جىىس معخمش ًىم بّذ ًىم خُث ٌهشث ظالالث حذًذة لٙحروط
١ىها اإلاعخجذ ٜذ جبىل مّٙى ٥اللٝاخاث التي جم الخىـل لها ٠ما أن جذاُِاث هزه ألاصمت هامت و خىحرة الظُما ِلى
الاٜخفاد الزي ظُإزش ِلى باقي الٝىاِاث ل ٚئلى أن ئهخاج اللٝاح و جىصَّه ظُخل ٞأصمت ِاإلاُت أخشي و مً هىُ آخش ،
ومْ رل٘ ٤ان مجلغ ألامً ّ
٘مل و ألو ٥مشة مىز نهاًت الحشب الّاإلاُت الثاهُت اِخماد ظُاظت الىّامت ! و ُ٘ما ًلي
ظدعلي هزه الىسٜت البدثُت المىء ِلى مخخل ٚالخذابحر التي ١ان بام٣ان مجلغ ألامً ئجخارها للخفذي لجاةدت
ال٣ىُ٘ذ . 19-
 الفرع الثاوي  :التصذي املتصىرملجلس ألامن لجائحت الكىفيذ 11-بمىحب الفصل السابع من امليثاق .ئن ٜشاس مجلغ ألامً  ) 2020 ( 2532الزي جبىاه بخاسٍخ  01حىٍلُت  2020بخفىؿ حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-جدذ
ِىىان ـىن العلم و ألامً الذولُحن ال ًخممً جذابحر للخفذي للجاةدت ئر أؼاس الٝشاس في مدخىاه بأهه اجخاره ًىذسج
لمً مىاحهت ألامم اإلاخدذة للجاةدت  ،في خحن أن أخ٣ام الٙفل العابْ مً اإلاُثا ٛجم٢ىه مً رل ٤بل ولّذ لهزا
الٕشك مما ٌعمذ بىلْ جفىس للخذابحر التي ١ان بام٣ان مجلغ ألامً اجخارها للخفذي لجاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-بىـٙها
تهذًذ للعلم و ألامً الذولُحن اظدىادا لخجاسبه العابٝت مْ ألامشاك اإلاّذًت التي ّ
ُٙ٠ذ بأنها تهذًذا للعلم و ألامً
الذولُحن الظُما ٜشاسه  ) 2014 ( 2177اإلاخّل ٞبىباء " اًىبال ".
خُث ١ان بام٣ان مجلغ ألامً اجخار مجمىِت مً الخذابحر للخفذي لجاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-جخمثل أظاظا في ٘شك
و ٜٚاوال ٛالىاس بحن ألاوشاٗ اإلاخىاصِت و مشا٘ٝتها بخذابحر ئلضامُت بذال أن ًتر ٟألامش للمحن الّام ٠ ،ما ١ان بام٣اهه
اجخار جذابحر اٜخفادًت لذ الذو ٥التي ال جدترم خالت الىىاسب الصحُت الّاإلاُت التي أٜشتها مىٍمت الصحت الّاإلاُت

) – (1جىق اإلاادة 42مً اإلاُثاِ ٛلى أهه  :ئرا سأي مجلغ ألامً أن الخذابحر اإلاىفىؿ ِليها في اإلاادة  41ال جٙي بالٕشك أو زبذ أنها لم ج ٚبه ،حاص له أن
ًخخز بىشٍ ٞالٝىاث الجىٍت والبدشٍت والبرًت مً ألاِما ٥ما ًلضم لح َٙالعلم وألامً الذولي أو إلِادجه ئلى هفابه .وٍجىص أن جدىاو ٥هزه ألاِما٥
اإلاٍاهشاث والحفش والّملُاث ألاخشي بىشٍ ٞالٝىاث الجىٍت أو البدشٍت أو البرًت الخابّت ألِماء "ألامم اإلاخدذة".
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الظُما ُ٘ما ًخّل ٞبخُٝذ خش٠ت الخىٝالث و هٝل البماتْ  ،باوؽاء ِملُاث خ َٙالعالم الفحي و ل ً٢اإلاىاحهت بحن ١ل
مً الفحن و الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت خالذ دون رل. ٤
صٍادة ِلى ما ظبً ٞم ً٢جفىس جذابحر أخشي ١ان بام٣ان مجلغ ألامً اجخارها إلاىاحهت أخىش تهذًذ ِش٘خه
ؤلاوعاهُت التي جخىلب حّاوهه مْ هُئاث دولُت أخشي مثل مىٍمت الصحت الّاإلاُت بىـٙها مً الى١االث اإلاخخففت
إلاىٍمت ألامم اإلاخدذة في مجا ٥الصحت ١أن ٌّخمذ مجلغ ألامً لىاةذ مىٍمت الصحت الّاإلاُت لمً ٜشاساجه ختى ٌّىيها
الىابْ ؤلالضامي التي جخىله ئًاه أخ٣ام اإلاادة  24مً اإلاُثأ، ٛحر أن هق الٝشاس  )2020( 2532حاء خا ٥جماما مً أًت
ئؼاسة لهزه اإلاىٍمت بل ١اهذ مدل اخخالٗ ؼذًذ بحن ألاِماء الذاةمت جمجلغ ألامً ٠ ،ما ظب ٞجىلُده في اإلابدث ألاو٥
مً هزه الىسٜت البدثُت .
أما ُ٘ما ًخّل ٞبمعألت جى٘حر الّالج أو اللٝاخاث لذ ٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ ١ان بام٣ان مجلغ ألامً أن ًمْ
أخ٣ام اظخثىاةُت لالجٙا ٛالزي ًىٍم مخخل ٚمٍاهش خٝى ٛاإلالُ٢ت ال٢ٙشٍت اإلاشجبىت بالخجاسة و اِخماد الّالج في ئواس
مىٍمت الصحت الّاإلاُت الظُما اظخحراد أو جفيُْ اإلاىخجاث الؽبيهت التي خاصث ِلى بشاءة الاختراُ دون ؼشه الحفى٥
ِلى مىا٘ٝت او جشخُق مً ـاخبه ختى ٌعخُٙذ ١ل ئوعان مخىاحذ ِلى وحه ألاسك مً الحفىِ ٥لى الّالج مً هزا
اإلاشك.
و ًم ً٢ؤلاؼاسة في ألاخحر ئلى ئم٣اهُت مجلغ ألامً اِخماد ٜشاساث بالخيعُ ٞمْ ـىذو ٛالىٝذ الذولي و البى ٤الذولي
مً ؼأنها حّلُ ٞحضء مً الذًىن الاٜخفادًت للذو ٥ألا٠ثر جمشسا مً حشاء ألاصمت الصحُت الّاإلاُت اإلاترجبت ًِ اهدؽاس
٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ بٕشك ئِادة حذولتها اٜخفادًا و احخماُِا  ،و مْ رل ٤جش ٟمجلغ ألامً ألامش ل٣ل مً ألامحن
الّام و الجمُّت الّامت و هى ما ظِخم مّالجخه بص يء مً الخٙفُل ُ٘ما ًلي .
املطلب الثاوي  :مىاحهت مىظمت ألامم املتحذة لجائحت الكىفيذ –  11بىصفها تهذًذ طرب البشريت في عمقها
ئن ُٔاب مجلغ ألامً ًِ مّالجت ألاصمت الصحُت الّاإلاُت الىاحمت ًِ ال٣ىُ٘ذ  19-ال ٌّني ُٔاب مىٍمت ألامم
اإلاخدذة ًِ حعُحر ألاصمت ( الٙشُ ألاو ) ٥بل أن مجلغ ألامً ٜذ باس ٟو أزنى بمىحب ٜشاسه  2532الجهىد اإلابزولت في هزا
العُا ٛمً ٜبل الجمُّت الّامت و ألامحن الّام ٠ما ظاهذ و دِم مجلغ ألامً اإلاىاحهت الاهٙشادًت للجاةدت (الٙشُ الثاوي).
 الفرع ألاول  :مىاحهت ألاحهسة الرئيست ملىظمت ألامم املتحذة لجائحت الكىفيذ – : 11خارج اطارمجلس ألامن .ئن الجمُّت الّامت و خال٘ا جمجلغ ألامً لم جب ٞـامخت أمام ألاصمت الصحُت الّاإلاُت لجاةدت ال٣ىُ٘ذ ، 19-خاـت
أن اإلاُثاٌ ٛؽش٠ها في خ َٙالعلم و ألامً الذولُت بدُث ٌعمذ لها بمىاٜؽت أًت معألت أو أمش ًذخل في هىا ٛخَٙ
العلم و ألامً الذولُحن بمىحب أخ٣ام اإلاادة  11مىه التي جىق ِلى أهه  " :للجمُّت الّامت أن جىاٜؾ أًت معألت ً٣ىن لها
ـلت بد َٙالعلم وألامً الذولي ًشّ٘ها ئليها أي ِمى مً أِماء ألامم اإلاخدذة ومجلغ ألامً أو دولت لِعذ مً
أِمائها ".......و ًم ً٢للجمُّت الّامت الىٍش في اإلابادب الّامت للخّاون في خ َٙالعلم و ألامً الذولُحن ٘بمىحب أخ٣ام
اإلاادة ( 1/ 13ب) مً اإلاُثا ٛللجمُّت الّامت ئوؽاء دساظاث و ؤلاؼاسة مً خال ٥جبني جىـُاث بٕشك ئهماء الخّاون الذولي
في ِذة مُادًً الظُما الصحت .
ٌّذ دوس الجمُّت الّامت في خ َٙالعلم و ألامً الذولُحن هاما بالىٍش لدؽُ٢لتها التي جمم ١ل الذو ٥ألاِماء في
ألامم اإلاخدذة خعب الٝٙشة ألاولى مً اإلاادة  9مً اإلاُثا ٛو ججّلهم ِلى ٜذم اإلاعاواة ل ٚئلى أن وشٍٝت اجخارها
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للٝشاساث ًِ وشٍ ٞجىا٘ ٞآلاساء أو الخفىٍذ اجمحذدة بمىحب أخ٣ام اإلاادجحن  18و  19ججّلها مإهلت لزل ، ٤و مْ رل٤
٘ان دوس مجلغ ألامً و٘ٝا ألخ٣ام اإلاُثاٌّ ٛذ أ٠ثر أهمُت ألن الُٝمت الٝاهىهُت لخفش٘اث الجمُّت الّامت أٜل زٝال و
أهمُت مً الخفش٘اث الٝاهىهُت الفادسة ًِ مجلغ ألامً .
و مْ رل٘ ٤ان الجمُّت الّامت ٜذ ظاهمذ في حعُحر ألاصمت الصحُت الّاإلاُت الىاججت ًِ جٙص ي ٘حروط ٠شوها
اإلاعخجذ وواـلذ مهامها في ٘ترة الجاةدت الفّىباث اإلاادًت و الّملُت بّذ حّذًل وشٍٝت ِملها

)(1

 ،ئر اِخمذث بخاسٍخ

 02أ٘شٍل  2020الٝشاس  270/74خى " : ٥الخمامً الّالمي إلا٣ا٘دت مشك ٘حروط ٠شوها لّام ١( 2019ىُ٘ذ ، (2) " )19-زم
الٝشاس الفادس بخاسٍخ  20أ٘شٍل  " : 2020الخّاون الذولي مً أحل لمان الحفىِ ٥لى الفُّذ الّالمي ِلى ألادوٍت و
اللٝاخاث و اإلاّذاث الىبُت الالصمت إلا٣ا٘دت ال٣ىُ٘ذ ، (3) " 19-و ججذس ؤلاؼاسة أن الجمُّت الّامت ٜذ ُِيذ ١ل مً
ظٙحر إٔ٘اوعخان و ٠شواجُا لذي ألامم اإلاخدذة ميعٝحن إلابادساث الجمُّت الّامت للشد ِلى ال٣ىُ٘ذ. 19 -
أما ألامحن الّام الزي ًٝخفش دوسه في مجا ٥خ َٙالعلم و ألامً الذولُحن خعب أخ٣ام الٝٙشة الثاهُت مً اإلاادة 12
مً اإلاُثا ٛباخىاس ... " :ألامحن الّام  -بمىا٘ٝت مجلغ ألامً  -الجمُّت الّامت في ١ل دوس مً أدواس اوّٝادها ب٣ل اإلاعاةل
اإلاخفلت بد َٙالعلم وألامً الذولي التي ج٣ىن مدل هٍش مجلغ ألامً٠ ،زلً ٤خىشها أو ًخىش أِماء "ألامم اإلاخدذة"
ئرا لم ج ً٢الجمُّت الّامت في دوس اوّٝادها ،بٙشآ مجلغ ألامً مً هٍش جل ٤اإلاعاةل ورل ٤بمجشد اهتهاةه منها " و مْ
رل٘ ٤لٝذ لّب دوسا مدىسٍا في مىاحهت حاةدت ال٣ىُ٘ذ –  19مىز بذاًتها  ،دوس أ٠ذه مجلغ ألامً راجه مً خال ٥الٝشاس
 )2020( 2532أما ٜشاساث الجمُّت الّامت العابٝت الز٠ش ٜذ اِخبرجه ٜاةذ اإلاىاحهت لذ ال٣ىُ٘ذ .
ل ٚللىذاءاث اإلاخ٢شسة للمحن الّام للى ٜٚالٙىسي و الّام إلوال ٛالىاس في حمُْ أهداء الّالم بُٕت جم٢حن ؼّىب
اإلاىاو ٞاإلاىحىدة في هضاُ معلح مً الخفذي لل٣ىُ٘ذ– ٠ ، 19ما ٜذم جٝاسٍش في هزا اجمجا ٥أهمها الشد الؽامل إلاىٍىمت
ألامم اإلاخدذة إلاىاحهت ال٣ىُ٘ذ :19-اهٝار أسواح  ،خماًت مجخمّاث  ،بىاء للخعً "،صٍادة ِلى مخخل ٚاجفاالث مْ الذو٥
ألاِماء  ،اجفاالث مْ اإلاىٌٙحن  ..ئلٖ مً ألاِما ٥التي ٜام بها ألامحن الّام

)(4

مْ أن ألادواث الٝاهىهُت التي ًمىدها اإلاُثا ٛل٣ل مً الجمُّت الّامت و ألامحن الّام مدذودة حذا في خ َٙالعلم و
ألامً الذولُحن مٝاسهت مْ مجلغ ألامً ،ئال أن العُذ ألامحن الّام إلاىٍمت ألامم اإلاخدذة " أهخىهُى ٔىجُِغ" ٜذ لّب دوسا
هاما في خ َٙالعلم و ألامً الذولُحن مً حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-بذلُل أن ِذد هام مً الذو ٥اإلاىحىدة في هضاُ معلح
اظخجابذ لىذاءاجه .
 -الفرع الثاوي  :مىاحهت مىظمت الصحت العامليت لجائحت الكىفيذ – . 11

) – (1اسحْ لفٙدت الجمُّت الّامت ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة التي جم الاوالُ ِليها بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :
https://www.un.org/ar/ga

) - (2اسحْ لٝشاس الجمُّت الّامت سٜم  270/74الفادس بخاسٍخ  02أ٘شٍل 2020ـٙدت الجمُّت الّامت اإلاخى٘شة ِلى مى ْٜمىٍمت للمم اإلاخدذة ِلى الشابي
الخالي https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions :
) – (3لخٙاـُل أ٠ثر بخفىؿ هزا الٝشاس اسحْ لفٙدت الجمُّت الّامت اإلاخى٘شة ِلى مى ْٜمىٍمت للمم اإلاخدذة ِلى الشابي الخالي :
https://www.un.org/ar/sections/documents/general -assembly-resolutions

) – (4ئسحْ لفٙدت ألامحن الّام ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة التي جم الاوالُ ِليها بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :
www.un.org/fr/coronavirus/un-secretary-general
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سهيلة قمىدي /ـــــــــــــــــــــــ
لٝذ حّذدث و جىىِذ مبادساث و جذخالث هُئاث ألامم اإلاخدذة و و١االتها اإلاخخففت في حعُحر ألاصمت الصحُت
الّاإلاُت  ،خُث لاِ ٚـىذو ٛالىٝذ الذولي اإلاعاِذاث لخخىي أِماؤه ألاصمت الصحُت الىاحمت ًِ ال٣ىُ٘ذ ، 19-و
ظاِذث الى١الت الذولُت للىاٜت الزسٍت الّؽشاث مً الذوِ ٥لى اظخّما ٥جٝىُاث مؽخٝت مً الىىوي لل٢ؽًِ ٚ
٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ ٠ما ججىذث الُىهِع٣ى لذ اإلاّلىماث الخاوئت خى ٥الجاةدت و مىلىُ الخّلُم ًِ بّذ الزي
٘شلخه الجاةدت ئلى حاهب دِم بشهامج ألامم اإلاخدذة للخىمُت اإلاىٍىمت الصحُت و ألادواث البذًلت و معاهذجه اللتزام
اجمجخمْ و الاوسجام الاحخماعي للذو. (1) ٥
ٔحر أن مىٍمت الصحت الّاإلاُت(ُ٘ما ًلي اخخفاسا اإلاىٍمت ) ٜذ ٜذمذ أهم اإلابادساث لالظخجابت لجاةدت ال٣ىُ٘ذ-
 19بدُث لّبذ دوسا مدىسٍا في مىاحهت حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-سٔم ١ل الاتهاماث و الاهخٝاداث التي وحهذ لها في بذاًت
الجاةدت ،باِخباسها و١الت مً و١االث ألامم اإلاخدذة اجمخخفت بالصحت التي جمم  194دولت ِمى و حّمل ِلى حّضٍض أِلى
معخىي مً الصحت الزي ًم ً٢بلىٔه دون أي جمُحز خعب هق اإلاادة ألاولى مً دظخىس اإلاىٍمت ِلى أهه  " :هذٗ مىٍمت
الصحت الّاإلاُت هى أن جبلٖ حمُْ الؽّىب أسْ٘ معخىي ـحي مم ،(2) "ً٢خُث جمم اإلاىٍمت هخبت مً الخبراء في مجا٥
الصحت مً حمُْ أهداء الّالم حّمل ِلى ئهخاج مىاد مشحُّت بؽأن الٝماًا الصحُت الّاإلاُت و جٝذًم جىـُاث لالسجٝاء
بصحت حمُْ الىاط.
ئر حّمل اإلاىٍمت أظاظا ِلى ؤلاسؼاد و الخيعُ ٞفي اجمجا ٥الفحي ِلى اإلاعخىي الّالمي مً احل جد ُٞٝألامً
الفحي الّالمي و في هزا العُا ٛججذس ؤلاؼاسة للىاةذ الصحت الّاإلاُت (  )2005التي حّذ اجٙا ٛبحن الذو ٥ألاِماء في
اإلاىٍمت ِلى حّضٍض ٜذستها ِلى ال٢ؽ ًِ ٚأخذار الصحت الّمىمُت وجُُٝمها والخبلُٖ ِنها .وجخىلى مىٍمت الصحت
الّاإلاُت دوس الخيعُ ٞفي اللىاةذ الصحُت الذولُت ،وحّمل مْ ؼش١ائها ِلى معاِذة البلذان ِلى حّضٍض ٜذساتها ٠ما جىق
ً
اللىاةذ الصحُت الذولُت أًما ِلى الخذابحر اجمحذدة التي ًيبغي اجخارها في اإلاىاوئ واإلاىاساث واإلاّابش البرًت مً أحل الحذ
مً اهدؽاس اجمخاوش الصحُت في البلذان اجمجاوسة ،ومىْ ٘شك الُٝىد ٔحر اإلابرسة ِلى العٙش والخجاسة مً أحل الحذ مً
حّىل خش٠ت اإلاشوس والخجاسة ئلى أدو ٜذس مم. (3)ً٢
خُث ئِخمذث اإلاىٍمت ِلى لىاةذ الصحت الذولُت في الىٜاًت و الخفذي الهدؽاس ٘حروط ٠شوها اإلاعخجذ للِالن ًِ
خالت وىاسب صحُت راث بّذ ِالمي بخاسٍخ  30حاهٙي  ، (1) 2020و أِلىذ مىٍمت بخاسٍخ ُٙ٘ 3شي  ًِ 2020خىتها

) - (1اسحْ في هزا الفذد إلاى ْٜمىٍمت الصحت الّاإلاُت و الزي جم الاوالُ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :
https://www.who.int/ar/news

) – (2دظخىس مىٍمت الصحت الّاإلاُت الزي اٜشه مإجمش الصحت الذولي الزي ِٝذ بيُىٍىس ٟمً ً 19ىهُى ئلى ً 22ىلُى  ، 1946ووّٜه في ً 22ىلُى 1946
ممثلى  61دولت  ،دخل خحز الىٙار في  7أبشٍل  ، 1948ومخخل ٚالخّذًالث التي أٜشتها حمُّاث الصحت الّاإلاُت  26و 29و  39و  51اـبدذ ها٘زة ِلى
الخىالي ُٙ٘ 3شي ً 20 ، 1977ىاًش  11 ،1984حىٍلُت  1994و  15ظبخمبر  ،2005وهي مذسحت في هق الذظخىس  ,اإلاخى٘ش ِلى مى ْٜاإلاىٍمت و جم الاوالُ
ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابي الخالي :

https://apps.who.int/gb/dgnp/pdf_files/constitution-ar.pdf

) – (3هق لىاةذ الصحُت الذولُت مخى٘ش باللٕت الّشبُت ِلى مى ْٜمىٍمت الصحت الّالُمت الزي جم الاوالُ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الابي الخالي :

https://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/ar/

) – (1ئسحْ في هزا الفذد إلاى ْٜمىٍمت الصحت الّاإلاُت الزي جم الاوالُ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي  2021اإلاخى٘ش ِلى الشابي الخالي :

https://www.who.int/ar/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-statement-on-ihr-emergency) committee-on-novel-coronavirus-(2019-ncov
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الظتراجُجُت للخأهب و الاظخجابت ) (1بُٕت جىحُه اظخجابت الصحت الّامت لٙحروط ٠شوها اإلاعخجذ ِلى الفُّذًً الىوني
و الذولي و جٝذًم بشهامج الّمل الاظتراجُجي اإلافمم بما ًدىاظب و ١ل ظُا ٛمدلي ) (2و ألا٘ذ اإلاضٍذ مً الخٙاـُل لهزه
الخىت مً خال ٥اـذسا اإلابادب الخىحيهُت بؽأن الخخىُي للّملُاث لذِم الخأهب و الاظخجابت في البلذان التي جم
جىُٝدها أ٠ثر مً مشة مما أدي ئلى ولْ وسخت مدذزت مً اظتراجُجُت ال٣ىُ٘ذ 19-جماؼُا مْ جىىس الىباء الظُما بّذ
اِالن ال٣ىُ٘ذ 19-بالجاةدت ). (3
و لٝذ ِملذ اإلاىٍمت ِلى حّذًل هٍامها الخأظِس ي  ،الزي ٜبله الذو ٥ألاِماء في الذوسة  75للجمُّت الّامت
إلاىٍمت الصحت بخاسٍخ  19ماي  ، 2020ختى ًدعنى لها جُُٝم خُادي ومعخٝل للشد الّالمي لجاةدت ال٣ىُ٘ذ ، 19-و
ظخّمل ِلى احشاء جد ُٞٝفي أٜشب ألاوٜاث خى ٥أـل ال٣ىُ٘ذ 19-بُٕت جدعحن الٝذسة الّاإلاُت للىٜاًت و جدمحرا
للخفذي للجاةداث خُث ًم ً٢ظِعمذ الخد ُٞٝمً جدذًذ مفذس الٙحروط و جىلُذ وش ٛاهخٝاله للوعان ٠ ،ما
ظُ٣ىن لها دوس هام في مىلىُ اللٝاح و ألادوٍت التي ظِخم ولّه في العى ٛلل٣ىُ٘ذ19 -

)(4

.

وال بذ مً الخأُ٠ذ بأن ١ل مبادساث مىٍمت الصحت الّاإلاُت ١ان بام٣ان أن ً٣ىن لها و ْٜظُاس ي و ٜاهىوي هام ئرا
١ان مجلغ ألامً ٜذ جبىاها باِخباسه الجهاص اجمحىسي للمً الجماعي و هى ما ظخخخم به هزه الىسٜت البدثُت ُ٘ما ًلي .
خاجمت :
ًم ً٢الٝى ٥بأن مجلغ ألامً بىـٙه الجهاص اجمحىسي لىٍام ألامً الجماعي في ئواس مىٍمت ألامم اإلاخدذة ٜذ ٘ٝذ
٘شـت زمُىت للخذخل في مجا ٥ألامً الفحي الّالمي و الخ٢ٙحر في جىىٍش أدواث للمً الجماعي في التهذًذاث الجذًذة
للعلم و ألامً الذولُحن التي أـبدذ لٕت الّفش الحالي  ،خاـت أن مجلغ ألامً ٜذ أزبذ في ِذة مىاظباث ئبذاِه ِلى
اإلاعخىي اإلاإظعاحي و ِلى معخىي الٝىاِذ الٝاهىهُت الذولُت  ،ئر حّذ اجمح٢مت الجىاةُت الذولُت أخعً مثا ًِ ٥الابذاُ
اإلاإظعاحي جمجلغ ألامً الزي ِمل ِلى ئوؽاء اجمحا٠م الجىاةُت الذولُت الخاـت و التي أدث ئلى اوؽاء ظىت  2002حهاص
ٜماتي داةم إلاخابّت مشج٢بي الجشاةم الخىحرة و اخعً مثاِ ٥لى ابذاُ مجلغ ألامً معخىي الٝىاِذ الٝاهىهُت ًخمثل في
ولْ و جىىٍش الٝىاِذ الٝاهىهُت الذولُت في مجا ٥م٣ا٘دت ؤلاسهاب اإلابيُت ِلى الٝشاس  ، )2001 ( 1373هل هزا ٌّني بأن
الاسهاب و الاهتها١اث الجعُمت لحٝى ٛالاوعان أخىش مً حاةدت ال٣ىُ٘ذ 19-؟.

) - (1التي جش٠ض ِلى جدعحن الٝذسة ِلى الا٠دؽاٗ والاظخّذاد للٙاؼُت والخفذي لها .وجشحمذ الخىت الاظتراجُجُت اإلاّلىماث اإلاّشو٘ت ًِ الٙحروط في
جل ٤اإلاشخلت ئلى ِمل اظتراجُجي لخىحُه ِملُت ولْ الخىي الدؽُٕلُت الىوىُت وؤلاٜلُمُت .وٍذوس مممىنها خىُُٙ٠ ٥ت الخعجُل باسظاء الخيعُ ٞالذولي،
ّ
والخىظْ في ِملُاث الخأهب والاظخجابت ِلى الفُّذ الٝىشي ،وحعشَْ وجحرة البدث والابخ٣اس ،لخٙاـُل أ٠ثر بم ً٢الشحىُ إلاى ْٜمىٍمت الصحت الّاإلاُت
الزي جم الاوالُ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابىت الخالي :
https://www.who.int/ar/news/item/08-11-1441-covidtimeline

) - (2التي جش٠ض ِلى جدعحن الٝذسة ِلى الا٠دؽاٗ والاظخّذاد للٙاؼُت والخفذي لها .وجشحمذ الخىت الاظتراجُجُت اإلاّلىماث اإلاّشو٘ت ًِ الٙحروط في
جل ٤اإلاشخلت ئلى ِمل اظتراجُجي لخىحُه ِملُت ولْ الخىي الدؽُٕلُت الىوىُت وؤلاٜلُمُت .وٍذوس مممىنها خىُُٙ٠ ٥ت الخعجُل باسظاء الخيعُ ٞالذولي،
ّ
والخىظْ في ِملُاث الخأهب والاظخجابت ِلى الفُّذ الٝىشي ،وحعشَْ وجحرة البدث والابخ٣اس ،لخٙاـُل أ٠ثر بم ً٢الشحىُ إلاى ْٜمىٍمت الصحت الّاإلاُت
الزي جم الاوالُ ِلُه بخاسٍخ  31حاهٙي ِ 2021لى الشابىت الخالي :
https://www.who.int/ar/news/item/08-11-1441-covidtimeline

) – (3هٙغ اإلاى ْٜالعاب ٞالز٠ش .
) - (4لخٙاـُل أ٠ثر اسحْ لىٙغ اإلاى ْٜالعاب ٞالز٠ش .
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٠ما ًجب الخأُ٠ذ ِلى أن ُٔاب مجلغ ألامً ًِ حعُحر ألاصمت الصحُت الّاإلاُت الىاحمت ًِ حاةدت ال٣ىُ٘ذ19-
لِغ مشجبي بفىسة مباؼشة بالجاةدت أو مشجبي بأظباب ٜاهىهُت  ،و ئهما ألامً مخّل ٞبأظباب ظُاظُت بدخت ئر وٌٙذ
حاةدت ال٣ىُ٘ذ١ 19-أداة دًبلىماظُت بحن ألاِماء الذاةمحن جمجلغ ألامً الظُما الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت و الفحن
اإلاخىا٘عخان لشٍادة الّالم بدُث ظمدذ الجاةدت بأن جبرص الخفذُ ال٢بحر و الّمُ ٞداخل مجلغ ألامً لم وؽهذه مىز
صوا ٥الٝىبُت الثىاةُت هل ٌّني هزا ِىدة للٝىبُت ؟
ئر أن حٕلُب الجاهب العُاس ي في حعُحر ألاصمت الصحُت الّاإلاُت لم ًم ً٢مجلغ ألامً مً اظخخذام ألادواث
الٝاهىهُت التي صودها به اإلاُثا ٛللخفذي ألخىش تهذًذ للوعاهُت و حّله ًدىاص ًِ ٥دوسه اجمحىسي في هٍام ألامً الجماعي
الزي ٠شظه ٜاهىها مُثا ٛمىٍمت ألامم اإلاخدذة بدُث جش ٟخ َٙالعلم و ألامً الذولُحن لهُئاث و أحهضة دولُت أخشي ال
جخمخْ بالؽشُِت التي ًخمخْ بها الجهض اجمحىسي لىٍام الامً الجماعي ئر ا٠خ ٙمجلغ ألامً باإلسؼاد و الخيعُ ٞإلاىاحهت
ال٣ىُ٘ذ 19-ألن الخفذي له ١ان باألظاط ممش٠ضا بُذ الذولت ٘هل هزا ٌّني أن مجلغ ألامً ٜذ سهً جفش٘اجه اإلاعخٝبلُت
هدُجت ُٔابه ججاه ألاصمت الّاإلاُت ٔحر اإلاعبىٜت الىاحمت ًِ ُ٘ىط ٠شوها اإلاعخجذ ؟
و سبما بّذ ٘ىص حىن باًذن في الاهخخباث الشةاظُت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ظيؽهذ جذخل ئًجابي جمجلغ ألامً
باِخباس أن ال٣ىُ٘ذ 19-ماصا ٥مىحىدا و في جىىس معخمش ٠ما ان جذاُِاجه ماصلذ ممخذة ِبر الضمً ٠ ،ما أهه في اإلاعخٝبل
الٝشٍب ظدثاس ئؼ٣الُت اٜخىاء و جىصَْ الّالج أو لٝاح ال٣ىُ٘ذ 19-الزي ٌّذ مدل جىا٘غ ِلمي ـاسم ِلى اإلاعخىي الذولي
بٕشك ئهخاحه و جىصَّه ٘ ،هل ظِب ٝمجلغ ألامً ًخجىب لىٜذ وىٍل التهذًذاث الجذًذة للعلم و ألامً الذولُحن راث
الىابْ الفحي  ،و راث الىابْ الاً٣ىلىجي و ال٣ىاسر الىبُُّت الخىحرة اإلاهذدة للمً ؤلاوعاوي و التي حّذ في جضاًذ
معخمش الظُما أنها ظخفبذ مفذسا للجزاِاث اإلاعلحت الذولُت و ٔحر الذولُت  ،لزا ّ٘لى مجلغ ألامً ئن أساد ؤلابٝاء ِلى
دوسه ٠جهاص مدىسي لح َٙالعلم و ألامً الذولُحن أن ًخجاوص الخال٘اث العُاظُت اإلاخىاحذة بحن أِماةه الذاةمحن .

قائمت املراحع :
أوال – املؤلفاث باللغت ألاحىبيت :
1- CAHIN Gérard, “La notion de pouvoir discrétionnaire appliquée aux organisations
internationals”, Revue Générale du Droit Internationale Public , Paris ,Tome 107 , N° 3 ,
2003.
2 – ODENDAHL Kerstin , “La notion de menace contre la paix selon l’article 39 de la
charte des Nation Unies , La pratique du conseil de sécurité », in journée d’études « Les
70ans des Nations Unies : quel rôle dans le monde actuel ? »,en l’honneur du professeur
)Yves DAUDET , A.PEDONE ,( Paris : A.PEDONE, 2014
3- STEFAN Elbe , Dominique David, “Sida, un enjeu global de sécurité” , Politique
étrangère, 2005/1 (Printemps).

ثاهيا  -الىصىص القاهىهيت :
 - 1ميثاق مىظمت ألامم املتحذةمتىفر على مىقع مىظمت ألامم املتحذة  ،جاريخ الاطالع عليه  31حاهفي 2021على
الرابط التاليhttps://www.un.org/ar/charter-united-nations :
ٜ - 2شاس مجلغ ألامً  )2000 ( 1308مخى٘ش ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة  ،جاسٍخ الاوالُ ِلُه  31حاهٙيِ 2021لى
الشابي الخالي . https://undocs.org/ar/S/RES/1308(2000) :
اجمجلذ -09الّذد -01العىت2022

EISSN: 2528-2309

30

ISSN: 2352-9806
l

جائحة الكىفيد : 19-أي دور جمللس األمن ؟ /ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
سهيلة قمىدي /ـــــــــــــــــــــــ
ٜ -3شاس مجلغ ألامً  )2011(1983مخى٘ش ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة  ،جاسٍخ الاوالُ ِلُه  31حاهٙيِ 2021لى
الشابي الخالي https://undocs.org/ar/S/RES/ 1983 (2011) :
ٜ -4شاس مجلغ ألامً  )2011 ( 1983مخى٘ش ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة  ،جاسٍخ الاوالُ ِلُه  31حاهٙيِ 2021لى
الشابي الخالي https://undocs.org/ar/S/RES/ 1983 (2011) :
ٜ -5شاس مجلغ ألامً  ) 2014( 2177مخى٘ش ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة  ،جاسٍخ الاوالُ ِلُه  31حاهٙيِ 2021لى
الشابي الخالي https://undocs.org/ar/S/RES/2014 ( 2177) :
ٜ -6شاس مجلغ ألامً  )2020( 2532مخى٘ش ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة  ،جاسٍخ الاوالُ ِلُه  31حاهٙيِ 2021لى
الشابي الخالي https://undocs.org/ar/S/RES/2532)0000( :

 - 7لٝشاس الجمُّت الّامت سٜم  270/74الفادس بخاسٍخ  02أ٘شٍل 2020ـٙدت الجمُّت الّامت اإلاخى٘شة ِلى مىْٜ
مىٍمت للمم اإلاخدذة ِلى الشابي الخالي :
https://www.un.org/ar/sections/documents/general-assembly-resolutions

 - 8جٝشٍش لجىت الح٢ماء جدذ ِىىان" الّالم أ٠ثر أمىا  :معإولُت الجمُْ "  ،مخى٘ش ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة ،
جاسٍخ الاوالُ ِلُه  31حاهٙيِ 2021لى الشابي الخالي /https://www.un.org/arabic/secureworld :
 -9دظخىس مىٍمت الصحت الّاإلاُت متىفر على مىقع مىظمت الصحت العامليت  ،جاريخ الاطالع عليه  31حاهفي 2021على
الرابط التالي :

https://apps.who.int/gb/dgnp/pdf_files/constitution-ar.pdf

 -10اللىاةذ الصحُت الذولُت  2005متىفر على مىقع مىظمت الصحت العامليت  ،جاريخ الاطالع عليه  31حاهفي2021
على الرابط التالي https://apps.who.int/iris/bitstream/handle :

 – 11ئظتراجُجُت ال٣ىُ٘ذ 19-إلاىٍمت الصحت الّاإلاُت متىفرعلى مىقع مىظمت الصحت العامليت  ،جاريخ الاطالع عليه 31
حاهفي 2021على الرابط التالي )https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse( :

 - 12اظتراجُجُت ال٣ىُ٘ذ 19-اجمحذزت إلاىٍمت الصحت الّاإلاُت متىفر على مىقع مىظمت الصحت العامليت  ،جاريخ الاطالع
عليه

31

حاهفي2021

على

الرابط

التالي

:

(https://www.who.int/docs/default-

) .source/coronaviruse/strategy-update-arabic

 - 13مى ْٜأخباس ألامم اإلاخدذةمخى٘ش ِلى مى ْٜمىٍمت ألامم اإلاخدذة  ،جاسٍخ الاوالُ ِلُه  31حاهٙيِ 2021لى الشابي
الخالي https://news.un.org/fr/story/ :
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ضىابط حشكيل املحكمت الذسخىريت ومذي اسخقالليتها العضىيت
2020 دراست في ظل الخعذًل الذسخىري
Standards for the formation of the Constitutional Court and the extent of the
independence of its members Study in the light of the Constitutional Amendment 2020


ؤوهِس ي لُىضة

حاملت زيشلت
ounissi_l@hotmail.fr
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:ملخص
نهضف مً زالٌ هظا اإلاىطىق صعاؾت الخصمُم الخاص بدشىُل املخىمت الضؾخىعٍت في الجؼائغ في ؿل الخلضًل
 ليي ًدلم للمدىمت،وطلً مً زالٌ بُان الظىابؽ التي عكاها اإلااؾـ الضؾخىعي في حشىُلها،2020الضؾخىعي لؿىت
ٌ وهظلً اؾخلال،الضؾخىعٍت اهبر كضع مً الاؾخلالٌ كلى الىدى الظي ًمىنها مً ؤصاء ازخصاصاتها كلى ؤهمل وحه
.ؤكظائها بالشيل الظي ٌلُنهم كلى النهىض بىاحبهم في زلت واػمئىان
مً زالٌ بُان آلُتي حلُين واهخساب ؤكظاء،وجـهغ اؾخلاللُت املخىمت الضؾخىعٍت في الؿُاق الخاص بدشىُلها
واإلااهالث الالػمت واإلاؼلىبت في ازخُاع ؤكظائها، ومضة كظىٍتهم والشغوغ الىاحب جدللها فيهم، وبُان كضصهم،املخىمت
 وبدُاصًت جامت وصون حلغٍظهم إلمياهُت الخظىق لظوىغ هير،لخمىنهم مً مماعؾت مهامهم باخترافُت وفلا للضؾخىع
.مباشغة
؛ شغوغ اللظىٍت ؛2020 املخىمت الضؾخىعٍت ؛طىابؽ الدشىُل؛الخلضًل الضؾخىعي:الكلماث املفخاحيت
.الاؾخلاللُت اللظىٍت للمدىمت الضؾخىعٍت
Abstract:
Through this subject, we aim to study the conception of the formation of the
Constitutional Court in Algeria in the light of the constitutional amendment of 2020, by
clarifying the controls sponsored by the constitutional founder in his formation, so that the
Constitutional Court has the greatest degree of independence in a manner which enables it to
perform its functions to the fullest, as well as the independence of its members in a manner
which helps them in accomplishing their mission with confidence and assurance.
The independence of the Constitutional Court appears in the context of its formation,
through the statement of the mechanisms for appointing and electing members of the Court,
their number, the term of their membership and the conditions to be met, and the necessary
and required qualifications in selecting its members to enable them to carry out their duties
professionally in accordance with the Constitution, with complete impartiality and without
exposing them to the possibility of directly submitting to unjust pressures
Keywords : Constitutional Court ; formation Standards ; constitutional amendment 2020
; membership conditions ; membership independence of the Constitutional Court.
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مقذمت:
للض جبنى اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼائغي الغكابت الؿُاؾُت كلى صؾخىعٍت اللىاهين اإلاؼبلت في الىمىطج الفغوس ي مً
زالٌ ماؾؿت املجلـ الضؾخىعي في ول الضؾاجير ماكضا صؾخىع 1976بلى هاًت الخلضًل الضؾخىع ،2016الظي صكم
املجلـ الضؾخىعي بألُت الضفم بلضم الضؾخىعٍت مً ػغف اإلاىاػىين هما وؾم آلُت ؤلازؼاع لدشمل كضص مً ؤكظاء
هغفتي البرإلاان والىػٍغ ألاوٌ.
بلضها كغفذ الجؼائغ حلضًال صؾخىعٍا في ؾىت  ،2020خُث ؤؾخدضر ألوٌ مغة مدىمت صؾخىعٍت مؿخللت ميلفت
بظمان اخترام الضؾخىع وطبؽ ؾير اإلااؾؿاث ووشاغ الؿلؼاث اللامت ،وبظلً جسلى اإلااؾـ الضؾخىعي كً الغكابت
الؿُاؾُت كلى صؾخىعٍت اللىاهين مخجها بلى الغكابت اللظائُت ،وزصها بفصل وامل وهى الفصل ألاوٌ مً الباب الغابم،
وهىظا جم ؤلاكالن كً ماؾؿت حضًضة كض جغفم مياهت اللضالت الضؾخىعٍت في الجؼائغ ،هظا الاهخلاٌ الىىعي بالخصىص في
بطفاء مفهىم املخىمت كلى اللظاء الضؾخىعي الجؼائغي ؾُلؼي بيل جإهُض بطافت اكتراخُه وإلؼامُت لهظه اإلااؾؿت،
وصكم اإلااؾـ الضؾخىعي هظا الخدىٌ بمجمىكت مً الازخصاصاث واإلاخمثلت في عكابتها كلى صؾخىعٍت الىصىص اللاهىهُت
واإلالاهضاث الضولُت وألاهـمت الضازلُت للبرإلاان مم الضؾخىع ،وجبذ باإلطافت بلى طلً في الخالف بين الؿلؼاث
الضؾخىعٍت ،هما مىذ لها اإلااؾـ الضؾخىعي ازخصاص حضًض وهى جفؿير هصىص الضؾخىع بىصفه اللاهىن ألاكلى في
الضولت وٍمثل في طاث الىكذ مجاٌ كمل املخىمت الضؾخىعٍت ،لخصبذ بظلً ماؾؿت لها مً اإلالاًير اإلااؾؿاجُت ما ًظمً
لها مؿاًغة اإلاىـىمت الخلىكُت كلى مؿخىي الخماًت والخإهُل.
وليي جيىن الغكابت التي جماعؾها املخىمت الضؾخىعٍت فاكلت ًجب ؤن ًظمً لها الضؾخىع الاؾخلالٌ كً ؤي ؾلؼت ؤو
حهت في مباشغة ازخصاصاتها ،مما ًدلم لها اهبر كضع مً الاؾخلغاع والاؾخلالٌ كلى الىدى الظي ًمىنها مً ؤصاء مهامها
كلى ؤهمل وحه وؤجم صىعة ،وهظلً اؾخلالٌ ؤكظائها بالشيل الظي ٌلُنهم كلى النهىض بىاحبهم في زلت واػمئىان،
ولخدلُم طلً ًجب كلى اإلااؾـ الضؾخىعي ؤن ًغاعي في هظا الصضص كضة طىابؽ بمثابت طماهاث مخلللت بدشىُلها
لخدلُم اؾخلاللُتها ،وهبين مىكف اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼائغي مً هظه الظىابؽ.
في بػاع ما ؾبم جخمدىع بشيالُت هظه الضعاؾت خىٌ :هل الضىابط التي رعاها املؤسس الذسخىري الجزائري في
حشكيل املحكمت الذسخىريت جضمن اسخقالليتها العضىيت ؟
وبوغض صعاؾت هظا اإلاىطىق ،وبوُت ؤلاحابت كلى ؤلاشيالُت اإلاؼغوخت ؾىف ولخمض ؤؾاؾا كلى اإلاىهج الخدلُلي مً
زالٌ كغطىا للىصىص الضؾخىعٍت التي جىاولذ الجاهب اللظىي للمدىمت الضؾخىعٍت وجدلُلها للىكىف كلى مضي هفالت
اإلااؾـ الضؾخىعي اؾخلاللُت املخىمت الضؾخىعٍت ،واإلالاعهت مم ما هى ؾائض في بلع ألاهـمت الضؾخىعٍت منها اللغبُت
واإلاواعبُت كلى ؾبُل الاؾخئىاؽ.
ومً ؤحل ؤلاحابت كلى ؤلاشيالُت اإلاؼغوخت كؿمىا الضعاؾت بلى اللىاصغ الخالُت:
-1الىص كلى حشىُلت املخىمت الضؾخىعٍت في صلب الضؾخىع وجدضًض كضص ؤكظائها بشيل خصغي
-2الجمم بين ؤؾلىب الاهخساب والخلين في حشىُلت املخىمت الضؾخىعٍت
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 -3مضة اللظىٍت هير اللابلت للخجضًض
-4مغاكاة الىفاءة هشغغ ؤؾاس ي الهدؿاب اللظىٍت صازل املخىمت الضؾخىعٍت
 -5جفغن ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت إلاهامهم وجمخلهم بالخصاهت

 -1النص على حشكيلت املحكمت الذسخىريت في صلب الذسخىروجحذًذ عذد أعضائها بشكل حصري
ٌلض حشىُل املخىمت الضؾخىعٍت هلؼت الاعجياػ ألاؾاؾُت في مباشغتها إلاهامها وازخصاصاتها ،خُث ًلصض بدشىُل
املخىمت الضؾخىعٍت جلً الىصىص الضؾخىعٍت الخاصت بخيىًٍ هظه اإلااؾؿت واإلاشيلت مً عئِـ املخىمت وؤكظائها
وطلً مً خُث كضص ألاكظاء فيها ،وشغوغ حلُنهم وطماهاث اؾخلاللُتهم.
خغص اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼائغي كلى جدضًض ػغٍلت جيىًٍ املخىمت الضؾخىعٍت وكضص ؤكظائها بىص الضؾخىع،
وفي هظا املجاٌ هصذ اإلااصة 186مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت ) 1(2020كلى حشيل املخىمت الضؾخىعٍت مً ازني كشغ
( )12كظىا ،خُث ؤبلى اإلااؾـ الضؾخىعي كلى هفـ كضص ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت باإلالاعهت مم كضص ؤكظاء املجلـ
الضؾخىعي في ؿل الخلضًل الضؾخىعي .2016
ٌلين عئِـ الجمهىعٍت ؤعبلت ؤكظاء مً بُنهم عئِـ املخىمت الضؾخىعٍت وٍيخسب كظىان مً اللظاء  ،وٍظاف بلى
الدشىُلت هفاءاث الجاملت وهى ألوٌ مغة ًإزظ به اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼائغي بىص صغٍذ ،بط ًخىاحض طمً حشىُلت
املخىمت الضؾخىعٍت ؤؾاجظة اللاهىن الضؾخىعي ،وهى ؤمغ طغوعي هـغا الزخصاصاث املخىمت الضؾخىعٍت التي جدخاج بلى
هفاءاث اللاهىن الضؾخىعي ،وَؿاهم هظا اللىصغ في مىذ اؾخلاللُت للمدىمت الضؾخىعٍت ججاه الؿلؼاث اللامت في
الضولت.)2(.
بن جدضًض اإلااؾـ الضؾخىعي حشىُل املخىمت الضؾخىعٍت بمىحب هص صغٍذ ال همىض فُه ،وكضم جغن الدشىُل
في ًض عئِـ الجمهىعٍت ؤو اللظاء ٌلض طماهت الؾخلاللُت املخىمت الضؾخىعٍت ،وهظا ألامغ لم هجضه في بلع الضؾاجير
مثل الضؾخىع اإلاصغي لؿىت  1971اإلالغى ،خُث ؤهضث اإلااصة  176مىه كلى "ًىـم اللاهىن هُفُت حشىُل املخىمت
الضؾخىعٍت الللُا وٍبين الشغوغ الىاحب جىافغها في ؤكظائها وخلىكهم وخصاهاتهم" ،ؤما باليؿبت لضؾخىع 2014اإلالضٌ
في  2019هجض وطىح هظا ألامغ ؤًظا بملخط ى اإلااصجين 193و  194والتي جىص كلى:جالف املخىمت مً عئِـ وكضص واف
مً هىاب الغئِـ ،وجالف هُئت اإلافىطين باملخىمت مً عئِـ،وكضص واف مً الغئؾاء بالهُئت واإلاؿدشاعًٍ ً .....خم حلُنهم
كلى الىدى اإلابين باللاهىن " ،بِىما اإلااصة 194مىه ؤوضخذ ؤن ًبين اللاهىن الشغوغ الىاحب جىافغها فيهم.

()1الخلضًل الضؾخىعي 2020الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي  442-20اإلااعر في 30صٌؿمبر، 2020ج ع كضص  ،82الصاصعة بخاعٍش 30صٌؿمبر.2020
()2هغبي ؤخؿً،كغاءة في حشىُلت املخىمت الضؾخىعٍت في ؿل الخلضًل الضؾخىعي لؿىت،2020مجلت الللىم اللاهىهُت والاحخماكُت ،حاملت الجلفت املجلض
الخامـ،اللضص،4صٌؿمبر،2020ص.566
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بِىما لجإ الضؾخىع الؿىعي لؿىت  2012بلى ؤؾلىب حضًض في جدضًض كضص ؤكظاء املخىمت فلم ًىص كلى اللضص
بضكت مىخفُا بخلُين الخض ألاصوى للضص اللظاة والظي باث ؾبلت كظاة كلى ألاكل وفلا للصُاهت الضؾخىعٍت( ،)1جاعوا
املجاٌ بظلً إلمياهُت ػٍاصة كضص اللظاة وفم الخاحت وما جخؼلبه ػبُلت اللمل وحجمه(.)2
بن اإلاخفم كلُه في هالبُت صؾاجير صوٌ اللالم ،وهظلً اللىاهين الخاصت باملخاهم واملجالـ الضؾخىعٍت الىص
ّ
صغاخت كلى كضص مدضص وصكُم هير كابل للؼٍاصة ؤو الىلصان بمىحب هصىص واضخت ،في خين ؤن الللت مً الضؾاجير
ّ
اإلالىُت بخلُين اللظاة صالخُت ػٍاصة كضص كظاة
ألازغي حؿخسضم اللباعاث هير الخاؾمت وال الضكُلت ،فخمىذ الؿلؼت
املخىمت ؤو بهلاصه هما هي الخاٌ في ؾىعٍا وفي ألاعصن خُث جالف املخىمت الضؾخىعٍت فيها مً حؿلت ؤكظاء كلى
ألاكل( ،)3وفي مصغ التي ال ػالذ حؿخسضم كباعة كضص واف 4صون جدضًض صكُم وملؼم للضص كظاة املخىمت.
وٍيبغي الخدظًغ هىا مً ؤن هُاب الىصىص الىاضخت واإلالاًير الصاعمت التي جدضص بضكت كضص كظاة املخىمت بىص
الضؾخىع وفي كىاهين املخىمت ؤًظا ،هى ؤمغ ؾُاصي بلى بمياهُت كُام الجهت التي جخىلى كملُت الخلُين ،بالخالكب بلضص
ً
كظاة املخىمت وػٍاصجه ؤو بهلاصه بما لظمان ؤهلبُت ّ
ملُىت ،ؤو لظم كىاصغ حضًضة مىداػة لها مؿبلا ،ؤو بهضف
الخسلص مً بلع الصخصُاث هير اإلاغهىب ببلائها في املخىمت( ،)5وهى ما ًاصي بمجمله بلى اإلاـ باؾخلالٌ املخىمت
وخُاصها وٍفلضها الثلت بها هما ًجهع الوغض مً بوشائها.

 -2الجمع بين أسلىب الاهخخاب والخعين في حشكيلت املحكمت الذسخىريت
بطا وان مً ملخظُاث اؾخلالٌ املخىمت الضؾخىعٍت هماؾؿت كً باقي الؿلؼاث اللامت في الضولت ،ؤن ًبين
الضؾخىع طاجه حشىُل املخىمت ،فاهه ًجب ؤًظا ؤن ًدىاوٌ هظا الدشىُل بدُث ال تهُمً ؾلؼت واخضة كلى هظا
الدشىُل(،)6ومً اإلاؿخجضاث التي خملها الخلضًل الضؾخىعي لؿىت 2020ما اعجبؽ بالجاهب الترهُبي للمدىمت
الضؾخىعٍت ،فللى مؿخىي جإلُف املخىمت فاهه ػاوج بين ؤؾلىب الخلُين وؤؾلىب الاهخساب هما ًلي:
1.2أسلىب الخعيين
ٌلين عئِـ الجمهىعٍت ؤعبلت ؤكظاء مً بُنهم عئِـ املخىمت الضؾخىعٍت ،عهم الاهخلاصاث التي وحهذ فُما ؾبم
للمجلـ الضؾخىعي التي جخللم بخلُين ؤكظائه ،فان الخلضًل الضؾخىعي لؿىت  2020لم ًلؼم بشيل نهائي مم ػبُلت
الدشىُل،خُث عئِـ الجمهىعٍت هى الظي ًدـى بخلُين كضص ملخبر مً ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت ،هما ًدـى بضوع
حلُين عئِـ املخىمت الضؾخىعٍت ،الظي ًجب ؤن جخىفغ فُه الشغوغ الضؾخىعٍت اإلاخلللت بغئِـ الجمهىعٍت باؾخثىاء
شغغ الؿً املخضصة في اإلااصة 87مً الخلضًل الضؾخىعي ،2020وللل اشتراغ هظه الشغوغ في مً ًخىلى عئاؾت املخىمت
()1اهـغ :اإلااصة 141مً صؾخىع ؾىعٍا.2012
( )2ببغاهُم صعاجي،املخىمت الضؾخىعٍت في الضؾاجير الؿىعٍت ،وعكت ميشىعة ببرهامج الشغكُت واإلاىاػىت في اللالم اللغبي،جمىػ ،2020ص.17
()3اهـغ :اإلااصة  58مً صؾخىع ألاعصن للام 1952اإلالضٌ ؾىت.2016
( )4اهـغ :اإلااصة  193مً صؾخىع مصغ لؿىت  2004واإلالضٌ ؾىت .2019
( )5ببغاهُم صعاجي ،اإلاغحم الؿابم،ص.18
()6ػالٌ ؾلىص هُث الؿىٍؽ ،الظماهاث اللاهىهُت الؾخلالٌ الجهت املخخصت بغكابت الشغكُت الضؾخىعٍت ،صعاؾت ملاعهت،مجلت الخلىق اليىٍدُت
املجلض،13اللضص،1،2016ص.102
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الضؾخىعٍت بهضف بكؼاء ؤهمُت لهظا اإلاىصب باكخباعه الصخصُت الثالثت في الضولت الجؼائغٍت ،ألهه ماهل لخىلي مىصب
عئِـ الضولت ؤزىاء خالت الشوىع اإلاؼصوج إلاىصب عئِـ الجمهىعٍت وعئِـ مجلـ ألامت(.) 1
وَلخبر حلين عئِـ املخىمت مً ػغف عئِـ الجمهىعٍت جىغَؿا لهُمىت هظا ألازير كلى املخىمت الضؾخىعٍت ،وهظا
زالفا للىمىطج الخىوس ي خُث ًلىم ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت باهخساب عئِـ للمدىمت وهائبا له مً بُنهم ،كلى ؤن ًيىن
مً بين املخخصين في اللاهىن(.) 2
-2.2أسلىب الاهخخاب
جدشيل املخىمت الضؾخىعٍت ؤًظا مً كظىان آزغان ،جيخسب املخىمت الللُا اللظى ألاوٌ مً بين ؤكظائها،
وٍيخسب مجلـ الضولت ؤًظا اللظى الثاوي مً بين ؤكظائه ،وهىا ازظ اإلااؾـ الضؾخىعي باالهخساب بضٌ الخلُين هير
ؤهه وكلى الغهم مً جبني ؤؾلىب الاهخساب ،بال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ًىضح بملخط ى اإلااصة  186هُفُت اهخسابهما،
هما كلص كضص ألاكظاء اإلامثلين لللظاء طمً حشىُلت املخىمت ،وهظا فُه جغاحم هبير ؾىف ًازغ ؤهُض كلى كمل هظه
ألازيرة الظي ًمخاػ بالضكت اللاهىهُت ،هما ؤن اللظاة في الخلُلت هم ؤصخاب الخجغبت وؤلاإلاام الىبير بالجىاهب ؤلاحغائُت،
ووان مً ألافظل لى ؤبلي اإلااؾـ كلى ؤعبلت ؤكظاء مً اللظاة مثل ما وان في ؿل الخلضًل الضؾخىعي.2016
هما جدشيل املخىمت الضؾخىعٍت مً ؾخت ؤكظاء ًيخسبىن باالكتراق مً ؤؾاجظة اللاهىن الضؾخىعي وٍدضص عئِـ
الجمهىعٍت شغوغ وهُفُاث اهخساب هاالء ألاكظاء(،)3وكض هـم اإلاغؾىم الغئاس ي عكم )4(304/21كملُت اهخساب ؤؾاجظة
اللاهىن الضؾخىعي جدذ بشغاف وإصاعة ومغاكبت لجىت اهخسابُت وػىُت جيشإ كلى مؿخىي الىضوة الىػىُت للجاملاث
جدشيل مً(:) 5
 كاض بغجبت مؿدشاع باملخىمت الللُاٌ،لُىه الغئِـ ألاوٌ للمدىمت الللُا ،عئِؿا. كظىًٍ ٌلُنهما عئِـ الىضوة الىػىُت للجاملاث مً بين ألاؾاجظة الىازبين هير اإلاترشخين.هما جيشإ لجان اهخسابُت كلى مؿخىي الىضواث الجهىٍت وكضصها زالر لجان  ،وجدشيل ول لجىت مً:
كاض بغجبت مؿدشاع باملجلـ اللظائي ،كلى ألاكل ٌلُىه عئِـ املجلـ اللظائي املخخص بكلُمُا،عئِؿا.-زالر ؤؾاجظة ًسخاعهم عئِـ الىضوة الجهىٍت للجاملاث مً بين ألاؾاجظة الىازبين هير اإلاترشخين(.)6

()1ؤهـغ :اإلااصة94الفلغة 6مً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت، 2020اإلاغحم الؿابم.
()2اهـغ:الفصل  118الفلغة ألازيرة مً صؾخىع جىوـ لؿىت .2014
()3اهـغ:اإلااصة  186مً الخلضًل الضؾخىعي،2020هفـ اإلاغحم.
()4اإلاغؾىم الغئاس ي عكم 304-21اإلااعر في 4ؤوث ً ،2021دضص شغوغ وهُفُاث اهخساب ؤؾاجظة اللاهىن الضؾخىعي ؤكظاء في املخىمت الضؾخىعٍت ،ج
عكضص،60اإلاصاصعة في 5ؤوث.2021
()5اهـغ :اإلااصة  4مً اإلاغؾم الغئاس ي عكم ،304-21هفـ اإلاغحم.
()6اهـغ :اإلااصة  12مً اإلاغؾم الغئاس ي عكم ،304-21هفـ اإلاغحم.
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جبذ اللجىت الاهخسابُت للىضوة الجهىٍت للجاملاث في صخت الترشُداث بلض ؤن جخللى ملفاث الترشح مً اإلااؾؿاث
الجاملُت فىع اهتهاء ؤحاٌ بًضاق الترشُداث الظي خضصه اإلاغؾىم الغئاس ي عكم304-21ب ً40ىما وامال كبل جاعٍش
الاكتراق(،)1خُث ًىصق الخصغٍذ بالترشح مً كبل اإلاترشح شخصُا لضي اإلااؾؿت الجاملُت التي ًيخمي بليها وٍغفم هظا
ألازير بملف ًخيىن مً كضة وزائم ،2جبذ اللجىت الاهخسابُت للىضوة الجهىٍت للجاملاث في صخت الترشُداث ،وجيشغ
اللائمت اإلااكخت للمترشخين اإلالبىلين في ؤحل ؤكصاه زمؿت( )5ؤًام مً جاعٍش اهتهاء ؤحل بًضاق الترشُداث .
ًجغي الاهخساب كلى مؿخىي اإلااؾؿاث الجاملُت الخابلت ليل هضوة حهىٍت للجاملاث ،وٍخمخم بصفت الىازب ول
ؤؾخاط لللاهىن اللام ًيىن في خالت وشاغ في ماؾؿاث الخللُم اللالي،وٍيىن الخصىٍذ شخصُا وؾغٍا مم بمياهُت
الخصىٍذ بالىوالت في خضوص ووالت واخضة ليل هازب وجدغع هظه ألازيرة ؤمام مضًغ اإلااؾؿت الجاملُت التي ًيخمي بليها
الىازب اإلاىول ؤو ؤمام طابؽ كمىمي.3وٍيىن الفائؼان اإلاغشخان اللظان جدصال كلى ؤهبر كضص مً ألاصىاث اإلالبر كنها
خؿب ول هضوة حهىٍت ،وفي خالت حؿاوي كضص ألاصىاث ٌ،للً فائؼا اإلاترشح ألاكضم في الغجبت ،وان حلظع طلً ،فاألكضم في
الخىؿُف وإال فاألهبر ؾىا.
واهخهى اإلااؾـ الضؾخىعي بلى اؾدبلاص فىغة اهخساب ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت مً كبل البرإلاان الجؼائغي ،ألهه ال
ًمىً طمان وحىص هىاب وؤكظاء مخمخلين بالشغوغ اإلاؼلىبت في املخىمت الضؾخىعٍت فدشىُلت البرإلاان جسظم في مجملها
لالهخساب ،وفي ؿل هُاب الخىصُص الضؾخىعي كلى شغوغ الىفاءة باليؿبت لالهخساباث الدشغَلُت ،كض ًؼغح بشياٌ
كضم وحىص هىاب وؤكظاء ًمىً ؤن جخىفغ فيهم شغوغ اللظىٍت في املخىمت الضؾخىعٍت ،وبظلً جيىن املخىمت
الضؾخىعٍت مؿخللت جماما كً البرإلاان .زالف لغئِـ الجمهىعٍت الظي ٌلين ؤعبلت ؤكظاء مً بُنهم الغئِـ ،وبظلً جخلُض
اؾخلاللُت املخىمت الضؾخىعٍت ججاه الغئِـ باإلالاعهت مم اؾخلاللُتها ججاه البرإلاان ،وبالىدُجت اولضام جإزير هظا ألازير كلى
اججاهاث املخىمت الضؾخىعٍت ألهه ال ٌؿخؼُم حشغَم كاهىن ًىـمها.

()1اهـغ :اإلااصة  11مً اإلاغؾىم الغئاس ي ،304-21اإلاغحم الؿابم.
()2جخمثل هظه الىزائم خؿب اإلااصة  10مً اإلاغؾىم الغئاس ي  304-21في:
اؾخماعة الخصغٍذ بالترشح مىكلت مً ػغف اإلاترشح.وسخت مً شهاصة اإلاُالص.وسخت مً شهاصة الجيؿُت الجؼائغٍت ألاصلُتصىعجان شمؿِخان خضًثخانشهاصة كمل خضًثت جثبذ زبرة ال جلل كً كشغًٍ ؾىت مً الخضمت الفللُت في مجاٌ اللاهىن في ماؾؿاث الخللُم اللاليوسخت مً كغاع التركُت بلى عجبت ؤؾخاطجصغٍذ شغفي بلضم الاهخماء بلى ؤي خؼب ؾُاس ي .()3اهـغ :اإلااصة  16مً اإلاغؾىم الغئاس ي  ،304-21هفـ اإلاغحم.
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 -3مذة العضىيت ػيرقابلت للخجذًذ
حلض هظه اإلاؿإلت ،التي جبضو شيلُت وإحغائُت في مـهغها ،بالوت ألاهمُت والخؼىعة وجغجبؽ اعجباػا وزُلا بظماهاث
اؾخلاللُت املخىمت الضؾخىعٍت وكضعة ؤكظائها كلى مماعؾت مهامهم بدُاصًت جامت وصون حلغٍظهم إلمياهُت الخظىق
لظوىغ هير مباشغة ،فُما لى اعجبؽ ؤمغ بلائهم في املخىمت بلغاع بالخجضًض ؤو الخمضًض جخسظه ؾلؼت ؤزغي.
وؤلاشيالُت هىا جخللم بمضي جمخم ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت بمضة مللىلت جمىنهم مً ؤصاء مهامهم بالشيل
اإلاؼلىب ،وجظمً خؿً اهخـام ؾير اللمل في املخىمت وكضم زظىق ؤكظائها للخبضًل اإلاخىغع واإلاؿخمغ بما ًدىٌ صون
اهخـام فله هظه املخىمت وكغاعاتها مً حهت ،ومً حهت ؤزغي بمياهُت ججضًض كظىٍت ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت بلض
اهتهاء مضة والًتهم ألاولى ومضي جإزير طلً كلى بمياهُت زظىكهم للؿلؼت التي جملً كغاع الخجضًض ،بما ًجللهم ٌؿلىن
إلعطاء جلً الؿلؼت ؤًا واهذ للـفغ بخمضًض الىالًت.
خضص اإلااؾـ الضؾخىعي في الخلضًل الضؾخىعي لؿىت 2020مضة اللظىٍت باملخىمت الضؾخىعٍت وهي ؾذ ()06
ؾىىاث هير كابلت للخجضًض ،وجماعؽ لفترة واخضة فلؽ وجسص هظه اإلاضة ول مً الغئِـ وألاكظاء ،و ًجضص هصف كضص
ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت ول زالر ؾىىاث ،هير ؤن الخجضًض الىصفي ال ٌشمل عئِـ املخىمت الضؾخىعٍت ،بط ًظؼلم
بمهامه مغة واخضة فلؽ بط ال ًمىً حلُىه مغة ؤزغي هغئِـ ؤو اهخسابه هلظى باملخىمت الضؾخىعٍت.
باليؿبت إلاضة ؾذ( )6ؾىىاث خلُلت جمثل فترة كصيرة ال جىفي ليي جخمىً املخىمت الضؾخىعٍت مً اللُام بلمل
ًبرػ بىطىح الاججاهاث الىبري لفله كظائها ،وكلى زالف طلً هجض ؤهلب الضؾاجير جىص كلى مىذ اللاض ي في املخىمت
الضؾخىعٍت مضة والًت واخضة ػىٍلت هير كابلت للخجضًض ،ففي اإلاوغب فان ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت ٌلُىىن إلاضة حؿم
ؾىىاث هير كابلت للخجضًض( ،)1وفي جىوـ ًيىن الخلُين لفترة واخضة مضتها حؿم ؾىىاث(،)2وفي فغوؿا فان املجلـ
الضؾخىعي ًخىلى ؤكظائه مهامهم لفترة واخضة مضتها حؿم ؾىىاث(.)3
ؤما مبضؤ كضم الخجضًض فهى يهضف بلى حلؼٍؼ اؾخلاللُت ألاكظاء ججاه الجهاث التي كامذ بازخُاعهم لخفاصي ؤي
مداولت طوؽ ؤو بهغاء طاث كالكت بالخمضًض( ،)4ؤما الخجضًض الىصفي ألكظاء املخىمت الضؾخىعٍت لخإمين اؾخمغاعٍتها
وجضكُمها بىفاءاث حضًضة كض جغفم مً مؿخىي ؤصاء كملها الغكابي(.)5

 -4مراعاة الكفاءة كشرط أساس ي الكدساب العضىيت داخل املحكمت الذسخىريت
ال ًمىً الخضًث كً اللضالت الضؾخىعٍت وكً بؾهاماتها في جغؾُش اإلاىدؿباث الخلىكُت كلى اإلاؿخىي
الضؾخىعي،بال كبر كاض ي صؾخىعي هفا ،الن الغهان في الجؼائغ ال ًخللم بالغكابت الضؾخىعٍت بل اإلاؿإلت مخلللت بىىكُت
()1اهـغ :الفصل 130مً صؾخىع اإلاوغب لؿىت .2011
()2اهـغ :الفصل 118مً صؾخىع جىوـ لؿىت.2014
()3اهـغ :اإلااصة  56مً صؾخىع فغوؿا للام  1958واإلالضٌ ؾىت2008
()4حىان ؤلامام ،لىخدضر كً املخىمت الضؾخىعٍت ،اإلاىـمت الضولُت للخلغٍغ كً الضًملغاػُت،مىخب جىوـ،ماعؽ ،2018ص.30
()5دمحم املجضوب،اللاهىن الضؾخىعي والىـام الؿُاس ي في لبىان واهم ألاهـمت الضؾخىعٍت والؿُاؾُت في اللالم ،بيروث ،ميشىعاث الخلبي الخلىكُت ،2002
ص.471
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الترهُبت البشغٍت إلااؾؿت املخىمت الضؾخىعٍت واإلاخمثلت في وحىص فئت ال جىخفي بخىغَـ خماًت الضؾخىع بل حؿاهم مً
صازل اإلااؾؿت في بهخاج ملخظُاث صؾخىعٍت حلؼػ خماًت مىـىمت الخلىق والخغٍاث.
بن مياهت وكُمت املخىمت الضؾخىعٍت لً جخدلم كلى ؤعض الىاكم بال بدؿً ازخُاع ؤكظائها ،مً ؤصخاب الخجغبت
اللاهىهُت والخاصلين كلى اإلااهالث الللمُت الللُا والخيىًٍ اللاهىوي وألاواصًمي( ،)1ليي جيىن لهم اللضعة كلى البدث
والخىلُب في الللىم اللاهىهُت والؿُاؾُت والاحتهاص اللظائي كلى اإلاؿخىي اللالمي وهظلً اللضعة كلى ؤلابضاق في الخفؿير
اللاهىوي والضؾخىعي .
للض جظمً الخلضًل الضؾخىعي لؿىت 2020جفصُال واضخا للشغوغ واإلااهالث التي ًيبغي ؤن جخىافغ في اإلاغشخين
للظىٍت املخىمت الضؾخىعٍت ،وطلً ؾىاء باليؿبت للؿً وللخبراث والشهاصاث الللمُت اإلاؼلىبت وهظلً الخدصُل اإلانهي
الالػم وؤًظا الخض ألاصوى ؤو ألاكص ى الىاحب جىفغه في ألاشخاص اإلاغشخين للظىٍت املخىمت الضؾخىعٍت .
وكض خضصث اإلااصة 187مً الخلضًل الضؾخىعي  2020شغوغ اللظىٍت في املخىمت الضؾخىعٍت ،واعجبؼذ بالىفاءة
والخبرة والؿً هشغوغ ؤؾاؾُت لخىلي وؿُفت كظى باملخىمت الضؾخىعٍت ،وجخمثل هظه الشغوغ في:
-1.4شرط السن
اشترغ اإلااؾـ الضؾخىعي بلىن زمؿين( )50ؾىت واملت ًىم حلُين ألاكظاء ؤو اهخسابهم ،طلً ؤن ؤكظاء املخىمت
الضؾخىعٍت منهم مً ٌلين ومنهم مً ًيخسب ،فالغئِـ وزالر ؤكظاء ٌلُنهم عئِـ الجمهىعٍت وألاكظاء الثماهُت الباكُت
ًخم اهخسابهم خؿب اإلااصة 186مً الخلضًل الضؾخىعي ،2020وهي ؾً مللىلت وؿبُا باكخباعها جغجبؽ بالىفاءة اإلاؼلىبت
في الشغغ الثاوي مً اإلااصة 187مً الخلضًل الضؾخىعي ،باكخباع وحىب جىفغ 20ؾىت زبرة في اللاهىن ،هما ؤن اإلاترشح
لهظا اإلاىصب حلُىا ؤو اهخسابا ًفترض فُه الخىمت والاجؼان والخبرة جمىىه مً جدمل ما ًفغطه كلُه هظا اإلاىصب مً
جبلاث ومؿاولُاث حؿام(.)2
وهي مللىلت ؤًظا ملاعهت بما ًؼلبه اإلااؾـ الضؾخىعي اإلالاعن ،ففي جىوـ ًؼلب ؾً 45ؾىت مم جىفغ زبرة
20ؾىت في بلع املجاالث( ،)3وٍسخلف اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼائغي كً هـيره اإلاوغبي في ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي
الجؼائغي اشترغ طغوعة ؤن ًيىن الؿً الالػم لللظىٍت 50ؾىت ،ولم ًدضص ؾً الخلاكض في خين ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي
اإلاوغبي لم ًدضص الؿً الالػم لللظىٍت بِىما خضص ؾً الخلاكض ب70ؾىت.
وهدً بضوعها وؿخدؿً فلل اإلااؾـ الضؾخىعي اإلاوغبي بخدضًض الؿً اللصىي التي ال ًجىػ بلضها الترشح
للظىٍت املخىمت الضؾخىعٍت ،هـغا لثلل ألاكباء التي ًفغطها هظا اإلاىصب كلى مً ٌشوله ،هما ؤن الخلضم الىبير في اللمغ
ًللل مً كضعاث الصخص في مىاحهخه مثل هظه ألاكباء.

()1صالح ؤػخاف،املخىمت الضؾخىعٍت كُمت ماؾؿاجُت هىكُت،مجلت اللاهىن اإلاوغبي،كضص ،41ماي،2019ص.16
()2خؿً مصؼفى البدغي ،اللظاء الضؾخىعي ،صعاؾت ملاعهت ،صون هاشغ ،صمشم، 2017،ص.132
()3اهـغ:الفصل  8مً اللاهىن ألاؾاس ي كضص 50لؿىت ،2015اإلااعر في 3صٌؿمبر ً ،2015خللم باملخىمت الضؾخىعٍت الخىوؿُت،الغائض الغؾمي للجمهىعٍت
الخىوؿُت ،كضص ،98الصاصع في 8صٌؿمبر.2015
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-2.4الخمخع بالكفاءة والخبرة
ال كُمت للمدىمت الضؾخىعٍت بال باألشخاص وألاكظاء الظًً ًمثلىنها ،ولهظا ًجب ؤن ًخمخم ؤكظاء املخىمت
الضؾخىعٍت باإلاهاعة اللاهىهُت التي جمىنهم مً ؤصاء كملهم كلى الىدى اإلاؼلىب ،باكخباع ؤن ما ٌلغض كليهم هى ؤمغ مً ؤصق
ؤمىع اللاهىن ،وبهظا ًلؼم فيهم بضاًت الخسصص اللاهىوي والخبرة اللاهىهُت واللظائُت هظلً.
وخغصا كلى طلً ؤهض اإلااؾـ الضؾخىعي كلى وحىب جمخم ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت بسبرة في اللاهىن ال جلل كً
كشغًٍ ؾىت والاؾخفاصة مً جيىًٍ في اللاهىن الضؾخىعي ،صون ؤن ًدضص اإلااؾـ الضؾخىعي املجاالث اإلالغعة للخبرة
اإلاؼل ىبت ،ؾىاء في مجاٌ الخللُم اللالي في الللىم اللاهىهُت ؤو اللظاء ؤو مهىت املخاماة ،وجلضًغا مىه إلاياهت املخىمت
الضؾخىعٍت خغص اإلااؾـ الضؾخىعي كلى ؤن ًخم حشىُلها مً زالصت الصخصُاث اإلاغمىكت التي ماعؾذ زبرة واهدؿبذ
صعاًت في املجاٌ اللاهىن واللظائي.
وبصضوع اإلاغؾىم  304-21الظي خضص شغوغ اهخساب ألاكظاء الؿخت مً ؤؾاجظة اللاهىن الضؾخىعي ،فاإلااهل
الللمي ًخمثل في عجبت ؤؾخاط حللُم كاٌ ،وان ًيىن ؤؾخاط في اللاهىن الضؾخىعي إلاضة زمـ ؾىىاث كلى ألاكل ،وٍيىن له
مؿاهماث كلمُت في هظا املجاٌ بلى حاهب وىهه في خالت وشاغ في ماؾؿاث الخللُم اللالي وكذ الترشُذ بطافت بلى الخمخم
بالخبرة في اللاهىن ال جلل كً كشغًٍ ؾىت.
وٍجب ؤلاشاعة بلى ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ٌشغ بلى كظىٍت اإلاغؤة وجمثُلها في املخىمت الضؾخىعٍت ،بغهم جبيُه مبضؤ
اإلاىاصفت بملخط ى اإلااصة ،68خُث حلمل الضولت كلى جغكُت اإلاىاصب بين الغحاٌ واليؿاء في ؾىق الدشوُل وحصجم الضولت
جغكُت اإلاغؤة في مىاصب اإلاؿاولُت في الهُئاث وؤلاصاعاث اللمىمُت وكلى مؿخىي اإلااؾؿاث ،زالفا لضؾخىع جىوـ
2014الظي ؤهض كلى وحىب ؤن ًخم حلُين ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت مم الؿعي بلى اخترام مبضؤ الخىاصف بين اليؿاء
والغحاٌ ،كلما ؤن الفصل  46مً صؾخىعً 2014لؼم الضولت بالؿعي لخدلُم مبضؤ الخىاصف في املجالـ اإلاىخسبت وطلً
لخدلُم اإلاؿاواة الفللُت(.)1
-3.4الخمخع بالحقىق املذهيت والسياسيت وأال ًكىن محكىما عليه بعقىبت سالبت للحريت.
ٌشترغ ؤًظا في كظى املخىمت الضؾخىعٍت بلى حاهب الشغوغ الؿابلت الظهغ ،الخمخم بجمُم خلىكه اإلاضهُت هدم
الخملً مثال وخلىكه الؿُاؾُت الؾُما خم الاهخساب والترشح ،وان ٌؿخمغ مخمخلا بها فال ًلخم به ؤي ماوم مً اإلاىاوم
التي جاصي بلى الخغمان مً الخلىق الؿُاؾُت واإلاضهُت بؿبب ؤلاصاهت بجغائم زؼيرة بما ًاصي بلى اولضام ألاهلُت ألاصبُت في
بػاع كاهىن الللىباث ،ؤو بؿبب زلل كللي ًفلض الصخص الخمُيز والخصغف مما ًاصي بلى اولضام ألاهلُت اللللُت في
بػاع اللاهىن اإلاضوي وكاهىن ألاؾغة .

()1اهـغ :الفصل  46مً صؾخىع جىوـ للام.2014
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-4.4عذم الاهخماء الحزبي بهذف جحييذ املحكمت
ؤطافذ اإلااصة 187شغػا آزغ وهى كضم الاهخماء الخؼبي وهى شغغ هير مظبىغ كاهىها ،فلض ًخدلم افتراطا في
ألاكظاء اإلاىخسبىن مً الؿلؼت اللظائُت باكخباع هم ملؼمىن طمً وؿائفهم بلؼم الصلت بإي ؤخؼاب ؤو جىـُماث
ؾُاؾُت زالٌ مؿيرتهم اإلاهىُت(،)1بِىما ال ًخصىع جدلُله في ألاكظاء اإلالُىين مً ػغف عئِـ الجمهىعٍت.
و كض ؤهض ؤًظا اللاهىن الخىوس ي كلى هظا الشغغ خُث ال ًجىػ للمغشح للظىٍت املخىمت الضؾخىعٍت ؤن ًيىن كض
جدمل مؿاولُت خؼبُت مغهؼٍت ؤو حهىٍت ؤو مدلُت،ؤو وان مغشح خؼب ؤو ائخالف الهخساباث عئاؾُت ؤو حشغَلُت ؤو مدلُت
زالٌ كشغ ؾىىاث كبل حلُىه في املخىمت الضؾخىعٍت( ،)2وفي هفـ الؿُاق هجض ؤن اللاهىن اإلاوغبي خـغ كلى ؤكظاء
املخىمت الضؾخىعٍت ؤن ٌشولىا صازل خؼب ؾُاس ي ؤو هلابت ؤو ؤي هُئت طاث ػابم ؾُاس ي ؤو هلابي هُفما وان شيلها ؤو
ػبُلتها ،مىصب مؿاوٌ ؤو كُاصي(. )3
بن فغض شغوغ صلبت لللظىٍت في املخىمت الضؾخىعٍت،زاصت فُما ًخللم بلىصغ الىفاءة والخبرة والخسصص
ٌشيل كىصغ مً كىاصغ الاؾخلاللُت ،ألهه ًللص فغص الخلُين وٍدصغها في هسبت مسخاعة والخض مً الازخُاعاث اإلابيُت
كلى الى الءاث الصخصُت بلُضا كً الىفاءة ،هظه الشغوغ كض جخللم بإكظاء املخىمت ؤهفؿهم،هشغغ الؿً ومضة
الخضمت ،وهظلً فُما ًخللم بالؿيرة اللملُت لللظى وجميزه فيها(،)4وفخذ املجاٌ ؤمام ؤؾاجظة اللاهىن الضؾخىعي لُيىهىا
ؤكظاء في املخىمت الضؾخىعٍت ،بلض وطم طىابؽ ملُىت.

 -5جفرغ أعضاء املحكمت الذسخىريت ملهامهم وجمخعهم بالحصاهت
 -1.5جفرغ أعضاء املحكمت الذسخىريت ملهامهم
بمجغص اهخساب ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت ؤو حلُُنهمً ،خىكفىن كً مماعؾت ؤي كظىٍت ؤو ؤي وؿُفت ؤو ؤي جيلُف
ؤو مهمت ؤزغي ،ؤو ؤي وشاغ آزغ ؤو مهىت خغة ،وهظا ماجظمىخه الفلغة ألازيرة مً اإلااصة  187مً الخلضًل
الضؾخىعي،2020فبمجغص حلُين ؤو اهخساب اللظى ًترن وؿُفخه ؤو مهىخه التي وان ًماعؾها مً كبل وَؿخمغ هظا الترن
بلى هاًت اهتهاء مضة اللظىٍت باملخىمت الضؾخىعٍت ،ليي ًظمً اإلااؾـ الضؾخىعي جفغن اللظى باملخىمت الضؾخىعٍت
ألصاء مهامهم فلؽ (.)5
والخىمت مً طلً جفاصي ؤلاهغاءاث وجظاعب اإلاصالح باليؿبت ألكظاء املخىمت الضؾخىعٍت ،وطمان الخفغن الخام
وجغهيز ؤكظاء املخىمت حهىصهم كلى وؿُفتهم الغكابُت وكضم الاوؿُاق وعاء ػمىخاتهم اإلاهىُت ؤو الاكخصاصًت الظاجُت،
وٍدؿب هظا ألامغ للماؾـ الضؾخىعي الجؼائغي الظي ؾاع في هفـ ههج اإلااؾـ الضؾخىعي الخىوس ي واإلاوغبي اللظان

()1اهـغ :اإلااصة 14مً اللاهىن اللظىي عكم 11-04اإلاخظمً اللاهىن ألاؾاس ي لللظاة اإلااعر في 6ؾبخمبر  ،2004ج ع كضص،57الصاصعة في 8ؾبخمبر.2004
()2اهـغ :الفصل  8مً اللاهىن ألاؾاس ي كضص50لؿىت ،2015اإلااعر في 3صٌؿمبر 2015اإلاخللم باملخىمت الضؾخىعٍت الخىوؿُت .
()3اهـغ:اإلااصة 8اللاهىن الخىـُمي عكم13.066للام 2014اإلاخللم باملخىمت الضؾخىعٍت اإلاوغبُت،اإلاغحم الؿابم.
()4صالح ؤػخاف،اإلاغحم الؿابم ،ص.19
()5هىام الشُست ،الهُئت اإلايلفت بالغكابت كلى صؾخىعٍت اللىاهين في الضوٌ اإلاواعبُت،مجلت ألاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت
،املجلض،4اللضص،2،2019ص.1513
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ابغػا بشيل واضح ما ًدـغ كلى ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت بجُاهه ،ففي جىوـ ًمىم الجمم بين كظىٍت املخىمت
الضؾخىعٍت ومباشغة ؤي وؿائف ؤو مهام ؤزغي(،)1هما ؤوحب كاهىن املخىمت كلى كظاتها ؤًظا الخلُض بملخظُاث واحب
الخدفف،وطلً باالمخىاق كً بجُان ول ما مً شإهه ؤن ًىاٌ مً اؾخلاللُتهم وخُاصهم وهؼاهتهم ،وٍمىم كليهم زالٌ مضة
كظىٍتهم اجساط ؤي مىكف كلني ؤو ؤلاصالء بإي عؤي ؤو جلضًم اؾدشاعاث في اإلاؿائل التي جضزل في مجاٌ ازخصاصاث
املخىمت الضؾخىعٍت،كلى ؤن ٌؿدثنى مً هظا اإلاىم الخللُم كلى اللغاعاث الصاصعة كً املخىمت الضؾخىعٍت اإلايشىع في
املجالث اللاهىهُت املخخصت صون ؾىاها (.)2
ؤما في اإلاوغب فلض جظمً اللاهىن اإلاوغبي اإلاهام التي ال ًجىػ الجمم بُنها وبين كظىٍت املخىمت الضؾخىعٍت ،وهظا
الىاحباث اإلافغوطت كلى ؤكظائها ،فبين اهه ال ًجىػ الجمم بين كظىٍت املخىمت الضؾخىعٍت وكظىٍت الخيىمت ؤو مجلـ
الىىاب ؤو مجلـ اإلاؿدشاعًٍ ؤو املجلـ ألاكلى للؿلؼت اللظائُت ؤو املجلـ الاكخصاصي والاحخماعي والبُئي ؤو ول هُئت
وماؾؿت مً اإلااؾؿاث والهُئاث اإلاىصىص كليها في الضؾخىع،هما اهه ال ًجىػ الجمم بين كظىٍت املخىمت الضؾخىعٍت
ومماعؾت ؤي وؿُفت كامت ؤزغي ؤو مهمت كامت اهخسابُت ؤو شول مىصب مهما وان ملابل ؤحغ في شغهت ججاعٍت ؤو مؼاولت
مهام ًاصي كنها ؤحغ مً كبل صوٌ ؤحىبُت ؤو مىـمت صولُت ؤو مىـمت صولُت هير خيىمُت(.)3
ًاصي ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت بلض حلُُنهم وكبل مماعؾت مهامهم الُمين ؤمام الغئِـ ألاوٌ للمدىمت الللُا
خؿب الىص آلاحي":ؤكؿم باهلل الللي اللـُم ؤن ؤماعؽ وؿائفي بنزاهت وخُاص،وؤخفف ؾغٍت اإلاضاوالث وامخىم كً اجساط
مىكف كلني في ؤي كظُت جسظم الزخصاص املخىمت الضؾخىعٍت"،فلض ؤهض اإلااؾـ الضؾخىعي مً زالٌ هص الُمين
كلى النزاهت والخُاص والخفاؾ كلى الؿغ اإلانهي وكضم الاهدُاػ،هما ؤن ؤصاء ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت الُمين كبل
مباشغتهم مهامهم مً شإهه ؤن ٌلؼػ بخؿاؾهم بثلل وؤهمُت ألاماهت اإلاللاة كلى كاجلهم،وؤصاء الُمين ؤمام الغئِـ ألاوٌ
للمدىمت الللُا صغاخت ٌلؼػ مياهت اللظاء باكخباعه خامي الخلىق والخغٍاث والظامً الؾخلالٌ اإلااؾؿاث
الضؾخىعٍت،وبظلً ًيىن اإلااؾـ الضؾخىعي كض مىذ اؾخلاللُت للمدىمت الضؾخىعٍت ججاه عئِـ الجمهىعٍت زالفا
للمجلـ الضؾخىعي الظي ًاصي ؤكظائه الُمين ؤمام عئِـ الجمهىعٍت ػبلا لىص اإلااصة  183مً الخلضًل
الضؾخىعي2016.
-2.5الحصاهت وعذم قابليت أعضاء املحكمت الذسخىريت للعزل
حاءث اإلااصة 189مً الخلضًل الضؾخىعي 2020لخلغع الخصاهت اللظائُت ألكظاء املخىمت الضؾخىعٍت باكخباعهم
ملؼمين بإصاء مهمتهم كلى الضوام صون ؤن ٌشىبها ؤي اكتراض بؿبب اإلاخابلاث اللظائُت اإلاغجبؼت بالجغائم الجؼائُت كلى
وحه الخصىص ،وال ًمىً ؤن ًيىن كظى املخىمت الضؾخىعٍت مدل مخابلت كظائُت بؿبب ألاكماٌ هير اإلاغجبؼت
بمماعؾت مهامه بال بدىاػٌ صغٍذ مىه كً الخصاهت ؤو بةطن مً املخىمت الضؾخىعٍت.

()1اهـغ:الفصل  119مً صؾخىع جىوـ للام2014
()2اهـغ :الفصل  27مً اللاهىن ألاؾاس ي كضص50لؿىت،2015اإلااعر في 3صٌؿمبر ً2015خللم باملخىمت الضؾخىعٍت الخىوؿُت .
()3اهـغ :اإلااصة 5مً اللاهىن الخىـُمي عكم13.066للام 2014اإلاخللم باملخىمت الضؾخىعٍت اإلاوغبُت .
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حلخبر هظه الخصاهت طماهت كاهىهُت ألكظاء املخىمت الضؾخىعٍت وخماًت لهم مً ؤي مخابلاث حؼائُت كض جؼالهم
ػُلت اللهضة،ألامغ الظي مً شإهه مىذ هىق مً الثلت والخغٍت ألكظاء املخىمت الضؾخىعٍت ،وهظلً كضم حلغطهم لللؼٌ
بهضف الخسلص منهم بطا واهذ آعائهم ومىاكفهم ال جخىافم مم الخىحهاث صازل املخىمت .

خاجمت:
للض خغص اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼائغي كلى جلغٍغ كضة طىابؽ والتي كغطىاها مً زالٌ هظا اإلاىطىق وجخلخص
هظه الظىابؽ في ؤن ًجض حشىُل املخىمت الضؾخىعٍت مىطله في الضؾخىع طاجه بىصىص صغٍدت،و مغاكُا ؤال جىفغص ؤو
تهُمً ؤي حهت كلى الدشىُل  ،وان ًدضص ؤكظائها بشيل خصغي ،وؤن جيىن مضة اللظىٍت فيها هير كابلت للخجضًض،وان
ًخم ازخُاع ؤكظائها مً بين ؤؾاجظة اللاهىن ممً هم كلى صعاًت هبيرة مً الخسصص في اإلاؿائل الضؾخىعٍت ،وؤزيرا طمان
جفغن ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت إلاهامهم ألامغ الظي ٌؿاكض في جيىًٍ كظاء صؾخىعي مخسصص ،بلى حاهب جمخلهم
بالخصاهت وكضم كابلُتهم لللؼٌ،بال ؤن حلين عئِؿها مً ػغف عئِـ الجمهىعٍت صون ازخُاعه باالهخساب مً كبل ؤكظائها
ؤهفؿهم ٌلض مضزال للىُل مً اؾخلاللها .
وكلُه ًمىً جلخُص ؤهم النخائج اإلاخىصل بليها مً زالٌ هظا اإلاىطىق طمً الىلاغ الخالُت:
 -1بن الهضف مً حشىُل املخىمت الضؾخىعٍت وجدضًض كضص ؤكظائها بىص صؾخىعي،هى طمان اؾخلاللها ألكص ى مضي،
وحلل املخىمت الضؾخىعٍت جصل بلى اؾخىماٌ كضصها في حشىُلتها ألاولى،مما ًمىم ؤي طوىغ ًمىً ؤن جلترب ؤو جدىم
خىلها .
-2بن الخدضًض الضكُم للضص ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت بىص صؾخىعي صغٍذ وواضح ومدضص وهير كابل للخفؿير
والخإوٍل يهضف بلى مىم جضزل زاصت الؿلؼت الخىفُظًت مً مداولت ػٍاصة كضص ؤكظاء املخىمت ؤو بهلاصه للخإزير كليها.
-3بن صُاهت شغوغ اللظىٍت في املخىمت الضؾخىعٍت بملخط ى الضؾخىع بشيل واضح وؾلُم ،ؾُىفل ؤن ًخمخم ؤكظائها
بالخبراث الالػمت التي جاهلهم ألصاء اللمل اإلاؼلىب منهم واإلاخىكم وفلا للضؾخىع واللىاهين،بطافت ؤن صُاهت هظه
الشغوغ بشيل منهي ؾىف ًظم كُضا بطافُا كلى اؾخئثاع الؿلؼت التي جخىلى حلُين ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت زاصت
الؿلؼت الخىفُظًت ًدىٌ صون بمياهُت فغض حلُِىاث كشىائُت وازخُاع شخصُاث ال جخىافغ فيها ملىماث هظا اإلاىصب
الخلىقي الغفُم .
-4ؤخؿً اإلااؾـ الضؾخىعي خُىما ؤشاع بلى طغوعة ازخُاع ؤكظاء املخىمت الضؾخىعٍت مً بين الصخصُاث اإلاخىفغة
كلى جيىًٍ كاٌ وزبرة في مجاٌ اللاهىن وان جيىن لهم بؾهاماث بدثُت في مجاٌ اللاهىن الضؾخىعي واللضالت الضؾخىعٍت
،فلُمت املخىمت الضؾخىعٍت ومياهتها لً جخدلم كلى اعض الىاكم بال بدؿً ازخُاع ؤكظائها مً ؤصخاب الخجغبت وؤلاإلاام
الىبير باللظاًا واللىاهين الضؾخىعٍت.
 -6بن فغض شغوغ صلبت لللظىٍت في املخىمت الضؾخىعٍت ،زاصت فُما ًخللم بلىصغ الىفاءة والخبرة والخسصص
ٌشيل كىصغ مً كىاصغ الاؾخلاللُت ،ألهه ًللص فغص الخلُين وٍدصغها في هسبت مسخاعة بضكت.
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ٌ -7لخبر حلين عئِـ املخىمت الضؾخىعٍت مً ػغف عئِـ الجمهىعٍت جىغَؿا لهُمىت هظا ألازير كليها ،ومضزال للىُل مً
اؾخلاللها .
اهؼالكا مً الىخائج اإلاخىصل بليهاً ،مىً جلضًم املقترحاث الخالُت :
-1هلترح جبني اإلااؾـ الضؾخىعي مضة حؿم ؾىىاث ؤؾىة بالضؾاجير اإلالاعهت ،بما ًىفل جدصين ألاكظاء مً الخلغض ألًت
طوىػاث ؤو مؿاوماث ًمىً ؤن جازغ كلى مؿاع كملهم.
-2طغوعة الىص كلى اهخساب عئِـ املخىمت الضؾخىعٍت مً بين ؤكظاء املخىمت ،وكضم جغن مؿإلت ازخُاعه لغئِـ
الجمهىعٍت كً ػغٍم الخلين.

قائمت املصادرواملراجع:
أوال :قائمت املصادر
-1الذسخىر
الخلضًل الضؾخىعي 2020الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي  442-20اإلااعر في 30صٌؿمبر، 2020ج ع كضص  ،82الصاصعةبخاعٍش 30صٌؿىبر.2020
 صؾخىع ألاعصن للام 1952اإلالضٌ ؾىت.2016 صؾخىع مصغ لؿىت  2004واإلالضٌ ؾىت .2019 صؾخىع جىوـ لؿىت .2014 صؾخىع اإلاوغب لؿىت .2011 صؾخىع فغوؿا للام  1958واإلالضٌ ؾىت2008 – 2القىاهين العضىيت
 اللاهىن اللظىي عكم 11-04اإلاخظمً اللاهىن ألاؾاس ي لللظاة اإلااعر في 6ؾبخمبر  ،2004ج ع كضص،57الصاصعة في8ؾبخمبر.2004
 اللاهىن ألاؾاس ي كضص 50لؿىت ،2015اإلااعر في 3صٌؿمبر ً ،2015خللم باملخىمت الضؾخىعٍت الخىوؿُت،الغائض الغؾميللجمهىعٍت الخىوؿُت ،كضص ،98الصاصع في 8صٌؿمبر.2015
 اللاهىن الخىـُمي عكم13.066للام 2014اإلاخللم باملخىمت الضؾخىعٍت اإلاوغبُت.-3املراسيم الرئاسيت
 اإلاغؾىم الغئاس ي عكم 304-21اإلااعر في 4ؤوث ً ،2021دضص شغوغ وهُفُاث اهخساب ؤؾاجظة اللاهىن الضؾخىعي ؤكظاءفي املخىمت الضؾخىعٍت ،ج عكضص،60اإلاصاصعة في 5ؤوث.2021
ثاهيا:املراجع
-1الكخب:
 حىان ؤلامام ،لىخدضر كً املخىمت الضؾخىعٍت ،اإلاىـمت الضولُت للخلغٍغ كً الضًملغاػُت،مىخب جىوـ،ماعؽ .2018 خؿً مصؼفى البدغي ،اللظاء الضؾخىعي ،صعاؾت ملاعهت ،صون هاشغ ،صمشم.2017، دمحم املجضوب،اللاهىن الضؾخىعي والىـام الؿُاس ي في لبىان واهم ألاهـمت الضؾخىعٍت والؿُاؾُت في اللالم ،بيروث،ميشىعاث الخلبي الخلىكُت2002. ،
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-2املجالث:
 ببغاهُم صعاجي،املخىمت الضؾخىعٍت في الضؾاجير الؿىعٍت ،وعكت ميشىعة ببرهامج الشغكُت واإلاىاػىت في اللالماللغبي،جمىػ .2020
 صالح ؤػخاف،املخىمت الضؾخىعٍت كُمت ماؾؿاجُت هىكُت،مجلت اللاهىن اإلاوغبي،كضص ،41ماي.2019 ػالٌ ؾلىص هُث الؿىٍؽ ،الظماهاث اللاهىهُت الؾخلالٌ الجهت املخخصت بغكابت الشغكُت الضؾخىعٍت ،صعاؾتملاعهت،مجلت الخلىق اليىٍدُت املجلض،13اللضص .2016،1
 هىام الشُست ،الهُئت اإلايلفت بالغكابت كلى صؾخىعٍت اللىاهين في الضوٌ اإلاواعبُت،مجلت ألاؾخاط الباخث للضعاؾاثاللاهىهُت ،املجلض،4اللضص.2،2019
هغبي ؤخؿً،كغاءة في حشىُلت املخىمت الضؾخىعٍت في ؿل الخلضًل الضؾخىعي لؿىت،2020مجلت الللىم اللاهىهُتوالاحخماكُت ،حاملت الجلفت املجلض الخامـ،اللضص،4صٌؿمبر.2020
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Human rights under the 2020 constitution and guarantees for their protection
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:ملخص
إن جىسَع الخلىق و الخسٍاث في الدطخىز هى ُماد الخىم الِادٌ الري حظخمد مىه اي طلوت ػسُُتها بِد
 ولواإلاا، وهى ملُاض للِدالت و الدًمىكساهُت وحِصٍص دولت اللاهىن و اإلاؤطظاث،الاهخساب ُليها بوسٍلت دًمىكساهُت
َ فاإلاؼيلت التي ًوسخها مىكى،واهذ الخلىق والخسٍاث ُبر الدطاجحر الجصابسٍت اإلاخِاكبت زهُىت الخىحه الظُاس ي للدولت
 بل انها،خلىق ؤلاوظان و الخسٍاث الِامت ال جسخـس بمظألت الاُتراف بالخلىق و الخسٍاث الِامت او ُدم الاُتراف بها
جخِلم أطاطا بمظألت جىٌُم ممازطت الخلىق والخسٍاث الِامت وخماًتها مُداهُا وإخاهتها باللماهاث الدطخىزٍت و
.اللاهىهُت
، بالخلىق و الخسٍاث ألاطاطُت طىاء واهذ طُاطُت او اكخـادًت او احخماُُت أو دًيُت2020 للد اهخم دطخىز
ً و الري حاء بمجمىُت م،هما افسد لها بؼيل مفـل ومىطّ بابا زاؿا طماه الخلىق ألاطاطُت و الخسٍاث الِامت
اإلابادا و ألاخيام جىسض دولت اللاهىن و الخداوٌ ُلى الظلوت وأزلله الخُاة الظُاطُت وحِصٍص الخلىق و الخسٍاث
.وميافدت الفظاد
. السكابت؛ الخلىق و الخسٍاث؛ اللماهاث الظُاطُت ؛ طُادة اللاهىن؛ السكابت الظُاطُت:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
The consolidation of rights and freedoms in the constitution is the mainstay of just
governance from which any authority derives its legitimacy after being elected in a
democratic way, and it is a measure of justice and democracy and the strengthening of the rule
of law and institutions. The issue of human rights and public freedoms is not limited to the
issue of recognizing or not recognizing public rights and freedoms. Rather, it relates primarily
to the issue of regulating the practice of public freedoms, protecting them on the ground and
enclosing them with guarantees. Among the most prominent of these constitutional guarantees
The 2020 Constitution was concerned with basic rights and freedoms, whether political,
economic, social or religious, as it dedicated to them in a detailed and extensive manner a
special chapter called Fundamental Rights, Public Freedoms and Duties, which came with a
set of principles and provisions that enshrine the rule of law and the circulation of power. And
the creation of political life, the promotion of rights and freedoms and the fight against
corruption.
Keywords: censorship; rights and freedoms; political guarantees; rule of law; political
oversight.
.* ال ُمؤلِف ال ُمراسِل
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حقىق اإلنسان يف ظل دستىر  2020وضمانات محايتها /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمديد محيد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
ًدٌى مىكىَ خلىق ؤلاوظان وكماهاث خماًتها في دطخىز  2020أهمُت هبحرة الطُما بِدما حِلذ الجصابس مً
إكامت دولت اللاهىن هدفا زبِظُا لها ،زاؿت مّ الخسان اإلابازن  22فُفسي  2019و الري اطخمس ُاما وامال ،خُث هالب
فُه الؼِب بئكامت دولت اللاهىن و حِصٍص الدًمىكساهُت و الخداوٌ ُلى الظلوت و زفم الِهدة الخامظت للسبِع
بىجفلُلت وجوبُم اإلاادة  102مً دطخىز  2016و التي جلط ي بؼغىز مىـب السباطت بظبب عجص السبِع ًُ ممازطت
مهامه -بظبب وُىت الصخُت التي اإلاذ به -مىر طىت  2014و التي حِلخه ُاحصا ًُ أداء مهامه ُلى اهمل وحه ،و زفم
الاطدُالء ُلى الظلوت وزخم السباطت مً هسف كىي طمُذ أهران بلىي غحر دطخىزٍت.
وإلاا وان الدطخىز اطمى كاهىن في الدولت وحب جلمُىه لخلىق ؤلاوظان وخسٍاجه وهرا هفالتها ،ولم جخأزس الدطاجحر
الجصابسٍت اإلاخخالُت ُلى غساز اغلبُت الدطاجحر الدوٌ ألازسي ،في ان جىلي اهخماما هبحرا بدلىق ؤلاوظان جماػُا مّ الاهخمام
اإلاتزاًد لهاجه الخلىق وجوىزها مّ جوىز املجخمّ ؤلاوظاوي ووطابله الخلىُت و الخىىىلىحُت و ؤلالىتروهُت وجوىز ؤلاوظان
ذاجه ،فلم جخىكف ُىد بداًتها بل أزرث ؿفاث أزسي خلىق فسدًت لـُلت بالىُان ؤلاوظاوي الفسدي ليل شخف ،و
الخلىق الجماُُت التي تهم حماُت لِع لهم هفع الـفاث وهفع الىُان هدلىق ألاكلُاث ،و أزحرا مظخجداث الخلىق
هدم في البِئت و خم الخمخّ باإلزر اإلاؼترن وخم في الخىمُت و الخم في الظلم.
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لهرا ُملذ الجصابس مىر اطخلاللها ُلى الاُتراف بدلىق الاوظان وجىسَظها وخماًتها ،هبلا للمىازُم الدولُت التي
اهٌمذ اليها ،إذ اكسث ُبر مسخلف دطاجحرها اخياما جخلمً الخلىق والخسٍاث و افسدث لها هـىؿا و فـىال زاؿت،
لىنها واهذ دابما مسجبوت بالخىحه ؤلاًدًىلىجي و الظُاس ي للدولت طىاء وان الىٌام اػتراهُا او زأطمالُا وهى ما حظدجه
مسخلف الدطاجحر الجصابسٍت ابخداء مً دطخىز  1963الى غاًت الدطخىز الخالي.
إن الؼِب الجصابسي هى أهثر الؼِىب إدزاوا ألهمُت الخلىق والخسٍاث هٌسا إلاا ُسفه مً طلب لخسٍخه وإهياز لراجه
زالٌ مسخلت الاطخِماز الغاػم ،و الري دفّ مً زاللها الؼِب الجصابسي ملُىن وهـف ملُىن ػهُد مً أحل اطترحاَ
هسامخه و الِِؽ في ًل الخلىق و الخسٍاث ووفم هىٍخه ومبادبه ؤلاطالمُت و زفم اهـهازه و اهدماحه في مجخمّ غسبي
اطخِمازي ،ألامس الري حِل مفجسو الثىزة هىفمبر ٌِ 1954لىىن في البُان الخازٍخي لهم ُلى أن الخلىق و الخسٍت اإلاِبر
ُنها باالطخلالٌ الىهجي هي هدف الثىزة و أن اخترام اإلاىاهً اإلاظلىبت خلىكه وخسٍاجه هُلت  130طىت مً الاطخِماز هي
إخدي غاًاتها ،وإذا وان خم جلسٍس اإلاـحر الري أكسجه الجصابس بخضخُاث حظام وبثىزة مؤإلات ،كد دافِذ وما شالذ جدافّ
ُلى هرا الخم ًُ الدوٌ التي ما شالذ جدذ الاطخِماز وطاهدث الخسواث الخدسزٍت إًماها منها بأن هرا الخم هى ألاهم
واإلامهد للخلىق ألازسي.
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 - 1مبرون ُبد الىىز ،خلىق ؤلاوظان و الخسٍاث الِامت في الدطاجحر الجصابسٍت اإلاخِاكبت ،مجلت السطالت للدزاطاث و البدىر ؤلاوظاهُت ،املجلد  05الِدد
 03اهخىبس  ،2020ؾ .89
 -2أهٌس:
:Ghozali Nasser Eddine, Droit des peuples et droit de l’homme les implications démocratiques du droit des
peuples a disposer d’eux- même, RASJEP, Numéro 01, 1987.
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حمديد محيد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و لهرا حاء دطخىز  2020لُىسض الخىحهاث الجدًدة للدولت الجصابسٍت زاؿت بِد اهخساب زبِع حدًد و الري وان
مً بحن اولىٍاث بسهامجه الاهخسابي ازطاء دُابم دولت اللاهىن وازلله الخُاة الظُاطُت وميافدت الفظاد وحِصٍص الخلىق
و الخسٍاث مّ ما ًترجب ًُ ذلً مً إزطاء دُابم الدًملساهُت الظُاطُت زاؿت بِد الخدىالث التي ُسفتها بالدها في
الظىىاث ألازحرة ُلى اإلاظخىي الظُاس ي ،الاكخـادي والاحخماعي ،هره الخدىالث وان لها أزس حد طلبي ُلى مىكىَ
خلىق ؤلاوظان والخسٍاث الفسدًت.
خُث حاء في دًباحت دطخىز ُ 2020لى اههٌِ :بر الؼِب الجصابسي ًُ جمظىه بدلىق ؤلاوظان اإلاىـىؾ ُليها في
الاُالن الِالمي لخلىق ؤلاوظان لظىت  1948و الاجفاكُاث الدولُت التي ؿادكذ ُليها الجصابس ،هما ان الدطخىز فىق
الجمُّ و هى اللاهىن الاطاس ي الري ًلمً الخلىق و الخسٍاث الفسدًت و الجماُُت ،وٍدمي مبدا ازخُاز الؼِب،
وٍلفي اإلاؼسوُُت ُلى ممازطت الظلواث و ًىسض الخداوٌ الدًمىكساهي ًُ هسٍم اهخساباث دوزٍت وهصيهت.

1

و لهرا حاءث هاجه الىزكت لدظلُى اللىء ُلى الجدًد الري حاء به دطخىز  2020في مجاٌ الخلىق و الخسٍاث في
ًل ػِاز بىاء حصابس حدًدة التي حاءث به الظلوت اإلاىخسبت خالُا ،و التي مً اهم مسجىصاث بسهامجها بىاء دولت اللاهىن و
الخداوٌ ُلى الظلوت وكوّ ول اػياٌ اإلامازطاث الظابلت ومدازبت الفظاد ،وازلله الخُاة الظُاطُت و حِصٍص الخلىق و
الخسٍاث.
وُلى هرا الاطاض اكترخىا ؤلاػيالُت الخالُت  :ما مدي ججظُد الدطخىز الجصابسي الجدًد لظىت  2020الخلىق و
الخسٍاث اإلاِترف بها وماهي كماهاث خماًتها؟ .و لإلحابت ُلى هاجه ؤلاػيالُت اكترخىا الخوت الخالُت:
أوال -:جىسَع دطخىز  2020للخلىق و الخسٍاث.
زاهُا :اللماهاث الظُاطُت واللاهىهُت للخلىق و الخسٍاث.

 -1جكريس دستور  2020للحقوق و الحرياث.
للد أوزد دطخىز  2020ألوٌ مسة في الدطاجحر بابا وامال طماه الخلىق الاطاطُت و الخسٍاث الِامت و الىاحباث،
جلمً فـال زاؿا بالخلىق والخسٍاث ،هف فُه ُلى خىالي  44مادة ،2خُث افخخذ هرا الفـل بمادة مهمت ألصم مً
زاللها وألوٌ مسة كسوزة اخترام الخلىق و الخسٍاث مً كبل حمُّ الظلواث و الهُئاث الِمىمُت ،هما الصم الظلواث
ُدم جلُُد الخلىق و الخسٍاث الا بىف حؼسَعي كاهىوي و ألطباب مسجبوت بدفٍ الىٌام الِام و ألامً الِام وخماًت
الثىابذ الىهىُت ،وهرلً جلً اللسوزٍت لخماًت خلىق وخسٍاث ازسي ًىسطها الدطخىز ،هما وكّ ػسها اطاطُا هى
ُدم مظاض جلً اللُىد بجىهس الخلىق و الخسٍاث.

3

 - 1أهٌس دًباحت دطخىز  01هىفمبر  2020الـادز بمسطىم زباس ي  442-20اإلاؤزر في /30دٌظمبر 2020/اإلاخِلم بالخِدًل الدطخىزي  01هىفمبر،2020
الجسٍدة السطمُت الِدد  82اإلاؤززت في  30دٌظمبر .2020
 - 2مً اإلاادة  34الى اإلاادة  ،77أي  44مادة بسالف الدطخىز الظابم طىت  2016الري جلمً  42مادة فلى.
 - 3زاحّ اإلاادة  34مً دطخىز .2020
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هما هف دطخىز  2020في اإلاادة ُ 35لى أن جىفل الدولت بلمان الخلىق و الخسٍاث ،هما جلمً هاجه ألازحرة
اإلاظاواة ول اإلاىاهىحن في الخلىق و الىاحباث و إشالت الِلباث التي حُِم جفخذ شخـُت ؤلاوظان وجدىٌ دون اإلاؼازهت
الفِلُت للجمُّ في الخُاة الظُاطُت و الاكخـادًت و الاحخماُُت و الثلافُت.
 -1.1جكريس الحقوق و الحرياث الفرديت في دستور.2020
للد هف دطخىز ُ 2020لى الخلىق و الخسٍاث الفسدًت ،خُث حِل أوال مً خم اإلاظاواة زهحزة أطاطُت زاؿت مً
زالٌ الخوىز الري ُسفخه وحِسفه الجصابس زاؿت في الظىىاث ألازحرة فُما ًخِلم بالىمى الدًمىغسافي و اإلاظاواة بحن
الجيظحن ،وجيىن هاجه اإلاظاواة أمام اللاهىن وللمىاهىحن الخم في خماًت مدظاوٍت ،هما ال ًمىً الخرزَ بأي جمُحز ٌِىد
طببه الى اإلاىلد و الِسق أو الجيع و الساي أو أي ػسن أو ًسف ازس شخص ي او احخماعي ،1هما ان اإلاىاهىحن طىاطُت
أمام الللاء وأمام الىًابف الدولت و أًلا أمام الخيالُف الِامت ،و هى ما أهدجه مىاد أزسي في دطخىز.2020

2

هما أكس دطخىز  2020خم الجيظُت في اإلاادة  36وأزحّ ػسون اهدظابها و الاخخفاي بها أو فلدانها أو إطلاهها
لللاهىن ،3هما هف ُلى خسٍت الخىلل للمىاهىحن في اإلاادة  44خُث أهدث ُلى أهه ًدم ليل مىاهً أن ًسخاز بدسٍت
مىهً إكامخه وأن ًدىلل ُبر التراب الىهجي ،هما أكافذ الفلسة  02مىه ُلى أن خم الدزىٌ إلى التراب الىهجي والخسوج
مىه ملمىهت ،وللد خسؾ دطخىز ُ 2020لى ُدم حىاش خسمان اإلاىاهً مً خسٍت الخىلل بخىكُفه أو حجصه إال في
الخاالث مدددة في اللاهىن وأزلِذ جىكُف الىٌس للسكابت الللابُت وخددتها ب  48طاُت هبلا للمادة  45مً
الدطخىز  ،4هما ًملً الصخف الري ًىكف للىٌس خم الاجـاٌ فىزا بأطسجه ،لىً هرا الخم ػهد أزىاء اإلاسخلت التي
مسث بها بالدها في الدظُِىاث مً الِلد اإلااض ي بِم الخلُُد خُث وان ًسلّ في بِم اإلاىاهم الاطتراجُجُت للدولت
بسزـت مظلمت مً هسف اإلاـالح ألامىُت.
هما هف الدطخىزُ 2020لى خسمت اإلاظىً ،خُث ال ًمىً ان ًيىن اي جفخِؽ الا بملخط ى كاهىن وفي اهاز
اخترامه ،هما ال ًيىن الخفخِؽ الا بأمس مىخىب ؿادز ًُ الظلوت الللابُت املخخـت ،هما ًدلس اي ُىف بدوي أو
مِىىي أو أي مظاض بالىسامت ،هما ٌِاكب اللاهىن ُلى الخِرًب وُل اإلاِامالث اللاطُت والالإوظاهُت أو اإلاهُىت و
ؤلاججاز بالبؼس ،هما جدمي الدولت اإلاسأة مً ول اػياٌ الِىف في ول ألاماهً و الٌسوف في الفلاء الِمىمي و في املجالحن
اإلانهي و الخاؾ ،وٍلمً اللاهىن اطخفادة الضخاًا الِىف و الٌسوف اللاطُت مً الهُاول الاطخلباٌ ومً أهٌمت
الخىفل ومً مظاُدة كلابُت.
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 - 1زاحّ اإلاادة  37مً دطخىز .2020
 - 2باليظبت للمظاواة أمام الللاء هـذ ول مً اإلاىاد  163و ُ 165 164لى ذلً ،باليظبت للمظاواة أمام وًابف الدولت هـذ اإلاادة ُ 67لى ذلً،
باليظبت للمظاواة ول اإلاىاهىحن في الخلىق والىاحباث هـذ اإلاادة ُ 37لى ذلً.
 - 3للد كد جم حِدًل كاهىن الجيظُت بأمس زكم  01/05وهى ٌِبر ًُ حغحر في اإلاىٌىمت اللاهىهُت التي حِسفها الجصابس في آلاوهت ألازحرة إلاظاًسة هٌام اللُبرالي
واكخـاد الظىق.
 - 4جىف اإلاادة  45مً دطخىز ُ 2020لى ما ًلي ً " :سلّ الخىكُف للىٌس في مجاٌ الخدسٍاث الجصابُت للسكابت الللابُت ،وال ًمىً أن جخجاوش  48طاُت،
ًمىً للصخف الري ًىكف خم الاجـاٌ بأطسجه".
 - 5زاحّ اإلاىاد  48و  39و  40مً دطخىز .2020
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هما هف الدطخىز ُ 2020لى خم كسٍىت البراءة في اإلاادة 41و أًلا ُلى ُدم زحُِت اللاهىن الجىاةي في اإلاادة 43
وُلى مبدأ الؼسُُت في اإلاادة  ،44هما ًسلّ الخىكُف للىٌس في مجاٌ الخدسٍاث الجصابُت للسكابت الللابُت وال ًمىىه ان
ًخجاوش  48طاُت ،هما ًمىً للصخف اإلاىكىف ان ًخـل بأطسجه ومدامُه ،هما ًمىً لللاض ي ان ًدد مً ممازطت هرا
الخم في اهاز الٌسوف الاطخثىابُت ًىف ُليها اللاهىن ،وٍمىً ان ًجسي فدف هبي ُلى الصخف اإلاىكىف في خالت ما
هلب ذلً ،وذلً ُىد اهتهاء مدة الخىكُف للىٌس ،هما ًسلّ اللـس احبازٍا للفدف الوبي.
وأًلا هف دطخىز ُ 2020لى الخم في الخِىٍم ًُ الخوأ الللاةي هبلا للمادة  ،46وأًلا ُلى اهه ليل شخف
الخم في خماًت خُاجه الخاؿت و ػسفه ،وطسٍت مساطالجه واجـاالجه الخاؿت في اي ػيل واهذ ،وال ًيىن اإلاظاض بهاجه
الخلىق الا بأمس مِلل مً الظلوت الللابُت ،وأًلا ًدمي اللاهىن الاشخاؾ ُىد مِالجت اإلاِوُاث ذاث الوابّ
الصخص ي ،وَِاكب اللاهىن ُلى ول اهتهان لهاذه الخلىق ،هما جلمً الدولت ُدم اهتهان خسمت اإلاظىً ،وال ًيىن
الخفخِؽ الا بملخط ى اللاهىن و في إهاز اخترامه ،وال ًيىن الا بأمس مىخىب ؿادز ًُ الظلوت الللابُت املخخـت.

1

هما هف دطخىز  ًُ 2020الخم في التربُت و الخِلُم ومجاهدُه و إحبازٍخه في الخِلُم الابخداةي و اإلاخىطى ،هما
حظهس الدولت باطخمساز ُلى جدظحن حىدتهما وجىٌم الدولت اإلاىٌىمت الخِلُمُت الىهىُت ،وحظهس ُلى كمان خُاد
اإلاؤطظاث التربىٍت و الخفاي ُلى هابِها البُداغىجي و الِلمي كـد خماًتها مً اي جأزحر إًدًىلىجي ،هما حظهس الدولت
ُلى كمان اإلاظاواة في الالخداق بالخِلُم والخيىًٍ اإلانهي  ،2لىً زغم املجهىداث اإلابرولت مً هسف الدولت في إوؼاء
اإلاؤطظاث التربىٍت ومِاهد الخيىًٍ اإلانهي والجامِاث ومساهص الجامُِت إال أن جصاًد الفلس في بِم اإلاىاهم الىابُت ًدىٌ
دون وؿىٌ أبىاء هاجه اإلاىاهم إلاؤطظاث الخِلُم.
هما هف دطخىز ُ 2020لى خم اإلاىاهً في الخُاة الخاؿت وخسمت الؼسف وخسمت اإلاظىً في اإلاادة  47و  ،48هما
هف الدطخىز ُلى خسٍت الخجازة و الاطدثماز و اإلالاولت في اإلاادة  ،61وهفع الش يء أهلم الدطخىز ول اإلاظبباث و الِىابم
للخجازة و أؿبدذ حِخمد ُلى اإلاىافظت في إهاز اكخـاد الظىق.
هما هف الدطخىز ُ 2020لى خسٍت الابخياز الفىسي طىاء وان بأبِاده الِلمُت او الفىُت ،وكد وكّ دطخىز 2020
كُد ُلى ممازطت هاجه الخسٍت ُىد اإلاظاض بىسامت الاشخاؾ أو باإلاـالح الِلُا لالمت او اللُم و الثىابذ الىهىُت ،هما
ًمىً للدولت ان جمازض خم الؼفِت لخماًت اإلاـلخت الِامت في خالت هلل الخلىق الىاحمت ًُ ؤلابداَ الفجي ،هما ان
الخسٍاث ألاوادًمُت وخسٍت البدث الِلمي ملمىهت مً هسف الدطخىز و حِمل الدولت ُلى جسكُت البدث الِلمي وجثمُىه
زدمت للخىمُت اإلاظخدامت ،هما أن الخم في الثلافت ملمىن ومِترف به ،وٍمازض بؼيل مدظاو مّ ألازسًٍ ،خُث جدمي
الدولت الترار الثلافي الىهجي اإلاادي و الغحر اإلاادي وحِمل ُلى الخفاي ُلُه.

3

 - 1أهٌس اإلاادجحن  46و  47مً دطخىز .2020
 - 2أهٌس اإلاادة  65مً دطخىز ..2020
 - 3زاحّ اإلاىاد  47و  75و  76مً دطخىز .2020
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أًلا هف دطخىز ُ 2020لى الخم اإلاىاهً في السُاًت الصخُت الطُما لألشخاؾ اإلاِىشًٍ و الىكاًت مً الامساق
اإلاِدًت و الىبابُت وميافدتها ،هما حِمل الدولت ُلى خـىٌ اإلاىاهىحن ُلى ماء الؼسب وحِمل الدولت ُلى املخافٌت ُلُه
لألحُاٌ اللادمت ،وُلى الخـىٌ ُلى الظىً الطُما باليظبت للفئاث املخسومت ،هما هف في الدطخىز ُ 2020لى الخم في
الِمل والخماًت والىٌافت فُه ،لىً أًلا إذا وان الخم في الِمل مِترف به لىىه هى ًـدم أًلا بمؼيل البوالت التي
ٌِاوي منها الؼباب الجصابسي ،و هلف اإلاؤطظاث ؤلاهخاحُت مّ الغصو اإلاىخجاث الغسبُت لألطىاق الجصابسٍت في إهاز الىٌام
الدولي الجدًد ،ولهرا فهرا الخم ًـودم هما كلذ أًلا بالخىمُت الاكخـادًت للبالد زغم املجهىداث التي جلدمها الدولت
في هرا املجاٌ ،هما هف الدطخىز ُلى الخم في الساخت و في اللمان الاحخماعي ،هما حِمل الدولت ُلى جسكُت الخمهحن
وجلّ طُاطاث للمظاُدة ُلى اطخددار مىاؿب الؼغل ،هما ٌِاكب اللاهىن ُلى حؼغُل ألاهفاٌ.

1

أًلا هف دطخىز ُ 2020لى خماًت ألاطسة مً كبل الدولت  ،2وهرلً خلىق الوفل و أًلا اهفاٌ اإلاخسلي ُنهم او
مجهىلحن اليظب ،وٍلصم ألاولُاء جدذ هابلت اإلاخابِاث الجصابُت بىاحب جسبُت ابىائهم هما ًلصم الابىاء جدذ هابلت اإلاخابِاث
الجصابُت بىاحب اللُام بئخظان الى اولُائهم ومظاُدتهم ،هما ٌِاكب اللاهىن ول أػياٌ الِىف كد ألاهفاٌ
واطخغاللهم والخسلي ُنهم ،هما حظعى الدولت الى كمان اإلاظاُدة و الخماًت للمظىحن.

3

 2.1جكريس الحقوق و الحرياث الجماعيت في دستور .2020
للد اكس دطخىز  2020بِم الخسٍاث الجماُُت ،وزالفا للخلىق الفسدًت التي اجفلذ مٌِم الدطاجحر الجصابسٍت
ُلى ازخالف مؼازبها جأزسث الخسٍاث الجماُُت بىٌام الخىم وجىحيهاجه ،4وإذا وان دطخىز  1963و دطخىز  1976أكس
خسٍت الخِبحر والاحخماَ وخسٍت إوؼاء الجمُِاث لىىه خسؾ ُلى ُدم الخرزَ بهره الخلىق للسب الومىخاث الاػتراهُت
للؼِب واإلاظاض بأخادًت الخصب ،خُث هف دطخىز ُ 2020لى خسٍت السأي والخِبحر ،وُلى خسٍت ممازطت الِباداث لىنها
جمازض في إهاز اللاهىن ،هما جدمي الدولت أماهً الِبادة مً أي جأزحر طُاس ي أو إًدًىلىجي ،هما ان خسٍت الاحخماَ و
الخٌاهس الظلمي ملمىهخان وجمازطان بمجسد الخـسٍذ بهما  ،و فُما ًسف خسٍت الصخافت أكس دطخىز  2020خسٍت
الصخافت اإلاىخىبت و الظمُِت البـسٍت و ؤلالىتروهُت ،خُث جخلمً خسٍت الصخافت خظب اإلاادة  54ما ًلي - :خسٍت حِبحر
و إبداَ الصخفُحن و مخِاووي الصخافت- ،خم الصخفي في الىؿىٌ الى مـادز اإلاِلىماث في إهاز اخترام اللىاهحن –
الخم في خماًت اطخلاللُت الصخفي و الظس اإلانهي - ،الخم في إوؼاء الصخف واليؼسٍاث بمجسد الخـسٍذ برلً ،الخم في
إوؼاء كىىاث جلفصٍىهُت و إذاُُت ومىاكّ وصخف إلىتروهُت كمً ػسون ًدددها اللاهىن- ،الخم في وؼس ألازباز و
ألافياز و الـىز و آلازاء في اهاز اللاهىن ،واخترام زىابذ ألامت
 - 1زاحّ اإلاادجحن  63و  66مً دطخىز .2020
 - 2أًلا جم حِدًل كاهىن ألاطسة بأمس زكم  01/05زغم ما أزحر خىٌ هرا الخِدًل مً هلاغ بحن ألاخصاب وهىاب البرإلاان وأًلا بحن مسخلف حؼىُالث
املجخمّ اإلادوي مً جىٌُمان وحمُِاث ...الخ ،وداز هلاغ خاد زاؿت بِم اإلاظابل اإلاخِللت بالىلي وحِدد الصوحاث والخلاهت ،ولىً فـل زبِع
الجمهىزٍت بئؿدازه هرا الخِدًل بأمس زباس ي وهرا ٌِبر ًُ جفىق طلوت الدؼسَّ لسبِع الجمهىزٍت وكـىز البرإلاان.
اهٌس :مددًد خمُد الدؼسَّ باألوامس في دطخىز  1996و جأزحره ُلى اطخلاللُت البرإلاان ،الوبِت  ،01موبِت الفىىن البُاهُت الجلفت.ؾ201
 - 3زاحّ اإلاادة  71مً دطخىز .2020
 - 4اهٌس ُلي بً فلِع ،الخسٍاث الفسدًت والجماُُت في الدطاجحر الجصابسٍت ،مجلت الِلىم اللاهىهُت والاكخـادًت والظُاطُت ،بً ُىىىن ُدد 02
 ،1998ؿفدت .55
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وكُمها الدًيُت و ألازالكُت و الثلافُت.

1

وكد وكّ دطخىز ُ 2020لى خسٍت الصخافت بِم الؼسون و اللُىد ،خُث ال ًمىً ان حظخِمل خسٍت الصخافت
للمظاض بىسامت الغحر وخسٍاتهم و خلىكهم ،هما ًدٌس وؼس زواب الخمُحز والىساهُت ،هما مىّ دطخىز  2020في الفلسة
 07سجً أي صخفي في مهىخه التي ًلىم بها ،خُث ال ًمىً أن جسلّ حىدت الصخافت لِلىباث طالبت للخسٍت ،و في
ألازحر أكس دطخىز  2020في فلسجه ألازحرة ُلى اهه ال ًمىً ان ًيىن جىكُف وؼان الصخف واليؼسٍاث واللىىاث
الخلُفصٍىهُت وؤلاذاُُت واإلاىاكّ و الصخف ؤلالىتروهُت الا بملخط ى كساز كلاةي.

2

وكد ػهدث بالدها جوىزا هبحرا في هرا املجاٌ مً زالٌ ؿدوز ُدة ُىاوًٍ والتي حؼيل في الخلُلت مسآة خلُلُت
لخسٍت الصخافت ،ومىر فخذ خسٍت الخِبحر مً زالٌ دطخىز  1989هجخذ بِم الصخف في اهدظاب الخجسبت واإلاهىُت-
هُلت الظىىاث ألازحرة -مً زالٌ جلص ي الخلابم ،والجسأة في جىاوٌ اإلاىاكُّ املخخلفت زاؿت التي تهم املجخمّ الجصابسي،
وكد دفِذ هاجه الصخف أو وطابل ؤلاُالم -بـفت ُامت -الثمً غالُا أزىاء فترة الِىف التي ػهدتها الجصابس في
الدظُِىاث.

3

هما هف دطخىز ُ 2020لى خم إوؼاء ألاخصاب الظُاطُت في اإلاادة  57لىىه خسؾ ُلى كبى ممازطت هرا الخم
بدُث ال ًمىً الخرزَ به أًلا للسب الخسٍاث ألاطاطُت والىخدة الىهىُت والظالمت الترابُت واطخلالٌ البالد وطُادة
الؼِب ،وكد أكاف إلى ذلً اللُم واإلايىهاث ألاطاطُت للهىٍت الىهىُت وأمً التراب الىهجي ،وهرا الوابّ الدًملساهي
والجمهىزي للدولت ،باإلكافت إلى ذلً أهد دطخىز  2020في الفلسة  01مً اإلاادة ُ 57لى اهه ال ًجىش جأطِع ألاخصاب
الظُاطُت ُلى أطاض دًجي أو لغىي أو ُسقي أو حيس ي أو منهي أو حهىي ،هما ال ًجىش لألخصاب الظُاطُت هبلا للفلسة 03
اللجىء إلى الدُاًت الخصبُت التي جلىم ُلى الِىاؿس اإلابِىت في الفلسة الظابلت ،هما خٌس ُلى هره ألاخصاب اللجىء إلى أي
ػيل مً أػياٌ الخبُِت للمـالح أو الجهاث ألاحىبُت ،هما ال ًجىش لها اطخِماٌ الِىف أو ؤلاهساه مهما واهذ هبُِتهما.
و في الخلُلت هرا الخلُُد هى هاجج ًُ اإلامازطت الظُاطُت الىاججت ًُ حِدًل الدطخىز ألاوٌ طىت  1989والتي
ػهدث فيها الجصابس ألوٌ مسة الخِددًت الخصبُت ذاث مؼازب مسخلفت دًيُت ُسكُت ووهىُت ...الخ ،باإلكافت إلى لجىء
بِم هره ألاخصاب إلى بِم وطابل الِىف في ممازطتها الخصبُت ،4وًهسث زاللها ججاوشاث زوحرة ،باإلكافت إلى
الِـبُت والخوسف اإلامازض مً كبل بِم ألاخصاب ،لهرا حاء هرا أوٌ حِدًل الدطخىزي لظىت  1996في اإلاادة  42لُىمل
الىف الري حاء به دطخىز  1989في هفع اإلاادة وكد جسجب ُلى ذلً حِدًل كاهىن ألاخصاب  ،خُث ؿدز اللاهىن الِلىي
لألخصاب مخماػُا مّ هرا الخغُحر.

5

 - 1أهٌس اإلاىاد  51و  52و  54مً دطخىز ..2020
 - 2زاحّ اإلاادة  54في فلساتها مً  07الى .09
 - 3للد طلى خىالي  60زحل إُالم وصخفي في فترة الدظُِىاث مً مسخلف وطابل ؤلاُالم اإلاسبُت واإلالسوءة واإلاظمىُت.
 - 4في الخلُلت دطخىز  1989الري حاء في فترة وححزة وان ًخلمً ُدة هلابف ال مجاٌ لخـسها آلان ،لىً لم ًىً ًفسق أًلا ُلى ألاخصاب أي كُد
وهرا ما حِل بِم ألاخصاب جلىم ُلى أطاض دًجي وأزسي حهىي ،بازخـاز اإلامازطت الدًملساهُت واهذ غحر ملبىهت ووان ًمحزها الفىض ى والاتهاماث
اإلاخبادلت....الخ.
ي
ن
 - 5للد ؿدز اللاهى الِلى اإلاخِلم باألخصاب في مازض  1997زم ُدٌ طىت .2012
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وباإلالابل جلمً الدولت مِاملت ألاخصاب مِاملت مىـفت اججاه ول ألاخصاب الظُاطُت ،هما ال جدل ألاخصاب إال
بملخط ى خىم كلاةي ،هما حظخفُد هاجه ألاخصاب الظُاطُت اإلاِخمدة ودون جمُحز ُلى الخـىؾ بالخلىق الخالُت:
خسٍاث السأي و الخِبحر و الاحخماَ والخٌاهس الظلمي ،لها خحز شمجي في وطابل ؤلاُالم الِمىمُت ًدىاػب مّ جمثُلها ُلى
اإلاظخىي الىهجي ،هما حظخفُد مً جمىٍل ُمىمي ُىد الاكخلاء ًددده اللاهىن خظب جمثُلها ،هما اكاف الدطخىز
 2020الجدًد خم أزس لألخصاب الظُاطُت وهي ممازطت الظلوت ُلى الـُِدًً املخلي و الىهجي مً زالٌ الخداوٌ
الدًمىكساهي وفي اهاز اخيام هرا الدطخىز .وكد جسن لللاهىن جبُان و هُفُاث جوبُم هاجه اإلاادة.

1

في الخلُلت ال ًمىً جـىز الخِددًت في الدوٌ الغسبُت ُلى أنها موللت و بدون كُد أو خدود في ممازطاتها ،وإهما
جسلّ ألاخصاب في الدوٌ الغسبُت لللاهىن وهي غحر مِفُت مً زكابت الظلواث الِامت التي ال حظمذ بممازطت هاجه ألاخصاب
إال في إهاز اخترام الدطخىز واخترام الىٌام الِام واخترام كُم املجخمّ الري جمثله.

2

هما هف دطخىز ُ 2020لى الخم الىلابي وهى مِترف به لجمُّ اإلاىاهىحن ،لىً هجد لهرا الخم بِم الخلُُد في
ُدم الخـىٌ بِم الىلاباث لالُخماد مً هسف وشازة الِمل ،هما أن خم ؤلاكساب مِترف به وٍمازض في إهاز اللاهىن،
هما ًمىً لللاهىن ان ًمىّ ممازطت هرا الخم أو ًجِل خدودا للممازطت في مُادًً الدفاَ الىهجي و ألامً ،أو في حمُّ
الخدماث أو ألاوؼوت الِمىمُت ذاث اإلاـلخت الخُىٍت لألمت.

3

هرلً اُترف دطخىز  2020للمىاهىحن باإلالىُت الخاؿت في اإلاادة  60بسالف دطخىز  1976الري فسق ُلى اإلالىُت
الخاؿت أن حظاهم في جىمُت البالد و أن جيىن ذاث مىفِت احخماُُت ،باإلكافت إلى أهه أوزد ُليها كُدا أن جيىن غحر
اطخغاللُت ،أما اإلالىُت ذاث الاطخِماٌ الصخص ي أو الِابلي فهي ملمىهت ،وهرا زاحّ إلى الىهج الاػتراوي الري اهخهجخه
الجصابس الري ًدازب ول أػياٌ اطخغالٌ ؤلاوظان ألزُه ؤلاوظان.

4

هرلً اُوى دطخىز  2020خحزا هاما للمسأة بىـه في ُدة مىاد ،خُث هف ُلى خماًت اإلاسأة مً ول اػياٌ الِىف
في ول ألاماهً و الٌسوف و في الفلاء الِمىمي و في املجالحن اإلانهي و الخاؾ  ،هما حظخفاد مً هُاول الاطخلباٌ ومً
أهٌمت الخىفل ومً اإلاظاُدة الللابُت  ،5وُلى مظخىي الظُاس ي هف دطخىز ُ 2020لى جسكُت خلىق اإلاسأة و جىطُّ
خٌىي جمثُلها في املجالع اإلاىخسبت ،6هما هاؿف الدطخىز بُنها وبحن السحاٌ في طىق الدؼغُل ،هما خٌُذ اإلاسأة
بدصجُّ الدولت بتركُت اإلاسأة في اإلاىاؿب اإلاظؤولُت في الهُئاث و ؤلادازاث الِمىمُت وُلى مظخىي اإلاؤطظاث.

7

 - 1زاحّ اإلاادة  58مً دطخىز .2020
 - 2خسٍت إوؼاء ألاخصاب والجمُِاث في الدوٌ الغسبُت واهذ مسجبوت دابما بدم الدولت في مساكبت هاجه ألاخصاب والجمُِاث لىً في خدود ما ًىف ُلُه
الدطخىز واللاهىن ،هما أن اإلامازطت الدًملساهُت ُىدهم ملبىهت وال جسسج ًُ إهازها اإلاؼسوَ.
 - 3اإلاادجحن  69و  70مً دطخىز  .2020في دطخىز  1976لم ًىً ٌِترف باإلكساب إال في اللواَ الخاؾ هبلا للمادة  61الفلسة .02
 - 4اهٌس اإلاادة  16مً دطخىز.1976
 - 5اهٌس اإلاادة  40مً دطخىز.2020
 - 6اهٌس اإلاادة  59مً دطخىز .2020
 - 7اهٌس اإلاادة  68مً دطخىز .2020
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 -2الضماناث السياسيت والقانونيت لحقوق و الحرياث
للد خسؿذ الدطاجحر املخخلفت ُلى ان جخلمً في حاهب منها الخلىق و الخسٍاث الطُما جلً اإلاخِللت بالخلىق
اإلادهُت و الظُاطُت و الخلىق و الخسٍاث اإلاخِللت باملجاالث الاكخـادًت و الاحخماُُت و الثلافُت ،غحر أن مجسد جلسٍس
الخلىق و الخسٍاث لً ًيىن له كُمت خلُلُت دون جلسٍس كماهاث خلُلُت للممازطت جلً الخلىق والخسٍاث ،1فاإلاؼسَ
الدطخىزي لم ًلف ُىد خد حسجُل هره الخلىق و الخسٍاث في ؿلب الدطخىز ،بل ُمل ُلى هفالت اخترامها و جلدًس
كماهاث ممازطتها ووكّ اللُىد التي جدد مً جلُُد الظلواث الِامت لها ،طىداوٌ الخِسق بازخـاز ألهم هره
اللماهاث التي جلمنها أغلب الدطاجحر.

2

-1.2الضماناث السياسيت :
حِد اللماهاث الظُاطُت اخدي الىطابل الىفُلت بلمان خلىق ؤلاوظان ،وهي مً أهم اللماهاث التي جسجىص ُلى
مبدأ الفـل بحن الظلواث و الخِددًت الخصبُت و السكابت البرإلااهُت ،وهي جخمدىز أًلا خىٌ الظلوت و الىٌام الري جىفسه
مً أحل ممازطت الخلىق و الخسٍاث ،فيلما جم جىٌُم وطابل ُمل الظلوت و اللىي اإلاؤزسة في املجخمّ طىاء واهىا أفساد
أو ججمِاث مهىُت ولما وفسها خماًت أهثر للمىاهىحن ، 3ومً اللماهاث الظُاطُت لخماًت الخلىق والخسٍاث هجد ما ًلي:
أ-مبذأ الفصل بين السلطاث:
مىر أن بدأث الخلُلت ووؼأة املجخمِاث إوظاهُت وؼأث مِها فىسة الظلوت ،فدُث جىحد مجمىُاث ًخِاٌؼىن
وإن كل ُددهم ،فالبد أن ٌِهدوا إلى أخدهم أن ًخىلى أمىزهم ،وٍلىم بئدازة ػؤونهم ولهرا وان البد مً جصوٍده بظلوت
جسىله ممازطت مهامه ،خُث ال مظؤولُت بال طلوت ،وكد وان هبُُِا في جلً الِـىز اإلابىسة أن جسجىص الظلوت ولها في ًد
الخاهم وخده  ،جىً الخاحت بِد إلى جىشَّ الظلوت.

4

خُث مما ال ػً فُه أن مبدأ الفـل بحن الظلواث هى أهبر كمان إلامازطت خلىق اإلاىاهىت والخسٍاث ،و ًلّ
الاُخداء ُلى مبدأ الفـل بحن الظلواث بوسٍلت أو بأزسي ،طىاء دطخىزٍا ًُ هسٍم مىذ الازخـاؿاث لظلوت أوطّ مً
جلً اإلامىىخت لظلوت أزسي ،أو ُملُا ًُ هسٍم كُام إخدي الظلواث بخىطُّ ازخـاؿاتها وبظى هفىذها ختى جخمىً
مً الظُوسة وهى ألامس الري ػهدجه أغلب الدوٌ في فتراث الخسب وألاشماث .

5

وكد أزبدذ الخجازب وزاؿت في الجصابس أهه ولما حمِذ الظلوت في ًد شخف واخد إال وحِظف في اطخِمالها مما
ًؤدي إلى جلُُد الخلىق والخسٍاث في خحن أن جىشَّ الظلوت ُلى أطاض الفـل اإلاسن بحن الظلواث ًؤدي إلى جسكُت

 - 1أهٌس أًلا :
Jean Morange , Droit de l’homme et libertés publiques 5 édition mise a jour presses universitaires de France
2000 p 102.
 - 2هاحس الِسبي  ،الدطخىز ومياهت الخلىق و الخسٍاث ،مجلت ألاوادًمُت للدزاطاث الاحخماُُت و ؤلاوظاهُت  ،الِدد  16حىان  2016ؾ .194

ُِ - 3س ى بحرم  ،خلىق ؤلاوظان و الخسٍاث الِامت  ،ملازبت بحن الىف و الىاكّ ،داز اإلانهل اللبىاوي  ،2011الوبِت الاولى ؿفدت  145وما ًليها.
 - 4أخمد خافٍ هجم ُوُت  ،الفـل بحن الظلواث وجوىز الِالكاث بحن الظلوت الدؼسَُِت والخىفُرًت في الدطاجحر اإلاـسٍت ،مجلت الِلىم ؤلادازٍت
الـادزة ًُ ولُت الخلىق حامِت الصكاشٍم ،طىتُ 23دد 1 :الظىت  1981ؿفدت .81:
 - 5مددًد خمُد  ،اإلاسحّ الظابم ،ؾ.04
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الخلىق والخسٍاث ،1ومبدأ الفـل بحن الظلواث ًدلم هىَ مً الخِاون والخىاشن ،وإذا وان الفـل بحن الظلواث
حامدا ًؤدي إلى ُىع ما أزٍد مىه ،فالفـل الجامد مسفىق أما الفـل اإلاسن هى مجسد جىشَّ لالزخـاؿاث
واإلاظؤولُاث ،مّ اطخمساز الخِاون بحن الظلواث الثالر والخيظُم بحن وًابفها والسكابت اإلاخبادلت فُما بُنها ،وهى ألاطلىب
الىاحب ؤلاجباَ بالفِل لدي جوبُم هرا اإلابدأ .

2

وبىاء ُلى ذلً ٌظخىحب ُلى مبدأ الفـل بحن الظلواث جسن زواحه لـالح فىسة السكابت والخىاشن وهرا ما ًدلم
مبدأ اإلاؼسوُُت الري ًىفل خماًت حدًت لألفساد في مىاحهت الظلوت الِامت وذلً بخدلُم كدز مً الخىاشن بحن هره
الظلوت ومفهـىم الخسٍـاث الِامـت للمىاهىُـً ،فلد أؿبذ مً اإلاظلماث به في الىكذ الخاكس أهه ال ًىفي لخماًت خلىق
ألافساد وخسٍاتهم الِامت أن جخأهد طُادة اللاهىن في ػأن ُالكاتهم ببِلهم البِم ،بل أؿبذ مً الالشم لخىهُد هره
الخماًت أن ٌظىد اللاهىن في ُالكاتهم مّ الدولت وما ًخفسَ ُنها مً هُئاث ُامت زـىؿا متى زوعي اشدًاد هرا الىىَ مً
الِالكاث بِد اهىماغ فىسة الدولت الخازطت واهدفاَ الدولت اإلاِاؿسة في طُاطت الخدزل في مسخلف أوحه اليؼان
الاحخماعي والاكخـادي .

3

ب -التعذديت الحزبيت:
ًسي الىثحر مً دازس ي ألاهٌمت الظُاطُت أن الخِددًت الخصبُت اإلالبىهت والخلُلُت حِد كماهت خلُلُت جدىٌ
دون اهدساف الظلوت ًُ أغساكها الظُاطُت ،ومً ػأنها أًلا أن جسلّ طُاطاث الخيىمت للمساكبت دكُلت جمازض
زاؿت في البرإلاان ،لىً هىان مً ًسي أن حِدد ألاخصاب والاهخساباث الخسة والخىاشن الظلُم بحن ألاغلبُت واإلاِازكت حؼيل
فسكا ال ًمىً لبلدان الىامُت أن جلمىه ال طُما إذا واهذ هره اإلابادا كد جم وكِها زـُـا للبلدان الغسبُت وفي ًل
الٌسوف الاكخـادًت والاحخماُُت اإلاسجبوت بها ،4وهرا السأي إذا وان ُلى حاهب هبحر مً الصخت إال أهه لِع زمت ما ًمىّ
مً أزر الدوٌ الىامُت بالخِددًت ،إذ أن الظبب الري ًدىٌ دون هجاح الخِددًت في الدوٌ الىامُت هى زاحّ لِدم
الاطخلساز الري حِسفه مٌِم هره البلدان وهؼاػت مؤطظاتها وافخلازها إلى الؼسُُت و اإلاؼسوُُت الدطخىزٍت ،وأهثر مً
ذلً زاحّ لِدم اخترام كىاُد الدًملساهُت وُدم اهلبان اإلامازطت الظُاطُت بظبب هلف الخجسبت.

5

ج -الرقابت البرملانيت:
إن ُملُت السكابت ُلى الدولت بـفت ُامت وأُماٌ الظلوت الخىفُرًت (خيىمت وإدازة) هي مً بحن اللماهاث لخماًت
واشدهاز جوبُم دولت اللاهىن وجدلُم أهدافها ،فاألؿل في ُملُت السكابت البرإلااهُت أنها وحدث لخماًت خلىق

 - 1هاحس الِسبي ،اإلاسحّ الظابم ،ؾ.195
 - 2مددًد خمُد ،اإلاسحّ الظابم ،ؾ.08
 - 3مددًد خمُد ،اإلاسحّ الظابم ،ؾ..09
 - 4أهٌس أطامت الغصالي خسب ،ألاخصاب الظُاطُت في الِالم الثالثُ ،الم اإلاِسفت اليىٍذ  1987ؿفدت  116و. 117
 - 5للد ُسفذ الجصابس الخجسبت ألاولى وجمحزث بالبلبلت وأدث اإلامازطت إلى الفىض ى والِىف ،فِىق أن جيىن الخِددًت وِمت أؿبدذ هلمت.
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اإلاىاهً لدفاَ ًُ الخسٍاث ومـالح اإلاىاهىحن ،1ودطخىز  2020أُوى للبرإلاان خم مساكبت الخيىمت وفلا للؼسون
املخددة في اإلاىاد  106و  111و  158و  160مً الدطخىز ،وهاجه اإلاىاد جخِلم باإلاىاكؼت الِامت ُلى مسوى الخيىمت ،أو
جلدًم بُان الظُاطت الِامت مً هسف الخيىمت ،أو إًداَ ملخمع السكابت ،أو الخـىٍذ بالثلت ،أو جىحُه طؤاٌ ػفهي او
هخابي إلى أُلاء الخيىمت  ،أو اطخجىاب الخيىمت ،فخِدد إذا وطابل للسكابت البرإلااهُت في الدطخىز هما ًلي:
-1اطخجىاب الخيىمت :خُث هبلا لدطخىز ً 2020مىً ألُلاء البرإلاان اطخجىاب الخيىمت في اي مظألت ذاث
أهمُت وهىُت  ،وهرا ًُ خاٌ جوبُم اللىاهحن  ،وٍيىن الجىاب زالٌ أحل اكـاه ً 30ىما.

2

-2اطخماَ لجان البرإلاان إلى أُلاء الخيىمت :خُث ًمىً للجان البرإلااهُت طماَ اُلاء الخيىمت خىٌ ول مظالت
جخِلم باإلاـلخت الِامت.
-3جىحُه ألاطئلت الؼفىٍت والىخابُت :خُث ًمىً في إهاز السكابت اًلا ألُلاء البرإلاان جىحُه اطئلت ػفهُت وهخابُت
الى اي ُلى مً البرإلاان ،و ال ًمىً ان ًخِدي وفم للدطخىز الجىاب ًُ الظؤاٌ الىخابي او الؼفهي في زالٌ ً 30ىما،
هما ٌِلد ول مً املجلع الؼِبي الىهجي ومجلع ألامت حلظاث اطبىُُت جسـف ألحىبت الخيىمت.
-4إوؼاء لجان الخدلُم :خُث مىً دطخىز  2020ول غسفت مً البرإلاان وفي اهاز ازخـاؿاتها مً إوؼاء لجان
جدلُم في كلاًا ذاث اإلاـلخت الِامت ،غحر اهه اطدثجي مً إوؼاء لجان بسـىؾ وكاةّ جيىن مدل إحساء كلاةي.

3

-5جلدًم ُسق ًُ اطخِماٌ الاُخماداث اإلاالُت اإلالسز :خُث فسق دطخىز ُ 2020لى الخيىمت جلدًم ليل غسفت
مً البرإلاان ُسكا ًُ اطخِماٌ الاُخماداث اإلاالُت التي أكستها ليل طىت مالُت.

4

-6جلدًم البُان الظىىي ًُ الظُاطت الِامت :خُث فسق دطخىز ُ 2020لى الىشٍس ألاوٌ او زبِع الخيىمت خظب
الخالت أن ًلدم طىىٍا الى املجلع الؼِبي الىهجي بُاها ًُ الظُاطت الِامت ،و حِلب بُان الظُاطت الِامت مىاكؼت ُمل
الخيىمت.

5

هما أن هىان وطابل زكابُت أزسي خددها دطخىز  2020وهي:
ُ-1دم مىافلت ُلى بسهامج الخيىمت مً هسف املجلع الؼِبي الىهجي :للد فسكذ اإلاادة ُ 107لى الىشٍس الاوٌ
جلدًم اطخلالت الخيىمت لسبِع الجمهىزٍت في خالت ُدم مىافلت املجلع الؼِبي الىهجي ُلى مسوى ُمل الخيىمت.

6

-2اإلاـادكت ُلى ملخمع السكابت لِلد مظؤولُت الخيىمت :خُث زىٌ دطخىز  2020و أزىاء جلدًم بُان الظُاطت
الِامت و التي حِلب بمىاكؼت ُمل الخيىمت ،خُث ًمىً ان جسخخم هاجه اإلاىاكؼت بالبدت  ،هما ًمىً ان ًترجب ُلى هاجه
اإلاىاكؼت إًداَ ملخمع السكابت ًلىم به املجلع الؼِبي الىهجي ،وال ًلبل هرا اإلالخمع إال إذا وكِه طبّ ُ 7/1دد الىىاب
 -1أهٌس ُىابدي ُمازُ ،ملُت السكابت البرإلااهُت ودوزها في الدفاَ ُلى الخلىق اإلاىاهً ،مجلت الفىس البرإلااوي الـادزة ًُ مجلع ألامت ُدد  01دٌظمبر
2002
 - 2أهٌس اإلاادة  160مً دطخىز .2020
 - 3أهٌس اإلاىاد  157و  158و  159مً دطخىز .2020
 - 4أهٌس اإلاادة  156مً دطخىز .2020
 - 5أهٌس اإلاادة  111مً دطخىز .2020
 - 6أهٌس اإلاادة  107مً دطخىز .2020
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ُلى ألاكل ،هما جخم اإلاىافلت ُلى ملخمع السكابت بخـىٍذ أغلبُت  3/2زلثي الىىاب ،وٍلدم ُلى إزسها الىشٍس ألاوٌ او زبِع
الخيىمت اطخلالت خيىمخه الى زبِع الجمهىزٍت.

1

ُ-3دم مىافلت املجلع ُلى البدت الثلت التي ًولبها زبِع الخيىمت :خُث زىٌ دطخىز  2020للىشٍس ألاوٌ أو زبِع
الخيىمت خظب الخالت أن ًولب مً املجلع الؼِبي الىهجي جـىٍخا بالثلت ،و في خالت ُدم اإلاىافلت ُلى البدت الثلت
ًلدم الىشٍس ألاوٌ او زبِع الخيىمت خظب الخالت اطخلالخه.

2

* وإذا واهذ السكابت البرإلااهُت لها إًجابُاث في وىنها زكابت زطمُت مخســت ولها وطابل وأطالُب مخِددة لدزحت
إطلان الخيىمت إال أهه ٌؼىبها ُُب ًخمثل فُما ًلي:
-1جمسهص اإلاِلىماث ُلى مظخىي الهُئت الخىفُرًت.
-2لم حِد هره املجالع املخسن ألاطاس ي للخُاة الىهىُت.

3

-3حجب ؤلادازة اإلاِلىماث ًُ الظلوت الدؼسَُِت ،و إن وان دطخىز 2020
-4وحىد جمثُل مىافع مً هسف طلوت أزسي وهي زبِع الجمهىزٍت.
-5كلت اإلابادزة وجمخّ الخيىمت بدم ألاولىٍت في دزاطت مؼازَِها.
-6الاهخمام باإلاـالح الخصبُت اللُلت ًُ اإلاـلخت الِامت.
-7الالمباالة ليل اإلاىاكؼاث والخغُباث وكلت الخدزالث والاهخمام باإلاـالح الخاؿت.

4

ُ-8دم الىفاءة هٌسا المخالن أُلاء البرإلاان في بِم الخاالث الخبرة والخسـف اإلاولىب.
ُ-9دم الىاكُِت والدزاًت اإلاُداهُت هٌسا الُخمادها ُلى اإلاِلىماث اإلالدمت مً هسف الخيىمت.
.10أًلا زكابت مؼيىن في خُادها ومىكىُاتها وُدالتها بظبب حغلُب الاُخبازاث الظُاطُت والخصبُت اللُلت ُلى
خظاب الاُخبازاث اإلاىكىُُت الِادًت.

5

 2.2الضمـانـاث القانـونيـت :
إن الخلىق و الخسٍاث جمازض خظب ما حاء في اإلاىازُم الِاإلاُت و الدطاجحر كمً دابسة اللاهىن ،فاللماهاث
اللاهىهُت هي الخلل الري جدوز في زىاًاه الخلىق و الخسٍاث و لِل مً أهم هره اللماهاث اللاهىهُت هجد ما ًلي:
أ-الرقابت على دستوريت القوانين :
إن جدلُم الخسٍت ًخولب كسوزة كُام جىاشن في ُالكت الفسد بالظلوت طىاء حِلم ألامس بالظلوت الدؼسَُِت او
الظلوت الخىفُرًت ،وال ػً ان كمان خدور ذلً هى اخترام وافت اللىاُد اللاهىهُت في الدولت مً كبل حمُّ الظلواث
اهوالكا مً اللىاُد الدطخىزٍت الى طابس اللىاُد الدؼسَُِت ،وليي ًخدلم ذلً ال بد مً وحىد هىَ مً السكابت اللادزة

 - 1أهٌس اإلاىاد  111و  161و  162مً دطخىز .2020
 - 2أهٌس اإلاادة  111الفلسجحن  05و  06مً دطخىز .2020
 - 3زاحّ مددًد خمُد ،اإلاسحّ الظابم ،ؾ. 288
 - 4زاحّ مددًد خمُد ،اإلاسحّ هفظه ،ؾ.289
 - 5زاحّ ُماز ُىابدي اإلاسحّ الظابم ؿفدت .54
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ُلى الخـدي لخسوج الظلوت ًُ اللىاُد اللاهىهُت ،هره السكابت هي السكابت الللابُت هٌسا إلاا جخمخّ به مً اطخلاللُت و
مىكىُُت.

1

وكد جم اطدبداٌ في دطخىز  2020السكابت الظُاطُت التي وان ًمثلها املجلع الدطخىزي بالسكابت الللابُت وذلً
باطخددار ألوٌ مسة املخىمت الدطخىزٍت هبلا للمادة  185مً دطخىز  ،2020خُث جم اطخددار مدىمت دطخىزٍت
جدؼيل مً ُ 12لىا ،جيلف بلمان اخترام الدطخىز ،و جفـل بلساز في دطخىزٍت اإلاِاهداث واللىاهحن والخىٌُماث،
باإلكافت إلى ؿالخُاث أزسي ، 2و جم جىسَع و إكفاء اللماهاث اللاهىهُت واطخلاللُت هُيلُت بهدف حِصٍص مً هاجه
الهُئت الجدًدة ،هما جم جىطُّ مً الُت ؤلازواز لدؼمل إلى حاهب زبِع الجمهىزٍت ول مً زبِع مجلع ألامت و زبِع
املجلع الؼِبي الىهجي ،إلى حاهب ول مً زبِع الخيىمت أو  40هاببا في املجلع الؼِبي الىهجي أو ُ 25لىا في مجلع
ألامت ،هما زىلذ مظىدة الدطخىز إمياهُت إزواز املخىمت الدطخىزٍت ًُ هسٍم الدفّ بِدم الدطخىزٍت مً كبل
اإلاىاهىحن ،وهرا وله مً أحل جمىحن هاجه الهُئت الجدًدة مً أداء دوزها بفِالُت وهجاُت.

3

ب -استقالليت السلطت القضائيت:
للد أهُى بالظلوت الللابُت في دطخىز  2020مهمت خماًت الخلىق والخسٍاث ،و للد حاء في الفـل السابّ مً
الدطخىز بِىىان الللاء و باللبى في اإلاادة  164مىه ُلى أهه ًدمي الللاء املجخمّ و الخسٍاث وخلىق اإلاىاهىحن هبلا
للدطخىز  ،وهرا ًلخط ي باللسوزة أن ًيىن الللاء مظخلال ،وكد باػسث الدولت إؿالخاث حد مهمت في اإلاىٌىمت
الللابُت ،بالخيىًٍ الجُد لللاض ي وجلسٍس مبدأ جسـف اللاض ي وجدظحن اإلاظخىي اإلاِِش ي واإلاادي للللاة لجِله في
مىأي ًُ أي كغىهاث ،وبالخالي الظلوت الللابُت وهي مظخللت حِد كماهت مهمت لخماًت الخلىق والخسٍاث ،لهرا ًخِحن
الخأهُد ُلى هاجه الاطخلاللُت مً زالٌ اللاهىن ألاطاس ي للللاء واملجلع ألاُلى للللاء بما ًلمً ذلً .
ج -مبادئ الشرعيت والبراءة:
للد حظد الدطخىز  2020مبدأ الؼسُُت في اإلاادة  43وهي حِد كماهت هامت وأطاطُت للخلىق والخسٍاث خُث هف
كابال " :ال إداهت إال بملخط ى كاهىن ؿادز كبل ازجياب الفِل املجسم " وأًلا هف في كاهىن الِلىباث " ال حسٍمت وال
ُلىبت إال بىف " ،فمبادا الؼسُُت والِدالت حِد كماهت هامت لخماًت الخلىق و الخسٍاث الفسدًت.

خاجمت:
ما ًمىً كىله في ألازحر ان دطخىز  2020وهدُجت للموالب الؼِبُت التي حظدها خسان  22فُفسي و اإلاظحراث
اإلاخِاكبت كد حاء بهدف بىاء دولت حدًدة بُِدة ًُ اإلامازطاث الظابلت أطاطها دولت اللاهىن و الخداوٌ ُلى الظلوت
ومدازبت الفظاد ،هما ُصش دطخىز  2020مً الخلىق والخسٍاث  ،طىاء واهذ فسدًت أو حماُُت  ،لىً بالسغم مً الىم
الهابل مً هاجه الخلىق و الخسٍاث ،و بالىٌس الى هرا املجهىد اإلابروٌ مً هسف الدولت هىان بِم الخلىق والخسٍاث
هاكـت أو غحر وافُت ،واإلاؼيل ًسحّ في ألاطاض إلى ازجبان هاجه الخلىق بالخىمُت والخدظً الاكخـادي والسفّ مً اللدزة
 - 1هُِمت الجسف الللاء الدطخىزي ،داز النهلت الِسبُت ،الوبِت الثاهُت اللاهسة  1994ؾ .10
 - 2أهٌس اإلاىاد  185و  186و  190مً دطخىز .2020
 - 3أهٌس اإلاىاد  193و  195مً دطخىز .2020
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الؼسابُت للمىاهً فالىالم ًُ خم الِمل ،والظىً هى مسجبى باألطاض باللدزة الاكخـادًت البالد ومدازبت اطخجزاف
الخصٍىت الِمىمُت بمؼازَّ وهمُت هما وان الخاٌ في مؼازَّ جسهُب الظُازاث ،وأًلا ػساء الظلم الاحخماعي بمؼازَّ
لِع لها فابدة بخاجا ،ومً ملترخاث التي جىؿلىا اليها أهه ًجب جىسَع اطخلاللُت الللاء ألهه الىفُل الىخُد لخدلُم
هاجه الخلىق و الخسٍاث و خماًتها مً الخلُُد والخِظف ،و أهثر مً ذلً ًجب حغُحر الرهىُاث ،فِـس البحروكساهُت
والاجيالُت ونهب الثرواث ألامت والخياطل والدًماغىحُت وطُاطت الالُلاب أمام نهب هاجه الثرواث كد ولى لُترن مياهه
إلابادا الِدالت واإلاظاواة ،وجدلُم دولت اللاهىن ال ًيىن إال بالِمل واملخاطبت والخفاوي في زدمت هرا الؼِب .
قائمت املراجع:
-1الكتب:
-1أطامت الغصالي خسب ،ألاخصاب الظُاطُت في الِالم الثالثُ ،الم اإلاِسفت ،اليىٍذ 1987.
-2مددًد خمُد الدؼسَّ باألوامس في دطخىز  1996و جأزحره ُلى اطخلاللُت البرإلاان ،الوبِت  ،01موبِت الفىىن البُاهُت
الجلفت.
-3هُِمت الجسف الللاء الدطخىزي ،داز النهلت الِسبُت ،الوبِت الثاهُت اللاهسة 1994.
ُِ-4س ى بحرم  ،خلىق ؤلاوظان و الخسٍاث الِامت  ،ملازبت بحن الىف و الىاكّ ،الوبِت  ،01داز اإلانهل اللبىاوي .2011
-2املجالث:
-1أخمد خافٍ هجم ُوُت  ،الفـل بحن الظلواث وجوىز الِالكاث بحن الظلوت الدؼسَُِت والخىفُرًت في الدطاجحر
اإلاـسٍت ،مجلت الِلىم ؤلادازٍت الـادزة ًُ ولُت الخلىق حامِت الصكاشٍم ،طىتُ 23دد 1 :الظىت .1981
-2بً فلِع ُلي ،الخسٍاث الفسدًت والجماُُت في الدطاجحر الجصابسٍت ،مجلت الِلىم اللاهىهُت والاكخـادًت والظُاطُت،
ولُت الخلىق بً ُىىىن ،مازض ..1998
 -3مبرون ُبد الىىز ،خلىق ؤلاوظان و الخسٍاث الِامت في الدطاجحر الجصابسٍت اإلاخِاكبت ،مجلت السطالت للدزاطاث و
البدىر ؤلاوظاهُت ،املجلد  05الِدد  03اهخىبس .2020
ُ-4ىابدي ُماز ،السكابت البرإلااهُت ودوزها في الدفاَ ُلى خلىق اإلاىاهً ،مجلت الفىس البرإلااوي ،الـادزة ًُ مجلع ألامت
الِدد  01طىت .2002
 -5هاحس الِسبي  ،الدطخىز ومياهت الخلىق و الخسٍاث ،مجلت ألاوادًمُت للدزاطاث الاحخماُُت و ؤلاوظاهُت  ،الِدد 16
حىان 2016.
-4الذساجير و النصوص التشريعيت
 -1دطخىز  01هىفمبر  2020الـادز بمسطىم زباس ي  442-20اإلاؤزر في /30دٌظمبر 2020/اإلاخِلم بالخِدًل الدطخىزي
 01هىفمبر ،2020الجسٍدة السطمُت الِدد  82اإلاؤززت في  30دٌظمبر 2020
-5املراجع باللغت ألاجنبيت :
1-Jean Morange , Droit de l homme et libertés publiques 5 édition mise a jour presses
universitaires de France 2000 .
.
2- Gozali Nasser Eddine, Droit des peuples et droit de l’homme les implications
démocratiques du droit des peuples a disposer d’eux-mêmes, RASJEP,
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ملخص:
ُ
الخ٨م و ئن
هٌ٣
ْهغث هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلا ّبرعة في ٞغوؿا مُل٘ ال٣غن  ،19و مٟاصها أهه ال مهلخت
ِ
ِ
للمد٩ىم ٖلُه في ِ
ّ
جًمً زُأ في الخَ ،٠ُُ٨اإلاا أن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها جضزل في هُا ١الٗ٣ىبت التي ًُ ّ
٣غعها الىو الظي جسل ٠جُبُ٣ه؛ و
اؾدىضث مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت آهظا ٥ئلى ّ
هو اإلااصة  411مً ٢اهىن جد ٤ُ٣الجىاًاث ،عٚم أهه لم ًظ٦غ ؾىي خالت
خذ ّججت في طل ٪الخىؾ٘ بخسّ ٠ُٟ
ُ َ
ُ
ّ
الًٖ ِٛليها و ؾغٖت الٟهل في
"الخُأ في الاؾدكهاص بالىو" لخ٩ىن الٗ٣ىبت مبرعة ،م ِ
ْ
هج ،عٚم أن اإلااصة  502مً ٢اهىن
الضٖىي و الا٢خهاص في ؤلاظغاءاث؛ و في الجؼاةغ لم ِجدض املخ٨مت الٗلُا ًٖ طل ٪الى ِ
ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ال جظ٦غ بضوعها ؾىي خالت "الخُأ في ط٦غ الىو اإلاُؿدكهض به" الٖخباع الٗ٣ىبت ُم ّبرعة؛ و ٢ض ّ
جبحن مً
ِ
زال ٫البدض ح ُ
ّ
الجىاتي ،أال و هي "٢اٖضة الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" ،و ما
الً٣اء
ٗاعى طل ٪الخىؾ٘ م٘ ٢اٖضة ُمهمت في
ِ
ِ
ّ
ّ
الصخُذ لل٣اهىن ،وبمهلخت ّ
ٖامت ،هي واظب الخُبُّ ٤
جخٗل ٤في آن واخض بمهلخت ّ
زانت ،هي خ٤
ًترجب ٖنها مً هخاةج
ُ ّ
ُ
ّ
ُ
مً٨
٣ىماث املخا٦مت الٗاصلت؛ ٞهل ً ِ
اإلاتهم في أن ًدا٦م ًٖ الىاٗ٢ت اإلايؿىبت ئلُه بخُُٟ٨ها الؿلُم ،ألن طل ٪مً م ِ
الخىْ ٤ُٞبحن طل ٪الخُبُ ٤اإلاُ ّ
ىؾ٘ لهظه الىٓغٍت و ْبحن م٣خًُاث جل ٪ال٣اٖضة.
الكلماث املفخاحيت :الٗ٣ىبت ا ّ
إلابرعة؛ الخُأ في جُبُ ٤ال٣اهىن؛ الخُأ في الخ٠ُُ٨؛ واظب ج ٠ُُ٨الىاٗ٢ت؛ خ٣ى١
الضٞإ؛ الخ ٤في مدا٦مت ٖاصلت؛ جٟغٍض الٗ٣ىبت.
Abstract:
The “justified sentence theory” was appeared in France in the early 19th century, this
theory means that there is no interest in cassation appeal for the condemned, even if the
judgment contains an error in the qualification, as long as the sentence pronounced is the
same as that provided for by the applicable law; the Supreme Court leaned at the time on
article 411 of the criminal instruction code, although this text only mentioned the case of
“error in citing the text” so that the sentence would be justified; this extension was under the
pretext of alleviating the pressure and speed of processing of criminal instance and the
economy in the legal procedures. In Algeria, the Supreme Court was not deviate from this
approach, although article 502 of the criminal proceeding code only mentions the case of
“erroneous mention of the cited text” to consider the sentence justified. it turns out from this
study that this enlargement contradicts an important rule of criminal justice, which is the
"obligation to qualify the fact", and its consequences linked at the same time to a public
ُ
ُ
 اإلا ِإل ٠اإلاغ ِاؾل.
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interest concerning the duty of the correct application of the law, and to a particular interest,
which is the right of the accused to be judged for the fact of which he is accused with its exact
qualification, as this is one of the requirements of a fair trial. Is it possible to reconcile that
extended application of this theory with the exigencies of that rule?.
Keywords : justified sentence; misapplication of the law; Failure to qualify; obligation to
qualify; rights of defense; right to a fair trial; individualization of the sentence.
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ُ َّ
ّ
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ملذمت:
ًخًمً ُ
ّ
الخ٨م باصاهت اإلاتهم زُأ َؾىاء في ج ٠ُُ٨الىاٗ٢ت٧ ،أن ٌُٗخبر الٟٗل اإلايؿىب ئلُه زُاهت
٢ض ًدهل أن
أماهت في خحن أهه ههب ،أو في ج ٠ُُ٨نٟت اإلاُؿاهم في الىاٗ٢ت ٧أن ٌَٗخبر "الكغٍٞ" "٪اٖال ًّ
أنلُا" أو الٗ٨ـ ،أو ٢ض

مدل الخُأ في خاّ ٫
ً٩ىن ّ
حٗضص الجغاةم هى اٖخباع واٗ٢ت َما ظغٍمت في خحن أن نٟت الخجغٍم ُمىخُٟت ٖنها؛ و ألانل أن
ً٢اء الىُ ٌ٣ممشال في "املخ٨مت الٗلُا" ًُغا٢ب مضي التزام ً٢اة اإلاىيىٕ بالخُبُ ٤الصخُذ لل٣اهىن؛ و ال ّ
ق ٪أن
ألازُاء ّ
الؿال ٠ؤلاقاعة ئليها جىضعط يمً الخُبُ ٤الخاَئ لل٣اهىن ،و بالخالي ج٩ىن ـ بدؿب طل ٪ألانل ـ زايٗت لخل٪
بّ ٌٛ
ُ
ّ
الىٓغ ًٖ م٣ضاع الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها؛ و ّ
بالغظىٕ ئلى
الغ٢ابت ،و مؿخىظبت لى ٌ٣الخ٨م و ئٖاصة مدا٦مت اإلاتهم ِ
٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ٞاهىا هجضه ٢ض ّ
٦غؽ طل ٪ألانل ،ئط ظٗل مً "مسالت ال٣اهىن" أو "الخُأ في جُبُ٣ه" مً
ألاوظه التي ًُى ٌ٣الخ٨م أو ال٣غاع بؿببها (اإلاّ ُ٘٣
الؿاب٘ مً اإلااصة  ،)500و الخُأ الىخُض الظي ال ٌُٗخض به في الىٌ٣
ّ
ّ
الىو ال٣اهىوي للجغٍمت" ٖلى أن ج٩ىن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها جضزل في هُا ١خض ّي الىو
اإلااصي في ط٦غ
"الخُأ
هى مجغص
ِ
ِ
ّ
الظي جسل ٠ط٦غه ،و هى الاؾخصىاء الظي أوعصجه اإلااصة  502مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت؛ و أنل هظه اإلااصة ٌٗىص في وا٘٢
ألامغ ئلى اإلااصة  598مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت الٟغوس ي لٗام  ،1958و هظه ألازحرة مى٣ىلت ًٖ اإلااصة  411مً ٢اهىن
جد ٤ُ٣الجىاًاث الٟغوس ي الظي ٧ان ؾاعٍا ٢بل طل٪؛ ٚحر أن الٗمل الً٣اتي (في ٞغوؿا و جبٗه ً٢اء مد٨مخىا الٗلُا)
َٖ َمض ئلى جىؾُ٘ هُا ١طل ٪الىو ئلى أخىا ٫أزغي جخجاوػ ُمجغص الخُأ اإلااصي في ط٦غ ال٣اهىنٞ ،هاع ًُ ّ
ُبٖ ٤لى "الخُأ
ّ
الُ ُ
اب٘ الجغمي
في ج ٠ُُ٨الى٢ات٘" و "الخُأ في ج ٠ُُ٨نٟت الٟاٖل" ،بل و حٗضي جُبُ٣ه ختى ئلى الخالت التي ً٩ىن ٞيها
ُمىخُٟا ًٖ ئخضي الى٢ات٘ اإلايؿىبت للمتهم في خاّ ٫
حٗضص الجغاةم ،و ّ
٧ل طل ٪جدذ طعَٗت أن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها " ُم ّبرعة"
ّ
ّ
خالتي الخُأ في ج ٠ُُ٨الىاٗ٢ت أو ج ٠ُُ٨اإلاؿاهمت) أو َاإلاا هي في
الىو الىاظب الخُبُ( ٤في
َاإلاا أنها جضزل في هُا١
خضوص الٗ٣ىبت اإلاُ ّ
٣غعة للجغٍمت التي لم جسُأ مد٨مت اإلاىيىٕ في جُُٟ٨ها (في خالت الخُأ في اٖخباع ئخضي الى٢ات٘ ظغٍمت
ُ
في خاّ ٫
حٗضص الجغاةم) ،و مً هىا ظاءث حؿمُت "هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلا ّبرعة" ( ،)Théorie de la peine justifiéeو أنبذ
الًُٗ ّ
بالى ٌ٣ال ًُ٣بل ٖلى هظا ألاؾاؽ بضاعي "اهخٟاء اإلاهلخت"؛ ٚحر أن ع٧ىن ً٢اء الى ٌ٣ئلى اإلاٟهىم اإلاُ ّ
ىؾ٘ لخل٪
قغاح ال٣اهىن الجىاتي في ٞغوؿا و زاعظها ،ئط اه٣ؿم ال٣ٟه ْبحن ّ
الىٓغٍت أزاع اهخمام ٣ٞهاء و ّ
مإٍض و ُمٗاعى ،و ٢ض
الٗملُت التي ًُ ّ
اؾدىضث ُحجج ّ
ّ
د٣٣ها طل ٪الخُبُ ٤اإلاىؾ٘ للىٓغٍت و أهمها جٟاصي ئَالت أمض
اإلاإٍضًً ئلى الاٖخباعاث
الخهىمت و الا٢خهاص في ؤلاظغاءاث و جس ٠ُٟالٗبء ًٖ الً٣اء ،في خحن اؾدىضث ُحجج ُمٗاعض ي هظا الخُبُ ٤اإلاُ ّ
ىؾ٘
ّ
جخٗلَ ٤
ؿخ٣غة في ال٣ٟه الجىاتي ّ
أؾاؾا بد٣ى ١اإلاتهم و يماهاجه ،و اؾدىضث أًًا ئلى مباصب ُم ّ
لٗل
للىٓغٍت ئلى اٖخباعاث
ّ
أهمها هى مبضأ "الالتزام بخ ٠ُُ٨واٗ٢ت الضٖىي" ،و هى اإلابضأ الظي ًلتزم ال٣اض ي ُبم٣خًاه باُٖاء الىاٗ٢ت اإلاُغوخت
ّ
أمامه جُُٟ٨ها ال٣اهىوي الصخُذ ،و ما ّ
ًخٟغٕ ًٖ هظا اإلابضأ مً هخاةج جخٗل ٤في ظؼء منها بمهلخت ٖامت (هي واظب
الخُبُ ٤الؿلُم لل٣اهىن) و في الجؼء آلازغ بمهلخت زانت (هي خ ٤اإلاتهم في أن ًُدا٦م ًٖ الىاٗ٢ت اإلايؿىبت ئلُه

الصخُذ)؛ و مً هىا جخطر أهمُت هظا اإلاىيىٕ ،ئط ُ
بخُُٟ٨ها ال٣اهىوي ّ
ؾىداو ٫مً زال ٫هظا اإلا٣ا ٫ؤلاظابت ًٖ
ؤلاق٩الُت الخالُت  :ما مضي مالءمت الخُبُ ٤الً٣اتي اإلاُىؾ٘ لىٓغٍت الٗ٣ىبت اإلاُ ّبرعة للىخاةج اإلاُ ّ
خٟغٖت ًٖ ٢اٖضة "الالتزام
ّ
ْ
ّ
الٗملُت الخى٤ُٞ
الىاخُخحن الىٓغٍت و
بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" ،ال ؾُما ما حٗل ٤منها بد٣ى ١اإلاتهم و يماهاجه ؟ ،و هل ًُم ً٨مً
املجلض -09الٗضص -01الؿىت2022
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ْ
ّ
مدىعًٍ ّ :
هخٗغى في ألاو ٫ئلى ماهُت هٓغٍت الٗ٣ىبت
ؾى٣ؿم البدض ئلى
بُنهما ؟؛ و لإلظابت ًٖ هظه ؤلاق٩الُت ٞاهىا
اإلاُ ّبرعة ،زم ّ
هخٗغى في املخىع الشاوي ئلى مٟهىم ٢اٖضة "الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" و مضي حٗاعيها م٘ الخُبُ ٤الً٣اتي
ّ
اإلاىؾ٘ لخل ٪لىٓغٍت ،م٘ بُان مضي جأزحر طل ٪الخُبُٖ ٤لى خ٣ى ١اإلاتهم و يماهاجه .الؾُما و أن ٢اٖضة "الالتزام بخ٠ُُ٨
ّ
الىاٗ٢ت" هي في ظاهب ٦بحر منها مً ُمخُلباث "الخ ٤في مدا٦مت ٖاصلت" باإلاٗنى اإلاٗانغ لهظا الخ.٤

ُ
 -1ماهيت َّ
هظزيت العلىبت امل َّبررة

ئن هظه الىٓغٍت هي ْ
ٌ ابخ٩اع مً ً٢اء الى ٌ٣الٟغوس ّي زال ٫الىهّ ٠
مد ُ
ألاو ٫مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ للمُالص؛
ِ
ِ
ِ
ّ
الخُغ ١ئلى
و ؤلاخاَت بمٟهىمها ً٣خط ي الخٗغى ّأوال ئلى حٗغٍٟها ،زم بُان قغوٍ جُبُ٣ها ،ختى ًخِؿغ لىا ٖلى يىء طل٪
مجا ٫جُبُ٣ها و٣ٞا ّ
ّ
الً٣اتي.
الاظتهاص
الدكغَ٘ و
ل٩ل مً
ِ
ِ
ُ
ُ
 -1.1حعزيف َّ
هظزيت العلىبت امل َّبررة و شزوط جعبيلها :
 1.1.1حعزيفها ُ :حٗض هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلاُبرعة وؾُلت حؿمذ لً٣اء ّ
ّ
ً٢اتي
الى ٌ٣بغ ٌٞالًُٗ اإلاغٞىٕ أمامه في ٢غاع
ًخًمً زُأ في ال٣اهىن ،و طلٖ ٪ىضما ج٩ىن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها هي هٟؿها التي ٧ان مً اإلاٟغوى الىُ ٤بها لى لم ً٘٣
طل ٪الخُأً٣ٞ ،اء الى ٌ٣ـ بدؿب هظه الىٓغٍت ـ ًُ َّ ٣ى ُم طل ٪الخُأ اإلاُغج٨ب و ّ
ل٨ىه ال ًى ٌ٣ال٣غاع ّ
مدل الًُٖٗ ،لى
ِ
ُ
أؾاؽ أن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ج٩ىن ُ"مبرعة" ،و ُظملت ال٣ى ٫هي أن الخُأ اإلاغج٨ب ال أزغ له الوٗضام اإلاهلخت لضي
ُ
الُاًٖ ()1؛ ُٞاإلاا أن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها جضزل في ُخضوص الٗ٣ىبت اإلا٣غعة أنال للجغٍمت ٞال مهلخت ـ بدؿب هظه

الىٓغٍت ـ في الًُٗ و ه ٌ٣الخ٨م ( ،)2و َاإلاا لم ً ً٨مً قأن الًُٗ أن ًُ ّ
إصي ئلى جدؿحن مغ٦ؼ الُاًٖٞ ،ال ُم ّ ِبرع ل٩ي
ِ
ّ
()3
ًًُٗ في الخ٨م ،و هظا ال ٌٗضو ئال أن ً٩ىن جُبُ٣ا إلابضأ "ال ًَٗ خُض ال مهلخت" .
ّ
َ
ًهئ مىٟظا للًُٗ
ٞالخُأ في ال٣اهىن ـ و ٤ٞهظه الىٓغٍت ـ ؾىاء و ٘٢في الخ ٠ُُ٨أو في جُبُ ٤ال٣اهىن الجؼاتي ال ِ
بالى ،ٌ٣و طلٖ ٪ىضما ج٩ىن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها خ٣ُ٣ت مً َغ ٝال٣اض ي واٗ٢ت في َبُٗتها و م٣ضاعها ْبحن الخض ًًْ
ألا٢ص ى و ألاصوى للٗ٣ىبت التي ٧ان مً اإلاٟغوى أن ُج ّ
ُب ٤صون طل ٪الخُأ (.)4
و ٧ىن أؾاؽ هظه الىٓغٍت ٌّ
مبني في ظاهب مىه ٖلى "اهخٟاء اإلاهلخت في الًُٗ" ٞان طل ٪ال ٌٗني بالًغوعة أن ًُ٣ط ى
في الك٩ل بٗضم ٢بى ٫الًُٗٞ ،هىا ٥ظاهب مً ال٣ٟه ًغي بأهه ًُ٣ط ى بالغ ٌٞلٗضم الخأؾِـ ألن البدض في مضي جىاٞغ

قغوٍ هظه الىٓغٍت ً٩ىن ٖىض ٞدو مىيىٕ الًُٗ ال ٖىض ٞدهه مً الىاخُت الك٩لُت ( ،)5ئط لخُبُ ٤هٓغٍت الٗ٣ىبت
ُ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
الخُغ١
للىو ال٣اهىوي الظي ًضزل في ئَاع
بالخٗغى للمىيىٕ ًٖ َغٍ٤
بالًغوعة أن جبرع الٗ٣ىبت
اإلا ّبرعة ًجب
ّ
الٗ٣ىبت اإلاُ٣غعة ،و ّ
ّ
الخٗغى للمىيىٕ ،ألامغ الظي مً قأهه أن
زانت في خالت الخُأ في الخ ،٠ُُ٨و هظا ٧له مً ٢بُل
- Jean Pradel, Procédure pénale, 17ème édition, Édition Cujas, Paris 2013, p 888.

1

 2ـ مأمىن ؾالمت ،ؤلاظغاءاث الجىاةُت في الدكغَ٘ اإلاهغي ،الجؼء الشاوي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اهغة صون ؾىت الُب٘ ،م . 575
 3ـ ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي ،قغح ٢اهىن أنى ٫املخا٦ماث الجؼاةُت (صعاؾت م٣اعهت) ،ال٨خاب الشاوي ،ميكىعاث الخلبي الخ٣ىُ٢ت ،بحروث  ،2007م .587
4

- René Garraud & Pierre Garraud, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale,
tome <, Librairie de Recueil Sirey, Paris 8291, p :<;.

ُ
5ـ أخمض ٖالم ابغاهُم ياهغ ،هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلابرعة (صعاؾت م٣اعهت) ،مظ٦غة ماظؿخحر في ال٣اهىن الٗام٧ ،لُت الخ٣ى ،١ظامٗت ألاػهغٚ ،ؼة،2016 ،
نٟدت ط مً اإلالخو .هظه اإلاظ٦غة ميكىعة ٖلى اإلاى ٘٢الال٨ترووي الخالي :
 ، http://www.alazhar.edu.ps/library/aattachedFile.asp?id_no=0049810و جم الاَالٕ ٖلُه مً َغٞىا بخاعٍش .2021/01/13
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ًدى ٫صون الٗىصة ئلى الخلّ ٠
مغة أزغي و مىا٢كت مؿألت ال٣بى ،٫و هى ما ص ٘ٞالٛغٞت الجىاةُت ملخ٨مت الىٌ٣
الٟغوؿُت ئلى الخ٨م بالغ ٌٞو لِـ بٗضم ال٣بى.)1( ٫
ُ
 2.1.1أصل وشأتها و ُم ّبرراتهاٌٗ :ىص أنل وكأة هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلابر َعة ئلى مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت زال ٫الىه٠
ُ
ألاو ٫مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ ،و طل ٪اهُال٢ا مً ٨ٞغة "اإلاهلخت اإلاباقغة في الًُٗ بالى "ٌ٣مً هاخُت ،م٘ ئُٖاء
لىو اإلااصة  411مً ٢اهىن جد ٤ُ٣الجىاًاث ـ الظي ٧ان ؾاعٍا آهظا ٥ـ مً هاخُت أزغيَ ،
جٟؿحر ُمىؾ٘ ّ
ٞىيٗذ مد٨مت
الى ٌ٣هظه الىٓغٍت لدؿمذ لها باؾدبٗاص ٖضة َٗىن بالى ،ٌ٣و التي ال ً٩ىن ٢بىلها ئال مهضعا إلاهاعٍ ٠و جأزحراث
ّ
ٚحر يغوعٍت (ٞ ،)2اطا ٧ان الًُٗ باإلاٗاعيت أو الاؾخئىا ٝمً قأهه َغح مىيىٕ الضٖىي مً ظضًض ؾىاء ُٞما ًخٗل٤
بصبىث الى٢ات٘ أو بخ٣ضًغ الٗ٣ىبت ،بما ًُخاح مٗه الٟغنت للُاًٖ بأن ًُضلي بأوظه صٞاٖه التي يهض ٝمنها ئما للبراءة أو
جس ٠ُٟالٗ٣ىبتٞ ،ان ألامغ باليؿبت للًُٗ بالىُ ٌ٣مسخل ،٠ألن ً٢اء الى ٌ٣ال ًىٓغ ؾىي في ّ
صخت جُبُ ٤ال٣اهىن
ِ
ّ
ّ
ألانلُت بالخضزل في محزان ألاصلت أو في جهىٍغ الى٢ات٘ أو حُٛحر الٗ٣ىبت ما صامذ
ٖلى الى٢ات٘ صون أن حؿمذ له عؾالخه
هظه ألازحرة في خضوص الىو ،و مىه ٞال مهلخت للُاًٖ بالىُ ٌ٣
(بم٣خط ى هظه الىٓغٍت) في أن ًخمؿ ٪بما ال ً٩ىن مً
قأهه ئٖاصة الىٓغ في وػن ألاصلت أو جهىٍغ الىاٗ٢ت أو حُٛحر الٗ٣ىبت (٦ ،)3ما أن مً ُم ّ ِبرعاث هظه الىٓغٍت أًًا هى اوٗضام
ّ
٣غعة بمىظب ال٣اهىن ()4؛ و ٢ض ظاء قي ّ
الًغع َاإلاا أن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها هي هٟؿها اإلاُ ّ
هو اإلااصة  411الؿال ٠الظ٦غ
ُ
أهه «ٖىضما ج٩ىن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها هي هٟؿها اإلا٣غعة في ال٣اهىن الظي ًىُبٖ ٤لى الجىاًتٞ ،اهه ال ًجىػ َلب ئلٛاء
ال٣غاع ،بذجت و٢ىٕ زُأ في ط٦غ هو ال٣اهىن» ()5؛ ٦ما أن اإلااصة  414مً طاث ال٣اهىن ههذ ٖلى هٟـ الخ٨م باليؿبت
ّ
ّ
الىو (أي اإلااصة  )411ما هى في وا ٘٢ألامغ ئال جُبُُ ٤م َدغ ٝلىٓغٍت الخُأ الؿ َب ّبي
ل٩ل مً الجىذ و املخالٟاث .و طل٪
ّ
ً٣غعه ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه ٖىضما ً٩ىن حؿبِب هظا ألازحر
( )Théorie de l’erreur causaleو التي حؿمذ باالخخٟاّ بما ِ
ٚحر مكىب بُٗب الخُأ في ال٣اهىن ،و ُبمىظب هظا اإلابضأ ٞان الٛغٞت الجىاةُت ملخ٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت حؿخٌُٗ ًٖ
ّ
ّ
ّ
ّ
ً٣غعه ال٣غاع باإلصاهت ً٩ىن ُمبرعا متى ٧اهذ الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها
الدؿبِب الخاَئ بالدؿبِب ال٣اهىوي و جهغح بأن ما ِ
َ
ُمُاب٣ت لخل ٪التي ٧ان ًجب الىُ ٤بها لىال وظىص الخُأ ،و جبٗا لظلٞ ٪ان وظه الًُٗ الظي ًَيخ٣ض الدؿبِب اإلاُٗب ال
ًُ٣ط ى بٗضم ٢بىله ،و ئهما ٌُٗض ـ ببؿاَت ـ ٖضًم ألازغ و ُمؿخىظبا الؾدبٗاصه ٖلى هظا الىظه ( .)6و ٢ض اؾدىضث مد٨مت
ّ
الى ٌ٣الٟغوؿُت ٖلى اإلااصة  411في خاالث ًخجاوػ ٞيها الخُأ ُمجغص ِط٦غ ّ
الىو الظي ًد٨م
هو ٢اهىوي آزغ بض٫
ّ
الىاٗ٢ت٧ ،أن ً٩ىن ّ
مدل الخُأ هى الخ ٠ُُ٨هٟؿه َؾىاء حٗل ٤بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت أو بخ ٠ُُ٨الجغٍمتُ ،مٗخبرة أن ٧ىن
ّ
الًُٗ ّ
ّ
الجىاةُت ،الجؼء ألاو ،٫الُبٗت الشاهُت ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لإلنضاعاث ال٣اهىهُت ،ال٣اهغة ،صون ؾىت
بالى ٌ٣في اإلاىاص
 1ـ خامض الكغٍ ،٠الىؾُِ في
اليكغ ،م  342و .347
2

- Pierre Bouzat, Traité de droit pénal et de criminologie, tome 2 Procédure pénale, 2 ème édition, Librairie
Dalloz, Paris 1970, p 1440.

 3ـ ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي ،اإلاغظ٘ ّ
الؿاب ،٤م  591و .592

4

- J.A. Rogron, Code d’instruction criminelle expliqué par ses motifs, par ses exemples, et par la jurisprudence,
2ème édition, Videcoq et Alex-Goblet, Paris 1836, p 382.
5
- Art 411 : «Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s’applique au crime, nul ne
ne pourra demander l’annulation de l’arrêt, sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la
loi».
6
- Jacques boré & Louis Boré, La cassation en matière pénale, 3ème édition, Dalloz Paris 2011, p 366.
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ّ ُ
الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها جضزل في الخضوص التي ّ
الىو اإلاغجبِ بالخ ٠ُُ٨الصخُذ ًجٗلها ُمبرعة مً الىاخُت ال٣اهىهُت و
ً٣غعها
ًىٟي مهلخت املخ٩ىم ٖلُه في الًُٗ (.)1
و لإلقاعة ٞان هظا الاظتهاص الً٣اتي ملخ٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت ٢ض اؾدىض ُ
لٗغ ٝؾابٖ ٤لى جأؾِؿها ( ،)2ئط ٢ط ى
ُ
ُ
املجلـ الخام َ
ٗضم ظىهغ ال٣غاع  ،هظا الاظتهاص
للم ِل ٪بخاعٍش  18أوث  1783بأن ُمجغص الخُأ في ال٨خابت ال ًم ً٨أن ٌ ِ

الً٣اتي جم اٖخماصه ؾغَٗا مً َغ ٝمد٨مت الىُ ٌ٣بمىظب ٢غاع لها نضع بخاعٍش  18ماعؽ .)3( 1803
ّ
جأزغ ً٢اء ّ
الى ٌ٣في مهغ في مُل٘ ال٣غن  19بهظه الىٓغٍتٞ ،أزظ بمٟهىمها اإلاُ ّ
ىؾ٘ عٚم أن ٢اهىن جد٤ُ٣
و
ًخًمً ًّ
ّ
هها ُمكابها للماصة  411مً ال٣اهىن الٟغوس ي ،ئط اٖخبرث مدا٦م الاؾخئىاٝ
الجىاًاث الظي ٧ان ؾاعٍا آهظا ٥لم
ُ
ّ
الخمؿ ٪بالًُٗ بضٖىي الخُأ في ج ٠ُُ٨الى٢ات٘ و ج٠ُُ٨
اإلاىٗ٣ضة بهُئت مد٨مت ه ٌ٣و ئبغام (آهظا )٥أهه ال ٞاةضة مً
اإلاُؿاهمت الجىاةُت (ٞاٖل أنلي أو قغٍ )٪ما صامذ الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ال جخجاوػ ّ
خض الٗ٣ىبت التي ٧ان ًجب الخ٨م بها
جًمً ًّ
()4؛ و بهضوع ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاةُت اإلاهغي ُبمىظب ال٣اهىن ع٢م  150لؿىت ٞ )5( 1950اهه ّ
هها ُمكابها
ّ
للماصة  411مً ال٣اهىن الٟغوس ي ّ
ّ
الىو بدالت
ً٨خ ٠هظا
ل٨ىه ظاء أوؾ٘ هُا٢ا مىه ،و ًخٗل ٤ألامغ باإلااصة  ،433ئط لم
ِ
الىو"  ِ٣ٞللخهغٍذ بأن الٗ٣ىبت ُم ّبرعة ،و ئ ّهما أيا ٝخالت "الخُأ في جُبُ ٤ال٣اهىن في ّ
ّ
خض طاجه" ،و
"الخُأ في ط٦غ
أوظب ٖلى مد٨مت الى ٌ٣أن ج٣ط ي في خ٨مها بخصخُذ الخُأ الظي و ،)6( ٘٢و هى ما ظٗل مً ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي
حؿدىض ئلُه الىٓغٍت في مهغ أ٦ثر مخاهت مما هى ٖلُه الىي٘ في ٞغوؿا (.)7

ُ
ّ
ؾيخٗغى ئلُه الخ٣ا ٖىضما ه٩ىن بهضص مجا ٫جُبُ ٤هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلابرعة.
 1ـ و هى ما
 2ـ جم جأؾِـ مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت بضاًت بمىظب ٢اهىن  27هىٞمبر و  01صٌؿمبر  1790جدذ حؿمُت  ،Tribunal de cassationزم جدىلذ حؿمُتها
اإلاإعر في  18ماي  1804اإلاُ ّ
ئلى ُ Cour de cassationبمىظب اإلاغؾىم الًٗىي ملجلـ الكُىر ّ
ٗض ٫للضؾخىع Sénatus-consulte organique؛ أهٓغ :
ِ
 ،Histoire de la cour de cassationم٣ا ٫ميكىع بخاعٍش  2011/06/20بمى ٘٢وػاعة الٗض ٫الٟغوؿُت الخالي http://www.justice.gouv.fr/histoire-et- :
 patrimoine-10050/la-justice-dans-lhistoire-10288/histoire-de-la-cour-de-cassation-22450.htmlو جم الاَالٕ ٖلُه مً َغٞىا بخاعٍش
ّ
2021/01/13؛ و اهٓغ أًًا في هظا الكأن :
- Denis Alland & Stéphane Rials , Dictionnaire de la culture juridique, 1ère édition, Presse universitaire de
France, Paris 2003, p 315.
3
- Jaques boré & Louis Boré, op.cit; p 366.

 4ـ أهٓغ ٖ :لي ػ٧ي الٗغابي ب ، ٪الً٣اء الجىاتي ،الجؼء الشاوي ٢ :اهىن جد ٤ُ٣الجىاًاث ،الُبٗت ألاولى  ،مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهغٍت  ،ال٣اهغة  ، 1926و
ُ
الظي أوعص جدذ اإلااصة  229مً ٢اهىن جد ٤ُ٣الجىاًاث ّ
ٖضة أخ٩ام ملخا٦م الاؾخئىا ٝاإلاىٗ٣ضة بهُئت مد٨مت ه ٌ٣و ئبغام (٢بل ئوكاء مد٨مت الىٌ٣
ُ
اإلاهغٍت بخاعٍش  ،)1931/05/02و طل ٪في الهٟداث مً  217ئلى  ،219و التي ّ
ًدبحن مً زاللها ّ
ب٩ل ويىح اٖخىا ١جل ٪املخا٦م لىٓغٍت الٗ٣ىبت اإلا ّبرعة.
 5ـ ّجم وكغ هظا ال٣اهىن في الٗضص ع٢م  90لجغٍضة "الى٢ات٘ اإلاهغٍت" (الجغٍضة الغؾمُت للخ٩ىمت) ّ
الهاصع بخاعٍش .1951/10/15
 6ـ ظاء في اإلااصة  « : 433ئطا اقخملذ أؾباب الخ٨م ٖلى زُأ في ال٣اهىن أو ئطا و ٘٢زُأ في ط٦غ ههىنهٞ ،ال ًجىػ ه ٌ٣الخ٨م متى ٧اهذ الٗ٣ىبت
املخ٩ىم بها ُم٣غعة في ال٣اهىن للجغٍمت ،و ُج ّ
ّ
اإلاكغٕ اإلاهغي بىٟـ هظه الهُاٚت و طل ٪في اإلااصة  40مً
صدر املخ٨مت الخُأ الظي و» ٘٢؛ و ٢ض اخخٟٔ
ِ
ُ ّ
ُ
ّ
ع
(اإلايكىع
في ظغٍضة الى٢ات٘ اإلاهغٍت ٖضص  33م٨غ بخاعٍش
ال٣اهىن ع٢م  57لؿىت  1959اإلاخٗل ٤بداالث و ئظغاءاث الًُٗ أمام مد٨مت الىٌ٣
ّ
 ،)1959/02/21و هى ال٣اهىن الظي ألٛذ اإلااصة ألاولى مىه اإلاىاص مً  420ئلى  440مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاةُت التي ٧اهذ جىٓم أخ٩ام الًُٗ بالى ٌ٣في
اإلاىاص الجؼاةُت ،و ّ
ٖىيتها باإلاىاص مً  30ئلى  46مً طل ٪ال٣اهىن (أي ال٣اهىن ع٢م  57لؿىت .)1959
ّ
ّ
اإلاظ٦غة ؤلاًًاخُت حٗلُ٣ا ٖلى اإلااصة  433أنها ّ
أ٢غث ما ظغي ٖلُه ً٢اء مد٨مت الى ٌ٣مً ٖضم ٢بى ٫الًُٗ ٧لما ٧اهذ الىاٗ٢ت الجىاةُت
 7ـ و ٢ض ظاء في
ُ
التي أزبذ الخ٨م و٢ىٖها ج ّبرع الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها مهما ٧ان هىا ٥مً زُا في ونٟها ال٣اهىوي  ،و أن هظه ال٣اٖضة ّ
جبرعها مهلخت الٗمل  ،و أهه في هظه
ِ
ُ
الخالت ال ج٣خهغ مد٨مت الىٖ ٌ٣لى ع ٌٞالًُٗ و ّئهما ّ
جصدر الخُأ الظي و ٘٢في الخ٨م اإلاُٗىن ُٞه ،و ج ِّبحن الىن ٠الصخُذ في مىُى ١خ٨مها،
ِ
ؾمُت (خامض الكغٍ ،٠اإلاغظ٘ ّ
الغ ّ
ل٩ي حٗمل الىُابت ٖلى جىُٟظه في صخُٟت ؾىاب ٤املخ٩ىم ٖلُه و ٚحرها مً ألاوعاّ ١
الؿاب ،٤م  349و .)350
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و بهضوع ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت الٟغوس ي ُبمىظب ال٣اهىن ع٢م ّ 1296/58
اإلاإعر في ٞ 1958/12/23اهه جم صمج
ُ َ
ْ
لغى ـ في اإلااصة  598مىه؛ و ٢ض ّ
هو ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت
اإلااصجحن  411و  414مً ٢اهىن جد ٤ُ٣الجىاًاث ـ اإلا
أخ٩ام
الجؼاةغي ـ اإلاى٣ى ًٖ ٫ال٣اهىن الٟغوس ي ـ ٖلى هٟـ خ٨م اإلااصة  598مً ال٣اهىن الٟغوس ي ،خُض ظاء في ّ
هو اإلااصة 502
ُ
مىه « :ال ًُخسظ الخُأ في ال٣اهىن اإلاؿدكهض به لخضُٖم ؤلاصاهت بابا للى ٌ٣متى ٧ان الىو الىاظب جُبُ٣ه ٗٞال ًُ٣غع
الٗ٣ىبت هٟؿها».

ُ
 2.1ـ شزوط جعبيم هظزيت العلىبت امل َّبررة ًُ :م ً٨ئظمالها ُٞما ًأحي :
 1.2.1ـ أن ًكىن الحكم أو اللزار ّ
محل الععن بالىلض كذ كض ى باإلداهت  :و هى قغٍ َبض ٌّ
هي بُبُٗخه ،طل ٪أن
َ
ألاؾاؽ الظي ج٣ىم ٖلُه هظه الىٓغٍت هى "اوٗضام اإلاهلخت في الًُٗ بالىَ ٌ٣اإلاا أن الٗ٣ىبت اإلا٣ط ّي بها جضزل في
ّ
خضوص الٗ٣ىبت التي ًُ ّ
الىو الظي ٧ان ٖلى ال٣اض ي جُبُ٣ه لىال وظىص الخُأ"؛ و ًٞال ًٖ طلٞ ٪ان الهُاٚت التي
٣غعها
ظاءث بها اإلااصة  502مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت جضٖ ٫لى طل ٪بك٩ل واضر؛ و ٖلُه ٞاهه ال مجا ٫لخُبُ ٤هظه
ّ
الىٓغٍت ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بد٨م أو ٢غاع ٢ط ى بالبراءة.
َّ
ُ
ُ َّ ً
ّ
الىص الذي جخلف جعبيله  :بمٗنى أن ج٩ىن جل ٪الٗ٣ىبت ُمُاب٣ت
لزرة في
 2.2.1ـ أن جكىن العلىبت املحكىم بها م
ُ
ّ
الىو الىاظب الخُبُ ٤لىال و٢ىٕ الخُأ ()1؛ ٞال مجا ٫ـ مشال ـ لخُبُ ٤الىٓغٍت
في َبُٗتها و م٣ضاعها للٗ٣ىبت اإلا٣غعة في
ّ
جسلّ ًُ ٠
٣غع ٖ٣ىبت الٛغامت وخضها ،أو ئطا ُخ ِ٨م بٗ٣ىبت
ئطا ٧اهذ الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها هي الخبـ في خحن أن الىو الظي
ّ
ْ
الٗ٣ىبخحن ـ في الىو ّ
ّ
ُ ّ
الىو اإلاُخسل٠؛ و ٢ض اقترٍ ظاهب مً ال٣ٟه حؿاوي
اإلاُب ٤زُأ و في الىو
٣غعها
ج٨مُلُت ال ً ِ
الىاظب الخُبُ ٤ـ في ّ
خضهما ألا٢ص ى و ألاصوىُٞ ،ما ًظهب عأي آزغ ئلى أهه ًٟ٨ي أن ج٩ىن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ّ
أ٢ل مً
الخض ألا٢ص ى للىو الىاظب الخُبُ ٤أو ُمؿاوٍت له أو ُمؿاوٍت ّ
ّ
للخض ألاصوى له ( ،)2و هظا ّ
الغأي ألازحر هى ما طهبذ ئلُه
املخ٨مت الٗلُا ٖىضها ( ،)3و ٦ظل ٪مد٨مت الى ٌٟالٟغوؿُت ( .)4و ئطا ٧ان الخ٨م أو ال٣غاع ّ
مدل الًُٗ بالى٢ ٌ٣ض

1

- Bernard Perreau, De la qualification en matière criminelle, Librairie générale de droit et de jurisprudence,
Paris 1926, p 182.

 2ـ أخمض ٞخحي ؾغوع ،الىؾُِ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاةُت ،الُبٗت الشامىت ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة  ،2012م .1645
ّ
 3ـ أهٓغ ٖلى ؾبُل اإلاشا٢ : ٫غاع ًٖ الٛغٞت الجىاةُت ألاولى في ٞ 1988/05/10هال في الًُٗ ع٢م  ،50038و مما ظاء ُٞه ..." :مً الكغوٍ الالػم جىاٞغها
ّ
ّ
ألاقض زُأ ّ
٣غع هٟـ الٗ٣ىبت ،أما ئطا ٧ان هظا ألازحر ًُ ّ
لخُبُ ٤الٗ٣ىبت اإلاُبرعة أن ً٩ىن الىو الىاظب الخُبُّ ًُ ٤
ًإصي
٣غع ٖ٣ىبت أزٞ ٠ان جُبُ ٤الىو
ِ
ال مدالت ئلى ّ
الى ٌ٣ألهه ّ
ًًغ بمهالر املخ٩ىم ٖلُه( "....ظُاللي بٛضاصي ،ؤلاظتهاص الً٣اتي في اإلاىاص الجؼاةُت الجؼء الشالض ،الضًىان الىَني لألقٛا٫

التربىٍت ،الجؼاةغ  ،2006م  ،)84و ٢غاع آزغ ًٖ الٛغٞت الجىاةُت في ٞ 1990/03/10هال في الًُٗ ع٢م ( 63197املجلت الً٣اةُت للمد٨مت الٗلُاٖ ،ضص
ّ
 4لٗام  ،1992م  ،)173و ٢غاع ًٖ الٛغٞت الجىاةُت بخاعٍش ٞ 2009/07/15هال في اإلال ٠ع٢م  ،567092أًً ص ٘ٞالُاًٖ بأن مد٨مت الجىاًاث َب٣ذ
هو اإلااصة  407مً هٟـ ال٣اهىن ،و مما ظاء في ّ
جًمً ّ
اإلااصة  396مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ٖلى واٗ٢ت الخسغٍب في خحن أن ٢غاع ؤلاخالت ّ
خُصُاجه ..." :ئن الخُأ
ُ
في ط٦غ اإلااصة ال٣اهىهُت ال ًإصي ئلى الى ٌ٣ألن الٗبرة هي بالى٢ات٘ التي حؿأٖ ٫نها املخ٨مت ال بالىهىم التي ٢ض ِجغص زُأ متى ٧اهذ الٗ٣ىبت اإلا٣ط ّي بها
جضزل في ئَاع الىو الظي ٧ان ّ
ًخٗحن جُبُ٣ه ٦ما جىو ٖلى طل ٪اإلااصة  502مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ( "...مجلت املخ٨مت الٗلُاٖ ،ضص زام "الاظتهاص
الً٣اتي للٛغٞت الجىاةُت"٢ ،ؿم الىزاة ٤و الضعاؾاث ال٣اهىهُت و الً٣اةُت باملخ٨مت الٗلُا ،الجؼاةغ  ،2019م )118؛ و اهٓغ أًًا ٢غاع ًٖ الٛغٞت
الجىاةُت ّ
مإعر في ٞ 1994/03/22هال في اإلال ٠ع٢م  ،103495و الظي ٢ط ى بغ ٌٞالًُٗ بالى ٌ٣مىيىٖا ٧ىن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ُبمىظب الخ٠ُُ٨
ُ ّ
الخاَئ للىاٗ٢ت ـ و هى ئنضاع قُ ٪صون عنُض ـ جضزل في هُا ١الىو الىاظب الخُبُ ،٤و هى اإلا ُ٘٣الشالض مً اإلااصة  374مً ٢اهىن الٗ٣ىباث اإلاخٗل٣ت
بجىدت حؿلُم قُٖ ٪لى ؾبُل ّ
الًمان (املجلت الً٣اةُت للمد٨مت الٗلُا ،ؾىت ٖ 1994ضص ٢ ،02ؿم اإلاؿدىضاث و اليكغ باملخ٨مت الٗلُا ،م  244ئلى
.)247
- Cass Crim 02/05/1952, cité par : Jacques boré & Louis Boré, op.cit; p 369.
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ىٓغ في هظه َ
ّ
٢ط ى بٗ٣ىبت ج٨مُلُت ئلى ظاهب ٖ٣ىبت الخبـ ألانلُتٞ ،اهه ًُ ُ
الىو ال٣اهىوي الظي ٧ان ًجب
الخا ٫ئلى
ُ
جُبُ٣هٞ ،اطا جًمً طاث الٗ٣ىبت الخ٨مُلُت املخ٩ىم بها ،ئمخض خُيئظ أزغ هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلابرعة لخل ٪الٗ٣ىبت الخ٨مُلُت
املخ٩ىم بها (.)1

َّ
َّ
أال ًكىن الخعأ َ
الحاصل كذ أثز على املحكمت في سالمت جلذًزها للعلىبت  :ئطا جبحن بأن الخُأ ٢ض امخض
 3.2.1ـ
أزغه ئلى ما اهتهذ ئلُه املخ٨مت مً ٖ٣ىباث ٞال مجا ٫لخُبُ ٤هظه الىٓغٍت ( ،)2و ًُٟخذ املجا ٫أمام ئم٩اهُت ٢بى ٫الًُٗ

الٗ ْىص و ْغو ٝالدكضًض؛ ٞاطا أزُأ الخ٨م في خالت َ
خالتي َ
ّ
"الٗ ْىص" بأن
بالى ،)3(ٌ٣و ً٩ىن طلٖ ٪لى وظه الخهىم في
أ٢غ ُ٢امهاٞ ،ان املخ٨مت الٗلُا جىً٣ه صون جُبُ ٤الىٓغٍت ،و ئن ٧اهذ الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ال جخجاوػ ّ
الخض ألا٢ص ى

َ ُ
الٗ ْىص اإلاُب٣ت ٖلى
للىو الظي ٧ان ًجب جُبُ٣ه بىن ٠اإلاتهم ٚحر ٖاةض ،و ٖلت طل ٪أهه مً الُبُعي الاٖخ٣اص بأن خالت
ُ
وظه الخُأ ٢ض أزغث ال مدالت ٖلى املخ٨مت في ج٣ضًغ الٗ٣ىبت ( ،)4ئط ٧ان مً اإلام ً٨أن جد٨م في خاٖ ٫ضم وظىص الخُأ
مدل ٖٟى قامل (ُ )5بمىظب ٢اهىن ()6؛ و هٟـ ُ
أ٢ل قضة٧ ،أن ٌُٗخض بؿب٣ٖ ٤ىبت ٧اهذ ّ
بٗ٣ىبت ّ
الخ٨م ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ
ِ
ألامغ بسُا في ج٣غٍغ ْغ ٝحكضًض في خحن أن الىو الىاظب الخُبُ ٤ال ًخًمً هظا الٓغ.ٝ
ُ
َّ
مش ً
ىبا بعيب خزق كىاعذ الخىظيم اللضائي أو الاخخصاص  :ال مجا ٫لخُبُ ٤هظه
 4.2.1ـ أال ًكىن الحكم
ّ
الىٓغٍت ٖىضما ًسغ ١الخ٨م ئخضي ٢ىاٖض الىٓام الٗام التي جخٗل ٤بالخىُٓم الً٣اتي أو الازخهام (٧ ،)7أن ًُسُأ
ؾً اإلاتهم الخضر ُمٗخ٣ضا بأهه بالّ ٜ
٢اض ي الجىذ في ج٣ضًغ ّ
لؿً الخمُحز الجؼاتي (أي  18ؾىت) ٣ُٞط ي باصاهخه بض ٫الخ٨م
ّ
ّ
بٗضم الازخهام الصخص ي؛ و ٖلى ُ
الٗمىم ٞال مجا ٫لخُبُ ٤الىٓغٍت ئطا ٧اهذ ُمسالٟت ال٣اهىن ُمخمشلت في بُالن ُمخٗل٤
بالىٓام الٗام ،ئط ّ
ًخٗحن في هظه ألاخىا ٫ه ٌ٣الخ٨م و ئٖاصة الًُ٣ت ئلى الجهت الً٣اةُت التي أنضعجه لخٟهل ٞيها مً

ظضًض (.)8

ُ
 -2.1مجال جعبيم َّ
هظزيت العلىبت امل َب َّررة :
ّ ُ
عٚم أن ّ
الىو اإلاؿدكهض به في
هو ال٣اهىن يُ ٤مً مجا ٫جُبُ ٤هظه الىٓغٍتٞ ،ظ٦غ  ِ٣ٞخالت "الخُأ في ط٦غ
ّ
ؤلاصاهت" (أوال) ،ئال أن الاظتهاص الً٣اتي جىؾ٘ في جُبُ ٤جل ٪الىٓغٍت ٖلى أخىا ٫أزغي أًما جىؾ٘ (زاهُا).
ً
وفلا للدشزيع  :ل٣ض يُ ٤ال٣اهىن مً هُا ١جُبُ ٤هظه الىٓغٍت ( ،)9ئط ّ
بالغظىٕ ئلى اإلااصة
 1.2.1ـ مجال الخعبيم
ن ُ
 502مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُتٞ ،انها ّ
جىو ٖلى « :ال ًُخسظ الخُأ في ال٣اهى اإلاؿدكهض به لخضُٖم ؤلاصاهت بابا للىٌ٣
- Jacques boré & Louis Boré, op.cit; p 369.

ُ ّ
 2ـ ٚاػي خىىن زل ،٠الٗ٣ىبت اإلابرعة ،م٣ا ٫ميكىع في مجلت ظامٗت بابل للٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الٗغا ،١املجلض ٖ ،14ضص  6لٗام  ، 2007م .29

1

3

- René Garraud & Pierre Garraud, op.cit; p 355.
- Jaques boré & Louis Boré, op.cit; p 369.
5
- G.Stefani, G.Levasseur, B.Bouloc, Procédure pénale, 12 ème édition, Dalloz, Paris 1984 ; p 898.
4

ّ
ُ ّ
 6ـ ٖاصة َما ًُ َىو في ٢اهىن الٟٗى الكامل ٖلى ٖضم الاٖخضاص بالٗ٣ىبت اإلاترجبت ًٖ ٗٞل مكمى ٫بالٟٗى ،و مً أمشلت طل ٪اإلااصة  10مً ال٣اهىن ع٢م 19/90
ّ
ّ
ّ
الكامل (ظغٍضة عؾمُت ٖضص  35لؿىت )1990؛ و ٢ض ًدهل أن ال ّ
ًىو ال٣اهىن اإلاُ ّ
ّ
خًمً الٟٗى الكامل ٖلى
اإلاخًمً الٟٗى
اإلاإعر في ٚ 15كذ 1990
ُ
ْ
اإلااصجحن  20و  22مً ألامغ ع٢م  01/06ا ّ
خًمً جىُٟظ ّ
ّ
إلاإعر في ٞ 27براًغ  2006اإلاُ ّ
الىَىُت (ظغٍضة
الؿلم و اإلاهالخت
مشل طل ٪ألازغ ،و مً أمشلت طل٪
ِ
عؾمُت ٖضص  11لؿىت .)2006
- Serge Guinchard et Jacques Buisson, Procédure pénale, 10ème édition, Lexis Nexis, Paris 2014, p 1423.

7

- Jean Pradel, op.cit; p 888.

9

ّ
اإلاُلب ،اإلاىؾىٖت الجىاةُت الخضًشت في قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاةُت ،الجؼء ّ
الغاب٘ ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي لإلنضاعاث ال٣اهىهُت ،ال٣اهغة ،2010
 8ـ ئيهاب ٖبض
م 811؛ و اهٓغ أًًا في هظا الكأن  :خامض الكغٍ ،٠اإلاغظ٘ ّ
الؿاب ،٤م .353
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متى ٧ان الىو الىاظب جُبُ٣ه ٗٞال ًُ٣غع الٗ٣ىبت هٟؿها»؛ ٞالىاضر ئطا مً زال ٫هظا الىو ـ و الظي ج٣ابله اإلااصة 598
مً ال٣اهىن الٟغوس ي ـ أن الخُأ اإلاُغاص مىه هى ُمجغص الخُأ اإلااصي في ط٦غ الىو ال٣اهىوي الىاظب الخُبُ ،٤بدُض ّ
ًخم
ُ
ط٦غ ّ
هو آزغ ،و لِـ ألازُاء الجىهغٍت التي اٖخبرها الاظتهاص الً٣اتي واٗ٢ت جدذ ُخ٨م الٗ٣ىبت اإلابرعة ( )1ـ مشلما
ّ
ّ
الالخ٣ت؛ ُ
ؾ ّ
ٞمجغص الخُأ في ٦خابت الىو ال٣اهىوي الىاظب الخُبُ ٤و الظي ال ًُ ِإز ُغ ال ٖلى ج٠ُُ٨
يخٗغى له في ال٣ٟغة
الىاٗ٢ت و ال ٖلى الخهغٍذ باإلطهاب ال ًُم ً٨أن ّ
ًإصي ئلى الى ،ٌ٣و ُظملت ال٣ى ِ ٫هي أن هظا الخصخُذ للخُأ اإلااصي
ِ
ّ
ْ
جىٗ٢ه ّ
هو اإلااصة  598مً ال٣اهىن الٟغوس ي ( )2و التي ج٣ابلها اإلااصة  502مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث
البدذ ًضزل بالًبِ في ما
ؤلاظغاءاث الجؼاةُت الجؼاةغي؛ و مً ألامشلت ٖلى طل ٪أن ًُد٨م بٗ٣ىبت  14قهغا خبؿا ًٖ ظىدت زُاهت ألاماهت ،في خحن

أن ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه ٌُكحر ًٖ َغٍ ٤الخُأ ئلى الىو الظي ٌُٗا٢ب ٖلى ظىدت الىهبَ ،اإلاا أن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها
واٗ٢ت في خضوص ّ
هو اإلااصة التي جد٨م ظىدت زُاهت ألاماهت (.)3
ً
جىؾ٘ ً٢اء ّ
وفلا لالجتهاد اللضائي  :ل٣ض ّ
ُ
الى ٌ٣في جُبُ ٤هظه الىٓغٍت ٖلى أخىا ٫أزغي
مجال الخعبيم
 2.2.1ـ
الىو" .و ٌٗىص َ
٢هب الؿب ٤في طل ٪ال ّ
ّ
جخجاوػ ب٨شحر ُم ّ
خىؾ٘ ئلى الٛغٞت الجىاةُت ملخ٨مت الىٌ٣
جغص "الخُأ في ط٦غ
ُ
الٟغوؿُت ،و التي لم جترصص في ججاوػ ؤلاَاع ّ
الًُ ٤لل٣اهىن ،ئط ْهغ هظا اإلاٟهىم اإلاىؾ٘ بضءا مً ٖام  1830ج٣غٍبا ،لُبلٜ
طعوجه في بضاًت ال٣غن )4( 20؛ و ًُم ً٨ئظما ٫أخىا ٫طل ٪الخىؾ٘ ُٞما ًأحي :
 1.2.2.1حالت الخعأ في جكييف الى اكعت ٧ :أن ًُضان اإلاتهم ٖلى أؾاؽ ظىدت "الىهب" عٚم أن الخّ ٠ُُ٨
الصخُذ
ُ
للىاٗ٢ت هى "زُاهت ألاماهت" َاإلاا لم جخجاوػ الٗ٣ىبت الخض ألا٢ص ى اإلا٣غع للجىدت ألازحرة ( ،)5أو أن ًُضان ٖلى أؾاؽ
ُ ّ
ظىدت "جؼوٍغ ُم ّ
دغع جهضعه ؤلاصاعة الٗمىمُت" َب٣ا للماصة  222مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،في خحن أن الىاٗ٢ت حك٩ل ظىدت
ّ
"التزوٍغ في ُم ّ
دغع ججاعي" َب٣ا للماصة  ،)6( 219أو أن ًُضان ًٖ ظىدت "زُاهت أماهت بؿبب جبضًض مى٣ىُ ٫مؿلم في ئَاع
ٖ٣ض و٧الت" ،في خحن أن الخ ٠ُُ٨الخ٣ُ٣ي للٗ٣ض هى "ٖ٣ض وصٌٗت" ( ،)7أو أن ًُضان َمً َؾغ ١ماقُت ٖلى أؾاؽ ظىدت
"الؿغ٢ت" َب٣ا للماصة  350مً ٢اهىن الٗ٣ىباث َبض ٫ظىدت "ؾغ٢ت مىاش ي" َب٣ا للماصة  ،361أو أن ًخم جُبُ ٤اإلاُ٘٣
ُ ّ
جغم حؿلُم قُ ٪صون عنُض ـ َبض ٫اإلا ُ٘٣الشالض مً طاث الىو ٖلى
ألاو ٫مً اإلااصة  374مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ـ التي ج ِ
ُ
واٗ٢ت حؿلُم قُٖ ٪لى ؾبُل الًمان ()8؛ هظا و ٢ض اٖخمض ً٢اء الى ٌ٣هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلابرعة ٦ظل ٪في خالت الخُأ
َؾىاء في جىاٞغ ْغُ ٝم ّ
كضص٦ ،هٟت الٟاٖل في ظغٍمت اٚخهاب ( )9أو في َبُٗخه٧ ،أن ًُىن ٠في ظغٍمت الؿغ٢ت بأهه
ِ

1

- Michèle-Laure Rassat, Procédure pénale, Presse universitaire de France, Paris 1990, p 650.
- Jaques boré & Louis Boré, op.cit; p 367.
3
- Pierre Bouzat, op.cit; p 1440.
4
- Jean Pradel, op.cit; p 889.
2

 5ـ ٞىػٍت ٖبض الؿخاع ،قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاةُت ،الُبٗت الشالشت ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة  ،2010م  896و .897
 6ـ ٢غاع ناصع ًٖ ٚغٞت الجىذ و املخالٟاث للمد٨مت الٗلُا بخاعٍش ٞ 2016/09/08هال في اإلال ٠ع٢م 717884؛ مجلت املخ٨مت الٗلُاٖ ،ضص  02لٗام
ً ،2016هضعها ٢ؿم الىزاة ٤و الضعاؾاث ال٣اهىهُت و الً٣اةُت باملخ٨مت الٗلُا ،الجؼاةغ  ،م  418ئلى .421

7

- Roger Merle & André Vitu, Traité de droit criminel, Procédure pénale, 3ème édition, Édition Cujas, Paris 1979,
1979, p 843 . Pierre Bouzat, op.cit; p 1448.

 8ـ ٢غاع ّ
مإعر في  ًٖ 1982/12/29الٛغٞت الجىاةُت الشاهُت للمد٨مت الٗلُا ٞهال في الًُٗ ع٢م ( 27840ظُاللي بٛضاصي الاظتهاص الً٣اتي في اإلاىاص
الجؼاةُت ،الجؼء الشالض ،الضًىان الىَني لألقٛا ٫التربىٍت ،الجؼاةغ  ،2006م  ،)68و ٢غاع آزغ ناصع ًٖ الٛغٞت الجىاةُت للمد٨مت الٗلُا في
ٞ 1994/03/22هال في الًُٗ ع٢م ( 103495املجلت الً٣اةُت للمد٨مت الٗلُاٖ ،ضص  2لؿىت  ،1994م .)244
 9ـ أخمض ٞخحي ؾغوع ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .1638
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ُ
ّ
ُ َ
"حؿل "٤في خحن أهه "٦ؿغ" في وا ٘٢ألامغ؛ ٦ما َ ِّب٣ذ هظه الىٓغٍت أًًا ٖىضما ً٩ىن الخ ٠ُُ٨اإلا ْؿد َىض ئلُه في ؤلاصاهت ال
ُ ّ
٣غع له ال٣اهىن أي ٖ٣ىبت ،في خحن ًَدخمل الٟٗل جُُٟ٨ا آزغ ُمٗا٢ب ٖلُه ٢اهىها ()1؛ و ختى الخُأ في ج ٠ُُ٨الجغٍمت في
ً ِ
ئَاع الخ٣ؿُم الشالسي للجغاةم ال ٌُٗخض به ٖىضما ج٩ىن الٗ٣ىبت اإلا٣ط ّي بها جضزل في ئَاع خض ّي الخ ٠ُُ٨الصخُذ (.)2
 2.2.2.1ـ حالت الخعأ في جكييف صفت املُساهم في الجزيمت ٧ :أن ٌُ َ
ٗخب ُر "قغٍ٩ا في الجغٍمت" مً هى في وا ٘٢ألامغ
ٌّ
أنلي م٘ ٚحره ،أو الٗ٨ـَ ،اإلاا أن ال٣اهىن ٢ض ؾىي مً هاخُت الٗ٣ىبت ْبحن الٟاٖل ألانلي و الكغٍ.)3( ٪
ٞاٖل
ُ
 3.2.2.1ـ حالت الخعأ في جكييف الجزيمت من حيث جمامها  :و طلٖ ٪ىضما ٌُٗخبر الٟٗل قغوٖا في الجغٍمت عٚم أن
ّ
ّ
ًخٗل ٤بجغٍمت ّ
جامت ،أو الٗ٨ـٖ ،لى أن ً٩ىن الكغوٕ ُمٗا٢ب ٖلُه ٖىضما ًخٗل ٤ألامغ بجىدت (.)5( )4
ألامغ
 4.2.2.1ـ حالت الخعأ عىذ ُّ
حعذد الجزائم  :و طلٖ ٪ىضما ًُضان شخو ًٖ أ٦ثر مً ظغٍمت ًُُٗٞ ،بالىٖ ٌ٣لى
أؾاؽ الخُأ في جُبُ ٤ال٣اهىن َؾىاء ُٞما ًسو ئخضي الجغاةم  ِ٣ٞأو ظمُٗها؛ ٞاطا جبحن للمد٨مت الٗلُا (جُبُ٣ا
لهظه الىٓغٍت) أن الٗ٣ىبت اإلا٣ط ي بها جضزل يمً الخضوص اإلاُ٣غعة للتهمت الهاصع بكأنها الخ٨م في ّ
ق٣ه ّ
الصخُذ ً٢ذ

ظىاًتي ال٣خل الٗمض و الؿغ٢ت اإلاىنىٞت ،و ّ
بالسجً ّ
بغ ٌٞالًُٗ ()6؛ ٧أن ًُد٨م ّ
ّ
ًدبحن بأن ؤلاصاهت ًٖ ظىاًت
اإلاإبض ًٖ
ّ
ّ
ظغٍمتي هخ ٪الٗغى و الىهب بٗ٣ىبت
٢اهىوي َما ( ،)7أو أن ٌُٗا٢ب اإلاتهم ًٖ
ظىاًت الؿغ٢ت اإلاىنىٞت ٢ض قابها ُٖب
ّ
ّ
ظغٍمتي الىهب
ألاقضٞ ،ان طل ٪ال ًُ ْجضًه في وُٗه باهخٟاء ظغٍمت الىهب ( ،)8أو أن ًُخاب٘ اإلاتهم ٖلى أؾاؽ
الجغٍمت ألاولى
ُ
الىهب و زُاهت ألاماهتُ ،
ٞخضًىه املخ٨مت ًٖ الىهب و ج ّ ِبرؤه مً زُاهت ألاماهت و جد٨م ٖلُه بٗ٣ىبت ال جخجاوػ الٗ٣ىبت
اإلاُ ّ
٣غعة لخُاهت ألاماهت ،زم ًدبحن لً٣اء الى ٌ٣أن الجغٍمت الشابخت في خ٣ه هي زُاهت ألاماهت ال الىهب ( ،)9أو أن ً٩ىن
ّ
الخ٨م مُٗبا بسهىم ظىاًت ج٩ىًٍ ظمُٗت أقغاع ل٨ىه صخُذ ُٞما ًخٗل ٤بالجغٍمت ألازغي ألاقض و هي ظىاًت ُمداولت
ّ
الؿغ٢ت م٘ خمل ؾالح 10؛ و لإلقاعة ٞان هىا ٥مً ًغي بأن اهخٟاء اإلاهلخت في الًُٗ بالى ٌ٣في مشل هظه ألاخىا ٫ما
ُ ّ
ُ
ّ
خٗلّ ٤
ّ
بخٗضص الجغاةم و لِـ ججؿُضا لىٓغٍت الٗ٣ىبت اإلا ّبرعة ،و ئن ٧ان ألامغ ؾُيخهي ئلى
للىو ال٣اهىوي اإلا
هى ئال جُبُ٤
هدُجت واخضة (٦ .)11ما أهه ال ُمىظب ّ
للى ٌ٣ـ خؿب اإلاٟهىم ّ
اإلاىؾ٘ للىٓغٍت ـ ٖىضما ًدهغ اإلاتهم َٗىه بالى ٌ٣في
ِ
1

- Jaques boré & Louis Boré, op.cit; p 369.
- Pierre Bouzat, op.cit; p 1441.
3
- Jean Pradel, op.cit; p 890.
4
- Jaques boré & Louis Boré, op.cit ; p 367.
2

 5ـ ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  31مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ئقترَذ للٗ٣اب ًٖ الكغوٕ في الجىدت وظىص ّ
هو نغٍذ في ال٣اهىن ًُ ّ
جغم ٗٞل الكغوٕ.
 6ـ مأمىن ؾالمت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .577

- Pierre Bouzat, op.cit; p 1441.

7

ّ
الؿاب ،٤م ُ 817مؿدكهضا بد٨م ملخ٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت ّ
اإلاُلب ،اإلاغظ٘ ّ
مإعر في .1971/01/04
 8ـ ئيهاب ٖبض
ِ
 9ـ ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي ،اإلاغظ٘ ّ
الؿاب ،٤م .590
 10ـ ٢غاع ًٖ الٛغٞت الجىاةُت للمد٨مت ّ
مإعر في ٞ 2011/11/17هال في اإلال ٠ع٢م  ،682748و مما ظاء ُٞه  ...(( :ل ً٨خُض أن ما ًىٗاه الُاًٖ ٖلى
ّ
الؿإالحن اإلاىيىٖحن ًٖ ج٩ىًٍ ظمُٗت أقغاع صخُذ ًّ
ًسو ٖضم جدضًض َبُٗت الجىاًاث التي ّجم ؤلاٖضاص لها و التي ًجب أن ج٩ىن يض
ظؼةُا ُٞما
ّ
ألاشخام أو ألامالٞ ،٥ان هظا الى٣و ال ًهلر أن ً٩ىن ؾببا ٧اُٞا لى ٌ٣الخ٨م ٖلما و أن الٗ٣ىبت اإلاُب٣ت ٖلى اإلاتهم مبرعة باصاهخه أًًا بجىاًت
مداولت الؿغ٢ت م٘ خمل أؾلخت ،و هي ّ
أقض مً ج٩ىًٍ ظمُٗت أقغاع ( .))....مجلت املخ٨مت الٗلُا ،ؾىت ٖ 2012ضص ٢ ،01ؿم الىزاة ٤و الضعاؾاث
ال٣اهىهُت و الً٣اةُت باملخ٨مت الٗلُا ،م  382و  ،)383و ٢غاع آزغ ًٖ الٛغٞت الجىاةُت في هٟـ الاججاه ّ
مإعر في ٞ 2011/09/22هال في اإلال ٠ع٢م
( 624058مجلت املخ٨مت الٗلُا ،ؾىت ٖ 2012ضص ٢ ،02ؿم الىزاة ٤و الضعاؾاث ال٣اهىهُت و الً٣اةُت باملخ٨مت الٗلُا ،م .)282
 11ـ باؾم قهابّ ،
حٗضص الجغاةم و آزاعه ؤلاظغاةُت و الٗ٣ابُت (صعاؾت م٣اعهت) Berti Édition ،الجؼاةغ  ،2011م 180؛ و في الدكغَ٘ الجؼاةغي ٞان الىوّ
ّ
ّ
الظ٦غ) هى اإلااصة  33مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،و التي ظاء ٞيها ٌٗ« :خبر ّ
ٗغ ٝخالت ّ
إلاإلّ ٠
الظي ٌُ ّ
حٗضصا في الجغاةم أن
الؿال٠
حٗضص الجغاةم (التي ً٣هضها ا
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ّ
ّ
ّ
ألاز ٠صون
ألاقض ()1؛ و ال ًسخل ٠ألامغ
ألاقضَ ،اإلاا ٧اهذ الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها لم جخجاوػ الخض ألا٢ص ى للجغٍمت
الجغٍمت
ٖىضما ُج َى ّ ٘٢املخ٨مت ٖلى اإلاتهم ٖ٣ىبت الجغٍمت ألاقض ،في خحن ًُ ُ
ىاػٕ هى خى ٫الجغٍمت ألاز ٠بضٖىي اهً٣ائها بالخ٣اصم
ِ
مشال (.)2
ُ
 5.2.2.1ـ حالت حعذًل أو حغيير الىص املعخمذ عليه  :ئٖخبر ً٢اء الى ٌ٣أن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ج٩ىن ُمبرعة عٚم
الىو الظي ّ
ّ
جم اٖخماصه في الخ٨م أو ختى اؾدبضاله ّ
ّ
الىو الجضًض ()3؛
بىو آزغَ ،اإلاا أن جل ٪الٗ٣ىبت ُم٣غعة في
حٗضًل
ِ
و هى ما طهبذ ئلُه املخ٨مت الٗلُا في ٢غاع ّ
مإعر في )4( 1982/05/25؛ و اٖخبرها ُم ّبرعة ٦ظل ٪في خا ٫ؤلاصاهت ٖلى أؾاؽ
اإلا٣غعة لظاث الٟٗل ُبمىظب ّ
ّ
هو الخٖ ٤لى اعج٩اب الٟٗل ،ما صامذ الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها جضزل في هُا ١الٗ٣ىبت ّ
هو
٢اهىوي آزغ ؾابٖ ٤لى جاعٍش الى٢ات٘ ()5؛ و ٢ض اٖخبرث مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت الٗ٣ىبت ُم ّبرعة ختى في ألاخىا ٫التي ً٩ىن
ّ
أ٢ل ّ
ّ
ّ
جسل ٠جُبُ٣ه ّ
الىو الجضًض٦ ،خى٣ٖ ُ٘٢ىبت مهاصعة أمال ٥املخ٩ىم ٖلُه بجىدت "ٖضم
قضة مً
الىو الظي
ٞيها
ّ
ُ ّ
جبرًغ اإلاىاعص اإلاِٗكُت" عٚم أن الىو ال٣ضًم اإلاخٗل ٤باإلاهاصعة ،و الظي خهلذ الى٢ات٘ في ْله (و هى اإلااصة  222ـ  39مً
ُ
ّ
الىو الجضًض (و
٢اهىن الٗ٣ىباث الٟغوس ي) ال ٌكترٍ عجؼ اإلاتهم ًٖ جبرًغ مهضع ألامىا ٫اإلاغاص ُمهاصعتها ،في خحن ًُل٣ي
هى 321ـ  10اإلاىيىٕ ُبمىظب ال٣اهىن ع٢م ّ 64/2006
اإلاإعر في ٖ )2006/01/23بء ئزباث مهضع جل ٪ألامىاٖ ٫لى ٖاج٤
املخ٩ىم ٖلُه (.)6

ُ
ّ
َّ
َّ
 6.2.2.1ـ أثز الىظزيت على الذعىي
الخبعيت  :ئطا حٗل ٤ألامغ بجغٍمت واخضة أ ِصًً بها اإلاتهم ،و اٖخبرث
املذهيت
املخ٨مت الٗلُا الٗ٣ىبت ُمبرعةٞ ،ان الخٗىًٍاث ٢ض ج٩ىن هي ألازغي ُمبرعة متى ٧ان الخ ٠ُُ٨الصخُذ للىاٗ٢ت مً قأهه
ْ ُ
ُ ّ
الّ ٨لي ّ
ُ
للًغع الىاش ئ ًٖ الىاٗ٢ت ًّأًا ٧ان الخ٠ُُ٨
أن ً ِغجب هٟـ م٣ضاع الخٗىٌٍ املخ٩ىم به ،ألن ال٣اض ي ملؼم بالجب ِر ِ
الظي ُأيَ ٟي ٖليها٧ ،أن ٌُ َ
ٗخبر ـ زُأ ـ "الكغٍ "٪في الجغٍمت "ٞاٖال ًّ
أنلُا" و ًُد٨م ٖلُه بالخبـ م٘ الخٗىٌٍ َاإلاا أن
ِ
ُ
ُ
ُ
ألانلي ،و هٟـ ُ
ّ
الخ٨م ئطا ما أصًً اإلاتهم بالىهب عٚم أن الخ٠ُُ٨
للٟاٖل
الٗ٣ىبت اإلا٣غعة للكغٍ ٪هي طاتها اإلا٣غعة
ِ
ِ
ّ
ْل هٟؿه ،و لم ّ
الصخُذ هى "جؼوٍغ قَُ ،"٪اإلاا أن ّ
الؿلى ٥ؤلاظغامي ّ
ًخٛحر ؾىي جُُٟ٨ه ( .)7أما ئطا حٗل ٤ألامغ بجغاةم
ُم ّ
بىنٟحن ُم ْ
ْ
خٗضصةٞ ،الخٗىًٍاث اإلا٣ط ّي بها ج٩ىن ُمبر َعة متى ٧اهذ اإلاُخابٗت ٢ض َ
سخلٟحن ،و
خهلذ ًٖ هٟـ الىاٗ٢ت لً٨
ِ
ِ
ّ
خٗضصة ّ
جغج٨ب في و٢ذ واخض أو في أو٢اث ُم ّ
ّ
الخٗضص مً خُض الٗ٣ىبت ٞهى اإلااصة  34و
الىو الظي ًُ ّبحن أخ٩ام
ٖضة ظغاةم ال ًٟهل بُنها خ٨م نهاتي»ّ ،أما
حٗضص ظىاًاث أو ظىذ ُمدالت مٗا ئلى مد٨مت واخضة ٞاهه ًُ٣ط ى بٗ٣ىبت واخضة ؾالبت للخغٍت و ال ًجىػ أن ججاوػ ّ
التي ظاء ٞيها « :في خالت ّ
مضتها الخض
ألا٢ص ى للٗ٣ىبت اإلاُ ّ
٣غعة ٢اهىها للجغٍمت ألاقض».
- Jean Pradel, op.cit; p 889.

1

 2ـ خؿً الجىزضاع ،قغح ٢اهىن أنى ٫املخا٦ماث الجؼاةُت ،الُبٗت الشاهُت ،م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػََٖ٘ ،مان  ،1997م .642

- Pierre Bouzat, op.cit; p 1442.

3

 4ـ ٞهال في اإلال ٠ع٢م  ،27391خُض ص ٘ٞالُاًٖ بأن ألامغ ع٢م ّ 9/75
ْ
اإلاإعر في  1975/02/17اإلاُ ّ
املخٓىعًٍ للمىاص
خًمً ٢م٘ الاججاع و الاؾتهال٥
ُ
الؿامت و املخضعاث ،و الظي جمذ ئصاهخه ٖلى أؾاؾه ٢ض ُألغي بمىظب ال٣اهىن ع٢م ّ 79/76
ّ
اإلاإعر في  1976/10/23اإلا ّ
خًمً ٢اهىن الصخت الٗمىمُت
(أهٓغ هبُل ن٣غً٢ ،اء املخ٨مت الٗلُا في ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ،الجؼء الشاوي ،صاع الهضيٖ ،حن ملُلت  ،2008م  412و .)413
ّ
الؿاب ،٤م ُ 369مؿدكهضا ب٣غاع ملخ٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت ّ
 5ـ خامض الكغٍ ،٠اإلاغظ٘ ّ
مإعر في  ًٖ 1973/05/28و٢ات٘ ملخهها ئصاهت اإلاتهم ًٖ ظغٍمت
ِ
ُ
ْ
للماصجحن  17و  45مً ال٣اهىن ع٢م  52لؿىت  1969بكأن ؤلاًجاعاث ،عٚم أن جاعٍش الى٢ات٘ ؾاب ًٖ ٤جاعٍش ؾغٍان هظا ال٣اهىن،
"ج٣اض ي ز ّلى ِعظل" َب٣ا
خُض ظاء في خُصُاث هظا الخ٨م بأهه ال ظضوي مً الىعي ٖلى خ٨م ؤلاصاهت بالخُأ في جُبُ ٤ال٣اهىن ما صامذ الٗ٣ىبت اإلا٣ط ّي بها صازلت في هُا ١الٗ٣ىبت
ُ ّ
خٗل ٤باًجاع ألاما ً٦و جىُٓم الٗال٢اث ْبحن ا ّ
اإلاُ ّ
إلاإظغًٍ و اإلاؿخأظغًٍ.
٣غعة للٟٗل طاجه ُبمىظب اإلااصة  2 / 16مً ال٣اهىن ع٢م  121لؿىت  1947اإلا
6

- Arrêt no 07-81 .247 rendu par la chambre criminelle le 20-02-2008 (Bulletin des arrêts rendus par la chambre
criminelle, année 2008 no 2, p 216 et 217).
7
- Jaques boré & Louis Boré, op.cit; p 370.
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ّ
ّ
الخدغف الجيس ي و
املخل بالخُاء و ٌُٗا٢ب ًٖ ظىدت
لى ْخ َضة الًغع الىاش ئ ٖنها٧ ،أن ًُ َبرأ اإلاتهم مً ظىاًت الٟٗل
طلِ ٪
جغي املخ٨مت الٗلُا بأن أع٧ان جل ٪الجىاًت ٢اةمت في خ٣ه ،أما ئطا حٗظع الٟهل بحن الخٗىًٍاث اإلا٣ط ّ ِي بها باليؿبت
ُ ّ
للجغٍمت ال٣اةمت و ْبحن جل ٪اإلاخٗل٣ت بالجغٍمت التي حؿدبٗضها املخ٨مت الٗلُاٞ ،ال مجا ٫لل٣ى ٫بخبرًغ الخٗىًٍاث اإلا٣ط ّ ِي
بها (.)1

ُ
 -2حعارض هظزيت العلىبت امل َّبررة مع كاعذة "الالتزام بخكييف الى اكعت".

ئن جىؾ٘ ً٢اء ّ
الى ٌ٣في جُبُ ٤هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلاُبرعة ٖلى أخىا ٫أزغي جخجاوػ َخ ْغ ُِٞت ّ
هو اإلااصة  502مً ٢اهىن
ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ًُشحر حٗاعيا ُم َ
ٗخبرا م٘ ئخضي ّ
أهم ال٣ىاٖض التي جد٨م مؿألت الخ ٠ُُ٨في اإلاىاص الجؼاةُت ،أال و هي
ِ
ّ
ًترجب ٖنها مً خ٣ى ١و يماهاث إلاهلخت اإلاتهم؛ و ُ
ؾىداوُٞ ٫ما ًلي ٖغى
٢اٖضة "الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" ،و ما
َ
ماهُت جل ٪ال٣اٖضة و ألاؾاؽ ال٣اهىوي الظي ج٣ىم ٖلُه.
م ِ
ىاًَ هظا الخٗاعى ،و طل ٪بٗض جدضًض ِ
ماهيت كاعذة "الالتزام بخكييف الى اكعت".
ِ -1.2
َ
 1.1.2ـ مفهىم اللاعذة  :ئن ال٣اض ي الجؼاتي ُملؼم باُٖاء الىاٗ٢ت التي ًُسُ ُغ بها جُُٟ٨ها ال٣اهىوي الؿلُم ،و هى
خل مً الخُ٣ض بالخ ٠ُُ٨الظي ُأنبٖ ٜليها مً الجهت التي خغ٦ذ الضٖىي (هُابت ٖامت أو َغ ٝمًغوع) ،و ٌُ ّ
خُيئظ في ّ
ٗب ُر
ِ
ِ
ٌّ ٧ل مً ال٣ٟه و الً٣اء ًٖ طل ٪بـمبضأ "الالتزام بالخ ٠ُُ٨الصخُذ للىاٗ٢ت" ( ،)2و مٟاصه أن املخ٨مت ال جخُ٣ض بالىن٠
هبٖ ٜلى الٟٗل ،بل ئن مً واظبها أن ُج ّ
ُ٦ىٞها و ْأو َ
ُ َ
ناٞها ،و أن ّ
و الىاٗ٢ت اإلاُغوخت أمامها بجمُ٘ ُ
مد َ
جُب٤
ِ
ِ
ال٣اهىوي اإلا ِ
 ٠ُ٨الىاٗ٢ت و أن ٌُ ّ
ٖليها ههىم ال٣اهىن جُبُ٣ا صخُدا ،و ٌٗني طل ٪أن ال٣اض ي ًلتزم بأن ًُ ّ
ٗض ٫هظا الخ ٠ُُ٨ئطا
ِ
ِ
()3
ْهغ أهه ٚحر ؾلُم ،و مً زمت ٞان الخ ٠ُُ٨هى واظب و لِـ ُمجغص عزهت ؛ و ٢ض ؾاًغ ً٢اء املخ٨مت الٗلُا في
ُ
الجؼاةغ ما طهب ئلُه ال٣ٟه في هظا الاججاه ( ،)4و ٦ظل ٪الً٣اء اإلا٣اعن ،و الظي ٖبر ًٖ طل ٪بأن املخ٨مت ُم٩لٟت بأن
ُج ّ
ُ٦ىٞها و ْأو َ
ناٞها و أن ّ
مدو الىاٗ٢ت اإلاُغوخت ٖليها بجمُ٘ ُ
جُبٖ ٤ليها ههىم ال٣اهىن جُبُ٣ا صخُدا صون أن
ِ

- Jaques boré & Louis Boré, op.cit; p 371.
- Principe de l’obligation de qualifier exactement les faits.

1
2

 3ـ دمحم ٖلي ؾىٍلم ،ج ٠ُُ٨الىاٗ٢ت ؤلاظغامُت ،عؾالت ص٦خىعاه ،صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت ،ؤلاؾ٨ىضعٍت  ،2010م  212و  ،213و ٢ض اؾدكهض الباخض بٗضة
٢غاعاث ملخ٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت منها ٢ :غاع في  ،1958/07/16و آزغ في  1959/12/16و آزغ في  ،1968/05/21و آزغ في  ،1969/06/07و آزغ في
 ،1970/07/22و آزغ في  ،1980/10/20و آزغ في  ،1983/01/18و آزغ في  ،1986/11/25و آزغ في  ،1988/05/10و آزغ في  ،1991/02/14و آزغ في
 ،1994/06/22و اهٓغ أًًا :
René Garraud, Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et de procédure pénale, tome 2, Librairie de
Recueil Sirey, Paris 1932, p 332.
Frédéric Desportes et Laurence Lazerges-cousquer, Traité de procedure pénale, Economica, Paris 2013; p 1903.

 4ـ أهٓغ مشال ٢غاع لها ناصع بخاعٍش  ًٖ 1974/04/16الٛغٞت الجىاةُت ألاولى ٞهال في الًُٗ ع٢م  ،9693و ٢غاع آزغ في  ًٖ 1982/04/29الٛغٞت الجىاةُت
الشاهُت ٞهال في الًُٗ ع٢م 25085؛ و مما ظاء ٞيهما  ... (( :ئطا ٧اهذ ظهاث الخ٨م ٚحر ُمُ٣ضة بالى٢ات٘ املخالت ئليها بمىظب وع٢ت الخ٩لُ ٠بالخًىع أو
ُ
بمىظب أمغ أو ٢غاع ؤلاخالت و ال ًجىػ لها أن جٟهل في واٗ٢ت أزغي ٚحر التي ُٖغيذ ٖليها ،ئال أن طل ٪ال ٌٗني أنها مُ٣ضة بالىن ٠ال٣اهىوي الظي أخُل مً
ّ
أظله اإلاتهم بل ئهه مً الىاظب ٖليها أن حُٗي الى٢ات٘ ونٟها ال٣اهىوي الصخُذ ٖلى قغٍ أن حٗلل ً٢اءها حٗلُال ٧اُٞا( ))...ظُاللي بٛضاصي ،ؤلاظتهاص
الً٣اتي في اإلاىاص الجؼاةُت ،الجؼء ألاو ،٫الضًىان الىَني لألقٛا ٫التربىٍت ،الجؼاةغ  ،2002م  208و .)209
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ُ
ُ
جخُ٣ض بالىن ٠الظي ح ْؿبٛه الىُابت الٗامت ٖلى الٟٗل اإلاؿىض للمتهم ( .)1و ًترجب ٖلى هظه ال٣اٖضة هدُجت ٢اهىهُت بالٛت
ُ
ّ
ألاهمُت ،أال و هي أهه ًُ ْد ُ
الىو ال٣اهىوي الظي جبيخه
ٓغ الً٣اء ببراءة اإلاتهم مل َجغص أن الىاٗ٢ت اإلايؿىبت ئلُه ال ًىُبٖ ٤ليها
ُ
ظهت اإلاخابٗت أو الخدٞ ،٤ُ٣ال٣اض ي لِـ ُملؼما بالخ ٠ُُ٨الظي حٗخمضه جل ٪الجهت ،و ئه َما ًجب ٖلُه في مشل هظه ألاخىا٫
ّ
ُ
َ
حك٩ل جُُٟ٨ا آزغا ،و هى َما اؾخ٣غ ٖلُه ً٢اء مد٨مت
أن ًبدض خى ٫ما ئطا ٧اهذ الى٢ات٘ التي في خىػجه ال ًم ً٨أن ِ
ّ
الخد ٤٣مً مضي ٧ىن طل٪
الى ٌ٣الٟغوؿُت ،و مشا ٫طل ٪أن ًُخاب٘ شخو صزل ئلى ق٣تٞ ،اهه ًجب ٖلى ال٣اض ي
ّ
ُ
الٟٗل ٌُكُ ٩ل ظغٍمت اهتها ٥خغمت اإلاؿ ً٨ئطا َما ٧ان ظغم الؿغ٢ت اإلاخاب٘ به ٚحر ٢اةم ( ،)2و ٢ض أًض ال٣ٟه طل ٪و أظم٘

ٖلُه (.)3

ُ
 2.1.2ـ ُم ّ ِبرراث اللاعذة  :مً اإلا ّ ِبرعاث التي َؾا٢ها ال٣ٟهاء ل٣اٖضة "الالتزام بالخ ٠ُُ٨الصخُذ للىاٗ٢ت" هى أن هظا
ّ
ُ
َ
َ
ّ
ٞذجُت الص يء اإلا٣ط ّي ُٞه جخٗلّ ٤
ب٩ل
ب ٌٛالىٓغ ًٖ الخ ٠ُُ٨الظي ؾِخم ِ
جبيُه ُٞما بٗضِ ،
الالتزام ًخٗل ٤بالى٢ات٘ ِ
ُ
املخخملت باليؿبت لىٟـ جل ٪الى٢ات٘ ،و هى َما ًَ ُ
مى٘ اإلاخابٗت الخ٣ا ٖلى أؾاؽ ج ٠ُُ٨آزغ ظضًض ()4؛ و مً
الخُُٟ٨اث
ُ ّ
ُ
َ
م ً٨مً ُؾغٖت ْ
خؿم اإلاىاػٖاث الجىاةُت ،و هى َما
اإلابرعاث أًًا ما ًخٗل ٤باٖخباعاث ٖملُت ،جخمشل في أن طل ٪الالتزام ً ِ

ً٣خط ي التزام املخ٨مت الجؼاةُت باهؼا ٫خ٨م ال٣اهىن ٖلى واٗ٢ت الضٖىي و لى بخُٛحر الىن ٠ال٣اهىوي اإلاغٞىٖت به ،و
ُ
طل ٪مً صون خاظت ئلى ئً٣اٞها و بضء ؤلاظغاءاث مً ظضًض ئطا جبحن بأن الىنٚ ٠حر صخُذ ()5؛ و مً اإلا ّ ِبرعاث ٦ظل ٪أن
ّ
٧ل مً مبضأ قغُٖت الجغاةم و الٗ٣ىباث و مبضأ وظىب ْ
م٣خًُاث ّ
حؿبِب ألاخ٩ام الجؼاةُت ج٣خط ي ٧لها التزام ال٣اض ي
الجؼاتي بخدضًض الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي الؿلُم لىاٗ٢ت الضٖىي (.)6
 2.2ـ ألاساس اللاهىوي للاعذة "الالتزام بخكييف الى اكعت"  :عٚم أن ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ال ًخًمً ًّ
هها
َ
ًّ
ُ ّ
يمىُا ج٨غَؿه لها؛ ٞباليؿبت ملخ٨مت الجىذ،
٣غ ُع بالل ٟٔهظه ال٣اٖضة ،ئال أهه ًخًمً ههىنا ٌُؿخض ٫منها
نغٍدا ً ِ
َُ
ٞان اإلااصة  357مً طل ٪ال٣اهىن ظاء ٞيها  « :ئطا عأث املخ٨مت أن الىاٗ٢ت جِ ّ ٩ىن ظىدت ً٢ذ بالٗ٣ىبت »؛ ٞهظا الىو لم
ًُ ّ
ُ٣ض ال٣اض ي بالخ ٠ُُ٨الظي ُعٗٞذ به الضٖىي ،و لى أعاص اإلاكغٕ ٖ٨ـ طل ٪ل٣غع مشال "ئطا عأث املخ٨مت أن الىاٗ٢ت
ِ
ُ ّ
٩ىن الجىدت التي ُخ ّ ِغ٦ذ َبها الضٖىي الٗمىمُت"...؛ و اإلااصة  359ظاء ٞيها  « :ئطا جبحن مً اإلاغاٗٞاث للمد٨مت املخخهت
ج ِ
ُ ّ
ُ
٩ىن ئال مسالٟت ً٢ذ بالٗ٣ىبت ،» ...و هي حجت
بىاٗ٢ت مىٓىعة أمامها مُٟ٨ت ٢اهىها بأنها ظىدت أن هظه الىاٗ٢ت ال ج ِ
ّ
ال٣اهىوي الصخُذ و ئن جُلب ألامغ الجزو ٫بها مً ون ٠الجىدت ئلى ون٠
أزغي ٖلى لؼوم ئُٖاء الىاٗ٢ت ونٟها
 1ـ اهٓغ مشال  :ه ٌ٣ظىاتي مهغي في  1963/03/02و في  1970/10/05و في ٖ( 1998/04/12بض اإلاىٗم خؿني ،اإلاىؾىٖت اإلااؾُت لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي
٢غعتها مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت  ،الجؼء الٗاقغ  ،مغ٦ؼ خؿني للضعاؾاث و الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت و املخاماة  ،مهغ  ،صون ؾىت الُب٘  ،م  520و 526
و .) 531
2

- Christian Guéry et Bruno Lavielle, Le guide des audiences correctionnelles, Deuxième édition, Dalloz, Paris
2017, p 1028.

و ٢ض اؾدكهض هظان اإلاإلٟان بٗضة ٢غاعاث ناصعة ًٖ الٛغٞت الجىاةُت ملخ٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت منها ٢ :غاع مإعر في  ،1964/05/06و آزغ في
 ،1975/12/17و آزغ في  ،1976/11/17و آزغ في  ،1993/10/13و آزغ في  ،1997/01/22و آزغ في  ،2000/03/28و آزغ في  ،2005/05/31و آزغ في
2008/11/08؛ و اهٓغ ُ
أًًا في هٟـ الاججاه ه ٌ٣ظىاتي مهغي في ( 1997/11/17اإلاىؾىٖت اإلااؾُت لٗبض اإلاىٗم خؿني ،الجؼء الٗاقغ م .)522
 5ـ دمحم ٖلي ؾىٍلم ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .215
 6ـ دمحم ٖلي ؾىٍلم ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  216و .217
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املخالٟت؛ و لم جد ْض ا ْ
إلااصجحن  362و  ًٖ 364هظا اإلابضأ ( ،)1ئط ٌُؿخض ٫مً نُاٚتهما بك٩ل ّ
ظلي ٖلى أن البدض ًٖ
ِ
)
2
(
الخ ٠ُُ٨الصخُذ للىاٗ٢ت لِـ ُمجغص ُؾلُت أو خ ٤بُض ال٣اض ي ،و ئه َما هى واظب في طاث الى٢ذ ؛ و ٢ض َؾلّ ٪
اإلاكغٕ
هٟـ هظا الاججاه باليؿبت لً٣اء املخالٟاث و ً٢اء ألاخضار و مد٨مت الجىاًاث ،و ٦ظل ٪باليؿبت لً٣اء الاؾخئىا ٝو
َ
ً٢اء املخا٦م الٗؿ٨غٍت ()3؛ َ
٦ما أن هىاٌّ ٥
واضخت ٖلى واظب
هو آزغ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ًَض ٫و بهٟت
املخ٨مت في ئُٖاء الى٢ات٘ جُُٟ٨ها ال٣اهىوي الصخُذ ،و ًخٗل ٤ألامغ بال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  ،370و التي جدضزذ ًٖ
ظىاػ ئٖٟاء املخ٩ىم ٖلُه مً ظؼء اإلاهاعٍ ٠الً٣اةُت الظي ال ً٩ىن هاججا مباقغة ًٖ الجغٍمت التي خهلذ ؤلاصاهت
بؿببها ( .)4هظا و ال ً٣خهغ الٗمل ب٣اٖضة "الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت جُُٟ٨ا صخُدا" ٖلى ظهاث الخ٨م ،بل ئن ظهاث
الخد ٤ُ٣جسً٘ بضوعها لهظه ال٣اٖضة ،ئط ًخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ههىنا ٌُؿخض ٫منها ٖلى طل ٪ؾىاء باليؿبت
ل٣اض ي الخد )5( ٤ُ٣أو ٚغٞت الاتهام (.)6

 1ـ اإلااصة  « : 362ئطا ٧اهذ الىاٗ٢ت اإلاُغوخت ٖلى املخ٨مت جدذ ون ٠ظىدت مً َبُٗت حؿخأهل جى٣ٖ ُ٘٢ىبت ظىاةُتً٢ ،ذ املخ٨مت بٗضم
ُ ّ
٩ىن أًت ظغٍمت في ٢اهىن الٗ٣ىباث أو أنها ٚحر زابخت أو ٚحر مؿىضة للمتهم
ازخهانها»...؛ اإلااصة  « : 364ئطا عأث املخ٨مت أن الىاٗ٢ت مىيىٕ اإلاخابٗت ال ج ِ
ً٢ذ ببراءجه مً اإلاخابٗت بٛحر ٖ٣ىبت و ال مهاعٍ» ٠؛ ٗٞباعة "ال ّ
ّ
ؿخض ٫منها ٖلى وظىب البدض ًٖ الخ٠ُُ٨
ج٩ىن ّأًت ظغٍمت في ٢اهىن الٗ٣ىباث" ٌُ
٨ملت له ،و طلٖ ٪ىضما ّ
ًدبحن لل٣اض ي ٖضم اهُباّ ١
الصخُذ للىاٗ٢ت في ههىم ٢اهىن الٗ٣ىباث و ال٣ىاهحن اإلاُ ّ
هو اإلاخابٗت ٖلى الىاٗ٢ت.
 2ـ الُاهغ ػوا٢غي و مٗمغ بالًلُت ،ؾلُت ال٣اض ي الجؼاتي في ئٖاصة ج ٠ُُ٨الى٢ات٘ ،م٣ا ٫ميكىع في مجلت الخ٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت ٖباؽ
لٛغوع زيكلت ،الٗضص  ،12ظىان  ،2019م .69
ُ
 3ـ الُاهغ ػوا٢غي و مٗمغ بالًلُت ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م  .69و ًغاظ٘ في هظا الكأن اإلاىاص  402و  403و  434و  436و  437و  306مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث
ّ
الجؼاةُت  ،و اإلااصة  84مً ال٣اهىن ع٢م  15ـ ّ 12
اإلاإعر في  ، 2015/07/15اإلاخٗل ٤بدماًت الُٟل (اإلايكىع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  39لٗام  ، )2015و
ُ
ّ
ّ
٨غع  1و ُ 179م ّ
اإلاىاص  164و  166و  167و ُ 179م ّ
٨غع  2مً ألامغ ع٢م  71ـ  28اإلاإعر في  1971/05/11اإلاخًمً ٢اهىن الً٣اء الٗؿ٨غي (اإلايكىع في
اإلاخمم بمىظب ال٣اهىن ع٢م  18ـ ّ 14
الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  38لٗام  )1971اإلاُٗض ٫و ّ
اإلاإعر في ( 2018/07/29ظغٍضة عؾمُت ٖضص  47لٗام .)2018
 4ـ الُاهغ ػوا٢غي و مٗمغ بالًلُت ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م  .69و ٢ض ظاء في اإلااصة  370ما ًلي ً (( :جىػ للمد٨مت في الخالت التي ال جدىاوٞ ٫يها ؤلاصاهت ظمُ٘
الجغاةم التي ٧اهذ مىيىٕ اإلاخابٗت أو لم ج ً٨ئال بؿبب ظغاةم ٧اهذ مىيىٕ حٗضًل في ون ٠التهمت ئما أزىاء الخد ٤ُ٣أو ٖىض الىُ ٤بالخ٨م و ٦ظل ٪في
خالت ئزغاط متهمحن مُٗىحن مً الضٖىي ،أن ُحٟٗي املخ٩ىم ٖليهم بىو ّ
مؿبب في خ٨مها ،مً الجؼء مً اإلاهاعٍ ٠الً٣اةُت الظي ال ًيخج مباقغة ًٖ
الجغٍمت التي هجمذ ٖنها ؤلاصاهت في اإلاىيىٕ)).
 5ـ اإلااصة  163مىه جىو ٖلى  « :ئطا عأي ٢اض ي الخد ٤ُ٣أن الى٢ات٘ ال ُج ّ
٩ىن ظىاًت أو ظىدت أو مسالٟت أو أهه ال جىظض صالةل ٧اُٞت يض اإلاتهم أو ٧ان م٣ترٝ
ِ
الجغٍمت ما ًؼا ٫مجهىال ،أنضع أمغا بأال وظه إلاخابٗت اإلاتهم»ٞ ،هظا الىو لم ًُ ّ
ُ٣ض ٢اض ي الخد ٤ُ٣بالخ ٠ُُ٨الظي أيٟخه ظهت اإلاخابٗت ٖلى الىاٗ٢ت ،و
ِ
ئهما ًُٟهم مىه أهه ألؼمه بالبدض ًٖ الخ ٠ُُ٨الصخُذ للىاٗ٢ت في ههىم ٢اهىن الٗ٣ىباث و الىهىم اإلاُ ّ
٨ملت لهٞ ،هى ُملؼم ئطا بظل ٪البدض ،و ال ً٩ىن
ِ
ّ
بأال وظه للمخابٗت٦ .ما ظاء في ّ
جغص ٖضم اهُباّ ١
ُم ّ
هو اإلااصة  164ما ًلي  « :ئطا عأي ٢اض ي الخد ٤ُ٣أن
هو اإلاخابٗت ٖلى الىاٗ٢ت ؾببا إلنضاع ألامغ
ُ
ّ
ج٩ىن مسالٟت أو ظىدت أمغ باخالت الضٖىي ئلى املخ٨مت»٣ٞ ،اض ي الخدُ ٤ُ٣م ّ
ّ
ب ٌٛالىٓغ ًٖ
ُ٣ض ُبمىظب هظا الىو بالىاٗ٢ت املخُغ بها
ِ
الى٢ات٘ ِ
دخمل لها ٖىضما ًدبحن له ٖضم ُمُاب٣ت ّ
الخ ٠ُُ٨الظي أنبٛخه ٖليها ظهت اإلاخابٗت ،بل و هى ُملؼم بالبدض ًٖ أي ج ٠ُُ٨آزغ ُم َ
هو اإلاخابٗت م٘ جل٪
ُ ّ
َ
كُ ٩ل ظىاًت ،ئط ٖلُه في هظه الخا ٫ئُٖاء جل ٪الىاٗ٢ت جُُٟ٨ها ال٣اهىوي
الىاٗ٢ت .و ال ًسخل ٠ألامغ باليؿبت للىاٗ٢ت التي ًغي ٢اض ي الخد ٤ُ٣أنها ح ِ
ّ
ًخهغ ٝفي اإلالٖ ٠لى يىء ّ
ّ
هو اإلااصة  166مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ،التي ظاء في ال٣ٟغة ألاولى منها  « :ئطا عأي ٢اض ي الخد ٤ُ٣أن الى٢ات٘
الصخُذ ،و
ّ
ج٩ىن ظغٍمت ونٟها ال٣اهىوي ظىاًت ًأمغ باعؾا ٫مل ٠الضٖىي و ٢اةمت بأصلت ؤلازباث بمٗغٞت وُ٦ل الجمهىعٍت ،بٛحر جمهل ،ئلى الىاةب الٗام .»...
ِ
ّ
6
ُ ّ
٩ىن ظىاًت أو ظىدت أو مسالٟت أو أهه ال جخىٞغ صالةل ٧اُٞت
ـ ظاء في اإلااصة  195مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ما ًلي  « :ئطا عأث ٚغٞت الاتهام أن الى٢ات٘ ال ج ِ
٧اُٞت إلصاهت اإلاتهم أو ٧ان مغج٨ب الجغٍمت ال ًؼا ٫مجهىال ،أنضع ث خ٨مها بأال وظه للمخابٗت » ...؛ ٦ما وعص في اإلااصة  « : 196ئطا عأث ٚغٞت الاتهام أن
ّ
ج٩ىن مسالٟت أو ظىدت ٞانها ج٣ط ي باخالت الًُ٣ت ئلى املخ٨مت »؛ و ظاء في ّ
هو اإلااصة  197ما ًلي  « :ئطا عأث ٚغٞت الاتهام أن و٢ات٘ الضٖىي
الى٢ات٘ ِ
ّ
ج٩ىن ظغٍمت لها ون ٠الجىاًت ٢اهىها ٞانها ج٣ط ي باخالت اإلاتهم ئلى مد٨مت الجىاًاث.»...
اإلايؿىبت للمتهم ِ
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ُ
 2.2ـ مىاظن حعارض "هظزيت العلىبت امل َّبررة" مع كاعذة "الالتزام بخكييف الى اكعت".
ّ
ئن جُبُ ٤هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلاُ ّبرعة بمٟهىمها الً٣اتي اإلاُ ّ
ىؾ٘ ًترجب ٖىه حٗاعيا قضًضا م٘ الىخاةج ال٣اهىهُت ل٣اٖضة
ّ
حٗل ٤منها بمهلخت اإلاتهم ّ
(أوال) أو بمهلخت الُغ ٝاإلاضوي (زاهُا) أو ب٣ىاٖض
"الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" ،ؾىاء ما
الازخهام ّ
ّ
سهىنُت الخُأ في ج ٠ُُ٨الىاٗ٢ت (عابٗا).
الىىعي (زالشا) أو ب
 1.2.2ـ حعارض الىظزيت مع مصلحت املتهم  :ئن ّ
جُ٣ض ال٣اض ي ب٣اٖضة "الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" مغصه بالضعظت
ألاولى ئلى مهلخت اإلاتهم ،الظي ُجًحره ئصاهخه ًٖ تهمت ال جىُب ٤م٘ الىاٗ٢ت اإلايؿىبت ئلُه ّ
خ ٤اهُبا١؛ ٞخصخُذ املخ٨مت
الٗلُا لخُأ في الخ ٠ُُ٨صون الً٣اء بالىُٞ ٌ٣ه ئيغاع قضًض بمهالر اإلاتهم طاث ّ
الهلت باٖخباعه و ّ
خغٍخه ،ئط ال ًُمً٨
ِ
أن ُهى٨غ بضاًت ما للمد٩ىم ٖلُه مً ه ٟ٘مٗىى ّي في خا ٫ئصاهخه جدذ جّ ٠ُُ٨
أ٢ل ِخ ّضة ،في خحن أن الا٦خٟاء بخ٣ىٍم الخُأ
خُصُاث ال٣غاع ال٣اض ي بغ ٌٞالًُٗ بالى ٌ٣بُٗض ًٖ أن ً٩ىن له أي آزاع مإَ ٦ضة و ٗٞالت ب٣ضع ما ّ
في ّ
للى ٌ٣مً آزاع،
ِ
صر ال٣ى ٫بخ٩اٞإ الٗ٣ىباث مً ّ
و التي حؿمذ باؾ٣اٍ الىظه اإلاُُٗىن ُٞه (ٞ ،)1اطا ّ
الىاخُت الجؼاةُت ٣ٞض ال جخ٩اٞإ
الجغاةم مً الىاخُت الاظخماُٖت ،ئط هىا ٥ظغٍمت أ٦ثر زؿت و أقض وَأة ٖلى ال٨غامت مً ٚحرها ،لظل٧ ٪ان للمد٩ىم
ٖلُه في بٌٗ ألاخىا ٫مهلخت اظخماُٖت أو أصبُت في ه ٌ٣الخ٨م الخاَئ ()2؛ و ًٞال ًٖ طل ،٪ألِـ م٣ضاع الٗ٣ىبت
ّ
َ
جبيُهٗٞ ،ىضما ج٨خٟي ظهت الى ٌ٣بخصخُذ
مغهىن في الٛالب بٗضص الجغاةم التي جم ج٣غٍغ ُ٢امها أو بالخ ٠ُُ٨الظي جم ِ
الخُأ الىا ٘٢في الخ ٠ُُ٨صون ه ٌ٣ال٣غاعٞ ،انها بٟٗلها هظا جدغم املخ٩ىم ٖلُه مً الخ ٤في الخهىٖ ٫لى ج٣ضًغ أ٦ثر
ّ
َغً٢ ٝاة آزغًٍ (٧ ،)3أن جدهل ـ زُأ ـ ئصاهت اإلاتهم ًٖ ظىدت الىهب ئياٞت ئلى ظىدت ئنضاع قُ٪
ص٢ت للٗ٣ىبت مً ِ
ّ
ّ
جبرع لىخضها الٗ٣ىبت
صون عنُضُٞ ،خم عَٗ ٌٞىه بالى ٌ٣بضٖىي أن ئصاهخه بالجىدت الشاهُت (أي ظىدت الكُِ )٪
املخ٩ىم بها ،أو أن ًُضان اإلاتهم ٖلى أؾاؽ ظىدت زُاهت ألاماهت في خحن أن الىاٗ٢ت اإلاُخاب٘ بها ال حٗضو أن ج٩ىن ؾىي
ُ
ُمسالٟت ٖضم ص ٘ٞأ٢ؿاٍ الخأمحن الاظخماعي للٗما٫؛ و مً ظهت أزغي ٞان اإلاتهم الظي و ِؿبذ له ٖضة ظغاةم مً
مهلخخه أن ًُ ْب َدض في َٗىه بالىٖ ٌ٣ىضما ج٩ىن ٚاًخه هي َبُان أهه لم ًغج٨ب ؾىي ظغما واخضا و أهه بغيء مً الجغاةم
ألازغي (٦ .)4ما أن ئُٖاء الى٢ات٘ اإلايؿىبت للمتهم جُُٟ٨ها ال٣اهىوي ال ّؿلُم ٌُ َٗض أًًا مً ُم٣خًُاث أخض أهم خ٣ى١
ؤلاوؿان ،أال و هى "الخ ٤في مدا٦مت ٖاصلت" ،هظا الخ ٤الظي ّ
ههذ ٖلُه اإلااصة  41مً الضؾخىع الجؼاةغي بهُٛخه
الجضًضة اإلاُ ّ
ٗضلت ( ،)5و اإلااصة ألاولى مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ئزغ حٗضًلها و ْجخمُمها ُبمىظب اإلااصة الشاهُت مً ال٣اهىن
ْ ُ ّ
خُلباجه أن ًُ َم ً٨اإلاتهم مً ّ
الضٞإ ًٖ هٟؿه في ئَاع الخّ ٠ُُ٨
الصخُذ للىاٗ٢ت؛ و
ع٢م  ،)6( 07/17و الظي مً بحن م
- Jaques boré & Louis Boré, op.cit; p 372.

 2ـ ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي ،اإلاغظ٘ ّ
الؿاب ،٤م  592و .593

Roger Merle & André Vitu, op.cit; p 843 et 844.

1

3-

 4ـ دمحم ؾُٗض همىع ،أنى ٫ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ،قغح ل٣اهىن أنى ٫املخا٦ماث الجؼاةُت ،الُبٗت ألاولى ،صاع الش٣اٞت لليكغ و الخىػََٖ٘ ،مان ،2005 ،م
.594
ّ
ّ
ُ
ُ
 5ـ آزغ حٗضًل للضؾخىع الجؼاةغي ٧ان بمىظب اؾخٟخاء الٟاجذ مً هىٞمبر  ،2020و ٢ض جم ئنضاعه بمىظب اإلاغؾىم الغةاس ي ع٢م  442/20اإلاإعر في 30
صٌؿمبر  ،2020و اإلايكىع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  82لٗام .2020
ُ
 6ـ ال٣اهىن ع٢م  07/17ا ّ
ّ
إلاإعر في  27ماعؽ ّ ُ ِّ ٌُ 2017
خمم ألامغ ع٢م  155/66اإلاإعر في ً 08ىهُى  1966اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت (ميكىع في
ٗض ٫و ً ِ
الجغٍضة الغؾمُت ٖ :ضص  20لٗام  ،)2017و ٢ض ظاء في ُم ّ
ؿتهل اإلااصة ألاولى بهُٛتها الجضًضة ما ًلي ٣ً« :ىم هظا ال٣اهىن ٖلى مباصب الكغُٖت و املخا٦مت
الٗاصلت و اخترام ٦غامت و خ٣ى ١ؤلاوؿان .»....
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ّ
زم ّ
مالخٓت املخ٨مت الٗلُا للخُأ في الخّ ،٠ُُ٨
ًٚها الُغٖ ٝىه بضاعي أن الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ُمبرعة و مً ّزمت عٌٞ
الًُٗ بالىٖ ٌ٣لى هظا ألاؾاؽُٞ ،ه جٟىٍذ ّ
لخ ٤اإلاتهم في الضٞإ ًٖ هٟؿه و ج٣ضًم ُ
الد َجج اإلاىاؾبت و ٤ٞالخ٠ُُ٨
ِ
ّ
ُ
الصخُذ للىاٗ٢ت ،و هى ما ًجٗل هظه الىٓغٍت َم َدل هٓغ ٦بحر ُٞما ًسو مضي مُاب٣تها لإلجٟاُ٢اث و الٗهىص الضولُت
اإلاخٗل٣ت بد٣ى ١ؤلاوؿان بما ٞيها الخ ٤في الضٞإ في ئَاع مدا٦مت ٖاصلت ( ،)1ئط مً ُم٣خًُاث هظا الخ ٤أن ًُداٍ اإلاتهم

أي حٗضًل ًُغأ ٖلى ون ٠التهمت ختى ًُ َد ّ
ّ
ًغ صٞاٖه بما ًخماش ى و طل ٪الىن ،٠و ميكأ هظا اإلابضأ هى "الخ ٤في
ِ
ِٖلما ب ِ
الٗلم ( )Le droit à l’informationاإلاٟ٨ى ٫للمتهم ُبم٣خط ى اإلاىازُ ٤الضولُت لخ٣ى ١ؤلاوؿان ( ،)3( )2و ال ًسخل ٠ألامغ
ٖىضما ً٩ىن ً٢اء الى ٌ٣هى مً ٖاًً الخُأ في ج ٠ُُ٨الىاٗ٢ت و بحن ونٟها ّ
الصخُذ.
جهُضم م٘ مبضأ "ٞغصًت الٗ٣ىبت" ،و الظي ًأزظ ْ
هظا و ًغي ظاهب مً ال٣ٟه أن هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلاُبرعة ْ
بٗحن الاٖخباع
هىٕ الجغٍمت و نٟت ٞاٖلها ،ئط جىُىي ـ خؿب هظا ّ
الغأي ـ ٖلى ججاهل لىُْٟت ال٣اض ي في جٟغٍض الٗ٣ىبت و وػنها ْبحن
ّ
خض ْيها ألاصوى و ألا٢ص ى (ٞ ، )4الٗ٣ىبت التي ًُم ً٨اٖخباعها ُم ّبرعة مً الىاخُت ال٣اهىهُت (خؿب مٟهىم الىٓغٍت) ال ًُمً٨

ُ
اٖخباعها ٦ظل ٪مً الىاخُت الً٣اةُت ،ئط مً ٚحر اإلاؿدؿا ٙع ٌٞالًُٗ بضاعي ٢اهىهُت الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ،ألن طل٪
ًمى٘ ً٢اء اإلاىيىٕ مً جى ُ٘٢الٗ٣ىبت اإلاُالةمت للجغم بخُُٟ٨ه ّ
الصخُذٞ ،هظه الىٓغٍت وكأث في بضاًت ال٣غن  19في ّ
ْل
ِ
ّ
ّ
هٓام "الٗ٣ىباث الشابخت" ،و هي و ٤ٞهظه الخ٣ُ٣ت ٢ض ججاوػها الؼمً ،ال ؾُما و أن الىٓام الخالي للٗ٣ىباث ًبدض ٢بل
٧ل ش يء ًٖ "جٟغٍض الٗ٣ىبت" ،و هى ما ًجٗل مً هظه الىٓغٍت آلان مىظىصة في وؾِ لم ُ
ّ
ٌٗض ًُالةمها ُمُل٣ا ( .)6( )5و
ُ
لإلقاعة ٣ٞض أ ِزحرث أمام الً٣اء الٟغوس ي مؿألت مضي صؾخىعٍت أخ٩ام اإلااصة  598مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت الٟغوس ي
ُ
ُ
ُ
التي ح َٗض ألاؾاؽ اإلاٗخمض في هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلا ّبرعة ،أًً َلب صٞإ أخض املخ٩ىم ٖليهم ئخالت مل ٠الًُ٣ت أمام املجلـ
ُ ّ
الضؾخىعي الٟغوس ي بضٖىي أن هظه اإلااصة التي حٗض أؾاؽ جل ٪الىٓغٍت حك٩ل زغ٢ا لخ٣ى ١الضٞإ اإلاًمىهت باإلاباصب
ُ
ْ
اإلااصجحن  8و  16مً "ئٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان و اإلاىاًَ لٗام  "1789ال ؾُما
ألاؾاؾُت اإلاٗتر ٝبها مً ال٣ىاهحن الٟغوؿُت و
مبضأ "جٟغٍض الٗ٣ىبت"؛ ٚحر أن مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت ً٢ذ بغ ٌٞؤلاخالت ٖلى املجلـ الضؾخىعيّ ،
مإؾ َؿت ٢غاعها
ِ

1

- Bertnard de Lamy, Droit pénal constitutionnel (QPC), Revue de science criminelle et de droit penal comparé,
Année 2011 numéro 01, p 185.
2
- Michel Franchimont & Anne Jacobs & Adrien Masset, Manuel de procédure pénale, 3 ème édition, Larcier,
Bruxelles 2009, p 1172 et 1173.

ّ
أي حٗضًل ًُغأ ٖليها في ّ
 3ـ الخ ٤في ؤلاٖالم ًٖ التهمت و ًٖ ّ
أي مغخلت مً مغاخل الضٖىي الٗمىمُت ـ ختى ًخم ً٨اإلاتهم مً جدًحر صٞاٖه ـ ًجض له أؾاؾا
ُ
ُ
ًّ
٢اهىهُا في الىهىم الخالُت  :ـ اإلااصة الٗاقغة مً ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلاٗخمض مً َغ ٝالجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة بخاعٍش  ،1948/12/10و
ّ
ُ
اإلاهاصٖ ١لُه مً َغ ٝالجؼاةغ ُبمىظب اإلااصة  11مً صؾخىع ( 1963اإلايكىع في الجغٍضة الغؾمُت التي ٧اهذ جهضع آهظا ٥باللٛت الٟغوؿُت وخضهاٖ ،ضص
ًخم وكغ ّ
 64لٗام ُٞ ،1963ما لم ّ
هو ؤلاٖالن الٗالمي لخ٣ى ١ؤلاوؿان في الجغٍضة الغؾمُت) ،ـ اإلا "2" ُ٘٣مً اإلااصة الخاؾٗت مً الٗهض الضولي للخ٣ى١
ُ
ُ
اإلاضهُت و الؿُاؾُت ،اإلاٗخمض مً َغ ٝالجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة بخاعٍش  ،1966/12/16و اإلاهاصٖ ١لُه مً َغ ٝالجؼاةغ ُبمىظب اإلاغؾىم الغةاس ي
ع٢م ّ 67/89
اإلاإعر في ( 1989/05/16اإلايكىع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  20لٗام ُٞ ،1989ما جم وكغ ّ
هو الاجٟاُ٢ت الخ٣ا في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص 11
ُ
لٗام  ،)1997اإلا"3" ُ٘٣مً اإلااصة  14مً اإلاُشا ١الٗغبي لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،اإلاٗخمض مً َغ ٝمجلـ ظامٗت الضو ٫الٗغبُت بخاعٍش  ،2004/05/23و
اإلاُهاصٖ ١لُه مً َغ ٝالجؼاةغ ُبمىظب اإلاغؾىم الغةاس ي ع٢م ّ 62/06
اإلاإعر في ( 2006/02/11اإلايكىع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  08لٗام .)2006
 4ـ دمحم ؾُٗض همىع ،اإلاغظ٘ ّ
الؿاب ،٤م .594
- Jaques boré & Louis Boré, op.cit; p 373.

 6ـ ُأهٓغ أًًا في هظا ّ
الهضص :

Bertnard de Lamy, op.cit; p 185.
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ٖلى أن اإلاؿألت اإلاُغوخت مً َغ ٝالضٞإ ال ج٨دس ي َابٗا ًّ
ظاصا٧ ،ىنها ال جىا٢ل اإلااصة  598مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث
ّ
الجؼاةُت ،و ّئهما جىا٢ل "هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلاُ ّبرعة" التي ّ
ّ
الىو الؿال ٠الظ٦غ (.)1
جم ويٗها اؾدىاصا ئلى
 2.2.2ـ حعارض الىظزيت مع مصلحت العزف املذوي في بعض ألاحىال :و ًٓهغ طل ٪في الخالت التي ًًُٗ ٞيها اإلاضعي
اإلاضوي بالى ٌ٣ئلى ظاهب اإلاتهم املخ٩ىم ٖلُهٞ ،اطا جبحن للمد٨مت الٗلُا ٖضم صخت الخ ٠ُُ٨الظي جم ئيٟاؤه ٖلى
الىاٗ٢ت و أن الخ ٠ُُ٨الصخُذ أ٦ثر ِقضة مً هاخُت الٗ٣ىبت ،و م٘ طل٢ ٪غعث ع ٌٞالًُٗ بضٖىي أن الٗ٣ىبت اإلا٣ط ي
بها ُمبرعة َاإلاا ٧اهذ في هُا ١خض ّي الىو ال٣اهىوي الىاظب الخُبُٞ ،٤انها بهيُٗها هظا ج٩ىن ٢ض ٞىجذ ٖلى اإلاضعي اإلاضوي
ّ
للًغع الظي لخ٣ت ٖلى أؾاؽ الخ ٠ُُ٨الصخُذ ألا٦ثر قضة؛ ئط مً اإلاٗلىم أن
ٞغنت اؾخٟاصجه مً الخ٣ضًغ الخ٣ُ٣ي
ج٣ضًغ ال٣اض ي ّ
للًغع الىاش ئ ًٖ "ظىدت الجغح الٗمضي" مشال ٢ض ًسخل ًٖ ٠ج٣ضًغه بمىاؾبت "مسالٟت الجغح ٚحر
الٗمضي"٦ ،ما أن ج٣ضًغه ّ
للًغع ًٖ "ظىدت الىهب" ًسخل ًٖ ٠ج٣ضًغه في "ظىدت زُاهت ألاماهت" ،و ه٨ظا؛ و ًًُُ٠

ظاهب مً ال٣ٟه ( )2أن ٖضم ه ٌ٣ال٣غاع اإلاُٗىن ُٞه عٚم وظىص زُأ في ج ٠ُُ٨ئخضي الى٢ات٘ اإلايؿىبت للمتهم (في خا٫
مخابٗخه بٗضة ظغاةم و جبرةخه مً ئخضاها) ّ
ًإصي أًًا ئلى ؤلايغاع بمهلخت اإلاضعي اإلاضوي ،طل ٪أن ُ٢مت الخٗىٌٍ الظي
ِ
ًُد٨م به ٖاصة ًٖ ٖضة ظغاةم ً٩ىن أ٦بر مً خُض اإلا٣ضاع.
ّ
 3.2.2ـ حعارض الىظزيت مع مصلحت ّ
عامت جخعلم بلىاعذ الاخخصاص الىىعي  :ئن ازخهام ظهاث الخ٨م
الجؼاةُت بالىٓغ في الضٖاوي اإلاُغوخت أمامها ًد٨مه ٢ىاٖض ٢اهىهُت مً الىٓام الٗام ،و ال ًجىػ ُمسالٟتها ألنها ُم٣غعة
ّ
ًترجب ٖلى ٖضم ُمغاٖاتها ظؼاء ئظغ ٌّ
اتي ًتراوح ما ْبحن الاوٗضام و البُالن
لخىُٓم الجهاث الً٣اةُت و خؿً ؾحرها ،و
(خؿب الخالت) ،و "٢اٖضة الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" ما هي ئال هدُجت لهغامت ٢ىاٖض الازخهام الىىعي؛ و جُبُ٤
هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلاُبرعة ًيخج ٖىه في بٌٗ ألاخىا ٫اإلاُهاص٢ت ّ
الًمىُت لً٣اء الىٖ ٌ٣لى زغ٢ ١ىاٖض الازخهام الىىعي،
و طلٖ ٪ىضما ً٩ىن الخّ ٠ُُ٨
الصخُذ للىاٗ٢ت هى "ظىدت" و ؤلاصاهت ّ
جخم ٖلى أؾاؽ مسالٟت أو الٗ٨ـ ،أو أن ً٩ىن
الخ ٠ُُ٨الصخُذ هى "ظىاًت" و ْ
جد ُ
هل ؤلاصاهت ٖلى أؾاؽ "ظىدت" أو الٗ٨ـ.

َّ
خصىصيت الخعأ في جكييف الى اكعت  :ئن الخُأ في ج ٠ُُ٨الىاٗ٢ت الجؼاةُت ٌُٗض
 4.2.2ـ حعارض الىظزيت مع
ٖام؛ و هظه الغ٢ابت هي في ّ
مؿألت ٢اهىهُت ،و بالخالي ًسً٘ لغ٢ابت ً٢اء الى٦ ٌ٣مبضأ ّ
خض طاتها مً يماهاث جُبُ٤
ِ

٢اٖضة "الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" ،ئط ًُمُ ً٨بم٣خًاها للمد٨مت الٗلُا جضاعّ ٥
أي زُأ في الخ ٠ُُ٨و ال٨كٖ ٠ىه ،و
الخمهُض إلنالخه ًٖ َغٍ ٤ه ٌ٣الخ٨م أو ال٣غاع و ئخالت اإلال ٠ئلى هٟـ الجهت الً٣اةُت لخىٓغ ُٞه بدكُ٨لت ُمٛاًغة
ّ
ٖمال ب ُم٣خًُاث ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  523مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُتٖ ،لى أؾاؽ أن ألامغ ًخٗل ٤ئما بالخُأ في
جُبُ ٤ال٣اهىن أو بمسالٟخه ،و ٦الهما مً أوظه الًُٗ بالى ٌ٣و٣ٞا إلا٣خًُاث اإلاّ ُ٘٣
الؿاب٘ مً اإلااصة  500مً طاث
ّ
ال٣اهىن؛ ٦ما ههذ ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة  500الؿالٟت الظ٦غ ٖلى أن املخ٨مت الٗلُا ُملؼمت بازاعة أوظه الًُٗ (بما
ّ
ًّ
جل٣اةُا (في ألاخىا ٫التي ال ًُشحرها ٞيها الخهم الُاًٖ)؛ و جُبُ ٤هٓغٍت
ٞيها مسالٟت ال٣اهىن أو الخُأ في جُبُ٣ه) و لى
 1ـ ٢غاع الٛغٞت الجىاةُت بمد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت ع٢م ّ ، 12024
اإلاإعر في ّ ،)09-87 .651( 2010/05/19جم الاَالٕ ٖلُه مً َغٞىا بخاعٍش 2021/06/13
في اإلاى ٘٢الال٨ترووي ّ
الغؾمي ملخ٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت الخالي :
www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/cour_cassation_3643/code_procédure_16534.html
- Jacques boré & Louis Boré, op.cit; p 373.
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ُ َّ
ّ
نظري ة العقوبة امل رب رة ،و قاعدة "االلتسام بتكييف الواقعة"  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باليلية معمر /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زواقري الطاهر
ىؾ٘ ُٞه صون ّ
الٗ٣ىبت اإلاُبرعة بمٟهىمها الً٣اتي اإلاُ ّ
ق ٪حٗاعيا ُمٗخبرا م٘ أخ٩ام اإلااصة  ،500و بالخالي حٗاعيا م٘
م٣خًُاث ٢اٖضة "الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت"ًٞ ،ال ًٖ حٗاعيه ّ
البحن م٘ ئخضي أهم اإلاهام ألانُلت للمد٨مت الٗلُا ـ ئن
ِ
ّ
ّ
مهمت ّ
أهمها ٖلى الاَال ١ـ ،أال و هي ّ
لم جّ ً٨
ّ
الؿهغ ٖلى ُمغا٢بت الخُبُ ٤الصخُذ لل٣اهىن و ج٣ىٍم أي زُا في هظا الكأن،
ُ ّ
٣ىمت لألخ٩ام و ال٣غاعاث الً٣اةُت التي جهضعها ُمسخل ٠املخا٦م و املجالـ الً٣اةُت َب٣ا
و طل ٪باٖخباعها الهُئت اإلا ِ
ْ
ال٣ٟغجحن ألاولى و الشالشت مً اإلااصة  179مً الضؾخىع ( ،)1و ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة الشالشت مً ال٣اهىن
إلا٣خًُاث
اإلاإعر في ً 26ىلُى  2011الظي ًُ ّ
الًٗىي ع٢م ّ 12/11
دضص جىُٓم املخ٨مت الٗلُا و ٖملها و ازخهاناتها ()2؛ ٦ما أن
حٗاعى الىٓغٍت م٘ زهىنُت الخُأ في ج ٠ُُ٨الىاٗ٢ت ًَٓهغ أًًا مً زال ٫جىاً٢ها م٘ ُم٣خًُاث مبضأ "قغُٖت
ّ ّ
زمغة طل٪
الخجغٍم و الٗ٣اب" ،ئط ًدىػ الخ٨م اإلاكىب بُٗب الخُأ في الخ٢ ٠ُُ٨ىة الص يء اإلا٣ط ّي ُٞه٩ُٞ ،ىن مً ِ
الخطخُت بمبضأ الكغُٖت مً أظل اإلاالءمت ًٖ َغٍ ٤ئ٢غاع ُخ٨م ُمسال ٠لل٣اهىن و ُمىُىٍا ٖلى زُا ٢ض ً٩ىن ٞاخكا في

بٌٗ ألاخُان (.)3

خاجمت :
ُ
عٚم أن اإلااصة  502مً ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ّ
ههذ ٖلى أن "الخُأ في ط٦غ الىو ال٣اهىوي اإلاؿدكهض به لخضُٖم
ّ
َُ
ّ
ُ ّ
٣غ ُع هٟـ الٗ٣ىبت املخ٩ىم بها ،ئال أن ً٢اء املخ٨مت
ؤلاصاهت" ال ً٩ىن وظها للى ٌ٣متى ٧ان الىو الظي جسل ٠جُبُ٣ه ً ِ
ُ
ُ
الٗلُا ـ و ٖلى َه ْض ِي ً٢اء مد٨مت الى ٌ٣الٟغوؿُت ـ ٌؿدىض ئلى اإلاٟهىم اإلاىؾ٘ لىٓغٍت الٗ٣ىبت اإلابرعة الؾدبٗاص أوظه
ُ ّ
خٗل٣ت بالخُأ في ج ٠ُُ٨الى٢ات٘ ،و هى اإلاٟهىم الظي ًُ َ
لخُ ٤بم٣خًاه ُخ٨م اإلااصة ّ 502
الؿالٟت الظ٦غ
الًُٗ بالى ٌ٣اإلا
ُ ّ
ّ
د٤٣
(التي ج٣ابلها اإلااصة  598مً ال٣اهىن الٟغوس ي) ئلى أخىا ٫أزغي ال حكملها خغُٞت
الىو؛ و هظا الخىؾ٘ و ئن ٧ان ً ِ
ّ
جخٗل ٤بخجىب ئَالت أمض الخهىمت الجىاةُت و الا٢خهاص في ؤلاظغاءاث و جسّ ٠ُٟ
الًٖ ِٛلى مغ٤ٞ
ٞىاةض ٖملُت
ِ
ُ
الً٣اءٞ ،اهه و في اإلا٣ابل ْ
ًه ُضم م٘ ئخضي أهم ال٣ىاٖض التي جد٨م الً٣اء الجؼاتي ،أال و هي ٢اٖضة "الالتزام بخ٠ُُ٨
الؿلُم لل٣اهىنٞ ،ان جُبُ٣ها ـ في ّ
الىاٗ٢ت" ،و التي و ًٞال ًٖ ٧ىنها مً م٣خًُاث الخُبُّ ٤
خض طاجه ـ ٌُ َٗض يماهت
ِ
خ ٤هظا ألازحر أن ال جخم ئصاهخه بٟٗل ًُ ْ
أؾاؾُت لهالر اإلاتهم ،ئط مً ّ
ً َٟى ٖلُه جُُٟ٨ا ٚحر جُُٟ٨ه ال٣اهىوي ّ
الؿلُم ،هظه
ِ
ِ
ِ
٣ىماث مبضأ "املخا٦مت الٗاصلت" ،و الظي ّ
ُ ّ
جُىع ُلُهبذ مً أهم خ٣ى ١الاوؿان
الًماهت التي أنبدذ الُىم مً م ِ
ّ
ّ
ًخم ّ
هو اإلااصة ّ 502
الخ ُ
اللهُ٣ت بصخهه؛ و مً هظا اإلاىُلٞ ٤اهىا ه٣ترح أن ّ
ٗامل م٘ ّ
الؿال ٠الظ٦غ مً َغٝ
ِ
ّ
ّ
ُمؿدكاعي املخ٨مت الٗلُا في الخضوص ّ
الً ُّ٣ت التي ظاء بها مبىاه اللٛىي ،صون جىؾ٘ ُمٟغٍ أو ُمٛاالة ُم ِسلت ،و طل ٪بك٩ل
ُ
ًخم مً زالله ّ
الخىْ ٤ُٞبحن الاٖخباعاث الٗملُت مً ظهت (و هي الاٖخباعاث التي ٢امذ ٖلى أؾاؾها هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلا ّبرعة) ،و
ْبحن مهلخت املخ٩ىم ٖلُه و خ٣ه في الضٞإ مً ظهت زاهُت ،و ْبحن الىخاةج ال٣اهىهُت ل٣اٖضة "الالتزام بخ ٠ُُ٨الىاٗ٢ت" مً
ْ
ُ
الخ َحرة ئن قاءوا ٗٞلىا و ئن ُ
قاءوا جغ٧ىا ،بل هم
ظهت زالشت ،و هم (أي مؿدكاعو املخ٨مت الٗلُا) لِؿىا في طلٖ ٪لى ِ

ّ
جمشل املخ٨مت الٗلُا الهُئت اإلاُ ّ
٣ىمت ألٖما ٫املجالـ الً٣اةُت و املخا٦م» ،زم ظاء في ال٣ٟغة الشالشت مً طاث اإلااصة « :جًمً
 1ـ ظاء في ال٣ٟغة ألاولى منها « :
املخ٨مت الٗلُا و مجلـ الضولت جىخُض الاظتهاص الً٣اتي في ظمُ٘ أهداء البالص ،و ٌؿهغان ٖلى اخترام ال٣اهىن».
ُ
 2ـ هظا ال٣اهىن ميكىع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  42لٗام  ،2011و ٢ض ظاء في ال٣ٟغة الشاهُت مً اإلااصة الشالشت مىه ما ًلي « :جماعؽ املخ٨مت الٗلُا الغ٢ابت
ٖلى ألاوامغ و ألاخ٩ام و ال٣غاعاث الً٣اةُت مً خُض جُبُ٣ها الؿلُم لل٣اهىن ،و اخترامها ألق٩ا ٫و ٢ىاٖض ؤلاظغاءاث».
 3ـ خامض الكغٍ ،٠اإلاغظ٘ ّ
الؿاب ،٤م .386
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ُ َّ
ّ
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باليلية معمر /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زواقري الطاهر
بىو ال٣اهىن الًٗىي ع٢م ٖ( 12/11لى الىدى ّ
بىو الضؾخىع و ّ
ُملؼمىن بظلّ ٪
الؿال ٠بُاهه)؛ ٞمد٨مت الىٌ٣
ُ
ّ
ًّ
ّ
اؾخ٣غ ً٢اؤها مإزغا،
جضعٍجُا ،ئلى أن
الٟغوؿُت (و هي الىؾِ الظي وكأث ُٞه هٓغٍت الٗ٣ىبت اإلا ّبرعة) أزظث في هجغها
و بالخدضًض مىظ ٖام ٖ 2009لى ٖضم ألازظ باإلاٟهىم اإلاُى ّؾ٘ لها؛ و َ
الخض مً ججاوػ اإلاٗنى الخغفي للماصة ّ 502
الؿالٟت
ُ ّ
ّ
خُلباث "الخ ٤في مدا٦مت ٖاصلت" ،و َألن ّ
ًإصي طل ٪ئلى ئَالت أمض الخهىمت زحر مً
الظ٦غ مً قأهه أن ًٟ٨ل للمتهم م
ِ
أن ُت ْه َضع خ٣ى٢ه و زحر مً أن ً٨دؿب خ٨م أو ٢غاع مكىب بُٗب في الخّ ٠ُُ٨
٢ىة الص يء اإلا٣ط ي ُٞه ،ئط الٛاًت التي

ُ
الً٣اء الجؼاتي ُٖ ُمىما هي اإلاىاػهت صوما ْبحن "خ ٤الضولت في جى ُ٘٢الٗ٣اب" و ْبحن "خ٣ى ١اإلاتهم و
ًيبغي أن ً٣ىم ٖليها
الًماهاث اإلاُ ّ
٣غعة له ٢اهىها".
كائمت املزاجع:
ً ّ
ّأوال ـ باللغت العزبيت )I( :الكخب :

 1ـ أخمض ٞخحي ؾغوع ،الىؾُِ في ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاةُت ،الُبٗت  ،8صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة .2012
ّ
اإلاُلب ،اإلاىؾىٖت الجىاةُت الخضًشت في قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاةُت ،الجؼء ّ
الغاب٘ ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي
 2ـ ئيهاب ٖبض
لإلنضاعاث ال٣اهىهُت ،ال٣اهغة 2010.
 3ـ باؾم قهاب ،حٗضص الجغاةم و آزاعه ؤلاظغاةُت و الٗ٣ابُت ـ صعاؾت م٣اعهت ـ  Berti Édition ،الجؼاةغ .2011
 4ـ ظُاللي بٛضاصي ،ؤلاظتهاص الً٣اتي في اإلاىاص الجؼاةُت ،الجؼء ألاو ،٫الضًىان الىَني لألقٛا ٫التربىٍت ،الجؼاةغ .2002
 5ـ ظُاللي بٛضاصي ،ؤلاظتهاص الً٣اتي في اإلاىاص الجؼاةُت ،الجؼء الشالض الضًىان الىَني لألقٛا ٫التربىٍت ،الجؼاةغ .2006
ّ
الًُٗ ّ
ّ
الجىاةُت ،الجؼء ألاو ،٫الُبٗت الشاهُت ،اإلاغ٦ؼ ال٣ىمي
بالى ٌ٣في اإلاىاص
 6ـ خامض الكغٍ ،٠الىؾُِ في
لإلنضاعاث ال٣اهىهُت ،ال٣اهغة ،صون ؾىت اليكغ.
 7ـ خؿً الجىزضاع  ،قغح ٢اهىن أنى ٫املخا٦ماث الجؼاةُت  ،الُبٗت الشاهُت  ،م٨خبت صاع الش٣اٞت لليكغ

و

الخىػَٖ٘ ،مان .1997
 8ـ ٖبض اإلاىٗم خؿني ،اإلاىؾىٖت اإلااؾُت لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت التي ٢غعتها مد٨مت الى ٌ٣اإلاهغٍت ،الجؼء الٗاقغ ،مغ٦ؼ
خؿني للضعاؾاث و الاؾدكاعاث ال٣اهىهُت و املخاماة ،مهغ ،صون ؾىت الُب٘.
 9ـ ٖلى ػ٧ي الٗغابي ب ،٪الً٣اء الجىاتي ،الجؼء الشاوي ٢ :اهىن جد ٤ُ٣الجىاًاث ،الُبٗت ألاولى ،مُبٗت صاع ال٨خب
اإلاهغٍت ،ال٣اهغة .1926
 10ـ ٖلي ٖبض ال٣اصع ال٣هىجي ،قغح ٢اهىن أنى ٫املخا٦ماث الجؼاةُت (صعاؾت م٣اعهت) ،ال٨خاب الشاوي ،ميكىعاث الخلبي
الخ٣ىُ٢ت ،بحروث .2007
 11ـ ٞىػٍت ٖبض الؿخاع ،قغح ٢اهىن ؤلاظغاءاث الجىاةُت ،الُبٗت الشالشت ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة .2010
 12ـ مأمىن ؾالمت ،ؤلاظغاءاث الجىاةُت في الدكغَ٘ اإلاهغي ،الجؼء الشاوي ،صاع ال٨ٟغ الٗغبي ،ال٣اهغة صون ؾىت الُب٘.
 13ـ دمحم ؾُٗض همىع ،أنى ٫ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ،قغح ل٣اهىن أنى ٫املخا٦ماث الجؼاةُت ،الُبٗت ألاولى ،صاع الش٣اٞت
لليكغ و الخىػَٖ٘ ،مان.2005 ،
 14ـ هبُل ن٣غً٢ ،اء املخ٨مت الٗلُا في ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ،الجؼء الشاوي ،صاع الهضيٖ ،حن ملُلت .2008
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َّ ُ
ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/ " و قاعدة "االلتسام بتكييف الواقعة،نظري ة العقوبة امل رب رة
 زواقري الطاهر/  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/باليلية معمر
ّ )II(
: الزسائل الجامعيت

ُ
،١ى٣لُت الخ٧ ،اهىن الٗام٣غة ماظؿخحر في ال٦ مظ،اعهت٣ صعاؾت م،ىبت اإلابرعة٣ٗ هٓغٍت ال، ـ أخمض ٖالم ابغاهُم ياهغ1
.2016 ،ؼةٚ ،ظامٗت ألاػهغ
.2010 ىضعٍت٨ ؤلاؾ، صاع اإلاُبىٖاث الجامُٗت،خىعاه٦ عؾالت ص،ٗت ؤلاظغامُت٢ الىا٠ُُ٨ ج، ـ دمحم ٖلي ؾىٍلم2
: ) امللاالثIII(
 و١ى٣ ميكىع في مجلت الخ٫ا٣ م،٘ات٢ الى٠ُُ٨اض ي الجؼاتي في ئٖاصة ج٣ ؾلُت ال،غي و مٗمغ بالًلُت٢ ـ الُاهغ ػوا1
.2019  ظىان،12  الٗضص،غوع زيكلتٛ ظامٗت ٖباؽ ل،الٗلىم الؿُاؾُت

ّ ُ
6  ٖضص،14  املجلض،١ الٗغا، ميكىع في مجلت ظامٗت بابل للٗلىم ؤلاوؿاهُت٫ا٣ م،ىبت اإلابرعة٣ٗ ال،٠اػي خىىن زلٚ  ـ2
.2007 لٗام
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ّ
ً
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جرائم الجمع غيراإلاشروع للمعؼياث الشخصيت الركميت في الدشريع الجسائري
Crimes of illegal collection of digital personal data In Algerian legislation


قغٍض عوابذ
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:ملخص
ّ
ّ ئص ًاًا مىه لالهتهاًاث املحخملت
ّ
 جضزل اإلاشغع الجؼاةغي مً أظل جىظُم وجأؾحر اإلاػالجت آلالُت،الخاضت
غض الحُاة
ع
ُ
ّ  اإلا،18-07 للبُاهاث الصخطُت لألقغاص بمىظب الهاهىن عنم
خُض ًػمً َظا الهاهىن خماًت. 2018  ًىهُى10 إعر في

ّ لألشخاص
ّ ،غض ججمُؼ ومػالجت بُاهاتهم الصخطُت بؿغٍهت ؾحر ناهىهُت
وٍهغع واظب الشكاقُت قُما ًخػلو باؾخسضام
ّ
لظلَ نض ًهؼ ظمؼ اإلاػؿُاث الصخطُت جدذ. وٍىظ غلى غهىباث ظؼاةُت في خالت غضم الامخشاُ ألخٍامه
.َظٍ البُاهاث
ّ
ً ن
ّ ؾاةلت َظٍ ألاخٍام الجؼاةُت التي
 بأن جٍى ؾغنا جضلِؿُت أوؾحر مشغوغت أو،جهغع ججغٍماث جخػلو بىؾاةل غملُت الجمؼ
ً
ممىىغا مً الجمؼ
 بأن ًٍىن مػمىنها، وججغٍماث أزغي جخػلو بمىغىع الجمؼ،ؾحر هؼيهت أو ّجمذ عؾم اغتراع اإلاػني
ّ ،ومحز بحن الجغاةم في غهىباتها
ّ .الحؿاؾت
ّ  وَى اإلاػؿُاث الجؼاةُت واإلاػؿُاث،واإلاػالجت
.ألنها جخكاوث في زؿىعتها
. مػؿُاث شخطُت؛ الجمؼ؛ هؼاَت؛ خو الاغتراع؛ مػؿُاث خؿاؾت: الكلماث اإلافخاحيت
Abstract:
Aware of potential violations against private life, the Algerian legislator intervened to
organize and frame the automated processing of personal data for individuals under Law No.
18-07.This law guarantees the protection of persons against the collection and processing of
their personal data, and establishes the duty of transparency regarding the use of this data. It
provides criminal penalties for failure to comply with its provisions.
Therefore, the collection of personal data may fall under the penalty of these penal
provisions that establish criminal offenses related to the means of the collection process, by
being fraudulent, unlawful, or unfair methods, despite the objection of the person concerned,
and other criminal offenses related to the subject of the collection, that its content is
prohibited from collection and treatment, which is the data Penalty and sensitive data. He
distinguished between crimes in their penalties, because they vary in severity.
Keywords: Personal data; Collection; loyalty,right of opposition; sensitive data.
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ملذمت:

ئطا ًاهذ جٌىىلىظُا ؤلاغالم والاجطاُ ُج ّ
هضم زضماث ظلُلت للمىاؾً ،بما ّ
جإصًه مً صوع َام غلى اإلاؿخىي

الانخطاصي في خُاة ألاشخاص واإلاإؾؿاث مً زالُ جباصُ اإلاػلىماث وخغيت ألامىاُ ،قُيبغي أن ال جمـ بهىٍخه
ّ
ّ
الخاضت وخغٍاجه الكغصًت ،بل ًجب جىقحر آلُاث لحماًخه في مجاُ اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث اإلاخػلهت
الصخطُه وخُاجه
ّ
وإال ّ
قان ّ
أي قػل ًُطِب َظا املجاُ الشَ أن جٍىن له جضاغُاث اظخماغُت وانخطاصًت زؿحرة.
بصخطه،
ّ
قمً بحن املخاؾغ التي ّ
الخاضت والحغٍاث الكغصًت ،جلَ الاهدغاقاث واإلاكاؾض الىاظمت غً
جمـ الحو في الحُاة
ؾىء اؾخسضام وؾاةل ّ
الخهضم الػلمي في مجاُ ؤلاغالم آلالي ،خُض ّ
ًخجه ألاقغاص ئلى عنمىت اليشاؽ واإلاهام وجسؼًٍ وجباصُ
اإلاػلىماث بشٍل ُمؿخمغ غبر الاهترهذ ،ؾىاء باعاصتهم مً زالُ الضعصشت أو اعجُاص اإلاىخضًاث ،أو ضكداث الكِؿبىى
واإلاؿىجغ أو البرًض ؤلالٌترووي ،أوبشٍل ؾحر ئعاصي مً زالُ ازترام غىاوٍنهم ؤلالٌتروهُت.
ولظلَ بضأ الاَخمام بػىطغ خماًت البُاهاث الغنمُت وغمان أمنها وؾالمتها مً الخؿُحر والؿغنت وؤلاقشاء ،ومً
املخاؾغ والتهضًضاث الضازلُت والخاعظُت في ظل ظهىع نغاضىت الشبٍاث الظًً ججاوػوا ألاَضاف الخؿكلُت ئلى أَضاف
ؾُاؾُت واظخماغُت وججاعٍت (.)1
خغى الجهىص الضولُت والىؾىُت هدى ئضضاع هطىص ناهىهُت ُ
وَظا ما ّ
جد ّض مً اهتهاى َظٍ الخطىضُت وحػمل غلى
خماًتها ،ومىاػهتها مؼ خاظت املجخمؼ لجمؼ وجسؼًٍ ومػالجت َظا الىىع مً البُاهاث.
ً
قكي ؾىت  1989جبيذ ألامم اإلاخدضة صلُال ًخػلو باؾخسضام الحىؾبت في غملُت جضنُو البُاهاث الصخطُت ،وفي
ؾىت  1999أضضعث الجمػُت الػامت صلُل جىظُم الاؾخسضام آلالي للبُاهاث الصخطُت ،وفي ً 18ىاًغ  2013أضضعث
الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة نغاعاَا بشأن الخطىضُت في الػطغ الغنمي ،ونض ظاء الهغاع ًُبحن الهلو الشضًض بشأن
الهضعة اإلاخىامُت للمإؾؿاث الحٍىمُت للىضىُ ئلى زطىضُاث ألاقغاص ،وفي َظا ّ
الطضص ظاء الهغاع للخأيُض غلى خو
ألاقغاص في الخطىضُت في ظل الخهضم الخٌىىلىجيّ ،
وأن طاث الحهىم التي جشبذ لألقغاص في زاعط هؿام ؤلاهترهذ ًجب أن

جٍىن مدمُت غلى ؤلاهترهذ بما قيها الحو في الخطىضُت (.)2
ّ
ّ
ّ
وجمشلذ الحماًت في مجمىغت أخٍام مً الىاخُت الخهىُت وؤلاصاعٍت والجؼاةُت ،جإيض غلى غغوعة جىقغ اإلاشغوغُت في
ً
ًل مغخلت مً مغاخل مػالجت البُاهاث الصخطُت آلُا ،وفي ئًطاُ َظٍ البُاهاث الى الؿحر .خُض جهخط ي اإلاشغوغُت أن
ً
ّ
اؾدىاصا لهاهىن.
ًخم ظمؼ وجسؼًٍ البُاهاث الصخطُت بىاء غلى مىاقهت الصخظ اإلاػني أو
في الجؼاةغ ضضع ناهىن خماًت ألاشخاص الؿبُػُحن في مجاُ مػالجت اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي وَى
الهاهىن عنم  07-18بخاعٍش ً 10ىهُى  .)3(2018ونض ظاء َظا الهاهىن بشٍل ُمخأزغ غً بػؼ ُ
الضوُ اإلاؿاعبُت مشل جىوـ

) (1سفيان مىيغر ،دليل اخخبارالاختراق ،صاع َىمت ،للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،الجؼاةغ ،2005 ،ص.7
ّ
) (2زييب دمحم جميل الظىاوي " ،الحماًت اللاهوهيت للخصوصيت على الاهترهذ في ظل الجهود الذوليت والذاخليت" ،مجلت مغيؼ ظُل للبدض الػلمي
زاص باإلاإجمغ الضولي املحٌم خىُ الخطىضُت في مجخمؼ اإلاػلىماجُت بلبىان  – 19و 20ظىٍلُت  ،2019غضص  26لؿىت  2019ؾغابلـ لبىان ،ص .28
) (3ناهىن خماًت ألاشخاص الؿبُػُحن في مجاُ مػالجت اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي ،الهاهىن عنم ّ 07-18
اإلاإعر في 25عمػان غام  1439اإلاىاقو
ً 10ىهُى  ،2018الجغٍضة الغؾمُت غضص  34فيً 10ىهُى .2018
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ؾىت  )1(2004واإلاؿغب ؾىت  ،)2(2009وغً قغوؿا بمىظب الهاهىنّ 17-78
اإلاإعر في 6ظاهكي  1978اإلاُ ّ
ؿمى " ناهىن
ّ
اإلاػلىماجُت والحغٍت " ،وفي 5ظاهكي  1988ضضع الهاهىن  19-88اإلاخػلو بالؿش في ؤلاغالم آلالي ،بػض اإلاطاصنت غلى
اجكانُت ؾتراؾبىعؽ لحماًت اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي في  26ظاهكي .)3(1981
ّ
هظم الهاهىن الجؼاةغي  07-18خماًت البُاهاث الصخطُت اإلاػالجت ً
آلُا بأخٍام ّ
جػمىذ الجاهب الخهني وؤلاصاعي
والجؼاتي ،غمً ؾ ّخت أبىابّ .
قخٌكل بخأؾحر غملُاث جباصُ اإلاػؿُاث باؾاعًٍ ناهىهُحن َما :ؤلاؾاع اإلاإؾؿاحي اإلاخمشل في
ِ
ُ
الؿلؿت الىؾىُت لحماًت اإلاػؿُاث الصخطُت وؤلاؾاع ؤلاظغاتي إلاغانبت اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت في جىكُظ التزامخه.
ّ
اإلاخػلو باألخٍام ؤلاصاعٍت والجؼاةُت مً َظا الهاهىن ،قغع اإلاُ ّ
شغع
وبمىظب الكطل الشالض مً الباب الؿاصؽ
ً
ُ
قىظ غلى ؾاةكت مً الجغاةم اإلاغجٌبت ج ّ
آلُا أو ً
ّ
ماًت ظؼاةُت للمػؿُاث الصخطُت اإلاػالجت ً
هؿم ئلى
ًضوٍا،
الجؼاةغي ِخ
ّ
ُ
ُ
ً
الشاهُا باوشاء اإلاػالجت ،والكئت الشالشت باالؾخؿالُ ؾحر اإلاشغوع
زالزت قئاث ،جخػلو الكئت ألاولى بجمؼ اإلاػؿُاث ،والكئت
ُ
للمػؿُاث اإلاػالجت وجدغٍل الؿاًت منها ،وَظا غمً اإلاىاص  54ئلى.74
جهخطغ الض اؾت في َظٍ اإلاضازلت غلى املخالكاث اإلاغجٌبت أزىاء الخجمُؼّ ،
ألن أيثر الجغاةم التي ّ
جٌغؽ الغنابت غلى
ع
ّ
اإلاخػلهت بػملُت ججمُؼ البُاهاث الغنمُت ّ
اإلاىظهت للخسؼًٍ في اإلالل الغنمي ،خُض
ئوشاء مػالجت آلُت للمػؿُاث هي
ُج ّ
غهىباث عاصغت غىضما جٍىن غملُت الجمؼ ؾحر شغغُت.
سطظ الهىاهحن في صوُ الػالم
ِ
ُ ّ ّ
ّ
ّ
هغعة أهه
خُض هطذ اإلااصة الخاؾػت مً الهاهىن  07-18غلى اإلاباصب التي ًيبغي اخترامها في غملُت الجمؼ واإلاػالجت ،م ِ
جمػت لؿاًاث ُم ّ
ًجب أن جٍىن اإلاػؿُاث الصخطُت ُمػالجت بؿغٍهت مشغوغت وهؼيهت ،وأن جٍىن ُم ّ
دضصة وواضحت ،وأن ال
ُ َ
الخ ًها بؿغٍهت جدىافى مؼ َظٍ الؿاًاث .قهي ئطن زالر مباصب جخمشل في اإلاشغوغُت والجزاَت وجدضًض الؿاًاث ،ومً َىا
حػالج ِ
جٍىن ُمسالكتها ضىعة للغيً ّ
اإلااصي لجغٍمت ظمؼ اإلاػؿُاث بؿغم ؾحر مشغوغت.
جدىاوُ َظٍ الضعاؾت ضىع ظغاةم الجمؼ ؾحر اإلاشغوع للمػؿُاث الصخطُت والػهىباث اإلاُ ّ
هغعة لها ،مً أظل بُان ئلى
ً
ئلٌتروهُا غلى
أي مضي اؾخؿاغذ اإلاىظىمت الدشغَػُت الجىاةُت في الهاهىن  07-18جىقحر خماًت ظؼاةُت للبُاهاث اإلاػالجت
اإلاؿخىي اإلاىغىعي.

وحػالج ؤلاشٍالُت هؼاق سياست الخجريم والعلاب اإلاُ ّ
لررة لخأمين حماًت جسائيت للمعؼياث الشخصيت اإلاعالجت

ً
آليا مً مخاػر الخجميع غيراإلاشروع في الدشريع الجسائري.
ّ
ّ
ًخم مىانشت َظا اإلاىغىع في ئؾاع مهاعن مؼ بػؼ الدشغَػاث الؿغبُت والػغبُت مً زالُ الخؿت الخالُت:

اإلابحث ّ
ألاول :صورجرائم الجمع غيراإلاشروع للمعؼياث راث الؼابع الشخص ي
اإلاؿلب ّ
ألاوُ :الخجغٍم اإلاُ ّ
ىطب غلى مىغىع الجمؼ (اإلاػؿُاث الصخطُت الغنمُت)
ّ
اإلاىطب غلى ؾغم ظمؼ اإلاػؿُاث الصخطُت الغنمُت
اإلاؿلب الشاوي :الخجغٍم

) (1الهاهىن ألاؾاس ي غضص  63لؿىت 2004مإعر في  27ظىٍلُت ً 2004خػلو بدماًت اإلاػؿُاث الصخطُت .الغاةض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ،غضص ،61
بخاعٍش الجمػت  12ظىاصي الشاهُت  1425اإلاىاقو 30ظىٍلُت .2004
) (2ظهحر شغٍل عنم  1.09.15ضاصع في  22مً ضكغ 1430اإلاىاقو 18قبراًغ  2009بدىكُظ الهاهىن عنم  08-09اإلاخػلو بدماًت ألاشخاص الظاجُحن ججاٍ
مػالجت اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي ،ظغٍضة عؾمُت غضص  5711بخاعٍش  27ضكغ  1430اإلاىاقو  23قبراًغ. 2009
(3) Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Manuel de droit pénal spécial, 3e éd CUJAS, Paris, 2044,p232.
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اإلابحث الثاوي :العلوبت اإلاُ ّ
لررة لجرائم الجمع غيراإلاشروع للمعؼياث راث الؼابع الشخص ي
اإلاؿلب ّ
ألاوُ :الػهىبت اإلاُ ّ
هغعة في الهاهىن الكغوس ي وبػؼ الضوُ اإلاؿاعبُت
اإلاؿلب الشاوي :الػهىبت اإلاُ ّ
هغعة في الهاهىن الجؼاةغي

اإلابحث ّ
ألاول :صورجرائم الجمع غيراإلاشروع للمعؼياث راث الؼابع الشخص ي

ً
مشغوغا ًيبغي أن ٌؿخجُب لىىغحن مً الالتزاماث وَما :مً ظهت أولى
ختى ًٍىن ظمؼ اإلاػؿُاث الصخطُت
الحطىُ غلى اإلاىاقهت الطغٍدت للصخظ اإلاػني ،ومً ظهت زاهُت اخترام مباصب الجمؼ الجزًه للمػؿُاث الصخطُت .وإطا
ّ
ّ
ًخطغف باظغاءاث مىاؾبت مؼ اإلاؿإوُ غً
اجطح أن ظمؼ البُاهاث الصخطُت ؾحر ناهىوي ،قاهه بامٍان اإلاػني أن
اإلاػالجت ،أو ًخطل بالؿلؿت الىؾىُت ،أو ّ
ًخهضم أمام املحايم الجؼاةُت بشٍىي غً ظغٍمت مً ظغاةم الجمؼ ؾحر اإلاشغوع
للمػؿُاث الصخطُت.
ّ
خُض جٌمً الخؿىعة فى َظا الىىع مً الجغاةم فى ئمٍاهُت اؾخسضام اإلاػلىماث ّ
الخاضت
الؿغٍت طاث الػالنت بالحُاة
ّ
مً نبل الجاوى لخدهُو أَضاف ؾحر مشغوغت أزغي ّ
غض الصخظ ،جخمشل فى ابتزاػٍ وتهضًضٍ بمشل جلَ اإلاػلىماث بؿغع
ِ
خمله غلى الهُام بػمل أو الامخىاع غىه ،أو لؿغع الحطىُ غلى ّأًت مىكػت.
اإلااصي للجغاةم اإلاغجٌبت أزىاء ظمؼ اإلاػؿُاث الصخطُت الغنمُت في ّ
وٍخجؿض الغيً ّ
غضة ضىع بدؿب ّ
ّ
جىىع أقػالها،

هظ غليها الهاهىن ّ 07-18
ّ
وخضص غهىباتها وأزػػها لبػؼ ألاخٍام ؤلاظغاةُت.
ّ
ّ
ُّ
ًىطب غلى
هطذ غلى َظٍ الجغاةم اإلاىاص  68 ،59 ،57 ،55 ،54مً الهاهىن .07-18وجخػلو َظٍ الطىع بخجغٍم
مىغىع الجمؼ ،بأن ًٍىن ُمػؿُاث ممىىغت مً الجمؼ واإلاػالجت وَى مػمىن اإلاؿلب ّ
ألاوُ مً َظا اإلابدض .وججغٍم
ً
ّ
ًىطب غلى ؾغم الجمؼ ،بأن جٍىن ؾغنا ؾحر شغغُت وَى مػمىن اإلاؿلب الشاوي.
اإلاؼلب ّ
ألاول :الخجريم اإلاُ ّ
ىصب على موطوع الجمع(اإلاعؼياث الشخصيت الركميت):
ُ
ُّ
ًىطب َظا الخجغٍم غلى ظمؼ اإلاػؿُاث اإلامىىغت مً الجمؼ أو اإلاػالجت ،هي ظمؼ اإلاػؿُاث الحؿاؾت زاعط
ّ
ُ
امل ّ
ً
خطغٍا .وظمؼ اإلاػؿُاث اإلاخػلهت بالؿىابو ؤلاظغامُت وؤلاصاهاث والخضابحر ألامىُت مً ؾغف أشخاص
حضصة
املجاالث
ُ
امل ّ
حضصًً في الهاهىن.
آزغًٍ مً ؾحر

وَظٍ الجغاةم هي ظغاةم غمضًت ًخمشل ُ
عينها اإلاػىىي في الهطض الجىاتي الػام بػىطغٍه الػلم وؤلاعاصة ،بأن ًٍىن
الخاضت أو ّ
ّ
الحؿاؾت للمػؿُاث التي ٌُػالجها ،وأن جىطغف ئعاصجه ئلى ئخضار الىدُجت بؿلىيه
الجاوي غلى غلم بالؿبُػت

أن غملُت حسجُل اإلاػلىماث الصخطُت وخكظها هي غملُت ؾحر مشغوغتّ ،
ؤلاظغامي( .)1قالجاوي ٌػلم ّ
وأن ظمؼ جلَ
ً
اإلاػلىماث وجسؼٍنها مدظىع ناهىها ،ومؼ طلَ جخجه ئعاصجه ئلى الهُام بالكػل بغؾم غلمه بدظغ حسجُل جلَ اإلاػلىماث
ّ
وخكظها ،لظلَ ال ًُخطىع اعجٍاب َظٍ الجغٍمت غً ؾغٍو ؤلاَماُ أو الؿهى ،وَظٍ الجغٍمت الػمضًت جخؿلب الهطض
الجىاتي الػام ،وال ٌُػخض بالباغض لهُامها(.)2

) (1عبذ الفخاح ّبيومي حجازي ،مكافحت جرائم الكمبيوجروالاهترهذ في اللاهون العربي الىمورجي ،ؽ،1صاع الكٌغ الجامعي،الاؾٌىضعٍت ،2006،ص.81
) (2علي ُم ّ
حمذ عبذ السعبي ،حم الخصوصيت في اللاهون الجىائي – دراست ُملارهت  -اإلايشىعاث الحضًشت للٌخاب هاشغون ،ؾغابلـ لبىان،2006 ،
ص.354
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ً
ّ
ّ
ًخؿلب ألامغ ّأو ًل الخعريف بجمع اإلاُعؼياث الشخصيت الركميتً ،
الحساست ،وثالثا
وثاهيا الخعريف اإلاعؼياث
الخعريف اإلاعؼياث اإلارجبؼت بماض ي الشخص.
ّأو ًل :الخعريف بجمع اإلاُعؼياث الشخصيت الركميت (اإلاعالجت ً
آليا):
ُ
أ) الخعريف باإلاعؼياث الشخصيت):(Les Données personnelles
ّ
أن البػؼ ًغي ّ
ئال ّ
ػض مً البُاهاث الصخطُت وبحن ما ال ٌُ ُّ
غلى الغؾم مً ضػىبت الخمُحز بحن ما ٌُ ُّ
أن مً
ػض يظلَ،
ّ
الخػغف غلى الؿماث الصخطُت اإلاُ ّ
ّ
محزة للكغص
شأن اؾخسضام الحاؾباث آلالُت يبىىى للمػلىماث أن ًُ َمًٌ الجاوي مً
ً
ّ ّ
مما ًمشل اهتهاًا لحُاجه الخاضت (.)1
اإلاػني بهظٍ البُاهاث،
ػغف الكهه اإلاػؿُاث أو البُاهاث الصخطُت ّ
ٌُ ّ
بأنها " اإلاػلىمت التي حؿمذ بشٍل ُمباشغ أو ؾحر ُمباشغ بالخػ ّغف غلى

ّ
ُ
ً
ابخضاءا مً اللحظت التي جطبذ قيها مغجبؿت
شخظ ؾبُعي"( .)2واإلاػؿُاث ال ًمًٌ اغخباعَا طاث ؾابؼ شخص ي ئال
ً
ّ
بصخظ ؾبُعي ُم ّ
للخػغف غلُه بشٍل مباشغ أو ؾحر ُمباشغ ،مشال يغنم الدسجُل الخاص ُبمشاعى في
ػغف أو نابل
ّ
جغبظ جٍىٍني ،أو بطمت ظُيُت أو ًضوٍت أو عنم َاجل أو عنم ضىضوم البرًض(.)3

ً
وباؾخهغاء الىطىص الهاهىهُت في مسخلل الاجكانُاث الضولُت والدشغَػاث اإلاهاعهت ،هجض بُنها اجكانا خىُ َظا

الخػغٍل .مشل الخػغٍل الظي اججهذ ئلُه اإلااصة 2قهغة (أ) مً الاجكانُت ألاوعبُت لحماًت ألاقغاص مً اإلاػالجت آلالُت
ّ
للمػلىماث الصخطُت لؿىت ّ ،1981
واإلااصة ألاولى مً اجكانُت الاجداص ؤلاقغٍهي لألمً الؿُبراوي .وجبيذ َظا الخػغٍل

اإلااصة الشاهُت مً ناهىن اإلاػلىماجُت والحغٍاث الكغوس ي لؿىت ّ ،1978
بأنها "ًل مػلىمت جخػلو بصخظ ؾبُعي ُم َػ َّغف أو
نابل للخػغٍل بؿغٍهت مباشغة أو ؾحر مباشغة ،غً ؾغٍو عنم حػغٍل أو ّ
غضة غىاضغ جخػلو بهىٍخه "(.)4

ّأما في الدشغَؼ الجؼاةغي ّ
اإلااصة ّ 3
غغف اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي في ّ
قان الهاهىن ّ 07-18
بأنها " ًل مػلىمت
ّ
بؿؼ الىظغ غً صغامتها ،مخػلهت بصخظ ُم ّ
للخػغف غلُه واإلاشاع ئلُه أصهاٍ (الصخظ اإلاػني) بطكت
ػغف أو نابل
ُمباشغة أو ؾحر ُمباشغة ،ال ؾُما الغظىع ئلى عنم الخػغٍل أو غىطغ أو ّ
غضة غىاضغ ّ
زاضت بهىٍخه البضهُت أو الكحزًىلىظُت
أو الجُيُت أو البُىمترًت أو الىكؿُت أو الانخطاصًت أو الشهاقُت أو الاظخماغُت".
ُ
وألاضل ّ
أن اإلاػني بدماًت مػؿُاجه الصخطُت َى الصخظ الؿبُعي ،ومؼ طلَ جىظض نىاهحن حػؿي بػؼ الحهىم
ُ
لألشخاص اإلاػىىٍت في مجاُ ُمػالجت البُاهاث ،قخٌكل خماًتها مً الغنابت الحٍىمُت وجدُذ لها خو الىضىُ ئلى اإلاػلىماث
ّ
التي جخػلو بها والاؾالع غليها ومً بُنها الهاهىن الكغوس ي(.)5

) (1عفيفي كامل عفيفى ،جرائم الكمبيوجر وحلوق اإلاؤلف واإلاصىفاث الفىيت ودور الشرػت واللاهون  -دراست ملارهت ،ميشاة اإلاػاعف ،الاؾٌىضعٍت،
بضون جاعٍش وشغ ،ص. 257
(2) Jérôme HUET, Emmanuel DREYER, Droit de la communication numérique. éd, LGDJ France, 2011,
p315.
(3) Gérard HAAS, Yaél COHEN-HADRIA,Guide juridique informatique et libertés. Ed eni, France, 2012,
p56.

) (4مريم لوكال " ،الحماًت اللاهوهيت الذوليت والوػىيت للمعؼياث راث الؼابع الشخص ي في الفظاء الركمي :في طوء كاهون حماًت اإلاعؼياث18-07
ّ
"مجلت الػلىم الهاهىهُت والؿُاؾُت ،ع( ،2019)1ص .1308
ُ
) (5أًمً عبذ هللا فكري ،جرائم هظم اإلاعلوماث ،دراست ُملارهت ،صاع الجامػت الجضًض ،ؤلاؾٌىضعٍت ،2007 ،ص.717
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ًمًٌ جهؿُم اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي ئلى ضىكحن أؾاؾُحنً :خػلو الطىل ألاوُ باإلاػؿُاث طاث الؿبُػت
الاؾمُت ،منها الاؾم ،واللهب ،والػىىان البرًضي ،والبرًض ؤلالٌترووي ،واإلاػؿُاث الجُيُت ،واإلاػؿُاث الصحُت ،وصحُكت
الؿىابو الػضلُت ،والطىع الصخطُت ،والحالت اإلاضهُت ،والؿحرة الصخطُت ،وجاعٍش اإلاُالص ،ومدل ؤلانامت ،والػمل،
وهدى طلَ .والطىل الشاويٌُ ،ؿمى اإلاػلىماث ؤلاؾمُت ؾحر اإلاباشغة مً نبُل عنم الهاجل ،وعنم الػمان الاظخماعي ،وعنم
بؿانت الخػغٍل الىؾىُت ،وًلماث اإلاغوع الؿغٍت ،واإلاػؿُاث البُىلىظُت والبُىمترًت ،وعنم الحؿاب البىٍي ،وبطمت
ُ
ألاضبؼ ،والبطمت الىعازُت ،وًل اإلاػلىماث طاث الطلت مً نغٍب أو بػُض بالصخظ .باإلغاقت ئلى ًل اإلاػلىماث اإلاضلى بها
ُ ّ
ً
أشخاضا طاجُحن ،والتي ج َم ٌِ ًُ مً الخػغٍل بهم بطكت مباشغة أو ؾحر مباشغة لخدضًض
مً ؾغف اإلاؿخسضمحن ،باغخباعَم
جم ؤلاصالء بها ئع ً
الهىٍت ؤلالٌتروهُت ،ؾىاء ّ
اصًا مً نبل اإلاؿخسضمحن ،أو ججمُػها مً زالُ جطكدهم للمىانؼ
الالٌتروهُت(.)1

ّ
وٍسخلل الكهه في هىغُت اإلاػؿُاث الصخطُت ّ
مدل الحماًت ،قهىاى مً ًدطغَا في اإلاػؿُاث اإلاخػلهت بالحُاة
الخاضت للصخظ يدالخه الصحُت واإلاهىُت والػاةلُت واإلاالُت ،وَىاى مً ّ
ّ
ًىؾػها ئلى اإلاػؿُاث التي جغؾم ضىعة
ّ
لخىظهاث الصخظ ومُىالجه ًاآلعاء الؿُاؾُت واإلاػخهضاث الضًيُت والاهخماءاث الىهابُت والحُاة الجُيُت ،وهي ما ُح ّ
ؿمى
ّ
الحؿاؾت .ومشل َظٍ البُاهاث ّ
باإلاػؿُاث ّ
الحؿاؾت ال ًجىػ ظمػها ومػالجتها ئال بمىاقهت ُمؿبهت مً الصخظ اإلاػني(.)2
غغقذ ّ
اإلااصة الشالشت مً الهاهىن  07-18اإلاػؿُاث ّ
وغلى هكـ اإلاىىاُ ّ
الحؿاؾت.

ب) الخعريف باإلاعالجت آلاليت للمعؼياث):(Le traitement automatisé des données
غغقذ ّ
ّ
اإلااصة الشاهُت مً ناهىن اإلاػلىماجُت والحغٍاث الكغوس ي مػالجت اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي بخػغٍل أزظ
اإلااصة الشالشت مً الهاهىن عنم ّ 07-18
شغع الجؼاةغي في ّ
به اإلاُ ّ
بأنها ًل غملُت أو مجمىغت غملُاث ُمىجؼة بؿغم أو بىؾاةل
آلُت أو بضونها غلى مػؿُاث طاث ؾابؼ شخص ي ،مشل الجمؼ أو الدسجُل أو الخىظُم أو الحكظ أو اإلاالءمت أو الخؿُحر أو
الاؾخسغاط أو الاؾالع أو الاؾخػماُ أو ؤلاًطاُ غً ؾغٍو ؤلاعؾاُ أو اليشغ أو أي شٍل آزغ مً أشٍاُ ؤلاجاخت أو
الخهغٍب أو الغبـ البُني ويظا ؤلاؾالم أو الدشكحر أو اإلاسح أو ؤلاجالف .خُض أغاف َظا الخػغٍل ػٍاصة غلى الخػغٍل
الكغوس ي وؾُلت الدشكحر.
واإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث هي اإلاػالجت التي ّ
ّ
وجضُ يثرة
جخم بىاؾؿت جٌىىلىظُا ؤلاغالم آلالي أو اإلاٌُخىىؾغافي(.)3
اإلاُطؿلحاث والىؾاةل اإلاظًىعة في الخػغٍل الظي أوعصجه ّ
اإلااصة الشاهُت مً ناهىن اإلاػلىماجُت والحغٍاث الكغوس ي غلى ّهُت
شغع في ئغؿاء مػنى واؾؼ للمكهىم ،والظي ًخجاوػ اإلاكاَُم اإلاؿخػملت في ؤلاغالم آلاليّ ،
اإلاُ ّ
زاضت في غباعة "مهما ًاهذ
الىؾاةل أو الخضابحر الخهىُت اإلاؿخػملت" ٌػني ّ
أي شٍل مً ألاشٍاُ آلالُت ولِـ قهـ ؤلاغالم آلالي ،مشل اؾخسضام أظهؼة
اإلاغانبت بالكُضًى ،وظهاػ جدضًض اإلاىنؼ الجؿغافي ،وأظهؼة الاجطاُ(.)4

) (1مريم لوكال ،اإلاغظؼ الؿابو ،ص .1309
(2) Jérôme HUET, Emmanuel DREYER, Opcit, p316.
(3) Alain BENSOUSSAN, Informatique, et libertés, 2e éd, Francis Lefebvre, France, Levallois, 2010, p62.
(4) Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Informatique et liberté – La protection des
données à caractère personnel, en droit français et européen, éd lextenso, cedex, France, 2015, p221,224.
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واإلاػالجت آلالُت خؿب ّ
اإلااصة  3مً الهاهىن  07-18هي الػملُاث اإلاىجؼة ً
ًلُا أو ظؼةُا بىاؾؿت ؾغم آلُت مشل
ُ
حسجُل اإلاػؿُاث وجؿبُو غملُاث مىؿهُت أو خؿابُت غلى َظٍ اإلاػؿُاث أو حؿُحرَا أو مسحها أو اؾخسغاظها أو وشغَا.
و ًُهطض باإلاؿإوُ غً اإلاُػالجت خؿب ّ
اإلااصة 3مً الهاهىنً ،07-18ل شخظ ؾبُعي أو مػىىي ُغمىمي أو زاص أو
ػغف ّ
ّ
أي يُان آزغ ًهىم ُبمكغصٍ أو باالشتراى مؼ الؿحر بخدضًض الؿاًاث مً مػالجت اإلاػؿُاث ووؾاةلها .يما ُح ّ
اإلااصة 3مً
ّ
الهاهىن  07-18اإلاػالج مً الباؾً ،بأهه ًل شخظ ؾبُعي أو مػىىيُ ،غمىمي أو زاص أو أي يُان آزغ ٌُػالج مػؿُاث
طاث ؾابؼ شخص ي لحؿاب اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت.
اإلااصة  3مً ناهىن اإلاػلىماجُت والحغٍاث الكغوس يّ 17-78
وخؿب ّ
قان اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت َى " قُما غضا ما ُخ ّضص
بىظ حشغَعي أو جىظُمي زاص ُمخػلو باإلاػالجتً ،ل شخظ أو ؾلؿت غمىمُت أو مطلحت أو ظهاػ ًهىم بخدضًض
الؿاًاث مً مػالجت اإلاػؿُاث ووؾاةلها" ،وال ًيبغي الخلـ بحن اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت وألاشخاص آلازغًٍ الظًً
ًباشغون اإلاػالجت لحؿابهم وَم اإلاػالج مً الباؾً ،واإلاىظكىن .وخؿب َظا الخػغٍل ًمًٌ أن ًٍىن اإلاؿإوُ غً
ً
ً
ً
مػىىٍا أو َُئت ال جخمخؼ بالصخطُت الهاهىهُت مشل اإلاطلحت .وٍهطض بالؿلؿاث الػمىمُت
ؾبُػُا أو
شخطا
اإلاػالجت
ّ
الخاضت التي حؿحر مطلحت غمىمُتُ .وٍهطض بالىؾاةل
الضولت والجماغاث ؤلانلُمُت واملحلُت واإلاإؾؿاث الػمىمُت ،أو
ّ
ُ
ؿاغضة(.)1
ًل ما ًخػلو بالبرامج واإلاىاعص البشغٍت ،واإلاطالح اإلا ِ
جـ) الخعريف بالجمع )(La collecte
ًَضزل الجمؼ أو الخجمُؼ للمػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي غمً اإلاػنى الػام للمػالجت ،خُض ّ
حػضٍ اإلا ّاصة الشالشت
ُ
ُ
ّ
مً الهاهىن  07-18مً بحن ضىع ويُكُاث اإلاػالجت .و َُ ّ
ػغف الجمؼ بأهه غملُت ؤلاإلاام اإلاؿبو باإلاػؿُاث وجىظُمها مً أظل
اؾخػمالها قُما بػض( .)2وَى بظلَ ًغجبـ بػملُاث أزظ اإلاػؿُاث غلى اإلاؿخىي الظَني ،وٍسخلل غً الحجؼ)(Saisie
الظي ًمشل الػملُت الشٍلُت واإلااصًت للجمؼّ .أما الدسجُل أو الخسؼًٍ قهى غملُت ئصزاُ اإلاػلىماث في ملل أو ناغضة
بِىاث ئلٌتروهُت( .)3خُض ّأيضث مدٌمت الىهؼ الكغوؿُت ّ
أن اإلاػؿُاث الصخطُت ُحػخبر ُم ّ
ّ
جمػتُ ،بم ّ
الخػغف غلى
جغص
بغٍض ئلٌُترووي ولى صون حسجُله في ملل ،مً أظل اؾخػماله في ئعؾاُ عؾاةل ئلٌتروهُت ئلُه(.)4
ومً الؿغم التى ًمًٌ مً زاللها ؤلاؾالع غلى البُاهاث الصخطُت وظمػها صون جغزُظ ،الاغخماص غلى جهىُت ملكاث
ّ
الٍىيحز )  (Cookiesوهي غباعة غً ملكاث ّ
هطُت تهضف ئلى ظمؼ بػؼ اإلاػلىماث الصخطُت بالدؿلل ئلى ظهاػ الصخظ
مخطكذ مىنؼ ؤلاهترهذ ،وجهىم بىهل ًاقت البُاهاث اإلاىظىصة صازل ظهاػٍ ئلى الؿحرقغ الخاص باإلاىنؼّ ،
مما ًدُذ للػاملحن
غلى َظا الؿحرقغ ؤلاؾالع غلى جلَ اإلاػلىماث (.)5
(1) Alain BENSOUSSAN, Opcit, p43-44.

ّ
) (2عس الذًً ّ
ػباش" ،الحماًت الجىائيت للمعؼياث الشخصيت في الدشريع الجسائري -دراست في ظل اللاهون  07-18اإلاخعلم بحماًت ألاشخاص
ّ
الؼبيعيين في مجال معالجت اإلاعؼياث راث الؼابع الشخص ي" ،املجلت ألاًاصًمُت للبدض الهاهىوي ،الػضص ({،2018 )2ص ص ،}60-26ص .30
(3) Alain BENSOUSSAN, Opcit, p50.
(4) Myriam QUEMENER; Yves CHARPNEL, Cybercriminalité - Droit pénale appliqué, éd,
ECONOMICA, Paris, 2010, p66.

) (5دمحم عبذ هللا أبو بكر سالمت ،موسوعت جرائم اإلاعلوماجيت) جرائم الكمبيوجر وؤلاهترهذ( ،ميشأة اإلاػاعف الاؾٌىضعٍت ، 2006 ،ص .189
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َوَػخبر الهاهىن ّ 07-18
أن ظمؼ اإلاػؿُاث ّ
ًخم لضي الصخظ اإلاػنى باألمغ ،أو لضي الؿحر ،أو في الشبٍاث اإلاكخىخت،
ِ
ً
ً
ّ
ّ
وٍيبغي أزظ مىاقهت اإلاػني باألمغ ؾبها للماصة  ،7وإغالمه ؾبها للماصة . 32
ّ
وجهط ي ّ
اإلااصة  42مً الهاهىن  07-18بأهه ما غضا في خالت مىاقهتهم الطغٍدتً ،جب الحطىُ غلى اإلاػؿُاث طاث

الؿابؼ الصخص ي التي ًخم ظمػها مً نبل مإصي زضماث الخطضًو ؤلالٌترووي ألؾغاع حؿلُم وخكظ الشهاصاث اإلاغجبؿت
ً
بالخىنُؼ ؤلالٌترووي مً ألاشخاص اإلاػىُحن بها ُمباشغة.
ُ
ّ
ً
الحساست:
ثاهيا :ججريم جمع اإلاعؼياث
ماصجه الشامىت غملُت الجمؼ زاعط الحاالث اإلاؿمىح بها ً
ًَمىؼ الهاهىن الكغوس ي للمػلىماجُت والحغٍاث في ّ
ناهىها وصون
جغزُظ ضغٍذ مً اإلاػني ،للمػؿُاث الصخطُت الحؿاؾت التي ُج ّ
إصي بشٍل ُمباشغ أو ؾحر ُمباشغ ئلى ئظهاع أضىله
ّ
ّ
الػغنُت وؤلازيُت وأعاةه الكلؿكُت والؿُاؾُت ونىاغاجه الضًيُت ،وجلَ اإلاخػلهت باهخماةه الىهابي واإلاخػلهت بدالخه الصحُت
واججاَاجه الجيؿُت وحػغٍكه الجُني ،وطلَ بىغػها أو خكظها في طايغة مػلىماجُت(.)1
وؾبب مىؼ ججمُؼ ومػالجت َظا الىىع مً اإلاػؿُاث َى مىؼ الخمُحز غلى أؾاؽ الػغم أو الجيـ أو الضًً أو
الاهخماء الؿُاس ي بما ُي ّهضص ّ
خغٍت الكٌغ والاغخهاص والغأي والخػبحر ،خُض ًُدظغ غلى ؾحر الؿلؿاث الهػاةُت والػمىمُت
ً
الخاضت .ولظلَ حػانب ّ
ّ
خماًت ُ
اإلااصة  226قهغة
لؿمػت الصخظ واغخباعٍ وخغمت خُاجه
مػالجت َظا الىىع مً البُاهاث

جم ئظهاعَا هي اإلاهطىصة ّ
 19مً ناهىن الػهىباث الكغوس ي َظا الكػل ختى ولى لم جًٌ َظٍ اإلاػلىماث التي ّ
بدض طاتها في
ً
غملُت الجمؼ ،ولًٌ ّ
جم ئظهاعَا بشٍل ؾحر مباشغ .مشال ئطا ًان الؿغع َى ظمؼ مػلىماث غً مشاعيت الصخظ اإلاػني
ّ
في جمىٍل خؼب ؾُاس ي ،وًان طلَ ّ
اؾخصىاء جيخكي الجغٍمت غىضما ّ
ً
ًخم ظمؼ َظٍ
ًإصي ئلى ئظهاع آعاةه الؿُاؾُت .ؾحر أهه
ً
ّ
الػامت بهغاع مً مجلـ الضولت بػض انتراح أو اؾدشاعة اللجىت الىؾىُت
اؾدىاصا ئلى ُم ّبرعاث اإلاطلحت
اإلاػؿُاث

للمػلىماجُت والحغٍاث).)2( (CNIL
اإلااصة ّ 3
الحؿاؾت ً
وغغقتها ّ
ؿمى َظا الىىع مً اإلاػؿُاث باإلاػؿُاث ّ
ٌُ ّ
أًػا في الهاهىن الجؼاةغي عنم ّ ،07-18
بأنها "
ُ
ُمػؿُاث طاث ؾابؼ شخص ي جبحن ألاضل الػغقي أو ؤلازني أو آلاعاء الؿُاؾُت أو الهىاغاث الضًيُت أو الكلؿكُت أو الاهخماء
وهطذ ّ
الىهابي للصخظ اإلاػني أو جٍىن مخػلهت بصحخه بما قيها مػؿُاجه الجُيُت"ّ .
اإلااصة  18مً هكـ الهاهىن غلى مىؼ
ّ
اإلاهُضة بشغوؽ ّ
وعجبذ ّ
ونغعث بػؼ الاؾخصىاءاث ّ
مػالجت اإلاػؿُاث الحؿاؾتّ ،
اإلااصة  57غهىباث ظؼاةُت غلى
مدضصة.
َظا اإلاىؼ ،وطلَ بالحبـ والؿغامت لٍل مً نام صون اإلاىاقهت الطغٍدت للصخظ اإلاػني وفي ؾحر الحاالث اإلاىطىص غليها
في َظا الهاهىن بمػالجت اإلاػؿُاث اإلاػؿُاث الحؿاؾت.
ّ
ً
ُ
ثالثا :ججريم جمع اإلاعؼياث اإلاخعللت بالوطعيت الجسائيت اإلااطيت للشخص اإلاعني:
هُض ّ
في َظا الخجغٍم ُج ّ
اإلااصة  68مً الهاهىن  07-18مجاالث ظمؼ اإلاػؿُاث ،قخمىؼ الجمؼ في مجاُ الىغػُت
ًخػغع للػهىبت الجؼاةُت ًل مً نام في ؾحر الحاالث اإلاىطىص غليها ً
الجؼاةُت اإلااغُت للصخظ اإلاػني ،خُض ّ
ناهىها،

(1) Voir Alain BENSOUSSAN, Opcit, p53,54.
(2) Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p236-237.
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ُ
بالىغؼ أو الحكظ في الظايغة آلالُتُ ،مػؿُاث ئؾمُت ألشخاص ؾبو جطيُكهم ،جظهغ الجغاةم التي اعجٌبىَا وما ضضع
في ّ
جم اجساطَا ّ
خههم مً أخٍام ئصاهت أو جضابحر أمً ّ
غضَم.
وعص مىؼ مػالجت َظا الىىع مً اإلاػؿُاث في ّ
ً
مدطىعا غلى الؿلؿت
اإلااصة  10مً الهاهىن  07-18وظػل ظىاػٍ
الهػاةُت والؿلؿاث الػمىمُت وألاشخاص اإلاػىىٍحن الظًً ٌُ ّ
ؿحرون مطلحت غمىمُت ُومؿاغضي الػضالت في ئؾاع

ازخطاضاتهم الهاهىهُت ،بشغؽ أن ُج ّ
دضص اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت والؿاًت منها وألاشخاص اإلاػىُحن بها ،والؿحر الظي ًدو له
ِ

الاؾالع غلى َظٍ اإلاػلىماث ومطضعَا وؤلاظغاءاث الىاظب اجساطَا لػمان ؾالمت اإلاػالجت.
جم حػؼٍؼ َظٍ الحماًت بمىظب ّ
يما ّ
اإلااصة  10مً ناهىن خماًت اإلاػلىماث والىزاةو ؤلاصاعٍت ،الطاصع بمىظب ألامغ
ّ
الىظ جمٌحن مً ال ضكت له مً خُاػة مداغغ أو أوعام الخدغٍاث والخدهُو الهػاتي ،مؼ
عنم  ،)1(09-21خُض مىؼ َظا
مغاغاة الاؾخصىاءاث اإلاىطىص غليها في ناهىن ؤلاظغاءاث الجؼاةُت ،خُض ّ
ًطىل َظا الىىع مً الىزاةو في الخطيُل الغابؼ

وظغمذ ّ
وظغمذ ّ
اإلااصة  32مً هكـ الهاهىن َظا الكػلّ ،
غمً " الىزاةو طاث الخىػَؼ املحضوص" ّ
اإلااصة  37مىه نُام أي
شخظ بالضزىُ صون جغزُظ ئلى مىظىمت مػلىماجُت أو مىنؼ ئلٌترووي أو شبٌت ئلٌتروهُت أو ّأًت وؾُلت أزغي مً
وؾاةل جٌىىلىظُاث ؤلاغالم والاجطاُ للؿلؿاث اإلاػىُت ،بهطض الحطىُ بؿحر وظه خو غلى مػلىماث أو وزاةو مطىكت.
وهطذ ّ
ّ
اإلااصة  9مً ناهىن اإلاػلىماجُت والحغٍاث الكغوس ي غلى مىؼ ظمؼ ومػالجت اإلاػؿُاث الصخطُت اإلاغجبؿت
بالجغاةم وؤلاصاهاث والخضابحر ألامىُت ،وطلَ في ؾحر الحاالث التي ًجحزَا الهاهىن أو ئطا ّ
جم وشغَا للجمهىع بشٍل ناهىوي.
ّ
ئال مً ؾغف ألاظهؼة الهػاةُت والؿلؿاث الػمىمُت ،والصخظ اإلاػىىي ّ
اإلاؿحر
خُض ال ًجىػ الخػامل في َظٍ اإلاػؿُاث
للهؿاع الػمىمي ،وأغىان الػضالت ،وقو ما ًكىغها الهاهىن الخخُاظاتهمُ ،وم ّ
ؿحري خهىم اإلالٌُت الكٌغٍت(.)2
ولم جأزظ اللجىت الىؾىُت ) (CNILباإلاػنى الػُو إلاُطؿلح "الجغاةم" ) ،(Infractionsواغخبرث ّ
أن اإلاطؿلح ٌشمل
الجغاةم الجىاةُت وؤلاصاعٍت واإلاضهُت والانخطاصًت (.)3
ممىىغاّ ،
وَظٍ الجغٍمت حػني ّ
ً
ألن طايغة اإلاػؿُاث
أن خكظ صحُكت الؿىابو الػضلُت مً ؾغف الخىاص ٌػخبر
الجؼاةُت حػىص لىػاعة الػضُ وخضَا(.)4
ً
وؾبها ّ
للماصة ُ 620م ّ
ٌغع مً ناهىن الاظغاءاث الجؼاةُت الجؼاةغي جيشأ غلى مؿخىي وػاعة الػضُ مطلحت مغيؼٍت
ً
ّ
ُ
ُ
للماصة  618مً هكـ
وؾبها
ناع.
لىظام آلي وؾني لصحُكت الؿىابو الهػاةُت مغجبؿت بالجهاث الهػاةُت ًضًغَا ٍ
ّ
الهاهىن
جخػمً َظٍ الصحُكت أخٍام ؤلاصاهت النهاةُت الطاصعة مً أي ظهت نػاةُت في ظىاًت أو ظىدت أو مسالكت جؼٍض
غهىبتها غً  10أًام ً
خبؿا أو الؿغامت التي جكىم  5 000صط بما في طلَ ألاخٍام اإلاشمىلت بىنل الخىكُظ ،ويظا ألاخٍام
ّ
جخػمً جىنُؼ جضابحر اختراػٍت.
الطاصعة في شإون ألاخضار املجغمحن .وختى ألاخٍام التي
ّ
إلاىصب على ػرق جمع اإلاعؼياث الشخصيت الركميت:
اإلاؼلب الثاوي :الخجريم ا
ّ
) (1ألامغ ّ 09-21
اإلاإعر في ّ 27
شىاُ غام ،ٌ1442اإلاىاقو ً 8ىهُى 2021م،اإلاخػلو بدماًت اإلاػلىماث والىزاةو ؤلاصاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت غضص  45في09
ًىهُى 2021م.
(2)Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés | Legifrance
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte. date,30.12.2012 22:27
(3) Alain BENSOUSSAN, Opcit, p54.
(4) Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p238.
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جخمشل َظٍ الجغاةم في ظغاةم اؾخػماُ وؾاةل ؾحر شغغُت في ظمؼ اإلاػؿُاث الصخطُت ،وظغاةم ُمسالكت نىاغض
الاغتراع .وًل َظٍ الجغاةم هي ظغاةم غمضًت ًهىم الغيً اإلاػىىي قيها غلى الهطض الجىاتي ،أي ّأنها ال جخدهو بؿغٍو
الخؿأ ،بل ًجب أن ًخدهو غلم الجاوي ّ
ً
ظىاةُا ،وجىطغف ئعاصجه ئلى ئجُان َظا ألاقػاُ(.)1
بأن َظٍ الؿلىًاث ُمػانب غليها
وغلُه ؾىدىاوُ في َظا اإلاؿلب ّأو ًال :ظغٍمت اؾخػماُ الىؾاةل ؾحر الشغغُت في ظمؼ اإلاػؿُاث الصخطُتّ ،
زم ً
زاهُا:
ّ
الجغٍمت اإلاخػلهت ُبمسالكت خو الاغتراع.
ً
ّأول :جريمت اسخعمال الوسائل غير الشرعيت في جمع اإلاعؼياث الشخصيت:

ّ
خضصث ّ
اإلااصة  59مً الهاهىن الجؼاةغي  ،07-18شغوؽ َظٍ الجغٍمت واغخبرث غملُت ظمؼ اإلاػؿُاث ؾحر شغغُت
ّ
وهظم ناهىن الػهىباث الكغوس ي َظٍ الجىدت في ّ
غىضما ّ
اإلااصة
جخم بأؾالُب وؾغم جضلِؿُت أو ؾحر هؼيهت أو ؾحر مشغوغت.
 ،18-226واخخكظ بىكـ الطُؿت واإلاُطؿلحاث التي ًاهذ في ّ
اإلااصة  25الهضًمت مً ناهىن اإلاػلىماجُت والحغٍاث17-78
ُ
ً
نبل ؾىت 2004والتي ُج ّ
جغم الجمؼ لىخضٍ مؿخهال غً اإلاػالجت(.)2
أ) الوسائل املخالفت لشرغ اإلاشروعيت ):(Licéité

ُ َ
ً
ُ ّ
اخت ّ
غز ً
ً
غمىُا بؿُاب اإلاىؼ اإلاؿ ّبو في
وإما
طا ّئما ضغ
ختى جٍىن ؾغٍهت الجمؼ مشغوغتً ،جب أن ًٍىن الجمؼ م
ّ
ّ
الخاضت خؿب ما جهخػُه الاجكانُاث الضولُت لحهىم ؤلاوؿان.
الهؿاع الػام ،وأن ال ًٍىن قُه جضزل ضاعر في الحُاة
وال ًٌكي لهظٍ اإلاشغوغُت أن ًُ ِّىكظ اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت التزاماجه ججاٍ الؿلؿت الىؾىُت باظغءاث الخطغٍذ والترزُظ
اإلاؿبهحن ،ولًٌ ًجب غلُه مغاغاة التزاماجه ججاٍ الصخظ اإلاػني وطلَ بخمٌُىه مً خهه في ئغالمه اإلاؿبو ومىاقهخه
ُ
اإلاؿبهت(.)3
خُض جٍىن وؾاةل ظمؼ اإلاػؿُاث ؾحر مشغوغت غىضما ّ
ًخم ظمؼ اإلاػؿُاث صون ِغلم الصخظ اإلاػني بها ،أو
باؾخػماُ جضابحر جؿكلُت قػىلُت ،قهي حػخبر مً الػىاضغ اإلاُ ّ
ٍىهت للجغٍمت( ،)4قٍل ججمُؼ مً صون ئغالم مؿبو ومً
ً
صون عغاء ضغٍذ ُمؿبو مً الصخظ اإلاػنى ٌُػخبر ؾغٍهت ؾحر مشغوغت لجمؼ اإلاػؿُاث(.)5

وغلُه قان مكهىم اإلاشغوغُت ًدمل ّ
غضة صالالث ،قهى مكهىم واؾؼ ،غلى زالف الحاُ باليؿبت الؾخػماُ ًلمت
"الخضلِؿُت" التي ّ
جضُ غلى الؿش ًاشاعة لػضم اإلاشغوغُت في ؾغٍهت ججمُؼ اإلاػؿُاث .ولػل ؾبب اغخماص اإلاشغوغُت
والجزاَت يمغظػُت مغصٍ ؾهىلت جدطُل اإلاػؿُاث ومػالجتها باؾخػماُ جهني( (cookiesأو). (proxy
ب) الوسائل املخالفت لشرغ النزاهت ):(Loyauté
جهىم ظغٍمت الجمؼ ؾحر اإلاشغوع ئطا ُه ّكظث غملُت الجمؼ بىؾُلت أو بؿغٍهت ؾحر هؼيهت مشل أن ّ
جخم بضون غلم اإلاػني،
وباؾخػماُ جضابحر طاث ؾابؼ ّ
جؿكلي اؾخهطاتي صون الالتزام بىاظب ئغالم اإلاػني(ّ .)6
ألن ّ
اإلااصة  32مً الهاهىن الكغوس ي
للمػلىماجُت والحغٍاث ّ
مباشغة ومغةُت
جىظ غلى واظب ئغالم اإلاػني بػملُت ظمؼ اإلاػؿُاث ختى ولى ًاهذ الػملُت ِ
) (1عبذ الفخاح ّبيومي حجازي،الخجارة الالكتروهيت وحماًتها اللاهوهيت ،صاع الكٌغ الجامعي الاؾٌىضعٍت ،2004،ص.56
(2) Anne DEBET, Opcit ,p321.
(3) Ives BISMUTH, Droit de l’informatique, éléments de droit à l’usage des informaticiens, éd
L’harmattan, Paris, 2011,p241.
(4) Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit,p234.
(5) Ives BISMUTH, Opcit,p241.
(6) Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p234.
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ومػغوقت وال ًجهلها اإلاػني .وٍٍىن الجمؼ ؾحر هؼٍه ئطا ّ
جم جىكُظٍ لضي الؿحر صون غلم اإلاػني وًان في اإلاػؿُاث مؿاؽ
ّ
الخاضت (.)1
بدُاجه
ّ
واإلاخػلو بدهىم الصخظ اإلاػني ألؼمذ ّ
اإلااصة  32اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت بىاظب
وفي الباب الغابؼ مً الهاهىن 07-18
ّ
ّ
ًخػمً َظا ؤلاغالم مجمىغت مً الػىاضغ وهي
ئغالم الصخظ اإلاػني بخجمُؼ اإلاػؿُاث الصخطُت اإلاخػلهت به ،خُض
َىٍت اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت ،وأؾغاع اإلاػالجت ،وًل مػلىمت ئغاقُت ُمكُضة ،وإطا لم ًخم الجمؼ لضي الصخظ اإلاػني،
ًجب غلى اإلاؿإوُ غً اإلاػالجت أو مً ًمشله ،نبل حسجُل اإلاػؿُاث أو ئعؾالها للؿحر ،أن ًؼوصٍ باإلاػلىماث اإلاشاع ئليها
ً
مؿبها .وفي خالت ظمؼ اإلاػلىماث في شبٍاث مكخىختً ،جب ئغالم الصخظ اإلاػنيّ ،
بأن
غلم بها
أغالٍ ما لم ًًٌ نض ِ
ُ
اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي اإلاخػلهت به ًمًٌ أن جخضاوُ في الشبٍاث صون غماهاث الؿالمت وأنها نض جخػغع للهغاءة
والاؾخػماُ ؾحر اإلاغزظ مً ؾغف الؿحر.
ّ
وحؿدشنى ّ
اإلااصة  33مً هكـ الهاهىن مً ئلؼامُت ؤلاغالم خالت حػظع ئغالم الصخظ اإلاػني ،أوإطا جمذ اإلاػالجت
ً
خطغٍا ألؾغاع صحكُت أو قىُت أو أصبُت .وغانبذ ّ
ً
اإلااصة  64اإلاؿإوُ غً
جؿبُها لىظ ناهىوي ،أوإطا ّجمذ اإلاػالجت
اإلاػالجت الظي ًغقؼ خو اإلاػني في ؤلاغالم بػهىبت الحبـ والؿغامت.
هظ ّ
نبل ؾىت ً ،2004ان ّ
اإلااصة  32مً ناهىن الحغٍاث واإلاػلىماجُت الكغوس ي ًؿغح ضػىبت يبحرة أمام غضم صنت
اإلاطؿلحاث اإلاؿخػملت وغمىمُتها ،خُض اغخبرث مدٌمت الىهؼ الكغوؿُت في نغاع لها ضاصع غً الؿغقت الجىاةُت في
ّ
3هىقمبر  1987بأهه ال ًٌكي لهُام َظٍ الجغٍمت ظمؼ اإلاػؿُاث بؿغٍهت جضلِؿُت أو ؾحر هؼيهت أو ؾحر مشغوغت ،ولًٌ ًلؼم
آلُا أو ً
أن ّ
ًخم حسجُل أو خكظ َظٍ اإلاػؿُاث في ملل ؾىاء أًان ً
ًضوٍا( .)2لًٌ في نغاع آزغ بػض حػضًالث  2004اغخبرث
مدٌمت الىهؼ الكغوؿُت في نغاع الؿغقت الجىاةُت  14ماعؽ ّ ،2006
أن ظغٍمت الخجمُؼ ؾحر اإلاشغوع ناةمت في خالت ظمؼ
غىىان بغٍض ئلٌترووي غلى الاهترهذ بٌشكه واؾخػماله صون خكظه في ملل ،مً أظل ئعؾاُ عؾاةل( .)3يما اغخبر أخض
ُ
نغا اث نػاة اإلاىغىع في قغوؿا ّ
أن نُام اإلاىظل باؾخسضام الدسجُل الظي اؤج ِم ًَ غلُه والظي ًدخىي غلى آعاء ؾُاؾُت
ع
ّ
ٌ
ٌ
اؾخهطاتي جؿكلي(.)4
أؾلىب
وههابُت لبػؼ اإلاىظكحن والػماُ في اإلاإؾؿت أهه
وغانبذ اللجىت الىؾىُِت للمػلىماجُت والحغٍاث بكغوؿا( )La CNILشغيت (ُ )Google Incمػخب ًرة ً
ظمػا ؾحر هؼٍه
ِ
ً
ُ
للمػؿُاث ،نُام اإلاإؾؿت بخدضًض ههاؽ الضزىُ ( )Wifiألخض ألاشخاص صون غلمه ئطا ه ّكظ َظا الجمؼ مباشغة مً
نهاتي الهاجل الىهاُ للمؿخسضم ،غىضما ًضزل في جؿبُو الخدضًض الجؿغافي ( .)Géo localisationوٍٍىن الخجمُؼ ؾحر
هؼٍه يظلَ غىضما ّ
ًخم باؾخػماُ الٌظب الظي ًُسكي ألاَضاف الحهُهُت إلاػالجت اإلاػؿُاث مً أظل ظمػها ،مشل
اإلاإؾؿت التي جيشغ ئغالها للخىظُل في مىطب ،لِـ إلاىذ اإلاىطب ولًٌ إلاػغقت ؾبُػت اإلاترشححن وحسجُل غىاوٍنهم

(1)Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Opcit, p317,321.

)ً (2حي جومي "،الحماًت اللاهوهيت للمعؼياث راث الؼابع الشخص ي على طوء اللاهون ركم 07-18دراست جحليليت" ،مجلت الاؾخاط الباخض للضعؾاث
الهاهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض  04ع  ،2019ص .1544
(3) Alain BENSOUSSAN, Opcit, p51.
(4) Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p234.
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الالٌتروهُت ،وجخمشل مسالكت الجزاَت يظلَ في اؾخػماُ الخداًل واإلاىاوعة مشل ظمؼ اإلاػؿُاث بخهضًم عشىة ،أو غىضما
ًهىم اإلاُػالج بالحظف أو الامخىاع غً طيغ مػلىماث ُم ّ
همت ٌػلم صحتها(.)1
ّ
ً
ثاهيا :الجريمت اإلاخعللت ُبمخالفت حم الاعتراض:
ٌػترف الهاهىن 07-18بالحو في الاغتراع ) (Droit d’Oppositionفي ّ
اإلااصة  36مىه ،خُض ّ
جهغع الكهغة ألاولى
الػامت ّ
الهاغضة ّ
بأن لٍل شخظ خو الاغتراع ألؾباب مشغوغت غلى أن جٍىن مػؿُاجه الصخطُت مدل مػالجت .وفي
ُ
الكهغة الشاهُت مً هكـ ّ
اإلااصة له الحو في الاغتراع غلى اؾخػماُ اإلاػؿُاث اإلاخػلهت به ألؾغاع صغاةُت ،والؾُما

الخجاعٍت منها ،مً ؾغف اإلاؿإوُ الحالي غً اإلاػالجت أو اإلاؿإوُ غً مػالجت الخهت.
وخؿب الكهغة الشالشت مً هكـ ّ
اإلااصة ٌُؿدبػض خو الاغتراع في خاالث اؾخصىاةُت ،خُض ال جؿبو أخٍام خو
الاغتراع ئطا ًاهذ اإلاػالجت حؿخجُب اللتزام ناهىوي ،أو ئطا ًان جؿبُو َظٍ ألاخٍام نض اؾدبػض بمىظب ئظغاء ضغٍذ في
ُ
امل ّ
حغع الظي ًغزظ باإلاػالجت.
ُ
جس ّ
والاغتراع َى ؾلب الصخظ اإلاػني ونل أو عقؼ ظمؼ ومػالجت اإلاػؿُاث التي
طه وَى خو شخص ي للمػني ال
ّ
ّ
ّ
ئال ئطا ًان اغتراع الؿحر ٌؿدىض ألؾباب أزغي
الخاضت(.)2
ًالؿغ اإلانهي أو ُخغمت الحُاة
ًجىػ مماعؾخه بالىُابت
ّ
وٍالخظ ّ
ّ
اإلاشغع الكغوس ي إلاا أغؿى خو الاغتراع غلى ّأًت غملُت جدمل ضكت الدسجُل أو الحكظ أو الجمؼ بضون
أن
ئطن ُمؿبو مً الصخظ اإلاػني نض أنام الاغخباع للهُم ؤلاوؿاهُت غلى خؿاب الخؿىع الخٌىىلىجي(.)3
ويظلَ اغخبرث مدٌمت الىهؼ الكغوؿُت ّ
أن جدطُل غىاوًٍ ئلٌتروهُت لصخظ ؾبُعي مً الاهترهذ صون غلم
ً
ّ
ألهه ٌُػُو ّ
خهه في الاغتراع ،وفي َظا الحٌم ّبُيذ املحٌمت ّ
أن ألاشخاص اإلاػىُحن لم
ضاخبهاٌ ،ػخبر قػال ؾحر هؼٍه

ٌؿخؿُػىا الخػبحر غً عغاَم ،في خحن أن ناهىن اإلاػلىماجُت والحغٍاثًَ 1978م ٌِ ُنهم مً خو الاغتراع ولظلَ ٌُػؿيهم
الحو في ؤلاغالم اإلاؿبو(.)4
ّ
ُوم ّ
جغص الاغتراع ال ًمٌىه مىؼ اؾخٌماُ غملُت ظمؼ اإلاػؿُاث ئال ئطا ًان ُم ّبر ًعا بأؾباب مشغوغتً ،أن ًُشبذ اإلاػني
ً
أن جهغٍغ خو الصخظ في الاغتراع ًُ ّبحن ّ
مشال ،يما ّ
ّ
أن الهاهىن ال ًُلؼم اإلاؿإوُ غً
الخاضت والػاةلُت
اعجباؾها بدُاجه
ُ ّ
اإلاػالجت واإلالكاث الغنمُت بأن ًدظع الصخظ اإلاػني غىض جدطُله للمػؿُاث مً الؿحر مً أظل اإلاػالجت .وباليؿبت
ّ
اإلاخػلهت بالبدض في املجاُ الطحي ّ
قان خو الاغتراع ٌشمل اإلاىحى الظًً ؾبو لهم حسجُل الاغتراع أزىاء
للمػؿُاث
خُاتهم(.)5

(1)Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Opcit, p318.

) (2عسالذًً ّ
ػباش ،اإلاغظؼ الؿابو ،2018 ،ص .30
ّ
ّ
ً
) (3فوزي أوصذًم" ،إشكاليت اإلاعلوماجيت بين الخصوصيت و إفشاء ألاسرار اإلاهىيت( السر البىكي همورجا)" مجلت صعاؾاث ناهىهُت ،مغيؼ البطحرة
للبدىر والضعاؾاث والخضماث الخػلُمُت ،ع ({،2008 )2ص ص}54-39ص .49
(4) Myriam QUEMENER; Yves CHARPNEL, Opcit, p66.
(5) Jean PRADEL, Michel DANTI-JUAN, Opcit, p234,235.
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ُ
ٌُؿخمض ججغٍم الجمؼ املخالل لحو الاغتراع ،مً اإلااصة  2/55مً الهاهىن  07-18التي حػانب ًل مً ًهىم
بمػالجت ُمػؿُاث طاث ؾابؼ شخص ي عؾم اغتراع الصخظ اإلاػني ،غىضما حؿتهضف َظٍ اإلاػالجت ،الؾُما ؤلاشهاع
الخجاعي أو غىضما ًٍىن الاغتراع ً
مبيُا غلى أؾباب مشغوغت.

وَػترع ظاهب مً الكهه الكغوس ي غلى غباعة "أؾباب مشغوغت" ) (des motifs légitimesالتي وعصث في ّ
اإلااصة 38
ّ
مً ناهىن اإلاػلىماجُت والحغٍاث  17-78و في ّ
اإلااصة  1-18-226مً ناهىن الػهىباث ،بأهه ُمطؿلح واؾؼ وؾحر صنُو وؾحر
مػبىؽ ،وأشاع ظاهب آزغ مً الكهه ئلى غغوعة وظىص جىاؾب بحن اإلاػلىماث وبحن الهضف مً حسجُلها لخدضًض جلَ
ُ
ُ
اإلا ّبرعاث التي جدٌم اغتراع الصخظ غلى قػل اإلاػالجت(.)1
اإلاإعر في 14ماعؽ ّ 2006
ونغعث مدٌمت الىهؼ الكغوؿُت في الهغاع عنم ّ 83423-05
أن ّ
ّ
أي جضبحر جهني ٌػمل غلى
ً
ججمُػا ؾحر هؼٍه للمػؿُاث ٌُ ّ
ػغع قاغله للػهىبت
ئغانت الصخظ اإلاػني مً مماعؾت خهه في الاغتراع ًمًٌ اغخباعٍ
الجؼاةُت اإلاىطىص غليها في ّ
اإلااصة  1-18-226مً ناهىن الػهىباث(.)2

اإلابحث الثاوي :العلوبت اإلاُ ّ
لررة لجرائم الجمع غيراإلاشروع للمعؼياث راث الؼابع الشخص ي

هغعة لجغاةم الجمؼ ؾحر الشغعي للمػؿُاث الصخطُت الغنمُت ،ومضي ّ
ًىانش َظا اإلابدض أهىاع الػهىباث اإلاُ ّ
شضتها
أو زكتها مهاعهت بجؿامت الجغٍمت ومهاعهت بهىاهحن بػؼ الضوُ ،وَظا ً
هظغا لىظىص بػؼ الازخالقاث بحن الهاهىن

الجؼاةغي ونىاهحن بػؼ الضوُ اإلاؿاعبُت وقغوؿا التي جغجبـ بالخىظُه ألاوعبي الػام ).(RGPD
َ
ّ
اإلاشغع الجؼاةغي غلى ظغاةم الجمؼ ؾحر اإلاشغوع للمػؿُاث بجمُؼ أهىاغها بػهىباث ظؼاةُت أضلُت وغهىباث
غان َب
جٌمُلُت ؾىاء باليؿبت للصخظ الؿبُعي أو الصخظ اإلاػىىي ،يما غانب غلى الشغوع في اعجٍاب َظٍ الجىذ ً
ؾبها

ّ
للماصة  73مً الهاهىن  07-18والتي ّ
غممذ خالت الػهاب غلى الشغوع في اعجٍاب أي واخضة مً الجىذ اإلاىطىص غليها في
َظا الهاهىن ،وبىكـ الػهىباث اإلاهغعة للجغٍمت الخامت .غلى زالف ألامغ في الهاهىن الكغوس ي ّ
قان الشغوع في َظٍ الجىدت
ؾحر ُمػانب غلُه( .)3ويظلَ لم ٌُػانب الهاهىن الخىوس ي وال اإلاؿغبي غلى الشغوع.
ّ
جم صعاؾت َظا اإلابدض مً زالُ مؿلبحن ًدىاوُ ألاوُ الػهىباث ألاضلُت ،وٍدىاوُ الشاوي الػهىباث الخٌمُلُت.
اإلاؼلب ّ
ألاول :العلوباث ألاصليت:
ُه ّ
محز بسطىص الػهىباث ألاضلُت بحن غهىبت الصخظ الؿبُعي وغهىبت الصخظ اإلاػىىي في الدشغَؼ الجؼاةغي بػض
ئلهاء مظغة غلى الدشغَؼ الكغوس ي وبػؼ الهىاهحن اإلاؿاعبُت.
ً
ّأول :العلوباث ألاصليت باليسبت للشخص الؼبيعي:
أ) هظرة في العلوباث ألاصليت اإلاُ ّ
لررة في اللاهون الفروس ي وبعع الذول اإلاغاربيت
 )1في اللاهون الفروس ي:
ً
ابخضاء مً ؾىت  1991أضبدذ خماًت البُاهاث الصخطُت في قغوؿا طاث نُمت صؾخىعٍت ُمغجبؿت بمبضأ خغٍخه
الصخطُتّ ،
وجم حػضًل ناهىن الحغٍاث واإلاػلىماجُت لؿمت  1978بخػضًالث يبحرة بمىظب الهاهىن  801-2004بخاعٍش 6
) (1عبذ الفخاح ّبيومي حجازي ،مكافحت جرائم الكمبيوجروالاهترهذ في اللاهون العربي الىمورجي ،اإلاغظؼ الؿابو ،ص.78

(2) Alain BENSOUSSAN, Opcit, p184.
(3) Anne DEBET, Jean MASSOT, Nathalie METALINOS, Opcit,322.
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َ
واؾدبضُ ُمطؿلح "البُاهاث
جىاقو بمىظبه مؼ الخػلُمت ؤلاعشاصًت للبرإلاان واملجلـ ألاوعبي،95/46/CE
أوث 2004
ِ
اإلاػُاعٍت"(ُ Données normatives
)بمطؿلح"البُاهاث طاث الؿابؼ الصخص ي" (Données à caractère
) .)1( personnelزم ُغ ّضُ بهاهىن  20ظىان  2018مً أظل مؿابهخه مؼ الخىظُم الػام لحماًت البُاهاث الؿاعي في أوعوبا
جم ئغاصة ضُاؾت الهاهىن بمىظب ألامغ عنم ّ 1125-2018
) (RGPDمىظ  25ماي  ،2018خُض ّ
اإلاإعر في  12صٌؿمبر 218
الضازل ّ
خحز الىكاط في الكاجذ ظىان .)2(2019
ّ
وفي 22ظىٍلُت  1992وبمىظب الهاهىن  684-92أصعط َظا الباب الؿاصؽ اإلاخػلو باألخٍام الجؼاةُت في ناهىن
ّ
الػهىباث الكغوس ي غمً اإلاىاص  16-226ئلى  19-226في الهؿم الخامـ مً الكطل اإلاخػلو بجغاةم اإلاؿاؽ بالصخطُت
جدذ غىىان " اإلاؿاؽ بدهىم ألاشخاص الىاظم غً اإلالكاث اإلاػلىماجُت أو اإلاػالجت آلالُت"َ ،ظا في الجؼء الدشغَعي،
ّأما في الجؼء الخىظُمي ،قكي باب املخالكاث مً الضعظت الخامؿت غض ألاشخاص ّ
زطظ اإلاُ ّ
شغع الكغوس ي الهؿم
الؿاصؽ ملخالكاث اإلاؿاؽ بدهىم ألاشخاص الىاظم غً اإلالكاث اإلاػلىماجُت أو اإلاػالجت آلالُت غمً اإلاىاص R625-10ئلى
 R625-1باإلاغؾىم  1309-2005بخاعٍش  20أيخىبغ .)3(2005
ُ
اإلااصة  18-226و ّ
شغع الكغوس ي غلى َظٍ الجىذ في ّ
غانب اإلاُ ّ
اإلااصة  226قهغة  19مً ناهىن الػهىباث بالحبـ إلا ّضة 5
ً
ؾىىاث ،والؿغامت اإلاالُت اإلاُهضعة بـ ً 300 000ىعوُ ،وجػاغل َظٍ الؿغامت ئلى ّ 5
شخطا
مغاث ئطا ًان مغجٌب الجغٍمت
مػىىٍا ً
ؾبها ّ
ً
للماصة  24-226مً هكـ الهاهىن .واغخبر الكهه َظٍ الػهىبت زهُلت وشضًضةّ ،
وجضُ غلى زؿىعة َظا الىىع
ّ
الخاضت( .)4خُض ُ
مً الجغاةم اإلاػلىماجُت ،وغلى نُمت ّ
جٌمً
وأَمُت خو اإلاىاؾً في خماًت بُاهاجه الصخطُت وخُاجه
ّ
شضة َظٍ الػهىبت في مهضاعَا وفي ًىنها طاث ّ
خض واخض ،ال ٌُػمل قيها بالخكغٍض الهاهىوي للػهىبت الظي ًجػلها جتراوح بحن
ِ
ّ
خضًً أصوى وأنص ى.
 )2العلوباث اإلاُ ّ
لررة في اللاهون الخووس ي واإلاغربي:
في جىوـ ٌُػانب غلى ظغاةم ظمؼ اإلاػؿُاث الصخطُت الكطل 87مً الهاهىن  2004-63بػهىبت طاث ّ
خض واخض هي
ِ
ُ
إلاضة ؾيخحن ،والؿغامت اإلا ّ
الحبـ ّ
هضعة بـ  10 000صًىاع ،مؼ ئمٍاهُت جىنُؼ جضابحر اختراػٍت جخمشل في جىنُل اإلاػالجت وسحب
ؿبو هكـ الػهىباث بطكت شخطُت غلى ّ
الترزُظ في اإلاػالجتُ .وج ّ
اإلاؿحر الهاهىوي أو الكػلي للصخظ اإلاػىىي ،ئطا زبدذ
مؿإولُخه غً َظٍ املخالكاث (.)5

(1) Sophie Sontag Koenig, Technologie de l’information et de la communication et défense pénale, éd mare
et martin, Paris 2015, p257.
(2) Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles. JORF n°0141 du 21
juin 2018 , https://beta.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT.
(3) Voir Yves MAYAUD, Code Pénal, Annotation de jurisprudence et bibliographie, éd DALLOZ, n° 108,
par. Paris Cedex 2011, p 419, 821-826, 1423,1424.

(4)Voir Code Pénal, Edition : droit.org, 2021-08-05, https://codes.droit.org /PDF/Code pénal.pdf
) (5الهاهىن ألاؾاس ي الخىوس ي عنم  63لؿىت  ،2004اإلاغظؼ الؿابو.
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ُ
في اإلاؿغب حػانب اإلااصة 54مً الهاهىن  09-08بالحبـ مً  3أشهغ ئلى ؾىت وبؿغامت مً  20.000ئلى  200.000صعَم
أو باخضي َاجحن الػهىبخحن قهـً ،ل شخظ ؾبُعي نام بجمؼ مػؿُاث طاث ؾابؼ شخص ي بؿغٍهت جضلِؿُت أو ؾحر
ّ
هؼيهت أو ؾحر مشغوغت .يما حػانب ّ
اإلااصة  57غلى ظىذ ظمؼ اإلاػؿُاث الحؿاؾت واإلاػؿُاث اإلاخػلهت باإلااض ي الجىاتي
للصخظ بالحبـ مً ؾخت أشهغ والؿغامت مً  50.000ئلى  300.000صعَم أو باخضي َاجحن الػهىبخحن قهـ(.)1
وَػخبر الصخظ في خالت غىص إلخضي َظٍ الجغاةم ،ئطا أغاص اعجٍاب هكـ ألاقػاُ في هكـ الؿىت التي ؾبو الحٌم
ُ
ّ ُ
اإلاغة ً
ؾبها ّ
ػاغل غهىبخه في َظٍ ّ
غلُه قيها ُبم ّ
للماصة  65مً هكـ الهاهىن ،وَظا خٌم زاص
زم ج
هغع نػاتي نهاتي ،ومً
ُمسخلل غً ألاخٍام ّ
الػامت للػىص في مىاص الجىذ اإلاىطىص غليها في اإلاىاص  157،158مً الهاهىن الجىاتي ،والتي حشترؽ
لهُام خالت الػىص في الجىذ ئغاصة اعجٍاب هكـ الجىدت أو ظىدت ممازلت زالُ  5ؾىىاث بػض جىكُظ الػهىبت املحٍىم بها
في الجىدت ألاولى(.)2

ُ
ب) العلوبت ألاصليت لجرائم جمع اإلاعؼياث الشخصيت في الدشريع الجسائري:
ٌُػانب اإلاُ ّ
شغع الجؼاةغي غلى ظىذ الجمؼ ؾحر الشغعي للمػؿُاث الصخطُت بػهىباث أضلُت جخمشل في غهىباث

خض أصوى ّ
ؾبو قيهما الخكغٍض الهاهىوي بػلهما ًتراوخان بحن ّ
ؾالبت للحغٍت وغهىباث مالُت هي الؿغامتّ ،
وخض أنص ى .وهي
غهىبت في جهضًغها ُمىاؾبت في بضاًت ججغبت ؾغٍان الهاهىن ُ 07-18مهاعهت بالهاهىن اإلاؿغبي الظي ّ
ٌشضص في نُمت الؿغامت
وٍسكل في ّ
مضة الحبـ ،والهاهىن والخىوس ي الظي ًُسكل في مهضاع الؿغامت وٍجػل غهىبت الحبـ طاث خض واخض هي
ؾيخان .غلى زالف الهاهىن الكغوس ي الظي ّ
جبنى ؾُاؾت ظىاةُت أشض ّ
مما طَب ئلُه ّ
اإلاشغع الجؼاةغي.

باليؿبت لجغٍمت الجمؼ بؿغم ؾحر مشغوغت وظغٍمت الجمؼ املخالل لحو الاغتراع ٌػانب ّ
اإلاشغع بالحبـ مً ؾىت
)(1ئلى ( )3ؾىىاث ،وغهىبت مالُت هي الؿغامت مً 100 000صط ئلى  300 000صط .وطلَ إلاىظب ّ
اإلااصجحن  55و 59مً
الهااهىن .07-18

وباليؿُت لجغٍمت ظمؼ اإلاػؿُاث الحؿاؾت قػهىبتها ُّ
أشض مً الجغٍمخحن الؿابهخحن ً
هظغٍا لحؿاؾُت اإلاػؿُاث،
خُض جىظ ّ
اإلااصة 57غلى غهىبت الحبـ مً ) (2ئلى) )5ؾىىاث والؿغامت مً200 000صط ئلى 500 000صط.
ّ
اإلاخػلهت باإلااض ي الجؼاتي للصخظ قهض غانبذ غليها ّ
اإلااصة  68مً الهاهىن 07-18
وباليؿبت لجغٍمت ظمؼ اإلاػؿُاث
بالحبـ مً) (6أشهغ ئلى ( )3ؾىىاث ،وؾغامت مً 60 000صط ئلى300 000صط.
ّ
ّ
لًٌ الهاهىن الجؼاةغي الطاصع بمىظب ألامغ عنم  09-21اإلاخػلو بدماًت اإلاػلىماث والىزاةو الاصاعٍت ًىقغ خماًت
ّ
جهغعَا ّ
ظؼاةُت أنىي مً زالُ الػهىباث الهاؾُت التي ّ
اإلااصة  37مىه ئطا حػلو ألامغ بالحطىُ بؿحر وظه خو غلى مػلىماث
أو مداغغ أو أوعام الخدغٍاث والخدهُو الهػاتي ،غً ؾغٍو الضزىُ صون جغزُظ ئلى مىظىمت مػلىماجُت أو مىنؼ
ئلٌترووي أو شبٌت ئلٌتروهُت أو ّأًت وؾُلت أزغي مً وؾاةل جٌىىلىظُاث ؤلاغالم والاجطاُ للؿلؿاث اإلاػىُت ،خُض
قغغذ غهىبت الحبـ مً 5ؾىىاث ئلى 10ؾىىاث والؿغامت مً 500 000صط ئلى 1 000 000صط.

ّ
) (1الظهحر الشغٍل اإلاخػلو بدىكُظ الهاهىن عنم  ،08-09مغظؼ ؾابو.
ّ
امحمذ لفروجي ،اللاهون الجىائي اإلاغربي وفم آخرالخعذًالث ،مؿبػت الىجاح الجضًضة ،الضاع البُػاء ،ؽ ،2011 2ص .51
)(2
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اإلااصة ّ 74أنها ،جػاغل الػهىباث اإلاىطىص غليها في َظا الكطل ،ولم ُج ّ
دضص ّ
هطذ ّ
وفي خالت الػىص ّ
اإلااصة ضىعة
الػامت في ّ
زم ّ
ّ
ًخػحن الغظىع ئلى الهىاغض ّ
زاضت جدهو خالت الػىص مشل الهاهىن اإلاؿغبي ،ومً ّ
اإلااصة ُ 54م ّ
ٌغع 3مً ناهىن
هغع جدهو خالت الػىص باليؿبت للجىذ ومً بُنها الجىذ التي هدً بطضصَا ،غىضما ٌُ ُ
الػهىباث( ،)1التي ُج ّ
ػاص اعجٍاب الجىدت
هكؿها أو مشلها مً ؾغف الصخظ املحٍىم غلُه قيها باإلصاهت زالُ الخمـ ؾىىاث اإلاىالُت لهػاء الػهىبت املحٍىم بها.
وبهظا ًٍىن الهاهىن اإلاؿغبي أيثر ضغامت في ؾُاؾخه الػهابُت ججاٍ َظٍ الجغاةم باليؿبت ألخٍام الػىص.
ً
ثاهيا :العلوباث ألاصليت باليسبت للشخص اإلاعىوي:

ٌُػانب الصخظ اإلاػىىي في الهاهىن اإلاؿغبي ،خؿب ّ
اإلااصة  64مً الهاهىن الجىاتي بػهىبت أضلُت جخمشل في الؿغامت
هغعة للصخظ الؿبُعي ،ومػانبت الصخظ اإلاػىىي جٍىن بؿؼ الىظغ غً مػانبت ّ
اإلاؿاوٍت لػػل الؿغامت اإلاُ ّ
مؿحرٍ

الهاهىوي ئطا اعجٌب َظٍ الجغاةم(.)2

وبسطىص غهىباث الصخظ اإلاػىىي في الدشغَؼ الجؼاةغي ُجدُل ّ
اإلااصة  70مً ناهىن خماًت ألاشخاص الؿبُػُحن

في مجاال مػالجت اإلاػؿُاث الصخطُت  07-18غلى جلَ الػهىباث اإلاىطىص غليها في ناهىن الػهىباث غمً اإلاىاص
مغة ( )1ئلى (ّ )5
مٌغع ئلى 18مٌغع ،)3(3وهي الػهىبت ألاضلُت اإلاخمشلت في الؿغامت بمبلـ ٌؿاوي ّ
ّ 18
مغاث الحض ألانص ى
للؿغامت ّ
اإلاهغعة ناهىها للجغٍمت غىضما ًغجٌبها الصخظ الؿبُعي.
ً
ّ
اإلاشغع الصخظ
قمشال باليؿبت لجغٍمت الجمؼ بؿغم ؾحر مشغوغت وظغٍمت الجمؼ املخالل لحو الاغتراع ٌػانب
زم ُج ّ
الؿبُعي بؿغامت مً 100 000صط ئلى  300 000صط .ومً ّ
هضع الؿغامت باليؿبت للصخظ اإلاػىىي مً  300 000صط
ئلى 1 500 000صط .وباليؿُت لجغٍمت ظمؼ اإلاػؿُاث الحؿاؾت قػهىبتها ُج ّ
هضع مً500 000صط ئلى 2 500 000صط.
ّ
وباليؿبت لجغٍمت ظمؼ اإلاػؿُاث اإلاخػلهت باإلااض ي الجؼاتي للصخظ قُمًٌ جهضًغ الؿغامت مً 300 000صط ئلى500 000
1صط.

ً
ثالثا :الجمع بين العلوباث ؤلاداريت والجسائيت:

هطذ ّ
ٌؿمذ الهاهىن الكغوس ي بالجمؼ بحن الػهىباث ؤلاصاعٍت والجؼاةُت ،خُض ّ
اإلااصة  47مً الهاهىن  17-78الطاصع
ّ
في ً 6ىاًغ  ،1978بطُؿخه اإلاػضلت ،غلى أهه ئطا أضضعث اللجىت الىؾىُت ( )CNILغهىبت مالُت نهاةُت نبل أن ًدٌم
ً
الهاض ي الجؼاتي نهاةُا غلى هكـ الىناتؼ أو طاث الطلت بهاً ،جىػ لألزحرة أن جأمغ بسطم الؿغامت ؤلاصاعٍت مً الؿغامت
الجىاةُت التي جطضعَا.
اإلاشغع الجؼاةغي ّ
ّ
بىظ ُمؿخهل ضغٍذ غلى ئمٍاهُت الجمؼ بحن الػهىبت ؤلاصاعٍت والػهىبت الجؼاةُت،
لًٌ لم ًىظ
ًهغع ّ
ّ
بأن الػهىباث الجؼاةُت ُج ّ
لٌىه في ألاخٍام الجؼاةُت للهاهىن  07-18مشل اإلاىاص ّ 65 ،62 ،54
ؿبو صون ؤلازالُ
بالػهىباث ألاشض اإلاىطىص غليها في الدشغَؼ الؿاعي اإلاكػىُ .خُض ًُكهم مً طلَ امٍاهُت الجمؼ بحن الؿغاماث الجؼاةُت
اإلاسجل ّ
مهغع في ّ
ّ
غضَا مً مجلـ الضولت يما َى ّ
والؿغاماث ؤلاصاعٍت ئطا ًاهذ نهاةُت ؾىاء بػض الكطل في الؿػىن
للماصة
 46أو في خالت غضم حسجُل ؾػً غض نغاع الؿلؿت الىؾىُت.
ُ
) (1احسً بوسليعت ،كاهون العلوباث في طوء اإلامارست اللظائيت ،بحرحي لليشغ ،ؽ  14الجؼاةغ  ،2018ص.41
ّ
) (2الظهحر الشغٍل اإلاخػلو بدىكُظ الهاهىن عنم  ،08-09مغظؼ ؾابو.
ُ
)(3احسً بوسليعت ،كاهون العلوباث في طوء اإلامارست اللظائيت ،اإلاغظؼ الؿابو ،ص.17
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اإلاؼلب الثاوي :العلوباث الخكميليت:
ّأول :باليسبت للشخص الؼبيعي:

ّ
ًمًٌ للهاض ي خؿب ّ
اإلااصة  71مً الهاهىن  07-18جؿبُو غهىباث جٌمُلُت غلى ًاقت الجغاةم اإلاىطىص غليها في
َظا الهاهىن بما قيها ظغاةم الجمؼ ؾحر اإلاشغوع للمػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص يُ ،وجدُل ّ
اإلااصة ئلى الػهىباث الخٌمُلُت
هغعة في ناهىن الػهىباث ،وهي اإلاىطىص غليها في اإلاىاص  9ئلى  18وهي ئزنى غشغ ً
اإلاُ ّ
هىغا:
-1الحجغ الهاهىوي ،بدغمان املحٍىم غلُه مً مماعؾت خهىنه اإلاالُت ،وَى وظىبي في الجىاًاث.
-2الحغمان مً مماعؾت الحهىم الىؾىُت واإلاضهُت والػاةلُت ،اإلاظًىعة في ّ
اإلااصة ُ 9م ّ
ٌغع 1م ع ط.
-3جدضًض ؤلانامت،
-4اإلاىؼ مً ؤلانامت،
-5اإلاطاصعة الجؼةُت لألمىاُ،
-6اإلاىؼ اإلاإنذ مً مماعؾت مهىت أو وشاؽ،
-7ئؾالم اإلاإؾؿت،
-8ؤلانطاء مً الطكهاث الػمىمُت،
-9الحظغ مً ئضضاع الشٍُاث و /أو اؾخػماُ بؿاناث الضقؼ،
-10حػلُو أو سحب عزطت الؿُانت أو ئلؿاؤَا مؼ اإلاىؼ مً اؾخطضاع عزطت ظضًضة،
-11سحب ظىاػ الؿكغ،
-12وشغ أو حػلُو خٌم أو نغاع ؤلاصاهت.
ً
ثاهيا :باليسبت للشخص اإلاعىوي:
هغعة للصخظ اإلاػىىي ُبمهخط ى ئخالت ّ
الػهىباث الخٌمُلُت اإلاُ ّ
اإلااصة  70مً الهاهىن  07-18غلى ناهىن الػهىباث
قهي يما طيغتها اإلا ّاصة 18مٌغع مىه:
2

- 1خل الصخظ اإلاػىىي،
- 2ؾلو اإلاإؾؿت أو قغع مً قغوغها إلاضة ال جخجاوػ زمـ ) ( 5ؾىىاث،
- 3ؤلانطاء مً الطكهاث الػمىمُت إلاضة ال جخجاوػ زمـ ) ( 5ؾىىاث،

- 4اإلاىؼ مً مؼاولت وشاؽ أو غضة أوشؿت مهىُت أو اظخماغُت بشٍل مباشغ أو ؾحر مباشغ ،نهاةُا أو ّ
إلاض ال جخجاوػ
زمـ) (5ؾىىاث،
- 5مطاصعة الش يء الظي اؾخػمل في اعجٍاب الجغٍمت أو هخج غنها،
- 6وشغ وحػلُو خٌم ؤلاصاهت،

- 7الىغؼ جدذ الحغاؾت الهػاةُت ّ
إلاضة ال ججاوػ 5ؾىىاث وطلَ في اليشاؽ الظي ّأصي ئلى اعجٍاب الجغٍمت أو
بمىاؾبخه.
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و ً
ؾبها ّ
للماصة ً 2-71مًٌ للهاض ي أن ًأمغ بمسح ًل أو ظؼء مً اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي التي هي مدل

مػالجت والتي هخج غنها اعجٍاب الجغٍمت .وٍإَل أغػاء ومؿخسضمى الؿلؿت الىؾىُت إلاػاًىت اإلاسح .وَظا ًىؿبو بػلى ًل
مً الصخظ اإلاػىىي والصخظ الؿبُعي.

بِىما ًدطغ الهاهىن اإلاؿغبي ،خؿب اإلا ّاصة  64مً ناهىن خماًت اإلاػؿُاث الصخطُت الػهىباث الخٌمُلُت للصخظ
ُ
ُ
ُ
اإلاػىىي في ؾلو اإلاإؾؿت أو اإلاإؾؿاث التي اعجٌبذ قيها املخالكت ،واإلاطاصعة الجؼةُت لألمىاُ ،باإلغاقت للمطاصعة
اإلاىطىص غليها في الكطل 89مً الهاهىن الجىاتي اإلاؿغبي يخضبحر وناتي باليؿبت لألصواث وألاشُاء اإلاحجىػة التي ًٍىن
ضىػها أو اؾخػمالها أو خملها أو خُاػتها أو بُػها ظغٍمت ،ولى ًاهذ جلَ ألاصواث أو ألاشُاء ملَ الؿحر ،وختى لى لم ًطضع

خٌم باإلصاهت(.)1

خاجمت:
باصع اإلاشغع الجؼاةغي ئلى ّ
ؾً ناهىن ُمؿخهل ًُىظم نىاغض مػالجت البُاهاث الصخطُت ،بهضف جدهُو الخىاػن بحن
ُّ
جىجغ غً
خغٍت اؾخسضام اإلاػلىماجُت والىضىُ ئلى اإلاػؿُاث ،وبحن خماًت اإلاىاؾً مً املخاؾغ واملخالكاث التي نض
ُ
ّ
ً
اغخضاء غلى خغمخه وخُاجه الصخطُت.
وزاضت جلَ التي حشٍل
مػالجت َظٍ اإلاػؿُاث،
ونض ّ
جمحزث الؿُاؾت الجىاةُت لهظا الهاهىن في مجاُ الجمؼ ؾحر اإلاشغوع للمػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي بالخىاػن

ّ
ّ
ّ
اإلاشغع لهظٍ الجغاةم وضل الجىذ وغانبها بػهىباث ؾالبت للحغٍت
باملخككت .خُض أغؿى
باإلاشضصة وال هي
قال هي
وغهىباث مالُت باإلغاقت للػهىباث الخٌمُلُت ،وغانب غلى الشغوع قيها بىكـ غهىبت الجغٍمت ّ
الخامت.
ّ
ّ
اإلاشغع بحن ضىع ظغاةم الجمؼ ؾحر اإلاشغوع للمػؿُاث الصخطُت مً خُض الخؿىعة ،قاغخبر ظغٍمت ظمؼ
ومحز
اإلاػؿُاث الحؿاؾت أيثر زؿىعة قغقؼ ّ
خضي غهىبت الحبـ قيها بجػلها جتراوح بحن الؿيخحن والخمـ ؾىىاث ،ويظلَ
خضي مبلـ الؿغامت مهاعهت بباقي ضىع الجغٍمت .بِىما ظػل الحبـ ال ّ
عقؼ مً ّ
ًخػضي زالر ؾىىاث باليؿبت لطىعحي الجمؼ

بؿغم ؾحر مشغوغت والجمؼ عؾم الاغتراع.
وغمل ّ
اإلاشغع باإلاؿإولُت الجؼاةُت للصخظ اإلاػىىي غً َظٍ الجغاةم.
ّ
ّ
وفي اإلاهابل لم ًُ ّ
الخاضت بالصخظ اإلاػىىي ،بل خطغ الحماًت في
اإلاشغع خماًت للمػؿُاث الصخطُت
ٌغؽ
الصخظ الؿبُعي قهـ .وَظا غلى الغؾم ما للبُاهاث اإلاػلىماجُت للصخظ اإلاػىىي مً الىاخُت الانخطاصًت،
وبالخطىص في مجاُ الخجاعة الالٌتروهُت.
وججضع اإلاالخظت ّ
أن الهاهىن  07-18ال ًؼاُ خضًض الخؿبُو في الجؼاةغ خُض لم جبضأ سؿغاجه في الظهىعّ ،
مما ًجػل
أمغا ً
الخهُُم الػملي للؿُاؾت الجىاةُت اإلاىخهجت قُه ً
ضػبا.
ّ
الخاضت بالصخظ اإلاػىىي ،وطلَ بخهغٍغ مىاص
ولًٌ غلى الطػُض الىظغي ههترح جٌغَـ خماًت ظؼاةُت للمػؿُاث
ّ
في ناهىن الػهىباثّ ،
ألن الهاهىن ً 07-18خػلو باألشخاص الؿبُػُت قهـ.

ّ
) (1الظهحر الشغٍل اإلاخػلو بدىكُظ الهاهىن عنم  ،08-09مغظؼ ؾابو.
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ّ
يما ههترح ئضضاع ناهىن مؿخهل ًخػلو بالجغٍمت ؤلالٌتروهُت وجىظُم ظغاةم اإلاؿاؽ باإلاػؿُاث الصخطُت في ئخضي
هظغا لىظىص غالنت وزُهت بُنها وبحن الٌشحر مً الجغاةم اإلاػلىماجُت ألازغي ّ
أبىابه ً
اإلااؾت بالحُاة الصخطُت وبالخجاعة
الالٌتروهُت والخىنُؼ الالٌترووي وخهىم الخألُل في املجاُ الالٌترووي ،وؾحرَا مً املجاالث.

كائمت اإلاراجع:
اإلاراجع باللغت العربيت:
الكخب:

ُ
 -1أًمً عبذ هللا فكري ،جرائم هظم اإلاعلوماث ،دراست ُملارهت ،ؤلاؾٌىضعٍت ،صاع الجامػت الجضًضة.2007 ،
 -2عبذ الفخاح ّبيومي حجازي،الخجارة الالكتروهيت وحماًتها اللاهوهيت ،الاؾٌىضعٍت،صاع الكٌغ الجامعي ،ؽ.2004 ،1
 -3عبذ الفخاح ّبيومي حجازي ،مكافحت جرائم الكمبيوجر والاهترهذ في اللاهون العربي الىمورجي ،الاؾٌىضعٍت،ؽ،1صاع
الكٌغ الجامعي.2006 ،
 -4علي ُم ّ
حمذ عبذ السعبي ،حم الخصوصيت في اللاهون الجىائي – دراست ُملارهت  -ؾغابلـ لبىان ،اإلايشىعاث الحضًشت
للٌخاب هاشغون ،ؽ.2006 ،1
 -5عفيفي كامل عفيفى ،جرائم الكمبيوجر وحلوق اإلاؤلف واإلاصىفاث الفىيت ودور الشرػت واللاهون  -دراست ملارهت،
الاؾٌىضعٍت ،ميشاة اإلاػاعف ،بضون جاعٍش وشغ وعنم الؿبػت.
 -6سفيان مىيغر ،دليل اخخبارالاختراق ،الجسائر ،صاع َىمت ،للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،ؽ.2005 ،1
 -7دمحم عبذ هللا أبو بكر سالمت ،موسوعت جرائم اإلاعلوماحي) جرائم الكمبيوجر وؤلاهترهذ(،الاؾٌىضعٍت،ميشأة اإلاػاعف
 .2006صون عنم الؿبػت.
اإلالالث:
 -1عس الذًً ّ
ػباش" ،الحماًت الجىائيت للمعؼياث الشخصيت في الدشريع الجسائري -دراست في ظل اللاهون 07-18
ّ
ّ
اإلاخعلم بحماًت ألاشخاص الؼبيعيين في مجال معالجت اإلاعؼياث راث الؼابع الشخص ي" ،املجلت ألاًاصًمُت للبدض
الهاهىوي ،ظامػت غبض الغخمان محرة – بجاًت ،الػضص (،2018 )2ص ص(.)60-26
ّ
 -2زييب دمحم جميل الظىاوي " ،الحماًت اللاهوهيت للخصوصيت على الاهترهذ في ظل الجهود الذوليت والذاخليت" ،مجلت
مغيؼ ظُل للبدض الػلمي زاص باإلاإجمغ الضولي املحٌم خىُ الخطىضُت في مجخمؼ اإلاػلىماجُت بلبىان  – 19و 20ظىٍلُت
 ،2019غضص  26لؿىت  2019ظامػت ؾغابلـ لبىان ،ص ص(.)37-28
ّ
ً
همورجا)" مجلت صعاؾاث
 -3فوزي أوص ّذًم" ،إشكاليت اإلاعلوماجيت بين الخصوصيت و إفشاء ألاسرار اإلاهىيت( السر البىكي
ناهىهُت ،مغيؼ البطحرة للبدىر والضعاؾاث والخضماث الخػلُمُت ،ع ( ،2008 )2ص ص(.)54-39
 -4مريم لوكال " ،الحماًت اللاهوهيت الذوليت والوػىيت للمعؼياث راث الؼابع الشخص ي في الفظاء الركمي :في طوء
ّ
كاهون حماًت اإلاعؼياث" 18-07مجلت الػلىم الهاهىهُت والؿُاؾُت ،ظامػت الىاصي ،ع(،2019)1ص ص(.)1325-1304
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ً -5حي جومي "،الحماًت اللاهوهيت للمعؼياث راث الؼابع الشخص ي على طوء اللاهون ركم 07-18دراست جحليليت"،
مجلت الاؾخاط الباخض للضعؾاث الهاهىهُت والؿُاؾُت،ظامػت ّ
مدمض بىغُاف ،مؿُلت ،املجلض  04ع  ،2019ص ص(-1521
.)1554
اللواهين:
ُ
 -1كاهون العلوباث الجسائري في طوء اإلامارست اللظائيت ،جحذ إشراف ،احسً بوسليعت ،بيرحي لليشر ،غ 14
الجسائر.2018

ُ
 -2كاهون الاجراءاث الجسائيت الجسائري في طوء اإلامارست اللظائيت ،جحذ إشراف ،احسً بوسليعت ،بيرحي لليشر ،غ
 14الجسائر.2018
ّ
امحمذ لفروجي ،مؼبعت الىجاح الجذًذة ،الذارالبيظاء،
 -3اللاهون الجىائي اإلاغربي وفم آخرالخعذًالث ،جحذ إشراف
غ 2سىت .2011

ّ
اإلاإعر في ّ 27
 -4ألامغ ّ 09-21
شىاُ غام ،1442اإلاىاقو ً 8ىهُى ؾىت،2021اإلاخػلو بدماًت اإلاػلىماث والىزاةو ؤلاصاعٍت،
الجغٍضة الغؾمُت غضص  45فيً 09ىهُى .2021
ّ
اإلاإعر في 25عمػان غام  1439اإلاىاقو ً 10ىهُى  ،2018اإلا ّ
خػمً كاهون حماًت ألاشخاص
 -5الهاهىن عنم 07-18
ُ

الؼبيعيين في مجال معالجت اإلاعؼياث راث الؼابع الشخص ي الجغٍضة الغؾمُت غضص  34في ً 10ىهُى .2018
ُ ّ
 -6الهاهىن عنم 63لؿىت 2004مإعر في  27ظىٍلُت اإلاخػلو بالهاهىن ألاؾاس ي لحماًت اإلاػؿُاث الصخطُت .الغاةض الغؾمي
للجمهىعٍت الخىوؿُت2004 ،غضص  ،61بخاعٍش الجمػت  12ظماصي الشاهُت  1425اإلاىاقو 30ظىٍلُت .2004
ً
 ، -7الظهحر الشغٍل عنم  1.09.15الطاصع في  22مً ضكغ 1430اإلاىاقو 18قبراًغ  2009جىكُظا للهاهىن عنم ،08-09
اإلاخػلو بدماًت ألاشخاص الظاجُحن ججاٍ مػالجت اإلاػؿُاث طاث الؿابؼ الصخص ي الجغٍضة الغؾمُت غضص  5711بخاعٍش 27
ضكغ  1430اإلاىاقو  23قبراًغ. 2009
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الرقم ألاسىد في الجرائم اإلاتعلقة بأهظمة معالجة اإلاعطيات
The dark figure of crimes related to data processing systems
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ملخص:
نهذٗ مً خال ٥هزه الذساظت ئلى حعلُي المىء ِلى الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث.
ٕ٘اًدىا هي مداولت ئبشاص أهم ألاظباب التي جإدي ئلى إسجٙاُ الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث،
ألن ئسجٙاُ الشٜم ألاظىد في هزا الىىُ مً ؤلاحشام وِذم ئ٠دؽاٗ الجشائم اإلاخّلٝت به ،وِذم الٝبن ِلى حىاتها ًإزش جأزحر
ظلبي ِلى العُاظت الجىائُت التي ولّتها الذولت بٕشك م٣ا٘دخه.
ولّل أهم الىخائج التي جخجلى لىا مً خال ٥هزه الذساظت جخمثل في خفىـُت الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت
اإلاّىُاث والتي جإدي ئلى ئسجٙاُ الشٜم ألاظىد مً خال ٥ـّىبت ٠ؽٙها ،و٠زل ٤لّ ٚالىعي لذي ضخاًا هزه الجشائم
وهزا ما جشحمخه ؤلاخفائُاث الجىائُت مً خالِ ٥ذم جبلُٕهم ِجها والخ٢خم ِلحها ،هاهُ ًِ ٤دوس الجاوي في ئسجٙاُ الشٜم
ألاظىد مً خال ٥ئخٙاءه وجذمحره للذلُل الشٜمي بّذ ئسج٣ابه للجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث مباؼشة.
الكلمات اإلافتاحية :الشٜم ألاظىد؛ هٍم مّالجت اإلاّىُاث؛ الجشٍمت اإلاّلىماجُت؛ الجاوي اإلاّلىماحي؛ املجني ِلُه.
Abstract:
The present study aims at shedding light on the issue of dark figure of crimes related to
data processing systems. Accordingly, the study opts for revealing the major factors and
causes that prompt a rise of the dark figure which imperatively affect the criminal policy
deployed by the state to combat crime as more criminals are either loose or unknown and
more crimes are undetected.
Consequently, the study revealed that dark figure crimes are extremely peculiar vis-à-vis
data processing systems that makes crimes hard to detect and victims unwilling to report such
crimes due to their lack of conscience combined with a deliberate destruction of crime's
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evidences and leads committed by the felon himself which are proven by official criminal
statistics.
Keywords: dark figure; data processing systems ; cyber crime ; cyber criminal; victim.

102
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زراري نسرين  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بوقرة إمساعيل
مقذمة:
ئن الخىىس الخ٢ىىلىجي والاظخخذام اإلاتزاًذ للىظائل وآلالُاث اإلاّلىماجُت املخخلٙت ،أدي ئلى ٌهىس هىُ حذًذ مً
ؤلاحشام ًخمثل في ؤلاحشام اإلاّلىماحي الزي حاء هدُجت ؤلاظخخذام العلبي وألٔشاك ٔحر ؼشُِت للخ٢ىىلىحُاث الخذًثت،
ٍ٘هىس هزا ؤلاحشام ما هى ئال ئوّ٣اط للخىىس الزي ؼهذه الّالم والّفش الزي وِّؽه والزي مظمي بّفش الشٜمىت،
وبىبُّت الخا٘ ٥الجشٍمت التي هي ٌاهشة ئحخماُِت جىا٠ب الخىىساث والخ٢ىىلىحُاث اإلاعخدذزت والاهترهذ ٘هي جىىسث
بخىىس هزه الخ٢ىىلىحُاث الخذًثت ،خُث أـبدذ اإلاّىُاث والبُاهاث واإلاّلىماث هي مدل الجشٍمت ٘لم ٌّذ اإلاا٥
اإلاادي هى مدلها مثلما ١ان في العاب ٞوإهما أـبذ اإلاا ٥اإلاّىىي هى اإلاعتهذٗ واإلاشحى مً ٜبل املجشمحن اإلاّلىماجُحن.
والجشٍمت اإلاّلىماجُت ؼخان بُجها وبحن الجشٍمت الخٝلُذًت ألنها جخمحز بىابْ خاؿ ًمحزها ًِ ٔحرها مً الجشائم ٘هي
جشج٢ب في بِئت مّىىٍت جخخل ًِ ٚالبِئت التي ج٣ىن ٘حها الجشٍمت الخٝلُذًت ،و٠زل" ٤املجشم الشٜمي" أو "املجشم
اإلاّلىماحي" ًخخل٠ ٚثحرا ًِ املجشم الخٝلُذي مً خُث خفائفه وممحزاجه ٘هى مٌؽتره ُ٘ه الز١اء واإلاهاسة والٝذسة ِلى
الخد٢م في الخ٢ىىلىحُاث الخذًثت وإظخخذامها.
وهٍشا لخٙاٜم هزه الجشٍمت في املجخمّاث أـبدذ ١ل الذو ٥جيخهج ظُاظاث مُّىت ألحل الخفذي لهزا الىىُ مً
ؤلاحشام بٕشك الخٝلُل مىه وإلاا ال ئظخأـله مً املجخمْ ،ولٕشك م٣ا٘دت هزه الجشائم البذ مً جٝذًم جٙعحر ِلمي لهزه
الٍاهشة ؤلاحشامُت بُٕت ؤلاخاوت بها مً حمُْ حىاهبها وال٢ؽِ ٚجها ،ورل ٤مً خال ٥ئِخماد ألاظالُب اإلاخبّت في الّلىم
م
الجىائُت ،ومً أهم ألاظالُب التي حعخخذم في هزا املجا ٥ألاظلىب ؤلاخفائي الزي مً خالله ًخم جدىٍل وجشحمت الٍاهشة
ؤلاحشامُت ئلى لٕت ألاسٜام.
والّالم املخخق في ِلم ؤلاحشام مً خال ٥اظخخذامه لألظلىب ؤلاخفائي ًخجلى له زالزت أهىاُ مً ؤلاحشام جخمثل في
ؤلاحشام الٝاهىوي وؤلاحشام الٍاهش وؤلاحشام الخُٝٝيٙ٘ ،ي الٕالب الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت اإلاّىُاث ًخم اسج٣ابها مً
وشٗ الجىاة ل٢جها جبٝى مخُٙت وال جفل لّلم العلىاث وهزا ٌّخبر ِائ ٞللباخث املخخق في ِلم ؤلاحشام الزي ًذسط
الٍاهشة ؤلاحشامُت مً حمُْ حىاهبها لُجذ الخلى ٥اإلاىاظبت إلا٣ا٘دت هزه الٍاهشة ؤلاحشامُت واإلاخمثلت في دساظدىا في
ؤلاحشام اإلاخّل ٞبأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث ،ورل ٤ختى ًجذ ظبل جىىٍٝها .ولهزا اسجأًىا مً خال ٥هزه الذساظت
البدث ًِ الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث.
وِلُه هىشح ؤلاؼ٣الُت الخالُتُ٘ :ما جخمثل أظباب اسجٙاُ الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت
اإلاّىُاث؟
تهذٗ هزه الذساظت ئلى جد ُٞٝمجمىِت مً ألاهذاٗ التي هىحضها في ما ًلي:
الخّشٗ ِلى الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث ،والخىش ٛئلى الخفىـُاث اإلامحزة للجشائم
اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث التي حعاهم بؽ٣ل مباؼش في جضخم الشٜم ألاظىد ،ل ٚئلى رل ٤الخىش ٛلذوس الجاوي
اإلاّلىماحي في ئسجٙاُ الشٜم ألاظىد وإلى خىىسجه ؤلاحشامُت ،والخىش٠ ٛزل ٤للمجني ِلُه ودوسه في الخ٢خم ًِ الجشٍمت
والىخائج اإلاترجبت ًِ هزا الخ٢خم.
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ئجبّىا اإلاىهج الىـٙي الخدلُلي ألن هزه الذساظت راث وبُّت ئظخ٢ؽاُ٘ت ،لزا جم ؤلاِخماد ِلى اإلاىهج الىـٙي
الخدلُلي لجمْ اإلاّلىماث والبُاهاث وجدلُلها ،و٠زل ٤جدلُل هخائج بّن ؤلاخفائُاث بهذٗ جٝذًم ـىسة وـُٙت
للمىلىُ اإلاذسوط.
وظىجُب ِلى ؤلاؼ٣الُت آلاهٙت الز٠ش مً خال ٥الخىت الخالُت:
املخىس ألاو :٥الّالٜت بحن الشٜم ألاظىد والجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث
املخىس الثاوي :دوس الجاوي واملجني ِلُه في بشوص الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث

املحىرألاول :العالقة بين الرقم ألاسىد و الجرائم اإلاتعلقة بأهظمة معالجة اإلاعطيات
حّخبر الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث مً الجشائم اإلاعخدذزت التي جخخل٠ ٚثحرا ًِ الجشائم الخٝلُذًت
مً حمُْ حىاهبها ،ورلٌّ ٤ىد لّذة أظباب مجها ما هى مشجبي بخفىـُت الجشٍمت في خذ راتها١ ،ىنها حشٍمت ظُبراهُت
مدلها أهٍمت مّالجت اإلاّىُاث .وإلاّش٘ت أظباب وحىد الشٜم ألاظىد في هزه الجشائم هخىش ٛفي اإلاٝام ألاو ٥ئلى مٙهىم
الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث ( أوال) ،زم في اإلاٝام الثاوي هخىش ٛئلى مبرساث وحىد الشٜم
ألاظىد في حشائم اإلاعاط بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث التي جشحْ للجشٍمت في خذ راتها (زاهُا).
أوال :مفهىم الرقم ألاسىد في الجرائم اإلاتعلقة بأهظمة معالجة اإلاعطيات
 _1حّشٍ ٚالشٜم ألاظىد:
م
الشٜم ألاظىد أو ما مٌّشٗ ٠زل ٤بالشٜم اإلاٍلم في ِلم ؤلاحشام ،هزه الدعمُت جىلِ ٞلى ؤلاحشام الزي ًٍل مخٙي

موَّبر بها ِلى ِذد الجشائم التي ً٣ىن ٘حها ؤلاحشام الخُٝٝي متزاًذ ِلى ؤلاحشام الشظمي٘ ،الشٜم اإلاٍلم هى الجضء الزي ال
ًمُٜ ً٢اظه مً ؤلاحشام وٍبٝى بُّذا ًِ وظائل الُٝاط الشظمُت ١اإلخفاء مثال٣ُ٘ ،ىن مً الفّب ُٜاظه ورل٤
لىحىد ِذة مبرساث حعاِذ في هزا ؤلاخٙاء(.)1
وبالخالي ٘الشٜم ألاظىد ٌّخبر مً أهم الّٝباث التي جىاحه ؤلاخفاء الجىائي خُث أن ٠ثحرا مً الجشائم ًخم اسج٣ابها
وجبٝى في وي ال٢خمان أو الخٙاء وهزا ما مٌّبر ِىه ِلماء ؤلاحشام بالشٜم ألاظىد أو الشٜم املخٙي والزي مًمثل الٙش ٛبحن

م
ِذد الجشائم الخُُٝٝت التي اسج٢بذ ّ٘ال ،وبحن ِذد الجشائم التي جٍهش في ؤلاخفائُاث الشظمُت
م
ومما ظب ٞبُاهه ًدبحن لىا أن الشٜم ألاظىد ًمثل مجمىُ الجشائم التي اسج٢بذ خُٝٝت ل٢جها لم ًخم ئخفائها لمً
()2

ؤلاخفاءاث الشظمُت بعبب ِذم وـىلها ئلى ِلم العلىاث املخخفت بزل ٤ظىاء الؽشوت أو الجهاث الٝمائُت
املخخفت.أي الشٜم ألاظىد ًمثل الٙش ٛبحن ؤلاحشام الخُٝٝي وؤلاحشام الٝاهىوي ( ؤلاحشام الشظمي) الزي وـل لّلم
العلىاث وـذس ُ٘ه خ٢م ،أو الٙش ٛبحن ؤلاحشام الخُٝٝي وؤلاحشام الٍاهش أي ؤلاحشام الزي ًٍهش لىا ظىاء ـذس ُ٘ه
خ٢م حضائي أي ئحشام سظمي أم لم ًفذس ُ٘ه خ٢م بعب ِذم ٙ٠اًت ألادلت أو ُٔاب اإلاؽدبه ُ٘ه ل٢ىه وـل لّلم
العلىاث املخخفت  .وبهزا اإلاّنى جخضح لىا ـىسة الشٜم ألاظىد.
 _2وحىد الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث
ٔ -1ىام دمحم ٔىامِ ،لم ؤلاحشام وِلم الّٝاب ،الىبّت ألاولى ،داس ال٢ٙش والٝاهىن لليؽش والخىصَْ ،اإلاىفىسة ، 2015 ،ؿ.51
 -2هبُه ـالح ،دساظت في ِلمي ؤلاحشام والّٝاب ،الىبّت ألاولى ،الذاس الّلمُت الذولُت لليؽش والخىصَْ وداس الثٝا٘ت لليؽش والخىصَِْ ،مان ،2003 ،ؿ.38
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ؼهذث حشائم الاهترهذ في الجضائش ئسجٙاُ ٠بحر خاـت في العىىاث ألاخحرة مٝاسهت بالعىىاث اإلاالُت ،خُث أهه في
ظىت  2020جم حسجُل ٜ 1362مُت ِلى معخىي مفالح الذس ٟالىوني والؽشوتُ٘ ،ما لم جخجاوص ٜ 843مُت خال٥
(.)1

ظىت 2018

وباإلاٝابل وفي ظىت  2020جم حسجُل  5163حشٍمت مىصِت بحن اإلاعاط باألشخاؿ وباألهٍمت اإلاّلىماجُت ،و٠زا
()2

الىفب والاخخُا ٥وؤلاسهاب ؤلال٢ترووي

٘جري مً خال ٥هزه ؤلاخفائُاث أن ظبب ئسجٙاُ ِذد الجشائم اإلاّلىماجُت في الجضائش هى صٍادة ِذد معخخذمي
ألاهترهذ مٝاسهت بالعىىاث العابٝت ،التي ١ان ٘حها ِذد معخخذمي الاهترهذ ٜلُل.
وما ًالخَ أن الشٜم ألاظىد جشج ْٙوعبخه خاـت في الجشٍمت ؤلال٢تروهُت بفٙت ِامت و الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت
اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث بفٙت خاـت ومشد رل ٤خفىـُت هزه الجشٍمت اإلاعخدذزت ووّىمتها التي جمحزها ًِ الجشٍمت
الخٝلُذًت التي مٌعخّمل ٘حها الّى ٚوج٣ىن ٌاهشة للُّان أزىاء اسج٣ابها في الٕالب.
م
م
٘الجشائم التي ٠ؽٙذ لذي العلىاث املخخفت بزل١ ٤اهذ أٜل ب٢ثحر مً التي لم ج٢دؽ٘ ،ٚالٙاس ٛبحن ما هى
()3

مشج٢ب خُٝٝت وما جم ا٠دؽا٘ه ٌؽ٣ل سٜم خىحر حذا وهزا ما خل٘ ٞجىة ٠بحرة بُجهما
م
و٠زل ٤ألامش باليعبت للتي ا٠دؽٙذ أو جم الخبلُٖ ِجها ٘اهه ًخم مّالجت وعبت مجها ٘ٝي ِلى معخىي العلىاث
املخخفت٘ ،مثال ِلى معخىي اإلاذًشٍت الّامت لألمً الىوني جم حسجُل ٜ 657مُت جخّل ٞبجشائم الاهترهذ مً ٜبل الٙشٛ
املخخفت في م٣ا٘دت الجشائم اإلاّلىماجُت ،ورل ٤خال 8 ٥أؼهش ألاولى مً ظىت  ،2016و١ان ِذد اإلاخىسوحن ٘حها 543
شخق ،جم مّالجت  385حشٍمت مّلىماجُت ٘ٝي  ،وجم حسجُل ٜ 57مُت مخّلٝت بجشائم ؤلاِخذاء ِلى ظالمت ألاهٍمت
اإلاّلىماجُت ،مً الّذد ؤلاحمالي للٝماًا اإلاسجلت ،وهزه ٜ 57مُت جمذ مّالجت ٜ 31مُت مجها ،أي جم مّالجت وعبت
ٝ٘ )4( %55ي مً الّذد ؤلاحمالي لهزا الىىُ مً الٝماًا.
وخعب ٜشأجىا لهزه ؤلاخفائُاث ًخضح لىا أن هزا مشده ِذة أظباب جخمثل أهمها في هٝق اإلاهاسة الٙىُت لذي حهاص
الؽشوت وهٝق اإلاّش٘ت بجهاص ال٣ىمبُىجش وجٝىُاث ئظخخذام البرامج اإلاعخخذمت مً ٜبل الجىاة في الجشٍمت و٠زل٤
ـّىبت اللٕت الّلمُت اإلاعخخذمت مً وشٗ املجشمحن اإلاّلىماجُحن.
وما ًم ً٢مالخٍخه مما ظب ٞبُاهه أهه ًخ ٞٙوما أؼاسث له مخخل ٚالذساظاث في ِلم ؤلاحشام والّلىم الجىائُت
اإلاخّلٝت بهزا الىىُ مً ؤلاحشام خُث جذِ ٥لى أن الجشائم الخُُٝٝت التي وّٜذ ًٙىِ ٛذدها ب٢ثحر الجشائم التي ـذسث
٘حها أخ٣ام ٜمائُت أو وـلذ لّلم العلىاث .وألامش ٠زل ٤أًما باليعبت للجشائم التي جفل ئلى ِلم العلىاث ل ً٢ال
ًخم مّالجتها ١املت وإهما حضء مجها ٘ٝي.

 -https://www.echoroukonline.com/6525 -1جم ؤلاوالُ ِلُه بخاسٍخ ِ 2021 /07 /05لى العاِت .09:02
 -https://www.echoroukonline.com/6525 -2جم ؤلاوالُ ِلُه بخاسٍخ ِ 2021 /07 /05لى العاِت .09:02
 -3خالذ ممذوح ئبشاهُم ،خى٠مت ألاهترهذ ،الىبّت ألاولى ،داس ال٢ٙش الجامعي ،ؤلاظ٢ىذسٍت ،2019 ،ؿ.369
 https://www.algeriepolice.dz -4جم ؤلاوالُ ِلُه بخاسٍخ ِ 2021 /07 /01لى العاِت .20:40
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وٍم ً٢ئسحاُ رل ٤لّذة أظباب أهمها ما ًخّل ٞبخفىـُت الجشٍمت في خذ راتها ( وبُّتها ،مدلها ،ـّىبت
ا٠دؽا٘ها ،وظهىلت مدى أزاسها).
ثاهيا :مبررات وجىد الرقم ألاسىد في جرائم اإلاساس بأهظمة اإلاعالجة آلالية للمعطيات التي ثرجع للجريمة في حذ
راتها
 _1البِئت التي جشج٢ب ٘حها الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث:
٘هزه الجشائم جشج٢ب في بِئت ا٘ترالُت وبىاظىت حهاص الخاظب آلالي أو أي حهاص ر١ي أو لىخت ئل٢تروهُت أو ختى
هاج ٚر١يًٝ ،ىم بىاظىتها الجاوي اإلاّلىماحي باالِخذاء ِلى أهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث مً خال ٥الذخىٔ ٥حر
اإلاؽشوُ لهزه اإلاّىُاث وؤلاوالُ ِلحها ٘مجشد ؤلاوالُ ٌّخبر ِمل ٔحر مؽشوُ ٜاهىها ،هاهُ ًِ ٤ئجالٗ هزه اإلاّىُاث أو
حّذًلها ،أو جضوٍشها ،أو مدىها٘ ،...جمُْ ألاّ٘ا ٥العابٝت الز٠ش جم ججشٍمها بمىحب ٜاهىن الّٝىباث الجضائشي في
الٝعم العابْ م٢شس.
٘خخم ١ل هزه ألاّ٘ا ٥داخل بِئت ج٢ىىلىحُت ا٘ترالُت وٍخم جشحمتها في ؼ٣ل ئؼاساث ئل٢تروهُت ،وحّخبر هزه البِئت
م
ً
حُّٝذا مً البِئت الىاُّٜت التي جشج٢ب ٘حها الجشائم الخٝلُذًت ،خُث جفّب ئم٣اهُت ا٠دؽا٘ها ،ومشد رل ٤الىابْ
أ٠ثر
الخاؿ لهزه الجشٍمت ؤلال٢تروهُت٘ ،هزه الىبُّت الخاـت هي التي جٙشك وحىد خبرة خاـت لذي سحا ٥المبىُت
الٝمائُت اإلاىىه لهم الُٝام باحشاءاث البدث ،الخدشي والخد٘ ُٞٝحها٘ ،فّىبت ٠ؽ ٚالعخاس ِجها مً وشٗ العلىاث
املخخفت بالبدث والخدشي ظببها ِذم جىا٘ش الخبرة الخاـت والخذسٍب ال٣افي( ،)1ورل ٤هٍشا ل٣ىن هزه الجشائم جشج٢ب في
الخٙاء ،خُث ًخم هٝل البُاهاث واإلاّلىماث في ؼ٣ل هبماث ئل٢تروهُت( .)2وبالخالي ٘اسج٣اب هزه الجشٍمت ً٣ىن في بِئت
()3

مّلىماجُت ا٘ترالُت ٜىامها الىٍم اإلاّلىماجُت
ً
٘بىاء ِلى ما جٝذم ظابٝا وعخيخج أن ما حّل هزه الجشٍمت في ٔالب ألاخُان ٔحر مّلىمت هى أن ١ىنها مً الجشائم
الٕحر ٌاهشة للُّان والتي ال جٝبل اإلاؽاهذة ِىذ اسج٣ابها بعبب البِئت التي مجشج٢ب ٘حها٘ ،هزه البِئت هي التي جلّب الذوس
ألاظاس ي في جخٙحها وِذم ٠ؽٙها مً ٜبل الجهاث اإلاّىُت بزل ،٤وبىبُّت الخا٘ ٥خفىـُتها حّلتها جخىلب وحىد خبرة
وجذسٍب خاؿ ومهاساث جٝىُت و٘ىُت في هزه الجهاث.
 _2ـّىبت ا٠دؽاٗ الجشٍمت أو ئ٠دؽا٘ها اإلاخأخش:
ئن الجشائم اإلااظت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث مً الجشائم التي م
ًفّب ا٠دؽا٘ها ،ألن في الٕالب ئ٠دؽا٘ها ًخم ًِ
وشٍٝحن ئما ئبالٓ املجني ِلُه بدذور هزه الجشٍمت وجٝذًمه لؽ٣ىاه أمام اإلافالح املخخفت بخلٝي الؽ٣اوي والبالٔاث.
أو ًخم ًِ وشٍ ٞالٙدق أو الخذ ،ُٜٞوألامش باليعبت لهزه الٙئت مً الجشائم مّٝذ هىِا ما ٘الجهاث اإلا٣لٙت
بالخد ُٞٝفي هزه الجشائم خبرتها حّخبر ٜلُلت باليعبت للخبرة التي جمل٢ها للخد ُٞٝفي الجشائم الخٝلُذًت ألهه ًخىلب في هزه
 -1أخمذ ِبذ الاله اإلاشاغي ،الجشٍمت ؤلال٢تروهُت ودوس الٝاهىن الجىائي في الخذ مجها -دساظت جدلُلُت جأـلُت مٝاسهت ،-الىبّت ألاولى ،اإلاش٠ض الٝىمي
لإلـذاساث الٝىمُت ،الٝاهشة ،2017 ،ؿ.119-118
ٔ -2ىُت باولي ،الجشٍمت ؤلال٢تروهُت-دساظت مٝاسهت ،-ميؽىساث الذاس الجضائشٍت ،الجضائش ،2016 ،ؿ.34
 -3لُىا دمحم ألاظذي ،مذي ٘اِلُت أخ٣ام الٝاهىن الجىائي في م٣ا٘دت الجشٍمت اإلاّلىماجُت ،الىبّت ألاولى ،داس الخامذ لليؽش والخىصَْ ،ألاسدن،2015 ،
ؿ.25
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الجهاث اإلاّش٘ت الىاظّت وؤلاخاوت ال٣املت بالخ٢ىىلىحُا الخذًثت والخىىساث التي جىا٠بها ًىمُا مً خال ٥جدذًثها ملخخلٚ
اإلاّاسٗ و الخٝىُاث ،ومً حهت أخشي الضخُت ٠زل ٤له دوس سئِس ي في هزه الفّىبت ورل ٤لّذم جبلُٕه في الٕالب ًِ
هزه الجشائم( ،)1وهزا ما ظىٙفل ُ٘ه في املخىس الثاوي.
وبالخالي وخعب سأًىا ٘اهه ًجب أن ً٣ىن هىا ٟجىاظب بحن مّش٘ت وخبرة املخ ٞٝمْ مهاسة وخبرة املجشم اإلاّلىماحي
ومْ هىُ الجشٍمت ؤلال٢تروهُت ،أو أن ج٣ىن مّش٘ت املخ ٞٝبالخ٢ىىلىحُاث الخذًثت جٙىٜها ختى ًخم ً٢مً ا٠دؽاٗ الذلُل
الشٜمي والزي ٌّخبر دلُل مخٙي ؤحر ٌاهش للُّان هى ٠زل ٤ألهه ًخمثل في مجشد هبماث ال٢تروهُت مخىاحذة داخل
الذِامت اإلاّىىٍت لىٍم اإلاّىُاث.

٘ما ًخم ئ٠دؽا٘ه مً هزه الجشائم ٔالبِخه ًشحْ للفذ٘ت ،وما مًذِ ٥لى رل ٤أهه لم مً٢دؽ ٚئال وعبتٝ٘ %1ي

مجها ،وأن  % 15مجها جم ؤلابالٓ ِجها ،وخمغ اليعبت ألاخحرة هي التي ًفذس ٘حها خ٢م باداهت مشج٢بحها (.)2
و ً
بىاء ِلى جدلُل هزه ؤلاخفائُاث وعخيخج أن اليعبت اإلاخبُٝت مً ِذد الجشائم جبٝى مخخُٙت ومدعترة٘ ،هزه
ألاسٜام وؤلاخفائُاث ال جترحم خُٝٝت حجم هزه الٍاهشة ؤلاحشامُت .بل حّبر ًِ ؤلاحشام الزي جم ٠ؽٙه ٘ٝي.
 _3ظهىلت ئخٙاء وومغ أزاس الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث:
ورل ٤الظخخذام الجاوي أو الجىاة وظائل املخادزت التي م
ًفّب ئِترالها ٕ٠شٗ املخادزت أو مخخلٔ ٚشٗ الذسدؼت

التي ج٣ىن ظشٍت ،وٍخم اظخخذام وظائل الدؽٙحر التي ججّل هزه اإلاّىُاث ختى وإن جم اِترالها أو م
لبىذ ًفّب أو
ٌعخدُل ٜشاءتها ،وَعخخذم الجىاة هزه الىظائل في البرًذ ؤلال٢ترووي والهاج ٚالخلىي ومخخل ٚالىظائل الخ٢ىىلىحُت
التي لذيها وٜاًت مً الدؽٙحر والاخترا ٛوبشامج ألامان ،وَعخخذمىن ٠زل ٤البىاٜاث الهاجُٙت اإلاعذدة الثمً معبٝا ختى
ال جخّشٗ الجهاث التي و٘شث الخذمت بالهىٍت الصخفُت والّىاوًٍ الجٕشاُ٘ت ألحل ئسظا٘ ٥ىاجحر الخدفُل ،لٕشك
ومغ ألادلت الشٜمُت(.)3
وبالخالي وما مٌعخذِ ٥لى ما ظب ٞأهه ختى لى جم ا٠دؽاٗ هزه الجشائم مً العلىاث املخخفت ٘اهه ًم ً٢ومغ
أدلتها الشٜمُت بعهىلت ألنها جخمثل في ؼ٣ل هبماث ٠هشبائُت جٍهش في هٍام اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث٘ ،املجشم اإلاّلىماحي
الزي ٜام باإلاعاط بىٍام اإلاّىُاث ًم٢ىه مدى وومغ الذلُل مً هزا الىٍام الزي ٜام باالِخذاء ِلُه ومً خاظىبه
الزي بىاظىخه هٙز الجشٍمت.

املحىر الثاوي :دور الجاوي واملجني عليه في بروز الرقم ألاسىد في الجرائم اإلاتعلقة بأهظمة معالجة
اإلاعطيات
ئن ٔالبُت الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث جبٝى في وي ال٢خمان ًِ العلىاث وال جفل ئلى ِلمهم
وللمجني ِلُه دوس ٠بحر في رل ٤بعبب العلى ٟالعلبي الزي ًخخزه بّذم جبلُٕه ًِ الجشٍمت ،وللجاوي ٠زل ٤دوس في
جٙاٜم الشٜم ألاظىد في هزا الىىُ مً ؤلاحشام .وُ٘ما ًلي ظيبحن دوس ١ل مجهما خُث ظيخىش ٛفي اإلاٝام ألاو ٥ئلى الجاوي في
 -1دمحم خلُٙت ،الخماًت الجىائُت إلاّىُاث الخاظب آلالي في الٝاهىن الجضائشي واإلاٝاسن ،داس الجامّت الجذًذة ،ؤلاظ٢ىذسٍت ،2007 ،ؿ.34
 -2بً م٣ي هجاة ،العُاظت الجىائُت إلا٣ا٘دت حشائم اإلاّلىماجُت ،داس الخلذوهُت ،الجضائش ،2017،ؿ.21
 -3مىاـشة ًىظ ،ٚحشائم اإلاعاط بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث (ماهُتها ،ـىسها ،الجهىد الذولُت إلا٣ا٘دتها) -دساظت مٝاسهت ،-داس الخلذوهُت،
الجضائش ،2018 ،ؿ.43-42
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الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث (أوال) ،وفي اإلاٝام الثاوي ئلى املجني ِلُه في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت
اإلاّىُاث (زاهُا).
أوال :الجاوي في الجرائم اإلاتعلقة بأهظمة معالجة اإلاعطيات
 _1الخّشٍ ٚباملجشم اإلاّلىماحي
مً الىاخُت الجىائُت حّني حعمُت "املجشم اإلاّلىماحي" رل ٤الصخق الزي ًمخل ٤مهاساث جٝىُت أو دساًت بالخ٢خُ٤
اإلاعخخذم في هٍام الخاظىب ؤلال٢ترووي والٝادس ِلى اظخخذام هزا الخ٢خُ ٤الخترا" ٛال٣ىد" العشي لخُٕحر اإلاّلىماث أو
لخٝلُذ البرامج أو الخدىٍل مً الخعاباث ًِ وشٍ ٞئظخخذام الخاظىب هٙعه(. )1
وٍىلِ ٞلُه ٠زل ٤املجشم"املجشم ؤلال٢ترووي الشٜمي" موَّشٗ بأهه (مً لذًه الٝذسة ِلى جدىٍل لٕخه ئلى لٕت سٜمُت
وجخضٍجها واظترحاِها باظخخذام الخاظب ؤلال٢ترووي أو الشٜمي وملخٝاجه ووظائل ؤلاجفا ٥الشٜمي ورل ٤بأداء ّ٘ل أو
ؤلامخىاُ ِىه مما ًدذر ئلىشباث في املجخمْ الذولي أو املخلي هدُجت مخالٙخه ٜىاِذ المبي ؤلاحخماعي مدلُا ودولُا)

()2

وٍشي دمحم دمحم ؼخا أن " اإلاخىسوىن في هزه الجشائم لذيهم ٜذس ٠بحر مً الز١اء والخٙىً ٛجّلهم ًباؼشون ئحشامهم
بذٜت مخىاهُت خؽُت ئ٘خماح أمشهم ولبىهم وهم في ظً حعاِذهم ِلى املخاوشة واإلإامشة .وألن مً ًٝترٗ هزه
الجشائم ً٣ىن بحن ؤلازني ِؽش ( )12والعادظت وألاسبّىن ظىت ( ،)46وهم مثٙٝىن ومخّلمىن وأهل الثٝت ممً ٌّخذون
ِلى خٝىٜهم في ٔالب ألاخُان" (. )3
٘دعب ؤلاخفائُاث اإلاسجلت في الجضائش  % 90مً الجىاة في الجشائم اإلاّلىماجُت لهم مّش٘ت باإلاّلىماجُت ( جٝني أو
()4

والب) ،و % 84مجهم له ِالٜت بالضخُت ،ؤالبا ج٣ىن هزه الّالٜت مهىُت
٘مً خال ٥ما ظب ٞبُاهه ًخضح لىا حلُا أن املجشم اإلاّلىماحي مٌؽتره جىا٘ش أمشًٍ أظاظحن ُ٘ه ،هما الز١اء والٝذسة
ِلى الخد٢م في الخاظب آلالي ومخخل ٚملخٝاجه وألاحهضة الزُ٠ت التي ٌعخخذمها ٠زل ٤في حشٍمخه .ورل ٤مً خالُٜ ٥امه
بعلى ٟاًجابي ٔشله الاِخذاء ِلى الىٍم اإلاّلىماجُتُ٘ ،خال ٚبزل ٤الٝىاِذ الٝاهىهُت اإلاخىاحذة في الدؽشَّاث.
 _2الخىىسة ؤلاحشامُت لذي املجشم في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث.
ئن الخىىسة ؤلاحشامُت لذي املجشم اإلاّلىماحي جضداد ١لما صاد جُٙ٢ه الاحخماعي مْ جىا٘ش الصخفُت ؤلاحشامُت لذًه،
٘مً مىاـٙاث هزا املجشم أهه ئوعان احخماعي.
وَّخبر اللهى وإٌهاس العلىت ِلى الىٍم اإلاّلىماجُت مً أبشص الذواْ٘ التي جإدي ئلى هزه ألاِما ٥ؤلاحشامُت لذًه،
وخعب الذساظاث ٘ان أٔلب املجشمحن هذ٘هم مً هزه الجشٍمت هى اإلاعاِذة ولِغ ئلخا ٛالمشس بالٕحر ،ل ً٢ال هى٢ش
الخىش الاحخماعي الزي حعببه هزه الٙئت مً املجشمحن ،ختى ولى ١اهذ هىاًاهم ٔحر آزمت والباِث ِىذهم هبُل ،ألن مجشد
الُٝام بهزا العلىٔ ٟحر الىاعي ٜذ ًدعبب في ألشاس حعُمت ،ختى ولى لم ً٢ؽ ٚأي اِخذاء ِلى املجخمْ

()5

ِ -1ماس ِباط الخعُني ،حشائم الخاظىب وألاهترهذ-الجشائم اإلاّلىماجُت ،-الىبّت الثاهُت ،ميؽىساث صًٍ الخٝىُٜت ،لبىان ،2019 ،ؿ.58
ِ -2لي وّمت حىاد الضسفي ،الجشٍمت اإلاّلىماجُت اإلااظت بالخُاة الخاـت –دساظت مٝاسهت ،-اإلا٢خب الجامعي الخذًث ،ؤلاظ٢ىذسٍت ،2019 ،ؿ.26
ٔ -3ىُت باولي ،اإلاشحْ العاب ، ٞؿ.35
 4مختار األخضري ،اإلطار القانىني لمىاجهة جرائم المعلىماتية وجرائم الفضاء اإلفتراضي ،نشرة القضاة ،المذيرية العامة للشؤون القضائية
والقانىنية مذيرية الذراسات القانىنية والىثائق ،العذد  ،3122 ،66ص .66

ٔ -5ىُت بالىي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.37-36
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واملجشم اإلاّلىماحي جخخل ٚأظالُبه ؤلاحشامُت في اسج٣اب حشائم اإلاعاط بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث باخخالٗ
الخٝىُاث اإلاعخّملت في الجشٍمت بدذ راتها٘ ،أظالُبه مخىىسة راث وبُّت ئل٢تروهُت مثل الٙحروظاث ،دًذان الخاظىب،
ؤلاخترا ،...ٛوبىاظىت هزه ألاظالُب ًشج٢ب حشٍمخه داخل ألاهٍمت اإلاّلىماجُت

()1

٘مثال بخفىؿ أظلىب ؤلاخترا ٛجمذ مّالجت ٜ 152مُت مخّلٝت بالجشائم اإلاّلىماجُت والىفب والاخخُاِ ٥بر
الاهترهذ مً وشٗ ٘ش ٛم٣ا٘دت الجشٍمت اإلاّلىماجُت الخابّت للمذًشٍت الّامت لألمً الىوني ،خُث جم جى 216 ُٜٚشخق
خال ٥الٙترة اإلامخذة مً حاهٙي  2020ئلى ظبخمبر ٘ ،2020املخترٜحن ًٝىمىن باسظا ٥سظائل مضٍٙت لُخم٢ىىا مً الخفى٥
()2

ِلى البُاهاث الصخفُت وال٣لماث العشٍت اإلاخّلٝت بدعاباث ضخاًاهم الصخفُت أو ظشٜت هىٍتهم الشٜمُت

وهدً هشي في هزا الفذد أن مشوهت وخذازت ألاظالُب اإلاعخّملت في هزا الىىُ مً ؤلاحشام وجىىِها حؽ٣ل ِائ ٞأمام
دساظاث ِلم ؤلاحشام الخذًثت التي جفى ٚاملجشم اإلاّلىماحي مً خال ٥أظلىبه في اسج٣اب الجشٍمت خُث ًخم دساظت ظلى٠ه
ؤلاحشامي والخىىسة ؤلاحشامُت التي ً٢دعبها ودساظت ما ئرا ١ان له خىىسة ئحشامُت ١امىت ختى جم٢جهم مً الخّشٗ ِلى
أظباب الّىد لإلحشام ِىذ هإالء املجشمحن.
 _3دوس الجاوي في ئسجٙاُ الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث مً خال ٥ئخٙاء أدلت الجشٍمت:
ئن الجاوي اإلاّلىماحي لذًه ٜذسة ِلى جذمحر ما ٜذ ًخم اِخباسه دلُل ئل٢ترووي ًم ً٢أن مٌعخخذم لذه ولٕشك ئداهخه
ورل ٤في أٜل مً الثاهُت الىاخذة ( ،)3مما ًإدي ئلى جمُِْ أدلت الجشٍمت ،ألن الجاوي في هزه الجشٍمت ً٣ىن مخخُٙا وساء
الخاظىب وسبما ً٣ىن في ٜاسة أو بلذ مخخل٘ ،ٚهى ال ًٝىم باالِخذاء ِلى م٣ىهاث الخاظىب اإلاادًت ٠ما في الجشٍمت
الخٝلُذًت ( )4وإهما ِلى م٣ىهاجه اإلاّىىٍت واإلاخمثلت في البُاهاث واإلاّىُاث الشٜمُت في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت اإلاّالجت
آلالُت للمّىُاث التي ً٣ىن ؼ٣لها مخمثل في هبماث ال٢تروهُت مّىىٍت ولِغ لها مفذس مادي مدعىط.
وبىبُّت الخا٘ ٥الجاوي اإلاّلىماحي ً٢دعب مخخل ٚاإلاهاساث الخٝىُت والُٙىت وملم بمخخل ٚألاظالُب اإلاعخدذزت
التي جشج٢ب مً خاللها الجشٍمت اإلاّلىماجُت بفٙت ِامت والجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث بفٙت خاـت٘ ،هزا
ما ٌّىُه الٙشـت العاهدت ل٣ي ٌُِّ ٞمل الؽشوت ،أو العلىت اإلاىىوت بالخدشي للىـى ٥ئلى الذلُل ،وٍ٣ىن رل ٤باجباُ
م
الجاوي ملجمىُ الخذابحر الٙىُت وؤلاحشاءاث الىاُٜت التي حّٝذ ِملُت الخٙخِؾ وحّشٜلها وجفّبها ١الا٘ت ١لمت ظش أو دط
حّلُماث خُٙت بُجها لخفبذ ١الشمض أو حؽٙحر البُاهاث ،وبالخالي جفبذ ِملُت الخٙخِؾ ـّبت حذا وحعخذعي بالمشوسة
ؤلاظخّاهت بالخبراء الٙىُحن والخٝىُحن في هزا الجاهب أصخاب الخبرة الٙىُت ِالُت اإلاعخىي (٘ .)5بمجشد الىٝش وفي زىان
مّذودة ًم ً٢خزٗ ،ئجالٗ ،حُٕحر ومدى اإلاّىُاث ؤلال٢تروهُت ،هزا ما ًإدي ئلى ـّىبت جٙٝي أزش اإلاؽدبه ُ٘ه٘ ،األمش

 -1لخشػ أًىب الخىمي ،الىدىي ظلُمان ،وبُّت الخىىسة ؤلاحشامُت للمجشم اإلاّلىماحي ،مجلت ألاظخار الباخث للذساظاث الٝاهىهُت والعُاظُت ،املجلذ
 ،05الّذد  ،01العىت  ،2020ؿ.993
 https://www.algeriepolice.dz -2جم ؤلاوالُ ِلُه بخاسٍخ ِ 2021 /07 /01لى العاِت .20:40
 -3بً م٣ي هجاة ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.23
ِ -4ماس ِباط الخعُني ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.54
 - 5لُىا دمحم ألاظذي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.28
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لِغ هحن وبالخالي م
ًفّب مّش٘ت مشج٢ب هزه الجشٍمت (٘ ،)1مدى أزاسها وإجالٗ أدلتها ِملُت ظهلت و٠ؽ ٚهىٍت مشج٢بها
لِغ باألمش العهل (.)2
وَعخيخج مما ظب ٞأن هزا ٌؽ٣ل ِملُت جماد بحن ِملُت جخشٍب ألادلت و٠ؽ ٚالجاوي ٘األولى ظهلت باليعبت للجاوي
والثاهُت لِعذ بالهُىت .لزل ٤هزا الىىُ مً الجشائم في الٕالب ال ًخم ئ٠دؽا٘ه أو ئرا جم ئ٠دؽا٘ه ٘اهه ال ًخم وعب الّٙل
ؤلاحشامي ئلى الجىاة٘ ،خبٝى الجشٍمت مسجلت لذي اإلافالح املخخفت بذون حاوي أي جبٝى مسجلت لذ مجهى.٥
ثاهيا :املجني عليه في الجرائم اإلاتعلقة بأهظمة معالجة اإلاعطيات
 _1حّشٍ ٚاملجني ِلُه في الجشٍمت اإلاّلىماجُت:
الخّشٍ ٚالٝاهىوي للضخُتٌّ :شٗ ِاد ٥ال٢شدوس ي "الضخُت هي ١ل ئوعان أو حماِت وِ ْٜلحها اِخذاء مً أي هىُ
في راجه أو في خٝىٜه "......

()3

وفي الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث ًم ً٢أن ج٣ىن الضخُت أشخاؿ وبُُّت أو مّىىٍت واإلاا
أنها اظخخذمذ الخاظب آلالي ألي ٔشك مً ألأشاك ظىاء ١اهذ اٜخفادًت أو احخماُِت أو ختى ظُاظُت
وِع٢شٍت....الخ٘ ،مً الفّب جدذًذ هىا ٛالضخاًا ِلى وحه الذٜت في الجشائم اإلاّلىماجُت بىحه ِام وفي حشائم
اإلاعاط بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث بىحه خاؿ ،ومشد رل ٤أن هإالء ال ٌّلمىن ؼِئا ِجها ئال بّذ أن جْٝ
()4

بالّٙل

ً
وبىاء ِلى ما جٝذم ً٣ىن مشج٢ب الجشائم الخٝىُت (الجشٍمت اإلاّلىماجُت أو حشائم اإلاعاط بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت
للمّىُاث) شخق وبُعي ،ئال أن الضخُت في هزه الجشائم ًم ً٢أن ً٣ىن شخق وبُعي أو مّىىي وٍخمثل الصخق
اإلاّىىي في مإظعاث وٜىاِاث مالُت وؼش١اث ضخمت .وأخىش أهىاُ هزه الجشائم هي التي جِ ْٝلى الجهاث الّع٢شٍت مً
خالِ ٥ملُاث الخجعغ وسـذ البُاهاث وتهشٍبها

()5

وخعب مّلىماث جم ججمُّها ًِ ضخاًا الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث في الجضائش أن هإالء الضخاًا
ًخمثلىن في ئداساث ِمىمُت ومإظعاث راث وابْ ـىاعي وججاسي بيعبت  ، % 60و ؼش١اث خاـت بيعبت  ،% 20و
وؼش١اث خاـت أحىبُت بيعبت  ، % 11وأشخاؿ وبُُّحن  ،% 6وهُئت ِمىمُت أحىبُت  % 03مً الّذد ؤلاحمالي لّذد
()6

الضخاًا

ً
٘بىاء ِلى هزه ؤلاخفائُاث ًخضح أن ألاشخاؿ اإلاّىىٍت التي ًخم الخّذي ِلى أهٍمتها ومّىُاتها ؤلال٢تروهُت
ًٙىِ ٛذدها ب٢ثحر ِذد ألاشخاؿ الىبُُّت التي ج٣ىن ضخاًا لهزه الجشٍمت ،وجٙعحرها لعبب رل ٤هى وعبت ألاسباح التي
 -1مىاـشة ًىظ ،ٚاإلاشحْ العاب ،ٞؿ .42
 -2لُىا دمحم ألاظذي ،هٙغ اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .11
 -3إلاىش ي حهُذة ،دمحم ٠شٍم ٘شٍدت ،دوس الضخُت في خذور حشٍمت الىفب وؤلاخخُا -٥مٝاسبت ظىظُىلىحُت ،-مجلت الّلىم ؤلاحخماُِت وؤلاوعاهُت ،الّذد
الخامغ ِؽش ،2018 ،ؿ.252
ٔ -4ىُت باولي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .41
 -5أظامت أخمذ إلاىاِعت ،حال ٥دمحم الضٔبي ،حشائم جٝىُت هٍم اإلاّلىماث ؤلال٢تروهُت –دساظت مٝاسهت ،-الىبّت الثالثت ،داس الثٝا٘ت لليؽش والخىصَْ ،
ألاسدن ،2017،ؿ.81
 -6مختار األخضري ،المرجع السابق ،ص .66
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ًخم جدُٝٝها مً خال ٥هزه الجشٍمت والتي ج٣ىن مشجّٙت ئرا ١ان الضخُت شخق مّىىي خاـت ئرا ١ان ججاسي أو ـىاعي
ظىاء جابْ للذولت أو خاؿ.
 _2دوس املجني ِلُه في ٌهىس الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث
أخُاها ج٣ىن الّالٜت بحن الضخُت (املجني ِلُه) والجاوي لها دوس في خذور الجشٍمت ،ورلِ ٤ىذما ً٣ىن الجاوي ٌّمل
لخعاب الضخُت٣ُ٘ ،ىن ِلى ِلم ب٣ل خباًا الىٍام اإلاّلىماحي والثٕشاث التي جخىاحذ به ،ورلِ ٤ىذما ً٣ىن مإجمىا ِلُه
وٍلم ب٣ل خٙاًاه٘ ،مً خال ٥معإولُخه ًِ اإلاش٠ض اإلاّلىماحي ٌعخٕل جل ٤الثٝت (.)1
وبالخالي ٌعخخذمها في أِمأ ٥حر مؽشوِت جمغ أهٍمت اإلاّىُاث الشٜمُت٘ ،خلّب جل ٤الّالٜت بحن الجاوي واملجني
ِلُه دوسها في خذور الجشٍمت.
وللضخُت الذوس الشئِس ي ٔالبا في ئسجٙاُ الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث ،ورل٤
بعبب ئحجامها ًِ ؤلابالٓ بىٜىُ الجشٍمت ؤلال٢تروهُت بمجشد ا٠دؽا٘ها ( .)2وٍم ً٢سد ؤلاحجام ًِ الخبلُٖ :٥
ألامش ألاو :٥وٍخمثل في ِذم ا٠دؽاٗ الضخُت لها لزا هجذ أٔلب حشائم الاهترهذ جم ا٠دؽا٘ها باإلافاد٘ت ،بّذ وٜذ
وىٍل مً اسج٣ابها ( ،)3ورل ٤لعبب ٘ني وجٝني ًخمثل في أن هزا الىىُ مً ؤلاحشام ال ًتر ٟوساءه أزشا مادًا ملمىظا ٠ما هى
الخا ٥في الجشائم الخٝلُذًت( ،)4لزلً ٤فّب ِلى املجني ِلُه مّش٘ت ئرا ما وّٜذ حشٍمت أم ال٣ُ٘ ،ىن هىا للفذ٘ت ٘ٝي
دوس في ال٢ؽ ًِ ٚهزه الجشائم ومالخٝتها ( ،)5ألن الضخُت في هزه الجشٍمت ال جشي الجاوي وال جخّشٗ ِلُه ،بل جشي أزش
ِمله الجشمي ٘ٝي وٜذ ً٣ىن رل ٤في الٕالب ٠ما ٜىلىا ظابٝا بمدن الفذ٘ت ،وإرا جم مؽاهذة أزش الجشٍمت ٘املجني
ِلُه ٔالبا ما ًحجم ًِ الخبلُٖ( )6ألظباب أخشي ظىبُجها الخٝا.
و٠زل ٤أخُاها الضخُت ال ًشي ختى أزش الجشٍمت ألهه ًشي أمامه مجشد مّىُاث أو بُاهاث وأسٜام وسمىص ال ًم٢ىه مً
خال ٥سؤٍتها مّش٘ت ما ئرا جم اإلاعاط بها أم ال ئال ئرا ١ان مثل الجاوي اإلاّلىماحي له مّش٘ت وخبرة في اإلاّلىماجُت ٘ىُا وجٝىُا.
ألامش الثاوي :الخؽُت مً الدؽهحر والٙمُدت خاـت في حشائم الاهترهذ اإلااظت بالّشك والؽشٗ(ٙ٘ ،)7ي ألألب
()8

ً٣ىن دوس الضخُت ظلبُا ورل ٤بابٝاء ما لخٝهم ظشا خى٘ا ِلى ظمّتهم أو ِلى ظمّت ججاستهم

ومثا ٥رل ٤الجشائم اإلاخّلٝت باإلاّىُاث الصخفُت أو الاظمُت وخاـت جل ٤اإلاّىُاث الصخفُت الخعاظت التي
جخّل ٞبالضخُت ،وبالخُاة الخاـت للضخُت ١أـىلها الّىفشٍت ،وخالتها الىبُت وظىابٝها الٝمائُت (.)9

 -1خمذ خلُٙت ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.36-35
 -2أخمذ ِبذ الاله اإلاشاغي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .119
 -3خالذ ممذوح ئبشاهُم ،خى٠مت ألاهترهذ ،الىبّت ألاولى ،داس ال٢ٙش الجامعي ،ؤلاظ٢ىذسٍت ،2019 ،ؿ .369
ِ -4ماس ِباط الخعُني ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.52
 -5أظامت أخمذ إلاىاِعت ،حال ٥دمحم الضٔبي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.82
 -6أخمذ ِبذ الاله اإلاشاغي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .118-117
 -7أخمذ ِبذ الاله اإلاشاغي ،اإلاشحْ هٙعه ،ؿ .119
 -8أظامت أخمذ إلاىاِعت ،حال ٥دمحم الضٔبي ،هٙغ اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.82
 -9دمحم خلُٙت ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.93-92
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وما ًم ً٢مالخٍخه أهه ال يهم ؼ٣ل اإلاّىُاث في هزه الجشٍمت ظىاء ١اهذ ـىس ،بُاهاث ،سمىص ،أـىاث ...ختى جٝىم
الجشٍمت وجخىا٘ش ِىاـشها.
و٠زل ٤ألامش باليعبت للمإظعاث الاٜخفادًت واإلاالُت التي جخاٗ مً الخبلُٖ ًِ الجشائم التي جِ ْٝلحها وج٢خٙي
باجخار ئحشاءاث ئداسٍت داخلُت دون ئخاوت العلىاث املخخفت ِلما بالجشٍمت ورل ٤للخٙاً ِلى م٣اهتها اإلاالُت وظمّت
اإلاإظعت( ،)1وخٙاٌا ِلى اظمها وؼهشتها ،وخشـا ِلى ظمّتها وججىبا لإللشاس بم٣اهتها وصِضِت الثٝت ٘حها ،وأبشص هزه
الجهاث هي اإلاإظعاث اإلاالُت والادخاسٍت ومإظعاث العمعشة ،ختى أن بّن الخٝذًشاث أؼاسة ئلى أن وعبت () % 25 -20
مً الجشائم اإلاّلىماجُت ال ًخم ؤلابالٓ ِجها خؽُت ؤلاظاءة للعمّت(.)2
ً
٘بىاء ِلى ؤلاخفائُاث العابٝت ًخضح لىا أهه خىالي سبْ الجشائم اإلاّلىماجُت مً ِذدها ؤلاحمالي ًخم الخ٢خم ِلُه
خى٘ا ِلى العمّت ،خاـت ئرا ١ان املجني ِلُه شخق مّىىي ممثل في مإظعت أو ؼش٠ت أو ئداسة.
ألامش الثالث :خؽُت الضخاًا مً خعاسة اإلاعخخذمحن لذيهم أو خعاسة الثٝت الّامت مً ِمالئهم ،أو مّش٘ت هٝاه
المّ ٚفي أهٍمتها اإلاّلىماجُت لٕحر الجاوي(ٙ٘ ،)3ي هزه الخالت املجني ِلُه ًشي أهه مً الخ٢مت ِذم ؤلابالٓ ًِ هزه
الجشائم ،وهىا ٔالبا ما ً٣ىن املجني ِلُه مإظعت مالُت أو مفش٘ا أو ؼش٠ت ضخمت ،وبالخالي مجالغ ئداسة هزه
اإلاإظعاث جخص ى مً الخبلُٖ ًِ هزه الجشائم إلاا ٜذ ًيخج مً دِاًت ظلبُت مً خال ٥ال٢ؽِ ٚجها أو اجخار ؤلاحشاءاث
الٝمائُت خُالها والتي جمغ بالثٝت التي ولّها اإلاخّاملحن ٘حها وجإدي ئلى جماؤله ،وبالخالي ًدبز املجني ِلحهم املخاٍ٘ت
ِلى هزه الثٝت أ٠ثر مً ال٢ؽ ًِ ٚالجشٍمت ،وال ًدبزون مّش٘ت أن هٍامهم اإلاّلىماحي ٜذ حّشك لإلهتها ٟأو جم اختراٜه
أو ه٢شه أو الاِخذاء ِلُه(.)4
و٠ىدُجت لزل٘ ٤اإلاعاط بالثٝت لذي اإلاخّاملحن مْ هزه اإلاإظعاث ًإدي بذوسه ئلى اإلاعاط بالُٝم اإلاالُت لهزه
اإلاإظعاث مً خال ٥خعاسة اإلاخّاملحن ب الشٔم مً أن مدل الجشٍمت ًخمثل في ِىاـش مّىىٍت أي ُٜم مّىىٍت ئال أنها جإزش
جأزحرا ظلبُا وبؽ٣ل ٠بحر ِلى أسباخها اإلاالُت.
وأخُاها ًخ٢خم املجني ِلُه ًِ الجشٍمت بتردده ًِ ؤلابالٓ ًِ هزه الجشائم خى٘ا مً أن ًخم الخّشٗ ِلى أظلىب
ئسج٣اب هزه الجشائم مً ٜبل الجىاة مدترفي ؤلاحشام اإلاّلىماحي مما ًإدي ئلى ئسج٣ابها مشة أخشي مً وش٘هم ،أو أهه ٜذ
ًإدي ئلى ال٢ؽ ًِ ٚمىاوً المّ ٚفي بشامجه وهٍامه اإلاّلىماحي مما ٌعهل ِلى املجشمحن مّش٘ت الثٕشاث وهٝاه
()5

المّ ٚالتي مً خاللها ًخم اختراٜه بعهىلت ،بل وختى باليعبت إلاىٌٙي اإلاإظعت ممً لم ًدتر٘ىا ؤلاحشام اإلاّلىماحي

وبالخالي مً خال ٥ج٢خم املجني ِلُه وِذم جبلُٕه ًِ الجشٍمت ً٣ىن ٜذ ظاهم بيعبت ٠بحرة في اسجٙاُ الشٜم ألاظىد
في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث٘ ،املجني ِلُه ًشي هىا أن المشس الزي لخٝه مً حشاء هزا الاِخذاء

 -1وعشًٍ مدعً وّمت الخعُني ،دمحم خعً مشعي ،الجشائم ؤلال٢تروهُت الىاّٜت ِلى ألامىا – ٥دساظت مٝاسهت ،-اإلا٢خب الجامعي الخذًث ،ؤلاظ٢ىذسٍت،
 ،2019ؿ.38
ِ -2ماس ِباط الخعُني ،هٙغ اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.52
 -3أخمذ ِبذ الاله اإلاشاغي ،هٙغ اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .119
ٔ -4ىُت باولي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.41
 -5وعشًٍ مدعً وّمت الخعُني ،دمحم خعً مشعي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.39 -38
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أٜل ب٢ثحر مً المشس الزي ًلخ ٞمإظعخه ِىذ الخبلُٖ مً خال ٥الدؽهحر بها واإلاعاط بعمّتها وخعاسة الثٝت مً
ِمالئهم ،ومّش٘ت هٝاه لّٙها مما ًجّلها معتهذ٘ت مً املجشمحن اإلاّلىماجُحن.
 _3الىخائج اإلاترجبت ًِ ئحجام الضخُت ًِ الخبلُٖ في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث
ً٣ىن للمجني ِلُه دوس ٠بحر في ئخٙاء الجشٍمت خاـت في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث ،وبالخالي ما
جدذزىا ِىه ظابٝا ًٝىدها ئلى أهه ال جىحذ ئخفائُاث دُٜٝت لهزا الىىُ مً ؤلاحشام ،والعبب ًشحْ ئلى ِذم حّاون ضخُت
الجشٍمت اإلاّلىماجُت مْ ألاحهضة ألامىُت ،خُث أهه ال مًبلٖ ًِ الجشٍمت التي وّٜذ في خٝه(٘ ،)1األسٜام اإلاخى٘شة مً
الذساظاث اإلاىلىُِت ال حّ٢غ بأي ـىسة وا ْٜالٍاهشة بل جٝذم ـىسة ًِ خٝائٝها الّامت ٘ٝي ،وبالخالي ٘حجم
()2

الٍاهشة وهىا ٛالجشٍمت وحجم الخعائش ً٣ىن بالمشوسة أ٠ثر مما جٝذمه هزه الذساظاث مً هخائج

٘اإلخفائُاث حؽحر ئلى أن ما ًتراوح بحن ( )%30 -20مً الجشائم اإلاّلىماجُت ال ًخم ؤلابالٓ ِجها مىلٝا (٠ ،)3ما أؼاسث
ئخفائُت م٢خب الخد ُٞٝالُٙذسالي في الىالًاث إلاخدذة أن خىالي  %1مً الجشائم اإلاّلىماجُت ٜذ جم ا٠دؽا٘ها وأن واخذ
٘ٝي مً ١ل " "22000مجشم مّلىماحي ٜذ جم ئداهتهم(٘ ،)4خم ئٜتراح ِذة آلُاث مً حاهب الذو ٥لٕشك حّاون املجني
ِلحهم مْ العلىاث املخخفت مً خال ٥ؤلابالٓ ِلى هزه الجشائم وال٢ؽِ ٚجها و٠زل ٤لٕشك ُٜاط ؤلاحشام اإلاّلىماحي(،)5
م
وبّن ؤلاٜتراخاث التي وشخذ في الىالًاث اإلاخدذة ؤلامشٍُ٢ت جممىذ اإلاىالبت بٙشك الالتزام ِلى مىٌٙي الجهت املجني
ِلحها باإلبالٓ ِما ًفل ئلى ِلمهم مً حشائم في هزا املجا ٥مْ جٝشٍش حضاء ل٣ل مً ًخال ٚهزا الالتزام بخ٢خمه ًِ
الجشٍمت وِذم الخبلُٖ ِجها ،وبّذ أن جم ِشك الاٜتراح ِلى لجىت الخبراء في املجلغ ألاوسبي ،جم س٘مه وبشسوا الش٘ن
بالٝى ٥أهه مً ٔحر اإلاٝبى ٥جدىٍل املجني ِلُه ئلى حاوي وإخالله مدله وهى ضخُخه(.)6
وبالخالي ٘الخ٢خم ًِ الجشٍمت وِذم الخبلُٖ ًِ ٘اِلحها ٌّخبر العبب الشئِس ي في جٙص ي هزا الىىُ مً ؤلاحشام
واهدؽاسه ،وخا٘ضا للجىاة لخ٢شاس هٙغ الجشٍمت والّىد ٘حها  ،سٔم أن البّن ًٝى ٥بّ٢غ هزا م٘حرحْ ج٢شاس الجشٍمت ئلى
ال٢ؽِ ٚجها بالخبلُٖ وإٌهاس مىاوً المّ ٚفي الىٍام اإلاّلىماحي للمجني ِلُه مما ٌعهل ِلى اختراٜه والىـى ٥ئلُه،
وهزا ما أدي ئلى ٌهىس ظى ٛظىداء للمّلىماث وهي جشجبي بالجشٍمت اإلاّلىماجُت ،وخاـت الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت
اإلاّىُاث ألن مخخل ٚألاوؽىت الاحخماُِت والاٜخفادًت جخّل ٞباإلاّلىماث الخجاسٍت أو الفىاُِت أو باالظدثماساث هاهُ٤
ًِ اإلاّلىماث الصخفُت املخضهت ب٣ا٘ت أؼ٣الها وـىسها في را٠شة الخاظب الخابْ للجهاث التي ًخّامل مّها ألاشخاؿ
ظىاء ١اهذ هزه اإلاّلىماث ئظمُت أو مالُت وٜذ جمغ هزه الجشائم اإلاّلىماث الخاـت بالذ٘اُ الىوني(.)7

 - 1لُىا دمحم ألاظذي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ.26
 -2الخزًٙي أمحن أخمذ ،حشائم ال٢مبُىجش وؤلاهترهذ ،مجلت الّذ ،٥وصاسة الّذ ٥اإلا٢خب الٙني ،الّذد ألاسبّىن ،العىت الخامعت ِؽش ،2013 ،ؿ .146
 -3وعشًٍ مدعً وّمت الخعُني ،هٙغ اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .39
ِ -4ماس ِباط الخعُني ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .53
 -5وعشًٍ مدعً وّمت الخعُني ،هٙغ اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .39
ِ -6ماس ِباط الخعُني ،هٙغ اإلاشحْ العاب ، ٞؿ .52
ٔ -7ىُت باولي ،اإلاشحْ العاب ،ٞؿ .42

املجلذ -09الّذد -01العىت2022

EISSN: 8528-2309

113

ISSN: 2352-9806
l

الرقن األسود يف اجلرائن املتعلقة بأنظوة هعاجلة املعطيات  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زراري نسرين  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بوقرة إمساعيل
ألهه و٠ما هى مّلىم خالُا أهه أـبدذ ُٜمت اإلاّلىماث واإلاّىُاث اٜخفادًا جٙى ٛب٢ثحر ُٜمت ألامىا ٥اإلاىٝىلت ،ألن
الاِخذاء ِلحها ٌعبب خعاسة حعُمت للمإظعاث اإلاالُت ولألشخاؿ ،وهزا هدُجت خخمُت للخىىس الزي أ٘شصجه
الخ٢ىىلىحُاث الخذًثت.

خاثمة:
ئن ئسجٙاُ الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث ،له جأزحر ٠بحر ِلى العُاظت الجىائُت التي ًخم
اهتهاحها مً وشٗ الذولت بٕشك م٣ا٘دت هزا الىىُ مً ؤلاحشام٘،ال جخم ؤلاخاوت بالٍاهشة مً حمُْ حىاهبها ألن أٔلب
الجشائم اإلاشج٢بت جبٝى مخخُٙت وال ًخم البدث ٘حها وفي أظباب وٜىِها وبالخالي ال ًخم ئًجاد الخلى ٥اإلاىاظبت ملجابهتها.
٘مً خال ٥هزه الذساظت ًم٢ىىا أن هدبحن بىلىح أظباب ئسجٙاُ الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت
اإلاّىُاث ،وِذم وـى ٥هزا الىىُ مً ؤلاحشام للجهاث املخخفت مً المبىُت الٝمائُت والجهاث الٝمائُت اإلاّىُت،
ورل ٤هٍشا لىبُّت هزه الجشٍمت في خذ راتها وخفىـُتها و١ىنها حشٍمت جِ ْٝلى اإلاا ٥اإلاّىىي ومعشح هزه الجشٍمت
ً٣ىن مّىىي ٠زل ٤وال ًم ً٢مؽاهذجه ،وهٍشا إلاشج٢ب هزه الجشٍمت وممحزاجه وخىىسجه ؤلاحشامُت التي ًخمحز بها .و٠زل٤
هىا ٟدوس ٠بحر للضخُت في هزا ؤلاسجٙاُ ألن الضخُت في هزه الجشائم ال ًبلٖ في الٕالب ألاِم ِجها ورل ٤خؽُت ِلى ؼش٘ه
وظمّخه أخُاها خاـت ئرا حّل ٞألامش باالِخذاء ِلى بُاهاجه ومّىُاجه ختى لى ١اهذ خعاظت ،وفي الٕالب ً٣ىن مشد ج٢خمه
و٠بده للجشٍمت الخىٗ ِلى صِضِت الثٝت في اإلاخّاملحن مّهم خاـت ئرا ١ان هزا الضخُت مإظعت مالُت أو ججاسٍت أو
اٜخفادًت ،وخى٘ا مً الدؽهحر.
الىخائج اإلاخىـل لها مً خال ٥هزه الذساظت:
_ الشٜم ألاظىد ًمثل أهم الّٝباث التي جىاحه ؤلاخفاء الجىائي وجمغ العُاظت الجىائُت في الجشائم اإلاخّلٝت
بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث
_ الشٜم ألاظىد في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث ًخمثل في الٙش ٛبحن ؤلاحشام الخُٝٝي وؤلاحشام
الشظمي ،وبالخالي ً٣ىن اخخالٗ بحن ِذد الجشائم التي جّ٘ ْٝال والجشائم التي جم حسجُلها في ؤلاخفائُاث الجىائُت ٘هزه
ؤلاخفائُاث ال حّبر خُٝٝت ِلى حجم الٍاهشة ؤلاحشامُت اإلاذسوظت.
_ مً أهم معبباث اسجٙاُ الشٜم ألاظىد التي جشحْ ئلى الجشٍمت اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث جخمثل في ئسج٣ابها
في بِئت سٜمُت وهزا ما ًإدي ئلى ـّىبت ا٠دؽا٘ها أو الا٠دؽاٗ اإلاخأخش لها وظهىلت ومغ أزاس هزه الجشٍمت.
_ الجاوي الشٜمي ًخخل ًِ ٚالجاوي الخٝلُذي في ١ىهه ًخمحز بالز١اء والٝذسة ِلى اظخخذام الخ٢ىىلىحُاث الخذًثت،
وجخخل ٚوش ٛئسج٣ابه للجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت اإلاّىُاث باخخالٗ أظالُب ئسج٣اب الجشٍمت ،ولهزا الجاوي الٝذسة ِلى
ئخٙاء وجذمحر الذلُل الشٜمي بّذ ئسج٣ابه لجشٍمخه في زىان هزا ما ًإدي ئلى بٝاء الجشٍمت مخخُٙت وبالخالي ئسجٙاُ الشٜم
ألاظىد
_ للمجني ِلُه في الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث دوس في ٠بذ الجشٍمت مً خال ٥ئحجامه ًِ الخبلُٖ ِجها
وهزا ساحْ لّذة أظباب حّىد له.
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_ بعبب ؤلاحشام اإلاّلىماحي ٌهشث ظى ٛظىداء جخّامل باإلاّلىماث التي ًخم الخفىِ ٥لحها مً خال ٥الجشائم
اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث .وهزا ما أدي ئلى جضاًذ ِذد هزه الجشائم وجٙاٜمها في املجخمْ.
لزل ٤هٝترح ِذة ئٜتراخاث أهمها:
_ البذ ِلى مإظعاث املجخمْ اإلاذوي مً الُٝام بذوسها في هزا الؽأن مً خال ٥الخىُِت بخىىسة هزا الىىُ مً
ؤلاحشام ،ألن هزا ؤلاحشام ًمغ باإلاا ٥اإلاّلىماحي واإلاّىُاث والبُاهاث الشٜمُت ،التي ًشاها املجني ِلُه ال جمثل أي ُٜمت
مادًت وبالخالي جبذو له هزه الجشٍمت بعُىت ال ٌعخىحب الخبلُٖ ِجها.
م
_ البذ مً ئدساج مىاد ٜاهىهُت في الدؽشَّاث جلضم املجني ِلُه بالخبلُٖ ًِ الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت
اإلاّىُاث ،ل ً٢دون اإلاعاط بمش٠ضه ٠ضخُت ألهه ال ًم ً٢ئخال ٥الضخُت مدل الجاوي.
_ لشوسة جىىٍش حهاص الؽشوت والبدث املخخق في ِملُت الخٙخِؾ ًِ الجشائم اإلاخّلٝت بأهٍمت مّالجت اإلاّىُاث،
لٕشك الخفىِ ٥لى الذلُل الشٜمي اإلاخّل ٞبالجشٍمت اإلاّلىماجُت والزي في ٔالب ألاخُان ًفّب الخفىِ ٥لُه هٍشا
لىبُّخه الخاـت وظهىلت ومعه.
_ ِىذ ُٜام الباخث املخخق في ِلم ؤلاحشام باإلخفائُاث الجىائُت البذ أن ج٣ىن هزه ؤلاخفائُاث دُٜٝت
وصخُدت ،ألنها حّبر ًِ الٍاهشة ؤلاحشامُت مً خال ٥لٕت ألاسٜام ،ورل ٤بٕشك جىىٍٝها وم٣ا٘دتها.
قائمة اإلاراجع:
-2الكتب:
_ أخمذ ِبذ الاله اإلاشاغي ،الجشٍمت ؤلال٢تروهُت ودوس الٝاهىن الجىائي في الخذ مجها -دساظت جدلُلُت جأـلُت مٝاسهت،-
الىبّت ألاولى ،اإلاش٠ض الٝىمي لإلـذاساث الٝىمُت ،الٝاهشة.2017 ،
_ أظامت أخمذ إلاىاِعت ،حال ٥دمحم الضٔبي ،حشائم جٝىُت هٍم اإلاّلىماث ؤلال٢تروهُت –دساظت مٝاسهت ،-الىبّت الثالثت،
داس الثٝا٘ت لليؽش والخىصَْ ،ألاسدن.2017 ،
_ بً م٣ي هجاة ،العُاظت الجىائُت إلا٣ا٘دت حشائم اإلاّلىماجُت ،داس الخلذوهُت ،الجضائش.2017 ،
_ خالذ ممذوح ئبشاهُم ،خى٠مت ألاهترهذ ،الىبّت ألاولى ،داس ال٢ٙش الجامعي ،ؤلاظ٢ىذسٍت.2019،
_ ِلي وّمت حىاد الضسفي ،الجشٍمت اإلاّلىماجُت اإلااظت بالخُاة الخاـت –دساظت مٝاسهت ،-اإلا٢خب الجامعي الخذًث،
ؤلاظ٢ىذسٍت.2019،
_ ِماس ِباط الخعني ،حشائم الخاظىب وألاهترهذ-الجشائم اإلاّلىماجُت ،-الىبّت الثاهُت ،ميؽىساث صًٍ الخٝىُٜت،
لبىان.2019 ،
_ ٔىام دمحم ٔىامِ ،لم ؤلاحشام وِلم الّٝاب ،الىبّت ألاولى ،داس ال٢ٙش والٝاهىن لليؽش والخىصَْ ،اإلاىفىسة.2015 ،
_ ٔىُت باولي ،الجشٍمت ؤلال٢تروهُت-دساظت مٝاسهت ،-ميؽىساث الذاس الجضائشٍت ،الجضائش.2016 ،
_ لُىا دمحم ألاظذي ،مذي ٘اِلُت أخ٣ام الٝاهىن الجىائي في م٣ا٘دت الجشٍمت اإلاّلىماجُت ،الىبّت ألاولى ،داس الخامذ
لليؽش والخىصَْ ،ألاسدن.2015 ،
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_ دمحم خلُٙت ،الخماًت الجىائُت إلاّىُاث الخاظب آلالي في الٝاهىن الجضائشي واإلاٝاسن ،داس الجامّت الجذًذة،
ؤلاظ٢ىذسٍت.2007،
_ مىاـشة ًىظ ،ٚحشائم اإلاعاط بأهٍمت اإلاّالجت آلالُت للمّىُاث (ماهُتها ،ـىسها ،الجهىد الذولُت إلا٣ا٘دتها) -دساظت
مٝاسهت ،-داس الخلذوهُت ،الجضائش.2018 ،
_ هبُه ـالح ،دساظت في ِلمي ؤلاحشام والّٝاب ،الىبّت ألاولى ،الذاس الّلمُت الذولُت لليؽش والخىصَْ وداس الثٝا٘ت لليؽش
والخىصَِْ ،مان.2003 ،
_ وعشًٍ مدعً وّمت الخعُني ،دمحم خعً مشعي ،الجشائم ؤلال٢تروهُت الىاّٜت ِلى ألامىا – ٥دساظت مٝاسهت ،-اإلا٢خب
الجامعي الخذًث ،ؤلاظ٢ىذسٍت.2019،
-8املجالت:
_ الخزًٙي أمحن أخمذ ،حشائم ال٢مبُىجش وؤلاهترهذ ،مجلت الّذ،٥وصاسة الّذ ٥اإلا٢خب الٙني ،الّذد ألاسبّىن ،العىت
الخامعت ِؽش.2013 ،
_ لخشػ أًىب الخىمي ،الىدىي ظلُمان ،وبُّت الخىىسة ؤلاحشامُت للمجشم اإلاّلىماحي ،مجلت ألاظخار الباخث للذساظاث
الٝاهىهُت والعُاظُت ،املجلذ  ،05الّذد  ،01العىت .2020
_ إلاىش ي حهُذة ،دمحم ٠شٍم ٘شٍدت ،دوس الضخُت في خذور حشٍمت الىفب وؤلاخخُا -٥مٝاسبت ظىظُىلىحُت ،-مجلت
الّلىم ؤلاحخماُِت وؤلاوعاهُت ،الّذد الخامغ ِؽش.2018 ،
_ مخخاس ألاخمشي ،ؤلاواس الٝاهىوي إلاىاحهت حشائم اإلاّلىماجُت وحشائم الٙماء ؤلا٘تراض ي ،وؽشة الٝماة ،اإلاذًشٍت الّامت
للؽإون الٝمائُت والٝاهىهُت مذًشٍت الذساظاث الٝاهىهُت والىزائ ،ٞالّذد .2011 ،66
 -2اإلاى اقع ؤلالكتروهية:
 _ https://www.algeriepolice.dzجم ؤلاوالُ ِلُه بخاسٍخ ِ 2021 /07 /30لى العاِت .20:40
_  -https://www.echoroukonline.com/6525جم ؤلاوالُ ِلُه بخاسٍخ ِ 2021 /07 /05لى العاِت .09:02
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:ملخص
ًًشهضث اإلاىؼِت اللغبُت مازغا زغوج ُىاًل مً اإلاهاحغًٍ ُؿغٍا هغوبا مً جحُم الجزاكاث اإلاؿلحت ُاصض
. وؾاع في عٔابهم ؤكضاص ٓبحرة مً ألاػٌا٘ بإحؿاص هشت جاعٓحن وعاءهم مضاعؾهم وؤللابهم وؤخالمهم،وحهاث مسخلٌت
ً
 ؾاكُت لٕشٍ ػبُلت الحماًت الضولُت،جىؼلّ هظه الضعاؾت مً ملاهاة ألاػٌا٘ اللغب اإلاهجغًٍ وؾىء ؿغوًهم
 مم الترٓحز،ً وصىال بلى ُُاؽ ًغص جٌلُل جلٗ الحماًت في ؿل الىطم الغاه،التي ًىًغها الِاهىن الضولي لهظه الٌئاث
 والحالت الؿىعٍت ٓىمىطج للؼٌل،كلى كُىاث بدالها كلى هغاع الحالت الُمىُت ٓىمىطج للؼٌل اللغبي الىاػح صازلُا
.اللغبي الالجئ اللابغ للحضوص الضولُت
. الحماًت الِاهىهُت، مٖابضاث الؼٌل اإلاهجغ، الؼٌل الالجئ، الهجغة الِؿغٍت:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
The Arab region has recently seen convoys of forced migrants flee from the hell of armed
conflict for different destinations. Large numbers of children have marched in fragile bodies,
leaving behind schools, toys and dreams.
This study is based on the suffering and poor conditions of displaced Arab children. It
seeks to uncover the nature of the international protection afforded by international law to
these groups, with a view to measuring the chances of making such protection effective in the
current situation, Focusing on specimens along the lines of the Yemeni situation as a model
for internally displaced Arab children and the Syrian situation as a model for refugee Arab
children crossing international borders.
Keywords: forced migration, forced migrant child, abandoned child equivalent, legal
protection.
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مقذمت:
حلخبر الهجغة الِؿغٍت مً ؤبغػ الـىاهغ التي ٌلاوي مجها ؤلاوؿان في هظا اللصغ الؾُما في الىصٍ الجىىبي مً الٕغة
ألاعطُت؛ ًمىظ مؼلم الِغن الىاخض واللشغًٍ ؤصبدذ اإلاىؼِت اللغبُت الٌظاء ألاؾاس ي لشتى ؤشٖا٘ الهجغة الِؿغٍت
هـغا للـغوي التي جمغ بها اللضًض مً جلٗ ألاُؼاع؛ والتي صًلذ بها لخصبذ صوال هشت كاحؼة كً جىًحر الحض ألاصوى مً
مخؼلباث ألامً ؤلاوؿاوي إلاىاػىحها( ؤلاػلام مً الجىق والخإمحن مً الخىي) ،مما صًم بهاالء بلى الاهسغاغ ُؿغٍا في
كملُاث هجغة واؾلت الىؼاَ في شٖل هؼوح صازلي صون خضوص الضولت ألام ،ؤو لجىء زاعجي بلبىع الحضوص الضولُت.
وللل ؤٓثر الٌئاث جظغعا مً مىحاث الهجغة التي حلغًها اإلاىؼِت هي ًئت الؼٌىلت هـغا لخصىصُت مغخلتهم اللمغٍت
التي جخؼلب عكاًت زاصت في بػاع اللاثلت واملجخمم اكخباعا لهشاشت بيُتهم الىٌؿُت والبضهُت مً حهت ،ولعجؼهم كً
مماعؾت خِىُهم بإهٌؿهم ًخـل مغجبؼت بإشخاص آزغًٍ (الىلي ،الىص ي ،اإلامثل) مً حهت ؤزغي.
بن الىطم الاؾخثىاجي الظي ٌلِشه ألاػٌا٘ اللغب اإلاهاحغون ُؿغٍا ؾىاء ٔاهىا مصحىبحن بظويهم ؤو هحر مصحىبحن
بهم ًجللهم كغطت لللضًض مً ألازؼاع ُض جصل لحض الاؾخوال٘ الجيس ي ؤو الخجىُض اللؿٕغي واللمالت هحر الِاهىهُت؛
ّ
وهى ما مً شإهه ؤن ًسلٍ حشىهاث مؼمىت في شخصُت هاالء ألاػٌا٘ جصحبهم مضي الحُاة مما ًظلٍ آما٘ ألامت
اللغبُت في حُل حضًض ًخجاوػ ألاػماث الحالُت وَؿحر بسؼى زابخت هدى مؿخِبل ؤًظل.
لٖل ما ؾبّ حاءث هظه الىعُت البدثُت بلىىان" :مٖابضاث الؼٌل اللغبي َّ
اإلاهجغ -مؿاهمت في بُان ؤػغ الحماًت
ً
وُُاؽ ًغص الخٌلُل ،"-خُث جىؼلّ مً ملاهاة ألاػٌا٘ اللغب اإلاهجغًٍ وؾىء ؿغوًهم ؾاكُت لٕشٍ ػبُلت الحماًت
الضولُت التي ًىًغها الِاهىن الضولي لهظه الٌئاث ،وصىال بلى ُُاؽ ًغص جٌلُل جلٗ الحماًت في ؿل الىطم الغاهً ،مم
الترٓحز كلى كُىاث بدالها كلى هغاع الحالت الُمىُت ٓىمىطج للؼٌل اللغبي الىاػح صازلُا ،والحالت الؿىعٍت ٓىمىطج
للؼٌل اللغبي الالجئ اللابغ للحضوص الضولُت.
إلاشكاليت:
" سأخبرهللا عن كل ش يء"
بوع الىـغ كً ٔىن جلٗ صُدت ؤػلِها ػٌل كغبي ؾىعي لم ًـٌغ بجزوح آمً في بلضهً ،ةن اللباعة جدمل بلُىا
بٌٕاءة كالُت عؾالت الؼٌىلت اللغبُت اإلاهجغة في بىضًً؛ البىض ألاو٘ هى الٌشل الظعَم في جىًحر الحماًت اإلاِغعة لهظه الٌئت
الهشت وفي مِضمتها الحّ في الحُاة ،وؤما البىض الثاوي ًهى عًع هظه الحماًت التي جِخصغ كلى حىصة الىصىص الِاهىهُت
صون الحغص كلى جٌلُلها ،والاؾخلاطت كجها باللضالت ؤلالهُت خُث ال ًـلم ؤخض.
وكلُه جؼغح الىعُت بشٖالُت مدىعٍت هي:
ٍُٓ ًمًٕ هِل الحماًت اإلاِغع لألػٌا٘ اللغب اإلاهاحغًٍ ُؿغٍا مً هصىص ُاهىهُت صامخت بلى خِاثّ كملُت في
مسُماث الىاػخحن و ُّ
ججملاث الالحئحن؟
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وجىضعج جدذ هظه ؤلاشٖالُت املحىعٍت حؿائالث بدثُت ًغكُت هي:
 ما اإلاِصىص ب"الؼٌل اإلاهاحغ ُؿغٍا" وٍُٓ ًمًٕ جمُحزه كً بلع اإلاٌاهُم اإلاشابهت؟ ما هي ؤػغ الحماًت الِاهىهُت التي جٕغؾها الاجٌاُُاث الضولُت وؤلاُلُمُت وهحرها لهظه الٌئت؟ ما هي ؾبل جٌلُل جلٗ الحماًت الِاهىهُت ؟هل مً ًغص ًمًٕ اؾخواللها لخٌلُل هظه الحماًت اإلاِغعة كملُا لألػٌا٘ اإلاهجغًٍ ُؿغٍا في البِئت اللغبُت؟
في ؾبُل ؤلاحابت كً ؤلاشٖالُت ؤكاله ًخلحن كلُىا بجباق اإلاىهج الاؾخِغاجي الخدلُلي ،والظي ؾُمًٕ مً اؾخِغاء
مسخلٍ الجؼثُاث اإلالغًُت ألاؾاؾُت اإلاشٖلت لحُثُاث اإلالاهاة التي ًٖابضها الؼٌل اللغبي اإلاهجغ عهم ؤلاػاع الِاهىوي
الثري الظي ًٕغؽ خماًت جظمً له الحض ألاصوى مً الاؾخِغاع الىٌس ي والجؿضي ،زم اللمل كلى جدلُلها وجغُٓبها بؼغٍِت
جٕشٍ لىا كً جٌؿحر ملغفي ًِىصها بلى اؾخسالص الىخاثج البدثُت التي ؾخمٕىىا مً اُتراح خلى٘ هاًلت في الخصضي
لإلشٖالُت املحىعٍت التي هدً بصضص بدثها.
هحر ؤن اكخماصها هظا اإلاىهج ال ًمىلىا في طاث الىُذ مً الاؾخلاهت بمىاهج ؤزغي زال٘ الخلغض ملخخٍ صُاثّ هظه
الضعاؾت؛ كلى هغاع اؾخلاهدىا باإلاىهج الخاعٍخي في جدضًض بلع الجىاهب الخاعٍسُت اإلاخللِت بالهجغة الِؿغٍت ،ؤو اإلاىهج
اإلاِاعن زال٘ مِاعبت ؤػغ الحماًت املخصصت للبالى مم جلٗ املخصص للؼٌل.
وفي ؾبُل طلٗ جيخـم هظه الىعُت وًّ هُٖل مجهجي مِترح ُىامه اللىاصغ الخالُت:
مضزل :اؾخٕشاي البىاء اإلاٌاهُمي للىعُت :الهجغة الِؿغٍت ،الؼٌل الالجئ.
املحـ ــىع ألاو٘ :الحماًت الِاهىهُت اإلاِغعة للؼٌل اإلاهجغ ُؿغٍا :ػبُلت ؤلامٖان.
املحىع الثاوي :جٌلُل هـام الحماًت في البِئت اللغبُتً :غص الخمٕحن.
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مذخل :استكشاف البىاء املفاهيمي للورقت:
هداو٘ مً زال٘ هظا اإلاضزل طبؽ اإلاٌاهُم واإلاصؼلحاث ختى َّ
ُّ
الخلمّ في هظا اإلاىطىق ،وٓما ًـهغ مً
ًخِؿغ
زال٘ الِغاءة ألاولُت للىىان هظه الىعُت البدثُت ًمًٕ الترٓحز كلى اإلاٌهىمحن الخالُحن:
أوال الهجرة القسريت :السيرهحو املجهول:
هىاْ اللضًض مً الخلغٌٍاث للخهجحر الِؿغي( )1ازخلٌذ بازخالي الحِل الللمي الظي كٍٕ كلى حلغٌٍه ،بال ؤن
َّ
الخهجحر الِؿغي في ؤصبُاث الِاهىن الضولي ؤلاوؿاوي هى" :ؤلازالء الِؿغي وهحر الِاهىوي ملجمىكت مً ألاًغاص والؿٖان مً
ّ
()2
جىٌظها خٖىماث الضو٘.
ألاعض التي ًُِمىن كلحها"  ،بطا هى مماعؾت ممىهجت ِ
ّ
ّ
مخلصبت ججاه
جىٌظها خٖىماث ؤو ُىي شبه كؿٕغٍت ؤو مجمىكاث
وٍمًٕ حلغٌٍه كلى ؤهه مماعؾت ممىهجت ِ
ِ
مجمىكاث كغُُت ؤو صًيُت ؤو مظهبُت بهضي بزالء ؤعاض ي َّ
ملُىت وإخال٘ مجامُم ؾٖاهُت ؤزغي بضال كجها(.)3
َّ
وكغًه الىـام ألاؾاس ي للمدٕمت الجىاثُت الضولُت ٓماًلي :ببلاص الؿٖان ؤو الىِل الِؿغي للؿٖان ،متى اعجٕب في
ّ
بػاع هجىم واؾم ّ
ٌشٖل حغٍمت َّ
َّ
َّ
طض ؤلاوؿاهُت(.)4
الىؼاَ ؤو مجهجي مىحه طض َّؤًت مجمىكت مً الؿٖان اإلاضهُحن ِ
ِ
الخهجحر الِؿغي بطن لِـ مجغص هِل الؿٖان مً مٖان بلى آزغ ،ختى ٌلخبر هظا الٌلل حغٍمت صولُت وحب ؤن
ٌشخمل كلى كضة ؤًلا٘ حغمُت حشٖل ٔل مجها حغٍمت طض ؤلاوؿاهُت بطا ما اعجٕبذ طمً مسؼؽ عؾمي لإلبلاص بِصض
الخؼهحر وٍِىم كلى ؤؾاؽ الخمُحز ًِ .ض خضصث مظٓغة اإلاِغع الخاص للجىت الٌغكُت إلاىم الخمُحز وخماًت ألاُلُاث الخابلت
ملجلـ خِىَ ؤلاوؿان في ألامم اإلاخدضة كضة ؤًلا٘ كلى ؤؾاؽ ؤنها حشٖل اُتراًا لجغٍمت ؤلابلاص الِؿغي ،مً هظه
ألاًلا٘ ؤن ًخم ؤلابلاص بصىعة حماكُت ًازغ في مجمىكت مً ألاشخاص و /ؤو ؤن ًخم باؾخسضام الِىة ؤو التهضًض
باؾخسضام الِىة و /ؤو ؤن ًخم ُؿغا ولِـ ػىكا ،و/ؤو ؤن ًٖىن بصٌت مىهجُت طمً مسؼؼاث الحٖىمت ؤو الجماكت
اإلاؿاولت التي جِىم بالخىٌُظ و/ؤو ؤن ًخم كلى ؤؾاؽ جمُحزي.
ؤي ًلل مً هظه ألاًلا٘ ؤو مجمىكت مجها حشٖل حغٍمت جهجحر ُؿغي للؿٖان ،لظلٗ جم حلغٍٍ الخهجحر الِؿغي
كلى ؤهه ٌشمل اإلاماعؾت ؤو الؿُاؾت التي ههضي بلى هِل الؿٖان بلى مىؼِت ما ؤو مً مىؼِت ما ؾىاء كبر الحضوص الضولُت
ؤو صازل الحضوص الىػىُت ،صون اإلاىاًِت الحغة والىاكُت للملُت الىِل ؤو للملُت الاؾخِبا٘(.)5

ثاهيا ـ الطفل الالجئ :رخاوة الطفولت في مواجهت قساوة الهجرة:
()1

UNHCR . “ The Asylum Dilemma”. In The State of the Word „Refugees, 1997, 1998: A Humanitarian,
Agenda, Oxford University Press, 1997,180-225.
( )2ـ ؤهـغ :اإلاٌىطُت الؿامُت لحِىَ ؤلاوؿان الخابلت لألمم اإلاخدضة ،اإلاىُم ؤلالٕترووي ،http: www.ochchr.org :جاعٍش ؤلاػالق129.992.21 :

 3ـ صباح خؿً كؼٍؼ ،حغٍمت الخهجحر الِؿغي (صعاؾت مِاعهت) ،عؾالت ماحؿخحرٔ ،لُت الحِىَ ،حاملت الجهغًٍ ،اللغاَ ،2015 ،ص.48 :
( )4ـ اإلااصة الؿابلت مً الىـام ألاؾاس ي للمدٕمت الجىاثُت الضولُت ،اإلالخمض في عوما بخاعٍش 17 :جمىػ.1998
( )5ـ ولُم هجُب حىعج هصاع :مٌهىم الجغاثم طض ؤلاوؿاهُت في الِاهىن الضولي ،مغٓؼ صعاؾاث الىخضة اللغبُت ،الؼبلت ألاولى ،بحروث ،صٌؿمبر  ،2008ص:
.396
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ًِصض بالؼٌل في الِاهىن الضولي ٔل مً لم ًبلى ؾً الثامىت كشغ ما لم ًبلى ؾً الغشض ُبل طلٗ بمىحب الِاهىن
اإلاىؼبّ كلُت ،وهى ما ؤشاعث بلُه اإلااصة ألاولى مً اجٌاُُت ألامم اإلاخدضة لحِىَ الؼٌل لؿىت  ،)1(1989وكلُه ًٖل
شخص صون ؾً الثامىت كشغ ٌلخبر ػٌال وَؿخٌُض مً هـام الحماًت الظي ًٕغؾه الِاهىن الضولي لٌئت الؼٌىلت.
ؤما الالجئ ًِض كغًخه اجٌاُُت ألامم اإلاخدضة الخاصت بىطم الالحئحن لؿىت  )2( 1951بِىلها " :ؤي شخص ًىحض
هدُجت ألخضار وُلذ ً .1ىاًغ  1951بإوعوبا بؿبب الاطؼهاص بؿبب كغُه ؤو حيؿه ؤو اهخماثه الؿُاس ي" ،وبِي هظا
الخلغٍٍ كلى هظا الىحه ختى حاء البرجىٔى٘ ؤلاطافي لؿىت  )3(1967والظي خغع مٌهىم الالجئ مً ُُض الؼمً ( ُبل .1
ًىاًغ  ،)1951وُُض اإلاٖان (ؤوعوبا).
وبالغحىق الجٌاُُت مىـمت الىخضة ؤلاًغٍُِت للام  1969اإلاخللِت بالجىاهب الخاصت إلاشٕالث الالحئحن في بًغٍُِا
هجضها ؤٓثر جؼىعا في مجا٘ حلغٍٍ الالجئ ،بط لم جٕخٌي بدبجي حلغٍٍ الالجئ الظي حاءث به اجٌاُُت  1951بل ؤطاًذ
له ًِغة جدضص ؤن" :لٌف الالجئ ًىؼبّ ؤًظا كلى ٔل شخص اطؼغ بلى مواصعة مٖان بُامخه اللاصي بدثا كً ملجإ في
مٖان آزغ زاعج بلض ميشئه ؤو حيؿِخه ،وطلٗ ألؾباب جخللّ باللضوان الخاعجي ؤو الاخخال٘ ؤو الهُمىت ألاحىبُت ،ؤو
ألخضار مً شإنها بًِاق الاطؼغاب في الىـام اللام. )4( "...
وبىاء كلى ما ؾبّ ًمًٕ حلغٍٍ الؼٌل الالجئ بإهه الصخص صون ؾً الثامىت كشغ ما لم ًبلى ؾً الغشض ُبل طلٗ
بمىحب الِاهىن اإلاىؼبّ كلُه ،اطؼغ بلى مواصعة مٖان بُامخه اللاصي بدثا كً ملجإ في مٖان آزغ زاعج بلض ميشئه ؤو
حيؿِخه ،وطلٗ ألؾباب جخللّ باللضوان الخاعجي ؤو الاخخال٘ ؤو الهُمىت ألاحىبُت ،ؤو ألخضار مً شإنها بًِاق الاطؼغاب
في الىـام اللام في بلضه.
ومما ؾبّ هٖىن ُض اؾخٕشٌىا البىاء اإلاٌاهُمي للىعُت مً زال٘ جدضًض اإلاِصىص بٖل مً الهجغة الِؿغٍت والؼٌل
الالجئ ،وهى ما ؾُمٕىىا مً جىؿٌُها في ؾبُل اؾخجالء الومىض خى٘ مٌاصل الضعاؾت مً زال٘ املحىعًٍ الخالُحن.

املحـ ــورألاول :بيان أطرالحمايت القاهوهيت املقررة للطفل َّ
املهجرقسريا:
هخؼغَ مً زال٘ هظا املحىع بلى الىصىص الِاهىهُت الضولُت وؤلاُلُمُت التي ًخإلٍ مجها هـام الحماًت اإلاِغع للؼٌل

اإلاُ َّ
هجغ ُؿغٍا مم جدلُل هِضي إلاضي ٌٓاًت هظه الىصىص لحماًت خِىَ جلٗ الٌئت:
أوال ـ ألاساس القاهووي لتجريم التهجيرالقسري:

( )1ـ ؤهـغ :اإلااصة ألاولى مً اجٌاُُت ألامم اإلاخدضة لحِىَ الؼٌل لؿىت .1989
( )2ـ ؤهـغ اإلااصة ألاولى مً اجٌاُُت ألامم اإلاخدضة الخاصت بىطم الالحئحن للام .1951
( )3ـ ؤهـغ اإلااصة ألاولى مً البىجىٔى٘ الخاص باجٌاُُت ألامم اإلاخدضة للام  1951الخاصت بىطم الالحئحن لؿىت .1967
( )4ـ ؤهـغ اإلااصة ألاولى مً اجٌاُُت مىـمت الىخضة ؤلاًغٍُِت اإلاخللِت بالجىاهب الخاصت إلاشٕالث الالحئحن في بًغٍُِا لؿىت .1969
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اهؼالُا مً الخإُٓض اإلاخٕغع ملجلـ ألامً الخابم لهُئت ألامم اإلاخدضة في ُغاعاهها كلى خـغ الخهجحر الِؿغي للمضهُحن
في خاالث الصغاق اإلاؿلح في ؿل ؿغوي حشٖل اهتهأا اللتزاماث ألاػغاي بمىحب الِاهىن الضولي ؤلاوؿاوي(ً ،)1ـهغ ؤن
ججغٍم الخهجحر الِؿغي ٌؿدىض كلى ؤؾاؽ ُاهىوي مخحن.
وفي هظا الؿُاَ ًمًٕ اكخباع مُثاَ لىضن الخاص بدشُٕل املحٕمت اللؿٕغٍت الجىاثُت "هىعمبرن" ؤو٘ هص ُاهىوي
وطم ألاؾاؽ الِاهىوي لخجغٍم الخهجحر الِؿغي خُث ؤصبذ الخهجحر بمىحبه ؤخض الجغاثم التي جِم طمً والًت املحٕمت،
ًِض وعص في الٌِغة (ج) مً اإلااصة ( )6مً مُثاَ لىضن جدضًض ما ًغص طمً جصيٍُ الجغاثم طض ؤلاوؿاهُت(ًِ ،)2ض حاء في
َّ
ّ
ؤي ؾٖان
الىص" :الجغاثم طض ؤلاوؿاهُت وهي الِخل وؤلاباصة والاؾخلباص وؤلابلاص وؤًت ؤًلا٘ ال بوؿاهُت ؤزغي جِتري طض ِ
مضهُحن ُبل ؤو في ؤزىاء الحغب"
كلى الغهم مً الىص اإلاظٔىع بال ؤن ؤلابلاص ؤو الخهجحر الِؿغي ٔان ؾُاؾت شاجلت الصِذ في شغَ ؤوعوبا آهظاْ،
بلى ؤن حاءث ؤولى املحاوالث الجاصة لىٍُ جضخغج ٓغة الخهجحر الِؿغي ،وهي اجٌاُُت حىٍُ الغابلت لؿىت  1949لحماًت
ألاشخاص اإلاضهُحنًِ ،ض خغمذ اإلااصة  49مً الاجٌاُُت ببلاص وهِل اإلاضهُحن بط حاء ًحهاً"ُ :دـغ الىِل الجبري الجماعي ؤو
َّ
الٌغصي لألشخاص املحمُحن ؤو هٌحهم مً ألاعاض ي املحخلت بلى ؤعاض ي صولت الاخخال٘ ؤو بلى ؤعاض ي ؤي صولت ؤزغي ،مدخلت او
هحر مدخلت ،ؤًا ٔاهذ صواكُه".
عهم ؤن اإلااصة اإلاظٔىعة ؾمدذ بالخهجحر الِؿغي في ؿغوي بؾخثىاثُت طمً بحغاءاث ماُخت لحماًت الؿٖان ،ؤو
َّ
طمً الظغوعاث اللؿٕغٍت الِصىي( .)3كلى ؤن جخم كىصة اإلاضهُحن بلى صًاعهم بلض اهتهاء اللملُاث اللؿٕغٍت التي شٖلذ
هظه الظغوعة الِصىي.
َّ
ٓما ؤٓضث الاجٌاُُت اإلاظٔىعة كلى الخجغٍم مً زال٘ هص اإلااصة 147ملخبرة" :الىٌي ؤو الىِل هحر اإلاشغوق" مً
املخالٌاث الجؿُمت التي جخلهض ألاػغاي الؿامُت اإلاخلاُضة بإن جخسظ َّ
ؤي بحغاء حشغَعي ًلؼم لٌغض كِىباث حؼاثُت
ًلالت كلى ألاشخاص الظًً ًِترًىنها ؤو ًإمغون باُتراًها(.)4
ًظال كً طلٗ لم ٌوٌل الِاهىن الضولي ؤلاوؿاوي مً زال٘ جغؾاهخه الِاهىهُت ججغٍم ًلل َّ
الخهجحر الِؿغي في بػاع
الجزاكاث اإلاؿلحت هحر الضولُتً ،ؼبِا للٌِغة ألاولى مً اإلااصة  17مً البروجىٔى٘ ؤلاطافي الثاوي اإلالحّ باجٌاُُاث حىٍُ
ألاعبم :ال ًجىػ ألامغ بترخُل الؿٖان اإلاضهُحن ألؾباب ال جخصل بالجزاق ما لم ًخؼلب طلٗ ؤمً ألاشخاص اإلاضهُحن اإلالىُحن
َّ
ؤو ؤؾباب كؿٕغٍت ملحتٓ ،...ما ؤٓضث الٌِغة الثاهُت كلى ؤهه :ال ًجىػ بعهام اإلاضهُحن كلى الجزوح في ؤعاطحهم ألؾباب
جخصل بالجزاق.

( )1ـ ؤهـغ ُغاع مجلـ ألامً عُم  1674اإلااعر في  28ؤًغٍل  ،2006اإلاخسظ في الجلؿت عُم  ،5430اإلاخللّ بدماًت اإلاضهُحن في الصغاكاث اإلاؿلحت.
( )2ـ ولُم هجُب حىعج هصاع :هٌـ اإلاغحم الؿابّ ،ص.372 :
( )3ـ هٌـ اإلاغحم الؿابّ ،ص.373 :
( )4ـ اإلاىاص  146و 147مً بجٌاُُت حىٍُ بشإن خماًت ألاشخاص اإلاضهُحن وُذ الحغب اإلااعزت في  12ؤوث .1949
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ّ
ٌشٖل حغٍمت خغب ؾىاء ٔان الجزاق اإلاؿلح كلى اإلاؿخىي الضولي ؤو هحر
مما ٌلجي ؤن مسالٌت هصىص هظه اإلاىاص ِ
الضولي(.)1
خغمذ طمىُا حغٍمت َّ
ؤما الاجٌاُُاث اإلاخللِت بدِىَ ؤلاوؿان ًِض َّ
الخهجحر الِؿغي ،بط ًإحي في اإلاِضمت ؤلاكالن
اللالمي لحِىَ ؤلاوؿان(َّ )2
زم اللهض الضولي للحِىَ اإلاضهُت والؿُاؾُت( )3اللظًً ؤشاعا بلى مجمىكت مً الحِىَ التي
حلخبر حغٍمت الخهجحر الِؿغي حلضًا صاعزا كلحها مثل الحّ في الخىِل والحغٓت والجيؿُت والخملٗ واإلاؿًٕ والغًاهُت.
ًالخهجحر الِؿغي هى كباعة كً مماعؾت ُّ
جمـ بملـم هظه الحِىَ ،لظلٗ وحب وطم خض إلمٖاهُت ُُام الضو٘ باللجىء
ّ
ّ
بلى َّ
الخهجحر الِؿغي ّ
ٌشٖل بهتهأا حؿُما
ٓدل للمشأل الىاججت كً ِ
الجزاكاث اللغُُت ؤو الضًيُت وؤصبذ اللجىء بلُه ِ
ٍ
للِاهىن الضولي ،وججضع ؤلاشاعة في هظا الصضص ؤن الشغَلت ؤلاؾالمُت ٔاهذ ؾباُت في جدغٍم حغٍمت الخهجحر الِؿغي(.)4
كالوة كلى طلٗ ؤشاعث اإلااصة الثاهُت مً اجٌاُُت ألامم اإلاخدضة إلاىم حغٍمت ؤلاباصة الجماكُت ،التي ؤُغهها ألامم اإلاخدضة
في  9صٌؿمبر  1948بلى َّ
ؤن :هِل ؤػٌا٘ مً حماكت كىىة بلى حماكت ؤزغيٌ ،لخبر ًلال مغجٕبا بِصض الخضمحر الٕلي ؤو
الجؼجي لجماكت ُىمُت ؤو بزيُت ؤو كىصغٍت ؤو صًيُت ،مما ٌلجي ؤن هظا الٌلل ٌلخبر بمثابت بباصة حماكُت .مما ٌلجي ؤن هظا
الٌلل الظي ٌشٖل بباصة حماكُت ال ًبخلض كً ٔىهه حغٍمت جهجحر ُؿغي لألػٌا٘ ٔاملت ألاعٔان(.)5
َّ
ؤما كً وحىص اجٌاُُت صولُت مؿخِلت جخللّ بجغٍمت الخهجحر الِؿغي ًِض ٔاهذ هىاْ مداولت حاصة للىصى٘ بلى
جدُِّ هظه الواًت ،بط ػلبذ اللجىت الٌغكُت إلاىم الخمُحز وخماًت ألاُلُاث الخابلت ملجلـ خِىَ ؤلاوؿان في ألامم
اإلاخدضة مً مِغعها الخاص "كىن الخصاوهت" ؤن ٌُ ِل َّض صعاؾت زاصت بإبلاص الخهجحر الِؿغي ،وهى ما ُام به ٓما ؤعًِها
َّ
بةكالن صولي خى٘ جدغٍم الخهجحر الِؿغي .جبيذ اللجىت اإلاظٔىعة ؾىت  1997هظا الخِغٍغ ومشغوق ؤلاكالن اإلالحّ به ؤان
اإلاِغع ؤن ٌلغض للمىاُشت وؤلازغاء ومً زم ؤلاُغاع مً ػغي الهُئاث الضولُت بال ؤن الخجمُض ػا٘ هظا الجهض وكؼل
جؼبُِه(.)6

( )1ـ ولُم هجُب حىعج هصاع ،مغحم ؾابّ ،ص.373 :
( )2ـ ؤهـغ اإلاىاص13 :ـ 15ـ17ـ 25مً ؤلاكالن اللالمي لحِىَ ؤلاوؿان.
( )3ـ ؤهـغ اإلااصة  12مً اللهض الضولي الخاص بالحِىَ اإلاضهُت والؿُاؾُت.
( )4ـ جدذ كىىان "خّ خغٍت الاعجدا٘ وؤلاُامت" ؤشاع الٌُِه اللالم دمحم الوؼالي بلى ؤهه ال ًجىػ بحباع شخص كلى جغْ مىػىه ،وال ببلاصه كىه حلؿٌا صون
ْ ََ َ َْ ُ َ
َْ
َّ ُ ٍۢ
ؾبب شغعي بىاء كلى ُىله حلاليْ ٌَ " :ؿ ّـإ ُلى َه َٗ َكً َّ
َ َ َ ٌّ َ َ
ا٘ ًِ ُِه ۖ ُُ ْل ُِ َخ ٌ
ٱلش ْهغ ْٱل َح َغام ُِ َخ ٍۢ
اج ؤ ْه ِل ِهۦ
ٱَّلل َوٓ ٌْ ٌغ ِب ِهۦ َوٱإلا ْس ِج ِض ٱلحغ ِام و ِإزغ
ا٘ ًِ ُِه ٓ ِب ٌحر ۖ وصض كً ؾ ِب ُِل ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
َ َّ
ُْ ََْ
ٱَّلل" البِغة  ،215ؤهـغ :دمحم الوؼالي" :خِىَ ؤلاوؿان بحن حلالُم ؤلاؾالم وإكالن ألامم اإلاخدضة" ،صاع الضكىة ،الؼبلت الخامؿت،2002 ،
ِمىه ؤٓب ُر ِكىض ِ
مصغ ،ص.184 :
)(5

Antonio Cassese, Damien Scalia,Vanessa Thlmann, les grands arrêts de droit international Penal, Dalloz,ـ
20109p: 138 et S

( )6ـ ولُم هجُب حىعج هصاع ،مغحم ؾابّ ،ص.375 :
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ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن اإلااصة الثالثت مً اإلاشغوق اإلاظٔىع ُض َّ
كغًذ الخهجحر الِؿغي كلى ؤهه" :بن الىِل هحر الِاهىوي
ّ
َّ
للؿٖان
جازغ في هِل ؤشخاص بلى مىاػّ ؤو مجها ،بما كبر الحضوص الضولُت ؤو صازلها،
ًخظمً مماعؾت ؤي ؾُاؾت ههضي ؤو ِ
صازل مىاػّ مدخلت ؤو زاعحها ،صون اإلاىاًِت الحغة والغؾمُت للؿٖان اإلاىِىلحن ؤو الؿٖان اإلاؿخِبلحن"(.)1
وكلى الغهم مً كضم بُغاع هظا اإلاشغوق – عهم ؤهمُخه وملالجخه لجمُم خاالث الخهجحر الِؿغي – بال ؤن حغٍمت
الخهجحر الِؿغي حلخبر حغٍمت صولُت باكتراي هـام عوما ألاؾاس ي الخاص باملحٕمت الجىاثُت الضولُتًِ ،ض اكخبرها الىـام
اإلاظٔىع بهتهأا حؿُما.
وُض َّ
ًؿغ هـام عوما هظه الجغٍمت بِىلهٌ" :لجي (ببلاص الؿٖان ؤوالىِل الِؿغي للؿٖان) ،هِل ألاشخاص اإلالىُحن
ّ
بإي ًلل ُؿغي آزغ صون مبرعاث ٌؿمذ بها الِاهىن
ُؿغا مً اإلاىؼِت التي ًىحضون ًحها بصٌت مشغوكت بالؼغص ؤو ِ
الضولي"(.)2
ثاهيا ـ هظام حمايت الطفل املهجرقسريا:
ولخىطُذ الغئٍت خى٘ مالمذ هـام الحماًت التي ًخمخم بها الؼٌل اإلاهجغ ُؿغٍا هدىاو٘ ًُما ًلي الحماًت الِؿغٍت في
اإلاىازُّ الضولُت ،زم ؤلاُلُمُت.
0ـ الحمايت املقررة في املواثيق الذوليت:
ًغجبؽ هـام خماًت اإلاهجغًٍ ُؿغٍا اعجباػا وزُِا باجٌاُُت خماًت الالحئحن الصاصعة ؾىت  1951وبغوجىٔىلها للام
 ،1967هـغا لٖىن الالحئحن ٌشٖلىن حؼءا مهما مً ػاثٌت اإلاهجغًٍ ُؿغٍا ،ولًٕ ًبضو ؤن هـام الحماًت هظا ٌلاوي مً
زلل ٓبحر بالىـغ للؿُاَ الخاعٍخي الظي ؿهغث ًُه الاجٌاُُت اإلاظٔىعة التي َّ
مغ كلى ؿهىعها الُىم ؾبلىن كاما.
كلى الغهم مً طلٗ ًةن الاجٌاُُت اإلاظٔىعة جٕغؽ ملاًحر مهمت لحماًت الالحئحن ًهي جخظمً اإلاٌاهُم ألاؾاؾُت
لىـام خماًت الالحئحن.
جىؼىي اجٌاُُت خماًت الالحئحن كلى صاللت ُاهىهُت وؾُاؾُت وؤزالُُت جخجاوػ مصؼلحاهها الخاصتً :هي ُاهىهُت
مً ػاوٍت ؤنها جىًغ اإلالاًحر ألاؾاؾُت التي ًمًٕ ؤن حشٖل مىؼلِا لىـام الحماًت ،وؾُاؾُت مً ػاوٍت ؤنها جىًغ ؤلاػاع
اللالمي الظي ًظمً حلاون الضو٘ وجِاؾم اإلاؿاولُت الىاججت كً الجزوح ؤلاحباعي ،وؤزالُُت مً ػاوٍت ؤنها بكالن مىٌغص
مً حاهب اللضًض مً صو٘ اللام ًٌض ي بلى الالتزام بضكم وخماًت خِىَ ؤٓثر الٌئاث طلٌا وهشاشت وخغماها وجإزغا(.)3

)(1

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of
Minorities Forty-ninth session, Human rights and population transfer, Final report of the Special Rapporteur, Mr.
Al-Khasawneh, E/CN.4/Sub.2/1997/23, 27 June 1997.

() 2ـ ؤهـغ  :اإلااصة الؿابلت مً الىـام ألاؾاس ي للمدٕمت الجىاثُت الضولُت لؿىت .1998
()3ـ بعٍٖا ًُلغ :الحماًت الضولُت لالحئحن زمؿىن كاما خى٘ :جدضًاث الحماًت في اإلااض ي والحاطغ واإلاؿخِبل ،املجلت الضولُت للصلُب ألاخمغ ،مسخاعاث مً
ؤكضاص  ،2001ص.134 :
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وٍدشٖل هـام الحماًت اإلاِغعة لالحئحن  -والتي ٌؿخٌُض مجها ألاػٌا٘ بصٌت ؤولى -مً صُاهت لحِىَ ؤلاوؿان
ألاؾاؾُت التي جخلغض للخؼغ بصٌت زاصت في ؿغوي اللجىء مثل الحّ في الحُاة والحغٍت وألامً ،والحّ في كضم
الخلغض للخلظًب وهحره مً ؤهىاق اإلالاملت الِاؾُت واإلاهُىت ،والحّ في كضم الخمُحز ألي ؾبب ٔان ،والحّ في الحصى٘
كلى اإلاىاص ألاؾاؾُت الظغوعٍت للبِاء مثل الوظاء واإلاإوي واإلاؿاكضاث ؤلاوؿاهُت ،وجظاي بلى طلٗ وفي مغخلت جالُت الحّ
في الخللُم والحّ في الغكاًت الصحُت(.)1
وبما ؤن مىطىق هظه الضعاؾت ًغجٕؼ باألؾاؽ كلى ًئت ألاػٌا٘ باكخباعهم ؤٓثر الٌئاث هشاشت في مىـىمت الخهجحر
الِؿغي ًال بض مً الخلغٍج كلى اجٌاُُت خِىَ الؼٌل بط هجض ؤن هص اإلااصة  22مً هظه الاجٌاُُت ُض خاولذ بطٌاء
خماًت كلى ألاػٌا٘ الالحئحن وُض حاء ًحها(:)2
 .1جخسظ الضو٘ ألاػغاي في هظه الاجٌاُُت الخضابحر اإلاالثمت لخٌٕل للؼٌل الظي ٌؿعى للحصى٘ كلى مغٓؼ الجئ ،ؤو
الظي ٌلخبر الحئا وًِا للِىاهحن وؤلاحغاءاث الضولُت ؤو املحلُت اإلالمى٘ بها ،ؾىاء صحبه ؤو لم ًصحبه والضاه ؤو ؤي
شخص آزغ ،جلِى الحماًت واإلاؿاكضة ؤلاوؿاهُت اإلاىاؾبخحن في الخمخم بالحِىَ اإلاىؼبِت اإلاىضحت في هظه الاجٌاُُت وفى
هحرها مً الصٖىْ الضولُت ؤلاوؿاهُت ؤو اإلاخللِت بدِىَ ؤلاوؿان التي جٖىن الضو٘ اإلاظٔىعة ؤػغاًا ًحها.
 .2ولهظا الوغض ،جىًغ الضو٘ ألاػغاي ،خؿب ما جغاه مىاؾبا ،الخلاون في ؤي حهىص جبظلها ألامم اإلاخدضة وهحرها مً
اإلاىـماث الحٖىمُت الضولُت املخخصت ؤو اإلاىـماث هحر الحٖىمُت اإلاخلاوهت مم ألامم اإلاخدضة ،لحماًت ػٌل ٓهظا
ومؿاكضجه ،وللبدث كً والضي ػٌل الجئ ال ًصحبه ؤخض ؤو كً ؤي ؤًغاص آزغًٍ مً ؤؾغجه ،مً ؤحل الحصى٘ كلى
اإلاللىماث الالػمت لجمم شمل ؤؾغجه ،وفى الحاالث التي ًخلظع ًحها اللثىع كلى الىالضًً ؤو ألاًغاص آلازغًٍ ألؾغجهً ،مىذ
الؼٌل طاث الحماًت اإلامىىخت ألي ػٌل آزغ مدغوم بصٌت صاثمت ؤو ماُخه مً بُئخه اللاثلُت ألي ؾببٓ ،ما هى مىضح
في هظه الاجٌاُُت.
ًٌهم مً هص هظه اإلااصة ؤن الحماًت اإلاِغعة لألػٌا٘ اللاصًحن جيسحب كلى ألاػٌا٘ الالحئحن ؾىاء ٔاهىا مهجغًٍ
ُؿغٍا ؤو هاػخحن ػىكُا ،بط جغجٕؼ الحماًت ؤؾاؾا كلى حملت مً الخىححهاث اإلاىحهت للضو٘ ألاػغاي مثل جىًحر الخللُم
الجُض والغكاًت الصحُت وًتراث الغاخت والترًُهٓ ،...ما جغجٕؼ الحماًت كلى اللضًض مً الخدظًغاث مثل ججىِب بُدام
ألاػٌا٘ في بغامج كمالت ألاػٌا٘ وخماًخم مً كملُاث ججاعة البشغ والاؾخوال٘ الجيس ي ؤاًت ؤشٖا٘ الخلظًب ،ؤو
اإلالاملت هحر ؤلاوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ،وزاصت ؤلاًظاء البضوي ؤو اللِلي ،ؤو بؾاءة اإلالاملت...
وهـغا لٖىن ؿاهغة الخهجحر الِؿغي لألػٌا٘ جخم في اللاصة في ؾُاَ الجزاكاث اإلاؿلحت ،لم حوٌل اجٌاُُت خِىَ
الؼٌل خث الضو٘ ألاػغاي كلى اجساط ٔاًت الخضابحر اإلامٕىت كملُا لٖي جظمً خماًت وعكاًت ألاػٌا٘ اإلاخإزغًٍ بجزاق
مؿلح ،وًِا اللتزاماهها بمِخض ى الِاهىن الضولي ؤلاوؿاوي بدماًت الؿٖان اإلاضهُحن في اإلاىاػكاث اإلاؿلحت(.)3
( )1ـ عاحم بجٌاُُت خماًت الالحئحن الصاصعة ؾىت  1951وبغوجىٔىلها للم .1967
( )2ـ اجٌاُُت خِىَ الؼٌل اإلالخمضة بمىحب ُغاع الجملُت اللامت عُم  44/25اإلااعر في  20هىًمبر .1989
( )3ـ اجٌاُُت خِىَ الؼٌل اإلالخمضة بمىحب ُغاع الجملُت اللامت عُم  44/25اإلااعر في  20هىًمبر .1989
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باإلطاًت بلى الحماًت التي جٌغطها الاجٌاُُاث الضولُت هجض اللضًض مً الِغاعاث التي جصضع كً ألامم اإلاخدضة صوعٍا،
والتي جداو٘ ؤن حلالج كملُا اإلاؿاثل اإلاخللِت باآلزاع الىاججت كً اللجىء والهجغةًِ ،ض ؤشاع ُغاع الجملُت اللامت لألمم
اإلاخدضة الصاصع في  25ؾبخمبر  2015اإلاخللّ بإهضاي ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت بلى اللضًض مً الخدضًاث التي
جىاحه كاإلاىا الُىم والتي مً بُجها جصاكض الجزاكاث ،والخؼغي اللىٍُ ،وؤلاعهاب ،وما ًخصل بظلٗ مً ؤػماث بوؿاهُت
وحشغٍض ُؿغي للبشغ(.)1
ٓما ؤشاع البىض  23مً الِغاع بلى ؤن الخؼت جغاعي اخخُاحاث الٌئاث الهشت التي طٓغ مً بُجها ألاػٌا٘ والالحئحن
واإلاشغصًً صازلُا واإلاهاحغًٍ ،...وطٓغ الخللُم والغكاًت الصحُت والخوظًت ،...في خحن اكخبر الِغاع الِظاء كلى الجىق
وجدُِّ ألامً الوظاجي للٌِغاء والٌئاث الظلٌُت بمً ًحهم الغطم ،ووطم نهاًت لجمُم ؤشٖا٘ ؾىء الخوظًت بما في طلٗ
جدُِّ ألاهضاي اإلاخٌّ كلحها صولُا بشإن جىٍُ الىمى والهؼا٘ لضي ألاػٌا٘ صون ؾً الخامؿت هضًا مً ؤهضاًه(.)2
في خحن عٓؼ الِغاع في ؤخض ؤهضاًه كلى جمخم الجمُم بخللُم ابخضاجي مجاوي ومىصٍ ّ
وحُض وزاصت الٌئاث الظلٌُت
ِ
مثل ألاػٌا٘ الظًً ٌلِشىن في ؿل ؤوطاق هشت.
ٓما لم ٌوٌل الِغاع ؿاهغة كمالت ألاػٌا٘ بط ؤٓض كلى طغوعة اجساط جضابحر ًىعٍت وًلالت للِظاء كلى السخغة وإنهاء
الغَ اإلالاصغ وؤلاججاع بالبشغ لظمان خـغ واؾدئصا٘ ؤؾىؤ ؤشٖا٘ كمل ألاػٌا٘ ،بما في طلٗ ججىُضهم واؾخسضامهم
ٓجىىص.
8ـ الحمايت املقررة في املواثيق إلاقليميت:
ًالخف بطا ؤن اجٌاُُت  1951ال جخلضي ٔىنها الخؽ الِاكضي ألاؾاس ي لىـام الحماًتً ،للى الغهم مً ٔىنها ألاصاة
اللاإلاُت الىخُضة لحماًت الالحئحن بال ؤنها كملُا طاث هضي مدضوص ال ًخلضي مؿإلت جدضًض وطم الالحئحن صون الخلغض
لألؾباب اإلااصًت لخٌاُم الـاهغة والحلى٘ التي ًمًٕ ؤن جدض مً اهدشاعها .وفي هظا الصضص ًالخف ؤن اجٌاُُت ؤلاجداص
ؤلاًغٍِي للام  1969اإلاخللِت بالجىاهب الخاصت إلاشٕالث الالحئحن في بًغٍُِا ؤٓثر جؼىعا في مجا٘ الحماًت بط لم جٕخٌي
بخدضًض وطم الالجئ بل اكترًذ باآلزاع ألامىُت اإلاترجبت كلى جضًِاث الالحئحن ،وعٓؼث كلى الحلى٘ وزاصت خل اللىصة
الؼىكُت للىػً مً زال٘ اكخماص مىهج ًِىم كلى ؤلاشتراْ في جدمل كبء جِضًم اإلاؿاكضة والحماًت لالحئحن(.)3
أما اإلاُثاَ ؤلاًغٍِي لحِىَ وعًاهُت الؼٌل لؿىت ًِ)4(1999ض حاءث اإلااصة  82مىه مؼابِت لىص اإلااصة  22مً
اجٌاُُت خِىَ الؼٌل لؿىت  ،1998بط هصذ جدذ كىىان ألاػٌا٘ الالحئىن كلى ماًلي(:)5
( )1ـ ُغاع الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة اإلااعر في  25ؾبخمبر  ،2.15الضوعة الؿبلىن 1/7./RES/A ،اإلاخللّ بإهضاي ألامم اإلاخدضة للخىمُت
اإلاؿخضامت في بػاع"زؼت الخىمُت اإلاؿخضامت للام  ،"2.3.البىض .14
()2ـ ُغاع الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة اإلااعر في  25ؾبخمبر  ،2.15الضوعة الؿبلىن 1/7./RES/A ،اإلاخللّ بإهضاي ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت
في بػاع"زؼت الخىمُت اإلاؿخضامت للام  ،"2.3.البىض .23
( )3ـ بعٍٖا ًُلغ :الحماًت الضولُت لالحئحن زمؿىن كاما خى٘ :جدضًاث الحماًت في اإلااض ي والحاطغ واإلاؿخِبل ،ص.138 :
( )4ـ مدمىص شغٍٍ بؿُىوي ،الىزاثّ الضولُت اإلالىُت بدِىَ ؤلاوؿان ،املجلض  ،2صاع الشغوَ ،مصغ ،غ ،2003 ،1ص.432 :
( )5ـ اإلاُثاَ ؤلاًغٍِي لحِىَ وعًاهُت الؼٌل لؿىت .1999
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 -1جخسظ الضو٘ ؤػغاي هظا اإلاُثاَ ٔاًت ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت لظمان ؤن الؼٌل الظي ًؼلب وطم الالجئ ،ؤو الظي
ً
ً
ٌلخبر الحئا وًِا للِاهىن الضولي ؤو املحلي واحب الخؼبُّ – ؾىاء ٔان ًصاخبه ؤو ال ًصاخبه والضًه ؤو ؤوصُائه
الِاهىهُحن ؤو ؤُاعبه اإلاِغبحن – ًخلِى الحماًت اإلاىاؾبت واإلاؿاكضة ؤلاوؿاهُت للخمخم بالحِىَ اإلاظٔىعة في هظا اإلاُثاَ،
ً
وخِىَ ؤلاوؿان الضولُت ألازغي ،واإلاىازُّ ؤلاوؿاهُت التي جٖىن الضو٘ ؤػغاًا ًحها.
 -2جخلهض الضو٘ ألاػغاي بالخلاون مم اإلاىـماث الضولُت الِاثمت التي جدمي وحؿاكض الالحئحن في مجهىصاهها لحماًت
ومؿاكضة مثل هظا الؼٌل ،وجدبم والضًه ؤو ؤُاعبه اإلاِغبحن آلازغًٍ ،ؤو جدبم الؼٌل الالجئ الظي ال ًصاخبه ؤخض مً ؤحل
الحصى٘ كلى اإلاللىماث الالػمت إلكاصة اهظمامه ألؾغجه.
 -3في خالت كضم اللثىع كلى الىالضًً ؤو ألاوصُاء الِاهىهُحن ؤو ألاُاعب اإلاِغبحن – ًمىذ الؼٌل هٌـ الحماًت ٔإي
ػٌل آزغ مدغوم بصٌت صاثمت ؤو ماُخت مً البِئت ألاؾغٍت ألي ؾبب.
بال ؤن اإلاُثاَ ؤلاًغٍِي ٔان ؤٓثر جىؾلا في مجا٘ الحماًت ًباإلطاًت بلى بطٌاء خماًت كلى ألاػٌا٘ الالحئحن مىذ
ألاػٌا٘ اإلاشغصًً صازلُا هٌـ الِضع مً الحماًت وهى ما ؤشاعث بلُه الٌِغة الغابلت مً اإلااصة واإلاظٔىعة:
ً
"جؼبّ ؤخٖام هظه اإلااصة – مم ما ًلؼم مً حلضًل – كلى ألاػٌا٘ اإلاشغصًً صازلُا ؾىاء ٔان طلٗ بؿبب ٔاعزت
ً
ػبُلُت ،ؤو هؼاكاث صازلُت مؿلحت ،ؤو هؼاق مضوي ،ؤو انهُاع للىـام الاُخصاصي ؤو الىـام الاحخماعي ،ؤو ؤًا ٔان الؿبب".
كالوة كلى طلٗ حاءث اإلااصة  25مً اإلاُثاَ ؤلاًغٍِي ؤٓثر جٌصُال ًُما ًخللّ باألػٌا٘ هحر اإلاصحىبحن ،بط هىهذ في
البضاًت كلى ؤن ًٖىن مً خّ ؤي ػٌل مدغوم بصٌت صاثمت ؤو ماُخت مً البِئت ألاؾغٍت ألي ؾبب في الحماًت واإلاؿاكضة
الخاصت ،زم ًغطذ كلى الضو٘ ألاػغاي في هظا اإلاُثاَ ؤن(:)1
(ؤ) جظمً ؤن الؼٌل الُدُم ؤو املحغوم بصٌت صاثمت ؤو ماُخت مً البِئت ألاؾغٍت ،ؤو الظي ال ًمًٕ ؤن جخم جغبِخه ؤو
ًبِى في جلٗ البِئتً ،خم جىًحر ؤؾغة بضًلت له ،وَشمل طلٗ – مً بحن ؤشُاء ؤزغي – التربُت ؤو بًضاكه في ماؾؿاث
مىاؾبت لغكاًت ألاػٌا٘،
(ب) جخسظ ٔاًت ؤلاحغاءاث الالػمت لخدبم وإكاصة بلحاَ ألاػٌا٘ باآلباء ؤو ألاُاعب متى ٔان الاهٌصا٘ هى الدشغص
ً
ً
صازلُا ؤو زاعحُا بؿبب الجزاكاث اإلاؿلحت ؤو الٖىاعر الؼبُلُت.
وفي نهاًت هظا املحىع هٖىن ُض حلغًىا كلى ؤهم مالمذ ومٌاصل هـام الحماًت اإلاِغعة للؼٌل الالجئ ،وهى ما ٌؿمذ
لىا بُِاؽ مضي ًاكلُت جلٗ الحماًت جدؿحن الىطم اإلاُضاوي في ًظاءاث اللجىء.

( )1ـ اإلاُثاَ ؤلاًغٍِي لحِىَ وعًاهُت الؼٌل لؿىت .1999
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املحورالثاوي :قياس الفرص املتاحت لتفعيل هظام الحمايت في البيئت العربيت:
هداو٘ مً زال٘ هظا املحىع الخلغي كلى ؤهم اللىاثّ التي جدى٘ صون جٕغَـ هـام خماًت ألاػٌا٘ اإلاهجغًٍ ُؿغٍا
في اإلاىؼِت اللغبُت ،بطاًت بلى مداولت عصض ؤهم الظماهاث الٌُٕلت بةكاصة جٌلُلها ،وطلٗ ًُما ًخللّ بالجزوح ٓما في
خالت الُمً ،واللجىء ٓما في خالت ؾىعٍا.
أوال :العوائق التي جحول دون جكريس هظام حمايت ألاطفال املهجرين قسريا في املىطقت العربيت:
الخهجحر الِؿغي حغٍمت كغبُت بامخُاػ ًبلض الاهدشاع الٕبحر لهظه الجغٍمت في اللغاَ مً ُبل ،ها هي حؿخٌدل
مجضصا في الُمً وفي ؾىعٍا ،...وكلى الغهم مً ؤن الؿبب الغثِس ي وعاء هظه الـاهغة ًٕمً في حلل اإلاىؼِت اللغبُت خلبت
صغاق وجىاًـ بحن الِىي اللـمى في اللالم مما حؿبب في خغوب بالىٔالت وهؼاكاث ممخضة ،بال ؤن اللىػ الاحخماعي وطلٍ
الؿُاؾاث الاُخصاصًت حؿبب في جٌاُم الـاهغة واؾخٌدالها.
ومً بحن اللىاثّ التي جدى٘ صون جٕغَـ هـام خماًت ألاػٌا٘ اإلاهجغًٍ ُؿغٍا في اإلاىؼِت اللغبُت:
جىؿٍُ الاكخباعاث الؿُاؾت لحماًت اإلاصالح الضولُت كلى خؿاب ُُم خماًت ألاػٌا٘ اإلاهجغًٍـ كضم الاكتراي بالشغكت الضولُت لحِىَ ؤلاوؿان كمىما وخِىَ اإلاهجغًٍ ُؿغٍا مثل الاجٌاُُت اإلاخللِت بدِىَ الؼٌل.
ـ هُاب الخمىٍل الحٖىمي لألحهؼة التي جظؼلم بدىٌُظ هـام الحماًت.
ـ طلٍ البُاهاث َّ
اإلاِضمت مً ػغي الضولت ألاصلُت ؤو الضولت اإلاظٌُت بشإن كضص اإلاهجغًٍ ُؿغٍا وهىٍاههم مً ؤؾماء
َّ
مما ّ
ًصلب كملُت بصماحهم في البرامج الخللُمُت للضولت اإلاظٌُت(.)1
وؤكماع،...
ِ
ـ جظبظب كملُاث ؤلاهضماج بؿبب الٌىاعَ اللوىٍت والٌىاعَ الثِاًُت.
ـ حؿبب الخهجحر الِؿغي في اؾخٌدا٘ ؿاهغة ألاػٌا٘ كضًمي الجيؿُت ،هدُجت خغمانهم مً الحّ في الجيؿُت وجىصل
حمُم ألاػغاي مً الاكتراي بهم مما اؾخدبم خغمانهم مً اللضًض مً الحِىَ ألازغي مثل الخللُم والخضماث الصحُت.
ّ
َّ
حشٖل ؤؾاؽ ًٕغة اللجىء وخماًت الالحئحن،
هىاْ خاحت ملحت بلى بخُاء اإلاباصت الِاهىهُت والُِم ألازالُُت التي ِ
وهظا مً ؤحل مىاحهت هظه الخدضًاث والِظاء كلى اللىاثّ اإلاظٔىعة وبالخالي جىًحر خماًت لألػٌا٘ اإلاىحىصًً في جماؽ
مم بِئت الهجغة واللجىء(.)2
ثاهيا :جفعيل هظام حمايت أطفال سوريا الالجئين:
الصغاكاث اإلاخىاصلت في ؾىعٍا حؿببذ في جؼاًض كضص ألاػٌا٘ هحر اإلاخمضعؾحن ،خُث ُضع كضصهم بإٓثر مً ملُىهحن
ػٌل صازل ؾىعٍا و 700.000ؤلٍ ػٌل ؾىعي الجئ في الضو٘ املجاوعة ،ؾيبدث ًُما ًلي طماهاث جٌلُل الحماًت
اإلاِغعة للؼٌل اللغبي الالجئ.
( )1ـ لإلػالق كلى ؤًّ الاهضماج ،عاحم :دمحم هغبي وآزغون ،الهجغة هحر الشغكُت في مىؼِت البدغ اإلاخىؾؽ ،ميشىعاث ابً الىضًم .الجؼاثغ ،غ.2014 ،1
( )2ـ بعٍٖا ًُلغ :الحماًت الضولُت لالحئحن زمؿىن كاما خى٘ :جدضًاث الحماًت في اإلااض ي والحاطغ واإلاؿخِبل ،ص.142 :
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0ـ جفعيل الرقابت القضائيت للمحكمت الجىائيت الذوليت:
مً خُث اإلابضؤ ،ال جسظم "ؾىعٍا" بىصٌها صولت هحر ػغي في الىـام ألاؾاس ي للمدٕمت الجىاثُت الضولُت ،للىالًت
الِظاثُت لهظه املحٕمت جؼبُِا إلابضؤ "ألازغ اليؿبي للملاهضاث الضولُت" ،هحر ؤن هظا اإلابضؤ جُِضه كضة اؾخثىاءاث مِغعة
لصالح بكما٘ اللضالت الجىاثُت الضولُت ًؼبِا ألخٖام الِاهىن الضولي الجىاجي ،وخُث ؤن ازخصاص الِظاء الضولي
الجىاجي مٕمل الزخصاص الِظاء الىػجيً ،ةن الازخصاص ًىلِض لِظاء صولت "ؾىعٍا" بمدآمت مغجٕبي حغٍمت الخهجحر
الِؿغي بىصٌها حغٍمت جضزل طمً ازخصاص املحٕمت ،وبما ؤن هظا ألامغ مؿدبلض مثله مثل اؾدبلاص بمٖاهُت ُُام
اإلاضعي اللام للمدٕمت الجىاثُت الضولُت مً جلِاء هٌؿه بمباشغة الخدُِّ في الجغاثم اإلاظٔىعةً ،مًٕ اللجىء بلى ؤؾلىب
ؤلاخالت مً ػغي مجلـ ألامً للمدٕمت الجىاثُت الضولُت ؤو الُِام بخدغٍٗ صكاوي ُظاثُت ؤمام الهُئاث الِظاثُت
بالضو٘ التي حلمل بمبضؤ الازخصاص اللالمي.
ٔل طلٗ ممًٕ مً الىاخُت الىـغٍت ومؿدبلض في الخؼبُّ اللملي هـغا لللضًض مً الاكخباعاث الؿُاؾُت والِاهىهُت،
بال ؤن ؤلاخالت مً ػغي مجلـ ألامً للمدٕمت الجىاثُت الضولُت مً شإهه ؤن ًإحي بأزاع بًجابُت جسضم مىـىمت اللضالت
الجىاثُت الضولُت في كضم الخُِض باالزخصاص الؼماوي للمدٕمت الجىاثُت الضولُت الظي ًجلل مً هٌاط الىـام ألاؾاس ي
مغجبؽ ؤؾاؾا باللحـت التي جلتزم ًحها الضولت ببىىصه ،مما ُض ًظم الالتزام الضولي الظي ًِض ي بلضم جِاصم حغاثم الحغب
والجغاثم طض الالوؿاهُت وحغٍمت ؤلاباصة الجماكُت مىطم الخؼبُّ حاكال مً الجغاثم اإلاغجٕبت في ؾىعٍا وزاصت حغٍمت
الخهجحر الِؿغي لألػٌا٘ مدال للمؿاءلت الجىاثُت(.)1

( )1ـ مصؼٌى ُغوج :حغٍمت الخهجحر الِؿغي في الِاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،مجلت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت كماع زلُجي ألاهىاغ ،الجؼاثغ ،اللضص
 ،14حىان  ،2017ص.190 :
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8ـ جفعيل وشاط املىتظم ألاممي:
حلخبر اإلاٌىطُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لشاون الالحئحن( )1الجؿم الضولي ألاؾاس ي ّ
اإلاٌىض بخىًحر الحماًت لالحئحن
في ٔاًت ؤعحاء اللالم ،وكلُه ًِض ٔان لها الضوع الٌاكل في ؾبُل جٌلُل هصىص الحماًت الضولُت ،ؤما في الحالت الؿىعٍت
ًةن ملاصلت الصغاكاث الضولُت كلى ألاعض كؼلذ كمل الهُئاث الضولُت ومجها اإلاٌىطُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لشاون
ّ
حشٖل ؤؾاؽ ًٕغة اللجىء وخماًت الالحئحن.
الالحئحن مما ٌؿخضعي بخُاء اإلاباصت الِاهىهُت والُِم ألازالُُت التي ِ
2ـ امليثاق العالمي بشأن الالجئين:
في  17صٌؿمبر  2018ؤُغث الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة ،اإلاُثاَ اللالمي بشإن الالحئحن ،وطلٗ بلض كامحن مً
اإلاشاوعاث اإلإثٌت التي ُاصهها اإلاٌىطُت الؿامُت لشاون الالحئحن مم الضو٘ ألاكظاء واإلاىـماث الضولُت والالحئحن
واملجخمم اإلاضوي والِؼاق الخاص والخبراء.
وُض حاء في بكالن هُىٍىعْ الظي مهض لـهىع اإلاُثاَ اللالمي بشإن الالحئحن ،والظي خمل اؾم " بكالن هُىٍىعْ
بشإن الالحئحن واإلاهاحغًٍ" ،ؤهه مً بحن الىِاغ التي َّ
جم الاجٌاَ خىلها هى طغوعة جدضًض ألاشخاص الظًً ًدخاحىن بلى
صكم بطافي وطٓغ مً بُجهم "ألاػٌا٘ هحر اإلاصحىبحن"ٓ ،ما ؤٓض كلى مؿاكضة الالحئحن في الحصى٘ كلى ما ًدصل كلُه
ألاشخاص آلازغون في املجخمم اإلاظٍُ مثل الغكاًت الصحُت والخللُم ،...والحغص كلى اعجُاص ألاػٌا٘ للمضعؾت ًىع
وصىلهم بلى البلض اإلاظٍُ.
مً الىاخُت اللملُت ًمًٕ ؤن ًٌُض طلٗ في جدؿحن ؿغوي الالحئحن الؿىعٍحن في هىاحي الغكاًت الصحُت والخللُم
والحٌاؾ كلى الهىٍت.

( )1ـ حلخبر اإلاٌىطُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لشاون الالحئحن ) (UN High Commissioner for Refugees) (UNHCRحهاػا ًغكُا للجملُت
اللامت لألمم اإلاخدضة جإؾؿذ بمىحب ُغاع الجملُت اللامت عُم  )4(319لللام  1949وبضؤث اللمل ؾىت  1951وجخسظ مً حىٍُ مِغا لهآ .ما حلخبر
الجؿم الضولي ألاؾاس ي ّ
اإلاٌىض بخىًحر الحماًت لالحئحن في ٔاًت ؤعحاء اللالم .ؤان مىصب اإلاٌىض الؿامي مشوىال في الٌترة الؿابِت لؿىت  2..1مً
ػغي الؿُض ؾاصأى ؤوحاجا ،ومىظ ؾىت  2..1شول اإلاىصب الؿُض عوص لىبغػ زم زلٌه الؿُض ؤوهؼىهُى هىجحرؽ اإلاٌىض عُم كشغة في جغجِب اإلاٌىطحن
الؿامحن وؤحى بلضه الؿُض ًُلُبى هغاهضي وهى اإلاٌىض الؿامي الحاصي كشغ لألمم اإلاخدضة لشاون الالحئحن ،بهخسبخه الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة في 1
حاهٌي  2.16إلاضة  5ؾىىاث وؤكُض اهخسابه لىالًت حضًضة جيخهي بدلى٘ كام ً .2.23خم بزخُاع اإلاٌىض الؿامي مً ُبل الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة
إلاضة  5ؾىىاث بىاء كلى جغشُذ مً ألامحن اللامىفي ٔل ؾىت ًلتزم اإلاٌىض الؿامي بخِضًم جِغٍغه بلى الجملُت اللامت التي جدبجى في اللاصة ُغاعاث صاكمت
للمٌىطُت .ؤما ًُما ًسص اللجىت الخىٌُظًت وهي الجهاػ الخىٌُظي للمٌىطُت ًخخٖىن مً ممثلي  54صولت جم حلُُجها مً ُبل املجلـ ؤلاُخصاصي
وؤلاحخماعيًٌ ،ي كام  2..4جٖىهذ اللجىت مً  66شخصُت ممثلت لـ 54 :صولت كظى في املجلـ ؤلاُخصاصي وؤلاحخماعي وججخمم اللجىت في ٔل ؾىت في
شهغ ؤٓخىبغ لخِضم بؾخيخاحاهها التي جدضص بػاع اللمل ليشاػاث اإلاٌىطُت .وهـغا لخمثُل اللجىت الخىٌُظًت التي جيخسبها الجملُت اللامت مجمىكت الضو٘
في مماعؾت مهامها ،هجض ؤن الضو٘ التي ال حلض ؤكظاء في بجٌاُُت  1951الخاصت بىطم الالحئحن لِؿذ مؿخثىاة مً والًت اإلاٌىطُتٓ .ما ًضزل في بيُت
اإلاٌىطُت الؿامُت لشاون الالحئحن وٓسؽ صًاق ؤزحر ؾٌغاء الىىاًا الحؿىت الظًً حلخمض اإلاٌىطُت كلى زضماههم وحلخبر بؾتراجُجُت ؤلاكخماص كلى
الصخصُاث اللامت واإلاشاهحر وؾُلت للٌذ ؤلاهدباه وجدغٍٗ الغؤي اللام اللالمي لصالح لهظه الٌئت .ؤهـغً :غووؿىاػ بىشُِه ؾىلُيُه ،جغحمت ؤخمض
مؿلىص ،الِامىؽ اللملي للِاهىن ؤلاوؿاوي ،صاع الللم للمالًحن ،غ ،1حاهٌي  ،2..6ص.572 :
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خاجمت:
جىاولذ الضعاؾت ؿاهغة زؼحرة هي ؿاهغة الهجغة الِؿغٍت والتي ؤصبدذ لألؾٍ الشضًض -خؿب الخِاعٍغ
ٌ
ٌ
ّ
اإلاٖىن الاحخماعي اللغبي،
اإلاخسصصت طاث الصلت -ؿاهغة كغبُت بامخُاػ ،وخاولذ جٌُٕٗ املخاػغ ألاؾاؾُت التي جىاحه ِ
مً حغاء هظه الـاهغة ،بطاًت بلى الؿعي الؾخٕشاي ؤػغ جٌلُل الحماًت الِاهىهُت اإلاخاخت للحض مجها.
ومً زال٘ ما ؾبّ ًمًٕ ؤلاشاعة بلى الىخاثج الخالُت:
 -1حشٖل ًئت الؼٌىلت اللغبُت اإلاهجغة زلثي ألاػٌا٘ اإلاهجغًٍ في اللالم ،وهى الخدضي الظي جىاحهه ألامت اللغبُت في
ؾلحها لغؾم مالمذ اإلاؿخِبل ،هاهُٗ كً ٔىن هظه الٌئت ألآثر جإزغا بهظه ألاوطاق ُُاؾا بلى هحرها مً الٌئاث املجخملُت
ألازغي هـغا لهشاشتها الىٌؿُت وطلٍ بيُتها الجؿضًت ،وهى ما شهضهاه وال هؼا٘ زصىصا في بئر الجزاق مثل اللغاَ
ؾابِا وؾىعٍا والُمً واللضًض مً الضو٘ اللغبُت ألازغي خالُا.
ًٕ -2غؽ الِاهىن الضولي والِىاهحن طاث الصلت خماًت ُاهىهُت لٌئت ألاػٌا٘ اإلاهجغًٍ ُؿغٍا؛ ؾىاء حللّ ألامغ
باالجٌاُُاث والىصىص الضولُت اإلاخللِت بدِىَ الالحئحن ؤو جلٗ اإلاخللِت بدِىَ الؼٌل ؤو ختى جلٗ اإلاخللِت بالِاهىن
الضولي ؤلاوؿاوي وخِىَ ؤلاوؿان بصٌت كامت التي لم جسلى مً ؤلاشاعة لخدغٍم هظه الجغٍمت ،بطاًت بلى الحماًت اللغبُت
وؤلاًغٍُِت.
 -3عهم ٓثرة الىصىص التي ًخإلٍ مجها هـام الحماًت املخصص لألػٌا٘ الالحئحن بلى ؤهه هىاْ حملت مً اللىاثّ
الضولُت التي جدى٘ صون جٕغَؿه كلى الىحه اإلاإمى٘ وفي مِضمتها :جىؿٍُ الاكخباعاث الؿُاؾت لحماًت اإلاصالح الضولُت
كلى خؿاب ُُم خماًت ألاػٌا٘ اإلاهجغًٍ ،بطاًت هُاب الخمىٍل الحٖىمي لألحهؼة التي جظؼلم بدىٌُظ هـام الحماًت،
صون ؤن هيس ى طلٍ البُاهاث َّ
اإلاِضمت مً ػغي الضولت ألاصلُت ؤو الضولت اإلاظٌُت بشإن كضص اإلاهجغًٍ ُؿغٍا وهىٍاههم
َّ
مما ّ
ًصلب كملُت بصماحهم في مجخملاههم الجضًضة.
مً ؤؾماء وؤكماع،...
ِ
ٓما ًمًٕ جِضًم الاُتراخاث الخالُت:
 -1اؾخوال٘ مسخلٍ اإلاىصاث اإلاخاخت مً ؤحل وشغ زِاًت اخترام خِىَ الؼٌل اإلاهجغ كمىما والؼٌل اللغبي كلى
وحه الخصىص ،زصىصا ًُما ًخللّ بالحٌاؾ كلى هىٍخه وٓغامخه وجمُٕىه مً ًغص الخللُم والغكاًت الصحُت بشِحها
الجؿضًت والىٌؿُت.
 -2صكم الخمىٍل الحٖىمي لألحهؼة التي جظؼلم بدىٌُظ هـام الحماًت الخاص باألػٌا٘ اإلاهجغًٍ ُؿغٍا ،وجىًحر ٔل
الىؾاثل التي حؿمذ بخٌلُل هظه ألاحهؼة وحؿهُل مهامها وكلى عؤؾها طغوعة بؾغاق الضو٘ اإلالىُت بخىًحر الترؾاهت
الِاهىهُت الالػمت اإلاخللِت بىطم الالحئحن واإلاهجغًٍ في خالت جىاحضهم كلى ؤعاطحها.
 -3وطم آلُاث لظمان وشغ اإلاللىماث الٖاًُت كً ؤكضاص اإلاهجغًٍ ُؿغٍا ،وجدُحن جِاعٍغ صوعٍت كً الىطم الظي
ٌلِشىهه ،مً ؤحل لٌذ ؤهـاع املجخمم الضولي لهظه الٌئت التي باجذ حلاوي ؤٓثر مما ٔاهذ حلاهُه مً ُبل بؿبب جظبظب
ؤلاهخمام الضولي بهم الظي مغصه الىطم الىباجي الظي حلِشه اإلالمىعة.
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حممد مسصار  /ــــــــــــــــــــــــــــ /حسام لعناني
قائمت املراج::
أوال :املراج :باللغت العربيت:
 :1الىصوص القاهوهيت:
 اجٌاُُت حىٍُ بشإن خماًت ألاشخاص اإلاضهُحن وُذ الحغب اإلااعزت في  12ؤوث .1949اجٌاُُت ألامم اإلاخدضة الخاصت بىطم الالحئحن ،اإلالخمضة مً ػغي الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة بخاعٍشً25 :ىلُى جمىػ.1951
 البحروجىٔى٘ الخاص بىطم الالحئحن اإلاخللّ اجٌاُُت ألامم اإلاخدضة الخاصت بىطم الالحئحن ،اإلالخمض مً ػغي الجملُتاللامت بخاعٍش 18 :هىًمبر .1966
اجٌاُُت مىـمت الىخضة ؤلاًغٍُِت التي جدٕم الجىاهب املحضصة إلاشٕالث الالحئحن في اًغٍُِا ،ؤصٌـ ؤبابا 1. ،ؾبخمبر.1969
بجٌاُُت خِىَ الؼٌل اإلالخمضة بمىحب ُغاع الجملُت اللامت عُم  44/25اإلااعر في  2.هىًمبر .1989 اإلاُثاَ ؤلاًغٍِي لحِىَ وعًاهُت الؼٌل لؿىت .1999 هـام عوما ألاؾاس ي للمدٕمت الجىاثُت الضولُت ،اإلالخمض في ً 17ىلُى جمىػ .1998 اإلاُثاَ اللالمي بشإن الالحئحن اإلالخمض مً ُبل الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة 17صٌؿمبر . 2.18 :2التقاريراملتخصصت:
 ُغاع مجلـ ألامً عُم  1674اإلااعر في  28ؤًغٍل  ،2..6اإلاخسظ في الجلؿت عُم  ،543.اإلاخللّ بدماًت اإلاضهُحن فيالصغاكاث اإلاؿلحت.
ـ ُغاع الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة اإلااعر في  25ؾبخمبر  ،2.15الضوعة الؿبلىن 1/7./RES/A ،اإلاخللّ بإهضاي
ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت في بػاع"زؼت الخىمُت اإلاؿخضامت للام ."2.3.
 :3قائمت الكتب:
 دمحم الوؼالي" :خِىَ ؤلاوؿان بحن حلالُم ؤلاؾالم وإكالن ألامم اإلاخدضة" ،صاع الضكىة ،مصغ ،الؼبلت الخامؿت 2 ،ـ  -دمحمهغبي وآزغون ،الهجغة هحر الشغكُت في مىؼِت البدغ اإلاخىؾؽ ،ميشىعاث ابً الىضًم .الجؼاثغ ،غ.2.14 ،1
 مدمىص شغٍٍ بؿُىوي ،الىزاثّ الضولُت اإلالىُت بدِىَ ؤلاوؿان ،املجلض  ،2صاع الشغوَ ،مصغ ،غ.2..3 ،1 ولُم هجُب حىعج هصاع :مٌهىم الجغاثم طم ؤلاوؿاهُت في الِاهىن الضولي ،مغٓؼ صعاؾاث الىخضة اللغبُت ،الؼبلتألاولى ،بحروث ،صٌؿمبر .2..8
 ًغووؿىا بىشُِه ؾىلُيُه ،جغحمت ؤخمض مؿلىص ،الِامىؽ اللملي للِاهىن ؤلاوؿاوي ،صاع الللم للمالًحن ،غ ،1حاهٌي.2..6
 ؤخمض مدمىص بٕغ مىؾ ى ،ألابلاص ؤلاكخِاصًت لحِىَ ؤلاوؿان ،الضاع اللغبُت للللىم هاشغون ،بحروث ،غ.2.14 ،1 :4املقاالث:
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حممد مسصار  /ــــــــــــــــــــــــــــ /حسام لعناني
 بعٍٖا ًُلغ :الحماًت الضولُت لالحئحن زمؿىن كاما خى٘ :جدضًاث الحماًت في اإلااض ي والحاطغ واإلاؿخِبل ،املجلتالضولُت للصلُب ألاخمغ ،مسخاعاث مً ؤكضاص .2..1
 مصؼٌى ُغوج :حغٍمت الخهجحر الِؿغي في الِاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،مجلت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت كماعزلُجي ألاهىاغ ،الجؼاثغ ،اللضص  ،14حىان .2.17
 :5الرسائل:
ـ صباح خؿً كؼٍؼ ،حغٍمت الخهجحر الِؿغي (صعاؾت مِاعهت) ،عؾالت ماحؿخحرٔ ،لُت الحِىَ ،حاملت الجهغًٍ ،اللغاَ،
2015
ثاهيا :املراج :باللغت ألاجىبيت:
-Ahmed Abou el wafa , the right to Asylum between Islamic Sharia and international
Refrugee Law, UNHCR, 2009.
-Antonio Cassese, Damien Scalia,Vanessa Thlmann, les grands arrêts de droit international
Penal, Dalloz, 20109
-UNHCR . “ The Asylum Dilemma”. In The State of the Word „Refugees, 1997, 1998: A
Humanitarian, Agenda, Oxford University Press, 1997.
- COMMISSION ON HUMAN RIGHTS Sub-Commission on Prevention of Discrimination
and Protection of Minorities Forty-ninth session, Human rights and population transfer, Final
report of the Special Rapporteur, Mr. Al-Khasawneh, E/CN.4/Sub.2/1997/23, 27 June 1997.
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ملخص:
حػخبر صغىي الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في الخجاعب الضؾخىعٍت اإلالاعهت آلُت عكابُت ،جدُذ للمىاػً اإلاشاعهت في غملُت
الغكابت الضؾخىعٍت غلى اللىاهحن غً ػغٍم اللظاء ،وكض جبىتها الدشغَػاث املخخلفت وفم ؤؾالُب وإحغاءاث مسخلفت
بدؿب ازخالف ظغوفها الؿُاؾُت واللاهىهُت والاحخماغُت ،وكض ؾعى اإلاشغع الجؼابغي مىظ إكغاعها بمىحب الخػضًل
الضؾخىعي لؿىت  2016إلى مداولت جؼىٍغها بئًجاص ؤصواث وإحغاءاث وكىاغض الػمل اإلاىاؾبت مىظ صزىلها خحز الخىفُظ
ؾىت  ،2019وطلً مً ؤحل صغمها وحػؼٍؼ صوعها في مجاٌ اخترام خلىق وخغٍاث اإلاخلاطحن اإلاىغؾت صؾخىعٍا.
الكلمات املفتاحية :عكابت صؾخىعٍت ; صفؼ بػضم الضؾخىعٍت ; عكابت الامخىاع ; اإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت ;إخالت ;
حهاث كظابُت ; مجلـ صؾخىعي ; املخىمت الضؾخىعٍت.
Abstract:
The claim of unconstitutionality in comparative constitutional experiences is considered a
control mechanism that allows the citizen to participate in the constitutional control process
over laws through the judiciary. Various legislations have adopted it according to different
methods and procedures according to their different political, legal and social circumstances.
2016 to try to develop it by finding appropriate tools, procedures and rules of work since its
entry into force in 2019, in order to support it and enhance its role in respecting the
constitutionally enshrined rights and freedoms of litigants.
Keywords: constitutional oversight; defense of unconstitutionality ; oversight of
;abstention ; constitutional preliminary issue ; referral ; judicial bodies ;constitutional council
Constitutional Court.
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 اإلا ِؤلف اإلاغ ِاؾل.
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مدى فعالية آلية الدفع بعدم الدستورية يف التشريع اجلزائري والتشريع املقارن /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اهلامشي تافرونت  /ــــــــــــــــــــــــــ  /فتيحة بوغقال
مقدمة:
ٌػخبر الضفؼ بػضم صؾخىعٍت اللىاهحن آلُت عكابُت جمىً اإلاىاػىحن مً جىلُذ وجؼىٍغ الىصىص اللاهىهُت في مجاٌ
خلىق الاوؿان مما كض ٌشىبها مً ملخظُاث غحر صؾخىعٍت غً ػغٍم الغكابت البػضًت غلى اللىاهحن الىافظة والتي ًغاص
جؼبُلها غلى اللظاًا اإلايشىعة لضي مسخلف الجهاث اللظابُت.
وججضع ؤلاشاعة إلى ؤن آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت جسخلف بازخالف ألاهظمت الضؾخىعٍت الػاإلاُت ،وغلى الػمىم ًمىً
عصها الى همىطححن عبِؿُحن وهما :الىمىطج ألامغٍيي والىمىطج الفغوس ي ،وهظا الخلؿُم فغطخه الظغوف الخاعٍسُت
والؿُاؾُت واللاهىهُت لىال البلضًً ،وهظا ازخالفهما خىٌ مفهىم الضًملغاػُت ومبضؤ الفصل بحن الؿلؼاث ،فاللاض ي
ألامغٍيي ومىظ كظُت ماعبىعي طض ماصٌؿىن مىذ لىفؿه ازخصاصا –لم ًىً ممىىخا له صغاخت في الضؾخىع -باؾدبػاص
اللاهىن الظي ًخػاعض مؼ الضؾخىع غلى الجزاع اإلاػغوض غلُه ،وهى ما ٌػغف بغكابت الامخىاع ،ؤما باليؿبت للىمىطج
الفغوس ي فهى لم ٌػترف للاض ي اإلاىطىع بدم البذ في مؿإلت الضؾخىعٍت ،واهما ؤغؼاه خم الاخالت إلى اللاض ي الضؾخىعي
بػض ؤن ًخإهض مً حضًت الضفؼ اإلاػغوض غلُه.
وكض اؾخلهمذ الضؾاجحر اإلاغاعبُت الثالر :اإلاغغب ،جىوـ والجؼابغ الىمىطج الفغوس ي ،غحر ؤن حغحر الظغوف
الؿُاؾُت التي مغث بها اإلاغغب وجىوـ ؤوازغ ؾىت  2010ؤصي إلى جسلي هظًً البلضًً غً هظام الغكابت الؿُاؾُت وجبني
هظام الغكابت اللظابُت ،ؤما الجؼابغ فلض بلُذ مخمؿىت بىظام املجلـ الضؾخىعي إلى غاًت الخػضًل الضؾخىعي لؿىت
 2020ؤًً جم جبني هظام املخىمت الضؾخىعٍت ،مما ٌػني الؿعي إلى حػؼٍؼ صوعها وجفػُل الػضالت الضؾخىعٍت مً زالٌ
طمان اخترام الخلىق والخغٍاث اإلاظمىهت صؾخىعٍا.
وؾىداوٌ مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت الاػالع غلى الخجاعب الضؾخىعٍت اإلالاعهت في مجاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت
لِـ مً باب الفظىٌ الػلمي ،وإهما بغغض الاؾخفاصة مً الجىاهب الاًجابُت فيها ،ومداولت لخجىب ألازؼاء والػثراث.
وؾجرهؼ بصفت زاصت غلى ججاعب املخُؽ اإلاغاعبي باغخباعها الخاطىت الجغغافُت لهظه الخجاعب ،وهظا الخلاعب اإلاىحىص
بحن مسخلف هظه الضوٌ في الغؤي والفله الضؾخىعي ،باغخباع ما ؾلف كىله مً اهخمائها إلى هفـ اإلاضعؾت.
وفي خضًثىا غً آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في الضوٌ اإلاغاعبُت (وزاصت الخىوؿُت واإلاغغبُت) والخجغبت الفغوؿُت ال
هبخغي مً وعاء طلً غلض ملاعهت بُنها وبحن الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼابغٍت ،ألجها حؿخلي مً مضعؾت واخضة وهي اإلاضعؾت
الفغوؿُت وإهما الخضًث غنها ًيىن بهضف الاػالع غلى بػع مىاػً الازالف في ؤلاحغاءاث اإلاخبػت ؤمام الهُئاث اللظابُت
اإلايلفت بالىظغ في الضفىع وآلاحاٌ التي جدىم طلً ،ولظلً فئن اإلاىهج الظي ؾىػخمضه هى اإلاىهج الخدلُلي الاؾخلغاةي،
الظي ًبضو هى ألاوؿب إلاػالجت هظه اإلاؿإلت بػُضا غً اإلاىهج اإلالاعن مً زالٌ اؾخلغاء الىصىص اللاهىهُت والضؾخىعٍت
اإلاخظمىت في الدشغَؼ الجؼابغي واإلالاعن وجدلُلها ،للىصىٌ إلى مػغفت اإلاؿالً اللاهىهُت اإلاػخمضة في مسخلف الىظم
اللاهىهُت للضوٌ اإلاػخمضة هىماطج لخفػُل آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،ومضي هفاًت طلً في خماًت مىظىمت الخلىق
والخغٍاث في جلً الضوٌ.
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ولظلً ًمىً ػغح ؤلاشيالُت الخالُت :هل ًمىً آللُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت اإلاؿخدضزت في ؤهظمخىا اللاهىهُت ؤن
جؤصي صوعها وامال في إشغان الفغص اإلاغغبي والجؼابغي بصفت زاصت في غملُت الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن ؤم ؤجها مجغص
جللُض ؤحىف لخجاعب صؾخىعٍت ملاعهت؟
ولإلحابت غلى هظه ؤلاشيالُت كمىا بخلؿُم هظه الضعاؾت إلى زالزت مباخث
جىاولىا في اإلابدث ألاوٌ :الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت وفلا للىمىطج الفغوس ي ،وزصصىا اإلابدث الثاوي للخجغبت اإلاغغبُت
والخىوؿُت في مجاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،وغالجىا في آزغ مبدث اؾخدضار آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في الدشغَؼ
الجؼابغي.

املبحث ألاول :الدفع بعدم الدستوزية وفقا للىموذج الفسوس ي
إزغ الخػضًل الضؾخىعي الفغوس ي ألازحر الصاصع باللاهىن عكم 2008- 724 :اإلاؤعر في 2008/07/23 :اإلاخظمً
جدضًث مؤؾؿاث الجمهىعٍت الخامؿت) ،(1ؤخضزذ اإلااصة  29مىه حػضًال غلى اإلااصة  61مىغع  (2)1وفخذ الؼػً ؤمام ألافغاص
إلزؼاع املجلـ الضؾخىعي ،لىً لِـ بؼغٍلت مباشغة ،وإهما غً ػغٍم الضفؼ الفغعي ؤمام الجهاث اللظابُت التي جىظغ
في صغىي اإلاػني ،إطا الخظ ؤو ّ
شً في صؾخىعٍت اللاهىن اإلاؼمؼ جؼبُله غلُه في اإلاىاػغت الخالُت( ،)3واؾدىاصا إلى طلً صضع
اللاهىن الخىظُمي الظي ؤشاعث إلُه هظه اإلااصة في 2009/12/10 :جدذ عكم ،)4(1532/2009 :الظي ؾمي هظه الغكابت
باإلاؿإلت ألاولىٍت الضؾخىعٍت ( ،)la Question prioritaire de constitutionnalitéؤو ازخصاعا ) ،)5()QPCوخضص هظا
اللاهىن الشغوغ الػملُت والاحغابُت للمؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت.
(1)-

la constitution de la république française, Texte intégral par Ferdinand mélin-soucramanien, Dalloz,
Edition 2014.

واهظغ هظلً:
Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
[Modernisation des institutions de la Vème République, dont QPC].
بخاعٍش  https://www.legifrance.gouv.fr 2021/03/22انظر بوابة الحكومة الفرنسية:

( -)2حاء في اإلااصة  61مىغع  1مً صؾخىع الجمهىعٍت الفغوؿُت اإلاػضٌ في ؾىت  2008ما ًلي:
Article 61-1
(Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être
saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai
déterminé.
Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article ).

اهظغ :مىكؼ الجمػُت الىػىُت الفغوؿُت ،https://www.assemblee-nationale.fr :بخاعٍش.2021/03/20 :
( -)3ؾلُمت مؿغاحي :هظام الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن في الجؼابغ ،صاع هىمت للؼباغت واليشغ والخىػَؼ ،الجؼابغ ،2012،ص.100 .
4
( )-اهظغ الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الفغوؿُت )"Journal officiel "Lois et Décrets
) JORF n° 0287 du 11 décembre 2009
واإلاىحىص في اإلاىكؼ الغؾمي للجمهىعٍت الفغوؿُت ،www.legifrance.gouv.fr :بخاعٍش2021/03/22 :

( -)5اهظغ مىكؼ www.iqmag.net :بخاعٍش 2021/03/22
وهى ما ؤهض غلُه اإلاشغع الفغوس ي في الفلغة  2مىغع مً اإلااصة ألاولى مً اللاهىن  1523/2009بلىله:
Article 1
)Après le chapitre II du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le
Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
«Chapitre II bis
«De la question prioritaire de constitutionnalité
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وباغخباع اإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت هي ازتراع فغوس ي ًسخلف مً خُث مدخىاه وآزاعه غً عكابت الامخىاع اإلاػغوفت في
الىظام اللظاةي ألامغٍيي ،لظا ؾىدىاوٌ جباغا ؤهمُتها وؤهم زصابصها واإلالصىص بشغغ اإلاصلخت فيها زم هخؼغق إلى إبغاػ
الشغوغ الىاحب جىافغها للبىٌ هظه الضغىي.
املطلب ألاول :أهمية املسألة ألاولية الدستوزية وخصائصها
ؾىػالج في هظه اإلاؿإلت ؤهمُت اإلاؿإلت الضؾخىعٍت في خماًت الخلىق والخغٍاث الفغصًت والجماغُت وزصابصها.
الفسع ألاول :أهمية املسألة الدستوزية
جدُذ هظه آلالُت جدصحن خلىق وخغٍاث ألافغاص مً ول زغق ًيىن مصضعه حشغَؼ مػُب ومىؾىم بػضم
الضؾخىعٍت( ،)6وبالخالي جؼىٍغ اإلاىظىمت الخلىكُت وما ًىجغ غىه مً جبػاث إًجابُت.
 مً شإن هظه آلالُت جىغَـ ما هصذ غلُه اإلااصة  08مً ؤلاغالن الػالمي لخلىق ؤلاوؿان لػام  1948غلى ؤن ليلشخص الخم في ؤن ًلجإ إلى املخاهم الىػىُت إلهصافه مً ؤغماٌ فيها اغخضاء غلى الخلىق ألاؾاؾُت التي ًمىدها له
()7

اللاهىن.

 كض جؤصي آلُاث ؤلازؼاع ألازغي اإلاىصىص غليها في الضؾخىع إلى صضوع حشغَػاث مسالفت لللىاغض الضؾخىعٍت ؤوالخلىق ألاؾاؾُت للمىاػىحن هظغا ليىن وؾابل ؤلازؼاع ألازغي جصضع غً حهاث خيىمُت ؤو ؤغلبُت بغإلااهُت مىالُت
()8

للخيىمت زاصت في ظل غضم إغؼاء آلُت ؤلازؼاع للؿلؼت اللظابُت.

 إن إشغان اإلاىاػً في غملُت الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن هى مً مخؼلباث الخىم الغاشض الظي ًيبني غلىاإلاشاعهت والدشاعهُت ،وٍيبظ الاخخياع واإلاغهؼٍت.
 جؤصي هظه آلالُت إلى جؼىٍغ الىظُفت اللظابُت مً زالٌ فدص مضي حضًت الضفؼ هسؼىة هدى الفصل في مؿإلتالضؾخىعٍت إطا ما جم الخسلي غً هظام املجلـ الضؾخىعي وظهغث ظغوف ؾُاؾُت وكاهىهُت جفغض ألازظ بىظام املخىمت
الضؾخىعٍت.
 ًىظغ البػع إلى هظا الىىع مً الغكابت غلى ؤهه وؾُلت لخجؿُض الضًملغاػُت؛ ألن هظه ألازحرة في عؤي البػع هيغملُت اإلاغاكبت اإلاخىاصلت والفػالت التي ًماعؾها املخيىمىن غلى الخاهمحن.
الفسع الثاوي :خصائص املسألة ألاولية الدستوزية
 جخمحز عكابت الضفؼ بإجها مدضصة ،ؤي مغجبؼت بجزاع مػحن مػغوض ؤمام املخىمت ،وهظلً جابػت ،ؤي ؤجها ال جثاع إالجبػا إلاؿإلت مىطىغُت مػغوطت غليها.
 -جماعؽ وحىبا بصفت الخلت ،ؤي بػض صزىٌ اللاهىن خحز الخىفُظ ،ؤي ؤزىاء جؼبُله.

( -)6لُىضة ؤوهِس ي :الخػضًل الضؾخىعي  2016و ؤزغه في جؼىٍغ الغكابت الضؾخىعٍت في الجؼابغ ،مجلت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت ،غضص عكم 06 :حامػت
غباؽ لغغوع زيشلت ،ص.103 .
( -)7اإلاغحؼ هفؿه ،ص.108 .
( -)8خؿً ماػ :اللظاء الضؾخىعي ػغٍم هدى الضًملغاػُت (صعاؾت في الخجاعب الضؾخىعٍت اإلالاعهت) ،مجلت الفله واللاهىن ،غضص عكم ،15 :ص.187 .
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 هي صغىي مىفصلت ،مىظ لخظت إزاعتها إلى خحن البذ فيها مً كبل املجلـ الضؾخىعي ،ولظلً فهي جثاع بمىحبغغٍظت مؿخللت ،ولِؿذ في شيل صفؼ ًظهغه في مظهغة الجىاب ،وهي بظلً جسخلف غً عكابت الامخىاع اإلاػغوفت في الىظام
ألامغٍيي.
 هي صغىي ال جخػلم بالىظام الػام ،إط ال ًجىػ لللاض ي إزاعتها مً جللاء هفؿه. ًمىً إزاعتها في ؤي مغخلت جيىن غليها الضغىي ،ولى ألوٌ مغة في مغخلت الاؾخئىاف ؤو الىلع. هي صغىي مىطىغُت ولِؿذ شخصُت ،خُث ًخم اللجىء إلى املجلـ الضؾخىعي إلاغاكبت مضي مؼابلت اإلالخظُاثالدشغَػُت للضؾخىع ،صون الخؿم في الجزاع ألاصلي اللابم بحن ألاػغاف ،وما ًؤهض ػابػها اإلاىطىعي هى غضم كابلُتها
للخىاػٌ غنها)9.
 هي صغىي جؼغح ؤمام اللظاء الػاصي ؤو ؤلاصاعي ،غحر ؤن مؿإلت الفصل فيها جيىن مً كبل اللاض ي الضؾخىعي،غىـ الضفؼ الفغعي اإلاػغوف في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت الظي ًجىػ للاض ي اإلاىطىع البذ فُه.
 جخمحز ألاخيام الصاصعة بػضم صؾخىعٍت الىصىص الدشغَػُت اإلاؼػىن فيها بؼغٍم الضفؼ الفغعي بيىجها ؤخياماجهابُت غحر كابلت للؼػً فيها ،وجخمخؼ بذجُت مؼللت ،ؤي ٌؿخفُض منها اليافت وال جلخصغ حجُتها غلى ؤػغاف الضغىي
فلؽ ،غىـ حجُت ألاخيام الصاصعة في عكابت الامخىاع ألامغٍىُت التي ال جيىن إال وؿبُت ،إط ًخم الامخىاع غً جؼبُم
()10

اللاهىن في مىاحهت ؤػغاف الضغىي ،في خحن ًبلى هفـ اللاهىن ؾاعي اإلافػىٌ في مىاحهت اليافت.
 عكابت الضفؼ الفغعي في الدشغَؼ الفغوس ي هي عكابت إلغاء ولِؿذ عكابت امخىاع.املطلب الثاوي :شسط املصلحة في املسألة ألاولية الدستوزية

جخدلم اإلاصلخت في صغىي الضفؼ لِـ بىحىص خىم حشغَعي مسالف للضؾخىع و إهما ًيبغي ػٍاصة غلى طلً ؤن ًيىن
الىص اإلاغاص جؼبُله غلى اإلاضعي كض ؤلخم به طغعا ،وكض شغخذ املخىمت الضؾخىعٍت البدغٍيُت هظا الشغغ بشيل مفصل
في خىمها في الضغىي الضؾخىعٍت عكم( :ص )06/1/للؿىت اللظابُت الغابػت بجلؿت ً 19ىهُى  2008والظي حاء فُه...":ان
مىاغ شغغ اإلاصلخت باغخباعها شغػا للبىٌ الضغىي الضؾخىعٍت ،كُام زمت عابؼت مىؼلُت بحن مصلخخحن هما :اإلاصلخت
في الضغىي الضؾخىعٍت و اإلاصلخت اللابمت في الضغىي اإلاىطىغُت جغابؼا الػما وملخظاه ؤن ًيىن الخىم الصاصع في اإلاؿإلت
مؤزغا وطغوعٍا وؾابلا للفصل في الؼلباث اإلاىطىغُت اإلاغجبؼت بها واإلاؼغوخت غلى مدىمت اإلاىطىع ،وال ًخدلم طلً
الاعجباغ في الىاكؼ الػملي إال باحخماع غىصغًٍ ازىحن ،ؤولهما :ؤن ًلُم اإلاضعي – في خضوص الصفت التي ازخصم بها الىص
الؼػحن – الضلُل غلى ؤن طغعا واكػا كض لخم به ،وزاهيهما :ؤن ًيىن مغص ألامغ في الظغع غابضا في مصضعه وؾببه إلى الىص
()11

الؼػحن مىفصال غً مجغص املخالفت الىظغٍت للضؾخىع مؿخلال بػىاصغه التي ًلىم بها.

( -)9حماٌ بً ؾالم :خم اإلاىاػً في إزؼاع املجلـ الضؾخىعي (الىمىطج الفغوس ي) ،مجلت البدىر والضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت ،غضص عكم ،09 :ولُت
الخلىق والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت البلُضة  02لىهِس ي غلي ،ص.215 .
( -)10عابض صالر ؤخمض كىضًل :الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن ،صاع النهظت الػغبُت ،مصغ ،2010 ،ص.45 .
( -)11حلىٌ هؼٍل و وؿُمت غؼاع :شغغ اإلاصلخت في جدغًٍ عكابت املجلـ الضؾخىعي للػملُت الضؾخىعٍت – صعاؾت ملاعهت ،املجلت اإلاصغٍت للضعاؾاث
اللاهىهُت والاكخصاصًت ،غضص عكم ،05 :ص.139 .
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وبالخالي فئن ألامغ ال ًخػلم بالشم الىظغي املجغص (املخالفت للضؾخىع) ،واهما ًيبغي ؤن ًخدلم الظغع واكػا غً
ػغٍم اجصاٌ اللاهىن غحر الضؾخىعي بالجزاع اإلاػغوض ؤمام اللظاء ،ؤي ؤن هظا الىص اللاهىوي هى الىاحب الخؼبُم غلى
الجزاع اإلاػغوض ،وؤن جؼبُله ؾُلخم ؤطي باإلاضعي.
وغلُه فئطا وان اإلاضعي الظي ػبم غلُه الىص كض ؤفاص في مجمله مً مؼاًاه ،ؤو وان غحر مساػب بإخيامه في صغىاه
()12

اإلاىطىغُت ،صٌ طلً غلى اهخفاء الظغع الىاكعي ،ومً زم ًيخفي لهظه الصىعة شغغ اإلاصلخت اإلاباشغة في الؼػً.
املطلب الثالث :الشسوط العملية والاحسائية للمسألة ألاولية الدستوزية
هىان مجمىغت مً الشغوغ طهغها اللاهىن الخىظُمي عكم 1523/2009 :وجخلخص في آلاحي:

ّ
ً -لضم هظا الضفؼ في غغٍظت مىفصلت غلى الػغٍظت اإلايشىعة ؤمام اللظاء وجيىن مفصلت ومػللت.

()13

 ًلضم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ؤمام حمُؼ املخاهم الفغوؿُت (مضهُت ،اصاعٍت ،حؼابُت) باؾخثىاء مدىمت الجىاًاث،بؿبب وىن املخلفحن لِؿىا صابما عحاٌ كاهىن ،ولىىه ٌؿمذ به في اللظاًا الجىابُت ؤمام كاض ي الخدلُم وفي مغاخل
()14

الاؾخئىاف والؼػً بالىلع ،ختى ال ٌؿخغل طلً مً اإلاخابػحن حىابُا لخػؼُل ؾحر الضغىي.

 ؤن ًيىن الخىم الدشغَعي اإلاؼػىن فُه ًىؼبم غلى الضغىي اإلايشىعة ؤمام اللاض ي ،بدُث جبحن غغٍظت إزاعةاإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت حػلُال مخػلم بخؼبُم الخىم الدشغَعي اإلاؼػىن فُه.
()15

 -ؤن ال ًيىن الخىم الدشغَعي اإلاؼػىن فُه كض جم الخصغٍذ بمؼابلخه للضؾخىع مً ػغف املجلـ الضؾخىعي.

 ؤن جيىن ألاخيام الدشغَػُت اإلاؼػىن فيها ماؾت بالخلىق والخغٍاث ،وٍلصض باألخيام الدشغَػُت الىصىص التياغخمضتها الؿلؼت الدشغَػُت ممثلت بالبرإلاان الفغوس ي بمجلؿُه (الجمػُت الىػىُت ومجلـ الشُىر) وهي حشمل ما ًلي:
 اللىاهحن الػاصًت واللىاهحن الخىظُمُت (الػظىٍت). ألاوامغ التي ًصضعها عبِـ الجمهىعٍت وٍصاصق غليها البرإلاان.()16

-اللىاهحن الصاصعة مً والُضوهُا الجضًضة وهي إكلُم ًسظؼ للؿُاصة الفغوؿُت.

ومً اإلافُض الخظهحر ؤن ألاوامغ التي لم ًصاصق غليها البرإلاان واإلاغاؾُم الخىظُمُت والفغصًت ؾىف لً جيىن مدال
للؼػً بػضم الضؾخىعٍت ألجها غباعة غً كغاعاث إصاعٍت ًخم الؼػً فيها ؤمام اللظاء الاصاعي ،وبالخالي فهي جسظؼ لغكابت
اإلاشغوغُت ال لغكابت الضؾخىعٍت.
ومً حاهب آزغ فئن الخىم الدشغَعي ليي ًيىن صالخا للؼػً فُه ٌشترغ فُه ؤن ًىتهً الخلىق والخغٍاث التي
()17

هفلها الضؾخىع بما فُه الضًباحت وإغالهاث الخلىق واإلاباصا ألاؾاؾُت التي اغترفذ بها كىاهحن الجمهىعٍت الفغوؿُت.

(-)12اإلاغحؼ هفؿه ،ص .140
- loi organique n °2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à L’application de L’articlé 61-1 de la constitution.
( -)14غماع غباؽ :اهفخاح اللظاء الضؾخىعي غلى اإلاخلاطحن ومؿاهمخه في جىفُظ الىظام اللاهىوي مً اللىاهحن اإلااؾت بالخلىق والخغٍاث غلى الضؾاجحر
اإلاغاعبُت ،الجؼابغ ،جىوـ و اإلاغغب ؤهمىطحا ،مجلت املجلـ الضؾخىعي ،غضص عكم ،07 :املجلـ الضؾخىعي ،ص.29 .
( -)15دمحم ؤجغهحن :صغىي الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في الخجغبت الفغوؿُت – الاػاع اللاهىوي واإلاماعؾت اللظابُت  ،مؼبػت الىجاح الجضًضة ،الضاع البُظاء،
اإلاغغب ،2013 ،ص ص.57-56 .
( -)16ؤهظغ مىكؼ ، www.iqmag.net :بخاعٍش.2021/03/25 :
( -)17اإلاغحؼ هفؿه.
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 جسظؼ اإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت في الدشغَؼ الفغوس ي الى ما ٌػغف ب ــثىابُت اإلاصفاة( ،)18خُث جخم غملُت الغغبلتؤوال مً ػغف كاض ي اإلاىطىع الظي وشغ الجزاع ألاصلي ؤمامه ،إط ًىظغ اللاض ي في الؼػً فئن وان ملبىال ومؿخىفُا
للشغوغ التي وطػها اللاهىن الخىظُمي الؿالف الظهغ وحب غلُه إخالت اللظُت إلى مدىمت الىلع – إن وان كاطُا
غاصًا – ؤو مجلـ الضولت – ؤن وان كاطُا إصاعٍا – ؤما إطا عفع اللاض ي إخالت الؼػً بؿبب وىهه غحر ملبىٌ ؤو غحر
مؿخىف للشغوغ فئن كغاعه ًيىن كابال للؼػً ،وبػض وصىٌ الؼػً الى مدىمت الىلع ؤو مجلـ الضولت – بدؿب
الخالتً ،خم ازظاع الؼػً إلاؼٍض مً الفدص والضعاؾت زالٌ مضة ال جخجاوػ  03ؤشهغ بػضها ًجب اجساط اللغاع إما
()19

بلبىٌ الؼػً ؤو عفظه ،مؼ الػلم ؤن كغاع مدىمت الىلع واللاض ي بػضم اللبىٌ هى كغاع جهاةي وغحر كابل للؼػً.

ًلىم كظاة الىلع بفدص حضًت اإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت غً ػغٍم الخإهض مً غىصغًٍ ،ؤولهما :ؤن ًيىن
الفصل في هظه اإلاؿإلت مىخجا ،ؤي ؤن ًيىن اللاهىن اإلاؼػىن في صؾخىعٍخه مخصل بمىطىع الجزاع ،ؤي ؤهه ؾىف ًؼبم
غلُه ،وزاهيهما :وحىص شبهت غضم الضؾخىعٍت( ،)20ؤي ان جيىن هىان صالبل جلىم مػها شبهت كىٍت غلى مسالفت الىص
()21

اإلاؼػىن فُه ألخيام الضؾخىع.

ومً اإلافُض الاشاعة إلى ؤهه ًيبغي إخالت وسخت مً كغاع مدىمت الىلع ؤو مجلـ الضولت اللاض ي بغفع إخالت
ّ
اإلاؿإلت الاولىٍت الضؾخىعٍت إلى املجلـ الضؾخىعي ،خؿبما ؤهضه هص اإلااصة 23:مً اللاهىن الخىظُمي عكم:
.1523/2009

()22

هما جداٌ وحىبا اإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت في خاٌ اهلظاء مهلت  03ؤشهغ اإلامىىخت ملجلـ الضولت ومدىمت الىلع
الجساط اللغاع ،وٍالخظ هىا ؤن املجلـ الضؾخىعي في هظه الخالت ًصحر ملؼما باللُام بضوعًٍ ،ألاوٌ :صوع الخصفُت وهى
صوع مدىمت الىلع ومجلـ الضولت بدؿب ألاصل ،والثاوي :وهى الفصل في مضي صؾخىعٍت اللاهىن وهى صوع اللاض ي
()23

الضؾخىعي اإلاػخاص.

هما ال ًفىجىا الخىىٍه إلى ؤن ؤلاحغاءاث اإلاػمىٌ بها ؤمام املجلـ الضؾخىعي ؤزىاء فصله في اإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت
جسخلف غً جلً ؤلاحغاءاث التي ًدبػها خاٌ مماعؾخه الزخصاصاجه ألازغي ،خُث هجض ؤن الاحغاءاث اإلاػمىٌ بها
بسصىص اإلاؿإلت ألاولُت الضؾخىعٍت حشبه ؤلاحغاءاث اللظابُت اإلاػمىٌ بها في إػاع الجهاث اللظابُت الػاصًت والاصاعٍت
خُث جم جىغَـ مباصا الخلاض ي اإلاػغوفت والىحاهُت والػلىُت ،وطمان خلىق الضفاع ،واإلاؿاواة بحن ألاػغاف ،وحؿبِب
كغاع املجلـ الضؾخىعي ،هما جلغع مىذ خم ألافغاص في عص ؤغظاء املجلـ الضؾخىعي الفغوس ي ،وؤهثر مً هظا فلض ؤغؼي
الخم ألػغاف حضًضة في الضزىٌ إلى الخصىمت.
( -)18غماع غباؽ ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص.37 .
( -)19اهظغ مىكؼ ،www.iqmag.net :بخاعٍش.2021/03/25 :
( -)20اهظغ مىكؼ www.droitentreprise :بخاعٍش.2021/03/25 :
( -)21شػبان ؤخمض عمظان :الضغىي الضؾخىعٍت في الىظام الضؾخىعي البدغٍني ،صعاؾت ملاعهت ،املجلت اإلاصغٍت للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخصاصًت ،غضص
عكم ،01 :ص.161 .
22
( ) -اهظغ الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الفرنسية:
)( Journal officiel "Lois et Décrets JORF n° 0287 du 11 décembre 2009, p.2.
واإلاىحىص في اإلاىكؼ الغؾمي للجمهىعٍت الفغوؿُت) www.legifrance.gouv.fr :

( -)23حماٌ بً ؾالم ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص.209 .
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املبحث الثاوي :التجسبة املغسبية والتووسية في مجال الدفع بعدم الدستوزية
للض وان الدشغَؼ اإلاغغبي والدشغَؼ الخىوس ي الؿباكحن إلى جؼبُم آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت وإجاخت الفغصت
للمىاػىحن للؼػً في ول هص حشغَعي ًغي فُه مؿاؾا بدلىكه وخغٍاجه.
ولظلً ؾىسصص هظا اإلابدث للخضًث غً آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في الدشغَؼ اإلاغغبي والدشغَؼ الخىوس ي في
مؼلبحن مؿخللحن.
املطلب ألاول :التجسبة املغسبية في مجال الدفع بعدم الدستوزية
هص الضؾخىع اإلاغغبي لؿىت  2011في فصله  133غلى ؤن ":جسخص املخىمت الضؾخىعٍت بالىظغ في ول صفؼ مخػلم
بػضم صؾخىعٍت كاهىن ؤزحر ؤزىاء الىظغ في كظُت وطلً إطا صفؼ ؤخض ألاػغاف بإن اللاهىن الظي ؾُؼبم في الجزاع ًمـ
بالخلىق والخغٍاث التي ًظمنها الضؾخىع"( ،)24خُث ًالخظ ؤن الضؾخىع اإلاغغبي ؤطاف إلى الغكابت الؿُاؾُت التي وان
ٌػخمضها في صؾخىعي  1992و  1996عكابت كظابُت هظه اإلاغة ،خُث ًالخظ مً مظمىن الفصل  133جؼىع مىكف اإلاشغع
الضؾخىعي اإلاغغبي في مىطىع الغكابت اللظابُت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن ،ألهه ؤحاػ – ألوٌ مغة – لألفغاص الؼػً في
صؾخىعٍت كاهىن مػحن ،غً ػغٍم الضفؼ ،خُث اؾخلهمها هى آلازغ مً الخجغبت الفغوؿُت لػام .2008

()25

الفسع ألاول :شسوط الدفع بعد الدستوزية في التشسيع املغسبي
وجؼبُلا للفصل  133مً الضؾخىع اإلاغغبي صضع اللاهىن الخىظُمي عكم 86/15 :الظي خضص شغوغ وإحغاءاث الضفؼ
بػضم الضؾخىعٍت الظي ؤحاػ بمىحب اإلااصة  03مىه ؤن جثاع صغىي الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ؤمام مسخلف مداهم اإلاملىت،
وهظلً ؤمام املخىمت الضؾخىعٍت بمىاؾبت هظغها في الؼػىن اإلاخػللت باهخساب ؤغظاء البرإلاان ،هما ًثاع الضفؼ بػضم
()26

الضؾخىعٍت ،في ؤي مغخلت واهذ غليها الضغىي ،وجلضم غغٍظت الضفؼ بمىحب مظهغة هخابُت مػللت ومؿخللت.

هما لم ٌشترغ اإلاشغع اإلاغغبي إلؼامُت جىكُػها مً ػغف مدامي ،وٍيبغي ؤن ًخم الخىطُذ فيها ؤوحه زغق اإلالخط ى
الدشغَعي اإلاؼػىن في صؾخىعٍخه بدم مً الخلىق ؤو بدغٍت مً الخغٍاث التي ًظمنها الضؾخىع.
هما خضصث اإلااصة  05مً اللاهىن الخىظُمي اإلاىىه إلُه ؤغاله شغوغ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت وهي:
 ؤن ًيىن اللاهىن مىطىع الضفؼ هى الظي جم جؼبُله ؤو ًغاص جؼبُله في الضغىي. ؤن ًىدس ي ػابؼ الجضًت.()27

ؤال ًيىن كض ؾبم البذ في مؼابلت اإلالخط ى مدل الضفؼ للضؾخىع.

( -)24الظهحر الشغٍف عكم  ،1.11.91الصاصع في ً 29ىلُى  ،2011اإلاخظمً جىفُظ هص صؾخىع اإلاملىت اإلاغغبُت لؿىت .2011
ؤهظغ :بىابت الخيىمت اإلاغغبُت ، http://www.sgg.gov.ma :بخاعٍش .2021/08/12
( -)25ؾػُض الؼىاف :الجمؼ بحن الغكابت الؿابلت والالخلت للضؾخىع اإلاغغبي بملخطـ ى حػـضًل ًىلُـىػ  ،2011مجلـت الفلـه واللـاهىن ،غـضص عكـم ،12 :ص ص.
 .49 - 48اهظغ مىكؼ ،http://taza2005.e-monsite.com :بخاعٍش.2021/08/15 :
ومىكؼ اإلاىخبت اللاهىهُت الػغبُت ،https://www.bibliotdroit.com :بخاعٍش.2021/08/15 :
( -)26اإلااصة  03مً اللاهىن الخىظُمي عكم ،86 -15 :اإلاؤعر في 15 :صحىبر  2015اإلاخػلم بخدضًض شغوغ و إحغاءاث الضفؼ بػضم صؾخىعٍت كاهىن .ؤهظغ :مىكـؼ
مجلـ اإلاؿدشاعًٍ اإلاغغبي ،http://www.chambredesconseillers.ma :بخاعٍش.2021/08/16 :
( -) -)27اإلاــاصة  5مــً اللــاهىن الخىظُمــي عكــم ،86 -15 :اإلاــؤعر فــي 15 :صحىبــر  2015اإلاخػلــم بخدضًــض شــغوغ وإح ـغاءاث الــضفؼ بػــضم صؾــخىعٍت كــاهىن .ؤهظــغ:
مىكؼ مجلـ اإلاؿدشاعًٍ اإلاغغبي  ،http://www.chambredesconseillers.maبخاعٍش.2021/08/16 :
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الفسع الثاوي :إحساءات الدفع بعدم الدستوزية في التشسيع املغسبي
خضص اإلاشغع اإلاغغبي للمدىمت ؤحل شهغ واخض للخدلم مً اؾدُفاء الضفؼ للشغوغ اإلاظوىعة آهفا ًبضؤ اخدؿابه مً
جاعٍش ازاعة الضفؼ ،وبػض صضوع ملغع كبىٌ الضفؼ ًجىػ لصاخب الضفؼ جلضًم صفػه زالٌ احل شهغ ؤمام املخىمت
الضؾخىعٍت ،وٍترجب غً غضم جلضًم الضفؼ زالٌ هظا ألاحل اغخباعه وإن لم ًىً.
وؤغخلض ؤن اإلاشغع اإلاغغبي كض ؤصاب في جدضًضه آلحاٌ كصحرة مخػللت بالضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،ختى ال ًؤصي
اؾخػماٌ هظه آلالُت الى جإزحر الفصل في اإلاىاػغاث اإلاػغوطت ؤمام الجهاث اللظابُت.
وحضًغ بالظهغ ؤن اإلاشغع اإلاغغبي لم ًإزظ باإلخالت مً ػغف املخاهم مثل هظحرًه الفغوس ي ،الخىوس ي والجؼابغي،
وإهما ؤغؼى الخم للمىاػً في الاجصاٌ اإلاباشغ ؤمام املخىمت الضؾخىعٍت ،وهى بهظه الخؼىة ًخفىق غليهم في مجاٌ جدلُم
()28

الػضالت الضؾخىعٍت.

وٍترجب غلى جلضًم الضفؼ اإلالبىٌ مً ػغف اإلاىاػً امام املخىمت الضؾخىعٍت اإلاغغبُت إًلاف البذ في الضغىي
ألاصلُت ،وهظا وكف آلاحاٌ اإلاغجبؼت بها ،وهظا ما ؤهضجه صغاخت اإلااصة  09مً اللاهىن الخىظُمي اإلاظوىع ؤغاله.
هما ججضع الاشاعة الى اهه ًجب ؤن جبذ املخىمت الضؾخىعٍت في الضفؼ بػضم صؾخىعٍت كاهىن صازل ؤحل ً 60ىما
ابخضاء مً جاعٍش جىصلها بمظهغة الضفؼ ،وٍترجب غً كغاعها اللاض ي بػضم صؾخىعٍت ملخط ى كاهىن وسخه ابخضاء مً جاعٍش
جدضصه في هظا اللغاع.
وما ًمىً كىله في ألازحر هى ؤن اإلاشغع اإلاغغبي زؼا زؼىة صؾخىعٍت عابضة غلى اإلاؿخىي الخلىُني والىص ي حشيل
مغحػا صؾخىعٍا إلاؿخلبل الخجاعب الػغبُت واإلاغاعبُت ،خُث جمحزث الخجغبت اإلاغغبُت مً الاؾخفاصة مً الىمىطج الفغوس ي،
ولىً ؤخضزذ غلُه الػضًالث الالػمت بدؿب ما جفغطه الخصىصُت اإلاغغبُت.
املطلب الثاوي :الدفع بعدم الدستوزية في التجسبة التووسية
جبنى اإلاشغع الضؾخىعي الخىوس ي في مجاٌ الغكابت الضؾخىعٍت هظام الغكابت اللظابُت غً ػغٍم املخىمت الضؾخىعٍت،
وهي حهت كظابُت مخسصصت خصغٍا في اإلاىاػغاث الضؾخىعٍت ،بمػنى ؤهه اهخهج ؤؾلىب مغهؼٍت الغكابت الضؾخىعٍت.
وبالغحىع إلى الفصل  120مً الضؾخىع الخىوس ي لؿىت ّ )29(2014
املخضص الزخصاصاث املخىمت الضؾخىعٍت هجضه كض
ّ
هص في اإلاؼت الغابػت غلى ؤن هظه املخىمت جسخص صون ؾىاها بمغاكبت صؾخىعٍت اللىاهحن التي جدُلها غليها املخاهم جبػا
()30

للضفؼ بػضم الضؾخىعٍت بؼلب مً ؤخض الخصىم وػبم ؤلاحغاءاث التي ًلغها اللاهىن.
ّ
هما ؤهض الفصل  123مىه غلى ؤن املخىمت الضؾخىعٍت جلخصغ خاٌ هظغها في مؿإلت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت غلى
اإلاؼاغً التي جمذ إزاعتها فلؽ ،وجبذ فيها زالٌ  03ؤشهغ ،هما ًمىً ؤن ًمضص هظا ألاحل مغة واخضة ،وٍيىن طلً بمىحب
()31

كغاع مػلل.

( -)28حماٌ بً ؾالم :اللظاء الضؾخىعي في الضوٌ اإلاغاعبُت ،ؤػغوخت الضهخىعاه غلىم ،اللاهىن الػام ،إشغاف :مىصىع مىلىص ،حامػت الجؼابغ - 2014 ،1
 ،2015ص.38 .
( -)29الغابض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ،غضص زاصً ،ىم ؤلازىحن  10فُفغي 2014
اهظغ :بىابت عباؾت الخيىمت الخىوؿُت  ،http://www.pm.gov.tnبخاعٍش.2021/08/16 :
( -)30اإلاصضع هفؿه.
( -)31اإلاصضع هفؿه.
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اهلامشي تافرونت  /ــــــــــــــــــــــــــ  /فتيحة بوغقال
()32

وكض ؤخاٌ الفصل  124جىظُم املخىمت الضؾخىعٍت والاحغاءاث اإلاخبػت ؤمامها غلى اللاهىن الظي ؾُصضع الخلا.

وبالفػل فلض صضع اللاهىن ألاؾاس ي غضص  50لؿىت  2015اإلاؤعر في 2015/12/03 :اإلاخػلم باملخىمت الضؾخىعٍت(،)33
وكض ؤحاػ هظا اللاهىن للخصىم وخضهم الخم في إزاعة الضفؼ بػضم صؾخىعٍت اللاهىن الظي ؾُؼبم غلى هؼاغاتهم اإلايشىعة
ؤمام مسخلف املخاهم الخىوؿُت( ،)34وٍفهم مً هظا ؤن اللاض ي الخىوس ي ال ًلىم بئزاعة هظا الضفؼ مً جللاء هفؿه ،ختى
ولى جبحن لضًه ؤن اللاهىن الظي ؾىف ًؼبله غلى الجزاع غحر صؾخىعي.
الفسع ألاول :شسوط الدفع بعدم الدستوزية في التشسيع التووس ي
ًلضم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت بمىحب مظهغة مؿخللت ومػللت مدغعة مً كبل مدامي مغؾم لضي الخػلُب ،جدخىي
()35

اإلاظهغة غلى غغض فُه بُان ؤؾباب الضفؼ مؼ جدضًض مفصل ألخيام اللاهىن اإلاؼػىن فيها.

هما ججضع الاشاعة ان الدشغَؼ الخىوس ي اهفغص في غضم اشتراػه ؤن ًيىن اللاهىن اإلاؼػىن فُه ماؾا بالخلىق
()36

والخغٍاث.

هما ًخمحز الدشغَؼ الخىوس ي في وىن كغاع ؤلاخالت ًخم فىعا مً كبل املخىمت التي ؤوصغذ غغٍظت الضفؼ ؤمامها مىحها
إلى املخىمت الضؾخىعٍت صون ؤن جلىم بفدص مضي حضًت هظا الضفؼ ،هما ؤن ؤمغ الاخالت ال ًلخصغ غلى مداهم الخػلُب
()37

الخىوؿُت ،واهما حشاعهها في طلً حمُؼ املخاهم ؾىاء واهذ ابخضابُت ؤو اؾخئىافُت.

و ًترجب غلى صضوع كغاع الاخالت وكف الىظغ في الضغىي ألاصلُت واهلؼاع آلاحاٌ إلى غاًت صضوع كغاع املخىمت
()38

الضؾخىعٍت ؤو اهلظاء ؤحل صضوعه اإلامىىح لها كاهىها.

وبدؿب ما جمذ الاشاعة إلُه آهفا هى ؤن الدشغَؼ الخىوس ي ؤزظ بإؾلىب الاخالت الفىعٍت صون غغبلت مً ػغف
اللظاء للضفىع اإلاػغوطت ؤمامه ،ولظلً فلض ؤوشإ غلى مؿخىي املخىمت الضؾخىعٍت لجىت زاصت ؤغضث لغغض الخثبذ في
مضي اخترام مظهغة الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت إلاىحباتها الشيلُت وؤلاحغابُت.
الفسع الثاوي :آثازالدفع بعدم الدستوزية في التشسيع التووس ي
للض كُض الدشغَؼ الخىوس ي املخىمت الضؾخىعٍت بالخػهض بالىظغ في ؤلاخاالث اإلالبىلت في خضوص ما جمذ إزاعجه مً
مؼاغً فلؽ ،غحر ؤهه إطا كظذ بػضم صؾخىعٍت كاهىن ؤو ؤخيام مىه في خضوص ما كظذ به ججاه اليافت صون ؤن ًيىن له
ؤزغ عحعي غلى الخلىق اإلاىدؿبت ؤو غلى اللظاًا الؿابم الخىم فيها بصفت باجت ،باؾخثىاء خىمها بػضم صؾخىعٍت كاهىن

( -)32اإلاصضع هفؿه.
(-)33اللاهىن ألاؾاس ي غضص  50لؿىت  ،2015اإلاؤعر في ،2015/12/03 :اإلاخػلم باملخىمت الضؾخىعٍت ،الغابض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ،الػضص،98 :
بخاعٍش .2015/12/08 :اهظغ :بىابت عباؾت الخيىمت الخىوؿُت ،http://www.pm.gov.tn :بخاعٍش.2021/08/16 :
( -)34الفصل  54مً اللاهىن ألاؾاس ي غضص  50لؿىت  ،2015اإلاصضع الؿابم.
(-)35الفصل  55مً اللاهىن ألاؾاس ي غضص  50لؿىت  ،2015اإلاصضع هفؿه.
( -)36غماع غباؽ ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص.33 .
(-)37وهى ما ًمىً فهمه واؾخيباػه مً مظمىن الفصل  56مً اللاهىن ألاؾاس ي غضص 50 :لؿىت  ،2015اإلاصضع الؿابم.
هظغ هظلً مىكؼ ،http://polyjuris.com :بخاعٍش .2021/08/20
( -)38وهى ما ؤهض غلُه اإلاشغع الخىوس ي في الفصل  58مً اللاهىن ألاؾاس ي غضص  50لؿىت  ،2015اإلاصضع الؿابم.
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اهخسابي إط ًخىكف الػمل به باليؿبت للؼاغً فدؿب ،ؤما باليؿبت لليافت فاهؼالكا مً الاهخساباث اإلاىالُت )39(.وٍالخظ
()40

هىا ؤن خىم املخىمت الضؾخىعٍت الخىوؿُت ًيىن له ؤزغ وؿبي في البضاًت ،زم جدىٌ إلى ؤزغ مؼلم في الاهخساباث الالخلت.

املبحث الثالث :ثبني آلية الدفع بعدم الدستوزية في التعديل الدستوزي الجزائسي
ؤكغ الخػضًل الضؾخىعي الجؼابغي لؿىت  )41(2016آلُت الغكابت بؼغٍم الضفؼ مً زالٌ اإلااصة188مىه( ،)42إط ؤجاح
للمخلاطحن إمياهُت إزاعة الضفؼ بػضم صؾخىعٍت خىم حشغَعي مخػلم بالخلىق والخغٍاث ؾُؼبم غلى الجزاع اإلايشىع ؤمام
اللظاء( ،)43لُصضع بػضها اللاهىن الػظىي عكم 16-18 :اإلاؤعر في )44(2018-09-02 :لُدضص فُه شغوغ وهُفُاث جؼبُم
الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت.
وبمجيء الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  )45(2020ؤصبذ هظا الضفؼ ًىظغ ؤمام املخىمت الضؾخىعٍت بضال مً املجلـ
الضؾخىعي ،هما ؤصبذ ال ًلخصغ فلؽ غلى ألاخيام الدشغَػُت ،بل ؤصبذ ٌشمل ألاخيام الخىظُمُت ؤًظا.
املطلب ألاول :شسوط وكيفيات ثطبيق آلية الدفع بعدم الدستوزية في التشسيع الجزائسي
بالغحىع إلى هص اإلااصة  195مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،)46(2020وهظا ألاخيام الىاعصة في اللاهىن الػظىي
عكم ،16-18:اإلاؤعر في 2018/09/02 :املخضص لشغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ًمىىىا إحماٌ شغوغ
وهُفُاث آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت وطلً غلى الىدى آلاحي:

( -)39الفصل  60مً اللاهىن ألاؾاس ي غضص  50لؿىت  ،2015اإلاصضع هفؿه.
( -)40غماع غباؽ ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص.43 .
( -)41اللاهىن  01-16اإلاؤعر في  06ماعؽ  2016اإلاخظمً الخػضًل الضؾخىعي ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  14اإلاؤعزت في  07ماعؽ .2016
( -)42حاء في مظمىن اإلااصة  188مً اللاهىن  01-16ما ًليً( :مىً إزؼاع املجلـ الضؾخىعي بالضفؼ بػضم الضؾخىعٍت بىاء غلى إخالت مً املخىمت الػلُا ؤو
مجلـ الضولت ،غىضما ًضعي ؤخض ألاػغاف في املخاهمت ؤمام حهت كظابُت ؤن الخىم الدشغَعي الظي ًخىكف غلُه مأٌ الجزاع ًىتهً الخلىق والخغٍاث التي
ًظمنها الضؾخىع.
جدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم هظه الفلغة بمىحب كاهىن غظىي).
( -)43لُىضة ؤوهِس ي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .102
(-)44اللاهىن الػظىي عكــم  16-18مؤعر في  22طي الدجت غام  1439اإلاىافم  2ؾبخمبر ؾىت ً ،2018دضص .شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ ّ بػضم
الضؾخىعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  ،54اإلاؤعزت في  05ؾبخمبر .2018
(-)45اإلاغؾــىم الغباسـ ي عكــم  442-20اإلاــؤعر فــي  15حمــاصي ألاولــى غــام 1442ن اإلاىافــم ٌ  30صٌؿــمبر 2020ن اإلاخػلــم بئصــضاع الخػــضًل الضؾــخىعي ،الجغٍــضة
الغؾمُت عكم  ،82اإلاؤعزت في  30صٌؿمبر .2020
( -)46حاء في هص اإلااصة  195مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم ،442-20 :اإلاخظمً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2020ما ًليً (:مىً إزؼاع املخىم ــت الضؾخىعٍت
بالضفؼ بػضم الضؾخىعٍت بىاء غــلى إخالت مً املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ،غىضما ًضعي ؤخض ألاػغاف في املخاهمت ؤمام حهت كظابُت ؤن الخىم
الدشغَعي ؤو الخىظُمي الظي ًخىكف غلُه مأٌ الجزاع ًىتهً خلىكه وخغٍاجه التي ًظمنها الضؾخىع).
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الفسع ألاول :شسوط الدفع بعدم الدستوزية:
 ًمىً إزاعة الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ؤمام حمُؼ الجهاث اللظابُت ،ؾىاء ؤواهذ غاصًت ؤو إصاعٍت باؾخثىاء مدىمتالجىاًاث الابخضابُت؛ خُث ال ًمىً إزاعة هظا الضفؼ ؤمامها ،هما حاء في اإلااصجحن  02و  03مً اللاهىن الػظىي .16-18

()47

 ًمىً ألي مً ؤػغاف الضغىي إزاعجه ،ؾىاء واهىا ؤػغافا ؤصلُحن ؤو مخضزلحن ،غحر ؤهه ال ًمىً ؤن ًثاع جللابُا مً()48

ػغف اللاض ي لػضم حػلله بالىظام الػام هما حاء في اإلااصة  04مً اللاهىن الػظىي .16-18

 ؤن ًيىن الخىم الدشغَعي ؤو الخىظُمي اإلاؼػىن بػضم صؾخىعٍخه هى الظي ؾِخىكف غلُه مأٌ الجزاع ؤو ؤن ٌشيلؤؾاؽ اإلاخابػت ،وهظه اإلاؿإلت ًخإهض منها اللاض ي الػاصي ؤو ؤلاصاعي خؿب الازخصاص هما حاء في اإلااصة  02مً اللاهىن
()49

الػظىي .16-18

 ؤن ًيىن الخىم الدشغَعي اإلاؼػىن فُه مخصل بالخلىق والخغٍاث اإلاظمىهت صؾخىعا بمىحب اإلااصة  02مىه)50(.وبما ؤن اإلاشغع الجؼابغي اؾخػمل مصؼلر خىم حشغَعي مثل هظحره الفغوس ي ،لظا فئهىا وػخلض ؤهه ًلصض هفـ
الخفؿحر اإلاػخمض في فغوؿا واإلاشاع إلُه ؤغاله ،هما ًيبغي ؤن ًمـ هظا الخىم الدشغَعي اإلاؼػىن فُه الخلىق والخغٍاث
اإلاظمىهت بمىحب الضؾخىع الجؼابغي وصًباحخه ،وكض ًخػضي ألامغ الى اإلاباصا طاث اللُمت الضؾخىعٍت التي حؿخىحى مً
عوح الضؾخىع وؤلاغالهاث الػاإلاُت واإلاىازُم الضولُت التي صاصكذ غليها الجمهىعٍت الجؼابغٍت إطا ما جم جبىيها مً ػغف
()51

احتهاصاث املخىمت الضؾخىعٍت الجؼابغٍت.

مؼ الخظهحر ؤهه باليؿبت للضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في جىوـ لم ٌشترغ ؤن ًيىن اللاهىن اإلاؼػىن فُه ماؾا بالخلىق
والخغٍاث ،وؤغخلض ؤن الازخالف في هظه اإلاؿإلت عاحؼ الى ازخالف الغاًت التي جبخغيها ول صولت مً هظام الغكابت بؼغٍم
الضفؼ ،فالضوٌ التي حؿتهضف بها خماًت الخلىق والخغٍاث فلؽ حشترغ هظا الشغغ ،ؤما الضوٌ التي حؿتهضف مً وعائها
اخترام غلىٍت الضؾخىع فئجها ال حشترغ هظا الشغغ ،غحر ؤهىا هؤٍض اججاه اإلاشغع الجؼابغي في هظه اإلاؿإلت إط ؤن اصعاج هظا
الشغغ ًغمي إلى غللىت اؾخػماٌ صغىي الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،هظه الػللىت التي ججاوػها اإلاؤؾـ الضؾخىعي الخىوس ي
بترهه الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مفخىخا ليل صىع املخالفت الضؾخىعٍت ،ؾُؤصي صون شً لخيازغ الضفىع ،ألامغ الظي
(-)47حاء في مظمىن اإلااصجحن ما ًلي:
 اإلاــاصة ً : 2مىــً إزــاعة الــضفؼ بػــضم الضؾــخىعٍت فــي وــل مداهمــت ؤمــام الجهــاث اللظــابُت الخاطــػت للىظــام اللظــاةي الػــاصي والجهــاث اللظــابُت الخاطــػتللىظام اللظاةي ؤلاصاعي ،مً كبل ؤخض ؤػغاف الضغىي الظي ًضعي ؤن الخىم الدشغَعي الظي ًخىكف غلُه مأٌ الجزاع ًىتهً الخلىق والخغٍاث التي ًظمنها
الضؾخىع.
هما ًمىً ؤن ًثاع هظا الضفؼ للمغة ألاولى في الاؾخئىاف ؤو الؼػً بالىلع.
إطا جمذ إزاعة الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ؤزىاء الخدلُم الجؼاةي ،جىظغ فُه غغفت الاتهام.
اإلااصة  :3ال ًمىً إزاعة الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ؤمام مدىمت الجىاًاث الابخضابُت.
غح ــر ؤه ــه ،ممى ــً إز ــاعة ال ــضفؼ بػ ــضم الضؾ ــخىعٍت ،غى ــض اؾ ــخئىاف خى ــم ص ــاصع غ ــً مدىم ــت الجىاً ــاث الابخضابُ ــت ،بمىح ــب م ــظهغة مىخىب ــت جغف ــم بالخص ــغٍذ
باالؾخئىاف.
جىظغ مدىمت الجىاًاث الاؾخئىافُت في الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت كبل فخذ باب اإلاىاكشت.
( -)48حاء في اإلااصة  4مً اللاهىن الػظىي  16-18ما ًلي( :ال ًمىً ؤن ًثاع الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت جللابُا مً ػغف اللاض ي).
( -)49ؤهظغ اإلااصة  2مً اللاهىن الػظىي  16 -18اإلاظوىعة ؤغاله .اإلاصضع الؿابم.
( -)50اإلااصة  2مً اللاهىن الػظىي  16 -18اإلاظوىعة ؤغاله .اإلاصضع هفؿه.
( -)51اهظغ :غماع غباؽ ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص.34 .
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ؾِؿاهم مً حهت في جىلُت الىظام اللاهىوي مً اللىاهحن املخالفت للضؾخىع ،إال ؤهه ؾُيىن له ال مدالت جإزحر غلى
الاؾخلغاع الدشغَعي مً حهت ؤزغي( ،)52ؤما الخىم الخىظُمي فُلصض به اإلاغاؾُم الغباؾُت التي ًصضعها عبِـ الجمهىعٍت
في إػاع مماعؾخه للؿلؼت الخىظُمُت في اإلاؿابل غحر املخصصت لللاهىن.
 ؤال ًيىن الخىم الدشغَعي ؤو الخىظُمي اإلاؼػىن فُه كض ؾبم الخصغٍذ بمؼابلخه للضؾخىع مً ػغف املجلـالضؾخىعي.
 ؤن ًدؿم الىحه اإلاثاع بالجضًتالفسع الثاوي :كيفيات ثطبيق آلية الدفع بعدم الدستوزية:
()53

 -ؤن ًلضم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت  -جدذ ػابلت غضم اللبىٌ -بمىحب مظهغة مىخىبت ومىفصلت ومؿببت.

 ؤن جفصل الجهت اللظابُت في مظهغة الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت فىع اؾخالمها ،فئطا جىافغث الشغوغ الشيلُتواإلاىطىغُت للضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،فئجها جصضع كغاعا مؿببا في إعؾاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت إما إلى املخىمت الػلُا ؤو
()54

مجلـ الضولت بػض ؤزظ عؤي الىُابت الػامت ؤو مدافظ الضولت.

وكض ؤخؿً اإلاشغع الجؼابغي صىػا خُىما ؤوحب الفصل الفىعي في هظا الضفؼ خفاظا غلى ػمً الفصل في الضغىي،
هما ؤلؼم الجهت اللظابُت التي كبلذ هظا الضفؼ بئعؾالها إلى املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت في غظىن  10ؤًام فلؽ مً
()55

جاعٍش صضوعه.

 إطا كغعث الجهت اللظابُت اإلاثاع ؤمامها الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت عفع هظا الضفؼ ،فال ًمىً لألػغاف الاغتراضغلُه إال بمىاؾبت الؼػً مؼ اللغاع الفاصل في مىطىع الضغىي ،هما حاء في الفلغة ألازحرة مً اإلااصة  09مً اللاهىن
()56

الػظىي .16-18

واإلاالخظ ؤن اللاهىن الػظىي  16/18اإلاظوىع ؤغاله لم ٌشترغ إلؼامُت جىكُؼ غغٍظت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مً
ػغف مدامي ،هما لم ًفغض اي هفالت جضفؼ مػها ،وهي طىابؽ وػخلض ؤن لها ازغا إًجابُا في غللىت آلُت الضفؼ بػضم
الضؾخىعٍت ختى ال ًخم الاججاه هدىها حػؿفا.
 جفصل املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت في كغاع كبىٌ الضفؼ في غظىن شهغًٍ بضء مً جاعٍش حؿلمها للملف ،وٍداٌ()57

الضفؼ جللابُا الى املخىمت الضؾخىعٍت باهتهاء هظا ألاحل ختى ولى لم ًخم الفصل فُه بػض.

( -)52غماع غباؽ ،اإلاغحؼ هفؿه ،ص.33 .
( -)53حاء في اإلااصة  06مً اللاهىن الػظىي  16-18ما ًليً( :لضم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،جدذ ػابلت غضم اللبىٌ ،بمظهغة مىخىبت ومىفصلت ومؿببت،).
اإلاصضع الؿابم.
( -)54حاء في الفلغة ألاولى مً اإلااصة  07مً ا اللاهىن الػظىي  16-18ما ًلي( :جفصل الجهت اللظابُت فىعا وبلغاع مؿبب ،في إعؾاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت
إلى املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ،بػض اؾخؼالع عؤي الىُابت الػامت ؤو مدافظ الضولت).
( -)55ؤهض غلى طلً اإلاشغع في الفلغة ألاولى مً اإلااصة  09مً ا اللاهىن الػظىي  16-18هما ًليً( :ىحه كغاع إعؾاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مؼ غغابع
ألاػغاف ومظهغاتهم إلى املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت زالٌ غشغة ( )10ؤًام مً صضوعه و ًبلغ إلى ألاػغاف ،وال ًيىن كابال ألي ػػً).
( -)56حاء في الفلغة ألازحرة مً اإلااصة  09مً اللاهىن الػظىي  16-18ما ًليً( :بلغ كغاع عفع إعؾاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت إلى ألاػغاف ،وال ًمىً ؤن
ًيىن مدل اغتراض إال بمىاؾبت الؼػً طض اللغاع الفاصل في الجزاع ؤو في حؼء مىه وٍجب ان ًلضم بمىحب مظهغة مىخىبت ومىفصلت ومؿببت).
( -)57اهظغ الفلغة ألاولى مً اإلااصة  13مً اللاهىن الػظىي  ،16-18اإلاصضع الؿابم.
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 جلىم املخىمت الضؾخىعٍت بػض جلليها كغاع الاخالت مً ػغف املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت بئغالم ول مً عبِـالجمهىعٍت وعبِـ مجلـ ألامت وعبِـ املجلـ الشػبي الىػني والىػٍغ ألاوٌ ،الظًً ًمىنهم جلضًم مالخظاتهم بشإن
()58

الضفؼ اإلاثاع ،هما ؤحاػ إلامثل الخيىمت وملخاميي ألاػغاف جلضًم مالخظاتهم ؤًظا.

املطلب الثاوي :الىطاق الزمني لتىفير الحكم الصدزبعدم الدستوزية في التشسيع الجزائسي
ًلصض به جدضًض الخاعٍش الظي جمخض إلُه آزاع الخىم ،وبالخالي الىكىف غما إطا واهذ جلً ألاخيام جىفظ باليؿبت
()59

للمؿخلبل فلؽ ؤم ًيىن لها ؤزغ عحعي في بػع الخاالث.

فلض ؤوعص اإلاؤؾـ الضؾخىعي في الفلغة الغابػت مً اإلااصة  198مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2020ؤهه إطا اغخبر
هص حشغَعي ما غحر صؾخىعي غلى ؤؾاؽ اإلااصة  195ؤغاله ،فئن هظا الىص ًفلض ؤزغه ابخضاء مً الُىم الظي ًدضصه كغاع
()60

املخىمت الضؾخىعٍت.

وكض جغن اإلاشغع الجؼابغي هىا مجاال واؾػا للؿلؼت الخلضًغٍت للمدىمت في خحن وان غلُه ؤن ًدبؼ اللاغضة اإلاػمىٌ
بها في مػظم الدشغَػاث اإلالاعهت بشإن ؾغٍان الخىم الصاصع بػضم الضؾخىعٍت بإهه ٌؿغي بإزغ مباشغ وفىعي مً الُىم
الخالي ليشغه في الجغٍضة الغؾمُت ،ؤو مً الخاعٍش الالخم الظي جدضصه املخىمت ،وال ٌؿغي بإزغ عحعي إال باليؿبت لألخيام
الصاصعة في املجاٌ الجىاةي ،طلً ؤن ألاخيام الجىابُت الصاصعة باإلصاهت جمـ بؼغٍم مباشغ الخغٍت الصخصُت للفغص ،وهي
ؤغؼ ما ًدغص غلُه ،فئطا اجضر ؤن الىص الظي ؾُؼبم غلُه وان غحر صؾخىعي ،فالػضالت جلخط ي ؤن ٌغلب حاهب
()61

الخغٍت الصخصُت غلى حاهب حجُت ألاخيام الجىابُت وهى ما ًمثل إغماال إلابضؤ الشغغُت.

هما كامذ الفلغة ألازحرة مً اإلااصة  198مً الضؾخىع بضؾترة الىخابج اإلاترجبت غلى الخىم بػضم الضؾخىعٍت ألوٌ
مغة( ،)62خُث ًخمحز بالؼابؼ النهاةي ،ؤي غضم اللابلُت ألي ػػً ،وهظا الؼابؼ الالؼامي ،خُث ًلتزم به حمُؼ الؿلؼاث
الػمىمُت والؿلؼاث الاصاعٍت واللظابُت.

خاثمة:
ٌػخبر الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت آلُت عكابُت اؾخدضثها اإلاؤؾـ الضؾخىعي ،ؾىاء في الجؼابغ ؤو في الدشغَؼ اإلالاعن،
والدشغَؼ اإلاغغبي والخىوس ي والفغوس ي وغحرها مً ؤحل طمان هفالت مىظىمت الخلىق والخغٍاث في الجؼابغ وباق البلضان
اإلاغاعبُت ،والغقي بها إلى اإلاؿخىي اإلاؼلىب واإلايسجم مؼ الخىحهاث الضولُت لخماًت هظه الخلىق والخغٍاث ،وفي ؾبُل طلً
كغع اإلاؤؾـ الضؾخىعي جمىحن ألافغاص الظًً جتهضص خلىكهم وخغٍاتهم حشغَػاث مػُبت ؤو مغاؾُم مشىبت بػُب غضم
الضؾخىعٍت مً اللجىء إلى الهُئت اللظابُت الػلُا في الضولت مً ؤحل إًلاف جىفُظ جلً الىصىص اللاهىهُت اإلااؾت
بدلىكهم ؤو خغٍاتهم ،والتي ًمىً ؤن جيىن باألؾاؽ غحر ميسجمت مؼ جىحهاث اإلاؤؾـ الضؾخىعي مً زالٌ مسخلف
الىصىص الضؾخىعٍت.
( -)58ؤهض غلى طلً اإلاشغع الجؼابغي في اإلااصة  21مً اللاهىن الػظىي  ،16-18مصضع ؾابم.
( -)59شػبان ؤخمض عمظان ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص.207 .
( -)60اهظغ الفلغة الغابػت مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم ،442-20 :اإلاخظمً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت 2020
( -)61شػبان ؤخمض عمظان ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص.213 .
( -)62حاء في الفلغة ألازحرة مً اإلااصة  198مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،442/20اإلاخظمً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2020ما ًلي( :جيىن كغاعاث املخىمت
الضؾخىعٍت جهابُت وملؼمت لجمُؼ الؿلؼاث الػمىمُت والؿلؼاث ؤلاصاعٍت واللظابُت ،).اإلاصضع الؿابم.
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ولىً وألن ألامغ ًبضو طو خؿاؾُت وحضًت هبحرة فلض ؤخاغ اإلاؤؾـ الضؾخىعي اؾخػماٌ آلُت الضفؼ بػضم
الضؾخىعٍت بمجمىغت مً الظىابؽ والخصابص وؤلاحغاءاث التي جىفل حضًت اإلاؿعى ،فهي صغىي مىفصلت غً الضغىي
اإلاػغوطت ؤمام الجهاث اللظابُت الضهُا مىظ إزاعتها بػغٍظت مؿخللت لخحن البذ فيها مً كبل املخىمت الضؾخىعٍت وجظمً
الخم في الىصىٌ إلى خىم كظاةي ًيسجم مؼ الخىحهاث الىبري للمؤؾـ الضؾخىعي هظا مً حهت ،ومً حهت ؤزغي
جؼىٍغ ألاصاء اللظاةي مً زالٌ فدص مضي حضًت الضفؼ اإلالضم وجىفغ شغػي الصفت واإلاصلخت في عافؼ الضغىي ،مؼ
الخإهُض غلى ؤن هظه الضغىي هي صغىي مىطىغُت ولِؿذ شخصُت ،خُث ًخم اللجىء إلى املخىمت الضؾخىعٍت إلاغاكبت
مضي اوسجام ؤو غضم اوسجام الىص الدشغَعي مدل الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مؼ مظامحن الىزُلت الضؾخىعٍت ،مؼ غضم
إمياهُت الخىاػٌ غنها مً كبل عافػها بػض الؿحر فيها ،وهظلً غضم إمياهُت الفصل في الجزاع اإلاػغوض غلى الجهاث
اللظابُت الضهُا إال بػض البذ النهاةي في هظا الضفؼ اإلاػغوض غلى املخىمت الضؾخىعٍت.
هما ؤن الخىم الصاصع في اإلاىطىع مدل الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ٌػخبر خىما باجا خابؼا حجُت الش يء اإلالط ي فُه،
والظي ال ًجىػ الؼػً فُه بإي ػغٍم مً ػغق الؼػً الػاصًت ؤو غحر الػاصًت إال بمىاؾبت الؼػً مؼ اللغاع الفاصل في
مىطىع الضغىي ،هما حاء في الفلغة ألازحرة مً اإلااصة  09مً اللاهىن الػظىي 16-18اإلاشاع إلُه ؾلفا.
مً زالٌ ما جم الخػغض إلُه في هظه الىعكت البدثُت ؤمىىىا الخىصل إلى الىخابج آلاجُت:
حػىـ هظه آلالُت جىىغا واهفخاخا مً اإلاؤؾـ الضؾخىعي بهظا الصضص غلى مضاعؽ وججاعب هظم الغكابت املخخلفتفي غاإلاىا اإلاػاصغ لالؾخفاصة مً مؼاًا ول منها مؼ ججىب غُىبها في آن واخض ،مؼ طغوعة صغم هظه آلالُت وجفػُل كىاغض
وإحغاءاث الػمل بها وفلا لخصىصُت مجخمػىا.
 ًيبغي غلى الجمُؼ ؤن ًضعن اللُمت اللاهىهُت لهظه آلالُت ومياهتها في خماًت الخلىق والخغٍاث الػامت ،وصوعها هىمداولت صغمها وحػؼٍؼها ،ولِـ اهخلاصها لضعحت كض جؤصي إلى إلغائها ،فالفىغة لم جضزل بػض خحز الخىفُظ.
 إن إشغان اإلاىاػً في غملُت الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن غً ػغٍم آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت هى في الخلُلتصغىة مً اإلاشغع ملخخلف فئاث الشػب مً ؤحل اإلاؿاهمت الجاصة والىاغُت في غملُت الغكابت اإلاؿخمغة للمىظىمت
الدشغَػُت التي جؼزغ بها البالص واإلاؿاهمت في جؼىٍغها بالؼغق اللاهىهُت الؿلُمت بػُضا غً الفىض ى والاؾخفغاص باللغاع
والدشغَؼ ،مما ٌػض مخؼلباث الخىم الغاشض الظي ًلخط ي اإلاشاعهت في صىاغت الؿُاؾاث الػامت وجىفُظها ،وٍلط ي غلى
الاخخياع واإلاغهؼٍت.
وليي هظمً حضًت وفػالُت آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت واإلاؿاهمت الجاصة في إزغاء اإلاىظىمت الدشغَػُت وخماًت
اإلاشغوغُت في الضولت وخماًت مىظىمت الخلىق والخغٍاث البض مً إبضاء بػع اإلالترخاث التي هغاها مفُضة في الؼغٍم ،ومً
ؤهمها ما ًلي:
 إن آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت إطا لم جصاخبها كُىص وطماهاث وخضوص كىٍت كض جؤصي إلى حػؼُل مبضؤ صؾخىعيآزغ وهى صضوع ألاخيام في ؤحل مػلىٌ .
 إن فىغة الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ومهما جىً ؤلاحغاءاث والشغوغ واإلاخؼلباث اللاهىهُت والخىظُمُت مظبىػتوحؿحر بها إلى خض إشغان اإلاخلاض ي فػال في مهمت الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن ،إال ؤجها ومؼ طلً ال جخدلم لها الىجاغت
وألُت مماعؾت إال بىحىص مدامحن طوو هفاءة كاهىهُت غالُت ،وكظاة مؤهلحن ومؿخللحن ،ومدىمت صؾخىعٍت هفؤة ومؿخللت
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ومضعهت لضوعها الضؾخىعي في خماًت الخلىق والخغٍاث ومىاػً واعي ومؿخىغب لدجم اإلاؿؤولُت اإلاللاة غلى غاجله
هشغًٍ في غملُت الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن.
طغوعة اغخماص الىؾابل ؤلالىتروهُت الخضًثت في جبلُغ كغاعاث املخىمت الضؾخىعٍت إلى الهُئاث اللظابُت التي ًىظغؤمامها الجزاع ألاولي الظي ؤزحر بؿببه الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في ؤكغب وكذ ،مما ٌؿهل غملُت الفصل في الجزاع اإلاػغوض
غلى جلً الجهاث ،وٍىفل بالنهاًت خماًت مىظىمت الخلىق والخغٍاث في الضولت.
 الؿعي لخباصٌ الخبراث مؼ الهُئاث اللظابُت الضولُت ،وزاصت مؼ الضوٌ التي جبيذ آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت،مً ؤحل جؼىٍغ ألاصاء اللظاةي في هظه إلاؿابل ،وزاصت في الجاهب ؤلاحغاةي بما ال ًمـ باؾخلاللُت جلً ألاحهؼة
اللظابُت ،وؾػُا لخماًت مىظىمت الخلىق والخغٍاث وجغكُتها في هظا الضوٌ.
 طغوعة وطؼ مىكؼ إلىترووي جىطؼ فُه ول الاحتهاصاث اللظابُت الصاصعة غً املخىمت الضؾخىعٍت بشإن الضفىعبػضم الضؾخىعٍت لخمىحن اإلاخلاطحن والجهاث اللظابُت مً الػىصة إليها غىض الظغوعة وهظا جمىحن الباخثحن مً الاػالع
غليها والاؾخفاصة منها ،مؿاهمت في جغكُت وجؼىٍغ البدث الػلمي في هظه اإلاؿابل اإلاهمت مً اللاهىن.
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حماًت وحلعٍع الحم في الخصىصُت في اللصطالطكمي كطاءة في جلطٍطمفىطُت ألامم اإلاخحسة لحلىق
22 ؤلاوؼان في زوضجه
Protecting and promoting the right to privacy in the digital age A reading of the
report of the United Nations High Commissioner for Human Rights at its 28th session
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:ملخص
وأن الٗهغ الغكمي ًمشل أهبر خغهت جدغع ٖغفها، أخضزذ جلىُاث الاجهاٌ زىعة في الُغٍلت التي ًخفاٖل بها البكغ
ّ
ً
وقيل جضزل الضوٌ اهتهاوا لحم ؤلاوؿان في الخهىنُت مً الشىعة الخىىىلىحُت التي مىىذ الضولت مً الىنىٌ ئلى،الٗالم
ئن ٖملُاث اإلاغاكبت كض ًيىن لها جأزحر خلُلي ٖلى خلىق ؤلاوؿان،ٖمم هظه اللُمت املجخمُٗت اإلاخٗللت بالخهىنُت
واإلاكيلت التي هخهضي لها هي ما ئطا واهذ ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان جلغٍغ في حلؿخه الشامىت،اإلاىفىلت للىاؽ
والٗكغًٍ خلم الحم في خماًت الخهىنُت في الٗهغ الغكمي؟ جىنلىا ئلى أهه ًجب ٖلى الضوٌ مغاحٗت مماعؾاتها
إلاىاءمتها م٘ اخخُاحاث اللغن الحاصي،وحكغَٗاتها اإلاخٗللت بمغاكبت واٖتراى الاجهاالث وحم٘ البُاهاث الصخهُت
.والٗكغًٍ ولًمان احؿاكها الخام م٘ اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان
.28 الحم في الخهىنُت ؛ الٗهغ الغكمي ؛ جلغٍغ ؛خلىق ؤلاوؿان ؛ صوعجه: اليلماث اإلافخاحُت
Abstract:
Communication technologies have revolutionized the way in which humans interact, and
that the digital age represents the largest liberation movement the world has known, and the
interference of states has constituted a violation of the human right to privacy. From the
technological revolution, which enabled the state to reach the depth of this societal value
related to privacy, that surveillance operations may have a real impact on the human rights
guaranteed to people, and the problem that we address is whether the United Nations Human
Rights Report in its 28th session achieved the right to protect privacy in the era Digital? We
concluded that states should review their practices and legislation related to the surveillance
and interception of communications and the collection of personal data, to align them with the
needs of the twenty-first century and to ensure their full consistency with international human
rights law.
Keywords : the right to privacy ; digital age ; report ; human rights ; circle Its 28.
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ملسمت:
ما مً قً أن الخهىنُت حٗض أخض الحلىق اإلاالػمت لحُاة الفغص،وحٗخبر مً أهم الحلىق اإلاخهلت بصخهِخه ،إلاا
لها مً أزغ هبحر في خفٔ الىغامت ؤلاوؿاهُت،هما ًهىف الحم في الخهىنُت يمً أهم الحلىق الجهاله بىُان الفغص
وبلضع جمخٗه بهظا الحم ًمىً له مباقغة خلىكه ألازغي،وباٖخباع هظا الحم مً خلىق ؤلاوؿان ًيبغي أال ًلخدمها أخض
يماها لؿغٍتها وخفاْا ٖلى خغمتها،وصفٗا ملحاولت الخلهو ٖليها أو ازخالؽ بٌٗ حىاهبها،وحؿتهضف خماًت الحم في
الخهىنُت نىن ؤلاوؿان واخترام أصمُخه،وٖضم اهتهان ؾغٍت حىاهب خُاجه الخانت،لىً الخلضم الٗلمي الحانل في
الجاهب الخىىىلىجي الظي بلغه الٗلم أنبذ ٌكيل اهتهان ٖلى الخهىنُت،وهظا ٖبر مسخلف وؾاةل ؤلاجهاٌ
الحضًشت،ووان لخىامي كضعتها ٖلى ؤلازتراق أزغا بُٗضا ٖلى الىاؽ حمُٗهم ختى في أصق قإونهم ،وبُاهاتهم الصخهُت
الخانت،هما أن الىفاط ئليها ألحم الًغ بأصحابها ،وحٗخبر هظه ألامىع مً زىام الحُاة وهي حكخمل ٖلى ٖىهغًٍ
عةِؿحن هُاق اإلاؿاةل الصخهُت الخانت التي ًجب هخمانها،والىُاق الشاوي اؾخلالٌ ألافغاص بلغاعاتهم التي جيىن زانت
بمهحرهم،وٖلى هظا ألاؾاؽ أوحبذ ألامم اإلاخدضة ووافت هُااتها ٖلى الضوٌ ألاَغاف اخترام الحم في الخهىنُت في
الٗهغ الغكمي والالتزام بدماًخه مً الخضزل الخٗؿفي وغحر اإلاكغوٕ.
أهمُت اإلاىطىق :
ئن الجضٌ اللاةم خىٌ الخهىنُت في مجخمٗىا اإلاٗانغ هلاف خىٌ الحغٍاث،فاهىا خحن وؿعى لىي٘ الحضوص خىٌ
أهفؿىا لحماًت الفغص،وخماًت كضعجه ٖلى أن ًيىن في مىك٘ اللغاع في قإوهه الخانت وما ًمىً أن ًخٗغى له ،فاهىا بظلً
هىسغٍ في هلاف خىٌ أمىع حىهغٍت جمـ ألاؾـ ألازالكُت للحُاة اإلاٗانغة واللىاٖض التي جدىم الٗمل
الخجاعي،واللُىص التي هًٗها ٖلى كىة الضولت وكضعتها ٖلى الخضزل في خُاة الفغص،وفي هظا الؿُاق حكيل الخىىىلىحُا
ً
نىىا لهظا الحم،فلضعجىا ٖلى خماًت زهىنِخىا أنبدذ أهبر الُىم،لىً اللضعة ٖلى الغكابت والخٗضي ٖلى هظه
الخهىنُت جفىكها ٖلى هدى غحر مؿبىق .
أمس ى باؾخُاٖخىا الُىم الخٗغف ٖلى أفغاص بُٗنهم في زًم بدغ مً البُاهاث الٗامت،وباإلالابل لضًىا اللضعة ٖلى
اجساط اللغاعاث بكأن أشخام بىاء ٖلى مجمىٖت هبحرة مً البُاهاث،فباميان الكغواث والحيىماث أن جغاكب ول
مداصزت هلىم بها،وول ٖملُت ججاعٍت،وول ميان هؼوعه ،كض جلىص هظه اللضعاث ئلى مًاٖفاث ؾلبُت باليؿبت لؤلفغاص،أو
ً
الجماٖاث أو املجخم٘ بكيل ٖام،خُث ًهبذ الخٗمُم والخمُحز وؤلاكهاء أمغا أهثر ؾهىلت،وهظا ًإزغ أًًا ٖلى مىٓىعها
لٗالكخىا م٘ الضولت واملجخم٘،وإط جهبذ اإلاإؾؿاث التي وٗخمض ٖليها ٖلى مٗغفت هبحرة بخاعٍسىا،و جدغواجىا وحؿخُُ٘ الخيبإ
بمؿخلبلىا،فان زلال أهبر ؾُهِب جىاػهاث اللىي في املجخم٘ ما ؾُفط ي ئلى جالش ي كضعة ألافغاص في وحه كضعاث
املجمىٖاث والكغواث والضولت،ولٗل الخدضي ألاهبر للخهىنُت ًمىً في أن هظا الحم ًمىً أن ًخٗغى لالهتهان صون
مٗغفت ناخبه بظلً ٖلى ؤلاَالق،فٗىضما ًخٗلم ألامغ بالحلىق ألازغي فأهذ حٗلم ما ًدضر لً وحٗغف مً هى الظي
ًىتهىها .
وٖلُه فالجهاث التي جغاكبىا ال جُلٗىا ٖلى طلً،وال هملً اللضعة ٖلى مؿاءلت هظه ألافٗاٌ،فأٖماٌ الغكابت التي
واهذ جماعؽ في اإلااض ي بؿغٍت وخظع ألنها جىتهً أؾـ املجخم٘ الضًملغاَي،أنبدذ الُىم خالت جللاةُت في ؾُاكاث قتى .
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ئن الحم في الخهىنُت في أي مجخم٘ صًملغاَيً،إهض الغوابِ بحن الخهىنُت ومبضأ الىغامت ؤلاوؿاهُت،هما أن
الحم في الخهىنُت قغٍ أؾاس ي ويماهت إلٖماٌ الحلىق ألازغي،ئط ئهه ًدُذ لؤلفغاص بلىعة ألافياع وآلاعاء باؾخلاللُت
والخٗبحر ٖنها بدغٍت،وللض ُطهغ الحم في الخهىنُت ألوٌ مغة في اللاهىن الضولي في ئَاع ؤلاٖالن الٗالمي لحلىق
ؤلاوؿان،خُث ّبحن وايٗى هظا ؤلاٖالن بىيىح يغوعة ئصعاج الحم في الخهىنُت يمً خلىق ؤلاوؿان وأهمُت الحم في
زهىنُت الاجهاالثٖ ،لى الىدى الظي قهضجه ألاٖماٌ الخدًحرًت لئلٖالن.
أػباب ادخُاض اإلاىطىق :هٓغا ألن الٗضًض مً ألافٗاٌ الٗاصًت التي ًلىم بها الصخو بكيل ًىمي جىُىي ٖلى
"اجهاٌ"،مشل ئعؾاٌ بغٍض ئلىترووي أو عؾالت ههُت،أو الضزىٌ ئلى خؿاب مهغفي أو البدث ًٖ مٗلىماث ٖلى
ؤلاهترهذ،أو الىنىٌ ئلى الخضماث الحيىمُت،و أن أي اجهاٌ عكمي ًىُىي ٖلى ئعؾاٌ بُاهاث شخهُت خىٌ الٗالم،وبٗض
حسجُل ٖضًض ؤلازتراكاث غحر اإلابرعة والغحر اللاهىهُت مً َغف الضوٌ ٖلى البُاهاث وؤلاجهاالث،وبما أن اإلاىيىٕ ًمـ
الحُاة الخانت لئلوؿان وخغمتها ،وان لؼاما ٖلُىا أن هلف ٖلى أهم الخلاعٍغ لحماًت وحٗؼٍؼ الحم في الخهىنُت في
الٗهغ الغكمي في جلغٍغ مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان في صوعجه . 28
وٖلى الغغم أن الحم في الخهىنُت مىهىم ٖلُه في مٗٓم اإلاٗاهضاث الضولُت وؤلاكلُمُت لحلىق ؤلاوؿان وفي
الٗضًض مً الضؾاجحر الىَىُت،ولىً ًجب فهم هُفُت جُبُم جلً الىهىم.
إشيالُت السضاػت :ما هي أبغػ الخُىاث وؤلاحغاءاث التي كامذ بها مىٓمت ألامم اإلاخدضة مً أحل خماًت وحٗؼٍؼ
الحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي ،زانت م٘ الخُىعاث اإلاخالخلت واإلادؿاعٖت في ْل البِات الغكمُت؟ وما هي آلازاع
الىاحمت ًٖ هظه ؤلاحغاءاث ؟.
مىهج السضاػت :ؾىف وٗخمض اإلاىهج الخدلُلي الىنفي ألهه ألاوؿب لئلخاَت باإلاىيىٕ مً ول حىاهبه مً زالٌ
جدلُل ألافياع اليلُت وججؼةتها وجدلُلها زم ئٖاصة جغهُبها مً حضًض  ،م٘ ؤلاؾخٗاهت باإلاىهج ؤلاؾخلغاتي في كغاءة الىهىم
اللاهىهُت الضولُت وجدلُلها
دؼت السضاػت  :اٖخمضها في هظه الضعاؾت ٖلى ملضمت جمهض للمىيىٕ وٖغى ًخًمً مبدشحن ازىحن هخٗغى في
اإلابدث ألاوٌ ؤلاَاع اإلافاهُمي للحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي،ووٗالج في اإلابدث الشاوي الحماًت اللاهىهُت الضولُت
للحم في الخهىنُت في ْل الخُىع الغكمي،زم زاجمت جخًمً بٌٗ ؤلاؾخيخاحاث والخىنُاث الخانت بالباخث.

 -1ؤلاػاضاإلافاهُمي للحم في الخصىصُت في اللصطالطكمي :
ئن مكيلت الخٗغٍف باإلافاهُم وجدضًضها ُ ،ح ُّ
ٗض مً اإلاكىالث ألاؾاؾُت في الخدلُل الاحخماعي ،ئط ئن حٗضص
الخٗغٍفاث ،وجضازلها للمفهىم الىاخض ًسلم ً
كضعا مً الايُغاب واللبـ ٖىض اؾخٗماٌ مشل هظه اإلافاهُم
بؿبب اعجباَه وجأزغه باألوؿاق الفىغٍت والخىُٓماث الاحخماُٖت وألاهماٍ الؿُاؾُت في فترة مُٗىت هظا مً
حهت،مً حهت أزغي ئن مفهىم خلىق ؤلاوؿان زً٘ للخمىٍه والتزًُف والخالٖب  ،بدُث أنبدذ له مٗان مسخلفت،
ووأهه مفهىم مُاَي ًمىً قضه ؛ لخدؿ٘ صاةغجه ،وٍمىً يمه لخىُبم أبٗاصه خؿب اإلاهالح والؿُاؾاث.
خلىق ؤلاوؿان مهُلح مغهب ًخيىن مً " خلىق " و " ئوؿان " ،وللخٗغف ٖلى هظا مفهىم الحم في الخصىصُت
بئكخباضه حم مً خلىق ؤلاوؿان :ال بض لىا أن هىضح مفغصاث هظا اإلاهُلح .
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ولهظا ؾىلف ٖلى مفهىم الحم بكيل مىيىعي وجأنُلي ؛ لىىُلم مً زالله ئلى الحم في الخهىنُت وهظا مً
زالٌ مُلبحن هما ًلي :
 -1.1اإلاضلىٌ اللغىي وؤلانُالحي للحم :
ؾىف هلىم في هظا اإلاُلب بضعاؾت الحم مً ػاوٍت اإلاضلىٌ اللغىي واإلاضلىٌ ؤلانُالحي في فغٖحن مخخالُحن :
 -1.1.1اإلاسلىٌ اللغىي للحم :اإلافطز في اللطبُت هى (الحم)  ،طس الباػل ،وهى بملنى الثابذ والىاحب
اإلالخض ي ،والجمم (حلىق) ،والفلل مىه ( َّ
حم) بملنى زبذ ووحبً،لاٌ ( :هى أحم به ) بملنى أحسض ،وٍلاٌ  ( :وان
ً
حلا له في ماٌ أبُه ) ؛ أي  :هصِبه  ،وحـه مً اإلااٌ،فالحم في اإلااٌ حلني الىصِب ،و(الحاكت) هي اللُامت ؛ ألنها
جفصل بالحم وجحم ول مجازٌ في زًً هللا بالباػل ؛ فخحله أي حغلبه  ،و( الحلُلت ) الى اكلت الثابخت التي جخؼابم
مم الى اكم اإلاىطىعي ،والجمم حلائم .
وٍمىً جلخُص مفهىم الحم مً دالٌ اإلالاوي آلاجُت:
 -1الحم مً أؾماء هللا كاٌ هللا حٗالى ُ ( :ز َّم ُ ُّز ْوا إ َلى ّّللا َم ْى َال ُه ُم ْال َح ّم ) ()1وكىله " َف َخ َل َالى َّ ُ
ّللا ْاإلاَ ِل ًُ ْال َح ُّم )() 2وفي
ِ
ض ِ
ِ
كىله حٗالى ( َشل ًَ ب َأ َّن َّ َ
ّللا ُه َى ْال َح ُّم )()3
ِ ِ
َ
َ
َ
َ
( ً َ َ َ ً َ َّ َ ْ ُ َّ َ ُ
الظاللت )( .)4
 -2الىاحب في كىٌ هللا ٖ -ؼ وحل  -ف ِطٍلا هسي وف ِطٍلا حم كلي ِهم
ْ
َ 5
ََ
ََ َ
 -3الهضق والُلحن هلىٌ هللا ٖ -ؼ وحل َ ( : -ب ْل أج ِْى ُاهم ِبال َح ِ ّم َو ِإ َّن ُه ْم لي ِاش ُبىن )( )
6
َ َْ
 -4الىهِب كىٌ هللا ٖ -ؼ وحل َ ( : -وفي َأ ْم َىاله ْم َح ٌّم ّل َّ
اْل ْح ُ
وم )( ).
ط
و
ل
ئ
ا
لؼ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ُّ
َ
هللا حٗالى،أو مً ِنفا ِج ِه ،وٍُلم
الشبىث
للحم في اللغت ٖضة مٗان ًغح٘ مٗٓمها ئلى
ِ
والىحىب،فالحم مً أؾماء ِ
ِ
َ
ٖلى ُ
الل ْغ ُ
ُ ْ ُ
آن ،وهى ي ُّض الباَل ،وهى ألامغ اإلاَ ْلط ُّي،ومً وٍُلم ٖلى َ
(والٗ ْض ٌُُ ْ ،
الشاب ُذ،
ِ
ِ
ِ ِ
وؤلاؾالم ،واإلااٌ،وا ِإلالً ،واإلاىحىص ِ
ِ
واله ْضق7فخلىٌَّ :
خم الص ي ُء خلا أي َ
وحب .
ِ
ومما ًلفذ الىٓغ أن اللغ َ
آن اؾخٗمل لفٓت َ
الحم وما اقخم منها للخىبُه ئلى ًىم اللُامت ،هما اؾخٗمله في بُان
الحلىق اإلاالُت للفلغاء ٖلى ألاغىُاء ؛ فالحاكت اؾم لُىم اللُامت ؾمُذ بظلً ألن فيها خىاق ألامىع ,والجم٘ ِخلاق
َ َّ َ َ
ُ
ًً ِفي أ ْم َى ِال ِه ْم َخ ٌّم
وخلىق  ,ومىه كىله حٗالى  " ":ولىً خلذ ولمت الٗظاب ٖلى اليافغًٍ "( ،) 8هما حاء اللغآن "وال ِظ
ُ
َم ْٗلىم"(،) 9فالحم في اللغآن طو مفهىم احخماعي وهى ٌؿدىض ئلى أؾاؽ صًجي مً ؤلاًمان بالغُب  ،وهظه هلُت فاعكت بحن
[ - 1ؾىعة ألاوٗام آلاًت ]62:
[ - 2ؾىعة َه آلاًت ]114:
[- 3ؾىعة الحج آلاًت .]6:
[- 4ؾىعة ألاٖغاف آلاًت . ]30:
[- 5ؾىعة اإلاإمىىن آلاًت ]90:
[- 6ؾىعة الظاعٍاث آلاًت ]19:
 - 7دمحم بً مىغم ابً مىٓىع ؤلافغٍلي اإلاهغي ،لؿان الٗغب،الجؼء  ، 10بحروث  ،صاع ناصع ،م ، 55ماصة خم.
 - 8ؾىعة الؼمغ  :آًت 71
 - 9ؾىعة اإلاٗاعج  :آًت 24
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أؾاؽ الحم في الفىغ الغغبي والفىغ ؤلاؾالمي ،وجُلم لفٓت الحم بمٗجى ؤلاخيام وؤلاجلان فخلىٌ :زىب ُم َّ
دلم ئطا وان
ُم َ
دىم اليؿُج(. ) 1
 -2.1.1اإلاسلىٌ الاصؼالحي للحم:

وفي انُالح الفلهاء وٖلماء ألانىٌ ُ
حٗغٍفاث مخٗضصة في ألفاْها  ,ئال أنها ولها جغح٘ ئلى اإلاٗجى اللغىي  ,فلض
ججض
ٍ

ٖغفه الجغحاوي 2بأهه " الحىم اإلاُابم للىاك٘ ،وهى ًُلم ٖلى ألاكىاٌ ،والٗلاةض ،واإلاظاهب باٖخباع اقخمالها ٖلى طلً
"(  ،)3وهظلً ٖغفه ٖبض الٗؼٍؼ البساعي هى مً ٖلماء أنىٌ الفله بلىله  ":الحم  :اإلاىحىص مً ول وحه الظي ال عٍب في
وحىصه "( ،)4وهظان الخٗغٍفان ال ًسغحان ًٖ اإلاٗجى اللغىي.
وكض ُٖ َجي الفلهاء املحضزىن بخٗغٍف الحم فٗغفىه بٗضة حٗغٍفاث بُنها ازخالفاث بؿُُت  .ومً طلً ما طهغه
الكُش ٖلي الخفُف خُث ٖغف الحم بأهه "ما وان مهلحت لها ازخهام بهاخبها قغٖا "( ،) 5فالحلىق مهالح ,
والكاعٕ الحىُم ال ًدمي ئال ما وان مهلحت ،وكض كُض الخٗغٍف الشبىث باكغاع الكاعٕ  ,خُث أن الحم في قغَٗت ؤلاؾالم
مىدت مً هللا حٗالى لٗباصه  ,وال ًىبشم ئال ًٖ ئعاصة الكاعٕ(.)6
وممً ٖغفه أًًا الشُر مصؼفى العضكا بلىله  ":ازخهام ًلغع به الكغٕ ؾلُت أو جيلُفا " ،ولٗل هظا
الخٗغٍف أصق مً ؾابله ألمغًٍ  :ألاوٌ أن ولمت ازخهام أصق مً ولمت مهلحت ،ألن الحم في الحلُلت ٖالكت بحن
.7

َغفحن جخًمً مهلحت  ,أما اإلاهلحت فهي الخحر  ،والشاوي إلاا في ولمت " ما " مً ئبهام( )

هى ما زبذ للشخص كلى ػبُل الادخصاص،وٍمىً حلطٍفه بأهه اإلاحزاث،أو اإلاصالح أو الحطٍاث التي ًخىكلها
الفطز  ،أو الجماكت مً اْلجخمم،أو مً السولت،وبما ًخفم مم ملاًحرهما  ,والحلىق مً وحهت هـط اللاهىن؛هي
ً
جحلُلا إلاصلحت له ٌلترف بها اللاهىن
الؼلؼت التي ًذىلها اللاهىن لشخص؛لخمىُىه مً اللُام بأكماٌ ملُىت
،هما ًمىً حلطٍفها كلى أنها اإلالاًحرألاػاػُت التي ال ًمىً للبشطأن ٌلِشىا مً زونها بىطامت هبشط.
إن حلىق ؤلاوؼان هي  :أػاغ الحطٍت واللسالت والؼالم  ,وإن مً شأن جفلُلها واحترامها  ،أن ًدُح إميان
جىمُت الفطز واْلجخمم جىمُت واملت.
أما ًٖ زهاةو هظه الحلىق فهي ٖلى الىدى الخالي :

 - 1ؾىعة اإلاٗاعج  :آًت 24
 - 2الجغحاوي ٖلي بً دمحم بً ٖلي،الخٗغٍفاث ،الجؼء  ،01بحروث ،صاع الىخاب الٗغبي  ،الُبٗت ألاولى 1405 ,هـ ،م120
 - 3دمحم بً مىغم ابً مىٓىع ؤلافغٍلي اإلاهغي ،لؿان الٗغب،الجؼء  ، 10بحروث  ،صاع ناصع ،م ، 55الفحروػ أباصي ،اللامىؽ املحُِ الجؼء ،01
،بحروث،مإؾؿت الغؾالت ،م , 110دمحم بً أبي بىغ بً ٖبض اللاصع الغاػي،مسخاع الصحاح ،الجؼء ، 1بحروث ،مىخبت لبىان ،1986،م , 62أبى
الؿٗاصاث اإلاباعن بً دمحم الجؼعي  ،النهاًت في غغٍب ألازغ ،الجؼء ، 01بحروث ،اإلاىخبت الٗلمُت 1339 ،هـ ،م. 75
ٖ - 4بض الٗؼٍؼ بً أخمض بً ٖالء الضًً البساعي  -هكف ألاؾغاع ٖلى أنىٌ البزصوي،الجؼء ، 4صاع الىخاب ؤلاؾالمي ،صون َبٗت ،صون ؾىت َب٘–م
. 127
ٖ - 5لي الخفُف ،الخهغف ؤلاهفغاصي وؤلاعاصة اإلاىفغصة بدث ملاعن ،اللاهغة ،صاع الفىغ الٗغبي،الُبٗت ألاولى  ، 2009،م 10
 - 6دمحم وُٗم ًاؾحن ٖبضالؿالم ئبغاهُم،هٓغٍت الضٖىي بحن الكغَٗت ؤلاؾالمُت وكاهىن اإلاغافٗاث اإلاضهُت والخجاعٍت ،ألاعصنَ ،بٗت وػاعة ألاوكاف

والكإون واإلالضؾاث ؤلاؾالمُت ألاعصهُت ،1972،م 107
 - 7دمحم وُٗم ًاؾحن ،هٓغٍت الضٖىي ،اإلاغح٘ هفؿه  ،م 109
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 ئن هظه الحلىق ملً للىاؽ بدىم وىنهم بكغا  ،وال ًمىً اهتزاٖها . الٗاإلاُت فهي ال جفغق بحن البكغ ٖلى أؾاؽ الٗىهغ أو الجيـ أو الضًً أو الغأي الؿُاس ي أو غحرها . أن هظه الحلىق غحر كابلت للخجؼةت أو ؤلاؾلاٍ .ولضي فلهاء اللاهىن هجض للحم ٖضة حٗغٍفاث مخلاعبت اإلاٗجى ،منها " كضعة أو ؾلُت زىلها اللاهىن لصخو مً
ألاشخام في هُاق مٗحن مٗلىم " ،وَٗترى ٖلُه بأن اللضعة أو الؿلُت لِؿذ خلُلت الحم ،ولىنها بٌٗ مًمىن
خلُلخه ،وهي الٗالكت اإلاٗترف بها قغٖا ،وهظه الٗالكت كض جسىٌ ناخبها كضعة وكض ال جسىله ،وإهما جغجب جيلُفا ٖلى
َغف إلاهلحت َغف آزغ().1
 -2.1مفهىم الحم في الخصىصُت في اللصطالطكمي :
في ٖام 1361م نضع أوٌ كغاع كًاتي ًجحز اٖخلاٌ اإلاخىهخحن،وفي ٖام  1765كام اللاض ي ؤلاهجلحزي "اللىضز
وامحرون" بغفٌ َلب مً الكغَت باكخدام مجزٌ أخض اإلاىاَىحن ومهاصعة أوعاكه ،وهخب في مٗغى مظهغة اللغاع "
ًمىىىا اللىٌ بشلت بأهه ما مً كاهى ٍن في هظه البالص ٌٗظع هإالء فُما ًلىمىن به،وإن وان ألامغ هظلً،فان طلً
ؾُٗهف بيل أؾباب الُمأهِىت في هظا املجخم٘،خُث أن ألاوعاق هي ألاقُاء ألاٖؼ ئلى أهفؿىا هدً البكغ”.
اكترن مفهىم الخهىنُت ٖبر جُىعه في اإلاغاخل املخخلفت بفىغة الحغٍت،ففي ٖام  1890وضح اللاض ي ألامغٍيي
"لىَؽ بطاهسٌؽ" أن الخهىنُت هي “ جغن اإلاغء وقأهه”،وبأن الخهىنُت هي أٖؼ الحغٍاث في املجخمٗاث
الضًملغاَُت،وبأهه ًغي بأهه ًجب لحٓها في الضؾخىع،وفي ٖام  1967في هخابه خىٌ الخهىنُت والحغٍت،هخب "أالن
وَؼتن" بأن الخهىنُت هي عغبت ألاشخام بأن ًسخاعوا بملء خغٍتهم الٓغوف التي ًخم بمىحبها الىكف ًٖ أهفؿهم,
ومىاكفهم،وؾلىههم لآلزغًٍ"(.).2
أما البرإلااوي ؤلاهيلحزي "وٍلُام بِذ" فلض هخب ًٖ خم ؤلاوؿان بالخهىنُت ًلىٌ ” ًمىً ألفلغ الغحاٌ في هظه
ً
البالص أن ًخدضي مً مجزله ول كىي الٗغف،كض ًيىن هظا اإلاجزٌ هكاً،ترهذ ؾلفه،وكض ًضزله اإلاُغ وكض جضزله الغٍاح,
لىً ملً ئهيلترا ال ٌؿخُُ٘ الضزىٌ ئلُه ,ولً حؿخُُ٘ ول كىاجه احخُاػ ٖخبت هظا البِذ آلاًل للؿلىٍ"(.)3
جلً ؤلاعهاناث كضمذ إلاا أحى بٗضها لدكغَ٘ الخهىنُت هدم مىدؿب لئلوؿان في وَىه،والخلا ٖلى مؿخىي
الٗالم .
هىان كسة مصؼلحاث جسٌ كلى شاث اإلالنى  ،فىجس مصؼلحاث جخيلم كً الحم في الخصىصُت وهىان مً
جخيلم كً الحُاة الخاصت ،وأدطي كً الحُاة الحمُمُت ،والبلع آلادط كً اللعلت( ،)4وكلى هصا ألاػاغ جحسًسا
وحب أن ًىصب مفهىم الحم في الخصىصُت كلى لفف واحس مخفم كلُه ًلم ألافياض اإلاشدخت ،شلً أن جىحُس

ٖ - 1لىان ٖبض الىغٍم  ،الىؾُِ في اللاهىن الضولي الٗام  ،الىخاب الشالث خلىق ؤلاوؿان  ،مىخبت صاع الشلافت ٖ،مان  ،2010، 1ٍ ،م 110
 - 2ممضوح زلُل بدغ ،خماًت الحُاة الخانت في اللاهىن الجىاتي ،صعاؾت ملاعهت ،اللاهغة ،صاع النهًت الٗغبُت،الُبٗت ، 1983، 01م 67
 - 3ممضوح زلُل بدغ  ،خماًت الحُاة الخانت في اللاهىن الجىاتي ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .68
ٖ - 4فُفي وامل ٖفُفي ،حغاةم الىمبُىجغ وخلىق اإلاإلف واإلاهىفاث الفىُت ،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت ،بحروث ،2003 ،م244
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اإلافاهُم في أي مجاٌ ٌؼهل كملُت الخحلُل وبىاء ألافياض ،ومً زمت وطم صُغ مىحسة جىىن كلى أػاػها
اإلافاهُم(.)1
وللس كالجذ غالبُت السضاػاث مىطىق الحم في الخصىصُت جحذ كىىان الحم في احترام الحُاة الخاصت أو
حطمت الحُاة الخاصت ،وهى أوٌ مصؼلح ؿهط به الحم،و اضجبؽ بالفهم والخصىض الصي وان ػائسا ،وهى أن ػىً
ؤلاوؼان وكللخه الحصِىت التي جحمي حُاجه الخاصت مً الاهتهان ،وكس واهذ حل زػاجحر السوٌ مذخصطة كلى
مـهطًٍ لهصا الحم هما حطمت اإلاؼىً وػطٍت اإلاطاػالث ،مما حلل مصؼلح الحُاة الخاصت جطجبؽ بأنها جلً
الحُاة التي ًماضػها ألافطاز في ألاماهً الخاصت.
وللس وان اللاهىن في فطوؼا ػباكا للكتراف بهصا الحم ،ملخمسا مصؼلح الحم في الحُاة الخاصت مؼدىسا
كلى ملُاض اإلايان،ملخبرا أن الحُاة الخاصت جمثل ألاحسار التي جسوض دلف حسضان اإلاجزٌ ،وهى ما ًؤهس أن مصؼلح
الحم في الحُاة الخاصت مطجبؽ باإلايان أهثرمً الشخص(.)2
وبلس الخؼىضاث الطكمُت والخىىىلىحُت الحاصلت في اللالم مً دالٌ حمم وجذعًٍ وجبازٌ وهلل البُاهاث
الشخصُت ،باث اللالم ٌلخمس كلى البِئت الطكمُت ،وهى ما غحر اإلافهىم مً الحُاة الخاصت إلى الخصىصُت ،وهصه
ألادحرة جطجبؽ بالشخص أهثرمً اإلايان(.)3
وكلى هصا ألاػاغ جحسًسا فئن اللاهىن ٌؼعى لحماًت ألاخشخاص ،فالخصىصُت هي التي حؼبغ الحماًت كلى
اإلايان ػىاء وان كاما أو داصا ،فاإلاهم هي الحالت التي ًىىن كليها الشخص ليي ًخمخم بالحماًت اللاهىهُت،وهى ما
أدص به اإلاشطق الجعائطي مً دالٌ اإلاطػىم الدشطَعي اإلاخللم باإلاىـىمت الاحصائُت( )4حُث بحن أن الخصىصُت
مطجبؼت بالىكائم والخصطفاث مً دالٌ اإلاازة )(24مً شاث اإلاطػىم "ال ًحم للمصلحت اإلاؤجمىت أن جىشف أو جيشط
اإلاللىماث … ولها كالكت بالحُاة الشخصُت واللائلُت وكلى اللمىم الىكائم والخصطفاث الخصىصُت”…
وهىان كسًس السوٌ ًطبؼىن بحن مفهىم الخصىصُت ومفهىم حماًت البُاهاث ،وهى ما ًظم الخصىصُت
طمً إػاض الحم في حماًت البُاهاث الخاصت،وفي داضج هؼاق هصا اإلافهىم فئن الخصىصُت ؿهطث هىػُلت لخحسًس
الخؼىغ الفاصلت بحن حم الفطز اإلاؼلم وبحن حم اْلجخمم بالخلطض لشؤوهه،هما إكخمسث أهـمت كاهىهُت أدطي
بأن الخصىصُت هي الحطٍت في مىاحهت ول اهتهان(.)5
إن هصا الخباًً الحاصل وان وضاء وشىء اللسًس مً اإلافاهُم التي واهذ إما جخىػم في جحسًس مفهىم
الخصىصُت إلى زضحت اكتران الفىطة بالحطٍت كمىما،وإما جلىم بالخظُِم مً هؼاق الخصىصُت لخىىن لسي
 - 1بً ؾُٗض نبرًىت ،خماًت الحم في خغمت الحُاة الخانت في ٖهض الخىىىلىحُا،عؾالت صهخىعاه ،جسهو كاهىن صؾخىعي ،حامٗت الحاج لخًغ،
باجىت ،2015-2014 ،م10
 - 2بً خُضة دمحم ،الحم في الخهىنُت في الدكغَ٘ الجؼاةغي (صعاؾت ملاعهت) ،عؾالت ماحؿخحر ،جسهو خلىق وخغٍاث ،الجامٗت الافغٍلُت الٗلُض
أخمض صعاًت ،اصعاع ،2010-2009 ،م23
 - 3خؿام الضًً وامل ألاهىاوي ،الحم في اخترام الحُاة الخانت والحم في الؿمٗت ،ص.ص ،اللاهغة ،3ٍ ،م.118
 - 4اإلاغؾىم الدكغَعي عكم  ،01-94اإلاإعر في  15حاهفي  ،1994اإلايكىع في الجغٍضة الغؾمُت الجؼاةغٍت الٗضص  ،03اإلاإعزت في  16حاهفي  ،1994اإلاخٗلم
باإلاىٓىمت الاخهاةُت.
 - 5أؾامت ٖبض هللا كاًض ،الحماًت الجىاةُت للحُاة الخانت وبىىن اإلاٗلىماث ،صاع النهًت الٗغبُت ،اللاهغة ،1992 ،2ٍ ،م.11
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البلع بملنى الخصىصُت اإلاازًت التي ال حلني أهثر مً حم اللعلت ،وإما جمخس الخصىصُت اإلالىىٍت لدشمل
الؼطٍت ،أو جدؼم ليافت مـاهط الخسدل فخىىن الحم اللام في الؼُؼطة كلى اإلاللىماث الشخصُت،الحم في اللعلت
والؼطٍت في أن ًترن الشخص وحُسا(. )1
إن فىطة مفهىم الحم في الخصىصُت فىطة مطهت جحىمها ملاًحر وجلالُس اْلجخمم،فيل فطز ًطغب في الاحخفاؾ
بجعء مً حُاجه و أفياضه،و اهفلاالجه و أوشؼخه الخاصت لىفؼه بلُسا كً حب اػخؼالق آلادطًٍ،وهصه ألاشُاء
جخؼىضوجخغحرباػخمطاضمً مجخمم آلدط.
وفي ألادحر هذلص أن الفطق بحن الحم في الحُاة الخاصت وبحن الحم في الخصىصُت في أن اإلاصؼلح ألاوٌ ًمثل
الجاهب اإلاازي هحطمت اإلاؼىً وحطمت اإلاطاػالث ،أما مصؼلح الخصىصُت ًمثل غالبا اإلاـاهط اإلالىىٍت واْلحاززاث
الشخصُت واإلاياإلااث الهاجفُت.
ٖلى الغغم مً وحىص حٗغٍفاث جسخلف مً بلض آلزغ للخهىنُت،ئال أهه ًمىً اللىٌ بأن الخهىنُت هي عؾم
الحضوص التي جىٓم كضعة املجخم٘ ٖلى الخضزل في خُاة الفغص ,وهي طاث وحىه أعبٗت:
أ-دصىصُت اإلاللىماث :وهي حٗجى بىي٘ اللىاٖض التي جىٓم حم٘ اإلاٗلىماث الصخهُت وجضاولها والبُاهاث اإلاالُت
أو الصحُت للصخو .
ب-دصىصُت الجؼس:وحٗجي خماًت ألاشخام مً الخضزل الفحزًاتي مشل ئحباعهم ٖلى حٗاَي أصوٍت مُٗىت أو
الخًىٕ لفدىناث حؿىؽ ألاؾىان مشال صون مىافلتهم.
ج-دصىصُت الاجصاالث والخىاصل:والتي حكمل زهىنُت وأمً اإلاغاؾالث مشل البرًض ؤلالىترووي والاجهاالث
الهاجفُت و أقياٌ الخىانل ألازغي
ز-دصىصُت الححزاإلاياوي:والتي حكحر ئلى الخضزل في الححز الظي ٌكغله ؤلاوؿان همجزله أو ميان ٖمله .

 -2الحماًت اللاهىهُت السولُت للحم في الخصىصُت في ؿل الخؼىضالطكمي :
حكيل خماًت الحم في الخهىنُت لئلوؿان حىهغ الحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت،ألن بضونها ال وؿخُُ٘ الخدضر
ًٖ الحلىق زانت أن خلىق ؤلاوؿان ال جلبل الخجؼةت أو الخىاػٌ،وَٗخبر هظا الحم ألاؾاؽ الظي جيبجي ٖلُه الحلىق
القخماله ٖلى اإلاٗلىماث والبُاهاث والهىع والاجهاالث هما ًىضعج مٗه الحم في الحغٍت والخٗبحر ،وبٗض الاٖخضاءاث
اإلاخىغعة ٖلُه مً َغف الؿلُاث في الضوٌ زانت في ٖهغ الغكمىت ،جم جىفحر وحٗؼٍؼ الحماًت اللاهىهُت الضولُت للحم
في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي ،وهى ما ؾىف هخٗغى له في زالزت مُالب جفهُال ،وٗالج في اإلاُلب ألاوٌ هماطج
خماًت الحم في الخهىنُت في الدكغَٗاث الىَىُت للضوٌ،أما اإلاُلب الشاوي فىلف ٖلى الحماًت اللاهىهُت اإلالغعة مً
مىٓمت ألامم اإلاخدضة للحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي،واإلاُلب الشالث وٗغج ٖلى الحم في الخهىنُت مً
مىٓىع جلغٍغ مجلـ خلىق ؤلاوؿان في الٗهغ الغكمي ،هما ًلي :
 -1.2هماشج حماًت الحم في الخصىصُت في اللصطالطكمي في الدشطَلاث الىػىُت للسوٌ:

 - 1أؾامت ٖبض هللا كاًض ،الحماًت الجىاةُت للحُاة الخانت وبىىن اإلاٗلىماث،اإلاغح٘ هفؿه ،م.11
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هجض في كىاهحن ول الضوٌ جلغٍبا َ
مىاص جخدضر ًٖ الخهىنُت وجلغ بها هدم أؾاس ي،وهي في خضها ألاصوى جًمً
ً
زهىنُت اإلاؿىً واإلاغاؾالث،لىً الضؾاجحر التي صوهذ خضًشا في صوٌ مشل حىىب ئفغٍلُا أو هىغاعٍا،ال خٓذ مىاصا
ً
زانت جخٗلم بسهىنُت البُاهاث الصخهُت والىنىٌ ئليها أو الخدىم بها،لىً الىشحر مً الضؾاجحر اللضًمت مشل
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت والهىض ال جخًمً مىاص نغٍدت خىٌ الخهىنُت،ئال أن املحاهم وعحاٌ اللاهىن وحضث
ئقاعاث لها في مىاص أزغي مً اللاهىن،هظلً فان الىشحر مً الضوٌ ؾٗذ زالٌ الٗلىص ألازحرة لخُىٍغ كىاهُنها بما
ًخالءم م٘ اإلاٗاهضاث واإلاىازُم الضولُت اإلاخٗللت بالخهىنُت والتي وكٗذ ٖليها وأنبدذ ملؼمت بها مشل اإلاُشاق الضولي
خىٌ الحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت.
وفي الؿبُٗيُاث مً اللغن اإلاىهغم،بضأث الضوٌ في بلإ هشحرة مً الٗالم بىي٘ حكغَٗاث جبخغي خماًت
الخهىنُت الفغصًت،وهلمـ الُىم خغهت ٖامت خىٌ الٗالم حؿعى لخبجي كىاهحن قاملت خىٌ الخهىنُت جً٘ ئَاعا
ٖاما للحماًت،حٗخمض في حلها ٖلى ؤلاَاع الظي كضمخه مىٓمت الخىمُت والخٗاون الاكخهاصي في أوعوبا في الٗام ،1995
وإصعاوا مىه لللهىع اإلالمىؽ في صوٌ ألاًٖاء ،كام الاجداص ألاوعوبي بانضاع مغؾىم ًًمً إلاىاَىُه الحم في خماًت
أوؾ٘ لبُاهاتهم،وأنبذ هظا اإلاغؾىم هى اإلاُٗاع لىي٘ حكغَٗاث مدلُت في صوٌ الاجداص لخدلُم غاًخه(. ).1
وإطا عحٗىا ئلى اإلاكغٕ الجؼاةغي فىجضه ًىو في الخٗضًل الضؾخىعي عكم  01-16اإلاإعر  06ماعؽ  2016خُث حاء
في اإلااصة  47بلىله " ليل شخو الحم في خماًت خُاجه الخانت وقغفه"،وهو في الفلغة  02مً هفـ اإلااصة " ليل
شخو الحم في ّ
ؾغٍت مغاؾالجه واجهاالجه الخانت في أي قيل واهذ" هما ًًُف في الفلغة  03بلىله" .ال مؿاؽ
ّ
بالحلىق اإلاظوىعة في الفلغجحن ألاولى والشاهُت ئال بأمغ مٗلل مً الؿلُت اللًاةُتٌٗ ،.اكب اللاهىن ٖلى ول اهتهان لهظه
الحلىق "وأهض اإلاكغٕ الجؼاةغي في الفلغة  04جمؿىه بدماًت خم الخهىنُت في الٗهغ الغكمي مً زالٌ خماًت
اإلاُُٗاث الصخهُت بلىله "خماًت ألاشخام الُبُُٗحن في مجاٌ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي زم
أؾاس ي ًًمىه اللاهىن وَٗاكب ٖلى اهتهاهه"، 2هما حغم اإلاكغٕ الجؼاةغي في كاهىن الٗلىباث وخمى الحم في
الخهىنُت ومى٘ أي مؿاؽ بدغمت الحُاة الخانت لؤلشخام بأي جلىُت واهذ فٗلى ؾبُل اإلاشاٌ ال الحهغ هجضه
ٌٗخبر نغاخت "أن املحاصزاث الصخهُت ونىعة الصخو مٓهغًٍ أؾاؾحن للحم في الخهىنُت" ،وطلً خماًت إلاا
ًضوع مً خضًث وما ًخسظه الصخو مً أويإ اٖخماصا ٖلى أهه ال ًُل٘ ٖلُه أخض،وٖلى هظا ألاؾاؽ جدضًضا،يبِ
اإلاكغٕ أقياٌ الاٖخضاء ٖلى ألاخاصًث الصخهُت والؿغٍت ،وهظا مً زالٌ هو اإلااصة  303مىغع الفلغة ألاولى مً كاهىن
الٗلىباث الجؼاةغي عكم ،23-06خُث أهه "ٌٗخبر أن الخلاٍ أو حسجُل مياإلااث أو أخاصًث زانت أو ؾغٍت أو نىعة
لصخو في ميان زام،بغحر ئطن ناخبها أو عياه حىدت ٌٗاكب ٖليها بالحبـ بمضة ال جؼٍض ًٖ ؾىت"،3وللض أُٖى
ٖ - 1بض اللُُف الهمُم ،ئخترام الحُاة الخانت الخهىنُت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت واللاهىن اإلالاعن،صاع ٖماع ٖ ،مان ،2004 ،01ٍ،م.165
- 2المرسىم الرئبسي  251/20مؤرخ  15سبتمبر  2020يتضمه استدعبء الهيئت الىبخبت إلستفتبء مشروع تعديل الدستىر  ،ج ر ،رقم 54
الصبدرة ، 2020/09/16ص .13

 - 3اإلااصة  303مىغع(اللاهىن ضكم  23-06اإلاؤضخ في  20زٌؼمبر ٌٗ )2006اكب بالحبـ مً ؾخت ( )6أقهغ ئلى زالر ( )3ؾىىاث وبغغامت مً  50.000صج
ئلى  300.000صج ،ول مً حٗمض اإلاؿاؽ بدغمت الحُاة الخانت لؤلشخام ،بأًت جلىُت واهذ وطلً
 – 1بالخلاٍ أو حسجُل أو هلل مياإلااث أو أخاصًث زانت أو ؾغٍت ،بغحر ئطن ناخبها أو عياه،
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اإلاكغٕ الجؼاةغي للمٗخضي ٖلُه في خم مً الحلىق اإلاالػمت لصخهِخه،الحم في َلب وكف هظا ؤلاٖخضاء والخٗىٌٍ
ٖما ًيىن كض لحله مً يغع َبلا للماصة  47مً اللاهىن اإلاضوي. 1
وٍخطح لىا حلُا بأن اإلاكغٕ الجؼاةغي اجسظ مُٗاع زهىنُت املحاصزاث يابُا ال جخدلم صوهه حغٍمت الاٖخضاء
ٖلى الحم في الخهىنُت،فالٗبرة لِؿذ بدماًت اإلايان وإهما بُبُٗت الىاكٗت أو املحاصزت،فدماًت اللاهىن جمخض لدكمل
اإلاياإلااث وول خضًث زام أو ؾغي ولى وان كض أحغي في ميان ٖام.
وفي ْل الخٗضي ٖلى الخهىنُت الغكمُت كام اإلاكغٕ الجؼاةغي بؿً كاهىن  07-18اإلاإعر ً 10ىهُى 2018
،الخام بدماًت ألاشخام الُبُُٗحن في مجاٌ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي،2خُث هو في ماصجه الشاهُت
ٖلى "ًجب أن جخم مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي،مهما وان مهضعها أو قيلها،في ئَاع ئخترام الىغامت
ؤلاوؿاهُت والحُاة الخانت والحغٍاث الٗامت وأال جمـ بدلىق ألاشخام وقغفهم وؾمٗتهم ". 3
وهىان أعبٗت هماطج أؾاؾُت حٗخمضها الضوٌ في الٗالم لحماًت وحٗؼٍؼ الحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي وهي
والخالي :
أ  -/الىمىشج الدشطَعي الشامل :هما هى الحاٌ في هىضا والىشحر مً صوٌ الاجداص ألاوعبي،خُث جيص ئ الضولت
مىهبا زانا بمىْف هبحر مؿإوٌ ًٖ الخهىنُت وجُبُم اللىاهحن التي جدميها،وَؿمى ٖاصة مفدل أو مؿإوٌ
الخهىنُت  ،وٍمخض ٖمله ئلى الخدلُم في الاهتهاواث وإصاعة الٗالكاث م٘ الضوٌ ألازغي فُما ًخٗلم باإلاىيىٕ.
ب  -/الىمىشج اللؼاعي :هما هى الحاٌ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت خُث جهضع كىاهحن جىٓم الخهىنُت في
كُاٖاث مُٗىت مشل الخهىنُت اإلاهغفُت وزهىنُت البُاهاث الصحُت،لىً ال ًىحض ئَاع كاهىوي قامل لحماًت
الخهىنُتً ،ترن هظا ألامغ سغغاث هشحرة ال حؿخُُ٘ هظه اللىاهحن الجؼةُت ؾضها .
ج  -/الىمىشج الدشطَم الصاحي :خُث ًترن ألامغ للكغواث الخانت بمجاٌ ؤلاجهاالث والخىىىلىحُا والغكمىت
ٖالُت اإلاؿخىي التي جلضم الخضماث املخخلفت بىي٘ مٗاًحر لحماًت زهىنُت مؿخسضميها،وهي ٖاصة مٗاًحر غحر وافُت .
ص  -/الىمىطج الظي ٌٗخمض ٖلى اإلاؼخذسم أو الفغص في خماًت زهىنِخه وبُاهاجه ومٗلىماجه :وهى مؿخسضم
ؤلاهترهذ مشال ًمىً أن ًىْف ٖضص مً الخلىُاث وألاصواث لحماًت بُاهاجه،لىً الشلت بهظه البُاهاث وفٗالُتها وإمياهُت
خماًت ول البُاهاث أمغ ًبلى مشاع قً وحؿاؤٌ(.)4

 – 2بالخلاٍ أو حسجُل أو هلل نىعة لصخو في ميان زام ،بغحر ئطن ناخبها أو عياه.
ٌٗاكب ٖلى الكغوٕ في اعجياب الجىدت اإلاىهىم ٖليها في هظه اإلااصة بالٗلىباث طاتها اإلالغعة للجغٍمت الخامت.
وًٍ٘ نفذ الطحُت خضا للمخابٗت الجؼاةُت.كاهىن عكم  23-06مإعر في  20صٌؿمبر ،2006ج ع ،عكم ،84الهاصعة ٌٗ، 2006/12/24ضٌ و ًخمم ألامغ
عكم  156-66اإلاإعر في ً 8ىهُى  1966و اإلاخًمً كاهىن الٗلىباث.
- 1األمر رقم  58/75مؤرخ  26سبتمبر  1975يتضمه القبوىن المدوي،ج ر ،رقم، 78الصبدرة ،1975/09/30ص.992
 - 2كاهىن  07-18اإلاإعر ً 10ىهُى ، 2018الخام بدماًت ألاشخام الُبُُٗحن في مجاٌ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي ،ج ع ،عكم 34

،الهاصعة في ً 10ىهُى ،2018
 - 3كاهىن  07-18اإلاإعر ً 10ىهُى  ،2018اإلاغح٘ هفؿه ،م .12
ٖ - 4بض اللُُف الهمُم ،ئخترام الحُاة الخانت الخهىنُت ،في الكغَٗت ؤلاؾالمُت واللاهىن اإلالاعن،اإلاغح٘ الؿابم،م166
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جىو صؾاجحر أهثر مً  130صولت ٖلى مىاص خىٌ خماًت الخهىنُت في ول مىُلت في الٗالم،وَٗض خم خماًت
البُاهاث الخانت أهثر ٖىانغ الخهىنُت أهمُت .
هىان أهثر مً ماةت صولت جمخلً حكغَٗاث زانت بدماًت البُاهاث،وٖلى الغغم مً طلً،فان الغكابت جفغى ٖلى
اإلاىاَىحن صون اخترام لخلً اللىاهحن .
مً زالٌ ما ؾبم ٖغيه مً هماطج ومً زالٌ ؤلازخالالث اإلاسجلت في الضوٌ خىٌ خماًت الحم في الخهىنُت في
الٗهغ الغكمي،هلترح جبجي ئصعاج الحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي في وافت صؾاجحر الضوٌ باٖخباعه أؾمى وزُلت في
الضولت،والىو ٖلُه في كاهىن زام،وإصعاحه في كىاهحن الٗلىباث للضوٌ بدكضًض الٗلىبت ٖلى مً ٌٗخضي ٖلى هظا
الحم،وبسهىم الىماطج التي اٖخمضتها الضوٌ هغي أن ول همىطج ًدخىي ٖلى اًجابُاث وؾلبُاث ،لظا هغي يغوعة لى
أن اإلاكغٖحن في الضوٌ ًلىمىن بدبجي الىمىطج املخخلِ والظي ًجم٘ بحن وافت الىماطج اإلالضمت ؾابلا،و هظا لخالفي
الخلل وإُٖاء هظا الحم ما ٌؿخدله زهىنا في ْل الخُىع الحانل في الخىىىلىحُا والخٗضًاث الهاعزت ٖلُه .
 -2.2الحماًت اللاهىهُت اإلالطضة مً مىـمت ألامم اإلاخحسة للحم في الخصىصُت في اللصطالطكمي:
وبٗض أن أٖغبذ الضوٌ ألاًٖاء وغحرها مً الجهاث طاث اإلاهلحت ًٖ كللها ئػاء ألازغ الؿلبي لهظه اإلاماعؾاث
الغكابُت ٖلى خلىق ؤلاوؿان،اٖخمضث الجمُٗت الٗامت في 18صٌؿمبر ،2013صون جهىٍذ اللغاع  167/68بكأن الحم
في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي.
ً
وأهضث الجمُٗت في هظا اللغاع ،الظي اقترهذ في جلضًمه  57صولت ًٖىا،أن خلىق ألاشخام زاعج الفًاء
ً
ؤلالىترووي ًجب أن جدٓى بالحماًت أًًا في الفًاء ؤلالىترووي،وأهابذ بجمُ٘ الضوٌ أن جدترم وجدمي الحم في
الخهىنُت في الاجهاالث الغكمُت،وأهابذ هظلً بجمُ٘ الضوٌ أن حؿخٗغى ئحغاءاتها ومماعؾاتها وحكغَٗاتها اإلاخٗللت
بمغاكبت الاجهاالث واٖترايها وحم٘ البُاهاث الصخهُت،مكضصة ٖلى خاحت الضوٌ ئلى يمان جىفُظ التزاماتها بمىحب
ً
ً
ً
اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان جىفُظا وامال وفٗاال.
وَلبذ الجمُٗت الٗامت في هفـ اللغاع الؿالف الظهغ عكم  ،167/68ئلى مفىيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لحلىق
ؤلاوؿان،أن جلضم ئلى مجلـ خلىق ؤلاوؿان في صوعجه الؿابٗت والٗكغًٍ وإلى الجمُٗت الٗامت في صوعتها الخاؾٗت
ً
والؿخحن جلغٍغا ًٖ خماًت الخهىنُت وحٗؼٍؼها في ؾُاق اإلاغاكبت الضازلُت والخاعحُت و/أو اٖتراى الاجهاالث
الغكمُت وحم٘ البُاهاث الصخهُت،بما في طلً ٖلى هُاق حماعي،وأن جضعج فُه آعاء وجىنُاث،لخىٓغ فُه الضوٌ
ألاًٖاءُ ،وٍ َّ
لضم هظا الخلغٍغ بىاء ٖلى طلً الُلب،وخؿب الخيلُف الهاصع بمىحب اللغاع ،167/68ؾخلضم اإلافىيُت
ً
أًًا الخلغٍغ ئلى الجمُٗت الٗامت في صوعتها الخاؾٗت والؿخحن.
وأهضث الجمُٗت الٗامت مً حضًض ٖلى الحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي في كغاعها عكم  166/69في
18صٌؿمبر ،2014بكأن الحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي ،وللض خشذ الضوٌ ٖلى ما ًلي :
أ- /أن جدترم وجدمي الحم في الخهىنُت ،بما في طلً في ؾُاق ؤلاجهاالث الغكمُت
ب -/أن جخسظ ما ًلؼم مً جضابحر لىي٘ خض إلهتهاواث جلً الحلىق ،وان حٗمل ٖلى تهُات الٓغوف الىفُلت
بالحُلىلت صون خضور هظه ؤلاهتهاواث
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ج-/أن حُٗض الىٓغ في ئحغاءاتها ومماعؾاتها وحكغَٗاتها اإلاخٗللت بمغاكبت ؤلاجهاالث واٖترايها وحم٘ البُاهاث
الصخهُت ٖلى هُاق واؾ٘ وطلً بهضف جأهُض الحم في الخهىنُت ًٖ َغٍم يمان جىفُظ حمُ٘ ؤلالتزاماث اإلاترجبت
ٖليها بمىحب اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان جىفُظا وامال وفٗلُا.
وكضمذ مفىيُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لحلىق ؤلاوؿان بخاعٍش  24فبراًغ ،2014مغاُٖت في طلً اللغاع
ً
ً
ٖ،167/68غيا عةِؿُا في خللت صعاؾُت للخبراء بكأن "الحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي" ،قاعهذ في عٖاًتها
أإلااهُا والبراػٍل وؾىَؿغا ولُسخيكخاًً واإلاىؿًُ والجروٍج والىمؿا،وَؿغتها أواصًمُت حىُف لللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
وخلىق ؤلاوؿان.
وفي الفترة مً هىفمبر  2013ئلى ماعؽ  ،2014أقغهذ اإلافىيُت ،حامٗت ألامم اإلاخدضة في مكغوٕ بدثي ًٖ جُبُم
اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان ٖلى الىٓم الىَىُت التي حكغف ٖلى اإلاغاكبت الغكمُت الحيىمُت،وحٗغب اإلافىيُت ًٖ
امخىانها للجامٗت ،وجلغ بمؿاهمتها اإلاىيىُٖت الغةِؿُت في ئٖضاص هظا الخلغٍغ مً زالٌ اإلاكغوٕ البدثي.
ً
وحهذ اإلافىيُت في  27فبراًغ ،2014في ئَاع مكاوعة مفخىخت،اؾخبُاها ئلى الضوٌ ألاًٖاء ًٖ َغٍم بٗشاتها
الضاةمت في حىُف وهُىٍىعن؛ واإلاىٓماث الضولُت وؤلاكلُمُت؛واإلاإؾؿاث الىَىُت لحلىق ؤلاوؿان؛ واإلاىٓماث غحر
الحيىمُت؛ وهُاهاث ألاٖماٌ الخجاعٍت،وصٖذ اإلافىيُت في بُانها ئلى جلضًم ئؾهاماث بكأن اللًاًا التي جىاولتها الجمُٗت
ُ
الٗامت في كغاعها ،167/68وأوكئذ نفدت قبىُت مىغؾت جابٗت للمفىيُت إلجاخت الاؾخبُان وحمُ٘ ؤلاؾهاماث لُُل٘
ً
ٖليها الجمهىع ،وهظلً إلجاخت فغنت ئيافُت لخلضًم ؤلاؾهاماث،ووعصث ؤلاؾهاماث مً  29صولت ًٖىا مً حمُ٘
اإلاىاَم ،ومً زمـ مىٓماث صولُت و/أو ئكلُمُت،وزالر مإؾؿاث وَىُت لحلىق ؤلاوؿان ،و 16مىٓمت غحر خيىمُت،
ومباصعجحن مً مباصعاث اللُإ الخام(.)1
 -3.2الحم في الخصىصُت مً مىـىضجلطٍطمجلؽ حلىق ؤلاوؼان في اللصطالطكمي :
ً
ً
ئن اللاهىن الضولي ًلضم ئَاعا واضحا للحم في الخهىنُتٖ ،لى الىدى اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  12مً ؤلاٖالن
ُّ
لخسدل ُّ
حلؼفي في حُاجه الخاصت أو في شؤون أػطجه أو
الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان بلىلها "“ال ًجىظ حلطٍع أحس
ُ
جمؽ شطفه وػملخهّ .
مؼىىه أو مطاػالجه ،وال لحمالث ُّ
وليل خشخص الحم في أن ًحمُه اللاهىن مً مثل شلً
ِ
ُّ
الخسدل أو جلً الحمالث( ،")2واإلااصة  17مً الٗهض الضولي الخام بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت لؿىت  1966جلىٌ"لً
ًسً٘ أخض ما للخضزل الٗكىاتي أو غحر اللاهىوي في زهىنِخه،أو أؾغجه،أو مغاؾالجه،وال ًمىً أن ًخٗغى لهجىم
غحر كاهىوي ٖلى قغفه أو ؾمٗخه'"(.)3
بىاءا ٖلى َلب الجمُٗت الٗامت بلغاعها عكم  167/68الخام بكأن الحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي،

()1

حمُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ٘ؤلاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهاماث مخاخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت ٖل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الٗى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــىان الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليwww.ohchr.org/EN/Issues/DigitalAge/Pages/ :

.DigitalAgeIndex.aspx
 - 2ؤلاٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان كغاع الجمُٗت الٗامت بخاعٍش 10صٌؿمبر 1984
 - 3الٗهض الضولي الخام بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت أنضعجه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة 16صٌؿمبر .1966
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كامذ مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان بىاؾُت مجلـ خلىق ؤلاوؿان في صوعتها  27بخاعٍش 30حىان 2014
، A/HRC/27/37،بانضاع جلغٍغ زانا بالحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي
ًخمخ٘ حمُ٘ ألافغاص بالحم بالحماًت مً مشل جلً الهجماث والخضزالث"،وم٘ طلً فان ٖضم ئٖماٌ الحم في
الخهىنُت وإلى الحاحت ئلى اجساط جضابحر ملمىؾت لحماًت طلً الحم،و الحاحت ئلى الخهضي ٖلى هدى قامل لٗملُاث
الىنىٌ غحر اإلاأطون به ئلى البُاهاث الصخهُت وللمغاكبت اإلاىشفت،وصٖذ هظلً ئلى اجساط جضابحر ٖاحلت لىكف
مماعؾاث اإلاغاكبت الحالُت وخماًت ألافغاص مً اهتهان خلهم في الخهىنُت.هما أن اللُض ٖلى الحم في الخهىنُت
ًجب أن ٌؿدىض ئلى كىاهحن ٌؿهل الىنىٌ ئليها ،1وجدؿم بالكفافُت والىيىح والكمىٌ وٖضم الخمُحز ،وأن ًلخهغ هظا
اللُض ٖلى ما هى يغوعي لحماًت اإلاهلحت الٗامت في أي مجخم٘ صًملغاَي،وٍجب أن جيىن أًت مغاكبت جلىم بها الضولت
مخىاؾبت وٖاصلت،ومخىافلت م٘ اللىاٖض واإلاٗاًحر الضولُت،وزايٗت ألخيام اللاهىن واإلاغاكبت،وٍجب جدضًض يماهاث
ُ
وافُت وفٗالت مً ئؾاءة الاؾخٗماٌ .وأقحر ئلى أن الخدضًض الؿلُم للخِ الفانل بحن الخضزل الخٗؿفي أو غحر اللاهىوي
للحم في الخهىنُت ؾُيىن أخض الخدضًاث في الؿىىاث الللُلت اللاصمتَّ ،
وقضص البٌٗ ٖلى أن اإلاغاكبت الكاملت كض
جهل ئلى صعحت الاهتهان غحر اإلابرع،هما ًجب ٖلى أي جلُُض أن ٌؿدىض ٖلى اإلااصة  17مً الٗهض وأؾاؽ إلاىاككت اإلاباصب
اإلاخٗللت بالخلُُض  -وهي الكغُٖت والخٗؿف  -اإلاىهىم ٖليها نغاخت في هظه اإلااصة.ومً اللُىص أن للضوٌ بىاٖث كلم
أمىُت مكغوٖت،منها التهضًض باإلعهاب والجغاةم ؤلالىتروهُت،م٘ جؼاًض اؾخسضام ؤلاهترهذ لغغى ألاوكُت ؤلاحغامُت
واإلاٗاصًت للمجخم٘ .وأقاع وفض آزغ ئلى أن ألامً ًخُلب مٗلىماث اؾخسباعٍت لغغى ميافدت ؤلاعهاب ،بما في طلً
اإلاٗلىماث اإلاخٗللت باالجهاالث الغكمُت،هما أن ٖلى الحيىماث مؿإولُت خماًت ألافغاص ،وأن مغاكبت البُاهاث مً اإلامىً
ً
ً
ً
أن جيىن جضبحرا فٗاال ومكغوٖا ألغغاى ئهفاط اللاهىن .وم٘ طلً ،اجفلذ آلاعاء بكيل واؾ٘ ٖلى يغوعة مٗالجت الكىاغل
ً
ألامىُت اإلاكغوٖت في ئَاع اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان ،بما في طلً الحم في الخهىنُت،وعصا ٖلى ؾإاٌ بكأن
الدكاعن في البُاهاث بحن الىواالث الحيىمُت ،كالذ الؿُضة "هِؼذ" "ئن الًماهاث اإلاخٗللت باإلاغاكبت وؤلاحغاءاث ًيبغي
ُ
جُبُلها ٖلى اإلاٗلىماث التي ججم٘ مباقغة ُوٍخدهل ٖليها مً زالٌ الدكاعن في اإلاٗلىماث" ،والخٓذ الؿُضة
"ولُفالهس"أن اللجىت اإلاٗىُت بدلىق ؤلاوؿان أٖغبذ ًٖ كللها في هظا الهضص()2وكالذ "ئن الدكاعن في البُاهاث بحن
ً
مسخلف الىواالث الحيىمُت في بلض مٗحن كض ًيىن مكغوٖا،بكغٍ أن ًيىن الغغى مً حم٘ واؾخسضام هظه البُاهاث
 - 1جلغٍغ مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان ،مىحؼ خللت هلاف مجلـ خلىق ؤلاوؿان اإلاخٗللت بالحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي،صوعجه ،28
،A/HRC/28/39م.08
 - 2اهٓغ اللجىت اإلاٗىُت بدلىق ؤلاوؿان اإلاضهُت والؿُاؾُت ،الخٗلُم الٗام عكم  )1988(16الضوعة ، 32بكأن الحم في خغمت الحُاة الخانت ،الفلغة
 ".10وٍجب أن ًىٓم اللاهىن ٖملُاث حم٘ وخفٔ اإلاٗلىماث الصخهُت باؾخسضام الحاؾىب ومهاعف البُاهاث وغحرها مً الىؾاةل ،ؾىاء أواهذ
ججغيها الؿلُاث الٗامت أم ألافغاص الٗاصًىن أو الهُااث الخانت .وٍخٗحن أن جخسظ الضوٌ جضابحر فٗالت لىفالت ٖضم وكىٕ اإلاٗلىماث اإلاخٗللت بالحُاة
الخانت للصخو في أًضي ألاشخام الظًً ال ًجحز لهم اللاهىن الحهىٌ ٖليها أو ججهحزها أو اؾخسضامها ،وٖضم اؾخسضامها ٖلى ؤلاَالق في أغغاى
جدىافى م٘ الٗهض .وليي ًدؿجى خماًت الحُاة الخانت للفغص ٖلى أهفأ وحه ًيبغي أن ًيىن مً خم ول فغص أن ًخدلم بؿهىلت مما ئطا واهذ هىان بُاهاث
شخهُت مسؼهت في أيابحر البُاهاث ألاوجىماجىُت ،وإطا وان الىي٘ هظلً ،مً ماهُت هظه البُاهاث ،والغغى مً الاخخفاّ بها .هما ًيبغي أن ًيىن
بملضوع ول فغص أن ًخدلم مً هىٍت الؿلُاث الٗامت أو ألافغاص الٗاصًحن أو الهُااث الخانت التي جخدىم أو كض جخدىم في هظه ألايابحر .وإطا واهذ
ألايابحر جخًمً بُاهاث شخهُت غحر صحُدت أو بُاهاث حمٗذ أو حهؼث بُغٍلت جخٗاعى م٘ أخيام اللاهىنً ،يبغي أن ًيىن مً خم ول فغص أن
ًُلب جصحُدها أو خظفها" أو ؤلاَالٕ ٖلى . http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc16.html
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ً
واخضا ليل ووالت مً جلً الىواالث ،بغُت يمان الامخشاٌ إلاباصب الًغوعة والخىاؾب ،ومً زم ٖضم اهتهان الحم في
الخهىنُت"،وأقاعث بٌٗ الىفىص "ئلى أن قبىت ؤلاهترهذ جخجاوػ الحضوص الجغغافُت الخللُضًت".
َّ
وطهغث ٖضة وفىص بما حاء في جلغٍغ اإلافىى الؿامي "فُما ًخٗلم بأن كاهىن خلىق ؤلاوؿان ًُُبم ٖىضما جماعؽ
الضولت الؿلُت زاعج ئكلُمها،بدُث ال ًمىنها أن جدىهل مً التزاماتها الضولُت بدلىق ؤلاوؿان وأن جخجاهل كىاهُنها
َّ
الىَىُت الظاجُت باجساط ئحغاءاث زاعج ئكلُمها ًُدٓغ ٖليها اجساطها في ئكلُمها"،وطهغث ٖضة وفىص بأن "اإلااصة  17مً الٗهض
الضولي الخام بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت ًجب أن ُجلغأ باالكتران م٘ اإلااصة  2مً الٗهض،التي جىو ٖلى أن التزاماث الضوٌ
ُ
جُبم ٖلى حمُ٘ ألافغاص اإلاىحىصًً في ئكلُمها والخايٗحن لىالًتها"،والخٓذ ٖضة وفىص "أن أي جضزل في الحم
ُ
في الخهىنُت ًيبغي أن ًمخشل إلاباصب الكغُٖت والخىاؾب والًغوعة ،بغٌ الىٓغ ًٖ حيؿُت ألافغاص الظًً جغاكب
اجهاالتهم بكيل مباقغ أو ميان وحىصهم"،وفي خحن َّ
قضصث وفىص ٖضًضة ٖلى "أن مؿإولُت الضولت ًٖ خماًت الحم في
الخهىنُت ال جيخهي ٖىض خضوصها الجغغافُت" ،أٖغبذ بٌٗ الىفىص "ًٖ بىاٖث كلم ئػاء آلاعاء اإلاىؾٗت اإلاخٗللت بخُبُم
أخيام الٗهض زاعج ؤلاكلُم ،وصٖذ ئلى ئحغاء هلاف ُم َّ
ٗمم بكأن مؿألت جُبُم أخيام اإلااصة  17زاعج ؤلاكلُم"،وأقاعث
ُ
الؿُضة "هِؼذ" "ئلى أن مٗٓم اإلاغاكبت ججغي صازل الضولت،وفُما ًخٗلم بمؿألت الخمُحز اللاةم ٖلى الجيؿُت لغغى
ً
ً
باٌ حضا وغحر ٖملي ،ألن مً
اإلاغاكبت ،الخٓذ أن هظا الخمُحز ال ًىتهً فلِ مبضأ ٖضم الخمُحز ،وإهما هى أًًا ههج ٍ
مغؾل أي اجهاٌ"،وفُما ًخٗلم بمؿألت ما ئطا واهذ الؿُُغة ٖلى
الهٗب  -ئن لم ًىً مً اإلاؿخدُل  -مٗغفت حيؿُت ِ
الهُاول ألاؾاؾُت لالجهاالث ًمىً أن جىضعج جدذ والًت الضولت ألغغاى اإلااصة  2مً الٗهض ،طهغث الؿُضة "ولُفالهس"
"أن الاجهاٌ الغكمي ًخجاوػ الحضوص الجغغافُت ،ولظلً ًخُلب ألامغ بٌٗ الفهم إلاؿألت جُبُم خلىق ؤلاوؿان زاعج
ً
ُ
ئكلُم الضولت لًمان ئمياهُت خماًت هظه الحلىق ٖلى قبىت ؤلاهترهذ وزاعج الكبىت أًًا،وأقاعث ئلى وحىص ه ُهج
ً
مسخلفت ئػاء الخُبُم زاعج ؤلاكلُمً،غهؼ مٗٓمها ٖلى مفهىم الىالًت زاعج ؤلاكلُم بىنفها حكمل قىال مً أقياٌ
ً
الؿُُغة الفٗلُت ٖلى شخو أو أعى ،وأقاعث أًًا ئلى أن مً اإلامىً بمىحب هظا الىهج الىٓغ ئلى مماعؾت الؿُُغة
ٖلى الهُاول ألاؾاؾُت لكبىت ؤلاهترهذ ٖلى أنها تهضف ئلى الؿُُغة ٖلى أعى بدُث ًيىن لهظه الؿُُغة جأزحراث ٖلى
ُ
ً
خلىق ألافغاص أًا وان ميانهم،وأقحر ئلى أن اإلاؿإولُت ًٖ اخترام الحم في الخهىنُت جل٘ ٖلى ٖاجم ٖضص مً ألاَغاف
الفاٖلت املخخلفت"،وأهضث بٌٗ الىفىص اإلاكاعهت في خللت الىلاف بكأن الخهىنُت في الٗهغ الغكمي الىاعصة بخلغٍغ
مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان "أن الافخلاع ئلى اإلاغاكبت الفٗالت أؾهم في ٖضم اإلاؿاءلت ًٖ الخضزالث غحر
اللاهىهُت في الحم في الخهىنُت،باإليافت ئلى أوحه اللهىع الىاحمت ًٖ الاٖخماص ٖلى الًماهاث الضازلُت صون ئحغاء
عنض زاعجي مؿخللُ ،
وؾلِ الًىء ٖلى الحاحت ئلى خماًت خلىق الطحاًا"،وأقاع وفض آزغ "ئلى أن ليل صولت أن جً٘
آلُاث اإلاغاكبت الىَىُت اإلاؿخللت والفٗالت التي جىفل يمان الخُبُم الؿلُم لللىاٖض التي جىٓم اإلاغاكبت
ؤلالىتروهُت"،وأقاعث مىٓمت غحر خيىمُت "ئلى وحىص خاالث مغاكبت حماُٖت لغغى اٖخلاٌ اإلاضافٗحن ًٖ خلىق
ُ
ً
ؤلاوؿان أو جدضًض هىٍت اإلاكاعهحن في الخجمٗاث الؿلمُت ،خُث وان جهضًم املحاهم فٗاال،أو خُث كضمذ البُاهاث
الصخهُت،التي حمٗتها قغواث الاجهاالث ًٖ َغٍم هٓم الخدلم مً ألاؾماء الحلُلت،ئلى وواالث الاؾخسباعاث
والخدلُلاث في ْل غُاب أي بذ مً املحاهمَّ ،
وقضصث اإلاىٓمت غحر الحيىمُت ٖلى الحاحت ئلى هٓم مغاكبت فٗالت،م٘
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ً
ئًالء اهخمام لحلىق الطحاًا في ؾبُل اهخهاف فٗاٌَّ ،
وقضصث أًًا ٖلى أهمُت مكاعهت حهاػ كًاتي مؿخلل وهؼٍه
هًماهت عةِؿُت".
ً
وعصا ٖلى أؾالت ًٖ الًماهاث ؤلاحغاةُت وآلُاث اإلاغاكبت التي جىفل فٗالُت اللاهىن وإمياهُت جُبُله في الىاك٘
الٗمليّ ،بُيذ الؿُضة " :هِؼذ" "أن ئنهاء الؿغٍت الخامت قغٍ أؾاس ي لخدلُم مؼٍض مً ؤلاقغاف الفٗاٌ،وكالذ ئن
الحيىماث ًيبغي أن جخدلى بمؼٍض مً الكفافُت فُما ًخٗلم باألوكُت التي ًيبغي أن حكاعن فيها مً أحل جىفحر ألامً،
ً
وأن الحيىماث ًجب أال جمـ الهُيل ألاؾاس ي ٖلى هدى ًسغج ًٖ ؾُُغة الجمهىع،وأقاعث الؿُضة "هِؼذ" أًًا ئلى
أن حمُ٘ ألافغاص،ال ؾُما اللًاة واملحامحنً،يبغي أن ٌٗؼػوا فهمهم لىُفُت ٖمل جىىىلىحُا ؤلاهترهذ،مما ٌؿاٖضهم
ً
ٖلى حٗؼٍؼ فهمهم لىُفُت اإلاغاكبت،وأهضث أهمُت يمان ئنضاع ؾلُت كًاةُت مؿخللت ومسخهت ئطها بأي ٖملُت
مغاكبت،وأيافذ أن مً الًغوعي ئزُاع ألافغاص بأنهم زًٗىا للمغاكبت ليي ًدؿجى لهم الحهىٌ ٖلى الجبر،وأقاعث
ً
أًًا ئلى الحاحت ئلى آلُاث مغاكبت مؿخللت أهثر كىة،م٘ فهم جلجي لىُفُت ٖمل اإلاغاكبت،وي ًمىً كُاؽ آزاع اإلاغاكبت التي
ججغيها الضواةغ ألامىُت ٖلى خلىق ؤلاوؿان،وأقاعث في الخخام ئلى أن أي ميلف بىالًت في ئَاع ؤلاحغاءاث الخانت ،لضًه
صعاًت جلىُتً،مىىه أن ًلضم جىحيهاث بكأن اإلاماعؾاث الجُضة وبكأن ئَاع خلىق ؤلاوؿان الالػم لًمان خماًت الحم
في الخهىنُت"،وطاث ؤلاَاعا جدضًضا أهضث الؿُضة "بىجحرو" "أن اإلاٗاًحر املحلُت التي جىٓم اإلاغاكبت جفخلغ ئلى
الاحؿاق،وكالذ ئن وحىص هُات زبراء جغهؼ بكيل زام ٖلى الخىىىلىحُا وخلىق ؤلاوؿان في ؾُاق اإلاغاكبت حٗخبر
مماعؾت حُضة ٖلى اإلاؿخىي الىَجي،وأقاعث ئلى أن مً اإلامىً أن جيىن اإلاغاكبت مإؾؿُت وكًاةُت ومكترهت بحن
ألاحهؼة ومً زالٌ أمحن مٓالم،وإلى أن الًماهاث ؤلاحغاةُت ًيبغي أن جخًمً ئنضاع ئطن كًاتي مؿبم بخضابحر
اإلاغاكبت،وأن ألاؾاؽ اللاهىوي واإلاٗاًحر اللاهىهُت للغاع اإلاغاكبت ًيبغي أن جيىن ٖلىُت".
وفُما ًخٗلم بؿإاٌ ًٖ التزام الضوٌ بخىفحر ؾبُل اهخهاف فٗاٌ فُما ًخٗلم باهتهاواث الحم في الخهىنُت ،أقاعث
الؿُضة " :ولُفالهس" "ئلى أهه عغم أن اإلااصة  2مً الٗهض الضولي الخام بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت جلؼم الضوٌ بخىفحر ؾبُل
اهخهاف فٗاٌ ،فان هظا الؿإاٌ بالغ الهٗىبت بؿبب ؾغٍت مماعؾاث اإلاغاكبت،وكالذ ئن ألافغاص ال ٌٗغفىن في هشحر مً
ألاخُان أنهم زًٗىا ئلى اإلاغاكبت ،ولظلً كض ال ًخمىىىن مً اصٖاء الخٗغى للًغع ألنهم ال ٌؿخُُٗىن ئزباث طلً،وأقاعث
ئلى أن الحيىماث ًيبغي أن جخدلى بمؼٍض مً الكفافُت ئػاء بغامج اإلاغاكبت التي ججغيها،وأن حؿمذ بالخضكُم الٗام،وأقاعث
ً
ً
ً
أًًا ئلى أن مً اإلاهم أن ًخللى ألافغاص ئزُاعا مدضصا بأنهم زًٗىا للمغاكبت ،وطلً بٗض وكف مغاكبتهم ،وأقاعث هظلً ئلى
أن اللىاٖض الضازلُت ًجب أن جيىن مغهت بضعحت حؿمذ باالٖتراى الهاصف ٖلى بغامج اإلاغاكبت،وأهضث في هظا الهضص أن
ً
ً ً
املحىمت ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان حكترٍ اخخماال وافُا  -ال بُاها  -للًغع الفٗلي،والخٓذ أن ؤلاحغاءاث اللًاةُت الؿغٍت
جىخىفها مكاول،وأقاعث عغم طلً ئلى أهمُت ئحغاء هىٕ ما مً الفدو اللًاتي،وكالذ ئن الخدضي الغةِس ي ًىمً في حٗل
هظه ؤلاحغاءاث قفافت وفٗالت كضع ؤلاميان،وفُما ًخٗلم بمؿألت ما ئطا وان ًيبغي ئوكاء مداهم مىغؾت للىٓغ في جضابحر
اإلاغاكبت،أقاعث الؿُضة "ولُفالهس" ئلى أن ٖلى الضوٌ أن حؿعى ئلى الىفاء بكغوٍ الكفافُت واإلاغاكبت بهىعة
صًملغاَُت،وأن حؿمذ في الىكذ هفؿه بمؿخىي ما مً الؿغٍت،وكالذ ئن حُٗحن ميلفحن بىالًاث في ئَاع ؤلاحغاءاث الخانت
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للخٗامل م٘ اإلاٗلىماث الؿغٍت،1ولىً في املحاهم الٗاصًت ،زُاع حُض،وفُما ًخٗلم بىفـ الىلُت،أيافذ الؿُضة " :هِؼذ"
أن وحىص كًاة مخسههحن طوي مٗغفت جلىُت ًدلم بٌٗ الفاةضة ،غحر أن مً الًغوعي أن حؿمذ املحاهم باإلاؿاواة
ً
الخامت بحن ألاَغاف ٖىض الاٖتراى ٖلى اإلاغاكبت ،ولظلً مً اإلاهم حضا أال جىحض مداهم ؾغٍت أو ئحغاءاث حؿمذ بخفؿحراث
ؾغٍت لللىاهحن،وأقاعث ئلى أن أًت مدىمت ال حؿمذ بأكص ى صعحت مً الكفافُت والضكت ال ًمىنها أن جصحح الخفاوث في
الؿلُت بحن الفغص والضولت ،وكض جإصي في الىاك٘ ئلى ئيفاء الكغُٖت ٖلى جضابحر اإلاغاكبت غحر اللاهىهُت.2
مً زالٌ ما ؾبم مً ٖغى وما جم مٗالجخه ومىاككخه خىٌ ما حاء في جلغٍغ مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق
ؤلاوؿان ،أعصها أن هُغح وافت آلاعاء التي وعصث في الخلغٍغ لىبحن ألاهمُت التي ًىدؿيها هظا الحم مً حهت ،هما أهه ًخطح
حلُا ،كُمت وفٗالُت الحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي مً أحل املحافٓت ٖلُه وخماًخه بأي وؾُلت  ،وهى ما قضصث
ٖلُه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في ٖضة كغاعاث وما قضصث ٖلُه أًًا مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان.
لظلً ًبلى ٖلى الضوٌ واحب خماًت والضفإ ًٖ هظا الحم ،وجشبُخه في صؾاجحرها وؾً كىاهحن زانت به ألن الحم في
الخهىنُت خم ملضؽ ًجب ؤلاهخمام به ونىهه .

داجمت:
وؿخيخج في ألازحر أن الحم في الخهىنُت ال ًلل أهمُت ًٖ باقي خلىق ؤلاوؿان والتي ًجب الحفاّ ٖليها وٖضم
اهتهاهها،هما أهه مً الحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت التي جدخاج لحماًت صولُت زانت في ْل الخُىع الخىىىلىجي،هما أهه
ًىضعج فُه ول مً الحغٍت للخٗبحر والغأي وخغٍت اإلاٗلىماث واإلاغاؾالث الخانت وأهه مدكٗب وهى ًخٗلم بدالت وْغوف
ألاشخام التي ًيبغي ٖضم ؤلاَالٕ ٖليها ألنها حكيل أؾغاع شخهُت،ووسجل مضي ئهخمام مىٓمت ألامم اإلاخدضة ؾىاء
مً زالٌ الجمُٗت الٗامت أو مً زالٌ مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان ،مً زالٌ وافت الخلاعٍغ الهاصعة ٖنها
،وٍمشل جلغٍغ اإلافىيُت مإقغ ئًجابي خىٌ الحماًت وحٗؼٍؼ جفُٗل هظا الحم وخماًخه ،وهما أن آلاعاء الىاعصة بخلغٍغ
الضوعة ً، 28مشل مىٗغحا خاؾما وحىهغٍا وَكيل بىاءا ٖلى وافت الخضزالث اللُمت الفٗلُت التي ًىدؿيها هظا الحم
وٖلُه وسجل بٌٗ الاؾخيخاحاث هما ًلي :
أ -الاػخيخاحاث:
-1ئن خماًت وحٗؼٍؼ واخترام الحم في الخهىنُت عهً باإلاكاعهت اإلاؿخضامت لجمُ٘ الجهاث ناخبت اإلاهلحت ،بما
في طلً الحيىماث ،وكُإ الهىاٖت ،واملجخم٘ اإلاضوي ،واإلاىٓماث الضولُتً،جب ٖلى ألامم اإلاخدضة حم٘ حمُ٘ الجهاث
ناخبت اإلاهلحت واؾخىكاف الىؾاةل ألاهثر فٗالُت لحماًت الحم في الخهىنُت ،وٖلى مجلـ خلىق ؤلاوؿان أن
ًىانل جىاوٌ اإلاؿألت بمؼٍض مً اإلاكاعهت مً حاهب املجخم٘ اإلاضوي ،بُغق منها الاؾخٗغاى الضوعي الكامل
 -2الضوع الحُىي الظي جإصًه ألامم اإلاخدضة واإلاىٓماث الضولُت ألازغي في حٗؼٍؼ اإلاٗاًحر اللاهىهُت الضولُت التي
ّ
جىحه ؤلاحغاءاث التي جخسظها الكغواث الخانت في ؾُاق الؿعي ئلى اخترام خلىق ؤلاوؿان اإلاىفىلت لٗمالئها
ِ
 - 1جلغٍغ مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان ،مىحؼ خللت هلاف مجلـ خلىق ؤلاوؿان اإلاخٗللت بالحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي ،اإلاغح٘
هفؿه،م09
ق
 - 2جلغٍغ مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلى ؤلاوؿان،اإلاغح٘ هفؿه  ،م10
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ومؿخسضمي بُاهاتها آلازغًٍ،وكالىا ئن الكغواث الخجاعٍت جلجأ ئلى ألامم اإلاخدضة لضٖمها في حٗؼٍؼ جلً اإلاٗاًحر وإصعاحها في
اللىاهحن الضازلُت للضوٌ ألاًٖاء.
-3ئن الخغحر الخىىىلىجي كض ٌكيل جدضًاث حضًضة للدكغَٗاث اللاةمت،وفي هظه الحاالث ،ؾِخىانل جُبُم ألاَغ
اللاهىهُت اللاةمت،بما في طلً اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان،ختى وإن وان ًخٗحن جىُُف ٖملُت جىفُظ اللاهىن بما
ًالةم الىاك٘ الجضًض،وفُما ًخٗلم بخٗؼٍؼ وخماًت الحم في الخهىنُت،بما في طلً في ؾُاق اإلاغاكبت صازل ؤلاكلُم
وزاعج ؤلاكلُم ،هما أن ؤلاَاع الضولي لحلىق ؤلاوؿان واضح،وم٘ طلً ًيبغي جدؿحن ٖملُت جىفُظ اإلاٗاًحر الضولُت
اإلاخٗللت بالحم في الخهىنُتٖ ،لى الهُٗض الىَجي،وطلً مً زالٌ حكغَٗاث وَىُت مىاؾبت ويماهاث ومغاكبت
أكىي.
ب  -الخىنُاث :
ً-1يبغي ٖلى الضوٌ أن جغاح٘ ئحغاءاتها ،ومماعؾاتها ،وحكغَٗاتها اإلاخٗللت بمغاكبت واٖتراى الاجهاالث وحم٘
البُاهاث الصخهُت،بدُث جخىاءم م٘ اخخُاحاث اللغن الحاصي والٗكغًٍ وليي جىفل احؿاكها اليامل م٘ اللاهىن
الضولي لحلىق ؤلاوؿان.
-2ئكامت هٓام صولي قفاف طي ئَاع صولي مىاؾب إلصاعة ؤلاهترهذٌ ،كمل الًماهاث اإلاىاؾبت لحماًت البُاهاث
الصخهُت.
-3يغوعة فغى خماًت صؾخىعٍت للحم في الخهىنُت في الٗهغ الغكمي في الضؾخىع وفي كىاهحن زانت للضوٌ.
ً -4يبغي ٖلى مىٓمت ألامم اإلاخدضة جأؾِـ لجىت زانت باإلٖالم والخيؿُم بحن الضوٌ بكأن الحم في الخهىنُت
الغكمُت.
-5يغوعة ٖلض ئجفاكُاث صولُت لحماًت الحم في الخهىنُت الغكمُت،وخث الضوٌ ٖلى اإلاهاصكت ٖليها وجًمُنها
في كىاهُنها الضازلُت.
ً
-6وي٘ مضوهت ؾلىن بكأن الحم في الخهىنُت،وفي هفـ ؤلاَاع وي٘ ئَاع مفاهُمي أوؾ٘ هُاكا لهظا الحم.
 -7وي٘ يماهاث كاهىهُت جمى٘ الاهتهاواث،واللُام باإلاغاكبت الفٗالت بمكاعهت حمُ٘ أصحاب اإلاهلحت،و حٗؼٍؼ
مكاعهت املحاهم اإلاؿخللت والجزيهت واملخخهت وػٍاصة كضعاتها ٖلى الخهضي لخلً اإلاؿاةل اإلاٗلضة،و الحاحت ئلى ػٍاصة
الكفافُت فُما ًخٗلم بالؿُاؾاث والدكغَٗاث اإلاخٗللت باإلاغاكبت ،والخفؿحراث اللاهىهُت وأخيام املحاهم ،وأن جيىن
مخاخت للجمهىع،وٍيبغي ٖلى الؿلُاث الحيىمُت أن حؿدىض في الىنىٌ ئلى البُاهاث اإلاخٗللت باالجهاالث ئلى ئَاع كاهىوي
واضح وقفاف ٌؿخىٖب أوحه الخلضم الخىىىلىجي وٍخىافم م٘ ؾُاصة اللاهىن واللىاٖض واإلاٗاًحر الضولُت لحلىق
ؤلاوؿان.

ً
ّ
-8حٗؼٍؼ ؤلاَاع الضولي ًمىً اإلاىٓماث الضولُت أًًا مً صٖم الكغواث الخجاعٍت في الىفاء بمؿإولُتها في اخترام

وخماًت زهىنُت مؿخسضمي زضماتها ،في ؾُاق جىانل الخلضم الخىىىلىجي .وصٖىا ئلى الىٓغ في ئمياهُت وي٘ كاهىن
همىطجي .

املجلض -09الٗضص2022 -01

EISSN: 2528-2309

167

ISSN: 2352-9806
l

محاية وتعزيز احلك يف اخلصوصية يف العصر الرلوي لراءة يف تمرير هفوضية األهن ادلتحدة حلموق اإلنساى يف دورته /28ـــــــــــ

هشام هسعودي  /ـــــــــــ

كائمت اإلاطاحم :
اللطآن الىطٍم
 -1اإلالاحم :
-1الفحروػ أباصي ،اللامىؽ املحُِ الجؼء ، ،01بحروث،مإؾؿت الغؾالت.
-2دمحم بً أبي بىغ بً ٖبض اللاصع الغاػي،مسخاع الصحاح ،الجؼء ، 1بحروث ،مىخبت لبىان ..1986،
 -3دمحم بً مىغم ابً مىٓىع ؤلافغٍلي اإلاهغي ،لؿان الٗغب،الجؼء  ، 10بحروث  ،صاع ناصع ،صون طهغ جاعٍش.
-2الىخب :
 -1أبى الؿٗاصاث اإلاباعن بً دمحم الجؼعي  ،النهاًت في غغٍب ألازغ ،الجؼء ، 01بحروث ،اإلاىخبت الٗلمُت 1339 ،هـ
 -2أؾامت ٖبض هللا كاًض،الحماًت الجىاةُت للحُاة الخانت وبىىن اإلاٗلىماث،صاع النهًت الٗغبُت،اللاهغة،1992 ،2ٍ ،
-3الجغحاوي ٖلي بً دمحم بً ٖلي،الخٗغٍفاث ،الجؼء  ،01بحروث ،صاع الىخاب الٗغبي  ،الُبٗت ألاولى 1405 ،هـ
 -4خؿام الضًً وامل ألاهىاوي ،الحم في اخترام الحُاة الخانت والحم في الؿمٗت ،ص.ص ،اللاهغة.3ٍ ،
-5ؾاس ي ؾالم الحاج ،اإلافاهُم اللاهىهُت لحلىق ؤلاوؿان غبر الؼمان واإلايان،صاع الىخاب الجضًض اإلاخدضة .2004،
ٖ -6لىان ٖبض الىغٍم،الىؾُِ في اللاهىن الضولي الٗام ،الىخاب الشالث،خلىق ؤلاوؿان ،مىخبت صاع الشلافت ٖ،مان ،
ٍ.2010، 1
ٖ -7بض اللُُف الهمُم ،ئخترام الحُاة الخانت الخهىنُت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت واللاهىن اإلالاعن،صاع ٖماع ٖ ،مان
2004. ،01ٍ،
ٖ -8لي الخفُف ،الخهغف ؤلاهفغاصي وؤلاعاصة اإلاىفغصة بدث ملاعن ،اللاهغة ،صاع الفىغ الٗغبي،الُبٗت ألاولى . 2009،
ٖ -9بض الٗؼٍؼ بً أخمض بً ٖالء الضًً البساعي  -هكف ألاؾغاع ٖلى أنىٌ البزصوي،الجؼء ، 4صاع الىخاب ؤلاؾالمي
،صون َبٗت ،صون ؾىت َب٘.
ٖ -10فُفي وامل ٖفُفي ،حغاةم الىمبُىجغ وخلىق اإلاإلف واإلاهىفاث الفىُت ،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت ،بحروث،
،2003
-11ممضوح زلُل بدغ ،خماًت الحُاة الخانت في اللاهىن الجىاتي،صعاؾت ملاعهت ،اللاهغة ،صاع النهًت الٗغبُت،الُبٗت
. 1983، 01
-12دمحم وُٗم ًاؾحنٖ،بض الؿالم ئبغاهُم،هٓغٍت الضٖىي بحن الكغَٗت ؤلاؾالمُت وكاهىن اإلاغافٗاث اإلاضهُت والخجاعٍت
،ألاعصنَ ،بٗت وػاعة ألاوكاف والكإون واإلالضؾاث ؤلاؾالمُت ألاعصهُت.1972،
 -13مهُفى أخمض الؼعكا ،اإلاضزل الفلهي الٗام ،الفله ؤلاؾالمي في زىبه الجضًض ،الجؼء ،02بحروث ،صاع الفىغ
،الُبٗت .1990، 10
 -3الغؾاةل الجامُٗت:

املجلض -09الٗضص2022 -01

EISSN: 2528-2309

168

ISSN: 2352-9806
l

محاية وتعزيز احلك يف اخلصوصية يف العصر الرلوي لراءة يف تمرير هفوضية األهن ادلتحدة حلموق اإلنساى يف دورته /28ـــــــــــ

هشام هسعودي  /ـــــــــــ

 --1بً ؾُٗض نبرًىت ،خماًت الحم في خغمت الحُاة الخانت في ٖهض الخىىىلىحُا،عؾالت صهخىعاه ،جسهو كاهىن
صؾخىعي ،حامٗت الحاج لخًغ ،باجىت.2015-2014 ،
 -2بً خُضة دمحم ،الحم في الخهىنُت في الدكغَ٘ الجؼاةغي (صعاؾت ملاعهت) ،عؾالت ماحؿخحر ،جسهو خلىق
وخغٍاث ،الجامٗت ؤلافغٍلُت الٗلُض أخمض صعاًت ،أصعاع.2010-2009 ،
 -4اللىاهحن :
 -1ؤلاٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان كغاع الجمُٗت الٗامت بخاعٍش 10صٌؿمبر 1984
 -2الٗهض الضولي الخام بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت أنضعجه الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة 16صٌؿمبر .1966
 -3جلغٍغ مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان ،مىحؼ خللت هلاف مجلـ خلىق ؤلاوؿان اإلاخٗللت بالحم في
الخهىنُت في الٗهغ الغكمي،صوعجه . A/HRC/28/39،28
-4اللجىت اإلاٗىُت بدلىق ؤلاوؿان اإلاضهُت والؿُاؾُت ،الخٗلُم الٗام عكم  )1988(16الضوعة ، 32بكأن الحم في خغمت
الحُاة الخانت ،الفلغة ".10
 -5اإلاغؾىم الغةاس ي  251/20مإعر  15ؾبخمبر ً 2020خًمً اؾخضٖاء الهُات الىازبت إلؾخفخاء مكغوٕ حٗضًل
الضؾخىع  ،ج ع ،عكم  54الهاصعة . 2020/09/16
 -6كاهىن عكم  23-06مإعر في  20صٌؿمبر ،2006ج ع ،عكم ،84الهاصعة ٌٗ، 2006/12/24ضٌ و ًخمم ألامغ عكم -66
 156اإلاإعر في ً 8ىهُى  1966و اإلاخًمً كاهىن الٗلىباث.
 -7كاهىن  07-18اإلاإعر ً 10ىهُى ، 2018الخام بدماًت ألاشخام الُبُُٗحن في مجاٌ مٗالجت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘
الصخص ي ،ج ع ،عكم ، 34الهاصعة في ً 10ىهُى .2018
 -8ألامغ عكم  58/75مإعر  26ؾبخمبر ً 1975خًمً اللاهىن اإلاضوي،ج ع ،عكم، 78الهاصعة ..1975/09/30
-9اإلاغؾىم الدكغَعي عكم  ،01-94اإلاإعر  15حاهفي ،1994ج ع ،عكم الٗضص  ،03الهاصعة  16حاهفي  ،1994اإلاخٗلم
باإلاىٓىمت ؤلاخهاةُت.
 -10كاهىن عكم  23-06مإعر في  20صٌؿمبر ،2006ج ع ،عكم ،84الهاصعة ٌٗ، 2006/12/24ضٌ و ًخمم ألامغ عكم -66 156اإلاإعر في ً 8ىهُى  1966و اإلاخًمً كاهىن الٗلىباث.

املجلض -09الٗضص2022 -01

EISSN: 2528-2309

169

ISSN: 2352-9806
l

 EISSN: 2528-2309ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جملة احلقوق والعلوم السياسية جاهعة خنشلة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
اجمللد / 09العدد / 01السنة /2022ص ص 187-170

ISSN: 2352-9806

دوسالخحكيم في جحليم الخىاصن العلذي داخل علىد الخجاسة الذوليت
(جذاعياث فيروط كىسوها "كىفيذ "11-همىرجا).
The role of arbitration in achieving contract balance within international trade
contracts (Corona virus COVID-19 as a model).
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ملخص:
ٌٗخبر الخىاػن الٗ٣ضي مً ؤصواث جد ٤ُ٣الٗضالت الٗ٣ضًت وَضٌ ٝؿعى بلُه اإلاخٗا٢ضًً َُلت جىُٟظَم لاللتزاماث
الٗ٣ضًت ،وؤزاع مىيىٕ الخىاػن الٗ٣ضي في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت بق٩الُاث ٖضة هدُجت اَتزاػ جىاػنها الٗ٣ضي وازخالله،
زانت في ْل اهدكاع ٞحروؽ ٧ىعوها الظي ؤزغ ٖلى جىُٟظ الالتزاماث الخٗا٢ضًت.
وػاص اإلاؿإلت حُٗ٣ضا ما زلٟه اإلاٗاجةت املحضوصة للً٣اء الغؾمي للىا ٘٢الظي ٞغيخه اهدكاع اجةاثدت ٖلى ٖ٣ىص
الخجاعة الضولُت ،وجُ٣ضٍ بٗضم ججاوػ ال٣ىاٖض وآلالُاث اإلا٣غعة في هٓغٍت الٗ٣ض٧ ،اهدال ٫الٗ٣ض ب٣ىة ال٣اهىن هدُجت ال٣ىة
ال٣اَغة واٖخباع ال٣ىاٖض اإلاىٓمت للٓغو ٝالُاعثت مً الىٓام الٗام ،ألامغ الظي ؤصي بلى اللةىء للخدُ٨م الخ٣لُضي
وؤلال٨ترووي بهىعة ؤ٦بر لدؿىٍت َظٍ الجزاٖاث ،هٓحر ما ؤبان ٖلُه مً ٗٞالُت في بٖاصة الخىاػن والٗضالت للٗال٢ت الٗ٣ضًت
وجٟاصي بنهاء الٗ٣ض ،وع ٘ٞالاعَاٖ ١لى اإلاضًً ،والؿغٖت في الٟهل في مالًحن الٗ٣ىص ٖبر الٗالم والدؿغَ٘ في جىُٟظَا،
وَظا ٧له بالىٓغ للؿلُت الىاؾٗت للمد٨م في ججاوػ ال٣ىاٖض الخ٣لُضًت للٗ٣ض و٢هىعَا في مٗاجةت َظا الىي٘ وال٣ضعة
ٖلى ابخ٩اع اجحلى ٫لظل.٪
الكلماث املفخاحيت٣ٖ :ىص الخجاعة الضولُت؛ الخىاػن الٗ٣ضي؛ الخدُ٨م الخجاعي الضولي؛ الٓغو ٝالُاعثت؛ ال٣ىة
ال٣اَغة؛ ٞحروؽ ٧ىعوها (٧ىُٞض.)19-
Abstract:
Contract balance is a tool for achieving contract justice and a goal sought by contractors
throughout the implementation of the contract. In international trade contracts, many
problems arise because of the limited treatment of the formal judiciary, particularly during the
spread of the COVID-19. In addition to the obligation of the contract not to exceed the rules
and mechanisms established in the contract theory, such as the dissolution of the contract by
of force majeure and the consideration of the rules governing emergency conditions of public
order. This situation has led to the use of traditional and electronic arbitration to resolve these
disputes, due to its effectiveness in rebalancing and the justice of the contractual relationship
and avoiding termination of the contract.
Keywords: International Trade Contracts; Contract Balance; International Trade
Arbitration; Contingency Situation; Force Majeure; COVID-19.
ُ
ُ
 اإلا ِال ٠اإلاغ ِاؾل.
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
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زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري

ملذمت:
ٌٗض الٗ٣ض ؤخض ؤَم نىع ُ٢ام الخهغ ٝال٣اهىوي ،وؤصاة ؤؾاؾُت ًخم مً زاللها بوكاء الٗال٢اث الخٗا٢ضًت
واإلاٗامالث ٩٦ل وجىُٓمها ،لظا ًٟترى بخاَتها باالَخمام الالػم زانت في ْل ما ٢ض ًُغؤ ٖليها مً ْغو ٝمخٛحرة ًازغ ٖلى
الٗ٣ض بغمخه مً وكإجه بلى ٚاًت جىُٟظٍ ،وجٓهغ ؤَمُت الٗ٣ض ؤ٦ثر ُٞما حٗل ٤بمجا ٫الخجاعة الضولُت ؤًً ٌٗض ؤصاة ًخم مً
زاللها ُ٢ام الٗملُاث الخجاعٍت بازخال ٝؤهىاٖها بحن الضو ٫وإوكاء الٗال٢اث الخجاعٍت الضولُت والتي ً٩ىن ؤخض ؤَغاٞها
شخها ؤجىبُاٖ ،لى ٖ٨ـ الٗ٣ىص الىَىُت التي جخم ٖلى اإلاؿخىي الضازلي وٍ٩ىن جمُ٘ ٖىانغٍ وَىُت.
وبالىٓغ للخُىع ال٨بحر الظي قهضجه الخجاعة الضولُت وما جبٗه مً اهٟجاع ٖلى مؿخىي الٗ٣ىص اإلابرمت في مجا٫
الخجاعة الضولُت ،جٗل الضو ٫جىلي اَخمام ٦بحر لهظٍ الٗ٣ىص باٖخباعَا مدغ ٥ؤؾاس ي لال٢خهاص الٗالمي وإلاا لها مً ؤزغ
وؤَمُت في خُاة الكٗىب مً جاهبه الا٢خهاصي والاجخماعي والؿُاس ي ،مً زال ٫ما حؿهم به في جُىٍغ ال٣ضعاث
الا٢خهاصًت والخجاعٍت وجد ٤ُ٣الىمى الا٢خهاصي وجدؿحن اإلاؿخىي اإلاِٗش ي.
ٚحر ؤن الٗهغ اجحالي الظي ؤيخى ٖهغ الخ٣لباث بامخُاػ ،ؾىاء ما حٗل ٤بالٓغو ٝالؿُاؾُت ؤو ال٩ىاعر البُئُت
والُبُُٗت ،ؤو الخ٣لباث الا٢خهاصًت ؤو ما ًٟغػٍ الخ٣ضم الخ٨ىىلىجي٩ٞ ،ان لهظا ألازغ الؿلبي ٖلى ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت
والٗ٣ىص ٩٦ل بهٟت ٖامت ،زانت وؤن اإلاخٗاعٖ ٝلُه ٧ىن ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ٖاصة ما ج٩ىن َىٍلت ألاجل وَظا ما
ًجٗل َظٍ الٗ٣ىص ٖغيت للخٛحراث والخ٣لباث مما ًدؿبب بازخال ٫زُحر للخىاػن الا٢خهاصي لهظٍ الٗ٣ىص.
وٍ٩ىن ازخال ٫الخىاػن الٗ٣ضي هدُجت ما ٢ض ٌؿخدب٘ جىُٟظ ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت مً مساَغ ونٗىباث ججٗل
جىُٟظ الٗ٣ض مؿخدُال بؿبب ال٣ىة ال٣اَغة ؤو ًجٗل الخىُٟظ نٗبا ومغَ٣ا هدُجت الٓغو ٝالُاعثت ،وفي ٦ال اجحالخحن
ًهبذ ٖضم الخىُٟظ ياعا بالضاثً ،ألامغ الظي ًجٗل ؤَغا ٝالٗ٣ض ًلةاون بلى الً٣اء إلاغاجٗت َظا الازخال ،٫ؾىاء
باللةىء بلى ً٢اء الضولت ؤو بلى ً٢اء الخدُ٨م ل ٌٟالجزإ وإٖاصة الخىاػن الٗ٣ضي بُنهم.
وإلاا ٧اهذ ؤَغا ٝالٗال٢ت في ٖ٣ض الخجاعة الضولي جخُل٘ خا ٫خهى ٫هؼإ بلى ٖغيه ٖلى ً٢اء ً٩ىن ؤ٦ثر ٖضال بما
ًىاػن بحن ؤَغا ٝالٗال٢ت صون جًُٟل َغ ًٖ ٝآزغ ،و بما ًىٞغ اجحماًت الالػمت وٍد ٤٣ألاَضا ٝالتي ٌؿعى بليها
ؤَغا ٝالٗ٣ض ،وبما ًخىا ٤ٞوخغم اإلاخٗا٢ضًً ٖلى اؾخمغاع واؾخ٣غاع اإلاٗامالث في الٗ٣ىص اإلابرمت بُنهم ،ومً َظا
اإلاىُل ٤جاءث ٨ٞغة بٖضاص اإلا٣ا ٫لبغاػ ٗٞالُت الخدُ٨م في بخ٣ا ١الخىاػن الٗ٣ضي ؾىاء في جاهبه الا٢خهاصي ؤو اإلاالي في
ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت بُٗضا ًٖ اللةىء بلى ً٢اء الضولت هًغا إلاا ٌٗتري طل ٪مً بق٩االث ومٗى٢اث جدض مً ٗٞالُت
حؿىٍت الجزاٖاث الىاقئت ًٖ ازخال ٫الخىاػن الٗ٣ضي.
وما ػاص َظا اإلاىيىٕ ؤَمُت ،ما ٌكهضٍ الٗالم مً اهدكاع جةاثدت ٖاإلاُت والظي ٌٗخبر مً ؤقض ألاػماث الىباثُت التي
قهضتها اجةؼاثغ والٗالم ٩٦لَ ،ظٍ اجةاثدت بياٞت بلى مسلٟاتها وإٞغاػاتها ٖلى اجحُاة الاجخماُٖت والا٢خهاصًت
والؿُاؾُت ٧ان له ألازغ ال٨بحر ٖلى اإلاٗامالث ال٣اهىهُت ومً بُنها الٗال٢اث الخٗا٢ضًت ،ؤًً ؤزاع بق٩االث ٖضة ٖلى
مؿخىي جىُٟظ ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت مً زال ٫الخإزحر في جىُٟظ َظٍ الٗ٣ىص ًٖ و٢تها املحضص ،ؤو الخى ًٖ ٠٢الخىُٟظ
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هدُجت اؾخدالت الخىُٟظ ،ؤو خالت ٖضم الخىُٟظ بالك٩ل الظي اج٣ٟا ٖلُه ألاَغا ،ٝلُُٗض للىاجهت وبكضة ازخال ٫الخىاػن
الٗ٣ضي لٗ٣ىص الخجاعة الضولُت جغاء اجحىاصر الاؾخثىاثُت.
واؾخٗغاى اإلاىيىٕ مدل الضعاؾت ال ًم ً٨ؤن ًخم بال بةجبإ مىهةُت ٢ىٍمت ج٣ىم ٖلى الخدلُل الالػم واؾخ٣غاء
مسخل ٠الىهىم ال٣اهىهُت وآلاعاء ال٣ٟهُت التي جىاولذ َظٍ الضعاؾت للىنى ٫لجابت مىُُ٣ت ألبغػ الدؿائالث التي
ًُغخها وؤلاق٩االث التي ًدملها َظا اإلاىيىٕ وَظا ال ًخم بال بةجبإ اإلاىها الىنٟي الخدلُلي.
إلاشكاليتًُ :غح اإلاىيىٕ بق٩الُت مهمت جاءث ٖلى الىدى الخالي:
ما هى دوس الخحكيم في جحليم الخىاصن العلذي داخل علىد الخجاسة الذوليت في ظل ما كذ ًطشأ على العلذ منحىادر اظخثىائيت والىطع الزي فشطه جأزيرفيروط كىسوها (كىفيذ )11-على رلك؟
حعاؤالث البحث :مً ؤلاق٩الُت الغثِؿُت وؿخسلو ٖضة حؿائالث هداو ٫ؤلاجابت ٖنها:
ما مضي جإزحر ٧ل مً هٓغٍت ال٣ىة ال٣اَغة وهٓغٍت الٓغو ٝالُاعثت ٖلى جىُٟظ ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت؟ وؤي ٗٞالُتًًٟيها الخدُ٨م في مٗاجةت ازخال ٫الخىاػن صازل ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت؟
بلى ؤي مضي ًم ً٨اٖخباع ٞحروؽ ٧ىعوها ٢ىة ٢اَغة ؤو ْغَ ٝاعت؟ وما مضي اوٗ٩اؽ آزاع جاثدت ٧ىعوها ٖلى ٖ٣ىصالخجاعة والضولُت وباإلاىاػاة آزاع اجةاثدت ٖلى الخدُ٨م باٖخباعٍ يامً لخد ٤ُ٣الخىاػن الٗ٣ضي صازل ٖ٣ىص الخجاعة
الضولُت؟ وؤي ٗٞالُت للخدُ٨م الال٨ترووي في حؿىٍت هؼاٖاث الخجاعة الضولُت وجد ٤ُ٣الخىاػن الٗ٣ضي باجخهىم الىي٘
الظي ٞغيخه اجةاثدت؟
لإلجابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ؾاب٣ا وما جٟغٕ منها مً ؤؾئلت جم اٖخماص الخهمُم آلاحي:
 -1مالثمت الخدُ٨م الخجاعي الضولي لدؿىٍت هؼاٖاث الخجاعة الضولُت.
ٗٞ -2الُت الخدُ٨م في مىاجهت اجحىاصر الاؾخثىاثُت في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت.
 -3ازخال ٫الخىاػن الٗ٣ضي لٗ٣ىص الخجاعة الضولُت في ْل جضاُٖاث ٞحروؽ ٧ىعوها (٧ىُٞض )19-وصوع الخدُ٨م في
مىاجهت طل.٪

 -1مالئمت الخحكيم الخجاسي الذولي لدعىيت هضاعاث الخجاسة الذوليت.
ٌٗخبر الخدُ٨م ؤخض ؤبغػ وؾاثل مٗاجةت حٛحر الٓغو ٝوازخال ٫الخىاػن الٗ٣ضي في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت زانت في
ْل ما ؤْهغٍ الىا ٘٢الٗملي مً ٖؿغ ونٗىبت جُبُ٧ ٤ل مً هٓغٍتي ال٣ىة ال٣اَغة والٓغو ٝالُاعثت وٖضم جماقيها م٘
وا ٘٢الخجاعة الضولُت ،لظلٌٗ ٪ض الخدُ٨م الخجاعي الضولي آلُت يغوعٍت لدؿىٍت الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بٗ٣ىص الخجاعة الضولُت
وطل ٪مً زال ٫اإلاالثمت والٟٗالُت التي جبضيها في طل ،٪ألامغ الظي ؤصي بلى ْهىع ؤنىاث مىاصًت بدخمُت اللةىء بلى
الخدُ٨م لدؿىٍت َظٍ الجزاٖاث مغجححن ٟ٦ت الخدُ٨م ٖلى الً٣اء في خل مثل َ٨ظا هؼاٖاث.
لــظل ٪خٓــي الخد٨ــُم الخجــاعي الــضولي باَخمــام مىُ٣ــ٘ الىٓحــر ؾــىاء مــً ٢بــل الدكــغَ٘ والً٣ــاء وال٣ٟــه ألامــغ الــظي
ؾــاَم فــي طًــىٕ نــِخه واٖخبــاعٍ ؤخــض آلالُــاث اإلاهمــت فــي حؿــىٍت قــت ؤهــىإ الجزاٖــاث طاث البٗــضًً الــىَاي والــضولي ،وَــظا مــا
ًضٖ ٫لى الٛؼاعة في اإلاٟاَُم والخٗغٍٟاث اإلاخٗل٣ت به.
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وؤبــغػ مــا جــاءث بــه َــظٍ الخٗغٍٟــاث التــي جــضوع فــي مٗا ـ واخــض ؤن الخد٨ــُم الخجــاعي الــضولي َــى ٖضالــت زانــت ج٣ــىم
بىاؾ ــُت اج ٟــاٖ ١ل ــى َ ــغح الج ـزإ ٖل ــى ش ــخو ؤو ؤش ــخام مُٗى ــحن ممى ــىخحن مهم ــت  ً٢ــاثُت لدؿ ــىٍت الجزاٖ ــاث اإلاخٗل ٣ــت
بالخجاعة الضولُت ،لُٟهلىا ُٞه صون املح٨مت املخخهت به ب٣غاع ملؼم لألَغا.)1(ٝ
لظلٌٗ ٪ض الخدُ٨م ٖىهغا ؤؾاؾُا في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ًدخل م٩اهت ممحزة في حؿىٍت الجزاٖاث اإلاخٗل٣ت بالخجـاعة
ؾـىاء ٖلــى اإلاؿــخىي الــىَاي ؤو الــضولي ،وطلــ ٪مـً زــال ٫اإلاؼاًــا التــي ًدملهــا َــظا الىٓـام التــي جٗلخــه ً٢ــاء ٗٞــا ٫وطو ٟ٦ــاءة
ٖالُـت للٟهــل فــي الجزاٖــاث زانــت فــي ْــل ؤلاقــ٩االث والٗىاثــ ٤التــي حٗتــرى ألاَـغاٖ ٝىــض جةــىءَم لً٣ــاء الضولــت للٟهــل
وحؿىٍت هؼاٖاتهم.
ٞإيـخى ؤَـغا ٝالٗال٢ــت فـي الٗ٣ــض الخجـاعي الــضولي جُمـأن للخد٨ــُم ؤ٦ثـر مىـه مــً اللةـىء بلــى ً٢ـاء الضولــت ،وطلـ ٪لــم
ً ً٨بال بٗض ما عؤث ُٞه ألاَغا ٝمً يماهاث ٗٞالت في حؿىٍت الجزاٖاثٞ ،ىجض ألاَـغاٚ ٝالبـا مـا جدـغم ٖلـى بصعا قـغٍ
الخد ٨ــُم ٖى ــض بب ـغام ٖ ٣ــض الخج ــاعة الضولُ ــت ٞىج ــضٍ ًد ٣ــ ٤مه ــلحت اجةمُ ــ٘ ؾ ــىاء م ــا حٗل ــ ٤بال ــضو ٫اإلاخ٣ضم ــت الت ــي جخجى ــب
اللةــىء بلــى الً٣ــاء الغؾ ــمي والاخخ٩ــام بلــى  ٢ــىاهحن الضولــت اإلاخٗا٢ــضة مٗهــاُٗٞ ،خب ــر الخد٨ــُم وؾــُلت ي ــامىت لــه ًدمــي م ــً
زاللهــا اؾــدثماعاجه وججاعجــه ،هٟـــ الشـ يء باليؿــبت للــضو ٫الىامُــت الــظي حٗخبــر باليؿــبت بليهــا ع٦حــزة ؤؾاؾــُت لوكــاء وإ٢امــت
الباـ الخدخُــت وجدُ٣ــ ٤الىمــى الا٢خهــاصي ومــا ٌكــمله مــً جدُ٣ــ ٤الخىمُــت ،لــظل ٪حؿــعى لخــىٞحر ٧اٞــت ؤلام٩اهـاث زانــت مــا
حٗل ٤باجةاهب ال٣اهىوي الؾخُ٣اب الاؾـدثماعاث ألاجىبُـت وإ٢امـت ٖال٢ـاث ججاعٍـت مٗهـا ،لـظل ٪ؤيـخى ؤخـض الؿُاؾـاث التـي
تهخم بها َظٍ الضو ٫وؤخض ؤولىٍاتها.
وجــاءث َــظٍ اإلا٩اهــت التــي اخخلهــا الخد٨ــُم مــً زــال ٫الث٣ــت التــي ًسل٣هــا لــضي ؤَ ـغا ٝالٗال٢ــت الخجاعٍــت الضولُــت التــي
ج٩ىن بحن َغٞحن مسخلٟي اجةيؿُت ،والظي ًخ ٤ٟوَبُٗت َظٍ الٗ٣ىص التي جغج٨ؼ ٖلى الث٣ت والاَمئىان ،وؤيـخى الخد٨ـُم
بــظل ٪ؤخــض البىــىص اإلاكــغوَت ٖىــض الُ٣ــام بــإي ٖال٢ــت ججاعٍــت ؤو ببـغام ؤي ٖ٣ــض ججــاعي هٓ ـغا إلاــا ًخمحــز بــه ٖىــض ٞــٌ وحؿــىٍت
الجزاٖاث الخجاعٍت مً زال ٫محزحي الؿغٖت والؿغٍت التي ًىٞغَا لألَغا ٝفـي الخد٨ـُم ،بيـاٞت للـضوع الـظي جلٗبـه ؤلاعاصة فـي
مسخل ٠مغاخل الٗملُـت الخدُ٨مُـت ،باليـاٞت لٗىهـغي الخسهـو واجخبـرة التـي ًخمخـ٘ بهـا املح٨ـم ،واإلاغوهـت التـي ًمخـاػ بهـا
مً زال ٫الخدغع مً الُ٣ىص الكـ٩لُت واإلاىيـىُٖت التـي ً٣ـىم ٖليهـا الً٣ـاءَ ،ـظا ألازحـر الـظي ؤيـخى ٌكـ٩ل ٖاث٣ـا فـي وجـه
ؤَ ـغا ٝالٗال٢ــت الٗ٣ضًــت ،زهىنــا ووا٢ــ٘ الخجــاعة الضولُــت التــي ؤيــخى مخُــىعا وؤ٦ثــر ؾــغٖت ،ػص ٖلــى طلــ ٪مــا ٌؿــهم بــه
الخد٨ــُم فــي ججىــب ٖــضة ٖغاُ٢ــل وٖىاثــ ٤ج٣ــ ٠ؤمــامهم ٦خٟــاصي مكــ٩ل ازــخال ٝاجةيؿــُاث .وحٗــاعى فــي ٢ــىاهحن ألاَ ـغاٝ
اإلابرمت للٗ٣ض الخجاعي الضولي ،وؤًًا ججاوػ مك٩ل حٗضص الث٣اٞاث واللٛاث والضًاهاث و٧ل ما له ٖال٢ت بالىٓام الؿُاس ي.

 -2فعاليت الخحكيم في مىاجهت الحىادر الاظخثىائيت في علىد الخجاسة الذوليت.
٢ــض ًــضزل ٖلــى الٗ٣ــىص ْــغو ٝؤجىبُــت زاعجــت ٖــً بعاصة اإلاخٗا٢ــضًً حٗــغى الٗ٣ــض لالنهُــاع زانــت مــا حٗلــ ٤بمغخلــت
جىُٟظ الٗ٣ضً ،جٗل خضور طل ٪مؿخدُال للحض الظي ً٣ٟض الٗ٣ـض جىاػهـه ممـا ٌؿـخلؼم ألامـغ بٖـاصة الىٓـغ فـي الٗ٣ـض لٖـاصة
()1ؤخمض ؤبى الىٞاء ،الخدُ٨م الازخُاعي وؤلاجباعي ،ميكإة اإلاٗاع ،ٝؤلاؾ٨ىضعٍت مهغ ،1978 ،م .15ؤخمض ببغاَُم ٖبض الخىاب ،اجٟا ١الخدُ٨م
(مٟهىمه-ؤع٧اهه وقغوَه-هُا٢ه)  ،الُبٗت ( ،)01صاع النهًت الٗغبُت لليكغ والخىػَ٘ ،ال٣اَغة ،2013 ،م.21
Jean Robert: L’arbitrage, droit interne , droit international privé, Dalloz, PARIS, 6 édition, p7,3991.
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
الٗضالت له مً جضًض ،وفـي ٖ٣ـىص الخجـاعة الضولُـت التـي جخمحـز بُـى ٫مـضة جىُٟـظَا ممـا ًجٗلهـا ٖغيـت لٓـغو ٝوج٣لبـاث ؤ٦ثـر
مــً ؤي هــىٕ آزــغ مــً الٗ٣ــىص ،وهٓـغا جخهىنــُت الخد٨ــُم فــي حؿــىٍت الجزاٖـاث التــي جيكــإ ٖــً جىُٟــظ ٖ٣ــىص الخجــاعة الضولُــت
ًٓهغ صوع الخدُ٨م مً زال ٫ما ٌؿاَم به في جد ٤ُ٣الخىاػن الٗ٣ضي في ْل الٓغو ٝالاؾخثىاثُت.
-1.2إشكككاليت الخككىاصن العلككذي داخككل علككىد الخجككاسة الذوليككت فككي ظككل الحككىادر الاظككخثىائيت ومىكككع الخحكككيم مككن
رلك.
٢ــض ًُـغؤ ٖلــى الٗ٣ــض الــضولي ْــغو ٝوجدــىالث جــاصي بلــى ازــخال ٫الخــىاػن الٗ٣ــضي لٗ٣ــىص الخجــاعة الــضولي ممــا ًــاصي بلــى
زل ٤هؼاٖاث ٖضة ؾىاء ما حٗل ٤بال٣ىة ال٣اَغة التي ججٗل جىُٟظ الالتزام مؿخدُال مهضص بظل ٪الٗ٣ض بالٟسخ ،ؤو ما حٗل٤
بالٓغو ٝالُاعثت التي ججٗل جىُٟظ الالتزام مغَ٣ا مىظعا بسؿاعة ٞاصخت للضاثً ،وؾيؿخٗغى ُٞما ًلي ألبغػ الجزاٖاث التي
جيكإ ًٖ ٧ل مً ال٣ىة ال٣اَغة والٓغو ٝالُاعثت ومى ٘٢الخدُ٨م في حؿىٍت َظٍ الجزاٖاث.
 -1.1.2النزاعاث الىاشئت عن اللىة اللاهشة.
حٗــض ال٣ــىة ال٣ــاَغة مــً الىٓغٍــاث التــي اؾــخ٣غ ٖليهــا ال٣ٟــه والً٣ــاء وؤٚلــب الدكــغَٗاثٞ ،اج٣ٟــذ جــل آلاعاء فــي جباــي
مٟهىم ٖام لل٣ىة ال٣اَغة ،وٖلـى ؤؾـاؽ طلـٞ ٪ـال٣ىة ال٣ـاَغة ـي ٧ـل خـاصر ٚحـر مخى٢ـ٘ اجحهـى ٫مخٗلـ ٤بإخـضار زاعجُـت
ـ٧ـاجحغوب والــؼالػ ٫والتــي مــً ٚحــر اإلام٨ــً جالُٞــه وال صعء هخاثجــه ُٞجٗــل جىُٟــظ الالتـزام مؿــخدُال قــغٍُت ؤن ً٩ــىن اجحــاصر
َــى الؿــبب الىخُــض للًــغع( ،)1وٖــاجا اإلاكــغٕ اجةؼاثــغي مىيــىٕ ال٣ــىة ال٣ــاَغة فــي ٢ــىاهحن ٖــضة ؤبغػَــا ال٣ــاهىن اإلاــضوي الــظي
زه ــو م ــىاص ٖضً ــضة (اإلا ــاصة  177 ،176 ،139 ،2/138 ،127م ــضوي جؼاث ــغي) ،و ٢ــاهىن ؤلاج ـغاءاث اإلاضهُ ــت ال ــظي ؤق ــاع بل ــى
ال٣ىة ال٣اَغة في اإلااصة  322مىه(.)2
ولُخد٣ــ ٤ؤزــغ ال٣ــىة ال٣ــاَغة بجٗــل جىُٟــظ الالتـزام مؿــخدُال ومــا ًدبٗــه ٞســخ الٗ٣ــض ب٣ــىة ال٣ــاهىن وإٖٟــاء اإلاــضًً مــً
اإلاؿــاولُت اإلاترجبــت ٖــً طلــ ،٪ال بــض مــً قــغوٍ مــً اؾــخدالت جى٢ــ٘ اجحــاصر اؾــخدالت مُل٣ــت وٍ٣ــاؽ طلــ ٪بمُٗــاع الغجــل
الٗــاصي ،بيــاٞت بلــى الاؾــخدالت اإلاُل٣ــت لــض ٘ٞاجحــاصر٦ ،مــا ًجــب ؤن ج٩ــىن الاؾــخدالت مُل٣ــت بمٗاـ ؤال ج٩ــىن ٢انــغة ٖلــى
اإلاضًً صون ٚحرٍ ،وؤزحرا ًٟغى ؤن ال ً٩ىن َىا ٥ؤي زُإ مً اإلاضًً ؤصي لى٢ىٕ اجحاصر وال وؿبخه للمضًً(.)3
َظا ُٞما ًخٗل ٤بما َى مىجىص في ال٣ىاٖض الٗامت ؤما ما ًسو ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ٞاألمغ مسخل ٠مً زال ٫ؾعي
ألاَـغا ٝلخجىـب ٞســخ الٗ٣ـض واهً٣ـاء الالتـزام الخـاب٘ لـهٛٞ ،البــا مـا ٌٗمـض ألاَـغاٖ ٝلـى ؤلاب٣ـاء واجحٟــاّ ٖلـى الٗ٣ـض وطلــ٪
مً زال ٫مبضؤ اجحغٍت الخٗا٢ضًت الظي ج٣ىم ٖلُه ٖ٣ىص الخجاعة الضولُـت ممـا ً٩ـىن لألَـغا ٝخغٍـت ٦بحـرة فـي جدضًـض مٟهـىم
مٗحن لكغٍ ال٣ىة ال٣اَغة وجدضًض مجا ٫جُبُ٣ه وقغوٍ بٖماله والىخاثج اإلاترجبت ٖلى خضوزه٦ ،ما ًمخض ؤًًا بلـى جدضًـض
ال٣ــاهىن الىاجــب الخُبُــٖ ٤لــى َــظا الكــغٍ ؾــىاء ـ٧ـان َــظا ال٣ــاهىن وَىُــا ؤم صولُــا ؤم مخٗلــ ٤بالٗــاصاث وألاٖـغا ٝالخجــاعة

(ٖ)1لي ُٞاللي ،الالتزاماث الٟٗل اإلاؿخد ٤للخٗىٌٍ ،مىٞم لليكغ ،الُبٗت الثالثت ،2015 ،م .327ؤهىع ؾلُان ،اإلاىجؼ في الىٓغٍت الٗامت لاللتزام،
مهاصع الالتزام ،صاع النهًت الٗغبُت للُباٖت واليكغ ،بحروث ،1983 ،م.338
()2اإلاخمًٗ في َظٍ الىهىم ًجض ؤن اإلاكغٕ ا٦خٟى بالىو ٖلى مهُلح ال٣ىة ال٣اَغة صون ؤن ٌُٗي حٗغٍٟا ٢اهىهُا لها ٖ٨ـ ما ؾاعث بلُه الدكغَٗاث
اإلا٣اعهت مً حٗغٍٟها لل٣ىة ال٣اَغة ٧اإلاكغٕ الٟغوس ي وألاعصوي.
()3ؤهىع ؾلُان ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م م.338-337
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
الضولُــت(٦ ،)1م ــا ًٓهــغ خغٍ ــت الاَ ـغا ٝف ــي اللةــىء للخد ٨ــُم الخجــاعي ال ــضولي لدؿــىٍت الجزاٖ ــاث اإلاغجبُــت به ــظا الكــغٍ ب ُٛــت
جد ٤ُ٣الخىاػن الا٢خهاصي للٗ٣ض بُٗضا ًٖ ٞسخه.
 -2.1.2النزاعاث الىاشت عن الظشوف الطاسئت.
بطا ٧اهــذ ال٣ــىة ال٣ــاَغة جــاصي بلــى اؾــخدالت جىُٟــظ الالتـزام وإٖٟــاء اإلاــضًً مــً مؿــاولُت ٖــضم الخىُٟــظ(ٞ ،)2ــةن هٓغٍــت
الٓــغو ٝالُاعثــت ه٣ــٌُ طلــ ٪ؤًــً حؿــبب ازــخالٞ ٫ــاصح للخــىاػن الا٢خهــاصي للٗ٣ــض ،بجٗــل جىُٟــظ اإلاــضًً لاللت ـزام مغَ٣ــا
تهــضصٍ بسؿــاعة ٞاصخــت جســغ ٖــً اجحــض اإلاــإلى ٝصون ؤن ججٗــل طلــ ٪مؿــخدُال ،ممــا ًجٗــل ال٣ا ـ ي ؤمــام خخمُــت مغاجٗــت
الٗ٣ض بغص الالتزام بلى اجحض اإلاٗ٣ى.)3(٫
وٍٟغى ؤن ٌؿخُٟض مً جُبُ ٤ؤخ٩ام َظٍ الىٓغٍت ٦ال اإلاخٗا٢ضًًٞ ،غ ٘ٞالى٣ىص ٦ثحـرا ٢ـض ًًـغ اإلاـضًً ٦ثحـرا ٦مـا ؤن
جسُ٢ ٌُٟمت الى٣ىص ٢ض ًًغ الضاثً للحض الظي ًدىافى طل ٪م٘ مبضؤ ٖضالت الٗ٣ض(.)4
وحٗــض هٓغٍــت الٓــغو ٝالُاعثــت التــي حٗخبــر هٓغٍــت صًيُــت وؤزالُ٢ــت ؤًــً حٗخبــر الكــغَٗت ؤلاؾــالمُت الٛـغاء مــً اإلااؾؿــحن
ألاواثــل لهــا فــي املةــا ٫الٗ٣ــضي ،بال ؤن وجــضث َــظٍ الىٓغٍــت ؤؾاؾــها مــً زــال ٫بعؾــاء ؤؾــاؽ ومبــاصت ٢اهىهُــت لهــا مــً َــغٝ
الً٣اء ؤلاصاعي ؾىت  1916لخٗاجا آزاع اجحغب الٗاإلاُت ألاولى ٖلى الالتزاماث ال٣اهىهُت(.)5
وحٗخبــر اجةؼاثــغ مــً الــضو ٫التــي ؤزــظث الؿــب ٤فــي جبا ــي َــظٍ الىٓغٍــت ُٓٞــل جــإزغ وججاَــل الٗضًــض مــً الــضو ٫له ــظٍ
الىٓغٍــت ،وؤزــظ اإلاكــغٕ اجةؼاثــغي به ــظٍ الىٓغٍــت فــي هــو اإلا ــاصة  107فــي ٣ٞغتهــا الثالثــت م ــضوي جؼاثــغي ،واٖخبــر اإلاكــغٕ َ ــظٍ
الىٓغٍت مً م٣خًُاث التي جٟغيها الٗضالت الٗ٣ضًت والتي بضوعَا حؿخلؼم الخىاػن في الالتزاماث بحن اإلاخٗا٢ضًً(.)6
وَكترٍ لٖماَ ٫ظٍ الىٓغٍت وما ًيخج ٖنها مـً آزـاع ،فـي ؤن ًىجـض التـزام حٗا٢ـضي حـحُذ مؿـخىفي ل٩ـل ؤع٧ـان وقـغوٍ
حــحخه ًجمــ٘ بــحن الــضاثً واإلاــضًً باليــاٞت بلــى وجــىص الت ـزام حٗا٢ــضي مترادــي الخىُٟــظ ،مــ٘ جــىٞغ ؤَــم قــغٍ لٖمــاَ ٫ــظٍ
الىٓغٍت في وجىص ْغَ ٝاعت ٖىض جىُٟظ الٗ٣ض ،الظي ٌؿخلؼم ؤن ً٩ـىن ٚحـر مخىٗ٢ـا واؾـخثىاثُا بمٗاـ ؤن ال ج٩ـىن الىاٗ٢ـت
الُاعثــت ٚحــر مإلىٞــت وؤن ج٩ــىن ٖامــت ًمـــ ٧اٞــت الىــاؽ ؤو ٖلــى ألا٢ــل ٞئــت مٗخبــرة مــنهم ،وؤزح ـرا ٌكــترٍ ؤن ًجٗــل الٓــغٝ
الُاعت جىُٟظ الالتزام مغَ٣ا ال مؿخدُال وَىا ً٨مً الخٟغ٢ت اجةىَغٍت بحن الٓغو ٝالُاعثت وال٣ىة ال٣اَغة ،وؤلاعَـاَ ١ـى

()1ؤهٓغ قغٍٚ ٠ىام ،ؤزغ حٛحر الٓغو ٝفي ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ،الُبٗت ألاولى ،مُبٗت الٟجحرة الىَىُت ،ؤلاماعاث ،2010 ،م م.175-171
ّ
٦غؾذ َظا اإلابضؤ مباصت  unidroitاإلاخٗل٣ت بٗ٣ىص الخجاعة الضولُت ؤًً جاء في اإلااصة ألاولى منها ":ألاَغا ٝؤخغاع في ببغام الٗ٣ض وجدضًض مدخىاٍ".
( )
 2كسس هرا الحكن علي الوستوى الدولي فيوا تعلق بوبادئ اليوًيدزوا ،وأيضا الشسوط الٌووذجيت الوتعلقت بالتجازة الدوليت ،حيث ًصت الوادة
 1/31هي هبادئ اليوًيدزوا ":يعفي الطسف هي الوسؤوليت عي عدم التٌفير إذا أثبت أى عدم التٌفير يسجع إلي عائق ال سيطسة له عليه أو كاى هي غيس
الوعقول أى يدخله في حساباته عٌد إلبسام العقد أو كاى يستطيع تجٌب وقوعه أو هٌعه أو التغلب علي ًتائجه"

(ٖ)3بض الغػا ١الؿنهىعي ،الىؾُِ في قغح ال٣اهىن اإلاضوي اجةضًض ،هٓغٍت الالتزام بىجه ٖام ،مهاصع الالتزام ،1 ،ميكىعاث اجحلبي اجح٣ىُ٢ت ،الُبٗت
الثالثت ،بحروث ،لبىان ،2000 ،م م.705-703
()4دمحم ٦كبىع ،هٓام الخٗا٢ض وهٓغٍخا ال٣ىة ال٣اَغة والٓغو ٝالُاعثت ،الُبٗت ألاولى ،مُبٗت الىجاح اجةضًضة ،الضاع البًُاء ،1993 ،م.107
()5للمؼٍض خى ٫اجةاهب الخاعٍذي لهظٍ الىٓغٍت ؤهٓغ ٖبض الغػا ١الؿنهىعي ،هٟـ اإلاغج٘ ،م م .716-707دمحم ٦كبىع ،هٟـ اإلاغج٘ ،م م.121-102
()6وؤقاع ألاؾخاط ٖلي ٖلي ؾلُمان ؤن مىيىٕ َظٍ ال٣ٟغة لِؿذ يمً اإلااصة  107ؤًً ًيبغي ؤن جىي٘ َظٍ ال٣ٟغة يمً اإلااصة ٧ 106اؾخثىاء مً ٢اٖضة
الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً اإلاىهىم ٖنها في اإلااصة  106مضوي جؼاثغيٖ ،لي ٖلي ؾلُمان ،الىٓغٍت الٗامت لاللتزام ،مهاصع الالتزام في ال٣اهىن اإلاضوي
اجةؼاثغي ،الضًىان الىَاي للمُبىٖاث اجةامُٗت ،2006 ،م.98
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
م ــا يه ــضص اإلا ــضًً بسؿ ــاعة ٞاصخ ــت جخج ــاوػ اجح ــض اإلا ــإلى ،ٝوؤلاعَ ــاَ ١ى ــا ًخد ــضص بخٛح ــر الٓ ــغو ٝله ــظا ٞه ــى مُٗ ــاع م ــغن ً ٣ــضع
بدؿب الٓغو.)1(ٝ
وؤَــم آلازــاع اإلاترجبــت ٖــً بٖمــاَ ٫ــظٍ الىٓغٍــت َــى ُ٢ــام ال٣ا ـ ي ؤو املح٨ــم ؾــلُت عص الالتـزام بلــى اجحــض اإلاٗ٣ــى ٫الــظي
ًُُ٣ـه اإلاـضًً وال ًًـغ بالــضاثً ،ممـا ًـاصي طلــ ٪لخدُ٣ـ ٤الخـىاػن الٗ٣ـضي بــحن ؤَـغا ٝالٗال٢ـت الخٗا٢ضًــت بمـا ًد٣ـ ٤ألامــً
الخٗا٢ضي الظي حؿعى جل الدكغَٗاث بلى ج٨غَؿه إلاا له جإزحر ٦بحر ٖلى ألاٞغاص واملةخمٗاث والضو٩٦ ٫ل.
بن هٓغٍ ــت الٓ ــغو ٝالُاعث ــت ف ــي ٖ ٣ــىص الخج ــاعة الضولُ ــت له ــا  ٢ـغاءة زان ــت جسخل ــ ٖ ٠ــً م ــا ؤ٢غج ــه ال٣ىاٖ ــض الٗام ــت ف ــي
ال٣ــاهىن اإلاــضويٞ ،ــةطا ؤ٢ــغث ال٣اٖــضة الٗامــت فــي هــو ال٣ٟــغة الثالثــت مــً اإلاــاصة  107مــً ال٣ــاهىن اإلاــضوي مهمــت بٖــاصة الخــىاػن
الٗ٣ــضي خــا ٫حٛحــر ْــغو ٝجىُٟــظ الٗ٣ــض بؿــبب الٓــغو ٝالُاعثــت لل٣ا ـ ي صون ؤن ً٩ــىن لعاصة ألاَ ـغا ٝؤي صوع فــي بٖــاصة
الخىاػن للٗ٣ض ،مً َظا اإلاىُلًٓ ٤هغ صوع الخدُ٨م الظي ً٣ىم ٖلى ؾلُان ؤلاعاصة ُٞه ،خُث ًلةـإ بلُـه ألاَـغا ٝلخدُ٣ـ٤
الخــىاػن الٗ٣ــضي صازــل ٖ٣ــىص الخجــاعة الضولُــتُٗٞ ،مــض ألاَ ـغاٖ ٝلــى بصعا قــغٍ بٖــاصة الخٟــاوى ،والــظي ٌؿــمذ بةٖــاصة
الخٟاوى خا ٫و٢ىٕ ؤخضار جازغ ٖلى اؾخ٣غاع الخىاػن الٗ٣ضي الظي ًىظع بسؿاعة ٞاصخت ألخض اإلاخٗا٢ضًً ججٗل جىُٟـظٍ
لاللت ـزام مغَ ٣ــا( .)2ل ــظل ٪حٗ ــض هٓغٍ ــت الٓ ــغو ٝالُاعث ــت ؤصاة مهم ــت جحماً ــت اإلاخٗا ٢ــض م ــً زُ ــغ ج ٣ــاٖـ اإلا ــضًً م ــً الى ٞــاء
بالتزاماجه زانت ُٞما ًخٗل ٤بٗ٣ىص الخجاعة الضولُت.
-2.2ظلطت املحكم في جحليم الخىاصن العلذي في ظل الحىادر الاظخثىائيت.
ًبرػ صوع الخدُ٨م في جد ٤ُ٣الخىاػن الٗ٣ضي صازـل ٖ٣ـىص الخجـاعة الضولُـت مـً زـال ٫خغنـه ٖلـى مبـضؤ اجحٟـاّ ٖلـى
الٗ٣ض ،لظلً ٪بظ ٫املح٨مىن ٢هاعي جهضَم في الٗمـل ٖلـى جىُٟـظ الٗ٣ـض الـضولي وٖـضم الخى٢ـ ٠خـا ٫الٓـغو ٝوالخٛحـراث
التي ٢ض جُغؤ ٖىض الخىُٟظ.
وٍبرػ صوع املح٨م خُا ٫بٖاصة الخىاػن الٗ٣ضي صازل ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت وإًجاص اجحل اإلاالثم لظلَ ،٪ظا الـضوع ال
ًم ٨ــً ؤن ٌؿ ــخمضٍ املح ٨ــم بال ٖ ــً َغٍ ــ ٤اج ٟــا ١الخد ٨ــُم ال ــظي ًبرم ــه ؤَ ـغا ٝالج ـزإ مم ــا ٌُٗ ــي للمد ٨ــم ق ــغُٖت الىٓ ــغ
والٟهـل فـي الجـزإ ،مـً زـالُ٢ ٫مـه بالهـالخُاث التـي ًخمىـ٘ بهــا وا٢تـراح خلـى ،٫والتـي ًخمثـل ؤبغػَـا فـي هٓـام و٢ـ ٠الخىُٟــظ،
وهٓام بٖاصة الخٟاوى.
 -1.2.2ظلطت املحكم من خالل اجفاق الخحكيم في علىد الخجاسة الذوليت.
 -1.1.2.2اجفاق الخحكيم طماهت في حعىيت النزاعاث الىاشئت عن الحىادر الاظخثىائيت على علىد الخجاسة الذوليت.
ً٣ىم اجٟا ١الخدُ٨م مً زال ٫جغا ي ألاَغا ٝخىلهَ ،ظا ألازحر جد٨مه ال٣ىاٖض الٗامـت الـىاعصة فـي ال٣ـاهىن اإلاـضوي
واإلاخٗل ٣ــت ب ــحت بب ـغام الخه ــغٞاث ال٣اهىهُ ــت( ،)3وم ــً ز ــال ٫اج ٟــا ١الخد ٨ــُم حؿ ــخمض َُئ ــت الخد ٨ــُم ؾ ــلُتها بالٟه ــل ف ــي
()1عاج٘ َظٍ الكغوٍ بالخٟهُلٖ ،بض الغػا ١الؿنهىعي ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م مٖ .724-717لي ُٞاللي ،الالتزاماث الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض ،اإلاغج٘ الؿاب،٤
م م.401-396
(٦)2ىضٍ جماٖ ٫بض الؿاجغ ،الخدُ٨م في ٖ٣ىص البترو( ٫صعاؾت م٣اعهت)  ،عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الٗلُا في ٢اهىن ألاٖما ،٫اجةامٗت اللبىاهُت ٧لُت
اجح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت والا٢خهاصًت ،2017 ،م.36
()3ؾمُت حخغي ،الىٓام ال٣اهىوي للخدُ٨م في مىاػٖاث ٖ٣ىص الاؾدثماع البترولُت ،ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة الض٦خىعة ،جامٗت ٢انضي مغباح ٧لُت
اجح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت وع٢لت ،2018/2017 ،م.243
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
الجزاٖــاث صازــل ٖ٣ــىص الخجــاعة الضولُــت التــي ؤزاعتهــا ال٣ــىة ال٣ــاَغة ؤو الٓــغو ٝالُاعثــت ،مــً زــال ٫بصعا ألاَـغا ٝفــي الٗ٣ــض
اج ٟــا ً ١ــىو ٖل ــى اللة ــىء ف ــي طل ــ ٪بل ــى الخد ٨ــُم( ،)1ؤو م ــً مك ــاعَت الخ ٣ــت ،ؤو م ــً ز ــال ٫ق ــغٍ جد ٨ــُم ٖ ــام ٌؿ ــىض مهم ــت
الٟهــل فــي ٧ــل ه ـؼإ ًيكــإ ٖــً جىُٟــظ الٗ٣ــض بلــى الخد٨ــُم وٍــضزل فــي طلــ٧ ٪ــل الجزاٖــاث اإلاخٗل٣ــت بــال٣ىة ال٣ــاَغة والٓــغوٝ
الُاعثت( ،)2وما ؤ٦ثر َظٍ الكغوٍ في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت التي جخًمً في ؤٚلبها ٖلى قغٍ اللةىء بلى الخدُ٨م للٟهل في
الجزاٖــاث اإلاثــاعة به ــظا الهــضص ،وَ ــظا مــا ٌٗ٨ؿ ــه الــضوع اإلاى ــىٍ بــالخدُ٨م فــي اجح ٟــاّ وؤلاب٣ــاء ٖل ــى َــظا الى ــىٕ مــً الٗ ٣ــىص
وججىب الٟسخ ،وَظا ما ّ
٦غؾخه ؤٚلب الاجتهاصاث الخدُ٨مُـت ؤًـً جـاء فـي ؤخـض ٢ـغاعاث الخد٨ـُم جمؿـ ٪الهُئـت الخدُ٨مُـت
بٗضم الؿماح لألَغا ٝباللةىء بلى ٞسخ الٗ٣ض بالعاصة اإلاىٟغصة خالت ٖضم الىنى ٫بلى اجٟا ١بحن ألاَغا ٝبٗض الخٟاوى،
وؤؾؿذ املح٨مت ٢غاعَا َظا ٖلى اخخىاء الٗ٣ض ٖلى قغٍ الخد٨ـُم ًجبـر ألاَـغاٖ ٝلـى اللةـىء بلُـه ٖىـض اجخـال ،ٝوج٣ـى٫
َُئــت الخد٨ــُم فــي طلــ ....": ٪وٖــالوة ٖــً طلــٞ ٪ــةن اإلالحــ )3( ٤ال ٌُٗــي لألَـغا ٝخ٣ــا جل٣اثُــا فــي ٞســخ الٗ٣ــض فــي خالــت ٞكــل
اإلاٟاوياث ،و٧ان ٖلى اإلاضعي ٖليها ؤن جلةإ بلى الخدُ٨م بطا اعجـإث ؤن عٞـٌ الُـغ ٝآلازـغ للـثمً اجةضًـض الـظي ا٢ترخخـه لـم
ً ً٨مبرعا.)3("....
 -2.1.2.2جذخل املحكم وفعاليت رلك في حعىيت النزاعاث الىاجمت عن الحىادر الاظخثىائيت.
ً٨دس ي مبضؤ اجحٟاّ ٖلى الٗ٣ض وججىب ٞسخه ؤَمُت ٢هـىي لألَـغا ٝزانـت فـي ْـل ٖ٣ـىص الخجـاعة الضولُـت خُـث
جبـرم َـظٍ الٗ٣ـىص لُــخم جىُٟـظَا مهمـا نـاص ٝطلــ ٪مـً ٖغاُ٢ـل ،وَـظا مــا ًٓهـغ مـً زـال ٫خــغم ً٢ـاء الخد٨ـُم ٖلـى مبــضؤ
اجحٟــاّ ٖلــى الٗ٣ــض وَــظا مــا ًٓهــغ فــي الٗضًــض مــً  ٢ـغاعاتهم الخدُ٨مُــتٞ ،اإلاخٗــاملىن فــي ٖ٣ــىص الخجــاعة الضولُــت فــي الٛالــب
ً٩ىهىن ٖلى ٢ضع مً الاختراُٞتًٞ ،ال ٖلى ؤن اإلاخٛحراث التي ٢ض جُغؤ ٖلى َظٍ الٗ٣ىص ج٩ىن مىخٓغة ومخىٗ٢ت هٓغا لُـى٫
مضة جىُٟظ َظٍ الٗ٣ىص ،لظا ًبظ٧ ٫ل ألاَغا ٝؾىاء ٧اهىا مدخ٨محن ؤو مد٨محن ٢هاعي جهضَم في الٗمل ٖلى اؾخمغاعٍت
جىُٟظ الٗ٣ض ؤو ٖلى ألا٢ل اجحٟاّ ٖلى الغوابِ الٗ٣ضًت(.)4
ٞخٓهغ ؾلُت املح٨ـم مـً زـال ٫صوعٍ الٟٗـا ٫فـي ٖملـه ٖلـى بٖـاصة الخـىاػن فـي ٖ٣ـىص الخجـاعة الضولُـت زانـت فـي ْـل مـا
ٌؿعى بلُه ألاَغا ٝبلى ججىب الٟسخ والٗمل ٖلى جىُٟظ الٗ٣ض الضولي مـً زـال ٫ج٣ىُـاث ٖـضة ؾـىاء بـغص الالتـزام اإلاغَـ ٤بلـى
اجحــض اإلاٗ٣ــى ،٫ؾ ــىاء بخٗضًلــه للٗ٣ــض بةه ٣ــام التزامــاث اإلاــضًً ؤو بؼٍ ــاصة الالت ـزام اإلا٣ابــل ،ؤو بجمٗ ــه بــحن به٣ــام الالت ـزام
اإلاغَ ٤وػٍاصة الالتزام اإلا٣ابل بخىػَ٘ الؼٍاصة اإلاإلىٞت ٖلى ٖاجَ ٤غفي الٗ٣ض(.)5
وٍٓهغ ؤًًا صوع املح٨م ؤ٦ثر مً زال ٫ما ً٣ىم به بالٗمل ٖلى ٖضم بً٣إ ال٣ىة ال٣اَغة ؤزغَا ٖلـى الٗ٣ـض ومـا ًترجـب
ٖــً طلــ ٪بــاجح٨م باهٟؿــازه والٗمــل ٖلــى بًجــاص وؾــُلت لٖــاصة الخــىاػن للٗ٣ــض مــً زــال ٫ج٣غٍــب هٓغٍــت ال٣ــىة ال٣ــاَغة مــً

()1مدمىص الُ٨الوي ،اإلاىؾىٖت الخجاعٍت واإلاهغُٞت املةلض ألاو٣ٖ ٫ىص الخجاعة الضولُت في مجا ٫ه٣ل الخ٨ىىلىجُا ،الُبٗت ألاولى ،صاع الث٣اٞت لليكغ
والخىػَ٘ ٖمان ،2009 ،م.366
()2قغٍٚ ٠ىام ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م.65
(٢)3غاع جدُ٨م ٚغٞت الخجاعة الضولُت ،الًُ٣ت ع٢م  ،2478لؿىت  ،1974مكاع بلُه في قغٍٚ ٠ىام ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م.66
(َ)4ىاٖ ٥ضة ٢غاعاث ٦غؾذ في َظا الكإن ط٦غَا قغٍٚ ٠ىام ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م م.300-299
(ٖ)5لي ُٞاللي ،الالتزاماث الىٓغٍت الٗامت للٗ٣ض ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م م .404-402بلحا الٗغبي ،الىٓغٍت الٗامت لاللتزام في ال٣اهىن اإلاضوي اجةؼاثغي،
اجةؼء ألاو ٫الخهغ ٝال٣اهىوي ،صًىان اإلاُبىٖاث اجةامُٗت اجةؼاثغ ،1995 ،م.259

املةلض -09الٗضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

177

ISSN: 2352-9806
l

دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
هٓغٍــت الٓــغو ٝالُاعثــت ممــا ٌؿــمذ للمد٨ــم الىٓــغ فــي بٖــاصة الخــىاػن بــحن التزامــاث الُــغٞحن ُٞجــىػ لــه عص الالت ـزام اإلاغَــ٤
للحض اإلاٗ٣ى ٫بما ًخىاػن م٘ التزام الضاثً ،ؤو بخُٟٗل قغٍ بٖاصة الخٟاوى ؤو و ٠٢جىُٟظ الٗ٣ض(.)1
وٍٓهــغ الــضوع الٟٗــا ٫للخد٨ــُم خالــت ٖــضم جدضًــض ؤَ ـغا ٝالج ـزإ لل٣ــاهىن الىاجــب الخُبُــ ٤مٟىيــحن ش ـخو زالــث
ً ــضعى ب ــاملح٨م اإلا ٟــىى باله ــلح ال ــظي ًخ ــىلى مهم ــت زل ــ ٤وإوك ــاء ٢ىاٖ ــض ماصً ــت لدؿ ــىٍت الجزاٖ ــاث اإلاخٗل ٣ــت بٗ ٣ــىص الخج ــاعة
الضولُــت ،ؤًــً ً٣ــىم املح٨ــم بةنــضاع  ٢ـغاعٍ الٟانــل فــي الــضٖىي الخدُ٨مُــت و٣ٞــا ل٣ىاٖــض الٗضالــت وؤلاههــا ٝصون التزامــه
بخُبُـ٢ ٤ـاهىن مٗـحن٩ُٞ ،ـىن لهـم بم٩اهُـت زلـ ٤ألاخ٩ـام وال٣ىاٖـض اإلااصًـت ل٣ـاهىن الخجـاعة الضولُـت ،بمـا ٌؿـاَم فـي خـل وصي
للجزإ ًغ ي ألاَغا.)2(ٝ
 -2.2.2وكف جىفيز علذ الخجاسة الذوليت.
ؤُٖــى اإلاكــغٕ للمد٨ــم ؤو ال٣ا ـ ي نــالخُاث ٖضًــضة لٖــاصة الخــىاػن الٗ٣ــضي لٗ٣ــىص الخجــاعة الضولُــت مــً زــال ٫عص
الالتـزام للحــض اإلاٗ٣ـى ٫ؾــىاء بىاؾــُت به٣ـام الالتزامــاث اإلا٣ابلــت ؤو و٢ـ ٠جىُٟــظَا بلــى ٚاًـت ؤن جغٞــ٘ الٓــغو ٝالتـي ؤزــغث فــي
جىُٟظ الٗ٣ض ،وٍ٣هض بى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ض جى ٠٢الُغٞحن ًٖ جىُٟظ التزاماتهم الٗ٣ضًت اإلاخباصلـت جحـحن بًجـاص خلـى ٫بضًلـت
والخىنل بلى اجٟا ١جضًض لخىُٓم الالتزاماث(.)3
وَٗض و ٠٢جىُٟظ الٗ٣ض طو ؤَمُت ًلةإ بليها ال٣ا ي ؤو املح٨م لخٟاصي ػوا ٫الٗ٣ض الظي ال ًغٚب ُٞه ؤَغا ٝالٗ٣ض
الخجاعة الضولُت واجحٟاّ ٖلى ب٣اء جىُٟظٍ ،واؾخمغاع الٗال٢ت الٗ٣ضًت بلى ٚاًت ػواَ ٫ظٍ ألاخضر اإلاـازغة فـي الخىُٟـظ والتـي
في الٛالب ج٩ىن ما٢خت ؤو ػوا ٫اإلااو٘ ،وٍجحز و ٠٢جىُٟظ الٗ٣ض ؾىاء ما َغؤ ٖلى الٗ٣ض ْغوَ ٝاعثت ؤو ختـ فـي ْـل ال٣ـىة
ال٣اَغة بطا ما جبحن ؤن الاؾخدالت ما٢خت(.)4
وهٓـغا ألَمُــت اؾــخمغاع جىُٟــظ ٖ٣ــىص الخجــاعة الضولُــت خالــت مــا بطا َ ـغؤ ٖليهــا ؤي ْــغ ٝؤو حُٛحــر ٌُٗــ ٤مــً جىُٟــظ َــظٍ
الٗ٣ىص ،ؤولى الخدُ٨م ؤَمُت واؾٗت لى ٠٢جىُٟظ الٗ٣ض جححن ػواٖ ٫اث ٤الخىُٟـظ وَـظا مـا ًٓهـغ مـً ال٣ـغاعاث الخدُ٨مُـت
التي ٦غؾذ َظٍ ال٣اٖضة واٖخبرجه ٦دل جىَغي لخٟاصي الٟسخ ،والظي خؿب ألاؾخاط قغٍٚ ٠ىام ًٓهغ املح٨مىن ٖىض
الٟهــل فــي مثــل َ٨ــظا ً٢ــاًا الدكــضص ال٨بحــر فــي الؿــماح بٟســخ الٗ٣ــض مــً زــال ٫الخ٣ــضًغ اإلادكــضص لكــغوٍ بٖمــا٧ ٫ــل مــً
ال٣ىة ال٣اَغة ؤو الٓغو ٝالُاعثت وَظا ما ًٓهغ مً زالٖ ٫ضص مٗخبر مً ال٣غاعاث التي ؤوعصث طل ٪ياعبا ؤ٦ثر مً همىط
ل٣غاعاث ماٍضة إلاا ؤوعصٍ(.)5
وؤًًــا ًٓهــغ صوع َــظٍ الخ٣ىُــت مــً زــال ٫مــا جــىٞغ مــً خماًــت للُــغ ٝالًــُٗ ٠خــاَ ٫لــب الُــغ ٝآلازــغ اؾــخ٨ما٫
جىُٟظ ،مما ًٟهل املح٨م بى ٠٢الخىُٟظ بطا ا٢خًذ يغوعة لظل.٪

()1خىحن ؤمحن عمؼي م٣بى ،٫صوع الخدُ٨م في اجحٟاّ ٖلى الخىاػن الا٢خهاصي لٗ٣ىص الاؾدثماع الضولُت ،عؾالت ماجؿخحر في ال٣اهىن ،جامٗت بحرػٍذ ٧لُت
اجح٣ىٞ ١لؿُحن ،2015/2014 ،م.102
()2دمحم بال ،١جإنُل ٢ضعة الخدُ٨م الخجاعي الضولي ٦مهضع لل٣ىاٖض اإلااصًت في مىاػٖاث ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ،مجلت الضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت،
جامٗت ٖماع زلُجي ،ألاٚىاٍ ،الٗضص  ،2015 ،01م.247
()3ؤوعص َظا الخٗغٍ ٠خىحن ؤمحن عمؼي م٣بى ،٫اإلاغج٘ الؿاب ،٤م.117
()4للمؼٍض ؤهٓغ قغٍٚ ٠ىام ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م م.303-301
()5قغٍٚ ٠ىام ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م.68
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
-3.2.2إعادة الخفاوض في علذ الخجاسة الذوليت.
ٌٗض قغٍ بٖاصة الخٟاوى ج٣ىُت مهمـت فـي ٖ٣ـىص الخجـاعة الضولُـت واإلاُـضان ألانـُل لهـا ،وطلـ ٪لخجـاوػ ؤلازـخالالث التـي
جُ ـغؤ ٖلــى جىُٟــظ الٗ٣ــض ،وجــإحي ؤَمُــت َــظٍ الخ٣ىُــت هٓ ـغا إلاــا حؿــمذ بــه لألَ ـغا ٝالخٟــاوى لًجــاص اجحــل ألاوؿــب للمىاػٖــت
بؿبب حٛحر الٓغو ٝوإٖاصة الخىاػن اإلا٣ٟىص ؤزىاء مغخلت الخىُٟظ وؤًًا جإحي َظٍ ألاَمُت بالىٓغ إلاا جدخىٍه ٖ٣ىص الخجاعة
الضولُت مً ؤَمُت ا٢خهاصًت واجخماُٖت وؾُاؾُت ج٣خض ي الٗمل ٖلى جىُٟظ َظٍ الٗ٣ىص ومٗاجةت ٧ـل خـضر َـاعت ٌُٗـ٤
الىنى ٫بلى جىُٟظَا(.)1
ولعاصة اإلاخٗا٢ـ ــضًً صوع مه ــم مـ ــً زـ ــال ٫خغٍـ ــت بصعا قـ ــغٍ بٖـ ــاصة الخٟـ ــاوى ،والـ ــظي ال ًم ٨ــً ال ٨ــالم ٖىـ ــه ف ــي ْـ ــل
الدكــغَٗاث الىَىُــتٞ ،خــخم ٖملُــت بٖــاصة الخٟــاوى مــً زــال ٫بزُــاع اإلاخٗا٢ــض اإلاخًــغع مــً حٛحــر ْــغو ٝالٗ٣ــض للمخٗا٢ــض
آلازغَ ،ـظا ألازحـر الـظي ًلتـزم بـالغص ٖلـى َـظا ؤلازُـاع ،لُـخم بٗـض طلـ ٪مباقـغة ٖملُـت الخٟـاوى والتـي فـي ٚالـب ألاخُـان جـخم
ٖ ــً َغٍ ــ ٤اللة ــىء بل ــى الخد ٨ــُم وج ــىلي املح ٨ــم مباق ــغة َ ــظٍ الٗملُ ــت للىن ــى ٫لدؿ ــىٍت وصً ــت جغ ـ ي ألاَ ـغا ،ٝؤً ــً ًلٗ ــب
املح٨م صوع بال ٜألاَمُت مً زال ٫ما ًخمخ٘ به مً زبرة وٟ٦اءة في الٟهل فـي الجزاٖـاث الىاقـئت ٖـً ٖ٣ـىص الخجـاعة الضولُـت
ًٞال ًٖ ما ًخمحز به الخدُ٨م ًٖ الً٣اء مً مغوهت في ؤلاجغاءاث وؾغٖت في حؿىٍت الجزاٖاث.
ًٞال ًٖ ازخهام الخدُ٨م وٗٞالُخه في الٟهل في الجزاٖاث التي ج٣ـىم بؿـبب بٖمـا ٫قـغٍ الخٟـاوى ٖلـى الٗ٣ـض
ومغاجٗخه بهض ٝجد ٤ُ٣الخىاػن صازل الٗ٣ض الخجاعي الضولي ،زانت وؤن َظٍ الجزاٖاث جسً٘ إلابضؤ خؿً الىُت ومبـاصت
الٗضالــت وؤلاههــا ٝوَــظا مــا ًخٟــ ٤مــ٘ الخد٨ــُم بالهــلح( )2والــظي لألَ ـغا ٝمُلــ ٤اجحغٍــت فــي بزًــإ َــظٍ الجزاٖــاث لهــظا
الىىٕ م٘ الخدُ٨م الظي ًخ٣ٟان في الاؾدىاص ل٣ىاٖض الٗضالت وؤلاهها.)3(ٝ
لظل ٪هٓغا لٟٗالُت قغٍ بٖاصة الخىاػن في حؿىٍت الجزاٖاث الىاججت ًٖ الازخال ٫في الخىاػن الٗ٣ضي ويمان جىاػهه،
٦غؽ الخدُ٨م الخجاعي الضولي مغاجٗت الٗ٣ض هدُجت الٓغو ٝالُاعثـت وإٖـاصة الخٟـاوى خىلـه ،واٖخبـر طلـ ٪ؤمـغا خخمُـا فـي
مجا ٫الاؾدثماع والخجاعة الضولُت ،وَظا ما ًٟؿغ الاعجباٍ ال٨بحر بحن الخدُ٨م و٨ٞغة بٖاصة الخٟاوى.

 -3اخخالل الخىاصن العلذي لعلىد الخجاسة الذوليت في ظل جذاعياث جائحت كىسوها "كىفيذ "11-ودوس
الخحكيم في مىاجهت رلك.
٧ــان لٟحــروؽ ٧ىعوهــا (٧ىُٞــض )19-اوٗ٩ــاؽ زُحــر ٖلــى اإلاٗــامالث الخجاعٍــت والالتزامــاث الخٗا٢ضًــت مــً ج ـغاء الاعجٟــإ
الٟـاخل فــي الٗضًــض مــً اإلاــىاص ألاولُـت والهبــىٍ ال٨بحــر ألؾــٗاع الــى ِٟوؤؾــٗاع البىعنـت ،وحُٗــل ٖملُــت ؤلاهخــا للٗضًــض مــً
اإلا ــىاص ،وع ٧ــىص ؤٚل ــب ألاؾ ــىا ١الٗاإلاُ ــت ،واجةم ــىص ال ــظي م ـــ الٗضً ــض م ــً الُ٣اٖ ــاث اإلاهم ــت ٧ال ُ٣ــإ اله ــىاعي والخج ــاعي
(ٖ)1بض اللَُُ ٠اي ،بٖاصة الخٟاوى في الٗ٣ىص :آلُت لخجؿُض مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة ،ملخ٣ى وَاي خى ٫مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة في ٖ٣ىص ألاٖما ٫بحن اجحغٍت
والخُُ٣ض ،جامٗت دمحم بى٢غة بىمغصاؽً ،ىمي  06و 07هىٞمبر  ،2017م.335
( )2الخدُ٨م بالهلح َى طل ٪الخدُ٨م الظي ًسىُٞ ٫ه ألاَغا ٝلهُئت الخدُ٨م نالخُت الٟهل في اإلاىاػٖت ،و٣ٞا إلاباصت الٗضالت وؤلاهها ،ٝصون الخُ٣ض
بال٣ىاٖض ال٣اهىهُت .ؤهٓغ :خُٟٓت الؿُض اجحضاص ،اإلاىجؼ في الىٓغٍت الٗامت في الخدُ٨م الخجاعي الضولي ،ميكىعاث اجحلبي اجح٣ىُ٢ت بحروث،2004 ،
م .92و٢ض ٦غؽ َظا الىىٕ مً الخدُ٨م في الٗضًض مً الاجٟاُ٢اث الضولُت ٧االجٟاُ٢ت الاوعوبُت للخدُ٨م في ماصتها  ،2/7وإجٟاُ٢ت البى ٪الضولي بكإن
حؿىٍت مىاػٖاث الاؾدثماع بحن الضولت وعٖاًا الضو ٫ألازغي في اإلااصة  ،3/42الهاصعة ٖام  ،1965والثدت ٚغٞت الخجاعة الضولُت بباعَـ في اإلااصة .4/13
()3خىحن ؤمحن عمؼي م٣بى ،٫اإلاغج٘ الؿاب ،٤م.49
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
والؿُاحي لِك٩ل في النهاًت ؤػمت ٖلى مؿخىي ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت هدُجت ازخال ٫الخىاػن الٗ٣ضي صازلها زانت ما حٗل٤
بمغخلت جىُٟظ َظٍ الٗ٣ىص.
َظٍ الخُٗ٣ضاث وؤلاق٩االث ال٣اهىهُت التي ؤزاعتها َظٍ اجةاثدت َغخذ ٖضة حؿائالث ٢اهىهُت بضءا مً مضي جإزغ
جىُٟظ الالتزاماث الىاججت ًٖ ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت بؿبب َظا الٟحروؽ؟ وَل ًم ً٨اٖخباع ٞحروؽ ٧ىعوها (٧ىُٞض)19-
٢ىة ٢اَغة ججٗل جىُٟظ الالتزام مؿخدُال ؤم ْغَ ٝاعت هدُجت ؤلاعَا ١واجخؿاعة الٟاصخت التي ًخ٨بضَا اإلاضًً هدُجت
الخىُٟظ ،ؤم ًجم٘ الخُُٟ٨حن مٗا؟ وؤي صوع ًىىٍ بالخدُ٨م خُا ٫بٖاصة الخىاػن للٗ٣ض بؿبب اجةاثدت؟
 -1.3جى افم الخكييف اللاهىوي لفيروط كىسوها (كىفيذ )11-لكل من الظشوف الطاسئت واللىة اللاهشة.
مً اإلاخٗاعٖ ٝلُه في ال٣اهىن اإلاـضوي اجةؼاثـغي وجـل الدكـغَٗاث ألاجىبُـت َـى ج٨غَؿـها إلابـضؤ ٖـام وؤنـُل فـي اإلاٗـامالث
اإلاضهُت والخجاعٍت ؤن الٗ٣ض قغَٗت اإلاخٗا٢ضًً (ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض) ،و٢ض ّ
ؤ٢غث اإلااصة  106مضوي جؼاثغي ٢اٖضة مهمت ج٣غ
بىج ــىب التـ ـزام ؤَـ ـغا ٝالٗال ٢ــت الٗ٣ضً ــت بم ــا اج ٣ٟــا ٖلُ ــه ب ــضون بز ــال ٫ؤي منهم ــا به ــظا الاج ٟــا ١بةنهاث ــه ؤو حٗضًل ــه بةعاصج ــه
اإلاىٟغصة٦ ،ما ًٟغى َظا اإلابضؤ ٖلى ٧ل َغ ٝزاع الٗال٢ت الخٗا٢ضًـت بٗـضم اإلاؿـاؽ بالٗ٣ـض بالؿـلب ؤو ؤلاًجـاب ولـى ٧ـان
َظا الُغ ٝمخمثال في الً٣اء وَظا مغاٖاة لل٣اٖضة ألانُلت واإلاخمثلت في ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ـضٚ ،حـر ؤهـه و٣ٞـا للخدـىالث التـي
قـهضَا الٗـالم جٗــل الٗ٣ـض ًخـإزغ بجملــت مـً الٓـغو ٝوالخٛحـراث ،والتـي ٧ـان ٞحــروؽ ٧ىعوهـا ؤبغػَـا ،ؤًــً زلـ ٠آزـاع ٢اهىهُــت
مهمــت ٖلــى الالتزامــاث الخٗا٢ضًــت مــً اؾــخدالت الىٞــاء مــً َــغ ٝاإلاــضًً ًهــل للحــض الــظي ً٩ــىن ُٞــه مغَ٣ــا ونــٗىبت جىُٟــظ
الٗ٣ــض بن لــم ه٣ــل مؿــخدُال ج ـغاء َــظا الىبــاء ،ؤو ًىــظع بسؿــاعة ٞاصخــت ألخــض ؤَ ـغا ٝالٗال٢ــت الٗ٣ضًــت٧ ،ــل َــظا هــخج ٖىــه
بالًــغوعة ازــخال ٫للخــىاػن الٗ٣ــضي ممــا ٌؿــخدبٗه ْهــىع بقــ٩االث ٢اهىهُــت وٖملُــت جدخــا بلــى صعاؾــاث وجٟؿــحراث وخلــى٫
لىهل بلى خل لٖاصة الخىاػن للٗ٣ض والظي ؤنبذ يغوعة خخمُت ٦غؾتها الدكـغَٗاث والاجٟاُ٢ـاث ولـى ٖلـى خؿـاب اجخـغو
ًٖ الىٓغٍاث وال٣ىاٖض الٗامت جد٣ُ٣ا للٗض ٫والى ٟ٘ألَغا ٝالٗ٣ض.
٧ل َظٍ الاوٗ٩اؾاث اإلاازغة ٖلى جىُٟظ الالتزاماث الخٗا٢ضًت اإلاخٗل٣ت بٗ٣ىص الخجاعة الضولُت ،صٗٞىا للبدث خى٫
الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي لهظٍ اجةاثدت زانت في ْل الٟغا ٙالدكغَعي املحضص للُبُٗت ال٣اهىهُت لٟحروؽ ٧ىعوها (٧ىُٞض،)19-
مما ًضٗٞىا للبدث ًٖ طل ٪في بَاع ال٣ىاٖض الٗامت والاجتهاصاث ال٣ٟهُت في طل ٪وو ٤ٞاجتهاصها اجخام .آملحن في ألازحر
بًجاص خلى٢ ٫اهىهُت حؿاَم في الخس ٠ُٟمً ّ
خضة ووَإة آزاع َظٍ اجةاثدت ٖلى جىُٟظ ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت.
 -1.1.3الخكييف اللاهىوي لفيروط كىسوها (كىفيذ )11واللىة اللاهشة.
ٌٗخبــر ٞحــروؽ ٧ىعوهــا ؤخــض الُــىاعت ال ــحُت التــي ـ٧ـان لهــا جــإزحر بــالٖ ٜلــى جىُٟــظ الالتزامــاث الخٗا٢ضًــت ٖلــى مؿــخىي ٖ٣ــىص
الخجــاعة الضولُــت ،والــظي ٢ــض ًــاصي بلــى اؾــخدالت جىُٟــظ الالتـزام ؾــىاء ٧لُــا ؤم جؼثُــا ًهــل جحــض ٞســخ الٗ٣ــض صون حٗــىٌٍ وجدلــل
اإلاخٗا٢ضًً مً التزاماتهمًٞ ،ال ًٖ ٖضم بم٩ـان جى٢ـ٘ َـظٍ اجةاثدـت ٖىـض ببـغام الٗ٣ـض وال مم٨ـً صٗٞهـا٦ ،مـا ًخـىاٞغ فـي ٞحـروؽ
٧ىعوهـا ٖىهـغ اجخاعجُـت بمٗاـ ؤن َـظٍ الىاٗ٢ـت زاعجـت ٖـً بعاصة اإلاـضًً( .)1واإلاـض ٤٢فـي مٟهـىم وقـغوٍ ُ٢ـام اجةاثدـت وم٣اعهتهــا

()1للمؼٍض خى ٫الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي لٟحروؽ ٧ىعوها ؤهٓغً :اؾغ ٖبض اجحمُض ؤلاٞخُداث ،جاثدت ٞحروؽ ٧ىعوها وؤزغَا ٖلى جىُٟظ الالتزاماث الٗ٣ضًت ،مجلت
٧لُت ال٣اهىن ال٩ىٍدُت الٗاإلاُت٧ ،لُت ال٣اهىن ال٩ىٍدُت الٗاإلاُت ،ال٩ىٍذ ،املةلض الثامً -ملح ٤زام ،-الٗضص  06جىان  ،2020م 782وما بٗضَا.

املةلض -09الٗضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

180

ISSN: 2352-9806
l

دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
بــال٣ىة ال٣ــاَغة الؿــاب ٤الخٗــغى إلاٟهىمهــا وقــغوَها يــمً ال٣ىاٖــض الٗامــت ،ؾــُجضَما ؤمــغ واخــض ،بمــا ٌٗاــي فــي ألازحــر بم٩اهُــت
جٞ ٠ُُ٨حروؽ ٧ىعوها بإهه ٢ىة ٢اَغة مما ًجٗله ؾببا إلاغاجٗت الٗ٣ض وحٗضًله.
 -2.1.3الخكييف اللاهىوي لفيروط كىسوها (كىفيذ )11وهظشيت الظشوف الطاسئت.
٢ض ًاصي ٞحروؽ ٧ىعوها بلى ؤن ًهبذ جىُٟظ الالتزام مغَ٣ـا صون ؤن ًهـل بلـى صعجـت الاؾـخدالت مهـضصة اإلاـضًً بسؿـاعة
ٞاصختٞ ،خ ٠ُ٨اجةاثدت بالٓغ ٝالُاعت م٘ اجخمإ قغوٍ ؤزغي جمثلـذ فـي ٧ـىن َـظٍ اجةاثدـت خـاصر اؾـخثىاجي ٖـام لـم
ً ً٨بةم٩ان ؤخض جىٗ٢ه هٓغا للؿغٖت ال٨بحرة التي اهدكغ بها الٟحروؽ وال ًم ً٨ألخـض ؤن ًضٗٞـه باليـاٞت ل٩ىهـه زـاع ٖـً
بعاصة اإلاضًً ،وو٢ىٖه بٗض ببغام الٗ٣ض و٢بل جىُٟظٍ.
مـً زــال ٫مــا ؾـبٖ ٤غيــه ال٣اٖــضة التــي هسـغ بهــا ؤهــه متـ اؾـخجم٘ ٞحــروؽ ٧ىعوهــا لكــغوٍ ُ٢ـام ال٣ــىة ال٣ــاَغة ٞةهــه
خخم ــا ج ٩ــىن ال ٣ــىة ال ٣ــاَغة ــي الُبُٗ ــت ال٣اهىهُ ــت املح ــضصة للخ ُُ٨ــ ٠ال ٣ــاهىوي لٟح ــروؽ ٧ىعوه ــا ،ؤم ــا الٗ ٨ـــ ٞةه ــه متـ ـ
اؾــخجم٘ ٞحــروؽ ٧ىعوهــا (٧ىُٞــض )19-لكــغوٍ الٓــغو ٝالُاعثــت ٞةهــه خخمــا ًهــبٖ ٜلــى الُبُٗــت ال٣اهىهُــت لٟحــروؽ ٧ىعوهــا
الٓــغ ٝالُــاعت وجُبــٖ ٤لُــه ألاخ٩ــام ال٣اهىهُــت اجخانــت بهــظٍ الىٓغٍــت ،وٍىاٞــَ ٤ــظا الاؾــخيخا ال٣ـغاع الهــاصع مــً الهُئــت
الٗامــت للمد٨مــت الٗلُ ــا باإلامل٨ــت الٗغبُ ــت الؿــٗىصًت ع ٢ــم (/45م) بخــاعٍش  ٌ1442/5/08بك ــإن جاثدــت ٧ىعوه ــا وؤزغَــا ٖل ــى
الالتزاماث ؤًً ّبحن اجحالت التي ج٩ىن ٞيها جاثدت ٧ىعوها ٢ىة ٢اَغة ومت ج٩ىن ْغٞا َاعثا وجاء فـي ال٣ـغاع ؤن جاثدـت ٧ىعوهـا
حٗــض م ــً الٓ ــغو ٝالُاعث ــت بطا ل ــم ًم ٨ــً جى ُٟــظ الالت ـزام ؤو الٗ ٣ــض بال بسؿ ــاعة ٚح ــر مٗخ ــاصة ،وم ــً ال ٣ــىة ال ٣ــاَغة بطا ؤن ــبذ
الخىُٟظ مؿخدُال( ... )1وجخىلى املح٨مت بىاء ٖلى َلب مضعي الًغع وبٗض اإلاىاػهت بحن الُغٞحن والىٓغ في الٓغو ٝاملحُُت،
حٗضًل الالتزام الخٗا٢ضي التي َغؤث ٖلُه اجةاثدت ،بما ًد ٤٣الٗض.)2(٫
 -2.3دوسالخحكيم في مىاجهت اخخالل الخىاصن العلذي في علىد الخجاسة الذوليت إزشجذاعياث فيروط كىسوها.
بٗــض الىنــى ٫بلــى هدُجــت والتــي مٟاصَــا جىاؾــب الخُُ٨ــ ٠ال٣ــاهىوي لٟحــروؽ ٧ىعوهــا (٧ىُٞــض )19مــ٘ ٧ــل مــً الٓــغوٝ
الُاعثــت وال٣ــىة ال٣ــاَغة ،وفــي ْــل مــا ٢ــض ًاصًــه ٞحــروؽ ٧ىعوهــا مــً اؾــخدالت جىُٟــظ الالتـزام ًهــل لضعجــت اهً٣ــاء الالتـزام،
ٖ٨ـ الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي لٟحـروؽ ٧ىعوهـا بـالٓغ ٝالُـاعت الـظي ال ًثحـر بقـ٩االث ب٣ـضع مـا َـى مثحـر باليؿـبت لل٣ـىة ال٣ـاَغة
ؤًً خضص اإلاكغٕ الىؾاثل والًىابِ التي جم ً٨ال٣ا ي مً الخٗضًل بؿبب الٓغو ٝالُاعثت واجحٟـاّ ٖلـى الٗ٣ـض مـً عص
الالتزام اإلاغَ ٤للحض اإلاٗ٣ى ٫ؤو بةه٣ام ؤو ػٍاصة الالتزام اإلا٣ابل لُهل بلى آزغ اجحلـى ٫بى٢ـ ٠جىُٟـظ الٗ٣ـض بهـىعة ما٢خـت
ؤو ٞسخه( ،)3وَظا ه ٌُ٣ما َى ؾاع خالت ال٣ىة ال٣اَغة ؤًً جـاصي بال٣ا ـ ي بلـى حٗلُـ ٤جىُٟـظ الٗ٣ـض وجىـظع بٟسـخه ،ومـً

ً
()1واقترٍ ٢غاع املح٨مت الٗلُا لخُبَُ ٤ظا اإلابضؤ ٖلى الٗ٣ىص والالتزاماث اإلاخإزغة الكغوٍ الخالُت -1 :ؤن ً٩ىن الٗ٣ض مبرما ٢بل بضء ؤلاجغاءاث الاختراػٍت
للةاثدت واؾخمغ جىُٟظٍ بٗض و٢ىٖها -2 .وؤن ً٩ىن ؤزغ اجةاثدت مباقغة ٖلى الٗ٣ض وال ًم ً٨جالُٞه  -3وؤن ٌؿخ٣ل ؤزغ اجةاثدت الىاٖ ٘٢لى الٗ٣ض صون
مكاع٦ت ؾبب آزغ  -4وؤال ً٩ىن اإلاخًغع ٢ض جىاػ ًٖ ٫خ٣ه ؤو انُلح بكإهه -5 .وؤال ج٩ىن آزاع اجةاثدت ويغعَا مٗاجةت بىٓام زام ،ؤو ب٣غاع مً اجةهت
املخخهت.
(ٞ)2دىي ال٣غاع ميكىع في اإلاى ، https://arabic.sputniknews.com :٘٢جم ؤلاَالٕ ٖلُه ًىم ٖ 2021/02/28لى الؿاٖت.11:15 :
()3ؤهٓغ في ؾلُت ال٣ا ي في بٖاصة الخىاػن الا٢خهاصي للٗ٣ضٞ :اعؽ دمحم العةمي ،اجخُاعاث ال٣اهىهُت اإلاخاخت ألَغا ٝالٗ٣ض الخجاعي في مىاجهت جاثدت
ٞحروؽ ٧ىعوها...وؾلُت ال٣ا ي في بٖاصة الخىاػن الا٢خهاصي للٗ٣ض ،مجلت ٧لُت ال٣اهىن ال٩ىٍدُت الٗاإلاُت٧ ،لُت ال٣اهىن ال٩ىٍدُت الٗاإلاُت ،ال٩ىٍذ ،املةلض
الثامً -ملح ٤زام ،-الٗضص  06جىان  ،2020م 349وما بٗضَا.
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منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
َىــا ًٓهــغ صوع الخد٨ــُم الــظي ً٩ــىن ؤمــام جدــض جٟــاصي الٟســخ باليؿــبت لٗ٣ــىص الخجــاعة الضولُــت ؤًــً ٌؿــعى الُــغٞحن صاثمــا
لًجاص نُٛت ؤو آلُت جم٨نهم مً مىانلت الخىُٟظ.

وَٗخبــر الخد٨ــُم وؾــُلت ٗٞالــت للخسُٟــ ٠مــً خـ ّـضة آلازــاع التــي زلٟهــا ٞحــروؽ ٧ىعوهــا ٧-ىُٞــض -19ومــا جبٗــه مــً ب٢ـغاع

بختراػاث ٖضة إلاىاجهت اجةاثدت ٖلى جىُٟـظ الالتزامـاث الٗ٣ضًـت صازـل ٖ٣ـىص الخجـاعة الضولُـت ،التـي قـهضث بزـخالالث ٦بحـرة
فــي الخــىاػن الٗ٣ــضي لهــظٍ الٗ٣ــىص ومــا هــخج ٖىــه مــً بقــ٩االث ٢اهىهُــت ألامــغ الــظي ؤصي لُــغح ً٢ــاًا ٖضًــضة لٖــاصة الخــىاػن
الٗ٣ــضي ،ؤًــً اٖخبــر ال٣ٟــه الخد٨ــُم بالىؾــُلت ألاهجــ٘ زانــت فــي ْــل ٖــضم بم٩اهُــت الخــإزحر فــي خــل َــظٍ الجزاٖــاث وحؿــىٍتها
هدُجــت مــا جدملــه مــً زهىنــُت ٣ٗ٦ــىص الخجــاعة الضولُــت وٖ٣ــىص الاؾــدثماع ،زانــت فــي ْــل و٢ــ ٠اجةلؿــاث ؤمــام الً٣ــاء
ال ــىَاي وجإجُ ــل ؤٚل ــب ال ً٣ــاًاٞ ،د ــا ٔٞالخد ٨ــُم ٖل ــى بؾ ــخمغاعٍخه وٗٞالُخ ــه ف ــي ْ ــل وب ــاء ٧ىعوه ــا ٖ ــً َغٍ ــ ٤اللة ــىء بل ــى
الخدُ٨م ؤلال٨ترووي( ،)1الظي ؾُإحي بُاهه في الٗىهغ اإلاىالي.
ٞباليـاٞت بلـى مـا ؾــبٖ ٤غيـه خـى ٫اإلاؼاًــا التـي ًدخىيهـا الخد٨ـُم الخجــاعي الـضولي ومالءمخـه فــي خـل وحؿـىٍت الجزاٖــاث
الىاقــئت ٖــً ٖ ٣ــىص الخجــاعة الضولُــت ،وألاؾ ــباب التــي جــاصي ب ــإَغا ٝالٗ٣ــض بلــى ج ًٟــُل الخد٨ــُم ٖــً اللة ــىء بلــى ال ً٣ـاء
الــىَاي ،وؤًًــا للــضوع الٟٗــا ٫للخد٨ــُم فــي حؿــىٍت الجزاٖــاث الىاقــئت ٖــً الٓــغو ٝالاؾــخثىاثُت ،بال ؤن َىــا ٥مؼاًــا زانــت
ججٗل الخدُ٨م الىؾُلت ألاجضع بدل وحؿىٍت الجزاٖاث الىاقئت بؿبب ٞحروؽ ٧ىعوها.
ُٓٞهغ صوع وؤَمُت الخدُ٨م في حؿىٍت الجزاٖاث الخجاعة الضولُت الىاقـئت ٖـً ٞحـروؽ ٧ىعوهـا زانـت وؤن الدكـغَٗاث
ازخلٟــذ فــي الخُُ٨ــ ٠ال٣ــاهىوي لهــظٍ اجةاثدــت ُٞــإحي صوع الخد٨ــُم لُىٞــ ٤بــحن مــً ٌٗخبــر ٞحــروؽ ٧ىعوهــا ٢ــىة ٢ــاَغة وبمــً
ٌٗخبرَا ْغٞا َاعثا ُٞخم ججاوػ َظا ؤلاق٩ا ٫مً زال ٫اللةىء بلى الخدُ٨م بض ٫مً الً٣اء الغؾمي الظي ًُٟ٨ها بدؿـب
٢اهىهه الىَا ي مما ًسل ٤بق٩االث وهؼاٖاث ٢ض جازغ في اؾخمغاع جىُٟظ َظا الىىٕ مً الٗ٣ىص.
ّ
بياٞت بلى ما ًم٨ىه الخدُ٨م للمخٗا٢ضًً مً الاجٟا ١والترا ي ٖلى خلى ٫وصًت إلاٗاجةت آزاع اجةاثدت وإٖاصة
الخىاػن للٗ٣ض( ،)2وجٟاصي اللةىء للً٣اء الظي ً٩ىن مُ٣ضا باخترام ال٣ىة اإلالؼمت للٗ٣ض وخت في اجحاالث التي ؤجاػ له
اإلاكغٕ الخضزل ً٩ىن مُ٣ضا بخُبُ ٤الىهىم آلامغة وما ًٟغيه ٢اهىهه الىَاي صون ؤي اٖخباع للمدآٞت ٖلى الٗ٣ض(.)3
 -3.3بشوص الخحكيم إلالكترووي وفعاليخه في حعىيت النزاعاث في ظل جائحت كىسوها.

ٞغى الىباء ألازحر ٞحروؽ ٧ىعوها (٧ىُٞض )19-مً جمُـ٘ مـً لـه ٖال٢ـت بـالخدُ٨م البدـث ٖـً الخُ٨ـ ٠مـ٘ الخُـىعاث
والىا ٘٢الظي ٞغيه ٞحروؽ ٧ىعوها مً بق٩االث ٖضًضة ؤزغث في الخدُ٨م مً زال ٫جضابحر اجحةغ والخباٖض الاجخماعي وإلى
ُ٢ىص الؿٟغ اإلاٟغويت وٚحرٍ مً ؤلاجغاءاث ،وما زل ٠طل ٪مً آزاع ؾلبُه ٖلُه مً جإجُل للً٣اًا واوٗ٣اص اجةلؿاث وما
ًــاصي طلــ ٪بلــى الخــإزحر فــي خــل وحؿــىٍت الجزاٖــاث ممــا ٢ــض ًًــغ بمهــاجح ألاَـغا ٝباجخهــىم اإلاخٗــاملحن فــي مجــا ٫الخجــاعة
والاؾدثماع ،ألامغ الظي مهض الُغٍ ٤هدى جةىء الضو ٫ومغا٦ؼ والهُئاث الخدُ٨مُت وألاَغا ٝاإلاخىاػٖت اللةىء بلى الخدُ٨م
()1خؿً دمحم الغقُض وٍىؾ ٠خامض الُا٢ىث ،ؤزغ جاثدت ٧ىعوها (ٖ )covid-19لى بجغاءاث الخدُ٨م الضولي والضازلي :صعاؾت جدلُلُت في الدكغَٗاث
ال٩ىٍدُت ،بنضاع زام جةاثدت ٞحروؽ ٧ىعوها ( ،)covid-19مجلت اجح٣ى ،١اجةؼء ألاو ،٫جامٗت ال٩ىٍذ ،هىٞمبر  ،2020م.261
()2للمؼٍض ؤهٓغ ٞاعؽ دمحم العةمي ،اإلاغج٘ الؿاب ،٤م.383
()3ؤهٓغ اإلااصة ٣ٞ 107غة  3مضوي جؼاثغي ؤًً ؤُٖى اإلاكغٕ لل٣ا ي ؾلُت ج٣ضًغٍت خالت جٗل جىُٟظ الالتزام مغَ٣ا ُٞم ً٨له في َظٍ اجحالت عص الالتزام
اإلاغَ ٤للحض اإلاٗ٣ى ٫ؤو الؼٍاصة في الالتزاماث ؤو به٣انها للحض الظي ًد ٤٣مٗه الخىاػن الٗ٣ضي ؤو جىػَٗها ٖلى ألاَغا ٝاإلاخٗا٢ضة.
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منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
ؤلال٨ترووــي ،ؤًــً خٓــي بم٩اهــت مهمــت حؿــخىجب مىــا ٦بــاخثحن بل٣ــاء هٓــغة ٖليهــا إلاٗغٞــت مــضي ٗٞالُــت الخد٨ــُم ؤلال٨ترووــي فــي
حؿىٍت الجزاٖاث في ْل جاثدت ٧ىعوها؟
مــً ؤجــل طلــٖ ٪مــضث ماؾؿــاث الخد٨ــُم بلــى اجســاط جملــت مــً الخــضابحر اجةضًــضة ختـ جــخم ً٨مــً الاؾــخمغاع فــي بصاعة
بج ـغاءاث الخد٨ــُم ؤزىــاء اجةاثدــت ٞاٖخمــضث الٗضًــض مــً َــظٍ اإلااؾؿــاث ؤلاًــضاٖاث ؤلال٨تروهُــت ٣ٞــِ واؾــخسضام ج٣ىُــت
الُٟــضًى جةلؿــاث الاؾــخمإ ،وال٢ــذ َــظٍ الخــضابحر الترخُــب الىاؾــ٘ زانــت مــً جاهــب الــضو ٫اإلاخ٣ضمــت والتــي طإ نــُتها فــي
الخدُ٨مٟ٨ً ،ي ٖ ِ٣ٞلى املح٨محن وألاَغا ٝالخإ٦ض مً ححت َظٍ الخضابحر اإلاخسظة وؤلاجغاءاث ال٣اهىهُت الىاجبت وٖضم
مؿاؾها بد٣ى ١ألاَغا.ٝ
لهــظا ال بــض مــً الاَخمــام والــخد٨م فــي الخ٣ىُــت والغ٢مىــت وصٖــم الًٟــاءاث الاٞترايــُت وجغُ٢ــت َــظٍ آلالُــاث اجحضًثــت
واجحــغم ٖلــى الىجــىص يــمً َــظٍ الًٟــاءاث وٞــغى الٗمــل بهــا والٗمــل ٖلــى حٗؼٍــؼ املةهــىصاث مــً زــال ٫الخ٩ــىًٍ ووكــغ
ز٣اٞــت اؾــخسضام َــظا الىــىٕ مــً وؾــاثل الاجهــا ٫والــظي ؤيــخى يــغوعة ؤملتهــا جــضاُٖاث جاثدــت ٧ىعوهــا ،زانــت وؤن َىــا٥
الٗضًض مً الضعاؾاث ؾىاء ٢بل ؤو ؤزىاء اجةاثدت ع٦ؼث خى ٫جُٟٗل َظٍ ؤلاجغاءاث في الىي٘ الُبُعي واجةضًض للخد٨ـُم
الضولي ،وَظا بضون ق ٪ؾِك٩ل ه٣لت هىُٖت وٟ٢ؼة ٦بحرة في مجا ٫حؿىٍت الجزاٖاث.
وبغػث ٗٞالُت الخدُ٨م الال٨ترووي مً زال ٫اإلاغوهت التي ًدخىيها والظي جٗلخه ٢اصعا ٖلـى الخُ٨ـ ٠مـ٘ ٞحـروؽ ٧ىعوهـا
وجإزحراجــه ومــا هــخج ٖــً طلــ ٪اللةــىء بلــى الٗــالم الاٞترا ـ ي للُ٣ــام بجلؿــاث الخد٨ــُم لدؿــىٍت الجزاٖــاث ،وَــظا مــا ؾــاَم فــي
حؿغَ٘ الٗملُت الخدُ٨مُت والٟهل في الجزإ والخ٩الُ ٠التي ج٩ىن مىسًٟت م٣اعهت بالُغٍ٣ت الخ٣لُضًت.
ول ٩ــي ًد ٣ــ ٤الخد ٨ــُم ٖ ــً بٗ ــض ٗٞالُخ ــه وألاَ ــضا ٝاإلاغج ــىة مى ــه ال ب ــض م ــً ؤن ً ٩ــىن املح ٨ــم ؤو املح ــامي وألاَـ ـغاٝ
والكهىص ٖلى ٟ٦اءة ٖالُت في الخٗامل ًٖ بٗض بىاؾُت قب٨ت الاهترهِذ والخضعٍب اجةُض في الخٗامل ٖلى مىهاث ماجمغاث
ال ُٟــضًى ٖ ــً بٗ ــض ،م ــ٘ ج ــىاٞغ اإلاٗ ــضاث الً ــغوعٍت واإلاىاؾ ــبت الت ــي حؿ ــمذ له ــم بال ُ٣ــام ب ــظل٦ ،٪م ــا ؤه ــه م ــً الً ــغوعي ٖل ــى
ماؾؿاث الخدُ٨م ؤو َُئت الخدُ٨م جضعٍب ألاَغا ٝوالكهىص والخدًحر اجةُض لهم ٖلى الاؾخٗما ٫اجةُض لهظٍ الخ٣ىُاث
الًغوعٍت التي حؿمذ لهم بةجغاء جلؿاث الخدُ٨م والخضعٍب اجةُض ٖلى اؾخٗما ٫مىهاث ماجمغاث الُٟضًى ًٖ بٗض ،م٘
يغوعة الخٗامل اإلاؿـب ٤واجةُـض مـ٘ جمُـ٘ اإلاكـا٧ل الٟىُـت التـي جُـغؤ والتـي مـً قـإنها ٖغ٢لـت جلؿـاث الخد٨ـُمً ،جـب ؤًًـا
ٖلى املح٨م مغاٖاة جد ٤ُ٣الٗضالت وؤلاهها ٝجةمُ٘ ؤَغا ٝالٗملُت الخدُ٨مُت ٧ةجاخت الٟغنـت ل٩ـل َـغ ٝلٗـغى ؤصلخـه
وحجةــه٧ .ــل َــظٍ ؤلاج ـغاءاث مــً قــإنها ؤن حٗــؼػ مــً هؼاَــت الٗملُــت الخدُ٨مُــت وحٗــؼػ اجحــل الٟٗــا ٫والٗــاص ٫للج ـزإ مدــل
الخدُ٨م وَىا ً٨مً صوع اللةىء بلى الخدُ٨م(.)1
ولٟٗالُــت ؤ٦بــر ج٣ــ٘ جدــذ مؿــاولُت املح٨ــم الىٓــغ فــي جمُــ٘ اإلاكــا٧ل املحخملــت التــي ٢ــض جُـغؤ ؤزىــاء جلؿــاث الخد٨ــُم،
وفـي ؾــالمت الهــىث والهــىعة جةلؿــت الخد٨ــُم باليؿــبت جةمُــ٘ ألاَـغا ،ٝوالخإ٦ــض مــً ؾــغٍت َــظٍ اجةلؿــاث وؾــالمت جمُــ٘
اإلاؿدىضاث اإلا٣ضمت زانت جل ٪التي ً٣ضمها الكهىص ،والخإ٦ض مً ؤن جمُـ٘ ألاَـغاٖ ٝلـى اؾـخٗضاص فـي الخٗامـل مـ٘ مىهـاث

)(1

_ Theodore Cheng," Whether And How To Compel Remote Arbitration", https://www.law360.com/insuranceuk/articles/1310372/whether-and-how-to-compel-remote-arbitration, consulté le: 26|02|202.
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
الُٟـضًى٦ ،مــا ؤهــه ً٣ـ٘ ٖلُــه يــمان خهــى ٫جمُــ٘ ألاَـغاٖ ٝلــى جلؿــاث اؾــخمإ ٖاصلــت مــ٘ يــماهاث ؤلاجـغاءاث ال٣اهىهُــت
اإلاىاؾبت جةمُ٘ ألاَغا.)1(ٝ

خاجمت:
جدخـل ٖ٣ــىص الخجـاعة الضولُــت ٧ـإي ٖ٣ــض مــضوي م٩اهـت َامــت فـي الــىٓم ال٣اهىهُــت ،وحٗـض مؿــإلت ازـخال ٫الخــىاػن الٗ٣ــضي
مــً ؤبــغػ مــا ٢ــض ًثــاع بك ــإن َــظٍ الٗ٣ــىص ،زهىنــا وؤن اإلاخٗــاعٖ ٝلُــه ٢اهىه ــا ؤهــه ال ًم٨ــً جهــىع ٖ٣ــض بال وٍ٩ــىن مه ــضصا
بةزال ٫ؤو ٣ٞضان جىاػهه هٓغا للٓغو ٝوالخ٣لباث التي ؤيخى ًىي٘ في وؾُها الٗ٣ض ؾىاء ٧ان بؿبب ال٣ىة ال٣ـاَغة ؤو مـا
ًيكإ ًٖ الٓغو ٝالُاعثت ،باجخهىم وؤن َظٍ الٗ٣ىص مً اإلاؿـاثل اجحؿاؾـت لبٗـضَا الـضولي ،ومـً اإلاؿـاثل التـي قـهضث
ه٣اف واؾ٘ جغاء ألاػمت ال حُت التي ٌكهضَا الٗالم مً اهدكاع لٟحروؽ ٧ىعوها (٧ىُٞض.)19-
َ ــظا الٟح ــروؽ وال ــظي ٌٗخب ــر ؤخ ــض الخد ــضًاث اإلاؿ ــخ٣بلُت والت ــي خُٓ ــذ باالَخم ــام ال٨بح ــر م ــً ؤح ــحاب الازخه ــام
وال٣اثمحن ٖلى مثل َظٍ اإلاىايُ٘ للىنى ٫بلى الُُٟ٨ت اإلاثلى لجغاء الخد٨ـُم بُغٍ٣ـت مجضًـت فـي ؤو٢ـاث ألاػمـاث ومـا بٗـضَا
للغ ٞــ٘ م ــً  ٟ٦ــاءة الخد ٨ــُم وحٗؼٍ ــؼ الٗضال ــت وي ــمانها والىن ــى ٫بل ــى بج ـغاءاث هؼيه ــت ،وَ ــظا ٧ل ــه م ــً ق ــإهه ؤن ٌٗ ــؼػ الث ٣ــت
والاَمئىان لضي ألاَغا ٝفي الخدُ٨م زانت وؤن ٖىهغ الث٣ت ؤخض ؤبغػ اإلاباصت التي ً٣ىم ٖليها الخدُ٨م.
اهُال٢ا مما جم مٗاجةخه في َظٍ الضعاؾت اؾخسلهىا الىخائج الخالُت:
٧ان لٟحروؽ ٧ىعوها ألازغ الباعػ ٖلى الٗ٣ىص الخجاعة الضولُت ٣ٞض ًجٗل جىُٟظ الالتزام بما مؿخدُال ًاصي لٟسخ الٗ٣ضبؿبب ال٣ىة ال٣اَغة ،ؤو مغَ٣ا مىظع بسؿاعة ٞاصخت لألَغا ٝهدُجت الٓغو ٝالُاعثت.
ًٞ ٠ُ٨حروؽ ٧ىعوها بدؿب ما ًاو ٫بلُه جىُٟظ الٗ٣ضٞ ،ةطا اؾخدا ٫جىُٟظ الٗ٣ض ٦ىا ؤمام ج ٠ُُ٨اجاثدت بال٣ىةال٣اَغة ،ؤما خالت ٧ان الخىُٟظ مغَ٣ا للمضًً مهضصا له بسؿاعة ٞاصخت ٞان ج ٠ُُ٨اجةاثدت ً٩ىن ْغٞا َاعثا.
ؤيخى الخدُ٨م ً٢اء ٗٞا ٫باٖخباعٍ يغوعة جٟغيها الخجاعة والاؾدثماع الضولُحن ،وجٓهغ َظٍ الٟٗالُت في الؿغٖت فيالٟهل في الجزاٖاث زهىنا ما ٞغيخه جاثدت ٧ىعوها والتزاًض ال٨بحر في الجزاٖاث اإلاثاعة جغاء ْهىع اجةاثدت ،وج٠ُ٨
الخدُ٨م م٘ اهدكاع الٟحروؽ ًٖ َغٍ ٤اللةىء بلى الخدُ٨م الال٨ترووي ،ول٣ضعة ٖضالت الخدُ٨م بٖاصة الخىاػن وجد٤ُ٣
الٗضالت لٗ٣ىص الخجاعة الضولُت ،زهىنا و٢ضعة املح٨م ٖلى بلىعة وزل٢ ٤ىاٖض مىيىُٖت حؿاٖض ٖلى ٞغى الٗضالت
والخىاػن في ٖ٣ىص الخجاعة الضولُت ،وبالخدضًض ٗٞالُت الخدُ٨م بالهلح في جد ٤ُ٣طل ٪هٓحر اخخ٩ام املح٨م بال ل٣ىاٖض
الٗضالت وؤلاهها٧ ،ٝل َظا ًجٗل الخدُ٨م الً٣اء اإلاًٟل لألَغا ٝبُٗضا ًٖ الً٣اء الغؾمي.
ؤما بسهىم الاكتراحاث اإلاخمسًت ًٖ الضعاؾت ٞجاءث ٧الخالي:
ً٣ــ٘ ٖلــى الضولــت الاَخمــام ؤ٦ثــر بــالخدُ٨م باجخهــىم مــا ٌٗاهُــه مــً يــٗ ٠هدُجــت التهمــِل الــظي ًُالــه ؾــىاء مــً ٢بــلاإلاكــغٕ ؤو مــً جاهــب ال٣ٟــه ؤو مــً َــغ ٝالضولــت التــي ْلــذ جلٗــب صوعا مدــضوصا ال ٌٗ٨ـــ ؤَمُــت الخد٨ــُم واجحاجــت اإلااؾــت

(1)_Ann Gosline, Marc Greenbaum and Sheila Mayberry, "What To Consider Before A Virtual Labor
Arbitration", https://www.law360.com/articles/1280453?scroll=1&related=1, consulté le: 26|02|202.
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دور التحكين يف حتقيق التوازن العقدي داخل عقود التجارة الدولية على إثر احلوادث االستثنائية (تداعيات فريوس كورونا "كوفيد"19-
منوذجا)/.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زكريا بوخميلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /رفيقة قصوري
بلُــت زانــت مــا حٗلــ ٤بالخجــاعة والضولُــت والاؾــدثماعاث ألاجىبُــت ،والــظي ـ٧ـان ٖاث٣ــا فــي وكــغ ز٣اٞــت الخد٨ــُم ،لهــظا ال بــض مــً
الاهٟخاح ؤ٦ثر خىَ ٫ظٍ آلالُت الظي ؤيخى يغوعة ا٢خًتها اجحُاة الٗملُت ؾىاء مً اجةاهب الىَاي ؤو الضولي.
ال ب ــض م ــً اجةؼاث ــغ الخ ُ٨ــ ٠م ــ٘ الىي ــ٘ ال ــضولي واجحل ــى ٫الت ــي ؤ٢غته ــا مٗٓ ــم ال ــضو ٫وؤب ــغػ َ ــظٍ اجحل ــى ٫الخىج ــه للغ٢مى ــتوالاَخمام بالخ٨ىىلىجُا والُ٣ام باجةلؿاث ًٖ بٗض ٖلى مسخل ٠املةاالث واإلاؿخىٍاث.
يغوعي ٖلى اإلاكغٕ جىُٓم وإٖاصة الىٓغ في الىهىم اإلاىٓمت للخدُ٨م الخجاعي الضولي وج ٠ُُ٨ههىنه م٘ الخُىعاثاجحانلت الا٢خهاصًت والخ٨ىىلىجُت ،والاججاَاث اجحضًثت له ،...وم٘ ما ٞغيه ٞحروؽ ٧ىعوها (٧ىُٞض )19-مً بق٩االث
حؿخضعي بالًغوعة الخ ٠ُ٨الدكغَعي مٗه.
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الثالثت ،1 ،بحروث لبىان ،ميكىعاث اجحلبي اجح٣ىُ٢ت.2000 ،
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Liability in damages for regular administrative decisions in Algerian administrative
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:ملخص
ّ بالغهم مً ؤلاُغاع
البحن للمؿؤولُت كً أطغاع الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت في ألاخٖام الدكغَلُت للِاهىن ؤلاصاعي
٘ ًىلٕـ هظا الىطم ُلت في الضعاؾاث التي جدىاو. إال أن الباخث ًجض هضعة في الِغاعاث الِظابُت اإلإغؾت لها،الجؼابغي
 جأحي هظه الضعاؾت للبدث في إقٖالُت ألاؾاؽ والظىابؽ التي ٌلخمض.هظه اإلاؿؤولُت وكضم وطىح في هـامها الِاهىوي
 ؾلٕذ الضعاؾت مىهجا جدلُلُا الؾخلغاض الِغاعاث الِظابُت التي.كليها الِاض ي لجبر أطغاع الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت
 جىصلذ الضعاؾت إلى صلىبت بىاء جصىع. لُخم كلى طىئها البدث في مِىماث الحلى٘ التي وطلها الِظاء،جم حملها
 هـغا للضم جبني خلىال مىخضة وللضم جبني أؾاؽ واضح،واضح للىـام الِاهىوي إلاؿؤولُت ؤلاصاعة كً ُغاعاتها اإلاكغوكت
 جبرػ الحاحت إلاىٍُ واضح ملجلـ الضولت ًىخض مً زالله الاحتهاص.زالًا إلاا هى كلُه ألامغ لضي الِظاء اإلاِاعن والٌِه
.ًالِظاةي بكأن أخٖام اإلاؿؤولُت كً الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت بما مً قأهه جدُِّ ألامً الِاهىوي للمىاػ
. اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت؛ الِغاعاث ؤلاصاعٍت؛ ؤلازال٘ باإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
Despite the clear recognition of the liability on damages caused by regular administrative
decisions in the legislative provisions of the Algerian administrative law, the researcher finds
a lack of judicial decisions adjudicating on it, which is reflected in the lack of studies dealing
with this liability and the lack of clarity in its legal framework. This Essay aims to address the
problematic of basis and norms on which the judge relies to compensate for the damages of
regular administrative decisions. This Essay relies on an analytical method that starts with a
review of the judicial decisions that have been collected, in order to then to search for the
principals of the solutions developed by the judiciary. This Essay concluded the difficulty of
establishing a clear perception of the legal framework of the administration’s liability for its
regular decisions, due to the failure to adopt unified solutions and the failure to adopt
intelligible basis, contrary to what is the case in the comparative jurisprudence and doctrine.
There is a need for a clear position of the State Council through which it unifies the
jurisprudence regarding the provisions of this liability in a way that would achieve the legal
certainty of the citizen.
Keywords : Administrative liability; Administrative decision; Unequal discharge of
public
burdens.
ُ
ُ
. اإلا ِؤلٍ اإلاغ ِاؾل
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املسؤولية عن أضرار القرارات اإلدارية املشروعة يف القضاء اإلداري اجلزائري  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلخري حممذ آيث عودية  /ــــــ
مقذمت:
حلض الالمكغوكُت  -في هـغ ألاؾخاط أخمض مدُى( -)1اإلاثا٘ الحُِِي للخؼأ اإلاغًِي ،باكخباع أن أولى واحباث ؤلاصاعة؛
اخترام الِىاهحن الىاًظةً .الِغاعاث ؤلاصاعٍت ٓوحرها مً جصغًاث ؤلاصاعة اللامت هحر مجزهت كً ًغطُت الخؼأ ،وجبلا لظلٗ
لاللتزام بجبر ما ُض جغجبه مً أطغاع في خّ ألاًغاص .لًٕ الِاض ي ؤلاصاعي الظي يهضي صوما مً زال٘ صوعه اإلايص ئ لبلىن
هِؼت الخلاص٘ بحن خماًت الحِىَ الخاصت لألًغاص وطمان مخؼلباث خؿً ؾحر ؤلاصاعة اللامت ،لم ًِخصغ كلى إُامت
مؿؤولُت ؤلاصاعة كً ُغاعاتها هحر اإلاكغوكت ،بل حلضي ألامغ إلاؿاءلتها كً أطغاع ُغاعاتها اإلاكغوكت وًِا لظىابؽ زاصت.
ًجض الباخث في ألاخٖام الدكغَلُت للِاهىن ؤلاصاعي الجؼابغي جٕغَؿا ّبِىا للمؿؤولُت كً أطغاع الِغاعاث ؤلاصاعٍت
اإلاكغوكتً .مثال في مِابل ُغاعاث الاؾدُالء اإلاكغوكت التي جغمي الؾخمغاعٍت اإلاغًّ اللمىمي اإلاىصىص كليها بمىحب اإلااصة
 679مً الِاهىن اإلاضوي()2؛ جدُذ اإلااصة  681مٕغع  2مً هٌـ الِاهىن للمخظغع مً الِغاع خّ الحصى٘ كلى حلىٍع
اجٌاقي أو ُظاةيٓ .ما أهه ومِابل الِغاع اإلاكغوق بجزق اإلالُٕت الخاصت للمىٌلت اللامت؛ هصذ اإلااصة  21مً الِاهىن 11-91
الظي ًدضص ُىاكض هؼق اإلالُٕت مً أحل اإلاىٌلت اللمىمُت( ،)3كلى وحىب خصى٘ اإلاخظغع كلى حلىٍع كاص٘ ومىصٍ.
وهـحر ُغاع الؿلؼت ؤلاصاعٍت املخخصت الِاض ي بظبذ أو إباصة الحُىاهاث اإلاغٍظت وإجالي ألاصواث اإلاؿخلملت في مٖان
اللضوي ،مىذ اإلاكغق للمخظغعًٍ مً هظا الِغاع الحّ في الحصى٘ كلى حلىٍع في أحل ؾىت ،وطلٗ بمىحب اإلااصة  70مً
الِاهىن عُم  08-88اإلاخللّ بيكاػاث الؼب البُؼغي وخماًت الصحت الحُىاهُت( .)4وبصٌت كامت ،لم ًمحز اإلاغؾىم -88
 131اإلاىـم لللالُاث بحن ؤلاصاعة واإلاىاػً( )5في ماصجه  39بحن الِغاعاث اإلاكغوكت وهحر اإلاكغوكت في جِغٍغ خّ اإلاىاػىحن في
اإلاؼالبت بخلىٍع الظغع اإلاترجب كً ُغاعاث ؤلاصاعة.
هظا الثراء الدكغَعي في إُغاع حلىٍع أطغاع الِغاعاث اإلاكغوكت لإلصاعة ،جِابله هضعة وؿبُت في الاكتراي به في أخٖام
الِاض ي ؤلاصاعي الجؼابغيً .البدث في الِغاعاث اإلايكىعة للِظاء ؤلاصاعي وفي مسخلٍ اإلاغاحم الٌِهُت الجاملت للِغاعاث
الِظابُت ؤلاصاعٍت أو الضاعؾت لها ،لم ًثمغ إال زالر ُغاعاث حلتري بكٖل صغٍذ بهظه اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت ،وُغاعًٍ آزغًٍ
ًمًٕ أن ٌؿخسلص منهما اكتراي طمني بها.
ُلت الِغاعاث الِظابُت اإلايكىعة في مىطىق اإلاؿؤولُت كً أطغاع الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت ،اولٕـ ُلت في
الضعاؾاث التي جدىاو٘ هظا اإلاىطىق ،مما حلل الىـام الِاهىوي لهظه اإلاؿؤولُت في الجؼابغ ًدؿم بلضم وطىح بىِخه .مً
هىا ،جأحي هظه الضعاؾت لإلحابت كً ماهُت ألاؾاؽ والظىابؽ اإلاىطىكُت الِابلت للخلمُم التي جِىم كليها مؿؤولُت ؤلاصاعة
كً ُغاعاتها اإلاكغوكت كلى طىء ُغاعاث الِظاء ؤلاصاعي الجؼابغي؟

( - )1أخمض مدُى ،اإلاىاػكاث ؤلاصاعٍت ،جغحمتً :ابؼ أهجّ وبُىض زالض ،الؼبلت الؿابلت ،الجؼابغ ،صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،2003 ،ص .216
( - )2ألامغ عُم  58-75اإلاؤعر في  1975/09/26اإلاخظمً الِاهىن اإلاضوي (ج ع ج ج كضص  78مؤعزت في  ،) 1975/09/30اإلالض٘ واإلاخمم.
( - )3الِاهىن  11-91الؤعر في  1991/04/27الظي ًدضص ُىاكض هؼق اإلالُٕت مً أحل اإلاىٌلت اللمىمُت (ج ع ج ج كضص  ،21اإلاؤعزت في .)1991/05/08
( - )4الِاهىن عُم  08-88اإلاؤعر في  1988/01/2اإلاخللّ بيكاػاث الؼب البُؼغي وخماًت الصحت الحُىاهُت (ج ع ج ج كضص  04اإلاؤعر في .)1988/01/27
( - )5اإلاغؾىم  131-88اإلاؤعر في  1988/07/04اإلاىـم لللالُاث بحن ؤلاصاعة واإلاىاػً (ج ع ج ج كضص  27اإلاؤعر في .)1988/07/06
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بوُت ملالجت هظه ؤلاقٖالُت وؿلٗ مىهجا جدلُلُا وؿخلغض مً زالله الِغاعاث الِظابُت اإلاغحلُت لهظه الضعاؾت،
لىلمل بلض طلٗ كلى الخأصُل الِاهىوي ألخٖام هظه اإلاؿؤولُت مً زال٘ الخىُِب في الحلى٘ التي وطلها الِاض ي ؤلاصاعي
واؾخسغاج الِىاكض الِابلت للخلمُم منها.

 -1الاقزارالقضائي ملطؤوليت إلادارة عن قزاراتها املشزوعت في الجشائز
قملذ صابغة البدث كً أخٖام وُغاعاث الِظاء ؤلاصاعي اإلالترًت بدّ الخلىٍع كً أطغاع الِغاعاث ؤلاصاعٍت
اإلاكغوكت ٔل مً :مجلت مجلـ الضولت مً اللضص  1إلى اللضص  ،15الِغاعاث اإلايكىعة في مىُم مجلـ الضولت الجؼابغي،
حاهب مهم مً أكضاص املجلت الِظابُت ،مصىٍ الاحتهاص الجؼابغي في الِظاء ؤلاصاعي لألؾخاط ؾاٌـ حما٘ ،باإلطاًت
لللضًض مً اإلاغاحم الٌِهُت طاث الصلت.
زلص البدث إلى زالر ُغاعاث جخظمً مىٌُا صغٍدا بخدمُل ؤلاصاعة التزام حلىٍع اإلاخظغعًٍ مً ُغاعاتها
اإلاكغوكت ،إلى حاهب ُغاعًٍ ازىحن ًمًٕ أن وؿخسلص منهما اكتراي طمني بئمٖاهُت إُامت مثل هظه اإلاؿؤولُت .ولغض
ًُما ًلي مىحؼا كً وُاةم ٔل ُغاع مم اُخباؽ مباقغ ألبغػ خُثُاجه.
 -1.1قزارمجلظ الذولت في قضيت :بلذًت عين وضارة ،ضذ( :م.ي)(:)1
أصضع مجلـ الضولت بخاعٍش ُ 2017/10/19غاعا ٌلخبر ًُه أن مكغوكُت الِغاع ؤلاصاعي ال جدى٘ صون اإلاؼالبت
بالخلىٍع مً ػغي اإلالني بالِغاع كما أصابه مً طغع .وحلىص وُاةم الِظُت إلى أن الؿُض (م.ي) جدصل بخاعٍش 08
ًٌُغي  2015كلى جغزُص ًخظمً إُامت ملغض باإلاىؼِت الحظغٍت ُغب مسجض ابً باصٌـ (الخُمت اللمالُت) ،إال أهه
جم إلواء هظا الترزُص بمىحب الِغاع ؤلاصاعي اإلاؼلىن ًُه باإللواء الصاصع كً عبِـ املجلـ الكلبي لبلضًت كحن وؾاعة
بخاعٍش ًٌُ 09غي  2015جدذ عُم  2015/256الظي جظمً أن ؾبب إلواء الترزُص ٌلىص الخخجاج الخجاع املجاوعًٍ
للملغض وججمهغهم بمِغ البلضًت عاًظحن إُامت اإلالغض اإلاظٔىع .ومما حاء في مىؼىَ الِغاع" :خُث أن الِغاع اإلاؼلىن
ًُه ٌلض ؾلُما وقغكُا اجسظجه البلضًت اإلاؿخأهٌه في إػاع ازخصاصاتها وصالخُاتها اإلاىصىص كنها في اإلااصة ًِ 94غة 01
و 02مً الِاهىن عُم  11/10اإلاؤعر في  22حىان  2011اإلاخللّ بالبلضًت بوغض الحٌاؾ كلى الىـام اللام والؿُٕىت
اللمىمُت مما ًجلل ػلب اإلاؿخأهٍ كلُه الغامي إللوابه هحر مبرع وهحر مؤؾـ وٍخلحن عًظه.
خُث أن جصغي البلضًت اإلاؿخأهٌت اإلاخمثل في مىدها جغزُصا للمؿخأهٍ إلُامت اإلالغض ،زم إلوائها لهظا الترزُص
خٌاؿا كلى الىـام اللام ألحّ أطغاعا باإلاؿخأهٍ كلُه (م .ي) هاحمت كً اإلابالى التي أهٌِها إلكضاص اإلالغض وجٌىٍذ
ًغصت إُامت اإلالغض كلُه وخغماهه مً الٕؿب وٍخلحن جبلا لظلٗ الاؾخجابت لؼلب هظا ألازحر اإلاخللّ بالخلىٍع بلض
جسٌُظه لحض مىاؾب لجبر الظغع الالخّ بهً ،سظم للؿلؼت الخِضًغٍت لِظاة مجلـ الضولت.
خُث أن ُظاة الضعحت ألاولى لم ًدؿىىا جِضًغ الىُاةم وحاهبىا الصىاب ًُما ُظىا به وٍخلحن جبلا لظلٗ الِظاء
بئلواء الحٕم اإلاؿخأهٍ في حمُم جغجِبه والٌصل مً حضًض بئلؼام البلضًت اإلاؿخأهٌت بأن جضًم للمؿخأهٍ (م .ي) مبلى
 3.500.000.00صج ٓخلىٍع".
( - )1مجلـ الضولتُ ،غاع صاصع بخاعٍش ،19/10/2017 :ملٍ عُمُ ،120493 :ظُت :بلضًت كحن وؾاعة ،طض( :م .ي) ،مجلت مجلـ الضولت اللضص ،2017-15
ص ص .114-110
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 -2.1قزارمجلظ الذولت في قضيت( :ل.أ) ضذ رئيظ بلذًت حاس ي بحبح(:)1
بخاعٍش  2001/05/07اكخبر مجلـ الضولت زُبت ألامل التي أخـ بها مىاػً بلض خظي اؾمه مً ُابمت اإلاؿخٌُضًً
مً ؾًٕ لضواعي اإلاصلحت اللامت؛ طغع ُابل للخلىٍع كلُه .وجغحم خُثُاث الِظُت بحن بلضًت خاس ي بدبذ والؿُض
(٘.أ) ،إلى ُُام هظا ألازحر بالخِضم لبلضًت خاس ي بدبذ بؼلب مً أحل الاؾخٌاصة مً أخض الؿٕىاث الخؼىعٍت الىاُلت
ُغب اإلاؿدكٌى .وبلض صعاؾت اإلالٍ مً ػغي بلضًت خاس ي بدبذ ُغعث في احخماكها بخاعٍش  1995/04/24حسجُله في
ُابمت اإلاؿخٌُضًً .هحر أهه وبلض مغوع أٓثر مً زمـ ؾىىاث أصضعث البلضًت ُابمت زاهُت باُتراح مً مضًغٍت البىاء
والخلمحر ومً الؿلؼت الىصُت ،بخىػَم الؿٕىاث كلى اإلاىؿٌحن مً طوي الضزل اإلاخىؾؽ ،ختى ًخمٕىىا مً الُِام
باألقوا٘ اإلاخبُِت وإجمام اإلاؿآً كلى أخؿً ما ًغام وبىاء واحهت حمُلت وإخاػتها بجضاع ًدميها ،وطلٗ بضال مً
اإلاؿخٌُضًً ألاوابل هحر الِاصعًٍ كلى إجمام البىاء ،وبئمٖانهم الاؾخٌاصة مً الؿٕىاث الجاهؼة.
جِضم الؿُض (٘.أ) أمام الِظاء ػالبا ألامغ بدؿلُم مٌاجُذ الؿًٕ والحٕم له بالخلىٍع كً ألاطغاع الالخِت به،
لخِخصغ اؾخجابت الوغًت ؤلاصاعٍت كلى حلىٍظه بمبلى  20.000صج .جِضم اإلاضعي باؾخئىاي كلى مؿخىي مجلـ الضولت،
والظي حاء في ُغاعه" :خُث أن البلضًت في احخماكها اإلاؤعر بخاعٍش  24/04/1995أكلىذ كً ُابمت اإلاؿخٌُضًً ،وأن اؾم
اإلاؿخأهٍ ٔان مً بحن هؤالء إال أهه بلض مض ي مضة ػىٍلت ُامذ البلضًت بخللُّ ُابمت أزغي ولًٕ بدظي اؾم اإلاؿخأهٍ.
خُث أن اإلاؿخأهٍ الظي كلّ أماال ٓبحرة بِي ًيخـغ حؿلُم اإلاٌاجُذ له ُض ًىث ًغصا أزغي اخخمالُت إلًجاص ؾًٕ
آزغ.
خُث أن الظغع الظي لحّ به ًخمثل في زُبت ألامل التي أخـ بها بلض خظي اؾمه مً الِابمت ،وأن حسجُل اؾمه
بالِابمت مً بحن اإلاؿخٌُضًً مً ػغي البلضًت ولض أمال لضًه ،ولًٕ لِـ بدّ مٕدؿب ،وكلُه ًئن مبلى الخلىٍع
اإلامىىح للمؿخأهٍ ٔاًُا ،وٍدىاؾب والظغع الالخّ به ،مما ًيبغي جأًُض الِغاع مدل الاؾخئىاي وعًع ما ػاص كً طلٗ مً
ػلباث للضم الخأؾِـ".
 -3.1قزار الغزفت إلادارٍت ملجلظ قضاء قطىطيىت في قضيت (ح.ص) ضذ وسارة الذفاع الوطني والىاحيت
()2

العطكزٍت الخامطت

جظمً الِغاع الصاصع كً الوغًت ؤلاصاعٍت ملجلـ ُظاء ُؿىؼُىت بخاعٍش  ،1987/02/25إُامت للمؿؤولُت هحر
الخؼئُت لىػاعة الضًاق الىػني كً ُغاع ججىُض اإلاضعي ،بالغهم مً ٔىن ُغاع الخجىُض في إػاع الخضمت الىػىُت هى مً
الِغاعاث اإلاكغوكت التي ًسىلها الِاهىن لىػٍغ الضًاق الىػني ،إال أن الِظاء كىض اإلاضعي كً ألاطغاع الالخِت به حغاء
جىٌُظ هظا الِغاع ،والظي أصي إلصابخه بسلل هٌس ي ،وحاءث أؾباب طلٗ الِغاع ٓما ًلي ]...[ " :خُث أهه أمام هظه
اإلالؼُاثً ،ئن الظغع الالخّ باإلاضعي هاحم كً أصاء الخضمت الىػىُت [ ]...وأن هظا الظغع ٌلض اؾخثىابُا ،وكمال بأخٖام
( - )1مجلـ الضولتُ ،غاع صاصع بخاعٍشً ،07/05/2001 :هغؽُ ،374 :ظُت (٘.أ) طض عبِـ بلضًت خاس ي بدبذُ( ،غاع هحر ميكىع) .عاحم :ؾاٌـ حما٘،
الاحتهاص الجؼابغي في الِظاء ؤلاصاعي ،الؼبلت ألاولى ،الجؼابغ ،ميكىعاث ٔلُٗ ،2013 ،ص .1241
( - )2مجلـ ُظاء ُؿىؼُىت ،الوغًت ؤلاصاعٍتُ ،غاع صاصع بخاعٍش  ،1987/02/25ملٍ عُم ُ ، 86-243ظُت ح .ؽ طض وػاعة الضًاق الىػني والىاخُت
اللؿٕغٍت الخامؿتُ( ،غاع هحر ميكىع) .عاحم :مؿلىص قيهىب ،اإلاؿؤولُت كً ؤلازال٘ بمبضأ اإلاؿاواة وجؼبُِاتها في الِاهىن ؤلاصاعي :صعاؾت مِاعهت،
الجؼابغ ،صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،2000 ،ص .12
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الاحتهاص الِظاةي اإلاؿخِغة ًئهه ًمًٕ مؿابلت الؿلؼت ؤلاصاعٍت ولى بلض ؾِىغ عًٓ الخؼأ ،وأهه مً حهت أزغي ًئن
مباصا الخظامً الاحخماعي واإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت ومباصا اللضالت وؤلاهصاي جِخض ي إزباث خّ اإلاضعي في
الخلىٍع ،وطلٗ بمىده الحّ في ملاف كلى أؾاؽ الحض ألاصوى لألحغ الىػني [."]...
()1

 -4.1قزارالغزفت إلادارٍت باملجلظ ألاعلى في قضيت (ب .ر) ضذ مذًزالتربيت لوالًت الجشائز

جغحم خُثُاث الِظُت إلى إصضاع مضًغ التربُت والثِاًت لىالًت الجؼابغ ُغاعا بخاعٍش ً 1983/11/06خظمً إًِاي
الؿُض (ب .ع) كً مماعؾت مهامه بصٌخه مؿاكضا في اإلاصالح الاُخصاصًت ،وإزغ ُُام هظا ألازحر باإلاؼالبت بئلواء ُغاع
إًِاًه اكخبر ُظاة الوغًت ؤلاصاعٍت باملجلـ ألاكلى أن هظا الِغاع ٌلخبر مكغوكا وصغخىا بئمٖاهُت حلىٍع الظغع الظي
ُض ًىجم كلُه لًٕ صون الحٕم بظلٗ للضم ػلب طلٗ مً ػغي اإلاضعي .ومما حاء في الِغاع" :خُث ٌؿخسلص مً
مؿدىضاث اإلالٍ هحر اإلاىاػق ًيها ،أن الؼاكً ُض أوٍُ كً مماعؾت مهامه بمىحب ُغاع مخسظ في  06هىًمبر  1983وهظا
ابخضاء مً  15صٌؿمبر .1982
خُث أهه ًدّ للؿلؼت املخخصت وكىضما جِخض ي مصلحت اإلاغًّ طلٗ ،ابلاص اإلاىؿٍ مؤُخا كً كمله ،لواًت البذ
في امغه.
خُث أن مثل هظا الاحغاء الظي ُض ًمىذ اإلالني الحّ في الخلىٍع في خالت زبىث كضم جبرًغه الخِا ،ال ًٕدس ي في خض
طاجه ػابلا جأصًبُا.
خُث أن اإلالني ال ًدّ له الخمؿٗ بالِى٘ بأهه ال ًدّ إلاضًغ التربُت والثِاًت لىالًت الجؼابغ اجساط ُغاع بىٌُه كً
كمله إال بلض ابالهه بملٌه".
()2

 -5.1قزارالغزفت إلادارٍت باملجلظ ألاعلى في قضيت والي والًت الجشائزضذ (ع.ص)( -ب .ل .إ)

إن هظا الِغاع ال ًدمل اكتراًا صغٍدا بالحّ في الخلىٍع كً الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت ،لًٕ ًمًٕ مً زال٘
اؾخِغاء خُثُاجه اؾخسالص عأي طمني في هظا الاججاه .وحلىص وُاةم الِظُت إلى إصضاع والي الجؼابغ ُغاع بخاعٍش
ً 1973/10/09خظمً وطم ملُٕت اإلاضكحن جدذ خماًت الضولت ،والظًً ُضمىا ػلىا باإللواء زاعج آلاحا٘ الِاهىهُت مما
أصي لغًع الؼلب ،لُلىصوا وٍغًلىا صكىي بالخلىٍع كلى أؾاؽ كضم مكغوكُت الِغاع.
باإلػالق كلى ُغاع ُظاة الوغًت ؤلاصاعٍت للمجلـ ألاكلى في ُظُت الحا٘ ،هجض جغٓحزا واضحا كلى عًع ألاؾاؽ
اإلالخمض كلُه للمؼالبت بالخلىٍع واإلاخمثل في "كضم اإلاكغوكُت" ،لًٕ صون إبضاء مىٍُ عاًع بكٖل مؼلّ للخلىٍع
بىاء كلى أؾاؽ آزغً .جاء في خُثُاث الِغاع" :خُث أن اإلاخِاض ي الظي لم ًؼلً في الىُذ اإلاالبم مً أحل ججاوػ الؿلؼت
في الِغاع الظي أطغ به ،ال ًدّ له الخمؿٗ بلضم قغكُت هظا الِغاع جضكُما لضكىي الخلىٍع هظا مً حهت ،ومً حهت

()1

املجلـ ألاكلى ،الوغًت ؤلاصاعٍتُ ،غاع صاصع بخاعٍش  ،1985/06/01ملٍ عُم ُ ،39742ظُت ب.ع طض مضًغ التربُت لىالًت الجؼابغ ،املجلت الِظابُت،

كضص  3لؿىت  ،1989ص .200
()2

املجلـ ألاكلى ،الوغًت ؤلاصاعٍتُ ،غاع الصاصع بخاعٍش  1985/03/09عُم ُ ،40087ظُت والي والًت الجؼابغ طض (ف.ؽ)( -ب .٘ .إ) املجلت الِظابُت،

كضص  3لؿىت  ،1989ص .198
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بلخري حممذ آيث عودية  /ــــــ
أزغي ًئن الِغاع اإلاظغ كىضما ًصحر نهابُا مم حمُم الىخابج اإلاالُت التي هي حؼء ال ًخجؼأ مىهً ،جلل ػلب اإلاخِاض ي اإلابني
كلى كضم قغكُت الِغاع ؤلاصاعي الظي أطغ به ،والغامي إلى الحٕم له بخلىٍع ،هحر مِبى٘".

 -2التأصيل القاهووي للمطؤوليت عن القزاراث إلادارٍت املشزوعت في القضاء إلاداري الجشائزي
بلض اؾخلغاض وُاةم وخُثُاث الِغاعاث اإلاغحلُت للضعاؾت ،هبدث ًُما ًلي في ألاؾاؽ الظي بنى كلُه الِاض ي
ؤلاصاعي إُامت اإلاؿؤولُت هحر الخؼئُت لإلصاعة كً ُغاعاتها ،باإلطاًت لخدلُل أعٔانها بهضي اؾخسالص ُىاكض الِابلت
للخلمُم.
 -1.2بحث أضاص مطؤوليت إلادارة العامت عن قزاراتها املشزوعت في القضاء إلاداري الجشائزي:
مما اؾخِغ كلُه الٌِه والِظاء ؤلاصاعي اإلاِاعن ،أن مؿؤولُت ؤلاصاعة كً ُغاعاتها اإلاكغوكت جِىم كلى أؾاؽ هـغٍت
"الازال٘ باإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت"(ًِ .)1ض حاء مثال في ُغاع مجلـ الضولت الٌغوس ي بمىاؾبت الىـغ في ُظُت بلضًت
 Gavarnieالتي جخللّ بجزاق خى٘ ُغاع إصاعي صاصع كً عبِـ البلضًت بخاعٍش  1958/07/30ؾبب طغاعا لـ،Sieur Benne
أهه" :بىاء كلى ما جمذ ؤلاقاعة إلُه آلانً ،ئن ُغاع البلضًت الصاصع في  30حىٍلُت  1958ال ٌكىبه أي كُب مً كُىب
اإلاكغوكُت ،ومً زم ًئن مؿؤولُت بلضًت ًُ Gavarnieما ًسص  Sieur Benneال ًمًٕ أن جِام كلى أؾاؽ زؼأ اإلاغًّ
اللام [ٔ ]...ان ًجب اكخباع ُغاع البلضًت الصاصع في  30حىٍلُت  1958مً أحل اإلاصلحت اللامتٓ ،مصضع كبئ هحر
اكخُاصي كلى ً ،Sieur Benneىحب بظلٗ حلىٍظه كلى هظا الظغع مً ػغي بلضًت  Gavarnieكلى أؾاؽ مبضأ مؿاواة
اإلاىاػىحن أمام ألاكباء اللامت"(.)2
بلض أن ٔاهذ هـغٍت الازال٘ باإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت ُض اؾخدضزذ لواًت حبر ألاطغاع الىاحمت كً الِىاهحن؛
كمض الِظاء ؤلاصاعي لخىؾُم هؼاُها إلى ألاطغاع التي حؿببها الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت .مً زال٘ هظه الىـغٍت حلخبر
ألاطغاع والحىاصر التي حؿببها ؤلاصاعة اللامت لألًغاص "ٔأكباء كامت" أو ٓىىق مً الىٌِاث املخصصت للخضمت اللمىمُت.
ومً زم ،وحب جدملها مً ُبل الضولتً ،لِـ مً اإلاؿاواة في ش يء أن جخدمل الطحُت وخضها كبء ألاطغاع الىاججت كً
وكاغ ُامذ به الؿلؼت لصالح الجماكت الىػىُتً .خدمُل الطحُت هظا اللبء ٌلني جٖلٌُها بلبء مالي إطافي مِاعهت
بوحرها ،وفي هظا إزال٘ بمبضأ مؿاواة اإلاىاػىحن أمام ألاكباء اللامت(.)3
بلض هظا اللغض اللام واإلاىحؼ لألؾاؽ اإلاخٌّ كلُه واإلاؿخِغ للمؿؤولُت كً أطغاع الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت
لضي الٌِه والِظاء اإلاِاعن؛ هدؿاء٘ كً ألاؾاؽ الظي ًبني كلُه الِاض ي ؤلاصاعي الجؼابغي حبر أطغاع الِغاعاث
اإلاكغوكت لإلصاعة؟ في الىاُم ،وباؾخِغاء الِغاعاث الِظابُت اإلاغحلُت لهظه الضعاؾتً ،مٕىىا اؾخسالص مىٍُ هحر واضح
وهحر مىخض للِاض ي الاصاعي الجؼابغي إػاء هظه اإلاؿألتً ،بِىما اججه في أهلب الِغاعاث إلى كضم طٓغ ألاؾاؽ الظي اكخمض

( - )1مؿلىص قيهىب ،اإلاؿؤولُت كً ؤلازال٘ بمبضأ اإلاؿاواة وجؼبُِاتها في الِاهىن ؤلاصاعي :صعاؾت مِاعهت ،الجؼابغ ،صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،2000 ،ص
.19
)(2

- CE, Section, 22 février 1963, requête numéro 50438,Commune de Gavarnie,
http://www.lex-publica.com/data/jurisprudence/gavarnie.pdf (29/08/2021).

( - )3مؿلىص قيهىب ،اإلاؿؤولُت كً املخاػغ وجؼبُِاتها في الِاهىن ؤلاصاعي ،صعاؾت مِاعهت ،الجؼابغ ،صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،2000 ،ص ص .30-29
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بلخري حممذ آيث عودية  /ــــــ
كلُه ،هجضه في ُغاع آزغ ُض اكخمض كلى هظه الىـغٍت ،لًٕ بكٖل حؼةي .والؾخجالء هظا اإلاىٍُ بكٖل أوضح هٌصل في
جىحهي الِظاء املخخص ًُما ًلي:
أ -اضتبعاد جأضيظ املطؤوليت عن القزاراث إلادارٍت املشزوعت على هظزٍت الاخالل باملطاواة أمام ألاعباء العامت
بالغحىق إلى الِغاع الصاصع في ُظُت بلضًت كحن وؾاعة طض (م.ي) بخاعٍش  2017/10/19هجض أن الِاض ي لم ٌكغ
لألؾاؽ الظي اكخمض كلُه لخلىٍع اإلاخظغع ،وآخٌى بلغض كام ألعٔان اإلاؿؤولُت ،وطلٗ باؾخثىاء ما وعص في مبضأ الِغاع
الِاض ي بأن" :قغكُت الِغاع ؤلاصاعي ال جدى٘ صون اإلاؼالبت بالخلىٍع مً ػغي اإلالني بالِغاع كما أصابه مً طغع".
هٌـ اإلاىٍُ جِغٍبا اجسظه ُظاء مجلـ الضولت بكأن الِغاع الصاصع في ُظُت (٘.أ) طض عبِـ بلضًت خاس ي بدبذ
بخاعٍش  ،07/05/2001خُث لم ٌلخمض صغاخت كلى هـغٍت الازال٘ باإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت للحٕم بخلىٍع ألاطغاع
الىاُلت كلى الؿُض (٘.أ) حغاء الِغاع اإلاكغوق للبلضًت .مِابل طلٗ هجضه ٌكحر إلى ًٕغة "آلاما٘ الٕبحرة" التي كلِها
اإلاخظغع كلى الِغاع ألاو٘ ،وهي ًٕغة جغجبؽ بمبضأ "خماًت الثِت اإلاكغوكت" ٔأخض مِخظُاث ألامً الِاهىوي .وطلٗ باكخباع
أن جىُم الؿُض (٘.أ) وكأ كً الِغاع ألاو٘ للبلضًت ،وهى ما ًدِّ الكغغ ألاو٘ إلابضأ خماًت الثِت اإلاكغوكت ،وأن جىُم
اإلاىاػً حلله ال ًباصع بلض طلٗ بالبدث كً ؾًٕ ما ٌكٖل الكغغ الثاوي للمبضأ .وأزحرا ،صضوع ُغاع زان مً ػغي
البلضًت باللضو٘ كً الِابمت ألاولى ٌكٖل الكغغ الثالث لخٌلُل اإلابضأ(.)1
ب -إقزارهظزٍت الاخالل باملطاواة أمام ألاعباء العامت كأضاص حشئي ملطؤوليت إلادارة عن قزاراتها املشزوعت
زالًا للمىٍُ الؿابض في الِظاء ؤلاصاعي الجؼابغي الظي ٌؿدبلض ؤلاقاعة لىـغٍت اإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت
ٔأؾاؽ لخلىٍع اإلاخظغع مً الِغاع ؤلاصاعي اإلاكغوق ،هجض أن ُاض ي الضعحت ألاولى بمجلـ ُظاء ُؿىؼُىت ٔان ُض
خٕم بخاعٍش  1987/02/25بمؿؤولُت وػاعة الضًاق كً ُغاعها اإلاكغوق كلى أؾاؽ كضة اكخباعاث ومباصا قملذ "مبضأ
الخظامً الاحخماعي"" ،اإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت"" ،مباصا اللضالت والاهصاي"ًِ .ض حاء في الِغاع ]...[" :كمال بأخٖام
الاحتهاص الِظاةي اإلاؿخِغة ًئهه ًمًٕ مؿابلت الؿلؼت ؤلاصاعٍت ولى بلض ؾِىغ عًٓ الخؼأ ،وأهه مً حهت أزغي ًئن
مباصا الخظامً الاحخماعي واإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت ومباصا اللضالت وؤلاهصاي جِخض ي إزباث خّ اإلاضعي في
الخلىٍع [ ."]...كملُا ،للله ٔان مً ألاًظل الآخٌاء بخأؾِـ اإلاؿؤولُت كلى هـغٍت اإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت طاث
اإلاضلى٘ الىاضح والِىاكض الضُُِت التي حؿخىكب ٔل كىاصغ الِظُت ،كىطا كً اإلاباصا ألازغي التي ًصلب طبؽ
مضلىلها اإلالُاعي.
في الىاُم ال ًمًٕ الدؿغق الؾخسالص أن الِاض ي ؤلاصاعي الجؼابغي ًمًٕ أن ٌلخمض كلى هدى مؿخِغ – ولى بكٖل
حؼةي -كلى هـغٍت ؤلازال٘ باإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت لجبر أطغاع الِغاعاث اإلاكغوكتً .سالًا إلاا اؾخِغ كلُه الِظاء
اإلاِاعن وبكٖل مٌاجئ ،خضر وأن ػبّ مجلـ الضولت هظه الىـغٍت إلُامت اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت "الخؼئُت" اإلاترجبت كً
أطغاع الِغاعاث "هحر اإلاكغوكت" .وهظا بمىحب الِغاع الصاصع بخاعٍش  2015/03/19في ُظُت (ب.غ) طض بلضًت وهغان
ومً ملها ،خُث ًغحم الجزاق لِغاعًٍ إصاعٍحن "ؾلبُحن" اجسظتهما ٔل مً والًت وبلضًت وهغان بلض قٖىي الؿُض (ب.غ)

( - )1بلخحر دمحم آًذ كىصًت ،ألامً الِاهىوي ومِىماجه في الِاهىن ؤلاصاعي ،الجؼابغ ،صاع الخلضوهُت ،2018 ،ص ص .291-290
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بسصىص الاطؼالق بمهمخيهما لحماًخه مً ألاطغاع التي جلحِه حغاء إُامت ؾىَ هحر قغعي للخظغ والٌىآه أمام
مؿٕىه ،واإلاىصىص كليها زصىصا بمىحب ُاهىن البلضًتُ ،اهىن الىالًت .ومما حاء في ُغاع مجلـ الضولت(:)1
"خُث أهه واكخماصا كلى هظه اإلاباصا الِاهىهُتً ،خلحن الِى٘ بأهه مً الخطأ جىصل الجماكخحن ؤلاُلُمُخحن
اإلاؿخأهٍ كليهما مً مؿؤولُاتهما [.]...
خُث أن هظا الامخىاق مً الؿلؼخحن ؤلاصاعٍخحن اإلاؿخأهٍ كليهما كً جِضًم كىنهما لىطم خض للمؿاؽ بالؿُٕىت
اللمىمُت وأي جصغي ًسل بها والظي جظغع مىه اإلاؿخأهٍ مً زال٘ إُامت الؿىَ هحر الكغعي مدل الجزاقً ،مىذ هظا
ألازحر الحّ في حلىٍظه كلى أضاص مبذأ املطؤوليت من أحل إلاخالل بمبذأ املطاواة أمام ألاعباء العامت.
خُث أن هظا اإلاؿاؽ الجضي بـغوي خُاة اإلاؿخأهٍ ًمىده الحّ في الخلىٍع ػاإلاا أن هظا ؤلاػكاج هاحم كً كضم
جدغْ ؤلاصاعجحن اإلاؿخأهٍ كليهما.
وأن هاجحن الجماكخحن ؤلاُلُمُخحن ُض ارجكبتا فعال ،خطأ كىضما امخىلخا كً اجساط ؤلاحغاءاث الخىـُمُت التي
جلؼمهما اإلاِخظُاث الِاهىهُت الؿاعٍت اإلاٌلى٘ باجساطها.
خُث أن الؿلؼت الخِضًغٍت لإلصاعة جؼو٘ كىضما ًخظمً مِخض ى حكغَعي أو جىـُمي مىحه لهظه الؿلؼت ؤلاصاعٍت
اإلاخىًغة كلى ؾلؼت الخىـُم الجساط الخضابحر الظغوعٍت لخؼبُّ هظا الِاهىن أو هظا الىص الخىـُمي [."]...
جؼبُّ هـغٍت الازال٘ باإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت إلُامت اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت الخؼئُت ًدمل مداطًغ حضًت كلى
خٕمت وجٖامل الىـام الِاهىوي للمؿؤولُت ؤلاصاعٍتً .مؿؤولُت ؤلاصاعة كلى أؾاؽ الخؼأ جِىم كلى أخٖام مدضصة ٌلخمض
كلى الخىػَم الضُُّ للبء الخلىٍع بحن ؤلاصاعة واللىن بما مً قأهه خماًت اإلاخظغع وإجباق املخؼئ جبلت ًلله وكضم
إزِا٘ ٔاهل الخؼٍىت اللامتٔ ،ل طلٗ ًجلل مً اإلاؿؤولُت الخؼئُت لإلصاعة جمثل الِاكضة اللامت .أما الاؾخثىاء ًهي إُامت
اإلاؿؤولُت هحر الخؼئُت ؾىاء كلى أؾاؽ املخاػغ أو الازال٘ باإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت ،وًِا لُِىص زصىصُت
واؾخثىابُت الظغع ٓما ؾُلحّ بُاهه .وفي هظا الصضص ٌلخبر  René Chapusأن" :الِاكضة أن اإلاؿؤولُت كلى أؾاؽ الخؼأ
ؾابِت كلى اإلاؿؤولُت بضون زؼأ؛ في خالت ُُام الخؼأ ،ال ًٖىن الحّ في الخلىٍع مكغوغ بسصىصُت واؾخثىابُت
الظغع .في ٔل ُظُت البض مً الخأٓض أوال مً ُُام الخؼأ الظي ًىلاه اإلاضعي"(.)2
 -2.2أركان مطؤوليت إلادارة العامت عن قزاراتها املشزوعت
جىلِض مؿؤولُت ؤلاصاعة كً أطغاع ُغاعاتها اإلاكغوكت باحخماق زالزت أعٔانُ :غاع إصاعي مكغوق ،طغع زاص
واؾخثىاةي ،وكالُت ؾببُت ُابمت بحن الِغاع اإلاكغوق لإلصاعة والظغع الحاصل.
أ -الزكن ألاول :القزارإلاداري املشزوع
الِغاع ؤلاصاعي كمىما هى حلبحر كً ؤلاعاصة ألاخاصًت لإلصاعة في إخضار أزغ ُاهىوي( ،)3والِاكضة باليؿبت لِغاعاث
ؤلاصاعة أنها جصضع مكغوكت ،أي أن هىاْ ُغٍىت كامت بصحتها ،إط ًٌترض ًيها أن ؤلاصاعة أصضعتها جىٌُظا لِاهىن أو جىـُم
( - )1مجلـ الضولت ،ملٍ عُم  ،120493الصاصع بخاعٍش ُ ،2017/10/19ظُت بلضًت كحن وؾاعة طض (م .ي) ،مجلت مجلـ الضولت ،اللضص  ،2017-15ص
.114 -110
e

- René Chapus, Droit administratif général, tome1, 9 édition, Montchrestien, Paris, p. 1199.

)(2

( - )3بلخحر دمحم آًذ كىصًت ،الِغاعاث ؤلاصاعٍت :صعوؽ وأكما٘ مىحهت ،الجؼابغ ،صاع صبحي للؼباكت واليكغ والخىػَم ،2020 ،ص .16
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ما جدُِِا للمصلحت اللامت( .)1واإلاِصىص بمكغوكُت الِغاع ؤلاصاعي ؾالمت ألاعٔان التي ًِىم كليها مً أي كُب مؤزغ،
بدُث ًٖىن صاصع كً الجهت املخخصت به وًِا للكٖل وؤلاحغاءاث املحضصة ُاهىها ،ومضًىكت بؿبب ماصي أو ُاهىوي ُابم
إلخضار آزاع هحر مسالٌت للِاهىن بوُت جدُِّ مصلحت كامت أو مصلحت مسصصت طمنها.
حضًغ بالظٓغ ،أن الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاُِمت للمؿؤولُت بضون زؼأ ًمًٕ أن جأزظ قٖل الِغاع الصغٍذ أو الظمني
صون قٖل الِغاع الؿلبي الظي ًِىم خا٘ ؾٖىث ؤلاصاعة في مىطم ًغض الخلبحر الصغٍذ ،وهى ما ٌلض مسالٌت للِاهىن
ومغجب للمؿؤولُت الخؼئُت.
باؾترحاق خُثُاث الِغاعاث اإلاغحلُت للضعاؾت ،هجض أن الِاض ي ؤلاصاعي ُض خغص كلى اؾدبلاص صٌت كضم
مكغوكُت باليؿبت للِغاعاث املحضزت للظغعً .جاء في مىؼىَ ُظُت بلضًت كحن وؾاعة ،طض (م.ي) "خُث أن الِغاع
اإلاؼلىن ًُه ٌلض ؾلُما وقغكُا اجسظجه البلضًت اإلاؿخأهٌه في إػاع ازخصاصاتها وصالخُاتها [ ]...بوغض الحٌاؾ كلى
الىـام اللام والؿُٕىت اللمىمُت مما ًجلل ػلب اإلاؿخأهٍ كلُه الغامي إللوابه هحر مبرع وهحر مؤؾـ وٍخلحن عًظه".
ٓما حاء في خُثُاث ُظُت (ح .ؽ) طض وػاعة الضًاق الىػني والىاخُت اللؿٕغٍت الخامؿت" :كمال بأخٖام الاحتهاص
الِظاةي اإلاؿخِغة ًئهه ًمًٕ مؿابلت الؿلؼت ؤلاصاعٍت ولى بلض ؾِىغ عًٓ الخؼأ[ٓ ."]...ما عًع الِاض ي ؤلاصاعي في
ُظُت والي والًت الجؼابغ طض (ف.ؽ)( -ب .٘ .إ) جأؾِـ الؼلب بالخلىٍع كلى أؾاؽ الخؼأ كً أطغاع عجبها ُغاع إصاعي
آدؿب مكغوكُت خٕمُت بلض جدصىه بمغوع آحا٘ الؼلً الِظاةي ًجاء في الِغاع ]...[" :إن الِغاع اإلاظغ كىضما ًصحر
نهابُا مم حمُم الىخابج اإلاالُت التي هي حؼء ال ًخجؼأ مىهً ،جلل ػلب اإلاخِاض ي اإلابني كلى كضم قغكُت الِغاع ؤلاصاعي
الظي أطغ به ،والغامي إلى الحٕم له بخلىٍع ،هحر مِبى٘".
ب -الزكن الثاوي :الضزرالخاص والاضتثىائي
الظغع إحماال هى" :ألاطي الظي ًصِب الشخص مً حغاء اإلاؿاؽ بدّ مً خِىُه أو بمصلحت مكغوكت له؛ ؾىاء
حللّ طلٗ الحّ أو جلٗ اإلاصلحت بؿالمت حؿمه أو كاػٌخه أو بماله أو خغٍخه أو قغًه أو هحر طلٗ"(ً .)2الظغع جبلا
لظلٗ ًمًٕ أن ًٖىن ماصًا أو ملىىٍا.
ٌكترغ في الظغع اإلاُِم للمؿؤولُت ؤلاصاعٍت  -أًا ٔان أؾاؾها -أن ًٖىن مدِِا .وٍٖىن الظغع ٓظلٗ إطا ما ججؿضث
آزاعه في الىاُم( ،)3وإن جغازذ ٔل هخابجه أو بلظها إلى اإلاؿخِبل(.)4
ًمًٕ للِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت أن جصِب ألاخشخاص بأطغاع ماصًت وملىىٍتًٌ ،ي ُغاع مجلـ الضولت في ُظُت
(٘.أ) طض بلضًت خاس ي بدبذ اإلاخللّ بخلىٍع الؿُض (٘.أ) كً ألاطغاع الالخِت به حغاء خظي اؾمه مً ُابمت
اإلاؿخٌُضًً مً ؾًٕ احخماعي لضواعي الصالح اللام .هجض أن مجلـ الضولت ُض أزظ بلحن الاكخباع ٔل مً الظغع اإلااصي
واإلالىىي الالخِحن باإلاضعي ،باكخباع قؼب اؾم اللاعض مً ُابمت اإلاؿخٌُضًً مً الؿٕىاث ؾببا في ًِضان ًغصت طاث

()1

 -اإلاغحم هٌؿه ،ص .21

( - )2كلي ًُاللي ،الالتزاماث ،الٌلل اإلاؿخدّ للخلىٍع ،الؼبلت :الثاهُت ،الجؼابغ ،مىًم لليكغ ،2007 ،ص .283
( - )3اإلاغحم هٌؿه ،ص .294
( - )4اإلاغحم هٌؿه.
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ػابم حضي ٔىن اؾمه ٔان مسجال ،ؤان ًيخـغ الحصى٘ ًلال كلى مؿًٕ ،وأن الكؼب هى الظي أصي إلى وُىق الظغع
اإلاخمثل في جٌىٍذ ًغصت له في الحصى٘ كلى مؿًٕ .وإلى حاهب طلٗ هجض أهٌؿىا أمام طغع ملىىيً ،خمثل في زُبت ألامل
والحؼن الظي ألم باللاعض.
بهضي كضم إػالَ مؿاءلت ؤلاصاعة كً أي طغع حؿببه بخصغًاتها اإلاكغوكت بما مً قأهه إزِا٘ ٔاهل الخؼٍىت
اللامتُُ ،ض الِاض ي إكما٘ هظه اإلاؿؤولُت بظغوعة جىًغ الظغع كلى ػابعي :الخصىصُت والاؾخثىابُتً ،ظال –ػبلا-
كً قغغ الخدِّ .واإلاِصىص هىا "بالخصىصُت" ما حللّ "بىؼاَ الظغع" مً طغوعة اُخصاعه كلى ًغص ملحن أو كضص
مدضوص مً ألاًغاصً ،ئطا ٔان للظغع مضي واؾمً ،ئهه ٌكٖل كبئا كاما ًخدمله الجمُم وماوم لحّ الخلىٍع( .)1أما
الاؾخثىابُت اإلاخللِت "بمِضاع الظغع"ً ،هي ججاوػ الِضع الظي ًجلله مً مساػغ املجخمم اللاصًت التي ًخدخم كلى ألاًغاص
أن ًخدملىها هدُجت لىحىصهم ٔأكظاء في هظه الجماكت( .)2وَكاع إلى أن جِضًغ هظه الاؾخثىابُت في الظغع جغحم للؿلؼت
الخِضًغٍت للِاض ي ؤلاصاعي كلى طىء اإلالؼُاث اإلاىطىكُت املحُؼت(.)3
الِظاء ؤلاصاعي الجؼابغي هـغا للضم اكخماصه الصغٍذ والىاضح لىـغٍت الازال٘ باإلاؿاواة أمام ألاكباء اللامت
ٔأؾاؽ للمؿؤولُت كً أطغاع الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت ،هجض أن خُثُاث ُغاعاجه في اإلاىاػكاث طاث الصلت ال جخظمً
إزباث جدِّ قغػي :الخصىصُت والاؾخثىابُت .وهظا باؾخثىاء الِغاع الصاصع في ُظُت (ح.ؽ) طض وػاعة الضًاق الىػني
والىاخُت اللؿٕغٍت الخامؿت ،خُث جمذ ؤلاقاعة إلى قغغ الاؾخثىابُت بالِى٘" :خُث أهه أمام هظه اإلالؼُاثً ،ئن
الظغع الالخّ باإلاضعي هاحم كً أصاء الخضمت الىػىُت [ ]...وأن هذا الضزرٌعذ اضتثىائيا[."]...
ج -الزكن الثالث :العالقت الطببيت بين القزارإلاداري املشزوع والضزر
والتي جمثل كالُت الؿبب بالىدُجت أي بحن ًلل ؤلاصاعة اإلاخمثل في ُغاعها اإلاكغوق والظغع الخاص والاؾخثىاةي الظي
ًصِب الشخص أو ألاخشخاص .وباليؿبت لؼبُلت اللالُت الؿببُت اإلاُِمت إلاؿؤولُت ؤلاصاعةً ،ئهه ًـهغ مً اؾخِغابىا
آلعاء الٌِه ؤلاصاعي الجؼابغي ،أن مجلـ الضولت ال ٌلخمض كلى هـغٍاث الٌِه والِاهىن اإلاضوي ،بل هضًه ألاو٘ هى حلىٍع
()4

ألاطغاع كً ػغٍّ جدمُل ؤلاصاعة اإلاؿؤولُت ٔلما وحضث كالُت بحن الظغع وأخض وكاػاتهاً .ىِغأ لألؾخاط أخمض مدُى

ُىله" :واإلاالخف أن الِظاء ؤلاصاعي ال ًضزل في احتهاصاث الِظاء اللاصي التي ولضث هـغٍاث مسخلٌت للؿبب :جىاػن
الـغوي  equivalence des conditionsمجاهبت الؿبب والؿببُت اإلاالبمت" .وٍالخف ألاؾخاط الحؿحن بً قُش آر ملىٍا:
"بأن مجلـ الضولت وإن أقاع إلى وحىص كالُت ؾببُتً ،ئهه ال ٌكحر صغاخت في ٔىنها مباقغة مً كضمه لٖىن همه ألاو٘
هى الخلىٍع كً ألاطغاع ،وال ٌكحر إلى الىـغٍاث املخخلٌت للالُت الؿببُت"(.)5

( - )1أخمض مدُى ،اإلاغحم الؿابّ ،ص .244
( - )2كماع كىابضي ،هـغٍت اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت ،الؼبلت الثالثت ،الجؼابغ ،صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،2007 ،ص .221
( - )3عقُض زلىفيُ ،اهىن اإلاؿؤولُت الاصاعٍت ،الجؼابغ ،صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،2001 ،ص .112
( - )4أخمض مدُى ،اإلاغحم الؿابّ ،ص .241
( - )5لحؿحن بً قُش آر ملىٍا ،صعوؽ في اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت ،الٕخاب الثالث :هـام الخلىٍع في اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت ،الجؼابغ ،صاع الخلضوهُت ،2007 ،ص .74
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باإلػالق كلى الِغاعاث اإلاغحلُت للضعاؾت ،هجض إقاعاث إلزباث اللالُت الؿببُت بحن الِغاعاث اإلاكغوكت وألاطغاع
الحاصلتً .ىِغأ مثال في الِغاع الصاصع في ُظُت :بلضًت كحن وؾاعة طض (م .ي)" :خُث أن جصغي البلضًت [ ]...ألحق
أطغاعا باإلاؿخأهٍ كلُه (م .ي) هاحمت كً اإلابالى التي أهٌِها إلكضاص اإلالغض وجٌىٍذ ًغصت إُامت اإلالغض كلُه وخغماهه
مً الٕؿب"ٓ .ما حاء في الِغاع الصاصع في ُظُت (٘.أ) طض عبِـ بلضًت خاس ي بدبذ" :خُث أن الظغع الظي لحّ به
ًخمثل في زُبت ألامل التي أخـ بها بعذ خظي اؾمه مً الِابمت[ ."]...وحاء أًظا في الِغاع الٌاصل في ُظُت (ح.ؽ) طض
وػاعة الضًاق الىػني والىاخُت اللؿٕغٍت الخامؿت" :خُث أهه أمام هظه اإلالؼُاثً ،ئن الظغع الالخّ باإلاضعي هاحم كً
أصاء الخضمت الىػىُت [."]...

خاجمت:
اهصبذ هظه الضعاؾت كلى ملالجت إقٖالُت هُاب جصىع واضح للىـام الِاهىوي للمؿؤولُت كً أطغاع الِغاعاث
ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت في ُغاعاث الِاض ي ؤلاصاعي الجؼابغي .لًٕ ما جم الخىصل إلُه بلض الضعاؾت هى صلىبت بىاء هظا
الخصىع ،لِـ لِلت الِغاعاث الِظابُت اإلاُِمت لهظه اإلاؿؤولُت ًدؿب لًٕ زصىصا للضم جبني خلىال مىخضة وال اكخماص
أؾاؽ مؿخِغ ّبحن.
زالًا إلاا اؾخِغ كلُه الِظاء اإلاِاعن والٌِه بكأن جأؾِـ اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت كً أطغاع الِغاعاث اإلاكغوكت بٖل ما
ٌؿخدبم طلٗ مً وطىح في ألاعٔان والكغوغ ،هجض أن الِاض ي ؤلاصاعي لم ٌلمل هظا ألاؾاؽ إال في ُظُت واخضة وبكٖل
حؼةي هحر مؿخِل حمله مم أؾـ أزغي ،بل ووٌُذ الضعاؾت كلى مىٍُ مٌاجئ خُث اكخمض الِاض ي كلى هظه الىـغٍت
لخأؾِـ مؿؤولُت زؼئُت لإلصاعة كلى زالي ما ًخٌّ كلُه أهلب الٌِه وٍجمم كلُه الِظاء اإلاِاعن.
جبلا إلاا ؾبّ ،جبرػ الحاحت إلى مىٍُ واضح ملجلـ الضولت ًىخض مً زالله الاحتهاص الِظاةي بكأن أؾاؽ
اإلاؿؤولُت كً الِغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاكغوكت بما مً قأهه جدُِّ ألامً الِاهىوي للمىاػً.
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دراست على ضىء برهامج ألامم املخحذة للخىميت املسخذامت - 2030The role of renewable energies governance in achieving sustainable development
 - Study in the light of the United Nations Sustainable Development Program 2030هجزة بلخظحن



كبد املجُد لخرازي
حاملت كباض لغسوز زيؼلت

حاملت كباض لغسوز زيؼلت

مسبر البدىر اللاهىهُت  ،الظُاطُت والؼسكُت

مسبر البدىر اللاهىهُت ،الظُاطُت والؼسكُت
Belhocine.kenza@univ-khenchela.dz
جاريخ إلايذاع2021/10/12 :

lakhdari.abdelmadjid@univ-khenchela.dz
جاريخ املراجعت2022/01/12 :

جاريخ القبىل2022/01/20 :

ملخص:
تهدف هره الىزكت البدثُت إلى إبساش مدي مظاهمت خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة في جدلُم ؤبلاد ومخؼلباث الخىمُت
اإلاظخدامت في ؿل الجهىد الدولُت السامُت الى جىفحر ػاكت هـُفت ومخجددة ومِظىزة الخيلفت للجمُم ،كلى طىء بسهامج
ألامم اإلاخددة للخىمُت اإلاظخدامت  ،2030باالكخماد كلى جلسٍس ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت لظىت  ،2020وجلسٍس الىطم
اللالمي للؼاكت لظىت .2021
خُث حؼيل خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة الظبُل ألامثل لخدلُم حغُحر حرزي في ػسٍلت إهخاج واطخسدام الؼاكت،
هجصء مً الجهىد اإلابرولت لىبذ حماح حغحر اإلاىار وجدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ،مً زالٌ مجمىق الهُئاث الفاكلت كلى
اإلاظخىي الدولي والىػني ،وؤدواث الظُاطت الدولُت وآلُاث الخمىٍل واللىاكد وؤلاحساءاث التي جىـم اطخسدام اإلاىازد
الؼاكىٍت اإلاخجددة بما ٌلىع دوز هره ألازحرة احخماكُا واكخصادًا وبُئُا في خلل الخىمُت اإلاظخدامت زاصت في ؿل
ألاحىداث والبرامج الدولُت.
الكلماث املفخاحيت :الخىهمت؛ الؼاكاث اإلاخجددة؛ الخىمُت اإلاظخدامت؛ بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماةي .2030
Abstract:

This research paper aims to highlight the extent to which renewable energies
contribute to achieving the dimensions and requirements of sustainable
development under the international efforts that aim to provide clean, renewable,
and inexpensive energy for all in the light of the UN Sustainable Development
Program 2030 that is based on the 2020 Sustainable Development Goals Report
and the 2021 Global Energy Status Report.
Renewable energy governance is the best path to radically change the way
energy is produced and used as part of the exerted efforts to curb climate change
and achieve sustainable development through all international and national
actors, international policy instruments, funding mechanisms, rules, and
ُ
ُ
 اإلا ِؤلف اإلاس ِاطل.
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procedures governing the use of renewable energy resources .The latter reflects
socially, economically, and environmentally in the field of special sustainable
development under the international agendas and programs.
Keywords: governance ؛renewable ؛energies ؛sustainable development ؛UN
development program2030.
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دور حوكوت الطاقاث ادلتجددة يف حتقيق التنويت ادلستداهت-دراست على ضوء بزناهج األهن ادلتحدة للتنويت ادلستداهت /- 2030ــــــــــــ
كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري

مقذمت:
إن جىامي مؼىالث البِئت واحظاق هؼاكها بظبب الخسهت الصىاكُت والاكخصادًت التي ػهدها اللالم زاصت في آلاوهت
ألازحرة ،هاهًُ كً جفاكم اللىامل التي شادث مً خدتها ،زاصت الاطخجزاف غحر الللالوي لسؤض اإلااٌ الؼبُعي ،واليؼاػاث
اإلاىلدة لخلىر مسخلف ألاهـمت البُىلىحُت ،ألامس الري ؤدي الى جإشم الىطم البُئي زاصت مم الاكخماد اللالمي كلى الؼاكت
ألاخفىزٍت  ،وما جدمله مً آزاز طلبُت كلى البِئت وكلى الابلاد ؤلاوظاهُت للخىمُت مً حهت ،وفي ؿل تهدًداث هظىبها مً
حهت ؤزسي؛ جبرش ؤهمُت الخىحه هدى هره الؼاكاث هبدًل اطتراجُجي لخدلُم ؤبلاد الخىمُت اإلاظخدامت باكخبازها ػاكت
دابمت وصدًلت للبِئت.
إن الخدًث كً جسػُد الؼاكاث اإلاخجددة ،والظعي إلدماحها طمً جىلُفت ؤلامداد وؤلادازة الاطخسالفُت للمىازد
الؼاكىٍت الىاطبتً ،لىدها بالظسوزة إلى مىطىق خىهمتها بما ًدلم الخىمُت اإلاظخدامت.
إذ جـهس أهميت مىطىق خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة هدى الخىمُت اإلاظخدامت ،مً زالٌ الخاحت الى جيازف اللىامل
التي ججلل مً إكادة صُاغت مىهجُت اطخسدام هره الؼاكاث ًخماش ى مم زىزة اللىإلات ،مم طمان ؤمىىتها وجسػُد
اطخسداماتها جدلُلا لألبلاد ؤلاهمابُت ،وهى ما ؤدي إلى إدزاحه طمً ؤحىدة ألامم اإلاخددة للخىمُت اإلاظخدامت لظىت 2030
ألوٌ مسة ههدف ًسمي إلى إجاخت مصادز ػاكت هـُفت ومظخدامت ًمىً الاكخماد كليها بخيلفت مللىلت للجمُم.



تهذف هره الىزكت البدثُت إلى إبساش مدي مظاهمت خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة في دكم وحلصٍص ؤبلاد الخىمُت
اإلاظخدامت ،وكلى هرا ألاطاض هلىم بؼسح إػيالُت مفادها :ليف حساهم حىلمت الطاقاث املخجذدة في جحقيق أبعاد
ومخطلباث الخىميت املسخذامت في ظل الجهىد الذوليت الراميت الى جىفير طاقت هظيفت ومخجذدة وميسىرة الخكلفت
للجميع؟
إن ؤلاحابت كلى هره ؤلاػيالُت ًلىدها بالظسوزة الى جلظُم الدزاطت هما ًلي:
 -1مفهىم خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة هدى جىمُت اإلاظخدامت.
 -2الخلاون الدولي خىٌ الهدف الظابم مً ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت لظىت  2030بؼإن الؼاكت الىـُفت ومِظىزة
الخيلفت للجمُم.
 -3واكم الاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة كلى طىء جلسٍس ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت لظىت .2020

.1مفهىم حىلمت الطاقاث املخجذدة هحى جىميت مسخذامت:

ّ
ً
ً
ّ

اإلاخللم بالؼاكت مم اكخماد ألامم اإلاخددة ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت بما في ذلً
لِؼيل مللما ؤطاطُا بالغ الىطىح في الخىاز اللالمي ِ
حاء كام ِ 2015
ً
الهدف اإلاخصل جددًدا بالؼاكت (الهدف  )7الري ًسمي إلى” طمان خصىٌ الجمُم بخيلفت مِظىزة كلى زدماث الؼاكت الخدًثت اإلاىزىكت واإلاظخدامت“ ،هما
ً
ّ
ؤن الهدف اإلاروىز
ًخصدي للخاحت إلى شٍادة الؼاكت اإلاظخلاة مً اإلاصادز اإلاخجددة ،فظال كً حلصٍص جىىىلىحُاث هفاءة الؼاكت .وكلى ذلً ،فهرا الهدف
ّ
ًخظمً غاًاث جسمي إلى ؤحل حلمُم إجاخت الؼاكت ،وشٍادة الؼاكت اإلاخجددة وجدظِىاث هفاءة اطخسدام الؼاكت ،والخلاون الدولي لخىمُت هُاول الؼاكت
اإلاظخدامت وجدظحن مظخىي الخىىىلىحُا وجىطُم مىـىماث الؼاكت (للمصٍد مً الخفصُل زاحم اإلاىكم السطمي لهُئت ألامم اإلاخددة ،بسهامج الخىمُت
اإلاظخدامت لظىت  ،2030ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت ،الهدف الظابم ،مخىفس كلى السابؽ الخالي:
/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/energy
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كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري
ٌؼحر مفهىم خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة إلى مجمىق اإلاىـماث وؤدواث الظُاطت اللامت وآلُاث الخمىٍل واللىاكد
وؤلاحساءاث التي جىـم اطخسدام اإلاىازد الؼاكىٍت اإلاخجددة ،وحظعى لدصجُم الخلاون والؼساهت الهادفت الى جإمحن طالمت
وافت الخصسفاث ،وهصاهت الظلىهُاث اإلاخلللت بدظُحر الاطتراجُجُاث والبرامج في مجاٌ الؼاكاث اإلاخجددة والىـُفت؛ بِىما
ٌؼحر مفهىم الخىمُت اإلاظخدامت ،خظب ما حاء في الخلسٍس اإلاىبثم كً اللجىت اللاإلاُت للبِئت والخىمُت  WCEDبسباطت
الجروٍجُت غسو هازم بسوهخالهد طىت  1987الى جلً الخىمُت اإلاخىاصلت التي جلبي اخخُاحاث الخاطس دون اإلاظاض بلدزة
ألاحُاٌ اإلالبلت كلى جلبُت اخخُاحاتها (.)1
جسمي خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة لخدلُم زلت مً ألاهداف الاكخصادًت والاحخماكُت والبُئُت في خلل الخىمُت
اإلاظخدامت ،وهى ما طِخم ملالجخه والخالي:

 .1.1دورحىلمت الطاقاث املخجذدة في جحقيق البعذ الاقخااد للخىميت املسخذامت:
ًدىاوٌ الؼم الاكخصادي للخىمُت اإلاظخدامت؛ مظإلت ازخُاز الخلىُاث الصىاكُت وجمىٍلها وجدظُنها في مجاٌ
جىؿُف اإلاىازد الؼبُلُت ،إذ جدافم الخىمُت اإلاظخدامت كً كملُت جؼىٍس الخىمُت الاكخصادًت ،التي جإزر في خظبانها كلى
اإلادي البلُد الخىاشهاث البُئُت ألاطاطُت باكخبازها كىاكد للخُاة البؼسٍت ()2؛ وكلى هرا ألاطاض جلىم الخىمُت الاكخصادًت
اإلاظخدامت كلى إحساء جسفُظاث مخىاصلت في مظخىٍاث الاطتهالن اإلابددة للؼاكت ،وزؤض اإلااٌ الؼبُعي وجدمُل الدوٌ
الصىاكُت الىبري اإلاظؤولُت في خماًت البِئت اكخصادًا ،إطافت الى اللدالت في جىشَم اإلاىازد الؼبُلُت بحن البلدان اإلاخلدمت
والىامُت ،مما ًجلل مً اإلاظؤولُت البِئت مظإلت مؼترهت.
حظاهم ؤلادازة السػُدة للؼاكاث اإلاخجددة في جدلُم البلد الاكخصادي للخىمُت اإلاظخدامت ،مً زالٌ ما ًلي:
-

مً ػإن اللؼاكاث الصىاكُت في مجاٌ اهخاج الىكىد الخُىي اإلاظدىد ؤطاطا كلى ؤلاهخاج الصزاعي وىكىد

ؤلاًثاهىٌ هثُفت اللمالت ،ومؼازَم حؼُِد مدؼاث الؼاكاث اإلاخجددة بازخالف ؤػيالها؛ ؤن حظاهم في زلم اللُمت
اإلاظافت وجؤدي إلى جىىَم مصادز دزىٌ الاكخصاد اللىمي.)3( .
-

ًمىً الطخسدام الؼاكاث اإلاخجددة بؼيل ًخماش ى مم مخؼلباث الخىهمت ؤن ٌظاهم في الخىىق الاكخصادي مً

زالٌ الاكخماد كليها ،والاهخمام بخؼىٍس الخلىُاث الىـُفت في مجالها ،مما ًدكم بؼيل فلاٌ كملُت الخىىَم الاكخصادي
للدوٌ ،وذلً مً زالٌ اللمل كلى جؼىٍس هره الخلىُاث مدلُا ،وزلم فسص جصدًس واطلت مً ػإنها اإلاظاهمت في جؼىٍس
اكخصاد مظخدام كابم كلى اإلالسفت ،هما حظاهم كملُت الاكخماد كلى مصادز الؼاكت اإلاخجددة بدىىَم الاكخصاد وجىمُخه
وجؼىٍس السؤطماٌ البؼسي الالشم لبىاء اكخصاد مظخدام ،والؼاكت اإلاخجددة جللب دوزا ؤطاطُا في جدلُم الىمى
الاكخصادي وجدسًٍ عجلت الخىمُت وهى ما ًجللها جدخل ؤولىٍت جىمىٍت في مسخلف الخؼؽ واطتراجُجُاث بلع الدوٌ (.)4
( )1جلسٍس اللجىت اللاإلاُت اإلالىُت بالبِئت والخىمُت زكم  A/42/427خىٌ الخىمُت والخلاون الاكخصادي الدولي :البِئت ،الىزابم السطمُت للجملُت اللامت،
الدوزة الثاهُت وألازبلىن ،اإلالخم زكم  ،25البىد زكم  83مً حدوٌ ألاكماٌ اإلاؤكذ 04 ،اوث  ،1987ص .39
( )2كلي ممهدي السبُعي ،الخدلُل الاكخصادي إلاؤػساث الخىمُت اإلاظخدامت في بلدان آطُىٍت مسخازة ،زطالت طمً مخؼلباث هُل دزحت اإلااحظخحر في الللىم
الاكخصادًت ،ولُت ؤلادازة والاكخصاد ،حاملت هسبالء ،اللساق ،2009 ،ص .48
( )3مساد ػسٍف ،الؼاكاث اإلاخجددة ودوزها في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت ،مجلت البدىر ؤلادازٍت والاكخصادًت ،حاملت اإلاظُلت ،الجصابس ،املجلد ،02
اللدد  ،2018 ،04ص .197
( )4مساد ػسٍف ،اإلاسحم الظابم ،ص .197
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-

حلخمد الخىمُت الاكخصادًت كلى جىافس زدماث الؼاكت الالشمت طىاء لسفم وجدظحن الاهخاحُت ؤو للمظاكدة

كلى شٍادة الدزل املخلي ،مً زالٌ جدظحن الخىمُت الصزاكُت وجىفحر فسص كمل زازج اللؼاق السبحي ،ومً اإلاللىم ؤهه
بدون الىصىٌ إلى زدماث ػاكت ومصادز وكىد خدًثت ًصلب جىفس فسص اللمل وشٍادة ؤلاهخاحُت ،وهى ما ًجلل مً
الفسص الاكخصادًت اإلاخاخت مددودة بصىزة هبحرة ،إذ ؤن جىفس هره الخدماث ٌظاكد كلى إوؼاء اإلاؼازَم الصغحرة وكلى
اللُام بإوؼؼت ملِؼُت وؤكماٌ زاصت ،خُث جللب مؼازَم الؼاكاث اإلاخجددة دوزا بازشا في اطخددار فسص اللمل
الدابمت (.)1

 .2.1دورحىلمت الطاقاث املخجذدة في جحقيق البعذ البيئي للخىميت املسخذامت:
جسمي الخىهمت في املجاٌ البُئي ؤو ما ٌلبر كنها بالخىهمت البُئُت إلى طبؽ وجىـُم وؼاغ وطلىن ؤلاوظان في
كالكخه مم البِئت ،كً ػسٍم جبني اطتراجُجُاث وطُاطُاث جخماش ى مم خماًت السؤض اإلااٌ الؼبُعي والخىاشن الاًيىلىجي
ؤو الؼبُعي اللابم بحن اللىاصس واإلاىازد الؼبُلُت ( ،)2وللد ؤدي الازجباغ الىزُم بحن الخىهمت البُئُت والخىمُت إلى ؿهىز
مفهىم الخىمُت اإلاظخدامت ،ألامس الري ٌظخلصم الاهخمام بدماًت البِئت ألحل جدلُلها ،وحؼيل خىهمت الؼاكت اإلاخجددة
مـهس مً مـاهس الخيامت البُئُت وؤخد وطابل خماًت البِئت ،لرلً هجد دوال كدًدة جلىم بخؼىٍس هرا اإلاصدز مً
الؼاكت وجظله هدفا حظعى لخدلُله مً زالٌ جسػُد الظُاطاث والاطتراجُجُاث والبرامج الىػىُت واإلاؼترهت.
إن إًجاد ههج طُاس ي ًىاشن بحن الؼلب اإلاتزاًد كلى الؼاكت والخاحت إلى الاطخدامت وؤلاهصاف وجسفُف آزاز حغحر
جددًا ً
اإلاىار ًمثل ً
زاصا (ً )3ىاحهىا في اللسن الخادي واللؼسًٍ ،والاهخلاٌ مً هـامىا الخالي للؼاكت إلى هـام ًيىن فُه
ً
إلاصادز الؼاكت اإلاخجددة طهما هاما ،وٍمىً ؤن ٌؼيل حصءا ال ًخجصؤ مً مىاحهت ؤلاوظان لهرا الخددي (.)4
للد حلسض حدوٌ ؤكماٌ اللسن الىاخد واللؼسًٍ إلى اللالكت بحن الؼاكت وألابلاد البُئُت للخىمُت اإلاظخدامت زاصت
جلً اإلاخلللت بدماًت الغالف الجىي مً الخلىر الىاحم كً اطخسدام الؼاكت في مسخلف اليؼاػاث الاكخصادًت
والاحخماكُت وفي كؼاعي الصىاكت والىلل كلى وحه الخصىص ،خُث دكذ ؤحىدة اللسن الاخد واللؼسًٍ الى ججظُد
مجمىكت مً ألاهداف اإلاسجبؼت بدماًت الغالف الجىي والخد مً الخإزحراث الظلبُت للؼاق الؼاكت مم مساكاة اللدالت في
جىشَم مصادز الؼاكت ،وؿسوف الدوٌ التي ٌلخمد دزلها اللىمي كلى مصادز الؼاكت ألاولُت ؤو جلً التي ًصلب كملُا
حغُحر هـم الؼاكت اللابمت بها ،وذلً بخؼىٍس طُاطاث وبسامج الؼاكت اإلاظخدامت مً زالٌ اللمل كلى جؼىٍس مصٍج مً
( )1اطامت ملمسي وآزسون ،هــدى الاطخفــادة مً الخجــازب اللــسبُت ال ـسابدة في الاطدثماز في الؼاكــاث اإلاخجــددة بالجـصابس لخدلُــم الخىمُــت اإلاظخدامــت ،مجلت
اكخصاد اإلااٌ وألاكماٌ ،حاملت دمحم زُظس الىادي ،الجصابس ،اللدد  ،05حىان  ،2018ص .174
( )2ؤخمد كبد الىسٍم طالمت ،كاهىن خماًت البِئت " ميافدت الخلىر ،جىمُت اإلاىازد الؼبُلُت"،اللاهسة ،داز النهظت اللسبُت ،2010 ،ص .93
()3

Harald.A, Cleaner energy cooler climate : Developing sustainable energy solutions for south Africa, Human
science research council, South Africa.2009, https://repository.hsrc.ac.za/handle/20.500.11910/5120 .

( )4الخلسٍس الخاص للهُئت الخيىمُت الدولُت اإلالىُت بخغحر اإلاىار ،اإلاخللم بمصادز الؼاكت اإلاخجددة والخسفُف مً آزاز حغحر اإلاىار" ملخص لصاوعي
الظُاطاث وملخص فني" ،ملهد  Potsdamلبدىر جإزحر اإلاىار ،2011 ،مخىفس كلى السابؽ الخالي:
 ،https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_ar-1.pdfص .231
ُ
 في كام  ،1992احخمم املجخمم الدولي في زٍى دي حاهحرو ،البراشٍل ،إلاىاكؼت طبل جفلُل الخىمُت اإلاظخدامت .وزالٌ مؤجمس اللمت الري طمي كمت ألازض في
زٍى ،اكخمد كادة اللالم ؤحىدة اللسن الىاخد واللؼسًٍ ،مم وحىد زؼؽ كمل مدددة لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت كلى اإلاظخىٍاث الىػىُت وؤلاكلُمُت
والدولُت.
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مصادز الؼاكت اإلاخىفسة ألاكل جلىٍثا للخد مً الخإزحراث البُئُت غحر اإلاسغىبت لها ،مثل اهبلار غاشاث الاخخباض الخسازي
ودكم بسامج البدىر الالشمت للسفم مً هفاءة هـم وؤطالُب اطخسدامها ،إطافت إلى جدلُم الخيامل بحن طُاطاث كؼاق
الؼاكت واللؼاكاث الاكخصادًت ألازسي وزاصت كؼاعي الىلل والصىاكت (.)1

 .3.1دورحىلمت الطاقاث املخجذدة في جحقيق البعذ الاجخماعي للخىميت املسخذامت:
ٌلخبر مؤجمس ألامم اإلاخددة اإلالني بالبِئت والخىمُت اإلاىللد في ًىهُى  ،1992بداًت مسخلت هامت مً الخلاون الدولي
اإلابني كلى الاكتراف بالخاحت إلى جدلُم الخيامل بحن الخىمُت والبِئت ،وذلً لظمان اطخدامت كملُت الخىمُت ،مما ًخؼلب
جىفحر اخخُاحاث الخىمُت الاكخصادًت والاحخماكُت لألحُاٌ الخالُت ،مم الخفاؾ كلى البِئت ومساكاة خم ألاحُاٌ اللادمت
في الخىمُت ( ،)2بدُث جخظمً الخىمُت اإلاظخدامت كلى الصلُد الاحخماعي جىمُت بؼسٍت تهدف إلى جدظحن مظخىي السكاًت
الصخُت والخللُم فظال كً كىصس اإلاؼازهت ،بدُث ٌؼازن املجخمم في صىم اللسازاث الخىمىٍت كً ػسٍم بىاء مىـىمت
احخماكُت جىمىٍت جظمً اإلاظاواة في جىشَم الثرواث واإلاىازد الؼبُلُت (.)3
جىؼىي ألابلاد الاحخماكُت للخىمُت كلى ؤهدافا احخماكُت ًسجبؽ جدلُلها كلى خىهمت وزػادة الاطدثماز في كؼاق
الؼاكاث اإلاخجددة الؼاكت ،وفُما ًلي بُان لدوز خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة في جدلُم هره ألاهداف:
 ٌلخـبر جـىفحر الؼاكـت الىـُفـت واإلاـظخدامت واإلاِـظىزة الخيلفـت وطـهلت اإلاىـاٌ ال طـُما للفلساء ،كامال زبِظا فيالخسفُف مً وػإة الفلس وجدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ( ،)4إذ مً ػإن الاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة ؤن جلدم فسصا
خلُلُت للمل دابم ومظخدام ،وجدىٌ دون جدهىز املخُؽ وجدمل جيالُف بُئُت إطافُت.
 إن جؼبُلاث الاكخماد كلى مصادز الؼاكاث الجدًدة واإلاخجددة والسخان الؼمس ي والخالًا الظىبُت ،وكملُاثجدوٍس املخلفاث الصزاكُت وجدىٍلها إلى طماد كظىي مً ػإنها ؤن حظاهم في اللظاء كلى البؼالت وفي الخفاؾ كلى اإلاىازد
اإلاالُت واإلاادًت مً الهدز ( ،)5خُث ؤن الاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة ًلدم فسصا خلُلُت للمل دابم ومظخدام وٍدىٌ
دون جدهىز املخُؽ وجدمل جيالُف بُئُت إطافُت.
 جدخاج مؼازَم البنى الخدخُت واإلاسافم الصخُت واإلاظدؼفُاث واإلادازض زاصت في اإلاىاػم الىابُت والصخساوٍتاإلالصولت إلى مصادز جمىٍلُت ضخمت ،ولىً إذا ما جم جصمُمها بخلىُاث البىاًاث الخظساء خُث حظخمد ػاكتها مً مصادز
الؼاكاث اإلاخجددة (ػمع ،زٍاح ،مُاه ،وغحرها) ،فمً ػإنها ؤن جللل مً جيالُف السبؽ بالؼاكت وجيالُف صُاهت ألاطالن

( )1فسوخاث خدة ،الؼاكاث اإلاخجددة مدزل لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت في الجصابس" دزاطت لىاكم مؼسوق جؼبُم الؼاكت الؼمظُت في الجىىب الىبحر
بالجصابس" ،مجلت الباخث ،حاملت كاصدي مسباح وزكلت ،الجصابس ،اللدد  ،2012 ،11ص .151
( )2هصس الدًً جىاث ،دوز الؼاكاث اإلاخجددة في جدلُم مخؼلباث الخىمُت اإلاظخدامت-دزاطت بسهامج الؼاكاث اإلاخجددة والفلالُت الؼاكىٍت بالجصابس ،-مجلت
آلاداب والللىم الاحخماكُت ،حاملت البلُدة ،اللدد الثاوي ،ص.129
( )3طاحد ؤخمُد كبل السوابي ،الخىمُت اإلاظخدامت ومىاحهت جلىر البِئت وحغحر اإلاىار" ،ؤإلااهُا ،الؼبلت ألاولى ،اإلاسهص الدًمىكساػي اللسبي ،2020 ،ص .98
( )4جلسٍس الاحخماق الخدظحري ؤلاكلُمي آلطُا واملخـُؽ الهـادي بمىطـىق " حسخحر الللم والخىىىلىحُا والابخياز للنهىض بخىىىلىحُاث الؼاكت اإلاخجـددة
ألغـساض الخىمُـت اإلاـظخدامت في آطـُا واملخـُؽ الهـادا" زكم  ،E.2013.91.Aالبىد ب مً حدوٌ ألاكماٌ ،الدوزة اإلاىطىكُت للام  ،2013املجلع الاكخصادي
والاحخماعي ،هُئت ألامم اإلاخددة ،حىُف 10 ،حىٍلُت  ،2013مخىفس كلى السابؽ الخالي ، https://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/2013/91 :ص .02
( )5مسوان مبازوي وؤخمد شهسٍا ػالبي ،ؤهمُت اطخغالٌ الؼاكاث اإلاخجددة في حلصٍص الخىمُت اإلاظخدامت في الجصابس ،حاملت دمحم زُظس الىادي ،الجصابس،
املجلد  ،02اللدد ألاوٌ ،حىان  ،2017ص .14
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وحؼُِد املخؼاث الخللُدًت ،ومً ػإنها هرلً ؤن حلمل كلى جدفحز الاطدثماز في هرا املجاٌ ،وحظاهم في جىشَم الفسص
اللادلت بحن حمُم والًاث البلد الىاخد (.)1
 جخمحز ؤهـمت الؼاكاث اإلاخجددة بىحىدها كلى ملسبت مً املجخملاث التي حظخسدمها ،ما ًىفس الخع باللُمتواإلالىُت الجماكُت اإلاؼترهت وَلصش الخىمُت اإلاظخدامت (.)2

 .2الخعاون الذولي حىل الهذف السابع مً أهذاف الخىميت املسخذامت لسىت  2030بشأن الطاقت
الىظيفت وميسىرة الخكلفت للجميع:
للد طاهم الخلاون الدولي في صُاغت طُاطاث الؼاكاث اللاإلاُت ،فهىان خالُا اهخماما وجىافظا متزاًدا هدى
الاطدثماز الجاد في جؼىٍس بسامج وجىىىلىحُاث الؼاكت البدًلت ،وجبني الخىىىلىحُاث الخظساء واطخسدامها في مجاالث
كدة خُث طدؼيل في مجمىكها ػاكت اإلاظخلبل ،وجىمً ؤهمُت الؼاكت اإلاخجددة في وىنها طخصبذ اإلاصدز السبِع
للؼاكت في البلدان الفلحرة واإلاىاػم الىابُت (.)3
إن ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت الظبلت كؼس في بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماةي لظىت   2030حؼيل مىؼللا ؤطاطُا
لخدلُم الاشدهاز كلى الصلُد الاكخصادي ،مً زالٌ جبني اطتراجُجُاث للىمى الاكخصادي والاحخماعي حظعى لخدلُم زلت
مً الاخخُاحاث الاحخماكُت ،بما في ذلً الخللُم والصخت واللظاء كلى الفلس وجىفحر فسص اللمل مم ألازر باالكخباز
خماًت وىهب ألازض كً ػسٍم ملالجت حغحر اإلاىار وخماًت البِئت ،بُد ؤن الهدف الظابم مً ؤهداف الخىمُت اإلاخمثل في
"طمان خصىٌ الجمُم بخيلفت مِظىزة كلى زدماث الؼاكت الخدًثت اإلاىزىكت واإلاظخدامت"ً ،إحي هدُجت لخلً الجهىد التي
جبرلها ألامم اإلاخددة للترهحز كلى الخددًاث اإلاترابؼت اإلاؼسوخت في املجاالث الاحخماكُت والبُئُت والاكخصادًت والظُاطُت
اإلاخصلت بئهخاج الؼاكت وجىشَلها وخىهمت الاطدثماز فيها ،وبئمياهُت إجاخت الخدماث التي حلخمد كلى ؤلامداد بالؼاكت؛
ً
وٍلخض ي جدلُم هرا الهدف بسػادة جىطلا هابال في اطخسدام الؼاكت اإلاخجددة وجىفحر الؼاكت بدلىٌ  ،2030وَلخبر إػاز
ً
ً
الخىهمت للهدف الظابم مخىازسا ولىىه ٌؼهد جىامُا ،وجىطم الخلاون الدولي خىٌ جدلُم الهدف لُصل إلى كمت ؤولىٍاث
ؤحىدة الظُاطاث الدولُت (.)4

( )1زفُلت مىطاوي وشهُت مىطاوي ،دوز الؼاكاث اإلاخجددة في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ،مجلت اإلاالُت وألاطىاق ،حاملت كبد الخمُد ابً بادٌع
مظخغاهم ،الجصابس ،املجلد  ،04اللدد ألاوٌ ،ص .404
( )2مسوان كبد اللادز ؤخمد ،الؼاكت اإلاخجددة ،داز الجىادزٍت لليؼس والخىشَم ،كمان ،ألازدن ،2016 ،ص .168
( )3دمحم وحدي هىز الدًً كلي ،الخماًت الدولُت للبِئت" مىر مؤجمس طخىههىلم للام  1972ختى مؤجمس الدوخت للام  ،"2012لبىان ،الؼبلت ألاولى ،ميؼىزاث
شًٍ الخلىكُت ،2016 ،ص.147
 إن ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت هي دكىة كاإلاُت الجساذ إحساءاث لللظاء كلى الفلس وخماًت اليىهب وجدظحن خُاة وآفاق الجمُم في ول ميان .للد جبيذ
حمُم الدوٌ ألاكظاء في ألامم اإلاخددة ألاهداف الـ  17في كام  ،2015في إػاز زؼت الخىمُت اإلاظخدامت للام  2030التي اهبثلذ كنها زؼت مدتها ً 15
كاما
لخدلُم هره ألاهداف.
(ً )4ىهاوع ؤوزبلُجن ،الخلاون الدولي خىٌ الهدف الظابم مً ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت بؼإن الؼاكت الىـُفت ومِظىزة الخيلفت للجمُم ،ؤلامازاث ،طلظلت
اللالكاث الخازحُت للخدىٌ في مجاٌ الؼاكت ،ؤوادًمُت الامازاث الدبلىماطُت ،2018 ،ص.01
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دور حوكوت الطاقاث ادلتجددة يف حتقيق التنويت ادلستداهت-دراست على ضوء بزناهج األهن ادلتحدة للتنويت ادلستداهت /- 2030ــــــــــــ
كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري
وفي إػاز الظُاق اإلاىؼلي لدزاطت الخلاون الدولي خىٌ الهدف الظابم مً ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت لظىت ،2030
طِخم الىلىج إلى ملاصد الهدف الظابم طمً ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت ،ألامس الري ًلىدها بالظسوزة الى جلص ي الجهىد
الدولُت في مجاٌ الؼاكاث اإلاخجددة خظب جلسٍس ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت لظىت :2020

 .1.2مقاصذ الهذف السابع ضمً أهذاف الخىميت املسخذامت:
باليظبت إلى الىثحر مً البلدان الىامُت ،ؤصبدذ الللباث والصدماث التي جىاحه الخىهمت في مجاٌ الؼاكاث
اإلاخجددة حؼيل بالفلل حصء مً دابسة إهمابُت مفسغت جددق بها وجدصسها طمً مظخىي مىسفع الدزل ،هما جلىض
كاكدة مىازدها وجللص مً كدزتها كلى مىاحهت صدماث اإلاظخلبل ،وليي ًدظنى لىاطعي الظُاطاث ؤن ًدظازكىا بخفلُل
الخدىٌ هدى مظاز للىمى مىسفع الاهبلازاث كً ػسٍم الاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة ،جم جددًد اإلالاصد التي ًسمي
إليها الهدف الظابم مً ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت طمً بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماةي لظىت  ، 2030وٍمىً احمالها في (:)1


طمان خصىٌ الجمُم بخيلفت مِظىزة كلى زدماث الؼاكت الخدًثت اإلاىزىكت بدلىٌ كام .2030



جدلُم شٍادة هبحرة في خصت الؼاكت اإلاخجددة في مجمىكت مصادز الؼاكت اللاإلاُت بدلىٌ كام .2030



مظاكفت اإلالدٌ اللالمي للخدظً في هفاءة اطخسدام الؼاكت بدلىٌ كام .2030



ّ
حلصٍص الخلاون الدولي مً ؤحل جِظحر الىصىٌ إلى بدىر وجىىىلىحُا الؼاكت الىـُفت ،بما في ذلً جلً اإلاخلللت

بالؼاكت اإلاخجددة ،والىفاءة في اطخسدام الؼاكت وجىىىلىحُا الىكىد ألاخفىزي اإلاخلدمت وألاهـف ،وحصجُم الاطدثماز في
البنى الخدخُت للؼاكت وجىىىلىحُا الؼاكت الىـُفت ،بدلىٌ كام .2030
 جىطُم هؼاق ُ
البنى الخدخُت وجدظحن مظخىي الخىىىلىحُا مً ؤحل جلدًم زدماث الؼاكت الخدًثت واإلاظخدامت
للجمُم في البلدان الىامُت ،وبساصت في ؤكل البلدان همىا والدوٌ الجصزٍت الصغحرة الىامُت ،والبلدان الىامُت غحر
الظاخلُت ،وفلا لبرامج الدكم الخاصت بيل منها كلى خدة ،بدلىٌ كام .2030

 .2.2الجهىد الذوليت في مجال الطاقاث املخجذدة حسب جقرير أهذاف الخىميت املسخذامت لسىت
:2020
خظب الخلسٍس الظىىي ألهداف الخىمُت اإلاظخدامت الصادز كً هُئت ألامم اإلاخددة ( ،)2بلغذ خصت الؼاكت
اإلاخجددة مً مجمىق الاطتهالن النهاةي للؼاكت  17.3في اإلائت في كام  ،2017مما ًمثل ازجفاكا مً  17في اإلائت في كام 2015
و 16.3في اإلائت في كام  ،2010وفي اإلالام ألاوٌ واهذ شٍادة اطتهالن الؼاكت اإلاخجددة الخدًثت هي التي خسهذ هرا الىمى ،اذ
ازجفم اطتهالهها مً  8.6في اإلاابت في كام  2010الى  10.5في اإلاابت في كام .2017؛ وحاءث ؤهبر شٍادة في اطخسدام الؼاكاث
اإلاخجددة مً كؼاق الىهسباء ،وذلً بفلل الخىطم الظسَم في الؼاكت الؼمظُت وػاكت السٍاح لىً خصت الؼاكت اإلاخجددة
في كؼاكاث اطخسدام الؼاكت النهاةي ،جسلفذ هثحرا كً إمياهاتها ،وهىان خاحت لدظسَم اطخسدام الؼاكت اإلاخجددة
الخدًثت في حمُم اللؼاكاث للخمىً مً جدلُم الغاًت اإلاخمثلت في اخدار شٍادة هبحرة في خصت الؼاكت اإلاخجددة.
( )1زاحم اإلاىكم السطمي لهُئت ألامم اإلاخددة ،بسهامج الخىمُت اإلاظخدامت لظىت  ،2030ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت ،الهدف الظابم ،مخىفس كلى اإلاىكم الخالي:
/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/energy
( )2الخلسٍس الظىىي ألهداف الخىمُت اإلاظخدامت الصادز كً هُئت ألامم اإلاخددة لظىت  ،2020ص .39

املجلد -09اللدد -01الظىت2022

EISSN: 2528-2309

207

ISSN: 2352-9806
l

دور حوكوت الطاقاث ادلتجددة يف حتقيق التنويت ادلستداهت-دراست على ضوء بزناهج األهن ادلتحدة للتنويت ادلستداهت /- 2030ــــــــــــ
كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري
وفي كام  ،2017وان لدي افسٍلُا حىىب الصخساء الىبري ؤكلى خصت مً الؼاكت اإلاخجددة في احمالي اطتهالن
الؼاكت ،مم ؤن  85في اإلاابت مً جلً الخصت ٌلصي لالطخسداماث الخللُدًت للىخلت الخُىٍت ،ووان لدي ؤمسٍيا الالجُيُت
ومىؼلت البدس اليازٍبي ؤهبر خصت مً الؼاكت اإلاخجددة الخدًثت بحن حمُم اإلاىاػم بظبب الاكخماد الىبحر كلى الؼاكت
الىهسومابُت والاطخسدام الىاطم الىؼاق للؼاكت الخُىٍت الخدًثت في حمُم اللؼاكاث.
الشكل رقم  :01وسبت الطاقت املخجذدة في مجمىع الاستهالك النهائي للطاقت وحسب الاسخخذام النهائي
2010و{ 2012وسبت مئىيت}

املاذر :مً اعذاد الباحثين باالعخماد على جقريرأهذاف الخىميت املسخذامت لسىت 2020

 .3و اقع الاسدثمارفي الطاقاث املخجذدة على ضىء جقريرأهذاف الخىميت املسخذامت لسىت :2020
للد ػهد اللالم شزم غحر مظبىق لترن كصس الىكىد ألاخفىزي والاججاه هدى الاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة ،وفي
هرا الصدد جلس الجهىد الدولُت لخلبُت الؼلب كلى الؼاكت اإلاخجددة بؼسٍلت زػُدة وآمىت ومىزىكت بؼيل كام بالؼبُلت
الخىمُلُت ليؼس الؼاكت اإلاخجددة وجدابحر هفاءة الؼاكت مً حهت وجدلُم الخىمُت اإلاظخدامت مً حهت ؤزسي ،وفُما ًلي
ًخم دزاطت الاججاهاث الخالُت في مجاٌ الاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة وخىهمخه ،وصىال الى حظلُؽ الظىء كلى الخمىٍل
الدولي للؼاكاث اإلاخجددة في الدوٌ الىامُت دكما لخدلُم الهدف الظابم مً ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت:

 .1.3الاججاهاث الحاليت في مجال الاسدثمارفي الطاقاث املخجذدة وحىلمخه:
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دور حوكوت الطاقاث ادلتجددة يف حتقيق التنويت ادلستداهت-دراست على ضوء بزناهج األهن ادلتحدة للتنويت ادلستداهت /- 2030ــــــــــــ
كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري
للد ػهدث اللدًد مً الدوٌ جبني جلىُاث الخسصًٍ الجدًدة والسكمىت في مجاٌ الؼاكاث اإلاخجددة مً ؤحل جيامل
ؤفظل بحن كؼاكاث الؼاكت والخدفئت والخبرًد والىلل ،خُث طُمىً هرا الخيامل مً الاهخلاٌ إلى كالم كابم باليامل كلى
الؼاكت اإلاخجددة في اللدًد مً مىاػم اللالم ،وجىحد ؤمثلت بالفلل في كؼاق الؼاكت ،إذ وطلذ بلدان مخىىكت مثل
ً
وىطخازٍيا وحُبىحي والظىٍد ؤهدافا لخصبذ مخجددة بيظبت  ٪100في كؼاكاث الؼاكت لديها  ،ومً بحن اللدًد مً
البلدان ألازسي جيخج ؤٌظلىدا والجروٍج بالفلل ول ما لديهما مً الىهسباء مً الؼاكت اإلاخجددة ،وحلد الدهمازن في ػلُلت
هره الخسهت مم هدف الؼاكت اإلاخجددة بيظبت .٪ 100
في الظىىاث ألازحرة ،واهذ هىان خسهت مخىامُت للمدن حلهدث بخىلُد  ٪100مً الىهسباء مً مصادز الؼاكت
اإلاخجددة ،ووزد ؤن ما ال ًلل كً  100مدًىت خىٌ اللالم واهذ جدصل كلى  ٪70ؤو ؤهثر مً الىهسباء مً مصادز الؼاكت
اإلاخجددة بدلىٌ نهاًت كام  ،2018وحؼمل ول مً ؤوهالهد (هُىشٍلىدا) وداز الظالم (ججزاهُا) وهحروبي (هُيُا) وطُاجل
(الىالًاث اإلاخددة).

حلمل ؤهثر مً  40مدًىت بالفلل باليامل بىاطؼت مصادز الؼاكت اإلاخجددة الغالبُت في ؤمسٍيا الالجُيُت  ،ولىً ً
ؤًظا

في ؤماهً ؤزسي .ومً ألامثلت كلى ذلً مدن بسلىغخىن (فحرمىهذ) وحىزج جاون (جىظاض) وزون بىزث (مِظىزي)  ،وهرلً
زٍىُافًُ (ؤٌظلىدا) وػىدؼً (الصحن).
الشكل رقم  :02احاائياث لعذد املذن املىخهجت لسياساث الطاقت املخجذدة {}2012-2014

املاذر :جقرير الىضع العالمي للطاقاث املخجذدة لسىت  ،REN21 ،2021مخىفر على الرابط الخالي:
/ https://www.ren21.net/reports/cities-global-status-report
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دور حوكوت الطاقاث ادلتجددة يف حتقيق التنويت ادلستداهت-دراست على ضوء بزناهج األهن ادلتحدة للتنويت ادلستداهت /- 2030ــــــــــــ
كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري
خظب جلسٍس الىطم اللالمي للؼاكاث اإلاخجددة ألازحر لظىت  )1( 2021جخسر الخيىماث في حمُم ؤهداء اللالم
إحساءاث لدظسَم الاطدُلاب اللالمي للؼاكت اإلاخجددة ،إذ كامىا بترهُب ؤو ػساء ؤو الخلاكد للخصىٌ كلى الؼاكت
اإلاخجددة لخلبُت الؼلب مً محزاهُاتهم الخاصت ،هما اطخمسوا في جبني ؤهداف الؼاكت اإلاخجددة وجىفُر طُاطاث لخدفحز
الاطتهالن املخلي وجىلُد مصادز الؼاكت اإلاخجددة.
سجلذ الؼاكت اإلاخجددة ً
ً
كُاطُا في كام  ،2012خُث همذ كدزة الؼاكت اإلاسهبت بإهثر مً  200حُجاواث
كاما آزس
واهذ هره ؤهبر شٍادة كلى ؤلاػالق ،واطخمسث ميؼأث اللدزاث والاطدثماز في الاهدؼاز إلى حمُم ؤهداء اللالم ،ومىىذ
ؤهـمت الؼاكت اإلاخجددة اإلاىشكت اإلاصٍد مً ألاطس في البلدان الىامُت والىاػئت مً الخصىٌ كلى الىهسباء ،وؤصبدذ جخفىق
ؤلاطافاث الصافُت للدزاث جىلُد الؼاكت اإلاخجددة آلان كلى الترهُباث الصافُت للىكىد ألاخفىزي وكدزاث الؼاكت
الىىوٍت مجخملت كلى الصلُد اللالمي ،خُث وان لدي  32دولت ما ال ًلل كً  10حُجاواث مً كدزة الؼاكت اإلاخجددة في
كام  ،2019ملازهت بـ  19دولت فلؽ كبل كلد مً الصمً في ملـم البلدان ،وؤصبذ إهخاج الىهسباء مً السٍاح والؼاكت
الؼمظُت الىهسوطىبُت آلان ؤهثر فلالُت مً خُث الخيلفت مً جىلُدها مً مدؼاث الؼاكت الجدًدة التي حلمل بالفدم.
وبدلىٌ نهاًت كام  ،2020وان ؤهثر مً ملُاز شخص  -خىالي  ٪25مً طيان الخظس ٌ -لِؼىن في مدًىت ذاث هدف
و /ؤو طُاطت زاصت بالؼاكت اإلاخجددة  ،وؤؿهس ما مجمىكه  1300مدًىت  -مً ألامسٍىُخحن إلى ؤفسٍلُا حىىب الصخساء -
زٍادة في جؼىٍس مصادز الؼاكت اإلاخجددة  ،مم دفم بلع الخيىماث لخدلُم ػمىح ؤكلى وحغُحر ؤطسق مً اإلاظخىي
ً
الىػني؛ وخددث الخيىماث في ؤهثر مً  830مدًىت في  72دولت ؤهدافا للؼاكت اإلاخجددة في كؼاق واخد كلى ألاكل
ً
(الؼاكت والخدفئت والخبرًد و  /ؤو الىلل)  ،وؤهثر مً  610مً هره اإلادن خددث ؤهدافا للؼاكت اإلاخجددة بيظبت ،٪100
وهفرث خىالي  800خيىمت طُاطاث جىـُمُت وخىافص مالُت وطسٍبُت وطُاطاث دكم غحر مباػسة لخمىحن اطدُلاب
مصادز الؼاكت اإلاخجددة في اإلاباوي والىلل ،وؤهثر مً  10500مدًىت اكخمدث كاإلاُا ؤهداف زفع اهبلازاث  ،CO2الا ؤهه
وان هىان طغؼا متزاًدا مً اإلاىاػىحن كلى مسخلف مظخىٍاث الخيىمت لللمل كلى حغحر اإلاىار ،وهدُجت لرلً ؤكلىذ
ً
(ازجفاكا مً خىالي  1400بدلىٌ نهاًت كام )2019
 1852مدًىت في  29دولت كً خاالث ػىازا مىازُت بدلىٌ كام 2020
كدمذ  231خيىمت بلدًت كلى ألاكل زؼت كمل مىازُت ً
حىبا إلى حىب مم إكالنها ،وكد جم اطخسدام بلظها لدكم وؼس
الؼاكت اإلاخجددة وزػادة اطخسداماتها.

 .2.3الخمىيل الذولي للطاقاث املخجذدة في الذول الىاميت دعما لخحقيق الهذف السابع مً
أهذاف الخىميت املسخذامت:
ػهد كؼاق الؼاكت اإلاخجددة في آلاوهت ألازحرة وؼاػا غحر مظبىق ،ففي الفترة بحن كامي 2000و ،2009جساوخذ
التزاماث الخمىٍل الدولي السطمي للؼاكت الىـُفت واإلاخجددة في البلدان الىامُت ما بحن بلُىن دوالز و  4بالًحن دوالز طىىٍا،
وكد ازجفلذ الى  9.9بلُىن دوالز في كام  2010والى  18.6بلُىن دوالز بدلىٌ كام  ،2016ؤي بصٍادة كؼسة ؤطلاف مىر
ؤوابل الللد ألاوٌ مً هرا اللسن ،وهىان جللب هبحر في الخدفلاث اإلاالُت الظىىٍت؛ مما ًسحم ؤطاطا الى جىكُف
( )1جلسٍس الىطم اللالمي للؼاكاث اإلاخجددة لظىت  ،REN21 ،2021مخىفس كلى السابؽ الخاليhttps://www.ren21.net/reports/cities-global-status- :
/report
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الاطدثمازاث الىبري في مُدان الؼاكت الىهسومابُت ،كلى ؤن خصت الؼاكت الىهسومابُت مً احمالي الخدفلاث اهسفظذ
كمىما مً  60في اإلاابت في الفترة بحن  2009-2000الى خىالي  40في اإلاابت في الفترة  ،2016-2010بِىما شادث خصت ػاكت
السٍاح والؼاكت الخسازٍت ألازطُت وبؼيل زاص الؼاكت الؼمظُت  ،هما ازجفم مخىطؽ حجم اإلاؼسوق الىاخد مً 10
مالًحن دوالز في الفترة  2009-2000الى  19ملُىن دوالز في الفترة .)1( 2016-2014
وكد بلغذ الخدفلاث اإلاالُت اللامت الدولُت الى البلدان الىامُت لدكم الؼاكت الىـُفت واإلاخجددة  21.4بلُىن دوالز في
كام  ،2017ؤي بصٍادة وظبتها  13في اإلاابت باإلالازهت بلام  ،2016وهرا اإلاظخىي هى طلف مظخىي الخدفلاث في كام
 ،2010وٍمثل الاطدثماز في مؼازَم الؼاكاث الىهسومابُت  46في اإلاابت مً جدفلاث كام ً ،2017لُه الاطدثماز في الؼاكت
الؼمظُت بيظبت  19في اإلاابت ،وػاكت السٍاح بيظبت  7في اإلاابت ،والؼاكت الخسازٍت ألازطُت بيظبت  6في اإلاابت ،وفي خحن ؤن
هرا الخلدم مصجم ،الا ؤن ما وصل الى ؤكل البلدان همىا ال ًمثل الا 12في اإلاابت مً هره الخدفلاث اإلاالُت ،مم ؤن هره
البلدان هي ألابلد كً جدلُم غاًاث الهدف الظابم مً ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت طمً بسهامج ألامم اإلاخددة لظىت
 ،2030وهىان خاحت الى جسهحز الاهخمام لظمان وصىٌ الخمىٍل الى البلدان ألاهثر خاحت (.)2
الشكل رقم  :03وسبت الخذفقاث املاليت الذوليت للبلذان الىاميت لذعم الطاقاث املخجذدة والىظيفت حسب هىع
الخكىىلىجيا لسىت  2012حسب جقريرأهذاف الخىميت املسخذامت لسىت 2020

املاذر :مً اعذاد الباحثين اعخمادا على الخقريرالسىى حىل أهذاف الخىميت املسخذامت لسىت 2020

خاجمت:
حظاهم خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة في حلصٍص الخىحه هدى الؼاكت الىـُفت واإلاِظىزة الخيلفت هبدًل اطتراجُجي
لخدلُم ؤبلاد الخىمُت اإلاظخدامت ،بما ًدفف اإلاىزور البُئي لألحُاٌ اللادمت وَلىع الخىحه هدى خلل الخىمُت
اإلاظخدامت  ،مً زالٌ زلت مً اإلاىـماث والهُئاث واإلاؤطظاث الفاكلت كلى اإلاظخىي الىػني والاكلُمي والدولي  ،غساز هُئت
( )1هىز الدًً بساي ،فاكلُت الؼساهت البُئُت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت دزاطت في بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماةي  ،2030ؤػــسوخــت ملــدمــت طمــً مخؼلبــاث
هُــل ػهــادة دهـخــىزاه الؼـىز الثالــث فــي الخـلــىق ،جسـصــص كاهــىن البِئــت والخىمُــت اإلاظخــدام ــت ،حاملت اللسبي بً مهُدي ،ؤم البىاقي ،الجصابس-2020 ،
 ،2021ص .128
( )2جلسٍس ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت الصادز كً هُئت ألامم اإلاخددة لظىت  ،2020ص .39
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كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري
ألامم اإلاخددة ،إطافت الى ؤدواث الظُاطت الدولُت وآلُاث الخمىٍل واللىاكد وؤلاحساءاث التي جىـم اطخسدام اإلاىازد
الؼاكىٍت اإلاخجددة ،بما ٌلىع دوز هره ألازحرة احخماكُا واكخصادًا وبُئُا في خلل الخىمُت اإلاظخدامت ،زاصت في ؿل
ألاحىداث والبرامج الدولُت والتي ابسشها بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماةي  ، 2030والري جم مً زالله ادزاج طسوزة الخصىٌ
كلى ػاكت هـُفت ومخجددة ومِظىزة الخيلفت بدلىٌ  ، 2030كً ػسٍم جفلُل ؤطع الخىهمت زاصت الخلاون الدولي مً
ؤحل جِظحر الىصىٌ إلى جىىىلىحُا الؼاكت الىـُفت واإلاخجددة وزػادة الاطدثماز فيها.
وفي هؼاق دزاطت دوز الخىهمت البِئت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ،جم الخىصل الى زلت مً الىخابج والخىصُاث:
أوال :الىخائج.
 حؼيل خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة الظبُل ألامثل لخدلُم حغُحر حرزي في ػسٍلت إهخاج واطخسدام الؼاكت ،هجصء مًالجهىد اإلابرولت لىبذ حماح حغحر اإلاىار وجدلُم الخىمُت اإلاظخدامت.
 ًخؼلب الخدىٌ إلى مصادز الؼاكت اإلاخجددة جفلُل مخؼلباث الخىهمت مً زالٌ الخسؼُؽ وصىم الظُاطاث وألاػسالخىـُمُت والاهفخاح لخغُحر ؤهـمخىا الهُيلُت بؼيل ًؼىز الاطدثماز في الؼاكت الىـُفت واإلاخجددة ومِظىزة الخيلفت.
 ًىفس جلسٍس جلدم الؼاكت لىخت جدىم كاإلاُت لدسجُل الخلدم املخسش كلى صلُد الىصىٌ إلى الؼاكت وهفاءة الؼاكتً
والؼاكت اإلاخجددةّ .
وٍلُم الخلسٍس الخلدم الري ؤخسشجه ول دولت في هره السوابص الثالر وٍلدم ملخت كً مدي بلدها كً
جدلُم غاًاث ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت للام .2030
 جظم خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة ؤزبم ؤولىٍاث بؼإن مظخلبل الؼاكت اإلاخجددة والىـُفت واإلاظخدامت جخمثل في زفعكدد ألاشخاص املخسومحن مً الىهسباء؛ الخدىٌ الظسَم إلى مصادز الؼاكت الىـُفت جدلُم خصىٌ الجمُم كلى الؼاكت
بدلىٌ كام 2030؛ والخإهد مً كدم جسن ؤي شخص ًخسلف كً السهب في الظباق هدى مظخلبل زاٌ مً الاطدثماز
السػُد في الؼاكاث اإلاخجددة.

ً
ً -دسش اللالم الخلدم هدى الهدف الظابم ،مم وحىد كالماث مصجلت كلى ؤن الؼاكت ؤصبدذ ؤهثر اطخدامت ومخىفسة

هؼاق واطم ،إذ بدؤ حظسَم الىصىٌ إلى الىهسباء في الدوٌ الفلحرة ،وحظخمس هفاءة الؼاكت في الخدظً ،وجدلم الؼاكت
كلى ٍ
اإلاخجددة مياطب زاةلت في كؼاق الىهسباء.
ثاهيا :املقترحاث.
كلى السغم مً الجهىد الدولُت اإلابرولت في مجاٌ خىهمت الؼاكاث اإلاخجددة دكما لخلصٍص ابلاد الخىمُت اإلاظخدامت،
وجدلُلا إلاخؼلباث هره ألازحرة ،الا ان الىلص ًبلى ٌلتري ؤي كمل بؼسي ،كلى هرا ألاطع طِخم جلدًم زلت مً
الاكتراخاث والخىصُاث كلى ؤمل ان جللى اولياض كلى ؤزض الىاكم ،والتي ًمىً احمالها في:

بؼيل ٌُلخمد كليها ودون
 اللمل كلى وطم مُياهحزماث واضخت ومدددة لخىهمت الاطدثماز في الؼاكت اإلاخجددةٍ
اهلؼاق ،وبدُث جىفي للخدظحر الهخلاغ اكخصادي ؤهثر اطخدامت.
 وطم مىطىق خىهمت الاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددة في صمُم كمل ألامم اإلاخددة مً ؤحل جىمُت مظخدامت ،مماكخباز زؼت كام  2030طسوزة خخمُت للخغُحر.
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كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري
 اللمل كلى جبني اطتراجُجُاث وبسامج وػىُت بما ٌلىع الظُاطاث الدولُت ؤلاهمابُت في خلل الؼاكاث اإلاخجددةوالىـُفت ومِظىزة الخيلفت للجمُم.
 ًجب اجساذ إحساءاث كلى الصلُد الىػني لسصد الخلدم املخسش في مجاٌ خىهمت الاطدثماز في الؼاكاث اإلاخجددةوإحساء مخابلت واطخلساض كلى الصلُد ؤلاكلُمي والدولي ،ألحل الاطخفادة مً ججازب الدوٌ اإلاخلدمت في هرا املجاٌ.
قائمت املاادرواملراجع:
أوال :املاادر.
أ .الخقارير:
 -1جلسٍس اللجىت اللاإلاُت اإلالىُت بالبِئت والخىمُت زكم  A/42/427خىٌ الخىمُت والخلاون الاكخصادي الدولي :البِئت،
الىزابم السطمُت للجملُت اللامت الدوزة الثاهُت وألازبلىن ،اإلالخم زكم  ،25البىد زكم  83مً حدوٌ ألاكماٌ اإلاؤكذ04 ،
اوث .1987
 -2الخلسٍس الخاص للهُئت الخيىمُت الدولُت اإلالىُت بخغحر اإلاىار ،اإلاخللم بمصادز الؼاكت اإلاخجددة والخسفُف مً آزاز
حغحر اإلاىار" ملخص لصاوعي الظُاطاث وملخص فني" ،ملهد  Potsdamلبدىر جإزحر اإلاىار ،2011 ،مخىفس كلى السابؽ
الخاليhttps://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/03/srren_report_ar-1.pdf :
 -3جلسٍس الاحخماق الخدظحري ؤلاكلُمي آلطُا واملخـُؽ الهـادا اإلاللـىد في مىطـىق " حسخحر الللم والخىىىلىحُا والابخياز
للنهىض بخىىىلىحُاث الؼاكت اإلاخجـددة ألغـساض الخىمُـت اإلاـظخدامت في آطـُا واملخـُؽ الهـادا" زكم  ،E.2013.91.Aالبىد
ب مً حدوٌ ألاكماٌ ،الدوزة اإلاىطىكُت للام  ،2013املجلع الاكخصادي والاحخماعي ،هُئت ألامم اإلاخددة ،حىُف10 ،
حىٍلُت  ،2013مخىفس كلى السابؽ الخاليhttps://undocs.org/pdf?symbol=ar/E/2013/91 :
 -4الخلسٍس الظىىي ألهداف الخىمُت اإلاظخدامت الصادز كً هُئت ألامم اإلاخددة لظىت . 2020
 -5جلسٍس الىطم اللالمي للؼاكاث اإلاخجددة لظىت  ،REN21 ،2021مخىفس كلى السابؽ الخالي:
/https://www.ren21.net/reports/cities-global-status-report
ثاهيا :املراجع.
أ .املراجع باللغت العربيت:
.1املؤلفاث:
 -1طالمت ؤخمد كبد الىسٍم ،كاهىن خماًت البِئت " ميافدت الخلىر ،جىمُت اإلاىازد الؼبُلُت" ،اللاهسة ،داز النهظت
اللسبُت.2010 ،
 -2دمحم وحدي هىز الدًً كلي ،الخماًت الدولُت للبِئت" مىر مؤجمس طخىههىلم للام  1972ختى مؤجمس الدوخت للام
 ،"2012لبىان ،ميؼىزاث شًٍ الخلىكُت ،الؼبلت ألاولى.2016 ،
 -3مسوان كبد اللادز ؤخمد ،الؼاكت اإلاخجددة ،كمان ،داز الجىادزٍت لليؼس والخىشَم.2016 ،
.2الرسائل وألاطروحاث الجامعيت:
 -أطروحاث الذلخىراه:
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دور حوكوت الطاقاث ادلتجددة يف حتقيق التنويت ادلستداهت-دراست على ضوء بزناهج األهن ادلتحدة للتنويت ادلستداهت /- 2030ــــــــــــ
كنزة بلحسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اجمليد خلذاري
 -1بساي هىز الدًً ،فاكلُت الؼساهت البُئُت في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت دزاطت في بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماةي ،2030
ؤػــسوخــت ملــدمــت طمــً مخؼلبــاث هُــل ػهــادة دهـخــىزاه الؼـىز الثالــث فــي الخـلــىق ،جسـص ــص كاه ــىن البِئــت والخىمُــت
اإلاظخ ــدام ــت ،حاملت اللسبي بً مهُدي ،ؤم البىاقي ،الجصابس.2021-2020 ،
 رسائل املاجسخير: -1كلي ممهدي السبُعي ،الخحليل الاقخااد ملؤشراث الخىميت املسخذامت في بلذان آسيىيت مخخارة ،زطالت طمً
مخؼلباث هُل دزحت اإلااحظخحر في الللىم الاكخصادًت ،ولُت ؤلادازة والاكخصاد ،حاملت هسبالء ،اللساق.2009 ،
.3املقاالث:
 -1اطامت ملمسي وآزسون ،ه ــدى الاطخف ــادة مً الخجــازب اللــسبُت ال ـسابدة في الاطدثماز في الؼاكــاث اإلاخجــددة بالج ـصابس
لخدلُ ــم الخىمُــت اإلاظخدام ــت ،مجلت اكخصاد اإلااٌ وألاكماٌ ،الصادزة كً حاملت دمحم زُظس الىادي ،اللدد  ،05حىان
.2018
 -2زفُلت مىطاوي وشهُت مىطاوي ،دوز الؼاكاث اإلاخجددة في جدلُم الخىمُت اإلاظخدامت ،مجلت اإلاالُت وألاطىاق،
الصادزة كً حاملت كبد الخمُد ابً بادٌع مظخغاهم ،الجصابس.
 -3فسوخاث خدة ،الؼاكاث اإلاخجددة مدزل لخدلُم الخىمُت اإلاظخدامت في الجصابس" دزاطت لىاكم مؼسوق جؼبُم الؼاكت
الؼمظُت في الجىىب الىبحر بالجصابس" ،مجلت الباخث الصادزة كً حاملت كاصدي مسباح وزكلت ،اللدد  ،11الجصابس،
.2012
 -4مساد ػسٍف ،الؼاكاث اإلاخجددة ودوزها في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت ،مجلت البدىر ؤلادازٍت والاكخصادًت الصادزة
كً حاملت اإلاظُلت ،املجلد  ،02اللدد  ،04الجصابس.2018 ،
 -5مسوان مبازوي وؤخمد شهسٍا ػالبي ،ؤهمُت اطخغالٌ الؼاكاث اإلاخجددة في حلصٍص الخىمُت اإلاظخدامت في الجصابس ،الصادزة
كً حاملت دمحم زُظس الىادي ،املجلد  ،02اللدد ألاوٌ ،حىان .2017
 -6هصس الدًً جىاث ،دوز الؼاكاث اإلاخجددة في جدلُم مخؼلباث الخىمُت اإلاظخدامت-دزاطت بسهامج الؼاكاث اإلاخجددة
والفلالُت الؼاكىٍت بالجصابس ،-مجلت آلاداب والللىم الاحخماكُت ،حاملت البلُدة ،اللدد الثاوي.
 .4امليشىراث:
 -1ؤوزبلُجن ًىهاوع ،الخلاون الدولي خىٌ الهدف الظابم مً ؤ هداف الخىمُت اإلاظخدامت بؼإن الؼاكت الىـُفت ومِظىزة
الخيلفت للجمُم ،ؤلامازاث ،طلظلت اللالكاث الخازحُت للخدىٌ في مجاٌ الؼاكت ،ؤوادًمُت ؤلامازاث الدبلىماطُت.2018 ،
.5املى اقع الالكتروهيت:
 -1اإلاىكم السطمي لهُئت ألامم اإلاخددة ،بسهامج الخىمُت اإلاظخدامت لظىت  ،2030ؤهداف الخىمُت اإلاظخدامت ،الهدف
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الجزاء إلاداسي كآليت لحماًت البيئت
Administrative Penalty as a Mechanism for Environmental Protection
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:ملخص
، بما ؤن جيىن وكاثُت غاًتها مىو وكىم ألاغغاع البُئُت ؤو بمياهُت الخللُل منها،بن آلالُاث الػبـ ؤلاصاعي البُئي
 ؤما الطىع،وجيىن في ضىعة الترزُظ الظي ٌهخبر وؾُلت كبلُت مؿبلت لخماًت البِئت وضىعة مً ضىع الغكابت ؤلاصاعٍت
.ألازغي لخضزل ؤلاصاعة ًيىن نً ؾغٍم آلالُاث الغصنُت
 طلً ؤهه ًيىن في شيل حؼاءاث،ٌهض سخب ؤو بلغاء الترزُظ مً ؤشض وؤزؿغ ؤؾالُب الػبـ ؤلاصاعي البُئي
جىكهها ؾلؿاث الػبـ إلاىاحهت املخالفاث البِئت الخؿحرة اإلاغجىبت مً كبل اإلااؾؿاث ؤو ألاشخاص نىض مماعؾتهم
. وكض جيىن نباعة نً حؼاءاث مالُت وهى ما ٌهغف بالغؾم نلى الخلىر،ليشاؾاتهم
 الػبـ ؤلاصاعي؛ البِئت؛ الجؼاء ؤلاصاعي:الكلماث املفخاخيت
Abstract:
The mechanisms of environmental administrative control are either preventive with the
aim of preventing the occurrence of environmental damage or the possibility of minimizing
them, and they are in the form of licensing, which is a priori means of protecting the
environment and a form of administrative control, while other forms of management
intervention are through deterrent mechanisms.
The withdrawal or cancellation of the license is one of the most severe and most
dangerous methods of environmental administrative control, as it is in the form of penalties
imposed by the control authorities to confront serious environmental violations committed by
institutions or persons when carrying out their activities. It may be financial penalties, which
is known as the pollution fee.
Keywords : Administrative control, environment, administrative penalty.
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مقذمت:
بن الخم في البِئت مً الخلىق الخُاة الظي جغجبـ به وحهخمض نلُه الىشحر مً خلىق ؤلاوؿان ألازغي والخم في
الخُاة والخم في ؾالمت الغضاء والخم في الؿالمت الجؿضًت ،وغحرها وهى ما حهل الخم في بِئت هكُفت مً خلىق ؤلاوؿان
الغثِؿُت التي ًىليها املجخمو الضولي ؤهمُت كطىت ،والظي جم جطيُفُت غمً ما ٌؿمى بدلىق الجُل الشالث ؤو خلىق
الخػامً.
جخضزل الضولت نً ؾغٍم ماؾؿاتها ألحل خماًت البِئت باؾخسضام الهضًض مً آلالُاث اللاهىهُت واإلااؾؿاجُت وطلً
باهتهاج ؤؾلىبحن ،ألاوٌ ًخمشل في الخماًت ؤلاصاعٍت نً ؾغٍم الضوع الظي جلهبه ألاحهؼة ؤلاصاعٍت في الضولت لخماًت البِئت نً
ؾغٍم الػبـ ؤلاصاعي ،وحهخبر هظه آلالُت خماثُت ؾابلت نلى ججىب وكىم الشلىر البُئي ،ؤما الشاهُت جخمل في ؤؾلىب عصعي
مً احل جىكُو الهلىبت نلى ول مً زالف ألاخيام اللاهىهُت ؤو نىض اإلاؿاؽ بالبِئت.
ومً ما ؾبم اجسظث الجؼاثغ نلى غغاع حشغَهاث الضوٌ ،آلُاث بصاعٍت لخماًت البِئت وؤنؿذ لإلصاعة نً ؾغٍم جلً
الؿلؿت بمياهُت جىكُو الجؼاء نلى املخالف نىضما ًخم اإلاؿاؽ بالبِئت ؤو نىض نضم اخترام الشغوؽ وآلالُاث اللاهىهُت
مً ؾغف اإلايشإة.
وجىمً ؤهمُت اإلاىغىم ،في مهغفت الضوع الػبـ ؤلاصاعي وصوعه في خماًت البِئت ،وهُف لإلصاعة ؤن جخضزل نً
ؾغٍله ،وجىكو الجؼاء نلى املخالفحن ،ألن ؤلاصاعة هي ألاكغب للمىاؾىحن والتي اؾىضث لها مهمت الخفاف نلى البِئت ؾلُمت
وهكُفت ومخىاػهت وحهخبر مً خلىق ؤلاوؿان ألاؾاؾُت التي ًيبغي جمىُنها للفغص واإلاىاؾً مً الخمخو بها ومماعؾتها والضفام
ننها.
ومً زالٌ هظه الىعكت البدشُت اعجإًىا ؾغح الدؿائٌ الخالي :ما هي الجؼاءاث ؤلاصاعٍت لخماًت البِئت مً زالٌ نملُت
الػبـ ؤلاصاعي؟.
ولإلحابت نلى هظه ؤلاشيالُت اؾخهملىا اإلاىهج الىضفي الخدلُلي لىطىص اللاهىهُت اإلاىكمت لخماًت البِئت ،وهظلً
لإلحابت نلى ؤلاشيالُت الؿابلت بىاءا نلى اإلاىهج اإلاخبو جم الانخماص نلى الخلؿُم الخالي-:
ملضمت:
أوال  :مفهىم البيئت
 -1حهغٍف البِئت في اللغت .
 -2حهغٍف البِئت في الاضؿالح.
 -3الخهغٍف اللاهىوي للبِئت .
ثاهيا :مفهىم الجزاء إلاداسي.
 -1حهغٍف الجؼاء ؤلاصاعي.
 -2زطاثظ الجؼاء ؤلاصاعي البُئي.
ثالثا :صىسالجزاءاث إلاداسٍت لحماًت البيئيت
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 -1حؼاء ؤلانظاع ؤلاصاعي.
 -2حؼاء وكف اليشاؽ نهاثُا او ماكخا.
 -3حؼاء سخب الترزُظ ؤلاصاعي.
 -4الغؾم نلى الشلىر
زاجمت:

أوال  :مفهىم البيئت
 -1حػشٍف البيئت في اللغت .
البِئت في اللغت مً اؾم بِئت واؾدباءة ؤي اجسظه مباءة ،والبِئت ،الباءة واإلاباءة وكُل مجزٌ اللىم خُث ًدبىؤون،
وٍلاٌ ول مجزٌ ًجزله اللىم 1،ؤي هُإه له ومىىه فُه.

2

وفي اللغت الفغوؿُت حهغف البِئت هما حاء في معجم )(Larousseبإنها »:3مجمىنت الهىاضغ الؿبُهُت
والطىانُت اإلاخهللت باإلوؿان ومجاٌ الخُىان « .
ؤما في اللغت ؤلاهجلحزًت فةن البِئت حؿخسضم بلفل  "Environementللضاللت نلى الكغوف املخُؿت واإلاازغة
نلى الىمى ،هما ٌؿخسضم للخهبحر نً الكغوف الؿبُهُت مشل الهىاء واإلااء وألاعع ،ؤما مً الىحهت الهملُت فهي اإلايان
الظي ًدُـ بالصخظ وٍازغ نلى مشانغه وؤزالكه وؤفياعه.

4

 -2حػشٍف البيئت في الاصطالح.
حهضصث حهغٍفاث البِئت بخهضص مجاالث اؾخسضامها مً زالٌ اليشاؾاث البشغٍت املخخلفت ،وحهغف نلى ؤنها »:5جمثل
جميؼ الػىامل الحيىٍت وغير الحيىٍت التي جؤثش بالفػل غلى الكائً الحي بطشٍقت مباششة أو غير مباششة في أي فترة مً
جاسٍخ خياجه. « .
وٍمىً حهغٍف البِئت اضؿالخا ؤًػا »:بؤنها املحيط املادي الزي ٌػيش فيه إلاوسان بما ٌشمل مً ماء وهىاء
وفظاء وجشبت وكائىاث خيت ،وميشآث أقامها إلشباع خاجاجه « . 6
هما ؤوعص بنالن ؾخىههىلم لؿىت 1972الطاصع نً ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاهني بالبِئت البشغٍت ،الظي اخخىي نلى
صًباحت كىامها ؾبهت بنالهاث و 26مبضؤ ،ؤوعص حهغٍفا مىحؼا للبِئت بإنها »:7كل ش يء ًديط باإلوسان ،خيث جاء في املبذأ
الثاوي ( )02مً هزا إلاغالن بــ :طشوسة خفظ املىاسد الطبيػيت للكشة ألاسطيت بما في رلك؛ املاء والهىاء وألاسض والىباث
 -1ابً مىكىع ،لؿان الهغب ،املجلض ألاوٌ ،صاع ضاصع  ،بحروث ،صون ؾىت ،ص 39
 -2دمحم ابً ؤبي بىغ الغاػي،مسخاع الصخاح ،مىخبت لبىان ،بحروث ،1995 ،ص . 20
3

-"L’ensemble des elements naturels et artificiels qui entourent les homes, uneespèceanimale,etc", Petit Larousse
en couleurs,Paris,1980,P345.

 -4فغج ضالح الهغَش،حغاثم جلىر البِئت،صعاؾت ملاعهت ،اإلااؾؿت الفىُت للؿبانت واليشغ ،الؿبهت ألاولى،اللاهغة،مطغ ، 1998،ص . 29
 - 5ؤشغف هالٌ ،حغاثم البِئت بحن الىكغٍت والخؿبُم ،مىخبت آلاصاب ،اللاهغة ،مطغ ،2004 ،ص .25
 -6ماحض عاغب الخلى ،كاهىن خماًت البِئت في غا الشغَهت ،صاع الجامهت الجضًضة  ،ؤلاؾىىضعٍت  ،مطغ ،2007ص - .44الشُش ؾهُضي،آلُاث خماًت
البِئت في الدشغَو الجؼاثغي،ملاٌ ميشىع في مجلت اللاهىن الجؼاثغي،الهضص  ،16لؿىت  ،2010ص. 93
 - 7خمضي ضالح ،ؤلاصاعة البُئُت ،اإلاباصت و اإلاماعؾاث ،اإلاىكمت الهغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،اللاهغة  ،مطغ ، 2003 ،ص .05
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والحيىان واملىخجاث املمثلت للىظام البيئي ملصلحت ألاجيال الحاطشة واملسخقبليت ورلك غً طشٍق جخطيط و إداسة
واغيت وفق ما ًقخظيه الحال« .

 -3الخػشٍف القاهىوي للبيئت .
قهغ الاهخمام اللاهىوي بدماًت البِئت نلى اإلاؿخىي الضولي والىؾني ،بانخباعها كُمت احخمانُت حضًضة ،حضًغ
بالخفاف نليها وخماًتها مً ول فهل ٌؿبب بغغاعا بها ،ووان لؼاما ؤن ٌهترف لها بمػمىن نام طي كُمت ٌؿعى الىكام
اللاهىوي للخفاف نليها ،وكض ؤهضث ؤغلب صوٌ الهالم هظه اللُمت في اللىاهحن الخاضت وفي الضؾاجحر وؤلانالهاث الضولُت
بانخباعها خلا مً خلىق ؤلاوؿان وواحبا ًجب نلى الضولت ؤن جاصًه .

أ -مكاهت البيئت في الذسخىسالجزائشي
ؤما باليؿبت للخهضًل الضؾخىعي لؿىت  ،12020فىالخل ملاعهت بالضؾاجحر الؿابلت اهخمام ؤهثر جسطُظ مً
ؾابلُه بالبِئت في حاهب الضؾخىع ،فىطذ اإلااصة  21مىه نلى ؤن »:الضولت حؿهغ نلى:
 خماًت ألاعاض ي الفالخُت . غمان بِئت ؾلُمت مً ؤحل خماًت ألاشخاص وجدلُم عفاههم, غمان جىنُت مخىاضلت باملخاؾغ البُئُت . الاؾخهماٌ الهلالوي للمُاه والؿاكاث ألاخفىعٍت واإلاىاعص الؿبُهُت ألازغي . خماًت البِئت بإبهاصها البرًت ،البدغٍت والجىٍت ،وجخسظ ول الخضابحر اإلاالثمت إلاهاكبت اإلالىزحن« .هما هطذ اإلااصة  64ؤًػا مً الخهضًل الضؾخىعي 2020نلى ما ًلي»:
 للمىاؾً الخم في بِئت ؾلُمت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت . ًدضص اللاهىن واحباث ألاشخاص الؿبُهُحن واإلاهىىٍحن لخماًت البِئت. « .و اإلاالخل ؤهه ونلى الىجحرة الؿابلت للضؾاجحر اإلاخهاكبت فلض بلُذ الازخطاضاث اإلاخهللت بدماًت البِئت مً
ازخطاص البرإلاان خُث ٌشغم البرإلاان في املجاالث الخالُت وفم اإلااصة  139فلغة مً  19بلى  24مً الخهضًل الضؾخىعي
 2020هما ًلي»:
 اللىانض الهامت اإلاخهللت بالبِئت وإؾاع اإلاهِشت ،والتهُئت الهمغاهُت. اللىانض الهامت اإلاخهللت بدماًت الثروة الخُىاهُت والىباجُت . خماًت الترار الشلافي والخاعٍخي واملخافكت نلُه . الىكام الهام للغاباث وألاعاض ي الغنىٍت . الىكام الهام للمُاه . -الىكام الهام للمىاحم واملخغوكاث ،والؿاكاث اإلاخجضصة . « .

 - 1اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،442-20اإلااعر في  30صٌؿمبر ً ،2020خهلم بةضضاع الخهضًل الضؾخىعي ،اإلاطاصق نلُه في اؾخفخاء ؤوٌ هىفمبر ؾىت ،2020في
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاؾُت الشهبُت ،حغٍضة عؾمُت نضص  ،82الطاصعة في  30صٌؿمبر. 2020
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هما هالخل بغافت البِئت في الهُئاث الاؾدشاعٍت غمً اإلااصة  209مً الخهضًل الضؾخىعي  1،2020خُث ٌهخبر
املجلـ الىؾني الاكخطاصي والاحخماعي والبُئي بؾاع للخىاع والدشاوع والاكتراح والاؾدشغاف والخدلُل في املجاالث
الاكخطاصًت والاحخمانُت والبُئُتً ،ىغو لضي عثِـ الجمهىعٍت ،هما ٌهخبر املجلـ هظلً مؿدشاع الخيىمت.

ب-حػشٍف البيئت في القاهىن:
ؤما باليؿبت للبِئت في الدشغَو الجؼاثغي كام اإلاشغم بدطغ مضلىٌ البِئت غمً الهىاضغ الؿبُهُت ،وهظا في بؾاع
غبؿه للمفاهُم و اإلاطؿلخاث الخاضت بلاهىن خماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،خُث نغف البِئت مً زالٌ
اإلايىهاث ،بط جخيىن مً اإلاىاعص الؿبُهُت الالخُىٍت والخُىٍت والهىاء والجى واإلااء وألاعع وباؾً ألاعع والىباث والخُىان،
بما في طلً الترار الىعاسي ،وؤشياٌ الخفانل بحن هظه اإلاىاعص ،وهظا ألاماهً واإلاىاقغ واإلاهالم الؿبُهُت ،هما نغف الىكام
البُئي مً زالٌ اإلااصة  04مً اللاهىن عكم  10-13نلى ؤهه »:2مجمىنت صًىامُىُت مشيلت مً ؤضىاف الىباجاث
والخُىاهاث ،وؤنػاء ممحزة وبِئتها غحر الخُت ،والتي خؿب جفانلها حشيل وخضة وقُفُت «..
ومً وحهت هكغها فةن هظا الخهغٍف كض حاء غامػا وطلً نىض الغحىم بلى اإلاباصت التي وغهها اإلاشغم غمً اإلااصة 03
مً اللاهىن  10-03و التي ًمىً جلؿُمها بلى زالر ؤؾاؾُاث:

3

-1اإلااصة  209مً الضؾخىع  2020التي جىظ نلى ؤهه »:املجلـ الىؾني الاكخطاصي والاحخماعي والبُئي بؾاع للخىاع والدشاوع والاكتراح والاؾدشغاف
والخدلُل في املجاالث الاكخطاصًت والاحخمانُت والبُئُتً ،ىغو لضي عثِـ الجمهىعٍت ،وهى هظلً مؿدشاع الخيىمت. « .
 -2هطذ اإلااصة  04فلغة  07/ 06مً اللاهىن  10-03اإلااعر في  19حىٍلُت  ،2003اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،التي جىظ نلى
ؤههً :لطض في مفهىم هظا اللاهىن بما ًإحي...:
الىكام البُئي:هى مجمىنت صًىامُىُت مشيلت مً ؤضىاف الىباجاث والخُىاهاث،وؤنػاء ممحزة وبِئتها غحر الخُت،والتي خؿب جفانلها حشيل وخضةوقُفُت.
البِئت :جخيىن البِئت مً اإلاىاعص الؿبُهُت الالخُىٍت والخُىٍت والهىاء والجى واإلااء وألاعع وباؾً ألاعع والىباث والخُىان ،بما في طلً الترار الىعاسي،وؤشياٌ الخفانل بحن هظه اإلاىاعص وهظا ألاماهً واإلاىاقغ واإلاهالم الؿبُهُت  .اهكغ اللاهىن  10-03اإلااعر في  19حىٍلُت  ،2003اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع
الخىمُت اإلاؿخضامت ،حغٍضة عؾمُت نضص  ، 43الطاصعة في  20حىٍلُت ، 2003
 - 3جىظ اإلااصة  03مً اللاهىن  10-03اإلاخهلم بالبِئت نلى ؤههً »:خإؾـ هظا اللاهىن نلى اإلاباصت الهامت آلاجُت-:
 مبضؤ املخافكت نلى الخىىم البُىلىجي :الظي ًيبغي بملخػاه ،نلى ول وشاؽ ججىب بلخاق غغع مهخبر بالخىىم البُىلىجي. مبضؤ نضم جضهىع اإلاىاعص الؿبُهُت ،الظي ًيبغي بملخػاه ،ججىب بلخاق الػغع باإلاىاعص الؿبُهُت ،واإلااء والهىاء وألاعع وباؾً ألاعع والتي حهخبر في ولالخاالث ،حؼءا ال ًخجؼؤ مً مؿاع الخىمُت ،وٍجب ؤال جازظ بطفت مىهؼلت في جدلُم جىمُت مؿخضامت.
 مبضؤ الاؾدبضاٌ ،والظي ًمىً بملخػاه ،اؾدبضاٌ نمل مػغ بالبِئت بإزغ ًيىن ؤكل زؿغا نليها ،وٍسخاع هظا اليشاؽ ألازحر ختى ولى واهذ جيلفخهمغجفهت ماصامذ مىاؾبت لللُم البُئُت مىغىم الخماًت.
 مبضؤ الاصماج ،الظي ًجب بملخػاه ،صمج الترجِباث اإلاخهللت بدماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت نىض بنضاص املخؿؿاث والبرامج اللؿانُت وجؿبُلاتها. مبضؤ اليشاؽ الىكاجي وجصخُذ ألاغغاع البُئُت باألولىٍت ،نىض اإلاطضع ،وٍيىن طلً باؾخهماٌ ؤخؿً الخلىُاث اإلاخىفغة وبخيلفت اكخطاصًت ملبىلت،وٍلؼم ول شخظً ،مىً ؤن ًلخم وشاؾه غغعا هبحرا بالبِئت ،مغاناة مطالح الغحر كبل الخطغف.
ً
 مبضؤ الخُؿت ،الظي ًجب بملخػاه ،ؤال ًيىن نضم جىفغ الخلىُاث هكغا للمهاعف الهلمُت والخلىُت الخالُت ،ؾببا في جإزحر اجساط الخضابحر الفهلُتواإلاخىاؾبت ،للىكاًت مً زؿغ ألاغغاع الجؿُمت اإلاػغة بالبِئت ،وٍيىن طلً بخيلفت اكخطاصًت ملبىلت.
 مبضؤ اإلالىر الضافو ،الظي ًخدمل بملخػاه ،ول شخظ ًدؿبب وشاؾه ؤو ًمىً ؤن ًدؿبب في بلخاق الػغع بالبِئت ،هفلاث ول جضابحر الىكاًت مًالخلىر والخللُظ مىه وإناصة ألاماهً و بِئتها بلى خالتهما ألاضلُت.
 مبضؤ ؤلانالم واإلاشاعهت ،الظي ًيىن بملخػاه ،ليل شخظ الخم في ؤن ًيىن نلى نلم بدالت البِئت ،واإلاشاعهت في ؤلاحغاءاث اإلاؿبلت نىض اجساط اللغاعاثالتي جػغ بالبِئت
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ؤؾاؽ اإلاىاعص الؿبُهُت واإلاخمشلت غمً اإلااصة  03في ؤعبهت مباصت وهي مبضؤ املخافكت نلى الخىىم البُىلىجي ،مبضؤنضم جضهىع اإلاىاعص الؿبُهُت ،مبضؤ الاؾدبضاٌ ،مبضؤ ؤلاصماج.
 ؤؾاؽ اإلاىاعص الاضؿىانُت واإلاخمشلت في مبضؤ اليشاؽ الىكاجي وجصخُذ ألاغغاع البُئُت باألولىٍت نىض اإلاطضع زممبضؤ الخُؿت ،وضىال بلى مبضؤ اإلالىر الضافو .
 ؤؾاؽ مباصت ؤلانالم وهى مبضؤ ؤلانالم واإلاشاعهت.فبهظا الخلؿُم وان مً ألاحضع الخؿغق بلى الهىاضغ الاضؿىانُت في الخهغٍف والتي حهخبر مً فهل ؤلاوؿان ،وىهه
طهغها في اإلاباصت .
وهظلً وان نلى اإلاشغم الجؼاثغي ؤن ًىؾو مً مضلىٌ البِئت الظي جبىاه في مػمىن اإلااصة  04مً اللاهىن 10-03
اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت بةغافت الهىاضغ الطىانُت بانخباع هظا اللاهىن هى ؤلاؾاع الهام
لخماًت البِئت .

ثاهيا :مفهىم الجزاء إلاداسي
وهخؿغق في هظا الخدلُل بلى حهغٍف الجؼاء ؤلاصاعي ،زم بلى زطاثظ الجؼاء ؤلاصاعي.

 -1حػشٍف الجزاء إلاداسي.
ًلطض بالجؼاء ؤلاصاعي الخضبحر الظي جخسظه هُئاث الػبـ ؤلاصاعي غض ول مً زالف هطا مً هطىص اللىاهحن
وألاهكمت بهضف خماًت الىكام الهام البُئي 1.بمهنى جىكُو الهلاب مً الؿلؿاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخللت ؤو غحر مؿخللت وهي
بطضص مماعؾتها لؿلؿاتها ،نلى مسالفت التزام مهحن بغؼ الىكغ نً الهالكت التي جغبؿهم باإلصاعة ،هدُجت لخؿإ اعجىبه
شخظ م ـ ــا ( ؾبُعي ؤو مهىىي ) وٍيىن به ؤغغاع للبِئت.

2

وٍلطض بالجؼاءاث ؤلاصاعٍت في هظا اإلالام الجؼاءاث التي جىكهها الؿلؿاث ؤلاصاعٍت نلى ول ألاشخاص ؾىاء
(ؾبُهُت ؤواإلاهىىٍت ) ،في خالت اعجياب ؤخض ألافهاٌ اإلاػغة بالبِئت ،والتي ًمىو اللاهىن اللُام بها ،بط ًمىذ اإلاشغم
للؿلؿاث ؤلاصاعٍت ؾلؿت فغع حؼاءاث طاث ؾبُهت مالُت والغغامت ،وحؼاءاث غحر مالُت هما في شإن اجساط جضابحر جدض
مً وشاؽ اإلالىر ؤو جىبهه مً مغبت الاؾخمغاع بها

.3

وٍلو الجؼاء ؤلاصاعي نلى املخالفاث التي جسل بلىانض اللاهىن ؤلاصاعي بطفت نامت ،حغاء زغكها ( اللىاهحن واللىاثذ
) ،وطلً بهضف ضُاهت الىكام الهام نلى وحه نام ،وخماًت للبِئت بجىه الخطىص مدل صعاؾدىا ،هما ًلطض به طلً
الؿغٍم ؤضُل لإلصاعة لغصم ألافغاص مً زغق بهؼ اللىاهحن واللىاثذ 4طاث الطلت لخماًت البِئت.
-Michel prieur,Droit de Lenvironnement,2eme ed,DALLOZ,PARIS,1991,P 723.

1

 - 2ص .مدمىص ؾامي الشىا ،اللاهىن ؤلاصاعي الجىاجي ( قاهغة الخض مً الهلاب)  ،صاع النهػت الهغبُت ،اللاهغة ،بضون ؾىت وشغ ،ص  .105بؾمانُل هجم
الظًً ػهيي ،اللاهىن ؤلاصاعي البُئي ،ميشىعاث الخلبي الخلىكُت ،2012 ،ص .339
- 3ناعف ضالح مسلف ،ؤلاصاعة البُئُت ،الخماًت ؤلاصاعٍت للبِئت ،صاع الُاػوعي الهلمُت لليشغ والخىػَو ،نمان ،ألاعصن ،2007 ،ص-ص  . 314-313وفاء نؼ
الضًً ،الػبـ ؤلاصاعي لخماًت البِئت في الدشغَو الجؼاثغي ،عؾالت صهخىعاه ،حامهت ؤم البىاقي ،2021/2020 ،ص .204
- 4ؤوؿُغت فُطل ،الىكام اللاهىوي للجؼاءاث ؤلاصاعٍت في الجؼاثغ ،ملاٌ ميشىع في مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت ،حامهت دمحم زُػغ ،بؿىغة ،الجؼاثغ ،الهضص
 ،16ماعؽ  ،2009ص . 245
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 -2خصائص الجزاء إلاداسي البيئي.
بما ؤن الجؼاء ؤلاصاعي ،له ضفت الغصم ،فىظلً الخاٌ بطا ما ؾبم نلى املخالفاث اإلاخهللت بالجاهب البُئي ،ولهظا
الجؼاء نضة زطاثظ جخسظ في مجملها مً اإلافهىم ؤو الخهغٍف هىحؼها غمً هظا الهىطغ .
أ -صفت الشدع في الجزاء إلاداسي.
ًخطف الجؼاء ؤلاصاعي بساضُت الغصم بؿبب اللُام بفهل ًمشل زغكا لىظ كاهىوي ،ؤو مسالفت ألمغ بصاعي هسخب
عزطت بىاء ،ؤو الامخىام نً اللُام بفهل مؿالب به كاهىها.
ً
وفي الخلُلت ؤن الانتراف بطفت الغصم في ضفت الجؼاء ؤلاصاعي ،لم ًىً ملبىال لضت الفله واللػاء الفغوس ي ؾابلا،
وطلً بمؿاؾها بمبضؤ الفطل بحن الؿلؿاث وباألزظ مو الؿلؿت اللػاثُت ،وٍيخجه نىه نضم صؾخىعٍت الجؼاءاث
ؤلاصاعٍت ،وهظا ما اكغه املجلـ الضؾخىعي في فغوؿا بخاعٍش  11ؤهخىبغ  ،1984واؾخلغ نلى كغاعاجه فُما ًخهلم بالجؼاءاث
الػغٍبُت وواهذ طلً نام  1،1982وخُث طهب باللىٌ نام  21984بإهه ونلى فغع ؤن هطىص اللاهىن اؾتهضفذ ػحغ
ؤفهاٌ الخهؿف  ...فةن هظا الجؼاء ال ًمىً ؤن ًدىٌ بلى ؾلؿت بصاعٍت .

3

و هظا الخىحه للمجلـ الضؾخىعي الفغوس ي كض ًفؿغ نلى ؤهه كؿو الؿغٍم نلى ؤلاصاعة ليي ال جمـ بدلىق وخغٍاث
ألافغاص.
وبهض طلً ؤضبذ ًلغع املجلـ الضؾخىعٍت بطفت الغصم ولىً في اؾاع غُم في مجاٌ الخهاكض والخإصًب ،بمهنى
بمياهُت جىكُو الهلاب نلى ألاشخاص الظًً جغبؿهم نالكت مو ؤلاصاعة ؾىاء واهذ حهاكضًت ؤو وقُفُت مهها ،ووان طلً
بىاءا نلى كغاع املجلـ الضؾخىعي بخاعٍش ً 19ىاًغ  4،1989ؤو ما ٌهغف بلػُت ؤلاصانت والخلفؼٍىن ،وهظلً بخاعٍش 23
حاهفي  1987بمىاؾبت كاهىن مىو بخخياع ؾلهت مهُىت بما ًخهاعع مو انخباعاث اإلاىافؿت.
وبهض اإلاغخلت الاهخلالُت للمجلـ الضؾخىعي الفغوس ي ؤضبذ ًلغ بشيل نام نلى شغنُت ؤلاصاعة في جىكُو الجؼاءاث،
وبهضم مهاعغتها إلابضؤ الفطل بحن الؿلؿاث ،ووان طلً في كغاع  28حىٍلُت  51989بما ٌهغف بلػُت ضالخُاث مجلـ
نملُاث البىعضت .C.O.B
ومىه بمياهُت ؤلاصاعة بخىكُو الجؼاء وال ًمىً ؤن ًمـ بمبضؤ الفطل بحن الؿلؿاث ،وال ًخهاعع بإًت كانضة
صؾخىعٍت ؤزغي جمىو الؿلؿت ؤلاصاعٍت مً جىكُو الجؼاء نلى ألافغاص مً زالٌ مماعؾتها لؿلؿاتها ،زاعج اللػاء شغٍؿت
ؤن ًيىن الجؼاء اإلاىكو ًخػمً نضم الخغمان ؤو اإلاؿاؽ بدغٍت وألافغاص وخلىكهم الضؾخىعٍت.
ومما ؾبم هجض ؤن الخؿىعاث الخاضلت في حمُو املجاالث لم جبلى جلً الضولت الخاعؾت بل حهضجه ،بلى الخضزل ؤهثر
للخض مً اإلاطلخت الصخطُت نلى اإلاطالح الهامت ،وطلً بخىؾُو هؿاق جضزل ألاحهؼة ؤلاصاعٍت ،فإضضعث الهضًض مً
- C.Const, N° 82-155 Dc du 30 déc 1982, Rec, 88, L.Favoreu, R.D.P, 1983, P 133.
- C.Const N° 84-181 Dc Des 10-11 octg 1984, préc.

1
2

 - 3ص .مدمىص ؾامي الشىا ،اإلاغحو الؿابم ،ص  .84ص .بىعاؽ نبض اللاصع ،بىنبض هللا فغٍض ،الجؼاء ؤلاصاعي واكو ًبدث نً شغنُخه ،مجلت البدىر في
الخلىق والهلىم الؿُاؾُت ،املجلض  ،3الهضص  ،1ص .14
4 - GENEVOIS, « Le conseil constitutionnel et l’extension des pouvoirs de la commission des opération de
bourse », Rev, Fr3 dedr. Adm, 1989, p 671.
5 - Louis FAVOREU , « droit administratif et droit constitutionnel », Rev, dr, adm, 1989, p 678.
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الدشغَهاث التي حهؿي لإلصاعة ؾلؿت جىكُو الجؼاءاث نلى بهؼ املخالفاث مً ؤبغػها الغغامت ؤلاصاعٍت ،غلم اإلايشإة ،مً
ؤحل خماًت البِئت التي هي مدل صعاؾدىا.

1

ب -راجيت الجزاء إلاداسي.
بن جضزل ؤلاصاعة لخىكُو الجؼاء ًيىن نىض مسالفت ألخيام اللاهىن الظي مً زطاثطه ضفت الهمىمُت ،وبظلً
فسالفخه وإضل نام ًاصي باملخالف لخؿبم نلىبت نلُه ،وللض مىذ اللاهىن لإلصاعة بةمياهُت جؿبُم الجؼاء هما وضخىا
ؾابلا ،وبظلً ال ًمىً ؤن ًلخطغ الجؼاء نلى فئت مهُىت مً اإلاىاؾىحن صون ؤزغي ،بل جمخض ؾلؿت ؤلاصاعة في جىكُهه بلى
حمُو املخاؾبحن بالىظ اللاهىوي.

2

هما ؤن الجؼاء ؤلاصاعي ًطضع نً ؾغٍم كغاعاث بصاعٍت حهخبر الطفت الاهفغاصًت فيها ؤهم محزاتها ،مما جىهىـ هظه
الطفت في طاجُت الجؼاء وجخضزل في جدضًض مهاإلاه و ؤهضافه ،فمً الىاخُت الهػىٍت ًخم بضضاعه مً ؾغف الجهت ؤلاصاعٍت
املخخطت مً ؤشخاص اللاهىن الهام وجخفغص بظاجُتها في كغاعه ،ؤما الىاخُت اإلاىغىنُت فُيىن بهضف الغصم هجؼاء نً
الخطغف غحر اإلاشغوم ،ومً الجهت الخؿبُلُت ًخطف بالهمىمُت لُضزل في هؿاق ما جخمخو به مً امخُاػاث الؿلؿت
الهامت ،ول طلً لُخطف هظا الجؼاء باإلصاعي.

3

ث -الخىاسب بين املخالفت إلاداسٍت والجزاء إلاداسي.
ٌهخبر الخىاؾب مبضؤ هاما ًلىم نلُه الجؼاء ؤلاصاعي ،وهى مً اإلاباصت الهلابُت التي جسػو لها الجؼاءاث الغصنُت
بطفت نامت ،والجؼاء ؤلاصاعي بطفت زاضت؛ وملخػاه ؤن جىاػن الؿلؿت اإلاهىُت بخدضًض الجؼاء في ازخُاعه وجلضًغ
ملضاعه ،وؤن جسخاع ما هى الػم إلاىاحهت الخغق اللاهىوي واملخالفت ؤلاصاعٍت لخيىن غىابـ للجؼاء ،باإلغافت بلى عكابت
اللاض ي ؤلاصاعي التي كض جمخض مً اخترام مبضؤ اإلاشغونُت ،بلى مبضؤ مالثمت اللغاعاث ؤلاصاعٍت ،وجبها لظلً ؤضبدذ اإلاغاكبت
في جىاؾب اللغاع مو مدله ،ؤي بحن الجؼاء واملخالفت اإلابرعة له.

4

ثالثا :صىسالجزاءاث إلاداسٍت لحماًت البيئيت.
ؤوحب اللاهىن نلى ول مسالفا ألخيام اللاهىن عكم  10-03اإلاخهلم بدماًت البِئت ،بمياهُت ؤلاصاعة جىكُو حؼاءاث
ً
نلى ول مً ًماعؽ وشاؾا ماؾا ؤو غاعا بالبِئت ،حؼاءاث بصاعٍت غحر مالُت خُث جإزظ شيل ألانظاع ؤو ؤلاهظاع ،سخب
الترزُظ والخىفُظ الجبري.
 -1جزاء إلاغزاسإلاداسي.
ٌهخبر ؤلانظاع ؤو ؤلاهظاع ؤزف وؤبؿـ الجؼاءاث ؤلاصاعٍت التي ًمىً جىكُهها نلى مً ًسالف ؤخيام كىاهحن خماًت
البِئت.
1

 -دمحم باهي ؤبى ًىوـ ،الغكابت اللػاثُت نلى شغنُت الجؼاءاث ؤلاصاعٍت الهامت ،صاع الجامهت ،ؤلاؾىىضعٍت ،مطغ ،ؾىت  ،2002ص. 07

 -2ؤمُىت عٍداوي ،الخماًت ؤلاصاعٍت للبِئت في الجؼاثغ ،عؾالت صهخىعاه ،ولُت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت بؿىغة ،2016/2015 ،ص .226
 - 3مطؿفي ػٍض ؤبى فهمي ،اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع اإلاهغفت ،ؤلاؾىىضعٍت  ،مطغ ،الجؼء الشاوي  ،1990 ،ص . 601
 -4نبض الهالي خاخت ،ؤماٌ ٌهِش جمام ،الغكابت نلى جىاؾب اللغاع ؤلاصاعي ومدله في صنىي ؤلالغاء ،مجلت اإلاىخضي اللاهىوي ،كؿم الىفاءة اإلاهىُت
للمداماة ،ولُت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت دمحم زُػغ ،بؿىغة ،الجؼاثغ ،الهضص الخامـ ،ماعؽ  ،2008ص . 137
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أ -املقصىد باألغزاس
هى ؤلاحغاء الظي جلجإ بلُه ؤلاصاعة لخىبُه و بزؿاع املخالفحن مً ألافغاص ؤو اإلااؾؿاث ،الظًً ًماعؾىن وشاؾا مً
شإهه ؤلاغغاع بالبِئت بغغع اللُام بخصخُذ ألاوغام لخفاصي وكىم ألاغغاع البُئُت ،وإطا ما اؾخمغث املخالفت عغم
ؤلاهظاع ،فخلجإ ؤلاصاعة بلى جىكُو حؼاءاث بصاعٍت ؤزغي ؤشض والغلم ؤو بلغاء الترزُظ.

1

بن هظا ألاؾلىب في هكغها ال ٌهخبر حؼاء خلُلي ،وإهما هى وؾُلت جلجا بليها ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي في مجاٌ البِئت
مً احل جىبُه وجظهحر املخالف بةلؼامُت جصخُذ الىغو وحهله ًخماش ى وملخػُاث اللاهىن 2،وبظلً ٌهخبر ألانظاع
الخماًت ألاولُت مً جلً ألازؿاع البُئُت ليي ال جلو.

3

ب -جطبيقاث أسلىب إلاغزاسفي مجال خماًت البيئت
مً الخؿبُلاث اللاهىهُت نلى اؾخهماٌ آلُت ؤلانظاع؛ ما جؿغق بلُه اإلاشغم غمً اللاهىن  10-03اإلاخهلم بدماًت
البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،ؤو اللىاهحن طاث الطلت بها.
 باليسبت السخغالل امليشآث املصىفت ،خُث هطذ اإلااصة  25مىه بىطها نلى ؤهه »:نىضما جىجم نً اؾخغالٌميشإة غحر واعصة في كاثمت اإلايشأث اإلاطىفت ،ؤزؿاع ؤو ؤغغاع جمـ باإلاطالح اإلاظوىعة في اإلااصة  18ؤناله ،وبىاء نلى جلغٍغ
مً مطالح البِئت ٌهظع الىالي اإلاؿخغل وٍدضص له ؤحال الجساط الخضابحر الػغوعٍت إلػالت ألازؿاع ؤو ألاغغاع اإلاشبخت « .
 ؤما في مجاٌ مػالجت الىفاًاث والىقاًت مً أخطاسها في اإلااصة  48مً اللاهىن  4،19-01فلض ؤشاع بلى ؤهه»:نىضما ٌشيل اؾخغالٌ ميشإة إلاهالجت الىفاًاث ؤزؿاع ؤو نىاكب ؾلبُت طاث زؿىعة نلى الصخت الهمىمُت و/ؤو
البُئُت ،جإمغ الؿلؿت ؤلاصاعٍت املخخطت اإلاؿخغل باجساط ؤلاحغاءاث الػغوعٍت فىعا إلضالح هظه ألاوغام.
وفي خالت نضم امخشاٌ اإلاهني باألمغ ،جخسظ الؿلؿت اإلاظوىعة جللاثُا ؤلاحغاءاث الخدفكُت الػغوعٍت نلى خؿاب
اإلاؿاوٌ و  /ؤو جىكف ول اليشاؽ املجغم ؤو حؼء مىه« .
واإلاالخل مً زالٌ اللغاءة ألاولُت للماصة وبالػبـ غمً الفلغة ألاولى اؾخهماٌ اإلاشغم هىا ،لفل ألامغ وهظا ال
ٌهضو بال حهبحرا نً زؿىعة الىغو ألن ؤؾلىب ألامغ ؤكىي مً الىاخُت اللاهىهُت وإن وان اإلالطىص هىا هى ؤلانظاع.
وما ًاهض هظا الخدلُل هى الفلغة الشاهُت مً طاث اإلااصة والتي هطذ نلى ؤهه في خالت نضم الامخشاٌ مً اإلاهني باألمغ،
جخسظ الؿلؿت اإلاظوىعة جللاثُا ؤلاحغاءاث الخدفكُت الػغوعٍت نلى خؿاب اإلاؿاوٌ و/ؤو جىكف اليشاؽ املجغم ؤو حؼءا
مىه ،وغالبا ما ًإحي وكف اليشاؽ بهض ؤلانظاع وهظا ؤمغ مىؿلي ومً ضمُم جؿبُم اللاهىن.

5

 - 1هماٌ مهُفي ،آلُاث الػبـ ؤلاصاعي لخماًت البِئت في الدشغَو الجؼاثغي ،عؾالت ماحؿخحر ،حامهت باجىت ،2011 ،ص -ص. 141-140
 - 2زالض مطؿفى كاؾم ،بصاعة البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت في قل الهىإلات اإلاهاضغة ،الجامهت الجضًضة ،مطغ ،2007 ،ص .90
 - 3بىنىم ؾمحر ،آلُاث الػبـ ؤلاصاعي البُئي في الجؼاثغ ،ؤي فهالُت في خماًت البِئت؟ ،مجلت البدىر الهلمُت في الدشغَهاث البُئُت ،املجلض  ،5الهضص ،2
حامهت ابً زلضون ،جُاعث ،حىان  ،2018ص .515
 - 4اللاهىن عكم  19 -01اإلااعر في  12صٌؿمبر  ،2001اإلاخهلم بدؿُحر الىفاًاث ومغاكبتها وإػالتها ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  ،77الطاصعة بخاعٍش  15صٌؿمبر
 ،2001ص .9
 - 5هماٌ مهُفي ،اإلاغحو الؿابم ،ص -ص .144-143مىهت ملالحي وؾلُم خمُضاوي ،الػبـ ؤلاصاعي البُئي ،مجلت الضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض
 ،5الهضص  ،2حامهت نماع زلُجي ألاغىاؽ ،الجؼاثغ ،حىان  ،2019ص . 166
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 في مجال خماًت املياه و ألاوساط املائيتً ،كهغ ؤؾلىب ألانظاع في مجاٌ خماًت اإلاُاه و ألاواؾـ اإلااثُت ،مًزالٌ ؤخيام هظ اإلااصة  56فلغة  1مً اللاهىن  10/03اإلاخهلم بدماًت البِئت 1،خُث هطذ نلى ؤن الؿلؿت ؤلاصاعٍت
املخخطت كض جىحه ؤهضاع في خالت وكىم نؿب ؤو خاصر ،بلى ضاخب الؿفُىت ؤو الؿاثغة ؤو آلالُت ؤو اللانضة الهاثمت في
اإلاُاه الخاغهت لللػاء الجؼاثغي ،والتي جىلل ؤو جدمل مىاص غاعة او زؿحرة او مدغوكاث مً شانها ؤن حشيل زؿغا ًاصي
بلى بلخاق الػغع بالؿاخل واإلاىافو اإلاغجبؿت به ،وطلً باجساط ول الخضابحر الالػمت لىغو خض لهظه ألازؿاع.
وحاء في هظ اإلااصة  87مً كاهىن اإلاُاه  12/05نلى ؤهه »:2جلغى الغزطت ؤو امخُاػ اؾخهماٌ اإلاىاعص اإلااثُت بضون
حهىٍؼ ،بهض انظاع ًىحه لطاخب الغزطت او الامخُاػ ،في خالت نضم مغاناة الشغوؽ والالتزاماث اإلاترجبت نلى ؤخيام هظا
اللاهىن و اإلاىطىص الخىكُمُت اإلاخسظة لخؿبُله وهظا الغزطت ؤو صفتر الشغوؽ « .
وما ًالخل مً زالٌ الىطىص الؿابلت اهه بهض ألانظاع ؾىف جلجا ؤلاصاعة بلى ؤؾلىب اشض بطا اؾخمغ اليشاؽ
املخالف ،غحر اهه ما ٌهاب نلى اإلاشغم الجؼاثغي هى نضم جدضًض اإلاضة للمهني مً احل الخضزل و بػالت الخؿغ اللاثم ،الن
ؤي جإزحر ؾىف ًمـ بالبِئت وؤغغاعها كض جيىن وزُمت.
-3

جزاء وقف اليشاط نهائيا أو مؤقخا.

ؤؾلىب نلابُت جلجا بلُه ؤلاصاعة في خالت وكىم زؿغ يهضص البِئت ؤزىاء مؼاولت اإلاشغوناث الطىانُت ،ألاوشؿت كض
جاصي بلى جلىٍث البِئت وهى ما ٌهغف بىكف اليشاؽ  .وٍيىن نً ؾغٍم كغاع بصاعي بغلم اإلااؾؿت ؤو اإلايشاة ؤو وكف
الهمل بها بؿبب مسالفتها ألخيام و كىاهُحن خماًت البِئت.
أ -املقصىد بىقف اليشاط .
ؤؾلىب جلىم به ؤلاصاعة في خالت وكىم زؿغ بؿبب مؼاولت اإلاشغوناث الطىانُت او اإلايشاة الطىانُت ليشاؾها ،إلاا
لها مً جإزحر ؾلبي نلى املخُـ البُئي ،ماصًت بلى جلىٍشه ؤو اإلاؿاؽ بالصخت الهمىمُت ،وهى حؼاء بًجابي ًدؿم بالؿغنت
في الخض مً الخلىر وؤلاغغاع بالبِئت ،ليىهه ًمىذ ؤلاصاعة ؤخلُت اللجىء بلُه ملجغص ؤن جخإهض مً وحىص خالت الخلىر.

3

و ًيىن الغلم وفم ضىعجحن بما ماكخا مدضصا إلاضة مهلىمت مظوىعة في كغاع الغلم ،ؤو ًيىن الغلم نهاثُا بهضم مؼاولت
اإلاشغوم .وال ًيىن طلً بال بهض بحغاء ؤلازؿاع والخىبُه.
ب -جطبيقاث أسلىب وقف اليشاط في مجال خماًت البيئت.
ومً جؿبُلاجه ما هطذ نلُه اإلااصة  25مً اللاهىن  ،10-03اإلاخهلم بدماًت البِئت ،وطلً فُما ًخهلم باإلااؾؿاث
اإلاطىفت ،و نىضما ًىجم نً اؾخغاللها ؤزؿاع ؤو ؤغغاع جمـ بالصخت الهمىمُت والىكافت وألامً ،وألاهكمت البُئُت،
واإلاىاعص الؿبُهُت ،وبىاءا نلى مدػغا مً اإلاطالح البُئُت ًلىم الىالي بةنظاع اإلاؿخغل ،وٍمهله بمضة مدضصة الجساط
 - 1جىظ اإلااصة  56مً اللاهىن عكم  10 -03ااإلاخهلم بدماًت البِئت ،نلى ؤهه »:في خالت وكىم نؿب ؤو خاصر في اإلاُاه الخاغهت لللػاء الجؼاثغي ،ليل
ؾفُىت ؤو ؾاثغة ؤو آلُت ؤو كانضة ناثمت جىلل ؤو جدمل مىاص غاعة ؤو زؿحرة ؤو مدغوكاث مً شانها ؤن حشيل زؿغا هبحرا ال ًمىً صفهه ،ومً ؾبُهخه
بلخاق الػغع بالؿاخل ؤو اإلاىافو اإلاغجبؿت بهٌ ،هظع ضاخب الؿفُىت ؤو الؿاثغة ؤو آلالُت ؤو اللانضة الهاثمت باجساط ول الخضابحر الالػمت لىغو خض لهظه
ألازؿاع. « .
 - 2اللاهىن عكم  12-05اإلااعر في  04ؤوث  ،2005واإلاهضٌ باللاهىن عكم  03 -08اإلااعر في ً 23ىاًغ .2008
 - 3مىهت ملالحي وؾلُم خمُضاوي ،اإلاغحو الؿابم ،ص . 166
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الخضابحر الػغوعٍت إلػالت ألازؿاع ،وإطا لم ًمخشل اإلاؿخغل بخلً اإلاهلت املخضص ًىكف ؾحر اإلايشإة ،بلى خحن جىفُظ الشغوؽ
اإلافغوغت مو اجساط الخضابحر اإلااكخت بما فيها التي جػمً صفو مؿخدلاث اإلاؿخسضمحن مهما وان هىنها.

1

ومً الخؿبُلاث ؤًػا ما هطذ نلُه اإلااصة  48مً اللاهىن  19-01اإلاخهلم بدؿُحر الىف ـ ـ ـاًاث ومغاكبتهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وإػالته ـ ـ ـ ـا،
خُث ؤهه نىضما ٌشيل اؾخغالٌ ميشإة مهالجت الىفاًاث ؤزؿاعا ؤو نىاكب ؾلبُت طاث زؿىعة نلى الصخت الهمىمُت
و/ؤو نلى البِئت ،جإمغ الؿلؿت ؤلاصاعٍت املخخطت اإلاؿخغل باجساط ؤلاحغاءاث الػغوعٍت فىعا إلضالح هظه ألاوغام ،وفي
خالت نضم امخشاٌ اإلاهني ،جخسظ الؿلؿت اإلاظوىعة جللاثُا ؤلاحغاءاث الخدفكُت الػغوعٍت نلى خؿاب اإلاؿاوٌ و/ؤو جىكف
ول اليشاؽ املجغم ؤو حؼء مىه .
-4

2

جزاء سحب الترخيص إلاداسي.

ٌهض سخب ؤو بلغاء الترزُظ ؤشض ؤهىام الجؼاءاث ؤلاصاعٍت كؿاوة وؤهثرها غغاوة نلى اإلاشغوناث اإلادؿببت في
بخضار الخلىر ،ومشلما جخمخو ؤلاصاعة بؿلؿت جلضًغٍت في مىذ الترازُظ ؤلاصاعٍت ،فةنها لها الخم بةلغائها ،ولىً غالبا ما
جيىن شغوؽ مىذ الترازُظ ؤلاصاعٍت وإلغائها مدضصة ؾلفا مً كبل اإلاشغم ،وهظا ما ًجهل ؾلؿت ؤلاصاعة ملُضة في مىذ
الترازُظ ؤلاصاعٍت ؤو حجبها ؤو عفػها ؤهثر مما جيىن جلضًغٍت.
أ -املقصىد بسحب الترخيص
ٌهغف بإهه ججغٍض لللغاع مً كىجه اللاهىهُت باليؿبت للماض ي واإلاؿخلبل بىاؾؿت الؿلؿت ؤلاصاعٍت املخخطت.
بمهنى بنهاء وإنضام آلازاع اللاهىهُت لللغاعاث ؤلاصاعٍت بإزغ عحعي وإنها لم جىحض بؾالكا.

3

4

وهكغا ألهمُت الترزُظ وزؿىعجه فةن اللاهىن ًدضص له خاالث ؤلالغاء هما ًدضص لها شغوؽ مىدها ،وناصة ما جغجىؼ
ؤؾباب بلغاء جغازُظ اإلاشغوناث ؤو املخاٌ الهامت في ألامىع آلاجُت:
 بطا ؤضبذ في اؾخمغاع حشغُل اإلاشغوم زؿغ صاهم نلى ألامً الهام ؤو الصخت الهامت ؤو البِئت ًخهظع جضاعهه. بطا ؤضبذ اإلاشغوم غحر مؿخىف لالشتراؾاث ألاؾاؾُت الىاحب جىافغها فُه ،وهشحر مً هظه الاشتراؾاث ًخهلمبدماًت البِئت.
 بطا جىكف الهمل باإلاشغوم ألهثر مً مضة مهُىت ًدضصها اللاهىن ،بط ال مدل لبلاء الترزُظ مو وكف الهمل ،هماؤن طلً ًدفؼ ؤصخاب اإلاشغوناث نلى اؾخمغاع حشغُلها ونضم وكفها.
 -بطا ضضع خىم نهاجي بةغالق اإلاشغوم نهاثُا ؤو بةػالخه.

5

ب -جؿبُلاث ؤؾلىب سخب الترزُظ في مجاٌ خماًت البِئت .
- 1بىكغؽ عبُهت ،فهالُت الػبـ ؤلاصاعي في جدلُم ألامً البُئي في الدشغَو الجؼاثغي ،ملاٌ ميشىع في مجلت ألاواصًمُت للضعاؾاث الاحخمانُت وؤلاوؿاهُت،
كؿم الهلىم الاكخطاصًت واللاهىهُت ،حامهت الشلف ،الهضص  ،20حىان  ،2018ص . 248
 - 2اللغاع عكم عكم  756اإلااعر في  12حىان  2019اإلاخػمً غلم اإلااؾؿت اإلاطىفت مً الضعحت الشاهُت مظبذ الضحاج للؿُض ب/ي ،والًت كاإلات ،خُث
ؤهه مىدذ عزطت اؾخغالٌ مخهللت باإلااؾؿت اإلاطىفت مً الضعحت الشاهُت مظبذ صواحً للؿُض اإلاظوىع وفم كغاع والجي عكم  3172اإلااعر في 03
 .2017/12/مشاع بلُه ،ص .وفاء نؼ الضًً ،اإلاغحو الؿابم ،ص .209
- 3ماحض عاغب الخلى ،اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،اللاهغة ،مطغ ،1994 ،ص . 549
 - 4نماع نىابضي ،هكغٍت اللغاعاث ؤلاصاعٍت بحن نلم ؤلاصاعة واللاهىن ؤلاصاعي ،صاع هىمت ،الجؼاثغ ،2005 ،ص . 170
 - 5ماحض عاغب الخلى  ،كاهىن خماًت البِئت في غىء الشغَهت ؤلاؾالمُت ،صاع الهغبُت لليشغ والخىػَو ،2000 ،ص .151

املجلض -09الهضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

225

ISSN: 2352-9806
l

اجلزاء اإلداري كآليت حلمبيت البيئت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

محزة وهبة/ـــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ

ًجض ؤؾلىب سخب الترزُظ ؤو بلغاءه جؿبُلاث نضًضة في اللىاهحن اإلاخهللت بدماًت البِئت هظهغ منها:
في مجال خماًت املىاسد املائيت هظ اإلاشغم الجؼاثغي في اإلااصة  02/11مً اإلاغؾىم الخىفُظي  160 -93اإلاخهلم
ً
بدىكُم الىفاًاث الطانُت 1نلى ؤهه في خالت نضم اجساط الخضابحر التي ججهل الخطغٍف مؿابلا إلاػمىن الغزطت بهض بهظاع
الىالي املخخظ لطاخب الشإن في طلً ،فةهه ًخهغع بلى سخب الترزُظ.
وهظلً ما ًخهلم ألامغ بسخب عزظ البىاء وإلغائها ،هما ًىحض كغاع بالهضم صون جغزُظ وهظا في خالت بطا ما وان
ؾُاصي بلى اإلاؿاؽ باملخُـ والبِئت واإلاىكغ الجمالي والخيؿُم الهمغاوي 2،و جغفؼ ول عزطت للبىاء بط وان هىان مؿاؽ
باإلاؿاخاث الخػغاء ،ؤو جضمحر وجسغٍب للغؿاء الىباحي.

3

ومً الخطبيقاث القظائيت نلى طلً ،اللغاع الطاصع نً مجلـ الضولت بخاعٍش  ،42011/09/29بن ؤلابلاء نلى
اإلاؿاخاث الخػغاء هى جيؿُم بُئي خػاعي ؤضبذ مؿلبا كاهىهُا واحب الخؿبُم ألحل اليؿم الهمغاوي  .بظلً جغفؼ
عزطت البىاء.
و بطا واهذ البىاءاث مً ؾبُهتها ؤن جمـ بالؿالمت ؤو باألمً الهمىمي مً حغاء مىكهها ؤو حجمه ـ ـا ؤو اؾخهماله ـ ـ ـا،
ًمىً عفؼ عزطت البىاء ؤو مىدها شغٍؿت اخترام ألاخيام الخاضت الىاعصة في اللىاهحن والخىكُماث اإلاهمىٌ بها 5،ؤو هضم
هضم البىاء بطا وان مسالفا ملخؿؿاث الغزطت اإلامىىخت في ألاضل.
وكض ؤكغ مجلـ الضولت بخاعٍش  62010/02/25نلى طلً ؤهه جلغئ ول عزطت بىاء بطا ما واهذ البىاءاث اإلااؾت باألمً
والهضوء الهام جيىن مدل عفؼ للغزطت ؤو هضم في خاٌ ججاوػ الغزطت اإلاهؿاة مً اإلاطالح الخاضت واإلايلفت بها.
 وؤًػا باليؿبت للبىاء ؤو التهُئت اإلالغعة في ؤعغُت مهغغت لألزؿاع الؿبُهُت مشل :الفُػاهاث والاهجغاف والؼالػٌ. -هظلً بطا واهذ البىاًاث هكغا إلاىكهها ًمىً ؤن جخهغع ألغغاع زؿحرة ًدؿبب فيها الطجُج نلى الخطىص.

7

8

 - 1جظ اإلااصة  11فلغة مً اإلاغؾىم الخىفُظي اإلاخهلم بدىكُم الىفاًاث الطىانُت نلى ؤهه »:وفي هظه الخالت ٌهلً الىػٍغ اإلايلف بالبِئت نً سخب عزطت
الخطغٍف ،بىاء نلى جلغٍغ الىالي ،وطلً صون اإلاؿاؽ باإلاخابهت اللػاثُت اإلاىطىص نليها في الدشغَو اإلاهمىٌ به . « .اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  160 -93ماعر
في ً 10ىلُى  ،1993اإلاخهلم بدىكُم الىفاًاث الطىانُت الؿاثلت ،ج ،ع ،نضص .46
 - 2وفاء نؼالضًً ،وهاب خمؼة ،آلُاث الترزُظ ؤلاصاعي وإصاة لخماًت البِئت ( عزطت البىاء همىصحا ) ،مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت ،مجلت صولُت ،جطضعها
حامهت كؿىؿُىت  ،1املجلض  ،31الهضص  ،3صٌؿمبر  ،2020ص . 428
 - 3هطذ اإلااصة  16مً اللاهىن  06-07اإلااعر في  13ماي  ،2007اإلاخهلم بدؿُحر اإلاؿاخاث الخػغاء وخماًتها وجىمُتها ،حغٍضة عؾمُت نضص  ،31الطاصعة في
 13ماي  2007نلى ؤهه :جغفؼ ول عزطت للبىاء ،بطا لم ًىً ؤلابلاء نلى اإلاؿاخاث الخػغاء مػمىها ،وإطا ؤصي بهجاػ اإلاشغوم بلى جضمحر الغؿاء الىباحي .
 - 4كغاع مجلـ الضولت اإلااعر في  ،2011/09/29نً الغغفت الشالشت ،ملف عكم  ،064847فهغؽ عكم ( 429غحر ميشىع).
 - 5هطذ اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىفُظي  ،175-91اإلااعر في  28ماي  ،1991املخضص لللىانض الهامت للتهُئت والخهمحر ،حغٍضة عؾمُت نضص  ،26الطاصعة في
في  01حىان  ،1991نلى ؤهه :بطا واهذ البىاءاث مً ؾبُهتها ؤن جمـ بالؿالمت ؤو باألمً الهمىمي مً حغاء مىكهها ؤو حجمها ؤو اؾخهمالهاً ،مىً عفؼ
عزطت البىاء ؤو عزطت ججؼثت ألاعع مً ؤحل البىاء ؤو مىده شغٍؿت اخترام ألاخيام الخاضت الىاعصة في اللىاهحن والخىكُماث اإلاهمىٌ بها .
 - 6كغاع مجلـ الضولت اإلااعر في  ،2010/02/25نً الغغفت الشالشت ،ملف عكم  ،050169فهغؽ عكم ( 226غحر ميشىع).
 - 7هطذ اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىفُظي  175-91نلى ؤهه :بطا وان البىاء ؤو التهُئت ملغعة في ؤعغُت مهغغت لألزؿاع الؿبُهُت مشل الفُػاهاث
والاهجغاف واهسفاع التربت واهؼالكها والؼلؼاٌ والجغفً ،مىً عفؼ عزطت البىاء ؤو الخجؼثت ؤو مىدها بالشغوؽ الخاضت التي جخؿلبها اللىاهحن
والخىكُماث اإلاهمىٌ بها .
 - 8هطذ اإلااصة  04مً اإلاغؾىم  175-91نلى ؤهه :بطا واهذ البىاءاث هكغا إلاىكهها ًمىً ؤن جخهغع ألغغاع زؿحرة ًدؿبب فيها الطجُج نلى الخطىص،
ًمىً عفؼ عزطت البىاء ؤو مىدها مو مغاناة ألاخيام الخاضت الىاعصة في اللىاهحن والخىكُماث اإلاهمىٌ بها .
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و مً الخطبيقاث أًظا ما هطذ نلُه اإلااصة  87مً كاهىن اإلاُاه  112-05والتي كػذ بإهه في خالت نضم مغاناة
ضاخب الغزطت لالمخُاػ اؾخهماٌ اإلاىاعص اإلااثُت للشغوؽ اإلاىطىص نليها كاهىها جلغى هظه الغزطت ؤو الامخُاػ.
-5

الشسم غلى الثلىث:

ٌهخبر الغؾم نلى الخلىر ؤو ما ٌهغف بالجباًت البُئُت ،آلُت خضًشت في ًض ؾلؿت الػبـ ؤلاصاعي في خالت ججاوػ
اإلايشإة ؤو اإلاؿخغل ومؿاؾها بالبِئت نً ؾغٍم الخلىر الطىاعي ،هظه آلالُت لها ؾابو مالي حؿاهم مً حهت في ؤلاًغاصاث
الهامت ،وناصة ما جيىن نلى شيل عؾىم مالُت نلى اإلاىاص اإلالىزت ،وجلىم هظه الجباًت نلى نىطغ مبضؤ اإلالىر الضافو.
خُث قهغ مبضؤ اإلالىر الضافو ألوٌ مغة ؾىت  ،1972وفلا لخىضُاث مىكمت الخهاون الاكخطاصي والخىمُت ألاوعوبُت،
وٍلخض ي فلؿفت هظا اإلابضؤ جدمُل ول مً حؿبب بطىعة مباشغة ؤو غحر مباشغة في بخضار غغع للبِئت ،ؤو ؤهه ًسلم قغفا
جاصي بلى هظا الػغع 2.وصوهما جللي بناهاث لهظا الغغع.

3

وزم جىغَؿه بطفت فهلُت غمً اإلابضؤ الؿاصؽ نشغ ب ـ ـ ـ عٍى صي حاهحرو اإلاىهلض بشإن البِئت والخىمُت ؾىت ،1992
خُث هطذ نلى ؤههً :يبغي ؤن حؿعى الؿلؿاث الىؾىُت بلى حصجُو اؾدُهاب الخيالُف البُئُت صازلُا ،واؾخسضام
ألاصواث الاكخطاصًت ،آزظة في الخؿبان الىهج اللاض ي بإن ًيىن اإلاؿاوٌ نً الخلىر هى الظي ًخدمل ،مً خُث اإلابضؤ،
جيلفت الخلىر ،مو بًالء اإلاغاناة الىاحبت للطالح الهام ،وصون ؤلازالٌ بالخجاعة و الاؾدشماع الضولُحن .

4

وججلى هظا اإلابضؤ لضي اإلاشغم الجؼاثغي غمً اإلااصة  03مً كاهىن  10/03خماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت،
خُث هطذ نلى ؤهه ً »:خإؾـ هظا اللاهىن نلى اإلاباصت الهامت آلاجُت ... :
 مبضؤ اإلالىر الضافو ،الظي ًخدمل بملخػاه ول شخظ ًدؿبب وشاؾه ؤو ًمىً ؤن ًدؿبب في بلخاق الػغعبالبِئت ،هفلاث ول جضابحر الىكاًت مً الخلىر والخللُظ مىه وإناصة ألاماهً« .
ومىه ؤن اإلالىزحن للبِئت ًخدملىن وافت الخيالُف اإلاخهللت بةحغاءاث مىو وميافدت الخلىر التي جلغعها الؿلؿاث
الهامت ليي جكل البِئت في خالت ملبىلت ،وكض ًلخض ي بلؼام اإلالىر بالخهىٍؼ ؤو بػالت الػغع.

5

خاجمت:

1

 -وحاء في هظ اإلااصة  87مً كاهىن اإلاُاه  12/05نلى ؤهه »:جلغى الغزطت ؤو امخُاػ اؾخهماٌ اإلاىاعص اإلااثُت بضون حهىٍؼ ،بهض انظاع ًىحه لطاخب

الغزطت او الامخُاػ ،في خالت نضم مغاناة الشغوؽ والالتزاماث اإلاترجبت نلى ؤخيام هظا اللاهىن و اإلاىطىص الخىكُمُت اإلاخسظة لخؿبُله وهظا الغزطت ؤو
صفتر الشغوؽ «  .اللاهىن عكم  12-05اإلااعر في  04ؤوث  ،2005واإلاهضٌ باللاهىن عكم  03 -08اإلااعر في ً 23ىاًغ .2008
2

-HANRI SMETS, Le Principe pollueur-payeur un principe économique érigé en principe de droit de
l’environnement ?,Revue Générale de Droit International Public ,n° 02,T 97,édition Pédone ,paris,France,1 er
juin 1993,p 355 .
3
- BRAHIM BELHOUT, libre propos sur les principes fondamentaux du droit internationale de
l’environnement, revue idara, volume 18, n01, 2008, p56.

- 4جلغٍغ ألامم اإلاخدضة اإلاهني بالبِئت والخىمُت ،عٍى صي حاهحرو ،مً  03بلى  14حىان  ،1992املجلض ألاوٌ ،اللغاعاث التي اجسظها اإلااجمغ ،ميشىعاث ألامم
اإلاخدضة ،هُىٍىعن ،1993 ،ص . 05
- 5ؤشغف نغفاث ؤبى حجاػة ،مبضؤ اإلالىر ًضفو ،صاع النهػت الهغبُت ،اللاهغة ،مطغ ،2006 ،ص  .16وفاء نؼ الضًً ،اإلاغحو الؿابم ،ص .220
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بهض صعاؾدىا إلاىغىم الجؼاءاث ؤلاصاعٍت اإلاؿبلت لخماًت البِئت في الدشغَو الجؼاثغي ،هجض اإلاشغم كض ؤنؿى ؾلؿاث
وضالخُاث واؾهت لإلصاعة بما كض ًخهلم بمجاٌ الػبـ ؤلاصاعي البُئي ،مً جؿبُم الدشغَهاث البُئُت وعصم املخالفحن لها
بن جؿلب ألامغ طلً ،ومً زالٌ هظا البدث جىضلىا بلى الىخاثج الخالُت وبهؼ اإلالترخاث.
 -1الىخائج:
 لإلصاعة ضالخُاث واؾهت و وؾاثل مخهضصة حؿخهحن بها في مجاٌ خماًت البِئت ،وإما ؤن جيىن وؾاثل وكاثُت ،ؤو وؾُلتعصنُت.
 ومً الىؾاثل الىكاثُت ،خُث جخمشل في ؤلالؼام والخكغ والترزُظ وهكام الخلاعٍغ وهكام مضي الخإزحر، ومً وؾاثل عصنُت جخمشل في ؤلاهظاع والخىبُه والغلم اإلااكذ وسخب الترزُظ والغغامت اإلاالُت، هما ؤكغث الدشغَهاث الخضًشت لخماًت البِئت حؼاءاث مالُت بىاءا نلى مبضؤ اإلالىر الضافو نباعة نً الغؾم مً احلالخهىٍؼ نلى اإلاؿاؽ بالبِئت ،ؤو مؿالبت الضولت للملىزُحن بةػالت الػغع.
 -2املقترخاث:
 ًجب حمو اللىاهحن واإلاغاؾُم اإلاخهللت بدماًت في مىكىمت حشغَهُت واخضة وشاملت ليافت نىاضغ البِئت ،وبظلًٌؿهل الهمل نلى ؤلاصاعة في مجاٌ الػبـ وجىكُو الجؼاء
 جيىًٍ كػاة مخسططحن في مجاٌ خماًت البِئت. -بمياهُت عفو كُمت الغؾم مً ؤحل الخهىٍؼ نلى الخلىر للُمت جيالُف الخلُلُت لغفو الخلىر ،والػغع.

قائمت املشاجؼ:
أوال :املشاجؼ باللغت الػشبيت
 -1الكخب:
 ص .بؾمانُل هجم الظًً ػهيي ،اللاهىن ؤلاصاعي البُئي ،ميشىعاث الخلبي الخلىكُت.2012 ، ص .ؤشغف نغفاث ؤبى حجاػة ،مبضؤ اإلالىر ًضفو ،صاع النهػت الهغبُت ،اللاهغة ،مطغ.2006 ، ص .ؤشغف هالٌ ،حغاثم البِئت بحن الىكغٍت والخؿبُم ،مىخبت آلاصاب ،اللاهغة ،مطغ.2004 ، ص .خمضي ضالح ،ؤلاصاعة البُئُت ،اإلاباصت و اإلاماعؾاث ،اإلاىكمت الهغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،اللاهغة  ،مطغ.2003 ، ص .زالض مطؿفى كاؾم ،بصاعة البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت في قل الهىإلات اإلاهاضغة ،الجامهت الجضًضة ،مطغ.2007 ،ص . -ناعف ضالح مسلف ،ؤلاصاعة البُئُت ،الخماًت ؤلاصاعٍت للبِئت ،صاع الُاػوعي الهلمُت لليشغ والخىػَو ،نمان ،ألاعصن،
.2007
 ص .نماع نىابضي ،هكغٍت اللغاعاث ؤلاصاعٍت بحن نلم ؤلاصاعة واللاهىن ؤلاصاعي ،صاع هىمت ،الجؼاثغ.2005 ، ص .ماحض عاغب الخلى  ،كاهىن خماًت البِئت في غىء الشغَهت ؤلاؾالمُت ،صاع الهغبُت لليشغ والخىػَو.2000 ، ص .ماحض عاغب الخلى ،اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،اللاهغة ،مطغ.1994 ، ص .ماحض عاغب الخلى ،كاهىن خماًت البِئت في غا الشغَهت ،صاع الجامهت الجضًضة  ،ؤلاؾىىضعٍت  ،مطغ ،2007املجلض -09الهضص -01الؿىت2022
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 ص .دمحم باهي ؤبى ًىوـ ،الغكابت اللػاثُت نلى شغنُت الجؼاءاث ؤلاصاعٍت الهامت ،صاع الجامهت ،ؤلاؾىىضعٍت ،مطغ،.2002
 ص .مدمىص ؾامي الشىا ،اللاهىن ؤلاصاعي الجىاجي ( قاهغة الخض مً الهلاب)  ،صاع النهػت الهغبُت ،اللاهغة ،بضون ؾىتوشغ.
 ص .مطؿفي ػٍض ؤبى فهمي ،اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع اإلاهغفت ،ؤلاؾىىضعٍت  ،مطغ ،الجؼء الشاوي .1990 ، ص .فغج ضالح الهغَش،حغاثم جلىر البِئت ،صعاؾت ملاعهت،اإلااؾؿت الفىُت للؿبانت واليشغ ،الؿبهتألاولى،اللاهغة،المطغ .1998،
 -2املجالث:
 ؤوؿُغت فُطل ،الىكام اللاهىوي للجؼاءاث ؤلاصاعٍت في الجؼاثغ ،ملاٌ ميشىع في مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت ،حامهت دمحمزُػغ ،بؿىغة ،الجؼاثغ ،الهضص  ،16ماعؽ . 2009
 الشُش ؾهُضي،آلُاث خماًت البِئت في الدشغَو الجؼاثغي،ملاٌ ميشىع في مجلت اللاهىن الجؼاثغي،الهضص  ،16لؿىت2010
 بىعاؽ نبض اللاصع ،بىنبض هللا فغٍض ،الجؼاء ؤلاصاعي واكو ًبدث نً شغنُخه ،مجلت البدىر في الخلىق والهلىمالؿُاؾُت ،املجلض  ،3الهضص  .1حامهت جُاعث.2016 ،
 بىنىم ؾمحر ،آلُاث الػبـ ؤلاصاعي البُئي في الجؼاثغ ،ؤي فهالُت في خماًت البِئت؟ ،مجلت البدىر الهلمُت فيالدشغَهاث البُئُت ،املجلض  ،5الهضص  ،2حامهت ابً زلضون ،جُاعث ،حىان .2018
 بىكغؽ عبُهت ،فهالُت الػبـ ؤلاصاعي في جدلُم ألامً البُئي في الدشغَو الجؼاثغي ،ملاٌ ميشىع في مجلت الياصًمُتللضعاؾاث الاحخمانُت وؤلاوؿاهُت ،كؿم الهلىم الاكخطاصًت واللاهىهُت ،حامهت الشلف ،الهضص  ،20حىان .2018
 نبض الهالي خاخت ،ؤماٌ ٌهِش جمام ،الغكابت نلى جىاؾب اللغاع ؤلاصاعي ومدله في صنىي ؤلالغاء ،مجلت اإلاىخضياللاهىوي ،كؿم الىفاءة اإلاهىُت للمداماة ،ولُت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت دمحم زُػغ ،بؿىغة ،الجؼاثغ ،الهضص
الخامـ ،ماعؽ .2008
 مىهت ملالحي وؾلُم خمُضاوي ،الػبـ ؤلاصاعي البُئي ،مجلت الضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض  ،5الهضص ،2حامهت نماع زلُجي ألاغىاؽ ،الجؼاثغ ،حىان .2019
 وفاء نؼالضًً ،وهاب خمؼة ،آلُاث الترزُظ ؤلاصاعي وإصاة لخماًت البِئت ( عزطت البىاء همىصحا ) ،مجلت الهلىمؤلاوؿاهُت ،مجلت صولُت ،جطضعها حامهت كؿىؿُىت  ،1املجلض  ،31الهضص  ،3صٌؿمبر .2020
 -3الشسائل الػلميت:
 ؤمُىت عٍداوي ،الخماًت ؤلاصاعٍت للبِئت في الجؼاثغ ،عؾالت صهخىعاه ،ولُت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت بؿىغة،.2016/2015
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 هماٌ مهُفي ،آلُاث الػبـ ؤلاصاعي لخماًت البِئت في الدشغَو الجؼاثغي ،عؾالت ماحؿخحر ،حامهت باجىت.2011 ،-

وفاء نؼ الضًً ،الػبـ ؤلاصاعي لخماًت البِئت في الدشغَو الجؼاثغي ،عؾالت صهخىعاه ،حامهت ؤم البىاقي،

.2021/2020

 -4القىاهين:
 اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،442-20اإلااعر في  30صٌؿمبر ً ،2020خهلم بةضضاع الخهضًل الضؾخىعي ،اإلاطاصق نلُه فياؾخفخاء ؤوٌ هىفمبر ؾىت ،2020في الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاؾُت الشهبُت ،حغٍضة عؾمُت نضص
 ،82الطاصعة في  30صٌؿمبر. 2020
 اللاهىن عكم ، 06-07اإلااعر في  13ماي  ،2007اإلاخهلم بدؿُحر اإلاؿاخاث الخػغاء وخماًتها وجىمُتها ،حغٍضة عؾمُتنضص  ،31الطاصعة في  13ماي .2007
 اللاهىن عكم  ،10 -03اإلااعر في ً 19ىلُى ً ،2003خهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،حغٍضة عؾمُتنضص  ،43الطاصعة ب ً 20ىلُى .2003
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  160 -93ماعر في ً 10ىلُى  ،1993اإلاخهلم بدىكُم الىفاًاث الطىانُت الؿاثلت ،ج ،ع ،نضص.46
 اإلاغؾىم الخىفُظي  ،175-91اإلااعر في  28ماي  ،1991املخضص لللىانض الهامت للتهُئت والخهمحر ،حغٍضة عؾمُت نضص ،26الطاصعة في  01حىان .1991
 -5ألاخكام والقشاساث
 كغاع مجلـ الضولت اإلااعر في  ،2010/02/25نً الغغفت الشالشت ،ملف عكم  ،050169فهغؽ عكم ( 226غحر ميشىع). كغاع مجلـ الضولت اإلااعر في  ،2011/09/29نً الغغفت الشالشت ،ملف عكم  ،064847فهغؽ عكم ( 429غحر ميشىع).C.Const, N° 82-155 Dc du 30 déc 1982, Rec, 88, L.Favoreu, R.D.P, 1983, P 133.
C.Const N° 84-181 Dc Des 10-11 octg 1984, préc.

-

 -6الخقاسٍشالذوليت:
 جلغٍغ ألامم اإلاخدضة اإلاهني بالبِئت والخىمُت ،عٍى صي حاهحرو ،مً  03بلى  14حىان  ،1992املجلض ألاوٌ ،اللغاعاث التياجسظها اإلااجمغ ،ميشىعاث ألامم اإلاخدضة ،هُىٍىعن.1993 ،
-1

القىاميس:

 ابً مىكىع ،لؿان الهغب  ،املجلض ألاوٌ  ،صاع ضاصع  ،بحروث  ،صون ؾىت وشغ. دمحم ابً ؤبي بىغ الغاػي ،مسخاع الصخاح  ،مىخبت لبىان  ،بحروث. 1995 ،homes,
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مصؤولية مىظف إلادارة عن عذم ثىفيذ ألاحيام اللضائية الصادرة عن اللضاء إلاداري
Responsibility of the employee refraining from implementing judicial rulings
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:ملخص
ًئن الغغع مً هظه الضعاؾت هى جلضًم وضف جدلُلي خىٌ مضي مؿإولُت مىقف اإلاغفم العام حغاء الامخىاع ع
 وطلً مً زالٌ حؿلُـ الػىء على أهم عىاضغ هظه،جىفُظ ألاخيام واللغاعاث ؤلاصاعٍت الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي
 خُث ال ًلخطغ صوع اللػاء في الضولت الخضًثت على مجغص ئضضاع خىم أو كغاع ًإهض أخلُت ضاخب،اإلاؿإولُت وأهىاعها
. بل ًمخض لِشمل عملُت الخىفُظ ال ؾُما أمام حجُت الش يء اإلالط ي فُه،الخم
ٌ ال ؾُما الخلى،وكض زلطذ الضعاؾت ئلى ئبغاػ أهم الىخاةج والخىضُاث اإلاخىضل اليها في مجاٌ صعاؾت اإلاىغىع
. ومً زم الخض مىه،اإلالترخت لهظا الامخىاع
. اإلاؿإولُت؛ اإلاىقف العمىمي؛ جىفُظ الخىم اللػاتي؛ اللػاء ؤلاصاعي:اليلمات املفحاحية
Abstract:
The purpose of this study is to provide an analytical description about the extent of the
public utility employee’s responsibility as a result of refraining from implementing
administrative judgments issued by the administrative judiciary, by highlighting the most
important elements and types of this responsibility, as the role of the judiciary in the modern
state is not limited to just issuing A judgment confirming the eligibility of the right holder, but
rather extends to the implementation process, especially in the presence of the authority of the
thing decided.
The study concluded by highlighting the most important results and recommendations
reached in the field of study of the subject, especially the proposed solutions to this refrain,
and then limit it.
Keywords :Responsibility; the public official; the implementation of the judicial ruling;
the administrative judiciary.
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ملذمة:
ئن امخىاع ؤلاصاعة عً جىفُظ ألاخيام اللػاةُت ؤلاصاعٍت الطاصعة في مىاحهتها ،ال ًلخطغ فلـ على الػغع الظي
ًلخله هظا الامخىاع في خم الؿغف املخيىم له ،والظي ًيىن في مىاحهت ؤلاصاعة ،بل ًمخض لِشمل أًػا اإلاؿاؽ بؿُاصة
وهُبت اللػاء عمىما وؤلاصاعي على وحه الخطىص ،وهظا مً شأهه أن ًلىع خلىق ألافغاص وخغٍاتهم ألاؾاؾُت بىضفه
اإلاالط آلامً لهم مً حعؿف ؤلاصاعة .لظا وان ال بض مً زالٌ البدث ئًجاص الىؾاةل والخلىٌ الالػمت للخطضي لهظا الامخىاع.
ئن ئشيالُت جىفُظ ألاوامغ وألاخيام واللغاعاث اللػاةُت الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي ( مداهم ئصاعٍت ،مجلـ
الضولت)ٌ ،عض مً أهم الطعىباث التي جىاحه مىغىع الخىفُظ غض ؤلاصاعة ،فاللاهىن العػىي عكم  01/98اإلاخعلم
بازخطاضاث مجلـ الضولت وجىكُمه وعمله ،وهظا اللاهىن  02/98اإلاخعلم باملخاهم ؤلاصاعٍت ،ال ًدمالن في ؾُاتهما
كىاعض زاضت بدىفُظ ألاخيام اللػاةُت ،وبملاعهت بؿُؿت مع كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت اإلالػى ،فان اإلاشغع الجؼاةغي أشاع
ئلى ئحغاءاث جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت الطاصعة في مىاحهت ؤلاصاعة في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت ،ئط هجضه كض هظ
في مىاصه مً  341ئلى  471على كىاعض وإحغاءاث الخىفُظ ،وهظا ما أهضجه اإلااصة  40مً اللاهىن العػىي عكم 01/98
اإلاخعلم بمجلـ الضولت واإلااصة  168مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت ،وأزػعذ الغغف ؤلاصاعٍت لخؿبُله ،وهظا اإلااصة الثاهية
مً اللاهىن  02/98اإلاخعلم باملخاهم ؤلاصاعٍت ،لىً ًبلى ؤلاشياٌ اإلاؿغوح في هُفُت جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت
ؤلاصاعٍت مما ًجعلها مدؿمت باللطىع ،وهظا ما خاوٌ جضاعهه اإلاشغع بؿىه كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت  09/08مً
زالٌ اإلاىاص ، 980 ،979 ،978 :خُث ٌؿدشف مً زالٌ هظه اإلاىاص مىذ اللاض ي ؤلاصاعي ؾلؿت جىحُه ألاوامغ كطض
جىفُظ ألاخيام واللغاعاث ؤلاصاعٍت بطىعة أهثر فاعلُت.
وهكغا إلاا ًمثله مىغىع جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت الخاةؼة لدجُت الش يء اإلالط ي فُه مً أهمُت ،على
اعخباع اهه ًمثل مبضأ مً مباصب اللاهىن التي ًجب الخلُض بها واخترامها ،فان مسالفخه حؿخىحب جىكُع الجؼاء اإلاىاؾب
ؾىاء وان مضهُا أو حؼاةُا ،ومً هظا اإلاىؿلم فان اللاهىن أوحض هكام اإلاؿإولُت بمسخلف أهماؾها خؿب صعحت هىع الخؿأ
اإلاغجىب مً ؾغف ؤلاصاعة أو اإلاىقف اإلايلف بعملُت الخىفُظ ،وٍغجب على طلً آزاع على مؿخىي الدشغَع الجؼاةغي.
ومهما واهذ ألاؾباب اإلاإصًت ئلى امخىاع اإلاىقف عً جىفُظ أخيام اللػاء ؤلاصاعي ،فان ألامغ ًخؿلب البدث كطض
الىضىٌ ئلى معغفت شاملت وإخاؾت واملت باإلاىغىع وعضض ألهم الىخاةج ،مً زالٌ ؤلاحابت على ؤلاشيالُت الخالُت:
ئلى أي مضي ًمىً مؿاءلت اإلاىقف العمىمي اإلامخىع عً جىفُظ ألاخيام واللغاعاث الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي ؟
وٍخفغع عً هظه ؤلاشيالُت الغةِؿت ؾإالحن فغعُحن:
ألاوٌ خىٌ أؾاؽ مؿإولُت مىقف ؤلاصاعة عً عضم الخىفُظ؟
أما الثاوي فُخمثل في أهم أهىاع اإلاؿإولُت عً عضم جىفُظ أخيام اللػاء ؤلاصاعي؟
ولإلحابت على ؤلاشيالُت الؿابلت ،واهؿالكا مً ؾبُعت الضعاؾت وأهضافها فلض اعخمضث في البدث ،على اإلاىهج
الىضفي للىطىص اللاهىهُت بأصاة الخدلُل ،وطلً بغغع الىضىٌ ئلى مػمىن وحىهغ اإلاىغىع وإبغاػ أهم الىخاةج
اإلاخىضل ئليها في ؾبُل الخطضي المخىاع ؤلاصاعة عً جىفُظ أخيام اللػاء ؤلاصاعي ،وطلً مً زالٌ الخلؿُم الظي جم
اعخماصه في البدث ،الظي كؿم ئلى مبدثحن؛
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اإلابدث ألاوٌ :أؾاؽ اإلاؿإولُت اإلاترجبت عً عضم جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت.
اإلابدث الثاوي :أهىاع اإلاؿإولُت اإلاترجبت عً عضم جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت.

املبحث ألاول :أشاس املصؤولية املترثبة عن عذم ثىفيذ ألاحيام واللزارات اللضائية إلادارية.
ًفغع اإلابضأ العام عل ؤلاصاعة  -عً ؾغٍم ممثليها -التزام بػغوعة جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت ،ئط أن الامخىاع
عً جىفُظها كض ًيىن بخىافغ عىطغ الخؿأ الظي ٌشيل بظلً مسالفت ضاعزت لللاهىن ،وإزالٌ زؿحر باإلاطلخت العامت
ًخعظع جضاعهه ،وفي هظه الخالت جخدمل ؤلاصاعة اإلاؿإولُت عً ألاغغاع التي حؿخىحب اإلاؿاةلت والخعىٍؼ على أؾاؽ
الخؿأ ،لظا وان مً الالػم الخؿغق في هظا اإلابدث الى صعاؾت عىطغ الخؿأ اإلاؿخىحب للمؿإولُت ؤلاصاعٍت عً عضم جىفُظ
ألاخيام اللػاةُت.
امللطل ألاول :الخلطأ وأشاس ملصؤولية املىظف عن عذم الحىفيذ.
وهخىاول في هذا امللطل جعزيف الخلطأ ثم هحلطزق ألهىاعه وفم الىلاط الحالية:
الفزع ألاول :جعزيف الخلطأ.
ئن أغلب الدشغَعاث اإلالاعهت لم حعغف الخؿأ وجغهذ مهمت طلً للفله واللػاء ،وَعغف الخؿأ عمىما بأهه مسالفت
ألخيام وهطىص اللاهىن،التي جخمثل في أعماٌ ماصًت أو في جطغفاث كاهىهُت ،وجأزظ ضىعة أعماٌ ئًجابُت ،وجأحي على
هُئت جطغفاث ؾلبُت جيشأ عً عضم اللُام بما ًىحبه اللاهىن ). (1
أما على اإلاؿخىي الفلهي فلض عغفه فلهاء اللاهىن بخعاعٍف عضة أهمها حعغٍف الفلُه والياجب ماعؾالٌ بالهُىٌ" :
الخؿأ هى ئزالٌ بالتزام ؾابم ًأمغ اللاهىن باضالخه متى ؾبب غغع للغحر" )، (2
وكض أغاف الفلهاء لهظا الخعغٍف الخمُحز وؤلاصعان لضي املخل بااللتزام ،وجخلخظ واحباث والتزاماث اإلاىقف في
عضم الاعخضاء على أمىاٌ الىاؽ وأشخاضهم ،وعضم اؾخعماٌ وؾاةل الغش ،ئال أن الخؿأ هى طلً الفعل الػاع غحر
اإلاشغوع.
الفزع الثاوي :أهىاع الخلطأ.
جلىم اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت على زالزت أعوان؛ الخؿأ،الػغع ،والعالكت الؿببُت بحن الخؿأ والػغع ،لظلً وحب جدضًض
هىع وؾبُعت الخؿأ الظي ًيشأ وٍإؾـ مؿإولُت ؤلاصاعة عً أعماٌ مىقفيها وطلً على أؾاؽ الخؿأ الشخص ي وهظا على
أؾاؽ الخؿأ اإلاغفلي.
أوال :الخلطأ الشخص ي أشاس كيام مصؤولية املىظف.

)( 1ماحض عاغب الخلى ،اللػاء ؤلاصاعي ،ص ط ع ؽ ،صاع اإلاؿبىعاث الجامعُت ،مطغ ،ص ؽ ن ،ص .411
voir phlippe chrestia et frédéric monera ,droit public ,concour ,administratifs, panorama du droit "studyrama du droit " France 2006;p

)(2

282.
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لم ٌعخمض اإلاشغع الجؼاةغي في هطىضه على معُاع مدضص للخؿأ الشخص ي ،بل اهخفى في جدضًضه على طهغ الخاالث
التي ٌعخبر فيها الخؿأ شخص ي ،ولظلً جبلى مداوالث اإلاشغع غئُلت ملاعهت مع اإلاعاًحر التي كضمها الفله واللػاء.
وبالغحىع ئلى حعغٍف الخؿأ الشخص ي فهى الخؿأ الظي ًىشف عً العىن العمىمي وعً هِخه ،التي جبحن أن عمله
ًملُه هضف شخص ي غحر وقُفي بمعنى الخؿأ الظي ًبحن لىا العىن هلاةطه عىاؾفه وتهىعاجه)  ، (1و هى ما ٌعغف أًػا
بالخؿأ الظي ًيؿب ئلى اإلاىقف ،وَؿأٌ عىه شخطُا مً ماله الخاص ،وَعىص ازخطاص الفطل في صعىي الخعىٍؼ ئلى
املخاهم العاصًت وفم كىاعض اللاهىن اإلاضوي.
أما عً معاًحر جدضًض الخؿأ الشخص ي ،فهي جخفغع الى اإلاعاًحر الخالُت:
 -1معُاع ألاهىاء الشخطُت.
وَ عغف بىكغٍت ألاهىاء الشخطُت ،وٍيؿب هظا اإلاعُاع ئلى الفلُه (الفغٍغ) وٍؿلم علُه معُاع الجزواث الشخطُت أو
البىاعث الشخطُت ،ومإصي هظا اإلاعُاع ان الخؿأ ًيىن شخطُا ئطا وان الؿلىن الظي أجاه اإلاىقف أزىاء جأصًت وقُفخه
طو ؾابع شخص ي ،بمعنى آزغ أن اإلاىقف كض وكع في الخؿأ هدُجت لػعفه وإجباع لجزواجه وعضم جبطغ مىه). (2
وإطا واهذ هظه الىكغٍت جمخاػ بضعحت هبحرة مً الىغىح ،ئال أنها حاءث مسالفت ألخيام اللػاء ؤلاصاعي ،فلض عاب
عليها بأنها جلطغ الخؿأ اإلاىحب للمؿإولُت ؤلاصاعٍت على الخؿأ الظي ًغجىبه اإلاىقف العمىمي بدؿً هُت). (3
 -2معيارالهذف أو الغاية.
اعخمض حاهب مً الفله ؤلاصاعي ومنهم الفلُه (صوغي) على معُاع الغاًت أو الهضف ،وٍلطض مىه وختى هيىن أمام زؿأ
شخص ي ئطا وان اإلاىقف العمىمي ٌؿعى مً زالٌ ؾلىهه ئلى جدلُم أهضاف زاضت أو شخطُت ،أما ئطا جطغف مً أحل
جدلُم أغغاع الىقُفت هيىن أمام زؿأ مغفلي). (4
وكض وحهذ اهخلاصاث لهظا اإلاعُاع وعُب علُه البؿاؾت والؿهىلت اإلافغؾت ،ئط اهه ال ًخفم مع اللػاء ألهه ًِإصي ئلى
ئعفاء اإلاىقف مً اإلاؿإولُت في الخاالث التي ًيىن فيها زؿأه مؿتهضفا غغغا عاما ،هما ًطعب مً حهت أزغي جدضًض
معنى واضح ألغغاع الىقُفت.
 -3معيارالخلطأ الجصيم.
هاصي بهظا اإلاعُاع الفلُه (ححز) فهى ٌعخبر اإلاىقف مغجىبا لخؿأ شخص ي ولما وان الخؿأ حؿُماً ،طل ئلى خض
اعجياب حغٍمت جلع جدذ العلىباث الجؼاةُت ،بمعنى آزغ هيىن أمام زؿأ شخص ي ولما وان الخؿأ حؿُما.

)( 1لعشب مدفىف ،اإلاؿإولُت في اللاهىن ؤلاصاعي ،صطعؽ ،صًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت،الجؼاةغ ،1994،ص .47
) ( 2هضاء دمحم أمحن أبى الهىي ،مؿإولُت ؤلاصاعة بالخعىٍؼ عً اللغاعاث ؤلاصاعٍت غحر اإلاشغوعت ،عؾالت مىملت للخطىٌ عل اإلااحؿخحر في اللاهىن العام،
حامعت الشغق ألاوؾـ  ،2010،ص .63
)( 3وصاص عىَس ي ،اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت على أؾاؽ الخؿأ وأهم جؿبُلاتها في اللػاء ؤلاصاعي ،كؿم الخلىق ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت دمحم
زُػغ بؿىغة  ،2014/2013،ص .30
) ( 4فغٍض بً مشِش ،اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت غً أزؿاء اإلاىقف مظهغة مىملت لىُل شهاصة اإلااؾتر جسطظ كاهىن ئصاعي ولُت الخلىق ،حامعت دمحم زُػغ
بؿىغة  ،2014/2013ص.40
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هظا اإلاعُاع لم ٌؿلم بضوعه مً الىلض ،ئط أعخبر كػاء مجلـ الضولت الفغوس ي أزؿاء اكترفذ مً كبُل ألازؿاء
اإلاغفلُت واإلاغفم ملؼم بالخعىٍؼ عغم أنها بلغذ خضا مً الجؿامت اعخبرث فُه حغٍمت معاكب عليها كاهىها.
- 4معُاع الفطل عً الىقُفت.
ًيؿب هظا اإلاعُاع للفلُه هىريى ،خُث ٌعخبر الخطغف الطاصع عً اإلاىقف واإلاغجب غغعا للغحر زؿأ شخطُا ،ئطا
ما أمىً فطله عً التزاماجه وواحباجه الىقُفُت وزاعج مهامه) ، (1وٍيىن الخؿأ مىفطال اهفطاال ماصًا عً الىقُفت ئطا
قهغ الاهفطاٌ بشيل ملمىؽ ،وٍيىن طلً ئطا واهذ ملخػُاث الىقُفت العامت ال جخؿلب اللُام بمثل هظا العمل أضال،
أما الخؿأ اإلاىفطل عً ملخػُاث الىقُفت اهفطاال معىىٍا أو طهىُا ًىضعج غمً الىاحباث الىقُفُت وٍخطل بها اجطاال
ماصًا.
لم ٌؿلم هظا اإلاعُاع مً الىلض ومً الاهخلاصاث التي وحهذ ئلُه أهه ًغجب على هظا اإلاعُاع اؾدبعاص مؿإولُت اإلاىقف
الشخطُت في خاٌ ضضوع أزؿاء حؿُمت مىه ،وهى ًباشغ وقُفخه.
ثاهيا :الخلطأ املزفلي أشاس كيام مصؤولية املىظف.
بالغحىع ئلى كػُت بالهيى هجضها كض أؾؿذ للبضاًت الفعلُت لىكغٍت الخؿأ اإلاغفلي وأؾاؽ للمؿإولُت ؤلاصاعٍت.
وكض عغف (شابي) الخؿأ اإلاغفلي بلىله " :وشحر بعباعة أزؿاء مغفلُت ئلى جلً التي ال جلبل الفطل عً مماعؾت
الىقاةف ألازغي بطفتها أزؿاء شخطُت" ). (2
فالخؿأ اإلاغفلي أو اإلاطلحي هى الخؿأ الظي ًيؿب ئلى اإلاغفم طاجه بطغف الىكغ عً العاملحن فُه ،وٍخمثل في عضم
جأصًخه للخضماث التي ًػؿلع بها على الىحه اللاهىوي الصخُذ ،خُث حؿأٌ ؤلاصاعة عً الخعىٍؼ الىاجج عً الخؿأ
ؤلاصاعي)، (3
أما عً ضىع الخؿأ اإلاغفلي فؿىعخمض في جلؿُم ضىع الخؿأ اإلاغفلي على ما جىضل ئلُه الفله الجؼاةغي في
جلؿُماجه ،فلض كؿمذ ئلى زالر فئاث وهي:
-1الخىكُم الؿيئ للمغفم العام.
أو هما ًطؿلح علُه اإلاغفم العام لم ًإص واحب الخضمت اإلاؿلىبت مىه ،وٍخمثل هظا ألامغ في امخىاع مىقف ؤلاصاعة
عً اللُام بعمل أوحبه اللاهىن علُه ،ومثاٌ طلً امخىاع ؤلاصاعة عً ألازظ باالخخُاؾاث الالػمت والاؾخعضاصاث الػغوعٍت
لخماًت اإلاضًىت في خالت خطىٌ فُػاهاث أو خغاةم ،وعلُه فان مؿإولُت البلضًت ال جترجب ججاه الضولت واإلاىاؾىحن ئال
عىضما جيىن الاخخُاؾاث اإلافغوغت عليها غحر مخسظة ). (4
-2ؾىء حؿُحر اإلاغفم العام.

) ( 1دمحم الطغحر بعلي ،الىؾُـ في اإلاىاػعاث ؤلاصاعٍت ،صاع العلىم الخىػَع،الجؼاةغ ،2009،ص.226
)( 2هلال عً ماحض عاغب الخلى ،اإلاغحع الؿابم ،ص .175
)( 3ماحض عاغب الخلى ،الغحع الؿابم ،ص .473
)( 4عماع عىابضي ،هكغٍت اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت هكغٍت جأضُلُت جدلُلُت وملاعهت ،الؿبعت الثاهُت ،صًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت ،الجؼاةغ ،2005،ص.130
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وٍخجؿض هظا الخلؿُم في وىن اإلاغفم العام لم ًإص الخضمت اإلاؿلىبت ،مً زالٌ امخىاعه عً جأصًتها ،أو أصاها بشيل
س يء مما ًإصي ئلى ئلخاق الػغع باألفغاص ،وجلىم هىا اإلاؿإولُت على أؾاؽ اجساط مىكف ؾلبي ،فاإلصاعة امخىعذ عً
ئجُان جطغف معحن) (1أو ئهمالها في اللُام باإلاهام اإلاىىؾت بها.
-3عضم ؾحروعة اإلاغفم العام.
وجدشيل هظه الطىعة عىض وحىص ئهماٌ في حؿُحر اإلاغفم العام أو حمىص في أصاء الىقُفت ؤلاصاعٍت ،أي أن حمُع
ألاعماٌ الطاصعة مً ؤلاصاعة مىؿىٍت على زؿأ ،فُيشأ غغع عً ؾلىن كام به أخض اإلاىقفحن أزىاء جأصًخه لخضمت الىقُفت
على وحه س يء ،ومثاٌ طلً عضم حؿُِج بغهت ماةُت) ، (2مما حؿبب في ؾلىؽ ؾفل فيها.
امللطل الثاوي :العالكة بين الخلطأ الشخص ي واملزفلي ومذي مصؤولية املىظف وإلادارة
للض ؾبم مجلـ الضولت الفغوس ي في أوٌ ألامغ كاعضة الفطل الخام بحن الخؿأ الشخص ي والخؿأ اإلاغفلي ،خُث وان
شخطُا ً
ً
بدخا ميؿىبا ئلى اإلاىقف فُيىن وخضه هى اإلاؿإوٌ
ٌعخبر الػغع الظي ًطِب ألافغاص ،ئما أن ًيىن أؾاؾه زؿأ
ً
ً
زالطا فال ٌُؿأٌ عىه اإلاىقف وجخدمله ؤلاصاعة وٍيىن
مغفلُا
عىه أمام املخاهم العاصًت ،وإما أن ًيىن ؾببه زؿأ

الازخطاص بىكغه للمداهم العاصًت( ،)3في خحن جػمىذ اإلاغخلت الثاهُت ئمياهُت الجمع بحن الخؿأًً الشخص ي
واإلاغفلي( ،)4وهى ألامغ الظي ؾىداوٌ جىغُده في الفغوع الخالُت:
الفزع ألاول :الفصل امللطلم بين الخلطأ الشخص ي والخلطأ املزفلي
للض اؾخلغ اللػاء ؤلاصاعي والى غاًت مؿلع اللغن العشغًٍ على كاعضة الفطل الخام بحن الخؿأ الشخص ي والخؿأ
اإلاغفلي ،فالػغع الظي ًطِب ألافغاص ئما أن ٌعؼي ئلى زؿأ شخص ي مدؼ ميؿىبا للمىقف العام ،وبالخالي ًيىن وخضه
اإلاؿإوٌ عً الخعىٍؼ مً ماله الخاص وٍيىن الازخطاص لللػاء العاصي وفلا للىاعض اللاهىن الخاص ،وإما أن ًيىن
زؿأ مغفلُا جخدمل مؿإولُخه ؤلاصاعة وجضفع الخعىٍؼ مً الخؼٍىت العمىمُت ،وٍغحع الازخطاص في هظه الخالت لللػاء
ؤلاصاعي وفلا لللاهىن العام(.)5
فعمال بهظا الاحتهاص فان كُام أخض الخؿأًً ًىفي وحىص الخؿأ آلازغ فالفعل الخاؾئ ال ًمىً أن ًيىن له ؾبُعخان
في وكذ واخض ،فال ًمىً أن ًيىن الخؿأ حؿُما وبؿُؿا في هفـ الىكذ أو أن ًيىن بدؿً هُت وؾىء هُت في آن واخض،
ً
خضوصا معُىت ،فان حعضاها أضبذ زؿأ حؿُما(.)6
بل هى زؿأ مغفلي ئطا لم ًخعض
ئال أن كاعضة الفطل الخام بحن الخؿأًً الشخص ي واإلاغفلي لم جبم على ئؾالكها وإهما جم الخسلظ منها ،فلض عضٌ
مجلـ الضولت الفغوس ي عنها هدُجت لالهخلاصاث التي وحهذ ئليها وعلى ألازظ مً الفلُه ححز ( )JEZEوالظي وحه لها
)( 1ؾلُمان دمحم الؿماوي ،اللػاء ؤلاصاعي كػاء الخعىٍؼ وؾغق الؿعً في ألاخيام.،صطعؽ  ،صاع الفىغ العغبي  ،صبً ، 1977ص . 146
)( 2كغاع مجلـ الضولت في  2004/02/10في كػُت الؼوحت غض ؽ.أ ومً معه أهكغ لخؿً بً شُش أر ملىٍا  ،مؿإولُت الؿلؿت العامت ،ج 1اإلاؿإولُت على
أؾاؽ الخؿـأ ،صاع الهضي للؿباعت واليشغ  ،صب ن  ، 2013ص.37
) )3ػهحر أخمض كضوعة :الىححز في اللػاء ؤلاصاعي (وجؿبُلاجه في اإلاملىت ألاعصهُت الهاشمُت) ،صاع واةل لليشغ ،عمان ،ؽ ،2011 ،1ص.225
 )4هضاء دمحم أمحن أبى الهىي :اإلاغحع الؿابم ،ص .93
 )5ؾلُمان دمحم الؿماوي ،اللػاء ؤلاصاعي ،الىخاب الثاوي ،اإلاغحع الؿابم ،ص .182
 )6عمؼي ؾه الشاعغ :كػاء الخعىٍؼ (مؿإولُت الضولت عً أعمالها غحر الخعاكضًت) ،ص ب ن ،1990 ،ص .362
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العضًض مً الاهخلاصاث بمىاؾبت حعلُله على خىم ملجلـ الضولت الفغوس ي ضضع في  12فُفغي ؾىت  1909في كػُت
( )cie commercialeوجمثلذ هظه الاهخلاصاث فُما ًلي(:)1
أوال :أن عملُت الخمُحز بحن الخؿأ اإلاغفلي والخؿأ الشخص ي غحر خاؾمت وٍىخىفها الغمىع ولعل طلً ٌعىص ئلى أن
اللػاء ؤلاصاعي لم ًخبن معُاعا مدضصا للخمُحز بحن الخؿأًً بل ًفدظ ول خالت على خضة ،وٍأزظ بعحن الاعخباع الكغوف
التي عافلذ اعجياب الخؿأ ،ئغافت ئلى أن الخؿأ ؾىاء وان شخطُا أو مغفلُا فان الظي ًلترفه هى اإلاىقف العام ،وىن
أن اإلاغفم العام شخطا معىىٍا( )2ال ًخطىع اعجيابه للخؿأ بىفؿه .فالفاعق ما بحن الخؿأ الشخص ي والخؿأ اإلاغفلي هما
ًلىٌ "ححز" هى مؿألت صعحت ،فالخؿأ ختى صعحت معُىت ٌعخبر زؿأ مغفلُا ،فاطا ما حاوػها اعخبر شخطُا(.)3
ثاهيا :ئن ألازظ بلاعضة الفطل الخام بحن الخؿأًً على ئؾالكها جإصي ئلى هدُجت ًأباها العلل واإلاىؿم ،ألنها جإصي
مىذ الخؿأ ْ
الهحن والِؿحر(الخؿأ اإلاغفلي) خماًت أهبر مً الخؿأ الجؿُم (الخؿأ الشخص ي) وهظا بضوعه ًإصي ئلى
ئجخاف بدم اإلاخػغع مً الخؿأ الشخص ي ئطا ما فىجئ باعؿاع اإلاىقف ،في خحن أن اإلاخػغع مً الخؿأ البؿُـ ؾُيىن
مخُلىا مً خطىله على الخعىٍؼ وطلً إلاالءة الضولت.
ثالثا :ئن ألازظ بلاعضة الفطل الخام بحن الخؿأًً الشخص ي واإلاغفلي جإصي ئلى خماًت واملت للمػغوع في خالت
الخؿأ اإلاغفلي ،ألن الضولت ضاخبت الظمت في حمُع ألاخىاٌ ،في خحن أنها جإصي ئلى عضم جىفحر الخماًت الياملت للمػغوع في
خالت الخؿأ الشخص ي الظي ًلترفه اإلاىقف العام ،ئط كض ًفاحأ اإلاػغوع أخُاها هثحرة باعؿاع اإلاىقف ،وهظا ًخعاعع مع
أبؿـ كىاعض العضالت.
رابعا :ئن جؿبُم كاعضة الفطل الخام بحن الخؿأ على ئؾالكها غحر ملبىٌ مً الىاخُت العملُت ،ألهه مً اإلامىً أن
ًيىن الػغع هدُجت زؿأ مشترن شخص ي ومغفلي ،أو كض ًيىن مغحعه عضة أزؿاء بعػها شخص ي وآلازغ مغفلي(.)4
الفزع الثاوي :إمياهية الجمع بين الخلطأ الشخص ي والخلطأ املزفلي
للض اهخهج اللػاء ؤلاصاعي الفغوس ي هظه اللاعضة بعض أن كغع ئمياهُت الجمع بحن الخؿأًً الشخص ي ،خُث حشترن
الىكاتع اإلايىهت للخؿأ الشخص ي مع الخؿأ اإلاغفلي ،وفم كاعضة الجمع بحن اإلاؿإولُخحن ،خُث اهه وهكغا لالهخلاصاث التي
وحهذ لللاعضة الؿابلت اللاةلت بالفطل الخام بحن الخؿأًً عضٌ اللػاء الفغوس ي عً احتهاصه الؿابم وطهب ئلى
الدؿلُم بأن الػغع الظي ًلخم باألفغاص كض ٌشترن في ئخضازه هىعحن مً الخؿأ :زؿأ شخص ي ٌُؿأٌ عىه اإلاىقف العام
وزؿأ مغفلي حؿأٌ عىه ؤلاصاعة( ،)5وكض أكغ مجلـ الضولت الفغوس ي بلاعضة الجمع بحن الخؿأًً ألوٌ مغة في خىمه
الطاصع في  05فُفغي  1911والظي حاء جدذ عىىان "أهجُه"  ،Anguetوجخلخظ وكاتع هظه اللػُت التي أكغث مبضأ
اػصواج الخؿأ في أن الؿُض  Anguetطهب ئلى أخض مياجب البرًض الؾخالم كُمت خىالت ،ولىً اإلاىخب أغلم الباب املخطظ
 )1هضاء دمحم أمحن أبى الهىي ،اإلاغحع الؿابم ،ص .94
)2

ًلطض

بالشخطُت

اإلاعىىٍت

بأنها:

«مجمىعت

مً

ألاشخاص

حؿتهضف

جدلُم

غغع

معحن

خُث

ٌعترف

اللاهىن لهظه املجمىعت بالشخطُت اللاهىهُت اإلالغعة لألفغاص فخطبذ أهال الهدؿاب الخلىق وجدمل الالتزاماث»
 )3ؾلُمان دمحم الؿماوي :اللػاء ؤلاصاعي (كػاء الخعىٍؼ وؾغق الؿعً في ألاخيام) ،مغحع ؾابم ،ص .184
 )4ػهحر أخمض كضوعة ،اإلاغحع الؿابم ،ص .189
 )5عمؼي ؾـه الشاعـغ ،اإلاغحع الؿابم ،ص .102
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للمىقفحن ،فلما اغؿغ للخغوج مً هظا الباب اشدبه به ازىان مً العاملحن واعخبروه ؾاعكا فاعخضوا علُه بالػغب وأللىا
به زاعج اإلابنى ،مما حؿبب عىه هؿغ ؾاكه( .)1فؿلب اإلاػغوع حعىٍػا مً ؤلاصاعة أمام مجلـ الضولت ،فضفعذ ألازحرة
صعىاه بأن ؤلاضابت هخجذ عً زؿأ شخص ي مً العاملحن املخؿئحن ،مما ٌؿخىحب مؿإولُتهم عً هظا الخؿأ الشخص ي
أمام اللػاء العاصي ،ولِـ مؿإولُت ؤلاصاعة .ولىً مجلـ الضولت في هظه اللػُت أعلً أن الخؿأ الشخص ي جؼامً مع
زؿأ مغفلي ًيؿب لإلصاعة ،جمثل في غلم مىخب البرًض كبل مىعضه الغؾمي ،وهى ما ؾاهم أًػا في ئخضار الػغع ،وخىم
بالخعىٍؼ الظي جلتزم بضفعه حهت ؤلاصاعة.
ومىه فان اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت هىا جيىن كاةمت ،وهظا بطغف الىكغ عما ئطا وان الفعل اإلايؿىب ئلى اإلاىقف والظي
أصي ئلى مؿإولُخه الشخطُت كض اعجىبه أزىاء جأصًخه الخضمت أو بمىاؾبتها أو زاعج هؿاق الخضمت ،وطلً ألن مؿإولُت
ؤلاصاعة ال جلىم على أؾاؽ فعل اإلاىقف والخؿأ الشخص ي الطاصع عىه ،ولىً على أؾاؽ زؿأ اإلاغفم الظي كام بجىاع
الخؿأ الشخص ي ومؿخلال عىه(.)2

املبحث الثاوي :أهىاع املصؤولية املترثبة عن عذم ثىفيذ اللزارات اللضائية إلادارية.
حعغف اإلاؿإولُت لغت على أنها جدمل الخبعُت عً ؾلىن مإصي باعاصة فاعله ،أي أنها الخالت الشخطُت وألازالكُت
واللاهىهُت التي ًيىن فيها ؤلاوؿان مؿإوال ومؿالبا عً جبعت ؾلىواث وأفعاٌ أجاها ئزالال بلىاهحن وأخيام كاهىهُت
وأزالكُت). (3
خُث جغجبـ اإلاؿإولُت في خلُلتها بمفهىم الخؿأ والػغع الىاحم عىه ،لظلً طهب أغلب الفله ئلى حعغٍفها بأنها
الالتزام باإلضالح والخعىٍؼ ،ئط حعخبر اإلاؿإولُت ئخضي الىؾاةل ألاؾاؾُت لخدلُم العضالت) ، (4وٍمىىىا اللىٌ بأن
اإلاؿإولُت الشخطُت حعخبر مً أهم الخلىٌ التي ًمىً اللجىء ئليها إللؼام اإلاىقف على جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت
ؤلاصاعٍت ،وعلى هظا فان اإلاؿإولُت اإلاللاة على عاجم اإلاىقف جيىن ئما مضهُت أو جأصًبُت أو حؼاةُت :
امللطل ألاول :املصؤولية املذهية للمىظف املمحىع عن ثىفيذ ألاحيام واللزارات اللضائية إلادارية.
ئن مً بحن أهىاع اإلاؿإولُاث اإلاترجبت على امخىاع مىقف ؤلاصاعة عً جىفُظ ألاحيام واللزارات اللضائية الصادرة
عن اللضاء إلاداري ،هجض اإلاؿإولُت اإلاضهُت وٍلطض بها في هظا املجاٌ -مجاٌ جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت-
ئلؼام اإلاىقف املخالف واإلامخىع عً الخىفُظ أن ًلضم حعىٍؼ مالي ئلى املخيىم لطالخه). (5
وَعخبر مىكف اللػاء ؤلاصاعي الجؼاةغي فُما ًسظ اإلاؿإولُت اإلاضهُت للمىقف العمىمي غحر ضغٍذ ،على اعخباع أهه
لم ًطضع أي كغاع ًغجب فُه اإلاؿإولُت اإلاضهُت على اإلاىقف املخالف لخىفُظ اللغاع اللػاتي ؤلاصاعي الطاصع غض ؤلاصاعة،
 )1عضهان العجالهـي ،الىححز في الخلىق ؤلاصاعٍت ،مؿابع صاع الجامعت ،صمشم ،ؽ ، 2ج ،1ص ث ن  ،ص .364
 )2ؾلُمان دمحم الؿماوي ،اللػاء ؤلاصاعي ،اإلاغحع الؿابم ،ص .187
) ( 3عماع عىابضي  ،هكغٍت اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت ،صعاؾت جأضُلُت جدلُلُت وملاعهت ،صًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت ،الجؼاةغ الؿبعت  ،1994 ،1ص .11
)( 4خؿِىت شغون ،اإلاؿإولُت بؿبب الامخىاع عً جىفُظ اللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت الجؼاءاث اإلاترجبتعنها ،مجلت الفىغ ،العضص الغابع ،أفغٍل  ،2009ولُت
الخلىق ،حامعت بؿىغة ،ص .182
) ( 5ئبغاهُم أوفاةضة ،جىفُظ الخىم ؤلاصاعي الطاصع غض ؤلاصاعة ،عؾالت ماحؿخحر ،ولُت الخلىق ،حامعت الجؼاةغ ،1986 ،ص .237
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عغم وحىص مسالفاث مخعللت بدىفُظ أخيام وكغاعاث ضاصعة غض ؤلاصاعة ،ومثاٌ طلً اللغاع الطاصع عً الغغفت ؤلاصاعٍت
باملخىمت العلُا بخاعٍش  20حاهفي ، (1) 1979فعلى الغغم مً وحىص مسالفت واضخت جخعلم بعضم جىفُظ خىم كػاتي ئال أن
اللاض ي ؤلاصاعي لم ًدىم بمؿإولُت الىالي شخطُا وخىم بالخعىٍؼ غض ؤلاصاعة ،وجخلخظ وكاتع هظا الخىم واآلحي:
بخاعٍش  21ماي 1979ضضع خىم عً مدىمت الجؼاةغ ًلط ي بالؼام الؿُضًً (ق و م) بضفعهما للمضعحن (ب و س ) ماليي
محل ثجاري مبلغ  8400دج ملابل  28شهزا مً ئًجاع املخل ججاعي ًلع بملىُتهما ،وكض ضاصق مجلـ كػاء الجؼاةغ
على هظا الخىم فاضبذ خىما نهاةُا.
بعضها جلضم اإلاضعُان ئلى مطلخت الخىفُظ والخبلُغ ملخىمت باب الىاص لخىفُظ الخىم أو اللغاع ولىً والي الجؼاةغ كام
بخلضًم عؾالت ٌعترع فيها على الخىفُظ فُخىكف هظا ألازحر ولُا ،هما ًبلى بضون حىاب وكام اإلاعىُان بخلضًم جكلم ئلى
الؿاصة وػٍغ الضازلُت ،ووػٍغ العضٌ الخمؿا فُه حعىٍػهما عً ألاغغاع الىاججت عً اعتراع الىالي عً الخىفُظ وامخىاع
عىن الخىفُظ.
على ازغ طلً عفع اإلاعىُان صعىي أمام الغغفت ؤلاصاعٍت ملجلـ كػاء الجؼاةغ غض اللغاع الػمني بالغفؼ مً ؾغف
الىالي ،لىً جم عفؼ ؾلبهما بمىحب كغاع ضاصع عً مجلـ كػاء الجؼاةغ ،وهى اللغاع اإلاؿخأهف مً كبل اإلاعىُان أمام
املخىمت العلُا وضضع خىم عنها ًلغع مؿإولُت الضولت على أؾاؽ الخؿأ الجؿُم ،ألن الامخىاع والاعتراع عً الخىفُظ في
كػُت الخاٌ ال ًخعلم بأي ؾبب هاجج عً غغوعاث الىكام العام.
ومما ؾبم وؿخيخج أن الخؿأ أو ؤلاهماٌ الظي ًغجىبه اإلاىقف وَؿدىض ئلُهً ،ػع على عاجله مؿإولُت الخعىٍؼ
عما ألخله مً غغع للشخظ اإلاخػغع ،وهظا هدُجت لخؿاه ،وهظا ما ًفغع على اإلاىقف املخؿأ حعىٍؼ مً ماله
الخاص ،ئط أن امخىاع اإلاىقف أو عفػه جىفُظ ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت ٌؿخىحب كُام مؿإولُخه الشخطُت ،ولىً
ٌشترؽ للُام مؿإولُخه عً الخؿأ الشخص ي أن ًخم الامخىاع بؿىء هُت). (2
أما عً ؾبُعت اإلاؿإولُت اإلاضهُت اإلاترجبت ،فلض خضصها اإلاشغع الجؼاةغي في اإلاؿإولُت الخلطحرًت ،وهي اإلاؿإولُت عً
العمل الشخص ي وطلً مً زالٌ هظ اإلااصة  124مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،والتي جىظ على " ول فعل أًا وان ًغجىبه
الشخظ بسؿئه ،وَؿبب غغعا للغحر ًلؼم مً وان ؾببا في خضوزه بالخعىٍؼ".
وٍخطح مً هظا الىظ أن اإلاؿإولُت عً العمل الشخص ي ،هي جلً التي جترجب على عمل ًطضع مً اإلاؿإوٌ هفؿه
وأن اإلاؿإولُت الخلطحرًت جىعلض بخىفغ زالزت أعوان هي :الخؿأ؛ والػغع؛ والعالكت الؿببُت بُنهما.
الفغع ألاوٌ :جدضًض الخؿأ الظي ًىحب اإلاؿإولُت.
للض جباًيذ آلاعاء وازخلفذ في جدضًض الخؿأ الظي ًىحب اإلاؿإولُت ،ئال أن اإلاؿخلغ علُه فلها وكػاء أن الخؿأ في
اإلاؿإولُت الخلطحرًت هى ئزالٌ الشخظ بما ًفغغه اللاهىن مً التزاماث مع ئصعاهه لهظا ؤلازالٌ ،فهى ئزالٌ بالتزام
كاهىوي أي بمعنى الاهدغاف في الؿلىن اإلاألىف للشخظ العاصي ،وٍخمثل هظا الالتزام في غغوعة أن ًخدغي الشخظ في
)( 1كغاع مشاع ئلُه في مؿعىص شيهىب ،اإلاؿإولُت عً ؤلازالٌ بمبضأ اإلاؿاواة وجؿبُلاتها في اللاهىن ؤلاصاعي ،صعاؾت ملاعهت ،صًىان اإلاؿبىعاث الجامعُت،
الجؼاةغ ،2000،ص .67-66
)( 2خؿِىت شغون ،اإلاؿإولُت بؿبب الامخىاع عً جىفُظ اللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت الجؼاءاث اإلاترجبتعنها ،اإلاغحع الؿابم ،ص .184
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ؾلىهه الُلكت والخبطغ ختى ال ًػغ بالغحر ،فاطا اهدغف عً هظا الؿلىن الىاحب ووان مضعوا لهظا الاهدغاف اعخبر طلً
زؿأ ٌؿخىحب مؿإولُخه الخلطحرًت ،واؾخلغ أغلب الفلهاء على أن الخؿأ هى ؤلازالٌ بالتزام كاهىوي مع ؤلاصعان بأهه
ًػغ بالغحر.
وبالغحىع ئلى اإلاشغع الجؼاةغي وبىظ اإلااصة  124ق م ج هجضه ًجعل مً الخؿأ ،ألاؾاؽ الظي جلىم علُه اإلاؿإولُت
اإلاضهُت بطفت عامت وهظا صون أن ٌعغف ماهُت الخؿأ ،هكغا إلاا ًدؿم به مً صكت وضعىبت.
ومً هىا ًخطح أن الخؿأ في اإلاؿإولُت الخلطحرًت ًلىم على عهىحن:
أولهما ماصي وهى ؤلازالٌ أو الخعضي أو الاهدغاف عً الؿلىن اإلاعخاص.
الثاوي معىىي شخص ي وهى ؤلاصعان والخمُحز .ئط ال زؿأ بضون ئصعان وجمُحز.
الغهً اإلااصي (الخعضي) الخعضي هى ؤلازالٌ بااللتزام اللاهىوي العام بعضم ؤلاغغاع بالغحر .أي هى ول اهدغاف عً
الؿلىن اإلاألىف للغحل العاصي فهى ججاوػ للخضوص التي ًجب على الشخظ التزامها في ؾلىهه ،ففي مثل هظه ألاخىاٌ
ٌعخبر ؤلازالٌ بااللتزام اللاهىوي حعضًا ًىحب الخعىٍؼ ئطا ما هجم عىه غغع،
الغهً اإلاعىىي (ؤلاصعان والخمُحز) وهى الغهً الثاوي ألعوان الخؿأ ،ئط ًجب أن ًيىن هظا الشخظ مضعوا ألعماٌالخعضي التي كام بها ؾىاء بلطض أو وكعذ مىه بغحر كطض ،وؤلاصعان والخمُحز مغجبـ بلضعة ؤلاوؿان على الخمُحز ،وهظا ما
كغعجه اإلااصة  125مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاةغي الفلغة ألاولى ،خُث جىظ على أن " ًيىن فاكض ألاهلُت مؿإوال عً أعماله
الػاعة متى ضضعث مىه وهى ممحز"
الفغع الثاوي :عهــً الػ ــغع.
ال ًىف للُام اإلاؿإولُت أن ًلع زؿأ ،بل ًجب أن ًىجم عىه غغعا للغحر ،وَعغف الػغع عمىما بأهه طلً ألاطي
ً
ً
الظي ًطِب الشخظ هدُجت اإلاؿاؽ بمطلخت مشغوعت له أو خم مً خلىكه " والػغع كض ًيىن ماصًا أو معىىٍا..
الضزر املادي :هى ما ًطِب الشخظ في حؿمه أو في ماله ،فُخمثل في الخؿاعة اإلاالُت التي جترجب على اإلاؿاؽ بدم
ً
أو مطلخت ،ؾىاء وان الخم مالُا ،والخلىق العُيُت أو الشخطُت أو اإلالىُت الفىغٍت أو الطىاعُت ،وٍيىن غغعا ماصًا ئطا
هجم عً هظا اإلاؿاؽ اهخلاص هام لللُم اإلاالُت التي جمىدها جلً الخلىق ،أو غحر مالي واإلاؿاؽ بدم مً الخلىق اإلاخطلت
بشخظ ؤلاوؿان والخغٍت الشخطُت وخغٍت الغأي هدبـ شخظ صون خم أو مىعه مً الؿفغ...
الضزر املعىىي أو ألادبي :وهى الػغع الظي ًلخم الشخظ في خلىكه غحر اإلاالُت أو في مطلخت غحر مالُت ،بمعنى
آزغ ول غغع ًطِب الشخظ في هغامخه أو في شغفه أو في معخلضاجه الضًيُت أو في عاؾفخه...
الفغع الثالث :عهـً العالكت الؿببُ ــت بحن الخؿأ والػغع.
وهى الغهً الثالث في اإلاؿإولُت الخلطحرًت ،وٍلطض بها غغوعة وحىص عالكت مباشغة بحن الخؿأ الظي اعجىبه
الشخظ اإلاؿإوٌ وبحن الػغع الظي هخج عً الخؿأ ،وكض عبر اإلاشغع الجؼاةغي عً عهً الؿببُت في اإلااصة  124ق م في
عباعة " وَؿبب غغعا"
لظا وختى ًخم حعىٍؼ الػغع الىاجج عً الخؿأ فُجب أن ًثبذ اإلاػغوع وحىص عالكت ؾببُت بحن الخؿأ والػغع،
وعلى اإلاؿإوٌ عً الػغع ئطا ما أعاص هفي عالكت الؿببُت أن ًثبذ الؿبب ألاحىبي أي الؿبب الظي ال ًض فُه.
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وٍطعب جدضًض عالكت الؿببُت ئطا وؿب الػغع لعضة أؾباب ،أي عىضما هيىن أمام حعضص ألاؾباب ،هما ًمىً أن
ًترجب عً زؿأ ما غغع وٍلخله غغع زاوي زم زالث ،وهظا ما ٌؿمى بخعاكب ألاغغاع ،ومً زم ًطعب جدضًض ألاغغاع التي
أهخجها الخؿأ ومً جدضًض الىلؿت التي جىلؿع عىضها الؿببُت.
امللطل الثاوي :املصؤولية الحأديبية للمىظف املمحىع عن ثىفيذ ألاحيام واللزارات اللضائية إلادارية.
ئن جىكُع اإلاؿإولُت اإلاضهُت على اإلاىقف املخالف لخىفُظ الخىم أو اللغاع اللػاتي الطاصع عً اللػاء ؤلاصاعي ال
ٌعفُه مً اإلاؿإولُت الخأصًبُت ،فاإلصاعة حؿخؿُع أن جىكع غضه علىبت جأصًبُت في خضوص ما هى مىطىص علُه في اللاهىن
الخاص بالىقُفت ،وكض طهبذ بعؼ الدشغَعاث الى الىظ ضغاخت بخىكُع العلىبت الخأصًبُت على اإلاىقف مثل اللاهىن
ؤلاًؿالي ،وطلً في اللاهىن ألاؾاس ي للمىقفحن الخابعحن للضولت ،وهظا اللاهىن الفغوس ي عكم  539/80في ماصجه الؿاصؾت
والتي جلط ي بأن ول مىقف لم ًىفظ اللغاع اللػاتي ؤلاصاعي ؾىاء بعضم الخىفُظ الىلي أو الجؼتي أو بخأزغ في الخىفُظ
وأصي هظا الفعل مً ؾغف اإلاىقف ئلى الخىم بغغامت تهضًضًت غض ؤلاصاعة ،فاهه ًمىً أن جؿبم غضه علىبت جأصًبُت مً
ؾغف مجلـ الخأصًب). (1
والخؿأ الخأصًبي وإن وان ًخفم مع الخؿأ اإلاضوي ،ئال أهه لم ًغص على ؾبُل الخطغ ئط ًلخطغ اللاهىن) (2على بُان
التزاماث وواحباث اإلاىقفحن ،وألاعماٌ التي ًمىع عليهم اللُام بها بطفت عامت صون غبـ مدضص وصكُم لهظه ألاعماٌ ،زم
ؾً بعض طلً مىاص جدث على معاكبت ول مىقف لم ًلتزم بخلً الىاحباث جأصًبُا ،وٍفترع في بعؼ هظه الىاحباث اإلاللاة
على عاجم اإلاىقف اخترام ألاخيام واللغاعاث اللػاةُت ،فامخىاع اإلاىقف عً الخىفُظ أو كُامه بعغكلخه أو التراخي في
جىفُظه أو جىفُظه على وحه غحر ؾلُم ًىؿىي على ئزالٌ بالىاحباث التي جفغغها الىقُفت و ئهضاع للُمت وحجُت الش يء
اإلالط ي به فهى بظلً ًغجب مؿإولُت جأصًبُت جىحب الجؼاء الخأصًبي اإلاىاؾب ،ومىه ئطا جىافغث اإلاؿإولُت الجؼاةُت في خم
اإلاىقف فان طلً ال ًدىٌ صون جىافغ اإلاؿإولُت الخأصًبُت لعضم وحىص جضازل بُنهما ،هما اهه ال ًجىػ الجمع بُنهما وجىكُع
الجؼاء اإلاترجب عنهما ،فالجؼاءاث الخأصًبُت جسخلف عً العلىباث الجؼاةُت ،ئط أنها طاث ؾبُعت أصبُت أو مالُت ال جغق ئلى
اإلاؿاؽ بدغٍت اإلاىقف فهي جمـ باإلاغهؼ الىقُفي و مخعللاجه).(3
ومً زم ًمىً لإلصاعة أن جلىم بمعاكبت اإلاىقف علىبت جأصًبُت في خالت ئزالله بىاحباجه الىقُفُت ) ، (4مثل علىبت
الىلل ؤلاحباعي أو الخىبُش أو الخجزًل في الضعحت وكض ًطل ألامغ ئلى علىبت العؼٌ مً الىقُفت ) ، (5وطلً بدؿب حؿامت
)( 1ئبغاهُم أوفاةضة ،جىفُظ الخىم ؤلاصاعي الطاصع غض ؤلاصاعة ،اإلاغحع الؿابم ،ص.244
)( 2ألامغ عكم  03/06مإعر في ً 15ىلُى ً 2006خػمً اللاهىن ألاؾاس ي العام للىقُفت العمىمُت ،ج.ع عضص 46بخاعٍش ً 16ىلُى . 2006
)( 3خؿِىت شغون ،اإلاؿإولُت بؿبب الامخىاع عً جىفُظ اللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت الجؼاءاث اإلاترجبت عنها ،اإلاغحعالؿابم ،ص .191
)( 4عاحع هظ اإلااصة  160مً ألامغ  03/06اإلاخػمً اللاهىن ألاؾاس ي العام للىقُفت العمىمُت ،اإلاغحع الؿابم.
)( 5هطذ اإلااصة  163مً اللاهىن ألاؾاس ي العام للىقُفت العمىمُت على ما ًلي " :جطىف العلىباث الخأصًبُت خؿب حؿامت ألازؿاء اإلاغجىبت ئلى أعبع 4
صعحاث:
 الضعحت ألاولى :الخىبُه ،ؤلاهظاع الىخابي ،الخىبُش.الضعحت الثاهُت :الخىكُف عً العمل مً ًىم ئلى زالزت أًام ،الشؿب مً كاةمت الخأهُل.
الضعحت الثالثت :الخىكُف عً العمل مً أعبعت ئلى زماهُت أًام ،الخجزًل مً صعحت ئلى صعحخحن الىلل ؤلاحباعي.
الضعحت الغابعت :الخجزًل على الغجبت الؿفلى مباشغة ،الدؿغٍذ".
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الخؿأ اإلاغجىب مثل الخأزغ في الخىفُظ أو الخىفُظ الىاكظ أو عضم الامخثاٌ في الخىفُظ ضغاخت أي امخىاعه عً الخىفُظ
امخىاعا ضغٍدا). (1
امللطل الثالث :املصؤولية الجزائية للمىظف املمحىع عن ثىفيذ ألاحيام واللزارات اللضائية إلادارية.
ئن جىكُع اإلاؿإولُت الجؼاةُت عً حغٍمت الامخىاع عً جىفُظ اللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت ،جغجبـ اعجباؾا وزُلا
بخدضًض اإلاؿإوٌ حؼاةُا أمام اللػاء ،وإن فىغة اإلاؿإولُت الشخطُت للمىقف عً زؿأ الامخىاع عً الخىفُظ فىغة
لِؿذ خضًثت العهض ،على اعخباع أن اإلاىقف الظي ًأبى أو ًغفؼ جىفُظ الخىم اللػاتي ؤلاصاعي ًيىن كض زغج عً
خضوص وقُفخه وٍيىن بظلً كض اعجىب زؿأ شخص ي ٌؿأٌ عىه حؼاةُا.
وٍلطض باإلاؿإولُت الجىاةُت " ثحمل ثبعة الصلىن إلاحزامي (الجزيمة) بالخضىع للجزاء الجزائي امللزر كاهىها"
وَعني هظا أن اإلاؿإولُت هي ضالخُت وكضعة الشخظ على جدمل الجؼاء في شيل علىبت أو جضبحر وكاتي ًلغعه اللاهىن وأزغ
العجياب الجغٍمت). (2
وإلاا واهذ اإلاؿإولُت الجؼاةُت جخؿلب ؤلاحابت على مً ٌؿأٌ حؼاةُا؟ فان ئشيالُت جدضًض اإلاؿإوٌ حؼاةُا عً حغٍمت
الامخىاع عً الخىفُظ كض ًمخض ئلى عةِـ اإلاىقف املخؿأ ،في الخاالث اللاهىهُت التي ًدل فيها الغةِـ مدل اإلاغؤوؽ ،أوفي
الخاالث التي ًيىن فيها الفعل املجغم هدُجت أوامغ ضضعث ئلى اإلاغؤوؽ مً كبل الغةِـ ،هما في خالت امخىاع اإلاىقف
املخخظ بالخىفُظ هدُجت أمغ مىخىب ضضع مً عةِؿه ألاعلى ،بالغغم مً جدظًغ اإلاىقف املخخظ بالخىفُظ هخابُا ئلى
عةِؿه بهظه املخالفت ،ففي هظه الخالت جيخفي اإلاؿإولُت الجؼاةُت للمىقف املخخظ وجبلى اإلاؿإولُت كاةمت باليؿبت
للغةِـ ألاعلى الظي ضضع ألامغ مىه). (3
وكض هظ اإلاشغع الجؼاةغي على اإلاؿإولُت الجؼاةُت للمىقف الظي امخىع على جىفُظ اللغاع اللػاتي في هظ اإلااصة
 138مىغع مً كاهىن العلىباث الجؼاةغي) ، (4وطلً جىغَؿا للخماًت الضؾخىعٍت التي هفلها الضؾخىع الخترام أخيام اللػاء
وطلً بدىفُظها في ول وكذ وفي حمُع الكغوف ،خُث جىظ اإلااصة  138مىغع مً كاهىن العلىباث على ما ًلي " :ول مىقف
عمىمي اؾخعمل ؾلؿت وقُفخه لىكف جىفُظ خىم كػاتي أو امخىع أو اعترع أو عغكل عمضا جىفُظه ٌعاكب بالخبـ مً
ؾخت أشهغ ئلى زالر ؾىىاث وبغغامت مً  20.000دج ئلى  100.000دج وفلا ألخيام اإلااصة  60مً اللاهىن عكم 23-06
اإلاإعر في . (5)2006/12/20
ومإزغا جم حعضًل وجخمُم اإلااصة  138مىغع مغة أزغي بمىحب اللاهىن عكم 14/21 :اإلاإعر في 2021/12/28 :

)6

(اإلاعضٌ واإلاخمم للاهىن العلىباث ،خُث أضبدذ جىظ على ٌ ":عاكب بالخبـ مً ؾيخحن ( )02الى زمـ ؾىىاث ()05

)( 1عاحع اإلااصة  161مً ألامغ عكم  03/06اإلاخػمً اللاهىن ألاؾاس ي العام للىقُفت العمىمُت ،اإلاغحع الؿابم.
)( 2خؿِىت شغون ،اإلاؿإولُت بؿبب الامخىاع عً جىفُظ اللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت الجؼاءاث اإلاترجبتعنها ،اإلاغحع الؿابم ،ص .185
)( 3عبض الفخاح مغاص ،حغاةم الامخىاع عً جىفُظ ألاخيام وغحرها مً حغاةم الامخىاع ،صاع الىخاب والىزاةم مطغ ،1997ص .197
)( 4ألامغ عكم  156/66اإلاإعر في  8حىان  ،1966اإلاخػمً كاهىن العلىباث ،ج.ع عضص  49بخاعٍش ً 11ىهُى  ،1966اإلاعضٌ واإلاخمم.
) 5كاهىن عكم  23-06مإعر في  20صٌؿمبر ؾىت ٌ 2006عضٌ وٍخمم ألامغ عكم  156-66اإلاإعر في ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخػمً كاهىن العلىباث،
)( 6ضضع اللاهىن عكم 14/21 :اإلاإعر في  2021/12/28بمىحب الجغٍضة الغؾمُت عضص  ، 99ضاصعة بخاعٍش.2021/12/29 :
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والغغامت مً  200.000دج ئلى  500.000دج ،ول مىقف عمىمي اؾخعمل الؿلؿت التي جسىله ئًاها وقُفخه لىكف جىفُظ
خىم كػاتي أو امخىع أو اعترع أو عغكل عمضا جىفُظه"...
وأغافذ الفلغة الثاهُت مً اإلااصةً...":لطض باإلاىقف العمىمي في مفهىم هظه اإلااصة ول شخظ ٌشغل مىطبا
حشغَعُا أو جىفُظًا أو ئصاعٍا ،أو في اخض املجالـ الشعبُت املخلُت اإلاىخسبت ؾىاء وان معُىا أو مىخسبا ،صاةما أو مإكخا،
مضفىع ألاحغ أو غحر مضفىع ألاحغ ،بطغف الىكغ عً عجبخه".
وبظلً ًخطح أن امخىاع اإلاىقف العمىمي عً الخىفُظ ٌعخبر وفم اإلاشغع الجؼاةغي حىدت ٌعاكب علُه كاهىن
العلىباث بمىحب اإلااصة  138مىزر اإلاظوىعة أعاله ،زم أحاػ اإلاشغع الخىم على اإلاىقف بعلىباث جىمُلُت وطلً بىظ
اإلااصة  139مً كاهىن العلىباث وكض هطذ هظه ألازحرة على ما ًلي " :وَعاكب الجاوي فػال عً طلً بالخغمان مً خم أو
أهثر مً الخلىق الىاعصة في اإلااصة 14وطلً مً زمـ ؾىىاث على ألاكل ئلى عشغ ؾىىاث على ألاهثر ،هما ًجىػ أن ًدغم
مً مماعؾت وافت الىقاةف أو وافت الخضماث العمىمُت إلاضة عشغ ؾىىاث على ألاهثر".
ئن شغوؽ جؿبُم اإلااصة  138مىغع مً كاهىن العلىباث ًطعب جدلُلها ألن العىن ؤلاصاعي ًمخىع عً اعجياب
ألافعاٌ املجغمت باضضاع كغاع مىخىب ليي ال جىخمل أعوان الجغٍمت)، (1
هما أن ألافعاٌ املجغمت هي أفعاٌ ئًجابُت بمعنى كُام اإلاىقف بعمل أو الاعتراع أو العغكلت ،هظا الخجغٍم كض ًسغج
الؿلىن الؿلبي اإلاغجىب مً ؾغف اإلاىقف مً صاةغة العلاب ،علما أن الؿيىث هى اإلاىكف اإلاخسظ اعخُاصًا كطض
الخُلىلت صون جىفُظ ؤلاصاعة لللغاعاث اللػاةُت ؤلاصاعٍت الطاصعة غضها ،هما ًمىً للمىقف العمىمي عفؼ جىفُظ
اللغاعاث اللػاةُت بؿغٍلت غحر مباشغة عىضما ًخىلى الغص على ؾالب الخىفُظ بأن ئعاصجه مؿخعضة للخىفُظ ،لىً الخضابحر
ؤلاصاعٍت جخؿلب الىكذ و علُه الاهخكاع أو وأن ًغص على الؿالب باؾخدالت الخىفُظ ألن اإلاؿلىب مىه أضبذ مً خلىق
الغحر). (2
وبالغحىع ئلى اإلااصة  138مىغع مً كاهىن العلىباثً ،دبحن أعوان حغٍمت الامخىاع عً جىفُظ اللغاعاث اللػاةُت
ؤلاصاعٍت عمضا والتي جخمثل في:
 الغهً اإلافترع " الطفت "  :وهي أن ًيىن اإلاتهم مىقفا عمىمُا وكض وؾعذ اإلااصة  138مىغع بمىحب الخعضًلألازحر للاهىن العلىباث ( اللاهىن عكم  )14/21هظه الطفت باعخباع اإلاىقف العمىمي ول ألاضىاف التي خضصتها الفلغة
الثاهُت مً طاث اإلااصة واإلاظوىعة أعاله ،وهظا على زالف ما وان ؾاةضا في اإلااصة طاتها كبل الخعضًل
 شزط الاخحصاص :أن ًيىن الخىفُظ مً ازخطاص اإلاىقف العمىمي. الزهن املادي :أن ًإحى بؿلىن ًمثل الامخىاع أو الخىكُف أو الاعتراع او العغكلت عمضا للخىفُظ -اللصذ الجىائي :أن ًيىن اإلاىقف مخعمضا ( علم وإعاصة ) في الامخىاع عً الخىفُظ.

) 1عبضلي ؾهام ،مفهىم صعاوي اللػاء اليامل في الجؼاةغ ،مظهغة مىملت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في العلىم اللاهىهُت  ،2009حامعت العغبي بً مهُضي أم
البىاقي ،ص.141
)( 2غىاي عمػان ،عً مىكف مجلـ الضولت مً الغغامت التهضًضًت ،مجلت مجلـ الضولت العضص الغابع ،ؾىت .2003
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 أما بسطىص ئحغاءاث عفع الضعىي العمىمُت ،فاهىا ال هجض في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت الجؼاةغي أي هظًخػمً ئحغاءاث زاضت بغفع الضعىي العمىمُت غض اإلاىقف اإلامخىع عً الخىفُظ ،ومىه ًخم الاخخيام الى ؤلاحغاءاث
العامت بشأن جدغًٍ الضعىي الجؼاةُت وبغغع طلً عىضما ًخدطل اإلاخلاض ي على خىم أو كغاع كػاتي ًلط ي على
ؤلاصاعة العامت اللُام بعمل أو الامخىاع عً عمل ،وبعض مخابعت ئحغاءاث الخىفُظ بىاؾؿت املخػغ اللػاتي ،وجمخىع ؤلاصاعة
عً الخىفُظ ًخىلى املخػغ اللػاتي جدغٍغ مدػغ الامخىاع عً الخىفُظ بعض الخبلُغ وؤلالؼام بالضفع ،عىضةظ ًمىً
لطاخب الخم اللجىء ئلى وهُل الجمهىعٍت املخخظ ئكلُمُا كطض مباشغة ئحغاءاث جدغًٍ الضعىي العمىمُت غض ؤلاصاعة
ممثلت في شخظ اإلاىقف الظي ضضعث عىه ئخضي ألافعاٌ اإلاىطىص عليها بىظ اإلااصة  :اإلااصة  138مىغع مً كاهىن
العلىباث  ،واإلاخمثلت في اؾخعماٌ الؿلؿت الىقُفُت لىكف جىفُظ الخىم أو اللغاع اللػاتي والامخىاع أو الاعتراع أو
عغكلت جىفُظ الخىم أو اللغاع ،خُث ٌعخبر ول فعل مً هظه ألافعاٌ حغٍمت)ٌ . (1عاكب عليها بالخبـ مً ؾيخحن الى زمـ
ؾىىاث والغغامت مً  200.000دج ئلى  500.000دج ،مما كض ًضفع باإلصاعة الى اإلاباصعة بدث اإلاىقف العمىمي الخابع لها
على الخىفُظ ). (2
خاثمة:
ئن ئكغاع مؿإولُت اإلاىقف اإلاؿإوٌ على جىفُظ ألاخيام اللػاةُت الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي ،ؾىاء واهذ هظه
اإلاؿإولُت مضهُت أو جأصًبُت أو حؼاةُت ،لها بالغ ألاهمُت وألازغ في ئلؼام اإلاىقف على الامخثاٌ لألخيام واللغاعاث اإلامهىعة
بالطُغت الخىفُظًت و مً زم عضم الاعتراع على جىفُظها.
وكض جم البدث في مىغىع مؿإولُت مىقف ؤلاصاعة عً عضم جىفُظ ألاخيام اللػاةُت الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي
مً زالٌ البدث عً ئحابت لإلشيالُت الجىهغٍت الخالُت:
ئلى أي مضي ًمىً مؿاءلت اإلاىقف العمىمي اإلامخىع عً جىفُظ ألاخيام واللغاعاث الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي؟
وعلى غىء ؤلاشيالُت الؿابلت جم الخىضل ئلى أﻫم الىخاةج الخالُت :
أوال  :ئن امخىاع ؤلاصاعة ممثلت في مىقفيها عً جىفُظ ألاخيام اللػاةُت ًبحن مضي ؾلؿت اللػاء باعخباعه ؾلؿت كػاةُت
على ؤلاصاعة باعخباعها ؾلؿت جىفُظًت في قل اللىاهحن والخىكُماث الطاصعة عً الؿلؿت الدشغَعُت.
زاهُا ً :ترجب على امخىاع ؤلاصاعة عً جىفُظ ألاخيام اللػاةُت الطاصعة في مىاحهتها هخاةج وازأع هامت أهمها اإلاؿاؽ بهُبت
اللػاء مً حهت ،وهظا الخأزحر الؿلبي على الشخظ الؿبُعي ضاخب الخم بمىحب الخىم اإلامهىع بالطُغت الخىفُظًت.

Abdelhafid Mokhtari: « De quelques Réflexion sur l’article 138 bis du code pénal » revenue du conseil de d’état, numéro 2,2002, p29.

)(1

)( 2آر ملوُا لدؿُن بن الشُش ،صعوؽ في المىاػعاث اإلصاعُت ،وؿائٌ المشـعوعُت ،2007 ،صاع ﻫومت للؽباعت الىشع والخوػُع ،الؽبعت الثالثت،
الجػائع ص.508
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زالثا  :جلىم اإلاؿإولُت عً عضم جىفُظ ألاخيام واللغاعاث الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي على عىطغي الخؿأ الشخص ي
واإلاغفلي.
عابعا :جدىىع مؿإولُت اإلاىقف العمىمي اإلامخىع عً جىفُظ اللغاعاث اللػاةُت بحن الخأصًبُت واإلاضهُت والجؼاةُت.
وعلى غىء هظه الىخاةج جىص ي الضعاؾت باإلالترخاث الخالُت:
ألاولى  :ئطا هان جهفﯾط األخهام واللغاعاث اللغاةﯾت اإلصاعﯾت ﯾعجبع من أهم مفاﻫع صولت اللاهون ،فان الخاحت أضبخث
ملخت إلؾخدضار مىطب كاع جهفﯾط ألاخيام اللػاةُت ؤلاصاعٍت حؿىض له مهمت ؤلاشغاف والىكغ في هٌ اإلشهاالث
المجعللت بجهفﯾط ألاخيام اللػاةُت الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي ،على غغاع ما هى معمىٌ به في اللػاء العاصي الجؼاتي
وصوع كاض ي جؿبُم العلىباث في اإلاخابعت وؤلاشغاف على جىفُظ العلىباث الطاصعة مً اللػاء الجؼاتي.
زاهُا  :ػعوعة جدؿِـ المواؽىُن بدلﻬم في ملاػاة اإلصاعة ،وئػالت العﻫبت والسوف لصُﻬم من اإلصاعة ،مً زالٌ
مىدهم غماهاث وافُت جإمً لهم جىفُظ ألاخيام الطاصعة في خلهم ،هخفعُل أؾلىب الغغامت التهضًضًت.
ثالثا  :ئلؼام اإلصاعة على خلصُم جلغٍغ ؿىوي ُخىاوٌ ألاخيام اللػاةُت التي جم جىفُظها وهظا ؤلاشياالث التي اعترغنهم
ﹰ
زالٌ عملُت الخىفُظ.
عابعا :خؿلُؽ علوباث عاصعت على مىقف ؤلاصاعة اإلاؿإوٌ عً عصم خىفُط اللعاعاث اللػائُت اإلصاعُت.
هظه بعؼ الملجعخاث التي مً شانها أن حؿاهم ولى بشيل كلُل في خماﯾت األفعاص من امجﯾاػاث اإلصاعة وحعؿفها وٍػمً
مداهمت مىطفت وعاصلت وطلً في ئؾاع جىفُظ ألاخيام واللغاعاث الطاصعة عً اللػاء ؤلاصاعي.
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 -5وصاص عىَس ي ،اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت على أؾاؽ الخؿأ وأهم جؿبُلاتها في اللػاء ؤلاصاعي ،كؿم الخلىق ،ولُت الخلىق
والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت دمحم زُػغ ،بؿىغة.2014/2013 ،
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ملخص:
جىاولذ هظه الىعكت البدثُت صعاؾت ؤخض وقاثف نمل املحىمت الضؾخىعٍت اإلاؿخدضزت بملخض ى الخهضًل الضؾخىعي
 2020وهي الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن وكض جم الترهحز في هظه الضعاؾت نلى ؤهمُت الغكابت وؤهضافها بملخض ى بىىص
الضؾخىع الجؼاثغي والىؾاثل اإلاىخهجت لخدلُم هظه ألاهضاف ،بغُت مهغفت الخىافلُت اإلاىحىصة بحن الهضف والىؾُلت،
ولهظا وان الانخماص ؤهثر نلى اإلاىهج الخدلُلي بهضف جبُان اإلاؿاع الظي ؾاع نلُه اإلااؾـ الضؾخىعي للمدافكت نلى
الؿمى الضؾخىعي واملحافكت نلى هظا الؿمى ًفغع نلى الجمُو ضُاهت وجلضٌـ الحلىق والحغٍاث اإلاىفىلت .
الكلماث املفتاحيت :الحلىق والحغٍاث؛ جضعج اللانضة اللاهىهُت؛ الغكابت الضؾخىعٍت؛ الؿمى الضؾخىعي؛
Abstract:
This research paper dealt with the study of one of the functions of the work of the
Constitutional Court created under the Constitutional Amendment 2020, which is to monitor
the constitutionality of laws. Relying more on the analytical method in order to clarify the
path that the constitutional founder followed to preserve constitutional supremacy.
Maintaining this elevation imposes on everyone the preservation and sanctification of the
guaranteed rights and freedoms.
;Keywords: rights and freedoms; insert the legal base; constitutional oversight
constitutional supremacy
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مقذمت:
اعجبؿذ الثىعاث في مسخلف بلام الهالم ونلى ازخالف الهطىع وألاػمىت بإػمت الحلىق والحغٍاث وؤوشإث ؤهكمت
ؾُاؾُت صًملغاؾُت تهضف بلى وغو بؾاع مدضص لىخلت الحلىق والحغٍاث مدمي ومطان ال ًجىػ ألي وان اإلاؿاؽ به ،هظا
ؤلاؾاع الظي ٌهخبر نلض لِـ باإلاهنى الحلُلي للهلض ولىً وضف ؤؾلله ؤؾاجظة وفالؾفت اللغن الخاؾو نشغ ؤمثاٌ حىن
حان عوؾى ومىهخِؿىؿى نلى الضؾخىع الحالي الظي حاء هدُجت الطغام الؼمني بحن الحاهم واملحيىم بحن الؿلؿت
والحغٍت ،ووان هدُجت هظا الطغام جىغَـ حملت ممً الحلىق في ؤكضؽ وزُلت في الضولت ال ًجىػ اإلاؿاؽ بها مً كبل ؤًا
وان.
ُوغو في هظا الضؾخىع ؤهم اإلاباصت التي جدىم الضولت في بؾاع كاهىوي مبني نلى الخضعج الهغميٌ ،هلى هظا الخضعج
الهغمي الضؾخىع وؤي زغوج نلى بىىص هظا ألازحر ٌهخبر زغوج غحر كاهىوي ًترجب نلى مسالفخه حؼاء.
وكض انخبرث الضًباحت في الضؾخىع الجؼاثغي ؤن "الضؾخىع هى اللاهىن ألاؾاس ي الظي ًػمً الحلىق والحغٍاث
الفغصًت والجمانُت وٍػفي اإلاشغونُت نلى مماعؾت الؿلؿاث"
وال ًسغج نمل الؿلؿاث في الضولت نً هضا ؤلاؾاع ،خُث ؤهضث اإلااصة  184مً الخهضًل الضؾخىعي الجؼاثغي نلى
ؤهه"جيلف اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت وؤحهؼة الغكابت بالخدلُم في مؿابلت الهمل الدشغَعي والخىكُمي للضؾخىع."...
من بين دهذه آلالياث الذشتوريت جأشيض محكمت دشتوريت مصتقلت جضمن الصمو الذشتوري ،بهذا جكون
الذ لت الجزائزيت قذ ضعت آلياث مختلفت لحماًت الحقوق الحزياث العامت ،من بين دهذه آلالياث إدراجها في أشمى
ثيقت في الذ لت لكي جكون محصنت من أي مصاس ًطال بها ،دهنا نكون أمام إشكاليت البحث عن الوشائل آلالياث
الذشتوريت التي بمقتضادها ًضمن الصمو الذشتوري الذي يهذ للحفاظ على الحقوق الحزياث العامت ،فهل
الوشائل املعتمذة في الذشتورالجزائزي جتو افق أدهذا الزقابت ؟.
بن البدث خىٌ هظه ؤلاشيالُت ًلخض ي نلُىا البدث نً هظه آلالُاث وجبُان ؤهضافها ووؾاثلها .وبهظا جم جلؿُم
اإلاىغىم بلى مدىعًٍ :ألاوٌ جىاولىا فُه ؤهضاف الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن خؿب ما حاء به الضؾخىع الجؼاثغي وجمثلذ
هظه ألاهضاف في املحافكت نلى الؿمى الضؾخىعي مً حهت واملحافكت نلى الحلىق والحغٍاث مً حهت ؤزغي ،زم جىاولىا
ُ
في املحىع الثاوي وؾاثل الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن والتي ؤحملذ في زالزت وؾاثل :وؾُلت ؤلازؿاع وؤلاخالت وؤزحرا
الخفؿحر.
بن جىاوٌ هظه املحاوع اكخػذ مهها الػغوعة الانخماص نلى اإلاىهج الخدلُلي مً زالٌ الخؿغق إلاىاص الضؾخىع املخخلفت
باإلغافت بلى باقي اللىاهحن الهػىٍت اإلاخهللت بهظا اإلاىغىم ،بهضف جبُان اإلاىهج الظي ؾاع نلُه اإلااؾـ الضؾخىعي
للمدافكت نلى الؿمى الضؾخىعي ألن جبُان هظا اإلاىهج ًىضح مضي صًملغاؾُت الضولت مً اؾدبضاصًتها بدُث ؤن هظه
ً
ً
الغكابت ؾالح طو خضًً ،فهي بن ؤخؿيذ اؾخهمالها وانخضلذ في مماعؾتها واهذ مكهغا ؤؾاؾُا مً مكاهغ ؾُاصة
اللاهىن ووؾُلت فهالت مً وؾاثل خماًت خلىق وخغٍاث ألافغاص وألاكلُاث .ؤما اطا اشخـ في اؾخهمالها ،واؾخغل غمىع
الىطىص الضؾخىعٍت التي ًداهم الؿلؿاث الهامت بليها للىكىف في وحه ألاغلبُت اإلاىخجت في اإلاؿاثل الاحخمانُت
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والاكخطاصًت ،وفغع وضاًت خلُلُت نلى الهُئت الدشغَهُت فةنها جىللب خُيئظ بلى مهىٌ زؿحر مً مهاوٌ هضم للحُاة
الضًملغاؾُت الؿلُمت.

 -1أدهذا الزقابت على دشتوريت القوانين
الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن مهىاه وحىص هُئت جىكغ في صؾخىعٍت اللىاهحن والخىكُماث ولها ضالخُت ببؿالها بطا
واهذ مسالفت لبىىص الضؾخىع خفاقا نلى الؿمى الضؾخىعي ؤو مؿاؾها بدم مً الحلىق ،وبالخالي ال جسغج ؤهضاف هظه
الغكابت نلى مبخغحن ؤؾاؾُحن :ؤوالهما خماًت الحلىق والحغٍاث الهامت ،وزاهيهما خماًت الضؾخىع مً زالٌ املحافكت نلى
ؾمىه جؿبُلا للماصة  . 185وؾىدىاوٌ هظه ألاهضاف جبانا:
1.1حماًت مبذأ الصمو الذشتوري
مىظ ػمً بهُض ؾُؿغث نلى ؤوعوبا اإلافاهُم اإلاخهللت باللاهىن ألاؾمى مً زالٌ اللاهىن الىيس ي واللاهىن الؿبُعي
خُث انخبروا ؤن اللاهىن ألاؾمى ًدخىي نلى مباصت ًخىحب الالتزام بها ،ومً زم بضؤث الهضالت الضؾخىعٍت جىدشغ بشيل
هبحر في ؤوعوبا مً زالٌ الضوع الظي لهبه هاوـ ولؿً ،- Hans Kelsenالظي انخبر ؤهه ال بض مً وحىص كػاء ًماعؽ
الغكابت الضؾخىعٍت لػمان ؾمى الضؾخىع ،مً زالٌ مبضؤ جضعج اللىانض اللاهىهُت وجضعحها في الضولت.
ٌهض مبضؤ جضعج اللىانض اللاهىهُت ؤؾاؽ صولت اللاهىن ،وهي فىغة جم بلىعتها في الفله ألاإلااوي في الىطف الثاوي مً
اللغن الخاؾو نشغ ،ومفاصها جلُُض ؾلؿت الضولت نً ؾغٍم اللاهىن في جضعحه مً اللانضة ألانلى بلى اللانضة ألاصوى.
وؤوضح الفلُه الىمؿاوي ولؿً مبضؤ جضعج اللىانض اللاهىهُت والظي ٌهني جغجِب اللىانض اللاهىهُت ،خُث ًغي ؤن
الىكام اللاهىوي لِـ مجمىنت مً كىانض كاهىهُت مىغىنت ولها في هفـ اإلاغجبت ،ولىىه بيُان ًخيىن مً ّ
نضة مؿخىٍاث
مخضعحت ،وبمهنى آزغ نباعة نً هغم ؤو جضعج ًخيىن مً كىانض كاهىهُت مخضعحت ٌهلىها الضؾخىع ،وحؿخمض ول كانضة
صحتها مً اللانضة اللاهىهُت التي حهلىها مباشغة بلى ؤن هطل بلى كمت الهغم التي ًدخلها الضؾخىع .وَهض هظا ألازحر ؤؾاؽ
.

صحت الىكام اللاهىوي بإهمله

وٍغي هاهؼ والؿً بإن ألي صولت لها هم هبحر مً اللىانض اللاهىهُت بطا ما ؾبلذ فىغة الخضعج الهغمي ،بدُث جيىن
ول الىطىص لها نالكاث جبهُت ًبهػها البهؼ حؿخؿُو ؤن جىفم وبشيل هبحر بحن اللىانض اللاهىهُت التي جطضعها
زطىضا بطا ما واهذ جملً مطاصع ؤلاهخاج اللاهىوي بلىة .

1

وكض انخبر ولؿً ؤن اللانضة ألاؾاؾُت بحن هظه اللىانض كاثمت نلى جضعج ؾلمي ؤي جىفغ جطيُف مً ألانلى بلى
ألاؾفل ووحىص جفاوث بُنها ،بدُث ًلىم الخفاوث نلى ؤؾاؽ الخمُحز واإلاغاًغة بحن اللىانض اللاهىهُت ،فمثال الضؾخىع
هجضه ًدخل ؤنلى مغجبت في الخضعج الؿلمي وله ؾمى مىغىعي وشىلي فالؿمى اإلاىغىعي هى ؾبُهت اإلاؿاثل التي جىكمها
كىانضه ،ؤما الؿمى الشىلي فاإلالطىص به ؤلاحغاءاث التي ًمغ بها في بنضاصه والؿلؿت املخىٌ لها طلً.
ؤما الدشغَو فُدخل مغجبت ؤكل مً الضؾخىع وؤؾمى مً باقي اللىاهحن ألازغي ،ؤما الخىكُم فله اإلاغجبت الثالثت في الهغم
اللانضي لللىاهحن فهى مً بهخاج الؿلؿت الخىفُظًت والتي لها في هفـ الىكذ ضالخُت اللُام باألنماٌ ؤلاصاعٍت ألازغي
1عابحي اخؿً ،مبضؤ جضعج اإلاهایحر اللاهىهیت في الىكام اللاهىوي الجؼاثغي ،ؤؾغوخت صهخىعاه ،حاههت الجؼاثغ  ،2006 ، -1-ص34
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والتي ال جغقى بلى مؿخىي الخىكُماث نلى ألاكل ،فهظه ألازحرة حشمل اإلاغاؾُم الغثاؾُت والخىفُظًت واللغاعاث الىػاعٍت ؤما
ألانماٌ ؤلاصاعٍت فدشمل اللغاعاث ؤلاصاعٍت والهلىص ؤلاصاعٍت.1
ًغبـ البهؼ جضعج اللىانض اللاهىهُت بالفطل بحن الؿلؿاث ،بط ًغي هاالء ؤن جضعج اللىانض اللاهىهُت هاجج نً
جضعج الؿلؿاث وألاحهؼة في الضولت ،واهخلضث هظه الفىغة نلى ؤؾاؽ ؤن جضعج اللىانض اللاهىهُت ًغجىؼ نلى الهالكت
الهمىصًت بحن اللىانض اللاهىهُت ،بِىما ًغجىؼ الفطل بحن الؿلؿاث مً الىاخُت الىكغٍت نلى الخىكُم ألافلي لؿلؿاث
الضولت.
وبالخالي فضولت اللاهىن جلىم نلى ؤؾاؽ مبضؤ الخضعج الهغمي لللىانض اللاهىهُت ،جضعحا شيلُا ومىغىنُا ونػىٍا،
هظا الخضعج الظي ٌهلىه الضؾخىع  ،الظي ال ًجىػ لللىاهحن ألازغي مسالفخه ،وإطا ما زالفذ اللىانض الضؾخىعٍت فةهه
ًترجب نلُه الجؼاء اللاهىوي.
ًدخل الضؾخىع اإلاغجبت ألانلى ،وجسػو له وافت الؿلؿاث اإلايشإة ؾىاء الدشغَهُت ؤو الخىفُظًت ؤو اللػاثُت.
"2وجيلف اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت وؤحهؼة الغكابت بالخدلُم في مؿابلت الهمل الدشغَعي والخىكُمي للضؾخىع"خُث ؤن
لػمان شغنُت ؤي كاهىن ؤو مغؾىم ًجب ؤن ًخالءم مو مباصت الضؾخىع ،وفي خاٌ الخهاعع فُما بُنهم فةن الضؾخىع
ٌؿمى نلى وافت اللىانض ألازغي ،والهضالت جلخض ي ببؿالها ،وبظلً فةن الهُئت التي جيشإ بغُت جإمحن الهضالت الضؾخىعٍت
مً زالٌ الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحنً ،يىن ً
حل اهخمامها الخإهُض نلى انخباع الضؾخىع وزُلت ؤؾاؾُت؛ جىكم
اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت وجػو لها خضوص وغىابـ للخإهُض نلى مىو اؾدبضاصها وللحفاف نلى الخىاػن بحن الؿلؿاث وهفالت
الحلىق والحغٍاث اإلاضعحت واإلاىطىص نلبها غمىه.
وبالخالي ًفترع ؤن ًيىن هىان جىافم بحن اللىاهحن وهظ الضؾخىع وضلبه ،وهظا ما ًخؿلب ؤن ًيىن للمداهم
ضالخُت في جفؿحر اللىاهحن ،في هظا الؿُاق "وهني بالغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن غمان اخترام مبضؤ الؿمى
ً
ً
للضؾخىع،طلً ؤن ؾمى الضؾخىع ًطبذ شهاعا فاعغا مً اإلاػمىن بطا وان زمت بمياهُت الهتهان الضؾخىع واللىانض
الضؾخىعٍت مً كبل الؿلؿت الدشغَهُت ،فالؿمى الضؾخىعي ًفترع وحىص هُئت صؾخىعٍتٌ ،هىص لها الحم بةبؿاٌ ؤو
ً
حهلُم الهمل بلاهىن ما بطا ما وحضجه مسالفا للضؾخىع وٍخمىً مً اللُام بظلً بما بالغكابت الؿابلت ؤي كبل الخؿبُم ؤو
ً
3
بالغكابت الالخلت بهض جؿبُم اللىاهحن .وهظا ًسخلف جبها للؿغٍلت والطالخُاث اإلاهؿاة للمدىمت
:2.1حماًت الحقوق الحزياث في ظل التطوراث املجتمعيت
خماًت الحلىق والحغٍاث في الضؾاجحر اإلاهاضغة هي نماص الحىم الهاصٌ والهضف التي حؿعى بلُه صولت اللاهىن،
بانخباع ؤن بكغاع الحلىق والحغٍاث في صؾخىع الضولت ما هى بال هخاج ضغام بحن الحغٍت والؿلؿت ،بحن الحاهم واملحيىم،
 1حهالب هماٌ ،اللػاء الضؾخىعي ،مداغغاث ملضمت لؿلبت اإلااؾتر جسطظ الضولت واإلااؾؿاث ،حامهت ػٍان ناشىع  ،الجلفت ،2016-2018 ،ص.87
 2اإلااصة  184اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 20ـ 442اإلااعر في  30صٌؿمبر ، 2020اإلاخهلم بةضضاع الخهضًل الضؾخىعي ،اإلاطاصق نلُه في اؾخفخاء ؤوٌ هىفمبر  ، 2020الجغٍضة
الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاؾُت الشهبُت ،نضص ، 82اإلااعزت في  30صٌؿمغ .2020
 3نبض الهؼٍؼ دمحم ؾاإلاان ،غىابـ مباشغة الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن ،ملاٌ ميشىع في مجلت الهلىم الاصاعٍت الؿىت ،38الهض ألاوٌ ،اللاهغة حىان
 ، 1996ص .112
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ولهظا جم الخىطُظ نليها في ؤؾمى وزُلت ليي جفغع نلى الجمُو اخترامها وزاضت الحيام ،وجلو نلى الضولت مؿاولُت
خماًتها والامخىام نلى اإلاؿاؽ بها وطلً مً زالٌ جىكُم مماعؾتها ،وؤضبدذ جلً اإلاؿاولُت هي اإلاىهج الظي جبيخه
الضؾاجحر الحضًثت في هفالت خلىق وخغٍاث ؤلاوؿان ،وللض جإهضث جلً اإلاؿاولُت نبر ألاهكمت الؿُاؾُت املخخلفت لضعحت
ؤضبدذ فيها الحلىق والحغٍاث هي الغاًت الحلُلُت لىحىص الضولت.1
وفي هظا اإلالام ًغي ؤهطاع هكغٍت الحلىق الفغصًت الؿبُهُت ؤن خلىق الفغص هي ؤضلُت وؾابلت نلى الضولت ،وان
الفغص اهػىي جدذ لىاء الجمانت لحماًت هظه الحلىق و الخمخو بها في ؤمً وؾمإهِىت .
قهغث فلؿفت اإلاظهب الفغصي هغص فهل لؿغُان الحيام والؿلؿت اإلاؿللت للؿبلت الحاهمت وبهضف جدغٍغ الفغص مً
قلم جلً الؿبلت وخماًت خلىكهم وهفالت  ،جمخههم بها وهظه هي الىكغٍت التي كام نليها بنالن خلىق ؤلاوؿان . 21789
هما لهبذ هكغٍت الهلض الاحخماعي صوعا هبحرا في جىغَـ مبضؤ خماًت الحلىق والحغٍاث والتي جلغ نلى ؤهه وبهض ؤن
ًدىاػٌ ألافغاص نلى حؼء مً خغٍاتهم ؾُىدؿبىن ملابل هظا الخىاػٌ بهؿاب اإلاىاؾىحن مجمىنت مً الحلىق والحغٍاث في
مىاحهت خيامهم مما ًدض مً ؾلؿانهم في مىاحهت مديىميهم.
وهظا ما جم الخإهُض نلُه في بنالهاث خلىق ؤلاوؿان والاجفاكُاث اإلالغعة لخلً الحلىق .هجض ؤن بنالهاث خلىق
ؤلاوؿان جىعص مجمىنت مً الحلىق والحغٍاث ألاؾاؾُت للفغص هما ؤنها جلغع هثحر مً الػماهاث التي جىفل خماًت هظه
الحلىق والحغٍاث ،وهجض نلى عؤؾها  :الههضًً الضولُحن ،ؤلانالن الهالمي لحلىق ؤلاوؿان  ،والانالن الهالمي للحلىق
اإلاضهُت والؿُاؾُت و الحلىق الاكخطاصًت والاحخمانُت ،خُث ًؿلم فلهاء اللاهىن الضولي نلى هظًً الههضًً اؾم
الشغنت الضولُت لحلىق ؤلاوؿان ،بغافت بلى الهضًض مً الاجفاكُاث الخاضت التي بما جسخظ بةوؿان مهحن واإلاغؤة،
الؿفل ،اإلاهىق ،او جسخظ بدم مهحن واجفاكُاث الهمل ومىو الغق والخهظًب.
هظا ،وجخمخو الؿلؿت الخإؾِؿُت بدغٍت واؾهت في جىكُم الحلىق والحغٍاث الفغصًت نىض وغو صؾخىع حضًض ،فهي
حهمل وفلا لػىابـ وؤؾـ زابخت ،جلً ألاؾـ هي ما ؤفغػه جاعٍش هفاح الشهىب مً الحطىٌ نلى خغٍاجه ،فدغٍت
الؿلؿت الخإؾِؿُت في وغو الضؾخىع لِؿذ مؿللت بل هي ملُضة بلُض غلُل ال حؿخؿُو ؤلافالث مىه وهى غمان
الحلىق والحغٍاث ألاؾاؾُت لالوؿان بما ًخىافم مو هُىىهخه ومجخمهه،وفلا إلاا جػمىخه الاجفاكُاث وإنالهاث خلىق
ؤلاوؿان ،فخلً الحلىق جخمخو بلضؾُت ال جمخلً ؤي ؾلؿت خُالها بال الاخترام

3

واإلاشغم الضؾخىعي لم ًلف نىض خض حسجُل هظه الحلىق والحغٍاث في ضلب الضؾخىع ،بل نمل نلى هفالت
اخترامها وجلضًغ غماهاث مماعؾتها ووغو اللُىص التي جدض مً جلُُض الؿلؿاث الهامت لها ،ومً بحن هظه الػماهاث:
الػماهاث الؿُاؾُت والتي حهض مً ؤهم هظه الػماهاث ،وهي جخمدىع خىٌ الؿلؿت والىكام الظي جىفغه مً احل

1

صعوَش دمحم فهُم  ،ؤضىٌ الهمل البرإلااوي ،الىكغٍت والخؿبُم ،صاع النهػت الهغبُت اللاهغة ،1994 ،ص .57

2وحضي زابذ غبرًاٌ ،ألاؾـ الهامت اللتزام اإلاشغم الضؾخىعي بدلىق ؤلاوؿان ميشاة اإلاهاعف ،ؤلاؾىىضعٍت ،1988 ،ص .88
3مطؿفى ؤبى ػٍض فهمي ،الضؾخىع اإلاطغي فلها وكػاء ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت  ،1966الؿبهت الاولى ص 134
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مماعؾت الحلىق والحغٍاث ،وجخمثل في مداولت جدلُم مبضؤ الضًملغاؾُت ،وحىص ؤخؼاب ؾُاؾُت صًملغاؾُت ،وجدلُم
مبض الفطل بحن الؿلؿاث ًلىم نلى الاؾخلاللُت والخسطظ.1
ؤما الػماهاث الاحخمانُت والتي ال جلل ؤهمُت نً الػماهاث الؿُاؾُت خُث جخيامل مهها ،خُث جػم مبضؤ
اإلاؿاواة الظي ٌهض مً ؤهم الػماهاث الاحخمانُت بغافت بلى مبضؤ الهضالت ،وؤًػا نامل مهم هى الخلضم الاكخطاصي
والاحخماعي والثلافي فالحلىق والحغٍاث ألافغاص جبلى مدضوصة اللُمت بطا لم جخىفغ لها الكغوف اإلاالثمت لىمىها وحهلها
طاث جإزحر وفهالُت.
وباليؿبت للػماهاث اللاهىهُت بن الحلىق والحغٍاث جماعؽ خؿب ما حاء في اإلاىازُم الهاإلاُت والضؾاجحر غمً صاثغة
اللاهىن ،فالػماهاث اللاهىهُت هي الحلل الظي جضوع في زىاًاه الحلىق والحغٍاث ،ولهل مً ؤهم هظه الػماهاث مبضؤ
اإلاشغونُت ،والغكابت اللػاثُت ،خُث هجض ان مبضؤ ؾُاصة اللاهىن جلغع مىظ الهطىع الىؾؿى همبضؤ صؾخىعي في الىكام
الاهجلحزي وَهض هظا اإلابضؤ هؿُاج مىُو ًدُـ بالبىاء اللاهىوي غض ؤي انخضاء مً حاهب الؿلؿت نلى الحلىق
والحغٍاث.2
وكض هظ الضؾخىع الجؼاثغي نلى خلىق ؤلاوؿان وخغٍاجه في الفطل ألاوٌ مً الباب الثاوي مً اإلاىاص  ، 77-34وما
ًمحز الخهضًل الجضًض 2022في مجاٌ الحلىق والحغٍاث ؤن كاثمت الحلىق و الحغٍاث ػاص مً احؿانها هدُجت جإزحر اللىانض
الضولُت لحلىق ؤلاوؿان وكض ؤعجبـ هضا الخؿىع مو الجُل الغابو إلكغاع هظه الحلىق واإلاغجبـ بالخؿىع الخىىىلىجي مً
حهت ومً حهت كض جم جضنُم البهؼ منها.
فلض اؾخدضر الضؾخىع ؤعبهت خلىق حضًضة هي الحم في الحُاة في هظ اإلااصة  38مىه ،وجىغَـ خماًت اإلاغؤة"م"40
والحم في اإلااء وعبؿه بالخىمُت اإلاؿخضامت م  63وؤزحرا خم اإلاىاؾً في جلضًم الخماؾاجه م  ،77هما هغؽ اإلااؾـ
الضؾخىعي الحم في خغٍت اإلاهخلض مً زالٌ خماًت ؤماهً الهباصة في اإلااصة  51مً الضؾخىع .
ومً بحن ؤهم الخهضًالث اإلاهمت التي جمحز بها الخهضًل الضؾخىعي ألازحر وحهخبر مً الىلاؽ ؤلاًجابُت لهظا الخهضًل هى
ألازظ بىكام الخطغٍذ ضغاخت بهضما وان ًازظ بىكام الترزُظ وهظا في ؤعبو خغٍاث جخمثل في خغٍت الاحخمام وخغٍت
الخكاهغ الؿلمي وإوشاء الجمهُاث وإوشاء الصحف واليشغٍاث.
وبالخالي اخترام الحلىق والحغٍاث وحهلها في ضلب الضؾخىع هى هضف الهضالت الضؾخىعٍت ،ولهظا ًخىحب جلضٌـ
خلىق ؤلاوؿان وجىكُم الحغٍاث بما ًخماش ى والخؿىعاث املجخمهُت في بؾاع الضؾخىع وخضه ليي ال جخهضي ؤًا وان نلى هظه
الحلىق والحغٍاث ،وليي ًخدلم طلً البض مً وحىص هىم مً الغكابت اللاصعة نلى الخطضي لخغوج الؿلؿت نً اللىانض
اللاهىهُت ،وهى ما ؾىدىاوله للخى.

 :2شائل الزقابت على دشتوريت القوانين فقا للتعذًل الذشتوري 2020
 1خاػم ضالح العجلت ،الغكابت الضؾخىعٍت وصوعها في غمان وخماًت الحلىق والحغٍاث ألاؾاؾُت  ،مظهغة ماحؿخحر ،فغم اللاهىن الضؾخىعي ونلم الخىكُم
الؿُاس ي ،حامهت الجؼاثغ  ،2020ص .135
2نماص ملىخُت ،الحغٍاث الهامت ،صاع الجامهت الجضًضة  ،الاؾىىضعٍت ،2012 ،ص96
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جػمً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت 2020الىظ نلى املحىمت الضؾخىعٍت هماؾؿت صؾخىعٍت مؿخللت جيلف بػمان
اخترام الضؾخىع وحهمل نلى غبـ ؾحر اإلااؾؿاث ووشاؽ الؿلؿاث الهمىمُت في الضولت ،ولهل ؤهم وقُفت لها هي
الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن واإلاهاهضاث والخىكُماث
وجىلؿم الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن في الضؾخىع الجؼاثغي بلى عكابت اإلاؿابلت وعكابت اإلاىافلت ،وكض انخمضها في
صعاؾدىا نلى الغكابت اإلابيُت نلى بزؿاع والغكابت اإلابيُت نلى ؤلاخالت والغكابت اإلابيُت نلى الخفؿحر خؿب ما هى واعص في
الخهضًل الضؾخىعي . ،.2020
1.2الزقابت املبنيت على إلاخطار :وهى ما هطذ نلُه اإلااصة  190مً الضؾخىع الجؼاثغي اإلاهضٌ ؾىت  2020خُث
كؿم بحغاء ؤلازؿاع بلى ؤلازؿاع الىحىبي الظي كض ًيىن نً ؾغٍم ركابت اإلاؿابلت والتي ًلطض بها ":ؤن ًيىن اللاهىن
مىافم بشيل صكُم للضؾخىع ،فهالكت الخػىم بحن اللانضجحن الضؾخىعٍت والدشغَهُت في هظه الحالت ،جيىن وزُلت ملاعهت
بالحالت التي ًخؿلب فيها اإلاىاءمت بحن هاجحن اللانضجحن ،فالغكابت هىا جخهضي عكابت اإلاىاءمت بحن اللاهىن والضؾخىع ،لخلضًغ
الغكابت الضكُلت مو الىظ الضؾخىعي ،فُجب نلى اللاهىن بطن ؤال ًخػمً ؤي جىاكؼ مو هظ الضؾخىع"1
جسخظ املحىمت الضؾخىعٍت بفغع عكابت مؿابلت لللىاهحن الهػىٍت مو الضؾخىع ،وهظا عكابت مؿابلت الىكام
الضازلي لغغفتي البرإلاان مو الضؾخىع ،وطلً بهض بزؿاعها وحىبا مً كبل عثِـ الجمهىعٍت

2

ؤو ًخم بزؿاعها مً كبل عثِـ الضولت في خاٌ شغىع مىطب عثِـ الجمهىعٍت ،هما جػمىذ اإلااصة  140الفلغة
ألازحرة مً الخهضًل الضؾخىعي الىظ نلى زػىم اللاهىن الهػىي إلاغاكبت مؿابلت الىظ مو الضؾخىع مً ؾغف
املحىمت الضؾخىعٍت كبل ضضوع الىظ في الجغٍضة الغؾمُت ،جماعؽ املحىمت الضؾخىعٍت عكابت مؿابلت للىظ اإلاهغوع
نليها مو الضؾخىع كبل ضضوعه ،وبهظا ٌهخبر ؤلازؿاع الىحىبي شغؽ ؤؾاس ي ومهُاع مهم بانخباعه مهُاعا شيلُا في عكابت
اإلاؿابلت جبضؤ الجهت املخخطت بغكابت اإلاؿابلت بفدطه ؤوال كبل الخؿغق للمىغىم.
جمخض عكابت اإلاؿابلت للىظ بإهمله ،بط ال جىخفي املحىمت الضؾخىعٍت باإلاىاص مدل ؤلازؿاع وهظا ما ؤهضه اإلااؾـ
الضؾخىعي في حهضًله ألازحر وبهظا ؤههى الجضاٌ الظي وان كاثما في هظا اإلاىغىم ،وهظا ما هطذ نلُه الفلغة  5مً اإلااصة
190مً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت2020
لم ًدضص اإلااؾـ الضؾخىعي ؤحل ًخهحن نلى عثِـ الجمهىعٍت اخترامه بسطىص ؤلازؿاع الىحىبي وإهما اهخفى
بخدضًض هلؿت بضاًت اللجىء بلى ؤلازؿاع الىحىبي وهي بهض مطاصكت البرإلاان نلى الىظ وكبل بضضاعها ،وهىا هجض ؤن حمُو
اللىاهحن الهػىٍت ًطاصق نليها مجلـ ألامت زم ًدُلها بلى عثِـ الجمهىعٍت ،وٍبضؤ ازخطاص عثِـ الجمهىعٍت بةزؿاع
املحىمت الضؾخىعٍت مً لحكت حؿلمه الىظ مً عثِـ مجلـ ألامت ،هظا ألازحر ملؼم بدؿلُم الىظ اإلاطاصق نلُه لغثِـ
3

الجمهىعٍت زالٌ  10ؤًام اإلاىالُت للمطاصكت نلُه ؾبلا لىظ اإلااصة  43مً اللاهىن الهػىي .

1نبض الهؼٍؼ دمحم ؾاإلاان ،اإلاغحو الؿابم ،ص.95
2ؾبلا لىظ اإلااصة 190مً الضؾخىع الجؼاثغي 2020الفلغجحن  5و 6
 3اللاهىن الهػىي عكم 18ـ، 16الطاصع بخاعٍش ، 2018املحضص لشغوؽ وهُفُاث جؿبُم الضفو بهضم الضؾخىعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت نضص ، 54ؾىت 2019
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غحر ؤهه ًخهحن نلى عثِـ الجمهىعٍت اخترام ؤحل زالزحن ) ً ( 30ىما املخططت إلضضاع الىظ ونلُه زالٌ هظا ألاحل
ًسؿغ املحىمت الضؾخىعٍت وحىبا .
نمىما مً الىاخُت الهملُت هجض ؤن حمُو خاالث ؤلازؿاع الى حىبي التي كام بها عثِـ الجمهىعٍت بسطىص
اللىاهحن الهػىٍت والىكام الضازلي ملجلـ ألامت ؾىت  2017جمذ في آحاٌ كطحرة حضا ؾىاء مً خُث اإلاضة الفاضلت بحن
جاعٍش اإلاطاصكت نلى الىظ مً كبل مجلـ ألامت وجاعٍش حسجُل ؤلازؿاع لضي ؤماهت غبـ املجلـ الضؾخىعي ؤو اإلاضة
الفاضلت بحن جاعٍش حؿلم عثِـ الجمهىعٍت الىظ وجاعٍش حسجُل ؤلازؿاع بشإهه لضي ؤماهت غبـ املجلـ الضؾخىعي ،بط
في حمُو الحاالث لم ًطل ألاحل بلى زالزحن ) ً ( 30ىما.
وما ًالخل نلى هظه اإلااصة هظلً الخإهُض نلى الغكابت اللػاثُت وبضاًت الخسلي نلى زطاثظ الغكابت الؿُاؾُت
ألن املحىمت هىا جطضع كغاع ولِـ عؤي عغم ؤن الغكابت ؾابلت نلى بضضاع اللاهىن الهػىي ؤو الىكام الضازلي ألخضي
الغغفخحن نلى زالف ما حاء في هظ اإلااصة  186مً حهضًل  2016في فلغتها الثاهُت ًبضي املجلـ الضؾخىعي عؤًه وحىبا في
صؾخىعٍت اللىاهحن الهػىٍت ،وبالخالي املحاهم اللػاثُت ال جطضع آعاء وإهما كغاعاث .
ؤما ؤلازؿاع الجىاػي فُيىن في خالت اللىاهحن الهاصًت واإلاهاهضاث والخىكُماث وألاوامغ ،ؤًً ًخؿلب ألامغ عكابت
مالثمت ؤو جىافم والتي حؿتهضف خماًت الضؾخىع مً الخغوج نلى ؤخيامه ،بانخباعه اللاهىن ألاؾمى في الضولت ،بط جسخظ
املحىمت الضؾخىعٍت بالىكغ في صؾخىعٍت اإلاهاهضاث واللىاهحن وألاوامغ والخىكُماث وجفطل فيها بلغاع ،وجسؿغ املحىمت
الضؾخىعٍت بسطىص هظه الىطىص مً كبل الجهاث الضؾخىعٍت التي خضصتها اإلااصة  193مً الخهضًل الضؾخىعي،
واإلاخمثلت في:
ؤ  -عثِـ الجمهىعٍت؛
ب  -عثِـ مجلـ ألامت؛
ث – عثِـ املجلـ الشهبي الىؾني؛
ج  -الىػٍغ ألاوٌ او عثِـ الحيىمت ،خؿب الحالت؛
ص  -هىاب املجلـ الشهبي الىؾني وانػاء مجلـ ألامت؛
هما وغو اإلااؾـ الضؾخىعي مً زالٌ الخهضًل ألازحر بؾاعا نما آللُت الغكابت نلى اإلاهاهضاث وهي عكابت مبيُت نلى
الازؿاع الجىاػي الؿابم خُث جػمىذ اإلااصة  190مً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  2020الىظ نلى حىاػٍت الازؿاع بشإن
اإلاهاهضة ؤو اجفاق ؤو اجفاكُت كبل الخطضًم نليها وطلً مً زالٌ نباعة " ًمىً بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت بشإن
صؾخىعٍت اإلاهاهضاث كبل الخطضًم نليها" ،ونلُه ال ًمىً جدغًٍ عكابت الضؾخىعٍت بشإن مهاهضة ؤو اجفاكُت بهض
الخطضًم نليها ما ٌهني اؾدبهاص اإلااؾـ الضؾخىعي للغكابت الالخلت بسطىص اإلاهاهضاث والاجفاكُاث والاهخفاء بالغكابت
الجىاػٍت الؿابلت فلـ ؤما بسطىص اجفاكُاث الهضهت ومهاهضاث الؿلم فال جسػو لغكابت الضؾخىعٍت ،وإهما ًلخمـ
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عثِـ الجمهىعٍت بسطىضهما عؤي املحىمت الضؾخىعٍت والظي ال ًىضعج غمً الغكابت نلى صؾخىعٍت اإلاهاهضاث الاجفاكُاث
ليىن اإلااؾـ الضؾخىعي ؤصعحه غمً باب اإلاخهلم بالؿلؿاث وبالخدضًض الفطل ألاوٌ اإلاخهلم بغثِـ الجمهىعٍت.1
 ؤما باليؿبت لخىافم اللىاهحن والخىكُماث مو اإلاهاهضاث ،فةن الضؾخىع الجؼاثغي ًجمو هظا الىىم مً الغكابتبحن الغكابت الجىاػٍت الؿابلت والغكابت الجىاػٍت الالخلت خُث ؤزػو اإلااؾـ الضؾخىعي في الخهضًل الضؾخىعي لؿىت
2020الخىكُماث التي ًطضعها عثِـ الجمهىعٍت واللىاهحن الهاصًت لغكابت جىافم مو اإلاهاهضاث اإلاطاصق نليها ،بط جىكغ
املحىمت الضؾخىعٍت في مضي جىافم الخىكُماث واللىاهحن الهاصًت مو اإلاهاهضاث اإلاطاصق نليها ،لىً ًخهحن ؤوال بزؿاع
املحىمت الضؾخىعٍت مً كبل الجهاث املخىٌ لها خم ؤلازؿاع ،وزاهُا ًخهحن ؤن ًخم بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت بشإن
اللاهىن كبل بضضاعه وإال ؾلـ الحم في اللجىء بلى هظه الغكابت ،هما ًخهحن بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت بسطىص جىافم
الخىكُم مو اإلاهاهضة زالٌ ؤحل شهغ واخض مً جاعٍش وشغ الخىكُم وإال ؾلـ الحم في اللجىء بلى هظه الغكابت.
ونلُه جبلى هظه الغكابت حىاػٍت جماعؽ في حؼء منها هغكابت ؾابلت وفي شلها الثاوي هغكابت الخلت ،جخلُض بما جخلُض
به عكابت الضؾخىعٍت اإلاخهللت باللىاهحن الهاصًت والخىكُماث مً كُىص وغىابـ.
هما جسػو الخىكُماث وألاوامغ لغكابت حىاػٍت الخلت ،بط جسخظ املحىمت الضؾخىعٍت بالىكغ في صؾخىعٍت الخىكُماث
وألاوامغ التي ًطضعها عثِـ الجمهىعٍت زالٌ الهؿل البرإلااهُت ؤو شغىع املجلـ الشهبي الىؾني ؾبلا لىظ اإلااصة  142مً
الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  ، 2020وطلً بطا ؤزؿغث الجهاث املحضصة في اإلااصة  193املحىمت الضؾخىعٍت بشإن ألامغ ؤو
الخىكُم زالٌ ؤحل شهغ واخض مً جاعٍش ضضوع الىظ في الجغٍضة الغؾمُت ،فةطا اهلض ى ؤحل شهغ املحضص في اإلااصة 190
مً الخهضًل الضؾخىعي ؾلـ خم حهاث ؤلازؿاع في جدغًٍ الغكابت غض الىظ .
ولم ًلُض اإلااؾـ الضؾخىعي ؤلازؿاع الجىاػي بػىابـ وشغوؽ باؾخثىاء جدضًض نضص الىىاب ونضص ألانػاء
املخؿغًٍ للمدىمت الضؾخىعٍت ،وآحاٌ عفو ؤلازؿاع الجىاػي ،بط ًخهحن بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت بسطىص اإلاهاهضاث
كبل الخطضًم نليها ،غحر ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي لم ًدضص ؤحل لظلً ،بط ًبلى هظا الحم مفخىح لغاًت الخطضًم نلى
اإلاهاهضة ؤو الاجفاكُت مً كبل عثِـ الجمهىعٍت ،وٍخهحن بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت بسطىص اللىاهحن الهاصًت كبل
ضضوعها ،نلما ؤن بضضاع اللاهىن ًيىن زالٌ ؤحل زالزحن ) ً( 30ىما اإلاىالُت لخاعٍش اؾخالم عثِـ الجمهىعٍت الىظ وإال
ٌؿلـ خم الجهاث اإلاهىُت في بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت ؤما بسطىص الخىكُماث وألاوامغ فُخم بزؿاع املحىمت
الضؾخىعٍت بشإنها زالٌ ؤحل شهغ واخض مً جاعٍش وشغ هظه الىطىص في الجغٍضة الغؾمُت ،وباهلػاء ؤحل الشهغ
ٌؿلـ خم الجهاث اإلاهىُت في بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت بشإن هظه الىطىص.2

 1خؿً غغبي ،الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن في قل الخهضًل الضؾخىعي  ،2020مجلت الحلىق والهلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  13الهضص الغابو ـظ .27
 2عمػاوي فاؾمت الؼهغاء ،مىهج اللاض ي الضؾخىعي الجؼاثغي في غبـ اإلاشغم مً الانخضاء نلى الحلىق والحغٍاث وفلا للخهضًل الضؾخىعي  ،2020مجلت
ؤبدار ،املجلض  6الهضص الاوٌ  2021ص 67-53
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هظا ولم ًخؿغق اإلااؾـ الضؾخىعي إلاؿإلت حهضص خاالث ؤلازؿاع بشإن الىظ الىاخض ،بط ًمىً عفو ؤهثر مً حهت
بزؿاع بشإن كاهىن ناصي ؤو مهاهضة ؤو جىكُم ؤو ؤمغ ضاصع نً عثِـ الجمهىعٍت ،وهىا جيىن املحىمت الضؾخىعٍت مهىُت
بضعاؾت هظه ؤلازؿاعاث وغمها لبهػها وإضضاع كغاع واخض بشإن الىظ مدل هظه ؤلازؿاعاث.
وبالخالي جملً الجهاث املحضصة في اإلااصة  193مً الخهضًل الضؾخىعي ؾلؿت جلضًغٍت في جدغًٍ الغكابت نلى صؾخىعٍت
اللىاهحن بسطىص اإلاهاهضاث وألاوامغ والخىكُماث واللىاهحن الهاصًت في خضوص اخترام الػىابـ التي جؿغكىا لها.
 2.2إلاحالت"الذفع بعذم الذشتوريت"اؾخلهمذ الجؼاثغ هظه الؿغٍلت مً الىكام الفغوس ي في حهضًل صؾخىعها ؾىت 2008الظي صشً نهضا حضًضا في
جثبُذ الغكابت الالخلت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن ،وكض ؤؾلم نليها في فغوؿا اإلاؿإلت طاث ألاولىٍت الضؾخىعٍت .وللض نغف
املجلـ الضؾخىعي الفغوس ي الضفو بهضم الضؾخىعٍت ؤهه" :خم ًسىٌ ول ؾغف في عفو صنىي ؤمام املحىمت اإلاضهُت ؤو
ؤلاصاعٍت ؤو الجىاثُت بإن ًؿلب –بطا ؤعاص -مؿابلت اللاهىن الظي ؾُؿبم نلُه في الضنىي للضؾخىع بىاؾؿت مظهغة
مؿخللت وٍمىً لللاض ي ؤن ًثحره جللاثُا  .و خظا اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي في حهضًل  2020هفـ الحظو وؤهض نلى
الضفو بهضم الضؾخىعٍت وطلً في اإلااصة  195مىه .خُث بهض ما كام اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي بدماًت خلىق وخغٍاث
اإلاىاؾىحن مً حهضي ؤلاصاعة نً ؾغٍم بلغاء كغاعاث ؤلاصاعة اإلاىتهىت للحلىق والحغٍاث نً ؾغٍم اللاض ي ؤلاصاعي ،هظلً
هغؽ هظه الحماًت نً ؾغٍم جبني مبضؤ الخلاض ي نلى صعحخحن في اإلااصة الجؼاثُت ،هغؽ هظلً بمياهُت بزؿاع املحىمت
1

الضؾخىعٍت نً ؾغٍم الضفو في خالت نضم صؾخىعٍت خىم حشغَعي ؤو جىكُمي في مجاٌ الحلىق
ًلطض بالضفو بهضم الضؾخىعٍت في الضؾخىع الجؼاثغي ":الىؾُلت التي ُجمىً ؤؾغاف الضنىي بمىاؾبت الضناوي
اللاثمت ؤمام بخضي حهاث اللػاء مً اللجىء بلى املحىمت الضؾخىعٍت لىً بؿغٍلت غحر مباشغة مً ؤحل الضفو بهضم
صؾخىعٍت هظ حشغَعي مؿبم نلى الضنىي نلى ؤؾاؽ ؤهه ًىتهً ؤو ٌهخضي نلى ؤخض الحلىق والحغٍاث ألاؾاؾُت التي
ًػمنها لهم الضؾخىع" ،غحر ؤن هظا الخهغٍف ؤضبذ ال ًخماش ى مو ملخػُاث الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  2020وطلً
الؾدبضاٌ الهُئت التي جىكغ في الضفو بهضم الضؾخىعٍت وجىؾُو هؿاق هظه الغكابت لِشمل الىظ الخىكُمي بهضما واهذ
جلخطغ وجىدطغ في الحىم الدشغَعي فلـ.
حهض عكابت الضفو بهضم الضؾخىعٍت عكابت الخلت لطضوع الىظ الخىكُمي ؤو الدشغَعي في الجغٍضة الغؾمُت خُث
جسؿغ املحىمت الضؾخىعٍت نً ؾغٍم ؤلاخالت مً كبل مجلـ الضولت ؤو املحىمت الهلُا بإن هظ حشغَعي ؤو جىكُمي
ًخىكف نلُه مأٌ الجزام ًىتهً الحلىق والحغٍاث التي ًػمنها الضؾخىع ًدخمل مسالفخه للضؾخىع ،وجفطل املحىمت
الضؾخىعٍت بلغاع خىٌ صؾخىعٍت ؤو نضم صؾخىعٍت الىظ مدل ؤلاخالت.
وختى جخم ؤلاخالت للمدىمت الضؾخىعٍت ًخهحن جىفغ حملت مً الشغوؽ التي خضصتها اإلااصة  195مً الخهضًل
الضؾخىعي وؤخيام اللاهىن الهػىي  14عكم 18واإلامثلت في :
 1فؼالن ؾلُمت ،ؤشياٌ الغكابت الضؾخىعٍت وجضانُاتها نلى حهؼٍؼ ألامً الضؾخىعي في قل الخهضًل الضؾخىعي  ،2020مجلت الهلىم اللاهىهُت وؤلاحخمانُت،
حامهت ػٍان ناشىع الجلفت ،املجلض الؿاصؽ الهضص الثار ،ؾبخمبر  ، 2021ص66
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غغوعة وحىص هؼام كػاجي مؿغوح ؤمام حهت كػاثُت جيخمي بلى اللػاء الهاصي ؤو اللػاء ؤلاصاعي مو اؾدبهاصمدىمت الخىاػم ،خُث ًمىً بزاعة الضفو ؤمام ؤي حهت كػاثُت مىخمُت لللػاء الهاصي ؤو ؤلاصاعي .
ًخهحن بزاعة الضفو بهضم الضؾخىعٍت مً ؾغف اإلاخلاض ي ،بط ال ًمىً لللاض ي بزاعجه مً جللاء هفؿه ،فهى ال ًخهلمبالىكام الهام ؛
 ًخهحن ؤن ًيىن الىظ الدشغَعي ؤو الخىكُمي مدل الضفو بهضم الضؾخىعٍت ٌشيل مؿاؾا بالحلىق والحغٍاثاإلاىفىلت صؾخىعٍا؛
ًخهحن ؤن ًيىن الحىم الدشغَعي ؤو الخىكُمي مدل الضفو بهضم الضؾخىعٍت ًخىكف نلُه مأٌ الفطل في الجزام ؤوؤهه ٌشيل ؤؾاؽ اإلاخابهت؛
ؤال ًيىن الحىم الدشغَعي ؤو الخىكُمي كض ؾبم للمدىمت الضؾخىعٍت الخطغٍذ بمؿابلخه ؤو صؾخىعٍخه ،باؾخثىاءحغحر الكغوف ،ونلُه ٌؿدبهض اللاهىن الهػىي بانخباعه ًسػو للغكابت الىحىبُت ،بال بطا حغحر الىظ الضؾخىعي؛
ًخهحن ؤن ًدؿم الضفو بهضم الضؾخىعٍت بالجضًت وؤال ًيىن الغغع مىه بؾالت نمغ الجزام ونغكلت الهضالت؛ً-خهحن ؤن ًلضم الضفو بهضم الضؾخىعٍت ،جدذ ؾاثلت نضم اللبىٌ ،بمظهغة مىخىبت ومىفطلت ومؿببت .

1

جماعؽ عكابت الضفو نً ؾغٍم صنىي فغنُت ولِـ نً ؾغٍم صنىي ؤضلُت ،بط ال ًمىً للمخلاض ي عفو صنىي
مباشغة ؤمام اللػاء ًؿالب فيها بةلغاء هظ حشغَعي ؤو جىكُمي لهضم صؾخىعٍخه ،وإهما ًخهحن بزاعجه هضفو مىغىعي ؤزىاء
وحىص هؼام كػاجي ًيىن ؾغفا فُه  ،وٍخهحن ؤن ًيىن الحىم الدشغَعي ؤو الخىكُمي ًخىكف نلُه مأٌ الجزام ،وٍخهلم
بالحلىق والحغٍاث اإلاىفىلت صؾخىعٍا. 2
 الزقابت املبنيت على التفصيرًمثل جفؿحر هطىص الضؾخىع بخضي الىؾاثل اإلاهمت التي جلىم بها املحىمت الضؾخىعٍت لحماًت الؿمى الضؾخىعي و
جىغَؿا إلاىكىمت الحلىق والحغٍاث ،ومً زالٌ هظا الخفؿحر حؿخؿُو املحىمت الضؾخىعٍت ججاوػ اللانضة الضؾخىعٍت
الجامدت.
وكض جم الخىطُظ نلى هظه الىؾُلت مً زالٌ الخهضًل الضؾخىعي ألازحر خُث هطذ اإلااصة  2/192نلى ؤهه "ًمىً
للجهاث اإلايلفت باإلزؿاع بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت خىٌ جفؿحر خىم ؤو نضة ؤخيام صؾخىعٍت وجبضي عؤيها بشإنها" .
وكض انترف املجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي لىفؿه بدم الخفؿحر كبل الخىطُظ الطغٍذ له ،خُث ؤضضع نضة
مظهغاث جفؿحرًت مً بُنها الحىم الضؾخىعي اإلاخهلم بالخجضًض الجؼجي ألاوٌ ألنػاء مجلـ ألامت اإلاهُىىن وطلً بهض
بزؿاعه مً كبل عثِـ الجمهىعٍت وكض جىؾو املجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي في شغح مػمىن الحلىق والحغٍاث نلى غىء
الاجفاكُاث الضولُت اإلاخهللت بالحلىق والحغٍاث التي ابغمذ جدذ عناًت الامم اإلاخدضة مً زالٌ كغاعه ألاوٌ اإلاخهلم
بالغكابت كاهىن الاهخساباث . 13-89

 1اإلااصة  06مً اللاهىن الهػىي عكم. 06- 18
 2كؼالن ؾلُمت ،اإلاغحو الؿابم ،ص68
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هما كام املجلـ في بؾاع نمله اإلاخهلم بالخفؿحر باؾخيخاج الهضًض مً اإلاباصت وألاهضاف الضؾخىعٍت جخهلم بمماعؾت
الحلىق والحغٍاث مثال في عؤًه عكم  1لؿىت .1.2004
بن اللاض ي الضؾخىعي وؤزىاء اللُام بهظا الهمل ًيىن مؿلو نلى هىنحن مً الىطىص الىظ الدشغَعي فُفؿغ
الىظ الدشغَعي وٍفؿغ الضؾخىع مً ؤحل ؤن ًؿبله نلُه وبهظا فهملُت الخفؿحر التي ًلىم بها اللاض ي الضؾخىعي هي
مدىع الاعجياػ في بدث مضي صؾخىعٍت الىظ اإلاؿغوح نلُه ،مهخمضا نلى ألالفاف والتراهُب اللغىٍت للىطىص ؤو ألانماٌ
الخدػحرًت وختى اإلاطاصع الخاعٍسُت والكغوف الاحخمانُت.2
وألوٌ مغة في الخاعٍش الضؾخىعي الجؼاثغي ًيىن الازخطاص ؤضلُا للمدىمت الضؾخىعٍت  ،وبهظا ًمىو نلى مداهم
ألازغي الخؿغق للخفؿحر بىىص الخفؿحر ،وهى بهظا ٌهخبر اللػاء الضؾخىعي ممثل في املحىمت الضؾخىعٍت مطضعا ؤؾاؾُا
لخفؿحر اللانضة الضؾخىعٍت واإلاشاعهت في جؿىٍغ اإلاىكىمت الضؾخىعٍت والدشغَهُت فلم ٌهض اللػاء الضؾخىعي في الجؼاثغ
يهخم فلـ بةلؼام الؿلؿاث الهامت باخترام الضؾخىع وإهما بخؿىٍغها لخطبذ ؤهثر خغهُت مخىافلت بظلً مو خغهُت
املجخمهاث ،هما جدمل في وكذ هفؿه بهؼ الغئي اإلاؿخلبلُت ال جكهغ بال نىض جفؿحرها مً كبل اللػاء الضؾخىعي.
ولهظا جىضف البىىص الضؾخىعٍت بإنها" اإلاخجظعة في اإلااض ي ومخفخدت نلى الحاغغ واإلاؿخلبل"

3

بن جفؿحر الضؾخىع مً كبل املحىمت الضؾخىعٍت الجؼاثغٍت ًيبو مً الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن ويهضف بلى بهلاط
الىظ مً الىكىم في نضم الضؾخىعٍت وطلً بالبدث نً اإلاهاوي الضؾخىعٍت التي ًدملها وجىلُده لخسلُطه مما كض ٌشىبه
مً جإوٍالث غحر صؾخىعٍت ،وهى بهظا ًخداش ى الطضام والجزاناث الؿُاؾُت بحن الؿلؿخحن الدشغَهُت والخىفُظًت وطلً
لىغو اللانضة الضؾخىعٍت في بؾاعها نىض جؿبُلها.4
وٍغجىؼ الخفؿحر الضؾخىعي الظي ًلىم به اللاض ي الضؾخىعي بخدضًض مػمىن اللىانض الضؾخىعٍت ولىً بىكغة
مخجضصة ججىبا للخهضًالث الضؾخىعٍت اإلاخىغعة  ،وؤؾلم نلى هظا اإلاىهج "مىهج الضؾخىع الحي " الظي ٌؿمذ بخؿىع
الىطىص الضؾخىعٍت بما ًخىافم مو اإلاؿخجضاث املجخمهُت نً ؾغٍم جؿىَو هطىص الضؾخىع.

خاجمت:
 Iمً بحن هخاثج الثىعاث الؿُاؾت والطغاناث الضاثمت بحن الحاهم واملحيىم  ،الؿلؿت والحغٍت  ،جػمحن فئت الحلىق
والحغٍاث في بىىص الضؾاجحر ،وحهل هظه الىزُلت ؤنلى وؤؾمى اللىاهحن في الضولت ،وهظا ما ؤهضث نلُه الضًباحت الجؼاثغٍت
بىطها نلى ؤن الضؾخىع هى اللاهىن ألاؾاس ي الظي ًػمً الحلىق والحغٍاث الفغصًت والجمانُت وٍػفي اإلاشغونُت نلى
مماعؾت الؿلؿاث"
هما ؤهضث اإلااصة  180مً الضؾخىع طاجه نلى ؤهه"جيلف اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت وؤحهؼة الغكابت بالخدلُم في مؿابلت الهمل
الدشغَعي والخىكُمي للضؾخىع.
 1عمػاوي فاؾمت الؼهغاء ،اإلاغحو الؿابم
 2عمؼي الشانغ ،الىكم الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي ،الجؼء ألاوٌ ،مؿبهت نحن شمـ ،1977 ،ص 225
 3نطام ؾلُمان ،جفؿحر الضؾخىع وؤزغه في اإلاىكىمت الضؾخىعٍت ،املجلـ الضؾخىعي ،الىخاب الؿىىي ،لبىان  ،2012ص .15
 4هُاللي ػهغة ،الضوع ؤلاوشاجي لللاض ي الضؾخىعي ،حامهت بىبىغ بللاًض ،عؾالت صهخىعاه ،حامهت جلمؿان 2018
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لهظا جسخظ املحىمت الضؾخىعٍت بفغع عكابت مؿابلت لللىاهحن الهػىٍت مو الضؾخىع ،وهظا عكابت مؿابلت الىكام
الضازلي لغغفتي البرإلاان مو الضؾخىع ،وطلً بهض بزؿاعها وحىبا مً كبل عثِـ الجمهىعٍت ،هما جسخظ بغكابت اإلاىاثمت
خالت اللىاهحن الهاصًت واإلاهاهضاث والخىكُماث وألاوامغ والتي حؿتهضف خماًت الضؾخىع مً الخغوج نلى ؤخيامه،
بانخباعه اللاهىن ألاؾمى في الضولت ،وجسؿغ املحىمت الضؾخىعٍت بسطىص هظه الىطىص مً كبل الجهاث الضؾخىعٍت
التي خضصتها اإلااصة  193مً الخهضًل الضؾخىعي،هما ًمىً الازؿاع نً ؾغٍم ؤلاخالت مً كبل مجلـ الضولت ؤو املحىمت
الهلُا بإن هظ حشغَعي ؤو جىكُمي ًخىكف نلُه مأٌ الجزام ًىتهً الحلىق والحغٍاث التي ًػمنها الضؾخىع ًدخمل
مسالفخه للضؾخىع ،وجفطل املحىمت الضؾخىعٍت بلغاع خىٌ صؾخىعٍت ؤو نضم صؾخىعٍت الىظ مدل الاخالت.
 IIوَهخبر جفؿحر هطىص الضؾخىع بخضي الىؾاثل اإلاهمت التي جلىم بها املحىمت الضؾخىعٍت لحماًت الؿمى الضؾخىعي و
جىغَؿا إلاىكىمت الحلىق والحغٍاث ،ومً زالٌ الخفؿحر حؿخؿُو املحىمت الضؾخىعٍت ججاوػ اللانضة الضؾخىعٍت
الجامدت وكض جم الخىطُظ نلى هظه الىؾُلت مً زالٌ الخهضًل الضؾخىعي ألازحر خُث هطذ اإلااصة  2/192نلى ؤهه
"ًمىً للجهاث اإلايلفت باإلزؿاع بزؿاع املحىمت الضؾخىعٍت خىٌ جفؿحر خىم ؤو نضة ؤخيام صؾخىعٍت وجبضي عؤيها
بشإنها" .
 -1الاقتراحاث
-

باليؿبت إلصعاج الحلىق والحغٍاث الهامت في الضؾاجحر الجؼاثغٍت وعغم الجهىص اإلابظولت مً كبل الضولت الجؼاثغٍت في

هظا ؤلاؾاع  ،بال ؤن نضم جفهُل آلالُاث الحلت لخىغَؿها ونضم وحىص غماهاث فهلُت لخدلُلها ؤصي بال حهل ؤغلبها مجغص
شهاعاث .
-

الهمل نلى خماًت الؿمى الضؾخىعي وإنؿاثه هُبت فهلُت وطلً باحخىاب الخهضًالث اإلاخىالُت واإلاخىغعة في ول

مىاؾبت ؾُاؾُت ،آلن هثرة الخهضًالث جىلظ مً هُبت الضؾخىع.
-

اللجىء بلى املحىمت الضؾخىعٍت والخسلي نلى املجلـ الضؾخىعي مهىاه جبني آلُاث الغكابت اللػاثُت الامغ الظي

ًلخض ي مهه حؿبِب كغاعاتها ؾىاء اإلاخهللت بؿابلت الىظ للضؾخىع ؤو اإلاخهللت بضؾخىعٍت الىظ مدل الازؿاع وؤًػا
اللغاعاث اإلاخهللت بهضم مؿابلت الىظ للضؾخىع ؤو نضم صؾخىعٍت الىظ اللاهىوي ؤو الخىكُمي ؤو اإلاهاهضة
-

وفم اإلااؾـ الضؾخىعي هثحرا في بصعاج آلُت الخفؿحر وحهلها مً ازخطاص املحىمت الضؾخىعٍت ،ولهظا فهلى ؤنػاء

املحىمت الضؾخىعٍت الهمل نلى جؿُو الىظ الضؾخىعي وحهله مخماشُا مو الخؿىعاث املجخمهُت وطلً بخؿبُم مىهج
الضؾخىع الحي والابخهاص نً الخفؿحر الحغفي لبىىص الضؾخىع
-

جلخض ي الهضالت الضؾخىعٍت بغفاء الهضٌ نلى الجزام اإلاؿغوح ،وإلغفاء هظا الهضٌ ٌؿخىحب الحُاص الخام

واإلاىغىنُت ،وبالخالي فالهضالت الضؾخىعٍت ال جخماش ى مو مبضؤ الخهُحن بخاجا.

قائمت املزاجع:
 -1الذشتور
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 اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 20ـ 442اإلااعر ًف  30صٌؿمبر ، 2020اإلاخهلم بةضضاع الخهضًل الضؾخىعي ،اإلاطاصق نلُه فياؾخفخاء ؤوٌ هىفمبر  ، 2020الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاؾُت الشهبُت ،نضص ، 82اإلااعزت في 30
صٌؿمغ .2020
 -2القانون العضوي
 اللاهىن الهػىي عكم 18ـ، 16الطاصع بخاعٍش ، 2018املحضص لشغوؽ وهُفُاث جؿبُم الضفو بهضم الضؾخىعٍت،الجغٍضة الغؾمُت نضص ، 54ؾىت .2019
- -3الكتب:
 صعوَش دمحم فهُم  ،ؤضىٌ الهمل البرإلااوي ،الىكغٍت والخؿبُم ،صاع النهػت الهغبُت اللاهغة1994 ، نبض الهؼٍؼ دمحم ؾاإلاان ،عكابت صؾخىعٍت اللىاهحن ،الؿبهت ألاولى ،صاع الفىغ الهغبي ،اللاهغة ،1995 نماص ملىخُت ،الحغٍاث الهامت ،صاع الجامهت الجضًضة  ،ؤلاؾىىضعٍت.2012 ، مطؿفى ؤبى ػٍض فهمي ،الضؾخىع اإلاطغي فلها وكػاء ،الؿبهت ألاولى  ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،1966 نطام ؾلُمان ،جفؿحر الضؾخىع وؤزغه في اإلاىكىمت الضؾخىعٍت ،املجلـ الضؾخىعي ،الىخاب الؿىىي ،لبىان ،2012 عمؼي الشانغ ،الىكم الؿُاؾُت واللاهىن الضؾخىعي ،الجؼء ألاوٌ ،مؿبهت نحن شمـ1977 ، وحضي زابذ غبرًاٌ ،ألاؾـ الهامت اللتزام اإلاشغم الضؾخىعي بدلىق ؤلاوؿان ميشاة اإلاهاعف ،ؤلاؾىىضعٍت.1988 ، -4األطروحات والرسائل الجامعية

 عابحي ؤخؿً ،مبضؤ جضعج اإلاهاًحر اللاهىهُت في الىكام اللاهىوي الجؼاثغي ،ؤؾغوخت صهخىعاه ،حامهت الجؼاثغ.2006 ، خاػم ضالح العجلت ،الغكابت الضؾخىعٍت وصوعها في غمان وخماًت الحلىق والحغٍاث ألاؾاؾُت  ،مظهغة ماحؿخحر،فغم اللاهىن الضؾخىعي ونلم الخىكُم الؿُاس ي ،حامهت الجؼاثغ .2020
 -هُاللي ػهغة ،الضوع ؤلاوشاجي لللاض

ي الضؾخىعي ،حامهت بىبىغ بللاًض ،عؾالت صهخىعاه ،حامهت جلمؿان 8102

- -5املجالث املحكمت:
 بىمطباح وؾُلت ،الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن الهػىٍت اإلاخهللت باالهخساباث وؤزغها نلى الهملُت الاهخسابُت فيالجؼاثغ  ،مجلت الهلىم الؿُاؾُت واللاهىهُت  ،اإلاغهؼ الهغبي الضًملغاؾي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت والؿُاؾُت
والاكخطاصًت  ،بغلحن .2016 ،
 خؿً غغبي ،الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن في قل الخهضًل الضؾخىعي  ،2020مجلت الحلىق والهلىم ؤلاوؿاهُت،املجلض  13الهضص الغابو ـ
 نبض الهؼٍؼ دمحم ؾاإلاان ،غىابـ مباشغة الغكابت نلى صؾخىعٍت اللىاهحن ،مجلت الهلىم الاصاعٍت ،الؿىت ،38الهضصألاوٌ ،اللاهغة حىان . 1996
 فؼالن ؾلُمت ،ؤشياٌ الغكابت الضؾخىعٍت وجضانُاتها نلى حهؼٍؼ ألامً الضؾخىعي في قل الخهضًل الضؾخىعي ،2020مجلت الهلىم اللاهىهُت وؤلاحخمانُت ،حامهت ػٍان ناشىع الجلفت ،املجلض الؿاصؽ الهضص الثار ،ؾبخمبر 2021
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الرقابة علي دستورية القوانني يف التعديل الدستورً" 2020األهداف والوسائل" /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن سعيد صربينة  /ـــــــــــــــ /رضوان سلوى
 عمطاوي فاؾمت الؼهغاء ،مىهج اللاض ي الضؾخىعي الجؼاثغي في غبـ اإلاشغم مً الانخضاء نلى الحلىق والحغٍاث وفلاللخهضًل الضؾخىعي  ،2020مجلت ؤبدار ،املجلض  6الهضص الاوٌ 2021
 -6املطبوعاث املعتمذة.
 حهالب هماٌ  ،اللػاء الضؾخىعي ،مداغغاث ملضمت لؿلبت اإلااؾتر جسطظ الضولت واإلااؾؿاث ،حامهت ػٍانناشىع  ،الجلفت2016-2018 ،
 وىؾت نماع ،مداغغاث في اللاهىن الضؾخىعي ،ؤللُذ نلى ؾلبت اإلااؾتر 2جسطظ مىاػناث اللاهىن الهمىمي،حامهت دمحم إلاحن صباغحن 2021
 -7املو اقع الالكتر نيت:
-

مشًُ دمحم  ،جؿىع صوع اللػاء الضؾخىعي ملاٌ ميشىع نلى مىكو  Mahkama.netبخاعٍش  ،2020-10-16جطفذ -15
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الجزاءاث املترجبت عن مخالفاث قواعذ التأمين في التشريع الجزائري

Sanctions in the event of violation of insurance rules in Algerian legislation
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4ملخص
 اإلاعضٌ و اإلاخمم1995/01/25  اإلاإعر في07/95  و كىاهين الخأمين بما فيها ألامغ،في كاهىن العلىباث وكاهىن اإلاغوع
. اإلاخعلم بالخأمُىاث2006/02/20  اإلاإعر في04/06 باللاهىن
و مً هظه الجغائم ما هى مخعلم باألشخاص الؿبُعُت واإلاإمً لهم هدُجت اعجيابهم لها هعضم امخثالهم إللؼامُت
الخأمين أو ألاشخاص اإلاعىىٍت هشغواث الخأمين هكغا لعضم التزامهم باللىاعض اإلالغعة كاهىها ؾىاء باليؿبت لئلوشاء أو
.الدؿُير
.  حؼاءاث؛ كىاعض الخأمين؛ علىباث ؛ مغوع4 الكلماث املفتاحيت
Abstract:
The object of this topic relates to the sanctions due to the infringements of the rules of insurance in
the Algerian legislation envisaged by the penal code and the laws relating to the insurance such as the
ordinance 95/07 of 25/01/1995 relating to the insurance amended and supplemented by Law 06-04 of
20/02/2006.
Among these offenses those relating to natural persons such as insured persons who commit them
due to non-compliance with the obligation of the insurance provided for by article 190 of ordinance
95/07 of 25/01/1995 or legal persons like insurance companies when they do not comply with the rules
relating to the conditions of their creation or management.
Keywords :Punishments ;Insurance rules ; penalties ; traffic.

ُ
ُ
. اإلا ِإلف اإلاغ ِاؾل
263

اجلزاءات املرتتبة عن خمالفات قواعد التأمني يف التشريع اجلزائري /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي لكبري  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /باديس الشريف
مقذمت4
كض ًؿغح الدؿاؤٌ باللىٌ هل أن الخامين ًخػمً حغائم و علىباث ما صام هىان كاهىن علىباث فالجىاب هى أهىا
عىض الغحىع ئلى أخيام اإلااصة ألاولى مً كاهىن العلىباث هجضها جىظ على أهه ":ال حغٍمت و ال علىبت أو جضابير أمً بغير
كاهىنً ،".فهم مً هظا أن الجغائم والعلىباث اإلالغعة لها ال جىحض فلـ في كاهىن العلىباث بل في كىاهين زاضت أزغي
هلاهىن الصحت وكاهىن البِئت و كاهىن العمل و عضة كىاهين زاضت ومً بُنها كاهىن اإلاغوع وكاهىن الخأمين.
هما أن هثير مً الىاؽ ال ٌعغفىن عً حغائم الخأمين ئال ما حعلم بشهاصة جأمين الؿُاعاث باعخباعه جأمُىا ئلؼامُا
ًترجب علُه حؼاء حىائي في خالت عضم الامخثاٌ له ،واهؿالكا مً طلً اعجأًىا أن هبين بعؼ الجغائم اإلاىطىص عليها في
كاهىن العلىباث و كاهىن اإلاغوع التي لها عالكت بالخأمين باعخباع أن شغهت الخأمين حعخبر ؾغفا أضلُا في اللػاًا اإلاخعللت بها
و هظلً الجغائم اإلاىطىص عليها في كىاهين الخأمين.
فأهضاف صعاؾت هظا اإلاىغىع جىدطغ في الخعغف على الجؼاءاث اإلاترجبت على مسالفت كىاعض الخأمين مً ألاشخاص
الؿبُعُين وألاشخاص اإلاعىىٍت ممثلت في شغواث الخأمين لخفاصي الىكىع في مسالفاجه هما جخجلى أهمُخه في أن اإلاىغىع
غير معغوف هثيرا بؿبب هضعة جىاوله مً ؾغف الباخثين وبلي مىدطغا فلـ بين بعؼ اإلاخعاملين مع شغواث الخأمين أو
املخالفين لللىاهين التي لها عالكت بلؿاع الخأمين بالغغم مً جىكُمه كاهىها لظلً فلض اعجأًىا الخؿغق ئلُه.
ومً أحل جدلُم أهضاف هظه الضعاؾت جم جبني اإلاىهج الىضفي ألهه ٌؿمذ بخىفير البُاهاث و الحلائم خىٌ اإلاشيلت
جدذ الضعاؾت ،و جفؿيرها والىكىف على صاللتها ،وألحل الخؿغق اإلاىغىع على الىدى الظي كض ًؿغق عىىاهه فلض وحضها
أن مً الػغوعي ؾغح ؤلاشيالُت آلاجُت :هل أن النصوص الواردة في القواهين التي لها عالقت بالتأمين كافيت لردع
املخالفين لها أم أنها جتطلب بعض إلاضافاث وألاحكام الصارمت؟
ولئلحابت عً هظه ؤلاشيالُت فلض كؿمذ هظه الضعاؾت ئلى زالر مداوع أؾاؾُت جؿغكذ في ألاوٌ ئلى الجؼاءاث
اإلالغعة للجغائم طاث الطلت بلىاعض الخأمين اإلاىطىص عليها في كاهىن العلىباث و التي لها عالكت بمسالفت كىاعض الخأمين
والعلىباث اإلالغعة لها ،أما املحىع الثاوي فلض زطظ للبدث في الجؼاءاث اإلالغعة للجغائم طاث الطلت بالخأمين اإلاىطىص
عليها في كاهىن اإلاغوع  ،أم عً املحىع الثالث فلض بِىا مً زالله الجؼاءاث اإلالغعة لجغائم مسالفت اإلاىطىص عليها في
كاهىن الخأمين.
 -1الجزاءاث املقررة للجرائم راث الصلت بقواعذ التأمين املنصوص عليها في قاهون العقوباث4
جخمثل الجؼاءاث اإلالغعة إلايافدت الجغائم اإلاىطىص عليها في كاهىن العلىباث و التي لها عالكت بلىاعض الخأمين على
اعخباع أهه ئطا زبذ مسالفت كىاعض الخأمين ؤلالؼامي بالتزامً مع اعجيابها ؾُترجب عً هظا الفعل جؿبُم الكغوف اإلاشضصة
على مغجىبها ئغافت ئلى جؿبُم الجؼاءاث اإلالغعة لخلً املخالفت هجغٍمت كائمت بظاتها ،وفُما ًأحي وؿخعغع الجغائم
اإلاؿخىحبت لظلً وهظا جدذ عىىان الجؼاءاث اإلالغعة إلايافدتها:
 -1.1الجزاءاث املقررة ملخالفت الجرو الخطأ ثررحاد مرور4
ئطا حعلم ألامغ بداصر مغوع حؿببذ فُــه مغهبــت بغٍ ــت طاث مدغن وأخضزذ أغغاعا حؿماهُت للغير وواهذ مضة عجؼ
الطحُت ال جفىق ً 90ىما وهظا ما هطذ علُه الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  442مً كاهىن العلىباث بلىلهاٌ" :عاكب بالحبـ
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مً عشغة أًام على ألاكل ئلى شهغًٍ على ألاهثر و بغغامت مً  8000ئلى  16000ص.ج أو باخضي هاجين العلىبخين فلـ ول
مً حؿبب بغير كطض في ئخضار حغوح او ئضابت أو مغع ال ًترجب عىه عجؼ هلي عً العمل إلاضة جخجاوػ زالزت أشهغ و وان
طلً هاشئا عً ععىهت أو عضم اخخُاؽ أو عضم اهدباه أو ئهماٌ أو عضم مغاعاة الىكم.
وجيىن ؤلاحغاءاث اإلاخبعت بشأن خىاصر اإلاغوع الجؿماهُت واآلحي:
هطذ اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم عكم ّ 35-80
اإلاإعر في  1980/02/19اإلاخػمً جدضًض شغوؽ الخؿبُم الخاضت
باحغاءاث الخدلُم في ألاغغاع و معاًىتها ،التي جخعلم باإلااصة  19مً ألام ـغ  15-74على ما ًلي ":ول خاصر مغوع ًدؿبب في
أغغاع حؿماهُتً ،جب أن ًيىن مىغىع جدلُمً ،لىم به غابـ الشغؾت ،أو أعىان الشغؾت أو أعىان ألامً العمىمي أو
ول شخظ آزغ ًإهله اللاهىن لظلً.
 -2.1الجزاءاث املقررة للجنح املتعلقت بقواعذ التأمين4
الجىذ اإلاخعللت بلىاعض الخأمين واإلاىطىص عليها في كاهىن العلىباث وكاهىن اإلاغوع جخمثل في حىدتي الجغوح الخؿأ
واللخل الخؿأ ئزغ خاصر مغوع 1،وعالكتها بالخأمين هى أن شغهت الخأمين حعخبر ؾغفا أضلُا في مثل هظه اللػاًا باعخباعها
غامىت للمؿإولُت اإلاضهُت وفي خاالث ؾلىؽ الػمان ًدل مدلها ضىضوق غمان الؿُاعاث 2،هما أهه وإطا زبدذ مسالفت
كىاعض الخأمين بالتزامً مع اعجياب جلً الجىذ فان هظا الفعل ًمثل قغف مشضص للجؼاءاث اإلالغعة لها ،هما أن املخالف
ًخابع أًػا عً حغٍمت مسالفت كىاعض الخأمين وجؿبُم علُه الجؼاءاث اإلاىطىص عليها في كاهىن الخأمين والتي ؾىأحي على
صعاؾتها في املحىع الثالث مً هظه الىعكت البدثُت وفُما ًلي هىضح الجؼاءاث اإلالغعة لخلً الجىدخين:
 -1.2.1الجزاءاث املقررة لجنحت الجرو الخطأ ثررحاد مرور4
ئطا جغجب على خاصر مغوع عجؼ للطحُت ججاوػ مضجه ً 90ىما ًطبذ الخىُُف حىدت بضال مً مسالفت وختى
اللاض ي الظي ًفطل في كػاًا املخالفاث ئطا زبذ لضًه مً زالٌ الشهاصاث الؿبُت اإلالضمت مً ؾغف الطحُت أن مضة
العجؼ جفىق ً 90ىما ًدىم بعضم الازخطاص الىىعي 3،و ًدُل اإلالف ئلى الىُابت لجضولخه أمام مدىمت الجىذ وهظا ما
هطذ علُه اإلااصة  289بلىلها" :ئطا هخج عً الغعىهت أو عً عضم الاخخُاؽ ئضابت أو حغح أو مغع أصي ئلى العجؼ الىلي
عً العمل إلاضة ججاوػ زالزت أشهغ فُعاكب الجاوي بالحبـ مً شهغًٍ ئلى ؾيخين و بغغامت مً  500ئلى  15.000ص.ج أو
باخضي هاجين العلىبخين" .
 -2.2.1جنحت القتل الخطأ ثررحاد مرور4

 -1باليؿــبت للجىاًــاث اإلاخعللــت باللخــل العمــضي الــظي ٌؿــببه ؾــائم مغهبــت فهــظه الحالــت جسػــع ألخيــام اإلاـ ّ
ـىاص  263 ،262 ،261مــً كــاهىن العلىبــاث -خؿــب
الحالت مً خُث العلىبت ،و أما بسطىص غمان الخعىٍػاث فان اإلاإمً ًطبذ غير غامً و طلً وفم كىاعض ؾلىؽ الػمان اإلاىطىص عليها في الفلـغة
ـإعر فــي 1980/02/16م اإلاخػــمً جدضًــض شــغوؽ جؿبُــم اإلاـ ّـاصة  7مــً ألامــغ عكــم  15-74اإلاـ ّ
الثاهُــت مــً اإلاــاصة  3مــً اإلاغؾــىم  34-80اإلاـ ّ
ـإعر فــي 1974/01/30م
اإلاخعلم بالؼامُت الخأمين على ّ
الؿُاعاث وبىكام الخعىٍؼ عً ألاغغاع.

 -2عاحع أخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  103/04اإلاإعر في  2004/04/05اإلاخػمً ئوشاء وجدضًض كاهىن غمان ضىضوق الؿُاعاث.
 -3باليؿــبت للطــحُت ٌؿــخىي عىــضه أن جىُــف اللػــُت مسالفــت أو حىدــت ألهــه فــي ولخــا الحــالخين ؾِخدطــل علـى هفـــ الخعــىٍؼ اإلاؿــخدم ومــً مطــلحخه أن
ًىخفي بخلضًم شهاصاث ؾبُت ال جفىق ً 90ىما أمام كاض ي املخالفاث ختى ال ًدىم بعضم الازخطاص الىىعي فخؿىٌ مضة خطىله على الخعىٍؼ.
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جػمىذ اإلااصة  288مً كاهىن العلىباث الجؼاءاث اإلالغعة لجىدت اللخل الخؿأ ئزغ خاصر مغوع ،أًً هطذ على
أهه ":ول مً كخل زؿأ أو حؿبب في طلً بغعىهخه أو عضم اخخُاؾه أو عضم اهدباهه أو ئهماله أو عضم مغاعاجه الىكم
ٌعاكب بالحبـ مً ؾخت أشهغ ئلى زالر ؾىىاث و بغغامت مً  1.000ئلى  20.000ص.ج".
وكض جلترن هاجين الجىدخين بكغوف حشضًض جإصي ئلى مػاعفت العلىبت في خالت اعجياب ألافعاٌ اإلاىطىص عليهما في
ّ
واإلاضهُت( )6وهظا ما هطذ علُه اإلااصة  290مً
اإلااصجين  288و  289في خالت الؿىغ أو فغاع الفاعل مً مؿإولُخه الجؼائُت
كاهىن العلىباث بلىلها ":جػاعف العلىباث اإلاىطىص عليها في اإلااصجين  288و  289ئطا وان مغجىب الجىدت في خالت
ؾىغ أو خاوٌ التهغب مً اإلاؿإولُت الجىائُت أو اإلاضهُت التي ًمىً أن جلع علُه و طلً بالفغاع أو بخغُير خالت ألاماهً أو
بأًت ؾغٍلت أزغي".

 -2الجزاءاث املقررة للجرائم راث الصلت بقواعذ التأمين املنصوص عليها في قاهون املرور4
ضىفذ اإلااصة  65مً اللاهىن  01/14اإلاخعلم بدىكُم خغهت اإلاغوع عبر الؿغق وؾالمتها وأمنها اإلاعضٌ واإلاخمم

1

والىاعصة في الفطل الؿاصؽ مىه جدذ عىىان املخالفاث والعلىباث وؤلاحغاءاث ،املخالفاث الىاكعت على اللىاعض اإلاىكمت
لحغهت اإلاغوع وفلا إلاعُاع الخؿىعة ئلى مسالفاث وحىذ ،واهؿالكا مً الجىاهب الخلىُت للضعاؾت والتي جفغع علُىا الخؿغق
للمسالفاث الخؿيرة التي حؿخىحب الغصع الجؼائي عً ؾغٍم فغع علىباث مشضصة في خاٌ جؼامنها مع مسالفت كىاعض
الخأمين ؤلالؼامي ،وهي العلىباث التي جمـ بدغٍت ألاشخاص مغجىبي جلً الجىذ الخؿيرة و وتهضص طمتهم اإلاالُت ،فلض
زططىا هظا املحىع للىكىف على الجىذ اإلاؿخىحبت لخؿبُم كىاعض الخأمين الالؼامي والىاعصة في كاهىن اإلاغوع وهظا على
الىدى آلاحي:
 -1.2الجزاءاث املقررة لجنحت القتل الخطأ أو الجرو الخطأ الناجمت عن مخالفت قاهون املرور4
خضص اإلاشغع الجؼائغي الجؼاءاث اإلالغعة إلايافدت حىدتي اللخل الخؿأ والجغوح الخؿأ في كاهىن اإلاغوع بمىحب أخيام
اإلاىاص 67و 68و 69و  69مىغع ،واإلااصة  73فلغة  01باليؿبت لجىدت اللخل الخؿأ ،واإلاىاص  70و 71و  71مىغع ،واإلااصة 73
فلغة  02باليؿبت لجىدت الجغوح الخؿأ.
فلض أخالذ اإلااصة  67مً كاهىن اإلاغوع كاع الجىذ ئلى جؿبُم الجؼاءاث اإلاىطىص عليها في أخيام اإلااصجين 288
و 289مً كاهىن العلىباث ئطا ما اعجىبذ حىدت الجغح أو اللخل الخؿأ اإلاغجبؿت باإلاالبؿاث الىاعصة بىظ هفـ اإلااصة
خُث هطذ على أههٌ" :عاكب ؾبلا ألخيام اإلااصجين  288و  289مً كاهىن العلىباث ،ول ؾائم اعجىب حغٍمت الجغح أو
اللخل الخؿأ هدُجت زؿأ مىه أو تهاوهه أو حغافله وعضم امخثاله للىاعض خغهت اإلاغوع في الؿغٍم".

2

 -1الل ــاهىن  14/01اإلاخعل ــم بدىك ــُم خغه ــت اإلا ــغوع عب ــر الؿ ــغق و ؾ ــالمتها وأمنه ــا اإلا ــإعر ف ــي  2001/08/19اإلاع ــضٌ واإلا ــخمم بمىح ــب الل ــاهىن  16/04اإلا ــإعر ف ــي
 2004/11/10وألامغ  03-09اإلاإعر في  22حىٍلُت .2009
 -2ووشير هىا ئلى أن اإلاشغع الجؼائغي كض حشضص بسطىص حغٍمت اللُاصة في خالت ؾىغ وزفؼ العلىبت ئلى  18شهغا بضال مً زالر ؾىىاث وعفع الغغامت ئلى
 50.000ص.ج بــضال م ــً  5.000ص.ج ،همــا أغ ــاف زالف ــا إلاــا وعص ف ــي اإلاـ ّـاصة  25م ــً الل ــاهىن اللــضًم ب ــأن حشــمل العلىب ــت أًػ ــا مغافــم الؿ ــائم اإلاخــضعب ف ــي ئؾ ــاع
الخمهــين بــضون ملابــل أو بملابــل ،همــا زفــؼ وؿــبت جــأزير الىدــىٌ فــي الــضم مــً  8000فــي ألالــف ئلــى  1000فــي ألالــف ،وإغــافت جــأزيراث مــىاص أو أعشــاب جــضزل
غمً أضىاف املخضعاث والتي لم ٌشغ ئليها اللاهىن مً كبل.

املجلض -09العضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

266

ISSN: 2352-9806
l

اجلزاءات املرتتبة عن خمالفات قواعد التأمني يف التشريع اجلزائري /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي لكبري  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /باديس الشريف
وهمثاٌ عً جلً الجؼاءاث التي هظ عليها كاهىن اإلاغوع ضغاخت إلايافدت حغائم اللخل الخؿأ هىعص هظ اإلااصة  68مىه
والتي حاء فيها أههٌ " :عاكب بالحبـ مً ؾيخين ( )2ئلى زمـ ( )5ؾىىاث و بغغامت مً  100.000ئلى  300.000ص.ج ول
ؾائم اعجىب حغٍمت الجغح أو اللخل الخؿأ و هى في خالت ؾىغ أو جدذ جأزير مىاص أو أعشاب جضزل غمً أضىاف
املخضعاث".
أما عً الجؼاءاث اإلالغعة لجىدت الجغوح الخؿأ الىاحمت عً مسالفت كىاعض كاهىن اإلاغوع فىىعص هظ اإلااصة  71مً
هفـ اللاهىن والتي هطذ على أههٌ :عاكب بالحبـ مً مً ؾخت ( )6أشهغ ئلى ؾيخين ( )2وبغغامت مً  20.000صج ئلى
 50.000صج ،ول ؾائم اعجىب ئخضي املخالفاث أصهاه التي جغجبذ عليها حىذ الجغح الخؿأ:
ؤلافغاؽ في الؿغعت ،الخجاوػ الخؿير ،عضم اخترام ألاولىٍت اللاهىهُت ،عضم الامخثاٌ إلشاعاث ألامغ بالخىكف الخام،
اإلاىاوعاث الخؿيرة ،الؿير في الاججاه اإلامىىع ،ؾير مغهبت بضون ئهاعة أو ئشاعة أو وكىفها في وؾـ الؿغٍم أزىاء اهدشاع
الػباب في ميان زاٌ مً ؤلاهاعة العمىمُت ،الاؾخعماٌ الُضوي للهاجف املحمىٌ أو الخطيذ بيلخا ألاطهين بىغع زىطة
الخىطذ ؤلاطاعي والؿمعي أزىاء الؿُاكت ،حشغُل ألاحهؼة الؿمعُت البطغٍت أزىاء الؿُاكت ،الؿير مع خمىلت ػائضة.
وعىضما جغجىب حىدت الجغح الخؿأ في هفـ الكغوف بىاؾؿت مغهبت جابعت ألضىاف الىػن الثلُل أو الىلل الجماعي
أو هلل اإلاىاص الخؿيرةٌ ،عاكب الؿائم بالحبـ مً ؾىت ( )1ئلى زالر ( )3ؾىىاث وبغغامت مً  50.000صج ئلى 150.000
صج".

1

هظا وججضع ؤلاشاعة ئلى أن اإلاشغع الجؼائغي كض أكغ أخيام زاضت إلزباث البعؼ مً جلً الجغائم لخؿىعتها وزؿىعة
مؿبباتها وشضة الجؼاءاث اإلالغعة إلايافدتها ،على أن ًخم ئزباتها لحكت ووكذ وكىعها ،فلض زطها اإلاشغع باحغاءاث جدغي
آهُت ئحباعٍت ،وبشيل زاص الجغائم اإلاىطىص عليها في اإلااصجين  68و 70وجخىلى جلً ؤلاحغاءاث الشغؾت اللػائُت ممثلت
في غباؾها وأعىانها ،وهي ؤلاحغاءاث الخاضت التي جػمىتها أخيام اإلاىاص  20و 21و 22مً كاهىن اإلاغوع.
فلض هطذ اإلااصة  20مً كاهىن اإلاغوع على أهه " :في خالت وكىع خاصر مغوع أصي الى اللخل الخؿأً ،جب أن ًسػع
غباؽ أو أعىان الشغؾت اللػائُت الؿائم ئلى فدىص ؾبُت واؾدشفائُت و بُىلىحُت إلزباث ما ئطا وان ًلىص ؾُاعجه
جدذ جأزير مىاص أو أعشاب مطىفت غمً املخضعاث".
هما هطذ اإلااصة  21مً هفـ اللاهىن وفي هظا الؿُاق على أهه " :عىضما ًخم الخدلم بىاؾؿت وؾائل الخدلُل و
الفدىص الؿبُت والاؾدشفائُت والبُىلىحُت اإلاظوىعة في ّ
اإلااصجين  19و  20أعالهً ،جب الاخخفاف بعُىت مً الخدلُل.
جدضص هُفُاث جؿبُم هظه اإلااصة عً ؾغٍم الخىكُم"

 -1هــظه اإلاــاصة جلابلهــا اإلاــاصة  69مــً هفـــ اللــاهىن ،والتــي ججــغم عــً اعجيــاب حىدتــي الجــغح واللخــل الخؿــأ اإلاالبـــ لكــغوف الدشــضًض اإلاخعللــت ئحمــاال بعــضم
الخىكف مع العلم باعجياب الحاصر ،وكض شضص اإلاشغع في الجؼاء أًـً هطـذ الفلـغة  02مـً  69علـى أهـه ":فـي خالـت ئطا مـا اعجىـب هـظا الؿـائم فـي هفــ الكـغوف
حغٍمــت الج ــغح أو اللخــل الخؿ ــأٌ ،عاكــب ب ــالحبـ م ــً ؾــخت ( )6أش ــهغ ئلــى زم ـــ ( )5ؾ ــىىاث ،وبغغامــت م ــً  50.000صج ئلــى  150.000صج أو باخ ــضي ه ــاجين
العلىبخين فلـ".
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هظا وكض هطذ اإلااصة  22في هظا املجاٌ على وحىب جبلُغ الىُابت العامت بيخائج الخدالُل وفلا لئلحغاءاث اإلاعمىٌ بها
خُث هطذ على أهه " :جبلغ هخائج الخدالُل الؿبُت والاؾدشفائُت والبُىلىحُت ئلى وهُل الجمهىعٍت لضي الجهت اللػائُت
املخخطت و ئلى والي ميان وكىع الحاصر".

1

 -2.2الجزاءاث املقررة في قاهون املرورملكافحت جنح استعمال الطريق العام باملركبت4
أكغ اإلاشغع الجؼائغي في كاهىن اإلاغوع باإلغافت ئلى الجؼاءاث اإلالغعة إلايافدت حىدتي اللخل الخؿأ والجغح الخؿأ
حملت مً الجؼاءاث لغصع مغجىبي الجغائم اإلاغجىبت أزىاء اؾخعماٌ الؿغٍم العام باإلاغهبت والتي جىضف على أنها حىذ ،وهي
الجؼاءاث التي ؾىأحي على جبُان أمثلت عنها جبعا لؤلفعاٌ املجغمت في كاهىن اإلاغوع والتي لها ضلت مباشغة بمسالفت اللىاعض
العامت للخأمين وهظا على الىدى آلاحي:
 2.2.2الجزاءاث املقررة لجنحت محاولت إلافالث من املسؤوليت الجزائيت أو املذهيت4
جؿغق اإلاشغع الجؼائغي في كاهىن اإلاغوع لجىدت مداولت ؤلافالث مً اإلاؿإولُت الجؼائُت واإلاضهُت ليل مً علم بأهه كض
اعجىب خاصر أو حؿبب في اعجيابه ،وهي الجىدت التي جغجبـ بشيل مباشغ باإلغافت ئلى ججغٍمها هفعل مؿخلل بمسالفت
ضغٍدت لللىاعض العامت اإلاىكمت للخأمين ،بدُث وعص ججغٍم فعل ؤلافالث مً اإلاؿإولُت الجؼائُت واإلاضهُت للؿائم مغجىب
الحاصر أو اإلادؿبب فُه ،ووعصث الجؼاءاث اإلالغعة لخؿبُلها في مثل هظه الحالت بأخيام اإلااصة  72مً كاهىن اإلاغوع والتي
هطذ فلغتها ألاولى على أههٌ " :عاكب بالحبـ مً ؾخت ( )6أشهغ ئلى ؾيخين ( ،)2و بغغامت مً  50.000ص.ج ئلى 100.000
ص.ج ،ول ؾائم مغهبت ٌعلم بأن هظه اإلاغهبت كض اعجىب بها خاصر أو حؿبب في اعجيابه صون أن ًخىكف مداوال بظلً ؤلافالث
2
مً اإلاؿإولُت الجؼائُت أو ّ
اإلاضهُت التي كض ًخعغع لها.
هظا وباؾخلغاء أخيام الفلغجين  01و 02في اإلااصة  73مً كاهىن اإلاغوع هلف على أن اإلاشغع الجؼائغي كض حشضص في
الجؼاءاث اإلالغعة لجىدت مداولت ؤلافالث مً اإلاؿإولُت الجؼائُت واإلاضهُت إلاغجىب خاصر مغوع أو مدؿبب فُه ئطا ما اعجىب
الؿائم وفي هفـ الكغوف لجىدت اللخل الخؿأ أو حىدت الجغح الخؿأ ،وهما الجىدخان اللخان ؾبم الخؿغق لهما أعاله.
فالجؼاءاث اإلالغعة لجىدت اللخل الخؿأ اإلاغجبىت أزىاء جلً الكغوف هطذ عليها الفلغة  01مً هظ اإلااصة  73والتي
حاء فيها أههٌ " :عاكب بالحبـ مً ؾيخين ( )2ئلى زمـ ؾىىاث و بغغامت مً  100.000ص.ج ئلى  200.000صج ول ؾائم
اعجىب في الكغوف هفؿها مثل جلً اإلاظوىعة في اإلااصة  72أعاله ،حغٍمت اللخل الخؿأ".
أما عً الجؼاءاث اإلالغعة إلاغجىب حىدت الجغح الخؿأ اإلاغجبؿت بخلً الكغوف فلض جػمىتها الفلغة  02مً اإلااصة 73
أعاله وهظا هطها...":وفي خالت ئطا ما اعجىب الؿائم في هفـ الكغوف ،حىدت الجغح الخؿأ ،فاهه ٌعاكب بالحبـ مً ؾىت
( )1ئلى زالزت ( )3ؾىىاث وبغغامت مً  50.000صج ئلى  150.0000صج".

 -1وكــض أكــغ اإلاشــغع الجؼائــغي هــظه ألاخيــام ؤلاحغائُــت بغُــت الىضــىٌ ئلــى الخؿبُــم الؿــلُم للجـؼاءاث اإلالــغعة لجغمتــي الجــغح واللخــل الخؿــأ ،ومؿــاعضة اللاضـ ي
علــى الخؿبُــم الصــحُذ للكــغوف اإلاشــضصة فــي مثــل هــظه الحــاالث اوشــاصا للــغصع اإلاؿلــىب والهــاصف ئلــى الخللُــل والحــض مــً مثــل هــظه الجـغائم الخؿيــرة التــي كــض
جدؿبب في ئلحاق عاهت مؿخضًمت بالطحُت أو فلض خُاجه.
 -2فجغٍمت ؤلافالث مً اإلاؿإولُت اإلاضهُت الجؼائُت لها عالكت وؾُضة املخالفت الطغٍدت للىاعض الخأمين ،طلً أن ؤلافالث مً اإلاؿـإولُت اإلاضهُـت كـض ًـإصي ئلـى
خغمان الطحُت مً الخعىٍؼ الظي ًلع في الغالب على عاجم شغهت الخأمين.
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 -3.2.2الجزاءاث املقررة للجنح املتعلقت بالورائق إلاداريت املسلمت لسيراملركبت4
ٌشترؽ اللاهىن لؿير اإلاغهبت أن جخىفغ على عكم حسجُل وأن جخىفغ على الغزظ والىزائم ؤلاصاعٍت الالػمت واإلاؿلمت
وفلا للشغوؽ املحضصة عً ؾغٍم الخىكُم 1،وهظا ما هطذ علُه اإلااصة  50مً كاهىن اإلاغوع ،وول مً ًسالف هظه الشغوؽ
ًلع جدذ ؾائلت الجؼاءاث اإلالغعة بمىحب هفـ اللاهىن وهي الجؼاءاث التي ججعل وضف الفعل املخالف ألخيام اإلااصة 50
م كاهىن اإلاغوع أو املخالف للىطىص الخىكُمُت اإلاخسظة لخؿبُلها جغقى ئلى حىدت.
ومً بين أهم الىزائم ؤلاصاعٍت اإلاؿلمت لؿير اإلاغهبت والتي حشيل مسالفت ألاخيام اللاهىهُت اإلاىكمت لها حىدت ولها
اعجباؽ وزُم مً خُث الجؼاءاث اإلالغعة لها في حاهب مً حىاهبها مسالفت ضغٍدت لللىاعض العامت لخأمين اإلاغهبت عزطت
الؿُاكت.
فلض حغم اإلاشغع الجؼائغي فعل الؿُاكت بضون خُاػة الغزطت ضالحت لطىف اإلاغهبت اإلاعىُت وهظا بمىحب هظ
اإلااصة  79فلغة  01مً كاهىن اإلاغوع والتي هطذ على أههٌ" :عاكب بالحبـ مً ؾخت ( )6أشهغ ئلى ؾىت ( )1و بغغامت مً
 20.000ص.ج ئلى  50.000ص.ج ّ
ول شخظ ًلىص مغهبت صون أن ًيىن خائؼا عزطت ؾُاكت ضالحت لطىف اإلاغهبت اإلاعىُت".
هما أن اإلااصة  80مً هفـ اللاهىن حعاكب وبىفـ الجؼاءاث اإلالغعة في اإلااصة  79ول شخظ ًلىص مغهبت صون أن
ًيىن خائؼا لغزطت الؿُاكت.
ووشير ئلى أن حىدت اللُاصة بضون عزطت جخػمً حؼاءاث أو علىباث جىمُلُت ئلى حاهب الجؼاءاث ألاضلُت اإلالغعة
إلايافدتها جخمثل في حعلُم عزطت الؿُاكت أو ئلغائها بشيل نهائي ئطا ئعجىب الصخظ املخالف للاهىن اإلاغوع ألافعاٌ
اإلاؿخىحبت لخلً الجؼاءاث.
وهظا ما هكمه اإلاشغع الجؼائغي بمىحب أخيام اإلااصجين  98و 99مً كاهىن اإلاغوع  ،أًً هطذ اإلااصة  98مىه على
الجؼاء الخىمُلي بخعلُم عزطت الؿُاكت في خاٌ اعجياب الؿائم للجىذ املجغمت في اللؿم الثاوي مً مً الفطل اإلاىكم
للمسالفاث اإلاغوعٍت والجؼاءاث اإلالغعة لها ،خُث وعص هظ الفلغة  01مً هظه اإلااصة على الىدى آلاحيً ":مىً الجهت
اللػائُت املخخطت عىضما ًداٌ عليها مدػغ ازباث ئخضي املخالفاث اإلابِىت في اللؿم الثاوي مً هظا الفطل ،باإلغافت
ئلى العلىباث الجؼائُت ألازغي اللُام بخعلُم عزطت الؿُاكت هما ًأحي"...

2

وهظا وكض هكم اإلاشغع الجؼائغي الجؼاء الخىمُلي بالغاء عزطت الؿُاكت بىظ اإلااصة  99مً كاهىن اإلاغوع والتي جىظ
على أهه" :في خالت اعجياب ضاخب عزطت الؿُاكت املخالفاث اإلاضعحت غمً اللؿم الثاوي مً هظا الفطل التي جخم
معاًىتها كاهىها زالٌ الفترة الازخُاعٍت ،جطضع الجهت اللػائُت املخخطت كغاع ئلغاء عزطت الؿُاكت ،باإلغافت ئلى
العلىباث الجؼائُت.
وفي هظه الحالت ،ال ًمىً لهظا ألازير ؾلب الحطىٌ على عزطت ؾُاكت حضًضة زالٌ أحل مضجه زماهُت عشغ ()18
شهغا ابخضاء مً جاعٍش ضضوع كغاع ؤلالغاء".

 -1وجخمثل الىزائم ؤلاصاعٍت اإلالطىصة في عزطت الؿُاكت ،شهاصة الخأمين ،صفتر الطُاهت لبعؼ اإلاغهباث.
 -2عاحع اإلاضة اإلالغعة لخعلُم الغزطت في الفلغاث  02و 03و 04بىظ اإلااصة  99مً كاهىن اإلاغوع.
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 -3الجزاءاث املقررة لجرائم مخالفت قواعذ التأمين املنصوص عليها في قاهون التأمين4
ؾبم وأن جؿغكىا في املحىع ألاوٌ واملحىع الثاوي ئلى الجغائم التي حؿخىحب الدشضًض في الجؼاء أو العلىبت اإلالغعة
لها في خاٌ جؼامنها مً مسالفت اللىاعض العامت للخأمين ؤلالؼامي ،ولئلحابت عً ئشيالُت هظه الىعكت البدثُت ؾىسطظ
هظا املحىع لخبُان مىكف اإلاشغع الجؼائغي ججاه ججغٍم املخالفت الطغٍدت إلابضأ الخأمين ؤلالؼامي بشيل مؿخلل عً
الجغائم الؿابم صعاؾتها أعاله ،فهىان حؼاءاث أو علىباث هظ عليها اإلاشغع الجؼائغي في كاهىن الخأمين ،فمنها ما ًخعلم
بالجؼاءاث اإلاترجبت على عضم الامخثاٌ إللؼامُت الخأمين ،وحؼاءاث جترجب على مسالفت كىاعض ئبغام علىص الخأمين ،ومنها ما
ًخعلم بالجؼاءاث أو العلىباث اإلالغعة على اإلاإمً هفؿه في خالت ئزالله ببعؼ الالتزاماث ومسالفخه لللاهىن اإلاىكم
للخأمين ؤلالؼامي وهي الجؼاءاث التي ؾىأحي على جىغُدها وفلا لآلحي:
 -1.3الجزاءاث املقررة ملكافحت جريمت عذم الامتثال إللزاميت التأمين4
ًترجب على عضم الامخثاٌ إللؼامُت الخأمين اإلاىطىص عليها في كاهىن الخأمين حؼاءاث أو علىباث جخعضص وجدىىع
بخعضص وجىىع املجاالث التي ٌشترؽ فيها اللاهىن ئلؼامُت الخأمين ،وفي هظه الىعكت البدثُت ؾيخؿغق ألمثلت عً جلً
الجؼاءاث جبعا إلاا أوعصه اإلاشغع الجؼائغي في أخيام ألامغ  07-95اإلاإعر في  25حاهفي  1995اإلاخػمً كاهىن الخأمُىاث،
اإلاعضٌ واإلاخمم ،وهظا باإلؾىاص هطىضه وهظا وفلا لآلحي:
وبضاًت وكبل اؾخعغاع جلً الجؼاءاث هىص أن هظهغ أهه وباؾخلغاء هطىص ألامغ  07-95اإلاظوىع أعاله هلف على
أن اإلاشغع الجؼائغي كض أزظ بمبضأ شمىلُت الخأمين ؤلالؼامي ،واإلاعنى أن هظا الىمـ مً الخأمين ٌشمل العضًض مً
املجاالث التي حؿخىحب حغؿُتها والخأمين علُه وجدضًض ألاشخاص اإلالؼمين بالخػىع إلحباعٍت الخأمين.

1

فاملجاالث التي ًسػع فيها ألاشخاص اإلالؼمين بالخأمين لؤلخيام اإلالغعة لهظا الشأن ومنها ما ًخعلم بالجؼاءاث أو
العلىباث الىاحب جؿبُلها في خاٌ مسالفت اإلابضأ جخمثل على ؾبُل الحطغ في الخأمين على اإلاؿإولُت اإلاضهُت ،والخأمين في
مجاٌ البىاء ،والحغٍم ،والطُض ،واإلاؿإولُت اإلاخعللت بالؿُاعاث.

2

وكبل اؾخعغاع أمثلت عً الجؼاءاث اإلالغعة ملجابهت مسالفت ئلؼامُت الخأمين ال بض مً الخظهير بأن مبضأ ئلؼامُت
الخأمين والجؼاءاث اإلالغعة ملخالفخه ججض أؾاؾها اللاهىوي في ألامغ  07-95وغيره مً الدشغَعاث والخىكُماث اإلاؿخللت
والخاضت بالخأمين في مجاالث معُىت وهظهغ منها ألامغ  15-74اإلاإعر في  30حاهفي  1974اإلاخعلم بالؼامُت الخأمين على
الؿُاعاث وبىكام الخعىٍؼ عً ألاغغاع اإلاعضٌ واإلاخمم.3
خُث ًىمً ألاؾاؽ اللاهىوي للخأمين عً اإلاؿإولُت اإلاضهُت في هطىص اإلاىاص  172 -163مً ألامغ  ،07-95أًً
هطذ اإلااصة  163مىه على ؾبُل اإلاثاٌ على أههً " :جب على الشغواث واإلاإؾؿاث الخابعت لللؿاعاث الاكخطاصًت اإلاضهُت
 -1ووشــير هىــا ئلــى أن مجــاٌ الضعاؾــت ملخطــغ علــى الخأمُىــاث البرًــت ؤلالؼامُــت وح ـؼاءاث ؤلازــالٌ بهــا صون غيرهــا مــً الخأمُىــاث ،طلــً أن ألامــغ  07-95اإلاعــضٌ
واإلاــخمم ًخػــمً ئلــى حاهــب أخيــام الخــأمين ؤلالؼامــي البــري أخيــام زاضــت بالخأمُىــاث البدغٍــت والجىٍــت والتــي جأزــظ ؾــابع ؤلالـؼام أًػــا ،وكــض هـظ اإلاشــغع علــى
حؼاءاث مسالفتها.
 -2ه ــظا وك ــض خ ــضص اإلاغؾ ــىم الخىفُ ــظي  338-95اإلاع ــضٌ واإلا ــخمم كائم ــت عملُ ـاث الخ ــأمين وأوعصه ــا عل ــى ؾ ــبُل الحط ــغ ،والت ــي جى ــضعج ف ــي مجمله ــا جد ــذ عى ــىان
املجاالث الىاعص طهغها أعاله.
 - 3فلض ضضعث عضًض اإلاغاؾُم الخىكُمُت اإلالغة إلابضأ ئلؼامُت الخأمين وللجؼاءاث الىاحب جؿبُلها في خاٌ مسالفت اإلابضأ
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الخأمين على مؿإولُخاه اإلاضهُت ججاه الغير ،".ولخىضح هظ هظه اإلااصة فلض أوعص اإلاشغع الجؼائغي في هظ اإلااصة  03مً
اإلاغؾىم الخىفُظي  413-95اإلاخعلم بالؼامُت جأمين الشغواث واإلاإؾؿاث الخابعت لللؿاعاث الاكخطاصًت اإلاضهُت مً
مؿإولُتها اإلاضهُت.

1

وفي هظا املجاٌ مً الخأمين ؤلالؼامي ٌشترؽ في الػمان اإلاىخدب أن ًيىن وافُا باليؿبت لؤلغغاع الجؿماهُت
وألاغغاع اإلااصًت مدخملت الىكىع ،هما ال ًجىػ ئؾلاؽ أًا مً الحلىق الىاعصة في علض الخأمين والتي ًمىً الاخخجاج بها
على طوي الحلىق أو الطحاًا.

2

وباالؾالع على هظ اإلااصة  175مً ألامغ  07-95هجضها جإؾـ للخأمين ؤلالؼامي في مجاٌ البىاء والخعمير وٍخميز
علض الخأمين في هظه الحالت بخػمىه لشغؽ ؾغٍان العلض ؾُلت مضة اإلاؿإولُت اإلاللاة على عاجم الصخظ اإلاىخدب للخأمين
ؤلالؼامي ،بدُث ًلع باؾال ول شغؽ مسالف لظلً ،هما أن الخأمين مً الحغٍم ٌشيل أخض أهم أهىاع الخأمُىاث ؤلالؼامُت
التي ًخىحب فُه على الهُئاث العمىمُت الخابعت لللؿاعاث الاكخطاصًت اإلاضهُت أن جىخب جأمُىا مً مساؾغه ،وكض أؾـ له
اإلاشغع الجؼائغي في اإلااصة  174مً ألامغ  ،07-95هظا وكض ألؼم اإلاشغع الجؼائغي مؼاولي مهىت الطُض بىظ اإلااصة  186مً
هفـ ألامغ بىحىب الاهخخاب في الخأمين.
وللىكىف على الجؼاءاث التي اججه اإلاشغع الجؼائغي ئلى ئكغاعاها 3في هظا املجاٌ مترجبت ؾىلىم باؾخعغاع عضًض
الىطىص طاث الطلت بالخأمين ؤلالؼامي الىاعصة في أخيام ألامغ  07-95باللؿم الغابع مىه بعىىان الغكابت على ئلؼامُت
الخأمين وعلىبتها ،واملجاٌ ؾُلخطغ في هظه الىعكت البدثُت على الجؼاءاث الىاعصة بىظ اإلاىاص  189 ،185 ،184و190
مىه.
فلض جػمىذ اإلااصة  184الجؼاءاث الىاحبت الخؿبُم في خاالث ؤلازالٌ أو عض الامخثاٌ إللؼامُت الخأمين اإلاشاع ئلُه
في اإلاىاص  163ئلى  ،172وهظلً اإلااصة  174مً ألامغ  07-95اإلاخعلم بالخأمُىاث 4،وٍخمثل الجؼاء الظي أكغه اإلاشغع ملجابهت
هظا الىىع مً املخالفاث في الغغامت اإلاالُت التي جتراوح بين  5.000صج و 100.000صج ،ووشير هىا ئلى أهه ومً املجاالث التي
جدُل ئليها اإلااصة  184مجاٌ الخأمين ؤلالؼامي على الحغٍم ،ووشير في هظا الؿُاق ئلى أن جىمً غاًت اإلاشغع الجؼائغي في
اعخماص الخأمين ؤلالؼامي على الحغٍم جىمً في حغؿُت عضم كضعة الهُئاث اإلالؼمت باهخخاب هظا الىىع مً الخأمين على حغؿُت
الخؿائغ املحخملت بىفؿها.

5

 -1للخىؾــع أهثــر عاحــع زــغوف عبــض الــغػاق ،الخأمُىــاث الخاضــت فــي الدشــغَع الجؼائــغي ،الؿبعــت  ،03الجــؼء ألاوٌ ،الخأمُىــاث البرًــت ،مؿبعــت عصوــىٌ ،الجؼائــغ،
 ،2002ص  218وما ًليها.
 -2خملُــل ضــالح ،الخأمُىــاث البرًــت ؤلالؼامُــت وحـؼاء ؤلازــالٌ بهــا علــى غــىء ألامــغ عكــم  ، 07-95مجلــت اللــاهىن ،العــضص  ،02املجلــض  ،2010 ،01حامعــت أخمــض
ػباهت غليزان ،ص .35
 -3هجض أن مً الػغوعي أن وشير ئلى أن الجؼاءاث اإلاغافلت للخأمين ؤلالؼامي جأزظ عضة ضىع وهمثاٌ عنها الجؼاءاث مىغىع الضعاؾت والبدث ،وأًػا ما وعص
ب ــىظ اإلا ــاصة  191م ــً ألام ــغ  07-95والت ــي ج ــىظ عل ــى أه ــهً ":ل ــؼم اإلاؿ ــإولىن ع ــً الح ــىاصر غي ــر اإلا ــإمً عليه ــا صف ــع مؿ ــاهمت لحؿ ــاب الط ــىضوق الخ ــاص
بالخعىٍػاث بدُث جدضص هظه اإلاؿاهمت بـ  10باإلاائت مً اإلابلغ ؤلاحمالي للخعىٍػاث اإلاؿخدلت مً املخالف هخعىٍؼ عً ألاغغاع اإلادؿبب فيها"...
 -4وهمثــاٌ أزــغ عــً اللــىاهين الخاضــت التــي جإؾـــ إلابــضأ الخــأمين ؤلالؼامــي فــي عضًــض املجــاالث وشــير ئلــى هــظ اإلاــاصة ألاولــى مــً ألامــغ  15-74اإلاــإعر فــي ً 30ىــاًغ
 1974اإلاخعلم بالؼامُت الخأمين على الؿُاعاث وبىكام الخعىٍؼ عً ألاغغاع اإلاعضٌ واإلاخمم.

 -5معغاج حضًضي ،الىحيز في كاهىن الخأمين الجؼائغي ،ص ؽ ،ص .ص.ن ،الجؼائغ  ،2003ص .104
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أما اإلااصة  185فخسظ الجؼاءاث اإلاترجبت عً ؤلازالٌ بالخأمين ؤلالؼامي في مجاٌ البىاء ،خُث ًخعلم ألامغ بدالت
جسلف اإلاهىضؽ اإلاعماعي واإلالاوٌ واإلاغاكب الخلني وأي مخضزل في مجاٌ البىاء عً اهخخاب الخأمين لخغؿُت اإلاؿإولُت
اإلاضهُت اإلاهىُت ،وخالت عضم زػىعهم الهخخاب علض الخأمين عً مؿإولُتهم العشغٍت ،وٍخمثل الجؼاء في علىبت الغغامت
التي جلضع بين  5.000صج و 100.000صج ،وهظا صوؽ اإلاؿاؽ بالعلىباث اإلالغعة في اللىاهين طاث الطلت بمجاٌ البىاء
والخعمير.

1

هظا وكض هطذ اإلااصة  189مً ألامغ  07-95على املخالفت اإلاخعللت بعضم اهخخاب الطُاص لعلض الخأمين ؤلالؼامي
لػمان آلازاع اإلاالُت عً مؿإولُخه اإلاضهُت الىاججت عً ألاغغاع الجؿماهُت التي ًلحلها بالغير أزىاء أو بمىاؾبت الطُض أو
ئباصة الحُىاهاث الػاعة أو اإلاإطًت،
وهكغا لخؿىعة ألافعاٌ وألاغغاع الىاججت عنها في هظا املجاٌ ،فلض اججه اإلاشغع الجؼائغي هدى الدشضص في الجؼاء
اإلالغع في خاٌ مسالفت الطُاص إللؼامُت الخأمين والخغوج عً اللاعضة العامت ،أًً ٌعاكب الطُاص املخالف بعلىبخين
ئخضاهما ؾالبت للحغٍت وأزغي مالُت ،خُث جخمثل ألاولى في الحبـ مً زماهُت أًام ئلى زالزت أشهغ ،والعلىبت الثاهُت في
الغغامت التي جتراوح بين  5.00صج و 4.000صج أو باخضي هاجين العلىبخين فلـ.

2

وٍبلى في هظا الؿُاق أن هخؿغق ألخيام اإلااصة  190مً ألامغ  07-95والتي جىظ فلغتها ألاولى على الجؼاءاث اإلالغعة
ملخالفت الخأمين ؤلالؼامي في مجاٌ جأمين الؿُاعاث ،فلض هطذ هظه اإلااصة على أهه ":ول شخظ زاغع إللؼامُت الخأمين
اإلاىطىص عليها في اإلااصة ألاولى مً ألامغ عكم  15-74اإلاإعر في  1974/01/30واإلاخعلم بالؼامُت الخأمين على الؿُاعاث
وبىكام الخعىٍؼ عً ألاغغاع ،واإلاظوىع أعاله ٌ ،عاكب بالحبـ مً زماهُت ( )8أًام ئلى زالزت ( )3أشهغ و بغغامت مً 500
ئلى  4.000ص.ج أو باخضاهما فلـ ،ئن لم ًمخثل لهظه ؤلالؼامُت".
 -2.3الجزاءاث املترجبت على مخالفت قواعذ ثبرام عقود التأمين إلالزامي4
أصعج اإلاشغع الجؼائغي في ألامغ  07-95اإلاعضٌ واإلاخمم اإلاخػمً كاهىن الخأمين بعؼ الحاالث التي جأزظ فيها
الجؼاءاث املخالفت لشغوؽ ابغام علىص الخأمين الؿابع الجؼائي ولم ًىخفي بجؼاء بؿالن علض الخأمين هجؼاء للمإمً على
عضم اخترامه بعؼ اللىاعض اإلاىكمت لعلىص الخأمين ؤلالؼامي .وطلً عىض جؿغكه لىُفُت ؾير شغواث الخأمين
وكبل الخؿغق لخلً الجؼاءاث ؾىظهغ بدالت مً خاالث التي ججعل علىص الخأمين جدذ ؾائلت البؿالن والتي
جإؾـ لخؿبُم الجؼاءاث مىغىع الضعاؾت ،فلض هطذ اإلااصة  228مً ألامغ  07-95على أهه" :عىضما جلىم شغواث

 -1ووشير ئلى أن ألازؿاع الىاحب الخأمين عليها في مجاٌ البىاء والخعمير ًمىً خطغها في:
الضعاؾـاث والخطــامُم الهىضؾــُت ،اإلاغاكبــت اإلاؿــخمغة لىىعُــت مــىاص البىــاء وجىفُــظ ألاشـغاٌ والتــي جخعلــم بالغكــاة الخلىُــت لخطــمُم البىــاء ومخابعــت وعشــاث البىــاء
وجغمُم اإلاباوي.
همــا هــظهغ بــأن اإلاغؾــىم الخىفُــظي  414-95اإلاــإعر فــي  09صٌؿــمبر  1995اإلاخعلــم بالؼامُــت الخــأمين فــي مجــاٌ البىــاء مــً مؿ ـإولُت اإلاخــضزلين اإلاضهُــت اإلاهىُــت،
ًخػمً أخيام جىكُمُت حشمل الجؼاءاث اإلالغعة ملخالفت كىاعض الخأمين في مجاٌ البىاء والخعمير
 -2ووشير في هظا الؿُاق ئلى جػمً اللاهىن  07-04اإلاإعر في  14أوث  2004اإلاخعلم بالطُض ألخيام جفغع على ممخنهي الطُض للخأمين ؤلالؼامي ولجؼاءاث
مسالفت هظه اللاعضة.
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الخأمين بابغام أي اجفاق ًسظ الخعغٍفاث أو الشغوؽ العامت والخاضت للعلىص أو الخىكُم اإلانهي أو اإلاىافؿت أو الدؿُير
اإلااليً ،خعين على مىكعي هظا الاجفاق جبلُغه مؿبلا ئلى ئصاعة الغكابت كبل وغعه خيز الخىفُظ جدذ ؾائلت البؿالن".
أما عً الجؼاءاث طاث الىضف الجؼائي فىظهغ اإلااصة  244مً هفـ ألامغ والتي جدُل ئليها اإلااصة  245بىضفها
للفعل املجغم في اإلااصة  244بالبؿالن وكض حاء هطها على الىدى آلاحي " :حعخبر علىص الخأمين اإلاىخدبت خؿب الشغوؽ
الىاعصة في اإلااصة  244أعاله باؾلت ،غير أهه ال ًدخج بهظا البؿالن في خم اإلاإمً لهم واإلاىخدبين و اإلاؿخفُضًً ئطا واهىا عً
خؿً هُت.
فلض هطذ اإلااصة  244على أههً ":خعغع ول شخظ ًلضم للجمهىع ؾىاء لحؿابه الخاص أو لحؿاب شغهت جأمين
علضا ًسالف أخيام اإلااصة  1204مً هظا ألامغ لعلىباث الاخخُاٌ اإلاىطىص عليها في ّ
اإلااصة  372مً كاهىن العلىباث".
وهمثاٌ أزغ عً الجؼاءاث اإلاشضصة جدذ هظا العىىان هظهغ اإلااصة ألامغ  246مً هفـ ألامغ والتي جىضف فيها
الجغٍمت اإلاغجىبت على أنها حىدت جبعا للعلىباث اإلالغعة إلايافدتها ،وألامغ ًخعلم بمسالفت أخيام اإلااصة  2207مً هفـ ألامغ
 ،بدُث جترجب على طلً حؼاء أو علىبت الحبـ مً ؾىت ( )1واخضة ئلى زالر ( )3ؾىىاث و بغغامت مً  5.000ص.ج ئلى
 100.000ص.ج أو باخضاهما فلـ.
هظا وٍلىصها الخؿغق ئلى الجؼاءاث اإلاترجبت على مسالفت كىاعض ئبغام علىص الخأمين ؤلالؼامي في الدشغَع الجؼائغي
الؾخعغاع الجؼاءاث اإلالغعة على شغواث الخأمين واإلاطغفين واإلاؿيرًً الخابعين لها في هظا املجاٌ ،فاليؿبت لشغواث
الخأمين جدىىع الجؼاءاث بين ؤلاصاعٍت وطاث الؿابع الجؼائي بىضفها شخظ معىىي.
وكض هكمها اإلاشغع الجؼائغي في ألامغ  07-95اإلاعضٌ واإلاخمم خُث جىظ اإلااصة  241مً ألامغ على العلىباث
الخأصًبُت التي جسػع لها شغهت الخأمين وإعاصة الخأمين العلىباث اإلالغعة على شغواث الخأمين وفغوع شغواث الخأمين
ألاحىبُت وجىظ على أهه" :العلىباث اإلاؿبلت على شياث الخأمين و/أو ئعاصة الخأمين وفغوع شغواث الخأمين ألاحىبُت هي
علىباث لجىت ؤلاشغاف على الخأمُىاث :علىبت مالُت ،ؤلاهظاع ،الخىبُش ،أًلاف مإكذ لىاخض أو أهثر مً اإلاؿيرًين بخعُين
أو صون حعُين وهُل مخطغف مإكذ.
وعلىباث ًلغع ها الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت بىاء على اكتراح لجىت ؤلاشغاف على الخأمُىاث بعض ئبضاء عأي املجلـ الىؾني
للخأمُىاث :الحب الجؼئي أو الىلي لالعخماص ،الخدىٍل الخللائي ليل أو حؼء مً مدفكت علىص الخأمين".
وجدؿع صائغة هظه الجؼاءاث الخأصًبُت لخؿبم على اإلاخطغفين واإلاؿيرًً الخابعين لشغهت الخأمين ؾبلا ألاخيام
اإلااصة 242مً ألاع  07-95والتي جىظ على حؼاء أو علىبت ؾلىؽ الحم في ئصاعة و حؿُير وكُاصة أي شغهت جأمين وهظلً
ؾلىؽ الحم في جلضًم عملُاث جأمُيُت للجمهىع عً اإلاخطغفين و اإلاؿيرًً الظًً ًغجىبىن زؿأ حؿُما ًإصي ئلى السحب
الىلي لالعخماص و خل الشغهت.

 -1جىظ اإلااصة  204مً ألامغ  07-95على أهـه " :ال ًمىـً لشـغواث الخـأمين و/أو ئعـاصة الخـأمين أن جمـاعؽ وشـاؾها ئال بعـض الحطـىٌ مـً الـىػٍغ اإلايلـف باإلاالُـت
بىاء على الشغوؽ املحضصة في اإلااصة  218أصهاه ،ال ًمىً أن جماعؽ ؾىي العملُاث التي اعخمضث مً أحلها".
 -2جىظ اإلااصة  207مـً ألامـغ  07-95علـى أهـه " :ال ًمىـً جـأمين ألاشـخاص الـظًً لهـم ضـفت اإلالـُم بـالجؼائغ وهـظا ألامـىاٌ وألازؿـاع اإلاىحـىصة أو اإلاسـجلت فيهـا
ئال مً كبل شغواث الخأمين اإلاعخمضة".
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أما عً الجؼاءاث التي جأزظ الؿابع الجؼائي وٍؿبلها اللاض ي املخخظ في هظا املجاٌ فلض أكغ اإلاشغع الجؼائغي
حؼاءاث مخىىعت ومخعضصة جؿبم في خاالث الغش في زضماث الخأمين وهمثاٌ على طلً هىعص هظ اإلااصة  247مً ألامغ -95
 07والتي حاء فيها أهه ":ول جطغٍذ أو هخمان للمعلىماث بغغع الغش ،ؾىاء في خؿاباث آزغ الؿىت اإلاالُت أو في وزائم
ّ
أزغي ملضمت للىػٍغ اإلايلف باإلاالُت أو جم وشغها أو أعلم الجمهىع بها ٌعاكب علُه بعلىبت الاخخُاٌ الىاعصة في اإلااصة 372
مً كاهىن العلىباث".

1

أما عً الجؼاءاث أو العلىباث اإلاؿبلت على شغهت الخامين باعخباعها شخطا معىىٍا في هظا املجاٌ وجؿبُلا لؤلخيام
اإلالغعة في كاهىن العلىباث فان شغواث الخأمين وإعاصة الخأمين وبىضفه شخظ معىىي فانها حؿأٌ عً الجغائم التي
جغجىب غمنها أو بمىاؾبت وشاؾها مً كبل اإلاؿإولين عنها ،وفػال عً الجؼاءاث أو العلىباث اإلاالُت هىان علىباث أزغي
ًمىً جىكُعها علها ،ومثاٌ طلً أهه في الجغائم الخؿيرة ًمىً جىكُع علىباث الحل ،و التي حعاصٌ علىبت ؤلاعضام باليؿبت
للصخظ الؿبُعي ،هما ًمىً جىكُع الحىم بغلم اإلاإؾؿت إلاضة ال جخجاوػ  05ؾىىاث و هي علىبت جمازل الحبـ أو
السجً باليؿبت لؤلشخاص الؿبُعُين ،و هظلً جدضًض هىعُت وشاؾه أو هؿاق وشاؾه ؤلاكلُمي ،ئغافت ئلى علىبت
اليشغ و اإلاطاصعة.

2

خاجمت4
هسلظ في زخام هظه الضعاؾت ئلى أن مىغىع الجؼاءاث اإلاترجبت عً مسالفت كىاعض الخأمين له أهمُت هبيرة
وَؿخىحب الخعامل معه لىً شغٍؿت جىؾُع عكعت الخعغٍف به في مجاالث الضعاؾت و البدث و ؤلاعالم ،وللض اؾخعملذ في
عىىان اإلالاٌ اؾخعملذ ومخىه عباعة حؼاءاث بضال مً عباعة علىباث لدشمل الجاهب الجؼائي اإلاخمثل في العلىباث
والجاهب اإلاضوي اإلاخمثل في بؿالن الخطغفاث املخالفت لشغوؽ ئبغام علىص الخأمين أو جأؾِـ شغواث جأمين.
هظا وهسلظ واحابت عً ؤلاشيالُت اإلاؿغوخت ئلى أن ئن الىطىص اللاهىهُت في مجاٌ الخأمين و بالغغم مً جىىعها
وحعضصها جبلى لِؿذ وافُت باللضع اإلاغحى لغصع املخالفين مً ألاشخاص الؿبُعُت وألاشخاص اإلاعىىٍت ،هكغا لتزاًض
اعجيابها بؿبب حهل الىثيرًً و هظا ال ٌعخبر مبرعا ًدخج به لئلفالث مً الجؼاء بؿبب اإلابضأ الضؾخىعي " ال ٌعظع بجهل
اللاهىن" مما ٌؿخىحب ئعاصة الىكغ في الىثير مً الىطىص بخعضًلها.
هما هطل أًػا وواغافت إلاػامين البدث الىاعصة في اإلاتن ئلى أن الغغاماث اإلافغوغت على املخالفين والخعىٍػاث
املحيىم بها مضهُا ختى و ئن واهذ جطب في زؼٍىت الضولت غير أنها جبلى غير وافُت همطضع جمىٍل للخؼٍىت العمىمُت آلن

 -1جـىظ اإلاـاصة  372مـً كـاهىن العلىبـاث علـى أهـه " :وـل مـً جىضـل ئلـى اؾـخالم أو جللـى أمـىاٌ أو مىلـىالث أو ؾـىضاث أو جطـغفاث أو أوعاق مالُـت أو وعـىص أو
مسالطـاث أو ئبـغاء مـً التزامـاث أو ئلـى الحطـىٌ علـى أي منهـا أو شـغع فـي طلـً ووـان طلـً باالخخُـاٌ لؿـلب وـل زـغوة الغيـر أو بعػـها أو الشـغوع فُـه ئمـا
باؾخعماٌ أؾماء أو ضفاث واطبت أو ؾلؿت زُالُت أو اعخماص مالي زُالي أو باخضار ألامل في الفىػ بأي ش يء أو في وكىع خاصر أو أًت واكعت أزغي وهمُت أو
الخشُت مً وكىع ش يء منها ٌعاكب بالحبـ مً ؾىت على ألاكل ئلى زمـ ؾىىاث على ألاهثر وبغغامت مً  500ئلى  20.000صًىاع.
وإطا وكعـذ الجىدـت مـً شـخظ لجـأ ئلـى الجمهـىع بلطـض ئضـضاع أؾـهم أو ؾـىضاث أو أطوهـاث أو خطـظ أو أًـت ؾـىضاث مالُـت ؾـىاء لشـغواث أو مشـغوعاث
ججاعٍـت أو ضـىاعُت فُجـىػ أن جطـل مـضة الحـبـ ئلـى عشـغ ؾـىىاث والغغامـت ئلـى  200.000صًىـاع .وفـي حمُـع الحـاالث ًجـىػ أن ًدىـم عـالوة علـى طلـً علـى
الجاوي بالحغمان مً حمُع الحلىق الىاعصة في اإلااصة  14أو مً بعػها وباإلاىع مً ؤلاكامت وطلً إلاضة ؾىت على ألاكل وزمـ ؾىىاث على ألاهثر.
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علي لكبري  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /باديس الشريف
هثرة املخالفاث جثلل واهل ميزاهُت شغواث الخأمين باعخباعها غامىت للمؿإولُت اإلاضهُت و هي التي جخدمل الخعىٍػاث
لطحاًا خىاصر اإلاغوع أو زؼٍىت الضولت في خالت ؾلىؽ الػمان و جضزل ضىضوق غمان الؿُاعاث.
وفي الخخام هضعى ئلى ئعاصة الىكغ في الىثير مً الىطىص وال ؾُما اإلاخعللت باػصواحُت الخجغٍم بين كاهىن العلىباث
وكاهىن اإلاغوع هجغائم اللخل الخؿأ و الجغوح الخؿأ ئزغ خىاصر اإلاغوع.
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اوعكاساث قاهىن حمايت الطفل على حقىق لاباء
Effects of the Child Protection Law on the Rights Parent’s in Sharia


غىاي ػهُت
ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت – حامػت بىمغصاؽ
1 مسبر كاهىن ألاؾغة – حامػت الجؼاثغ
z.ghanai@univ-boumerdes.dz
2022/03/15 :جاريخ القبىل

2022/03/15 :جاريخ املراجعت

2021/10/04 :جاريخ إلايذاع

:ملخص
 واإلاخػلم بدماًت الؿفل خلان2015  حىٍلُت15  اإلااعر في12-15 ؤخضر اإلالجن الجؼاثغي بمىحب اللاهىن عكم
، مً اللاهىن اإلاظوىع3  وَما الحم في اخترام خُاجه الخاضت الظي هطذ غلُه اإلااصة،ؤغافهما بلى كاثمت خلىق الؿفل
 مً هفـ اللاهىن؛ وَما ال ًىاؾبان خُاة الؿفل صازل8 والحم في الخػبحر غً آعاثه بدغٍت الظي هطذ غلُه اإلااصة
 وهالَما زاعق ألخيام، ألن ألاوٌ ًمـ بدم الىالضًً في خؿً جغبِخه؛ والثاوي ال ًلضع الؿفل غلى جدمل جبػاجه،ألاؾغة
. مما ٌؿخىحب بغاصة الىظغ فيهما،الشغَػت ؤلاؾالمُت وكُم املجخمؼ الجؼاثغي
. حػبحر غً آلاعاء، خُاة زاضت، آلاباء، الؿفل، خلىق:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
The Algerian legislator latest under law number 15-12 of July 15, 2015 regarding the
protection of the child two rights that he added to the list of children's rights, namely the right
to respect for his private life cited in the article 3 of the said law; and the right to express his
views freely cited in the article 8 of the same law, and both of them are not suitable for the
child’s life within his family, because the first affects the parents’ right to a good upbringing
of him, the second is that the child is not able to bear the consequences, and both of them
violate the provisions of Islamic Sharia, which requires reviewing them.
Keywords: Rights; Child; Parents; Private life; Expression of opinions.
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غناي زكية  /ـــــــــــــــــــــــــــــ

مقذمت:
ّ
اللطغ ،بمىحبها ًلؼ غلى غاجلهم جغبُتهم
مً اإلالغع شغغا وكاهىها ومً اإلاػغوف غغفا ؤن للىالضًً والًت غلى ألابىاء
وحػلُمهم وجإصًبهم ،فلض وغظ للمان ابىه ولم ًؼٌ ٌػظه ختى ؤؾلم ،ووضاًاٍ ّ
جبحن مضي غاؾفخه غلى ابىه وشضة خغضه
َ ۡ َ َ ُ ۡ ََٰ ُ ۡ َ ُ َ َ ُ ُ ََٰ ُ َ َّ َ ُ ۡ ۡ َّ ه َّ ّ َ ُ ۡ
()2
()1
ّلش ۡغ َن لظل َم َغ ِظُم ﴾٣١
غلى جغبِخه وجإصًبه .كاٌ هللا حػالى ﴿ :و ِإط كاٌ للمً ِِلب ِى ِهۦ وَى ٌ ِػظ ۥه ًبني ال حش ِغن ِب ِ
ٱلل ِبن ِ
ومً اإلالغع شغغا ؤهه غلى الىالضًً ؤلاخؿان بلى ألابىاء وإًفائهم خلىكهم مً بعغاع وهفلت وجغبُت وحػلُم وحػهض
ّ
وَشبىا كاصعًٍ غلى مىاحهت ؤمىع صهُاَم ومػِشتهم .كاٌ هللا حػالى:
بةضالح ،ختى ًخمىىىا مً الاغؿالع بمؿاولُتهم،
َ ۡ َ ۡ َ َّ َ َ ۡ َ َ ُ ْ ۡ َ ۡ ۡ ُ ّ َّ ٗ ََٰ ً َ ُ ْ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َّ ُ ْ َّ َ ۡ ُ ْ َ ٗ
ّلل َول َُ ُلىلىا ك ۡىال َؾ ِض ًًضا  )3(﴾٩وكاٌ حػالى:
﴿ولُسش ّل ِظًً لى جغوىا ِمً زل ِف ِهم ط ِعٍت ِغػفا زافىا غلي ِهم فلُخلىا
ۡ
ۡ
َ
َ ۡ ََٰ ََٰ ُ ُ ۡ ۡ َ َ ۡ ََٰ َ ُ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ۡ ه َ ۡ َ َ َ َ ُ َّ َّ َ َ ََۚ َ َ َ َ ۡ ُ ُ ۡ ُ ُ َّ َ ۡ َ ُ ُ َّ َ ۡ ُ َۚ
()4
وف َۚۚ﴾..
﴿۞وّلىِلضث ًغ ِغػً ؤولضًَ خىلح ِن و ِاملح ِن ِإلاً ؤعاص ؤن ً ِخم ّلغغاغت وغلى ّإلاىل ِ
ىص ل ۥه ِعػكهً و ِهؿىتهً ِبٱإلاػغ ِ
وفي ملابل َظا ،غلى ألابىاء ؾاغت الىالضًً فُما ًإمغونهم به مً زحر ،والاؾخجابت لهمّ ،
وبغَم ،وغضم الاؾخػالء
ۡ
َ َّ َ
َ
ْ َّ ٓ
ّ
غليهم ،وؤلاخؿان بليهم صون ّ
جظمغ وال جإفف وال نهغ وال شيىي .كاٌ هللا حػالىَ ۞﴿ :وك َض َٰى َعُّب ًَ ؤال ح ۡػ ُب ُض ٓوا ِبال ِب ًَّ ُاٍ َو ِبٱل ََٰىِل َض ًۡ ًِ
ۡ ََٰ ً َۚ َّ َ ۡ ُ َ َّ َ ۡ َ
َ ۡ ۡ َ
ٓ َ َ
ُ َّ َ ٗ َ
َ َ َ َّ ٓ ُ ّ َ َ
ؼ ل ُه َما
ىض َن ّل ِى َب َر ؤ َخ ُض َُ َما ؤ ۡو ِهال َُ َما فال ج ُلل ل ُه َما ؤ ّٖف َوال ج ۡن َه ۡغ َُ َما َوكل ل ُه َما ك ۡىال ه ِغ ٍٗما  ٣١وّز ِف
ِبخؿىا ِبما ًبلغً ِغ
()5
َ َ َ ُّ َ
ّلغ ۡخ َمت َو ُكل َّع ّب ّۡع َخ ۡم ُه َما َه َما َعَّب َُاوي َ
ض ِغ ٗحرا﴾٣٢
ِ
حىاح ّلظ ِ ٌّ ِمً َّ ِ
ِ
ببر الىالضًً .فةطا ّ
جدلم َظا ّ
بمىحب مدىم َظٍ آلاًاث الىغٍماث ؤوص ى هللا ّ
البر ضلحذ الػالكت بحن الؿفل
ووالضًهّ ،
وصغمذ ألاؾغة بالخالي بضغاثم كىٍت جدفظها مً الانهُاع والخفىً ،وضلحذ وضلح بها املجخمؼ؛ وؤما بطا لم
ًخدلم ّبغ الىالضًً ،ازخلـ خابل الىالضًً بىابل ألابىاء ،وفؿضث الػالكت بُنهما ،وزغج ألابىاء غً ؾاغت الىالضًً،
ُ
واؾخدىمذ الػلىق ،وجؼغؼغذ بظلً صغاثم ألاؾغة ،فانهاعث وانهاع املجخمؼ .بطن فطفاء الػالكت بحن ألابىاء وآلاباء،
واؾخديام البرّ ،
وججىب الػلىق ،وؤلاخؿان لؤلوالص َم مً ألاَمُت بميان للحفاف غلى ألاؾغة وبالخالي الحفاف غلى
املجخمؼ .ولهظا ،فةطا اؾخضغذ الػغوعة وغؼ هظام ؤو ؾً كىاهحن لحماًت خلىق ؤلاوؿان بطفت غامت ،ؤو خلىق فغص مً
ؤفغاص ألاؾغة بطفت زاضت ،فُجب ألازظ بػحن الاغخباع غالكت الؿفل بىالضًه الحخىاب اإلاؿاؽ بها ،بل ًجب بغفاء ما
ًلؼم مً هطىص لحماًت َظٍ الػالكت ّ
اإلالضؾت ،وحػلها فىق ول اغخباع.
لىً بالغحىع بلى اللاهىن عكم  12-15اإلااعر في  15حىٍلُت  2015واإلاخػلم بدماًت الؿفلٌ )6( ،ؿترعي الاهدباٍ هظ
اإلااصجحن  3و 8مىه اللخان حػؿُان للؿفل غلى الترجِب خلا في اخترام خُاجه الخاضت؛ وخلا في الخػبحر غً آعاءٍ بدغٍت.
فإما اإلااصة  ،3فخىظ في فلغتها ألاولى غلى ما ًليً" :خمخؼ ول ؾفل صون جمُحز ًغحؼ بلى اللىن ؤو الجيـ ؤو اللغت ؤو
الغؤي ؤو العجؼ ؤو غحرَا مً ؤشياٌ الخمُحز ،بجمُؼ الحلىق التي جىظ غليها اجفاكُت خلىق الؿفل وغحرَا مً الاجفاكُاث

 .1زالض الؿغوجي ،وضاًا للمان البىه وخىمه ،الضاع الضمشلُت ،صمشم ،ؽ  ،2006 ،1ص .12
 .2ؾىعة للمان ،آلاًت .13
 .3ؾىعة اليؿاء ،آلاًت .9
 .4ؾىعة البلغة ،آلاًت .233
 .5ؾىعة ؤلاؾغاء ،آلاًت  23و.24
 .6كاهىن عكم  12-15اإلااعر في  15حىٍلُت  2015اإلاخػلم بدماًت الؿفل ،الجغٍضة الغؾمُت الػضص  39الطاصعة بخاعٍش  19حىٍلُت .2015
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غناي زكية  /ـــــــــــــــــــــــــــــ
الضولُت طاث الطلت اإلاطضق غليها ،وجلً اإلاىطىص غليها في الدشغَؼ الىؾني ال ؾُما الحم في الحُاة ،وفي الاؾم وفي
الجيؿُت وفي ألاؾغة وفي الغغاًت الصحُت واإلاؿاواة والتربُت والخػلُم والثلافت والترفُه وفي اخترام خُاجه الخاضت".
وؤما اإلااصة  ،8فخىظ غلى ما ًلي" :للؿفل الحم في الخػبحر غً آعاثه بدغٍت وفلا لؿىه وصعحت هطجه ،في بؾاع اخترام
اللاهىن والىظام الػام وآلاصاب الػامت وخلىق الغحر".
وبلغاءة الىطحن اإلاظوىعًٍ ًجىٌ بالخاؾغ الدؿائٌ الخالي :ما مذي هجاعت وفاعليت الىصىص القاهىهيت التي جحمي
الطفل في جىظيم عالقته داخل أسرجه ،وجحذيذا عالقته مع الىالذين؟
وللبدث في َظا اإلاىغىع اجبػذ اإلاىهج الاؾخلغاجي للغاءة آلاًاث ،واإلاىهج الىضفي لؿغص الشغوخاث ،واإلاىهج
الخدلُلي لخدلُل وهلض الىطىص اللاهىهُت مدل البدث ،في مداولت للىضىٌ بلى َضف حؿلُـ الػىء غلى هطىص كاهىن
خماًت الؿفل باغخباعٍ مً اللىاهحن اإلاخإزغة باالجفاكُاث الضولُت ،والبدث في مضي جماشيها وجؿابلها مؼ كُم املجخمؼ
الجؼاثغي.
ولحل ؤلاشيالُت اإلاؿغوخت اعجإًذ جلؿُم َظا اإلالاٌ بلى مبدثحن ازىحن لضعاؾت مؿإلخحن عثِؿِخحن َما غلى الخىالي:
 مؿإلت مؿاؽ كاهىن خماًت الؿفل بىالًت الىالضًً -مؿإلت مؿاؽ كاهىن خماًت الؿفل بلضعاث الؿفىلت

 -1املبحث ألاول :مساس قاهىن حمايت الطفل بىاليت الىالذين
بطا وان مً اإلالغع شغغا في حمُؼ الشغاجؼ الؿماوٍت ؤهه غلى الؿفل ّبغ والضًه وؾاغتهما واحخىاب غلىكهما ،فةن
طلً ًىحي بلى ؤن للىالضًً والًت غلى ؤبىائهما جسىٌ لهما خم اللُام بتربُتهم وحػلُمهم مً حهت (اإلاؿلب ألاوٌ) ،هما ججحز
لهم جإصًبهم مً حهت ؤزغي (اإلاؿلب الثاوي).
 -1.1املطلب ألاول :واليت التربيت والتعليم
ۡ
َ
َ
اٌ َؤ َل ۡم ُه َغّب ًَ ف َُىا َول ٗ
﴿ك َ
ُضا َول ِبث َذ ِف َُىا ِم ًۡ ُغ ُم ِغ َن ِؾ ِى َحن  )1( ﴾٣١صلذ آلاًت غلى ؤن التربُت كض ُغغفذ في
كاٌ هللا حػالى:
ِ ِ ِ
ً
ألامم الؿالفت ،فهظا فغغىن ّ
ًمً غلى مىس ى غلُه الؿالم بىػمت التربُت التي كام بها هدىٍ غىضما وان ؾفال.
َ ً
()2
والض ولضا ؤفػل مً ؤصب خؿً".
وكاٌ الغؾىٌ ملسو هيلع هللا ىلص" :ما هدل
ُ
فالتربُت بطن شغغذ في حمُؼ الشغاجؼ إلاطلحت الؿفل ،فهظا ألازحر مسلىق غػُف ال ٌؿخؿُؼ حػهض شاون خُاجه
بىفؿه ،فهى في اإلاغخلت ألاولى مً غمغٍ ال ٌؿخؿُؼ ؤن ًإول وخضٍ ،ؤو ٌشغب وخضٍ ،ؤو ًلبـ وخضٍ ،ولهظا فةهه ًلؼ غلى
غاجم الىالضًً واحب جىلي زضمت خاحاجه بخػهض مإوله وملبؿه وهىمه وهظافت بضهه ،ول َظا مؼ واحب بخاؾخه بالحىان
والشفلت والغؤفت به ،وَظا َى مفهىم التربُت ،وهي تهضف بلى مؿاغضة الؿفل في اهخماٌ همىٍ وجىحُه كضعاجه لُخمىً مً
الاؾخلالٌ بػضَا في اللُام بداحخه.

()3

 .1ؾىعة الشػغاء ،آلاًت .18
 .2مسخطغ جفؿحر اللغؾبي.303/3 ،
 .3ؾُما عاجب غضهان ؤبى عمىػ ،جغبُت الؿفل في ؤلاؾالم ،عؾالت ماحؿخحر ،صعاؾاث بؾالمُت( ،ص.ث.ن)( ،د.م.ن).
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غناي زكية  /ـــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
ولم ٌغفل اإلالجن غً مؿإلت جغبُت الؿفل بل ؤشاع بليها غىض جىظُمه إلاؿإلت الحػاهت ،خُث هظ في الفلغة ألاولى مً
اإلااصة  62مً كاهىن ألاؾغة ( )1غلى ؤن "الحػاهت هي عغاًت الىلض وحػلُمه واللُام بتربِخه غلى صًً ؤبُه والؿهغ غلى خماًخه
وخفظه صحت وزللا".
وبما ؤن هظ اإلااصة  64مً هفـ اللاهىن ًىظ غلى ؤن "ألام ؤولى بدػاهت ولضَا زم ألاب "..فةن َظا ٌػني ؤن والًت
جغبُت الؿفل جلؼ غلى غاجم والضًه ،بل بن جغبُت الؿفل واحب مً واحباث والضًه هما ًدبحن حلُا مً هظ الفلغة  03مً
اإلااصة  36مً كاهىن ألاؾغة الظي ًلض ي بإهه "ًجب غلى الؼوححن  ..الخػاون غلى مطلحت ألاؾغة وعغاًت ألاوالص وخؿً
جغبُتهم".
ّ
وغلى غغاع اإلالجن ،فةن اللػاء ؤولى اَخماما هبحرا بتربُت الؿفل ،وٍخجلى َظا مً كغاع ضاصع مً املحىمت الػلُا حاء
فُه ما ًلي" :خُث ؤن اإلااصة  62مً كاهىن ألاؾغة كض عهؼث غلى الػىاضغ ألاؾاؾُت التي ًجب ؤن حػخمض في بؾىاص الحػاهت
وهي الغغاًت مً ؤحل التربُت والؿهغ كطض الحماًت."..

()2

ولشضة اَخمامه بمؿإلت جغبُت الؿفلً ،غفؼ اللػاء بؾىاص الحػاهت لحاغً فاؾض في ؤزالكه ،هما ًدبحن مً كغاع
للمدىمت الػلُا عفؼ خػاهت ؤم لؿىء زللها ،خُث حاء في اللغاع اإلاظوىع ما ًلي.." :غً خػاهت البىاث الثالزت ألمهً،
وخُث ؤن مجلـ كػاء ؾؿُف ؤضضع بخاعٍش  1986/06/01الغغفت الجؼاثُت خىما بالسجً إلاضة زالزت ؤشهغ خبؿا
هافظة بتهمت حىدت حػغٍؼ زلم ألاوالص للخؿغ ؾبلا للماصة  3/350مً كاهىن الػلىباث .خُث حاء في كىٌ الشُش زلُل
ج  2ص  474مً شغوؽ الحػاهت ؤماهت الحاغً ولى ؤبا وؤما في الضًً فال خػاهت لفاؾم هشاعب زمغ ومشتهغ بؼها ولهى
مدغم هما ؤن اإلااصة  62جىظ غلى [واحب] الحاغً [في عغاًت املحػىن] واللُام بتربِخه غلى صًً ؤبُه والؿهغ غلى خماًخه
وخفظه صحت وزللا .وما صامذ ألام فاؾضة في ؤزالكها لظلً حػحن هلؼ اللغاع اإلاؿػىن صون بخالت".

()3

وهما ًجب غلى الىالضًً جغبُت الؿفلً ،جب غليهما ؤًػا حػلُمه )4( .وحػلُم الؿفل ٌػني اللُام بيل شاون صعاؾخه
ً
وجثلُفه ،وفي َظا ًلىٌ الضهخىع خؿب هللا" :والطبي مً خحن والصجه بلى ؤن ًطبذ كاصعا غلى الاغؿالع بإغباء مػِشخه
ًمغ بضوعًٍ مً ؤصواع خُاجهً ،دخاج في ألاوٌ منهما بلى مً ٌػني بةضالح بضهه وؾػامه ولباؾه ،وفي الثاوي بلى مً ًلىم
بخإصًبه وجثلُفه.

()5

وإن هىا غلمىا ؤن التربُت هي خم مً خلىق الؿفل ججاٍ والضًه ،فهي ؤًػا خم للىالضًً ججاٍ الغحر ،بط هي خم
زالظ لهما ال ًملىه غحرَما في خُاتهما ،وال ًدم ألخض ؤن ّ
ًجغص الىالضًً مً خلهما في جغبُت ؾفلهما ختى وإن وان
اللاض ي .واإلااصة  1/87مً كاهىن ألاؾغة ضغٍدت في َظا الشإن بط جلض ي بإهه "ًيىن ألاب ولُا غلى ؤوالصٍ اللطغ ،وبػض

 .1ألامغ عكم  02-05اإلااعر في  27فُفغي  ،2005اإلاػضٌ لللاهىن عكم  11-84اإلااعر في  9حىان  1984اإلاخػمً كاهىن ألاؾغة ،الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص 15
الطاصعة بخاعٍش  27فُفغي .2005
 .2كغاع عكم  89672ضاصع بخاعٍش  ،1993/2/23املجلت اللػاثُت ،2001 ،غضص زاص ،ص .166
 .3كغاع عكم  53578ضاصع بخاعٍش  ،1989/5/22املجلت اللػاثُت ،1991 ،ع  ،4ص .99
 .4مىخطغ ؾػُض خمىصة ،خماًت خلىق الؿفل ،صاع الجامػت الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت ،2007 ،ص .281
 .5غلى خؿب هللا ،الفغكت بحن الؼوححن ،صاع الفىغ الػغبي ،مطغ ،1968 ،ص .248
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غناي زكية  /ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفاجه جدل ألام مدله كاهىها" ،وبمىحب َظٍ الىالًتً ،يىن لهما خم جغبُت الؿفل ،فةن وشؼ الؿفل غلى والضًه ،وان لهما
خم جإصًبه.
 -2.1املطلب الثاوي :واليت التأديب
ٓ
َٰ
َ
َ
ُ َ َ َ َ َ
ََٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ٓ ْ ُ َ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٗ َ ُ ُ َ َّ ُ ۡ
اؽ َوّل ِح َج َاعة َغل ۡي َها َمل ِئىت ِغالف ِش َضاص
كاٌ هللا حػالىً﴿ :إيها ّل ِظًً ءامىىا كىا ؤهفؿىم وؤَ ِلُىم هاعا وكىصَا ّلى
َّ َ ۡ ُ َ َّ َ ٓ َ
ُ َ
ۡ
()1
الٌػطىن
ّلل َما ؤ َم َغ َُ ۡم َو ٍَ ۡف َػلىن َما ًُا َم ُغو َن ﴾٦
ُ ْ َ
ُ َ ُ َ
كاٌ ؾفُان الثىعي غً مىطىع غً غلي بً ؤبي ؾالب هنع هللا يضر في كىله حػالى (ك ٓىا ؤ ُهف َؿى ۡم َوؤ َۡ ِلُى ۡم ه ٗاعا) ًلىٌّ :ؤصبىَم
ّ
ّ
وغلمىَم )2( .وكاٌ اللغؾبي" :غلى الغحل ؤن ًطلح هفؿه بالؿاغت ،وٍطلح ؤَله بضالح الغاعي للغغُت ،فُػلمهم الحالٌ
والحغامّ ،
()3
وٍجىبهم اإلاػاص ي وآلازام".
وكاٌ الغؾىٌ ملسو هيلع هللا ىلص..." :ولىم عاع وولىم مؿئىٌ غً عغُخه"...

()4

فُلطض بخإصًب الؿفل "تهظًبه وحػىٍضٍ غلى الخطاٌ ألازالكُت والؿلىهُت ؤلاؾالمُت" )5( ،وٍدبؼ ولي الؿفل في
جإصًبه صعحاث "فُبضؤ فُه باللىٌ ،زم بالىغُض ،زم بالخػىُف ،زم بالػغب ،وَظا الترجِب جلؼم مغاغاجه ،فال ًغقى بلى مغجبت
بطا وان ما كبلها ًفي بالغغع وَى ؤلاضالح".

()6

وججضع ؤلاشاعة َىا بلى ؤن غغب الؿفل إلاطلحخه مشغوع للىٌ الغؾىٌ ملسو هيلع هللا ىلص" :مغوا ؤوالصهم بالطالة وَم ؤبىاء ؾبؼ
ؾىحن ،واغغبىَم غليها وَم ؤبىاء غشغ ؾىحن وفغكىا بُنهم في اإلاػاحؼ" )7( ،لىً ًجب ؤال ًيىن غغب الؿفل مبرخا بل
زفُفا مؼ ججىب الىحه.
زالضت اللىٌ ؤن جغبُت الؿفل وحػلُمه وجإصًبه هي خم له ججاٍ والضًه ،وبالخالي واحب غليهما ججاَه ،ولىنها في آن
واخض خم للىالضًً ججاٍ الغحر ،فال ًملىه غحرَما في خُاتهما ،فال وػخلض ؤهه ًمىً خغمان الىالضًً مً َظا الحم بؿلبهما
ؾلؿت جغبُت وحػلُم وجإصًب ؾفلهما ،بال في خالت حػؿفهما في خم الؿفل خض ؤلاؾاءة بلُه وؤلاغغاع به ،وَىا جلىٌ
اللاغضة الشغغُت "فةن اشخجغوا فالؿلؿان ولي مً ال ولي له" ،ففي َظٍ الحالت ًخضزل اللاض ي لفً الؿفل اإلاظلىم مً
مسالب والضًه اإلاؿِئحن في خله ،وَؿىضٍ إلاً ًإحي بػض الىالضًً في مغاجب الحػاهت التي ال جيىن بال لؤلكاعب.
بُض ؤهىا هجض كاهىن خماًت الؿفل ًىظ في اإلااصة  4مىه غلى ؤهه" :ال ًجىػ فطل الؿفل غً ؤؾغجه بال بطا اؾخضغذ
مطلحخه الفػلى طلً ،"...وبمفهىم املخالفت هفهم ؤهه ًجىػ فطل الؿفل غً ؤؾغجه ،ؤي غً والضًه ،بطا اؾخضغذ
ُ
مطلحخه الفػلى طلً ،وَػني َظا ؤهه في خالت بؾاءة الىالضًً للؿفل حؿلب منهما الىالًت غلُه ،لىً إلاً حؿىض بػضَما؟
جىظ اإلااصة  40مً كاهىن خماًت الؿفل غلى ؤن كاض ي ألاخضار ًخسظ ؤخض الخضابحر آلاجُت:
 .1ؾىعة الخدغٍم ،آلاًت .6
 .2جفؿحر بً هثحر ،ص .1501
 .3مسخطغ جفؿحر اللغؾبي.346/4 ،
 .4مسخطغ جفؿحر اللغؾبي.346/4 ،
ً .5اؾغ ؤخمض غمغ الضمهىجي ،خلىق الؿفل وؤخيامه في الفله ؤلاؾالمي ،مىخبت الىفاء اللاهىهُت ،ؤلاؾىىضعٍت ،ؽ  ،2012 .1ص .554
ً .6اؾغ ؤخمض غمغ الضمهىجي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .561
 .7ؾجن ؤبي صاوص ،ج  ،1خضًث عكم [.]495
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غناي زكية  /ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ببلاء الؿفل في ؤؾغجه. حؿلُم الؿفل لىالضٍ ؤو لىالضجه الظي ال ًماعؽ خم الحػاهت ما لم جىً كض ؾلؿذ غىه بدىم. حؿلُم الؿفل بلى ؤخض ؤكاعبه. حؿلُم الؿفل بلى شخظ ؤو غاثلت حضًغًٍ بالثلت.وهغي ؤن ؤلاحغاء ألازحر غحر ضالح للؿفل ،بط ؤن الحػاهت في الشغَػت ؤلاؾالمُت ال ًمىً ؤن حؿىض لغحر اللغٍب مً
الؿفل ،ألن ما يهم ؤهثر في مماعؾت الحػاهت َى الجاهب الػاؾفي للؿفل ،ال ؾُما اؾخلغاعٍ الىفس ي )1( ،وجدلُم الخىاػن
الفىغي لضًه ،وجيىًٍ شخطِخه ،وإغؿاءٍ بخؿاؾا باألمان والؿالم وجضعٍبه غلى اهدؿاب الثلت بالىفـ والخفائٌ
باإلاؿخلبل ،ول َظا مؼ بخاؾخه بالحب والحىان ،وَظا ال ًجضٍ بال لضي والضًه ؤو ؤكاعبه )2(،زطىضا ؤن الحػاهت شغغذ
بػض الؿالق الظي ًفغق بحن ؤب الؿفل وؤمه ،خُث ًجض هفؿه مؼ ؤخضَما في الىكذ الظي ًجب ؤن ًيىن مػهما مػا،
وَظا ال ًسفى ؤزغٍ غلى هفؿُت الؿفل مما ٌؿخىحب بلاءٍ مؼ ؤكغب ألاكاعب بلُه.
َظا ،وإطا ما فغغىا ؤن جىُُف اللاض ي لم ًىً في مدله ،وؤن الىالضان لم ًخجاوػا خضوص خلهما في جغبِخه ،فةن
بحغاء فطل الؿفل غً والضًه ؾُيىن زؿحرا وؾُاصي بلى اإلاؿاؽ بػالكت الؿفل بىالضًه ،مما ًخػحن في اغخلاصها بغاصة
الىظغ في هظ اإلااصة  4مً كاهىن خماًت الؿفل إلاؿاؾها بىالًت ول مً ألاب وألام ،بل جمـ ختى بالؿفل هفؿه ،ألن َظا
ألازحر لً ًجض ملجإ زحرا مً ؤؾغجه ،فىما كاٌ ألاؾخاط هماٌ لضعع " ..والىلض ولى هبر ًبلى مغجبؿا بإؾغجه مهما اؾخلل
غنهما في ؤوله وشغبه ولبؿه ،ألن ؤلاوؿان ُحبل ؤن ًيىن مضهُا ،فهى ال ًيس ى ؤؾغجه وال ًدىىغ لىالضًه ،وَؿخمغ بخؿاهه
بليهما"..

()3

 -2املبحث الثاوي :مساس قاهىن حمايت الطفل بقذراث الطفىلت
جمىذ ول مً اإلااصة  3واإلااصة  8مً كاهىن خماًت الؿفل خلان للؿفل َما غلى الترجِب خلا في اخترام خُاجه
الخاضت؛ وخلا في خغٍت الخػبحر والغؤي .وؤوٌ حؿائٌ ًجىٌ بالخاؾغ بشإنهما َى :ججاٍ مً ٌشهغ الؿفل ؾُف َظًً
الحلحن؟ ؤججاٍ والضًه؟ وَل ًا جغي ٌؿخؿُؼ َظا املخلىق الطغحر ّ
جدمل الىاحباث التي جىجم جللاثُا ملابل َظٍ الحلىق؟
بن جدلُل ول خم غلى خضة ٌؿمذ لىا بمػغفت الجىاب.
 -1.2املطلب ألاول :عذم قذرة الطفل على جحمل جبعاث الحق في احترام حياجه الخاصت
ًُ .1بضي اللػاء اَخماما بالجاهب الىفس ي للؿفل ،فلض حاء في كغاع للمدىمت الػلُا ما ًلي" :خُث ؤهه وبػض الاؾالع غلى اللغاع اإلاؿػىن فُه ًدبحن ؤن كػاة
املجلـ كػىا بخإًُض الحىم اإلاؿخإهف الظي ؤؾىض خػاهت الىلض للجضة ألم غلى ؤؾاؽ ؤن اإلابرعاث والحجج التي جلضم بها اإلاؿخإهف لِؿذ وافُت إلؾلاؽ
الحػاهت غً الجضة ألم صون مىاكشت مطلحت املحػىن وصون مىاكشت الضفىع التي ؤزاعَا الؿاغً خىٌ الحالت الىفؿُت للىلض والىزاثم اإلالضمت مً ؾغف
الؿاغً خىٌ وغػُت الىلض واملحُـ غحر الالثم الظي ٌػِش فُه املحػىن  ،"..خُث جبحن مً مالبؿاث اللػُت ؤن الؿفل وان ٌشيىا مػاهاة هفؿُت
وعفؼ البلاء مؼ حضجه بؿبب ؾىء مػاملخه غىضَا هما ؤن زاله الؿاهً مػه ًخػاؾى املخضعاث .ؤهظغ كغاع عكم  332324الطاصع بخاعٍش ،2005/07/13
وشغة اللػاة ،2006 ،ع  ،59ص .236
2. Akkacha MOHIÉDINE, Les droits moraux et patrimoniaux de l’enfant après le jugement de divorce, RASJEP,
2000, n 1, p 254.

 .3هماٌ لضعع ،مضي الحماًت اللاهىهُت للؿفل في كاهىن ألاؾغة ،املجلت الجؼاثغٍت للػلىم اللاهىهُت والاكخطاصًت والؿُاؾُت ،حامػت الجؼاثغ ،2001 ،1
غضص  ،1ص .44
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ً
بن مً خلىق الؿفل في ؤلاؾالم خم كبل ؤن ًىلض وَى خله في ؤن ًسخاع له ؤبىٍ ؤما ضالحت وؤن جسخاع له ؤمه ؤبا
ً
ضالحا؛ وخلىق وَى حىحن في بؿً ؤمه وهي خله في الخغظًت ،وفي ّ
الغغة ،وفي اإلاحرار؛ وخلىق غىض والصجه وهي خله في
الاؾم ،وفي الػلُلت ،وفي الخخان ،وفي اليؿب؛ وخلىق وَى فؿُم وهي خله في الغغاع ،وفي الىفلت ،وفي التربُت؛ وخلىق
وَى ضبي وهي خله في الخػلُم ،وفي طمت مالُت مؿخللت ،وفي الصحت ،وفي الحىان والػضٌ بِىه وبحن بزىجه )1( ،وغحرَا مً
ً
ً
ً
الحلىق الػضًضة التي جطب في ضالح الؿفل لُيشإ ضالحا صحُدا وغاكال.
غحر ؤوي لم ؤحض مً بحن الحلىق اإلالغعة شغغا للؿفل خلا اؾمه "خم الؿفل في اخترام خُاجه الخاضت" .فهظا الحم
ّ
ّ
اإلابخضع ًبضو غغٍبا ،بط ؤن الؿفل هما َى مػلىم غحر ميلف ،بل ًيلف ولُه مياهه ،فإزؿاء الؿفل ًخدملها ولُه ،وختى
ًخم َظا ًجب ؤن ًيىن الىلي مدُؿا بيل حىاهب خُاة الؿفل وؤفػاله وؤكىاله وجفىحرٍ ما صام ًغبُه وٍاصبه ،فهى ٌشغف
غلُه وٍىحهه ،فال ٌػلل ؤن جيىن للؿفل خُاة زاضت به ال ٌػلمها ولُه.
ُ
زم ؤن َظٍ الخطىضُت اإلاغاص بغفائَا غلى خُاة الؿفل ال حػضوا ؤن جيىن في مػنى غضم الخضزل في شاوهه ،وَظا ما
ال ًمىً فغغه غلى والضًه ،وفي َظٍ اإلاؿإلت جلىٌ الضهخىعة فاؾمت شحاجت" :مما ال شً فُه ؤن َظا الحم مىغىع
خؿاؽ حضا باليؿبت للىباع وألاؾفاٌ وَظٍ مشيلت مخػللت بمفهىمىا غً الؿفل وهي مشيلت جخػلم بالثلافت الشاجػت
()2

ومً زم الحماًت الؼاثضة التي حػني الخضزل في زطىضُاث ألاؾفاٌ".
وع ّصا غلى َظا الىالم ،ؤكىٌ ؤهه بما ؤن َظا اإلاىغىع خؿاؽ باليؿبت للىالضًً ،فةهه مً الىاحب ؤن ًخضزال في خُاة
ؤؾفالهما وال ٌػض َظا خماًت ػاثضة بل غغوعٍت ،ولىػغب في طلً مثال جؿبُلُا وَى ؤن ًىؿىي الؿفل في غغفخه الخاضت
به وَغلم الباب بةخيام زم ًُبدغ في غالم ؤلاهترهِذ الظي ال ًسلى مً املخاؾغ ،وٍمىؼ والضًه مً الخضزل في شاوهه بضغىي
خله في اخترام خُاجه الخاضت ،بن َظا اإلاثل لهى زحر صلُل غلى جىُُف َظا الحم بؿالح فخان ٌشهغٍ الؿفل في وحه
والضًه ولما عاوصجه هفؿه باكتراف ما ًغي فُه خغٍخه اإلاؿللت ،فهى خم ًاصي بلى ؾمـ خم الىالضًً في الغكابت غلى
الؿفل وػحغٍ وعصغه ،وؾلب الىالضًً خلهما في جغبِخه ،مؼ ؤن جغبِخه هي مً خلهما هما َى مػغوف وهما ًدبحن حلُا مً
كىٌ هللا حػالىَ :
﴿...و ُكل َّع ّب ّۡع َخ ۡم ُه َما َه َما َعَّب َُاوي َ
ض ِغ ٗحرا  )3( ﴾٣٢وال ًمىً لهما اللُام بدلهما في جغبُت ؾفلهما بطا وان له
ِ
ِ
مثل َظا الحم اإلاخمثل في اخترام زطىضُاجه ،ففي اغخلاصها ال جىحض خُاة زاضت بالؿفل ال ًمىً للىالضًً الاؾالع
غليها ،ومً زم فةن جىغَـ َظا الحم ًاصي بلى جىجغ الػالكت بحن الؿفل ووالضًه ،وبالخالي اإلاؿاؽ بىُان ألاؾغة بإهملها.
هما ًجب ؤال هيس ى ؤن اللاهىن اإلاضوي ال ّ
ًدمل الؿفل اللاضغ غحر اإلامحز مؿئىلُت ؤفػاله الػاعة ،ألن َظا ألازحر "في
()4

خاحت بلى الغكابت ،ومً زم ًيىن الصخظ اإلايلف بغكابخه مؿئىال غً ألاغغاع التي ًلحلها َظا اللاضغ بالغحر".

والصخظ اإلايلف بغكابت الؿفل اللاضغ َى ألاب ومً بػض وفاجه ألام ،فهما اللظان ًخدمالن مؿئىلُت ؤفػاله ،وبالخالي ًلؼ
غلى غاجلهما التزام بغكابخه ،فىُف ؾُمىنهما اللُام بىاحب الغكابت بطا وان للؿفل خم في اخترام خُاجه الخاضت؟ وَل

 .1مىخطغ ؾػُض خمىصة ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .267
 .2فاؾمت شحاجت ؤخمض ػٍضان ،مغهؼ الؿفل في اللاهىن الضولي الػام ،صاع الجامػت الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت ،2007 ،ص 297
 .3ؾىعة ؤلاؾغاء ،آلاًت .24
 .4غلي فُاللي ،اإلاؿئىلُت اإلاضهُت للؿفل ،املجلت الجؼاثغٍت للػلىم اللاهىهُت والاكخطاصًت والؿُاؾُت ،حامػت الجؼاثغ  ،2000 ،1ع  ،1ص .104
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بػض مىذ الؿفل مثل َظا الحم ؾُيىن مً الػضٌ كُام اإلاؿئىلُت الصخطُت لآلباء واللاثمت غلى الخؿإ في عكابت الؿفل؟
مً ؤحل ول َظا ،ؤعي غغوعة ؤلاؾغاع بةغاصة الىظغ في هظ اإلااصة  3مً كاهىن خماًت الؿفل.
زم ؤن مً غغاثب َظا اللاهىن ؤن هظ اإلااصة ً 3دىاكؼ مؼ هظ اإلااصة  2مً هفـ اللاهىن التي ّ
حػغف الىلي الشغعي
بإهه "ولي الؿفل ؤو وضُه ؤو وافله ؤو اإلالضم ؤو خاغىه" ،فةطا مىذ اإلالجن الؿفل خلا في ؤن ٌػِش خُاة زاضت غلى
ّ
الجمُؼ اخترامها ،فما خاحت َظا الؿفل الجباع في ؤن ًيىن له ولي شغعي بطن؟
ولم ًىخف اإلاشغع بةغفاء الخطىضُت غلى خُاة الؿفل ،فؼاصٍ خلا في خغٍت الخػبحر.
 2.2املطلب الثاوي :عذم قذرة الطفل على جحمل جبعاث الحق في حريت التعبير
غً غبض الغخمان بً غىم هنع هللا يضر كاٌ :ازخطم بلى غمغ ابً الخؿاب في غالم فلاٌَ :ى مؼ ؤمه ختى ٌػغب غىه لؿاهه
فُسخاع )1( .وغً ًىوـ بً غبض هللا الجغمي غً غماعة الجغمي كاٌّ :
زحروي غلي هنع هللا يضر بحن ؤمي وغمي ،زم كاٌ ألر لي ؤضغغ مني:
وَظا ؤًػا لى كض بلغ مبلغ َظا ّ
لخحرجه ،وكاٌ في الحضًث :وهىذ ابً ؾبؼ ؤو زمان ؾىحن.
شب هؼاع خىٌ خػاهت الؿفل ،فاإلابضؤ ؤن ألام ؤخم به بطا وان غحر ّ
ٌؿخضٌ مً َظًً الحضًثحن ؤهه بطا ّ
ممحز ،وطلً
()2

هما في الحضًث ؤكل مً ؾبؼ ؤو زمان ؾىحن ،ؤما بطا بلغ ؾبػا ؤو زمان ؾىحن بدُث ًطبذ ممحزا فله الحم في ؤن ًسخاع
خاغىه ،وفي جلً الؿً ٌػغب غىه لؿاهه فِؿخؿُؼ ؤن ّ
ٌػبر غما ًسخاع.
وَىظا هجض الفله ؤلاؾالمي كض ؤغؿى للؿفل الظي ًبلغ الؿً التي ٌػغب فيها غىه لؿاهه ؤن ًدل الجزاع خىٌ
خػاهخه بالخػبحر غً ازخُاعٍ ،وغلى اللاض ي ؤن ٌؿخمؼ بلُه.
ُوم ّلجن كاهىن ألاؾغة ًظَب َى ؤًػا بلى مبضؤ جسُحر الؿفل في مؿاثل تهمه هما ًدبحن مً هظ اإلااصة  125مً كاهىن
ألاؾغة الظي ًلض ي بما ًلي" :بطا ؾلب ألابىان ؤو ؤخضَما غىصة الىلض اإلاىفىٌ بلى والًتهما ًُ ّ
سحر الىلض في الالخداق بهما بطا
بلغ ؾً الخمُحز ،وإن لم ًىً ممحزا ال ٌؿلم بال بةطن مً اللاض ي مؼ مغاغاة مطلحت اإلاىفىٌ ".فالؿفل اإلاىفىٌ بطا وان
ممحزا وان له الخُاع في البلاء مؼ وافله ؤو الػىصة بلى ؤبىٍه.
هما ٌػؿي هظ اإلااصة  117مً كاهىن ألاؾغة ؤَمُت لغغا الؿفل وخله في ببضاء كبىله ؤو عفػه في اإلاؿاثل التي
جسطه بط ًلض ي الىظ اإلاظوىع بما ًليً" :جب ؤن جيىن الىفالت ؤمام املحىمت ،ؤو ؤمام اإلاىزم وؤن جخم بغغا مً له ؤبىان".
لىً ما ججضع ؤلاشاعة بلُه َىا َى ؤن للؿفل خم الخُاع وخم الخػبحر غً عغاٍ ،وغلى اللاض ي واحب ؾماع حػبحرٍ،
لىً ال وػخلض ؤهه ًجب غلُه جؿبُله ،ألهه كض ًغي ؤن الؿفل ال ًدؿً الازخُاع ،فحرفؼ ؾلبه ،وٍلض ي بما َى ؤضلح له،
والضلُل غلى طلً ما عوي غً غبض الحمُض بً حػفغ كاٌ :خضزني عافؼ بً ؾىان ؤهه ؤؾلم وؤبذ امغؤجه ؤن حؿلم ،فإجذ
الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فلالذ :ابىتي وهي فؿُم ،وكاٌ عافؼ ابىتي ،فلاٌ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص لغافؼ ،ؤكػض هاخُت ،وكاٌ المغؤجه ؤكػضي هاخُت ،كاٌ
وؤكػض الطبُت بُنهما زم كاٌ :ؤصغىاَا ،فمالذ الطبُت بلى ؤمها ،فلاٌ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص :اللهم بَضَا ،فمالذ بلى ؤبيها فإزظَا عافؼ
بً ؾىان حض غبض الحمُض بً حػفغ )3(.فالؿفلت بمُىلها بلى ؤبيها الظي وان غلى صًً ؤلاؾالم كض ؤضابذ في ازخُاعَا –

 .1املحلى باآلزاع 327/10 ،و.328
 .2الؿجن الىبري.4/8 ،
 .3الؿجن الىبري 3/8 ،و.4
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بضغاء الىبي ملسو هيلع هللا ىلص -وغلى بزغ طلً خىم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بما ازخاعجه ليىهه في مطلحتها ال ليىهه خلا مً خلىكها ،فلى ازخاعث ؤمها
التي واهذ غلى صًً الىزيُت الظي ال ًطلح لها إلاا خىم لها به مما ًضٌ غلى ؤهه لِـ خلا مً خلىكها هؿفلت.
وختى اللػاء في الجؼاثغ ًظَب بلى َظا الغؤي ،خُث حغث الػاصة غلى ؤن اللػاة وإن واهىا ٌؿخمػىن بلى الؿفل
غلى ؾبُل الاؾخئىاؽ للىضىٌ بلى الحلاثم ومالبؿاث اللػاًا ،لىنهم ال ًطضعون ؤخيامهم غلى ؤؾاؽ زُاعٍ ما صام ال
ًدؿً الخُاع وال ًضعي ؤًً جىمً مطلحخه ،وٍدبحن َظا حلُا مً كغاع ضاصع مً املحىمت الػلُا حاء هاكػا للغاع ضاصع
غً مجلـ كػاء كؿىؿُىت والظي ؤؾـ خىمه غلى عفؼ املحػىهحن البلاء مؼ ؤمهم ،وجفػُلهم البلاء مؼ حضتهم
ألبيهم "ألنهم ازخاعوا مً ٌؿاغضَم غلى اللػب وغضم الاهترار بهم" )1(،فظَب كػاة املحىمت الػلُا بلى ؤن خىم كػاة
املجلـ اللػاجي الظي وان مبيُا غلى ؤؾاؽ الؿماع للؿفل املحػىن واجباع ازخُاعٍ بالغغم مً ؤهه ًخػاعع مؼ
مطلحخه َى خىم مسالف للىاغض الشغَػت ؤلاؾالمُت واللاهىن الىغعي .وحاء في كغاع آزغ للمدىمت الػلُا ؤن "عغبت
املحػىن ال جازظ بػحن الاغخباع في حػُحن الحاغً )2( "..فضٌ طلً غلى ؤن حػبحر الؿفل غً آعاثه بدغٍت ال ًمىً ؤن ًغقى
بلى مغجبت خم مً خلىكه.

بطنٌ ،ؿخيبـ مما طهغ ؤغالٍ ؤن الحم الظي وان مً اإلافغوع ؤن ٌُػؿى للؿفل في َظا الطضص َى خم الؿماع

وؤلاضغاء بلُه والاَخمام بأعاثه وؤكىاله ووحهاث هظغٍ وحػابحرٍ ،وَظا لالؾخئىاؽ بها والاؾخػاهت بها كػاثُا فدؿب ،ال
إلجباغها جدلُلا لغغباجه التي غالبا ما جيىن مخػاعغت مؼ مطلحخه ماصام ؤهه ماػاٌ في ؾً ال حؿمذ له بخمُحز ما ًطلح له
غما ال ًطلح  ،وبالخالي ال ًيبغي بغؿاءٍ الحم في خغٍت الخػبحر ،ألن َظا ألازحر َى خم زلُل غلى واَل الؿفل ،وٍاصي بلى
مػاملت الؿفل بىفـ مػاملت البالغ وبالخالي جدمُله مؿاولُت حػابحرٍ التي كض ال ًيىن مؿخىغبا لها ،بل وألازؿغ مً طلً
َى حػغٍؼ الؿفل للخؿغ ،بط ؤن بغؿاءٍ الحم في خغٍت الخػبحر ؾُفخذ الباب الؾخغالٌ بغاءجه واؾخػماله ؤو الخالغب به
لخدلُم ؤغغاع ؾُاؾُت ؤو ختى بحغامُت ماصام ؾىه ال ٌؿمذ له بفهم ووعي ما ًىلل بلى مؿمػه مً ؾغف الغحر ،وواضح
()4

حُضا ؤن ول َظا ال ًدلم خماًخه )3(،غىـ ما جلغٍ مىظمت الُىهِؿُف" :بإن ألاؾفاٌ لهم هفـ اإلاغهؼ والبالغحن ،"...
وؤغخلض ؤن َظا غحر صحُذ ،وإال فلماطا ُؾ ّمي الؿفل ؾفال ،وما خاحخه بطن بلى كاهىن زاص بدماًخه؟
ّ
وؤغخلض ؤن الظي وان ًيبغي غلى اإلالجن بزاعجه بسطىص مؿإلت خغٍت الخػبحر لضي الؿفل َى واحب الاَخمام بما
ٌػبر غىه الؿفل والاهترار به واإلاباالة إلاا ًلىله وغضم بَماله ،ولم ال حصجُػه والخػلم مىه والاغتراف بما ّ
ًلغٍ بطا وان
مدلا في مىاكفه ،فلض هجض لضي الؿفل مً الحىمت والصجاغت والغػاهت وعحاخت الػلل ما ال هجضٍ لضي الىباع ،وزحر ما
 .1كغاع عكم  32594ضاصع مً املحىمت الػلُا بخاعٍش  ،1984/04/02املجلت اللػاثُت ،1989 ،ع  ،1ص .77
 .2كغاع عكم  26503ضاصع مً املحىمت الػلُا بخاعٍش  ،1982/01/11وشغة اللػاة ،1982 ،غضص زاص ،ص .236
3. "- Il est permis de s’interroger sur la signification de certains droits reconnus à l’enfant...tels que la liberté
d’expression, la liberté de conscience et de religion, la liberté de pensée et d’association. Il est utile de préciser
que l’exercice de ces droits suppose l’existence d’une capacité juridique qui engagerait la responsabilité de leur
auteur, ce que ne dispose pas encore l’enfant. L’exercice de cette catégorie de droits n’est reconnu dans la quasitotalité des législations nationales qu’aux adultes... Cela aboutit à traiter l’enfant à égalité avec l’adulte avec tous
les risques que comporterait cette vision." voir : Abdallah BENHAMOU, L’applicabilité de la convention
relative aux droits de l’enfant, RASJEP, 2000, n 1, P 239 et 240.
4. www.Unicef.org. https://www.unicef.org/fr/convention-droits-enfant/droits-enfants.
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وؿخضٌ به في َظا اإلالام مىكف الصحابي الجلُل غبض هللا بً الؼبحر وَى ؾفل بػاء الصحابي الجلُل غمغ بً الخؿاب
عض ي هللا غنهم حمُػا ،بط وعص في ألازغ في وضف غبض هللا بً الؼبحر ؤهه "ّ ..
مغ به غمغ بً الخؿاب هنع هللا يضر وَى ضبي ًلػب مؼ
الطبُانّ ،
ففغوا ،ووكف ،فلاٌ له :مالً لم جفغ مؼ ؤصحابً؟ فلاًٌ :ا ؤمحر اإلاامىحن ،لم ؤحغم فإزافً ،ولم جىً
()1

الؿغٍم غُلت فإوؾؼ لً".

َىظا ًجب ؤن جيىن مػاملخىا للؿفل ،فالؿفل حؼء ال ًخجؼؤ مً املجخمؼ ،ولػػف مغهؼٍ فُه وحبذ خماًخه ،وٍخم
طلً بةغؿاثه خلىكه اإلاشغوغت شغغا والخاضت به ال ًؼٍض غنها وال ًىلظ ،ؤما ما وان زاضا بالىباع فال ًمىً ؤن ًخدمله
الؿفل ألهه ببؿاؾت ال ًخماش ى وؾبُػخه الطبُاهُت ،فلى ّ
خملىاٍ خلىكا ؤهبر مىه فةهىا ال هيىن بظلً خللىا الػضالت
الاحخماغُت ،بط هما َى مػغوف ؤن الػضالت واإلاؿاواة هي بغؿاء ول طي خم خله بدؿب ؾبُػخه ،والحم في خغٍت الخػبحر
َى خم ال ًخماش ى مؼ ؾبُػت الؿفل اللاثمت غلى البراءة والؿظاحت وبؿاؾت الؿبؼ.

خاجمت:
ؤزلظ بلى اللىٌ ؤن كاهىن خماًت الؿفل حاء مخإزغا باالجفاكُاث الضولُت ولم ًيبؼ مً كلب املجخمؼ الجؼاثغي مما
هجم غىه هخاثج وزُمت هجملها فُما ًلي:
 الحلىق اإلامىىخت للؿفل واإلاشاع بليها في الضعاؾت ال حػضوا ؤن جيىن خلىكا ؤزلل مما ًخدمله َظا املخلىق الطغحر. لى ُح ّؿضث َظٍ الحلىق غلى ؤعع الىاكؼ ألعَلذ آلاباء وىنها جمـ خلهم في جغبِخه. بغفاء الخطىضُت غلى خُاة الؿفل ًبػض والضًه غىه وٍمىده هىغا مً الاؾخلاللُت والحغٍت ،فُدضر جطاصم بحن خمآلاباء في جغبُت الؿفل وخله َى في الحغٍت والبػض غً عكابتهم ،وَظٍ هي مطاصع الػلىق.
 مثل َظٍ الحلىق اإلابالغ فيها جاصي بلى غلىق الىالضًً واإلاؿاؽ بدلهم في ّالبر الظي شغغخه ول الشغاجؼ الؿماوٍت ،فلض
﴿و َب ََّّۢغا ب ََٰىل َض ًۡه َو َل ۡم ًَ ُىً َح َّب ًاعا َغط ُّٗا  )2(﴾٣٢وكاٌ ّ
كاٌ هللا حػالى في كطت ًحي بً ػهغٍا غليهما الؿالمَ :
غؼ ّ
وحل في كطت
ِ ِ ِ
ِ
َ
ۡ
َ ٗ
َّۢ
غِس ى غلُه الؿالمَ ﴿ :و َب َّغا ِب ََٰىِل َض ِحي َول ۡم ًَ ۡج َػل ِني َح َّب ٗاعا ش ِل ُّا  )3( ﴾١٣كاٌ اللغؾبي" :صلذ َظٍ آلاًت غلى ؤن ّبغ الىالضًً وان
ً
()4
واحبا غلى ألامم الؿالفت ،واللغون الخالُت اإلااغُت ،فهى مما ًثبذ خىمه ،ولم ًُيسخ في شغَػت ؤمغٍ"..
مً ؤحل ول طلً ؤكترح الخىضُاث الخالُت:
 غغوعة بغاصة الىظغ في هطىص كاهىن خماًت الؿفل الؿابلت الظهغ ،ووحىب بلغائها واؾدبضالها بىطىص جخفموإؾالمُت املجخمؼ الجؼاثغي.
 وحىب الخدفظ غلى الىطىص املخالفت للشغَػت ؤلاؾالمُت وكُم املجخمؼ الجؼاثغي غىض اإلاطاصكت غلى الاجفاكُاثالضولُت اإلاخػللت باألؾغة والؿفل.

 .1دمحم بً ّ
مىغم اإلاػغوف بابً مىظىع ،مسخطغ جاعٍش صمشم البً غؿاهغ ،جدلُم :عوخُت الىداؽ ،ج  .12ؽ  .1صاع الفىغ ،صمشم ،1987 ،ص .174
 .2ؾىعة مغٍم ،آلاًت .14
 .3ؾىعة مغٍم ،آلاًت .32
 .4مسخطغ جفؿحر اللغؾبي.63/3 ،
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 غغوعة ؤن جيىن اللىاهحن اإلاىظمت لؤلؾغة والؿفل احخماغُت اإلاطضع هابػت مً كلب ألاغغاف الىؾىُت ،ومخإزغة بإخيامالشغَػت ؤلاؾالمُت.
 غغوعة اؾخدػاع واخترام مباصت ؤوٌ هىفمبر غىض ؾً اللىاهحن الىؾىُت ،ال ؾُما ما ًخػلم منها بدُاة الؿفل صازلؤؾغجه وفي غالكخه بىالضًه.
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فعالية الزقابة الذاخلية في مجال الصفقات العمومية
Effectiveness of internal control in the field of transactions public
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:ملخص
 خُث، لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض،247/15 حشغي كلى كملُت الغُابت الضازلُت بمىحب اإلاغؾىم الغباس ي
جخىلى هظه ألازيرة في مغخلت ًخذ ألاؿغًت بمغاكاة مضي جىاًغ الشغوغ الىاحب جىاًغها مً ػغي اإلاخلهضًً ػبِا لضًتر
 لخيخِل في مغخلت جُُِم اللغوض لخدلُل اللغوض وجُُِمها بوُت جدُِّ الشٌاًُت اإلاخؼلبت في الصٌِت،الشغوغ
 إال ؤن جُُِم ًلالُت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ٌشىبها ُصىع هدُجت إًخِاعها للؼابم الخىٌُظي في،اللمىمُت
 الؾُما ؤن لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض تهُمً كليها للمصلحت اإلاخلاُضة في حلُُنها وفي،مىذ الصٌِاث اللمىمُت
.مسخلٍ ؾير ؤكملها
. ًلالُت، جُُِم اللغوض، ًخذ آلاؿغًت، لجىت، صازلُت، عُابت:الكلمات املفحاحية
Abstract:
According to presidential decree No. 15/247, the internal control is censored by the
commission to open envelopes and evaluate offers, since the latter checks, during the opening
envelopes stage, to respect of the necessary conditions by the tenderers according to the
contractual requirements. Then, it passes to the evaluation and analyze offers in order to
realize legitimacy requirements of the transactions public, However, the control mechanisms
at the disposal of the commission to open envelopes and evaluate Offers are tainted with
obscurity and some gaps because it lacks the execution character to certify transactions
public, notably when the committee to open envelopes and Evaluate offers dominated by the
contracting authority in terms of its designation and the functioning of its tasks.
Keywords : censorship, inner, committee, open envelopes, evaluation of offers,
effectiveness.
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مقذمة:
جٕدس ي الصٌِاث اللمىمُت ؤهمُت بالوت باكخباعها املحغْ الٌلا٘ لالؾدثماع الىػني وؤصاة لخىٌُظ مسؼؼاث
الخىمُت الىػىُت واملحلُت كلى خض الؿىاء ،وٍخطح طلٗ مً زال٘ جٕبض الخؼٍىت اللمىمُت للضولت ؤمىالا ػابلت بوُت إهجاػ
اللضًض مً اإلاشاعَم الظغوعٍت جلبُت الخخُاحاث اللامت ،لظلٗ اهخم اإلاشغق الجؼابغي بدىـُم الصٌِاث اللمىمُت ٔألُت
ُاهىهُت لترشُض الىٌِاث اللمىمُت وجٕغَـ مشغوكُتها ،خُث ؤزظلذ لؼغَ زاصت جخللّ بئبغام الصٌِاث لدشٖل
مجمىكت مً الظىابؽ والظماهاث إلحغاءاث الخلاُض ،إال ؤن هظه الظىابؽ لً جدِّ هضًها اإلاىىغ بها إال بخىاًغ
آلالُاث الغُابُت الِاهىهُت الٌلالت التي مً شإنها ؤن ججؿض مباصا الصٌِت اللمىمُت اإلاخظمىت في ػُاتها مبضؤ اإلاؿاواة،
وخغٍت اإلاىاًؿت ،والشٌاًُت بين اإلاخلهضًً إلعؾاء مِخظُاث اإلاشغوكُت و خؿً الحٌاؾ كلى اإلاا٘ اللام وجغشُض
اؾخسضامه والىجاكت في حؿُيره.
اؾدىاصا إلى طلٗ جماعؽ مسخلٍ ؤلاصاعاث اللمىمُت الغُابت الضازلُت ٔإخض ؤوحه الغُابت ،ؤو ٓما ًؼلّ كليها
بالغُابت الظاجُت بىاؾؼت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،خُث حؿعى هظه ألازيرة إلاىم مسخلٍ الاهدغاًاث وجدُِّ
الشٌاًُت ما بين اإلاخلهضًً ،هاهُٗ كلى ؤنها حشغي كلى إزباث ألازؼاء الىاعصة في ملٌاث اإلاترشحين وٓظا جصحُدها ،ومىم
ٔل الخجاوػاث التي مً شإنها ؤن جدِّ الىُاًت مً الٌؿاص ومشغوكُت الصٌِت اللمىمُت.

بالخالي حؿخمض الغُابت

الضازلُت مً هؼاَ الجهاػ ؤلاصاعي الخابم لئلصاعة اللمىمُت ،باكخباعها ألاُغب و ألاصعي مً الغُابت الخاعحُت لٕشٍ
ؤلازال٘ والخجاوػ الظي ُض ًِم في مسخلٍ الصٌِاث اللمىمُت ُبل إجمام إحغاءاث الخلاُض ما بين اإلاصلحت اإلاخلاُضة
واإلاخلامل الاُخصاصي ،بوُت جدُِّ مباصا الصٌِت اللمىمُت.

هـغا ألهمُت ؤلاحغاءاث الِاهىهُت التي جماعؾها لجىت

ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض في إػاع كملُت الغُابت الضازلُت الؾُما في إػاع جٕغَـ مباصا الصٌِت اللمىمُتً ،ئن
ألامغ ًخؼلب الخلغي كلى مسخلٍ طىابؽ ؾلؼت الغُابت الضازلُت املخىلت بمىحب اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15اإلاخظمً
جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام ،خُث حلغض اإلاشغق الجؼابغي بىطم اللضًض مً آلُاث الغُابت
الضازلُت ٓظماهت إلاماعؾت ؾلؼت الغُابت التي مىدها الِاهىن للجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض بوُت جدُِّ مِخظُاث
اإلاشغوكُت لئلبغام الصٌِت اللمىمُت ،ومً ؤحل ملغًت مسخلٍ آلالُاث ؤو الظىابؽ اإلاِغعة في إػاع كملُت الغُابت
الضازلُت لئلعؾاء مباصا الصٌِت اللمىمُت ُبل إجمام إحغاءاث الخلاُضً ،ئن ألامغ ٌؿخضعي ػغح ؤلاشٖالُت آلاجُت:
ما مذى ثكزيس طوابط الزقابة الذاخلية كظمانة لحسن اخحيار املحعامل الاقحصادي إلبزام الصفقات
العمومية؟.
ولخدُِّ هاًاث البدث اجبلىا اإلاىهج الخدلُلي ،بوُت الخلغض إلى جدلُل الىصىص الىاعصة كلى طىء اإلاغؾىم
الغباس ي  ،247/15اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام وجمدُص وجُُِم صوع اإلاشغق الجؼابغي
في ججؿُض طىابؽ الغُابت الضازلُت ٓظماهت ُبل إبغام الصٌِت اللمىمُت.
لئلحابت كلى ؤلاشٖالُت اإلاؼغوختًِ ،ض جم جِؿُم مىطىق البدث إلى ما ًلي:
 -1حشُٕلت لجىت الغُابت الضازلُت وؾير ؤكمالها.
 -2صوع إحغاء الغُابت الضازلُت كلى الصٌِت اللمىمُت ُبل جىٌُظها.
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 -1جشكيلة لجنة الزقابة الذاخلية وسيرأعمالها:
باؾخِغاء اإلاغؾىم الغباس ي الجضًض ًخطح حلُا ؤهه ٓغؽ عُابت صازلُت ُبلُت جىضعج في إػاع إحغاءاث إبغام الصٌِاث
اللمىمُت ،خُث جماعؽ هظه الغُابت وجىحض صازل الخىـُم طاجه ؤي صازل مىـماث ؤلاصاعة اللامتٓ ،1ما وضح اإلاشغق
الجؼابغي مً زاللها مسخلٍ الجىاهب اللملُت إلاماعؾت هظه الغُابت ،وٓظا ؤلاحغاءاث اإلاخؼلبت في ؾُاَ مماعؾت الغُابت
الضازلُت وصوعها في ًدص مشغوكُت الصٌِت اللمىمُت.
حضًغ بالظٓغ ؤن كملُت الغُابت الضازلُت في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت حشغي كليها لجىت صابمت جخىلى مهمتها لجىت "
ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض" ،2خُث ؤن اإلاغؾىم ُ ،236/10ض ًصل بُنها ًٖاهذ لضي لجىت ًخذ ألاؿغًت مهام ولجىت
جُُِم اللغوض مهام ؤزغي ،إال ؤن اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15اؾخدضر إصماج اللجىت الؿالٍ الظٓغ في لجىت واخضة
ًؼلّ كليها " لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض" ،وهظا ختى ًخم جٌاصي مسخلٍ ؤلاشٖالُاث اللملُت اإلاخللِت بٌخذ
ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،وٓظا ججؿُض الشٌاًُت والىجاكت في ملالجت اللغوض.3
اؾدىاصا إلى طلٗ ؾِخم الخلغض إلى جمدُص آلُاث الغُابت التي جظؼلم بها لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض في إػاع
كملُت الغُابت الضازلُت ،4وطلٗ مً زال٘ صعاؾت حشُٕلتها وؾيره ؤكمالها ،وٓظا الصالخُاث اإلاىاػت إليها.
 -1.1قصورلذى جشكيلة لجنة فحح ألاظزفة وثقييم العزوض:
إن مشغوكُت الصٌِت اللمىمُت حؿخىحب كلى ٔل الهُئاث التي حشغي كلى إبغام الصٌِاث اللمىمُت في إػاع
جؼبُّ مباصئها إوشاء لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،لظلٗ ؤُغ اإلاشغق الجؼابغي بدغٍت اإلاصلحت اإلاخلاُضة في ازخُاع
مسخلٍ ؤكظاء اللجىت الؿالٌت الظٓغ مً حهت ،وٓظا إلؼامُت إوشائها في مسخلٍ الهُئاث وؤلاصاعاث اللمىمُت التي لها
صالخُت إبغام الصٌِت اللمىمُت مً حهت ؤزغي.

5

حضًغ بالظٓغ ؤن اإلاشغق الجؼابغي ُض زى٘ للمصلحت اإلاخلاُضة مهمت إوشاء لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض في
إػاع مماعؾت كملُت الغُابت الضازلُت للصٌِت اللمىمُت ،إال ؤهه لم ًدضص بجالء ٌُُٓاث وُىاكض إوشاء اللجىت الؿالٌت

 -1هُبت ؾغصوْ ،اإلاىاُصت اللامت ٓؼغٍّ للخلاُض ؤلاصاعي ،ؤلاؾٕىضعٍت ،مٕخبت الىًاء الِاهىهُت ،2009 ،ص .194
 -2بً صعاجي كثمان ،مجا٘ جضزل اإلاغاُب اإلاالي في الصٌِاث اللمىمُت كلى طىء الِاهىن الجضًض للصٌِاث اللمىمُت ( اإلاغؾىم الغباس ي  247/15في:
ً 2015/09/16خظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام)ً ،ىم صعاس ي خى٘ ُاهىن الصٌِاث اللمىمُت الجضًض  247/15اإلاىـم
بالخيؿُّ بين والًت وحاملت دمحم زُظغ بؿٕغة ًىم  ،2015/12/17ص .03
 -3ؤهـغ اإلاغؾىم الغباس ي  ،236/10اإلاؤعر في  07ؤٓخىبغ  ،2010اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت ،ج.ع كضص  ،58بخاعٍش  7ؤٓخىبغ  ،2010واإلاغؾىم
الغباس ي  ،247/15اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام ،ج.ع كضص  ،50بخاعٍش  20ؾبخمبر .2015
 - 4حلغي الغُابت الضازلُت بإنها الغُابت الظاجُت لئلصاعة كلى هٌؿها ،لظلٗ حلخبر ؤٓثر حلمِا وحولوال في صمُم اليشاغ ؤلاصاعي وفي طاث الىُذ حؿعى ًُه
إلاىم الاهدغاي وجدضًض ؤؾبابه ووؾابل جالًُه ،وما مً شٗ ؤن الغُابت الضازلُت مً شإنها ؤن جؤصي إلى طبؽ وإًِاق اللمل وإخٖام الؿُؼغة كلُه ،خُث
ًٖىن مً الؿهل آدشاي الخؼإ ،ؤهـغ ػوػو هضي ،ػوػو ػولُست ،الغُابت ٔألُت للىُاًت مً حغابم الصٌِاث اللمىمُت في الدشغَم الجؼابغي ،مجلت
الحِىَ والحغٍاث ،جصضع كً ٔلُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت بؿٕغة ،اللضص الثاوي ،2016 ،ص ص .372-371
 -5كُاص بىزالٌت ،زصىصُاث الصٌِاث اللمىمُت في الدشغَم الجؼابغي ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير في الِاهىن اللام ،جسصص ُاهىن اإلاىاػكاث
ؤلاصاعٍتٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت جيزي وػو.53 ،2018 ،
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الظٓغ ،1وإهما ؤُغ بدشُٕلت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض مً ػغي مىؿٌين مؤهلين جابلين للمصلحت اإلاخلاُضة
وٍسخاعون لٌٕاءتهم ،2بالخالي جملٗ اإلاصلحت اإلاخلاُضة خغٍت ازخُاع ؤكظاء لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض اإلاٖلٌين
بلملُت الغُابت الضازلُت صون الاكخماص كلى عجبهم ؤو شهاصاتهم ؤو صعحاتهم كلى ؤن جغاعي في طلٗ شغغ الٌٕاءة الؾُما في
اإلاؿاع اللملي الزخُاعهم.

3

جبلا لظلٗ ًدضص مؿؤو٘ اإلاصلحت اإلاخلاُضة بمىحب مِغع ،حشُٕلت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض وُىاكض
جىـُمها وؾيرها وهصابها في إػاع ؤلاحغاءاث الِاهىهُت والخىـُمُت اإلالمى٘ بها ، 4هاهُٗ كلى ؤن اإلاشغق الجؼابغي ُض ؤُغ
بصحت احخماكاث لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض في خصت ًخذ ألاؿغًت مهما ٔان هصاب ألاكظاء الحاطغًٍ ،5كلى
ؤن حؿهغ اإلاصلحت اإلاخلاُضة بالؿماح للضص ألاكظاء الحاطغًٍ بظمان شٌاًُت ؤلاحغاء.

6

بسالي اإلاشغق اإلاصغي الظي ؤُغ بىطم مجمىكت مً الظىابؽ التي جدٕم كملُت حشُٕلت لجان ًخذ ألاؿغًت ولجان
البذ مً زال٘ وطم حشُٕلت مسخلؼت جظم كىاصغ ًىُت ومالُت وُاهىهُت وًِا لؤلهمُت وػبُلت الخلاُض ،وٍجب ؤن
ٌشترْ في كظىٍت لجان البذ ممثل وػاعة اإلاالُت إطا حاوػث الُِمت مابخين وزمؿين ؤلٍ حىُه ،وٓظا كظى مً إصاعة
الٌخىي املخخصت بمجلـ الضولت.

7

ٌؿدشٍ حلُا مما ؾبّ طٓغه بإن اإلاشغق الجؼابغي ُض ؤهٌل حاهب حىهغي ًغجبؽ اعجباػا وػُضا بالىصاب في
احخماق لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،وهظا ما مً شإهه ؤن ًؤزغ كلى شٌاًُت الصٌِت اللمىمُت وٌٍِضها
مشغوكُتها ،مما ُض ًٌسح املجا٘ لالؾخوال٘ الىطم واؾخلما٘ بلع اإلاماعؾاث التي ُض جدى٘ صون احخماق ٔاًت
ألاكظاء ،الؾُما في ؿل كضم جبُان اإلاشغق لآلحا٘ الِاهىهُت الظي بمىحبها ججخمم لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،وفي
ؿل جىاًغ هظا الٌغان الِاهىوي ًمًٕ ؤن ًؤصي ألامغ لُِام اإلاصلحت اإلاخلاُضة بالحُلىلت صون احخماق بلع ألاكظاء ،بما
ًٌض ي ألامغ للخإزير كلى مشغوكُت الصٌِت.
ؤٓثر مً طلٗ ًئن اإلاشغق الجؼابغي لم ًىضح بجالء الظىابؽ اإلاخللِت بشغغ الٌٕاءة والخإهُل في ازخُاع كظىٍت
لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،وٓظا مضة اللظىٍت وطىابؽ ججضًضها ،وهظا مما ُض ًٌض ي لالزخُاع ؤكظاء جابلين
بصٌت مؼلِت للمصلحت اإلاخلاُضة وٍؤزغ جإزيرا بالوا كلى مباصا الصٌِت اللمىمُت ،هاهُٗ كلى ؤن جىـُم الصٌِاث
اللمىمُت ُض ًسح املجا٘ لخِضًغ اإلاصلحت اإلاخلاُضة في جدضًض كضص ؤكظاء لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،باكخباع

 - 1ؾامُت خؿاًً ،آلُاث خماًت اإلاا٘ اللام في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام كلى طىء ؤخٖام اإلاغؾىم الغباس ي عُم  ،247/15مجلت
الللىم ؤلاوؿاهُت والاحخماكُت جصضع كً حاملت ُؿىؼُىت ،املجلض ،5اللضص ،2019 ،2ص .84
 -2اإلااصة ًِ 160غة  2مً اإلاغؾىم  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -3شِؼمي ؾهام ،الغُابت الضازلُت كلى الصٌِاث اللمىمُت في الجؼابغ ،عؾالت لىُل شهاصة صٓخىعاه كلىم في الِاهىنٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت،
حاملت ؤم البىاقي  ،2017ص. 75
 -4اإلااصة ًِ 162غة  1مً اإلاغؾىم  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -5كالَ كبض الىهاب ،الغُابت كلى الصٌِاث اللمىمُت في الدشغَم الجؼابغي ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير ،جسصص الِاهىن اللامٔ ،لُت الحِىَ
والللىم الؿُاؾُت ،حاملت بؿٕغة ،ص .12
 -6اإلااصة ًِ 162غة  2مً اإلاغؾىم  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -7حابغ حاص هصاع ،اللِىص ؤلاصاعٍت ،الؼبلت الثالثت ،الِاهغة ،صاع النهظت اللغبُت ،2004 ،ص .205

املجلض -09اللضص -01الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

291

ISSN: 2352-9806
l

فعالية الرقابة الداخلية يف جمال الصفقات العمومية  /ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زياد عادل  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؤن اإلاشغق لم ًخظمً ؤي شغغ ًىضعج في هؼاَ كظىٍت اللجىت ،وهى ألامغ الظي ُض ًؤصي إلى ازخُاع اإلاصلحت اإلاخلاُضة
ألي شخص ًدبلها وٌٍض ي الهتهاْ الشٌاًُت والؿير الحؿً للمل لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض.1
ٌؿدشٍ ؤن الثوغاث الِاهىهُت التي جٕخىٍ حشُٕلت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،وٓظا هصابها الِاهىوي
وطىابؽ حلُُنها ،مً شإهه ؤن ًؤزغ جإزيرا بالوا كلى مصضاُُتها في مماعؾت كملُت الغُابت الضازلُت ،مما ًؤصي إلى جدٕم
اإلاصلحت اإلاخلاُضة كلى مسخلٍ إحغاءاث ؤلابغام للصٌِت اللمىمُت والخإزير كلى مشغوكُتها.
 -2.1إبهام لسيرجلسة لجنة فحح ألاظزفة وثقييم العزوض:
إن احخماق لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ًخم بىاء كلى إزؼاع بىحىص إكالن بالٌخذ ًٖىن ٔئحغاء جىـُمي بين
اإلاصلحت اإلاخلاُضة ولجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،خُث جٌخذ ألاؿغًت الخِىُت واإلاالُت في حلؿت كلىُت بدظىع ٔاًت
اإلاخلهضًً ،مً زم جمخلٗ اإلاصلحت اإلاخلاُضة ؾلؼت جِضًغ احخماق اللجىت الؿالٌت الظٓغ  ،هاهُٗ كلى ؤن اإلاصلحت
اإلاخلاُضة هي مً جدضص جاعٍش اإلاضة الالػمت لخدظير اللغوض وإًصا٘ الخلهضاث ،وًِا إلاا ؤُغجه اإلااصة  66مً اإلاغؾىم
الغباس ي  ،247/15كلى ؤنً :دضص ؤحل جدظير اللغوض جبلا للىاصغ ملُىت ،مثل حلُِض الصٌِت اإلالتزم ػغخها ،واإلاضة
الخِضًغٍت الالػمت لخدظير اللغوض وإًصالها".2
ؤٓثر مً طلٗ ًئهه باؾخِغاء اإلاغؾىم ً ،247/15خطح حلُا ؤن مؿإلت جدضًض ؤحل جدظير اللغوض مسىلت إلاصلحت
اإلاخلاُضة ،بالخالي جسغج كً هؼاَ عُابت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض وتهُمً كليها اإلاصلحت اإلاخلاُضة ،خُث ؤُغ
اإلاشغق الجؼابغي صغاخت كلى ؤنً :دضص ؤحل جدظير اللغوض جبلا للىاصغ ملُىت مثل حلُِض مىطىق الصٌِت اإلالتزم
ػغخها واإلاضة الخِضًغٍت الالػمت لخدظير اللغوض وإًصالها ،وٍمًٕ للمصلحت اإلاخلاُضة ؤن جمضص ألاحل املحضص لخدظير
اللغوض إطا اُخظذ الـغوي طلٗ ،وفي هظه الحالت جسبر اإلاخلهضًً بظلٗ بٖل الىؾابل ،وجدضص اإلاصلحت اإلاخلاُضة ؤحل
جدظير اللغوض باالؾدىاص إلى جاعٍش ؤو٘ وشغ لئلكالن اإلاىاًؿت ،.....وٍضعج جاعٍش وآزغ ؾاكت إلًضاق اللغوض وجاعٍش
وؾاكت ًخذ ألاؿغًت في صًتر الشغوغ ُبل حؿلُمه للمخلهضًً".3
جإؾِؿا كلى ًخطح حلُا مسخلٍ الؿلؼاث الىاؾلت التي جمخلٕها اإلاصلحت اإلاخلاُضة في إػاع ؤحل جدظير
اللغوض ،4بالخالي ٌؿخسلص ؤن ًسح املجا٘ اإلاؼلّ لخِضًغ اإلاصلحت اإلاخلاُضة مً شإهه ؤن ًؤزغ ؾلبا كلى صوع وًلالُت
عُابت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض الؾُما إطا ما اججهذ اإلاصلحت اإلاخلاُضة لالؾخلما٘ جِضًغ ؤحل جدظير
اللغوض لؤلهغاض شخصُت ًٍُٕ للجىت ًخذ ألاؿغًت ؤن جخضزل وجٕشٍ مالبؿاث طلٗ في ؿل صالخُاث شبه مىلضمت
كلى آحا٘ جدظير اللغوض وإحغاء جمضًضها.

 -1جُاب هاصًت ،آلُاث مىاحهت الٌؿاص في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت ،عؾالت لىُل شهاصة صٓخىعاه كلىم ،جسصص الِاهىنٔ ،لُت الحِىَ والللىم
الؿُاؾُت ،حاملت جيزي وػو ،2013 ،ص.119
 -2بً ؤخمض خىعٍت ،الغُابت ؤلاصاعٍت والِظابُت كلى الصٌِاث اللمىمُت ،ؤػغوخت لىُل شهاصة صٓخىعاه كلىم ،جسصص ُاهىن كامٔ ،لُت الحِىَ والللىم
الؿُاؾُت ،حاملت جلمؿان ،2018 ،ص .49
 -3اإلااصة  66الٌِغة  1و  2و ،3مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -4حالب كالوة ،هـام الغُابت كلى الصٌِاث اللمىمُت ُبل جىٌُظها ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير في الِاهىن ،جسصص الهُئاث اللمىمُت والحىٓمت،
ٔلُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت بجاًت ،2014 ،ص .16
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حضًغ بالظٓغ ؤن مؿإلت ألاحل املحضص لخدظير اللغوض ًخؼلب ؤن ًترْ ًيها ؤحل واؾم ألٓبر كضص مً اإلاخىاًؿين،
وٍىاًّ ًىم وآزغ ؾاكت إلًضاق اللغوض وٍىم ؾاكت ًخذ ألاؿغًت الخِىُت واإلاالُت ،آزغ ًىم مً مضة جدظير اللغوض،
وإطا صاصي هظا الُىم ًىم كؼلت ؤو ًىم عاخت ُاهىهُتً ،ئن مضة جدظير اللغوض جمضص إلى هاًت ًىم اللمل اإلاىالي.1
ٌؿخسلص مما ؾبّ ؤن الثوغاث الِاهىهُت التي جٕخىٍ جدضًض اإلاضة اإلاالبمت إلًضاق اللغوض ُاهىها الؾُما ألاحل
الىاؾم لخجؿُض مبضؤ خغٍت اإلاىاًؿت اإلإٌى٘ وًِا لخىـُم الصٌِاث اللمىمُت ،مً شاهه ؤن ًِلل مً ًلالُت وهجاكت
ؾير ألاكما٘ التي جظؼلم بها لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض إلعؾاء مشغوكُت الصٌِت اللمىمُت ،وهى ألامغ الظي ُض
ًؤصي إلى حلؿٍ اإلاصلحت اإلاخلاُضة في اؾخلما٘ ومؿاًغة هظا الحّ بما ًٌض ي إلى جماػلها ؤو جداًلها في جظُِّ ألاحا٘
كلى خؿاب بلع اإلاخلهضًً ،لظا ًدبظ ؤن ًلخٌذ اإلاشغق الجؼابغي إلى هظه الثوغة وَلالجها في حلضًالجه اإلاؿخِبلُت
لخجؿُض مباصا ومشغوكُت اإلاصٌِت اللمىمُت.
ؤما ًُما ًخللّ بئحغاءاث مماعؾت الغُابت الضازلُت مً ػغي لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوضًِ ،ض ؤُغ اإلاشغق
الجؼابغي في هظا الصضص كلى ؤن :احخماكاث لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض في خصت ًخذ ألاؿغًت ،جصح مهما ٔان
كضص ؤكظائها الحاطغًٍ ،وٍجب ؤن حؿهغ اإلاصلحت اإلاخلاُضة كلى ؤن ٌؿمذ كضص ألاكظاء الحاطغًٍ بظمان شٌاًُت
ؤلاحغاء.2
بالخالي ًئن مؿإلت احخماق لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ُض جٖىن مجغص إحغاء مً ؤلاحغاءاث التي جىلِض
بمىحبها لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض وال ٌؿخضعي طلٗ جىاًغ هصاب ُاهىوي مدضص للظىٍت اللجىت ،3مً زم
وؿخسلص بإن اولِاص اللجىت الؿالٌت الظٓغ كباعة كً إحغاء شٕلي ًٌخِغ للٌلالُت اإلاغحىة الؾُما ؤن اإلاشغق لم ًلؼم
زال٘ مغخلت ًخذ ألاؿغًت بمغاكاة جىاًغ الىصاب الِاهىوي للظىٍت اللجىت ،مما ُض ًٌسح املجا٘ إلى ُصىع في الغُابت
زال٘ ًخذ ألاؿغًت اإلاخللِت باإلاخلهضًً وٍمـ بدِىُهم ومشغوكُت الصٌِت.اللمىمُت الؾُما إطا ٔان كضص ألاكظاء
الحاطغًٍ ُلُل.
حضًغ بالظٓغ ؤهه زال٘ إحغاء ًخذ ألاؿغًت جظؼلم لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض بدسجُل مسخلٍ ؤشوالها
اإلاخللِت بٌخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض في سجلين زاصين مىٌصلين ،خُث ًخللّ السجل ألاو٘ بمغخلت الٌخذ ،بِىما
الثاوي ًخللّ بلملُت الخُُِم و ًغُمهما آلامغ بالصغي وٍؤشغ كليهما بالحغوي ألاولى ،4إال ؤهه مً بين الثوغاث التي جخسلل
اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15هى إهٌا٘ مؿإلت ٌُُٓت اؾخضكاء ؤكظاء لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،وٓظا مؿإلت
جدضًض جاعٍش إعؾا٘ الاؾخضكاء ،كلى زالي ما ؤُغه اإلاشغق الٌغوس ي بصٌت صغٍدت جخظمً في ػُاتها اؾخضكاء لجىت
اإلاىاُصت في ؤحل زمؿت ؤًام ُبل اولِاص الجلؿت ،5بما ًبين بجالء مسخلٍ الؿلؼاث الىاؾلت التي جدىػها اإلاصلحت
 -1بً ؤخمض خىعٍت ،اإلاغحم ؾابّ ،ص .49
 -2اإلااصة ًِ ،162غة ،2مً اإلاغؾىم  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -3زظغي خمؼة ،الغُابت كلى الصٌِاث اللمىمُت في طىء الِاهىن الجضًض ،مضازلت للمشاعٓت في الُىم الضعاس ي خى٘ الخىـُم الجضًض للصٌِاث
اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللامٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت حاملت اإلاؿُلتًٌُ 23 ،غي  ،2016ص.3
 -4اإلااصة ًِ ،162غة ،3مً اإلاغؾىم  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -5مىعي ؾٌُان ،مضي ًلالُت ؤؾالُب عُابت الصٌِاث اللمىمُت كلى طىء ُاهىوي الصٌِاث اللمىمُت والىُاًت مً الٌؿاص ومٖاًدخه ،مظٓغة لىُل
شهاصة اإلااحؿخير في الِاهىن ًغق الِاهىن اللام ،جسصص الِاهىن اللام لؤلكما٘ٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت بجاًت ،2012 ،ص ص .18-17
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اإلاخلاُضة ًـل الومىض الظي ًٕخىٍ جىـُم الصٌِاث اللمىمُت ،وهى ما مً شإهه ؤن ًؤزغ ؾلبا في مباصا الصٌِت
اللمىمُت إلاماعؾت مهام الغُابت الضازلُت. 1
وؿدشٍ بإن ُىاكض ٌُُٓاث الاؾخضكاء للجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض مً ؤبغػ طماهاث الشٌاًُت التي ججؿض
مشغوكُت الصٌِت اللمىمُت ،لظا ًخؼلب كلى اإلاشغق الجؼابغي ؤن ًخضاعْ هظه الثوغاث الِاهىهُت التي مً شإنها ؤن جؤزغ
جإزيرا صاعزا كلى خؿً ؾير كملُت الغُابت الضازلُت ومشغوكُتها.

 -2دورإجزاء الزقابة الذاخلية على الصفقة العمومية قبل ثنفيذها:
جٕدس ي كملُت الغُابت الضازلُت التي جظؼلم بها لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض صوعا بالوا كلى مشغوكُت
الصٌِت اللمىمُت ،و ٓظا جإزيرها البالى كلى اللغوض اإلاِضمت مً ػغي اإلاخلهضًً الؾُما في جصحُذ مسخلٍ ألازؼاء
اإلاخللِت بملٌاث اإلاترشحين ؤو كغوطهم ،وٓظا إزباث الخجاوػاث التي جمـ مباصا الصٌِت اللمىمُت ،2لظا ٌؿخضعي ألامغ
الخؼغَ إلى إبغاػ صالخُاتها ،وٓظا جمدُص صوعها كلى مشغوكُت الصٌِت اللمىمُت.
 -1.2صالحيات لجنة فحح ألاظزفة وثقييم العزوض:
ُبل اولِاص لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض إلاماعؾت صالخُاتها املخىلت إليهاً ،خؼلب جِضًم كغوض اإلاخلهضًً
التي حشخمل كلى ملٍ الترشح ،واللغض الخِني ،واللغض اإلاالي ،خُث ًىطم ملٍ الترشح واللغض الخِني واللغض اإلاالي
في ؤؿغًت مىٌصلت ومٌِلت بئخٖام ،وٍبين ٔل منها حؿمُت اإلاؤؾؿت ومغحم ػلب اللغوض ومىطىكه ،وجخظمً كباعة "
ملٍ الترشح" ؤو "كغض جِني" ؤو "كغض مالي" ،خؿب الحالت وجىطم هظه ألاؿغًت في ؿغي آزغ مٌِل بئخٖام و ًدمل
كباعة " ال ًٌخذ إال مً ػغي لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض – ػلب اللغوض عُم -....مىطىق ػلب اللغوض ، 3وفي
خالت اإلاؿابِت ًدخىي اللغض باإلطاًت ألؿغًت ملٍ الترشح واللغض الخِني واللغض اإلاالي ،كلى ؿغي الخضماث الظي
ًدضص مدخىاه في صًتر الشغوغ..

4

ٌؿدشٍ مما ؾبّ طٓغه ؤن الِىاكض التي ؤُغها اإلاشغق الجؼابغي في مظمىن كغوض اإلاترشحين مً شإنها ؤن ججؿض
مباصا الصٌِت اللمىمُت ما بين اإلاترشحين ،خُث جخدِّ لجىت ًخذ ألاؿغًت مً جىاًغ الىزابّ الالػمت في ٔل ؿغي ؤو
كغض وٓظلٗ الىزابّ اإلاخللِت بضًتر الشغوغ ،وهظا ما ًجؿض اإلاؿاواة بين مسخلٍ اإلاترشحين.
حضًغ بالظٓغ ؤن ػبُلت اللمل الظي جِىم به لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ًدؿم بؼابم إصاعي وجِني حلغطه
كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة التي جِىم بمىذ الصٌِت ؤو ؤلاكالن كً كضم حضوي ؤلاحغاء ؤو إلوابه ؤو إلواء اإلاىذ اإلاؤُذ
للصٌِت وجصضع في هظا الشإن عؤًا مبرعا ،5بالخالي وؿخسلص ؤن ػبُلت اللمل الظي جماعؾه لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم
اللغوض كباعة كً إحغاء إلؼامي كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة ،إال ؤن ؾلؼت النهابُت التي جخسظ الِغاع ًىضعج طمً صالخُاث

 -1مىعي ؾٌُان ،مغحم ؾابّ ،ص ص .18-17
 -2مدمىص زلٍ الجبىعي ،اللِىص ؤلاصاعٍت ،كمان ،صاع الثِاًت لليشغ والخىػَم ،2010 ،ص  70وما بلضها.
 - 3المادة  ،76فقرة  ،1،2مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 - 4المادة  ،76فقرة  ،8مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -5اإلااصة  ،161مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
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اإلاصلحت اإلاخلاُضة ،وهظا ؤٓضه ٓظلٗ اإلاشغق الجؼابغي في هظا الصضص ،خُث هص كلى ؤن :ال جصح الصٌِاث وال جٖىن
نهابُت إال إطا واًِذ كليها الؿلؼت املخخصت اإلاظٔىعة ؤصهاه ،خؿب الحالت:
 مؿؤو٘ الهُئت اللمىمُت.الىػٍغ. الىالي. -عبِـ املجلـ الشلبي البلضي.

وٍمًٕ لٖل ؾلؼت مً هظه الؿلؼاث ؤن جٌىض صالخُاتها في هظا املجا٘ إلى اإلاؿؤولين اإلاٖلٌين ،بإي
خا٘ ،بئبغام وجىٌُظ الصٌِاث اللمىمُت ػبِا لؤلخٖام الدشغَلُت والخىـُمُت اإلالمى٘ بها.

1

ؤما باليؿبت لالزخصاصاث املخىلت للجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوضً ،ئن مهام الغُابت الضازلُت التي جظؼلم بها
ُبل إحغاءاث الخلاُض في إػاع مغاكاة مشغوكُت الصٌِت اللمىمُت جخم مً زال٘ الُِام بٌغػ اللؼاءاث اإلاِضمت مً
ػغي اإلاخلهضًً زم جُُِمها ،2بالخالي جىدصغ مهامها في مغخلخين هما ٔاآلحي:
املزحلة ألاولى:أ /مزحلة فحح ألاظزفة:
جىلِض حلؿت ًخذ ألاؿغًت بالخىاًّ مم آزغ جاعٍش وؾاكت إلًضاق اللغوض ،باكخباعه آزغ ًىم لخدظير اللغوض وًِا
لىص اإلااصة  66مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15التي ؤُغث كلى ؤنً ":ىاًّ جاعٍش وآزغ ؾاكت إلًضاق اللغوض وجاعٍش وؾاكت
ًخذ ؤؿغًت اللغوض الخِىُت واإلاالُت ،آزغ ًىم مً ؤحل جدظير اللغوض ،وإطا صاصي هظا الُىم ًىم كؼلت ؤو ًىم عاخت
ُاهىهُتً ،ئن مضة جدظير اللغوض جمضص إلى هاًت ًىم اللمل اإلاىالي".3
حضًغ بالظٓغ ؤن مغخلت ًخذ ألاؿغًت جدؿم بخجؿُض مبضؤ الشٌاًُت ما بين اإلاترشحين للصٌِت اللمىمُت ،وٍـهغ
طلٗ مً زال٘ ًخذ ألاؿغًت اإلاخللِت بملٍ الترشح واللغوض الخِىُت واإلاالُت في حلؿت كلىُت  ،زال٘ هٌـ الجلؿت في
جاعٍش وؾاكت ًخذ ألاؿغًت...وجضكى اإلاصلحت اإلاخلاُضة ٔل اإلاغشحين ؤو اإلاخلهضًً لحظىع حلؿت ًخذ ألاؿغًت ،خؿب
الحالت ،في إكالن اإلاىاًؿت ؤو كً ػغٍّ عؾالت مىحهت للمغشحين ؤو اإلاخلهضًً اإلالىُين ،إال ؤهه في خالت ؤلاحغاءاث
املحضوصة ،جٌخذ ملٌاث الترشُداث بصٌت مىٌصلت ،وٓظا في خالت إحغاء ػلب اللغوض املحضوصً ،خم ًخذ ألاؿغًت
اإلاخللِت باللغوض الخِىُت ؤو اللغوض الخِىُت النهابُت واللغوض اإلاالُت كلى مغخلخين ،ؤما باليؿبت لحالت إحغاء اإلاؿابِت،
ًخم ًخذ ألاؿغًت اإلاخللِت باللغوض الخِىُت والخضماث واللغوض اإلاالُت كلى زالر مغاخل ،وال ًخم ًخذ ؤؿغًت الخضماث في
حلؿت كلىُتٓ ،ما ال ًخم ًخذ ؤؿغًت اللغوض اإلاالُت للمؿابِت إال بلض هدُجت جُُِم الخضماث مً ُبل لجىت جدُٕم،
وٍخلين كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة ؤن جظم في مٖان مؤمً وجدذ مؿؤولُتها ،ألاؿغًت اإلاخللِت باللغوض اإلاالُت إلى هاًت
ًخدها.4
جبلا لظلٗ ًئهه ًسى٘ إلاهام لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض زال٘ كملُت الٌخذ لؤلؿغًت ما ًلي:
 -1اإلااصة  ،4مً اإلاغؾىم  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -2بىكمغان كاص٘ ،الىـغٍت اللامت للِغاعاث واللِىص ؤلاصاعٍت ،كين ملُلت ،صاع الهضي  ،2010 ،ص .101
 - 3المادة  ،77فقرة  ،5مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 - 4المادة  ،67مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
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 -جثبذ لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض صحت حسجُل اللغوض.

1

 إكضاص ُابمت اإلاغشحين خؿب جغجِب وصىلها مم جىطُذ مدخىاها ومبالى اإلاِترخاث والخسٌُظاث املحخملت. حلض ُابمت الىزابّ التي ًخٖىن منها ٔل كغض. جىُم بالحغوي ألاولى كلى وزابّ ألاؿغًت اإلاٌخىخت التي ال جٖىن مدل ػلب اؾخٕما٘. جدغع مدظغ ؤزىاء اولِاص الجلؿت وٍخم جىُُله مً ػغي حمُم ؤكظاء اللجىت الحاطغًٍ ،مخظمىا الخدٌـاثاملحخملت مً ُبل ؤكظاء اللجىت.
 جىحُه صكىة للمغشحين ؤو اإلاخلهضًً كىض الاُخظاء ٓخابُا بىاؾؼت اإلاصلحت اإلاخلاُضة الؾخٕما٘ كغوطهم الخِىُتجدذ ػابلت الغًع للغوطهم في ؤحل ؤُصاه  10ؤًام ابخضاء مً جاعٍش ًخذ ألاؿغًت.
 اُتراح إكالن كضم حضوي ؤلاحغاء كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة كىض الاُخظاء. جغحم بىاؾؼت اإلاصلحت اإلاخلاُضة ألاؿغًت هير اإلاٌخىخت إلى ؤصحابها مً اإلاخلاملين الاُخصاصًين كىض الاُخظاء.2وؿخيخج ؤن مغخلت ًخذ ألاؿغًت املخىلت للجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض جٕدس ي ؤهمُت بالوت في مغاكاة اإلاؿاواة بين
اإلاترشحين وإزباث مسخلٍ الىزابّ الالػمت إلبغام الصٌِت اللمىمُت،
املزحلة الثانية :ب/مزحلة ثقييم العزوض:
جٕدس ي هظه اإلاغخلت ؤهمُت بالوت باليؿبت للجىت ًخذ ألاؿغًت وجُِم اللغوض ،خُث جٕمً هظه ألاهمُت مً زال٘
مغاكاة صحت ػلباث اللغوض ومؼابِتها لىـام الصٌِاث اللمىمُت وصًتر الشغوغ اإلالخمض مً ػغي اإلاصلحت اإلاخلاُضة
مً هاخُت ،وٓظا كملُت الخِضًغ والاُتراح لؤلًظل اللغوض في ؿل حلضص ملاًير الاهخِاء لبلع الصٌِاث اللمىمُت مً
هاخُت ؤزغي.

3

جبلا لظلٗ ًئن لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،جظؼلم في مغخلت جُُِم اللغوض باإلاهام آلاجُت:
 إُصاء الترشُداث واللغوض هير اإلاؼابِت لضًتر الشغوغ ؤو إلاىطىق الصٌِت ،4وفي خالت ؤلاحغاءاث التي ال جدخىي كلىمغخلت اهخِاء ؤولي ،ال جٌخذ ؤؿغًت اللغوض الخِىُت واإلاالُت والخضماث ،وهظا ما ًخللّ بالترشُداث اإلاِصاة.
 جخجه إلى جدلُل اللغوض الباُُت كلى ؤؾاؽ ملاًير مىهجُت في مغخلخين:* -في املزحلة ألاولى :حشغي كلى الترجِب الخِني مم إُصاء اللغوض التي لم جخدصل كلى اللالمت الضهُا والشغوغ
اإلاىصىص كليها في صًتر الشغوغ.5.

ًُ -1صل وؿُوت ،الىـام الِاهىوي للصٌِاث اللمىمُت وآلُاث خماًتها ،مجلت الاحتهاص الِظاةي ،جصضع كً حاملت دمحم زُظغ بؿٕغة ،اللضص ،2009 ،05
.120
 -2اإلااصة  ،72مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 - 3بىطُاي الخير ،الغُابت الضازلُت في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت وًِا لؤلخٖام اإلاغؾىم الغباس ي  247/15اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت
وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام ،مجلت الضعاؾاث والبدىر الِاهىهُت جصضع كً حاملت اإلاؿُلت ،املجلض ،3اللضص ،2018 ،4ص .103
 -4بً بشير وؾُلت ،ؿاهغة الٌؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت في الجؼابغ ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير في الِاهىن اللامً ،غق ُاهىن
ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍتٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت جيزي وػو ،2013 ،ص .155
 -5خلُمي مىا٘ ،جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وطماهاث خٌف اإلاا٘ اللام في الجؼابغ ،ؤػغوخت لىُل شهاصة صٓخىعاه ،الؼىع الثالث ،شلبت الحِىَ،
جسصص جدىالث الضولتٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت وعُلت ،2017 ،ص .59
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* -في املزحلة الثانية :جضعؽ اللغوض اإلاالُت للمخلهضًً اللظًً جم جإهُلهم ألاولي جِىُا كلى ؤن جغاعي الخسٌُظاث
املحخملت في كغوطهم ،زم جِىم ػبِا لضًتر الشغوغ باهخِاء ؤخؿً كغض مً خُث اإلاؼاًا الاُخصاصًت والظي هالبا ما
جغجح ًُه هظه اللجىت ملُاع الؿلغ.

 اُتراح عًع اللغض كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة إطا زبذ حلؿٍ اإلاخلهض مً زال٘ وطلُت الهُمىت كلىالؿىَ ؤو حؿببه في ازخال٘ اإلاىاًؿت.
 إطا ٔان اللغض اإلاالي وؤلاحمالي للمخلامل الاُخصاصي ًبضو مىسٌظا بشٖل هير كاصي باليؿبت إلاغحم ؤؾلاع ،جؼلب مىهبىاؾؼت اإلاصلحت اإلاخلاُضة جِضًم جبرًغاث ؤو جىطُداث ٓخابُت وبلض الخدُِّ مً الخبرًغاث اإلاِضمت ًمًٕ لها ؤن جِترح
كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة عًع اللغض إطا جبين ؤن حىاب اإلاخلهض هير مبرع مً الىاخُت الاُخصاصًت ،مما ًؤصي إلى عًع
اإلاصلحت اإلاخلاُضة هظا اللغض بمِغع مللل.
 إطا ؤُغث ؤن اللغض اإلاالي للمخلامل الاُخصاصي املخخاع مؤُخا ،مبالى ًُه باليؿبت إلاغحم ؤؾلاع ،جِترح كلى اإلاصلحتاإلاخلاُضة ؤن جغًع هظا اللغض وجغًع اإلاصلحت اإلاخلاُضة هظا اللغض بمِغع مللل.
 عص ألاؿغًت اإلاالُت بىاؾؼت اإلاصلحت اإلاخلاُضة كىض إُصاء ؤصحابها في اللغوض الخِىُت صون ًخدها. في خالت ػلب اللغوض املحضوص ًخم اهخِاء ؤخؿً كغض مً خُث اإلاؼاًا الاُخصاصًت اؾدىاصا إلى جغحُذ كضة ملاًير. في خالت إحغاء اإلاؿابِت جِترح كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة ُابمت بالٌابؼًٍ اإلالخمضًً وجضعؽ كغوطهم اإلاالُت ًُما بلضالهخِاء ؤخؿً كغض مً خُث اإلاؼاًا الاُخصاصًت اؾدىاصا إلى جغحُذ كضم ملاًير.1
اؾدىاصا إلى طلٗ جخجه اإلاصلحت اإلاخلاُضة إلى إكالن اإلاىذ اإلاؤُذ في الجغابض التي وشغ ًيها إكالن ػلب اللغوض
كىضما ًٖىن طلٗ ممٕىا ،مم جدضًض الؿلغ وآحا٘ ؤلاهجاػ ؤل اللىاصغ التي ؾمدذ بازخُاع خابؼ الصٌِت اللمىمُت.2
ٌؿدشٍ ؤهه كلى الغهم مً الضوع الغُابي الظي جماعؾه لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض زال٘ مغخلت الخُُِم،
إال ؤهه ٌشىبها بلع الىِابص ،الؾُما ؤن صالخُتها ال جغقى لخىُُم حؼاءاث ؤو كِىباث كلى املخالٌين بِىاكض اإلاىاًؿت
بين اإلاترشحين ،باكخباعها جِضم مجغص اُتراخاث للمصلحت اإلاخلاُضة جٌخِغ للؼابم الخىٌُظي ،هاهُٗ ؤن اإلاشغق الجؼابغي
لم ًدضص الظىابؽ اإلاخللِت بأحا٘ وٌُُٓاث صعاؾت اإلالٍ الخِني واإلاالي للمترشحين للصٌِت اإلاؼمم إبغامها ،الؾُما
باليؿبت للصٌِاث اإلالِضة طاث ألاهمُت البالوت ،مما ًؤزغ طلٗ كلى ًلالُتها.
 2.2إخحالالت دورلجنة فحح ألاظزفة وثقييم العزوض على مشزوعية الصفقة العمومية:
بالىـغ للمهام املخىلت لضي لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض التي ؾبّ الخؼغَ إليها ًمٕىىا إحماال الخلغض
لخُُِم طىابؽ الغُابت الضازلُت وًِا للمالخـاث آلاحي بُانها:
 -1همىض ًٕخىٍ ازخصاصاث لجىت ًخذ آلاؿغًت وجُُِم اللغوضً :خطح حلُا مما ؾبّ طٓغه ؤن اإلاشغق الجؼابغي لم
ًدضص بضُت بجالء مسخلٍ الجىاهب الخٌصُلُت اإلاخللِت بٌُُٕاث وآحا٘ صعاؾت اإلالٍ الخِني واإلاالي للمترشحين للصٌِت

 -1خمض دمحم خمض الشلماوي ،امخُاػاث الؿلؼت اللامت في اللِض ؤلاصاعي ،ؤلاؾٕىضعٍت ،صاع اإلاؼبىكاث الجاملُت ،2007 ،ص .127
 -2اإلااصة  ،2/65مً اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؿالٍ طٓغه.

املجلض -09اللضص -01الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

297

ISSN: 2352-9806
l

فعالية الرقابة الداخلية يف جمال الصفقات العمومية  /ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زياد عادل  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلاؼمم إبغامها ،الؾُما باليؿبت للصٌِاث اإلالِضة طاث ألاهمُت بالوت ،هاهُٗ كلى ؤن جىـُم صٌِاث اللمىمُت ًٌخِغ
ملخخلٍ الجىاهب الخٌصُلُت التي جىـم كمل وإحغاءاث ؾير لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض.
 -2الخإزير كلى شٌاًُت الصٌِت اللمىمُتً :بضو مً ؤن اُتراح لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض عًع اللغض كلى
اإلاصلحت اإلاخلاُضة إطا زبذ حلؿٍ اإلاخلهض مً زال٘ وطلُت الهُمىت كلى الؿىَ ؤو حؿببه في ازخال٘ اإلاىاًؿت ،لم ًدضص
آلالُاث التي ججؿض حلؿٍ ؤو هُمىت اإلاخلهض كلى الؿىَ ،مما ُض ًٌسح املجا٘ لالُتراح عًع اللغض لحؿاب ؤخض
اإلاخلهضًً وٍؤصي ألامغ الولضام الشٌاًُت لئلبغام الصٌِت اللمىمُت.
 -3الخمُيز بين إحغاءاث صىع ػلب اللغوضًِ :ض ؤُغ اإلاشغق الجؼابغي كلى ؤهه في خالت إحغاء ػلب اللغوض املحضوص،
ًخم ًخذ ألاؿغًت اإلاخللِت باللغوض الخِىُت ؤو اللغوض الخِىُت النهابُت واللغوض اإلاالُت كلى مغخلخين وفي خالت إحغاء
اإلاؿابِت ًخم ًخذ ألاؿغًت اإلاخللِت باللغوض الخِىُت والخضماث واللغوض اإلاالُت كلى زالر ( )3مغاخل ،وال ًخم ًخذ
ؤؿغًت الخضماث في حلؿت كلىُت ،وال ًخم ًخذ ؤؿغًت اللغوض اإلاالُت للمؿابِت إال بلض هدُجت جُُِم الخضماث مً ُبل
لجىت جدُٕمٌ ،1ؿدشٍ مما ؾبّ طٓغه الخمُيز الىاضح بين صىع ػلب اللغوض ،وٓظا مسالٌت ملُاع الشٌاًُت الؾُما
في إحغاء اإلاؿابِت ،خُث ال ًخم ًخذ ؤؿغًت الخضماث في حلؿت كلىُت ،وهى ما ًؤزغ مشغوكُت الصٌِت اللمىمُت مً
زال٘ ؤلازال٘ بالشٌاًُت والخمُيز بين مسخلٍ صىع ػلب اللغوض الظي ٌشٖل الِاكضة اللامت في إبغام الصٌِت
اللمىمُت.
 -4اًخِاع لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض للؼابم الخىٌُظي في مىذ الصٌِاث اللمىمُت :باؾخِغاء الىصىص الىاعصة في
اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15الؾُما اإلااصة  ،5/71التي جظمىذ في ػُاتها كباعة  :جِترح لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض
كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة كىض الاُخظاء في املحظغ ،إكالن كضم حضوي ؤلاحغاءٓ ،"...ما ؤُغ اإلاشغق في إػاع جُُِم اللغوض
اإلاالُت مً ػغي لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض كلى ؤهه ًمًٕ لها ؤن جؼلب كً ػغٍّ اإلاصلحت مخلاُضة ٓخابُا
الخبرًغاث والخىطُداث التي جغاها مالبمت ،وبلض الخدِّ مً الخبرًغاث اإلاِضمت لها ؤن جِترح كلى اإلاصلحت اإلاخلاُضة ؤن
جغًع هظا اللغض إطا ؤُغث ؤن حىاب اإلاخلهض هير مبرع مً الىاخُت الاُخصاصًت وجغًع اإلاصلحت اإلاخلاُضة هظا اللغض
بمِغع مللل.2".
اؾدىاصا إلى طلٗ ًخطح حلُا بإن اإلاشغق الجؼابغي لم ًمىذ الؼابم الخىٌُظي في مماعؾت مهام لجىت ًخذ ألاؿغًت
وجُُِم اللغوض ،خُث جدؿم مهامها بالؼابم الاؾدشاعي وهظا ًـهغ مً زال٘ اؾخلما٘ اإلاشغق للباعة "جِترح" ،3بالخالي ال
جدىػ اللجىت الؿالٌت الظٓغ الؿلؼت في اجساط الِغاع إلاماعؾت كملُت الغُابت الضازلُت ،وإهما مهامها جىضعج طمً ألاكما٘
اإلامهضة لئلصاعة ،باكخباع ؤن عؤيها اؾدشاعي وال ًغقى إلاىاصٌاث اللمل ؤلاصاعي ،4مً زم ٌؿخسلص ؤن مسخلٍ مهامها في
-1اإلااصة  ،70الٌِغة  ،3،4،5مً اإلاغؾىم  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 - 2اإلااصة  ،5/71واإلااصة  72البىض ،5مً اإلاغؾىم  ،247/15الؿالٍ طٓغه.
 -3بً الؼُب مصؼٌى بىكؼة كبض الِاصع ،آلُاث خىٓمت الصٌِاث اللمىمُت بالجؼابغ في إػاع مٖاًدت الٌؿاص ؤلاصاعي-مِاعبت هـغٍت ،-مجلت الخٖامل
الاُخصاصي ،حاملت ؤصعاع ،املجلض  ،05اللضص  ،2017،01ص .189
 هشام دمحم ؤبى كمغة ،كلُىة ٔامل ،الغُابت ؤلاصاعٍت كلى الصٌِاث اللمىمُت في الدشغَم الجؼابغي ،مجلت الللىم ؤلاصاعٍت واإلاالُت ،جصضع كً حاملتالىاصي ،املجلض ،01اللضص ،2017 ،01ص .78
 -4ػوػو هضي ،ػوػو ػولُست ،مغحم ؾابّ ،ص .372
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الغُابت مىِىصت الٌلالُت ،الؾُما ؤهه ال ًمًٕ مساصمت مسخلٍ ألاكما٘ الخدظيرًت التي جماعؾها لجىت ًخذ ألاؿغًت
وجُُِم اللغوض ؤمام حهاث الِظاء ؤلاصاعي في إػاع كملُت الغُابت الضازلُت ،مً زم حلض مسخلٍ جصغًاتها بمثابت ؤكما٘
إحغابُت ال جدىػ الؼابم الخىٌُظي للِغاع ؤلاصاعي وٍبِى للمصلحت اإلاخلاُضة الؿلؼت النهابُت في اجساط الِغاع ؤلاصاعي
النهاةي لئلبغام الصٌِت اللمىمُت.
 -5هُمىت اإلاصلحت اإلاخلاُضة كلى لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض :باؾخِغاء ما جظمىه اإلاشغق وًِا للمغؾىم الغباس ي
ً ،247/15خطح حلُا ؤن اإلاشغق الجؼابغي لم ًدضص كضص ألاكظاء الٖافي الظي ٌؿخىحب حلُِىه في لجىت ًخذ ألاؿغًت
وجُُِم اللغوضٓ ،ما ؤهه لم ًدضص الىصاب املحضص الولِاص اللجىت في مماعؾت كملُت الغُابت ،وال آلاحا٘ اإلاخؼلبت في
كملُت جُُِم اللغوض اإلاِضمت مً ػغي اإلاخلهضًً ،هاهُٗ كلى ؤن ؾلؼت الخلُين وٌُُٓت ؾير ؤكما٘ اللجىت الؿالٌت
الظٓغ جخدٕم ًيها اإلاصلحت اإلاخلاُضة بصٌت مؼلِت ،1بالخالي ٌؿدشٍ ؤهه هظه ألازيرة تهُمً كلى جصغًاث لجىت ًخذ
ألاؿغًت وجُُِم اللغوض إلاماعؾت آلُاث الغُابت الضازلُت املخىلت لها ،لظا ًإمل ؤن ٌؿخضعْ اإلاشغق الجؼابغي هظه الثوغة
الِاهىهُت التي جٕخىٍ اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام بوُت
ججؿُض الشٌاًُت في مشغوكُت الصٌِت ،وٌٍصل مهام الخلُين كً اإلاصلحت اإلاخلاُضة.
خاثمة:
بلض الضعاؾت التي جم الخلغض إليها ًخطح حلُا ؤن اإلاشغق الجؼابغي اهخهج مماعؾت الغُابت الضازلُت ٓغُابت إصاعٍت
طاجُت لئلصاعاث اللمىمُت جظؼلم بها بىاؾؼت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،بوُت ججؿُض مشغوكُت الصٌِاث
اللمىمُت ومباصئها التي جخظمً في ػُاتها :اإلاؿاواة بين اإلاترشحين ،وخغٍت اإلاىاًؿت ،و شٌاًُت ؤلاحغاءاث الخلاُضًت بين
اإلاصلحت اإلاخلاُضة واإلاخلامل الاُخصاصي ،وطلٗ مً زال٘ خظىع ومشاعٓت اإلاترشحين للجىت الغُابت الضازلُت في حلؿت
كلىُت حلض ٓظماهت للمىاًؿت اإلاشغوكت بين مسخلٍ اإلاترشحين ،لظلٗ حلض لجىت ًخذ آلاؿغًت وجُُِم اللغوض اإلاٖلٌت
بظىابؽ الغُابت الضازلُت بمثابت حهاػ إصاعي اؾدشاعي ًِضم مِترخاجه لصالح اإلاصلحت اإلاخلاُضة بوُت ازخُاع ؤًظل
كغض ،مً زال٘ مغاكاة اإلالاًير والشغوغ اإلاِغعة كلى طىء اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15لللمل كلى مؼابِت الصٌِاث
التي ؾخبرمها اإلاصلحت اإلاخلاُضة ،بالخالي ؾاهمذ ؤلاحغاءاث اللملُت للمماعؾت الغُابُت التي جظمنها جىـُم الصٌِاث
اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام بضوع باعػ ًٕدس ي ؤهمُت بالوت في ججىب الؿلىٔاث اإلاىاًُت إلاشغوكُت الصٌِت
اللمىمُتٔ ،ئزباث الترشحاث الوير مؼابِت لضًتر الشغوغ ،ؤو اللغوض التي ال حؿخىفي اإلالاًير الِاهىهُت  ،بما ًؤصي طلٗ
للىُاًت مً الخجاوػاث هير اإلاشغوكت.
إال ؤهه كلى الغهم مً بلع اإلاؤشغاث ؤلاًجابُت التي ؤُغها اإلاشغق الجؼابغي في طىابؽ الغُابت الضازلُت املخىلت
للجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ٓظماهت لخٌاصي الخجاوػاث التي جؤزغ كلى مباصا الصٌِت اللمىمُت ،إال ؤهىا وسجل
بلع الىِابص التي جىضعج ًُما ًلي:

ُ -1ضوصو حمُلت ،مـاهغ الحىٓمت في الصٌِاث اللمىمُت ومضي ًلالُتها في الىُاًت مً الٌؿاص ومٖاًدخه ،املجلت اإلاخىؾؼُت للِاهىن والاُخصاص ،جصضع
كً حاملت جلمؿان ،املجلض  ،03اللضص  ،2018 ،02ص ص .183-182
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 خضص اإلاشغق الجؼابغي ملُاع الٌٕاءة ٓشغغ للخلُين في كظىٍت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،إال ؤهه ما ٌلابكً طلٗ كضم جىطُده لظىابؼها ختى جيخٌي الؿلؼت الخِضًغٍت للمصلحت اإلاخلاُضة في هظا املجا٘.

 -ؤهٌل

اإلاشغق الجؼابغي مؿإلت الىصاب في احخماق حشُٕلت لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،وهظا ما مً شإهه ؤن ًؤزغ كلى
شٌاًُت الصٌِت اللمىمُت  ،الؾُما ؤن اللجىت الؿالٌت الظٓغ ُض جدبم اإلاصلحت اإلاخلاُضة ،باكخباعها جملٗ ؾلؼت
الخلُين ،مما ُض ًٌسح املجا٘ لالؾخوال٘ الىطم واؾخلما٘ بلع اإلاماعؾاث التي ُض جدى٘ صون احخماق ٔاًت ألاكظاء.
 كضم جدضًض بضُت الجىاهب الخٌصُلُت اإلاخللِت بٌُُٕاث وآحا٘ صعاؾت اإلالٍ الخِني واإلاالي للمترشحين للصٌِت اإلاؼممإبغامها ،الؾُما باليؿبت للصٌِاث اإلالِضة طاث ألاهمُت بالوت ،هاهُٗ كلى ؤن اإلاغؾىم الغباس ي ًٌ ،247/ 15خِغ
للخٌاصُل التي جىـم كمل وإحغاءاث ؾير لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض.
 جىضعج جصغًاث لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض طمً ألاكما٘ الخدظيرًت لئلصاعة اللمىمُت ،خُث جخسظ ػابلااؾدشاعٍا و ال جسظم لغُابت حهاث الِظاء ؤلاصاعي في إػاع كملُت الغُابت الضازلُت ،مً زم حلض مسخلٍ جصغًاتها بمثابت
ؤكما٘ إحغابُت ال جدىػ الؼابم الخىٌُظي للصٌِت اللمىمُت.
 حلض ألاكما٘ الغُابُت التي جماعؾها لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض زال٘ مغخلت جُُِم اللغوض مىِىصت الىجاكت،خُث ؤهه ال ًمٕنها جىُُم حؼاءاث كِابُت كلى اإلاترشحين اللظًً ًماعؾىن ججاوػاث كلى مشغوكُت الصٌِت اللمىمُت،
ًهي جِضم اُتراخاث للمصلحت اإلاخلاُضة كىض ؤلازال٘ بمباصا الصٌِت اللمىمُت.
ؤمام بلع الىِابص التي جٕخىٍ جىـُم الصٌِاث اللمىمُت ً ،247/15مًٕ جِضًم الخىصُاث آلاحي بُانها:

-

ًدبظ إصعاج الىصىص اإلاخللِت بٌُُٕت ؾير إحغاءاث لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض بصٌت صُُِت ال ٌشىبها
الومىض ،الؾُما منها آلاحا٘ والىصاب اإلاِغع ُاهىها الحخماكها.
 جدضًض طىابؽ الٌٕاءة اإلاخؼلبت في كملُت حلُين لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ،ؤو إصعاج ملاًير مىطىكُت جُِضؾلؼت اإلاصلحت اإلاخلاُضة في حلُين لجىت ًخذ ألاؿغًت وجُُِم اللغوض ختى ال ًترْ لها املجا٘ في اؾخلما٘ الؿلؼت
.

الخِضًغٍت .

 إػالت الثوغاث الِاهىهُت التي جٕخىٍ ٌُُٓاث وآحا٘ صعاؾت اإلالٌاث الخِىُت واإلاالُت وجدضًض طىابؼها ٓظماهت لخؼبُّمشغوكُت الصٌِت اللمىمُت.
 جخىٍج كملُت الغُابت التي جماعؾها اللجىت بمىاصٌاث الِغاع ؤلاصاعي وإػالت الؼابم الاؾدشاعي ،باكخباعها ألاصعي فيملالجت اللغوض اإلاِضمت مً ػغي اإلاخلهضًً ،الؾُما ًُما ًخللّ بخىُُم اللِىباث ججاه اإلاترشحين الظًً ًخجاوػن
مِخظُاث اإلاشغوكُت للصٌِت اللمىمُت بوُت مٖاًدت الٌؿاص بمسخلٍ مـاهغه.
قائمة املزاجع:
أ -الكحب:
 -1هُبت ؾغصوْ ،اإلاىاُصت اللامت ٓؼغٍّ للخلاُض ؤلاصاعي ،ؤلاؾٕىضعٍت ،مٕخبت الىًاء الِاهىهُت.2009 ،
 -2حابغ حاص هصاع ،اللِىص ؤلاصاعٍت ،الِاهغة ،صاع النهظت اللغبُت ،الؼبلت الثالثت.2004 ،
 -3مدمىص زلٍ الجبىعي ،اللِىص ؤلاصاعٍت ،كمان ،صاع الثِاًت لليشغ والخىػَم ،الؼبلت ألاولى.2010 ،
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زياد عادل  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -4بىكمغان كاص٘ ،الىـغٍت اللامت للِغاعاث واللِىص ؤلاصاعٍت ،كين ملُلت ،صاع الهضي.2010 ،
 -5خمض دمحم خمض الشلماوي ،امخُاػاث الؿلؼت اللامت في اللِض ؤلاصاعي ،ؤلاؾٕىضعٍت ،صاع اإلاؼبىكاث الجاملُت.2007 ،
ب -ألاطزوحات:
 -1خلُمي مىا٘ ،)2017(،جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وطماهاث خٌف اإلاا٘ اللام في الجؼابغ ،ؤػغوخت لىُل شهاصة
صٓخىعاهٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت وعُلت ،الجؼابغ.
 -2جُاب هاصًت ،)2013( ،آلُاث مىاحهت الٌؿاص في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت ،عؾالت لىُل شهاصة صٓخىعاه كلىمٔ ،لُت
الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت جيزي وػو ،الجؼابغ.
 -3بً ؤخمض خىعٍت ،)2018(،الغُابت ؤلاصاعٍت والِظابُت كلى الصٌِاث اللمىمُت ،ؤػغوخت لىُل شهاصة صٓخىعاه كلىم،
ٔلُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت جلمؿان ،الجؼابغ.
 -4شِؼمي ؾهام ،)2017( ،الغُابت الضازلُت كلى الصٌِاث اللمىمُت في الجؼابغ ،عؾالت لىُل شهاصة صٓخىعاه كلىم،
ٔلُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت ؤم البىاقي ،الجؼابغ.
ت -املذكزات:
 -1كُاص بىزالٌت ،)2018( ،زصىصُاث الصٌِاث اللمىمُت في الدشغَم الجؼابغي ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخيرٔ ،لُت
الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت جيزي وػو ،الجؼابغ.
 -2كالَ كبض الىهاب ،)2004(،الغُابت كلى الصٌِاث اللمىمُت في الدشغَم الجؼابغي ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير،
ٔلُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت بؿٕغة ،الجؼابغ.
 -3مىعي ؾٌُان ،)2012(،مضي ًلالُت ؤؾالُب عُابت الصٌِاث اللمىمُت كلى طىء ُاهىوي الصٌِاث اللمىمُت
والىُاًت مً الٌؿاص ومٖاًدخه ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخير ٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت بجاًت،
الجؼابغ.
 -4حالب كالوة ،)2014(،هـام الغُابت كلى الصٌِاث اللمىمُت ُبل جىٌُظها ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخيرٔ ،لُت
الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت بجاًت ،الجؼابغ.
 -5بً بشير وؾُلت( ،)2013ؿاهغة الٌؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت في الجؼابغ ،مظٓغة لىُل شهاصة
اإلااحؿخيرٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت جيزي وػو ،الجؼابغ.
ث -املقاالت:
-1
-2
-3
-4
-5

ًُصل وؿُوت ،)2009( ،الىـام الِاهىوي للصٌِاث اللمىمُت وآلُاث خماًتها ،مجلت ؤلاحتهاص الِظاةي ،اللضص ،05
 ،2009حاملت بؿٕغة.
بً الؼُب مصؼٌى ،بىكؼة كبض الِاصع ،)2017( ،آلُاث خىٓمت الصٌِاث اللمىمُت بالجؼابغ في إػاع مٖاًدت
الٌؿاص ؤلاصاعي-مِاعبت هـغٍت ،-مجلت الخٖامل الاُخصاصي ،املجلض  ،05اللضص  ،01حاملت ؤصعاع.
ػوػو هضي ،ػوػو ػولُست ،)2016( ،الغُابت ٔألُت للىُاًت مً حغابم الصٌِاث اللمىمُت في الدشغَم الجؼابغي ،مجلت
الحِىَ والحغٍاث ،اللضص الثاوي ،حاملت بؿٕغة.
ُضوصو حمُلت ،)2018( ،مـاهغ الحىٓمت في الصٌِاث اللمىمُت ومضي ًلالُتها في الىُاًت مً الٌؿاص ومٖاًدخه،
املجلت اإلاخىؾؼُت للِاهىن والاُخصاص ،املجلض  ،03اللضص  ،02حاملت جلمؿان.
ؾامُت خؿاًً ،)2019( ،آلُاث خماًت اإلاا٘ اللام في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام كلى طىء
ؤخٖام اإلاغؾىم الغباس ي عُم  ،247/15مجلت الللىم ؤلاوؿاهُت والاحخماكُت ،املجلض  ،5االلضص ،2حاملت ُؿىؼُىت.
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 -6هشام دمحم ؤبى كمغة ،كلُىة ٔامل ( ،)2017الغُابت ؤلاصاعٍت كلى الصٌِاث اللمىمُت في الدشغَم الجؼابغي ،مجلت
الللىم ؤلاصاعٍت واإلاالُت ،املجلض ،01اللضص ،2017 ،01حاملت الىاصي.
 -7بىطُاي الخير ( ،)2018الغُابت الضازلُت في مجا٘ الصٌِاث اللمىمُت وًِا لؤلخٖام اإلاغؾىم الغباس ي 247/15
اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام ،مجلت الضعاؾاث والبدىر الِاهىهُت ،املجلض،3
اللضص ،2018 ،4حاملت اإلاؿُلت.
ج -املذاخالت:
 -1بً صعاجي كثمان ،)2015/12/17( ،مجا٘ جضزل اإلاغاُب اإلاالي في الصٌِاث اللمىمُت كلى طىء الِاهىن الجضًض
للصٌِاث اللمىمُت ( اإلاغؾىم الغباس ي  247/15فيً 2015/09/16 :خظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث
اإلاغًّ اللام)ً ،ىم صعاس ي خى٘ ُاهىن الصٌِاث اللمىمُت الجضًض  ،247/15حاملت بؿٕغة ،الجؼابغ.
 -2زظغي خمؼة ،)2016/02/23( ،الغُابت كلى الصٌِاث اللمىمُت في طىء الِاهىن الجضًض ،الُىم الضعاس ي خى٘
الخىـُم الجضًض للصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام ،حاملت اإلاؿُلت ،الجؼابغ.
ح -النصوص القانونية:
 -1اإلاغؾىم الغباس ي  ،236/10اإلاؤعر في  7ؤٓخىبغ  ،2010اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت ،ج.ع كضص  ،58بخاعٍش 7
ؤٓخىٍغ ( 2010ملغى).
 -2اإلاغؾىم الغباس ي  ،247/15اإلاخظمً جىـُم الصٌِاث اللمىمُت وجٌىٍظاث اإلاغًّ اللام ،ج.ع كضص  ،50بخاعٍش 20
ؾبخمبر .2015

املجلض -09اللضص -01الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

302

ISSN: 2352-9806
l

ISSN: 2352-9806

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ جملة احلقوق والعلوم السياسية جامعة خىشلة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـEISSN:
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ2528-2309
ـ
316-303  ص ص/2022السىة/ 01 العذد/ 09 اجمللذ

مكاهة الاثفاقات غيرامللزمة ضمن املصادراملسححذثة للقاهون الذولي
The status of non-binding agreements among emerging sources of international law


2022/02/02:ثاريخ القبول

ولهي املخحار
الجؼابغ/حامػت دمحم بىطُاف اإلاؿبلت
mokhtar.oualhi@univ-msila.dz
2022/02/01:ثاريخ املراجعة

2021/10/10:ثاريخ إلاًذاع

:ملخص
 بل جلؼم اللاصة الؿُاؾُحن اهؼالكا مً اغخباعاث،ٌالاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت جخظمً حػهضاث لِؿذ ملؼمت كاهىها باليؿبت للضو
ّ ُ
، وٍمىنها ؤن جغجب التزاماث وإن واهذ ؾحر كاهىهُت لِـ فلؽ غلى ألاشخاص اإلاكاعهحن فيها بل غلى صولهم،الكغف وخؿً الىُت
 وكض جيىن، فالضوٌ وإن واهذ ؾحر ملؼمت بها كاهىها فهي ملؼمت بها ؾُاؾُا وؤزالكُا،وهظا ال ٌػني ؤنها مجغصة مً ؤًت كُمت كاهىهُت
 وغلُه ًيبغي آن ًخم ألازظ بػحن الاغخباع الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت إلاا جخمحز به مً مغوهت في،بمثابت ؾىابم ليكإة الػغف الضولي
ّ ُ
 فال، بل وكض جمىً مً جفاصي وكىع جلً اإلاكاول، وبما جىفغه مً خلىٌ غملُت إصاعٍت وؾُاؾُت وجلىُت إلاكاول كاهىهُت،الخؼبُم
.جىحض مؤقغاث جضٌ غلى ان صعحت الالتزام والػمل بها اكل مً صعحت الالتزام باإلاػاهضاث الضولُت
. الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت؛ مصاصع اللاهىن الضولي؛ اإلاصاصع اإلاؿخدضزت؛ اإلاػاهضاث الضولُت:الكلمات املفحاحية
Abstract:
Non-binding agreements include commitments that are not legally binding on states, but rather
bind political leaders based on considerations of honor and good faith, and they can impose
obligations even if they are illegal, not only on the persons participating in them, but on their states,
and this does not mean that they are devoid of any legal value. Even if states are not legally bound
by them, they are politically and morally bound by them, and they may serve as precedents for the
emergence of an international custom Accordingly, non-binding agreements should be taken into
consideration due to their flexibility in implementation, and the practical administrative, political
and technical solutions they provide to legal problems, and may even be able to avoid the
occurrence of those problems. There are no indications that the degree of commitment and action is
less than Degree of compliance with international treaties.
Keywords: non-binding agreements, sources of international law, emerging sources,
International treaties.
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مقذمة:
لم جىص اإلااصة ( )38مً الىظام ألاؾاس ي ملحىمت الػضٌ الضولُت غلى بػع اإلاصاصع اإلاؿخجضة ،هظغا لخؼىع اللاهىن
الضولي جبػا لخؼىع املجخمؼ الضولي ،الظي ؤطحى ًدص ي مً ألاشخاص الخللُضًت ما ًلاعب  200صولت وؤهثر مً 400
مىظمت صولُت ،وعؾم ؤن ؤهم الخصغفاث اللاهىهُت الضولُت التي جصضع غً ؤشخاص اللاهىن الضولي ؾابلا وإلى آلان هي
اإلاػاهضاث الضولُت إلاا لها مً صوع في إوكاء اللاغضة اللاهىهُت الضولُت.
ؾحر ؤن هىان جصغفاث كاهىهُت ؤصبذ لها صوع في إوكاء اللاغضة اللاهىهُت ،لىنها جسخلف غً اإلاػاهضاث مً خُث
صضوعها بخىافم إعاصجحن ؤو ؤهثر مً إعاصاث ؤشخاص اللاهىن الضولي ،وإهما جصضع بئعاصة مىفغصة ألخض ؤشخاص اللاهىن
الضولي ،بيُت إهخاج آزاع كاهىهُت صولُت مػُىت غلى ؾغاع الخصغفاث الصاصعة غً ؤلاعاصة اإلاىفغصة ،ؾىاء غً الضوٌ او
اإلاىظماث الضولُت ،لىً هىان جصغفاث كاهىهُت ازغي ؤصبذ لها صوع في اإلاماعؾت الضولُت جصضع باجفاق الضوٌ حػغف
باالجفاكاث الضولُت ؾحر اإلالؼمت  ،وؤضحذ جدخل مياهت ال بإؽ بها ،وهظا لػضة ؤؾباب لػل ؤهمها جفاصي ؤلاحغاءاث الؼىٍلت
الالػمت إلبغام اإلاػاهضاث الضولُت ،وهظا مالءمتها للمؿخجضاث الضولُت.
ومهما ًىً مً ؤمغ ،فئن هظه الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت اػصاصث ؤهمُتها زاصت في املجاٌ الاكخصاصي ولهظا الخؼغق لها
وصعاؾتها له ما ّ
ًبرعه في ظل اػصًاص اللجىء اليها.
وغلُه جخمدىع إقيالُت هظا البدث في آلاحي :ما مياهت الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت طمً مصاصع اللاهىن الضولي
اإلاؿخدضزت؟ وما هى واكؼ اإلاماعؾت الضولُت لها؟
وللحابت غلى هظه ؤلاقيالُت جم جلؿُم البدث الى مدىعًٍ ،خُث جىاولذ في ألاوٌ ماهُت الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،ؤما
املحىع الثاوي فخػغطذ فُه بالضعاؾت إلى الؼبُػت اللاهىهُت لالجفاكاث ؾحر اإلالؼمت واإلاماعؾت الضولُت لها.

-1ماهية الاثفاقات غيرامللزمة
حػغف اإلاماعؾت الضولُت غضًض الاجفاكاث التي ًبرمها اإلايلفىن بئصاعة الػالكاث الخاعحُت للضولت ،إلى حاهب اإلاػاهضاث
الضولُت التي حػخبر ؤهم غمل صولي جلىم غلُه الػالكاث الضولُت ،وهظه الاجفاكاث لِؿذ لها الصفت ؤلالؼامُت ،وٍؼلم غليها
غضة حؿمُاث فهي حؿمى الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ؤو الخػهضاث ؾحر اللهغٍت ()Engagements Non Contraignants
والخصغفاث اإلادكاوع خىلها ؾحر الاجفاكُت ( )Les Actes Concertés Non Conventionnelsوصيىن ال اجفاكُت
( )Instruments Non Conventionnelsوؾحرها.
إن الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ال يهخم بها همصضع مً مصاصع اللاهىن الضولي إال هاصعا هظغا الفخلاعها الصفت ؤلالؼامُت
لىً الخؼغق إلى هظه الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت له ما ًبرعه ،زاصت وؤهه ؤصبدذ جدخل مياهت ال بإؽ بها ،وهظا لػضة ؤؾباب
لػل ؤهمها جفاصي ؤلاحغاءاث الؼىٍلت الالػمت إلبغام اإلاػاهضاث الضولُت ،وهظا مالءمتها للمؿخجضاث الضولُت زاصت في
املجاٌ الاكخصاصي(.)1

 1دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص .464
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وغلُه هبدث في هظا اإلاىطىع مفهىم الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت (اوال) ،وجصيُفاتها (زاهُا) ،زم الؼبُػت اللاهىهُت لها
(زالثا).
-1.1مفهىم الاثفاقات غيرامللزمة:
إن الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت هي جلً الىصىص الضولُت التي جىطؼ غً ػغٍم الدكاوع بحن اإلاؿؤولحن غً إصاعة الػالكاث
الخاعحُت في الضولت ،صون ؤن جخجه إعاصتهم إلى إلؼام صولهم بمظامُنها ؤو تهضف إلى جىحُه جصغفاث الضوٌ ألاػغاف في
غالكاتها ببػظها البػع(.)1
ؤما بسصىص اإلاؿؤولحن الظًً ٌكاعوىن في وطؼ هظه الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،فهم الظًً لهم صالخُاث جمثُل صولهم
غلى الؿاخت الضولُت (عبِـ الجمهىعٍت ،وػٍغ الخاعحُت) ،لىً في بػع املجاالث طاث الؼبؼ الخلني واملجاالث
الاكخصاصًت ،فؿىف ًخم إبغام هظه الاجفاكاث وػٍغ اإلاالُت ؤو الاكخصاص ،قغٍؼت خصىله غلى جفىٍع بظلً ختى ًيىن
التزام صولخه صحُدا.
إن الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت هي زمغة مفاوطاث بحن الضوٌ ولِؿذ صاصعة غً إعاصة مىفغصة فهي هخاج مكاوعاث كض
جيىن ؾحر غلىُت ،ؤو جيىن في إػاع مؤجمغ صولي ؤو في إػاع فغق زبراء خىٌ مؿإلت مػُىت ،هما ؤن بػع هظه الاجفاكاث
جلجإ إليها هظه الضوٌ مً ؤحل جفاصي غغض هص ما للىلاف الضازلي ،زم الخصضًم في خاٌ اإلاػاهضاث الضولُت ،والاهخفاء
بىىع مً ألاقياٌ اللضًمت حضا لالجفاق بحن الحيام (.)2()Souverains
هما ؤن هظه الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت حؿخىغب ؤؾلب اإلاىطىغاث واملجاالث التي ًمىً ؤن جلجإ فيها الضوٌ إلى
اإلاػاهضاث الضولُت ،ولػل ؤهم هظه املجاالث هي الاكخصاصًت ومجاالث ألامً وجإزظ هظه الاجفاكاث إطافت إلى اجفاكاث
الكغف ؤو الكغفاء حؿمُاث ؤزغي ،هظهغ منها(:)3
-1.1.1املحاضر والبياهاتLes Procès-Verbaux et Les Communique :
املحاطغ هي جلً التي جدخىي غلى خىصلت إلاا جم جىاوله في مؤجمغ صولي ،ؤو في مىظمت صولُت مً ؤقؿاٌ ،ؤما البُاهاث
فهي جلً الىزابم التي جيكغ بػض الللاءاث الضولُت ،وجخظمً غاصة هلاغ الالخلاء وهلاغ الازخالف بحن ألاػغاف اإلاكاعهت
ومً ؤمثلتها البُاهاث الصاصعة غً كمت الضوٌ الصىاغُت ،وهظا ؤلاغالهاث ؤو البُاهاث الخخامُت ()Les Actes Finaux
للمؤجمغاث الضبلىماؾُت ،مثل إغالن هلؿىيي غام .1975
-2.1.1الحصريحات املخشاورحولها)Les Déclarations Concertées( :

 1كاصعي غبض الػؼٍؼ ،مغحؼ ؾابم ،ص ص .145 – 145
 2كاصعي غبض الػؼٍؼ ،مغحؼ ؾابم ،ص  145هلال غً:
Combacau J, Serge Sur, Droit International Public, Paris, 5éd, Montchrestien, 2001, P 87.
 3بسصىص حؿمُاث الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت عاحؼ:
-Nguyen Quoc Dinh Et Patrick Daillier ,Alain Pelet, Droit International Public 6éd, Paris,
L.G.D.J, 1999, P 351.
Et Dominique Carreau, Droit international Public, Pedone, 2004, PP 188-189
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وهي جلً الىزابم التي حػلً فيها الضوٌ بػض الاهتهاء مً ؤقؿالها غً الخصغفاث التي غلضث الػؼم غلى اهتهاحها ،إال
ؤنها إغالهاث غً الىىاًا جلل عؾمُت غً ؤلاغالهاث النهابُت اإلاكترهت(.)1
-3.1.1مذوهات السلوك
وهي مضوهاث ًخم الػمل بها بىثرة في الىظام الاكخصاصي الضولي ،خُث جخفم الضوٌ بمىحبها خىٌ كىاغض الخصغف في
غالكاتها في مجاٌ ما ،هخلً التي جىطؼ في إػاع مىظمت الخػاون والخىمُت الاكخصاصًت ،وفي خلُلت ألامغ هظه اإلاضوهاث
غباعة غً مباصا جىحيهُت ( ،)Principes Directeursػاإلاا لم جظف غليها الغؾمُت بمػاهضة صولُت.
ؤما بسصىص ممحزاث الػمل فخخمثل في آلاحي(:)2
-1باإلطافت إلى جفاصي ؤلاحغاءاث التي جخمحز بها اإلاػاهضاث الضولُت ،والتي جخصف بالؼىٍلت والضكُلت ،فهي جمخاػ
باإلاغوهت للخىُف مؼ ألاوطاع التي جخؼلب جىحيهاث بضٌ التزاماث صكُلت.
ّ
-2الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ُجمىً الضوٌ مً جفاصي ما جغجبه الكيلُت مً مؿؤولُت غىض غضم الخىفُظ ،فلض جلجإ الضوٌ
إليها غىضما جغٍض الضولت جفاصي جدمل التزاماث مخػللت بمؿابل صازلُت ،جخػلم مثال بدلىق ؤلاوؿان.
-3كض جيىن هظه الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت مغخلت ججغٍبُتً ،خم الػمل بها في مغخلت اهخلالُت كبل إبغام مػاهضة صولُت
باإلاػنى الضكُم.
-4ؾُاب اللىة اإلالؼمت لىصىص هظه الاجفاكاث ومغوهتهاً ،جػالنها ؤهثر مالءمت مؼ الظغوف ؾحر اإلاؿخلغة ،زاصت في
املجاٌ الؿُاس ي وفي مجاٌ الػالكاث الاكخصاصًت الضولُت.
-5ال جسظؼ هظه الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت للكيلُت في وطؼ هصىصها ،وبالخالي في إحغاءاث حػضًلها مما ًجػل زغكها
بؿهىلت وإغاصة الىظغ فيها وهى الجاهب اإلاؿغي للضوٌ مً حهت ،ومً حهت ؤزغي هى هلؼت طػف لهظه الاجفاكاث ما صام
ًجػلها هكت.
-6بما ؤنها ال جيكغ غاصة ،فئن طلً ًفسح املجاٌ للضوٌ إلاماعؾت الضبلىماؾُت الؿغٍت ،باغخباعها اجفاكاث ال جؼبم
غليها اإلااصة  80مً اجفاكُت فُِىا للاهىن اإلاػاهضاث(.)3
-7باإلطافت إلى ممحزاث الػمل بهظه الاجفاكاث غلى اإلاؿخىي الضولي ،فئن مً ممحزاث الػمل بها غلى الصػُض الضازلي
هى ّ
جدغع الؿلؼت الخىفُظًت مً عكابت الؿلؼت الدكغَػُت ،وهظا كض ًؤصي إلى اإلاؿاؽ بالػملُت الضًملغاػُت ،هما ًجػل
منها مهضصة بػضم الخؼبُم في خالت ّ
حؿحر الحيىمت وغىضما ال جيىن كض خاػث غلى مىافلت البرإلاان.
-2.1ثصنيفات الاثفاقات غيرامللزمة

 1كاصعي غبض الػؼٍؼ ،مغحؼ ؾابم ،ص 144
 2اإلاغحؼ هفؿه ،ص ص .147 – 146
 3جىص اإلااصة  80مً اجفاكُت فُِىا للاهىن اإلاػاهضاث غلى ما ًلي:
"-1جغؾل اإلاػاهضاث بػض صزىلها خحز الخىفُظ إلى ألاماهت الػامت لألمم اإلاخدضة لدسجُلها وخفظها بدؿب الحاٌ ،وهظلً ليكغها.
ً
ٌ-2كيل جدضًض حهت ؤلاًضاع جفىٍظا لها باللُام باألغماٌ اإلاظوىعة في الفلغة الؿابلت".
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الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت كض جيىن وزُلت واخضة ؤو في غضة وزابم مىخىبت ،وال ًخم وكغها ؤو غضم وكغها واملت ،هما ال
جسظؼ للدسجُل لضي ألاماهت الػامت لألمم اإلاخدضة ،وجخسظ هظه الاجفاكاث الػضًض مً ألاقياٌ ،خُث خاوٌ الفله وطؼ
جصيُفاث خؿب مػاًحر مسخلفت( ،)1منها جصيُف ًلىم غلى مػاًحر قيلُت وهى ًمحز بحن هظه الاجفاكاث خؿب حؿمُاتها
وهىان جصيُف ًلىم غلى ػغق وطؼ الاجفاكاث ،ؤي الخمُحز بحن جلً التي جىطؼ في إػاع مىظمت صولُت ،ؤو التي جىطؼ غً
ػغٍم اإلافاوطاث الضبلىماؾُت الخللُضًت الثىابُت ؤو الجماغُت ،باإلطافت إلى جصيُف زالث ًلىم غلى اللىة اللاهىهُت
للىصىص ،وهظا الخصيُف الظي ؤزظ به ألاؾخاط (إًؼمان  ،)Eismannخُث جم جصيُف هظه الاجفاكاث إلى اجفاكاث
ؾُاؾُت وؤزغي جفؿحرًت وزالثت حكغَػُت(.)2
-1.1.1اثفاقات سياسية
وهي اجفاكاث ًؼلم غليها اجفاكاث الكغف ؤو الكغفاء ،ومً ألامثلت غلى طلً مُثاق ألاػلس ي بحن ول مً عبِـ وػعاء
بغٍؼاهُا ووؿخىن حكغقل ،والغبِـ ألامغٍيي فغاهيلحن عوػفلذ اإلاؤعر في 14ؤوث ،1941والظي جظمً مجمىغت مً اإلاباصا
الىبري التي ًفترض ؤن جلىم غليها الػالكاث الؿُاؾُت والاكخصاصًت بحن ألامم بػض الحغب الػاإلاُت الثاهُت.
-2.1.1اثفاقات ثفسيرًة
وجخمثل في جلً الترجِباث التي جىطؼ لخىملت بػع ألاصواث اللاهىهُت الؿابلت غنها ،ومً ؤمثلتها اجفاق لىضن غام
 1946بحن ؤغظاء مجلـ ألامً الضابمحن ،الظي وان يهضف إلى جىػَؼ ملاغض ألاغظاء الضابمحن في املجلـ غلى اإلاىاػم
الجؿغافُت الىبري الخمـ في الػالم(.)3
 -3.1.1اثفاقات جشريعية
وهي اجفاكاث جلترب مً اإلاػاهضاث الضولُت الحلُلُت ؤو الياملت ،وهي اجفاكاث حػالج مؿابل في ؾاًت ألاهمُت
جخظمً الىهج الظي جخصغف بمىحبه الضوٌ ألاغظاء اججاه بػظهم البػع ؤو اججاه الؿحر( ،)4ومً ؤمثلتها اجفاق ًالؼا بحن
الىالًاث اإلاخدضة واإلاملىت اإلاخدضة والاجداص الؿىفُاحي 11فُفغي ،1945وهظا اجفاق بىحؿضام بخاعٍش 02اوث 1945اللظان
جظمىا جلؿُم مىاػم الىفىط بحن اللىي اإلاىخصغة في الحغب الػاإلاُت الثاهُت ،وهىان ؤًظا ؤلاغالن الخخامي إلاؤجمغ ألامً
والخػاون ألاوعوبي بخاعٍش 01ؤوث.)5(1975

1

Nguyen Quoc Dinh Et Autres, Droit International Public 6éd, Paris, L.G.D.J, 1999, P 378.
 2كاصعي غبض الػؼٍؼ ،مغحؼ ؾابم ،ص ص .145 – 144
 3اإلاغحؼ هفؿه ،ص .145
 4كاصعي غبض الػؼٍؼ ،مغحؼ ؾابم  ،ص ص .146 – 145
 5إلاؼٍض مً الخفصُل خىٌ هظا ؤلاغالن الخخامي وػبُػخه اللاهىهُت ،ؤهظغ"
J.F. Prévot, Observations Sur La Nature Juridique De L'acte Finale De La C.S.C.E, A.F.D.I
1975, P P 129 – 154.
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-2الطبيعة القاهوهية لالثفاقات غيرامللزمة وثطبيقاتها
هخػغض في هظا اإلابدث الي الفغق بحن الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت واإلاػاهضاث الضولُت وهل جسخلفان مً خُث املجاالث
التي ًمىً ان حكملها ،او مً خُث صعحت صكت الخػهضاث الىاعصة في الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت باإلالاعهت مؼ جلً الىاعصة في
ُ
الخػغف غلى الؼبُػت اللاهىهُت لالجفاكاث ؾحر اإلالؼمت (اوال) ،باإلطافت الى الىكىف غلى
اإلاػاهضاث الضولُت ،ومً زم
جؼبُلاث الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت اي اإلاماعؾت الضولُت لها غلى مؿخىي الػالكاث الضولُت ،زم غلى مؿخىي اللظاء الضولي
(زاهُا).
-1.2الطبيعة القاهوهية لالثفاقات غيرامللزمة
مً الظغوعي بضاًت الخػغف غلى الفغق بحن اإلاػاهضاث الضولُت والاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،ألن هىان حاهب مً الفله
مً ًغي اهه ال ًمىً اؾدبػاص الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت مً صابغة اإلاػاهضاث الضولُت بكيل هلي ،هما هىضح الفغق بحن الىغض
الضولي والاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،ألهه كض ًغي البػع ان هىان حكابها بُنهما زاهُا ،زم مداولت جدضًض الؼبُػت اللاهىهُت
للخػهضاث في الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت زالثا.
-1.1.2الاثفاقات غيرامللزمة واملعاهذات الذولية
إ ن الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ال جسخلف غً اإلاػاهضاث الضولُت مً خُث املجاالث التي ًمىً ان حكملها ،ؤو مً خُث
صعحت صكت الخػهضاث الىاعصة فيها ووطىخها ،لىً كض هجض بػع الخػهضاث في الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت غلى صعحت غالُت مً
الخدضًض والضكت وهى ما ٌُػبر غىه (التزاماث بخدلُم هدُجت) ،مثل ما حػهضث به الضوٌ اإلاكاعهت في مىظمت الخػاون
والخىمُت الاكخصاصًت في جصغٍذ ججاعي غام ، 1974غلى ؾغاع غضم اجساط اًت جضابحر لخلُُض الىاعصاث ؤو لدصجُؼ الصاصعاث
بكيل مصؼىؼ او لفغض كُىص غليها ،وكض هجض بػع الخػهضاث في الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ؾحر مدضصة ومغهت( التزاماث
ببظٌ غىاًت) ،مثل جلً الىاعصة في اإلاُثاق ألاػلس ي غام.)1(1941
هما ان الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت كض ًخم اغضاصها مثل اإلاػاهضاث الضولُت في إػاع اإلاىظماث الضولُت ،او غبر مفاوطاث
صبلىماؾُت جللُضًت زىابُت او حماغُت ،وٍىكؼ غليها غاصة ألاشخاص املخىلىن بخمثُل الضولت في غالكاتها الضولُت ،ؾحر انها
ال حسجل لضي ألاماهت الػامت لألمم اإلاخدضة مثل اإلاػاهضاث الضولُت ،لىً هظا الامغ لِـ غلى صعحت هبحرة مً ألاهمُت الن
الىثحر مً اإلاػاهضاث الضولُت ال حسجل وال جيكغ وجبلى ؾغٍت( ،)2وباإلالابل هثحرا ما ًخم وكغ الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت في
وؾابل الاغالم املخخلفت ،او في الجغٍضة الغؾمُت للمىظماث الضولُت ،ؤو اإلايكىعاث الضوعٍت التي جصضع غنها.

 1دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص ص 464-461
 2بسصىص حؼاء غضم حسجُل اإلاػاهضاث الضولُت ،هصذ غلى طلً الفلغة الثاهُت مً اإلااصة ( )505مً مُثاق ألامم اإلاخدضة« :لِـ ألي ػغف
ً
في مػاهضة ،ؤو اجفاق صولي لم ٌسجل وفلا للفلغة ألاولى مً هظه اإلااصة ؤن ًخمؿً بخلً اإلاػاهضة ،ؤو طلً الاجفاق ؤمام ؤي فغع مً فغوع "ألامم
اإلاخدضة"».
وإلاؼٍض مً الخفصُل خىٌ حسجُل اإلاػاهضاث الضولُت عاحؼ:
غلي صاصق ؤبىهُف ،اللاهىن الضولي الػام ،ميكإة اإلاػاعف ،ؤلاؾىىضعٍت ،صون ؾىت ػبؼ ،ص 465وما بػضها
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فهىان حاهب مً الفله مً ًغي اهه ال ًمىً اؾدبػاص الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت مً صابغة اإلاػاهضاث الضولُت بكيل هلي
زاصت إطا واهذ مدضصة بصفت صكُلت ،مما ًجػلها جفصح غً إعاصة ؤػغافها بااللتزام بما وعص فيها هما لى واهذ مػاهضة
صولُت ،لظا وحب الىظغ الى ول اجفاكُت ؾحر ملؼمت غلى خضه للخإهض مً اهخمائها للمػاهضاث الضولُت ؤم ال(.)1
وفي الحلُلت ال جىحض صػىبت في الخفغكت بحن اإلاػاهضاث الضولُت والاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت إطا وان ؤػغاف الخصغف كض

ّ
غبروا صغاخت غً غضم هُت الالتزام كاهىها ،وهى ما حاء مثال في البُان الخخامي إلاؤجمغ ألامً والخػاون ألاوعوبي في هلؿىيي
غام  ،1975خُث ّ
غبر اإلاكاعوىن في هظا البُان صغاخت غلى ؤهه مجغص حػبحر غً إعاصة ؾُاؾُت لىاطػُه ،ولِـ همػاهضة
ؤو اجفاق صولي( ،)2لىً في ؾحر هظه الحالت كض جيىن هىان صػىبت إلى خض ما في ّ
الخػغف غلى ػبُػت الخصغف هظغا للدكابه
في الدؿمُاث وهظا اقتراههما في ػغٍلت وطؼ هصىصهما هما ؤقغها إلى طلً ؾابلا.
وفي هظه الحالت ًجب الػىصة إلى الػباعاث اإلاؿخسضمت والظغوف املحُؼت به ،وهى ما ّبُيخه مدىمت الػضٌ الضولُت
بمىاؾبت هظغها في كظُت الجغف اللاعي لبدغ إًجت بحن الُىهان وجغهُا غام .1978
-2.1.2الفرق بين الاثفاقات غيرامللزمة والوعذ Promesse
الىغض ًلصض به جصغف كاهىوي ًصضع غً ؤلاعاصة اإلاىفغصة ألخض مً ألاشخاص الضولُت ،مؿتهضفا إوكاء التزام حضًض
غلى غاجله اججاه شخص صولي آزغ ؤو ؤهثر ،وصون اهخظاع كبىٌ ؤغظاء املجخمؼ الضولي آلازغًٍ ،وٍجب جىافغ قغوغ
صحت الخصغفاث اللاهىهُت بىحه غام في الىغض ،فُجب ؤن ًصضع ممً ًملً الخػبحر غً إعاصة شخص مً اشخاص
اللاهىن الضولي ،وؤن ال ًيىن مسالفا للاغضة اللاهىن الضولي آلامغة ،وؤن ًيىن الىغض مكغوغا وممىىا مً الىاخُت اإلااصًت،
هما ال ًخػلم الىغض بىكاةؼ ؤو جصغفاث ؾابلت ،هما هى الحاٌ في الخصغفاث الاهفغاصًت ألازغي وإهما ًيش ئ خلىكا حضًضة
لصالح الؿحر.
ً
وبىاء غلى ما ؾبم إطا جىافغث في الىغض هظه الكغوغ اغخبر حػهضا صولُا وحب جىفُظه وفلا إلابضؤ خؿً الىُت ،وكض
ًُغجب اإلاؿؤولُت الضولُت غلى ُمصضعه إطا لم ًلم بدىفُظه( ،)3في خحن الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت هي زمغة مفاوطاث بحن الضوٌ
ولِؿذ صاصعة غً إعاصة مىفغصة فهي هخاج مكاوعاث كض جيىن ؾحر غلىُت ،ؤو جيىن في إػاع مؤجمغ صولي ؤو في إػاع فغق
زبراء خىٌ مؿإلت مػُىت ،وال جخدمل الضولت الؼغف اإلاؿؤولُت الضولُت غً الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت إن لم جلم بدىفُظها،
لىنها ملؼمت بها ؾُاؾُا وؤزالكُا.

 1دمحم الؿػُض الضكاق ،اللاهىن الضولي (اإلاصاصع وألاشخاص) ،الضاع الجامػُت ،بحروث ،5745 ،ص 15
ً 2خؼــابم مــؼ هــظا البُــان هثحــر مــً ؤلاغالهــاث ،هــظهغ منهــا مُثــاق بــاعَـ  ،5770وهــظا اإلابــاصا الخىحيهُــت إلاىظمــت الخػــاون والخىمُــت الاكخصــاصًت
الخاص ــت باإلاك ــغوغاث مخػ ــضصة الجيؿ ــُت  ، 5757الت ــي حك ــحر ص ـغاخت إل ــى ؤن اخت ـرام ه ــظه اإلاب ــاصا مت ــرون لخل ــضًغ و ــل صول ــت ،وال ٌك ــيل التزام ــا
كاهىهُا غليها وهظا الخؼاب مىحه للكغواث مخػضصة الجيؿُاث.
عاحؼ بهظا الكإن هال مً:
 دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص .464 مصؼفى ؾالمت خؿحن ،جؼىع اللاهىن الضولي الػام ،صاعا لنهظت الػغبُت ،اللاهغة ،5775 ،ص .55 3صالح الضًً غامغ ،ملضمت في اللاهىن الضولي الػام ،صاع النهظت الػغبُت،2003 ،ص .528
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-3.1.2الطبيعة القاهوهية للحعهذات في الاثفاقات غيرامللزمة
مً خُث اإلابضؤ ّ
حػبر الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت غً حػهضاث لِؿذ ملؼمت كاهىها باليؿبت للضوٌ ،بل جلؼم اللاصة
()1
الؿُاؾُحن اهؼالكا مً اغخباعاث الكغف وخؿً الىُت ،ؤي ُح ّ
ػبر غً حػهض شخص لصخص ولِـ حػهضاث صولت لضولت
ّ
لىً هظا الػىصغ الصخص ي لِـ هى الػىصغ الحاؾم في هظه اإلاؿإلت ،فاالجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ًمىنها ؤن جغجب التزاماث
وإن واهذ ؾحر كاهىهُت لِـ فلؽ غلى ألاشخاص اإلاكاعهحن فيها ،بل غلى صولهم هظلً.
فال ًمىً إهياع غضم اهصغاف آزاع البُان الخخامي إلاؤجمغ ألامً والخػاون ألاوعوبي في هلؿىيي غام  1975إلى الضوٌ،
وهفـ الش يء باليؿبت الجفاق لىضن غام  ،1946اإلاخػلم بخىػَؼ ملاغض ألاغظاء ؾحر الضابمحن في مجلـ ألامً وؾحرها مً
الاجفاكاث.
لىً ال ٌػني هظا ؤهه ال ًىحض فغق بحن اإلاػاهضاث الضولُت والاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،فاللاغضة ألاؾاؾُت في اإلاػاهضاث
هي "الػلض قغَػت اإلاخػاكضًً" ال جىؼبم غليها ،هما ال جىؼبم غليها هظلً كىاغض كاهىن اإلاػاهضاث الخاصت بأزاع اإلاػاهضة
وجىفُظها ،إال ؤن الػضًض مً كىاغض اللاهىن اإلاظوىع اإلاخػللت باالزخصاص وبكغوغ الصحت والخفؿحر جىؼبم غليها  ،ؤي
ان الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت مثلها مثل كغاعاث اإلاىظماث الضولُت صون ان جيىن ملؼمت  ،الا انها جسظؼ لللاهىن الضولي( ،)2وهى
ما طهب الُه بػع الفلهاء خُث ؤقاعوا الى ؤن هظا الىىع مً الاجفاكاث هي هىع مً اللاهىن اإلاغن ،مثلها مثل لىابذ
اإلاىظماث الضولُت وهي بمثابت مػاهضاث جدذ الخجغبتُ ،ج ّ
مهض إلاػاهضاث صولُت بمػنى اليلمت ،ؤو بػباعة ؤزغي لها كُمت
كاهىهُت مجحزة ؤو آطهت (.)3()Permissive
ومً حهت ؤزغي ًمىً ؤلاقاعة إلى ؤهه في ؾُاب اللىة اإلالؼمت غً هظا الىىع مً الخصغفاث وغضم مؿؤولُت الضولت غً
غضم الىفاء بها ،وغضم الاخخجاج بها امام اللظاء الضولي وغضم حسجُلها لضي ألاماهت الػامت لألمم اإلاخدضة  ،ال ٌػني ؤنها
مجغصة مً ؤًت كُمت كاهىهُت( ،)4فالضوٌ وإن واهذ ؾحر ملؼمت بها كاهىها فهي ملؼمت بها ؾُاؾُا وؤزالكُا ،خُث ؤن هثحرا مً
الخصغفاث جخظمً الىص غلى آلُت مػُىت إلاخابػت جىفُظها ،فػلى ؾبُل اإلاثاٌ ّ
جظمً البُان الخخامي إلاؤجمغ ألامً
والخػاون ألاوعوبي غلى غلض مؤجمغ ول زالر ؾىىاث إلاخابػت جىفُظ البُان ،هما ّ
جظمىذ اجفاكاث ًالؼا غلى للاءاث صوعٍت
بحن وػعاء الخاعحُت للضوٌ الثالر اإلاىكػت (الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت والاجداص الؿىفُاحي واإلاملىت اإلاخدضة) ،وطلً بؿُت
مخابػت جىفُظ جلً الاجفاكاث(.)5

 1دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص .465
 2اإلاغحؼ هفؿه ،ص .466
3

Nguyen Quoc Dinh Et Autres, op.cit, p 384.
 4غضم جمخؼ هظه الخصغفاث باللىة اإلالؼمت ٌػني غضم مؿؤولُت الضولت غً الىفاء بها ،وغضم حىاػ الاخخجاج بها ؤمام اللظاء الضولي (كظُت
الجغف اللاعي لبدغ إًجت ؤمام مدىمت الػضٌ الضولُت الؿالف طهغها) ،وهظا غضم حسجُلها لضي ألاماهت الػامت لألمم اإلاخدضة ؤو غضم إصزالها
في الىظم اللاهىهُت الضازلُت.
 5دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص .466
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وهلي املختار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن غضم جغجِب ؤًت مؿؤولُت غً الضولت املخلت بالخػهضاث اإلاترجبت غً مثل هظه الاجفاكاث ال ًجحز لهظه الضولت
الخصغف غلى زالف الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،التي و ِزلذ بها الضوٌ ألازغي وجصغفذ غلى طىئها (إغماال إلابضؤ غضم الخىاكع
 ،)1()Estoppelهما ًُمىؼ غلى ؤػغافها الخظعع باالزخصاص الضازلي اججاه ألاػغاف ألازغي في املجاالث التي جدىاولها جلً
الاجفاكاث ،ؤي ال ٌُػض الخمؿً بدىفُظها مً كبُل الخضزل في الكؤون الضازلُت للضولت ألازغي ؤو جصغفا ؾحر ّ
وصي( ،)2ومً
ُ
خم ول صولت ػغف في هظه الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ان جىفظ هظه الاجفاكاث جماما ،هما هى الحاٌ في جىفُظ الضوٌ للخىصُاث
ُ
الصاصعة غً اإلاىظماث الضولُت ،صون ان ٌُػض هظا الخىفُظ غمال ؾحر مكغوع حؿإٌ غىه الضولت.
ومما ًالخظ ان بػع الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت عؾم زغكها ال ًغجب اإلاؿؤولُت الضولُت ،الا ان جىفُظها كض ًسظؼ الى
مخابػت او مغاكبت جؼٍض مً فػالُتها ،فلض جيىن اإلاغاكبت ؾُاؾُت او صبلىماؾُت ظغفُت و ؾحر مىخظمت ،غلى ؾغاع مغاكبت
اللمم الاكخصاصًت التي ًمىً جلُُم هخابج اخضاها او حػضًل جلً الىخابج في كمت ؤزغي ،وفي خالت غضم جؼبُم ما هصذ
غلُه الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ًظهغ لىا الؼابؼ الؿُاس ي لها وٍثبذ اهخفاء الؼابؼ اللاهىوي الالؼامي لها ،خُث ؤن الجزاع خىٌ
جؼبُم هظه الاجفاكاث ال ٌُػغض غلى الجهاث اللظابُت في خالت خضوزه ،وإهما ًيىن حؼاء طلً الغصوص الثإعٍت ججاه الؼغف
املخالف(.)3
و وكحر هىا ؤًظا بإن الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،مثلها مثل اإلاػاهضاث الضولُت وجىصُاث اإلاىظماث الضولُتً ،مىنها ؤن
جيىن بمثابت ؾىابم حؿاهم في جيىًٍ كىاغض غغفُت صولُت ،وفي هظه الحالت جيىن ملؼمت بهظه الصفت ،وال ًمىً الجؼم بان
افخلاع هظا الىىع مً الاجفاكاث للصفت ؤلالؼامُت ان الضوٌ ال جفي بها صابما ،فال جىحض مؤقغاث جضٌ غلى ان صعحت الالتزام
والػمل بها اكل مً صعحت الالتزام باإلاػاهضاث الضولُت ،بل عبما صعحت الالتزام هفؿها في الحالخحن ان لم هلل ؤهثر(.)4
وٍمىً ؤلاقاعة إلى ؤهه في الفترة ألازحرة جم الاغخماص هثحرا غلى ما ٌؿمى بـ جلىِىاث الؿلىن ()Codes De Conduites
التي هي صىعة مً صىع الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت وهي غباعة غً مباصا جىحيهُت حػض في إػاع اإلاؤجمغاث إلى حػلضها اإلاىظماث

ً 1لصض بمبضؤ غضم الخىاكع  :Estoppelغضم حىاػ وحىص جىاكع في مىاكف اشخاص اللاهىن الضولي وهي ألاكغب الى اللاغضة ألاصىلُت في
الفله ؤلاؾالمي "مً ؾعى في هلع ما جم مً حهخه فؿػُه مغصوص غلُه"
وكض ؾاهم اللظاء الضولي في جإهُض هظا اإلابضؤ في الػضًض مً اخيامه وآعابه الاؾدكاعٍت ،غلى ؾغاع كظُت الىطؼ اللاهىوي لجغٍالهض الكغكُت
غام  ، 5755وكظُت اإلاػبض بحن همبىصًا وجاًالهض غام 5745وؾحرهما.
إلاؼٍض مً الخفصُل بسصىص هظا اإلابضؤ عاحؼ:
غبض الىغٍم غىض زلُفت ،ؤخيام اللظاء الضولي وصوعها في إعؾاء الػغف الضولي واإلاباصا الػامت لللاهىن ،صاع الجامػت الجضًضة،
ؤلاؾىىضعٍت ،5007ص ص .545-556
 2كاصعي غبض الػؼٍؼ ،مغحؼ ؾابم ،ص ص .114 – 115
 3اإلاغحؼ هفؿه ،ص ص111-114
 4دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص  ،467هلال غً:
»in Mohammed Bedjaoui.
Droit international : bilan et perspectives, Paris, Éditions Pedone, 1991, p 299.
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وهلي املختار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الضولُت ،همىظمت الخػاون والخىمُت الاكخصاصًت ( ،)OCDEومؤجمغ ألامم اإلاخدضة للخجاعة والخىمُت ( )CNUCEDلخىظُم
وطبؽ ؤوكؼت اإلاكغوغاث الضولُت مخػضصة الجيؿُت وغملُاث هلل الخىىىلىحُا (.)1
-2.2ثطبيقات الاثفاقات غيرامللزمة

ُ ّ
مىً مً جلبُت الحاحت إلى الخىاػن بحن مصالح
إن جؼبُلاث الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ال ًثحر صػىباث هبحرة ،ألنها ج ِ
ُ
ألاػغاف وهى جىاػن ًدؿم باإلاغوهت ،هما ؤن هظه الاجفاكُاث كض حؿخؿل لحل بػع الصػىباث التي حػترض اإلاػاهضاث
الضولُت ،ؤي ؤن مغص اإلاغوهت في الخؼبُم ٌػىص لػضم إلؼامُتها بما جىفغه مً خلىٌ غملُت إصاعٍت وؾُاؾُت وجلىُت إلاكاول
ُ ّ
مىً مً جفاصي وكىع جلً اإلاكاول (.)2
كاهىهُت ،بل وكض ج ِ
وغلُه هداوٌ الىكىف غلى اإلاماعؾت الضولُت لالجفاكاث ؾحر اإلالؼمت غلى مؿخىي الػالكاث الضولُت (اوال) ،زم غلى
مؿخىي اللظاء الضولي (زاهُا) ،باإلطافت الى جؼبُلاتها في املحاٌ الاكخصاصي(زالثا).
-1.2.2ثطبيقات الاثفاقات غيرامللزمة على مسحوى العالقات الذولية
هخؼغق في هظا الفغع الى جؼبُلاث الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت غلى مؿخىي الػالكاث الضولُت ،وطلً بئغؼاء بػع
الىماطج غً اإلاماعؾت الضولُت في هظا الكإن.
- 1-1.2.2ميثاق ألاطلس ي
ّ
هظا اإلاُثاق وكؼ بخاعٍش 14ؤوث 1945بحن عبِـ وػعاء بغٍؼاهُا ووؿخىن حكغقل والغبِـ ألامغٍيي فغاهيلحن عوػفُلذ،
ّ
والظي جظمً مجمىغت مً اإلاباصا التي ًغي فيها اإلاىكػىن مؿخلبال ؤفظل للكػىب وغاإلاا ؤفظل ،وهظا الاجفاق ًمىً
اللىٌ غىه بإهه اجفاق قغف ،ألهه ال ًخظمً ؤي إلؼام كاهىوي ،فهظا الاجفاق هى غباعة غً بغهامج ؾُاس ي زاص باإلاباصا
الىبري ،التي ًخػح ن ؤن جلىم غليها الػالكاث الضولُت الؿُاؾُت والاكخصاصًت بحن ألامم الحغة بػض الحغب الػاإلاُت الثاهُت
مثل غضم الخمُحز والخػاون.
- 2-1.2.2البيان الخحامي ملؤثمرألامن والحعاون ألاوروبي
للض اخخىي البُان الخخامي إلاؤجمغ ألامً والخػاون ألاوعوبي لػام  1975غلى مجمىغت مهمت مً اللىاغض واإلاباصا
جخىػع غلى زالر وهي:
املجمىغت ألاولى وجظم غضصا مً اللىاغض الػامت التي جىىي الضوٌ ألاػغاف اخترامها في غالكاتها اإلاخباصلت ،ؤما
املجمىغت الثاهُت فخدخىي غلى غضًض اإلاباصا الخاصت بالخػاون الاكخصاصي بحن الضوٌ اإلاكاعهت ،في خحن املجمىغت الثالثت
فخخظمً الخػاون في اإلاُاصًً ؤلاوؿاهُت في مجاالث مدضصة غلى ؾبُل اإلاثاٌ لم قمل الػابالث ،والؼواج املخخلؽ ،واهخلاٌ
اإلاػلىماث.

 1دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص .461
 2كاصعي غبض الػؼٍؼ ،مغحؼ ؾابم ،ص .114
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وهلي املختار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- 3-1.2.2الاثفاقات غيرامللزمة على مسحوى ألامم املححذة
وكحر هىا إلى ؤن اجفاق لىضن لػام  ،1945وهى اجفاق بحن ألاغظاء الضابمحن ملجلـ ألامً الضولي ،و يهضف إلى جىػَؼ
ملاغض ألاغظاء ؾحر الضابمحن في املجلـ غلى اإلاىاػم الجؿغافُت الخمـ ،باإلطافت إلى اجفاكاث جىػَؼ كظاة مدىمت
الػضٌ الضولُت وؤغظاء لجىت اللاهىن الضولي غلى اإلاىاػم املخخلفت في الػالم ،هظلً الاجفاق الظي جم الخىصل إلُه في
إػاع ألامم اإلاخدضة غام ، 1955والظي بمىحبه ًخم خل مؿإلت خصىٌ صولخحن مغشحخحن للػظىٍت ؾحر الضابمت في مجلـ
ألامً الضولي غلى هفـ غضص ألاصىاث ،ففي هظه الحالت حكؿل ؤخضهما اإلالػض زالٌ الؿىت ألاولى ،في خحن حكؿله ألازغي
زالٌ اإلاضة اإلاخبلُت( ،)1ومً ؤمثلت الحلىٌ الىؾؼى في هظا الكإن هى ما ؤمىً الخىصل إلُه في لىهؿمبىعؽ غام ،1966
بسصىص ؤؾلىب الخصىٍذ في ؤحهؼة الجماغاث ألاوعوبُت.
وما ًمىً اؾخسالصه بسصىص الاجفاكاث الؿابلت ،ؤنها اجفاكاث ّ
مفؿغة للمػاهضاث الضولُت(.)2
-2.2.2ثطبيقات الاثفاقات غيرامللزمة على مسحوى القضاء الذولي
مً اللظاًا التي ُغغطذ غلى اللظاء الضولي وجىاولذ الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،وكحر هىا إلى كظُت الجغف اللاعي في
بدغ إًجت ،وجخمثل وكاةؼ هظه اللظُت في ؤن الُىهان ؤكامذ صغىي طض جغهُا بخاعٍش 10ؤوث ،1976بصضص الجزاع اإلاخػلم
خىٌ خضوص الجغف اللاعي الخابؼ ليل مً الضولخحن في بدغ إًجت ،وبما لهما مً خلىق فُه ،وؤغغبذ جغهُا في عؾالت مؤعزت
في 26ؤوث 1976غً عؤيها في ؤهه لِـ للمدىمت والًت الىظغ في ػلب إكامت الضغىي ،وػلبذ الُىهان مً املحىمت ؤن جدىم
بفغض جضابحر خماًت مؤكخت ،ولىً املحىمت وصلذ في ؤمغ ؤصضعجه في 11ؾبخمبر ،1976إلى ؤن الظغوف لِؿذ مً الىىع
الظي ٌؿخضعي جلً الخضابحر وكغعث ؤن جدىاوٌ اإلاغافػاث اإلاىخىبت بضاًت مؿإلت والًت املحىمت للىظغ في الجزاع.
ومً بحن ألاؾـ التي اغخمضث غليها الُىهان هى إغالن بغوهؿل الصاصع بخاعٍش 31ماي 1975بحن عبِس ي وػعاء الُىهان
وجغهُا في ؤغلاب احخماع بُنهما ،وكض وعصث فُه الفلغة الخالُت« :وكض كغعا عبِؿا الىػعاء ؤن هظه اإلاكاول بحن البلضًً ًيبغي
ُ
ؤن جدل ؾلمُا غً ػغٍم اإلافاوطاث وفُما ًخػلم بالجغف اللاعي في بدغ إًجت مً كبل املحىمت الضولُت في الهاي»(.)3
وكض صفػذ جغهُا مً حاهبها بإن هظا البالؽ ال ًظاهي اجفاكا بمىحب اللاهىن الضولي ،وؤهه في ؤي خاٌ ال ٌكمل ؤي
حػهض باللجىء إلى املحىمت بضون اجفاق زاص ال ًىاػي مىافلت مً إخضي الضولخحن للخظىع لىالًت املحىمت بمجغص جلضًم
ػلب اهفغاصي مً ألازغي(.)4
وزلصذ املحىمت ؤنها ال حػغف ؤًت كاغضة كاهىهُت في اللاهىن الضولي ،جدىٌ صون اغخباع البُان اإلاكترن بحن الضولخحن
اجفاكا صولُا خلُلُا ،وعؤث ؤهه ًجب الىظغ إلى الىصىص اإلاؿخسضمت وصُاؾتها والظغوف املحُؼت بالبُان ،الؾخسالص
ّ
إعاصة ألاػغاف في الاعجباغ اللاهىوي بالىص ؤم ال ،وؤقاعث إلى ؤن بالؽ بغوهؿل لم ٌكيل التزاما كاهىهُا مباقغا وؾحر
 1للض جم ججؿُض هظا الحل بخىػَؼ اإلاضة بحن ًىؾؿالفُا ؾابلا والفُلُبحن غام  ،5711وبحن بىلىهُا وجغهُا غام .5717
 2ؤهظغ في طلً:
دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص .464
 3مىحؼ الفخاوي والاوامغ الصاصع غً مدىمت الػضٌ الضولُت  ،5775-5746هُىٍىعن ،ألامم اإلاخدضة  ،5775،ص .547
 4مىحؼ الفخاوي والاوامغ الصاصع غً مدىمت الػضٌ الضولُت  ،5775-5746اإلاغحؼ هفؿه ،الصفدت هفؿها.
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وهلي املختار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكغوغ مً حاهب عبِس ي الىػعاء الُىهاوي والتروي بلبىٌ عفؼ الجزاع إلى املحىمت بصىعة اهفغاصًت ،ؤي غباعة غً صىعة مً
صىع الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،وغلُه كغعث املحىمت ؤهه ال والًت كاهىهُت لها للىظغ في الؼلب الظي كضمخه خيىمت الُىهان ؤي
غضم ازخصاصها بالىظغ في الجزاع(.)1
-3.2.2ثطبيقات الاثفاقات غيرامللزمة في املجال الاقحصادي
وؿخػغض امثلت غً جؼبُلاث الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت في املجاٌ الاكخصاصي هظهغ منها:
1. 3.2.2منظمة الحعاون والحنمية الاقحصادًة
مً بحن ما حػهضث الضوٌ اإلاكاعهت في مىظمت الخػاون والخىمُت الاكخصاصًت في جصغٍذ ججاعي غام  ،1974مغاغاة
مجمىغت مً اللىاغض املحضصة ،غلى ؾبُل اإلاثاٌ غضم اجساط جضابحر لخلُُض الىاعصاث و حصجُؼ الصاصعاث بكيل مصؼىؼ
او لفغض كُىص غليها  ،هما ان اإلاباصا الخىحيهُت إلاىظمت الخػاون والخىمُت الاكخصاصًت جساػب الكغواث اإلاخػضصة
الجيؿُاث بالىص غلى ان اخترام جلً اإلاباصا جؼىعي و ال ٌكيل التزاما كاهىهُا ( ،)2عؾم ان اإلاىظمت اوكاث لجىت
الاؾدثماعاث الضولُت واإلاكغوغاث مخػضصة الجيؿُت ،وهي لجىت اؾدكاعٍت إلاخابػت جىفُظ الضوٌ الاغظاء في اإلاىظمت
للمباصا الخىحيهُت التي ؤغضتها اإلاىظمت بكان اإلاكغوغاث مخػضصة الجيؿُت (.)3
 2 .3.2.2بياهات مجموعة الذول الصناعية السبع

ُ
ُ
ججخمؼ هظه املجمىغت ( )4ممثلت بىػعاء اإلاالُت غضة مغاث في الؿىت ،وجصضع بُاهاث حػخبر اجفاكاث ؾحر ملؼمت هظهغ

منها غلى ؾبُل اإلاثاٌ البُان الصاصع غً اللمت التي غلضث في  5حىان 2021ببرًؼاهُا ،والظي جمدىع خىٌ وطؼ خض اصوى
حضًض للظغابب الضولُت غلى الكغواث الىبري اإلاخػضصة الجيؿُاث وؿبتها  %15غلى ألاكل مً صزلها ،بؿع الىظغ غً
ميان ملغها الغبِس ي ،باإلطافت الى مىؼ هظه الكغواث مً البدث غً مالطاث طغٍبُت(.)5

خاثمة:
إن اإلاصاصع اإلاؿخدضزت لللاهىن الضولي لم ًخم الىص غليها في اإلااصة ( )38مً الىظام ألاؾاس ي ملحىمت الػضٌ الضولُت
عؾم ؤهمُتها ،وبالخصىص الخصغفاث الصاصعة غً ؤلاعاصة اإلاىفغصة ،ؾىاء غً الضوٌ ؤو اإلاىظماث الضولُت ،ؾحر ؤن
الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت فغطذ هفؿها هظغا للخؼىع اإلادؿاعع للمجخمؼ الضولي ،وغضم مىاهبت اإلاصاصع الخللُضًت وختى
اإلاؿخدضزت الازغي لهظا الخؼىع ،وغلُه زلصذ هظه الضعاؾت الى الىخابج الخالُت:
-1ؤن الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ال يهخم بها همصضع مً مصاصع اللاهىن الضولي إال هاصعا هظغا الفخلاعها الصفت ؤلالؼامُت

C.I.J, Rec, 1978, P P 39 – 51.
2مصؼفى ؾالمت خؿحن ،جؼىع اللاهىن الضولي الػام ،صاعا لنهظت الػغبُت ،اللاهغة ،5775 ،ص .55
3دمحم ًىؾف غلىان ،مغحؼ ؾابم ،ص .466
 4مجمىغت الضوٌ الصىاغُت الؿبؼ الىبري في الػالم جإؾؿذ غام  ،1976وجظم هال مً فغوؿا ،اإلااهُا ،إًؼالُا ،الُابان ،بغٍؼاهُا ،الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍىُت ،باإلطافت الى هىضا.
 5عاحؼ مؼٍضا مً بُاهاث مجمىغت الضوٌ الصىاغُت الؿبؼ غلى اإلاىكؼhttps://www.g7uk.org:
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-2جلجإ الضوٌ إلاثل هظه الاجفاكاث في هثحر مً الاخُان ،لخفاصي ؤلاحغاءاث الؼىٍلت الالػمت إلبغام اإلاػاهضاث الضولُت وهظا
مالءمتها للمؿخجضاث الضولُت واؾدُػابها ؤؾلب اإلاىطىغاث واملجاالث ،التي ًمىً ؤن جلجإ فيها الضوٌ إلى اإلاػاهضاث
الضولُت. .
-3ؾُاب اللىة اإلالؼمت لىصىص هظه الاجفاكاث ومغوهتهاً ،جػالنها ؤهثر مالءمت مؼ الظغوف ؾحر اإلاؿخلغة ،زاصت في
املجاٌ الؿُاس ي وفي مجاٌ الػالكاث الاكخصاصًت الضولُت.
-4الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ال جيكغ غاصة ،وبالخالي ًُفسح املجاٌ للضبلىماؾُت الؿغٍت التي حػخبر اجفاكاث ال جؼبم غليها اإلااصة
 80مً اجفاكُت فُِىا للاهىن اإلاػاهضاث.
-5الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت ،مثلها مثل اإلاػاهضاث الضولُت وجىصُاث اإلاىظماث الضولُتً ،مىنها ؤن جيىن بمثابت ؾىابم
حؿاهم في جيىًٍ كىاغض غغفُت صولُت ،وفي هظه الحالت جيىن ملؼمت بهظه الصفت.
ومً زالٌ ما ؾبم ًمىً ابضاء بػع الاكتراخاث:
-1طغوعة الاغتراف بان الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت لِؿذ مجغصة مً ؤًت كُمت كاهىهُت ،فالضوٌ وإن واهذ ؾحر ملؼمت بها كاهىها
فهي ملؼمت بها ؾُاؾُا وؤزالكُا ،خُث ؤن هثحرا مً الخصغفاث جخظمً الىص غلى آلُت مػُىت إلاخابػت جىفُظها ،فػلى
ؾبُل اإلاثاٌ ّ
جظمً البُان الخخامي إلاؤجمغ ألامً والخػاون ألاوعوبي غلى غلض مؤجمغ ول زالر ؾىىاث إلاخابػت جىفُظ البُان.
ً-2يبغي آن ًخم ألازظ بػحن الاغخباع الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت إلاا جخمحز به مً مغوهت في الخؼبُم ،وبما جىفغه مً خلىٌ غملُت
ّ
إصاعٍت وؾُاؾُت وجلىُت إلاكاول كاهىهُت ،بل وكض جمىً مً جفاصي وكىع جلً اإلاكاول ،فال جىحض مؤقغاث جضٌ غلى ان
صعحت الالتزام والػمل بها اكل مً صعحت الالتزام باإلاػاهضاث الضولُت.
-3غضم اغخباع الخمؿً بدىفُظ الاجفاكاث ؾحر اإلالؼمت مً كبُل الخضزل في الكؤون الضازلُت للضولت ألازغي ،ؤو جصغفا
وصي هما هى الحاٌ في جىفُظ الضوٌ للخىصُاث الصاصعة غً اإلاىظماث الضولُت ،صون ان ٌُ ّ
ؾحر ّ
ػض هظا الخىفُظ غمال ؾحر
ُ
مكغوع حؿإٌ غىه الضولت.
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Restrictions on the authority of management to impose administrative sanctions on the
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ملخص:
حعض الظماهت اللظائُت مً اهم الاصواث اللاهىهُت التي جدض مً الامخُاػاث التي جمىذ ألػغاؾ الصـلت العمىمُت
وزاصت اإلاصلخت اإلاخعاكضة  ،باعخباع اللظاء الجهت املخاًضة والتي حؿهغ على جدلُم عضالت وعالكت مخىاػهت في العلض ،
وفي هظا الؿُاق بدثىا خىٌ هىعُت هظا الجهاػ اللظائي الاصاعي املخخص بهىظا مؿائل وعً اوحه الغكابت اطا ما جم
جـعُلها .
وكض زغحىا بيخائج جؤهض ان اللظاء الاصاعي هى صمام الامان في ول اإلاعامالث الاصاعٍت وطامً لؿُاصة اللاهىن
زاصت كظاء اليامل الظي له ؾلؼت اكغاع الخعىٍع اإلاىاؾب لجبر الظغع الالخم باإلاخعامل الاكخصاصي .
الكلماث املفخاحيت :الجؼاء الاصاعي ؛ اإلاخعامل الاكخصاصي ؛ اللظاء اليامل ؛ الضعىي ؤلاصاعٍت؛ الؿلؼت الخلضًغٍت
لإلصاعة .
Abstract:
The judicial guarantee is one of the most important legal instruments to limit the
privileges granted to the parties to a public transaction, particularly the contracting interest.
The judiciary is an impartial body that ensures a fair and balanced relationship in the contract.
The findings confirm that the administrative judiciary is the safety valve for all administrative
transactions and the guarantor of the rule of law, especially the whole judiciary, which has the
power to establish appropriate compensation for damages to the economic client.
؛  total judiciary؛  economic transaction؛ Keywords : administrative sanction
 administrative discretion.؛ administrative action

م
م
اإلاؤلف اإلاغاؾل.
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انقيود انواردة عهى سهطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات اإلدارية عهى املتعامم االقتصادي( انضمانة انقضائية منوذجا)/ــ

محدي حكيمة /ــــــــــــ  /قوتال ياسني

مقذمــت :
جخمخع اإلاصلخت ؤلاصاعٍت اإلاخعاكضة في الصـلاث العمىمُت بالعضًض مً الؿلؼاث التي جمىنها مً الىصىٌ للخىـُظ
ألامثل للصـلت العمىمُت  ،هما حعؼيها هظه الؿلؼاث اللضعة على جدلُم اهضاؾ اإلاغؿم العام واملخاؿـت على الخضمت
العمىمُت واؾخمغاعها  ،وجغجىؼ ؾلؼاث ؤلاصاعة في العلض ؤلاصاعي على الخصىصُت التي جمحز الصـلت العمىمُت عً العلىص
اإلاضهُت  ،طلً أن الصـلاث العمىمُت جلىم على عضم الخياؿؤ والخىاػن بحن أػغاؾ العلض  ،وجغحُذ هـت ؤلاصاعة و
اعخماصها على الؿلؼت العامت والعمل على جدلُم أهضاؾ الصـلت العمىمُت  ،هما اجها جغجبؽ مباقغة باإلاغؿم العام
واإلاصلخت العامت .
ومً الؿلؼاث التي جخمخع بها ؤلاصاعة اججاه اإلاخعامل اإلاخعاكض هى جمىنها مً جىكُع العضًض مً الجؼاءاث ؤلاصاعٍت التي
جضؿع وججبر مً زاللها اإلاخعاكض على جىـُظ الصـلت واخترام التزاماجه  ،ؿـي خالت عضم اخترام اإلاخعاكض لكغوغ الصـلت
ومسالـت التزاماجه الخعاكضًت ؿللمصلخت اإلاخعاكضة جىكُع حؼاءاث علُه  ،وهظه ألازحرة جسخلف بازخالؾ الخؼأ الظي
ًغجىبه اإلاخعاكض  ،ؿىجض العلىباث اإلاالُت التي جىصب على الجاهب اإلاالي للمخعاكض والؼغامت الخأزحرًت والخعىٍع  ،وهجض
الجؼاءاث الظاػؼت التي جؤزغ على مغهؼ اإلاخعاكض الصخص ي بدُث ًمىً لإلصاعة اؾدبضاله مؤكخا ومىعه عً جىـُظ العلض
ؾىاء بأن جىـظه هي مباقغة أو أن حعهض بدىـُظه إلاخعاكض آزغ ،أما أقض وأزؼغ الجؼاءاث ؿهى الـسخ الجؼائي الظي ًىهي
الصـلت العمىمُت وٍىهي عالكت اإلاخعاكض مع اإلاصلخت ؤلاصاعٍت اإلاخعاكضة .
وخماًت للمخعاكض مً حعؿف ؤلاصاعة في جىكُع الجؼاءاث علُه مىده اللاهىن العضًض مً الظماهاث التي ًىاحه بها
هظه الجؼاءاث وٍساصم اإلاصلخت اإلاخعاكضة  ،ومً هظه الظماهاث هجض الظماهت اللظائُت التي حؿمذ لللاض ي ببؿؽ
عكابخه على مضي التزام ؤلاصاعة وعضم حعؿـها في اؾخعماٌ ؾلؼت جىكُع الجؼاءاث في هظه اإلاغخلت مً الصـلت العمىمُت .
ومً مىؼلم أن ؾلؼت ؤلاصاعة في جىكُع مسخلف الجؼاءاث على اإلاخعامل اإلاخعاكض معها لِؿذ على اػالكها  ،واعخباع
الغكابت اللظائُت أخض الظماهاث التي جدض منها  ،حعخمض هظه الضعاؾت على معالجت الاقيالُت الخالُت:
ما هي الذعاوي القضائيت التي جمنح للمخعامل املخعاقذ في مىاجهت قشاساث املصلحت املخعاقذة بخىقيع الجضاءاث
إلاداسيت عليه في مشحلت جنفيز الصفقت العمىميت ؟ .
أهميت املىضىع :
جـهغ أهمُت الضعاؾت ؿُما ًلي :
 اهىاع الغكابت اللظائُت وهل جلخصغ الغكابت على اإلاكغوعت أو اإلاالئمت ؿلؽ أو حكمل الىىعحن معا. جدضًض أهىاع الضعاوي اللظائُت التي ًغؿعها اإلاخعاكض ملخاصمت كغاع الجؼاء ؤلاصاعي. خضوص الغكابت اللظائُت على مسخلف الجؼاءاث ؾىاء الجؼاءاث اإلاالُت أو الظاػؼت أو الـسخ الجؼائي.املنهج املخبع :لإلحابت على ؤلاقيالُت جم الاعخماص على اإلاىهج الىصـي الخدلُلي ،وطلً بعغض مسخلف اإلاعلىماث
وجدلُلها وجىطُدها  ،وبالكيل الظي ًسضم اإلاىطىع وٍدضص هـغة اللاهىن واللظاء ملجاٌ هظه الغكابت زاصت مً الىاخُت
الخؼبُلُت .
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وكض جم جلؿُم مىطىع الضعاؾت وؿلا للخلؿُم الخؼؼي الخالي :
 -1مجال سقابت القضاء على سلطت إلاداسة في جىقيع الجضاء إلاداسي .
 -2حذود الشقابت القضائيت على سلطت إلاداسة في جىقيع الجضاء إلاداسي .

 -1مجال سقابت القضاء على سلطت إلاداسة في جىقيع الجضاء إلاداسي:
الغكابت في اللظاء ؤلاصاعي جىصب على مسخلف ألاعماٌ ؤلاصاعٍت ومً بُنها اللغاعاث التي جصضع عً ؤلاصاعة في إػاع
مماعؾت صالخُاتها وؾلؼاتها  ،والتي تهضؾ مً زاللها لخدلُم اإلاصلخت العامت ،وكغاع جىكُع الجؼاء هؼحره مً اللغاعاث
ًسظع لغكابت اللظاء ؤلاصاعي  ،وهىان هىعحن مً الغكابت  ،ؿىجض عكابت اإلاكغوعُت التي جىصب على عىاصغ اللغاع ومضي
مكغوعُتها  ،وعكابت اإلاالئمت التي جىصب على الؿلؼت الخلضًغٍت للمصلخت اإلاخعاكضة في جىكُعها للجؼاء على اإلاخعاكض ؾىاء
مً خُث الخىاؾب أو اإلاىاػهت  ،والغكابت التي ًماعؾها اللاض ي جيىن بعض عؿع صعىي مً اإلاضعي وهى اإلاخعامل اإلاخعاكض في
الصـلت العمىمُت وجىحض هىعحن مً الضعاوي ألاولى صعىي ؤلالؼاء والثاهُت صعىي الخعىٍع  ،ومً زالٌ هظا اإلابدث
ؾِخم جـصُل مجاٌ هظه الغكابت اللظائُت .
 -1.1أنىاع الشقابت القضائيت على سلطت إلاداسة في جىقيع الجضاء إلاداسي :
إن اإلاصلخت ؤلاصاعٍت اإلاخعاكضة لها ؾلؼت جىكُع الجؼاءاث ؤلاصاعٍت على اإلاخعاكض معها عمال على جدلُم الخىـُظ ألامثل
وألاؿظل للصـلت العمىمُت العجباػها اإلاباقغ بؿحر اإلاغؿم العام واإلاصلخت العامت وهظه الجؼاءاث جصضع بلغاعاث إصاعٍت
ًمىً للمخعاكض مساصمتها أمام اللظاء  ،والغكابت على هظه اللغاعاث هىعحن ؿخىحض عكابت اإلاكغوعُت على كغاع الجؼاء ومً
حهت زاهُت جىحض عكابت اإلاالئمت التي جىصب على الؿلؼت الخلضًغٍت للمصلخت اإلاخعاكضة  ،ومً زالٌ هظا اإلاؼلب ؾِخم
قغح الىىعحن مً الغكابت على كغاع الجؼاء.
 -1.1.1الشقابت على مششوعيــت قشاسالجضاء :
في هظا الـغع ؾِخم جـصُل عكابت اإلاكغوعُت مً خُث حعغٍـها وألاوحه التي حكملها عكابت اإلاكغوعُت للغاع جىكُع
الجؼاء .
أول  :حعشيف سقابت املششوعيت:
ًلصض بغكابت اإلاكغوعُت الخظىع الخام لللاهىن ؾىاء مً حاهب ألاؿغاص أو مً حاهب الضولت و هى ما ٌعبر عىه
بسظىع الخاهمحن و الخيىمُحن لللاهىن ،إط ال ًىـي أن ًسظع ألاؿغاص و خضهم لللاهىن في عالكاتهم الخاصت بل مً
الظغوعي أن جسظع له الهُئاث الخاهمت في الضولت على هدى جيىن جصغؿاث هظه الهُئاث و أعمالها مخـلت مع أخيام
اللاهىن و طمً إػاعه  ،خُث حؿعى الضولت إلى طبؽ ازخصاصاث الجهاث ؤلاصاعٍت املخخلـت مداولت منها إحباعها على
اخترام مبضأ اإلاكغوعُت  ،و ختى ال جخسظ ؤلاصاعة مً وؾُلت اللغاع ؤلاصاعي طعَعت لخدلُم ملاصض ػحر مكغوعت مؿخؼلت
بظلً الؼابع الخىـُظي له  ،و حعض عكابت اإلاكغوعُت مً أهم صىع الغكابت على أعماٌ ؤلاصاعة إط ٌعض اللظاء أهثر الجهاث
اللاصعة على خماًت مبضأ اإلاكغوعُت و الضؿاع عً الخلىق و الخغٍاث الـغصًت إطا ما جىاؿغث له الظماهاث الظغوعٍت التي
جىـل له الاؾخلالٌ ألصاء وؿُـخه وهظه ججض أؾاؾها في مبضأ اإلاكغوعُت الظي ٌعض صمام أمان باليؿبت لخلىق و خغٍت
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ألاؿغاص  ،ؿهى الخصً الظي ًىـل صُاهتها و خماًتها مً ول اعخضاء  ،طلً أن مبضأ اإلاكغوعُت ًمثل الظابؽ العام للضولت
في عالكتها املخخلـت مع ألاؿغاص ؿال ًجىػ لها ػبلا لهظا اإلابضأ أن جأحي ؾلىوا مسالف لللاهىن بئصضاع كغاع ػحر مكغوع و إن
باصعث إلى ؿعله حعحن على اللظاء بعض عؿع ألامغ إلُه الخصغٍذ بئلؼاء هظا اللغاع مداؿـا على صولت اللاهىن.1
ثانيا :أوجه سقابت مششوعيت قشاسالجضاء :
إن عكابت اللاض ي على كغاع الجؼاء الظي جىكعه اإلاصلخت ؤلاصاعٍت اإلاخعاكضة ًأزظ ألاوحه الخالُت :
 -1الازخصاص ؿُبؿؽ اللاض ي عكابخه على ازخصاص اإلاصلخت ؤلاصاعٍت بخىكُع الجؼاء على اإلاخعاكض معها ،ؿهي
ال جملً الخم في ؿغض حؼاءاث على اإلاخعاكض إطا لم ًغزص لها اللاهىن ،وإال وان جصغؿها مسالـا للضؾخىع
واللاهىن ،ؿاللاهىن هى الظي ًمىذ للمصلخت ؤلاصاعٍت ازخصاص جىكُع الجؼاء على اإلاخعاكض معها في خاٌ مسالـخه العلض،
وَعض الازخصاص طماهت جدلم للمخعاكض ألامً مً الخعؿف والاهدغاؾ في اؾخعماٌ الؿلؼت ،2وهى ما أهضه مجلس
قضاء قسنطينت في قشاسه بخاسيخ  1090/05/02والظي خىمذ ؿُه الؼغؿت ؤلاصاعٍت بئلؼاء كغاع عئِـ بلضًت اللغام والًت
كؿىؼُىت لعضم مكغوعُخه ألهه وان معُبا بعضم الازخصاص وخىمذ بمؿؤولُت البلضًت إػاء اإلاخظغع.3
 -2الكيل وؤلاحغاءاث خُث ًجب على ؤلاصاعة أن حؿلً الؿبُل الظي عؾمه لها اللاهىن واللىائذ في
إصضاع اللغاعاث وجيىن كىاعض الكيل وؤلاحغاءاث مهمت لخماًت مصلخت اإلاخعاكض وججىب اللغاعاث الخاػئت مً
ؤلاصاعة  ،وألهمُت كىاعض الكيل وؤلاحغاءاث ؿئن اللاعضة اإلاؿخلغة جلط ي أن مسالـت اللىاعض ٌؿخدبع ببؼالن ؤلاحغاء صون
الخاحت إلى الىص على طلً صغاخت ،4ؿلغاع الـسخ الجؼائي مثال هص اإلاكغع الجؼائغي في اإلااصة  149مً اإلاغؾىم الغئاس ي
 247/15على أهه ال ًخم جىكُع حؼاء الـسخ للصـلت العمىمُت لخؼأ اإلاخعاكض إال بعض اعظاعه هكغغ قىلي حىهغي ٌؿبم
جىكُع الجؼاء.5
ً -3غاكب اللاض ي أًظا للىـغ في مكغوعُت كغاع الجؼاء مضي مغاعاة ؤلاصاعة لللاهىن  ،خُث جلتزم
اإلاصلخت ؤلاصاعٍت بمغاعاة اللاهىن في كغاعها ،ؿئطا زالـذ اللاهىن وان كغاعها معُبا وػحر مكغوع  ،6واإلاصلخت
اإلاخعاكضة في جدضًضها للمسالـت ال جملً ؾلؼت الخلضًغ ألجها جيىن ملُضة بعضم ؿغض حؼاء على اإلاخعاكض إال في خاٌ جىاؿغ
املخالـت اللاهىهُت التي حؿخجىبه ،وعلى الكيل الظي ًدضصه اإلاكغع وعلى الخضوص اإلاغؾىمت له ،وباإلالابل هجض اإلاكغع جغن

1ملاٌ لـ ػالي خُاة بعىىان "عكابت اإلاكغوعُت على أعماٌ ؤلاصاعة العامت" وكغ بخاعٍش صٌؿمبر  2015على مىكع https://www.droitetentreprise.com
وجم الاػالع علُه بخاعٍش  2021/09/07الؿاعت .19:17
2عقا دمحم حعـغ الهاقمُـ اإلاغحع الؿابم ،ص ص .143-141
 3عماع عىابضي  ،هـغٍت اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت  ،الؼبعت الثاهُت ،صًىان اإلاؼبىعاث الجامعُت ،الجؼائغ ،2004،ص .162
 4دمحم عبض اليامل دمحم عمغ ،الغكابت اللظائُت على اللغاعاث ؤلاصاعٍت (صعاؾت ملاعهت) ،عؾالت ماحؿخحر ،ولُت الضعاؾاث العلُا ،كؿم اللاهىن ،حامعت
الىُلحن ،الؿىصان ،2019 ،ص .75
 5جىص اإلااصة  149ؿلغة 2مً اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  247-15اإلاؤعر في  02طي الدجت  1436هـ اإلاىاؿم لـ  16ؾبخمبر  2015اإلاخظمً جىـُم الصـلاث
العمىمُت وجـىٍظاث اإلاغؿم العام
" وإطا لم ًخضاعن اإلاخعاكض جلصحره في ألاحل الظي خضصه ؤلاعظاع اإلاىصىص علُه أعاله  ،ؿئن اإلاصلخت اإلاخعاكضة ًمىنها أن جلىم بـسخ الصـلت العمىمُت
مً حاهب واخض  ،وٍمىنها هظلً اللُام بـسخ حؼئي للصـلت" .
 6هىاؾ هىعان ،اللظاء ؤلاصاعي ،الؼبعت ألاولى ،صاع الثلاؿت لليكغ والخىػَع ،عمان ،ألاعصن ،2009 ،ص .296
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الؿلؼت الخلضًغٍت للمصلخت اإلاخعاكضة في اجساط الجؼاءاث اإلاالئمت وعضم جدضًض املخالـاث التي جلؼم جىكُع الجؼاء ،وهىا
ؿسح اإلاكغع املجاٌ لؿلؼت ؤلاصاعة جدذ عكابت اإلاالئمت لللظاء .1
 -4الؿبب وهى أخض العىاصغ التي ًغاكبها اللاض ي لخدضًض مكغوعُت كغاع الجؼاء وَعغؾ الؿبب بأهه العىصغ
اللاهىوي أو الىاكعي الظي صؿع باإلصاعة إلى إصضاع اللغاع ،ؿهى خالت كاهىهُت أو واكعُت جدمل ؤلاصاعة على الخضزل
بلصض إخضار أزغ كاهىوي معحن ابخؼاء جدلُم اإلاصلخت العامت  ، 2ؿئطا أزؼأث ؤلاصاعة بـغض حؼاء على اإلاخعاكض معها بال
ؾبب ًبرعه وان كغاعها ػحر مكغوع  ،3وهى ما أكذه مجلس الذولت الجضائشي في كغاعه بخاعٍش  2000/11/20كظُت ( ع-ع)
طض (ف-غ) بدظىع الضائغة الخظغٍت لبلضًت اليالُخىؽ حاء ؿُه " بما اهه ال وحىص ألًت واكعت أو ؾبب ػحر مً
الىطعُت اللاهىهُت للمؿخأهف على كؼعت ألاعض اإلامىىخت ؿئن خله لم ًخم اإلاؿاؽ به ......واهه بالىدُجت واؾدىاصا إلى
ؾلؼت الخصضي اإلامىىخت للظاة الاؾخئىاؾ ؿاهه ًخعحن إلؼاء اللغاع اإلاؿخأهف واللىٌ بأن اللغاع ؤلاصاعي اإلاؼعىن ؿُه
باػل ووان لم ًىً" .4
 -5ػاًت اللغاع ؤلاصاعي وهى اإلالصض والهضؾ مً إصضاع اللغاع والىدُجت النهائُت التي حؿعى ؤلاصاعة لخدلُلها ،
وجغحع أهمُت الؼاًت في اللغاع ؤلاصاعي في اعخباع أجها حكيل أهبر طماهت ومىاػهت لؿلؼاث ؤلاصاعة الخؼحرة ،والهضؾ
صائما في اللغاعاث التي جصضعها اإلاصلخت ؤلاصاعٍت هى اإلاصلخت العامتً ،ظاؾ إليها ألاهضاؾ الخاصت التي ًدضصها اإلاكغع
لبعع اللغاعاث  ،وال ًجىػ لإلصاعة أن جدُض عً هضؿها وإال وان كغاعها ػحر مكغوع  ،5ؿاللغاع الظي جصضعه ؤلاصاعة وتهضؾ
مً زالله لخدلُم ػغض ػحر معترؾ به ًيىن ػحر مكغوع اؾدىاصا لعُب الاهدغاؾ في الؿلؼت

6

 -2.1.1الشقابت على السلطت الخقذًشيت لإلداسة في جىقيع قشاسالجضاء :
بعض ما جم جبُحن عكابت اإلاكغوعُت في الـغع ألاوٌ  ،ؿئهه في هظا الـغع ؾِخم حؿلُؽ الظىء على عكابت اإلاالئمت مً
زالٌ حعغٍـها  ،وأوحه هظه الغكابت على كغاع الجؼاء في الصـلت العمىمُت.
أول :حعشيف الشقابت على السلطت الخقذًشيت للمصلحت املخعاقذة:
ًلصض بهظه الغكابت الىـغ في مالئمت كغاع الجؼاء وإحغاء مىاػهت بحن ما ًدلله اللغاع ؤلاصاعي مً مىاؿع وما ًيخج عىه
مــً أطغاع للخىصل إلى معغؿت ما أطا وان هـظا اللغاع ًدلم الصالح العام أم ال ،ؿئطا واهذ اإلاىاؿع اإلاترجبت عً جىـُظ اللغاع
أهبر مً ألاطغاع التي ًمىً إن جترجب علُه ؿُيىن هـظا اللغاع مالئما إلالخظُاث الصالح العام أما في الخالت العىؿُت
1عقا دمحم حعـغ الهاقمي  ،اإلاغحع الؿابم ،ص.174-173
 2عبض العؼٍؼ عبض اإلاىعم زلُـت ،ألاؾـ العامت لللغاعاث ؤلاصاعٍت( ،ص-غ) ،صاع الـىغ الجامعي ،ؤلاؾىىضعٍت ،مصغ ،2008،ص.121
 3عقا دمحم حعـغ الهاقمي  ،اإلاغحع الؿابم ،ص .165
حاء في كغاع املخىمت ؤلاصاعٍت العلُا في مصغ بخاعٍش  " 1955/11/05ال جخضزل ؤلاصاعة لخىكُع الجؼاء إال إطا كامذ خالت واكعُت أكاهىهُت حؿىغ جضزلها ،
ولللظاء ؤلاصاعي أن ًغاكب صخت هظه الىكائع "...اهـغ هــ اإلاغحع  ،ص .166
 4لخؿحن بً الكُش أر ملىٍا  ،اإلاىخلى في كظاء مجلـ الضولي ،الجؼء الثاوي ،الؼبعت الثالثتـ ،صاع هىمه ،الجؼائغ ،2008 ،ص .283
 5عبض العؼٍؼ عبض اإلاىعم زلُـت ،اإلاغحع الؿابم ،ص ص .163-162
 6عقا دمحم حعـغ الهاقمي  ،اإلاغحع الؿابم ،ص .182
حاء في كغاع املخىمت ؤلاصاعٍت العلُا في مصغ بخاعٍش  " 1956/04/22إن عُب إؾاءة اؾخعماٌ الؿلؼت الظي ًلخم باللغاع ؤلاصاعي ال ًيىن ؿلؽ خحن ًصضع
للغاع لؼاًاث شخصُت جغمي إلى الاهخلام أو إلى جدلُم هـع شخص ي أو أػغاض ؾُاؾُت أو خؼبُت أو هدى طلً بل ًخدلم هظا العُب أًظا إطا صضع اللغاع
مسالـا لغوح اللاهىن مؿتهضؿا ػغطا آزغ ػحر الظي عُىه اللاهىن عمال بلاعضة جسصُص ألاهضاؾ" اهـغ هــ اإلاغحع  ،ص .185
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ؿُيىن اللغاع ػ ــحر مالئم إلالخظُاث الصالح العام ،واللظاء اإلاصغي ال ًملً أن ًغاكب مالئمت اللغاعاث ؤلاصاعٍت ؿهى ختى
آلان ًلف ع ــىض خ ــضوص اإلاكـغوعُت علـى عىـ هـغٍت الـغوؿــي ,الـظي ب ــضا ًغاكب اإلاالئمت إلى حاهب اإلاكغوعُت  ،وكظاء
اإلاالئمت مغجبؽ بالؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة خُث ًترن لإلصاعة كضع معحن مً الخغٍت مً خُث الازخُاع بحن اجساط اللغاع
مً عضمه عػم جىاؿغ قغوػه مغاعاة للـغوؾ و اإلاعؼُاث و اإلالخظُاث الؿائضة باإلصاعة  ،و الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة لها
اعخباعاث عملُت جمىذ لإلصاعة عضة ازخُاعاث إلاىاحهت الىاكع الظي ال ٌؿخؼُع اإلاكغع أن ًخصىعه مؿبلا و ال ًمىً
لللاض ي معاٌكت مالبؿاجه و جـاصُله.
وجغص على الؿلؼت الخلضًغٍت العضًض مً الاؾخثىاءاث التي جلتزم ؤلاصاعة باخترامها منها الازخصاص والهضؾ ،
ؿاالزخصاص أهه ال ًجىػ لؼحر الؿلؼت التي خضصها الىص أن جباقغ طلً الازخصاص ؿُخعحن على ؤلاصاعة و هي جماعؽ
ازخصاصها الخلضًغي أن جظع هـؿها في أخؿً الـغوؾ إلحغاء هظا الخلضًغ  ،وأن ججغٍه بمىطىعُت بعُضا عً ألاهضاؾ
الصخصُت أما الهضؾ ؿُجب أن جدترم ؤلاصاعة الؿعي إلى جدلُم اإلاصلخت العامت .1
ثانيا  :أوجه الشقابت على السلطت الخقذًشيت في قشاسالجضاء و مىقف القضاء إلاداسي منها :
 -1حكمل الغكابت على كغاع الجؼاء ؤلاصاعي الظي جصضعه اإلاصلخت اإلاخعاكض الغكابت على مضي جىاؿم كغاع الجؼاء مع
الىكائع وهى ما ٌعغؾ بغكابت الخىاؾب هما حكمل أًظا الغكابت على مضي جىاؿغ قغغ اإلاصلخت العامت وهى ما ٌعغؾ
بغكابت اإلاىاػهت.
 سقابـت الخناسب  :وهي التي ًخدلم ؿيها اللاض ي مً جىاؿغ الؿبب أو الىاكعت التي بني عليها اللغاع ؿئطا وانالؿبب ػحر مىاؾب وان كغاع الجؼاء مىدغؿا ومىؼىٍا على الخعؿف في اؾخعماٌ الؿلؼت مً اإلاصلخت ؤلاصاعٍت
اإلاخعاكضة  ،2خُث ًخدلم اللاض ي مً مالئمت الجؼاء للخؼأ اإلاغجىب مً اإلاخعاكض  ،ؿىجض مثال سخب العمل مً اإلالاوٌ في
علض ألاقؼاٌ العامت جملً ؤلاصاعة صالخُت جىكُعها بصضوع زؼأ مىه ،ؿالخىاؾب ًـغض على اإلاصلخت اإلاخعاكضة ازخُاع
الجؼاء اإلاعلىٌ وعليها بظٌ العىاًت الياؿُت مً أحل الىصىٌ للخلضًغ الياؾ ختى ال جخعؿف  ،واللاض ي ؤلاصاعي مط ى في
عكابخه على مالئمت كغاعاث الجؼاء ؿحراكب الخىاؾب بحن الجؼاء واملخالـت التي جبرعه ،ؿُمىً أن ًيىن الجؼاء اإلاـغوض مً
ؤلاصاعة مؼالُا ؿُه وال ًدىاؾب مع الخؼأ  ،3وكض حاء في قشاس مجلس الذولت الجؼائغي بخاعٍش  2003/12/16ملف عكم
 010953كظُت زىحت علي طض والي معؿىغ حاء ؿُه  -اطا واهذ ؤلاصاعة ػحر ملؼمت بخبرًغ ول كغاعاتها  ،ؿعليها جلضًم
واؿت الكغوخاث التي حؿمذ للعضالت بمماعؾت ؾلؼتها في الغكابت في اخؿً الـغوؾ . 4.
1ملاٌ لـ وعص ؿسغي علي بعىىان "مالئمت اللغاع ؤلاصاعي" وكغبخاعٍش 2017/08/01على مىكع  http://altaakhipress.comو جم الاػالع علُه ًىم
 2021/09/07الؿاعت .18:47
ي
 2الخحر بى طُاؾ  ،خضوص عكابت اللاض ي ؤلاصاع على الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة  ،مجلت الاحتهاص اللظائي ،العضص  ،15ؾبخمبر  ،2017الجؼائغ ،ص .322
 3عقا دمحم حعـغ الهاقمي  ،اإلاغحع الؿابم ،ص ص .193-190
حاء في كغاع مجلـ الضولت الـغوس ي في كظُت  Camioفي  " 1916/07/14إطا وان مجلـ الضولي ال ًجىػ له أن ًلضع مالءمت اللغاعاث اإلاعغوطت علُه في
صعىي مجاوػة الؿلؼت  ،ؿئهه ًضزل في ازخصاصه مً هاخُت أن ًخدلم مً الىحىص اإلااصي للىكائع التي بغعث هظه اللغاعاث ومً هاخُت أزغي في خالت كُام
هظه الىكائع  ،أن ًبدث ما إطا واهذ هظه الىكائع جصلح كاهىها الجؼاءاث اإلاىصىص عليها" اهـغ هــ اإلاغحع ص .195
4هىٍغي ؾامُت  ،الغكابت اللظائُت على الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة  ،عؾالت ماحؿخحر  ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،كؿم الخلىق ،حامعت ام البىاقي،
 ،2013ص .123
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 أما سقابت املىاصنت :ؿهي جخعلم بيخائج اللغاع ؤلاصاعي والؼاًت اإلابخؼاة مىه ،ومضي اؾتهضاؿه لخدلُم اإلاصلختالعامت  ،وال جثاع عكابت اإلاالئمت في هظه الخالت إطا وان اإلاكغع كض خضص الؼاًت بىص كاهىوي إهما جثاع في خالت ؿسح
املجاٌ للؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة في جدضًض الهضؾ  ،ؿهىا جيىن عكابت اإلاالئمت كائمت على اإلاىاػهت بحن اًجابُاث اللغاع
وؾلبُاجه  ،لخلغع مضي التزام ؤلاصاعة خضوص اإلاصلخت العامت في كغاع الجؼاء الظي اجسظجه،1وفي هظا طهب مجلـ الضولت
الـغوس ي إلى البدث عً الؼاًاث وخؿب إطا واهذ هظه الجؼاءاث التي جىكعها اإلاصلخت اإلاخعاكضة مخىاػهت مع الؼاًاث أم ال
 ،ؿُجب أن جيىن العلىبت املخخاعة طغوعٍت ، 2وجم جأهُض طلً في كغاع مجلـ الضولت بخاعٍش  1993/10/10كظُت (ص-ح)
طض املجلـ الكعبي البلضي لبلضًت عحن الباعصة حاء ؿُه " أهه إطا ػغأث خىاصر اؾخثىائُت عامت لم ًىً في الىؾع
جىكعها وجغجب على خضوثها أن صاع مغهلا للمضًً بدُث حهضصه بسؿاعة ؿاصخت  ،حاػ لللاض ي جبعا للـغوؾ وبعض مغاعاة
إلاصلخت الؼغؿحن أن ًغص الالتزام اإلاغهم إلى الخض اإلاعلىٌ " .3
 -2ؿباليؿبت إلاىكف اللظاء ؤلاصاعي مً عكابت اإلاالئمت ؿلض اعخبر الغكابت اللظائُت على الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة
اؾخثىاءا  ،ألن ألاصل أهه ال عكابت على هظه الؿلؼت ألجها مىدذ أؾاؾا لخمىحن ؤلاصاعة مً مماعؾت ؾلؼاتها خؿب
جلضًغها لظغوعة الخصغؾ الظي ًصضع عنها وهـغتها للخصغؾ إن وان صالخا مً خُث الؼمان واإلايان والـغوؾ  ،وكض
ازخلـذ هـغة اللظاء ؤلاصاعي لغكابت اإلاالئمت  ،ؿىجض اللظاء الـغوس ي ؿغض عكابخه على الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة وابخىغ
العضًض مً الىـغٍاث التي تهضؾ لخدلُم عكابت اإلاالئمت  ،ؿأوحض هـغٍت الؼلؽ البحن الخلضًغ والتي حعخمض على الخؼأ
الىاضح وهـغٍت اإلاىاػهت بحن اإلاىاؿع وألاطغاع ؿُيىن اللغاع معُبا إطا واهذ اإلاىاؿع التي ججلبها ؤلاصاعة أهبر مً ألاطغاع ،
وهـغٍت الخىاؾب التي حعخمض على الىـغ لخىاؾب ؤلاحغاء مع أؾبابه ،أما اللظاء اإلاصغي ؿلض جبنى هى أًظا ما طهب إلُه
اللظاء الـغوس ي مً بؿؽ الغكابت اللظائُت على الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة.
أما اللظاء الجؼائغي ًداوٌ جضعٍجُا جىؾُع الغكابت اللظائُت على الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة ؿخبنى هـغٍت الخىاؾب
وهـغٍت الخؼأ البحن في الخلضًغ في العضًض مً كغاعاجه اللظائُت .4
 -2.1أنىاع الذعاوي القضائيت ملخاصمت قشاسالجضاء إلاداسي:
اللظاء ؤلاصاعي ٌكمل على هىعحن مً الضعاوي ؤلاصاعٍت  ،صعىي ؤلالؼاء وصعىي الخعىٍع ،ألاولى جىصب على اللغاع
ومضي مكغوعُخه ؿلؽ  ،أما الثاهُت ؿهي أقمل وأعم جىصب على ول ألاعماٌ التي جصضع مً ؤلاصاعة والتي حؿبب طغعا
للمخعامل معها  ،ؿهي جلغع مضي مكغوعُت العمل هما جخعضي طلً الى حعىٍع اإلاخظغع منها  ،ومً زالٌ هظا اإلاؼلب

 1الخحر بى طُاؾ  ،اإلاغحع الؿابم ،ص .324
2عقا دمحم حعـغ الهاقمي  ،اإلاغحع الؿابم ،ص .195
حاء في كغاع املخىمت ؤلاصاعٍت العلُا في مصغ بخاعٍش  " 1652/11/26ؿئطا واهذ ؾلؼت ؤلاصاعة الخلضًغٍت مؼللت أي ػحر مدضوصة وػحر ملُضة بأي خض أو كُض
كاهىوي بل وان ألامغ مترووا ملخع جغزُصها أو ازخُاعها  ،وان كغاعها ػحر اهدغاؾ بالؿلؼت  ،ولهظا ًلصض بعُب الاهدغاؾ اؾتهضاؾ أػغاض ال جخعلم
بالصالح العام" اهـغ دمحم عبض اليامل دمحم عمغ ،اإلاغحع الؿابم ،ص .84
 3زلىفي عقُض وؾاٌـ حماٌ ،احتهاصاث أؾاؾُت في اللظاء ؤلاصاعي الؼبعت ألاولى  ،ميكىعاث ولًُ ،الجؼائغ ،2015 ،ص .151
 4أؾامت حـالي  ،هؼاق الغكابت اللظائُت على جصغؿاث ؤلاصاعة ،مجلت الاحتهاص اللظائي ،العضص  ،16ماعؽ  ،2018الجؼائغ ،ص ص .305-303
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ؾِخم جىطُذ عكابت ؤلالؼاء والخعىٍع على اللغاع الظي جصضعه اإلاصلخت اإلاخعاكضة والظي ًخظمً الجؼاء الظي جىكعه على
اإلاخعامل اإلاخعاكض معها في الصـلت العمىمُت.
-1.2.1دعىي إلالغاء:
في هظا الـغع ًخم الخؼغق لضعىي ؤلالؼاء وصوعه في الغكابت على كغاع الجؼاء ،وإن وان في الخلُلت كظاء ؤلالؼاء في هظا
الكأن ًياص ًيىن مىعضما ،إال أهه وللظغوعة جم الخعغض له مً أحل جىطُذ صوعه وإن وان مدصىعا.
أول :حعشيف دعىي إلالغاء:
هىان العضًض مً الخعغٍـاث لضعىي ؤلالؼاء منها:
 عغؿها ؾلُمان الؼماوي بأجها " اللظاء الظي ًيىن بمىحبه لللاض ي أن ًـدص اللغاع ؤلاصاعي ؿئطا ما جبحن لهمجاهبت اللغاع لللاهىن خىم بئلؼائه ولىً صون أن ًمخض خىمه إلى أهثر مً طلً ؿلِـ له حعضًل اللغاع اإلاؼعىن ؿُه
أو اؾدبضاٌ ػحره به".
 عغؿها ألاؾخاط أخمض مدُت بأجها " الضعىي التي ًؼلب ؿيها مً اللاض ي إلؼاء كغاع ػحر مكغوع لإلصاعة". عغؿها الـلُه الـغوس ي  " Charles Debbachالؼعً الظي ًؼلب بملخظاه اإلاضعي مًاللاض ي إبؼاٌ كغاع إصاعي لعضم مكغوعُخه".1
ثانيا  :سقابت قضاء إلالغاء على قشاسالجضاء في جنفيز الصفقت العمىميت :
اللغاعاث التي جصضع عً اإلاصلخت ؤلاصاعٍت في مغخلت جىـُظ الصـلت العمىمُت والتي جخظمً جىكُع الجؼاء على
اإلاخعاكض معها هدُجت ؤلازالٌ بااللتزاماث الخعاكضًت حعخبر كغاعاث مخصلت بدىـُظ الصـلت ولِـ أعماال كابلت لالهـصاٌ، 2
بسالؾ كغاعاث ؤلاصاعة كبل عملُت الخىـُظ ( ،مثل كغاع اإلاىذ وكغاع الكؼب )...والتي حعخبر كغاعاث كابلت لالهـصاٌ و الؼعً باإللؼاء في

اللغاعاث ؤلاصاعٍت اإلاىـصلت في العلض ؤلاصاعي قأجها قأن اللغاعاث ؤلاصاعٍت بصـت عامت وٍىـغ ؿيها كاض ي ؤلالؼاء وٍملً اللاض ي ؾلؼت إلؼائـها.
 -2.2.1دعىي الخعىيض :
حعغؾ أًظا بضعىي اللظاء اليامل ولها الضوع الىبحر في الغكابت على كغاع الجؼاء الظي جىكعه اإلاصلخت اإلاخعاكضة في
الصـلت العمىمُت  ،هما أن لللاض ي الؿلؼت الىاؾعت في اللغاعاث التي ًصضعها بدم ؤلاصاعة في خاٌ عضم مكغوعُت
الجؼاء أو هدُجت ألاطغاع التي ًخىبضها اإلاخعامل اإلاخعاكض معها ،ومً زالٌ هظا الـغع ؾِخم جىطُذ طلً.
أول  :حعشيف دعىي الخعىيض :
حعغؾ صعىي اللظاء اليامل أو ما حعغؾ اًظا باؾم صعىي الخعىٍع في اللاهىن ؤلاصاعي بأجها الضعىي التي ًغؿعها
أخض ألاشخاص للخعىٍع عما أصابه مً طغع هدُجت جصغؾ ؤلاصاعة.
 1مباعوي بغاهُم ،الغكابت اللظائُت على أعماٌ ؤلاصاعة في اللاهىن الجؼائغي (صعاؾت ملاعهت) ،أػغوخت صهخىعاه ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت  ،حامعت
جحزي وػو ،الجؼائغ ،2017 ،ص .224/223
 2اللغاعاث اللابلت لالهـصاٌ هي اللغاعاث التي جصضع مً حاهب ؤلاصاعة هدُجت عملُت مغهبت  ،وٍمىً اعخباعها كغاعاث كائمت بظاتها وصالخت لترجِب أزغ
كاهىوي ؿغصي مىخمل وجهائي في خض طاجه ،وهي هخاج مجلـ الضولت الـغوس ي وكض ابخضعها لبؿؽ الغكابت على بعع الخصغؿاث اللاهىهُت لإلصاعة صازل عملُت
مغهبت صون اهخـاع اهخماٌ العملُت والؼعً ؿيها ولها ،وفي العلض ؤلاصاعي جؼبم هظه الىـغٍت في ،أهـغ دمحم ؾمحر دمحم حمعت ،إلؼاء اللغاعاث ؤلاصاعٍت اللابلت
لالهـصاٌ ( ،ص-غ)  ،صاع الجامعت الجضًضة لليكغ ،ؤلاؾىىضعٍت ،مصغ، 2013 ،ص ص .67-66
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هما حعغؾ أًظا بأجها الضعىي التي ًؼالب ؿيها الصخص بدم شخص ي اججاه ؤلاصاعة وٍغجب ؿيها اللاهىن حمُع
الىخائج اللاهىهُت عً اللغاع ػحر اإلاكغوع  ،ؿُيىن له خم الخىم بالخعىٍع عً ألاطغاع الالخلت به بما في طلً جلىٍم أو
حعضًل اللغاع ؤلاصاعي ػحر اإلاكغوع.1
ثانيا :سقابت القضاء الكامل على قشاسالجضاء في جنفيز الصفقت العمىميت:
للاض ي العلض وهى اللظاء اليامل الىالًت الياملت للىـغ في اإلاىاػعاث الىاحمت عً كغاعاث الجؼاء التي جصضعها
اإلاصلخت اإلاخعاكضة  ،ؿاإلاخعاكض ًلجأ إلى صعىي الخعىٍع ولِـ له إكامت صعىي ؤلالؼاء في هظه اللغاعاث ،2وللض اؾخلغ
كظاء مجلـ الضولت الـغوس ي واإلاصغي على أهه لِـ إلاخعاكض إال أن ٌؿلً ػغٍم اللظاء اليامل في مىاػعت الجؼاء الظي
جىكعه علُه اإلاصلخت اإلاخعاكضة في مغخلت جىـُظ العلض ،ولللظاء اليامل الؿلؼت اإلاؼللت في عكابت هظه اللغاعاث وجضوع
أخيام اللظاء اليامل في الـصل في الجزاع على ألاخيام الخالُت:
 لِـ للاض ي العلض الخىم بئلؼاء كغاع الجؼاء مهما قابه مً عُىب وجلخصغ ؾلؼخه على الخأهض ؿلؽ مًمكغوعُت أو عضم مكغوعُت كغاع الجؼاء ختى ًبني اللاض ي كغاعه على هظا ألاؾاؽ.
 حعىٍع اإلاخعاكض عً كغاع الجؼاء الظي ًدضر له طغعا ،وجخـاوث جلضًغاث الخعىٍع بالىـغ لجؿامت هظاالظغع وآزاعه ،وخحن ًدىم اللاض ي بعضم مكغوعُت كغاع الجؼاء ؿهظا معىاه أن الظغع الظي جغجب علُه حاء على
ػحر ملخط ى الخعىٍع وجخأهض بظلً مؿؤولُت ؤلاصاعة عً حعىٍع الظغع  ،وجلضًغ الخعىٍع ًجب أن ًيىن بىاء على ما
لخم مً زؿاعة وما ؿاث مً عبذ للمخعاكض الظي أطغ به كغاع الجؼاء ػحر اإلاكغوع .3
 حعضًل كغاع الجؼاء وهظا ألامغ مسخلف ؿُه مً حهت ومخـاوث مً خُث خضوص ؾلؼت اللاض ي ؿُه،ؿىجض أن اللاض ي في الؼغامت الخأزحرًت جمخض ؾلؼت اللاض ي لإلعـاء منها أو جسـُظها  ،هما أهه في جلضًغ الخعىٍع
إطا وان جلضًغ ؤلاصاعة له ؿُه مؼاالة ؿُمىً لللاض ي جسـُظه للخض اإلاعلىٌ أو ؤلاعـاء مىه إن جبحن عضم جأؾِؿه كاهىها،
مً حهت أزغي ؿلض طهب الضهخىع ؾلُمان الؼماوي إلى أهه لِـ لللاض ي إلؼام أو أمغ ؤلاصاعة بعمل معحن وهى ما أهضه
مجلـ الضولت الـغوس ي في كغاعه بخاعٍش  1950/05/17بلىله "  ...لِـ للمدىمت أن جدل مدلها في إصضاع أي كغاع أو أن
جأمغها بأي أمغ.4"...

 -2حذود الشقابت القضائيت على سلطت إلاداسة في جىقيع الجضاء إلاداسي:
الغكابت اللظائُت على ؾلؼت ؤلاصاعة في الجؼاء حكمل الجؼاءاث املخخلـت التي جدىىع بدىىع املخالـت التي ًغجىبها
اإلاخعامل اإلاخعاكض  ،وفي هظا اإلابدث ؾِخم جىطُذ خضوص الغكابت اللظائُت على كغاع الجؼاء ؾىاء وان الجؼاء مالُا أو
حؼاءا طاػؼا أو حؼاءا ؿاسخا للصـلت العمىمُت. .
 1هضاء دمحم أمحن أبى الهىي ،مؿؤولُت ؤلاصاعة بالخعىٍع عً اللغاعاث ؤلاصاعٍت ػحر اإلاكغوعت ،عؾالت ماحؿخحر  ،ولُت الخلىق  ،جسصص اللاهىن العام،
حامعت الكغق ألاوؾؽ ،2010 ،ص .12
 2بً خـاؾ ؾالم ومً معه ،مغاخل جـىق ؤلاصاعة في مغخلت جىـُظ الصـلت العمىمُت في ؿل اإلاغؾىم الغئاس ي  ، 247-15مجلت الخلىق والعلىم الاوؿاهُت ،
املجلض  ،14العضص  ،2021 ،02ص .435
 3عقا دمحم حعـغ الهاقمي ،اإلاغحع الؿابم ،ص ص .253-239
4عقا دمحم حعـغ الهاقمي ،اإلاغحع الؿابم ،ص ص .263-260
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 -1.2الجضاءاث املاليت:
مً زالٌ اإلاؼلب ألاوٌ ًخم جبُحن عكابت اللظاء ؤلاصاعي على الجؼاءاث اإلاالُت  ،هظه ألازحرة التي جىصب على الظمت
اإلاالُت للمخعامل اإلاخعاكض  ،وجخظمً صائما صؿع مبالؽ مالُت حغاء الخؼأ الظي اعجىبه اإلاخعاكض ،وحكمل الغكابت الؼغامت
الخازحرًت وحؼاء الخعىٍع.
 -1.1.2الغشامت الخاخيرًت:
الؼغامت الخازحرًت هما عغؿها ؾلُمان الؼماوي بأجها" مبالؽ مالُت جلضعها ؤلاصاعة ملضما وجىص على جىكُعها متى
أزل اإلاخعاكض بالتزام معحن الؾُما ؿُما ًخعلم بالخأزحر في الخىـُظ وهظه الؼغٍلت ال ًياص ًسلىا منها علض إصاعي "

1

وهي حؼاء جىكعه اإلاصلخت اإلاخعاكضة بلغاع على اإلاخعاكض الظي ًتراخى في جىـُظ التزاماجه الخعاكضًت  ،وإطا لم جدضص
الؼغامت في العلض ؿئن اإلاكغع ًدضصها في ألاهـمت التي جدىم العلىص ؤلاصاعٍت  ،وطلً طماها لخىـُظها في اإلاىاعُض اإلاخـم
عليها خغصا على ؾحر اإلاغاؿم العامت باهخـام وباطؼغاص .2
إن خم اإلاخعاكض في اللجىء لللظاء بالؼعً في اجساط ؤلاصاعة كغاع ؿغض حؼاء الؼغامت الخازحرًت مىـىٌ له وال حضاٌ
ؿُه وال ًمىً اؾدبعاصه بىص العلض وإال اعخبر طلً قغػا باػال  .وحكمل الغكابت اللظائُت على الؼغامت الخازحرًت عكابت
اإلاكغوعُت وعكابت اإلاالئمت .
أول :ؿباليؿبت لغكابت اإلاكغوعُت ًغاكب كاض ي العلض مضي جىاؿغ كغاع ؤلاصاعة بـغض الؼغامت على الكغوغ  ،وَعخبر
كغاع ؤلاصاعة ػحر مكغوع إطا وان اللغاع معُبا بعُب مً العُىب مثل :
 ان ًيىن عضم اخترام ؤلاصاعة للكغوغ الكيلُت مثل الاعظاع اإلاؿبم كبل جىكُع الؼغامت الخازحرًت. صضوع كغاع ؤلالؼاء مً حهت ػحر مسخصت بئصضاعه إط ًجب ان ًصضع مً ؤلاصاعة اإلاخعاكضة، إػـاٌ اللغاع عً قغغ كاهىوي أو مسالـخه لكغغ كاهىوي مثل خغمان اإلاخعاكض مً ؤلاعـاء عػم إعؼاءاللاهىن الخم للمخعاكض في ؤلاعـاء مً الؼغامت الخازحرًت في خاالث معُىت.
 إصضاع اإلاصلخت اإلاخعاكضة كغاع الؼغامت الخازحرًت لؼغض ػحر جدلُم اإلاصلخت العامت أو مىاؿُا لها.3وعضم مكغوعُت اللغاع اإلاخظمً حؼاء الؼغامت الخأزحرًت ًمىذ للاض ي العلض ؾلؼت حعىٍع اإلاخعاكض مع الاصاعة لىً
باإلالابل ال ًمىً له إلؼاءه .4
وكض حاء في قشاس مجلس الذولت الجضائشي عكم  65145بخاعٍش  1989/12/16كظُت (ع-غ) طض (و ق خغؾ) " إن
ػغاماث الخأزحر جؼبم عىض عضم جىملت ألاقؼاٌ في آلاحاٌ وعلى أؾاؽ مىاحهت بؿُؼت بحن جاعٍش اهلظاء ألاحل اإلاخعاكض

1ؾلُمان الؼماوي  ،ألاؾـ العامت للعلىص ؤلاصاعٍت ،الؼبعت الؿاصؾت ،صاع الـىغ العغبي  ،اللاهغة ،مصغ ،2005 ،ص .490
2هىاؾ هىعان ،اللاهىن ؤلاصاعي( الىخاب الثاوي) ،الؼبعت ألاولى ،صاع الثلاؿت لليكغ والخىػَع ،ألاعصن ،2007 ،ص ص .360-359
 3صىؿُا عباص  ،ألاؾاؽ اللاهىوي لجؼاء ػغامت الخأزحر في صـلت ألاقؼاٌ العامت وأزغها على امخُاػاث الؿلؼت العامت في الدكغَع الجؼائغي ،مجلت الخلُلت،
العضص  ،03املجلض  ،17ؾبخمبر  ،2018ص ص .292 -290
4بً صؼحر ملُىت أؾماء ،ػغامت الخأزحر في الصـلاث العمىمُت  ،أػغوخت صهخىعاه ،ولُت الخلىق  ،ؿغع الخجغٍم في الصـلاث العمىمُت ،حامعت ؾُضي
بلعباؽ ،2019 ،ص .142
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علُه وجاعٍش الاؾخالم ،وإهه في الـغؾ الخالي ؿئن اإلاضة اإلاخىاػع عليها وائىت بالظبؽ زاعج مضة جىـُظ ألاقؼاٌ وال ًمىً بهظا
وطعها على عاجم اإلالاوٌ". 1
ثانيا  :أما باليؿبت لغكابت اإلاالئمت ؿهي جخعلم بالؿلؼت الخلضًغٍت للمصلخت اإلاخعاكضة في جلضًغها لخىكُع الؼغامت
الخأزحرًت على اإلاخعاكض ،ؿاللاض ي هىا ًغاكب الخىاؾب بحن حؿامت الجؼاء و هىع الخأزحر الظي وكع ؿُه اإلاخعاكض في جىـُظ
الصـلت العمىمُت ،ؿال بض مً وحىص جىاؾب معلىٌ بُنهما ،ؿئطا جبحن لللاض ي أن كغاع الجؼاء ال ًلىم على ؾبب مكغوع
ؿئن صعىي اللظاء اليامل ججحز له الخىم على اإلاصلخت اإلاخعاكضة بان جغص للمخعاكض اإلابالؽ التي خصلذ عليها صون وحه
خم والخىم عليها بالخعىٍع ان اكخط ى ألامغ طلً.2
 -2.1.2الخعىيض :
عغؾ الضهخىع ؾلُمان الؼماوي حؼاء الخعىٍع بأهه " اإلابالؽ التي ًدم لإلصاعة أن جؼالب بها اإلاخعاكض إطا أزل
بالتزاماجه الخعاكضًت  ،وَعخبر هى الجؼاء ألاصُل لإلزالٌ بااللتزاماث الخعاكضًت  ،وطلً إطا لم ًىص على حؼاءاث مالُت
إلاىاحهت هظا ؤلازالٌ ،والىـام اللاهىوي للخعىٍع في العلىص ؤلاصاعٍت كغٍب مً الىـام اللاهىوي للخعىٍع في اللاهىن
اإلاضوي ".3
ومً اإلاؿخلغ علُه في اللظاء الـغوس ي أن لإلصاعة الخم في اكخظاء الخعىٍع مً اإلاخعاكض معها مباقغة بىـؿها صون
اللجىء لللظاء  ،ؿلإلصاعة إصضاع أوامغ الضؿع مباقغة إللؼام اإلاخعاكض بضؿع مبلؽ الخعىٍع الظي خضصجه  ،وباإلالابل ؿئن
للمخعاكض اللجىء لللظاء واإلاىاػعت في كغاع حؼاء الخعىٍع والؼعً ؿُه ؾىاء مً خُث مكغوعُخه أو كُمخه ،4وكض حاء في
كغاع كغاع مجلـ الضولت الجؼائغي بخاعٍش  2001/05/07كظُت (ٌ-أ) طض عئِـ بلضًت خاس ي بدبذ والظي ػلب ؿُه
اإلاؿخأهف عؿع مبلؽ الخعىٍع عً الظغع الظي حاء هدُجت كغاع عئِـ بلضًت خاس ي بدبذ والظي اعجىب ؿُه زؼأ إصاعٍا
ومهىُا زؼحرا ًمـ بمصضاكُت الضولت والخم به طغعا هبحرا  ،خُث أن املجلـ أكغ خم الخعىٍع صون الؼٍاصة في كُمخه،
وٍؤوٌ الازخصاص في هـغ مساصمت اإلاخعامل اإلاخعاكض لجؼاء الخعىٍع لللظاء اليامل  ،وؾلؼت اللاض ي ال جخىكف عىض
خضوص مكغوعُت الجؼاء بل جخعضاه للخىم للمخعاكض بالخعىٍع إن وان زمت مبرع وملخط ى كاهىوي  ،وٍخأؾـ اللظاء
بالخعىٍع على الظغع الىاجج عً زؼأ ؤلاصاعة  ،ومً خُث ملضاع الخعىٍع ؿُمىً للمخعاكض مىاػعت اإلاصلخت اإلاخعاكضة

 1مجلت مجلـ الضولت  ،العضص .2017 ،15
2صىؿُا عباص ،اإلاغحع الؿابم ،ص .292
حاء في كغاع املخىمت ؤلاصاعٍت العلُا في مصغ بخاعٍش ٌ "1960/09/21ؿخؼُع اللاض ي أن ًدبحن أن الؼغامت الخأزحر كض وكعذ بضون ؾبب صخُذ أن ًدىم
بعضم أخلُت ؤلاصاعة لهظه الؼغامت" عقا دمحم حعـغ الهاقمي  ،اإلاغحع الؿابم ،ص .190
ًلىٌ الـلُه الـغوس ي الؿغٍبر ان اإلاىاػعت العلضًت حكمل مً هاخُت صعىي مكغوعُت ومً هاخُت أزغي صعىي مؿؤولُت واهه لِـ لللاض ي أن ًلُضها ؿهى
ٌؿخؼُع أن ًلضع مكغوعُت الجؼاء وفي طاث الىكذ مالئمت ما جخسظه ؤلاصاعة مً كغاعاث  ،أي ان ًـصل في واؿت الىخائج اإلاالُت صون أن ًلغي الجؼاء مدل
الؼعً .اهـغ بً صؼحر ملُىت أؾماء  ،اإلاغحع الؿابم ،ص ص .145-144
3ؾلُمان الؼماوي ،اإلاغحع الؿابم ،ص .487
 4عبض الىافي عبض الجباع ،عكابت اللظاء ؤلاصاعي في كغاع ؤلاصاعة جىكُع الجؼاء في علىص الصـلاث العمىمُت ،مجلت اللاهىن والعلىم الؿُاؾُت ،العضص ،07
حاهـي  ،2018ص . 263
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في طلً إطا واهذ كُمت الخعىٍع جخجاوػ الخض اإلاعلىٌ  ،وفي حمُع الخاالث ال ًمىً للمخعامل اإلاخعاكض الامخىاع عً جىـُظ
كغاع ؤلاصاعة ألن طلً مسالف لللاهىن وؿُه مؿاؽ باإلاصلخت العامت.1
 -2.2الفسخ الجضائي والجضاءاث الضاغطت:
في هظا اإلاؼلب هدىاوٌ عكابت اللظاء ؤلاصاعي على الـسخ الجؼائي والجؼاءاث الظاػؼت  ،وحعخبر هظه الجؼاءاث
مخعللت مباقغة باإلاغهؼ الصخص ي للمخعاكض واؾخمغاعه في الصـلت العمىمُت  ،طلً أن هظه الجؼاءاث تهضص اؾخمغاعه في
الصـلت أو جىهي الخعاكض معه بصـت جهائُت .
 -1.2.2الفسخ الجضائي:
للض عغؾ الـله ؤلاصاعي الـسخ الجؼائي بأهه "طلً الجؼاء الكضًض الجؿامت الظي حؿخؼُع ؤلاصاعة صاخبت العمل
أن جىكعه على اإلاخعاكض معها اإلالصغ في جىـُظ التزاماجه الخعاكضًت خُث ًترجب على طلً اؾدبعاص اإلاخعاكض جهائُا عً جىـُظ
العمل مىطىع العلض"  ، 2وعغؿه ؾلُمان الؼماوي على أهه حؼاء ٌؿتهضؾ إجهاء الغابؼت الخعاكضًت  ،وبالخالي ًـترض أن
اإلاخعاكض أزؼأ زؼأ حؿُما وال جلجأ ؤلاصاعة لهظا الجؼاء إال مظؼغة ووحضث أهه ال ؿائضة جغجى مً جلىٍم اإلاخعاكض.3
وحكمل الغكابت اللظائُت على كغاع الـسخ الجؼائي على عكابت اإلاكغوعُت وعكابت اإلاالئمت.
أول  :باليؿبت لغكابت اإلاكغوعُت ؿُعخبر الـسخ الجؼائي ػحر مكغوع إطا قاب كغاع ؤلاصاعة أخض العُىب التي ججعله
معُبا وحائؼ الؼعً ؿُه مً ػغؾ اإلاخعاكض مع ؤلاصاعة ومً هظه العُىب هجض:
 عُب الازخصاص وٍيىن في خالت صضوع اللغاع مً حهت ػحر الجهت املخخصت واإلاكغؿت عً جىـُظ الصـلتالعمىمُت .4
 ًيىن كغاع الـسخ الجؼائي ػحر مكغوع في خالت عضم التزام اإلاصلخت ؤلاصاعٍت بمسخلف ؤلاحغاءاث والكغوغالكيلُت التي ٌؿخىحبها جىكُع حؼاء الـسخ  ،وأن ًصضع كغاع الـسخ مً ػحر جصضًم الؿلؼت ؤلاصاعٍت ألاعلى إن وان
طلً مؼلىبا  ،أو عضم اخترام اإلاصلخت اإلاخعاكضة لكغغ ؤلاعظاع كبل جىكُع الجؼاء ،إال أن الـلُه الـغوس ي Terneyre
طهب لعضم كُام مؿؤولُت ؤلاصاعة في خاٌ الـسخ الجؼائي املخالف للكغوغ الكيلُت ،وطلً إن وان الـسخ مً الىاخُت
اإلاىطىعُت مبرعا.5
 مسالـت كغاع الـسخ الجؼائي ٌعخب أًظا معُبا في خالت مسالـخه لللىاعض اللاهىهُت التي ٌكترػها اللاهىن، 1عبض اإلاالً بىؿلجت  ،الىـام اللاهىوي للخعىٍع في العلىص ؤلاصاعٍت كغاءة في جىـُم الصـلاث العمىمُت وجـىٍظاث اإلاغؿم العام عكم  ،247-15صؿاجغ
الؿُاؾت واللاهىن ،العضص  ، 17حىان  ،2017ص ص .125-124
 2دمحم الصاصق كابس ي  ،ؾلؼت اإلاصلخت اإلاخعاكضة في الـسخ الجؼائي للصـلت العمىمُت  ،مجلت العلىم الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت  ،العضص  ،16الجؼائغ 2018 ،
 ،ص .436
 3ؾلُمان الؼماوي  ،اإلاغحع الؿابم ،ص .522
 4هص خىم املخىمت ؤلاصاعٍت العلُا الؿىعٍت عام  " 1970إطا هص العلض على أن الجهت املخخصت في ؿسخ علض الاؾدثماع عىض هيىٌ اإلاخعهض عً جىـُظ العلض
هى وػٍغ الكؤون البلضًت واللغوٍت  ،ؿئن اللغاع اإلاخسظ مً كبل املجلـ بـسخ العلض في الخالت اإلاظوىعة ًيىن مدال لإللؼاء" اهـغ خؿام ؿُصل  ،اإلاغحع
الؿابم ،ص .148
 5حاء في كغاع مجلـ الضولت الـغوس ي بخاعٍش  " 1985/11/08عضم اخترام ؤلاصاعة لإلحغاءاث و الكيلُاث ًيىن له صائما أزغ هام حضا  ،وهى إعـاء اإلاخعاكض
مً الىخائج الباهـت اإلاترجبت على هظا الجؼاء مهما واهذ حؿامت املخالـاث اإلايؿىبت لهظا اإلاخعاكض" اهـغ خؿام ؿُصل ،اإلاغحع الؿابم ،ص .149
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وأن ال جيىن الىاكعت التي جغجب عليها حؼاء الـسخ ال حكيل زؼأ حعاكضًا أو ال جلابل أي التزام مـغوض على اإلاخعاكض،
ؿهىا ًيىن للمخعاكض مساصمت ؤلاصاعة أمام كظاء العلض مً أحل عضم مكغوعُت كغاع الـسخ اإلاىكع علُه.
 إصضاع اإلاصلخت اإلاخعاكضة كغاع الـسخ لخدلُم ػاًت ػحر املخضصة كاهىها ،أو حعؿـا في اؾخعماٌؾلؼتها بأجً تهضؾ لخدلُم ػاًت بعُضة عً اإلاصلخت العامت وأػغاض اإلاغؿم العام ،وأن تهضؾ مً زالٌ الـسخ مع
اإلاخعامل اإلاخعاكض أن جبرم علضا حضًضا مع مخعاكض آزغ ػحره  ،ؿهىا مً خم اإلاخعاكض الخصىٌ على الخعىٍع الظي ٌؼؼى
ما حعغض له مً طغع.
وفي قشاس مجلس الذولت الجضائشي عكم  114905بخاعٍش  2017/10/05في كظُت والًت عحن الضؿلى طض قغهت (أ غ)
ومً معها حاء ؿُه " خُث أن اإلاؿخأهـت واهذ على صىاب في اجساط كغاع الـسخ جدذ مؿؤولُت الكغهت اإلاؿخأهف عليها
وٍخعحن بالخالي جأًُض الخىم اإلاؿخأهف مبضئُا وعؿع الضعىي ألاصلُت التي عؿعتها اإلاؿخأهف عليها والغامُت إلى إلؼاء اللغاع
عكم  407اإلاؤعر في  ( 2013/03/24كغاع الـسخ) لعضم الخأؾِـ ".1
ثانيا :عكابت اإلاالئمت على كغاع الـسخ الجؼائي حعخبر مً أهم الظماهاث التي مىدذ للمخعامل اإلاخعاكض في خاٌ حعغطه
لهظا الجؼاء الخؼحر مً ػغؾ اإلاصلخت اإلاخعاكضة ،وجيىن عكابت اإلاالئمت باإلالاعهت بحن زؼىعة الجؼاء وحجم املخالـت
والخؼأ الظي اعجىبه اإلاخعاكض ،ؿُلضع بهظه الغكابت إن واهذ العلىبت على كضع الجؼاء أو اجها جدضث اللضع اإلاعلىٌ
وججاوػجه  ،وٍسخص كاض ي العلض بالـصل في مغاكبت صخت حؼاء الـسخ اإلاىكع على اإلاخعاكض  ،و ال ًجىػ له إلؼاء كغاع
الجؼاء وطلً مهما قابه مً عُىب  ،بل جىدصغ ؾلؼت اللاض ي ؿالخىم على اإلاخعاكض بالخعىٍع وهى ما اؾخلغ علُه
مجلـ الضولت الـغوس ي ،هما ال ًمىً لللاض ي إبؼاٌ كغاع ؤلاصاعة أو إعـاء اإلاخعاكض مً آزاعه ،وبسالؾ مجلـ الضولت
الـغوس ي ،ؿاللظاء اإلاصغي بؿؽ ؾلؼت اللاض ي في إلؼاء كغاع الـسخ إلى حاهب الخىم بالخعىٍع .2
 -2.2.2الجضاءاث الضاغطت :
هىا الجؼاءاث الظاػؼت جخمثل في حؼاء سخب العمل مً اإلالاوٌ في علض ألاقؼاٌ العامت  ،وحؼاء الكغاء على
خؿاب اإلاىعص في علض الخىعٍض ؤلاصاعي  ،ومً زالٌ هظا الـغع ؾِخم جبُحن الغكابت اللظائُت على اللغاع اإلاخظمً هظه
الجؼاءاث .
أول :سحب العمل من املقاول:
عغؾ في الـله الـغوس ي بأهه مً العلىباث اللؿغٍت في علىص ألاقؼاٌ العامت في خاٌ خضور خؼأ معحن وحضي مً
اإلالاوٌ  ،والخأزحر في الخىـُظ أو الخىكف عً العمل أو ؾىء الصىعت  ،ؿخلىم ؤلاصاعة بالخلىٌ مدله  ،أو اؾدبضاله بؼغؾ

 1مجلت مجلـ الضولت  ،العضص .2017 ،15
 2خابي ؿخُدت ،ؿسخ صـلاث اهجاػ ألاقؼاٌ العمىمُت  ،مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخصاصًت ،العضص  ، 09ؾبخمبر ،.2015ص .106
كغاع مجلـ الضولت الـغوس ي بخاعٍش  1905/01/20في كظُت  Compagniegénérale des eauxحاء ؿُه " في خالت علض ألاقؼاٌ العامت العاصي  ،مً
اإلاؿمىح به أن عب العمل له الخم صائما في ؿسخ العلض ػبلا للماصة  1794مً اللاهىن اإلاضوي الـغوس ي  ،أي مع حعىٍع اإلالاوٌ حملت عما أصابه مً
زؿاعة وما ؿاجه مً هؿب  ،وٍيخج عً طلً أن اللاض ي ال ًملً إلؼاء كغاع الـسخ الظي جخسظه ؤلاصاعة " اهـغ خؿام ؿُصل  ،عكابت اللظاء ؤلاصاعي على
كغاع ؤلاصاعة بالـسخ الجؼائي للعلض ؤلاصاعي (صعاؾت ملاعهت) ،مجلت حامعت البعث ،املجلض  ،39العضص ، 77العغاق ،2017 ،ص . 156

املجلض -09العضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

329

ISSN: 2352-9806
l

انقيود انواردة عهى سهطة اإلدارة يف توقيع اجلزاءات اإلدارية عهى املتعامم االقتصادي( انضمانة انقضائية منوذجا)/ــ

محدي حكيمة /ــــــــــــ  /قوتال ياسني

زالث لظمان جىـُظ العلض على خؿاب الؼغؾ اإلاخعاكض  ،ألهه ًخم الخـاؾ على العالكاث الخعاكضًت  ،ولىً بعض إقعاع
عؾمي مؿبم. 1
وٍسظع كغاع السخب لغكابت اللظاء ؾىاء مً خُث اإلاكغوعُت التي جىصب على مسخلف عىاصغ اللغاع مً قيل
وإحغاءاث وازخصاص وباقي العىاصغ ألازغي  ،أومً خُث عكابت اإلاالئمت بالبدث عً بىاعث حهت ؤلاصاعة في إصضاع كغاع
الجؼاء وأؾباب طلً ومضي جىاؾب الجؼاء مع الخؼأ الظي اعجىبه اإلاخعاكض  ،وٍؤوٌ الازخصاص اللظائي لللظاء اليامل
في هـغ الجزاع  ،والاججاه الؿائض في ؿغوؿا أن اللاض ي ال ًمىىه بؿؽ عكابخه بئلؼاء كغاع الجؼاء بل ًبدث ؿلؽ إن وان
الجؼاء مً قأهه أن ًغجب للملاوٌ الخم في الخعىٍع مً عضمه  ،أما في مصغ ؿاللظاء طهب لجىاػ الؼاء كغاع سخب
العمل مً اإلالاوٌ باعخباعه مً كبُل اللغاعاث اإلاىـصلت ولِـ اإلاخصلت.2
ثانيا :الششاء على حساب املىسد:
هى الجؼاء الظي ًخم جىكُعه في علىص الخىعٍض  ،ؿاإلاىعص اإلالصغ في خالت عضم جىعٍض ما التزم به أو جم جىعٍض بظاعت
على زالؾ الكغوغ واإلاىاصـاث اإلاخـم عليها في العلض  ،وهظلً في خالت جأزغه عً اإلاضص املخضصة ًيىن كض أزل
بضوام ؾحر اإلاغؿم العام  ،وفي هظه الخالت ًخعحن على ؤلاصاعة اجباع احغاءاث مدضصة كبل جىـُظ الكغاء على خؿاب اإلاخعاكض
اإلالصغ.3
وَعض كغاع الكغاء على خؿاب اإلاىعص في علض الخىعٍض ؤلاصاعي مىا للغاعاث ؤلاصاعٍت ،التي جخسظها ؤلاصاعة جىـُظا لعلض
الخىعٍض إط أهه مً خم اإلاىعص اإلاؿدبعض أوي هاػع ؤلاصاعة أمام اللظاء في مضي صخت كغاع الجؼاء ومؿؤولُت ؤلاصاعة ؿُه ،
وبالخالي ؿئها إلاىاػعت في هظه الخالت خلىكُت جىضعج طمً ازخصاص كاض ي العلض وٍماعؽ اللاض ي عكابخه على كغاع ؤلاصاعة
بخىكُع حؼاء الكغاء على خؿاب اإلاىعص ،واللاض ي ؤلاصاعي ال ًملً ؾلؼت إلؼاء الخضبحر الجؼائي ا لصاصع عً ؤلاصاعة في
مىاحهت اإلاىعص ،مهما واهذ أوحه عضم اإلاكغوعُت ،ولىً ٌؿخؼُع ؿلؽ اللظاء بالخعىٍع متى جىاؿغث قغوػه. 4
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 2خىُم عبض الغخُم دمحم هاصىؾ ومً معه  ،سخب العمل والخىـُظ على خؿاب اإلاخعاكض في علىص ألاقؼاٌ العامت  ،املجلت الضولُت لللاهىن والضعاؾاث ،
املجلض  ، 02العضص  ، 02بخاعٍش  ،2020/11/02ص ص .21-20
جىص اإلااصة  35ؿلغة  01و  02مً اللغاع اإلاؤعر في  16عحب  1348هـ اإلاىاؿم لـ  21هىؿمبر  1963اإلاخظمً اإلاصاصكت على صؿتر الكغوغ الاصاعٍت العامت
اإلاؼبلت على صـلاث ألاقؼاٌ العامت بىػاعة ججضًض البىاء وألاقؼاٌ العمىمُت والىلل "  -1إطا لم ًخلُض اإلالاوٌ بكغوغ الصـلت أو بأوامغ اإلاصلخت التي
ًخللاها مً مهىضؽ الضائغة أو اإلاهىضؽ اإلاعماعي ٌ ،عمض اإلاهىضؽ الغئِـ إلى إهظاعه بلؼوم الخلُض بخلً الكغوغ وألاوامغ في أحل ًدضص بملغع ًجغي ابالػه
له بمىحب أمغ اإلاصلخت  -2 .وهظا ألاحل باؾخثىاء خالت الاؾخعجاٌ ،ال ًجىػ أن ًلل عً عكغة أًام ابخضاء مً جبلُؽ ؤلاهظاع ".
3طهىن ًىوـ ؾلُمان العباصي  ،مـاهغ الؿلؼت العامت في إجهاء العلض ؤلاصاعي ( ،ص-غ) ،صاع الىخب اللاهىهُت وصاع قخاث لليكغ والبرمجُاث ،مصغ
وؤلاماعاث  ،مصغ  ،.2015 ،ص .191
 4عبض الىافي عبض الجباع ومً معــه  ،عكابت اللظاء ؤلاصاعي على كغاع ؤلاصاعة جىكُع الجؼاء في الصـلاث العمىمُت  ،مجلت اللاهىن والعلىم الؿُاؾُت  ،العضص
 ، 07الجؼائغ  ،حاهـي  ، 2018ص .256
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خاجمــت :
ٌعخبر اللظاء ؤلاصاعي هى اللظاء املخخص في اإلاىاػعاث التي جغؿع مً ػغؾ اإلاخعامل الاكخصاصي بكأن الجؼاءاث
ؤلاصاعٍت اإلاىكعت علُه مً اإلاصلخت ؤلاصاعٍت اإلاخعاكضة في أزىاء جىـُظ الصـلت العمىمُت  ،وَعخبر مً الظماهاث التي جدمي
اإلاخعامل الاكخصاصي مً ؾىء اؾخعماٌ هظه الجؼاءاث وعضم مكغوعُتها .
ومً زالٌ ما ؾبم جم الخىصل لىخائج وجىصُاث ًمىً عغطها ؿُما ًلي :
 النخائ ــج : -1اججاه اللظاء ؤلاصاعي الجؼائغي العخباع اللغاعاث التي جخظمً حؼاءاث إصاعٍت في جىـُظ الصـلت العمىمُت
كغاعاث مخصلت بالعلض وبالخالي ًؤوٌ ؿيها الازخصاص للاض ي العلض ولِـ للاض ي ؤلالؼاء.
 -2ال ًملً اللاض ي ؤلاصاعي الجؼائغي في هـغ اإلاىاػعاث التي جغؿع الُه مً اإلاخعامل الاكخصاصي  ،والتي ًساصم ؿيها
كغاع الجؼاء إال الخىم بخعىٍع الظغع الىاجج عً عضم مكغوعُت كغاع الجؼاء أو حعضًل اللغاع ؿلؽ .
 -3عضم مىذ اللاض ي ؤلاصاعي ؾلؼت إلؼاء اللغاعاث اإلاخظمىت الجؼاء ؤلاصاعي في خاٌ زبىث عضم مكغوعُخه  ،وهظا
جىغَؿا إلابضأ الـصل بحن الؿلؼاث ،ومغاعاة لؿلؼت ؤلاصاعة في الصـلت العمىمُت العجباػها باإلاغؿم العام واإلاصلخت
العامت.
 الخىصياث:ً -1جب على اإلاصلخت اإلاخعاكضة في الجؼائغ حؿبِب كغاعاتها التي جخظمً جىكُع الجؼاء على اإلاخعاكض ،وهظا مً أحل
حؿهُل الغكابت اللظائُت عليها.
 -2خصغ املخالـاث التي ًغجىبها اإلاخعاكض مع ؤلاصاعة مً أحل حؿهُل ؾلؼت ؤلاصاعة في ؿغض الجؼاء .
 -3العمل على طبؽ ؾلؼاث ؤلاصاعة في جىكُع الجؼاء على اإلاخعاكض معها مً أحل جىؿحر أهثر خماًت له ،وحصجُعا
للمخعاملحن الاكخصاصًحن على اإلاكاعهت بـعالُت في الصـلاث العمىمُت بضٌ الهغوب منها.

قائمت املصادسواملشاجع:
أول -قائمت املصادس:
 اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  247-15اإلاؤعر في  02طي الدجت  1436هـ اإلاىاؿم لـ  16ؾبخمبر  2015اإلاخظمً جىـُمالصـلاث العمىمُت وجـىٍظاث اإلاغؿم العام
 اللغاع اإلاؤعر في  16عحب  1348هـ اإلاىاؿم لـ  21هىؿمبر  1963اإلاخظمً اإلاصاصكت على صؿتر الكغوغ الاصاعٍتالعامت اإلاؼبلت على صـلاث ألاقؼاٌ العامت بىػاعة ججضًض البىاء وألاقؼاٌ العمىمُت والىلل .
ثانيا -قائمت املشاجع:
 الكخب: -1عماع عىابضي ،هـغٍت اإلاؿؤولُت ؤلاصاعٍت  ،الؼبعت الثاهُت ،صًىان اإلاؼبىعاث الجامعُت ،الجؼائغ.2004،
 -2ؾلُمان الؼماوي  ،ألاؾـ العامت للعلىص ؤلاصاعٍت ،الؼبعت الؿاصؾت ،صاع الـىغ العغبي ،
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اللاهغة ،مصغ.2005 ،
 -3هىاؾ هىعان ،اللاهىن ؤلاصاعي( الىخاب الثاوي)  ،الؼبعت ألاولى ،صاع الثلاؿت لليكغ والخىػَع،
ألاعصن.2007 ،
 -4هىاؾ هىعان ،اللظاء ؤلاصاعي ،الؼبعت ألاولى ،صاع الثلاؿت لليكغ والخىػَع ،عمان ،ألاعصن.2009 ،
 -5عبض العؼٍؼ عبض اإلاىعم زلُـت ،ألاؾـ العامت لللغاعاث ؤلاصاعٍت( ،ص-غ) ،صاع الـىغ الجامعي ،الاؾىىضعٍت
 ،مصغ.2008،
 -6لخؿحن بً الكُش أر ملىٍا  ،اإلاىخلى في كظاء مجلـ الضولى ،الجؼء الثاوي ،الؼبعت الثالثتـ،صاع هىمه،
الجؼائغ.2008 ،
 -7عقا دمحم حعـغ الهاقمي ،الغكابت اللظائُت على ؾلؼت ؤلاصاعة في ؿغض الجؼاءاث على اإلاخعاكض معها (صعاؾت
ملاعهت )  ،الؼبعت ألاولى  ،ميكىعاث الخلبي الخلىكُت  ،بحروث  ،لبىان .2010 ،
 -8طهىن ًىوـ ؾلُمان العباصي  ،مـاهغ الؿلؼت العامت في إجهاء العلض ؤلاصاعي ( ،ص-غ) ،صاع الىخب اللاهىهُت
وصاع قخاث لليكغ والبرمجُاث ،مصغ وؤلاماعاث  ،مصغ .2015 ،
 -9زلىفي عقُض وؾاٌـ حماٌ ،احتهاصاث أؾاؾُت في اللظاء ؤلاصاعي،الؼبعت ألاولى  ،ميكىعاث ولًُ،
الجؼائغ.2015 ،
 ألاطشوحاث: -1مباعوي بغاهُم  ،الغكابت اللظائُت على أعماٌ ؤلاصاعة في اللاهىن الجؼائغي (صعاؾت ملاعهت) ،أػغوخت
صهخىعاه ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت  ،حامعت جحزي وػو،الجؼائغ.2017 ،
 -2ملُىت أؾماء بً صؼحر ،ػغامت الخأزحر في الصـلاث العمىمُت ،أػغوخت صهخىعاه  ،ولُت الخلىق
والعلىم الؿُاؾُت،ؿغع الخجغٍم في الصـلاث العمىمُت ،حامعت ؾُضي بلعباؽ ،الجؼائغ.2019 ،
 -3هىٍغي ؾامُت  ،الغكابت اللظائُت على الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة  ،عؾالت ماحؿخحر  ،ولُت الخلىق
والعلىم الؿُاؾُت ،كؿم الخلىق ،حامعت ام البىاقي.2013 ،
 -4هضاء دمحم أمحن أبى الهىي ،مؿؤولُت ؤلاصاعة بالخعىٍع عً اللغاعاث ؤلاصاعٍت ػحر اإلاكغوعت ،عؾالت
ماحؿخحر  ،ولُت الخلىق  ،جسصص اللاهىن العام ،حامعت الكغق ألاوؾؽ .2010 ،
 -5دمحم عبض اليامل دمحم عمغ ،الغكابت اللظائُت على اللغاعاث ؤلاصاعٍت (صعاؾت ملاعهت) ،عؾالت
ماحؿخحر ،ولُت الضعاؾاث العلُا ،كؿم اللاهىن ،حامعت الىُلحن ،الؿىصان.2019 ،
 املجالث القضائيت والعلميت : -1مجلت مجلـ الضولت  ،العضص .2017 ،15
 -2خابي ؿخُدت ،ؿسخ صـلاث اهجاػ ألاقؼاٌ العمىمُت  ،مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخصاصًت،
العضص  ، 09ؾبخمبر .2015
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 -3الخحر بىطُاؾ  ،خضوص عكابت اللاض ي ؤلاصاعي على الؿلؼت الخلضًغٍت لإلصاعة  ،مجلت الاحتهاص اللظائي ،العضص
 ،15ؾبخمبر  ،2017الجؼائغ.
 -4عبض اإلاالً بىؿلجت  ،الىـام اللاهىوي للخعىٍع في العلىص ؤلاصاعٍت كغاءة في جىـُم الصـلاث العمىمُت
وجـىٍظاث اإلاغؿم العام عكم  ،247-15صؿاجغ الؿُاؾت واللاهىن ،العضص  ، 17حىان .2017
 -5خؿام ؿُصل  ،عكابت اللظاء ؤلاصاعي على كغاع ؤلاصاعة بالـسخ الجؼائي للعلض ؤلاصاعي (صعاؾت ملاعهت)،مجلت
حامعت البعث ،املجلض  ،39العضص  ،77ؾىعٍا.2017 ،
 -6عبض الىافي عبض الجباع ،عكابت اللظاء ؤلاصاعي في كغاع ؤلاصاعة جىكُع الجؼاء في علىص الصـلاث العمىمُت ،مجلت
اللاهىن والعلىم الؿُاؾُت ،العضص  ،07حاهـي .2018
 -7أؾامت حـالي  ،هؼاق الغكابت اللظائُت على جصغؿاث ؤلاصاعة ،مجلت الاحتهاص اللظائي ،العضص  ،16ماعؽ ،2018
الجؼائغ.
 -8دمحم الصاصق كابس ي  ،ؾلؼت اإلاصلخت اإلاخعاكضة في الـسخ الجؼائي للصـلت العمىمُت  ،مجلت العلىم
الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت  ،العضص  ،16الجؼائغ .2018 ،
 -9صىؿُت عباص ،ألاؾاؽ اللاهىوي لجؼاء ػغامت الخأزحر في صـلت ألاقؼاٌ العامت وأزغها على امخُاػاث الؿلؼت
العامت في الدكغَع الجؼائغي ،مجلت الخلُلت  ،املجلض  ،17العضص  ،3الجؼائغ .2018 ،
 -10خىُم عبض الغخُم دمحم هاصىؾ ومً معه  ،سخب العمل والخىـُظ على خؿاب اإلاخعاكض في علىص ألاقؼاٌ العامت
 ،املجلت الضولُت لللاهىن والضعاؾاث  ،املجلض  ، 02العضص  ، 02بخاعٍش .2020/11/02
 -10بً خـاؾ ؾالم ومً معه ،مغاخل جـىق ؤلاصاعة في مغخلت جىـُظ الصـلت العمىمُت في ؿل اإلاغؾىم الغئاس ي -15
 ، 247مجلت الخلىق والعلىم ؤلاوؿاهُت  ،املجلض  ،14العضص .2021 ،02
-11زظغي خمؼة ،الغكابت اللظائُت على الصـلاث العمىمُت في الجؼائغ ،مجلت الـىغ ،العضص  ،13الجؼائغ.

-

املى اقع الالكترونيت:
1- https://www.droitetentreprise.com
2- http://altaakhipress.com

 املشاجع باللغت الفشنسيت:1- Emmanuelle Gillet-Lorenzi Seydou Traoré, Droit administratif des biens, Les éditions
duC.N.F.P.T, Paris, France, 1ère édition, 2007.
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الالتزاماث الذوليت والذاخليت إلعمال الخق في الغذاء في القزن إلافزيقي
 دراست خالتي الصومال و إثيوبيا-International and Domestic Obligations to implement the Right to Food in the Horn of
Africa
- Case studies of Somalia and Ethiopia -
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ملخص:
ٌعض الخم في الؼظاء خم أؾاس ي مً خلىق ؤلاوؿان التي جمحزها زانُت العاإلاُت وعضم كابلُت الخجؼبت أو الخمُحز في
الخمخع بها للجمُع ،إال أهه هىان مً الضوٌ التي ٌعاوي قعبها مً عضم إعماٌ الخم في الؼظاء وعضم كضعتهم على الخمخع به،
ومنها صوٌ اللغن ؤلافغٍلي و زانت منها إزُىبُا و الهىماٌ ،ولظلً العضًض مً ألاؾباب ،وعلى طلً َغخذ إقيالُت
إمياهُت إكامت اإلاؿؤولُت الضولُت عليها أمام املخاهم الضولُت مً عضمه ،ولىً لؤلوياع التي حعِكها جلً الضوٌ ًخعظع على
جلً الكعىب عفع الكياوي لعضم إعماٌ خلهم ؾىاء على مؿخىي اللًاء الىَني أو الضولي ،و هى ما مىع جدلم الخمخع
اليامل بالخم في الؼظاء وجغن جلً الكعىب حعِل خالت املجاعاث والاهتهاواث اإلاخعضصة لخلىكهم ؤلاوؿاهُت.
الكلماث املفتاخيت  :الخم في الؼظاء؛ اللغن ؤلافغٍلي ؛إعماٌ الخم؛ الالتزام؛ الاهتهان.
Abstract:
The right to food is a basic human right that is distinguished by its universality and
indivisibility or discrimination in its enjoyment by all. However, there are countries whose
people suffer from the lack of realization of the right to food and their inability to enjoy it,
including the countries of the Horn of Africa, especially among them Ethiopia and Somalia,
for many reasons, and accordingly raised the problem of whether or not to establish
international responsibility on them before international courts. Preventing the full enjoyment
of the right to food and leaving these peoples to live in a state of famine and multiple
violations of their human rights.
;Keywords : The Right To Food; Realization Of The Right; The Horn Of Africa
Obligation; Violation.
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االلتشامات الدولية والداخلية إلعمال احلق يف الغذاء يف القزن اإلفزيقي -دراسة حالتي الصىمال وإثيىبيا/-ــــــــــــــ

سبريي وهيبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ /صاش لشهب اجلاسية

مقذمت:
حعاوي أػلب الضوٌ ؤلافغٍلُت مً جدضي عضم اللضعة على إعماٌ الخم في الؼظاء لكعىبها وفي ملضمتها صوٌ اللغن
ؤلافغٍلي ،فعلى الغػم مً أن ول مً اللاهىن الضولي والضازلي ًىو على أن جلتزم جلً الضوٌ بئعماٌ الخم في الؼظاء عبر
جًمحن طلً الخم في العضًض مً الىهىم اللاهىهُت ،لىً الاعتراف اللاهىوي ال ٌعىؿه واكع جلً الضوٌ الظي ًشبذ
عىـ طلً خُث حعاوي قعىبها مً اهتهاواث مخعضصة ومخىغعة لخلهم في الؼظاء ؾىاء في ػمً الؿلم أو الخغب.
وجغحع جلً الضوٌ الؿبب إلى عىامل زاعحت عً إعاصتها جخمشل في اليىاعر الُبُعُت وشر اإلاىاعص اإلاالُت
والخغوب....الخ في خحن أنها ملؼمت على الخعامل مع جلً الٓغوف ومىاحهتها للخمىً مً جىفحر الؼظاء لكعبها ،لىنها جخملو
مً اإلاؿؤولُت وجخسلى عً التزاماتها الضولُت و ال جلجأ إلى البدث عً خلىٌ مؿخضامت لئلقياٌ وإهما جىخفي بخلبل
اإلاؿاعضاث الؼظابُت التي جلضم لها و التي لها في الىشحر مً ألاخُان ألازغ العىس ي على خم الكعىب في الؼظاء زانت في ول
مً صولت الهىماٌ و إزُىبُا.
أهمُت اإلاىيىع :جىمً أهمُت الضعاؾت في أنها جىضر الخاالث التي ًىعضم فيها الخم في الؼظاء لكعىب صولت إزُىبُا
والهىماٌ بالخعغف على أؾبابها والىكىف عىضها وجدلُل الاهتهاواث التي ًخعغى لها طلً الخم ،والبدث إن واهذ هىان
مؿاءلت عً ألايغاع التي جغجبها جلً الاهتهاواث على اإلاؿخىي الضولي هما هي على اإلاؿخىي الضازلي.
إلاشكاليت  :و لخدلُل طلً هُغح ؤلاقيالُت الخالُت:
إلى أي مضي عملذ صوٌ اللغن ؤلافغٍلي و زانت إزُىبُا والهىماٌ بااللتزاماث الضولُت و الضازلُت إلعماٌ الخم في
الؼظاء؟
مىهج الضعاؾت :جم إجباع اإلاىهج الخدلُلي وطلً ألهه اإلاىهج الظي ًمىً مً زالله جىيُذ ألاؾباب وجدلُلها
والىكىف عىض الاهتهاواث بالضعاؾت والىلاف.
ؾخيىن الضعاؾت ملؿمت وفم املخاوع الخالُت:
املخورألاول:إلتزاماث إعمال الخق في الغذاء في إثيوبيا و الصومال.
أوال :الالتزاماث اللاهىهُت الضولُت والضازلُت إلعماٌ الخم في الؼظاء في اللغن ؤلافغٍلي.
ثاهيا :الالتزاماث اإلاؤؾؿاجُت والؿُاؾُت إلعماٌ الخم في الؼظاء في إزُىبُا والهىماٌ:
املخور الثاوي:جدذًاث إعمال الخق في الغذاء على املستوى الو اقعي و حجج التملص من املسؤوليت في إثيوبيا
والصومال:
أوال :جدضًاث إعماٌ الخم في الؼظاء في إزُىبُا و الهىماٌ على اإلاؿخىي الىاكعي.
ثاهيا  :حجج الخملو مً اإلاؿؤولُت إلعماٌ الخم في الؼظاء في إزُىبُا و الهىماٌ.
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املخورألاول :إلتزاماث إعمال الخق في الغذاء في إثيوبيا و الصومال:
إن إعماٌ الخم في الؼظاء ال ًجب أن ٌعخمض على اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت فلِ وأن ًسًع للخللباث اإلاىازُت
والٓغوف الاكخهاصًت أو الؿُاؾُت ،بل ًجب أن جدىمه إلتزاماث جفغى على الضوٌ على اإلاؿخىي الضازلي و الضولي ختى
ًخمخع الجمُع بدم في ػظاء وافي و مأمىن ونحي ومؿخضام لؤلحُاٌ اإلالبلت ،و جلً الالتزاماث الضازلُت والضولُت جخعضي
مجغص الىو على الخم في اللىاهحن الضازلُت والخهضًم على الاجفاكُاث الضولُت إلى الخُبُم الفعلي على اإلاؿخىي الىاكعي
ويمان ونىٌ حمُع ألافغاص إلى خلهم ،وهى ما ؾِخم جىيُده في هظا املخىع.

أوال :الالتزاماث القاهوهيت الذوليت والذاخليت إلعمال الخق في الغذاء في القزن إلافزيقي:
إن الىو على الخم في الؼظاء في أػلب حكغَعاث صوٌ العالم ومنها الضوٌ ؤلافغٍلُت لم ٌعض ًمشل إقيالُت باليؿبت
ألصخاب طلً الخم ؾىاء بالىو الهغٍذ أو الًمني ،إهما ؤلاقياٌ ًىمً في الىاكع اإلاعاف باليؿبت لهم في عضم اللضعة
على الخمىً مً طلً الخم ،ولظلً العضًض مً ألاؾباب أهمها عضم إًفاء الضوٌ و زانت الضوٌ ؤلافغٍلُت وهسو بالظهغ
ول مً إزُىبُا والهىماٌ بااللتزاماث الضولُت الىاحبت عليها مً كبل اللاهىن الضولي واللىاهحن الضازلُت ما ٌؿخلؼم إكامت
اإلاؿؤولُت الضولُت عليها.
 -1الالتزام القاهووي الذولي إلعمال الخق في الغذاء في كل من إثيوبيا والصومال ( التصذًق على املعاهذاث
الذوليت):
مً أهم الالتزاماث الضولُت إلعماٌ الخم في الؼظاء هى الالتزام اللاهىوي الضولي بالخهضًم على اإلاعاهضاث الضولُت،
خُث ٌعض هظا الالتزام مً أهم الًماهاث لخماًت وإعماٌ الخم في الؼظاء عبر مسخلف صوٌ العالم ،لىً عػم أهه يماهت
مهمت على اإلاؿخىي الضولي إال أن اإلاعاهضة جبلى ػحر ملؼمت للضولت إلى أن جأزظ كىة كاهىنها الضازلي ،ليىن اإلاعاهضاث
الضولُت واللاهىن الضولي هيل ًفخلغ إللؼامُت الخىفُظ بؿبب اوعضام ؾلُت علُا فىق الضوٌ ججبرها على جىفُظ ما هو
علُه طلً اللاهىن إال بعض اجساطه هلاهىن صازلي ،فئزُىبُا مشال نضكذ على العهض الضولي الخام بالخلىق الاكخهاصًت،
الاحخماعُت والشلافُت الظي ًدمي الخم في الؼظاء في هو اإلااصة ، 11وكض نضكذ ً
أًًا على حمُع اإلاعاهضاث الضولُت
الغبِؿُت ألازغي طاث الهلت بالخم في الؼظاء ،بما في طلً العهض الضولي الخام بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت ( ،)1اجفاكُت
().3.

خلىق الُفل(  )2واجفاكُت اللًاء على حمُع أقياٌ الخمُحز يض اإلاغأة
ً
هما التزمذ إزُىبُا أًًا باللاهىن ؤلاوؿاوي الضولي  ،بعض أن نضكذ على اجفاكُت حىُف اإلاؤعزت في  12أوث 1949
والبروجىوىالث ؤلايافُت اإلالخلت بها لعام  .1977وعلى الهعُض ؤلاكلُمي جلتزم الخيىمت بالخم في الؼظاء مً زالٌ اإلاُشاق
ألافغٍلي لخلىق ؤلاوؿان والكعىب الظي جًمً الىو على الخم في اإلااصجحن (اإلااصجان  16و  ،)60وهظا ٌعني أهه بمىحب
( ) 1العهض الضولي للخلىق اإلاضهُت الى الؿُاؾُت ،اإلااصة  ،6اعخمض وعغى للخىكُع والخهضًم والاهًمام بمىحب كغاع الجمعُت العامت
لؤلمم اإلاخدضة  2200ألف (ص )21-اإلاؤعر في صٌؿمبر ،1966جاعٍش بضء الىفاط :ماعؽ . 1976
( )2اجفاكُت خلىق الُفل ،اإلااصة  ، 27 ،24اعخمضث وعغيذ للخىكُع والخهضًم والاهًمام بمىحب كغاع الجمعُت العامت  25/44اإلاؤعر في 20هىفمبر
 ، 1989جاعٍش بضء الىفاط 2 :أًلىٌ/ؾبخمبر . 1990
() 3اجفاكُت اللًاء على ول أقياٌ الخمُحز يض اإلاغأة ،اإلاىاص . 14 ،12
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الالتزاماث اللاهىهُت الضولُت وؤلاكلُمُت للخم في الؼظاء فئن خيىمت إزُىبُا ملؼمت باخترام وخماًت وإعماٌ الخم في الؼظاء
صون أي جمُحز )1(،و حعخبر الخماًت اإلاىهىم عليها في العهض الضولي الخام بالخلىق الاكخهاصًت والاحخماعُت والشلافُت و
في اإلاُشاق ألافغٍلي وباقي الىهىم الضولُت التي ناصكذ عليها الضولت هي يماهاث معُاعٍت مهمت في ؤلاَاع اللاهىوي
ؤلازُىبي ،باإليافت إلى طلً فئهه ًجب جفؿحر الخلىق ألاؾاؾُت اإلاىهىم عليها في الضؾخىع ؤلازُىبي بُغٍلت جخىافم مع
مباصا الهيىن الضولُت التي اعخمضتها إزُىبُا)2(،خُث أن الضؾخىع ؤلازُىبي ،هما ؾجري الخلا ،كض هو على العضًض مً
خلىق ؤلاوؿان ألازغي التي ًمىً أن جخًمً الخم في الؼظاء والخم في الخُاة ،الخم في الصخت .....الخ وهي خلىق عاإلاُت
اعخمضتها مسخلف الهيىن الضولُت لخلىق ؤلاوؿان ،هظه الخلىق ًجب أن جفؿغ لهالر خماًت الخم في الؼظاء وأنها
ػحر مىفهلت عىه.
أما باليؿبت للهىماٌ فهي صولت مىكعت على عضص مً الهيىن الضولُت لخلىق ؤلاوؿان ،فلض وكـعذ على اجفاكُت
خلىق الُفل في ماي  2002وبغوجىوىلها الازخُـاعي اإلاخعلـم بئقـغان ألاَفاٌ في الجزاعاث اإلاؿلخت في ؾبخمبر  ،2005وهي
صولت َغف في اجفاكُاث حىُف اإلاؤعزت  12أوث  ،1949هما أنها ملؼمت بلىاعض اللاهىن ؤلاوؿاوي الضولي الؿاعٍت على
الجزاعاث اإلاؿلخت ػحر الضولُت( ،)3ولىً عػم طلً عاوى الكعب الهىمالي مً العضًض مً الجزعاث التي وان لها ألازغ الىبحر
على اإلاؿاؽ بالخم في الؼظاء ،خُث حؿببذ جلً الجزاعاث في إخضار اهتهاواث مسخلفت لظلً الخم والتي منها إجالف
ألاعاض ي الؼعاعُت التي ٌعخمض عليها أػلب الؿيان في الخهىٌ على مىاعص عِكهم ،حكغٍض الؿيان

و حعلهم ٌعاهىن مً

املجاعاث ،مىع ونىٌ اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت إلى اإلاخًغعًٍ مً جلً الجزاعاث والتي جأحي مً العضًض مً صوٌ
العالم ،وعغكلت عمل الهُئاث الضولُت اإلايلفت بمؿاعضة أولئً اإلاخًغعًٍ أو الخدلُم في أؾباب جلً الاهتهاواث وػحرها مً
العغاكُل التي ًمىً جىكُع اإلاؿؤولُت الضولُت لؿببها.
والهىماٌ أًًا صولت عًى في العهض الضولي للخلىق الاكخهاصًت ،الاحخماعُت والشلافُت ،مىظ ؾىت  )4(،1990هظا
العهض الظي هو بكيل نغٍذ على يغوعة خماًت الضوٌ ألاَغاف للخم في الؼظاء مً زالٌ اإلااصة  11مىه ،ولىً لم ًىحض
الىو الهغٍذ في اللىاهحن الضازلُت الهىمالُت على طلً الخم بل اهخفذ بالىو الًمني ،وختى جلً الخماًت الًمىُت
لم جىً وافُت إلعماٌ طلً الخم ليامل الكعب الهىمالي فهى ٌعاوي املجاعاث وؾىء الخؼظًت وعضم إعماٌ خله في
الؼظاء على هُاق واؾع.
 -2الالتزام القاهووي الذاخلي إلعمال الخق في الغذاء في كل من الصومال و إثيوبيا:
مً أهم الالتزاماث اللاهىهُت الضازلُت التي مً زاللها ًمىً إعماٌ الخم في الؼظاء وٍخمىً أصخاب الخم مً
اإلاُالبت به وبالخالي الخمىً مىه هى الالتزام بضؾترة الخم في الؼظاء والتي حعني الىو على الخم في الضؾخىع باعخباعه خلا
)1 (Jean

Ziegler, Christophe Golay, Claire Mahon and Sally-Anne Way, The Fight for the Right to Food,
Palgrave Macmillan, First published, Great Britain, 2011, p 199
)2 (Samrawit Getaneh Damtew, Land-grabbing and the right to adequate food in Ethiopia, African Human
Rights Law Journal, volume 19,n 1 ,2019 Published by Pretoria University Law Press (PULP), p 231
https://www.ahrlj.up.ac.za/images/ahrlj/2019/volume_1/Chapter%20Damtew%201_2019.pdf

( )3مىٓمت الخؼظًت و الؼعاعت ،الخق في الغذاء خول العالمwww.fao.org،
() 4مىٓمت الخؼظًت و الؼعاعت ،الخق في الغذاء خول العالم.
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أؾاؾُا مً خلىق ؤلاوؿان التي ال ًمىً الاؾخؼىاء عنها وهي جأؾِـ يماهت صازل الىزُلت الضؾخىعٍت ،يماهت جلُض
ؾلىن و مماعؾاث ول الفاعلحن على اإلاؿخىي الضازلي مً الخعغى للخم باعخباع أن الضؾخىع هى الىزُلت التي جىضعج
يمً كمت الهغم اللاهىوي صازل الضولت.

() 1

وللضؾترة هىعان ،الهغٍدت وحعني الىو بهغاخت على الخم في الضؾخىع ،والًمىُت و هي جًمحن الخم يمً
خلىق إوؿان أزغي هخًمحن الخم في الؼظاء يمً الخم في الخُاة ،أو بالىو على خلىق إوؿان جسضم الخم في
()2

الؼظاء.

وكض اعخمضث إزُىبُا الضؾترة الًمىُت للخم في الؼظاء بالىو الًمني على الخم في الضؾخىع مً زالٌ الاعتراف
بالخلىق الاكخهاصًت ،الاحخماعُت والشلافُت ألازغي بما فيها خم اإلاؼاععحن والغعاة في الخهىٌ على ؾعغ عاصٌ
إلاىخجاتهم ،والخم في الىنىٌ اإلادؿاوي إلى الخضماث الاحخماعُت اإلامىلت مً الخيىمت ،والتزام الضولت بخسهُو اإلاىاعص
لخلضًم الخضماث الاحخماعُت (اإلااصة  .)41هما ٌعترف بالخم في الخُاة في(اإلاىاص  14و  15و  ، )36واإلاؿاواة أمام اللاهىن
(اإلااصة  ،)25والخغٍت الىلابُت (اإلااصة  ، )31والخلىق اإلادؿاوٍت للمغأة والغحل (اإلااصة  )35والخم في الىنىٌ إلى العضالت
(اإلااصة ) 3(،)37و أهضث اإلااصة  43على أن الهضف ألاؾاس ي مً أوكُت الخىمُت هى حعؼٍؼ كضعة اإلاىاَىحن على جلبُت
اخخُاحاتهم ألاؾاؾُت )4(،وحعخبر اإلاىاص الؼظابُت مً أهم جلً الخاحاث الًغوعٍت لئلوؿان.
هما أن الخم في الؼظاء اإلاىهىم علُه في اللاهىن الضولي هى أًًا حؼء مً اللاهىن ؤلازُىبي الضازلي وٍفهم طلً
مً زالٌ الخبني والخفؿحر إلاىاص الضؾخىع ؤلازُىبي ،فىفلا للماصة  9فلغة (" ، )4حمُع الاجفاكاث الضولُت التي نضكذ عليها
إزُىبُا هي حؼء ال ًخجؼأ مً كاهىن ألاعى ،و ً
وفلا للماصة  13فلغة (ً" ، )2جب جفؿحر خلىق ؤلاوؿان بُغٍلت جخىافم مع
مباصا ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوؿان  ،والعهضًً الضولُحن الخانحن بدلىق ؤلاوؿان والهيىن الضولُت التي اعخمضتها
إزُىبُا " ،هما ًمىً جفؿحر الخم في الخُاة على هُاق واؾع لِكمل الخم في الؼظاء  )5(.أي أن الضؾخىع ؤلازُىبي كض أصعج
اللىاهحن الضولُت اإلاخًمىت للخم في الؼظاء يمً كاهىنها الضازلي ختى ًخمىً ألافغاص مً اإلاُالبت به أمام اللًاء
الضازلي.
باليؿبت لضولت الهىماٌ أًًا لم ًىو صؾخىع الجمهىعٍت الفضعالُت الهىمالُت على الخماًت اإلاباقغة وعلى يمان
الخم في الؼظاء و إهما واهذ الخماًت الًمىُت فلِ ،وطلً عػم أن الهىماٌ آلان عًى في العهض الضولي للخلىق
الاكخهاصًت ،الاحخماعُت الشلافُت إال أنها أبلذ على الخماًت الًمىُت مً زالٌ اإلااصة  34مً الضؾخىع التي جىو على
خماًت الضولت لخلىق ؤلاوؿان ومنها بالُبع الخم في الؼظاء باعخباعه خم مً خلىق ؤلاوؿان بدؿب ؤلاعالهاث
() 1دمحم اإلاِؿاوي ،خقوق إلاوسان و الخزياث العامت –بين القاهون الذولي و التشزيعاث املخليت (صون صاع اليكغ) ،اإلاؼغب ،2016 ،م 218
)2(Lidija

Knuth and Margret Vidar, Constitutional and Legal Protection of the Right to Food around the
تم االطالع في World, FOOD And Agriculture Organization Of The United Nations Rome, 2010, p 9 www.fao.org
2021/02/02
)3( Constitution Of The Federal Democratic Republic Of Ethiopia, 1994.
)4( Article 43 The Right to Development 4:The basic aim of development activities shall be to enhance the
capacity of citizens for development and to meet their basic needs
Constitution Of The Federal Democratic Republic Of Ethiopia, adopted on 8 December 1994 20/02/2020
)5 (Constitution Of The Federal Democratic Republic Of Ethiopia, 1994 article 13
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والاجفاكُاث الضولُت أهمها ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوؿان لؿىت  1948و العهض الضولي للخلىق الاكخهاصًت ،الاحخماعُت
و الشلافُت لؿىت  ،1966خُث جم الىو في الفهل الشاوي مً الباب الشاوي -الخلىق ألاؾاؾُت وواحباث اإلاىاًَ -مً
الضؾخىع اإلاهاصق علُه ؾىت  2012في اإلااصة  13على أن ليل فغص الخم في الخُاة وجم اعخباع الخم في الؼظاء مً خلىق
الخُاة ،أي جًمحن الخم في الؼظاء يمً الخم ألاؾاس ي العام وهى الخم في الخُاة ،هما هو في اإلااصة  27مىه على بعٌ
)1(.

الخلىق الاكخهاصًت و الاحخماعُت منها الخم في اإلااء للكغب و الخم في الصخت وفي الغعاًت الاحخماعُت

لىً عػم طلً ًبلى الىو الًمني هىا ػحر وافي للخمىً مً الخم في الؼظاء وكضعة ألافغاص على إلؼام الضولت بًغوعة
إعماله للجمُع ،ألن إعُاء الخم اللُمت الضؾخىعٍت ًمىً مً الخىم على أي كاهىن مسالف للضؾخىع بعضم صؾخىعٍخه مً
املخىمت الضؾخىعٍت أو أًت مدىمت علُا في الضولت ،هما ًمىً ألافغاص مً اإلاُالبت بالخمىحن مىه أمام اللًاء أو اإلاُالبت
بالخض مً اهتهاهه في خالت وكىع طلً أما عضم الىو الهغٍذ فال ًمىً ألافغاص مً ول طلً.
ثاهيا :إلالتزاماث املؤسساجيت والسياسيت إلعمال الخق في الغذاء في إثيوبيا والصومال:
جىحض العضًض مً الؿُاؾاث التي ًمىً لىال الضولخحن إجباعها لخمىحن الكعىب مً خلهم في الؼظاء و طلً زانت
على اإلاؿخىي اإلاؤؾؿاحي الضازلي ،وئجباع بغامج خيىمُت صازلُت جلؼم اإلاؤؾؿاث على ؤلاًفاء بالتزاماتها لخدلُم الخم في
الؼظاء ،و منها أًًا حعل الخم مدال للخلاض ي على اإلاؿخىي الضازلي.
 -1بزامج خكوميت إلعمال الخق في الغذاء:
إن ما حعضه الخيىمت مً بغامج و ؾُاؾُاث إلعماٌ الخم في الؼظاء هى إلتزام ولِـ مجغص عمل جُىعي ،فالىٓام
الؿُاس ي ؤلازُىبي هى هٓام فُضعالي ما ٌعني أن للجمُع مؿؤولُت إعماٌ خلىق ؤلاوؿان ليافت اإلاىاَىحن ،خُث ًجب على
حمُع أحهؼة الضولت على حمُع اإلاؿخىٍاث اخترام وخماًت وإعماٌ الخم في الؼظاء هدم مً جلً الخلىق ،لىً الخيىمت
()2.

الاجداصًت جخدمل اإلاؿؤولُت ألاؾاؾُت عً يمان الخم في الؼظاء ليل إزُىبي

ومً ؾُاؾاث وبغامج الخيىمت ؤلازُىبُت هى الاعخماص على عمل لجان اإلاؿاعضة ،مشل :لجىت الىكاًت مً اليىاعر
والخأهب ؤلازُىبُت التي لها مؿؤولُت يمان عضم معاهاة ؤلازُىبُحن مً املجاعت أزىاء اليىاعر مً زالٌ يمان جىفحر
اإلاؿاعضة الؼظابُت وػحرها مً اإلاؿاعضاث في الىكذ اإلاىاؾب ،لىً اعخماصها فلِ على اإلاؿاعضاث ال ًدلم إعماٌ الخم
في الؼظاء بكيل مؿخضام فاألػمت ػحر اإلاؿبىكت في عام  2003عجلذ باالعتراف بأن اإلاعىهت الؼظابُت لِؿذ الخل وأن
هىان خاحت ملخت للترهحز على معالجت العىامل ألاؾاؾُت لىلو الؼظاء اإلاضمغ بكيل متزاًض في إزُىبُا)3(،وطلً مً زالٌ
معالجت ألاؾباب الجظعٍت الوعضام الخم في الؼظاء و عضم الاجياٌ على ما جدهل علُه الضولت مً مؿاعضاث صولُت و التي
إن ونلذ ال حعمل على جلضًم الخل اإلاؿخضام للمجاعت .

() 1الضؾخىع اإلاؤكذ للجمهىعٍت الفضعالُت الهىمالُت ،جم الخهضًم علُه في  ،2012/08/1ملضٌكى الهىماٌ.
)2 (Jean Ziegler, Christophe Golay, Claire Mahon and Sally-Anne Way, idem, p201
)3 (Jean Ziegler, Christophe Golay, Claire Mahon and Sally-Anne Way, idem, p203
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 -2التقاض ي الذاخلي إلعمال الخق في الغذاء:
إن حعل الخم في الؼظاء أؾاؾا للملاياة ٌعني أهه بئميان ألافغاص الخماؽ اإلاؿاءلت في خالت اهتهان خلهم

وهظه

اإلاؿاءلت حؿمذ بالخأهض مً مضي إًفاء الخيىمت بالتزاماتها الضولُت مً عضمه( ،)1و هظا ٌعض مً أهم ؤلاحغاءاث التي
حؿاهم في إعماٌ الخم في الؼظاء ،خُث ًيىن الخم أؾاؽ للملاياة إطا أمىً إزًاع مىتهىُه للمداهمت أمام هُئت
) 2(.

كًابُت أو قبه كًابُت ،لىً هىان حضٌ خىٌ عضم زًىع الخلىق الاكخهاصًت ،الاحخماعُت و الشلافُت للخلاض ي،

لىً عػم هظا الجضٌ اللابم إال أن الاعتراف بالخم في الؼظاء بدىم إصعاحه في اإلاعاهضاث التي نضكذ عليها الضولخحن
هجؼء ال ًخجؼأ مً اللاهىن الىَني ٌؿلِ الكً املخُِ بالخُبُم اإلاباقغ للهيىن الضولُت في املخاهم املخلُت ،
والضلُل على طلً وحىص كًاًا جم مً زاللها اإلاُالبت بالخم في الؼظاء بكيل ػحر مباقغ أمام اللًاء الىَني ؤلازُىبي
والهىمالي ،واإلاشاٌ على طلً اللغاع الخاعٍدي لكعبت الىلٌ في املخىمت العلُا الاجداصًت ؤلازُىبُت في كًُت صًمِس ي  ،أًً
جم جُبُم اجفاكُت خلىق الُفل بكيل مباقغ ،وطلً لىحىص ؾلُت كًابُت مسخهت وهؼيهت لضيها نالخُت الىٓغ في
)3 (.

اصعاءاث اهتهان الخم وإهفاط حمُع اللىاهحن في إزُىبُا

و على الغػم مً الخم الضؾخىعي في الىنىٌ إلى العضالت للجمُع إال أهه ال ًؼاٌ فلغاء إزُىبُا ًفخلغون إلى ؾبل
ونىٌ وافُت إلى العضالت ً ،
هٓغا العجفاع جيالُف اللجىء إلى املخىمت و الخأزحر الُىٍل في إحغاءاث املخىمت ،وهلو
اإلاؿاعضة اللاهىهُت ،وهلو اإلاعغفت بدلىق ؤلاوؿان ،واإلاىاعص واؾخلاللُت اللًاء....الخ)4( ،هظا ما ٌؿخضعي إعاصة الىٓغ
في الؿُاؾاث واللىاهحن ؤلازُىبُت وحعلها جدمي خلىق ألافغاص و جدلم مُالبهم.

املخور الثاوي :جدذًاث إعمال الخق في الغذاء على املستوى الو اقعي وحجج التملص من املسؤوليت في
إثيوبيا والصومال:
خؿب جلغٍغ مىٓمت الخؼظًت و الؼعاعت  FAOلؿىت  2019ماػاٌ هىان أهثر مً  820ملُىن شخو ٌعاهىن مً
الجىع خىٌ العالم والضوٌ ؤلافغٍلُت ألاهثر وؿبت مً خُث عضص الجُاع الظًً ٌعاهىن مً هلو الخؼظًت) 5(،فلض اعجفع
عضص ألاشخام الظًً ٌعاهىن مً هلو الخؼظًت في إفغٍلُا حىىب الصخغاء إلى  181ملُىن شخو زالٌ عام  2010إلى
 222ملُىن جلغٍبا عام  2016أي بؼٍاصة كضعها  %22.6زالٌ  6ؾىىاث وإلى وؿبت  23.2ؾىت  2017و في إفغٍلُا الكغكُت
()6

أعلى وؿبت ؾىت  ،2017وهي وؿبت مغشخت للؼٍاصة في الؿىىاث اإلالبلت.

( )1جلغٍغ الؿُض حان ػَؼلغ ،اإلالغع الخام اإلاعني بالخم في الؼظاء ،الخقوق الاقتصادًت ،الاجتماعيت و الثقافيت ،الخق في الغذاء ،املجلـ الاكخهاصي و
الاحخماعي ،ألامم اإلاخدضة ،لجىت لخلىق ؤلاوؿان ،الضوعة الشامىت و الخمؿىن ،2002 ،م 12
)2( Food

And Agriculture Organization Of The United Nations, The Right To Food Guidelines Information,
Papers And Case Studies, Rome, 2006, p 90
)3(Samrawit Getaneh Damtew, op, cit , p 232
)4 (Jean Ziegler, Christophe Golay, Claire Mahon and Sally-Anne Way, idem, p 201
)5 (Food and Agriculture Organization of the United Nations, The State Of Food Security And Nutrition In
The World , Safeguarding Against Economic Slowdowns And Downturns, Rome, 2019.www.fao.org
( ) 6منظمة التغذية و الزراعة ،بزنامج األغذية العالمي ،حالة األمن الغذائي و التغذية في العالم  ،بناء القدرة على الصمد في وجه تغيز المناخ من
أجل األمن الغذائي و التغذية ،fao ،روما ،2012 ،ص 4
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في الهىماٌ مشال ًىاحه جلغٍبا  2.6ملُىن شخو مً اوعضام ألامً الؼظاةي الكضًض باإليافت إلى  4.2ملُىن
شخو بداحت إلى اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت ،و طلً بؿبب العضًض مً التهضًضاث البُئُت والخصخغ و الجفاف إيافت إلى
الاهتهاواث التي جماعؾها الضوٌ زانت أوكاث ألاػماث والخغوب التي حعاوي منها اإلاىُلت هشحرا ،ومع اؾخمغاع جضهىع الىيع،
فئهه مً اإلاخىكع أن ًؼصاص ؾىء الخؼظًت ،هما ًخىكع أن ٌعاوي أهثر مً َ 270,000فل مً ؾىء الخؼظًت الخاص الىزُم في
()1

خاٌ لم ًخم ججىب املجاعت.

وجغحع هال الضولخحن ألاؾباب في طلً إلى العضًض مً الخدضًاث والهعىباث الُبُعُت وػحر الُبُعُت التي جىاحهها
إلعماٌ الخم في الؼظاء ،وفي الىكذ هفؿه جخذجج بالىشحر مً الدجج للخملو مً اإلاؿؤولُت و زانت الضولُت منها ،وهظا
ما ؾِخم جىيُده في هظا املخىع.
أوال :جدذًاث إعمال الخق في الغذاء في إثيوبيا والصومال:
جىاحه أػلب صوٌ اللغن ؤلافغٍلي و زانت إزُىبُا والهىماٌ العضًض مً الخدضًاث والهعىباث التي حعُم إعماٌ
خلىق ؤلاوؿان بهفت عامت والخم في الؼظاء بهفت زانت ،و كض جىىعذ جلً الخدضًاث بحن الُبُعُت والاحخماعُت وختى
اإلاؤؾؿاجُت .وعػم ازخالف بحن جلً لخدضًاث بحن صولت إزُىبُا والهىماٌ إال أهه هىان حكابه في ألازغ وهى اوعضام خم
ألافغاص في الؼظاء .ومً جلً الخدضًاث:
 :1جدذًاث إعمال الخق في الغذاء في إثيوبيا:
هىان العضًض مً الخدضًاث والعلباث التي جىاحه الخيىمت ؤلازُىبُت إلعماٌ الخم في الؼظاء و أهمها:
أ-النزوح وفقذان سبل العيش:
أصي الاؾدُالء على ألاعاض ي إلى حكغٍض مئاث آلاالف مً ؾيان الغٍف ،بمً فيهم اإلاؼاععىن والغعاة والؿيان
ألانلُىن في إزُىبُا ،والكاػل الغبِس ي للىاػخحن هى هلو الؼظاء في مىاكعهم الجضًضة ،هظه اإلاىاكع التي هي ً
ػالبا ما
جيىن بعُضة عً مهاصع اإلاُاه والىنىٌ إلى ألاعاض ي الؼعاعُت ػحر مًمىن ،وإطا هؼخذ املجخمعاث التي حعخمض على ألاعى
مً أحل العِل فُجب أن جدهل على حعىٌٍ مىاؾب وأعى نالخت للؼعاعت مع ألازظ في الاعخباع هىع الؼعاعت اإلاىاؾبت
للٓغوف اإلاىازُت الجؼغافُت للمىُلت ،وإال فئن املجخمعاث التي واهذ كاصعة على إَعام هفؿها ؾخيىن عغيت للجىع
وؾخعخمض على اإلاؿاعضاث الؼظابُت ،وكض قهضث إزُىبُا أهبر عضص مً خاالث الجزوح الجضًضة الىاحمت عً العىف في
عام 2019في أفغٍلُا إط بلؼذ  ، )2(.930,000هما ًخطر مً مىاَم ػامبُال  SNNPR ،وأوعومُا في إزُىبُا ،وهظا ًمشل
ً
اهتهاوا لىاحب اخترام الخم في الؼظاء ألهه ًىُىي على إحغاء مً كبل الضولت ًدغم ألافغاص مً الىنىٌ إلى اإلاىاعص
()3

ؤلاهخاحُت.

)1 (UNICEF,

Somalia Humanitarian Situation Report No. 4 30 April 2019,
تم https://www.unicef.org/appeals/files/UNICEF_Somalia_Humanitarian_Situation_Report_April_2019.pdf
االطالع بتاريخ 2021/02/10 :
)2 (UNICEF, Somalia Humanitarian Situation Report No. 4 30 April 2019.
)3 (Samrawit Getaneh Damtew, op , cit , p232
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ب-الاستالء على ألاراض ي في إثيوبيا:
ًمىً إعماٌ الخم في الؼظاء بُغٍلخحن ،إما مً زالٌ إَعام الظاث مباقغة باؾخسضام اإلاىاعص الُبُعُت أو عً
َغٍم قغاء الُعام لالؾتهالن ،أي أن مىع شخو ما مً اللضعة على إَعام هفؿه أو قغاء الُعام هى اهتهان ْاهغ للخم
في الؼظاء ،ومً ؾبل الخهىٌ على الؼظاء هى جمىً ألافغاص مً اؾخؼالٌ ألاعى للؼعاعت أو الغعي ،وهظا زانت في بلض
ٌؼلب علُه الُابع الؼعاعي مشل إزُىبُا.
لظلً ًلع على الخيىمت واحب اخترام وخماًت هظه الىؾُلت لخمىً ألافغاص مً إعماٌ خلهم في الؼظاء بأهفؿهم صون
الاعخماص الىلي على اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت .وكض عبِ ملغع ألامم اإلاخدضة الخام الؿابم اإلاعني بالخم في الؼظاء أولُفُُه
صي قىجغ الاؾدُالء على ألاعاض ي واهتهان الخم في الؼظاء على الىدى الخالي ":م
ؾِىتهً خم ؤلاوؿان في الؼظاء إطا ممىع
ألاشخام الظًً ٌعخمضون على ألاعى في معِكتهم ،بمً فيهم الغعاة ،مً الىنىٌ إلى ألاعى صون بضابل مىاؾبت إطا
واهذ الضزىٌ املخلُت ػحر وافُت للخعىٌٍ عً آلازاع الؿعغٍت الىاججت عً الخدىٌ هدى إهخاج الؼظاء للخهضًغ ،أو إطا
واهذ عابضاث أصخاب الخُاػاث الهؼحرة املخلُت ؾدىسفٌ بعض ونىٌ ألاػظًت طاث ألاؾعاع الغزُهت إلى ألاؾىاق
املخلُت ،التي ًخم إهخاحها في اإلاؼاعع الىبحرة ألاهثر جىافؿُت"(ٌ .)1كحر هظا البُان إلى أن جأزحر الاؾدُالء على ألاعاض ي على
الخم في الؼظاء ًخجاوػ عضم جمىحن أولئً الظًً ٌعخمضون على ألاعى مً إَعام أهفؿهم ،بل ًخعضاه إلى الخأزحر ً
ؾلبا على
اإلاؿتهلىحن املخلُحن الفلغاء الظًً ٌعخمضون على ؾىق اإلاىاص الؼظابُت إطا واهذ املخانُل اإلاىخجت مىحهت للخهضًغ ،هما
ًخأزغ على نؼاع اإلاؼاععحن الظًً ال ٌؿخُُعىن اإلاىافؿت في الؿىق مع هباع اإلاؼاععحن الخجاعٍحن إطا جم إػغاق املخانُل في
()2

الؿىق املخلُت.

ج -جدذي الكوارث الطبيعيت:
جخأزغ إزُىبُا بكضة بدىىعها اإلاىاخي وعضم اللضعة على الخيبؤ ،بما في طلً الجفاف والفًُاهاث وجضهىع ألاعاض ي.
ً
جللابُا إلى املجاعت خُث ًجب أن ًيىن مً اإلامىً الىجاة مً الجفاف صون الخًىع
ومع طلً ،ال ًجب أن ًؤصي الجفاف
للمجاعت إطا جم الخعامل مع الجفاف هدضر مىخٓم وجم الاؾدشماع اليافي في الخىمُت وفي الخض مً الخعغى له ،و أن ال ًخم
الاعخماص على اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت فلِ ،ألن اإلاؿاعضة الؼظابُت يغوعٍت إلهلاط ألاعواح لىً ًمىً أن حكيل علبت أمام
إعماٌ الخم في الؼظاء على اإلاضي الُىٍل،لظا وحب الخللُل مً الاعخماص عليها

و الاعخماص على ؤلامياهُاث الضازلُت.

 -2جدذًاث إعمال الخق في الغذاء في الصومال:
ٌكيل الفلغ والتهضًضاث الُبُعُت أهثر الخدضًاث التي جىاحه إعماٌ الخم في الهىماٌ ،إيافت إلى الاؾتراجُجُاث
ػحر الفعالت التي جخسظها الضولت ومً أهم جلً الخدضًاث:
أ-الجفاف :كض خظعث مىٓمت ألاػظًت والؼعاعت لؤلمم اإلاخدضة (الفاو) مً أن الجفاف الياعسي في الهىماٌ ؾىت
 2019كض ًدؿبب بمعاهاة خىالي  2.2ملُىن شخو-أي ما ًلغب  18في اإلاابت مً الؿيان -مً الجىع الخاص ،إن ألاػظًت
ً
واهذ صابما شخُدت في الهىماٌ ،وكض ػاصث مىحـاث الجفاف إلى جفاكم الىيع خُث يهضص هلو اإلاُاه في معٓم أهداء
)1(Samrawit

Getaneh Damtew, op , cit , p 233
Samrawit
Getaneh Damtew, op , cit , p2 34
( )2
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ً
الهىماٌ خُاة مالًـحن ألاشخام ،وجضفع الخاحت إلى الؼظاء الىاؽ إلى الخماؽ ؾبل العِل في مسُمـاث اإلاـكغصًً صازلُا
()1

والكضًضة الاهخٓاّ .والىيع أؾىأ بىشحر في اإلاىاَم الخايعت لؿُُغة خغهت الكباب.
ً
ً
وكض أنضعث اإلاىٓمت جدظًغا زانا بكأن الهىماٌ ٌكحر إلى أهه مً اإلاخىكع أن ًيىن عضص الجُاع في طلً البلض
العام  2020أعلى بيؿبت  %40مً الخلضًغاث التي ويعذ في بضاًت عام  .2019وبدؿب اإلاىٓمت فئن جضهىع الىيع
ً
الؼظاةي ٌكيل أًًا مهضع كلم هبحر ،وكض ػاصث معضالث ؾىء الخؼظًت الخاص وعضص ألاَفاٌ الظًً ٌعاهىن مً ؾىء
الخؼظًت الخاص الظًً ًخم كبىلهم في مغاهؼ الخؼظًت العالحُت ػٍاصة هبحرة في عام .2019

()2

ب -الكوارث الطبيعيت و النزوح القصزي:
هؼح ملُىن شخو هدُجت للجفاف مىظ هىفمبر  2016وخىالي  290.000آزغًٍ بؿبب الفًُاهاث ،وبؿبب ؤلاعهاع
اإلاضاعي ؾاحاع الظي مـ املجخمعاث املخلُت في أعى الهىماٌ الؿاخلُت وهي أحؼاء عبِؿُت مً مىُلت أوصاٌ ،
واملجخمعاث املخلُت في بىهخالهض ؾىت  2016كض أحبر عكغاث آلاالف مً ألاشخام اإلاخًغعًٍ مً الفًُاهاث إلى الجزوح
بؿبب جضمحرها للبيُت الخدخُت لخً اإلاىاَم بما في طلً الُغق واإلاغافم الُبُت ،هما كض أصي إلى جفش ي ألامغاى الكاةعت
زانت ؤلاؾهاٌ اإلااةي الخاص اليىلحرا خُث جم ؤلابالغ عً خىالي  4300خالت بحن صٌؿمبر 2017
واإلاالعٍا والخهبت أًً جم ؤلابالغ عً  446 4و  5739خالت في الىهف ألاوٌ مً عام .2018

و حىٍلُت ، 2018

()3

فباإليافت إلى جأزحر جلً اليىاعر على أعاض ي الؿيان املخلُحن والتي هي مهضع خهىلهم على الؼظاء ،فئنها أًًا
أزغث ؾلبا على مهاصع اإلاُاه اإلاؿخعملت في الخهىٌ على الؼظاء الهحي والؿلُم ،هما مىعذ ألافغاص مً بلائهم على
أعاييهم و اؾخؼاللها للخمىً الظاحي مً خلهم في الؼظاء.
ج -آثارالجفاف على الزعاة في الصومال:
جضهىعث خالت أحؿام اإلااقُت ختى أوابل عام  2018بعض الجفاف الكضًض واإلاُىٌ على مؿخىي الضولت الظي اؾخمغ
مً مىخهف عام  2016إلى أوازغ عام  .2017وحكحر الخلضًغاث إلى أن أحجام اللُُع اهسفًذ بيؿبت  %60-30زالٌ
عام  2017بؿبب اإلابُعاث الكضًضة ووفُاث الخُىاهاث ،هما اعجفعذ أؾعاع الخبىب واهسفًذ أؾعاع اإلااقُت) 4(،ول
هظا أزغ على خلىق الغعاة في العِل وعلى كضعتهم على جأمحن الؼظاء لعابالتهم وهى ما حؿبب في مجاعاث واؾعت الىُاق في
اإلاىُلت وأنبذ إعماٌ الخم في الؼظاء مً أهبر جدضًاث الؿيان ،بل إن اإلاىث حىعا أنبذ تهضًضا لهم.
د -الاعتماد على املساعذاث الغذائيت إلاوساهيت:
إن اإلاؿاعضاث الؼظابُت جلضم خال مؤكخا إلوعضام الؼظاء ولِـ خال مؿخضاما هظا مً حهت ،ومً حهت أزغي هىان
العضًض مً الؿلبُاث لهظا الىؾُلت أهمها:

() 1مىٓمت الخؼظًت و الؼعاعت www.fao.org ،
() 2مىٓمت الخؼظًت و الؼعاعت www.fao.org ،
)3 (World

Food Programme, Monitoring food security in countries with conflict situations, A joint FAO/WFP
update for the United Nations Security Council August 2018 ISSUE NO 4, FAO, p 19
)4 (World Food Programme, ibd , p19
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أنها كض حؿخسضم وىؾُلت يؼِ على الضولت اإلاخللُت للمؿاعضة فخفغى عليها ؾُاؾاث أو جىحهاث معُىت أو جىفُظمُالب معُىت.
 جشبُذ زلافت الاعخماص على ألازغ وعضم الخىحه إلى جُىٍغ ؤلاهخاج املخلي في الضوٌ اإلاخللُت. كض جىحه جلً اإلاؿاعضاث إلى البُع في ألاؾىاق بأزمان مىسفًت وبالخالي ال ًمىً للمىخجاث املخلُت مىافؿتها . جىػَع همُاث هبحرة مً اإلاؿاعضاث كض ًسل بخىاػن الخجاعة العاإلاُت وٍسلم صوٌ في خالت جبعُت خاصة لضوٌ أزغي. حعخبر جلً اإلاؿاعضاث هؿالح مضمغ الكخهاصًاث الضوٌ الىامُت خُث جؤصي إلى ؤلافالؽ وجضمحر الؿلع املخلُت و()1

هغوب الفالخحن إلى اإلاضن و عضم مماعؾت الفالخت.

لخً ألاؾباب وػحرها ًجب على الهىماٌ العمل على جدلُم ؤلاهخفاء الظاحي وعضم الاعخماص بكيل هبحر على
اإلاؿاعضاث ؤلاوؿاهُت.

ثاهيا :حجج التملص من املسؤوليت إلعمال الخق في الغذاء:
جلضم الجهاث الفاعلت على اإلاؿخىي الؿُاس ي في الخيىمت الهىمالُت و ؤلازُىبُت العضًض مً الدجج للخملو مً
مؿؤولُتها اججاه ألافغاص و املجخمع الضولي لعضم جدلُم الخم في الؼظاء ،و مً جلً الدجج ما هي مً نىع الُض البكغٍت و
منها ما لها عالكت بالىٓام البُئي و هظا الاحخماعي و الاكخهاصي الظي حعِكه اإلاىُلت.
 :1التحجج بعذم إمكاهيت التقاض ي بشأن الخق في الغذاء:
إن الاعتراى الظي ٌعغب عىه في أػلب ألاخُان على إمياهُت الخلاض ي بكأن الخلىق الاكخهاصًت والاحخماعُت ًخعلم
باآلزاع التي جغجبها اإلاىاعص ،فىشحرا ما ًخم الخذجج بأن البلضان الفلحرة ال حؿخُُع الاعتراف بالخم في الؼظاء هدم كابل
للخلاض ي بؿبب شر إمياهُاتها اإلااصًت وؾخيىن الضوٌ الؼىُت أهثر كضعة على جىفحر مشل جلً الخماًت  ،أما الضوٌ الفلحرة
فال حؿخُُع اللُام بظلً ،ولىً كض جم جلضًم عضص مً الغصوص فُما ًخعلم بهظا الؼعم:
 الغص على الدجت اللابلت بأن اخترام الخم في الؼظاء هى التزام ؾلبي ال ًترجب علُه أي آزاع على اإلاىاعص أما التزامالخماًت والخمىحن مً الخم فئن ول منهما هى التزام اًجابي ًخُلب جىفحر مىاعص هبحرة ،فئهه ًمىً جدمل هظًً الالتزامحن
باجساط العضًض مً الخُىاث التي ًمىً مً زاللها خماًت وحؿهُل الخهىٌ على الؼظاء باؾخؼالٌ الخض ألاصوى مً اإلاىاعص
و بأكل الخيالُف ،و بما أن الخلاض ي بكأن الخم في الؼظاء هى مً أهم ؾبل خماًت طلً الخم فئهه ًمىً إصزاله يمً
()2
هُاق ؤلاهفاق الاحخماعي الظي هى في هُاق ؾُاصة اللاهىن وبالخالي جسفُف عبئ الخيالُف على ا َ
إلاىتهً خلهم.
 إن إعماٌ حمُع خلىق ؤلاوؿان ًخُلب جىغَـ مىاعص مً كبل الضولت على ؾبُل اإلاشاٌ ًخُلب جىُٓم الاهخساباثأو يمان املخاهماث العاصلت جسهُو كضع هبحر مً اإلاىاعص اإلااصًت والبكغٍت ،أي أن خلىق ؤلاوؿان اإلاضهُت والؿُاؾُت
جخُلب هي ألازغي مىاعص هبحرة لخدلُلها وال ًلخهغ طلً على الخلىق الاكخهاصًت ،الاحخماعُت و الشلافُت ،وؾىاء واهذ
جلً اإلاىاعص هخيلفت لخماًتها أو الخمىحن منها فاملخاهم لها العضًض مً اللغاعاث التي جىُىي على آزاع هبحرة مً خُث
() 1هؼعي فاَمت الؼهغاء ،و اقع ألامن الغذائي في الذول الىامي ،مجلت مؤؾؿت ،العضص  ، 6حامعت ؾعُضة ،2017 ،م 146
)2 (Food And Agriculture Organization Of The United Nations, The Right To Food Guidelines Information,
Papers And Case Studies, Rome, 2006, p 98
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الخيلفت ،فعلى ؾبُل اإلاشاٌ أصي كغاع اإلافىيُت ألاوعوبُت لخلىق ؤلاوؿان في كًُت حىن هغَؿدُيؿىن يض أٌؿلىضا إلى
ايُغاع البالص إلى إوكاء عضص مً املخاهم الجضًضة لًمان فهل الؿلُت اللًابُت عً الؿلُاث الخىفُظًت ،وواهذ
)1 (.

آلازاع اإلاالُت اإلاترجبت على هظا اللغاع هبحرة ،فهظا هؿبُل لخماًت خلىق ؤلاوؿان وكض اهُىي على جيالُف هبحرة
 -2التحجج بالفقز:

ًغي الغبِـ الؿابم لجىىب إفغٍلُا هُلؿىن ماهضًال ؾىت  2005في خملخه الاهخسابُت أن الخؼلب على الفلغ لِـ
ً
مهمت زحرًت ،بل هى عمل العضالت ،الفلغ ،مشل العبىصًت والفهل العىهغي ،لِـ َبُعُا إهه مً فعل ؤلاوؿان وٍمىً
الخؼلب علُه واللًاء علُه مً زالٌ أفعاٌ ؤلاوؿان أًًا "( )2و هظه اإلالىلت نالخت لخض ألان ،خُث ًمىً ألي صولت
ويع الاؾتراجُجُاث اإلاىاؾبت إلاىاحهت الفلغ الظي ٌعاوي مىه قعبها ،وألن للفلغ أوحه مخعضصة فُجب أن جخعضص
الؿُاؾاث وجسخلف ،فالفلغ الظي حعاوي مىه إزُىبُا و الهىماٌ والظي ؾبب اوعضام الخم في الؼظاء لِـ هى الفلغ
الظي حعاوي مىه أفؼاوؿان مشال ،فاألوٌ ؾببه ألاوياع البُئُت التي حعاوي منها الضولخحن زانت الجفاف باإليافت إلى
أؾباب أزغي ،أما الفلغ في أفؼاوؿان فؿببه هى الجزاعاث اللابمت هىان ،فاإلاىاًَ الهىمالي أو ؤلازُىبي ٌعاوي الفلغ
واملجاعت والجفاف وَعِل فىق ول طلً خاالث الالأمً ،أما اإلاىاًَ في أفؼاوؿخان فؿبب عضم خهىله على الخم في
الؼظاء هى الخغب في ألاؾاؽ) 3(،لظلً وحب ازخالف الؿُاؾاث التي ًجب مىاحهت الفلغ بها في مسخلف صوٌ العالم.
إيافت إلى أن الفلغ ًؤصي إلى خاالث مخعضصة مً الالأمً وال ًمـ الخم في الؼظاء فلِ فهى ٌعض مً أهم أؾباب
اللغنىت في الهىماٌ ،و لهظه الٓاهغة جضاعُاث هبحرة على أمً اإلاىُلت بأهملها بل حعض ْاهغة صولُت لظ وحب الخهضي
لها.
لظا فئن مً آلُاث معالجت مكاول الجىع وؾىء الخؼظًت جيىن بمىاحهت مكيلت الفلغ ،وهظا ال ٌعض يغوعة أزالكُت
وإهما هى وفاء بااللتزاماث اللاهىهُت الىَىُت وختى الضولُت فُما ًسو إعماٌ الخم في الؼظاء ،عً َغٍم حسخحر
()4.

ؤلامياهُاث واللضعاث البكغٍت اإلاخاخت للخسلو مً الفلغ
 -3التحجج بالكوارث الطبيعيت:

حعاوي ول مً الهىماٌ وإزُىبُا مً تهضًضاث بُئُت مخعضصة أهمها الجفاف والخصخغ ،لظا فىال الضولخحن حعُض
أؾباب عضم إعماٌ الخم في الؼظاء إلى جلً التهضًضاث ،لىً في خلُلت ألامغ ًمىً الخعامل مع جلً التهضًضاث والخسفُف
مً أزاعها وعضم الخذجج بها الهتهان الخم في الؼظاء ،خُث أن عضم مىع أؾباب ؤلاهتهان ٌعض في خض طاجه اهتهاوا للخم.
وٍجب أزظ العبرة مً كًُت صاعفىع في الؿىصان ،ففي  31ماعؽ  2005أنضع مجلـ ألامً الخابع لؤلمم اإلاخدضة
اللغاع  ، 1593الظي أخاٌ الىيع الؿابض في مىُلت صاعفىع في الؿىصان إلى املخىمت الجىابُت الضولُت في الهاي ،للض وان

)1(Food

And Agriculture Organization Of The United Nations, idem, p 99
Jacqueline
Hanoman, Hunger and Poverty in South Africa The Hidden Faces of Food Insecurity, Routledge,
( )2
First published, New York, 2018 , p. 7
3
) ( Jacqueline Hanoman, idem, p. 3

() 4هاصًت أخمض عمغاوي ،الىظام القاهووي لألمن الغذائي العالمي ،بين الىظزيت و التطبيق ،صاع الشلافت لليكغ و الخىػَع ، 1 ٍ ،ألاعصن ،2014 ،م 97

املجلض -09العضص -01الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

345

ISSN: 2352-9806
l

االلتشامات الدولية والداخلية إلعمال احلق يف الغذاء يف القزن اإلفزيقي -دراسة حالتي الصىمال وإثيىبيا/-ــــــــــــــ

سبريي وهيبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ /صاش لشهب اجلاسية

هظا اللغاع أوٌ خالت ًخم فيها إخالت كًُت إلى املخىمت مً كبل مجلـ ألامً إلى املخىمت ومداؾبخه مىتهيي خلىق
)1 (.

ؤلاوؿان بهظه الُغٍلت ،وجدىٌ ما وان ٌعخبر في وكذ مً ألاوكاث هياعزت َبُعُت لُهبذ آلان هجغٍمت يض ؤلاوؿاهُت
ً
جماما عما خضر كبل عكغًٍ ً
مسخلفا ً
لىً الخعامل مع أػمت الؼظاء في عام  2005في صاعفىع
عاما في إزُىبُا ،خُث
اهسغَذ الخيىمت في هؼاع عؿىغي صازلي أصي إلى حعُُل واؾع الىُاق لخُاة اإلاضهُحن حؿبب في حكغصهم

أو إعاصة

الخىَحن اللؿغي آلالف ألاشخام منهم و حؿبب في مجاعت هابلت مع ويع اللىم لخلً املجاعت على اليىاعر الُبُعُت،
ً
عىضما وان معغوفا على هُاق واؾع أن العضًض مً الىفُاث بحن  1985-1984حعىص إلى الخغب أهثر مً الجفاف  ،وْلذ
إزُىبُا مخمؿىت بأن ؾبب املجاعت هى الجفاف.

()2

 -4التحجج بداالث الخزب:
جىتهً صوٌ اللغن ؤلافغٍلي الخم في الؼظاء في خاالث الخغوب والجزاعاث فهي حعاوي الخغوب ما بحن أو صازل الضوٌ،
وبخعغيها إلاشل جلً الخغوب جلجأ الضولت إلى اؾتراص ألاؾلخت بضٌ الؼظاء ،وبضال مً أن حؿخؼل مىاعصها اإلاالُت في جدؿحن
أوياع الؿيان الؼظابُت واإلاعِكُت جىفلها على الدؿلر ،هما أن الخغوب جأزغ على اللضعة الكغابُت لؤلفغاص وجمىعهم مً
الخهىٌ على الؼظاء أو إهخاحه بأهفؿهم أو ختى قغابه ،فدؿب مىٓمت  FAOجلجأ جلً الضوٌ إلى قغاء ألاؾلخت بيؿب
هبحرة ففي ؾىت  1997اؾخىعصث جلً الضوٌ ما ٌعاصٌ  2بُلىن مً ألاؾلخت ولم ًخم اؾخؼالٌ جلً ألامىاٌ في جمىٍل
اإلاكاعَع وجُىٍغها لخدؿحن كضعاث الؿيان الكغابُت ،هما أن الخغوب جؤزغ على ألاعاض ي الؼعاعُت

و جضمغها فباإليافت

()3

إلى جأزغها بالجفاف والخصخغ جضمغ الخغوب ما جبلى مً ألاعاض ي.

و كض أنبدذ الجزاعاث اإلاضهُت مً العىامل الغبِؿُت الوعضام ألامً الؼظاةي وؾىء الخؼظًت ،ؾىاء الخاصة أم اإلاؼمىت
و جؼٍض وؿبت الؿيان الظًً ٌعاهىن مً ؾىء الخؼظًت في البلضان التي حعِل هؼاعاث وأػماث ممخضة عً ػحرها مً البلضان
الىامُت بىدى زالزت أيعاف .ففي الىكذ الخالي ٌعِل ما ًلغب مً  167ملُىن شخو ممً ٌعاهىن هلو الخؼظًت في
().4

بلضان جمغ بأػماث ممخضة ،بدُث ٌعاوي ما ًلغب مً زمـ الؿيان مً الجىع

مشال في الهىماٌ حؿببذ الجزاعاث اإلاضهُت في زؿاعة هدى % 20مً الخض ألاصوى مً الاخخُاحاث الؼظابُت الُىمُت،
هما أن الجزاعاث جدؿبب في اعجفاع أؾعاع اإلاىاص الؼظابُت ،وجخىكع مىٓمت الخؼظًت والؼعاعت  FAOأن هىان اخخماٌ ب 40
()5

 %أن البلضان التي زغحذ مً هؼاع أن حعىص إلُه بعض عكغ ؾىىاث بؿبب ما زلفه الجزاع.

وجغحع جلً الضوٌ عضم اللضعة على إعماٌ خم ؾيانها في الؼظاء إلى جلً الخغوب وألاػماث ،في خحن وان ًجب
الخهضي لها ولِـ جمىٍلها والخظعع بها.

)1(Stephen

Devereux, The New Famines: Why famines persist in an era of globalization, Routledge
, First published, New York, 2007 , p. 50
)2 ( Stephen Devereux, idem, p. 51
)3 ( Food And Agriculture Organization Of The United Nations , Elimination Food Insecurity in The Horn of
Africa, fao 2000, www.fao.org

( ) 4مىٓمت الخؼظًت و الؼعاعت ،السالم و ألامن الغذائي ،الاؾدشماع في اللضعة لخىفحر ؾبل عِل عٍفُت مؿخضامت وؾِ الجزاعاث ،2016 ،م :3
www.fao.org
( ) 5مىٓمت الخؼظًت و الؼعاعت ،السالم و ألامن الغذائي ،الاؾدشماع في اللضعة لخىفحر ؾبل عِل عٍفُت مؿخضامت وؾِ الجزاعاث ،2016 ،م .4
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خاجمت:
إن الىاكع الظي حعِكه ول مً صولت إزُىبُا والهىماٌ ال ًىحي بأن الضولخحن ملتزمخحن بئعماٌ الخم في الؼظاء،
فالبرػم مً الىهىم اللاهىهُت اإلاعخمضة في هال الضولخحن خىٌ خماًت و إعماٌ الخم في الؼظاء ؾىاء بالىو اإلاباقغ أو
الًمني إال أن الاهتهاواث التي ًخعغى لها الخم أهبر مً مجغص الىو اللاهىوي ،فالخدضًاث التي ًخعغى لها الخم في
الضولخحن ؾىاء الُبُعُت أو ػحر الُبُعُت جؼٍض مً عضم كضعة الضوٌ على إعماٌ الخم في الؼظاء ،و بما أن إلتزاماث إعماٌ
الخم في الؼظاء الضولُت ال جلخهغ على مجغص الالتزام بالىو على الخم بل جخعضاه إلى اجساط الخضابحر اإلاىاؾبت و إجاخت
اإلاىاعص اإلاىحىصة لخضمت الخم في الؼظاء والعمل الضولي اإلاخىاؾم مع باقي صوٌ العالم ،فئهه ًمىً اللىٌ أن ول مً
الهىماٌ وإزُىبُا لم ًلتزما بيل ما ًخُلبه الخم في الؼظاء مً إلتزاماث إلعماله ،لىً عػم طلً لم جىحض و ال كًُت
أكُمذ فيها مؿؤولُت أي مً الضولخحن أمام مدىمت صولُت الهتهاهها طلً الخم ؤلاوؿاوي العالمي.
ومىه وؿخيخج:
أن ؤلالتزاماث الضولُت و الىَىُت التي حعهضث صوٌ اللغن ؤلافغٍلي هباقي صوٌ العالم إلعماٌ الخم في الؼظاء
وزانت اللاهىهُت منها ،لم جىً وافُت إلعماٌ طلً الخم وعلى هُاق واؾع ،خُث ٌعاوي أػلب ؾيان اإلاىُلت مً
املجاعاث وؾىء الخؼظًت و عضم اللضعة على إعماٌ خلهم في الؼظاء وهظا لعضم ويع الىو مىيع الخىفُظ في الىاكع في
جلً الضوٌ-.أن إعماٌ الخم في الؼظاء في صولت إزُىبُا والهىماٌ لم ًخم ال عً َغق الضولت في خض طاتها و ال بخمىحن ألافغاص
بأهفؿهم مىه ،وهظا عػم الالتزام الىص ي بظلً مع عضم الاؾخؼالٌ ألامشل لئلمياهُاث اإلاخاخت ولى واهذ كلُلت.
أن ما حعاوي مىه صوٌ اللغن ؤلافغٍلي مً جدضًاث جىاحهها إلعماٌ الخم في الؼظاء ؾىاء َبُعُت و أزغي ػحر
َبُعُت مً فلغ وجسلف وخغوب ووىاعر بُئُت ،كض أنبدذ حجج في مخىاوٌ الخيىماث للخملو مً مؿؤولُاتها الىَىُت
والضولُت إلعماٌ الخم في الؼظاء ،لظلً فهي جدخاج إلى اإلاىاحهت وعفع الخدضي ولِـ الخسفي واللبىٌ باإلاؿاعضاث
ؤلاوؿاهُت والتي ػالبا ما ال جيىن في مدلها.
ولخدلُم اللضعة على اإلاىاحهت وجمىحن جلً الضوٌ أفغاصها مً خلهم في الؼظاء هلترح:
أن حعمل ول مً صولت إزُىبُا والهىماٌ وول صوٌ اللغن ؤلافغٍلي على معالجت العىابم والخدضًاث التي جىاحهها
إلعماٌ الخم في الؼظاء لخدلُم الخمىحن مً طلً الخم-.أن جىفم جلً الضوٌ بحن ما ًخم الىو علُه في اللىاهحن الىَىُت
والضولُت وبحن ما هي مخىفغ علُه مً إمياهُاث ماصًت و بكغٍت.هما ًجب ويع آلُاث وَىُت للمغاكبت والخىحُه بكيل
فعاٌ في مسخلف املجاالث التي جسضم الخم في الؼظاء ،ؾىاء في مجاٌ الؼعاعت ومضي الاؾخؼالٌ الخؿً للمىاعص الُبُعُت،
أو في مجاٌ مغاكبت الخهضًغ وؤلاؾتراص للمىاعص الؼظابُت اإلاهمت ،أو ختى في مجاٌ مغاكبت اللًاء ومضي جىفُظ ألاخيام
ومخابعتها.
فخذ املجاٌ لآللُاث الضولُت للمغاكبت في جلً الضوٌ ،على أن ًيىن الؼغى منها خماًت خلىق قعىب جلً الضوٌ و أن
ال ًيىن ػغيها زضمت مهالر أحىبُت ياعة باإلاهالر الىَىُت.
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أن حعمل جلً الضوٌ على جدلم فعالُت الخعاون الضولي في اإلاىُلت وحعل الؼغى مىه زضمت مهالر ألافغاص
وخلىكهم- .أن جبدث عً بضابل إلعماٌ الخم في الؼظاء على اإلاؿخىي الىَني في خالت عضم هفاًت مىاعصها اإلاخاخت إلعماٌ
الخم في الؼظاء.
أن ًخم جفعُل صوع اللًاء ؾىاء الىَني عً َغٍم جمىحن ألافغاص مً اإلاُالبت بدلهم في الؼظاء في خالت اهتهاهه مً
كبل

الؼحر،

الضولت

أو

إخضي

ؾلُاتها،

أو

اللًاء

الضولي

عً

َغٍم

الؿماح

لؤلفغاص

أو الضوٌ بئكامت اإلاؿؤولُت الضولُت على الضولت اإلاىتهىت لخم قعىبها في الؼظاء.
قائمت املصادرواملزاجع:
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:ملخص
ٍٔألاضل ؤهه ال ًجىػ بعيام الؼوحت نلى بجمام بحغاءاث الؼواج ألهه نٓض عغائي ولها الحٔ في التراحو نىه نً ؾغ
 الا ؤن اإلاشغم الجؼائغي لم ٌهالج هظه الحالت بىظ ضغٍذ ًىضح َُه ما للؼوحت مً خٔ وما نليها.ٛالخؿلُٔ ْبل الضزى
ام الٓػاء الىاجج ؤضال نً الػبابُت في الىطىص الٓاهىهُت و يُابٙ ما ؤصي الى جػاعب في ؤخ،مً واحب اججاه ػوحها
ٛ وهى ما خاو،ىن ملؼما لٓػاة املحاٖم و املجالـ الٓػائُتًٙ احتهاص ْػائي ضاصع نً الًغٍ مجخمهت للمد٘مت الهلُا
.ٛ التي ٌهخٓض بصحتها في هظا اإلآاٛالباخث بُاهه واْتراح الحلى
.ٛ الؿالّ ؛ الخؿلُٔ ؛ الخلو؛ الطضاّ ؛البىاء ؛الضزى:الكلماث اإلافخاحيت
Abstract:
The principle is that the wife may not be compelled to complete the marriage procedures
because it is a consensual contract and she has the right to withdraw it through divorce before
consummation. However, the Algerian legislator did not address this situation with an explicit
text clarifying the wife’s right and duty towards her husband, which led to a conflict in the
rulings of the judiciary originally resulting from the ambiguity in the legal texts and the
absence of a jurisprudence issued by the collective chambers of the Supreme Court that is
binding on judges Courts and judicial councils, which is what the researcher tried to explain
and suggest solutions that he believes are correct in this article.
Keywords : dislocation; Divorce ; construction; divorce; friendship

م
م
.*اإلاالِ اإلاغاؾل
350

التطليق قبل البناء يف التشريع اجلسائري /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
زمورة داود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
خضص اإلاشغم الجؼائغي الؿغّ التي ًخم بها خل عابؿت الؼواج وهي الؿالّ بةعاصة مىُغصة للؼوج ؤو بتراض ي الؿغَحن
ؾىاء ٗان طلْ ٚبل الضزى ٛؤو بهضه؛ َإما ْبل الضزىَ ٛدؿخدٔ اإلاؿلٓت هطِ الطضاّ ٗإزغ للؿالّ الظي باصع به
الؼوج والطضاّ ٗله متى ٗان بهض الضزى ٛمو هُٓت الهضة.
ؤما باليؿبت للؼوحت َٓض ٗان اإلاشغم صُْٓا في خطغ ؾغّ خل عابؿت الؼواج باليؿبت لها خُث حهلهما ؾبُلحن هما
الخلو الىاعص باإلااصة  54مً هُـ الٓاهىن وهى ما ًٓابل الؿالّ بةعاصة مىُغصة باليؿبت للؼوج ،والخؿلُٔ للػغع الىاعص
ً
خطغا باإلااصة  53مً هُـ الٓاهىن التي لم ٌشغ َيها اإلاشغم بىغىح ما بطا ٗاهذ ؤؾباب الخؿلُٔ حائؼة بهض الضزى ٛؤو
ْبله ٖ،ما لم ًُهل باليؿبت للخلو ختى جؿبٔ ألاخٙام الخاضت بٙل خالت ،زاضت ما حهلٔ منها بالطضاّ ( ٗله ؤو هطُه.
و نلُه ًمً٘ جلخُظ بشٙالُت اإلاىغىم في ؾاا ٛعئِس ي هى ً ُِٖ :مً٘ للؼوحت بهٓض صحُذ ْبل البىاء ؤن جدل
هظه الغابؿت متى جغاحهذ نً بجمام بحغاءاث البىاء؟
ؤلاحابت نً هظا الؿاا ٛالغئِس ي ًجغها الى غغوعة ؤلاحابت نً ؤؾئلت َغنُت مالػمت له هي:
هل حؿخدٔ الؼوحت هطِ الطضاّ متى باصع الؼوج بدل عابؿت الؼواج وجُٓضه متى ٗاهذ اإلاباصعة منها؟
ؤم ؤن الؼوحت ال جمل ٚطل ٚالحٔ ؤضال بال بطا بغعث ؾلب جؿلُٓها بإؾباب ًٓبلها الٓاض ي وإال ؤلؼمها في اإلآابل
بةجمام بحغاءاث الؼواج وإعيامها نلى الضزى ٛبها بالغيم مً عَػها ونؼوَها نً بجمامه؟
الا ٌشٙل هظا مسالُت لغًٖ الغغا في الؼواج؟ ؤم ؤن عًٖ الغغا ٌهخض به في مجلـ الهٓض نىض اوهٓاص الؼواج َٓـ
وال ٌهخض بالهضو ٛنىه بهضه بال بمبرع ًٓبله الٓػاء؟
هل الؼوحت مػؿغة لغَو صنىي الخلو للهضو ٛنً نٓض الؼواج ْبل الضزىٖ ٛؿغٍٔ وخُض إلنالن نضم عيبتها في
بجمام بحغاءاث الؼواج والبىاء؟
هل هي مجبرة في هظه الحالت نلى بعحام الطضاّ ٗله ،بالغيم مً ؤلاشاعة بلى الح٘م بٙىهه ؾالّ ْبل البىاء؟ ؤم ؤنها
ً
ً
جٙىن ملؼمت بغص ٗل الطضاّ ؤو ضضاّ اإلاثل جؿبُٓا ألخٙام الخلو باإلغاَت بلى هطُه جؿبُٓا ألخٙام الؿالّ ْبل
الضزىٛ؟
ؤم ؤن الؼوحت حؿخدٔ هطِ الطضاّ في حمُو الحاالث ؾىاء باصعث هي بلى ؾلب الخؿلُٔ ؤو ؾلٓها ػوحها ْبل
ً
البىاء انخباعا لخػغعها اإلااٖض مً هظا الؿالّ ٗىنها الؿغٍ ألاغهِ وجدملها اإلااٖض لجؼء مً مطاعٍِ الخجهحز للؼواج،
ونلُه ال ًمً٘ جدمُلها ٗل ؤنباء جل ٚالخدػحراث ،ومً زمت ٗان اْدؿام جل ٚألانباء بحن الؿغَحن خ٘م ناص ٛومىطِ
مهما ٗاهذ ؤؾباب الخؿلُٔ وصواَهه؟
ولخىاو ٛهظا اإلاىغىم و ؤلاحابت نلى هظه الدؿائالث عؤًىا جٓؿُم البدث بلى مدىعًٍ ؤؾاؾُحن هما:
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ؤخٙام الخؿلُٔ ْبل البىاء في ْاهىن ألاؾغة وٍخم َُه حؿلُـ الػىء نلى احتهاصاث املح٘مت الهلُا والخؿبُٓاث
الٓػائُت وعبما آعاء الُٓه الٓاهىوي َيها ،واملحىع الثاوي ؤخٙام الخؿلُٔ ْبل البىاء في الشغَهت ؤلاؾالمُت بانخباعه اإلاطضع
الثاوي للدشغَو في ْاهىن ألاؾغة.

-1الخطليم كبل البناء في كانىن ألاصرة
ججضع ؤلاشاعة بضاًت ؤن مطؿلح الخؿلُٔ ْبل البىاء ال وحىص له في هطىص ْاهىن ألاؾغة وؤن اإلاشغم الجؼائغي لم
ًىعص خال ْاهىهُا واضحا باليؿبت إلاباصعة الؼوحت بلى ؾلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت ْبل البىاء ،يحر ؤن بؾالّ هظا اإلاطؿلح
بهظه الطىعة له مبرعاجه ،ؤولها ؤن الؼوحت ال جمل ٚخٔ َ ٚنطمت الؼواج بةعاصة مىُغصة مثل الؼوج وإهما ًؿلٓها الٓاض ي
ً
ً
ً
،لظلٗ ٚان ؾلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت مً ْبلها جؿلُٓا ولِـ ؾالْا ،ؤما ْبل البىاء َظل ٚجمُحزا له نً الحاالث اإلاهغوَت
اإلاخهلٓت بالؼواج الخام الظي م٘نها َُه الٓاهىن مً الخلو الظي جسلو َيها الؼوحت الؼوج مثلما ًسلو الثىب ،مو غغوعة
ؤلاشاعة الى ؤن اإلاشغم الجؼائغي لم ًجهل جؿبُٔ ؤخٙام الخلو والخؿلُٔ ْطغا نلى اإلاضزى ٛبها بالػغوعة.
 1-1ألاصاش اللانىني لطلب الخطليم كبل البناء:
بن البدث نً ألاؾاؽ الٓاهىوي لؿلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت غغوعي مً خُث اإلابضؤ ْبل البدث في آزاعه ،طل ٚؤن
ً
زبىث هظا الحٔ مً نضمه هى مً ؾُُخذ املجا ٛللبدث نً الحلى ٛالتي ًخؿلبها ججاوػا للهٓباث التي جدى ٛصون
اؾدُُائه.
نغٍ اإلاشغم الجؼائغي الؼواج بإهه نٓض عغائي جم بحن عحل وامغؤة نلى الىحه الشغعي ،مً ؤهضاَه جٙىًٍ ؤؾغة
ؤؾاؾها اإلاىصة والغخمت والخهاون وإخطان الؼوححن واملحاَكت نلى ألاوؿاب ٖ،1ما هظ نلى ؤن ًىهٓض الؼواج بدباص ٛعغا
ً
ً
الؼوححنٖ 2غًٖ وخُض للؼواج ،هظا ٌهني ؤن يُاب ؤلاعاصة في الؼواج ًجهل مىه نٓضا باؾال لًُاب هظا الغًٖ الىخُض
اإلااؾـ له. 3
ً
بطا ٗان جىاَغ عًٖ الغغا نىض اوهٓاص نٓض الؼواج مؿإلت واضحت وخ٘م يُابه واضح ؤًػا َهل ًمً٘ الخمؿٚ
بًُاب ؤلاعاصة في الاؾخمغاع في بىاء الهٓض ؤو الاؾخمغاع في الحُاة الؼوحُت بهض البىاء مبرعة؟ ؤم ؤن الهبرة بالغغا َٓـ نىض
اوهٓاصه ولِـ بهضه وبالخالي جٙىن اإلاغؤة مجبرة وم٘غهت نلى الاؾخمغاع في بحغاءاث وججهحزاث البىاء والضزى ٛبها ختى وإن
لم ٌهض لها الغيبت والغغا في اؾخ٘ما ٛمشغوم الؼواج؟

 - 1اإلااصة  4مً ْاهىن  11 -84اإلااعر في ً 09ىهُى  1984اإلاخػمً ْاهىن ألاؾغة اإلاهض ٛواإلاخمم باألمغ  02-05اإلااعر في َ 27براًغ  2005اإلاخػمً ْاهىن
الاؾغة.
 - 2اإلااصة  09مً هُـ الٓاهىن.
 - 3عاحو هظ اإلااصة  33مً هُـ الٓاهىن.
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ً
بطا ٗان ألاضل نضم بمٙاهُت بحباع اإلاغؤة نلى الؼواج مً الغحل عيم بعاصتها بدُث ًٙىن طل ٚؾببا في ببؿاله َةن
بٖغاهها نلى الاؾخمغاع َُه يحر ممً٘ ٖظل ،ٚبضلُل جىكُم الٓاهىن ألخٙام الخلو الظي ًجحز للؼوحت صون مىآَت الؼوج
ؤن جسالو هُؿها بمٓابل مالي.

1

وإطا ٗان للؼوحت اإلاضزى ٛبها التي ًٙىن ْض هخج نً ػواحها ؤبىاء وعبما ؤخُاص الحٔ في َ ٚعابؿت الؼواج ٗان ألاولى
ً
ً
للؼوحت التي لم ًضزل بها الحٔ في َ ٚهظه الغابؿت زلها ،ؾاإلاا لم جسطظ ؤخٙامه للؼوحت اإلاضزى ٛبها خطغا مً حهت،
ونمىم الطُايت الىاعصة بىظ اإلااصة  48مً ْاهىن ألاؾغةً...." :دل نٓض الؼواج .....ؤو بؿلب مً الؼوحت في خضوص ما وعص في
اإلااصجحن ( 53اإلاخهلٓت بالخؿلُٔ للػغع) و ( 54اإلاخهلٓت بالخلو ) مً هظا الٓاهىن "َ ،طُت الؼوحت جؿلٔ نلى التي صزل بها
والتي لم ًضزل بها 2وهى هُـ اإلاهنى الظي ْالذ به املح٘مت الهلُا في ْغاعها اإلااعر في  16ماعؽ  1999بٓىلها" :الخلو
عزطت للؼوحت حؿخهملها لُضًت هُؿها مً الؼوج بمٓابل مالي حهغغه نلُه".

3

بطا ًمً٘ الٓى ٛؤن نىطغ الغغا في نٓض الؼواج غغوعي لصحخه نىض الهٓض وٖظل ٚبهضه ،خُث ًاصي في اإلاغخلت
ألاولى بلى ببؿاله في خالت يُابه بانخباعه عٖىا َُه ،وَهخبر بهض الهٓض غغوعٍا الؾخمغاع الحُاة الؼوحُت بدُث ال ًمً٘
بحباع الؼوحت نلى الاؾخمغاع في جل ٚالهالْت ْهغا وٖغهاٖ ،ما ال ًجىػ ؤًػا بلؼام الؼوحت بةجمام بحغاءاث الؼواج ٖغها متى
ؤنلىذ نضم عيبتها َُه ْبل البىاء ،وال بٖغاه الؼوحت نلى الغحىم ومىاضلت الهشغة الؼوحُت ْطغا ؤًػا،4وهى ما ٖغؾخه
املح٘مت الهلُا مً زالْ ٛغاعها اإلااعر في  12ماعؽ  ،5 2008خُث حاء َُه ؤن اإلابضؤ ال ًمً٘ للٓاض ي ختى بهض ببغام نٓض
الؼواج بحباع الؼوحت نلى بجمام مغاؾُم الضزى ٛبها  .....عيم مهاعغتها ؤو نضم عغاها به مما ٌؿخلؼم مهه عَؼ الىحه
وبالخبهُت عَؼ الؿهً" .وإهما ًثبذ وشىػها بهض عَػها لح٘م الغحىم والؿانت َٓـ الظي ًٙىن ؾببا عبما في جدمُلها
مؿاولُت الؿالّ والػغع الىاش ئ نىه اججاه الؼوج وجبهاث طل ٚاإلااصًت لِـ بال.
ً
وإطا ٗان للؼوحت اإلاؿالبت بخؿبُٔ ؤخٙام الخلو ختى ْبل البىاء َةن لها ؤًػا الحٔ في اإلاؿالبت بالخؿلُٔ ْبل البىاء
للػغع متى زبذ جىاَغ ؤخض ألاؾباب الىاعصة َيها ،منها نلى ؾبُل اإلاثا ٛالح٘م نلى الؼوج نً حغٍمت َيها مؿاؽ بشغٍ
ألاؾغة وحؿخدُل مهها مىاضلت الهشغة والحُاة الؼوحُت ،خُث حاء في ْغاع املح٘مت الهلُا اإلااعر في  10حىٍلُت 2014
اإلابضؤً :دٔ للؼوحت ؾلب الخؿلُٔ ْبل الضزى ٛبها بؿبب الح٘م نلى الؼوج مً ؤحل حغٍمت ماؾت بشغٍ ألاؾغة

 - 1اإلااصة  54مً هُـ الٓاهىن.
 - 2ألاؾخاط َػُل ؾهض " شغح ْاهىن ألاؾغة الجؼائغي في الؼواج والؿالّ .الجؼء ألاوً ٛضون نضص ؾبهت وال ؾىت  ،اإلااؾؿت الىؾىُت لل٘خاب – الجؼائغ –
ضُدت .305
ْ - 3ػُت عْم  216239ميشىع بمجلت الاحتهاص الٓػائي لًغَت ألاخىا ٛالصخطُت نضص زاص لؿىت  2001ص .138
ٌ - 4هثىبي نبض الغػاّ " ْػاء املح٘مت الهلُا في ماصة شاون ألاؾغة مغَٔ بشغح مسخطغ لبهؼ اإلاىاص .صاع هىمه للؿبانت واليشغ والخىػَو – الجؼائغ-
صون نضص الؿبهت ؾىت  2018ص . 33
ٛ
ْ - 5غاع عْم  415123ميشىع بمجلت املح٘مت الهلُا الهضص ألاو ؾىت  2008ص .275
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واؾخدالت جدُٓٔ الهضٍ مً الؼواج ،1الًُبت بهض مغوع ؾىت بضون نظع وال هُٓت ،مسالُت ألاخٙام الىاعصة باإلااصة  8مً
ً
هُـ الٓاهىن اإلاخهلٓت بةحغاءاث بناصة الؼواج ،اعجٙاب َاخشت مبِىت ،وٗل غغع مهخبر شغنا.2
ونلُه َةن الُغّ بحن الؿغٍٓحن ؤن الخلو ال جلؼم الؼوحت بخبرًغ ؾلبها ولِـ للٓاض ي مىاْشت بعاصتها في نضم الضزىٛ
بها واؾخ٘ما ٛبحغاءاث البىاء ،ؤما في ؾلب الخؿلُٔ ْبل البىاء ؤو بهضه جٙىن الؼوحت مؿالبت بخبرًغ ؾلبها وإزباجه بالؿغّ
الشغنُت التي جسػو لٓىانت الٓاض ي في الاؾخجابت لؿلبها ؤو عَػهٖ ،ما ؤنهما ًسخلُان مً خُث ألازاع الىاججت نً ٗل
ً
واخض منهما؛ َإما الخلو َللؼوحت اإلاؿالبت بةعحام ٗامل الطضاّ ؤو ما ٌهاص ٛضضاّ اإلاثل ٗامال للؼوج صون هُٓت الهضة
لثبىث نضم البىاء الظي ٌؿخدٔ بالضزى ٛالُهلي ؤو الح٘مي َٓـ .ؤما باليؿبت للخؿلُٔ ْبل البىاء َةن جؿبُٔ ؤخٙامه
ًؿغح نضة بشٙاالث منها :هل حؿخدٔ الؼوحت ٗامل الطضاّ بطا جم٘ىذ مً جبرًغ ؾلبها وحؿبِبه وعبما اؾخدٓاّ الخهىٍؼ
نً الػغع الىاجج نً َ ٚالغابؿت الؼوحُت التي اغؿغث بلى خلهاَ ،3ةطا ٗان اؾخدٓاّ الؼوحت للخهىٍؼ نً الػغع
ً
الىاجج نً الخؿلُٔ زابخا َاألولى ؤن جٙىن مؿخدٓت لٙامل الطضاّ ،يحر ؤن هظا الاؾخدٓاّ ْض ًخهاعع مو هظ اإلااصة 16
مً الٓاهىن التي جلؼم الؼوحت بةعحام هطِ الطضاّ في خا ٛالؿالّ ْبل الضزى ،ٛمو غغوعة ؤلاشاعة بلى ؤن اإلاشغم
الجؼائغي لم ًىكم ؤخٙام الخؿلُٔ ْبل الضزى ٛبىظ ضغٍذَ ،متى جلؼم بغص هطِ الطضاّ ومتى ًدٔ لها الاخخُاف به
ٗامال؟
ؤمام نضم وحىص هطىص ضغٍدت جىكم خالت اإلاؿالبت بالخؿلُٔ ْبل الضزى ٛوخ٘م الطضاّ َيها هل ًغص ٗله متى
ً
ٗان بؿغٍٔ الخلو مثال ؤو جدخُل به ٗله متى اؾخجُب لؿلبها في الخؿلُٔ للػغع ؤم ؤنها جدخُل بىطُه وجلؼم بغص الىطِ
آلازغ في ٖال الحالخحن جؿبُٓا ألخٙام الؿالّ ْبل الضزى ٛمً خُث اإلابضؤَ ،ةن البدث في ألاخٙام الٓػائُت ْض ًضلىا بلى
خل لهظه ؤلاشٙاالث مً زال ٛالخؿبُٓاث الٓػائُت اإلاهخمضة في هظا الشإن.
 2-1رأي اللضاء في طلب الخطليم كبل البناء:
بالغيم مً ْلت ألاخٙام والاحتهاصاث الطاصعة في هظه اإلاؿإلت بال ؤن هىإ مً جىاو ٛاإلاىغىم وؤضضع َيها خ٘ما
هداو ٛمً زال ٛهظا الهىطغ جٓضًغ اججاه الٓػاء َُه.
أ – عذم جىازالخطليم كبل البناء:
اإلابضؤ ؤن ؾلب الخلو خٔ للؼوحت بهض الضزى ٛولِـ ْبل الضزى .ٛه٘ظا ْػذ املح٘مت الهلُا في بخضي الٓػاًا
التي ؾغخذ نليها بمىاؾبت هؼام ْػائي بسطىص حىاػ الح٘م بالخلو لُائضة الؼوحت ْبل البىاء ،خُث انخبرث ؤن:
"الح٘م مدل الؿهً ْض زالِ الٓاهىن وؤؾاء جؿبُٓه وطل ٚألن ؾلب الخلو ال ًمً٘ للؼوحت ؤن جؿالب به ْبل الضزى،ٛ

ْ - 1غاع عْم  0952658ميشىع بمجلت املح٘مت الهلُا .الهضص الثاوي ؾىت  2014ص .282
 - 2عاحو اإلااصة  53الُٓغة  7 ،6 ،5 ،4و  10مً هُـ الٓاهىن.
 - 3عاحو ؤخٙام اإلااصة  55مً هُـ الٓاهىن.
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بل ًمً٘ لها اإلاؿالبت به َٓـ بهض الضزى ٛونىض بلىى خُاتها الؼوحُت مو ػوحها خالت مً ال٘غاهُت والىُىع ًخهظع مهه
مىاضلت الهشغة الؼوحُت ،ألامغ الظي ًجهل الح٘م -مدل الؿهً -نغغت للىٓؼ وؤلابؿا".ٛ

1

ً
حهلُٓا نلى هظا الٓغاع َةن انخباع املح٘مت الهلُا الخلو خٔ للؼوحت اإلاضزى ٛبها ْطغا صون بُان ألاؾاؽ الٓاهىوي
ؤو ختى الُٓهي لظلً ٚجهل الدؿائ ٛمُخىح للمىاْشتَ ،املح٘مت الهلُا لم جبحن إلااطا وُِٖ وضلذ بلى هظا الح٘م بال ما
حهلٔ بدالت ال٘غاهُت والىُىع الظي ًخهظع مهها مىاضلت الهشغة الؼوحُت ،وٗإن ؤؾباب الخلو مٓخطغة نلى مبرع الىُىع
وال٘غاهُت الظي ال ًمً٘ ٖشُه بال بهض الهشغة الؼوحُت.
ً
الىاْو ؤن الخلو بانخباعه خٓا للؼوحت في َ ٚالغابؿت الؼوحُت لم ًؿالبها اإلاشغم بخبرًغ اؾخهمالها لهظا الحٔ وال
ً
جإؾِؿه نلى نىطغ الىُىع وال٘غاهُت خطغا ختى ٌؿخلؼم البدث في مضي جىاَغ هظا الؿبب مً نضمه بهُىه ،ولى ٗان
ً
ً
شغؾا له َهال لٙان هظ نلُه ضغاخت مثلما َهل نىضما خضص ؤؾباب الخؿلَُٔٓ ،ض ًٙىن لهظه الؼوحت ؤؾباب زاضت ال
حهُب َيها ػوحها في ش يء وال جغٍض ؤلاَطاح ننها ختى ال حس يء بلى هُؿها وجدب الاخخُاف به لىُؿها .هظا مً حهت ،ومً
حهت زاهُت وختى نلى َغع صحت لؼوم ال٘غاهُت والىُىع لؿلب الخلو ختى ًٙىن مبرعا ومُؿغا له َةن هظا الىُىع ْض
ًخدٓٔ ختى ْبل البىاء طل ٚؤن َترة اخخٙإ الؼوححن ببهػهما البهؼ بمىاؾبت الترجِباث والخدػحراث للؼَاٍ ْض
ج٘شِ نً حاهب مً شخطُت الؼوجًٙ ،ىن ؾببا في الىُىع مىه َتهخضي الؼوحت بلى نضم اإلاًامغة في مشغوم الؼواج َخٓغع
الخسلظ مىه.
ونلُه َةن ال٘شِ نً ألاؾباب الضاَهت بلى بنهاء نالْت الؼواج مخىىنت ومسخلُت وْض جخجاوػ مؿإلت ال٘غاهُت ؤو
الىُىع وجخهضاه بلى ؤؾباب مىغىنُت جخهلٔ بالهمل وقغوَه ؤو ألاهل ؤو الؿً٘ ؤو الضزل ؤو الهائلت ؤو الهاصاث ؤو......
يحرها مما ً٘شِ ألخض الؿغَحن ؤن مشغوم الؼواج هظا َاشل ولم ٌهض مًغٍا.
وبالخالي ال ًجب البدث نً نىطغ ال٘غاهُت والىُىع بالػغوعة لخبرًغ ؾلب الخلو ٖما ال ًجب البدث نىه في اإلاغخلت
التي جلي البىاء بالػغوعة لل٘شِ نىه بل ال ًجب البدث في ؾبب ؾلب الخلو مً ؤؾاؾه ألن الٓاهىن لم ًؿالبها بخبرًغه،
مما ًخهحن مهه الٓى ٛؤن ْغاع املح٘مت الهلُا في ْػائها ٖما َهلذ ًُخٓغ لؤلؾاؽ الٓاهىوي الظي ًبرع انخماصه ٖمبضؤ
ٌهخمض نلُه للُطل في مؿإلت زبىث خٔ الؼوحت في اإلاؿالبت بُ ٚالغابؿت الؼوحُت ْبل البىاء.
ب– الخلع كبل الذخىل جائس:
ن٘ـ ْغاع املح٘مت الهلُا الؿابٔ الخهلُٔ نلُه ؤْغث بخضي املحاٖم الابخضائُت خٔ الؼوحت في ؾلب الخلو خُث
وعص في خُثُاجه " :ؤن اإلااصة  48مً ْاهىن ألاؾغة هطذ نلى ؤن ؾلب خل نٓض الؼواج ْض ًٙىن بؿلب مً الؼوحت ولم جُغّ
اإلااصة بحن الؼوحت اإلاضزى ٛبها ويحر اإلاضزى ٛبها .......وؤهه بالغحىم بلى ؤخٙام الشغَهت ؤلاؾالمُت َال حىاح نلى الغحل َُما
ؤزظ مٓابل الخلو والخلو بالؼٍاصة نلى اإلاهغ م٘غوه".

2

 - 1ملِ عْم  258613ضاصع بخاعٍش . 2006/06/14مجلت املح٘مت الهلُا الهضص  02ؾىت  2006ص .421
 - 2خ٘م ضاصع نً ْؿم شاون ألاؾغة بخاعٍش  2011/02/14يحر ميشىع
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ًدبحن مً زال ٛخ٘م املح٘مت الابخضائُت مُىلها هدى جُؿحر اؾخدٓاّ الؼوحت لؿلب الخلو ؤو الخؿلُٔ اؾدىاصا بلى
ضُت الهمىم التي وعصث في اإلااصة  48مً ْاهىن ألاؾغة التي ؤنؿذ طل ٚالحٔ للؼوحت صون جسطُظ خ٘مها لخل ٚالتي
صزل بها مً نضمه ،ونلُه ٗاهذ نباعاث الىظ جُُض بشمى ٛخ٘مه نلى جل ٚيحر اإلاضزى ٛبها ؤًػا.
ً
وجإؾِؿا نلى طل ٚؤلؼمذ الؼوحت اإلاضنُت بإن جضَو للمضعى نلُه مبلٌ الخلو الظي ٌؿاوي مبلٌ اإلاهغ اإلاهترٍ به مً
ٗليهما.
وحهلُٓا نلى اججاه املح٘مت وجإؾِـ خ٘مها نلى نمىم هظ اإلااصة  48مً ْاهىن ألاؾغة ؤهه مىؿٓي وصحُذ بلى خض
بهُض ختى وإن لم ًغحو في طل ٚبلى ؤخٙام الشغَهت ؤلاؾالمُت ؤمام وحىص الىظ الٓاهىوي.
وجضنُما لهظا الح٘م ؤضضعث مد٘مت ابخضائُت ؤزغي خ٘ما ٌشغح َُه ألاؾاؽ الٓاهىوي والشغعي الؾخدٓاّ الؼوحت
لؿلب الخلو ْبل الضزى ،ٛخُث حاء َُه......":وإلاا ٗان ؾلب الؼوحت اإلاخهلٔ بالخلو ًخهلٔ بمغخلت ما ْبل الضزى ٛوالتي
لم ًُطل َيها اإلاشغم في اإلااصة  54مً ْاهىن ألاؾغة حهحن نلى املح٘مت مهاًىت الىْائو التي حؿدىض نليها اإلاضنُت في ؾلب
الخلو وجُُُ٘ها خؿب ما جٓخػُه ؤخٙام اإلااصة  451مً ْاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت .....مً حهت وفي قل يُاب هظ
م
ْاهىوي ضغٍذ مً حهت ؤزغي حهحن نلى املح٘مت الغحىم بلى ؤخٙام الشغَهت ؤلاؾالمُت ؾبٓا للماصة  222مً ْاهىن ألاؾغة
 ،....خُث ؤهه بالغحىم بلى ٖخاب اإلاضوهت ال٘بري لئلمام مال ٚابً ؤوـ ألاضبحي في عواًت ؤلامام سحىىن بً ؾهُض الخىىخي
ًخطح بإهه ًمً٘ ؤن ًخم الخلو بهض ببغام نٓض الؼواج وْبل الضزىَ ،ٛػال نلى ؤهه لم ًى٘غ طل ٚؤخض َٓهاء الشغَهت
ؤلاؾالمُت وؤن الازخالٍ الىخُض ًىطب خى ٛجٓضًغ بض ٛالخلو َُه واؾخدٓاّ هطِ اإلاهغ مً نضمه ،وإلاا ٗان الحاٛ
ٖظل ٚحهحن انخباع الخلو ماؾؿا  ....،خُث ؤن اإلاضعى نلُه صَو بىاؾؿت مدامُه بإن ؾلب الخلو يحر ماؾـ وْض اؾدىض
هظا ألازحر بلى ْغاع املح٘مت الهلُا عْم  258613الطاصع بخاعٍش ، 2006/06/14الظي حاء َُه بإن ؾلب الؼوحت للخلو
ْبل الضزى ٛيحر ممً٘ ْاهىها .....وإن ٗان ًػم حاهبا صحُدا َُما ًخهلٔ بىكغة املح٘مت الهلُا للخلو وؤؾبابه بال ؤهه
ووَٓا للىْائو اإلاؿغوخت نلى املح٘مت ًدبحن لها بإن ألاؾباب اإلاهغوغت في الٓػُت الحالُت هي ؤؾباب مىغىنُت بدُث
ٖشُذ الُترة ما بحن مغاؾُم الؼَاٍ نً قهىع خٓائٔ للمضنُت بسطىص اإلاضعى نلُه ال ؾُما ما حهلٔ مىه بؿىابٓه
باملخضعاث ،مما حهلها جؿلب الخلو ،وهظا ما حهل املح٘مت ال حؿخجُب لؿلب اإلاضعى نلُه ألاضلي اإلاخهلٔ بغَؼ ؾلب
الخلو وعَؼ ؾلب بجمام مغاؾُم الؼواج بانخباعه ؤهه بالضعحت ألاولى نٓض عغائي وؤهه بضون مىآَت ؤخض الؿغَحن نلى
طل ٚال ًمً٘ بإي خا ٛمً ألاخىا ٛبعيامه نلى مىاضلت بجمام مغاؾُم الؼواج".

1

حهلُٓا نلى هظا الح٘م َةن املح٘مت ْض ؤَاغذ في شغح وجدلُل ألاؾاؽ الٓاهىوي والشغعي للخلو ْبل البىاء ؤولهما
نضم بمٙاهُت بحباع الؼوحت نلى بجمام بحغاءاث الؼواج ملخالُخه مبضؤ الغغائُت وهى الغًٖ ألاؾاس ي في نٓض الؼواجٖ ،ما
عحهذ بلى اإلاىؿٔ في ال٘شِ نً ألاؾباب اإلاىغىنُت التي ْض جبرع ؾلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت بهُضا نً َ٘غة ال٘غاهُت
واؾخدالت اؾخمغاع الحُاة الؼوحُت بهض الضزى ٛبالػغوعة ،زم عحهذ بلى ؤخٙام الشغَهت ؤلاؾالمُت التي ؤْغث بدٔ
الؼوحت ْبل البىاء باالَخضاء لىُؿها وؾلب الخلو مٓابل اإلاهغ ؤو ضضاّ اإلاثل الظي لم ٌهاعغه الُٓهاء .ونلُه ٗان
 - 1خ٘م ابخضائي ضاصع نً ْؿم شاون ألاؾغة بخاعٍش  2015/11/05يحر ميشىع
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ً
حؿبِبه واَُا ومُطال بما ال ًضم مجاال للش ٚفي اؾخدٓاّ الؼوحت للمؿالبت بُ ٚالغابؿت الؼوحُت نً ؾغٍٔ الخلو
بالغيم مً نضم الخُطُل في اإلاؿإلت املخخلِ َيها اإلاخهلٓت بأزاع طل ٚنلى اؾخدٓاْها للطضاّ ٗله ؤو هطُه ٖما ؾِخم
بُاهه.
ج – الخطليم كبل البناء جائس:
ً
بىُـ اإلاىؿٔ الظي ؤححز َُه للؼوحت ؾلب الخؿلُٔ ْبل البىاء زلها َةن لها ؤن جاؾـ ؾلبها نلى ؤخض ألاؾباب
ً
الىاعصة خطغا باإلااصة  53مً ْاهىن ألاؾغةَ ،اإلاشغم لم ًمحز بحن الؼوحت اإلاضزى ٛبها والتي لم ًضزل بها في ؾلب الخؿلُٔ
متى جىاَغث ؤؾبابه وهى الاججاه الظي ؾاًغجه املح٘مت الهلُا مً زالْ ٛغاعها الطاصع في  ،2014/07/10خُث حاء َُه
اإلابضؤً ":دٔ للؼوحت ؾلب الخؿلُٔ ْبل الضزى ،ٛبؿبب الح٘م نلى الؼوج مً ؤحل حغٍمت ماؾت بشغٍ ألاؾغة واؾخدالت
جدُٓٔ الهضٍ مً الؼواج"1و بالخالي ٌه٘ـ هظا الٓغاع مبضؤ بمٙاهُت اإلاؿالبت بالخؿلُٔ ْبل البىاء لؤلؾباب اإلاشغونت
الىاعصة خطغا باإلااصة  53مً ْاهىن الاؾغة.
د– السوجت ملسمت برد كامل الصذاق ونصفه في حال الخلع كبل البناء:
بطا ٗاهذ مؿإلت اؾخدٓاّ الؼوحت لؿلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت ْبل البىاء ؾىاء بإؾباب الخؿلُٔ الىاعصة باإلااصة 53
مً ْاهىن ألاؾغة ؤو الخلو ؾبٓا للماصة  54مً هُـ الٓاهىن ٖمبضؤ باجذ واضحت بال ؤن آزاع طل ٚنلى الخبهاث اإلاالُت ال
جؼا ٛحشٙل جباًىا في الخؿبُٓاث الٓػائُت ،خُث ضضع نً ؤخض املجالـ الٓػائُت ْغاعا ًلؼم َُه الؼوحت بغص ٗامل
زان ًمثل
الطضاّ املحٙىم به مً ْبل مد٘مت ؤو ٛصعحت جإؾِؿا نلى هظ اإلااصة  54مً ْاهىن ألاؾغة باإلغاَت بلى مبلٌ ٍ
ً
هطِ الطضاّ جإؾِؿا نلى هظ اإلااصة  16مً هُـ الٓاهىن. 2
وْض ضضع هظا الٓغاع بهض عَو صنىي جُؿحرًت لٓغاع ٗان ضضع في شإن الجزام مً ْبل ًٓض ي باإلاطاصْت نلى الح٘م
اإلاؿخإهِ مبضئُا وحهضًال له بلؼام اإلاؿخإهِ نليها بغص هطِ الطضاّ للمؿخإهِ ،خُث وعص في خُثُاث الٓغاع ألازحر
اإلاُؿغ لؤلو ٛؤن ":اإلابلٌ املحٙىم بغصه هى هطِ الطضاّ اإلاضَىم لها جإؾِؿا نلى اإلااصة  16مً ْاهىن ألاؾغة ،طل ٚؤهه
نىض الؿالّ ْبل البىاء حؿخدٔ الؼوحت هطِ الطضاّ وحهُض الىطِ آلازغ للؼوج .خُث بسطىص مٓابل الخلو
املحٙىم به والظي هى الهىع اإلاالي الظي خ٘م به ْاض ي الضعحت ألاولىَ ،ظل ٚمبلٌ آزغ ًسػو لىظ ْاهىوي آزغ هى 54
مً ْاهىن ألاؾغة ،وهى اإلاا ٛالظي جضَهه اإلاغؤة مٓابل مسالهت هُؿها وَضًتها ......خُث ؤن الُطل في مؿإلت اإلابلًحن
املحٙىم بهما ،ألاو ٛمً ؾغٍ املح٘مت والثاوي مً ؾغٍ املجلـ ،جبٓى مؿإلت ْاهىهُت هي مً ؤؾباب الؿهً بالىٓؼ
ولِـ جىغُذ مضلىلها".
وبهظا الشٙل ًٙىن املجلـ الٓػائي ْض َطل في الجزام بحن الؼوححن بإن ؤلؼمذ الؼوحت بمبلًحن ٌه٘ـ ٗل واخض
منهما ؤؾاؾحن ْاهىهُحن مخباًىحن ،ألاوٌ ٛه٘ـ خالت الؿالّ ْبل البىاء وؤؾاؾه اإلااصة  16مً ْاهىن الاؾغة و الثاوي
مخهلٔ بىظ اإلااصة  54مً هُـ الٓاهىن ،بال ؤن الانخماص نلى ألاؾاؾحن ٌه٘ـ نضم جد٘م الٓػاء في مُهىم ٗل منهما
 - 1ملِ عْم  0952658ماعر في  2014/07/10مجلت املح٘مت الهلُا .الهضص الثاوي .2014
ْ - 2غاع ضاصع نً يغَت شاون ألاؾغة بخاعٍش  2012/06/21يحر ميشىع.
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والحاالث الخاضت بٙل منهماَ ،لم ًمحز بحن الخؿلُٔ ْبل البىاء الظي جباصع بلُه الؼوحت والؿالّ ْبل البىاء الظي ًباصع
بلُه الؼوج ،وبالخالي انخبر املجلـ ؤن َ ٚالغابؿت الؼوحُت ْبل البىاء ٌهني اؾخدٓاّ الؼوحت لىطِ الطضاّ والتزامها
بغص هطُه في ٗل الحاالث ومهما ٗاهذ ؤؾبابه باإلغاَت بلى الخلو اإلاهغوَت ؤخٙامه.
خُث ًبضو حلُا نضم جمً٘ املجلـ مً الخىَُٔ بحن ؤخٙام اإلااصة  16واإلااصة  54مً ْاهىن ألاؾغة بلى خض الٓىٛ
بخؿبُٓهما نلى هُـ الحالت وصنىة ألاؾغاٍ بلى مىاْشت هظه اإلاؿإلت الٓاهىهُت نلى مؿخىي املح٘مت الهلُا وٗإهه ًغيب في
بؿـ املح٘مت الهلُا لغْابتها نلُه وجىحُه الٓػاء بلى الحل الٓاهىوي الظي ًُ٘ل الخىَُٔ بحن ؤخٙام الؿالّ والخؿلُٔ
ْبل الضزى ٛوجبهاث طل ٚنلى الطضاّ والهضة.
لؤلؾِ لم ًؿهً بالىٓؼ في ْغاع املجلـ ول٘ىه ًبٓى مثاال نلى جىىم وجػاعب الخؿبُٓاث الٓػائُت في شإن ؤخٙام
الخؿلُٔ ْبل البىاء ما ٌه٘ـ حضًت اإلاشٙلت وغغوعة جضزل اإلاشغم إلاهالجتها بشٙل واضح وضغٍذ.
ه– السوجت حضخحم كل الصذاق مع الخعىيض:
هىإ خاالث ًٙىن َيها لؿلب الؼوحت ْبل البىاء مبرعاجه الٓاهىهُت والشغنُت َخٙىن مؿخدٓت باالخخُاف بالطضاّ
ٗامال ألهه مهغا وهى مً خٓها بانخباعه ؤخض شغوؽ صحت الهٓض ،ؤما نً ؾلب الخؿلُٔ َهى ماؾـ نلى ؤخض ألاؾباب
اإلاظٗىعة باإلااصة  53مً ْاهىن ألاؾغة ،ما ًجهلها بالػغوعة الؿغٍ اإلاخػغع مً هظا الؿالّ الظي اغؿغث بلى اإلاؿالبت به،
بل حؿخدٔ حهىٍػا بغاَُا متى زبذ الػغع وهى الاججاه الظي طهبذ بلُه املح٘مت الهلُا في ْغاعها اإلااعر في
 ،1999/03/16خُث حاء َُه" :مً اإلآغع ْاهىها ؤهه ًجىػ جؿلُٔ الؼوحت لٙل غغع مهخبر شغنا ومتى جبحن  -في ْػُت
الحا -ٛؤن الؿانً نٓض نلى اإلاؿهىن غضها إلاضة ؾىٍلت ولم ًٓم بةجمام الؼواج بالبىاء بها َةن الؼوحت جػغعث زال ٛهظه
اإلاضة ماصًا ومهىىٍا مما ًثبذ جػغعها شغنا ؾبٓا ألخٙام اإلااصة  53مً ْاهىن ألاؾغة ونلُه َةن ْػاة اإلاىغىم بٓػائهم
بخؿلُٔ الؼوحت وإلًاء نٓض الؼواج وحهىٍػها نلى ؤؾاؽ حهؿِ الؼوج وزبىث الػغع ؾبٓىا صحُذ الٓاهىن".

1

ونلُه َؿاإلاا زبذ الؿبب الشغعي في ؾلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت ْبل البىاء مً ْبل الؼوحت ال ًمً٘ بلؼامها في
اإلآابل بغص ٗل الطضاّ ألن طل ٚجؿبُٔ ألخٙام الخلو ولِـ الخؿلُٔ ٖما ال جلؼم ْاهىها بغص هطُه ألن في طل ٚجؿبُٔ
ألخٙام الؿالّ ْبل البىاء الظي ًٙىن بمباصعة مً الؼوج ولِـ الؼوحت ،وإهما جدخُل بٙامل الطضاّ بانخباعه خٓا هاججا
نً ػواج صحُذ ولِـ نليها الاَخضاء به مٓابل جؿلُٓها.
ؤما الخهىٍؼ َهى هكام آزغ مخهلٔ ؤؾاؾا بثبىث الػغع ومؿاولُت اإلادؿبب َُه ،خُث ْغعه اإلاشغم الجؼائغي خٓا
للؼوحت في خا ٛالخؿلُٔ للػغع ؾبٓا للماصة  53م٘غع مً ْاهىن ألاؾغة ؤو حهؿِ الؼوج في الؿالّ ؾبٓا للماصة  52ؤو
ألخض الؼوححن في خا ٛحهؿِ آلازغ ؾبٓا للماصة  55مً هُـ الٓاهىن.
و– اصخحلاق السوجت لنصف الصذاق حتى في حال كان العذول من جانبها:

 1قشاس سقم . 10801بتبسٔخ  1111/03/10مجهت االجتٍبد انفضبئٓ نغشفت األدُال انشخصٕت عذد خبص 1111 .انمذكمت انعهٕب .انذُٔان انُطىٓ
نألشغبل انتشبُٔت  2001ص. 204
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هىإ اججاه ًظهب بلى الٓى ٛباؾخدٓاّ الؼوحت اإلاؿلٓت لىطِ الطضاّ ؾىاء ؤٗان ؾلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت
ْبل البىاء بمباصعة مً الؼوج ؤو الؼوحت ،خُث حاء في ْغاع املح٘مت الهلُا الطاصع بخاعٍش  1993/10/16ؤن  :مً اإلآغع
ْاهىها ؤهه نىض الؿالّ ْبل البىاء حؿخدٔ الؼوحت هطِ الطضاّ وإلاا ٗان زابخا في ْػُت الحا ٛؤن ْػاة اإلاىغىم ؾبٓىا
اإلااصة  05مً ْاهىن الاؾغة نلى الؿالّ ْبل البىاء وْػىا بةعحام الطضاّ ٗامال نلى ؤؾاؽ ؤن الهضو ٛنً الخؿبت ٗان
مً ؾغٍ الؿانىت عيم ؤن نٓض الؼواج ْض جم بحن الؿغَحن َ ،ةنهم بٓػائهم ٖما َهلىا ؤزؿإوا في جؿبُٔ الٓاهىن .1
وبهظا الٓغاع ًخطح حلُا ؤن املح٘مت الهلُا ؤؾٓؿذ خ٘م الؿالّ ْبل البىاء نلى الخؿلُٔ ْبل البىاء ولم حهغ ؤهمُت
للؿغٍ الظي نض ٛنً الؼواج وٗإنها ْانضة جلؼم الحالخحن.
ًمً٘ مالخكت الخباًً ال٘بحر بحن الاخٙام الٓػائُت في الُطل في ؤخٙام َ ٚالغابؿت الؼوحُت ْبل البىاء ؾىاء ما
حهلٔ بإؾاؽ الحٔ ؤو الازاع اإلاترجبت نىه ،زاضت ما حهلٔ بالطضاّ ؤو هطُه ما ًجغها للبدث نىه في ؤخٙام الشغَهت
ؤلاؾالمُت في الجؼء الثاوي مً هظا اإلآا.ٛ

 -2الخطليم كبل البناء في الشريعت ؤلاصالميت:
ْبل الخىع في جدلُل حىاػ الخؿلُٔ ْبل البىاء وؤخٙامه في الشغَهت ؤلاؾالمُت وحب بضاًت الخهغٍِ بإهىام الؿالّ
َيها؛ خُث ًدٔ للؼوج َ ٚالغابؿت الؼوحُت نً ؾغٍٔ الؿالّ بةعاصجه اإلاىُغصة صون وحىب جبرًغ طل ٚوٍىجغ نىه هُاط
الؿالّ الظي ًإزظ زالزت ضىع؛ عحعي ؤو بائً بِىىهت ضًغي بهض هُاط مضة الهضة صون بمؿإ ؤو بائً بِىىهت ٖبري بهض
الؿلٓت الثالثت وحؿخدٔ َيها اإلاؿلٓت هُٓت الهضة والؿً٘ واإلاخهت مو اخخُاقها بطضاْها .مطضاْا لٓىله حهالىَٔ :ب أَُّٔ ٍَب
سب َء فَ َ
ٓ ِإرَا َ
صُا ْان ِعذَّة َ ََاتَّقُُا َّ
َّللاَ َسبَّ ُك ْم َال ت ُ ْخ ِش ُجُ ٌُ َّه ِم ْه بُُُٕتِ ٍِ َّه ََ َال
ط ِهّقُُ ٌُ َّه ِن ِعذَّتِ ٍِ َّه ََأَدْ ُ
طهَّ ْقت ُ ُم ان ِىّ َ
انىَّ ِب ُّ
َّللاِ فَقَ ْذ َ
َّللاَ ُٔذْ ذ ُ
سًُ َال تَذ ِْسْ نَعَ َّم َّ
َّللاِ ََ َم ْه َٔتَعَذَّ ُدذَُدَ َّ
ش ٍت ُمبَِّٕىَ ٍت ََتِ ْهلَ ُدذَُدُ َّ
ِ ُ
بد َ
َٔ ْخ ُشجْ هَ إِ َّال أ َ ْن َٔأْتِٕهَ بِفَ ِ
ظهَ َم وَ ْف َ
بَ ْعذَ رَنِلَ أ َ ْم ًشا"  ، 2وْىله حهالى ََ " :إِ ْن أ َ َس ْدت ُ ُم ا ْستِ ْبذَا َل صَ َْجٍ َم َكبنَ صَ َْجٍ ََآَت َ ْٕت ُ ْم إِدْ ذَا ٌُ َّه قِ ْى َ
بسا فَ ََل ت َأ ْ ُخزَُا ِم ْىًُ
ط ً
ش ْٕئًب أَت َأ ْ ُخزَُوًَُ بُ ٍْت َبوًب ََإِثْ ًمب ُمبِٕىًب "  3وْىله حهالىِ ََ " :ن ْه ُم َ
عهَّ ْان ُمتَّقِٕهَ " .4
ث َمت َب ٌ
َ
طهَّقَب ِ
ع ِب ْبن َم ْع ُش ِ
َف َدقًّب َ
ٖما ْض ًٙىن الؿالّ ْبل البىاء وفي هظه الحالت حؿخدٔ الؼوحت اإلاؿلٓت هطِ الطضاّ مثلما جمل ٚبؾٓاؾه نىه
ً
ً
ً
بن لم جً٘ ْبػخه ؤضال ؤو ؤن ٌهُيها هى نً بعحام الىطِ آلازغ نُىا وَػال مىه وطل ٚلٓىله حهالىََ " :إِ ْن
َ
ضت ُ ْم ِإ َّال أ َ ْن َٔ ْعفُُنَ أ َ َْ َٔ ْعفُ َُ انَّزِْ ِب َٕ ِذ ِي
ف َمب فَ َش ْ
سُ ٌُ َّه ََ َق ْذ فَ َش ْ
طهَّ ْقت ُ ُمُ ٌُ َّه ِم ْه َق ْب ِم أ َ ْن ت َ َم ُّ
ضتً فَىِ ْ
ص ُ
ضت ُ ْم َن ٍُ َّه فَ ِشٔ َ
ض َم بَ ْٕىَ ُك ْم ِإ َّن َّ
ٕش.5
س ُُا ْانفَ ْ
ع ْقذَة ُ ان ِىّ َكبحِ ََأ َ ْن ت َ ْعفُُا أ َ ْق َش ُ
ُ
ص ٌ
َّللاَ ِب َمب ت َ ْع َمهُُنَ َب ِ
ة ِنهت َّ ْق َُِ ََ َال ت َ ْى َ

ْ1غاع عْم  96801بخاعٍش  1993/10/16مجلت الاحتهاص الٓػائي لًغَت ألاخىا ٛالصخطُت نضص زاص 2001
 2صىرة الطالق آلايت 1
 3صىرة النضاء آلايت 20
 4صىرة البلرة آلايت .241

 5صىرة البلرة آلايت .237
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َاآلًت ال٘غٍمت جبحن ؤن الؿالّ حائؼ ْبل البىاء نلى هطِ الطضاّ ؤو ٗله ؤو صوهه متى جغاغا نلى طلٖ ،ٚما ؤن
ث ث ُ َّم َ
طهَّ ْقت ُ ُمُ ٌُ َّه ِم ْه قَ ْب ِم أ َ ْن
اإلاؿلٓت ْبل الضزى ٛال نضة لها لٓىله حهالىَٔ " :ب أَُّٔ ٍَب انَّزِٔهَ آ َ َمىُُا ِإرَا وَ َكذْ ت ُ ُم ْان ُمؤْ ِمىَب ِ
س َشا ًدب َج ِم ً
َٕل ".1
ت َ َم ُّ
سُ ٌُ َّه فَ َمب نَ ُك ْم َ
عهَ ْٕ ٍِ َّه ِم ْه ِعذَّةٍ ت َ ْعتَذَُّوَ ٍَب فَ َم ِت ّعُُ ٌُ َّه ََ َ
س ِ ّش ُدُ ٌُ َّه َ
َلم ًُغع نلى مً ؾلٓذ ْبل الضزى ٛالهضة وهظا صلُل اهتهاء نٓض الىٙاح وػواله وعَهه في الحا.ٛ
َبَ ٍس فَ ََل
ع ْه ت ََش ٍ
ص ًبال َ
اض ِم ْى ٍُ َمب ََتَش ُ
ٖما ًمً٘ ؤن ًٙىن الؿالّ بتراض ي الؼوححن لٓىله حهالى ......." :فَئ ِ ْن أ َ َسادَا ِف َ
ع َه ْٕ ٍِ َمب.2".....
ُجىَب َح َ
 1-2مشروعيت الخطليم كبل البناء:
ً
هظا وْض شغم ؤًػا للؼوحت خل عابؿت الؼواجَ ،إباح لها ؤن جُخضي هُؿها مىه بغص ما صَهه الؼوج لها مً مهغْ ،اٛ
حهالىَّ " :
ش ْٕئًب ِإ َّال أ َ ْن
بن ََ َال َٔ ِذ ُّم نَ ُك ْم أ َ ْن ت َأ ْ ُخزَُا ِم َّمب آَت َ ْٕت ُ ُمُ ٌُ َّه َ
سبكٌ ِب َم ْع ُشَفٍ أ َ َْ تَس ِْشٔ ٌخ ِبئِدْ َ
َبن فَئ ِ ْم َ
س ٍ
انط ََل ُق َم َّشت ِ
عهَ ْٕ ٍِ َمب فِٕ َمب ا ْفتَذَ ْ
ث بِ ًِ ِت ْهلَ ُدذَُدُ َّ
َّللاِ فَئ ِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َ َّال ُٔ ِقٕ َمب ُدذَُدَ َّ
َٔخَبفَب أ َ َّال ُٔ ِقٕ َمب ُدذَُدَ َّ
َّللاِ فَ ََل
َّللاِ َف ََل ُجىَب َح َ
َّللاِ فَأَُنَئِلَ ٌُ ُم َّ
ت َ ْعتَذٌََُب ََ َم ْه َٔتَعَذَّ ُدذَُدَ َّ
انظب ِن ُمُنَ " .3
ً
َجملت طل ٚؤن الشاعم مىذ للغحل الؿالّ مؿلٓا مً يحر خاحت بلى الٓػاء ،وؤنؿى اإلاغؤة خٔ الخؿلُٔ ؤو الخُغٍٔ
بشغؽ الٓػاءْ ،ا ٛابً عشض عخمه هللا" :والُٓه ؤن الُضاء بهما حهل للمغؤة في مٓابل ما بُض الغحل مً الؿالّ َةهه إلاا
حهل الؿالّ بُض الغحل بطا َغٕ اإلاغؤة حهل الخلو بُض اإلاغؤة بطا َغٖذ الغحل.

4

 1-1-2الخلع وأحكامه:
عهَ ْٕ ٍِ َمب فِٕ َمب
بما ٛجضَهه بلُه لُخسلى ننها لٓىله حهالى " :فَ ََل ُجىَب َح َ
الخلو هى اَخضاء اإلاغؤة مً ػوحها الٙاعهت له ٍ
ا ْفتَذَ ْ
ث بِ ًِ. 5"...
والخلو حائؼ بطا اؾخىفى شغوؾه ،لٓىله ملسو هيلع هللا ىلص المغؤة زابذ بً ِْـ وْض حاءجه جٓى ٛنً ػوحهاً :ا عؾى ٛهللا زابذ ابً
ِْـ ال ؤنُب نلُه في زلٔ وال صًً ،ولً٘ ؤٖغه الُ٘غ بهض الضزى ٛفي ؤلاؾالمَٓ ،ا ٛعؾى ٛهللا ضل هللا نلُه وؾلم" :
6

ؤجغٍضًً نلُه خضًٓخه؟ ْالذ وهم ْ،ا ٛعؾى ٛهللا ملسو هيلع هللا ىلص " اْبل الحضًٓت وؾلٓها ؾلٓت واخضة".
ً
والخلو لًت مإزىط مً زلو الثىب بطا ؤػاله ،وفي ؾالّ اإلاغؤة مجاػا ألن اإلاغؤة لباؽ الغحل والغحل لباؽ لهاْ ،ا ٛهللا
بط نَ ٍُ َّه . 7"...
بط نَ ُك ْم ََأ َ ْوت ُ ْم ِنبَ ٌ
حهالىَّ ٌُ ... " :ه ِنبَ ٌ
ْا ٛابً عشض الحُُض " :واؾم الخلو والُضًت واإلاباعاة ٗلها جاو ٛبلى مهنى واخض ،وهى بظ ٛاإلاغؤة الهىع نلى ؾالْها
بال ؤن اؾم الخلو ًسخظ ببظلها له حمُو ما ؤنؿاها ،والطلح ببهػه والُضًت بإٖثر واإلاباعؤة بةؾٓاؾها نىه خٓا لها
نلُه.

1

 1صىرة ألاحساب آلايت 49
 2صىرة البلرة آلايت .233
 3صىرة البلرة آلايت 229
 - 4ابً عشض  :بضاًت املجتهض ونهاًت اإلآخطض ،صاع الحضًث ،الٓاهغة ،ص ؽ ،2004 ،ج  ،3ص.90
 5صىرة البلرة آلايت 229
 - 6ؤزغحه الامام البساعي في الصحُذ  ،عْم الحضًث5273 :
 7صىرة البلرة آلايت 229
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زمورة داود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من شروطه:
 – 1ؤن ًٙىن البًؼ مً الؼوحت َةن ٗان الؼوج هى الٙاعه َلِـ له ؤن ًإزظ منها َضًت وإهما نلُه ؤن ًطبر نليها ؤو
ًؿلٓها بن زاٍ غغعا.
 – 2ؤال ًؿالب الؼوحت بالخلو ختى جبلٌ صعحت مً الػغع ،جساٍ مهها ؤال جُٓم خضوص هللا حهالى في هُؿها ؤو في خٓىّ
ػوحها.
ناص.
 -3ؤال ًخهمض الؼوج ؤطًت الؼوحت ختى جسالو هُؿها مىهَ ،ةن َهل َال ًدل له ؤن بإزظ منها شِئا ؤبضا ،وهى ٍ
وأما أحكامه فهي:
ٌ – 1ؿخدب ؤال ًإزظ منها ؤٖثر مما مهغها به.
 – 2بن ٗان الخلو بلُل الخلو انخضث املخالهت بدُػت واخضة ٗاإلاؿخبرؤة ألمغه ملسو هيلع هللا ىلص امغؤة زابذ ؤن حهخض بدُػت،
وإن ٗان بلُل الؿالّ َةن الجمهىع نلى ؤهه حهخض بثالزت ْغوء.
 – 3ال ًمل ٚاملخالو مغاحهتها في الهضة ألهه ًىُظ ؾالْا بائىا َلى ؤعاص مغاحهتها ال جدل له بال بهض نٓض حضًض.

2

 2-1-2مشروعيت الخطليم
ْض جخدٓٔ ؤؾباب ؤزغي جضنى بلى الخُغْت بحن الؼوححن بؿلب مً الؼوحت خُث ؤنؿى الشاعم الحُ٘م للمغؤة في
ؾلب َ ٚعابؿت الؼواج بىاؾؿت الٓػاءَُ ،جىػ للٓاض ي ؤن ًد٘م بالخُغٍٔ بحن الؼوححن بؿبب ؤلاًالء ؤو الكهاع ؤو
اللهان ؤو بؿبب الػغع ،ؤو الخلو ،ؤو للهُىب اإلااوهت مً الاؾخمخام ؤو بؿبب بؾالم ؤخض الؼوححن ؤو عصجه ،ؤو الخُغٍٔ
لُٓضان الؼوج ؤو نضم الاهُاّ.
ًٓى ٛؤلامام ؤلابغاهُمي .....الهطمت بُض الؼوج......وهى خٔ في ؤضل الشغَهت ولً٘ ؤلاؾالم ال ٌهؿي هظه الحٓىّ ؤو
ا
هظه الامخُاػاث بال للمؿلم الصحُذ ؤلاؾالم الٓىي ؤلاًمانَ ،هى ًٙل بلُه نهضا وَؿخدُكه نلى ؤماهت ،انخماصا نلى
عشضه وزٓت بةًماهه.....بن نٓضة الؼواج نٓضة ماٖضة ًداَل نليها ألاخغاع وٍخالنب بها الُجاع ،وإن الهطمت امخُاػ
لغحال٘م ،مالم جؿًىا َُهَ ،ةطا ؾًُخم َُه وحغصجم نً الٓطض ،اهتزم الٓػاء ؤلاؾالمي الهاص."ٛ

3

وؤؾباب الخؿلُٔ في الشغَهت ؤلاؾالمُت ٖثحرة منها الخؿلُٔ لهضم ؤلاهُاّ إلاظهب اإلاالُ٘ت ؤن للمغؤة الخُاع بحن البٓاء
بن " ، 4وْىله حهالىَ ََ ... " :ال
سبكٌ بِ َم ْع ُشَفٍ أ َ َْ تَس ِْشٔ ٌخ بِئِدْ َ
مو ػوحها اإلاهؿغ ؤو جؿلب الخُغٍٔ واؾخض ٛباآلًت " :فَئ ِ ْم َ
س ٍ
اسا ِنت َ ْعتَذَُا ََ َم ْه َٔ ْف َع ْم رَنِلَ فَقَ ْذ َ
ث َّ
َّللاِ ٌُ ُض ًَا. 5" ....
سًُ ََ َال تَت َّ ِخزَُا آََٔب ِ
ض َش ً
ت ُ ْم ِس ُكُ ٌُ َّه ِ
ظهَ َم وَ ْف َ
ً
ًمً٘ ؤن جٙىن الًُبت الؿىٍلت ؾببا في ؾلب الخؿلُٔ ؤًػا َةطا ياب الؼوج نً ػوحخه يُبت ؾىٍلت جسص ى مهها
ً
ً
الُخىت نلى هُؿها والػغع غغعا شضًضا حاػ لها ؾلب الخُغٍٔ ،وخض الًُبت نىض مال ٚؾىت َإٖثرَ ،ةطا مػذ هظه اإلاضة
َلها ؤن جؿلب الخُغٍٔ للػغع مً الًُاب ولى جغٕ لها ماال.

1

 - 1ابً عشض بضاًت املجتهض  ،اإلاغحو الؿأً ،ج  ،3ص.89
 - 2نً الشُش نلي اخمض نبض الها ٛالؿهؿاوي اإلاغحو الؿأً ص .13
3

 -ؤلابغاهُمي ،آزاع ؤلامام دمحم البشحر ؤلابغاهُمي ،جٓضًم وحمو هدله ؤخمض ؾالب الابغاهُمي ،صاع الًغب الاؾالمي،بحروث ،ؽ  ،1997 ،1ج ،3ص .299

 4صىرة البلرة آلايت 229
 5صىرة البلرة آلايت 231
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ً
الخؿلُٔ حائؼ ؤًػا بؿبب َٓض الؼوج وؤؾغه ،واإلآُىص هى مً حهلذ خُاجه مً مىجه ًػغب المغؤجه ؤعبو ؾىحن مً
ًىم عَو ؤمغها بلى الٓاض ي َةطا اهخهى ال٘شِ نً خُاجه ؤو مىجه وحهل طل ،ٚغغب لها الٓاض ي ألاحل َةطا اهخهى انخضث
ً
2
نضة الىَاة ؤعبهت ؤشهغ ونشغا وخلذ للؼواج.
ً
الخؿلُٔ مشغوم ؤًػا للهُىب اإلاىحبت للخُغٍٔ ومنها الجىىن ،الجظام والبرص ويحرها مً ألامغاع والهُىب التي ْض
جطِب الغحل ؤو اإلاغؤة بدُث جدى ٛصون مماعؾت خُاة ؾبُهُت ال زؿغ َيها للىاخض نلى آلازغ وال جدى ٛصون الهشغة
بُنهما وْض جىؾو اإلاظهب الحىبلي في طٖغ الهُىب اإلاىحبت لخُاع الخُغٍٔ منها بسغ الُم واؾخؿالّ البى ٛونللىا طل ٚبمىو
3

الاؾخمخام اإلآطىص.
ً
ًمً٘ ؤًػا الخُغٍٔ بحن الؼوححن للػغع وؾىء اإلاهاشغةٖ ،هجغة الؼوج ػوحخه بال مىحب شغعي وغغبها وؾبها وؾب
ؤهلها وخبؿها ومىو ػٍاعتها وٗل ما ًػُٔ نليها وَس يء نشغتها.
والخؿلُٔ للػغع هى ؾالّ بائً بنماال لٓانضة ٗل ؾالّ ًىْهه الٓاض ي َهى ؾالّ بائً.
 2-2أحكام الخطليم كبل البناء:
الٓانضة ؤهه ال ًٓو الؿالّ ْبل الىٙاح ،ؤي هُي اللؼوم والىُىطَ ،ال ؾالّ ْبل الىٙاح واإلاغاص بالىٙاح "نٓض الىٙاح"
ث ث ُ َّم
وهى نٓض الؼواج ولِـ الضزى ٛؤو البىاء مطضاْا لٓىله حهالىَٔ " :ب أَُّٔ ٍَب انَّزِٔهَ آ َ َمىُُا ِإرَا وَ َكذْ ت ُ ُم ْان ُمؤْ ِمىَب ِ
س َشا ًدب َج ِم ً
َ
َٕل " .4
طهَّ ْقت ُ ُمُ ٌُ َّه ِم ْه قَ ْب ِم أ َ ْن ت َ َم ُّ
سُ ٌُ َّه فَ َمب نَ ُك ْم َ
س ِ ّش ُدُ ٌُ َّه َ
عهَ ْٕ ٍِ َّه ِم ْه ِعذَّةٍ ت َ ْعت َذَُّوَ ٍَب فَ َم ِت ّعُُ ٌُ َّه ََ َ
وحهخبر اإلاغؤة ػوحت بالهٓض صزل بها ؤم لم ًضزلَ ،خجغي نليها ؤخٙام الؿالّ مً خُث الهٓض ،وٍجىػ بالخالي ؤن
ً
ًؿلٓها ػوحها ْبل الضزى ٛبهاٖ ،ما ًجىػ لها ؤًػا ؤن جسالهه ؤو ؤن جؿلب الخؿلُٔ مىه ْبل البىاء بال ؤن ؤخٙام الخؿلُٔ
ْبل البىاء زلها ؤو بإمغ الٓاض ي ًسػو لٓىانض وآزاع ؤزغي جسخلِ نً ؤخٙام الؿالّ وآزاعه وهظا لٙىن الهطمت بُض
الؼوجٖ ،ما ؤن جىُْو ؤخٙام الخؿلُٔ مً حاهب الؼوحت ًدخم نلُىا الخُطُل في ؤخٙام الخلو وآزاعه وجمُحز ما ًطلح
جؿبُٓه نلى اإلاضزى ٛبها مً يحره.
 1-2-2بالنضبت للخلع كبل البناء:
ازخلِ الهلماء في الخلو هل هى ؾالّ ؤو َسخ؛ َغوي نً نثمان ونلي وابً مؿهىص وحمانت مً الخابعي :هى ؾالّ
ً
وبه ْا ٛمال ٚوالثىعي وألاوػاعي وؤبى خىُُت وؤصحابه والشاَعي في ؤخض ْىلُهَ ،مً هىي بالخلو ؾلُٓخحن ؤو زالزا لؼمه
ً
طل ٚنىض مال ٚوْا ٛؤصحاب الغؤي  :بطا هىي زالزا ٗان زالزا وإن هىي ازىحن َهى واخض بائىت ،وْا ٛالشاَعي في ؤخض ْىلُه:
ً
بن هىي بالخلو ؾالْا وؾماه َهى ؾالّ وإن لم ًىى ؾالْا وال ؾمى لم جٓو َغْت .وْا ٛؤبى زىع بطا لم ٌؿم الؿالّ َالخلو
َغْت ولِـ بؿالّ.
وْا ٛابً نباؽَ :مً ؾلٔ امغؤجه جؿلُٓخحن زم زالهها زم ؤعاص ؤن ًتزوحها َله طل ٚوإن لم جى٘ذ ػوحا يحره ،ألن
لِـ له يحر ؾلٓخحن والخلو لًى ومً حهل الخلو ؾالْا ْا :ٛلم ًجؼ ؤن ًغججهها ختى جى٘ذ ػوحا يحره ،ألهه بالخلو ٖملذ
1

 الحؿاب .مىاهب الجلُل في شغح مسخطغ زلُل  ،صاع الُ٘غ ،ؽ  ،1992 ،3ج4ص.156 - 2ابً عشض بضاًت املجتهض  ،اإلاغحو الؿأً ،ج  ،3ص.75
3
 -البهىحيٖ :شاٍ الٓىام نً الاْىام ،الىاشغ وػاعة الهض ٛفي اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،ؽ ،2008 ،1ج  ،11ص.107
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الثالر وهى الغؤي الًالبْ .ا ٛالٓاض ي بؾمانُل بً بسحاًّ ُِٖ :جىػ الٓى ٛفي عحل ْالذ له امغؤجه ؾلٓني نلى ما،ٛ
ً
ً 1
َؿلٓها بهه ال ًٙىن ؾالْا وهى لى حهل ؤمغها بُضها مً يحر ش يء َؿلٓذ هُؿها ٗان ؾالْا.
ً
مهغَت ؾبُهت الخلو ؤهى ؾالّ ؤم ال مهمت حضا لجىاػ بؾٓاؽ ؤخٙام الؿالّ نلُه مً نضمهَ ،هىإ مً انخبر
الخلو بمثابت ؾالّ وٍإزظ خ٘مه َدؿخدٔ بالخالي اإلاؿلٓت هطِ الطضاّ نىض الؿالّ ْبل البىاءَٙ ،ىن الؼوحت املخخلهت
لم حؿخلم الطضاّ بغمخه وال هطُه َةن الهىع في الخلو هى بنُاء الؼوج مً هطِ الطضاّ ،ألن هطِ الطضاّ صًً
نلى الؼوج لؼوحخه ،وبالخالي َةن الٓاض ي ًد٘م بالخلو مٓابل ببغاء الؼوج مً طل ٚالضًً ؤو بؾٓاؾه نىه ،ألن الخلو ْبل
الضزىٌ ٛؿٓـ هطِ الطضاّ.

2

الىاْو ؤن هظا الح٘م ٌؿخضعي الىْىٍ نىضه وجدلُله ألهه خ٘م عبما مً اإلاب٘غ الدؿلُم بصحخه زاضت واهه انخمض
نلى هظ اإلااصة  16مً ْاهىن الاؾغة اإلاخهلٔ بالؿالّ ْبل البىاء ولِـ الخؿلُٔ ْبل البىاءٖ ،ما اؾخض ٛنلى عاي ألاؾخاط
بضعان ؤبى الهُىحن الظي ْا ":ٛالخلو نلى اإلاهغ ْبل الضزى ٛؤو بهضهَ ،اطا ٗان اإلاهغ يحر مٓبىع ؾٓـ نً الؼوج وان ٗان
مٓبىغا عصجه نلى الؼوج" وهى ْى ٛلم ًغص َُه ؤلاشاعة الى هطِ الطضاّ ؤبضا.
ونلُه َان اإلاؿالت جدخاج الى الخُطُل والهىصة الى ؤخٙام الخلو وشغوؾه وازاعه نلى الؿغَحن وخ٘م بض ٛالخلو
باليؿبت الى الطضاّ ؤو بضًل الخلو الظي ًمً٘ ؤن ًٙىن ؤْل ؤو ؤٖثر مً اإلاهغ وخ٘م جمؿ ٚالؼوج بظل ٚالبض ٛؤو بٖغاه
الؼوحت نلى بعحام الطضاّ ختى جُخضي به لىُؿها.
بطا ٗان مً شغوؽ الخلو وؤخٙامه ؤال ًجىػ للؼوج ؤن ًإزظ منها َضًت بن ٗان هى الٙاعه لهاَ ،ال ًجىػ له مؿالبت
الؼوحت بالخلو ختى جبلٌ صعحت مً الػغع جساٍ َيها الا جُٓم خضوص هللا في هُؿهاَ ،ان حهمض الؼوج ؤطًت الؼوحت خنى
جسالهه َال ًدل له ؤن ًإزظ منها شِئا ؤبضا َان َهل َهى ناص ،لٓىله حهالىَ ََ ":ال َٔ ِذ ُّم نَ ُك ْم أ َ ْن ت َأ ْ ُخزَُا ِم َّمب آَت َ ْٕت ُ ُمُ ٌُ َّه
عهَ ْٕ ٍِ َمب فِٕ َمب ا ْفتَذَ ْ
َّللاِ فَئ ِ ْن ِخ ْفت ُ ْم أ َ َّال ُٔ ِقٕ َمب ُدذَُدَ َّ
ش ْٕئًب ِإ َّال أ َ ْن َٔخَبفَب أ َ َّال ُٔ ِقٕ َمب ُدذَُدَ َّ
ث ِب ًِ ِت ْهلَ ُدذَُدُ
َ
َّللاِ فَ ََل ُجىَب َح َ
3
َّللاِ فَأَُنَئِلَ ٌُ ُم َّ
َّللاِ فَ ََل ت َ ْعتَذٌََُب ََ َم ْه َٔتَعَذَّ ُدذَُدَ َّ
َّ
انظب ِن ُمُنَ ". .
َُي آلاًت ال٘غٍمت زؿاب لؤلػواج جنهىا مً ؤن ًإزظوا مً ؤػواحهم شِئا نلى وحه اإلاػاعة وهظا هى الخلو الظي ال
ًصح بال باال ًىُغص الغحل بالػغع وهى ْى ٛالجمهىع نلى ان ازظ الُضًت نلى الؿالّ حائؼ وؤحمهىا نلى خػغ ؤزظ مالها
الا ان ًٙىن اليشىػ وَؿاص الهشغة مً ْبلها، 4ونلُه َاآلًت ال٘غٍمت جدغم نلى الغحل ؤزظ ما ٛالؼوحت بن ٗان الػغع مً
حاهبه َ ،الخلو ًٙىن مً حاهب الؼوحت التي ال حهُب نلى ػوحها ش يء لٓىله ملسو هيلع هللا ىلص المغؤة زابذ بً ِْـ وْض حاءجه جٓى ٛنً
ػوحهاً :ا عؾى ٛهللا زابذ ابً ِْـ ال ؤنُب نلُه في زلٔ وال صًً ،ولً٘ ؤٖغه الُ٘غ بهض الضزى ٛفي ؤلاؾالمَٓ ،ا ٛعؾىٛ
هللا ضل هللا نلُه وؾلم " :ؤجغٍضًً نلُه خضًٓخه؟ ْالذ وهم ْ،ا ٛعؾى ٛهللا ملسو هيلع هللا ىلص " اْبل الحضًٓت وؾلٓها ؾلٓت واخض".

5

 2-2-2بالنضبت للخطليم كبل البناء:
 - 1الشُش نلي اخمض نبض الها ٛالؿهؿاوي اإلاغحو الؿابٔ ص .21
 - 2لحؿحن بً الشُش آر ملىٍا ،عؾالت في ؾالّ الخلو ،صاع هىمه للؿبانت والشغ والخىػَو الجؼائغ  2013ص .178
 3صىرة البلرة آلايت 229
4الشُش نلي اخمض نبض الها ٛالؿهؿاوي اإلاغحو هُؿه ص15
 - 5ؤزغحه الامام البساعي في الصحُذ  ،عْم الحضًث5273 :
 5صىرة البلرة آلايت 229

املجلض -09الهضص -01الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

363

ISSN: 2352-9806
l

التطليق قبل البناء يف التشريع اجلسائري /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
زمورة داود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بطا ٗان الؼوج هى اإلادؿبب في اخضار الػغع لضَو الؼوحت للهضو ٛنً الؼواج وؾلب الخلو مىه ْطض عص الطضاّ
اإلاضَىم اليها ؤو ببغائه مىه ؾمها َُه واغغاعا لها ٗإن جخىَغ ؤؾباب الخؿلُٔ اإلاهغوَت ٗالًُبت ألٖثر مً ؾىت وؤخُاها
لؿىىاث َُظع ػوحخه ٗاإلاهلٓت ؤو ًٓو هى في َاخشت مبِىت ؤو بهاهتها ؤو غغبها ؤو ٗل غغع مهخبر شغناَ ،األضل ؤهه ال
ًدل له ازظ مالها بطغٍذ هظ آلاًت  229مً ؾىعة البٓغة.
ومتى اجُٔ الُٓهاء نلى ان لِـ للؼوج ازظ ما ٛالؼوحت قلما وبهخاها ٖثمً اَخضاء هُؿها مىه متى ٗان هى ؾبب
الشٓاّ بهض الضزىَٓ ٛض ازخلُىا مً خُث هُاط اخٙام الخلو مً نضم هُاطه ،وخٙى ابً اإلاىظع نً الىهمان اهه ْا :ٛاطا
حاء الكلم واليشىػ وَؿاص الهشغة مً ْبله (الؼوج) وزالهخه (الؼوحت) َهى حائؼ ماع وهى آزم وال ًدل له ما ضىو وال
ًجبر نلى عص ما ازظ .وْا ٛابً اإلاىظع :وهظا مً ْىله زالٍ قاهغ ٖخاب هللا حهالى وزالٍ الخبر الثابذ نً الىبي ضلى هللا
نلبه وؾلم وزالٍ ما ؤحمو نلُه اهل الهلم مً طل 1 ٚوهى بظل ٚال ًىآَه الغاي.
و اطا ؾلمىا حضال بسؿإ الغؤي الظي ْا ٛبىُاط الخلو عيم اهه ال ًدل له ما ضىو َاألولى ان ًغص نليها ما ازظ منها
ْ،ا ٛمال: ٚلم اػ ٛاؾمو طل ٚمً اهل الهلم وهى الامغ اإلاخُٔ نلُه نىضها وهى ان الغحل اطا لم ًػغ باإلاغؤة و لم ٌس ئ
اليها و لم ًاث مً ْبله واخبذ َغاْه َاهه ًدل له ان ًإزظ منها ٗل ما اَخضث بهٖ ،ما َهل الىبي ضل هللا نلُه و ؾلم في
امغؤة زابذ  ،وان ٗان اليشىػ مً ْبله ًػُٔ نليها و ًػغها عص نليها ما ازظ منها2.هظا ٌهني هُاط الخلو ووحىب عص اإلاا ٛالى
الؼوحت التي اَخضث به ،ؤي هُاط الخلو بضون مٓابل .
وؾاإلاا حاػث الخُغْت بحن الؼوححن بضون مٓابل متى زبذ اغغاع الؼوج بؼوحخه َاألولى الا ًؿبٔ الخلو ٖؿبُل لهظه
الخُغْت واهما الخؿلُٔ للػغع ،طل ٚالن الخلو ًٓخض ي ان جُخضي الؼوحت لىُؿها بماَ ٛان لم ًً٘ ببض ٛلم ًً٘ زلها،
َدٔ لها ؾلب الخُغْت للػغع متى زبذ صون خاحت للخلو الظي ًٙىن ؤو ٛشغوؾه ان ًٙىن البًؼ مً الؼوحت والا ًخهمض
الؼوج ؤطًتهاَ ،ان ٗان ٗاعها لها َهلُه ان ًطبر نليها ؤو ًؿلٓها ان زاٍ غغعا والا ؤن ًإزظ بهؼ مالها ؤو ٗل الطضاّ ؤو
ضضاّ اإلاثل لهضم حىاػه بطغٍذ آلاًت  229مً ؾىعة البٓغة.
ؤما بن ٗان ؾلب الخلو مً ؾغٍ الؼوحت ْبل البىاء وجىَغث ٗل شغوؾهٗ ،إن ًٙىن البًؼ مً الؼوحت صون الؼوج
وجساٍ َيها الا جُٓم خضوص هللا ولم ًخهمض الؼوج اطًتها عصث نلُه الطضاّ مثل ما حاء في اإلاىخٓي شغح اإلاىؾإ لئلمام مالٚ
البا جي ما ًلي ":ولى زلهها ْبل البىاء نلى صاع ؤو زىب ؤو نبض وٗان ْض ؤضضْها مائت صًىاع ْبػتها او لم جٓبػهاَ ،اهه جغص
اإلاائت"...

3

بطا ٗان خ٘م الخلو ًىؿبٔ نلى الؼوحت اإلاضزى ٛبها ويحر اإلاضزى ٛبها َان الخالٍ في هُاطه مً نضمه نلى الحالت
التي ًدؿبب َيها الؼوج بةغغاع ػوحخه وصَهها الى ؾلب الخلو ْائم َ،الؼوحت التي جؿى ٛمضة ػواحها صون صزى ٛألشهغ
وعبما لؿىىاث ؤو الًبُت ألٖثر مً ؾىت ؤو بناصة الؼواج ؤو ؤلاهاهت وعٍما الػغب ؤو ُْامه بُاخشت مبِىت ويحرها مً
ألاؾباب الشغنُت التي حؿخدٔ َيها الؼوحت ؾلب الخؿلُٔ للػغعَ ،هل جلؼم بغص الطضاّ اإلاضَىم اليها لخُخضي به هُؿها

 1الشُش نلي اخمض نبض الها ٛالؿهؿاوي هُـ اإلاغحو والطُدت
 2الٓغؾبي .الجامو ألخٙام الٓغآن جدُٓٔ :ؤخمض البرصووي وإبغاهُم ؤؾُِش  ،صاع ال٘خب اإلاطغٍت ،الٓاهغة ،ؽ  ،1964 ،2ج ،3ص.139
3الامام الباجي .اإلاىخٓي .الجؼء الغابو ص  66-65مشاع الُه في مالِ لحؿً ًً شُش آر ملىٍا اإلاغحو الؿابٔ ص 240
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ختى جخدلل مً نٓضة الؼواج هظه وهٙىن ؤمام جؿبُٔ ؤخٙام الخلو الظي ؤحمو الهلماء نضم حىاػ ؤزظ الؼوج مً مالها متى
ٗان الػغع مً حاهبه ،وؤهه ًصح ؤن جؿلٔ للػغع ْبل البىاء َال جغص مىه شِئا.
وٍؼٍض بهؼ الُٓهاء في حهُٓض اإلاؿإلت خحن طهب بهػهم الى الٓى ٛبإٖثر مً طل ،ٚخُث ًٓى ٛالامام هطغ الضًً
الؿامغي ":وإطا ٗان الخلو ْبل الضزى ٛعحو الُه هطِ اإلاهغ مو نىع الخلوَ ،ان ٗاهذ ْض ْبػذ اإلاهغ عحو نليها
بىطُه وان لم جً٘ ْبػخه ؾٓـ نىه هطُه وانؿاها الباقي وؤزظ ما ٛالخلو".

1

اهؿالْا مً مبضؤ حىاػ ؾلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت ْبل البىاء ونضم حىاػ اٖغاه الىاخض نلى مهاشغة الازغ متى
جدٓٓذ ؤؾباب الُغْت ؾىاء مً حاهب الؼوج او الؼوحت وْغعها بدٔ الؼوحت في ؾلب الخُغْت بُنهما زلها ؤو جؿلُٓا ،زلها
بإن جغص الؼوحت للؼوج اإلاهغ اإلاضَىم اليها اإلاؿمى بن ٗاهذ ْبػخه مىه ؤو ببغاءها له متى لم جدؿلمه صون ػٍاصةَ ،ال ًػاع
ؤخضهما مً هظا الهٓضَ ،اهه متى جىاَغث للؼوحت ؤؾباب حضًت حؿبب َيها الؼوج وٗاهذ الضاَهت الى ؾلب الخؿلُٔ للػغع
َال ًجب نليها ش يء بدُث جؿبٔ في هظه الحالت ؤخٙام الخؿلُٔ ال الخلوَ ،هي ال جلؼم بةَخضاء هُؿها بما ٛواهما جلؼم
بخبرًغ ؾلب الخُغْت وازباتهاَ ،ال جػاع وال ًٙىن نليها جدمل مؿاولُت زؿإ الؼوج في بَؿاص مشغوم الؼواج وجدمل ؤطًت
الُغْت وجؼٍض ننها بخدمل مشاّ عص ُْمت الطضاّ ؤو بضله ،زاضت بن ٗان ضغٍ في ججهحز وجدػحر صزىلها .بل ْض ًىحب
لها الخهىٍؼ نً الػغع متى ٗان زابخا وبؿبب جطغٍ الؼوج مثل ؾى ٛمضة الًُبت بضون نظع ؤو بناصة الؼواج او اعجٙاب
َاخشت مبِىتَ .ةن زبذ اؾخدٓاْها للخهىٍظ اإلاالي نً الػغع الثابذ الظي حؿبب َُه الؼوج ٗان ألاولى ؤال جخدمل نىاء
عص ُْمت الطضاّ وإهما الاخخُاف به ،بما بانخباعه خٓها شغنا ال ًجىػ للؼوج ؤن ًإٗل مىه قلما وبهخاها باإلغاَت الى
الخهىٍؼ نً الػغع الالخٔ بها الىاجج نً الخؿلُٔ الظي اغؿغث للمؿالبت به ،ؤو نلى ألاْل انخباع اإلاهغ حهىٍػا لها
نىه.
ولهل زحر صلُل نلى مشغونُت اخخُاف الؼوحت اإلاؿلٓت ْبل البىاء بٙامل الطضاّ في خا ٛجٓضًغ جػغعها هي مً
هظه الُغْت وحؿبب الؼوج َيها هي َخذ الشاعم باب الهُى نً الطضاّ ٗامال لطالح الؼوحت في خا ٛالؿالّ ْبل البىاء متى
ْضع الؼوج ؤهه هى اإلادؿبب في جل ٚالُغْت ؤو جىاػ ٛالؼوحت ؤو وليها نً الطضاّ ٗامال لُائضة الؼوج متى ْضعث الؼوحت ؤنها
هي اإلادؿببت في هظه الُغْت ونليها جدمل مؿاولُتهاَ ،خهُى هي ؤو وليها ؤو ٌهُى الؼوج جدُٓٓا لهظه الًاًتَ ،ال ًٙىن
خ٘م اؾخدٓاّ هطِ الطضاّ زابخا في خٔ ٗليهما بال في خا ٛعمى ٖالهما اإلاؿاولُت نلى الازغ َُخٓاؾمان ألانباء بُنهما،
َال ًػاع ٖالهما بإٖثر مما جػغع الازغ  ،ؤما متى زبذ ؤن ؾبب الخُغْت يحر الؼوج َان اخٙام الخلو هي الىاحبت الخؿبُٔ
في هظه الحالت وهللا ؤنلم.

خاجمت:
مً زال ٛجدلُل مىغىم الخؿلُٔ ْبل البىاء والىْىٍ نلى جباًً الاخٙام الٓػائُت والُٓهُت في مؿإلت اؾخدٓاّ
الؼوحت يحر اإلاضزى ٛبها لؿلب الخؿلُٔ زلها ؤو للػغع وآزاع طل ٚنلى الظمت اإلاالُت لٙليهما مً ضضاّ وهُٓت مخهت
وحهىٍؼ نً الػغعً ،مً٘ جلخُظ هخائجها في الىٓاؽ الخالُت:
 1الامام هطغ الضًً دمحم نبض هللا الؿامغي الحىبلي .اإلاؿخىنب .صعاؾت وجدُٓٔ :نبض اإلال ٚبً نبض هللا بً صهِش ،ؽ ، ،2ج 2م٘خبت الاؾضي 2003م٘ت
اإلا٘غة ،ص.173
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زمورة داود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1اإلابضؤ ؤهه ال ًمً٘ بحباع الؼوحت نلى بجمام بحغاءاث الؼواج.
 -2ؤن خٔ الؼوحت في ؾلب َ ٚالغابؿت الؼوحُت ْبل البىاء ؤو بهضه زابذ.
 -3ؤن للؼوحت ؾلب الخلو ْبل البىاء بن ٗان الهضو ٛمً حاهبها ولم جً٘ حهُب نلى الؼوج ش يء التزمذ بغص الطضاّ ٗامال
ؤو ضضاّ اإلاثل.
 -4ؤن للؼوحت ؾلب الخؿلُٔ ْبل البىاء متى جىاَغث ؤؾبابه صون الالتزام بغص الطضاّ ٗامال وال هطُه ألهه خٔ لها نً
نٓض الٓغان ولم جدؿبب هي في جدٓٔ ؤؾباب الخؿلُٔ بل الؼوج.
 -5للؼوحت ؾلب الخهىٍؼ نً الػغع الىاجج نً الخؿلُٔ للػغع باإلغاَت الى اخخُاقها بٙامل الطضاّ.
 -6ال خغج في جىاػ ٛؤخض الؼوححن لآلزغ نً الطضاّ ٗله ؤو هطُه في خا ٛالؿالّ ؤو الخؿلُٔ ْبل البىاء َكال بُنهما.
ٖما ًدٔ ؤلاشاعة بإهه ًجضع باإلاشغم الجؼائغي الخضزل بىغو هظ ضغٍذ ًُطل في الاشٙا ٛاإلاخهلٔ بالخؿلُٔ ْبل
البىاء وٍىضح جبني اإلاشغم لحٔ الؼوحت في الخؿلُٔ ْبل البىاء وؤهىانه وٖظا آلازاع الٓاهىهُت له نلى الهٓض والهضة
والطضاّ واإلاخهت والخهىٍؼ بن وحب ،بشٙل مُطل ًىهي به الخالٍ وٍاؾـ لٓػاء ؤٖثر وغىخا وجد٘ما في هظه
اإلاؿإلت الخاضت.
كائمت اإلاراجع:
 الٓغآن ال٘غٍم الٓاهىن عْم  11-84اإلااعر في ً 09ىهُى  1984اإلاهض ٛواإلاخمم باألمغ  02-05اإلااعر في َ 27براًغ  2005اإلاخػمً ْاهىنالاؾغة.
 لحؿحن بً شُش آر ملىٍا" عؾالت في ؾالّ الخلو" صعاؾت ْاهىهُت َٓهُت وْػائُت مٓاعهت .صاع هىمه .بضون نضصالؿبهت – الجؼائغ.2013
 الشُش نلي ؤخمض نبض الها ٛالؿهؿاوي" جىبُه الاهىاع بإخٙام الخلو والؿالّ والكهاع" ميشىعاث دمحم نلي بُػىن –صاع ال٘خب الهلمُت .الؿبهت الاولى 2002بحروث لبىان.
 ألاؾخاط َػُل ؾهض " شغح ْاهىن ألاؾغة الجؼائغي في الؼواج والؿالّ .الجؼء ألاو ٛبضون نضص ؾبهت وال ؾىت ،اإلااؾؿت الىؾىُت لل٘خاب – الجؼائغ
 ٌهٓىبي نبض الغػاّ " ْػاء املح٘مت الهلُا في ماصة شاون ألاؾغة مغَٔ بشغح مسخطغ لبهؼ اإلاىاص .صاع هىمهللؿبانت واليشغ والخىػَو – الجؼائغ -صون نضص الؿبهت ؾىت 2018
 املجلت الٓػائُت للمد٘مت الهلُا الانضاص :نضص زاص باحتهاص املح٘مت الهلُا في مؿائل شاون الاؾغة  ، 2001الهضصالثاوي  ، 2006الهضص ألاو، 2008 ٛالهضص الثاوي . 2014
 -ابً عشض  :بضاًت املجتهض ونهاًت اإلآخطض ،صاع الحضًث ،الٓاهغة ،ص ؽ ،2004 ،ج .3
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 ؤلابغاهُمي ،آزاع ؤلامام دمحم البشحر ؤلابغاهُمي ،جٓضًم وحمو هدله ؤخمض ؾالب الابغاهُمي ،ج، 3صاع الًغبالاؾالمي،بحروث ،ؽ .1997 ،1
 دمحم بً بؾمانُل البساعي ،صحُذ الامام البساعي ،صاع ابً ٖثحر بحروث لبىان ً 1ىاًغ .2018 البهىحيٖ :شاٍ الٓىام نً الاْىام ،الىاشغ وػاعة الهض ٛفي اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًت ،ؽ ،2008 ،1ج . 11 الحؿاب .مىاهب الجلُل في شغح مسخطغ زلُل  ،صاع الُ٘غ ،ج، 4ؽ . 1992 ،3 الٓغؾبي .الجامو ألخٙام الٓغآن تحقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش  ،صاع ال٘خب اإلاطغٍت ،الٓاهغة ،ج، 3ؽ.1964 ،2
 الامام الباجي .اإلاىخٓي .الجؼء الغابو ص  66-65مشاع الُه في مالِ لحؿً ًً شُش آر ملىٍا اإلاغحو الؿابٔ الامام هطغ الضًً دمحم نبض هللا الؿامغي الحىبلي .اإلاؿخىنب .صعاؾت وجدُٓٔ :نبض اإلال ٚبً نبض هللا بً صهِش ،ج2،ؽ،2م٘خبت الاؾضي  2003م٘ت اإلا٘غة.
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ملخص:
ؾعى اإلاكغٕ الجؼاةغي ئلى حٗؼٍؼ صوع اإلاغأة مً زالٌ ئنضاعه لٗضة حكغَٗاث صازلُت واإلاهاصكت ٖلى ٖضة اجفاكُاث
صولُت مً أحل جدلُم طلً  .وان مغهؼ اإلاغأة في ْل كاهىن ألاؾغة ً 11/84ثحر حضال هبحرا ألهه أنبذ ال ًخماش ى م٘ ما
أكغجه اجفاكُت ؾُضاو ،فٗال هظا ما اٖخمضجه الجؼاةغ ؾىت ٖ 2005ىض ئنضاعها لألمغ  02/05الظي ألغى بٌٗ الىهىم
مً كاهىن  11/84مً أحل ئٖاصة نُاٚتها ،باإليافت ئلى ألامغ  01/05اإلاٗضٌ واإلاخمم لألمغ  86/70واإلاخٗلم بلاهىن
الجيؿُت .وٖلُه فخخمثل ؤلاقيالُت اإلاُغوخت لهظه الضعاؾت فُما ًلي أًً جٓهغ أو جخجلى مٓاهغ اإلاغهؼ اللاهىوي للمغأة مً
زالٌ ول مً كاهىن الجيؿُت وكاهىن ألاؾغة بٗض الخٗضًل؟ ومً أهم الىخاةج اإلاخىنل ئليها هى اإلاغهؼ اللاهىوي الجضًض
للمغأة صازل املجخم٘ بٗض حٗضًل اإلاىٓىمت اللاهىهُت اللضًمت.
الكلماث املفخاحيت :كاهىن الجيؿُت؛ كاهىن ألاؾغة؛ اجفاكُت ؾُضاو؛ مغهؼ اإلاغأة؛ الخٛحراث اللاهىهُت.
Abstract:
The Algerian legislator has sought to enhance the role of women by issuing legislations
and signing several international conventions. The status of women under the Family Law
84/11 caused a great controversy because it became inconsistent with what was approved by
the CEDAW agreement, which was adopted in Algeria in 2005. It was issued in Order 02/05
that cancelled some texts of the Law 84/11 to reformulate them. In addition to Ordinance
01/05 amending Ordinance 70/86 related to the nationality law. Accordingly, the problem
posed for this study is the following: Where do the manifestations of the legal status of
women appear or appear through both the Nationality Law and the Family Law after the
?amendment
The most important result reached is the new legal position of women within society after
the amendment of the old legal system.
keywords: Nationality Law; Family Law; CEDAW; Women Status; Legal Changes.
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ووال قحموص /ـــــــــــــــــــ
مقذمت:
حٗخبر ألاؾغة الىىاة ألاؾاؾُت التي جبنى بها املجخمٗاث فهالخها أو فؿاصها مغجبِ ئعجباٍ كىي باألؾغة ،وبما أن
للغحل صوع مهم في حؿُحر ألاؾغة فاإلاغأة أًًا جلٗب صوعا فٗاال في بىاء ألاؾغة في ول مجخمٗاث الٗالم ،وفي هظا ؤلاَاع ؾعى
اإلاكغٕ الجؼاةغي مثله مثل حكغَٗاث أزغي ئلى حٗؼٍؼ صوع اإلاغأة مً زالٌ ئنضاعه لٗضة حكغَٗاث صازلُت واإلاهاصكت ٖلى
ٖضة ئجفاكُاث ونيىن صولُت مً أحل جدلُم طلً .مً أهمها ئجفاكُت ميافدت حمُ٘ أقياٌ الخمُحز يض اإلاغأة "ؾُضاو"
الهاصعة في  18صٌؿمبر  ،1979التي صزلذ خحز الخىفُظ في  03ؾبخمبر  1981التي ناصكذ ٖليها الجؼاةغ بخدفٔ بمىحب
ألامغ  13/96الهاصع في  10حاهفي  ،1996حٗخبر هظه الاجفاكُت أوٌ نً مخيامل ًخًمً خلىق اإلاغأة فهي تهضف ئلى
جدلُم اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغأة وإػالت ول جمُحز أو جفغكت يضها وزانت في الٗالكاث ألاؾغٍت ،هما حٗخبر هظه الاجفاكُت
بمثابت اإلاتن الظي هخبذ ٖلى هامكه حمُ٘ أٖماٌ ألامم اإلاخدضة مً مإجمغاث في مجاٌ اإلاغأة.
أما ٖلى اإلاؿخىي الضازلي فلض جأزغ اإلاكغٕ الجؼاةغي بهظه ؤلاجفاكُت التي جلؼم الضوٌ ألاَغاف فيها بالٛاء وحٗضًل ول
ما كض ٌكيل أي جمُحز يض اإلاغأة في حكغَٗاتها الىَىُت ،وٖلُه فان مغهؼ اإلاغأة في ْل كاهىن ألاؾغة  11/84وان ًثحر حضال
هبحرا ألهه أنبذ ال ًخماش ى م٘ ما أكغجه ئجفاكُت ؾُضاو ،وفٗال هظا ما ئٖخمضجه الجؼاةغ ؾىت ٖ 2005ىض ئنضاعها لألمغ
 02/05الظي ألغى بٌٗ الىهىم مً كاهىن  11/84مً أحل ئٖاصة نُاٚتها ،باإليافت ئلى ألامغ  01/05اإلاٗضٌ واإلاخمم
لألمغ  86/70واإلاخٗلم بلاهىن الجيؿُت.
أهثر مً طلً باٖخباع ألاؾغة اللبىت ألاولى وألاؾاؾُت في بىاء املجخم٘ فلض خًذ بدماًت مً زالٌ الضؾاجحر التي
ٖغفتها الضولت الجؼاةغٍت مً بُنها هو اإلااصة  37و 40مً صؾخىع  2020خُث حٗخبر اإلااصة  37ول اإلاىاَىحن ؾىاؾُت وكض
عهؼ اإلاكغٕ ٖلى ٖضم الخمُحز ٖلى أؾاؽ الجيـ ،هما أهض في هو اإلااصة ٖ 40لى خماًت اإلاغأة مً الٗىف وطهغ الحماًت في
املجاٌ الخام أي املجاٌ ألاؾغي.
وٖلُه فلض أُٖى اإلاكغٕ الجؼاةغي ئهخماما للمغأة بهفت زانت وهظا عاح٘ للضوع الظي جلٗبه في بىاء ألاؾغة
واملجخم٘ ،فال ًمىً فهل ؤلازىحن ًٖ بًٗهما البٌٗ فيل خماًت للمغأة ٌٗخبر خماًت لألؾغة أًًا وٖلى طلً فلض ؾعى
اإلاكغٕ مً زالٌ حٗضًل اللىاهحن اإلاخٗللت ببىاء ألاؾغة (كاهىن الجيؿُت وكاهىن ألاؾغة) ئلى حٗؼٍؼ اإلاغهؼ اللاهىوي للمغأة
صازل ألاؾغة.
جخجلى أهم هظه اإلآاهغ التي ؾِخم صعاؾتها مً زالٌ مضازلخىا في خم اإلاغأة في هلل حيؿُتها ئلى أبىائها والجيؿُت
اإلاىدؿبت ًٖ َغٍم اإلاغأة الجؼاةغٍت بىاؾُت الؼواج وهظا ما أٖخمضه اإلاكغٕ مً خلىق حضًضة بٗض الخٗضًل هظا مً حهت،
ومً حهت أزغي صعاؾت الىٓام اإلاالي للمغأة وخلها في ئصاعة أمىالها بىفؿها وخلها أًًا في الىفلت مً أحل ئٖالت أؾغتها
وزانت في خالت ئهدالٌ أو فً الغابُت الؼوحُت.
مً زالٌ هظا الخلضًم ؾىداوٌ صعاؾت مىيىٕ حٗؼٍؼ مغهؼ اإلاغأة صازل ألاؾغة في ْل مىٓىمت كاهىهُت مسخلفت أي
بٗض حٗضًل ول مً كاهىن ألاؾغة وكاهىن الجيؿُت في ؾىت  2005مً زالٌ ؤلاقيالُت الخالُت :أًً جٓهغ أو جخجلى مٓاهغ
اإلاغهؼ اللاهىوي للمغأة مً زالٌ ول مً كاهىن الجيؿُت وكاهىن ألاؾغة بٗض الخٗضًل؟
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ووال قحموص /ـــــــــــــــــــ
اجبٗىا في هظه الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الخدلُلي ليل مً كاهىن ألاؾغة وكاهىن الجيؿُت باإليافت للمىهج الىنفي إلاغهؼ
اإلاغأة الجؼاةغٍت يمً مىٓىمت كاهىهُت مسخلفت بٗض مهاصكت الجؼاةغ ٖلى اجفاكُت ؾُضاو.
لإلحابت ٖلى ؤلاقيالُت اإلاُغوخت ؾِخم جلؿُم الٗمل ئلى مدىعًٍ هخُغق في املحىع ألاوٌ للمياهت اللاهىهُت للمغأة في
ألاخيام اإلاخٗللت بلاهىن الجيؿُت بٗض حُٗل  ،2005والظي بضوعه ؾىلؿمه إلاُلبحن ألاوٌ خم اإلاغأة في هلل حيؿُتها ألبىائها
في ْل كاهىن الجيؿُت الجضًض واإلاُلب الثاوي الجيؿُت اإلاىدؿبت ًٖ َغٍم اإلاغأة الجؼاةغٍت بىاؾُت الؼواج .أما اإلابدث
الثاوي فؿىضعؽ فُه اإلاياهت اللاهىهُت للمغأة صازل ألاؾغة في ْل الخٗضًل الجضًض للاهىن ألاؾغة وطلً بٗغى اإلاؿاةل
اللاهىهُت التي جىاوله الخٗضًل والتي جبحن صوع اإلاغأة في جُىٍغ كاهىن ألاؾغة مً زالٌ مُلبحن هخُغق في اإلاُلب ألاوٌ
للىٓام اإلاالي للمغأة أي خم اإلاغأة في ئصاعة أمىالها بىفؿها ،أما اإلاُلب الثاوي فؿىضعؽ خم اإلاغأة في الىفلت مً أحل ئٖالت
أؾغتها.
 -1اإلاياهت اللاهىهُت للمغأة في ألاخيام اإلاخٗللت بلاهىن الجيؿُت بٗض الخٗضًل لؿىت . 2005
 1-1هلل حيؿُت اإلاغأة ألبىائها في ْل كاهىن الجيؿُت الجضًض
 2-1الجيؿُت اإلاىدؿبت بىاؾُت الؼواج
 -2اإلاياهت اللاهىهُت للمغأة صازل ألاؾغة في ْل الخٗضًل ألازحر للاهىن ألاؾغة.
 1-2الىٓام اإلاالي للمغأة يمً كاهىن ألاؾغة
 2-2حٗضًل ألاخيام اإلاخٗللت بابغام ٖلض الؼواج وإهدالله
زاجمت

 -1املكانت القانىنيت للمرأة في ألاحكام املخعلقت بقانىن الجنسيت بعذ الخعذيل لسنت 2000
ٌٗخبر كاهىن الجيؿُت مً أولى اللىاهحن التي أنضعتها الضولت الجؼاةغٍت بٗض الاؾخلالٌ ووان طلً بمىحب كاهىن
 93/63اإلاخٗلم بالجيؿُت )(1الظي جمحز بؿهىلت ئحغاءاث اهدؿاب الجيؿُت الجؼاةغٍت ،وبٗضه نضع ألامغ  86/70اإلاخٗلم
بالجيؿُت  2الظي جمحز بضوعه بدكضًض قغوٍ مىذ الجيؿُت الجؼاةغٍت زانت فُما ًخٗلم مىذ اإلاغأة لجيؿُتها ؾىاء ألبىائها
أو لؼوحها .لىً بٗضما ناصكذ الجؼاةغ ٖلى اجفاكُت ؾُضاو اإلاخٗللت باللًاء ٖلى وافت أقياٌ الخمُحز يض اإلاغأةٖ ،ضٌ
اإلاكغٕ الجؼاةغي كاهىن الجيؿُت بمىحب ألامغ ٖ (3) 01/05لى هدى ٖؼػ فُه مغهؼ اإلاغأة مً زالٌ الؿماح لها بمىذ
حيؿُتها بغابُت الضم ،هما ئٖخبره ؾببا الهدؿاب ػوحها الجيؿُت الجؼاةغٍت ،وهظا ما ؾيخُغق له مً زالٌ اإلاُلبحن
الخالُحن:

 1كاهىن  96/63اإلاإعر في  27ماعؽ  1963اإلاخٗلم بالجيؿُت ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  ،18الهاصعة بخاعٍش .1963/04/02
 2ألامغ  86/70اإلاإعر في  15صٌؿمبر  1970اإلاخٗلم بالجيؿُت ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  ،105الهاصعة بخاعٍش .1970/12/18
3ألامغ  01/05اإلاٗضٌ و اإلاخمم ألمغ  86/70اإلاإعر في  27فُفغي  2005اإلاخٗلم بالجيؿُت ،الجغٍضة الغؾمُت  ،146الهاصعة بخاعٍش  14ماعؽ .2005
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1-1نقل جنسيت املرأة ألبنائها في ظل قانىن الجنسيت الجذيذ

أنبذ باميان اإلاغأة الجؼاةغٍت مىذ حيؿُتها ألبىائها بٗضما عفٗذ الجؼاةغ ّ
جدفٓها ٖلى اإلااصة الخاؾٗت الفلغة الثاهُت

مً اجفاكُت ؾُضاو لؿىت  1979التي ناصكذ ٖليها الجؼاةغ بخدفٔ ؾىت  ،1996وكض أوحبذ اإلااصة  02/09مً اجفاكُت
ؾُضاو ٖلى الضوٌ ألاَغاف فيها "بمىذ اإلاغأة خلا مؿاوٍا لحم الغحل فُما ًخٗلم بجيؿُت أَفالها".1
في هفـ ؤلاَاع ناصكذ الجؼاةغ أًًا ٖلى اجفاكُت خلىق الُفل) (2التي جىو في ماصتها الؿابٗت ٖلى ٌ ":سجل
الُفل بٗض والصجه فىعا و ًيىن له الحم مىظ والصجه في اؾم و الحم في اهدؿاب الجيؿُت " وبالغحىٕ لىو اإلااصة  06مً
كاهىن الجيؿُت لؿىت  1970كبل الخٗضًل " ٌٗخبر مً الجيؿُت الجؼاةغٍت باليؿب :
 الىلض اإلاىلىص مً أب حؼاةغي
 الىلض اإلاىلىص مً أم حؼاةغٍت و أب مجهىٌ
 الىلض اإلاىلىص مً أم حؼاةغٍت و أب ٖضًم الجيؿُت "
في خحن ههذ اإلااصة الؿابٗت مً هفـ اللاهىن " ٌٗخبر مً الجيؿُت الجؼاةغٍت بالىالصة في الجؼاةغ...الىلض اإلاىلىص في
ّ
ئال ئطا عفٌ الجيؿُت الجؼاةغٍت في أحل ّ
مضجه ٖام كبل
الجؼاةغ مً أم حؼاةغٍت وأب أحىبي هى هفؿه مىلىص في الجؼاةغ
بلىٚه ؾً الغقض "
مً زالٌ هظًً الىهحن لم ًىً باؾخُاٖت اإلاغأة الجؼاةغٍت مىذ حيؿُتها ألانلُت البنها بؼواحها بأحىبي ختى ولى ولض
ّ
هظا الابً في الجؼاةغ ،ئال ئطا وان ػوحها مىلىص بالجؼاةغ ،و ٖلى زالف هظه الحاالث ال ٌؿخفُض ابً الجؼاةغٍت اإلاتزوحت مً
ّ
أحىبي بالجيؿُت الجؼاةغٍت بىاءا ٖلى عابُت الضم أال ئطا وان أبىه مجهىال أو ٖضًم الجيؿُت أي خحن ًيؿب الىلض ئلى أمه
فلِ ).(3
وٖلُه فلض اؾخلغث ألاهٓمت اللاهىهُت ٖلى ئؾىاص الجيؿُت التي جثبذ للفغص مىظ لحٓت والصجه ٖلى اخض ألاؾـ ،أما
ٖلى أؾاؽ خم الضم أو ٖلى أؾاؽ خم ؤلاكلُم .وٍلهض بدم الضم ،خم الفغص في اهدؿاب حيؿُت
الضولت التي ًيخمي ئليها آباؤه بمجغص مُالصه ،فأؾاؽ الجيؿُت هىا ألانل الٗاةلي الظي ًىدضع مىه اإلاىلىص) ،(4وحؿىض
هلاٖضة ٖامت الجيؿُت ألانلُت لغابُت اليؿب مً حهت ألاب ،و لم ًىً لألم صوع في هلل الهفت الىَىُت لألبىاء ئال في
خالت عجؼ ألاب ًٖ هللها ألبىاةه في خالت مجهىٌ اليؿب أو اوٗضام الجيؿُت مثال وٖلُه فلض وان صوع اإلاغأة اخخُاَُا في
هلل الجيؿُت ألبىائها.
اؾخمغ الىي٘ ٖلى هظا الحاٌ مىظ  1970ئلى ٚاًت  2005خحن كام اإلاكغٕ الجؼاةغي بخٗضًل كاهىن الجيؿُت بمىحب
ألامغ  01/05في اإلااصة الؿاصؾت اإلاظوىعة ؾابلا بلىلهاٌٗ ":خبر حؼاةغٍا الىلض اإلاىلىص مً أب حؼاةغي وأم حؼاةغٍت " وٖلُه
 1اهًمذ الضولت الجؼاةغٍت الجفاكُت اللًاء ٖلى حمُ٘ أقياٌ الخمُحز يض اإلاغأة ؾىت  1979بخدفٔ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  51/96اإلاإعر في 22
حاهفي  ،1996الجغٍضة الغؾمُت الٗضص .06
 2اجفاكُت خلىق الُفل التي وكٗذ ٖليها الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في  ،1989/11/20و ناصكذ ٖليها الجؼاةغ بمىحب مغؾىم عةاس ي عكم 461 /92
اإلاإعر في  19صٌؿمبر  ،1992الجغٍضة الغؾمُت الٗضص .91
 3حمُلت بً ُٖاص وزالض بٛىوي ،الجيؿُت الجؼاةغٍت في ْل الخٗضًالث الجضًضة ،بضون صاع اليكغ ،الجؼاةغ ، 009 ،م.64
 4هغحـ البيىعي :اإلاغهؼ اللاهىوي للمغأة في يىء كاهىن الجيؿُت اإلاٛغبي ،املجلت اإلاٛغبُت للضعاؾاث والاؾدكاعاث اللاهىهُت ،الٗضص  ،05الؿىت الثالثت،
 ،2014م .60
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ووال قحموص /ـــــــــــــــــــ
بمىحب هظا الىو الجضًض كغع اإلاكغٕ الجؼاةغي مىذ الجيؿُت الجؼاةغٍت ليل مً ولض مً أم حؼاةغٍت ب ٌٛالىٓغ ًٖ
ألاب وحيؿِخه (ختى و لى وان ألاب مىٗضم الجيؿُت أو وان الابً مجهىٌ اليؿب) فما صامذ ألام حؼاةغٍت فالجيؿُت
الجؼاةغٍت ألانلُت خم زابذ البنها ختى ولى وان كاهىن حيؿُت أبيهم ًمىدهم هى آلازغ الجيؿُت ألانلُت ).(1
للض عفًذ بٌٗ الدكغَٗاث جىغَـ كاٖضة مىذ الجيؿُت ألانلُت بالضم مً حهت ألام بهفت مُللت بؿبب ئزاعة
الىو لٗضة مكاول مً أهمها جمخ٘ الىلض بجيؿُت أبُه وأمه في آن واخض ،وهظا ما ًإصي ئلى مكيلت حٗضص اػصواج حيؿُت
الىلض ،م٘ ئمياهُت ٖضم الاعجباٍ الفٗلي للىلض بالضولت) .(2خُث ًثحر هظا اإلاىيىٕ ٖضة مكاول ،زانت منها حٗضص الالتزاماث
اإلافغويت ٖلى الُفل بل ألاخُان ،وجدضًض اللاهىن الىاحب الخُبُم في خالت جىاػٕ اللىاهحن ،ومماعؾت الحماًت
الضبلىماؾُت ). (3
ويٗذ في هظا ؤلاَاع مضة كىاٖض لحل مسخلف الجزاٖاث التي ًمىً أن جثىع ،فٗلى اإلاؿخىي الضولي مثال وزانت في
مجاٌ الحماًت الضبلىماؾُت جم جلغٍغ الجيؿُت الفٗلُت أي جغحُذ ئخضي الجيؿُاث التي ًخمخ٘ بها الفغص ،أما ٖلى اإلاؿخىي
الضازلي فىجض مثال اإلاكغٕ الجؼاةغي كض جُغق في اإلااصة  22مً اللاهىن اإلاضوي ٖلى أن اللاض ي ًبدث ًٖ الجيؿُت
الفٗلُت في خاٌ حٗضص الجيؿُاث ،لىً ئطا واهذ مً بحن الجيؿُاث اإلاخىاػٖت الجيؿُت الجؼاةغٍت فُُبم في هظه الحالت
اللاهىن الجؼاةغي.
وٖلُه فخىُْف خم الضم في بىاء الجيؿُت ٌٗض قىال ناعزا مً أقياٌ الخمُحز بحن خم اإلاغأة وخم الغحل في مجاٌ
الجيؿُت ،الؾُما بٗض جُىع ألافياع وألاويإ الضولُت والاحخماُٖت والثلافُت وجؼاًض صوع اإلاغأة في املجخم٘ واحؿإ وكاَها،
هما أهه جم جأهُض مبضأ ٖضم الخمُحز في الجيؿُت مً زالٌ ٖضة مىازُم صولُت التي ناصكذ ٖليها الجؼاةغ والتي جإهض ٖلى
مبضأ اإلاؿاواة بحن الغحل واإلاغأة مً أهمها الٗهض الضولي للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت لؿىت  1966الظي أكغجه الجؼاةغ
بمىحب اللاهىن  08/89اإلاإعر في  25أفغٍل  .1989وأًًا اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلاىاهًت حمُ٘ أقياٌ الخمُحز يض اإلاغأة
لؿىت  1979اإلاظوىعة أٖاله ،خُث جًمىذ هظه ألازحرة خىمحن هامحن بكأن الجيؿُت أخضهما زام بأزغ الؼواج ٖلى
الجيؿُت اإلاغأة والثاوي ًخٗلم بمؿاواة اإلاغأة م٘ الغحل في الحلىق باليؿبت للجيؿُت

)(4

 2-1الجنسيت املكدسبت بىاسطت الزواج
حٗض الجيؿُت هٓام كاهىوي ًًبِ اهخماء الصخو لضولت مُٗىت ،أما الؼواج فهى عابُت أو هٓام كاهىوي ًدضص ٖالكت
عحل بامغأة وٍىٓم جيىًٍ ألاؾغة ٖلى الىدى الكغعي ،لىً كض ًمىً أن ًىٗلض الؼواج بحن شخهحن مً حيؿِخحن
مسخلفحن ،وهى ما ٌٗغف بالؼواج املخخلِ الظي ٌٗغفه البٌٗ ٖلى أهه "ػواج عحل بامغأة مً حيؿِخحن مسخلفخحن ٖىض
ئبغام ٖلض الؼواج" )" (5أو الؼواج الظي ًىٗلض بحن أفغاص مً حيؿُاث مسخلفت" )(6وبٗض أن واهذ عابُت الؼواج لِـ لها أي
 1لحؿني بً الكُش آر ملىٍا :كاهىن الجيؿُت الجؼاةغٍت  ،صعاؾت هٓغٍت و جُبُلُت ملاعهت ،الُبٗت ألاولى ،صاع الخلضوهُت ،الجؼاةغ ،2010 ،م .20
 2هغٍمت مدغوق :ئَالق الجيؿُت ألانلُت مً حهت ألام في ْل اإلاخٛحراث الضازلُت والضولُت ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،الٗضص  ،44الجؼاةغ ،2015 ،م .484
 3الغحىٕ للمىاص  09ئلى  24مً ألامغ  58/75اإلاإعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاخٗلم باللاهىن اإلاضوي ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  ،78اإلاٗضٌ واإلاخمم بمىحب
اللاهىن  01 / 05اإلاإعر في  20حىان  ،2005الجغٍضة الغؾمُت الٗضص .44
 4الُُب ػعوحي  ،صعاؾاث في اللاهىن الضولي الخام ،بضون َبٗت ،صاع هىمت ،الجؼاةغ ،2010 ،م .208
 5ؾُٗض ًىؾف البؿخاوي :ئقيالُت وآفاق جُىع كاهىن الجيؿُت في لبىان والضوٌ الٗغبُت ،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت ،لبىان ،2006 ،م .130
 6الؿٗضًت بلمحر :ألاخىاٌ الصخهُت لألحاهب في الدكغَ٘ اإلاٛغبي ،الجؼء ألاوٌ ،مُللت الؿاخل ،ميكىعاث حمُٗت جىمُت البدىر والضعاؾاث اللًاةُت،
اإلاٛغب ،1981 ،م .23
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ووال قحموص /ـــــــــــــــــــ
صوع في اهدؿاب الجيؿُت الجؼاةغٍت ،أنبذ آلان وبايافت هو اإلااصة الخاؾٗت مىغع مً كاهىن الجيؿُت َغٍلا الهدؿابها،
(بٗض الخٗضًل .)2005
واهذ اإلاغأة الجؼاةغٍت في ْل كاهىن الجيؿُت لؿىت  1970جمىذ الجيؿُت اإلاىدؿبت ألبىائها فلِ صون ػوحها ألاحىبي،
خُث وان ًجب ٖلُه أن ًضزل جدذ فئت أزغي مً الفئاث التي ال حؿخُُ٘ اهدؿاب الجيؿُت الجؼاةغٍت ) (1وهظا ما وان
ٌٗاب ٖلُه في كاهىن الجيؿُت الظي وان ًىنف بهٗىبت ،ألهه لم ًىً ًدُذ ألي مً الؼوححن أن ًمىذ آلازغ الجيؿُت
الجؼاةغٍت بؿبب الؼواج .لىً وأمام هظه الىيُٗت التي واهذ مدل اهخلاص الؾُما بٗض اهًمام الجؼاةغ لٗضة اجفاكُاث
ومىازُم صولُت اإلاكاع ئليها أٖاله ،و بٗض حٗؼٍؼ صوع اإلاغأة في ٖضة مُاصًً كام اإلاكغٕ الجؼاةغي باخضار حٗضًالث حىهغٍت
ٖلى مؿألت الجيؿُت اإلاىدؿبت بىاؾُت اإلاغأة في كاهىن الجيؿُت بمىحب ألامغ  01/05اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن الجيؿُت
ؾىت  ،1970خُث كام اإلاكغٕ الجؼاةغي بالٛاء اإلااصة الخاؾٗت واؾخدضار مياجها اإلااصة الخاؾٗت مىغع التي حاءث جدذ
ٖىىان حضًض هى الجيؿُت اإلاىدؿبت بالؼواج.
جىو اإلااصة الخاؾٗت مىغع ٖلىً" :مىً اهدؿاب الجيؿُت الجؼاةغٍت بالؼواج مً حؼاةغي أو حؼاةغٍت بمىحب مغؾىم
ئطا جىفغث الكغوٍ الخالُت:
 أن ًيىن الؼواج كاهىهُا وفٗلُا مىظ زالر ؾىىاث ٖلى ألاكل ٖىض جلضًم َلب الخجيـ. ؤلاكامت اإلاٗخاصة واإلاىخٓمت بالجؼاةغ مضة ٖامحن ٖلى ألاكل. الخمخ٘ بدؿً الؿحرة والؿلىن. ئزباث الىؾاةل اليافُت للمِٗكت.ًمىً أن ال ًإزظ بٗحن الاٖخباع الٗلىبت الهاصعة بالخاعج "
بهظا الخٗضًل فخذ اإلاكغٕ الجؼاةغي أمام الؼوحت لخىخُض حيؿُت ألابىة ًٖ َغٍم الؼواج بهفت أهثر ويىخا
واحؿاٖا مما واهذ ٖلُه مً كبل قغٍُت أن ًيىن لإلصاعة صوع في هظا الخىخُض في حيؿُت أفغاص الٗاةلت ،وهظا ما جلض ي به
الفلغة الثاهُت مً اإلااصة الخاؾٗت التي حكترٍ " أن ًيىن الؼواج كاهىهُا وكاةما فٗلُا إلاضة زالر ؾىىاث ٖلى ألاكل ٖىض
جلضًم الُلب" مما ًضٌ أن الؼواج وخضه ٚحر واف الهدؿاب الجيؿُت الجؼاةغٍت بل ال بض مً ئٖالن اإلاٗني باألمغ ًٖ ئعاصجه
ليي ًإزغ الؼواج ٖلى حيؿِخه

)(2

وما ًمىً ئؾخيخاحه مً زالٌ اؾخدضار هو اإلااصة الخاؾٗت مىغع مً كاهىن الجيؿُت أن للؼواج هفـ ألازغ ٖلى
حيؿُت ول مً الغحل واإلاغأة ،أي ألاحىبي الظي ًتزوج مً حؼاةغٍت ،أو ألاحىبُت التي جتزوج مً الجؼاةغي ،وهظا بٗض جأهُض
مً اإلاكغٕ الجؼاةغي ٖلى مبضأ اإلاؿاواة بحن الجيؿُحن في مجاٌ الجيؿُت وحٗؼٍؼا إلاغهؼ اإلاغأة صازل ألاؾغة .
ٌٗض الؼواج املخخلِ ْاهغة كاهىهُت مٗلضة جُغح ٖضة هلاقاث زانت في مجاٌ اللاهىن الضولي الخام ألهه أهثر
الٗالكاث حٗغيا للخىاػٕ بحن اللىاهحن ،وكض خاوٌ اإلاكغٕ الجؼاةغي مً زالٌ حٗضًل كاهىن الجيؿُت ؾىت  ،2005حٗؼٍؼ
صوع اإلاغأة وجدلُم هىٕ مً اإلاؿاواة بُنها وبحن الغحل في خلها لىلل حيؿُتها لؼوحها وأوالصها .

 1اهظا ما واهذ جىو ٖلُه اإلاىاص  9و  11 10مً كاهىن الجيؿُت لؿىت .1970
2وهفـ الفىغة أقاعث ئليها اإلااصة  12مً كاهىن الجيؿُت لؿىت . 1963
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ووال قحموص /ـــــــــــــــــــ
 -2املكانت القانىنيت للمرأة داخل ألاسرة في ظل الخعذيل ألاخيرلقانىن ألاسرة
ّ
ئن الؿُاؾت الجؼاةغٍت هما حٗىؿها مسخلف كُاٖاتها ألازغي ال ًمىً أن ًيىن لها أزغ ٖلى ويُٗت اإلاغأة ئال ئطا وان
الهضف اإلايكىص مً طلً هى اإلاؿاواة في الحلىق بحن الغحاٌ واليؿاء .ئن مجلـ خماًت وجغكُت الٗاةلت واملجلـ الىَني
للمغأة اللظًً أخضزتهما الجؼاةغ ،و هظا الخٗضًل الظي َغأ ٖلى كاهىن ألاؾغة بمىحب ألامغ  (1) 02/05الظي جم بمىحبه
ئٖاصة الخىاػن في الحلىق والىاحباث بحن الؼوححن جماقُا م٘ ما ًىو ٖلُه الضؾخىع وما جلخًُه التزاماث الضولت واللُم
الحًاعٍت ،ول طلً حاء لهضف جغكُت مغهؼ اإلاغأة اللاهىوي في املجخم٘ ).(2
هاصث ٖضة خغواث وجىُٓماث وؿاةُت بخدؿحن وي٘ اإلاغأة وعف٘ الٓلم ٖنها بخٗضًل كىاهحن ألاخىاٌ الصخهُت ،ومً
أهم الىضواث التي أبغمذ في الجؼاةغ الىضوة التي ه ّ
ٓمها املجلـ ؤلاؾالمي ؤلاٖالمي ؾىت  1999التي أونذ باُٖاء ألاولىٍت
للمغأة فُما ًخٗلم بالخىفل باالكخهاص اإلاجزلي وجغكُخه ،هما أهض ٖلى خم اإلاغأة في الٗمل والحغم ٖلى جُابم خلىق
ؤلاوؿان صازل ألاؾغة.
أزاع كاهىن ألاؾغة حضال واؾٗا لىً في ألازحر جم حٗضًله في ٖضة مُاصًً لىً ؾىىخفي مً زالٌ هظًً اإلاُلبحن
الخُغق لفىغة الاؾخلالٌ اإلاالي بحن الؼوححن وحٗؼٍؼ خم اإلاغأة في َلبها للخُلُم لحماًتها مً حٗؿف ػوحها ووي٘ قغوٍ
كىٍت أمام حٗضص الؼوحاث.
 1-2النظام املالي للمرأة ضمن قانىن ألاسرة
ّ
اهخمذ اإلاىازُم الضولُت بدلىق الؼوحت في أمىاٌ ألاؾغة بلهض عف٘ الٓلم ٖنها ،وفي هظا املجاٌ أهض الفهل  23مً
الٗهض الضولي للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت ٖلى يغوعة حؿاوي خلىق الؼوححن وواحباتهم ٖىض كُام الؼواج واهدالله ،هما
أونذ اجفاكُت ؾُضاو ٖلى يغوعة اجساط الخضابحر الالػمت لللًاء ٖلى الخمُحز يض اإلاغأة في وافت ألامىع اإلاخٗللت بالؼواج
والٗالكاث ألاؾغٍت ،وبىحه زام يمان هفـ الحلىق لىال الؼوححن فُما ًخٗلم بملىُت وخُاػة اإلامخلياث وؤلاقغاف
ٖليهما وإصاعتها والخهغف فيها.3
كبل ول طلً اهخمذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت بأمىاٌ الؼوححن وٖملذ ٖلى جىُٓمها وفم مىاهج جخالءم م٘ الٓغوف
الاكخهاصًت والاحخماُٖت التي ٌِٗكها الؼوححن ،بل أجها اٖخيذ بأمىاٌ الؼوححن ٖىاًت زانت أخاَتها بالترجِباث الالػمت
مىظ مغخلت ما كبل الؼواج) (4فاإلاباصب ألاؾاؾُت اإلاٗمىٌ بها في هظا ؤلاَاع هى ئؾخلالٌ ول ػوج بظمخه اإلاالُت للىله حٗالى":
َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َ ٰ َ ْ ّ ّ َ َ ٌ ّ ْ َ َ ُ َ ّ َ َ
اؾ َأ ُلىا َّ َ
ِب ّم َّما ْاه َد َؿ ْب َن َو ْ
َّللا ِمً
ٌ ِل ِلغح ِاٌ ه ِه
ِب ِم َّما اهدؿبىا وِل ِليؿ ِاء ه ِه ٌ ِ
﴿ وال جخمىىا ما فًل َّللا ِب ِه بًٗىم ٖلى بٗ ٍ
 1ألامغ  02/05اإلاإعر في  27فُفغي  2005اإلاخًمً كاهىن ألاؾغة ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  15اإلاإعزت في  27فُفغي .2005
 . 2مدفىّ بً الهٛحر :أزغ حٗضًل كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي  02/05في جغكُت اإلاغهؼ اللاهىوي للمغأة ،مجلت الحلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،الٗضص ألاوٌ،
الجؼاةغ ،ؾىت  ،2014م .105
ٌ
ق
 3وهظا ما جىو ٖلُه اإلااصة  32مً الٗهض الضولي اإلاخٗلم بالحلى اإلاضهُت والؿُاؾُت بلىلها  :جخسظ الضو ألاَغاف في هظا الٗهض الخضابحر اإلاىاؾبت لىفالت
حؿاوي خلىق الؼوححن وواحباتهما لضي التزوج وزالٌ كُام الؼواج ولضي اهدالله .وفى خالت الاهدالٌ ًخىحب اجساط جضابحر لىفالت الحماًت الًغوعٍت لألوالص
في خالت وحىصهم .واإلااصة  15مً ئجفاكُت ؾُضاو بلىلها :حٗترف الضوٌ ألاَغاف للمغأة باإلاؿاواة م٘ الغحل أمام اللاهىن .جمىذ الضوٌ ألاَغاف اإلاغأة ،في
الكئىن اإلاضهُت ،أهلُت كاهىهُت ممازلت ألهلُت الغحل ،وحؿاوي بُنها وبِىه في فغم مماعؾت جلً ألاهلُت .وجىفل للمغأة ،بىحه زام ،خلىكا مؿاوٍت لحلىق
الغحل في ئبغام الٗلىص وإصاعة اإلامخلياث...
4أبى بىغ الهضًم بً ًديى وٖبض اللاصع يامً :الىٓام اإلاالي للؼوححن في الدكغَ٘ الجؼاةغي" ،صعاؾت هلضًت" ،مجلت الٗلىم اللاهىهُت والاحخماُٖت ،الٗضص
الثالث ،بضون ؾىت وكغ ،م . 112
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َّ َّ َ َ َ ُ
َف ْ
ان ِبي ِ ّل َش ْي ٍء َٖ ِل ًُما﴾) (1وٖلُه فلض هغم ؤلاؾالم اإلاغأة واٖخبرها مؿاوٍت للغحل في هثحر مً الحلىق
ً ِل ِه ِئن َّللا و
والىاحباث ،خُث أزبذ لها طمت مالُت مؿخللت ،و ٖلُه فىال الؼوححن ًمخلً أمىاٌ زانت به ًخهغف فيها بيل خغٍت .
للض خغم اإلاكغٕ الجؼاةغي في اإلااصة  37مً كاهىن ألاؾغة ٖلى جىُٓم الغوابِ اإلاالُت بحن الؼوححن بخىغَـ مبضأ
اؾخلالٌ الظمت اإلاالُت ليل ػوج ،هما ههذ الفلغة الثاهُت مً هفـ اإلااصة ٖلى وحه الاجفاق في ٖلض الؼواج ،أو في ٖلض
عؾمي الخم خىٌ ألامىاٌ اإلاكترهت بُنهما التي ًىدؿبها زالٌ الحُاة الؼوحُت وجدضًض اليؿب التي جإوٌ ليل واخض منهما.
وٖلُه فخٗخبر اإلااصة  37مً كاهىن ألاؾغة الجضًضة زُىة هامت وفغٍضة مً هىٖها لخىُٓم ٖالكت ول مً الؼوححن
بأمىاله وبأمىاٌ الؼوج آلازغ ،وٖالكتهما مٗا باألمىاٌ اإلاكترهت واإلاىدؿبت مضة الؼواج وهى ما ٌؿمى بالىٓام اإلاالي
للؼوححن (2).الجضًض بالظهغ أن هو اإلااصة  37ال ًفغى أي هٓام مالي ٖلى اإلالبلحن ٖلى الؼواج بل جترن لهما الحغٍت في
ازخُاع الٗالكاث اإلاالُت التي جىاؾب مهالحها اإلاالُت والاكخهاصًت  ،وجدضًض طلً باالجفاق اإلاكترن أو بمىحب ٖلض الخم
هما ؾبم ؤلاقاعة ئلُه أٖاله بمىحب هو اإلااصة  02/37مً كاهىن ألاؾغة .أما في خالت ٖضم الاجفاق ٖلى هٓام مالي مٗحن،
فُسً٘ الؼوحان للىٓام اإلاالي الظي ًفغيه اللاهىن يمً هو اإلااصة  37مً كاهىن ألاؾغة والكغَٗت ؤلاؾالمُت ( ،اإلااصة
 222مً كاهىن ألاؾغة ) زالٌ الحُاة الؼوحُت وبٗض اهتهائها بُالق أو وفاة ،و ٖلُه فُخمحز الىٓام اإلاالي الظي ًدضصه
)(3

اإلاكغٕ الجؼاةغي بٗض حٗضًل ؾىت  2005وفلا ألخيام الفله ؤلاؾالمي بالؿهىلت والِؿغ وٖضم الخٗلُض.

وٖلُه فالخهغفاث اللاهىهُت الهاصعة ًٖ الؼوحت والبُ٘ واللغى وؤلاًجاع وٚحرها مً الخهغفاث ئطا واهذ مً
أمىالها الخانت مىلىالث أو ٖلاعاث ،اهدؿبتها كبل الؼواج أو أزىاءه هي جهغفاث صحُدت وهافظة ولِـ للؼوج أي خم
ٖليها (أمىاٌ ػوحخه) ما لم ًىً طلً بغياها ،هما للؼوحت أًًا الخهغف في أمىالها بٛحر ٖىى أي ًٖ َغٍم الخبرٕ مثل
الهبت والىنُت والهضكت وهظا ما أكغجه اإلااصة  14مً كاهىن ألاؾغة ،ئط ال والًت للؼوج ٖلى ماٌ ػوحخه وهظا ما ههذ ٖلُه
اإلااصة  01/37مً كاهىن ألاؾغة (بٗض حٗضًل  .)2005لىً اهُالكا مً واحب الخٗاون ٖلى مهلحت ألاؾغة وعٖاًت ألاوالص
ويغوعة الدكاوع في حؿُحر قإون ألاؾغة هجض هو حضًض ( اإلااصة  04 / 36مً كاهىن ألاؾغة بٗض حٗضًل .)2005
لىً باإلاىاػاة هجض أن الؼوحت جسً٘ لللُض الٗام الىاعص ٖلى الىنُت وفلا لىو اإلااصة  185مً كاهىن ألاؾغة أن
جيىن الىنُت في خضوص زلث الترهت ،و ما ػاص ٖلى الثلث ًخىكف ٖلى ئحاػة الىعزت الكغُٖحن ً(4).ترجب أًًا ٖلى الظمت
اإلاؿخللت ٖلى للؼوححن اؾخلالٌ الضًىن اإلاؿخدلت ٖلى ول منها ،فُخدمل ول منهما الضًىن اإلاترجبت بظمخه للٛحر.
ّ
في ألازحر وما ًمىً كىله ،أهه عٚم اؾخلالٌ الظمت اإلاالُت للؼوححن أال أن الؼوج ًبلى ميلفا باإلهفاق ٖلى ٖاةلخه.
 2-2حعذيل ألاحكام املخعلقت بإبرام عقذ الزواج و إنحالله
ؾعى اإلاكغٕ الجؼاةغي مً زالٌ ألامغ  02/05اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن ألاؾغة ئلى حٗؼٍؼ اإلاغهؼ اللاهىوي للمغأة ،و
جخجلى مٓاهغ طلً زهىنا في ألاخيام اإلاخٗللت بابغام ٖلض الؼواج واهدالله خُث كام بخٗؼٍؼ مغهؼها في ئوكاء ٖلض
الؼواج بالخٗضًل في ألاخيام اإلاخٗللت باألهلُت و الىالًت  ...وٚحرها ،وآلازاع اإلاترجبت ٖىه هما ٖؼػ مياهتها أًًا ٖىض اهدالٌ
 .1ؾىعة اليؿاء  ،آلاًت . 32
2الٗغبي بلحاج :مالخٓاث هلضًت بكأن الىٓام اإلاالي للؼوححن في يىء كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي الجضًض ،صفاجغ مسبر خلىق الُفل ،اقٛاٌ اإلالخلى الضولي:
الظمت اإلاالُت لألؾغة في حكغَٗاث صوٌ اإلاٛغب الٗغبي وفي الضوٌ ألاوعوبُت ،اإلاىٓم ًىمي  24و  25حاهفي  ،2016حامٗت وهغان  ،02الجؼاةغ ،م .24
 3الٗغبي بلحاج ،اإلاغح٘ الؿابم ،م . 25
 4املحىمت الٗلُاٚ :غفت ألاخىاٌ الصخهُت 1997/ 07/26 ،ملف عكم  166090ئ .ق. ٙ.أ .ف .ن ٖضص زام ،2001 ،م.298
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الغابُت الؼوحُت بالخُلُم والخل٘ وما ًىجغ ًٖ طلً مً خلىق والحًاهت والىالًت ٖلى ألاَفاٌ وهظا ما ؾيخُغق له مً
زالٌ الفغٖحن الخالُحن:
 1.2.2عنذ إبرام عقذ الزواج
للض ٖؼػ اإلاكغٕ يمً ألامغ  02/05اإلاٗضٌ للاهىن ألاؾغة مغهؼ اإلاغأة في مجاٌ ئبغام ٖلض الؼواج ،و طلً مً زالٌ
جىخُض أهلُت الؼواج وجلُُض خم الؼوج في الخٗضص ،والىالًت في الؼواج.
حٗض ألاهلُت في الؼواج الهفت التي ًمىً مٗها ليل مً الغحل واإلاغأة مباقغة ٖلض الؼواج بىفؿهما أو بىاؾُت وهُل
)(1

مؿخىف للكغوٍ ،فاطا جىافغا الكغَان في الصخو أنبذ أهال للؼواج .

خضص اإلاكغٕ الجؼاةغي ؾً الؼواج للمغأة والغحل بٗض حٗضًل  2005ب 19ؾىت خؿب هو اإلااصة الؿابٗت) (2مً
ألامغ  ،02/05بٗضما واهذ  21ؾىت باليؿبت للغحل و 18ؾىت باليؿبت للمغأة ( في ْل كاهىن ألاؾغة لؿىت  .)1984وٖلى
هظا ألاؾاؽ ًيىن اإلاكغٕ كض وخض ؾً الؼواج بحن الغحل واإلاغأة بما ًخماش ى وؾً الغقض اللاهىوي اإلاىهىم ٖلُه في
اللاهىن اإلاضوي ،هما ٌؿخفاص مً هو اإلااصة  11الفلغة ألاولى مً ألامغ .(3) 02/05
ئن اإلاغأة الغاقضة لها الحم في ئبغام ػواحها فال ٌكترٍ مىافلت الىلي وإهما ٌكترٍ خًىعه فلِ ،وٖلُه فأنبذ
باميان اإلاغأة بمىحب الخٗضًل لؿىت  2005ئبغام ػواحها بيل خغٍت مً زالٌ جىليها الٗلض بىفؿها وازخُاعها الحغ لىليها ).(4
لىً في واك٘ ألامغ ال ًمىً أبضا اٖخباع ٖلض الؼواج ٖلضا مضهُا وإهما هى ٖالكت ملضؾت بحن الغحل واإلاغأة مبيُت ٖلى
اإلاىصة واملحبت ،واقتراٍ الىلي ال ٌٗض أبضا اهخلام مً مغهؼها وإهما جلىٍه وجغفٗه.
هما ًمىً أًًا للمغأة جلغٍغ مهحرها بٗض الؼواج باالجفاق م٘ ػوحها بىي٘ قغوٍ ًغٍاجها يغوعٍت الؾُما قغٍ
حٗضص الؼوحاث وٖمل اإلاغأة وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة  19مً ألامغ  (5) 02/05وَٗخبر هظا خماًت للمغأة وحؿهُل وحؿُحر
(6).

للحُاة الؼوحُت ومباقغتها بأهثر يمان واؾخلغاع

كُض اإلاكغٕ الجؼاةغي بمىحب ألامغ  02/05خغٍت الؼوج في الخٗضص خُث ًجب ٖلى الؼوج ئزباع الؼوحت الؿابلت
واإلاغأة اإلاتزوج بها ،هما ًجب ٖلى الؼوج جلضًم َلب جغزُو بالؼواج ئلى عةِـ املحىمت املخخهت ،الظي بضوعه ًخأهض مً
مىافلتهما م٘ يغوعة ئزباث الؼوج اإلابرع الكغعي ،وهظا ما ههذ ٖلُه اإلااصة الثامىت مً ألامغ .02/05

 1فاعوق ٖبض الىغٍم :الىؾُِ في قغح كاهىن ألامىاٌ الصخهُت الٗغاقي ،بضون صاع وكغ ،الٗغاق ،2004 ،م .73
2جىو اإلااصة مً كاهىن الاؾغة " :جىخمل أهلُت الغحل واإلاغأة في الؼواج بخمام  19ؾىت و لللاض ي أن ًغفٌ بالؼواج كبل طلً إلاهلحت أو يغوعة متى جأهضث
كضعة الُغفحن ٖلى الؼواج "....
 3جىو اإلااصة  01/11مً ألامغ " :02/05حٗلض اإلاغأة الغاقضة ػواحها بدًىع وليها وهى أبىها أو أخض أكاعبها أو أي شخو آزغ جسخاعه "
4ؾىاء قُش :ؾبل حٗؼٍؼ مياهت اإلاغأة في كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي ،مجلت حامٗت ألازباع للٗلىم اللاهىهُتو الؿُاؾُت ،املجلض الٗاقغ ،الٗضص ألاوٌ،2020 ،
م .10
 5جىو اإلااصة  19مً ألامغ  " :02/05للؼوححن أن ٌكترَا في ٖلض الؼواج أو في ٖلض عؾمي الخم ول الكغوٍ التي ًغٍاجها يغوعٍت ،و الؾُما قغٍ ٖضم حٗضص
الؼوحاث وٖمل اإلاغأةـ ما لم جدىافى م٘ أخيام اللاهىن".
 6هجحرة ّ
ٌ
ن
زضام :خغٍت الاقتراٍ في ٖلض الؼواج بحن الكغَٗت واللاهى  ،مجلت اإلاُٗاع ،املجلض الؿاصؽ ،الٗضص ألاو  ،2016 ،م .365
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ووال قحموص /ـــــــــــــــــــ
 2.2.2عنذ انحالل الرابطت الزوجيت
ٖؼػ اإلاكغٕ الجؼاةغي مغهؼ اإلاغأة أًًا مً زالٌ ألامغ  02 / 05في َغق ئجهاء أو فً الغابُت الؼوحُت وآلازاع اإلاترجبت
ًٖ هظا الاهدالٌ خُث كام بؼٍاصة في خاالث الخُلُم (1) ،ئلى ٖكغة خاالث بٗضما واهذ ؾبٗت في كاهىن ( 1984اإلااصة 53
مىه) خُث أياف الحاالث الخالُت :الكلاق اإلاؿخمغ بحن الؼوححن ومسالفت الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في ٖلض الؼواج
جُبُلا ألخيام اإلااصة  19مً كاهىن ألاؾغة اإلاٗضلت ،و ول يغع مٗخبر قغٖا صون جسهُو.
هما مىذ اإلاكغٕ للمغأة الحم في مباقغة الخل٘ صون عيا ػوحها ،و بالخالي أنبذ للمغأة باعاصتها اإلاىفغصة الحم في
الحهىٌ ٖلى الخل٘ باحباع الؼوج ٖلُه لىحىبه )(2و هظا ما أهضجه اإلااصة  54مً كاهىن ألاؾغة بلىلهاً " :جىػ للؼوحت صون
مىافلت الؼوج أن جسال٘ هفؿها بملابل مالي" .جلجأ اإلاغأة للخل٘ في خالت ما لم جىحض خالت مً الحاالث التي مىدها لها
اللاهىن في اإلااصة  53اإلاخٗللت بالخُلُم .
أما باليؿبت آلزاع فً الغابُت الؼوحُت فلض هفى اإلاكغٕ الجؼاةغي بمىحب هو اإلااصة  67مً كاهىن ألاؾغة)(3التي
اؾخدضثها بمىحب ألامغ  02/05أن ًيىن ٖمل اإلاغأة ؾببا مً أؾباب ؾلىٍ الحًاهت ٖنها ،م٘ مغاٖاة مهلحت
املحًىن وفلا للؿلُت الخلضًغٍت لللاض ي .هما هجض أن اإلااصة  87مً كاهىن آلاؾغة اإلاٗضلت بمىحب ألامغ  02/05كض
ٖؼػث مً مغهؼ اإلاغأة في مؿألت الىالًت ٖلى ألابىاء بايافت خالخحن ًدم للمغأة مباقغة الىالًت ٖلى ألابىاء اللهغ وٍخٗلم
ألامغ بدالت ُٚاب ألاب أو خهىٌ ماو٘ له ،فخدل ألام مدله في اللُام باألمىع اإلاؿخعجلت اإلاخٗللت باألوالص وخالت الُالق،
خُث ًمىذ اللاض ي الىالًت إلاً أؾىضث له خًاهت ألاوالص ،وٖاصة ما جيىن ألام خايىت ٖلى أوالصها.

خــاجـمـت :
ٖمل اإلاكغٕ الجؼاةغي مً زالٌ حٗضًل ول مً كاهىن ألاؾغة وكاهىن الجيؿُت ٖلى الجيؿُت ٖلى حٗؼٍؼ اإلاغهؼ
اللاهىوي للمغأة ،وكض جىنلىا مً زالٌ هظه الضعاؾت ئلى الىخاةج الخالُت:
 -1أنبذ للمغأة الحم في مىذ حيؿُتها ألانلُت ألبىائها ب ٌٛالىٓغ ًٖ حيؿُت ألاب وهظا بخٗضًل هو اإلااصة الؿاصؾت
مً كاهىن الجيؿُت وإلٛاء اإلااصة الخاؾٗت.
 -2جم ئيافت اإلااصة الخاؾٗت مىغع مً كاهىن الجيؿُت التي بمىحبها أنبذ اإلاكغٕ الجؼاةغي ًأزظ بالؼواج هُغٍلت
الهدؿاب الجيؿُت ،وٖليها أنبذ ًدم للمغأة الجؼاةغٍت بمجغص الؼواج بٗض جىافغ مجمىٖت مُٗىت مً الكغوٍ.
 -3ئن عف٘ الجؼاةغ ًٖ جدفٓاتها بكأن مىذ ألام حيؿُتها ألَفالها ؾُدل مكاول هثحرة مً الكباب وألاَفاٌ الظًً
اٖخاصوا ٖلى الِٗل في الجؼاةغ.
ٖ -4ؼػ اإلاكغٕ مغهؼ اإلاغأة في ألاخيام اإلاخٗللت بٗلض الؼواج بخىخُض أهلُت الؼواج ،و جلُُض خم الؼوج في الخٗضص وإكغاع خم
اإلاغأة في الاقتراٍ ٖىض ئبغام ٖلض الؼواج ،م٘ مىدها الحم في الىالًت ٖلى هفؿها وؤلاكغاع بمبضأ الاؾخلاللُت اإلاالُت لظمتها
ًٖ طمت ػوحها.
ً .1لهض بالخُلُم فً الغابُت الؼوحُت بُلب مً اإلاغأة متى واهذ مخًغعة مً الحُاة الؼوحُت .
2مدفىّ بً الهٛحر :الاحتهاص اللًاتي في الفله ؤلاؾالمي و جُبُلاجه في كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي  ،عؾالت صهخىعاه  ،حامٗت باجىت ،2009/2008 ،م .627
3جىو اإلااصة  " :67حؿلِ الحًاهت بازخالٌ أخض الكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة .62
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 -5للمغأة الحم في ئبغام ػواحها فال ٌكترٍ مىافلت الىلي وإهما ٌكترٍ خًىعه فلِ ،وٖلُه فأنبذ باميان اإلاغأة بمىحب
الخٗضًل لؿىت  2005ئبغام ػواحها بيل خغٍت مً زالٌ جىليها الٗلض بىفؿها وازخُاعها الحغ لىليها.
 -6أما فُما ًسو اهدالٌ الغابُت الؼوحُت فلض أكغ اإلاكغٕ الجؼاةغي الحم للمغأة في َلب الخُلُم بؼٍاصة الحاالث
اإلاىحبت له ،بالُلب ئلى خلها في اللجىء ئلى الخل٘ صون مىافلت الؼوج ٖلى طلً أي باصاعتها اإلاىفغصة.
 -7هما اٖخبر أًًا أن ٖمل اإلاغأة لِـ ؾببا في ئؾلاٍ الحًاهت ٖنها ،باإليافت ئلى أن الحًاهت ؾبب إلاىدها الىالًت ٖلى
أبىائها.
أما فُما ًسو اإلالترخاث فُجب صاةما مداولت ئُٖاء اإلاكغٕ الجؼاةغي اإلاغأة مياهتها التي زىلها هللا ؾبداهه وحٗالى
في هخابه الحىُم.
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جهىد مىظمت ألامم اإلاخحذة في الخللُل من جأثيراث الخغيراث اإلاىاخُت على ألامن البُئي العالمي
The efforts United Nations organization to reduce the effects of
climate changes on the global environmental security
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:ملخص
حكٍل الخؿحراث اإلاىازُت ظاهغة جثحر نلو مىظمت ألامم اإلاخدضة إلاا لها مً اوػٍاؾاث زُحرة َالذ ألامً البُئي
الػالمي؛ خُث و مً زالُ هظه الىعنت البدثُت نمىا بالىنىف غىض ؤؾباب هظه الظاهغة و آزاعها غلى البِئت و الخىمُت
يما صعؾىا حهىص مىظمت ألامم اإلاخدضة في ؾبُل الخسكُل مً خضة الخؿحراث اإلاىازُت مً زالُ الخُغم بلى،اإلاؿخضامت
الاجكانُاث و اإلااجمغاث الضولُت و مداوالث الجمػُت الػامت للخهضي بلى هظه الظاهغة؛ هظا الهضف الظي لً ًخدهو بال
 و جىكُظ ما حاءث به ماجمغاث ألامم اإلاخدضة للمىار و2015 بخظاقغ الجهىص الضولُت بةغاصة جكػُل اجكام باعَـ لؿىت
.الخىحه هدى الُاناث اإلاخجضصة الىظُكت
. الخؿحراث اإلاىازُت؛ألامً البُئي؛البِئت؛ الخىمُت اإلاؿخضامت ؛ مىظمت ألامم اإلاخدضة:الكلماث اإلافخاحُت
Abstract:
Climate change is a phenomenon of concern to the United Nations because of its serious
repercussions on global environmental security Where, through this research paper, we have
examined the causes of this phenomenon and its effects on the environment and sustainable
development, and we also studied the efforts of the United Nations in order to mitigate
climate change by addressing international agreements, international conferences and the
attempts of the General Assembly to address these phenomenon; This goal will not be
achieved without concerted international efforts to reactivate the Paris Agreement of 2015 and
implement the recommendations of the United Nations climate conferences, and move
towards the use of clean renewable energies.
Keywords : climate change; environmental security ; enviroment ; sustainable
development ; the United Nations Organization.
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جهىد هنظوت األهن املتحدة يف التقليل هن تأثرياث التغرياث املنبخيت على األهن البيئي العبملي/ـــــــــــ ـــــــــــــــــ
سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
بن الحو في بِئت ؾلُمت هى خو مػترف به ؾىاء في مجاُ نىاغض الهاهىن الضازلي ؤو نىاغض الهاهىن الضولي.ونض
بغػث الهًاً ـ ــا البُئُ ـ ـ ــت ألوُ مغة يىهُت مدىعٍـ ــت للؿُاؾـ ــت الضولُ ــت في الهغن الخاؾؼ غكغ وطلَ في ؾُ ــام الاجكانُ ــاث
الضولُـ ــت الخان ــت بةصاعة اإلاىاعص،
و حػخبر خماًت البِئت مً مىيىغاث الهاهىن الضولي الحضًثت ؛ ونض جم جىظُم ؤوُ ماجمغ لألمم اإلاخدضة خىُ بِئت
ؤلاوؿان بخاعٍش  05حىان غام  1972اؾخجابت للؼٍاصة اإلادؿاعغت في الاهخمام الضولي بالبِئت زالُ ؾخِىُاث الهغن
الػكغًٍ ،وحاء اإلااجمغ الظي غهض في ؾخىيهىلم بمثابت ههُت جدىُ في جُىع الؿُاؾاث البُئُت الضولُت  ،زانتمؼ
اؾخكداُ ظاهغة الخلىر البُئُالظي حهضص خُاة البكغٍت ،قٍلما جُىعث الهىاغت اػصاصث مساَغ الحُاة بؿبب جلىر
البِئت ،خُث حؿببذ ألاوكُت البكغٍت في ظاهغة الخؿحراث اإلاىازُت التي تهضص ؤلاوؿان و البِئت بمسخلل ؤهىاغها يما حػُو
جدهُو الخىمُت اإلاؿخضامت ،و هى ما ؤصي بمىظمت ألامم اإلاخدضة بلى غهض الػضًض مً اإلااجمغاث و الاجكانُاث الضولُت مً
ؤحل الخسكُل مً آزاع الخؿحر اإلاىاخي غلى ألامً البُئي الػالمي .
بىاءا غلى ما جهضم طيغه جخمدىع بقٍالُت الضعاؾت خىُ:
بلى ؤي مضي هجحذ حهىص مىظمت ألامم اإلاخدضة ()L’O.N.Uفي الخهلُل مً جإزحر الخؿحراث اإلاىازُت غلى البِئت والخىمُت
اإلاؿخضامت؟
ولإلحابت غلى ؤلاقٍالُت اإلاُغوخت نمىا بخهؿُم الضعاؾت بلى زالزت مداوع ،املحىع ألاوُ جىاولىا قُه ؤلاَاع اإلاكاهُمي
إلاهُلحاث الضعاؾت اإلاخمثلت في البِئت ،ألامً البُئي  ،الخىمُت اإلاؿخضامت ،الخؿحراث اإلاىازُت و ظاهغة الاخخباؽ الحغاعي ،
ؤما املحىع الثاوي قهض جُغنىا قُه بلى حهىص مىظمت ألامم اإلاخدضة في الخهضي لخإزحراث الخؿحراث اإلاىازُت غلىالبِئت و
الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالُ الاجكانُاث الضولُت  ،اإلااجمغاث الضولُت  ،ؤما باليؿبت للمدىع الثالث قداولىا مً زالله ببغاػ
مداوالث الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة في الخهضي لظاهغة ثآزاع الخؿحر اإلاىاخي.
باليؿبت للمىاهج اإلاؿخسضمت نمىا بخىظُل اإلاىهج الىنكي و اإلاىهج الخاعٍخي ؛ ألن الضعاؾت حؿخضعي جىظُكهما
باإلياقت بلى مىهج جدلُل اإلاًمىن و الاؾخهغاجي باليؿبت للمدىع الثاوي و الثالث غىض اؾخهغاء الىهىم الهاهىهُت
الضولُت طاث الهلت بمىيىع الضعاؾت و يظا جدلُل حهىص مىظمت ألامم اإلاخدضة في ؾبُل الخسكُل مً جإزحراث الخؿحراث
اإلاىازُت غلى ألامً البُئي الػاإلاُإي غلى البِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت.

 .1املحىسألاول :ؤلاطاساإلافاهُمي إلاصطلحاث الذساظت(ألامن البُئي ،الخغيراث اإلاىاخُت)
بن ظاهغة الخؿحر اإلاىاخي مً ؤيثر الظىاهغ زُىعة غلى خُاة ًىيب ألاعى ،قهي جازغ ؾلبا غلى خُاة ما ًكىم ؾخت
ملُاع وؿمت حػِل قىم ؾُذ ألاعى ،باإلياقت بلى جإزحرها الؿلبي غلى مسخلل مظاهغ الحُاة اإلاخكاوجت ،لظلَ ؤنبدذ
مً الهًاًا البُئُت اإلاهمت في الؿىىاث ألازحرة.
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جهىد هنظوت األهن املتحدة يف التقليل هن تأثرياث التغرياث املنبخيت على األهن البيئي العبملي/ـــــــــــ ـــــــــــــــــ
سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
ونبل الخُغم بلى صوع مىظمت ألامم اإلاخدضة في الخهلُل والخسكُل مً آزاع الخؿحراث اإلاىازُت غلى البِئت والخىمُت
اإلاؿخضامت ( ألامً البُئي) البض مً الخػغف غلى ؤهم مهُلحاث الضعاؾت واإلاخمثلت في ألامً البُئي والخؿحراث اإلاىازُت
باإلياقت بلى صعاؾت ألؾباب و آزاع الخؿحراث اإلاىازُت غلى ألامً البُئي .
 .1.1حعشٍف ألامن البُئي والخغيراث اإلاىاخُت :
 .1.1.1ألامن البُئي:
ألامً البُئي هى عبِ الػالنت اإلاخضازلت بحن البِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت مً ؤحل جلبُت اخخُاحاث ؤلاوؿان ،و ؤن
جضهىع اإلاىاعص الُبُػُت ٌػني تهضًض مباقغ لهُمت الحُاة  ،و الىدُجت اإلاترجبت غلى هظا الخضهىع هي اوػضام الكػىع باألمً
و مً هىا ًهػب جدهُو مػاصلت الخىمُت اإلاؿخضامت.

)(1

و الحو في البِئت هى ؤخض خهىم ؤلاوؿان الحضًثت ، ،والظي جم الاغتراف به يدو ؤؾاس ي مً خهىم ؤلاوؿان في
ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاػني بالبِئت البكغٍت اإلاىػهض في ؾخىيهىلم زالُ قهغ حىان غام  ،1972واإلااجمغ الظي غهض
بمضًىت "ؾتراؾبىعؽ" في قغوؿا مً  20-19حاهكي  ،1972يما يغؾخه غضة اجكانُاث قىجض اجكانُت ألامم اإلاخدضة لهاهىن
البداع لؿىت  ،1982واجكانُت "قُِىا" لحماًت َبهت ألاوػون وبغوجىًىُ "مىهترًاُ" الخام بها في  ،1985بلى حاهب نمت
ألاعى اإلاىػهض بـ عٍى صًجاهحرو غام  1995التي غالجذ مؿإلت الخلىر ًإزُغ اغخضاء ًمًٌ ؤن جخػغى له البِئت وؤيضث
غلى يغوعة خماًت هظا الحو(2).وؤيض ماجمغ مىظمت ألامم اإلاخدضة للبِئت غام  1972غلى الغبِ بحن البِئت والخىمُت مً
زالُ مغاغاة الٍلُت البُئُت في الجهىص اإلابظولت مً ؤحل الخىمُت» .

)(3

ؤما مكهىم الخىمُت قُههض به ًل ما ًخػلو بمؿاعي الضوُ الىامُت لخًُو قجىة الخسلل بُنها وبحن الضوُ اإلاخهضمت،
وهي الػملُت التي بمهخًاها جىحه ًاقت الجهىص لجمُؼ ؤقغاص املجخمؼ بهضف زلو ظغوف احخماغُت وانخهاصًت مالثمت في
املجخمػاث املحلُت ومؿاغضتها غلى الاهضماج في خُاة املجخمؼ وؤلاؾهام في جهضمها بإنص ى

ما ًمًٌ (4).و ًضُ مكهىم

الخىمُت اإلاؿخضًمت غلى جلَ الجهىص اإلاخىانلت واإلامخضة في الؼمً ،والهاصقت لالؾخؿالُ الغقُض للمىاعص الظي ؤزظه بػحن
الاغخباع لًمان خو ألاحُاُ الحالُت وألاحُاُ الهاصمت قيها ،وهظه الخىمُت اإلاؿخضًمت ؤو الخىمُت ؤلاًٍىلىحُتً ،جب ؤن
جدترم زمؿت مػاًحر ،الػضالت الاحخماغُت ،والحظع ؤلاًٍىلىجي ،والىجاغت الانخهاصًت (مهضعة احخماغُا) ،والهابلُت
الثهاقُت والتهُئت اإلاخىاػهت للمدُِ (5).وَػغف جهغٍغ بغوهض لىظ""Brundtland Reportالخىمُت غلى ؤؾاؽ ؤجها الخؿُحر
اإلايكىص اإلابني غلى ؤهضاف احخماغُت ،بِىما غغف اإلاؿخضًمت بٍىجها حػني الهًاء غلى آلازاع الؿلبُت لليكاَاث ؤلاوؿاهُت
غلى البِئت.

)(6

 .2.1.1الخغيراث اإلاىاخُت :
) (1غُُت ببغاهُم الضؾىقي ،ألامن البُئي  :الىظام اللاهىوي لحماًت البِئت ،صاع الجامػت الجضًضة ،الاؾٌىضعٍت ،2009 ،م .52
)(2غمغ ؾػض هللا:حلىق ؤلاوعان وحلىق الشعىب(،بخهغف) ،الُبػت  ،4صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،بً غٌىىن ،الجؼاثغ ،2007 ،م م .235 -234
) (3نغصوح عياه :العلىباث الزكُت عل محك حلىق ؤلاوعان ،ب ٍ ،صاع هىمت ،الجؼاثغ ،2014 ،م .194
) (4غبض الغػام مهغي :مشكالث الخىمُت البُئُت والعالكاث الذولُت ،ٍ ،صاع الخلضوهُت ،الهبت الهضًمت ،الجؼاثغ ،2012 ،م .88
)(5

Ignacy Sachs, «comment concilierécologie et propérité», le monde diplomatique, décembre 1991, p 18.
Banquemondiale, le développement et l'environnement, rapport sur le développementdans le monde
1992, Washington, 1993,p36.
)(6
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سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
ؤزاعث جهلباث اإلاىار الػالمي في الػهىص ألازحرة ؤؾئلت غضًضة ،قٍلذ مدىع اوكؿاُ الػلماء والباخثحن ،زانت بػض
جىنُؼ بغوجىًىُ يُىجى ؾىت  ،1997للىنىف ؤيثر غىض مكهىم الخؿحراث اإلاىازُت ،ؤؾبابها وؤهم الخىنػاث اإلاؿخهبلُت
لخُىع هظه الظاهغة؛ قظاهغة الخؿحر اإلاىاخي ظاهغة َبُػُت جدضر ًل غضة آالف مً الؿىحن ،لًٌ هظغا لليكاَاث
البكغٍت اإلاتزاًضة قهض ؤصي طلَ بلى حؿاعع خضور الخؿحراث اإلاىازُت التي غغقتها اجكانُت ألامم اإلاخدضة ؤلاَاعٍت بكإن حؿحر
اإلاىار لؿىت  1992في ماصتها ألاولى بإجها« :حؿحرا في اإلاىار ٌؿؼي بهىعة مباقغة ؤو ؾحر مباقغة بلى اليكاٍ البكغي ،الظي
ًكط ي بلى حؿحر في جٍىًٍ الؿالف الجىي الػالمي ،باإلياقت بلى الخهلب الُبُعي للمىار غلى مضي قتراث ػمىُت ممازلت»). (1
اؾدىاصا بلى البُاهاث غً اهبػازاث ؾاػاث الضقُئت الىاججت غً ألاوكُت البكغٍت ،ؤنضعث الهُئت الحٍىمُت الضولُت
اإلاػىُت بخؿحر اإلاىار الخابػت لألمم اإلاخدضة  IPCCمجمىغت مً الخهاعٍغ اإلاىزىنت جغحؼ بلى غام  1990خىُ ألاؾباب و
املخاَغ اإلاخػلهت بظاهغة الاخخباؽ الحغاعي بكػل ألاوكُت البكغٍت.

)(2

و ًمًٌ حػغٍل ظاهغة الاخخباؽ الحغاعي بإجها الؼٍاصة الخضعٍجُت في صعحت الحغاعة ؤصوى َبهاث الؿالف الجىي
املحُِ باألعى يىدُجت لػضة غىامل مً ؤهمها ػٍاصة اهبػار ؾاػاث البُىث الؼحاحُت ( )Green housesgasesو هي
ؾاػاث بما َبُػُت و جىحض ؤنال في الُبُػت مثل بساع اإلااء () H2Oو زاوي ؤيؿُض الٌغبىن ()CO2و اإلاُثان )(CH4

و

ؤيؿُض الىُتروػ) (NOو ألاوػون ) ، ( O 3ؤو يُمُاثُت هاججت غً الخكاغالث الٌُمُاثُت مثل الٍلىع قلىع يغبىن ) ( CFCIو
ًلها جلػب صوعا هاما في جضقئت ؾُذ ألاعى ،خُث جهىم جلَ الؿاػاث بامخهام حؼء مً ألاقػت جدذ الحمغاء (
)Infraredالتي جيبػث مً ؾُذ ألاعى ًاوػٍاؽ لألقػت الؿانُت غلى ؾُذ ألاعى مً الكمـ،و جدخكظ بها في الؿالف
الجىي لخداقظ غلى صعحت الحغاعة في مػضلها الُبُعي.

)(3

 .2.1أظباب الخغيراث اإلاىاخُت :
هىاى الػضًض مً ألاؾباب التي ؤصث بلى جُىع ظاهغة الخؿحراث اإلاىازُت و ظهىع ما ٌػغف باالخخباؽ الحغاعي

و

بهكت غامت جهؿم هظه ألاؾباب َبُػُت و بكغٍت ٌكٍل اليكاٍ البكغي الؿبب الغثِس ي وعاء هظا الخؿُحر اإلاكاجئ بكػل
اهبػار الؿاػاث اإلاؿببت لالخخباؽ الحغاعي في الؿالف الجىي ،و زهىنا ؾاػ ؤيؿُض الٌغبىن و اإلاُثان ،بال ؤن اهبػاثها
بٌمُاث متزاًضة و ؾحر مىًبُتً ،اصي بلى ػٍاصة الحغاعة بُغٍهت ؾحر َبُػُت و بالخالي بلى حؿُحر في هظام اإلاىار ًله.

)(4

خالُا ٌكٍل خىالي  %60مً ؾاػاث البُىث الؼحاحُت اإلاازغة غلى الخؿحراث اإلاىازُت و هظا الؿاػ مىحىص في الُبُػت
في الؿالف الجىي َبُػُا و لٌىه ًؼصاص هدُجت لػضة ؤوكُت مثل الىنىص ألاخكىعي  ( Fossil Fuelالكدم ،البتروُ ،و الؿاػ
الُبُعي) يظلَ غً َغٍو الحغم و الهُؼ الجاثغ للؿاباث  ، Déforestationو ًظيغ هىا ؤن الىباجاث الخًغاء جمخو

) (1منى ظىاهغٍت«:الخغيراث اإلاىاخُت وسهاهاث العُاظت البُئُت الذولُت» ،مجلت انخهاصًت قماُ انخهاصًاث قماُ بقغٍهُا ،املجلض  ،16الػضص  22لؿىت
 ،2020م .352
) (2صاها ؾايُدص ي ":سؤي مخعاسضت حىل الخغيراث اإلاىاخُت " ،مجلت الىًالت للُانت الظعٍت ،الػضص  49-2ماعؽ  ،2008م  (. 20م .21←20
) (3ؤػاهغ خؿً غبض الغخمان «،ظاهشة الاحخباط الحشاسي  :ألاظباب  ،الخذاعُاث ،و ملترحاث الحلىل» ،مجلت صعاؾت الٍىاعر و الالحئحن ،الػضص ،1
حاهكي  ،2012م  ( .4م )14←1
)(4

Edward a.Page,MichaelRedclft, Human Security and Envirenment , Edward Elgar publishing,British, 2002,
p 106.
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سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
زاوي ؤيؿُض الٌغبىن و ًخؿُي ؾاػ ألايسجحن يما ؤن هىاى بالًحن ألاَىان مً الٌغبىن ًخم جباصلها َبُػُا بحن الؿالف
الجىي و املحُُاث و الؿُاء الىباحي.

)(1

يما ًيخج اؾخسضام الىنىص ألاخكىعي ؾاػاث زُحرة ،قالهلُل منها ًلىر مضهىا و ًدضر ؤيغاعا بالصحت البكغٍت،
ًل ؾىت؛ ًدؿبب الهىاء اإلالىر في وقاة نغابت  2ملُىن مً ؾٍان الػالم ،قالػلم ـ ــاء ٌػخهضون ؤن الؿاػاث ألازغي مثل زاوي
ؤيؿُض الٌغبىن ( )CO2ؤصث بلى بخضار حؿُ ـ ـغاث في اإلاىار الػاإلا ـ ــي ،قػىض بضاًت جدلُ ــو َاث ــغة مً ؾىؿاق ـ ـ ـ ـ ــىعة بلى مضًىت
لىؽ ؤهجلـ و غىصتها جهىم مدغًاتها بةهخاج  7ؤَىان مً زاوي ؤيؿُض الٌغبىن ( )CO2لٍل مؿاقغ في الُاثغة.

)(2

 .3.1آثاسالخغيراث اإلاىاخُت على البِئت والخىمُت اإلاعخذامت:
للخؿحراث اإلاىازُت آزاع مباقغة وؾحر مباقغة غلى صحت ؤلاوؿان والبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت.
 .1.3.1آلاثاساإلاباششة:
وحكمل آلازاع اإلاباقغة جلَ اإلاغجبُت باعجكاع صعحاث الحغاعة وػٍاصة ألاقػت قىم البىكسجُت والجكاف وؾحرها مً
ظىاهغ الُهـ اإلاخُغقت مثل الػىانل والكًُاهاث ،يما ًمًٌ ؤن جدؿبب الحغاعة في اإلاغيإو الىقاة غىضماال حؿمذ
صعحاث الحغاعة املحُُت اإلاغجكػت (اإلاغجبُت بالغَىبت اليؿبُت الػالُت) للجؿم بدبضًض خغاعجه بكٍل َبُعي و غلى ؾبُل
اإلاثاُ زلهذ صعاؾت خضًثت في بغقلىهت في بؾباهُا بلى ػٍاصة زُغ الىقاة اإلاغجبِ باألؾباب الُبُػُت والجهاػ الخىكس ي
والهلب وألاوغُت الضمىٍت زالُ اللُالي التي جخجاوػ قيها صعحت الحغاعة º23م ،وَػض يباع الؿً وألاَكاُ وألاشخام الظًً
ٌػاهىن مً ؤمغاى مؼمىت مىحىصة مؿبها هم ألايثر غغيت للًغع.

)(3

 .2.3.1آلاثاسغيراإلاباششة:
ًؼصاص جغيحز الؿاػاث وؾحرها مً الجؼٍئاث ألازغي في الهىاء بؿبب الخصحغ وخغاثو الؿاباث الىاحمت غً حؿحر
اإلاىارً.ازغ جضوي حىصة الهىاء ؤًًا غلى حؿحر اإلاىار ألن الػضًض مً ملىزاث الهىاء غباعة غً ؾاػاث صقُئت،ؤو ًخم بهخاحها
بٌمُاث يبحرة غىض اعجكاع صعحاث الحغاعة ًاألوػون .وحكمل الخؿحراث الىاحمت غً حؿحر اإلاىار خضور حؿحراث في هُام
الخىػَؼ الجؿغافي لبػٌ ألاهىاع وإَالت مىؾم الخلهُذ وػٍاصة بهخاج الحبىب.

)(4

والٍىاعر الُبُػُت الىاججت غً الخؿحراث اإلاىازُت جاصي بلى هالى اإلامخلٍاث الػامت و الخانت يظلَ آزاعها غلى
صحت ؤلاوؿان حؿتهلَ الٌثحر مً ألامىاُ مما ًازغ غلى جىاػن الحُاة الاحخماغُت و الانخهاصًت ،يظلَ بػٌ املجاالث
الانخهاصًت جخإزغ ؾلبا مً هظه الظاهغة و يظا الاخخباؽ الحغاعي الظي ًاصي بلى ػٍاصة غالُت في صعحاث خغاعة الجى مما
ًاصي بلى حػُُل عجلت الخىمُت الانخهاصًت و باألزو مجاالث الؼعاغتـ ،الؿُاخت بإهىاغها  ،اإلاىاؾباث الثهاقُت ،املجاُ
الُانىي .

)(1

) (1زالض دمحم مهُكى « ،حغيراإلاىاخ و آثاسه الاكخصادًت و الاجخماعُت و البُئُت على العكان في العالم» ،مجلت صعاؾاث الٍىاعر و الالحئحن الهاصعة غً
حامػت بقغٍهُا الػاإلاُت ،الػضص ً ،1ىاًغ  ،2012م  .8م .17-1
)(2

Alex Raynham, Future Energy, stage 3( 1000 headwords), Oxford University Press, 2012, p 9.
Michelle Rennée Mozell, Liz Thach,« The impact of climate change on the global wine industry 
challenges et solutions» ,Wine Economics and Policy 3, pp82-83.
)(4
commission européenne , « les effets du changement climatique » , le site :
ec.europa .eu/clima /change/consequences_fr , p2.
)(1
commission européenne,Op cit, p3.
)(3
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سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
.2املحىس الثاوي:الخصذي آلثاس الخغيراث اإلاىاخُت على ألامن البُئي العالمي في ئطاس الاجفاكُاث
و اإلاإجمشاث الذولُت
بن الػىامل التي جدؿبب في ظاهغة الخؿحر اإلاىاخي هي جغايم ؾاػاث الاخخباؽ الحغاعي ،الظي جترجب غىه ظاهغة غاإلاُت
ؾغٍبت حػغف بالضفء الػالمي (2).ولهض قغى مىيىع الخؿحراث اإلاىازُت هكؿه غلى اهخماماث مىظمت ألامم اإلاخدضة وبػٌ
اإلاىظماث الضولُت طاث الهلت بالبِئت والخىمُت اإلاؿخضامت وطلَ مً زالُ بنضاع اجكانُاث صولُت

و غهض ماجمغاث

صولُت،
وبىاءا غلى ما جهضم طيغه ،ؾىف هضعؽ مً زالُ هظا املحىع :الاجكانُاث الضولُت،اإلااجمغاث الضولُت.
 .1.2الاجفاكُاث الذولُت :
إلاػالجت ظاهغة الخؿحراث اإلاىازُت ،قهض جم ببغام اجكانُت زانت بالخؿحراث اإلاىازُت بخاعٍش  06ماي 1992زالُ اوػهاص
ماجمغ نمت ألاعى خُث ؤوكإث لجىت الخكاوى مهمتها ويؼ اجكانُت بَاعٍت مخػلهت بخؿحر اإلاىار جدذ عغاًت الجمػُت
الػامت لألمم اإلاخدضة ( الهغاع  212/45اإلااعر  21صٌؿمبر  ، )1990و ًاهذ لجىت الخكاوى مكخىخت ؤمام مكاعيت حمُؼ
الضوُ ألاغًاء في ألامم اإلاخدضة و وًاالتها اإلاخسههت ،و في غملُت جكاويُت يبري اقترى قيها ؤيثر مً  140صولت و
اؾخؿغنذ ؤنل مً ؾبػت غكغ قهغا  ،ؤوقذ اللجىت والًتها و اهتهذ مً ويؼ اجكانُت ألامم اإلاخدضة ؤلاَاعٍت اإلاخػلهت بخؿحر
اإلاىار و قخذ باب الخىنُؼ غليها في ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاػني بالبِئت و الخىمُت في الكترة مً  4بلى  14حىان  ،1993و
)(3

بدلىُ طلَ الخاعٍش ونؼ غلى الاجكانُت َ 165غقا  ،و صزلذ خحز الىكاط في  21ماعؽ .1994

و نض ونػذ غليها الجؼاثغ بمهخط ى اإلاغؾىم ( 99/93الهاصع بخاعٍش  10ؤقغٍل  1993اإلاخػلو باالهًمام لالجكانُت
الخانت بالخؿحراث اإلاىازُت ج غضص  24الهاصعة في  21ؤقغٍل  ،)1993والجضًغ باإلقاعة ؤن هىاى مبضؤًً جىحيهُحن جغجٌؼ
غليهما الاجكانُت اإلاظًىعة؛ و هما مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاكتريت ،و مبضؤ الحُُت.

)(4

و نض خضصث اإلااصة الغابػت مً الاجكانُت اإلاظًىعة ؤغاله مجمىغت مً الالتزاماث التي جهؼ غلى غاجو ألاَغاف اإلاىنػحن
غليها  ،اهُالنا مً ؤن الخؿحر في مىار ألاعى و آزاعه الًاعة جمثل قاؾال مكترًا للبكغٍت  ،و ؤن اإلاؿاولُاث مكتريت و بن
ًاهذ مخباًىت ،قػلى ًاقت ألاَغاف الػمل و الخػاون مً ؤحل جُىٍغ و جُبُو و وكغ ههل الخٌىىلىحُا و اإلاماعؾاث التي
جٌبذ ؤو جسكٌ ؤو جمىؼ الاهبػازاث البكغٍت اإلاهضع مً ؾاػاث الضقُئت.
 .2.2اإلاإجمشاث الذولُت:

)(2دمحم ؾُار ألاقغف « :الاحخباط الحشاسي والخغير اإلاىاخي ،متى وكُف وأًن؟» ،مجلت غلىم وجٌىىلىحُا ،الػضص  47ؤيخىبغ  ،1997الٍىٍذ ،م م -25
.26
) (3لىعاوـ بىاؾىن صي قاػوعن " ،اجفاكُت ألامم اإلاخحذة ؤلاطاسٍت اإلاخعللت بخغيراإلاىاخ " ،مٌخبت ألامم اإلاخدضة للهاهىن الضولي  ،مهاُ ميكىع غلى ؤلاهترهذ
 ،اإلاىنؼ:
 ،www.un.org/law/avIص . 2

) (4خمُضة حمُلت :الىظام اللاهىوي للضشس البُئي وآلُاث حعىٍضه ،الُبػت  ،2011صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَؼ ،الهبت الهضًمت -الجؼاثغ ،2011 ،م
. 437
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سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
بن الخُىعاث اإلاخػانبت بكإن البِئت صقػذ املجخمؼ الضولي للخدغى مً ؤحل ويؼ يىابِ جدض مً جكانم هظه
اإلاكٌالث التي حؿخلؼم جظاقغ الجهىص بهىعة حماغُت و حػُي ألاولىٍت للبِئت مً زالُ غهض الػضًض مً اإلااجمغاث الضولُت
جدذ بقغاف مىظمت ألامم اإلاخدضة  ،خُث ؾجريؼ قهِ غلى اإلااجمغاث طاث الهلت اإلاباقغة بهًُت الخؿحراث اإلاىازُت .
قبخاعٍش  14حىان  1992غهض ماجمغ عٍى صًجاهحرو بالبراػٍل ،وؤهم الىخاثج التي جىنل بليها هظا اإلااجمغ جخمثل في
اجفاكُت مخػلهت بالخؿُحر اإلاىاخي والخىىع البُىلىجي إلاىاحهت آزاع الخلىر،و ئعالن مُثام ألاعى ًدضص وَػلً مباصت جلتزم
الكػىب بها في الػالناث قُما بُنها ومؼ البِئت ،وجايض غلى اؾتراجُجُاث نابلت لالؾخمغاع،يما جم بدث مؿإلت اإلااؾؿاث
التي ؾدكغف غلى غملُت الخىكُظ ،يما ًًاف للىخاثج ؤًًا ،بوكاء لجىت خماًت البِئت مً ؤحل الخىمُت اإلاؿخضامت طاث
الُابؼ الحٍىمي الضولي ،وحػمل غلى مغانبت وجيؿُو ألاغماُ بحن البرامج اإلاغجبُت بالبِئت والخىمُت.

)(1

وفي صٌؿمبر  1997جم بنغاع بغوجىًىُ يُىجى (الُابان) ،الظي حهضف بلى الحض مً بهبػازاث الؿاػاث الضقُئت وغلى
عؤؾها ؾاػ زاوي ؤيؿُض الٌغبىن اإلاؿبب للخؿحر اإلاىاخي ،خُث جهىم الضوُ الهىاغُت بمهخط ى الاجكانُت بخسكٌُ وؿبت
ؤلاهبػازاث ب ـ  %5.2غام  2012مهاعهت بما ًاهذ غلُه في ؾىت جىنُؼ البروجىًىُ .لًٌ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٌٍُت ازخاعث
)(2

غضم الخىنُؼ غلى هظه الاجكانُت مؼ ؤجها جخدمل ؤيثر مً ؾحرها مؿاولُت الاخخباؽ الحغاعي الػالمي.

وفي الكترة  14-3صٌؿمبر  2007اوػهض ماجمغ بالي بإهضوهِؿُا الظي هانل نًُت الخؿحر اإلاىاخي ،وًاهذ مً ؤغهض
اإلالكاث التي َغخذ مكٍلت الاخخباؽ الحغاعي إلاا له مً مساَغ مخىىغت ،خُث خاوُ املجخمػىن في اإلااجمغ ويؼ زاعَت
)(3

َغٍو تهضف بلى جمضًض بغوجىًىُ يُىجى بلى ما بػض .2012

وفي الكترة مً  7بلى  18صٌؿمبر لػام  2009غهضث نمت ًىبنهايً (الػانمت الضاهماعيُت) خىُ نًُت الخؿحر اإلاىاخي
جدذ عغاًت ألامم اإلاخدضة ،وؤهم الىخاثج التي جىنلذ بليها الهمت ؛ يغوعة الهُام بخسكًُاث يبحرة الهبػازاث ؾاػاث
الاخخباؽ الحغاعي مً  2009ختى  2050إلاىؼ خغاعة ألاعى مً الاعجكاع بإيثر مً  2صعحت ماوٍت .و بوكاء نىضوم جدذ
)(4

اؾم" :الهىضوم ألازًغ للمىار" حهضف بلى صغم مكاعَؼ الخىمُت الىظُكت في الضوُ الكهحرة.

وزالُ الكترة مً  29هىقمبر ختى  10صٌؿمبر  2010غهض ماجمغ ألامم اإلاخدضة بكإن الخؿحر اإلاىاخي في ًاهىن
اإلاٌؿٌُُت ،والظي هضف بلى جهلُل ؤلاهبػار الحغاعي اإلاؿبب للخؿحر اإلاىاخي مً زالُ مداولت الخىنل بلى خلىُ جغض ي
مسخلل ألاَغاف وزانت الضوُ الهىاغُت الٌبري مثل الىالًاث اإلاخدضة خىُ بغوجىًىُ "يُىجى" ،والتي لم جىنؼ غلُه
وجغقٌ باؾخمغاع زكٌ اهبػار الؿاػاث زانت ؾاػ زاوي ؤيؿُض الٌغبىن ،وبالغؾم مً اجكام صوُ الػالم في زخام اإلااجمغ
)(1

غلى مجمىغت مً ؤلاحغاءاث ،بال ؤن جُبُو هظه الاجكانُاث ًبهى عهىا بمضي التزام الضوُ لخػهضاتها.

)َ(1اعم عاش ي" :كشاءة في معيرة مىظمت ألامم اإلاخحذة في الخصذي إلاشكلت الخغيراإلاىاخي خالل الفترة  ،" 2018-1972مجلت وخضة البدث في جىمُت اإلاىاعص
البكغٍت املجلض  11الػضص  3هىقمبر ( ،2020م  ،196م  ،)222م .203
)(2اإلاغحؼ هكؿه ،م .204
)(3اإلاغحؼ هكؿه ،م .207
)(4اإلاغحؼ هكؿه ،الهكدت هكؿها.
)َ(1اعم عاش ي ،اإلاغحؼ الؿابو ،م.209
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سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
وفي  28هىقمبر  2011غهض ماجمغ ألامم اإلاخدضة لخؿحر اإلاىار بمضًىت صوعبان بجىىب بقغٍهُا في صوعجه الؿابؼ غكغ،
خُث هانل هظا اإلااجمغ الهًاًا البُئُت الػالهت وجىيُذ ألاهضاف والحض مً اهبػازاث الؿاػاث .وبػض ؤؾبىغحن مً
املحاصزاث اإلاٌثكت بحن عئؾاء ؤيثر مً  194صولت لم ٌؿخُؼ اإلاكاويىن والىػعاء وممثلى الضوُ الىنىُ بُ ؤًت هدُجت ؤو
هو جهاجي بلؼامي.

)(2

وزالُ الكترة مً  26هىقمبر بلى  7صٌؿمبر  2012اوػهض ماجمغ ألامم اإلاخدضة لخؿحر اإلاىار في صوعجه الثامىت غكغ في
الػانمت الهُغٍت الضوخت لُسغج بهغاعاث مهمت ؤبغػهابصزاُ حػضًالث غلى بغوجىًىُ يُىجى لخدضًض قترة التزام زاهُت
زالُ الكترة  ،2020-2013والػمل غلى جهلُو اهبػار الؿاػاث الضقُئت في الضوُ اإلاخهضمت بمػضُ %18غلى ألانل.

)(3

وزالُ الكترة مً  11بلى ؾاًت  23هىقمبر  2013غهضث الضوعة الخاؾػت غكغ إلااجمغ ألامم اإلاخدضة للمىار في
الػانمت البىلىضًت واعؾى وجمحزث بةنغاع اجكام هام لخمىٍل مٍاقدت حؿحر اإلاىار والحغم غلى جىكُظ الاجكانُاث التي جم
الخىنل لها في الضوعاث الؿابهت وغلى عؤؾها جىكُظ زُت غمل بالي.

)(4

وزالُ الكترة مً  4-1صٌؿمبر  2014غهض ماجمغ ألامم اإلاخدضة للمىار في مضًىت لُما  /البحرو في صوعجه الػكغون
والظي زغج باجكانُت هامت جدث ًل صولت بًغوعة ؤن جخسظ الخُىاث الالػمت .بىاءا غلى ظغوقها ونضعاتها لخسكٌُ
اهبػازاث الؿاػاث الضقُئت مً زالُ جهضًم مػلىماث غً مكغوع لخسكٌُ الؿاػاث اإلاىبػثت لٍل صولت ،ومً ؤهم بهجاػاث
هظا اإلااجمغ ؤًًا ؤلاغالن اإلاكترى للىالًاث اإلاخدضة ألامغٌٍُت والهحن غً التزامهما بخسكٌُ اهبػازاث الؿاػاث
الضقُئت.

)(5

ومً  30هىقمبر بلى  11صٌؿمبر  2015اخخًيذ الػانمت الكغوؿُت باعَـ ماجمغ ألامم اإلاخدضة للمىار في صوعجه
الحاصًت والػكغون والظي اهجغ غىه اجكانا جاعٍسُا وغاصال ومخىاػها وملؼما ناهىهُا ،خُث جىنل قُه املجخمؼ الضولي ممثال
بـ  195صولت بلى اجكام ًدهغ اعجكاع صعحت خغاعة ألاعى و ببهائها صون صعحخحن مئىٍخحن نُاؾا بػهغ ما نبل الهىاغت
والظي ؾِؿمذ خؿب الػلماء بخهلُو مهم ملخاَغ لخؿحر اإلاىاخي مؼ مغاحػت الخػهضاث ؤلالؼامُت لظلَ ًل زمؿت
ؾىىاث بضاًت مً  ،2020يما ًلؼم ماجمغ باعَـ املجخمؼ الضولي بمخابػت الجهىص لىنل اعجكاع الحغاعة غىض  1.5صعحت
مئىٍت بػض جإيُض صوُ وانػت غلى حؼع ؤجها مهضصة باعجكاع مؿخىي البدغ وؾخهبذ في زُغ بطا ججاوػث صعحت خغاعة ألاعى
)(1

 1.5صعحت مئىٍت.

وزالُ  18-7هىقمبر  2016اوػهض ماجمغ ألامم اإلاخدضة للمىار في صوعجه الثاهُت والػكغون في مضًىت مغايل اإلاؿغبُت
والظي جبيذ قُه حمُؼ الىنىص بُاها ٌػلً ؤن اؾخمغاع الؼزم إلاٍاقدت حؿحر اإلاىار ال عحػت قُه.واهخهى هظا اإلااجمغ بةنغاع
زُت غمل مً َغف مئتي صولت مكاعيت حؿخمغ ختى  201لخُبُو وجىكُظ اجكام باعَـ والظي ًغمي بلى جثبُذ الاختراع
الػالمي صون صعحخحن مئىٍخحن باإلاهاعهت مؼ ما ًاهذ غلُه خغاعة الٍىيب نبل الثىعة الهىاغُت.يما حػهض اإلاكاعًىن في هظا
)(2اإلاغحؼ هكؿه ،م .210-209
) (3اإلاغحؼ هكؿه ،م .212
) (4اإلاغحؼ هكؿه ،الهكدت هكؿها.
)(5اإلاغحؼ هكؿه ،م .213
)َ(1اعم عاش ي ،اإلاغحؼ الؿابو ،م.213
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سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
اإلااجمغ بخهضًم زماهحن صوالع يمؿاهماث في الخهضم هدى بعؾاء نىاغض الخىكُظ ومؿاغضاث للضوُ الىامُت ،ويظلَ الضوُ
اإلاخًغعة بؿُت الخٌُل مؼ حؿحر اإلاىار.

)(2

وجىنلذ الضوُ اإلاكاعيت في ماجمغ ألامم اإلاخدضة في صوعجه الغابؼ والػكغون ؾىت  2018في بىلىضا بلى جىاقو ٌػُض
الحُاة بلى اجفاق باسَغ للمىاخ الظي ؤبغم غام  ،2015وطلَ بػض مكاوياث ماعاجىهُت لم جًٌ غلى نضع َمىخاث الضوُ
الكهحرة التي هي بإمـ الحاحت بلى ججىب جإزحراث الخؿحر اإلاىاخي ،وزغحذ الهمت باجكام حماعي ًدضص الخُىاث الػملُت
لخُبُو اجكانُت باعَـ ،بما ًبهي اعجكاع مػضُ الحغاعة الػالمي "جدذ زِ الضعحخحن اإلائىٍخحن بٌثحر" .ال يحر ؤجها لم جلتزم
بضعحت وههل جدضًضا ،يما َالب الخهغٍغ ألازحر الهاصع غً الهُئت الحٍىمُت الضولُت واإلاػىُت بخؿُحر اإلاىار ،مىغض
البضاًت الكػلُت لخىكُظ الالتزاماث ،وهى ؤًًا اإلاىغض املحضص لخهضم الضوُ التزاماث بياقُت حضًضة لخكٌ الاهبػازاث.
يما وقضص اإلااجمغ غلى الحاحت بلى زكٌ اهبػازاث زاوي ؤيؿُض الٌغبىن بمػضُ الىهل نبل  2030مً ؤحل الىنىُ بلى
هضف الحض مً اعجكاع خغاعة ألاعى بمػضُ صعحت وههل مئىٍت ،و نض يكل البىَ الضولي غً جسهُو  200بلُىن
صوالع لكترة زمـ ؾىىاث ،ابخضاء مً  ،2021لبرامج ومكاعَؼ حؿاهم في جسكٌُ الاهبػازاث ،زانت في مجاالث الُانت
)(3

اإلاخجضصة والٌكاءة.

 .3املحىسالثالث :محاوالث الجمعُت العامت لألمم اإلاخحذة في الخخفُف من آثاسالخغيراإلاىاخي
مما ال قَ قُه ؤن الجمػُت الػامت إلاىظمت ألامم اإلاخدضة مىظ بضاًت مػاهاة ًىيب ألاعى مً ظاهغة الخؿحر اإلاىاخي و
الاخخباؽ الحغاعي و هي جبظُ الػضًض مً الجهىص آزغها نمت الخىمُت اإلاؿخضامت لػام  2019و نمت الػمل اإلاىاخي لػام
.2019
 .1.3كمت الخىمُت اإلاعخذامت لعام : SDG Summit2019 )(2019
احخمؼ عئؾاء الضوُ و الحٍىماث في مهغ ألامم اإلاخدضة في هُىٍىعى في ؾبخمبر  ،2019لحًىع نمت الخىمُت
اإلاؿخضامت إلاخابػت و مغاحػت الخهضم املحغػ في جىكُظ زُت الخىمُت اإلاؿخضامت لػام  2030و ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت
الؿبػت بكٍل قاملً ،ان هظا الحضر هى ؤوُ نمت لألمم اإلاخدضة بكإن ؤهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت مىظ اغخماص حضوُ
ؤغماُ  2030في ؾبخمبر  .2015و لخو عثِـ الضوعة  74للجمػُت الػامت ،جُجاوي دمحم بىضي بػض الهمت هخاثجها ،مكحرا بلى
ؤن  " :الالتزام بسُت غام  2030للخىمُت اإلاؿخضامت ال ًؼاُ زابخا "  ،لًٌ " الػالم لِـ غلى اإلاؿاع الصحُذ لخدهُو ؤهضاف
الخىمُت اإلاؿخضامت بدلىُ غام .2030

)(1

 .2.3كمت العمل اإلاىاخي لعام :)Climate Action Summit ( 2019
التزمذ  65صولت و انخهاصاث عثِؿُت صون وَىُت في نمت الػمل اإلاىاخي مثل ًالُكىعهُا  ،في ؾبخمبر  2019بسكٌ
اهبػازاث ؾاػاث الاخخباؽ الحغاعي بلى الهكغ الهافي بدلىُ غام  2050بِىما ؤغلىذ  70صولت ؤجها بما ؾخػؼػ زُِ

)(2اإلاغحؼ هكؿه ،م .213
) (3اإلاغحؼ هكؿه ،م .214
) (1مىظمت ألامم اإلاخدضة" ،كمت العمل اإلاىاخي لعام  ،"2019مهاُ ميكىع غلى الاهترهذ ،اإلاىنؼ:
 ،Un.org/ar/our-work/support-sustainable-development-and-climate-actionم .1
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غملها الىَىُت بدلىُ غام  ،2020ؤو بضؤث غملُت الهُام بظلَ ،و نضم ؤيثر مً  100مً ناصة ألاغماُ بحغاءاث ملمىؾت
للخىاقو مؼ ؤهضاف اجكانُت باعَـ و حؿغَؼ الاهخهاُ مً الانخهاص الغماصي بلى الانخهاص ألازًغ ،بما في طلَ ؤصحاب
ألانىُ الظًً ًمخلٍىن ؤنىال جؼٍض نُمتها غً  2جغٍلُىن صوالع و قغًاث عاثضة بهُمت بحمالُت جؼٍض غً  2جغٍلُىن صوالع
يظلَ.يما ؤغلىذ الػضًض مً الضوُ و ؤيثر مً  100مضًىت ،بما في طلَ الػضًض مً ؤيبر اإلاضن في الػالم ،غً زُىاث
حضًضة مهمت إلاٍاقدت ؤػمت اإلاىار ،و ًاهذ الضوُ الجؼعٍت الهؿحرة الىامُت و ؤنل الضوُ همىا مً بحن الضوُ التي نضمذ
)(2

ؤيبر الخػهضاث.

 .3.3الحلىل اإلالترحت لألمين العام إلاىظمت ألامم اإلاخحذة للخللُل من آثاسالخغيراث اإلاىاخُت في صمن الكىفُذ:19-
مؼ جدغى الضوُ هدى بغاصة بىاء انخهاصاتها بػض ًىقُضً ،19-مًٌ ؤن حكٍل انخهاص الهغن الحاصي و الػكغًٍ
بُغم هظُكت و مغاغُت للبِئت و صحُت و آمىت و ؤيثر مغوعهت ،و حكٍل ألاػمت الحالُت قغنت إلحغاء جدىالث مىهجُت
غمُهت هدى انخهاص ؤيثر اؾخضامت ٌػمل لهالح الىاؽ و الٍىيب ،و نض انترح ألامين العام لألمم اإلاخحذة أهطىهُى
غىجيرٌش ؾخت بحغاءاث بًجابُت للمىار ًمًٌ للحٍىماث اجساطها بمجغص البضء في بغاصة بىاء انخهاصاتها
مجخمػاتها:

و

)(3

 .1الخدىُ اإلاغاعي للبِئت ً :جب ؤن حؿغع الاؾدثماعاث غملُاث بػالت الٌغبىن مً حمُؼ حىاهب انخهاصها.
 .2الىظاثل اإلاغاغُت للبِئت و الىمى اإلاؿخضام و الكامل.
 .3الانخهاص اإلاغاعي للبِئت  :حػل املجخمػاث و الىاؽ ؤيثر مغوهت مً زالُ غملُت اهخهاُ غاصلت للجمُؼ

و ال

جترى ؤخضا وعاءها.
 .4الاؾدثماع في الحلىُ اإلاؿخضامت ً :جب ؤن ًيخهي صغم الىنىص ألاخكىعي و ًجب ؤن ًضقؼ اإلالىزىن زمً الخلىر.
 .5مىاحهت حمُؼ املخاَغ اإلاىازُت.
 .6الخػاون – ال ًمًٌ ألي بلض ؤن ًىجح بمكغصه.مً ؤحل مػالجت خالت الُىاعت اإلاىازُتً ،جب ؤن جضقؼ زُِ
ؤلاوػاف اإلاىيىغت إلاا بػض الجاثدت جدىالث مىهجُت َىٍلت ألاحل ناصعة غلى حؿُحر مؿاع مؿخىٍاث زاوي ؤيؿُض الٌغبىن
في الؿالف الجىي.
و في ألازحر وكحر بلى ؤن هىاى الػضًض مً آلازاع الهاهىهُت لجاثدت ًىعوها غلى اإلاىار بط هالخظ ؤن هظا الىباء الػالمي
غغنل الهضعة غلى مغانبت هظه الخؿحراث مً زالُ الىظام الػالمي للغنض الجىي (  ، ) GOSيظلَ ايُغ ألامحن الػام
إلاىظمت ألامم اإلاخدضة بلى جإحُل نمت ؾالؾٍى اإلاؼمؼ غهضها في هىقمبر  2020و التي ًان مً اإلاخىنؼ َغح  196زُت
مغشحت مً الضوُ بهضف زكٌ اهبػازاث الؿاػاث الضقُئت َبها الجكام باعَـ.

)(1

) (2مىظمت ألامم اإلاخدضة " ،كمت العمل اإلاىاخي لعام  ،"2019مهاُ ميكىع غلى الاهترهذ ،اإلاىنؼ:
 ،Un.org/ar/our-work/support-sustainable-development-and-climate-actionم .2
)(3ألامحن الػام لألمم اإلاخدضة " :أهذاف الخىمُت اإلاعخذامت  :الهذف  – 13اجخار ئجشاءاث عاجلت للخصذي لخغيراإلاىاخ و آثاسها (الاظخجابت لكىفُذ -
 ،")19مهاُ ميكىع غلى الاهترهذ ،
اإلاىنؼ:
 ،un.org/sustainabledevelopment/ar/climate-change/م  ( . 1نكدت واخضة).
) (1للخكهُل ؤيثر اَلؼ غلى جهاعٍغ اإلاىظمت الػاإلاُت لألعناص الجىٍت قُما ًخػلو بأزاع حاثدت ًىعوها غلى الخؿحراث اإلاىازُت .
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سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
خاجمت:
مً زالُ صعاؾدىا إلاىيىع حهىص مىظمت ألامم اإلاخدضة في الخهلُل مً جإزحراث الخؿحراث اإلاىازُت غلى البِئت و الخىمُت
اإلاؿخضامت ( ألامً ؤلاوؿاوي في بػضه البُئي ) اجضح لىا بإن الخؿحراث اإلاىازُت حػخبر ظاهغة غاإلاُت حػاوي منها البكغٍت حمػاء
و املجخمؼ الضولي يٍل خُث حكٍل جدضًا ًهػب الخؿلب غلُه ؛ و بىاءا غلى ما جهضم طيغه جىنلىا بلى مجمىغت مً الىخاثج
و الانتراخاث:

أوال :الىخائج
 .1غلى الغؾم مً الجهىص اإلابظولت مً َغف ألامم اإلاخدضة للحض مً جإزحراث الخؿحراث اإلاىازُت غلى ألامً البُئي
الػالمي بال ؤجها قكلذ في مػالجت نًاًا البِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت هدُجت غضم حػاون الضوُ الهىاغُت
غً جىكُظ التزاماتها الضولُت اإلاترجبت غً الاجكانُاث و اإلااجمغاث الضولُت طاث الهلت باإلاىار

و جهاغؿها

و خماًت البِئت.

 .2املجخمؼ الضولي ال ٌؿحر غلى اإلاؿاع الصحُذ لخدهُو ؤهضاف اإلاىار التي خضصها اجكام باعَـ لؿىت .2015
 .3غضم التزام الضوُ بيؿب الخهلُل مً اهبػازاث الؿاػاث الضقُئت اإلاخكو غليها في اجكام باعَـ لؿىت 2015

و

ماجمغ ألامم اإلاخدضة للمىار لؿىت  2018بؿبب حؿلُب الضوُ زانت الهىاغُت منها مهالحها الانخهاصًت غلى الاهخمام
بظاهغة الخؿحراث اإلاىازُت و ماجسلكه مً ؤيغاع غلى البِئت و الخىمُت اإلاؿخضامت مما ًازغ بُبُػت الحاُ غلى البكغٍت
حمػاء.
 .4بن نًُت الخؿحراث اإلاىازُت حػخبر ظاهغة طاث َابؼ غالمي حؿخضعي الخيؿُو بحن الجهىص الضولُت التي جهىم بها
مىظمت ألامم اإلاخدضة و الجهىص الىَىُت مً ؤحل نُاهت البِئت و جدهُو الخىمُت اإلاؿخضامت .
ثاهُا  :الاكتراحاث
 .1بغاصة جكػُل اجكام باعَـ لؿىت  2015زانت قُما ًخػلو بااللتزام بؼٍاصة الخمىٍل للػمل اإلاىاخي بما في طلَ
الهضف الؿىىي البالـ  100ملُاع صوالع جهضمها الضوُ اإلااهدت للضوُ مىسكًت الضزل.
 .2حصجُؼ الضوُ غلى الخىحه هدى اؾخسضام الُاناث الىظُكت و اإلاخجضصة و جضغُمها ماصًا و بكغٍا ،و الػمل غلى
جغقُض الاؾخسضام الػهالوي للُانت الىظُكت زانت اإلاٍلكت منها.
 .3الػمل غلى جدهُو ألاهضاف ألاممُت اإلاخػلهت بالخىمُت اإلاؿخضامت زانت التي لها غالنت بالخهلُل مً جإزحراث
الخؿحراث اإلاىازُت ( الهضف الؿابؼ).
 .4ويؼ ؤهظمت لهُاؽ و مخابػت اهبػازاث الؿاػاث الضقُئت باليؿبت للضوُ اإلاىنػت و اإلاهاصنت غلى الاجكانُاث
الضولُت طاث الهلت بدماًت البِئت و جدهُو الخىمُت اإلاؿخضامت.
 .5يغوعة بجاخت الخباصُ الخٌىىلىجي اإلاخػلو بمداولت الخهلُل مً بهخاج الؿاػاث الضقُئت.
كائمت اإلاشاجع:
أوال :باللغت العشبُت
 -1اإلاىاثُم و الاجفاكُاث الذولُت :
 .1اجكانُت ناهىن البداع لؿىت .1982
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سعبد بىقندورة/ــــــــــــــــــــــــــــ
 .2الػهض الضولي للحهىم الانخهاصًت و الاحخماغُت و الثهاقُت لؿىت .1966
 .3الاجكانُت ؤلاَاعٍت بكإن حؿحر اإلاىار لؿىت .1992
 .4بغوجىًىُ يُىجى لؿىت .1997
 -2الكخب:
 .1خمُضة حمُلت :الىظام اللاهىوي للضشسالبُئي وآلُاث حعىٍضه ،الُبػت  ،2011صاع الخلضوهُت لليكغ والخىػَؼ ،الهبت
الهضًمت -الجؼاثغ.2011 ،
 .2غبض الغػام مهغي :مشكالث الخىمُت البُئُت والعالكاث الذولُت ،ب ٍ ،صاع الخلضوهُت ،الهبت الهضًمت ،الجؼاثغ،
.2012
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الٍىاعر و الالحئحن ،الػضص  ،1حاهكي  ،2012م .14←1
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ـــــــــــ ـــــــــــــــــ/جهىد هنظوت األهن املتحدة يف التقليل هن تأثرياث التغرياث املنبخيت على األهن البيئي العبملي
ــــــــــــــــــــــــــــ/سعبد بىقندورة
 مٌخبت ألامم اإلاخدضة،"  " اجفاكُت ألامم اإلاخحذة ؤلاطاسٍت اإلاخعللت بخغير اإلاىاخ، لىعاوـ بىاؾىن صي قاػوعن. .2
, نكداث8 ،www.un.org/law/avI : اإلاىنؼ،  مهاُ ميكىع غلى ؤلاهترهذ، للهاهىن الضولي
47  الػضص، مجلت غلىم وجٌىىلىحُا،» متى وكُف و أًن؟، « الاحخباط الحشاسي والخغير اإلاىاخي: دمحم ؾُار ألاقغف.3
.26-25  م م، الٍىٍذ،1997 ؤيخىبغ
: اإلاىنؼ، مهاُ ميكىع غلى الاهترهذ،"2019  "كمت العمل اإلاىاخي لعام، مىظمت ألامم اإلاخدضة.4
. نكدخحن،Un.org/ar/our-work/support-sustainable-development-and-climate-action
: اإلاىنؼ، مهاُ ميكىع غلى الاهترهذ،"2019  " كمت العمل اإلاىاخي لعام، مىظمت ألامم اإلاخدضة.5
.2  م،Un.org/ar/our-work/support-sustainable-development-and-climate-action
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دوراللاهون في ثحليم أهذاف التىمية املستذامة
The role of law in achieving sustainable development goals
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:ملخص
ّ
ّ اإلااهس ّؤن
ّ
 جخؿلب لخجؼُس ؤهسافها حهاوها زولُا و جكافطا، مخهسزة ألابهاز
الخىمُت اإلاؼخسامت
ًم
ّ
ّ للجهىز ملخخلف الفانلحن نلى اإلاؼخىي
 و ال ًمىً جحلُم هصه ألاهساف بال وفم آلُاث كاهىهُت، السادلي
 و بلسض الحاحت الى اللاهىن فةن الخىمُت، حهمل نلى هلل ألافياض و الطئي و الىكطٍاث بلى واكو ملمىغ
ّ
. اإلاؼخسامت جخؿلب ججؼُس و جفهُل ؤحيام هصا اللاهىن نلى ؤضع الىاكو
ّ  هحاوٌ الىكىف نلى ؤهم ؤبهاز، الس اػت اإلاخىاغهت
ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت و مسي
و مً دالٌ هصه ض
ّ
ّ الدشطَو في جحلُم
. الخىمُت اإلاؼخسامت
و ؤهمُت، اضجباؾها بالجاهب اللاهىوي
. جىمُت ; مؼخسامت ; كاهىن ; ؤ هساف: الكلمات املفتاحية
Abstract:
It is certain that the sustainable development is multi-dimensional, which requires
international cooperation and concerted efforts of various actors at the internal level to
embody its goals. These goals can only be achieved according to legal mechanisms that work
to transfer ideas, visions and theories into a tangible reality, and to the extent that the law is
needed,then the Sustainable development requires at the same time also than the law , the
embodiment and implementation of the provisions of this law on the ground.
And through this modest study, we try to identify the most important dimensions of
sustainable development and the extent to which they are related to the legal aspect and the
importance of legislation in achieving this sustainable development.
Keywords : development ; sustainable ; law ; goals.
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ملذمة:
شً ّ
ال ّ
ؤن الخىمُت مجهىز حماعي ًلىم به املجخمو و حشاضن فُه حمُو الؿاكاث اإلااػؼاجُت الهام منها و الخاص ،
ّ
ضخ اإلااٌ بل هي نملُت ّ
جخىكف فلـ نلى ّ
مهلسة جخفانل فيها احخُاحاث املجخمو و مؿالبه
و لصلً فالخىمُت اإلاؼخسامت ال
ّ
مو ؤلامياهُاث الصاجُت و الكطوف ؤلاكخطازًت  ،و حسخحرها في بشبام حاحُاث املجخمو زون بغفاٌ إلاطالح ألاحُاٌ
والخحسر نً اللاهىن  .فال ًمىً لهصه ّ
الخؿطق ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت زون ّ
اإلاؼخلبلُت  ،و ال ًمىً الحسًث نً ّ
الخىمُت

الىمى الاكخطازي و ّ
الؼُازة الياملت لللاهىن  ،و ال مجاٌ للحسًث نً ّ
جخجؼس في نالم جىهسم فُه ّ
ّ
الخىمُت
اإلاؼخسامت ؤن
ّ
اإلاؼخسامت و اللػاء نلى الفلط و الجىم و البؿالت بال بخهعٍع ػُازة اللاهىن  ،و جىمً ؤهمُت اللاهىن في جحلُم ؤهساف
ّ
ّ
اليشاؾاث ؤلاكخطازًت و ؤلاحخمانُت و البُئُت و هى ّ
الػامً
الخىمُت اإلاؼخسامت في انخباضه  -ؤي اللاهىن  -اإلايش ئ لىثحر مً

ّ ّ
مطهب و ّ
الخىمُت  ،و ّ
ول انخساء و ججاوظ مً شإهه ؤلاغطاض بمخؿلباث هصه ّ
الىحُس هصلً لها مً ّ
مهلس جخسادل
التي هي ول
ؤي مسي ًمىً لللاهىن ؤن ٌؼهم في جحلُم ؤهساف ّ
فُه نسًس الهىامل و ألاػباب مً بُنها ( اللاهىن )  :فةلى ّ
الخىمُت
ّ
الخؿت ّ
الخالُت :
اإلاؼخسامت ؟ هصه ؤلاشيالُت ال ّتي ػىحاوٌ ؤلاحابت ننها وفم
اإلابحث ّ
ألاوٌ  :ؤلاؾاض اإلافاهُمي للسضاػت
اإلاؿلب ألاوٌ :مطؿلحاث السضاػت
اإلاؿلب الثاوي  :ؤبهاز ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت
اإلابحث الثاوي  :الهالكت بحن اللاهىن و الخىمُت اإلاؼخسامت
اإلاؿلب ّ
ألاوٌ  :اللاهىن السولي و الخىمُت اإلاؼخسامت
اإلاؿلب الثاوي  :اللاهىن الىؾني و ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت

داجمت و جىضُاث

.1املبحث ألاول  :إلاطاراملفاهيمي للذراسة
مً ّ
الػطوضي كبل الىلىج بلى ضلب اإلاىغىم كطس الىكىف نً هثب و جىغُح ّ
الطوابـ بحن جحلُم ؤهساف الخىمُت
ّ
الالظم و ّ
الػطوضي الىكىف نلى بهؼ اإلاطؿلحاث و
اإلاؼخسامت و السوض الصي ًلهبه اللاهىن دالٌ شلً  ،وان مً
ًخم ّ
اإلافاهُم و ّ
التي مً داللها ّ
الخ ّ
هطف نلى الحسوز اإلاطاز ؤلاحاؾت بها :

.1.1املطلب ألاول  :مصطلحات الذراسة
ٌهخبر مفهىم الخىمُت و الخىمُت اإلاؼخسامت نلى الخطىص مً اإلافاهُم الىاػهت حسا  .و لإلإلاام بيل حىاهبها وان مً
ّ
ول ولمت منها ػىاء مً ّ
الػطوضي الىكىف نلى مهنى ّ
الىاحُت اللغىٍت ؤو الاضؿالحُت :

 .1.1.1الفرع ألاول  :التعريف اللغوي
أوال -التىمية :
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ًطحو حهبحر لفكت الخىمُت في اللغت الهطبُت بإنها مشخلت مً ولمت ( هما ) بمهنى العٍازة و الاهدشاض  ،ؤي مإدىشة مً
همىا بمهنى العٍازة في الش يء  ،فُلاٌ مثال هما اإلااٌ ً
هما ًىمى ً
همىا ()١.وجىغو هملابل ليلمت في اللغت الاهيلحزًت
 developmentوهي جطحمت غحر حطفُت والتي حهني الخؿىٍط في مذخلف ألابحار و الس اػاث 1.و مً شلً جيىن ّ
الخىمُت
ض
ّ
مً الىمى ؤي اضجفام الش يء مً مىغهه بلى مىغو آدط مثال هلىٌ  :هما اإلااٌ ؤي اظزاز و هثر.

ثاهيا -الحم في التىمية :

ّ
اللغت ّ
غس الباؾل و هى ؤًػا ؤحس الحلىق ،و هى اػم مً
و هي الاضجباؽ بحن الخىمُت و حلىق الاوؼان و الحم في
ّ
الثابذ  :فجاء اإلاهنى هىا زبىث ؤمط ّ
الخىمُت همطلحت زابخت للفطز و
ؤػماء هللا الحؼنى  ،و ًفُس الحم هصلً في اللغت ألامط
املجخمو. 2
ثالثا -التىمية املستذامة :
اإلاؼخسامت مً زام ًسوم و ؤزامه و اػخسامه و ؾلب زوامه  ،و ًلاٌ ما ظالذ ّ
الؼماء زوما ؤي زاثمت اإلاؿط  3و
ّ
اضجباؾها هىا بالخىمُت هىا ًلطس به الاػخمطاضٍت مو العمً ػىاء للمىفهت او الاػتهالن  ،و الحفاف نلى الثرواث الؿبُهُت
لألحُاٌ اللازمت بالحفاف نلى فطص الاهخاج و اإلاىاضز  ،بحُث ّ
ًحم ليل حُل كازم في الاهخفام بفطص الاهخاج و الاػتهالن

و البِئت و غحرها 4و بصلً ًيىن اإلاهنى ّ
السًمىمت في جلبُت حاحاث الحاغط و اإلاؼخلبل.

 .1.1.1الفرع الثاوي  :التعريف الاصطالحي
أوال – التىمية :

ّ
ّ
لُخحىٌ
هي نملُت مطحرًت و زاثمت ًخهامل بها نسز مً ألافطاز بهسف بحسار حغُحر حصضي ألوغام املجخمو اإلاخذلف
بلى مجخمو اكخطازي و احخماعي و زلافي و نلمي و حػاضي حسًس ّ ،
ّ
بىىنُت مً الحُاة ؤفػل ّ
مما وان
ًخمخو الفطز فُه
نلُه ػابلا  . 5و ّ
بالخالي فهي نملُت حػاضٍت شاملت للمجخمو حمُهه تهسف زاثما بلى جلبُت الحاحاث الاوؼاهُت ألاػاػُت و
الساثم بمؼخىي اإلاهِشت ألبىاء املجخمو  ،فاإلوؼان هى هسف ّ
حؼعى بلى الاضجلاء ّ
الخىمُت و وػُلتها  .6و للس وان اإلافهىم
مهسٌ ظٍازة الاهخاج الىؾني باالنخماز نلى ّ
الؼاثس ّ
للخىمُت في مطاحل ػابلت مطجبؿا بالىمى الاكخطازي و ّ
الخطيُو و
جم ّ
الخحسًث  ،غحر ّؤهه في مطاحل الحلت حطث حهسًالث نلى مفهىم ّ
ّ
الخىمُت  ،و ّ
الخإهُس نلى ّ
ؤهمُت الجىاهب الجىاهب

 )1دالس ضالح نباغ  ،مفهىم الخىمُت و اضجباؾه بحلىق الاوؼان بحن الازطاء الفىطي و الخحسًاث  ،مجلت حامهت بابل  ،الهلىم الاوؼاهُت  ،الهسز، 02
املجلس  ، 2013 ، 21ص .617
 )2ػهُس نلي غافل  ،الحم في الخىمُت  ،مجلت ولُت الجامهت الاػالمُت ،الهسز  ، 17ػىت  ، 2012ص .486
 )3اللامىغ املحُـ .
 )4نبس هللا حؼىن دمحم و مهسي ضالح زواي و اػطاء نبس الطحمً دػحر  ،الخىمُت اإلاؼخسامت اإلافهىم و الهىاضط و ألابهاز  ،مجلت زًالى  ،الهسز  ، 67ػىت
 ، 2015ص .342
ّ
ّ
ّ
ّ
 )5هشام بً نِس ى بً نبس ّللا الساللي الشحي  ،حم الخىمُت اإلاؼخسامت في كىانس اللاهىن السولي لحلىق ؤلاوؼان  ،ضػالت ماحؼخحر  ،حامهت الشطق
ألاوػـ  ،نمان  ،ألاضزن  ،زٌؼمبر  ، 2017ص .05
 )2لاي ؾه اإلاال حىَش و حىان دمحم شاهط الجبىضي  ،مفهىم الخىمُت و الخىمُت الطٍفُت اإلاخياملت و اإلاؼخسامت  ،مجلت ولُت التربُت الاػاػُت  ،املجلس 22
الهسز  ، 96ػىت  ، 2016ص . 870
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ّ
لسم الاحخماعي ال ّ
ؤن ّ
الخإهُس نلى ّ
جم ّ
الخ ّ
الثلافُت و ّ
الؼُاػُت بلى حاهب الهىامل الاكخطازًت  ،حُث ّ
ًخحلم
الاحخمانُت و
ّ
ّ
1
بال مً دالٌ همى وافت ؤحعاء البىاء الاحخماعي همىا مخىاظها و متزامىا .
ثاهيا -الحم في التىمية :
ليل بوؼان اإلاشاضهت و ؤلاػهام في جحلُم جىمُت اكخطازًت و احخمانُت و زلافُت و ػُاػُت و ّ
ًحم ّ
الخمخو بهصه
ّ
الخىمُت  . 2فالحم في ّ
ّ
الخىمُت هى حم مً حلىق ؤلاوؼان بلى حاهب وىهه حم مً حلىق الشهىب و هصا ما حاءث به اإلاازة
هطذ نلى ّ
 01مً مً بنالن الحم في ّ
ؤن  ( :الحم في الخىمُت حم ...بمىحبه ّ
الخىمُت لهام  31986بش ّ
ًحم ليل بوؼان و
لجمُو الشهىب اإلاشاضهت و ؤلاػهام في جحلُم جىمُت اكخطازًت و احخمانُت و زلافُت و ػُاػُت  )..و لصلً فهى حم
فطزي و حم حماعي في هفؽ الىكذ و بصلً ًيىن ّ
حلا مطهبا مً مجمىنت مً الحلىق .4
الحم في ّ
هما ّؤهس اإلااجمط الهالمي لحلىق ؤلاوؼان اإلاىهلس في فُِىا ػىت  1993نلى ّ
الخىمُت حُث حاء فُه ٌ " :هُس
الخىمُت  ،بىضفه ّ
الحم في ّ
الحم في ّ
مبحن في بنالن ّ
اإلااجمط الهالمي لحلىق ؤلاوؼان جإهُس ّ
الخىمُت هما هى ّ
حلا ناإلاُا و غحر

ًخجعؤ مً حلىق ؤلاوؼان ألاػاػُت  ،و ؤلاوؼان هى اإلاىغىم الطثِس ي ّ
للخىمُت  ،هما هى ّ
للخططف  ،و حعءا ال ّ
ّ
مبحن
كابل
ّ
فةن اوهسام ّ
الخمخو بجمُو حلىق ؤلاوؼان ّ ،
جِؼط ّ
ؤن ّ
الخىمُت  ،و في ححن ّ
الحم في ّ
في بنالن ّ
الخىمُت ّ
الخىمُت ال ًجىظ اجذاشه
شضَهت لخبرًط الاهخلاص مً حلىق ؤلاوؼان اإلاهترف بها زولُا "

5

ثالثا – التىمية املستذامة :

للس ناهذ ّ
الخى مُت اإلاؼخسامت مً الىم الهاثل مً الخهطٍفاث و التزاحم الىبحر للىكىف نلى هنهها و جحسًس ؤؾطها ،
مما دلم بشياال في وحىز ّ
ّ
الخهطٍف و لِؽ في غُابه و مً جلً اإلاهاوي  :فهي حهخبر جعوٍس الفطز بالخبراث واإلاهاضف
ّ
الػطوضٍت وهصلً حهىٍسه نلى نازاث مفُسة  ،فاإلاهاضف والخبراث وحسها ال جىفي ّ
والاججاهاث ّ
فالبس ؤن ّ
ًخهىز الفطز نلى
السدل ّ
اإلاخجسزة منها  ،وحؼً جىقُف ّ
ّ
والخفىحر في آلادطًٍ
نازاث لها نالكت باملحافكت نلى اإلاىاضز ودطىضا غحر

والخفىحر في مؼخلبل ألاحُاٌ الخالُت  6و مً شلً ؤًػا هي الفىطة التي جلىم نلى ّ
املحُؿحن به ّ
ؤن املجخمهاث ؤلاوؼاهُت مً
مً واحبها الهِش مو جلبُت حاحُاتها زون ّ
الخطحُت ؤو املخاؾطة بلسضة ألاحُاٌ اإلاؼخلبلُت في جلبُت حاحُاتها  . 7فهصا
ّ
مطة في جلطٍط " بطوهخالهس "  8ػىت  ، 1987هصا ّ
الطػمي ّ
ّ
للخىمُت اإلاؼخسامت كس اهبثم ّؤوٌ ّ
الخهطٍف ّ
الخلطٍط الصي هى بمثابت
ّ
بالخالي ّ
اإلاخحسة  .و ّ
حمهُت ألامم ّ
السولُت ألاولى حىٌ البِئت و ّ
اللجىت ّ
الخالضت ّ
ّ
فالخىمُت
الخىمُت مً ؾطف
اإلالسمت مً ؾطف

 )1عبد المجٍد حمد دمحم الحراحشت  ،التّىمٍت المحلٍت فً األردن  :تقدٌر اقتصادي إسالمً  ،رسالت ماجستٍر  ،جامعت الٍرموك  ،االردن  ،سىت 2012
 ،ص 01

 )4لاي ؾه اإلاال حىَش و حىان دمحم شاهط الجبىضي ،اإلاطحو الؼابم  ،ص .05

المؤرخ فً . 1812/12/01 :
 )3راجع إعالن الحق فً التّىمٍت  ،اعتمد و وشر على المأل بموجب قرار الجمعٍت العا ّمت لألمم المتّحدة 11/121
ّ

 )6ػهُس نلي غافل  ،مطحو ػابم  ،ص .490

 )5بًىاغ نبس ّّللا ؤبى حمحرة  ،الحم في ّ
الخىمُت  :هحم مً حلىق ؤلاوؼان -الىؿاق و ّ
الطهىباث  ، -مجلت البحىر اللاهىهُت  ،الهسز  ، 11ػىت  ، 2020ؾطابلؽ  ،لُبُا ،
ص  04اإلاىكو https://jlr.misuratau.edu.ly/upload/file/R-19

ّ
ماشطاث كُاػها كطاءة اكخطازًت  ،مسادلت في اإلالخلى الىؾني ألاوٌ حىٌ
 )1ؤحمس حي  ،الادػط بً نمط و ػاضة بً مىهىب  ،الخىمُت اإلاؼخسامت ،ابهازها و
حىزة الحُاة و الخىمُت اإلاؼخسامت في الجعاثط الابهاز و الخحسًاث ،حامهت الىازي  05/04،فُفطي  ، 2020ص 283
.7 ) dévelopement durable :définition ,histoire et enjeux ; article électronique ,site : e-rse.net ,p 01

ّ
 )3وظٍطة البِئت الجروٍجُت ال ّتي ؤضبحذ ػىت  1990ضثِؼت وظضاء الجروٍج .
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ّ
اإلاؼخسامت مطؿلح ؤممي ( ضازض نً ألامم ّ
اإلاخحسة )  ،يهسف بلى جؿىٍط مىاضز اليىهب الؿبُهُت و البشطٍت و ججىٍس
الخهاؾي الاكخطازي و الاحخماعي مهها  ،شطٍؿت ؤن جلبي احخُاحاث الحاغط زون اإلاؼاغ بلسضة ألاحُاٌ اللازمت نلى
1
ّ
الخاضت بها .
جلبُت حاحاتها

 .1.2املطلب الثاوي  :أبعاد التىمية املستذامة

فةن ّ
الخىمُت ؤلاكخطازًت ّ ،
نلى الهىؽ مً ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت جإدص في الحؼبان زالزت ؤبهاز  :البهس ؤلاكخطازي و
البهس البُئي و البهس ؤلاحخماعيّ ،
فالخىمُت اإلاؼخسامت هي هلؿت الخلاء لهصه اإلاطجىعاث  .و هصا ما ٌؼ ّ
خمس مً الهىاضط الت ّي
ّ
ّ
الثالزت ّ
ؤوضزتها ّ
للخىمُت اإلاؼخسامت و اإلاخمثلت في
كمت ألاضع بطٍى زًجاهحرو بالبراظٍل ػىت  ، 1996حُث ؤوضزث الهىاضط
الخىمُت الاحخمانُت و ّ
الخىمُت الاكخطازًت و ّ
ّ
2
الخىمُت البُئُت :

.1.2.1الفرع ألاول  :البعذ إلاكتصادي

ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت في بهسها الاكخطازي تهسف الى جحلُم مجمىنت مً الاهساف ؤهمها - : 3ؤلاػخغالٌ ألامثل و
ّ
الهلالوي ّ
ليل الثرواث ؤلاكخطازًت و الؿبُهُت .
 ّالحس مً جبسًس اإلاىاضز الؿبُهُت لػمان حلىق ألاحُاٌ اللازمت .
 اإلاؼاواة في جىظَو اإلاىاضز و الحس مً ّالخفاوث في اإلاسادُل .
 ّالخللُظ مً ؤلاهفاق الهؼىطي.
ّ
 جحسًس ّالؿ ّ
بُهُت غمً ؤؾط مهلىلت .
حطت ؤلاػتهالن الفطزي مً اإلاىاضز
 الهمل نلى جذفُؼ مؼخىٍاث الفلط لسي ّالسوٌ الفلحرة .

 .1.2.2الفرع الثاوي  :البعذ إلاجتماعي
ًخحلم البهس ؤلاحخماعي ّ
للخىمُت اإلاؼخسامت مً دالٌ :

الصحُت و ّ
 محاضبت البؿالت و جحؼحن قطوف مهِشت الفطز نً ؾطٍم جطكُت الخسماث ّالخهلُمُت .
 جطكُت زوض اإلاطؤة في املجخمو و جىطَؽ حلىكها اإلاشطونت .الخىاظن في ّ
الؼطَو و ّ
الخىظَو ّ
 حل بشيالُت الىمى السًمغطافي ّالؼياوي .
ول ّ
الطشُسة في ّ
 زنم آلُاث جحلُم الحيامت ّاإلااػؼاث و اللؿاناث .
 اإلاطاهىت نلى ؤلاوؼان في جحلُم ّالخىمُت مً دالٌ جسنُم اػدثماض اإلاىاضز البشطٍت
 -اػخغالٌ اإلاىاضز وفم ؤػؽ الهسالت و اإلاؼاواة لخحلُم ؤلاهطاف بحن ؤفطاز الجُل الىاحس و ألاحُاٌ اللازمت .

.1.2.3الفرع الثالث  :البعذ البيئي

 )1أحمد ذكر هللا  ،التىمٍت المستدامت  ،أكادٌمٍت العالقاث الدولٍت – إٌرا – بحث مه موقع مكتبت وور االلكترووٍت  ،ص 01
.

 )5ؤحمس حي و آدطون  ،مطحو ػابم  ،ص 284
 )6مطزاوي هماٌ و حبِبت شهىض  ،الاؾاض اللاهىوي للخىمُت اإلاؼخسامت و جؿبُلاجه نلى السوٌ الهطبُت  ،مجلت الهلىم الاوؼاهُت  ،حامهت مىخىضي  ،كؼىؿُىت
 ،نسز  ، 33حىان  ، 2010ص .284
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بالػطوضة لخحلُم ّ
حهخبر البِئت بهس ؤػاس ي للخىمُت اإلاؼخسامت شلً ّ
ألن اػخغالٌ اإلاىاضز الؿبُهُت ّ
الخىمُت في ّ
ول
غاضة نلى البِئت لهصا ّ
ًخهحن مطاناة الحسوز البُئُت بحُث ًيىن ّ
وشاؽ ظضاعي ؤو ضىاعي ػُيىن له آزاض ّ
ليل هكام بُئي
ّ
ًازي بلى جسهىض ّ
فةهه ّ
حسوز ّ
الىكام البُئي  ،و
مهُىت ال ًمىً ججاوظها مً ؤلاػتهالن و ؤلاػخجزاف ّ ،ؤما في حالت ججاوظ شلً
لصلً ّ
ًخىحب :

 حماًت اإلاىاضز الؿبُهُت و ّالحس مً ّ
الخلىر .
ّ
التربت و اػخهماٌ اإلابُساث و جسمحر الغؿاء ّ
 ّالىباحي و اإلاطاًس .
الحس مً بجالف
ّ
الثروة اإلااثُت و ّ
الحس مً اػخجزاف اإلاُاه .
 ضُاهت حماًت اإلاىاخ مً ؤلاحخباغ الحطاضي . ّالخللُظ مً جسمحر مالجئ ألاهىام البُىلىحُت
ّ

 البحث نً مطازض الؿاكت ّإلاخجسزة و ّ
الىكُفت و ا ّ
الحس مً اهبهار الغاظاث و املحافكت نلى ؾبلت ألاوظون .

 .2املبحث الثاوي  :اللاهون و التىمية املستذامة
ّ
ّ
جخمثل في شفافُت اللطاضاث الهامت و جىافط اإلاهلىماث و ّ
حهطع
بن الهىاضط الجىهطٍت في الفىط الخىمىي الجسًس
ّ
اإلاؼاولحن للمؼاءلت و احترام الحلىق و الىاحباث و اللُم ؤلاوؼاهُت  ،و ال ًيىن شلً بال غمً مىكىمت كاهىهُت مخِىت و
ّ
ّ
ّ
ّ
جىفط ؤلاؾاض اللاهىوي لخىفُص ّ
الؼُاػاث و البرامج ّ
الطامُت بلى
كىٍت حؼهط نلى مطاناة احخُاحاث الشهىب و جؿلهاتها و
جحلُم ّ
الخىمُت :

 .2.1املطلب ألاول  :اللاهون الذولي و التىمية املستذامة
للس باث للخىمُت اإلاؼخسامت مياهت باضظة نلى اإلاؼخىي ّ
السولي مىص حؼهُيُاث اللطن اإلااض ي  ،حُث
ّ
اإلاىكماث الهاإلاُت نلى ّ
ؤضبحذ مً ضلب اهخماماث الحيىماث و ّ
حس ّ
الؼىاء  .فاوهلسث في
السوٌ و
السولُت ّ
ػبُلها اإلااجمطاث و ؤبطمذ اإلاهاهساث ّ
حتى انخبرث مؿلبا ؤػاػُا مشتروا ليل زوٌ الهالم و
ّ
جإػِؽ هُأث مشترهت لخحلُم ؤهسافها  ،حتى ؤضبح الانخلاز ؤهه ال جىمُت مؼخسامت زون وغهها في بؾاضها
ّ
السولي و جىطَؽ حماًت كاهىهُت زولُت لها :
 .1.1.1الفرع ألاول  :دوراللاهون الذولي العام في مجال ثفعيل التىمية املستذامة

ّ
ّ
لُىكم الهالكاث ّ
بن اللاهىن ّ
السولُت فُما بُنها و جطػُر كُم ألامً و ّ
الؼالم و الهمل
السولي اإلاهاضط وشإ في البساًت
ّ
ّ ّ
جؿىض املجخمو ّ
اإلاؼلحت و وغو ّ
ليل ؤػالُب الاػخهماض و الىضاًت و الانخساء  .لىً مو ّ
حس ّ
السولي و
حل الجزاناث
نلى
ّ
جىىنذ نالكاجه و باث مً ّ
اإلاؼلحت ّ
الػطوضي ؤن ًىاهب الخغُحر في كىانسه و فطونه
ججاوظ اإلاطاحل الاػخهماضٍت و الحطوب
جم نلى مؼخىي الهالكاث الاكخطازًت و هبص فىطة الهىف و الحطب في الهالكاث ّ
السولُت و ّ
ؤهم حسر ما ّ
 ،و وان ّ
جم
السوٌ نلى اػخلاللها و قهطث حاحتها بلى جحلُم ّ
حطىٌ ؤغلب ّ
الخىمُت في بلسانها .
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التي تهخم بمشاول ّ
السولُت ّ
الس اػاث ّ
ّ
الخىمُت و ؤضبحذ دالٌ شلً مً اإلاؼاثل
مً هصا اإلاىؿلم قهطث بهؼ ض
السولي و الحكذ ّ
السولُت ّ
الخؿىضاث اهخمام ؤشخاص غحر ّ
ول باحث في مجاٌ اللاهىن ّ
ّ
التي حشغل ّ
السوٌ بمشاول املجخمو
ّ
التي يهخم بها اللاهىن بما في شلً مشيلت ّ
التي بطظ زوضها في وافت اإلاؼاثل ّ
السولُت ّ
واإلاىكماث ّ
ّ
الخىمُت  ،و حهخبر مىكمت
السولي
ّ
مىكمت ناإلاُت حهمل نلى جحلُم ّ
ألامم ّ
ّ
اإلاخحسة وإبطظ
املخخطت وفم مُثاق
الخىمُت مً دالٌ ؤحهعتها ألاػاػُت و الىواالث
ّ
ألامم ا ّإلاخحسة ّ ،
اإلاىكماث ّ
السولُت باإلاطوهت و مماضػتها ألزواض ّ
مهمت فهي حهىؽ حاحت جىمىٍت و احخمانُت ملجمىنت
فخمخو
ّ
كىة اكخطازًت و احخمانُت و ػُاػُت في املجخمو ّ
مهُىت ؤو مىؿلت حغطافُت ّ
جمثل ّ
ّ
السولي  ،ػُما ما جلىم به
محسزة باجذ
ّ
ّ
السولي لإلوشاء و ّ
اإلاىكماث املخخطت في جحلُم ّ
الخىمُت و زوض البىً ّ
الىواالث ّ
الخهمحر في مىاحهت ما دلفخه
السولُت و

السنم اإلاالي و ؤًػا زوض ضىسوق الىلس ّ
الحطب الهاإلاُت الثاهُت مً ؤغطاض اكخطازًت و زوضه في جلسًم ّ
السولي في مجاٌ
ّ
الخىمُت .

اإلاخذططت حهمل في بؾاض زولي نلى جحلُم ّ
و دالضت ألامط ّ
فةن اإلاىكماث ّ
ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت في
السولُت و الىواالث
جلسمه مً مؼانساث و مهىهاث بهماثُت في ّ
املجاٌ الاكخطازي و الثلافي و الاحخماعي  ،و ما ّ
السوٌ الىامُت و الفلحرة و
ّ
ّ
حسًاث ّ
ًازط نلى مهِشتها الُىمُت و ّ
الخ ّ
التي جىاحهها هصه اإلاىكماث
جيشُـ و جفهُل مشاضهت اإلاىاؾىحن في مىاحهت ما
ّ
اإلاهىكاث و اإلاشاول و ّ
زادلُا و داضحُا و ّ
الخ ّ
جخؿلب اللُام بهسًس مً ؤلاحطاءاث الىفُلت بمىاحهت ّ
حسًاث  ،و منها
التي
ّ
ّ
اإلاىكماث ّ
السولُت و جحسًس الهالكت بُنها و بحن الحيىماث بما
الهمل نلى جؿىٍط مىكىمت اللىاهحن و الدشطَهاث و نمل
ّ
لؼس ّ
السولُت ّ
اإلاىكماث ّ
ًػمً شفافُتها و اػخلاللها و جىمُت مىاضزها و بىاء كانسة مهلىماث حىٌ
الىلظ الحاضل في
دسمت الباحثحن و ؤصحاب اللطاض . 1

 .2.1.2الفرع الثاوي  :حم التىمية كأحذ ملومات اللاهون الذولي لحلوق إلاوسان

السوٌ ججاه ّ
جحسز حلىق الشهىب و ألاكالُم و ّ
اللاهىن السولي لحلىق ؤلاوؼان هى مبازت كاهىهُت ّ
السوٌ ألادطي  ،و
السولي و ّ
الىػاثل اللاهىهُت و اللػاثُت و الؼُاػُت لػمان جؿبُلها نلى الطهُسًً ّ
السادلي نبر ّ
ماػؼاث زولُت
ّ
السولي الهام ّالصي يهخم بىغو ألافطاز زادل املجخمو و ّ
مخذططت  2و هى فطم حسًس مً فطوم اللاهىن ّ
ّ
السولت  ،فُىفط لهم
ّ
الػماهاث الدشطَهُت ّ
الكطوف و ّ
ّ
ًخػمً مجمىنت مً الحلىق و اإلابازت ألاػاػُت مثل
التي جىفل لهم حُاة الثلت و
وافت

مبسؤ احترام حُاة ؤلاوؼان و هطامخه ؤو مبسؤ اإلاؼاواة ّ
التي ال ًمىً ؤن ٌهِش ألافطاز بسونها و زدلذ في اإلاىازُم ّ
السولُت
بساًت مً ؤلانالن الهالمي لحلىق ؤلاوؼان في  10زٌؼمبر  1948و في ّ
ول الىزاثم السولُت لحلىق ؤلاوؼان.3
اإلالىماث ألاػاػُت لحلىق ؤلاوؼان ّ
و ّ
ألن الحم في الخىمُت مً ّ
التي جبخغي غطوضة جحؼحن الحالت الغصاثُت و
السولُت لحلىق ؤلاوؼان الانتراف ّ
الؼىىُت و غحرها فلس حاء في كطا اث ألامم ّ
اإلاخحسة و ماجمطاتها ّ
الصحُت و ّ
ّ
بإن حم
ض

 )1احمس س ي نلي  ،وضكت نمل  ،اإلااجمط السولي الطابو ليلُت الحلىق حىٌ جحلُم ألامً و ّ
الخىمُت  ,حلب  ،ػىضٍا  ،مً مىكو :
www.jamahir.alwehda.gov.sy
ّ
 )2هشام بً نِس ى بً نبس هللا ّ
الساللي الشحي  ،مطحو ػابم  ،ص 06
 )3انخمسث الجمهُت الهامت لالمم اإلاخحسة فُما بهس الههسًً  -:الههس السولي الخاص بالحلىق الاكخطازًت و الاحخمانُت و الثلافُت
 الههس السولي الخاص بالحلىق اإلاسهُت و ّالؼُاػُت
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الخىمُت اإلاؼخسامت هحم مً حلىق ؤلاوؼان  .و منها بنالن الحم في ّ
ّ
الخىمُت لؼىت  1986و هى مً ػاهم بشيل هبحر في
الخىمُت حُث ؤوضح الهالكت بحن ال ّخىمُت و حلىق ؤلاوؼان بشيل ضطٍح و ضبـ الحم في ّ
الخؿىض الىكطي إلافهىم ّ
ّ
الخىمُت

حؼس كاهىهُا نملُت ّ
باإلوؼان بانخباضه محىض نملُت ّ
الخىمُت  1فيان هصا اللطاض ّ 2ؤوٌ بنالن ّ
الخىمُت هحم مً حلىق
ّ
ّ
الخ ّ
ؤلاوؼان و انخبر ّ
مخو به و جحلُله ًمىً مً بنماٌ وافت حلىق ؤلاوؼان و الحطٍاث ألاػاػُت ألادطي .
فلس وضز في زًباحخه ّ ":
بن الخىمُت اإلاؼخسامت هي نملُت اكخطازًت و احخمانُت و زلافُت و ػُاػُت شاملت حؼتهسف

ّ
ّ
الخحؼحن اإلاؼخمط لطفاهُت ّ
اليشؿت و ّ
الحطة "...
الؼيان بإػطهم و ألافطاز حمُههم نلى ؤػاغ مشاضهتهم
ّاجطحذ نالكخه اإلاخياملت و اإلاخبازلت بحلىق ؤلاوؼان و هصلً ضهىبت جحسًس ؾبُهخه لهصا ّ
الؼبب الحخىاثه -ؤي الحم في
ّ
ّ
اإلاطهبت .3و مو جىالي اإلااجمطاث و الاجفاكُاث ّ
ول الحلىق و لهصا ّ
الخىمُت  -نلى ّ
السولُت
جم انخباضه مً الحلىق البيُىٍت و
و بهصا

التي جػو ؤلاوؼان هسفا و وػُلت لهملُت ّ
الخىمُت ؤلاوؼاهُت اإلاؼخسامت ّ
الخىمُت جبلىضث فىطة ّ
بذطىص ّ
الخىمُت .

 .2.2املطلب الثاوي  :اللاهون الوطني و التىمية املستذامة
ًلخض ي جىكُم ّ
ؤي مجاٌ مً مجاالث الخىمُت اإلاؼخسامت في حمُو ؤبهازها الاكخطازًت و الاحخمانُت و
ّ
اإلاىكمت ليل مجاٌ و ّ
التي بسونها ال ًمىً
البُئُت و هصا الثلافُت و الؼُاػُت وحىز جطػاهت مً اللىاهحن
ؤي ّ
الحسًث نً ّ
جلسم ؤو هماء ؤو ؤهساف :
. 2.2.1الفرع ألاول – التشريعات إلاكتصادية  (:اللاهون و البعذ إلاكتصادي للتىمية املستذامة ):

ّ ّ
الدشطَهاث ؤلاكخطازًت و الخجاضٍت و ؤلاػدثماضٍت ضهحزة ؤػاػُت و مفطلُت في جحلُم ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت و
حشيل
الخؿىض و ّ
ّ
الىمى و الاظزهاض الاكخطازي و الاحخماعي ،هما جلهب زوضا حُىٍا في حهعٍع جىافؼُت الاكخطاز الىؾني و حهعٍع

السولت بن ؤ ازث ؤن ّ
السولي و ظٍازة حُىٍت البِئت الاػدثماضٍت  ،فهلى ّ
مياهخه و حػىضه ؤلاكلُمي و ّ
جحلم كفعة اكخطازًت
ض
ّ
الدشطَعي و اللاهىوي مً دالٌ بضساض حشطَهاث حسًسة ؤو حهسًل اللىاهحن ّ
الؼاضٍت في ػُاق حهعٍع فهالُت
ؤن تهخ ّم باإلؾاض
اإلاؼخجساث نلى اإلاؼخىٍحن الىؾني و ّ
ّ
السولي  ،و كسضجه نلى جىفحر بيُت
و مطوهت الاكخطاز الىؾني و زنم مىاهبخه ملخخلف
ّ
ّ
الخىافؼُت و جحلُم ّ
السولت ّ
الدشطَهاث الجسًسة بلى حهعٍع كس اث ّ
الخىمُت الشاملت
اػدثماضٍت مؼخسامت و ؤن تهسف هصه
ض
وفلا إلػتراجُجُت ّ
ّ
مصجهت إلاماضػت ألانماٌ
السولت  ،و جخمحىض حىٌ جىمُت الاكخطاز الىؾني و تهُئت بِئت اكخطازًت
مما ٌؼهم في جحلُم ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت و اإلاخىاظهت ّ
ؤلاكخطازًت ّ
للسولت و ًيىن شلً مً دالٌ :

 حهعٍع زلت اإلاؼدثمطًٍ و ضحاٌ ألانماٌ و ؤصحاب ضئوغ ألامىاٌ في الاكخطاز الىؾني .ّ
الخهامل مو ّ
جخمخو بالىفاءة و اللسضة الىبحرة نلى ّ
الدشطَهُت ؤلاكخطازًت لخطبح ّ
الخحسًاث و
 جؿىٍط اإلاىكىمتّ
اإلاؼخجساث .
ّ
الدشطَهاث ؤلاكخطازًت كبل بكطاضها في ّ
السولت .
 -زضاػت

 )4ػلني فاهُت ّ ،
الخىمُت ؤلاوؼاهُت اإلاؼخسامت  ،ضػالت ماحؼخحر  ،حامهت ػؿُف  ، 2010/2009 ، 02ص .61
 )5ضسض هصا اللطاض في  1986/12/04جحذ ضكم .128/41
 )6ػلني فاهُت  ،مطحو ػابم  ،ص 63
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ّ
الؿفطة ؤلاكخطازًت ّ
التي حهِشها ّ
السولت .
 غطوضة جالئمها مو ألاهكمت الهاإلاُت و مىاهبتّ
الؿابو ؤلاكخطازي واملحاهم ّ
ّ
مخذطظ ٌؼهم في ّ
الخجاضٍت
حل الجزاناث شاث
بغافت بلى وحىز هكام كػاجي مالثم و
ّ
ّ
بالىكط في ا ّلسناوي ّ
ّ
حل الجزاناث نً ؾطٍم اللػاء ّ ،
الخجاضٍت ّ
ٌؼطم في ّ
مما ّ
مما ًعٍس
مخذططت
ووحىز بؾاضاث كػاثُت
ًازي بلى ؤلاػخلطاض ؤلاكخطازي و حلب ؤلاػدثماض ّ
في زلت اإلاؼدثمطًٍ في كىاهحن ّ
السولت و كػائها ما مً شإهه ؤن ّ
بالسولت  .و
ّ
الدشطَهُت مً ؤحل جحلُم ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت بةضساضها نسٌو
كس ضانذ الجعاثط هصا البهس ؤلاكخطازي في مىكىمتها
ّ
التي حؼهم في جىطَؽ ّ
الدشطَهاث و ّ
الخلسم ؤلاكخطازي بالبالز و ؤهمها  :كىاهحن ألاػدثماض و اإلاىافؼت و كاهىن الشطواث ...

 .2.2.2الفرع الثاوي  :التشريعات إلاجتماعية ( اللاهون و البعذ إلاجتماعي للتىمية املستذامة ):

ّ
بن ّ
ّ
جخؿلب ؤضغُت كاهىهُت جػمً فيها الحلىق و جحاضب فيها ّ
ول ؤشياٌ الفؼاز و جيىن فيها
الخىمُت اإلاؼخسامت
ّ
الحطٍت و السًملطاؾُت  ،و بسونها جبلى ؤهساف ّ
الخىمُت كاضطة و لً جبلغ غاًاتها ّ
للشهب و جػمً فيها كُم ّ
ّ
داضت
الؼُازة
و ّ
ؤن مىؿلها جإهُل الىفاءاث الفطزًت ووػُلتها غمان الحلىق وهسفها ؤلاضجلاء باملجخمو بإهمله لإللخحاق ّ
بالطهب
الهالمي.

بن ّ
ّ
الخىمُت مشطوم حػاضي شامل ٌؼتهسف جحلُم هلالث هىنُت و نهػت شاملت في مؼحرة املجخمو نلى وافت
ألاضهسة مً دالٌ جطػُر ؤػؽ السًملطاؾُت و الهسالت ّ
الىابهت مً ججطبت شهبُت جحترم دطىضُاث ّ
ول مجخمو و لهصا

ّ
جؿلب ألامط بضساض الهسًس مً اللىاهحن ّ
التي مً شإنها محاضبت ّ
ول ؤشياٌ الفلط و البؿالت و جطكُت ؤلاػدثماض نً ؾطٍم
جطب حمُهها في النهىع بالفطز و املجخمو نلى ّ
حس ّ
آلُاث و كىاهحن ّ
الؼىاء .
بإن البهس الاحخماعي هى ؤهم مكهط في جحلُم ّ
السولت الجعاثطٍت ّ
و بًماها مً ؾطف ّ
الخىمُت فلس كامذ بةضساض

ّ
الدشطَهاث للىضىٌ بلى الهسف اإلايشىز  ،و هى جىمُت احخمانُت في ّ
ول املجاالث و مً ؤهمها
مجمىنت هبحرة مً اللىاهحن و
ّ
 :كاهىن الصحت  ،كاهىن التربُت  ،كاهىن ميافحت الفؼاز  ،كاهىن ًخهلم بحماًت الؿفل  ،كاهىن الهمل  ،كاهىن الىقُفت
الهامت ..و غحرها مً اللىاهحن ّ
بالطناًت الاحخمانُت ّ
التي تهخم ّ
ليل فئاث املجخمو.

 .2.2.3الفرع الثالث  :التشريعات البيئية ( اللاهون و البعذ البيئي للتىمية املستذامة )

بن حماًت البِئت ؤضبحذ مً اإلاشاول ّ
ّ
التي ّ
جاضق الهالم ؤحمو  ،فما فخئذ جعزاز حهلُسا ًىما بهس ًىم  ،حُث
السادلي ؤو الخاضجي لىكف ؤػباب ّ
ملحت ّ
للخسدل اللاهىوي نلى اإلاؼخىي ّ
ؤضبحذ الحاحت ّ
الخسهىض و ّ
الخلىر و البحث نً

ؤلاحطاءاث اللاهىهُت الىفُلت بحماًت البِئت  ،فإدصث كػُت البِئت ّ
ححزا هبحرا مً الاهخمام هكطا الضجباؾها الىزُم بحُاة
ػً كىاهحن تهسف في مجملها بلى ميافحت اإلاشاول ّ
جخىحه هحى ّ
مما حهل الحيىماث ّ
الاوؼان و الىباث و الحُىان ّ
التي
ّ
ّ
جىكم املجاالث ّ
التي مً اإلامىً ؤن ًخسدل اللاهىن ؤلازاضي إلاطلحت البِئت و
حهتري البِئت حُث ؤوحسث كىانس بزاضٍت بُئُت
حس هام في حماًت البِئت إلاا ّ
ًحميها مً ألاغطاض و ألادؿاض  .حُث جلهب ؤلازاضة زوضا ّ
جخمخو به مً ضالحُاث ّ
الؼلؿت الهامت

ّ
ّ
اليشاؾاث ّ
ّ
الخاضت و ّ
الهامت . 1هما جىحس كىانس حىاثُت
التي ًماضػها ألافطاز و اإلااػؼاث و الشطواث
و ػلؿت غبـ

 )1و شلً نً ؾطٍم لىاثح الػبـ ؤلازاضي لحماًت الصحت و الامً و الؼىُىت و. . .
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اإلاشطم بخجطٍم نمل ؤو الامخىام نً نمل ّ
ّ
ًػط بالبِئت و ًػو ّبظاء اضجيابها حعاءاث حىاثُت لطزم مً
بُئُت ًلىم بمىحبها
ّ
حؼىٌ له هفؼه اإلاؼاغ بالبِئت .
ّ
ًدؼبب بذؿئه في بلحاق ّ
جطجب اإلاؼاولُت اإلاسهُت نلى مً ّ
الػطض بالبِئت  ،و مً
هما جىحس ؤًػا كىانس مسهُت بُئُت
الخهىٍؼ نً ألاغطاض .و اػخجابت إلاخؿلباث حماًت البِئت ّ
زم ٌؼخحم نلى فهله شلً ّ
هطذ نليها الاجفاكُاث ّ
التي ّ
ّ
السولُت
ّ
ّ
اإلاشطم الجعاثطي مجمىنت مً ؤلاحطاءاث الىكاثُت لحماًت البِئت في مذخلف حىاهبها ػىاء ما حهلم منها بحماًت
فلس وغو
ّ
التي جىاولتها اللىاهحن التيّ
الؿبُعي في مذخلف حىاهبه اإلاهِشُت مً دالٌ ؤلاحطاءاث اللاهىهُت ّ
اإلاىاضز اإلااثُت ؤو املجاٌ
اإلاشطم الجعاثطي كس ّ
ّ
ّ
جبنى شلً مىص بضساض كاهىن حماًت البِئت
جطب حمُهها في بؾاض جىطَؽ حماًت البِئت  .و بشا وان
لؼىت  11983و في اإلاازة الثالثت مىه وضز  " :جلض ي ّ
الخىمُت الىؾىُت جحلُم الخىاظن الػطوضي بحن مخؿلباث حماًت البِئت
ّ
و املحافكت نلى بؾاض مهِشت الؼيان " هما ّ
اإلاشطم الجعاثطي الخىمُت اإلاؼخسامت في كاهىن حماًت البِئت في بؾاض
نطف
بإنها  " :مفهىم ٌهني ّ
ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت لؼىت  2 2003و في اإلاازة  04مىه ّ
الخىفُم بحن جىمُت احخمانُت و اكخطازًت كابلت
لالػخمطاض و حماًت البِئت ؤي بزضاج البهس البُئي في بؾاض جىمُت جػمً جلبُت حاحاث ألاحُاٌ الحاغطة و ألاحُاٌ
اإلاؼخلبلُت "  ،و في ػبُل جحلُم هصا البهس ؤلاًيىلىجي ّ
للخىمُت اإلاؼخسامت ضسضث نسًس اللىاهحن في هصا املجاٌ ؤهمها :
 كاهىن  10-03اإلاخهلم بحماًت البِئت في اؾاض الخىمُت اإلاؼخسامت كاهىن  20-01اإلاخهلم بتهُئت الاكلُم و الخىمُت اإلاؼخسامت كاهىن  19-01اإلاخهلم بدؼُحر الىفاًاث و مطاكبتها كاهىن  06-07اإلاخهلم بدؼُحر اإلاؼاحاث الخػطاء و حماًتها و جىمُتها كاهىن  02-02اإلاخهلم بذماًت الؼاحل و جىمُخه كاهىن  08-02اإلاخهلم بشطوؽ اوشاء اإلاسن الجسًسة و جىمُتها . اللاهىن  03-04اإلاخهلم بحماًت اإلاىاؾم الجبلُت في اؾاض الخىمُت اإلاؼخسامت .اإلاخجسزة في بؾاض ّ
ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت .
 -اللاهىن اإلاخهلم بتركُت

اإلاخػمً اإلاىافلت لخمىٍل مشطوم حمو ّ
ّ
الىفاًاث الطلبت لىالًت الجعاثط .
 -اللاهىن 106-01

 .3خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثمة :
ّ
ؤن ّ
مً دالٌ هصه الىكطة الخاؾفت  ،هذلظ بلى ّ
لخؿىض ّ
اإلاخؿلباث ألاػاػُت ّ
السوٌ و اظزهاضها و ال ًمىً
الخىمُت مً
ّ ّ
ّ
جخحلم بال نبر كىاهحن جحافل نليها و حؼهم في اضجلائها  ،فالدشطَو و اللاهىن لهما زوض مهم و باضظ في ججؼُس و بضػاء
ؤن

مبازت ّ
الخىمُت اإلاؼخسامت فهى ؤزاة ووػُلت و لِؽ هسفا بصاجه  ،و ٌؼهم ؤًػا في جفهُل الجىاهب ؤلاكخطازًت و
الخىمىٍت و زفهها هحى ألافػل وىهه نامال فانال و مؼانسا في جحلُم ّ
الاحخمانُت و البُئُت و ّ
الخىمُت  ،فهصه ألادحرة
ٌهعظ ّهال منهما آلادط  ،و النهىع بؼُازة اللاهىن نلى الطهُسًً الىؾني و ّ
جطجبـ باللاهىن اضجباؾا وزُلا و ّ
السولي ؤمط
 )1ضسض بخاضٍر  1983/02/05 :جحذ ضكم 03 – 83 :
 )2ضسض بخاضٍر  2003/07/19 :جحذ ضكم .10 – 03 :
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الخىمُت و ّ
غطوضي لخحلُم ّ
الىمى الاكخطازي و اللػاء نلى الفلط و بنماٌ حمُو حلىق ؤلاوؼان و ّ
حطٍاجه ألاػاػُت نلى
هحى جام هي بسوضها ّ
حهعظ ػُازة اللاهىن :
الطهُس الىؾني ّ :
فهلى ّ
حهس ػُازة اللاهىن ؤمطا غطوضٍا لتهُئت بِئت مالثمت هخىفحر ػبل الهِش اإلاؼخسامت و اللػاء
حهعظ ػُازة اللاهىن ّ
نلى الفلط و محاضبت الفؼاز  ،هما ّ
الخىمُت مً دالٌ حهعٍع مياهت ألافطاز و املجخمهاث نً ؾطٍم
ّ
ّ
بجاحت ػبل الاحخيام بلى اللػاء و غمان بجبام ؤلاحطاءاث اللاهىهُت الهازلت و جطػُر حلىق ألافطاز فُما ًخهلم باهتهان
الحلىق و ال ًلخطط ّ
الخمىحن اللاهىوي نلى جىفحر ػبل ؤلاهطاف اللاهىهُت بل ًسنم هصلً جحؼحن الفطص ؤلاكخطازًت .

ّ
ّ
السولي  :و بهس نهاًت الحطب الهاإلاُت و ما جبهها مً حطب باضزة ؤضبحذ ّ
ّؤما نلى الطهُس ّ
الخىمُت هي الشغل الشاغل
ّ
ليل املجخمو ّ
السولي ّ
بيل ؤؾُافه زوال و مىكماث ،زولُت ؤو بكلُمُت و شلً لُلُنها بػطوضة جكافط الجهىز لحماًت هصا
الؼالم في ول ألاضحاء ّ ،
اليىهب و حماًخه حماًت لألحُاٌ الحاغطة و اإلاؼخلبلُت نً ؾطٍم هبص الحطوب و بحالٌ ّ
ألنها هي

ؤولى الخؿىاث هحى جحلُم جىمُت مؼخسامت جلض ي نلى الفلط و جىفل الهِش الىطٍم ليل بني البشط  .و مً دالٌ شلً
ّ
السنىة بلى حهعٍع ػُازة اللاهىن التي مً داللها ّ
جىطغ الحماًت لجمُو حلىق ؤلاوؼان بما فيها الحلىق ؤلاكخطازًت و
الاحخمانُت و الثلافُت و هصلً الحم في ّ
الخىمُت فال مجاٌ للحسًث نً جىمُت مؼخسامت و ّ
ضقي اكخطازي و احخماعي زون

ػُازة لللاهىن  .و الجعاثط بطفتها ؤحس ؤفطاز املجخمو ّ
السولي ؤًلىذ بػطوضة الهمل الجماعي و الفطزي لخحلُم هصه
الطهُسًً ّ
فهاال نلى ّ
ألاهساف الخىمىٍت فياهذ نىططا ّ
السولي و ؤلاكلُمي نطبُا و بفطٍلُا في الهمل نلى وغو آلُاث
ول املجاالث و ّ
ّ
مشترهت لخحلُم الخىمُت اإلاؼخسامت هصا ضضسها ملجمىنت هبحرة مً اللىاهحن في ّ
جطب حمُهها في
التي

ّ
جحلُم غاًاث الخىمُت اإلاؼخسامت و ّ
التي ما ظالذ حهاوي مً هثحر مً اإلاشاول و ّ
اإلاهىكاث و التي ًخؿلب ألامط مً ؤحل
بالخىضُاث ّ
ججاوظها الهمل ّ
الخالُت :

الىتائج و التوصيات :
داضت في ّ
ّ
 -1هُيلت و مطاكبت ول ألاوشؿت ؤلاكخطازًت و البُئُت و الاحخمانُت وفم مهاًحر ّ
السوٌ
الؼالمت الهاإلاُت
جلسمها الهلمي و ّ
الخلىر البُئي بحىم ّ
اإلاخؿىضة اإلاؼاوٌ ألاوٌ نً ّ
الخىىىلىجي.
ّ
مما ٌؼخسعي ّ
اإلاخهللت بالبِئت ّ
الخيؼُم بُنها زولُا و محلُا و مطهعٍا .
 -2جفهُل الهُأث اإلاشطفت نلى جىفُص اللىاهحن
 -3بشطان املجخمو اإلاسوي بيل ؤؾُافه بالخىنُت في ؤهمُت البِئت للجُل الحاغط و لألحُاٌ اإلاؼخلبلُت نً ؾطٍم جسنُم
ّ
التربىٍت و زنم الجمهُاث ّ
اإلاهخمت بالبِئت .
الىىازي الخػطاء في اإلااػؼاث
الطزعي بغافت بلى وػاثل ّ
الػبـ ؤلازاضي الىكاجي بغافت بلى غطوضة اػخحسار شطؾت ّ
 -4بنؿاء ألاهمُت للجاهب ّ
داضت
بالبِئت .
ّ
اإلاطىفت ؤزطٍت و ػُاحُت و حماًتها مً ػىء الاػخغالٌ و نلى ضؤػها الىالًاث شاث البهس
ّ -5ضز الانخباض للمهالم البُئُت
ػُاحي و البُئي هام والؿاضف و ػىُىسة و حُجل ...
 -6ضضس نلىباث ضاضمت ججاه الانخساءاث نلى اإلاؼاحاث الخػطاء و اإلاىاؾم ّ
الطؾبت .
 -7زنم اللؿام الخاص في اإلاؼاهمت في مهالجت اإلاشاول ؤلاكخطازًت و اللػاء نلى البؿالت و الفلط و غهف الاػدثماض .
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 -8جفهُل الترػاهت اللاهىهُت نلى مؼخىي ّ
الخؿبُم و جلىٍت البيُت اللاهىهُت و الخىكُمُت .
الخهلُم و الاهخمام ّ
 -9جؿىٍط ّ
بالخىمُت البشطٍت .
 -10الهمل نلى جحلُم مبسؤ ؤلاهطاف بحن حمُو الفئاث الاحخمانُت مً حُث الحلىق و الىاحباث و ّ
جحمل ألانباء .
الطَو ّ
 -11البحث نً البساثل ؤلاكخطازًت في مجاالث ا ّلعضانت و ّ
الطىانت بسٌ الانخماز نلى ّ
الىفؿي .
 -12البحث نً بساثل للؿاكت ّ
الىكُفت .

كائمة املراجع :
 -1الرسائل الجامعية :
 - 1ػلني فاهُت ّ ،
الخىمُت ؤلاوؼاهُت اإلاؼخسامت  ،ضػالت ماحؼخحر  ،حامهت ػؿُف 2010/2009 ، 02
 -2نبس املجُس حمس دمحم الحطاحشت ّ ،
الخىمُت املحلُت في ألاضزن  :جلسًط اكخطازي بػالمي  ،ضػالت ماحؼخحر  ،حامهت
الحرمىن  ،الاضزن  ،ػىت 2016

ّ
 -3هشام بً نِس ى بً نبس ّّللا ّ
الشحي ّ ،
حم الخىمُت اإلاؼخسامت في كىانس اللاهىن السولي لحلىق ؤلاوؼان ،
الساللي

ضػالت ماحؼخحر  ،حامهت الشطق ألاوػـ  ،نمان  ،ألاضزن  ،زٌؼمبر 2017
 -2املجالت :

 -1بًىاغ نبس ّّللا ؤبى حمحرة  ،الحم في ّ
الخىمُت  :هحم مً حلىق ؤلاوؼان -الىؿاق و ّ
الطهىباث  ، -مجلت البحىر
اللاهىهُت  ،الهسز  ، 11ػىت  ، 2020ؾطابلؽ  ،لُبُا  ،اإلاىكو jlr.misuratau.edu.ly :
 -2دالس ضالح نباغ  ،مفهىم الخىمُت و اضجباؾه بحلىق الاوؼان بحن الازطاء الفىطي و الخحسًاث  ،مجلت حامهت بابل ،
الهلىم الاوؼاهُت  ،الهسز ، 02املجلس . 2013 ، 21
 -3ػهُس نلي غافل  ،الحم في الخىمُت  ،مجلت ولُت الجامهت الاػالمُت ،الهسز  ، 17ػىت 2012
 -4نبس هللا حؼىن دمحم و مهسي ضالح زواي و اػطاء نبس الطحمً دػحر  ،الخىمُت اإلاؼخسامت اإلافهىم و الهىاضط و
ألابهاز  ،مجلت زًالى  ،الهسز  ، 67ػىت 2015
 -5لاي ؾه اإلاال حىَش و حىان دمحم شاهط الجبىضي  ،مفهىم الخىمُت و الخىمُت الطٍفُت اإلاخياملت و اإلاؼخسامت  ،مجلت
ولُت التربُت الاػاػُت  ،املجلس  22الهسز  ، 96ػىت 2016
 - 6مطزاوي هماٌ و حبِبت شهىض  ،الاؾاض اللاهىوي للخىمُت اإلاؼخسامت و جؿبُلاجه نلى السوٌ الهطبُت  ،مجلت الهلىم
الاوؼاهُت  ،حامهت مىخىضي  ،كؼىؿُىت  ،نسز  ، 33حىان 2010
 -3امللتليات :

ّ
 -1ؤحمس حي  ،الادػط بً نمط و ػاضة بً مىهىب  ،الخىمُت اإلاؼخسامت ،ابهازها و ماشطاث كُاػها كطاءة اكخطازًت ،
مسادلت في اإلالخلى الىؾني ألاوٌ حىٌ حىزة الحُاة و الخىمُت اإلاؼخسامت في الجعاثط الابهاز و الخحسًاث ،حامهت الىازي
 05/04،فُفطي ) 2021/09/29( 2020

 -2احمس س ي نلي  ،وضكت نمل  ،اإلااجمط السولي الطابو ليلُت الحلىق حىٌ جحلُم ألامً و ّ
الخىمُت  ,حلب  ،ػىضٍا  ،مً
مىكو ) 2019/04/25 ( www.jamahir.alwehda.gov.sy :
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:ملخص
 جدىٍل مهامٛ وهظا مً زال،تهضٍ هظه الىعْت بلى صعاؾت صوع إلاصاعة إلال٘تروهُت في جدؿحن بصاعة املىاعص البشغٍت
 وهظا بدىُُظ الىقاثِ وؤوشؿت،املىاعص البشغٍت الىعُْت الخٓلُضًت بلى ؤوشؿت َهالت وؾغَهت الاؾخجابت للخدىالث البُئُت
، بُػل جؿبُٔ إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍتٛاملىاعص البشغٍت باؾخسضام لاهترهذ وج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطا
ً وهظا ال ًخم بال م،وجىضلذ هخاثج الضعاؾت بلى اؾخٓؿاب هىنُت حضًضة مً املىاعص البشغٍت جخمحز بُ٘اءة حُضة
 وجُُٓم،ىًٍ إلال٘تروويٙ والخ،ٍ و الدسجُل إلال٘ترووي للخػىع والاهطغا، الخىقُِ إلال٘ترووي للمىاعص البشغٍتٛزال
.لاصاء بل٘تروهُا
 إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت ؛ الخىقُِ إلال٘ترووي؛ الخػىع والاهطغاٍ إلال٘ترووي؛:الكلماث املفخاحيت
. ىًٍ إلال٘تروويٙجُُٓم لاصاء إلال٘ترووي؛ الخ
Abstract:
This paper aims to examine the role of e-management in improving human resources
management, by transforming traditional paper human resources functions into effective and
responsive activities to environmental transformations, and by implementing functions and
human resources activities using the Internet and information and communication technology
thanks to the application of electronic human resources management.
The results of the study have attracted a new quality of human resources characterized by
good efficiency, and this is done only through electronic recruitment of human resources,
electronic registration of attendance and departure, electronic training, and evaluation of
performance electronically.
Keywords: Electronic Human Resources Management; Electronic Recruitment;
Attendance and E-Departure; Electronic Performance Evaluation; Electronic Configuration
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حفيسة شخاب  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /شرف الذين زديرة
مقذمت:
جىج الخؿىع املخضازل لالجطاالث مو جؿىع هكم املهلىماث والشبٙاث ببروػ مطؿلح إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص
البشغٍت ٖخىحه وهمـ حضًض ًٓىم نلى الاؾخسضام لامثل لخٓىُاث املهلىماث والاجطا ٛفي مماعؾت الىقاثِ لاؾاؾُت
للمىاعص البشغٍت خُث ج٘مً ؤهمُتها في جؿىٍغ والاخخُاف باملىقُحن وَغع نلى بصاعة املىاعص البشغٍت وقاثِ حضًضة
بل٘تروهُت ،جخمحز بٓضعتها نلى جٓضًم الخضماث التي جدؿم بالؿغنت والُهالُت وُٖاءة لاصاء ،مدٓٓت بظل ٚجٓلُطا ٖبحرا في
ؤوْاث اهجاػ املهامالث والدؿلُم والخٙلُت ،مٓابل جدؿحن حىصة الؿلو والخضماث املٓضمت للؼباثً ،وجٓلُل التراٖم الىعقي
بةخال ٛالىزاثٔ إلال٘تروهُت بضال نً الىزاثٔ الىعُْت .وجدى ٛاملىكماث مً مىكماث ماصًت بلى مىكماث اَتراغُت حهمل في
َػاء ؾىقي واؾو ووَٓا لٓىانض الاْخطاص الغْميٗ ،ان الػما جثمحن مىاعصها البشغٍت والغَو مً ؤصائها ومهاعاتها وُٖاءاتها
ومهاعَها مً زال ٛجؿبُٔ إلاصاعة إلال٘تروهُت ،وهظا باالهخٓا ٛمً بصاعة املىاعص البشغٍت الخٓلُضًت بلى إلاصاعة إلال٘تروهُت
للمىاعص البشغٍت ،و لىحىص نضة مؼاًا ؤهمها ججىب مشاٗل املهامالث الغوجُيُت في بصاعة املىاعص البشغٍت وؾغنت الخطىٛ
نلى املهلىماث الالػمت ألصاء الهمل ،مً خُث خُكها وجسؼٍجها واؾترحانها ،باالنخماص نلى الىقاثِ إلال٘تروهُت للمىاعص
البشغٍت والتي جم خطغها في ٗل مً الخىقُِ إلال٘ترووي ،الخضعٍب إلال٘ترووي ،الدسجُل إلال٘ترووي للخػىع
والاهطغاٍ ،والخُُٓم إلال٘ترووي والخهىٍػاث.
ومً هىا ًباعصها الدؿائ ٛالخالي ُِٖ ؾاهمذ إلاصاعة إلال٘تروهُت في جدؿحن بصاعة املىاعص البشغٍت؟
أهذاف الذراست :ج٘مً ؤهضاٍ الضعاؾت في الىٓاؽ الخالُت:
الانخماص نلى جؿبُٔ إلاصاعة إلال٘تروهُت في مجا ٛإلاصاعي للماؾؿاثً ،اصي بلى حؿهُل وقاثِ بصاعة املىاعصالبشغٍت ،وجدُٓٔ زضماث ؤَػل للمؿخسضمحن واملخهاملحن مً خُث الخطى ٛنلى املهلىماث والخضماث بإْل جٙلُت
وؤؾغم وْذ ممً٘ ،وهظا مً زال ٛجىقُِ املىاعص املاصًت والٙىاصع البشغٍت في بِئت بل٘تروهُت.
مهغَت ؤهم مخؿلباث الخدى ٛهدى جؿبُٔ إلاصاعة إلال٘تروهُت ،ومهغَت ؤهم لاؾالُب والؿغّ املهخمضة مً ؤحلججؿُض هظا الخدى ٛنلى ؤعع الىاْو ،وُُُٖت مؿاهمخه في جدُحن وجدؿحن بصاعة املىاعص البشغٍت ،وجؿىٍغ ؤصائها.
مىاٖبت الخؿىعاث الهلمُت وحسخحرها في وقُُت بصاعة املىاعص البشغٍت وهظا مً ؤحل َانلُت وهجانت إلاصاعةإلال٘تروهُت في الخدُحن والاعجٓاء باملىاعص البشغٍت ٗإصاة لخدؿحن الخضمت الهمىمُت.
لإلحابت نً هظه إلاشٙالُت وحب جٓؿُم الضعاؾت بلى املخاوع الثالزت الخالُت:
 -1جإضُل املُاهُم لاؾاؾُت لإلصاعة إلال٘تروهُت.
 -2إلاؾاع املُاهُمي إلصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت.
 -3جىُُظ الىقاثِ إلال٘تروهُت إلصاعة املىاعص البشغٍت.
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 :1جأصيل املفاهيم ألاساسيت للدارة إلالكتروهيت
إلاصاعة إلال٘تروهُت في مهىاها الخضًث هي اؾخسضام الىؾاثل والخٓىُاث إلال٘تروهُت في اهجاػ حمُو ؤنمالها
ومهامالتها الىقُُُت ووقاثُها إلاصاعٍتَ ،اإلصاعة إلال٘تروهُت جدُذ املجا ٛالىاؾو لجمُو إلاصاعٍحن في الخهامل الُىعي
وآلاوي مو بهػهم البهؼ لخدُٓٔ لاهضاٍ املشترٖت.
-1-1حعزيف إلادارة إلالكتروهيت
بالغيم مً خضازت مطؿلح إلاصاعة إلال٘تروهُت بال ؤن هىإ الهضًض مً الخهاعٍِ التي ْضمذ لهظا املطؿلح ومجها:
َٓض نغَذ إلاصاعة إلال٘تروهُت بإنها حهخمض َحها نلى عبـ ؤبغػ نىاضغها( ،الخٓىُت ،جدُٓٔ لاهضاٍ ،اؾخًالٛ
املىاعص)خُث حهغٍ بإنها الخهامل مو" :مىاعص مهلىماجُت حهخمض نلى إلاهترهذ وشبٙاث لانما ٛجمُل ؤٖثر مً ؤي وْذ مض ى
بلى ججغٍض لاشُاء وما ًغجبـ بها بلى الخض الظي ؤضبذ عؤؽ املا ٛاملهلىماحي املهغفي الُ٘غي هى الهامل لاٖثر َانلُت في
جدُٓٔ ؤهضاَها ،ولاٖثر ُٖاًت في اؾخسضام مىاعصها".

()1

َُهغٍ دمحم ؾمحر ؤخمض إلاصاعة إلال٘تروهُت" :هي نباعة نً اؾخسضام هكم ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطا ٛزاضت
شب٘ت لاهترهذ ،في حمُو الهملُاث إلاصاعٍت الخاضت بميشإة ما بًُت جدؿحن الهملُت إلاهخاحُت وػٍاصة ُٖاءة وَانلُت
لاصاء بامليشإة ".

()2

ونغَها البى ٚالضولي بإنها" :مُهىم ًىؿىي نلى اؾخسضام ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطاالث بخًُحر الؿغٍٓت التي
ًخُانل مً زاللها املىاؾىحن واملاؾؿاث الخجاعٍت في نملُت ضىو الٓغاع ،وعبـ ؾغّ ؤَػل في الىضى ٛبلى املهلىماث،
وػٍاصة الشُاَُت وحهؼٍؼ املجخمو املضوي ".

()3

َخهضصث حهاعٍُها هي لازغي َهغَها هجم نبىص هجم بإنها" :هي الهملُت إلاصاعٍت الٓاثمت نلى إلامٙاهاث املخمحزة
لإلهترهذ وشبٙاث لانما ٛفي الخسؿُـ والخىحُه والغْابت نلى املىاعص والٓضعاث الجىهغٍت للشغٖت وآلازغًٍ بضون خضوص
مً ؤحل جدُٓٔ ؤهضاٍ الشغٖت".

()4

وغو املشغم لاؾاؽ الٓاهىوي لإلصاعة إلال٘تروهُت مً زال ٛوغو ْىانض ْاهىهُت جد٘م الاهترهذ بانخباع بن إلاصاعة
إلال٘تروهُت هي الاهترهذ الهملُت إلاصاعٍت الٓاثمت نلى إلامٙاهاث املخمحزة الاهترهذ ،بغػ خضًثا اؾخهما ٛالاهترهذ في الخطىٛ
نلى زضماث بصاعٍت ،زم اججه املشغم بلى وغو ْىانض ْاهىهُت حهترٍ بما جُغػه الىؾاثل إلال٘تروهُت خُث انترٍ املشغم
بحجُت ال٘خابت إلال٘تروهُت الخىُْو إلال٘ترووي الخطضًٔ إلال٘ترووي الضَو إلال٘ترووي زم ؤزحرا اججه بلى ؾً ْىانض

( - )1خؿحن دمحم الخؿً ،إلاصاعة إلال٘تروهُت –املُاهُم –الخطاثظ –املخؿلباث ،ماؾؿت الىعاّ لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن ،2010 ،ص.39
( - )2دمحم ؾمحر ؤخمض ،إلاصاعة إلال٘تروهُت ،صاع املؿحرة لليشغ والخىػَو والؿبانت ،نمان ،لاعصن ،2009 ،ص.42
( - )3نابض نبض ال٘غٍم يغَس ي ،شغٍِ دمحم  ،صوع إلاصاعة إلال٘تروهُت في جغشُض وجدؿحن الخضمت الهمىمُت ،املجلت الجؼاثغٍت للمالُت الهامت ،الهضص الثالث ،
،2013ص.80
ي
( -)4هجم نبىص هجم ،إلاصاعة واملهغَت إلال٘تروهُت –إلاؾتراجُجُت –الىقاثِ-املجاالث ،الُاػوع الهلمُت لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن  ،2009،ص.158
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ْاهىهُت جػمً الخماًت للخهامالث إلال٘تروهُت مً زال ٛوغو ْىانض ْاهىهُت ملخاعبت الجغٍمت إلال٘تروهُت)1(.وؤضضع
املشغم الجؼاثغي حملت مً الٓىاهحن هظٖغ مجها:
الانتراٍ بحجُت ال٘خابت إلال٘تروهُت مً زال ٛبضضاع الٓاهىن عْم  10/05بخاعٍش  20حىان  2005املخمم واملهضٛللٓاهىن املضوي ،خُث اهخٓل املشغم مً زالله مً الىكام الىعقي في إلازباث بلى الىكام إلال٘ترووي ،خُث ؤضبذ لل٘خابت في
()2

الشٙل إلال٘ترووي مٙان غمً ْىانض إلازباث في الٓاهىن املضوي الجؼاثغي.

 الخىُْو والخطضًٔ إلال٘تروهُحن :خُث انترَذ حشغَهاث مخهضصة بهظا الخىُْو مجها املشغم الجؼاثغي بمىحب()3

الٓاهىن  04/15املخهلٔ بالخىُْو والخطضًٔ إلال٘تروهُحن.

و باليؿبت للمشغم الجؼاثغي َٓض ؤوعص مُهىما لىؾُلت الضَو إلال٘ترووي بمىحب ْاهىن الخجاعة إلال٘تروهُتعْم 05/18املاعر في  10ماي  ،2018خُث حاء في الُٓغة الخامؿت مً املاصة الؿاصؾت مىه ؤهه وؾُلت الضَو إلال٘ترووي
":هي ٗل وؾُلت صَو مغزظ بها ؾبٓا للدشغَو املهمى ٛبهً ،مً٘ ضاخبها مً الُٓام بالضَو نً ْغب ؤو نً بهض نبر
()4

مىكىمت بل٘تروهُت" .

ومما ؾبٔ ًخضح ؤن إلاصاعة إلال٘تروهُت هي مىكىمت مخٙاملت تهضٍ بلى حًحر ؤشٙا ٛوؾبل جٓضًم الخضماث
واملهلىماث مً الهمل إلاصاعي الُضوي بلى بصاعة باؾخسضام الخاؾىب وطل ٚباالنخماص نلى هكم مهلىماجُت ْىٍت حؿانض في
اجساط الٓغاع بإؾغم وْذ وبإْل الخٙالُِ .
 -2-1خصائص إلادارة إلالكتروهيت :جخمثل زطاثظ إلاصاعة إلال٘تروهُت َُما ًلي:

()5

اؾخسضام ؤمثل للىْذ واملا ٛمو جؿبُٔ هكم ج٘ىىلىحُا املهلىماث في شتى لانما ٛمً زال ٛاؾخسضام ؤؾالُبمخؿىعة للهمل الُىعي ولانما ٛالُىمُت.
جٓلُل الجهض املبظو ٛفي اهجاػ املهامالث بؿغنت َاثٓت وإعؾالها واؾخٓبالها في ػمً ْطحر لالؾخُاصة مً نملُتازخطاع الىْذ باالؾخهاهت بىكم البرًض إلال٘ترووي بضال الطاصع والىاعص.
بلًاء نامل املٙان والخساؾب مو املىقُحن وإعؾا ٛلاوامغ والخهلُماث وإلاشغاٍ نلى لاصاء وإْامت الىضواثواملاجمغاث مً زال ٛماجمغاث الُُضًى وإنضاص الاحخماناث نً بهض.
جٓضًم الخضماث نبر شبٙاث لاهتراهذ ؤو لاهترهذ ،بضون ؤن ًػؿغ الهمالء مً الاهخٓا ٛبلى إلاصاعاث شخطُاإلهجاػ مهامالتهم  .وهىإ مً ًػُِ زطاثظ ؤزغي لإلصاعة إلال٘تروهُت هظٖغ مجها:

()6

(- )1شهرزاد يُاصر ،انثُيح انقاَىَيح كًطهة أساسي نثُاء اإلدارج اإلنكرروَيح وذطثيقاذها في اإلدارج انًحهيح ،يجهح يعانى نهذراساخ انقاَىَيح
وانسياسيح ،انعذد ،05ديسًثر ،2018ص.251
( - )2يرزوقي يرزوقي وآخروٌ ،آنياخ ذطثيق اإلدارج اإلنكرروَيح في انجسائر ذجارب دونيح وعرتيح ،يجهح انًقريسي نهذراساخ االقرصاديح
وانًانيح ،انًجهذ  ،05انعذد،2021 ، 02ص .122
(- )3انقاَىٌ  04/15انًرعهق تانرىقيع اإلنكرروَي وانرصذيق اإلنكرروَييٍ ،انًؤرخ في  01فثراير  ،2015ج ،ر  ،عذد ، 06انصادرج في
10فيراير.2015
( -- )4انقاَىٌ رقى  05/18:انًؤرخ في  10ياي  2018انًرعهق تانرجارج اإلنكرروَيح  ،ج ،ر،انعذد.28

( -)5نمغ ؤبى هاشم الشغٍِ وآزغون ،إلاصاعة إلال٘تروهُت –مضزل بلى إلاصاعة الخهلُمُت الخضًثت ،صاع املىاهج لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن ،
،2013ص.70
( )6يغٍبي نلي ،عٍىىبت لازػغ ،بضالح الخضمت الهمىمُت مً زال ٛإلاصاعة إلال٘تروهُت وآَاّ جغشُضها  ،مجلت الهلىم إلاؾالمُت والخػاعة ،الهضص الثالث ،
،2016ص.411
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دور اإلدارة اإللكرتونيت يف حتسني إدارة املوارد البشريت /ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حفيسة شخاب  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /شرف الذين زديرة
 الؿغنت والىغىح :بن ٖثحرا مً املهىْاث إلاصاعٍت والهٓباث التي جغسخذ وبُٓذ لؿىىاث نلى خىاحؼْىاهُجها م
البحروْغاؾُت ًمً٘ ؤن جخالش ى وجطبذ ماغُا بُهل الخدى ٛبلى ؤؾلىب إلاصاعة إلال٘تروهُت التي ّ
م
وقغوٍ
حهؿل
ؤنمالها الىعُْت بهجاػ املهامالث َُ .ي إلاصاعة إلال٘تروهُت لً ججض جل ٚلاوعاّ التي ًدخاج بهجاػها بلى وْذ ؾىٍل ،لِـ
بهجاػها َدؿب ،بل ؤًػا وسخها ؤٖثر مً وسخت بطا اؾخلؼم لامغ ،وخُكها وإعؾالها بلى الجهت التي ؾخبذ في ؤمغها ،زم
اهخكاع نىصتها وإمٙان ج٘غاع طل ٚمغاث ومغاث في خالت وْىم زؿإ ما.
نضم الخُٓض بالؼمان واملٙان :مو الانخماص نلى وؾاثل الخ٘ىىلىحُا الخضًثت جسخُي َ٘غة الهؿل وؤوْاث الغاختللمىقُحن والُطى ،ٛبدُث حهمل إلاصاعة الاَتراغُت نلى مضاع الؿىت ونلى مضاع  24ؾانت.
بصاعة املهلىماث ال الاخخُاف بها :ال جٓىم إلاصاعة إلال٘تروهُت نلى مماعؾاث لاَغاص مً مىقُحها وحهضهم الُضوي فيبصاعة مهامالتها ،بٓضع ما جٓىم نلى بصاعة املهلىماث التي جدخُل بها في صواثغها خؿب بغامج مهُىت ،ومً غمً جلٚ
البرامج ما ًدُذ للمغاحو بهجاػ مهامالجه نبر شاشاتها وؤػعاعها وجبؿُؿها له بضعحت ؤشبه بالخهلُمتٖ .ما تهخم بةصاعة
امللُاث ولِـ الاخخُاف بها وج٘ضٌؿها َىّ بهػها نلى ؤعَِ ؤعشُِ إلاصاعة ،وال ٌهني هظا ؤن إلاصاعة إلال٘تروهُت ال
جدخُل باملهلىماث والبُاهاث ،بل جػمً لها وؾاثل الخُل لامُىت ،لً٘ جل ٚامللُاث في قل إلاصاعة إلال٘تروهُت جخدىٛ
بلى مهلىماث جدخُل بها إلاصاعة نلى شب٘تها إلال٘تروهُت.
 املغوهت :مً زال ٛؾغنت الاؾخجابت مو لاخضار والخجاوب مهها. الغْابت املباشغة والطاصْت  :مً زطاثظ إلاصاعة إلال٘تروهُت ؤهه ؤضبذ بةمٙانها ؤن جخابو مىاْو نملها املخخلُتّ
نبر الشاشاث والٙامحراث الغْمُت التي في وؾو إلاصاعة إلال٘تروهُت ؤن حؿلؿها نلى ٗل بٓهت مً مىاْهها إلاصاعٍت ،وٖظلٚ
نلى مىاَظها وؤحهؼتها التي ًخهامل مهها الجمهىع ،و ًطبذ لضي إلاصاعة جل ٚلاصاة املػمىهت الطاصْت التي جُٓم بها
ؤوشؿتها ،وجخابو بها مىاْهها باؾمئىان ،بهُضا نً ؤؾلىب املخابهت باملظٖغاث والخٓاعٍغ التي ًغَهها لاَغاص في إلاصاعاث
الخٓلُضًت.
 الؿغٍت والخطىضُت  :وحجب املهلىماث والبُاهاث املهمت ،ونضم بجاختها بال لظوي الطالخُت الظًً ًملٙىن ٗلمتاملغوع ،للىُاط بلى جل ٚاملهلىماث َهلى الغيم مً الىغىح والشُاَُت اللظًً جخمخو بهما إلاصاعاث إلال٘تروهُت بال ؤن هظا ال
ًىؿبٔ بؿبُهت الخا ٛنلى مسخلِ ؤهىام املهلىماثَ ،هىإ جخُىّ إلاصاعة إلال٘تروهُت نلى إلاصاعة الخٓلُضًت،بط ؤن ْضعتها
نلى إلازُاء والؿغٍت ؤنلى ،ولضيها ؤهكمت مىو الازتراّ ،مما ًجهل الىضى ٛبلى ؤؾغاعها وملُاتها املحجىبت ؤمغ بالٌ
الطهىبت.
الشكل رقم :01خصائص إلادارة إلالكتروهيت
إدارة إلكترونية بدون روتين

إدارة إلكترونية تتخطى الزمان
اإلدارة اإللكترونية
إدارة إلكترونية تتخطى المكان

إدارة إلكترونية بال أوراق

املطضع :مؼهغ شهبان الهاجي وشىقي هاجي حىاص ،إلاصاعة إلال٘تروهُت ،صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن ،2014،ص.187
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دور اإلدارة اإللكرتونيت يف حتسني إدارة املوارد البشريت /ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حفيسة شخاب  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /شرف الذين زديرة
-4-1فىائذ إلادارة إلالكتروهيت
بن اهخمام الهالم املخٓضم باؾخسضام جٓىُاث املهلىماث إلاصاعٍت لم ًإث مً الُغاى بل وحضث َىاثض ٖبحرة خطلذ
ٖىدُجت لها ،ولظل ٚبضؤث الضو ٛجدؿابٔ في جؿبُٔ إلاصاعة إلال٘تروهُت في ماؾؿاتها ومً ؤهم هظه الُىاثض هي :

()1

 جبؿُـ إلاحغاءاث صازل هظه املاؾؿاث وٍىه٘ـ اًجابُا نلى مؿخىي الخضماث التي جٓضم بلى املىاؾىحن ٖماًٙىن هىم الخضماث املٓضمت ؤٖثر حىصة.
 ازخطاع وْذ جىُُظ بهجاػ املهامالث إلاصاعٍت املخخلُت. الضْت و املىغىنُت في الهملُاث إلاهجاػٍت املخخلُت صازل املاؾؿت. حؿهُل بحغاء الاجطا ٛبحن صواثغ املاؾؿت املخخلُت و ٖظل ٚمو املاؾؿاث لازغي صازل وزاعج بلض املاؾؿت. بن اؾخسضام إلاصاعة إلال٘تروهُت بشٙل صخُذ ؾُٓلل اؾخسضام لاوعاّ بشٙل ملخىف مما ًازغ بًجابا نلى نملاملاؾؿت .
 ٖما ؤن اؾخسضام الىعّ ؾىٍ ٌهالج مشٙلت حهاوي مجها ؤيلب املاؾؿاث في نملُت الخُل والخىزُٔ مما ًاصي بلىنضم الخاحت بلى ؤماًٖ زؼن خُث ًخم الاؾخُاصة مجها في ؤمىع ؤزغي.
 وإلاصاعة إلال٘تروهُت ؾىٍ جاصي بلى جدىٍل لاًضي الهاملت الؼاثضة نً الخاحت بلى ؤًضي ناملت ؤؾاؾُت في جىُُظهظه إلاصاعة نً ؾغٍٔ بناصة الخإهُل لًغع مىاٖبت الخؿىعاث الجضًضة التي ؾغؤث نلى املاؾؿت والاؾخًىاء نً املىقُحن
الًحر ؤُٖاء والًحر ْاصعًٍ نلى الخُِ٘ مو الىغو الجضًض.
 جىَغ إلاصاعة إلال٘تروهُت َىاثض ٖثحرة واًجابُاث نضًضة للخٙىمت والٓؿام الخاص وللمجخمو ،وطل ٚبهضٍ جىضُلؤَػل للخضماث وجىَحر حهامالث مخؿىعة لألنما ٛالخجاعٍت والطىانُت والؿماح للمىاؾىحن بالُٓام بإنمالهم بإهُؿهم
مً زال ٛالىضى ٛبلى املهلىماث ؤو مً زال ٛبصاعة بل٘تروهُت ؤٖثر صْت وَانلُت ،ومً حهت ؤزغي ًٓىم هكام الخٙىمت
إلال٘تروهُت بدؿهُل الهملُاث الضازلُت وجؿىٍغ لاصاء بإْل الخٙالُِ ؤْل حهض .
()2

--5-1وظائف إلادارة إلالكتروهيت :هىإ مجمىنت مً الىقاثِ لاؾاؾُت وٍمً٘ بًجاػها نلى الىدى آلاحي:

 الخخطيط إلالكتروويٌ :هخمض الخسؿُـ إلال٘ترووي نلى الترٖحز بطُت ؤؾاؾُت نلى اؾخسضام الخسؿُـالاؾتراجُجي والؿعي هدى جدُٓٔ لاهضاٍ إلاؾتراجُجُت ،خُث جدؿم الٓغاعاث التي حؿخسضم الىكم إلال٘تروهُت في
جسؿُـ ؤنمالها بالشمىلُت لخضمت مسخلِ ؤْؿام املىكمت وإصاعتهاٖ ،ما جخجه هدى جدضًض الاججاهاث الغثِؿُت ألنماٛ
املىكمت ومهامالتها وال جغٖؼ نلى الىىاحي الخُطُلُت ،وَهخمض الخسؿُـ إلال٘ترووي نلى جبؿُـ هكم وإحغاءاث الهمل
والتي جدؿم في قل إلاصاعة الخٓلُضًت بالخهُٓض ،خُث ًخم اؾدبضالها بىكم وإحغاءاث ؾغَهت وخاؾمت حهخمض نلى اؾخسضام
شبٙاث الاجطاالث إلال٘تروهُت والتي ججهل ؤصاء لانماً ٛخم لخكُا .

(- )1مطؿُى ًىؾِ ٗافي ،إلاصاعة إلال٘تروهُت ،صاع وماؾؿت عؾالن للؿبانت واليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن  ، 2012،ص.44
()2

 يؿان الؿالب ،عاٖؼ الؼناعٍغ ،إلاصاعة إلال٘تروهُت والدؿىٍٔ إلال٘ترووي ملىكماث لانما ٛاملهاضغة ،صاع الُاػوعي الهلمُت لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن ،2019،ص-ص.49-48:
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دور اإلدارة اإللكرتونيت يف حتسني إدارة املوارد البشريت /ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حفيسة شخاب  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /شرف الذين زديرة
 الخىظيم إلالكتروويٌ :هخمض الخىكُم إلال٘ترووي للمىكماث املهاضغة نلى بحغاء حًُحراث في مؿخىٍاث وشٙلالهُاٗل الخىكُمُتَُ ،خم جدىٍلها مً الشٙل الؿىٍل بلى الشٙل املُغؾذ ،وطل ٚانخباع ؤن الهُاٗل الؿىٍلت جخهضص
مش٘التها ،خُث جخهضص َحها املؿخىٍاث إلاصاعٍت مما ًترجب نلُه ػٍاصة في الخٙالُِٖ ،ما جدبانض َحها ؤًػا املؿاَاث بحن
إلاصاعة الهلُا والهاملحن ،مما ًسلٔ ضهىباث في الخيؿُٔ وجخهٓض نملُاث الاجطا ،ٛولهظا ًمً٘ اؾدبضا ٛالهُاٗل
الخىكُمُت الؿىٍلت باؾخسضام هُاٗل جىكُمُت ؤزغي حضًضة جمُل بلى الخُغؾذ ،مما ًاصي بلى وحىص جضَٔ ؤَػل
للمهلىماث وعَو ُٖاءة وَهالُت نملُاث الاجطاالث باملىكمت.
 الخىجه إلالكتروويٌ :هخمض الخؿبُٔ الِ٘ء والُها ٛللخىحه إلال٘ترووي باملىكماث املهاضغة نلى وحىص "الُٓاصاثإلال٘تروهُت" والتي حؿعى بلى جُهُل صوع لاهضاٍ لضًىامُُ٘ت ؤو الهمل نلى جدُٓٓها .هظا وال بضاًٙ ،ىن هاالء مبخ٘غون
ولضيهم الاؾخهضاصاث الٙاملت لخدمل ٗل املخاؾغ التي جخهغع لها مىكماتهم نىض الخهامل بالىكم إلال٘تروهُت ،وال بض ؤن
جٙىن هظه الُٓاصاث ْاصعة نلى الخهامل مو مىاْو املىكماث نلى شبٙاث الاجطاالث إلال٘تروهُت ،وإن ًخىَغ لضي ٗل مجها
خب الهمل واملٓضعة نلى الخهامل الُها ٛبؿغٍٓت إلال٘تروهُت مو لاَغاص آلازغًٍ ،والٓضعة نلى جدُحزهم وحهاونهم إلهجاػ
لانما ٛاملؿلىبت.
 الزقابت إلالكتروهيتٌ :هخمض الخؿبُٔ الِ٘ء والُها ٛللغْابت إلال٘تروهُت باملىكماث املهاضغة نلى اؾخسضام هكمعْابُت جإزظ نلى انخباعه ٗل لاؾالُب وإلاحغاءاث الغْابُت التي جدؿم بالُ٘اءة والُهالُت وٖظل ٚجدضًض الؿلؿاث
والطالخُاث واملؿاولُاث املخخلُتٖ ،ما جخم املغاْبت الال٘تروهُت ألنما ٛوؤوشؿت املىكمت ووقاثُها ،وٖظل ٚاملغاْبت نلى
الهاملحن َحها باؾخسضام الهضًض مً الؿغّ ولاؾالُب إلال٘تروهُت ،جل ٚالتي جسخلِ في ؾبُهتها وحىهغها نً ؤؾالُب
الغْابت الخٓلُضًت.

-2ماهيت إلادارة إلالكتروهيت للمىارد البشزيت
لٓض بضؤ اؾخسضام ؤحهؼة ال٘مبُىجغ بإْؿام املىاعص البشغٍت في الشغٗاث مىظ ؾىىاث نضًضة ،هكغا ألهمُت نملُاث
جسؼًٍ ال٘مُاث الضخمت مً املهلىماث وجضَٓها واؾترحانها ،قهغ نضص ٖبحر مً البرامج املخسططت لإلًُاء بهظه
الاخخُاحاث ،وْبل الخؿغّ بلى حهغٍِ إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت وهغٍ ؤوال بصاعة املىاعص البشغٍت ووقاثُها،
بانخباع بصاعة املىاعص البشغٍت في املاؾؿت جمثل الهطب الغثِس ي خُث هجاح بصاعة لاَغاص هى هجاح املاؾؿت.
-1-2حعزيف إدارة املىارد البشزيت:
ازخلِ ال٘خاب في حهغٍِ بصاعة املىاعص البشغٍت ول٘جهم ؤلخٓىا في إلاؾاع الهام للمػمىن وآلاحي نغع مىحؼ ملا وعص في
آلاعاء والخهاعٍِ والتي ؾىىعصها نلى الىدى الخالي:
حهغٍِ َغوش " : Frenchوالظي نغَها بٙىنها نملُت ازخُاع واؾخسضام وجىمُت وحهىٍؼ املىاعص البشغٍت
()1

باملىكمت".

( - )1مجُض ال٘غدي ،بصاعة املىاعص البشغٍت ،صاع املىاهج لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن، 2014 ،ص.22
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حفيسة شخاب  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /شرف الذين زديرة
ٖما ٌهغٍ ( ؾُٙىال )  Sikulaبصاعة املىاعص البشغٍت ":بإنها اؾخسضام الٓىي الهاملت صازل امليشإة ؤو بىاؾؿت
امليشإة ،وَشمل طل ٚنملُاث جسؿُـ الٓىي الهاملت بامليشإة ،الازخُاع والخهُحن ،جُُٓم لاصاء ،الخضعٍب والخىمُت،
الخهىٍؼ واملغجباث ،الهالْاث الطىانُت ،جٓضًم الخضماث الاحخمانُت والصخُت للهاملحن وؤزحرا بدىر لاَغاص".

()1

ًغي Pigros.Pو  Myres.Cؤن بصاعة املىاعص البشغٍت ":نباعة نً الٓاهىن ؤو الىكام الظي ًدضص ؾغّ وجىكُم مهاملت
لاَغاص الهاملحن بامليشإة  ،بدُث ًم٘جهم مً جدُٓٔ طواتهم وؤًػا الاؾخسضام لامثل لٓضعاتهم وإمٙاهُاتهم لخدُٓٔ ؤنلى
()2

بهخاحُت".

ومً الخهاعٍِ الؿابٓت ًمً٘ الٓى ٛؤن بصاعة املىاعص البشغٍت هي جل ٚإلاصاعة املهخمت بخدُٓٔ الخٙامل والخُانل ال٘لي
،بحن الهىطغ البشغي وإلاصاعة َ ،هي جسخظ بخىَحر اخخُاحاث املىكمت مً الُ٘اءاث البشغٍت واملخاَكت نلحها بما ًسضم
املىكمت وٍػمً بٓائها واؾخمغاعها.
-2-2وظائف ومهام إدارة املىارد البشزيت :لِـ هىإ اجُاّ نلى ما جخػمىه بصاعة املىاعص البشغٍت مً وقاثِ
ومهام(مؿاولُاث) خُث جسخلِ هظه الىقاثِ واملهام جبها الزخالٍ حجم لاوشؿت ولانما ٛوحجم الهاملحن باملىكماث
املخخلُت ،وبطُت نامت ومً زال ٛاؾخٓغاء البدىر والضعاؾاث املخهلٓت بهظا لامغ َةن وقاثِ ومهام بصاعة املىاعص
البشغٍت في املىكماث جخمثل َُما ًلي:

()3

 جدلُل وجىضُِ الىقاثِ Job Description and Analysisوطل ٚبهضٍ جدضًض الىاحباث واملؿئىلُاث واملخؿلباثمً املهاعاث والٓضعاث والخبراث املخخلُت لٙل وقُُت ونالْتها بالىقاثِ لازغي وجدضًض شغوؽ شًل الىقُُت.
 جسؿُـ املىاعص البشغٍت Human Resource Planningخُث ًخم جسؿُـ الاخخُاحاث املؿخٓبلُت مً املىاعصالبشغٍت بالهضص املىاؾب وبالىىنُت املىاؾبت وفي الىْذ املىاؾب ،وطل ٚفي ٗاَت املجاالث باملىكمت في الخاغغ واملؿخٓبل.
 الاؾخٓؿاب والازخُاعRecruitment and Selectionوهغٖؼ هىا نلى اؾخٓؿاب املغشخحن لشًل الىقاثِ ؾىاءمً صازل ؤو زاعج املىكمت .زم ًخم ازخباع ؤَػل املغشخحن وطل ٚباؾخسضام الهضًض مً الازخباعاث وحهُُجهم في لاماًٖ
والىقاثِ الشايغة و املىاؾبت ملاهالتهم.
 جضعٍب وجىمُت املىاعص البشغٍت Training and Developmentوحهخبر هظه مً الىقاثِ الهامت والػغوعٍت وطلٚباليؿبت لٙل مً املىقُحن الجضص واملىقُحن الٓضامى ،خُث ًخم بٖؿاب املىقُحن الجضص املهاعاث املخخلُت التي ججهلهم
ْاصعًٍ نلى ؤصاء الىاحباث املخىْهت مجهم بؿغٍٓت مغغُت وصخُدت وٖظلً ٚخم جىمُت وجؿىٍغ ْضعاث الهاملحن الٓضامى
نلى ؤصاء ؤنمالهم.
 جُُٓم ؤصاء الهاملحن  Performance Appraisalوهىا ًخم الخُُٓم الضوعي ألصاء الهاملحن وطل ٚبخدلُل وجُُٓم ؤصاءالهاملحن لهملهم وُْاؽ مضي ضالخُتهم وُٖاءتهم في الجهىع بإنباء الىقاثِ الخالُت التي ٌشًلىنها ،وطل ٚمو لازظ في
الانخباع لاصاء ٖال مً لاصاء الخالي لهم وْضعاتهم املؿخٓبلُت.
()1

 ضالح نبض الباقي ،بصاعة املىاعص البشغٍت ،الضاع الجامهُت -ؾبو –وشغ-جىػَو ،إلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ ،2000 ،ص.20(- )2عثذ انكريى أحًذ جًيم ،إدارج انًىارد انثشريح ،انجُادريح نهُشر وانرىزيع2015،عًاٌ ،األردٌ ،ص.9

( - )3دمحم بً صلُم الٓدؿاوي ،بصاعة املىاعص البشغٍت :هدى مىهج اؾتراجُجي مخٙامل ،الهبُٙان لليشغ،الغٍاع،2015،ص-ص.27-26:
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 لاحىع والخىاَؼ  Wages and Incentivesوغو وجطمُم هكام لاحىع والخىاَؼ واملٙاَأث بما ًدٓٔ لامً ولامانالىقُُي(الغغا الىقُُي) واملاصي للهاملحن واملؿاهمت في عَو الغوح املهىىٍت للهاملحن وػٍاصة بهخاحهم.
 الىٓل والترُْت Mouvement and Promotionوهي وقُُت هامت خُث ؤنها بمثابت الهامل الغثِس ي والخاؾم فيحظب ؤو ؾغص الُ٘اءاث البشغٍت بلى ومً املىكمت لظلً ٚجب الهمل نلى ؤصائها نلى مؿخىي نا ٛمً الُ٘اءة.
 جطمُم وجىُُظ بغامج الطُاهت البشغٍت  Human Maintenanceوالتي تهضٍ بلى جدؿحن وجؿىٍغ بِئت الهمل ؾىاءاملاصًت ؤوالاحخمانُت ؤو الصخُت ؤو الىُؿُت وجؿىٍغ هىنُت خُاة الهمل َػال نً جىَحر لامً والؿالمت للهاملحن ،بخىَحر
قغوٍ نمل مىاؾبت جمىو مً وْىم ؤزؿاع تهضص صخت الهاملحن .
-3-2املقصىد باإلدارة إلالكتروهيت للمىارد البشزيت
()1

وحهغٍ إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت ":بإنها اؾخسضام الخ٘ىىلىحُا مو وقاثِ بصاعة املىاعص البشغٍت".

وحهغٍ إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت ":بإنها ازخطاع جؿبُٔ مخمحز للخٓىُاث املهخمضة نلى الىٍب في الىكم
املغجبؿت باملىاعص البشغٍت ،والظي ؾِؿهم مو بهؼ الخًحراث الخىكُمُت لازغي في بجاخت بمٙاهُت الىضى ٛبلى املهلىماث
()2

الخاضت باملىاعص البشغٍت نلى هؿاّ واؾو ،وٖظل ٚجىَحر َغص نضًضة إلصاعة جل ٚاملهلىماث".

ًغي هى ً٘جز ماعٖهام ؤن جىُُظ ؤي بغهامج بصاعة إلاصاعة إلال٘تروهُت بالشٙل إلال٘ترووي الىاجح ًجب ؤن ًغاعي
الىٓاؽ الخالُت وهي:
 بنؿاء صوع ؤٖثر إلؾتراجُجُت املىاعص البشغٍت . صنم ؤَػل لإلصاعة نبر ؤْؿام الشغٖت . جىَحر َغص ؤٖبر للمشاعٖت والخضعٍب. جدؿحن ضىعة الشغٖت وإعغاء الهاملحن.مما ؾبٔ ًخضح ؤن إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت هي صمج وقاثِ بصاعة املىاعص البشغٍت بالخٓىُاث املهخمضة
نلى الىٍب(لاهترهذ ،لاهتراهذ ،الاٖؿتراهذ) ،املؿاهمت في جُهُل ٗاَت مهامها وؤوشؿتها ووقاثُها ،وهظا اؾخجابت
للخًحراث في بِئت لانما ٛالضازلُت والخاعحُت.
-4-2أسباب الخحىل هحى إدارة املىارد البشزيت إلالكتروهيت:
()3

ؤهم الطُاث التي شٙلذ الضاَو الخُٓٓي في الخدى ٛهدى جؿبُٔ بصاعة املىاعص البشغٍت إلال٘تروهُت:

بصاعة املىاعص البشغٍت إلال٘تروهُت؛ هي الىؾُلت لاٖثر َهالُت ،لخم٘حن املىقُحن مً جإصًت مهامهم ووقاثُهم ،بجهضؤْل ،وبىْذ ؤوَغ.

(ً )1ىؾِ دمحم ًىؾِ ؤبى ؤمىهت ،واْو بصاعة املىاعص البشغٍت بل٘تروهُت e-HRMفي الجامهاث الُلؿؿُيُت الىكامُتْ-ؿام يؼة ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامهت
إلاؾالمُت ،يؼةَ ،لؿؿحن،209،ص.73
( )2بغٍان هىب٘جز –حُمـ ماعٖهام ،الترحمت زالض الهامغي ،إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت ،صاع الُاعوّ لليشغ والخىػَو ،ؽ،1مطغ ،2007،ص.21
( - )3اًمان آًذ مهضي  ،حؿُحر املىاعص البشغٍت في قل إلاصاعة إلال٘تروهُت ،ؤؾغوخت صٖخىعاه ،جسطظ :جىكُم ونملٗ ،لُت الهلىم إلاوؿاهُت والاحخمانُت،
حامهت دمحم ملحن صبايحن ،ؾؿُِ،2018 ،2-ص-ص.74-73:
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حفيسة شخاب  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /شرف الذين زديرة
 حهمل نلى جم٘حن املضعاء واملؿاولحن مً الخطى ٛنلى املهلىماث والبُاهاث طاث الطلت بمسخلِ املهام والىقاثِ،وجدلُل الؿلىُٖاث الخىكُمُت للمىقُحن ،واجساط الٓغاعاث الػغوعٍت ،والخىاضل مو آلازغًٍ ،صون الانخماص نلى زبراء
املىاعص البشغٍت.
 حهمل نلى جم٘حن املىقُحن مً الخد٘م في مهلىماتهم الصخطُت ،والىضى ٛبلحها ،وجدضًثها بؿهىلت وَؿغ ،واجساطالٓغاعاث الخاضت بشإن ؤوغانهم صون الانخماص نلى املضعاء واملؿاولحن.
 الخإزحر نلى ُٖاءة وَهالُت هكام املىاعص البشغٍت؛ نً ؾغٍٔ الخض مً بهضاع الىْذ ،وػٍاصة صْت املهلىماثاملخدطل نلحها؛ والخٓلُل مً نضص املىقُحن يحر املاهلحن.
 جمً٘ هكام املىاعص البشغٍت؛ مً ػٍاصة ُٖاءة وَهالُت املىكمت ،مً زال ٛجدؿحن ْضعاث ٗل مً املضعاء واملؿاولحنواملىقُحن؛ َُما ًسظ اجساط الٓغاعاث جىُْخا.
 جم٘حن هكام املىاعص البشغٍت مً زلٔ ُْمت للمىكمت بؿغّ حضًضة ،ومبخ٘غة. -5-2أهميت هظام إلادارة إلالكتروهيت للمىارد البشزيت :
بن لخٓىُاث إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت الٓضعة نلى بخضار زىعة هاثلت في ؤؾلىب ؤصاء الهملُاث التي ًخم
جىُُظها بالشغٗاث .وَهخبر الىمىطج املهخمض نلى مُهىم البىابت إلال٘تروهُت والتي ٖما ًخضح مً الاؾم ؤنها حؿخسضم
ٖمضزل للخطى ٛنلى املهلىماث.

()1

ٌهني وحىص بهضًً ووحىص وؾلخحن لخؿىٍغ الىضى ٛبلى املهلىماثَُ ،مً٘ جؿىٍغ هكم جٓىم بإي مً آلاحي :
 بخضار جٙامل في الىضى ٛلٓىانض البُاهاث (وطل ٚمً زال ٛالخاص بىكم جسؿُـ مىاعص الشغٗاث ) ،وبظلً ٚخمجىؾُو هؿاّ املهلىمت املخاخت.
 ػٍاصة بمٙاهُت وضى ٛلاَغاص بلى ْىانض البُاهاث (وطل ٚمً زال ٛهمىطج البىاباث إلال٘تروهُت ).ًمً٘ اؾخسضام ٖال الىمىطححن مها لخىَحر الىضى ٛلٙل املهلىماث الخاضت بالشغٖت نلى هؿاّ واؾو .وهىإ
الهضًض مً املؼاًا حهىص نلى املىكمت وهي ٗالخالي:
 ًمً٘ للهاملحن بمسخلِ مطالح املىكمت الىضى ٛبشٙل مباشغ بلى ؤًت مهلىماث جدىاؾب مو مؿاولُاتهمالىقُُُت ومىْههم في الهمل ،مما ًىَغ للمضًغًٍ املهلىماث املخاخت التي ًدخاحىنها وَؿهل مً ؾبُهت الهمل باليؿبت
للمىقُحن ؤي الخطى ٛنلى املهلىماث في الىْذ املىاؾب .
 ؾِؿانض الغبـ بحن الىكم ومطاصع املهلىماث املخخلُت في الُٓام بالهضًض مً الهملُاث التي ًً٘ مً املمً٘الُٓام بهاَ .مثال ،ؾُطبذ مً الؿهل ججمُو مهلىماث مً مطاصع مسخلُت وَغػها ،مما ٌؿانض في البدث نً اججاهاث
ونالْاث لم ًً٘ مً الؿهل جدضًضها مً ْبل.
ٌهض هكام إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت طا ؤهمُت بالًت وطل ٚلٓضعجه نلى حؿهُل الىضى ٛبلى املهلىماث،
باإلغاَت بلى الغبـ بحن هكم مسخلُت مها مما ٌهؿي الشغٖت محزة جىاَؿُت (الىمى والاؾخمغاعٍت والبٓاء في الؿىّ)نلى
( )1بغاًان هىب٘جز – حُمـ ماعٖهام  ،مغحو ؾابٔ،ص.25-23
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يحرها مً الشغٗاث .ومو جؿىع هظا الىكام وامخضاصه للغبـ بحن نضص ٖبحر مً ْىانض البُاهاث املىُطلت ،ؾخٙىن املؼاًا
واملٙاؾب التي ؾخهىص نلى الشغٖت ؤٖثر ب٘ثحر مً جٙالُِ جؿبُٓه.

 -3جىفيذ الىظائف إلالكتروهيت إلدارة املىارد البشزيت:
-1-3الخىظيف إلالكترووي:
ًمً٘ حهغٍِ الخىقُِ إلال٘ترووي نلى ":ؤهه اؾخسضام لاهترهِذ والخٓىُاث الخضًثت إلنهاء ٗاَت إلاحغاءاث املخهلٓت
بالخىقُِ بضءا مً إلانالن نً الىقاثِ ومغوعا بخهبئت هماطج ؾلب الخىقُِ ومخابهت الؿلب بل٘تروهُا مً ْبل املخٓضم
والاؾخهالم نىه وإحغاء املُاغلت بل٘تروهُا بحن املخٓضمحن ،واهتهاء بةنالن الىخاثج في املىْو ".

()1

()2

ونمىما ًخمخو الخىقُِ إلال٘ترووي بدؿىاث مخهضصة مجها:

ٌؿغم إلاحغاءاث وٍىؾو هؿاّ الخدُٓٔ املخهلٔ باملىقُحن املغجٓبحن.حهخبر وؾُلت َهالت في جؿىٍغ ضىعة الشغٖت.اؾخسالص الؿلباث نالُت املهاعاث. اجساط الخضابحر وجدُٓٔ الخىايم والخٙامل بحن إلاحغاءاث والىغو الغاهً ،لخهضًل الىكام جبها للخاحت. جضوي الخٙالُِ وشاؾهت إلانالن وؾهىلت الىلىج مً ْبل الهضًض مً لاشخاص. جىَحر الخُاصًت ونضم الخدحز(املىغىنُت). جضنُم الهالْت املباشغة ما بحن املؿحر واملترشح ،ما ٌؿمذ بالخٓلُل مً نضص الىؾؿاء ،والظًً ناصة ما ًمثلىنهُٓاث بغاَُت مٓابل زضماتهم التي ًٓضمىنها ،في خحن ًٓبل ؤي نامل ،ال ًمل ٚمىطبا مدضصا ؤي ؤحغ مٓضم له مٓابل
ؾاناث نمله إلعغاء الىٗالت وإزباث مهاعجه بما ًدىاؾب واملىطب الشايغ.
 الٓػاء نلى الخىاحؼ الجًغاَُت بط جيخٓل الؿحرة الظاجُت إلال٘تروهُت للمترشح بؿهىلت وفي ٗل املىاْو الجًغاَُت( )3

نبر إلاهترهذ .ومً مؿاوت الخىقُِ إلال٘ترووي هظٖغ:

 اخخمالُت بحغاء شخظ ما لالزخباع بسالٍ املخٓضم الُهلي ،ومً زم ،ججب مالخكت طل ٚحُضا ( بطا ما ٗان بحغاءجل ٚالازخباعاث زاعج املاؾؿت) ،بال ؤهه ًمً٘ الاؾخهاهت ؤزىاء بحغاء الازخباع بل٘تروهُا باألهكمت الؿمهُت البطغٍت (
الٙامحرا بإحهؼة إلانالم آلالي وؤصواث املخاصزت).
 جدحز الازخباعاث التي جخم نلى لاهترهذ غض لاَغاص طوي املهاعاث املخضوصة في اؾخسضام ال٘مبُىجغ ،ولً٘ ْض ًٙىنطل ٚمهُاعا ؤؾاؾُا في الىقاثِ التي جخؿلب الخهامل مو الخ٘ىىلىحُا الخضًثت.

(- )1م٘حري مالُت ،اؾخسضاماث مىاْو الخىقُِ في الجؼاثغ وصوعها في جٓلُظ وؿبت البؿالت :صعاؾت اؾخؿالنُت نلى نُىت مً الشباب بالجؼاثغ الهاضمت،
ص.107
( )2ؾىيهغي َاؾمت ،ؤزغ اؾخسضام ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطا ٛنلى ؤصاء املىاعص البشغٍت في املاؾؿت الجؼاثغٍت ،عؾالت ماحؿخحر ،حامهت وهغان،2-
،2015ص68
(-)3دمحم انصيرفي ،اإلدارج اإلنكرروَيح نهًىارد انثشريح  ،e-HRانًكرة انجايعي انحذيث ،اإلسكُذريح،2009 ،ص-ص.578-577:
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ٗان البض مً وحىص ْىاهحن زاضت وخضًثت حهمل نلى مخابهت الانخضاءاث الىاْهت نلى البرامج إلال٘تروهُتاملؿخدضزت ،وهظا ما َهله املشغم الجؼاثغي نىضما ؤغاٍ الٓؿم الؿابو م٘غع في ْاهىن الهٓىباث لؿىت  2004ملهالجت
املؿاؽ باألهكمت آلالُت للمهؿُاث ،وطل ٚمً زال ٛالٓاهىن عْم  15-04املاعر في  10هىَمبر)1(.2004وؤزحرا الٓاهىن عْم
 04-09املاعر في  05ؤوث  2009املخػمً الٓىانض الخاضت للىْاًت مً الجغاثم املخطلت بخ٘ىىلىحُاث إلانالم والاجطاٛ
()2

ومٙاَدتها.

()3

-3-2الخكىين إلالكترووي :وٍخمثل الخٙىًٍ إلال٘ترووي َُما ًلي:

بن مُهىم الخٙىًٍ إلال٘ترووي مً املُاهُم املدشهبت والىاؾهت في مػمىنها هكغا لخهلٓها بهضًض مً الخسططاث
الهلمُت ،وْض نغٍ ماكس الخٙىًٍ إلال٘ترووي بإهه ":جل ٚالهملُت التي ًخم َحها الخهلم بل٘تروهُا وبطىعة ؤٖثر مهاضغة
نلى وحه الخطىص ،وحهخمض نلى مىهج الاؾخُاصة مً الىكم الٓاثمت نلى الىٍب وهكم بصاعة املخخىي لجهل ؤوشؿت
الخٙىًٍ مخاخت نلى ؾؿذ امل٘خب باؾخسضام لاهترهذ ".ونغٍ الخٙىًٍ إلال٘ترووي ؤًػا نلى ؤهه ":الهملُت التي ًخم َحها
تهُئت بِئت جُانلُت يىُت بالخؿبُٓاث املهخمضة نلى جٓىُت الخاؾب آلالي وشبٙاجه ووؾاثؿه املخهضصة التي جمً٘ املخٙىن مً
بلىى لاهضاٍ الخٙىٍيُت".
الخٙىًٍ إلال٘ترووي ً":مثل نملُت اؾخسضام ج٘ىىلىحُا املهلىماث الزخباع وشغ وإصاعة الهملُت الخٙىٍيُت للمىاعص
البشغٍت في إلاصاعة الهمىمُت ،وطل ٚنً ؾغٍٔ اؾخسضام الخىاؾِب آلالُت ومسخلِ البرامج املغجبؿت بها ،والتي جدُذ في
()4

ؤيلب لاخُان املخاغغاث نً بهض والضعوؽ لخضعٍب وجٙىًٍ املىقُحن مما ًػمً حهلُم مغن ومُخىح".
()5

-3-3جقييم ألاداء إلكتروهياً :خمثل جُُٓم لاصاء بل٘تروهُا َُما ًلي:

في ؾبُل مخابهت وجىُُظ ؤهضاٍ نملُت جُُٓم لاصاء ،جٓىم ٖثحر مً املىكماث بخىَحر نملُت جُُٓم ؤصاء بل٘تروهُت
لدؿهُل بصاعة وجىُُظ نملُت الخُُٓم ،وحؿانض هظه لاهكمت املضعاء نلى ُْاؽ لاصاءٖ ،خابت جٓاعٍغ لاصاء وجىَحر الخًظًت
الغاجخت للهاملحن.
حؿخسضم ؤهكمت مغاْبت لاصاء املخىؾبت ( Computerized performance monitoring ) CPMفي حؿهُل نملُتُْاؽ لاصاء نً ؾغٍٔ ُْاؽ مخًحراث مهُىت مثل نضص الىخضاث املىخجت ،ؤو الىْذ املؿخًغّ لخىُُظ املهام ؤو مهضٛ
لازؿاء.
 ومً ؤهم ؤؾباب اػصًاص اؾخسضام ؤهكمت  CPMفي ْضعتها نلى ػٍاصة هؿاّ إلاشغاٍ بشٙل ٖبحر وجسُُؼ الىْذاملؿخًغّ مً ْبل املضعاء ملغاْبت الهاملحن وؾلىٖهم وؤصائهم.
(- )1شهرزاد يُاصر ،انًرجع انساتق انعذد ،05ديسًثر ،2018ص.253
( -) 2قاَىٌ رقى  ، 04-09انًىافق  5غشد سُح،2009يرضًٍ انقىاعذ انخاصح نهىقايح يٍ انجرائى انًرصهح تركُىنىجياخ اإلعالو واالذصال
ويكافحرها،ج،ر ،انعذد.47

( - )3ؾاعة الهمغي  ،جُهُل الخٙىًٍ إلال٘ترووي لالؾخُاصة مً زضماث امل٘خباث في البِئت الغْمُت :صعاؾت مُضاهُت مً وحهت هكغ املؿخُُضًً  ،مجلت
إلاوؿاهُت والهلىم الاحخمانُت ،املجلض ،6الهضص،2020 ،1ص.267
(- )4مغٍم ؾاعي ،إلاصاعة إلال٘تروهُت وصوعها في نطغهت إلاصاعة الهمىمُت في الجؼاثغ ،ؤؾغوخت صٖخىعاه مٓضمت لىُل شهاصة صٖخىعاه في الهلىم
الٓاهىهُت،،جسطظْ :اهىن بصاعي وإصاعة نامتٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت نباؽ لًغوع زيشلت ،الجؼاثغ ،2019،ص.284
(ً- )5ىؾِ دمحم ًىؾِ ؤبى ؤمىهت ،مغحو ؾابٔ  ،ص94
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 ٖما جمً٘ لاهكمت مً جىَحر الخُُٓم الُها ٛمً زال ٛاؾخسضام الخُُٓم بؿغٍٓت "360درجت "مً زال ٛإلاهترهذ،وهي ؾغٍٓت خضًثت اهدشغث بشٙل واؾو حهخمض نلى الخُُٓم مً زالٗ ٛل مً له نالْت باملىقِ ؾىاء مً صازل ؤو زاعج
املىكمت خُث حشحر الضعاؾاث بلى اؾخسضامها مً ْبل % 65مً الشغٗاث لامغٍُ٘ت.
-4-3الدسجيل إلالكترووي للحضىروالاهصزاف:
()1

مً زال ٛهظه الخاضُت في بغهامج الخػىع والاهطغاٍ إلال٘ترووي ًمً٘ الُٓام باملهام الخالُت:
 بصزا ٛوحهضًل البُاهاث الغثِؿُت للمىقُحن. بصزا ٛوحهضًل بُاهاث إلاحاػاث والهؿالث الغؾمُت. -حضاو ٛومىانُض الضوام خؿب (حهت الهمل-املىقِ -الؿىت).

-الخد٘م في جدغٗاث املىقُحن الُىمُت(خػىع –اهطغاٍ -يُاب -جإزغ بهظع -جإزغ بضون نظع -اهطغاٍ مب٘غ مًالهمل-اهطغاٍ صون بطن).
ؾغٍت الىكام والخهغٍِ بمؿخسضمي هظا الىكام.وٍالخل نلى هظا الىكام ،بسطىص خػىع واهطغاٍ املىقُحن ما ًلي:
اخدؿاب وحسجُل ؤوْاث الخػىع والاهطغاٍ لٙاَت املىقُحن وطل ٚبضْت مخىاهُت. نىض الخغوج ؤزىاء الضوام الغؾمي َةن البرهامج املهلىماحي -نً ؾغٍٔ الٓاعتً -ؿلب مً املىقِ جدضًض ؾبباملًاصعة :وطل ٚبؿبب الخغوج ملهمت عؾمُت ؤو بطن زاص ؤو بؿبب مغض ي وه٘ظا.
 جسؼًٍ بُاهاث املىقُحن في سجل لالؾالم نلحها في ؤي وْذ وبؿغنت َاثٓت ؾىاء نً مضة ؤؾبىم ؤو شهغ ؤو ؾىت.وٍخهغٍ الىكام املهلىماحي نلى الصخظ املىقِ بىؾاثل نضًضة مجها:
الخهغٍ نلى بؿاْاث املىقُحن نىض جمغٍغها بىاؾؿت املىقُحن ضباخا و مؿاءا. ؤو نً ؾغٍٔ البطمت إلال٘تروهُت لخدبو مىانُض اهطغاٍ املىقُحن ؤي ؤن الالتزام بالبطمت مُٓاؾا ألصاء املىقِوُٖاءجه الىقُُُت وجمحزه نً يحره ،ومً بحن ضهىباث جؿبُٔ هكام الخػىع والاهطغاٍ إلال٘ترووي في الجؼاثغ هى:
الٓطىع الدشغَعي :بن نضم بضضاع ْىاهحن جلتزم إلاصاعة الهمىمُت في الجؼاثغ باؾخهما ٛالىكام إلال٘ترووي ملغاْبتخػىع واهطغاٍ املىقُحنً ،جهل جؿبُٔ هظا الىكام غهُُا ومخىِْ نلى بضضاع الخهلُماث والٓغاعاث الُغصًت في هظه
إلاصاعاث.

2

بن الهمل بىكام البطمت إلال٘تروهُت في قل حاثدت ٗىَُضٌ 19-شٙل زؿغا صاهما نلى صخت املىقُحن نً ؾغٍٔمالمؿت هظا الجهاػ إلال٘ترووي ،وؤن َحروؽ ٗىعوها ًخدىع وَشٙل زؿغا ٖبحرا وهاْال ؾغَها للهضوي ،هى زؿغ ضخي هكغا
ألن الجاثدت لم جيخه بهض.

( - )1مطؿُى ًىؾِ ٗافي ،مغحو ؾابٔ ،ص.347
(-)2ساري يريى ،يرجع ساتق ركرِ ،ص.283
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-5-3الخعىيضاث:
بن ؤهكمت الخهىٍػاث إلال٘تروهُت حؿخهمل أليغاع جؿىٍغ وجىُُظ صَو لاحىع في املىكماث ،جٓضًم خؼم املىاَو
للهاملحن وجُُٓم َهالُت ؤهكمت الخهىٍػاث ،وجٙىن جل ٚلاهكمت مخمخهت بالُ٘اءة نىض ْضعتها نلى جدُٓٔ ؤهضاٍ املىكم.
وٍمً٘ لىكم إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت جضنُم هكم لاحىع بؿغّ نضًضة ،ومجها:

()1

بًجاص جٙامل ؤٖبر بحن هكم لاحىع وهكم حسجُل الخػىع والاهطغاٍ ،وزاضت في الىقاثِ التي حهخمض نلى نضصؾاناث الهمل؛
حؿهُل بصاعة إلاحغاءاث الخاضت بالغواجب ،مثل بعؾا ٛبًطاالث الضَو مً زال ٛالبرًض إلال٘ترووي ،وبالخالي جىَحرال٘ثحر مً الىُٓاث إلاصاعٍت؛
ؾغنت الاؾخجابت لخًُحر ؤوغام املىقُحنٖ ،مىذ الخىاَؼ واملٙاَأث ،وزاضت في قل الخىحهاث الخضًثت لغبـلاحغ باألصاء في ٗاَت املىكماث ،وعبـ الخىاَؼ بخدُٓٔ لاهضاٍ املخضصةٗ ،الىضى ٛبلى مؿخىي مهحن مً املهغَت ؤو
املهاعةً ،خم الخإٖض مىه مً زال ٛازخباعاث جُُٓمُت مباشغة نلى إلاهترهذ ،جغَو هخاثجها بلى املضًغ ونلى غىئها ًخم مٙاَإة
املىقِ وحهضًل بُاهاجه في ْانضة البُاهاث بشٙل آلي وفي خاَ ٛشل املىقِ في الازخباعَٓ ،ض ًٙىن الىكام ْاصعا نلى
جىحُه املىقِ بلى هٓاؽ الػهِ لضًه ،وجدضًض مجاالث الخضعٍب الالػمت لضًه لخؿىٍغ مهاعَه؛
ؤجمخت (ولٓض قهغث مطؿلخاث حضًضة ٗاهذ بهُضة ٗل البهض نً املجا ٛالٓاهىوي ،مثل لاجمخت والتي ًٓطض بهاالخطغٍ ؤو إلاحغاء الظي ًاصي ٗامال بىاؾؿت البرهامج إلال٘ترووي ،وٖظل ٚالخىُْو إلال٘ترووي ،والىٓىص إلال٘تروهُت،
وزالَا طل ٚمما ًمً٘ ؤن ٌؿخجض في مؿاخت الخهامالث إلال٘تروهُت .وفي هُـ الؿُاّ ًُترع اؾخدضار حشغَهاث
نٓابُت حضًضة ملٙاَدت الجغاثم طاث الؿابو إلال٘ترووي)()2هماطج الىُٓاث الغوجُيُت ٗالخىٓل والؿُغ ويحرها ،خُث ًطبذ
بةمٙان املىقِ حهبئت الىمىطج مً زال ٛإلاهترهذ ؤو مً زال ٛبىابت املىكمت ،وٍٓىم بدؿاب ُْمت جل ٚالىُٓاث زم
ًدىلها بلى هكام لاحىع بل٘تروهُا

خاجمت:
لٓض ؾاهمذ إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت في بخضار حًُحراث حىهغٍت في وقاثِ بصاعة املىاعص البشغٍت مً
زال ٛجدؿحن لاصاء وجبؿُـ إلاحغاءاث َُما ًسظ الخسؿُـ والاؾخٓؿاب وإلانالن نبر مىاْو إلال٘تروهُت الخابهت
لإلصاعاث ،والتي ؤضبدذ ؤٖثر ؾغنت في الاهجاػ وؤٖثر صْت في حلب لاوؿب مً الُ٘اءاث البشغٍت للىقُُت ،عيم ؤن
اؾخسضام إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت في الخىقُِ إلال٘ترووي جٓخطغ نلى الخسؿُـ للمىاعص البشغٍت وإلانالن
نً املىاضب الشايغة وجٓضًم الؿلباث بل٘تروهُا ،ونضم الانخماص نلى الازخباعاث إلال٘تروهُت بؿبب نضم مطضاُْتها،
وهظا عاحو إلمٙاهُت بحغاء شخظ آزغ الزخباع مٙان الصخظ املؿلىب ،وغمان خطىله نلى الخٙىًٍ إلال٘ترووي
املىاؾب لخىمُت ْضعاجه ألصاء مهامه نلى ؤخؿً وحه وبإخضر الخٓىُاث ،وماػالذ ال٘ثحر مً املاؾؿاث الجؼاثغٍت
( - )1نبض الُخاح نالوي ،هاضغ الهمامي ،صوع إلاصاعة إلال٘تروهُت في جؿىٍغ وقُُت املىاعص البشغٍت مً وحهت هكغ مضًغي وميؿىبي شاون ؤنػاء هُئت
الخضعَـ واملىقُحن بجامهت هجغان ،مجلت بغاَاث حامهت يغصاًت ،الجؼاثغ ،املجلض ،3الهضص،1،2019ص.18
(- )2إتراهيى سهيًاٌ ،انحكىيح اإلنكرروَيح ،دار يافا انعهًيح نهُشر وانرىزيع ،عًاٌ ،األردٌ ،2010 ،ص.119
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حؿخسضم الىؾاثل الخٓلُضًت في حسجُل خػىع واهطغاٍ مىقُحها ،وبهػها َٓـ مً جدى ٛبلى اؾخسضام لاؾلىب
إلال٘ترووي باالنخماص نلى الىؾاثل إلال٘تروهُت مً البطمت إلال٘تروهُت وٗامحراث املغاْبت ،ؤما جُُٓم لاصاء إلال٘ترووي
ٌهخبر مً ؤهم لاوشؿت الخاضت بةصاعة املىاعص البشغٍت بل٘تروهُا بال ؤن ؤيلب املاؾؿاث الجؼاثغٍت ماػالذ حؿخسضم
لاؾالُب الخٓلُضًت في جُُٓم لاصاء.
ومما ؾبٔ طٖغه هخىضل بلى حملت مً الىخاثج ؤهمها:
جدخل إلاصاعة إلال٘تروهُت مٙاهت ٖبحرة في بصاعة املىاعص البشغٍتَ ،هي حؿانض مً زال ٛلاهكمت املهلىماجُت نلى جىزُٔالهٓىص ،وحسجُل وخُل الهؿل املغغُت ،وؤضبذ الخىقُِ بل٘تروهُا بةمٙان ؾالبي الىقُُت ؤن ًبدث نلى ما ًدىاؾب
مو ماهالجه مً بِخه ؤمام شاشت الخاؾىب ،وٖظل ٚمىاٖبت نملُاث الخٓانض.
ًترجب نلى جؿبُٔ إلاصاعة إلال٘تروهُت في مجا ٛبصاعة املىاعص البشغٍت ،جٓضًم الخضماث بشٙل مبؿـ ومباشغ وؾغَو،وجٓلُل الجهض وجدُٓٔ لاهضاٍ ،وإعغاء الهاملحن بةنؿائهم الُغضت في ضُايت ؤنما ٛاملىاعص البشغٍت وإبغاػ عئٍتهم خىٛ
مؿخٓبل املاؾؿت وآَاْها.
الاقتراحاث:
 الانخماص نلى ججاعب املاؾؿاث الغاثضة في مجا ٛإلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت ٖخجغبت الخٙىمت الاجداصًت لضولتإلاماعاث الهغبُت املخدضة بسطىص هكامها إلال٘ترووي إلصاعة املىاعص البشغٍت "بُاهاحي".
 حصجُو املىقُحن نلى ػٍاصة جُهُل الخدى ٛبلى جؿبُٔ إلاصاعة إلال٘تروهُت ،ومىذ امخُاػاث وخىاَؼ ماصًت ومهىىٍتللمخمحزًً في اؾخسضامها.
 الُٓام بالخىنُت بإهمُت إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت ٖخىحه َها ٛلخدُٓٔ املحزة الخىاَؿُت.الترٖحز نلى جثمحن وجؿىٍغ املىاعص البشغٍت نً ؾغٍٔ الُٓام بضوعاث جٙىٍيُت وجضعٍبُت في مجا ٛاؾخسضام إلاصاعةإلال٘تروهُت ،وباؾخػاَت زبراء ومخسططحن في ؤهكمت إلاصاعة إلال٘تروهُت.
 جُهُل الجاهب إلانالمي والخىنىي بإهمُت إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت ٗإصاة لالعجٓاء وجدؿحن بصاعة املىاعصالبشغٍت.

قائمت املزاجع:
-1الكخب:
-1خؿحن دمحم الخؿً ،إلاصاعة إلال٘تروهُت –املُاهُم –الخطاثظ –املخؿلباث ،ماؾؿت الىعاّ لليشغ والخىػَو ،نمان،
لاعصن.0212 ،
-0دمحم ؾمحر ؤخمض ،إلاصاعة إلال٘تروهُت ،صاع املؿحرة لليشغ والخىػَو والؿبانت ،نمان ،لاعصن.0229 ،
-3هجم نبىص هجم ،إلاصاعة واملهغَت إلال٘تروهُت –إلاؾتراجُجُت –الىقاثِ-املجاالث ،الُاػوعي الهلمُت لليشغ والخىػَو،
نمان ،لاعصن .0229،
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-4نمغ ؤبى هاشم الشغٍِ وآزغون ،إلاصاعة إلال٘تروهُت –مضزل بلى إلاصاعة الخهلُمُت الخضًثت ،صاع املىاهج لليشغ
والخىػَو ،نمان ،لاعصن .0213 ،
-5مطؿُى ًىؾِ ٗافي ،إلاصاعة إلال٘تروهُت ،صاع وماؾؿت عؾالن للؿبانت واليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن . 0210،
-6يؿان الؿالب ،عاٖؼ الؼناعٍغ ،إلاصاعة إلال٘تروهُت والدؿىٍٔ إلال٘ترووي ملىكماث لانما ٛاملهاضغة ،صاع الُاػوعي
الهلمُت لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن0219.،
 -7مجُض ال٘غدي ،بصاعة املىاعص البشغٍت ،صاع املىاهج لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن. 0214 ،
 -8ضالح نبض الباقي ،بصاعة املىاعص البشغٍت ،الضاع الجامهُت -ؾبو –وشغ-جىػَو ،إلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ.0222 ،
 -9نبض ال٘غٍم ؤخمض حمُل ،بصاعة املىاعص البشغٍت ،الجىاصعٍت لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن.0215 ،
-10دمحم بً صلُم الٓدؿاوي ،بصاعة املىاعص البشغٍت :هدى مىهج اؾتراجُجي مخٙامل ،الهبُٙان لليشغ،الغٍاع0215،
 -11بغٍان هىب٘جز –حُمـ ماعٖهام ،الترحمت زالض الهامغي ،إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت ،صاع الُاعوّ لليشغ
والخىػَو ،ؽ،1مطغ 0227.،
-12دمحم الطحرفي ،إلاصاعة إلال٘تروهُت للمىاعص البشغٍت  ،e-HRامل٘خب الجامعي الخضًث ،إلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ. 0229 ،
 -13ببغاهُم ؾلُمان ،الخٙىمت إلال٘تروهُت ،صاع ًاَا الهلمُت لليشغ والخىػَو ،نمان ،لاعصن.0212 ،
-0املجالث:
-1نابض نبض ال٘غٍم يغَس ي ،شغٍِ دمحم ،صوع إلاصاعة إلال٘تروهُت في جغشُض وجدؿحن الخضمت الهمىمُت،املجلت الجؼاثغٍت
للمالُت الهامت ،الهضص الثالث .0213 ،
-0يغٍبي نلي ،عٍىىبت لازػغ ،بضالح الخضمت الهمىمُت مً زال ٛإلاصاعة إلال٘تروهُت وؤَاّ جغشُضها ،مجلت الهلىم
إلاؾالمُت والخػاعة ،الهضص الثالث 0216. ،
-3ؾاعة الهمغي ،جُهُل الخٙىًٍ إلال٘ترووي لالؾخُاصة مً زضماث امل٘خباث في البِئت الغْمُت :صعاؾت مُضاهُت مً وحهت
هكغ املؿخُُضًً ،مجلت إلاوؿاهُت والهلىم الاحخمانُت ،املجلض ،6الهضص.0202 ،1
-4نبض الُخاح نالوي ،هاضغ الهمامي ،صوع إلاصاعة إلال٘تروهُت في جؿىٍغ وقُُت املىاعص البشغٍت مً وحهت هكغ مضًغي
وميؿىبي شاون ؤنػاء هُئت الخضعَـ واملىقُحن بجامهت هجغان ،مجلت بغاَاث حامهت يغصاًت ،الجؼاثغ ،املجلض،3
الهضص0219.،1
-5م٘حري مالُت ،اؾخسضاماث مىاْو الخىقُِ في الجؼاثغ وصوعها في جٓلُظ وؿبت البؿالت :صعاؾت اؾخؿالنُت نلى نُىت
مً الشباب بالجؼاثغ الهاضمت،مجلت  ،lancomentحامهت الجؼاثغ3.-
-6مغػوقي مغػوقي وآزغون ،آلُاث جؿبُٔ إلاصاعة إلال٘تروهُت في الجؼاثغ ججاعب صولُت ونغبُت ،مجلت املٓغٍؼي للضعاؾاث
الاْخطاصًت واملالُت ،املجلض  ،25الهضص.0201 ، 20
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- 7شهغػاص مىاضغ ،البيُت الٓاهىهُت ٖمؿلب ؤؾاس ي لبىاء إلاصاعة إلال٘تروهُت وجؿبُٓاتها في إلاصاعة املخلُت ،مجلت مهالم
للضعاؾاث الٓاهىهُت والؿُاؾُت ،الهضص ،25صٌؿمبر.0218
رسائل وأطزوحاث:
-1بًمان آًذ مهضي ،حؿُحر املىاعص البشغٍت في قل إلاصاعة إلال٘تروهُت ،ؤؾغوخت صٖخىعاه ،جسطظ :جىكُم ونملٗ ،لُت
الهلىم إلاوؿاهُت والاحخمانُت ،حامهت دمحم ملحن صبايحن ،ؾؿُِ.0218 ،0-
-0ؾىيهغي َاؾمت ،ؤزغ اؾخسضام ج٘ىىلىحُا املهلىماث والاجطا ٛنلى ؤصاء املىاعص البشغٍت في املاؾؿت الجؼاثغٍت ،عؾالت
ماحؿخحر ،حامهت وهغان0215.،0-
 -3مغٍم ؾاعي ،إلاصاعة إلال٘تروهُت وصوعها في نطغهت إلاصاعة الهمىمُت في الجؼاثغ ،ؤؾغوخت صٖخىعاه مٓضمت لىُل شهاصة
صٖخىعاه في الهلىم الٓاهىهُت،،جسطظْ :اهىن بصاعي وإصاعة نامتٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت نباؽ لًغوع
زيشلت،الجؼاثغ.0219،
ً-4ىؾِ دمحم ًىؾِ ؤبى ؤمىهت ،واْو بصاعة املىاعص البشغٍت بل٘تروهُت e-HRMفي الجامهاث الُلؿؿُيُت الىكامُت-
ْؿام يؼة ،عؾالت ماحؿخحر ،الجامهت إلاؾالمُت ،يؼةَ ،لؿؿحن.0229،
-1الٓاهىن  24/15املخهلٔ بالخىُْو إلال٘ترووي والخطضًٔ إلال٘تروهُحن ،املاعر في َ 21براًغ  ،0215ج ،ع  ،نضص26
 ،الطاصعة في َ12حراًغ..0215
 -0الٓاهىن عْم  25/18:املاعر في  12ماي  0218املخهلٔ بالخجاعة إلال٘تروهُت  ،ج ،ع،الهضص.08
ْ-3اهىن عْم  ، 24-29املىأَ  5يشذ ؾىتً،0229خػمً الٓىانض الخاضت للىْاًت مً الجغاثم املخطلت
بخ٘ىىلىحُاث إلانالم والاجطا ٛومٙاَدتها ،ج ،ع ،الهضص47.
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Decentralization and local governance potential in the Maghreb region:
For more participatory democracy and development
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:ملخص
 مغهؼة ٖلى مغخلت،جىوـ والجؼاثغ واإلاغغب حؿتهضف الضعاؾت الىكىف ٖلى واك٘ الخضبير املخلي في الضوٌ اإلاغاعبُت
َ
ً خُث هكفذ الاخخجاحاث الكٗبُت التي ٖغفتها اإلاىُلت حجم الخفاوجاث الجهىٍت وفك ِل ٖلىص م2011 ما بٗض
 وؾُٗا لخدلُم طلً ؾاعٖذ الؿلُاث في هظه الضوٌ بلى جبجي.الؿُاؾاث الخىمىٍت اإلاغهؼٍت في جدلُم الخىاػن بين اإلاىاَم
الٗضًض مً ؤلانالخاث واؾتراجُجُاث حؿُير حضًضة ؤكغتها صؾاجير الضوٌ اإلاغاعبُت وؤهضتها كىاهُنها الخىُٓمُت ٖلى غغاع
املخلُت مً جضبير الكإن املخلي في/ بما ًُمىً الىخضاث الترابُت،الالمغهؼٍت والضًملغاَُت الدكاعهُت والخىهمت املخلُت
 مغهىن، ًبلى جلىٍت هفىط الىخضاث املخلُت في الضوٌ مدل الضعاؾت.بَاع مً اإلاكاعهت الكٗبُت والكفافُت واإلاؿاولُت
.بمضي التزام الؿلُت اإلاغهؼٍت بمبضؤ الخضبير الخغ للىخضاث املخلُت ويمان اؾخلاللُت مىاعصها اإلاالُت
. الالمغهؼٍت؛ الىخضاث املخلُت؛ الخىهمت املخلُت؛ الضًملغاَُت الدكاعهُت والخىمُت:الهلماث املفخاحيت
Abstract:
The purpose of the study is to determine the reality of the territorial measure in the States
of the Maghreb ) Tunisia Algeria and Morocco( the focusing on the post-2011 phase, where
popular protests in the region revealed regional disparities and the failure of decades of
central development policies to balance regionsIn pursuit of this, the authorities in these
countries have quickly adopted many reforms and adopting new governance strategies along
the lines of decentralization, participatory democracy and local governance, to ennable the
territorial /local units can manage local affairs in a framework of popular participation and
transparency They have been approved by the constitutions of the Maghreb States and
confirmed by their regulatory laws. Strengthening the influence of local units in states
remains the subject of study depending on the extent to which the central authority adheres to
the principle of the free management of local units and ensures the independence of their
resources.
Keywords : decentralization; local units; local governance; participatory democracy and
development.
ُ
ُ
. اإلا ِالف اإلاغ ِاؾل
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مقذمت:
صفٗذ الخدىالث التي قهضتها الىثير مً الضوٌ الٗغبُت مىظ نهاًت  2010الىثير مً اإلاؿاثل لخُفى ٖلى الؿُذ .وإطا
واهذ مؿإلت بؾلاٍ الىٓام كض ؤزظث الخهت ألاهبر في اإلاُالب الكٗبُت التي عفٗتها الاخخجاحاث ،بلى حاهب يغوعة
ُ
جدلُم مؼٍض مً الٗضالت الاحخماُٖت وجدؿين ألاويإ الاكخهاصًت ،فةن مُالب مً كبُل حُٗٓم صوع الفغص والىُاهاث
الاحخماُٖت صازل اليؿم الاحخماعي والؿُاس ي للضولت ،وجُبُم اؾتراجُجُاث ٖهغٍت في الٗمل الؿُاس ي وؤلاصاعي ٖلى
غغاع "الضًملغاَُت الدكاعهُت" و"الخىهمت املخلُت" )1(،حٗخبر مً اإلاؿاثل الًغوعٍت التي ٌٗخبر ججؿُضها كُٗا م٘
ؾلىهُاث الىٓام الؿابم غير الضًملغاَي ،واوٗياؽ خلُلي ملخاولت الضوٌ الٗغبُت اؾخىماٌ بىاء مؿاعها الضًملغاَي
بٗض ما قهضجه مً اهخفاياث قٗبُت.
للض ٖىؿذ جلً الاخخجاحاث اهتهاء الٗلض الاحخماعي الظي ْل كاثما ما بين الضولت واملجخم٘ مىظ الاؾخلالٌ ،الظي
جخٗهض بمىحبه الضولت جلضًم زضماث خيىمُت للمىاَىين (ؾىً حٗلُم ،صخت ،)...ملابل والئهم وكبىلهم الخض ألاصوى مً
الخلىق الؿُاؾُت والخغٍاث اإلاضهُت .لىً بزباث الخيىماث الٗغبُت فكلها الىفاء ًٖ ما ًترجب ٖنها مً التزاماث في هظه
الهفلت ،واهذ هدُجخه ّ
جظمغ حماهيري وسخِ ٖلى بىىص جلً الاجفاكُت ،فىؿغ الىثير مً اإلاىاَىين خاحؼ الهمذ،
ججؿض في خغان اخخجاجي مـ جلغٍبا ول البالص الٗغبُت.

ً
ّ
وواهذ الخاحت بلى زلم ٖالكت حضًضة بين الضولت واإلاىاَىين بخضي اللىي
املخغهت يمىُا الخخجاحاث 2011

الٗغبُت وما جالها مً ايُغاباث ،فؿاعٖذ الٗضًض منها ؾىاء التي مؿتها ألاخضار مباقغة ؤو التي جإزغث بغٍاخها بلى الٗمل
ٖلى حٗؼٍؼ الالمغهؼٍت في الخىم والدؿُير مً زالٌ مباصيء وؤؾـ صؾخىعٍت ،جمهُضا لفخذ آفاق ؾُاؾُت ؤهبر ؤمام
الكباب الظًً لٗبىا صوعا مدىعٍا في الخغان الظي قهضجه هظه الضوٌ.
واؾخىماال إلاخُلباث اإلاؿاع الضًملغاَي ؾٗذ الىٓم الجضًضة بلى الٗمل ؤهثر مً ؤحل جغؾُش اإلاكاعهت
ّ
ّ
الضًملغاَُت ٖلى اإلاؿخىي املخلي وإعؾاء الخىهمت املخلُت ،وججؿُض ألاؾـ واإلاباصت الضؾخىعٍت لالمغهؼٍت .وكض
اؾخضعهذ الؿلُاث الخاهمت خلُلت مهمت وهي ال ًمىً ججاوػ جغهت ٖلىص مً الخىم الؿلُىي اإلاغهؼي ما لم جىً هىان
ٌ
حهىص خثِثت ٖلى الهُٗض الؿُاس ي لخٗؼٍؼ ألاؾـ اللاهىهُت والؿُاؾُت والضؾخىعٍت التي جؼٍض مً حجم هُاول
وازخهاناث الجماٖاث املخلُت ،م٘ بعؾاء مباصت حضًضة للخفاّ ٖلى كضع مً الؿُُغة اإلاغهؼٍتّ ،
ّ
جخدىٌ
ختى ال
ٍ
اؾخلالٌ جام مً قإهه تهضًض وخضة التراب الىَجي.
الؿلُت اإلامىىخت للهُاول الالمغهؼٍت بلى
ٍ

()2

ويمً هظا الؿُاق ؾاعث الضوٌ اإلاغاعبُت في مغخلت ما بٗض الخغان الٗغبي عافٗت هضف بقغان ؤهبر للمىاَىين في
حؿُير قاونهم املخلُت بغُت جدلُم مؼٍض مً الضًملغاَُت الدكاعهُت ٖلى اإلاؿخىي املخلي ،فاقترهذ حمُٗها في جبجي

  1دمحم ؾىىس ي" ،الضًملغاَُت الدكاعهُت وواك٘ الخىهمت املخلُت في الجؼاثغ" ،مجلت الضعاؾاث الافغٍلُت وخىى الىُل ،بغلين :اإلاغهؼ الضًملغاَي
الٗغبي ،املجلض  ،01الٗضص  ،01ماعؽ  ،2018م.267
  2مهُفى ٖبضي"،الخماًت الدكغَُٗت إلابضؤ الخضبير الخغ للجماٖاث الترابُت مً جضزالث الؿلُت اإلاغهؼٍت ؤهمىطحا ً "اإلاغغب وجىوـ" ،مجلت الضعاؾاث
والبدىر اللاهىهُت ،مسبر الضعاؾاث والبدىر في اللاهىن والاؾغة والخىمُت الاصاعٍت ،حامٗت اإلاؿُلت ،الجؼاثغ ،املجلض  ،05الٗضص  ،02حىان ،2020
م.م .3635
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الالمغهؼٍت ههجا صًملغاَُا ًدُذ لىُاهاث مدلُت جضبير قاونها الخانت بىاؾُت مجالـ مىخسبت ،وازخلفذ في مؿخىٍاث
()

اإلاماعؾت.

جغوم هظه الىعكت البدث في مضي جىحه الضوٌ اإلاغاعبُت في ؾُاق حٗؼٍؼ مؿاعها الضًملغاَي بلى بلغاء اإلاغهؼٍت
اإلافغَت ،والاججاه هدى جفُٗل الىٓام الالمغهؼي ،وجىغَـ الخىهمت املخلُت الضًملغاَُت وألُت لخمىين الىخضاث املخلُت
مً بصاعة قاونها املخلُت ومً زم ججؿُض فٗلي إلاكاعهت اإلاىاَىين في جضبير الكإن املخلي .مداولت ؤلاحابت ٖلى بقيالُت
مدىعٍت :هل جىجه الىظم املغاسبيت هحى جبني الالمشلضيت يعنغ اظخجابتها ملطالب الخمثيل العياس ي ،من أجل جحقيق
ُ
الخىميت في املىاطق املهمشت ،وجىظيع قاعذة الذيمقشاطيت املحليت الدشاسليت ،أم مجشد إظتراجيجيت لخخطي العلطت
املشلضيت مشحلت ما بعذ الحشاك الشعبي والضغىطاث التي شهلذ جحذيا لها؟
وحؿدىض الضعاؾت الى الفغيِخين الخالُخين:
 ؤن الخدىٌ ًٖ اإلاغهؼٍت ًلخض ي ؤهثر مً مجغص ؾً كىاهين جلغ الالمغهؼٍت ،بنالخا حظعٍا في ماؾؿاث الضولتاإلاغهؼٍت وجُىٍغا ألؾالُب ٖملها ،ختى جيىن ؤهثر خًىعا في اإلاىاَم اإلاهمكت ،وبما ًدىٌ صون جملهها مً التزاماتها اججاه
اإلاىاَىين.
 ولما وان اججاه الضوٌ اإلاغاعبُت مدل الضعاؾت هدى جبجي الخىُٓم الالمغهؼي ولما اؾهم طلً في حٗل الجماٖاثاملخلُت /الترابُت فاٖال مهما وقغٍيا اؾاؾُا في جضبير الكإن املخلي.
وحؿتهضف الضعاؾت الىكىف ٖلى ؤهمُت جلىٍت وصٖم الالمغهؼٍت واؾتراجُجُت حؿاٖض ٖلى الخلغٍب بين الضولت
ومىاَىيها ،مً زالٌ بفؿاح املجاٌ ؤمام الىخضاث املخلُت مً ؤحل بصاعة وحؿُير الكإن املخلي ،وجدُذ اإلااؾؿاث املخلُت
الضًملغاَُت للمىاَىين فغنت الخٗبير ًٖ اخخُاحاتهم وجُلٗاتهم ،ووي٘ اؾتراجُجُاث فاٖلت إلاىاحهت مكىالتهم ،مً
زالٌ اللغاع الؿُاس ي املخلي اللاثم ٖلى ؤؾاؽ مً الضًملغاَُت واإلاكاعهت ،الظي ٌؿهم في ػٍاصة زلت اإلاىاَىين في
ً
ً
ماؾؿاث الضولت ،ومً زم حؿاٖض في بىاء قغُٖتها ،وهى ما ٌٗخبر ؤمغا خاؾما في اإلاغاخل الاهخلالُت.
وكض اٖخمضث الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الىنفي الظي ٌؿتهضف "حم٘ مٗلىماث صكُلت ًٖ الٓىاهغ مدل الضعاؾت
واؾخسالم اإلاٗاوي والضالالث التي جىُىي ٖليها هظه اإلاٗلىماث ،ومداولت الغبِ بين هظه الٓىاهغ واإلاخغيراث ،واهدكاف
الٗالكاث املخخملت بُنها ،وإُٖاء الخفؿير اإلاالثم"( .)1والتزمذ في قغَها اإلانهجي الابخٗاص ًٖ صعاؾت الخالت ،والاؾخٗايت
ٖنها بالترهيز ٖلى اإلاكترواث بين الضوٌ مدل الضعاؾت في مٗالجتها إلاؿإلت الالمغهؼٍت ،كهض الىنىٌ بلى الاؾتراجُجُت
ألاهج٘ في جضبير الكإن املخلي وإقغان اإلاىاَىين في حؿُير ؤمىعهم ،وحٗمُم الىخاثج ٖلى باقي صوٌ اإلاىُلت.

  جماعؽ الالمغهؼٍت في اإلاغغب ٖلى ٖضة مؿخىٍاث جغابُت ،وحٗض الجماٖاث بخضي هظه اإلاؿخىٍاث بمىحب اللاهىن الخىُٓمي اإلاخٗلم بها عكم،14 -113 :
بلى حاهب البلضًاث والجماٖاث الخًغٍت ،ؤما في الجؼاثغ فخٗض الىالًت والبلضًت الجماٖاث الاكلُمُت إلاماعؾت الالمغهؼٍت بمىحب كاهىن البلضًت عكم 10-11
والىالًت عكم  .07-12وفي جىوـ جماعؽ الالمغهؼٍت ٖلى زالر مؿخىٍاث الجهت والاكلُم والبلضًت م٘ بمياهُت بيافت مؿخىي عاب٘ خؿب الفهل  131مً
صؾخىع .2014
ٖ  1بض الغفاع عقاص اللهبي ،مىاهج البدث في ٖلم الؿُاؾت :الىخاب ألاوٌ الخدلُل الؿُاس ي ومىاهج البدث ،اللاهغة :مىخبت آلاصاب ،2004 ،م م
.264-263
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الالمركسية وإمكانات احلوكمة احمللية يف املنطقة املغاربية :حنو مسيد من الدميقراطية التشاركية والتنمية /ـــــــــــــــــــ
نفيسة زريك  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /السعيد برابح
بلى حاهب الاؾخٗاهت باكتراب “الٗملُت” الظي ًخًمً َغح بؾتراجُجُت للخدىٌ املجخمعي بمٗىاه ألاقمل ٖلى
الهُٗضًً الاكخهاصي والؿُاس ي ،كىامها جإؾِـ ٖالكت حٗاون بين الضولت واملجخم٘ بماؾؿاجه .وٍإحى مفهىم “الخمىين
اإلاخباصٌ” باٖخباعه مفهىما مدىعٍا في هظا الاكتراب البدثي؛ وؤهم ملىالجه جترهؼ فُما ًلي:

()1

 بن املجخم٘ هى فاٖل ومدضص عثِـ فى ٖملُت الخدىٌ.
 بن الضولت هي ؤًًا فاٖل ومدضص في هفـ جلً الٗملُت.
 بن زمت ٖالكت جفاٖل وجإزير مخباصٌ بين الضولت واملجخم٘ ،وجلً هي املخضص الغثِـ في جلً الٗملُت ،بدُث؛ ؤن
كضعة الضولت ٖلى اهجاػ الخدىٌ جؼصاص ما صام املجخم٘ في ٖىنها ،وحٗخمض الضولت ٖلى مكاعهخه واهتهاج ألاؾالُب الالمغهؼٍت
لخُبُم ؾُاؾاث الخىمُت اإلاغحىة.

 .1ججشبت الذوى املغاسبيت في إسظاء الالمشلضيت مىز :2011
مىظ زماهِىاث اللغن اإلااض ي ،جم التروٍج لفىغة الالمغهؼٍت هغافض للضًملغاَُت والخىمُت ،فبٗض ؤن واهذ اإلاغهؼٍت هي
ألاؾاؽ في بصاعة الضولت لكاون ؤفغاصها ٖلى اإلاؿخىي الىَجي ،بضؤث كبًت الؿلُت اإلاغهؼٍت جخالش ى جضعٍجُا في اججاه
الالمغهؼٍت .جدذ وَإة ويغِ اإلاُالب املخلُت اإلاخٗللت بالخضماث وجىمُت اإلاىاَم مً حهت ،وٖىضما قٗغث الضولت اهه
()2

ٌؿخدُل ٖليها الاؾخمغاع في حؿُير وجضبير ول صكاثم وجفانُل الخُاة الاحخماُٖت مً حهت ؤزغي.

لىً مىظ نهاًت ؾىت  2010قهضث اإلاىُلت اإلاغاعبُت خغاوا قٗبُا اخخجاحُا ،وم٘ ؤن هظه الاخخجاحاث واهذ
مسخلفت في الخىكُذ ،ومضفىٖت بمؼٍج مسخلف مً اإلآالم ،بال ؤنها اقترهذ حمُٗا في عفٗها قٗاع التهمِل؛ وٖىؿذ في
ٖضًض اإلاىاَم التي قهضث جىجغا في الضوٌ اإلاغاعبُت (مىُلت ؾُضي بىػٍض في جىوـ ،الغٍف اإلاغغبي ،الىالًاث الجىىبُت في
الجؼاثغ) ،بقيالُت احؿإ الفجىاث بين اإلاىاَم الخًغٍت والغٍفُت ،واوٗضام اإلاؿاواة في الخىمُت الجهىٍت ،وؤبغػث مىُم
ؤلاكهاء الؿُاس ي والاكخهاصي ٖلى مىاَم بإهملها )3(.وهى ما صف٘ بالؿلُاث اإلاغاعبُت للخىحه هدى جبجي حغُيراث كاهىهُت
وصؾخىعٍت لدصجُ٘ الضًملغاَُت املخلُت وجًمً مؼٍضا مً الؿلُت للىخضاث املخلُت هجؼء مً بعؾاء الالمغهؼٍت في هظه
الضوٌ.
وًدخاج الىنىٌ بلى هٓام المغهؼي هاح٘ ًلىص بلى مؼٍض مً اإلاؿاواة في الخىمُت واإلاكاعهت الؿُاؾُت ،الٗمل ٖلى
صؾترة ألاخيام اإلاخٗللت بالالمغهؼٍت بةصعاحها في نلب الضؾخىع ،بلى حاهب جفُٗل ما ًخم صؾترجه مً زالٌ ؤؾـ ومباصت
وهُاول كىٍت ،جًمً الخُبُم الٗملي لٗملُت بعؾاء الالمغهؼٍت.

  1دمحم ٖبض الهاصي" ،الخىهمت  :مؿاع صخُذ لٗالكت الضولت واملجخمٗاث املخلُت بٗض الثىعاث" ،اإلاغهؼ الضًملغاَي الٗغبي للضعاؾاث الاؾتراجُجُت،
الاكخهاصًت والؿُاؾُت.2016/04/30 ،
  2هبُه دمحم ،الجهىٍت اإلاخلضمت بين الالمغهؼٍت والالجمغهؼ :الجاهب اللاهىوي واملخاؾبي ،1.ٍ،الغباٍ ،2019 cross media communication ،م .11
  3اهخهاع الخغٍجي" ،الالمغهؼٍت :بدث ًٖ خلىٌ جىمىٍت للمىاَم اإلاهمكت في الٗالم الٗغبي" ،ماؾؿت ًاؾمؿً للبدث والخىانل ،وكغ
بخاعٍشٖ ،2020/02/05:لى الغابِ ؤلالىترووي.http://www.jasminefoundation.org/ar/?p=4952 :
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 .1.1جىوغ :الالمشلضيت ...بحث عن أظاليب جذيذة للحنم.
حٗض جىوـ مهض الخغان الكٗبي الاخخجاجي الظي عف٘ قٗاع اإلاؿاواة في الخىمُت ٖالُا ،لظلً وان يغوعٍا بٗض ٖلىص
ّ
الالمغهؼٍت
مً الخىم الؿلُىي اإلاغهؼي اؾخدضار ؤؾالُب حضًضة جلُ٘ م٘ ما وان ؾاثضا كبل ؾىت 2010؛ فياهذ

ابي في جىوـ .وهى ما ٖىؿخه بالفٗل ال ٌ
آلالُت الجضًضة للخىهمت وحؿُير وجلؿُم املجاٌ التر ّ
جهىص الخثِثت ٖلى الهُٗض
الؿُاس ي لخٗؼٍؼ ألاؾـ اللاهىهُت والؿُاؾُت والضؾخىعٍت التي ػاصث مً حجم هُاول وازخهاناث الجماٖاث املخلُت.
وكض وحضث هظه الخُىة مياها لها بين نفداث الضؾخىع الجضًض في حاهفي 2014؛ وجم صؾخىعٍا اٖخماص الالمغهؼٍت وألُت
ّ
املخلُت في مسخلف حهاث البالص.
إلٖاصة جىػَ٘ الؿلُاث وحٗضًل ؤصواع الؿلُت اإلاغهؼٍت والجماٖاث
ُ
وخغم الضؾخىع الجضًض ٖلى جىغَـ الالمغهؼٍت واخخلذ ما ًلغب مً  %10مً ؤخيامه .وكض زهو الباب الؿاب٘
ّ
ً
مىه الظي ًدمل ٖىىان "الؿلُت املخلُت" واإلاخيىن مً  12فهال (الفهىٌ مً  131بلى  )1()142بلى حاهب طلً وي٘
كاهىن المغهؼٍت حضًض ومجالـ مدلُت مىخسبت في ٖام  .2018وإلى حاهب ما ؤهضه الفهل الغاب٘ ٖكغ مً التزام الضولت
بضٖم الالمغهؼٍت وباٖخماصها بيامل التراب الىَجي ،فلض خغم اإلاكغٕ ٖلى بًجاص زالر مؿخىٍاث لالمغهؼٍت في جىوـ،
جخمثل في البلضًاث والجهاث وألاكالُم.
 .2.1املغشب :هحى مشحلت جذيذة من جطىسالالمشلضيت والجهىيت املخقذمت:
لم ٌؿلم اإلاغغب هى آلازغ مً جإزير عٍاح الخغان الاخخجاجي الٗغبي التي قهضتها اإلاىُلت الٗغبُت مىظ نهاًت ؾىت
2010؛ فكهض اخخجاحاث حماهيرًت بالكىاعٕ َالبذ بملً "ًملً وال ًدىم" .وكض وان عص الؿلُاث ٖليها بةنضاع صؾخىع
ً
حضًض مىذ عوخا حضًضة لٗملُت الالمغهؼٍت؛ فىو في فهله ألاوٌ ٖلى" :الخىُٓم الترابي للمملىت جىُٓم ال مغهؼيً ،لىم
ٖلى الجهىٍت اإلاخلضمت".

()2

وم٘ ؤن للمملىت جاعٍش َىٍل م٘ ٖملُت الالمغهؼٍت بط واهذ في الللب مً ؤحىضة الؿُاؾاث ٖلى مضاع ٖلىص ،بال ؤن
نضوع ْهير ؾىت  1976قيل مىُٗفا جاعٍسُا في ما ًخٗلم بةنالح ٖمُم للماؾؿت الجماُٖت التي ؤنبدذ جخمخ٘
باالؾخلالٌ اإلاالي وؤلاصاعي والصخهُت اإلاٗىىٍت ،وجىؾُ٘ ازخهاناث املجالـ وإلغاء الىٓام اإلاؼصوج .وكض ٖغف بٗض طلً
همِ الخضبير املخلي في اإلاغغب جُىعا ٖمُلا ،بط اهخلل مً مجغص ؾلُت بكتراخُت بلى ؤزغي جلغٍغٍت ،وقيلذ ؾىت 2002
كفؼة هىُٖت مً زالٌ بٖاصة نُاغت اإلاُثاق الجماعي ( اللاهىن  ،)78.00الظي ؤهض في ماصجه ٖلى بلتزامه حٗغٍف الجماٖت
باٖخباعها وخضاث جغابُت جخمخ٘ بالصخهُت اإلاٗىىٍت والاؾخلالٌ اإلاالي ،بلى حاهب مغاحٗخه لخىُٓم املجالـ وجدؿين
كىاٖض حؿُيرها ،وجىؾُ٘ خلل الازخهاناث وإخضار هٓام وخضة اإلاضًىت .وجضٖم ؤهثر بخٗضًله بلاهىن  17.08ؾىت
.2009

()3

  1لُفي َغقىهت" ،الخجغبت الخىوؿُتفيبعؾاءالالمغهؼٍتمىظٖام،"2014مباصعة ؤلانالحالٗغبي،وعكتبدثُتً31،ىلُى،2019م.03
  2اإلاملىت اإلاغغبُت ،ألاماهت الٗامت للخيىمتْ :هير قغٍف عكم  ،1.11.91ناصع في  27قٗبان  1432اإلاىافم لـً 29 :ىلُى  2011بدىفُظ هو الضؾخىع،
اإلاملىت اإلاغغبُت :ؾلؿلت الىزاثم اللاهىهُت ،2011 ،م.04
  3اإلاملىت اإلاغغبُتْ ،هير قغٍف عكم 1.02.297ناصع في  25مً عحب  1423اإلاىافم لـ 3 :ؤهخىبغ  ،2002بدىفُظ اللاهىن عكم  78-00اإلاخٗلم باإلاُثاق
الجماعي .اإلاملىت اإلاغغبُت :ميكىعاث مغهؼ الاجهاٌ واليكغ ،2009 ،م.11
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بٗضها اصزل اإلاغغب مىظ ؾىت  2011حغُيراث كاهىهُت وصؾخىعٍت حصجُٗا للضًملغاَُت املخلُت ويماها إلاؼٍض مً
الخىم الظاحي للؿلُاث املخلُت هجؼء مً ٖملُت بعؾاء الالمغهؼٍت في البالص .فكهضث البالص نضوع صؾخىع حضًض بخاعٍش
ً 29ىلُىػ  ،2011هسُىة مهمت لالهخلاٌ بلى مغخلت حضًضة مً الالمغهؼٍت والضًملغاَُت ،وجخمثل ؤؾؿها في صٖم
اؾخلاللُت الجماٖاث الترابُت بصاعٍا ومالُا ومماعؾت ازخهاناتها في بَاع مبضؤ الخضبير الخغ م٘ جضُٖم كىاٖض الخيامت
املخلُت.
ومىاهبت إلاؿخجضاث صؾخىع  2011وْهىع مفاهُم وؤؾالُب حضًضة للخضبير الٗمىمي ،وجدلُلا للخىمُت املخلُت،
وإؾهاما في جدضًث جضبير هُاول الضولت والغف٘ مً فاٖلُتها وهجاٖت ٖملها زضمت للمىاًَ ،حاءث اللىاهين الخىُٓمُت
الجضًضة اإلاخٗللت بالجهاث والجماٖاث (اللاهىن الخىُٓمي للجماٖاث  )113.14في ؾىت  2015مً ؤحل جمىين اإلاغغب مً
حهىٍت مخلضمت .وكض ٖىؿذ هظه الخُىاث الخىُٓمُت عغبت الؿلُاث اإلاغغبُت في اإلعجلاء بالٗمل الجماعي مً همِ
الدؿُير ؤلاصاعي الخللُضي بلى همِ الخضبير الخضًث بمفهىمه الىاؾ٘ ،اإلاغجىؼ ٖلى ماقغاث الفٗالُت ،الىجاٖت،
الاكخهاص ،وطلً في جغحمت لالزخهاناث املخىلت للمجالـ الجماُٖت ٖلى ؤعى الىاك٘.

()1

 .3.1الجضائش :الالمشلضيت لخعميق املماسظت الذيمقشاطيت املحليت:
قهضث الجؼاثغ ٖلى بزغ ؤلانالخاث الؿُاؾُت لؿىت  2012اججاها هدى حٗمُم الالمغهؼٍت ،وجىغَؿها في اإلاىٓىمت
اللاهىهُت وىاخضة مً آلالُاث اإلاهمت إلٖماٌ مبضؤ الضًملغاَُت الدكاعهُت وإقغان اإلاىاًَ في حؿُير قاوهه املخلُت 2.ولم
جخىان مسخلف الضؾاجير الجؼاثغٍت جىغَؿها إلاباصت الىٓام الالمغهؼي ،وهى ما ؤهضجه اللىاهين الالخلت لها ،هفًاء للخٗبير
ًٖ الضًملغاَُت والدؿُير الكٗبي للمهالح املخلُت جدلُلا للخىمُت املخلُت ،وان آزغها كاهىن الجماٖاث املخلُت لؿىت
.2012

وبىاء ٖلى الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2016ح ّ
غير مفهىم الالمغهؼٍت بلى مفهىم صًىامُيي جُبٗه كُم الدكاعهُت

والدكاوعٍت في بٖضاص البرامج وججؿُضها مُضاهُا"( .)3ألامغ الظي ؤصي بلى بٖضاص كاهىن مىخض ًخٗلم بالجماٖاث ؤلاكلُمُت
ؤًً ؾُسىلها ال مداٌ صوعا عٍاصًا في مسخلف اإلاهماث ؾُما الجاهب الخىمىي منها.
وٍبرػ الجضًض هظلً في هظا الخٗضًل الضؾخىعي ؤهه ؤولى ؤهمُت بالغت للًُت الخىمُت املخلُت واإلاؿخضامت ،بدُث
جدضر اإلاكغٕ الجؼاثغي في مىاص حضًضة لم جظهغ في الضؾاجير الؿابلت ًٖ ،كًاًا الخىمُت املخلُت ،همؿإلت اللًاء ٖلى
الخفاوث الجهىي في مجاٌ الخىمُت ،وؾلبُاث بكهاء مدلُاث والاهخمام بمدلُاث ؤزغي ،والخمُيز مً زالٌ الاهخمام
بالكغٍِ الؿاخلي وإهماٌ الجؼاثغ الٗمُلت ،ؤًًا مؿإلت الٗضالت الاحخماُٖت وجغكُتها .وكض صٖمذ اإلااصة  15ؤًًا مؿعى
جىمُت املخلُاث مً زالٌ " ّ
ؤن الضولت الجؼاثغٍت حصج٘ الضًملغاَُت الدكاعهُت ٖلى مؿخىي الجماٖاث املخلُت ،خُث

  1اإلاملىت اإلاغغبُتً 29 ،ىلُىػ  :2011هدى مغخلت حضًضة مً جُىع الالمغهؼٍت والجهىٍت اإلاخلضمت ببالصها ،البىابت الىَىُت للجماٖاث الترابُت :الالمغهؼٍت
والخيامتٖ ،لى اإلاىك٘ ؤلالىتروويhttp://www.pncl.gov.ma/decentralisation/Pages/.aspx :
ٖ  2بض اللاصع لخىٌ وحهاص قغٍيي" ،مؿاع الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت في الجؼاثغ" ،مجلت آفاق للٗلىم ،حامٗت الجلفت ،الٗضص  ،01م.295

  3ووالت الاهباء الجؼاثغٍت" ،مكغوٕ كاهىن الجماٖاث الاكلُمُت ًىلي صوعا "عٍاصًا" للمهام اإلاغجبُت بالخىمُت املخلُت" ،وكغ بخاعٍش29 :ماعؽ ٖ ، 2018لى
الغابِ الالىتروويhttps://www.aps.dz/ar/algerie/54923-2018-03-29-14-41-10 :
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ّ
حٗخبر املخلُاث املجاٌ الخهب لخُبُم الضًملغاَُت ،ولٗل ٖباعة خىم الكٗب ،ال ًمىً ؤن جخجؿض خلُلت بال بطا خىم
الكٗب ٖلى مؿخىي بلضًخه ؤو والًخه باٖخباعها ألاكغب وألاؾهل مً خُث الاجهاٌ مً اإلاغهؼ".

()1

وٖلى ؤهمُت ؤلاحغاءاث الضؾخىعٍت واللاهىهُت التي اجسظتها الضوٌ اإلاغاعبُت مدل الضعاؾت ،مىظ  2011في مداولت منها
مىذ عوح حضًضة لٗملُت الالمغهؼٍت وإصاة جىمىٍت جمىً البكغ مً اإلاكاعهت في نى٘ واجساط اللغاعاث اإلاخٗللت بدىمُت
مجخمٗاتهم بما ٌٗىص ٖليهم بالفاثضة ،لم ًمى٘ طلً وحىص الٗضًض مً ؤلاهغاهاث واإلاُٗلاث جىاحه ٖمل الجماٖاث املخلُت.

 .2الخحذياث املشجبطت بعمليت الالمشلضيت و اوعهاط رلو على دعم وحعضيض الحىلمت املحليت في الذوى
املغاسبيت:
ًُجم٘ الىثير مً الضاعؾين ٖلى ؤهمُت جُبُم الالمغهؼٍت بالُغٍلت الصخُدت في حٗؼٍؼ الىخضاث املخلُت ،وجُىٍغ
الخضماث اإلالضمت للمىاَىين وجدلُم الخىمُت املخلُت .وم٘ ؤن لٗملُت الالمغهؼٍت جاعٍش َىٍل في الضوٌ اإلاغاعبُت ،بط واهذ
في الللب مً ؤحىضة الؿُاؾاث ٖلى مضاع ٖلىص مً الؼمً ،في بَاع حٗؼٍؼ الضًملغاَُت املخلُت ،وبغُت بقغان اإلاىاَىين
في جضبير الكاون املخلُت ،فلض اٖخمض اإلاغغب مىظ ؾىىاث الاؾخلالٌ ألاولى ههج الالمغهؼٍت بالبالص ،وؤهض الضؾخىع
الخىوس ي الهاصع في ؾىت ٖ 1959لى الالمغهؼٍت .وخاوٌ صؾخىع الجؼاثغ لؿىت  1963وما اؾخدبٗه مً مىازُم وَىُت
(اإلاُثاق الجؼاثغي لؿىت  ،)1964وكىاهين (كاهىوي البلضًت لؿىت  1967والىالًت  )1969حٗل الجماٖت املخلُت اللبىت ألاولى
()2

في بىاء الضولت والىٓام الؿُاس ي الجؼاثغي بهضف بقغان اإلاىاَىين في حؿُير قاونهم املخلُت وججؿُض الالمغهؼٍت.

وٖىـ ول طلً جُىعا ملمىؾا فُما ًخٗلم باإلَاع اللاهىوي واإلاىاعص اإلاالُت والبكغٍت ٖلى مضي ؾىىاث في ما ًخٗلم
بالىخضاث املخلُت ،بال ؤن طلً ال ًىفي وحىص الٗضًض مً ؤلاهغاهاث التي ًىاحهها جضبير الكإن املخلي ،وحٗؼٍؼ اؾخلاللُت
الهُئاث اإلاىخسبت في ؾبُل حٗل الالمغهؼٍت عافٗت خلُلُت للخىمُت.
 .1.2مبذأ أن "الجماعاث املحليت جذيشوال جحنم":
ًغجبِ جبجي الالمغهؼٍت وإؾلىب لخضبير الكإن املخلي بهضف جدلُم الخىمُت املخلُت وإقغان ؤهبر ٖضص مً اإلاىاَىين
املخلُين في جضبير قاونهم املخلُت بفىغة مدىعٍت مفاصها ؤن جدٓى مسخلف ألاحهؼة  organismesبمماعؾت ؤٖماٌ صازل
مدُِ جغاب ؤكل مً مدُِ الضولت التي ًبلى ٖلى ٖاجلها زلل الخفاّ ٖلى الىخضة الىَىُت ،جماعؽ مً َغف هُأث لها
اعجباٍ بالؿيان املخلُين ألنها ؤكغب بليهم وحٗبر ًٖ بعاصتهم .وٍخُلب طلً الٗمل ٖلى وي٘ هُاول /وؤًٖاء()organes
حضص ؤو اللُام بترمُم ؤو بنالح هُاول بصاعٍت واهذ مىحىصة مً كبل خُث ؤن الضولت جدىاػٌ جضعٍجُا ًٖ بٌٗ مً
ازخهاناتها وإمياهُاتها  moyensم٘ الاخخفاّ بدم اإلاغاكبت ؤو الىناًت ،خؿب الجغٖت التي جسخاعها الضولت إلاكغوٕ
المغهؼٍتها وطلً لخإمين مكغوُٖت اؾخسضامها(.)3
 1فغٍض ابغاصقت " ،كغاءة جدلُلُت ملاعهت في الخٗضًل الضؾخىعي الجؼاثغي لـ 06 :ماعؽ  :2016بنالح واكعي ؤم ّ
جىُف اؾتراجُجي م٘ الخغيراث الضولُت
اإلاٗانغة" ،مجلت حُل الضعاؾاث اإلالاعهت ،الٗضص  ، 8صٌؿمبر  ، 2018م .39
ٖ  2بض الىىع هاجي "،صوع ؤلاصاعة املخلُت في جلضًم الخضماث الٗامت  :ججغبت البلضًاث الجؼاثغٍت" ،مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن ،ولُت الخلىق والٗلىم
الؿُاؾُت بجامٗت كانضي مغباح ،وعكلت ،الجؼاثغ ،الٗضص ( 01ماي  ،)2009م .155
  3هبُه دمحم ،الجهىٍت اإلاخلضمت بين الالمغهؼٍت والالجمغهؼ :الجاهب اللاهىوي واملخاؾبي ،1.ٍ ،الغباٍ ، 2019 ،crossmedia communication ،م .08
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وم٘ ؤن الضوٌ اإلاغاعبُت كض ازخاعث مىظ ؾخِىُاث اللغن الٗكغًٍ اٖخماص الالمغهؼٍت وإؾلىب في ؤلاصاعة والدؿُير
()

وؤكغث طلً صؾخىعٍا وكاهىهُا هما مغ مٗىا ؾابلا ،بال ؤن ما ميزه ؤهه وان اٖترافا خظعا ومددكما في هثير مً الخاالث.
ُ
ولم حؿفغ حهىص الالمغهؼٍت فيها ًٖ جدلُم مكاعهت ؾُاؾُت خلُلُت وال هلال للؿلُت مً اإلاغهؼ بلى الىخضاث املخلُت،
عغم الخُىع اإلالمىؽ فُما ًخٗلم باإلَاع اللاهىوي واإلاىاعص اإلاالُت والبكغٍت .وازخاعث الؿلُت في الضوٌ اإلاغاعبُت المغهؼٍت
جىاؾب مىُلها في الخىم ،جلىم ٖلى مماعؾت الىخضاث املخلُت ألمىع بصاعٍت صون ألامىع الؿُاؾُت .فاإلابضؤ هى ؤن
الجماٖاث الترابُت/الىخضاث املخلُت ،هُفما وان مضي ازخهانها وهامل خغٍتها فةنها في نهاًت ألامغ جضًغ administrent
() 1

وال جدىم . mais ne gouvernent pas

ومً زم ؾِبلى اإلافهىم (الالمغهؼٍت) ًدُل بلى المغهؼٍت بصاعٍت وَٗجي في ؤخُان هثيرة مجغص جفىٌٍ باإلاهام ؤلاصاعٍت
ًغافله حٗؼٍؼ للؿلُت الؿُاؾُت اإلاغهؼٍت مً زالٌ الخىؾ٘ الخضعٍجي في قبياث مغاهؼ اللىي ٖلى اإلاؿخىي املخلي .ؤما
الالمغهؼٍت الؿُاؾُت بما حٗىُه مً هلل بٌٗ الهالخُاث الؿُاؾُت مً اإلاؿخىٍاث اإلاغهؼٍت بلى الىخضاث املخلُت وما
ًفًُه بلى مماعؾت للضًملغاَُت ٖلى ٖضة مؿخىٍاث وَىُت ،حهىٍت ومدلُت ،فلض جم خهغها في اهخساب مجلـ مدلي
للىخضة املخلُت (البلضًت ،الجماٖت).
وٖلى ؤهمُت ما ًمثله هظا ؤلاحغاء مً زُىة مهمت اججاه جُبُم الالمغهؼٍت في صوٌ اإلاىُلت ،بال ؤن هظه الاهخساباث
َ
ً
ً
غالبا ما ًخم بحغائها جدذ كُىص مكضصة .ولظلً غالبا ما جيىن هخاثجها مدضصة مؿبلا ،م٘ وحىص اخخماٌ يئُل لخضور
ً
مفاحأث .هظلً هى الخاٌ باليؿبت الهخساباث عئؾاء املجالـ البلضًت ،والتي غالبا ما جيىن مجغص بحغاءاث قيلُت
لالزخُاع ،جمليها اللىي اإلاغهؼٍت وقبياث الىفىط.
 .2.2اظخمشاسمىطق هظام الىصايت على الىحذاث املحليت:
ٌٗىـ مفهىم الالمغهؼٍت هما خضصه قُما وعوهضًىللي باٖخباعها جلاؾما للؿلُت بكيل صؾخىعي ًٖ َغٍم بؾىاص
الؿلُاث ؤلاصاعٍت والجباثُت والؿُاؾُت بلى الؿلُاث والهُاول ؤلاكلُمُت واملخلُت ،طلً الخُىع اإلاغجبِ باإلنالخاث التي
تهضف بلى ػٍاصة اؾخلاللُت الؿلُت/الىخضة املخلُت ًٖ الؿلُت اإلاغهؼٍت ،وجىػَ٘ الهالخُاث اإلاغهؼٍت بضٌ جغهيزها في
كبًت الهُاول اإلاغهؼٍت .لىً م٘ ؾُاصة هٓغة لضي ألاهٓمت الخاهمت للىخضاث املخلُت (بلضًاث ،حماٖاثٖ )...لى ؤنها مجغص
ً
وؾُلت لبؿِ ؾلُتها ٖلى اإلاىاَىين بضال مً وىنها وؾُلت لخُىٍغ اإلاكاعهت الضًملغاَُت ولخيكُِ الخىمُت املخلُت ،مً
قإهه ؤن ًجٗل مجالؿها املخلُت زايٗت إلابضؤ الىناًت.
وعغم ايُالٕ املجالـ املخلُت في الضوٌ اإلاغاعبُت بهالخُاث مخىىٖت وواؾٗت ،جخٗلم باإلاهاصكت والخُٗين
وازخهاناث طاث َاب٘ عكابي ومالي ،وبالكاون الاكخهاصًت والاحخماُٖت ومجاالث الخىمُت وجضزل هظه الهالخُاث في
بَاع الخىمُت الكاملت مً زالٌ بٖضاص بغامج ؾىىٍت والؿهغ ٖلى جُبُلها(الجؼاثغ) .وجخٗلم بالىٓغ في ول اإلاؿاثل التي
جخٗلم بالجهت والبلضًت في اإلاُاصًً الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت والتربىٍت ،بٖضاص اإلايزاهُت ،بٖضاص املخُِ الجهىي
ً - مىً ؤلاقاعة هىا ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ ؤن الضؾخىع الخىوس ي لؿىت  1959جًمً فهال واخضا هى الفهل  72فُما ًخٗلم بكإن الخىُٓم الترابي
للضولت.
  1هبُه دمحم ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .09
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للخىمُت (جىوـ) .ؤو جلغٍغ الخضابير الىاحب اجساطها لًمان الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت ،وصعاؾت ميزاهُت
الجماٖت والخهىٍذ ٖليها ،بلى حاهب بٖضاص مسُُاث الخىمُت الاكخهاصًت والاحخماُٖت ،وغيرها مً
الازخهاناث(اإلاغغب).
جبلى هظه الهالخُاث ملُضة في الىكذ هفؿه مً كبل ؾلُت الىناًت ،زانت م٘ اؾخمغاع الىناًت" tutelle
وىؾُلت مً وؾاثل "الغكابت" وما ًثيره مً غمىى ،وٍُغخه همكيل هبير(الجؼاثغ) .وال جخمخ٘ بدغٍت الخهغف ٖلى
ً
ؤٖمالها في ْل وحىص بٌٗ ؤقياٌ الؿُُغة هًغوعة مىافلت الخيىمت اإلاغهؼٍت مؿبلا ٖلى بٌٗ اللغاعاث املخلُت
(جىوـ) ( .) 1ؤو جفخلض إلاغخلت الخىفُظ بؿبب خهغ هظه اإلاغخلت في كبىٌ ؤو عفٌ ؾلُت الىناًت ؤو ما ٌٗغف بالىناًت
اإلاالثمت التي جبىتها اللىاهين الخىُٓمُت وزانت كاهىن  14 -113الظي ٌُٗي لؿلُت الىناًت مجاال واؾٗا في مغاكبت
() 2

الجماٖاث الترابُت (اإلاغغب).

 .3.2الخحذياث املاليت حجشعثرة أمام العلطاث املحليت:
ًخُلب بعؾاء الالمغهؼٍت وخىهمتها جضبير الكإن املخلي وفلا لىٓام مالي مؿخلل ،وهى ما ؾٗذ بلى ججؿُضه صؾاجير
الضوٌ اإلاغاعبُت إلاغخلت ما بٗض  2011ومسخلف اللىاهين الخىُٓمُت اإلاخٗللت بالجماٖاث الترابُت .وم٘ طلً ًبلى الخدضي
الظي ًىاحه الىخضاث املخلُت ًخٗلم بىلو اإلاىعص اإلاالي .وٍبرػ ؤهم بقياٌ ًىاحه املجالـ املخلُت البلضًت والىالثُت في
الجؼاثغ ٖلى خض ؾىاء ،يٗف اإلاىاعص اإلاالُت ،زانت في ْل ألاػمت اإلاالُت التي جمغ بها البالص التي فغيذ هفؿها بلىة ٖلى
الجماٖاث املخلُت ،التي ناعث ٖاحؼة في مٗٓمها ًٖ جىفير الخضماث ألاؾاؾُت للؿيان ،الؾُما ؤمام بحغاءاث ؾُاؾت
جغقُض الىفلاث الٗمىمُت الهاعمت ،وشح اإلاىاعص اإلاالُت في ؤٖلاب ألاػمت الاكخهاصًت الٗاإلاُت بفٗل انهُاع ؤؾٗاع
املخغوكاث ،زانت ؤن الضولت جغجىؼ في ميزاهُاتها ٖلى ٖاثضاث الىفِ بهفت مُللت .في ْل الخىاكو في اإلايزاهُت اإلامىىخت
مً كبل الضولت ؾىىٍا ،ما بين 13و 15باإلااثت.

()3

وال ًسخلف ألامغ هثيرا باليؿبت لخىوـ خُث جبلى الخدضًاث اإلاالُت ؤهم ٖاثم ًىاحه جىفُظ ؤلانالخاث الالمغهؼٍت،
هٗضم هفاًت ميزاهُاث الؿلُاث املخلُت ،وٖضم الُلين بػاء كضعة الخيىمت املخلُت ٖلى جىفُظ بٌٗ اإلاهام ألاؾاؾُت،
وزلافت التهغب الًغٍبي ٖلى اإلاؿخىي املخلي التي حُٗم جدهُل الٗىاثض اإلاالُت الالػمت .بلى حاهب جمؿً الضولت اإلاغهؼٍت
بالؿلُت ،وعفٌ البيروكغاَُت اإلاغهؼٍت جُبُم الالمغهؼٍت اإلاالُت ،و ّ
جمؿىها باإلًغاصاث ٖلى هدى ناعم وعفًها اإلالترخاث
بخسهُو وؿبت مً بًغاصاث يغٍبت اللُمت اإلاًافت ؤو ؤلاًغاصاث اإلاالُت ألازغي للبلضًاث.
وعغم اٖخباع البٌٗ مً الضاعؾين ؤن اإلاغغب مً الضوٌ الٗغبُت ألاولى التي ؾٗذ بلى جضُٖم الاؾخلالٌ اإلاالي
وؤلاصاعي للجماٖاث الترابُت ،بدُث ّ
جميزث الؿُاؾت الٗامت الالمغهؼٍت مىظ الاؾخلالٌ ،بملاعباث مخٗضصة الجىاهب هضفذ
  1جلغٍغ ماجمغ" ،هدى المغهؼٍت الخىهمت :ججاعب بكلُمُت مً ؤحل بىاء همىطج لؿىعٍا ،جلغٍغ خىٌ خللت صعاؾُت ،وكغ بخاعٍش  ،2019/04/04 ،مباصعة
ؤلالىتروويhttps://www.arab-reform.net/wp-:
اإلاىك٘
ٖلى
الٗغبي،
ؤلانالح
content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_ar_6096.pdf?ver=46da3f90bed9a1634d782bfe9bffa3ae
ٖ  2بض الىغٍم غغٍب" ،حضلُت الخيامت والخىمُت مؿاعاث الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت الجهىٍت باإلاغغب" ،مجلت ٖالم التربُت ،الضاع البًُاء ،اإلاغغب ،الٗضص ،28
 ،2017م.324.
  3حامٗت كؿىُُىت ،ؤقغاٌ اإلالخلى الىَجي الىَجي خىٌ  ":ؤؾالُب حؿُير الجماٖاث املخلُت"2018/04/28 ،
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بلى جغؾُش الجماٖاث الترابُت هفاٖل ؤؾاس ي في صًىامُت الخىمُت بمىدها اؾخلالٌ مالي )1(.لىً طلً ال ًىفي ؤن هظه
الجماٖاث ؤنبدذ ميلفت ؤًًا مىظ  2011بجملت ٖغًٍت مً اإلاهام اإلاخهلت بةٖضاص وإصاعة زضماث ؤؾاؾُت وؤْهغث
الضعاؾاث هُف جفخلغ البلضًاث بلى الؿبل اإلاالُت والخلىُت لخىفُظ مهامها ،وهُف ْلذ زايٗت لؿُُغة الؿلُاث
اإلاغهؼٍت والالمدىعٍت.
 .4.2العلطت املشلضيت واصدواجيت الخعامل مع هظام الالمشلضيت:
ؤمام الخدضًاث التي جىاحه مؿاع ججؿُض الالمغهؼٍت في الضوٌ اإلاغاعبُتً ،بلى الؿااٌ الظي ًُغح هفؿه بةلخاح
ًخمدىع خىٌ اػصواحُت حٗامل الؿلُت اإلاغهؼٍت م٘ هٓام الالمغهؼٍت؛ فمً حهت حٗترف بالالمغهؼٍت وجخبىاها وألُت جدُذ
للىُاهاث املخلُت جضبير قاونها الخانت بىاؾُت مجالـ مىخسبت ،ووإصاة ؤؾاؾُت لخىى مٗغهت الخىمُت املخلُت ،وفي
اإلالابل جغفٌ عف٘ ًضها ًٖ الىخضاث املخلُت وجىْف هٓام الىناًت.

ً
وجخُلب ؤلاحابت ًٖ هظا الدؿائٌ بكدام ملاعبت ٌٗخلض ؤصخابها ؤن ألامغ ًخٗلم ؤؾاؾا بٓاهغة ؾُاؾُت تهضف بلى

جىػَ٘ الؿلُت بين الضولت وباقي ميىهاث املجخم٘ ،وبالخالي جفايل الؿلُت اإلاغهؼٍت ما بين جبجي اإلاغهؼٍت ؤو فسح املجاٌ
ّ
()2
الظي ًُغح ّ
هٓغٍا بٖاصة جىػَ٘ الثروة والؿلُت ٖلى امخضاص املجاٌ التر ّ
ابي ،مغاُٖت في طلً:
لالمغهؼٍت
 اخخفاّ الضولت بؿلُت اللغاع وجضبير الخُاة املجخمُٗت مً ؤحل جإمين وخضة ألامت ،وجسهُو ما جبلى مً
ازخهاناث غير مهمت ألحهؼة المغهؼٍت مخٗضصة والتي ججض ازخهاناتها مدضوصة باإلالاعهت ما جخمخ٘ به الضولت؛
 ألازظ بٗين الاٖخباع ما ًمىً ؤن وؿمُه الاعجضاص الٗىس ي  l’efet boomerangالىاجج ًٖ ٖملُت بُٖاء الُاب٘
اإلااؾؿاحي للهُاول الجضًضة للىخضاث املخلُت ،والظي مً قإهه ؤن ًىكٔ مُالب حضًضة وخلُلُت للخغُير ؤو حىىح
الىخضاث املخلُت هدى الاؾخلاللُت ،بما يهضص مبضؤ وخضة الضولت.
وم٘ طلً ًسُم الكً خىٌ هثرة الخٗضًالث ٖلى اللىاهين اإلاىٓمت لٗملُت الالمغهؼٍت في الضوٌ اإلاغاعبُت ،ومضي
فاٖلُت جىفُظ هاجه الخٗضًالث ٖلى ؤعى اإلاماعؾت .ففي ول مغة جفغى مُُٗاث الىاك٘ ٖلى املجمىٖاث الخاهمت مغاحٗت
خؿاباتها وإٖاصة ابخياع جدالفاتها وبىاء جىػَ٘ الؿلُت بين اإلاغهؼ والىخضاث املخلُت/الترابُت ٖلى ؤؾـ حضًضة ،ال جسغج
فيها ٖملُت الالمغهؼٍت ًٖ مؿاعًٍ:
 ؤن جخدىٌ ٖملُت الالمغهؼٍت بلى ٖملُت بٖاصة الخمىي٘ والخمىك٘ جىجم ٖنها فلِ بهخاج مغهؼٍت مدلُت لهالح
هسب مدلُت مغجبُت باإلاغهؼ الؾُما ٖلى مؿخىي الجهت؛
ً
 ؤو ؤن جهبذ الالمغهؼٍت حؼءا ال ًخجؼؤ مً الخىىىلىحُاث الجضًضة للؿلُت والتي تهضف بلى ٖهغهت الهُاول
الؿُاؾُت  -ؤلاصاعٍت (الٗللىت ،التهُئت الترابُت ،الخيامت) ٖىى صملغَت ؤحهؼة الضولت.
وؾىاء حٗلم ألامغ باإلاؿاع ألاوٌ ؤو الثاوي ففي ولخا الخالخين ؤزبدذ الاخخجاحاث الكٗبُت التي قهضتها صوٌ اإلاىُلت
َ
مىظ نهاًت  ،2010فك ِل ٖلىص مً الؿُاؾاث الخىمىٍت في جدلُم الخىاػن بين اإلاىاَم ،مً خُث الاؾدثماع الٗمىمي
1 - Najat Zarrouk  L’Autonomie Financière des Collectivités Territoriales au Maroc: entre Acquis et Défis de la Libre Administration
» IASIA-LAGPA , CONFERENCE 2018 , Pérou, Lima, 23-26 Juin 2018, «Mondialisation, Territoires, Intégration
  2هبُه دمحم ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .16
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والبيُت الخدخُت والىْاثف والخضماث ألاؾاؾُت ،ما جغجب ٖىه مً ٖضم اإلاؿاواة بين اإلاىاَم ،وما صٌ مىُلُا ًٖ ٖضم
هفاءة بنالخاث الالمغهؼٍت وفكلها في بعؾاء خىهمت مدلُت وما ًغجبِ بها مً فكل في بقغان اإلاىاَىين في جضبير الكإن
املخلي ،وألاهم في هلل الؿلُت مً اإلاغهؼ بلى اإلاىاَم (الىخضاث املخلُت/الترابُت).

 .3الىفىر املحلي ...سهان جذليت الحهامت والخىميت املحليت:
ًجؼم الىثير مً الضاعؾين ٖلى الخضازل الىبير بين الخيامت والخىمُت والضوع الظي جلٗبه الؿلُت املخلُت في جدلُم
جىمُت مدلُت وإعؾاء خيامت جغابُت .وكض عهؼ اإلافهىم الجضًض للخيامت باٖخباعها ؤؾلىب مماعؾت الؿلُت في جضبير اإلاىاعص
ُ
الاكخهاصًت والاحخماُٖت للبالص مً ؤحل الخىمُت ٖلى اإلالاعبت الدكاعهُت وألُت حضًضة جغهؼ ٖلى الخضبير اإلاكترن للكإن
()1

املخلي ،الظي ًلىم ٖلى مكاعهت الجماهير ( )...في نىاٖت اللغاع واجساطه.

وإلاا وان جدلُم الخىمُت ٖلى اإلاؿخىي املخلي ؤهثر مً يغوعة ،وواهذ مفاهُم مثل الضًملغاَُت والخيامت والخغٍت
ؤهثر ؤهمُت في ؤؾلىب ؤلاصاعة اإلاٗانغة املخفؼة إلاكاعهت اإلاىاَىين في اللغاع الخىمىي .وخُث ؤهه مً غير اإلامىً فهل
صعاؾت الخيامت والخىمُت ًٖ صعاؾت الؿلُت املخلُت ؤو الىفىط الؿُاس ي املخلي  le pouvoir localباٖخباعه مً ؤهم
الغهاهاث التي جخمدىع خىلها حضلُت الخيامت والخىمُت(،)2وان يغوعٍا اؾخٗغاى حهىص الضوٌ مدل الضعاؾت في جبىيها
الىٓام الالمغهؼي هسُىة يغوعٍت مهمت في بَاع ؾٗيها هدى بعؾاء خىهمت مدلُت حٗىـ مكاعهت في مماعؾت الؿلُت بين
مجمىٖت مخىىٖت مً الجهاث الفاٖلت وجمىين الؿيان املخلُين مً بصاعة قاونهم املخلُت.
 .1.3الذوى املغاسبيت...هحى حىلمت المشلضيت:
م٘ ما قهضجه الضوٌ اإلاغاعبُت مدل الضعاؾت مً اخخجاحاث قٗبُت مىظ  ،2011حٗالذ صٖىاث جُىٍغ الىٓام
الالمغهؼي الظي ٌؿدىض ٖلى الكغُٖت ؤلاصاعٍت والٗلالهُت واللاهىهُت ،مً زالٌ جبجي مىٓىع حضًض وملاعبت مغاًغة جخىخى
() 3

البٗض الخضبيري وحؿعى لترؾُش مفهىم "بصاعة اللغب" ،ومىهجُت "اإلالاعبت الدكاعهُت".

وكض قيلذ الالمغهؼٍت بغٌ الىٓغ ًٖ حؿمُاث ؤؾالُب جُبُلها ٖلى ؤعى الىاك٘ (الالمغهؼٍت الجهىٍت/الترابُت في
اإلاغغب ،الالمغهؼٍت ؤلاكلُمُت في الجؼاثغ وجىوـ) ،جدىال هىُٖا في ؤهماٍ الخيامت املخلُت التي جفترى الاهخلاٌ مً الخضبير
الخللاجي الظي ًخم بمالئه مً فىق بلى جضبير حكاعوي مبجي ٖلى ؾُاؾت اللغب؛ وواهذ الؿـلُت املخلُـت والالمغهؼٍت الخـل
لخدلُـم الىللـت الخـي ًيخٓغهـا اإلاىاَـً ٖلـى مؿـخىي خُاجـه الُىمُـت وخاحُاجـه ألاؾاؾُت وجدلُـم الخىمُـت الخـي ًُمـذ بليها،
وهى ما ًمىً جدلُله بخٗؼٍؼ اللضعاث الخىفُظًت والخضبيرًت للىخضاث املخلُت.

ً
وم٘ ؤن الضفإ ًٖ الالمغهؼٍت فيالضوٌ اإلاغاعبُتٌٗ ىص لثماهُيُاث اللغن الٗكغًٍ ،بىنفها عافضا ليل مً
َ
الضًملغاَُت والخىمُت ،وإلاا ح ِٗ ُض به ٖلى نُٗض جمىين اإلاىاَم ومىدها الخمثُل الؿُاس ي وجِؿير كضعتها ٖلى وي٘
اؾتراجُجُاث اكخهاصًت زانت بها ،بال ؤن إلاُالب الخغٍت والىغامت والٗضالت الاحخماُٖت ومؼٍضا مً اإلاؿاواة بين الجهاث

  1بىحالٌ ٖمغ ويُف هللا ٖلُلت" ،بصماج اإلالاعبت الدكاعهُت لتركُت الخيامت املخلُت :صعاؾت في الخجغبخين الجؼاثغٍت واإلاغغبُت" ،مجلت الخىاع اإلاخىؾُي،
حامٗت ؾُضي بلٗباؽ ،الجؼاثغ ،املجلض  ،10الٗضص  ،02حىان  ،2019م . 207
ٖ  2بض الغجي الؿلماوي" ،حضلُت الخيامت والخىمُت :مؿاعاث الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت الجهىٍت باإلاغغب" ،مجلت ٖالم التربُت ،الضع البًُاء ،اإلاغغب ،الٗضص ،28
 ،2017م .314
ٖ  3مغ بً وخمان" ،جُىع الالمغهؼٍت باإلاغغب  / doc uploaded http " hazbane.asso-web.comجم الخهفذ بخاعٍش 2021/09/18

املجلض -09الٗضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

433

ISSN: 2352-9806
l

الالمركسية وإمكانات احلوكمة احمللية يف املنطقة املغاربية :حنو مسيد من الدميقراطية التشاركية والتنمية /ـــــــــــــــــــ
نفيسة زريك  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /السعيد برابح
بلى حاهب الخمثُل الؿُاس ي والخىمُت في اإلاىاَم اإلاهمكت التي عفٗتها الاهخفاياث الٗغبُت مىظ  ،2011صوع هبير في الضف٘
()1

باججاه جبجي ؤهماٍ للدؿُير جمىذ الؿلُاث املخلُت مؼٍضا مً الهالخُاث.

ووان مُلب حغُير جىػَ٘ الؿلُت الؿُاؾُت والاكخهاصًت في البالص بٗض ما قهضجه ؤؾالُب الخىم الخللُضًت مً
جفىً بٗض ٖام ً  2011برػ بكيل حلي في الخالت الخىوؿُت م٘ مؿاعٖت الؿلُاث في الجؼاثغ واإلاغغب إلاىاهبت ألاخضار
باجساط حملت ؤلانالخاث حؿضتها الىثير مً اللىاهين واإلاىاص الضؾخىعٍت صافٗا كىٍا إلٖاصة الىٓغ في مؿإلت جىػَ٘ الؿلُت
ً
()2
ٖلى ؤؾـ حضًضة ،وكض وان زُاع جبجي الضوٌ مدل الضعاؾت الالمغهؼٍت حؼءا مً هظا الخدىٌ.
وجخضح مؿاعي الجؼاثغ في ٖملُت الاهخلاٌ هدى خىهمت المغهؼٍت مً زالٌ مجمىٖت مً ؤلانالخاث الىاؾٗت
ٖىؿتها الخٗضًالث اللاهىهُت التي مؿذ الىالًت والبلضًت باٖخباعهما الىخضاث املخلُت ألاؾاؾُت في البالص ،تهضف في
مٗٓمها بلى جىؾُ٘ الاؾخلاللُت اإلاالُت والىحىص اللاهىوي اإلاؿخلل ،وجمىين اإلاىاَىين املخلُين مً اإلاكاعهت في جضبير
()3

قاونهم املخلُت.

ً
ُ
وَٗخبر البٌٗ ؤن الؼٍاصة اإلاُغصة لٗضص البلضًاث مىظ  2014في جىوـ (جلضع خالُا بـ  350بلضًت) هي ماقغ ٖلى

وحىص خغهت هدى الخىهمت الالمغهؼٍت وحكاعن الؿلُت بين الضولت اإلاغهؼٍت وبجى الخىم املخلي ،جدغهها باألؾاؽ الخاحت
ً
بلى الخهضي ألوحه الخفاوث ؤلاهماثُت بين اإلاىاَم الخًغٍت والغٍفُت .وكاٌ بإن هظه الٗملُت لها ؤًًا ُبٗض ؾُاس ي ،بط ؤنها
حكخمل ٖلى ٖملُاث جخدغي الضًملغاَُت الدكاعهُت.
ولم ًخسلف اإلاغغب هى آلازغ ًٖ الاججاه مىظ  ًٖ 2011مىاهبت الخُىعاث ،فلض ؤصزل حغُيراث كاهىهُت وصؾخىعٍت
لدصجُ٘ الضًملغاَُت املخلُت ويمان مؼٍض مً الخىم للؿلُاث املخلُت هجؼء مً ٖملُت بعؾاء الالمغهؼٍت في البالص .وألن
الىثير مً اإلاهخمين ًغي في ؤن صواعي اللجىء بلى اٖخماص المغهؼٍت مدلُت لِؿذ بصاعٍت زالهت ،وباٖخباع ؤن ؤغلب الضوٌ
الخضًثت لِؿذ بداحت بلى بصاعة فٗالت بإكل الخيالُف ًمىً ؤن ًدللها اٖخماص الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت ،ولىً بداحت ؤًًا بلى
خغٍت ؾُاؾُت جًمً للمجاٌ املخلي كىة وهفىط( ،)4اعجإث الضعاؾت الخُغق بلى ؤهم الٗىامل التي اٖخبرتها صٖامت الىفىط
الؿُاس ي املخلي.
 .2.3مبذأ الخذبيرالحشللىحذاث املحليت :هحى مقاسبت جذيذة لعالقت الذولت مع الجماعاث املحليت.
ٌٗخبر مبضؤ الخضبير/الدؿُير الخغ للىخضاث /الجماٖاث املخلُت ؤخض ؤكىي ملىماث الالمغهؼٍت ،وآلُت مهمت لخدلُم
الضًملغاَُت املخلُت وجغؾُش الخيامت الجُضة .وَٗىـ بكغاع هظا اإلابضؤ واخضا مً اإلااقغاث اإلاهمت التي اٖخمضتها الضوٌ
مدل الضعاؾت في ؾٗيها هدى وي٘ بَاع حضًض للٗالكت بين الضولت والىخضاث املخلُت .وكض اٖخمض هظا اإلابضؤ إلاا ًىفغه

  1اهخهاع الخغجي " ،الالمغهؼٍت :بدث ًٖ خلىٌ جىمىٍت للمىاَم اإلاهمكت في الٗالم الٗغبي" ،اإلاغح٘ الؿابم.
  2كاهىن البلضًت عكم  10-11اإلااعر في  20عحب ٖام  1432اإلاىافم ً 22ىهُى ؾىت ،2011
ٖ  3ىترة بً مغػوق وٖبض اإلاامً س ي خمضي" ،الاهخلاٌ بلى املخلُت في الجؼاثغ :صعاؾت في الخدضًاث وآلالُاث" ،مجلت الترار ،مسبر حم٘ صعاؾت وجدلُم
املخُىَاث ،حامٗت ػٍان ٖاقىع الجلفت ،الجؼاثغ  ،املجلض  ،08الٗضص  ،2018 ،01م .221
  4صخى خبالي وٖبض املجُض خبالي" ،الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماٖاث املخلُت :حصخُو الىاك٘ واؾدكغاف الخلىٌ" ،مجلت ابً زلضون لإلبضإ والخىمُت،
حامٗت ابً زلضون جُاعث ،الجؼاثغ ،املجلض  ،02الٗضص  ،2020 ،02م.37
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للهُئاث الالمغهؼٍت بمياهُت الخمخ٘ باؾخلاللُت جسىٌ لها مماعؾت الكاون املخلُت لخدلُم الخىمُت املخلُت ،وَؿمذ لها
بالخمخ٘ بدغٍت مدلُت مًمىهت صؾخىعٍا.
وكض هغؾذ صؾاجير مغخلت ما بٗض الاخخجاحاث التي ٖغفتها الضوٌ اإلاغاعبُت مىظ  2011هظا اإلابضؤ؛ فاٖترف صؾخىع
اإلاغغب لؿىت  2011مً زالٌ الفهل  136بمبضؤ الخضبير الخغ ،وبٗضها صزلذ جُبُلاث هظا اإلابضؤ بلى مجاٌ اإلاماعؾت
الفٗلُت بٗض وكغ اللىاهين الخىُٓمُت للجماٖاث الترابُت م٘ الكغوٕ في حكىُل مجالـ الجماٖاث الترابُت بٗض اهخساباث
 4ؾبخمبر  .2015وقهض الخىُٓم الالمغهؼي الخىوس ي مىظ بكغاع صؾخىع َ 2014فغة هىُٖت غير مؿبىكت ٖلى مؿخىي
1

الخإَير الضؾخىعي للجماٖاث املخلُت ) (،وطلً ٖىضما ؤنبذ الباب الؿاب٘ مً الضؾخىع اإلاٗىىن بالؿلُت املخلُت بضٌ
الجماٖاث واإلاخًمً  12فهال جمذ مً زاللها صؾترة مجمىٖت مً اإلاباصت اإلااؾؿت واإلاىغؾت لالمغهؼٍت كىٍت مً ؤهمها
مبضؤ الخضبير الخغ.

2

وعغم بغفاٌ اإلااؾـ الضؾخىعي الجؼاثغي ؤلاقاعة إلافهىم خغٍت حؿُير الجماٖاث املخلُت نغاختً ،غي ٖضص مً
املخخهين في اللاهىن الضؾخىعي ؤن الىثير مً مىاص الخٗضًل الضؾخىعي الجضًض لؿىت  2020الؾُما اإلاىاص  16و 17و18
و ،19جدمل بقاعة يمىُت لظلً زانت وؤنها حاءث مىغؾت إلابضؤ الالمغهؼٍت في ٖمل املجالـ اإلاىخسبت ،باٖخباعها فًاء
إلاكاعهت اإلاىاَىين في حؿُير الكاون الٗامت ،وججؿُضا إلافهىم الضًملغاَُت الدكاعهُت ٖلى مؿخىي الجماٖاث املخلُت
() 3

واٖخباعها َغفا فاٖال في جىمُتها الخانت.

ُ
وكض ؤهضث اإلااصة  " 18جلىم الٗالكاث بين الضولت والجماٖاث املخلُت ٖلى مباصت الالمغهؼٍت وٖضم الترهيز ) 4( ".واٖخبر

جُبُلها فغنت خلُلُت لؼٍاصة نالخُاث املجالـ املخلُت ،الؾُما في مجاٌ اإلاغاكبت واجساط اللغاع والبدث ًٖ مىاعص
الخمىٍل .وجىُىي ؤخض اإلاٗاوي ألاؾاؾُت إلابضؤ الخضبير الخغ بلى حاهب جمخ٘ الجماٖاث املخلُت باؾخلاللُتها وبدغٍت
الخهغف والخضزل إلقبإ الخاحاث الٗامت املخلُت ،في بلغاء مفهىم الىناًت ٖلى الجماٖاث املخلُت/الترابُت الظي ٌؿمذ
إلاماعؾها مً الخضزل في مكغوُٖت وحضوي كغاع الجماٖت املخلُت ٖلى الؿىاء ،والاؾخٗايت ٖىه بمفهىم الغكابت ؤلاصاعٍت
بما هي ؾلُت مغاكبت اإلاكغوُٖت فلِ.

  1مهُفى ٖبضي ،اإلاغح٘ الؿابم ،م م .3635
  2اهٓغ للفهل  131الى الفهل  142مً الباب الؿاب٘ مً صؾخىع الجمهىعٍت الخىوؿُت لؿىت .2014
  3ووالت ألاهباء الجؼاثغٍت" ،مغاحٗت كاهىوي البلضًت والىالًت :جغؾُش ؤخيام حضًضة لخإَير الخىهمت وحؿُير ؤلاصاعة ؤلاكلُمُت والجباًت املخلُت"" ،وكغ
بخاعٍشٖ ،2021/02/04 :لى عابِ الىوالت ،https://www.aps.dz/ar/algerie/93273-2020-10-07-14-51-20 :جم الخهفذ بخاعٍش.2021/09/14 :
  4ووالت ألاهباء الجؼاثغٍت" ،مكغوٕ حٗضًل الضؾخىع :البلضًت َغف فاٖل في الخىمُت املخلُت " ،وكغ بخاعٍشٖ ،2020/10/07 :لى عابِ الىوالت:
 ،https://www.aps.dz/ar/algerie/93273-2020-10-07-14-51-20جم الخهفذ بخاعٍش.2021/09/14 :
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 .3.3لاظخقالليت املاليت ...قىة الىفىر املحلي:
ٌكيل اإلاىعص اإلاالي املخلي بٗضا ؤؾاؾُا مً ؤبٗاص اؾخلاللُت املجاٌ املخلي/الترابي ،وجدخل مالُت الجماٖاث
املخلُت/الترابُت مياهت مهمت ومدىعٍت في الخىُٓم الالمغهؼي باٖخباعها الىؾُلت ألاؾاؾُت لخىفُظ الؿُاؾاث الاكخهاصًت
()1

والاحخماُٖت والثلافُت.

ّ
حباثُت ومالُت اإلاخإجُت هي
وجغجبِ كىة الىفىط املخلي بمضي جىفغ الىخضاث املخلُت /الترابُت/البلضًاث ٖلى مىاعص
ّ
والاؾدثماعٍت في هظه الىخضاث .وؤهثر مً طلً ٌكيل الخىغَـ
ألازغي مً اػصهاع اإلاىار الاكخهاصي والخغهُت اإلاالُت
الضؾخىعي لالؾخلاللُت اإلاالُت للىخضاث املخلُت زُىة ال غجى ٖنها في جىغَـ الصخهُت اإلاٗىىٍت للىخضاث الالمغهؼٍت،
ويغوعة وخخمُت ختى ًدؿجى لها اإلاماعؾت الفٗلُت الزخهاناتها ،وألاهم ٖىهغا ؤؾاؾُا لخدلُم مبضؤ الخضبير الخغ
ً
صٖامت الىفىط املخلي .وكض وان الضؾخىع الخىوس ي ؤهثر حغؤة وويىخا ٖلى مؿخىي الخإَير الضؾخىعي لالؾخلاللُت اإلاالُت
للجماٖاث املخلُت باإلالاعهت م٘ الضؾخىعًٍ اإلاغغبي والجؼاثغي ،وزُى زُىاث مهمت في جىغَـ هظه الاؾخلاللُت بمىذ هظه
الىخضاث خغٍت الخهغف في مىاعصها اإلاالُت في بَاع مباصت وكىاٖض الخيامت الجُضة م٘ زًىٕ جضبيرها لغكابت اللًاء
اإلاالي.

()2

وفي اإلالابل هو الضؾخىع اإلاغغبي في الفهل ٖ 141لى يغوعة جىفغ الجهاث والجماٖاث الترابُت ٖلى مىاعص مالُت
طاجُت وؤزغي مدىلت لها مً َغف الضولت .ولًمان خغٍت اؾخلاللها اإلاالي ومماعؾتها الزخهاناتها ،هو ٖلى يغوعة
3

اكتران الازخهاناث اإلاىلىلت مً الضولت بلى الجماٖاث الترابُت بخدىٍل اإلاىاعص اليافُت إلاماعؾت هظا الازخهام ) (.وفي
خين لم ًىو الضؾخىع الجؼاثغي ٖلى الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماٖاث املخلُت نغاخت ،واهخفذ مىاصه ال ؾُما اإلااصة  16مً
الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016واإلااصة  17مً الخٗضًل الضؾخىعي لؿىت  2020بخٗغٍف الجماٖاث ؤلاكلُمُت للضولت.

()4

5

ؤخاٌ اإلاكغٕ لللىاهين الخىُٓمُت اإلاخٗللت بالجماٖاث املخلُت الخإهُض ٖلى الاؾخلاللُت اإلاالُت لهظه الجماٖاث ) (.وعغم ما
جلخًُه الالمغهؼٍت مً جمخ٘ الىخضاث املخلُت بلضع واف مً الاؾخلاللُت اإلاالُت ،التي حؿمذ لها بغؾم ؤهضافها وجىفير
  1ؾىاء خمغ الغاؽ" ،الخضبير اإلاالي الترابي بين بهغاهاث الىاك٘ ومخُلباث الخيامت" ،ؤَغوخت صهخىعاه في اللاهىن الٗام والٗلىم الؿُاؾُت ،الغباٍ:
حامٗت دمحم الخامـ ،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت ،2017/2016 ،م.01
  2اهٓغ للفهىٌ عكم  293 ،200 :و ،356مً اللاهىن ألاؾاس ي ٖضص  29لؿىت  2018ماعر في  9ماي ً 2018خٗلم بمجلت الجماٖاث املخلُت ،الغاثض
الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ،الٗضص  ، 39بخاعٍش .2018/05/15
و
  3مهُفى ٖبضلي ،اإلاغح٘ الؿابلً ،م.م .40 -39وللخفهُل اهثر اهٓغ لضؾخىع اإلاملىت اإلاغغبُت لؿىت  2011وبسانت اإلااصة  141مىه
مًامين اللىاهين الخىُٓمُت الاجُت:
 ْهير قغٍف عكم  1.15.83ناصع في ً 7ىلُى  ،2015بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم  111.14اإلاخٗلم بالجهاث ال ؾُما اإلااصة . 4 -3 ْهير قغٍف عكم  1.15.84ناصع فيً 7ىلُى  ،2015بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم  112.14اإلاخٗلم بالٗماالث والاكالُم ال ؾُما . 4 – 3 -2 ْهير قغٍف عكم 1.15.85ناصع فيً 7ىلُى ،2015بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم 113.14اإلاخٗلم بالجماٖاث ال ؾُما اإلاىاص . 4 – 3 – 2ؤلاكلُمُت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
اللاٖضًت .اما اإلااصة  17مً
البلضًت هي الجماٖت
البلضًت والىالًت.
للضولت هي
  4جىو اإلااصة  16مً الضؾخىع الجؼاثغي ٖ 2016لى ان :الجماٖاث
ؤلاكلُمُت ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
للضولت هي البلضًت والىالًت .البلضًت هي الجماٖت اللاٖضًت .بغغى جدلُم جىاػن اكخهاصي
الضؾخىع الجؼاثغي  2020جىو ٖلى ان :الجماٖاث
واحخماعي للبلضًاث مدضوصة الخىمُت  ،وجىفل افًل باخخُاحاث ؾيانها ً ،مىً ان ًسو اللاهىن بٌٗ البلضًاث  ،الاكل جىمُت  ،بخضابير زانت.
  5ؤهٓغ اللاهىن عكم  1011اإلااعر في  22حىان  2011اإلاخٗلم بالبلضًت (اإلاىاص  ،)169 ،02 ،01الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،37اإلااعزت في .2011/07/03
واللاهىن عكم  0712اإلااعر في  21فُفغي  2012اإلاخٗلم بالىالًت (اإلاىاص  ،)152 ،03 ،01الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،12اإلااعر في .2012/02/29
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الىؾاثل الالػمت لخدلُلها ،جبلى مؿإلت الخمىٍل الظاحي للبلضًاث مً ؤهبر الخدضًاث والغهاهاث التي جىاحهها ،في ْل
اللُىص التي جفغيها الضولت ،وٍبلى هلو اإلاىعص اإلاالي املخلي كاثما ،وَكيل ٖاثلا خلُلُا ؤمام الىخضاث املخلُت.

()1

خاجمت:
ٌٗىـ جبجي ؾُاؾت الالمغهؼٍت في الضوٌ اإلاغاعبُت عغبت هظه الضوٌ في مىاهبت الخُىعاث الؿُاؾُت والاكخهاصًت
وؤلاصاعٍت ،بلى حاهب بفغاػاث الٗىإلات وامخضاصاتها ٖلى اإلاؿخىي املخلي ،باإليافت وطلً ألاهم الخغير في الٗضًض مً اإلافاهُم
بما فيها مفهىم الخىمُت املخلُت اللاثم ٖلى اٖخماص الىٓام الالمغهؼي ؤلاصاعي.
جُلب ألامغ بطن البدث ًٖ ؤؾلىب حضًض في الدؿُير ًإزظ بٗين الاٖخباع جضبير الكإن املخلي بدُث ًخم بقغان
اإلاىاَىين في جضبير قاونهم املخلُت وفم ملاعبت حكاعهُت جدلم خىهمت وجىمُت مدلُت في الىكذ هفؿه .فياهذ
الالمغهؼٍت وحهت الضوٌ اإلاغاعبُت مدل الضعاؾت ،وههجا صًملغاَُا ًدُذ لىُاهاث مدلُت جضبير قاونها الخانت بىاؾُت
مجالـ مىخسبت ،ويغوعة ؾُاؾُت لبىاء ؤو اؾخىماٌ بىاء الضًملغاَُت الدكاعهُت والخىمُت املخلُت.
وعغم ؤن جاعٍش الضوٌ اإلاغاعبُت م٘ الالمغهؼٍت َىٍل وٍمخض في بًٗها بلى مغخلت ما بٗض الاؾخلالٌ ،بال ؤن لألخضار
التي قهضتها اإلاىُلت الٗغبُت ٖمىما في ؤٖلاب ما ُٖغف بالغبُ٘ الٗغبي مىظ صوع مهما للضف٘ بها بلى جبجي الالمغهؼٍت
وةؾتراجُجُت لإلصاعة والدؿُير وما ًترجب ٖنها مً مىذ اؾخلاللُت ؤهبر للىخضاث املخلُت ،وإقغان ؤهبر للمىاَىين املخلُين
في جضبير الكإن املخلي في بَاع بعؾاء خىهمت مدلُت صًملغاَُت.
وٖلى ؤهمُت ؤلاحغاءاث التي اجسظتها الضوٌ مدل الضعاؾت في ؾبُل بعؾاء الالمغهؼٍت وخىهمتهاً ،بلى واك٘ الخجغبت
ًاهض وحىص ازخالالث هثيرة حٗاهيها البلضًاث /الجماٖاث والىخضاث املخلُت ،زانت ما حٗلم منها بًمان ججؿُض مبضؤ
الخضبير الخغ ٖلى ؤعى الىاك٘ ويمان اؾخلاللُت هظه الىخضاث مالُا.
ّ
ّ
وماؾس ي ومالي خلُلي
مكغوٕ ؾُاس ي
هٓام المغهؼ ّي قضًض الخٗلُض في جدلُله وٍخُلب نُاغت
وألن مؿاع بعؾاء ٍ
ٍ
مؼٍض مً اإلاؿاواة في الخىمُت واإلاكاعهت الؿُاؾُت ،فةن جدلُم طلً ًخُلب ؤًًا:
هاح٘ ًلىص بلى ِ
 وجىد إسادة ظياظيت معخذامت :حٗمل ٖلى جدلُم بنالح قامل ٌؿخٗغى هُفُت ٖمل ماؾؿاث الضولت في
حمُ٘ املجاالث .ال مجغص بوكاء مجالـ مدلُت مىخسبت ومىدها وْاثف حضًضة ،فهي جخُلب بٖاصة الىٓغ في ُم َ
جمل الىٓام
اإلااؾؿاحي للضولت ،م٘ حٗضًل صوع هظه ألازيرة في صٖم الؿلُت املخلُت لخٗؼٍؼ الخىمُت بدُث ًيىن للىخضة املخلُت ؾلُت
وهفىط ؾُاس ي وخغٍاث بصاعٍت ؤهبر ،جمىنها مً جدلُم الخىمُت.
 إدساك العلطت املشلضيت للهذف من لاججاه هحى جنشيغ الالمشلضيت مآليت لخذبير الشؤن املحلي وجحقيق الخىميت
والذيمقشاطيت املحليخين .وهزا ألامشيعخلضم بالضشوسة)2(:

  1اهخهاع الخغٍجي" ،الالمغهؼٍت :بدث ًٖ خلىٌ خلىٌ جىمىٍت للمىاَم اإلاهمكت في الٗالم الٗغبي" ،ماؾؿت ًاؾمين للبدث والخىانل ،وكغ بخاعٍش:
ٖ ،2020/02/05لى الغابِ ؤلالىتروويhttp://www.jasminefoundation.org/ar/?p=4952 :
  2ؾلؿبُل الللُبي" ،الالمغهؼٍت في الضؾخىع الخىوس ي لؿىت  :2014الىٖىص والخضوص" ،وكغ بخاعٍشٖ ،2015/08/11 :لى اإلافىغة اللاهىهُت ،اإلاىك٘
ؤلالىتروويhttpwwwlegalagendacom :
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 بصعان ؤن الالمغهؼٍت لِؿذ قإها كاهىهُا نغفا؛ فهي جخجاوػ بىثير مجغص وىنها جىُٓما بصاعٍا بإصواث كاهىهُت ،بل
هي جىُٓم ًلىم ٖلى جىفير ْغوف وٖىانغ صًىامُت جىمىٍت؛
 بصعان ؤن هجاح مكغوٕ الالمغهؼٍت ؾِخىحب اؾدبُان اإلاىاَىين اإلاٗىُين به لهظا اإلاكغوٕ ،مً زالٌ الاؾخمإ بلى
اهخٓاعاتهم ،والىكىف ٖلى آمالهم وما ًيخٓغوهه مً ججؿُضه ٖلى ؤعى الىاك٘.
 حغُير ملاعبت الضولت للجماٖاث املخلُت وىخضاث جغابُت بصاعٍت ،بلى حماٖاث اكخهاصًت جىافؿُت ،جلىم بخيكُِ
الضوعة الاكخهاصًت املخلُت ،ووإخض الكغواء الغثِؿُين للضولت ،في اإلاباصعاث الىبري وإوٗاف الاؾدثماعاث وخل اإلاكاول
الاحخماُٖت.
 جنشيغ مششوع الالمشلضيت على أسض الى اقع في هزه الذوى ظينىن ممنىا بالعمل على مجمىعت مخالصمت من
القىاهين الضشوسيت إلهفاطه وجدلُم هخاثجه وملانضه اإلاخمثلت في الخىمُت والضًملغاَُت املخلُخين وؤهمهما :كاهىن
الاهخساباث املخلُت وكاهىن الجباًت املخلُت.

قائمت املشاجع:
 .1النخب:
ٖ بض الغفاع عقاص اللهبي ،مىاهج البدث في ٖلم الؿُاؾت :الىخاب ألاوٌ الخدلُل الؿُاس ي ومىاهج البدث ،اللاهغة :مىخبت
آلاصاب.2004 ،
 هبُه دمحم ،الجهىٍت اإلاخلضمت بين الالمغهؼٍت والالجمغهؼ :الجاهب اللاهىوي واملخاؾبي ،1.ٍ،الغباٍcross media ،.2019 communication

 .2املقاالث:
 صخى خبالي وٖبض املجُض خبالي " ،الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماٖاث املخلُت :حصخُو الىاك٘ واؾدكغاف الخلىٌ" ،مجلت ابًزلضون لإلبضإ والخىمُت ،حامٗت ابً زلضون جُاعث ،الجؼاثغ ،املجلض  ،02الٗضص  .2020 ،02م م  48 -36
 مهُفى ٖبضي "،الخماًت الدكغَُٗت إلابضؤ الخضبير الخغ للجماٖاث الترابُت مً جضزالث الؿلُت اإلاغهؼٍت ؤهمىطحا ً "اإلاغغبوجىوـ" ،مجلت الضعاؾاث والبدىر اللاهىهُت ،مسبر الضعاؾاث والبدىر في اللاهىن والاؾغة والخىمُت الاصاعٍت ،حامٗت اإلاؿُلت،
الجؼاثغ ،املجلض  ،05الٗضص  ،02حىان  .2020م م .5331
 دمحم ؾىىس ي" ،الضًملغاَُت الدكاعهُت وواك٘ الخىهمت املخلُت في الجؼاثغ" ،مجلت الضعاؾاث الافغٍلُت وخىى الىُل ،بغلين:اإلاغهؼ الضًملغاَي الٗغبي ،املجلض  ،01الٗضص  ،01ماعؽ  ،2018م (.267م م .)289 -267
 فاجذ خاجي " ،الجهىٍت في الجؼاثغ :الىاك٘ وآلافاق" ،مجلت الٗلىم الاحخماُٖت ،حامٗت دمحم إلاين صباغين ؾُُف  ،2الجؼاثغ،املجلض  ،15الٗضص  .26م م 129126
 ٖبض اللاصع لخىٌ وحهاص قغٍيي " ،مؿاع الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت في الجؼاثغ" ،مجلت آفاق للٗلىم ،حامٗت ػٍان ٖاقىع الجلفت،الجؼاثغ ،الٗضص ( ،01م م .)299286
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 فغٍض ابغاصقت" ،كغاءة جدلُلُت ملاعهت في الخٗضًل الضؾخىعي الجؼاثغي لـ 06 :ماعؽ  :2016بنالح واكعي ؤم ّجىُف اؾتراجُجي
م٘ الخغيراث الضولُت اإلاٗانغة" ،مجلت حُل الضعاؾاث اإلالاعهت َغابلـ ،لبىان ،الٗضص  ، 8صٌؿمبر ( ،2018م م .)54 -31
 ٖىترة بً مغػوق وٖبض اإلاامً س ي خمضي "،الاهخلاٌ بلى املخلُت في الجؼاثغ :صعاؾت في الخدضًاث وآلالُاث" ،مجلت الترار ،مسبرحم٘ صعاؾت وجدلُم املخُىَاث ،حامٗت ػٍان ٖاقىع الجلفت ،الجؼاثغ ،املجلض  ،08الٗضص  .2018 ،01م م .230 -213
 ٖبض الغجي الؿلماوي" ،حضلُت الخيامت والخىمُت :مؿاعاث الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت الجهىٍت باإلاغغب" ،مجلت ٖالم التربُت ،الضاعالبًُاء ،اإلاغغب ،الٗضص ( ،2017 ،28م م .)328313
 ٖبض الىغٍم غغٍب" ،حضلُت الخيامت والخىمُت مؿاعاث الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت الجهىٍت باإلاغغب" ،مجلت ٖالم التربُت ،الضاع البًُاء،اإلاغغب ،الٗضص ( .2017 ،28م م .)313328
 ٖبض الىىع هاجي "،صوع ؤلاصاعة املخلُت في جلضًم الخضماث الٗامت  :ججغبت البلضًاث الجؼاثغٍت" ،مجلت صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن،ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت بجامٗت كانضي مغباح ،وعكلت ،الجؼاثغ ،الٗضص ( 01ماي .)2009
 ٖمغ بىحالٌ وٖلُلت يُف هللا" ،بصماج اإلالاعبت الدكاعهُت لتركُت الخيامت املخلُت :صعاؾت في الخجغبخين الجؼاثغٍت واإلاغغبُت"،مجلت الخىاع اإلاخىؾُي ،حامٗت ؾُضي بلٗباؽ ،الجؼاثغ ،املجلض  ،10الٗضص  ،02حىان  (.207 ،2019م م )225- 205

 .3الذظاجيروالقىاهين:
 الجمهىعٍت الخىوؿُت ،صؾخىع .2011 الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت ،صؾخىع .2016 الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت ،صؾخىع.2020 اإلاملىت اإلاغغبُت ،صؾخىع .2011 الجمهىعٍت الخىوؿُت ،اللاهىن ألاؾاس ي ٖضص  29لؿىت  2018ماعر في  9ماي ً 2018خٗلم بمجلت الجماٖاث املخلُت ،الغاثضالغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ،الٗضص  ، 39بخاعٍش .2018/05/15
 الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت ،اللاهىن عكم  1011اإلااعر في  22حىان  2011اإلاخٗلم بالبلضًت ،الجغٍضةالغؾمُت ،الٗضص  ،37اإلااعزت في .2011/07/03
 الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت ،اللاهىن عكم  0712اإلااعر في  21فُفغي  2012اإلاخٗلم بالىالًت ،الجغٍضةالغؾمُت ،الٗضص  ،12اإلااعر في .2012/02/29
 اإلاملىت اإلاغغبُتْ ،هير قغٍف عكم  1.15.83ناصع في ً 7ىلُى  ،2015بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم  111.14اإلاخٗلم بالجهاث. اإلاملىت اإلاغغبُتْ ،هير قغٍف عكم  1.15.84ناصع فيً 7ىلُى  ،2015بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم  112.14اإلاخٗلم بالٗماالثوالاكالُم.
 اإلاملىت اإلاغغبُتْ ،هير قغٍف عكم 1.15.85ناصع فيً 7ىلُى ،2015بدىفُظ اللاهىن الخىُٓمي عكم 113.14اإلاخٗلم بالجماٖاث. اإلاملىت اإلاغغبُت ،ألاماهت الٗامت للخيىمتْ :هير قغٍف عكم  ،1.11.91ناصع في  27قٗبان  1432اإلاىافم لـً 29 :ىلُى 2011بدىفُظ هو الضؾخىع ،اإلاغغب :ؾلؿلت الىزاثم اللاهىهُت.2011 ،
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 اإلاملىت اإلاغغبُتْ ،هير قغٍف عكم 1.02.297ناصع في  25مً عحب  1423اإلاىافم لـ 3 :ؤهخىبغ  ،2002بدىفُظ اللاهىن عكم -00 78اإلاخٗلم باإلاُثاق الجماعي .اإلاغغب :ميكىعاث مغهؼ الاجهاٌ واليكغ.2009 ،

 .4امللخقياث:
 حامٗت كؿىُُىت ،ؤقغاٌ اإلالخلى الىَجي الىَجي خىٌ  ":ؤؾالُب حؿُير الجماٖاث املخلُت".2018/04/28 ، لُفي َغقىهت" ،الخجغبت الخىوؿُت في بعؾاء الالمغهؼٍت مىظ ٖام  ،"2014مباصعة ؤلانالح الٗغبي ،وعكت بدثُتً 31 ،ىلُى .2019- Najat Zarrouk  L’Autonomie Financière des Collectivités Territoriales au Maroc: entre Acquis et Défis de la
Libre Administration  IASIA-LAGPA , CONFERENCE 2018 , Pérou, Lima, 23-26 Juin 2018, «Mondialisation,
»Territoires, Intégration

 .5سظائل جامعيت :
 ؾىاء خمغ الغاؽ" ،الخضبير اإلاالي الترابي بين بهغاهاث الىاك٘ ومخُلباث الخيامت" ،ؤَغوخت صهخىعاه في اللاهىن الٗام والٗلىمالؿُاؾُت ،الغباٍ :حامٗت دمحم الخامـ ،ولُت الٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت.2017/2016 ،

 .6املىاقع لالنتروهيت:
 ووالت ألاهباء الجؼاثغٍت" ،مغاحٗت كاهىوي البلضًت والىالًت :جغؾُش ؤخيام حضًضة لخإَير الخىهمت وحؿُير ؤلاصاعة ؤلاكلُمُتوالجباًت املخلُت" ،وكغ بخاعٍشٖ ،2021/02/04 :لى عابِ الىوالتhttps://www.aps.dz/ar/algerie/93273-2020-10-07-14- :
 ،51-20جم الخهفذ بخاعٍش.2021/09/14 :
 اهخهاع الخغٍجي" ،الالمغهؼٍت :بدث ًٖ خلىٌ جىمىٍت للمىاَم اإلاهمكت في الٗالم الٗغبي" ،ماؾؿت ًاؾمؿً للبدثوالخىانل ،وكغ بخاعٍشٖ ،2020/02/05:لى الغابِ ؤلالىتروويhttp://www.jasminefoundation.org/ar/?p=4952 :
 ؾلؿبُل الللُبي" ،الالمغهؼٍت في الضؾخىع الخىوس ي لؿىت  :2014الىٖىص والخضوص" ،وكغ بخاعٍشٖ ،2015/08/11 :لى اإلافىغةاللاهىهُت ،اإلاىك٘ ؤلالىتروويhttpwwwlegalagendacom :
 ووالت ألاهباء الجؼاثغٍت" ،مكغوٕ حٗضًل الضؾخىع :البلضًت َغف فاٖل في الخىمُت املخلُت " ،وكغ بخاعٍشٖ ،2020/10/07 :لىعابِ الىوالت ،https://www.aps.dz/ar/algerie/93273-2020-10-07-14-51-20 :جم الخهفذ بخاعٍش.2021/09/14 :
 اإلاملىت اإلاغغبُتً 29 ،ىلُىػ  :2011هدى مغخلت حضًضة مً جُىع الالمغهؼٍت والجهىٍت اإلاخلضمت ببالصها ،البىابت الىَىُتللجماٖاث الترابُت :الالمغهؼٍت والخيامتٖ ،لى اإلاىك٘ ؤلالىتروويhttp://www.pncl.gov.ma/decentralisation/Pages/.aspx :

 ووالت الاهباء الجؼاثغٍت" ،مكغوٕ كاهىن الجماٖاث الاكلُمُت ًىلي صوعا "عٍاصًا" للمهام اإلاغجبُت بالخىمُت املخلُت" ،وكغ بخاعٍش:29ماعؽ ٖ ، 2018لى الغابِ الالىتروويhttps://www.aps.dz/ar/algerie/54923-2018-03-29-14-41-10 :
 جلغٍغ ماجمغ" ،هدى المغهؼٍت الخىهمت :ججاعب بكلُمُت مً ؤحل بىاء همىطج لؿىعٍا ،جلغٍغ خىٌ خللت صعاؾُت ،وكغ بخاعٍش ، ،2019/04/04مباصعة ؤلانالح الٗغبيٖ ،لى اإلاىك٘ ؤلالىتروويhttps://www.arab-reform.net/wp-:
content/uploads/pdf/Arab_Reform_Initiative_ar_6096.pdf?ver=46da3f90bed9a1634d782bfe9bffa3ae
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دورمىظمت ألامم املتحذة في ججسُذ ألاسرة الالهمطُت
The role of the United Nations in embodying the atypical family
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ملخص:
ال ًؼاٌ مفهىم ألاؾغة في ٚجى ًٖ جدضًض ماهُخه ،مىظ ؤن حؿض جه ؤوٌ ؤؾغة بكغٍت كامذ ٖلى ٖالكت فُغٍت بحن
عحل وامغؤة بغباٍ الؼواج ،والظي لم ٌٗض مً الثىابذ اإلاؿلم بها ،فالخدىالث التي مؿذ املجخمٗاث ،وان لها ألازغ اإلاباقغ
ٖلى فغى حٛحراث مجخمُٗت في وْاثف ألاؾغة ومؿاولُاتها ،وؤقيالها ،في ْل ما قهضجه املجخمٗاث اللُبرالُت ،لُللي
بٓالله ٖلى مجخمٗاجىا الٗغبُت وؤلاؾالمُت.
وجدذ بنغاع الىٓم الٛغبُت ،وٖلى عؤؾهم مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،الخدىٍغ في ؤنل ألاؾغة وقيلها الفُغي ،مً
زالٌ الاٖتراف بإؾغ حضًضة ولُضة ٖالكاث ٚحر قغُٖت ،وفغى وحىص ؤهماٍ مً زالٌ مفاهُم مؿخدضزت؛ واؾغة
"الىالض الىاخض" ،وؤؾغة ألام الٗؼباء ،و"ألام اإلاُٗلت" ،وػواج "اإلاثلُحن" ،فٛضث اهبر صاٖم لىحىص ألاؾغ (الالهمُُت)،
فخجاوػ املجخم٘ الضولي ،اإلاُالبت بدلىق ألاؾغة بلى الضفإ ًٖ ؤقياٌ حضًضة جخٗاعى في مفهىمها م٘ وحىص ألاؾغة في ّ
خض
طاجه ،وإحباع الضوٌ الٗغبُت وؤلاؾالمُت ٖلى جىُٓم ؤخيام كاهىهُت لها يمً كاهىنها الضازلي؛ وفاء اللتزاماتها الضولُت
بمهاصكتها ٖلى اإلاٗاهضاث والاجفاكُاث الضولُت طاث الهلت.
الكلماث املفتاحُت :مىٓمت ألامم اإلاخدضة؛ الاجفاكُاث الضولُت؛ ألاؾغة الالهمُُت؛ الخٛحراث الاحخماُٖت؛ الضوٌ
ؤلاؾالمُت.
Abstract:
The family concept is embodied through the first family that was established through
marriage which is no longer a recognized norm. Many economic and political transformations
changed this concept. Societal transformations have imposed changes in the family’s forms.
This was a result of what liberal societies witnessed, which cast a shadow over Arab and
Islamic societies.
Moreover, Western regime sled by the United Nations modified the family concept which
led to recognizing new forms of families such as those born of an illegitimate relationship.
”This imposed “single parent family”, “single mother family”, the single breadwinner, “gay
marriage, and may more family forms. The international community defends these new forms,
which are incompatible with their original concept forcing the Arab and Islamic countries to
organize legal provisions within their internal law. In fulfillment of their international
obligations, they were obliged to ratify relevant international treaties and agreements.
;Keywords: United Nations Organization; International agreements; atypical family
societal changes; Islamic countries.
ُ
ُ
 اإلا ِالف اإلاغ ِاؾل.
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مقذمت:
قهضث الٗلىص ألازحرة مً اللغن الٗكغًٍ جهاٖض هُمىت ملهىصة وٚحر مؿبىكت للفىغ الٛغبي اللُبرالي ،ممخُُا
الٗىإلات وىؾُلت ًجخاح بها ،بيل ؾفىع ،الدهىنُاث الحًاعٍت للكٗىب التي جسالفه في اإلاٗخلض واللُم ،مىتهيا مىٓىمت
كُمها اإلالضؾت خؿب مغحُٗاتها الخاعٍسُت والضًيُت ،ومخسظا هُئاث صولُت ٖاإلاُت الخىاحض ؤصاة ،اؾخمغث في الخٛلٛل في
خلم ؤلاوؿاهُت بخدلُم الؿلم وألامً في الٗالم ،وهفالت خلىكها وخغٍاتها ،بنها هُئت ألامم اإلاخدضة ،التي ما فخئذ حٗؼػ
الىمِ الٛغبي للحُاة ،ومداعبت ول ما مً قاهه ؤن ٌكيل ؤصواعا "همُُت" لألؾغة" ،مً زالٌ بنضاع اجفاكُاث صولُت
ومىازُم جخٗلم بدلىق اإلاغؤة والُفلٖ ،لى اٖخباع اهه بمجغص ؤن جهبذ الضولت َغفا في الاجفاكُت ،فهي جضزل خحز الىفاط
يمً هٓامها اللاهىوي ،وحؿغي فٗالُتها ٖلى املداَبحن باللاٖضة اللاهىهُت ،فال مىام مً ؤلازالٌ بالتزاماتها الضولُت ،ؤو
ختى ببضاء جدفٓاتها ججاه بىىصها املدالفت إلاغحُٗاتها الضًيُت والثلافُت.
وجدذ بنغاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،الاٖتراف بإؾغ حضًضة ولُضة ٖالكاث ٚحر قغُٖت ،بل ومسالفت للفُغة
الؿلُمت ،وهفالت خلىق لها ،باالؾخجضاء جاعة ،وباالؾخلىاء جاعة ؤزغي ،فٛضث اهبر صاٖم لىحىص ألاؾغ (الالهمُُت)،
ومً زالٌ مىهج جدلُليٌٗ ،غى هظا البدث صعاؾت حملت مً الىهىم اللاهىهُت التي جًمىتها وزاثم ألامم اإلاخدضة
التي حؿتهضف ألاؾغة في قيلها ووُْفتها ،وملاعهتها بما جمذ الاؾخجابت له في اللاهىن الىَجي في بَاع جىفُظ الالتزاماث
الضولُت للضولت الجؼاثغٍت ،وًٖ مضي الغيا الظي جدلم مً زالٌ الخلاعٍغ التي جهضعها اللجان اإلاٗىُت بدلىق ؤلاوؿان،
وبىاء ٖلُه جم َغح ؤلاقيالُت الخالُت:
_ ما هي جذاغُاث مواثُق ألامم املتحذة املتػلقت باألسرة غلى املىظومت التشرَػُت الوطىُت في بروز ألاسرة
الالهمطُت؟
وبهضف بلىعة جهىع واضح خىٌ ما حؿعى بلُه مىٓمت ألامم اإلاخدضة وما جدلم مىه ،وؤلاحابت ًٖ اإلاؿإلت اإلاثاعة ،جم
جلؿُم مىيىٕ الضعاؾت بلى مبدثحن؛ جىاولذ في ألاوٌ مفهىم ألاؾغة بحن الىمُُت والالهمُُت ،خُث حٗغيذ فُه بلى ؤنل
هٓام ألاؾغة وألاقياٌ اإلاؿخدضزت لها ،وفي اإلابدث الثاوي بدثذ في جضاُٖاث ماجمغاث مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٖلى اإلاىٓىمت
الدكغَُٗت الىَىُت ،فخٗغيذ فُه بلى جضعج عئٍت ألامم اإلاخدضة لألؾغة الالهمُُت ،ومضي التزام اإلاكغٕ الجؼاثغي
باالجفاكُاث الضولُت وجدفٓه ٖليها ،والى ؤزغ الظي زلفه هظا الخدفٔ .

 -1املبحث ألاول :مفهوم ألاسرة بين الىمطُت والالهمطُت:
ًضزل مىيىٕ ألاؾغة في وافت ألابدار والضعاؾاث ٖلى ازخالف جىحهاتها ومسغحاتها ،فُخٗظع الحضًث ًٖ ؤي ْاهغة
احخماُٖت ؤو اكخهاصًت ،صون ؤن جيىن ألاؾغة مدىعها الغثِـ ،ولم ٌٗض مضلىٌ ألاؾغة ًهب في مفهىم واخض ،هما لم ٌٗض
ًىحي بخهىع واخض ؤًًا ،فإنبذ لؼاما البدث ًٖ ؤنل ألاؾغة للخىزُم والخإهُض( ،املطلب ألاول) ،والخٗغف ٖلى ما جم
اؾخدضازه مً ؤقياٌ لألؾغة خُث مـ الخدىٌ جغهُبتها ووْاثفها التي لم حٗض مً الثىابذ( ،املطلب الثاوي).
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 -1.1املطلب ألاول :أصل هظام ألاسرة
ألاسرة في اللغت مكخلت مً ألاؾغ وَٗجي اللُض ،وكاٌ ابً فاعؽ ":الهمؼة والؿحن والغاء ؤنل واخض ،وكُاؽ مُغص
وهى الحبـ وؤلامؿان ،وؤؾغة الغحل عهُه ألهه ًخلىي بهم" ،وألاؾغة :هي ّ
الضعٕ الحهِىت(.)1
وألاسرة في املػاحم ألاحىبُت :مجمىٖت مً ألاشدام ججمٗهم عابُت الضم ؤو اللغابت ،واإلاٗجى الًُم :ألاشدام
الظًً ٌِٗكىن جدذ ؾلف واخضٖ ،لى ألازو ألاب وألام وألاَفاٌ ،ؤما اإلاٗجى الىاؾ٘ :فهي مجمىٖت ألاشدام الظًً
ًجمٗهم الؼواج ؤو اليؿب ؤو الخبجي(.)2
فىجض ؤن لألؾغة مٗان ٖضة في اللٛت ،فهي الضعٕ الن الغحل ًخدهً صازلها ،وهي ؤهل الغحل الظًً ًجمٗهم عباٍ
الؼواج واللغابت وختى الخبجي.
ؤما في انُالح ٖلم الاحخمإ ،ففُه مً الخٗاعٍف مً ًغجىؼ ٖلى فىغة الجيـ وألابىة»:ألاؾغة هٓام احخماعي
ًخهف بلضع مً الاؾخمغاعٍت والامخثاٌ للمٗاًحر الاحخماُٖت ،وهى الهلت التي ٌٗمض بليها املجخم٘ لخىُٓم اإلاؿاثل الجيؿُت
وجدضًض مؿاولُت نىع التزاوج بحن البالٛحن « ( ،)3وخهغ البٌٗ ألاؾغة في »:ألام وؤوالصها « (.) 4
ولم ًغص لفٔ ألاؾغة في اللغآن الىغٍم وال في الؿىت اإلاُهغة ،بل بن لفٔ ( ألاهل ) هى ما وعص للضاللت ٖلى ألاؾغة،
َ َ َّ َ َ ُ َ ْ َ
ُّ
الُىع َه ًاعا َك َ
ألا َح َل َو َؾ َاع ب َإ ْه ِل ِه َآ َو َ
اٌ
ـ ِم ًْ َحا ِه ِب
فجاء في الىخاب الحىُم كىله حٗالى﴿:فلما كض ى مىس ى
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ً ْ َْ َ ُ َ َ
َ
ون ؤ ِخي﴾َ (،ه.)29_28:
ِأل ْه ِل ِه﴾(،اللهو ،)29:وكىله{﴿ :واحٗل ِلي و ِػٍغا ِمً ؤه ِلي ،هاع

وحاء ًٖ الىبي الىغٍم كىله{:زحرهم زحرهم ألهله وؤها زحرهم ألهلي وإطا ماث ناخبىم فضٖىه}(

5

) ،وكض يمذ

َ
ُ
َُ
ً
ألاؾغة ألاػواج وألابىاء والحفضة ،للىله حٗالىَ ﴿ :و َّ ُ
ّللا َح َٗ َل َل ُى ْم م ًْ َؤ ْه ُفؿ ُى ْم َؤ ْػ َو ً
احا َو َح َٗ َل لى ْم ِم ًْ ؤ ْػ َو ِاحى ْم َب ِى َحن َو َخ َف َضة
ِ
ِ
َ َ َ َ ُ ْ َ َّ
الُ ُّ َباث َؤ َفب ْال َباَل ًُ ْام ُىى َن َوبى ْٗ َمت َّّللا ُه ْم ًَ ْى ُف ُغ َ
ون﴾ (الىدل)72:
ِِ ِ ِ
وعػكىم ِمً ِ ِ ِ ِ ِ ِ
هما ؤن ولمت ألاؾغة في ؤلاؾالم ؤوؾ٘ مضي ،فهي حكمل الؼوححن وألاكاعب حمُٗا ؾىاء منهم ألاصهىن وٚحر ألاصهحن،
وهي خُثما ؾاعث ؤوحضث خلىكا وؤزبدذ التزاماث( ،)6وهي ؤًًا مُثاق ٚلُٔ مداٍ بٗىاًت بلهُت مً اإلاىصة والغخمت،

_ 1ؤبي الحؿً ،فاعؽ بً ػهغٍا  ،ملاًِـ اللٛت ،ث :هاعونٖ ،بض الؿالم دمحم ،اجداص هخاب الٗغب ،اللاهغة ،هخاب الهمؼة (باب الهمؼة والؿحن) ،ج،1
م ،107الفيروزآبادى ،بً غمرالشيرازي ،اللامىؽ املحُِ ،ث :الٗغكؿىس ي ،دمحم وُٗم ،ماؾؿت الغؾالت ،بحروث ،لبىان2005 ،8ٍ ،م ،ج ،1م.343
_ Dictionnaire LE ROBERT, Maury Imprimeur, France, 2005, p 176.

2

 _ 3دمحمٖ ،اَف ُٚث ،كامىؽ ٖلم الاحخمإ ،الهُئت اإلاهغٍت للىخاب ،اللاهغة ،1979 ،م .45
ٖ_ 4باؽٖ ،بض الهاصي ،اإلاغؤة وألاؾغة في خًاعاث الكٗىب وؤهٓمتها ،صاع َالؽ للضعاؾاث واليكغ ،صمكم ،ؾىعٍا ،1ٍ ،ج ،1م.144
_ 5الترمظي ،دمحم بً ِٖس ى ،ؾجن الترمظي (الجام٘ الىبحر) ،ث :بكاعٖ ،ىاص مٗغوف ،صاع الٛغب ؤلاؾالمي ،بحروث( ،1998 ،هخاب اإلاىاكب) ،عكم الحضًث
( ،)3895م.667
 _ 6ؤبى ػهغة ،دمحم ،جىُٓم ؤلاؾالم للمجخم٘ ،صاع الفىغ الٗغبي ،اللاهغة ،1965 ،م .62
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َ َ
ْ َ َ ْ ََ َ َ ُ ّ ْ َ ُ ُ ْ ََْ ً َّ ُ َ
ً
ُ
ً
َّ
ومً آًا ِج ِه ؤن زلم لىم ِمً ؤهف ِؿىم ؤػو
احا ِلد ْؿى ُىىا ِبل ْي َها َو َح َٗ َل َب ِْ َىىم َّم َى َّصة َو َع ْخ َمت ِب َّن ِفي ط ِل ًَ َ ًَاث ِلل ْىم
للىله حٗالىِ ﴿:
ًَ َخ َف َّى ُغ َ
ون﴾ ( ،الغوم)21:
فاألؾغة في الانُالح الكغعي قملذ ألافغاص الظًً ًجمٗهم عباٍ الؼوحُت واللغابت اللغٍبت والبُٗضة ،في بقاعة
واضحت بلى الىُْفت ألاؾاؾُت لها ،وهي ٖملُت املحافٓت ٖلى اليؿل ،بيافت بلى كُم اإلاىصة التي جدافٔ ٖلى هظه ألاوانغ
وصًمىمتها.
وجاهض الىىِؿت ٖلى ؤن الؼواج هى اإلاهضع الىخُض لألؾغة وهى الغباٍ اإلالضؽ الظي ًيكئه الغب ،وٖلُه فهى ٚحر
كابل لالهدالٌ()1؛ هما ؤن خفٔ الىىٕ ؤلاوؿاوي ال ًيىن بال بالؼواج ،ألن هللا زلم الخجاطب بحن اإلاغؤة والغحل الؾخمغاعه.
ومهما ازخلفذ اإلافاهُم في بُٖاء نىعة ًٖ ألاؾغة فةنها حكترن حمُٗها في اقتراٍ الٗالكت الؼوحُت وإؾاؽ
للُامها ،خُث كامذ ألاؾـ الٗاثلُت في مسخلف الحًاعاث ،في ْل كُم صًيُت جدترم الٗالكت الؼوحُت بهفت زانت(،)2
»ولم جؼٌ الكغاج٘ ُحٗجى بًبِ ؤنل هٓام جيىًٍ الٗاثلت الظي هى اكتران الظهغ باألهثى ّ
اإلاٗبر ٖىه بالؼواج ؤو الىياح ،فاهه
ؤنل جيىًٍ اليؿل وجفغَ٘ اللغابت بفغوٖها وؤنىلها«(.)3
فالىٓغٍاث الاحخماُٖت والضًيُت جامً باًجابُت ْاهغة ألاؾغة ،خُث ًخفم ول مً ؤلاؾالم والىهغاهُت واليهىصًت ٖلى
ؤن ؤوٌ ؤؾغة جيىهذ واهذ باحخمإ آصم وخىاء ،فساَب فاهلل ؾبداهه وحٗالى ٖباصه بسُاب ؤؾغي فُغي ماهضا ٖلى
ََ
ُ َّ
َََ ُ
َ
هٓام ألاؾغة والاحخمإ لضي البكغ في كىلهًَ ﴿ :ا َؤ ُّي َها َّ
الى ُ
اؽ َّاج ُلىا َعَّبى ُم ال ِظي زللى ْم ِم ًْ ه ْفـ َو ِاخ َضة َوزل َم ِم ْن َها َػ ْو َح َها
َ َ َّ ْ ُ َ َ ً َ ً َ َ ً َ َّ ُ َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ُ
ان َٖل ُْى ْم َع ِك ًُبا﴾ (اليؿاء.)1:
وبث ِمنهما ِعحاال ه ِثحرا و ِوؿاء واجلىا ّللا ال ِظي حؿاءلىن ِب ِه وألاعخام ِبن ّللا و
وحاء في الكغَٗت اليهىصًت  »:فسلم هللا ؤلاوؿان في نىعجه ..زلله طهغا وؤهثى ..وكاٌ لهم ؤزمغوا وؤهثروا واملاوا ألاعى
وؤزًٗىها«( ،)4ولم جبخٗض ٖنها الىهغاهُت ،التي هي امخضاص لها ،فمما حاء مً حٗالُم (بىلـ)» :لُىً الؼواج مىغما ٖىض
ول واخض واإلاطج٘ ٚحر هجـ«(.)5
فأصم جغن مجخمٗا وامال عسخ فُه هٓام ألاؾغة وفًاثل الٗمغان والاحخمإ خُث جىاعزه ؤبىائه مً بٗضه ،وان
ازخلفذ ؤقياٌ ؤؾغهم وَغق احخماٖها ،ؾىاء واهذ الؼوحت ؤزذ الؼوج ،ؤو ؤن ًجم٘ الؼوج بحن ألازخحن (الخٗضص) ،وٚحر
طلً لىنها مبيُت ٖلى طهغ وؤهثى(.)1

_Manuel, PARQUET, droit de la famille, Bréal, France, 2 eme édit., 2007, p 9.

1

 _ 2دمحم ،مهاجحر ،ألاؾغة والخىمُت ،بدث ملضم في ماجمغ الضوخت الٗالمي (ألاؾغة ؤؾاؽ املجخم٘) ،اإلاىٗلض بخاعٍش  30-29هىفمبر 2004م ،كُغٖ ،لى الغابِ
 ، https://asyahbuali.wordpress.comجاعٍش الاَالٕ.2018/7/10 :
 _ 3دمحم الُاهغ ،ابً ٖاقىع ،ملانض الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،جدلُم :دمحم الُاهغ اإلاِؿاوي ،صاع الىفاجـ ،ألاعصن ،2001 ،2ٍ ،م .430
 _ 4ؾفغ الخيىًٍ ؤلاصحاح ،1:الفلغة  ،27عاح٘ في طلً :نابغ ؤخمض َه ،هٓام ألاؾغة في اليهىصًت والىهغاهُت وؤلاؾالم ،نهًت مهغ ،اللاهغة،2000 ،
م.11
 _ 5مً حٗالُم بىلـ بلى الٗبراهُحن ،ؤلاصحاح ،13 :عاح٘ في طلً :نابغ ؤخمض َه ،اإلاغح٘ هفؿه ،م.35
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بوزيد وردة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالؼواج هى ؤكضم آلُاث الخٗاعف الحًاعي وكض خظث ؤلاوؿاهُت ههج ؤؾالفها ،فلم ًسل ؤي مجخم٘ بوؿاوي مً
اإلاغؤة( )2ؤو مً جيىًٍ ؤؾغة ،مهما واهذ ألاٚغاى وحٗضصث؛ ألهه » زمت آلُت بوؿاهُت مهمت وان لها صوعها في حٗاعف الكٗىب
وألامم ،جمثلذ هظه آلالُت في الؼواج«(.)3
وان ما طهب بلُه ٖلماء الاهثروبىلىحُا مً ؤن هىان مغخلت بضاثُت مً اليؿب ألامىمي لم ًىً فيها لألب خلىق وال
واحباثً ،هُضمىن بالىاكٗت اإلاهمت التي جىضح اهه ختى ٖىض البضاثُحن ألاهثر جسلفا فان ألاؾغة اإلايىهت مً الؼوححن
وألابىاء هي وخضة احخماُٖت مدضصة بىيىح وان ألاب هى ؾُضها وخاميها( .)4وحٗض ؤؾغة ؤبِىا آصم هي ؤكضم ؤؾغة ٖغفتها
البكغٍت في جاعٍسها(.)5
وكض كضم ٖالم الاحخمإ (واعٌ لحزمان) في هخابه (ألاؾغة والحًاعة) ؤصلت ًٖ ؤؾباب اهدُاٍ الحًاعجحن ؤلاٚغٍلُت
والغوماهُت ،وجخمثل في ؾبب مكترن وهى الخٛحر الظي قمل اإلااؾؿت ألاؾغٍت ،وما ًمحز هظا الاهدُاٍ هى بهماٌ الضاللت
الحلُلُت للؼواج واهدكاع الىٓغٍاث التي حٗخبر ألاقياٌ الغزىة للٗاثلت وؾاثال لحل اإلاكاول(.)6
فاألؾغة جلبي الفُغة الٗمُلت في ؤنل الخيىًٍ وفي بيُت ؤلاوؿان ،ومً زم وان هٓام ألاؾغة هى الىٓام الُبُعي
الفُغي اإلاىبثم مً ؤنل الخيىًٍ ؤلاوؿاوي بل مً ؤنل جيىًٍ ألاقُاء ولها في اليىن ٖلى َغٍلت ؤلاؾالم في عبِ الىٓام
الظي ًلُمه لإلوؿان بالىٓام الظي ؤكامه هللا لليىن وله(.)7

 -2.1املطلب الثاوي :ألاشكال املستحذثت لألسرة
بن ؤهم وُْفت لألؾغة هي بٖضاص ألاحُاٌ وجإهُلها لٗماعة ألاعى ،لىً بخٛحر مفهىم الؼواج الخللُضي بلى مهُلح
"اإلاؿاهىت" ؤو "اإلاىاٖضة" ،خُث ونفه اإلاٗهض اللىمي للضعاؾاث الضًمىٚغافُت في فغوؿا بإههٖ »:اصة عوجُيُت اكل٘ ٖنها
الىثحرون«()8
لخلغ مىٓمت ألامم اإلاخدضة» :بن ألاؾغة بمٗىاها ؤلاوؿاوي اإلاخدًغ ،لم ٌٗض لها وحىص بال في املجخمٗاث ؤلاؾالمُت،
عٚم الخسلف الظي حكهضه هظه املجخمٗاث في قتى املجاالث ألازغي« ()9؛ وٖبر ممثل نىضوق الؿيان في ألامم اإلاخدضة في
 _ 1حماٌ خمضان"،بَاللت ٖلى ألاؾغة ٖبر الخاعٍش" ،ملاٌ ميكىع ٖلى مىك٘ بؾالم وٍب ،بخاعٍش ،2001/12/31 :جاعٍش الاَالٕ،2021/02/1 :
https://www.islamweb.net/ar/article/12252

 _ 2فدضزىا اللغآن الىغٍم ًٖ امغؤة هىح ،وامغؤة ببغاهُم ،وامغؤة لىٍ  ،وامغؤة فغٖىن...
 _ 3عاٚب الؿغحاوي ،اإلاكترن ؤلاوؿاوي ،هٓغٍت حضًضة للخلاعب بحن الكٗىب ،ماؾؿت اكغؤ ،اللاهغة ،2001 ،1ٍ ،م.25
 _ 4اصواعص وَؿتر ماعن ،مىؾىٖت جاعٍش الؼواج ،جغحمت  :مهباح الهمض (وآزغون) ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث ،لبىان ،2001 ،1ٍ ،م.46
 _ 5خُث ماث وجغن ؤعب٘ ماثت ؤلف وؿمت (  )400000هما ًظهغ ؤهل الخاعٍش ،عاح٘ في طلً :مىك٘ بؾالم وٍب ،مغح٘ ؾابم.
 _ 6ؾُٛىن آن ؾىحرًً" ،الهغاٖاث الحًاعٍت..ؤلاًضًىلىحُاث ألاؾغٍت" ،جغحمت :ؾُضي دمحم هالٌ ،ملاٌ ميكىع ٖلى مىك٘ الجؼٍغة (صعاؾاث وبدىر)،
بخاعٍش  ،https://www.aljazeera.net/opinions ،2006/2/9جاعٍش الاَالٕ.2021/2/1 :
 _ 7ؾُض كُب ،ؤلاؾالم ومكىالث الحًاعة ،صاع الكغوق ،بحروث ،1980 ،6ٍ ،م .235
 _ 8عاح٘ في طلً :ماػن ،بً نالح مُبلاوي ،الٛغب مً الضازل ألاؾغة في بٌٗ املجخمٗاث الٛغبُت اإلاٗانغة ،صعاؾت ميكىعة ٖلى مىك٘ قبىت مكياة
ؤلاؾالمُت ، http://www.almeshkat.net/books ،بخاعٍش 2007/7/4م.
 _ 9وعصث هظه الٗباعة في الخلغٍغ الهاصع ًٖ هُئت ألامم اإلاخدضة ؾىت 1975م ،بمىاؾبت الٗام الٗالمي للمغؤة ،عاح٘ في طلً مىك٘ مىخبت خلىق الاوؿان
حامٗت مُيؿىجاhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic :
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هىلىضا (آعي هىهمان) ًٖ ،ؾٗاصجه الكضًضة بانهُاع ألاؾغة ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي ،خُث كاٌ في هضوة ٖلضث في اإلاىؿًُ:
»بن اعجفإ مٗضالث الُالق ،وهظا اعجفإ مٗضالث اإلاىالُض زاعج هُاق ألاؾغة ّ
ٌٗض ههغا هبحرا لحلىق ؤلاوؿان ٖلى
البُغٍغهُت«(.)1
وكض ٖبرث الجمُٗت الٗامت الخابٗت لألمم اإلاخدضة ،في جلغٍغ لها(()2الفلغة ب) ًٖ ،وحىص ؤهماٍ ٖضًضة جمثل ألاؾغة
خُث ونفتها بـ "ؤؾغ مسخلفت" وخضصث اإلالهىص مً وعائها بإنها» :ألاؾغ طاث الٗاثل الىاخض ،وألاؾغ التي جغٖاها وؿاء،
وألاؾغ التي ججم٘ بحن ألاحُاٌ مثل ألاحضاص ،وألاؾغ التي ًغٖاها ؤَفاٌ (مثل ألاًخام ؤو ؤَفاٌ الكىاعٕ) وؤؾغ
اإلاثلُاث واإلاثلُحن ومؼصوجي اإلاُل الجيس ي ومٛاًغي الهىٍت الجيؿاهُت وخاملي نفاث الجيؿحن ،وألاؾغ اإلاىؾٗت،
ً
ً
وألاؾغ اإلايكإة طاجُا  ،وألاؾغ املحضصة طاجُا  ،وألاؾغ بضون ؤَفاٌ ،وؤؾغ ألاشدام اإلاُللحن ،وألاؾغ التي فيها
حٗضص الؼوحاث ،وألاؾغ ٚحر الخللُضًت (مً الؼٍجاث املدخلُت بحن ألاصًان ،ؤو بحن املجخمٗاث املحلُت ،ؤو بحن
الُىاثف«.
فمىٓمت ألامم اإلاخدضة ؤٖاصث نُاٚت حٗغٍف ألاؾغة مً زالٌ مىٓىع حيؿاوي جإهُضا ٖلى مبضؤ اإلاؿاواة بحن
الجيؿحن والخىىٕ ألاؾغي؛ وهى ٚاًت الخىحُه ألاوخض للىٓم الاحخماُٖت الؿاثضة إللٛاء ول الفىاعق ،ؤو ما ٌٗغف
بالٗىإلات( ،)3فهي جدلُم ٖاإلاُت ألامغ كؿغا مً ٚحر جضعج ،وصون مغاٖاة للدهىنُت الثلافُت لألمم والكٗىب.
وإػاء مجخمٗاث َالها اإلاض الٗىلمي وحٗضصث مغحُٗاتها ففلضث زهىنُاتها الحًاعٍت ،هُف باإلميان وي٘
َ
حكيل بيُانها وؾِ هُاهاث حضًضة؟
همىطج ألؾغة
هظا ما هخُل٘ إلاٗغفخه مً زالٌ البدث في مفهىم هظه ألاؾغ الجضًضة ،ملخهغًٍ البدث في ؤؾغة الىالض
الىاخض(،الفرع ألاول) ،وؤؾغة ألام الٗؼباء(،الفرع الثاوي) ،وؤؾغة الجيـ الىاخض (ػواج اإلاثلُحن)(،الفرع الثالث).
الفرع ألاول :أسرة الوالذ الواحذ ( ألام املػُلت)
املرأة املػُلتٌ :كحر اإلاٗجى اللٛىي لإلٖالت :جىلي قاون ألاؾغة وجلبُت اخخُاحاتها ،خُث حاء في لؿان الٗغب :كاٌ
ُ
ُ
ْ
ُاله ،واللٛت الجُضة َأ َ ُ
الىؿاجيَ :
ُ
وٖل ُخ ُه هفُخه مٗاقه ،هما حاء،
الغحل ٌَ ُػول ِبطا هثر ِٖ
ٖاٌ
غال ٌ ِػُل ،بطا ؤهثر ُٖالهِ ،
 _ 1وامُلُا خلمي" ،مهُلح ألاؾغة في ابغػ اإلاىازُم الضولُت :صعاؾت جدلُلُت" ،بدث ملضم في ماجمغ الدُاب ؤلاؾالمي اإلاٗانغ ،بخاعٍش  29-28حىٍلُت
 ،2011اللاهغة.
 _ 2ألامم اإلاخدضة ،مجلـ خلىق ؤلاوؿان(الجمُٗت الٗامت)" ،جلغٍغ الفغٍم الٗامل اإلاٗجي بمؿإلت الخمُحز يض اإلاغؤة في اللاهىن واإلاماعؾت" ،الضوعة (2 ،)29
 2افغٍل  ،2015وزُلت عكم  ، A/HRC/29/40م ،10مىك٘ مىخبت خلىق ؤلاوؿان حامٗت مُىِؿىجا ،ؾبم طهغه.
 _ 3الػوملت :ومٗىاها في اللٛت ،حٗل الش يء ٖاإلاُا ،وفي الانُالح "،حٗل الٗالم ٖاإلاا واخضا ،مىحها جىحيها واخضا ،في بَاع خًاعة واخضة ،ولظلً حؿمى
اليىهُت ؤو اليىهبت" ،وهي حٗبحر ًٖ خغهت جبرػ صازل الٗالكاث الضولُت ،وهي حٗجي في اإلافهىم الاكخهاصي ؾهىلت خغهت الىاؽ واإلاٗلىماث والؿل٘ وألامىاٌ،
وهي ؤًًا اججاه صولي ؤخاصي اللُب لفغى همىطج اكخهاصي وؾُاس ي وزلافي ،مخجاوػا خضوص ؾُاصة الضولت ،وهي في اإلافهىم اإلاٗلىماحي جضفم ألهٓمت جلىُت
ال حٗترف بالحيىماث والضؾاجحر واللىاهحن الضازلُت ،ومً ؤهم مٓاهغها زىعة الاجهاالث واإلاٗلىماجُت ،ووؾاثلها الخدىم في مؿاع جُىع البجى الخللُضًت
وحصجُ٘ الثلافت الاؾتهالهُت ،وصٖم ؾُاؾاث اإلااؾؿاث الضولُت ،مثل نىضوق الىلض الضولي ،عاح٘ في طلً( ،بخهغف) :وهبت،مهُفى الؼخُلي ،كًاًا
الفله والفىغ اإلاٗانغ ،صاع الفىغ ،صمكم ،2007 ،1ٍ ،ج ،2م  ،663-655ولُض ،بً ٖثمان الغقىصي ،الخماؾً ألاؾغي في ْل الٗىإلات ،بدث ملضم
لىضوة (ألاؾغة اإلاؿلمت والخدضًاث اإلاٗانغة) ،مجلت البُانٖ ،لى مىك٘ اإلاؿلم ،http://almoslim.net/node/102274 :جاعٍش الاَالٕ.2021/02/1 :
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الٗاثل :بمٗجى الفلحر ،والاؾم :الُٗلت والٗالت :الفاكت ،وكىٌ الىبي الىغٍم نلى هللا ٖلُه وؾلم في خضًث الىفلت {:وابضؤ
بمً حٗىٌ} ،ؤي بمً جمىن وجلؼمً هفلخه مً ُٖالً(.)1
فمهُلح ألام اإلاُٗلت ْهغ لُخًمً ٖضة قغاثذ مً اليؿاء( :)2ألاعملت ،واإلاُللت ،وػوحت اإلاغٌٍ ؤو الٗاحؼ ؤو
اإلاسجىن ،ومهجىعة الٗاثل ،...وكض ؤصعج اإلاكغٕ الجؼاثغي مفهىم " ألام اإلاُٗلت مً زالٌ حٗغيه ألزاع الُالق( الفهل
الثاوي) ،مً كاهىن ألاؾغة ،في مىيىٕ الحًاهت ،بان ألام هي ؤولى بدًاهت ولضها زم ألاكغبىن صعحت م٘ مغاٖاة مهلحت
املحًىن ( ،اإلااصة  ،)64لُاهض في باب الىفلت ،اهه في خالت عجؼ ألاب فخجب الىفلت ٖلى ألام( ،اإلااصة  ،)76ؤما في باب
الىُابت الكغُٖت ،فُىحب اإلاكغٕ والًت ألابىاء اللهغ ٖلى ألام بٗض وفاة ألاب( ،اإلااصة .)87
ولم جسل املجخمٗاث ؤلاوؿاهُت مً ْاهغة اإلاغؤة اإلاُٗلت التي جضًغ ؤؾغتها بمفغصها ،لىنها واهذ خاالث حكٛل مؿاخت
يُلت ،ولم جىً لدكيل ؤػمت مجخمُٗت لها آزاعها الؿلبُت ،خُث جىفغص اإلاغؤة بخدمل ٖبء مؿاولُت بٖالت ألاؾغة باليامل
مما ٌٗغيها لألطي بما ًىٗىـ ٖلى املجخم٘ هيل ،فاهلالب ألاصواع ؤزغ بكيل ؤو بأزغ ٖلى ألاحُاٌ الىاقئت؛ وكض نغح
ًٖى الهُئت الاؾدكاعٍت للحيىمت الهِىُت ( ،)Si ZEFUبان الكباب الهُجي ؤنبذ يُٗفا ،خجىال وزايٗا ،مما ًً٘ ال
مدالت بلاء وجُىع ألامت الهِىُت في زُغ ،وطلً بؿبب "ؤهىزت الظوىع" ،وكض خمل مؿاولُت طلً للىؾِ ألاؾغي ؤًً
جيىن قغٍدت ٖغًٍت مً الكباب كض وكإث مً َغف ألامهاث ؤو الجضاث(.)3
الفرع الثاوي :أسرة ألام الػسباء
ألام الػسباء :مهُلح مغهب مً ولمخحن ،مخًاصجحن صاللُا ،فاألمىمت مغجبُت بالىالصة التي لها كضؾُتها صازل
ألاؾغة ،والٗؼوبت جضٌ ٖلى جغن الؼواج ،والٗاػب هى مً ال ػوج له ،فاألم الٗاػبت هي اإلاغؤة التي ابخٗضث ًٖ ألاؾـ
الكغُٖت للحهىٌ ٖلى ألامىمت ،فال ًصح ونف ألام بالٗاػبت ،بال بطا واهذ بمجزلت مغٍم الٗظعاءٖ ،ليها الؿالم .فهظا
اإلاهُلح لِـ له حظوع لٛىٍت وال ؾىض قغعي ؤو احخماعي ،لىً بقاٖت جىُْفه ؤجاح حُٛحر مفهىم ألامىمت ومفهىم
الٗؼوبت لُهبذ مخضاوال ومؿخإوؿا(.)4

 _ 1ؤبى الفًل ،بً مىغم ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،صاع ناصع ،بحروث ( ،ص.ٍ.ث ،).باب الالم (فهل الٗحن) ،ج ،11م.488 ،486
 _ 2وجىدكغ هظه الٓاهغة في الٗالم اإلاخلضم والىامي ٖلى الؿىاء ،خُث ونلذ وؿبتها في ول مً اعوبا وؤمغٍيا بلى  %20وفي اؾترالُا بلى  ،% 24.6واعجفٗذ
باليؿبت بلى الىمؿا بلى  %28لخهل بلى % 30في ؤمغٍيا الىؾُى وصوٌ الصحغاء ؤلافغٍلُت وحىىب آؾُا ،ؤما ٖلى مؿخىي الٗالم الٗغبي فدكحر ؤلاخهاءاث
بلى ما وؿبخه % 11في جىوـ و  %12.6باإلاٛغب ،و  %12.4بالؿىصان ،و %12بلبىان ،و %1558في مهغ ،وهى ما ؤهضه املجلـ اللىمي لألمىمت والُفىلت،
عاح٘ في طلً :يامً هابُل عمُلت ،الضوع الىالضي في ؤؾغة ألام اإلاُٗلت وٖالكخه ببٌٗ اإلاخٛحراث الىفؿُت لألبىاء ،عؾالت ماحؿخحر في التربُت (بعقاص هفس ي)،
مٗهض الضعاؾاث التربىٍت ،حامٗت اللاهغة ،2012 ،م .8وحٗؼو ْاهغة ألام اإلاُٗلت في الٗالم الٗغبي بلى ؤؾباب ؤهمها الترمل والُالق وُٚاب الؼوج بؿبب
الهجغة ألؾباب اكخهاصًت بالضعحت ألاولى.
 _ 3مما صٖا وػٍغ الخٗلُم الهُجي بلى بنضاع حٗلُماجه بلى اإلاضاعؽ إلخباٍ ومى٘" جإهِث الكباب اإلاغاهم مً حيـ الظوىع" بدصجُ٘ الغٍايت البضهُت هىغة
اللضم التي جىمي الًٗالث لضيهم ،عاح٘ في طلً زبر جىاكلخه نفدت (كىكل هُىػ) هلال ًٖ كىاة (بي بي س ي)Zlata TIKHAYA,:
 _ 4ؤهٓغ :قهغة ،هؼاع ،الىيُٗت الاحخماُٖت لألمهاث الٗاػباث في املجخم٘ الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخحر في ٖلم الاحخمإ الٗاثلي ،حامٗت الحاج لدًغ،
باجىت2012 ،م ،م .49-47
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وكض جم جضاوٌ هظا اإلاهُلح ألوٌ مغة مً زالٌ كاهىن الصحت الٗمىمُت الظي نضع ؾىت 1976م ،بمىحب ألامغ
عكم  ،)1(79/76الظي جًمً زمؿت ؤكؿام فُما ًسو ؤلاؾٗاف الاحخماعي للُفىلت ،ووان اللؿم ألاوٌ منها ًسو
خماًت ألامهاث الٗاػباث.
وحصج٘ مىٓمت ألامم اإلاخدضة مماعؾت الٗالكت الجيؿُت زاعج بَاعه الكغعي ،بل واؾدىىغث اللجىت اإلاٗىُت باللًاء
ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،اٖخباع الؼها ٖالكت حيؿُت زاعج بَاع الؼواج ،وججغٍمه مً َغف ألاهٓمت وؤهض فغٍم الٗمل في
جلغٍغ مفهل ًىضح فُه» ؤن ججغٍم الٗالكاث الجيؿُت بحن البالٛحن بالتراض ي هى اهتهان لحلهم في الحُاة الدانت
وللماصة  17مً الٗهض الضولي الدام بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت«(.)2
الفرع الثالث :أسرة الجيس الواحذ(زواج املثلُين).
ؤزظ الٗالم ٌؿخإوـ بمهُلح ألاػواج اإلاثلُحن م٘ نهاًت الثماهِىاث مً اللغن اإلااض ي ،م٘ بضء الىلاف خىٌ ٖلض
اإلاٗاقغة اللاهىهُت وما ًترجب ٖلى الاٖتراف بؼواج اإلاثلُحن مً اٖتراف بدلىق ؤلاعر وما بترجب ٖلُه مً جضابحر خماًت هخلً
التي ًدٓى بها ألاػواج مً الجيؿحن ،وكض جم اٖخماص اللاهىن اإلاخًمً اإلاٗاقغة اللاهىهُت في  1998/11/23في بلجُيا،
واؾخدب٘ ٖام  ،2003بىفالت الحلىق اإلاخٗللت بةحغاءاث الُالق ،والخهغٍذ اإلاكترن بالًغٍبت ،واإلاحرار ،..وكض جم مىظ
ٖام  2006الاٖتراف بدم الخبجي لألػواج مً اإلاثلُحن ،في حكغَٗاث ٖضًض الضوٌ ألاوعوبُت ،والغهان اإلاُغوح في ؾُاق الحم
ُ
في الخبجي ًخمثل في الاٖتراف بالىاك٘ الظي جفغػه خاالث فغصًت ،واإلهجاب ًٖ َغٍم الخللُذ الانُىاعي ؤو الخبجي مً حاهب
والض واخض)3(.
وللض ٖبر الفغٍم الٗامل واإلاٗجي بمؿإلت الخمُحز يض اإلاغؤة ،في جلغٍغه (الفلغة  ًٖ ،)21كلله بػاء اللىاهحن
والؿُاؾاث الٗامت التي جدمي الثلافت والضًً والتي تهضص اإلاٗاًحر الضولُت لحلىق اإلاغؤة خُث جخٗغى اليؿاء الٗاػباث
وألاعامل واليؿاء اإلاُٗالث واإلاثلُاث ومؼصوحاث اإلاُل الجيس ي ومٛاًغاث الهىٍت الجيؿاهُت والٗامالث في مجاٌ الجيـ
للخمُحز والٗىف والاػصعاء صازل مجخمٗاتهم.
وؤهضث ألامغٍىُت (آن فىؾدـ ؾخحرلىج) ،في صعاؾت لها بٗىىان " ألاحىاؽ الدمؿت" ،ؤن » جلؿُم الدلم بلى طوىع
وإهار ؤنبذ ً
واكٗا ججاوػه الؼمً ،ولم ٌٗض ٌٗبر بضكت ًٖ خلُلت الىاك٘ ؤلاوؿاوي ،طلً ؤن الىاك٘ ؤنبذ ًدفل بسمؿت

 _ 1وكض جم بلٛاء ألامغ  79/76بملخض ى اللاهىن عكم  05/85واإلاخٗلم بدماًت الصحت وجغكُتها ،ج.ع عكم  ،8ماعزت في  2حىان 1985م .وجم حٗىٌٍ الفهل
ألاوٌ ،الظي هٓم ؤخيام الُفىلت املحغومت مً الٗاثلت ،باإلااصة  73مً اللاهىن عكم .05/85
 _ 2عاح٘ في طلً :جلغٍغ الفغٍم الٗامل اإلاٗجي بمؿالت الخمُحز يض اإلاغؤة ،الفلغة  ،49م ًٖ ،16مىك٘ اإلاٗهض الضاهماعوي لحلىق الاوؿان:
 ، https://sdgdata.humanrights.dk/arجاعٍش الاَالٕ ،2021/2/7 :وحكهض اإلاملىت اإلاٛغبُت مازغا خمالث ٖلماهُت ،جمثل خغهت " زاعحت ًٖ
اللاهىن" بخضاها ،مُالبحن بةلٛاء (الفهل  ،)490مً اللاهىن الجىاجي اإلاٛغبي الظي ًجغم الؼها واٖخباعه خغٍت شدهُت ،عاح٘ مىك٘ كىاة فغاوـ 24
الالىترووي ،https://www.france24.com/ar :جاعٍش الاَالٕ.2021/2/11 :
 _ 3ألامم اإلاخدضة ،الهيىن الضولُت لحلىق ؤلاوؿان ،خلىق اإلاثلُحن واإلاثلُاث ومؼصوجي اإلاُىٌ الجيؿُت ومٛاًغي الهىٍت الجيؿُت ،2011/02/12 ،الىزُلت
عكم ، HRI/CORE/BEL/2011عاح٘ في طلً مىخبت خلىق ؤلاوؿان حام٘ مُىِؿىجا ،ؾبم طهغه.
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ؤحىاؽ ،ولِـ حيؿحن فلِ ،بط بجاهب الغحاٌ واليؿاء ،هىان املدىثىن ،واليؿاء الكاطاث الالجي ٌٗاقغن اليؿاء،
والغحاٌ الظًً ٌٗاقغون الغحاٌ«(.)1
وحٗض اإلاىٓمت الٗاإلاُت (هُىمان عاًدـ ووحل) ،اهبر صاٖم لحلىق الكىاط بىيٗها إلاؿىصة بُان ًُالب بًمان وافت
الحلىق ٖلى اإلاؿخىي الضولي اللاهىوي والدكغَعي ،إلبغاػ الخىىٕ صازل هظه الفئت هفؿها(.)2
وبظلً فان املجخم٘ الضولي ججاوػ اإلاُالبت بدلىق ألاؾغة بلى الضفإ ًٖ ؤقياٌ حضًضة جخٗاعى في مفهىمها م٘
وحىص ألاؾغة في ّ
خض طاجه ،وهى ماقغ ٖلى نحروعة الجيـ البكغي هدى الاهضزاع ،خُث نغح عثِـ وػعاء لىهؿمبىعٙ
الؿابم (ٚاؾخىن جىعن) بان »:ؤوعوبا جلترف اهخداعا حماُٖا « ( ،) 3وطلً بؿبب ٖؼوف اليؿاء ًٖ ؤلاهجاب وونىٌ
ؤوعوبا بلى وؿبت جلل ًٖ زلثي ما جدخاحه مً ؾيان ،وَٗؼو الباخثحن في ؤوعوبا ؾبب ٖؼوف اليؿاء ًٖ ؤلاهجاب بلى الغوىن
بلى كاٖضة (خٓغ جدلُل ألاػماث الثلافُت) وعفٌ الاٖتراف بان الؿبب هى الخدغع اليؿىي ،وهى ما ٌٗض مىكفا عحُٗا
ًىاهٌ ؤلاهار ،وهى ما جلف له اجفاكُت الخمُحز يض اإلاغؤة باإلاغناص ،ومً زلفها مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،وجاوٌ هلو
ؤلاهجاب بلى زُاعاث اإلاغؤة الٗهغٍت(.)4

 -2املبحث الثاوي :جذاغُاث مؤجمراث مىظمت ألامم املتحذة غلى املىظومت التشرَػُت الوطىُت
بضؤث فىغة الخجم٘ الضولي مً احل جىُٓم اإلاهالح اإلاكترهت للجماٖت الضولُت في اللغن الخاؾ٘ ٖكغ ( )19في قيل
ماجمغاث صولُت ولجان واجداصاث صولُت وزغحذ في نىعة مىٓمت صولُت ٖام  ،1919جدذ مؿمى "ٖهبت ألامم" ،زم بضؤث
مغخلت حضًضة في جُىع اإلاىٓماث بيكإة هُئت "ألامم اإلاخدضة" ٖام  ،1945بٗض الحغب الٗاإلاُت الثاهُت ،خُث ْهغ اججاه حضًض
للىواالث اإلاخسههت الخابٗت للمىٓمت واإلاخٗاوهت ؤؾاؾا م٘ املجلـ الاكخهاصي في بَاع ما جم حؿمُخه ب " ؤؾغة ألامم
اإلاخدضة" ،فبًٗها ًلضم مجغص جىنُاث بِىما البٌٗ آلازغ ًلىم بإٖماٌ مُضاهُت ولها ؾلُاث واؾٗت مثل اللجان الصحُت
الضولُت واللجان اإلاالُت الضولُت ولجان خلىق ؤلاوؿان(.)5
وؤعؾذ اإلاىٓمت بٖالنها الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان ،والظي وان في ألانل بٖاصة اؾخحراص ما نضعجه الحًاعة ؤلاؾالمُت
للٛغب » ،والحم ؤن ؤلاؾالم هى ؤوٌ مً كغع اإلاباصت الدانت بدلىق ؤلاوؿان في ؤهمل نىعة وؤوؾ٘ هُاق"«( ،)6فهظا
ؤلاٖالن ما هى بال جغصًض ألبجضًاث ؤخيام الكغَٗت ؤلاؾالمُت؛ هًماهاث لىغامت الجيـ البكغي.

 _ 1وامُلُا خلمي ،اإلاغح٘ الؿابم.

 _ 2وكض ؾاهضث هظا البُان  66صولت ،وجم اؾدبضاٌ ولمت ( )Homosexualsب خغوف هي ( )LGBTخُث ًغمؼ خغف ( )Lللسحاكُاث ،وخغف
( )Bإلاخٗضصي اإلاماعؾاث ،وخغف ( )Gللكىاط الغحاٌ ،والحغف ( )Tللمخدىلحن ،عاح٘ في طلً مىك٘ اإلاىٓمت:
 ،http://www.hrw.org/en/news/2008/12/18/un-general-assembly-statement-affirms-rightsجاعٍش الاَالٕ.2020/12/12 : _ 3ؾُضي مدمىص هالٌ "،الهغاٖاث الحًاعٍت..ألاًضًىلىحُاث ألاؾغٍت" ،ملاٌ ميكىع ٖلى مىك٘ كىاة الجؼٍغة الالىترووي( صعاؾاث وبدىر)،
 ،https://www.aljazeera.net/opinionsبخاعٍش ،2006/2/9 :جاعٍش الاَالٕ.2021/2/3 :
 _ 4ؾُٛىن آن ؾىحرًً ،اإلاغح٘ الؿابم.
 _ 5قهاب مدمىص مفُض ،اإلاىٓماث الضولُت ،صاع النهًت الٗغبُت ،اللاهغة ،1978 ، 4ٍ ،م . 540
 _ 6دمحم ،الٛؼالي ،خلىق ؤلاوؿان بحن حٗالُم ؤلاؾالم وإٖالن ألامم اإلاخدضة ،نهًت مهغ للُباٖت واليكغ ،اللاهغة ،2005 ،4ٍ ،م م.8 ،7
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وخُث ًيكإ الهغإ في الٛالب ٖىضما جغي خًاعة ما هفؿها مخفىكت ٖلى ٚحرها في مىاحي الحُاة ،بدُث ال ٌٗىص
ماٍضوها ًغون ؤي مبرع الهخلاص ؤو جلُُم مىاكفهم هما ال ًغون مبرعا مً الخٗلم مً الحًاعاث ألازغي()1
وٍؼٍض ألامغ ؾىءا ٖىضما حؿخدىط فىغة اليىهُت ٖلى مغحُٗاث الكٗىب لخملي ٖليها كىالب حاهؼة ألهٓمتها
الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت وفم عئٍت ؤخاصًت ،وٖلى اٖخباع ألاؾغة بيُت جازغ وجخإزغ يمً اليؿُج الٗام للضوٌ
والكٗىب فةنها حٗاٌل ما ازخبرجه عئٍت ألامم اإلاخدضة لها وألصواعها وؤقيالها( ،املطلب ألاول) ،لخيؿاق الدكغَٗاث وعاء
عجلت الخُٛحر الحخمي( ،املطلب الثاوي).
 -1.2املطلب ألاول :جذرج رؤٍت ألامم املتحذة هحو ألاسرة الالهمطُت
اٖترف ؤلاٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان ،ؤن ألاؾغة هي الىخضة الاحخماُٖت الُبُُٗت وألاؾاؾُت للمجخم٘ ،ولها خم
الخمخ٘ بدماًت املجخم٘ والضولت( ،اإلااصة  ،16الفلغة ،)3وهى اٖتراف يمجي بالؼواج بهىعجه الفُغٍت التي ججم٘ الغحل
باإلاغؤة ،وطلً ؾىت 1948م( ،جاعٍش ؤلاٖالن) ،مما ًفُض جمؿً املجخم٘ الضولي ،في وكذ ما ،بمفهىم الٗاثلت اللاثمت ٖلى
الؼواج ،وهى ما كًذ به (اإلااصة  ،)23مً الاجفاكُت الضولُت للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت ،اههٖ »:لى الضوٌ ألاَغاف في
الاجفاكُت ٖلى اجساط الدُىاث اإلاىاؾبت لخامحن اإلاؿاواة في الحلىق واإلاؿاولُاث ٖىض الؼواج وؤزىاء كُامه وٖىض فسده
ووحىب الىو في خالت الفسخ ٖلى الحماًت الالػمت لألَفاٌ« ()2
ؤما بٖالن خلىق الُفل لؿىت 1959م ،فلض هو ٖلى يغوعة الخيكئت ألاؾغٍت للُفل ،يمً اإلابضؤ الؿاصؽٖ ،لى
اٖخباعها الدلُت ألاؾاؾُت اإلاٗىُت بغٖاًت الُفل ،هما ًلغ بإهه ًخىحب ؤن جخم الخيكئت بغٖاًت والضًت وفي ْل
مؿاولُتهما ،مما ًفُض ؤن مفهىم ألاؾغة اإلاخٗاعف ٖلُه لم ًباعح مياهه.
وجلض ي (اإلااصة  ،)10في فلغتها ألاولى ،مً الاجفاكُت الضولُت للحلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُتٖ ،لى:
»يغوعة مىذ ألاؾغة ؤوؾ٘ خماًت ومؿاٖضة ممىىت ،بط ؤنها الىخضة الاحخماُٖت الُبُُٗت وألاؾاؾُت في املجخم٘ ،زانت
بدىم جإؾِؿها وؤزىاء كُامها بمؿاولُت عٖاًت وجثلُف ألاَفاٌ اللانغًٍ « ()3
وم٘ كبىٌ املجخم٘ الٛغبي لخٗاَي الجيـ كبل الؼواج ،في ؾخِىُاث اللغن اإلااض ي بخإًُض هٓغٍاث (صاعوًٍ) بان
الضاف٘ الجيس ي هى اهبر صاف٘ بوؿاوي ،فهاع الكاب ًماعؽ الجيـ كبل الؼواج صون ؤن جيىن له الىُت لخإؾِـ ؤؾغة(،)4
ؤؾغة( ،)4هما امخضث ؾلفا فىغة ؤن الُالق ؾىف ًل٘ ،وجُىعث ٖاَفت ألامىمت لخدل مدلها ٖاَفت الغٖاًت الىالضًت
اإلاكترهت.
فإضحذ اإلاٗاهضاث والاجفاكُاث الضولُت ،التي ؤهضث ٖلى يغوعة بٖاصة الىٓغ في الدكغَٗاث التي جىاولذ خلىق
اإلاغؤة والُفل ،جضٖى بلى وحىب جىُٓم ؤخيام ألاؾغة وفلا إلابضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،بل وهفلذ خلىكا ليليهما ول في

 _ 1ؾُٛىن آن ؾىحرًً ،اإلاغح٘ الؿابم.
 _ 2اٖخمضث وٖغيذ للخىكُ٘ والخهضًم والاهًمام بمىحب كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة(  2200ؤلف (ص ،)21-اإلااعر في  16صٌؿمبر1966

جاعٍش الىفاط 23 :ماعؽ .1976
_ 3اٖخمضث وٖغيذ للخىكُ٘ والخهضًم والاهًمام بمىحب كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ( 2200ؤلف (ص )21-اإلااعر في  16صٌؿمبر  1966جاعٍش
الىفاط 3 :حاهفي .1976
 _ 4ؾُضي مدمىص هالٌ ،اإلاغح٘ الؿابم.
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ؾُاق زام به ،بضٌ جىلُت الاٖخباع لألؾغة هبيُت واخضة ،مما كلو مً الٗالكت الؼوحُت وازخهغها في الٗالكت الىالضًت،
والخإهُض ٖلى الىُْفت الاحخماُٖت لالم بضٌ الىُْفت الفُغٍت ،م٘ وحىب حٗضًل ألاهماٍ الاحخماُٖت ليل مً الغحاٌ
واليؿاء( ،اإلااصة  ،5اجفاكُت اللًاء ٖلى حمُ٘ ؤقياٌ الخمُحز يض اإلاغؤة (.)1
وحاء في مٗغى حٗلُم اللجىت اإلاٗىُت بالحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت( )2ؤنها الخٓذ ؤن مفهىم ألاؾغة كض ًسخلف في
بٌٗ الجىاهب مً صولت بلى ؤزغي ،ومً زم ًخٗظع بُٖاء حٗغٍف مىخض لهظا اإلافهىم ،ولظلً فهي حكضص ٖلى ؤهه بطا ما
اٖخبرث مجمىٖت مً ألاشدام ،وفلا للدكغَ٘ واإلاماعؾت في صولت ما ،بمثابت ؤؾغة ،فُيبغي ؤن جخمخ٘ بالحماًت اإلاىهىم
ٖليها في (اإلااصة  .)23وبىاء ٖلُهً ،يبغي ؤن حٗغى الضوٌ ألاَغاف في جلاعٍغها الخفؿحر ؤو الخٗغٍف الظي ؤُٖي إلافهىم
ألاؾغة ولىُاكها في مجخمٗها وفي هٓامها اللاهىوي ،بل وؤهضث الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ؤن ألاؾغة بةميانها ؤن جخسظ
ؤقياال مسخلفت بازخالف الىٓم الثلافُت والاحخماُٖت والؿُاؾُت واهه ًجب مغاٖاة طلً(.)3
بن هظا الاهخمام الظي ؤبضجه مىٓمت ألامم اإلاخدضة باألؾغةًًٗ ،ها في كالب مخىاكٌ( ،)4فمً هاخُت جضٖى لضٖم
ماؾؿت الؼواج وعٖاًتها وؾً وجىفُظ ؾُاؾاث حٗؼٍؼ اؾخلغاع الؼواج وبغامج فٗالت إلبغاػ صوع ألاؾغة ،ومً هاخُت ؤزغي
فهي اهبر صاٖم لالٖتراف بىحىص ؤهماٍ ؤزغي لألؾغة ،م٘ لؼوم جىفحر الحماًت لها ،فخضعحذ عئٍتها لألؾغة؛ مىُللت مً
همىطج الفُغة الؿلُمت ونىال بلى همىطج قاط.
وجٓهغ ؤحىضة الخإهُض ٖلى حٗضصًت ؤقياٌ ألاؾغة في وافت الىزاثم الضولُت الدانت باإلاغؤة ؤو بالُفل ،هٗملُت جغؾُش
هفـ اإلافهىم هىىٕ مً جُبُ٘ للمهُلح ،لىً مىٓمت ألامم اإلاخدضة لم جخسل ،مً زالٌ ماجمغاتها ولجانها طاث الهلت
بدلىق ؤلاوؿان ،وما جهضعه مً وزاثم ًٖ ،مفهىم ألاؾغة الُبُُٗت والىمُُت ،لىنها ؤيافذ بلى مدخىاه ؤقياال ؤزغي
جدمل ؤَُافا مسخلفت مً الٗالكاث الكاطة ،لُخٛحر مدخىاه في نهاًت ألامغ بلى ؤؾغة الهمُُت م٘ الحفاّ ٖلى كالبها بان
جيىن الىٓام الاحخماعي الظي ٌكب٘ خاحاث ؤفغاصهٖ ،لى ازخالف ججمٗهم وقظوطه ،فخيىن بظلً مىٓمت ألامم اإلاخدضة
اهبر صاٖم لىحىص ألاؾغ الالهمُُتٖ ،لى اٖخباع ؤن ألاؾغة اإلايىهت مً عحل وامغؤة بغباٍ الؼواج الكغعي هي ؤؾغة (همُُت).

 _ 1البُان الهاصع ًٖ الضوعة الثامىت وألاعبٗحن ( ،)48بٗىىان (جىفُظ اؾتراجُجُاث هحروبي الخُلُٗت للنهىى باإلاغؤة) ،خُث شج٘ ٖلى وحىب جدلُم
ؤهضاف "اإلاؿاواة والخىمُت والؿلم" ،وجلغٍغ املجلـ الاكخهاصي والاحخماعي لؿىت 1995م ،وهى اخض الىزاثم الغؾمُت للجمُٗت الٗامت في صوعتها الدمؿحن
( ،)50الظي لم ًإث ٖلى طهغ ألاؾغة عٚم اهه ًخدضر ًٖ صوع اإلاغؤة في الخىمُت ووحىب النهىى بها ،عاح٘ في طلً:
 ،http://www.un.org/ar/documents/جاعٍش الاَالٕ.2021/2/7 :
 _ 2الضوعة الخاؾٗت والثالزىن ( ،1990 ،)39الخٗلُم الٗام عكم  19اإلااصة ( 23ألاؾغة) ،مىك٘ مىخبت خلىق ؤلاوؿان،ؾبم طهغه.
 _ 3في صوعتها الاؾخثىاثُت عكم ( ،)27ومً زالٌ وزُلتها اإلاٗىىهت بـ (ٖالم نالح لألَفاٌ) 2A/RES/S- 27 :2( ،صٌؿمبر 2002م ،اهٓغ (م  ) 5مً الىزُلت،
في بقاعة واضحت بلى ألاؾغة اإلايىهت مً ػوج ؤخاصي الجيـ ،وألاؾغة اإلايىهت مً ؤب ؤو ؤم فلِٖ ،لى اٖخباع ؤن طلً ؤمغ َبُعي ًجب مغاٖاجه ،عإ مىك٘
مىٓمت ألامم اإلاخدضة ، https://www.un.org/ar/observances/world-childrens-day :جاعٍش الاَالٕ.2021/2/7 :
 _ 4خُث ًخم الاخخفاٌ بالؿىت الضولُت لألؾغة في  6صٌؿمبر مً ول ٖام في ملغ ألامم اإلاخدضة ،وكض عخبذ الجمُٗت الٗامت باوٗلاص ماجمغ الضوخت الٗالمي
لألؾغة جدذ اللغاع عكم ( (A/ 59/592بخاعٍش  3صٌؿمبر 2004م ،عاح٘ في طلً وزُلت ألامم اإلاخدضة ،جلغٍغ الجمُٗت الٗامت الضوعة ( ،)59البىض  94مً
حضوٌ ألاٖماٌ ( عؾالت ماعزت في  2صٌؿمبر  ،2004مىحهت بلى ألامحن الٗام اللاثم باألٖماٌ بالىُابت في البٗثت الضاثمت للُغ لضي ألامم اإلاخدضة ًٖ ،مىك٘
مىٓمت الامم اإلاخدضة ،هفؿه.
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 2.2املطلب الثاوي :التزام املشرع الجسائري باجفاقُاث ألامم املتحذة
للض جهضي اإلاكغٕ الجؼاثغي لخٗغٍف ألاؾغة ،مً زالٌ (اإلااصة  ،)2مً كاهىن ألاؾغة ،زالفا للٗضًض مً الدكغَٗاث
الٗغبُت التي اكخهغث ٖلى حٗغٍف الؼواج(ٖ ،)1لى ؤن »:ألاؾغة هي الدلُت ألاؾاؾُت للمجخم٘ وجخيىن مً ؤشدام ججم٘
بُنهم نلت الؼوحُت ونلت اللغابت«؛ لُدضص وْاثفها مً زالٌ (اإلااصة  ،)3التي كًذ اهه »:حٗخمض ألاؾغة في خُاتها ٖلى
الترابِ والخيافل وخؿً اإلاٗاقغة والتربُت الحؿىت وخؿً الدلم وهبظ آلافاث الاحخماُٖت  ،ولُجٗل بخضي ؤهم وْاثفها،
ؤال وهي الىُْفت ؤلاهجابُت ،مً يمً ؤهضاف ٖلض الؼواج ،في هو(اإلااصة  ،)4التي حاء فيها »:الؼواج ٖلض عياجي بحن عحل
وامغؤة ٖلى الىحه الكغعي ،مً ؤهضافه ،جيىًٍ ؤؾغة ؤؾاؾها اإلاىصة والغخمت والخٗاون وإخهان الؼوححن واملحافٓت ٖلى
ألاوؿاب«.
هما خاوٌ اإلاكغٕ ؤلاخاَت بمفهىم ألاؾغة الجؼاثغٍت وفم الؿُاق ؤلاؾالمي ،اؾدىاصا بلى(اإلااصة )2مً الضؾخىع ،التي
جلغ بان ؤلاؾالم هى صًً الضولت ،وهظا (اإلااصة  )222مً كاهىن ألاؾغة ،خُث اإلاهضع الغؾمي للاهىن ألاؾغة هى الكغَٗت
ؤلاؾالمُت ،فجٗلها جىبثم ًٖ الؼوحُت واللغابت ،بل واؾخٗمل مهُلحاث كغآهُت ،وهي (اإلاىصة والغخمت) ،هما اهه ؤُٖى
مفهىما واؾٗا لألؾغة ،لدكمل نالث اللغابت اإلاخفغٖت ًٖ الؼوحُت ،وطلً ألن ألاؾغة الجؼاثغٍت ال جؼاٌ جدافٔ ٖلى
قيلها اإلامخض ،ختى وان بضا ؤن املجخم٘ جدىٌ بلى مجمىٖت ؤؾغ هىوٍت.
لىً هالخٔ ؤهه حم٘ بحن حٗغٍف ألاؾغة هجماٖت احخماُٖت جغبُهم نلت الؼواج واللغابت وبحن حٗغٍفها هىٓام
احخماعيً ،جم٘ ٖضة وْاثف مخضازلت خُث حاءث مىػٖت بحن ألاخيام الٗامت ،والىخاب ألاوٌ (الؼواج).
وكض جمذ مغاحٗت الٗضًض مً اللىاهحن الىَىُت مً ؤحل مالءمتها م٘ الاجفاكُاث الضولُت لحلىق ؤلاوؿان التي
ناصكذ ٖليها الجؼاثغ خُث ؤنبدذ ً
حؼء مً الىٓام اللاهىوي الجؼاثغيٖ ،لى اٖخباع ؤنها حؿمى ٖلى اللىاهحن الضازلُت
وفم الهغم الدكغَعي بملخض ى مبضؤ صؾخىعي.
فإزيذ اللجىت اإلاٗىُت بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت في حٗلُم لها؛ ؤن الجؼاثغ ؤوكإث اللجىت
الاؾدكاعٍت الىَىُت لخٗؼٍؼ خلىق ؤلاوؿان ٖام  ،2001وهي جغخب باهًمامها بلى اجفاكُت اللًاء ٖلى حمُ٘ ؤقياٌ
الخمُحز يض اإلاغؤة(.)2
لىنها ؤٖغبذ ًٖ كللها بػاء اؾخمغاع الخمُحز يض اإلاغؤة في املجخم٘ الجؼاثغي وإػاء ويٗها ألاصوى قاها مً الغحل في
كاهىن ألاؾغةٖ ،لى الدهىم جلً اإلاخٗللت بخٗضص الؼوحاث ،والُالق مً حاهب الؼوج ،وقغٍ مىافلت ولي ؤمغ اإلاغؤة ٖلى
ػواحها ،وواحب الؼوحت ؤن جُُ٘ ػوحها ،والخمُحز بحن الجيؿحن في مىيىٕ ؤلاعر ،وخم الؼوج اإلاُلم في الاخخفاّ ببِذ

 _ 1حاء في هو (اإلااصة  )1مً اللاهىن عكم  52لؿىت 2001م ،اإلاخٗلم باألخىاٌ الصدهُت اإلاىعٍخاوي ،ؤن ":الؼواج ٖلض بحن عحل وامغؤة ٖلى وحه الاؾخمغاع،
ًلهض مىه ؤلاخهان وؤلاهجاب بةوكاء ؤؾغة جدذ كىام الؼوج ٖلى ؤؾـ زابخت جًمً للؼوححن اللُام بىاحباث الؼوحُت في وص واخترام" ،عاح٘ مىك٘ كىاهحن
قبىت الكغق ،http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/DTails :جاعٍش الاَالٕ52021/2/7 :
 _ 2الخلغٍغ الضوعي الثاوي اإلالضم مً الجؼاثغ فُما ًخٗلم بةٖمالها اللتزاماتها ججاه الٗهض الضولي الدام بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت،
الىزُلت )E/2002/22( :عاح٘ في طلً :مىك٘ حامٗت مُىِؿىجا مىخبت خلىق ؤلاوؿان ،وكض ؤٖغبذ اللجىت ًٖ كللها مً خغمان الكٗب الاماػَغي مً
اؾخسضام لٛخه ٖلى الهُٗض الغؾمي وهى ما جم جغحمخه مً زالٌ الخٗضًل الضؾخىعي لٗام .2016
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الؼوحُت في خالت الُالق ،هما جضٖى اللجىت اإلاٗىُت باللًاء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة بلى بلٛاء الؼواج اإلابىغ وحٗضص
الؼوحاث ،فهي ػٍجاث تهضع هغامت اإلاغؤة لظلً وحب فسخ الؼواج اإلابىغ واٖخباع ألاػواج اللهغ وإشدام لم ًتزوحىا
(ولِـ همُللحن) ،وإلٛاء ول مٗاملت مالُت مخٗللت بهظا الؼواج والٗلىبت ٖلى الؼها(.الفلغاث،817 ،816 ،808 ،807 :
 ،823و)1(.)833
ولخفاصي ؤًت مالخٓاث كض جبضيها لجان خلىق ؤلاوؿان خىٌ بزالٌ الجؼاثغ اللتزاماتها اؾخجابذ ؤلاعاصة الدكغَُٗت
الىَىُت ونضع ألامغ عكم  ،02_05اإلاخًمً كاهىن ألاؾغة( ،)2واهُالكا مً مبضؤ اإلاؿاواة الخمازلُت بحن الجيؿحن ،واهذ
البضاًت م٘ (اإلااصة ،)7خُث ؤلغى الؼواج اإلابىغ بخدضًض ؤهلُت الغحل واإلاغؤة في الؼواج بخمام  19ؾىت ،زم(اإلااصة ،)8التي
كُضث الخٗضص بكغوٍ ،و(اإلااصة  )9التي حٗلذ لٗلض الؼواج عهً وخُض وهى التراض ي ،لُلىم صحُدا ،جإؾُا بالٗلض اإلاضوي
هما في البالص الٛغبُت ،وٍلضم ٖلض الؼواج اإلاضوي ٖلى ٖلض الؼواج الكغعي.
مغوعا بـ(اإلااصة )11التي لم ججٗل لحًىع الىلي في ٖلض الؼواج ؤي اٖخباع خُث جباقغ اإلاغؤة البالٛت الٗاكلت ٖلض
كغانها ،ولم ًفغق بحن خالت البىغ والثِب ،وؤلغى والًت ؤلاحباع بىو (اإلااصة  ،)13باليؿبت للفخاة اللانغ ،زم بلى (اإلااصة
 ،)36ؤًً جم بلٛاء مهُلح اللىامت لُخم الخسلي ،مً زالله ًٖ ،واحب َاٖت الؼوحت لؼوحها ،وجم حٗىًٍه بدلىق
وواحباث الؼوححن صاللت ٖلى وحىب الدكاعن ،جدلُلا للمؿاواة بحن الجيؿحن ،ونىال بلى (اإلااصة  ،)49خُث جم جلُُض خم
الؼوج في الُالق بدىم املحىمت،و(اإلااصة )72التي جىحب بلاء الحايىت في بِذ الؼوحُت بلى ٚاًت جىفُظ ألاب للحىم
اللًاجي اإلاخٗلم بالؿىً ،وإزغ مً آزاع الُالق.
ؤما بسهىم ؤههبت اإلاحرار التي حكيل الىلُت الؿىصاء مً مىٓىع لجىت خلىق اإلاغؤة ،اللاثمت ٖلى مغاكبت جىفُظ
اجفاكُت ووكغ كُم اإلاؿاواة وٖضم الخمُحز ،فلض حٗالذ ؤنىاث اإلاىٓماث اليؿىٍت الجؼاثغٍت طاث الخىحه الخدغعي الٛغبي
مُالبت بىحىب اإلاؿاواة الخامت في اإلاحرار ،وهى ما حٗلها مؿإلت مؿخٗهُت ٖلى اإلاكغٕ الجؼاثغي.
ومً حاهب آزغ ؤبضث اللجىت كللها ججاه اإلاضي الظي ونل بلُه الٗىف صازل ألاؾغة الجؼاثغٍت خُث واهذ اليؿاء
ضحاًاه الغثِؿُحن ،وٖضم هفاًت اهخمام الؿلُاث إلاكيلت الٗىف ؾىاء بمى٘ خضوزه ؤو اإلاٗاكبت ٖلى اعجيابه ،وجىص ي
اللجىت في نهاًت الخلغٍغ بىحىب وفاء الضولت الُغف بالتزاماتها الضولُت في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان وان جلىم بسحب بٖالهاتها
الخفؿحرًت بكان اإلااصجحن  8و 13مً الٗهض ،وهى ما جم الاؾخجابت له بسحب الجؼاثغ بٖالهاتها الخفؿحرًت بكان اإلااصة .8
وكض ججؿضث عٚبت اللجىت فٗلُا في اإلاىٓىمت اللاهىهُت الىَىُت بةنضاع اللاهىن اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن الٗلىباث
عكم  ،01 _14اإلااعر في  4فبراًغ  )3(2014واإلاخٗلم بخجغٍم الٗىف الجيس ي يض اللهغ ،واللاهىن اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن
الٗلىباث عكم  ،19_15اإلااعر في  30صٌؿمبر  ،2015واإلاخٗلم بخجغٍم الٗىف بحن ألاػواج( ،)4وجمذ ألوٌ مغة ؤلاقاعة بلى
الخدغف الجيس ي هؿلىن مجغم.

 _ 1عاح٘ الخلغٍغ هفؿه.

ٌٗ _ 2ضٌ وٍخمم اللاهىن عكم  ،11/84اإلااعر في  9حىان  ،1984ج.عٖ .ضص  ،24ماعزت في  12حىان .1984
ٌٗ _ 3ضٌ وٍخمم ألامغ عكم  156-66اإلااعر ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخًمً كاهىن الٗلىباث ،ج.ع .ج.جٖ ،ضص  ،07ماعزت في .2014/2/16
 _ 4اإلاٗضٌ واإلاخمم لللاهىن عكم  ،156/66اإلااعر ً 8ىهُى ؾىت  ، 1966اإلاخًمً كاهىن الٗلىباث ،ج.ع .ج.جٖ ،ضص  ،71ماعزت في .2015/12/30
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وؤُٖذ اللجىت اإلاٗىُت بالحلىق الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت في جلغٍغها ،جىحيهاث في هُفُت حٗضًل كىاهحن
ألاؾغة في البلضان خُث ٌؿدىض فيها بلى اللاهىن الضًجي ،فةما ًيىن ٖلى ؤؾاؽ جىىٕ الخفؿحر الضًجي لألؾغة والىهىم
اإلالضؾت اإلاخٗللت بها ٖلى هدى مىاث لخدلُم اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،وٍيىن طلً في الضوٌ طاث ألاٚلبُت اإلاؿلمت ،وإما
باالؾخٗايت باللاهىن الٗلماوي مباقغة لُدل مدل كاهىن ألاخىاٌ الصدهُت في الضوٌ التي جدب٘ الخلالُض اإلاؿُدُت.
(الفلغة  ،51 ،50مً جلغٍغ الفغٍم الٗامل اإلاٗجي بمؿالت الخمُحز يض اإلاغؤة).
وكض قهض الٗالم ؤلاؾالمي في الؿىىاث ألازحرة جهاٖضا لىثحر مً الخُاعاث الفىغٍت التي جضٖى بىحىب ججضًض
الدُاب الضًجي اهُالكا مً اإلااؾؿاث الضًيُت الغؾمُت.
وال زالف في ؤن الجفاكُاث خلىق ؤلاوؿان اًجابُاث في هفالت خلىق ألافغاص وخماًت خغٍاتهم مً الخٗؿف
وؤلاهضاع ،وجبىيها إلابضؤ اإلاؿاواة خلم الىثحر مً اإلاؼاًا للمغؤة زهىنا؛ واإلاؿاواة في الٗمل ،والخٗلُم ،والصحت ،وهفالت
طاث الحلىق م٘ الغحل ،ؤمام ؤحهؼة اللًاء ،وجدؿحن ْغوف اإلاغؤة الغٍفُت.
 2.3املطلب الثالث :اثرالتحفظ غلى الاجفاقُاث الذولُت
يهخم اللاهىن الضولي لحلىق ؤلاوؿان بهُاٚت الاجفاكُاث الضولُت التي جدضص مًمىن خلىق ؤلاوؿان وآلُاث
جفُٗلها ،لخلىم الضوٌ باالهًمام الُىعي لهظه الاجفاكُاث ،ومً زم بصعاحها يمً هٓامها اللاهىوي وجخدمل التزام مؿاءلت
اللجان املدخهت ًٖ مضي جىفُظها اللتزاماث الاجفاكُت ٖبر جلضًم جلاعٍغ ابخضاثُت وصوعٍت وؤلاٖتراف إلاىاَىيها بدم
الكيىي(.)1
وحٗغف اجفاكُت فُِىا للمٗاهضاث لؿىت  ،1969في فلغتها ألاولى ،الخدفٔ ،بإهه بٖالن ًهضع ًٖ الضولت خحن الخىكُ٘
ؤو الخهضًم ؤو اللبىٌ ؤو اإلاىافلت ؤو الاهًمام ،وكض ويٗذ قغَا مىيىُٖا للخدفٔ وهى ؤن ال ًيىن فُه حٗاعى م٘
مىيىٕ اإلاٗاهضة ؤو ٚغيها الظي ؤوكئذ ألحله(.)2
وَٗض ؤلاٖالن الخفؿحري جدفٓا يمىُا ،خُث ًيىن مىيىٖه جدضًض اإلاٗجى لحىم ما في الاجفاكُت خؿب الضولت
الُغف فيها ،وؤنها ؾىف حٗخمض طلً الخفؿحر بكيل عؾمي في جدمل التزاماتها ،في خحن ؤن الخدفٔ هى بٖالن الضولت
الُغف اؾدبٗاص ألخض ؤخيام الاجفاكُت ؤو الخٗضًل في ؤزغه اللاهىوي(.)3
وحٗض الجؼاثغ مً الضوٌ ألاَغاف التي ناصكذ ٖلى اجفاكُت اللًاء ٖلى حمُ٘ ؤقياٌ الخمُحز يض اإلاغؤة  ،اإلاٗغوفت
ازخهاعا ب( ،)CEDAWبملخض ى اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،51/96اإلااعر في  ،)4(1996/01/22وكض ؤبضث جدفٓاتها زانت
خىٌ اإلاىاص ،)16، ،4_15 ،2_09 ،02( :فبِىما سحبذ جدفٓاتها بسهىم اإلااصة( ،)2_9جبٗا لخٗضًل كاهىن ألاؾغة ،وهظا
اإلااصة(  )4_15بدىم حٗضًل (اإلااصة )37خىٌ الاقتران اإلاالي للؼوححن ،بلُذ اإلااصجحن( ،)16 ،2خُث جلض ي ألاولى بةلٛاء

 _ 1ؾالم ،خىة" ،الخدفٔ ٖلى الاجفاكُاث لحلىق ؤلاوؿان" ،ملاٌ ميكىع باملجلت ألاواصًمُت للبدىر اللاهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض ( ،)3الٗضص ألاوٌ،
 ،2019م.249
 _ 2اٖخمضث الاجفاكُت بمىحب كغاعي الجمُٗت الٗامت عكم (  )2166و (  ،)2287وٖغيذ للخىكُ٘ في  23ماي ،1969وصزلذ خحز الىفاط في  27حاهفي
 ،1980عاح٘ في طلً :مىك٘ مىخبت خلىق ؤلاوؿان،مغح٘ ؾابم.
 _ 3ؾالم ،خىة ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .254
 _ 4اإلاخًمً اهًمام ومهاصكت الجؼاثغ ٖلى الاجفاكُت بخاعٍش ،1996/01/02ج.ع.ج.ج ٖضص ،06ماعزت في .1996/01/24
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وافت اللىاهحن التي حكيل جمُحزا يض اإلاغؤة  ،والثاهُت ،والتي جًم بىىصا مخٗللت باألؾغة ،وجضٖى بلى مىذ اإلاغؤة والغحل
اإلاؿاواة طاتها في ٖلض الؼواج وؤزىاءه وٖىض فسده ،مما ٌكيل حٗاعيا نغٍدا م٘ ؤخيام الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،همهضع
عؾمي للاهىن ألاؾغة الجؼاثغي.
وهما حكىالن ؤزُغ بىىص الاجفاكُت ،خُث الكخا مٗاعيت قضًضة مً وافت الضوٌ ؤلاؾالمُت ،وعٚم مداولت اإلاكغٕ
ٖضم ؤلازالٌ بالتزاماجه الضولُت مً زالٌ الخٗضًالث التي اؾخجاب لها؛ خُث ؤنبذ الخدفٔ ٖلى اإلااصة  16مغها بلى خض
بُٗض ،بال ؤن الضولت الجؼاثغٍت ال جؼاٌ متهمت باهتهاهها لاللتزاماث الضولُت مً َغف اللجىت اإلاٗىُت باللًاء ٖلى الخمُحز
يض اإلاغؤة.
وجلغع ؤخيام اللاهىن الضولي الٗام بان الخدفٔ ٖلى اإلااصجحن (ً ،)16 ،2خٗاعى م٘ مىيىٕ الاجفاكُت وؤٚغايها،
وبالخالي فهى جدفٔ ٚحر مكغوٕ خؿب ما جلض ي به (اإلااصة  ،)19مً اجفاكُت فُِىا للمٗاهضاث ،ووفم (اإلااصة )28مً
اجفاكُت اللًاء ٖلى الخمُحز يض اإلاغؤة ،فيان ألاولى ٖلى الضولت الجؼاثغٍت الخدفٔ ٖلى (اإلااصة  )28مً الٗهض الضولي
للحلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت ،والتي جلض ي بىحىب اإلاؿاواة بحن الؼوححن في الحلىق والىاحباث صازل ألاؾغة ،خُث
ناصكذ ٖلُه الجؼاثغ بخاعٍش )1(1989/05/16
وال جؼاٌ اللجىت اإلاٗىُت بالخمُحز يض اإلاغؤة ججغي مفاوياث وخىاعاث خىٌ الخدفٓاث وجضٖىها في ول مغة بلى
مغاحٗتها بهضف سحبها.

خاجمت:
بن كُام خًاعة امت ما ؤو انهُاعها ،مخىكف ٖلى مضي كضعة ألاؾغة ؤو ٖضم كضعتها ٖلى اللُام بىْاثفها البُىلىحُت
والثلافُت ،وٖلى مضي كىة ؤو يٗف خللت الىنل بُنها وبحن ألاحُاٌ والحًاعة الاحخماُٖت التي ًيخمىن بليها خُث جلؼمهم
بالًىابِ الضًيُت وألازالكُت إلاىاحهت جدىالث الٗهغ ،ومً ؤهم الىخاثج التي ًمىً الىكىف ٖليها:
_ بن الخدىالث الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت جلف وعاءها كىي ٖاإلاُت جهغ ٖلى بلاء الىي٘ ٖلى ما هى ٖلُه :صوٌ
اكخهاصًت كىٍت جماعؽ مفهىما حضًضا لالؾخٗماع ،وصوٌ هامُت يُٗفت مؿخمغة في الؿعي إلزباث وحىصها وَلب
اإلاؿاٖضاث لظلً ،في ملابل جىاػلها ًٖ كُمها املجخمُٗت،
_ ؾعي مىٓمت ألامم اإلاخدضة بلى بحباع املجخم٘ الضولي بلى اليىهُت؛ مً زالٌ مىازُم خلىق ؤلاوؿان ،فهي ٖلى هثرتها
جهب في اججاه واخض مدكٗب؛ اججاه ًخفغص بمبضؤ اإلاؿاواة بحن الجيؿحن ،وٍدكٗب في اجساط الاجفاكُاث الضولُتٖ ،بر
لجانها اللاثمت بمهمت اإلاغاكبت في جىفُظ الالتزاماث وألُاث،
_ مؿاٖضة مىٓمت ألامم اإلاخدضة للحغواث اليؿىٍت في الٗالم الٗغبي وؤلاؾالمي والضاٖمت للفىغ الٛغبي ،بُٛت فغى
همىطحها الحًاعي ،وهضفها بعؾاء ؤخيام هٓام اؾغي ٖلماوي ًلغي اللىاٖض الضًيُت وٍفلض الدهىنُت ألازالكُت
للمجخمٗاث والتي حكيل في هٓغها هُمىت للماؾؿت الضًيُت.
 _ 1عاح٘ في طلً :ج.ع.ج.ج ٖضص  ،20ماعزت في .1989/5/17
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_ صٖم مىٓمت ألامم اإلاخدضة إلاؼصوجي اإلاُل الجيس ي واإلاخدىلحن حيؿُا ،بل وإلٛاء اللىاهحن التي حٗمل ٖلى الخمُحز
يضهم ،ما هى ؾىي جهغٍذ ،باإلاٗجى املدالفٖ ،لى وحىب اهضزاع الىىٕ ؤلاوؿاوي ،الظي جدفٔ ألاؾغة وحىصه ،خُث ؤنها
جمثل الىؾُلت لخلبُت الفُغة الٗمُلت في ؤنل الخيىًٍ وفي بيُت ؤلاوؿان البضهُت والغوخُت.
وختى ال جفلض ألاؾغة مفهىمها في الُبُٗت الفُغٍت ،جىص ي الباخثت بالخهضي لللىاهحن التي جلىى ٖغي ألاؾغة مفهىما
وبىاء ووُْفت؛ ووحىب وكغ الىعي بإهمُت ألاؾغة وبسُىعة اإلاازغاث الٗاإلاُت التي حٗالج مىيىٕ خلىق اإلاغؤة ،والحض مً
الاؾخالب والازتراق الثلافي ،الظي ّ
ًهضع ؤلالحاص والكظوط ،والحماًت مً آلازاع الؿلبُت للٗىإلات والحضازت والخُاعاث
الفىغٍت الٛغبُت.

قائمت املراحؼ:
_ ؤبي الحؿً ،فاعؽ بً ػهغٍا  ،هخاب الهمؼة (باب الهمؼة والؿحن) ،ج ،1م ،107الفحروػ آباصي ،باب الغاء (فهل
الهمؼة) ،ج ،1م.343
_ .Dictionnaire LE ROBERT, Maury Imprimeur, France, 2005, p 176
_ دمحمٖ ،اَف ُٚث ،كامىؽ ٖلم الاحخمإ ،الهُئت اإلاهغٍت للىخاب ،اللاهغة ،1979 ،م .45
_ ٖباؽٖ ،بض الهاصي ،اإلاغؤة وألاؾغة في خًاعاث الكٗىب وؤهٓمتها ،صاع َالؽ للضعاؾاث واليكغ ،صمكم ،ؾىعٍا،1ٍ ،
ج ،1م.144
_ دمحم ،بً ِٖس ى الترمظي ،ؾجن الترمظي( ،هخاب اإلاىاكب) ،عكم الحضًث ( ،)3895م667
_ دمحم ،ؤبى ػهغة ،جىُٓم ؤلاؾالم للمجخم٘ ،صاع الفىغ الٗغبي ،اللاهغة ،1965 ،م .62
_ .Manuel, PARQUET, droit de la famille, Bréal, France, 2eme édit., 2007, p 9
_ دمحم ،مهاجحر ،ألاؾغة والخىمُت ،بدث ملضم في ماجمغ الضوخت الٗالمي (ألاؾغة ؤؾاؽ املجخم٘) ،اإلاىٗلض بخاعٍش 30-29
هىفمبر 2004م ،كُغٖ ،لى الغابِ  ، https://asyahbuali.wordpress.comجاعٍش الاَالٕ.2018/7/10 :
_ دمحم الُاهغ ،ابً ٖاقىع ،ملانض الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،جدلُم :دمحم الُاهغ اإلاِؿاوي ،صاع الىفاجـ ،ألاعصن،2ٍ ،
 ،2001م .430
_ ؾفغ الخيىًٍ ؤلاصحاح ،1:الفلغة  ،27عاح٘ في طلً :نابغ ؤخمض َه ،هٓام ألاؾغة في اليهىصًت والىهغاهُت وؤلاؾالم،
نهًت مهغ ،اللاهغة ،2000 ،م.11
_ مً حٗالُم بىلـ بلى الٗبراهُحن ،ؤلاصحاح ،13 :عاح٘ في طلً :نابغ ؤخمض َه ،اإلاغح٘ هفؿه ،م.35
_ حماٌ خمضان"،بَاللت ٖلى ألاؾغة ٖبر الخاعٍش" ،ملاٌ ميكىع ٖلى مىك٘ بؾالم وٍب ،بخاعٍش ،2001/12/31 :جاعٍش
الاَالٕhttps://www.islamweb.net/ar/article/12252 ،2021/02/1 :
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_ فدضزىا اللغآن الىغٍم ًٖ امغؤة هىح ،وامغؤة ببغاهُم ،وامغؤة لىٍ  ،وامغؤة فغٖىن...
_ عاٚب الؿغحاوي ،اإلاكترن ؤلاوؿاوي ،هٓغٍت حضًضة للخلاعب بحن الكٗىب ،ماؾؿت اكغؤ ،اللاهغة ،2001 ،1ٍ ،م.25
_ اصواعص وَؿتر ماعن ،مىؾىٖت جاعٍش الؼواج ،جغحمت  :مهباح الهمض (وآزغون) ،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث ،لبىان،
ٍ ،2001 ،1م.46
_ خُث ماث وجغن ؤعب٘ ماثت ؤلف وؿمت (  )400000هما ًظهغ ؤهل الخاعٍش ،عاح٘ في طلً :مىك٘ بؾالم وٍب ،مغح٘ ؾابم.
_ ؾُٛىن آن ؾىحرًً" ،الهغاٖاث الحًاعٍت..ؤلاًضًىلىحُاث ألاؾغٍت" ،جغحمت :ؾُضي دمحم هالٌ ،ملاٌ ميكىع ٖلى
مىك٘ الجؼٍغة (صعاؾاث وبدىر) ،بخاعٍش  ،https://www.aljazeera.net/opinions ،2006/2/9جاعٍش الاَالٕ:
.2021/2/1
_ ؾُض كُب ،ؤلاؾالم ومكىالث الحًاعة ،صاع الكغوق ،بحروث ،1980 ،6ٍ ،م .235
_ عاح٘ في طلً :ماػن ،بً نالح مُبلاوي ،الٛغب مً الضازل ألاؾغة في بٌٗ املجخمٗاث الٛغبُت اإلاٗانغة ،صعاؾت
ميكىعة ٖلى مىك٘ قبىت مكياة ؤلاؾالمُت ،http://www.almeshkat.net/books ،بخاعٍش 2007/7/4م.
_ وعصث هظه الٗباعة في الخلغٍغ الهاصع ًٖ هُئت ألامم اإلاخدضة ؾىت 1975م ،بمىاؾبت الٗام الٗالمي للمغؤة ،عاح٘ في طلً
مىك٘ مىخبت خلىق الاوؿان حامٗت مُيؿىجاhttp://hrlibrary.umn.edu/arabic :
_ وامُلُا خلمي" ،مهُلح ألاؾغة في ابغػ اإلاىازُم الضولُت :صعاؾت جدلُلُت" ،بدث ملضم في ماجمغ الدُاب ؤلاؾالمي
اإلاٗانغ ،بخاعٍش  29-28حىٍلُت  ،2011اللاهغة.
_ ألامم اإلاخدضة ،مجلـ خلىق ؤلاوؿان(الجمُٗت الٗامت)" ،جلغٍغ الفغٍم الٗامل اإلاٗجي بمؿإلت الخمُحز يض اإلاغؤة في
اللاهىن واإلاماعؾت" ،الضوعة ( 2 ،)29افغٍل  ،2015وزُلت عكم  ، A/HRC/29/40م ،10مىك٘ مىخبت خلىق الاوؿان
حامٗت مُيؿىجا ،ؾبم طهغه.
_ الٗىإلات :ومٗىاها في اللٛت ،حٗل الش يء ٖاإلاُا ،وفي الانُالح "،حٗل الٗالم ٖاإلاا واخضا ،مىحها جىحيها واخضا ،في بَاع
خًاعة واخضة ،ولظلً حؿمى اليىهُت ؤو اليىهبت" ،وهي حٗبحر ًٖ خغهت جبرػ صازل الٗالكاث الضولُت ،وهي حٗجي في
اإلافهىم الاكخهاصي ؾهىلت خغهت الىاؽ واإلاٗلىماث والؿل٘ وألامىاٌ ،وهي ؤًًا اججاه صولي ؤخاصي اللُب لفغى همىطج
اكخهاصي وؾُاس ي وزلافي ،مخجاوػا خضوص ؾُاصة الضولت ،وهي في اإلافهىم اإلاٗلىماحي جضفم ألهٓمت جلىُت ال حٗترف
بالحيىماث والضؾاجحر واللىاهحن الضازلُت ،ومً ؤهم مٓاهغها زىعة الاجهاالث واإلاٗلىماجُت ،ووؾاثلها الخدىم في مؿاع
جُىع البجى الخللُضًت وحصجُ٘ الثلافت الاؾتهالهُت ،وصٖم ؾُاؾاث اإلااؾؿاث الضولُت ،مثل نىضوق الىلض الضولي ،عاح٘
في طلً( ،بخهغف) :وهبت،مهُفى الؼخُلي ،كًاًا الفله والفىغ اإلاٗانغ ،صاع الفىغ ،صمكم ،2007 ،1ٍ ،ج ،2م
 ،663-655ولُض ،بً ٖثمان الغقىصي ،الخماؾً ألاؾغي في ْل الٗىإلات ،بدث ملضم لىضوة (ألاؾغة اإلاؿلمت والخدضًاث
اإلاٗانغة) ،مجلت البُانٖ ،لى مىك٘ اإلاؿلم ،almoslim.net/node/102274:http// :جاعٍش الاَالٕ.2021/02/1 :
_ ؤبى الفًل ،بً مىغم ابً مىٓىع ،لؿان الٗغب ،باب الالم (فهل الٗحن) ،ج ،11م.488 ،486
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_ وجىدكغ هظه الٓاهغة في الٗالم اإلاخلضم والىامي ٖلى الؿىاء ،خُث ونلذ وؿبتها في ول مً اعوبا وؤمغٍيا بلى  %20وفي
اؾترالُا بلى  ،% 24.6واعجفٗذ باليؿبت بلى الىمؿا بلى  %28لخهل بلى % 30في ؤمغٍيا الىؾُى وصوٌ الصحغاء ؤلافغٍلُت
وحىىب آؾُا ،ؤما ٖلى مؿخىي الٗالم الٗغبي فدكحر ؤلاخهاءاث بلى ما وؿبخه % 11في جىوـ و  %12.6باإلاٛغب ،و %12.4
بالؿىصان ،و %12بلبىان ،و %1558في مهغ ،وهى ما ؤهضه املجلـ اللىمي لألمىمت والُفىلت ،عاح٘ في طلً :يامً هابُل
عمُلت ،الضوع الىالضي في ؤؾغة ألام اإلاُٗلت وٖالكخه ببٌٗ اإلاخٛحراث الىفؿُت لألبىاء ،عؾالت ماحؿخحر في التربُت (بعقاص
هفس ي) ،مٗهض الضعاؾاث التربىٍت ،حامٗت اللاهغة ،2012 ،م .8وحٗؼو ْاهغة ألام اإلاُٗلت في الٗالم الٗغبي بلى ؤؾباب
ؤهمها الترمل (بيؿبت  ،%60والُالق  ،%4وُٚاب الؼوج بؿبب الهجغة ألؾباب اكخهاصًت بالضعحت ألاولى.
_ مما صٖا وػٍغ الخٗلُم الهُجي بلى بنضاع حٗلُماجه بلى اإلاضاعؽ إلخباٍ ومى٘" جإهِث الكباب اإلاغاهم مً حيـ الظوىع"
بدصجُ٘ الغٍايت البضهُت هىغة اللضم التي جىمي الًٗالث لضيهم ،عاح٘ في طلً زبر جىاكلخه نفدت (كىكل هُىػ) هلال ًٖ
كىاة (بي بي س ي)5Zlata TIKHAYA :
« la féminisation des garçons qui met en danger la survie de la nation, article cite sur : fr.sputniknews.com,
.le 06/02/2021, 18.25
_ ؤهٓغ :قهغة ،هؼاع ،الىيُٗت الاحخماُٖت لألمهاث الٗاػباث في املجخم٘ الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخحر في ٖلم الاحخمإ
الٗاثلي ،حامٗت الحاج لدًغ ،باجىت2012 ،م ،م .49-47
_ وكض جم بلٛاء ألامغ  79/76بملخض ى اللاهىن عكم  05/85واإلاخٗلم بدماًت الصحت وجغكُتها ،ج.ع عكم  ،8ماعزت في 2
حىان 1985م .وجم حٗىٌٍ الفهل ألاوٌ ،الظي هٓم ؤخيام الُفىلت املحغومت مً الٗاثلت ،باإلااصة  73مً اللاهىن عكم
.05/85
_ عاح٘ في طلً :جلغٍغ الفغٍم الٗامل اإلاٗجي بمؿالت الخمُحز يض اإلاغؤة ،الفلغة  ،49م ًٖ ،16مىك٘ اإلاٗهض الضاهماعوي
لحلىق الاوؿان ، https://sdgdata.humanrights.dk/ar :جاعٍش الاَالٕ ،2021/2/7 :وحكهض اإلاملىت اإلاٛغبُت مازغا
خمالث ٖلماهُت ،جمثل خغهت " زاعحت ًٖ اللاهىن" بخضاها ،مُالبحن بةلٛاء (الفهل  ،)490مً اللاهىن الجىاجي اإلاٛغبي
الظي ًجغم الؼها واٖخباعه خغٍت شدهُت ،عاح٘ مىك٘ كىاة فغاوـ  24الالىترووي،https://www.france24.com/ar :
جاعٍش الاَالٕ.2021/2/11 :
_ ألامم اإلاخدضة ،الهيىن الضولُت لحلىق ؤلاوؿان ،خلىق اإلاثلُحن واإلاثلُاث ومؼصوجي اإلاُىٌ الجيؿُت ومٛاًغي الهىٍت
الجيؿُت ،2011/02/12 ،الىزُلت عكم  ،HRI/CORE/BEL/2011عاح٘ في طلً مىخبت خلىق الاوؿان حام٘ مُىِؿىجا،
ؾبم طهغه.
_ وامُلُا خلمي ،اإلاغح٘ الؿابم.
_ وكض ؾاهضث هظا البُان  66صولت ،وجم اؾدبضاٌ ولمت ( )Homosexualsب خغوف هي ( )LGBTخُث ًغمؼ خغف ()L
للسحاكُاث ،وخغف ( )Bإلاخٗضصي اإلاماعؾاث ،وخغف ( )Gللكىاط الغحاٌ ،والحغف ( )Tللمخدىلحن ،عاح٘ في طلً مىك٘
اإلاىٓمت ،-http://www.hrw.org/en/news/2008/12/18/un-general-assembly-statement-affirms-rights :جاعٍش
الاَالٕ.2020/12/12 :
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 ؾُضي مدمىص هالٌ "،الهغاٖاث الحًاعٍت..الاًضًىلىحُاث الاؾغٍت ،:ملاٌ ميكىع ٖلى مىك٘ كىاة الجؼٍغة الالىترووي(صعاؾاث وبدىر) ،https://www.aljazeera.net/opinions ،بخاعٍش ،2006/2/9 :جاعٍش الاَالٕ.2021/2/3 :
_ ؾُٛىن آن ؾىحرًً ،اإلاغح٘ الؿابم.
_ قهاب مدمىص مفُض ،اإلاىٓماث الضولُت ،صاع النهًت الٗغبُت ،اللاهغة ،1978 ، 4ٍ ،م م . 540
_ دمحم ،الٛؼالي ،خلىق ؤلاوؿان بحن حٗالُم ؤلاؾالم وإٖالن ألامم اإلاخدضة ،نهًت مهغ للُباٖت واليكغ ،اللاهغة،4ٍ ،
 ،2005م م.8 ،7
_ ؾُٛىن آن ؾىحرًً ،اإلاغح٘ الؿابم.
_ اٖخمضث وٖغيذ للخىكُ٘ والخهضًم والاهًمام بمىحب كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة(  2200ؤلف (ص،)21-
اإلااعر في  16صٌؿمبر1966
جاعٍش الىفاط 23 :ماعؽ .1976
_ اٖخمضث وٖغيذ للخىكُ٘ والخهضًم والاهًمام بمىحب كغاع الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ( 2200ؤلف (ص)21-
اإلااعر في  16صٌؿمبر  1966جاعٍش الىفاط 3 :حاهفي .1976
_ ؾُضي مدمىص هالٌ ،اإلاغح٘ الؿابم.
_ البُان الهاصع ًٖ الضوعة الثامىت وألاعبٗحن ( ،)48بٗىىان (جىفُظ اؾتراجُجُاث هحروبي الخُلُٗت للنهىى باإلاغؤة) ،خُث
شج٘ ٖلى وحىب جدلُم ؤهضاف "اإلاؿاواة والخىمُت والؿلم" ،وجلغٍغ املجلـ الاكخهاصي والاحخماعي لؿىت 1995م ،وهى
اخض الىزاثم الغؾمُت للجمُٗت الٗامت في صوعتها الدمؿحن ( ،)50الظي لم ًإث ٖلى طهغ ألاؾغة عٚم اهه ًخدضر ًٖ صوع
 ، /http://www.un.org/ar/documentsجاعٍش الاَالٕ:
اإلاغؤة في الخىمُت ووحىب النهىى بها ،عاح٘ في طلً:
.2021/2/7
_ الضوعة الخاؾٗت والثالزىن ( ،1990 ،)39الخٗلُم الٗام عكم  19اإلااصة ( 23ألاؾغة) ،مىك٘ مىخبت خلىق الاوؿان،ؾبم
طهغه.
_ في صوعتها الاؾخثىاثُت عكم ( ،)27ومً زالٌ وزُلتها اإلاٗىىهت بـ (ٖالم نالح لألَفاٌ) A/RES/S-2 2: 27( ،صٌؿمبر
2002م ،اهٓغ (م  ) 5مً الىزُلت ،في بقاعة واضحت بلى ألاؾغة اإلايىهت مً ػوج ؤخاصي الجيـ ،وألاؾغة اإلايىهت مً ؤب ؤو
ؤم فلِٖ ،لى اٖخباع ؤن طلً ؤمغ َبُعي ًجب مغاٖاجه ،عإ مىك٘ مىٓمت ألامم اإلاخدضة:
 ، https://www.un.org/ar/observances/world-childrens-dayجاعٍش الاَالٕ.2021/2/7 :
_خُث ًخم الاخخفاٌ بالؿىت الضولُت لألؾغة في  6صٌؿمبر مً ول ٖام في ملغ ألامم اإلاخدضة ،وكض عخبذ الجمُٗت الٗامت
باوٗلاص ماجمغ الضوخت الٗالمي لألؾغة جدذ اللغاع عكم (/A( 59/592بخاعٍش  3صٌؿمبر 2004م ،عاح٘ في طلً وزُلت ألامم
اإلاخدضة ،جلغٍغ الجمُٗت الٗامت الضوعة ( ،)59البىض  94مً حضوٌ ألاٖماٌ ( عؾالت ماعزت في  2صٌؿمبر  ،2004مىحهت بلى
ألامحن الٗام اللاثم باألٖماٌ بالىُابت في البٗثت الضاثمت للُغ لضي ألامم اإلاخدضة ًٖ ،مىك٘ مىٓمت الامم اإلاخدضة ،هفؿه.
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_ حاء في هو (اإلااصة  )1مً اللاهىن عكم  52لؿىت 2001م ،اإلاخٗلم باألخىاٌ الصدهُت اإلاىعٍخاوي ،ؤن ":الؼواج ٖلض بحن
عحل وامغؤة ٖلى وحه الاؾخمغاعً ،لهض مىه ؤلاخهان وؤلاهجاب بةوكاء ؤؾغة جدذ كىام الؼوج ٖلى ؤؾـ زابخت جًمً
للؼوححن اللُام بىاحباث الؼوحُت في وص واخترام" ،عاح٘ مىك٘ كىاهحن قبىت الكغق:
 ،http://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/DTailsجاعٍش الاَالٕ52021/2/7 :
_ الخلغٍغ الضوعي الثاوي اإلالضم مً الجؼاثغ فُما ًخٗلم بةٖمالها اللتزاماتها ججاه الٗهض الضولي الدام بالحلىق
الاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت ،الىزُلت )E/2002/22( :عاح٘ في طلً :مىك٘ حامٗت مُىِؿىجا مىخبت خلىق ؤلاوؿان،
وكض ؤٖغبذ اللجىت ًٖ كللها مً خغمان الكٗب الاماػَغي مً اؾخسضام لٛخه ٖلى الهُٗض الغؾمي وهى ما جم جغحمخه مً
زالٌ الخٗضًل الضؾخىعي لٗام .2016
_ عاح٘ الخلغٍغ هفؿه.
_ ٌٗضٌ وٍخمم ألامغ عكم  156-66اإلااعر ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخًمً كاهىن الٗلىباث ،ج.ع .ج.جٖ ،ضص  ،07ماعزت في
.2014/2/16
_ اإلاٗضٌ واإلاخمم لللاهىن عكم  ،156/66اإلااعر ً 8ىهُى ؾىت  ، 1966اإلاخًمً كاهىن الٗلىباث ،ج.ع .ج.جٖ ،ضص ،71
ماعزت في .2015/12/30
_ ؾالم ،خىة" ،الخدفٔ ٖلى الاجفاكُاث لحلىق ؤلاوؿان" ،ملاٌ ميكىع باملجلت ألاواصًمُت للبدىر اللاهىهُت
والؿُاؾُت ،املجلض ( ،)3الٗضص ألاوٌ ،2019 ،م.249
_ اٖخمضث الاجفاكُت بمىحب كغاعي الجمُٗت الٗامت عكم (  )2166و (  ،)2287وٖغيذ للخىكُ٘ في  23ماي،1969
وصزلذ خحز الىفاط في  27حاهفي  ،1980عاح٘ في طلً :مىك٘ مىخبت خلىق ؤلاوؿان،مغح٘ ؾابم.
_ ؾالم ،خىة ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .254
_ اإلاخًمً اهًمام ومهاصكت الجؼاثغ ٖلى الاجفاكُت بخاعٍش ،1996/01/02ج.ع.ج.ج ٖضص ،06ماعزت في .1996/01/24
_ عاح٘ في طلً :ج.ع.ج.ج ٖضص  ،20ماعزت في .1989/5/17
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ألاخطاء الشائعة في منهجية كتابة ألابحاث العلمية
Common mistakes in the methodology of writing scientific papers


دمحم هِىِد

 ثبظة-طامِة الِسبي الحبس ي
med.kanit05@gmail.com
2022/01/17:ثازيخ القبول

2022/01/13:ثازيخ املساحعة

2021/09/23:ثازيخ إلايداع

:ملخظ
َ ًحٌى البحص الِلمي بسُاًة واهحمام
 وٍسطّ ذلً بلى الدوز الهام الري ًلِبه في،هبيرًً لدي غالبُة الدوٌ الُىم
ّ  التي،ىسض لها الجهىد والهمم وثبرٌ فحها ؤلامياهات والواكات
َّ ثلدم ألامم وثوىزها؛ ألهه ًمسل زطالة ث
ٌِىٌ ُلحها في ثلدًم
 ومِالجة كلاًا الظاُة واإلاظاهمة في الازثلاء بمظحىي ثوبُم ػيلُات، الحلىٌ اإلامىىة للمؼىالت الِاللة واإلاوسوحة
ّ
.آلي دون حاطة الهخظاب مهازات البحص اإلايؼىد
ٍّ البحص الِلمي بإطلىب
ّ
َ
مظاثل
ً م،ثخف الدزاطات وألابحاذ الِلمُة ألاوادًمُة
وإػيالُات
واليل ًدزن ما ًساز وٍوسح مً مىاكؼات
ٍّ
ّ
 واإلاحـلة ُمىما باإلاىهج، ّثخف اإلاىهجُة وألاماهة الِلمُة والؼيل واإلالمىن وهسق الحىرُم والترثِب واإلاساط
وؤخواء
ٍّ
ّ وبخوىات البحص الِلمي التي ًيبغي ؤن
 خالٌ طىىات الحيىًٍ والححـُل في،ًحمسض ُلحها الولبة والباحسىن وٍحلىىها
اهحلادات كد ٌِىد ثإريرها بالظلب ُلى مظحىي البحص اإلاىجص وُلى الباحص هفظه
 والتي ثيىن في الغالب مساز،الجامِة
ٍّ
 ألاخواء الؼاجِة؛ مىهجُة؛ البحص الِلمي؛ زغسات ألاوادًمُة؛:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Tody, Scientific research receives great care and attention in most countries, due to the
important role it plays in the progress and development of nations since it represents a
message to which efforts and determination are devoted, and in which potentials and energies
are exerted, , which are relied upon to provide possible solutions to raised and pending
problems in order to address current issues, and to contribute to raising the level of
application of scientific research formalities in an automatic manner without the need to
acquire the desired search skills.
Everyone is aware of the discussions and problems that are raised and raised regarding
academic scientific studies and research, , such as issues and errors related to aspects of
methodology, scientific honesty, form, content, methods of, documentation, bibliography and
references... which are generally related to the curriculum and the steps of scientific research
that should be practiced and mastered by students and researchers during the years of training
and attainment at the university, and it is often the subject of criticism that may have a
negative impact on the level of the completed research and on the researcher himself.
Keywords : errors and defects; research; academy; methodology; bibliography;
references
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمة:

ّ
بن ثخبــّ اإلاظــاثل واإلاىاكؼــات اإلاحِللــة بمىهجُــة هحابــة ألابحــاذ الِلمُــة ومحاولــة الىكــىى ُلــى طملــة ألاخوــاء الــىازد.
بؼــإاها ؤمــس فــي غاًــة ألاهمُــة؛ ّ
ؤي بحــص ُلمــي فــي الجهاًــة وزغــم مــا ًبــرٌ فــي بُــدادب ًبلــى مجـ ّـسد طهــد بؼــسي مسلــه مســل ّ
ألن ّ
ؤي
ُمل بؼسي آخـس ،فهـى ُسكـة الزثيـاب ألاخوـاء والىكـىَ فـي بِـم املاالفـات التـي ال ثحىافـم مـّ اللىاُـد الِلمُـة واإلاىهجُـة
ّ
واإلالدمة
اإلاحبِة في بُداد ألابحاذ الجامُِة ،خاؿة بذا ُسفىا الىكّ اإلاحدوي الري آلد بلُه ؤغلب البحىذ اإلاىجص .الُىم
ّ
للمىاكؼة ،فللما جظلم زطالة ُلمُة بحسُة مجها
وَظ ـ ى ه ــرا اإلال ــاٌ بل ــى جص ــاُف بِ ــم ألاخو ــاء الؼ ــاجِة الت ــي ًل ــّ فحه ــا ؤغل ــب الولب ــة الب ــاحسين ف ــي بُ ــداد وهحاب ــة
َ
ـيل ًلـمً
ؤبحاثهم ومرهسات ثخسطهم ،وبـفة خاؿة ما جِلم مجهـا بالجاهـب اإلاجه ـي لُيـىن بهـازا مسطُِـا ٌظترػـد بـه ،بؼ ٍّ
ثىفير الىسير مً الىكد والجهد ،وٍ ّ
جىب الىكىَ في طملة ألاخواء التي وكّ فحها َمً طبم ،مما ًفظد وَؼىغ زغبة اللـازت
فــي الاه ــالَ واإلاحابِ ــة ،والت ــي ًمى ــً للوال ــب ثالف ــى الىك ــىَ فحه ــا حت ــم ال ثي ــىن ط ــببا ف ــي الحللُ ــل م ــً كُم ــة زط ــالحه الِلمُ ــة ؤو
اححماٌ زفلها
إلاشك كككالية -:فك ككيث ثتملك ككا حملك ككة ألاخطك ككاء املنهجيك ككة املتعلقك ككة ب وك ككدا البحك ككوث العلميك ككة مك ككا غك ككواب

طك ككالي

معالجتها؟
وحاولد مً خالٌ هرب ؤلاػيالُة جصاُف ومِالجة هرب ألاخواء مً خالٌ الِىاؿس اإلاحلمىة في الاوة آلاثُة
خطة البحث:
 ؤوال :ألاخواء اإلاحِللة باخحُاز الِىىان البحصّ
باإلالدمة والااثمة
 راهُا :ألاخواء اإلاحِللة رالسا :ؤخواء الـُاغة إلػيالُة البحص زابِا :ألاخواء اإلاحِللة بِىـس الدزاطات الظابلة خامظا :ؤخواء الحىرُم وإُداد الهىامؽ -طادطا :ثىازد ألاخواء بؼيل هسير وملفد
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال :ألاخطاء املتعلقة باختيازونوان البحث:
ًمىً حـس طملة ألاخواء اإلاىهجُة ذات الـلة بالِىىان السثِس ي للبحص في الىلان آلاثُة:

 -0اختيازونا ين وامة غيرمحد ة:
ؤولى هرب ألاخواء ًحمسل في اخحُاز ُىاوًٍ لها مدلىالت ُامة وواطِة دون ثحدًد ملجاٌ البحـص شماهـا ومياهـا ،خاؿـة
بذا وــان الىكــد اإلاحــاح إلُــداد البحــص فُــه كـــيرا ؤو كـــيرا طــدا مــً البداًــة ملازهــة لــه ب جــم اإلاىكــىَ ،همــا هــى الحــاٌ
ً
ًخـف إلُدادها طداس ي واحد؛ لرا ّ
ً
باليظبة إلارهسات اإلااطتر التي ّ
وابحِادا
فةن ؤي خسوض ًُ مدازب ٌِحبر خوإ في اإلاىهج
ًُ اإلاىكىُُة

وٍيبغي للباحص ُىـد ؿـُاغحه للِىـىان اخحُـاز ألالفـاي ّ
اإلاِبـر .والدالـة بدكـة ُـً اإلالــىد ثيـىن ذات مـدلى ٌٍّ ػـمىلي؛
ّ
بحُص بذا اطحدُد الدزاطة ثىاوٌ بِم اإلاظاثل ذات الـلة بالبحص لم ٌؼيل ذلً خسوطا ًُ اإلاىكىَ
ّ
َ
ـدد .وا،ـحة ودكُلـة ،ثـىوي لللـازت بفحـىي وملــمىن
لـرا فـةن الدزاطـة الِلمُـة اإلاىهجُـة ثحولـب اخحُـاز ُىــاوًٍ مح ٍّ
البحـص ومـدي بمياهُـة الاطــحفاد .مىـه ،وٍــبض مــً اللـسوزي ُلـى الوالــب الباحـص اطخؼـاز .ؤهــل الاخحــاؾ والابـر .مــً
ألاط ــاثر .املاحـ ــين وألاهف ــاء ،إلب ــداء آزامه ــم وملترح ــا هم بخـ ــىؾ ُى ــىان البح ــص ومِسف ــة ؤبِ ــادب البحسُ ــة ومىاكؼ ــة
مدلىالثه ،ومً ػـإن ذلـً ؤن ًبِـص بالومإهِىـة والسلـة ؤه ـر فـي هفظـُة الباحـص حـىٌ خُازاثـه والىكـىى ُلـى وطهـات الىٌـس
املاحلفــة هــرا مــً طهــة( ،)1ومــً طهــة ؤخــسي ًمىحــه فسؿــة جِــدًل الِىــىان بالؼــيل اإلاولــىب كبــل اثخــاذ ؤلاطـساءات ؤلادازٍــة
()2

الالشمة لخسجُله واُحمادب زطمُا مً كبل املجالع واللجان الِلمُة لللظم
ثجىب الِىـاوًٍ الىاطـِة التـي جؼ ّـخد الحفىيـر؛ ّ
ومً اللىابى اإلاححىمة في ثحدًد اللُمة الِلمُة للمىكىَ ُّ
ألن هـرا
الاجظــاَ والوــىٌ ٌِـ ّـد طــببا لالهحلــاؾ مــً كُمحــه الِلمُــة ،ولــرا ٌظححظــً اخحُــاز ُىــاوًٍ ثخىــاوٌ مظــاثل طصثُــة محـ ّـدد.
ّ
طُــد ،وٍــادي بــه ذلــً بلــى ثحـــُل هحــاث َ
ثمىــً الباحــص مــً الــححىم والظــُوسُ .لــى اإلاىكــىَ بمىهجُــة وؤطــلىب ّ
ومسهــص،.
بحسه بيل طهىلة وَظس
هما ّ
ٌِد مً ألاخواء الجظُمة التي ًلّ فُه الباحسىن ال طُما اإلابحدثىن حين جظتهىيهم ثلً اإلاىكىُات اإلاسير .والتي
لهــا هوــاق واطــّ ُــسٍم ،ولؤلطــف فــةاهم غالبــا مــا ًــدزوىن وٍحإهــدون بِــد مـ ّـد .بإاهــا ؤهبــر بىسيــر مــً مظــحىاهم ومحدودًــة
كدزا هم ُلى مِالجتها وبحثها؛ ألاها ثحولب خلفُة ومسطُِة مً اإلاِلىمات لِظد محـىافس .لـديهم ،وبالحـالي طـحيىن مِالجـة
()3

اإلاىكىَ طوحُة وهى ما ٌِجي في الجهاًة ثلُِم داثس .البحص
 -2اطتعمال وبازات ّ
مطولة في العنوان:

ّ
َ
بذا واهـد ؿـُاغة الِىـاوًٍ الوىٍلـة كـمً ؤبـىاب وفــىٌ خوــة البحـص ؤمـس مىحلـد وغيـر مظححظـً وال مج ٍّـد وٍلــدح
ّ
في كُمتها وػيلها ،فما بالـً بـالِىىان السثِسـ ي الـري ًمسـل واطهـة ومولـّ البحـص وؤوٌ مـا ًــافض هٌـس اللـازت ،وكـد لـىحٍ
ه َب ـ ـ ــر اج ـ ـ ــم الِى ـ ـ ــىان ف ـ ـ ــي ُدً ـ ـ ــد السط ـ ـ ــاثل واإلا ـ ـ ــرهسات الجامُِ ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مُ ـ ـ ــدان الِل ـ ـ ــىم الاطحماُُ ـ ـ ــة وألادبُ ـ ـ ــة واللاهىهُ ـ ـ ــة
( -)1زطاء وحُد دوٍدزي ،هحاب البحص الِلمي ؤطاطُاثه الىٌسٍة وممازطحه الِملُة ،داز الفىس ،دمؼم ،ن ،0222 ،1ؾ628
(ُ -)2بد هللا ببساهُم ؤبى طلُمان ،هحابة البحص الِلمي ؿُاغة طدًد ،.مىحبة السػد ،السٍاق ،ن; ،0227 ،ؾ76 ،75
( -)3ؤحمد بدز ،ؤؿىٌ البحص الِلمي ومىاهجه ،اإلاىحبة ألاوادًمُة( ،د ب ن) ،ن; ،1;;6 ،ؾ1;2
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والظُاطُة بلخ ،حُص ثـل ُدد ولمات بِم الِىاوًٍ بلى خمظة ُؼس ( )05ولمة ؤو ًصٍد ،ما ٌؼـيل مجهـا طمـال موىلـة
ؤو فلسات محياملة في بِم ألاحُان وهرا ّ
ٌِد مً ألاخواء اإلاىحلد .هما طبم
لرا ًيبغي ّ
ثجىب الِىـاوًٍ اإلاوىلـة واُحمـاد ؤلاًجـاش واطـحِماٌ الحِـابير املاحــس .والىا،ـحة ذات الداللـة الؼـمىلُة
الدكُل ــة ح ــىٌ ؤبِ ــاد وطىاه ــب اإلاىك ــىَ ،والت ــي جِ ــالج مل ــمىن اإلاحغيـ ـرات اإلادزوط ــة وثح ـ ّـدد هبُِ ــة اإلاىهجُ ــة اإلاحبِ ــة ؤو
()1

اإلاوسوحة

 -3الاوتما ولى املشسف في اختيازاملوغوع غب العنوان:
ً
ّ
ّ
ًمس ـل الاُح ـداد الىل ـي ُل ــى اإلاؼ ــسى ؤو اإلا ــاهس خو ــإ مىهجُ ــا ػ ــاجِا ًل ــّ فُ ــه الىسي ــر م ــً الولب ــة والب ــاحسين ال ط ـ ّـُما
ألن اخحُاز اإلاىكىَ في حلُلة ألامس هى مظاولُة الوالب َ
اإلالبلين ُلى الحخسض؛ ّ
وحدب ومً ّ
مهامـه وواطباثـه ألاطاطـُة ،وال
م ــاوّ بِ ــد ذل ــً ف ــي الاط ــحِاهة بحىطحه ــات ومظ ــاُد .ألاط ــحاذ اإلاؼ ــسى وؤه ــل الاخحـ ــاؾ وألاه ــر خب ــر ،.ف ــي ك ــبى الِى ــىان
وثحدًد ملحلُاثه للبىله وجسجُله بـفة زطمُة واهاثُة

وه ــرا الاُ ــاز لؤلط ــف ًىو ــىي ُل ــى هسي ــر م ــً املخ ككااس العي ككوب ،مجه ــا بمياهُ ــة ؤن ال ًج ـ َـد اإلاىك ــىَ اإلالت ـ َـرح م ـً كب ــل

ألاطــحاذ اإلاؼــسى ثجاوبــا مــً الباحــص هفظــه ،ؤو ؤهــه ال ًخىاطــب مــّ كدزاثــه وزغباثــه الصاـــُة ،ؤو كــد ال ًيــىن لدًــه طــبم
مِسفــة باإلاىكــىَ وطىاهبــه الحفـــُلُة ،لُـ َ
ـدزن بِــد اهللــاء وكـ ٍّـد ال ًىؿــف بالِظــير ؤهــه ال ًمىىــه اإلاضـ ّي ك ـدما فــي البحــص
ٍّ
فُــه ،فُدفِــه ذلــً بلــى التـ ّ
ـردد والحفىيــر فــي جِــدًل اإلاىكــىَ ؤو جغُيــرب ؤؿــال ؤو حتــم للحىكــف الجهــاجي والامحىــاَ ُــً مىاؿــلة
()2

ُملُة البحص

هرلً ّ
فةن الوالـب الباح َـص بذا وـان خ َ
ـالي الـرهً مـً مىكـىَ ًـارسب بالبحـص ،فةهـه هسيـرا مـا ًلـّ ؿـُدا رمُىـا إلاؼـسفه،
ّ
بالجدًة والاطتهاد واإلاىاًبة في الدزاطة ،فِىدها كد ًخوس للمؼسى بإن ٌظ َ
ّ
خاؿة بذا وان ّ
ـحخدمه وَظـحغله
ممً ًّحـف
ّ
بؼد .لـالحه؛ مً خالٌ ثيلُفه ببِم اإلاىكىُات واإلاؼاول التي جؼغله هىّ ،
مما ًفحلس بلى الـبر ؤه ـر مىـه بلـى الـرواء،
هبِم ألاُماٌ آلالُة التي ال ّبد مجها في ثىطُه البحص ،وإن ًولب مىه فهسطة مجلة كدًمة ،ؤو هحابا سـ ّيء اليؼـس ٌظـحفُد
()3

مىه

ُّ
وال ًججــي الوالــب اإلاظــىين طــىي الِىــاء وزثابــة الِمــل ،وٍيــىن حٌــه مــً الفاثــد .الِلمُــة مىحــسا فــي هُــل ػــهاد .لــم
ألن اخحُــاز اإلاىكــىَ ـوـان مـً ؤولىٍــات ّ
ثــصدب مِسفـ ًـة وال رلافــة طدًــد.؛ ّ
حلــه فحىــاشٌ ُــً هــرا الحــم إلاؼــسفه وبالحــالي ًــدق
فُه كىٌ الؼاُس(:)4

ّ
والِِع(*) في البُداء ًلحلها الٌما

واإلااء فىق ًهىزها محمىٌ

(ُ -)1ماز بىكُاى ،اإلاسطّ في هحابة البحىذ اللاهىهُة ،طظىز لليؼس والحىشَّ ،الجصاثس ،ن ،2904 ،0ؾ75
(ُ -)2ماز بىكُاى ،مسطّ طابم ،ؾ74
( -)3هماٌ الُاشجي ،بُداد ألاهسوحة الجامُِة ،داز الجُل ،لبىان( ،د ن ،د ت) ،ؾ07 ،06
( -)4البِد للؼاُس هسفة بً الِبد
(*) -ال ِعيع بالىظس (طمّ) :ببل بُم ًخالى بُاكها ػلس ،.واحدها ؤُ َِع وألاهثم َُِظاء ًىٌس دمحم بً ؤبي بىس الساشي ،مخحاز الصحاح ،مىحبة لبىان،
بيروت( ،د ن)  ،0986باب الِين ،ؾ090
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 -4اختياز ونا ين غيرمشوقة من ل هلة:
لِـ ّـل ؤهبــر مؼــيلة كــد ثىاطــه الباحــص بِــد الِســىز ُلــى مىكــىَ مالثــم ًّحفــم مــّ مُىلــه وزغباثــه وٍىــاٌ باجابــه( ،)1هــى
اخحُــاز ُى ــىان مىاطــب ل ــه وػـ ّـُم ّ
ٌِب ــر بـ ـساحة ّ
ُم ــا ًسٍــدب الباح ــص؛ فلــد ث ّىف ـس الِبــازات ال ــىازد .بــالِىىان السثِس ـ ي م ـ ًَ
ّ
الىهل ــة ألاول ــى زغب ــة الل ــازت م ــً ثـ ـ ّـفض ب ـاقي ُىاؿ ــس البح ــص ،وك ــد جِوُ ــه اهوباُ ــا ط ـ ّـِئا ُ ــً اإلاىك ــىَ زغ ــم ُ ــدم اهالُ ــه
ّ
ات مىاط ــبة ودكُل ــة م ــّ مساُ ــاُ .ام ــل الخؼ ــىٍم والجاذبُ ــة
وكساءث ــه لـ ــفحاثه الحالُ ــة؛ ل ــرا ًحِ ــين اط ــحِماٌ واهحل ــاء ُب ــاز ٍّ
ّ
()2
لللازت ثسير اهخباهه وثسغبه ؤه ر للىٌس والاهالَ ُلى مححىي الدزاطة ؤو البحص
 -5اختيازونا ين ثفتقسإلى مطا ز مساحع في املوغوع:
وخاؿــة ثلــً التــي ثىجــص مــً ؤطــل الحـــىٌ ُلـى دزطــة ُلمُــة واإلااطظــحير ؤو الــدهحىزاب ،فهــرب ألاخيــر .جؼــيل الس ـو ـاثص
اإلاسطُِ ــة والسواف ــد ألاولُ ــة إلاىك ــىَ البح ــص الِلم ــي ،ومسحل ــة طم ــّ وثخ ــصًٍ اإلاِلىم ــات الت ــي ًول ــم ُلحه ــا ف ــي البح ــص الِلم ــي
"ُملُة الحىرُـم" ؤو "البيبليوغس افيكا" والتـي ثـإجي فـي اإلاسحلـة الساهُـة بِـد اخحُـاز اإلاىكـىَ جِحمـد بدزطـة ؤطاطـُة ُلـى مـدي
()3

ثىافس اإلاـادز واإلاساطّ

وهــرب خوــى .هامــة ٌغفــل ُجهــا الىسيــر مــً الولبــة والبــاحسين؛ بذ فــي الِدًــد مــً ألاحُــان وبِــد كُــام الوالــب بِملُــة
اخحُــاز اإلاىكــىَ وثحدًــد الِىــىان اإلاىاطــب لــه واطــحىماٌ ؤلاط ـساءات ؤلادازٍــة الالشمــة لخســجُله زطــمُا ،وبِــد السط ـىَ بلــى
اإلاىحب ــة ًحفاط ــإ باوِ ــدام ؤو ش ـ ٍّ ّ ف ــي الدزاط ــات والىر ــاثم اإلاحِلل ــة ب ــه ،وه ــرا هبِ ــا ل ــه ثإريراث ــه الظ ــلبُة ُل ــى ط ــيروزُ .ملُ ــة
()4
البحص مظحلبال وُلى اهوباُات الباحص الصاـُة ؤًلا ثجاب بحسه
لــرا فـ ّ
ـةن ؤوٌ خوــىً .خوىهــا الباحــص بِــد اخحُــاز اإلاىكــىَ وكبــل جســجُله زطــمُا ،ؤن ًحإهــد مظــبلا مــً مــدي ثــىافس
اإلااد .الِلمُة (اإلاـادز واإلاساطّ) ،ووطُلحه في ذلً هي الاُحماد ُلى آلُة اللساء .واإلاوالِة الىاطِة التي ثجِله م ًّلما بإلاامـا
وافُا بمخحلف طىاهب اإلاىكىَ؛ مً خالٌ الاهالَ ُلى ما هحـب ومـا ؤهجـص مـً دزاطـات وؤبحـاذ ُلمُـة وملـاالت ميؼـىز .فـي
املجالت املحىمة والدوزٍات اإلاِحمد .والساكُة
ّ
ّ
وفــي هسيــر مــً ألاحُــان ًجــد الباحــص فــي كــىء كساءاثــه وموالِاثــه ثلــً هــرب الفاثــد ،.والتــي ثمىىــه مــً هؼـف السغـسات
ً
واإلاظ ــاثل الت ــي ثح ــُى ب ــبِم طىاه ــب اإلاىك ــىَّ ،
مم ــا ًصٍ ــدب كُم ــة مِسفُ ــة إلاىك ــىُه وم ــداب م ــً حُ ــص ال ج ــم والو ــىٌ
واللـس ،والىكد الالشم إلُدادب ومدي ثىافله مّ آلاطاٌ َّ
املحدد .له كاهىها
غجم في ذلً باالطحِاهة باإلاؼسى؛ ّ
وُلُه فحإمين اإلاـادز واإلاساطّ ؤمس في غاًة ألاهمُة واللسوز ،.وال ً
ألن اإلاحىكّ مىه
اللىم والحلـير في ثىافسها بِد بثمام البحصُ ،لى ّ
الوالب بحىاطد الىراثم الِلمُة ،ال ؤن ًإخر ُلُه َ
َ
ؤن ذلً ال
ؤن ًومئن

َ
واإلافترق ؤن ًيىن ؤدزي به ّ
الوالب مً مظاولُحه؛ ّ
َ
َ
حتم مً مؼسفه
اإلاىكىَ مىكىُه
ألن
ٌِفي

()5

(ُ -)1ماز بىحىغ ،دلُل الباحص في اإلاىهجُة وهحابة السطاثل الجامُِة ،اإلااطظة الىهىُة للىحاب ،الجصاثس ،ن ،1;:7 ،0ؾ11
(ُ -)2ماز بىكُاى ،مسطّ طابم ،ؾ:2
( -)3زػُد ػمِؼم ،مىاهج الِلىم اللاهىهُة ،داز الالدوهُة ،الجصاثس ،ن ،0228 ،1ؾ88
(ُ -)4ماز بىكُاى ،مسطّ طابم ،ؾ:0
( -)5هماٌ الُاشجي ،مسطّ طابم ،ؾ;1
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ّ
وممــا ٌظــاُد الباحــص فــي الحـــىٌ ُلــى مــا ذهسهــاب آهفــا هــى السطــىَ ؤًلــا بلــى اإلاىطــىُات ودواثــس اإلاِسفــة والبحــىذ ال
ط ــُما الحدًس ــة مجه ــا ،وفه ــازض اإلاىحب ــات ومساه ــص البح ــص وكىاُ ــد البُاه ــات السكمُ ــة وه ــرا السط ــاثل الجامُِ ــة ألاوادًمُ ــة
()1

واللىاثم البِبلُىغسافُة والتي ثإجي ُاد .في اهاًة اإلاالفات

 -6ثحديد املواغيع من ِقبا الهيئات العلمية للقظث إلصام الطلبة بها:
ّ
ًمسل الححدًد اإلاظبم إلاىاكـُّ البحـص مـً كبـل اإلااطظـات والهُئـات الِلمُـة للحيـىًٍ وإلـصام الولبـة البـاحسين بِـدم
الا ــسوض ُجه ــا ،ح ــاثال ك ــد ًح ــىٌ دون ثحلُ ــم ُام ــل السغب ــة الىفظ ــُة للباح ــص ،وال ــري ًى ــدزض ك ــمً الِىام ــل الراثُ ــة ؤو
َ
الصاـ ــُة ف ــي اخحُ ــاز مىك ــىَ البح ــص ،وم ـً ػ ــإن مساُ ــا .ه ــرا الِام ــل اله ـ ّ
ـام ث ــرلُل الـ ــِىبات الت ــي ك ــد ثىاط ــه الباح ــص
مجسد محِة ووإهه ًمازض هىاًة مفللة لدًه ،خاؿة ّ
وٍجِلها ّ
ثححىٌ بلى ّ
وؤن ُملُة البحص الِلمي هما هى مِسوى مظإلة
ٍّ
ّ
ّ
ػــاكة ّ
ومِل ـد .وثخظ ــم باإلال ــل وال ــجس ف ــي هسي ــر م ــً ألاحُ ــان ،وثحول ــب ك ـ ّـى .الحجل ــد والـ ــبر والاطته ــاد والح ــحُة بمل ــرات
الحُا .الىفظُة والاطحماُُة ،وباإلااٌ والىكد ال ّىفِع الري ًاخر مً ُمس الباحص

()2

وهـرا الححدًــد بن ـوـان مولىبــا فــي مساحــل الحِلــُم الحـىطُيي (ألاُمــاٌ الـــفُة) فــي مسحلــة اللِظــاوع لحــدزٍب الوالــب
اإلابحدت وثللُىه آلالُات اإلاىهجُة للبحص ،والحِمم ؤه ر في مىاكُّ ثفُدب وجظاهم في ثيىٍىه وفم البرام اإلاظوس ،.بال ؤهه
ً ّ
حب ــر ؤن ًت ـ َـرن ل ــه طاه ــب م ــً الحسٍ ــة ف ــي اخحُ ــاز واهحل ــاء اإلاىك ــىُات الت ــي ؤر ــازت حفٌُح ــه وفى ــسب خ ــالٌ ط ــىىات الدزاط ــة

ّ
اإلاحخــة في الجامِة ،ال طُما باليظبة ألهسوحات الدهحىزاب وزطاثل اإلااطظحير َ
ولم ال مرهسات اإلااطتر هٌام طدًد
وُلُ ــه ف ـ ّ
ـةن مساُ ـا .ه ــرا الاُ ــاز ٌظ ــاهم بل ـ ّـى .ف ــي ثحلُ ــم الِدً ــد م ــً الِىام ــل والل ــدزات الىفظ ــُة الت ــي بذا ؤحظ ــً
َ
()4
ّ
َ
وملمىطة ثخدم ُملُة البحص اإلاسغىبة واإلايؼىد.
اكُة
ٍّ
اطحغاللها وثىًُفها ؤدت بلى هحاث ز ٍّ
ّ
ّ
وال بــإض بِــد ذلــً ؤن ثخلــّ هــرب اإلاىكــىُات املاحــاز .بلــى مـــادكة اللجــان الِلمُــة لللظــم ،حُــص ال ٌؼــيل هــرا
()3

ؤلاطساء ُاثلا ؤمام السغبة الىفظُة للباحص التي ًجب ؤن ثيىن محىافلة مّ اإلاِاًير واللىابى الِلمُة اإلاولىبة
وبخـىؾ بُداد مرهسات اإلااطتر هٌـام L.M.Dالجدًـد ،فلـد ّ
هــد اإلاـاد 4 .مـً اللـساز الـىشازي  362الــادز بحـازٍ

 9طىان ّ 2904
بإن الوالـب ملـصم باخحُـاز ؤحـد اإلاىاكـُّ َ
اإلالترحـة واإلاِلـً ُجهـا مـً كبـل فسٍـم الحيـىًٍ ،وؤن ًحٌـى اخحُـازب
()5

بمىافلة ألاطحاذ اإلاؼسى وبِد مـادكة اللجىة الِلمُة لللظم
همـا ؤكــافد اإلاــاد 5 .مـً اللـساز ؤُــالب " ّ
ّ
الحخــــات بالحيظـُم مــّ زثــِع اللظــم
ًحىفـل مظـاوٌ الؼــِبة ومظــاولىا
بحىشَــّ مىاكــُّ اإلاــرهس .للولبــة ،وُىــد اللــسوزً .مىــً اللجــىء بلــى ثسثِــب الولبــة مــً ؤطــل اخحُــاز مىاكــُّ اإلاــرهس .حظـب
()6

الاطححلاق"

( -)1زطاء وحُد دوٍدزي ،مسطّ طابم ،ؾ;62
(ُ -)2ماز ُىابدي ،مىاهج البحص الِلمي وثوبُلا ها في مُدان الِلىم اللاهىهُة وؤلادازٍة ،دًىان اإلاوبىُات الجامُِة ،الجصاثس ،ن ،1;:9 ،6ؾ5:
(ُ -)3بد اإلاىِم وُِمي ،ثلىُات بُداد ألابحاذ الِلمُة اللاهىهُة اإلاوىلة واملاحـس ،.داز بللِع لليؼس ،الداز البُلاء ،الجصاثس( ،د ن ،د ت) ،ؾ:5
(ُ -)4ماز ُىابدي ،مسطّ طابم ،ؾ5; ،5:
( -)5اللساز زكم  580اإلاىزخ في ; 2طىان ً 0216حدد هُفُات بُداد ومىاكؼة مرهس .اإلااطتر ،اليؼس .السطمُة للحِلُم الِالي والبحص الِلمي
(ُ -)6بد اإلاىِم وُِمي ،مسطّ طابم ،ؾ:9،::
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وخالؿ ــة الل ــىٌ ف ـ ّ
ـةن ثحدً ــد اإلاىك ــىَ اإلاحِل ــم بم ــرهس .الحخ ــسض ٌظححظ ــً ؤن ًي ــىن هابِ ــا م ــً بزاد .وزغب ــة الباح ــص
ّ
ّ
الراثُة وفي حلل اخحـاؿه ،وؤن ًيىن حُص ًيحفـّ بـه ؤوال وٍيحفـّ بـه طـىاب ،وؤن ًحىلـد لدًـه ؤمـل وهمـىح بن وفـم فُـه ؤن
()1
ًلُف ولى لبىة ؿغير .بلى ؿسح الِلم واإلاِسفة ؤلاوظاهُة ،وإال فخير له ؤن ًَـسى ذهىه ًُ هرب اإلاغامس.
 -7اختياز ونا ين ال ثتناط

املدة املحد ة إلنجاشالبحث:

مً ألاخواء الؼاجِة ؤًلا وبؼيل ملفد لدي هسير مً الولبة ال ّ
ّ
الحخسض ،هى بكبالهم ُلى اخحُاز
طُما اإلالبلين ُلى
مىكــىُات بحـ ٍّـص دون ؤخـر ُامــل ال جــم الظــااي اإلاحــاح واملحــدد مظــبلا ،إلُــداد وإثمــام البحــص فــي كــىثه بِــين الاُحبــاز،
ّ
ولهرا ًجب ُلى الباحص مساُا .هرب اإلاظإلة بدكة وُىاًة هبيرًً ،وهىا ًحدخل ألاطحاذ اإلاؼسى وهرا هُئات فسٍم الحيىًٍ
والحِلُم الِـالي فـي ثىطُـه الولبـة بلـى كـسوزُّ .
الحلُـد بهـرا الؼـسن ،وذلـً مـً خـالٌ اخحُـاز ُىـاوًٍ اإلاىكـىُات التـي ثـحالءم
وهبُِـة اإلاـد .مـة إلُـدادها وإًــداُهاّ ،
حتـم ال ًجـدوا ؤهفظـهم ثحــد كـغى ُامـل الىكـد الــري ًىفـر مـجهم بظـسُة ،م ّمـا
الالش
ّ
ّ
طى هادت ومظحلس
ًخظبب في اخحالٌ ُملُة البحص بالؼيل اإلاىكىاي اإلاىحٌم الالشم واليامل في ٍّ
ّ
اإلاحِل ــم ب ــالحيىًٍ ف ــي ال ــدهحىزاب وم ــا بِ ــد الح ـ ّ
ـدزض اإلاحخـ ــف والحإهُ ــل
وك ــد ح ـ ّـدد اإلاسط ــىم الحىفُ ــري زك ــم 254-98
الج ــام ي آلاط ــاٌ اللاهىهُ ــة اإلال ـ ّـسز .بهج ــاش البح ــىذ الِلمُ ــة ف ــي الجصاث ــس ،حُ ــص طِل ــد إلاسحل ــة اإلااطظ ــحير هالط ــًُ م ــد.
طــيحين( )92اإلاــاد 27 .مىــه ،وباليظــبة ألهسوحــة الــدهحىزاب فلــد ح ـ ّددت بــإزبّ ( )94طــىىات كابلــة للحمدًــد بلــى خمــع ()95
طىىات وإكص م ّ
حدُّ ،
ً
اطحشىاء متم وطد اإلابرز هبلا للماد 68 .فلس 2،0 .مً اإلاسطىم هفظه
وطد ( )96طىىات
وبخـىؾ الىٌام الجدًد ّ L.M.D
فةن اإلادّ .
املحدد .إلُداد مرهس .اإلااطتر هي طيحان ؤًلا ورالذ طىىات في مسحلة
()2

الحيىًٍ في الوىز السالص (دهحىزاب)
وٍحِـ ّـين ُل ــى الوال ــب الباحــص الالت ـعام الـ ــازم بمىاُُــد ه ــرب آلاط ــاٌ التــي ثح ـ ّـددها ماطظ ــات الحيــىًٍ ،ؤو بى ـ ًـاء ُل ــى
مساطالت وجِلُمات الىشٍس اإلايلف بالحِلُم الِالي والبحص الِلمي
وفــي ذات الظــُاق ّ
هـــد اإلاــاد 99 .مــً الل ـساز الــىشازي  362الـــادز بحــازٍ  9طــىان ً ":2904جــب بُــالم الولبــة ُــً
هسٍم اليؼس ؤو ؤي طىد آخس بسشهامة بًداَ مرهسات اإلااطتر وثىازٍ اإلاىاكؼات"

َّ
باملقدمة الخاثمة
جانيا :ألاخطاء املتعلقة

ّ -1
املقدمة:
ّ
جِد َّ
ملدمة البحص بمسابة بواكة جِسٍف لهىٍة البحص ومالمحه الِامة؛ ألاها ثمسل اإلاسآ .الِاهظة ملححىاب وملمىهه
ملدمــة بفــحض الــداٌ ُلــى وشن اطــم اإلافِــىٌ لغيــر السالزــي؛ ألاهــا جظــبم غيرهــا مــً الِىاؿــس فيــي ّ
الِلمــي ،وطــمُد َّ
ملدمــة
ُجهم ،وهي ُىـس ؤطاس ي ال ّبد مىه في ؤي بحص ُلمي ،وال ثخلى ُىد ؿُاغتها مً ألاخواء اإلاىهجُة مجها:

( -)1هماٌ الُاشجي ،مسطّ طابم ،ؾ18
( -)2اإلاسطىم الحىفُري زكم ّ 076-;:
اإلاازخ في  06زبُّ الساوي ُام ;161هـ اإلاىافم  19غؼد طىة 1;;:م اإلاحِلم بالحيىًٍ في الدهحىزاب وما بِد
الحدزض اإلاحخـف والحإهُل الجام ي الجسٍد .السطمُة الجصاثسٍةُ ،دد  ،82ؾ10
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ّ
 كتابة كلمة ّمقدمة ّ
(املقدمة):
معسفة
لدم ــة املج ــسد .م ــً ؤٌ الحِسٍ ــف "م َّ
هحاب ــة جِبي ــر اإلا َّ
قدم ككة" ف ــي بداً ــة البح ــص ؤو الدزاط ــة وثسبُ ــد ذل ــً ف ــي الااثم ــة "
الخاثمككة" ،مـ ّـً ألاخوــاء الؼــاجِة التــي ًى ــر وزودهــا فــي ُدًــد السطــاثل واإلاــرهسات الجامُِــة ،وألاولــى ثىحُــد هسٍلــة الىحابــة
ل ــدي الباح ــص؛ وذل ــً ب ــإن ثىحب ــا مِ ــا مج ــسدثين م ــً ؤٌ الحِسٍ ــف ف ــي ولحهم ــا " ّ
مقدم ككة ،خاثم ككة" ؤو مِ ــسفحين به ــا "املقدم ككة،
ّ
الخاثمة" وألاولى ؤن ثىحبا مىىسثين وبدون " ؤٌ الحِسٍف" لظببين:
ألا لّ :ؤاهمــا ّ
مِسفحــان باإلكــافة فــي ألاؿــل وثـ ّـم حــرى اإلالــاى بلُــه لى ــر .الاطــحِماٌ ولِــدم الحاطــة بلــى ذهــسب وألهــه
()1

مِلىم؛ فإؿل الِباز" .مقدمة البحث السطالة املركسة" وهرلً ألامس باليظبة للااثمة
والل ككا  :هحابته ــا هى ــسّ .
"ملدم ــة" هى ــرا ،حت ــم ثحمي ــع ُ ــً الىح ــاب الؼ ــهير للِالم ــة ُب ــد ال ــسحمً ب ــً خل ــدون الحىوس ـ ي
ّ
هملدم ــة إلاالف ــه ال ــام اإلاىط ــىم "هح ــاب الِب ــر ودً ــىان اإلابح ــدؤ والاب ــر والظ ــلوان ألاهب ــر"،
واإلاِ ــسوى باط ــم "املقدم ككة"
ُّ
وألطل ؤن ًصوٌ الغمىق واللبع ُلى اللازت
ّ
ب -التهميش في املقدمة:

()2

ملدمة البحص مً ألاخواء الؼاجِة والىازد .في السطاثل وألابحاذ الجامُِة؛ ّ
ٌِحبر التهمِؽ في َّ
ألن ألاؿل في ؿُاغة
ؤي مـــدز ؤو مسطــّ؛ ّ
ّ
اإلالدمــة ؤن ثيــىن باألطــلىب الصاصـ ي للباحــص ،وال ٌِحمــد هــرا ألاخيــر فــي ثحسٍسهــا ُلــى ّ
ألن الِىاؿــس
ّ
التــي ثلـ ُّـمها ّ
اإلالدمــة ال ثححــاض طــىي لحىكــُحات ًيــىن الباحــص ؤُلـ َـم بهــا مــً غيــرب ،جؼــسح ثـــىزاثه وخوـة ُملــه ومىهجــه

والـِىبات التي واطهحه بلخ ،وهي آخس ما ًىحب في البحـص ،لـرا ًىـدز وطـىد التهمـِؽ فـي َّ
اإلالدمـة ،وإن وـان ال ب ّـد مىـه فةهـه
ٍّ
ًـإجي فــي محجهــا ال فــي الهــامؽ ،همــا هــى الحــاٌ ُىــد ذهـس آًــة كسآهُــة فِؼــاز بلــى اطــم الظــىز .وزكــم آلاًــة فــي اإلاــتن مباػــسُ .لــب
هف آلاًة دون حاطة بلى ً َّ
ّ
خـف لها هامؽ
َّ
جِ -ذكس نتائج البحث في املقدمة:
وهرب مً ألاخواء اللاثلة والفادحة والتي ًلّ فحها هسير مً الولبة الباحسين وٍجب ّ
الحيبه لها؛ ألاها ثلدح مـً اللُمـة
ّ
وثللل مً ػإهه ،والظبب في ذلً ّ
ؤن ّ
اإلالدمة في البحص الِلمي همـا هـى مِلـىم وإن واهـد هـي آخـس مـا ًىحـب
الِلمُة للبحص
اإلالدمـة مـً بـاب ثلـدًم مـا ُّ
فيي ؤوٌ ما ًلسؤ ،وبالحـالي ًيـىن جظـبُم الىحـاث فـي ّ
حلـه الحـإخير وإاهـاء البحـص كبـل بداًحـه ،ولـرا
ًيىن مً ألاولى ؤن ثدزض هرب الىحاث في اهاًة البحص ؤو في الااثمة ولِع في ّ
اإلالدمة
 وسع ّمقدمة البحث بطوزة وشوائية:
ٌِحبــر اطــحِساق ّ
اإلالدمــة بؼــيل طــو ي وُؼــىاجي ال ًخــدم ؤهــداى البحــص ولــِع فحهــا ثلمــُض بلــى ُىاؿــس وإػــيالُة
البح ــص وكُمح ــه الِلمُ ــة م ــً ألاخو ــاء الت ــي ًل ــّ فحه ــا الب ــاحسىن ،وو ــان ألاول ــى ُ ــسق ّ
ملدم ــة البح ــص بوسٍل ــة اط ــحلساثُة ؤو

اطـحيحاطُة؛ ذلــً ؤهـه ٌظححظــً ؤن ًبـدؤ الوالــب ُــسق ملدمـة بحســه بوسٍلـة مىولُــة محدزطــة بمـا مــً اليـل بلــى الجــصء ؤو
مً الجصء بلى اليل ،حتم ًحمىً مً ثىكُض دوافّ ومبرزات اإلاؼيلة وإحظاض اللازت بىطىدها

( -)1دمحم مؼسي ،هُفُة بهجاش مرهس .الحخسض ،مجلة الىاحات للبحىذ والدزاطات ،غسداًة ،الجصاثس ،اإلاوبِة الِسبُة ،الِدد  ،0212 ،:ؾ512
( -)2دمحم مؼسي ،اإلاسطّ هفظه ،ؾ512
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فِــدم كــدز .الباحــص ُلــى هلــل ؤو ثسطمــة ؤلاحظــاض بىطــىد اإلاؼــيلة فــي ملدمــة بحســه مــً ألاخوــاء اإلاىهجُــة؛ بذ جِـ ّـد فــي
ألاؿــل فل ــاء الوال ــب إلب ـساش بحظاط ــه باإلاؼ ــيلة وخـاثـ ــها ،ول ــِع همــا ٌِحل ــد ال ـبِم ب ـ ّ
ـإن ّ
ملدم ــة البح ــص ه ــي ُملُ ــة
()1

ُسق إلاىكىَ البحص ولهرا ثجدهم ٌظترطلىن في طسد ُىاؿسها التي كد ثإخر ؿفحات هسير .بال مِجم وفاثد.
 -8الخاثمة:

الااثمة في ُسى اإلاىهجُين ُبـازُ .ـً ُـسق مـىطص وػـامل ليافـة اإلاساحـل وألاُمـاٌ التـي بـرلها الباحـص فـي مىكـىُه،
وث ّ
ّ
ثحلمً ؤهم الىحاث اإلاحىؿل بلحهـا فـي البحـص وبِـم الحىؿـُات واإلالترحـات التـي
خـف في حىم ألاؿل إلدزاض حىؿلة
()2

ثفحض آفاكا وثوسح جظائالت بحسُة مظحلبال

ومً ألاخواء الؼاجِة التي ًلّ فحها الباحسىن ُىد ؿُاغة الخاثمة ما ًإجي:
 بدزاض هح ــاث َ ال ّثحف ــم م ــّ ط ــااٌ ؤلاػ ــيالُة السثِس ـ ي للبح ــص ال ـري ث ــم هسح ـه ف ــي َّملدم ــة الدزاط ــة وال م ــّ جظ ــائال ها
ّ
الفسُُة ،والىاطب ؤن ثيىن هرب الىحاث مسهص .ودالة ومىشُة ُلـى ؤطـصاء البحـص ومسثبوـة باإلػـيالُة اإلاوسوحـة همـا ط َـبم
()3

ومحىافلة مِها دون شٍاد.

وإذا لــم ثف ــم هــرب الىح ــاث بلــى بطاب ــات حلُلُــة وملمىط ــة جِىــع بـ ــدق ثلــً الخظ ــائالت ،فةاهــا ال جِ ــدو ؤن ثي ــىن
()4
مجسد هحاث َ بُِد .وغاملة وال ثحُل ُلى م ّ
ّ
ِين براثه
ٍّ
ٍّ
 وك ـ ـّ خالؿـ ــة إلالـ ــمىن للبحـ ــص فـ ــي الااثمـ ــة وهـ ــرا مـ ــً ألاخوـ ــاء الؼـ ــاجِة فـ ــي البحـ ــىذ؛ ّألن الاالؿـ ــة ؤو اإلالاـ ــف
) (summaryفي البحص الِلمي ألاوادًمي له مياهه ومىكِه في ؤطصاء البحص الِلمي ،وٍإجي كمً اإلاالحم وأخس ُىـس فُـه
بِ ــد كاثم ــة اإلاىك ــىُات واملححىٍ ــات ،وُ ــاد .م ــا ًي ــىن مخحـ ـسا ف ــي ح ــدود الـ ــفحة الىاح ــد .وٍت ــرطم ل ــه بةح ــدي اللغ ــات
()5

ألاطىبُة اإلاِحمد.

 باليظبة إلدزاض الحىؿُات ؤو اإلالترحات في اهاًة الااثمة ًيبغي:* ؤن ثيــىن ه ــرب الحىؿــُات مسثبو ــة بيحــاث البح ــص وال ثخــسض ُجه ــا ،وثــ ّـب ُىاًته ــا فــي ثل ــدًم ملترحــات اطخؼ ـسافُة

ّ
هملدمات ثخدم بحىرا مظحلبلُة كد جظهم في ثىمُة اإلاِسفة ولم جؼملها الدزاطة الحالُة بالبحص

َ
* ؤال ٌِحبرها الباحص هحاث اهاثُة كوُِة الداللة ؤو موللة ووإاها ووي طماوي ال بـدًل ُجهـا ،وإال فؼـلد اإلااطظـة ؤو
()6
الجهة اإلاِىُة في ّ
ثـىزب بحلً الحىؿُات
* ُــدم اطــحِماٌ ُبــازات ألامــس وؤلال ـصام فــي ثلــدًم الحىؿــُات مســلً :جــب ؤو ًحِـ ّـين ُلــى الظــلوات اإلاِىُــة والجهــات
َ
ظححظــً وخاؿــة فــي البحــىذ ؤلاوظــاهُة والاطحماُُــة اطــحِماٌ ُبــازات فحهــا مــً مِــاوي الحىاكــّ
الىؿــُة ؤن بلــخ ،وإهمــا ٌ

(ُ -)1ىق حظين الحىزدي ،البحص الِلمي وؤخوائب الؼاجِة ،طلظلة الغد ( ،د د ن)( ،د ن)،0202 ،ؾ;11
( -)2طُِد بطماُُل ؿُجي ،كىاُد ؤطاطُة في البحص الِلمي ،ماطظة السطالة ،بيروت ،ن ،1;;6 ،1ؾ671
(ُ -)3بد اإلاىِم وُِمي  ،مسطّ طابم ،ؾ1:0
( -)4دمحم مؼسي ،مسطّ طابم ،ؾ51:
( -)5دمحم مؼسي ،هفع اإلاسطّ والـفحة
( -)6طُِد بطماُُل ؿُجي ،مسطّ طابم ،ؾ675
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وألادب والحــرز فــي بدزاض هحــاث بحســه ،بمــا ًخىاطــب مــّ محولبــات البحــص ولىاشمــه مســل :ؤكتــرح ،ؤُحلــدٌ ،ظححظــًَّ ،
ًفلــل،
ًسي الوالب مً خالٌ هرا البحص وهىرا

جاللا :خطاء الطياغة إلشكالية البحث
ٌِ ـ ّـد ك ــبى بػ ــيالُة البح ــص ؤه ــم ُىـ ــس م ــً ُىاؿ ــس ّ
اإلالدم ــة الِلمُ ــة الت ــي ث ــححىم ف ــي اإلاىك ــىَ؛ أله ــه ًىؼ ــف ُ ــً
اإلاىولــم ألاطــاض ألي بحــص ُلمــي ،فــالححىم ّ
الجُــد فــي ؿ ــُاغة ؤلاػــيالُة هــي التــي ثمض ـ ي بالبحــص كــدما هحــى اط ــحخالؾ
الىحاث اإلاسطى .التي لها ألارس ؤلاًجابي في املجاٌ الري ؤهجص فُه البحص ،وزغم هرب ألاهمُة بال ؤاها ال ثخلى ُىد هسحها مً
ُد .ؤخواء ًلّ فحها الىسير مً الولبة الباحسين مجها:
 -0هسح ؤه ر مً بػيالُة واحد .في اإلاىكىَ الىاحـد؛ وهـرا مـا ًفـحض املجـاٌ واطـِا ؤمـا الباحـص ،وثجِلـه فـي حيـر .مـً
ؤمــسب ُــً هُفُــة الحِامــل مــّ ُــدد هبيــر مــً اإلاىكـىُات واملاسطــات ،التــي كــد ثحُــد بــه بُِــدا وثخــسض اإلاىكــىَ ُــً ؤهدافــه
الحلُلُة واإلاولىبة؛ ّ
ول بػيالُة جِحبر بحسا طدًدا مظحلال ،وثححاض بلى وكد بكافي آخس وإلى ّ
ألن ّ
هم هاثل مً اإلاِلىمـات
واإلاـادز واإلاساطّ التي ثيىن ُلى حظاب اإلاىكىَ ألاؿلي

َ
ومــً ػــإن ذلــً ؤن ًلــاُف اجــم البحــص بــال فاثــد .ػــىال وملــمىها ؤه ــر مــً الــالشمَ ،
وٍلـ َّ الباحــص فــي حــسض ػــدًد

ًجِله ًححمل ُبئا رلُال ًىم اإلاىاكؼة
وفـي ذات الظـُاق ف ّ
ـةن ذلـً ًجِـل البحـص ٌظـىدب الحؼـى والخؼـىَؽ والفىرـ م ،وؤه ـر البحـىذ الُـىم لؤلطـف ثجــسي
ُلى هرا الىمى ،بظبب الخظ ّـسَ وغُـاب الترهيـع وزغبـة الوـالب فـي الحــىٌ ُلـى الدزطـة الِلمُـة والؼـهاد .الجامُِـة بإكـل
طهد وؤكـس مد .وؤٌظس هسٍم وفلى
لــرا ًيبغــي الترهيــع ُلــى وكــّ بػــيالُة زثِظــُة واحــد .ليـ ّـل بحــص ُلمــي ،وال بــإض وال مــاوّ بِــد ذلــً مــً بكــافة بِــم
الخظ ــائالت الفسُُ ــة اإلاسه ــص .والللُل ــة ،والت ــي ّثحـ ــل اثـ ــاال ورُل ــا بِىاؿ ـ َـس وُى ــاوًٍ البح ــص الت ــي ثترطمه ــا الاو ــة وٍيبغ ــي

ّ
ّ
للباحــص ؤن ًحمســل اإلاىكــىَ ثمســُال حلُلُــا ووافُــا ،وؤن ًخبـ َـّ فــي ذلــً كىاُـ َـد الحىٌــُم واإلاىهجُــة اإلاِحمــد .فــي اإلااطظــة التــي
ًحــابّ فحهــا دزو َط ـه وثيىٍىــه ،والالت ـعام بيـ ّـل مــا لــه ُالكــة وؿ ـلة باإلػــيالُة السثِظــُة للبحــص ،واطــخبِاد م ـا لــِع لــه ُالكــة
()1

باإلاىكىَ

 -2هــسح بػــيالُات طــوحُة فــي ؿــُغة ؤطــئلة مباػــس .وبظــُوة ثفحلــس بلــى اإلاىكــىُُة واللُمــة الِلمُــة ،وال ثسقــى بلــى
مظ ــحىي ؤلاػ ــيالُة الحلُلُ ــة اإلاولىب ــة ف ــي البح ــىذ ألاوادًمُ ــةُ ،ل ــى ال ــسغم م ــً اإلاياه ــة الهام ــة له ــرا الِىـ ــس ال ــري ٌِحب ــر
ّ
واملحدد للمىكىَ
اللابى السثِس ي للِىىان

زابعا :خطاء متعلقة بعنطسالدزاطات الظابقة
ٌِحبر ُىـس الد اطات الظابلة في مىكىَ البحص الِلمي مً الِىاؿـس الجىهسٍـة التـي ًحِ ّـين الترهيـع ُلحهـا؛ ذلـً ّ
ؤن
ز
ّ
بإلاـام الباحــص بهــرا الِىـــس وبؼــيل ّ
طُـ ٍّـد ًمىىــه مــً مِسفــة ؤلاػـيالُات الِلمُــة البحسُــة التــي ثـ ّـم هسحهــا فــي وـ ٍّ ّـل مجهــا ،وذلــً
ٍّ

( -)1زطاء وحُد دوٍدزي ،مسطّ طابم ،ؾ61:
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـً ػــإهه ؤن ٌظـ ّـهل ُلــى الباحــص كــبى بػــيالُة بحســه وثحدًــد املجــاالت التــي ًجــب ثىاولهــا بالد اطــة والبحــص ،همــا ّ
ًجىبــه
ز
َ
إلاىاكُّ طبلد دزاطتها
بػيالُات
ذلً بُاد .بحص
ٍّ

م ــً ألاخو ــاء الؼ ــاجِة ف ــي ذه ــس ُىـ ــس الد اط ــات الظ ــابلة ف ــي ّ
اإلالدم ــة ،ؤن ًىحف ــي الوال ــب الباح ــص بِ ــسق ُى ــاوًٍ
ز

اإلاالفات والىحب الِامة واإلالاالت اإلايؼىز .في املجالت ؤو الدوزٍات ،والتي جؼابهد مّ مىكىُه ؤو اللسٍبة مىه فـي الِىـىان
ؤو املحح ــىي ف ــي بو ــىن ألابح ــاذ ألاخ ــسي ؤو ف ــي بِ ــم ألاطـ ـصاء مجه ــا فل ــى ،دون ؤن ٌِ ـ ّـسض بل ــى ذه ــس ب ــاقي البُاه ــات الحفـ ــُلُة
ًفلــل ُــدم ؤلاػــاز .بلحهــا اُحلــادا َوشُمــا مىــه بـ ّ
والىاكــد .لهــا ،ؤو ّ
ؤن الباحــص ّ
ـإن اإلاىكــىَ طدًــد لِظــد فُــه دزاطــات طــابلة
ؤؿــال ،وؤهــه ألاوٌ مــً ثىاولــه بالدزاطــة والبحــص حتــم ًمــىض لىفظــه فلــل ألاولىٍــة والظــبم فــي ثىاولــه ،والىاطــب هىــا الحسبــد
()1

والحإهد وُدم الخظسَ واملااهس .في بؿداز ألاحيام والجصم بها
َ
وألاولــى باليظــبة لِىـ ــس الدزاطــات الظ ــابلة الاُحمــاد ُلــى الدزاط ــات الِلمُــة ألاوادًمُ ــة اإلاحخــــة ،ذات الـ ــلة
ّ
اإلاباػــس .بمىكــىَ البحــص واللسٍبــة مىــه ،والتــي ثخظــم بــالِمم والحىطــّ فــي الوــسح واللُمــة الِلمُــة وؤلار ـساء اإلاِسفــي ،وهىــا
ّ
ًفلـل الترهيــع ُلــى الدزاطــات التــي ثفــىق اإلاظــحىي الِلمــي الـري ٌظـ ى الباحــص بلــى ثحلُلــه ،وإهسوحــات الــدهحىزاب ؤوال رــم
زط ــاثل اإلااطظ ــحير ف ــي مسثب ـة ثالُ ــة ،باليظ ــبة للوال ــب ال ــري ٌِ ـ ُّـد بحس ــا ثىمُلُ ــا للحـ ــىٌ ُل ــى ػ ــهاد .اإلااطظ ــحير ؤو م ــرهس.

ؤكل كُمة ُلمُة مً طابلا ها وهىخُجة حاؿلة َّ
اإلااطتر؛ فهرب ألاخيرّ .
ًفلل ُدم ؤلاػاز .للدزاطات الظـابلة التـي هـي مـً
هفع اإلاظحىي الِلمي للباحص ؤو ّ
ؤكل مىه همرهسات اإلااطتر ؤو اللِظاوع مسال
فِىـــس الدزاطــات الظــابلة مهــم طــدا فــي بُــداد البحــىذ ألاوادًمُــة ،وال بـ ّـد مــً بط ـساء ُملُــة هلدًــة فاحـــة لهــرب
الدزاطـات بؼــيل مىكــىاي ،لُخبـ ّـي َن للباحــص مــً خاللــه مىكـ َـّ ومياهــة بحسـه بــين ثلــً الدزاطــات ،فــةذا لــم ًجــد فسكــا وا،ــحا
ـاة محى ّـسزُ .ـً طـابلا ها مـً البحـىذ التـي ؤكـاَ فحهـا
بين ما ؤهجصب وما وطدب ،فال ٌِدو فـي الجهاًـة ؤن ًيـىن بحسـه مج ّـسد وس ٍّ
الىكد والجهد السمين بال طدوي وال فاثد .ثرهس

خامظا :خطاء التوجيق إودا الهوامش
ثحميــع البحــىذ ألاوادًمُــة ُــً غيرهــا مــً الىحابــات ألاخــسي بم ــا ثحُــل ُلُــه مــً مــ َ
ـادز ومساطــّ فــي وــل ؿــفحة م ــً
ؿــفحا ها ،وهــرا مــا ٌؼـ ّـيل طــىهس ُملُــة الحىرُــم ،ومِجــم ذلــً ّ
ؤن الباحــص كــد ثمىــً مــً بحلــاق الحــم وثبرثــة هفظــه فــي وــل
مظإلة ؤػاز بلحها في بحسه؛ حتم ًح

لللازت منعَ ّ
ول فىس .وؿاحبها

()2

فالهامؽ في الىزكة البحسُة ميان إلًهاز بساء .الباحص ومىكّ ؤخالكُاثه وؤماهحه في الىلل وؤلاطىاد ،وال ٌِلل ؤن ٌِ ّد
ؤن مــا كــام بححسٍــسب مــً خــالف بيُــات ؤفيــازب؛ ذلــً ّ
باحــص د اطــة ُلمُــة خالُــة مــً الهــىامؽ ب ّجــة ّ
ؤن ألاوادًمُــة جِجــي
ز
َ
الاخحـاؾ في ؤحد املجـاالت التـي ًبحـص فحهـا الوالـبّ ،
وألن الِلـم ثساهمـي بوبِـه ثبجـم فُـه الىٌسٍـات الجدًـدُ .لـى مِـازى
َ َ
ّ
كبلُـ ٍّـة ،ولــِع َمــً طـ َـبلىب بإكـ َّـل ػــإن مىــه فُمــا ّ
ؤؿــلىب وورلــىب حتــم ولــى ؤجــى بالجدًــد الــري لــم ًــإت بــه َمــً كبلــه؛ فــالبحىذ
ٍّ
َ
ّ
مىرلــة ال مجــاٌ فحهــا ُّ
الِلمُــة ثخـ ّ
للــدفة والؼــً ،فــةذا خلــد مــً الحىرُــم ؤؿــبحد مجـ ّـسد بوؼـ ٍّـاء ػــإاها ػــإن ّ
ؤي
ـحف بإاهــا
َّ
هحابة ُادًة ؤو ح ّس .ؤخسي ،هملاٌ في طسٍد .ؤو صحُفة ًىمُة ؤو مالـف ثجـاز ّي بُالمـي ٌظـتهىي الل ّـس َاء ملـمىهه وطـسُان
( -)1دمحم مؼسي ،مسطّ طابم ،ؾ511
( -)2ذًاب البداًىة ،اإلاسػد في هحابة السطاثل الجامُِة ،ؤوادًمُة هاًف الِسبُة للِلىم ألامىُة ،السٍاق ،م َ ض ،ن ،1;;; ،1ؾ91
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
ما ًوسحىهه طاهبا ،ؤما الدزاطات الِلمُة الجامُِة فةاها جؼيل مسطُِـة فىسٍـة وهلدًـة فاحــة ،ثحميـع بحلـىزها الـداثم
()1

ولما دُد الحاطة للبحص في كلاًا مؼابهة ثىاولتها الدزاطة

وزغــم ألاهمُــة البالغــة واللــسوزٍة للحىرُــم وؤلاطــىاد فــي ألابحــاذ الِلمُــة ،فلــد ٌؼــىبه الِدًــد مــً ألاخوــاء اإلاىهجُــة
التي ًسثىبها الباحسىن
بلـد ؤو ًُ َحظً ّهُة ومجها:
ٍّ
 -0ودم ثطابق النظ املقتبع موغع الاطتدالل:
ومِجم ذلً ؤن ال ًّحفم الىف اإلا َ
لحبع في ملمىهه ؤو فحىاب مّ الفىس .التي ًىىي الباحص الاطحدالٌ والبرهىة ُلحها،
بحُ ــص ال ً ــسثبى بىالم ــه ازثباه ــا مباػ ـسا ودكُل ــا( ،)2وهى ــا ً ــإجي ال ــدوز ُل ــى الوال ــب الباح ــص م ــً حُ ــص ال ــح ّ
مًِ والح ــدكُم
َ
الجُد والِمُم ،للىـىؾ َ
ومحاولة الفهم ّ
اإلالحبظة وبين مىكّ ؤو ّ
محل الاطحدالٌ ،حتم ًيىن في مظحىي ألاماهة الِلمُة
والصحة في الىلل وؤلاطىاد
 -2ؤلاكلازمن ّ
ومليات الاقتباض:

َ
الحىرُم ؤو الاكحباض في الهامؽ ؤمس ال ّبد مىه في البحص الِلمي مهما ّ
ثميع باألؿالة والحجدًد ،لىً ه ر .الاكحباطات
ً
ـس .ؤو غي ــر مباػ ــس ٌَِ .ـ ُّـدب بِ ــم املاحـ ــين م ــً ألاخو ــاء الؼ ــاجِة؛ ّ
ألن ه ر ه ــا ث ــرًب شاـ ــُة الباح ــص
ط ــىاء واه ــد مباػ ـ
ٍّ
وثحاؿــس فىـ َـسب وال ًجــد لىفظــه مياهــا ًبــرش مــً خاللــه شاــ َـِحه الِلمُـ َـة ،ؤكــف بلــى ذلــً فـ ّ
ـةن ه ــر .الاكحباطــات مــً ػــإهه
ؤلاخ ــالٌ بىىُُ ــة اللغ ــة اإلاظ ــحِملة وباألط ــلىب الِلم ــي للباح ــص ،بظ ــبب ث ـصاحم واخ ــحالى ؤط ــالُب اإلا ــالفين ال ــرًً اكح ــبع
الباحص آز َاءهم ،هرا مً طهة

ومــً طهــة ؤخــسي فإطــالُب اإلاــالفين كــد جغــسي الباحــص وجظــتهىٍه بــإن ًحــاو ٌَ اطــحِماٌ الىلــل الحسفـ ّـي داثمــا الُحلــادب
ّ
بإاهــا ؤزقــى مــً مظــحىي ؤطــلىبه ،وهــرا خوــإ ولــِع بمبـ ّـرز بــل هــى دلُــل وماػــس كــىي ُلــى كــِف شاـــِحه وؤطــلىبه ،لــرا
ً ّ
فلل الاكحـاز ُلى حالة اللسوز .فلى باليظـبة لالكحبـاض الحسفـي ،وإذا مـا ؤزاد الباحـص الاكحبـاض ؤن ًلحـ َـس ُلـى هلـل
()3

ألافياز والحِبير ُجها باطحِماٌ ؤطلىبه الااؾ وفم هسٍلة الاكحباض غير اإلاباػس ؤو باإلاِجم

 -3إاالة ومليات الاقتباض:
ّ
ٌظححظــً ؤال ًحِـ ّـدي الــىف اإلالحـ َـبع ّ
املاحـــين بالىحابــة فــي اإلاىهجُــة حــدود الظــحة ( )6ؤطــوس فــي
حسفُــا ُىــد بِــم
الفلــس .الىاحــد .مــً الـــفحة الىاحــد ،.وبالحــالي ٌِحبــر مــً ألاخوــاء الؼــاجِة ؤلاهالــة فــي الاكحباطــات التــي كــد جظــحغسق فــي
ّ
()4
بِم ألاحُان حدود الىزكة البحسُة ولها ؤو هـفها
 -4ودم التمييزبين نوعي الاقتباض جناء النقا:
َ
َ
ًىكّ الـىف اإلالحـبع بـين ُالمتـي الحىــُف والتـي ًولـم ُلحهـا جِبيـر
الىاطب بذا وان الاكحباض مباػسا ؤو حسفُا ؤن
الؼىلحين" " ،وفي اهاًحه ًىكّ زكم جظلظلي وآخـس لـه فـي الهـامؽً ،ـدٌ ُلـى اإلاــدز ؤو اإلاسطـّ التـي ؤخـرت مىـه اإلاِلىمـات
ووافة بُاهات اليؼس ،حتي ًحميع ًُ الاكحباض غير اإلاباػس وًُ ؤطلىب الباحص الصاص ي
( -)1دمحم مؼسي ،مسطّ طابم ،ؾ51:
( -)2زطاء وحُد دوٍدزي ،مسطّ طابم ،ؾ5:0
( -)3زػُد ػمِؼم ،مسطّ طابم ،ؾ120
( -)4ؤحمد ػلبي ،هُف ثىحب بحسا ؤو زطالة ،مىحبة الجهلة الِسبُة ،اللاهس ،.مـس( ،د ن) ،1;:2 ،ؾ122
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5ودم إلاحالة ولى ضاح الفكسة التوجيق لها في الهامش:
وذلــً ً
شُمـا مــً الباحــص ؤاهــا مــً هحــاض ذهىــه وفىـسب الاــالف ،وهــرب اإلاالحٌــة لؤلطــف ًى ــر ثىازدهــا فــي ؤغلــب ألابحــاذ
ّ
ـالٌ بإحــد الـــفات
والدزاطــات الجامُِــة ،إلاــا فحهــا مــً جِـ ٍّـد ُلــى ؤفيــاز الغيــر وُلــى اإلالىُــة الفىسٍــة وألادبُــة لآلخــسًٍ ،وإخـ ٍّ
ّ
واإلابــادت ألاطاطــُة التــي ًفتـ َـرق فــي الباحــص الِلمــي الححلــي والالت ـعام بهــا ،وهــي ؿــفة ألاماهــة الِلمُــة والتــي ٌظـ ّـمحها الــبِم
()1

بالظسكة ألادبُة

وجِــسى الُــىم هــرب الٌــاهس .ال طـ ّـُما فــي آلاوهــة ألاخيــر .اهخؼـازا زهُبـا وواطــِا فــي مٌِــم السطــاثل واإلاــرهسات الجامُِــة
وفـ ــي ُدًـ ــد الحخـــ ــات ،وجظ ـ ـ ى اإلااطظـ ــات الجامُِـ ــة طاهـ ــد .داخـ ــل البلـ ــد وخازطـ ــه بلـ ــى اطـ ــححداذ كـ ــىاهين وؤهٌمـ ــة
ثىىىلىطُة محوىز .للىؼف ًُ هرب الظـسكات واإلاِاكبـة ُلحهـا ،ومجهـا ُلـى طـبُل اإلاسـاٌ اللـساز الجدًـد زكـم  0982الــادز
ُ ــً وشاز .الحِل ــُم الِ ــالي والبح ــص الِلم ــي ف ــي الجصاث ــس املح ــدد لللىاُ ــد والل ــىابى اإلاحِلل ــة بالىكاً ــة م ــً الظ ــسكة الِلمُ ــة
()2

وميافحتها ،والري ؤلغى بمىطب اإلااد 32 .مىه ؤحيام اللساز الظابم زكم 933اإلاازخ في  28طىٍلُة 2906
 -6اوتما الواططة في النقا:

اُحماد الىاطوة في البحص الِلمي له مِىُان؛
ّ
ألا ل :ؤن ًىرم الوالب للمِلىمات والبُاهات التي ًلحبظها في الهامؽ مً اإلاسطـّ مـّ بمياهُـة الحىرُـم لهـا مـً اإلاــدز
ألاؿــلي ،وهــرا مــا ٌظـ ّـمم الىلــل بوسٍــم الىاطــوة زغــم ثــىافس هــرا ألاخيــر وثىاطــدب فــي محىــاوٌ الباحــص ،ومسلــه ؤن ًلــىم بىلــل
ـف ك ــاهىوي حسفُ ــا م ــً ؤح ــد اإلاساط ــّ اللاهىهُ ــة ؤو الفلهُ ــة دون ؤخ ــرب م ــً الحلى ــين هفظ ــه ،وه ــرا ألاط ــلىب غي ــر ّ
هـ ّ
محب ــر ف ــي
الحىرُم الِلمي بظبب اححماٌ الىكىَ في هلل هفع الاوإ الـري وكـّ فُـه ؿـاحب اإلاسطـّ الـري ًلحـبع مىـه الباحـص ،ووـان
ّ
والحسبد في الحىرُم الاُحماد ُلى اإلاـدز مباػس .هاإلاا ؤمىً الحـىٌ ُلُه
ألاحسي وألطل الحدكُم
اللا ّ :
ؤن ٌِحمـد الباحـص ُلـى هفـع اإلاــادز واإلاساطـّ التـي اُحمـدت ُلحهـا الدزاطـات والبحـىذ الظـابلة والتـي ًىلـل

ُجهــا حسفُــا دون السطــىَ بلحهــا فِــال (الحىرُــم مــً الهــامؽ) ،وألاولــى هــى الحسبــد والحإهــد والترهيــع فــي الىلــل وؤلاطــىاد حتــم ال
ًيىن هىان ثحسٍف لؤلفياز ًُ طُاكها اإلالـىد ومظازها الصحُض

طا طا :ه ر .ثواز ألاخطاء بشكا كلير ملفت
ّ
جؼــيل ًــاهس .ثــىازد ألاخوــاء بـــىز .ملفحــة فــي اإلاــرهس .ؤو السطــالة الجامُِــة ؤحــد الُِــىب التــي ثلــدح وثــارس طــلبا فــي
كُمتها الِلمُة ،طىاء ؤواهد هرب ألاخواء لغىٍة ؤم موبُِة ؤم هحىٍة ؤم غيرها ،خاؿة بذا هحبد اإلاـرهس .بلظـان الباحـص؛
ؤي باللغة ألام ،بل ّ
بن ه ر ها كد ثادي في بِم ألاحُان بلـى زفـم مىاكؼـتها ؤؿـال ،والظـبب فـي ذلـً ٌِـىد بالدزطـة ألاولـى بلـى
ّ
الخظ ــسَ وكل ــة الح ــدكُم وُ ــدم مساطِ ــة البح ــص كب ــل هباُح ــه ،والسغب ــة ف ــي باه ــاء ُملُ ــة البح ــص ف ــي ؤكـ ــس وك ــد وثلدًم ــه
ؤن الباحــص لــم ًــىٌ مرهسثــه ؤو طــالحه مــا جظـ ُّ
ـدٌ ُلــى ّ
للمىاكؼــة مــً ؤطــل للحـــىٌ ُلــى الؼــهادّ .
وألن ه ر هــا ًـ ّ
ـححله مــً
ز
الاهحمام واإلاحابِة ولم ًلم بمساطِتها اإلاساطِة الالشمة
( -)1زػُد ػمِؼم ،مسطّ طابم ،ؾ125
اإلاازخ في  09دٌظمبر  0202الري ّ
( -)2اللساز زكم ّ 12:0
ًحدد اللىاُد اإلاحِللة بالىكاًة مً الظسكة الِلمُة وميافحتها ،اليؼس .السطمُة للحِلُم الِالي
والبحص الِلمي
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهــرا ألامــس ٌِـ ّـد مــً ألاهمُــة بمــا وــان غــم مــا ٌظــاوزب مــً ُىــاء ومؼــلة؛ ّ
ألن غالبُــة البحــص فــي الجهاًــة ًيــىن بحمامــه
ز
وإخساط ــه ف ــي ؤحظ ــً ؿ ــىز .ول ــً ًح ــإجى ذل ــً بال باإلاساطِ ــة الجُ ــد .والح ــسؾ ُل ــى ثخب ــّ ألاخو ــاء املححم ــل وزوده ــا بـ ــفة
()1

مظحمس ،.لحفادي ؤلاحساض ًىم اإلاىاكؼة وطىء الفهم لؤلفياز واخحالن ألامىز وكلب الحلاثم وُدم الىكىح
ّ
لرا ٌؼترن فـي البحـص ؤن ًىحـب بلغـة فىُـة صـحُحة وخالُـة مـً ألاخوـاء ،ثخظـم بالىكـىح مـّ طـالمة ألاطـلىب وُـدم
الحِلُــد ،واطــحِماٌ وــل ُبــاز .فــي محلهــا؛ ّ
ألن الىحابــة هــي وطــُلة الباحــص لىلــل ؤفيــازب بلـى املاــاهبين بهــا ؤو طمهــىز اللـ ّـساء،
وَظححظــً للباح ــص ف ــي الل ــاهىن ؤن ًل ــىم بِ ــسق مرهسث ــه ُل ــى ؤه ــل الاخحـ ــاؾ وم ــً ه ــم ؤه ــر خب ــر .مى ــه بداً ــة باألط ــحاذ
ّ
اإلاؼ ــسى ؤو اإلاسػ ــد ،هم ــا ًمىى ــه الاط ــحِاهة بم ــدكم لغ ــىي ًساط ــّ ؿ ــُاغحه اللغىٍ ــة وؤط ــالُبه الحِبيرً ــة وُالم ــات الت ــركُم
ّ
()2
والىكف ،حتم ًٌهس بحسه في ؤحظً حلة وؿىز .وبإكل كدز ممىً مً ألاخواء

خاثمة:
ال طــبُل بلــى بُــداد بحـ ٍّـص ُلمـ ّ ٍّـي دون الحلُــد باللىاُــد اإلاىهجُــة اإلاحبِـة فــي ؤي ماطظــة ُلمُــة ،والتــي ًحللاهــا الوالــب
ّ
الباحــص خــالٌ ثيىٍىــه فــي طــىىات الدزاطــة فــي الجامِــة ،وذلــً مــً خــالٌ ألاُمــاٌ الحىطحهُــة والحوبُلُــة التــي ًيلــف بهــا،
وزبوه بمـادز اإلاِسفة ومساطِها ،وجِلُمه ؤطالُب الحىرُم وؤلاطىاد والتعام ػسون ألاماهة الِلمُة
ً
لرا ّ
جِد ألابحاذ الِلمُة التي ً َلصم بها الولبة ال ّ
ّ
الحخسض ؤزكُة ُملُـة خــبة ،الطـحيبات الباحـص
طُما اإلالبلين ُلى
ّ
الحخـصـ ـ ي والى ــىاي ،م ــً خ ــالٌ السؿ ــُد واملا ــصون اإلاِسف ــي ال ــري
اإلااه ــل مظ ــحلبال لالط ــحمساز ف ــي مج ــاٌ البح ــص الِلم ــي
اهخظبه ّ
ووىن مىه شاـُة ُلمُة كاثمة
ومً ؤهم الىحاث اإلاحىؿل بلحها ما ًلي:
 ًجب الحرز ول الحرز مً ه ر .ألاخواء التي ثسير الغمىق وجؼىغ الفهم لؤلفياز في هحابة البحص الِلمي كــسوز .مساطِــة اإلاــرهس .وثصــحُحها كبــل هباُتهــا وثلــدًمها للمىاكؼــة ،وال مــاوّ مــً الاطــحِاهة بإهــل الاخحـــاؾوالابر .في اإلاُدان لالطحفاد .مً مالحٌا هم وثىطحها هم في هحابة البحص الِلمي
ّ
 اه ــالَ الوال ــب الباح ــص ال ط ـ ّـُما اإلالب ــل ُل ــى الحخ ـ ّـسض ُل ــى اللىاُ ــد وألاط ــالُب الحلىُ ــة اإلاولىب ــة اإلاىهجُ ــة اإلاحبِ ــةوالظازٍة اإلافِىٌ في ماطظحه الجامُِة ومحاولة الالتعام بها في هحابة وإُداد مرهسثه ؤو زطالحه الجامُِة
ُمــا ٌِتــرق طــبُله مــً مؼـ َ
 ُلــى الباحــص ؤن ًيــىن ُلــى ثىاؿــل داثــم مــّ اإلاؼــسى الطحفظــازب ّـاول وُساكُـ َـل طــىاء فــي
الؼيل ؤو في اإلالمىن ،وما ًحىؿل بلُه مً بىادز وملترحات
وكــد حاولــد مــً خــالٌ هــرا اإلالــاٌ اإلاظــاهمة فــي ثىــىٍس الولبــة البــاحسين بــبِم ألاخوــاء اإلاىهجُــة الؼــاجِة التــي ثمـ ُّ
ـع
َ
طىاهب هامة في مىهجُة هحابة البحص الِلمي ،والتي ًلّ فحها الىسير وخاؿة اإلالبلين ُلـى بُـداد ؤبحـاذ الحخـسض ،فـي هـىزي
َ
اإلااطتر والدهحىزاب مً ؤطل ثالفي وثجىب الىكىَ فحها ،وألطل ثىطُه هٌس ألاطاثر ًُ .الىلاػات اإلاحِللة بالجاهب الؼىلي
وؿسفها بلى الجاهب ألاهم وهى اإلاىكىَ حتم ًححلم الىفّ اإلاسطى مً بُداد هرب ألابحاذ
(ُ -)1ىق حظين الحىزدي ،مسطّ طابم ،ؾ119
( -)2مظِىد فلىس ي ،ػسون كسوزٍة في هحابة ووؼس اإلالاالت الِلمُة ،مجلة ؤلاحُاء ولُة الِلىم ؤلاوظاهُة والاطحماُُة والِلىم ؤلاطالمُة ،باثىة،
الجصاثس،الِدد ،0215 ،18ؾ:
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والحمد هلل ؤوال وآخسا ولـه الحىـم وإلُـه اإلاسطـّ واإلاــير والــال .والظـالم ُلـى خيـر ألاهبُـاء واإلاسطـلين طـُدها دمحم ؿـلى
ّ
هللا ُلُه وطلم جظلُما

قائمة املساحع:
ال :الكت
 -0ؤحمد بدز ،ؤؿىٌ البحص الِلمي ومىاهجه،اإلاىحبة ألاوادًمُة ،دون بلد اليؼس ،ن0994 ،9
 -2ؤحمد ػلبي ،هُف ثىحب بحسا ؤو زطالة ،مىحبة الجهلة الِسبُة ،اللاهس ،.مـس ،دون هبِة0989 ،
 -3ذًــاب البداًىــة ،اإلاسػــد فــي هحابــة السطــاثل الجامُِــة ،ؤوادًمُــة هــاًف الِسبُــة للِلــىم ألامىُــة ،السٍــاق ،اإلاملى ــة
الِسبُة الظِىدًة ،ن0999 ،0
 -4زط ــاء وحُ ــد دوٍ ــدزي ،هح ــاب البح ــص الِلم ــي ؤطاط ــُاثه الىٌسٍ ــة وممازط ــحه الِملُ ــة ،داز الفى ــس ،دمؼ ــم ،ن،0
2999
 -5زػُد ػمِؼم ،مىاهج الِلىم اللاهىهُة ،داز الالدوهُة ،الجصاثس ،ن2996 ،0
 -6طُِد بطماُُل ؿُجي ،كىاُد ؤطاطُة في البحص الِلمي ،ماطظة السطالة ،بيروت ،ن0994 ،0
ُ -7بد هللا ببساهُم ؤبى طلُمان ،هحابة البحص الِلمي ؿُاغة طدًد ،.مىحبة السػد ،السٍاق ،ن2995 ،9
ُ -8مــاز بىحــىغ ،دلُــل الباحــص فــي اإلاىهجُــة وهحابــة السطــاثل الجامُِــة ،اإلااطظــة الىهىُــة للىحــاب ،الجصاثــس ،ن،2
0985
ُ -9ماز بىكُاى ،اإلاسطّ في هحابة البحىذ اللاهىهُة ،طظىز لليؼس والحىشَّ ،الجصاثس  ،ن2904 ،0
ُ -09م ــاز ُىاب ــدي ،مى ــاهج البح ــص الِلم ــي وثوبُلا ه ــا ف ــي مُ ــدان الِل ــىم اللاهىهُ ــة وؤلادازٍ ــة ،دً ــىان اإلاوبىُ ــات
الجامُِة ،الجصاثس ،ن0987 ،4
ُ -00ىق حظين الحىزدي ،البحص الِلمي ،وؤخوائب الؼاجِة ،طلظلة الغد( ،د ب ن)2929 ،
 -02هماٌ الُاشجي ،بُداد ألاهسوحة الجامُِة ،داز الجُل( ،د ن ،د ت) ،لبىان
 -03وُِمــي ُبــد اإلاــىِم ،ثلىُــات بُــداد ألابحــاذ الِلمُــة اللاهىهُــة اإلاوىلــة واملاحـــس ،.داز بللــِع لليؼــس ،الــداز
البُلاء ،الجصاثس( ،د ن ،د ت)
ّ
جانيا :املجّلت
 -04مظ ــِىد فلىسـ ـ ي" ،ػ ــسون ك ــسوزٍة ف ــي هحاب ــة ووؼ ــس اإلال ــاالت الِلمُ ــة ،مجل ــة ؤلاحُ ــاء ،ولُ ــة الِل ــىم ؤلاوظ ــاهُة
والاطحماُُة والِلىم ؤلاطالمُة "،باثىة ،الجصاثس ،الِدد2909 ،06
 -05دمحم مؼـسي" ،هُفُـة بهجــاش مـرهس .الحخـسض" ،مجلــة الىاحـات للبحـىذ والدزاطــات ،اإلاوبِـة الِسبُـة  ،00غسداًــة،
الجصاثس ،الِدد 2909 ،8
جاللا :النطوص التنظيمية
 -06اإلاسطــىم الحىفُــري زكــم  254-98اإلاـ ّ
ـازخ فــي  24زبُــّ الســاوي ُــام 0409ه ـ اإلاىافــم  07غؼــد طــىة 0998م اإلاحِلــم
بالحيىًٍ في الدهحىزاب وما بِد الحدزض اإلاحخـف والحإهُل الجام ي الجسٍد .السطمُة الجصاثسٍةُ ،دد 69
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حممد كعنيت /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -07الل ـساز زك ــم  362اإلا ـازخ ف ــي  99ط ــىان ً 2904ح ــدد هُفُ ــات بُ ــداد ومىاكؼ ــة م ــرهس .اإلااط ــتر ،اليؼ ــس .السط ــمُة
للحِلُم الِالي والبحص الِلمي

 -08اللـ ـساز زك ــم  0982اإلا ـ ّ
ـازخ ف ــي  27دٌظ ــمبر  2929ال ــري ًح ـ ّـدد اللىاُ ــد اإلاحِلل ــة بالىكاً ــة مـ ـً الظ ــسكة الِلمُ ــة

وميافحتها ،اليؼس .السطمُة للحِلُم الِالي والبحص الِلمي
زابعا :املعاحث
 09دمحم بً ؤبي بىس الساشي ،مخحاز الصحاح ،مىحبة لبىان ،بيروت( ،د ن)0986 ،
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جرائم اإلاضاش بأهظمت اإلاعالجت آلاليت للمعطياث في الدشريع الجسائري
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:ملخص
حػد ظسائم اإلاظاض باهظمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث مً الجسائم اإلاظخددزت واإلاخمحزة غً مسخلل اشٍاُ الجسائم
الٌالطٌُُت وهرا مً زالُ ؾبُػتها ومىغىغها وزطائطها
وحشمل ظسائم اإلاظاض باهظمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث في الدشسَؼ الجصائسي ظسٍمتي الدزىُ والبهاء ؾحر اإلاشسوع
 وظسٍمت الؿش اإلاػلىماحي ويرا ظسٍمت اجالف الىظام الالي ولهد خاوُ اإلاشسع الجصائسي مىاظهت هره، للىظام اإلاػلىماحي
 الري15-04 الجسائم مىايبا في ذلَ مسخلل الدشسبػاث الخدًشت مً زالُ حػدًل ناهىن الػهىباث وقو الهاهىن
" قماهي. إطخددر بػؼ الجسائم غمً الهظم الظابؼ مىه اإلاػىىن ب"اإلاظاض بأهظمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث
الظُاطت التي اهخهجها اإلاشسع إلاٍاقدت هرا الىىع مً الجسائم وهل هجح في الخد منها ؟ ولهد زططىا هره الدزاطت
.لدظلُـ الػىء غلى حػسٍل هره الاهىاع مً الجسائم وجددًد ازًانها ويرا الػهىبت اإلاهسزة بشانها
 ظسٍمت ؛ اإلاظاض؛ الاهظمت ؛ آلالُت ؛ اإلاػؿُاث:الكلماث اإلافخاحيت
Abstract:
The world is witnessing a huge and rapid development in the world communications
technology, so that the modern means of communication, especially the Internet, become an
indispensable means, and an engine of the new civilization, on which the idea of
communication not transition is based, and this network is one of the results of integration
between the revolution of information and communication technology ; This network, which
was developed at a tremendous speed has been able to remove the borders and distances
between countries and make the world a small village, but this technology has brought with
negative effects of crimes called crimes against digital data, so, in the chapter , we discussed
the definition of digital data as: digital or non-numeric facts that are carried out in a
systematic manner whose significance can be understood directly without engaging in
extrapolative inductive processes for their complex evidence through more than one statement
Keywords : a crime ; prejudice ; systems ; automated; processing.
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مقذمت:
لهد مهدث الشىزة الطىاغُت التي جكجسث في مىخطل الهسن الخاطؼ غشس  ،لبزوؽ زىزة ظدًدة هي زىزة اإلاػلىماث ،
التي جهترن بكٌسة الخاطىب  ،وباث جدقو اإلاػلىماث اطاض للسقي والخػازي للدوُ وبظب جصاًد اإلاػلىماث ويثرتها بدأث
الدوُ تهخم باطالُب ظمؼ اإلاػلىماث بؿُت الاطخكادة منها في الىنذ الري جؿىزث قُه اإلاظخددزاث الخٌىىلىظُت واضبدذ
جؿبو في ًاقت مجاالث الخُاة و أغحى مً الطػىبت بمٍان ؤلاطخؿىاء غً زدمتها و قىائدها الػظُمت و اإلاخىامُت ،وفي
مهابل اإلاصاًا التي وقستها اإلاػلىماجُت بشٍل غام لخُاة ألاقساد والجماغاث  ،قئنها ًأي ظاهسة ظدًدة ًان لها أزاز طلبُت ،
جمشلذ بشٍل أطاس ي في ؤلاهدشاز السهُب للجسائم اإلااطت باإلاػؿُاث السنمُت خُض ٌظخؿل بػؼ املجسمحن اإلاٌدشكاث
الػلمُت و ما جهدمه مً وطائل مخهدمت في ازجٍاب الػدًد مً الجسائم الخهلُدًت مظخؿلحن ؤلامٍاهُاث الهائلت لهره
املخترغاث  ،أو إطخددار ضىز مً ؤلاظسام جسجبـ بهره الخهىُاث الخدًشت التي جطحر مدال لهره الجسائم أو وطُلت
الزجٍابها
ولهد أضبدذ الجسٍمت في مجاُ اإلاػؿُاث السنمُت بأبػادها و مظاهسها الخدًشت  ،جمشل تهدًدا مباشسا ولم حػد
غىانبها جهخطس غلى الاقساد و الجماغاث بل امخدث ازازها لتهدد دوال بسمتها وهى ما ظػل الػدًد مً الدوُ حظعى إلى
مٍاقدت هره الجسٍمت مً زالُ إبسام الػدًد مً ؤلاجكانُاث ًاجكانُت بىدابظذ .و في ظل هرا الخؿىز الخٌىىلىجي ًان
البد مً وظىد جؿىز ناهىوي ،الطُما غلى اإلاظخىي الجصائي وما ًخؿلبه جدهُو قػالُت الظُاطت الجصائُت مً جىاشن بحن
جؿىز مظخىي الجسٍمت اإلااطت باإلاػؿُاث السنمُت وبحن جؿىز أطالُب مٍاقدتها  ،وهى ما ظهل اإلاشسع الجصائسي ًبدض في
مدي هجاغت الاهظمت والهىاهحن الظائدة في مٍاقدت هرا الىىع اإلاظخددر مً الجسائم  ،ومػسقت مٍان الىهظ والهطىز
مً اظل ضُاؾت حشسَػاث ظدًدة جػمً جدهُو انص ى قػالُت ممٌىت في مٍاقدت هره الجسٍمت  ،وهى ماًان قػال مً
زالُ ظملت مً الهىاهحن الخاضت بمٍاقدت الجسائم اإلاػلىماجُت بشٍل غام زاضت الهاهىن  04 – 09والهاهىن 04-15
ويرا حػدًل ناهىن الػهىباث وقو الهاهىن  15-04الري إطخددر بػؼ الجسائم غمً الهظم الظابؼ مىه اإلاػىىن
ب"اإلاظاض بأهظمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث " وهى ما ًؤيد أهمُت اإلاىغىع التي جبرش مً زالُ جددًد الجسائم اإلااطت
باهظمت اإلاػالجت الالُت للمػؿُاث .وهرا ما ظػلىا هؿسح ؤلاشٍالُت الخالُت  :ماهي ضىز الاغخداءاث التي جهؼ غلى اإلاػؿُاث
السنمُت في الدشسَؼ الجصائسي وماهي الظُاطت التي اهخهجها اإلاشسع إلاىاظهتها ؟
قالهدف الجىهسي مً هره الدزاطت هى الاظابت غلى الاشٍالُت اإلاؿسوخت مً زالُ جىغُذ الاوشؿت التي حشٍل
اغخداء غلى اإلاػؿُاث السنمُت في الدشسَؼ الجصائسي مً ظهت ويرا الخؿسم الى الػهىباث التي وغػها اإلاشسع للخد مً هره
الجسائم او غلى الانل الخهلُل منها  .ولهرا اطخسدمىا اإلاىهج الخدلُلي مً اظل الىنىف غلى جدلُل مسخلل الىطىص التي
ًان لها ضلت باإلاىغىع .
ولالخاؾت بمسخلل ظىاهب هرا اإلاىغىع نظمىا هره الدزاطت الى مدىزًٍ جؿسنىا في املخىز الاوُ الى ظسٍمت الدزىُ
أو البهاء في الىظام اإلاػلىماحي اما املخىز الشاوي قخؿسنىا مً زالله الى ظسٍمت ؤلاغخداء غلى طحر هظام اإلاػالجت آلالُت
للمػؿُاث واجالف اإلاػلىماث
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 -1املحورالاول :جريمت الذخول أو البقاء في الىظام اإلاعلوماحي
ًمشل هظام اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث اإلاكهىم ألاولي الري ًمًٌ ان ًخدهو به ؤلاغخداء واإلاظاض باإلاػؿُاث و
البُاهاث ومىه جىاقس أزًان هره الجسٍمت  ،1لٍىنها ظسٍمت جهؼ في بِئت اإلاػالجت اإلاػلىماجُت للبُاهاث لخصخُدها وحػدًلها
وحشٍل مدال لإلغخداء او ًىطُلت لإلغخداء

2

وجهىم ظسٍمت الدزىُ والبهاء في الىظام اإلاػلىماحي بمجسد ماًخم الدزىُ ؾحر اإلاسزظ به وغً ؾسٍو الؿش إلى
الىظام اإلاػلىماحي،طىاء مع الدزىُ أو البهاء ًامل الىظام اإلاػلىماحي أوظصء مىه قهـ :)3(،
 -1.1أوال  :مفهوم جريمت الذخول أو البقاء في الىظام اإلاعلوماحي :
ان الىنىف غلى مكهىم ظسٍمت الدزىُ ويرا ظسٍمت البهاء في الىظام اإلاػلىماحي ًخؿلب مىا اوال ؤلاخاؾت باهم
الخػازٍل التي نُلذ بشانها مً ظهت وجددًد أزًانها مً ظهت ازسي :
أ -حعريف جريمت الذخول والبقاء في الىظام اإلاعلوماحي :
* حعريف الذخول  :لم ّ
ًددد اإلاشسع الجصائسي حػسٍل الدزىُ يما لم ًددد وطُلت للدزىُ ،لرا ًمًٌ الدزىُ إلى
الىظام اإلاػلىماحي بأًت وطُلت ًاهذ ،طىاء غً ؾسٍو ًلمت الظس الخهُهُت ،أو غً ؾسٍو اطخسدام بسهامج أو شكسة
زاضت أوختى بىاطؿت اطخسدام السنم الٍىدي لصخظ آزس،قاإلاهم أن ًٍىن هرا الدزىُ مسالكا إلزادة ضاخب الىظام
ولم ًريس الاقػاُ اإلاادًت لكػل الدزىُ او الؿسٍهت التي ًخم بها الدزىُ الى الىظام  ،لرلَ ظسم اي ؾسٍهت طىاء جم
الدزىُ بؿسٍهت مباشسة أو ؾحر مباشسة  .و ،وال جخدهو الجسٍمت إذا إنخطس دوز الجاوي غلى مجسد نساءة الشاشت دون
الىلىط إلى دازل الىظام اإلاػلىماحي  4وفي هرا الطدد ًسي الكهه الكسوس ي ان " الدزىُ " ًدمل مدلىالن :
 مذلول معىوي  :خُض ٌػخبر الدزىُ الى هظام مػالجت البُاهاث أو الىظام اإلاػلىماحي أو الىظام ؤلالٌترووي ٌشبهالدزىُ الى ذايسة الاوظان .
 مذلول مادي  :وٍخمشل في ان الصخظ ًٍىن متى دزل الجاوي الى الىظام ًله او ظصء مىه ويرلَ ًخدهو الدزىُؾحر اإلاشسوع متى ًان مظمىخا للجاوي بالدزىُ الى ظصء مػحن في الىظام وججاوش ذلَ الى ظصء ازس غي مظمىح له
بالدزىُ  ،وختى هٍىن بطدد ظسٍمت الدزىُ ؾحر اإلاطسح به ًجب ان ًٍىن الىظام مكخىخا أمام الجمهىز  ،الهه لى ًان
يرلَ إلاا اغخب ظسٍمت ومػظم الرًً ًدزلىن بؿسٍهت ؾحر مشسوغت غً ؾُو الخىضل الى الازنام و الٍلماث أو الشكساث
او الخسوف او اإلاػلىماث الظسٍت التي جٍىن بمشابت الىظام الامني لجهاش الخاطب آلالي او البرامج و الىظم اإلاػلىماجُت  5.اما
( - )1بىمػحزة ظابس  ،ؤلاغخداء غلى اإلاػؿُاث آلالُت في الخٍىمت ؤلالٌتروهُت  ،مجلت البدىر والدزاطاث الهاهىهُت والظُاطُت  ،الػدد الشاوي غشس  ،ص .127
( -)2غكاف زرًسي  ،الخماًت الجىائُت للمػؿُاث السنمُت  ،أؾسوخت ديخىزاه  ،جسطظ ناهىن ظىائي ً ،لُت الخهىم ظامػت الػسبي الخبس ي جبظت
 ، 2018/2017،ص .154
( ً - )3ىطل ضؿحر ،الجسٍمت غبر ألاهترهذ  ،مريسة ماظظخحرً،لُت الخهىم ظامػت مىلىد مػمسي جحزي وشو  ، 2013،ص 108
( - )4مظػىد زشحر  ،الخماًت الجىائُت لبرامج الٍىمبُىجس (أطالُب وسؿساث ) ،داز الهدي ،الجصائس ، 2010 ،ص،115ص. 116
( )5

 -بهاء قهمي الٌبُجي ،مدي جىاقو اخٍام ظسائم أهظمت اإلاػلىماث في الهاهىن الازدوي  ،زطالت ماظظخحر في الهاهىن الػام  ،ظامؼ الشسم ألاوطـ 2013 ،

 ،ص  .26اإلاسجٌبت
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* حعريف البقاء :هى الخىاظد دازل الىظام أإلاػلىماحي غد إزادة مً له خو الظُؿسة غلى هرا الىظام ،وٍخدهو قػل
البهاء طىاء ًان مظخهال غً قػل الدزىُ ؾحر اإلاشسوع أًً ًٍىن الدزىُ مظمىخا به ومؼ ذلَ الًهؿؼ الكاغل ؤلاجطاُ
غىد إدزايه أن وظىده دازل الىظام والبهاء قُه ؾحر مشسوع ،أوًان مهترها بكػل الدزىُ ؾحر اإلاشسوع أًً ًٍىن الكاغل
ؾحر مطسح له بالدزىُ ومؼ ذلَ ًدزل الى الىظام لُبهى قُه بػد ذلَ (1).يما غسف البهاء باهه " ًل جىاظد ؾحر غادي
ًاالجطاُ بىاطؿت الشبٌت اإلاػلىماجُت بالىظام اإلاػلىماث ًاي الدزىُ والىظس قُه  ،اي في اإلاػؿُاث التي ًخػمنها وؾحرها
مً الخطسقاث الؿحر مظمىح بها و التي حشٍل بدوزها بهاء اخخُالي ،

)( 2

ب -اركان جريمت الذخول أو البقاء في الىظام اإلاعلوماحي :
ًرهب ؾالبُت الكهه إلى جهظُم أزًان الجسٍمت إلى زالزت أزًان وهي السيً الشسعي و السيً اإلاادي والسيً اإلاػىىي ،
وهره ألازًان ًخػحن أن جخىاقس في ًل الجسائم أًا ًاهذ ؾبُػتها وطجريص في هره الدزاطت غلى السيً اإلاادي والسيً اإلاػىىي
وطىداوُ قُماًلي الخؿسم الى ازًان هره الجسٍمت :
* الركن اإلاادي جريمت الذخول والبقاء في الىظام اإلاعلوماحي :
السيً اإلاادي للجسٍمت هى الري ٌػبر غً اإلاظهس الخازجي لإلزادة آلازمت و ال جهىم الجسٍمت إال بخىاقسه  ،قالهاهىن ال
ٌػانب غلى الىىاًا مهما أغمسث مً الشس إال إذا اجسرث مظهسا زازظُا ٌػبر غنها  .قهى ًل قػل أو طلىى إظسامي ضادز
مً إوظان غانل طىاء ًان إًجابُا أو طلبُا ًؤدي الى هدُجت جمع خها مً الخهىم اإلاطاهت دطخىزٍا و ناهىهُا  (3).و وقها
للهىاغد الػامت ًهىم السيً اإلاادي للجسٍمت غلى مجمىغت مً الػىاضس اإلاادًت التي جلخو غسزا ما بمطلخت ًدميها
الهاهىن ظىائُا

)(4

 الركن اإلاادي لجريمت الذخول
ًمشل السيً اإلاادي الجاهب اإلاادي للجسٍمت الري ًدزل في جٍىٍنها  ،و ًبرش هرا الجاهب إلى الػالم الخازجي بمظهس
مادي ٌػبر غً طلىى و هدُجت وٍخٍىن السيً اإلاادي مً زالر غىاضس هي  ،الظلىى ؤلاظسامي و الىدُجت التي جدههذ و
الػالنت الظببُت التي جسبـ بحن الظلىى و الىدُجت  ،وند ال ًخىقس السيً اإلاادي دائما غلى هره الػىاضس في ظمُؼ الجسائم
 ،قهد ًٌخكي اإلاشسع بالظلىى وخده للهىُ بهُام السيً اإلاادي للجسٍمت دون اشتراؽ ان جخدهو الىدُجت وضىزة ذلَ ما
ٌظمى بالجسائم الشٍلُت وبالسظىع الى ناهىن الػهىباث الجصائسي هجده ٌػانب ًل مً ًدزل او ًبهى غً ؾسٍو الؿش في
ًل او ظصء مً مىظىمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث أو ًداوُ ذلَ ) (5قهد هظ اإلاشسع الجصائسي غلى قػل مادي وهى
الدزىُ غً ؾسٍو الؿش  ،إال أهه لم ًهدم حػسٍكا له بل ايخكى بالهىُ في اإلاادة  394مٌسز "ً ...ل مً ًدزل او ًبهى غً
)  - )1ؾىُت باؾلي  ،الجسٍمت الالٌتروهُت ( دزاطت مهازهت )،الداز الجصائسٍت ،الجصائس، 2015ص، 102ص،160ص161
- bensoussan alain , Internet ; aspect juridique , èdition hènes , juin1996 , France , p 109.

)(2

(  -)3بلػلُاث إبساهُم  ،أزًان الجسٍمت وؾسم إزباتها في ناهىن الػهىباث الجصائسي  ،الؿبػت ألاولى  ،داز الخلدوهُت لليشس و الخىشَؼ  ، 2007 ،ص . 95
( ٌ - )4ظس أهىز غلي  ،شسح ناهىن الػهىباث _ الىظسٍت الػامت  ،دون ؾبػت  ،داز النهػت الػسبُت  ،الهاهسة  ،مطس  ، 1998 ،ص . 286
( )5

 -اهظس اإلاادة  394مٌسز مً الامس زنم  156-66اإلاؤزر في  8ظىان  1966اإلاىػمً ناهىن الػهىباث اإلاػدُ واإلاخمم
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ؾسٍو الؿش  ".وقُماًلي طىداوُ جىغُذ اهم الؿسم التي حظخسدم للدزىُ الى الىظام اإلاػلىماحي خُض جخم غملُت
الدزىُ الى الىظام اإلاػلىماحي بػدة ؾسم أهمها :
 الاجصال اإلاادي اإلاباشر بالىظام اإلاعلوماحي  :وٍهطد به الدزىُ في الىظام دون الخاظت الى شبٌت اجطاُمػلىماحي أو الٌترووي لخدهُو الجسٍمت اي الجاوي مىظىد في هكع اإلاٍان الري ًىظد قُه الىظام مدل الجسٍمت وما غلُه
في هره الخالت الا إظساء غملُاث طىاء مادًت مشال إدزاُ دغامت مادًت ًالهسص اإلاظؿىؽ جدخىي غلى بسهامج قَ السمىش
للدزىُ في الىظام اإلاػلىماحي املخمي جهىُا او إشالت أو خرف غىطس مادي مً الٌمبُىجس مدل الجسٍمت لدظهُل غملُت
الدزىُ في الىظام  ،يما ند ًخم الدزىُ في الىظام بئظساء غملُاث الٌتروهُت ًالخالغب في غحن اإلاٍان بىظام مػؿُاث او
بسامجه او إظساء حػدًالث قيها بهدف حظهُل غملُت الدزىُ .
 الاجصال اإلاعىوي عن بعذ بالىظام اإلاعلوماحي :وٍهطد به الدزىُ في الىظام اإلاػلىماحي مدل الجسٍمتباطخػماُ وطائل الاجطاُ غً بػد اإلاظخددزت ( الشبٍاث اإلاػلىماجُت أو الالٌتروهُت الظلٌُت أو الاطلٌُت )  ،وفي هره
()1

الخالت ال ٌشترؽ ختى جهىم الجسٍمت ان ًٍىن الجاوي مىظىد في هكع مٍان وظىد الٌمبُىجس مدل الجسٍمت .

ومً زالُ ماطبو هطل الى الهىُ بان الجسٍمت جهىم بمجسد قػل الدزىُ دون غسوزة خدور اًت هدُجت أزسي  ،قال
ٌشترؽ لهُامها الخهاؽ اإلاخدزل للمػلىماث التي ًدخىيها الىظام أو بػػها او اطخػمالها جلَ اإلاػلىماث  ،بل ان الجسٍمت
()2

جهىم ختى ولى لم جًٌ لدي الجاوي الهدزة الكىُت غلى جىكُر الػملُاث غلى الىظام .
 الركن اإلاادي لجريمت البقاء الاحخيالي

لهد اغخبر اإلاشسع الجصائسي البهاء الاخخُالي ظسٍمت بمىخب هظ اإلاادة  394مٌسز في قهستها الاولى مً ناهىن
الػهىباجذ بهىله " ًل مً ًدزل او ًبهى غً ؾسٍو الؿش قي ًل او ظصء مً مىظىمت للمػالجت آلالُت للمػؿُاث "..

(3

)وٍخدهو السيً اإلاادي في ظسٍمت البهاء الاخخُالي اذا اجسر ضىزة البهاء دازل الىظام وٍهطد بكػل البهاء يما طبو وان
وضخىا " الخىاظد دازل هظام اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث غد إزادة مً له الخو في الظُؿسة غلى هرا الىظام .
وند ًجخمؼ الدزىُ ؾحر اإلاشسوع و البهاء ؾحر اإلاشسوع مػا وذلَ في الكسع الري ال ًٍىن الجاوي له الخو في
الدزىُ الى الىظام وٍدزل الُه قػال غد ازادة مً له الخو في الظُؿسة غلُه  ،زم ًبهى دازل الىظام بػد ذلَ وٍخدهو
()4

هرا الكسع في الاظخماع اإلاادي لجسٍمتي الدزىُ و البهاء ؾحر اإلاشسوع في الىظام ".

وحػخبر هره الجسٍمت مً الجسائم اإلاظخمسة  ،قالجسٍمت حظخمس ًلما شادث مدة البهاء ؾحر اإلاشسوع دازل الىظام
اإلاػلىماحي ( ،)5يما أن ظسٍمت البهاء الاخخُالي ال ٌشترؽ قيها ان جخىاقس لدي املجسم هُت الاغساز بالىظام اإلاػلىماحي بل ًٌكي

( )1

 -غلي غبد الهادز الههىجي  ،الخماًت الجىائُت لبرامج الٌمبُىجس  ،اإلاٌخبت الهاهىهُت  ،الهاهسة  ، 1999 ،ص .130

(  - )2نازة اماُ  ،الخماًت الجصائُت للمػلىماجُت في الدشسَؼ الجصائسي  ،داز هىمت  ،الجصائس  ،الؿبػت الشاهُت  ، 2007 ،ص 43
(  -) 3اهظس اإلاادة  394مٌسز مً ناهىن الػهىباث .
(  -) 4غلي غبد الهادز الههىجي  ،اإلاسظؼ الظابو  ،ص .133
(  -) 5اخظً بىطهُػت  ،الىظحز في الهاهىن الجصائي الػام  ،الؿبػت الاولى  ،الدًىان الىؾني لالشؿاُ التربىٍت
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ًٌكي ان ًهىم بمجسد البهاء قهـ اذا ًان ؾحر مشسوع  ،وند ًدظبب املجسم شٍادة غً بهائه الؿحر مشسوع في الىظام الى
الاغساز بهرا الازحر .
* الركن اإلاعىوي لجريمت الذخول والبقاء في الىظام اإلاعلوماحي
ال ًٌكي لهُام الجسٍمت ازجٍاب غمل مادي ًىظ وَػانب غلُه الهاهىن  ،بل البد أن ًطدز هرا الػمل اإلاادي غً
إزادة الجاوي  ،وهره الػالنت التي جسبـ الػمل اإلاادي بالكاغل حظمى السيً اإلاػىىي  )1(.والػالنت الىكظُت بحن الجاوي
ومادًاث الجسٍمت جخسر إخدي الطىزجحن إما الهطد الجىائي أو الػمد وإما الخؿأ ؾحر الػمدي .
و ًخٍىن الهطد الجىائي مً غىطسي الػلم وؤلازادة وٍخدهو متى إججهذ إزادة الجاوي إلى قػل الدزىُ بمدؼ
إزادجه ولِع غلى طبُل الطدقت ،وًان ٌػلم بأهه ًدزل إلى هظام مػلىماحي زاص بالؿحر ،وٍمًٌ للهاض ي الجصائي أن
ٌظخدُ غلى جىاقس الهطد الجصائي لدي الجاوي إذا ًان الىظام اإلاػلىماحي مداؽ بىظام أمني وجم إزترانه ()2وند ًٍىن
الهطد غاما أو زاضا  ،اقالهطد الجىائي الػام هى الهدف اإلاباشس للظلىى الاظسامي وٍىدطس في خدود ازجٍاب الكػل ،
أما الهطد الخاص قهى الؿاًت مً جدهُو الىدُجت ,
 الركن اإلاعىوي في جريمت الذخول :
الاضل ان الكاغل في ظسٍمت الاغخداء غلى اإلاػؿُاث السنمُت ًىظد طلىى إظسامي هدى ازجٍاب قػل ؾحر مشسوع او
ؾحر مظمىح به مؼ غلمه وناضد ا ذلَ ومهما ًًٌ ال ٌظخؿُؼ ازباث اهخكاء غلمه يسيً للهطد الػام  ،إذن قالهطد
الجىائي الػام مخىقس في ظمُؼ الجسائم اإلاػلىماجُت او الالٌختروهُت دون اطخصىاء  ،ولًٌ هرا ال ًمىؼ ان بػؼ الجسائم
()3

الالٌتروهُت جخىاقس غلى الهطد الجىائي الخاص مشل ظسٍمت حشىٍه الظمػت غبر الاهترهذ .

 الركن اإلاعىوي في جريمت الذخول والبقاء غيراإلاشروع داخل هظام اإلاعالجت آلاليت للمعطياث:
ًدخل السيً اإلاػىىي اهمُت في نُام ظسٍمت الدزىُ ؾحر اإلاطسح به الى هظام الٌمبُىجس  ،قاألقػاُ لتي جهىم غليها
هره السٍمت ًهىم بها ًل مظخسدمى الٌمبُىجس  ،ومً بحن هره الاقػاُ ال ًمًٌ ججسٍم طىي جلَ التي ًخدهو بشانها
الهطد الجىائي  ،يما ان الهطد الجىائي ًخىاقس ولى لم ًخىنؼ الجاوي الازاز  ،قُخػحن اذن ان ًخىنؼ الجاوي اهه طىف
ًدزل الى هظام ؾحر مطسح له بالدزىُ الُه وال ٌشترؽ ان ًخىنؼ الػسز الري طىف ًلخو الىظام مً ظساء هرا الدزىُ
()4

.

(  - )1غبد هللا طلُمان  ،شسح ناهىن الػهىباث – الهظم الػام  ،الؿبػت الخامظت  ،دًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت  ،الجصء ألاوُ  ،الجصائس  ، 2004 ،ص 249
(  - )2ضالح شىحن ،الخماًت الجصائُت لبرامج الخاطب آلالي ،مريسة ماظظخحر في الخهىم ،جسطظ ناهىن ظىائي ،ظامػت دمحم زُػس بظٌسة 2007/2006،
 ،ص91
(  - ) 3زالد ممدوح إبساهُم ،الجسائم اإلاػلىماجُت ،الؿبػت ألاولى  ،داز الكٌس الجامعي ،مطس، 2009 ،ص .260
( - )4بدزة غمازة ،الخماًت الجىائُت للمػلىماث ؤلالٌتروهُت دزاطت في الهاهىن ، 15-04مجلت البدىر الهاهىهُت والظُاطُت ،ظامػت الؿاهس مىالي بظػُدة
،الػدد الشاوي ، 2014،ص. 438
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يرلَ مً بحن ضىز الدزىُ ؾحر اإلاطسح ب هان ًٍىن مالَ الىظام ند وغؼ نُىدا للدزىُ الى الىظام ولم ًلتزم
الجاوي بهره الهُىد  ،أو ًان الامس ًخؿلب طداد مبلـ ههدي لم ٌظدده الجاوي ونام بالدزىُ ؾحر اإلاشسوع الى الىظام ،
وٍالخظ في هرا الطدد ان اإلاشسع الجصائسي ٌػانب غلى الدزىُ املجسد الى الىظام اإلاػلىماحي  ،قمجسد الدزىُ جهىم به
الجسٍمت ختى ولى لم ًترجب غلى دزىله غسز أو ًخدهو له مً وزاء الدزىُ هكؼ او قائدة ؾاإلاا الدزىُ ؾحر مشسوع

()1

 : -2.1ألاحكام الخاصت بالعقاب في جريمت الذخول أو البقاء في الىظام اإلاعلوماحي
وجخسر الاخٍام الخاضت بالػهاب في ظسٍمت الدزىُ او البهاء في الىظام اإلاػلىماحي ضىزجحن :
ا -الصورة البضيطت لجريمت الذخول أو البقاء في الىظام اإلاعلوماحي ٌ :ػانب غلى هره الجسٍمت في ضىزتها
البظُؿت أي غلى الدزىُ أو البهاء الري ال ًترجب غىه أي غسز بالخبع أي ًل مً ًدزل غً ؾسٍو الؿش في ًل أو ظصء
مً اإلاىظىمت للمػاظت آلالُت للمػؿُاث أو ًداوُ ذلَ  ،وجػاغل الػهىبت إذا جسجب غً ذلَ خرف أو حؿُحر إلاػؿُاث
اإلاىظىمت  ،واذا جسجب غً الاقػاُ اإلارًىة أغاله جسسٍب هظام حشؿُل اإلاىظىمت جٍىن الػهىبت الخبع بالخبع مً  3أشهس
إلى طىت والؿسامت مً 50000دط إلى  100000دط (، )2
ّ
اإلاشذدة لجريمت الذخول أو البقاء في الىظام اإلاعلوماحي  :جخطح هره الطىزة مً زالُ :
ب  -الصورة
*غىدما ًيخج غً الدزىُ أو البهاء مدى أو حػدًل اإلاػؿُاث التي ًدخىيها الىظام .
*غىدما ًيخج غً الدزىُ أو البهاء غدم ضالخُت الىظام ألداء وظُكخه .
وٌٍكي لخىاقس هرا الظسف وظىد غالنت طببُت بحن الدزىُ أو البهاء ؾحر اإلاشسوع وبحن الىدُجت الػازة ،والٌشترؽ
()3

أن جٍىن جلَ الىدُجت الػازة مهطىدة ،ألن جؿلب هرا الشسؽ ًٍىن ؾحر مػهىُ .

خُض هطذ اإلاادة  394مٌسز  2مً ناهىن الػهىباث " ....جػاغل الػهىبت اذا جسجب غلى ذلَ خرف او حؿُحر
()4

إلاػؿُاث اإلاىظىمت ".

ًدبحن مً هره اإلاادة ان ظسفي حشدًد الػهىبت في ظسٍمت الدزىُ او البهاء دازل الىظام يما طبو وان وضخىا في
خالت ما إذا هخج غً الدزىُ او البهاء ؾحر اإلاشسوع مدى او حػدًل البُاهاث التي ًدخىيها الىظام ،أو غدم ندزة الىظام غلى
جأدبُت وظُكخه  ،وٌٍكي لخىاقس هرا الظسف اإلاشدد ان جٍىن هىاى غالنت طببُت بحن الدزىُ او البهاء ؾحر اإلاشسوع وبحن
الىدُجت التي جدههذ  ،وهي مدى الىظام او غدم ندزجه غلى اداء وظُكخه او غدًل البُاهاث و جػاغل الػهىبت إذا جسجب
غلى الدزىُ أو البهاء خرف أو حؿُحر إلاػؿُاث الىظام اإلاػلىماحي ،أما إذا إهجس غً هرا الدزىُ أو البهاء جسسٍب للىظام
)5(.

قئن الػهىبت جٍىن الخبع مً 6أشهس إلى طيخحن ،والؿسامت مً  50000دظئلى  150000دط

(  - ) 1زالد ممدوح  ،اإلاسظؼ الظابو  ،ص .260
(  – )2اهظس اإلاادة  394مٌسز مً ناهىن الػهىباث الجصائسي.
( )3

 -بدزة غمازة ،اإلاسظؼ الظابو ،ص440

(  -) 4اهظس اإلاادة  394مٌسز  2قهسة  03مً ناهىن الػهىباث
(  - )5مظػىد زشحر  ،اإلاسظؼ الظابو  ،ص126
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هاهن بسوة/ــــــــــــــــــــــــ

 - 2املحورالثاوي  :جريمت ؤلاعخذاء على صير هظام اإلاعالجت آلاليت للمعطياث و اجالف اإلاعلوماث
حػد ظسٍمت الاغخداء غلى طحر هظام اإلاػالجت الالُت للمػؿُاث واجالقها في مجاُ اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث مً
أزؿس الجسائم التي جهؼ في هرا املجاُ و الطُما بػد جساظؼ املخسازث و اإلاظدىداث و الىزائو و الطٍىى الىزنُت في خحن
ؾصث املخسازث ؤلالٌتروهُت ًل املجاالث مما اشد ضػىبت ايدشاف و إزباث الجسائم التي جسجٌب في هرا املجاُ ولهد غالج
اإلاشسع الجصائسي هرا الىمـ مً الجسائم مً زالُ هظ اإلاادة  394مٌسز مً ناهىن الػهىبا ث والتي هطذ غلى ماًلي "
ٌػانب بالخبع مً طخت اشهس الى زالزت اشهس وبؿسامت مالُت مً  5000.00دط الى  20.000.00دط ًل مً ادزل بؿسٍو
الؿش مػؿُاث في هظام اإلاػالجت آلالُت او أشاُ أو غدُ بؿسٍو الؿش اإلاػؿُاث التي جػمنها  )1(".مً زالُ هرا الىظ
طخداوُ الخؿسم الى ازًان هره الجسٍمت ويرا الػهىبت اإلاهسزة لها :
 -1.2اركان جريمت ؤلاعخذاء على صيرهظام اإلاعالجت آلاليت للمعطياث و اجالف اإلاعلوماث
طيخؿسم في هرا الػىطس الى ًل مً السيً اإلاادي ويرا السيً اإلاػىىي لجسٍمتي الؿؼ اإلاػلىماحي  ،ويرا ظسٍمت
اجالف اإلاػلىماث :
ا* الركن اإلاادي لجريمت ؤلاعخذاء على صيرهظام اإلاعالجت آلاليت للمعطياث و اجالف اإلاعلوماث:
 الركن اإلاادي في جريمت الغش اإلاعلومتي :
حػد ظسٍمت الؿش اإلاػلىماحي في مجاُ اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث مً أزؿس ؾسم الؿش التي جهؼ في هرا املجاُ و
الطُما بػد جساظؼ املخسازث و اإلاظدىداث و الىزائو و الطٍىى الىزنُت في خحن ؾصث املخسازث ؤلالٌتروهُت ًل املجاالث مما
اشد ضػىبت ايدشاف و إزباث الؿش في هرا املجاُ  ،أو هى حؿُحر الخهُهت في مظدىد زطمي و لًٌ اإلاظدىد هىا لِع
مظدىدا غادًا بل هي غبازة غً حسجُالث إلٌتروهُت أو مدسازث إلٌتروهُت
وند أشاز اإلاشسع بسطىص الؿش بهىله  ... :غً ؾسٍو الؿش ....زاضت مؼ جصاًد حجم ؤلاغخداءاث الىانػت غلى
اإلاػؿُاث املخصهت دازل الخاطب آلالي التي جمع ألاقساد في خهىنهم و أمىالهم و خُاتهم الخاضت و أمام جصاًد قسص
ألاشخاص للػبض و الخالغب في مػؿُاث الخاطب بدبدًلها و جدىٍسها بالشٍل الري ًكهد الشهت بالخهىُت و ًمع مسايص
ألاقساد باث مً الىاظب بظـ الخماًت لهره اإلاػلىماث و غمان أمنها و طالمتها مً ًل جبدًل وؾش(.)2
و ًخمشل السيً اإلاادي لجسٍمت الؿش اإلاػلىماحي في حؿُحر الخهُهت في مدسز مػلىماحي بئخدي الؿسم ا ومً هىا و
لهُام هاجه الجسٍمت ال بد مً التي هظ غليها الهاهىن وهى حؿُحر مً شأهه أن ٌظبب غسز جىاقس زالزت غىاضس أطاطُت:
 وجود محرر  :وهى مً اهم الػهباث التي واظهذ جؿبُو هرا الخظ لهرا اغخبر البػؼ بسهامج الٌمبُىجتراإلاػؿىؽ غلى انساص مسهت او ؾحرها مدسزا
 حغيير الحقيقت  :وٍخػمً ذلَ حؿحر الخهُهت وابدالها بما ٌؿاًسها وال ٌػخبر حؿحرا للخهُهت اي اغاقت إلاػمىناملخسز ؾاإلاا ظل مػمىن املخسز غلى خالخه نبل الاغاقت او الخرف .
(  -) 1ازظؼ للمادة  394مٌسز مً ناهىن الػهىباث
( - )2مدمىد أخمد غبابىت  ،ظازئم الخاطىب و أبػادها الدولُت  ،داز الشهاقت لليشس و الخىشَؼ  ،الازدن  .2004 ،ص .107
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هاهن بسوة/ــــــــــــــــــــــــ

 الضرر ٌ :ػخبر الػسز غىطسا ظىهسٍا في ظسٍمت الؿش اإلاػلىماحي وال ٌشترؽ ونىغه بالكػل بل ًٌكي اخخمالُتونىغه

()1

* الركن اإلاادي لجريمت إجالف اإلاعلوماث
ند ًخسر السيً اإلاادي لجسٍمت إجالف اإلاػلىماث إما ضىزة إظساء حػدًالث ؾحر مشسوغت لها  ،أو جدمحرها أو ؤلادزاُ
ؾحر اإلاشسوع للمػلىماث دازل أهظمت الخاطباث آلالُت :
 فعل ؤلادخال :هى إغاقت مػؿُاث ظدًدة غلى الدغامت الخاضت بها طىاء زالُت أو ًىظد غليها مػؿُاث مً نبل()2

.وند ًٍىن بئدزاُ مػؿُاث وهمُت إلى الىظام اإلاػلىماحي بهطد الدشىَش غلى صخت البُاهاث الهائمت .

 جذمير اإلاعلوماثٌ :ػد جدمحر اإلاػلىماث بدوزه ضىزة مً ضىز ؤلاجالف و إن ًان أبػد أزاز مً مجسد إظساء بػؼالخػدًالث للمػلىماث ( )3وٍخم ذلَ مً زالُ ماًلي :
 فعل املحو أو ؤلازالت ً:هطد به إشالت ًل أوظصء مً اإلاػؿُاث اإلاىظىدة دازل الىظام أو ههل وجسصًٍ اإلاػؿُاثإلى اإلاىؿهت الخاضت بالرايسة ،وَػخبر املخى ظسٍمت إجالف ؾاإلاا ونؼ زمت إجالف أو جسسٍب للص يء مىغىع الجسٍمت وحػؿُله
أًا ًاهذ الىطُلت اإلاظخسدمت .
 فعل الخعذًل ً :هطد به حؿُحر اإلاػؿُاث اإلاىظىدة دازل الىظام وإطدبدالها بمػؿُاث أزسي ،وند ًٍىن غًؾسٍو اإلاطُدة أو اإلادازل اإلامحزة التي هي غبازة غً ممساث زالُت ًمًٌ مً زاللها الىلىط الى الخػلُماث املخصهت ومً زمت
الخىضل الى الشكساث والخػلُماث  )4(.وند جسجٌب هره الجسٍمت مً نبل أشخاص مػُىحن ًان ًٍىن اإلاظؤوُ غً اإلاػالجت
هى مسجٌب الجسٍمت هكظه او اإلاػالج مً الباؾً هى الري نام بازجٍاب الجسٍمت .

5

ب -الركن اإلاعىوي جريمت ؤلاعخذاء على صيرهظام اإلاعالجت آلاليت للمعطياث و اجالف اإلاعلوماث
حػد هره الجسٍمت مً الجسائم الػمدًت التي ًخسر قيها السيً اإلاػىىي ضىزة الهطد الجىائي ،قُجب ان جخجه إزادة
الجاوي إلى قػل ؤلادزاُ أو ؤلاشالت أو الخػدًل مؼ غلمه بأن وشاؾه ًترجب غلُه إغخداءا غلى اإلاػؿُاث ،وأهه لِع له الخو
في الهُام برلَ دون إذن مً ضاخب الخو في الظُؿسة غلى جلَ اإلاػؿُاث  )6(.وقُما ًلي طىىضح ذلَ بص يء مً
الخكطُل.

( - )1زشحر مظػىد  ،اإلاسظؼ الظابو  ،ص .135
( )2ؾىُت باؾلي ،اإلاسظؼ طابو ،ص174
(  -) 3زالد ممدوح ابساهُم  ،اإلاسظؼ الظابو  ،ص .419
( - )4ضالح شىحن ،اإلاسظؼ طابو ،ص96
( - ) 5غائشت بً نازة مطؿكى  ،آلُاث خماًت اإلاػؿُاث ذاث الؿابؼ الصخص ي في الدشسَؼ الجصائسي وقها ألخٍام الهاهىن زنم  ، 07/18مجلت الػلىم
الهاهىهُت والظُاطُت  ،املجلت  ، 10الػدد  ، 01اقسٍل  ، 2019ص .746
(  - )6بدزة غمازة ،اإلاسظؼ طابو،ص444
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هاهن بسوة/ــــــــــــــــــــــــ

 في جريمت ؤلاعخذاء على صير هظام اإلاعالجت آلاليت للمعطياث:
هطذ اإلاادة  394مٌسز 5مً ناهىن الػهىباث غلى " ًل مً شازى في مجمىغت أو إجكام جألل بؿسع ؤلاغداد
لجسٍمت أو أيثر مً الجسائم اإلاىطىص غليها في هرا الهظم وًان الخدػحر مجظدا بكػل او غدة أقػاُ مادًت  )1( "...لرلَ
حػخبر ظسٍمت ؤلاغخداء في هرا الهظم غلى طحر هظام اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث هي ظسٍمت غمدًت ألن أقػاُ ؤلاغخداء
اإلاخمشلت في أقػاُ الػسنلت و الخػؿُل حػد مً ألاقػاُ الػمدًت  ،و هرا ما ًمحزه غً ؤلاغخداء ؾحر الػمدي لظحر الىظام
الري ٌػخبره ظسف مشددا لجسٍمت الدزىُ و البهاء ؾحر اإلاشسوع دازل الىظام  ،وغلُه قالهطد الجىائي اإلاكسوع ًيخذ
مً ؾبُػت الاقػاُ املجسمت

()2

و ظسٍمت ؤلاغخداءاث الػمدًت غلى اإلاػؿُاث ًخسر قيها الهطد الجىائي بػىطسٍه الػلم و ؤلاازدة  ،قُجب أن جخجه
إدز اة الجاوي إلى قػل ؤلادزاُ أو املخى أو الخػدًل  ،يما ًجب أن ٌػلم الجاوي بأن وشاؾه ؤلاظازمي ًترجب غلُه الخالغب
في اإلاػؿُاث  ،وَػلم أًػا أهه لِع له الخو في الهُام برلَ  ،وأهه ٌػخدي غلى ضاخب الخو في الظُؿسة غلى جلَ
اإلاػؿُاث بدون مىاقهخه  ،وَشترؽ لخىاقس السيً اإلاػىىي باإلغاقت إلى الهطد الجىائي هُت ؤلاغخداء لًٌ هرا ال ٌػني
غسوزة جىاقس نطد الاغساز بالؿحر  ،بل جخىاقس الجسٍمت و ًخدهو زينها بمجسد قػل ؤلادزاُ أو املخى أو الخػدًل مؼ الػلم
برلَ و ن ًان الػسز ند ًخدهو في الىانؼ ا و اججاه ؤلازادة الُه وان ًان الػسز ند ًخدهو في الىانؼ هدُجت لليشاؽ
ؤلاظسامي إال أهه لِع غىطاز في الجسٍمت .
 في جريمت إجالف اإلاعلوماث
ٌشترؽ لهُام هره الجسٍمت جىاقس الهطد الػام قٌُكي هرا الهطد لشبىث غلم الجاوي بأن ألامىاُ التي ًخػدي غليها
باإلجالف هي ملَ للؿحر و أن قػله مً شأهه أن ًخلل الص يء أو ًجػله مػؿل أو ًجػله ؾحر ضالح لإلطخػماُ أو ًىهظ
نُمخه  ،و ًجب أًػا أن جخجه إزدة الجاوي إلى إخدار ؤلاجالف أو الخسسٍب أو الخػؿُل و ًيخج غً قػله جدهو الػسز
اإلاترجب غلى ظسٍمخه مؼ غلمه أن قػله ؾحر شسعي.
وقػل ؤلاجالف ًخؿلب وظىد الهطد الجىائي و ًٌكي نُام الهطد الػام في اججاه هُت الجاوي إلى إجالف ألامىاُ الشابخت
أو اإلاىهىلت و ًخؿلب غلم الجاوي بأن قػله ًؤدي إلى إجالف أمىاُ مملىيت للؿحر  ،قئن غدم الػلم هىا ًىكي الهطد الجىائي
 ،و ًجب أًػا إججاه ؤلاازدة للكػل الري ًؤدي إلى ؤلاجالف  ،ألن الجسٍمت غمدًت قكي الجسٍمت اإلاخػلهت بئغانت طحر هظام
مػلىماحي أو الجسٍمت اإلاخػلهت باإلغخداء غلى اإلاػلىماث اإلاىظىدة دازل الجهاش جخجه إزدة الجاوي إلى إجالف اإلااُ وذلَ
بالهُام بىغؼ بسهامج مً شأهه أن ٌؿحر اإلاػلىماث أو ًهىم بمدى البُاهاث قمً ٌػمل هرا الػمل ؤلاظسامي قهى غلى دزظت
غالُت مً الىاخُت الخهىُت في مجاُ اإلاػلىماجُت  ،وبىاء غلى ذلَ قهى ٌػلم بالكػل بأن هره ألامىاُ اإلاػلىماجُت التي
جخجه إزادجه إلى إجالقها مملىيت للؿحر قئن الهطد الجىائي ًٍىن مخىقسا وجهىم الجسٍمت اإلاىطىص غليها بايخماُ أزًانها أما

()1

( )2

 اهظس اإلاادة  394مٌسز 5مً ناهىن الػهىباث -نازة اماُ  ،اإلاسظؼ الظابو  ،ص . 125
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هاهن بسوة/ــــــــــــــــــــــــ

لى ًان ؤلاجالف هاجج غً خادر ؾحر مهطىد يما لى ونؼ ش يء مً الػامل أو اإلاىظل غلى الجهاش أدي إلى إجالف ظصء مىه
()1

قال جهىم ظسٍمت ؤلاجالف الػمدي التي حظبب غنها اغانت الىظام اإلاػلىماحي.

 - 2.2ألاحكام الخاصت بالعقاب في جريمت ؤلاعخذاء القصذي على الىظام
هطذ غليها اإلاادة 394مٌسز مً ناهىن الػهىبا ث اإلارًىزة اغاله خُض ٌػانب بالخبع مً طخت اشهس الى زالزت اشهس
وبؿسامت مالُت مً  5000.00دط الى  20.000.00دط ًل مً ادزل بؿسٍو الؿش مػؿُاث في هظام اإلاػالجت آلالُت او أشاُ
أو غدُ بؿسٍو الؿش اإلاػؿُاث التي جػمنها .

خاجمت:
مً زالُ دزاطت الجسائم اإلااطت باهظمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث ًخطح في الخخام اهه بالسؾم مً جدزل اإلاشسع
الجصائسي إلاىاظهت هرا الىىع مً الجسائم الا ان هرا الخدزل الدشسَعي ؾحر ًاف ما لم ًخم وغؼ اطتراجُجُت وؾىُت
للىنىف غلى مػالم و ظىابـ هره الجسائم بشمل ًخماش ى مؼ دزظت جؿىزها ولرلَ ههترح ماًلي :
 -1إغداد دوزاث جدزٍبُت في مسايص مخسططت لسظاُ الخدهُو ختى ًخم ؤلاإلاام باإلاػسقت الالشمت إلاٍىهاث الخاطىب
خُض ًجب غلى املخهو الخػسف غلى مٍىهاث الخاطىب ألن الخدهُو و ظمؼ ألادلت في الجسائم اإلاخػلهت بالجسائم اإلااطت
باإلاػؿُاث السنمُت ًخؿلب ماهساث قىُت غالُت لُطبذ نادزا غلى ظمؼ ألادلت ؤلالٌتروهُت و املخاقظت غليها مً الخلل.
 -2مد طبل الخػاون و الخيظُو مؼ اإلاؤطظاث الدولُت و املخلُت اإلاػىُت بمٍاقدت الجس ومً بُنها اإلاىظمت الدولُت
للشسؾت الجىائُت ـ(ؤلاهتربىُ ) ـ إلاىاظه ًاقت أشٍاُ الجسائم ؤلالٌتروهُت
 -3ؤلاهخمام بخدزٍب الخبراء و املخههحن و الهػاة غلى الخػامل مؼ الجسائم ؤلالٌتروهُت ذاث الؿبُػت الكىُت
اإلاػهدة اغاقت الى غسوزة الاطخػاهت بروي الخبراث بخٌىىلىظُاث اإلاػلىماجُت بدُض جخم ؤلاطخكادة مً جهلُظ الشؿساث
ألامىُت غلى الشبٌت اإلاػلىماجُت و إًجاد وطائل الىضىُ إلى مدترفي الشبٌت إلى ظاهب زظاُ الهاهىن للظُؿسة غلى الامً
اإلاػلىماحي
 -4جسطُظ دوزاث جدزٍبُت لخدظحن مظخىي غباؽ واغىان الشسؾت الهػائُت
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الحماًة القانونية للصحة العامة من فيروص كورونا (كوفيذ)11 -
)Legal protection for public health against corona virus (Covid-19
خىان زظًغي
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ملخص:
جغجبـ الخماًت اللاهىهُت بىعي مخسظي اللغاع بإهمُت بصاعة ظائدت وىعوها بألُت مالئمت وفهالت جخهلم ؤؾاؾا
بالػبـ ؤلاصاعي لخإزظ شىال مً ؤشياٌ اإلالاومت ،خُض جفغع وبطىعة ملخت الؿبُهت الخاضت لألػمت الصخُت وظىص
جيؿُم بحن هُئاث الػبـ ؤلاصاعي املخخلفت للنهىع باللؿام الطخي الظي ٌهمل مً ؤظل اخخىاء هظه ألاػمت ومهالجتها
بؿغٍلت فهالت .مما ٌؿاهم في زلم جىاػن ٌهض غغوعة الػمت الؾخلغاع الصخت الهامت وضُاهت الخُاة الاظخمانُت والخفاف
نليها في الضولت .فبضوهه جدبلىع وجدؿاعم وجحرة ألاػمت الصخُت ،فِؿعى الػبـ ؤلاصاعي بلى خماًت ألافغاص مً ظمُو ألازؿاع
التي تهضص صخخه وطلً بةجبام اؾتراجُجُاث وؾىُت إلايافدت فحروؽ وىعوها (وىفُض.)19 -
فخىضلىا بلى ؤهه مً ؤظل ؾالمت اإلاىكىمت الصخُت والىضىٌ بلى بیجاص جضابحر وكائُت نملُت مهبرة نً خلیلت
الخطضي واإلاىاظهت لجائدت وىعوهاً ،جب ؤن جخكافغ الجهىص بحن هُئاث الػبـ ؤلاصاعي بدىفُظ هظه الخضابحر وجىُُفها
نً ؾغٍم جسفُفها ؤو بناصتها بلى ما واهذ نلُه ختى جخالءم مو الىغو الىبائي وكضعة الىكام الطخي نلى الاؾخجابت.
الكلمات املفحاحية :الػبـ ؤلاصاعي ؛ الصخت الهامت ؛ فحروؽ وىعوها؛ الخضابحر الىكائُت.
Abstract:
Legal protection is linked to the awareness of decision-makers of the importance of
managing the Corona pandemic with an appropriate and effective mechanism linked to the
basis of administrative control to take a form of resistance, because the particular nature of the
health crisis imposes an urgent need for coordination between the various administrative
control bodies to advance the health sector, which is working to contain and deal with this
crisis effectively. This helps to create the balance necessary for the stability of public health
and the maintenance and preservation of social life in the State. Without it, the health crisis
will crystallize and accelerate, administrative control therefore seeks to protect individuals
from all threats to their health by following national strategies to fight the Corona virus
(Covid-19(.
We therefore concluded that in order for the healthcare system to be safe and to find
practical preventive measures that express the reality of the fight against the Corona
pandemic, efforts must be combined between the administrative control bodies to implement
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these measures. and adapt them by reducing them. or bring them back to what they were in
order to adapt to the epidemiological situation and the capacity of the system.
Keywords : Administrative Oversight; Public Health; Coronavirus; Preventive
Measures.

مقذمة:
للض نغفذ الضولت جدىالث هبري ؤصث بلى جىؾیو ملمىؽ إلاؿاولیاتها التي حهضث الخفاف نلى الخىاػهاث الىبري آزظة
نلى ناجلها احؿام هؿاق جضزلها في مسخلف املجاالث الاكخطاصًت ،والاظخمانُت ،والشلافُت ،والصخُت مما ؤصي بلى حهاقم
صوع ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي لخىاهب هظا الخضزل والخؿىع في مهماث الضولت الخضًشت .ألامغ الظي هغؽ بغوػ ضىعة
ظضیضة للضولت همخىفل بخلً اإلاهام ،إلاا لها مً بمياهیاث جاهلها لخلً اإلاخؿلباث ویشيل الػبـ ؤلاصاعي ؤهمها والظي
بىاؾؿخه جخمىً الضولت مً الخفاف نلى الصخت الهامت ٕواناصة ألامىع بلى هطابها ختى وإن وان له جإزحر مباشغ نلى
الخغیاث الهامت.
خُض حهض مماعؾت الػبـ ؤلاصاعي مكهغ مً مكاهغ الؿلؿت الهامت في فغع الىكام الهام بىاؾؿت مجمىنت مً
الامخُاػاث والؿلؿاث التي جماعؾها هیئاجه بهضف الخفاف نلى الصخت الهامت مً مساؾغ فحروؽ وىعوها (وىفُض ،)19
والتي كض جطل ؤخُاها بلى خض فغع نلىباث نلى املخالفحن ألخيامه ،ونلُه فإًا واهذ وقائف ؤلاصاعة ومهامها ،فةن وشاؾها
ًكل مغضىصا لخضمت ألافغاص ،جبها لظلً نمضث الؿلؿت الهامت بلى جؼوٍض ؤلاصاعة بىؾائل وإخاؾتها بيؿُج مً الىطىص
اللاهىهُت بما ٌؿانضها نلى اللُام بمهمتها ،في املخافكت نلى الىكام الطخي بلى خض بمياهُت بلؼام ؤلاصاعة ألافغاص باللُام
بهمل مهحن ؤو الامخىام نً ؾلىن مدضص.
لظا اجسظث الضولت بظغاءاث نضة مىظ ؤوازغ فُفغي  2020للىكاًت والاؾخهضاص إلاىاظهت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض.
فاجبهذ بظلً مىهج مبني نلى بؾتراجُجُت شاملت إلاىو الهضوي وإهلاط ألاعواح وجللُظ الخؿغ والاؾخجابت الفهالت .وكض
وغهذ الؿلؿاث الهامت نً ؾغٍم آلُت الػبـ ؤلاصاعي زؿـ نمل إلاىو وجفاصي اهدشاع الفحروؽ والخطضي له في خاٌ
جفشُه ،شملذ حهؼٍؼ الىعي وإنضاص فغق نمل وجضعٍبهم ،وجإمحن الخيؿُم بحن وافت اإلاهىُحن ،ومخابهت املخالفحن للخضابحر
وغحرها مً الخؿىاث التي حؿهم بشيل هبحر في الخض مً آلازاع الؿلبُت لألػمت الصخُت.
وإطا وان مً خم الفغص الُىم ؤن ًىهم ببهؼ الخغٍاث ،فةن جمخهه بها ال ًخم بطفت مؿللت وصون غىابـ ،فالخلُض
بالىكام والالتزام بالػىابـ التي جدضثها اللىاهحن وألاهكمت هي التي جمحز الخدىم في الىغو الطخي .وفي بؾاع ججؿُض طلً
ؾهذ الؿلؿت الهامت وفلا للىُفُت التي عؾمها اللاهىن وبالػماهاث التي ؤكغها بلى بخضار مىاػهت في اللغاعاث الخاضت
بدشضًض ،ؤو جسفُف الخضابحر الالػمت إلايافدت وباء فحروؽ وىعوها ملابل ما كض جسلفه هظه الخضابحر مً آزاع نلى املجخمو
وألافغاص .لظا حهحن ؤن جػبـ الخغٍت مً كبل الؿلؿت الهامت ختى ال ٌؿاء اؾخهمالها ،وهظا ما ًجهل غغوعة ؾغح ؤلاشياٌ
آلاحي:
إلى أي مذى ًمكن اعحبار الحماًة القانونية املكزضة عن طزيق آلية الضبط إلاداري ضمانة للمحافظة على
الصحة العامة من خطزوباء فيروص كورونا؟ وهل هذه الحماًة كافية ومالئمة ملواجهة هذا الوباء؟
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احلماية القاوووية للصحة العامة مه فريوس كورووا (كوفيد/ )19 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
ونلُه انخمضها في صعاؾت هظا البدض نلى مؼط مىهجحن بطفت وؿبُت ،ألاوٌ ًخهلم باإلاىهج الىضفي ليىن اإلاىغىم
یفغع اؾخهغاع بهؼ الخطىعاث واإلافاهیم اللاهىهیت وطلً في خضوص ما یلخػیه هظا الاؾخهغاع .والشاوي اإلاىهج
الخدلیلي وهى اإلاخبو بطفت عئیؿیت ليىهه ألاوؿب إلاهالجت مسخلف الهىاضغ ألاؾاؾیت للبدض اإلااؾـ نلى اؾخلغاء
الىطىص اللاهىهیت والخىكیمیت املخخلفت التي حشيل مدل صعاؾدىا.
ولإلظابت نً هظه ؤلاشيالیت الغئیؿیت یخهحن نلیىا بالػغوعة البدض في كیمت الخماًت اإلالغعة غمً الدشغیو الجؼائغي
بفدظ آلُت الػبـ ؤلاصاعي فیما بطا واهذ جمىً فهال خمایت الصخت الهامت مً مساؾغ الىباء الطخي ،لظا اعجإًىا
جلؿُم اإلاىغىم بلى هلؿخحن ؤؾاؾُحن:
 – 1صوع الػبـ ؤلاصاعي في الخفاف نلى الصخت الهامت.
 – 2ضالخُاث هُئاث الػبـ ؤلاصاعي ؤزىاء مىاظهت فحروؽ وىعوها (وىفُض.)19 -

 -1دورالضبط إلاداري في الحفاظ على الصحة العامة:
ًلو نلى ناجم الؿلؿت الهامت اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت بغغع وكاًت صخت ألافغاص .ؤًا وان مطضع الخؿغ ؤو
اإلاغع( .)1فهي جباشغ ول بظغاء حهضف لخماًت الصخت الهامت فةطا جبحن للؿلؿت الهامت ؤن هىان فحروؽ مهحن ؤضبذ
ٌشيل زؿغا نلى صخت ألافغاص ظاػ لها ؤن جخسظ ول بظغاء بغغع الخض مً اهدشاعه ولى نً ؾغٍم اللىة الهمىمُت .وإطا
جبحن لها واؾدىاصا لخلاعٍغ ؾبُت ؤن الفحروؽ كاجل وؾغَو الاهدشاع في ألاوؾاؽ الجمانُت فلإلصاعة ضالخُت فغع بظغاءاث
صخُت للخض مً اهدشاعه( .)2ونلُه جلخض ي صعاؾت هظا املخىع الخؿغق لجؼئِخحن وهما نلى الخىالي :خضوص ؾلؿت الػبـ
ؤلاصاعي في الخفاف نلى الصخت الهامت ،و الخضابحر الىكائُت إلايافدت فحروؽ وىعوها (وىفُض.)19 -
 -1.1حذود ضلطة الضبط إلاداري في الحفاظ على الصحة العامة:
جدخل الصخت الهامت نلى كضع هبحر مً ألاهمُت هغحرها مً الهىاضغ اإلايىهت للىكام الهام ،فىفالتها جلو نلى ناجم
الؿلؿاث ؤلاصاعٍت مً ول ما مً شإهه ؤن ٌشيل زؿغا وحهضصها( ،)3مشل اهدشاع مغع فحروؽ وىعوها (وىفُض )19-بط ٌشيل
وباء حهضص الصخت الهامت في املجخمو ،لظا جلخض ي هظه الضعاؾت الخؿغق بلى حهغٍف الػبـ ؤلاصاعي زم حهغٍف الصخت
الهامت وفحروؽ وىعوها (وىفُض.)19-

 1نماع بىغُاف ،الىظحز في اللاهىن ؤلاصاعي ،الجؼائغ ،ظؿىع لليشغ والخىػَو ،2013 ،ص.487
ً 2ىوـ نؿاب" ،جضابحر الىكاًت لخماًت الصخت الهمىمُت مً وباء وىفُض ،"19مجلت الهلىم اللاهىهُت والاظخمانُت ،الجؼائغ ،ظامهت ػٍان ناشىع بالجلفت،
املجلض الخامـ( ،الهضص ،2020 ،)02ص.339
 3عاظو الفلغة ألاولى مً اإلااصة  43مً اللاهىن عكم  11-18اإلااعر في ً 02ىلُى  2018اإلاخهلم بالصخت ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،46الطاصعة بخاعٍش ً 29ىلُى
.2018
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
 -1.1.1جعزيف الضبط إلاداري:
نغف الفلُه عٍفحرو الػبـ ؤلاصاعي بإهه ":مجمىم الخضازالث للؿلؿاث ؤلاصاعٍت في جىكُم ألاوشؿت الخاضت التي
ًجب جىكُمها بلطض الخفاف نلى املجخمو"( ،)1وفي هفـ الطضص نغفه فىصاٌ بإهه ":مجمىم ألاوشؿت ؤلاصاعٍت اإلاخمشلت في
بضضاع اللىانض الهامت والخضابحر الفغصًت للخفاف نلى الىكام الهام"(.)2
ونلى مؿخىي الفله الهغبي فلض عهؼ ألاؾخاط نماع بىغُاف نلى مهُاعًٍ لخهغٍف الػبـ ؤلاصاعي وهما اإلاهُاع
الهػىي واإلاهُاع اإلاىغىعي ،فخبها للمهُاع الهػىي ًمىً حهغٍف الػبـ ؤلاصاعي نلى ؤهه ":مجمىنت مً ألاظهؼة
والهُئاث التي جخىلى اللُام بالخطغفاث وؤلاظغاءاث التي تهضف بلى املخافكت نلى الىكام الهام" .ؤما مً مىؿلم اإلاهُاع
اإلاىغىعي ًمىً حهغٍف الػبـ ؤلاصاعي نلى ؤهه ":مجمىنت ؤلاظغاءاث والخضابحر التي جلىم بها الهُئاث الهامت خفاقا نلى
الىكام الهام .ؤو اليشاؽ الظي جلىم به الؿلؿاث الهامت مً ؤظل املخافكت نلى الىكام الهام"( .)3هما نغفه الضهخىع
نبض اللاصع الشُسلي ":الػبـ ؤلاصاعي ؤو البىلِـ ؤلاصاعي هى جىكُم الهالكت وألاوشؿت الضائغة في املجخمو مً زالٌ
ؤلاصاعة وطلً لغغع ضُاهت الىكام الهام"(.)4
ونلُه مما جلضم ،فالػبـ ؤلاصاعي نباعة نً كُىص وإظغاءاث جفغغها الؿلؿت الهامت نلى وشاؽ ألافغاص زضمت
إلالخػُاث الىكام الهام .ؤي ؤهه ال ًسغط نً وىهه وشاؽ جؼاوله الؿلؿت ؤلاصاعٍت نً ؾغٍم بضضاع كىانض جىكُمُت
وجضابحر فغصًت لخىكُم خغٍاث وخلىق ألافغاص في مجاٌ مهحن بغُت ضُاهت الىكام الهام .ونىض الغبـ بحن الػبـ ؤلاصاعي
والصخت الهامت هجض ؤن هظه ألازحرة ًخم خماًتها نً ؾغٍم اجساط بظغاءاث الػبـ ؤلاصاعي وطلً في بؾاع الخىفل بخىفحر
خمایت للمىاؾىحن مً ظمیو ألازؿاع التي تهضص صختهم واإلاخمشلت زطىضا في ألامغاع وألاوبئت ومساؾغ الهضوي.
 - 2.1.1جعزيف الصحة العامة ،وفيروص كورونا (كوفيذ:)11-
لم ًلم اإلاشغم الجؼائغي بىغو حهغٍف للصخت الهامت في اللاهىن اإلاخهلم بالصخت واهخفى بخهغٍف الخماًت والىكاًت
في مجاٌ الصخت بانخباعهما مجالحن عئِؿُحن لػغوعة الخفاف نلى الصخت ،خُض نغف خماًت الصخت بإجها ":ول الخضابحر
الصخُت والاكخطاصًت والاظخمانُت والتربىٍت والبُئُت الغامُت بلى الخض مً ألازؿاع الصخُت ؤو اللػاء نليها ،ؾىاء واهذ
طاث ؤضل وعاسي ؤو هاظمت نً الخغظًت ؤو ؾلىن ؤلاوؿان ؤو مغجبؿت بالبِئت ،بغغع املخافكت نلى صخت الصخظ
والجمانت"( ،)5ونغف الىكاًت بإجها ":ول ألانماٌ الغامُت بلى الخللُظ مً ؤزغ ألامغاع و/ؤو جفاصي خضوثها ،بًلاف
اهدشاعها و/ؤو الخض مً آزاعها"( ،)6ومىه هجض ؤن اإلاشغم الجؼائغي كطض مً طلً اجساط ؤلاظغاءاث والخضابحر الىكائُت
والهالظُت لخماًت اإلاىاؾىحن مً مساؾغ ألاوبئت وألامغاع التي جتهضص صختهم ،وٍيىن مً زالٌ فغع كغاعاث غبؿُت
ضاعمت هفُلت بخىفحر الخماًت مً ول ما مً شإهه ؤن ًمـ بالصخت .ونؼوف اإلاشغم نً جلضًم حهغٍف للصخت ًضفهىا

Jean Rivéro, Droit Administratif, paris, Dalloz 12eme Ed, 1987, p518.
Georges Vedel, Droit Administratif, PUF, 5éme éd, 1973, p78.

1
2

 3نماع بىغُاف ،اإلاغظو الؿابم ،ص .478
 4نبض اللاصع الشُسلي ،اللاهىن ؤلاصاعي ،ألاعصن ،صاع ومىخبت بغضاص لليشغ والخىػَو ،1994 ،ص .81
 5عاظو اإلااصة  29مً اللاهىن عكم  11-18اإلاخهلم بالصخت ،اللاهىن الؿابم.
 6عاظو اإلااصة  34مً اللاهىن عكم 11-18اإلاخهلم بالصخت ،اللاهىن الؿابم.

املجلض -09الهضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

492

ISSN: 2352-9806
l

احلماية القاوووية للصحة العامة مه فريوس كورووا (كوفيد/ )19 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
بالػغوعة ؤن هلجإ بلى الخهغٍف الظي انخمضه الفله في هظا اإلاطؿلح ،زم وهمض بلى جىاوٌ حهغٍف فحروؽ وىعوها (وىفُض-
.)19
 جعزيف الصحة العامة:هى نلم حهخم بىكاًت ؤفغاص املجخمو مً ؤلاضابت بمسخلف ألامغاع للخفاف نليهم بصخت ظُضة لُهِشىا وكخا ؤؾىٌ،
وَشمل ظمُو الؿغق والىؾائل التي ًخم اللجىء بليها لخدلُم هظا الهضف مً جىفحر بِئت صخُت آمىت ،وجلضًم الخضماث
الصخُت والللاخاث ووشغاث الخىنُت والفدىص الضوعٍت املجاهُت والؿعي للخض مً اهدشاع بهؼ ألامغاع وجلضًم الهالط
لها والاعجلاء بالؿلىواث الصخُت وجدؿحن قغوف البِئت املخُؿت( .)1ؤي ؤجها حهني اجساط ؤلاظغاءاث والخضابحر التي جىفل
املخافكت نلى صخت اإلاىاؾىحن ،والىكاًت مً ؤلاضابت باألمغاع اإلاهضًت وألاوبئت ومىو اهدشاعها ،وطلً باملخافكت نلى
هكافت ألاماهً الهامت ،ؾالمت مُاه الشغب واإلاىاص الغظائُت مً زالٌ الخإهض مً جىفغ الشغوؽ الصخُت الالػمت لظلً(.)2
وبالخالي حهمض الؿلؿاث ؤلاصاعٍت بهض الخيؿُم مو اللجىت الىؾىُت الهلمُت اإلايلفت بمخابهت وباء وىعوها بلى غغوعة مباشغة
ول ؤلاظغاءاث الىفُلت للمدافكت نلى صخت الجمهىع ،ووكاًخه مً زؿغ اإلاغع واهدشاع ألاوبئت ،وجدؿحن الكغوف
الصخُت وضُاهت الصخت بيل ؤشيالها وضىعها ومغاكبت اإلاُاه ،وهكافت اإلاإوىالث(.)3
 جعزيف فيروص كورونا (كوفيذ:)11 -هى مغع هاجج نً فحروؽ اإلاخالػمت الخاصة وىعوها (ؾاعػ وىف  ،)2ؾغَو الاهدشاع مً نالماجه الخمى والؿهاٌ
وغُم في نملُت الخىفـ ،والالتهاب الغئىي واإلاخالػمت الخىفؿُت الخاصة والفشل اليلىي مما كض ًاصي للىفاة ،وحشمل
الخىضُاث الىمىطظُت إلاىو اهدشاع الهضوي ،غؿل الُضًً باهخكام ،حغؿُت الفم وألاهف نىض الهؿـ والؿهاٌ ،وٍخهحن
هظلً ججىب مسالؿت ؤي شخظ جكهغ نلُه ؤنغاع ألامغاع الخىفؿُت .بط ًمىً إلاغع وىعوها ؤن ًيخلل نً ؾغٍم
الغطاط الظي ًىدشغ مً ألاهف ؤو الفم نىضما ٌؿهل اإلاطاب باإلاغع ؤو ٌهؿـ ،وجدؿاكـ هظه اللؿحراث نلى ألاشُاء
وألاؾؿذ ،ونىض مالمؿتها مً ؾغف شخظ آزغ زم ًلمـ نُىه ؤو ؤهفه ؤو فمه ،فُمىً خُنها ؤن ًطاب الصخظ
باإلاغع.
وَهخبر هباع الؿً وألاشخاص اإلاطابحن بإمغاع زؿحرة مؿبلا واعجفام غغـ الضم وؤمغاع الللب وصاء الؿىغي،
هم ألاهثر نغغت لإلضابت بالفحروؽ وكض ًاصي بدُاتهم ،لظا ًجب البلاء في اإلاجزٌ ونضم الخغوط بال للػغوعة والالتزام
بالخفاف نلى مؿافت ال جلل نً متر واخض نً آلازغًٍ ،وججىب اإلاطافدت مو حهلُم ألاؾؿذ(.)4

 1الصخت الهامت ،https://www.magltk.com/public-health ،جاعٍش الخطفذ  18ؤهخىبغ .2020
 2ماػن لُلى عاض ي ،الػبـ ؤلاصاعي ،https://qawaneen.blogspot.com ،جاعٍش الخطفذ  20ؤهخىبغ .2020
 3ولُض شغٍـ و وهُبت بً هاضغ" ،ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي في قل الكغف الاؾخصىائي" فحروؽ وىعوها وىفُض  19ؤهمىطظا" ،مجلت آفاق للهلىم ،الجؼائغ،
ظامهت البلُضة ،املجلض الخامـ( ،الهضص  ،2020 ،)04ص .111
ً 4ىوـ نؿاب ،اإلاغظو الؿابم ،ص .340
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
 -2.1الحذابيرالوقائية ملكافحة فيروص كورونا (كوفيذ:)11 -
جىلي غالبیت الضوٌ ؤهمیت بالغت للىكایت مً ألامغاع وال ؾیما الىبائیت منها ،نمال بفىغة ؤن الىكایت زحر مً الهالط،
وهظا ما یؿمذ بالخهغف نلى الخاالث اإلاطابت واخخىائها للخض مً اهدشاع الهضوي .وللض زطظ اإلاشغم الجؼائغي بابا وامال
للىكایت في اللاهىن عكم  11-18اإلااعر في  02ظىیلیت  2018اإلاخهلم بالصخت ،خیض خضص ؤهضافها في اإلااصة  34مىه وهي:
 الخللیظ مً ؤزغ مدضصاث ألامغاع. جفاصي خضور ألامغاع. بیلاف اهدشاع ألامغاع والخض مً آزاعها.وهكغا لخؿىعة واحؿام اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها ،فةن ألامغ یخؿلب اجساط جضابحر غبؿیت اخخیاؾیت بدُض جيىن
هظه الخضابحر كابلت للخجضًض ؤو الخهضًل ؤو ؤلاجهاء نىض الاكخػاء بلغاع ضاصع مً ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت( ،)1خُض ؤنلً ننها الىػیغ
ألاوٌ في الجؼائغ مً زالٌ بضضاع الهضیض مً اإلاغاؾُم الخىفیظیت اإلاخالخلت التي جػمىذ جلییضا لبهؼ الخغیاث ألاؾاؾُت
والفغصیت ،بغُت خطغ اإلاغع وجفاصي خضوزه ،وإًلافه ومىو جفشیه والخض مً آزاعه ،ألهه مً غحر اإلاىؿلي ؤن جىاظه
ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي ألاػماث والكغوف غحر الهاصًت مً خُض جلُُض الخغٍاث وجىكُمها بىفـ ألاؾلىب الظي حهمل به
في الكغوف الهاصًت ،خُض البض مً مىىاث وكضعاث ؤوؾو وهي جىاظه ؤخىالا زؿحرة ،بال ؤن طلً ًيبغي ؤن ًيىن ماكخا
ومدضصا بخلً ألاخىاٌ( .)2وبظلً فلض ظهل اإلاشغم للىكایت صوعا هاما في اإلاىكىمت الصخیت بانخباعها وؾیلت فهالت لخجىب
ألاغغاع الىاظمت نً جفش ي ألامغاع ،زاضت باليؿبت لألمغاع اإلاهضیت( ،)3وهى ما ؾيخؿغق بلُه مً زالٌ نغع الىلاؽ
آلاجُت:
أوال -الحباعذ الاجحماعي:
یهخبر الخبانض الاظخماعي بظغاء اختراػي یلطض به الابخهاص نً الخجمهاث البشغیت بشيل نام ،والالتزام بترن مؿافت
وكائیت بحن ألاشخاص في خضوص متر واخض نلى ألاكل بحن شخطحن( )4وٍيىن طلً في قل بظباعٍت اخترام الخبانض ألامني نلى
ول اليشاؾاث غحر اإلاهىُت بالغلم( )5مً ؤظل اإلاؿانضة نلى ببؿاء اهدشاع الىباء وججىب ؤو الخللیل مً فغص اهخلاٌ
الهضوي واهدشاع الفحروؽ اإلاؿبب للمغع وفي ؾبُل طلً ؤلؼم اللاهىن ظمُو ألانىان الهمىمُحن اإلااهلحن بالؿهغ نلى
فغع الخلُض الطاعم بةظغاءاث الخبانض( ،)6مً زالٌ البلاء والهمل باإلاجزٌ بن ؤمىً طلً والابخهاص الخام نً ؤماهً

 1عاظو اإلااصة  05مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  86-20اإلااعر في  2ؤفغٍل ً ،2020خػمً جمضًض ألاخيام اإلاخهللت بخضابحر الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ
وىعوها(وىفُض )19 -وميافدخه ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،19الطاصعة بخاعٍش  02ؤفغٍل .2020
 2نلي هجُب خمؼة ،ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي في الكغوف الاؾخصىائُت (صعاؾت ملاعهت) ،مطغ ،اإلاغهؼ الهغبي لليشغ والخىػَو ،2017 ،ص .08
 3نبض الطضًم شیش" ،صوع الػبـ ؤلاصاعي في الىكایت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها" ،خىلیاث ظامهت الجؼائغ ،1الجؼائغ ،ظامهت الجؼائغ ،1املجلض ،34
نضص زاص (اللاهىن و ظائدت وىفیض  ،2020 ،)19ص .54
 4عاظو الفلغة ألاولى مً اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  70-20اإلااعر في  24ماعؽ  2020الظي ًدضص جضابحر جىمُلُت للىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ
وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،16الطاصعة بخاعٍش  24ماعؽ .2020
 5عاظو الفلغة الشالشت مً اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،70-20اإلاغؾىم الؿابم.
 6عاظو الفلغة ألازحرة مً اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،70-20اإلاغؾىم الؿابم.

املجلض -09الهضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

494

ISSN: 2352-9806
l

احلماية القاوووية للصحة العامة مه فريوس كورووا (كوفيد/ )19 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
الاهخكاف بالىاؽ ،لظلً فةن الخبانض الاظخماعي یمىً ؤن یيىن وؾیلت وكائیت فهالت مً زالٌ الخض مً جفانل
ألاشخاص مو بهػهم البهؼ إلاىو اهدشاع الىباء .
ثانيا -جعليق نشاطات نقل ألاشخاص:
اكخػذ غغوعة املخافكت نلى الصخت الهامت اللجىء بلى حهلیم وشاؾاث وؾائل الىلل ختى هخجىب بضابت
ألاشخاص بالهضوي نً ؾغیم هلل اإلاغع مً الصخظ اإلاطاب بلى ألاشخاص آلازغیً اإلاخىاظضیً باإلاغهباث ،زطىضا
ؤهه ال جىظض مؿافت آمان بحن الغواب باإلغافت بلى التزاخم الظي یدضر في مدؿاث الىلل الخػغي( .)1وهى ما ؾهذ بلُه
الىطىص الخىكُمُت بخهلُم وشاؾاث هلل ألاشخاص نبر وافت التراب الىؾني إلاضة مهُىت مو بمياهُت عفو هظه الخضابحر ؤو
جمضًضها نىض الاكخػاء( ،)2وجخهلم هظه اليشاؾاث ؤؾاؾا ب ــ:
 الخضماث الجىٍت للىلل الهمىمي للمؿافغًٍ نلى الشبىت الضازلُت. الىلل البري في ول الاججاهاث :الخػغي وشبه الخػغي وبحن البلضًاث وبحن الىالًاث. هلل اإلاؿافغًٍ بحن الؿىً الخضًضًت. الىلل اإلاىظه واإلاخمشل في اإلاترو والترامىاي ،والىلل باإلاطانض الهىائُت. الىلل الجماعي بؿُاعاث ألاظغة غحر ؤهه ٌؿدشنى مً هظا ؤلاظغاء وشاؽ هلل اإلاؿخسضمحن( ،)3ؤما اإلاغؾىم الخىفیظيعكم  70-20اإلااعر في  24ماعؽ  2020الظي ًدضص جضابحر جىمُلُت للىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض)19-
وميافدخه فلض ّ
كیض الخغهت بشيل ضغیذ ومباشغ مً زالٌ ؤلانالن نً الهضف مً اجساط الخضابحر الخىمیلیت ،وجىفلذ
اإلااصة الخامؿت مىه بمىو خغهت ألاشخاص زالٌ فتراث الدجغ مً وهدى الىالًت ؤو البلضًت اإلاهىُت وهظا صازل هظه
اإلاىاؾم ،صائما مو وظىص اؾخصىاءاث مدضصة في اإلاغؾىم.
وجخمشل الاؾخصىاءاث الىاعصة بمىظب ؤخيام هظا اإلاغؾىم في ما یلي:
الترزیظ لألشخاص بالخىلل نلى ؾبیل الاؾخصىاء لألؾباب اإلاخهللت بالخمىیً باإلاىاص الغظائیت. غغوعاث الهالط اإلالح ،مماعؾت وشاؽ منهي مغزظ به. هما یغزظ لألشخاص بالخىلل إلاماعؾت ألاوشؿت الخجاعیت غحر اإلاؿخصىاة مً الغلم.ثالثا -غلق بعض املؤضطات واملحالت الحجارية:
ووهني به بظغاء وجضبحر وكائي الهضف مىه مىو مماعؾت بهؼ ألاوشؿت لخفاصي الاخخيان الجؿضي بحن اإلاىاؾىحن في
الفػاءاث الهمىمیت واملخالث الخجاعٍت املخخلفت ختى یخجىب اإلاىاؾىحن هلل ووشغ وباء فحروؽ وىعوها( ،)4وهى ما خضر في
في اإلاضن الىبري خُض ؤغللذ مدالث بُو اإلاشغوباث وماؾؿاث وفػاءاث الترفُه والدؿلُت والهغع واإلاؿانم ،باؾخصىاء
 1ؤخؿً غغبي" ،صوع جضابحر الػبـ ؤلاصاعي في الخض مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض  ،")19خىلُاث ظامهت الجؼائغ ،1الجؼائغ ،ظامهت الجؼائغ،1
املجلض  ،34نضص زاص (اللاهىن وظائدت وىفُض  ،2020 ،)19ص.17
 2عاظو اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىفیظي عكم  69 -20اإلااعر في  21ماعؽ ً 2020خهلم بخضابحر الىكایت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفیض )19 -وميافدخه،
الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،15الطاصعة بخاعٍش  21ماعؽ .2020
 3عاظو اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىفیظي عكم  ،69 -20اإلاغؾىم الؿابم.
 4ؤخؿً غغبي ،اإلاغظو الؿابم ،ص.15
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
جلً التي جػمً زضمت الخىضُل بلى اإلاىاػٌ .وٍمىً للىالي املخخظ بكلُمُا بمىظب كغاع ضاصع مىه ؤن ًىؾو بظغاء الغلم
بلى ؤوشؿت ومضن ؤزغي(.)1
غحر ؤن بظغاء غلم ظمُو ؤوشؿت الخجاعة بالخجؼئت ٌؿدشنى مىه جلً التي جػمً جمىًٍ الؿيان باإلاىاص آلاجُت طهغها:
 الغظائُت (املخابؼ ،اإلالبىاث ،مدالث البلالت ،الخػغ والفىاهه ،اللخىم). الطُاهت والخىكُف. الطُضالهُت وشبه الطُضالهُت.وٍغزظ للبانت اإلاخجىلحن للمىاص الغظائُت بمماعؾت وشاؾهم باإلاىاوبت نلى ألاخُاء مو اخترام جضابحر الخبانض
الاظخماعي(.)2
هما جلؼم اإلااؾؿاث آلاجُت طهغها بالبلاء في وشاؾها وهي :اإلااؾؿاث وكؿاناث اليشاؽ التي جػمً الخضماث
الهمىمُت ألاؾاؾُت ،وال ؾُما في مجاٌ الىكافت الهمىمُت ،والتزوٍض باإلااء والىهغباء والغاػ واإلاىاضالث الؿلىُت
والالؾلىُت ,الىواالث البرًضًت والبىىن وشغواث الخإمحن بالبلاء في وشاؾها .هما ًسظ واظب ؤلابلاء نلى اليشاؽ هال مً:
 اإلااؾؿاث الخاضت للصخت بما فيها الهُاصاث الؿبُت ومسابغ الخدالُل ومغاهؼ الخطىٍغ الؿبي. ألاوشؿت اإلاغجبؿت باإلاىخجاث الطُضالهُت واإلاؿخلؼماث الؿبُت. ماؾؿاث جىػَو الىكىص واإلاىاص الؿاكىٍت. ألاوشؿت التي جىدس ي ؾابها خُىٍا بما فيها ؤؾىاق الجملت(.)3وفي هفـ الؿُاق ،ؾمذ الىغهُت الىبائُت باالؾخئىاف الخضعٍجي لبهؼ ألاوشؿت لظا هطذ الىطىص الخىكُمُت
ضغاخت نلى ؤن بضء الاؾخئىاف الخضعٍجي واإلاىُف لبهؼ ألاوشؿت الاكخطاصًت والخجاعٍت والخضماجُت ال ًيىن بال في قل
غغوعة حهؼٍؼ اإلاغاكبت الصخُت( ،)4التي جخم نً ؾغٍم بؾتراجُجُت الىشف اإلابىغ مً كبل اإلاطالح اإلاهىُت ،زاضت نلى
مؿخىي باع الخؿغ املخخملت وفدظ اؾتهضافي ليل خاالث ألاشخاص اإلاشدبه في بضابتهم واملخُؿحن بهم هػغوعة لىؿغ
ؾلؿلت اهخلاٌ وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض.)5()19-
لظا ؤلؼمذ الىطىص اللاهىهُت نلى مؿاولي ؤؾىاق الخػغ والفىاهه وألاؾىاق والفػاءاث الىبري للبُو الجىاعٍت،
وهظا ؤؾىاق اإلااشُت ألاؾبىنُت الخؿبُم الطاعم لجمُو جضابحر الىكاًت الصخُت اإلاىطىص نليها وفغع الامخشاٌ لها
زاضت فُما ًسظ اعجضاء اللىام الىاقي والخبانض الجؿضي وجؿهحر ألاماهً وجىفحر مدالُل مائُت هدىلُت ،وهظا مغاكبت
 1عاظو اإلااصة  05مً اإلاغؾىم الخىفیظي عكم  ،69-20اإلاغؾىم الؿابم.
 2عاظو اإلااصة  11مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،70-20اإلاغؾىم الؿابم.
 3عاظو الفلغة الشاهُت والشالشت مً اإلااصة  12مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،70-20اإلاغؾىم الؿابم.
 4عاظو هال مً:
اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  145 -20اإلااعر في  07ظىان  2020اإلاخػمً حهضًل هكام الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض)19 -
وميافدخه ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،34الطاصعة بخاعٍش  07ظىان .2020
واإلااصة  04بلى غاًت اإلااصة  11مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  159 -20اإلااعر في  13ظىان  2020اإلاخػمً حهضًل الدجغ اإلاجزلي والخضابحر اإلاخسظة في بؾاع هكام
الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،35الطاصعة بخاعٍش  14ظىان .2020
 5عاظو اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،145-20اإلاغؾىم الؿابم.
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
نملُاث الضزىٌ وجىكُمها مً زالٌ اؾخسضام ؤظهؼة الىشف الخغاعي ووغو ممسخاث مؿهغة لألخظًت في اإلاضازل
ووغو نالماث فىق ممغاث خغهت اإلاغجفلحن نً ؾغٍم وغو زؿىؽ وؤلىاح ؤلاشاعة( .)1وٍيىن طلً بالخيؿُم بحن اللجىت
الىالئُت اإلايلفت بالىكاًت مً وباء فحروؽ وىعوها مو مطالح الصخت واإلاطالح البُؿغٍت والجماناث ؤلاكلُمُت ومطالح
ألامً بالؿهغ نلى ول ما ًسظ جؿبُم مجمل الخضابحر الىكائُت(.)2
رابعا -ثكزيظ آلية العمل عن بعذ:
خغضا مً الؿلؿت اإلاغهؼٍت نلى ؾالمت اإلاىقفحن و اإلاغجفلحن في قل الكغوف الاؾخصىائُت التي حهِشها البالص ،اإلاخمشلت
في اهدشاع وباء وىعوها ،واؾخىماال ملخخلف الخضابحر الاختراػٍت اإلاخسظة إلاىاظهت هظا الىباء ،جلغع انخماص الهمل نً بهض
لبهؼ فئاث اإلاىقفحن واإلاؿخسضمحن ؾبلا للماصة الخاؾهت مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  69-20اإلاخهلم بخضابحر الىكایت مً
اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفیض  )19وميافدخه ،والتي جىظ نلىً ":مىً ؤن جخسظ اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الهمىمُت ول
بظغاء ٌصجو الهمل نً بهض في قل اخترام اللىاهحن والخىكُماث اإلاهمىٌ بها".
ونلُه ًلطض بىكام الهمل نً بهض مىذ اإلاىقف ؤو اإلاؿخسضم بمياهُت جإصًت واظباجه الىقُفُت ؾىاء بشيل ظؼئي ؤو
بشيل وامل ،مً مىاكو مسخلفت وبهُضة نً ملغاث نملهم اإلاهخاصة ،وهى بظلً ٌهخبر ؤخض زُاعاث الهمل البضًلت التي
جػمً اؾخمغاعٍت اإلاغفم الهام مً زالٌ جإصًت ألانماٌ واإلاهام اإلاغجبؿت بخلضًم الخضماث الهمىمُت ،صون ؤن ٌهخبر طلً
هىنا مً ؤهىام ؤلاظاػاث.
خامطا -نظام الحجزالصحي:
بظغاء وكائي الغغع مىه ببهاص ألاشخاص الظًً زالؿىا اإلاطابحن بفحروؽ وىعوها ،بمهنى فطل فئت مً الىاؽ نً
آلازغًٍ وجلُُض خغهت ألاشخاص الظًً حهغغىا ؤو عبما كض ًخهغغىا للمغع ختى جدؿنى مغاكبتهم للخدلم مً بضابتهم
باإلاغع .لظا لجإث الؿلؿت الصخُت الىؾىُت بلى بكغاع هكام الدجغ اإلاجزلي في الىالًاث والبلضًاث التي حهخبر هباع لىباء
فحروؽ وىعوها (وىفُض.)3()19-
ووإضل نام فةن الىػٍغ ألاوٌ هى مً ًلغ هظا الىكام( ،)4غحر ؤهه ًمىً للىالة وبهض مىافلت الؿلؿاث املخخطت اجساط
ول الخضابحر التي جلخػيها الىغهُت الصخُت ليل والًت ،ال ؾُما بكغاع ؤو حهضًل ؤو غبـ ؤوكاث بظغاء الدجغ الجؼئي ؤو
الىلي اإلاؿتهضف لبلضًت ؤو ميان ؤو حي ؤو ؤهثر حشهض باعا للهضوي(.)5
وخؿب الىغهُت الىبائُت إلكلُم الىالًت ؤو البلضًت فةن الدجغ ًيىن لفتراث مدضصة ونلى هىنحن(:)6

 1عاظو اإلااصة  10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،145-20واإلااصة  12مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،159-20اإلاغاؾُم الؿابلت.
 2عاظو اإلااصجحن  12و  13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،145-20اإلاغظو الؿابم.
 3عاظو الفلغة ألاولى مً اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،70-20اإلاغؾىم الؿابم.
 4عاظو الفلغة الشالشت مً اإلااصة  02مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،70-20اإلاغؾىم الؿابم.
5عاظو اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  277-20اإلااعر في  30ؾبخمبر  2020اإلاخػمً الخضابحر الخىمُلُت لخسفُف هكام الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ
فحروؽ وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،58الطاصعة بخاعٍش  01ؤهخىبغ .2020
 6عاظو اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،70-20اإلاغؾىم الؿابم.
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
 الدجغ اإلاجزلي الىلي وٍخمشل في بلؼام ألاشخاص بهضم مغاصعة مىاػلهم ؤو ؤماهً بكامتهم زالٌ الفترة اإلاهىُت مشل ماخضر في والًت البلُضة فلض جم جلغٍغ حجغ مجزلي هلي(.)1
 الدجغ اإلاجزلي الجؼئي وٍخمشل في بلؼام ألاشخاص بهضم مغاصعة مىاػلهم ؤو ؤماهً بكامتهم زالٌ الفترة ؤو الفتراثالؼمىُت اإلالغعة مً ؾغف الؿلؿاث الهمىمُت(.)2
ضادضا -إجبارية ارثذاء القناع الواقي:
هى بظغاء وكائي ملؼم ًىطب ؤؾاؾا نلى ول وؾُلت مىخجت ضىانُا ؤو مطىهت بطفت خغفُت ومىظهت للىكاًت مً
وباء فحروؽ وىعوها( .)3ونلُه وظب نلى ظمُو ألاشخاص وفي ول الكغوف اعجضاءه في الؿغق وألاماهً الهمىمُت وؤماهً
الهامل وهظا في الفػاءاث اإلافخىخت ؤو اإلاغللت التي حؿخلبل الجمهىع ،ال ؾُما اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الهمىمُت واإلاغافم
الهمىمُت وماؾؿاث جلضًم الخضماث وألاماهً الخجاعٍت(.)4
وبىاءا نلى طلً جلؼم ول بصاعة وماؾؿت حؿخلبل الجمهىع ،وهظا ول شخظ ًماعؽ وشاؾا ججاعٍا ؤو ًلضم زضماث
بإي شيل مً ألاشياٌ باالمخشاٌ لهظا الالتزام باعجضاء اللىام الىاقي وفغع اخترامه بيل الىؾائل بما في طلً الاؾخهاهت
باللىة الهمىمُت .وبالخالي ًلؼم ظمُو ألانىان الهمىمُحن اإلااهلحن بالؿهغ نلى فغع الخلُض الطاعم بىاظب اعجضاء اللىام
الىاقي( ،)5ألن ول شخظ ًىتهً جضابحر الدجغ واعجضاء اللىام الىاقي وكىانض الخبانض والىكاًتً ،لو جدذ ؾائلت الهلىباث
اإلاىطىص نليها في كاهىن الهلىباث(.)6
ضابعا -منع الحجمعات:
كض ًؿلب ألاؾباء ؤو مؿاولى كؿام الصخت املخلُت مً الؿلؿت الهامت وظىب مىو الخجمهاث ألن املخالؿت
اللطُلت كض حهغع ألاشخاص بلى زؿغ اهخلاٌ الهضوي زاضت بطا اشدبه بىظىص مغض ى خاملحن للفحروؽ ،وبالخالي فةن
ججىب الخجمهاث مو ألازظ و بجبام بعشاصاث الؿالمت الخاضت ٌؿانض في وكف اهدشاع الهضوي بحن الىاؽ.
لظا ؾهذ الىطىص الخىكُمُت بلى خكغ ؤي هىم مً ججمهاث ألاشخاص ،ال ؾُما الخجمهاث الهائلُت بمىاؾبت
ؤنغاؽ الؼواط وخفالث الخخان واإلاىاؾباث ألازغي التي حشيل نىامل مشضصة لخؿىعة جفش ي الىباء( .)7هما ًمىو جىكُم
 1عاظو اإلااصة  05مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  92 -20اإلااعر في  05ؤفغٍل  2020الظي ٌهضٌ وٍخمم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  72 -20اإلاخػمً جمضًض بظغاء
الدجغ اإلاجزلي بلى بهؼ الىالًاث ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،20الطاصعة بخاعٍش  05ؤفغٍل .2020
 2عاظو اإلااصة  04مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،70-20اإلاغؾىم الؿابم.
 3عاظو اإلااصة  13مىغع  2مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  127-20اإلااعر في  20ماي  2020الظي ٌهضٌ وٍخمم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  70 -20اإلااعر في  24ماعؽ
 2020الظي ًدضص الخضابحر الخىمُلُت للىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،30الطاصعة بخاعٍش  21ماي
.2020
مىغع
مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،127-20اإلاغؾىم الؿابم.
 4عاظو الفلغة الشاهُت مً اإلااصة 13
 5عاظو اإلااصة  13مىغع  1مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،127-20اإلاغؾىم الؿابم.
 6عاظو الفلغة الشاهُت مً اإلااصة  03مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،127-20اإلاغؾىم الؿابم.
 7عاظو هال مً:
 اإلااصة  09مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  168 -20اإلااعر في  29ظىان  2020اإلاخػمً جمضًض الدجغ الجؼئي اإلاجزلي وجضنُم جضابحر هكام الىكاًت مً اهدشاع وباءفحروؽ وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،38الطاصعة بخاعٍش  30ظىان .2020
 -واإلااصة  04مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،277-20اإلاغؾىم الؿابم.
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
الخفالث واإلاىاؾباث الهائلُت نلى مؿخىي الفىاصق واللاناث واإلالاهي واإلاؿانم( .)1لظا یخهحن نلى الؿلؿاث اإلاهىیت
زاضت املخلُت مىو هظه الخجمهاث في ظمیو الىالیاث ٕوایجاص ؾغق آمىت لخلبُت الخاظاث املخخلفت للمىاؾىحن ،ختى ال
جدىافى اإلاهامالث الُىمُت مو الهضف مً اجساط الخضابحر الاختراػٍت واإلاخمشلت ؤؾاؾا في مىو الاخخيان الجؿضي بحن ألافغاص(.)2

 -2صالحيات هيئات الضبط إلاداري أثناء مواجهة فيروص كورونا (كوفيذ:)11 -
ًلو نلى ناجم الؿلؿت الخىفُظًت اجساط ؤلاظغاءاث الالػمت بغغع وكاًت صخت ألافغاص مً فحروؽ وىعوها بانخباعه
كاجل وؾغَو الاهدشاع في ألاوؾاؽ الجمانُت ،لظا ظاػ لها ؤن جخسظ ول بظغاء بغغع الخض مً اهدشاعه ولى نً ؾغٍم اللىة
الهمىمُت ،وال ًيىن طلً بال نً ؾغٍم الػبـ ؤلاصاعي بالغغم إلاا ًدمله مً زؿىعة الاعجباؽ بالخغٍاث الهامت والخإزحر
فيها .ونلُه وظب جدضًض هُئاث الػبـ ختى ال ًطبذ الخلُُض هى ألاضل والخمخو بالخغٍاث الهامت هى الاؾخصىاء.
وفي بؾاع كُام ؤلاصاعة الهامت بيشاؾها ومهامها اإلاىظهت لخضمت لألفغاص( ،)3فةجها حؿعى بلى زلم الخىاػن بحن ضالخُاث
ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي في املخافكت نلى الصخت الهامت مً فحروؽ وىعوها (وىفُض )19-مً ظهت ،وخماًت خغٍاث ألافغاص
مً ظهت ؤزغي( ،)4ؾاإلاا ؤن الهضف مً الػبـ ؤلاصاعي هى خماًت الىكام الهام ومىو الاهتهان وؤلازالٌ به( .)5لظا جلخض ي
صعاؾت هظا املخىع جلؿُمه بلى ظؼئِخحن وهالج هُئاث جماعؽ ازخطاص الػبـ نلى اإلاؿخىي اإلاغهؼي وهُئاث جماعؽ
ازخطاص الػبـ في خضوص ظغغافُت وإكلُمُت مدضصة.
 -1.2على املطحوى املزكشي:
جخمشل هُئاث الػبـ نلى اإلاؿخىي اإلاغهؼي في عئِـ الجمهىعٍت والىػٍغ ألاوٌ والىػعاء.
 رئيظ الجمهورية:بىاءا نلى انتراف الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  2020بإن الضولت في زضمت الشهب(ً ،)6لىم عئِـ الجمهىعٍت
بمماعؾت مهام املخافكت نلى هُان الضولت وؤمنها وؾالمتها بمىظب ؾلؿاجه اإلامىىخت له باجساط الخضابحر وؤلاظغاءاث الالػمت
في مجاٌ الػبـ ؤلاصاعي( )7وطلً بانخباعه ميلف باإلصاعة الهلُا للؿلؿت الخىفُظًت (ؤلاصاعة الهامت) في ؤنلى مؿخىٍاتها .مً
مً ؤظل طلً زىٌ له الضؾخىع ضالخُاث نً ؾغٍم بكغاع جضابحر هضفها ألاؾاس ي خماًت ؤمً ألاشخاص واإلامخلياث(.)8
فلض جلخض ي الكغوف مً عئِـ الجمهىعٍت ؤن ٌهمض بلى بجبام بظغاءاث مهُىت بغغع الخض مً املخاؾغ التي تهضص
صخت ألافغاص مً فحروؽ وىعوها (وىفُض )19-مو مداولت الخللُل كضع ؤلاميان مً ألاغغاع اإلاترجبت نلُه ،وفي بؾاع جىغَـ
 1عاظو اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  225 -20اإلااعر في  08ؤوث  2020اإلاخػمً جسفُف هكام الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض)19 -
وميافدخه ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،46الطاصعة بخاعٍش  09ؤوث .2020
 2ؤخؿً غغبي ،اإلاغظو الؿابم ،ص.16
 3عاظو الفلغة ألاولى مً اإلااصة  26مً صؾخىع  28هىفمبر  ،1996اإلاهضٌ واإلاخمم باللاهىن عكم  01 -16اإلااعر في  06ماعؽ  ،2016ظغٍضة عؾمُت نضص ()14
الطاصعة بخاعٍش  07ماعؽ  ،2016اإلاهضٌ و اإلاخمم باللاهىن اإلايشىع في الجغٍضة الغؾمُت الهضص ( ،)82الطاصعة بخاعٍش  30صٌؿمبر .2020
 4نلي هجُب خمؼة ،اإلاغظو الؿابم ،ص.115
 5مدمىص ضبري شامحر ،مشغونُت الػبـ ؤلاصاعي الخاص لخماًت ألامً الهام (صعاؾت ملاعهت) ،مطغ ،اإلاغهؼ الهغبي لليشغ والخىػَو ،2018 ،ص .47
 6عاظو الفلغة الشالشت مً اإلااصة  13مً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2020اإلاغظو الؿابم.
 7دمحم الطغحر بهلي ،اللاهىن ؤلاصاعي (الخىكُم ؤلاصاعي) ،نىابت ،صاع الهلىم لليشغ والخىػَو ،2002 ،ص .96
 8عاظو اإلااصة  28مً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2020اإلاغظو الؿابم.
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
طلً ًماعؽ عئِـ الجمهىعٍت الؿلؿت الخىكُمُت وٍىكو اإلاغاؾُم الغئاؾُت( )1وهى ما زبذ نملُا في الهضًض مً املخؿاث
التي جإهض ؾهُه هدى الخطضي واإلاىاظهت والىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض )19-وميافدخه ومنها هظ اإلااصة
ألاولى والشاهُت مً اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  79-20اإلااعر في  31ماعؽ  2020اإلاخػمً جإؾِـ نالوة اؾخصىائُت لفائضة
مؿخسضمي الصخت ،وؤًػا ألاخيام التي ظاءث في اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  237-20اإلااعر في  31ؤوث  2020الظي ًدضص
الخضابحر الخاضت اإلاىُفت إلظغاءاث ببغام الطفلاث الهمىمُت في بؾاع الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض)19-
وميافدخه.
 الوسيزألاول:لم حشغ اللىانض الضؾخىعٍت ضغاخت بلى ؾلؿاث الىػٍغ ألاوٌ في مجاٌ الػبـ ،غحر ؤهه ٌؿدشاع مً كبل عئِـ
الجمهىعٍت نىضما ًغٍض هظا ألازحر اجساط ؤي بظغاء ًترجب نلُه جلُُض مجاٌ الخغٍاث الهامت في مىاغو ؤو ؤماهً مدضصة(.)2
مدضصة( .)2هما كض ًيىن الىػٍغ ألاوٌ مطضعا مباشغا لإلظغاءاث الػبؿُت نلى ؤؾاؽ ؤهه ٌشغف نلى خؿً ؾحر ؤلاصاعة
الهامت( )3مً زالٌ الخطغفاث اللاهىهُت التي جخجلى في جىكُو مغاؾُم جىفُظًت جؿبُلا وججؿُضا لبرهامج خيىمخه( .)4ونلُه
ونلُه جسىٌ له مماعؾت ضالخُاجه اللجىء بلى هكام الػبـ ؤلاصاعي نً ؾغٍم بضضاع مغاؾُم ًلؼم بدىفُظها مً كبل
ألاظهؼة املخخطت.
 الوسراء:ألاضل ؤهه لِـ للىػعاء خم مماعؾت مهام الػبـ ؤلاصاعي ،ألجها ضالخُت مههىصة لغئِـ الجمهىعٍت والىػٍغ ألاوٌ،
غحر ؤن اللاهىن كض ًجحز لبهؼ الىػعاء مماعؾت بهؼ ؤهىام الػبـ بدىم مغهؼهم وؾبُهت اللؿام الظًً ٌشغفىن نلُه
وهظا ما ًمىً حؿمُخه بالػبـ الخاص( .)5فىػٍغ الضازلُت مشال هى ؤهثر الىػعاء اخخياوا ومماعؾت إلظغاءاث الػبـ نلى
نلى اإلاؿخىي الىؾني ؾىاء في الخاالث الهاصًت ؤو الخاالث الاؾخصىائُت وهى ما صلذ نلُه هطىص هشحرة مىكمت لطالخُاث
وػٍغ الضازلُت منها املخافكت نلى الىكام وألامً الهمىمُحن ،واخترام اللاهىن وخماًت ألاشخاص واإلامخلياث
واإلااؾؿاث(.)6

 1عاظو اإلااصة  91مً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2020اإلاغظو الؿابم.
 2نماع بىغُاف ،اإلاغظو الؿابم ،ص .489
 3عاظو اإلااصة  112مً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2020اإلاغظو الؿابم.
 4دمحم الطغحر بهلي ،اإلاغظو الؿابم ،ص.107
 5مؿهىصة ملضوص ،الخىاػن بحن ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي والخغٍاث الهامت في قل الكغوف الاؾخصىائُت في الجؼائغ ،ؤؾغوخت صهخىعاه ٌ.م.ص جسطظ كاهىن
نام ،ظامهت دمحم زُػغ بؿىغة ،)2017 -2016( ،ص .34
 6عاظو اإلاىاص  08 ،04 ،02مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  331 -18اإلااعر في  22صٌؿمبرً 2018دضص ضالخُاث وػٍغ الضازلُت والجماناث املخلُت والتهُئت
الهمغاهُت ،ظغٍضة عؾمُت نضص ،77الطاصعة بخاعٍش  23صٌؿمبر .2018
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
خُض ججحز هظه الىطىص لىػٍغ الضازلُت والجماناث املخلُت والتهُئت الهمغاهُت مماعؾت ضالخُاجه باجساط اللغاعاث
التي مً شإجها الخفاف نلى الصخت الهامت نلى اإلاؿخىي الىؾني ،في قل اخترام الخغٍاث الهامت ،هما ًجىػ له بضضاع
حهلُماث لألمً الىؾني ،وللىالة في مجاٌ الػبؿُت ؤلاصاعٍت بغغع الؿحر نلى جىفُظها ول فُما ًخهلم بازخطاضه(.)1
ولِـ وػٍغ الضازلُت فلـ مً ًباشغ بظغاءاث الػبـ بل وػعاء آزغون وىػٍغ الصخت مشال( ،)2فهى ميلف بدىكُم
الىكاًت وخفل صخت الؿيان وميافدت ألامغاع اإلاخىللت وغحر اإلاخىللت ،وجىكُم الهالط الؿبي والخض نلى ألانماٌ
اإلاغجبؿت بالىكاًت وميافدت ألامغاع الىبائُت واكتراح جضابحر الىشف ننها ،والؿهغ نلى الخمىًٍ باإلاىاص الؿبُت
والطُضالهُت والخجهحزاث الصخُت ،وغمان جغكُت الهالط وجدؿحن نمل وهُاول الصخت(.)3
 -2 .2على املطحوى املحلي:
ًماعؽ مهام الػبـ نلى اإلاؿخىي املخلي ول مً والي الىالًت وعئِـ املجلـ الشهبي البلضي وطلً هما ًلي:
 الوالي:هطذ اإلااصة  114مً اللاهىن عكم  07 -12اإلاخهلم بالىالًت نلى ؤن " الىالي مؿاوٌ نلى املخافكت نلى الىكام وألامً
والؿالمت والؿىُىت الهامت " وبغغع مؿانضجه نلى اللُام بمهامه في مجاٌ الػبـ وغو اللاهىن مطالح ألامً جدذ
جطغفه( .)4ونلُه ًمىً ؤن ًخسظ الىالي املخخظ بكلُمُا ول بظغاء ًىضعط في بؾاع الىكاًت مً اهدشاع فحروؽ وىعوها
وميافدخه ،هما ًمىىه بهظه الطفت ،ؤن ٌسخغ:
 مؿخسضمي ؤؾالن الصخت واملخخبرًً الخابهحن للماؾؿاث الصخُت الهمىمُت والخاضت. اإلاؿخسضمحن الخابهحن ألؾالن ألامً الىؾني والخماًت اإلاضهُت والىكاًت الصخُت والىكافت الهمىمُت ،وول ؾلًمهني بخضابحر الىكاًت مً الىباء وميافدخه.
 ول فغص ًمىً ؤن ًيىن مهىُا بةظغاءاث الىكاًت واإلايافدت غض هظا الىباء بدىم مهىخه ؤو زبرجه اإلاهىُت. ول مغافم ؤلاًىاء واإلاغافم الفىضكُت ؤو ؤي مغافم ؤزغي نمىمُت ؤو زاضت. ول وؾائل هلل ألافغاص الػغوعٍت نامت ؤو زاضت مهما واهذ ؾبُهتها. ؤي وؾُلت هلل ًمىً ؤن حؿخهمل للىلل الطخي ؤو ججهحز لهظا الغغع ؾىاء واهذ نامت ؤو زاضت .هما ًمىً لهحسخحر ؤي ميشإة نمىمُت ؤو زاضت لػمان الخض ألاصوى مً الخضماث للمىاؾىحن( ،)5وػٍاصة نلى طلً ٌؿخؿُو اجساط
جضابحر الىكاًت والخماًت نىض الخاظت بمىظب بضضاعه للغاع ًخػمً طلً ،هما ًلىم بهملُاث جفخِش فجائُت مً ؤظل
الخدلم مً مضي الخلُض بالىكام الظي جم وغهه(.)6
 1نبض اللاصع عكاب " ،صوع الػبـ ؤلاصاعي في الىكاًت مً وباء "وىفُض ،"19 -املجلت ألاواصًمُت للبدىر اللاهىهُت والؿُاؾُت ،الجؼائغ ،ظامهت نماع زلُجي
ألاغىاؽ ،املجلض الغابو( ،الهضص  ،2020 ، )02ص.711
 2نماع بىغُاف ،اإلاغظو الؿابم ،ص.491 ،490
ً 3ىوـ نؿاب ،اإلاغظو الؿابم ،ص.345
 4عاظو اإلااصة  118مً اللاهىن عكم  07-12اإلااعر في 21فبراًغ  2012اإلاخهلم بالىالًت ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،12الطاصعة في  29فُفغي .2012
 5عاظو اإلااصة  10مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،69-20اإلاغؾىم الؿابم.
 6عاظو اإلااصة  14مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،225-20اإلاغؾىم الؿابم.
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
بغافت بلى طلً انترفذ الىطىص اللاهىهُت للىالي بمماعؾت ؾلؿت الخلىٌ باليؿبت لجمُو بلضًاث الىالًت ؤو ظؼء
منها نىضما ال جلىم ؾلؿاث البلضًت بما هى ميؿىب بليها( ،)1وهى بظلً ًىفل له اجساط ول ؤلاظغاءاث اإلاخهللت بالخفاف
نلى الصخت الهامت مً زؿغ فحروؽ وىعوها (وىفُض ،)2()19-وجؼصاص طاث الطالخُت ؾهت بط حهلم ألامغ بالخاالث
الاؾخعجالُت ،ومىه وؿخيخج ؤن اإلاشغم زغط نً مبضؤ الازخطاص في ؤصاء الهمل ؤلاصاعي بغغع زضمت الىكام الهام.
 رئيظ املجلظ الشعبي البلذي:اهؿالكا مً اإلااصجحن  85و  88مً اللاهىن عكم  10-11اإلاخهلم بالبلضًت هجض ؤن لغئِـ املجلـ الشهبي البلضي صوع
هبحر في مجاٌ خماًت الصخت الهامت ،ونلُه ًلىم بيل الاخخُاؾاث والخضابحر الػبؿُت إلايافدت وخماًت صخت اإلاىاؾىحن
في خضوص بكلُم بلضًخه نىض اهدشاع وباء وىعوها (وىفُض )19-ألهه ميلف بدفل الصخت والىكافت الهمىمُت(.)3
وبالغظىم للاهىن الصخت ،فلض هظ نلى ؤن الضولت جػو بغامج خماًت الصخت وؾىُا وظهىٍا ومدلُا ،وٍخم بنضاص
وجىفُظ هظه البرامج ول مً الىػٍغ اإلايلف بالصخت ،واإلاطالح الخاعظُت الخابهت للىػاعة اإلايلفت بالصخت ،واإلاطالح
الخاعظُت للىالًت اإلايلفت بالصخت بالخهاون مو الجماناث املخلُت واإلاطالح املخخطت في مجاٌ الصخت نلى الخىالي ،خؿب
اإلاىاص 31و  32و 33مً كاهىن الصخت ،وفغغذ اإلااصة  35مً طاث اللاهىن نلى الىالة وعئؾاء املجالـ الشهبُت البلضًت
ومؿاولي الهُئاث الهمىمُت والخاضت باالجطاٌ مو مطالح الصخت ،بدىفُظ الخضابحر الػغوعٍت إلايافدت ألامغاع وجفاصي
ألاوبئت(.)4
وؤًػا ؤهاؽ كاهىن البلضًت لغئِـ املجلـ الشهبي البلضي بمماعؾت مجمىنت مً الطالخُاث طاث الهالكت بالخفاف
نلى الصخت الهامت ،مً طلً ما وعص في اإلااصة  88التي ولفذ عئِـ املجلـ الشهبي البلضي جدذ بشغاف الىالي بالؿهغ نلى
الىكام الهام والؿىُىت والىكافت الهمىمُت .وفي هفـ الؿُاق نهض لغئِـ املجلـ الشهبي البلضي بالؿهغ نلى املخافكت
نلى الىكام الهام وؤمً ألاشخاص واإلامخلياث ،والخإهض مً الخفاف نلى الىكام الهام في ول ألاماهً الهمىمُت التي ًجغي
فيها ججمو ألاشخاص ..واجساط الاخخُاؾاث والخضابحر الػغوعٍت إلايافدت ألامغاع اإلاخىللت ؤو اإلاهضًت والىكاًت منها ،والؿهغ
نلى ؾالمت اإلاىاص الغظائُت الاؾتهالهُت اإلاهغوغت للبُو ،مو اخترام حهلُماث هكافت املخُـ وخماًت البِئت( .)5هما ًمىً
لغئِـ املجلـ الشهبي البلضي نىض الاكخػاء حسخحر كىاث الشغؾت ؤو الضعن الىؾني املخخطت بكلُمُا( )6بغغع ؤصاء
مهامه للخدىم زاضت في اإلاؿائل اإلافغوغت إلاىو جفش ي وباء وىعوها.

خاثمة:
بهض صعاؾت مىغىم الخماًت اللاهىهُت للصخت الهامت مً فحروؽ وىعوها (وىفُضً )19 -جضع بىا ؤن وؿخسلظ ؤهم
الىخائج التي جمسػذ ننها الضعاؾت ،زم ببضاء اكتراخاث جخالءم مو الىغو الىبائي وكضعة الىكام الطخي نلى الاؾخجابت
 1عاظو اإلااصجحن  100و  101مً اللاهىن عكم  10 -11اإلااعر في  22ظىان  2011اإلاخهلم بالبلضًت ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،37الطاصعة بخاعٍش  03ظىٍلُت .2011
 2عاظو اإلااصة  117مً اللاهىن عكم  ،07-12اللاهىن الؿابم.
 3عاظو اإلااصجحن  94و  123مً اللاهىن عكم  ،10-11اللاهىن الؿابم.
ً 4ىوـ نؿاب ،اإلاغظو الؿابم ،ص .345
 5عاظو اإلااصة  94مً اللاهىن عكم  ،10 -11اللاهىن الؿابم.
 6عاظو الفلغة الشاهُت مً اإلااصة  93مً اللاهىن عكم  ،10 -11اللاهىن الؿابم.
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
بدىفُظ جضابحر إلايافدت هظا الىباء وجىُُفها نً ؾغٍم جسفُفها ؤو بناصتها بلى ما واهذ نلُه ختى ًخدلم الخىاػن والخيامل
بحن فانلُت ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي وغمان خماًت الصخت الهامت ،ألن ؤلازالٌ بظلً ؾُاصي خخما بلى هخائج ؾلبُت
ليىن الىكام الطخي له ؤزغ بالغ نلى الضولت مً ظمُو الجىاهب .وبهظا جىضلىا بلى الهضًض مً الىخائج والاكتراخاث التي
هغاها غغوعٍت الؾخىماٌ مخؿلباث البدض ،وفُما ًلي ؤهمها:
النحائج:
– وظىص ؤؾالُب جيؿُلُت بحن الجهاث ؤلاصاعٍت اإلاغهؼٍت واللجىت الىؾىُت الهلمُت اإلايلفت بمخابهت ظائدت وىعوها في بؾاع
اإلاىاظهت والخطضي لهظا الىباء الطخي ،ختى جػمً وظىص كىة ناملت مسخطت في مجاٌ الصخت حؿعى بلى جىفُظ اللىاهحن
واللىائذ التي جدمي الصخت الهامت.
 غغوعة الدشاوع مو الهُئاث املخلُت وإشغاهها بشيل وامل كبل بخضار الخغُحراث الالػمت نىض جىُُف جضابحر إلاىاظهتفحروؽ وىعوها اإلاىطبت نلى جضزالث غحر ضُضالهُت نلى الطهُضًً الفغصي واملجخمعي إلايافدت الهضوي بهظا اإلاغع.
– بغفاٌ جىمُت وجؿىٍغ ألاؾالُب وألاصواث اإلاخبهت في اللػاء نلى ظائدت وىعوها مو نضم ألازظ بما هى خضًض مً ؤؾالُب
ومهضاث وغحرها مما ؤزغ طلً نلى الؿُاؾاث والخؿـ التي جضنم الجهىص الصخُت الفغصًت والجمانُت.
 جشلُف الىاؽ خىٌ اللػاًا الصخُت ،زاضت ألاشخاص الظًً ال ًدطلىن نلى الخضماث واإلاهغغحن لخؿغ ؤلاضابتباألمغاع اإلاهضًت ،ومىه الؿعي والهمل نلى جؿىٍغ وابخياع خلىٌ ظضًضة للمشاول الصخُت اإلاىدشغة.
الاقتراحات:
 مً ألافػل ؤن ًخم الخيؿُم في اإلاغاخل ألاولى مً جدضًض ألاهضاف والخسؿُـ لىغو ؾُاؾت صخُت ؾلُمت والهمل نلىجىفُظها واجساط اللغاعاث ختى ال جلىم ؤلاصاعاث ،ؤو ألافغاص باجساط ؾلؿلت الخلت مً اللغاعاث والؿُاؾاث مخىاكػت مو
بهػها البهؼ.
 البض وؤن ًيىن هىان جىافم بحن اللؿاناث الىػاعٍت املخخلفت ليي ًخم جدلُم فهالُت الخطضي للىباء ،ألن ؤلازالٌ بمبضؤجىخُض الجهىص اإلاشترهت هدى جدلُم ألاهضاف اإلاغظىة ًاصي بلى حهاٌش ألاػمت الصخت.
 الهمل نلى ؾً كىاهحن زاضت بالكغوف الاؾخصىائُت وإصاعة ألاػماث ال ؾُما اإلاخهللت بالصخت الهامت وؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍتوالاؾخصىائُت اإلاماعؾت وجدلُم غاًت املخافكت نلى الىكام والطالح الهام.
 الخض نلى جبني عئي ظضًضة وخلىٌ مبخىغة للمشاول الصخُت نً ؾغٍم اللُام بإبدار ؤواصًمُت إلًجاص الخلىٌاإلاىاؾبت.

قائمة املزاجع:
أوال – النصوص القانونية:
 صؾخىع  28هىفمبر  ،1996اإلايشىع بمىظب اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  ،438 -96اإلااعر في 07صٌؿمبر  1996ظغٍضة عؾمُتنضص ( ،)76بخاعٍش  08صٌؿمبر  1996اإلاخمم باللاهىن عكم  03 -02اإلااعر في  10ؤفغٍل  2002ظغٍضة عؾمُت نضص ()25
بخاعٍش  14ؤفغٍل  ،2002اإلاهضٌ و اإلاخمم باللاهىن عكم  19-08اإلااعر في  15هىفمبر  2008ظغٍضة عؾمُت نضص (،)63
الطاصعة بخاعٍش  16هىفمبر  ،2008اإلاهضٌ واإلاخمم باللاهىن عكم  01 -16اإلااعر في  06ماعؽ  ،2016ظغٍضة عؾمُت نضص
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حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
( )14الطاصعة بخاعٍش  07ماعؽ  ،2016اإلاهضٌ و اإلاخمم باللاهىن اإلايشىع في الجغٍضة الغؾمُت الهضص ( ،)82الطاصعة بخاعٍش
 30صٌؿمبر .2020
 اللاهىن عكم  11-18اإلااعر في ً 02ىلُى  2018اإلاخهلم بالصخت ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،46الطاصعة بخاعٍش ً 29ىلُى .2018 اللاهىن عكم  07-12اإلااعر في 21فبراًغ  2012اإلاخهلم بالىالًت ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،12الطاصعة في  29فُفغي .2012 اللاهىن عكم  10 -11اإلااعر في  22ظىان  2011اإلاخهلم بالبلضًت ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،37الطاصعة بخاعٍش  03ظىٍلُت.2011
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  277-20اإلااعر في  30ؾبخمبر  2020اإلاخػمً الخضابحر الخىمُلُت لخسفُف هكام الىكاًت مًاهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،58الطاصعة بخاعٍش  01ؤهخىبغ .2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  225 -20اإلااعر في  08ؤوث  2020اإلاخػمً جسفُف هكام الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها(وىفُض )19 -وميافدخه ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،46الطاصعة بخاعٍش  09ؤوث .2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  168 -20اإلااعر في  29ظىان  2020اإلاخػمً جمضًض الدجغ الجؼئي اإلاجزلي وجضنُم جضابحر هكامالىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،38الطاصعة بخاعٍش  30ظىان
.2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  159 -20اإلااعر في  13ظىان  2020اإلاخػمً حهضًل الدجغ اإلاجزلي والخضابحر اإلاخسظة في بؾاع هكامالىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،35الطاصعة بخاعٍش  14ظىان .2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  145 -20اإلااعر في  07ظىان  2020اإلاخػمً حهضًل هكام الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها(وىفُض )19 -وميافدخه ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،34الطاصعة بخاعٍش  07ظىان .2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  127-20اإلااعر في  20ماي  2020الظي ٌهضٌ وٍخمم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  70 -20اإلااعر في 24ماعؽ  2020الظي ًدضص الخضابحر الخىمُلُت للىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،الجغٍضة
الغؾمُت نضص  ،30الطاصعة بخاعٍش  21ماي .2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  92 -20اإلااعر في  05ؤفغٍل  2020الظي ٌهضٌ وٍخمم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  72 -20اإلاخػمًجمضًض بظغاء الدجغ اإلاجزلي بلى بهؼ الىالًاث ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،20الطاصعة بخاعٍش  05ؤفغٍل .2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  86 -20اإلااعر في  2ؤفغٍل ً ،2020خػمً جمضًض ألاخيام اإلاخهللت بخضابحر الىكاًت مً اهدشاع وباءفحروؽ وىعوها(وىفُض )19 -وميافدخه ،ظغٍضة عؾمُت نضص  ،19الطاصعة بخاعٍش  02ؤفغٍل .2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  70 -20اإلااعر في  24ماعؽ  2020الظي ًدضص جضابحر جىمُلُت للىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽوىعوها (وىفُض )19 -وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،16الطاصعة بخاعٍش  24ماعؽ .2020
 اإلاغؾىم الخىفیظي عكم  69 -20اإلااعر في  21ماعؽ ً 2020خهلم بخضابحر الىكایت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفیض- )19وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت نضص  ،15الطاصعة بخاعٍش  21ماعؽ .2020
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  331 -18اإلااعر في  22صٌؿمبرً 2018دضص ضالخُاث وػٍغ الضازلُت والجماناث املخلُت والتهُئتالهمغاهُت ،ظغٍضة عؾمُت نضص ،77الطاصعة بخاعٍش  23صٌؿمبر .2018
ثانيا – الكحب:
أ – باللغة العزبية:
 -1نبض اللاصع الشُسلي ،اللاهىن ؤلاصاعي ،ألاعصن ،صاع ومىخبت بغضاص لليشغ والخىػَو ،1994 ،ص .81
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احلماية القاوووية للصحة العامة مه فريوس كورووا (كوفيد/ )19 -ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حىان خذيزي /ــــــــــــــــــــــــ
 -2نلي هجُب خمؼة ،ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي في الكغوف الاؾخصىائُت (صعاؾت ملاعهت) ،مطغ ،اإلاغهؼ الهغبي لليشغ
والخىػَو.2017 ،
 -3نماع بىغُاف ،الىظحز في اللاهىن ؤلاصاعي ،الجؼائغ ،ظؿىع لليشغ والخىػَو.2013 ،
 -4دمحم الطغحر بهلي ،اللاهىن ؤلاصاعي (الخىكُم ؤلاصاعي) ،نىابت ،صاع الهلىم لليشغ والخىػَو2002. ،
 -5مدمىص ضبري شامحر ،مشغونُت الػبـ ؤلاصاعي الخاص لخماًت ألامً الهام (صعاؾت ملاعهت) ،مطغ ،اإلاغهؼ الهغبي
لليشغ والخىػَو.2018 ،
ب – باللغة الفزنطية:
1- Jean Rivéro, Droit Administratif, paris, Dalloz ,12eme Ed, 1987.
2- Georges Vedel, Droit Administratif, PUF, 5éme éd, 1973.

ثالثا – أطزوحات الذكحوراه:
 -1مؿهىصة ملضوص ،الخىاػن بحن ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي والخغٍاث الهامت في قل الكغوف الاؾخصىائُت في الجؼائغ،
ؤؾغوخت صهخىعاه ٌ.م.ص جسطظ كاهىن نام ،ظامهت دمحم زُػغ بؿىغة.)2017 -2016( ،
رابعا -املقاالت العلمية:
 -1ؤخؿً غغبي" ،صوع جضابحر الػبـ ؤلاصاعي في الخض مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض  ،")19خىلُاث ظامهت
الجؼائغ ،1الجؼائغ ،ظامهت الجؼائغ ،1املجلض  ،34نضص زاص (اللاهىن وظائدت وىفُض .2020 ،)19
 -2نبض الطضًم شیش" ،صوع الػبـ ؤلاصاعي في الىكایت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها" ،خىلیاث ظامهت الجؼائغ،1
الجؼائغ ،ظامهت الجؼائغ ،1املجلض  ،34نضص زاص (اللاهىن و ظائدت وىفیض 2020. ،)19
 -3نبض اللاصع عكاب " ،صوع الػبـ ؤلاصاعي في الىكاًت مً وباء "وىفُض ،"19 -املجلت ألاواصًمُت للبدىر اللاهىهُت
والؿُاؾُت ،الجؼائغ ،ظامهت نماع زلُجي ألاغىاؽ ،املجلض الغابو( ،الهضص .2020 ، )02
 -4ولُض شغٍـ و وهُبت بً هاضغ" ،ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي في قل الكغف الاؾخصىائي" فحروؽ وىعوها وىفُض 19
ؤهمىطظا" ،مجلت آفاق للهلىم ،الجؼائغ ،ظامهت البلُضة ،املجلض الخامـ( ،الهضص 2020. ،)04
ً -5ىوـ نؿاب" ،جضابحر الىكاًت لخماًت الصخت الهمىمُت مً وباء وىفُض ،"19مجلت الهلىم اللاهىهُت والاظخمانُت،
الجؼائغ ،ظامهت ػٍان ناشىع بالجلفت ،املجلض الخامـ( ،الهضص.2020 ،)02
خامطا– املو اقع الالكترونية:
 -1لُلى عاض ي ،ماػن ،الػبـ ؤلاصاعي ،https://qawaneen.blogspot.com ،جاعٍش الخطفذ  20ؤهخىبغ 2020.
 -2الصخت الهامت ،https://www.magltk.com/public-health ،جاعٍش الخطفذ  18ؤهخىبغ .2020
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آلالية الاثفاقية إلااواهةة الجرز ير الشزعية في الاطارألاورو مغاربي
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ملخص:
ٌكهض الفًاء أو املجاٌ الاوعو مغاعبي ,ظاهغة الهجغة غير الكغغُت بؤبػاص مسُفت مما صغا َغفُه الجىىبي(صوٌ
اإلاغغب الػغبي) و الكمالي (صوٌ الاجداص ألاوعوبي) الى يغوعة جيؿُم الؿُاؾاث الثىاتُت في هظا املجاٌ .و هظه الضعاؾت
جغهؼ غلى ابغاػ اخضي هظه الؿُاؾاث اإلاىخهجت وهي آلالُت الاجفاكُت أو اإلاىظىمت الدكغَػُت (الاجفاكُاث و اإلاػاهضاث)
اإلابرمت بين الُغفين و الغامُت الى الخض مً هظه الظاهغة وميافدتها ,و التي حػخبر اخضي ألاصواث ألاهثر اؾخػماال مً صوٌ
الًفخين إلاا لها مً اًجابُاث وإلاا أبغػجه مً كضعة غلى مىاحهت هظه الظاهغة صاتمت الخجضص.
الكلمات اإلافتاحية :اليلمت اإلافخاخُت ألاولى؛ الخػاون الاوعومغاعبي؛ الهجغة غير الكغغُت؛ الاجفاكُاث؛ مؿاع
بغقلىهت.
Abstract:
The phenomenon of illegal migration in frightening proportions is witnessing the
phenomenon of illegal migration, which has called on its southern (Maghreb) and northern
(EU) parties to coordinate bilateral policies in this area. This study focuses on highlighting
one of these adopted policies, namely the convention mechanism or the legislative system
(agreements and treaties) concluded between the parties and aimed at reducing and combating
this phenomenon, which is one of the most commonly used tools from the countries of the
two banks because of its positives and the ability it has highlighted to cope with this everrenewing phenomenon.
Keywords : Euro-Maghreb; cooperation; illegal immigration; agreements;Barcelona
route.
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اآللية االتفاقية ملىاجهة اهلجرة غري الشرعية يف اإلطار األورو مغاربي /ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
مقذمة:
جدخل مىُلت اإلاخىؾِ أهمُت بالغت في مجاٌ الػالكاث الضولُت وجىاحهها جدضًاث غضًضة لػل ابغػها الهجغة غير
الكغغُت بين يفخين غير مخيافئخين ،يفت حىىبُت مهضعة للهجغة غير الكغغُت مخسلفت اكخهاصًا واحخماغُا
ُوم َ
ومؿخػمغة.
ؿخػمغة ،ويفت قمالُت مؿخلبلت للهجغة غير الكغغُت مخلضمت اكخهاصًا
ِ
فللض فغيذ الظاهغة هفؿها بلىة في الػكغٍخين ألازيرجين ،والػالذ جفغى هفؿها ووحىصها ،مما اؾخلؼم غلى
الُغفين الػمل غلى مىاحهتها بػضة َغق أهمها آلالُت الاجفاكُت ،الخػاهضًت وهظا غبر ابغام غضة اجفاكُاث بين الُغفين
لغغى مىاحهت الظاهغة ،وويؼ الؿبل وآلالُاث الىفُلت بظلً.
جغجىؼ هظه الضعاؾت غلى ابغاػ هظه اإلاىظىمت الاجفاكُت اإلابرمت بين الاجداص الاوعوبي وصوٌ اإلاغغب الػغبي ،مىظىمت
مخػضصة املجاالث جخم في اَاع غام وواؾؼ ٌكمل ول الضوٌ ،أو جخم في اَاع يُم وخهغي حضا ٌكمل هخلت واخضة وصولت،
أو صولخين وفلِ ،هظلً مىظىمت اجفاكُت ًيىن مً اهخماماتها الهجغة غير الكغغُت باإليافت الى اهخماماث ازغي
واإلعهاب ،الجغٍمت اإلاىظمت ،الخىمُت الاكخهاصًت ،أو كض جغجىؼ الاجفاكُت غلى جدضًض أصواث وويؼ للُاث مدضصة إلاىاحهت
هظه الظاهغة.
ان هظا الخػاون الاجفاقي الاوعومغاعبي ٌؿخدم البدث فُه ،بُغح الدؿاإٌ الخالي :باغخباع أن الاجفاكُاث الضولُت للُت
مخػاعف غليها في مىاحهت الهجغة غير الكغغُت ،ففُما جخمثل أهم الاجفاكُاث اإلابرمت بين الاجداص الاوعوبي وصوٌ اإلاغغب
الػغبي إلاىاحهت ظاهغة الهجغة غير الكغغُت؟ وهُف واهذ مًامُنها؟ وللُاتها الػملُت للخهضي للظاهغة؟ هظا ما حؿعى
هظه الضعاؾت للفهل فُه مً زالٌ جلؿُمها الى زالر مباخث عتِؿُت هي:
اإلابدث ألاوٌ :الهجغة غير الكغغُت في الاجفاكُاث الضولُت.
اإلابدث الثاوي :الهجغة غير الكغغُت في الاجفاكُاث ؤلاكلُمُت
اإلابدث الثالث :الهجغة غير الكغغُت في الاجفاكُاث الثىاتُت.
هظا ما ؾىػالجه في اإلالاٌ الخالي
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اآللية االتفاقية ملىاجهة اهلجرة غري الشرعية يف اإلطار األورو مغاربي /ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
اإلابحث ألاول  :الجرز ير الشزعية في اإلااواثيق الذولية:
ان الػالكت بين يفتي اإلاخىؾِ زايػت وؤؾاؽ أوٌ ملجمل الاجفاكاث الضولُت و اإلابرمت في أَغ مسخلفت ؾىاء في
اَاع ألامم اإلاخدضة أو في اَاع مىظمت الػمل الضولُت أو غيرهما و لظا ؾىف وؿخػغى أهم الاجفاكُاث الىاعصة في هظا
املجاٌ و التي جسًؼ لها الؿُاؾاث الاوعو مغاعبُت و اإلاخػللت بظاهغة الهجغة غير الكغغُت.
فالهجغة مً أحل الػمل وجدؿين ظغوف اإلاػِكت ومؿخىي الضزل أو الهجغة مً أحل الاؾدثماع والتي حؿمى بالهجغة
الاكخهاصًت فهي ظاهغة خضًثت ولظلً فان الخىظُم اللاهىوي لهظا الىىع مً الهجغة ٌػخبر أًًا جىظُما خضًثا.
اإلاطلب ألاول :الاثفاقيات اإلاب مة في اطارمىظمة العمل الذولية:
للض أقاعث صًباحت صؾخىع مىظمت الػمل الضولُت 1الى خماًت مهالح الػماٌ اإلاؿخسضمين في بلضان غير بلضانهم .هما
وأهضث هظه الاجفاكُاث الى خماًت الػماٌ اإلاهاحغًٍ صون جمُيز بُنهم ،وإن واهذ هظه الاجفاكُاث حؿدثنى الػماٌ اإلاهاحغًٍ
غير الكغغُين .2وهىان حملت مً الاجفاكُاث الضولُت الهاصعة غً مىظمت الػمل الضولُت والتي ججػل مً أهضافها خماًت
خلىق الػماٌ اإلاهاحغًٍ منها:
الفزع الاول :الاثفاقية الذولية رقم ( )00لسىة  1040بشأن الجرز للعمل:
وحػخبر مً أهم الاجفاكُاث التي غالجذ مىيىع الهجغة ،بدُث جلتزم ول صولت َغف في الاجفاكُت بالخػاون مؼ مىظمت
الػمل الضولُت مً احل اهفاط هظه الاجفاكُت ( اإلااصة  )01وان حػمل الضوٌ غلى امىين الػماٌ اإلاهاحغًٍ مً مسخلف
الخلىق الًغوعٍت لهم غلى كضم اإلاؿاواة مؼ الىَىُين – اال ما ٌؿدثنى مً طلً -منها الخم في عاجل مىاؾب ،ظغوف الػمل
اإلاىاؾبت ،الغغاًت الصخُت ،جدىٍل ألامىاٌ الى صولهم ،خماًت اؾغهم ،الخػلُم ،الاهسغاٍ في الىلاباث(...اإلاىاص  02الى )11

3

وإن واهذ لم حكغ نغاخت الى اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين لػضم بغوػ الظاهغة لهظان .ولىنها قيلذ مىُللا الجفاكُاث أزغي.
الفزع الثاوي :الاثفاقية الذولية رقم ( )143لسىة  1005بشان العمال اإلاةاهزين:
(أخيام جىمُلُت) والتي صزلذ خيز الخىفُظ في صٌؿمبر  1978ولم جهضق أي مً الضوٌ الػغبُت غليها ،وجغهؼ هظه
الاجفاكُت غلى الهجغة غير الكغغُت والجهىص الىَىُت والضولُت اإلاُلىبت إلالاومت هظا الىىع مً الهجغة(اإلااصة )04 -03
زهىنا الػهاباث اإلاىظمت للهجغة غير الكغغُت(اإلااصة  )05هما جغهؼ أًًا غلى جدلُم اإلاؿاواة في الفغم واإلاػاملت بين
الػماٌ اإلاىاَىين وغيرهم .
الفزع الثالث :الاثفاقية الذولية رقم ( )111لسىة  1052بشان التميرزفي الاستخذام واإلاةىة:
التي صزلذ خيز الخىفُظ في ًىهُى  1960وهي مً الاجفاكُاث الػامت التي جضغى الى جيافئ الفغم واإلاؿاواة في اإلاػاملت
في الاؾخسضام واإلاهىت واللًاء غلى أي جمُيز .هما حػخبر مً الاجفاكُاث ألاؾاؾُت التي جدبؼ وفلا للمخابػت الضولُت إلاىظمت
الػمل الضولُت إلغالن اإلاباصة و الخلىق ألاؾاؾُت في الػمل الظي اكغ غام .1998

 1جؤؾؿذ مىظمت الػمل الضولُت غام  ،1919وهي اخضي الىواالث اإلاخسههت الخابػت آلان لألمم اإلاخدضة.
 2مدمىص غبض الىغٍم مفغج الؼٍىص ،هاًف دمحم خؿين الؼٍىص ،صعاؾت جدلُلُت لظاهغة الهجغة غير الكغغُت (اإلافهىم ،الخهاتو ،الضوافؼ ،اإلاىاحهت
اللاهىهُت الضولُت) ،مجلت أفاق لألبدار الؿُاؾُت واللاهىهُت ،املجلض  ،4الػضص  ،7حىان  ،2021م .147
 3خُث صزلذ خيز الخىفُظ في ماي 1952م وبلغ غضص الضوٌ التي ناصكذ غليها ( )43صولت مً بُنها صولت غغبُت واخض فلِ هي الجؼاتغ
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اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
ّ
و غلى الغغم مً طلً جبلى مكيلت خماًت خلىق الػماٌ بكيل غام و الػماٌ اإلاهاحغًٍ بكيل زام و الػماٌ
ّ
اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين بكيل أزو كاتمت  ،غلى اغخباع ّ
جمثل َبلت ّ
مهمكت و غاحؼة غً الضفاع
أن هظه الفئت ألازيرة
غً خلىكها.1
اإلاطلب الثاوي :اإلاعادذ الذولية لحماية حقاوق هميع العمال اإلاةاهزين و أفزاد أسزدم:
الهضف ألاؾاس ي للمػاهضة الضولُت لخماًت خلىق حمُؼ الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأفغاص أؾغهم 2هى اخترام خلىق
ً
ؤلاوؿان باليؿبت للمهاحغًٍ ،وهي ال جمىذ خلىكا حضًضة ولىنها حؿتهضف يمان اإلاؿاواة في اإلاػاملت بين اإلاهاحغًٍ
والىَىُين ،وغلى غغاع باقي ؤلاجفاكُاث الضولُت ألازغي لخلىق ؤلاوؿان ,فان ؤلاجفاكُت الخانت بدماًت الػماٌ اإلاهاحغًٍ
وأفغاص أؾغهم كض ويػذ مجمىغت مً اإلاػاًير التي ًجب أن جلتزم بها الضوٌ في ويؼ كىاهُنها وحكغَػاتها اإلاخػللت بالػماٌ
اإلاهاحغًٍ وٍجب أن حػمل الضوٌ اإلاىظمت لهظه ؤلاجفاكُت أًًا غلى أن جىفير حمُؼ ؾبل ؤلاههاف اإلامىىت التي حؿمذ
للػماٌ اإلاهاحغًٍ ببؾترصاص خلىكهم اإلاغهىبت.3
الفزع الاول  :مضماون الاثفاقية:
كؿمذ الاجفاكُت الخلىق الػضًضة التي ًخمخؼ بها الػماٌ اإلاهاحغون وأفغاص أؾغهم الى َىاتف زالر:
 خلىق ول الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأفغاص أؾغهم (اللؿم الثالث مً الاجفاكُت اإلاىاص .)35-8 خلىق الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأفغاص أؾغهم الظًً هم ويؼ مكغوع (اللؿم الغابؼ مً الاجفاكُت .اإلاىاص .)56 .36 خلىق َىاتف زانت مً الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأفغاص أؾغهم (اللؿم الخامـ مً الاجفاكُت ،اإلاىاص  )63 .57وهمغماٌ الخضوص والػماٌ اإلاىؾمُىن وعحاٌ البدغ ،والػماٌ اإلاخجىلىن والػماٌ اإلاغجبُىن ببهجاػ مكغوع ما والػماٌ
اإلاغجبُىن بىظاتف مدضصة الىكذ.
وهظه الىهىم أو الخلىق ال جىُبم هما هى مدضص في اإلااصة " "2غلى الػماٌ الظًً ًماعؾىن وظاتف عؾمُت،
واإلاؿدثمغًٍ ،والالحئين ،وغضًمي الجيؿُت ،والُلبت ،وعحاٌ البدغ صون جهغٍذ ،هما جم الخمُيز بين الػماٌ اإلاهاحغًٍ في
ويؼ عؾمي أو كاهىوي وأولئً الظًً هم في ويؼ غير كاهىوي .
ومً حاهب لزغ حاءث اإلااصة " "4بػباعة "أغًاء ألاؾغة" التي حػني "ألاشخام ألاػواج أو الؼوحاث " للػماٌ
ً
ً
اإلاهاحغًٍ أو أولئً الظًً لهم غالكاث جيخج  -وفلا لللاهىن اإلاُبم -لزاعا أو هخاتج حػاصٌ الؼواج مثل ألاَفاٌ ،أو أشخام
 1بً َاهغ أمُىت" ،الخماًت الضولُت لخلىق الػماٌ اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين " ،اقغاٌ اإلالخلى الىَني الغابؼ بػىىان الهجغة غير الكغغُت اقيالُت حضًضة
لللاهىن( غير ميكىع) ،حامػت الػغبي بً هُضي أم البىاقي ،2009 ،م .188
 2ناصكذ الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة بلغاعها عكم  158 /45في  1990 /12 /18غلى اإلاػاهضة الضولُت لخماًت خلىق حمُؼ الػماٌ وأفغاص أؾغهم؛ وفي
 2003 /07 /1صزلذ اإلاػاهضة خيز الخىفُظ بػض ما ناصكذ غليها ازىان وغكغون صولت ،وفي الىكذ الخالي ال جىحض أي صولت هجغة غغبُت ناصكذ غلى
اإلاػاهضة عغم أن أغلب الػماٌ اإلاهاحغًٍ ٌػِكىن في أوعوبا وأمغٍيا الكمالُت ،وحػخبر اإلاغغب الضولت اإلاغاعبُت الىخُضة التي ناصكذ غلى هظه اإلاػاهضة
ؾىت  1993غلى غىـ صوٌ الجؼاتغ ،جىوـ ،لُبُا ومىعٍخاهُا التي لم جهضق لخض الؿاغت .أهظغ :الُاػٍض غلي ,للُاث الامم اإلاخدضة لخماًت خلىق الاوؿان,
عؾالت ماحؿخير في اللاهىن الضولي و الػالكاث الضولُت ,حامػت غىابت ,2007 ,م .140
Les droits des travailleurs migrants, fiche d'information No24, nations unies, Genève, août 1996, p3.
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اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
ً
ً
أغًاء لألؾغة وفلا للدكغَؼ اإلاُبم والاجفاكُاث الثىاتُت أو مخػضصة
لزغًٍ هم غلى واهل الػامل والظًً ٌُػترف بهم
ألاَغاف اإلاُبلت بين الضوٌ اإلاػىُت.
أما فُما ًسو الهجغة غير اللاهىهُت فاالجفاكُت لم حػالج بىيىح أو بهىعة وافُت خالت الػماٌ اإلاهاحغًٍ الظًً هم
في ويؼ غير كاهىوي خُث اهخفذ بالخمُيز بين الػامل الظي هى في ويؼ كاهىوي غً آلازغ الظي هى في ويؼ غير كاهىوي في
مؿؤلت خماًت خلىكهم ألاؾاؾُت ،لىنها في اإلالابل مىدذ للػماٌ اإلاهاحغًٍ والظًً هم في ويؼ غير كاهىوي خم أصوى مً
هظه الخلىق ،هظهغ منها:1
 جئهض غلى أن ًخمخؼ الػماٌ اإلاهاحغون ختى غير الكغغُىن بمػاملت ال جلل مغاغاة غً اإلاػاملت التي جىُبم غلىعغاًا الضولت مً خُث ألاحغ وقغوٍ الػمل والاؾخسضام آلازغ (اإلااصة .)25
 جئهض الفلغة ( )3مً اإلااصة ( )25الى أن يمان خلىق الػماٌ اإلاهاحغًٍ ًجب أن جهان ختى وان زالف الػاملاإلاهاحغ قغوٍ ؤلاكامت أو الاؾخسضام ( اكامت غير قغغُت).
 الخم في الًمان والخؤمين الاحخماعي (اإلااصة  )27خُث ههذ غلى جمخؼ الػماٌ اإلاهاحغون وأفغاص أؾغهم بىفـاإلاػاملت لغغاًا الضول ت في هظا الكؤنً ( ،خُلب بالخالي اصزاٌ الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأؾغهم في الاؾخفاصة مً مؼاًا اإلاػاف
الخلاغضي – الخلىق الخؤمُيُت ألازغي بما فيهم الػماٌ اإلاهاحغون بكيل غير كاهىوي).
 الخم في الخػلُم :خُث جىو اإلااصة ( )30خم أَفاٌ الػامل اإلاهاحغ في الخهىٌ غلى الخػلُم بغٌ الىظغ غًمضي مكغوغُت اكامخه هى أو أي مً والضًه في صولت الػمل وجىو الاجفاكُت غلى أن جلىم الضولت ببصماج أوالص الػماٌ
اإلاهاحغًٍ في الىظام اإلاضعس ي املخلي وزانت حػلُمهم اللغت املخلُت اإلااصة ( ،)45هما حؿعى الضولت في جِؿير حػلُم اللغت
والثلافت ألانلُخين ألوالص الػماٌ اإلاهاحغًٍ ،وحىاػ ان جىفغ الضولت بغامج حػلُمُت زانت باللغت ألانلُت ألوالص الػماٌ
اإلاهاحغًٍ.
الفزع الثاوي :آليات حماية العمال اإلاةاهزين و أفزاد أسزدم:
مً احل الخجؿُض الفػلي لهظه الاجفاكُت فلض جم اوكاء للُاث للمغاكبت وؤلالؼام مً أحل الؿهغ ،أو الخغم غلى
خماًت الػامل اإلاهاحغ ،وأفغاص أؾغجه ،وبالخالي فلض اوكؤث "لجىت خماًت خلىق ول الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأفغاص غاتالتهم "
والتي جخيىن مً  14زبيرا صولُا ًخمخػىن بالخبرة واإلاػغفت في هظا املجاٌ وبالهفاث الخللُت الغفُػت 2إلاضة أعبؼ ؾىىاث
كابلت للخجضًض مغة واخضة وٍخم ازخُاع هئالء الخبراء مً َغف الضوٌ ألاَغاف في الاجفاكُت باكتراع ؾغي مً يمً كاتمت
مغشخين لهظا الغغى وٍغاعى في هظا الازخُاع الخىػَؼ الجغغافي الػاصٌ فُما ًخػلم بالضوٌ اإلاهضعة للهجغة والضوٌ
اإلاؿخلبلت لها ,وهظا جمثُل أهم ألاهظمت اللاهىهُت ,وٍماعؽ هئالء الخبراء وظاتفهم بهفتهم الشخهُت ولِـ هممثلين غً
صولهم.3

 1الخمُمي دمحم عيا " ،الهجغة غير اللاهىهُت مً زالٌ الدكغَػاث الىَىُت واإلاىازُم الضولُت" .أقغاٌ اإلالخلى الىَني الغابؼ بػىىان الهجغة غير الكغغُت
اقيالُت حضًضة لللاهىن( غير ميكىع) ،حامػت الػغبي بً هُضي أم البىاقي ،2009 ،م.175
 2بمىحب أخيام اإلااصة  72الفلغة – 1ب مً الاجفاكُت الخانت بدماًت الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأفغاص أؾغهم.
 3أهظغ اإلااصة  72الفلغة  2ا -ب مً الاجفاكُت الخانت بدماًت الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأفغاص أؾغهم.
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وٍىمً صوع هظه اللجىت في فدو الخلاعٍغ الىَىُت 1التي جىحهها الضوٌ ألاغًاء واإلاخػللت بخُبُم اإلاػاهضة ومضي
التزام الضولت بؤخيامها وبىىصها وهُفُت جُبُلها في اعى الىاكؼ وما هي الهػىباث التي جىاحهها في ؾبُل طلً ،وهظه
الخلاعٍغ حػُي الفغنت للجهاث الضولُت الازغي ؾىاء صوال أو غيرها مً الىُاهاث مً جدبؼ خاٌ اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين
غلى اكلُم الضولت ناخبت الخلغٍغ وبالخالي الخؤهض مً مضي اغمالها لجملت الخلىق الىاعصة في هو الاجفاكُت .وغلب طلً
جلىم اللجىت ببؾضاء اإلاالخظاث والخػلُلاث الى الضولت اإلاػىُت ،التي ًجب ان جلضم بكؤنها احاباث في الاحخماغاث اإلالبلت
ً
ً
للجىت ،للخؤهض مً زًىع الضولت لخىحيهاث اللجىت .وبػض طلً جلضم جلغٍغا ؾىىٍا الى الجمػُت الػامت باألمم اإلاخدضة 2.وفي
مثل هظه الخاالث ًمىً جدبؼ ويؼ اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين في الضوٌ اإلاهاصكت غلى الاجفاكُت ،بدُث جلتزم الضولت الُغف
بخىفير وجُبُم مًامين الخلىق لفاتضة اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين ،وإن جسلفذ غً طلً فُػخبر طلً بمثابت ازالٌ بالتزام
صولي جدبػه مؿئولُت صولُت.
و بػض جفدو وجدلُل بىىص الاجفاكُت وبػض اللغاءة اللاهىهُت والاحخماغُت لها ًخطح لىا أن الهضف ألاوٌ لهظه
الاجفاكُت هى مداعبت الاؾخغالٌ وزغوكاث خلىق ؤلاوؿان لجمُؼ اإلاهاحغًٍ وأؾغهم وخماًتهم ؾىاء واهىا في ويؼ كاهىوي
أو غير كاهىوي فُما ًسو خماًت خلىق ؤلاوؿان.
الفزع الثالث :بزثاوكاول مكافحة تهزيب اإلاةاهزين عن طزيق الب والبحزوالراو:
هىان حهىص غضًضة لبىاء حػاون صولي قامل في مؿؤلت مداعبت تهغٍب اإلاهاحغًٍ والتي حؿعى صوٌ خىى اإلاخىؾِ الى
الػمل غلى أؾاؾها ،و مً بُنها الاجفاكُت الضولُت إلايافدت الجغٍمت اإلاىظمت غبر الىَىُت و التي حػغف باجفاكُت
"بالغمى " Palermeوؿبت الى اإلاضًىت ؤلاًُالُت التي ابغمذ فيها .وكض ويػذ لدشجُؼ وجيؿُم الخػاون ملخاعبت الجغٍمت
اإلاىظمت بؤهثر فػالُت و للىكاًت منها ،و جدلُلا لهظا الهضف ألخم بها زالزت بغجىوىالث ًخػلم ألاوٌ بمىــؼ تهغٍب ألاؾلخت ،و
الثاوي بمىؼ الاججاع باألشخام زانت اليؿاء و ألاَفاٌ و الثالث مخػلم بميافدت تهغٍب اإلاهاحغًٍ غً َغٍم البر والبدغ
والجى .3
ويهضف البروجيىٌ،4الى حػؼٍؼ الخػاون الضولي في مجاٌ الهجغة الضولُت والخىمُت مً أحل مػالجت ألاؾباب الجظعٍت
للهجغة وبسانت ما ًخهل منها بالفلغ .هما يهضف البرجىوىٌ الى جدلُم أكص ى خض مً فىاتض الهجغة الضولُت .وٍغهؼ

 1بمىحب اخىخم اإلااصة  73مً الاجفاكُت الخانت بدماًت الػماٌ اإلاهاحغًٍ وأفغاص أؾغهم.
ق
 2دمحم زلُل اإلاىس ى  ،الىظُفت اللًاتُت للمىظماث الضولُت ,الهُئاث اإلاػىُت بدؿىٍت هؼاغاث خلى ؤلاوؿان ,البِئت ,والخجاعة الضولُت ,الُبػت ألاولى ,صاع
واتل للُباغت والخىػَؼ ,ألاعصن.2003 ,م .139
 3وكض جم الخىكُؼ والخهضًم غلى بغوجىوىٌ ميافدت تهغٍب اإلاهاحغًٍ بمىحب كغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عكم  25في الضوعة الخامؿت والخمؿين
بخاعٍش  10حكغًٍ الثاوي  /هىفمبر 2000
 4غير أن هظا البرجىوىٌ لم ًبضأ ؾغٍاهه بػض و الى غاًت  2003جاعٍش صزىٌ الاجفاكُت خيز الىفاط لم جىصع لضي ألاماهت الػامت ؾىي زالزت وزاتم جهضًم
كضمذ مً اؾباهُا في  1ماعؽ  2002و مً فغوؿا في  29أهخىبغ  2002زم مً الجؼاتغ التي ناصكذ غلى هظا البرجىوىٌ في  09هىفمبر  2003أًً حكترٍ
حمُؼ البرجىوىالث هفـ الىهاب اللاهىوي مً الخهضًلاث وهى  40جهضًلا لضزىٌ البروجيىٌ خيز الىفاط .
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اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
البروجيىٌ غلى يغوعة مػاملت اإلاهاحغًٍ مػاملت اوؿاهُت وخماًت خلىكهم ؤلاوؿاهُت خماًت جامت ،1ومداعبت أوكُت
الجماغاث ؤلاحغامُت اإلاىظمت في مجاٌ تهغٍب اإلاهاحغًٍ وؾاتغ ألاوكُت ؤلاحغامُت طاث الهلت اإلاىضخت في البروجىوىٌ.2
أوال :محتاوى بزثاوكاول مكافحة تهزيب اإلاةاهزين عن طزيق الب والبحز والراو:
أهم ما حاء في ألاخيام الػامت التي اقخملذ  6مىاص:
 مؿئولُت اإلاهاحغًٍ الجىاتُت التي حػغيذ لها اإلااصة " "5مً البرجىوىٌ" :ال ًهبذ اإلاهاحغون غغيت للمالخلتً
الجىاتُت بملخط ى هظا البرجىوىٌ ،مً حغاء وىنهم هضفا للؿلىن اإلابين في اإلااصة " "6مً هظا البرجىوىٌ".
 الخجغٍم في اإلااصة " -: "6حػخمض ول صولت َغف ما كض ًلؼم مً جضابير حكغَػُت وجضابير أزغي لخجغٍم ألافػاًٌ
الخالُت في خاٌ اعجيابها غمضا ومً أحل الخهىٌ بهىعة مباقغة أو غير مباقغة غلى مىفػت مالُت أو مىفػت ماصًت أزغي:
 -1تهغٍب اإلاهاحغًٍ.
 -2اللُام بغغى حؿهُل اإلاهاحغًٍ بما ًلي:
 اغضاص وزُلت ؾفغ أو هىٍت مؼوعة. جضبير الخهىٌ غلى وزُلت مً هظا اللبُل أو جىفيرها أو خُاػتها.ً
ً
ً
 -3جمىين شخو ،لِـ مىاَىا أو ملُما صاتما في الضولت اإلاػىُت ،مً البلاء فيها صون الخلُض بالكغوٍ الالػمت للبلاء
اإلاكغوع في جلً الضولت ،وطلً باؾخسضام الىؾاتل اإلاظوىعة في الفلغة الفغغُت (ب) مً هظه الفلغة أو أي وؾُلت أزغي غير
مكغوغت.
وبجاهب ألاخيام الػامت وألاخيام الخخامُت فلض جًمً البرجىوىٌ مىاص غضًضة أهمها:
 تهغٍب اإلاهاحغًٍ غً َغٍم البدغ ( اإلااصة  7مً البرجىوىٌ). جضابير ميافدت تهغٍب اإلاهاحغًٍ غً َغٍم البدغ ( اإلااصة .)8 قغوٍ وكاتُت (ماصة.)9 الخضابير الخضوصًت ( ماصة .)11 أمً ومغاكبت الىزاتم ( ماصة .)12 قغغُت الىزاتم ونالخُتها ( ماصة .)13 الخضعٍب والخػاون الخلني ( ماصة .)14 جضابير اإلاىؼ ( ماصة .)15 -جضابير الخماًت واإلاؿاغضة ( ماصة .)16

 1ؾالم ابغاهُم بً أخمض الىلبي ،حغاتم الاججاع بالبكغ وللُاث ميافدتها غلى الهػُضًً الضولي والاكلُمي ،صاع اإلاخدضة للُباغت ،2012 ،م .100
 2زىٍل بلخير ،مضي فػالُت الاجفاكُاث الضولُت الػاإلاُت والاكلُمُت في مىاحهت الهجغة غير الىظامُت ،مجلت أبدار ،املجلض  ،4الػضص  ،2صٌؿمبر  ،2019م
.163
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أما اإلااصة  18مً البرجىوىٌ فلض عهؼث غلى اغاصة اإلاهاحغًٍ اإلاهغبين ،وَكمل هظا ؤلاحغاء ألاشخام الظًً ًيىهىن
هضفا للؿلىن اإلابين في اإلااصة " "6الؿابم طهغها وٍجىػ للضوٌ ألاَغاف أن جخػاون مؼ اإلاىظماث الضولُت املخخهت في جىفُظ
اغاصة اإلاهاحغًٍ اإلاهغبين.
ثاهيا :إعمال بزثاوكاول مكافحة تهزيب اإلاةاهزين عن طزيق الب والبحز والراو:
أوٌ ما خغم غلُه هظا البروجيىٌ هى اغخباع حغٍمت تهغٍب الاشخام حغٍمت صولُت جدخاج الى حػاون صولي وزُم بين
الػضًض مً الاَغاف ،وبالخهىم هي صولت اإلايكؤ ،صولت الػبىع وصولت اإلالهض مً أحل ويؼ للُاث جيىن هفُلت إلاىاحهت
الظاهغة .1وهظغا ملخخلف آلالُاث التي ويػها البروجىوىٌ ملخاعبت تهغٍب اإلاهاحغًٍ و التي كض جيىن حض فػالت ،فبن اللمت
ألاوعو -افغٍلُت خىٌ الهجغة غير اللاهىهُت التي اوػلضث بالغباٍ صغذ الضوٌ اإلاكاعهت الى يغوعة الخهضًم غلُه زانت
البلضان التي حػاوي مً الظاهغة -الهجغة الؿغٍت -و طلً مً أحل الىنىٌ الى جيؿُم صولي قامل و الػمل وفلا إلالغعاث
هظه الىزُلت في مداعبت تهغٍب اإلاهاحغًٍ ،وفي هظه اإلاؿؤلت صغا اإلاضًغ الػام الخىفُظي لبرهامج ألامم اإلاخدضة إلاغاكبت
املخضعاث ومىؼ الجغٍمت "أهُىهُى وىؾخا" حمُؼ اإلاكاعهين لهُاغت وجبني زُت غمل جًم اؾتراجُجُت أوعوبُت افغٍلُت
مكترهت إلايافدت الهجغة غير اللاهىهُت ،بالىظغ الى أن  200ألف افغٍلي ًداولىن غبىع الخضوص ؾىىٍا الى أوعوبا غبر حؼع
الىىاعي ؤلاؾباهُت ،وحؼع مالُت في البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ،وملاَػتي ؾبخت وملُلت في قماٌ افغٍلُا ،وهظا ؾىاخل
غىابت مؿخغاهم وهغان في الجؼاتغ ,و هظا باقي ؾىاخل جىوـ و لُبُا ,و هظا بدىظُم مً أغًاء في غهاباث احغامُت
ومافُا صولُت مخسههت باإلججاع بالبكغ ،جلىم بتهغٍب اإلاهاحغًٍ اإلاغاعبت و ألافاعكت وختى ألاؾُىٍين في مجاػفت زُيرة،
مؿخغلت خالت الفلغ اإلاضكؼ والُؤؽ الظي ٌػِل فُه هئالء اإلاهاحغًٍ.

اإلابحث الثاوي :الجرز ير الشزعية في الاثفاقيات ؤلاقليمية:
هما هى مػلىم جدخل مىُلت البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ اهمُت بالغت في مجاٌ الػالكاث الضولُت ،وبالغغم مً
الازخالفاث الىثيرة بين الًفت الجىىبُت والكمالُت للمخىؾِ (هظهغ الضًً ،اللغت ،الػاصاث والخلالُض ،اإلاؿخىي
الاكخهاصي ،اإلاىعور الاؾخػماعي) ،الا أن الُغفين غلى ًلين بًغوعة اؾدبػاص هظه الفىاعق وججاوػها و الضزىٌ في
قغاهت زىاتُت حىىبُت قمالُت بغُت جُىٍغ الػالكاث بين الًفخين ،ومجابهت الخدضًاث اإلاكترهت الػضًضة مً بُنها الهجغة
غير الكغغُت .ووان طلً غبر غضة للُاث أهمها اجفاكُاث حماغُت همؿاع بغقلىهت ومؿاع  ،5+5واجفاكُاث الكغاهت
الثىاتُت ،وهى ما ؾىبرػه في الىلاٍ الخالُت.
اإلاطلب ألاول :اثفاقية بزشلاوهة:
مً اإلاػلىم اهه مً أهم الاجفاكُاث اإلابرمت في خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ ما ًُلم غليها باجفاكُت بغقلىهت ,2فهي
ا جفاكُت مبرمت في اَاع اكلُمي بدذ و بين َغفين أو يفخين هما الًفت الكمالُت ألاوعبُت و الًفت الجىىبُت ؤلافغٍلُت
ألاؾُىٍت  ,و جىاولذ هظه الاجفاكُت الػضًض مً املجاالث ألامىُت ,الؿُاؾُت ,الاكخهاصًت ...و كض جىاولذ هظلً ظاهغة
الهجغة غير الكغغُت التي لم جىً كض اهدكغث لهظان بمثل خضة الُىم ,و لظا ؾىف وؿخػغى لهظه الاجفاكُت بىىع مً
 1فاًؼة بغوان ،للُاث الخهضي للهجغة غير الكغغُت ،مظهغة ماحؿخير ،ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت باجىت ، 2012-2011 ،م .98
 2اهُللذ اجفاكُت بغقلىهت في البضاًت بين  27صولت( 15صولت اوعبُت و 12صولت حىىبُت) جبيذ اغالن بغقلىهت في  28-27هىفمبر 1995
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الخفهُل و التي أنبذ ًُلم غليها فُما بػض بمؿاع بغقلىهت ،زم لخدىٌ الى حؿمُت حضًضة وهي الاجداص مً أحل
اإلاخىؾِ .وكض جمدىع اإلاؿاع خىٌ زالزت مداوع أؾاؾُت:
الفزع الاول :محاوراثفاقية بزشلاوهة:
-1الشز اكة السياسية وألامىية :جغجىؼ هظه الكغاهت غلى زلم مؿاخت مكترهت مً الؿلم والاؾخلغاع وجىمُت
الضًملغاَُت وصولت اللاهىن واخترام الخغٍاث ألاؾاؾُت ،بىاء غلى قغغت ألامم اإلاخدضة وؤلاغالن الػالمي لخلىق ؤلاوؿان،
وتهضف الى جىمُت صولت اللاهىن والضًملغاَُت في الاهظمت الؿُاؾُت ملخخلف الضوٌ ،واخترام خلىق الاوؿان وخغٍاجه
الاؾاؾُت ،واخترام الخىىع والخػضصًت في املجخمػاث ،اخترام خلىق الكػىب واإلاؿاواة بُنها وخلها في جلغٍغ اإلاهير ،غضم
الخضزل اإلاباقغ وغير اإلاباقغ في الكئون الضازلُت للضوٌ الكغواء ،خل الخالفاث بالُغق الؿلمُت ،جىَُض الخػاون مً
أحل الىكاًت يض الاعهاب ويض الجغاتم اإلاىظمت بما ًىفل مهالح مسخلف الضوٌ والخض منها ،مً زالٌ اؾتراجُجُت
مكترهت حشجؼ الامً الاكلُمي ،وحشجؼ الظغوف التي مً قؤنها جىمُت غالكاث خؿً الجىاع وهظا اجساط احغاءاث لبىاء
الثلت وألامً بين الاَغاف بهضف زلم مىُلت ؾالم واؾخلغاع في البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ

1

-2الشزاكة الاقتصادية واإلاالية :خضص اغالن بغقلىهت غضة اهضاف اكخهاصًت ومالُت اهمها :زلم وجىؾُؼ الفغم
الاكخهاصًت والىظاتف زانت في اَاع مىُلت الخباصٌ الخغ وجلضًم كغوى مىحهت لالؾدثماع في صوٌ الًفت الغغبُت غبر
البىىن الاوعوبُت
والػمل غلى زلم مىُلت جدلم جُلػاث أبىائها بخىفير الاػصهاع لهم غبر اكامت ؾىق خغة بين الاجداص ألاوعوبي
والكغواء اإلاخىؾُُين مً حهت ،والكغواء اإلاخىؾُُين بػًهم مؼ بػٌ مً حهت أزغي (ختى ؾىت  .)2010جمىذ هظه
الضوٌ صغما مالُا مً الاجداص لضفؼ غملُت الخدىٌ الاكخهاصي فيها وإلاػالجت هخاتج ؤلانالخاث الاحخماغُت والاكخهاصًت.
طلً غبر بغهامج " مُضا" للهباث وكغوى البىً ألاوعوبي لالؾدثماع ،بدُث أن ػٍاصة همىها ًمىنها مً الاكتراب مً صوٌ
الاجداص ألاوعوبي،
-3الشزاكة الاهتماعية ،الثقافية وؤلاوساهية :قملذ غضة بغامج هظهغ منها الخػاون غلى الاعجلاء بالخػلُم والػمل
غلى جامين الخػلُم الاؾاس ي في صوٌ الًفت الغغبُت وهظا الاؾغاع في وجيرة الخىمُت الاحخماغُت  ،وجدؿين اإلاؿخىي اإلاػِش ي
للؿيان بغفؼ فغم الدكغُل وجللُو الفىاعق الاحخماغُت وجم اغضاص بغامج مؿاغضة للخػلُم والخضعٍب اإلانهي وجىمُت
اإلاىاعص البكغٍت وحشجُؼ الخىاع بين الثلافاث والخػاون بين املجخمػاث اإلاضهُت .خُث جًمً هظا املخىع جؤمين الغغاًت
الصخُت للجالُاث واإلاهاحغًٍ والالحئين وحؿهُل غىصتهم الى اوَانهم الانلُت بػض جضعٍبهم وجمىُنهم مً الخبراث .أًًا
الػمل غلى جىظُم الهجغة الؿغٍت باجفاكُاث زانت جخًمً خلىق احخماغُت واوؿاهُت.2
وبالغغم مً أن مىيىع الهجغة غير الكغغُت كض أصعج في قم الكغاهت الاحخماغُت ،الثلافُت والاوؿاهُت الا ان هظغة
الُغف الاوعوبي في مػالجخه اغخمضث غلى خلىٌ امىُت عصغُت باألؾاؽ وطلً مً زالٌ الخػبير الخالي " لخدؿين الخػاون
بين الكغَت واللًاء ،الجماعن ،الؿلُاث الاصاعٍت وغيرها مً احل ميافدت الهجغة غير الكغغُت" هظا ما ًسخهغ
 1زخى فاًؼة ،البػض الامني للهجغة غير الكغغُت في اَاع الػالكاث الاوعومغاعبُت  ،2010-1995مظهغة ماحؿخير ،حامػت الجؼاتغ ،2011 ،م .95
 2زخى فاًؼة ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .110
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اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
الخهىع الاوعوبي للًُت الهجغة غير الكغغُت بخػؼٍؼ الجىاهب الامىُت الغكابُت الػلابُت والخػاون البىلِس ي اللًاثي غلى
خؿاب الجىاهب الخىمىٍت الاكخهاصًت .1هما ًضزل مىيىع الهجغة غير الكغغُت في الكغاهت الؿُاؾُت والامىُت ألنها
حؿخضعي الخيؿُم في املجاٌ الؿُاس ي وجىخُض اإلاىاكف ازىاء اجساط الاحغاءاث اإلاىاؾبت إلاىاحهتها غلى غغاع ابغام الاجفاكُاث
املخخلفت – مىيىع هظه الضعاؾت ، -وجضزل هظلً في الجاهب الامني فؤوعوبا جغي في الظاهغة تهضًضا هبير ا ألمنها العجباَها
بظىاهغ زُيرة ازغي مثل الاعهاب ،الجغٍمت اإلاىظمت ،الاحغام.2
الفزع الثاوي :و اقع ثطبيق اثفاقية بزشلاوهة:
جغهؼث أهم اإلاىافؼ باليؿبت لضوٌ الاجداص ألاوعوبي في اجاخت فغم حضًضة أمامها لتروٍج ؾلػها وزضماتها ،والىنىٌ
بؿهىلت أهبر للمىاعص الُبُػُت وغيرها مً اإلاىاعص ،ججىب اإلاكاول الاحخماغُت والؿُاؾُت اإلاخؤجُت مً الهجغة غير الكغغُت
مً صوٌ الجىىب الى صوٌ الاجداص .أما مغصوص اجفاكُاث الكغاهت باليؿبت لضوٌ حىىبي اإلاخىؾِ فياهذ أؾاؾا حشجُؼ
جضفم عإوؽ ألامىاٌ مً الاجداص ألاوعوبي ألغغاى الخىمُت ،ػٍاصة فغم الىنىٌ الى ألاؾىاق ألاوعوبُت ،هلل الخىىىلىحُا
والخبراث ،الخهىٌ غلى الضغم اإلاالي والخلني الًغوعي لخدضًث اكخهاصاتها.
وخين اوػلضث اللمت ألاوعوبُت اإلاخىؾُُت بخاعٍش  27هىفمبر  ،2005في بغقلىهت بػض غكغ ؾىىاث غلى اهُالكت
الاجفاكُت ،جهضعث مىيىغاث الهجغة وؤلاعهاب بكيل الفذ حضوٌ أغمالها ،وواهذ اإلافاوياث نػبت .للض يمذ هظه
اللمت الى حاهب ألاغًاء اٌ 25في الاجداص ألاوعوبي ،الؿلُت الفلؿُُيُت وحؿؼ صوٌ قغٍىت لالجداص في خىى اإلاخىؾِ :
اإلاغغب والجؼاتغ وجىوـ ومهغ والىُان الههُىوي وألاعصن ولبىان وؾىعٍا وجغهُا .طلً باإليافت الى زمـ صوٌ مغاكبت أو
مضغىة للكغاهت وهي بلغاعٍا وهغواجُا وعوماهُا ولُبُا ومىعٍخاهُا.
عهؼ ممثلى اٌ 40صولت اإلاضغىة الى اللمت غلى مىيىغين عتِؿُين :ؤلاعهاب الضولي ومىحت الهجغة اللاصمت مً
الجىىب .أما صوٌ الاجداص الاوعوبي فخيخظغ كغاعاث ملمىؾت تهضف للؿُُغة غلى الهجغة غير الكغغُت مً حىىب الصخغاء
وجلضًم مؿاغضاث مالُت الى الضوٌ التي جىُلم منها الهجغة غير الكغغُت أو جمغ بها .ووىن الهجغة غير الكغغُت مهضع
كلم ًئعق الجمُؼ ،هىان مً اكترح غلض مئجمغ وػاعي أوعو-افغٍلي ،جلخئم فُه الضوٌ اإلاػىُت ،أي الضوٌ اإلاهضعة للهجغة،
وصوٌ الػبىع ،وصوٌ اللضوم لبلىعة ملاعبت مكترهت وإًجاص خلىٌ مالتمت لهظه الظاهغة.
وبِىما ًداوٌ الكماٌ الخض مً الهجغة غير الكغغُت ،حكيى بلضان الجىىب مً الػىهغٍت التي جُاٌ أبىاءها
وحػلُضاث الخهىٌ غلى الخؤقيرة ،وهجغة الاصمغت ،الى الضوٌ ألاوعوبُت .وكض أنغث الجؼاتغ غلى اإلاؿئولُت الجماغُت
فُما ًسو الاؾخلغاع الاكلُمي وعفٌ فىغة ججؼتت الامً ،وفي الكم الاكخهاصي عأث الجؼاتغ أهه مً الًغوعي غضم
اغخباع اوكاء مىُلت مخىؾُُت للخباصٌ الخغ غاًت في خض طاتها بل وؾُلت مً الىؾاتل الهاصفت الى جللُو الفىاعق
الخىمىٍت بين يفتي اإلاخىؾِ .وفي الكم الاحخماعي َالبذ الجؼاتغ بىيؼ ؾُاؾاث خلُلُت للخلاعب بين الكػىب
والخًاعاث.3
 1ناٌل غبض اإلاالً ،الخػاون الاوعومغاعبي في مىاحهت الهجغة غير الكغغُت ،مظهغة ماحؿخير ،ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت غىابت،
 ،2008/2007م .73
 2اإلاغحؼ هفؿه ،م .48
 3بيرص عجِبت ،خىاع الاوعومخىؾُي مً بغقلىهت الى مىخضي  ،5+5مظهغة ماحؿخير ،حامػت الجؼاتغ ،2009 ،م .161
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في النهاًتٌ ،ػىـ اإلاكغوع الاوعومخىؾُي غضم جيافئ هبير في غالكاث اللىة بين الاجداص ألاوعوبي مً حهت والضوٌ
الػغبُت اإلاخىؾُُت مً حهت أزغي .فاالجداص ألاوعبي ًفاوى هىخلت كىٍت غؿىغٍا وؾُاؾُا واكخهاصًا ،بِىما جفاوى
الضوٌ الػغبُت بهىعة مخفغكت .مما ٌػني اللًاء غلى امياهُت كُام وخضة اكخهاصًت غغبُت جضعٍجُت.
اإلاطلب الثاوي :اثفاقيات الشزاكة دول اإلاغزب العزبي الاثحاد الاوروبي:
ايافت الى مؿاع بغقلىهت الظي ًًم ول هخلت الاجداص الاوعوبي وول صوٌ الًفت الجىىبُت للبدغ اإلاخىؾِ وختى
صوٌ أزغي زاعج اإلاخىؾِ واألعصن مثال فهى الخىاع الاهثر احؿاغا في اإلاىُلت ،فبن هظا الىىع مً الخىاع اكل احؿاغا مً
خىاع بغقلىهت فهى ًظم الاجداص الاوعوبي مً حهت وإخضي الضوٌ اإلاغاعبُت مً حهت أزغي ،أي هخلت أو اجداص في مىاحهت
صولت بمفغصها.
الفزع الاول :مفةاوم اثفاقيات الشزاكة دول اإلاغزب العزبي الاثحاد الاوروبي:
ابغم الاجداص ألاوعبي في اَاع ؾُاؾت الكغاهت مؼ الضوٌ املخُُت به الػضًض مً اجفاكُاث الكغاهت مؼ صوٌ اإلاغغب
الػغبي وهظا ججؿُضا الجفاكُت بغقلىهت وجىملت لها ,فبن وان الاجداص ألاوعبي ًخفاوى بهفت حماغُت و في اَاع جىخل
حماعي و هى الاجداص فبهه باإلالابل صوٌ اإلاغغب الػغبي جخفاوى بهفت فغصًت ول صولت غلى خضا ,و كض واهذ البضاًت مؼ
اجفاق الكغاهت بين ول مً ثاووس و الاثحاد ألاوربي 1و هظا اإلاغزب و الاثحاد ألاوربي , 2وفُما بػض الرزائز والاثحاد
الاوروبي  .3هظا الاجفاق الظي قمل مجاالث مسخلفت بما فيها كًُت الهجغة غير الكغغُت فلض صغذ صوٌ الاجداص ألاوعبي
إلاىاحهت هظه الظاهغة غبر بىىص اجفاق الكغاهت الظي و ان َغذ غلُه الهبغت الاكخهاصًت الخجاعٍت الا أهه جىاوٌ هظلً
كًُت الهجغة غير الكغغُت و اًجاص ؾبل هفُلت لللًاء غليها.
أما بسهىم اجفاق الكغاهت مؼ لُبُا فان الُغفين بهضص اإلافاوياث  ,و الظي لً ًيىن بػُضا في فدىاه غً الاجفاق
اإلابرم مؼ باقي صوٌ اإلاغغب الػغبي ,خُث وكؼ الاجداص الاوعوبي ولُبُا 4اجفاكا للخػاون وحػمُم الخىاع الؿُاس ي بين الجاهبين
والػمل مً احل النهىى بمباصعاث الكغاهت بُنهما وهظا في زخام الجىلت الؿابػت مً مفاوياث الجاهبين الهاصفت الى
الخىنل الى اجفاق قغاهت بُنهما .5وٍبضو ان الاخضار التي غغفتها لُبُا في اَاع ما ٌؿمى بالغبُؼ الػغبي وإؾلاٍ هظام
الػلُض مػمغ اللظافي وما حػِكه لُبُا الُىم مً قؤهه حػُُل اجفاق الكغاهت مؼ لُبُا لؿىىاث غضًضة.
وبالغغم مً أن الاجفاكُاث الثالر غلب غليها الُابؼ الاكخهاصي مً زالٌ الُلب مً الضوٌ اإلاغاعبُت اللُام
ببنالخاث اكخهاصًت والػمل غلى اوكاء مىُلت جباصٌ خغ في غًىن  12ؾىت مً صزىٌ الاجفاق خيز الىفاط ،الا انها لم
تهمل مىيىع الهجغة غير الكغغُت ،هظه اللًُت جم جىاولها جلغٍبا بىفـ الُغٍلت التي غىلجذ بها في اجفاكُت بغقلىهت
خُث جم الخُغق لها في الجؼء اإلاخػلم بالخػاون الاحخماعي الثلافي– .ؾىبرػه بالخفهُل في الفلغة اإلاىالُت-

 1جم الخىكُؼ غلى اجفاق الكغهت بين جىوـ والاجداص الاوعوبي بخاعٍش 1995/07/17وصزل خيز الىفاط في .1998/03/01
 2جم الخىكُؼ غلى اجفاق الكغهت بين اإلاغغب والاجداص الاوعوبي وصزل خيز الىفاط في .2000/03/01
 3جم الخىكُؼ غلى اجفاق الكغهت بين الجؼاتغ والاجداص الاوعوبي بخاعٍش 2002/04/22وصزل خيز الىفاط في ؾبخمبر .2005
 4جم الخىكُؼ غلُه في َغابلـ بخاعٍش  10ماي .2010
http//www.dw.com vue le 04/04/2020 a 17.30
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الفزع الثاوي :اثفاق الشزاكة الرزائزوالاثحاد الاوروبي:
زايذ الجؼاتغ والاجداص ألاوعوبي مىظ ماعؽ  1997غضة حىالث مً اإلافاوياث بسهىم الكغاهت وحغث أوٌ
حىلت ًىمي  4و 5ماعؽ  1997ببروهؿل في ظل جباًً هبير في مىاكف وجهىعاث الُغفين بسهىم الخُىٍ الػغًٍت
للجىاهب الؿُاؾُت وألامىُت والاكخهاصًت واإلاالُت ،باإليافت الى اإلاؿاتل اإلاخػللت بالجىاهب الاحخماغُت والثلافُت
وؤلاوؿاهُت التي ًفغيها حجم الجالُت الجؼاتغٍت الىبير اإلاىحىص في أوعوبا ،واإلاهالح الىثيرة واإلاخىىغت اإلاخباصلت بين
الُغفين بالخهىم منها الُاكىٍت ،والخجاعٍت ،جىحذ باجفاق قغاهت بين الُغفين.1
اعجىؼ املخىع الؿُاس ي وألامني خؿب الخهىع الجؼاتغي غلى جىغَـ مبضأ الدكاوع وغضم الخضزل في الكئون
الضازلُت والخيؿُم في مجاٌ ميافدت ؤلاعهاب ،بِىما قضص الجاهب ألاوعوبي غلى اخترام مباصة الضًملغاَُت ،وصولت
اللاهىن ،واخترام خلىق ؤلاوؿان والخغٍاث الاؾاؾُت.
ومً الىاخُت الاكخهاصًت ،خغنذ الجؼاتغ غلى عفٌ الغبِ بين الؼامُت الىمى الاكخهاصي وبين اوكاء مىُلت
ً
للخباصٌ الخغ وطلً ختى جًمً جدلُم الخىاػن في اإلاباصالث الجؼاتغٍت ،بِىما وان ًغي الُغف ألاوعوبي خخمُت ؤلاؾغاع أوال
في ؤلانالخاث الاكخهاصًت وفي ملضمتها اجمام اغاصة هُيلت اإلائؾؿاث واؾخىماٌ مؿاع غملُت الخصخهت بالجؼاتغ.
أما الراهب الاهتماعي فلض جًمً خؿب الخهىع الجؼاتغي ويػُت الُض الػاملت الجؼاتغٍت في أوعوبا والخمؿً
بًغوعة يمان خلىق أفغاص الجالُت الجؼاتغٍت وخفظ هغامتها ،فُما مثلذ الهجغة غير الكغغُت مً قماٌ افغٍلُا غىض
الجاهب ألاوعوبي هلُت أؾاؾُت ًيبغي خؿمها ً
هظغا إلاا كض ًىُىي غلى جفاكمها مً مساَغ.
وَػخبر اجفاق الكغاهت اإلابرم بين الجؼاتغ والاجداص الاوعوبي هى الظي جىاوٌ كًُت الهجغة غير الكغغُت بىثير مً
الخفهُل ملاعهت باجفاق جىوـ واإلاغغب ،وهظا بؿبب اػصًاص خضة الظاهغة لهظان وجىاميها بكيل هبير  .فلض جم جىاوٌ هظه
اإلاؿالت (الهجغة غير الكغغُت) في الباب اإلاخػلم بالخىاع في املجاٌ الاحخماعي  -هما جم مؼ جىوـ 2واإلاغغب، -3فؤقاعث اليها
اإلااصة  72فلغة  3ب-ج –ص  ،زم في الجؼء اإلاخػلم بالخػاون في املجاٌ الامني والكئون الضازلُت في اإلااصة  84حاءث بؤهثر
جغهيز همغخلت زاهُت زههذ مدىع مؿخلل للخػاون في مجاٌ الىكاًت ومداعبت الهجغة غير الكغغُت وطلً في زالر
فلغاث جبرػ املجاالث الًغوعٍت الي ًجب جىاولها إلاػالجتها 4وهي :
 جباصٌ اإلاػلىماث بين الُغفين بسهىم َغق الهجغة غير الكغغُت ،قبياث الهجغة غير الكغغُت ،وزاتم الهجغةغير الكغغُت.
 1جًمً اجفاق الكغاهت بين الجؼاتغ والاجداص الاوعوبي  110ماصة وغُي الدؿػت ( )9مداوع اإلاُاصًً الاجُت :الخىاع الؿُاس ي (اإلاىاص  ،)5-3خغٍت ًىلل
البًاثؼ (اإلاىاص  ،)29-6ججاعة الخضماث( اإلاىاص  ،)37-30اإلاضفىغاث وعإوؽ الامىاٌ واإلاىافؿت واخيام اكخهاصًه أزغي ( اإلاىاص  ،)46-38الخػاون
الاكخهاصي ( اإلاىاص  ،)66-47الخػاون الاحخماعي والثلافي ( اإلاىاص  ،)68-67الخػاون اإلاالي ( اإلاىاص  ،)81-79الخػاون في مجاٌ الػضالت والكئون الضازلُت
(اإلاىاص  ،)91-82الاخيام اإلائؾؿاجُت الػامت والخخامُت (اإلاىاص .)110-92وٍدخىي اجفاق الكغاهت هظلً غلى  06مالخم.
 2جم الخػغى الى الهجغة غير الكغغُت في الاجفاق اإلابرم مؼ جىوـ في الباب الثاوي والثالث واقاعث اليها بػمىمُت مغهؼة غلى غىصة الاشخام اإلاىحىصًً
بُغٍلت غير قغغُت ،وفي الباب الثاوي اإلااصة  69فلغة  3ب .والخػاون لخللُل جضفم اإلاهاحغًٍ في الباب الثالث اإلااصة  71فلغة أ -ب  .ناٌل غبض اإلاالً،
اإلاغحؼ الؿابم ،م .75
 3الاجفاق مؼ اإلاغغب جىاوٌ الهجغة غير الكغغُت بىفـ الاؾلىب في الكم الخام بالكغاهت الاحخماغُت في اإلااصة  69فلغة / 3ا ،ب،ج وهظا في اإلااصة  71فلغة
/1أ  .فُما حػلم ببغاصة الاشخام ،الخػاون بين الضوٌ .ناٌل غبض اإلاالً ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .75
 4ناٌل غبض اإلاالً ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.75
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اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
كبىٌ ول َغف اغاصة الاشخام الظًً ٌػِكىن في ويؼ غير كاهىوي في اكلُم الُغف الازغ ،وهى ما جم جدلُلهفػال في الاجفاكُاث التي ابغمذ فُما بػض.
 امياهُت ويؼ اجفاكُت بهظا الهضص باكتراح مً اي َغف ،وهى الامغ الظي جم فػال الخلا فى الاجفاكُاث الثىاتُت بينالضوٌ مهضع الهجغة والضوٌ ملهض الهجغة(ًخم جىاوله في الجؼء الخالي مً البدث)
اإلاطلب الثالث :الحاوار:5+5
بضأ هظا الخىاع في الػام  1983بين ول مً الجؼاتغ  ،جىوـ  ،اإلاغغب مً الًفت الجىىبُت وفغوؿا اؾباهُا والبرحغاٌ
مً الًفت الكمالُت ،ووان ًلىم غلى اهضاف اكخهاصًت باألؾاؽ .وبػض غضة للاءاث احؿؼ الاحخماع لِكمل  5صوٌ
حىىبُت هي الجؼاتغ ،جىوـ ،اإلاغغب ،لُبُا ،ومىعٍخاهُا ،و 5صوٌ مً الكماٌ هي فغوؿا ،اؾباهُاـ البرحغاٌ ،اًُالُا ،ومالُا.
هما غغف جىؾػت في مجاالجه لِكمل أًًا اإلاؿاتل الضفاغُت والامىُت.
وبسهىم الهجغة غير الكغغُت جم اصعاج هظا اإلالف ألوٌ مغة في كمت جىوـ التي زههذ للهجغة غير الكغغُت في
خىى اإلاخىؾِ واإلاىػلضة أًام  17/16أهخىبغ  2002زم في احخماع الغباٍ بخاعٍش  23/22أهخىبغ  ،2003وهظلً في للاء
وهغان بالجؼاتغ في ؾبخمبر .2004أًً اغخبرث الهجغة غير الكغغُت مً اإلالفاث الخؿاؾت التي ًيبغي مػالجتها مثل اإلالفاث
الازغي اإلاهمت مثل الاعهاب والجغٍمت اإلاىظمت ٌكتى الُغق وأن جيىن يمً الاجفاكاث التي ؾىف جبرم مؿخلبال ،واجطح
مً ؾير هظه الللاءاث جباًً وحهاث الىظغ بين الُغفين خىٌ هُفُت مػالجت هظه اللًاًا وبالخهىم كًُت الهجغة
غير الكغغُت ،خُث ؾعى الُغف الاوعوبي إليفاء الُابؼ ألامني غلى كًُت الهجغة غير الكغغُت وبالخالي مػالجتها أمىُا
اهثر منها مػالجت اكخهاصًت احخماغُت .ولظا غمل الاجداص الاوعوبي غلى الخسلو مً اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين وطلً
ببكامت مغاهؼ اخخجاػ وغبىع بالضوٌ اإلاغاعبُت التي جخىلى اؾخلباٌ اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين ً
ؾىاء الظًً ًُغصون مً اوعوبا
()1

أو ًللى غليهم اللبٌ كبل الىنىٌ الى اوعوبا في اهخظاع أن جخم اغاصتهم الى أوَانهم.

هظا الُغح كابله عفٌ مً الضوٌ اإلاغاعبُت التي جغي أنها هي الازغي ضخُت ظاهغة الهجغة غير الكغغُت حىىب
الصخغاء وأن الضوٌ الاوعوبُت غليها ان جلضم لها ًض اإلاؿاغضة مً أحل عفؼ الخىمُت وجغكُت الاكخهاص وبالخالي جدؿين
الظغوف الاحخماغُت إلاىاَىيها ،ومً حاهب لزغ ًجب أن حؿخفُض مً الامىاٌ واإلاؿاغضة الخلىُت والضغم اللىحِؿتي
إلاغاكبت خضوصها الجىىبُت.
اإلابحث الثالث :إبزام اثفاقيات ثىائية برن الذول اإلاصذر و اإلاستقبلة للجرز :
اعتمذ الاثحاد الاوروبي سياسة التعاون مع شمال افزيقيا من أهل ماواهةة الجرز ير الشزعية ودذا عب آلية
الاثفاقيات ساواء الثىائية أو الرماعية .2وٌػخبر هظا املجاٌ هىع مً أهىاع الخػاون بين الًفخين و هظا غً َغٍم ابغام
مػاهضاث زىاتُت مباقغة بين الضوٌ التي جىُلم منها الهجغة غير الكغغُت و صوٌ الكماٌ اإلاؿخلبلت للمهاحغًٍ غير
الكغغُين ,و ٌػخبر أخض الخلىٌ اإلاخبػت إلاىاحهت الظاهغة ,و لػل أهم الاجفاكُاث اإلابرمت في هظا املجاٌ هظهغ :
 1فاًؼة بغوان ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .80
 2غمغوف غبض الىهاب " ،الهجغة غير الكغغُت بين آلالُاث الاوعوبُت واإلاُامذ الافغٍلُت" هخاب حماعي الهجغة غير الكغغُت في البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ
املخاَغ واؾتراجُجُت اإلاىاحهت ،1ٍ ،صاع الىضًم لليكغ والخىػَؼ ،الجؼاتغ ،2014 ،م .220
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اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
اإلاطلب الاول :اثفاقية التعاون التاووسية الايطالية:
ابغمذ جىوـ واًُالُا اجفاكُت زىاتُت بكؤن مػالجت الهجغة غير الكغغُت بخاعٍش  2011/04/06وكػها وػٍغ الضازلُت
لىال البلضًً ،وجىو هظه الاجفاكُت التي حؿدىض الى ملاعبت اكخهاصًت أمىُت واحخماغُت إلاىاحهت الهجغة غير الكغغُت ،ففي
قلها الاكخهاصي جىو غلى صغم جىوـ لخدلُم الخىمُت الاكخهاصًت صازل مسخلف اإلاىاَم الخىوؿُت ،أما في الكم
ألامني فُىو غلى حػؼٍؼ كضعاث الىخضاث الامىُت الخىوؿُت وجمىُنها مً اإلاػضاث إلاغاكبت الؿىاخل الخىوؿُت ،1هما
جًمىذ الاجفاكُت بىضا ببغاصة اإلاهاحغًٍ الخىوؿُين غير الكغغُين الظًً جىافضوا فُما ؾبم غلى حؼٍغة المبُضوػا
الاًُالُت ال ى جىوـ .هما واهذ اًُالُا جغغب في ابغام اجفاق لزغ مؼ جىوـ ًىو غلى اوكاء " لجىت فىُت" بين الضولخين
غغيها الخهضي للظاهغة  ،لىً الاجفاق لم ًىخب له الىجاح.2
اإلاطلب الثاوي  :الاثفاقيات اإلاب مة برن ليبيا و إيطاليا.
ً
ٌُػخبر الخػاون الثىاثي بين لُبُا وإًُالُا في مجالي الهجغة واللجىء أهثر جلضما مً جغجِباث الخػاون التي جمسًذ غنها
اإلافاوياث ختى آلان بين لُبُا والاجداص ألاوعوبي .فللض واهذ اًُالُا جغغب مىظ غام  1999في جضغُم جضابير اغتراى
ً
ألاشخام صازل لُبُا ،وكض جُىعث جلً الغغبت في الؿىىاث الثالر اإلاايُت ختى غضث ؾُاؾت الخخجاػ ألاحاهب الظًً ال
ًدملىن وزاتم واؾخُاغىا غً َغٍم لُبُا الىنىٌ الى الؿىاخل ؤلاًُالُت ،ومً زم َغصهم الى لُبُا.
ففي ًىم  13صٌؿمبر  2000جىنلذ لُبُا وإًُالُا الى اجفاق غام غلى ميافدت ؤلاعهاب ،والجغٍمت اإلاىظمت ،وججاعة
املخضعاث ،والهجغة غير اللاهىهُت  .وفي فبراًغ  2003أوكؤث اًُالُا مغهؼ اجهاٌ صاتم مؼ لُبُا بكؤن الجغٍمت اإلاىظمت
والهجغة غير الىظامُت .وفي هظا الهضص أهفلذ الخيىمت ؤلاًُالُت في غام  2003وخضه ما ًغبى غلى  5.5ملُىن ًىعو غلى
الخػاون مؼ لُبُا في قئون الهجغة  .وكامذ اًُالُا بػض طلً بخلضًم الخضعٍب واإلاػضاث الالػمت لىكف الهجغة غير
اللاهىهُت ،وجمىٍل اوكاء مغهؼ اؾخلباٌ للمهاحغًٍ صون وزاتم في لُبُا.3
وال جؼاٌ جفانُل الاجفاق الثىاثي آلازغ اإلاػلىص في أوث  2004مجهىلت .وعفًذ اًُالُا ؤلاغالن غنها غلى الغغم مً
الُلباث اإلاػلىت التي أعؾلذ اليها مً البرإلاان ألاوعوبي ،ومً اللجىت اإلاػىُت بدلىق ؤلاوؿان في ألامم اإلاخدضة ،ومً
ً
اإلاىظماث غير الخيىمُت .وَبلا إلاا ًلىله البرإلاان ألاوعوبي فبن الاجفاق الؿغي " ٌُػخلض أهه ًيلف الؿلُاث اللُبُت بمهمت
ؤلاقغاف غلى الهجغةُ ،وٍلؼمها ببغاصة صزىٌ ألاشخام الظًً حػُضهم اًُالُا اليها " .
وفي  6فبراًغ  2005أغلً وػٍغ الضازلُت ؤلاًُالي غً " اجفاق قفهي" مؼ لُبُا غلى الؿُُغة غلى "الهجغة الؿغٍت".
وأفاصث أهباء أحهؼة ؤلاغالم ،التي اؾدكهضث بمهاصع غير مؿماة في الؿفاعة اللُبُت في عوما ،أن وػٍغ الضازلُت ؤلاًُالي
ؾىف ًلضم  15ملُىن ًىعو ،غلى مضي زالر ؾىىاث ،الى كىاث الكغَت اللُبُت املخلُت لكغاء اإلاػضاث الالػمت إلايافدت
الهجغة غير اللاهىهُت  .وأغلً بُان صخفي نضع في  17حاهفي  2006غً وػاعة الضازلُت ؤلاًُالُت أن احخماع الخيىمخين
 1بلخماف ؾلُم ،الجهىص الاوعو -مخىؾُُت في مجاٌ ميافدت الهجغة غير الكغغُت ،مجلت الػلىم اللاهىهُت والاحخماغُت ،املجلض الغابؼ ،الػضص الثالث،
ؾبخمبر  ،2019م .148
http//www.arabic.people.com.cn vue le 03/04/2020 a 15.30

2

 3بً واعر دمحم غبض الخم ,إلاؼعي مفُضة ،احغاءاث الاجداص ألاوعبي في خماًت اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين  -اًـُـالـُا همىطحـا  ,-اقغاٌ اإلالخلى الىَني الغابؼ
بػىىان الهجغة غير الكغغُت اقيالُت حضًضة لللاهىن( غير ميكىع) ،حامػت الػغبي بً هُضي أم البىاقي .2009 ،م .109

املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

518

ISSN: 2352-9806

l

اآللية االتفاقية ملىاجهة اهلجرة غري الشرعية يف اإلطار األورو مغاربي /ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
ً
هجم غىه "زُُا طاث َابؼ غملي أهبر" للخػاون في اًلاف الهجغة غير الىظامُت الى اًُالُا .هما طهغ أن الخػاون ؤلاًُالي
ً
1
كض جمىً في مضة ال جؼٍض اال كلُال غً غام واخض مً مىؼ  40ألف شخو ال ًدملىن وزاتم مً مغاصعة لُبُا
اإلاطلب الثالث :الاثفاقية برن اإلاغزب واسباهيا:
حػخبر الًفخين اإلاغغبُت والاؾباهُت مً أوكِ اإلاىاَم في البدغ اإلاخىؾِ خغهُت فُما ًسو الهجغة غير الكغغُت
للغبهما وجضازلهما ختى -ؾبخه وملُلُت همثاٌ  ، -يف الى طلً الػالكت الخانت حضا بين الضولخين ،وكض وكػذ اؾباهُا
واإلاغغب اجفاكُت نضاكت وخؿً الجىاع والخػاون مؼ اإلاغغب وطلً في  ،1991/07/04وهظلً جم الخىكُؼ غلى اجفاكُت
خىٌ جىلل الاشخام وغبىعهم واعحاع الاحاهب الظًً صزلىا الى اؾباهُا بُغٍلت غير كاهىهُت اهُالكا مً اإلاغغب وهظا في
 1992/02/13والتي واهذ بمثابت أَغ مىاؾبت إلاىاحهت الظاهغة.
اإلاطلب الزابع :الاثفاقية برن ماوريتاهيا واسباهيا:
ال حػخبر مىعٍخاهُا مهضعا للهجغة غير الكغغُت غلى غغا باقي صوٌ اإلاغغب الػغبي وطلً هظغا للبػض الجغغافي غً كاعة
اوعوبا ولىً طلً لم ًمىؼ مً كضوم بػٌ الهجغاث غبرها ،هظا ما صفؼ اؾباهُا الى غلض اجفاق زىاثي مؼ مىعٍخاهُا بهظا
الخهىم أًً التزمذ مىعٍخاهُا ببغاصة اؾخلباٌ اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين اللاصمين غبرها ،غلى أن جىفغ لها اؾباهُا
الضغم اإلاالي والاحهؼة واإلاػضاث الخانت باإلاغاكبت للكىاَئ اإلاىعٍخاهُت وهي جمثل نىعة للؿُاؾُت الاوعوبُت بىلل غملُت
مداعبت الهجغة غير الكغغُت الى صوٌ اإلاهضع وهظا صوٌ الػبىع .2وحػض مىعٍخاهُا الضولت الىخُضة مغاعبُا التي كامذ بلبىٌ
اوكاء مغهؼ حجؼ للمهاحغًٍ غير الكغغُين اللاصمين مً ؾىاخلها ،وهظا في مضًىت هىاطًبى الؿاخلُت غام  2006باالجفاق
مؼ اؾباهُا .وهظا غلى غىـ باقي الضوٌ اإلاغاعبُت التي ؾبم لها وان عفًذ هظا الاكتراح فُما ؾبم حملت وجفهُال.3
اإلاطلب الخامس :الرزائزوالاثفاقيات الثىائية:
غلى غغاع باقي صوٌ خىى اإلاخىؾِ-الؿابم طهغها -أبغمذ الجؼاتغ غضصا مً الاجفاكُاث الثىاتُت مؼ الضوٌ الاوعوبُت
وان مىيىغها ويؼ للُاث إلاىاحهت مسخلف جدضًاث الهجغة غير الكغغُت وهظهغ منها:
الفزع الاول :الاثفاقية الثىائية برن الرزائزوفزوسا :جم ابغام الاجفاق بين الجؼاتغ وفغوؿا في اهخىبغ  2003بالجؼاتغ
ووان مخػللا بالخػاون الامني في مىاحهت الهجغة غير الكغغُت خُث هو الاجفاق غلى كُام الُغفان بالخػاون مُضاهُا
وجلىُا في مجاٌ الامً الضازلي وجباصٌ اإلاػلىماث في غضة مجاالث منها زهىنا ميافدت الهجغة غير الكغغُت والخضلِـ في
الىزاتم اإلاخػللت بها وؾبل ميافدت قبياث التهغٍب .وهظا مداعبت أهىاع أزغي مً الجغاتم غلى غغاع تهغٍب املخظعاث،
الجغٍمت اإلاىظمت والاعهاب.4

 1بً واعر دمحم غبض الخم ،إلاؼعي مفُضة ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .111
 2بً بىغؼٍؼ اؾُا" ،ؾُاؾت الاجداص ألاوعوبي في مىاحهت الهجغة غير الكغغُت" ،صعاؾاث وأبدار املجلت الػغبُت للػلىم الاوؿاهُت والاحخماغُت ،حامػت
الجلفت ،2015 ،م 13
 3بغاًً الُاهغ ،الجهىص الدكغَػُت لضوٌ قماٌ افغٍلُا في مجاٌ ميافدت الهجغة غير الكغغُت ،مجلت اإلاػاعف للبدىر والضعاؾاث الخاعٍسُت ،الػضص ،13
م .141
 4عإوف كمُني ،للُاث ميافدت الهجغة غير الكغغُت ،صاع هىمت ،الجؼاتغ ،2016 ،م .258
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الفزع الثاوي :الاثفاقية الثىائية برن الرزائز و ايطاليا :ابغمذ ول مً الجؼاتغ واًُالُا اجفاق زىاتُا مىؾػا ملخاعبت
الاعهاب والاحغام اإلاىظم ،والاججاع غير اإلاكغوع للمسضعاث واإلائزغاث الػللُت والهجغة غير الكغغُت ووان هظا في الجؼاتغ
بخاعٍش  22هىفمبر  .11999ومً بين الاخيام التي جًمنها هظا الاجفاق بسهىم الهجغة غير الكغغُت هظهغ:
 جباصٌ اإلاػلىماث خىٌ جضفم الهجغة غير الكغغُت؛ مخابػت اإلاىظماث الاحغامُت اإلائَغة لػملُاث الهجغة غير الكغغُت؛ الخػاون اإلاُضاوي والػملي إلاىاحهت الهجغة غير الكغغُت.هما ابغم اجفاق لزغ بين الجؼاتغ واًُالُا في  24فُفغي  2000زام باؾخػاصة اإلاهاحغًٍ ،بمىحبه جلتزم الجؼاتغ
باؾخػاصة اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين بػض الخدلم مً حيؿُاتهم ،2غلى ان حؿخفُض الجؼاتغ مً جؤقيراث غمل للجؼاتغٍين
وهظا ما جم فػال في ؾىتي  2008و 2009بمػضٌ  1000جؤقيرة غمل ؾىىٍا.3
الفزع الثالث :الاثفاقية الثىائية برن الرزائزواسباهيا:
وكػذ الجؼاتغ واؾباهُا غلى اجفاكُت زىاتُت مً أحل حكىُل وخضة مكترهت إلاىاحهت الهجغة غير الكغغُت والخدلُم
في قبياث ججاعة البكغ وميافدت الاعهاب ،وهظا ألحل حػؼٍؼ الجهىص الثىاتُت في مىاحهت الهجغة غير الكغغُت ،وكض جم
جىكُؼ الاجفاق في مضعٍض مً َغف وػٍغ الضازلُت الجؼاتغي وهظيره الاؾباوي.
ومً بين أصواث هظا الاجفاق اوكاء فغٍم مكترن للخدلُم في قبياث تهغٍب اإلاهاحغًٍ في البدغ اإلاخىؾِ ،وهظا
اللُام بضوعاث جضعٍبُت وجيىٍيُت للىاث الكغَت الجؼاتغٍت مً أحل عفؼ جيىٍنها وكضعاتها في مىاحهت هظه الخدضًاث ،وهظا
جؼوٍض الُغف الجؼاتغي بخىىلىحُا مخُىعة في هظا املجاٌ 4.هما وأبغم اجفاق لزغ بين الضولخين في  15حىان  2008إلايافدت
ؤلاعهاب والاحغام اإلاىظم وميافدت اإلاخاحغة باألشخام والكبياث اإلاغجبُت بالهجغة غير الكغغُت ،وواهذ مىايُػه غير
بػُضة غً الاجفاق الؿابم وجغمي الى جضغُمه وإغماله.
الفزع الزابع :الاثفاقية الثىائية برن الرزائزوبزيطاهيا و ايزلىذ الشمالية:
عغم غضم جؤزير الؿىاخل الجؼاتغٍت مباقغة غلى الؿىاخل البرًُاهُت ،الا أهه ًىحض جؤزير غير مباقغ غبر اللاعة
الاوعوبُت ،ولظا جم الخىكُؼ غلى اجفاق زىاثي بين الجؼاتغ وبغٍُاهُا في لىضن بخاعٍش  11حىٍلُت  2006وٍخػلم زهىنا
بدىلل الاشخام وإغاصة اللبىٌ.
خُث ًلتزم ول َغف باؾخػاصة عغاًاه الظًً ًخم الخؤهض مً حيؿُتهم وهظا غبر عخالث حىٍت غاصًت وغلى هفلت
صولخه .وٍخطح مً هظا الاجفاق أن الُغف اإلاػني بؤخيامه هي الجؼاتغ غلى اغخباع أن غملُاث الترخُل ؾىف جخم مً
بغٍُاهُا هدى الجؼاتغ ولِـ الػىـ ،وغلُه فبن هظا الاجفاق ًساَب الجؼاتغ أهثر مىه بغٍُاهُا وهظا غلى غغاع
الاجفاكُاث الؿابلت.
 1ناصكذ الجؼاتغ غلى هظا الاجفاق بملخط ى اإلاغؾىم الغتاس ي عكم  374/07اإلائعر في  21طي اللػضة  1428اإلاىافم لـ  01صٌؿمبر .2001
 2أوهُل دمحم أمين ،اجفاكُاث الاجداص الاوعوبي إلغاصة اللبىٌ وآلُت إلاىاحهت الهجغة غير الىظامُت ،املجلت الػغبُت في الػلىم الاوؿاهُت والاحخماغُت ،املجلض
 ،12الػضص ،3الؿىت الثاهُت غكغ ،حىٍلُت  ،2020م .855
 3عإوف كمُني ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .257
http//www.infomigrants.net vue le 28/03/2019 a 16.11 4
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الفزع الخامس :الاثفاق الثىائي برن الرزائزوساويسزا:
أبغم هظا الاجفاق الثىاثي بين الجؼاتغ واملجلـ الفُضعالي الؿىَؿغي بخاعٍش  03حىٍلُت  2006ومىيىغه " جىلل
ألاشخام" ،وَكبه هظا الاجفاق اإلابرم بين الجؼاتغ وؾىَؿغا الاجفاق اإلابرم بين الجؼاتغ بغٍُاهُا والظي ًخػلم أؾاؾا
ببغاصة اؾخلباٌ الضولت لغغاًاها اإلالُمين بُغٍلت غير قغغُت غلى أعاض ي الُغف آلازغ متى جم الخؤهض مً حيؿُتهم  1وهى
هفـ اللىٌ الظي ًمىً الاقاعة الُه بؤن الُغف املخاَب صاتما هى الجؼاتغ ولِـ ؾىَؿغا.
وٍثير مجمل هظه الاجفاكُاث اإلاػغويت أغاله الػضًض مً ؤلاقياالث منها ما حػلم بالُابؼ الؿغي لهظه الاجفاكُاث
التي وبفًل بػٌ الاَغاف الاوعوبُت – الصخفُت زهىنا  -جمىىذ مً هكفها وحػاعيها مؼ الدكغَػاث الاوعوبُت
اإلاىظمت للهجغة .هما وٍبضو أن هظه الاجفاكُاث كض حاءث أخُاها في قيل نفلاث ملاًًت جخػهض الضوٌ اإلاغاعبُت ببغاصة
اؾخلباٌ اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين في ملابل الاؾخفاصة مً امخُاػاث لضي الُغف الاوعوبي هدهو لخؤقيراث الػمل ،أو
قغاء مىاص أولُت.2
اإلاالخظ غلى حمُؼ الاجفاكُاث الثىاتُت الؿابلت التي أبغمتها صوٌ اإلاغغب الػغبي بكيل مىفغص مؼ صوٌ الاجداص
الاوعوبي أنها واهذ مدكابهت في مىايُػها وللُاتها ،خُث اؾخفاصث الضوٌ الاوعوبُت مً زبراث بػًها البػٌ بؤن كامذ
جلغٍبا باؾخيؿار أخيام مجمل الاجفاكُاث وجًمُنها فلِ لبػٌ الامخُاػاث ليل صولت مً الًفت الجىىبُت غلى خؿب
خاحاتها ،فيل الاجفاكاث جًمىذ الخىم اإلاخػلم بًغوعة اغاصة اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين الى صولهم أو ختى الى صولت الػبىع
وهى ما ٌكيل أهم مُلب للضوٌ ألاوعوبُت مما ٌؿمذ لها ببغاصة الاالف مً اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين الى صولهم ،بِىما صوٌ
اإلاغغب الػغبي بالياص افخىذ قغٍ الخؤهض مً الجيؿُت مً أحل اغاصة اؾخلباٌ مىاَىيها وفلِ ،ومً حهت أزغي ًخم
جًمين هظه الاجفاكُاث بػٌ الامخُاػاث ألامىُت الخضعٍبُت والخىىىلىحُت والتي جهب في مهلخت الضوٌ ألاوعوبُت باألؾاؽ
مً زالٌ حؿىٍم مىخجاتها وهظا يمان اإلاغاكبت الجُضة للخضوص الجىىبُت باإليافت الى الخبػُت اإلاؿخمغة للًفت الكمالُت.

خاثمة:
الهجغة غير الكغغُت مً اإلاىايُؼ التي كغيذ هفؿها غلى غضة مؿخىٍاث هظاهغة جدخاج الخيازف والخآػع الضولي،
ُ
ُ
فهي ظاهغة جضعؽ مً خُث الاؾباب و الضوافؼ ،هما جضعؽ مً خُث الُغق والؿبل وجضعؽ مً خُث اإلاىاحهت واللًاء
غليها .هظا ما اههبذ غلُه هظه الضعاؾت مً زالٌ الخُغق الى اخضي للُاث مىاحهت الظاهغة وهي آلالُت الاجفاكُت في وحىص
ً
للُاث ازغي للمىاحهت واهذ مدال لضعاؾاث ازغي.
ان آلالُت الاجفاكُت إلاىاحهت الهجغة غير الكغغُت هي أهم ألُت غلى الاَالق طلً أنها جمثل الاَاع الػام والهُيل
الغتِس ي الظي جخم مً زالله حمُؼ بغامج وأصواث مىاحهت الهجغة غير الكغغُت ،لظلً ال ًخسُل الكغوع في أي للُت
مىاحهت مهما واهذ صون أن ًيىن اَاع غمل مكترن بين الىخلخين أو الضولخين اإلاػىِخين بالظاهغة.

 1عإوف كمُني  ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .265
 2فغٍجت أخمض ،فغٍجت المُت" ،آلالُاث اإلاػخمضة مً كبل الاجداص الاوعوبي إلاىاحهت الهجغة غير الكغغُت" ،مجلت اإلافىغ ،الػضص الثاوي غكغ ،ولُت الخلىق
والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت بؿىغة ،م .195
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وفي هظا الاَاع مثلذ الهجغة غير الكغغُت جدضًا مهما لضوٌ اإلاغغب الػغبي بهفتها صوٌ مهضع هظه الظاهغة وصوٌ
الاجداص الاوعوبي بهفتها صوٌ اإلالهض .ولظا حػضصث املجهىصاث اإلابظولت مً الُغفين إلاىاحهت الظاهغة وان أهمها ابغام غضص
مػخبر مً الاجفاكُاث اإلاػىُت بالظاهغة مباقغة غلى غضة أنػضة منها غلى الهػُض الضولي زهىنا في اَاع الامم اإلاخدضة
والتي واهذ اهثر غمىمُت ،ومنها غلى الهػُض الاكلُمي الاوعومغاعبي والتي مثلذ اَاعا مهما إلغماٌ الػضًض مً للُاث
اإلاىاحهت ،وهظا مً زالٌ الاجفاكُاث الثىاتُت بين صولخين والتي ًيىن مىيىغها هُفُت الخهضي للهجغة غير الكغغُت.
وغمىما ًالخظ غلى هظه الاجفاكُاث أنها واهذ في مهلخت الاجداص الاوعوبي أهثر منها في مهلخت الضوٌ اإلاغاعبُت ،فلض
واهذ الضوٌ الاوعوبُت جماعؽ أكص ى صعحاث الًغِ غلى مػظم خيىماث صوٌ حىىب البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ،
وجخفاوى في غالب الاخُان في قيل هخلت مما ٌػُيها زلال ووػها أزىاء اإلافاوياث غىـ الضوٌ اإلاغاعبُت التي جفاويذ في
حمُؼ اإلاغاخل بكيل فغصي مما ازغ غلى هىغُت الىخاتج املخهل غليها غلب ابغام الاجفاكُاث ،هما وهحخذ الضوٌ الاوعوبُت
في فغى عإاها وغاًاتها غلى خؿاب الضوٌ اإلاغاعبُت التي لم جىحح الا في جدلُم اهضاف يُلت ومهالح مدضوصة حضا صون
ان جىحح في جدلُم جىمُت قاملت اكخهاصًت واحخماغُت جيىن خاتال صون ججضص ظاهغة الهجغة غير الكغغُت .
وفي الازير حؿمذ لىا هظه الضعاؾت بخلضًم الخىنُاث الخالُت:
واف بين مهالح صوٌ الًفخين غىض غلض اإلاػاهضاث اإلاػىُت بالهجغة غير الكغغُت ؾىاء
 يغوعة زلم جىاػن ٍالجماغُت منها أو الثىاتُت؛
 الازظ بػين الاغخباع زهىنُت صوٌ الًفت الجىىبُت هيل ،وهظا زهىنُت ول صولت غلى خضا؛ في جدضًض مًامينالاجفاكُاث؛
 ًجب غلى صوٌ الًفت الجىىبُت فغى هفؿها ومهالخها غىض ابغام مثل هظه الاجفاكُاث؛ أن جبخػض صوٌ الًفت الكمالُت غً اغخباع صوٌ الجىىب بمثابت مجغص خاحؼ ،بل ًجب اغخباعها هكغًٍ ،وأنجخدمل في هظا الكؤن حؼءا مً مؿئولُتها الخاعٍسُت.
 الاؾخفاصة مً الاجفاكُاث اإلابرمت في حهاث ازغي مً الػالم واإلاػىُت بمىاحهت الهجغة غير الكغغُت ،مؼ مغاغاةالخهىنُت في البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ؛
 -مىانلت الاغخماص غلى آلالُت الاجفاكُت في مىاحهت ظاهغة الهجغة غير الكغغُت.

قائمـة اإلازاهع:
الاثفاقيات:
 اجفاكُت الامم اإلاخدضة لخلىق الػماٌ اإلاهاحغًٍ وافغاص اؾغهم.
 اجفاق الكغاهت الجؼاتغ الاجداص ألاوعوبي.
 وزُلت مؿاع بغقلىهت .
 بغجىوىٌ ميافدت تهغٍب اإلاهاحغًٍ غً َغٍم البر والبدغ والجى.
 الاجفاكُت الضولُت عكم ( )97لؿىت  1949بكؤن الهجغة للػمل.
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اآللية االتفاقية ملىاجهة اهلجرة غري الشرعية يف اإلطار األورو مغاربي /ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ
اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
 الاجفاكُت الضولُت عكم ( )143لؿىت  1975بكان الػماٌ اإلاهاحغًٍ.
 الاجفاكُت الضولُت عكم ( )111لؿىت  1958بكان الخمُيز في الاؾخسضام واإلاهىت.
الكتب:
 غمغوف غبض الىهاب " ،الهجغة غير الكغغُت بين آلالُاث الاوعوبُت واإلاُامذ الافغٍلُت" هخاب حماعي الهجغة غير
الكغغُت في البدغ الابٌُ اإلاخىؾِ املخاَغ واؾتراجُجُت اإلاىاحهت ،1ٍ ،صاع الىضًم لليكغ والخىػَؼ ،الجؼاتغ،2014 ،
 عإوف كمُني ،للُاث ميافدت الهجغة غير الكغغُت ،صاع هىمت ،الجؼاتغ.2016.
 ؾالم ابغاهُم بً أخمض الىلبي ،حغاتم الاججاع بالبكغ وللُاث ميافدتها غلى الهػُضًً الضولي والاكلُمي ،صاع اإلاخدضة
للُباغت.2012 ،
 دمحم زلُل اإلاىس ى  ،الىظُفت اللًاتُت للمىظماث الضولُت ,الهُئاث اإلاػىُت بدؿىٍت هؼاغاث خلىق ؤلاوؿان ,البِئت,
والخجاعة الضولُت ,الُبػت ألاولى ,صاع واتل للُباغت والخىػَؼ ,ألاعصن.2003 ,
ألاطزوحات واإلاذكزات:
 الُاػٍض غلي ,للُاث الامم اإلاخدضة لخماًت خلىق الاوؿان ,عؾالت ماحؿخير في اللاهىن الضولي و الػالكاث الضولُت,
حامػت غىابت.2007 ,
 بيرص عجِبت ،خىاع الاوعومخىؾُي مً بغقلىهت الى مىخضي  ،5+5مظهغة ماحؿخير ،حامػت الجؼاتغ.2009 ،
 زخى فاًؼة ،البػض الامني للهجغة غير الكغغُت في اَاع الػالكاث الاوعومغاعبُت  ،2010-1995مظهغة ماحؿخير،
حامػت الجؼاتغ.2011 ،
 ناٌل غبض اإلاالً ،الخػاون الاوعومغاعبي في مىاحهت الهجغة غير الكغغُت ،مظهغة ماحؿخير ،ولُت الخلىق والػلىم
الؿُاؾُت ،حامػت غىابت.2008/2007 ،
 فاًؼة بغوان ،للُاث الخهضي للهجغة غير الكغغُت ،مظهغة ماحؿخير ،ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت باجىت،
.2012-2011
اإلاقاالت
 أوهُل دمحم أمين ،اجفاكُاث الاجداص الاوعوبي إلغاصة اللبىٌ وآلُت إلاىاحهت الهجغة غير الىظامُت ،املجلت الػغبُت في
الػلىم الاوؿاهُت والاحخماغُت ،املجلض  ،12الػضص ،3الؿىت الثاهُت غكغ ،حىٍلُت.2020
 بلخماف ؾلُم ،الجهىص الاوعو -مخىؾُُت في مجاٌ ميافدت الهجغة غير الكغغُت ،مجلت الػلىم اللاهىهُت
والاحخماغُت ،املجلض الغابؼ ،الػضص الثالث ،ؾبخمبر .2019
 بغاًً الُاهغ ،الجهىص الدكغَػُت لضوٌ قماٌ افغٍلُا في مجاٌ ميافدت الهجغة غير الكغغُت ،مجلت اإلاػاعف للبدىر
والضعاؾاث الخاعٍسُت ،الػضص .13
 بً بىغؼٍؼ اؾُا" ،ؾُاؾت الاجداص ألاوعوبي في مىاحهت الهجغة غير الكغغُت" ،صعاؾاث وأبدار املجلت الػغبُت للػلىم
الاوؿاهُت والاحخماغُت ،حامػت الجلفت.2015 ،
املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

523

ISSN: 2352-9806

l
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اليازيد علي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خنفري فدوي
 بً َاهغ أمُىت" ،الخماًت الضولُت لخلىق الػماٌ اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين " ،اقغاٌ اإلالخلى الىَني الغابؼ بػىىان
الهجغة غير الكغغُت اقيالُت حضًضة لللاهىن( غير ميكىع) ،حامػت الػغبي بً هُضي أم البىاقي.2009 ،
 بً واعر دمحم غبض الخم ,إلاؼعي مفُضة ،احغاءاث الاجداص ألاوعبي في خماًت اإلاهاحغًٍ غير الكغغُين  -اًـُـالـُا همىطحـا -
اقغاٌ اإلالخلى الىَني الغابؼ بػىىان الهجغة غير الكغغُت اقيالُت حضًضة لللاهىن( غير ميكىع) ،حامػت الػغبي بً هُضي
أم البىاقي.2009 ،
 الخمُمي دمحم عيا " ،الهجغة غير اللاهىهُت مً زالٌ الدكغَػاث الىَىُت واإلاىازُم الضولُت" .أقغاٌ اإلالخلى الىَني
الغابؼ بػىىان الهجغة غير الكغغُت اقيالُت حضًضة لللاهىن( غير ميكىع) ،حامػت الػغبي بً هُضي أم البىاقي.2009 ،
 زىٍل بلخير ،مضي فػالُت الاجفاكُاث الضولُت الػاإلاُت والاكلُمُت في مىاحهت الهجغة غير الىظامُت ،مجلت أبدار،
املجلض  ،4الػضص  ،2صٌؿمبر .2019
 فغٍجت أخمض ،فغٍجت المُت" ،آلالُاث اإلاػخمضة مً كبل الاجداص الاوعوبي إلاىاحهت الهجغة غير الكغغُت" ،مجلت اإلافىغ،
الػضص الثاوي غكغ ،ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت بؿىغة.
 مدمىص غبض الىغٍم مفغج الؼٍىص ،هاًف دمحم خؿين الؼٍىص ،صعاؾت جدلُلُت لظاهغة الهجغة غير الكغغُت (اإلافهىم،
الخهاتو ،الضوافؼ ،اإلاىاحهت اللاهىهُت الضولُت) ،مجلت أفاق لألبدار الؿُاؾُت واللاهىهُت ،املجلض  ،4الػضص  ،7حىان
.2021
Ouvrage
 Les droits des travailleurs migrants, fiche d'information No24, nations unies, Genève, août 1996, p3.
ماو اقع الاهت هيت:
http//www.dw.com 
http//www.arabic.people.com.cn 
http//www.infomigrants.net 
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 ألُت لظبط الػلاسالفالحي:جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى امخُاص
Transforming the permanent usufruct right into a concession: mechanism for controlling
agricultural real estate


بلهام قاطل

0945  ماي8  حامػت ناإلات،مسبر الضعاؾاث الهاهىهُت البُئُت
fadal.ilhem@guelma-univ.dz
2022/02/18:ٌجاسٍخ اللبى

2022/02/15:جاسٍخ املشاحػت

م2021/08/10:جاسٍخ إلاًذاع

:ملخص
 مضلىال حضًضا بمىذ الضولت للمىخجحن الكالخحن خو اهخكاع، لُػؼي لخو الاهخكاع الضاثم09-87 ؤحى الهاهىن عنم
 لًٌ ؾغغان ما جضاعى اإلاكغع الىطؼ الظي ًخسبؽ قُه،صاثم غلى ألاعاض ي الخابػت لألمالى الخاصت الىػىُت مهابل ؤجاوة
، اإلاخظمً الخىحُه الكالحي06-98  ما حؿضه الهاهىن عنم، وؾعى لخكػُل صوع الهؼاع الكالحي وخماًخه،الػهاع الكالحي
 وحػىٍظه بىمؽ حضًض ٌػغف بدو الامخُاػ،الظي ؤغاص الىظغ في مبضؤ الاهخكاع الضاثم باغخباعه غاثها لخؼىٍغ الاؾدثماع
 املخضص قغوغ90-09  وهظا ما يغؾه الهاهىن عنم،وجمىذ بمىحبه الضولت اؾخؿالُ الػهاع الكالحي مهابل ؤجاوة ؾىىٍت
ويُكُاث اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت مايضا غلى ببهاء ألاعاض ي الكالخُت ملٍا للضولت
 الػهاع الكالحي؛ خو الاهخكاع الضاثم؛ الامخُاػ؛ اإلاىخجىن الكالخُىن؛ الاؾدثماع:اليلماث املفخاخُت
Abstract:
Law No. 87-19 gave the right of permanent usufruct, a new meaning by granting the state
to peasant producers a permanent right of use on lands belonging to national private property
in return for a royalty, but the legislator soon remedied the situation in which the agricultural
real estate floundered, and sought to activate and protect the role of the agricultural sector.
Law No. 08-16 containing the agricultural directive, which reconsidered the principle of
permanent use as an obstacle to the development of investment, and compensated it with a
new pattern known as the right of concession, according to which the state grants the
exploitation of agricultural real estate in exchange for an annual royalty, and this is what Law
No. 10-03 establishes the conditions and methods of land use The peasantry belonging to the
private property of the state, stressing that agricultural lands remain the property of the state.
Keywords : Agricultural Real Estate ; Permanent Usufruct; Concession; Peasant
Producers;Investment.
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حتويل احلق االتنفاا الدائن إىل اهفياز كآلية لضبط العقار الاالحي /ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام فاضل /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
غغف الىظام الهاهىوي للهؼاع الكالحي الخابؼ لألمالى الىػىُت الخاصت ،جؼىعا في ؤؾالُب الدؿُحر والاؾخؿالُ قمً
هظام الدؿُحر الظاحي بلى هظام الخػاوهُاث في ظل الثىعة الؼعاغُت بمىحب ألامغ  70-70بلى هظام اإلاؿدثمغاث الكالخُت،
الظي حاء به الهاهىن عنم  09-87خُث ؤحى بىمؽ حضًض ومؿاًغ في اؾخؿالُ الػهاع الكالحي الخابؼ لألمالى للىػىُت
الخاصت  ،بط خضص هظا الهاهىن يُكُت اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت ،غً ػغٍو مىدها مً ػغف الضولت للمىخجحن الكالخُحن
في قٍل خو اهخكاع صاثم ،بلى حاهب الخىاػُ الٌلي غً مجمل ألامالى الػُيُت الػهاعٍت واإلاىهىلت املخصصت الؾخؿالُ هظه
ألاعاض ي ،لًٌ ؾغغان ما جسلى اإلاكغع غً هظا الىمؽ هظغا لػضم هجاغخه غلى جىظُم اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت،
والىطػُت اإلاؼعٍت التي وصلذ بليها اإلاؿدثمغاث الكالخُت  ،مما ؤصي باإلاكغع الجؼاثغي بلى بغاصة هٍُلت وجىظُم اؾخؿالُ
ألاعاض ي الكالخُت ،وطلَ بصضوع الهاهىن  06-98واإلاخظمً الخىحُه الكالحي الظي ؤغاص الىظغ في اإلابضؤ الهاهىوي اإلاخمثل
في خو الاهخكاع الضاثم ،بط ؤلؿذ اإلااصة  07مً الهاهىن ؾالل الظيغ خو الاهخكاع الضاثم اإلامىىح للمىخجحن ،مىظ ما ًهاعب
 20ؾىت مً مماعؾخه ،وغىض بػهض الامخُاػ الظي جمىذ بمىحبه الضولت خو اؾخؿالُ الػهاعاث الكالخُت  ،إلاضة مدضصة
مهابل ؤجاوي ؾىىٍت ،وهظا ما يغؾه قُما بػض الهاهىن  90-09اإلااعر في  2909-98-05والظي ًدضص قغوغ ويُكُاث
اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت  ،والظي ؤيض بصكت ناػػت غلى ببهاء ألاعاض ي الكالخُت ملٍا
للضولت ،واغخباع ؤلُت الامخُاػ ؤؾلىبا الؾخؿالُ هظه ألاعاض ي  ،بىاءا غلى طلَ جؼغح ؤلاقٍالُت املخىعٍت طمً هظه الىعنت
البدثُت ،والتي ًمًٌ صُاؾتها غلى الىدى الخالي  :ما مضي بمٍاهُت جدىٍل خو الاهخكاع الضاثم بلى خو امخُاػ لظبؽ
الػهاع الكالحي؟
()1

املبدث ألاوٌ :اظخغالٌ الػلاسالفالحي وفلا للاهىن :19-87

يككذ اإلاىانكاث التي جمذ ؤزىاء غملُت بزغاء اإلاُثام الىػني لؿىت  0986غً وحىص غضة ازخالالث هٍُلُت ٌػاوي
منها الهؼاع الكالحي ،بدُث اغترقذ الؿلؼت وألوُ مغة بككل ؤؾلىب الثىعة الؼعاغُت الظي عجؼ غً الخدىُ بلى زىعة
زظغاء ،وبضؤ الخل الدؿائُ غً بًجاص الخل الامثل إلصالح الهؼاع الكالحي

()2

املطلب ألاوٌ :خىصصت خم الاهخفاع الذائم
ّ
بن مىنل الؿلؼاث الػمىمُت لم ًًٌ مخإزغا بمباصعاث قههُت ،بهضع ما ًان مخإزغا باهسكاض الغَؼ البترولي ،وطلَ
بػض ألاػمت الىكؼُت التي قهضتها الجؼاثغ ؾىت 0986الش يء الظي صقػها غلى الػمل مً ؤحل بصالح هٌُلي للهؼاع الكالحي،
نصض الخسكُع مً قاجىعة اإلاىاص الؿظاثُت اإلاؿخىعصة مً الخاعج  ،قلجإث بلى بصضاع الهاهىن عنم  09-87اإلااعر في -02-98
 0987والظي ٌػخبر ؤلُت حضًضة لخؼهحر الػهاع الكالحي اإلاملىى للضولت ،والظي ًان في الؿابو مؿخؿال في بػاع اإلاؼاعع الخابػت
للثىعة الؼعاغُت ونؼاع الدؿُحر الظاحي ،قمً زالُ ناهىن اإلاؿدثمغاث الكالخُت ً09-87خم جدضًض خهىم وواحباث
(-)1الهاهىن ع نم  09-87اإلااعر في  0987-02-98اإلاخػلو بىُفُت طبط ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الىطىُت ،وٍدذد خلىق املىخجين وواحباتهم،
حغٍضة عؾمُت غضص  59الصاصعة في 0987-02-9
(-)2حُاللي عجى ،أصمت الػلاسالفالحي وملترخاث حعىٍتها مً جؤمُم امللً الخاص إلى خىصصت امللً الػام ،صاع الخلضوهُت ،الجؼاثغ ،2995 ،ص070 :
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اإلاىخجحن ،وجدضًض يُكُاث الاؾخؿالُ الؼعاعي بهضف جلبُت الخاحُاث الؿظاثُت  ،ويظا اخخُاحاث الانخصاص الىػني  ،وما
ًخظمىه هظا الهاهىن مً جغجِباث جدٌم اإلاؿدثمغاث الكالخُت  ،واإلاباصت ألاؾاؾُت التي حاء بها
الفشع ألاوٌ :مظمىن كاهىن :19-87
صضع ناهىن  09-87اإلااعر في  08صٌؿمبر  0987اإلاخظمً يُكُت اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الىػىُت
وجدضًض خهىم اإلاىخجحن وواحباتهم ،الظي ًبحن يُكُت اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت ؤو طاث الىحهت الكالخُت اإلاملىيت للضولت
غً ػغٍو مىذ هظه ألاعاض ي للمىخجحن في قٍل مؿدثمغاث ( ،)1قغصًت ؤو حماغُت وؤغؼى لهم خو اهخفاع دائم بلى حاهب
الخىاػُ الٌلي غً مجمل ألامالى الػهاعٍت اإلابيُت واإلاىهىلت املخصصت الؾخؿالُ هظه ألاعاض ي
أوال :امللصىد بدم الاهخفاع الذائم
بىاءا غلى ألاخٍام اإلاىظمت لهظا الخو واملخضصة بمىحب الهاهىن  09-87قةهه ًترجب هظا الخو غلى ألاعاض ي الكالخُت
الخابػت ملٌُتها للضولت  ،والتي جىاػلذ قيها هظه ألازحرة غً خهها في الاهخكاع منها لكاثضة اإلاؿدثمغًٍ  ،غلما ؤن هظا الخو ًان
اإلاكغع نض باصع بدىظُم ؤخٍامه مىظ الاؾخهالُ قٍان ؤوُ هص حكغَعي جىاوُ خو الاهخكاع اإلاماعؽ غلى ألاعاض ي الكالخُت
الخابػت لألمالى الىػىُت هى ألامغ عنم  650-68اإلاخػلو بالدؿُحر الظاحي في الكالخت( ،)2لًٌ هظا ألامغ لم ًخؼغم بلى حػغٍل
الخو بل انخصغث هصىصه الدكغَػُت غلى طيغ زصاثصه بط جىص اإلااصة  92مىه غلى ما ًلي :
" جمىذ الذولت إلاظخغالالث الفالخُت املعيرة راجُا إلى مجمىغاث الػماٌ لالهخفاع بها ملذة غير مدذدة والاظخفادة
مً حضء مً زماسها ومىخجاتها خعب أغمالهم " أما اإلااصة  95و 96مً ألامغ هكؿه قهض جؼغنذ بلى زصاثص هظا الخو بط
جىص اإلااصة  95مىه غلى ؤهه ":ال ًجىص الخصشف في ألاساض ي ومباوي إلاظخغالالث الفالخُت املعيرة راجُا أو امخالهها
بالخلادم أو إًجاسها ،هما ال ًجىص اظخغاللها إال بصفت حماغُت "
ؤما اإلااصة  96قىصذ غلى ؤهه:
" ال ًجىص حجض ألامىاٌ املىلىلت والػلاسٍت الخابػت لالظخغالٌ الفالحي املعير راجُا "وبظلَ ًمًٌ حػغٍل خو
الاهخكاع اإلاماعؽ غلى ألاعاض ي الكالخُت الخابػت ملٌُتها للضولت غلى ؤهه:
" خم غُني مؤبذ غير مدذد بؤحل جمىده الذولت لفائذة معخغلي ألاساض ي الفالخُت الخابػت للصىذوق الىطني
للثىسة الضساغُت بذون ملابل ،بمىحب هزا الحم ًمىؼ املعخفُذون مً الخصشف في هزه ألاساض ي أو حجضها أو جىكُؼ
سهىن غليها أو غلىد إًجاس أو مضاسغت غليها ،بدُث ال ًملً املىخفؼ ظىي اظخغالٌ الش يء بصفت شخصُت وغلى
الشُىع".

وؿدكل مً قدىي هظه الىصىص ّ
ؤن مً زصاثص خو الاهخكاع ؤهه خو ًمىذ لكاثضة مجمىغاث مً الػماُ متى

جىقغث قيهم الكغوغ  ،وهى ؾحر مدضص اإلاضة ًمىذ مجاها  ،لٌىه ؾحر نابل لالهخهاُ ؤو الخىاػُ والدجؼ ،زم جلى صضوع هظا

(-)1بؾخدضر ناهىن  09-87مصؼلر املعدثمشة ،والتي ًاهذ جضعى في الىصىص الؿابهت الاؾخؿاللُت ،الخػاوهُت ؤو املضسغت وهظا ما ًترحم بضاًت الخىحه
لإلنخصاص اللُبرالي في الجؼاثغ ،وإلاا لهظا اإلاصؼلر مً ونؼ هكس ي غلى هكؿُت اإلاىخج ًىجها جؼعع قُه عوح املخاػغة وجبث قُه الظهىُت ؤلاؾدثماعٍت بدُث
حؿاغضه غلى ؤلاهخهاُ مً ألاؾلىب الخهلُضي لإلهخاج بلى ألاؾلىب اإلاٌثل والخضًث
( -)2ألامغ عنم  650-68اإلااعر في  0968-02-29اإلاخظمً الدؿُحر الظاحي في الكالخت الجغٍضة الغؾمُت غضص  05الصاصعة بخاعٍش  05قُكغي  0969اإلالغى
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ألامغ ناهىن الثىعة الؼعاغُت بمىحب ألامغ  70-70بط جىاػلذ الضولت غً هظا الخو بضون ؤي مهابل وبصكت مابضة ،باغخباعه
خها نابل لالهخهاُ ًىعر لػمىص اليؿب مً الظًىع صون ؤلاهار وطلَ خؿب اإلااصة  024مىه التي هصذ غلى ؤهه  ":جمىذ
أساض ي الصىذوق الىطني للثىسة غلى أظاط الاهخفاع املؤبذ وٍمىً اهخلالها إلى فشع رهش لػمىد اليعب املعخدم".

()1

بظلَ ًمًٌ حػغٍل خو الاهخكاع اإلاماعؽ غلى ألاعاض ي الكالخُت الخابػت ملٌُتها للضولت غلى ؤهه:
" خم غُني مؤبذ غير مدذد بؤحل جمىده الذولت لفائذة معخغلي ألاساض ي الفالخُت الخابػت للصىذوق الىطني
للثىسة الضساغُت بذون ملابل ،بمىحب هزا الحم ًمىؼ املعخفُذون مً الخصشف في هزه ألاساض ي أو حجضها أو جىكُؼ
سهىن غليها أو غلىد إًجاس أو مضاسغت غليها ،بدُث ال ًملً املىخفؼ ظىي اظخغالٌ الش ئ بصفت شخصُت وغلى الشُىع
"
قٍان هظا الخو ًمىذ مجاها في ناهىن الثىعة الؼعاغُت لُصبذ مىده في ظل ناهىن  09-87بمهابل ( ،)2بط غغقخه اإلااصة 96
مىه بهىلها:
" جمىذ الذولت املىخجين الفالخُين املػىُين بهزا اللاهىن خم الاهخفاع الذائم غلى مجمل ألاساض ي التي جخؤلف منها
()3

املعدثمشة ،وٍمىذ ملابل دفؼ أجاوة ًدذد وغائها وهُفُت جدصُلها في كىاهين املالُت "

لهض اإلاكغع قصل بحن خو اإلالٌُت الظي ًبهى للضولت  ،وخو الاهخكاع اإلاابض الظي ًمىذ للكالح ؤو اإلاىخج ونض حاء ناهىن
 09/87بهضف جدضًض نىاغض اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الىػىُت لغقؼ ؤلاهخاج وؤلاهخاحُت ألحل جلبُت
الخاحُاث الؿظاثُت للؿٍان واخخُاحاث الانخصاص الىػني ،وطلَ بةغاصة الاغخباع لضوع اإلاىخجحن وجمٌُنهم مً مماعؾت
مؿاولُاتهم في اؾخؿالُ ألاعاض ي ،بػُضا غً ؤي جضزل في الدؿُحر مً ػغف ؤي ًان  ،وإلؿاء ًل الػغانُل مهما ًان هىغها
ومصضعها  ،يما حهضف هظا الهاهىن بلى جكاصي ألازؼاء اإلاغجٌبت ؾابها بةغؼاثه طماهاث ؤيبر للمؿخكُضًً  ،وهظا بمىدهم
خها غُيُا غهاعٍا نابال للخىاػُ والدجؼ والغهً( ،)4وهى ألامغ الظي لم ًًٌ مؿمىخا به في بػاع جؼبُو ناهىن الدؿُحر الظاحي
وختى ناهىن الثىعة الؼعاغُت
زاهُا :ششوط مىذ خم الاهخفاع الذائم وفم كاهىن .19-87
هؼغا لخصىصُت هظا الػهض باغخباعه ًخظمً اؾخؿالُ ؤع ض قالخُت جابػت لألمالى الىػىُت ،ومً ؤحل اؾخؿالُ
ؤمثل قهض هص ناهىن  09-87طمً اإلااصجحن  09-99مىه غلى قغوغ مىذ خو الاهخكاع الضاثم غلى ألاعاض ي الكالخُت الخابػت
لألمالى الىػىُت الخاصت ،خُث ًجب ؤن جخىقغ بػع الكغوغ في قاؾل ألاعض لالؾخكاصة مً هظا الخو وطلَ يما ًلي" :
*ؤن ًٍىن قاؾل ألاعض شخصا ػبُػُا ؤي ؤن الصخص اإلاػىىي ال ٌؿخؼُؼ الاؾخكاصة مً ألاعض في بػاع الهاهىن
اإلاظًىع ؤغاله ،يما ًجب ؤن ًٍىن حؼاثغي الجيؿُت ،وؤال جٍىن له مىانل مػاصًت لخغب الخدغٍغ

( -)1اإلااصة  024مً ألامغ  70-70اإلااعر في 0970-00-98اإلاخػلو بالثىعة الؼعاغُت ،حغٍضة عؾمُت غضص  79الصاصعة بخاعٍش  09هىقمبر  0970اإلالغى
(-)2خؿىاء بىقغٍؽ ،الىظام اللاهىوي للػلاسالفالحي في الجضائش ،ؤػغوخت صيخىعاه  ،حامػت دمحم زُظغ بؿٌغة  ، 2907 ،2906 ،ص069 :
(-)3حاءث هظه اإلااصة باؾخثىاء غً الهاغضة ألاصلُت الىاعصة في اإلااصة  852مً الهاهىن اإلاضوي والتي جهط ي بإن خو الاهخكاع مانذ ،لهظا ٌػخبر خو الاهخكاع صاثم
ؾحر مدضص الاحل ،وبهظه الصىعة قهى ًسخلل غً خو الاهخكاع اإلاىصىص غلُه في الهاهىن اإلاضوي ،ألن هظا ألازحر مانذ ًيخهي باههظاء ألاحل اإلاػحن له
(-)4قغٍكي بؾالم  ،خم الاهخفاع الذائم في طل املعدثمشاث الفالخُت  ،مظيغة ماحِؿتر ناهىن زاص  ،حامػت الجؼاثغ  ، 2997 ،2996 ،ص00 :
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*ػبها إلابضؤ ألاعض إلاً ًسضمها قهض اقترغ اإلاكغع مً زالُ ناهىن 09-87ؤن ًٍىن اإلاؿخكُض غامل صاثم في الهؼاع
الكالحي ،ؤو مؿخسضما في اإلاؿدثمغاث الكالخُت الهاثمت غىض جاعٍش صضوع الهاهىن ،قلهاالء الضعحت ألاولى في غملُت اإلاىذ
*ؤن ًٍىن بالؿا غانال ؾحر مذجىع غلُه وناصع غلى الػمل بالكالخت ،وال ًملَ ؤعض زاصت ولِـ غظى بمؿدثمغة
ؤزغي
*ؤن ًثبذ بإهه ًان قاؾال ألعض غغف ،ولِـ له ؤعاض ي زاصت ؤو وكاغ ؤزغ
*يما هص اإلاكغع غلى وحىب بغؼاء ألاولىٍت صاثما للمجاهضًً وطوي الخهىم ،وهظا إلاٍاهتهم الخاصت في املجخمؼ
والخضخُاث التي نضمىها الؾخػاصة ألاعض مً اإلاؿخػمغ ( ،)1لًٌ مً الىاخُت الػملُت لم جدترم هظه الكغوغ مً ػغف
ؤلاصاعة ،ومىدذ ألاعاض ي الكالخُت ألشخاص ال جخىقغ قيهم الكغوغ اإلاؼلىبت ،وبػض ايدكاف ألامغ جم سخب الاؾخكاصة مً
ػغف بػع الىالة
زالثا :خصائص خم الاهخفاع الذائم:
بالغحىع لهاهىن  09-87وؿخيخج ؤهم الخصاثص التي ًمخاػ بها خو الاهخكاع الضاثم وهي يما ًلي:
*ؤهه مجغص عزصت مً اإلاالَ ألاصلي للػهاع وهي الضولت ،بلى اإلاىخكؼ تهضف بلى جدىٍل خو الاهخكاع بلُه ،في خضوص غهض
الاؾخكاصة ،بدُث جخسلى الضولت غً حؼء مً صالخُاتها الىظُكُت بلى اإلاىخج ،الظي ًخىلى هُابت غىه اؾخؿالُ ألاعض
الكالخُت ،وهى بظلَ ًهترب مً قٍل الخكىٍع بمىحب هص ناهىوي ،بما ٌػبر غً بعاصة الضولت في ؤلاههاص مً خهىنها
لدصجُؼ الاؾدثماع مً ػغف اإلاؿخكُضًً والخث غلى اؾخؿالُ ؤلامٍاهُاث؛
*خو صاثم ؾحر مغجبؽ بإحل مػحن ؤو مػلىم()2؛
*خو نابل لالهخهاُ ؤي ال ًيخهي بىقاة اإلاؿخكُض يما هى الخاُ في خو الاهخكاع وقها للهىاغض الػامت الظي ًيخهي بىقاة
اإلاىخكؼ ؤو باهتهاء ألاحل  ،بل ًيخهل خو الاهخكاع الضاثم للىعزت قغٍؼت ؤن ًهىم هاالء باؾخؿالُ واؾخػماُ اإلاؿدثمغة التي
ًهؼ غليها هظا الخو  ،ؾىاءا ًاهذ مؿدثمغة قالخُت حماغُت ؤو قغصًت  ،وفي خاُ حػضص الىعزت وطوي الخهىم ًمًٌ لهاالء ؤن
ًسخاعوا واخضا منهم ًمثلهم في الخهىم وٍخٌكل بالىاحباث  ،يما ًمٌنهم ؤن ًدىاػلىا بمهابل ؤو مجاها ألخضهم بطا ًان ًمتهً
الكالخت ؤو ًبُػىا خصتهم خؿب الكغوغ املخضصة في اإلااصة  24مً ناهىن  ،09-87وٍجب غلى الىعزت ؤن ًمخثلىا لجمُؼ
()3

الالتزاماث والىاحباث ،التي ًاهذ غلى غاجو مىعثهم يسضمت ألاعض بإهكؿهم واملخاقظت غلى ػابػها الكالحي
ّ
بن ؤلاقٍاُ اإلاؼغوح غلى مؿخىي الىانؼ الػملي ،هى مؿإلت قغغ ألاهلُت باليؿبت ألبىاء اإلاؿخكُض اإلاخىفي ،قةطا ًاهذ
الهاغضة الػامت حؿخىحب طغوعة جىاقغ ألاهلُت الهاهىهُت ؤي بلىؽ ؾً  09ؾىت ًاملت للمىخج الكالح "اإلاؿخكُض" مً الػهاع
الكالحي يما اصؼلر غلُه ناهىن  ، 09-87والظي هص غلى بمٍاهُت ؤلاؾخسالف ،لٌىه في قو ؤزغ لم ًدضص الؿً الىاحب

(-)1يغٍم نان ،ششوط مىذ غلذ الامخُاص في اظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للذولت في الجضائش  ،مجلت الكهه والهاهىن  ،الػضص
ً ،09ىاًغ  ، 2906ص094 :
( -)2اإلااصة  98مً ناهىن 09-87
(-)3بؾالم قغٍكي  ،مغحؼ ؾابو  ،ص09 :
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جىاقغه لصخت ؤلاؾخسالف  ،وبالخالي عحىغا للهىاغض الػامت وجدضًضا الهاهىن اإلاضوي ً ،خم جؼبُو اإلااصة  49مىه  ،بط زبذ
غملُا ؤن ؤيثر اإلاؿخكُضًً الظًً اؾخسلكىا ؤبىائهم ًاهىا نصغا لم ًخجاوػا آهظاى ؾً  09ؾىت
*ًمىذ خو الاهخكاع بمهابل ،وٍخمثل هظا اإلاهابل في ألاجاوة الؿىىٍت ًدضص وغاءها ناهىن اإلاالُت
*خو نابل للخىاػُ غىه وحجؼه ،وهظا ما يغؾخه اإلااصة  98مً ناهىن  ،09-87يما ًمًٌ ؤن ًثهل بالغهً ؤو ًباع ،وهظا
ما ٌػض زغوحا غً الهىاغض الػامت اإلاىصىص غليها في الهاهىن اإلاضوي طمً اإلاىاص  857 ،844 ،675م م
مىذ اإلاكغع للمؿخكُضًً بمىحب غهض بصاعي خو اهخكاع صاثم غلى مجمل ألاعاض ي التي جخٍىن منها اإلاؿدثمغة  ،مهابل
صقؼ ؤجاوة ػهُضة ًل ؾىت ًدضص وغائها ناهىن اإلاالُت  ،وطلَ بؿُت جدكحز اإلاىخجحن غلى زضمت ألاعض  ،قالضولت نض جىاػلذ غلى
حمُؼ اإلامخلٍاث اإلاٍىهت لظمت اإلاؿدثمغة ماغضا ألاعض  ،وَؿخؿل اإلاؿخكُضون خو الاهخكاع الضاثم وألامىاُ اإلاخىاػُ غنها
بصكت مؼلهت غلى الكُىع خؿب خصص مدؿاوٍت  ،في قٍل مؿدثمغاث قالخُت حماغُت ؤصال واؾخثىاء ًمًٌ اؾخؿالُ
هظه الخصص قغصًا

()1

قالخصص اإلامىىخت في اإلاؿدثمغة الجماغُت ال جهبل الخجؼثت والكُىع ؤبضا  ،وهظه الكغوغ ًجب اخترامها غىض
الخىاػُ غً الخصت ،ؤو بُػها باإلاؼاص الػلني بػض الدجؼ  ،يما جغى اإلاكغع للضولت بصكتها مالٌت للغنبت خو الككػت  ،وخو
سخب الاؾخكاصة غً ػغٍو الهظاء ،بطا لم جدترم الكغوغ اإلاخكو غليها

()2

الفشع الثاوي :جلُُم صُغت الاهخفاع الذائم:
عؾم ما جمحز به ناهىن  09-87مً بًجابُاث ًاالؾخؿالُ الجُض لألعاض ي الكالخُت  ،هظغا لصؿغ اإلاؿاخت واإلاؿاولُت
اإلاباقغة للػماُ  ،والهظاء غلى الػمالت الؼاثضة  ،باغخباع ّ
ؤن الػماُ في ظل اإلاؿدثمغاث ؤصبدذ صزىلهم مغجبؼت بةهخاحُت
اإلاؿدثمغة الكالخُت ( ،)3وحػل ناهىن 09-87مً اإلاىخجحن ؤقباه مالى ،لهم خو اهخكاع صاثم مػترف لهم به بمىحب غهض ههل
ملٌُت خهُهي ال ًمًٌ ؤن ًٍىن مدل هؼع  ،لًٌ ؾغغان ما اجضخذ مدضوصًت هظا الخو ،الصؼضامه بصػىباث ومكاًل
ؤزغث غلى الػهاع الكالحي  ،ومً زم غلى الاؾدثماع الكالحي ومنى بحن هظه الصػىباث واإلاكاًل التي حػخبر مظاهغ ؾلبُت :
*ؤعاض زصبت حضا مهملت ًلُا ؤو حؼثُا ،وختى مدىلت غً ػابػها الكالحي
*بىاءاث قىطىٍت وؾحر قغغُت قىم هظه ألاعاض ي
* بهماُ جام للممخلٍاث اإلاخىاػُ غنها للمؿخكُضًً الظًً جىاػلىا غنها بضوعهم ألشخاص ال جغبؼهم ؤًت صلت بالكالخت

()4

*اإلاكاًل الضازلُت بحن ؤغظاء اإلاؿدثمغة ،والتي ؤصث بلى جهؿُمها ؤو يغائها
*ؾُاب الضولت غً املجاُ الغنابي اإلاهغع غلى اإلاؿدثمغة ،ألامغ الظي ؤصي بلى ألاهاهُت الكغصًت غىض الػمل اإلاكترى؛
* غضم اؾخهغاع حماغت اإلاىخجحن بؿبب غضم طبؽ الػالنت قُما بُنهم
*بُؼ الػخاص الكالحي املخصص لالؾدثماع
(-)1خؿىاء ًىقغٍؽ  ،ألُاث حعىٍت مىاصغاث إظدثماس ألاساض ي الفالخُت  ،مضازلت طمً قػالُاث اإلالخهى الىػني خىُ ؤلاؾدثماع الػهاعي في الجؼاثغ ،
بٍلُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت  ،حامػت الىاصي ًىمي  ، 02 ،00صٌؿمبر  ، 2900ص96-94 :
(-)2لُلى ػعوقي  ،غمغ خمضي باقا  ،املىاصغاث الػلاسٍت  ،صعا هىمه الجؼاثغ  ، 2995 ،ص065 :
( -)3ػهحر غماعي  ،إشيالُت جىظُم الػلاسالفالحي وأهم الخُاساث املمىىت لخطىسه  ،ؤبدار بنخصاصًت وإصاعٍت  ،الػضص  ، 00حىان  ،2900ص074 :
( -)4مىهت مهالحي  ،اظخغالٌ الػلاسالفالحي في الجضائش  ،مجلت حكغَػاث الخػمحر والبىاء  ،الػضص الغابؼ  ،صٌؿمبر  ، 2907ص 008
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*اإلاكاًل التي ًثحرها اؾخسالف الصخص اإلاخىفي والظي ًٍىن غاصة مدل عقع مً ػغف الكغًاء
*صػىبت الخصىُ غلى نغوض بىٌُت
*الضًىن اإلاترايمت غلى طمت اإلاؿدثمغة وصػىبت حؿضًضها
ًمًٌ الهىُ ّ
ؤن الخدىالث التي ؤخضثها ناهىن  09-87لم جًٌ ؤيثر هجاغت ولم جلو الخجاوب اإلاىخظغ مً اإلاؿدثمغًٍ
املطلب الثاوي :اظخغالٌ الػلاس الفالحي وفلا كاهىن الخىحُه الػلاسي :25-90
بػض مغوع ؤنل مً ؾيخحن مً جىظُم اإلاؿدثمغاث الكالخُت ،اجضر ؤن الاؾخهاللُت التي مىدها الهاهىن للمؿخكُضًً
غىضما ؤيض ؤهه ال ؤخض ًجب ؤن ًخضزل في بصاعة وحؿُحر اإلاؿدثمغاث الكالخُت الكغصًت والجماغُت ،نض ؤؾيئ قهمها وؤن خو
الاهخكاع الضاثم باألع ض لم ًًٌ ًاقُا إلنىاع اإلاؿخكُضًً بالخكاوي في اؾدثماع ألاعض واملخاقظت غليها ،وعؾم الػضًض مً
ؤلاصالخاث التي مؿذ الػهاع الكالحي ،بال ؤهه ال ػاُ ٌػاوي مً الجزاغاث التي حػُو بػث الخىمُت الؼعاغُت ( ،)1ولػالج هظه
ألاوطاع صضع ناهىن  25-99اإلاخظمً الخىحُه الػهاعي

()2

الفشع ألاوٌ :إصالخاث كاهىن الخىحُه الػلاسي :
جضوع ؤهم الخضابحر وؤلاصالخاث التي ؤحى بها ناهىن  25-99خىُ ما ًإحي :
*جؼهحر الخػامل في الػهاع الكالحي مً اإلاظاعباث والخصغقاث الكىطىٍت وخماًخه مً ؤقٍاُ الخػضي الىاحمت غً
الخىؾؼ الػمغاوي وؾحر الػهالوي لألعاض ي الكالخُت
*جدضًض ػبُػت ألاعاض ي الكالخُت ؤو طاث الىحهت الكالخُت مؼ طمان اؾخؿاللها

()3

*جدضًض قغوغ ويُكُاث اؾترحاع اإلاالٌحن ألاصلُحن مً طوي الجيؿُت الجؼاثغٍت ؤو طوي خهىنهم لألعاض ي الكالخُت
التي ونؼ جإمُمها  ،ؤو التي ًاهذ مدل هبت في بػاع الهاهىن  70-70اإلاخظمً الثىعة الؼعاغُت  ،خُث جم بمىحب هظا الهاهىن
اؾترحاع حل اإلاؿاخاث اإلااممت في بػاع الثىعة الؼعاغُت بلى ماليها ألاصلُحن ،لًٌ بهُذ  069ؤلل خالت مػلهت عؾم خصىُ
ؤصخابها غلى نغاعاث الاؾترحاع ،خُث لم ًخمٌىىا مً صزىُ ؤعاطيهم بؿبب الاؾدثماعاث التي ؤهجؼث غلى هظه ألاعاض ي(،)4
ونض ؤلؼمذ اإلااصة  80مً ناهىن  25-99اإلاالَ ألاصلي للهُام باإلحغاءاث الالػمت لالؾترحاع زالُ  96ؤقهغ اإلاىالُت ليكغ
هظا الهاهىن ،صون وطؼ ؤي حؼاء غلى غضم اخترام هظه آلاحاُ  ،لًٌ جم حػضًل اإلااصة  80بمهخط ى اإلااصة  00مً ألامغ 26-95
وهصذ غلى جمضًض اإلاضة وغلى جىنُؼ حضاء خطير  ،وهى إلادماج في ألامالن الىطىُت  ،خُث حاء قيها " وبػذ اهلظاء هزا
ألاحل واظدىفار ول طشق الخبلُغ وإلاشهاس  ،جذمج نهائُا ألاساض ي التي لم ًطالب بها أصحابها طمً ألامالن الخاصت
للذولت "وجؼبُها لهظه اإلااصة صضع اإلاغؾىم عنم  009-96اإلااعر في  96ؤقغٍل  0996لخدضًض ما ًجب ؤن ًخظمىه اإلالل اإلاغقو

(-)1ػهُت نغامؼُت  ،الػلاسالفالحي في الجضائشمً خم الاهخفاع الذائم إلى خم الامخُاص  ،مجلت ؤلابضاع  ،الػضص  ، 96ص74 :
(-)2ناهىن عنم  25-99اإلااعر في  0999-00-08اإلاخظمً الخىحُه الػهاعي ،حغٍضة عؾمُت غضص  49لؿىت  0999اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ عنم  26-95اإلااعر في
 0995-99-25حغٍضة عؾمُت غضص  55لؿىت 0995
(-)3خؿىاء بىقغٍؽ  ،ألُاث جطهيرامللىُت الػلاسٍت الفالخُت في كاهىن الخىحُه الػلاسي  ،مجلت اإلاكٌغ  ،حامػت بؿٌغة  ،الػضص  ، 00ص92 :
( -)4ػهحر غماعي ،مغحؼ ؾابو  ،ص06 :
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بؼلب الاؾترحاع ( ،)1مؼ ؤلاقاعة بلى ؤن مدل ؤو مىطىع الاؾترحاع هى الػهاع ؤي الكظاء ؤو ألاعض ،ؤما ما جم قىم ألاعض مً
بىاًاث واؾدثماعاث ،قهي ملَ إلاً ؤنامها خؿب اإلااصة  77مً ناهىن 25-99

( )2

*مىذ الخغٍت الخامت في الخػامل الؼعاعي ،وحؿىٍو اإلاىخجاث وطغوعة الخٌكل بخىقحر الخجهحزاث وزلو مدُؽ حهخم
بالبدث الكالحي ،وجدهُو الالمغيؼٍت ججػل الكالح ٌكاعى في جدضًض الؿُاؾت الكالخُت ،وَؿاهم بكٍل قػاُ في جدؿحن
هُاًل ومدُؽ الهؼاع الكالحي؛
*ؤههى هظا الهاهىن اخخٍاع البلضًاث في مجاُ اإلاػامالث الػهاعٍت ،وؤنام ؾىنا غهاعٍت خغة ،قلم حػض الجماغاث
املخلُت مسىُ لها مبضثُا ؤن جهىم مباقغة بػملُاث غهاعٍت ماغضا ونىع طلَ بحن ؤشخاص غمىمُحن خؿب اإلااصة  70مً
ناهىن  ،)3(25-99وهٌظا ؤصبذ ًل شخص ػبُعي ؤو مػىىي زاطؼ للهاهىن الخاص ؤو الػام ًبُؼ وَكتري بدغٍت ؤعض
غامغة ؤو نابلت للخػمحر؛
*ؤغاص الىظغ في مكهىم اإلالٌُت الػهاعٍت الكالخُت  ،وحاء بمبضؤ حضًض هى الالتزام باؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت بط
اغخبرث اإلااصة  48مً ناهىن ّ 25/99
ؤن غضم اؾدثماع ألاعاض ي الكالخُت ٌػض قػال حػؿكُا في اؾخػماُ الخو ،هظغا لألهمُت
الانخصاصًت والىظُكت الاحخماغُت  ،اإلاىىػت بهظه الاعاض ي  ،قال ًدو إلااليها ؤو خاثؼوها جغيها بضون اؾخؿالُ ،إلاا ًترجب غً
طلَ مً طغع ًمـ املجخمؼ  ،وحػخبر ؤعطا قالخُت ؾحر مؿخؿلت في مكهىم اإلااصة  49مً ناهىن ً 25-99ل نؼػت ؤع ض
قالخُت جثبذ غلىا بإجها لم حؿخؿل في بػاع اليكاػاث الكالخُت إلاضة مىؾمحن قالخُحن مخخالُحن غلى ألانل( ، )4ومً اؾخهغاء
اإلااصة  49هجض ؤن اإلاكغع ؤوعص غىصغًٍ الغخباع ألاعض ؾحر مؿخؿلت ؤو ؾحر مؿدثمغة وهما :
*غىصش الاظخغالٌ :أي اؾخؿالُ ألاعض الكالخُت قُما زصصذ له وهى اليكاغ الكالحي

*غىصش املذة  :وٍخدهو بمغوع مىؾمحن قالخُحن صون اؾخؿالُ في اليكاغ الكالحي والؼعاعي ،بال ؤهه غملُا هجض ّ
ؤن
الالتزام بهظًً الكغػحن الظابؼحن املخضصًً لػضم الاؾخؿالُ صػب ألؾباب منها :
بؾخػماُ اإلاىخجحن لىؾاثل جهلُضًت ؾىاءا في بظع ألاعض ؤو ؾهيها ؤو حؿمُضها –ؾىء هىغُت البظوع اإلاؿخػملت –ههص الثهاقت الكالخُت لضي الكالخُحن

()5

الفشع الثاوي :حضاء غذم اظدثماس ألاسض الفالخُت :
بطا زبذ غضم اؾدثماع ألاعض الكالخُت ًىظع اإلاؿدثمغ لِؿخإهل اؾدثماعها ،وهظا في ؤحل ًخم جدضًضه وقها
لخصىصُت وهىغُت التربت ،ويظا الػىامل اإلاىازُت والؼبُػُت للمىؼهت ،التي جىحض بها ألاعض اإلاػىُت ،ومهما جًٌ جلَ
(-)1ؾىؾً بىصبُػاث  ،الىظام اللاهىوي الظخغالٌ الػلاس الفالحي بالجضائش – ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للذولت  ،عؾالت صيخىعاه ،
حامػت نؿىؼُىت  ، 2908 ، 2907ص094 :
(-)2جهط ي اإلااصة  77بإن اإلايكأث وألاؾغاؽ طاث الهُمت الخُيُت والخجهحزاث التي ؤهجؼث مىظ الخإمُم قهي مٌدؿبت ألصخابها  ،وٍمٌنهم ؤن ًدىاػلىا غنها
للمالى ألاصلُحن بمهابل مالي جبػا لكغوغ حؿُحر الاؾدثماعاث اإلاىجؼة
( -)3مىهت مهالحي  ،مغحؼ ؾابو  ،ص029 :
(-)4خٌُمت يُدل ،اظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت املخىفشة الخابػت للذولت طبلا للدششَؼ الجضائشي  ،صاع هىمه  ،الجؼاثغ ، 2907 ،ص52
(-)5غبض الػظُم ؾلؼاوي  ،الشكابت غلى ألاسض ي الفالخُت والػمشاهُت وأزشها غلى خماًت البِئت في الجضائش  ،ؤػغوخت صيخىعاه  ،جسصص ناهىن غهاعي ،
حامػت باجىت  2907 ، 90ص 78 :
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الظغوف بال ؤن اإلاضة املخضصة إلغاصة اؾدثماع ألاعض ال ًجىػ ؤن جخػضي  96ؤقهغ مً جاعٍش جبلُـ ؤلاهظاع للمػني  ،وبػض اهتهاء
ألاحل اإلاظًىع وفي خالت غضم الاؾخجابت مً اإلاػني لإلهظاع ًخم بهظاعه للمغة الثاهُت وألازحرة  ،غلى ؤن ًمهل مضة ؾىت واخضة ،
()1

مً ؤحل بغاصة اؾدثماع ألاعض في الكالخت

ًخم مػاًىت غضم الاؾخؿالُ مً ػغف لجىت بزباث غضم اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت ،خُث جم بوكاء لجىت زاصت غلى
مؿخىي ًل والًت بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم )2( 484 -97اإلاػضُ واإلاخمم بمىحب اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،)3( 80-02وإطا
بهُذ ألاعاض ي ؾحر مؿخؿلت غىض اهتهاء ألاحل الثاوي ،جهىم اللجىت بةبالؽ الضًىان الىػني لألعاض ي الكالخُت بؿغض جؼبُو
الخضابحر اإلاهغعة في هص اإلااصة  50مً ناهىن  ، 25-99والجؼاءاث هي :
*وطؼ ألاعض خحز الاؾخؿالُ لخؿاب وغلى هكهت اإلاالَ ؤو الخاثؼ الظاهغ بطا ًان اإلاالَ الخهُهي ؾحر مػغوف؛
* ؤو غغض ألاعض الكالخُت للخإححر بطا ًان اإلاالَ ألؾباب ناهغة ؤو لعجؼ مانذ خالذ صون الاؾخؿالُ؛
*ؤو بُػها بطا ًاهذ زصبت حضا ؤو زصبت ،وؤمام جؼبُو بحغاء البُؼ لألعاض ي الكالخُت ؾحر اإلاؿخؿلت
ًمًٌ للمضًغ الىالجي للضًىان الىػني لألعاض ي الكالخُت ؤن ًخهضم إلاماعؾت الككػت ،جؼبُها لىص اإلااصة  0/52مً م
()4

ث ع ،ولهظا الؿبب ؤنغ اإلاكغع حؼاء بُؼ ألاعاض ي الكالخُت الخاصت متى ًاهذ اإلاصلخت الػامت جبرع طلَ
ّمحز اإلاكغع طمً ناهىن  25-99اإلاخػلو بالخىحُه الػهاعي بحن ملٌُت ألاعض وملٌُت الاؾخؿالُ  ،وؤغؼى ؤهمُت بالؿت
إلاؿإلت اؾخؿالُ ألاعض الكالخُت بلى صعحت ؤهه حػل منها بلتزاما ناهىهُا  ،وبالخالي لم ٌػض اإلاالَ خغ في جهغٍغ يُكُت الاهخكاع
بملٌه ،وعؾم ؤن ناهىن الخىحُه الػهاعي هص غلى مجمىغت مً ؤلاصالخاث ألاؾاؾُت لؿغض طبؽ وحؿُحر الػهاع الكالحي
بكٍل غهالوي ومىظم ،بال ؤن هخاثج جؼبُو هظا الهاهىن مُضاهُا لم جدهو الؿغض اإلاغحى مىه بكٍل قػلي غلى ؤعض الىانؼ ،
غبر جكانم بقٍاالث الػهاع الكالحي  ،وإهماُ لهظه الثروة الػهاعٍت  ،وغضم اؾدثماعها بالكٍل اإلاؼلىب  ،ويثرة الخػمحر ؾحر
اإلاغانب  ،وحؿُحر الىحهت الكالخُت لهظه ألاع اض ي الكالخُت  ،مما ؤصي بلى ػٍاصة خضة مكٍل الػهاع الكالحي

()5

املبدث الثاوي :الامخُاص الفالحي وؤلُت حذًذة لدعُير الػلاس الفالحي:
صضع الهاهىن عنم  90-09اإلااعر في 05ؤوث  )6(2909ملخاولت الخىقُو بحن مصلخت الضولت التي ال جغؾب في الخسلي غً
ملٌُت ؤعاطيها ،خُث جغي قيها عمؼا مً عمىػ الؿُاصة الىػىُت ،وألاصاة التي جغاهً غليها لخدهُو الايخكاء الظاحي ،ومصلخت
الكالح الظي ًبدث غً طماهاث ًاقُت الؾخؿالُ ألاعاض ي ،وعقؼ ًل الػغانُل

(-)1ؾماغحن قامت  ،الىظام اللاهىوي الجضائشي للخىحُه الػلاسي  ،صاع هىمه  ،الجؼاثغ  ، 2994 ،ص206 :
( -)2اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  484-97اإلااعر في  0997-02-05الظي ًظبؽ حكٌُلت الهُئت الخاصت  ،ويظا بحغاءاث بزباث غضم اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت،
حغٍضة عؾمُت عنم  80لؿىت 0997
(- )3اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 80-02اإلااعر في  2902-92-29اإلاػضُ واإلاخمم للمغؾىم الخىكُظي عنم  ، 484-97حغٍضة عؾمُت عنم  00لؿىت 2902
(-)4خٌُمت يُدل  ،مغحؼ ؾابو  ،ص54 :
(-)5خؿىاء بىقغٍؽ ،اإلاغحؼ الؿابو  ،ص 00 :
(-)6الهاهىن عنم  90-09اإلااعر في  05ؤوث  2909املخضص لكغوغ ويُكُاث اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت ،حغٍضة عؾمُت غضص
 46الصاصعة بخاعٍش  08ؤوث 2909
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املطلب ألاوٌ :مظمىن غلذ الامخُاص الفالحي:
ج ّ
ٌغؽ الامخُاػ ًإصاة لدؿُحر ألاعاض ي الكالخُت في ناهىن الخىحُه الكالحي عنم  ،06-98بط خغص غلى ؤهه ال ًمًٌ
اؾخؿالُ هظه ألاعاض ي بال في قٍل امخُاػ لُخم ججؿُضه بكٍل جهاجي بصضوع الهاهىن عنم  90-09اإلااعر في  05ؤوث 2909
الظي ًدضص قغوغ ويُكُاث اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت  ،واإلاغؾىم الخىكُظي له عنم -09
 ،)1( 026بط هص الهاهىن  90-09غلى ؤن مجاُ جؼبُو هظا الهاهىن ًٍىن مىدصغا ومىصبا غلى ألاعاض ي ،وغلى ألامالى
الؿؼدُت لألعاض ي الكالخُت التي ًاهذ زاطػت للهاهىن  ،09-87ؤي الىظام الهاهىوي اإلاػمىُ به ؾابها واإلاخمثل في خو
الاهخكاع الضاثم  ،والظي ًخم جدىٍله بالكغوغ وبالٌُكُاث التي جم ايدؿابه بها في ظل الهاهىن الهضًم  ،قاالمخُاػ خؿب
ناهىن  06-98اإلاخػلو بالخىحُه الكالحي حاء لُبحن يُكُت حؿُحر ألامالى الىػىُت الخاصت ويُكُت اؾخؿاللها ،وطلَ بما
مباقغة مً نبل هُئاث الضولت  ،وإما بمىحب عزصت ؤو غهض  ،قهظا الػهض جمىذ بمهخظاه الضولت اإلااهدت لصخص خو
()2

اؾخؿالُ الػهاعاث الكالخُت إلاضة مدضصة مهابل صقؼ ؤجاوي بًجاعٍت ؾىىٍت
الفشع ألاوٌ :حػشٍف الامخُاص الفالحي:
ّ
هصذ اإلااصة  07مً ناهىن الخىحُه الكالحي  06-98غلى ؤهه:

" ٌشيل الامخُاص همط اظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للذولت " يما غغقخه اإلااصة  92مً
الهاهىن هكؿه بإهه ":غلذ جمىذ بمىحبه العلىت املاهدت خم اظخغالٌ الػلاساث الفالخُت ملذة مدذدة ملابل دفؼ أجاوي
ظىىٍت"
ٌؿخسلص مً اؾخهغاء قدىي هظًً الىصحن ؤن اإلاكغع الجؼاثغي غغف ؤلُت الامخُاػ اإلاؿخدضزت بمىحب ناهىن
الخىحُه الكالحي بإجها غباعة غً غهض جىمذ بمىحبه الؿلؼت املخخصت لصخص ما ؤخهُت اؾخؿالُ الػهاع الكالحي إلاضة
مدضصة مهابل ؤجاوي ؾىىٍت  ،بط جسلى اإلاكغع بمىحب هظا الهاهىن غً قٌغة جإبُض مضة اؾخؿالُ ألاعاض ي الخابػت لألمالى
الخاصت للضولت ،وحػلها إلاضة مدضصة لىً املالخظ أن الىص وسد غلى إطالكه بشؤن مذة الاهخفاع ،إر جشن املششع هزه
املذة مفخىخت وسحىغا لللىاغذ الػامت وجدذًذا اللاهىن املذوي  ،هجذ أن هزه املذة خذدث ب  99ظىت غلى خالف ألامش
في ظل كاهىن  19-87ظالف الزهش  ،أًً هجذه خىٌ للمعخفُذًً خم اهخفاع مؤبذ غلى هزه ألاساض ي (،)3
حاء حػغٍل الامخُاػ في ظل الهاهىن  90-09مسخلكا ،خُث ًان اإلاكغع ؤيثر صنت وطبؼا في جدضًض ماهُت هظه الصُؿت،
وهظا ما ٌؿخسلص مً هص اإلااصة  94بهىلها:
" الامخُاص هى الػلذ الزي جمىذ بمىحبه الذولت شخصا طبُػُا مً حيعُت حضائشٍت ًذعى في صلب الىص
املعدثمش صاخب الامخُاص خم اظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للذولت ،وهزا ألامالن العطدُت
املخصلت بها بىاءا غلى دفتر ششوط ًدذد غً طشٍم الخىظُم ،مذة أكصاها  40ظىت كابلت للخجذًذ ملابل دفؼ أجاوي

( -)1اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  026-09اإلااعر في  2909-02-20املخضص لٌُكُاث جؼبُو خو الامخُاػ الؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت
للضولت  ،حغٍضة عؾمُت غضص  76لؿىت 2909
( - )2اإلااصة الثاهُت مً ناهىن  90-09الظي ًدضص قغوغ ويُكُاث اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت
( -)3مىهت مهالحي  ،مغحؼ ؾابو  ،ص020 :
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ظىىٍت ،جظبط هُفُاث جدذًذها وجدصُلها بمىحب كاهىن املالُت ًلصذ في مفهىم هزا اللاهىن باألمالن العطدُت،
مجمىع ألامالن امللحلت باملعدثمشة الفالخُت ،والظُما منها املباوي وألاغشاط وميشآث الشي "
حاء الهاهىن عنم  90-09ؤيثر جكصُال وجىطُدا مً الخػغٍل الىاعص طمً اإلااصة  92مً ناهىن الخىحُه الكالحي ،خُث
ؤهه حػغض لجمُؼ الػىاصغ اإلاٍىهت له مً جدضًض ألػغاقه  ،مضجه  ،مدله  ،واإلاهابل اإلاالي ،يما ّ
ؤن اإلاكغع ؾحر مصؼلر خو
الاهخكاع بمصؼلر الامخُاػ  ،بط ؤن له نىاغضه في الهاهىن اإلاضوي في خحن ؤن الامخُاػ هى غهض بمىحبه ً ،خم اؾخؿالُ الهؼػت
ألاعطُت مهابل صقؼ ؤجاوي ؾىىٍت  ،يما حاء هظا الخػغٍل بجضًض ًخمثل في خصغ اإلالتزم في الصخص الؼبُعي قهؽ وؤن
ًٍىن هظا ألازحر مً حيؿُت حؼاثغٍت وبالخالي ألاشخاص ألاحىبُت مؿدبػضة( ،)1وجم جدضًض مضة الػهض ب  49ؾىت نابلت
للخجضًض وجٍىن بىاءا غلى صقتر الكغوغ بحن ؤلاصاعة اإلااهدت لهظا الامخُاػ واإلاؿدثمغ ،قدو الامخُاػ ًثبذ لصاخبه خو
اؾخؿالُ قهؽ غلى ألاعض وألامالى الؿؼدُت إلاضة  49ؾىت نابلت للخجضًض ،زالقا إلاا ًان مهغعا في ظل ناهىن  09-87خُث
ملَ اإلاكغع اإلاؿخكُض خو اهخكاع غلى ألاعض ،ؤما ألامالى الؿؼدُت قملٌها ملٌُت جامت
لهض ؤعاص اإلاكغع جصخُذ الىطؼ ،بةلؿاء قٌغة الخإبُض للخو اإلاماعؽ غلى ألاعض والظي ًان ًخػاعض مؼ قٌغة ملٌُت
الضولت لهظه ألاعاض ي  ،طلَ ؤن ؤبضًت خو الاهخكاع ،وإمٍاهُت اهخهاله مً اإلاؿخكُض بلى وعزخه( ،)2صقؼ البػع بلى الهىُ ؤن خو
ملٌُت الضولت ،ؤصبذ ؾحر مكهىم وبضون ؤهمُت ؤما بكإن اإلاهابل اإلاالي " ألاجاوة "التي جضقؼ ؾىىٍا مً ػغف اإلاؿدثمغ صاخب
الامخُاػ ،ؤقبه ما جٍىن طغٍبت وال ًمًٌ ؤن جٍىن بًجاع  ،وهي جسخلل بازخالف اإلاىاػو طاث ؤلامٍاهُاث الكالخُت وؤصىاف
ألاعاض ي ،قُما بطا ًاهذ مؿهُت ؤو ؾحر مؿهُت  ،املخضصة في اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  024-02اإلاغر في  ،)3( 2902-90-09وهي
مبلـ مػخضُ ًتراوح بحن  05999صج يدض ؤنص ى و 899يدض ؤصوى  ،والهضف مً طلَ هى الخدكحز غلى زضمت ألاعض ونض جم
جىاوُ ؤوُ جدضًض لهظه ألاجاوة  ،طمً هص اإلااصة  40مً ألامغ  ،)4(90-09وبالخالي ًٍىن اإلاؿدثمغ في غهض الامخُاػ ملؼم بمضة
مدضصة  ،قهى لِـ غهض ؤبضي ولِـ جىاػال وإهما مجغ ص حؿُحر إلاضة  49ؾىت نابلت للخجضًض  ،ونض جم جإنُذ خو الامخُاػ في
ظل هظا الهاهىن جكاصًا لىخاثج الؿُاؾاث الؿابهت  ،والتي ؤصبدذ قيها الضولت اإلاالَ الظي ال ًملَ  ،وبظلَ ًمًٌ الهىُ
بةًجابُت الخىحه الجضًض  ،الظي ؤحى به اإلاكغع في ظل ناهىن  90-09بكإن طبؽ صكت الصخص الظي ًمىذ له هظا الامخُاػ،
باغخباعه مؿدثمغا بط غغقذ اإلااصة 47مً ناهىن  06-98اإلاؿدثمغ الكالحي بإهه ً ":ل شخص ػبُعي ؤو مػىىي ًماعؽ وكاػا
قالخُا ،وَكاعى في حؿُحر اإلاؿدثمغة  ،وَؿخكُض مً ؤعباخها وٍخدمل الخؿاثغ التي نض جترجب "
الفشع الثاوي :ششوط مىذ خم الامخُاص:
للخصىُ غلى الامخُاػ الكالحي في ٍألاعاض ي الخابػت لألمالى الىػىُت الخاصت ،اقترغ ناهىن  90-09قغوغ جخػلو
باإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ ،وؤزغي جخػلو باألعاض ي مدل الامخُاػ
( -)1ؤهظغ الهاهىن عنم 90-09
(-)2دمحم خغف ،الامخُاص هىمط إلظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للذولت في الدششَؼ الجضائشي  ،ألاًاصًمُت للضعاؾاث ؤلاحخماغُت
وؤلاوؿاهُت  ،الػضص  06حىان  ، 2906ص060 :
( -)3اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  024-02اإلااعر في ً 2902-90-09دضص اإلاىاػو طاث ؤلامٍاهُاث الكالخُت التي ٌػخمض غليها ًإؾاؽ لخؿاب ؤجاوة ؤمالى الضولت
بػىىان خو الامخُاػ غلى ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت  ،حغٍضة عؾمُت عنم  07لؿىت 2902
( - )4غضلذ اإلااصة  40باإلااصة  09مً ألامغ اإلاخظمً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت  2909ج ع  87لؿىت 2909
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أوال  :الششوط املخػللت باملعدثمش :
اؾدبضُ اإلاكغع بمىحب ناهىن  90-09مصؼلر اإلاىخج الظي ًان مؿخػمال في ناهىن  09-87بمصؼلر اإلاؿدثمغ ،وهظا
ما ٌػٌـ حؿحر هظغة اإلاكغع للهؼاع الكالحي ،خُث ؤصبذ نؼاغا اؾدثماعٍا ٌؿخىغب املىخج والفالح ،وؾحره مً ألاشخاص
الهاصعًٍ غلى الاؾدثماع في الهؼاع الكالحي( ،)1ونض هص اإلاكغع غلى قغوغ ًجب جىاقغها في الصخص ختى ٌؿخكُض مً خو
الامخُاػ  ،والتي جظمىتها اإلاىاص  09 ، 06 ، 97 ،95مً ناهىن  90-09وهجملها غلى الىدى الخالي :
-01أن ًىىن املعخفُذ صاخب الامخُاص شخصا طبُػُا:
مً زالُ ناهىن  90-09هجض ؤن اإلاكغع اقترغ غلى اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ ؤن ًٍىن شخصا ػبُػُا خُث اؾدثنى
ألاشخاص اإلاػىىٍت مً جؼبُو هظا الهاهىن مهما ًاهذ ػبُػتهم وغلُه قةهه ؾاع غلى مىهج ًسخلل غً الامخُاػ  ،في مجاُ
ألاعاض ي ؤلاؾخصالخُت ويظا في مجاُ الػهاع الصىاعي  ،وٍمًٌ جبرًغ طلَ لٍىن الامخُاػ امخضاص للمؿدثمغاث الكالخُت  ،والتي
ٌكترغ قيها الاؾخؿالُ اإلاباقغ والجماعي لألعاض ي اإلامىىخت  ،خُث ال ًمًٌ جؼبُو هظا غلى ألاشخاص اإلاػىىٍت لػضم
مالثمخه لؼبُػت الصخص اإلاػىىي( ،)2املالخظ أن املششع خصش معؤلت الاظخفادة بدم الامخُاص غلى ألاشخاص الطبُػُت
دون املػىىٍت ،الظخدالت اظخغالٌ الصخص املػىىي املعدثمشة اظخغالال مباششا وحماغُا  ،لىً بالشحىع إلى أخيام
املشظىم الخىفُزي سكم )3( 483-97الزي ًدذد هُفُاث مىذ خم امخُاص كطؼ اسطُت مً ألامالن الىطىُت الخاصت
الخابػت للذولت في املعاخاث إلاظخصالخُت وأغباءه وششوطه  ،ويظا اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  ،)4( 96-00الظي ًدضص
يُكُاث اؾخؿالُ ألاع اض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت املخصصت  ،ؤو اإلالخهت بالهُئاث واإلااؾؿاث
الػمىمُت  ،وؤًظا ناهىن الخىحُه الكالحي  06-98نض ؤصعحا ألاشخاص اإلاػىىٍت
-92أن ًىىن املعدثمش صاخب الامخُاص مً حيعُت حضائشٍت:
ًالخظ ؤن اإلاكغع الجؼاثغي نبل الؿىص في قغوغ مىذ الامخُاػ ؤهه ؤؾلو الباب في وحه ًل مً ًغٍض الاؾدثماع في املجاُ
الكالحي  ،وهى مً حيؿُت ؤحىبُت وطلَ مً زالُ الهاهىن  90-09التي خضصث في حػغٍكها الامخُاػ ووطػذ قغغ الجيؿُت
الجؼاثغٍت وًإن اإلاكغع ًبػث بغؾالت مكاصها  ،ؤن اؾخؿالُ الػهاع الكالحي مً الؿُاصة الىػىُت ال ًجىػ لألحاهب الخهغب
مىه  ،ولظلَ اقترغ الجيؿُت الجؼاثغٍت للخصىُ غلى الامخُاػ الكالحي ،وهظا عاحؼ بلى الجزغت الىػىُت مً حهت ،ويظلَ ألن
الجؼاثغ جغانب اإلالٌُت الػهاعٍت بصكت غامت  ،وهظا خماًت للؿُاصة الىػىُت()5غلى غٌـ ألامغ بكإن الػهاع الصىاعي ؤًً
قخدذ الضولت قُه ؤبىاب الاؾدثماع لألحاهب في بػاع الهاهىن  94-98اإلااعر في  2998-99-90املخضص لكغوغ ويُكُاث مىذ
الامخُاػ غلى ألاعاض ي الخابػت لألمالى الخاصت للضولت  ،وججذس إلاشاسة أن املششع الجضائشي لم ًدذد طبُػت الجيعُت
(-)1دمحم خغف  ،مغحؼ ؾابو  ،ص060 :
(- )2ؤهظغ ناهىن 90-09
( - )3اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  480-97املخضص لٌُكُاث مىذ خو امخُاػ نؼؼ ؤعطُت مً ألامالى الىػىُت الخاصت الخابػت للضولت في اإلاؿاخاث ؤلاؾخصالخُت
وؤغباءه وقغوػه
( - )4اإلااصة  92مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  96-00اإلااعر في ً 09ىاًغ  2900الظي ًدضص يُكُاث اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت
املخصصت ؤو اإلالخهت بالهُئاث واإلااؾؿاث الػمىمُت  ،ج ع غضص  92الصاصع بخاعٍش ً 02ىاًغ 2900
(-)5اإلااصة  4مً الهاهىن 90-09
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الجضائشٍت ،فُما إرا واهذ أصلُت أو مىدعبت غىذ جطبُم غملُت جىصَؼ خلىق الامخُاص ،غلى ألاساض ي الفالخُت وألامالن
العطدُت املخىفشة و كُاظا غلى ما وسد في الخػلُمت الىصساًت سكم  118املؤسخت في  1992-03-29املحذدة لألخيام املخػللت
بدىظُم ششط الجيعُت  ،والتي جممذ بالخػلُمت سكم  157املؤسخت في ً ، 1993-04-10مىً للجضائشٍين الزًً ججيعىا
ولم ًفلذوا حيعُتهم الجضائشٍت وفلا ألخيام املىاد 21 ،20 ،18مً ألامش سكم )1( 86-70ؤو جم ججغٍضهم مً حيؿُتهم وقها
ألخٍام اإلاىاص  24-20-22مً ألامغ هكؿه  ،الاؾخكاصة مً خو الامخُاػ ختى وإن جدصلىا غلى حيؿُت ؤزغي  ،وبالخالي الهاهىن
ال ًكغم بحن الجيؿُت ألاصلُت واإلاٌدؿبت  ،بط ًٌكي ؤن ًخمخؼ الصخص الؼبُعي اإلاغشر لالمخُاػ بجيؿُت حؼاثغٍت ونذ
الترشر وػىاُ مضة غهض الامخُاػ

()2

-03أن ًىىن صاخب الامخُاص جخىفش فُه ششوط جدىٌ خم الاهخفاع الذائم إلى امخُاص:
ًجب ؤن ًٍىن اإلاؿدثمغ صاخب الامخُاػ مً بحن ألاشخاص الظًً ًاهىا ؤغظاء في اإلاؿدثمغاث الكغصًت والجماغُت
الظًً اؾخكاصوا مً الهاهىن  09-87اإلاخظمً طبؽ يُكُت اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الىػىُت  ،وجدضًض
خهىم اإلاىخجحن وواحباتهم  ،يما اقترغ الهاهىن  90-09غلى ؤن ًٍىن هاالء خاثؼًٍ غلى غهض عؾمي مكهغ باملخاقظت
الػهاعٍت  ،ونغاع مً الىالي املخخص بنلُمُا( ،)3وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن نغاعاث الاؾخكاصة الصاصعة مً الىالي ال جىهل الخهىم
الػُيُت الػهاعٍت  ،وإهما حػخبر بمثابت سخص اظخغالٌ جغجب خهىم للمؿخكُضًً في مىاحهت ؤلاصاعة  ،وطلَ بلى خحن بغضاص
الػهض ؤلاصاعي الظي ًترجب غلى بقهاعه ههل هظه الخهىم بلى اإلاؿخكُضًً  ،ؤي بمػنى ؤن الخو الظي ًترجب للمؿخكُض
بمىحب الهغاع الىالجي  ،بهما هى خو شخص ي ًخمثل في خو الاؾخكاصة مً ألاعاض ي اإلامىىخت وٍهابله التزام لإلصاعة،
باؾخٌماُ ؤلاحغاءاث إلغضاص الػهض ؤلاصاعي  ،لٌىه لِـ بدو غُني وال ًمًٌ الاخخجاج به طض الؿحر ،بال بػض بغضاص الػهض
ؤلاصاعي وقهغه باملخاقظت الػهاعٍت ( ،)4وٍهص ى مً الاؾخكاصة :
*ألاشخاص الزًً خاصوا غلى ألاساض ي الفالخُت غً طشٍم مػامالث غير كاهىهُت خشكا ألخيام اللاهىن  19-87؛
*الزًً واهىا مىطىع إظلاط لحلىكهم الػلاسٍت غً طشٍم اللظاء؛
*والزًً ألغى الىالة كشاسث إظخفادتهم أما املعخفُذون املطشوخت كظاًاهم غلى معخىي الجهاث اللظائُت،
فخؤحل إظخفادتهم مً خم الامخُاص إلى غاًت صذوس خىم نهائي لصالحهم

()5

-04أن ال ًىىن املعدثمش صاخب الامخُاص كذ ظلً ظلىوا مػادًا أزىاء خشب الخدشٍش :
وهظا الكغغ ظل اإلاكغع مخمؿٍا به في ًل الهىاهحن الؿابهت املخضصة لكغوغ ويُكُاث اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت
الخابػت لألمالى الخاصت للضولت  ،ألهه ًغي ؤن هظه ألاعاض ي الكالخُت نض اهتزغذ مً الاؾخػماع مهابل جضخُاث حؿُمت ،
نضمها الكػب الجؼاثغي قال ًخصىع في هظغه بػض طلَ ؤن ًكخذ املجاُ الؾخؿاللها ألي شخص ؾلَ مؿلٍا س يء لهظه
( -)1ألامغ عنم  86-79اإلااعر في  0979-02-05اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ عنم  90-95اإلااعر في  2995-92-97اإلاخظمً ناهىن الجيؿُت
(-)2خٌُمت يُدل  ،مغحؼ ؾابو  ،ص008 :
( -)3اإلااصة  5مً الهاهىن 90-09
(-)4ؾىؾً بىصبُػاث  ،مغحؼ ؾابو  ،ص062 :
(-)5خٌُمت يُدل ،إشيالُت جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى خم امخُاص مً خالٌ هص املادة  09و 30مً كاهىن  ، 03-10مجلت البدىر والضعاؾاث
الهاهىهُت والؿُاؾُت  ،الػضص الؿاصؽ ص226 :
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الخضخُاث( ،)1وباليؿبت القتراغ اإلاكغع ؤن ًٍىن للمترشر ؾلىى ؾحر مكغف ؤزىاء الثىعة الخدغٍغٍت  ،قهض هصذ اإلااصة 76
مً ألامغ عنم  26-95اإلااعر في  25ؾبخمبر  0995اإلاػضُ واإلاخمم لهاهىن الخىحُه الػهاعي غلى ؤن جدضًض الؿلىى ؾحر
اإلاكغف ويُكُاث بزباجه ًخم غً ػغٍو الخىظُم  ،لًٌ هظا ألازحر لم ًغي الىىع بػض ،وبػض مغوع الؼمً ؾُصبذ هظا الكغغ
لِـ له مػنى  ،هظغا لكُسىزت الُض الػاملت  ،التي غاٌكذ الثىعة الخدغٍغٍت  ،والتي بضؤ ًدل مدلها الجُل الجضًض الظي
ٌكٍل وؿبت  % 69مً الُض الػاملت الكالخُت

()2

زاهُا  :الششوط املخػللت باألسض مدل الامخُاص:
خضص اإلاكغع مجمىغت مً الكغوغ اإلاخػلهت باألعض مدل الامخُاػ وجخمثل قُما ًلي :
 -90ؤن جٍىن ألاعض جابػت ألمالى الضولت الخاصت والتي ًاهذ ؾابها زاطػت لهاهىن 09-87
 -92ؤن جٍىن ألاعض ؾحر مسصصت لدؿُحر مغقو غام
 -90ؤن جٍىن ألامالى الؿؼدُت مغجبؼت باإلاؿدثمغة الكالخُت

()3

املطلب الثاوي  :إحشاءاث مىذ الامخُاص الفالحي :
وقها لهاهىن  90-09قةهه ًخم الخصىُ غلى الامخُاػ وقها لؼغٍهخحن  :بما غً ػغٍو جدىٍل خو الاهخكاع الضاثم
اإلاىصىص غلُه في ناهىن اإلاؿدثمغاث الكالخُت بلى امخُاػ  ،وطلَ بىاءا غلى ػلب ؤغظاء اإلاؿدثمغة الكالخُت  ،وإما غً ػغٍو
الترشر ؤي بالخصىُ مباقغة غلى الامخُاػ وؾىػمض بلى قغح ًل ػغٍهت غلى خضي غلى الىدى الخالي :
الفشع ألاوٌ :مىذ الامخُاص غً طشٍم جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى امخُاص:
ٌػض جدىٍل خو الاهخكاع الضاثم بلى امخُاػ  ،بمثابت زؼىة ؤولى وفي هكـ الىنذ خماًت ؾابهت لألعاض ي الكالخُت مً
زالُ جصكُت اإلاؿخكُضًً  ،اإلاػىُحن بخدىٍل خو الاهخكاع الضاثم بلى خو امخُاػ نبل ؤن ًخم مىدها بمىحب غهىص امخُاػ مً
ػغف مضًغي ؤمالى الضولت بالىالًت ( ،)4ولالؾخكاصة مً خو الامخُاػ ًجب غلى ًل غظى في اإلاؿدثمغة الكالخُت الجماغُت ؤو
الكغصًت ،بًضاع ملل لضي الضًىان الىػني لألعاض ي الكالخُت  ،لضعاؾخه وجدىٍله بلى بصاعة ؤمالى الضولت إلصضاع غهض
الامخُاػ ،خُث هجض ؤن اإلاكغع الجؼاثغي بمىحب اإلااصة  99مً ناهىن  90-09نض ؤلؼم ؤغظاء اإلاؿدثمغاث الكالخُت ،بًضاع
ػلب جدىٍل خو الاهخكاع الضاثم الظي اؾخكاصوا مىه بلى خو امخُاػ  ،قكي خالت املعدثمشة الفشدًت ًٍىن الؼلب قغصًا  ،ؤما
في خالت املعدثمشة الجماغُت ًٍىن الؼلب بما بكٍل حماعي ؤو قغصي  ،وهظا ما ؤحاػه اإلاكغع قلمً ؤعاص ؤن ٌؿخؿل بؼغٍهت
قغصًت ػبها للماصة  00مً ناهىن  90-09غلُه ؤن ًهضم ػلب بلى الضًىان الىػني لألعاض ي الكالخُت  ،نصض صعاؾت ملل
الؼلب وإغضاص غهض الامخُاػ مً نبل بصاعة ؤمالى الضولت في خالت نبىله

()5

بػض بًضاع الؼلب ؤمام الضًىان الىػني لألعاض ي الكالخُت ً ،هىم الضًىان بضعاؾت اإلالل وٍىظغ بطا جؼلب ألامغ في
مػلىماث جٌمُلُت  ،ؤو بطا ما جدخم ألامغ الخدهو مً الىزاثو ؤو الىناجؼ اإلاصغح بها  ،زم ًغؾل الضًىان الىػني لألعاض ي
(-)1دمحم خغف ،مغحؼ ؾابو  ،ص060 :
(-)2ؾىؾً بىصبُػاث ،مغحؼ ؾابو  ،ص065 :
(-)3غبض الػظُم ؾلؼاوي  ،مغحؼ ؾابو  ،ص84 :
(-)4خٌُمت يُدل  ،جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى خم امخُاصفي ظل كاهىن  ، 03-10صعا هىمه  ،الجؼاثغ  ، 2904 ،ص79 :
(-)5ؤهظغ الهاهىن 90-09

املجلض -99الػضص -90الؿىت2922

EISSN: 2588-2309

538

ISSN: 2352-9806
l

حتويل احلق االتنفاا الدائن إىل اهفياز كآلية لضبط العقار الاالحي /ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام فاضل /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكالخُت  ،هظه اإلالكاث بلى لجىت والثُت ًترؤؾها الىالي املخخص بنلُمُا  ،بطا جم نبىُ اإلالل بػض صعاؾخه مً ػغف اللجىت
ًغؾله الىالي بضوعه مغقها بمدظغ اللجىت  ،بلى الضًىان الىػني لألع اض ي الكالخُت لُهىم بخىنُؼ صقتر الكغوغ ،ؤما بطا جم
عقع اإلالل ٌػلم الىالي اإلاػني باألمغ غً ػغٍو عؾالت مػللت مؼ بعؾاُ وسخت منها للضًىان الىػني لألعاض ي الكالخُت،
بغقع مىذ خو الامخُاػ وٍمًٌ للؼالب جهضًم ػػً ؤمام الجهاث الهظاثُت املخخصت
أوال  :إًذاع ملف الخدىٍل :
هصذ اإلااصة الثاهُت مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 026-09املخضص لٌُكُاث جؼبُو خو الامخُاػ الؾخؿالُ ألاعاض ي
الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت غلى ؤهه ً ":ىدع ملف جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى خم امخُاص بصفت فشدًت
لألساض ي الفالخُت مً ول غظى في املعدثمشة الفالخُت الجماغُت أو الفشدًت "
لذي الذًىان الىطني أ
ًالخظ مً زالُ هظه اإلااصة ؤن ػلب جدىٍل خو الاهخكاع الضاثم بلى امخُاػ ً ،هضم مً ػغف ؤغظاء اإلاؿدثمغة
الكالخُت ؤمام الضًىان الىػني مؼ الػلم ؤن ألاحل اإلامىىح لهاالء ال ًخػضي  08قهغا مً جغٍش وكغ ناهىن 90-09في الجغٍضة
الغؾمُت غىض اهتهاء اإلاضة ،وبػض بغظاعًٍ مخباغضًً بكهغ واخض ًثبتهما املخظغ الهظاجي بؼلب مً الضًىان لألعاض ي
الكالخُتٌ ،ػض اإلاؿدثمغون الكالخُىن والىعزت مخسلحن غً خهىنهم في هظه الخالت  ،حؿترحؼ بصاعة ؤمالى الضولت ألاعض
مدل الاهخكاع الضاثم  ،واإلامخلٍاث الؿؼدُت اإلاغجبؼت بها  ،لُخم مىدها غً ػغٍو الامخُاػ إلاؿدثمغ قالحي ؤزغ غمال باإلااصة
 0-09مً ناهىن  ،)1( 90-09لًٌ اإلاالخظ غلى مؿخىي الىانؼ الػملي ؤن هظا ألاحل مضص وبؼغٍهت ؾحر ناهىهُت غضة مغاث،
ًان آزغها الخمضًض بىاؾؼت مغاؾلت الؿُض الىػٍغ ألاوُ خُث خضص جاعٍش  09حىان مً ؾىت ً 2904إزغ ؤحل إلًضاع
اإلالكاث  ،وماػاُ ألامغ لم ًدىه لخض ألان وهىاى غضة ؤؾباب مُضاهُت ؤصث بلى غضم اخترام ألاحل اإلامىىح ،يػضم غلم
()2

الكالخُحن بهظا الهاهىن وال باألحل اإلامىىح ؤصال وجماػل الكالخُحن
ججضع ؤلاقاعة بلى ّ
ؤن هىاى خاالث زاصت ال ًمًٌ ؤن جؼبو غليها ؤخٍام اإلااصة  09مً ناهىن  90-09واإلااصة  99مً
اإلاغؾىم الخىكُظي له  ،وطلَ إلاخؼلباث الظغوف الخاعحت غً بعاصة بػع اإلاؿخكُضًً مً ؤخٍام الهاهىن  ، 09-87قةطا ًان
الهاهىن الجضًض ًلؼم ًل غظى في مؿدثمغة قالخُت مً بًضاع ملكه لخدىٍل خو الاهخكاع الضاثم بلى خو امخُاػ ،زالُ قترة
مدضصة وإال اغخبر مخسلُا غً خهه الػُني الػهاعي ،فما خىم اللاهىن إرن باليعبت للمعخفُذ الغائب واملفلىد واملخىفى
مً غير واسر ؟وهل ٌػذ هؤالء مخخلين فػال غً خلىكهم الػُيُت الػلاسٍت في خالت غذم إًذاع ملفاث الخدىٍل
وحسحب خلىكهم بمىحب كشاساث إداسٍت ؟ بن هظا الغبؽ ؾحر ؾلُم ومجخل في خههم وال ًمًٌ جؼبُو ؤخٍام اإلااصجحن
الؿابهُخحن  ،بل ال بض مً بجباع بحغاءاث مىصىص غليها في ناهىن  09-99اإلااعر في  0999-02-90اإلاخظمً الامالى الىػىُت
اإلاػضُ واإلاخمم بالهاهىن عنم  04-98اإلااعر في ً 29ىلُى  2998واإلاغؾىم الخىكُظي عنم  427-02اإلااعر في 2902-02-06

( -)1نباًلي ػُب  "،جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى امخُاص في مجاٌ اظخغالٌ الػلاس الفالحي " ،املجلت ألاًاصًمُت للبدث الهاهىوي ً ،لُت الخهىم والػلىم
الؿُاؾُت  ،حامػت غبض الغخم محرة  ،بجاًت  ،املجلض  ، 98غضص  ، 2900 ، 92ص48:
(-)2بغًاهم لىهاع " ،الفالح مً خم الاهخفاع الذائم إلى خم الامخُاصاملؤكذ" ،البدىر الػملُت في الدكغَػاث البُئُت ،جُاعث ،الػضص  ،2906 ،97ص288 :

املجلض -99الػضص -90الؿىت2922

EISSN: 2588-2309

539

ISSN: 2352-9806
l

حتويل احلق االتنفاا الدائن إىل اهفياز كآلية لضبط العقار الاالحي /ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام فاضل /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًدضص قغوغ ويُكُاث بصاعة وحؿُحر ألامالى الػمىمُت والخاصت الخابػت للضولت والهاهىن عنم  00-84اإلااعر في -96-99
()1

 0984اإلاخظمً ناهىن الاؾغة اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ عنم  92-95اإلااعر في  2995-92-27زاصت اإلااصجان 009-099
ّ
بن جدىٍل خو الاهخكاع الضاثم بلى خو امخُاػ  ،غغقذ جإزغا يبحرا بؿبب ػىُ آلاحاُ التي جهخظيها غملُت حؿلُم وزُهت
، PR4BISإلاا ًخػلو ألامغ بإعاض ي قالخُت ممؿىخت ،ؤو بؿبب غضم اخخىاء اإلالكاث غلى حمُؼ الىزاثو  ،ؤو اخخىائها غلى وزاثو
مخىانظت " ألامالى الؿؼدُت اإلابيُت في ناثمت الجغص ؾحر مؼابهت لخلَ اإلاظًىعة في صقتر الكغوغ ؤو بؿبب وحىص ههاثص في
صقتر الكغوغ ،يػضم بمظاثه مً ػغف مً ػغف اإلاؿخكُض لهظه ألاؾباب وؾحرها صضعث الخػلُمت عنم  0985اإلااعزت في 00
ؤقغٍل  2900غً اإلاضًغٍت الػامت لألمالى الىػىُت جخػلو بمىذ الامخُاػ غلى ألاعاض ي الكالخُت  ،الخابػت للهؼاع الػمىمي
وحاءث بمجمىغت مً الخضابحر مثل إوشاء خلُت مهمتها جدضًض الىزاثو الىانصت ،ؤو الػُب اإلاىحىص في ًل ملل جلهاه
الضًىان الىػني  ،واإلاؿدثمغاث التي لم ًخم جدضًض مػاإلاها  ،قةهه ًخػحن غلى مصالر مسر ألاعاض ي بغضاص مسؼؼاث جدضًض
اإلاػالم الخاصت به في ؤنغب آلاحاُ

()2

زاهُا :إغذاد غلذ الامخُاص:
بػض بًضاع ملل الخدىٍل واؾدُكاء حمُؼ الكغوغ اإلاؼلىبت ،وغضم زلى اإلالل مً مكخمالجه ،جخم صعاؾخه مً ػغف
الضًىان باإلاىاقهت غلى الؼلب اإلاهضم مً الكالخُحن الغاؾبحن في الاؾخكاصة مً خو الامخُاػ ،وطلَ بػض الهُام بكٍلُاث
جىنُؼ صقتر الكغوغ قةطا ؤؾكغث الضعاؾت غلى نبىُ اإلالل قةهه ًٌمل مؿاعه بلى بغضاص غهض الامخُاػ
الفشع الثاوي :مىذ الامخُاص غً طشٍم الترشح:
جمىذ بصاعة ؤمالى الضولت غهض الامخُاػ بىاءا غلى ػلب الضًىان الىػني لألعاض ي الكالخُت وبترزُص مً الىالي غلى
ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الىػىُت الخاصت  ،ويظا ألامالى الؿؼدُت اإلاخىقغة  ،وهظا ػبها للماصة  07مً ناهىن
 90-09واإلااصة  25مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  026-09واإلاغاص باإلاخىقغة هىا ألاعاض ي الكالخُت التي لم ًهم ؤصخابها بؼلب
جدىٍل في آلاحاُ املخضصة  ،ؤو التي جم بؾهاغ خو ؤصخابها غليها( ،)3ونض خضصث اإلااصة  07ؾالكت الظيغ ألاشخاص
املخاػبحن بػملُت امخُاػ ألاعاض ي الكالخُت اإلاخىقغة الخابػت للضولت ،بط حػؼى ألاولىٍت في طلَ بلى اإلاؿدثمغًٍ ؤصخاب
الامخُاػ  ،ؤصخاب الامخُاػ املخاطًً  ،ويظلَ ألاشخاص الظًً لهم ماهالث غلمُت ؤو جهىُت ،وطمً هظا ؤلاػاع قةن ناهىن
 90-09وهصه الخىظُمي لم ًكصال في بحغاءاث بغالن الترشر ويُكُاجه  ،وهظا وقها للماصة  2-25مً اإلاغؾىم الخىكُظي
 026/09بط هصذ غلى ؤهه  ":جدذد هُفُاث إغالن الترشح ومػاًير اخخُاس املترشحين بلشاس مً الىصٍش امليلف بالفالخت
"وقػال صضع هظا الهغاع بخاعٍش  ، 2902-00-00وبهظا جٍىن ألاعاض ي الكالخُت اإلاخىقغة مدل بغالن الترشر ً ،باقغه الضًىان
وٍخم بصعاحها مغة واخضة غلى ألانل في ًىمُخحن وػىِخحن
لهض ؤوكإ الهغاع الىػاعي ؾالل الظيغ لجىت زاصت جخىلى الهُام بمهمخحن ؤؾاؾِخحن وهما  :صعاؾت ماهال اإلاترشر
ونضعجه غلى بهجاح اإلاكغوع اإلاهضم  ،وصعاؾت مكغوع الاؾدثماع وجهُُمه ،زم بػض طلَ ًخم حػُحن مدظغ بإقؿالها ممط ي مً
(-)1خٌُمت يُدل ،جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى امخُاص  ،مغحؼ ؾابو  ،ص46 :
(-)2ؾىؾً بىصبُػاث ،مغحؼ ؾابو  ،ص074 :
(-)3ؤهظغ الهاهىن  90-09واإلااصة  25مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم 026-09
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ػغف حمُؼ ألاغظاء ججؿُضا لهبىلهم للمغشخحن اإلاػىُحن باالؾخكاصة مً غملُت امخُاػ ألاعاض ي الكالخُت اإلاخىقغة  ،وجغؾل
وسخت مىه بلى اإلاضًغٍت الػامت للضًىان الظي ًخػحن غليها غغطها غلى الىالي املخخص بنلُمُا لُصضع نغاعه في طلَ( ،)1وبىاءا
غلى نغاع الىالي ًخم بمظاء صقتر الكغوغ بحن اإلاضًغ الىالجي للضًىان واإلاترشر اإلاهبىُ الظي ًغؾل بلى مضًغ ألامالى الىػىُت
للىالًت إلغضاص غهض الامخُاػ

خاجمت:
هسلص في جهاًت هظه الىعنت البدثُت بلى الهىُ بخػضص وجىىع الىصىص الهاهىهُت التي جظبؽ الػهاع الكالحي  ،هظا
ألازحر الظي غغف هظام الدؿُحر الظاحي  ،زم جاله ناهىن الثىعة الؼعاغُت  ،وهدُجت ما ؤخاغ هظًً الهاهىهحن مً ؤزؼاء
وجكاصًا لها ،صضع ناهىن  09/87الظي اغخبر ؤلُت لإلصالح الهٌُلي للػهاع الخابؼ للضولت  ،والظي اغخمض غلى صُؿت ناهىهُت
في اؾخؿالُ الػهاع الكالحي وهي خو الاهخكاع الضاثم لصالر الكالخُحن جدكحزا لهم غلى الاؾدثماع ،بال ؤهه اغترجه هى ألازغ
ؾلبُاث وههاثص ،بؿبب اإلاماعؾاث املخالكت للمجاُ الكالحي والخجاوػاث التي مؿذ هظا الهؼاع  ،مً حؿُحر لىحهتها
الكالخُت ،واؾخكاصة ؤشخاص بهظا الخو صون وحه خو ،وؤمام جإػم الىطػُت الهاهىهُت للػهاع الكالحي في هظه الكترة ،جم
مجيء نىىن  90/09الظي ؤحى لخٌغَـ مباصت وجىحهاث ناهىن  06/98اإلاخظمً الخىحُه الكالحي؛ خُث اغخمض ناهىن
 90/09غلى صُؿت حضًضة الؾخؿالُ الػهاع الكالحي ،وهي همؽ الامخُاػ إلاضة  49ؾىت نابلت للخجضًض  ،بالخالي حاء هظا
الهاهىن باالمخُاػ الكالحي يدل إلاكٍلت الػهاع الكالحي  ،مخظمىا حملت مً اإلاباصت وألاخٍام ،تهضف مً حهت بلى املخاقظت
غلى الىغاء الػهاعي اإلاملىى للضولت ،ومً حهت ؤزغي بغاصة جىظُم وطبؽ اليكاغ الؼعاعي ،في بػاع ؾُاؾت الخجضًض
الكالحي وغصغهت اؾخؿالُ ألاعاض ي الكالخُت الخابػت لألمالى الخاصت للضولت  ،وٍىضعج ًل طلَ في بػاع مؿعى الضولت
اججاه جدهُو الايخكاء الظاحي ،وبالخالي الىصىُ بلى ألامً الؿظاجي اإلايكىص ،لًٌ عؾم طلَ قةن قػىع الكالح اإلاؿدثمغ،
بتراحؼ الاهخكاع الضاثم  ،الظي ًان ٌكػغ قُه بدبػُخه لألعض وملٌُخه لها  ،وجدىٍله بلى امخُاػ إلاضة مدضصة نابلت
للخجضًض ،حػلخه ًخىاوى وٍتراخى غً اؾخؿالُ ألاعض ،مما ؤزغ غلى اؾدثماعها ،وههص بهخاحُتها  ،بالخالي ًمًٌ الهىُ ؤهه
عؾم هظا الخػانب الهاهىوي للػهاع الكالحي ًبهى اإلايكىص صون اإلاىحىص

كائمت املشاحؼ:
أوال :الىخب:
 ػعوقي لُلى ،خمضي باقا غمغ ،املىاصغاث الػلاسٍت ،الجؼاثغ ،صعا هىمه2995 ، ؾماغحن قامت ( )2994الىظام اللاهىوي الجضائشي للخىحُه الػلاسي ،الجؼاثغ ،صاع هىمه عجى الجُاللي ،أصمت الػلاس الفالحي وملترخاث حعىٍتها مً جؤمُم امللً الخاص إلى خىصصت امللً الػام ،الجؼاثغ،صاع الخلضوهُت2995 ،
 يُدل خٌُمت ،جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى خم امخُاصفي ظل كاهىن  ،03-10الجؼاثغ ،صاع هىمت2904 ، يُدل خٌُمت اظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت املخىفشة الخابػت للذولت طبلا للدششَؼ الجضائشي ،الجؼاثغ ،صاع هىمه،2907
( -)1اإلااصة  97مً الهغاع الىػاعي اإلااعر في  ، 2902-00-00واإلااصة  07مً ناهىن 90-09
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حتويل احلق االتنفاا الدائن إىل اهفياز كآلية لضبط العقار الاالحي /ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام فاضل /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زاهُا :الذوسٍاث وامللاالث:
 بىقغٍؽ خؿىاء ،ألُاث جطهيرامللىُت الػلاسٍت الفالخُت في كاهىن الخىحُه الػلاسي ،مجلت اإلاكٌغ ،حامػت دمحم زُظغبؿٌغة ،الػضص  ،2904 ،00ص 499-095
خغف دمحم ،الامخُاص هىمط الظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للذولت في الدششَؼ الجضائشي،ألاًاصًمُت للضعاؾاث الاحخماغُت وؤلاوؿاهُت ،حامػت خؿِبت بً بىغلي الكلل ،الػضص  ،2906 ،06ص 068-069
 غماعي ػهحر ،إشيالُت جىظُم الػلاس الفالحي وأهم الخُاساث املمىىت لخطىسه ،ؤبدار انخصاصًت وإصاعٍت ،الػضص ،00 ،2900ص ص 058-005
 نان يغٍم ،ششوط مىذ غلذ الامخُاص في اظخغالٌ ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الخاصت للذولت في الجضائش،مجلت الكهه والهاهىن ،الػضص 2906 ،09
 نباًلي ػُب "،جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى امخُاص في مجاٌ اظخغالٌ الػلاس الفالحي " ،املجلت ألاًاصًمُت للبدثالهاهىوي ،حامػت غبض الغخُم محرة ،بجاًت ،املجلض  ،98غضص 602-590 ،2900 ،92
 نغامؼُت ػهُت ،الػلاس الفالحي في الجضائش مً خم الاهخفاع الذائم إلى خم الامخُاص ،مجلت ؤلابضاع ،الػضص ،2906 ،96ص ص 80-72
 يُدل خٌُمت ،إشيالُت جدىٍل خم الاهخفاع الذائم إلى خم امخُاص مً خالٌ هص املادة  09و 30مً كاهىن ،03-10مجلت البدىر والضعاؾاث الهاهىهُت والؿُاؾُت ،الػضص الؿاصؽ ،2900 ،ص 242-224
 لىهاع بغًاهم" ،الفالح مً خم الاهخفاع الذائم إلى خم الامخُاصاملؤكذ " ،مجلت البدىر الػملُت في الدكغَػاث البُئُت،جُاعث ،الػضص 2906 ،97
 مىهت مهالحي ،الخىظُم اللاهىوي ٌ اظخغالٌ الػلاسالفالحي في الجضائش ،مجلت حكغَػاث الخػمحر والبىاء ،الػضص الغابؼ، ،2907ص 027-004
زالثا :ألاطشوخاث واملزهشاث الجامػُت
أطشوخاث الذهخىساه
 بىقغٍؽ خؿىاء ،الىظام اللاهىوي للػلاس الفالحي في الجضائش ،عؾلت صيخىعاه ،جسصص ؤغماًُ ،لُت الخهىم حامػتدمحم زُظغ بؿٌغة2907 ،
 بىصبُػاث ؾىؾً ،الىظام اللاهىوي الظخغالٌ الػلاس الفالحي بالجضائش – ألاساض ي الفالخُت الخابػت لألمالنالخاصت للذولت ،عؾالت صيخىعاه ،حامػت نؿىؼُىت2908،
 ؾلؼاوي غبض الػظُم ،الشكابت غلى ألاسض ي الفالخُت والػمشاهُت و أزشها غلى خماًت البِئت في الجضائش ،ؤػغوختصيخىعاه ،جسصص ناهىن غهاعي ،حامػت باجىت2907 ،0
مزهشاث املاحعخير
قغٍكي بؾالم ،خم الاهخفاع الذائم في طل املعدثمشاث الفالخُت ،مظيغة ماحِؿتر ،قغع ناهىن زاصً ،لُت الخهىم،
حامػت بً غٌىىن الجؼاثغ2997 ،
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ظاهزة إلارهاب :حعزيفها ،دو افعها ،أشكالها ،وأساليبها
The phenomenon of terrorism: Its definition, motives, forms, and methods
ظػُذ خفظاوي
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ملخص:
لػل مً ؤهم اإلاطؿلخاث التي خظُذ باهخمام هبحر في فترة ما بػذ الخشب الباسدة  ،ظىاء غلى اإلاعخىي ألاوادًمي ؤو
الشظمي ؤو ؤلاغالمي  ،وظىاء غلى الطػُذ املخلي ؤو ؤلاكلُمي ؤو الػالمي  ،مطؿلح "ؤلاسهاب" .مً هىا جإحي ؤهمُت هزه
الذساظت التي تهذف هما ًبذو مً غىىانها إلى حعلُـ الػىء غلى ظاهشة ؤلاسهاب مً خالٌ جدذًذ مفهىمها ،باإلغافت إلى
الخػشف غلى ؤظباب ودوافؼ ظاهشة ؤلاسهاب ،وهزا ؤشيالها وؤظالُبها في الػمل اإلاُذاوي.
الكلماث املفخاحيت :ظاهشة ؤلاسهاب؛ حػشٍفها؛ دوافػها؛ ؤشيالها؛ ؤظالُبها.
Abstract:
Perhaps one of the most important terms that received great attention in the post-Cold
War period, whether at the academic, official or media level, and at the local, regional or
global levels, is the term "terrorism". Hence the importance of this study, which apparently
aims from its title to shed light on the phenomenon of terrorism by defining its concept, in
addition to identifying the causes and motives of the phenomenon of terrorism, as well as its
forms and methods in field work.
Keywords : The phenomenon of terrorism; definition; motives; forms; methods.
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ظاهرة اإلرهاب :تعريفها ،دوافعها ،أشكاهلا ،وأساليبها/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

ملذمت:
ٌػخبر مطؿلح "ؤلاسهاب" مً بحن ؤهم اإلاطؿلخاث واإلافاهُم التي الكذ اهدشاسا واظػا غلى اإلاعخىي العُاس ي
وؤلاغالمي والػعىشي والثلافي ،وهزا غلى الطػُذًً املخلي والذولي في غالم ما بػذ الخشب الباسدة ،وكذ صادث وجحرة وهثافت
اظخخذام هزا اإلاطؿلح بػذ ؤخذار الخادي غشش ظبخمبر  ، 2001مً هزا اإلاىؿلم واهذ الخاحت ماظت إلى البدث في
مفهىم ؤلاسهاب وما ًشجبـ به مً دوافؼ وؤشياٌ وؤظالُب غملُت.
ًخمدىس مىغىع الىسكت البدثُت خىٌ ؤلاشيالُت الخالُت :ما هى مفهىم ظاهشة ؤلاسهاب؟ ،وجىذسج جدذ هزه ؤلاشيالُت
ألاظئلت الفشغُت الخالُت :ما مػنى ؤلاسهاب؟ ،ما هي دوافػه وؤظبابه؟ ،ما هي ؤشياله؟ ،وما هي ؤظالُبه في الػمل اإلاُذاوي؟.
ظِخم ؤلاحابت غلى هزه ألاظئلت مً خالٌ جدذًذ حػشٍف لإلسهاب ،وهزا جدذًذ دوافػه ؤظبابه ،وهزا ؤشياله
وؤظالُبه في الػمل اإلاُذاوي ،وفلا للخؿت الخالُت:
ؤوال -حػشٍف ؤلاسهاب.
زاهُا -دوافؼ وؤظباب ؤلاسهاب.
زالثا -ؤشياٌ ؤلاسهاب.
سابػا -ؤظالُب ؤلاسهاب في الػمل اإلاُذاوي.

 -1حعزيف إلارهاب.
إن ولمت ؤلاسهاب في اللؿت الػشبُت هي مطذس مشخم مً ولمت ؤسهب بمػنى ؤخاف ؤو ؤسغب ،وغىذ الشحىع لللىامِغ
()1

الػشبُت اللذًمت هجذ ؤنها خالُت مً ولمت إسهاب ،ولىنها غشفذ ولماث "سهبت" و"ًشهب".

هما ًشي البػؼ ؤن الشهبت في اللؿت الػشبُت ؾالبا ما حعخخذم للخػبحر غً الخىف اإلاشىب باالخترام ؤو الخشُت،
وهي جخخلف جماما غً مػنى ؤلاسهاب الشاةػت في الػطش اإلاػاضش والتي حػني الخىف والفضع ،لزلً فئن هؤالء ًشون ؤن
الترحمت الصخُدت ليلمت  TERRORفي اللؿت الػشبُت هي إسغاب ولِغ إسهاب.
ومؼ رلً فئن الاظخخذام الخالي ليلمت إسهاب ؤضبذ داسحا ومػترفا به مً كبل مجمؼ اللؿت الػشبُت ،خُث رهش في
معجمه الىظُـ ؤن ؤلاسهابُحن وضف ًؿلم غلى الزًً ٌعليىن ظبُل الػىف وؤلاسهاب لخدلُم ؤهذافهم العُاظُت.

()2

إن ؤلاسهاب مً الشهبت ،ؤي الخىف ،ؤو هى الخخىٍف وإشاغت غذم الاؾمئىان وبث الشغب والفضع ،وهى ولمت خذًثت
في اللؿت الػشبُت ،إر خلذ اللىامِغ الػشبُت اللذًمت مً ولمت ؤلاسهاب ألنها ولمت حذًذة في الاظخػماٌ وبالخالي ال وحىد
لها في ألاصمىت اللذًمت ،وإن وسدث في اللشآن الىشٍم( ،) 3مثل كىٌ هللا حػالىً" :ا بني إظشابُل ؤرهشوا وػمتي التي ؤوػمذ
() 5

غلُىم وؤوفىا بػهذي ؤوف بػهذهم وإًاي فاسهبىن" ( ،)4خُث خملذ ولمت "فاسهبىن" مػنى خافىوي في هلؼ الػهذ.

ً - 1ىظف وىسان ،حشٍمت ؤلاسهاب واإلاعؤولُت اإلاترجبت غنها في اللاهىن الجىاةي الذاخلي والذولي ،مشهض هشدظخان للذساظاث ؤلاظتراجُجُت ،العلُماهُت ،الػشاق،2007 ،
ص.15

 - 2هفغ اإلاشحؼ ،ص.16
 - 3غبذ اللادس صهحر الىلىصي ،اإلافهىم اللاهىوي لجشابم ؤلاسهاب الذاخلي والذولي ،ميشىساث الخلبي الخلىكُت ،بحروث لبىان ،ؽ  ،2008 ،1ص .14
 - 4ظىسة البلشة ،آلاًت .40
 - 5مظهش الشاهش ،ؤلاسهاب الذولي بحن الخػشٍف والخىضُف :كشاءة في بػؼ اإلابادا ألاولُت اللاهىهُت وألامىُت ،بؿذاد  ،2015،ص.19
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

للذ ؤكش املجمؼ اللؿىي ولمت ؤلاسهاب هيلمت خذًثت في اللؿت الػشبُت ؤظاظها "سهب" بمػنى خاف ،وؤوضح ؤن
ؤلاسهابُحن وضف ًؿلم غلى الزًً ٌعليىن ظبُل الػىف لخدلُم ؤهذافهم العُاظُت.

() 1

خُث وسد في معجم الػشبُت الىالظُىُت واإلاػاضشة " :إسهاب :مطذس ؤسهب ،ألاخز بالػىف والتهذًذ ،هظام خىم كابم
غلى ؤغماٌ الػىف .ؤما إسهابي :فهى مً ًلجإ إلى ؤلاسهاب غً ؾشٍم اللخل وإللاء اإلاخفجشاث ؤو الخخشٍب إلكامت ظلؿت ؤو
()2

جلىٍؼ ؤخشي".

هما حاء في كامىط اإلاىجذ في اللؿت الػشبُت اإلاػاضشة ؤن ؤلاسهاب هى" :مجمىع ؤغماٌ الػىف التي جلىم بها مىظمت
()3

كطذ ؤلاخالٌ بإمً الذولت وجدلُم ؤهذاف ظُاظُت ؤو خاضت ؤو مداولت كلب الخيىمت".

وفي معجم اللؿت الػشبُت اإلاػاضشة حػشٍف مشابه مفاده " :مجمىع ؤغماٌ الػىف التي جلىم بها مىظمت ؤو ؤفشاد كطذ
()4

ؤلاخالٌ بإمً الذولت وجدلُم ؤهذاف ظُاظُت ؤو خاضت ؤو مداولت كلب هظام الخىم".

ورهب "اإلاؿني :معجم اللؿت الػشبُت" إلى ؤن ؤلاسهاب هى" :ظلىن حػخمذه غطاباث إحشامُت ،ؤو حماغاث مخؿشفت ،ؤو
()5

دوٌ غذواهُت ؾامػت بلطذ جدلُم مطالح ومىافؼ ؤو مؿالب".

وفي اللؿت ؤلاهجلحزًت هجذ ولمت ؤلاسهاب  TERRORISMمشخلت مً ولمت  TERRORؤي الشغب ،خُث غشف
كامىط ؤوهعفىسد ولمت ؤلاسهاب بإنها ،)6( " the killing of ordinary people for political purposes " :بمػنى"
بمػنى" كخل الىاط الػادًحن ألؾشاع ظُاظُت".
في خحن غشف كامىط وامبرًذج ؤلاسهاب بإهه )7( "violent action for political purposes" :بمػنى " :الػمل
الػىُف ألؾشاع ظُاظُت".
ؤما غلى الطػُذ الاضؿالحي فلذ وسدث حػاسٍف ال ًمىً خطشهاً ،مىً رهش همارج منها ،خُث غشفه ظىجُل
 SOTTILEبإهه "الػمل ؤلاحشامي اإلاصخىب بالشغب ؤو الػىف ؤو الفضع بلطذ جدلُم هذف ؤو ؾشع مػحن".
وكذ غشفه ظالذاها  SALDANAبإهه ول حشٍمت ؤو حىاًت ،ظُاظُت ؤو إحخماغُت ًؤدي اسجيابها ؤو ؤلاغالن
( )8

غنها إلى إخذار رغش غام ًخلم بؿبُػخه خؿش غام".

هما غشفه والتر  WALTERتأنه عملٍح رعة تتألف من ثالث عناصز :أوال فعل العنف أو التهذٌذ تاستخذامه ،ثانٍا
ردج الفعل العاطفٍح الناجمح عن أقصى درجاخ الخىف الذي أصاب الضحاٌا أو الضحاٌا المحتملٍن ،وأخٍزا التأثٍزاخ التً
9
تصٍة المجتمع تسثة العنف أو التهذٌذ تاستخذامه ونتائج الخىف".
 - 1مدمىد ضالح الػادلي ،مىظىغت اللاهىن الجىاةي لإلسهاب ،الجضء ألاوٌ ،داس الفىش الجامعي ،الاظىىذسٍت ،مطش ،ؽ ،2003 ،1ص.28
ً - 2ىظف دمحم سغا ،معجم الػشبُت الىالظُىُت واإلاػاضشة ،مىخبت لبىان هاششون ،بحروث ،لبىان ،ؽ ،2006 ،1ص .79
 - 3اإلاىجذ في اللؿت الػشبُت اإلاػاضشة ،داس اإلاششق ،بحروث ،لبىان ،ؽ ،2000 ،1ص.590
 - 4ؤخمذ مخخاس غمش ،معجم اللؿت الػشبُت اإلاػاضشة ،املجلذ الثاوي ،غالم الىخب ،اللاهشة ،مطش ،ؽ ،2008 ،1ص .949
 - 5غبذ الخم الىخاوي ،اإلاؿني :معجم اللؿت الػشبُت ،داس الىخب الػلمُت ،بحروث ،لبىان ،د ؽ ،2013 ،ص .189
6 - Oxford Wordpower Dictionary, New Edition, Dictionary for learners of English, Oxford University Press,
2000, p678.
7 - Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, 2003, p 1317.

 - 8خعً غضٍض هىس الخلى ،ؤلاسهاب في اللاهىن الذولي :دساظت كاهىهُت ملاسهت ،سظالت ماحعخحر في اللاهىن الػام ،ألاوادًمُت الػشبُت اإلافخىخت في الذاهماسن،
الذاهماسن ،2007 ،ص.38
 - 9هفغ اإلاشحؼ ،ص .39
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

 -2دو افع وأسباب إلارهاب:
حػخبر دوافؼ وؤظباب ظاهشة ؤلاسهاب هثحرة ومخىىغت ،مً هفعُت وظُاظُت واكخطادًت واحخماغُت وهزا دًيُت ،وفُما
ًلي ششح ول منها.
 -1.2ألاسباب الىفسيت :إن البىاء العُيىلىجي للفشد ًلػب ً
دوسا ًّ
مهما في جفاغله مؼ مجخمػه ،وكذ ؤظهشث الذساظاث
راث الطلت ؤن الىمى الجعمي والػللي والاهفػالي اإلاػؿشب والبِئت الاحخماغُت ؾحر العلُمت لها غالكت مباششة بالػمل
ؤلاسهابي ،هما جشي بػؼ الذساظاث ؤن اللابمحن بالػمل ؤلاسهابي ججمؼ بُنهم خطابظ مخمازلت ،والؿفىلت اإلاػؿشبت،
()1

والاهؿىاء غلى الىفغ ،والػالكاث اإلاػؿشبت في ألاظشة خاضت مؼ الىالذًً ،والاهلؿاع غً ألاضذكاء.

هزلً إن همى الشػىس العلبي باإلبػاد ؤو ؤلاخعاط بالؿشبت الىاجج غً ؤلاكطاء والشفؼ والخشمان وؤلاهاهت والىىبت
والظلم وؤلاخباؽ والاشمئزاص  ...ول رلً ٌعاهم في ؤن ًطبذ الفشد ؤهثر غشغت لالظخجابت للذغىة لإلسهاب .هما ؤزبدذ
الخجشبت ؤن الشباب لذيهم كابلُت ؤهبر للخؿشف الػىُف اإلاؤدي لإلسهاب ،فهم في ضشاع معخمش مؼ ؤظئلت خىٌ الهىٍت
()2

ومياهتهم في الػالم وفي اإلاعخلبل ،فُلبلىن غلى مىاحهت املخاؾش وسفؼ الخدذًاث لخؿُحر ألاوغاع.

 -2.2ألاسباب السياسيت :وهي حشمل غذة ظىاهش ظُاظُت ظلبُت جؤدي إلى وشإة واهدشاس ؤلاسهاب ،مثل الاظدبذاد
العُاس ي واهتهاواث خلىق الاوعان وؾُاب الجذًت مً كبل الخيىماث في إخذار حؿُحراث وإضالخاث إلششان الشػب في
ضىؼ اللشاس واإلاشاسهت في الخُاة العُاظُت ،وبشوص خاالث الخىم الىاخذ ؤو الشمىلي اإلاىاهؼ إلاىؿم الػذالت والخشٍت،
وعجض ظلؿاث اللػاء والدششَؼ غً فشع وحىدهما ،..إن هزه ألاظباب جذفؼ بالشػىب إلى اغخماد حمُؼ العبل
للخخلظ مً الىغؼ اللابم ،ومنها وظابل ؤلاسهاب التي حعخخذمها للذفاع غً خلىكها وجدلُم خشٍتها خعب جطىس هزه
()3

الشػىب.

 -3.2ألاسباب الاكخصاديت :ولػل مً ؤهم هزه الذوافؼ الاكخطادًت ما ًلي:
 ظىء جىصَؼ الذخىٌ والثرواث داخل الذولت الىاخذة. الخىمُت ؾحر اإلاخىاصهت خطىضا غلى اإلاعخىي الجؿشافي داخل الذولت الىاخذة. ؾُاب مبذؤ جيافؤ الفشص. الفعاد بيل ؤهىاغه. -الخشمان والتهمِش الاكخطادي خطىضا خىٌ ؤخضمت الفلش.

()4

 الفلش والبؿالت وؾالء اإلاػِشت. - 1حماٌ هطاس" ،ظاهشة ؤلاسهاب :مدذداجه وخلُلت اإلاىاحهت والخىاكػاث الذولُت" ،مجلت كػاًا ،مشهض الجضٍشة للذساظاث 15 ،ؤفشٍل  ،2015ص.05
 - 2جلشٍش خىٌ " :الىكاًت مً ؤلاسهاب وميافدت الخؿشف الػىُف والشادًيالُت اإلاؤدًحن إلُه :ملاسبت الششؾت املجخمػُت" ،مىظمت ألامً والخػاون في ؤوسوبا
 ،OSCEفُِىا ،الىمعا ،فُفشي  ،2014ص .29
 - 3خػحر ًاظحن الؿاهمي ،ظاهشة ؤلاسهاب الذولي ..الػىامل الذافػت وهُفُت مػالجتها ،مجلت ؤهل البِذ ،الػشاق ،الػذد  ،16ص.310
 - 4ظػذ بً غلي الشهشاوي ،الػامل الاكخطادي في الظاهشة ؤلاسهابُت ،املجلت الػشبُت للذساظاث ألامىُت والخذسٍب ،املجلذ  ،30الػذد  ،2014 ،59ص ص
.45 - 44
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

إن هزه ألاوغاع الاكخطادًت الطػبت التي جمش بها بػؼ الذوٌ الفلحرة جىلذ لذي ؤفشاد هزه املجخمػاث خالت مً
الُإط وؤلاخباؽ جىػىغ غليهم بالػضلت والاؾتراب داخل مجخمػاتهم ،وججػل منهم هاكمحن وخاكذًً غلى مجخمػاتهم هدُجت
شػىسهم بالظلم وغذم اإلاعاواة لباقي ؤفشاد املجخمؼ ،وبالخالي ًلجإ هؤالء إلى ؤغماٌ الػىف وؤلاسهاب مً ؤحل إشباع
خاحاتهم اإلاادًت ،وباملخطلت جيىن دافػا وظببا مدشوا للػىف وألاغماٌ ؤلاسهابُت ،وكذ ٌُعخؿل هؤالء مً ؾشف جىظُماث
()1

ؤو حماغاث إسهابُت لخىفُز ؤغماٌ لطالخها.

 -4.2ألاسباب الاجخماعيت :وهي كذ جيىن مىفشدة ؤو مجخمػت ،وحشمل ما ًلي:
 الخفىً ألاظشي الزي ًيخج غىه الجهل واإلاشاول ألاظشٍت وغػف الشكابت ألاظشٍت غلى ألابىاء ،وهى ما ًترن ؤزاساظلبُت في هفىظهم ،وبالخالي حعاهم في اهدشافهم واظخؿاللهم مً كبل بػؼ الجماغاث ؤو الخىظُماث الاسهابُت.
 ظىء الخخؿُـ واهدشاس اإلاعاهً وألاخُاء الشػبُت ،وغذم جىفش الخذ ألادوى للمػِشت مما ًؤدي إلى شػىسالشباب باللهش الاحخماعي ،وٍذفػهم إلى الاهدشاف والػىف.
 غػف دوس اإلاذسظت في الخيشئت والتربُت ،وافخلاد لؿت الخىاس والخفاهم ،مما ًؤدي إلى مماسظاث خاسحت غًالىظام الػام والخلالُذ الاحخماغُت.

()2

 الفشل في الخػلُم الزي ٌػخبر ضمام ألامان في الػبـ الاحخماعي ومداسبت الجىىح الفىشي وألاخالقي لذي الفشد،ّ
ًيىن لذي الفشد شػىسا بالىلظ وغذم جلبل املجخمؼ له ،وكذ ًيىن هزا ؤلاخعاط دافػا لإلوعان إلزباث
إن هزا الفشل ِ
وحىده مً خالٌ مىاكؼ ؤخشي ،فئن لم ًخمىً دفػه رلً إلى الخؿشف ألهه وظُلت ظهلت إلزباث الزاث ،ختى لى ؤدي به
()3

رلً إلى اسجياب حشابم إسهابُت ،ولهزا فئهىا هجذ ؤن ؤؾلب اإلالخدلحن بالجماغاث ؤلاسهابُت مً الفاشلحن دساظُا.

 اسجفاع الىثافت العياهُت ،والهجشة الذاخلُت مً الشٍف إلى اإلاذًىت ،واسجفاع مػذالث البؿالت ،ومً زم ؾُابالاظخلشاس الاحخماعي.
 الخشمان الاحخماعي ،بمػنى غذم كذسة املجخمؼ غلى اظدُػاب فئاث مدذدة اظدُػابا وامال مما ًؤدي في النهاًت إلىالشػىس باالؾتراب ،وبشوص اغخباساث الؿابفُت والػىطشٍت اإلاخؿشفت ،ومً زم اللجىء إلى الػىف والاسهاب لخؿُحر ؤوغاغم
()4

العِئت.

 - 1ظلؿان غىاد إبشاهُم الػذًىاث ،آلالُت الذولُت إلايافدت ؤلاسهاب ،سظالت ماحعخحر كاهىن غام ،حامػت الششق ألاوظـ ،غمان ،ألاسدن ،2018 ،ص ص
.31-30
 - 2حماٌ هطاس ،اإلاشحؼ العابم ،ص .06
 - 3ؾاهش مدمىد ،ؤلاسهاب :ؤظبابه وغالحه ،مجلت البطحرة ،الػذد  ،02املجلذ  06 ،03دٌعمبر  ،2014ص .141
 - 4غثمان غلي خعً ،ؤلاسهاب الذولي ومظاهشه اللاهىهُت والعُاظُت في غىء ؤخيام اللاهىن الذولي الػام ،مؿبػت مىاسه هه ولحر ،وىسدظخان ،ؽ،1
 ،2006ص ص .39 -38
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

 -5.2ألاسباب الذيييت :وٍمىً اخخطاسها في:
 الاغؿهاد الذًني ،خُث ؤن شػىس ششٍدت مػُىت باالغؿهاد الذًني داخل املجخمؼ هدُجت خشمانها مً مماسظتشػابشها وؾلىظها الذًيُت ؤو التروٍج لها ،ؤو هدُجت إلجباع الىظام الخاهم ظُاظت دًيُت مػُىت كذ جػش بفئت دًيُت دون
()1

ؤخشي ،وهى ما ًذفؼ بالفئت الذًيُت اإلاػؿهذة إلى اللجىء للػىف والخؿشف وؤلاسهاب لشفؼ الؿبن غنها.

 الفهم الخاؾئ ألضىٌ الذًً والػلُذة والجهل بملاضذ الششَػت هي غىامل معاغذة غلى جؿشف الشباب ،إر ؤنخفظ الىطىص دون فله وفهم والابخػاد غً الػلماء الخلاة ظبب مباشش لبروص ظاهشة الؿلى واهدشاسها ،وهى ما ًؤدي إلى
()2

الخؿشف وؤلاسهاب.

 -3أشكال إلارهاب:
جإخز ظاهشة ؤلاسهاب غذة ضىس وؤشياًٌ ،مىً جطيُفها خعب الفاغلحن ،ؤو خعب هؿاق الخىفُز ،أو خعب
الهذف ،وهي واآلحي:
 -1.3أشكال إلارهاب مً حيث الفاعلينً :مىً جلعُم ؤلاسهاب إلى هىغحن هما:
 -1.1.3إرهاب الذولت :هى ؤلاسهاب الزي جلىم به العلؿت التي جخىلى ملالُذ الخىم ،والزي ًخم غادة مً خالٌ
مؤظعاث الذولت ،وغبر مجمىغاث إسهابُت جلىم الذولت بخإظِعها لبث الشغب وخلم حى مً الشهبت في ؤوظاؽ مجمىغاث
()3

مػُىت مً اإلاىاؾىحن ،كذ جيىن ؤكلُاث غشكُت ؤو دًيُت ؤو لؿىٍت مػُىت.

هما ٌعمي البػؼ إسهاب الذولت باإلسهاب الشظمي ،وهى ؤلاسهاب الزي جخبىاه الذولت ججاه ألافشاد وججاه دوٌ ؤخشي،
والزي ًإحي هشد فػل ؤو ًذعي ؤهه سد فػل غلى إسهاب الجماغاث اإلاخؿشفت والذوٌ الني ًخم اتهامها بمماسظت ؤلاسهاب،
وٍمىً جلعُم إسهاب الذولت ؤو ؤلاسهاب الشظمي وفلا ملجاله الجؿشافي وامخذاد جإزحره إلى كعمحن داخلي ودولي.

()4

 -2.1.3إرهاب ألافزاد والجماعاث :وهى ألاغماٌ ؤلاسهابُت التي جشجىب مً كبل ؤشخاص ظىاء بشيل فشدي ؤو بشيل
حماعي ،وهى مىحه للذولت مً كبل مىاؾىيها هشد فػل غلى الػىف وؤلاسهاب الزي جماسظه الذولت غلى ألافشاد ،وٍؿلم غلُه
اظم ؤلاسهاب ؾحر العلؿىي ،وٍىفز مً كبل ألافشاد والجماغاث اإلاىاوبت للذولت.

()5

 -2.3أشكال إلارهاب مً حيث هطاق الخىفيذً :مىً جلعُم ؤلاسهاب إلى هىغحن هما:
 -1.2.3إلارهاب املحلي :وهى ؤلاسهاب الزي ًخم مماسظخه باليامل داخل الذولت ،باهخماء حمُؼ مىفزًه إلى حيعُت
الذولت ،وجلؼ ؤخذار ؤلاسهاب غلى ؤسع جلً الذولت ،وال ًخم الخػشع لألحاهب اإلالُمحن بها ،هما ؤن إغذاد وجخؿُـ الػمل

 - 1غثمان غلي خعً ،ص .45
 - 2لىهِس ي غلي ،آلُاث ميافدت ؤلاسهاب الذولي بحن فاغلُت اللاهىن الذولي وواكؼ اإلاماسظاث الذولُت ؤلاهفشادًت ،سظالت دهخىساه في اللاهىن ،حامػت مىلىد
مػمشي ،جحزي وصو ،الجضابش ،2012 ،ص .71
 - 3لىهِس ي غلي ،اإلاشحؼ العابم ،ص .81
 - 4هشام خلىق ،ؤلاسهاب الشظمي وظبل ميافدخه ،مجلت كػاًا الخؿشف والجماغاث اإلاعلخت ،اإلاشهض الذًملشاؾي الػشبي ،بشلحن ،ؤإلااهُا ،الػذد ، 04
هىفمبر  ،2020ص .104
 - 5ظلؿان غىاد إبشاهُم الػذًىاث ،اإلاشحؼ العابم ،ص .38
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

ؤلاسهابي ًخم داخل الذولت في هؿاق ظُادتها اللاهىهُت وؤلاكلُمُت ،وبذون دغم مادي ؤو مػىىي خاسجي ،وهى إسهاب داخلي
مدؼ بدُث ًخم جؿبُم اللاهىن الجىاةي ؤو الػعىشي غلُه داخل الذولت ،وال ًؿبم غلُه اللاهىن الذولي.

()1

 -2.2.3إلارهاب الذوليً :إخز هزا الىىع مً ؤلاسهاب ؾابػه الذولي مً خالٌ جىافش الطفت الذولُت في ؤخذ غىاضشه
وميىهاجه ،فئرا وان ؤخذ ميىهاث الػمل ؤلاسهابي رو ضفت دولُت هخػذد وجىىع حيعُاث ألاشخاص اإلاىفزًً للػمل
ؤلاسهابي ،وهزا حػذد حيعُاث الطخاًا ،ؤو حػذد ألاماهً التي ًخم فيها الخجهحز والخخؿُـ لهزه ألاغماٌ وإن ًخػؼ ؤخذ
جلً ألاماهً لعُادة دولت ؤخشي ،ؤو ؤن ًخجاوص ألازش اإلاترجب غً الػمل ؤلاسهابي هؿاق الذولت الىاخذة ،ؤو ؤن ًيىن الهذف
مً الػمل ؤلاسهابي دولُا.

()2

 -3.3أشكال إلارهاب مً حيث الهذفً :مىً جلعُم ؤلاسهاب إلى غذة ؤهىاع ؤهمها:
 -1.3.3إلارهاب السياس ي :إن اوػذام الذًملشاؾُت في دولت ما ًيىن ظببا ألغماٌ الػىف بل وؤلاسهاب مً كبل فئاث
()3

غشٍػت مً شػب جلً الذولت غذ هظام الخىم للمؿالبت بخدلُم الذًملشاؾُت.

 -2.3.3إلارهاب الذينيً :ىؿبم غلى الػىف والخؿشف الزي جماسظه بػؼ الخىظُماث والجماغاث الىاشؿت باظم
الذًً وبحجت إكامت الذولت ؤلاظالمُت ،مثلما هى الخاٌ باليعبت لخشهت ؾالبان واللاغذة وجىظُم داغش ،والهذف مً
سبـ وشاؾها بالذًً هى اظخلؿاب واظخمالت ؤغذاد هبحرة مً الشباب لالهخشاؽ في ضفىفها وخاضت روي اإلاعخىي
الخػلُمي البعُـ ،ورلً هظشا لعشغت حػاؾفهم مؼ ول ما هى دًني ،هما اظخػمل اإلاطؿلح مً ؾشف الذوابش الؿشبُت
لشبـ الظاهشة ؤلاسهابُت باإلظالم ،في إؾاس ما ٌعمى بظاهشة ؤلاظالمىفىبُا.
هما ؤن املخخطحن في دساظت ظاهشة ؤلاسهاب ًجمػىن غلى جضاًذ وجحرة الخذًث غً ؤلاسهاب الذًني مىز حعػُىاث
اللشن الػششًٍ وجػاغفها ؤهثر بػذ ؤخذار الخادي غشش مً ظبخمبر.2001

()4

 -3.3.3إلارهاب الثوري :وهى ًإخز غادة بػذا ظُاظُا واحخماغُا واكخطادًا ،ويهذف إلى اخذار حؿُحراث حزسٍت
()5

وشاملت داخل الذولت ،معخخذما في رلً حمُؼ الىظابل.

 -4.3.3إلارهاب الىفس ي :هى إسهاب مػىىي ًخم بمماسظت غؿىؽ هفعُت غلى شخظ ما ؤو جُاس مػحن مً خالٌ
وشش بػؼ اإلاػلىماث والاتهاماث واإلابالؿاث وألاوارًب غىه بطىسة معخمشة ،ورلً ختى جنهاس مػىىٍاجه وٍفلذ كذسجه غلى
()6

الخفىحر اإلاىظم وٍخخل جىاصهه وٍنهاس ،وبزلً ًخدلم الؿشع مً ؤلاسهاب.

َّ
ًدػش
 -5.3.3إلارهاب إلالكترووي أو السيبراوي :غشفه مىخب الخدلُلاث الفُذًشالي  FBIبإهه "غمل إحشامي

باظخخذام الخىاظِب واللذساث الاجطالُت العلىُت والالظلىُت مما ًؤدي إلى الػىف والخذمحر و/ؤو حػؿُل الخذماث،

 - 1إظماغُل غبذ الفخاح غبذ اليافي ،ؤلاسهاب ومداسبخه في الػالم اإلاػاضش ،داس البباوي لليشش ،اللاهشة ،مطش ،2005 ،ص ص .95 -94
 - 2ظلؿان غىاد إبشاهُم الػذًىاث ،اإلاشحؼ العابم ،ص .43
 - 3هفغ اإلاشحؼ ،ص .39
 - 4حشاسلض جاوهضهذ ،ؤلاسهاب :ملذمت كطحرة حذا ،جشحمت :دمحم ظػذ ؾىؿاوي ،مؤظعت هىذاوي للخػلُم والثلافت ،اللاهشة ،مطش ،ؽ  ،2014 ،1ص .99
 - 5بىؾشفاط دمحم ،حشٍمت ؤلاسهاب في اإلاىظىس الذولي ،مجلت الػلىم ؤلاوعاهُت ،حامػت ؤلاخىة مىخىسي كعىؿُىت ،الجضابش ،الػذد  ،48املجلذ ب ،دٌعمبر
 ،2017ص .59
 - 6إظماغُل غبذ الفخاح غبذ اليافي ،اإلاشحؼ العابم ،ص .96
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

خُث ًيىن الؿشع اإلالطىد خلم الخىف بالدعبب في ؤلاسجبان وغذم الُلحن داخل مجمىغت ظياهُت مػُىت ،بهذف الخإزحر
()1

غلى الخيىمت ؤو العيان لإلظخجابت ألحىذة ظُاظُت ؤو إحخماغُت ؤو ؤًذًىلىحُت مػُىت".

 -6.3.3إلارهاب الفكزي :وهى ًلىم غلى مداسبت ألافياس اللابمت ومدىها مً ؤحل ؾشط ؤفياس حذًذة جخذم مطالح
ؤصخابها ،وهزا الىىع ؤهثر اهدشاسا مىز نهاًت اللشن الػششًٍ هدُجت الظخفادة اللابمحن غلُه مً الىجحرة العشَػت والىثُفت
لخؿىس اظخػماٌ الخىىىلىحُا ووظابل الخىاضل الاحخماعي ،خاضت في ظل ؾُاب مىاحهت فػالت وكادسة غلى ملء الفشاؽ
وجصخُذ ألافياس ،وهزا الىىع كذ ًماسط مً ؾشف الذولت غذ مىاؾىيها لللػاء غلى ؤفياس مػاسغيها ،هما ًماسط مً
ؾشف الذوٌ الىبري غذ الذوٌ الطؿشي ليشش ؤفياسها وخذمت مطالخها )2(،وهى ٌعخخذم وظابل مخخلفت مثل الىخب
()3

واإلايشىساث وؤلاراغاث واللىىاث الفػابُت ومىاكؼ الاهترهذ ليشش ألافياس الجذًذة.

 -7.3.3إلارهاب العزقي :وٍدىم هزا الىىع مً ؤلاسهاب وخذة الهذف اإلاخمثل في الػمل غلى إوشاء هُان كىمي
معخلل( ،)4وهى ًماسط إلاطلخت مجمىغاث غشكُت ًيخمىن إلى غشق مػحن ،هذفها الاهفطاٌ غً هُان الذولت وإوشاء هُان
هُان خاص بها هدىم راحي ؤو جإظِغ دولت حذًذة ،فىدُجت لشػىس جلً املجمىغاث بالظلم وغذم خطىلها غلى
خلىكها ،وإخعاط ؤفشادها بإنهم مىاؾىىن مً الذسحت الثاهُت ،حععى هزه املجمىغاث إلى الاهفطاٌ غً الذولت غبر
() 5

وظابل غىُفت وإسهابُت.

 -4أساليب إلارهاب:
ٌػخمذ ؤلاسهابُىن ؤو الجماغاث ؤلاسهابُت في مماسظاث وشاؾاتها ؤلاسهابُت غلى غذة ؤظالُب ،منها اخخؿاف
الؿابشاث ،والاؾخُاالث ،واإلاخفجشاث ،والخخشٍب ،وؤخز الشهابً ،والػملُاث الفذابُت ،وهزا ؤلابادة الجماغُت.
 -1.4اخخطاف الطائزاثٌ :ػذ خؿف الؿابشاث وحؿُحر معاسها والاغخذاء غلى ظالمت الؿحران وألاشخاص هىغا مً
الجشابم الخؿحرة التي جمغ بعالمت كؿاع الىلل الجىي ،خُث حػخمذ غلى اللىة والػىف وصسع الشغب ،وهى ما ٌعخذٌ مً
اإلاادة  11مً اجفاكُت ؾىهُى اإلاىكػت ظىت  1963الخاضت بالجشابم وألافػاٌ التي جشجىب غلى متن الؿابشاث ،وكذ جؿىسث
هزه الظاهشة وئخذي ؤخؿش ضىس الػملُاث ؤلاسهابُت بخؿىس ؤظالُب جىفُزها ،مً ؤظلىب صسع اإلاخفجشاث والىظابل
اإلالؿمت وضىال إلى اظخخذام الؿابشاث اإلاذهُت هطىاسٍخ غذ ؤهذاف إظتراجُجُت هما في ؤخذار الخادي غشش ظبخمبر
 . )6( 2001ؤما الباغث الشبِس ي وساء هزا الىىع مً ؤلاسهاب فػادة ما ًيىن ؤهذافا ظُاظُت ؤو اكخطادًت ؤو شخطُت
()7

هؿلب فذًت .

 - 1دمحم ظىٍلمي ،في ؤلاسهاب وؤلاسهاب ؤلالىترووي :الخباظاث اإلافهىم وجلاؾؼ اإلالاسباث ،مجلت كػاًا الخؿشف والجماغاث اإلاعلخت ،اإلاشهض الذًملشاؾي
الػشبي ،بشلحن ،ؤإلااهُا ،الػذد  ، 01ماي  ،2019ص .22
 - 2بىؾشفاط دمحم ،اإلاشحؼ العابم ،ص .59
 - 3إظماغُل غبذ الفخاح غبذ اليافي ،اإلاشحؼ العابم ،ص .97
 - 4هفغ اإلاشحؼ ،ص .96
 - 5ظلؿان غىاد إبشاهُم الػذًىاث ،اإلاشحؼ العابم ،ص .41
 - 6خىُم ؾشٍب ،ؤلاسهاب الجىي :كشاءة ؤمىُت ،املجلت الجضابشٍت للذساظاث العُاظُت ،اإلاذسظت الىؾىُت الػلُا للػلىم العُاظُت ،الػذد  ،02ص .31
 - 7بىؾشفاط دمحم ،اإلاشحؼ العابم ،ص .58
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

 -2.4الاغخياالثٌ :ػذ الاؾخُاٌ مً ألاظالُب ؤلاسهابُت اللذًمت فلذ شهذث سوما اؾخُاٌ كُاضشة ،وؾالبا ًلجإ
ؤلاسهابُىن إلى اؾخُاٌ سمىص ظُاظُت ؤو احخماغُت بؿُت إخذار خلل وغذم اظخلشاس ؤمني -ظُاس ي -هفس ي في البلذ.
فاالؾخُاٌ في خذ راجه سظالت مً ؤلاسهابُحن إلى الؿشف آلاخش هذفها إزاسة الهلؼ والشغب واإلاؿالبت بفػل ما ؤو الامخىاع
()1

غىه.

 -3.4اسخخذام املخفجزاث :وهي حػذ مً بحن الىظابل ؤلاسهابُت التي ًتزاًذ اظخخذامها جذسٍجُا ،وهي ألاخؿش ليىنها
حعبب ؤغشاسا بششٍت ومادًت فادخت ،وآزاسا ظلبُت غلى الاظخلشاس الاحخماعي والاكخطادي ،هما ؤن الطذي العُاس ي
وؤلاغالمي وسدود الفػل اإلاخمخػت غنها جيىن هبحرة ،ألامش الزي ًذفؼ باإلسهابُحن إلى جفػُل اظخخذامها غلى ؾحرها مً
()2

الىظابل ألاخشي.

 -4.4عملياث الخخزيب :وهي جخػمً جذمحر بػؼ اإلايشأث وإخذار خعابش مادًت بهذف الاهخلام ،وحشمل إشػاٌ
الخشابم في وظابل الىلل وؤلاداساث الػمىمُت ،وجفجحر اإلايشأث الخيىمُت ،وإلخاق الػشس باإلاشافم الػمىمُت للذولت
ومداولت حػؿُلها .إن الهذف مً ول رلً هى ؤلانهان اإلاعخمش للذولت مً ؤحل التراحؼ غً كشاساث ما ؤو لخىفُز مؿالب
()3

ظُاظُت واحخماغُت واكخطادًت.

 -5.4أخذ الزهائً :خذدث اإلاادة ألاولى مً الاجفاكُت الذولُت إلاىاهػت وميافدت ؤخز الشهابً لػام  1979حشٍمت
ؤخز الشهابً بإنها" :ؤي شخظ ًلبؼ غلى شخظ آخش (سهُىت) ؤو ًدخجضه ويهذد بلخله ؤو إًزابه ؤو اظخمشاس اخخجاصه مً
ؤحل إهشاه ؾشف زالث ،ظىاء وان دولت ؤو مىظمت دولُت خيىمُت  ،ؤو شخطا ؾبُػُا ؤو اغخباسٍا ،ؤو مجمىغت مً
ألاشخاص ،غلى اللُام ؤو الامخىاع غً اللُام بفػل مػحن هششؽ ضشٍذ ؤو غمني لإلفشاج غً الشهُىتً ،شجىب حشٍمت
ؤخز الشهابً باإلاػنى الىاسد في هزه الاجفاكُت"( ،)4وال ٌشترؽ اظخخذام اللىة في ؤخز الشهابً مادام هىان تهذًذ باظخخذام
باظخخذام اللىة .وٍيىن الهذف مً ؤخز الشهابً إما الاغالم الشػبي الىاظؼ غً مؿالب ؤلاسهابُحن وؤهذافهم ،وإما الثإس
والاهخلام مً حهاث مػُىت ،وإما ؾلب الفذًت التي حػخبر مطذس جمىٍل مهم حذا للجماغاث ؤلاسهابُت ،وإما إهشاه ؾشف
()5

زالث غلى اللُام بفػل ؤو الامخىاع غً فػل ما.

 -6.4العملياث الفذائيت :وهي كُام ؤخذهم بىغؼ غبىاث هاظفت خىٌ حعذه زم جفجحر هفعه داخل ؤخذ ألاماهً
اإلاىخظت بالجماهحر ،ورلً فذاء للػُت مػُىت ،وٍخخلف وضف هزه الػملُاث خعب ؾبُػت الهذف منها وخعب اإلاىكف
منها ،فالػملُاث الفذابُت في فلعؿحن ٌػخبرها الؿشب غملُاث إسهابُت اهخداسٍت ،في خحن ٌػخبرها اإلاعلمىن غملُاث
()6

اظدشهادًت.

ً - 1ىظف وىسان ،حشٍمت ؤلاسهاب واإلاعؤولُت اإلاترجبت غنها في اللاهىن الجىاةي الذاخلي والذولي ،مشهض هشدظخان للذساظاث الاظتراجُجُت ،العلُماهُت،
الػشاق ،2007 ،ص .59
 - 2هفغ اإلاشحؼ ،ص ص .59 - 58
 - 3إظماغُل غبذ الفخاح غبذ اليافي ،اإلاشحؼ العابم ،ص ص .117 - 116
 - 4جلشٍش اللجىت الاظدشاسٍت الخابػت ملجلغ خلىق ؤلاوعان خىٌ "خلىق ؤلاوعان واإلاعابل اإلاخػللت بإخز الشهابً غلى ًذ ؤلاسهابُحن ،مجلغ خلىق
ؤلاوعان ،الذوسة الشابػت والػششون ،الجمػُت الػامت ،ألامم اإلاخدذة 04 ،حىٍلُت  ،2013ص .04
 - 5إظماغُل غبذ الفخاح غبذ اليافي ،اإلاشحؼ العابم ،ص ص .108 - 107
 - 6هفغ اإلاشحؼ ،ص .111
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هىان فطُل مً الباخثحن ٌػخبر الهجمـاث الفذابُت شىال مً ؤشياٌ ؤلاسهاب التي ًخىكؼ فيها مً ًشجىبها ؤن ًمىث،
خُث ؤن الؿشع الخلـُلي منها ال ًخمثل في الاهخداس بل في كخل وإضابت ؤكص ى غذد ممىً مً ألاشخاص ،هما ًمىً
لألؾشاف في ضشاع معلح ؤن جلجإ إلى الػملُاث الفذابُت هخُاس ملطىد  .وخعب الظشوفً ،مىً اغخباس هزا ألاظلىب
ً
مششوغا ؤو مىافُا لللاهىن ؤلاوعاوي الذولي  .ؾحر ؤن الهجماث الاهخداسٍت حعتهذف " اإلاذهُحن" ،ؤي اإلااسة ألابشٍاء ؤو ؤفشادا
مً غامت العيان ؤو فئاث منهم  .وتهذف الهجماث الاهخداسٍت إلى إخذار ؤزش هفس ي ظلبي في هفىط العيان ؤو غلى هؿاق
()1

ؤوظؼ مً رلً ،مً خالٌ إظلاؽ غـذد هبحر مً الطخاًا اإلاذهُحن وغمان الخؿؿُت ؤلاغالمُت الشاملت لها.
ً
وؾالبا ما ًيىن هىان هذف ظُاس ي مً وساء ؤلاسهاب الاهخداسي ،فلذ ٌعخخذم هؿشٍلت للخطـذي لالخخالٌ ألاحىبي
ؤو الػملُاث الػعىشٍت اإلاىثفتُ ،وحعخخذم الهجماث الاهخداسٍت للػؿـ غلى املجخمؼ اإلاع َ
ـتهذف وي ًؿالب الخيىمت

بخؿُحر ظُاظاتها ،وبىحه ؤغمٌُ ،عخخذم هؿشٍلت لخؿُحر مىاصًٍ اللىي اللابمت والخىضل ،في نهاًت اإلاؿاف ،إلى حؿُحر
ّ
مىفزو الخفجحراث الاهخداسٍت مً حجج دًيُت فــي خؿبهم البالؾُت بخطىص اللخل ،فئن
الىظام الػالمي .وسؾم ما ًذفؼ به ِ
الهذف الشبِس ي هـى غادة هذف ظُاس ي ال غالكت له بالذًً ،وٍبلى ؤن الهجماث الاهخداسٍت هشيل مً ؤشياٌ ؤلاسهاب ال
ً
( )2
ًمىً حعىَؿها إؾالكا مً الىاخُت اإلاػىىٍت.
 -7.4إلابادة البشزيت :جخم غملُاث ؤلابادة غً ؾشٍم اإلازابذ البششٍت الجماغُت ،وهي غملُت إسهابُت ألنها جخم غذ
مذهُحن غضٌ ،مثل اإلازابذ التي وكػذ في سواهذا وبىسهذي والطشب وضبرا وشدُال وبىسما وؾحرها ،هما ؤنها جيىن بهذف
()3

اهخلام واظؼ املجاٌ.

خاجمت:
مً خالٌ الخػشع لخػشٍف ظاهشة ؤلاسهاب ودوافػها وؤشيالها وهزا ؤظالُبها في الػمل اإلاُذاويً ،مىً اظخخالص
الىخابج الخالُت:
 باليعبت لخػشٍف ؤلاسهاب :سؾم حػذد وجىىع الخػاسٍف الىاسدة بشإن ؤلاسهاب إال ؤنها ؤؾلبها حشترن في كىاظممشترهت بخطىص مالمده ؤال وهي "ؤغماٌ الػىف" و"ؤهذاف ظُاظُت" ،ؤما غً وضم ؤو وضف ؤلاسهاب فُخخلف
باخخالف اإلاىاكف العُاظُت والذًيُت وؤلاًذًىلىحُت واإلاطلخُت ججاه ؤؾشاف الجزاع ،لزلً هجذ ؤن مً ٌػخبره اإلاعلم
مىاغال ٌػخبره الؿشب إسهابُا ،ومً زم ؤضبذ اظخخذام مطؿلح "ؤلاسهاب" مؤدلجاً ،خخلف باخخالف إًذًىلىحُت
معخخذمه.
 باليعبت لذوافؼ وؤظباب ؤلاسهابً ،مىً اللىٌ ؤن حػذدها وجىىغها ًدىٌ دون إمياهُت الخمُحز بُنها ،هظشالخذاخلها فُما بُنها .ؤما وعبت جإزحر ول غامل فُخخلف باخخالف البِئت التي وشإ فيها ؤلاسهاب.

 - 1جلشٍش العُذ ماسجً شاًىحن اإلالشس الخاص اإلاػني بخػضٍض وخماًت خلىق ؤلاوعان والخشٍاث ألاظاظُت في ظُاق ميافدت ؤلاسهاب ،مجلغ خلىق
ؤلاوعان ،الذوسة الشابػت ،الجمػُت الػامت ،ألامم اإلاخدذة 29 ،حاهفي  ،2007ص ص .18 – 17
 - 2هفغ اإلاشحؼ ،ص ص .18 – 17
 - 3إظماغُل غبذ الفخاح غبذ اليافي ،اإلاشحؼ العابم ص .116
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

 باليعبت ألشياٌ ؤلاسهاب ،فئن لظاهشة ؤلاسهاب غذة ضىس وؤشياٌ مخخلفتً ،مىً جطيُفها خعب الفاغلحن،وخعب هؿاق الخىفُز ،و خعب الهذف.
 ؤما غً اليشاؾاث ؤلاسهابُت فهي غذًذة منها اخخؿاف الؿابشاث ،والاؾخُاالث ،واإلاخفجشاث ،والخخشٍب ،وؤخزالشهابً ،والػملُاث الفذابُت ،وهزا ؤلابادة الجماغُت .وهي وشاؾاث جخخلف خعب امياهاث فاغلها ومذي ؤهذافها
وفػاغت ضخاًاها وضذاها ؤلاغالمي والعُاس ي.
في ألاخحر ًمىً اكتراح ما ًلي:
ًجب غلى ألاوادًمُحن واللاهىهُحن والجهاث الشظمُت غلى اإلاعخىي املخلي ،وهزا اإلاىظماث ؤلاكلُمُت والذولُت غلى
اإلاعخىي الذولي مً حهت زاهُت ،بزٌ حهىد ؤهبر في جدذًذ مفهىم دكُم وحامؼ ماوؼ إلاطؿلح ؤلاسهاب ،ورلً مً خالٌ
جدذًذ الفشوق وجمُحزه غً بػؼ اإلافاهُم ألاخشي اإلاخلاؾػت مػه في اظخخذام الػىف ،وخاضت مفاهُم الخؿشف والىفاح
اإلاعلح وخشواث الخدشس والجهاد والجشٍمت العُاظُت وهزا الجشٍمت اإلاىظمت .رلً ؤن الاظخخذام العؿحي وؤلاغالمي
اإلاؿلىؽ إلاطؿلح ؤلاسهاب الزي ًخلـ بِىه وبحن الاظخخذام اإلاششوع للػىف في بػؼ ألاخُان هما هى الخاٌ في
مطؿلخاث الجهاد والىفاح اإلاعلح ،مً شإهه ؤن ًؤزش ظلبا غلى مششوغُت وششغُت هزه ألاخحرة .وهى ما َ
ًالخظ مثال ال
خطشا في وضف بػؼ الجهاث ؤلاغالمُت والشظمُت والذولُت وخاضت منها الؿشبُت لخشواث الجهاد والىفاح اإلاعلح في
فلعؿحن باإلسهاب.

كائمت املصادرواملزاجع:
أوال -اللزآن الكزيم.
ثاهيا -الكخب:
 .1ؤخمذ مخخاس غمش ،معجم اللؿت الػشبُت اإلاػاضشة ،املجلذ الثاوي ،غالم الىخب ،اللاهشة ،مطش ،ؽ.2008 ،1
 .2إظماغُل غبذ الفخاح غبذ اليافي ،ؤلاسهاب ومداسبخه في الػالم اإلاػاضش ،داس البباوي لليشش ،اللاهشة ،مطش.2005 ،
 .3حشاسلض جاوهضهذ ،ؤلاسهاب :ملذمت كطحرة حذا ،جشحمت :دمحم ظػذ ؾىؿاوي ،مؤظعت هىذاوي للخػلُم والثلافت،
اللاهشة ،مطش ،ؽ .2014 ،1
 .4غبذ الخم الىخاوي ،اإلاؿني :معجم اللؿت الػشبُت ،داس الىخب الػلمُت ،بحروث ،لبىان ،د ؽ.2013 ،
 .5غبذ اللادس صهحر الىلىصي ،اإلافهىم اللاهىوي لجشابم ؤلاسهاب الذاخلي والذولي ،ميشىساث الخلبي الخلىكُت ،بحروث
لبىان ،ؽ  ،2008 ،1ص .14
 .6غثمان غلي خعً ،ؤلاسهاب الذولي ومظاهشه اللاهىهُت والعُاظُت في غىء ؤخيام اللاهىن الذولي الػام ،مؿبػت مىاسه
هه ولحر ،وىسدظخان ،ؽ.2006 ،1
 .7مدمىد ضالح الػادلي ،مىظىغت اللاهىن الجىاةي لإلسهاب ،الجضء ألاوٌ ،داس الفىش الجامعي ،الاظىىذسٍت ،مطش،
ؽ ،2003 ،1ص.28
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

 .8مظهش الشاهش ،ؤلاسهاب الذولي بحن الخػشٍف والخىضُف :كشاءة في بػؼ اإلابادا ألاولُت اللاهىهُت وألامىُت ،بؿذاد،
.2015
 .9اإلاىجذ في اللؿت الػشبُت اإلاػاضشة ،داس اإلاششق ،بحروث ،لبىان ،ؽ.2000 ،1
ً .10ىظف وىسان ،حشٍمت ؤلاسهاب واإلاعؤولُت اإلاترجبت غنها في اللاهىن الجىاةي الذاخلي والذولي ،مشهض هشدظخان للذساظاث
ؤلاظتراجُجُت ،العلُماهُت ،الػشاق.2007 ،
ً .11ىظف دمحم سغا ،معجم الػشبُت الىالظُىُت واإلاػاضشة ،مىخبت لبىان هاششون ،بحروث ،لبىان ،ؽ.2006 ،1

ثالثا -املجالث:
 .1بىؾشفاط دمحم" ،حشٍمت ؤلاسهاب في اإلاىظىس الذولي" ،مجلت الػلىم ؤلاوعاهُت ،حامػت ؤلاخىة مىخىسي كعىؿُىت،
الجضابش ،الػذد  ،48املجلذ ب ،دٌعمبر .2017
 .2حماٌ هطاس" ،ظاهشة ؤلاسهاب :مدذداجه وخلُلت اإلاىاحهت والخىاكػاث الذولُت" ،مجلت كػاًا ،مشهض الجضٍشة
للذساظاث 15 ،ؤفشٍل .2015
 .3خىُم ؾشٍب" ،ؤلاسهاب الجىي :كشاءة ؤمىُت" ،املجلت الجضابشٍت للذساظاث العُاظُت ،اإلاذسظت الىؾىُت الػلُا للػلىم
العُاظُت ،الػذد .02
 .4خػحر ًاظحن الؿاهمي" ،ظاهشة ؤلاسهاب الذولي ..الػىامل الذافػت وهُفُت مػالجتها" ،مجلت ؤهل البِذ ،الػشاق ،الػذد
.16
 .5ظػذ بً غلي الشهشاوي" ،الػامل ؤلاكخطادي في الظاهشة ؤلاسهابُت" ،املجلت الػشبُت للذساظاث ألامىُت والخذسٍب ،املجلذ
 ،30الػذد .2014 ،59
 .6ؾاهش مدمىد" ،ؤلاسهاب :ؤظبابه وغالحه" ،مجلت البطحرة ،الػذد  ،02املجلذ  06 ،03دٌعمبر .2014
 .7دمحم ظىٍلمي" ،في ؤلاسهاب وؤلاسهاب ؤلالىترووي :الخباظاث اإلافهىم وجلاؾؼ اإلالاسباث" ،مجلت كػاًا الخؿشف
والجماغاث اإلاعلخت ،اإلاشهض الذًملشاؾي الػشبي ،بشلحن ،ؤإلااهُا ،الػذد  ، 01ماي .2019
 .8هشام خلىق" ،ؤلاسهاب الشظمي وظبل ميافدخه" ،مجلت كػاًا الخؿشف والجماغاث اإلاعلخت ،اإلاشهض الذًملشاؾي
الػشبي ،بشلحن ،ؤإلااهُا ،الػذد  ، 04هىفمبر .2020

رابعا -الخلاريز:
 .1جلشٍش خىٌ " :الىكاًت مً ؤلاسهاب وميافدت الخؿشف الػىُف والشادًيالُت اإلاؤدًحن إلُه :ملاسبت الششؾت املجخمػُت"،
مىظمت ألامً والخػاون في ؤوسوبا  ،OSCEفُِىا ،الىمعا ،فُفشي .2014
 .2جلشٍش العُذ ماسجً شاًىحن اإلالشس الخاص اإلاػني بخػضٍض وخماًت خلىق ؤلاوعان والخشٍاث ألاظاظُت في ظُاق ميافدت
ؤلاسهاب ،مجلغ خلىق ؤلاوعان ،الذوسة الشابػت ،الجمػُت الػامت ،ألامم اإلاخدذة 29 ،حاهفي .2007
 .3جلشٍش اللجىت الاظدشاسٍت الخابػت ملجلغ خلىق ؤلاوعان خىٌ "خلىق ؤلاوعان واإلاعابل اإلاخػللت بإخز الشهابً غلى
ًذ ؤلاسهابُحن ،مجلغ خلىق ؤلاوعان ،الذوسة الشابػت والػششون ،الجمػُت الػامت ،ألامم اإلاخدذة 04 ،حىٍلُت .2013

خامسا -ألاطزوحاث والزسائل الجامعيت:
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سعيد حفظاوي /ـــــــــــــــــــــ

 .1لىهِس ي غلي ،آلُاث ميافدت ؤلاسهاب الذولي بحن فاغلُت اللاهىن الذولي وواكؼ اإلاماسظاث الذولُت الاهفشادًت ،سظالت
دهخىساه في اللاهىن ،حامػت مىلىد مػمشي ،جحزي وصو ،الجضابش.2012 ،
 .2خعً غضٍض هىس الخلى ،ؤلاسهاب في اللاهىن الذولي :دساظت كاهىهُت ملاسهت ،سظالت ماحعخحر في اللاهىن الػام،
ألاوادًمُت الػشبُت اإلافخىخت في الذاهماسن.2007 ،
 .3ظلؿان غىاد إبشاهُم الػذًىاث ،آلالُت الذولُت إلايافدت ؤلاسهاب ،سظالت ماحعخحر كاهىن غام ،حامػت الششق
ألاوظـ ،غمان ،ألاسدن.2018 ،

سادسا -مزاجع باللغت ألاجىبيت:
1- Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Cambridge University Press, 2003.
2- Oxford Wordpower Dictionary, New Edition, Dictionary for learners of English, Oxford
University Press, 2000.
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الؼبيعت القاهىهيت للمىظماث املهىيت
The légal nature of Professional organization
*
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:ملخص
 ومىه جم، ومغاكبت لليكاغ الفغصي،للض ؾاهمذ الخؼىعاث الاحخماغُت ئلى حغُحر وظُفت الضولت فأصبدذ مىحهت
 ومىه أزاع أمغ ئوكائها ئقياالث، و أوحضث له ــا هُاول جىظُمُت،ئوكاء أشخاص مػىىٍت حضًضة مً بُنها اإلاىظماث اإلاهىُت
.منها جدضًض ميان جىاحضها طمً أشخاص اللاهىن الػام أو الخاص و هظا الازخصاص اللظاتي
ئن البدث في الؼبُػت اللاهىهُت لها بالغ ألاهمُت وهظا مً زالٌ اػالت الغمىض الظي ًىخىفها في مجاٌ اللاهىن
.ؤلاصاعي
:الكلماث املفخاحيت
.اإلاىظماث اإلاهىُت؛ الصخصُت اإلاػىىٍت؛ مجلـ الضولت؛ مىاػغت اصاعٍت
Abstract:
Developments that have affected all aspects of life have contributed to a change in the
function of the State, which has become the initiator and controller of individual activity.
Therefore, new legal entities, such as professional organizations, were created and
provided with regulatory structures.
The creation of these legal entities poses several problems such as the determination of
their nature as legal persons under either public or private law and the related jurisdictional
competence.
The legal nature of the professional organization is a very important point in the research
topic due to the ambiguity it presents in the field of administrative law
Keywords:Professional organizations, legal entity, council of State, administrative
litigation.
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مقذمت:
ئن جؼىع وظُفت الضولت مىاهبت إلاا غغفخه املجخمػاث مً جؼىع غلى مسخلف ألاصػضة ،الاحخماعي والاكخصاصي منها،
أصي ئلى حغحر وظُفت الضولت فأصبدذ مىحهت ومغاكبت لليكاغ الفغصي ومً أبغػها ما ؾىداوٌ جىاوله في بدثىا هظا
واإلاخمثل في الؼبُػت اللاهىهُت للمىظماث اإلاهىُت ،والتي أوحضث الضولت لها هُاول جىظُمُت جلىم بدؿُحرها وحؿُحر قإون
أغظائها(.)1
ئن هظه الهُئاث جخؼلب مىا جدلُال مػملا لظبؽ مفهىمها وجدضًض ميان جىاحضها طمً أشخاص اللاهىن الػام،
أم أشخاص اللاهىن الخاص ،ومىه جدضًض مجاٌ الازخصاص اللظاتي ،خُث ئن ئقيالُت الؼبُػت اللاهىهُت للمىظمت
اإلاهىُت هلؼت بالغت ألاهمُت في مجاٌ البدث إلاا حكيله مً غمىض في مجاٌ اللاهىن ؤلاصاعي ليىنها جلؼ خللت وؾؽ بحن
اللاهىن الخاص ،واللاهىن الػام.
واإلاخصفذ لترهُبت هظه اإلاىظماث ًجض صػىبت في جدضًض ػبُػتها هظا مً حهت ،ومً حهت ازغي فان كُام اإلاىدؿبحن
لها باصاعتها هى ما ًفُض أن الضولت جغهذ لهم الخُاع في حؿُحرها إلاا ًمخليىن مً كضعة وزبرة في مجاٌ حؿُحر اإلاهىت مً ػغف
اإلاىدؿبحن لها ،وَػض مىذ الضولت لبػع امخُاػاث الؿلؼت الػامت للمىظماث اإلاهىُت صلُل غلى جىغَـ فىغة زظىع
الهُئاث الخاصت لللاهىن الػام ولى حؼةُا (.)2
ومً هظا اإلاىؼلم جخمدىع ئقيالُت هظا البدث في الىصىٌ الى الىكف غً هلؼت مهمت الا وهي الؼبُػت اللاهىهُت
للمىظمت اإلاهىُت :فهل ًمىً اغخباعها مً اشخاص اللاهىن الخاص ام مً اشخاص اللاهىن الػام ،و هل حػخبر ول
اللغاعاث الصاصعة غنها طاث صبغت اصاعٍت ،و اطا ؾلمىا بان كغاعاتها غحر اصاعٍت فما اإلاغؼي مً اصعاج اإلاكغع لها طمً
مىاػغاث اللظاء ؤلاصاعي؟
هظا وجبرػ أهمُت مىطىع هظا البدث في جبُان اإلاىكف الظي جبىاه اإلاكغع الجؼاةغي بسصىص الؼبُػت اللاهىهُت
للمىظماث اإلاهىُت ،وأؾباب ازخصاص اللاض ي ؤلاصاعي بمىاػغاتها مؼ مداولت عبؽ مىكفه مؼ الفله واللظاء الفغوس ي
الظي وان ؾباكا لظلً
وفي ؾبُل مػالجت مىطىع هظا البدث ،وؤلاحابت غلى ؤلاقيالُت اإلاؼغوخت ؾىػخمض بكيل أؾاس ي غلى اإلاىج
الخدلُلي الظي ؾُظهغ مً زالٌ غغض وجدلُل ملخخلف الىصىص اللاهىهُت طاث الصلت باإلاىطىع.
ومً احل ؤلاحابت غلى ؤلاقيالُت اإلاؼغوخت أغاله كمىا بخلؿُم مىطىع هظا البدث مً الىاخُت اإلاىججُت ئلى مبدثحن
هما:
اإلابدث الاوٌ  :مفهىم اإلاىظماث اإلاهىُت ومىكف الفله مً ػبُػتها اللاهىهُت.

( -)1مإصن مأمىن ،ؤلاػاع اللاهىوي ليكاغ اإلاىظماث اإلاهىُت(صعاؾت ملاعهت)أػغوخت صهخىعاه غلىم ،حامػت أبي بىغ بللاًض ،جلمؿان،2016/2015،ص.157
(-)2صخمىف فاًؼة ،امخُاػاث الؿلؼت الػامت والهُئاث غحر الػمىمُت  ،أػغوخت صهخىعاه غلىم ،حامػت الجؼاةغ،2015،2016 ،ص.56
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اإلابدث الثاوي :مىكف اللظاء .مً الؼبُػت اللاهىهُت للمىظماث اإلاهىُت

املبحث الاول :مفهىم املىظماث املهىيت ومىقف الفقه مً ػبيعتها القاهىهيت.
كبل الخػغض لخدضًض الؼبُػت اللاهىهُت للمىظمت اإلاهىُت ،وؿخػغض في هظا اإلابدث مفهىمها زم وػغج الى جبُان
هظغة الفله للؼبُػت اللاهىهُت لها ،فهل هي مً أشخاص اللاهىن الػام؟ أم مً أشخاص اللاهىن الخاص أم هي شخص
حضًض؟ وغلُه وؿخػغض أهم ما جىاوله الفله مىضححن عؤٍت ول منهم في جدضًض الؼبُػت اللاهىهُت لهظه اإلاىظماث اإلاهىُت.
املؼلب ألاول :مفهىم املىظماث املهىيت
لإلػالت الغمىض غً مفهىم اإلاىظمت اإلاهىُت البض مً جدضًض الاػاع الخاعٍخي الظي ظهغث فُه وطلً بابغاػ زصاةصها
وجمُحزها غً الاشخاص اإلاػىىٍت اإلاكابهت لها للىصىٌ الى خصغ مفهىم اإلاىظمت اإلاهىُت.
الفشع ألاول :حعشٍف املىظماث املهىيت وجؼىسها الخاسٍخي
ان الازخالف بحن الفلهاء في جدضًض الؼبُػت اللاهىهُت للمىظمت اإلاهىُت ٌؿخلؼم مىا وطؼ حػغٍف صكُم وقامل لها
إلػالت هظا الغمىض والظي ًخأحى اًظا بالغحىع الى الجظوع الخاعٍسُت ليكأتها إلاػغفت زصىصُتها.
أوال :حعشٍف املىظماث املهىيت
هي" :ججمػاث ئحباعٍت فغطتها الضولت غلى أصحاب اإلاهً الغغض منها جىظُم اإلاهىت و مغاكبت وكاغ اإلاىخمحن اليها و
مغاغاة مضي التزامهم بأخيام كاهىن وآصاب الهىت و بدث اإلاؿاةل اإلاخػللت باإلاهىت و جلالُضها و عفؼ مؿخىاها الفني و
الثلافي".1
ًمىً اللىٌ أن اإلاىظماث اإلاهىُت هي مغافم غامت مهىُت جيكأ بمىحب كاهىن لخىحُه و مغاكبت اليكاغ اإلانهي جخمخؼ
بؿلؼت جىظُمُت و جأصًبُت غلى اإلاىسغػحن اليها ئحباعٍا ،و جدىػ بػع امخُاػاث الؿلؼت الػامت ،2أما فُما ًسص صفت
ؤلاحباعٍت لالهظمام هجض اإلاثاٌ غلى طلً ما هصذ غلُت اإلااصة  32مً اللاهىن  07-13اإلاخػلم بمهىت املحاماة.3
ثاهيا :ملحت جاسٍخيت عً ظهىسووشأة املىظماث املهىيت
بالغحىع ليكأة هظه اإلاىظماث فان اإلاالخظ أنها لِؿذ ولُضة الُىم بل لها جأصُلها الخاعٍخي فبػض الحغب الػاإلاُت
الثاهُت وبالخصىص في فغوؿا ظهغ هىغحن وهما:
اإلاغافم الػامت الىلابُت أو اإلاهىُت وهضفها اإلاؿاهمت في الخىحه الاكخصاصي.-أما الىىع الثاوي فيهضف ئلى جىظُم اإلاهً الحغة املخخلفت والتي هي مىطىع صعاؾدىا(.)Les ordres Professional

( -)1حماٌ مغس ي بضع،ماهُت الىلاباث اإلاهىُت ،مجلت املحاماة،الػضص،6الؿىت، 42ص.549
()2

-اخمض ػوي بضوي،اإلاىظماث اإلاهىُت ،املجلت اإلاصغٍت للػلىم الؿُاؾُت ،الػضص، 49ص.153

(" -)3ال ًمىً ألي شخص أن ًخسظ صفت مدام ،ما لم ًىً مسجال في حضوٌ املحامحن ،جدذ ػاةلت الػلىباث اإلالغعة لجغٍمت اهخداٌ صفت اإلاىصىص غليها
في كاهىن الػلىباث".
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للض أصث ألاػمت الاكخصاصًت الىاججت غً الحغب الػاإلاُت ألاولى اججاه مػظم الضوٌ ئلى جىحُه الاكخصاص اللىمي،
وكامذ خيىمت فِش ي باوكاء مىظماث مهىُت أهمها لجان الخىظُم ،التي واهذ حؿتهضف ؤلاقغاف غلى ؾُاؾت الخىحه
الاكخصاصي ،1خُث ًيخسب أغظاؤها مً بحن مماعس ي اإلاهىت طاتها مً أحل مؿاغضة الضولت في املجاٌ الاكخصاصي.

2

وفي ؾىت 1945الغُذ هظه اإلاىظماث والؾُما لجان الخىظُم وغىطذ بالضواوًٍ اإلاهىُت ولىً الظي زص هظه
اللجان بالظهغ عغم ئلغائها هى الحىم الصاصع غً مجلـ الضولت في كظُت  monpeurtفي ،31942/07/21:وهظه الغغف
جخمثل في الغغف الخجاعٍت والصىاغُت والؼعاغُت.
أما في الجؼاةغ فان الخؼىع الخاعٍخي لهظه اإلاىظماث اإلاهىُت ًخؼلب مىا الغحىع ئلى خلبخحن ما كبل الاؾخػماع الفغوس ي
وبػض الاؾخلالٌ ،خُث أهه كبل 1962واهذ اإلاهً الحغة مجمػت طمً هظام ٌؿمى اإلاىظمت اإلاهىُت l’ordre professionnel
خُث واهذ هظه اإلاىظماث ميلفت بخأمحن الاهظباغ صازل اإلاهىت ،ولىً بػض الاؾخلالٌ واإلاالخظ أن أغلبها خلذ أو ػالذ
بمغوع الؼمً 4زم صضعث حملت مً اللىاهحن التي جىلذ جىظُم هظه اإلاهً.5
الفشع الثاوي :خصائص املىظماث املهىيت وجمييزها عً غيرها
ان اقيالُت ميان جىاحض اإلاىظمت اإلاهىُت بحن كىاغض اللاهىن الخاص و اللاهىن الػام و غضم الاؾخلغاع غلى حؿمُتها
جاعة هلابت وازغي مىظمت ومغة ازغي هُئت اصي الى جضازل اإلافاهُم واكتراب مفهىمها مً الىلاباث الػمالُت والجمػُاث،
لظا البض مً اػالت هظا الغمىض والىصىٌ الى اإلافهىم الحلُلي اإلاغاص به (اإلاىظماث اإلاهىُت) ،والظي ال ًخأحى الا بمػغفت
زصاةصها:
أوال :خصائص املىظماث املهىيت
ًغي اججاه فلهي بان اإلاىظماث اإلاهىُت مىظماث غامت مً هىع زاص حغلب غليها ؾماث اللاهىن الػام و الؾُما:
اوكاؤها ًخم بلاهىن ،أهضافها جدلُم الىفؼ الػام ،الاهظمام ئليها ئحباعي ،جماعؽ ؾلؼت جأصًبُت غلى أغظائها،
ًدخىغ أغظائها مماعؾت اإلاهىت صون ؾىاهم هما ًضفػىن اقتراواث ؾىىٍت ،جخمخؼ بؿلؼت اجساط اللغاعاث الخىظُمُت
لخىظُم اإلاهىت وؾحرها ،جخمخؼ بىثحر مً امخُاػاث الؿلؼت الػامت ،جلىم ببػع اإلاهام اللظاةُت (خُث ٌػخبر اللظاء في
فغوؿا اللغاعاث الخأصًبُت أخيام كظاةُت) ،جؼبم غلى هظه اإلاىظماث كىاغض اإلاؿإولُت ؤلاصاعٍت ،زظىغها لغكابت
الؿلؼاث الػامت.6

( -)1دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت في اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع النهظت الػغبُت ،الؼبػت ألاولى ،1963،ص.69-68
( -)2دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت في اللاهىن ؤلاصاعي  ،مغحؼ هفؿه ،ص.69
)-(3مإصن مأمىن ؤلاػاع اللاهىوي ليكاغ اإلاىظماث اإلاهىُت(صعاؾت ملاعهت)،أػغوخت صهخىعاه غلىم ،حامػت أبي بىغ بللاًض ،جلمؿان2015،2016،ص.162
)-(4أخمض مدُى ،اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت،1992،ص.349
) -(5اهظغ اللاهىن 27/88اإلاإعر في12حىٍلُتً1988خظمً جىظُم الخىزُم ،واللاهىن اإلاىظم إلاهىت املحظغ اللظاتي 03/91اإلاإعر فيً8ىاًغ1991
واللاهىن04/91اإلاإعر في ً8ىاًغ 1991اإلاخظمً مهىت املحاماة،
ي
ن
( -)6دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت اإلاهىُت في اللاهى الاصاع  ،مغحؼ هفؿه،ص.124
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ثاهيا :جمييزاملىظماث املهىيت عً الىقاباث العماليت
لػل ابغػ هُان ًخضازل مفهىمه مؼ مفهىم اإلاىظماث اإلاهىُت هى الىلاباث الػمالُت لظا وان مً الظغوعي الخػغٍج
غلى جبُان الفغق الجىهغي الظي ًجػلىا هفغق بحن حؿمُت ول منهما.
فالىقاباث العماليت هي " ججمعاث اخخياسٍت ٌشكلها العمال الشاغبىن في رلك بمحع اسادتهم و ال ًجبرون على
الاهخماء إليها ،هذفها الذفاع عً مصالح العمال".1
أما املىظمت املهىيت فهي ججمعاث إحباسٍت فشطتها الذولت على أصحاب املهً الغشض منها جىظيم املهىت و مش اقبت
وشاغ املسجلين بها و مشاعاة التزامهم ألحكام القاهىن وآداب .2
املؼلب الثاوي :مىقف الفقه الفشوس ي مً جحذًذ الؼبيعت القاهىهيت للمىظماث املهىيت
لم ًخػغض اإلاكغع الجؼاةغي للؼبُػت اللاهىهُت للمىظمت اإلاهىُت3وهفـ ألامغ وان باليؿبت للمكغع الفغوس ي عغم
أهمُت هظا ألامغ باليؿبت لخدضًض هؼاق هظه اإلاىظماث و جدضًض غالكتها بالؿلؼت ؤلاصاعٍت وغالكتها باألغظاء ،4اما غً صوع
صوع الفله في ئغؼاء حػغٍف للمىظماث اإلاهىُت وهظا في غُاب حػغٍف مً كبل اإلاكغع فان الفلهاء أحمػىا غلى أن:
''اإلاىظمت اإلاهىُت أنها هُئت حكغف غلى جأػحر مهىت مػُىت مبيُت غلى الخسصص الػلمي وجلىم بسضمت غمىمُت وجخمخؼ
ببػع امخُاػاث الؿلؼت الػامت وجمخؼ بالصخصُت اإلاػىىٍت وججمؼ أبىاء اإلاهىت وجضاع بىاؾؼتهم'' ،هما غغفها الفلُه
الفغوس ي ''André de lubedereمجمىغت مً أشخاص اللاهىن الػام لِـ لها صفت اإلاإؾؿت الػامت''.5
و مً حملت الخػغٍفاث ًمىً أن هلىٌ'' :أن اإلاىظماث أو الىلاباث اإلاهىُت هي هُئاث أوول ئليها اإلاكغع مهمت جىظُم
وعكابت مماعؾت اإلاهىت ،فال حػخبر مهىت الؼب واملحاماة وغحرها مغافم غامت بل هي مهً خغة ومؼاولت اإلاهىت حػض وكاػا
زاصا ،ئال أن اإلاغفم الػام هى جىظُم اإلاهىت والغكابت وؤلاقغاف غليها فخلىم به الىلاباث'' .6ولظا اهلؿم الغأي فُما ًخػلم
بخىُُف الىلاباث اإلاهىُت ئلى حملت مً آلاعاء .فهل ؾاًغ الفله الفغوس ي هظا الغأي؟
الفشع الاول : :املىظمت املهىبت شخص عام
الىلابت مىظمت غامت وطهب أصحاب هظا الغأي الى أن الصخص اإلاػىىي الػام ًخمحز غً الصخص اإلاػىىي الخاص
في هُت الغبذ وٍضعج اإلاىظمت اإلاهىُت في غضاص ألاشخاص اإلاػىىٍت الػامت الهخفاء هُت الغبذ لضي أغظائها.
فلض حػل ماعن ؾىػٍه 7أن اإلايكىع الظي صضع غً وػٍغ الضازلُت الفغوس ي في 1884/08/25الظي هص غلى أن
كاهىن 1884/3/21صفؼ الىلاباث اإلاهىُت ئلى مغجبت اإلاإؾؿاث طاث الىفؼ الػام ،وٍلىٌ أن هظا اإلايكىع ًإٍض كىله.
)-(1دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت اإلاهىُت في اللاهىن الاصاعي ،مغحؼ ؾابم ،ص.177
(-)2حماٌ مغس ي بضع،ماهُت الىلاباث اإلاهىُت ،مجلت املحاماة،الػضص،6الؿىت، 42ص.549
)-(3أهظغ اللىاهحن اإلاىظمت إلاهىت املحظغ واإلاىزم واملحامي ،مغحؼ ؾابم.
)-(4دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت اإلاهىُت في اللاهىن الاصاعي ،مغحؼ هفؿه ،ص94
(-)5اهظغ مإصن مأمىن  ،ؤلاػاع اللاهىوي ليكاغ اإلاىظماث اإلاهىُت )صعاؾت ملاعهت (،مغحؼ ؾابم ،ص172-171-170واهظغ هظلً غؼاوي غبض الغخمً،
الغزص ؤلاصاعٍت في الدكغَؼ الجؼاةغي .مغحؼ ؾابم ،ػػُمت الجغف ،اللاهىن ؤلاصاعي ''صعاؾت ملاعهت ،صاع النهظت اللاهغة ،1978،ص.45
،هىاف هىػان ،اللاهىن ؤلاصاعي ،الىخاب ألاوٌ ،صاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ ؤلاصاعي  ،2008ص.329
(-)6دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت اإلاهىُت في اللاهىن الاصاعي  ،مغحؼ هفؿه ،ص.177
)-(7اهظغ دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت في اللاهىن ؤلاصاعي  ،مغحؼ ؾابم ،ص 95
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ئال أن هظا الغاي حػغض للىلض غلى اؾاؽ ان اإلاكغع الفغوس ي لم ًضزل هظه اإلاىظماث اإلاهىُت في غضاص اإلاإؾؿاث
طاث الىفؼ الػام ألن اإلاكغع لم ٌػترف لها بظلً فان كىٌ اإلايكىع اإلاظوىع ؾابلا ال ٌػبر ئال غً عأي وػٍغ الضازلُت أي عأًه
الصخص ي.1
وكض طهب الفلُه أهضعي صي لىباصًغ الى اغخباع الىلاباث اي اإلاىظماث اإلاهىُت مجمىغت مً أشخاص اللاهىن
الػام لِـ لها صفت اإلاإؾؿاث الػامت.2
الفشع الثاوي :املىظمت املهىيت شخص خاص
هىان مً اغخبر اإلاىظماث اإلاهىُت شخصا مً أشخاص اللاهىن الخاص خُث ًىىغ غليها صفت اإلاىظمت الػامت وهظا
لؿبب غضم جصضًم الؿلؼت غلى خؿاباتها ،أي أهه حػل مػُاع جصضًم الؿلؼت الػامت غلى خؿاب هظه اإلاىظماث
ألاؾاؽ في جدضًض ػبُػتها اللاهىهُـ ـت فهل جضعج طمً أشخاص اللاهىن الػام؟ أو ًمىً اغخباعها مً أشخاص اللاهىن
الخاص ئن وان الػىـ.

3

ئن اللغاعاث الصاصعة غً اإلاىظماث اإلاهىُت حػخبر كغاعاث ئصاعٍت غلى أؾاؽ وكاػها ال مً ػبُػتها ،وهىان مً اغخبر
الهُئت اإلاهىُت جىظُما ٌػهض له جضبحر مغفم زاص وغلى الغغم مً جسىٍله امخُاػاث الؿلؼت الػامت فالهُئت اإلاهىُت جبلى
جىظُما زاصا ،خُث ئن ول ما ًخػلم بدُاتها الضازلُت جؼبم غلُه جؼبُلاث اللاهىن اإلاضوي وهجض مً بحن هإالء الفلهاء
مِكاٌ عوؾً ،4وٍظُف في هظا الصضص ألاؾخاط دمحم بىغ اللباوي أن مػظم الفلهاء احمػى غلى ئػالق حؿمُت اإلاىظماث
الخاصت غلى الىلاباث اإلاهىُت ) (Syndicatsوطلً لخمخؼ ابىاء اإلاهىت بالحغٍت الىلابُت وجدلُم اإلاصالح الخاصت لألغظاء.
ئن الفغطُاث التي واهذ جىاصي بػمىمُت اإلاىظمت اإلاهىُت جم اؾدبػاصها لخىطؼ في مصاف أشخاص اللاهىن الخاص
اإلاىىغ بهم مهام مغفم غام ،وهظا ؾىاء في فغوؿا أو الجؼاةغ غىـ اللاهىن اإلاصغي الظي ًصىفها طمً أشخاص
اللاهىن الػام.5
الفشع الثالث :املىظمت املهىبت شخص شبه اداسي
وهىان مً أصعج اإلاىظماث اإلاهىُت طمً الجهاث قبه ئصاعٍت  para- administrativesإلاا لها مً ؾلؼت ئصضاع
كغاعاث ئصاعٍت جىظُمُت وفغصًت ،6وهظا لخمخػها ببػع امخُاػاث الؿلؼت الػامت ،وهظا ما حػل حاهب مً الفله الفغوس ي
ًجض غمىض في جدضًض الؼبُػت اللاهىهُت لها ألنها جضاع وفم كىاغض اللاهىن الخاص ،7خُث ًمىً وصفها بأنها ججمػاث

) -(1اهظغ دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت في اللاهىن ؤلاصاعي ،مغحؼ هفؿه ،ص 97، 96
( -)2صخمىف فاًؼة ،امخُاػاث الؿلؼت الػامت ،مغحؼ ؾابم ،ص .72
)-(3مإصن مأمىن  ،ؤلاػاع اللاهىوي ليكاغ اإلاىظماث اإلاهىُت(صعاؾت ملاعهت)،مغحؼ ؾابم ،ص 107
(-)4دمحم عبُؼ بً ؾػُض .أشخاص اللاهىن الخاص وإصضاع اللغاع ؤلاصاعي ،أػغوخت صهخىعاه في اللاهىن الػام ،حامػت غبض اإلالً ؾػىص ،اإلاغغب 2010
،2011/ص . 108
)-(5ـضخمىف فاًؼة ،مغحؼ هفؿه ،ص .72
) -(6غؼاوي غبض الغخمً  .الغزص ؤلاصاعٍت في الدكغَؼ الجؼاةغي،مغحؼ ؾابم ،ص 478
(-)3مإصن مأمىن ،ؤلاػاع اللاهىوي ليكاغ اإلاىظماث اإلاهىُت(صعاؾت ملاعهت)،اإلاغحؼ الؿابم ،ص  .277اهظغ هظلً غؼاوي غبض الغخمً ،الغزص الاصاعٍت في
الدكغَؼ الجؼاةغي ،مغحؼ ؾابم ،ص 476
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زاصت جدىمها غاًاث اإلاىفػت الػامت وبحن هاجحن الحلُلخحن اإلاخىاكظخحن ظهغ هلاف كاهىوي فلهي لخدضًض الؼبُػت
اللاهىهُت للمىظماث اإلاهىُت فهل هي مً أشخاص اللاهىن الػام أم الخاص ؟
ئن اغخباع اإلاىظماث اإلاهىُت مً أشخاص اللاهىن الخاص زىٌ لها اللاهىن اؾخػماٌ وؾاةل اللاهىن الػام باصضاع
كغاعاث فغصًت وجىظُمُت ألصاء وكاػها وجخمخؼ بؿلؼت جأصًبُت لغصع املخالفحن لللاهىن الضازلي ،أي هؼبم كىاغض اللاهىن
الػام غليها ،وكض جيخج غً طلً بػع الصػىباث بؿبب كىاغض اإلاىظمت الخاصت اإلاؿإولت غً الدؿُحر وهظا ما هغؾه
الاحتهاص اللظاتي الفغوس ي ئطا اجبؼ هىع مً الخمُحز بحن اليكاغ الظي ًضزل في هؼاق حؿُحر اإلاغفم والهُئت التي جإمً هظا
الدؿُحر ،فاليكاغ اإلاغجبؽ بدؿُحر اإلاغفم ًمىً أن ًسظؼ لىظام اللاهىن الػام ،فيل الحاالث التي جخمخؼ فيها الهُئت
الخاصت باصضاع كغاعاث ئحباعٍت فمً خم أغظائها حػل هظه اللغاعاث صازلت في غضاص ألاغماٌ الاهفغاصًت التي ًسخص بها
اللظاء ؤلاصاعي ،1اما بسصىص حؿُحر ألامىاٌ والخىظُم الضازلي باليؿبت للهُئت الخاصت اإلاكغفت غلى حؿُحر اإلاغفم جيىن
مً ازخصاص اللاهىن الخاص واملحاهم الػاصًت. 2
املؼلب الثالث :مىقف الفقه العشبي والجزائشي مً جحذًذ الؼبيعت القاهىهيت للمىظماث املهىيت
في هظا اإلاؼلب هداوٌ جبُان عأي ول مً الفله الػغبي والجؼاةغي خىٌ الؼبُػت اللاهىهُت للمىظمت اإلاهىُت ؾىاء مً
حاهب الفله اإلاصغي أو اإلاغغبي أو الجؼاةغي ،مبرػًٍ أعاء فلهاء اللاهىن ؤلاصاعي.
الفشع ألاول :مىقف الفقه العشبي
ًغي ألاؾخاط دمحم بىغ اللباوي مً زالٌ مإلفه اإلاإؾؿت الػامت اإلاهىُت أن هلاباث اإلاهً جضزل في غضاص اإلاإؾؿاث
الػامت وَؿدىض في طلً أن مجلـ الضولت الفغوس ي أهىغ صفت اإلاإؾؿت الػامت غلى هلابت اإلاهً في كظُت  BOUGUENوأن
هظا اللغاع ٌكىبه الغمىض ،وهظا لػضم جبُان ألاؾباب والحج التي صغخه ئلى غضم الاغتراف بصفت اإلاإؾؿت الػامت
لىلابت اإلاهً ،بالغغم مً أنها ججمؼ ول ملاوماث هظه اإلاإؾؿت بىصفها مغافم غامت مضاعة بىاؾؼت مىظماث غامت
مخمخػت بالصخصُت اإلاػىىٍت ،3وَػُب غلى مجلـ الضولت هظلً أهه وان مً ألاحضع أن الىظغ في صحت الاهخساباث مً
ازخصاص اللظاء الػاصي ال ؤلاصاعي ألهه ًخػلم بمىطىع الاهخساباث بالخىظُم الضازلي للىلاباث ال بػىاصغ مً غىاصغ
الؿلؼت .
وهىان عأي ًلغ بأن اإلاىظماث اإلاهىُت هي أشخاص مػىىٍت غامت بالفػل ولىً ال ًمىً أن هصىفها غلى خضة بل
ًمىً أن هصىفها في فئت الهُئاث أو اإلاإؾؿاث الػامت ،وطلً ألن اإلاإؾؿاث الػامت مخىىغت فال طحر أن هظُف ئليها هظا
الىىع الجضًض وهى الهُئت الىصُت ومً بحن أصحاب هظا الغأي الفلُه ؾلُمان دمحم الؼماوي.4
وهىان مً ٌؿدىض ئلى فىغة أن هظه ألاشخاص الجضًضة حػخبر أشخاص غامت ئطا واهذ جخمخؼ ػبلا لللاهىن
بامخُاػاث اللاهىن الػام مثل الاخخياع اللاهىوي الظي جخمخؼ به هظه الهُئاث ،وخلها في ئصضاع كغاعاث ملؼمت ألغظائها،
)-(1صخمىف فاًؼة ،امخُاػاث الؿلؼت الػامت والهُئاث غحر الػمىمُت ،مغحؼ ؾابم ،ص .72
( -)5حىعج فُضاٌ وبُاع صولفُه ،اللاهىن ؤلاصاعي ،الجؼء،1جغحمت مىصىع اللاض ي ،الؼبػت الاولى ،اإلاإؾؿت الجامػُت للضعاؾاث واليكغ والخىػَؼ ،بحروث
لبىان،ص239
) -(3دمحم بىغ اللباوي ،هظغٍت اإلاإؾؿت الػامت في اللاهىن ؤلاصاعي ،مغحؼ ؾابم ،ص 126/125
)-(4دمحم عبُؼ بً ؾػُض .أشخاص اللاهىن الخاص وإصضاع اللغاع ؤلاصاعي ،مغحؼ ؾابم ،ص 124
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وخلها في فغض عؾىم ئحباعٍت غلى اإلاىدؿبحن ئليها ،ومتى اغخبرث هظه الهُئاث مً أشخاص اللاهىن الػام فان كغاعاتها
حػخبر كغاعاث ئصاعٍت جلبل الؼػً باإللغاء ،ومً أمثلتها اإلاىظماث (الىلاباث) اإلاهىُت.1
باليؿبت للفله اإلاصغي فلض وان مغاًغا إلاا جبىاه اللظاء و الظي جىضح مىكفه الخلا ،فمً الفلهاء مً أغخبر
الىلاباث اإلاىظماث اإلاهىُت أشخاص كاهىن غام حضص ومنهم مً اغخبرها مإؾؿاث أو هُئاث غامت ،ومنهم مً اغخبرها مً
أشخاص اللاهىن الخاص اإلاىىغ بها ئصاعة مغفم غام ،وكض طهب الاججاه ألاوٌ ئلى اغخباع هلابت ألاػباء مً أشخاص
اللاهىن الػام الجضًض وطلً ئطافت ئلى ألاشخاص ؤلاكلُمُت و الهُئاث اللاةمت فػال ،2أما الفغٍم الثاوي فلض اغخبرها
مإؾؿت غامت (هُئاث غامت) بدُث اغخبروا الىلاباث أو اإلاىظماث اإلاهىُت مً كبُل أشخاص اللاهىن الػام ولىً جضزل
طمً هؼاق اإلاإؾؿاث الػامت أو الهُئاث الػامت.3
وٍبرػ اججاه آزغ باللىٌ أن اإلاىظمت اإلاهىُت مً كبُل أشخاص اللاهىن الخاص اإلايلفت بمهمت زضمت غمىمُت وألازظ
بالفىغة الىظُفُت للمغفم الػام ،وهى ما ٌػني كُام أشخاص اللاهىن الخاص بمماعؾت مهام اإلاغفم الػام و اصضاع
كغاعاث ئصاعٍت ،وان الفىغ الخللُضي الظي وان ًغبؽ بحن الجهت مصضعة اللغاع ووىنها غامت ليي حػخبر كغاعاتها ئصاعٍت أمغ
ًجب أن ًصبذ مججىعا ،وأن اللغاعاث ؤلاصاعٍت هما جصضع غً شخص مػىىي غام ًمىً صضوعها هظلً مً شخص
مػىىي زاص.4
وهىان فغٍم أزغ اغخبر أن اإلاىظماث اإلاهىُت أشخاص كاهىن غام مؼصوحت الصفت ،و ٌؿدىضون في عأيهم أن الضولت
أغؼذ لهظه اإلاىظماث اإلاهىُت ؾلؼت اؾخسضام وؾاةل اللاهىن الػام إلاا جلضمه مً هفؼ غام ،و ماصامذ حػخمض في وكاػها
غلى اؾخسضام هظه الؿلؼت فالبض أن جسظؼ لللظاء ؤلاصاعي صون الػاصي أما باقي ألاوكؼت فخسظؼ لللظاء الػاصي ،وهى
ما طهب ئلُه غاػف ؾػضي دمحم غلي5بأن الىلاباث الػامت جخمخؼ بؼبُػت مسخلؼت جأزظ مً اللاهىن الػام امخُاػاث
الؿلؼت الػامت بِىما حؿخػحن بلىاغض اللاهىن الخاص في حؿُحر الكإون الضازلُت للمهىت واهخهى بظلً ئلى غضم اغخباع
الػلىص اإلابرمت مابحن الىلاباث اإلاهىُت وغحرها مً ألاشخاص غلىصا ئصاعٍت ،وطلً ليىنها لِؿذ مً ألاشخاص الػامت .
الفشع الثاوي :مىقف الفقه الجزائشي
طهب ألاؾخاط غماع بىطُاف 6في جدلُله لالؾخثىاء الىاعص غلى اإلاػُاع الػظىي وجؼبُم اإلاػُاع اإلااصي ،ئط أغخبر أن
الجزاع ًيىن ئصاعٍا ئطا حػلم بيكاغ ًىضعج طمً مهام اإلاغفم الػام ،ومً هىا فان مػُاع اإلاغفم الػام ًىؾؼ هؼاق
ازخصاص اللظاء ؤلاصاعي فُػهض ئليها الفصل في مىاػغاث ألاشخاص غحر ؤلاصاعٍت بؼبُػتها ،وٍفغض هظا اإلاػُاع الخمُحز
في مجاٌ وكاغ اإلاغفم بحن اليكاغ الػام الظي ٌػىص الفصل فُه ئلى اللظاء ؤلاصاعي و اليكاغ الخاص الظي ٌػىص فُه
)-(1دمحم عفػذ غبض الىهاب ،أصىٌ اللظاء ؤلاصاعي صاع الجامػت الجضًضة ،2017 ،ص 350
) -(2جىفُم شحاجت ،مباصب اللاهىن ؤلاصاعي ،ص. 113اهظغ هظلً مإطن مأمىن ،مغحؼ ؾابم ،ص278
)- (3مإصن مأمىن ؤلاػاع اللاهىوي ليكاغ اإلاىظماث اإلاهىُت(صعاؾت ملاعهت) ،مغحؼ ؾابم ،ص .278
( -)4مإصن مأمىن  ،ؤلاػاع اللاهىوي ليكاغ اإلاىظماث اإلاهىُت(صعاؾت ملاعهت) ،مغحؼ هفؿه ،ص . 279أهظغ هظلً دمحم ؾػُض خؿحن أمحن فىغة اإلاػُاع
الىظُفي في جمُحز اللغاع ؤلاصاعي ،صاع النهظت الػغبُت، 1995 ،ص 152
( -)5غاػف ؾػضي دمحم غلي ،اإلاػُاع اللظاتي في جمُحز الػلىص ؤلاصاعٍت ػبلا ألخضر اججاهاث الفله و اللظاةُحن الفغوس ي واإلاصغي ،املجلت الػغبُت للفله
واللظاء الػضص  ،33ابغٍل  ،2002ص  61ـ مإصن مأمىن ،ؤلاػاع اللاهىوي ليكاغ اإلاىظماث اإلاهىُت(صعاؾت ملاعهت) ،مغحؼ ؾابم ،ص . 280
) -(6غماع بى طُاف ،اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،حؿىع لليكغ ،الجؼاةغ ،2013،ص  258وما بػضها
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الفصل ئلى لللظاء الػاصي بسصىص اإلاىظماث اإلاهىُت ،فاهخلل بالخدلُل ئلى مػُاع الؿلؼت الػامت وكض وضح أن اللظاء
الفغوس ي أغخبر اللغاعاث التي جصضع غً أشخاص اللاهىن الخاص في ئػاع اإلاصلحت الػامت مً كبُل اإلاىاػغت ؤلاصاعٍت ،وأن
اإلاكغع الجؼاةغي اغخبر اإلاػُاع الػظىي أؾاؽ لخدضًض ازخصاص اللظاء ؤلاصاعي أي بخىافغ الجاهب الػظىي في اإلاىاػغت
أي بىحىص أخض الجهاث اإلاظوىعة في الىص هما لى حػلم ألامغ مثال باإلااصة  9مً اللاهىن الػظىي  01/98اإلاخػلم بمجلـ
الضولت ئال أن الىص طاجه وعص فُه غباعة "اإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت " وهظه ألازحرة لِؿذ ئصاعة غمىمُت وال مإؾؿت غامت
ئصاعٍت وعغم طلً حػخبر مىاػغتها اصاعٍت بىصف اللاهىن .
وَػخبر جصيُف اإلاىاػغت غلى أنها ئصاعٍت اهؼالكا مً أن هظه الهُئاث جصضع كغاعاث أكغب ما جيىن لللغاعاث ؤلاصاعٍت
التي جصضعها ؤلاصاعة ،فىحب الؼػً فيها أمام اللظاء ؤلاصاعي ،وهىا هظغ اإلاكغع لليكاغ ولِـ الػظى ،وفي طلً زغوج
صغٍذ واضح غً اإلاػُاع الػظىي خؿب عأي ألاؾخاط غماع بىطُاف مما ًإهض و ًظُف كاةال أن اإلاكغع لى هظغا لؼبُػت
الػظى أي لؼبُػت الهُئت اإلاهىُت وىنها ججمؼ أشخاص لصاع اللظاء الػاصي هى املخخص بالىظغ في مىاػغاتها ،لظا اججه
اإلاكغع ئلى اليكاغ وهى ما ًفُض مُىٌ اإلاكغع ئلى اإلاػُاع اإلااصي.1
أما ألاؾخاط زلىفي عقُض فػبر غً اإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت بأنها جلً الجمػُاث اإلاهىُت طاث الؼابؼ الىػني التي
هص كاهىن جأؾِؿها أن بػع هؼاغاتها ٌػىص الفصل فيها ئلى مجلـ الضولت مثل مىظمت املحامحن و مىظمت ألاػباء ،لىً
ختى وان واهذ كغاعاث اإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت كابلت لغكابت اللظاء ؤلاصاعي فانها لِؿذ بلغاعاث ئصاعٍت بل جبلى كغاعاث
صاصعة غً أشخاص زاصت ٌؿخؼُؼ اللاض ي ئلغاءها بدىم اللاهىن ولِـ بدىم ػبُػت مصضعها.2

املبحث الثاوي :مىقف القظاء مً الؼبيعت القاهىهيت للمىظماث املهىيت
ئن صوع اللاض ي ؤلاصاعي ال ٌؿتهان به وزاصت كظاء مجلـ الضولت الفغوس ي الظي أعس ى الػضًض مً اللىاغض و اوحض
الىثحر مً اإلافاهُم في الفله ؤلاصاعي ولخدضًض الؼبُػت اللاهىهُت للمىظمت اإلاهىُت ًمىً الغحىع لللظاء ؤلاصاعي للىكف
غً مىكفه غلى اغخباع اهه وان هى الؿباق في ئوكاء هظه اإلافاهُم .
ئن مجلـ الضولت الفغوس ي وان له الؿبم في جبني مفهىم واؾؼ للؿلؼت ؤلاصاعٍت في هظغٍت الهُئاث اإلاهىُت ،ولظا
هداوٌ أن وػال هظا اإلاؼلب في هلؼخحن هسصص ألاولى لللظاء الفغوس ي و الثاهُت لللظاء الجؼاةغي.
املؼلب ألاول :مىقف القظاء الفشوس ي مً جحذًذ الؼبيعت القاهىهيت للمىظماث املهىيت
بالغحىع للغاعاث مجلـ الضولت الفغوس ي و بالخصىص ئلى كظُت BOUGUENؾىت  1943فلض هُف اإلاىظمت اإلاهىُت
غلى أنها لِؿذ مإؾؿت غامت ولىنها جلىم بمماعؾت مهام اإلاغفم الػام مً جىظُم و الغكابت غلى مماعؾيها ،ألامغ الظي
حػل كغاعاتها جسظؼ لغكابت مجلـ الضولت الفغوس ي ،باغخباع أن هظه اللغاعاث جخصل بالخضمت الػامت وحؿُحر غمل
اإلاغفم ،3فلض وان اإلاكيل اإلاؼغوح ما ئن وان مجلـ الضولت مسخصا بالبذ في الجزاع الظي كضمه الؼبِب أمام مجلـ
) -(1غماع بىطُاف ،اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،مغحؼ هفؿه ص 259
( -)2زلىفي عقُض  ،كاهىن اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت( جىظُم وازخصاص اللظاء ؤلاصاعي ) صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت ،غ ،2005، 2ص . 413
(-)3مإصن مأمىن  ،الؼبُػت اللاهىهُت ليكاػاث اإلاىظماث اإلاهىُت ،مغحؼ ؾابم ،ص . 260أهظغ هظلً مجلـ الضولت الفغوس ي  12أفغٍل  1943مجمىغت
ألاخيام ؤلاصاعٍت 1986
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الضولت بػضما عفع املجلـ ألاغلى لهُئت ألاػباء الىظغ في الجزاع ،وبهظا فلض حاء في جلغٍغ مفىض الحيىمت بأن هلابت
ألاػباء عغم ػبُػتها اإلاهىُت جلىم غلى مغفم غام خلُلي ،فمهمتها ال جخػلم بالضفاع غً اإلاهىت فلؽ بل جخػلم بدىظُم
اإلاهىت و الخأصًب بهضف اإلاصلحت الػامت ،فلض أعاص اإلاكغع أن ًجػل مً جىظُم هظه اإلاهىت و مغاكبتها مغفلا غاما ،وهى ما
ًظفي غلى اللغاعاث التي جخسظها الهُئاث اإلاهىُت في ول هؼاق حؿاهم به في جىفُظ اإلاغافم الػامت صفت اللغاعاث ؤلاصاعٍت.1
ان مجلـ الضولت الفغوس ي مً زالٌ هظا الحىم خاوٌ بؿؽ ؾُاصجه غلى هظه الجزاغاث و سحب البؿاغ مً
مدىمت الخىاػع ،وبالخالي أصبذ صاخب الازخصاص بالبذ في هظه اللظاًا فهل بلي ألامغ هظلً أم حغحر؟
في بضاًت الخمؿِىاث بضأ مجلـ الضولت الفغوس ي في الخمُحز بحن ػاةفخحن مً اللغاعاث الصاصعة غً اإلاىظماث اإلاهىُت
فأغخبر اللغاعاث اإلاخػللت باللُض في الجضوٌ أو عفظه كغاعاث ئصاعٍت وجغحؼ اإلاغاكبت لللاض ي ؤلاصاعي غً ػغٍم الؼػً
باإللغاء ،وهظا ما جمثل في خىم DEBAYOاإلاإعر في  12صٌؿمبر  1953وغحره مً ألاخيام اإلاخػللت بلبىٌ أو عفع
الدسجُل ،واغخبر بالخالي ان هظه الهُئت هؿلؼت ئصاعٍت2في خحن أطفى غلى اللغاعاث الخأصًبُت الصفت اللظاةُت ئطا
اغخبرها أخياما كظاةُت جسظؼ للىظام اللاهىوي لألخيام اللظاةُت ،3وجىغع مىكف مجلـ الضولت الفغوس ي بسصىص
اهخفاء صفت اإلاإؾؿت الػامت غلى هلابت املحامحن في خىمه الصاصع في  1975 / 02 / 07بصضص هلابت مدامحن
LILLE4وخضًثا في  12أهخىبغ  2006أغاص مجلـ الضولت الفغوس ي خىم BOUGUENولىً صون أن ًخؼغق لخدضًض الصفت
الػامت أو الخاصت لها أو ختى هفي صفت اإلاإؾؿت غنها ،وطلً غىضما كط ى أن اإلاكغع الفغوس ي اؾىض جىظُم وعكابت
مماعؾت اإلاهىت الؼبُت والتي حكيل مغفم غام ئلى املجلـ الىػني للىلابت.
ججضع ؤلاقاعة أن مجلـ الضولت الفغوس ي كض اؾخػان بػضة مػاًحر في جدضًض هظه اللغاعاث فلض أزظ أوال مػُاع
اإلاغفم الػام زم غضٌ غىه وأزظ بمػُاع الؿلؼت الػامت ،وغلى الػمىم فلض اهخهى اللظاء ؤلاصاعي الفغوس ي ئلى ئكامت
الخفغكت بحن اللغاعاث الصاصعة في مجاٌ جىظم مؼاولت اإلاهىت ،وكغاعاث الدسجُل فاغخبر كغاعاث الدسجُل مً كبل اللغاعاث
ؤلاصاعٍت أما اللغاعاث الخأصًبُت فأخيامها كظاةُت.
هظا فُما ًخػلم باللظاء الفغوس ي ،أما فُما ًخػلم باللظاء الجؼاةغي فىضعحه والخالي:
املؼلب الثاوي :مىقف القظاء الجزائشي مً جحذًذ الؼبيعت القاهىهيت للمىظماث املهىيت.
ؾىدىاوٌ في هظا اإلاؼلب ما جىصل الُه اللظاء الجؼاةغي ؾىاءا باليؿبت لغكابت مجلـ الضولت غلى كغاعاث واؾاؽ
هظه الغكابت اللظاةُت غلى اإلاىظماث اإلاهىُت وجبُان ػبُػت هظه اإلاىظماث وػبُػت كغاعاتها هظا مً حهت ومً حهت زاهُت ما
جىصل الُه مجلـ الضولت بسصىص مفهىمها مً زالٌ جدلُل بػع اللغاعاث الصاصعة غىه .

 اإلاىمني هاصًت  ،الهُئاث اإلاهىُت باإلاغغب ،عؾالت لىُل صبلىم الضعاؾاث الػلُا اإلاػملت في اللاهىن الػام ،حامػت الحؿً الثاوي غحن الكم ،اإلاملىت اإلاغغبُت)،2004/2003(1ص 108
)-(2اإلاىمني هاصًت  ،اإلاغحؼ ؾابم ،ص.109
) -(3اإلاىمني هاصًت  ،اإلاغحؼ هفؿه ،ص 109.
( -)4مإصن مأمىن  ،الؼبُػت اللاهىهُت ليكاػاث اإلاىظماث اإلاهىُت ،مغحؼ ؾابم ص . 261
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الفشع ألاول :مىقف مجلس الذولت الجزائشي مً الشقابت على قشاساث املىظماث املهىيت
بالغحىع للماصة  9مً اللاهىن الػظىي  01/98اإلاكاع ئلُه ؾابلا واإلاخػلم بازخصاصاث مجلـ الضولت الجؼاةغي
والؾُما ئلغاء اللغاعاث الصاصعة غً اإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت ،فمصؼلح اإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت الظي جم طهغه
بمىحب اإلااصة الخاؾػت اإلاظوىعة ؾابلا ،هل ًلخصغ غلى هغم الخىظُم اللظاتي أم اهه ًدىي صازله الخىظُماث الضازلُت
ال ؾُما أن اإلاىظماث اإلاهىُت ججض جلؿُما صازلُا ،وكض هصذ غلُه ألاهظمت الضازلُت لهظه اإلاىظماث ،1وهظا مً زالٌ
جدلُل اللغاعاث الخالُت:
للض صغح اللظاء الجؼاةغي في بػع أخيامه باهدؿاب اإلاىظماث اإلاهىُت الصخصُت اإلاػىىٍت وجمخػها بامخُاػاث
الؿلؼت الػامت صون أن ًدضص ػبُػتها اللاهىهُت ،واغخبر هفؿه مسخصا بالفصل في مىاػغاتها اغخماصا غلى اإلاػُاع الػظىي
بغع الىظغ غً ػبُػت الجهت اإلاصضعة لللغاع ،2ومً بحن اللغاعاث اللظاةُت اإلاثبخت لهظا الاججاه كغاع مجلـ الضولت
الغغفت الثالثت اإلالف عكم  11450بخاعٍش  2003/ 03 / 10كظُت ( ؽ م ) طض اإلاىظمت الجهىٍت للمدامحن هاخُت كؿىؼُىت
ووػٍغ الػضٌ بسصىص ئبؼاٌ كغاع ججضًض أغظاء مجلـ مىظمت املحامحن لىاخُت كؿىؼُىت اإلاإعر في ،2001/ 01 / 03
ئط صغح مجلـ الضولت في خُثُاث هظا اللغاع أن مىظمت املحامحن هُئت مهىُت جخمخؼ بصالخُاث ؾلؼت غمىمُت بمىحب
ازخصاصاتها ولها الصخصُت اإلاػىىٍت وان ول كغاع ًخسظه مجلـ اإلاىظمت أزىاء مماعؾت صوعه في جمثُل مهىت املحاماة هى
كغاع طو ػابؼ جىظُمي ومً زمت كابل للؼػً فُه في خالت اإلاىاػغت في كاهىهِخه .
وأهض مجلـ الضولت الجؼاةغي هظا الاحتهاص هظلً في كغاعه الصاصع بخاعٍش  16حىان 3 2003كظُت (ب ع) ومً مػه
طض هلُب املحامحن لىاخُت ؾؼُف ،خُث أزاع اإلاضعى ومدافظ الضولت غضم ازخصاص الجهاث اللظاةُت ؤلاصاعٍت للىظغ
في الجزاع ،فأحاب مجلـ الضولت غلى طلً بما ًلي" :خُث زابذ مً اللاهىن /91ـ 04اإلاخظمً جىظُم مهىت املحاماة أن
اإلاكغع مىذ صغاخت الازخصاص ئلى الغغفت ؤلاصاعٍت املحلُت للىظغ في اإلاىاػغاث اإلاغجبؼت بدسجُل و جضعٍب املحامحن ػبم
للماصجحن  20و  29فلغة  5مً اللاهىن للغغفت ؤلاصاعٍت باملحىمت الػلُا في اإلاىاػغاث اإلاخػللت بمضاوالث الجمػُاث الػامت

4

إلاىظماث املحامحن وفي الػلىباث الخأصًبُت اإلاؿلؼت غلى هإالء بمىحب اإلااصجحن  35و 64مً هفـ اللاهىن" ،وٍخضح مما
ؾبم أن اإلاكغع أعاص صغاخت مً زالٌ هظه ألاخيام ئزظاع اإلاىاػغاث الىاقئت غً جؼبُم بػع هصىص اللاهىن 04/91
للجهاث اللظاةُت ؤلاصاعٍت صون غحرها ،مؿدبػضا بظلً أي حهت كظاةُت (اللظاء الػاصي) للفصل في الجزاع ،وهظا ما
ٌؿدكف مً هظا اللغاع أن كظاة مجلـ الضولت اؾدىضوا في جدُِث كغاعاتهم غلى اللاهىن اإلاىظم إلاهىت املحاماة الظي
حػل الازخصاص لللظاء ؤلاصاعي صون الػاصي ،ئال أن اللظاء لم ًىضح عأًه بسصىص الؼبُػت اللاهىهُت للمىظمت
اإلاهىُت ،هل هي شخص مً أشخاص اللاهىن الػام أم الخاص؟لىً ًمىً ان وؿخسلص مما ؾبم مً ول طلً أن
مىاػغاتها ًسخص بها اللظاء ؤلاصاعي وهظا ما وصفىاه ؾابلا وأن اإلاػُاع اإلاػخمض هى مػُاع حكغَعي.
) -(1اهظغ اللغاع اإلاإعر في  27أوث  1992اإلاخػلم باخضار غغف حهىٍت للمىزلحن ،ج ع،غضص92
(-)2عابعي ابغاهُم  ،ئبغاهُم عابعي  ،ازخصاصاث اإلاىظماث اإلاهىُت و ػبُػتها في اللاهىن الجؼاةغي ،مجلت الػلىم اللاهىهُت والاحخماغُت ،حامػت ػٍان غاقىع
الجلفت ،الػضص،10،2018ص 329
) -(3كغاع مجلـ الضولت عكم ،11081اإلاإعر في ،2003/06/16مجلت مجلـ الضولت الػضص.04
)(4ـ -عابعي ابغاهُم ،ازخصاصاث اإلاىظماث اإلاهىُت وػبُػتها اللاهىهُت ،مغحؼ هفؿه  ،ص . 330
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الفشع الثاوي :مفهىم املىظماث املهىيت الىػىيت باليسبت ملجلس الذولت :
ان مىكف اإلاكغع الجؼاةغي وؿخسلصه مً الىصىص اللاهىهُت اإلاىظمت لهظه الخىظُماث وبالخصىص اللاهىن
الػظىي 01/98اإلاإعر في 3ماًى  11998اإلاخػلم بمجلـ الضولت وجىظُمه وصالخُاجه وػغٍلت غمله فلض اؾخػمل غباعة
اإلاىظمت اإلاهىُت في اإلااصة الخاؾػت مىه اإلاػضلت بمىحب اللاهىن 13/11اإلاإعر في  2011/07/26في ماصجه الثاهُت
مىه2اؾخػمل لفظ اإلاىظماث اإلاهىُت  les organisations professionnelsوزص اللغاعاث ؤلاصاعٍت الصاصعة غنها باإللغاء
أمام مجلـ الضولت.
ففي كغاع ملجلـ الضولت عكم14431بخاعٍش 2002/09/27اإلاخػلم باطغاب مجلـ املحاؾبت حاء في ئخضي خُثُاجه:
''خُث ئن الىلاباث هي مىظماث هضفها الضفاع غً اإلاصالح اإلاػىىٍت واإلااصًت الجماغُت أو الفغصًت للػماٌ أصحاب الػمل
ولِؿذ خؿب الىص اللاهىوي مىظماث مهىُت وػىُت مثل اإلاىظماث اإلاهىُت التي جخىفغ غلى ؾلؼت الخىظُم في مجاٌ
جىظُم وحؿُحر اإلاهىت وؾلؼت جأصًبُت ججاه أغظائها.
خُث أهه في هظه الظغوف ًخػحن اللىٌ ان كغاع الىلابت الىػىُت لىلابت مجلـ املحاؾبت مىطىع الؼػً الحالي غحر
صاصع في مىظمت وػىُت مهىُت خؿب مفهىم هص اإلااصة 9مً اللاهىن 01/98اإلاظوىع أهفا وبالخالي فان جلضًغ لِـ مً
ازخصاص مجلـ الضولت''.
مً زالٌ هظا اللغاع ًخضح أن مجلـ الضولت اججه في هظا اللغاع ئلى قغح ما وعص في اإلااصة (3)9مً اللاهىن الػظىي
01/98اإلاخػلم بمجلـ الضولت الخاص باإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت وان الىلاباث الػمالُت التي هضفها الضفاع غً اإلاصالح
اإلاػىىٍت للػماٌ وأصحاب الػمل أي بمفهىم املخالفت ًخجه ئلى الخىظُماث الػمالُت الخاطػت للاهىن الػمل ،والتي
ٌؿدبػضها مً مجاٌ جؼبُم هص اإلااصة  ،9خُث زص الثاهُت أي الخىظُماث اإلاهىُت بجملت مً الخصاةص أنها جخىفغ غلى
ؾلؼت الخىظُم للمهىت وؾلؼت جأصًبُت وهما أبغػ صفخان جمحزها غً الىلاباث.
وبالغحىع لىص اإلااصة 09مً اللاهىن الػظىي 01/98كبل الخػضًل لم ٌكغ ئلى غباعة ''ؤلاصاعٍت'' بسصىص اللغاعاث
وأطافتها اإلااصة 2مً اللاهىن الػظىي 13/11بصغٍذ الػباعة'' :اللغاعاث ؤلاصاعٍت الصاصعة غً اإلاىظماث اإلاهىُت'' ،وهظا
اججاه حضًض ؾلىه اإلاكغع ئطا أطفى صفت ؤلاصاعٍت غلى اللغاعاث الصاصعة غً اإلاىظماث اإلاهىُت وبػباعة أزغي أهه أطاف
ػاةفت حضًضة مً اللغاعاث ؤلاصاعٍت ئلى حاهب اللغاعاث ؤلاصاعٍت الصاصعة غً أشخاص اللاهىن الػام وبالخصىص
الؿلؼاث اإلاغهؼٍت والهُئاث الػمىمُت.
وختى ًدؿنى مػغفت عأي مجلـ الضولت بهظا اإلاىطىع مً زالٌ اللغاعاث الصاصعة غً مجلـ الضولت في هظا
اإلاىطىع :ففي كغاع مجلـ الضولت بخاعٍش  2002/06/24جدذ عكم  004827بسصىص الغغفت الىػىُت للمدظغًٍ
اللظاةُحن خُث حاء في ئخضي خُثُاجه بػضما اؾخػغض اللغاع أن مجلـ الضولت ًسخص بمىحب اإلااصة  9مً اللاهىن
(-)1اللاهىن الػظىي  01/98مإعر في 30ماًى  1998اإلاخػلم بازخصاصاث مجلـ الضولت وجىظُمه وغمله ،،ج ع، 37ؾىت 1998
(-)2اإلااصةً''9سخص مجلـ الضولت هضعحت اولى وأزحرة بالفصل في صغاوي ؤلالغاء.........في اللغاعاث ؤلاصاعٍت الصاصعة غً....واإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت''.
وهصذ بالفغوؿُت'' le conseild’etatconnait……est des organisations professionnelsnationales’’.
(-)3خُث هصذ اإلااصة  9مً اللاهىن الػظىي01/98غلى :بفصل مجلـ الضولت ابخضاةُا ونهاةُا في-:الؼػىن باإللغاء اإلاغفىغت طض اللغاعاث الخىظُمُت أو
الفغصًت الصاصعة غً الؿلؼاث ؤلاصاعٍت اإلاغهؼٍت والهُئاث الػمىمُت الىػىُت واإلاىظماث اإلاهىُت.
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الػظىي  01/98اإلاإعر في  1998/05/20التي جسىٌ ملجلـ الضولت الصالخُت للفصل ابخضاةُا ونهاةُا في " الؼػىن باإللغاء
اإلالضمت طض اللغاعاث الخىظُمُت أو الفغصًت الصاصعة غً الؿلؼاث ؤلاصاعٍت اإلاغهؼٍت واإلاإؾؿاث الػمىمُت الىػىُت
واإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت "
وأوضح ان الغغفت الىػىُت للمدظغًٍ اللظاةُحن مىظمت مهىُت وػىُت وهي جخسظ غلىباث جىظُمُت صون اؾدكاعة
ؾلؼت ئصاعٍت ومً زمت فان كغاعاتها جىدس ي ػابػا كظاةُا وبالىدُجت ًمىً الؼػً فيها هما هى مىصىص غلُه في اإلااصة
اإلاظوىعة أغاله أمام مجلـ الضولت .
خُث أن هظا اللغاع صضع في ظل اللاهىن اللضًم إلاهىت املحظغ اللظاتي ئال أن ألامغ ال ًسخلف بحن اللاهىن 03/91

1

واللاهىن  2 03/06اإلاخػلم بمهىت املحظغ اللظاتي والظي هص في اإلااصة  40واإلااصة  41غلى ئوكاء زالر غغفت حهىٍت وغغفت
وػىُت.
ئط هجض أن اإلااصة  34مً اللاهىن  03/91اإلاإعر في ً 8ىاًغً 1991خظمً مهىت املحظغ هصذ غلى" جإؾـ غغفت
وػىُت وغغف حهىٍت للمدظغًٍ " وبُيذ اإلااصة أن الغغف الجهىٍت حؿاغض الغغفت الىػىُت للمدظغًٍ وهصذ اإلااصة 40
مً اللاهىن  03/06اإلاظوىع أغاله غلى " جيكا غغفت وػىُت للمدظغًٍ اللظاةُحن جخمخؼ بالصخصُت الاغخباعٍت  "...وهصذ
اإلااصة  41مً طاث اللاهىن غلى " جيكا غغفت حهىٍت للمدظغًٍ اللظاةُحن جخمخؼ بالصخصُت الاغخباعٍت ،جلىم بمؿاغضة
الغغفت الىػىُت في جأصًت مهامها " .
وبغبؽ الىصىص اللاهىهُت بما حاء في اللغاع هجض أن الغغفت الىػىُت اإلالصىصة في هظا اللغاع هي اإلاىظمت اإلاهىُت
الىػىُت بظاتها التي جمثل مهىت مً اإلاهً خُث أن لها الؿلؼت الياملت في اجساط كغاعاتها صون اؾدكاعة ؾلؼت ئصاعٍت أنها
صاخبت الؿُاصة في اجساط كغاعاتها .
وهلخص مما ؾبم أهه الػالذ الؼبُػت الػامت للمىظمت اإلاهىُت هي الؿاةضة في ول مً مصغ و فغوؿا و الجؼاةغ لضي
اللظاء والفله ؤلاصاعي الؾُما بػض مىاصاة الفله الحضًث بأهه مً اإلامىً أن جصضع كغاعاث ئصاعٍت غً اشخاص اللاهىن
الخاص .

خاجمت:
في زخام هظا البدث هسلص الى اللىٌ بسصىص مىطىع صعاؾت الؼبُػت اللاهىهُت للمىظمت اإلاهىُت بكيل جفصُلي
خُث حػغطىا إلافهىمها والظي بِىا فُه ظهىع هظا الىىع مً ألاشخاص ،ووان هظا هدُجت اغخىاق الضوٌ للىظام اللُبرالي
وكضمىا هظغة الفله واللاهىن خىٌ مفهىمها والظي مً زالله كض محز بحن الىلاباث واإلاىظمت اإلاهىُت عغم الدؿمُت وهظا مً
زالٌ غضة أؾـ مً بُنها الىظام الخأصًبي الظي جفغطه غلى اإلاىدؿبحن اليها طف الى الاهدؿاب اليها حبرا ولِـ ازخُاعا
هما هى في الىلاباث الػمالُت.

) -(1اللاهىن 03 / 91اإلاخػلم بمهىت املحظغ اللظاتي ،ج ع،غضص.02
)-(2ـ كاهىن 03 / 06اإلاخػلم بمهىت املحظغ اللظاتي ،ج ع ،غضص .14

املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

568

ISSN: 2352-9806
l

الطبيعة القانىنية للمنظمات املهنية /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

زهري عمىر  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /باديس سعىدي

طف الى الذوس الزي لعبه الفقه والقظاء في جحذًذ الؼبيعت القاهىهيت لها بالشحىع لقشاساث مجلس الذولت
الفشوس ي الزي كيف املىظمت املهىيت على أنها ليست مؤسست عامت ولكنها جقىم بمماسست مهام املشفق العام مً جىظُم
و الغكابت غلى مماعؾيها ،اما الفله فمنهم مً اغخبرها طمً ػاةفت اشخاص اللاهىن الخاص ومنهم مً اغخبرها مً
أشخاص اللاهىن الػام ئال آن الغأي الازحر هى الغالب والظي اغخبرها طمً ػاةفت حضًضة ؾمُذ باألشخاص قبه
ؤلاصاعٍت وهظا اإلاىكف جبىاه الفله الفغوس ي وهظا ًغحؼ الى ما جخمخؼ به هظه اإلاىظماث مً امخُاػاث الؿلؼت الػامت .
اما فُما ًسص مىاػغاتها فلض اغخبر هؼاغها ئصاعٍا وهظا عاحؼ لؼبُػت اليكاغ الظي ًىضعج طمً مهام اإلاغفم الػام
ومً هظا اإلاىؼلم ٌؿىض الازخصاص الى الجهاث الاصاعٍت .
وفُما ًسص اللظاء الجؼاةغي فلض اؾىض الازخصاص اإلاخػلم بمىاػغاث اإلاىظماث اإلاهىُت الىػىُت الى مجلـ الضولت
بمىحب اإلااصة 9مً اللاهىن الػظىي 01/98اإلاخػلم بدىظُم وازخصاص مجلـ الضولت وجىظُمه وغمله ،وبسصىص
الىظغ في اإلاىاػغاث اإلاخػللت بها فلض صغح اللظاء الجؼاةغي في بػع أخيامه باهدؿاب اإلاىظماث اإلاهىُت الصخصُت
اإلاػىىٍت وجمخػها بامخُاػاث الؿلؼت الػامت صون أن ًدضص ػبُػتها اللاهىهُت ،واغخبر هفؿه مسخصا بالفصل في مىاػغاتها
اغخماصا غلى اإلاػُاع الػظىي بغع الىظغ غً ػبُػت الجهت اإلاصضعة لللغاع عغم ول هظه الخىطُداث الا ان هظا اإلاىطىع
ماػاٌ ًدخاج لخىطُذ اهثر .
اطا واهذ هظه أهم الىخاةج اإلاخىصل ئليها فاهه باإلالابل ًمىً جلضًم الخىصُاث ألاجُت:
 طغوعة جضزل اإلاكغع بىصىص واضحت حؿاغض غلى جدضًض الؼبُػت اللاهىهُت للمىظماث اإلاهىُت. جىخُض حؿمُتها مً ػغف اإلاكغع إلػالت الخلؽ بُنها و ما ٌكابهها مً جىظُماث أزغي و الاهخفاء بلفظ مىظمتبضٌ هلابت.
 جىخُض الىظام اللاهىوي لجمُؼ اإلاهً اإلادكابهت (فني  ،جلني  ،كاهىوي) -ئغاصة الىظغ في الدكغَػاث و الخىظُماث الخاصت لبػع اإلاىظماث اإلاهىُت.

قائمت املصادسواملشاحع:
أوال  /قائمت املصادس:
القىاهين:
 -1اللاهىن 27/88اإلاإعر في12حىٍلُتً1988خظمً جىظُم الخىزُم ،ج ع غضص  ، 28ؾىت ..1988
 -2اللاهىن اإلاىظم إلاهىت املحظغ اللظاتي 03/91اإلاإعر فيً8ىاًغ ، 1991ج ع غضص  ، 2ؾىت .1991
اللاهىن04/91اإلاإعر في ً8ىاًغ 1991اإلاخظمً مهىت املحاماة ج ع غضص  ، 2ؾىت .1991
 -3اللاهىن 03 / 91اإلاخػلم بمهىت املحظغ اللظاتي ،ج ع،غضص ،02ؾىت.1991
 -4اللاهىن الػظىي  01/98مإعر في 30ماًى  1998اإلاخػلم بازخصاصاث مجلـ الضولت وجىظُمه وغمله ،،ج ع،غضص37
،ؾىت1998.
 -5اللاهىن  02/06اإلاخػلم بمهىت اإلاىزم ،ج ع،غضص ،14ؾىت2006.
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املشهزاللاهىوي لالجئ في اللاهىن الذولي
The legal status of the refugee in international law


َباػ ؾىا

- زيشلت- حامػت غباؽ لؿغوع
Sana85000@gmail.com
2022/03/22:ٌجاسٍخ اللبى

2022/03/22:جاسٍخ املشاحعت

2021/00/21:جاسٍخ إلاًذاع

:ملخص
ً والتي هخج غنها حشغص اإلاالًحن م. وجؼاًض ظاَغة اهتهان الخلىق الفغصًت والجماغُت،في ظل اهدشاع الجزاغاث اإلاؿلخت
ً م. وجىفحر الخماًت اللاهىهُت التي هظ غليها اللاهىن الضولي، اَخم اللاهىن الضولي بالضفاع غً خلىق الالحئحن،البشغ
،  وبفػل اَخمام َُئت ألامم اإلاخدضة بلػُت الالحئحن،زالٌ إلؼام أؾغاف الجزاع باخترام خلىق ؤلاوؿان أزىا الجزاغاث
 والخمُحز، ليي ًىدؿب ضفت الالجئ. بؿغع جىغُذ الشغوؽ الىاحب جىافغَا في الصخظ،كامذ بىغؼ حػغٍف لالجئ
. والخماًت اإلالغعة لهم،خلىق الالحئحن1967 ٌ وبغوجىوى،1951  هما خضصث اجفاكُت.بِىه وبحن الفئاث اإلاشابهت له
. الالجئ؛ اللاهىن الضولي؛ الاجفاكُاث الضولُت؛ اإلاىازُم ؤلاكلُمُت؛ الخماًت اللاهىهُت:اليلماث املفخاحُت
Abstract:
Face à la propagation des conflits armés et au phénomène croissant des violations des
droits individuelles et collectives. Ce qui a entraîné le déplacement de millions de personnes,
le droit international soucieux de défendre les droits des réfugiés et d'assurer leurs protection
juridique prévue par le droit international. En obligeant les parties au conflit à respecter les
droits de l'homme lors des conflits, et grâce à l'attention portée par les Nations unies à la
question des réfugiés, elle a établi une définition du réfugié, a fin de clarifier les conditions
que doit remplir la personne. Afin d'acquérir le statut de réfugié et de faire la distinction entre
lui et des groupes similaires. on plus La Convention de 1951 et le Protocole de 1967 ont
spécifier les droits et la protection des réfugiés.
Mots-clés : réfugié ; La loi international; accords internationaux ; chartes régionales ;
Protection légale.
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
ملذمت:
بؿبب ما حػاهُه ؤلاوؿاهُت مً ضغاغاث وخغوب ؾاخىت مىظ اللضم ،والتي جؤصي إلى الىشحر مً ألاخُان إلى فغاع
الشػىب أفغاصا ومجاغاث بدشا غً ألامان .وفي ظل البدث غً ألامًً ،خػغع َؤال ألاشخاص إلاػاًلاث ومؤامغاث
زبِشت ،في ألاماهً التي ًلخجئىن إليها .زاضت إطا ما اغخبروا وافضًً حضصاً ،ؤزظون مً مىاؾني الضولت اإلاػُفت ،فغص
اإلاؤوي والػمل .فمشيلت اللجى لِؿذ ولُضة الػطغ وإهما كضًمت الػهض ألنها الػمذ الاغؿهاص والخػظًب واللهغ الظي وان
ًماعؾه ؤلاوؿان مىظ اللضم.
حػخبر ظاَغة اللجى مً الظىاَغ التي أعكذ املجخمؼ الضولي ،مما صفؼ باملجخمؼ الضولي إلى جبني اجفاكُت غام 1951
الخاضت بىغؼ الالحئحن ،والتي واهذ مدطىعة ػمىُا وحؿغافُا بمىؿلت أوعوبا كبل ؾىت  ،1950إال أن واكؼ ألامغ وان
غىـ طلً ،فبؿبب اهدشاع الجزاغاث اإلاؿلخت الضولُت منها والضازلُت ،وهظا جفاكم اليىاعر الؿبُػُت الىاججت غً
الاؾخؿالٌ اإلافغؽ والالغلالوي للؿبُػت مً كبل ؤلاوؿان ،ظهغث مىحاث بشغٍت هبحرة جبدث غً مالط أمً زاعج خضوص
بلضانها.
وجىمً أَمُت صعاؾت مىغىع اللجى إلى اغخباعٍ مً اإلاشاول الخؿحرة ،التي باجذ تهضص اؾخلغاع املجخمػاث ،في ول
اإلاُاصًً ،وحػغع أمنها وجؿىعَا اإلاؿخلبلي إلى الخؿغ .هما أن زؿغ وحجم َظٍ الظاَغة أضبذ يهضص هُان املجخمؼ الضولي،
بؿب جػاغف أغضاص الالحئحن في أحؼا هشحرة مً الػالم وجؼاًض مػاهاتهم ,ألامغ الظي ٌؿخىحب مىا الىكىف غىضٍ وبُان
مفهىمه وإؾاعٍ اللاهىوي للمؿاَمت ولى بجؼ ٌؿحر للخىغُذ وفً الؿمىع الظي وان ٌػتريها.
وجبرػ ألاَمُت أًػا في مداولت حؿلُـ الػى غلى الجهىص الضولُت في مجاٌ خماًت الالحئحن ،مً زالٌ إبغاػ اإلاغهؼ
اللاهىوي لالجئ ،وغلى الاؾاع اللاهىوي لخماًت خلىق الالحئحن في الاجفاكُاث الضولُت الخاضت بالالحئحن.
تهضف َظٍ الضعاؾت إلى جدضًض مغهؼ الالجئ غلى الطػُض الفلهي واللاهىوي ،مؼ بُان الاهتهاواث الخؿحرة التي ًخػغع
إليها الالجئ .وتهضف أًػا إلى إبغاػ فاغلُت الىطىص اإلاخػللت بالالحئحن في الاجفاكُاث الضولُت ومضي فػالُت الػماهاث في
جىفحر الخماًت .
بالغؾم مً اؾخجابت املجخمؼ الضولي الػماث الالحئحن في بػؼ ألاخُان ،مً زالٌ فخذ أبىاب اللجى غً ؾُب
زؿغ ،إلى أهىا في آلاوهت ألازحرة ،الخظىا امخىاع بػؼ الضوٌ غً اؾخلباٌ الالحئحن ،زشُت جدمل اإلاؿؤولُت  .ولهظا هالخظ
الهجغة الؿحر شغغُت مىدشغة بىثرة باألزظ تهغٍب ألاشخاص .وَظا ما صفػىا إلى ؾغح ؤلاشياٌ الخالي:
ما مذي فعالُت الاجفاكُاث الذولُت وإلاكلُمُت لحلىق إلاوسان في جىفحرالحماًت لالجئ؟
واغخمضها في صعاؾت اإلاىغىع غلى اإلاىهج الىضفي ،مً زالٌ صعاؾت أخيام خماًت خلىق الالحئحن في اللاهىن الضولي
والخػغف غلى أصواث وآلُاث الخماًت التي جخمشل في الاجفاكُاث اإلاخسططت بخىفحر الخماًت الضولُت لالحئحن.
جىاولىا اإلاىغىع مً زالٌ مدىعًٍ :
املخىع ألاوٌ :مفهىم الالجئ في املىازُم الذولُت و إلاكلُمُت
املخىع الشاوي :ششوط الالجئ و التزاماجه في اللاهىن الذولي
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
 -1املحىسألاوٌ :مفهىم الالجئ في املىازُم الذولُت و إلاكلُمُت:
خضصث الػضًض مً الىزابم الضولُت مفهىم الالجئ هما خضصث اإلاؿخىٍاث ألاؾاؾُت إلاػاملت الالحئحن ومً أَم جلً
الىزابم غلى اإلاؿخىي الضولي ،اجفاكُت ألامم اإلاخدضة لؿىت  1951بشؤن مغهؼ الالحئحن ،والبروجىوىٌ الظي ألخم بها ؾىت
َّ
، 1967وَعخبر كاهىن الالحئحن ٌ
فشعا مسخلال مً فشوع اللاهىن الذولي ٌعنى بحماًت حلىق الالحئحن ،وَى ًخػلم
باللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان واللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،بغؾم ازخالفه غنهما ،خُث ًدىاوالن غلى الخىالي خلىق
ؤلاوؿان بشيل غام وإصاعة الخغب بشيل زاص.
 -1.1حعشٍف الالجئ في املعاهذاث الذولُت:
جىحض مجمىغت كىاغض صولُت جىظم كػاًا الالحئحن ،بػػها مىحىص في مػاَضاث صولُت غامت ،وبػػها مػاَضاث
إكلُمُت زاضت ،وول مػاَضة خضصث مفهىم الالجئ خؿب ظغف وػمً وغػها .وؾيخػغع لخلً اللىاغض الخاضت بمفهىم
الالحئحن في اَم اإلاػاَضاث الضولُت وؤلاكلُمُت.
 اجفاكُت حىُِف الشابعت 1040بشأن حماًت ألاشخاص املذهُحن وكذ الحشب:تهضف الاجفاكُت إلى خماًت اإلاضهُحن مً الخغب وحػغغذ لالحئحن في اإلااصة الغابػت مً الاجفاكُت ":ألاشخاص الظًً
جدميهم الاجفاكُت َم أولئً الظًً ًجضون أهفؿهم في لخظت ما وبؤي شيل وان ،في خالت كُام هؼاع أو اخخالٌ ،جدذ
ؾلؿت ؾغف في الجزاع لِؿىا مً عغاًاٍ أو صولت اخخالٌ لِؿىا مً عغاًاَا ،ال جدمي الاجفاكُت عغاًا الضولت ؾحر اإلاغجبؿت بها.
ً
أما عغاًا الضولت املخاًضة اإلاىحىصون في أعاض ي صولت مداعبت وعغاًا الضولت املخاعبت فئنهم ال ٌػخبرون أشخاضا مدمُحن
ً
ً
ً
1
ماصامذ الضولت التي ًيخمىن إليها ممشلت جمشُال صبلىماؾُا غاصًا في الضولت التي ًلػىن جدذ ؾلؿتها".
ً
هما جىظ اإلااصة  73مً البروجىوىٌ ؤلاغافي لؿىت ": 1977جىفل الخماًت وفلا إلاضلىٌ البابحن ألاوٌ والشالث مً
الاجفاكُت الغابػت وطلً في حمُؼ الظغوف و صوهما أي جمُحز مجخف لألشخاص الظًً ٌػخبرون –كبل بض الػملُاث
الػضابُت– ممً ال ًيخمىن إلى أًت صولت ،أو مً الالحئحن بمفهىم اإلاىازُم الضولُت اإلاخػللت باإلاىغىع والتي كبلتها ألاؾغاف
اإلاػىُت أو بمفهىم الدشغَؼ الىؾني للضولت اإلاػُفت أو لضولت ؤلاكامت".

2

 اجفاكُت بشأن وضع ألاشخاص عذًمي الجيسُت :1054هي اجفاكُت ّ
حػغف مػنى الصخظ "غضًم الجيؿُت" ،وجىظم وحىصٍ بالبلض اإلاؿخلغ فُه ،وجفغع غلى الضوٌ اإلاىكػت
جؿبُم بىىصَا صون جمُحز بؿبب الضًً أو الػغق ،زاضت ما ًخػلم بالغغاًت الاحخماغُت.

3

 اجفاكُت بشأن خفض حاالث اوعذام الجيسُت:1061جمىذ الجيؿُت لألشخاص اإلاىلىصًً غلى أكالُمها والظًً لً ًدملىا أي حيؿُت أزغي أو لم جمىدهم حيؿُتها ،هما
جىافم الضوٌ الػػى بىا غلى شغوؽ مػُىت غلى أال جدغم شخطا مً حيؿُتها اطا وان طلً الخغمان الظي ًؤصي إلى أن
 1اإلااصة الغابػت مً اجفاكُت حىُف الغابػت بشؤن خماًت ألاشخاص اإلاضهُحن في وكذ الخغب اإلاؤعزت في 12آب/أؾؿؿـ .1949
 2اإلااصة  73مً البروجىوىٌ ألاوٌ ؤلاغافي إلى اجفاكُاث حىُف ،اإلاخػلم بدماًت ضخاًا اإلاىاػغاث الضولُت اإلاؿلخت.
 3اجفاكُت بشؤن وغؼ ألاشخاص غضًمي الجيؿُت  1954اغخمضَا في  28أًلىٌ/ؾبخمبر  1954مؤجمغ مفىغحن صغا إلى غلضٍ املجلـ الاكخطاصي
ً
والاحخماعي بلغاعٍ  526ألف (ص ـ  )27اإلاؤعر في  26هِؿان/أبغٍل 1954؛ جاعٍش بض الىفاط 6 :خؼٍغانً/ىهُه  1960ؾبلا للماصة.39
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
ًطبذ غضًم الجيؿُت ،هما جدضص اإلاػاَضة أن الصخظ أو مجمىغت مً ألاشخاص لً ًجغصوا مً حيؿُاتهم بؿبب
ألاضل أو الػغق أو الضًً أو الاهخما إلى أي حماغت ؾُاؾُت.

1

 اجفاكُت ألامم اإلاخدضة  1951الخاضت بىغؼ الالحئحن:جبحن الاجفاكُت بىغىح مً َى الالجئ وهىع الخماًت اللاهىهُت ،وؾحر طلً مً اإلاؿاغضاث والخلىق الاحخماغُت التي
ًجب أن ًدطل غليها مً ألاؾغاف الىؾىُت اإلاىكػت غلى َظٍ الىزُلت .وهي جدضص ،بلضع مدؿاو ،التزاماث الالجئ ججاٍ
الخيىماث اإلاػُفت ،هما جدضص بػؼ الفئاث اإلاػُىت مً ألاشخاص ،مً كبُل ؤلاعَابُحن ؾحر اإلاؤَلحن للخطىٌ غلى
ضفت الالجئ2.هما جػؼ الاجفاكُت الخض ألاصوى إلاػاملت الالحئحن بما في طلً الخلىق ألاؾاؾُت التي ٌؿخدلىنها هما جدضص
هظلً اإلاغهؼ اللاهىوي لهم ،وجىؿىي غلى أخيام بشؤن خلىكهم في الخطىٌ غلى غمل طي غابض .وغلى عغاًت فُما ًخػلم
بدطىلهم غلى بؿاكاث َىٍت شخطُت ووزابم ؾفغ ،وأن جيىن لهم مػامالتهم وخلهم في جدىٍل أمىالهم إلى الضولت
ألازغي التي كبلتهم ألؾغاع إغاصة اؾخلغاعَم.

3

 بغوجىوىٌ  1967بشؤن مغهؼ الالحئحن:حا َظا البروجيىٌ لُمضص جؿبُم أخيام اجفاكُت 1951اي ألاشخاص الظًً ًىؿبم غليهم جدضًض الاجفاكُت
الغخباعَم الحئحن ولىنهم اضبدىا هظلً هدُجت ألخضار وكػذ بػض ألاوٌ مً حاهفي .41951
 -2.1حعشٍف الالجئ في املعاهذاث إلاكلُمُت:
 .1.2.1حعشٍف الالجئ وفم اجفاكُت مىظمت الىحذة ألافشٍلُت لشؤون الالحئحن لعام :1060
ً
1ـ مصعلح "الجئ" في الاجفاكُتٌ" :عني ول شخص ًخىاحذ خاسج بالده خىفا مً الاضعهاد بسبب العشق ،أو
الذًً ،أو الجيسُت ،أو بسبب عضىٍت مجمىعت احخماعُت معُىت ،أو بسبب الشأي السُاس ي ،وٍىىن غحر كادس أو –
بسبب مثل هزا الخىف – غحر ساغب في الاسخفادة مً حماًت جلً الذولت ،أو مً ًىىن غحر كادس – بسبب عذم حمله
لجيسُت ،وهىهه خاسج دولت إكامخه املعخادة السابلت هىدُجت ملثل هزه ألاحذار – أن ٌعىد إليها.
2ـ ًىعبم هزلً مصعلح "الجئ" على ول شخص ًجبر على جشن محل إكامخه املعخادة بسبب اعخذاء خاسجي ،أو
احخالٌ ،أو هُمىت أحىبُت ،أو أحذار حعىشالىظام العام بشيل خعحرفي ول أو حزء مً بلذ ميشأه أو حيسِخه مً أحل
البحث عً ملجأ في ميان آخشخاسج بلذ ميشأه أو حيسِخه.
 1اجفاكُت بشؤن زفؼ خاالث اوػضام الجيؿُت ،اغخمضَا في  30آب/أؾؿؿـ  1961مؤجمغ مفىغحن اوػلض غام  1959زم غام  1961جؿبُلا للغاع
الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ( 896ص )9-اإلاؤعر في  4واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر  ،1954جاعٍش بض الىفاط 13 :واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر  ،1975ؾبلا ألخيام اإلااصة .18
ً
 2اجفاكُت غام  1951الخاضت بىغؼ الالجئ وبغوجىوىلها لػام َ 1967ما الىزُلخان اللاهىهِخان ألاؾاؾِخان اللخان غغفخا الالجئ .مؼ وحىص  149صولت ؾغفا في
ً
أي مً الاجفاكُت والبروجىوىٌ أو في وليهما ،فئنهم ّ
ٌػغفىن مطؿلح ”الالجئ“ وٍدضصون خلىق الالحئحن ،فػال غً الالتزاماث اللاهىهُت للضوٌ بخىفحر
الخماًت لهم.
 3خاػم خؿً حمػت ،مفهىم الالحئحن في اإلاػاَضاث الضولُت و ؤلاكلُمُت ،هضوة خىٌ الخماًت الضولُت لالحئحن ،مطغ 17،18،هىفمبر،1996ص.20
 4البروجىوىٌ الخاص بىغؼ الالحئحن ،أخاؽ املجلـ الاكخطاصي والاحخماعي غلما به مؼ ؤلاكغاع في اللغاع ( 1186ص )41-اإلاؤعر في  18حشغًٍ الشاوي/هىفمبر
 ،1966هما أخاؾذ الجمػُت الػامت غلما به في كغاعَا ( 2198ص )21-اإلاؤعر في  16واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر  1966والظي عحذ فُه ألامحن الػام أن ًدُل هظ
البروجىوىٌ إلي الضوٌ اإلاظوىعة في ماصجه الخامؿت لخمىُنها مً الاهػمام إلي َظا البروجىوىٌ جاعٍش بض الىفاط 4 :حشغًٍ ألاوٌ/أهخىبغ  ،1971وفلا ألخيام
اإلااصة .8
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
ً
3ـ في حالت الشخص الزي ًحمل عذة حيسُاث – ٌعني مصعلح "الذولت التي ًىىن مىاظىا لها" أي مً الذوٌ
ً
ً
التي ًىىن مىاظىا لها ،وال ٌعخبر الشخص مفخلشا لحماًت الذولت التي هى مىاظً لها إرا لم ٌسخفذ – دون أي سبب
وحُه كائم على الخىف – مً حماًت إحذي الذوٌ التي هى مىاظً لها".

1

وٍالخظ مً َظا الخػغٍف أن اجفاكُت مىظمت الىخضة ألافغٍلُت لػام  1969كض وؾػذ مً مفهىم الالجئ لُخمحز غً
حػغٍف اجفاكُت ألامم اإلاخدضة لػام  1951لالجئ بىلؿخحن أولهما أهه شمل فئت حضًضة مً ألاشخاص لم ًيىهىا مشمىلحن
غمً حػغٍف الالجئ الىاعص في اجفاكُت ألامم اإلاخدضة لالحئحن لػام  ، 1951وَؤال ألاشخاص َم الظًً اغؿغوا للهغب
غبر الخضوص هدُجت غضوان زاعجي أو ؾُؿغة أحىبُت أو بؿبب أخضار جشحر الاغؿغاب بشيل زؿحر بالىظام الػام في إكلُم
صولخه ألاضل  ،والىلؿت الشاهُت جمشلذ في أنها لم حػلم خم اللجى أو حػغٍف الصخظ الظي ًىؿبم غلُه وضف الالجئ
غلى كُض ػمني مػحن  ،خُث حا ث َظٍ الاجفاكُت مخدغعة مً اللُض الؼمني التي هطذ غلُه اجفاكُت ألامم اإلاخدضة
لػام.1951

2

 .2.2.1إغالن كغؾاحىت  1984اإلاػخمض في إؾاع صوٌ أمغٍيا الالجُيُت:
عشف الالحئحن بأنهم" :ألاشخاص الزًً فشوا مً بالدهم ألن حُاتهم أو أمنهم أو حشٍتهم معشضت للخعش مً حشاء
العىف املعمم أو العذوان ألاحىبي ،أو الجزاعاث الذاخلُت ،أو الاهتهان الياسح لحلىق إلاوسان أو ظشوف أخشي جخل
بشذة بالىظام العام".

3

 .3 .2 .1الاجفاكُت العشبُت لخىظُم أوضاع الالحئحن في الذوٌ العشبُت :1004
إط غغفذ اإلااصة ألاولى منها الالجئ بؤهه ":ـ ـ ول شخظ ًىحض زاعج بلض حيؿِخه أو زاعج ملغ إكامخه الاغخُاصًت في خالت
وىهه غضًم الجيؿُت ،وٍسش ى ألؾباب مػلىلت أن ًػؿهض مً احل غغكه أو صًىه أو حيؿِخه أو اهخمابه إلى فئت احخماغُت
أو آعابه الؿُاؾُت ،و ال ٌؿخؿُؼ أو ال ًغٍض بؿبب جلً الجيؿُت أوي ؾخظل بدماًت طلً البلض أو ٌػىص إلُه.
ـ ـ ـ وغغفخه ول شخظ ًلخجئ مػؿغا إلى بلض ؾحر بلضٍ ألاضلي أو ملغ إكامخه الاغخُاصًت بؿبب الػضوان اإلاؿلـ غلى
طلً البلض أو اخخالله أو الؿُؿغة ألاحىبُت غلُه ،أو لىكىع وىاعر ؾبُػُت أو أخضار حؿُمت ًترجب غليها إزالٌ هبحر
بالىظام الػام فُيامل البالص أو حؼ مىه".
بهزا جىىن الاجفاكُت العشبُت أهثر شمىال في حعشٍف الالجئ ملاسهت بما سبلها مً مىازُم بصشف الىظش عً
إلزامُت ألاخحرة مً عذمها.

4

 1الاجفاكُت التي جدىم الجىاهب املخخلفت إلاشاول الالحئحن في أفغٍلُا صزلذ خحز الخىفُظ في ً 20ىهُى 1974
 2أمىُت مغاص،الخماًت اللاهىهُت لالحئحن في ظل اللاهىن الضولي(صعاؾت جدلُلُت)،اإلاغهؼ الضًملغاؾي الػغبي ،أفغٍل،2017
https://www.democraticac.de/?p=45114
 3اؾخػغاع اخضار ،2004الالحئىن ،مجلت الالحئحن،املجلض،04الػضص،137اإلافىغُتالؿامُت لألمم اإلاخدضة لشؤون الالحئحن كؿم الاغالم،2004،ص.22
 4زىالضًت فؤاص ،خماًت الالحئحن في اإلاىازُم الضولُت وؤلاكلُمُت غلى غى اخضر الىطىص طاث الطلت ،مجلت الضعاؾاث خىٌ فلُت اللاغضة اللاهىهُت،
املجلض  ،04الػضص،2020 ،02ص.124
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
 -2املحىسالثاوي :ششوط الالجئ و التزاماجه في اللاهىن الذولي
ًخؿلب اؾخدلاق ألاشخاص الػابغة لخضوص صولتها باججاٍ صولت أزغي ضفت الالجئ  ،جىافغَا غلى مجمىغت مً
الشغوؽ التي جؤَلها لظلً َ ،ظٍ ألازحرة جػمىتها اجفاكُت  1951و بغوجىوىلها لػام  ، 1967في ماصتها ألاولى اإلاخػمىت
حػغٍف الالجئ  ،و الظي اكخطغ فُه غلى طهغ أؾباب صون أزغي جلف وعا فػل اللجى  ،و ًترجب غلى الاغتراف بطفت
الالجئ حملت مً الخلىق و الىاحباث  ،هما جػمىذ الاجفاكُت أًػا خاالث إنها وغػُت(ضفت) الالجئ .
 -1.2ششوط الالجئ و اهتهاء صفخه :
ٌػخبر الالجئ ول شخظ ًبدث غً ملجؤ بمػنى مػلل ًخدطً فُه مً اإلاخابػت أو الخؿغ الجؿماوي الظي ًتهضصٍ ،
وٍيىن طلً في صولت ال ًمشل أخض عغاًاَا  ،و اللجى َىا َى الظي ًدمل مػنى الخطىٌ غلى الخماًت النهابُت مً زؿغ
وشًُ  ،فاللجى وىهه الخماًت التي جمىده صولت فىق أعاغيها أو فىق أي ميان جابؼ لؿلؿتها لفغص ؾلبها منها. 1
. 1. 1 .2ششوط الالجئ :
جخؿلب اإلاىافلت غلى ؾلب اللجى مىافلت و كبىٌ الؿلؿت املخخطت في صولت اللجى بما لها مً ؾلؿت الخلضًغٍت غلى
ؾلب اللجى  ،و التي حػخمض ؾالبا في مىدها لطفت الالجئ غلى الػبـ الظاحي لخفؿحر مفهىم الالجئ الىاعص في اجفاكُت
 1951و بغوجىوىلها لؿىت  ، 1967وطلً مً زالٌ حهاتها املخخطت مشاٌ :مىخب خماًت الالحئحن وغضًمي الجيؿُت في
الجؼابغ

2

وحػىص مغحػُت شغوؽ اللابلُت الهدؿاب ضفت الالجئ  ،إلى الخػغٍف الىاعص باإلااصة ألاولى الجفاكُت  ، 1951وطلً
باغخباع وحىص زىف مبرع مً الخػغع الغؿهاص غض شخظ ؾالب اللجى بؿبب غغكه أو صًىه أو حيؿِخه أو اهخمابه إلى
فئت احخماغُت مػُىت أو بؿبب آعا ٍ الؿُاؾُت ،ؾحر اهه لم ًػؼ حػغٍفا لالغؿهاص  ،مما ًىحي بخػمض واغػُه فػل طلً
بيُت فخذ املجاٌ أمام الخفؿحراث اإلالضمت لهظا اإلاطؿلح بهضف حؿؿُت مسخلف ألاشياٌ و اإلاماعؾاث التي كض جضزل غمً
إؾاعٍ ،ومما كض ٌػخبر اغؿهاصا  ،اهتهان بػؼ الخلىق ألاؾاؾُت اإلاخػللت بؿالمت و هغامت الصخظ اإلاضعحت في ؤلاغالن
الػالمي لخلىق ؤلاوؿان لػام  ، 1948غلى ؾغاع الخػظًب و اإلاػاملت اللاؾُت أو الالإوؿاهُت  ،الاؾتركاق و الاؾخػباص،
الاغخلاٌ و الاخخجاػ الخػؿفُحن  ،اإلاؿاؽ بدغٍت اإلاػخلض و الخػبحر و الخلُُض ؾحر الشغعي لليشاؾاث الؿُاؾُت  ،في
الؿالب جيىن مسخلف َظٍ الطىع مً الاغؿهاص مً فػل حهت جابػت للضولت أو أشخاص كُاصًحن فيها  ،هما كض جماعؽ مً
ؾغف أشخاص آزغًٍ( حهاث ؾحر خيىمُت ) ،و ول جلً ألاوحه مً ألافػاٌ صازلت ضمً إؾاع الاغؿهاص اإلاىطىص غلُه
في الاجفاكُت .3
اطا الالجئ بمفهىم الاجفاكُت َى الصخظ طو الخىف اإلابرع مً الخػغع الغؿهاص ًماعؽ غضٍ َ ،ظا الشغؽ
ًلخط ي وحىص أفػاٌ و تهضًضاث حؿُمت  ،اؾتهضف -أوً -سش ى اؾتهضافه بها (اإلاػني شخطُا) ،و التي ًجب ان جيىن

 1غبض الىَاب الىُالي ،مىؾىغت الؿُاؾت ،اإلاؤؾؿت الػغبُت للضعاؾاث و اليشغ ،الؿبػت الغابػت ،الجؼا الخامـ، 1999 ،ص467
 2الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًملغاؾُت الشػبُت  ،الجغٍضة الغؾمُت  ،الؿىت الشاهُت ،الػضص ، 52الشالزا  20حىٍلُت.1963
 3ؾلُم مػغوق ،خماًت الالحئحن ػمً الجزاغاث اإلاؿلخت الضولُت  ،مظهغة ملضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الػلىم اللاهىهُت  :جسطظ اللاهىن الضولي
ؤلاوؿاوي  ،حامػت الخاج لخػغ باجىت  ،ولُت الخلىق  ،كؿم الػلىم اللاهىهُت ، 2009/2008،ص.32
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مشبخت  ،وٍىاؽ فدظ جىافغ َظٍ الشغؽ بالجهاث املخخطت في صولت اللجى (التي ًلضم لها ؾلب اللجى ) ،و التي ًخىكف
اغترافها بطفت الالجئ لؿالبها.

1

في خالت بلىؽ جلً اإلالاًِـ الشالر مؿخىي مػُىا ً ،يىن ؾالب اللجى غلى غخبت اهدؿاب ضفت الالجئ َ ،ظا
اإلاؿخىي ال ًبضوا غغوعٍا غبؿه بمػاصلت عٍاغُت مدضصة ،1بل ًىفي الخؤهُض فلـ غلى أن بلىؽ صعحت اهتهان خلىق
ؤلاوؿان ملضاعا مخلضما – ًخػلم ألامغ بجؿامت الاغؿهاص واإلاؿاؽ مشال بالخم في الخُاة.
ما ججب ؤلاشاعة إلُه اهه مؼ طلً الازخالف في ملضاع ول ملُاؽ مً اإلالاًِـ الشالر الؿابلت ً ،بلى ول منهما
مىمال لألزغ بهضف بلىؽ اإلاؿخىي ؤلاحمالي اإلامىً مً جدطُل الاغتراف بطفت الالجئ.2
وبػض الخؤهض مً جىافغ شغؽ الخىف اإلابرع مً الخػغع لالغؿهاص لضي ؾالب اللجى ً ،بدث في الػالكت بحن َظا
الشغؽ و ألاؾباب الخمـ التي أحى بها الخػغٍف الىاعص في الاجفاكُت و هي  :الػغق(حماغت أزيُه ؾالبا ما جيىن حؿمُتها غلى
أؾاؽ غغقي)  ،الضًً (ًخػلم بؤي هظام غلابضي)،الاهخما إلى فئت احخماغُت مػُىتً -بضوا أن واغعي اجفاكُت 1951
كطضوا بها الفئاث اإلاػؿهضة مً ؾغف الىاػٍحن واإلاشلُحن و اإلاػاكحن إلى حاهب أفغاص الؿبلاث اإلاؿللت في الهىض  ،في الىاكؼ
وفي بػؼ الظغوف -اغخبرث اليؿا الغافػاث لبـ الدجاب ؤلاؾالمي أو الخخان أو مؿحري الجيـ -فئاث احخماغُت
بئميانها الظفغ بطفت الالجئ  ،آلاعا الؿُاؾُت (ًخػلم ألامغ بآعا أو وحهاث هظغ غً ول ما ًخػلم بالضولت  ،الخيىمت أو
أغماٌ الؿلؿاث الػامت).3
 .2 .1. 2اهتهاء صفت الالجئ:
للض جػمىذ أًػا اجفاكُت  1951اإلاخػللت بىغؼ الالحئحن شغوؽ وكف ،4وشغوؽ إكطا  5مً اهدؿاب ضفت الالجئ
 ،وَىظا فان َظٍ ألازحرة جفلض إطا اؾخؤهف مً مىدذ له و بازخُاعٍ الاؾخػالٌ بدماًت بلض حيؿِخه (همؿالبخه ؾلؿاث
صولخه بئضضاع حىاػ ؾفغ له ) ،إطا غاص بازخُاعٍ إلى ؤلاكامت في البلض الظي ؾاصعٍ (مجغص الػىصة اإلاؤكخت إلى بلضٍ ًمىً أن
ًفلضٍ ضفت الالجئ ) وىن طلً ًشبذ ػواٌ الاغؿهاص الظي صفػه إلى اإلاؿالبت باللجى  ،إطا اهدؿب حيؿُت حضًضة و
أضبذ ًخمخؼ بدماًت َظٍ ألازحرة أو إطا ػالذ ألاؾباب التي أصث إلى الاغتراف له بطفت الالجئ( هػىصة البلض الظي ؾاصعٍ إلى
ههج الضًملغاؾُت).
إلى حاهب طلً فان ألاشخاص اإلالطُحن مً الخماًت اإلاىفىلت في الاجفاكُت َم أولئً اإلاخمخػىن بدماًت أو مؿاغضة
مً كبل َُئاث أو وواالث جابػت لألمم اإلاخدضة ؾحر اإلافىغُت الػلُا لشؤون الالحئحن (خالت الالحئحن الفلؿؿُيُحن الظًً
ٌؿخفُضون مً خماًت و مؿاغضة ووالت ألامم اإلاخدضة إلؾازت و حشؿُل الالحئحن الفلؿؿُيُحن في الشغق ألاصوى ألاوهغوا)،

6

اإلاػخبرًً مً ؾغف الؿلؿت املخخطت في بلض اللجى مالىحن للخلىق وغليهم الالتزاماث اإلاغجبؿت بجيؿُت َظا البلض ،الظًً
 2ؾلُم مػغوق،مغحؼ ؾابم،ص.35

COLLECTIF ,Qu’ est ce qu’un réfugié ? Bruxelles,Bruylant,1998,p742

1

3

Linda, AMALONE ,les droits de l’homme dans le droit international, traduit de l’américain par : Bruno
BARON-RENAULT ,Paris ,Nouveaux horizons,2004,pp,43,44

 4الفلغة (ج) مً اإلااصة ألاولى مً اجفاكُت  1951اإلاخػللت بىغؼ الالحئحن.
 . 5الفلغاث (ص)( ، )ٌ( ،و) اإلاخػللت بىغؼ الالحئحن مً اجفاكُت .1951
 6هضًم مؿلم  ،كػُت الالحئحن الفلؿؿُيُحن  :الخؿىع و آلافاق  ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ،حامػت الجؼابغ ،ولُت الػلىم الؿُاؾُت و ؤلاغالم ،كؿم
الػلىم الؿُاؾُت ، 2008/2007،ص. 32
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اعجىبىا حغٍمت غض الؿالم  ،حغٍمت خغب أو حغٍمت غض ؤلاوؿاهُت  ،اإلاغجىبحن لجغٍمت حؿُمت ؾحر ؾُاؾُت زاعج بلض
اللجى كبل كبىلهم في َظا البلض بطفتهم الحئحن  ،وهظا مً أصًىىا بؤفػاٌ مػاصة ألَضاف و مباصا ألامم اإلاخدضة .
ما ًمىً اؾخسالضه بػض إًغاص ول جلً الشغوؽ اإلاخػللت باهدؿاب ضفت الالجئ َ ،ى أن َظٍ ألازحرة جمىذ فلـ مً
ؾغف الضوٌ ألاؾغاف في اجفاكُت  ،1951إلاً ًمىً حؿمُتهم بالالحئحن الىظامُحن ،بمفهىم اإلااصة ألاولى مً الاجفاكُت صون
الفئاث ألازغي الػابغة للخضوص الضولُت بفػل أؾباب لم ًغص طهغَا في اإلااصة اإلاشاع إليها.
 2.2حلىق و التزاماث الالجئ:
كبل الخطىٌ غلى ضفت الالجئ ً ،ىلؿم ألاشخاص غاصة إلى فئاث زالزت :
 الباخشىن غً اللجى  :وَم أولئً ألافغاص الفاعون مً صولتهم إلى صولت أزغي صون جلضًمهم ؾلبا للخطىٌ غلىضفت الالجئ أمام الجهاث املخخطت بالضولت اإلاخىاحضًً أمام هلاؽ الضزىٌ إلى إكلُمها ،
 ؾالبىا اللجى  :اإلاخلضمىن إلى الؿلؿت اإلايلفت في البلض اإلالخجئ إلُه باؾخلباٌ ؾلباث اللجى اإلاىصغت إليها زم فدظمضي جىافغ شىؽ اهدؿاب ضفت الالجئ بها ،
 و أزحرا الالحئىن بدىم الىاكؼ  :وَم ألاشخاص الظًً صزلىا أعاض ي بلض ؾحر بلضَم ألاضلي أزىا غملُت جضفمواؾػت للؿيان مً صولتهم ألاضلُت بؿبب هؼاع مؿلح أو واعزت أزغي  ،إال أهه حػظع غليهم جبرًغ َغوبهم ألؾباب جخػلم
باالغؿهاص الصخص ي وبالخالي ال ًىضعحىن غمً حػغٍف الالجئ .
وكض هفلذ كىاغض اللاهىن الضولي لالحئحن الخماًت ملخخلف َظٍ الفئاث ،ؾىا كبل خطىلهم غلى ضفت الالجئ ،
بػض هُلهم إًاَا  ،أو في خالت غضم اؾخدلاكها (غضم الظفغ بها).
 .1 .2. 2حلىق الالجئ كبل حصىله على هزه الصفت
جؤحي غملُت الالخجا ؾالبا ضمً إؾاع اهتهان الخلىق و الخغٍاث  ،لظلً ًمىً اللىٌ أن اهتهان خلىق ؤلاوؿان في
خاٌ الؿلم  ،وكىاغض اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي في وكذ الخغب هي أولى الضوافؼ وعا فػل الهغب إلى أكالُم صوٌ أزغي ؾحر
إكلُم البلض ألاضلي  ،وما ًطاخب طلً مً اهتهاج ول الؿغق ؾػُا للضزىٌ إلى بغ ألامان في طَىُت الفغص اإلاؿاصع جغاب وؾىه
ختى و لى وان طلً بؿغٍلت ؾحر مشغوغت.

1

إن صوع الشغؾت غىض هلؿت الضزىٌ ًجب أن ًلخطغ غلى فهم و حسجُل ؾلب اللجى  ،مً زالٌ جمىُىه مً اللُام
بئحغا اإلاؿالبت بالخطىٌ غلى ضفت الالجئ جىفُظا الجفاكُت  1951الخاضت بىغؼ الالحئحن  ،هما جػؼ الضوٌ ألاؾغاف في
َظٍ الاجفاكُت إحغا زاضا – مضغما بؿغق ؾػً إصاعٍت و/أو كػابُت –ًدضص إن وان ًىظغ ؾلى اإلاخلضم بالؿلب غلى اهه
الجئ أم ال  ،وغلُه ال ًيىن للشغؾت مهما وان مؿخىاَا أن جىطب هفؿها ميان ألاحهؼة اإلايشؤة كاهىها لظلً( ألاحهؼة
املخخطت ).2
فػال غً طلً  ،غىض الخؤهض مً أن ألاحىبي اإلاخىاحض غىض هلؿت الضزىٌ ًؿلب فػال اللجى  ،فاهه ال ًيىن مدال
ألي إحغا إصاعي أو مخابػت حؼابُت بؿبب صزىله ؾحر الشغعي  ،هػضم امخالهه لجىاػ ؾفغ أو جؤشحرة صزىٌ و ختى خمله
 1ؾلُم مػغوق ،مغحؼ ؾابم ،ص66، 65
2غبض الىغٍم غلىان  ،الىؾُـ في اللاهىن الضولي الػام  ،الىخاب الشالث  :خلىق ؤلاوؿان ،مىخبت صاع الشلافت لليشغ و الخىػَؼ  ،الؿبػت ألاولى  ،ألاعصن،
 ، 1997ص218
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لجىاػ ؾفغ مؼوعا ( ،)12فلض هطذ اجفاكُت  1951في فلغتها ألاولى مً اإلااصة  31غلى ما ًمىً حؿمُخه بدم الخطاهت
الجىابُت للصخظ اإلاخىاحض غلى إكلُم صولت لِؿذ صولخه  ،وطلً مً زالٌ مىؼ فغع غلىباث حؼابُت مً حاهب الضوٌ
ألاؾغاف في الاجفاكُت غلى اإلالخجئحن إليها بؿبب صزىلهم أو وحىصَم ؾحر الشغعي غلى إكلُمها  ،بشغؽ كضومهم مباشغة
مً بلض جخػغع فُه خُاتهم أو خغٍتهم للخؿغ  ،و جلضمهم صون جؤزحر أمام الؿلؿاث و جبرًغَم غلى وحاَت أؾباب طلً
الضزىٌ أو الخىاحض ؾحر اللاهىوي .

1

في اهخظاع اللغاع اإلاخىضل إلُه بػض فدظ ؾلب اللجى و أزىا جدغٍغٍ ٌ ،ػامل اإلالخجئ مػاملت البلت  ،جدترم فيها
هغامخه واوؿان  ،فيل شيل مً أشياٌ الاخخجاػ اإلااؽ بدغٍخه و شغفه ٌ ،ػخبر مدظىعا إطا لم جلخػُه غغوعة ملخت ،
وفي َظا ؤلاؾاع جدغص الؿلؿاث الػمىمُت غلى أن ًيىن ؤلابلا في اإلاىاؾم الضولُت اإلاىحىصة في اإلاؿاعاث إلاضة مدضصة كضع
ؤلاميان مؼ جىفحر ول الشغوؽ اإلاالبمت  ،2فال ًجب غؼٌ اإلاػني إهما ًخػحن جمىُىه مً اؾدشاعة مً ًمىً مؿاغضجه – إن
اكخط ى ألامغ بئخػاع مترحم – مً ممشلي مىظماث إوؿاهُت أو أضضكا له ملُمحن بالبلض اإلاخىاحض فُه  ،اؾخجالب
الؿػام له و جىفحر فدظ ؾبي أو إزػاغه للػالج إن جؿلبذ صخخه طلً  ،بازخطاع ال ججب مػاملخه همجغم  ،بل
هصخظ ججغي صعاؾت إمياهُت كبىله غلى ؤلاكلُم اإلاخىاحض به ال اغخباعاث جمـ بدغٍخه و آمىه  ،بل و إمهاله مضة مػلىلت
و حمُؼ الدؿهُالث الػغوعٍت لُدطل غلى مىافلت بلض آزغ بضزىله إلُه في خالت عفؼ البلض ألاوٌ كبىٌ جىاحضٍ غلى
إكلُمه. 3
أخُاها ًيىن الصخظ اإلاخىاحض غلى الخضوص و الغاؾب في الخطىٌ غلى اللجى كض مغ بالػضًض مً الضوٌ كبل
وضىله إلى البلض الظي ًؿلب اللجى لضًه  ،بمػنى أهه لم ًؤث مباشغة مً بلضٍ ألاضلي بل أكام مضص مػُىت في إكلُم أو
أكالُم صوٌ كبل مدؿخه النهابُت – اإلاغوع بالػضًض مً الىلاؽ في بلضان مسخلفت كبل الىضل إلى وحهخه ألازحرة – زاضت
مؼ زىعة الخىىىلىحُا التي أغؿذ صفػا آزغ إلاشيل الهغب ؾلبا للجى باؾخدضار و ؾابل الىلل البدغٍت و الجىٍت.4
1

François JULIEN-LA FERRIERE, ‘le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile au points
d’entrée,’RUDH, vol,2,N°2,28 janvier 1990,p 54.

 2إلى ول ما كُل ًػاف أَم خم لالحئحن كبل خطىلهم غلى ضفت الالجئ  ،وَى خلهم في غضم الغص و الظي جػمىخه الفلغة ألاولى مً اإلااصة  33مً اجفاكُت
 1951بىطها مىؼ الضوٌ اإلاخػاكضة ؾغص أي الجئ إلى خضوص ألاكالُم التي جيىن خُاجه أو خغٍخه مهضصجحن فيها بؿبب غغكه أو صًىه أو حيؿِخه أو اهخمابه
الاحخماعي أو عأًه الؿُاس ي .وعؾم إًغاص لفظ الجئ في َظا الىظ فان ؤلافاصة به جؿاٌ ؾالب اللجى أًػا  ،الظي لم ًخػغف له بػض بطفت الجئ  ،وطلً
لؿببحن  ،ألاوٌ  :أن كغاع مىذ جلً الطفت َى غمل اغترافي (الاغتراف بان الصخظ الجئ بمىحب اجفاكُت  ،) 1951بالخالي فؿابػه عحعي ًلخط ي اغخباع
ملضم الؿلب الحئا ؾاإلاا لم ًفطل في وغػه بػض  ،أما الشاوي  :فهى وىن عفؼ جؿبُم َظا اإلابضأ صلُل خىم مؿبم – ؾلبي – اججاٍ الؿلب الظي ؾِخلضم
به اإلاػني مؿدىضا غلى ظغوف الاغؿهاص التي غاٌشها في بلضٍ ألاضلي وٍخػافغ َظًً الاغخباعًٍ لُطبذ ؾالب اللجى شبيها بالالجئ و بالخالي ٌشمله طلً
اإلابضأ.
جبلى فلـ ؤلاشاعة إلى أن الفله ٌػخبر غضم الغص ‘ كاغضة كاهىهُت صولُت غغفُت ال ًجىػ إحغا أي جدفظ غليها  ،وَى ما جػمىخه اإلااصة  42مً الاجفاكُت ،
هما أن الاحتهاصاث اللػابُت جغفػه في ؾلم اللىاع لؿىت  1988ص اللاهىهُت إلى مؿخىي ًػمً فػلُت غضم اإلاؿاؽ به ختى مً ؾغف اإلاشغع ،و حػخبرٍ مبضأ
غاما لللاهىن غلى ؾغاع ما وعص باحتهاص مجلـ الضولت الفغوس ي في الفاجذ مً ابغٍل  ":إن اإلاباصا الػامت لللاهىن اإلاؿبم غلى الالحئحن ( ).....جمشل غابلا أمام
حؿلُم الالجئ بؤي ؾغٍلت واهذ  ،مً ؾغف صولت اغترفذ له بهظٍ الطفت إلى ؾلؿاث بلضٍ .هما ٌشمل جؿبُم َظا اإلابضأ غضم الغص أو حؿلُمه إلى ؾلؿاث
صولخه الفاع منها إطا وان في طلً زؿغ غلى الالجئ.
 3ؾلُم مػغوق  ،مغحؼ ؾابم ،ص68، 67

4

DAY ANDEREASSEN ,réfugiés et demandeurs d’asile arrivant en Europe aujourd’hui, in LIGUE DES
SOCIETES DE LA CROIX- ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE-réfugiés –les traumatismes de l’exil, le
rôle humanitaire de la croix- rouge et du croissant- rouge, Bruxelles, Brulant,1998,p 70
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مما ًىم غً غضم اؾخفاصة اإلالخجئ مً جىاحضٍ غلى جغاب جلً الضوٌ مً إمياهُت جلضًمه ؾلب اللجى أمام ؾلؿاتها ،
وَى ما كض حؿدىض إلُه الضولت لغفػها الخطاهت الجىابُت الىاعصة بالفلغة ألاولى مً اإلااصة 31
أمام َظا الاخخماٌ ٌػخبر البػؼ أن خغمان اإلاػني مً ازخُاع صولت اللجى وإلؼامه بخلضًم ؾلبه أمام أوٌ بلض وغؼ
به كضمُه  ،صون جغن زُاع له ٌػخبر مؿاؽ بدلىق ؤلاوؿان وىن ألامغ مخػلم بمطحرٍ اإلاخىكف غلى ازخُاعٍ اإلاػخمض فُه
غلى اغخباعاث الغوابـ الػابلُت  ،الاهخما اث الشلافُت و اللؿىٍت و ؾحرَا.1
 2. 2. 2حلىق الالجئ بعذ حصىله على هزه الصفت
مً أحل غمان اؾخلباٌ الالحئحن جلىم الضولت التي صعؾذ خالتهم ومىافله غلى إغفا ضفت الالجئ غليهم بمىدهم
وغػا ًلغبهم مً طلً الخاص بمىاؾىيها  ،فبؿؼ الىظغ غً ألاخىاٌ الصخطُت لالجئ الخاغػت للاهىن بلض مىؾىه  ،أو
للاهىن بلض إكامخه  ،إطا لم ًىً له مىؾً  ،و هظا واحب اخترام الضوٌ اإلاػُفت لخلىكه اإلاىدؿبت و الىاحمت غً أخىاله
الصخطُت  ،الؾُما جلً اإلاغجبؿت بالؼواج غلى أن ًسػؼ طلً غىض الاكخػا الؾخىماٌ الشيلُاث اإلاىطىص غليها في
كىاهحن جلً الضولت  ،و التي ًغي البػؼ أنها مخػللت أهثر باللاهىن الضولي الخاص مىه باللاهىن الضولي الػام. 2
جيش ئ الاجفاكُت باليؿبت لخلً الفئت زالر مؿخىٍاث مً اإلاػاملت  ،بدؿب الخلىق اإلاػؿاة لهم و اإلاغجىؼة غلى أؾاؽ
مغهؼَم وؤحاهب ملاعهت بغغاًاَا  ،فهي جمىدهم في اإلالام ألاوٌ هفـ الخلىق اإلاػؿاة إلاىاؾىيها  ،وطلً فُما ًخػلم
بالخلىق الفىُت و اإلالىُت الطىاغُت وهظا خماًت اإلالىُت ألاصبُت و الفىُت و الػلمُت ،3خم الخلاض ي أمام املخاهم فػال
غً الاؾخفاصة مً اإلاؿاغضة اللػابُت و ؤلاغفا مً أصا املخيىم به  ،4خم الخػلُم الابخضاةي،5خم ؤلاؾازت و اإلاؿاغضة
الػامت،6خم ؤلافاصة مً حشغَؼ الػمل فُما ًخػلم باألحغ بما فُه  ،ؤلاغاهاث الػابلُت  ،ؾاغاث الػمل  ،الخمهحن و الخيىًٍ
الخيىًٍ اإلانهي  ،غمل اليؿا و ألاخضار و الاؾخفاصة مً اإلاؼاًا التي جىفغَا غلىص الػمل الجماغُت وهفـ ألامغ فُما ًسظ
ول ألاخيام اإلاخػللت بالػمان الاحخماعي هخلً الخاضت بئضاباث الػمل  ،ألامغاع اإلاهىُت  ،ألامىمت ،اإلاغع ،العجؼ،
الشُسىزت ،الىفاة ،البؿالت ،ألاغبا الػابلُت ،وأًت ؾىاعا أزغي جىظ اللىاهحن و ألاهظمت غلى حػلها مشمىلت بىظام
الػمان الاحخماعي.7
اإلاؿخىي الشاوي مً اإلاػاملت َ ،ى جؿبُم الضولت اإلاػُفت أفػلها بلضع ؤلاميان غلى عغاًا بلض أحىبي  ،و ال ًخػلم ألامغ
في َظا اإلاؿخىي مً اإلاػاملت بممازلت الالحئحن بمىاؾني جلً الضولت  ،وإهما باألحاهب ألاهثر جفػال بها وٍىضعج في َظا ؤلاؾاع
خلان :

1

François JULIEN-LA FERRIERE, ‘le traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile aux points d’entrée’,
op, c i t, p, 55.

 2أهظغ :اإلااصة  12مً اجفاكُت .1951
 3أهظغ :اإلااصة  14مً الاجفاكُت.
 4أهظغ :اإلااصة  16مً الاجفاكُت.
 5أهظغ:الفلغة ألاولى مً اإلااصة  22مً الاجفاكُت.
 6أهظغ :اإلااصة  23مً الاجفاكُت.
7غبض الػظُم وػٍغ ،دمحم الؿػُض الضكاق و دمحم شغٍف بؿُىوي  ،خلىق ؤلاوؿان  ،صعاؾاث خىٌ الىزابم الػاإلاُت و ؤلاكلُمُت ،صاع الػلم للمالًحن ،الؿبػت
ألاولى ،املجلض الشاوي ،لبىان  ، 1989 ،ص. 145،146
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 -خم الاهخما و إوشا الجمػُاث ؾحر الؿُاؾُت و ؾحر الهاصفت للغبذ و هظا الىلاباث اإلاهىُت

1

 خم مماعؽ اإلاهً اإلاؤحىعة ،فاالجفاكُت جضغى الضوٌ اإلاخػاكضة للىظغ بػحن الػؿف في أمغ اجساط جضابحر إلاؿاواةخلىق حمُؼ الالحئحن بدلىق مىاؾىيها مً خُث الػمل اإلاؤحىع  ،و زطىضا خلىق الضازلحن منهم أعاغيها بملخط ى
بغامج لجلب الُض الػاملت أو زؿـ الؾخلضام مهاحغًٍ.2
أما اإلاؿخىي الشالث فمخػلم بؤفػل مػاملت ممىىت  ،و َى بظلً ًػؼ إلى خض هبحر الالجئ بمؿخىي ألاحىبي الػاصي ،
و ٌشخمل غلى خم مماعؾت اإلاهً الخغة غىض خمل الالجئ شهاصاث مػترف بها مً كبل الؿلؿاث املخخطت في البلض
اإلاػُف  ،3خم الؿىً بلضع زػىع َظا اإلاىغىع لللىاهحن أو ألاهظمت أو إلشغاف الؿلؿاث الػامت  ،خم الخػلُم
الشاهىي و الػالي و غلى وحه الخطىص غلى ضػُض مخابػت الضعاؾت  ،الاغتراف بالشهاصاث اإلاضعؾُت  ،الضعحاث الػلمُت
اإلامىىخت في الخاعج  ،ؤلاغفا مً الغؾىم و الخيالُف و جلضًم اإلاىذ الضعاؾُت  ،خم و خغٍت الخىلل اللابم غلى الازخُاع
الخغ ملخل ؤلاكامت وهظا الخىلل الخغ غمً أعاض ي الضولت اإلاػُفت مؼ الخلُض بؤًت جىؿبم غلى ألاحاهب غامت في هفـ
الظغوف.4
عؾم مسخلف َظٍ اإلاؿخىٍاث مً الخلىق اإلامىىخت لالحئحن  ،إال أن فئاث منهم جخػغع في الػضًض مً الضوٌ إلى
الخغمان مً ابؿؿها  ،فمشال ًمشل مسح لللىاهحن اللبىاهُت اإلاخػللت بالالحئحن الفلؿؿُيُحن مدىت َؤال  ،فهي ال حػؿي
أي وغؼ زاص لهم هالحئحن عؾم إكامتهم بلبىان مىظ  50غاما  ،و خلُلت بلائهم فُه ختى اإلاؿخلبل اإلاىظىع  ،فلض كاؾىا
في َظ ا البلض زالٌ فتراث ؾىٍلت  ،خُث غغكل خلهم في الاهخلاٌ مً و إلى لبىان ،الغغاًت الضخُت و الػمان الاحخماعي
ممىىغان غليهم  ،و ًىاضل َظا الخػُِم غليهم اغخلاصا مً ؾلؿاث جلً الضولت بان مىدهم جلً الخلىق ؾُيىن مؤشغا
اؾخػضاصَا لخجىِؿهم و اؾدُػابهم و بالخالي زلخلت الخىاػن الؿابفي الضكُم ببلضَم .5
وكض وضف الىغؼ َىان بالػباعاث اللابلت أن  ":التهمِش في لبىان ًخسظ أشياال غضة  ،إهه ميان اكغب إلى الػؼٌ
بؿبب زؿغ الػىف اإلاؿخمغ باججاٍ مسُماث مغاكبت و مغؾىمت الخضوص ،إهه مؤؾس ي و اكخطاصي  ،و الالجئ الفلؿؿُني
ملىلب همشحر للمخاغب و هؿبب إلاطابب لبىان  ،شخظ مسُف  ،ؾغٍب ألاؾىاع البض مً إصاعجه و الدجغ غلُه و هلله في
وكذ.

6

 3. 2. 2حلىق الالجئ الزي لم ًحصل على هزه الصفت
ؾاَم الجزاع اإلاؿلح في ًىؾىؾالفُا زالٌ الدؿػُىاث و ما زلفه مً جضفم واؾؼ للؿيان اإلاخػغعًٍ مىه باججاٍ صوٌ
ؾحر صولتهم ألاضلُت في ظهىع مطؿلح الخماًت اإلاؤكخت مً زالٌ ؾلب اإلافىع الؿامي بخاعٍش  29حىٍلُت  1992مً
 1أهظغ :اإلااصة  15مً الاجفاكُت.
 2أهظغ :اإلااصة  17مً الاجفاكُت.
 3أهظغ :اإلااصة  19مً الاجفاكُت.
 4أهظغ اإلاىاص 26/22/21مً الاجفاكُت.
 5وصٌؼ ؾػُض  ،التزاماث الضوٌ اإلاػُفت هدى الالحئحن بمىحب اللاهىن الضولي :خالت لبىان ،في الالحئىن الفلؿؿُيُحن  :خم الػىصة (مؤلف حماعي )،
جغحمت خؿً خؿً  ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت ،لبىان ،صٌؿمبر ، 2003ص.201،202
 6نهال ؾىضوع  ،ؾض خاحاث الالحئحن الفلؿؿُيُحن في لبىان  ،في الالحئىن الفلؿؿُيُحن  :خم الػىصة (مؤلف حماعي) ،جغحمت :خؿً خؿً  ،مغهؼ صعاؾاث
صعاؾاث الىخضة الػغبُت  ،لبىان  ،صٌؿمبر  ، 2003ص.238
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
الخيىماث جمىحن أولئً ألاشخاص املخخاححن إلى خماًت صولُت مً الخطىٌ غليها غلى أؾاؽ مؤكذ  ،وطلً مً زالٌ
كبىلهم مً ؾغف بلضان اإلالجؤ وخماًتهم مً أي إغاصة كطغٍه إلى مىؿلت ًتهضص خُاتهم أو خغٍتهم فيها زؿغ ما  ،و الؿماح
ببلائهم غلى إكلُم الضولت التي كبلتهم إلى خحن إمياهُت غىصتهم آلامىت إلى بلضَم ألاضلي،اؾخجابت لؿلب اإلافىع كبلذ
الػضًض مً الضوٌ ألاوعوبُت – وبيؿبت هبحرة صولت اإلااهُا – الفاعًٍ مً الؿيان الُىؾىؾالف  ،زالٌ الشالسي ألاوٌ مً ؾىت
، 1995ة خىالي  700ألف الجئ ًىؾىؾالفي مىدىا َظا الىىع مً الخماًت غلى أعاغيها مً زالٌ مىدهم حماغُا ضفت
الالجئ ،بمػنى أن ول فغص منهم الجئ مً الىظغة ألاولى ،وطلً لخمىُنهم مً الظفغ بالخماًت و اإلاؿاغضة املخخاححن إليها  ،في
اهخظاع إًجاص خل صابم لىغػهم بػض فدظ ؾلباتهم باللجى فغصا فغصا.
وعؾم أن اجفاكُت  1951ال حشحر ضغاخت إلى ألاشخاص اإلاخػغعًٍ بفػل هؼاع مؿلح صولي إلى مؿاصعة بلضَم ألاضلي أو
بلض إكامتهم اإلاػخاصة  ،إال أن إمياهُت كابلُت َؤال للظفغ بطفت الجئ جبلى كابمت في خاٌ وحىص الخىف اإلابرع مً الخػغع
لالغؿهاص إلخضي ألاؾباب الىاعصة في الاجفاكُت َ ،ظٍ ألازحرة التي هي في ألاضل هخاج الخغب الػاإلاُت الشاهُت ،ة إغافت إلى
أن اؾلب الفاعًٍ بؿبب َظا الىىع مً الجزاغاث ًىضعحىن غمً الخػغٍف الىاعص باإلااصة ألاولى منها  ،طلً أن مغحػُت ؾبب
فغاعَم في الؿالب إما الزخالفاث ؾُاؾُت  ،صًيُت أو أزيُت مما ًجػل أشخاص طوي اهخما مػحن ًظَبىن ضخُتها ،ة غلى
ؾغاع خاالث الاخخالٌ الػؿىغي اإلاؿتهضفت كخل أو ؾغص فئت مً الؿيان اإلاىاَػت لؿلؿت الاخخالٌ و ؤلابلا غلى فئاث
أزغي ال جمشل تهضًضا لىحىصٍ (ؾلؿت الاخخالٌ) ،فاألفغاص في مشل َظٍ الظغوف مهضصون خلُلت بؤغغاع هبحرة بؿبب
اهخمائهم الضًني أو الازني مشال .
إهه لِـ مً الػغوعي أن ًيىن ؾالب اللجى مؿتهضفا باالغؿهاص بطفت فغصًت أو أن ًيىن مػغغا لخؿغ أو مغ
بظغوف جسخلف غً جلً التي غاٌشها أفغاص آزغون  ،هما أن حجم ألاشخاص ال ًمىً أزظٍ بالخؿبان  ،طلً أن
مجخمػاث بؤهملها ًمىً أن ًتهضصَا أو جخػغع الغؿهاصاث إلخضي ألاؾباب التي أوعصتها اجفاكُت  ،1951و خلُلت إن ول
أفغاص املجخمؼ جػغعوا بىفـ الؿغٍلت ال ًىلظ البخت مً مشغوغُت جلضًم ؾلب فغصي زاص .
مً بحن الخاالث ألازغي اإلاغجبؿت بالجزاع اإلاؿلح الضولي اإلاشيلت إمياهُت هُل ضفت الالجئ ًمىً طهغ خالت َغب
ألاؾفاٌ املجىضًً كؿغٍا للمشاعهت في الػملُاث اللخالُت  ،ؾحر أن أزغي و عؾم اعجباؾها بالجزاع أال أنها لم جىً مخػللت
بئخضي الضواعي اإلاظوىعة في الاجفاكُت فئنها ال جضزل غمً جلً اإلامىىت مً الخطىٌ غلى ضفت الالجئ

1

فاليؿا و ألاؾفاٌ الخاعهحن لبلضَم فلـ بؿبب هؼاع مؿلح ال ًمىنهم الخطىٌ غلى جلً الطفت بمفهىم الخػغٍف
الىاعص باجفاكُت  1951لىً مؼ طلً بئميانهم الاؾدىاص غلى الخػغٍف الىاؾؼ الظي حا ث به اجفاكُت  1969و إغالن
كغؾاحىت أو الخماًت التي جىفغَا اإلافىغُت الػلُا لالحئحن أو الدشغَؼ الىؾني للضولت اإلاػُفت ،أخُاها ًػاف إلى هخابج
الخضفلاث الهابلت للؿيان إلى صوٌ الجىاع أو صوٌ أزغي بؿبب هؼاع مؿلح صولي  ،غلى ؾغاع الخجا خىالي ملُىوي غغاقي إلى
ألاعصن  ،مطغ  ،و ؾىعٍا مىظ الاخخالٌ ألامغٍيي ألعاغيهم ؾىت  2003إلى  2007بدؿب جلضًغاث اإلافىغُت الػلُا لالحئحن
،وما ًسلفه طلً مً حشبؼ في كضعاث صوٌ اإلالجؤ غلى جىفحر الخماًت و اإلاؿاغضة لخلً الفئاث اخخىا َظٍ ألازحرة غلى
1

Le Haut commissariat des nations unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères a appliquer pour
déterminer le statut de réfugiés au regard de la convention de 1951et du protocole de 1967 relatifs au statuts des
réfugiés, Genève ,H C R , janvier 1992,p43.
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
ملاجلحن ،و هما كلىا ؾابلا فان الاغتراف بطفت الالجئ في خاٌ الخضفم الهابل ًيىن كابما غلى كاغضة الىظغة ألاولى ليل
أفغاص جلً الجماغاث اؾدىاصا إلى كغٍىت اشخمالهم مبضبُا غىاضغ الخػغٍف الخاص بالالجئ إلى ؾاًت زبىث الػىـ  ،ؾحر أن
َظٍ اللغٍىت ال جؿاٌ فئت اإلالاجلحن اإلاؿخمغًٍ في اإلاشاعهت في ألاغماٌ الػضابُت  ،وىن أوشؿتهم جلً ال جخىافم مؼ ضفت
الالجئ  ،لىً اإلاىتهحن منهم خلُلت وبطفت فػلُت غً أي وشاؽ غؿىغي  ،بئميانهم جلضًم ؾلباث الخطىٌ غلى اللجى
أمام الجهاث املخخطت التي جخىفل بفدطها بطفت مػملت و الخؤهض مً زلىَا مً شغوؽ ؤلاكطا الىاعصة بالفلغة (و) مً
اإلااصة  1مً اجفاكُت ( 1951اعجياب حغٍمت غض الؿالم  ،حغٍمت خغب أو حغٍمت غض ؤلاوؿاهُت  ،حغٍمت حؿُمت ؾحر
ؾُاؾُت زاعج بلض اللجى كبل اللبىٌ في َظا البلض بطفت الجئ وهظا ألافػاٌ اإلاػاصة ألَضاف و مباصا ألامم اإلاخدضة )

1

إن وضف َظٍ الخماًت اإلامىىخت في خالت الخضفلاث الىبحرة لألشخاص حغا هؼاع مؿلح صولي بؤنها مؤكخت ً ،ضٌ غلى
إمياهُت وغؼ صولت اإلالجؤ خضا لها و طلً في خالت حؿحر حظعي في الظغوف التي واهذ الباغث لفغاع ول جلً ألاغضاص مً
بلضَم ألاضلي  ،وَى ما ٌػني إغاصتهم إلى أوؾانهم  ،مً أحل طلً ٌؿمى َظا الىىع مً الخماًت أًػا (بالخماًت اللابمت
غلى خم الػىصة ) ،لىً ومؼ غضم الخدؿً الىلي للىغؼ في البلض ألاضلي لؿالبي اللجى و مغاغاة للؿابؼ اإلاؤكذ لهظٍ
الخماًت  ،فاهه بخػُحن غضم جمضًضَا بطفت ؾحر نهابُت  ،فالىاحب غلى صوٌ اإلالجؤ جؿبُم إحغائها اإلاػخاصة بشان الخطىٌ
غلى اللجى وحؿىٍت إكامت اإلاؿخفُضًً مىه  ،مؼ مىذ ؾالبي اللجى زالٌ فترة صعاؾت ؾلباتهم .
وهظا الظًً لم ٌؿخىفىا بػض شغوؽ اهدؿاب ضفت الالجئ بالىظغ إلى اؾخدالت إغاصتهم إلى وؾنهم –وزُلت جشبذ
جمخػهم بمغهؼ كاهىوي عؾمي مىمال بدض أصوى مً الخلىق ألاؾاؾُت
التي جػمىتها اإلاػاَضاث الغبِؿُت الضولُت و ؤلاكلُمُت اإلاخػللت بدلىق ؤلاوؿان  ،مً بُنها ما اخخىاٍ اللغاع  22الظي
اغخمضجه اللجىت الخىفُظًت إلافىغُت ألامم اإلاخدضة لشؤون الالحئحن بشان الخماًت الضولُت لالحئحن بخاعٍش  24أفغٍل 1981
هسؿغ اإلاػاملت اللاؾُت و الالإوؿاهُت أو اإلاهُىت  ،مىؼ الؿغص ؤلاغاصة اللؿغٍت  ،غضم الخمُحز  ،خم الالخجا إلى املخاهم و
الخلىق ؤلاحغابُت ألازغي و اخترام وخضة الػابلت و الؿماح بىلل ألاضىٌ و ؾحرَا. 2

1

Haut Commissariat des nations unies pour les réfugiés, Détermination du statut de réfugiés : Déterminer qui est
un réfugié, Genève, H C R, septembre 2005,pp,86-103

 2صاماحؿىفدش ي ،الالحئىن في ًىؾىؾالفُا الؿابلت ،في الخماًت الضولُت لالحئحن  ،الؿبػت ألاولى  ،مغهؼ البدىر الضعاؾاث الؿُاؾُت  ،مطغ، 1997،ص
211
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
خاجمت:
واهذ الخماًت الضولُت إلاشاول اللجى جخم في اإلااض ي بؿغٍلت عص الفػل ،ولىً خالُا جم ألازظ بالىهج الشامل إلاىاحهت
مشيلت اللجى والجزوح اللؿغي ال ؾُما مؼ بغوػ جدضًاث هبحرة جىاحه مشيلت الالحئحن ،لػل أَمها ،الخدضًاث التي
ًفغغها جؼاًض الجزاغاث اإلاؿلخت ،والؿبُػت اإلاخؿحرة للجزاغاث الضولُت واملخلُت (الضازلُت) ،والخدغواث اإلاتزاًضة للؿيان،
والخدضًاث التي جىاحه الػمل ؤلاوؿاوي بشيل غام ،باإلغافت إلى جلاغـ املجخمؼ الضولي غً صغم اإلافىغُت والبلضان
اإلاؿخػُفت لالحئحن ً
ماصًا.
ومً زالٌ ما جم جلضًمه وؿخيخج أن:
 مفهىم اللجى ال ًؼاٌ مىدطغا في وىهه خماًت كاهىهُت جمىدها صولت في مىاحهت أزغي صون ؾحرَا مً الىُاهاث غلى
اإلاؿخىي الضولي
ً جض اللجى أؾاؾه اللاهىوي في ول مً اللاهىهحن الىؾني و الضولي وؤلاكلُمي غلى خض ؾىا .
 عؾم وىن اللجى خلا مً خلىق ؤلاوؿان ال ػالذ الضوٌ جملً الؿلؿت الخلضًغٍت الياملت في جىُُفه.
 حػخبر اجفاكُت ألامم اإلاخدضة لػام  1951أَم وزُلت صولُت أبغمذ لطالح الالحئحن فهي حػخبر الىزُلت الضولُت ألام فُما
ًخػلم باإلاغهؼ اللاهىوي لالحئحن  ،لىنها وغػذ حػغٍفا لالجئ أشابه بػؼ اللطىع خُث أنها كُضث مً ًؿلم غلُه حػغٍف
الالجئ بلُضًً أخضَما ػمني وآلازغ مياوي.
ٌ ػخبر جدضًض اإلاغهؼ اللاهىوي لالجئ زالٌ مغخلت جلضمه بؿلب اللجى وكبل البذ فُه مً أَم اإلاشاول التي جىاحهه.

كائمت املشاحع:
 1الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًملغاؾُت الشػبُت  ،الجغٍضة الغؾمُت  ،الؿىت الشاهُت ،الػضص ، 52الشالزا  20حىٍلُت.1963
 2اجفاكُت حىُف الغابػت بشؤن خماًت ألاشخاص اإلاضهُحن في وكذ الخغب اإلاؤعزت في 12آب/أؾؿؿـ .1949
 3ا البروجىوىٌ ألاوٌ ؤلاغافي إلى اجفاكُاث حىُف ،اإلاخػلم بدماًت ضخاًا اإلاىاػغاث الضولُت اإلاؿلخت.
 4اجفاكُت بشؤن وغؼ ألاشخاص غضًمي الجيؿُت  1954اغخمضَا في  28أًلىٌ/ؾبخمبر  1954مؤجمغ مفىغحن صغا إلى
غلضٍ املجلـ الاكخطاصي والاحخماعي بلغاعٍ  526ألف (ص ـ  )27اإلاؤعر في  26هِؿان/أبغٍل 1954؛ جاعٍش بض الىفاط6 :
ً
خؼٍغانً/ىهُه  1960ؾبلا للماصة39.
 5اجفاكُت بشؤن زفؼ خاالث اوػضام الجيؿُت ،اغخمضَا في  30آب/أؾؿؿـ  1961مؤجمغ مفىغحن اوػلض غام 1959
زم غام  1961جؿبُلا للغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة ( 896ص )9-اإلاؤعر في  4واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر  ،1954جاعٍش بض
الىفاط 13 :واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر 1975
 6اجفاكُت غام  1951الخاضت بىغؼ الالجئ وبغوجىوىلها لػام َ 1967ما الىزُلخان اللاهىهِخان ألاؾاؾِخان اللخان غغفخا
ً
ؾغفا في أي مً الاجفاكُت والبروجىوىٌ أو في وليهما ،فئنهم ّ
ٌػغفىن مطؿلح ”الالجئ“ وٍدضصون
الالجئ .مؼ وحىص  149صولت
ً
خلىق الالحئحن ،فػال غً الالتزاماث اللاهىهُت للضوٌ بخىفحر الخماًت لهم.
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هباز سناء /ـــــــــــــــــــــ
 7البروجىوىٌ الخاص بىغؼ الالحئحن ،أخاؽ املجلـ الاكخطاصي والاحخماعي غلما به مؼ ؤلاكغاع في اللغاع ( 1186ص)41-
اإلاؤعر في  18حشغًٍ الشاوي/هىفمبر  ،1966هما أخاؾذ الجمػُت الػامت غلما به في كغاعَا ( 2198ص )21-اإلاؤعر في 16
واهىن ألاوٌ/صٌؿمبر  1966والظي عحذ فُه ألامحن الػام أن ًدُل هظ البروجىوىٌ إلي الضوٌ اإلاظوىعة في ماصجه الخامؿت
لخمىُنها مً الاهػمام إلي َظا البروجىوىٌ جاعٍش بض الىفاط 4 :حشغًٍ ألاوٌ/أهخىبغ 1971
 8الاجفاكُت التي جدىم الجىاهب املخخلفت إلاشاول الالحئحن في أفغٍلُا صزلذ خحز الخىفُظ في ً 20ىهُى 1974
خاػم خؿً حمػت ،مفهىم الالحئحن في اإلاػاَضاث الضولُت و ؤلاكلُمُت ،هضوة خىٌ الخماًت الضولُت لالحئحن،
مطغ 17،18،هىفمبر1996
 9غبض الػظُم وػٍغ ،دمحم الؿػُض الضكاق و دمحم شغٍف بؿُىوي  ،خلىق ؤلاوؿان  ،صعاؾاث خىٌ الىزابم الػاإلاُت و
ؤلاكلُمُت ،صاع الػلم للمالًحن ،الؿبػت ألاولى ،املجلض الشاوي ،لبىان 1989 ،
10غبض الىغٍم غلىان  ،الىؾُـ في اللاهىن الضولي الػام  ،الىخاب الشالث  :خلىق ؤلاوؿان ،مىخبت صاع الشلافت لليشغ و
الخىػَؼ  ،الؿبػت ألاولى  ،ألاعصن1997 ،
11غبض الىَاب الىُالي ،مىؾىغت الؿُاؾت ،اإلاؤؾؿت الػغبُت للضعاؾاث و اليشغ ،الؿبػت الغابػت ،الجؼا الخامـ،
1999
12وصٌؼ ؾػُض  ،التزاماث الضوٌ اإلاػُفت هدى الالحئحن بمىحب اللاهىن الضولي :خالت لبىان ،في الالحئىن الفلؿؿُيُحن :
خم الػىصة (مؤلف حماعي ) ،جغحمت خؿً خؿً  ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت ،لبىان ،صٌؿمبر ، 2003ص.201،202
13نهال ؾىضوع  ،ؾض خاحاث الالحئحن الفلؿؿُيُحن في لبىان  ،في الالحئىن الفلؿؿُيُحن  :خم الػىصة (مؤلف حماعي)،
جغحمت :خؿً خؿً  ،مغهؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت  ،لبىان  ،صٌؿمبر  ، 2003ص.238
14صاماحؿىفدش ي ،الالحئىن في ًىؾىؾالفُا الؿابلت ،في الخماًت الضولُت لالحئحن  ،الؿبػت ألاولى  ،مغهؼ البدىر
الضعاؾاث الؿُاؾُت  ،مطغ، 1997،ص 211
 15أمىُت مغاص،الخماًت اللاهىهُت لالحئحن في ظل اللاهىن الضولي(صعاؾت جدلُلُت)،اإلاغهؼ الضًملغاؾي الػغبي ،أفغٍل،2017
HTTPS://WWW.DEMOCRATICAC.DE/?P=45114
16اؾخػغاع اخضار ،2004الالحئىن ،مجلت الالحئحن،املجلض،04الػضص،137اإلافىغُتالؿامُت لألمم اإلاخدضة لشؤون
الالحئحن كؿم الاغالم2004،
17

زىالضًت فؤاص ،خماًت الالحئحن في اإلاىازُم الضولُت وؤلاكلُمُت غلى غى اخضر الىطىص طاث الطلت ،مجلت
1

الضعاؾاث خىٌ فلُت اللاغضة اللاهىهُت ،املجلض  ،04الػضص2020 ،02

 18ؾلُم مػغوق ،خماًت الالحئحن ػمً الجزاغاث اإلاؿلخت الضولُت  ،مظهغة ملضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الػلىم
اللاهىهُت  :جسطظ اللاهىن الضولي ؤلاوؿاوي  ،حامػت الخاج لخػغ باجىت  ،ولُت الخلىق  ،كؿم الػلىم اللاهىهُت
2009/2008،
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مآٌ الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الجؼاتغ
The fate of the independent administrative authorities in Algeria
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:ملخص
 بالىظغ لظػف طماهات،تهضف هظه الضعاؾة لحلُُم ثجغبة الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الجؼاتغ
 باإلطافة الى الحدوٌ مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى الظبؽ،الاؾحلاللُة وغموض الحىُُف اللاهووي لها
 هل ٌػحبة هظا الحدوٌ مئكغا:بواؾؼة الضولة في الػضًض مً اللؼاغات في آلاوهة لازرة ومى ػغخد إلاكيالُة آلاثُة
غلى ثسلي الجؼاتغ غلى مفهوم الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة؟
 بالىظغ لالؾحمغاع في اوشاء،فياهد الىخُجة أه ال ًمىً الجؼم بحسلي الجؼاتغ غً فىغ الظبؽ املؿحلل بشيل مؼلم
 اليشاغ املحػلم بمػالجة املػؼُات الصخصُة واليشاغ،هظه الؿلؼات في كؼاغات أزغى غلى غغاع كؼاع املحغوكات
ٌ لىً ثبلى مصضاكُة هظه الؿلؼات في الجؼاتغ مدل جؿاإ،الىووي
 ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة؛ طبؽ؛ اؾحلاللُة؛ مئؾؿة غمومُة؛ وصاًة:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
This study aims to evaluate the experience of independent administrative authorities in
Algeria, in view of the weak guarantees of independence and the ambiguity of their legal
nature, especially after the transition from regulation by an independent administrative
authority to the traditional state regulating in many sectors in recent times. From it, the
following problem was raised: Is this transformation considered an indication that Algeria has
abandoned the concept of independent administrative authority?
The result was that it could not be certain that Algeria abandoned the idea of
independent control absolutely, given the continuation of establishing these authorities in
other sectors such as the hydrocarbon sector, the activity related to the processing of personal
data and nuclear activity, but the credibility of these authorities in Algeria remains
questionable.
Keywords : independent administrative authority; regulation ; independence; public
institution; tutelage.
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
مقذمت:
أصى اوسحاب الضولة مً الحلل الاكحصاصي الى ثدوٌ صوعها مً الضولة املحضزلة الى الضولة الظابؼة ،صاخ هظا
الحدوٌ ظهوع هموطج الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة وواهد بضاًات ظهوع هظه الؿلؼات في صوٌ الغغب وثبػد ههجها
الجؼاتغ غلى غغاع باقي الضوٌ الىامُة ،بالىظغ للظغوف التي مغت بها في أوازغ ؾىوات الثماهُيُات ،والتي مؿد املجاالت
الاكحصاصًة والاححماغُة
وكض كمل هموطج الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة كؼاغات وشاغ واؾػة واهد بضاًتها في ؾىوات الخؿػُيُات جػللد
بمجاٌ الاغالم واللؼاع الاكحصاصي واملالي وإلاصاعي واؾحمغت الى غاًة ؾىة  ،2909خُث كهضت خغهة اوشاء هظه
الهُئات وثرة مخؿاعغة ومحىوغة فمؿد مجاٌ الاغالم مغ أزغى االؿميي البصغي والححافة املىحوبة ،،اليشاغ املحػلم
بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةوهُرن ،كؼاع البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة ومػالجة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي بػض
صزوٌ الجؼاتغ مػتةن الغكمىة وأزرةا مجاٌ اليشاغ الىووي
وكض ثدلى هظا الىوع مً الهُئات في الجؼاتغ بسصوصُات مرزث غً الىموطج الغغبي االفغوس ي بالخصوص ،،ثيبؼ
هظه لازرة مً الثلافة الؿُاؾُة ،اللاهوهُة وإلاصاعٍة فيها ،بالغغم مً اكحباؽ املشغع الجؼاتغي ملػظم لاخيام املحػللة
بخىظُم هظه الؿلؼات مً الىصوص الفغوؿُة مما ًضغو الى الخؿاإٌ غً صضق اعاص املشغع في اوشاء ؾلؼة اصاعٍة
مؿحللة باملػنى الحلُلي للػباع واملئكغ غلى طلً ثدوٌ هظا لازرة في آلاوهة لازرة مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة
مؿحللة الى الظبؽ بواؾؼة الضولة في الػضًض مً مجاالت اليشاغ
ثحػلم أهمُة الضعاؾة بحوطُذ مضى أهمُة وحضًة وحوص الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الىظام املئؾؿاجي في
الجؼاتغ ،بالىظغ لؼبُػتها اللاهوهُة وػغٍلة ثىظُمها ،زصوصا في ظل الحدوٌ في الػضًض مً اللؼاغات الى الظبؽ
بواؾؼة الضولة
ومى ثؼغح إلاكيالُة آلاثُة :هل ٌػحبة الحدوٌ مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى الظبؽ بواؾؼة
الضولة  ،مئكغا غلى ثسلي الجؼاتغ غً مفهوم الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة ،في ظل طػف طماهات الاؾحلاللُة التي ثمرز
هظه الهُئات ؟
لإلحابة غلى هظه إلاكيالُة ثم ثلؿُم الضعاؾة الى غىصغًٍ أؾاؾُرن:
أوال :الخصوصُات التي ثمرز الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة اما برن الحللُض الفغوس ي وزصوصُة الثلافة الؿُاؾُة،
اللاهوهُة وإلاصاعٍة الجؼاتغٍة
راهُا :الحدوٌ مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى الظبؽ بواؾؼة الضولة
الهجاػ هظه الضعاؾة ثم الاغحماص غلى املىهج الوصفي والحدلُلي ،باغحباع الضعاؾة ثدحاج الى ثوطُذ ػبُػة وثىظُم
هظه الهُئات بىاءا غلى لاخيام الواعص في هصوص اوشائها ،وثدلُل هظه لازرة للوصوٌ الى الىحاتج فُما ًحػلم بمآٌ
مفهوم الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة في الجؼاتغ
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 -0الخصىصياث التي جميز السلطاث إلاداسيت املسخقلت في الجضائش :ما بين الخقليذ الفشوس ي
وخصىصيت الثقافت السياسيت ،القاهىهيت وإلاداسيت الجضائشيت
ظهغت فىغ الظبؽ املؿحلل في الجؼاتغ مؼ بضاًة ؾىوات الخؿػُيُات بالىظغ للظغوف التي مغت بها مؼ أوازغ
ؾىوات الثماهُيُات ،والتي أصت الى اصعاج الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الىظام املئؾؿاجي فيها ،وكض ثم اغحماص املشغع
الجؼاتغي في طلً غلى الىموطج الفغوس ي بشيل هبرة ،هما وصف لاؾحاط ػواًمُة ب ""macro mimétismeا ،1ومً صون
كً واهد اللؼاغات املػىُة ثلً التي مؿتها الحدوالت املػحمض في الىظام الاكحصاصي ،واملحػللة بضزولها غالم
الاؾخثماع والخوصصةا ،2واملىافؿةا ،،3ملا ثوفغه مً خُاص ومغوهة وفػالُة عجؼت أحهؼ إلاصاع الىالؾُىُة الغاعكة في
الفؿاص والبرةوكغاػُة غً ثلضًمهاا،4
لىً هصوص اوشاء هظه الؿلؼات بُيد ان املشغع الجؼاتغي بلي محمؿيا ببػع املباصة التي لها غالكة مباكغ مؼ
الثلافة الؿُاؾُة ،اللاهوهُة وإلاصاعٍة في الجؼاتغ ،أو بمػنى ازغ بالىظام الؿُاس ي املحجظع فيها مىظ الاؾحلالٌ الى غاًة
ًومىا هظا واملحمرز بشض ثغهرز الؿلؼة لضى عتِـ الجمهوعٍة ،وطلً غلى مؿحوى الؼبُػة اللاهوهُة وثىظُم هظه
الهُئاتا، 5
فما هي ابغػ الخصوصُات التي ثمرز هظه الؿلؼات ،غل مؿحوى ػبُػتها اللاهوهُة وثىظُمها
 -1.1الخصوصُات املحػللة بالؼبُػة اللاهوهُة للؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة.
مً برن الخصوصُات التي ثحػلم بالؼبُػة اللاهوهُة للؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة التةصص الواضح للمشغع خوٌ
اؾلاغ ثىُُف صكُم وموخض غلى حمُؼ الهُئات امليشؤ طمً هظه الفئة ،مما أصى الى الخشىًُ في صحة هظا الحىُُف.
وبالغغم مً اصعاج املشغع الجؼاتغي في الػضًض مً هصوص اوشاء الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ثىُُف صغٍذ بظلً ،لىى
ًثرة بػباعات أزغى ما ٌشىً في هظا الحىُُف وثحمثل فُما ًلي:

1

) (R. Zouaimia, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, éd.
Houma, Alger, 2005, p.17.
)2(B.Filali et F.Fettat et A.Boucenda, « les perspectives économiques de la loi de privatisation en
Algérie », Idara, v.8, n°1-1998, pp.121-130.
)3(Ch. Bennadji, « le droit de la concurrence en Algérie », RASJEP, n°44, 3-2000, pp. 143-159.
)4(R. Zouaimia, « de l’Etat intérventionniste a l’Etat régulateur: l’exemple Algerien», revue critique
des sciences juridiques et politiques, n°1, 2008, pp. 8-12; M.Ch.Belmihoub, « la problématique
générale de la gestion des services publics de réseaux a la lumière de la déréglementation », les cahiers
de CREAD, n°46/2003, pp.40-44.
( )5عاحؼ بحفصُل أهثة الهام زغش ي ،الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة في ظل الضولة الظابؼة ،أػغوخة ملضمة لىُل كهاص صهحوعاه غلوم في اللاهون الػام،
ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة ؾؼُف ،2905-2902 ،2ص ص 099-88
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
اؾحػمال للػضًض مً الػباعات لحىُُف الهُئة مثل،هُئة مؿحللة ،ؾلؼة مؿحللة ،حهاػ مؿحلل ،ؾلؼة طبؽمؿحللة و ؾلؼة اصاعٍة ثحمحؼ باالؾحلالٌ املالي وإلاصاعيا،1؛غلى زالف املشغع الفغوس ي الظي وخض مئزغا ثىُُف "ؾلؼة
اصاعٍة مؿحللة" و"ؾلؼة غمومُة مؿحللة" طمً اللاهون الػظوي عكم  52-2907املحػلم بالؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة
والؿلؼات الػمومُة املؿحللة واللاهون عكم  55-2907املئعر في  2907/90/29املحظمً الىظام الاؾاس ي الػام للؿلؼات
إلاصاعٍة املؿحللة والؿلؼات الػمومُة املؿحللةا ،،2وأعفم اللاهون بملحم ثظمً كاتمة بالؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة
والؿلؼات الػمومُة املؿحللة وثغث غلى صضوع هظا اللاهون الجضًض احغاء جػضًالت غلى اللواهرن امليشئة للػضًض مً
الؿلؼات لححوافم مؼ أخيام ا.،3
 وحوص غباع "ثوطؼ لضى عتِـ الجمهوعٍة"" ،ثوطؼ لضى الوػٍغ لاوٌ" أو "ثوطؼ لضى الوػٍغ امليلف باللؼاع فيالىص الظي ًىُف فُ الهُئة بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة؛

()1فالبػع مً الهُئات فلؽ هي التي خظُد بحىُُف صغٍذ مً املشغع هؿلؼة اصاعٍة مؿحللة عاحؼ املواص آلاثُة :ملاص  65مً كاهون املُاه عكم 02-95
املئعر في  2995/98/92املحظمً كاهون املُاه،اج ع عكم  69بحاعٍش ،2995/99/92؛ املاص  9مً اللاهون عكم 02/98املئعر في  2998/96/25املحػلم
باملىافؿة املػضٌ لألمغ عكم  90-90املئعر في  ،2990/97/09اج ع عكم  06بحاعٍش ،2998/97/92؛ املاص  0-070مً اللاهون عكم  00-98املئعر في
 2998/97/29املػضٌ واملحمم لألمغ عكم  95-85املئعر في  0985/92/06املحػلم بدماًة الححة وثغكُتها ،اج ع غضص  22مئعزة في ،2998/98/90؛ املاص 2
مىغع مً اللاهون عكم  90-95املئعر في  2995/92/96املحػلم بالوكاًة مً ثبُِع لامواٌ وثموٍل إلاعهاب وميافدتهما املػضٌ واملحمم باألمغ عكم 92-02
املئعر في  ،2902/92/00اج ع غضص  8مئعزة في ،2902/92/05؛ املاص  07مً اللاهون عكم  90-96املحػلم بالوكاًة مً الفؿاص وميافدح  ،اج ع غضص 02
مئعزة في ،2996/90/98؛املاص  22مً اللاهون عكم  97-08مئعر في ً 2908/96/09حػلم بدماًة لاشخاص الؼبُػُرن في مجاٌ مػالجة املػؼُات طات
الؼابؼ الصخص ي ،اج ع غضص  02مئعزة في ،2908/96/09؛ املاص  5مً اللاهون عكم  95-09املحػلم باالوشؼة الىووٍة ،اج ع غضص  27مئعزة في
،2909/97/25
( )2راجع الموقعين االلكترونيين:
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033897475/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033897475/
)3( F.Chaltiel, la loi relative aux autorités administratives indépendantes : apport et limittes, https://www.actujuridique.fr/administratif/la-loi-relative-aux-autorites-administratives-independantes-apports-et-limites/ ,publier
le 30/04/2018, ( 20/05/2020).
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 اخالح للحىظُم بسصوص ثىظُم وؾرة الػمل صازل الؿلؼةا ،1غلى زالف املشغع الفغوس ي الظي مىذالازحصاص الحصغي لللاهون لحدضًض الخشىُلة والصالخُات واملباصة لاؾاؾُة املحػللة بؿرة هظه الؿلؼاتا،2
 مىد الصخصُة املػىوٍة لجمُؼ الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ،التي جػض في لاصل مؿحللة مً صونها ،مما أصىبالىثرةا ،3الى الخشىًُ في الؼبُػة اللاهوهُة الحلُلُة التي أعاصها املشغع لهظه الهُئات وثغصصه ما برن اوشاء ؾلؼات
اصاعٍة مؿحللة باملػنى لاصلي والحلُلي لليلمة أم ثمؿى باملفهوم الحللُضي للمئؾؿة الػمومُة
 -2.1ثىظُم ًحمرز بحظبظب و طػف طماهات الاؾحلاللُة
ارغ ثغصص املشغع الجؼاتغي خوٌ ثدضًض الؼبُػة اللاهوهُة للؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ثدضًضا وافُا ووافُا بشيل
مباكغ غلى ثىظُم هظه الؿلؼات ،املحمرز بحظبظب طماهات الاؾحلاللُة غلى مؿحواه
لحجؿُض الاؾحلاللُة التي ثحمحؼ بها الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ًج ان ثىغؽ مجموغة مً الظماهات في الىظام
لاؾاس ي املظمً في هص اوشاء هظه لازرة ثحػلم بخشىُلة هظه الؿلؼات ،كغغ الحسصص ،هظام الػهض  ،خاالت
الحىافي لىً هصوص اوشاء الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في الجؼاتغ ثباًيد فُما بُنها خوٌ ثىغَـ هظه الظماهات
-الخشىُلة الجماغُة :هغؽ املشغع الجؼاتغي الخشىُلة الجماغُة باليؿبة لجمُؼ الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة

ا ،1إلاخالة بسصوص جشىُلة وثىظُم الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الفؿاص وميافدح للحىظُم ،وصضع بظلً املغؾوم الغتاس ي عكم  200-96املئعر في
 ،2996/00/22اج ع غضص  72مئعزة في ،،2996/00/22ورلك ما اعخبر ججاهال لىص املادة  125من الذسخىس والتي جمىح اخخصاص جطبيق القاهىن
للىصيشألاول وجذخال في اخخصاص مىكىل لهزا ألاخيرمن طشف سئيس الجمهىسيت أهظغ:
R.Zouaimia, les autorités de regulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance, éd.Belkeise, Alger,
2013, pp.235-238.
……/

 /إلاخالة بسصوص ؾلؼة طبؽ املُاه ااملاص  65مً اللاهون عكم  ،،02-95فُما ًسص ؾلؼة الىلل ػبلا لىص املاص  092مً كاهون املالُة لؿىة
 ،2990فُما ًحػلم بؿلؼة طبؽ ؾوق الحبغ ااملاص  298مً اللاهون عكم ، ،96-2999التي لم ثدضص جشىُلتها وال ثىظُمها ال في اللاهون وال في الحىظُم،
ولم ثغ هظه الؿلؼة الىوع مىظ ؾىة  2990الى غاًة صضوع كاهون املالُة الحىمُلي لؿىة  2999والظي حغصها مً صالخُاتها لصالح وػٍغ املالُة وهفـ لامغ
باليؿبة لخلُة مػالجة الاؾحػالم املالي و الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة طات الاؾحػماٌ الؼبي البشغي ،خُث أخاٌ اللاهون امليص ئ لهما للحىظُم
بشؤن ثىظُمهما ،وطلً ػبلا لىص املاص  09مىغع مً لامغ عكم  ، 92-02خُث صضع املغؾوم الحىفُظي عكم  027-92املئعر في  2992/92/97املػضٌ
واملحمم باملغؾوم الحىفُظي عكم  057-00املئعر في  ،2900/92/05اج ع غضص  6مئعزة في  ،،2900/92/26وػبلا لىص املاص 0-070مً اللاهون عكم 00-98
املئعر في  2998/97/29املحػلم بدماًة الححة وثغكُتها املػضٌ واملحمم لللاهون عكم  95-85املئعر في  ،0985/92/06لىً لم ًصضع الحىظُم املحػلم
بالووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة الى غاًة ؾىة  2905بموح املغؾوم الحىفُظي عكم  ،098 -05وهظلً الؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي ،خُث
أخاٌ اللاهون عكم  92-05بشؤن ثىظُمها وؾرةها للحىظُم ،وبالفػل صضع املغؾوم الحىفُظي عكم  002-06املئعر في ً ،2906/92/25دضص ثىظُم املصالح
الحلىُة وإلاصاعٍة للؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي وؾرةها ومهامها ،ج ع غضص  26مئعزة في 2906/92/28
( )2بموح املاص لاولى مً اللاهون الػظوي عكم 52-2907

)3( R.Khelloufi, « les institutions de regulations», RASJP, v.41, n°1, 2003, pp 89-136; R.Zouaimia, les autorités
administratives indépendantes et la regulation--, Op.Cit., p.27
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
وٍتةاوح غضص أغظاء مسحلف الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ثلغٍبا ما برن 92و 02صون أن ًسظؼ ملػُاع موخضا ،1مؼ
اخحياع عتِـ الجمهوعٍة جػُرن أغظاء هظه الهُئات ،مما ًضٌ غلى الحبػُة املؼللة للؿلؼة لهظا لازرة بِىما هجض املشغع
الفغوس ي كض هغؽ مبضأ الحواػن برن الؿلؼات الثالذ في غظوٍة الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة أو الؿلؼات الػمومُة
املؿحللة
 كغغ الحسصص :ثمرز املشغع الجؼاتغي باغفال لشغغ الحسصص الػلمي للػظوٍة في بػع الؿلؼاتا،،2ثىغَؿ لهظا الشغغ باليؿبة لبػع لاغظاء مً صون الباكرنا ،3وهُمىة ثمثُل اللؼاغات الوػاعٍة املخحلفة صازل
جشىُلة الؿلؼةا،4
 هظام الػهض  :اغحبة الفل امللاعن أن مض ؾدا ،6ؾىوات هي لاهثة اهخشاعا برن مسحلف الؿلؼات املؿحللة ،وهيالتي ػبلها املشغع الجؼاتغي غىض اوشات ألوٌ ؾلؼة مؿحللة وهي املجلـ لاغلى لإلغالما ،،5ولىى مرز بػض طلً برن
الؿلؼات ،خُث هغؽ هظام الػهض باليؿبة لجمُؼ لاغظاءا ،،6و مرز برن لاغظاء في اػاع بػع الؿلؼات ،خُث فغض
باليؿبة لبػظهم هظام الػهض وؾىد بسصوص الباقيا ،7مً صون امياهُة ثلضًم مبةعا لظلً ،هما اهمل هظام الػهض
ثماما باليؿبة لبػع الؿلؼات لازغىا،8
اً ،1حيون مجلـ ؾلؼة طبؽ البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة مً رماهُةا ، 8أغظاء بما فيهم املضًغ الػام؛ زلُة مػالجة الاؾحػالم املالي ؾبػة ا،7
أغظاء؛ الؿلؼة الوػىُة لألمً ولامان الىووٍرن زمؿة ا ،5أغظاء؛ لجىة ثىظُم ومغاكبة غملُات البوعصة ؾبػة ا ،7أغظاء ،ؾلؼة طبؽ الؿميي
البصغي جؿػةا ،9أغظاء؛ الؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي زمؿة ا ،5أغظاء؛ لجىة طبؽ الىهغباء والغاػا ،2أعبػة أغظاء؛ الؿلؼة الوػىُة
لحماًة املػؼُات الصخصُة ا ،06ؾحة غشغ غظوا؛ ؾلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه ا ،2أعبػةأغظاء؛ لجىة الاكغاف غلى الحؤمُىات ا ،5زمؿة
أغظاء؛ اللجىة املصغفُة رماهُةا ،8أغظاء؛ مجلـ الىلض واللغض جؿػةا ،9أغظاء؛ مجلـ املىافؿة ارىا غشغا ،02غظوا
ا ،2لؿلؼتي طبؽ املُاه كبل الغائها ااملاص  7مً املغؾوم الحىفُظي عكم ،090-98؛ لجىة طبؽ الىهغباء والغاػ ااملاص 007مً اللاهون عكم ،90-92؛
الووالحرن املىجمُحرن ااملاص  08مً اللاهون عكم ،95-02؛ لجىة إلاكغاف غلى الحؤمُىات ااملاص  299مً اللاهون عكم  ،،92-96و لاغظاء الؿبػة طمً
جشىُلة ؾلؼة طبؽ الححافة املىحوبة و لاغظاء الخؿػة ا ،9في جشىُلة ؾلؼة طبؽ الؿميي البصغي ػبلا لىص املاص  57مً اللاهون عكم 92-02؛
أغظاء الؿلؼة الوػىُة لألمً ولامان الىووٍرن ااملاص  7مً اللاهون عكم ،95-09
ا ،3باليؿبة ملجلـ الىلض واللغض ااملاص  58مً الامغ عكم  00-90املػضٌ واملحمم،؛ اللجىة املصغفُة ااملاص  096مً الامغ عكم  00-90املػضٌ واملحمم،؛
مجلـ املىافؿة ااملاص  09مً اللاهون عكم ،02-98؛ زلُة مػالجة الاؾحػالم املالي ااملاص  09مً املغؾوم الحىفُظي عكم  027-92املػضٌ واملحمم باملغؾوم
الحىفُظي ،207-09؛ ؾلؼة طبؽ الححافة املىحوبة ااملاص  59مً اللاهون الػظوي عكم ،95-02؛ الؿلؼة الوػىُة لحماًة املػؼُات طات الؼابؼ
الصخص ي ا املاص  20مً اللاهون عكم ،97-08
( )4باليؿبة للؿلؼة الوػىُة لحماًة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي ااملاص  20مً اللاهون عكم  ،97-08وؾلؼة طبؽ الحبغ ااملاص  2مً املغؾوم
الحىفُظي عكم ،070-20
( )5بموح املاص  70مً اللاهون املحػلم باإلغالم ،غلى أن املض غرة كابلة ال للحجضًض وال للػؼٌ
ا ،6باليؿبة ألغظاء مجلـ املىافؿة ااملاص  09مً اللاهون عكم ،02-98؛ أغظاء اللجىة املصغفُة ااملاص  096مً اللاهون عكم ،00-90؛ أغظاء لجىة
ثىظُم ومغاكبة غملُات البوعصة ااملاصثرن  20و 22مً املغؾوم الخشغَيي عكم  09-90املػضٌ واملحمم،؛ أغظاء زلُة مػالجة الاؾحػالم املالي ا املاص  09مً
املغؾوم الحىفُظي عكم  027-92املػضٌ واملحمم،؛ أغظاء الهُئة للوكاًة مً الفؿاص وميافدح ااملاص  5مً املغؾوم الغتاس ي عكم 208-96؛ اغظاء
الؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي ااملاص  09مً اللاهون عكم ،92-05؛ أغظاء ؾلؼتي طبؽ الححافة املىحوبة ااملاص  50مً اللاهون الػظوي عكم
 ،05-02وطبؽ الؿميي البصغيا املاص  69مً اللاهون عكم ،92-02؛ أغظاء ؾلؼة طبؽ البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة املاص  29مً اللاهون عكم -08
،92؛ اغظاء الؿلؼة الوػىُة لحماًة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي ااملاص  20مً اللاهون عكم .،97-08
ا ،7باليؿبة ألغظاء مجلـ املغاكبة للووالحرن املىجمُحرن ااملاص  26مً اللاهون عكم  ،00-09مً صون أغظاء اللجىة املضًغ الظًً ال ًحمحػون بػهض
بموح املاص  28مً اللاهون هفؿ .،
( )8باليؿبة ألغظاء لجىة طبؽ الىهغباء ،ؾلؼة طبؽ الىلل ،لجىة الاكغاف غلى الحؤمُىات والؿلؼة الوػىُة لألمً ولامان الىووٍرن
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 خاالت الحىافي :بالغغم مً أهمُة اصعاج خاالت الحىافي مؼ الػضًض مً املىاص لظمان الحُاص واملوطوغُة فيالحضزل ،لىً املشغع الجؼاتغي اظهغ ثباًىا في ثىغَـ خاالت الحىافي ،فؤخُاها هجضه ًىغؽ الحىافي املؼلم بمػنى الوظُفي
واملالي في هصوص اوشاء بػع الؿلؼاتا ،1وأخُاها أزغى ًخىاػٌ غى ثماماا ،2او ًىغؽ الحىافي اليؿبي 3ولىً املؿلً
إلاًجابي أن املشغع الجؼاتغي كض ثضاعن لامغ ببصضاعه لامغ عكم 90-97ا ،4والظي كملد املاص لاولى مى أغظاء ؾلؼات
الظبؽ ،لىى ًحظمً الحىافي املالي مً صون الحىافي الوظُفي

 -2راهُا :الحدوٌ مً الظبؽ بواؾؼة ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى الظبؽ بواؾؼة الضولة
مما ًضغم التةصص الواضح املبرن ؾابلا للمشغع الجؼاتغي خوٌ ثجؿُض فىغ الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ،ثغاحػ في
الػضًض مً اللؼاغات غً الُة الظبؽ املؿحلل،وكض مـ هظا التةاحؼ كؼاع املحغوكات واملىاحم واليشاغ املحػلم
بالحصضًم الالىتةووي ،الصىاغة الصُضالهُة ،املُاه والىلل  ،وثدول هدو بضاتل أزغى ثىضعج في اػاع الخؿُرة املئؾس ي
الػمومي الحللُضي فهل ًمىً ان وػحبة طلً مئكغا غلى ثسلي املشغع الجؼاتغي غً مفهوم الظبؽ املؿحلل؟ زصوصا
بػض جػضًل املاص  20مً الحػضًل الضؾحوعي لؿىة  2906التي واهد ثىص في الفلغ الثالثة غلى ما ًلي ":ثىفل الضولة
طبؽ الؿوق " ،والتي ًيون امللصوص منها أن الضولة ثحىفل باوشاء ؾلؼات طابؼة للؿوق بواؾؼة اللواهرن ،خُث
الغُد بموح املاص  60مً الحػضًل الضؾحوعي لؿىة 2929ا ،،5وفي طلً اكاع الى ثسلي الضولة غً هظا املُياهرزم وهو
ؾلؼات الظبؽ والتةاحؼ غً مفهوم الظبؽ الاكحصاصي لصالح الظبؽ إلاصاعي الحللُضي
 -1.2البذائل التي كشسها املششع في القطاعاث التي مسها الخحىل
ثحمثل اللؼاغات أو اليشاػات التي مؿها الحدوٌ في كؼاع املحغوكات واملىاحم ،اليشاغ املحػلم بالحوكُؼ
والحصضًم الالىتةوهُرن ،كؼاع الصىاغة الصُضالهُة ،كؼاع املُاه ،كؼاع الحبغا ،6وكض ثم هظا الحدوٌ بؤكياٌ مسحلفة
مسحلفة ثمثلد في ثدوٍل الهُئة الظابؼة لللؼاع مً ؾلؼة اصاعٍة مؿحللة الى ووالة وػىُة،مئؾؿة غمومُة طات ػابؼ
اصاعي ،مئؾؿة غمومُة طات جؿُرة زاص ،اصماج هُئة خيومُة طمً الهُئات الظابؼة لللؼاع أو هلل ازحصاصات
الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة الى الوػاع
ا ،1باليؿبة للػظوٍة في لجىة طبؽ الىهغباء والغاػ ااملاص  020مً اللاهون عكم ،90-92؛ ؾلؼة طبؽ الححافة الىحوبة ا املاصثرن  56و 57مً اللاهون
الػظوي عكم  ،95-02وؾلؼة طبؽ الؿميي البصغي ااملاص  60مً اللاهون عكم ،92-02؛ ووالتي املحغوكات ااملاص  02مً اللاهون عكم -09 / /
،00؛ اغظاء مجلس ي اصاع الووالحرن املىجمُحرن ااملاص  08مً اللاهون عكم ،95-02؛ أغظاء ؾلؼة طبؽ البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة ااملاص  20مً
اللاهون عكم ،92-08؛ أغظاء الؿلؼة الوػىُة لألمً والامان الىووٍرن ااملاص  9مً اللاهون عكم ،95-09
( )2باليؿبة للصخصِحرن اللحرن ٌػُنهما عتِـ الجمهوعٍة في مجلـ الىلض واللغض؛ أغظاء اللجىة املصغفُة مً صن املحافظ واللاطُرن
ا ،3باليؿبة ألغظاء مجلـ املىافؿة ااملاص  29مً اللاهون عكم ،02-98؛ املحافظ وهواب الثالرة في مجلـ الىلض واللغض ا املاص  02مً الامغ عكم -90
،00؛ أغظاء الؿلؼة الوػىُة لحماًة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي ااملاص  26مً اللاهون عكم ،97-08
( )4مئعر في  2997/90/90املحظمً خاالت الحىافي والالتزامات الخاصة ببػع املىاص والوظاتف ،ج ع غضص  06بحاعٍش  ،2997/90/97خُث مىػد املاص
املاص الثالثة أن ًماعؽ كاغلي املىاص والوظاتف املظووع في املاص لاولى غىض نهاًة مهمتهم وملض ؾيحرن وشاػا اؾخشاعٍا أو مهىُا أًا واهد ػبُػح أو
ًمحليوا مصالح مباكغ أو غرة مباكغ لضى املئؾؿات أو الهُئات التي ؾبم لهم وأن عاكبوها أو اكغفوا غليها
( )5هصد املاص  60مً الحػضًل الضؾحوعي لؿىة  2929غلى ما ًلي ":خغٍة الحجاع والاؾخثماع وامللاولة مظموهة وثماعؽ في اػاع اللاهون"
( )6مغؾوم ثىفُظي عكم  070-20مئعر في ٌ 2920/92/28ػضٌ وٍحمم املغؾوم الحىفُظي عكم  92000مئعر في  2992/09/08واملحظمً ثىظُم وشاػات
صىؼ املواص الحبغُة واؾحرةاصها وثوػَػها ،ج ع غضص  00مئعزة في 2920/95/95
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 كؼاع املحغوكاتثم طبؽ اليشاغ املحػلم باملحغوكات باللاهون عكم 97-95ا ،1الظي أوشؤ ووالتي املحغوكات وهُفهما بالووالحرن
الوػىِحرن املؿحللحرن هما :الووالة الوػىُة ملغاكبة اليشاػات وطبؼها في مجاٌ املحغوكات وثضعى "ؾلؼة طبؽ
املحغوكات" وووالة وػىُة لحثمرن مواعص املحغوكات وثضعى "الىفؽ" ،بموح املاص  02مى بػض طلً صضع اللاهون عكم
90-00ا ،2الظي خوٌ الووالحرن مً ؾلؼحرن مؿحللحرن الى وكالخين وطىيخين بموح املاص  02مى لىً بػض صضوع
اللاهون الجضًض وهو اللاهون عكم 00-09ا ،،3اؾحػاصت الووالحان ػبُػتهما اللاهوهُة هؿلؼحرن مؿحللحرن بموح املاص
 22مً هظا اللاهون وهو ما ًئهض ثغصص املشغع في لازظ بىموطج الؿلؼات املؿحللةا،4
 كؼاع املىاحمثم طبؽ اليشاغ املىجمي بموح اللاهون عكم 09-90ا ،،5الظي اوول مهمة طبؽ اليشاغ املىجمي لووالحرن هما
الووالة الوػىُة للممحليات املىجمُة والووالة الوػىُة للجُولوحُا واملغاكبة املىجمُة ،في اػاع الفصل لاوٌ بػىوان:
إلاصاع ولاحهؼ امليلفة باملىاحم مً الباب الغابؼ بػىوان :أحهؼ الضولة وكض هُفهما املشغع بالسلطخين الاداسجين
املسخقلخين( )6لىً املشغع ثغاحؼ غً هظا الحىُُف في ظل اللاهون الجضًض الظي صضع ؾىة  2902وهو اللاهون عكم -02
95-02ا ،،7الظي الغى الووالحرن الؿابلحرن وغوطهما بووالة املصلحة الجُولوحُة للجؼاتغوالووالة الوػىُة لليشاػات
املىجمُة ثباغا بموح هص املاص  07مى في اػاع الفصل لاوٌ بػىوان :الووالحان املىجمُحان ،مً الباب الغابؼ بػىوان:
الاػاع املئؾؿاجي ملماعؾة اليشاػات املىجمُة ،وهُفهما بالىكالخين الىطىيخين ثحمحػان بالصخصُة اللاهوهُة
والاؾحلالٌ املالي
 اليشاغ املحػلم بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةووي:ًحم طبؽ اليشاغ املحػلم بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةوهُرن في الجؼاتغ بواؾؼة اللاهون عكم  ،892-05الظي وطؼ
اللؼاع ثدد اكغاف رالذ ؾلؼات :ؾلؼحرن اصاعٍحرن مؿحللحرن هما الؿلؼة الوػىُة للحصضًم الالىتةووي والؿلؼة
الاكحصاصًة للحصضًم الالىتةووي وؾلؼة خيومُة للحصضًم الالىتةووي بموح املاص  26مً هظا اللاهون ،خُث خضصت

ا ،1مئعر في ً ،2995/92/28حػلم باملحغوكات ،ج ع غضص  59بحاعٍش  ،2995/97/09املػضٌ واملحمم بواؾؼة لامغ عكم  09-96املئعر في  ،96/97/29ج ع
غضص  28بحاعٍش 2996/97/09
ا ،2اللاهون عكم  90-00املئعر في  2900/92/29املحػلم باملحغوكات ،ج ع غضص  00بحاعٍش 2900/92/22
ا ،3اللاهون عكم  00-09املئعر في ً 2909/02/00ىظم وشاػات املحغوكات ،ج ع غضص  79مئعزة في .2909/02/22
( )4هوع بوالخظغ  ،صوع ووالتي الىفؽ في طبؽ كؼاع املحغوكات الجؼاتغي ،أػغوخة ملضمة لىُل كهاص صهحوعاه غلوم ثسصص :اللاهون ،ولُة الحلوق
والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة مولوص مػمغي ثرزي وػو ،2929/02/20 ،ص ص 06-05
( )5اللاهون عكم  09-90مئعر في ً ،2990/97/90حظمً كاهون املىاحم ،ج ع غضص  05مئعزة في 2990/97/92
( )6بموح هص املاصثرن  22و 25غلى الحوالي
ا،7اللاهون عكم  95-02مئعر في ً 2902/92/22حظمً كاهون املىاحم ،ج ع غضص  08بحاعٍش 2902/90/09
( )8اللاهون عكم  92-05مئعر في ً 2905/92/90دضص اللواغض الػامة املحػللة بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةوهُرن ،ج عغضص  6مئعزة في 2905/92/09
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
املاص  2مً املغؾوم الحىفُظي عكم 005-06ا ،1ػبُػة هظه الهُئة ب"السلطت إلاداسيت" .مما جشجب عىه اقحام سلطت
إداسيت ضمن مهمت ضبط هزا القطاع.
 اللؼاع الصحي والصىاغة الصُضالهُةغغف كؼاع الححة والصىاغة الصُضالهُة ،وبالخصوص في اػاع وشاغ املواص الصُضالهُة اوشاء الووالة الوػىُة
للمواص الصُضالهُة املؿحػملة في الؼ البشغي ،بموح اللاهون عكم 00-98ا ،2بموح املاص  7مى  ،وهُفها بالؿلؼة
إلاصاعٍة املؿحللة والهضف مً طلً وان ثسلُص إلاصاع املغهؼٍة بوػاع الححة وإصالح املؿخشفُات مً الخؿُرة املباكغ
للمواص الصُضالهُة اكحضاء بالحجاعب امللاعهة زصوصا الامغٍىُة والفغوؿُة والاعصهُة ،زصوصا بػض فحذ اليشاغ
الصُضلي غلى الخواصا ،3لىً بلي ثدىم الضولة في اليشاغ الصُضالوي الى غاًة صضوع املغؾوم الحىفُظي عكم -05
098ا ،،4أي بػض خوالي  7ؾىوات مً اوشائها لىً بػض صضوع اللاهون عكم 00-08ا ،،5ثغاحؼ املشغع غً ثىُُف الووالة
بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة الظابؼة لللؼاع لصالح ثىُُفها باملؤسست العمىميت راث الدسيير الخاص بموح املاص
 222مً هظا اللاهون وكض صضع املغؾوم الحىفُظي عكم 099-09ا ،6الظي اهض غلى هظه الؼبُػة طمً هص املاص  2مى
مى
 كؼاع املُاهصضع كاهون املُاه عكم 02-95ا ،،7الظي اوشا ؾلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه طمً الباب الغابؼ
بػىوان :لاصوات املئؾؿاثُة للخؿُرة املضمج للمواعص املاتُة ،الفصل الثالث بػىوان :الاػاع املئؾؿاجي للخؿُرة املضمج
للمواعص املاتُة ،والظي هُفها بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة بموح املاص  65مى وصضع بظلً املغؾوم الحىفُظي عكم -98
090ا ،8لىً لؿلؼة الحىفُظًة ممثلة في الوػٍغ لاوٌ اعثؤت بػض غشغ ؾىوات ثلغٍبا الغاء هظه الؿلؼة وثدوٍل
ممحلياتها والتزاماتها ومؿحسضميها الى الوػاع امليلفة باملواعص املالُة بموح املغؾوم الحىفُظي عكم 060-08ا ،9وطلً بمبةع
بمبةع ان صوع هظه لم ٌػض طو أهمُة بالىظغ لػضم زوصصة اللؼاع ،ومى ال خاحة لىا لؿلؼة طابؼة جؿهغ غلى اختةام
( )1املغؾوم الحىفُظي عكم  005-06مئعر في ً 2906/92/25دضص ػبُػة الؿلؼة الحيومُة للحصضًم الالىتةووي وجشىُلها وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص
 26مئعزة في 2906/92/28
( )2اللاهون عكم  00-98مئعر في ٌ ،2998/97/29ػضٌ وٍحمم اللاهون عكم  95-85مئعر في ً 0985/92/06حػلم بدماًة الححة وثغكُتها ،ج ع غضص 22
مئعزة في 2998/98/90
( )3اعػٍل الياهىة ،هدو التةاحؼ غً الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة الظابؼة لليشاغ الاكحصاصي في اللاهون الجؼاتغي ،املجلة الاواصًمُة للبدث اللاهووي،
املجلض  ،00الػضص  ،2929 ،0ص 288
( )4وصضع املغؾوم الحىفُظي عكم  098-05مئعر في ً ،2905/02/96دضص مهام الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة املؿحػملة في الؼ البشغي وجشىُلها
وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  67مئعزة في 2905/02/29
( )5اللاهون عكم  00-08مئعر في ً ،2908/97/98حػلم بالححة ،ج ع غضص 26مئعزة في 2908/97/29
( )6املغؾوم الحىفُظي عكم  099-09مئعر في ً ،2909/97/90دضص مهام الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  20مئعزة في
 ،2909/97/97املػضٌ واملحمم باملغؾوم الحىفُظي عكم  090-29مئعر في  ،2929/02/09ج ع غضص  78مئعزة في 2929/02/27
( )7اللاهون عكم  02-95مئعر في ً ،2995/98/92حػلم باملُاه ،ج ع غضص  69مئعزة في  2995/99/92املػضٌ واملحمم باالمغ عكم  92-99مئعر في
 ،2999/97/22ج ع غضص  22مئعزة في 2999/97/26
( )8املغؾوم الحىفُظي عكم  090-98مئعر في ً 2998/99/27دضص صالخُات وهظا كواغض ثىظُم ؾلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه وغملها ،ج ع غضص
غضص  56مئعزة في  2998/99/28املغى،
( )9املغؾوم الحىفُظي عكم  060-08مئعر في ً ،2908/96/02حظمً الغاء املغؾوم الحىفُظي عكم  ،090-98ج ع غضص  06مئعزة في 2908/96/07
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كواغض املىافؿة ،وأن ثدوٍل  05مؿحسضم ملصالح أزغى ؾِؿاهم في اكحصاص الىفلاتا ،1مؼ أن هظه املبةعات وغرةهاا،2
وغرةهاا ،2واهد محوفغ في الوكد الظي أوشئد فُ هظه الؿلؼة ؾىة  2995بموح اللاهون عكم  02-95و املغؾوم
الحىفُظي املحػلم بخىظُمها وؾرةها عكم 090-98
 اليشاغ املحػلم بالجغاتم املحصلة بحىىولوحُا الاغالم والاثصاٌصضع اللاهون عكم 92-99ا ،،3الظي اوشؤ بموح املاص  00مى الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة
بحىىولوحُا الاغالم والاثصاٌ وميافدح  ،لم ًدضص ػبُػتها وأخاٌ بسصوص جشىُلتها ،ثىظُمها وؾرةها للحىظُم ،وصضع
بالفػل املغؾوم الغتاس ي عكم 260-05ا ،،4الظي هُفها بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة طمً هص املاص  2مى أما بػض صضوع
املغؾوم الغتاس ي عكم 072-09ا ،5فلض هُفها باملؤسست العمىميت راث الطابع إلاداسي ،بموح املاص 2
 اليشاغ املحػلم بالحبغ واملواص الحبغُةأوشئد ؾلؼة طبؽ ؾوق الحبغ واملواص الحبغُة بموح اللاهون عكم 96-2999ا ،6في ماصث  ،298ولىً لم ًدضص
اللاهون الؼبُػة اللاهوهُة لهظه الهُئة وال املغؾوم الحىفُظي عكم 000-92ا ،7املحظمً ثىظُم وشاػات صىؼ املواص
الحبغُة واؾحرةاصها وثوػَػها ،الظي أوول مهمة مماعؾة صالخُات ؾلؼة الظبؽ للمضًغٍة الػامة للظغات بموح هص
املاص  22مى ،وصام الامغ غلى طلً مض  07ؾىة ختى صضوع املغؾوم الحىفُظي عكم 070-20ا ،،8الظي ابلى غلى ؾلؽ
الظبؽ مً صون مىدها الاؾحلاللُة

( )1في عص ملضًغ ميلفة باالغالم بوػاع املواعص املاتُة بحاعٍش  2908/90/96اهظغ:

.../...

…/… Mahdi Mehenni, le ministre a prononcé la dissolutionde l’autorité de régulation de l’eau, la fausse
manœuvre de Hocine Nacib, https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-fausse-manoeuvre-de-hocine-necib288398, (27/09/2021).

( )2ثحػلم الاغحباعات لازغى بيون مغفم املُاه هو مغفم مدلي بالضعحة لاولى ،ثحولى الجماغات إلاكلُمُة ثىظُم ػغق جؿُرةه ،ومى ًصػ الحوفُم برن
غمل ؾلؼة الظبؽ وغمل الجماغات إلاكلُمُة في الخؿُرة بىاء غلى هصوص املواص مً  099الى  095مً اللاهون عكم  ،02-95باإلطافة الى زظوع مغفم
املُاه للواغض اللاهون الػام أهظغ:اعػٍل الياهىة ،املغحؼ الؿابم ،ص ص 590-592؛ املوٌ عٍمة ،املغهؼ اللاهووي لؿلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة
للمُاه ،مظهغ لىُل كهاص املاحؿحرة في اللاهون ،فغع اللاهون الػام ،ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة غبض الغخمان مرة  ،2902 ،ص ص 09-9؛
غِؿاوي غؼ الضًً ،طبؽ املغافم الػامة :هموطج مغفم املُاه ،املجلة الاواصًمُة للبدث اللاهووي ،املجلض  ،0الػضص  ،2909 ،2ص ص 092-092
( )3اللاهون عكم  92-99مئعر في ً 2999/98/95حظمً اللواغض الخاصة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها ،ج ع
غضص  27مئعزة في 2999/98/06
( )4املغؾوم الغتاس ي عكم  260-05مئعر في ً ،2905/09/98دضص هُفُة جشىُل وثىظُم وهُفُات ؾرة الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة
بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها ،ج ع غضص  05مئعزة في 2905/09/98
( )5املغؾوم الغتاس ي عكم  072-09مئعر في ً ، 2909/96/96دضص جشىُلة الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ
وميافدتها وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  07مئعزة في 2909/96/99
( )6اللاهون عكم 96-2999مئعر في  2999/02/20املحظمً كاهون املالُة لؿىة  ،2990ج ع غضص  89بحاعٍش 2999/02/22
ا ،7املغؾوم الحىفُظي عكم  000-92املئعر في 2992/90/08املحظمً ثىظُم وشاػات صىؼ املواص الحبغُة واؾحرةاصها وثوػَػها ،ج ع غضص ،66
بحاعٍش،2992/09/29
ا ،8املغؾوم الحىفُظي عكم  070-20مئعر في  ،2920/92/28ج ع غضص  ،00مئعزة في 2920/95/95
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 2.2مششوعيت الغاء السلطاث إلاداسيت املسخقلت وهظام عمل الهيئاث البذيلت
أراع الغاء هظام الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة في بػع اللؼاغات واؾخبضالها باهظمة مسحلفة ال ثسغج غً الخؿُرة
الضوالجي الحللُضي غلى عاؾها هظام املئؾؿة الػمومُة ،غضم مشغوغُة الوؾُلة اللاهوهُة التي ثم بواؾؼتها هظا الالغاء
في بػع اللؼاغات وبالغغم مً اوشاء املشغع لهُئات بضًلة ثحمرز بىظام غمل مغاًغغً هظام غمل الؿلؼات إلاصاعٍة
املؿحللة ،لىنها لم ثبحػضغنها ثماما ،خُث بلُد بػع الخصوصُات املشتةهة بُنهما
 مششوعيت الىسيلت القاهىهيت التي جم بها الغاء السلطت إلاداسيت املسخقلتًحم اوشاء الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة باللاهون الظي ٌؿى البةملان ،ومى وػبلا ملبضا الحضعج ال ًمىً الغاء هظه
لازرة اال بلاهون مثل لظلً ٌػض ثضزل الؿلؼة الحىفُظًة في ازحصاص الؿلؼة الخشغَػُة إللغاء ؾلؼة اصاعٍة
مؿحللة طابؼة لللؼاع ثصغف غرة مشغوع ،وهو ما خضذ باليؿبة لؿلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه ،خُث
أوشئد باللاهون عكم  02-95املػضٌ واملحمم وألغُد باملغؾوم الحىفُظي عكم  060-08املظووع أغاله ،وهظلً الهُئة
الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها  ،التي أوشئد باللاهون عكم ، 92-99
خُث هُفد بموحب بالؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة ولىً ثم الغاإها بموح املغؾوم الغتاس ي عكم  072-09املظووع أغاله
 الخصىصياث التي جميزهظام عمل الهيئاث البذيلتما ًمرز هظام غمل الهُئات البضًلة التي هغؾها املشغع في اللؼاغات املظووع أغاله:
 حعميم مىح الشخصيت املعىىيت لهزه املؤسساث البذيلت باسخثىاء سلطت ضبط الخبغ واملىاد الخبغيت وقطاع
املياه
 جخمخع الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌا ،،1بالشخصيت املعىىيتوالاسخقالل املالي ،وهي مىضىعت جحذ سلطت وصاسة الذفاع الىطني ،بػضما واهد في ظل املغؾوم الؿابم عكم 260-05
موطوغة ثدد ؾلؼة وػٍغ الػضٌ بموح املاص  2مى
 ثحمحؼ الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة ،بالصخصُة املػىوٍة والاؾحلالٌ املالي وثوطؼ الووالة ثدد وصاًةالوػٍغ امليلف بالححة وهي ثسظؼ ػبلا ملا وعص في املاص  2مً املغؾوم الحىفُظي عكم 099-09ا،2
 ثحمحؼ هال مً ووالتي املىاحم بالصخصُة اللاهوهُة ػبلا لىص املاص  27مً اللاهون عكم  ،95-02ومىباالؾحلالٌ إلاصاعي واملالي
 ثحمحؼ الؿلؼة الحيومُة للحصضًم الالىتةووي بالصخصُة املػىوٍة بموح املاص  26مً اللاهون عكم 92-05واملاص  2مً املغؾوم الحىفُظي عكم 005-06

ا ،1هصد املاص  22مً املغؾوم الغتاس ي عكم  072-09غلى آلاجي":ثسظؼ الهُئة ملجموع الاخيام الخشغَػُة والحىظُمُة املؼبلة في وػاع الضفاع الوػني"
( )2ففي اللاهون الؿابم عكم  00-98لم ثىً الووالة ثسظؼ لوصاًة الؿلؼة املغهؼٍة
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 لم ًمىذ املغؾوم الحىفُظي عكم 070-20ا ،،1ؾلؼة طبؽ ؾوق الحبغ واملواص الحبغُة الصخصُة املػىوٍة فلضخضص جشىُلتها بىص املاص  2مى  ،وامليوهة مً ممثلي مجموغة مً الوػاعات بغتاؾة الوػٍغ امليلف باملالُة ،ومى جػحبة
بمثابة لجىت إداسيت بدشكيلت مخخلطت
 لم ثمىذ الصخصُة املػىوٍة للؿلؼة املشغفة غلى زضمات املُاه باغحباع الوػاع هي املشغفة غلى اللؼاعان املىؼم الغغٍ الظي ؾلى املشغع الجؼاتغي بسصوص الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة ًحؤؾـ غلى جػمُم مىذ
الصخصُة املػىوٍة لجمُؼ هظه الهُئات ،مؼ أن املفهوم لاصُل لها في مسحلف لاهظمة امللاعهة وزصوصا الفغوس ي ال
ٌػحمض غلى طلً ،2غلى اغحباع ان مفهوم الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة ال ًدحاج الى الصخصُة املػىوٍة لحمحػها باالؾحلاللُة
ومى ًبضو ان اعاص املشغع الجؼاتغي كض اثجهد هدو الغبؽ برن مظمون الاؾحلاللُة ومىذ الصخصُة املػىوٍة،وبظلً
ًدضذ الحمارل برن الظبؽ بواؾؼة الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة والظبؽ بواؾؼة املئؾؿة الػمومُة
 الدسييراملالي وإلاداسي
 ثسظؼ الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ ػبلا ملا وعص في الىصاللاهووي املحػلم بها وهو املغؾوم الحىفُظي عكم  072-09لللواغض املؼبلة غلى إلاصاع ؾواء فُما جػلم بىظام
املؿحسضمرنا ،3أو الىظام املالي واملحاؾبيا ،،4هما ثسظؼ الهُئة لجمُؼ أهواع املغاكبة املىصوص غليها في الخشغَؼ
والحىظُم املػموٌ بهماا ،5واملالخظ مً زالٌ هظه الىصوص ثدوٍل الوصاًة غلى هظه الووالة مً وػاع الػضٌ الى وػاع
الضفاع الوػني
اطن ما ثغث غلى الحىُُف الجضًض للهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ هو
زظوغها للؿلؼة الػؿىغٍة بضٌ املضهُة وزظوغها لجمُؼ أهواع الغكابة بػضما واهد هؿلؼة اصاعٍة مؿحللة محسلصة
منها
 ثسظؼ الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة ،للىظام إلاصاعي الحللُضي فُما جػلم بىظام الغكابة إلاصاعٍة ،لىً ماًحػلم بىظام املؿحسضمرن ،فىمرز برن الىظام الظي ًسظؼ ل املضًغ الػام وأغظاء مجلـ إلاصاع وأغظاء املجلـ الػلمي
للووالة وهو كاهون الوظُفة الػمومُة غلى اغحباع جػُُنهم بمغاؾُم عتاؾُةا ،،6أما ما ًحػلم باملؿحسضمرن الػاملرن

ا ،1باملغؾوم الحىفُظي عكم  070-20مئعر في  ،2920/92/28ج ع غضص  ،00مئعزة في 2920/95/95
( )2جػض الصخصُة املػىوٍة هي املػُاع الفاصل برن فئة الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة واملئؾؿة الػمومُة ،وما ًتةث غلى طلً مً غضم زظوغها ألًة عكابة
وغضم كُامها بمهام املغفم الػام ،لىً ثؼوع هظه الفئة في فغوؿا أصى الى ثؼوع فئة الؿلؼات الػمومُة املؿحللة بجاه الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة.
أنظر:
F.Melleray, « une nouvelle crise de la notion de l’établissement public, la reconnaissance d’autres personnes
publiques spécialisées », AJDA, 2003, 711 ; S.Traore, « les autorités administratives indépendantes dotées de la
pérsonnalité morale : vers une réintégration institutionnelle de la catégorie juridique », revue de droit
administratif, n°8/9, 2004, p.17 ; F.Chaltiel, Op.Cit.,
( )3املاص  09مً املغؾوم الغتاس ي عكم 072-09

( )4املاص  07مً املغؾوم الغتاس ي عكم 072-09
( )5املاص  08مً املغؾوم الغتاس ي عكم 072-09
( )6عاحؼ املواص  06 ،9و 22مً املغؾوم الحىفُظي عكم  099-09وهو هفؿ مظمون املواص  05 ،00و 25مً املغؾوم الحىفُظي عكم 098-05
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مآل السلطات االدارية املستقلة يف اجلزائر  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــــــــــ
اهلام خرشي /ـــــــــــــ
بالووالة فُدىمهم كاهون الػمل عكم 00-99ا ،،1أما في املجاٌ املالي واملحاؾبي ،فحسظؼ لىظام مداؾبة زاصة وهي
املحاؾبة الحجاعٍة بىص املاص  227مً اللاهون عكم  00-08واملاص  26مً املغؾوم الحىفُظي عكم 099-09ا،2
بامللاعهة برن اللاهون اللضًم عكم  00-98واللاهون الجضًض عكم  00-08واملغؾوم الحىفُظي عكم  098-05واملغؾوم
الحىفُظي عكم  099-09هالخظ أه لم ثحغرة الاخيام التي ثسص الخشىُلة والخؿُرة املالي وإلاصاعي ،ما جغرة فلؽ هو
ثىُُف الووالة مً الؿلؼة إلاصاعٍة املؿحللة الى املئؾؿة الػمومُة طات الخؿُرة الخاص ومى ثحضح اعاص املشغع
الظمىُة في ثبني أؾلوب املئؾؿة الػمومُة
 هفـ الىخُجة هصل اليها باليؿبة للووالحرن املىجمُحرن اللحرن ثسظػان لىظام كاهووي مسحلؽ ومغه برن كواغضاللاهون الػام واللاهون الخاص ااملضوي ،الحجاعي ،الػمل ،،فباليؿبة للخؿُرة إلاصاعي وما ًحػلم باملؿحسضمرن ،همرز برن
أغظاء اللجىة املضًغ الظًً ٌػُىون بمغؾوم عتاس يا ،،3ومى ًسظػون للواهرن الوظُفة الػمومُة ،أما باقي املؿحسضمرن
فُدىمهم جشغَؼ الػمل ػبلا لىص املاص  08مً اللاهون عكم  95-02اما ًحػلم بالىظام املالي واملحاؾبي فحسظؼ
الووالحان للواغض املحاؾبة الحجاعٍة بموح اللاهون عكم  00-97املحػلم بالىظام املحاؾبي واملاليا،4
 باليؿبة لؿلؼة طبؽ الحبغ واملواص الحبغُة خضص املغؾوم الحىفُظي عكم 070-20ا ،،5كواغض الؿرة الضازليبموح كغاع مً الوػٍغ امليلف باملالُة ،وجسجل مرزاهُتها في مرزاهُة مصالح وػاع املالُة بموح املاص  2مً املغؾوم

خاجمت:
ثوصلد هظه الضعاؾة للىحاتج الحالُة:
 -0التةصص الواضح للمشغع الجؼاتغي في ثبني أؾلوب الظبؽ املؿحلل بواؾؼة الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة في
الػضًض مً اللؼاغات الحؿاؾة الػالُة الحلىُة ،اكحضاء بالىموطج الفغوس ي ،بؿب هُمىة الثلافة الؿُاؾُة  ،اللاهوهُة
والاصاعٍة الجؼاتغٍة املحمرز بهُمىة الؿلؼة الحىفُظًة ،والتي أرغت ؾلبا غلى طماهات الاؾحلاللُة التي وان ًج ثىغَؿها
في الىظام الاؾاس ي ليل ؾلؼة بموح كاهون اوشائها مً زالٌ ما ًاجي:
هؿغ الؼبُػة اللاهوهُة لهظه الهُئات "هؿلؼة اصاعٍة مؿحللة ببطافة غباع "ثوطؼ لضى عتِـ الجمهوعٍة أوالوػٍغ الاوٌ أو الوػٍغ امليلف باللؼاع" ،والتي ًتةث غنها الحبػُة لهظا لازرة
-الاخالة للحىظُم بشؤن ثىظُم وهظام غمل الػضًض مً هظه الهُئات

( )1عاحؼ هص املاص  09مً املغؾوم الحىفُظي عكم 099-09
( )2وهصهما محؼابم واآلجي ":ثمؿً مداؾبة الووالة ػبلا ألخيام الىظام املحاؾبي املالي املىصوص غليها في اللاهون عكم  00-97املئعر في 2997/00/25
" غلما ان اللاهون عكم ً 00-97ىص غلى كواغض املحاؾبة الحجاعٍة ،اما املاص  27مً املغؾوم الغتاس ي فحسظؼ املؿاتل املحػللة بحضكُم الحؿابات
والحصضًم غليها مدافظ خؿابات ٌػرن ػبلا للخشغَؼ والحىظُم املػموٌ بهما
( )3بموح هص املاص  08مً اللاهون عكم 95-02
( )4عاحؼ هص املاص  08مً اللاهون عكم 95-02
ا،5بلمغؾوم الحىفُظي عكم  070-20مئعر في  ،2920/92/28ج ع غضص  ،00مئعزة في 2920/95/95
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 طػف الظماهات املىغؾة غلى مؿحوى هصوص اوشاء هظه الازرة بسصوص جشىُلة هظه الهُئات ،زصوصا ماجػلم منها بالحػُرن وهظام الػهض وخاالت الحىافي
 -2ثؤهُض مؿلً املشغع مئزغا في الحسلي غً هموطج الؿلؼة الاصاعٍة املؿحللة لظبؽ بػع اللؼاغات غلى غغاع
كؼاع املىاحم ،كؼاع الصىاغة الصُضالهُة ،مجاٌ اليشاغ املحػلم بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ ،كؼاع املُاه والحبغ،
وإكدام الؿلؼة الحيومُة هؿلؼة اصاعٍة لظبؽ اليشاغ املحػلم بالحصضًم الالىتةووي ،غلى هظا التةصص
 -0امياهُة اعحاع اؾباب هظا التةاحؼ الى طػف اعاص الؿلؼة الؿُاؾُة في اصماج هُئات مئؾؿة غلى فىغ
الاؾحلاللُة في الىظام املئؾؿاجي الجؼاتغي املحمرز بشض ثغهرز اللغاع في ًض الؿلؼة الحىفُظًة
 -2الػوص مغ ازغى الؾىاص مهمة طبؽ بػع اللؼاغات لؿلؼة مؿحللة غلى غغاع كؼاع املحغوكات ،كؼاع
البةًض والاثصاالت الالىتةوهُة ،اليشاغ املحػلم بمػالجة املػؼُات طات الؼابؼ الصخص ي واليشاغ الىووي أعبً فىغ
الحسلي بشيل مؼلم غً الػمل بالظبؽ املؿحلل ،ولىً بىفـ الخصوصُات املوضحة في الضعاؾة
بىاء غلى هظه الىحاتج ًمىً ثلضًم اكتةاح كامل ًحػلم باعؾاء هظام اؾاس ي موخض وهموطجي للؿلؼات الاصاعٍة
املؿحللة في الجؼاتغً ،حؤؾـ غلى ثىغَـ وثفػُل طماهات لالؾحلاللُة ختى جؿتةحؼ هظه الؿلؼات مصضاكُة وحوصها
اللاهووي والواكيي
قائمت املشاجع:
أوال :املشاجع باللغت العشبيت
 /0الغؾاتل الجامػُة
 -0املوٌ عٍمة ،املغهؼ اللاهووي لؿلؼة طبؽ الخضمات الػمومُة للمُاه ،مظهغ لىُل كهاص املاحؿحرة في اللاهون ،فغع
اللاهون الػام ،ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة غبض الغخمان مرة 2902 ،
 -2الهام زغش ي ،الؿلؼات الاصاعٍة املؿحللة في ظل الضولة الظابؼة ،أػغوخة ملضمة لىُل كهاص صهحوعاه غلوم في
اللاهون الػام ،ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة ؾؼُف2905-2902 ،2
 -0هوع بوالخظغ  ،صوع ووالتي الىفؽ في طبؽ كؼاع املحغوكات الجؼاتغي ،أػغوخة ملضمة لىُل كهاص صهحوعاه غلوم
ثسصص :اللاهون ،ولُة الحلوق والػلوم الؿُاؾُة ،حامػة مولوص مػمغي ثرزي وػو2929 /02/20 ،
 /2املجالث:
 -0اعػٍل الياهىة ،هدو التةاحؼ غً الؿلؼات إلاصاعٍة املؿحللة الظابؼة لليشاغ الاكحصاصي في اللاهون الجؼاتغي،
املجلة الاواصًمُة للبدث اللاهووي ،املجلض  ،00الػضص 2929 ،0
 -2غِؿاوي غؼ الضًً ،طبؽ املغافم الػامة :هموطج مغفم املُاه ،املجلة الاواصًمُة للبدث اللاهووي ،املجلض  ،0الػضص ،2
2909
 /0الىصوص اللاهوهُة
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اهلام خرشي /ـــــــــــــ
 -0كاهون عكم  97-95مئعر في  28أفغٍل ً ،2995حػلم باملحغوكات ،ج ع غضص  59بحاعٍش  09حوٍلُة  ،2995املػضٌ واملحمم
باللاهون عكم  90-00املئعر في  29فُفغي  ،2900ج ع غضص  00بحاعٍش  22فُفغي  ،2900امللغى بواؾؼة اللاهون عكم -09
 00املئعر في ً 2909/02/00ىظم وشاػات املحغوكات ،ج ع غضص  79مئعزة في 2909/02/22
 -2كاهون عكم  02-95مئعر في  92أوت ً 2995حػلم باملُاه ،ج ع غضص 69بحاعٍش  92ؾبحمبة  ،2995املػضٌ واملحمم
باللاهون عكم  90-98املئعر في  20حاهفي  2998املحػلم باملُاه ،ج ع غضص  2بحاعٍش  27حاهفي  ،2998املػضٌ واملحمم باألمغ
عكم  92-99املئعر في  22حوٍلُة  ،2999ج ع غضص  22بحاعٍش  26حوٍلُة 2999
 -0كاهون عكم  00-98مئعر في  29حوٍلُة ً 2998حػلم بدماًة الححة وثغكُتها ،املػضٌ واملحمم لللاهون عكم 95/85
املئعر في  06فُفغي ،0985ا ج ع غضص  8بحاعٍش 07فُفغي  ،،0985ج ع غضص  22بحاعٍش  90أوت  ،2998امللغى بواؾؼة
اللاهون عكم  00-08مئعر في ً ،2908/97/98حػلم بالححة ،ج ع غضص 26مئعزة في 2908/97/29
 -2كاهون عكم  92-99مئعر في ً 2999/98/95حظمً اللواغض الخاصة للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم
والاثصاٌ وميافدتها ،ج ع غضص  27مئعزة في 2999/98/06
 -5كاهون عكم  95-02مئعر في  22فُفغي ً 2902حظمً كاهون املىاحم ،ج ع غضص  08بحاعٍش  09ماعؽ  ،2902االظي ألغى
اللاهون عكم  09-90املئعر في  90حوٍلُة ً 2990حظمً كاهون املىاحم ،ج ع غضص 05بحاعٍش  92حوٍلُة  ،2990املػضٌ
واملحمم .
 -6كاهون عكم  92-05مئعر في  90فُفغي ً 2905دضص اللواغض الػامة املحػللة بالحوكُؼ والحصضًم الالىتةوهُرن ،ج ع
غضص  6بحاعٍش  09فُفغي 2905
 -7مغؾوم عتاس ي عكم  260-05مئعر في ً ،2905/09/98دضص هُفُة جشىُل وثىظُم وهُفُات ؾرة الهُئة الوػىُة
للوكاًة مً الجغاتم املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها ،ج ع غضص  05مئعزة في  ،2905/09/98امللغى
بواؾؼة املغؾوم الغتاس ي عكم  072-09مئعر في ً ،2909/96/96دضص جشىُلة الهُئة الوػىُة للوكاًة مً الجغاتم
املحصلة بحىىولوحُات الاغالم والاثصاٌ وميافدتها وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  07مئعزة في 2909/96/99
 -8مغؾوم ثىفُظي عكم  000-92مئعر في 08أهحوبغ ً 2992حظمً ثىظُم وشاػات صىؼ الحبغ واملواص الحبغُة واؾحرةاصها
وثوػَػها ،ج ع غضص  66بحاعٍش 29أهحوبغ  ،2992امللغى بواؾؼة املغؾوم الحىفُظي عكم  070-20مئعر في ،2920/92/28
ج ع غضص  ،00مئعزة في 2920/95/95
 -9مغؾوم ثىفُظي عكم  090-98مئعر في  27ؾبحمبة ً 2998دضص صالخُات وهظا كواغض ثىظُم ؾلؼة طبؽ الخضمات
الػمومُة للمُاه وغملها  ،ج ع غضص 56بحاعٍش  28ؾبحمبة  ،2998امللغى بواؾؼة املغؾوم الحىفُظي عكم  060-08مئعر في
ً ،2908/96/02حظمً الغاء املغؾوم الحىفُظي عكم  ،090-98ج ع غضص  06مئعزة في 2908/96/07
 -09مغؾوم ثىفُظي عكم  098-05مئعر في ً ،2905/02/96دضص مهام الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة املؿحػملة في
الؼ البشغي وجشىُلها وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  67مئعزة في  ،2905/02/29امللغى بواؾؼة املغؾوم الحىفُظي عكم
 099-09مئعر في ً ،2909/97/90دضص مهام الووالة الوػىُة للمواص الصُضالهُة وثىظُمها وؾرةها ،ج ع غضص  20مئعزة
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ـــــــــــــ/ اهلام خرشي
 مئعزة في78  ج ع غضص،2929/02/09  مئعر في090-29  املػضٌ واملحمم باملغؾوم الحىفُظي عكم،2909/97/97 في
2929/02/27
 ًدضص ػبُػة الؿلؼة الحيومُة للحصضًم الالىتةووي2906/92/25  مئعر في005-06  مغؾوم ثىفُظي عكم-00
2906/92/28  مئعزة في26  ج ع غضص،وجشىُلها وثىظُمها وؾرةها
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:ملخظ
 وهى اوعياؽ للىة الضولت ومماعؾاتها في قيلها،ٌعخبر هجاح ؾُاؾت الخىاػن الجهىي مىؿب أؾاس ي ألي صولت
 وجىؾُع صاتغة الخضماث العمىمُت مً قؤهه أن، فالهخمام بالؿيان وجىفحر اخخُاظاتهم املخخلفت،اإلاغهؼي والالمغهؼي
 والجؼاتغ مً الضوٌ التي حؿعى الى جدلُم ؾُاؾت الخىاػن. أبغػها الخىمُت بؤقيالها املخخلفت،ًدلم مسغظاث أؾاؾُت
 أبغػها املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم، مً زالٌ اعخماص اؾتراجُجُت وَىُت كاتمت على املخُُاث الخىمىٍت،الجهىي
 وجللُو الفىاعق،والظي اخخىي على الىشحر مً البرامج املخخلفت والغهاهاث تهضف الى زلم الخىاػن بحن أكالُم البالص
. وجدؿحن مخُلباث واخخُاظاث الؿيان املخخلفت وهى ما ؾىىضخه في هظه الضعاؾت،اإلاىظىصة
 الخلؿُم، الخىمُت املخلُت، املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم، ؤلاكلُم، ؾُاؾت الخىاػن الجهىي:الكلماث املفخاحيت
.ؤلاكلُمي
Abstract:
The success of the regional balance policy is a fundamental gain for any state٫ and it’s a
reflection of the state power and practices in its central and decentralized form٫ therefore
taking care of the population, providing their various needs, and expanding the public services
would achieve basic outputs, most notably development in its various forms. Algeria is one of
the countries that aims to achieve a policy regional balance, through the adoption of a national
strategy based on development plans, most notably the national plan for preparing the region,
which contained many different programs and challenges aimed at creating balance between
the regions of the country, reducing existing differences, and improving the requirements and
needs of the different population, which we will explain in this study.
Key words: Regional balance policy; Territory; The national plan for preparing the
region; local development; Regional division.
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سياسة التىازن اجلهىي يف اجلسائر /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمساء بىخروبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
حعخبر ؾُاؾت الخىاػن الجهىي في الضولت هضف أؾاس ي لكمل أكُابها واخخىاء مُالب الؿيان وجىفحر اخخُاظاتهم
املخخلفت ،بدُض حعخبر عملُت جىمُت أكالُم البالص وحصجُع عملُت ؤلاؾدشماع فيها مىؿب عتِس ي للضولت ،وطلً إلاا ًسلم لها
مً اكخهاص مخُىع وكىة في مىاظهت مسخلف ألاػماث ،باليافت الى الخجاوـ في جىفحر يغوعٍاث الخُاة للمىاًَ والؿعي
الى ججؿُض مبضأ العِل بىغامت ،وهى ما جداوٌ جدلُله الضولت مً زالٌ حسخحر ظهىصها واهخمامها بفً العؼلت على
مىاَم الٓل وزلم الخىمُت املخلُت وحصجُع عوح الفىغ اإلالاوالحي واإلاكاعَع اإلاهغغة لضي الكباب مً أظل اوعاف أكالُم
البالص املخخلفت ،ولعل هظا الخدضي الظي عفعخه الضولت ً ،جغ معه مؿئولُت مخعضصة ألاَغاف وإؾتراجُجُت واضخت حكمل
جىفحر اليىاصع البكغٍت اإلائهلت ،وحسخحر اإلاىاعص اإلاالُت واإلااصًت لظلً...الخ ،ومً هظه الفىغة جىبشم اقيالُت الضعاؾت هما
ًلي:
فيما جخمثل جهود وإصتر اجيجيت الجسائرفي جحليم صياصت الخوازن الجهوي عبرأكاليمها؟
جىضعط جدذ هظه ؤلاقيالُت مجمىعت حؿاإالث فغعُت جخطح هما ًلي:
 _1ما اإلالهىص بؿُاؾت الخىاػن الجهىي؟ وما عالكت الخسُُِ بها؟
 _2ما هي الضوافع التي أصث بالجؼاتغ الى ؤلاهخمام بؿُاؾت الخىاػن الجهىي؟
 _3ما هي ألاَغاف اإلاؿئولت عً جدلُم ؾُاؾت الخىاػن الجهىي؟
 _4ما اإلالهىص باملخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم وما عالكخه بؿُاؾت الخىاػن الجهىي؟
 _ 5وما هي ؤلاؾتراجُجُت اإلابظولت لخدلُم طلً؟
جم ؤلاعخماص في هظه الضعاؾت على اإلاىهج الوضفي الخحليلي  :مً زالٌ ظمع البُاهاث وجلضًم ظاهب معغفي خىٌ
مخغحراث الضعاؾت ( ؾُاؾت الخىاػن الجهىي ،املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم ) ،مع ونفها وجدلُلها مً أظل حغُُت مداوع
الضعاؾت.
هما جم ؤلاعخماص على إلاكتراب البيئي :وىن أن هظه الضعاؾت بهضص جىاوٌ مىيىع ًغجبِ ببِئت ًيخج عنها عالكت
جؤزحر وجؤزغ ،فؿُاؾت الخىاػن الجهىي مغجبُت بالبِئت وما جدمله مً مخغحراث ومسغظاث كض جيىن اًجابُت أو ؾلبُت،
وطلً بىاءا على ما هى مىظىص على أعى الىاكع.
واكخًذ الًغوعة جلؿُم الضعاؾت الى مدىعًٍ أؾاؾُحن هما ًلي:
املحورألاول :مفهوم صياصت الخوازن الجهوي.
املحورالثاوي :جهود الجسائرلخجضيذ صياصيت الخوازن الجهوي.

املحورألاول  :مفهوم صياصت الخوازن الجهوي في الجسائر Territory balance policy in Algeria
إن جىاػن الضولت في جلضًم زضماتها العمىمُت وفي ؾض اخخُاظاث مىاَىيها والخُلع الى ؤلاؾدشماع املخلي والخىمُت
املخلُت هى هاجج عً جىاػن أكالُمها ظهىٍا في الخضماث ،ؤلاخخُاظاث ،ألامً ،الىشافت الؿياهُت ،مىانب العمل....الخ،
وهى ما ؾىىضخه في هظا املخىع مً زالٌ حعغٍف ؾُاؾت الخىاػن الجهىي والخُغق الى مًمىنها.
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سياسة التىازن اجلهىي يف اجلسائر /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمساء بىخروبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 _1حعريف صياصت الخوازن الجهوي:
هي جهىع وعإٍت تهضف الى صفع خغهت ؤلاؾدشماع في مسخلف املجاالث اكخهاصًا ،اظخماعُا ،زلافُا ،وؾُاؾُا مع
مغاعاة الخهاتو الخىمىٍت ليل ظهت أو مجاٌ أو وخضة اكلُمُت ،مً خُض مخُلباث اإلاىاَىحن واإلاىاعص الُبُعُت،
الىشافت الؿياهُت ،اإلالىماث الشلافُت والؿُاخُت ،باليافت الى اإلاىاعص اإلاالُت ،وعلُه فؿُاؾت الخىاػن الجهىي مىؿب
لخدلُم العضًض مً ؤلازخُاعاث الجىهغٍت أهمها بىاء اإلاىاَم الغٍفُت الىاتُت وحعمحرها وإعاصة اخُائها ببعض أوكُت
ؤلاؾدشماع وحصجُعه في مسخلف اإلاىاَم مً أظل جللُو خضة البُالت وجىفحر اخخُاظاث الؿيان املخخلفت وجىفحر ألامً
وؤلاؾخلغاع ( .جدلُل الباخشت)
وفي العىهغ اإلاىالي ؾِخم الخُغق الى بعٌ اإلاهُلخاث اإلاغجبُت بؿُاؾت الخىاػن الجهىي .
 _2املطعلحاث املرجبعت بضياصت الخوازن الجهوي:
بعض حعغٍف ؾُاؾت الخىاػن الجهىي ال بض مً اإلاغوع الى جدضًض مهُلخاث أؾاؾُت في الضعاؾت جخمشل في ول مً:
ؾُاؾاث الضولت،الخسُُِ ،ؤلاكلُم ،التهُئت ؤلاكلُمُت ،والخىمُت املخلُت.
 -1-2صياصاث الذولت  : State Policiesهي حعبحر عً الغغبت الخيىمُت بالعمل أو ؤلامخىاع عً العمل ،فهي
مجمىعت مبيُت ومخماؾىت وكغاعاث وإهجاػاثً ،مىً عؼوها لؿلُت عامت مدلُت ،وَىُت ،أو فىق وَىُت ،وجؤزظ ؾُاؾت
الضولت قيل ههىم حكغَعُت وجىُٓمُت جخبىاها أظهؼة جلغٍغٍت مىخسبت.
وعلُه فؿُاؾت الضولت هي ؾُاؾت عامت جىُىي على أعبعت عىانغ أؾاؾُت:
_ هضف أو مجمىعت أهضاف.
_ ازخُاع ألافعاٌ التي جدلم هظه ألاهضاف.
_ اعالن الفاعلحن لهظه الؿُاؾت.
_ جىفُظ الؿُاؾت(. )1
_ باليافت الى جلُُم ومغاكبت ومخابعت الؿُاؾت.
وجغجبِ ؾُاؾت الخىاػن الجهىي بؿُاؾاث الضولت مً زالٌ اعضاص هظه ألازحرة لؿُاؾاث ،بغامج ،ومكاعَع في
مسخلف املجاالث تهضف مً وعائها الى جدلُم اخخُاظاث الكؤن العام وبىاء ؤلاكخهاص الىَني للضولت.
 -2-2الخخعيغ ً :Planningلهض به جىُٓم علمي للىؾاتل واإلاغاخل ٌؿمذ بخدلُم أفًل ألهضاف مدضصة
مؿبلا ،وجيىن عملُاث الخسُُِ مسخلفت جبعا لألهٓمت ؤلاكخهاصًت والؿُاؾُت والضعظت التي جم بلىغها فعال مً الخُىع
الخلني والهىاعي ،وهمحز عاصة بحن همُحن مً الخسُُِ هما الىمِ ؤلالؼامي  Imperativeوهى همِ ؤلاقتراهُت والىمِ
الخىظُهي  Indicativeوهى اإلاعخمض في بعٌ البلضان الغأؾمالُت التي صزلذ هظا الىهج(.)2
والخسُُِ مغجبِ باألهضاف والفترة الؼمىُت بدُض هجض الخسُُِ كهحر اإلاضي ،مخىؾِ اإلاضي ،وَىٍل اإلاضي وهى
هظلً مغجبِ بجمُع العملُاث وٍخدضص بىاءا على اإلاكيل اإلاضعوؽ واإلاعُُاث اإلاىظىصة وٍيىن أًًا على مؿخىي الضولت،
 1أخمض ؾعُفان ،كاموش املطعلحاث الضياصيت والذصخوريت والذوليت،بحروث ،مىخبت لبىان هاقغون ،2004 ،م.313
 2اإلاغظع هفؿه ،م.85
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أمساء بىخروبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهى مبضأ اعخمضجه الجؼاتغ مىظ ؤلاؾخلالٌ وٍهب أًًا يمً ؾُاؾُت الخىاػن الجهىي ،بدُض هجض املخُُاث الىبري
مشل  :مسُِ ؤلاوعاف ؤلاكخهاصي وصعم الىمى ،املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم  ،SRATاملخُِ الجهىي لتهُئت ؤلاكلُم
 ،SNATمسُِ قغل ألاعاض ي ،POSاملخُِ الخىظُهي للتهُئت والخعمحر ، PDAUمسُِ تهُئت الىالًت  ،PAWوهجض
هظلً املخُُاث على اإلاؿخىي املخلي مشل :املخُِ البلضي للخىمُت  ،PCDاملخُِ اللُاعي للخىمُت ...،PSDالخ.
 -3-2إلاكليم  :Regionهى مىُلت مً ؾُذ ألاعى جخمحز بٓاهغة أو ْىاهغ أو زهاتو معُىت جبرػ وخضتها
وشخهُتها ( ، )1وجخفاوث خضوص ؤلاكلُم و أبعاصه جبعها ألهمُت هظا ألازحر وَبُعخه وما ًدمله مً مىانفاث مشل هشافت
الؿيان ،اإلاىانالث ،الخهاتو الُبُعُت ،والشلافُت ،وعلى غغاع طلً ًخهىف ؤلاكلُم هظلً بىاءا على الخلؿُم
ؤلاكلُمي الظي جيخهجه الضولت والىٓام اإلاعخمض.
-4-2التهيئت إلاكليميت  :Regional Developmentأقاع اإلاكغع الجؼاتغي في اللاهىن  20-01اإلائعر في 12صٌؿمبر
 ، 2001اإلاخعلم بتهُئت الاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت في اإلااصة  04و  05مىه على أن :
" التهُئت ؤلاكلُمُت تهضف الى جىمُت مجمىع ؤلاكلُم الىَني جىمُت ميسجمت على أؾاؽ زهاتو ومئهالث ول فًاء
ظهىي ،هما حؿاهم في اعؾاء صعاتم الىخضة الىَىُت وجضمج ،باليافت الى ألاهضاف الخىمىٍت ؤلاكخهاصًت وؤلاظخماعُت
والشلافُت ،مخُلباث الؿُاصة الىَىُت والضفاع عً ؤلاكلُم

"()2

.

ًخطح مً زالٌ اإلااصجحن أن التهُئت ؤلاكلُمُت هي ؾُاؾت الضولت في جىػَع الؿيان وألاوكُت ؤلاكخهاصًت ﺁزظة بعحن
ؤلاعخباع اإلالىماث الُبُعُت ليل اكلُم ،وتهضف الضولت مً زالٌ طلً الى جدلُم الخىاػن الجهىي والخىؾع العمغاوي بعضم
جغن ألاكالُم عغيت لإلهماٌ والتهمِل وجىمُت اإلاىاَم الخضوصًت ،وهخج عً هظه الؿُاؾت املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم
وجلخه مسُُاث التهُئت العمغاهُت ومسُِ قغل ألاعاض ي...،الخ.
 -5-2الخىميت املحليت  :Local Developpmentهي اللُام بمجمىعت مً العملُاث ،واليكاَاث الىُْفُت ،والتي
تهضف الى النهىى في وافت املجاالث اإلايىهت للمجخمع املخلي ،وهي أًًا صعم ؾلىن ألافغاص ونلل مهاعاتهم ختى ًخمىىىا
مً جُىٍغ أهفؿهم ،مما ًىعىـ اًجابُا على مجخمعهم ،وٍئصي الى همىه في العضًض مً اللُاعاث املخلُت اإلائؾؿُت،
والخعلُمُت ،وغحرها...الخ.3
بعض الخُغق الى جدضًض اإلاهُلخاث التي لها عالكت بؿُاؾت الخىاػن الجهىي ،ؾِخم في العىهغ اإلاىالي الخُغق الى
صواعي اللجىء اليها ،باليافت الى أهضافها والخُغق الى ألاَغاف أو الفىاعل اإلاؿاهمت في اهجاخها.
_ 3دواعي لجوء الجسائرإلى صياصت الخوازن الجهوي:
ان ؤلاهخمام بؿُاؾت الخىاػن الجهىي في الجؼاتغ لم ًؤحي مً عضم وإهما جىظض صواعي وأؾباب أصث الى جبني هظه
الؿُاؾت وٍمىً جىيُدها في الىلاٍ الخالُت:

 1ﺁمىت أبى حجغ ،املعجم الجغرافي ،ألاعصن ،صاع أؾامت لليؿغ والخىػَع ،2009 ،م.54
 2اللاهىن ً 20 -01خعلم بتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت ،اإلائعر في 12صٌؿمبر  ،2001الهاصع بالجريذة الرصميت ،العضص  ، 77اإلائعزت في  15صٌؿمبر
 ،2001م ..20-19
 3مجض زًغ ،مفهوم الخىميت املحليت ،على الغابِ الخالي ، https://mawdoo3.com/%D9% :جاعٍش ؤلاَالع ًىم  17ماعؽ.2022
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 _1_3الذافع ألامني The security Side
مغث الجؼاتغ بفترة العكغٍت الؿىصاء ،الفترة الخؿاؾت واإلائإلات التي زلفذ وعائها أيغاع وزُمت واوعياؾاث ؾلبُت
في مسخلف املجاالث ،ولعل أبغػ اإلاخًغعًٍ هم اإلاىاَىحن ،الظًً بؿبب الخىف والبُالت وغُاب ألامً بكيل واؾع وعضم
ؤلاخؿاؽ بالؾخلغاع أصي بهم الى الجزوح للمىاَم التي حعغف ججمعاث ؾياهُت أهبر خفاْا على ؤلاؾخلغاع وبدشا عً للمت
العِل والخفاّ على أعواخهم ،وهظا الجزوح بضوعه زلف اوعياؾاث ويغِ على اإلاضن مً خُض الدؿُحر الجُض وعضم
ؤلاإلاام بجمُع اخخُاظاث اإلاىاَىحن مً ؾىىاث ،ونغف نخي ،وغاػ وماء.....،الخ ،خُض ما حعِكه اإلاضن الىبري مً
يغىَاث الُىم ما هى اال اوعياؽ إلاا وان في الؿابم هاهًُ عً التهمِل الظي حعِكه بعٌ اللغي واإلاضاقغ الى ًىمىا
هظا ( .جدلُل الباخشت)
 _2_3املركسيت :The Centralisation
ان جمغهؼ كُاعاث الضولت في العانمت له خُصُاجه وهى مغجبِ بفترة ؤلاؾخلالٌ وما اهجغ عنها مسلفاث ؤلاؾخعماع،
لىً بلضع ما اإلاغهؼٍت كغبذ الخىانل بحن اللُاعاث وبحن ؾيان العانمت بلضع ما زلفذ أؾباب وزُمت باليؿبت
لألكُاب ألازغي ( الكغق ،الغغب ،والجىىب)  ،مً هاخُت مخُلباث اإلاىاَىحن وأعباب العمل ،وغُاب الدؿهُالث مً خُض
ؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍت وؤلاهدكاع الىاؾع للبحروكغاَُت ،خُض أن جمغهؼ اليكاَاث ؤلاكخهاصًت في اإلاضن الكمالُت قيل
ْاهغة الدسحل التي ظعلذ اإلاهاوع واإلائؾؿاث مخمغهؼة في الكماٌ بهفت أهبر ومهمكت في ألاكالُم ألازغي ،وفي هظا
ؤلاَاع جداوٌ الجؼاتغ جلضًم امخُاػاث لهظه اإلائؾؿاث في مىاَم أزغي مً أظل جىؾُع صاتغة وكاَها مً خُض ؤلاهخاط
والخىػَع والعمل على حصجُع العمل الفالحي وإوكاء اإلائؾؿاث اإلاهغغة وخايىاث ألاعماٌ ومغافلت الكباب الُمىح،
وٍمىً ؤلاقاعة الى أن ْاهغة الدسخل هي ألازغي حؿببذ في هؼوح اإلاىاَىحن للبدض عً العمل هٓغا لغُاب مغافم ومىاَم
اؾخلُاب للعمل في أكالُمهم ،ولهظا فهظه الدؿهُالث التي جلضمها الضولت للمئؾؿاث هضفها الغتِس ي ًهب في جىفحر
مىانب العمل لؿيان جلً اإلاىاَم واوعاف ألاكالُم ومداولت جىمُتها ( .جدلُل الباخشت)
 _3_3التهميش :The Marginalization
بُبُعت الخاٌ ان اإلاغهؼٍت بضوعها أصث الى تهمِل اإلاىاَم الغٍفُت مما اهجغ عىه غُاب للهُاول الصخُت
(مؿدكفُاث ،كُاعاث صخُت ) والتربىٍت ( مضاعؽ بمسخلف ألاَىاع الخعلُمُت) ،وهمِ الخُاة الظي ٌصجع على البلاء
للعِل ببؾخلغاع هاهًُ عً الخًاعَـ الُبُعُت في اإلاىاَم الجبلُت والخلُت والهًاب التي جخُلب جىفحر ألاؾاؾُاث
والًغوعٍاث مً أظل العِل الىغٍم ،ومما جُغكىا له ؾابلا فبن التهمِل لم ًؤحي مً عضم ،فهى أًًا مً مسلفاث
اإلاغهؼٍت والؿُاؾاث اإلاىظهت لخىمُت مىاَم الكماٌ بىثرة  ،وغُاب الغإٍت الىاضخت لىاكع وْغوف ؾيان الىخضاث
املخلُت ،هاهًُ عً غُاب ألاشخام اإلائهلحن لخىمُت أكالُمهم املخلُت فخغلب اإلاهلخت الخانت واؾخغالٌ الىفىط وجبظًغ
اإلااٌ العام في الهفلاث اإلاكبىهت ،ايافت الى غُاب الًمحر ألازالقي والعمل ؤلاؾدكاعي ول هظا أصي الى التهمِل فىُف
إلاىاًَ مً الصخغاء أن ًخعالج في الكماٌ وهُف إلاىاًَ مً الهًاب ٌؿعى للبدض عً العمل في الكماٌ وهُف لُفل
أن ًظهب مئاث الىُلىمتراث للمضعؾت مً أظل َلب العلم....،الخ مً ألامشلت ( .جدلُل الباخشت )
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_4_3جماليت املذن :Beauty of cities
ان ازخفاء الىظه ألانلي واإلالىماث الخًاعٍت للمضن الىبري زهىنا الؿاخلُت بؿبب اهدكاع ألاخُاء اللهضًغٍت
وامخضاص اإلاضن زاعط خضوصها بكيل عكىاثي ومغجفع والعانمت أبغػ مشاٌ على طلً خُض بلغذ اإلالفاث اإلالضمت 45ألف
لإلؾخفاصة مً الؿىىاث الاظخماعُت لؿىت  2007في ﺁزغ اظخماع للىالي والىالة اإلاىخضبحن

)( 1

خُض أصلذ ؤلاخهاتُاث أن الىمى الضًمغغافي في العانمت في ؾىت  1987أخص ي 1,687,579وؿمت وفي ؾىت 1998
أخص ي  2,561,992وؿمت  ،وفي ؾىت  2008بلغ العضص جدص ي  2,988,144وؿمت ،ومضًىت وهغان هظلً أنبدذ جدص ي
 1,454,078وؿمت بعض أن واهذ جدص ي  916,678ملُم(.)2
هما بحن ؤلاخهاء العام للؿيان والؿىً لؿىت  2008أن  %63مً الؿيان ًخجمعىن في الكماٌ على مؿاخت %04
مً التراب الىَني ،وٍخمىكع  %28مً الؿيان في الهًاب العلُا على مؿاخت  %09مً ألاكلُم في خحن ال حؿخلبل مىاَم
الجىىب التي حكيل  %87مً اإلاؿاخت ؤلاظمالُت للبالص اال .)3( %09
ما ًخطح أن الىمى الضًمغغافي هى ملغون بالجزوح الظي قهضه ؾيان الضولت هدى اإلاضن وهى ًغظع الى اػصًاص
ؤلاخخُاظاث والًغىَاث على هظه ألازحرة ،باليافت الى ازخفاء الىظه الجمالي لها ،وبالخالي هجض أن اإلاضن عغفذ همى
صًمغغافي معخبرا غحر مخدىم فُه اهجغ عىه الىشحر مً ؤلاوكغاالث وؤلاخخُاظاث اإلاخعضصة مً ؾىء اإلاعِكت وغُاب كىىاث
الهغف الهخي...،الخ  ،وهى ما خمل البلضًاث مؿئولُاث أهبر منها ،هاهًُ عً البلضًاث التي لِـ لها عاتض مالي أهبر
وجيخٓغ اعاهاث الضولت.
 _4أهذاف صياصيت الخوازن الجهوي:
جدخىي ؾُاؾت الخىاػن الجهىي على أهضاف ظىهغٍت وأؾاؾُت هشحرة ًمىً جلخُهها في الىلاٍ الخالُت:
 اؾترظاع ألامً في اإلاضن واإلاىاَم الغٍفُت الجؼاتغٍت التي حعاوي مً العؼلت وغُاب اإلاغافم العمىمُت. الؿماح بدهىٌ أهبر عضص ممىً مً اإلاىاَىحن على ؾىً مالتم في بِئت مؼوصة بيافت اإلاغافم الًغوعٍت للعِلالىغٍم.
 جضاعن ول الىلاتو اإلاسجلت في ( اإلاُاه ،الىهغباء ،الخُهحر الهخي ،الهُاول الصخُت والتربىٍت) وللىخضاث املخلُتصوع في جدلُم طلً مً زالٌ الهالخُاث املخىلت لها في اللىاهحن.

 1أمحن قاوف " ،إهعالق عمليت إحطاء الضكىاث اللطذًريت في العاضمت " ،على الغابِ الخالي:
 ، https://www.ennaharonline.comجاعٍش ؤلاَالع  20ظىان .2021
2

List of Algerian provinces by population", 2018, voire le site suivant :
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List_of_Algerian_Prov
inces_by_population.html, cité le 15 juin 2021.

 3اللاهىن ً 02-10خعللم باإلاهاصكت على املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم ،اإلائعر في ً 29ىهُى  ، 2010الهاصع بالجريذة الرصميت ،العضص  ،61اإلائعزت في 21
أهخىبغ  ،2010م.05
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 اعاصة بعض بغامج ؤلاؾدشماع العمىمي الؾُما في اإلاُاصًً طاث ألاولىٍت والتربُت ،الصخت ،والبنى الخدخُت ،وهى ماًهب في فىغة اللًاء على الفىاعق ؤلاظخماعُت واإلاؿاخُت اإلاىظىصة واإلاغجبُت بالخىػَع غحر اإلاتزن للؿيان واليكاَاث
ؤلاكخهاصًت والخًغٍت اإلاخمغهؼة في اإلاضن الكمالُت للبالص وهغان ،العانمت ،كؿىُُىت ،عىابت...،الخ.
 تهضف هظه الؿُاؾت هظلً الى مىذ الخدفحزاث لخغُحر مىاكع اليكاَاث ؤلاكخهاصًت وؤلاهخاظُت اإلاخمغهؼة فيالكماٌ وجدىٍلها الى مىاَم الجىىب ،فؿُاؾُت الخىاػن الجهىي تهضف الى جدلُم الخىاػن في الجاهب ؤلاكخهاصي مً
اؾدشماع وزلم مىانب قغل والجاهب ؤلاظخماعي ؾىً مغافم عمىمُت هُاول صخُت وجغبىٍت.
مثال :جمجراؾذ في خضوص الىُجغ جبعض عً العانمت  20200ولم جم اهجاػ مكغوع ضخم لفاتضتها مً أظل التزًض
باإلاُاه الهالخت للكغب أي جدىٍلها مً عحن نالح الى جمجراؾذ على مؿافت 75ولم بلىىاث مؼصوظت واإلاكغوع ولف
3مالًحر صوالع أمغٍيي.1
_ تهضف هظه الؿُاؾت ا لى الخللُو مً خضة البُالت وطلً بسلم أهبر عضص مً مىانب الكغل التي جيخج عً
ؤلاؾدشماع املخلي واهجاػ اإلاغافم العمىمُت ،وهى ما ٌؿاهم في عفع الىعاء اإلاالي للىخضاث املخلُت ( بلضًت و والًت ) وظعل
الفئاث اليكُت غحر اإلاىخجت مىخجت.
_ تهضف هظه الؿُاؾت أًًا الى جدلُم مىؿب اؾتراجُجي وهى جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ اوعاف أكالُم
الىًَ بمسخلف الجىاهب وبىاء كاعضة نلبت للىنىٌ الى طلً الهضف.
_ تهضف ؾُاؾت الخىاػن الجهىي الى الخفاّ على اإلالىماث الشلافُت ليل مىُلت مً مىاَم الىًَ وهى ما ًؤزظ
بعحن ؤلاعخباع أزىاء اهجاػ املخُُاث الخىمىٍت للمىُلت أو ؤلاكلُم  PSDو  ،PCDوعلُه ؾض اخخُاظاث اإلاىاَىحن وجىؾُع
صاتغة الخضمت العمىمُت ،وٍمىً اؾخسالم أهم عواتؼ ؾُاؾُت الخىػان الجهىي في الكيل الخالي.

1

وػاعة اإلاىاعص اإلااتُت ،مشروع عين ضالح -جمجراؾذ ،على الغابِ الخالي ، http://www.mree.gov.dz/projet-02/?lang=arK :تاريخ اإلطالع

ًىم  14ماعؽ .2021

املجلض -09العضص -01الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

609

ISSN: 2352-9806
l

سياسة التىازن اجلهىي يف اجلسائر /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمساء بىخروبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشكل ركم ً :1ىضح عواتؼ ؾُاؾت الخىاػن الجهىي.
الخىاػن الجهىي

_الخفاّ على

_الخفاّ على

_جىمُت اإلاىاَم الغٍفُت

_اللًاء

اإلالىماث

الشبىث الؿياوي

_ الاؾدشماع وجدىٍل

على الفىاعق

الشلافُت ليل
مجاٌ.

_ ألامً والاؾخلغاع

مىاَم الاهخاط.

اإلاىظىصة بحن

_ بىاء الؿىىاث.
_ اوكاء اإلاغافم.

_ الاؾخفاصة مً

أكُاب

اإلالىماث الُبُعُت
واؾخغاللها بعلالهُت.

الىًَ .

اإلاهضع  :مً اعضاص الباخشت.
 _5ألاظراف املعىيت بخحليم صياصت الخوازن الجهوي:
أ_ الذولت :باعخباعها َغف أؾاس ي ومدىعي في هظه الؿُاؾت ،فهي مؿئولت عً جدلُم اخخُاظاث الكؤن العام
التي جهب في ظل املخُُاث والبرامج الخىمىٍت اإلاىخهجت.
ب_ الجماعاث املحليت :هي ألازغي حعخبر مً الفىاعل اإلاهمت في جدلُم ؾُاؾت الخىاػن الجهىي ،فهي نىعة الضولت
في هُئاث ال مغهؼٍت واملت الهالخُاث ( البلضًت ،والىالًت) ،خُض أن هظه الىخضاث على عاجلها مؿئولُت ؤلاهخمام بكئون
مهالخها على مؿخىي أكالُمها ( ،الىالة واملجالـ املخلُت اإلاىخسبت) ،زهىنا مع الخلؿُم الاكلُمي الجضًض فالجماعاث
ؤلاكلُمُت على عاجلها الىشحر مً اإلاؿئولُاث لخدؿحن نىعة ألاكالُم واوعاقها.
جـ _ اللعاع الخاص :له صوع أؾاس ي مً زالٌ ؤلاؾدشماع وؤلاهخاط وإوكاء اإلالاوالث...،الخ ،وحصجُعها وبُبُعت
الخاٌ اللُاع الخام البض مً الضولت أن جلضم له الدصجُع ومسخلف الامخُاػاث والدؿهُالث لضفع عجلخه.
د_املجخمع املذوي :بمسخلف ميىهاجه له صوعه في جدلُم ؾُاؾت الخىاػن الجهىي مً زالٌ جىؾُع صاتغة اليكاٍ
الخؼبي و صعم الجمعُاث وحصجُعها بما ًسضم املجخمع...،الخ مً ألاوكُت.
ه_ املواظىين :وهم الُغف الخؿاؽ واإلاؿاهم في جدلُم عملُت الخىمُت املخلُت التي جهب في ؾُاؾت الخىاػن
الجهىي ،وفي هظا الؿُاق هخدضر عً كُم خب الىًَ وبىاءه ،الخعاون ،الخدًغ واخترام الُبُعت وهُفُت ؤلاخخفاّ
باإلاىاعص الُبُعُت وخؿً اؾخغاللها ( .جدلُل الباخشت )
اط هجض الخىمُت املخلُت باإلاكاعهت هي  " :اهضماط أفغاص ومىٓماث املجخمع املخلي في اإلاؿاهمت الفعالت الىاكعُت بدغٍت
واملت في العملُت الخىمىٍت كبل مغاخلها وظمُع مؿخىٍاتها لخدضًض أهضاف الخىمُت في وخضاتهم املخلُت والخعغف على
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وؾاتل جمىٍلها وجىفُظها ومخابعت مغاخلها وحعضًلها لخدلُم َمىخاتهم وخل مكىالتهم وجىمُت مهاصعهم وجدؿحن
أخىالهم والخفاّ على بِئاتهم ".1
ان ألاَغاف أو الفىاعل اإلاعىُت بخدلُم ؾُاؾت الخىاػن الجهىي على غغاع جىفغها ،جبلى جخُلب ؤلاعاصة اللىٍت
وجًافغ الجهىص مً أظل العمل وبىاء الىًَ ،هما أن عامل الؼمً ًلعب صوع مهم في طلً مً هاخُت جدلُم ألاهضاف
اإلاغؾىمت واإلاكاعَع كُض ؤلاهجاػ ،وفي املخىع الخالي ؾِخم الخعغى الى ظهىص الجؼاتغ مً أظل جدلُم ؾُاؾت الخىاػن
الجهىي.

املحورالثاوي :جهود الجسائرلخجضيذ صياصت الخوازن الجهوي.
ؾىىضح مً زالٌ هظا املخىع اؾتراجُجُت الضولت اإلاىخهجت مً أظل زلم الخىاػن بحن أكالُم البالص وجللُو
الفىاعق اإلاىظىصة مً زالٌ:
 _1إعخماد مبذأ الخخعيغ:
في اَاع جدلُم ؾُاؾت الخىاػن الجهىي ،اججهذ الجؼاتغ الى اعخماص الخسُُِ الخىمىي مىظ ؤلاؾخلالٌ وججؿض طلً
في املخُُاث الخىمىٍت الىَىُت ،والتي واهذ تهضف بالضعظت ألاولى الى ؤلاهخمام بالكخهاص الىَني وجدلُم الىمى وؤلاهخفاء
الظاحي وفي هفـ الىكذ وان ٌؿتهضف ظؼء منها مجاٌ جدلُم الخىاػن الجهىي وٍمىً قغح طلً في اإلاغاخل الخالُت:
أ_ املرحلت ألاولى  : 1989 -1962بغػث ظهىص الجؼاتغ في جدلُم ؾُاؾت الخىاػن الجهىي ،مً زالٌ اهخمامها
بخللُو الفىاعق في مُاصًً التربُت والخجهحزاث والىهغباء والبرامج الخانت واإلاكاعَع الهىاعُت في املخُِ الشالسي ألاوٌ
 1969-1967الظي ونف بعباعة  ( pré-planأول ججربت جخعيعيت ) ،واػصاص ؤلاهخمام أهثر في املخُِ الغباعي ألاوٌ
 1973-1970الظي عهؼ في ظاهب مً ظىاهبه على جىؾُع مجاٌ وكاٍ مغفم الخعلُم والخيىًٍ مً زالٌ ويع مىٓىمت
جغبىٍت ظضًضة وطلً ببوكاء اإلاضعؾت ألاؾاؾُت إلاضة  09ؾىىاث  ،والتي جلىم بخدًحر الكباب للخعلُم العام والخيىًٍ
اإلانهي على الؿىاء للخيامل بُنهما ،ووان لؼاما حعمُم ظهاػ الخيىًٍ على مسخلف اللُاعاث الخُىٍت وزانت كُاع الؼعاعت،
الغي ،نُاهت آلاالث والخجهحزاث ،اإلاعضاث اإلاجزلُت ،الدؿُحر الخلني ؤلاصاعي للمئؾؿاث ،واؾدُعاب الخىىىلىظُا الخضًشت
مع يغوعة جدلُم الخىاػن بحن الخيىًٍ والكغل ،وجىَُض العالكت والخيؿُم بحن اإلائؾؿاث والجماعاث املخلُت ومغاهؼ
الخيىًٍ(.)2
جاله املخُِ الغباعي الشاوي  1977-1974الظي هى جىملت للمسُِ الؿابم املخُِ الغباعي ألاوٌ ،خُض جًاعفذ
كُمت ؤلاؾدشماعاث ؤلاظمالُت املخللت بدىالي أعبع مغاث مً  9.16ملُاع صط الى  36.31ملُاع صط ،وٍضٌ هظا على وظىص اعاصة
ؾُاؾُت إلاًاعفت الجهض ؤلاؾدشماعي للضولت مً أظل جىمُت اللىي ؤلاهخاظُت للمجخمع ،ومً بحن الىخاتج التي خللها هظا
املخُِ هى اعجفاع الىاجج الضازلي ؤلاظمالي واعجفاع عضص العماٌ اإلاكخغلحن أي الخسفٌُ مً البُالت ،هما وان هىان
اعجفاع في ؤلاؾدشماعاث ؤلاظمالُت.

 1عقاص أخمض عبض اللُُف ،الخىميت املحليت ،مهغ ،صاع الىفاء لضهُا الُباعت واليكغ ،2011 ،م.34
 2دمحم بالغابذ ،ﺁفاق الخىميت في الجسائر ،الجؼاتغ :صًىان اإلاُبىعاث الجامعُت ،2007 ،م.79
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للض اهخم املخُِ الغباعي ألاوٌ بهفت واضخت بدىمُت الجهاػ اإلااصي ؤلاهخاجي ،واإلاخمشل في الؼعاعت والهىاعت
وأعُاه ألاولىٍت في عملُاث ؤلاهجاػ بيؿبت كضعها  % 69.26مً مجمىع ؤلاؾدشماعاث اإلاىجؼة في هظا املخُِ وواهذ اللُمت
بحجم  25.15ملُاع صط ،فياهذ وؿبت الؼعاعت والغي  %11.98مً مجمىع ؤلاؾدشماعاث اإلاىجؼة بلُمت  4.35ملُاع صط
والهىاعت بـ %57.28مً مجمىع ؤلاؾدشماعاث اإلاىجؼة بلُمت  20.80ملُاعصط(، ) 1وفي هفـ الفترة جم اوكاء وػاعة الخسُُِ
والتهُئت العمغاهُت ،أًً جم اهتهاط ؾُاؾت عمغاهُت ظضًضة ،جلتها مغخلت جىمُلُت  1979 -1977جهب أهضافها في هفـ
جىظهاث املخُِ الؿابم.
أما املخُِ الخماس ي ألاوٌ  :1984 -1980مً بحن أهضاف ومداوع هظا املخُِ هى ؤلاهخاط الىَني ،وهى مهضع
حغُُت ؤلاخخُاظاث ألاؾاؾُت للمىاَىحن ومىانلت بىاء ؤلاكخهاص الىَني ،باليافت الى وكغ الخىمُت ؤلاكخهاصًت
وؤلاظخماعُت عبر وامل التراب الىَني ،خُض جم الترهحز على الهىاعت والؼعاعت بالضعظت ألاولى ،ومً بحن هخاتج املخُِ
 710000مىهب قغل ظضًض ،وَعض املخُِ مغخلت ؤلاهُالق هدى الخسُُِ لإلهخاط( ، )2وفُما ًلي بازخهاع املخُُاث
التي جىالذ في اإلاغخلت الشاهُت.
ب_ املرحلت الثاهيت  _1989إلى ًومىا ً :مىً ازخهاعها في املخُُاث الخالُت:
_ املخُِ الخماس ي .1989 -1985
_ ؤلاجفاق ألاوٌ لإلؾخعضاص ؤلاتخماوي  1989الظي ظاء في مهلخت ؤلانالح.
_ ؤلاجفاق الشاوي .1990
_ ؤلاجفاق الشالض .1995-1994
_ؤلانالخاث ؤلاكخهاصًت  1998 -1995بغهامج الخعضًل الهُىلي.
_ بغهامج ؤلاوعاف ؤلاكخهاصي .2004 -2001
_ بغهامج صعم الىمى .2009 -2005
_ بغهامج ؤلاوعاف الىَني .2014 -2010
_ البرهامج الجضًض لضعم الىمى .2019 -2015
_ بغهامج ؤلاهفاق الخيىمي .2010 -2000
_ املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم .2030 -2001
_ بغهامج جىمُت الجىىب والهًاب العلُا  .2009 -2006وغحرها مً املخُُاث والبرامج الخيىمُت ،هاهًُ عً ججغبت
الخسُُِ على مؿخىي الجماعاث ؤلاكلُمُت والتي قملذ املخُُاث غحر اإلامغهؼة.
 _2إعخماد املخعغ الوظني لتهيئت إلاكليم لخحليم صياصت الخوازن الجهوي:
 _1_2حعريف املخعغ:

 1لخلف عشمان ،الاكخطاد الجسائري والعوملت ،2014 ،على الغابِ الخالي ، https://www.4algeria.com/forum/t/392235 :تاريخ اإلطالع
يوم  80جويلية .0802

 2دمحم بالغابذ ،مغظع ؾابم ،م.64
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لم ًًع اإلاكغع حعغٍف مدضص للمسُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم اال أهه ًمىً جىيُده بؤهه مكغوع ضخم ًدمل في
َُاجه العضًض مً ألاهضاف الجىهغٍت والؿِىاعٍىهاث و ًدخىي على بغامج جىمىٍت في ظمُع املجاالث وله ﺁفاق  ،2030علما
أن هظا املخُِ ًدحن ول  5ؾىىاث.
_2_2أهذاف املخعغ الوظني لتهيئت إلاكليم:
للض عؾم املخُِ في اؾتراجُجُخه أهضاف وَىُت هبري صكُلت ومخعضصة اعجبُذ بمسخلف كُاعاث الضولت ومىاعصها
وجم نُاغتها مً زالٌ  20بغهامج اكلُمي ،وٍمىً ازخهاع هظه ألازحرة مً زالٌ اللاهىن  20-01اإلاخعلم بتهُئت ؤلاكلُم
في اإلاىاص  06 ،05 ،04والتي جهب أهضافه في ؾُاق املخُِ الىَني لتهُئت الاكلُم في الىلاٍ الخالُت(: )1
_ جىمُت مجمىع الاكلُم الىَني جىمُت ميسجمت على أؾاؽ زهاتو ومئهالث ول فًاء ظهىي.
_ زلم الٓغوف اإلاالتمت لخىمُت الثروة الىَىُت والدكغُل.
_ حؿاوي الخٓىّ في التركُت وؤلاػصهاع بحن ظمُع اإلاىاَىحن.
_ الخض على الخىػَع اإلاىاؾب بحن اإلاىاَم وألاكالُم لضعاتم الخىمُت ووؾاتلها باؾتهضاف جسفُف الًغىٍ مً
الؿاخل والخىايغ واإلاضن الىبري وجغكُت اإلاىاَم الجبلُت والهًاب العلُا والجىىب.
_ صعم ألاوؾاٍ الغٍفُت وألاكالُم واإلاىاَم والجهاث التي حعاوي نعىباث وجفعُلها مً أظل اؾخلغاع ؾيانها.
_ اعاصة جىاػن البيُت الخًغٍت وجغكُت الىْاتف الجهىٍت والىَىُت والضولُت للخىايغ واإلاضن الىبري.
_ خماًت الفًاءاث واملجمىعاث الهكت اًيىلىظُا وإكخهاصًا وجشمُنها.
_ حعىٌٍ العىاتم الُبُعُت والجغغافُت للمىاَم وألاكالُم لًمان جشمحن ؤلاكلُم الىَني وإعماعه بكيل مخىاػن.
_ جصخُذ الخفاوجاث في الٓغوف اإلاعِكُت مً زالٌ وكغ الخضماث العمىمُت ومداعبت ول أؾباب التهمِل
وؤلاكهاء ؤلاظخماعُحن في ألاعٍاف واإلاضن على خض ؾىاء.
مً زالٌ ما ؾبم ًخطح أن أهضاف املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم هي أهضاف مخعضصة املجاالث وظىهغٍت حؿعى الى
جدلُم العضًض مً املخغظاث أبغػها جىاػن ؤلاكلُم وتهُئخه باليافت الى جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت.
 _3_2رهاهاث املخعغ الوظني لتهيئت إلاكليم:
ًغهؼ املخُِ على زالزت أؾـ وزالزت اؾخدلاكاث أؾاؾُت على اإلاؿخىي الىَني جخمشل في:
أ_ الرهان الذًمغرافي:
وهى اؾخدلاق مبرمج بضكت مع ونىٌ اإلاىظت الىبحرة مً َالبي العمل ،هما جخجه الضولت الى اعاصة بىاء ألاكالُم
وإوكاء جلؿُم اكلُمي ظضًض ًًمً اؾخلغاع الؿيان.
ب_الرهان الاكخطادي:
وٍغجبِ بالخىافؿُت وجؤهُل ألاكالُم ،وٍبضأ هظا ألازحر مع اوكاء مىُلت الخباصٌ الخغ والضزىٌ الى اإلاىٓمت العاإلاُت
للخجاعة . OMC

 1اللاهىن  ،20 -01مغظع ؾابم ،م .20-19
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جـ _الرهان إلاًكولوجي:
ًخُلب الخفاّ على عأؽ اإلااٌ الُبُعي والشلافي في ْل ويعُت هضعة وايُغاب اإلاُاه والتربت ،خُض جؼصاص اإلاىافؿت
كىة بحن ؤلاؾخعماٌ واؾخضامت اإلاىاعص.
د_ الطعيذ العالمي:
ٌؿعى املخُِ لصماط الجؼاتغ في ؾُاق قامل وجىافس ي يمً فًاءاتها الُبُعُت لإلهخماء والخُىع ( الفًاء
اإلاغاعبي ،أوعو مخىؾُي ،الفًاء الافغٍلي ) (. )1
 _3وضع جلضيم إكليمي جذًذ كائم على إوشاء مذن جذًذة و جوزيع الطالحياث في شكل والًاث مىخذبت
 _1_3إوشاء املذن الجذًذة:
حعخبر صواعي اللجىء الى ؾُاؾت الخىاػن الجهىي مً بحن الخضاعُاث التي اهبشم عنها اوكاء املخُِ الىَني لتهُئت
ؤلاكلُم ،والظي بضوعه اهبشم عىه اوكاء اإلاضن الجضًضة في اَاع املخُُاث اللُاعُت ،بدُض نضع اللاهىن 08/02
الهاصع في  08ماي  ، 2002وهى أوٌ كاهىن ًىٓم هظه العملُت.
خُض ًجب أن ًخم اوكاإها بالخالإم مع جىُٓم وجىمُت اإلايكآث اللاعضًت الىبري واإلاغافم الجماعُت طاث اإلاىفعت
الىَىُت ،وأقاعث اإلااصة  04مً اللاهىن بؤهه ال ًمىً اوكاء مضن ظضًضة اال في الهًاب العلُا والجىىب غحر أهه وبهفت
اؾخصىاتُت ًمىً اوكاء مضن ظضًضة في الكماٌ في ول مً وهران ،كضىعيىت ،الجسائر  ،وعىابت مً أظل جسفُف
الًغِ الظي حعِكه هظه ألازحرة،
هما أقاعث اإلااصة  06مً اللاهىن بؤهه ًلغع اوكاء مضن ظضًضة بمغؾىم جىفُظي اؾدىاصا الى أصواث تهُئت ؤلاكلُم
اإلاىافم عليها وبعض أزظ عأي الجماعاث ؤلاكلُمُت( ،) 2ومىه هجض أن الجماعاث املخلُت َغف أؾاس ي في هظه العملُت بدىم
أنها جخدىم في الىعاء العلاعي وزهاتو ول وخضة مدلُت.
زمً اللاهىن الؿابم بهضوع اللاهىن  06/06الهاصع في  20فبراًغ ً ، 2006خًمً اللاهىن الخىظُهي للمضًىت
والظي ظاء بخعغٍف للمضًىت في اإلااصة  03مىه على أنها " :ججمع خًغي طو حجم ؾياوي ًخىفغ على وْاتف اصاعٍت
وإكخهاصًت وإظخماعُت ".
وفي اإلااصة  02مىه جم جدضًض اإلاباصة العامت لدؿُحر اإلاضًىت واإلاخمشلت هما ًلي:
_ الخيؿُم والدكاوع.
_ الالجمغهؼ والالمغهؼٍت.
_ الدؿُحر الجىاعي.
_ الخىمُت البكغٍت واإلاؿخضامت.
_ الخىم الغاقض.
_ ؤلاعالم والشلافت واملخافٓت.
 1اللاهىن  ،02 -10مغظع ؾابم ،م.09
 2القانون  ،80-80يتعلق بـ شروط انشاء المدن الجديدة ،المؤرخ في  80ماي  ،0880الصادر بالجريدة الرسمية ،العدد  ،43المؤرخة في  23ماي
 ،0880ص.80
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_ ؤلاههاف ؤلاظخماعي.1
هما ويع اللاهىن جهيُف اإلاضن الى مضن نغحرة ،مخىؾُت ،وججمعاث خًغٍت وصواعي اوكائها ،باليافت الى
أهمُتها في جدلُم عملُت الخىمُت وخضص اللاهىن ألاَغ اللاهىهُت التي جىٓم عملُت اوكاء اإلاضن الجضًضة،وجًمً أًًا
مسخلف الفاعلحن في اوكاء اإلاضن ،باليافت الى اوكاء اإلاغنض الىَني للمضًىت ،واإلاضن الجضًضة التي جم جدضًضها جمشلذ في:
 اإلاضًىت الجضًضة بىعُىان. اإلاضًىت الجضًضة بىغؼوٌ. اإلاضًىت الجضًضة ؾُضي عبض هللا. اإلاضًىت الجضًضة خاس ي مؿعىص.وويعذ مغاؾُم جىفُظًت جدضص مهام هُئاث هظه اإلاضن وجىُٓمها وهُفُت حؿُحرها في الجغٍضة الغؾمُت.
 _2_3إوشاء امللاظعاث الاداريت:
هدُجت للخُىعاث التي حعغفها اإلاضن الىبري مً يغىَاث هاججت عً ػٍاصة الىشافت الؿياهُت واعجفاع اخخُاظاتها
واإلاكاول الىاججت عنها ؾىاء في الؿىً أو الخضماث أو اإلاُاه أو الهغف الهخي...الخ ،كغع عتِـ الجمهىعٍت الؿابم عبض
العؼٍؼ بىجفلُلت ببنضاع أوامغ عتاؾُت جخًمً اوكاء ملاَعاث اصاعٍت بهضف جللُو الًغِ على اإلاضن وفً العؼلت على
بعٌ اإلاىاَم التي حعغف الىشحر مً الىلاتو أبغػها هلو في الخضماث .
بدُض نضع اإلاغؾىم الغتاس ي  140 -15اإلائعر في  27ماي ً 2015خًمً اخضاث ملاَعاث اصاعٍت صازل بعٌ
الىالًاث وجدضًض اللىاعض الخانت اإلاغجبُت بها ،جاله اإلاغؾىم الغتاس ي  141-15اإلائعر في  28ماي  2015والظي ًىٓم هظه
اإلالاَعاث ؤلاصاعٍت وؾحرها ،وجمشلذ كاتمت اإلالاَعاث ؤلاصاعٍت في ول مً والًت أدرار ،بضكرة ،بشار ،جامىغضذ،
(.)2

وركلت،اًليزي ،الوادي ،غرداًت

ًلي اإلاغؾىم الغتاس ي  337 -18اإلائعر في  25صٌؿمبر ً ،2018خًمً اخضار ملاَعاث اصاعٍت في اإلاضن الىبري وبعٌ
اإلاضن الجضًضة وجدضًض كىاعض جىُٓمها ،وجمشلذ كاتمت اإلالاَعاث ؤلاصاعٍت في ول مً والًت البليذة ،الجسائر العاضمت،
عىابت ،كضىعيىت ،ووهران (. ) 3
لُخم بعض طلً نضوع اإلاغؾىم الغتاس ي عكم  328 -19وهى بمشابت اإلالخم واإلاخمم للمغؾىم الغتاس ي الؿابم ،وجمشلذ
اإلالاَعاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخدضزت في ول مً والًت ألاغواط ،أم البواقي ،باجىت ،املذًت ،املضيلت ،برج بوعريريج،

 1اللاهىن ً ،06-06خعلم بـ اللاهىن الخىظُهي للمضًىت ،اإلائعر في  20فبراًغ  ،2006الهاصع بالجريذة الرصميت ،العضص  15اإلائعزت في  12ماعؽ ،2006
م.18
 2اإلاغؾىم الغتاس ي ً ،140-15خعلم بـ اخضار ملاَعاث اصاعٍت صازل بعٌ الىالًاث وجدضًض اللىاعض الخانت اإلاغجبُت بها ،اإلائعر في  27ماي ،2015
الهاصع بالجردًت الرصميت ،العضص  ،29اإلائعزت في  31ماي  ،2015م.05
 3اإلاغؾىم الغتاس ي ً ،337-18خعلم بـ اخضار ملاَعاث اصاعٍت في اإلاضن الىبري ،اإلائعر في  25صٌؿمبر  ،2018الهاصع بالجريذة الرصميت ،العضص ،78
اإلائعزت في  26صٌؿمبر  ،2018م.09
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أمساء بىخروبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
جيضمضيلذ ،خيشلت ،صوق أهراش ،ميلت ،الىعامت ،صعيف ،صيذي بلعباش ،البويرة ،جيارث ،البيض ،الجلفت،
جلمضان ،جبضت ووالًت البويرة( . )1
ووفلا لللاهىن اإلاخعلم بالخىُٓم ؤلاكلُمي للبالص ،كام عتِـ الجمهىعٍت الخالي عبض املجُض جبىن بتركُت عكغة
ملاَعاث اصاعٍت في الجىىب الى والًاث واملت الهالخُاث ،وٍخعلم ألامغ بالىالًاث الخالُت :


جُمُمىن جدمل الغكم .49



بغط باجي مسخاع جدمل الغكم .50



أوالص ظالٌ جدمل الغكم .51



بني عباؽ جدمل الغكم .52



ان نالح جدمل الغكم .53



ان كؼام جدمل الغكم .54



جلغث جدمل الغكم .55



ظاهذ جدمل الغكم .56



اإلاغحر جدمل عكم .57



اإلاىُعت جدمل عكم .)2( 58
ومً زالٌ الخلؿُم ؤلاكلُمي الجضًض ًخطح أن الجؼاتغ حؿعى مً زالٌ اؾتراجُجُتها اإلاخبعت جىؾُع صاتغة الخضمت

العمىمُت وجغكُتها ،ايافت الى جىمُت أكُاب البالص وجدؿحن الكئون العامت ،وأهُض أن هظه ؤلاؾتراجُجُت جخُلب جيازف
الجهىص وحعاون مسخلف ألاَغاف لهجاخها.

خاجمت:
مً زالٌ الخُغق الى هظه الضعاؾت اجطح أن مبضأ الخسُُِ هى مبضأ اهخهجخه الجؼاتغ مىظ البضاًت ،وكض ؾاهمذ
الٓغوف الخاعٍسُت ،ؤلاكخهاصًت ،ؤلاظخماعُت ،وؤلاًضًىلىظُت على جبني هظا اإلابضأ الظي اهجغ عىه الىشحر مً املخُُاث
الخىمىٍت التي جدمل في َُاتها اؾتراجُجُاث وأهضاف حؿعى لبىاء الىًَ والغقي باملجخمع  ،فخجغبت الخسُُِ الىاجخت جلً
التي جىُلم مً بِئتها ووفم معُُاث صخُدت وصكُلت ،ولعل أبغػ ؤلاؾتراجُجُاث الهاصفت لخدلُم طلً هي ؾُاؾت
الخىاػن الجهىي ،والتي اجطخذ مً زاللها هُت الضولت في جدلُم مياؾب ظىهغٍت حؿعى مً زاللها الى اللًاء على
الفىاعق والتهمِل الظي حعِكه بعٌ اإلاىاَم وبعض عوح ؤلاؾخماع املخلي وجىؾُع صاتغة الخضمت العمىمُت عً َغٍم
جلؿُم اكلُمي ظضًض وجىػَع لهالخُاث ظضًضة.

 1اإلاغؾىم الغتاس ي ً ،328-19خعلم بـ اخضار ملاَعاث اصاعٍت صازل بعٌ الىالًاث ،اإلائعر في  27ماي  ،2015الهاصع بالجريذة الرصميت ،العضص ،76
اإلائعزت في  10صٌؿمبر  ،2019م14
 2ووالت ألاهباء الجؼاتغٍت ،ضذوراملرصوم الرئاس ي املحذد ألصماء وملرالوالًاث الجذًذة ،على الغابِ الخالي:
 ،https://www.aps.dz/ar/algerie/104179-2021-03-26-18-43-03جاعٍش ؤلاَالع ًىم  11ؾبخمبر .2021
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أمساء بىخروبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
وَعخبر املخُِ الىَني لتهُئت الاكلُم مسُِ مهم لهظه ؤلاؾتراجُجُت إلاا ًدمله مً أهضاف وبغامج في مسخلف
اللُاعاث وإقغان الجماعاث املخلُت والكغواء ؤلاكخهاصًحن في ويعه ،باليافت الى ويعه لؿِىاعٍىهاث وﺁفاق ،2030
ومىه جخطح اقيالُت الضعاؾت في أهه صخُذ جىظض هُت مً الضولت في ؤلاهخلاٌ مً الىيع الخالي الى ويع أخؿً ،وظهىص
هظه ألازحرة واضخت وجم ؤلاقاعة اليها ؾابلا لىً جبلى بعٌ ؤلازخالالث مىظىصة وحسجل هدُجت غُاب الخيؿُم واإلاخابعت
الجُضة وهظا وان مسجل ؾابم في املخُُاث الخىمىٍت الؿابلت بدُض هجض أن ول مسُِ ظضًض ًؤزظ ظؼء مىه إلاعالجت
الازخالالث اإلاسجلت في املخُِ الؿابم.
إلاكتراحاث :زغظذ الضعاؾت بمجمىعت مً ؤلاكتراخاث جخمشل هما ًلي:
_ وظىب وظىص الىُت الهاصكت لبىاء الىًَ وإخؿاؽ اإلاىاًَ بؤزُت اإلاىاًَ.
_ اعاصة الىٓغ في كىاهحن الجماعاث ؤلاكلُمُت وظعلها أهثر ججاوبا مع معُُاث البِئت املخلُت ومخُلباث اإلاىاَىحن.
_ ال بض مً مغاعاة الخهاتو الجغغافُت والخهاتو الشلافُت ليل اكلُم أو وخضة مدلُت.
_ الؿعى وعاء الخىػَع العاصٌ في ويع قبياث الهغف الهخي ،والغاػ الُبُعي ،والىهغباء وجىنُل اإلااء الهالح للكغب
وجىنُلها لللغي واإلاضاقغ ،باليافت الى جىؾُع قبياث الىلل البري ( الؿىً الخضًضًت ومُترو ألاهفاق) ،والىلل الجىي
وجىؾُع قبياث الخغُُت باألهترهذ ،باليافت الى جىفحر اإلاغافم الصخُت والتربىبت وجىػَعها عبر التراب الىَني بكيل عاصٌ
زهىنا اإلاؿدكفُاث ،بدُض هجض بعٌ اإلاغض ى ًدىللىن مً مضن وكغي بعُضة مً أظل العالط.
_ ال بض مً ؤلاؾخعاهت بالعمل ؤلاؾدكاعي والخبراء في عؾم املخُُاث والبرامج الخىمىٍت اهُالكا مً بِئتها ألانلُت.
_ ال بض مً اخترام عىهغ الؼمً في اعضاص اإلاكاعَع وعضم الخماَل في اهجاػها مع يمان اإلاغاكبت واإلاخابعت.
_ جىؾُع صاتغة ؤلاؾدشماع املخلي وحصجُعه مع حصجُع ألاوكُت الخغفُت وصعم أصخاب اإلائؾؿاث الهغحرة واإلاخىؾُت
وفم نُغ حؿاعض الكباب على الخفىق والىجاح ،وهى ما ٌؿاعض على زلم فًاءاث قغل ظضًضة.
_ حصجُع أصخاب اإلاهاوع الى الخىؾع في اليكاٍ وهلل اإلاهاوع الى اإلاىاَم الضازلُت ومىذ جدفحزاث لهم ،وهى ما ًسلم
فغم عمل ظضًضة وخُىٍت ،وهفؿه الخاٌ باليؿبت للمىاعص ألاولُت ال بض مً جخىػع وال جيىن مدخىغة في الكماٌ أو عىض
أشخام معُىحن.
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أمساء بىخروبة /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
كائمت املراجع:
أوال -الكخب:
 _1ﺁمىت أبى حجغ ،املعجم الجعرافي ،ألاعصن ،صاع أؾامت لليكغ والخىػَع.2009 ،
_2أخمض ؾعُفان ،كاهون املطعلحاث الضياصيت والذصخوريت والذوليت ،بحروث ،مىخبت لبىان هاقغون.2004 ،
 _3عقاص أخمض عبض اللُُف ،الخىميت املحليت ،مهغ ،صاع الىفاء لضهُا الُباعت واليكغ2011 ،
 _4دمحم بالغابذ ،ﺁفاق الخىميت في الجسائر ،الجؼاتغ ،صًىان اإلاُبىعاث الجامعُت.2007 ،
ثاهيا -اللواهين:
 _1اإلاغؾىم الغتاس ي ً ،140-15خعلم بـ اخضار ملاَعاث اصاعٍت صازل بعٌ الىالًاث وجدضًض اللىاعض الخانت اإلاغجبُت
بها ،اإلائعر في  27ماي  ،2015الهاصع بالجردًت الرصميت ،العضص ، 29اإلائعزت في  31ماي.2015
 _2اإلاغؾىم الغتاس ي ً ،337-18خعلم بـ اخضار ملاَعاث اصاعٍت في اإلاضن الىبري ،اإلائعر في  25صٌؿمبر  ،2018الهاصع
بالجريذة الرصميت ،العضص  ،78اإلائعزت في  26صٌؿمبر .2018
 _3اإلاغؾىم الغتاس ي ً ،328-19خعلم بـ اخضار ملاَعاث اصاعٍت صازل بعٌ الىالًاث ،اإلائعر في  27ماي  ،2015الهاصع
بالجريذة الرصميت ،العضص  ،76اإلائعزت في  10صٌؿمبر .2019
_4اللاهىن ً 20 -01خعلم بتهُئت الاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت ،اإلائعر في 12صٌؿمبر  ،2001الهاصع بالجريذة الرصميت،
العضص  ،77ااإلائعزت في  15صٌؿمبر 2001.
_5اللاهىن ً ،08-02خعلم بـ قغوٍ اوكاء اإلاضن الجضًضة ،اإلائعر في  08ماي  ،2002الطادر بالجريذة الرصميت ،العضص
 ،34اإلائعزت في  14ماي .2002
_6اللاهىن ً ،06-06خعلم بـ اللاهىن الخىظُهي للمضًىت ،اإلائعر في  20فبراًغ  ،2006الهاصع بالجريذة الرصميت ،العضص
، 15اإلائعزت في  12ماعؽ .2006
 _7اللاهىن ً 02-10خعللم باإلاهاصكت على املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم ،اإلائعر في ً 29ىهُى  ، 2010الطادر بالجريذة
الرصميت ،العضص  ،61ا إلائعزت في  21أهخىبغ .2010
ثالثا -املو اكع الالكتروهيت:
 _1أمحن قاوف ،إهعالق عمليت احطاء الضكىاث اللطذًريت في العاضمت " ،هلال هً اإلاىكع
 ، https://www.ennaharonline.comجاعٍش ؤلاَالع ًىم  20ظىان .2021
الاكخطاد الجسائري
الخالي:
الغابِ
على
،2014
والعوملت،
عشمان،
لخلف
_2
 ، / https://www.4algeria.com/forum/t/392235جاعٍش ؤلاَالع ًىم  08ظىٍلُت .2021
 _3وػاعة اإلاىاعص اإلااتُت ،مشروع عين ضالح -جمجراؾذ ،على الغابِ الخالي:
 ،http://www.mree.gov.dz/projet-02/?lang=arجاعٍش ؤلاَالع ًىم  14ماعؽ .2021
 _4ووالت ألاهباء الجؼاتغٍت ،ضذوراملرصوم الرئاس ي املحذد ألصماء وملارالوالًاث الوالًاث الجذًذة ،على الغابِ الخالي:
 ،https://www.aps.dz/ar/algerie/104179-2021-03-26-18-43-03جاعٍش ؤلاَالع ًىم  11ؾبخمبر 2021.
 _5مجض زًغ ،مفهوم الخىميت املحليت ،على الغابِ الخالي ، https://mawdoo3.com/%D9% :جاعٍش ؤلاَالع ًىم 17
ماعؽ.2022
6_List of Algerian provinces by population", 2018, voire le site suivant :
https://ipfs.io/ipfs/QmXoypizjW3WknFiJnKLwHCnL72vedxjQkDDP1mXWo6uco/wiki/List
_of_Algerian_Provinces_by_population.html, cité le 15 juin 2021.
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01-21 الىظام الاهخخابي الجشائزي وخماًخه حشائيا في ظل ألامز
The Alegria Electoral System And Its Penal Protection under order 21°01
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:ملخص
 ومدافكت منها نلى الىكام.ٌهخبر الىكام الاهخسابي في أي صولت مً اإلاهاًحر اإلاهمت لضعاؾت جىحه الضولت الضًمىكغاؾي
الاهخسابي حؿعى الضوٌ ئلى خماًخه حؼاةُا نً ؾغٍم بؿـ الغكابت نلى حمُو اإلاغاخل الاهخسابُت وبالخالي ججؿُض الخماًت
الجؼاةُت الشيلُت واإلاىغىنُت نلى غغاع ججغٍم ألافهاٌ التي جإزغ نلى ئعاصة الىازب ليىن ألاضل هى خغٍت الاهخساب وهظا
 مً هظا اإلاىؿلم تهضف هظه.  اإلاخهلم بىكام الاهخساباث2021  ماعؽ10اإلاإعر في01 – 21مً زالٌ اللاهىن الهػىي عكم
 وهىم الىكام الاهخسابي اإلاؿبم في، الىعكت مً زالٌ مىهج وضفي جدلُلي الى ابغاػ أهمُت الهملُت الاهخسابُت مً حهت
،  خُث جبيذ الجؼاةغ هكام الخمثُل اليؿبي هىكام صًملغاؾي، الجؼاةغ ومضي جمخهه بالخماًت الجؼاةُت مً حهت أزغي
. هما جم بؿـ الغكابت نلى نملُت الاكترام مً زالٌ الهُئت الىؾىُت اإلاؿخللت إلاغاكبت الاهخساباث
.  هكام اهخسابي ؛ جىحه صًملغاؾي ؛ اهخساباث ؛ الخماًت الجؼاةُت:اليلماث املفخاخيت
Abstract:
The electoral system in any country is considered as one of the basic criteria for the study
of the democratic orientation of the state.
In order to preserve the electoral system, states seek to protect it on the penal plane by
extending control over all electoral stages and thus embody formal and substantive penal
protection similar to the criminalization of acts that affect the will of the voter as it is the
essence of the freedom of voting, and this is implemented via the Fundamental Law No.
2101-of 10 March2021 related to the election system.
From this point of view ,thispaper aims , through a descripitiveand analytical approach,to
highlight the importance of electoral processon the one hand , the type of electoralsystem
applied in algeria and the extentto which it enjoys conservatism protection on the other
hand,where Algeria adopted the proportional representatio system as a democratic system
,and the supervision of the voting process was extended through the Independendent National
Election Monitoring Authority .
Keywords : Electoral system ; democratic orientation ;election ;penal protection .

.* ان ًُؤنِف ان ًُطاؼِم
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النظام االنتخابي اجلزائري ومحايته جزائيا يف ظل األمر /12-32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفاء عمران/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
حهخبر الاهخساباث اهم وؾُلت نملُت للخهبحر نً الطىث وبدغٍت جامت خُث بىاؾؿتها ًخم ازخُاع الشهب لألشخاص
الظًً ؾُمثلىجهم نلى نضة اضهضة والظًً ؾِخىلىن حؿُحر شإوجهم الهامت وطلً نً ؾغٍم اجساط اللغاعاث الهامت
واإلاطحرًت وعؾم الؿُاؾت الهامت في الضولت والتي مً اإلافغوع اجها جػمً هغامت الفغص وجدمي زطىضُاجه وجػمً له
الهِش بؿالم وهغامت وصون اهتهان لخلىكه وال حهض نلى خغٍخه .
وجسخلف الاهخساباث خؿب شيل الىكام الؿُاس ي اإلاخبو مً كبل الضوٌ هما جسخلف خؿب اؾلىب الخىكُم
الاهخسابي اإلاخبو هظا وحؿعى الضوٌ حاهضة مً احل جبني هكام اهخسابي ًخماش ى ومهؿُاث الخدىٌ الضًملغاؾي الظي ٌؿعى
الى جىحُه اعاصة الشهب مً زالٌ جمثُل الاخؼاب الؿُاؾُت وشغنُت اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت.
وهكغا لىثرة الاهتهاواث الخؿحرة التي حشهضها الاهخساباث والتي جمـ بدغٍتها وهؼاهتها وهظا الؿلىواث الغحر اإلاشغونت
والتي جطاخب الهملُت الاهخسابُت فالخماًت الجؼاةُت اضخذ غغوعة كاهىهُت وكػاةُت ونلُه وهكغا ألهمُت اإلاىغىم
وؾهُا مىا الى ازغاةه مً خُث الخهاعٍف واهىام الجغاةم الاهخسابُت وهظا مهغفت الاضالخاث الاهخسابُت التي كام بها اإلاشغم
الجؼاةغي في هظا الخطىص وباألزظ مهغفت مضي جمخو الهملُت الاهخسابُت بالخماًت الجؼاةُت واإلالغعة كاهىها
ما صفهىا الى ؾغح الاشيالُت الخالُت فُما جخمثل الخماًت الجؼاةُت اإلالغعة للهملُت الاهخسابُت في مغاخلها املخخلفت وفي
الدشغَو الجؼاةغي مً زالٌ الامغ عكم  01 -21مإعر في  26عحب نام  1442اإلاىافم ٌ  10ماعؽ ؾىت ً 2021خػمً
اللاهىن الهػىي اإلاخهلم بىكام الاهخساباث  ،وبالخالي ماهي أخيام الخماًت الجؼاةُت لالهخساباث وهظا فُما ًخمثل هؿاق
الخماًت الجؼاةُت للهملُت الاهخسابُت في مغخلتها الخدػحرًت وهظا ازىاء ؾحرها ونلُه جمذ مهالجت هظا البدث وفم مىهج
وضفي جدلُلي ًخماش ى واإلاػمىن وطلً مً زالٌ الخؿغق الى مبدثحن والخالي :
اإلابدث ألاوٌ :اخيام الخماًت الجؼاةُت لالهخساباث
اإلابدث الثاوي :هؿاق الخماًت الجؼاةُت للهملُت الاهخسابُت

املبدث ألاول  :أخيام الحماًت الجشائيت لالهخخاباث
ئن الهالكت الىؾُضة التي جغبـ الضًملغاؾُت و الاهخساب صفهذ بضوٌ الهالم و صوٌ الىؾً الهغبي زطىضا و نلى
عأؾها صولت الجؼاةغ ئلى البدث نً هكام اهخسابي ًخماش ى و ألاوغام الؿُاؾُت و الاكخطاصًت و الاحخمانُت التي حهِشها
البالص ،و بالىكغ ئلى هثرة الاهتهاواث والؿلىواث املجغمت اإلاغجىبت أزىاء الهملُت الاهخسابُت والتي جسل وجفلض مطضاكُت
الاهخساباث وبالخالي هؼاهتها وشفافُتها و نلُه و مما ؾبم ؾىداوٌ الخؿغق في هظا اإلابدث الى اخيام الخماًت الجؼاةُت
لالهخساباث مً زالٌ مؿلبحن هدىاوٌ في اإلاؿلب ألاوٌ :مفهىم الىكام الاهخسابي،أما اإلاؿلب الثاوي فؿىسططه ئلى:
الجغاةم الاهخسابُت.
املطلب ألاول :مفهىم الىظام الاهخخابي
اهؿالكا مً أن ليل فغص الخم في اإلاشاعهت في ئصاعة شإون بلضه مباشغة ،أو مً زالٌ ممثلحن مىخسبحن بشيل خغ
فاهه ًدم ليل صولت ئجبام هكام اهخسابي صًملغاؾي وهؼٍه ًػمً إلاىاؾىيها خُاة مؿخلغة،
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هظا ويعزف الىظام الاهخخابي نلى أهه ":مجمىنت ألاخيام اللاهىهُت التي جىكم الاهخساب في مسخلف مكاهغه اهؿالكا
مً اهدؿاب خم الاكترام والدسجُل في اللاةمت الاهخسابُت الى غاًت انالن الىخاةج النهاةُت لالؾدشاعة الاهخسابُت مهما وان
هىنها مغوعا بمسخلف اإلاغاخل التي ًمغ بها اإلاؿاع الاهخسابي " ،أي أهه مجمىنت ألاؾـ واإلاباصب واللىاهحن وؤلاحغاءاث التي
جدضص الهملُت الاهخسابُت .هظا وكض جىاوٌ اإلاشغم مطؿلح الىكام الاهخسابي في ألامغ عكم -21

01اللاهىن الهػىي

اإلاخهلم بىكام الاهخساباث  ،وهظا في اإلااصة ألاولى مىه بىطه " :حهضف هظا الامغ اإلاخػمً اللاهىن الهػىي اإلاخهلم بىكام
الاهخساباث الى  - :جدضًض اإلاباصب ألاؾاؾُت واللىانض اإلاخهللت بالىكام الاهخسابي .........
ونلُه فالىكام الاهخسابي ًخؿلب مىا مهغفت مفهىم الاهخساب وهظا اؾالُبه وهظا ما ؾيخؿغق الُه في هظا اإلاؿلب مً
زالٌ فغنحن هدىاوٌ في الفغم ألاوٌ حهغٍف الاهخساب ومػمىهه أما الفغم الثاوي فؿىسططه ألؾالُب مماعؾت الهملُت
الاهخسابُت
الفزع ألاول :حعزيف الاهخخاب
نغفذ هكم الخىم اللضًمت والخضًثت  ،وزاضت الضًملغاؾُت اللُبحرالُت منها  ،هكام الاهخساب  ،الا أن هظه الىؾُلت
اشتهغث في الىكم اللاهىهُت الغغبُت هدُجت اؾخدالت جؿبُم الضًملغاؾُت اإلاباشغة بهض اهخلاصها مً الضولت الُىهاهُت
اللضًمت  ،بانخباعها ال جدلم اإلاؿاواة بحن اإلاىاؾىحن في جىلي الؿلؿت ،فانخمضوا اللغنت في جىلي الىقاةف الهامت1و ٌشيل
الاهخساب الىؾُلت التي بىاؾؿتها ًسخاع الشهب ممثلُه لدؿُحر الشإون الهمىمُت نلى اإلاؿخىٍحن الىؾني واملخلي ، 2هما
ٌهخبر ألاعغُت ألاؾاؾُت ألهكمت الخىم الضًملغاؾي  ،وىجها وؾُلت ؾلمُت للمشاعهت في جيىًٍ خيىمت حؿخمض وحىصها في
الؿلؿت او اؾخمغاعٍتها مً اهبثاكها نً ؤلاعاصة الشهبُت.
واإلاشغم الجؼاةغي لم ٌهغف بؿغٍلت مباشغة الاهخساب ال في الضؾخىع وال في اللىاهحن الهػىٍت اإلاخهللت باالهخساباث
الا أهه خضص ألاؾغ اللاهىهُت التي جماعؽ فيها باإلغافت الى جدضًضه لجؼاءاث عصنُت ليل مً ًسالف الشغوؽ اإلاىغىنُت
للُام هكام اهخسابي كاةم بظاجه  .ومً زالٌ ألامغ عكم  01-21اإلاخػمً اللاهىن الهػىي اإلاخهلم بىكام الاهخساباث هجض
أن اإلاشغم كض أنؿى حهغٍفاث ملجمىنت مً اإلاطؿلخاث 3والتي هي أؾاؽ ومدىع الاهخساب أو الهملُت الاهخسابُت والخالي :
وعكت الخطىٍذ  ،الىعكت اإلالغاة  ،الباقي أكىي  ،اإلاترشح  ،بؿاكت الىازب ،اإلاهامل الاهخسابي  ،الاؾخفخاء  ،فاػ  ،الاكترام ،
ألاضىاث اإلاهبر ننها  ،باإلغافت الى الجغٍمت الاهخسابُت .
خُث نغف الاؾخفخاء نلى أهه " الُت مً الُاث الضًملغاؾُت التي ًخم بىاؾؿتها نغع هظ أو ؾإاٌ إلاطاصكت
مجمىم الهُئت الىازبت ".
هما نغف الاكترام نلى أهه  ":مطؿلح شامل ٌؿخهمل لىضف نملُت اهخسابُت أو ئؾخفخاةُت
الفزع الثاوي  :أساليب ممارست العمليت الاهخخابيت
جبنى الفله الضؾخىعي أؾالُب مهُىت إلاماعؾت الاهخساب  ،هما جبنى أؾالُب لفغػ هخاةجها والخالي :

 1األيٍٍ شطٌظ  ،انٕجٍع فً انمإٌَ انسؼرٕضي ٔانًؤؼؽاخ انؽٍاؼٍح انًماضَح  ،زٌٕاٌ انًطثٕعاخ انجايعٍح ،ط  ،2005، 4ص .25

 2اإلااصة الغابهت مً ألامغ عكم  01- 21مإعر في  26عحب نام  1442اإلاىافم ٌ  10ماعؽ ؾىت ً 2021خػمً اللاهىن الهػىي اإلاخهلم بىكام الاهخساباث

 3انًازج انثاٍَح يٍ األيط ضلى  01-21يظسض َفؽّ
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أوال :أساليب الاهخخاب
هىان نضة أؾالُب لالهخساب منها أؾلىب الاكترام اإلالُض والاهخساب الهام  ،زم الاهخساب اإلاباشغ والاهخساب غبر
اإلاباشغ.
-1الاهخساب اإلالُض :1ؾمي هظلً الشتراؾه جىافغ شغوؽ مهُىت في اإلاترشح والىطاب اإلاالي أو مؿخىي زلافي مهحن أو
هما مها ،ئغافت الى شغوؽ أزغي حؿمذ بمماعؾت خم الاكترام .لىً هظا اللُض حهغع لهضة اهخلاصاث لخلله فئت هبحرة
مً اإلاىاؾىحن بهُضة نً مطضع اللغاعاث الؿُاؾُت ما أصي الى جغاحهه هدُجت لخؿىع الىعي الضًملغاؾي وػٍاصة وؿبت
اإلاشاعهت الشهبُت.
 -2الاهخساب الهام  :هظا ألاؾلىب مً الاهخساباث ال ٌشترؽ أي شغوؽ في الىازب ولظلً ؾمي نام  ،الا أن نضم
جلُُضه بأي شغؽ أمغ غحر مىؿلي وغحر كاهىوي  ،ههضم اشتراؽ ؾً مهُىت ألهه مً غحر اإلاخطىع أن ًيخسب ألاؾفاٌ أو او
املجاهحن أو فاكضي ألاهلُت  ،وكض عأي حاهب مً الفله أن الاكترام الهام هى ؾبُل للىكاًت مً الثىعاث الىاججت نً الخلض
الظي ولضه الاكترام اإلالُض .
-3الاهخساب اإلاباشغ والاهخساب غحر اإلاباشغ :ان الاهخساب اإلاباشغ هى الظي ًلىم به الىازبىن مباشغة بازخُاع
ممثليهم  ،اما الاهخساب غحر اإلاباشغ فهى الظي ًلىم فُه الىازبىن بازخُاع مىضوبحن ننهم ًخىلىن بضوعهم اهخساب ممثليهم
مً اإلاترشخحن  ،فاالهخساب اإلاباشغ ًيىن نلى صعحت واخضة  ،بِىما الاهخساب اإلاباشغ ًيىن نلى صعحخحن أو أهثر.
ثاهيا  :أساليب فزسالىخائج الاهخخابيت
هىان أؾلىبحن عةِؿُحن لفغػ الىخاةج الاهخسابُت هما أؾلىب ألاغلبُت وأؾلىب الخمثُل اليؿبي ،وٍخهلم هظان
الىكامان بيخاةج الاهخساب ولِـ بؿغٍلت الخطىٍذ فهما وؾُلخحن لفغػ ألاضىاث وجدضًض اإلالانض التي جدطل نليها
اإلاترشخىن
خُث ٌهخبر الىكام الاهخسابي في أًت صولت مً اإلاهاًحر اإلاهمت لضعاؾت جىحه الضولت الضًملغاؾي و جسخلف هظه الىكم
الاهخسابُت مً صولت ئلى أزغي اؾدىاصا ئلى نىامل نضًضة مثل ألاوغام الاحخمانُت و الاكخطاصًت و الؿُاؾُت و مؿخىي
الىعي الثلافي و الضًملغاؾي و مضي جغسخ اإلاماعؾاث الضًملغاؾُت و الىعي الؿُاس ي الاهخسابي لضي اإلاىاؾً و الىسب
الؿُاؾُت مها ،خُث أن ازخُاع الىكام الاهخسابي ليل صولت ؾُإصي ئلى هجاح الهملُت الضًملغاؾُت نلى ضهُض الضولت و
املجخمو  2و ٌهض الىكام الاهخسابي وؾُلت لخفهُل الهمل البرإلااوي ليىهه ٌهىـ ؤلاعاصة الشهبُت و ًدضص ؾبُهت الىكام
الؿُاس ي ،فاملجالـ اإلاىخسبت هي هدُجت الىكام الاهخسابي الظي ٌهض الُت لخىحُه ئعاصة الشهب و مً زالٌ جمثُل ألاخؼاب
الؿُاؾُت و شغنُت اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت 3والىكام الاهخسابي باإلاهنى الىاؾو ًدىٌ الاضىاث اإلاضلى بها في اهخساب نام الى
ملانض مسططت لألخؼاب واإلاغشخحن اط ان لضًه جأزحر هبحر نلى الىكام الخؼبي اللاةم .

َ1عًاٌ أحًس  ،انرطٍة  ،انٕؼٍظ فً انُظى انؽٍاؼٍح ٔانمإٌَ انسؼرٕضي  ،زاض انثمافح نهُشط ٔانرٕظٌع  ،2009،عًاٌ  ،األضزٌ  ،ص .281

 2ؾغَـ مطؿفى عشُض أمُضي ،أهىام الىكم الاهخسابُت والهغاق همىطحا  ،صعاؾت جدلُلُت ملاعهت ،ص ، 5اإلاخاح نلى اإلاىكو الالىترووي
 www.pdffactory.comجاعٍش الخطفذ  5صٌؿمبر . 2020

 3عهً دمحم ،انُظاو االَرراتً ٔزٔضِ فً ذفعٍم يٓاو انًجانػ انًُررثح ف ً انجعائط  ،ضؼانح يمسيح نٍُم شٓهسج زكرٕضاِ عهٕو  ،ذرظض لإٌَ عاو ،
انجعائط  ،2016-2015ص .2
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و في مفهىمها ألاؾاس ي حهمل الىكم الاهخسابُت نلى جغحمت ألاضىاث التي ًخم ؤلاصالء بها في الاهخساباث ئلى نضص
اإلالانض التي جفىػ بها ألاخؼاب و اإلاغشخحن اإلاشاعهحن بها ،أما اإلاخغحراث ألاؾاؾُت فخخمثل في اإلاهاصلت الاهخسابُت اإلاؿخسضمت
و جغهُبت وعكت الاكترام باإلغافت ئلى حجم الضاةغة الاهخسابُت

1

 .وللىكم الاهخسابُت بشيل نام مإزغاتها اإلاُياهُىُت

والؿُيىلىحُت اما اإلاُياهُىُت فُمىً مالخكتها مً زالٌ الىكم الخؼبُت املخخلفت التي جضفو للهمل بها مسخلف الىكم
الاهخسابُت واما الخأزحراث الؿُيىلىحُت للىكم الاهخسابُت فخهمل بضوعها نلى جضنُم اإلاإزغاث اإلاُياهُىُت.
هظا و ًمىً جلؿُم الىكم الاهخسابُت ئلى زالر هكم أؾاؾُت:
أوال  -هظام ألاغلبيت  /الخعذدًت
و جىمً محزة هظا الىكام في بؿاؾخه ئط ًخم اهخساب اإلاغشح الظي ًدطل نلى أغلبُت ألاضىاث ،وشأ هظا الىكام في
بغٍؿاهُا و زم جؿبُله بشيل زاص في بلضان اليىمىلث  2و هىان زمؿت أهىام مً هكم الخهضصًت أو ألاغلبُت هي :هكام
الفاةؼ ألاوٌ ،هكام الىخلت ،هكام الىخلت الخؼبُت ،هكام الطىث البضًل و هكام الجىلخحن ،اهم ما ًمحز هكام الاغلبُت هى
الىغىح والبؿاؾت وَؿمذ بلُام اغلبُت مخماؾىت في املجالـ الىُابُت وٍإصي الى اؾخلغاع خيىمي. ،حهغع هظا الىكام
لهضة اهخلاصاث مً بُنها اهه ًإصي الى اؾدبضاص البرإلااهاث وطلً ان اغلب اإلالانض هي لخؼب الاغلبُت في البرإلاان مما ًإصي الى
وحىص مهاعغت غهُفت وبالخالي ًخطح ان هكام الاغلبُت ًإصي الى اجخاف وقلم الاكلُاث الؿُاؾُت لظلً وان مً
الػغوعي البدث نً هكام ًمثل الاكلُت فكهغ هكام الخمثُل اليؿبي
ثاهيا :هظام الخمثيل اليسبي
ٌؿدىض اإلافهىم ألاؾاس ي لىكم الخمثُل اليؿبي ئلى جغحمت خطت أي خؼب ؾُاس ي مشاعن في الاهخساباث مً أضىاث
الىازبحن ئلى خطت ممازلت أو مخىاؾبت مً اإلالانض في الهُئت الدشغَهُت اإلاىخسبت (البرإلاان).
و هىان هىنان عةِؿُان مً هكم الخمثُل اليؿبي و هما :هكام اللاةمت اليؿبُت و هكام الطىث الىاخض اإلاخدىٌ.
حهخبر هكم الخمثُل اليؿبي زُاعا شاتها في الضًملغاؾُاث الىاشئت بِىما ٌؿخسضم ئخضي جلً الىكم  23مً مجمىنت
الضًملغاؾُاث الغاسخت و جدخل هظه الىكم اإلاغهؼ ألاوٌ مً خُث نضص البلضان التي حهخمضها في ول مً أمغٍيا الالجُيُت و
افغٍلُا و أوعبا وَؿمذ هكام الخمثُل اليؿبي بخمثُل الاكلُاث الؿُاؾُت جمثُال ناصال في البرإلاان فخدطل هظه الاكلُاث
نلى ملانض هُابُت جدىاؾب والاضىاث التي خطلذ نليها في اإلاهغهت الاهخسابُت ومً حهت ازغي جخدفل هظه الاخؼاب
الطغحرة باؾخلاللها وبغامجها الظاجُت نلى نىـ هكام الاغلبُت الظي ًإصي الى مداباة خؼب الاغلبُت فخكؿغ بهؼ
الاخؼاب الطغحرة الى الاهضماج في الاخؼاب الازغي الاكىي منها ليي جخدطل نلى ملانض في البرإلاان ومً بحن الاهخلاصاث
اإلاىحهت لىكام الخمثُل اليؿبي اهه هكام مهلض وهىان ضهىبت هبحرة في احغاء الخىػَو اليؿبي للملانض ونملُت جدضًض
الىخاةج وفغػ الاضىاث هظلً وهي نملُت مهلضة مً الىاخُت الخؿابُت فخإصي الى جازحر الىدُجت الاهخسابُت مما كض
ٌهغغها لهملُت التزوٍغ.
ثالثا :الىظم املخىاسيت
 1أَسضٔ ضٌُٕنسظ  ،تٍ ضٌهً  ،أَسٔاتهٍػ ،ذطجًح أًٌٍ إٌٔب  ،أشكال انُظى االَرراتٍح – زنٍم انًؤؼؽح انسًٌٕلطاطٍح ٔاالَرراتاخَ ،ؽرح جسٌسج
ٔيُمحح  ،انًؤؼؽح انسٔنٍح نهسًٌمطاطٍح ٔاالَرراتاخ،2007 ،ص15
2
مؼٍض مً الخفاضُل أهكغ نالء شلبي  ،هغٍم زمِـ  ،الضًملغاؾُت والاهخساباث في الهالم الهغبي  ،اللاهغة  ، 2014ضظ .113-111
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وفاء عمران/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلضم هكم الاهخساباث اإلاخىاػٍت نلى اؾخسضام مغهبحن أخضهما هكام اهخساب وؿبي و آلازغ ًدبو هكم الخهضصًت
ألاغلبُت ،ففي هظا الىكام ال نالكت للىكامحن ببهػهما البهؼ ،و في قل هظا الىكام ًمىً أن ٌهؿي الىازب وعكت اكترام
واخضة ،خُث ًضلي بطىجه ليل مً مغشخه اإلافػل و للخؼب الظي ًسخاعه هما ًمىً أن ٌهؿي وعكتي اكترام مىفطلخحن
جسظ واخضة منها اإلالهض اإلاىخسب بمىحب هكام الخهضصًت بِىما حؿخسضم الىعكت ألازغي لالكترام للملانض اإلاىخسبت
بمىحب الىكام اليؿبي

1

املطلب الثاوي :الجزائم الاهخخابيت
ؾىدىاوٌ في هظا اإلاؿلب حهغٍف الجغاةم الاهخسابُت ومً زم أعواجها
الفزع ألاول :حعزيف الجزائم الاهخخابيت
حهغف الجغاةم الاهخسابُت نلى أجها ":الفهل أو الامخىام الظي مً شأهه الخأزحر نلى خؿً ؾحر وهؼاهت الهملُت
الاهخسابُت  ،وكض ازخلفذ مكاهغ الغش الاهخسابي بازخالف الىكم الؿُاؾُت للضوٌ وملضاع جلضمها ففي خحن ًطل الغش
الاهخسابي في بهؼ الضوٌ الى الخأزحر نلى الىخاةج ًلخطغ في صوٌ أزغي نلى مسالفت كىانض كاهىهُت "

2

هما نغفها البهؼ نلى أجها ":وافت أنماٌ الخهؿف والاهدغاف والخمُحز في اؾخسضام الؿلؿت لالنخضاء نلى خلي
الاهخساب والترشح للمىاؾً غماها إلاشاعهخه الفهالت في الهملُت الاهخسابُت وصوهما جمُحز بؿبب الجيـ أو الهلُضة ".

3

هما نغفذ نلى أجها ":ول فهل أو امخىام نً فهل ًلو مً الىازب أو اإلاغشح أو وهُله أو أهطاعه أو اللاةمت أو الىخلت
أو الخؼب الخابو له  ،او مً عةِـ الهُئت اإلاؿخللت لالهخساباث أو أخض أنػاةه أو مىقفيها أو الخابهحن لها اإلاشاعهحن
الهملُت الاهخسابُت أو أخض اإلاغاكبحن نلى هؼاهت الاهخساب  ،أو أي مىقف نؿىغي أو مضوي أو أي شخظ ازغ  ،وول فهل
او امخىام نً فهل ًلو نلى أي مً اإلاظوىعًٍ اهفا ًإزغ نلى خؿً ؾحر الهملُت الاهخسابُت أو ضضكها أو صختها أو خُاصها
أو هؼاهتها أو ؾالمتها وطلً مً مغخلت الانضاص والخدػحر لها الى مغخلت الاكترام والفغػ وإنالن الىخاةج بشيل جهاتي".

4

أما باليؿبت للمشغم الجؼاةغي فلض نغف الجغٍمت الاهخسابُت نلى أجها  ":ول فهل مهاكب نلُه كاهىها أًا وان هىنه
ًغجىب بأي وؾُلت واهذ مً شأهه اإلاؿاؽ بالهملُاث الاهخسابُت و الاؾخفخاةُت أو اناكتها ".

5

الفزع الثاوي :أروان الجزيمت الاهخخابيت
الجغٍمت الاهخسابُت وأي حغٍمت أزغي جخؿلب نىاضغ للُامها والخالي
أوال  :الزهً املادي
ًخمثل الغهً اإلااصي في الجغٍمت الاهخسابُت في اليشاؽ الظي ًلىم به الفانل لغغع الازالٌ بأخض اللىانض التي جدىم
اإلاماعؾت الاهخسابُت ،والتزوٍغ أو مىو الىاؽ مً الخطىٍذ أو ئزفاء ضىاصًم الاكترام أو الخأزحر نلى ئعاصة الىازب بؿغق

1

مؼٍض مً الخفاضُل أهكغ نالء شلبي  ،هغٍم زمِـ  ،الضًملغاؾُت والاهخساباث في الهالم الهغبي  ،اللاهغة  ، 2014ضظ .113-111

 2عهً دمحم ٌ انحًاٌح انجعائٍح نحك االَرراب ،يجهح انمإٌَ ٔانرًٍُح انًحهٍح  ،ازضاض-انجعائط  ،انًجهس  2انعسز ، 2انؽُح جٕاٌ  ، 2020ص 83
 3يظطفى يحًٕز  ،انًؽؤٔنٍح انجُائٍح عٍ انجطائى االَرراتٍح نهُاذثٍٍ ٔانًرطشحٍٍ ٔاإلزاضج  ،زا انُٓضح انعطتٍح  ،زغ ٌ ،ص.10
 4دمحم ضافع ذهف  ،انجطائى االَرراتٍح ٔفما نمإٌَ االَرراب "زضاؼح يماضَح تٍٍ انمإٌَ األضزًَ ٔانعطالً " اشطاف األؼراش انسكرٕض أحًس دمحم انهٕظي
،لسيد ْصِ انطؼانح اؼركًاال نًرطهثاخ انحظٕل عهى زضجح انًاجؽرٍط فً انمإٌَ انعاو  ،لؽى انمإٌَ انعاو كهٍح انحمٕق،جايعح انشطق األٔؼظ ،
ذشطٌٍ األٔل ،2020،ص .15
 5انًازج انثاٍَح يٍ االيط ضلى  01-21يظسض ؼاتك
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وفاء عمران/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اخخُالُت ،وإلاا واهذ الجغٍمت الاهخسابُت مً الجغاةم اإلااصًت التي حهخبر جامت الا اطا جدللذ هدُجتها الػاعة اإلاخمثلت في
الازالٌ بصخت وؾالمت الهملُت الاهخسابُت  ،لظا فان الغهً اإلااحضي للجغٍمت الاهخسابُت ًخؿلب جىفغ زالزت نىاضغ :
 1السلىن الاحزامي
الؿلىن الاحغامي في الجغٍمت الاهخسابُت ًخمثل في ول فهل أو امخىام مً شأهه الخأزحر نلى ؾحر واهخكام الهملُت
الاهخسابُت ومشغونُتها  ،ؾىاء وان هظا الفهل أو الامخىام كبل بضء نملُت الخطىٍذ هخهمض الصخظ كُض اؾمه في
حضاوٌ الاهخساباث صون وحه خم  ،او وان هظا الفهل مهاضغا للهملُت هخلضًم عشىة للىازب ،أو اطا وان الخلا لهملُت
الخطىٍذ هجغٍمت ؾغكت ضىاصًم الاهخساب أو اجالف أوعاق الاهخساب .
 :2الىديجت الجزميت
حهض الىدُجت الاحغامُت نىطغا أؾاؾُا في جيىًٍ الغهً اإلااصي للجغٍمت الاهخسابُت والتي ال ًمىً ان جخدلم جامت ما
لم جدطل هدُجت مهُىت جخمثل باإلزالٌ بصخت وؾالمت الهملُت الاهخسابُت  ،فاطا لم جخدلم الىدُجت بأن أوكف أو غاب
أزغ الجاوي بؿبب ال صزل العاصجه فُه  ،فان الجاوي ٌؿأٌ نً شغوم في الجغٍمت الاهخسابُت اطا جىفغ اللطض الجىاتي لضًه
 :3العالكت السببيت
ختى جخدلم اإلاؿإولُت الجؼاةُت نً الجغٍمت الاهخسابُت ًلخض ي ان ًيىن الؿلىن الاحغامي الظي اعجىبه الجاوي ؾببا
في خضور الازالٌ بصخت وؾالمت الهملُت الاهخسابُت.
ثاهيا :الزهً املعىىي
حهض الجغٍمت الاهخسابُت مً الجغاةم الهمضًت وطلً لخىفغ الهلم لضي الجاوي ملخالفخه للىطىص اللاهىهُت اإلاشغنت
واإلاىكمت للهملُت الاهخسابُت ومو هظا جىحه اعاصجه العجياب الفهل املجغم وبالخالي جىفغ اللطض الجىاتي
ثالثا :الزهً الشزعي
اهؿالكا مً هظ اإلااصة ألاولى مً اللاهىن الهلىباث 1والتي جىظ نل أهه  ":ال حغٍمت وال نلىبتأو جضابحر أمً بغحر
كاهىن" ونلُه فالجغاةم الاهخسابُت حغاةم بملخض ى اللاهىن خُث حهض ألاولى التي جىاولها كاهىن الهلىباث الجؼاةغي عكم
 23-06وهظا مسخلف اللىاهحن الاهخسابُت التي نالجذ الهملُت الاهخسابُت والخماًت الجؼاةُت لها والهلىباث اإلالغعة لها

املبدث الثاوي :هطاق الحماًت الجشائيت للعمليت الاهخخابيت
تهضف الخماًت الجؼاةُت الاهخسابُت لىغو مىكىمت واملت لبؿـ الغكابت نلى حمُو مغاخل الهملُت الاهخسابُت مً
الدسجُل في اللىاةم الاهخسابُت ئلى نملُت الخملت الاهخسابُت ونملُت الخطىٍذ وإنالن الىخاةج الاهخسابُت ،فاإلاشغم
الجؼاةغي في اللاهىن الهػىي عكم 01 -21اإلاإعر في  10ماعؽ 2021اإلاخهلم بىكام الاهخساباث ًجغم ألافهاٌ التي جإزغ نلى

 1ايط ضلى  156-66انًؤضخ فً  18طفط عاو 1986انًٕافك ل ٌ 1966 ٌٍَٕٕ 8رضًٍ لإٌَ انعمٕتاخ انًعسل ٔانًرًى
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وفاء عمران/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ئعاصة الىازب ؾىاء واهذ جغغُبُه أو جغهُبُت مثل ما فهل في اللاهىن الهػىي عكم  110-16ليىن ألاضل هى خغٍت
الاهخساب لخىفحر الشفافُت وضُاهت ئعاصة الشهب وجدلُم الضًملغاؾُت. 2
املطلب ألاول:الحماًت الجشائيت ملزخلت الخدظيرللعمليت الاهخخابيت
هكغا ألهمُت مغخلت الخدػحر للهملُاث الاهخسابُت فان اإلاشغم أولى أهمُت هبحرة لها مً زالٌ ججغٍمه ملجمىنت مً
ألافهاٌ والتي جسظ أوال اللىاةم الاهخسابُت والترشح وزاهُا الخملت الاهخسابُت.
الفزع ألاول :الحماًت الجشائيت لللىائم الاهخخابيت و الترشح
ئن نملُت اللُض في الجضاوٌ مً أولى اإلاغاخل التي جمغ بها الهملُت الاهخسابُت ختى ًخمىً اإلاىاؾىىن مً مباشغة
خلىكهم الؿُاؾُت ومشاعهتهم في الهملُت الاهخسابُت

3

وبالخالي فالخماًت الجؼاةُت في هظه اإلاغخلت جىطب نلى الجغاةم

التي ًيىن مدلها الجضوٌ الاهخسابي وشغوؽ الترشح.
ٌهخبر حسجُل الىازبحن مً أهم الػماهاث التي ٌهبر بها ألافغاص بالدؿاوي نً مماعؾت خلىكهم الؿُاؾُت
وبالخالي جخىكف صخت وؾالمت الىكام الاهخسابي نلى مضي مطضاكُت وصكت اللىاةم الاهخسابُت والتي حهخبر نملُت ئنضاصها
مً ألانماٌ الهامت والػغوعٍت التي حؿبم نملُت اإلاشاعهت بالخطىٍذ ،هظا وجخىلى حهاث زاضت نلى مؿخىي البلضًت
والخاعج ئنضاص اللىاةم الاهخسابي وأؾىض اإلاشغم الجؼاةغي للىُابت الهامت ضالخُت ؤلاخطاء الفهلي والضكُم لهضص
الىازبحن نلى مؿخىي البلضًت خماًت ألضىاث الىازبحن مً الخالنب بها و هظا ضالخُت أزؿاع اللجىت ؤلاصاعٍت الاهخسابُت
بلىاةم ألاشخاص الظًً ًىحضون في خالت مً خاالث الخىافي مو مماعؾت خلهم الؿُاس ي في الاهخساب . 4
و باإلغافت ئلى ما ؾبم فلض بؿـ اإلاشغم خماًخه الجؼاةُت لللىاةم الاهخسابُت والترشح مً زالٌ الهُئت الىؾىُت
الهلُا اإلاؿخللت إلاغاكبت الاهخساباث ؾبلا للماصة  194مً الخهضًل الضؾخىعي  06ماعؽ ، 52016هظا كبل أن ًخطضي لهظه
الخماًت في ألامغ عكم  01-21اإلاخػمً اللاهىن الهػىي اإلاخهلم بىكام الاهخساباث بهضما كام بالغاء ألاخيلم املخالفت لهظا
ألامغ الؾُما أخيام الـلــاهــىن الهػىي عكم 7 –19اإلاإعر في 14مدغم نام 1441اإلاىافم ٌ  14ؾبخمبر ؾىت  2019واإلاخهلم
بالؿلؿت الىؾىُت اإلاؿخللت لالهخساباث  6خُث هظ اإلاشغم في اإلااصة  11مً ألامغ عكم  01-21نلى ماًلي  ":حؿهغ الؿلؿت
اإلاؿ ــخللت نلى أن ًم ــخىو ول نىن ميلف بالهملُاث الاهخسابُت والاؾخفخاةُت نً ول فهل أو جطغف ،أو أي ؾلىن آزغ،
مً ؾبُهخه أن ًمـ بصخت وشفافُت ومطضاكُت الاكترام "
اوال  :الحماًت الجشائىت لللىائم الاهخخابيت
 1اَظط انمإٌَ انعضٕي انجعائطي ضلى  ، 10-16انًؤضخ فً  2016 /08 /25انًرعهك تُظاو االَرراتاخ  ،انجطٌسج انطؼًٍح انعسز  ، 50انظازض
تراضٌد  ،2016/08/28انًعسل ٔانًرًى تانمإٌَ انعضٕي ضلى  08-19انًؤضخ فً  ، 2019/09/14جطٌسج ضؼًٍح ،انعسز  55انظازض تراضٌد /15
 2019/09انًازذٍٍ  16ٔ 15يُّ انًهغى تًمرضى االيط ضلى 01-21

نبض اإلاىهم بً هضوكت ،الخماًت الجؼاةُت للهملُت الاهخسابُت وفم اللاهىن الهػىي ، 10/16اإلاخاح نلى اإلاىكو الالىترووي  ، dspace.univ-msila.dzجاعٍش
الخطفذ  6صٌؿمبر . 2020
 3عٍبحن أبى بىغ نمغ  ،اإلاؿإولُت الجىاةُت نً الجغاةم الاهخسابُت – صعاؾت ملاعهت – صاع الىخب اللاهىهُت مو صالع شخاث لليشغ والبرمجُاث  ،مطغ
الاماعاث  ،2013،ص .85
ً 4اؾحن مؼوعي ،ـاالشغاف اللػاتي نلى الاهخساباث في الجؼاةغ ،الاإلاهُت لليشغ والخىػَو  ،كؿىؿُىت  ، 2015الجؼاةغ ،ص . 67-66
 5كاهىن عكم  01-16مإعر في  06ماعؽ  ، 2016اإلاخػمً الخهضًل الضؾخىعي  ،الجغٍضة الغؾمُت الهضص ، 14بخاعٍش  07ماعؽ . 2016
 6أهكغ اإلااصة  320مً ألامغ عكم  01-21مطضع ؾابم
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حهغف اللىاةم الاهخسابُت نلى أجها  ":جلً الىزاةم التي جدخىي نلى أؾماء اإلاىاؾىحن الظًً لهم خم مماعؾت
الخطىٍذ  ،واإلاضون فيها اؾم ول واخض منهم بالترجِب ألابجضي وعكم حؿلؿل ليل خغف وحشخمل نلى البُاهاث الخاضت
بالىازب "

1

ولصخت اللىاةم الاهخسابُت وحب جىفغ أعبهت شغوؽ جخمثل في  :الخمخو بالجيؿُت الجؼاةغٍت  ،شغ ؽ الؿً خُث
ٌهخبر هازبا ول حؼاةغي وحؼاةغٍت بلغ مً الهمغ زماوي نشغ ؾىت واملت ًىم الاكترام  ،شغؽ الخمخو بالخلىق الؿُاؾُت
واإلاضهُت  ،باإلغافت الى شغؽ ؤلاكامت بالبلضًت اإلاغاص الدسجُل بها .وجسػو اللىاةم الاهخسابُت لهضة مباصب أؾاؾُت أهمها :
مبضأ نمىمُت اللىاةم الاهخسابُت  ،مبضأ نالهُت اللىاةم الاهخسابُت وهظلً مبضأ صوام اللىاةم الاهخسابُت .

2
4

هظا وهىان مجمىنت مً الجغاةم  3اإلاىطبت نلى اللىاةم الاهخسابُت وحؼاءاتها وجخمثل هظه الجغاةم في
 :1حزيمت الليذ املخالف ألخيام اللاهىن

ا-الزهً الشزعي :فلض هظ ألامغ عكم  01-21نلى الغهً الشغعي لجغٍمت اللُض املخالف ألخيام اللاهىن في هظ
اإلااصة  278مىه نلى هظه الجغٍمت والخاليٌ : :هاكب ـ بالخبـ مً زالزــت (( 3أشهغ) ئلى ّزالر ( ) 3ؾىىاث وبغغامت مً 4000
صج ئلى  400000صج ،ول مً سجل هفؿه في أهثر مً كاةمت اهخسابُت جدذ أؾماء أو ضفاث مؼٍفت أو كام ،نىض الدسجُل،
بازفاء خالت مً خاالث فلضان ألاهلُت التي ًىظ نليها اللاهىن"
ب -الزهً املادي ً :خمثل الغهً اإلااصي لهظه الجغٍمتفي حسجُل الصخظ هفؿه في أهثر مً كاةمت اهخسابُت اما جدذ
أؾماء مؼٍفت أوضفاث هي ألازغي مؼٍفت أو أن الصخظ غحر أهل إلاماعؾت الخم الاهخسابي لفلضان الاهلُت اإلاىطىص نليها
كاهىها وكام بازفاء طلً .
ج-الزهً املعىىي مً زالٌ هظ اإلااصة ًخمثل في حهمض الصخظ حسجُل هفؿه أهثر مً مغة بأؾماء أو ضفاث
مسخلفت وهظا في ئزفاء فلضان أهلُخه  ،ما ٌهغغه للمؿاءلت الجؼاةُت وبالخالي نلىباث عصنُت وهظا بغغع هؼاهت وشفافُت
الهملُت الاهخسابُت والتي هخاةجها ًخىكف نليها اإلاطحر الؿُاس ي للشهب ،خُث انخبر اإلاشغم هظه الجغٍمت حىدت ونلىبتها
ؾالبت للخغٍت وغغاماث مالُت نلها جدلم الغصم اإلايشىص.
د-العلىباث :هظ اإلاشغم نلى نلىباث عصنُت لهظه الجغٍمت والتي وضفها نلى أجها حىدت كغع لها نلىباث ؾالبت
للخغٍت وغغامت مالُت خُث جخمثل الهلىباجـ في الخبـ مً زالزــت (( 3أشهغ) ئلى ّزالر ( ) 3ؾىىاث وبغغامت مً  4000صج ئلى
400000صج ،وخؿىا فهل اإلاشغم لػمان خؿً ؾحر الهملُت الاهخسابُت.
-2.حزيمت الاعخذاء على اللىائم الاهخخابيت

 1احًس يحطٔق  ،االشطاف انمضائً عهى االَرراتاخ انٍُاتٍح فً انجعائط  ،يصكطج يمسيح نٍُم شٓازج انًاجؽرٍط فً انحمٕق  ،كهٍح انحمٕق ٔانعهٕو
انؽٍاؼٍح جايعح دمحم ذٍضط تؽكطج  ،انجعائط، 2015 ،ص 93
 - 2نهًعٌس يٍ انرفاطٍم ضاجع أحًس تًٍُُ  ،اإلجطاءاخ انًًٓسج نهعًهٍح االَرراتٍح فً انجعائط  ،أططٔحح يمسيح نٍُم شٓازج زكرٕضاِ زٔنح فً انعهٕو
انمإٍََح  ،كهٍح انحمٕق ٔانعهٕو انؽٍاؼٍح  ،لؽى انحمٕق  ،جايعح انحاج نرضط  ،تاذُح انجعائط  ، 2006،ص 65

 3حهغف الجغٍمت الاهخسابُت بىاءا نلى هظ اإلااصة الثاهُت مً ألامغ عكم  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث والخالي  ":الجغٍمت الاهخسابُت ول فهل مهاكب نلُه
كاهىها أًا وان هىنه ًغجىب بأًت وؾُلت واهذ مً شأهه اإلاؿاؽ بالهملُاث الاهخسابُت والاؾخفخاةُت واناكتها ".
4عاحو في هظا الطضص  ،نلُلت زالف  ،الخماًت الجىاةُت للىكام الاهخسابي في الجؼاةغ  ،مجلت الفىغ البرإلااوي ،مجلـ ألامت  ،الهضص  ، 16ماي  ، 2007ص
.72

املجلض -09الهضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

627

ISSN: 2352-9806
l

النظام االنتخابي اجلزائري ومحايته جزائيا يف ظل األمر /12-32ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفاء عمران/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حهخبر حغٍمت الانخضاء نلى اللىاةم الاهخسابُت مً أزؿغ الجغاةم التي جغجىب أزىاء اإلاغخلت الخدػحرًت للهملُت
الاهخسابُت
ا-الزهً الشزعي  :حغم اإلاشغم الجؼاةغي ؾلىن الانخضاء نل اللىاةم الاهخسابُت وطلً هكغا لهضم شغنُخه وإلاؿاؾه
بشفافُت الاهخساباث مً حهت وخؿً ؾحرها مً حهت أزغي خُث هظ نلى طلً مً زالٌ الامغ عكم  01-21وفي هظ اإلااصة
280مىه

1

ب -الزهً املادي ً :خمثل الغهً اإلااصي في حغٍمت الانخضاء نلى اللىاةم الاهخسابُت في انتراع ؾحر الهملُت الاهخسابُت
مً زالٌ انتراع ؾبُل نملُاث غبـ اللىاةم الاهخسابُت أو اجالف هظه اللىاةم أو ازفاؤها أو جدىٍلها نلى أن جيىن
الىدُجت زلل في ؾحر الهملُت الاهخسابُت ونالكت ؾببُت بحن الؿلىن والىدُجت ،هما حهخبر الجغٍمت مغجىبت في خالت املخاولت
ج -الزهً املعىىي  :نلم الجاوي بمسالفت ؾلىهه لللاهىن ومو هظا جخجه اعاصجه العجيابه بغغع الازالٌ بؿحر الهملُت
الاهخسابُت وبالخالي جفلض شفافُتها وهؼاهتها ما ًإزغ نلى الىخاةج الاهخسابُت
ج -العلىباث ٌ:هاكب بالهلىبت اإلاىطىص نليها في اإلااصة  279مً اللاهىن الهػىي عكم  ،01-21ول مً ٌهترع
ؾبُل نملُاث غبـ اللىاةم الاهخسابُت أو ًخلف هظه اللىاةم أو بؿاكاث لها أوٍدىلها وجخمثل الهلىباث في الخبـ مً
ؾخت ( )6أشهغ الى ( )3زالر ؾىىاث وبغغامت مً  6000صج الى  60000صج وفي خالت اعجياب هظه املخالفت مً ؾغف
ألانىان اإلايلفحن بالهملُاث الاهخسابُت ،جػانف الهلىبت .هما ٌهاكب نلى املخاولت في هظه الجغٍمت بىفـ الهلىبت
: 3حزيمت التزويزفي اللىائم الاهخخابيت. 2
الزهً الشزعي :حغٍمت التزوٍغ في اللىاةم الاهخسابُت مً الجغاةم املخلت بؿحر الهملُت الاهخسابُت وبالخالي هظ نليها
اإلاشغم في ألامغ عكم  01-21مً زالٌ هظ اإلااصة 280
ا -الزهً املادي :جخم نملُت جؼوٍغ اللىاةم الاهخسابُت اما بهضم خظف أؾماء اإلاخىفحن او اإلاهاحغًٍ ومً ؾلؿذ ننهم
الجيؿُت  ،او غم أؾماء وهمُت لىشىف الاهخساباث وبأنضاص هبحرة او باإلغافت الى حسجُل الاؾم الىاخض في اهثر مً
كاةمت اهخسابُت واخضة  ،وطلً الؾخسضامها وأضىاث ئغافُت  ،وتهضف هظه الجغاةم الى نغكلت ؾحر الهملُت الاهخسابُت نً
ؾغٍم الخازحر نليها اما بازفاء او ئجالف اللىاةم ،او بتزوٍغها نً ؾغٍم شؿب أؾماء او ئغافت أزغي مً اوالى اللاةمت
الاهخسابُت

3

الزهً املعىىيً :خمثل الغهً اإلاهىىي في حغٍمت التزوٍغ في الجضاوٌ الاهخسابُت بهلم الجاوي بأن الفهل أو الؿلىن
الظي ًلىم به مجغم ومو هظا جخجه اعاصجه الى اجُاهه ههضم خظف أؾماء اإلاخىفحن أو اإلاهاحغًٍ أو مً ؾلؿذ ننهم
الجيؿُت.

 1ذُض انًازج  280عهى أٌَّ":عالة تانعمٕتح انًُظٕص عهٍٓا فً انًازج  279يٍ ْصا انمإٌَ انعضٕي كم يٍ ٌعرطع ؼثٍم عًهٍاخ ضثظ انمٕائى
االَرراتٍح أٔ ٌرهف ْصِ انمٕائى أٔ تطالاخ انُاذثٍٍ أٔ ٌرفٍٓا أٔ ٌحٕنٓا أٔ ٌعٔضْا ٔ ،فً حانح اضذكاب ْصِ انًرانفح يٍ ططف االعٕاٌ انًكهفٍٍ
تانعًهٍاخ االَرراتٍح ذضاعف انعمٕتح .

 2أهكغ اإلاىاص  281،282، 280 ، 279مً ألامغ عكم  01-21اإلاطضع الؿابم

 3ذُراؾ عثس انحك  ،انحًاٌح انجعائٍح نهعًهٍح االَرراتٍح ٔفما نمإٌَ االَرراتاخ فً انجعائط  ،أططٔحح نٍُم شٓازج زكرٕضاِ عهٕو  ،ذرظض لإٌَ ،
جايعح يٕنٕز يعًطي –ذٍعي ٔظٔ – انجعائط  ،2019 ،ص 212-211
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العلىباث :ول جؼوٍغ في حؿُم أو جلضًم شهاصة حسجُل ّأو شؿب مً اللىاةم الاهخسابُتٌ ،هاكب نلُه بالخبـ مً
ؾخت () 6أشهغ ئلى زالر ( )3ؾىىاث وبغغامت مً  6000صج ئلى  60000صج.
وهظا ول مً ٌهترع ؾبُل نملُاث غبـ اللىاةم الاهخسابُت أو ًخلف هظه اللىاةم أو بؿاكاث لها أو ًؼوعها أو
ًسفيها  ،وفي خالت اعجياب هظه املخالفت مً ؾغف ألانىان اإلايلفحن بالهملُاث الاهخسابُت ،جػانف الهلىبت.خؿب هظ
اإلااصجحن 279و 280مذ الامغ  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث.
ثاهيا :الحماًت الجشائيت للترشح
ٌهخبر الخم في الترشح مً ألانماٌ الخدػحرًت للهملُت الاهخسابُت وَهخبر اهم الخلىق الؿُاؾُت  ،التي خغضذ هثحر
مً الضؾاجحر نلى هفالخه واخاؾخه بػماهاث جدىٌ صون اهتهاهه أو الخغمان مىه صون وحه خم  ،وٍمثل اإلاغشح الؿغف
ألاؾاس ي الثاوي في الهملُت الاهخسابُت  ،والظي ًىمً صوعه في زىع اإلاىافؿت الاهخسابُت مو مىافؿُه مً اإلاغشخحن  ،أخغاعا
واهىا او غمً اللىاةم الخؼبُت أو اللىاةم الخغة بدؿب هىنُت الاهخساب أو هىنُت هكام الاهخساب اإلاخبو  ،1وٍلىم الخم في
الترشح نلى زالر مباصب جخمثل في مبضأ نمىمُت الترشح ومبضأ الؼامُت ئنالن الىخاةج وهظا مبضأ أهمُت الترشح ،وخماًت مىه
للىكام الاهخسابي وشفافُت وهؼاهت الهملُت الاهخسابُت فلض خضص اإلاشغم الجغاةم اإلاخهللت بالترشح في هكام الاهخساباث
وهظ نلى الجؼاء اإلاىاؾب ليل حغٍمت وجخمثل هظه الجغاةم خؿب اإلاىاص اإلاىطىص نليها في اللاهىن الهػىي -21
01اإلاخهلم بىكام الاهخساباث وال ؾُما اإلاىاص .143 ،94 ،73 ،197 ،202
:1حزيمت الترشح في أهثرمً كائمت أو في أهثرمً دائزة اهخخابيت في اكتراع واخذ.
ٌهخبر خم الترشح مً أهم ألانماٌ اإلامحزة لؿحر الهملُت الاهخسابُت وطلً جفهُال وجىغَؿا إلابضأي الضًملغاؾُت
والخضاوٌ الؿلمي نلى الؿلؿت  ،غحر أن هظا الترشح غحر مؿلم فهى مػبىؽ بشغوؽ كاهىهُت إلاماعؾخه غمً هطىص
كاهىن الاهخساباث وما ًخفغم نىه مً كىاهحن أزغي  ،خُث أهه اطا ما جمذ مسالفت هظه ألاخيام جلىم حغٍمت الترشح
املخالف لللاهىن وهظا ما ًإصي الى خضور بهؼ الخجاوػاث زالٌ فترة الترشح.
ا – الزهً الشزعي  :هظ اإلاشغم نلى هظه الجغٍمت مً زالٌ هظ اإلااصة  285فلغة أزحرة مً الامغ  01-21اإلاخهلم
بىكام الاهخساباث وانخبر ان الترشح في أهثر مً كاةمت اهخسابُت أو في اهثر مً صاةغة اهخسابُت وفي اكترام واخض حغٍمت
مهاكب نليها .
ب -الزهً املادي ً :دشيل الغهً اإلااصي في هظه الجغٍمت مً الؿلىن الاحغامي والظي بملخػاه ًلىم اإلاترشح
بترشخه في أهثر مً كاةمت اهخسابُت أو في أهثر مً صاةغة اهخسابُت وفي اكترام واخض والىدُجت والتي مفاصها الاغغاع بدؿً
ؾحر الهملُت الاهخسابُت وهظا الهالكت الؿببُت التي جغبـ بُنهما .
ج -الزهً املعىىي :هظه الجغٍمت مً الجغاةم الهمضًت والتي للُامها البض مً جىفغ اللطض الجىاتي الظي ًخدلم
بالهلم وؤلاعاصة

 1يطجع َفؽّ  ،ص 228
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د -العلىباث : 1كغع اإلاشغم نلىباث لجغٍمت الترشح في اهثر مً كاةمت أوفي أهثر مً صاةغة اهخسابُت في اكترام واخض
وجخمثل هظه الهلىباث في الخبـ مً زالزت ()3ا اشهغ الى زالر ( )3ؾىىاث وبغغامت مً  4000صج الى  40000صج
: 2حزيمت مىع جىكيع الىاخب ألهثرمً مترشح أو كائمت
جىكُو الىازب ألهثر مً مترشح او كاةمت مً الجغاةم التي جمـ بجزاهت وشفافُت الهملُت الاهخسابُت
ا -الزهً الشزعي  :هظ نلى هظه الجغٍمت اإلااصة  202فلغة الؿاصؾت مً ألامغ عكم  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث
والخالي  ":الٌؿمذ ألي هازب أن ًىكو أوٍبطم في أهثر مً كاةمت  ،وفي خالت مسالفت طلً ٌهخبر الخىكُو الغُا وَهغع
ضاخبه للهلىباث اإلاىطىص نليها في اإلااصة  301مً هظا اللاهىن الهػىي".
ب  -الزهً املادي :كُام الصخظ بؿلىن الخىكُو أو البطم في أهثر مً كاةمت مو جدلم الىدُجت اإلاخمثلت في اإلاؿاؽ
بجزاهت الهملُت الاهخسابُت مو جدلم الهالكت الؿببُت بحن الؿلىن والىدُجت
ج  -الزهً املعىىي :هظه الجغٍمت مً الجغاةم الهمضًت التي جخؿلب لخىافغها الهلم والاعاصة
د – العلىباث  :اهؿالكا مً هظ اإلااصة  202مً ألامغ  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث فان اإلاشغم كغع نلىباث
إلاغجىب هظه الجغٍمت مً زالٌ اخالخىا للماصة  301وجخمثل هظه الهلىباث في الخبـ مً ؾخت( )6اشهغ الى ؾىت()1
وبغغامت مً  50000صج الى  200000صج
الفزع الثاوي :الحماًت الجشائيت للحملت الاهخخابيت
نغف البهؼ مً الفلهاء الخملت الاهخسابُت بأجها  " :مداولت الخأزحر في الجماهحر نً ؾغٍم نىاؾفهم ومشانغهم
والؿُؿغة نلى ؾلىههم لخدلُم أهضاف مهُىت كض جيىن ؾلُمت أو غحر ؾلُمت أو طاث كُمت مشيىن فيها مو الخطخُت
بيل ش يء في ؾبُل جدلُلها" . 2
و جدىم الخملت الاهخسابُت مجمىنت مً اإلاباصب اإلاهمت والتي ًيبغي الالتزام بها مً كبل اإلاترشخحن وجخمثل هظه
اإلاباصب في  :مبضأ اإلاؿاواة ،مبضأ خُاص ؤلاصاعة الخلُض بمُهاص الخملت الاهخسابُت ،باإلغافت ئلى ؾالمت الىؾاةل اإلاؿخهملت،
الاهطاف في جمىٍل الخملت الاهخسابُت.
و خماًت مىه للىكام الاهخسابي فلض حغم اإلاشغم الجؼاةغي مجمىمت مً الجغاةم باإلغافت ئلى هطه نلى حؼاءاث
عصنُت وهظا ألهمُت الخملت الاهخسابُت وهظا للخفاف نلى هُبت الهملُت الاهخسابُت باإلغافت ئلى ججغٍمه لألفهاٌ الجغمُت
الاهخسابُت الخاضت بخمىٍل الخملت الاهخسابُت و حؼاءاتها الغصنُت 3.ومً بحن حغاةم الخملت الاهخسابُت :
أوال :حزيمت الليام باشهارججاري ألغزاض دعائيت خالل فترة الحملت الاهخخابيت
جإزغ هظه الجغٍمت نلى خؿً ؾحر الهملُت الاهخسابُت وبالخالي هؼاهت وشفافُت الاهخساباث
ا  -الزهً الشزعي  :هطذ نلى هظه الجغٍمت اإلااصة  291مً الامغ  01-21اإلاخهلم بىكام الاهساباث

 1انًازج  285يٍ االيط  01-21يظسض ؼاتك

 2نفُفي ،وامل نفُفي ،الاهخسباث الىُابُت وغماهاتها الضؾخىعٍت و اللاهىهُت –صعاؾت ملاعهت – صاع الجامهُحن للؿبانت و الخجلُض  ،مطغ  ، 2002ص
.962
ي
ن
 3اهكغ اإلاىاص  291،292،293 ،290مً اللاهى الهػى عكم  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث  ،مطضع ؾابم
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ب -الزهً املادي ً:خمثل الؿلىن الاحغامي في :اللُام باشهاع ججاعي ألغغا ع صناةُت وهظا زالٌ فترة الخملت
الاهخسابُت
ج – الزهً املعىىي :هظه الجغٍمت مً الجغاةم الهمضًت والتي ًخؿلب خضوثها جىفغ نىطغ الهلم لضي الجاوي بان
الؿلىن اإلايىن لها حغٍمت مهاكب نليها مو هظا جخجه اعاصهه الى اخضاثها
ص – الهلىباث :هطذ نلى الهلىباث اإلااصة  292مً الامغ 01-21خُث ٌهاكب الجاوي بالخبـ  100000صج الى
500000صج وبالخالي فالهلىباث ؾالبت للخغٍت صون غغاماث مالُت
ثاهيا :حزيمت اسخعمال خطاب الىزاهيت أو ول شيل مً أشيال الخمييز مً كبل الصخص املشارن في الحملت
الاهخخابيت
ا -الزهً الشزعي :هظ اإلاشغم نلى هظه الجغٍمت في ألامغ عكم  101-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث  ،بلىله ٌ ":هاكب
ول شخظ ٌشاعن في الخملت الاهخسابُت وَؿخهمل زؿاب الىغاهُت أو ول شيل مً أشياٌ الخمُحز "........
ب –الزهً املادي ً :خمثل الغهً اإلااصي في هظه الجغٍمت في ئجُان الؿلىن املجغم واإلاخمثل في اؾخهماٌ زؿاب
الىغاهُت اوول شيل مً أشياٌ الخمُحز أزىاء اإلاشاعهت في الخملت الاهخسابُت مو جدلم هدُجت الازالٌ بىكام الهملُت
الاهخسابُت والخأزحر نليها مو جىفغ الهالكت الؿببُت بحن الؿلىن والىدُجت ،وختى وان لم جخدلم الىدُجت فالشغوم مهاكب
نلُه
ج -الزهً املعىىي :هظه الجغٍمت مً الجغاةم الهمضًت والتي جخؿلب جىفغ الهلم مو ؤلاعاصة أي نلم الجاوي ان هظه
الخؿاباث وأشياٌ الخمُحز مسالفت لللاهىن ومو هظا جخجه اعاصجه الى اؾخهمالها ازىاء اإلاشاعهت في الخملت الاهخسابُت
د – العلىباث  :للض جم اخالخىا مً كبل اإلاشغم في ألامغ عكم  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث ومً زالٌ اإلااصة
 293مىه الى أخيام اإلاىاص مً  30الى  42واإلاخهلم بالىكاًت مً الخمُحز وزؿاب الىغاهُت وميافدتهما .2خُث ٌهاكب نلى
الخمُحز وزؿاب الىغاهُت بالخبـ مً ؾخت ( )6اشهغ الى زالر ( )3ؾىىاث وبغغامت مً  60000صج الى 300000صج  ،واطا
وان الطخُت ؾفال أو ؾهل اعجياب الجغٍمت خالت الطخُت الىاججت نً مغغها او اناكتها أو عجؼها البضوي أو الهللي أو
اطا وان إلاغجىب الفهل ؾلؿت كاهىهُت أو فهلُت نلى الطخُت أو اؾخغل هفىط وقُفخه في اعجياب الجغٍمت أو اطاضضع الفهل
مً مجمىنت اشخاص ؾىاء هفانلحن اضلُحن أو همشاعهحن اطا اعجىبذ الجغٍمت باؾخهماٌ جىىىلىحُاث الانالم
والاجطاٌ فان الهلىبت وؾبلا للماصة  31مً اللاهىن عكم 05- 20اإلاخهلم بالىكاًت مً الخمُحز وزؿاب الىغاهُت
وميافدتهما جيىن مً ؾيخحن ( )2الى زمـ ( )5ؾىىاث وبغغامت مً  200000صج الى  500000صج  .وجؼصاص الهلىبت اطا
جػمً زؿاب الىغاهُت الضنىة الى الهىف بدُث وخؿب هظ اإلااصة  32مً اللاهىن عكم  05-20خُث جطبذ مً زالر
( )3ؾىىاث الى ؾبو( )7ؾىىاث وبغغامت مً  300000صج الى  700000صج .هما ٌهاكب نلى الشغوم في هظه الجغاةم
بالهلىباث اإلالغعة للجغٍمت الخامت هما ٌؿخفُض الصخظ مً ألانظاع اإلاهفُت وفي خالت الهىص جػانف الهلىبت
املطلب الثاوي :الحماًت الجشائيت للعمليت الاهخخابيت أثىاء سيرها
 1انًازج  293يٍ األيط  01-21يظسض ؼاتك
 2لإٌَ ضلى  05-20يؤضخ فً  5ضيضاٌ عاو  1441انًٕافك ل  28اتطٌم ٌرعهك تانٕلاٌح يٍ انرًٍٍع ٔذطاب انكطاٍْح ٔيكافحرًٓا .
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نمض اإلاشغم و خماًت مىه للىكام الاهخسابي بطفت زاضت ئلى ججغٍم بهؼ ألافهاٌ التي جدىافـ و الهملُت الاهخسابُت
أزىاء ؾحرها خُث أهه أغفى خماًخه لهملُت الخطىٍذ الفغم ا ألوٌ باإلغافت ئلى الخماًت الجؼاةُت التي زطها لهملُت
الفغػ و ئنالن الىخاةج و هظا ما ؾيخؿغق ئلُه في الفغم الثاوي
الفزع ألاول :الحماًت الجشائيت لعمليت الخصىيذ
ٌهخبر الخطىٍذ الىؾُلت اإلااصًت التي مً زاللها ًماعؽ الىازب خله في اإلاشاعهت الؿُاؾُت

1

 ،و جدىم هظه

الىؾُلت وفلا لللاهىن الهػىي عكم  01-21مجمىنت مً اإلاباصب أهمها مبضأ شخطُت الخطىٍذ خُث ٌهخبر الخطىٍذ
شخص ي و ؾغي و لىً هظا وأضل خُث أهه و اؾخثىاءا ًجىػ الخطىٍذ بىوالت.
و ًخجلى مبضأ خغٍت الخطىٍذ في كاهىن الاهخساباث الؿابم طهغه مً زالٌ ججغٍم أي فهل مً ألافهاٌ التي جلُض مً
خغٍت الىازب لإلصالء بطىجه .أما مبضأ الخُاص فاهه خماًت لىكام الاهخساباث وحب نل أنىان ؤلاصاعة الالتزام بالخُاص جدذ
ؾاةلت الهلاب .و لصخت و ؾالمت الخطىٍذ حغم اإلاشغم الجؼاةغي مجمىنت مً ألافهاٌ ؾهُا مىه للخفاف نلى اؾخلغاع
البالص و غماها مىه الشفافُت و الجزاهت و جخمثل أهم هظه الجغاةم في :2
حزيمت اسخعمال اللىة و التهذًذ للخأثيرعلى الىاخب أو مىعه مً إبذاء رأًهحزيمت الخصىيذ باهخدال اسم أو صفت الغيرو الخصىيذ املخىزر.:حزيمتي الخصىيذ الالخم على سلىغ خم الخصىيذ والاخالل بدم أو خزيت الخصىيذحزيمتي دخىل ميان الخصىيذ مع خمل السالح واهاهت العاملين في مىخب الخصىيذحزيمت رفع كزارالدسخير.وؾىدىاوٌ ألاعوان اإلايىهت ليل مً حغٍمت اؾخهماٌ اللىة والتهضًض للخأزحر نلى الىازب أو مىهه مً ابضاء عأًه وهظا
حغٍمت صزىٌ مىخب الاكترام مو خمل الؿالح وأمثلت نً الجغاةم الىاكهت أزىاء الخطىٍذ
أوال  :حزيمت اسخعمال اللىة و التهذًذ للخأثيرعلى الىاخب أو مىعه مً إبذاء رأًه
ا -الزهً الشزعي  :هظ نلى هظه الجغٍمت اإلاشغم في اإلااصة  302م زالٌ الامغ  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث
ب – الزهً املاديً :خمثل الؿلىن الاحغامي في خمل الىازب او الخأزحر نلي جطىٍخه باؾخهماٌ التهضًض ؾىاء
بخسىٍفه بفلضان مىطبه او بخهغٍػه هى وناةلخه او امالهه الى غغع مو جدلم الىدُجت ونالكت ؾببُت جغبـ بُنهما
ج –الزهً املعىىي  :هظه الجغٍمت مً الجغاةم الهمضًت التي جخؿلب جىفغ الهلم بالؿلىن املخالف لللاهىن ومو هظا
اججاه ؤلاعاصة الى اخضازه
د -العلىباث  :هظ اإلاشغم نلى نلىباث هظه الجغٍمت مً زالٌ هظ اإلااصة  302الؿلف طهغها وجخمثل هظه
الهلىباث في الخبـ مً زالزت ( )3اشهغ الى ؾىت  )01وبغغامت مً  3000صج الى  30000صج  ،هظا وجػانف الهلىبت اطا
واهذ التهضًضاث مغفلت بالهىف وطلً صون الازالٌ بالهلىباث ألاشض اإلاىطىص نليها في كاهىن الهلىباث .
ثاهيا :حزيمت دخىل مىخب الاكتراع مع خمل السالح
 1ؾهُض مكلىم الهبضلي ،غماهاث خغٍاتها وهؼاهتها ،صاع صحلت لليشغ والخىػَو  ،ألاعصن،2009 ،ص .254
 2عاحو اللاهىن الهػىي عكم  01-21اإلاخهلم بىكام باالهخساباث ،ـمطضع ؾابم  ،اإلاىاص  ،286 ،285،287 ،284 ،وهظا كاهىن الهلىباث الجؼاةغي اإلااصجحن
144-148
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ا – الزهً الشزعي  :هظ نلى حغٍمت صزىٌ مىخب الاكترام مو خمل الؿالح بِىا أو مسفُا باؾخثىاء أنػاء اللىة
الهمىمُت اإلاسخغًٍ كاهىها اإلااصة  287مً الامغ عكم  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث
ب – الزهً املادي ً :خمثل الؿلىن الاحغامي في صزىٌ مىخب الاكترام مو خمل الؿالح ؾىاء بشيل قاهغ أو زفي
مو أو نضم جدلم الىدُجت ألن حغٍمت خمل الؿالح مً الجغاةم الشيلُت
ج – الزهً املعىىي  :هظه الجغٍمت جخؿلب جىفغ اللطض الجىاتي أي نلم الصخظ ان خمل الؿالح في خض طاجه
حغٍمت ومو هظا ًدمله مهه الى مياجب الاكترام
د – العلىباث ٌ:هاكب نلى هظه الجغٍمت بالخبـ مً ( )6ؾخت أشهغ الى زالر ( )3ؾىىاث وبغغامت مً  4000صج الى
 40000صج
الفزع الثاوي :الحماًت الجشائيت لعمليت الفزسو إعالن هخائج الاهخخاباث
جخم نملُت الفغػ بجغص ألاضىاث و بهض الاهتهاء مً نملُت الجغص ّ
ًدغع مدػغ نً ؾحر الهملُت الاهخسابُت و ًىكو
نلُه ول أنػاء اللجىت و جدىم نملُت الفغػ مبضأ الؿغنت و الهالهُت و هظا مبضأ ؾالمت أوعاق الخطىٍذ.
ّ
اإلاشغم
و هكغا لىثرة الخطغفاث التي جلو زالٌ مغخلت الفغػ و التي تهضف ئلى جؼوٍغ هخاةج الاهخساباث فلض أولى
الجؼاةغي نىاًت بالغت في هظا املجاٌ مً زالٌ ججغٍمه للىثحر مً ألافهاٌ الغحر كاهىهُت باإلغافت ئلى فغغه حؼاءاث
جخماش ى و ؾبُهت الفهل الجغمي و جخمثل هظه الجغاةم في:
أوال :الحماًت الجشائيت لعمليت الفزس
 -1الجزائم الخاصت بأوراق الاكتراع
ا -الزهً الشزعي  :اهؿالكا مً اهه ال حغٍمت وال نلىبت أو جضبحر أمً بغحر هظ فلض هظ نلى هظه الجغٍمت اإلاشغم
مً زالٌ الامغ عكم  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث في هظ اإلااصة  286مىه
ب -الزهً املادي :يكىم الغهً اإلااصي لهظه الجغٍمت نلى الؿلىن املجغم والىدُجت والهالكت الؿببُت بُنهما ولى ان
هظه ألازحرة ال صاعي منها ألهه ًىفي للُام هظه الجغٍمت جىفغ الؿلىن والىدُجت وٍخمثل الفهل املجغم في نضة ضىع
واالهلاص مً ألاوعاق او اؾدبضالها بأوعاق أزغي او اجالفها وجىحهها او حهمض جالوة اؾم غحر الاؾم اإلاسجل ،اما الىدُجت
فخخمثل في الخازحر في الهملُت الاهخسابُت مً حغاء الخأزحر نلى نملُت الفغػ
ج -الزهً املعىىي  :حهخبر هظه الجغٍمت مً الجغاةم الهمضًت التي ًىفي للُامها اللطض الجىاتي الهام بهىطغٍه
الهلم وؤلاعاصة وبالخالي نلم الجاوي بان ؾلىهه اإلاخمثل في الؼٍاصة او الىلطان او اجالف أوعاق الاكترام او .....مجغم ومو هظا
جخجه اعاصجه الى اخضازه.
د_ العلىباث  :هظ اإلاشغم نلى نلىباث هظه الجغٍمت والتي جخمثل في الخبـ مً زمـ )05ؾىىاث الى نشغ ()10
ؾىىاث وبهغامت مً  100000صج الى  500000صج
 -2الجغاةم الىاكهت نلى ضىاصًم الاكترام
ا – الزهً الشزعي  :هطذ نلى هظه الجغٍمت اإلااصجحن 297و  298مً ألامغ عكم  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساباث
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ب – الزهً املاديً :خمثل الغهً اإلااصي في ئجُان الؿلىن املخالف لللاهىن اإلاخمثل في اجالف بمىاؾبت اهخساب
الطىضوق املخطظ للخطىٍذ أو بجزنه مً مياهه املخخىي نلى ألاضىاث اإلاهبر ننها  ،والتي لم ًخم فغػها مو جدلم هدُجت
الازالٌ بالؿحر الخؿً للهملُت الاهخسابُت وجىفغ نالكت ؾببُت بحن الؿلىن والىدُجت.
ج -الزهً املعىىي:نلم الجاوي ان هظا الؿلىن مسالف لللاهىن ومو هظا جخجه اعاصجه العجيابه  ،أي ان نلم الجاوي
بأن اجالف الطىاصًم او بجزنها مً مياجها املخخىي نلى ألاضىاث اإلاهبر ننها حغٍمت ومو هظا ًغجىبها
د -العلىباث  :جذمثل الهلىباث مً زالٌ هص ي اإلااصجحن 297و 298مً الامغ  01-21في الخبـ مً زمـ ()5
ؾىىاث الى نشغ ( )10ؾىىاث وبغغامت مً  100000صج الى  500000صج ليل مً أجلف الطىاصًم او كام بجزنها مً
ألاماهً املخخىٍت نلى ألاضىاث اإلاهبر ننها كبل نملُت الفغػ  ،مو حشضًض الهلىباث اطا اعجىب فهل الاجالف أو الجزم مً
كبل مجمىنت مً ألاشخاص وبهىف. 1
ثاهيا-الحماًت الجشائيت على عمليت اعالن الىخائج
ّ
إلاشغم خماًت حؼاةُت نلى نملُت الفغػ ّ
و هما بؿـ ا
بؿـ هظلً خماًخه الجؼاةُت نلى نملُت ئنالن الىخاةج ،هاجه
اإلاغخلت التي حهخبر مغخلت خاؾمت و مغآة ضاصكت و ناهؿت لؿالمت الاهخساباث هيل ،لظا فان نملُت ئنالن هدُجت الاهخساب
ما هي ئال هدُجت مىؿلُت لإلخطاء الهام لألضىاث ًجب خماًتها مً ول جؼوٍغ ألن طلً ؾُإصي ئلى ئهضاع ؤلاعاصة الشهبُت و
بالخالي اوهضام الضًملغاؾُت.
و نلُه فاإلاشغم حغم مهكم ألافهاٌ الجغمُت التي جمـ بدم و خغٍت اإلاىاؾىحن في نملُت الخطىٍذ خُث حغم
الامخىام نً حؿلُم املخاغغ للممثل اللاهىوي للمترشح .
 حزيمت الامخىاع عً حسليم املحاطزللممثل اللاهىوي للمترشح 1الزهً الشزعي :هظ نلى حغٍمت الامخىام نً حؿلُم املخاغغ للمثل اللاهىوي اإلاشغم في الامغ عكم  01-21مً
زالٌ هظ اإلااصة 296مىه
 -2الزهً املادي ً :خمثل الؿلىن الاحغامي في الامخىام نً وغو جدذ جطغف اإلامثل اإلاإهل كاهىها ليل مترشح او
كاةمت مترشخحن ،وسخت مً اللاةمت الاهخسابُت البلضًت او وسخت مً مدػغ فغػ ألاضىاث او مدػغ ؤلاخطاء البلضي
لالضىاث او املخػغ الىالتي لترهحز الىخاةج .....اما الىدُجت فخخمثل في اإلاؿاؽ بجزاهت ؾحر الهملُت الاهخسابُت
 -3الزهً املعىىي :هظه الجغٍمت مً الجغاةم الهمضًت التي جخؿلب لخضوثها وكُامها جىفغ الطض الجىاتي الهام أي
نلم واعصة وبالخالي نلم الجاوي بان هظه الؿلىواث مسالفت لللاهىن ومو هظا جخجه اعاصجه العجيابها
 -4العلىباث  :هظ اإلاشغم نلى نلىبت هظه الجغٍمت بدُث ٌهاكب نلى الؿلىواث اإلايىهت للغهً اإلااصي لهظه
الجغٍمت بالخبـ مً ؾىت( )1الى زالر ( )3ؾىىاث وبغغامت مً  4000صج الى  40000صج هما ًمىً أن ًدىم نلُه
بالخغمان مً خلىكه اإلاضهُت أو خم الترشح إلاضة ال جخجاوػ زمـ ( )5ؾىىاث.

 1اَظط انفمطج انثاٍَح يٍ انًازج  297يٍ االيط  01-21انًرعهك تُظاو االَرراتاخ ٔكصا انفمطج انثاٍَح يٍ انًازج  298يٍ َفػ األيط
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خاجمت :
اهه و بىاءا نلى ما جم مهالجخه في هظا البدث ،زلطىا الى ان الاهكمت الاهخسابُت نباعة نً الُت لخىحُه اعاصة الشهب
هدى ازخُاع ممثلُه ازخُاعا هؼحها خغا صًملغاؾُا  ،وهظا فان الخماًت الاهخسابُت الجؼاةُت ،تهضف الى بؿـ الغكابت نلى
حمُو مغاخل الهملُت الاهخسابُت مً الدسجُل في اللىاةم الاهخسابُت الى نملُت الخملت الاهخسابُت و هظا نملُت الخطىٍذ
وانالن الىخاةج.
ونلُه ومما ؾبم جىضلىا الى نضة هخاةج هىحؼها في ما ًلي:
الاهكمت الاهخسابُت وؾُلت فهالت حؿعى للخفاف نلى امً واؾخلغاع البالص وغمان الهِش بىغامت وخغٍت للشهب.هىان زالر اهكمت اهخسابُت عةِؿُت جخمثل في هكام الاغلبُت والىكام اليؿبي وهظا الىكم اإلاخىاػهت.جبني الىكام اليؿبي مً كبل نضص هبحر مً الضوٌ.اإلاطاصكت نلى الخهضًل الضؾخىعي الجؼاةغي في  28هىفمبر 1996الظي اناص الىكغ في الىكام الخؼبي مً حضًض وبالخاليجبني هكام الاهخساب بالخمثُل اليؿبي.
_خماًت مىه للىكام الاهخسابي حغم اإلاشغم الجؼاةغي مجمىنت مً الافهاٌ والؿلىهُاث الغحر مشغونت والتي جغجىب في
مغخلت الخدػحر او ازىاء ؾحر الهملُت الاهخسابُت وهظا مً زالٌ اللاهىن الهػىي عكم  01-21اإلاخهلم بىكام الاهخساب.
_بؿـ الخماًت الجؼاةُت للهملُت الاهخسابُت في مغخلت الخدػحر وأزىاء ؾحرها مً اللىانض اإلاىغىنُت والاحغاةُت اإلاهمت
واإلاهمت حضا لػمان الجزاهت والشفافُت واهخساباث خغة مؿخللت
بؿـ اإلاشغم خماًخه الجؼاةُت لللىاةم الاهخسابُت والترشح مً زالٌ الهُئت الىؾىُت اإلاؿخللت إلاغاكبت الاهخساباث.هظا فُما ًسظ أهم الىخاةج اإلاخىضل اليها أما فُما ًسظ الخىضُاث فُمىً احمالها فُما ًلي:
_وحب صوما الؿعي مً أحل اؾخدضار هكام اهخسابي صًملغاؾي ًخمحز بالشفافُت والجزاهت وهظا الاؾخلاللُت لػمان
جؿىع واػصهاع البالص مً حهت وهؿب زلت اإلاىاؾً مً حهت أزغي
_غغوعة غغؽ اللُم ألازالكُت الفاغلت في اإلاترشخحن وبالخالي صزىٌ اإلاهترن الاهخسابي باالبخهاص ول البهض نً ول ما هى
مسالف لللاهىن
_غغوعة حهؼٍؼ أخيام الخماًت الجؼاةُت لالهخساباث ببهؼ اللىانض ؤلاحغاةُت
_غغوعة اؾخدضار كؿم حؼاتي اهخسابي نلى مؿخىي املخاهم ًدشيل مً كػاة مخسططحن في املجاٌ الاهخسابي
_نلى غغاع ججغٍمه للخأزحر نلى الىازب نلى اإلاشغم ججغٍم الخأزحر نلى اإلاترشح لللػاء نلى ول أهىام الخداًل مً كبل
اإلاترشخحن أصخاب الىفىط.
غغوعة اًجاص الُت فهالت لضفو اإلاىاؾىحن لإلصالء بأضىاتهم وبالخالي عفو وؿبت اإلاشاعهت._غغوعة ججغٍم الانالن اإلاؿبم للىخاةج الاهخسابُت او الانالن املخالف للىاكو

كائمت املزاحع
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صؾخىع الجؼاةغ ؾىت  1989حغٍضة عؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت عكم  09اإلاإعر في .1989/03/01الضؾخىع الجؼاةغي لؿىت  1996الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًملغاؾُت الشهبُت عكم  09اإلاإعزت في1989.03.01
ألامغ عكم  156-66اإلاإعر في  18ضفغ ؾىت  1386اإلاىافم لـ ً 08ىلُى  1966اإلاخػمً كاهىن الهلىباث الجؼاةغي اإلاهضٌ واإلاخمم.
كاهىن عكم  01-16مإعر في  06ماعؽ  2016اإلاخػمً الخهضًل الضؾخىعي الجغٍضة الغؾمُت الهضص  ،14الخاعٍش  07ماعؽ.2016
اللاهىن الهػىي عكم  10-16اإلاإعر في  22طي اللهضة  1437اإلاىافم ل ـ  25غشذ ؾىت  2016اإلاخهلم بىكام الاهخساباث،حغٍضة عؾمُت  ،الهضص 50الطاصع بخاعٍش  2016/08/28اإلاهضٌ واإلاخمم باللاهىن الهػىي عكم  08-19اإلاإعر في /09 /14
، 2019حغٍضة عؾمُت الهضص  55ن الطاصع بخاعٍش . 2019/09 /15
 كاهىن عكم  05-20مإعر في  5عمػان نام  1441اإلاىافم ٌ  28ابغٍل ًخهلم بالىكاًت مً الخمُحز وزؿاب الىغاهُتوميافدتهما.
 ألامغ عكم  01- 21مإعر في  26عحب نام  1442اإلاىافم ٌ  10ماعؽ ؾىت ً 2021خػمً اللاهىن الهػىي اإلاخهلم بىكامالاهخساباث
-2الىخب:
ألامحن شغٍـ  ،الىححز في اللاهىن الضؾخىعي واإلاإؾؿؿاث الؿُاؾُت اإلالاعهت  ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؽ 4
2005،
أهضعو عٍىىلضػ ،بً عٍلي ،أهضوابلِـ ،جغحمت أًمً أًىب أشياٌ الىكم الاهخسابُت  -صلُل اإلاإؾؿت الضولُت الضًملغاؾُت و
الاهخساباث وسخت حضًضة و مىلدت ،اإلاإؾؿت الضولُت للضًملغاؾُت و الاهخساباث .2007
نالء شلبي ،هغٍم زمِـ ،الضًملغاؾُت و الاهخساباث في الهالم الهغبي  -اللاهغة .2014
 عٍبحن أبى بىغ نمغ ،اإلاؿإولُت الجىاةُت نً الجغاةم الاهخسابُت –صعاؾت ملاعهت -صاع الىخب اللاهىهُت مو صاع شخاثلليشغ والبرمجُاث ،مطغ ؤلاماعاث.2013 ،
 نفُفي ،الاهخساباث الىُابُت وغماهاتها الضؾخىعٍت واللاهىهُت –صعاؾت ملاعهت -صاع الجامهُحن للؿبانت والخجلُض مطغ،.2002
ؾهُض مكلىم الهبضلي ،الاهخساباث غماهاث خغٍاتها و هؼاهتها صاع صحلت لليشغ و الخىػَو ،ألاعصن.2009 ، مطؿفى مدمىص  ،اإلاؿإولُت الجىاةُت نً الجغاةم الاهخسابُت للىازبحن واإلاترشخحن وؤلاصاعة  ،صاع النهػت الهغبُت  ،صؽن
 ًاؾحن مؼوعي ،إلشغاف اللػاتي نلى الاهخساباث في الجؼاةغ ،ألاإلاهُت لليشغ والخىػَو ،كؿىؿُىت  ،2015الجؼاةغ..-3املجالث:
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نلي دمحم  ،الخماًت الجؼاةُت لخم الاهخساب ،مجلت اللاهىن والخىمُت املخلُت  ،اصعاع-الجؼاةغ  ،املجلض  2الهضص ، 2الؿىت
حىان . 2020
نلُلت زالف ،الخماًت الجىاةُت للىكام الاهخسابي في الجؼاةغ مجلت الفىغ البرإلااوي ،مجلـ ألامت ،الهضص  ،16ماي ..2007-4الزسائل واملذهزاث
 أخمض بيُني  ،ؤلاحغاءاث اإلامهضة للهملُت الاهخسابُت في الجؼاةغ  ،أؾغوخت ملضمت لىُل شهاصة صهخىعاه صولت في الهلىماللاهىهُت  ،ولُت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت  ،كؿم الخلىق  ،حامهت الخاج لخػغ  ،باجىت الجؼاةغ . 2006،
اخمض مدغوق  ،الاشغاف اللػاتي نلى الاهخساباث الىُابُت في الجؼاةغ  ،مظهغة ملضمت لىُل شهاصة املجؿخحر في الخلىق ،ولُت الخلىق والهلىم الؿُاؾُت حامهت دمحم زُػغ بؿىغة  ،الجؼاةغ2015 ،
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"دمج الىخذاث املحليت وجدسين ألاداء ؤلاداري والسياس ي "همارج من خبراث هاجحت
Integrating local Units and Improving Administrative and Political Performance
"Models of Successful Experiences"


٘هىى أما

. الجضائش-2 - حاملت دمحم بً أخمذ وهشانghennou.amel@univ-oran2.dz
2022/04/05:جاريخ القبىل

2022/03/22:جاريخ اإلاراجعت

2021/10/ 06:جاريخ ؤلاًذاع

:ملخص
ًًشهذث اإلاىؼِت اللشبُت مإخشا خشوج ُىاًل مً اإلاهاحشًٍ ُعشٍا هشوبا مً جخُم الجزاكاث اإلاعلخت ُاصذ
. وظاس في سٔابهم أكذاد ٓبحرة مً ألاػٌا٘ بأحعاد هشت جاسٓحن وساءهم مذاسظهم وأللابهم وأخالمهم،وحهاث مخخلٌت
ً
 ظاكُت لٕشٍ ػبُلت الخماًت الذولُت،جىؼلّ هزه الذساظت مً ملاهاة ألاػٌا٘ اللشب اإلاهجشًٍ وظىء ؿشوًهم
 مم الترٓحز،ً وصىال ئلى ُُاط ًشص جٌلُل جلٗ الخماًت في ؿل الىطم الشاه،التي ًىًشها الِاهىن الذولي لهزه الٌئاث
 والخالت العىسٍت ٓىمىرج للؼٌل،كلى كُىاث بدالها كلى هشاس الخالت الُمىُت ٓىمىرج للؼٌل اللشبي الىاصح داخلُا
.اللشبي الالجئ اللابش للخذود الذولُت
. الخماًت الِاهىهُت، مٖابذاث الؼٌل اإلاهجش، الؼٌل الالجئ، الهجشة الِعشٍت:الكلماث اإلافتاخيت
Abstract:
The Arab region has recently seen convoys of forced migrants flee from the hell of armed
conflict for different destinations. Large numbers of children have marched in fragile bodies,
leaving behind schools, toys and dreams.
This study is based on the suffering and poor conditions of displaced Arab children. It
seeks to uncover the nature of the international protection afforded by international law to
these groups, with a view to measuring the chances of making such protection effective in the
current situation, Focusing on specimens along the lines of the Yemeni situation as a model
for internally displaced Arab children and the Syrian situation as a model for refugee Arab
children crossing international borders.
Keywords: forced migration, forced migrant child, abandoned child equivalent, legal
protection.

ُ
ُ
. اإلا ِإلٍ اإلاش ِاظل
638

دمج الوحدات احمللية وحتسني األداء اإلداري والسياسي "مناذج من خربات ناجحة"/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
مقذمت:
شهذث العىىاث اإلااطُت اهخماما متزاًذا بمىطىق الخٕم املخلي والالمشٓضٍت بأبلادها العُاظُت وؤلاداسٍت
والاُخص ادًت واإلاالُت ،وُذ حاء هزا الاهخمام في ئػاس الاججاه ئلى جىظُم هؼاَ مشاسٓت اإلاىاػىحن ودوسهم في كملُت الخٕم
وجِلُص أدواس الذولت في ؤلاهخاج وؤلاداسة اإلاباششة إلاإظعاجه ومىذ الِؼاق الخاص ومإظعاث املجخمم اإلاذوي دوسا أٓبر في
كملُتٓ .ما حاء الاججاه ئلى الالمشٓضٍت في الىُذ الخالي -كلى كٕغ ما خذر في الخمعُيُاث والعخِىُاث -في ئػاس
الخدذًاث التي أصبذ ًخلحن كلى الخٖىمت اإلاشٓضٍت أن جىاحهها ،ومً زم طشوسة جشٓحزها كلى الِظاًا التي ال ٌعخؼُم
ظىاها مىاحهتهآ .ما ًخمحز كً الاججاهاث العابِت ،مً خُث الىـشة ئلى الالمشٓضٍتًِ .ذ سآها الاُخصادًىن الزًً جأزشوا
باألًٖاس اللُبرالُت الجذًذة وظُلت لىِل العلؼت مً الذولت اإلاشٓضٍتٓ .ما هـش ئليها اإلاذاًلىن كً الخلذدًت العُاظُت كلى
أنها وظُلت إلكؼاء حماكاث اإلاصالح معاخت مً الخشٍت والِذسة كلى الخىـُم واإلاىاًعت .وسآها ُادة بلع الىـم
الذٓخاجىسٍت في الذو٘ ألاظُىٍت وؤلاًشٍُِت بذًال كً الذًمِشاػُت كلى اإلاعخىي الِىمي ووظُلت آمىت الٓدعاب اإلاضٍذ مً
الششكُت اإلاؼلىبت والذكم مً الىخذاث في اإلاعخىٍاث ألادوى ،في خحن سآها العُاظُىن الذًمِشاػُىن في الذو٘ الىامُت
وظُلت لجلل الخٖىمت أٓثر اظخجابت لالخخُاحاث وألاولىٍاث املخلُت.
لزا ًان الىخذاث املخلُت جِىم بذوس ًلا٘ في الخىمُت املخلُت وٍمثل وحىدها ججعُذا إلابذأ الذًمِشاػُت .ووعخؼُم
جأُٓذ وخذة املجخمم باظدشاسة الشأي املخلي لالهخمام باإلاشٕالث ؤلاوعاهُت وإششاْ اإلاىاػىحن في ئًجاد الخلى٘ اإلاىاظبت
لها .وكلُه ظىي ًخم في هزه الىسُت البدثُت جىاو٘ كملُت دمج الىخذاث املخلُت ،مِىماتها وأظباب ًشلها وهجاخها؛ مم
رٓش بلع الىخذاث التي ػبِذ كملُت الذمج .وكل هزا الؼشح ًخم صُاهت ؤلاشكاليت التاليت:
-

إلى أي مذي ساهمت عمليت دمج الىخذاث املحليت في جدسين ألاداء ؤلاداري والسياس ي.؟

ولالحابت كلى هزه ؤلاشٖالُت صُوذ الفرطيت التاليت:
-

جرجبط عمليت دمج الىخذاث املحليت بتدقيق اإلاشارلت في إدارة الىخذة املحليت وجقذًم خذماث أفظل

للمىاطىين والنهىض بمستىاهم الاقتصادي وؤلاجتماعي والثقافي.
أهذاف الذراست :تهذي الذساظت ئلى جدُِّ حملت مً ألاهذاي ًمًٕ ئحمالها ًُماًلي:الخلشٍٍ بلملُت دمج الىخذاث املخلُت وجدعحن ألاداء . جبُان مبرساث كملُت دمج الهُئاث املخلُت.دساظت همارج كً دمج الىخذاث املخلُت وجبُان ٌُُٓت معاهمتها في جدعحن ألاداء ؤلاداسي والعُاس ي.مىهجيت الذراست:جم الاكخماد في هزه الذساظت كلى جٖاملُت مىهجُت ًشطتها ػبُلت الذساظت ،مً خال٘ الاكخماد كلى اإلاىهج الىصٌي
كبر جدذًذ مٌاهُم ٔل مً دمج الىخذاث املخلُت وجدعحن ألاداء ،ئلى حاهب الاكخماد كلى مىهج دساظت الخالت باكخباسها
هذسط همارج مخخلٌت كً دمج الىخذاث املخلُت وػشٍِت جدعُنها لألداء ؤلاداسي والعُاس ي.
جداو٘ هزه الىسُت البدثُت ملالجت ُظُت دمج الىخذاث املخلُت وجدعحن ألاداء ؤلاداسي والعُاس ي في مجمىكت
اللىاوًٍ الشئِعُت والٌشكُت وهي كلى الىدى الخالي:
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 -1إطار إًتيمىلىجي للذراست:
في البذاًت ًجب أن هدذد مجمىكت مً اإلاٌاهُم التي جدىاولها الذساظت منها:

 -1.1جدسين أداء ؤلادارة املحليت:
ُبل الخؼشَ إلاٌهىم جدعحن أداء ؤلاداسة املخلُت البذ كلُىا مً الخؼشَ إلاٌهىم ألاداء أوالُ ،
ًُلشي كلى أهه وشاغ
ًمًٕ الٌشد مً ئهجاص اإلاهمت أو الهذي املخصص له بىجاح ،وٍخىٍُ رلٗ كلى الُِىد اللادًت لإلظخخذام اإلالِى٘ للمىاسد
اإلاخاخت ،وَلبر كً دسحت جدُِ ّ الٌشد إلاا هى مؼلىب مىه مً مهام وٍمًٕ ئظخخذام جُُِم اإلاهام في الخٕم كلى ٓمُت هزه
()1

الذسحت وهىكُتها.
ُوَلشي بأهه الِذسة كلى جدىٍل اإلاذخالث الخاصت باإلاىـمت مثل اإلاىاد ألاولُت واإلاىاد الىصٍ مصىلت ئلى مخشحاث
()2

أي كذد مدذود مً اإلاىخجاث بمىاصٌاث مدذدة وبأُل جٖلٌت.

وألاداء خعب لىسٍىى هى الٌشَ بحن الُِمت اإلاِذمت للعىَ ومجمىكت الُِم اإلاعتهلٕت وهي جٖالٍُ مخخلٍ
ُ
ألاوشؼتً ،بلع الىخذاث (مشآض الخٖلٌت) حلخبر معتهلٕت للمىاسد ،وحعهم ظلبُا في ألاداء الٕلي كً ػشٍّ جٖالٌُها
وألاخشي حلخبر مشآض سبذ ،وهي في الىُذ هٌعه معتهلٕت للمىاسد ومصذس كىائذ ،وحعهم بها في ألاداء الٕلي للمإظعت،
وكلُه ًمًٕ أن ًترحم ما حاء في الخلشٍٍ باإلالادلت الخالُت  :ألاداء الكلي للمؤسست = هامش مرالز الربذ – جكاليف
مرالزالثقت.

()3

وهىاْ مً ًشي أن ألاداء هى دسحت جدُِّ وإجمام اإلاهخم اإلاٖىهت لىؿٌُت الٌشد ،وهى ٌلٕغ الٌُُٕت التي ًدِّ أو
ٌشبم بها الٌشد مخؼلباث الىؿٌُت ،وهالبا ما ًدذر لبغ وجذاخل بحن ألاداء والجهذً ،الجهذ ٌشحر ئلى الؼاُت اإلابزولت أما
ألاداء ًُِاط كلى أظاط الىخائج التي خِِها الٌشد .

()4

ًمًٕ الِى٘ مً خال٘ هزا الخلشٍٍ أن ألاداء وؿٌُت لخلبُت خاحاث ومخؼلباث الٌشد.
ومً اإلاٌاهُم اإلاشجبؼت باألداء أًظا مٌهىم الٌٕاءة والٌاكلُت ،خُث حشحر الٌاكلُت ئلى ألاهذاي اإلاخدِِت أو جدُِّ
ألاهذاي املخذدة مً ُبل اإلاإظعت بوع الىـش كً الخٖالٍُ اإلاشجبت كً هزه ألاهذاي ،أما الٌٕاءة ًدشحر ئلى وعبت
اإلاذخالث ئلى املخشحاث ،خُث أهه ٔلما ٔاهذ ُُمت املخشحاث أٓثر مً ُُمت اإلاذخالث ًان الٌٕاءة جٖىن أكلىً ،ارا جم
)5( .

جدُِّ مخشحاث ملُىت بمذخالث أُل ًان الٌٕاءة جٖىن أكلى

أما مٌهىم الخدعحن لإلداسة املخلُت ًهى ًذخل طمً مٌهىم ؤلاصالح ؤلاداسي ٖٓل وهى مٌهىم ًخخلٍ كً بُِت
اإلاٌاهُم واإلاذاخل ألاخشي ،بأهه ألاظلىب ألآثر سصاهت مً هحره مً ألاظالُب في ظبُل جدُِّ حوُحر جىـُم حهاص الذولت.

()6

) (1مصؼٌى ًىظٍ ٔافي ،إدارة ألاداء،كمان ،داس ومٕخبت خامذ لليشش والخىصَم  ،2018،ص ص .18-17
) (2ظلُمان هٌي مدمىد ،السلىك التىظيمي وألاداء ،مصش ،داس الجاملاث اإلاصشٍت  ،1999 ،ص.28
) (3مصؼٌى ًىظٍ ٔافي ،مرجع سابق ،ص .17
) (4هفس اإلارجع ،ص .619
) (5كائشت ًىظٍ الشمُلي ،برهامج جدسين ألاداء ،مصش ،داس الٌجش لليشش والخىصَم ،2017 ،ص.10
) (6هادًت طشٌٍي " ،حعُحر اإلاشًّ اللام والخدىالث الجذًذة " ،أطروخت دلتىراهُ ،عم ُاهىن كامً ،شق الذولت واإلاإظعاث اللمىمُتٔ ،لُت الخِىَ،
حاملت الجضائش ،الجضائش ،2013 ،ص .70
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
والخدعحن ؤلاداسي للمشًّ أو للجماكاث املخلُت ٓشؤٍت حذًذة ٌُلذ شٖل مً أشٖا٘ أو ألاهذاي اإلاعخذًمت للجهاص
ؤلاداسي للذولت ،وٌٍشض صُوا حذًذة لهزه ألاحهضة ،خُث يهذي أظاظا جىـُم هزه ألاحهضة بشٖل ًدِّ العُاظت اللامت
للذولت بٌلالُت وٌٓاءة ،مً خال٘ الخوُحر الشامل في الُِم العائذة في الخىـُم.

()1

وكلُه ًان كملُت الخدعحن ؤلاداسي لإلداسة املخلُت هي كملُت شاملت ومعخمشة مم اظخمشاس اللملُاث ؤلاداسٍت ،وللل
أهم دواًم ؤلاصالح والخدعحن ؤلاداسي هي جلٗ اإلاخللِت باالخخالالث التي حشىب اإلاشًّ اللام وما ًصاخبها مً جأزحر كلى
اإلاىاسد البششٍت مً كما٘ ومىؿٌحن وختى كلى الخىـُم العائذ ٖٓل.
ًلملُت الخدعحن ٓـاهشة معخمشة لها دواًم جبرس الخاحت ئليها وجبرس مششوكُتها وللل أهمها:

()2

 - 1البدث كً همىرج حذًذ للمشًّ اللام بأُل جٖلٌت ُادسة كلى حعحر اإلاشًّ اللام.
 -2ئكادة صُاهت اإلاشًّ اللام وًِا لخاحُاث املجخمم وجىىق الؼلب الاحخماعي اإلاتزاًذ.
 -3همى املجخملاث اإلاذهُت والاهدشاس الىاظم لثِاًت خِىَ ؤلاوعان.
 -4طشوسة جٍُُٕ الذولت واإلاشاًّ اللامت مم العُاَ املخلي والذولي الجذًذ ًهزه الظشوسة جٕشظها اللىإلات ٓدشُٓت
حذًذة معذ بذوسها الذولت في ُُادة الخىمُت ؤلاحخماكُت وؤلاُخصادًت.
ئن خاحُاث اإلاىاػىحن وجىىكها جماشُا مم الخؼىساث الخاصلت في املجخمم أدي ئلى جؼىس أداء ؤلاداسة املخلُت ٓما وهىكا
هدى الجىدة والىىكُتً ،اإلداسة اإلالاصشة لِعذ باإلاٌهىم الخِلُذي ئداسة ظلؼىٍت وإهما مجمم أداء الخذماث بصٌت هاحلت
وهضيهت جدعم بالشٌاًُتً ،هي مؼالبت بمىآبت الخؼىساث الخاصلت في املجخمم التي حعخذعي جؼىٍش وجدعحن هىكُت
خذماتها ،وخصىصا في ؿل آدعاح الخٕىىلىحُا الخذًثت لٖل مىاحي الخُاة ،مما أدي ئلى ؿهىس مشاًّ ئداسٍت خذًثت،
وهزا مً خال٘ جدذًث ػشَ حعُحر اإلاشاًّ اللمىمُت.
ًالخدعحن ؤلاداسي بمٌهىمه الخؼبُِي هى كباسة كً جدذًث ػشَ الدعُحر في اإلاشاًّ اللمىمُت باجخار جذابحر
وإحشاءاث وجٍُُٕ وصُاهت الِىاهحن بما ٌعخجُب لعشكت أداء الخذمت اللمىمُت.
ًِذ أصبدذ ؤلاداسة املخلُت ملضمت باًجاد خلى٘ إلاشأل اإلاشًّ اللام الزي ٌشهذ أصمت خُُِِت في أداء خذماجه مما
ظاهم في ؿهىس اللذًذ مً الىِائص وؤلاخخالالث التي أزشث بصىسة مباششة كلى هىكُت الخذماث اللمىمُت.

()3

 -2.1مفهىم عمليت الذمج :
ُبل الخؼشَ ئلى مىطىق دمج الهُئاث املخلُت البذ مً حلشٍٍ كملُت الذمج" ؤلاهذماج هى اهظمام كذد مً الىخذاث
ً
ئلى بلظها بلع اهظماما ًٌُِذ الىخذة الِذًمت اظخِاللها ،وجدل مدلها وخذة حذًذة.
ً
وحلني ٔلمت دمج الىخذاث املخلُت طم وخذجحن أو أٓثر إلوشاء وخذة مدلُت واخذة ،وحلني أًظا طم وخذجحن أو
أٓثر في وخذة واخذة ،أو حلذًل في خذود الىخذاث املخلُت اإلاخجاوسة ،أو ئكادة جشظُم هزه الخذود بحن الىخذاث املخلُت

) (1خمذ الصحرفي ،الفساد ؤلاداري بين ؤلاصالح والتطىيرؤلاداري ،ؤلاظٕىذسٍت ،مإظعت خىسط الذولُت لليشش والخىصَم  ،2009 ،ص .64
) (2هادًت طشٌٍي ،مرجع سابق ،ص .72
) (3ظهام خمشٍؽ  ،جدعحن الخذمت اللمىمُت في الجضائش ،2020 ،كلى اإلاىُمhttp//dspace-univmsila –dz :
جاسٍخ الذخى٘  ،10/08/2020كلى العاكت .22:10
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
بهذي جدعحن آدائها وجؼىٍش كملها إلاا ًدِّ أهذاي الخىمُت الاُخصادًت والاحخماكُت)1( .مً هزا الخلشٍٍ حلخبر كملُت
دمج الهُئاث املخلُت هاًت لخدُِّ أهذاي حععى ئليها الهُئاث املخلُت وهي احعاق وشاػها وٌٓاءتهآ ،ما أنها حلمل كلى
ئصالح الهُئاث املخلُت وجدعحن اإلاعخىي اإلالِص ي للمىاػىحن مم ألاخز بلحن الاكخباس اليعُج الاحخماعي والثِافي لهم.
وللملُت الذمج ًىائذ حمت أبشصها:
 الاظخوال٘ ألامثل للمىاسد املخلي.جمٕحن الهُئاث املخلُت مً الُِام بىاحباتها ووؿائٌها بٌٕاءة وًاكلُت. حلضٍض ُذساث الهُئاث املخلُت وجؼىٍشها. جمٕحن الهُئاث املخلُت مً جىلُذ وحباًت ؤلاًشاداث بٌاكلُت. جدُِّ الخىمُت الاحخماكُت والاُخصادًت اإلاعخذامت. جِذًم الخذماث بٌٕاءة وًاكلُت. جدُِّ الخخؼُؽ اإلاخٖامل. الخٌاؾ كلى البِئت الخظشٍت آلامىت. 3.1مفهىم التميز في ألاداء:
دمج الهُئاث املخلُت لها أزش كلى الخمحز ألادائي بٖاًت املجاالث ظىاء ٔاهذ اُخصادًت واحخماكُت وإداسٍت وظُاظُت،
وُبل الخؼشَ آلزاس كملُت الذمج البذ مً حلشٍٍ الخمحز في ألاداء" وهى كباسة كً أوشؼت اإلاىـمت التي جِىي ؤلاهجاص مً
خال٘ اظخوال٘ الٌشص ،والىظا٘ للىصى٘ ئلى أكلى اإلاعخىٍاث ،والخشص كلى جدُِّ ؤلاهجاصاث باظخمشاس ،وامخالْ
الجشأة كلى الخوُحر ،والاهخمام بالٍُٕ أٓثر مً الٕم ،والخشص الذائم كلى أداء اإلاهام بشٖل ال ًخىُله آلاخشون"ً)2( ،للى
اإلاعخىي ؤلاداسي حلمل كملُت الذمج ئلى الخدعحن ؤلاداسي للمىؿٌحن مً خال٘ الترٓحز كلى اللىصش البششي وجدٌحزه هدى
ؤلابذاق ،وهىاْ اسجباغ وزُّ بحن الٌٕاءة ؤلاداسٍت والٌٕاءة اإلاالُت.
أما مً الىاخُت العُاظُت جإدي كملُت الذمج ئلى سًم الىعي لذي اإلاىاػىحن مً خال٘ اإلاشاسٓت الشلبُت ،وجدُِّ
الذًمِشاػُت واإلاعاواة واللذالت بحن الجمُم مً خال٘ اإلاشاسٓت املجخملُتٓ ،ما أن اإلاشاسٓت املجخملُت لها أهمُت في الخىىق
في ألاًٖاس ُوَلضص الىالء للمىاػىحن لذي مىاػِهم وؤلاُبا٘ كلى الاهخخاباثٓ ،ما أن الذمج ٌعاهم في ئششاْ اليعاء في
كملُت الاهخخاباث بشٖل أٓبرً ،هىاْ أزش مخذاخل بحن الخدعً ؤلاداسي والعُاس ي وكملُت الذمج بحن الىخذاث املخلُت.
ومً الىاخُت الاُخصادًت ًلملُت الذمج حعاهم في جدعحن الخالت الاُخصادًت للىخذة املخلُت ،بدُث حعاهم كلى
الِذسة في ججىُذ ألامىا٘ والبدث كً مصادس ًمٕنها كلى الاظخمشاس في كملها وَعاكذها في جذوٍش مىاسدها الزاجُت
واظدثماسها بشٖل كاد٘ وإداسي شامل والِذسة كلى ججمُم الظشائب بشٖل أًظل مً خال٘ هـام مالي مخؼىس وأًظا
حلمل كلى جدعحن ػشَ الجباًتٓ ،ما أن الذمج ًدعً مً الخىاصل مم الِؼاق الخاص ومإظعاث املجخمم اإلاذوي.
وكلى اإلاعخىي الاحخماعي ًلملُت الذمج جدعً الىىاحي املجخملُت مً خال٘ جىًحر الخذائّ واإلاخجزهاث والاهخمام
) (1صٌىان اإلابُظحن ،الادارة املحليت :مذاخل التطىير ،كمان ،داس الُاصوسي الللمُت لليشش والخىصَم ،2020 ،ص.143
) (2صالح الهالالث ،إدارة التميز :اإلامارساث الحذًثت في إدارة مىظماث ألاعمال" ،الؼبلت الاولى ،كمان ،داس وائل لليشش والخىصَم ،2014 ،ص.227
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
باإلاذاسط ،خُث أن كملُت الذمج حععى ئلى جىصَم كاد٘ للمىاسد لٖل الىخذاث املخلُت اإلاذمجت وجدُِّ معاواة وكذالت في
جدُِّ الخذماث.

 -2همارج عن دمج الىخذاث املحليت وجدسين ألاداء ؤلاداري والسياس ي:
تهذي كملُت الذمج في ئحشاءاتها الترٓحز كلى اللىصش البششي وجؼىٍش ٌٓاءجه وأدائه بما ًجلله ُادسا كلى اإلاعاهمت
في جٌلُل دوس الىخذاث املخلُت وأداء واحبها في خذمت املجخمم املخلي وبشامج جىمُخه.
 -1.2دمج الىخذاث املحليت وجدسين ألاداء ؤلاداري:
لِذ اظتهذًذ اللذًذ مً الذو٘ جدعحن أداء اللاملحن ًيها مً خال٘ دمج الىخذاث املخلُتًٌ ،ي والًت لىينزالهذ
ألاستراليت ٔان هذي الذمج الشئِس ي ئًجاد الخلى٘ إلاشٖلت هذسة الٌٕاءاث البششٍت التي حلاوي منها الىخذاث املخلُت مً
خال٘ جبعُؽ ؤلاحشاءاث حلُحن اإلاىؿٌحن روي الخخصصاث والٌٕاءة اللالُت ،مما ٌعاهم في جِذًم أًظل الخذماث
للمىاػىحن وُذ أزبدذ الذساظاث املخخلٌت صخت خؼىاث الخٖىمت الاظترالُت في جؼبُّ بشامج الذمج وجدُِّ أهذاًها
خاصت في سًم معخىي ٌٓاءة اللاملحن في الىخذاث املخلُت.
أما في لىذا ًِذ شهذث جؼبُّ كملُاث دمج واظلت في مىاػِها ،خُث ُامذ خٖىمت اهخاسٍى بذمج ظذ بلذًاث هي (
جىسهخى وٍىسْ الشمالُت وظٖاًىس ،واجبٖىْ وٍىسْ الششُُت وٍىسْ الوشبُت) في بلذًت واخذة أػلّ كليها اظم جىسهخى
الجذًذة ،خُث ٔاهذ الواًت مً جلٗ الخؼىة جدُِّ زالزت أهذاي وهي :جدعحن ٌٓاءة مىؿٌي البلذًاث وجؼىٍش أداء
البلذًاث وحلضٍض دوس وظائل ؤلاششاي واإلاعاءلت ،وبلذ ئحشاء كملُت اإلاخابلت والخُُِم لهزه ؤلاحشاءاث وحذ أن الخٖىمت
اهخاسٍى ُذ خِِذ ألاهذاي الثالزت التي ُامذ مً أحلها كملُت الذمج.
أما في بلذًت ليىبك الكىذًت ًِذ ٔاهذ هخاحا لذمج زماوي بلذًاث ؤان كذد اإلاعإولحن اإلاىخخبحن ملجالغ البلذًت
ُبل كملُاث الذمج  791معإوال ولٕىه أصبذ بلذ الذمج وحشُٕل البلذًت الٕبحرة الجذًذة ُٓىبٗ  246شخصا بيعبت
جِاسب  %31وُذ شهذث بلذًت اهخاسٍى الىخائج هٌعها سجلذ بلذ دمج البلذًاث ًيها مما ٌشحر ئلى أن اللذد الٕبحر مً
الِائمحن كلى ئداسة الىخذاث املخلُت لم ًًٕ له دوس في جدعحن ألاداء.
وفي مذًىت جىرهتى الكىذًت حلذ الخٖالٍُ الخاصت بالِىي البششٍت في الىخذاث املخلُت مً البىىد اإلاهمت في مىاصهت
اإلاذًىت .ورلٗ مً أحل ئدامت أكما٘ الىخذاث املخلُت وخصىصا أزىاء وبلذ كملُت الذمج ولٖىن ملـم جٖالٍُ البلذًت في
مذًىت جىسهخى راث كالُت بالىٌِاث الجاسٍت وبخاصت أحىس وسواجب اإلاىؿٌحن والن الجضء ألآبر مً الىًىساث في الخٖالٍُ
ًصب في جخٌُع الِىة اللاملت لزلٗ شملذ الخذابحر التي اجخزتها اإلاذًىت ئلواء الىؿائٍ الشاهشة وخاالث الخِاكذ
الؼىكُت ،خُث أشاسث الخِاسٍش ئلى أن حجم ؤلاداسة الخىٌُزًت في البلذًت اهخٌظذ بيعبت .%60

()1

وُذ أوضخذ بلع الخِاسٍش الصادسة بخصىص دمج البلذًاث في ٓىذا أن هىاْ هخائج ئًجابُت جم جدُِِها مً
كملُت الذمج الىاظلت التي شهذتها البالد ،ئال أن كملُاث الذمج إلاخخل مً كِباث سئِعُت جمثلذ في كذم الٌٕاءة في
جىـُم ئداسة البلذًاث واسجٌاق جٖالٍُ خذماتها وٓثرة اإلاعإولحن اإلاىخخبحن وما ًشجبؽ بزلٗ مً ُُىد كلى الخلاون بحن
) (1صٌىان اإلابُظحن ،ؤلاداسة املخلُت :مذاخل الخؼىٍش ،مرجع سابق ،ص ص .163-162
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
البلذًاث والٌىاسَ اإلاالُت بحن املجخملاث املخلُت باإلطاًت ئلى الذًمِشاػُت املخلُت والصلىبت اإلاتزاًذة التي ًىاحها
اإلاىاػىحن للمشاسٓت في ملشًت الِشاساث اإلاهمت التي جخخزها العلؼاث املخلُت ألهشاض خاصت )1( .أما في أستراليا ًِذ ػبّ
الذمج كامي  1993و  1995في بلع الىالًاث ،وفي كام  1997ػبّ في حىىب أظترالُا ()2وٓزلٗ ُلصذ الىمعا كذد
بلذًاتها مً ( )3972بلذًت كام  1961ئلى (  ) 2656بلذًت كام  1971زم ئلى (  ) 2310كام  .)3( 1982وفي الذهماسْ ُلصذ
الىخذاث املخلُت كام  1970مً (  ) 1389وخذ ة ئلى  277وخذة ( .) 1973

()4

وفي دول أوروبا وأمريكا ًِذ أحشٍذ اللذًذ مً الذساظاث خى٘ جٖالٍُ جؼىٍش الِىي البششٍت في الىخذاث املخلُت
ُبل وبلذ الذمج والتي أؿهشث مإششاث مهمت ،خُث جمذ مِاسهت الخٖلٌت اإلاادًت لـ  88معئىال مىخخبا ومىؿٌا في  13وخذة
مدلُت لم ًؼبّ كليها ئحشاءاث الذمج مم جٖلٌت  23معئىال مىخخبا في خٖىمت مذمىحت والتي جدشابه في خذماتها ،وأؿهشث
الذساظاث أن اظخخذام الخٖلٌت هٌعها بلذ الذمج وبلذد معئىلحن ومىؿٌحن أُل أوحذ ٌٓاءة اكلى في اللمل كما ٔاهذ
كلُه هدُجت السجٌاق ألاحىس والخىاًض لللاملحن في الىخذاث اإلاىذمجت والاكخماد كلى مىؿٌحن ًخمخلىن بذسحت كالُت مً
الاختراي واإلاعإولُت لخلبُت خاحاث اإلاىاػىحن اإلاتزاًذة.
ومً خال٘ اللشض العابّ ًخضح أن الذمج ُذ ًإدي ئلى صٍادة أو هِصان في أكذاد اإلاىؿٌحن ،ولًٕ اإلاهم في رلٗ
جدعحن أداء اإلاىؿٌحن بِؼم الىـش كً اللذد باإلطاًت ئلى وحىد اسجباغ وزُّ بحن الٌٕاءة البششٍت والٌٕاءة اإلاالُت مً
خُث الخِلُص في حجم هٌِاث الىخذاث املخلُت( ئرا ٔان اللذد ُلُال) أو صٍادتها (ئرا ٔان اللذد ٓبحرا) وٓزلٗ الترٓحز
كلى بشامج الخذسٍب واظخِؼاب كىاصش مذسبت مً هاخُت أخشي.

()5

هىاْ دساظت ُام بها (الخىالذة )2001،بلىىان" :آلازاس اإلاخىُلت لذمج املجالغ املخلُت في ألاسدن" ،هذًذ ئلى
الخلشي كلى واُم ؤلاداسة املخلُت في ألاسدن وجدلُل آلازاس اإلاالُت وؤلاداسٍت والاحخماكُت والبُئُت لذمج املجالغ املخلُت،
وأؿهشث الذساظت أن أًشاد اللُىت ًشون أن دمج املجالغ املخلُت ًإدي ئلى ئخذار جدعحن بذسحت مشجٌلت في مجا٘ آلازاس
البُئُت في خحن ان دسحت الخدعً اإلاخىُلت ٔاهذ مخىظؼت في ٔل مً املجاالث :اإلاالُت والاحخماكُت وؤلاداسٍت .وأوصذ
الذساظت بظشوسة البذء بلملُت دمج املجالغ املخلُت في ألاسدن ،ئطاًت ئلى حلذًل ُاهىن البلذًاث بما ًٌٕل صٍادة
ؤلاًشاداث للبلذًاث ،وإكادة هُٖلتها ووطم هُٖل جىـُمي مىخذ للمجالغ املخلُت مم طشوسة جىخُذ الشُابت اإلاشٓضٍت كلى
املجالغ املخلُت.

()6

) (1اإلارجع هفسه ،ص .165
)(2

Marshall Neil. « Reforming Australian Local Government Eficiency: Cosolidation and the Questionof
Government », International Review of Adminstrative Sciences.1998. 64 (4): 6-49

) (3كلي الصاوي ،ؤلادارة املحليت :مفاهيم هظريت وهمارج جطبيقيت ،الِاهشة ،مٕخبت نهظت الششَ،1995 ،ص 85
Harder Erick. Local Government in Denmark, DetDanske, Selskah, Copenhagen, 1973, p p17-18.

)(4

) (5اإلارجع هفسه ،ص .166
)(6كىدة أبى ًاسط مدمىد و كىدة اإلالاوي أًمً" ،أزش دمج البلذًاث في ألاسدن كلى ًلالُتها ؤلاداسٍت واإلاالُت مً وحهت هـش سؤظاء املجالغ ًيها دساظت
مُذاهُت جدلُلُت ،مجلت دراساث العلىم ؤلاداريتّ ،
املجلذ  ،33اللذد ،2006 ،1ص .43
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
 -2.2العالقت بين دمج الىخذاث املحليت وألاداء السياس ي
ظىي ًخم جىاو٘ اللالُت بحن دمج الىخذاث املخلُت وألاداء العُاس ي مً خال٘ الخذًث كً اإلاشاسٓت الشلبُت في
صىم العُاظاث املخلُت وأهمُت اإلاشاسٓت الشلبُت في سًم ٌٓاءة أداء الىخذاث املخلُت ومً زم اهِعام خبراء ؤلاداسة
املخلُت مً خُث الخأزحر ؤلاًجابي أو العلبي للملُت دمج الىخذاث املخلُت كلى اإلاشاسٓت الشلبُت.
خُث ٌعهم جؼبُّ الذًمِشاػُت في املجخملاث املخلُت في جدُِّ اإلاعاواة العُاظُت بحن اإلاىاػىحن ،مً خال٘ ئجاخت
ًشص اإلاشاسٓت في صىم العُاظاث املخلُت ،وصٍادة اإلاعاواة في مماسظت خِىُهم اإلاذهُت والتي مً أهمها :خِهم في الخلبحر
كً آسائهم ًُمً ًخىلى ئداسة شإونهم املخلُت ،وخِهم في جٖىًٍ الجماكاث العُاظُت اإلاذاًلت كً خِىُهم والخذ مً
جشٓحز العلؼت في ًذ الخٖىمت اإلاشٓضٍت ما ًدى٘ دون اًخئاث العلؼاث اإلاشٓضٍت كلى خِىَ اإلاىاػً.
ئن جؼبُّ الخٖىماث للذًمِشاػُت في الىخذاث املخلُت ًظمً مشاسٓت أٓبر كذد ممًٕ مً ظٖان اإلاىؼِت في ئداسة
وجىـُم شإونهم املخلُت بأهٌعهم ،وٍٖىن رلٗ حلبحرا صادُا للذًمِشاػُت والخٕم العلُم ،وفي الىخذاث املخلُت
الصوحرةً ،الخف أن العٖان املخلُحن ٌشاسٔىن بلملُت ئداسة وجىـُم الشإون املخلُت خاصت في الِشي الصوحرة وُذًما في
بلع ُشي ئهجلترا وظىَعشا ٔان هىاْ احخماكاث ُشوٍت حلِذ بحن خحن وآخشٌ ،شترْ ًيها حمُم ظٖان الِشٍت لخلُحن
بلع اإلاىؿٌحن ومىاُشت شإونهم وخل مشألهم ورلٗ جؼبُِا إلابذأ الذًمِشاػُت اإلاباششة ،أما في الىُذ الخاطش
وبالىـش لصلىبت حمم ظٖان اإلاىؼِت الىاخذة ًِذ أخز بمبذأ الذًمِشاػُت الىُابُت -كلى الصلُذ املخلي -كً ػشٍّ
اهخخاب أشخاص مً بحن ظٖان الىخذة ؤلاداسٍت لخمثُل هإالء العٖان في ئداسة وجىـُم الشإون املخلُت كً ػشٍّ
املجلغ املخلي.
والبذ مً الخؼشَ ئلى خُِِت مهمت مٌادها أن اإلاشاسٓت جٖىن أٓثر ًلالُت وحذًت وجأزحرا ٔلما ٔاهذ الىخذة املخلُت
صو حرة ،خُث ًخمًٕ اإلاىاػً مً ملشًت ممثلُه في املجلغ املخلي ملشًت وزُِت ،وَلشي ٓزلٗ اللاملحن في هزه الىخذة
ملشًت شخصُت بدٕم الاخخالغ الُىمي اإلاباشش في هزا الىؼاَ املخلي الظُّٓ ،ما أن العٖان املخلُحن ٌلشي بلظهم
بلظا ملشًت ُىٍت خُث ًمٕنهم مىاُشت أكظاء املجلغ أو سئِعه بعهىلت خى٘ كشض شٖىي أو بُان وحهت هـش ملُىت
جخللّ باخخصاص املجلغ املخلي ،وهزا ًٌخذ الؼشٍّ أمام الُِاداث الشلبُت للىصى٘ ئلى أكلى معخىي في الذولت بدُث
ًمٕنهم مً كِذ الاحخماكاث واإلاشاوساث مم مىؿٌي الذولت في الىخذة املخلُت -ألاكظاء بدٕم الىؿٌُت في املجلغ املخلي-
بدُث جإدي هزه اإلاشاوساث ئلى حلضٍض الثِت بُنهم وبحن اإلاىاػىحن في اإلاذًىت أو الِشٍت وبالخالي ًىصشي هزا الشطا والخجاوب
ئلى ألاحهضة الخٖىمُت كلى هٌغ اإلاعخىي الِىمي.
وهدُجت للخؼىساث اإلاخالخِت ولٕثرة اإلاشأل التي جىاحه الىخذاث املخلُت وهـشا للخىحهاث الخذًثت في الىخذاث
املخلُت أصبدذ الخٖىماث جدبنى مذاخل حذًذة في ئداسة الىخذاث املخلُت وفي مِذمتها جؼبُّ ًٕشة الذمج وؤلالخاَ
والظم.

()1

) (1صٌىان اإلابُظحن ،مرجع سابق ،ص ص.168-166
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 /1.2.2أهميت اإلاشارلت الشعبيت في الىخذاث املحليت:
جأحي أهمُت جىمُت ألاداء العُاس ي واإلاشاسٓت الشلبُت في مِذمت أهذاي كمل الىخذاث املخلُت ٔىنها جدِّ كذة
أمىس أهمها:
أٔ-لما اسجٌلذ وعبت اإلاشاسٓت الشلبُت ،ظىاء ٔان رلٗ بالترشُذ للظىٍت الىخذاث املخلُت أو سئاظتها أو في ئُبا٘
اإلاىاػىحن كلى الخصىٍذً ،ان مً شأهه رلٗ أن ًإدي ئلى وصى٘ أشخاص ًمخلٖىن أًٖاسا مخىىكت وزِاًاث مخخلٌت ألامش
الزي ًإدي بالىدُجت ئلى الاسجِاء بلمل جلٗ الىخذاث.
بٔ-لما صادث اإلاشاسٓت الشلبُت ،شلش العٖان بالىالء بشٖل أٓبر ،وبالخالي ًانهم كلى اظخلذاد لخلِي أوامش دًم
اإلاعخدِاث والظشائب باسجُاح أٓبر ،ألامش الزي مً شأهه أن ًإدي ئلى جىمُت اإلاىاسد اإلاالُت للىخذاث املخلُت.
حـٔ -لما اسجٌلذ وعبت ؤلاُبا٘ واإلاشاسٓت في الاهخخاباث دًم الِائمحن كلى هزه الىخذاث لخِذًم الخذماث بشٖل
أًظل ،بهذي ئسطاء اإلاىاػً وبىاء كلُه ٌلخِذ بأن اإلاشاسٓت الشلبُت ظبب سئِغ لإلسجِاء بلمل الىخذاث املخلُت.
 /2.2.2عالقت دمج الىخذاث املحليت باإلاشارلت الشعبيت:
اهِعم خبراء ؤلاداسة املخلُت بحن مإٍذ للٌٕشة التي جشي أن دمج الىخذاث املخلُت ظىي ًإدي ئلى جىمُت اإلاشاسٓت
الشلبُت ،وملاسض لهزه الٌٕشة ،ظىي جدىاو٘ الذساظت آساء الٌشٍِحن ورلٗ باالظخلاهت بالخجاسب اللاإلاُت في الذمج.
الفريق ألاولً :شي أن اإلاحزة ؤلاًجابُت لللامل الاحخماعي في الىخذة املخلُت الٕبري جخمثل أن الاججاهاث واللاداث
والخِالُذ هالبا ما جٖىن مخخلٌت ،مما ٌعهل ئحشاء كملُت الاهخخاباث وٍدُذ الٌشصت أمام الاججاهاث املخخلٌت للخىاًغ
بشوح دًمِشاػُت.
ٌععى العٖان في بلع البلذان اإلاخِذمت ئلى اإلاشاسٓت في اللملُت الاهخخابُت بهذي ئًصا٘ الشخص ألادسي بمشأل
الىخذة واُذس كلى ملالجتها ،وٓما هى الخا٘ في الخصىٍذ ًان سطا العٖان املخلُحن كً كملُت الذمج وإششآهم في صىم
الِشاس مدىس مهم جشجٕض كلُه اإلاشاسٓت الشلبُتًٌ ،ي دول البلطيق ( أظخىاهُا ،الجٌُا ،لُخىاهُا) شٖلذ لجىت الخدُِّ في
أظباب طلٍ أداء الىخذاث املخلُت ،وحاء جِشٍش اللجىت لُإٓذ أن العبب الشئِغ وساء الِصىس هى صوش حجم البلذًت،
لزلٗ باششث هزه الذو٘ بلذ الاهٌصا٘ كً الاجداد العىًُُتي كام  1989باحشاء كملُت الذمج؛ لخدُِّ أهذاي كذة في
مِذمتها حلمُّ الذًمِشاػُت الشلبُت للمىاػىحن ،خُث جِلص كذد البلذًاث في الجٌُا مً  545في كام  1989ئلى  154في
كام  ،2003وأصبذ اللذد في ئظخىهُا  108مجلغ بلذي بلذ أن ٔان  ،247وٓزلٗ الخا٘ في لخىاهُا خُث جِلص كذد
البلذًاث مً  226بلذًت الى  56بلذًت ،وجبحن بلذ رلٗ أن ألاهذاي اإلاشحىة مً كملُت الذمج ُذ جدِِذ وكلى سأظها
حلمُّ الذًمِشاػُت وجىمُت اإلاشاسٓت الشلبُت.
أما التجربت الكىذًت ،في هزا املجا٘ ًُالخف أهه في أٓثر ألاُالُم مً خُث الٕثاًت العٖاهُت وخال٘ الٌترة -1968
 1997أُذمذ خٖىمت أوهخاسٍى كلى طم البلذًاث العذ اإلاٖىهت لللاصمت ؤلاُلُمُت ،الجضء العٌلي مً جىسهخى ئلى حاهب
الجضء الللىي مً خٖىمت جىسهخى ،ورلٗ في خٖىمت مدلُت واخذة .وكىذ ئُذام الخٖىمت الٕىذًت كلى هزه الخؼىة كمذ
البالد أخذار ملاسطت ولظشاباث وحشي اظخٌخاء كلى كملُت الذمج ،خُث بلى كذد اإلالاسطحن للملُت الذمج بدذود %70
مً اإلاشاسٓحن في الاظخٌخاء ،ومم رلٗ اظخمشث الخٖىمت الٕىذًت في ههجها هدى الذمج لِىاكتها أن الذمج هى اللالج ألامثل
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
للمشأل اإلاالُت والبششٍت والخذمُت وهحرها مً اإلاشأل التي حلاوي منها البلذًاث ،وَلذ رلٗ بلاملحن أي في كام 2000
ُامذ الخٖىمت بلمل اظخٌخاء آخش خى٘ كملُت الذمج ،ؤاهذ الىدُجت أن وعبت اإلاإٍذًً للملُت الذمج بلوذ بدذود
 %87مً اإلاشاسٓحن في الاظخٌخاء مما ٌشحر ئلى أن الوالبُت اللـمى مً اإلاىاػىحن إلاعىا الىخائج ؤلاًجابُت للذمج.

()1

لزلٗ ًيبغي كلى الخٖىماث الىـش دائما ئلى أهمُت الذًمِشاػُت واإلاشاسٓت والخمثُل في الىخذاث املخلُت ،وإُىاق
العٖان بذمج الىخذاث املخلُت .وٍشي اإلاإٍذون أًظا أن مشاسٓت الىاخبحن جٖىن في اإلاذن الٕبحرة بعبب الازاسة التي جىلذها
الخمالث الاهخخابُت الٕبحرة ،خُث جترٓض البِئت الخظاسٍت ( جؼىس وضخامت وظائل الاكالم ،وجىًش اإلاىاسد اإلاهىُت
والعُاظُت ،ووحىد اظتراجُجُاث اجصا٘ ُىٍت لخلبئت الىاخبحن وسبؼهم مم ممثليهم اإلاىخخبحن) .ومً هىا حاءث الخاحت
لذوس الاكالم والذكاًت الاهخخابُت والتي صادث ًلالُتها وجىىكذ أظالُبها هدُجت ما أًشصجه كملُت الذمج مً جىظُم الِاكذة
الشلبُتٔ ،الضٍادة في كذد العٖان وصٍادة اإلاعاخت الجوشاًُت ،ودخى٘ أخضاب حذًذة مىاًعت بِىة بلذ أن ٔاهذ طلٌُت
أخُاها ال جزٓش في الىخذاث املخلُت الصوحرة راث ألاهلبُت اللائلُت ،وهزا ٌلني أن كملُت الذمج ُذ خلِذ مىاخا حذًذا
جؼلب اظخخذام الىظائل اإلاخلذدة لإلكالم والذكاًت للخأزحر في الشأي اللام والِاكذة الشلبُت .وهزا بذوسه أًظا حلل
اإلاششح لالهخخاباث أمام معإولُت خُُِِت أمام الىاخب كلُه جأدًتها والالتزام بها بٖل مهىُت وٌٓاءة مما جؼلب وحىد
كالُت خُُِِت وواضخت بحن الىاخب واللظى كلى كٕغ ما ٔان كلُه الخا٘ في الىخذاث املخلُت الصوحرة التي جخأزش في
الوالب باللاداث والخِالُذ اللائلُت والشُلت الجوشاًُت الظُِت.
وهزا ما أًشصجه خالت جىرهتى  Torontoفي ٓىذا خُث ٔاهذ وعبت الخصىٍذ مشجٌلت في أو٘ اهخخاباث بلذ كملُت
الذمج كام  ،1997خُث اسجٌلذ اليعبت مً ُ %37بل الذمج للمىاػّ التي ًِل كذد ظٖانها كً 100ألٍ وعمت الى
 %48.68بلذ الذمج ،أي بضٍادة ُذسها  %13.38وُذ لىخف ان مً الىخائج ؤلاًجابُت للذمج في ٓىذا صٍادة وعبت اإلاشاسٓت
الشلبُت.
وٍالخف أن كملُت الذمج جؼلبذ مشاسٓت شلبُت واظلت كبر وشاغ ألاخضاب العُاظُت اإلاخلذدة وًّ أظغ
دًمِشاػُت وُاهىهُت ظاهمذ في حلضٍض دوس الجماهحر وجىىق اهخماءاتهم والذًاق كً مصالخهم طمً بشامج اهخخابُت
حذًذة وواضخت ومىاًعت ششٌٍت والتي حاءث هدُجت اصدًاد معاخت الشُلت الجوشاًُت والعٖاهُت للمىاػّ التي شملها
الذمج .وهزا صاد في الخؼىس العُاس ي والخىمىي والبششي والاحخماعي للىخذاث املخلُت اإلاذمىحت ،لزلٗ خلّ الذمج خالت
مً اإلاىاًعت واإلاشاسٓت الٕبحرة هدُجت وحىد أخضاب ظُاظُت ًلالت جدىاًغ كلى ئداسة الىخذاث املخلُت.
وهىا ًجب مالخـت جمثُل ومشاسٓت اإلاشأة بلذ الذمج ،وجأزحر كملُاث دمج الىخذاث املخلُت كلى اإلاشاسٓت الشلبُت
لذي اإلاشأة في ٓىذا ،خُث خِِذ اإلاشأة مضٍذا مً الىجاح في بلىن اإلاىاصب التي حشول باالهخخاب كلى اإلاعخىٍاث املخلُت
واإلاعخىٍاث الىػىُت ٓما في اللذًذ مً الذًمِشاػُاث الوشبُت ألاخشيً ،خمثُل اإلاشأة أو الخوحراث في الخمثُل في ٔل
اإلاعخىٍاث ؤلاداسٍت واملخلُت هى مإشش آخش كلى جأزحر دمج الىخذاث املخلُت في الخٕم الذًمِشاػي ًِذ خصلذ اإلاشأة كلى
 170مِلذ أي  %21مً مِاكذ املجالغ اإلاىخخبت في ٓىذا ُبل الاهذماج ( في البلذًاث الثماوي الجذًذة في اإلاذن الضخمت
وفي مجالغ اإلاذن الٕبري) وبلذ ئحشاء الذمج أصبدذ حشول 67مِلذا في مخىظؽ  %22.8مً اإلاِاكذ الٖلُت للمجالغ
) (1اإلارجع هفسه ،ص ،ص .170-169
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
اإلاىخخبت أي بضٍادة بلوذ  %2مً مجمىق اإلاِاكذ الٖلُت للمجالغ اإلاىخخبت ُبل الذمج ،وهزا ٌلني أن اليعبت اإلائىٍت التي
خصلذ كليها اإلاشأة في املجالغ بلذ الذمج أًظل مما ٔاهذ كلُه ُبل الاهذماج.

()1

الفريق الثاوي :ئن بعاػت الهُأل الخىـُمُت وصوشها في الىخذاث الصوحرة ًٖىن أٓثر ٌٓاءة وًلالُت رلٗ أن
الىاط في الىخذاث املخلُت الصوشي أٓثر ُشبا مً بلظهم بلظا ،لزا ًان ملشًت اإلاششح في املجخملاث املخلُت الصوحرة
جٖىن أُىي لِشبه مً هاخبُه ،في خحن أن الخمثُل العُاس ي وؤلاخعاط باالهخماء للمجخمم ًىخٌع ئلى خذ ٓبحر وملِذ في
اإلاذن الٕبحرة بعبب صٍادة العٖان وروبان ألاُلُاث وبلذ اإلاششخحن كً ُىاكذهم الاهخخابُت .وأن اإلاشاسٓت في الاهخخاباث
البلذًت جٖاد جٖىن دائما أُل في اإلاِاػلت الاجدادًت الٕبحرةً .للى ظبُل اإلاثا٘ وحذ في مِاػلت اوهتاريى  ontarioأن
الاُبا٘ كلى الخصىٍذ له كالُت كٕعُت مم حجم البلذًت وٍذكم حجج اإلالاسطحن للذمج في أوهخاسٍى .وُذ أحشٍذ دساظت
خى٘ الخصىساث الشلبُت هدى الخٖىمت املخلُت في اوهخاسٍى بٕىذا ورلٗ بلذ الذمج ،وُذمذ هخائج الذساظت صىسة مخخلٌت
كً أهمُت الخٖىمت املخلُت .ووًِا لبلع اظخؼالكاث الشأي ؿهش أن الخٖىمت املخلُت هالبا ما جٖىن أٓثر زِت في اإلاِاػلت
أو معخىٍاث الخٖىمت الاجدادًتًِ ،ذ أبذي الجمهىس اهخماما مدذودا في العُاظت املخلُتً .االهخخاباث البلذًت أبشص
دلُل كلى رلٗ في ٓىذا وفي مذًىت أوهخاسٍى ،خُث لىخف أن ؤلاُبا٘ كلى الخصىٍذ ٔان مىخٌظا واظخمش في الاهخٌاض مم
مشوس الىُذ بذال مً الضٍادة .وبلى مخىظؽ ملذ٘ ؤلاُبا٘ كلى الخصىٍذ اُل مً  %50في الاهخخاباث البلذًت مىز كام
 1982في خحن بلوذ اليعبت ًِ %40.18ؽ في اهخخاباث .2003
وُذ أحشٍذ الذساظت العىىٍت الاظخِصائُت إلاشٓض البدىر واإلاللىماث في ٓىذا خى٘ مذي جأزحر البرهامج في اإلاشاسٓت
الشلبُت في كام  ،2003خُث وحذ أن  %45مً أًشاد اللُىت جشي اهه ًيبغي ئكؼاء الخٖىمت املخلُت مضٍذا مً العلؼاث
مِابل  %32سأوا أنها بداحت ئلى اإلاضٍذ مً اإلاِاػلاث ،في خحن أن ٌ %14شلشون ان وطم الخٖىمت الٌذسالُت حُذ .وأحاب
 %60مً أًشاد اللُىت في جىسوهخى أن مجلغ اإلاذًىت اُش بىحىب مىذ اإلاضٍذ مً العلؼت العُاظُت .والخـذ الذساظت أهه
ًمًٕ أن ٌعخمش اهخٌاض ؤلاُبا٘ كلى الخصىٍذ في مذًىت جىسهخىٓ ،ما ٔان كلُه ُبل الذمج ورلٗ بعبب بلذ الىاخبحن
كً اإلاششخحن لالهخخاباث ( كذم اإلالشًت ،بلذ اإلاٖان وٓثرة اإلاششخحن) ،وظىي ًٌِذون الاجصا٘ الشخص ي مم مششخيهم
خال٘ ًترة الخملت الاهخخابُت ،مما ظُإدي ئلى صلىبت اجخار ُشاس اإلاشاسٓت والخأًُذ وهزا ًجلل دواًم الىاخبحن أُل في
الخىحه ئلى مشآض الاُتراق ،ولهزا العبب ،هجذ أن اإلاشاسٓت في الاهخخاباث البلذًت في اإلاِاػلت الاجدادًت الٕبحرة جٖىن
دائما أُل .

()2

 .3همىرجين للتجارب الىاجحت في مجال دمج الىخذاث املحليت:
هىاْ اللذًذ مً الىمارج الىاجخت في مخخلٍ دو٘ اللالم ،الا أن الباخث ًحرٓض ًِؽ كلى ججشبِخحن سائذجحن في
مجا٘ دمج الىخذاث املخلُت .مداوال بزلٗ اظخخالص الىخائج ومدذدا ملجمىكت الالُاث التي مً خاللها وعخؼُم
الاظدثماس في هزه الخجاسب وجؼبُِها كلى بُِت الذو٘.

) (1صٌىان اإلابُظحن ،مرجع سابق ،ص ص .173-171
) (2اإلارجع هفسه ،ص .174
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
 .1.3ججربت اليابان في دمج الىخذاث املحليت:
كِب اهتهاء الخشب اللاإلاُت الثاهُت وحلُحن الججرا٘ ألامشٍٖى "ماْ آسزش" ُائذا كاما ومششًا كلى ئكادة جشجِب وهُٖلت
هـام الخٕم فى الُابان ؛ ششق في جٖلٍُ مجمىكت مً الِاهىهُحن واإلاخخصصحن ألامشٍُٕحن والُاباهُحن لىطم دظخىس حذًذ
للُابان في كام  1946وٓزلٗ ظً مجمىكت الِىاهحن ألاظاظُت ومنها ُاهىن الخٕم املخلى ً ي كام  . 1946لزا حعدىذ
الُابان في هـامها لإلداسة املخلُت كلى اإلاىاد الذظخىسٍت وٓزلٗ مىاد ُاهىن الخٕم املخلي 1.وًُما ًلى ظماث وكىاصش
ًلالُت مإظعاث وأحهضة ؤلاداسة املخلُت فى وطم وصىم العُاظاث اللامت في الُابان.
سؤٍت الذظخىس الُاباوي للخٕم املخلي وجىـُم آلُاث كمله  :جم جخصُص الباب الثامً في الذظخىس الصادس في كام
 1946للخٕم املخلي ،والزي اشخمل بذوسه كلى اإلاىاد مً  92ئلى  ، 95وُذ هصذ اإلاادة  92مً الذظخىس كلى أن:
"الخىـُماث اإلاخللِت بىـام وكمل الىخذاث اللامت املخلُت ًخم جدذًذها بمىحب الِاهىن ،بما ًخٌّ مم مبذأ الخٕم
الزاحي املخلي.

2

وهشي أن هزا الىص الذظخىسي لم ًدذد الىخذاث اللامت املخلُت ًُه ،وإهما جشْ أمش جدذًذ جلٗ الىخذاث اللامت
املخلُت للِاهىن (الدششَم اللادي)؛ و لم ًزهب اإلاششق الذظخىسي في بلع الذو٘ ألاخشي التي خذدث دظاجحرها بشٖل
مٌصل الىخذاث اللامت املخلُت ًيها ،وهى جىحه مدمىد مً اإلاششق الذظخىسي الُاباوي فى جشْ أمش جدذًذ جلٗ الىخذاث
املخلُت اللامت ئلى الِىاهحن (اللادًت) وهى ما ٌلؼي صاوم الِشاس فى العُاظاث اللامت اإلاشوهت الالصمت في ئوشاء وإلواء جلٗ
الىخذاث بِاهىن كادي وباالحشاءاث اإلالخادة لعً الِىاهحن دون الاهخـاس أو البدث كً ئحشاءاث حلذًل الذظخىس.
ومىدذ اإلاىاد  92و  93و94مً الذظخىس  3الىخذاث اللامت املخلُت ظلؼاث مدذدة خاصت بها جماسظها بدشٍت جامت
دون الالتزام أو الخُِذ بالخظىق لشهباث وظلؼاث الخٖىمت اإلاشٓضٍت ؛ ًىًِا للمادة  93مً الذظخىس الُاباوي" :جخىلى
الىخذاث اللامت املخلُت ئوشاء حملُاث حششَلُت جٖىن بمثابت أحهضتها الاظدشاسٍت ورلٗ بما ًخٌّ مم الِاهىن ،وٍيخخب
ٓباس اإلاعئىلحن الخىٌُزًحن لجمُم الىخذاث املخلُت وأكظاء حملُاتها الدششَلُت ،وهحرهم مً بحن اإلاعئىلحن املخلُحن
الزًً ًدذدهم الِاهىن ،كً ػشٍّ الاُتراق الشلبي اإلاباشش مً بحن حماكاتهم"ٓ .ما ُشسث اإلاادة  94مً الذظخىس كلى أن:
"ًٖىن للىخذاث اللامت املخلُت الخّ في ئداسة ممخلٖاتها وشئىنها وإداستها وظً الِىاكذ الخاصت بها في خذود الِاهىن ".
ٓما ًشطذ اإلاادة  95مً الذظخىس كلى البرإلاان اإلاشٓضي كىذ ظً ُاهىن خاص بالىخذاث املخلُت طشوسة الخصى٘ كلى
مىاًِت أهلبُت ظٖان ومىاػني هزه الىخذاث خُث هصذ كلى أهه  " :ال ًجىص أن ٌعً البرإلاان ُاهىها خاصا للخؼبُّ دون
الخصى٘ كلى مىاًِت أهلبُت الىاخبحن في هزه الىخذة".
وٍالخف مً هصىص اإلاىاد العابِت جأزش اإلاششق الذظخىسي الُاباوي ئلى خذ ٓبحر بىـام الخٕم املخلي في الىالًاث
اإلاخدذة ألامشٍُٕت الِائم كلى الٌُذسالُت اإلاشجٕضة كلى مىذ وخذاث الخٕم املخلي ُذسا ٓبحرا مً الخٕم الزاحي ًُما ًخللّ

( ) 1ئبشاهُم دمحم كلي ،الىظام الذستىري في اليابان ،الِاهشة :داس النهظت اللشبُت ،1999 ،ص.07
( )2هُللى ألامحر "،الخجشبت الُاباهُت فى جؼبُّ الالمشٓضٍت  :مداولت لخُُِم ألاهذاي والىخائج"  ،في.حابش ظلُذ كىض ) مدشس ( ،الالمرلزيت والتىميت فى الخبرة
آلاسيىيت ،الِاهشة :مشٓض الذساظاث آلاظُىٍت ،2011 ،ص ص.257-254
()3كبذ الخبحر مدمىد كؼا ،الىظام السياس ي في اليابان :رؤيت عربيت ،الِاهشة :مشٓض الذساظاث العُاظُت والاظتراجُجُت  ،1999 ،ص ص.108-106
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غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
باداسة أوشؼتها ؤلاداسٍت والدششَلُت ؛ وهى ما جم ججعُذه بشٖل مٌصل في ُاهىن الخٕم الزاحي املخلي الصادس في  17أبشٍل
كام  1947وُاهىن الالمشٓضٍت الصادس في كام .2000
ًِذ ُعم ُاهىن الخٕم الزاحي الخٖىماث املخلُت في الُابان ئلى معخىٍحن:

1

ألاول  -املحافظاث :وكذدها  47مداًـت في مجمىكها ،منها أسبلت مداًـاث ٓبحرة وهي :ػىُٓى وحعمى  TO؛
وهىٔاًذو وحعمى  DO؛ و أوصأا و ُٓىجى وحعمُان  FU؛ أما باقي املخاًـاث وكذدها  43مداًـت ًدعمى  KENوحشٖل
ٔل مداًـت في مجمىكها كذة وخذاث جخؼُؼُت مدلُت حشخمل كلى كذد مً البلذًاث في هؼاَ خذودها .وكلى الشهم مً
اخخالي أظماء املخاًـاث ألاسبلت اإلازٔىسة كً باقي املخاًـاث ئال أن اخخصاصاتها وأبيُتها الخىـُمُت واخذة .ومداًـت
ػىُٓى جخخلٍ بلع الص يء كً مثُالتها في الاخخصاصاث والخٖىًٍ خُث ًذخل في خذودها خىالي  23خُا خاصا ؛ وباقي
معاخت املخاًـت جىِعم ئلى بلذًاث كادًت وهي خاصا جماسط اخخصاصاتها في خذود معاختها العٖاهُت بىاظؼت خٖىمت
ػىُٓى املخلُت .
ثاهيا -البلذًاث  :هي الىخذاث ألاظاظُت للخٕم املخلي ألنها كلى كالُت مباششة ودائمت باإلاىاػىحن كلى ألاُل ،ولِغ
هىاْ ًشَ حىهشي ( ُاهىهُا كلى ألاُل) مً خُث الاخخصاصاث والعلؼاث بحن اإلاذن الٕبحرة واإلاذن الصوحرة والِشي–
ولًٕ اإلاذن الٕبحرة كلى أي خا٘ -معئىلت معئىلُاث ٓبحرة ولها اخخصاصاث أٓثر مً اإلاذن الصوحرة والِشي .
وللمذن الٕبري مالمذ سئِعُت ملُىت جمحزها كً هحرها ،وهي :كذد ظٖانها ًضٍذ كلى خمعحن ألٍ وعمت؛ و حجم
اإلاعاخت اإلابيُت  up Built؛ و كذد العٖان في اإلاعاخاث الخظشٍت ؛ و جىىق الخذماث الخظشٍت اإلاالئمت  .وبلى كذد
الخٖىماث املخلُت في مجمىكها ػبِا الخصاء كام  1972هدى  3287خٖىمت مدلُت،2واكخباسا مً أٓخىبش 2016أصبذ
جىصَم الخٖىماث الزاجُت املخلُت في الُابان كلى الىدى الخالي 791 :3مذًىت (ش ي) 744 ،بلذة ( حشى) و ُ 183شٍت (ظً)،
ًظاي ئليها  23حىاخا خاصا ( أخُاء) في ػىُٓى؛ وهى ما ًصل باللذد الاحمالى للخٖىماث الزاجُت املخلُت ئلى
1741خٖىمت راجُت مدلُت .وٍشحم جِلص كذد الخٖىماث املخلُت ئلى جضاًذ كملُاث الذمج الاخخُاسي بحن الخٖىماث
املخلُت فى اإلاذن واجباق البلذ ئحشاء اظخٌخاءاث كامت مدلُت لهزا الوشض.
وهدُجت للملُاث الذمج اإلاعخمشة التي أحشتها الُابان ًِذ جؼىس هـام شإون اإلاىؿٌحن في البلذًاث الٕبحرة بعبب
جؼبُّ ئحشاءاث الخذسٍب وُىاهحن الترُُت والخِاكذ والخلىٍع وهحرها مً املخٌضاث التي كضصث مً دوس اإلاىؿٌحن
وظاهمذ في الخأ زحر كلى البرهامج ؤلاهمائي للخٖىمت املخلُت بشٖل ئًجابي وبخاصت الترٓحز كلى ٌٓاءة اإلاىؿٌحن وحىدة
أدائها ،ومما ًالخف أن هـم شإون اإلاىؿٌحن في الىخذاث املخلُت مدشابهت ومؼابِت إلاا ًىحذ في الششٔاث الُاباهُت
الخاصت ،رلٗ أنها جخمحز بمعخىي جىؿٍُ مشجٌم اإلاهاسة خاصت في جدذًذ ألاحش كلى أظاط ألاُذمُت والترُُاث والخذسٍب
أزىاء اللمل.

4

() 1

Japan Fact sheet , LOCAL SELF-GOVERNMENT, Web Japan : http://web-japan.org/, pp.1-2.
Tomoaki KATSUDA, LOCAL EMPLOYMENT DEVELOPMENT : Japan’s Experience, Ministry of
Health, Labour and Welfare, November 14, 2014. Pp.33-35.
((3
Atsuro SASAKI, Local Self-Government in Japan, Ministry of Internal Affairs and Communications, Japan,
2014.pp.25-29.
)(2

()4صٌىان اإلابُظحن ،مرجع سابق رلره.
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لزا كىِذ الخٖىمت فى حلذًلها لِاهىن الخٕم الزاحى املخلى وُاهىن الالمشٓضٍت فى كام  2000باصالح خمعت حىاهب
لىـام ؤلاداسة املخلُت منها حوُحر همؽ اللالُت والعلؼت التي جخلامل بها الخٖىمت الىػىُت مم الخٖىماث املخلُت مً
الخٌىٍع ئلى الخلاون اإلاثمش؛ وًع الاشدباْ والاصدواج في أدواس الخٖام وسؤظاء البلذًاث كلى اإلاعخىٍحن اإلاشٓضي واملخلي
بما ًمىم مً جذاخل ألادواس واإلاهام ؤلاداسٍت؛ وإكادة جدذًذ وجىصَم اإلاعئىلُاث بحن الخٖىمخحن اإلاشٓضٍت واملخلُت؛ وكذم
ئمٖان الخ ٖىماث املخلُت الاظخجابت بشٖل ٔاي لالخخُاحاث املخلُت ألنها ال جملٗ ئال ظلؼت جِذًشٍت طُِت مما ًإدي ئلى
كذم ٌٓاًت الخذماث ؤلاداسٍت هحر الٌلالت؛ وملالجت آلازاس الظاسة لىمىرج الخٖىمت مً أكلى ئلى أظٌل لظمان جىًحر
الخذماث الشاملت كلى اإلاعخىي املخلى.

1

 2.3ججربت اإلاملكت ألاردهيت الهاشميت في دمج الىخذاث املحليت:
أدسٓذ اإلاملٕت ألاسدهُت الهاشمُت أهمُت الذوس الزي جِىم به البلذًاث في جلبُت مخؼلباث اإلاعاهمت والخؼىٍش في
جىمُت املجخملاث املخلُت .وجبلىسث جلٗ ألاهمُت باصذاس ُاهىن جىـُم الشإون البلذًت في كام  ،1925وما جبله مً ُىاهحن
وآبذ الخؼىساث الاُخصادًت والاحخماكُت التي خذزذ في اإلاملٕت ألاسدهُت الهاشمُت  ،ختى صذوس ُاهىن البلذًاث سُم
( )29لعىت  ،1955والزي اكخبر املجلغ البلذي ئخذي وخذاث ؤلاداسة املخلُت في ألاسدن ،وجم مىدها الشخصُت الاكخباسٍت
راث الاظخِال٘ اإلاالي وؤلاداسي وخّ اإلاِاطاة والخملُٗ ،وهحرها مً ألامىس التي كضصث دوس البلذًاث والِائمحن كليها .وُذ
أدث مشخلت الخىمُت الاُخصادًت والاحخماكُت التي شهذتها اإلاملٕت في اللِىد اإلااطُت ئلى جضاًذ ئهٌاَ املجالغ املخلُت
لخىًحر الخذماث ألاظاظُت وخذماث البنى الخدخُت  ،هدُجت الؼلب اإلاتزاًذ كليها مً ُبل اإلاىاػىحن ألامش الزي خذا بهزه
املجالغ ئلى الاُتراض مً البىىْ ومصادس الخمىٍل املخلُت والخاسحُت .وفي الىُذ هٌعه ًان طلٍ حباًت أمىا٘
املجالغ البلذًت ،والتراحم اإلالخىؾ في ئًشاداث اإلاشاسَم الاظدثماسٍت  ،واسجٌاق الىٌِاث ؤلاداسٍت ،وحلثر ؤلاداسة اإلاالُت  ،أدي
ئلى مىاحهت البلذًاث مأصَ مالي صلب ئولٕغ بالىدُجت كلى أدائها.
وبلذ جىحه الخٖىماث هدى ظُاظت ؤلاصالح وإكادة الهُٖلت وإػالكها كلى ججاسب اللذًذ مً الذو٘ الىاجخت في
ً
وابخذاء مً مىخصٍ كام  2001في ئكذاد وجىٌُز خؼت اظتراجُجُت شاملت إلصالح البلذًاث
مجا٘ دمج البلذًاث ،بادسث
كبر كملُت دمجها مً أحل الاسجِاء بمهام وبىاء ُذساث راجُت لها مً الىىاحي اإلاالُت وؤلاداسٍت والدششَلُت ولهزا الوشض
صذس الِاهىن اإلاإُذ اإلالذ٘ لِاهىن البلذًاث سُم ( )29لعىت  1955في  . 2001ووًِا لهزا الِاهىن جم ئكادة الىـش في
ً
ً ً
أكذاد املجالغ املخلُت والبالى (  )328مجلعا بلذًا و لُصبذ بلذ كملُت الذمج (  )99مجلعا بلذًآ .ما جم خل املجالغ
البلذًت التي شملها الذمج ،وحشُٕل لجان بلذًت بشئاظت وكظىٍت ٌٓاءاث كلمُت وأٔادًمُت ومً الجيعحن  ،وجضامً مم
كملُت الذمج ئحشاء حلذًالث شاملت كلى ملـم الدششَلاث اإلاخللِت بلمل البلذًاث ،والتي هذًذ ئلى مىآبت الىطم

() 1أخمذ صهشان ًشهليً " ،لالُت دوس ؤلاداسة املخلُت فى العُاظاث اللامت :دساظت مِاسهت" ،مجلت دراساث ،املجلذ اللششون  ،اللذد الثاوى  ،أبشٍل ،2019
ص .281
ً زٓش أن كذد املجالغ البلذًت في ألاسدن اهخٌع ئلى 93مجلعا بذال مً  99مجلعا بلذًا في نهاًت كام  2006ورلٗ هدُجت ئلخاَ ظذ مجالغ بلذًت ئلى
أماهت اللاصمت.
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ؤلاداسي والخىـُمي الجذًذ للبلذًاث الجذًذة ،بما ًجللها ُادسة كلى أداء مهامها بٌٕاءة كالُت  .باإلطاًت ئلى رلٗ ًِذ
ساًّ كملُت الذمج هزه صٍادة الذكم الخٖىمي اإلاِذم ٓمعاكذاث كاحلت للبلذًاث التي حلاوي مً أوطاق مالُت صلبت.1
خُث اهؼلِذ الخٖىمت ألاسدهُت في ظليها إلكادة هُٖلت البلذًاث مً خال٘ سهبتها في جالفي هِاغ الظلٍ اإلاىحىدة ،
وٍمًٕ الِى٘ ئن دمج البلذًاث في ألاسدن أظٌش كً وحىد معخىي واخذ ًِؽ مً معخىٍاث الخٕم املخلي وهى معخىي
البلذًت .وهدُجت لهزه ؤلاظترجُجُت جمذ ئكادة الىـش في أكذاد املجالغ املخلُت التي ظبّ وإن ٔاهذ ( )328بلذًت و ()58
ججملا ظٕىُا و (  )44مجلغ خذماث مشترٓت .خُث جم دمجها لخصبذ ( )99بلذًت و ( )22مجلعا للخذماث اإلاشترٓت.
وجم خل املجالغ البلذًت التي شملها الذمج وحشُٕل لجان بلذًت بشئاظت مهىذظحن مخخصحن في اللمل البلذي وكظىٍت
سؤظاء البلذًاث العابِحن ومىذوبي الذوائش الخٖىمُت في مىؼِت البلذًت وبلع الٌٕاءاث الللمُت وألأادًمُت ،وجم
الترٓحز كلى ئششاْ اللىصش اليعائي في ٔاًت اللجان البلذًت دون اظخثىاء.
ٓزلٗ جم ئكالن خذود البلذًاث الجذًذة وحعمُتها وجدذًذ ًئتها خعب ُاهىن البلذًاث اإلالذ٘ للام  2001وصذوس
ُشاس مجلغ الىصساء باإلاىاًِت كلى الذمج ،وُذ جضامىذ كملُاث دمج البلذًاث مم ئحشاء حلذًالث شاملت كلى ملـم
الدششَلاث اإلاخللِت بلمل البلذًاث ،والتي هذًذ ئلى مىآبت الىطم ؤلاداسي والخىـُمي الجذًذ للبلذًاث الجذًذة
ً
وإكؼائها مضٍذا مً الصالخُاث التي جمٕنها مً الُِام بىاحباتها بعشكت وٌٓاءة وصٍادة واضخت في ئًشاداتها اإلاالُت.2
 .3.3آلياث الاستثمار في عمليت دمج الىخذاث املحليت جماشيا مع الى اقع التشريعي الجزائري:
شهذث العىىاث اإلااطُت اهخماما متزاًذا بالىخذاث املخلُت .وُذد حاء هزا الاهخمام في ئػاس ؤلاججاه ئلى جىظُم
هؼاَ مشاسٓت اإلاىاػىحن ودوسهم في الخٕم الششُذ ،وجِلص دوس الذولت ومىذ الِؼاق الخاص ومإظعاث املجخمم اإلاذوي
دوسا أٓبر في كملُت الخىمُت .وُذ كبر كً هزا الاهخمام جِاسٍش البىٗ الذولي كً الخىمُت في اللالم جدذ اللذًذ مً
اللىاوًٍ مثل" :حلل الذولت أٓثر ُشبا مً الىاط" و"الخدى٘ ئلى املخلُاث" ،و "جدُِّ الالمشٓضٍت وإكادة الخٌٕحر" .لزا ًان
الىخذاث املخلُت جِىم بذوس ًلا٘ في الخىمُت املخلُت وٍمثل وحىدها ججعُذا إلابذأ الذًمِشاػُت .وحعخؼُم جأُٓذ وخذة
املجخمم باظدثاسة الشأي املخلي لالهخمام باإلاشٕالث ؤلاوعاهُت وإششاْ اإلاىاػىحن في ئًجاد الخلى٘ اإلاىاظبت لها .3وكلُه
ظىي ًخم جىاو٘ في هزا اللىىان ،اهؼالُا مً مجمل الخجاسب الىاجخت والتي رٓشهاها ظابِا ،أهم آلالُاث التي ًمًٕ
اللمل كليها والاظدثماس ًيها -في الجضائش -مم ما ًخماش ى وػبُلت الىـام العُاس ي والاحخماعي والاُخصادي وجدذ طىابؽ
ُىاكذ الدششَم الجضائشي .وٍمًٕ جلخُصها في الىِاغ الخالُت:
 ئكادة الىـش في الخِعُماث ؤلاداسٍت الخالُت والتي جىِصها مشوهت الاظخجابت للمخوحراث املجخملُت والعٖاهُتوالاُخصادًت اإلادعاسكت .مم الىـش في ظً ُاهىن خاص باإلاذن الٕبري كلى هشاس الخجشبت البرًؼاهُت والُاباهُت واإلاالحزًت
ًشاعي الـشوي العُاظُت والاحخماكُت والاُخصادًت والبُئُت الخاصت واإلاخٌشدة لهزه اإلاىاػّ.
 طشوسة الىص في مششوق الِاهىن -الجذًذ  -بىِل بلع صالخُاث العلؼاث الخىٌُزًت مً الخٖىمت اإلاشٓضٍت ئلىاملخلُاث.
()1اإلابُظحن صٌىان  ،الاداسة املخلُت :مذاخل الخؼىٍش ،مرجع سابق رلره ،ص ص.162 -161
( ) 2اإلارجع هفسه ،ص ص .173-172
( ) 3اإلابُظحن صٌىان ،مرجع سابق ،ص .10
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 بىاء هـام معخِل ومخٖامل إلداسة اإلاىاسد البششٍت في ٔل وخذة مدلُت ًدِّ  :الخىصٍُ الللمي لىؿائٍ ؤلاداسةاملخلُت وجدذًذ العلؼاث واإلاعئىلُاث واإلاعاواة في اإلالاملت الىؿٌُُت ؛ وجؼىٍش مهاساث اإلاىاسد البششٍت.
 اهخخاب الُِاداث املخلُت فى حمُم معخىٍاث ؤلاداسة املخلُت. جىمُت مصادس الخمىٍل املخلُت وجىىَلها لخٌادي مخاػش الخِلباث الاُخصادًت مما ًإزش -ظلبا كلى اظخمشاسٍت بشامجالخىمُت املخلُت.
 ئكادة جصمُم اإلاىاصهاث املخلُت؛ بدُث حشمل ئًشاداث ومصشوًاث الىخذة املخلُت في -وزُِت مىٌصلت كً اإلاىاصهتاللامت للذولت ،ألهه ال وحىد لالمشٓضٍت خُُِِت في ؿل الخبلُت الخمىٍلُت الٖاملت.
أن دمج الىخذاث املخلُت مً شأهه اجاخت الٌشص أمام الِؼاق الخاص واإلاعدثمشًٍ إلُامت مشاسَم جىمىٍتواظدثماسٍت بٖاًت أهىاكها ،وَلمل كلى جدُِّ معخىي أًظل في الخىمُت كلى اإلاعخىي املخلي وؤلاُلُمي ،ئطاًت ئلى جىًحر
حهاص اُخصاد مخخصص ٌلذ٘ في الخذ مً ؤلاهٌاَ اللشىائي كلى اإلاشاسَم كذًمت الجذوي ،وَلضص مً ئوشاء اإلاشاسَم التي
حلىد بالىٌم اللام.
وٍالخف أن أزش الذمج كلى الىاخُت الخذمُت ًخمثل في جدُِّ اإلاعاواة واللذالت الاحخماكُت في جِذدًم الخذماث
ومخؼلباث الخىمُت  ،وٍإد ئلى جؼابّ أًظل في الخذماث الخٖىمُت ) حىدة و جمازل ( .
وبالىـش ئلى ما ُامذ به الذولت الجضائشٍت في جىظُم وصٍادة الىخذاث املخلُت –الىالًت ،-أصبذ للجضائش  58والًت
ٔاملت الصالخُاث بٌظل ُشاس سئِغ الجمهىسٍت العُذ كبذ املجُذ جبىن ،جشُُت 10مِاػلاث حىىبُت ئلى والًاث ،لُيخهي
بزلٗ اللمل بىـام الخِعُم ؤلاداسي اإلالخمذ مىز  ،1984الزي خذد كذد الىالًاث الجضائشٍت بـ 48والًت؛ ئر أبان هزا
الخِعُم الزي لم َّ
ٌلذ٘ مىز 37ظىت ،كً معإولُخه في ٓبذ الخىمُت كلى معخىي اللذًذ مً الىالًاث ،ال ظُما
ُ
بالجىىب؛ خُث حلشي الىالًت بشعاكت معاختها التي جدى٘ دون جمٕحن اللذًذ مً اإلاىاػّ الىاُلت باُلُمها ،مً
ُّ
الاظخٌادة مً البرامج واللملُاث ،التي مً شأنها جدعحن ؤلاػاس اإلالِص ي لعآىتها .وجدٕم أًظل في الدعُحر املخلي وجىصَم
أكذ٘ للخىمُت.
ما وعخخلصه في ألاخحر ،ال ًمًٕ ًشض كملُت دمج الىخذاث املخلُت كلى حمُم الذو٘ واكخباسها ججشبت ممحزة
وسائذة في ججعُذ الخىمُت املخلُت كلى وحه الخصىص ،وإهما ػبُلت الذو٘ وأهىاق الىـم العُاظُت وطىابؽ الدششَم
الِاهىوي وختى أسٔان جٖىًٍ الذولت ًللب هى آلاخش دوسا خاظما ظىاء في طم ودمج –جِلُص – الىخذاث ،أو في جىظُلها
ٓما ُامذ به الجضائش.

خاجمت:
حلخبر كملُت الذمج حضء مً ؤلاصالح ؤلاداسي إلاا لها مً أزش كلى الخىصَم اللاد٘ لألكباء الظشٍبُت بحن الهُئاث
اإلاذمجت مً حهت ،ألامش الزي ٌعاهم في جِذًم الخذماث بشٖل كاد٘ دون جدمُل هُئت واخذة كبء حمم الظشائب
بشٖل مىٌشد .ومً اإلاهم أخز بلحن الاكخباس اليعُج الاحخماعي والثِافي أزىاء كملُت الذمج ،ومشاكاة اللذالت والشٌاًُت بحن
اإلاىاػىحن لُصبذ ُادس كلى صىم الِشاس والىـش ئلى اإلاصلخت الللُا.
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دمج الوحدات احمللية وحتسني األداء اإلداري والسياسي "مناذج من خربات ناجحة"/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غنو أمال  /ـــــــــــــــــــــ
التىصياث :في طىء الىخائج التي جىصلذ ئليها الذساظت ًمًٕ اُتراح الخىصُاث الخالُت التي ًإمل أن حعهم في حلضٍضالٌلالُت ؤلاداسٍت واإلاالُت للبلذًاث في أي دولت ٔاهذ ورلٗ كً ػشٍّ:
 /1جدذًث الِىاهحن وألاهـمت التي جىـم شإون ؤلاداسة املخلُت لخجللها جىآب الخؼىساث العشَلت التي حشهذها أي دولت
في حمُم مجاالث الخُاة.
 /2جدعحن ُذسة البلذًاث كلى جدصُل ئًشاداتها الزاجُت؛ ئر أن البلذًاث ال جِىم بالجهذ اإلاؼلىب لخدصُل ئًشاداتها
اإلاعخدِت كلى اإلاىاػىحن مً طشائب وسظىم للىامل كذة أهمها طلٍ الٖادس اإلاالي لخلٗ البلذًاث .وٍمًٕ جبني
العُاظاث الخالُت للىصى٘ ئلى هزا الهذي:
أ – جذسٍب الٖادس اإلاالي مً الِىي البششٍت اللاملت كلى مىاطُم ؤلاداسة اإلاالُت.
ً
جىاًعُا بُنها وٍدٌضها كلى بز٘
ب – مىذ حىائض حشجُلُت للبلذًاث التي جِىم بجمم معخدِاتها اإلاالُت مما ًخلّ مىاخا
مضٍذ مً الجهذ في هزا املجا٘.
 /3جدعحن الششوغ الىاحب جىاًشها في اإلاششح لشئاظت وكظىٍت املجلغ البلذي لظمان الاسجِاء بمعخىي أداء املجلغ
مثل اخدعاب مإهل كلمي ملحن.
 /4ئكادة الىـش بعُاظت ؤلاُشاض بدُث جشبؽ ظُاظت ئُشاض البلذًاث بلىامل كذة أهمها ُذسة البلذًت كلى العذاد مم
الاظخمشاس في أداء واحباتها ،ومذي الخاحت للخذمت اإلاؼلىب جىًحر الِشوض لها ،والجذوي الاُخصادًت والاحخماكُت
للمششوق مم ئكؼاء أًظلُت للمشاسَم ؤلاهخاحُت.
 /5جىكُت ظٖان اإلاىؼِت املخلُت ودكىتهم ئلى اإلاعاهمت في أكما٘ الخىمُت املخلُت واظخِؼاب حهىدهم لشًم معخىي
مىؼِتهم واإلاعاهمت في جؼىٍشها.
لٖي جخمًٕ املجالغ البلذًت مً جدُِّ مخؼلباث املجخمم الخذًث ،ولخٖىن ُادسة كلى جِذًم خذماث مخؼىسة ال
بذلها مً أن جٖىن راث ظلت مىاظبت وكذد ظٖان مىاظب ،مما ًدُذ لها جىًحر مىاسد راجُت ٔاًُت حعاهم في حلضٍض دوسها في
جىمُت املجخمم املخلي ،وجدُِّ هزا ألامش ًخؼلب جدذًذ خذ أدوى مً كذد العٖان ومعاخت حوشاًُت مىاظبت ًلتزم بها
كىذ ئوشاء املجالغ البلذًت الجذًذة.
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الػالكاث الاوساهيت في الاداسة املحليت باملجخمػاث الشيفيت ودوسها في الحذ مً البيروكشاطيت
بلذًت أوالد بً غبذ اللادسأهمىرجا.
Human relations in rural local administration and its role in reducing bureaucracy.
Ouled ben Abdelkader municipality as a model.
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ملخص:
جػحبر ؤلاصاع املخلُة في الجؼاتغ أخض عًاتؼ الحىظُم الالمغيؼي ،وهي الهاغض ألاؾاؾُة في الضولة وأصا الغبـ بُنها
وبحن اإلاىاؾىحن ،خُث ثهىم بمجمىغة مً اإلاهام والىظاتل غلى اإلاؿحىي املخلي بهضف زضمة اإلاىاؾىحن ،وثهىم َظٍ
ألازحر غلى أؾاؽ الػالنات ؤلاوؿاهُة اإلاحباصلة بحن اإلاىظكحن واإلاىاؾىحن بشٍل صاتم ومؿحمغ ثدٌمها مجمىغة مً
الهىاغض والهىاهحن ،اال أن الاصاع املخلُة في الجؼاتغ جػاوي الٌثحر مً الظىاَغ الؿلبُة في ألاصاء ولػل أَم َظٍ الظىاَغ
ظاَغ البحرونغاؾُة التي ثدىُ صون الؿحر الخؿً ألصاء ؤلاصاع في ثهضًم الخضمات.
وغلُه قهض حاءت َظٍ الضعاؾة لخؿلُـ الػىء غلى الضوع الظي ثلػبه الػالنات الاوؿاهُة للخض مً ظاَغ
البحرونغاؾُة في املجحمػات الغٍكُة ،مؼ ألازظ ببلضًة أوالص بً غبض الهاصع أهمىطحا للضعاؾة باغحباعَا ثمثل واخض مً
الاصاعات املخلُة طات الؿابؼ الغٍكي.
الكلماث املفخاحيت :الػالنات الاوؿاهُة؛ الاصاع املخلُة؛ املجحمػات الغٍكُة؛ البحرونغاؾُة.
Abstract:
Local administration in algeria is one of pillars of decentralized organisation.it is the
state’s fundamental basis and its link with citizens.it performs a range of local tasks and
function to serve its citizens, This latter is based on mutual human relations between civil
servants and citizens constantly and continuously governed by a set of rules and laws.
However, the local administration in Algeria is experiencing several negative trends in
performance. Perhaps the most important trend is bureaucracy preventing a good management
performance in providing services.
Accordingly, this study came to shed light on the role played by human relations to
prevent bureaucracy phenomena in rural communities, with Ouled ben Abdelkader
municipality as a model for the study as it is one of local administrations with rural character.
Keywords : Humans relations; local administration ; rural communities; /bureaucracy.
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العـــالقاث اإلنسـانيت فـــي اإلدارة احمللـــيت باجملتوعاث الريفـــيت ودورها فــــي احلـــد هـــن البريوقــراطيت ،
بلـــديت أوالد بن عبد القادر أمنوذجا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيكر بوهدين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /فزاني إبراهين سعد الشاكر
ملذمت:
ٌػحبر ألازظ بىظام ؤلاصاع املخلُة أمغا غغوعٍا هاثج غً اػصًاص وظاتل الضولة وجػهضَا ،باإلغاقة الى قشل الىظام
اإلاغيؼي في الخؿُحر وعجؼٍ غً الحدٌم في حمُؼ اإلاىاؾو صازل الضولة الىاخض ال ؾُما اإلاىاؾو الغٍكُة منها ،خُث
اغحمضت الضولة الجؼاتغٍة هظام الاصاع املخلُة مىظ ؾىة  1989وًان طلَ ثماشُا مؼ غملُات الحدىُ الضًمهغاؾي الظي
غغقحه ،ولهض غؼػ طلَ ضضوع ناهىن البلضًة والىالًة لؿىة  ،1990وغلُه قهض أضبدد ؤلاصاع املخلُة جشٍل الغابـ
ألاوُ بحن اإلاىاؾً والضولة ًىنها الهىا التي ثمغع الضولة مً زاللها زضماتها للمىاؾً ،واملجاُ الظي مً زالله ٌػبر
اإلاىاؾً غً مسحلل اخحُاحاثه ومؿالبه.
وألن الاصاع املخلُة جػحبر قػاء إلاماعؾة مجمىغة مً الىظاتل واإلاهام وثهضم مسحلل الخضمات ،قهي بظلَ جشٍل
مجاال للحكاغل بحن مجمىغة مً ألاقغاص ًحمثلىن في اإلاىظكحن الظًً ًهىمىن بهظٍ اإلاهام في ؾبُل زضمة اإلاىاؾىحن ،وبحن
اإلاىاؾىحن الظًً ًحلهىن َظٍ الخضمات ،وَػبر َظا الحكاغل غً قٌغ الػالنات الاوؿاهُة صازل الاصاع املخلُة التي تهضف
أؾاؾا الى زلو حى مً الثهة والاخترام اإلاحباصُ أرىاء ؾلب أو ثهضًم مسحلل الخضمات ،زاضة في ظل ما جػاوي مىه الاصاع
املخلُة في الجؼاتغ مً مسحلل ألامغاع الاصاعٍة وغلى عأؾها البحرونغاؾُة والتي جػني في مػىاَا الػام ؾىء اؾحسضام
الىظُكة أو اإلاىطب ألامغ الظي ًئصي الى الالمؿاوا في ثهضًم الخضمات.
وغلُه قبن الػالنات الاوؿاهُة في الاصاع وبطكتها غلم ناتم بظاثه قهي ثغيؼ غلى صعاؾة الكغص وؾلىيه صازل مٍان
الػمل يما ت هحم بالىانؼ الظي ٌػِشه ومسحلل الػؿىؽ التي ًحػغع لها أرىاء أصاءٍ لىظاتكه املخحلكة ،وثحجؿض
الػالنات الاوؿاهُة في الاصاع املخلُة وثهىم غلى غالنة الحؤرحر والحؤرغ زاضة في املجحمػات الغٍكُة لٍىنها غالنات ثغبـ
بحن مجمىغة مً ألاقغاص ثغبؿهم غالنات نغابة أو ضضانة أو ؾحرَا مً الػالنات ،ألامغ الظي ًجػل مً الػالنات
الاوؿاهُة لها أبػاص مسحلكة ومحػضص .
إشكاليت البحث:
بضأ الاَحمام بالػالنات الاوؿاهُة في بِئة الػمل ًتزاًض بػضما أضبدد غامل مهم مً غىامل هجاح الػمل وثدؿحن
ألاصاء ،يما ثهىم الػالنات الاوؿاهُة غلى قٌغ أؾاؾُة مكاصَا زلو حى محباصُ مً الثهة والاخترام والهػاء غلى
مسحلل الؿلبُات التي ثئرغ غلى خؿً ؾحر مسحلل الىظاتل ،وألن الاصاع املخلُة هي قػاء ًحمحز بالػالنات اإلاؿحمغ
واإلاحباصلة بحن ألاقغاص في مهابل وحىص غض مظاَغ ؾلبُة مثل البحرونغاؾُة هؿغح الاشٍالُة الاثُة:
ما الذوس الزي جلػبه الػالكاث الاوساهيت في الحذ مً ظاهشة البيروكشاطيت في الاداسة املحليت باملجخمػاث
الشيفيت ،خاصت غلى مسخىي بلذًت أوالد بً غبذ اللادسالىمىرجيت ؟.
فشضيت البحث:
كلما صاد الاهخمام بخطىيشالػالكاث الاوساهيت داخل الاداسة املحليت أدي رلك الى الحذ مً ظاهشة البيروكشاطيت.
أهذاف البحث:
َىاى مجمىغة مً ألاَضاف الغتِؿُة التي صقػد بىا إلحغاء َظٍ الضعاؾة أَمها:
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 الخػشيف بمفهىم الػالكاث الاوساهيت في الاداسة املحليت مؼ التركيزغلى البيئت الشيفيت. جىضيح أهميت الاهخمام بالبػذ إلاوساوي و أثشه غلى جحسين ألاداء ومحاسبت مخخلف املظاهشالسلبيتفي إلاداسة املحليت.
 جىضيح مساهمت الػالكاث إلاوساهيت كفاغل مهم ومحىسي في الحذ مً ظاهشة البيروكشاطيت.مىهج الذساست:
ولؿغع مىانشة َظا البدث اغحمضها غلى اإلاىهج الىضكي ،وطلَ مً زالُ وضل الاصاع املخلُة وثكؿحر ظاَغ
البحرونغاؾُة ،وثدلُل الػالنة الهاتمة بحن الػالنات الاوؿاهُة والاصاع املخلُة .مػحمضًً في طلَ غلى أصوات البدث
الػلمي ًاإلاالخظة زالُ قتر الضعاؾة إلاض  03أشهغ اإلامحض مً 15أقغٍل الى  15حىٍلُة مً الؿىة الجاعٍة مؼ احغاء
مهابالت مؼ عتِـ بلضًة أوالص بً غبض الهاصع وعتِـ مطلخة الحىظُم الػام ًىهه ألايثر اخحٍاًا باإلاىاؾىحن وثدكظ عإؾاء
اإلاطالح ألازغي ،باإلغاقة إلاهابالت مؼ بػؼ اإلاىاؾىحن لُػؿىها احابات ثمٌىىا مً ثٍىًٍ هظغ غً مؿاَمة الػالنات
الاوؿاهُة في الخض مً ظاَغ البحرونغاؾُة زاضة في ؤلاصاع املخلُة.
جلسيماث الذساست:
ولإلحابة غلى اشٍالُة الضعاؾة نؿمىا صعاؾخىا لخمؿة مداوع عتِؿُة حاءت يما ًلي:
أوال :الاصاع املخلُة.
راهُا :البحرونغاؾُة :الحػغٍل واإلاظاَغ.
رالثا :الػالنات ؤلاوؿاهُة :الحػغٍل وألاَمُة.
عابػا :هبظ غً املجحمػات الغٍكُة والكغم بُنها وبحن املجحمػات الخػغٍة.
زامؿا :الضعاؾة الحؿبُهُة (صعاؾة خالة بلضًة أوالص بً غبض الهاصع أهمىطحا).

أوال /الاداسة املحليت.
 -1حػشيف إلاداسة املحليت:
جػبر ؤلاصاع املخلُة غً الخؿُحر الالمغيؼي للمطالح املخلُة التي جؿحرَا مجالـ مدلُة مىحسبة ،وٍمًٌ جػغٍل
الاصاع املخلُة غلى أنها << :اإلاىاؾو املخضص التي ثماعؽ وشاؾها املخلي بىاؾؿة َُئات مىحسبة مً ؾٍانها املخلُحن
ثدد عنابة وإشغاف الخٍىمة اإلاغيؼٍة >> .يما جػغف أًػا غلى أنها << :هظام اصاعي ال مغيؼي ًهىم غلى أؾاؽ مىذ
الىخضات املخلُة الشخطُة اإلاػىىٍة وإًجاص مجالـ مدلُة مىحسبة ثحىلى ؤلاشغاف غلى أصاء الخضمات وإهحاج الؿلؼ طات
الطكة املخلُة وقو الؿُاؾة الػامة للضولة وعنابتها>>.

1

 -2هيئاث الاداسة املحليت :ثحمثل َُئات الاصاع املخلُة في املجالـ املخلُة اإلاىحسبة واإلاحمثلة في ًل مً الىالًة
والبلضًة.

 - 1خمُض غلي هجُب ،الاصاع املخلُة ،مكهىمها وغىاضغَا ،املجلة الػغبُة لإلصاع  ،اإلاىظمة الػغبُة للحىمُة ؤلاصاعٍة ،مطغ ،م ،07ع ،1983 ،1ص .66
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 - 1-2الىالًت :
هي حماغة غمىمُة انلُمُة ثحمحؼ بالشخطُة اإلاػىىٍة والاؾحهالُ اإلاالي ولها أؾاؽ صؾحىعي وأؾاؽ ناهىوي
وجػحبر الىالًة قاغال أؾاؾُا في مجاُ الحىمُة املخلُة وَظا مً زالُ الػىاضغ التي ًمًٌ احمالها في التهُئة الػمغاهُة،
الصخة ،الثهاقة ،الؿُاخة ،الؿًٌ ،الكالخة والغي ،الهُاًل الانحطاصًة ،الحجهحزات التربىٍة وثجهحزات الحٍىًٍ اإلانهي
واليشاؽ الاححماعي  .ولهض غغف اإلاشغع الجؼاتغي << :الىالًة غلى أنها هي الجماغة ؤلانلُمُة للضولة .وثحمحؼ بالشخطُة
اإلاػىىٍة والظمة اإلاالُة اإلاؿحهلة .وهي أًػا الضاتغ ؤلاصاعٍة ؾحر اإلاغيؼ للضولة وجشٍل بهظٍ الطكة قػاء لحىكُظ
الؿُاؾات الػمىمُة الحػامىُة والخشاوعٍة بحن الجماغات ؤلانلُمُة والضولة ،وجؿاَم مؼ الضولة في جؿُحر ؤلانلُم>>.

1

 – 2-2البلذًت:
هي حماغة انلُمُة ثحمحؼ بالشخطُة اإلاػىىٍة والاؾحهالُ اإلاالي وجػحبر البلضًة زلُة أؾاؾُة في ثجؿُض الالمغيؼٍة
وٍحجؿض صوعَا في الحىمُة املخلُة في مسحلل املجاالت في خضوص الهاهىن الظي ًدضص ضالخُاتها هظيغ مً َضٍ املجاالت
التهُئة الػمغاهُة ،الصخة ،الثهاقة ،الؿًٌ ،الكالخة والغي ،اليشاؽ الاححماعي.

2

والبلضًة خؿب ناهىن البلضًة ( ،)10-11اإلااص ألاولى" البلضًة هي الجماغة ؤلانلُمُة الهاغضًة للضولة وثحمحؼ
بالشخطُة اإلاػىىٍة والظمة اإلاالُة اإلاؿحهلة وثدضذ بمىحب ناهىن ،".وهي الهاغض ؤلانلُمُة الالمغيؼٍة ومٍان إلاماعؾة
اإلاىاؾىة وجشٍل اؾاع مشاعية اإلاىاؾً في جؿُحر الشئون الػمىمُة".

3

مً زالُ الحػاعٍل الؿابهة هجض أن الاصاع املخلُة هي غملُة اصاع الىظاتل والشئون املخلُة املخحلكة لهُئات
واملجالـ ؤلاصاعٍة في مسحلل أعحاء الىؾً التي ًحم جؿُحرَا غً ؾغٍو ممثليهم اإلاىحسبحن ،باإلغاقة الى اشغاى اإلاىاؾىحن
ثدد اشغاف وعنابة الؿلؿة اإلاغيؼٍة.
ثاهيا :البيروكشاطيت :الخػشيف واملظاهش.
ًدمل مكهىم البحرونغاؾُة في ؾُاثه غض مػاوي منها اإلاكهىم اللؿىي اإلاحػاعف غلُه والظي ٌشحر الى أن البحرونغاؾُة
هي خٌم اإلاٌحب ،ومنها اإلاكهىم الشاثؼ والػام والظي ٌشحر الى ؾىء اؾحسضام الىظُكة أو الؿلؿة ،وغلُه قان مكاَُم
البحرونغاؾُة جػضصت وازحلكد.
 -1حػشيف البيروكشاطيت:
ان اإلاكهىم اللؿىي لٍلمة بحرونغاؾُة »ً «Bureaucracyىدضع مً ًلمححن ألاولى " "cracyوجػني خٌم والثاهُة "
" Bureauوجػني مٌحب ،وبظلَ ًطبذ اإلاػنى اللؿىي للبحرونغاؾُة َى خٌم اإلاٌحب ،وٍغثبـ َظا اإلاطؿلح باإلاٍاثب

 - 1الهاهىن عنم  01-12اإلائعر في  28عبُؼ ألاوُ غام  ،ٌ1433اإلاىاقو  21قبراًغ ؾىة 2012م ًحػلو بالىالًة( .اإلااص ألاولى) ،ج ع عنم  12الطاصع بحاعٍش 07
عبُؼ الثاوي غام  ،ٌ1433اإلاىاقو  29قبراًغ ؾىة 2012م.
 - 2خؿحن غبض الهاصع ،الخٌم الغاشض في الجؼاتغ وإشٍالُة الحىمُة ،مظيغ ماحؿححر ،حامػة ثلمؿان ،2011،2012 ،ص.161-159
 - 3الهاهىن عنم  10 -11اإلائعر في 20عحب غام  ٌ1432اإلاىاقو ً 22ىهُى ؾىة 2011م ًحػلو بالبلضًة اإلااص ( ،)01-02ج ع عنم  37الطاصع بحاعٍش أوُ
شػبان غام  ٌ1432اإلاىاقو ً 03ىلُى ؾىة 2011م.
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بلـــديت أوالد بن عبد القادر أمنوذجا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيكر بوهدين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /فزاني إبراهين سعد الشاكر
ؤلاصاعٍة وما ًغاقهها مً ؾلؿة وَُبة ،واإلاػنى الؿاتض للبحرونغاؾُة ٌشحر الى اؾاء اؾحػماُ الؿلؿة والحمؿَ بدغقُة
ؤلاحغاءات واإلاماؾلة في اهجاػ ألاغماُ.

1

أما البحرونغاؾُة خؿب "ماكس فيبر " قهي جشحر الى ايخؿاب همـ مػحن مً الؿلىى الظي ًدهو بىاء الؿلؿة،
وبالحالي قالحىظُم خؿب "مايـ قُبر" ًػم مجمىغة غالنات اححماغُة وثكاغالت بحن ألاغػاء اإلاشٍلحن له بدُث ًٍىن
طلَ خؿب الهىاغض وألاؾـ التي ثدٌم ؾلىيهم ،وٍحم طلَ غلى أؾاؽ هظام الخؿلؿل ؤلاصاعي ،ثهؿُم الػمل وثدهُو
الهضف.

2

أما "سوبيس" قُػغف البحرونغاؾُة غلى أنها >> :طلَ الهٍُل الحىظُمي الظي ثىجؼ قُه مهام جشؿُلُة غالُة الغوثحن
مً زالُ الحسطظ والغؾمُة الػالُة ،الهىاغض الهاهىهُة وأنؿام وظُكُة ثضاع غً ؾغٍو الؿلؿة اإلاغيؼٍة وهؿام غُو
للؿُؿغ والغنابة وؾلؿلة أوامغ غمىصًة الثساط الهغاع<<.

3

ٌشحر عوبيـ مً زالُ َظا الحػغٍل الى أن البحرونغاؾُة ثحمحز بالحسطظ في الػمل لضعحة أن اإلاهام ثطبذ مػغوقة
وصاتمة الحٌغاع ،جؿحر وقو عؾمُة غالُة ووقو غض نىاغض ؾحر نابلة للحؿحر أو ؤلابضاع ،وثؤجي في شٍل أوامغ مً ألاغلى الى
ألاصوى.
أما مً وحهة هظغ الاثجاٍ اإلاحضاوُ في ألاوؾاؽ الشػبُة ،قان مكهىم البحرونغاؾُة ًىضل بالؿلبُة والغوثحن
والجمىص والبـء ؤلاصاعي الظي ًطِب الجهاػ الاصاعي وبهظا ًطبذ مػنى البحرونغاؾُة مغثبـ بمضلىُ العجؼ ؤلاصاعي،
ويما جشحر أًػا في طات الؿُام الى أنها هىع مً أهىاع الشحم الؿُاس ي ،وٍطكها مػاعغى صولة الغقاَُة بؤنها الضوع الظي
ًهىم به الكاؾضون اصاعٍا4 .قهي بظلَ جػني ؾىء اؾحؿالُ الؿلؿة مً ؾغف اإلاؿئولحن والاصاعٍحن.
وغلُه قان اإلاهطىص بالبحرونغاؾُة مً َظا اإلاىؿلو هي البحرونغاؾُة بطكتها شٍل مً أشٍاُ الكؿاص الاصاعي
ومظهغ مً مظاَغ ؾىء اؾحؿالُ الؿلؿة ،ألامغ الظي ًئصي باإلصاع الى قهضان الجزاَة في الخؿُحر وثهضًم الخضمات وَى
ألامغ الظي ًئصي الى الحظمغ والاؾخُاء لضي اإلاىاؾً بطكحه اإلاحػامل مؼ َظٍ الاصاع .
 -2مظاهشالبيروكشاطيت
َىاى مجمىغة مً اإلاظاَغ الؿلبُة التي ثمحز البحرونغاؾُة وثجػلها بهظٍ الطكة شٍل مً أشٍاُ ؾىء الخؿُحر
وغهبة مً غهبات ثهضًم الخضمات للمىاؾىحن ،وأَم َظٍ اإلاظاَغ ماًلي:

 - 1الهغوٍتي دمحم ناؾم ،هظغٍة اإلاىظمة والحىظُم ،صاع واتل لليشغ ،غمان ،2000 ،ص .212
 - 2خؿحن غبض الخلُم اخمض عشىان ،غلم اححماع الحىظُم ،مئؾؿة شباب الجامػة ،ؤلاؾٌىضعٍة ،2004 ،ص .9
 - 3غبض الؿحاع ابغاَُم صَام ،الحىظُم البحرونغاؾي اػاء الكٌغ الاصاعي اإلاػاضغ ،مجلة ألاهباع للػلىم الانحطاصًة والاصاعٍة ،حامػة ألاهباع ،الػغام،
ع  ،2008 ،2ص .6
 -4بىمضًً ؾاشمة ،الحىؾؼ البحرونغاؾي الخلهة اإلايؿُة في غملُة الحىمُة في الىؾً الػغبي ،مجلة صقاثغ الؿُاؾة والهاهىن ،حامػة ناضضي مغباح وعنلةـ
الجؼاتغ ،ع  ،7حىان  ،2012ص .4
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 -1-2الشوجين الاداسي:
خُث ٌػبر الغوثحن الاصاعي غً قٌغ الحٌغاع لكػل أو ؾلىى مػحن وطلَ هاثج غً الالتزام بحكطُالت الػمل الضنُو
زاضة في ألامىع اإلاحٌغع  ،ونض وغػد َظٍ الاحغاءات مً أحل غمان ثىكُظ الػمل في ًل مغ ثضغى الخاحة للهُام به
بالؿغٍهة هكؿها التي هكظ بها الػمل في اإلاغ ألاولى1 .ومً ؾلبُات الغوثحن أهه ًهلل مً املجهىص الكٌغي ألهه ٌػحمض غلى
الحٌغاع خُث ًهحل عوح اإلاباصع والابضاع ألهه ًهىم غلى نىاغض ولىاتذ ثىكُظًة بػُض غً الحجضًض والخغٍة في الػمل.
 -2-2الدسيب الاداسي والىظيفي:
ٌشحر الخؿِب ؤلاصاعي الى اَماُ اإلاىظل للىاحبات اإلاىىؾة الُه واإلاىطىص غليها في الهىاهحن واللىاتذ والهغاعات
التي ثىظم الىظُكة الػامة بشٍل ًئصي الى مغصوص ؾلبي غلى الاهحاحُة وؾحر الػمل.

2

ولهض ؾاَمد ظاَغ الخؿِب الاصاعي والىظُكي واعثكاع مػضالتها وثىاميها صازل الاصاعات ثغى اإلاىظكحن ألمايً
الػمل أرىاء ؾاغات الػمل الغؾمي واغؿغاعَم للخغوج الى مسحلل ألامايً ًاألؾىام ومغايؼ الحىػَؼ مً أحل ثلبُة
خاحاتهم الػغوعٍة ،ويظلَ غضم بهاء طوي اإلاىاضب الػلُا في أمايً غملهم لكتر ثمٌنهم مً اهجاػ ألاغماُ اإلاىاؽ بها
اليهم ،وعبما ًل َظٍ اإلاظاَغ جػىص الى غضم وغؼ الغحل اإلاىاؾب في اإلاٍان اإلاىاؾب.

3

والخؿِب أًػا َى الخالة التي ًحم قيها ألاصاء الاصاعي بضون اخترام ألي غىابـ أو لىاتذ أو نىاهحن مىظمة
ومىغىغة لٍي ًٍىن ألاصاء غلى الىحه ألايمل.

4

وَػحبر الخؿِب الاصاعي مً أزؿغ الظىاَغ الؿلبُة التي ثيشؤ في أًة اصاع أو بِئة غمل مهما ًان هىغها ،قهي ثئصي
الى ؾىء الخؿُحر وألاصاء ،يما ًئصي َظا ألامغ في نهاًة اإلاؿاف الى الحؤرحر غلى حاهب الحىمُة وطلَ أن غملُة الحىمُة
ثحؿلب وجؿحلؼم الاصاع طات ألاصاء الجُض.
 -3-2الاهمال وسىء مػاملت املىاطىين:
جػحبر ؾمة الاَماُ والحٍاؾل في أصاء الػمل وغضم الاَحمام بالجمهىع مً بحن الؿمات اللطُهة بمػظم الػاملحن
باإلصاع الػامة ،قما ًدكؼَم غً الػمل َى الغؾبة في الخطىُ غلى اإلاٍاؾب اإلااصًة أو ثدهُو مطلخة شخطُة وَم
بظلَ ال ًبظلىن في غملهم حهض ًافي مهابل ألاحغ الٌبحر 5.وثحجؿض مسحلل أشٍاُ الاَماُ في اإلاشاًل التي ًحػغع لها
أؾلبُة اإلاىاؾىحن ًىمُا يػُاع ملكاتهم أو بػؼ مً وراتههم اإلاهمة أو ثؤحُل الػمل وغضم اهجاػٍ في ونحه والحالغب
والاؾتهؼاء باإلاىاؾىحن  ،ما هي اال هىع مً الاَماُ الظي ٌػحبر وحها أزغ مً أوحه البحرونغاؾُة في ؤلاصاع الجؼاتغٍة،
َ - 1اوي زلل الؿغاوهة ،هظغٍة الاصاع الخضًثة ووظاتكها ،صاع أؾامة لليشغ والحىػَؼ ،ؽ ،1الاعصن ،2012 ،ص.208
 - 2دمحم بً ؾلُمان الػبػان ،الخؿِب الاصاعي ،ص .104في اإلاىنؼ:
http : // www.shura.gov.sa/arabic,site/may alah65derasa htm.(24/12/2005).
 -3هىعي مىحر ،باعى وػُمة ،بً صاوص وَُبة ،الاضالح الاصاعي وأَمُحه في الهػاء غلى الخؿِب والكؿاص الاصاعي وثدهُو الحىمُة الانحطاصًة اإلاؿحضامة ،ص
 .22في اإلاىنؼhttp://www.univ.chlef.dz/dz/ar/seminaires2008/decembre 2008/com dic2008pdf. :
 - 4مىطىع بىبٌغ ،الثهاقة الحىظُمُة وغالنتها بؿىء الؿلىى الحىظُمي في الاصاع الػمىمُة الجؼاتغٍة ،اإلاطالح الخاعحُة للضولة بىالًة الىاصي همىطحا،
عؾالة ماحؿححر ؾحر ميشىع  ،حامػة مىحىعي نؿىؿُىةً ،لُة آلاصاب والػلىم الاوؿاهُة ،2007 ،ص.65
 - 5خؿحن غثمان دمحم غثمان ،أضىُ غلم الاصاع الػامة ،ميشىعات الخلبي الخهىنُة ،ؽ ،1بحروت ،2007 ،ص.91
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وثحجلى ضىع ؤلاَماُ في اثٍاُ بػؼ اإلاىظكحن غلى البػؼ ألازغ للهُام بؤغماُ ًل منهم ألامغ الظي ًئصي الى اهخشاع
الكىض ى في حل اإلاٍاثب واهحهاُ بػؼ اإلاىظكحن مً غمل ألزغ ًلَ ،ظٍ الؿلىيُات الؿلبُة زلهد سخؿا وثظمغا لضي
اإلاىاؾىحن إلخؿاؾهم بػضم الاَحمام في جػاملهم مؼ مسحلل ألاحهؼ الاصاعٍة.

1

وغلُه ومً زالُ الىانؼ الظي جػِشه الاصاع الػامة بطكة غامة والاصاع املخلُة بطكة زاضة في الجؼاتغ هالخظ أن
ضىع الخؿِب والاَماُ ثحطح وثىحض بطىع أيبر في الاصاعات الخٍىمُة مهاعهة مؼ الهؿاع الخاص الظي ثٍاص ثىػضم قُه
َظٍ الظاَغ  ،وهجضَا زاضة في الاصاع املخلُة وبالحدضًض في البلضًات والضواتغ ،باغحباعَا الاصاعات التي ًترصص غليها
اإلاىاؾىحن بطكة صاتمة ومؿحمغ .

ثالثا :الػالكاث الاوساهيت :الخػشيف وألاهميت.
لهض القى مىغىع الػالنات الاوؿاهُة اَحماما يبحرا لضي الباخثحن الظًً اؾحؿاغىا جؿُحر الىظغ الؿلبُة إلاكهىم
الكغصصازل بِئة غمله بػضما ًان ًىظغ للكغص غلى أهه أصا ًىدطغ صوعٍ في الػمل والاهحاج قهـ صون مغاغا الظغوف
والػىامل املخُؿة به ،قهض حاءت الػالنات الاوؿاهُة التي ثضعؽ الكغص وؾلىيه مغيؼ غلى البػض الاوؿاوي له صازل بِئة
غمله وغالناثه مؼ ألازغًٍ ويُل ثئرغ غلى الكغص وثىػٌـ غلى أصاءٍ بشٍل اًجابي.
 -1حػشيف الػالكاث الاوساهيت :مً أشهغ الحػاعٍل للػالنات الاوؿاهُة َى جػغٍل "سكىث" خُث غغقها غلى أنها:
>>جشحر الى غملُات ثدكحز ألاقغاص في مىنل مػحن بشٍل قػاُ ًئصي الى الىضىُ الى ثىاػن في ألاَضاف ٌػؿي اإلاؼٍض مً
الغغا الاوؿاوي ،يما ٌؿاغض غلى ثدهُو مؿالب اإلاشغوع<< .

2

يما ًؿلو لكظ غالنات اوؿاهُة  Human Relationsغلى الحضازل الظي ًحم بحن ألاقغاص وَم بشٍل مجمىغات في
أي مجاُ ؾىاء أًان في مجاُ ألاغماُ أو الخٍىمة أو في الؿُاؾة أو في الضعاؾة أو ختى في اإلاىاػُ.

3

وإطا ما عحػىا الى مطؿلح الػالنات ؤلاوؿاهُة مً اإلاىظىع الاصاعي قهي جػغف خؿب معجم اإلاطؿلخات الاصاعٍة
غلى انها>> :ثلَ الػالنات التي ثىؿىي غلى زلو حى مً الثهة والاخترام اإلاحباصُ والحػاون بحن الػماُ وبحن أصخاب الػمل
والاصاع بهضف عقؼ الغوح اإلاػىىٍة للػاملحن لؼٍاص الاهحاج <<.

4

 - 1غلي ؾػُضان ،بحرونغاؾُة الاصاع الجؼاتغٍة ،الشغية الىؾىُة لليشغ والحىػَؼ ،الجؼاتغ ،1981 ،ص .51
 -2دمحم بً غابض الضوؾغي ،الػالنات الاوؿاهُة في الكٌغ الاصاعي الاؾالمي واإلاػاضغ ،حامػة هاًل الػغبُة للػلىم ألامىُة ،الغٍاع ،2005 ،ص.26
 - 3بىهى غلي ،الػالنات الاوؿاهُة وأرغَا غلى الغغا الىظُكي – صعاؾة خالة لػماُ ضىضوم الػمان الاححماعي وًالة الجلكة -أؾغوخة صيحىعاٍ في غلم
الاححماع ،ثسطظ ثىظُم وغملً ،لُة الػلىم الاوؿاهُة والاححماغُة ،نؿم الػلىم الاححماغُة ،حامػة دمحم زُػغ بؿٌغ  ،الجؼاتغ ،ص.56
 - 4أخمض ػًي بضوي ،معجم مطؿلخات الػلىم الاصاعٍة ،صاع الٌحاب اإلاطغي واللبىاوي ،الهاَغ  ،1994 ،ص.44
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 -2أهميت الػالكاث الاوساهيت:
ثلػب الػالنات الاوؿاهُة أَمُة يبحر في بِئة الػمل ،وجشحر أَمُة الػالنات الاوؿاهُة في مجاالت الػمل الى أَمُة
غالنات الكغص بؼمالته خُث ًلػب اإلاىار الاححماعي لجماغة الػمل صوع مهم في ثىقحر الثهة والاؾمئىان ويظلَ الحٌُل
الىكس ي للكغص بما ًحػمىه مً هىاثج ،يغغا الػامل واعثُاخه في بِئة الػمل التي ًيحمي اليها.

1

وجػحبر الػالنات الاوؿاهُة الاثجاٍ الثاوي في الكٌغ الاصاعي وأخض حىاهب الػلىم الؿلىيُة ،والتي اهبثو مىهجها غً
مجمىغة مً الضعاؾات غغقد بضعاؾة " هاوثىسن " زالُ الػشغٍىات والثالرِىات مً الهغن الػشغًٍ ،ووشؤت اإلاضعؾة
يغص قػل لإلصاع الػلمُة لحاًلىع التي ثمُل لألؾلىب الضًٌحاثىعي في مػاملة الػماُ.

2

وغلُه قان الػالنات الاوؿاهُة ثمثل ثلَ الػالنات الهاتمة بحن ألاقغاص صازل بِئة الػمل الىاخض وثهىم غلى أؾاؽ
ثباصُ الثهة والاخترام ألامغ الظي ًسلو حى مً الؿمؤهِىة لضي اإلاىظكحن وَشٍل لضيهم خاقؼ مػىىي مً أحل أصاء حُض
صازل الاصاع  ،ولهض اَحم الٌثحر مً الباخثحن بضعاؾة الػالنات الاوؿاهُة التي جػحبر املخغى الغتِس ي صازل الاصاع خُث
ًان البػض الاوؿاوي مهمشا ؾابها ،خُث ًان ًىظغ للكغص غلى أهه مطضع ألصاء مجمىغة مً الىظاتل اإلاىًلة الُه بؿغٍهة
صًٌحاثىعٍة ال ثغاعي أي حاهب مً الجىاهب ؤلاوؿاهُة لضًه ختى وإن ًان طلَ ًئرغ غلى أصاءٍ ولًٌ مؼ ثؿىع الضعاؾات
أضبذ الاَحمام بالػالنات الاوؿاهُة ًتزاًض وأضبذ ًمثل أؾاؾا مً أؾـ هجاح مىظمات الػمل والاصاعات .

سابػا :الفشق بين املجخمؼ الشيفي وامل ــذوي.
ٌػغف املجحمؼ الغٍكي بشٍل غام بىضكه املجحمؼ الظي ٌػِش في مؿحىي ثىظُم مىسكؼ وٍحٍىن مً الكالخحن
والغغا  ،وٍكهم غاص يمهابل للمجحمؼ الخػغي وٍحمحز املجحمؼ الغٍكي بؿُؿغ وؿبُة للخغف الؼعاغُة والػالنات
الىرُهة بحن الىاؽ ،وضؿغ حجم ثجمػاثه الاححماغُة والحسلخل الؿٍاوي اليؿبي مؼ صعحة غالُة مً الحجاوـ الاححماعي
وغالة الخغاى الاححماعي الغأس ي والىظُكي غىض الؿٍان.

3

قاملجحمؼ الغٍكي بشٍل غام ضؿحر وبؿُـ في بُئحه والػالنات قُه ثهىم غلى الهغابة وثحجاوػ خحز اإلاٍان وثٍىن
محجاوؿة ومؿحهغ في الؿالب ومػؼولة وؿبُا يجماغة ،واإلاىؿهة الغٍكُة هي ثلَ اإلاىؿهة التي ٌػغف الٌثحر مً أقغاصَا
بػػهم بػػا مػغقة شخطُة ،والتي جؿىص بها الػالنات ؤلاوؿاهُة الهىٍةـ والتي ثحطل بىحىص غبـ اححماعي ًحمثل في
الػاصات والحهالُض وألاغغاف الؿاتض .

4

مً وحهة هظغ ابً خلذون الظي ثؿغم ألوحه الشبه والازحالف بحن املجحمػحن الغٍكي واإلاضوي إلخضي الضوُ الػغبُة
في مهضمحه الشهحر مهضمة ابً زلضون ،ونض حظب عإٍاٍ الٌثحر مً الباخثحن الؿغبُحن ومً أبغػَم الػالم ألاإلااوي
 - 1مدمىص قححي غٍاشة ،غلم الىكـ الطىاعي ،مؿبػة الجمهىعٍة الاؾٌىضعٍة ،مطغ ،1999 ،ص.65
- 2بً ػاف حمُلة ،الػالنات الاوؿاهُة وأرغَا غلى أصاء الػامل باإلائؾؿة ،مجلة الػلىم الاوؿاهُة والاححماغُة ،حامػة ناضضي مغباح وعنلةـ الجؼاتغ،
ع ،21صٌؿمبر  ،2015ص.61
 - 3غبض الغإوف الػبؼ ،غلم الاححماع الغٍكي –الخػغي والؿٍان ،الضاع الػاإلاُة لليشغ والحىػَؼ ،مطغ ،2019 ،ص.27
 - 4دمحم هبُل حامؼ ،غلم الاححماع الغٍكي والحىمُة الغٍكُة ،صاع الجامػة الجضًض  ،الاؾٌىضعٍة ،2010 ،ص .19
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العـــالقاث اإلنسـانيت فـــي اإلدارة احمللـــيت باجملتوعاث الريفـــيت ودورها فــــي احلـــد هـــن البريوقــراطيت ،
بلـــديت أوالد بن عبد القادر أمنوذجا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيكر بوهدين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /فزاني إبراهين سعد الشاكر
فشيذًىاهذ جىينز الظي الخظ أوحه الازحالف بحن يال املجحمػحن وأغؿى لٍل واخض قيهم ضكة ،قهض أؾلو غلى املجحمؼ
الغٍكي اؾم " املجحمؼ الػاتلي" لحهاعبه واثداصٍ في الضم واليؿب ،بِىما أؾلو غلى املجحمؼ الخػغي أو اإلاضوي اؾم "
املجحمؼ الغؾمي الػهاتضي"  ،وأوضح أهه مجحمؼ ؾحر محماؾَ أو مترابـ ،وَى غباع غً زلُـ محىىع مً البشغ .وأما
الػالم الكغوس ي دوسكاًم قهض محز أوحه الازحالف بحن املجحمػحن غمً غضص مً الطكات ،ومً أبغػَا الػالنات
الاححماغُة في املجحمؼ الغٍكي خُث أوضح أنها غالنات مخشابٌة ومترابؿة ،وثجمؼ ألاقغاص غلى أؾاؽ الهغابة والضم
والضًً ،بِىما ًخؿم املجحمؼ اإلاضوي أو الخػغي بػالناثه الغوثُيُة الغؾمُة الىكػُة في ؾغٍهة الحػامل.

1

لًٌ أضبدد َظٍ املجحمػات الغٍكُة خالُا جػغف بمجحمػات مىاؾو الظل في الجؼاتغ التي ؾابد غنها شمـ
الحىمُة ،وجػنى باَحمام يبحر غلى أغلى الضعحات مً ؾغف الهاض ي ألاوُ في البالص إلخضاذ هىع مً الحىاػن في املجحمؼ
ؾىاء أًان عٍكُا أم خػاعٍا وصون ثمُحز بحن شغاتده ألهه مً خو َظٍ ألازحر الحمحؼ واؾحؿالُ زحرات َظٍ البالص لححدىُ
الخؿمُة قُما بػض الى اإلاىاؾو الىاتُة واإلاػؼولة.
خامسا :دساست حالت بلذًت أوالد بً غبذ اللادسأهمىرجا.
 -1حػشيف ببلذًت أوالد بً غبذ اللادس.
بلضًة أوالص بً غبض الهاصع هي بلضًة عٍكُة ثهؼ حىىب والًة الشلل وثبػض غنها ب ـ ً 24لم ،وطلَ غبر الؿغٍو الىؾني
عنم  04مغوعا ببلضًة واصي ؾلي .وٍدض البلضًة مً الشماُ بلضًتي الشلل وواصي ؾلي ومً الشغم بلضًتي ؾىجاؽ
وألاعبػاء ،ومً الؿغب بلضًة بىناصًغ ومً الجىىب بلضًتي الغمٌة وؾىم الخض ،وثتربؼ البلضًة غلى مؿاخة احمالُة نضعَا
ً180لم ،2أما غضص ؾٍانها قُبلـ  19.952وؿمة خؿب اخطاتُات ً 2008حىػغىن غلى مىاؾو ونغي عٍكُة وثحمحز بخىىع
ؾؿاءَا الىباجي باغحباع أنها ثهؼ في ؾلؿلة حبلُة وؾابُة.
خُث اؾحكاصت ؾىة  2016مً بغهامج " كابذال " ًؤَم اإلاباصعات التي جؿعى الى ثدهُو اإلاىاؾىة اإلاؿئولة وجػؼٍؼَا
في اؾاع الضًمهغاؾُة الخشاعيُة املخلُة ،وببشغاى ًاقة الكاغلحن في املجحمؼ زطىضا الشباب واليؿاء.

2

 -2دوسالػالكاث إلاوساهيت في الحذ مً ظاهشة البيروكشاطيت في بلذًت أوالد بً غبذ اللادس.
وبطضص ؤلاحابة غلى ؾئالىا ومداولة مىا مػغقة ان ًان خها للػالنات ؤلاوؿاهُة صوعا في الخض مً البحرونغاؾُة قهض
اعثؤًىا احغاء مهابلة مؼ ًل مً عتِـ البلضًة وعإؾاء اإلاطالح وبػؼ اإلاىاؾىحن ،باغحباعَم أقغاص مً بِئة الػمل التي
ًئرغون وٍحؤرغون بالػالنات ؤلاوؿاهُة ،واهؿالنا مً وحهات هظغَم ؾىداوُ ؤلاحابة غلى الخؿاإُ ًاآلجي:

 - 1اصعَـ غؼام ،املجحمؼ الغٍكي والخػغي والبضوي ،الشغية الػغبُة اإلاحدض للخؿىٍو والحىعٍضات ،ألاعصن ،2010 ،ص .21
 - 2أعشُل والًة الشلل .2018

املجلض -09الػضص -01الؿىة2022

EISSN: 2528-2309

664

ISSN: 2352-9806
l

العـــالقاث اإلنسـانيت فـــي اإلدارة احمللـــيت باجملتوعاث الريفـــيت ودورها فــــي احلـــد هـــن البريوقــراطيت ،
بلـــديت أوالد بن عبد القادر أمنوذجا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيكر بوهدين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /فزاني إبراهين سعد الشاكر
 -1-2مً وجهت هظشسؤساء املصالح:

1

في ملابلت لىا مؼ السيذ سئيس مصلحت الخىظيم الػام ببلذًت أوالد بً غبذ اللادس بمكخبه وبػذ ششحىا له
مىضىغىا والغاًت الػلميت مىه ،ولم ًبذي أي جحفظ حيث أبذي لىا حػاوهه وأجابىا غلى أسئلخىا بكل مىضىغيت
وشفافيت.
قهى ًغي أن مىظكي اإلاطلخة ٌػملىن حاَضًً في الهػاء غلى " املخؿىبُة" أو يما ًطؿلح غليها لضي الػامة
"باإلاػغٍكة " ،والتي ثدىُ باإلاىاؾً صون نػاء مطالخه في ؤلاصاع أو اهحظاع ًىم ًامل باإلاطلخة التي ًهطضَا والحجىاُ في
ألاعونة وبحن اإلاٍاثب باخثا غً شخظ ببمٍاهه ؤلاحابة غً ؾئاله ،وأًً ًمًٌ له اؾحسغاج أوعانه.
قاإلاىظكحن خؿب ما ضغح به ال ٌػغقىن في نىامِؿهم مطؿلخات ملل هانظ أو غباعات "اعحؼ ؾضو " أو ختى
مطؿلح "مٍاوش الغٍؼو" الظي أضبذ ًحضاوُ يثحرا في ؤلاصاعات التي جشهض ايحظاظا واؾحهباال يبحرا للمىاؾىحن ،قمىظكي
مطلخحه لى قػال خضذ مشٍل مً َظٍ اإلاشاًل مثل اههؿاع الشبٌة ،قبنهم ًهىمىن بؤزظ اإلالكات غلى مؿحىي مٍاثبهم
وٍهىمىن بخؿىٍتها في خالة ثم ثطلُذ َظا الػؿل الحهني ،وٍىضلىنها بػض طلَ الى بُىت أصخابها بػض اهتهاء الضوام أو
يهاثكىنهم ،وطلَ عاحؼ للػالنات ؤلاوؿاهُة التي ثغبؿهم ؾىاء أًاهد ضلة نغابة أو بدٌم أنهم في بِئة ضؿحر ٌػغقىن
بػػهم البػؼ.
وختى أن الثهاقة الحىظُمُة التي جؿىص البلضًة في ًل مؿحىٍاتها ؤلاصاعٍة ثلؼم اإلاىظكحن الظًً ًحمحػىن بؿمػة
خؿىة وهؼاَة وٍضعًىن عوح اإلاؿئولُة زاضة عإؾاء اإلاطالح الػمل غلى خل اإلاشاًل بحن اإلاىظكحن قُما بُنهم وختى مؼ
اإلاىاؾىحن باؾحسضام غالناتهم ؤلاوؿاهُة وتهُئة حى مالتم لكَ َظٍ الجزاغات واإلاشاًل بؿغم وصًة بػُضا غً الغؾمُات.
مً حاهب أزغ ًئيض أنهم مجبرون صاتما وباؾحسضام الػالنات ؤلاوؿاهُة في خل اإلاشاًل التي ًسلهها اإلاىظل الظي
ًحمحؼ بحطغقات بحرونغاؾُة وٌٍثر غىه الٌالم أهه قاؾض بىصخه وثػُِو غلُه الخىام وختى مػانبحه وثدىٍله في خالة لم
ًترى َظٍ الحطغقات الؿلبُة.
وطَب الى اؾحسضام ًل غالناثه ؤلاوؿاهُة مً أحل مداعبة اإلاماعؾات البحرونغاؾُة وأغؿى مثاال غً طلَ
بالحسكُل مً ؤلاحغاءات الاصاعٍة ًاؾحسغاج بؿانة الحػغٍل الىؾىُة ألوُ مغ المغأ ثجاوػ ؾنها  50ؾىة ،ألهه مً
الىاحب ثهضًم اربات لػضم اؾحسغاحها للبؿانة ؾىُ َظٍ اإلاض  ،وألن ؤلاحغاءات ثهحط ي ثدهُها أمىُا وبدٌم البِئة
املخاقظة قهظا ٌؿبب اخغاحا ألَل اإلاغأ  ،قبػالناثىا وضلة الهغابة ومػغقحىا ألَلها ههترح ثهضًم ثطغٍدا شغقُا بػضم
اؾحسغاج البؿانة ،غلما أن َظٍ ؤلاحغاءات الاصاعٍة ثؤزظ ونحا ؾىٍال ويضعء مىا لهاثه الحطغقات البحرونغاؾُة هحضزل
بهظٍ الؿغم وهدلها زاضة اطا ًاهد الخالة غغوعٍة ومؿحعجلة ثكغع غلى ضاخبها اؾحسغاج بؿانة الحػغٍل.
ومؼ طلَ ٌشحر الى أن َظٍ الحطغقات البحرونغاؾُة عاحػة بطكة غامة لىهظ ثٍىًٍ اإلاىظل وغضم اخؿاؾه
باإلاؿئولُة مما ٌػٌـ هؼاَحه وإزالضه في مهمحه.

 - 1مهابلة مؼ الؿُض بىؾحة غبض الهاصع  ،عتِـ مطلخة الحىظُم الػام بالبلضًة ،بمٌحبه بحاعٍش  2021/07/01غلى الؿاغة  15:30مؿاء.
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العـــالقاث اإلنسـانيت فـــي اإلدارة احمللـــيت باجملتوعاث الريفـــيت ودورها فــــي احلـــد هـــن البريوقــراطيت ،
بلـــديت أوالد بن عبد القادر أمنوذجا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيكر بوهدين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /فزاني إبراهين سعد الشاكر
وَشحر أًػا أن البلضًة شهضت ثدؿىا ملخىظا في الحسكُل والخض مً اإلاماعؾات الالأزالنُة ًالبحرونغاؾُة
والخؿِب الاصاعي زاضة مؼ صزىُ حُل حضًض لإلصاع مػظمهم شباب ناؾػحن بظلَ غهضا غلى الىنىف أمام اإلاماعؾات
الكاؾض التي غاشىَا ؾابها.
 -2-2مً وجهت هظشسئيس البلذًت:

1

أما مً وجهت هظش سئيس البلذًت الزي كابلىا وأجابىا بكل مىضىغيت غً أسئلت مىضىغىا املطشوحت فهى ًشي أهه
مً الىاجب:
الػمل غلى زلو حى غالناجي بحن اإلاىظكحن لحضاعى ًل ألازؿاء والحالخم في هبظ الحطغقات ال اصاعٍة ،وأهه ال ًحضزل
في شئونهم ألهه ًمىذ الخغٍة زاضة لغإؾاء اإلاطالح إلاػالجة اإلاشاًل ؤلاصاعٍة مؼ اإلاىاؾىحن لُحكغؽ للمشاًل الخاعحُة.
ًغي بػغوع الخشاوع مؼ اإلاىظكحن وعإؾاء اإلاطالح في خل اإلاشاًل الػالهة مؼ اإلاىاؾىحن ،وغىض الػغوع الاغحماص
غلى اإلاىظل الظي ًىدضع مً ثلَ اإلاىؿهة للحضزل وثىؾُض الػالنات مؼ َئالء اإلاىاؾىحن بدٌم الهغابة والجىاع مً حهة،
أو الخطىُ غلى اإلاػلىمات بؿغٍة في خالة غضم الحكاَم لحؿلُب اإلاىكػة الػامة مً حهة أزغي.
الحػاون والحػاغض في اؾاع مهاعبة ثػامىُة مدلُة ختى هحمًٌ مً ثجاوػ الطػىبات والػىاتو غلى اإلاؿحىي املخلي،
قالحػامً ًمٌىىا مً ثضاعى ألازؿاء ومً جؿغَؼ وثحر الحىمُة في اإلاضن والهغي وثىؾُؼ أقو الغإٍا.
يما ًػل ناتال ان مػغيحىا ألاولى التي ًحػحن غلُىا زىغها هي مٍاقدة البحرونغاؾُة واملخؿىبُة واملخابا
واإلاماعؾات ؾحر اإلاؿابهة للهاهىن ،وثىقحر ًل الجهىص لحبؿُـ ؤلاحغاءات ؤلاصاعٍة وغطغهتها بكػل الحٌىىلىحُات
الجضًض لإلغالم والاثطاُ.
الخشاوع مؼ لجان الهغي نبل مباشغ أي غملُة ثىمىٍة.
الاغحماص غلى الضًمهغاؾُة الخشاعيُة غلى اإلاؿحىي املخلي ،وهي نُمة مػاقة نطض جػؼٍؼ شغغُة الهُئات اإلاىحسبة
وثغنُة اإلاهاعبة بالىىع ،والخؿُحر الشكاف مً زالُ الخو في الاؾالع والخطىُ غلى الىراتو ؤلاصاعٍة وخو اإلاؿاءلة ،وهي
ًلها وؾحرَا مباصة حاءت لترنُة مٌخؿبات الحجغبة الضًمهغاؾُة للبالص ،وزحر صلُل اؾحكاص البلضًة مً بغهامج كابذال
الى حاهب ؾبؼ بلضًات أزغي بالىؾً  ،مما ممًٌ ؾٍان البلضًة واملجحمؼ اإلاضوي مً ؾغح الػضًض مً اإلاشاعَؼ الحىمىٍة
والاؾحكاص مً مبالـ مالُة مػحبر اغاقة للضوعات الحٍىٍيُة والخبرات اإلاٌخؿبة.
الػمل والىصح بحهضًم شٍاوي وحملة مؿالب مً أحل اًطالها للؿلؿة الىضُة لبرمجة مؿالبهم وثدهُهها بػض
جػؿغ مطالح البلضًة ثدهُهها وأن الخلىُ الظغقُة اإلاحسظ لم جػض ثجضي هكػا زاضة باإلاىاؾو اإلاػؼولة والىاتُة التي
ثىليها الضولة اَحماما يثحرا.

 - 1مهابلة مؼ الؿُض ػهجبُل أخمض ،عتِـ املجلـ الشػبي البلضي ،بمٌحبه بحاعٍش  2021/07/12غلى الؿاغة  14:00مؿاء.
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العـــالقاث اإلنسـانيت فـــي اإلدارة احمللـــيت باجملتوعاث الريفـــيت ودورها فــــي احلـــد هـــن البريوقــراطيت ،
بلـــديت أوالد بن عبد القادر أمنوذجا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيكر بوهدين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /فزاني إبراهين سعد الشاكر
 -3-2مً وجهت هظشاملىاطىين:
مؼ جضامً جىاجذها بملش البلذًت أًً صادفىا مجمىغت مً املىاطىين كل له مصلحت ًشيذ كضائها ،ودون جمييز
بينهم مً حيث املسخىي الاجخماعي والخػليمي أًً طشحىا غليهم بػض ألاسئلت فمنهم مً امخىؼ غً إلاجابت ومنهم مً
أجاب ،فاخترها إلاجاباث التي جخذم مىضىغىا ،وهي كاآلحي:
 ان هظام الغنمىة يؿغ خاحؼ الىنىف أمام الؿىابحر لكتر ؾىٍلة الؾحسغاج الىراتو ؤلاصاعٍة ،ولم ًترى قغضة لكحذمجاُ البحرونغاؾُة واملخابا يحؤشحر لهػاء الخىاتج في أنل وند ممًٌ.

1

 ببمٍان الػالنات ؤلاوؿاهُة الجُض صازل البلضًة أن ثدض مً البحرونغاؾُة ولً ًحم الهػاء غليها اال اطا ًان َىاىعصع ومغانبة.

2

 ان الػالنات ؤلاوؿاهُة هي مدضص مً املخضصات الغتِؿُة التي ثبنى غليها أَضاف ؤلاصاع املخلُة ،قٍلما ًان الػاملؤلاوؿاوي خاغغا ًاهد الخضمة في اإلاؿحىي وثهضًم اإلاؼٍض مً الخؿهُالت ويظا اإلاؿاغض والحىحيهات غمً اؾاع ناهىوي.
ً -بهى الحدؿِـ بؤزالنُات الػمل وثىكُظ اإلاهام والػهىبات أَم صاقؼ لحؿىٍغ ؤلاصاع .

3

4

 ان أوؿىة الػالنات ؾٍُىن لها أرغ غلى اإلاضي البػُض في مغاحػة اإلاماعؾات البحرونغاؾُة اإلاحجظع والتي ثحؿظي مًالكؿاص البيُىي والهٌُلي ألاقهي والػمىصي،

5

خاجمت:
ان اَحمام الػالنات ؤلاوؿاهُة أضبذ مىحه ومغيؼ بالضعحة ألاولى غلى الكغص الػامل الظي یؿحلؼم غلى ؤلاصاع
الجؼاتغٍة أن ثىقغ له ًل قغص الىجاح ،وثيهئ له الجى اإلاىاؾب للػمل مً أحل الىضىُ الى أَضاقها ومؿؿغاتها غلى اإلاضي
الهغٍب والبػُض ،زاضة وما جػلو بالطىع الظَىُة للمئؾؿة .وَظا ًله ال یحم اال في اؾاع ثىظُم واثطاُ حُض شامل
وشكاف ،ويكاء مؿئولحن وإصاعٍحن یحدٌمىن في الػملُات والىظاتل ؤلاصاعٍة ثدٌما حُضا ال مً الجاهب اإلااصي والحهني
قدؿب ،ولًٌ ختى مً حاهب الؿلىى ؤلاوؿاوي الحىظُمي أًػا ،والخغص غلى جػؼٍؼ ؾبل الخىاع والخشاوع مً مىظىع
الضًمهغاؾُة الخشاعيُة واؾحسضام اإلاهاعبات ؤلاصاعٍة التي مً اإلامًٌ أن ثدىُ بُنها وبحن اإلاماعؾات والؿلىيُات اإلاغٍػة
في طات ؤلاصاع  ،الؾُما ظاَغ البحرونغاؾُة بمكهىمها الؿلبي الظي هسغ غمىصَا ،قهي وعم ؾغؾاوي مؿحدضذ ًآلُة
للخٌم والحدٌم في الشػىب وأضبذ الػضو ألاوُ لإلصاع وَظا ما حاء غلى لؿان عتِـ الخٍىمة الؿُض غبض الػؼٍؼ حغاص
مً أيبر اإلاؿئولحن في البالص ،وأن جؿلؿلها ًبهى مً أيبر اإلاشٌالت التي ثىاحه البلض وثغًَ ثؿىعٍ ،وأعجؼ ختى الضولة غً
انحالع َظٍ اإلاشٍلة اإلاؼمىة هظغا لجظوعَا الحاعٍسُة التي حػلد مً مػالجتها أمغا مؿحػطُا غلى الؿلؿات .وال ثىحض

 - 1مهابلة مؼ غامل ًىمي بحاعٍش  2021/07/13غلى الؿاغة 10:30ضباخا.
 - 2مهابلة مؼ أؾحاط اححماغُات بالؿىع الثاهىي بحاعٍش  2021/07/13غلى الؿاغة 11:00ضباخا.
 - 3مهابلة مؼ الؿُض ؾايغ غبض الهاصع ،اؾاع اصاعي بمضًغٍة الشباب والغٍاغة بحاعٍش  2021/07/14غلى الؿاغة 10:30ضباخا.
 - 4مهابلة مؼ الؿُض شيه ــان ؾاًذ ،اؾاع اصاعي باإلائؾؿة الػهابُة بحاعٍش  2021/07/14غلى الؿاغة 14:45مؿاء.
 - 5مهابلة مؼ الؿُض أمُىة دمحم ،أؾحاط حامعي بحاعٍش  2021/07/14غلى الؿاغة 14:30مؿاء.
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العـــالقاث اإلنسـانيت فـــي اإلدارة احمللـــيت باجملتوعاث الريفـــيت ودورها فــــي احلـــد هـــن البريوقــراطيت ،
بلـــديت أوالد بن عبد القادر أمنوذجا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيكر بوهدين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /فزاني إبراهين سعد الشاكر
اعاص ؾُاؾُة الؾخئطاله ،ألن اؾخئطاُ البحرونغاؾُة مغَىن باؾخئطاُ الكؿاص والاؾخبضاص والحؤؾِـ لضولة الخو
والهاهىن وصولة اإلاىاؾىة.
ومً اإلاىظىع الشخص ي أن خل َظٍ اإلاشٍلة َى ثكػُل الضولة آللُات اإلاٍاقدة وأحهؼ الغصع مً حهة وفي اهحظاع
طَاب حُل البحرونغاؾُة وخلىُ حُل أزغً ،حمحز غً بػػه البػؼ زاضة في املجحمػات الغٍكُة التي الػالد بِئة
الحيشئة ثكغع الابحػاص غً َظٍ الحطغقات مهاعهة ًلما ثهغبىا هدى املجحمػات الخػغٍة.

كائمت املشاجؼ:
أوال :الكخب:
 الهغوٍتي دمحم ناؾم ،هظغٍة اإلاىظمة والحىظُم ،صاع واتل لليشغ ،غمان.2000 ، خؿحن غبض الخلُم اخمض عشىان ،غلم اححماع الحىظُم ،مئؾؿة شباب الجامػة ،ؤلاؾٌىضعٍة.2004 ، َاوي زلل الؿغاوهة ،هظغٍة الاصاع الخضًثة ووظاتكها ،صاع أؾامة لليشغ والحىػَؼ ،الاعصن ،ؽ.2012 ،1 خؿحن غثمان دمحم غثمان ،أضىُ غلم الاصاع الػامة ،ميشىعات الخلبي الخهىنُة ،بحروت ،ؽ.2007 ،1 غلي ؾػُضان ،بحرونغاؾُة الاصاع الجؼاتغٍة ،الشغية الىؾىُة لليشغ والحىػَؼ.1981 ، دمحم بً غابض اإلاشاوٍة الضوؾغي ،الػالنات الاوؿاهُة في الكٌغ الاصاعي الاؾالمي واإلاػاضغ حامػة هاًل الػغبُة للػلىمألامىُة ،الغٍاع.2005 ،
 مدمىص قححي غٍاشة ،غلم الىكـ الطىاعي ،مؿبػة الجمهىعٍة الاؾٌىضعٍة ،مطغ.1999 ، غبض الغإوف الػبؼ ،غلم الاححماع الغٍكي –الخػغي والؿٍان ،الضاع الػاإلاُة لليشغ والحىػَؼ ،مطغ،2019 ، دمحم هبُل حامؼ ،غلم الاححماع الغٍكي والحىمُة الغٍكُة ،صاع الجامػة الجضًض  ،الاؾٌىضعٍة.2010 ، اصعَـ غؼام ،املجحمؼ الغٍكي والخػغي والبضوي ،الشغية الػغبُة اإلاحدض للخؿىٍو والحىعٍضات ،ألاعصن،2010 ،ثاهيا :املػاجم واللىاميس:
 أخمض ػًي بضوي ،معجم مطؿلخات الػلىم الاصاعٍة ،صاع الٌحاب اإلاطغي واللبىاوي ،الهاَغ .1994 ،ثالثا :مج ـ ــالث غلميت:
 خمُض غلي هجُب ،الاصاع املخلُة :مكهىمها وغىاضغَا ،املجلة الػغبُة لإلصاع  ،اإلاىظمة الػغبُة للحىمُة ؤلاصاعٍة مطغ،م ،07ع,1983 ،1
 غبض الؿحاع ابغاَُم صَام ،الحىظُم البحرونغاؾي اػاء الكٌغ الاصاعي اإلاػاضغ :اؾاع هظغي ،مجلة ألاهباع للػلىمالانحطاصًة والاصاعٍة ،حامػة ألاهباع ،الػغام ،الػضص ،2008 ،2
 بىمضًً ؾاشمة ،الحىؾؼ البحرونغاؾي الخلهة اإلايؿُة في غملُة الحىمُة في الىؾً الػغبي ،مجلة صقاثغ الؿُاؾةوالهاهىن ،حامػة ناضضي مغباح وعنلةـ الجؼاتغ ،ع  ،7حىان .2012
بً ػاف حمُلة ،الػالنات الاوؿاهُة وأرغَا غلى أصاء الػامل باإلائؾؿة ،مجلة الػلىم الاوؿاهُة والاححماغُة ،حامػةناضضي مغباح وعنلةـ الجؼاتغ ،ع ،21صٌؿمبر .2015
سابػا :أطشوحاث ومزكشاث:
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العـــالقاث اإلنسـانيت فـــي اإلدارة احمللـــيت باجملتوعاث الريفـــيت ودورها فــــي احلـــد هـــن البريوقــراطيت ،
بلـــديت أوالد بن عبد القادر أمنوذجا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شيكر بوهدين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /فزاني إبراهين سعد الشاكر
 خؿحن غبض الهاصع ،الخٌم الغاشض في الجؼاتغ وإشٍالُة الحىمُة ،مظيغ ماحؿححر ،حامػة ثلمؿان.2011،2012 ، مىطىع بىبٌغ ،الثهاقة الحىظُمُة وغالنتها بؿىء الؿلىى الحىظُمي في الاصاع الػمىمُة الجؼاتغٍة ،اإلاطالح الخاعحُةللضولة بىالًة الىاصي همىطحا ،عؾالة ماحؿححر ؾحر ميشىع  ،حامػة مىحىعي نؿىؿُىةً ،لُة آلاصاب والػلىم الاوؿاهُة،
.2007
 بىهى غلي ،الػالنات الاوؿاهُة وأرغَا غلى الغغا الىظُكي – صعاؾة خالة لػماُ ضىضوم الػمان الاححماعي وًالةالجلكة -أؾغوخة صيحىعاٍ في غلم الاححماع ،ثسطظ ثىظُم وغملً ،لُة الػلىم الاوؿاهُة والاححماغُة ،نؿم الػلىم
الاححماغُة ،حامػة دمحم زُػغ بؿٌغ  ،الجؼاتغ,2016/2015 ،
خامسا :امللابالث:
 مهابلة مؼ الؿُض ػهجبُل أخمض ،عتِـ املجلـ الشػبي البلضي ،بحاعٍش  2021/07/12غلى الؿاغة  14:00مؿاء. مهابلة مؼ الؿُض بىؾحة غبض الهاصع ،عتِـ مطلخة الحىظُم الػام بالبلضًة ،بمٌحبه بحاعٍش  2021/07/01غلى الؿاغة 15:30مؿاء.
 مهابلة مؼ غامل ًىمي بحاعٍش  2021/07/13غلى الؿاغة 10:30ضباخا. مهابلة مؼ أؾحاط اححماغُات بالؿىع الثاهىي بحاعٍش  2021/07/13غلى الؿاغة 11:00ضباخا. مهابلة مؼ الؿُض ؾايغ غبض الهاصع ،اؾاع اصاعي بمضًغٍة الشباب والغٍاغة بحاعٍش  2021/07/14غلى الؿاغة10:30ضباخا.
 مهابلة مؼ الؿُض شيه ــان ؾاًذ ،اؾاع اصاعي باإلائؾؿة الػهابُة بحاعٍش  2021/07/14غلى الؿاغة 14:45مؿاء. مهابلة مؼ الؿُض أمُىة دمحم ،أؾحاط حامعي بحاعٍش  2021/07/14غلى الؿاغة 14:30مؿاء.سادسا :الجشيذة الشسميت:
 الهاهىن عنم  01-12اإلائعر في  28عبُؼ ألاوُ غام  ،ٌ1433اإلاىاقو  21قبراًغ ؾىة 2012م ًحػلو بالىالًة( .اإلااص ألاولى)،ج ع عنم  12الطاصع بحاعٍش  07عبُؼ الثاوي غام  ،ٌ1433اإلاىاقو  29قبراًغ ؾىة 2012م.
 الهاهىن عنم  10 -11اإلائعر في 20عحب غام  ٌ1432اإلاىاقو ً 22ىهُى ؾىة 2011م ًحػلو بالبلضًة اإلااص ( ،)01-02ج ععنم  37الطاصع بحاعٍش أوُ شػبان غام  ٌ1432اإلاىاقو ً 03ىلُى ؾىة 2011م.
سابػا :املى اكؼ إلالكتروهيت:
 دمحم بً ؾلُمان الػبػان ،الخؿِب الاصاعي .في اإلاىنؼ:http : // www.shura.gov.sa/arabic,site/may alah65derasa htm.(24/12/2005).
 هىعي مىحر ،باعى وػُمة ،بً صاوص وَُبة ،الاضالح الاصاعي وأَمُحه في الهػاء غلى الخؿِب والكؿاص الاصاعي وثدهُوالحىمُة الانحطاصًة اإلاؿحضامة ،في اإلاىنؼ:
http://www.univ.chlef.dz/dz/ar/seminaires2008/decembre 2008/com dic2008pdf.
ثامىا :ألاسشيف:
 أعشُل والًة الشلل .2018املجلض -09الػضص -01الؿىة2022
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و اكع إلاعالم الذيني إلاسالمي الفضائي ومسحلبله
the reality Of Satellite Islamic religious media and its future
وعُغاوي لؿُفت
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ملخص:
جمثل اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت مىابش إنالمُت هامت ليشش الثلافت ؤلاظالمُت وحهشٍف الجمهىس بإمىس دًنهم
ودهُاهم ،وجصخُذ ضىسة ؤلاظالم التي خشفها الغشب ،ولزلً فهي جمثل شىال مً ؤشياٌ ؤلانالم ؤلاظالمي الزي هذفه
ألاظاس ي هى جبلُغ الذنىة ؤلاظالمُت وإنالء ولمت هللا ،ونلُه فهي جلىم بذوس مؤزش وهبحر ،غحر ؤن الهذًذ مً ألاوادًمُحن
كُم معخىي هزه اللىىاث بالػهُف واإلاخخلف ،في خحن ًشي آخشون ؤنها خؿىة صخُدت وججشبت هاجخت ،وظىداوٌ مً
خالٌ هزه الذساظت الخهشف نلى واكو ؤلانالم ؤلاظالمي الفػاةي (اللىىاث الفػابُت) والخدذًاث التي جىاحهه وهزلً
معخلبله
الكلمات املفحاحية :إنالم إظالمي؛ دًني؛ فػاةي؛ واكو ؛معخلبل .
Abstract:
Satellite Islamic channels represent important means of communication to spread Islamic
culture and make public know matters of their religion and life, more over these channels
correct the image of Islam that the western nations have deviated hence, it s one type of
Islamic media which aim is to convey Islam and make the word of Allah high. So this means
of media has a great goal, meanwhile many academics point out that these channels are weak
and underdeveloped. on the other hand, other people see that this a correct step and
experience we will try from this study to know the reality of Islamic channels, its challenges
and future.
Keywords :islamic media; religious ;virtuel;future ; desired outcome .
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ملذمة:
للذ دنا الشظىٌ ملسو هيلع هللا ىلص البششٍت إلى ؤلاًمان باهلل الىاخذ اللهاس ظُذ الهالم وٍىم الخعاب وإلى دًً الخم والعالم دًً
خشس املجخمهاث مً الهبىدًت والكلم واللهش الزي ناشىه لفتراث ؾىٍلت ،هضم الىزيُت ،وؤؾلم إسادة ؤلاوعان مً اللُىد،
واظخؿام ضاخب الشظالت بإخالكه الفاغلت وؤماهخه وؾُب هالمه وجإدبه مو خالله ومو الىاط ؤن ًضهذ الىاط في الذهُا
وٍشغبهم فاآلخشة ،وكذ إهخهج نلُه الطالة والعالم لؿُف ؤظلىبه مو حمُو الخلم بما فيهم الىفاس ،فيان رلً ظببا مً
ؤظباب هجاح دنىجه ،هما اظخهمل وظابل لخبلُغها فيان ؤنكمها حهلم اللشآن وحهلُمه ،وججىُذ ألامت ولها في ظبُل
الذنىة إلى هللا ،وإخُاء وقُفت اإلاسجذ...إلخ ،فكلذ هزه الشظالت خالذة ختى بهذ وفاجه وسفو اإلاشهل مً بهذ الصخابت
والخلفاء الشاشذًً والهكماء مً اإلاعلمحن ونم ؤلاظالم ؤسحاء اإلاهمىسة ،ولؿاإلاا خاوٌ الهالم الغشبي الخطذي الهدشاس
ؤلاظالم وإغهاف كىجه معخخذما في رلً الهذًذ مً الىظابل والتي وان ؤبشصها ؤلانالم هكشا ألهمُخه وكىة جإزحره ،فخهذدث
اإلاشاهذ الكاإلات للمعلمحن ،باإلظاءة إلى ؤنكم خلم هللا هبِىا مطؿفى ألامحن وإلطاق مفهىم ؤلاسهاب باإلظالم ،ووغو تهم
خؿحرة ومىزوبت غذه ،هما نملىا نلى غشط زلافتهم في نلىٌ شبابىا مداولحن اكخالم اللُم وألاخالق والثلافت ؤلاظالمُت،
مً خالٌ مػامحن إنالمُت غشبُت هذفها حشخِذ ألامت ؤلاظالمُت واللػاء نلى دًً هللا ،مً هىا بشصث الخاحت إلى كُام
إنالم إظالمي ًشد نلى خمالث الدشىٍه وؤلاظاءاث والهجىماث التي خذزذ في مىابش ؤلانالم الغشبي ،إنالم ًخدذر باظم
ؤلاظالم ًىلل الخلابم الطادكت واإلاهلىماث الصخُدت في هؿاق الششم وؤخيامه ،وَهخمذ نلى مشحهُت دًيُت ؤظاظها
اللشآن الىشٍم والعىت الىبىٍت الششٍفت ،وحهخبر اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت شىال مً ؤشياله خُث شغلذ خحزا هبحرا
مىه ،وكذ قهشث لعتر الخاحت اللىٍت إلى مػامحن دًيُت ًجذ فيها اإلاعلم هىٍخه اإلافلىدة وٍىدعب منها ما ٌعاهم في جىمُت
واصنه الذًني ،هما ٌعخلي منها ألاخباس العلُمت وآلاساء الطاببت.
ولزلً فهي ظاهمذ في وشش حهالُم وكُم الذًً ؤلاظالمي وحهشٍف غحر اإلاعلمحن به ،هما دافهذ نً اللػاًا
ؤلاظالمُت وخاولذ سظم الطىسة العلُمت لئلظالم واإلاعلمحن ،غحر ؤهه سغم مضاًاها إال ؤنها ال جخلى مً الىلابظ التي خالذ
دون وضىلها إلى الهاإلاُت ،وختى حعخؿُو جدلُم ؤهذافها واللُام بىقابفها البذ ؤن جلتزم بخهالُم الذًً ؤلاظالمي في حمُو
نىاضشها وؤن جىاهب الخؿىساث الخاضلت وجخجشد مً الؿابو املخلي والشخطىت.
إلاشكالية:
للذ معذ الخؿىساث الخىىىلىحُت الىبحرة التي شهذها الهالم خذًثا حمُو حىاهب الخُاة بما في رلً الجاهب
ؤلانالمي فإخذزذ فُه هللت هىنُت ؤدث إلى جؿىس وظابله وجىىنها وجىامي دوسها فإضبذ اليل وانُا ومذسوا بلىتها ،مما
حهلها ؤداة كىٍت في ًذ الذوٌ اإلاخلذمت حعخخذمها لبعـ هفىرها وظُؿشتها وغشب ألامت ؤلاظالمُت في كُمها ودًنها ،
ورلً بيشش مػامحن إنالمُت حس يء إلى دًً الخم والى خحر خلم هللا إغافت إلى جشظُخ ؤخالق وزلافت غشبُت بهُذة ول
البهذ نً الثلافت ؤلاظالمُت العامُت،ولزلً وان البذ مً كُام إنالم إظالمي ًذافو نً كػاًا ألامت ؤلاظالمُت ،وٍصدر
ضىسة ؤلاظالم ،وٍشفو ساًت الخم وٍذفو الشش ،إنالم مىحه هذفه إنالء ولمت هللا ووشش الذنىة ؤلاظالمُت مً خالٌ
جدمل معؤولُت جلذًم مػامحن هادفت وساكُت ًجذ فيها الفشد اإلاعلم ما ًلبي خاحاجه وَشبو سغباجه الهلمُت والثلافُت
والهلابذًت بهُذا نً إنالم معمىم وغشٍب ،وبالشغم مً هزه ألاهذاف العامُت إال ؤن الخجشبت ؤلانالمُت ؤلاظالمُت
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نشفذ هلابظ وجدذًاث معذ حاهبيها الىكشي والهملي مما ؤدي إلى إهدشافها نً اللُام بذوسها ألاظاس ي ،ولزلً
فالخدذًاث التي جىاحهها نمُلت جدخاج إلى جإظِغ مىهج إنالمي إظالمي كابم نلى الخخؿُـ والخيىًٍ والخيعُم ختى
ٌعخؿُو الطمىد ؤمام كىة ؤلانالم الغشبي بل ومىافعخه.
وكذ خاولىا مً خالٌ هزه الذساظت ؤن هللي هكشة نلى واكو الفػابُاث الذًيُت ؤلاظالمُت واإلاإمىٌ الزي هخؿلو
للىضىٌ إلُه ومعخلبلها ،ختى ًؤدي ؤلانالم ؤلاظالمي بشيل نام دوسه اإلايشىد وسظالخه العامُت ورلً مً خالٌ ؾشح
ؤلاشياٌ الخالي
هُف هى واكو ؤلانالم الفػاةي ؤلاظالمي؟ وما هى معخلبله؟

 -1إلاعالم إلاسالمي:
ظيخؿشق في هزا املخىس إلى ؤلانالم ؤلاظالمي(ماهُخه،ؤظعه وآدابه،ؤهذافه،وظابله)
 -1.1جعريف إلاعالم إلاسالمي
ا -حهشٍف ؤلانالم
لغت بالهىدة إلى كىامِغ اللغت الهشبُت هجذ ضهىبت في البدث نً الترهُب اللفكي (م ٌ م) لخفعحر مهنى ولمت
(ؤلانالم) ٌهشف فُطل خعىهت ؤلانالم لغت ؤهه مطؿلر خذًث نلى اللغت الهشبُت ،كذ اشخم لغت مً الهلم وهى إًطاٌ
اإلاهلىماث الصخُدت للىاط ،ؤما مً خُث وىهه نلما ؤو مىهجا فهى مىحىد في خػاسجىا 1،وٍمىً ؤن هلخظ مهنى ؤلانالم
لغت في زالر مهاوي وهي
 -1وشش اإلاهلىمت بهذ حمهها واهخلائها
 -2ؤلانالم بمهنى الذنىة
 -3ؤلانالم بمهنى الذًبلىماظُت ؤي الشهبُت.2
اضؿالخا حهذدث الخهاسٍف الاضؿالخُت لئلنالم فمنها اللشٍب ومنها البهُذ ،ومنها الذكُم وغحر الذكُم ،وَهخمذ
الهذًذ مً الىخاب وألاوادًمُحن نلى حهشٍف الهالم ألاإلااوي (اجىحشوث) خُث نشفه بإهه "الخهبحر اإلاىغىعي لهللُت
الجماهحر وسوخها ومُىلها واججاهاتها في هفغ الىكذ ؤي ؤن ؤلانالم البذ ؤن ًيىن ضادكا ومهبرا نً آساء حماهحره ومُىلهم
بشيل ؤمحن وصخُذ دون ؤي جدحز.3
وَهخبر حهشٍف إبشاهُم إمام لئلنالم شاةو ومهخمذ وىهه ًجمو بحن نىاضش ؤظاظُت البذ ؤن ًخدلى بها ؤلانالم،
واإلاخمثلت في الىلل العلُم والطادق للخلابم وبشيل مىغىعي وهزا مً ؤحل جيىًٍ سؤي ضابب بهُذ نً الخػلُل
والخهخُم ،وهثحرا ما انخمذ في حهشٍف ؤلانالم نلى اإلاشاحو الذًيُت ؤلاظالمُت رلً الهخمامها باإلنالم هشظالت ظامُت،

 -1نبذ هلل كاظم الىشلي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .11
 -2نبذ الشصاق دمحم الذلُمي ،مذخل إلى وظابل ؤلانالم الجذًذ ،ؽ  ،1داس اإلاعحرة لليشش والخىصَو ،نمان ،ألاسدن2012 ،
 -3نبذ هلل كاظم الىشلي ،ؤلانالم ؤلاظالمي في مىاحهت ؤلانالم اإلاهاضش ،د /ؽ ،داس البشحر للثلافت والهلىم ؤلاظالمُت ،الُمً ،ضىهاء ،1994 ،ص 4

املجلذ -09الهذد -01العىت2022

EISSN: 2588-2309

672

ISSN: 2352-9806
l

واقع اإلعالم الديني اإلسالمي الفضائي ومستقبله /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسيغاوي لطيفة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مقالتي صحراوي
وؤلانالم باإلافهىم الخذًث ًلابله في اللغت ؤلاهجلحزًت  ،communicationوهي حهني مهلىماث مبلغت وجبادٌ آلاساء وألافياس
بحن اإلاشظل واإلاخللي ،وهى الخهبحر اإلاىغىعي لهللُت الجماهحر وسوخها والبذ ؤن ًيىن ضادكا ومىغىنُا

1

"ونشفه نلماء ؤلانالم ؤلاظالمي بإهه هى ؤلانالم الزي ًذنى إلى هللا وإلى دًً هللا ،وٍشظم ضىسة ضادكت صخُدت نً
سظىلىا الىشٍم نلُه الطالة والعالم مً خالٌ وظابله اإلاىخىبت والعمهُت والعمهُت البطشٍت"

2

ب -حهشٍف ؤلاظالم
لغت بمهنى الاهلُاد،3والاظدعالم وٍذخل فُه مهنى الخػىم،ومً اظلم فلذ ؤرنً وخػو هلل حهالى خػىنا جاما
بي ل ؤوامشه وهىاهُه،وكذ وسد في اللشان الىشٍم بهزا اإلاهنى نىذما امخذح هللا حهالى هبُه الىشٍم إبشاهُم نلُه العالم نىذما
ؤمشه بزبذ ابىه فاظدعلم وخػو ألمشه نض وحل.

4

اضؿالخا في خذًث حبرًل نلُه العالم حاء بهُئت ؤنشابيٌ ،عإٌ الشظىٌ ملسو هيلع هللا ىلص لِعمو الخاغشون وٍخهلمىا ؤمىس
دًنهم ،حاء في هزا الخذًث ،فإخبروي نً ؤلاظالم فلاٌ ملسو هيلع هللا ىلص" ؤلاظالم ؤن حشهذ ؤن ال إله إال هللا وؤن دمحما سظىٌ هللا وجلُم
الطالة وجؤحي الضواة وجطىم سمػان وجذج البِذ إن اظخؿهذ إلُه ظبُال" سواه معلم فاإلظالم هى ما حاء في هزا
الخذًث. 5
إن ؤلاظالم هى الاهلُاد والاظدعالم ألوامشه نض وحل وجىفُزها وججىب ما نهاها نىه وهى مىهج لخىكُم ؤمىس الخُاة
وهى ول ما ؤهضٌ نلى الشظىٌ ملسو هيلع هللا ىلص.
فشٍػت ؤلانالم في ؤلاظالم لِغ مً كبُل اإلاغاالة اللىٌ بإن الذًً ؤلاظالمي دًً إنالمي بؿبُهخه ألهه ًلىم نلى
ؤلافطاح والبُان ،فللذ كاٌ حهالى" إن الزًً ًىخمىن ما ؤهضلىا مً البِىاث والهذي مً بهذ ما بِىاه للىاط في الىخاب
ؤولئً ًلهنهم هللا وٍلهنهم الالنىىن إال الزًً جابىا وؤضلخىا وبِىىا فإولئً ؤجىب نليهم وؤها الخىاب الشخُم"[ظىسة البلشة
 ،]160-159وحهخبر هاجحن آلاًخحن دلُال كاؾها نلى وحىب ؤلانالم مً دًً هللا الخم نلى حمُو اإلاعلمحن والىثحر مً آلاًاث
الىشٍمت وألاخادًث الىبىٍت الششٍفت فيها جيلُف إنالمي ًػم الخبلُغ والذنىة والبُان.

6

ج -حهشٍف ؤلانالم ؤلاظالمي
ؤخز ؤلانالم ؤلاظالمي بمفهىمحن
 الىثرة الهذدًت -الىفاءة الاجطالُت

 -1نبذ الشصاق دمحم الذلُمي ،مشحو ظبم رهشه ،ص 109
 -2نبذ هلل كاظم الىشلي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .13
 -3بً ؤخمذ بً معهىد الُىبي ،ملاضذ الششَهت ؤلاظالمُت ونالكتها باألدلت الششنُت ،ؽ  ،1اإلاملىت الهشبُت العهىدًت ،داس الهجذة ،1998 ،ص .31
https://mawdoo3.com 4

 -5صٍذان نبذ الىشٍم ،ؤضىٌ الذنىة ،ؽ  ،9بحروث ،مؤظعت الشظالت ،2002 ،ص .85
 -6إبشاهُم إظمانُل ،ؤلانالم ؤلاظالمي ووظابل الاجطاٌ الخذًثت ،م  ،133سابؿت الهالم ؤلاظالمي ،1414 ،ص .14
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وٍلطذ بالىثرة الهذدًت ؤن حمُو اإلاعلمحن ًخدملىن معؤولُت الذنىة ،وألامش باإلاهشوف والىهي نً اإلاىىش ،ووشش
الخحر ،ومىو الشش ،مما ٌعانذ نلى حعشَو نملُت اهخلاٌ ألاخباس واهدشاس اإلاهشفت وهزا ما ًخفم مو الؿبُهت الهاإلاُت للذًً
ؤلاظالمي.
ؤما مفهىم الىفاءة الاجطالُت فهي اللذسة نلى ؤلاكىام والخإزحر نلى آلاخشًٍ ،معخخذمحن وافت الىظابل وألاظالُب
اإلاىطىص نليها في اللشآن الىشٍم والعىت الىبىٍت الششٍفت.

1

"هى الاجطاٌ الشامل الزي ًذنى إلى الخحر وٍإمش باإلاهشوف وٍىهى نً اإلاىىش وٍدلم ؤظباب الىفو والطالح للمجخمو
اإلاعلم باإلغافت إلى الذنىة إلى ظبُل هللا نض وحل" ،إن ؤلانالم ؤلاظالمي البذ ؤن ٌعخمذ مً ؤلاظالم ؤخالكه وكُمه،
فالذنىة إلى الخحر حهىد بالىفو نلى اإلاعلمحن ،وألامش باإلاهشوف والىهي نً اإلاىىش وهزا ما مً شإهه جلىٍت بىاء املجخمو
ؤلاظالمي ودسء الخؿش نىه.

2

هى جبلُغ الجماهحر بدلابم الذًً ؤلاظالمي ،والالتزام في جلذًم اإلاػامحن ؤلانالمُت التزام دكُلا بالششَهت ؤلاظالمُت،
وهى هلل ألاخباس واإلاهلىماث بطىسة دكُلت وظلُمت وضادكت ،داخل الذوٌ ؤلاظالمُت وخاسحها بلطذ الخبلُغ والخهشٍف
وؤلاكىام ،وهزا ؤلانالم ًخفم مو ناإلاُت ؤلاظالم.

3

ؤن ؤلانالم ؤلاظالمي إنالم هادف ًلىم نلى وشش ألاخباس الطادكت والخلابم الثابخت بيل مىغىنُت ،هما ؤن هذفه
العامي هى وشش الذنىة ؤلاظالمُت.
«وٍطفه الذهخىس الشىلُؿي بإهه إنالم نً هللا وهلل ،ؤي ؤهه خمل مػامحن الىحي ؤلالهي ووكاةو الخُاة البششٍت
املخيىمت بششم هللا إلى الىاط وافت بإظالُب ووظابل جخفم في ظمىها وخعنها وهلائها وجىىنها مو اإلاػامحن الخلت التي
حهشع مً خاللها ،وهى مديىم غاًت وظُلت بملاضذ الششم الخىُف وؤخيامه»

4

وسهض الذهخىس الشىلُؿي في حهشٍفه لئلنالم ؤلاظالمي نلى ؤهه هلل للمػامحن الذًيُت ؤلاظالمُت بمخخلف الىظابل
وألاظالُب اإلاخاخت.
إحشابُا :هى نشع اإلاػامحن ؤلانالمُت مً وحهت هكش إظالمُت بما ًخفم مو اللُم واإلابادا ؤلاظالمُت،وفي دساظدىا
هى اإلاػامحن التي جبث في اللىىاث الفػابُت الذًيُت ؤلاظالمُت.
 -2.1أسس إلاعالم وآدابه.
إن ؤي مىخج إنالمي خاسج نً مؿاق الششم ال ًطىف وئنالم إظالمي ولزلً فئن ؤظغ ؤلانالم ؤلاظالمي جخمثل في
 الخم – الطذق  -الهذٌ وؤلاهطاف  -اإلاىغىنُت -1الخم"« لغت" نىغ الباؾلً ،لىٌ هللا حهالى« وٍدم الخم بيلماجه إهه نلُم بزاث الطذوس ([ »)24الشىسي
 ، ]24وٍلىٌ ظبداهه وحهالى« لُدم الخم وٍبؿل الباؾل ولى هشه املجشمىن» [ألاهفاٌ »]8

5

 -1دمحم مىحر حجاب ،ؤلانالم ؤلاظالمي (اإلابادا ،الىكشٍت ،الخؿبُم)  ،ؽ  ،1داس الفجش لليشش والخىصَو ،اللاهشة ،2002 ،ص .21
 -2خامذ نبذ الىاخذ ،ؤلانالم في املجخمو ؤلاظالمي ،د /ؽ ،د /ث ،ص .46
 -3ؾه ؤخمذ الضٍذي ،الذنىة وؤلانالم ؤلاظالمي ،ؽ  ،1داس الىفاةغ لليشش والخىصَو ،ألاسدن ،2010 ،ص .46
 -4دمحم خحر سمػان ًىظف ،مً خطابظ ؤلانالم ؤلاظالمي ،دنىة الخم ،الهذد  ،1989 ،97ص .13
 -5ظمحر بً حمُل ساض ي ،ؤلانالم ؤلاظالمي ،سظالت وهذف ،دنىة الخم ،سابؿت الهالم ؤلاظالمي ،م  ،1417 ،172ص .62
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نسيغاوي لطيفة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مقالتي صحراوي
اضؿالخا إن الخم بمهنى الخلُلت جلىٌ آلاًت ...( كالذ إمشؤة الهضٍض آلان خصخظ الخم ؤها ساودجه نً هفعه
وإهه إلاً الطادكحن) [ًىظف مً آلاًت ]51
وما دام ؤلانالم ؤلاظالمي ال ًخشج نً هؿاق الششم فئن ًلىم نلى ؤظاط الخم ،فال ًىؿم إال بالخم ولزلً ًجب
نلى ؤلانالم نً ًخإهذ مً ضذق اإلاهلىماث فال ًيسخش اإلابيُت منها نلى الكً فُيشش الخذام ،وٍجب ؤن ٌعدىذ في نشغه
نلى ؤلاكىام والدجج والبراهحن.

1

 -2الطذق لغت غذ الىزب ،وضذكه الخذًث ؤهبإه بالطذق
اضؿالخا كاٌ الباجي( الطذق الىضف للمخبر نىه نلى ما هى به)

2

إن للطذق مجزلت نكُم ،جشحو حمُو ألانماٌ إلى الللب ،وهى ؤظاط الطالح والفالح في الذهُا وآلاخشة ،وهى مىجي
الهبذ مً فتن الذهُا ومطاببها ،هما ؤهه سهً ًلىم نلى ؤظاظه جىخُذ هللا نض وحل.

3

هىان زالر خاالث اظدثنى فيها ؤلاظالم وؤحاص مخالفت الخلُلت وهي (الشب ،وؤلاضالح بحن الىاط ،وخذًث الشحل
امشؤجه) ولزلً فالطذق مؿلىب في حمُو مشاخل مهالجت اإلاػامحن ؤلانالمُت في الىلل والطُاغت ،والهذف ،وؤلانالم
الطادق ًىعب زلت وخب الجماهحر وختى ًخدلم البذ مً الخدشي والخإهذ مً صخت ألاخباس وؤن ٌهخمذ في رلً نلى
اإلاطادس اإلاىزىكت ،هما ًجب ؤًػا ؤن ًىلل الخبر بطذق ،إغافت إلى ضذق الىُت ؤي الهذف واللطذ مً هلل الخبر،
ولزلً فالطذق البذ له ؤن ًالصم حمُو صواًا ؤلانالم ووظابله ومشاخله ختى ًخجىب الخػلُل والخهخُم.

4

«إن الطذق وألاماهت في حمو البُاهاث مً مطادسها ألاضلُت محزة باسصة في ؤلانالم ؤلاظالمي وؤضل مً ؤضىٌ مىهجه
وما نلم الخذًث وهخب الشحاٌ وجلص ي الخلابم بزلً اإلاىهج الفشٍذ اللابم نلى الاظخلشاء والخىزُم والخػهُف إال ؤهبر
دلُل نلى رلً»

5

 -3الهذٌ وؤلاهطاف
«الهذٌ لغت غذ الجىس وهى ما كام في الىفىط ؤهه معخلُم وكُل هى ألامش اإلاخىظـ بحن ؤلافشاؽ والخفشٍـ
والانخذاٌ جىظـ بحن خالحن في هم وهف»

6

حهل هللا نض وحل الهذٌ ؤنشف مهشوف فهلى ؤظاط لِعخلُم الىاط في ؤمىس دًنهم ودهُاهم.

7

إن ؤلانالم ؤلاظالمي البذ ؤن ًيىن نادال ومىطفا ،فال ًىىش الخم وال ًىطش الشش وال ًػلل ،وال ٌغحر اإلاهلىماث
وٍدشفها وفم ما ًىاظبه ،هما ًجب نلُه الابخهاد نً اإلاذح اإلامجىج للخيام ،واإلاذح اإلامجىج وهى الاظخخفاف

8

-4اإلاىغىنُت والجزاهت:
 -1ظمحر بً حمُل ساؾني ،مشحو ظبم رهشه ،ص .65
2
 https: dorar.net 27.09.2021 22 :07 -3نبذ الشصاق بً نبذ املخعً البذس ،الطذق مو هللا ،ؽ  ،1داس الفػُلت لليشش والخىصَو ،2014 ،ص .14
 -4ظمحر بً حمُل ساض ي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .69
 -5نبذ هلل كاظم الىشلي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .69
 -6ظمحر بً حمُل ساض ي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .70
 -7فشٍذ نبذ الخالم ،في الفله ؤلاظالمي مبادا دظخىسٍت ،ؽ  ،1داس الششوق ،اللاهشة ،1998 ،ص .198
 -8ظمحر بً حمُل ساض ي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .72
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نسيغاوي لطيفة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مقالتي صحراوي
« مىغىنُت لغت اظم مؤهث ميعىب إلى مىغىم "آلاساء اإلاىغىنُت لها كُمتها"( ،ظف) مزهب ًشي ؤن اإلاهشفت
جشحو إلى خلُلت غحر الزاث اإلاذسهت»

1

وهلطذ بها الالتزام بدلابم اإلاىغىم ونذم الخشوج نً دابشتها ،وهي التزام الخُاد في اإلاهالجت والىلل والبهذ نً
الزاجُت ،وهي جلىم نلى الجزاهت والترفو نً الجذاٌ ،وألاماهت ،والاظخذالٌ بالدجج والشىاهذ ،ولزلً فاإلنالم ؤلاظالمي
البذ ؤن ًلىم نلى اإلاىغىنُت فُذسط نىاضش مىغىنُت دساظت نلمُت وهضيهت ومىؿلُت ونادلت ،بهُذة نً التهىٍل
والشخطىت.

2

.3.1أهذاف إلاعالم الذيني إلاسالمي
إرا وان الهذف ألاظاس ي مً ؤلانالم هى إًطاٌ ألاخباس والخلابم واإلاهلىماث إلى الجمهىس والخإزحر نلُه ،فئن الهذف
مً الشظاالث العماوٍت هى جدلُم هذاًت ؤلاوعان وهطش الخم ودسء الشش ،ولزلً فمهمت سحل ؤلانالم اإلاعلم هى إقهاس
الخلابم ؤلاظالمُت ،وهعب خب الجماهحر بالخىمت اإلاؿلىبت ،وجخمثل ؤهذاف ؤلانالم ؤلاظالمي في3
 الهذف ألاوٌ الذنىة إلى هللا إن الذنىة فشع هفاًت نلى اإلاعلمحن ،وهي مىحهت إلى اإلاعلمحن وغحر اإلاعلمحنجذنىهم إلى نبادة الىاخذ اللهاسً ،لىٌ حهالى « ومً ؤخعً كىال ممً دنا إلى هللا ونمل ضالخا» [ فطلذ]33 

4

ومهنى هزه الذنىة إسحام اإلاعلمحن إلى ؤلاظالم وغشط كُمه في هفىظهم ،وجدشًٍ ؤلاًمان في كلىبهم 5،وللذنىة
ششوؽ وآداب جخمثل في
 ؤن جيىن الذنىة إلى هللا. ؤن ًيىن الذاعي مخهلم ونلى ًلحن. ؤن جيىن الذنىة وفم ما ششنها هللا وسظىله فال ًدشفها. ؤن حعدىذ الذنىة إلى الخىمت ؤن جيىن باإلاىنكت الخعىت. ًجب نذم مجاساة الىفاس في ؤظالُبهم ووظابلهم هما جخم املجادلت بالخعنى. -الامخىام نً ظب الذًاهاث ألاخشي.

6

 الهذف الثاوي ضُاهت الخلابم الذًيُت واإلافاهُم ؤلاظالمُت ورلً بدماًتها مً الخدشٍف ،وٍجب نلُىا خماًتالخلابم الذًيُت واإلاطؿلخاث ؤلاظالمُت ،ألنها حشيل خطىن ؤلاظالم
1

7

https://www.arabdict.com 27.09.2021 22 :45 -

 -2ظمحر بً حمُل ساض ي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .75
 -3دمحم خحر سمػان ًىظف ،مً خطابظ ؤلانالم ؤلاظالمي ،دنىة الخم ،مىت اإلاىشمت ،م  ،1989 ،97ص .15
 -4ظمحر بً حمُل ساض ي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .15
 -5دمحم خحر سمػلً ،مشحو ظبم رهشه ،ص .15
 -6ظمحر بً حمُل ساض ي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .97
 -7دمحم خحر سمػان ،مشحو ظبم رهشه ،ص .16

املجلذ -09الهذد -01العىت2022

EISSN: 2588-2309

676

ISSN: 2352-9806
l

واقع اإلعالم الديني اإلسالمي الفضائي ومستقبله /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نسيغاوي لطيفة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مقالتي صحراوي
وٍخدلم هزا بالترهحز نلى إهخاج مػامحن دًيُت حهضص مهالم الهىٍت ؤلاظالمُت وجداوٌ خماًتها.
 الهذف الثالث وشش نلُذة الخىخُذ نلى ؤلانالم ؤلاظالمي ؤن ًؤزش في الىاط وٍىمي واصنهم الذًني ،وٍىحههم إلىالهلُذة العلُمت ،وٍىضر ؤظعها الخفىحرًت والىكشٍت ،هما ًىشط ؤًػا خشٍت الانخلاد مما ًجهله ًخدمل معؤولُت
خشٍخه.
إن وشش نلُذة الخىخُذ البذ ؤن جيىن الهذف ألاظاس ي والعامي لئلنالم ؤلاظالمي.

1

 الهذف الشابو الذفام نً اإلاعلمحن وجبني كػاًاهم إن ؤلانالم ؤلاظالمي مؿالب بالذفام نً ؤلاظالم واإلاعلمحنوكػاًاهم وهزا إلالاومت ول ؤشياٌ الكلم ؤلانالمي الزي مىسط نلى ألامت ،فلؿاإلاا ناوى اإلاعلمحن مً الخهزًب والكلم
والاغؿهاد.

2

 الهذف الخامغ دنم اللغت الهشبُت الفطخى والخمعً بالذنىة إليها وهلطذ بزلً غشوسة املخافكت نلىاللغت الهشبُت التي جمثل لغت اللشآن ،وهزا ما ٌعانذ في جماظً ألامت ؤلاظالمُت ونذم حشختها.

3

 الهذف العادط جلىٍم بيُان املجخموٌ عاهم ؤلانالم ؤلاظالمي في جلىٍم بىاء املجخمو وجدلُم جماظىه ،ورلًبااللتزام باللُم ؤلاظالمُت ،والخهاون نلى البر والخلىي والخػامً والخيامل.

4

 الهذف العابو الزود نً ؤخالق املجخمو ؤلاظالمي وجضهُخه وهزا مً ؤنكم ؤهذاف ؤلانالم ؤلاظالمي ،فهى ًيخجبشامج هادفت مً شإنها جشبُت املجخمو وجضهُخه ،هما حهمل نلى جشظُخ اإلاهاوي ؤلاظالمُت العامُت ،وكذ ؤزشة هزه البرامج
جإزحرا نكُما نلى الىاط ،فمنها مً اهخذي نلى ؾشٍلها.

5

.4.1وسائل إلاعالم الذيني إلاسالميٌ عخفُذ ؤلانالم ؤلاظالمي مً ول الىظابل اإلاخاخت جللُذًت واهذ ؤم خذًثت،
إغافت إلى الىظابل التي ًىفشد بها ،وٍمىً جلعُمه إلى
ؤوال ؤدواث شفهُت وهي
ؤ -ألاران هي إخذي الىظابل التي ًىفشد بها ؤلانالم ؤلاظالمي ،وفي اللغت مهىاه ؤلانالن ؤي إنالم الجمهىس بإن وكذ
الطالة كذ خان وٍيىن رلً نً ؾشٍم مىبراث الطىث مً ؤنلى اإلاأرن ،ؤو نً ؾشٍم الىظابل ؤلانالمُت واإلرانت
والخلفضٍىن.

6

 -1دمحم مىس ى البر ،ؤهذاف هكام ؤلانالم ؤلاظالمي ،مجلت حامهت اللشآن الىشٍم والهلىم ؤلاظالمُت ،م  ،2008 ،16ص .4 ،3 ،2
 -2ظمحر بً حمُل ساض ي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .99
 -3دمحم خحر سمػان ًىظف ،مشحو ظبم رهشه ،ص .17
 -4دمحم مىس ى البر ،مشحو ظبم رهشه ،ص .08
 -5ظمحر بً حمُل ساض ي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .111
 -6إبشاهُم إظمانُل ،مشحو ظبم رهشه ،ص .33
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نسيغاوي لطيفة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مقالتي صحراوي
ب -الخؿاب الذًنيً لىٌ الشُخ ًىظف اللشغاوي "هى البُان الزي ًىحه باظم ؤلاظالم إلى الىاط معلمحن وغحر
معلمحن ،لذ نىتهم إلى ؤلاظالم ،ؤو حهلُمه لهم ،وجشبُتهم نلُه ،نلُذة ؤو ششَهت ،نبادة ؤو مهاملت ،فىشا ؤو ظلىوا ،ؤو
ششح مىكف ؤلاظالم مً كػاًا الخُاة وؤلاوعان والهالم ،فشدًت ؤو احخمانُت ،سوخُت ؤو مادًت ،هكشٍت ؤو نلمُت"

1

للخؿابت مياهت ظامُت في ؤلاظالم ،هكشا للذسة الشظالت ؤلانالمُت التي جدملها الخؿابت الذًيُت نلى الخإزحر والاكخىام،
هكشا للخلفُت اإلاشحهُت التي حهخمذها كشآن هشٍم وؤخادًث هبىٍت جدمل كذساث حعجحزًت وولماث زلُلت وبلُغت.

2

وٍشي الذهخىس مىحر حجاب ؤن الخؿاب الذًني هى مىهج الذنىة ؤلاظالمُت الزي ًدذد كىاهحن وغىابـ مماسظت
الذنىة ؤلاظالمُت مما ٌعمذ بيشش ؤلاظالم وفهمه فهما ظلُما ومىاحهت الخدذًاث التي جىاحه ألامت ؤلاظالمُت.

3

ج -دسوط الىنل وؤلاسشاد وهي مً ؤهم الىظابل التي ًشجىض نليها ؤلانالم ؤلاظالمي.
زاهُا الىظابل اإلاىخىبت وحشمل هىنحن هما
ؤ -الشظابل اهخم بها الشظىٌ ملسو هيلع هللا ىلص واظخخذمها في دنىجه لؤلمشاء مثل هشكل نكُم الشوم والىجال ي ملً الخبشت.
ب -املخؿىؾاث اهخم بها الصخابت وهي مىحىدة آلان في دوس الىخب واإلاىخباث الىبحرة.

4

زالثا الىظابل اإلاؿبىنت وهي حشٍذة ؤو مجلت جذنى إلى ؤلاظالم ...وهي التي جبخغي بهملها وحه هللا ،وكىم نلى الطذق
والخلُلت في مػامُنها ؤلانالمُت.

5

سابها ؤلارانت والتي حهشف ؤنها بث للمػامحن اإلاخىىنت بثا مىكما وملطىدا لُلخلؿها اإلاعخمو بىاظؿت حهاص
الاظخلباٌ في هفغ الىكذ وفي ؤي ميان.

6

وللشادًى دوس مهم في وشش الذنىة ؤلاظالمُت وٍمثل حضء مهم مً ؤلانالم ؤلاظالمي وٍىهىغ رلً في مدؿاث اللشآن
الىشٍم ،واإلاػامحن ؤلانالمُت اإلافعشة لللشآن وألاخادًث ،إغافت إلى الذسوط الذًيُت التي حهالج ؤمىس وكػاًا الجماهحر،
والخغؿُاث التي ًلىم بها الشادًى مً هلل للشهابش الذًيُت ...إلخ

7

خامعا الخلفضٍىنٌ:هخبر الخلفضٍىن مً ؤكىي وظابل ؤلانالم التي قهشث في اللشن  ،20فهى ًجمو بحن الطىسة
والطىث والخشهت واللىن وهزا ما محزه نً بلُت الىظابل ألاخشي 8وهى وظُلت مً وظابل ؤلانالم ًجمو بحن خطابظ
ؤلارانت اإلاعمىنت وخطابظ الىظُلت اإلاشبُت ،ولزلً فهى ًجمو بحن الطىث والطىسة مها.

9

 -1ؤششف العجشمي ،الخؿاب ؤلانالمي الذًني وخلىق ؤلاوعان ،مشهض سام هللا لذساظاث خلىق ؤلاوعان ،2005 ،ص .17
 -2إبشاهُم إظمانُل ،مشحو ظبم رهشه ،ص .35
 -3ؤششف العجشمي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .18
 -4إبشاهُم إظمانُل ،مشحو ظبم رهشه ،ص .37
 -5فؤاد جىفُم الهاوي ،الصخافت ؤلاظالمُت ودوسها في الذنىة ،ؽ  ،1مؤظعت الشظالت ،بحروث ،1993 ،ص .62
 -6إبشاهُم إمام ،ؤلانالم ؤلاراعي والخلفضٍىوي ،داس الفىش الهشبي ،ؽ  ،2اللاهشة ،1985 ،ص .266
 -7إبشاهُم إظمانُل ،مشحو ظبم رهشه ،ص .38
 -8دمحم نىع هطش ،ؤخباس الخلفضٍىن ،د  /ؽ ،حهاص جلفضٍىن الخلُج ،اإلاملىت الهشبُت العهىدًت ،1984 ،ص .82
 -9ؾه ؤخمذ الضٍشي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .87
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وبهذ ضىانت ألاكماس الطىانُت قهشث اللىىاث الفػابُت وؤضبدذ ناإلاُت وبشامجها جشظل إلى وافت ؤهداء اإلاهمىسة،
وؤضبذ للخلفضٍىن دوس هام في إًطاٌ الشظالت ؤلانالمُت إلى ؤهداء هثحرة ،1ومنها بشصث اللىىاث الفػابُت الذًيُت ؤلاظالمُت.
ؤلاظالمُت.

-2اللنىات الفضائية إلاسالمية:
ظيخؿشق في هزا املخىس إلى اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت(ملخت ننها،ؤهذافها،واكهها ،معخلبلها )
فبالشغم مً حهذد اللىىاث الفػابُت وجىىنها واخخالف ظلبُاتها وإًجابُاتها ،كامذ بهؼ اإلاؤظعاث الذًيُت
والخحرًت والخيىمُت بئؾالق بهؼ الفػابُاث ؤلاظالمُت لخدلُم الخىاصن.
 -1.2ملحة عن اللنىات الفضائية الذينية إلاسالمية:
إن ججشبت ؤلانالم الفػاةي الذًني ؤلاظالمي الزي ًخػو مػامُىه إلى ؤخيام الششَهت ؤلاظالمُت ،ججشبت خذًثت
حهىد إلى الدعهُيُاث مً اللشن اإلااض ي ،ولزلً فهي في مشخلت الىمى ،وجلُذ ؤلاخطاءاث الُىم ؤن ؤهثر مً ؤلف كىاة
جلفاصٍت فػابُت جبث مػامُنها إلى ؤهداء الهالم ،ؤما نلى اإلاعخىي الهشبي فلذ سجل ؤوٌ بث للىاة نشبُت في دٌعمبر 1990
نىذما ؤؾللذ مطش كىاة جلفضٍىهُت سظمُت نلى ؤكماس الجُل ألاوٌ مً نشب ظاث زم اهؿللذ في ظبخمبر  1991ؤوٌ كىاة
فػابُت خاضت غحر سظمُت (كىاة مشهض جلفضٍىن الششق ألاوظـ  ) mbcمً لىذن ،وبهذها جىالى إؾالق اللىىاث الفػابُت
الهشبُت الشظمُت والخاضت

2

وخللذ الفػابُاث الخاضُت ما عجضث نىه ألاهكمت الخيىمُت واإلاؤظعاث ؤلانالمُت ألاخشي ،ورلً نىذما ؤؾللذ
شبىت سادًى وجلفضٍىن الهشب  ARTفي نام  1998ؤو كىاة دًيُت إظالمُت وهي كىاة اكشؤ.

3

وكذ اصداد نذد اللىىاث ؤلاظالمُت نً  80كىاة في  2010لحزًذ نذد اللىىاث الذًيُت ؤلاظالمُت.

4

كىاة اكشؤ الفػابُت وهي كىاة دًيُت إظالمُت ملً لشبىت سادًى وجلفضٍىن الهشب جإظعذ في  21ؤهخىبش  1998وهي
جلذم بشامج ملتزمت مدافكت حهالج فيها اإلاىاغُو الذًيُت والذهُىٍت ،وٍشحو هجاخها واهدشاسها إلى اإلاهالجت الذًيُت
للمىاغُو في خذود وهؿاق الششَهت ؤلاظالمُت إغافت إلى ؤنها جبث نلى ؤسبو ؤكماس هي نشب ظاث ،هاًل ظاث ،هىث بحرد
وبىام ظاث.
زم قهشث للعاخت ؤلانالمُت الهذًذ مً اللىىاث ؤلاظالمُت كىاة ألامت الفػابُت ،كىاة الهفاس ي ،كىاة املجذ
الفػابُت ،كىاة الىاط ...،الخ

5

ؤظباب جضاًذ اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت
 -1إبشاهُم إظمانُل ،مشحو ظبم رهشه ،ص .41
 -2سنذ حاظم الىهبي ،بششي داود العىجشي ،الخهشع لللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت ونالكخه بملشوهُت الىخاب ،مجلت ولُت آلاداب ،م  ،102ولُت آلاداب،
آلاداب ،بغذاد.2012 ،
 -3سغا نبذ الىاحذ ؤمحن ،اججاهاث الىخبت الذًيُت هدى واكو ومعخلبل الفػابُاث ؤلاظالمُت ،بدث ملذم إلى مؤجمش الفػابُاث الهشبُت ،حامهت
الشاسكت ،ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة ،2007 ،ص .10
 -4نلي دمحم الهمشي ،واكو الفػابُاث في الهالم الهشبي ،املجلت الهاإلاُت للذساظاث ألاظُىٍت ،كعم الذنىة ،حامهت مالحزًا ،2011 ،ص .03
 -5خمُذ نبذ هلل البعخيي ،اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت وؤزشها في جشبُت اليشء اإلاعلم ،د  /ؽ ،اإلاشهض ؤلاظالمي الثلافي ،مىخبت الهالمت ص 60
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 -1اظخخذامها ليشش حهالُم الذًً ؤلاظالمي ،وحهضٍض الهىٍت ؤلاظالمُت.
 -2مشاسهت اإلاؤظعاث الخاضت في ؤلاهخاج ؤلانالمي لهذف ججاسي.
 -3اإلاىافعت بحن اللىىاث الهمىمُت واللىىاث الخاضت التي جمخلىها الششواث ؤلانالمُت الهشبُت الخابهت لبهؼ سحاٌ
ألانماٌ الهشب ،خُث كامذ هزه الششواث بخخطُظ كىىاث دًيُت إظالمُت في باكتها إلى حاهب اللىىاث اإلاىىنت مثل كىاة
اكشؤ التي جيخمي إلى باكت ( ، )ARTوهزلً الشظالت التي جيخمي لباكت سوجاها...إلخ وغحرها مً اللىىاث.
 -4اإلاىافعت بحن اللىىاث بهذف هعب ؤهبر كذس ممىً مً الجماهحر مما دفو بهم إلى حغُحر الخـ الفىشي.
 -5خاحت الهالم ؤلاظالمي إلى إنالم فػاةي إظالمي ًذافو نً كُمت وؤخالكُاجه ،وجصخُذ ضىسة دًىه الزي ًمثل
دًً الخم والزي شىهه ؤلانالم الغشبي ،وجدطحن ؤلاوعان اإلاعلم وجىمُت واصنه الذًني.
 -6الاهخمام باألكلُاث اإلاعلمت في مخخلف ؤهداء الهالم.
 -7هجاح الفػابُاث الهشبُت ؤلاظالمُت في اظخلؿاب اهخمام الجمهىس.
 -8الدعابم ؤلانالمي الذولي نلى اإلاىؿلت الهشبُت
 -9نذم الاهخمام اليافي باإلنالم الذًني مً حاهب اإلاؤظعاث الشظمُت.

1

 2.2أهذاف اللنىات الفضائية إلاسالمية:
حععى اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت إلى ما ًلي
 إبشاص ضىسة ؤلاظالم بالخىمت واإلاىنكت الخعىت ،واخترام ألادًان ألاخشي. وشش اللُم ؤلاظالمُت وجشظُخها في الىفىط. جصخُذ ضىسة ؤلاظالم والشد نلى الانخذاءاث والهجىماث اإلاىحهت غذه ،ورلً باجبام مىهج مىفم.2 البدث نً اللىة ؤلاظالمُت واإلاخمثلت في ألاكلُاث ؤلاظالمُت ،ودنمها إنالمُا بما ًدلم لها ألامً والاظخلشاس فيدوٌ ال جذًً باإلظالم.

3

 مداولت إًجاد خلىٌ والشد نلى ؤظئلت الىاط الذًيُت. إبشاص الشخطُاث ؤلاظالمُت والخاسٍخُت الاهخمام بلطظ اللشآن والغشع منها وخث الىاط نلى الاظخفادة منها الهمل نلى صٍادة الشضُذ اإلاهشفي الذًني لذي الجمهىس مداسبت البذم والخشافاث وول ما ًدىافى مو الذًً ؤلاظالمي -الاهخمام بالجاهب الهلمي لخلابم اليىن والؿبُهت.

1

 -1مجذي دمحم نبذ الجىاد نبذ الفخاح الذاغش ،ججاهاث اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت في مهالجت كػاًا ألاكلُاث والجالُاث ؤلاظالمُت ،بدث ملذم إلاؤجمش
الفػابُاث الهشبُت بجامهت الشاسكت ،ولُت الاجطاٌ ،حامهت الشاسكت ،2007 ،ص 13
 -2خمُذ نبذ هللا البعخيي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .67
 -3مجذي دمحم نبذ الجىاد نبذ الفخاح الذاغش ،مشحو ظبم رهشه ،ص .16
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.3.2و اكع اللنىات الفضائية إلاسالمية:
حهِش الفػابُاث الذًيُت ؤلاظالمُت واكها نعحرا هدُجت اإلاهُلاث والخدذًاث التي جىاحهها ،فشظالتها جمثل سظالت
إنالمُت إظالمُت ناإلاُت ولزلً البذ ؤن جدعم بعماث جؤهلها إلى ؤن جمثل ؤلاظالم جمثُال صخُدا ،هما ؤنها ًجب ؤن جيىن
كادسة نلى مىافعت الفػابُاث اإلاهادًت ختى حعخؿُو الىضىٌ إلى الهاإلاُت.
مالخكاث ؤولُت نلى الفػابُاث ؤلاظالمُت
 ٌهاوي الخؿاب الذًني إلاهكم هزه اللىىاث بالجمىد. بهػهم ًخخز مً هزه اللىىاث حجاب للطشاناث وؤلاخخالفاث العُاظُت ،مما ؤزش نلى مػمىن الخؿاب الزياوهىغ في الفخاوي اإلادشذدة ؤو اإلاتهافخت لبهؼ الذناة
 مػامحن اللىىاث الذًيُت ؤلاظالمُت ال جىؿلم مً الىاكو وال حهىعه في خؿابتها. الاهلعاماث اإلازهبُت التي ٌشهذها الهالم ؤلاظالمي اوهىعذ نلى مػامحن هزه اللىىاث ،وؤضبدذ حشيلمىابش فخىت وجفشكت.
 غُاب بهؼ اإلاؤهالث والطفاث ألاظاظُت للذناة الجذد مثل هلظ الىعي الخام ليل ألاؾش اإلاشحهُت نذم ؤلاإلاام بالخاسٍخ ؤلاظالمي -هلظ في الخدىم بالخلىُاث الخذًثت

2

«إن واكو ؤلانالم ؤلاظالمي لم ًشق إلى معخىي الهاإلاُت في الخلىُت ؤو الؿشح ،باظخثىاء بهؼ الفػابُاث ؤلاظالمُت،
هما ؤهه ال ًمثل خلُلت ألامت ؤلاظالمُت وَهاوي مً غهف شذًذ في إبشاص هىٍت ؤمخىا وزلافتها وخػاستها» 3وكذ احعمذ
الفػابُاث الذًيُت ؤلاظالمُت بىثحر مً العلبُاث وؤلاًجابُاث وظىداوٌ جدذًذ إًجابُاتها وظلبُاتها.
بهؼ إًجابُاتها بالشغم مً هلابطها إال ؤنها لهبذ دوس مهم ولها مضاًا نذًذة جخمثل في
 حهشٍف غحر اإلاعلمحن بالذًً ؤلاظالمي وهمثاٌ بهؼ اللىىاث الباهعخاهُت واإلاالحزًت وكىاة الهذي ...إلخ جخىحه إلى ألاكلُاث والجالُاث اإلاعلمت ،هما ًمىً ؤن جلهب دوس في فخذ باب الدعامذ بحن اإلازاهب ؤلاظالمُت. لهبذ دوس في جثلُف اإلاشؤة اإلاعلمت وغحرها مً الفئاث قهىس نلماء مثلفحن ومىاهبحن للهطش وقاهشة الذناة الشباب الزًً وان لهم ؤزش بالغ نلى الجمهىس خاضتالشباب.
 -جىشَغ مبذؤ الىظؿُت

1

 -1خمُذ نبذ هلل البعخيي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .69
 -2خعً نلي دمحم ،اللىىاث الذًيُت ؤلاظالمُت ،واكهها ومعخلبلها ،اإلاؤجمش ألاوٌ إلاعخلبل ؤلانالم ،مطش ،2012 ،ص 2
3
 -خالذ بً هذوب اإلاهُب ،واكو ؤلانالم ؤلاظالمي لم ًشق إلى معخىي الهاإلاُتhttp//www.alriyadh.com 3.10.2021 19/57 ،
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إن ؤلاظالم دًً الخم بجماٌ سظالت ظامُت وؤخالق فاغلت مىبهها اللشآن الىشٍم والعىت الىبىٍت الششٍفت ،وبالشغم
ؤن إؾالق مطؿلر ظلبُاث الفػابُاث الذًيُت ؤلاظالمُت ال ًىلظ مً همالُت دًيىا الخىُف إال ؤهني ؤمُل إلى اظخخذام
مطؿلر هلابظ ؤو إشياالث ؤخعً.
هلابظ وإشياالث الفػابُاث الذًيُت ؤلاظالمُت.
ٌهاوي ؤلانالم ؤلاظالمي الُىمي في حاهبه الىكشي والهملي مً إشياالث حشىب بهؼ نىاضش وجؤدي إلى إهدشافه في
بهؼ ألاخُان ،فاإلاىحىد مً إنالم ًخدذر باظم ؤلاظالم ؤو ًداوٌ ؤن ًلتزم بلُم ؤلاظالم وٍلىم بالىقُفت ؤلانالمُت
ؤلاظالمُت 2وهى في خلُلت ألامش ٌهاوي مً مجمىنت هلابظ جخمثل في
 دمج العُاظت مو الذًً مما ؤزش نلى ألاولىٍاث هما ؤزش نلى الخؿاب الذًني مما دفو بالهذًذ مً ؤصخاباللىىاث إلى فخدها دون ؤي ؤهذاف وإظتراجُجُاث
 الخػُِم مً اظخهماٌ الفىىن ؤلانالمُت ألاخشي والتي مً شإنها حزب اإلاخللي. هلظ اليىادس اإلاذسبت هدُجت خذازت هزه الفػابُاث اظخخذام الهامُت في جلً اللىىاث الخلُذ بالؿابو املخلي ونذم الاهخمام بلػاًا الهالم وألامت ؤلاظالمُت هُمىت وظُؿشة الؿابو الشخص ي للمعؤولحن نليها الخللُذ والخشوج نً ؤلابذام اإلاهالجت العؿدُت للمدخىي -حهخمذ في مهالجتها نلى للىالب ؤلارانُت ؤهثر مً الخلفضٍىهُت

3

.4.2محطلبات عملها:
إن نمل اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت ًخؿلب ما ًلي
 وحىد إؾاساث إنالمُت مخيىهت ومخخططت في هزا املجاٌ ،فخذ جخطظ ؤلانالم الذًني ؤلاظالمي. الخؿشق الى اإلاىاغُو والىاكهُت وسبؿها بالذًً والترهحز نلى الجضاء. الالتزام بالثلت والطذق واإلاىغىنُت. اظخخذام لغت بعُؿت وظهلت كشٍبت مً كلىب الىاط ونلىلهم. الانخماد نلى ألاظالُب الهللُت والهاؾفُت. الابخهاد نً الخيلف واإلاغاالة. -1خعً نلي دمحم ،مشحو ظبم رهشه ،ص .7
 -2جمُم الُىوغ ،جدذًاث ؤلانالم ؤلاظالمي وظبل النهىع به03/10/2021 20 :37http://sy-sic.com ،
 -3خعً نلي دمحم ،مشحو ظبم رهشه ،ص .6
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 الانخماد نلى اإلاطؿلخاث وألالفاف البعُؿت والشاكُت والابخهاد نً العىكُت. الابخهاد نً ؾشح اإلاىاكف اإلاخهذدة في اإلاعابل الذًيُت والخالفاث ختى ال ًخىه اإلاشاهذ نشع اللطظ اللشآهُت نذم ؤلاهثاس مً مىاغُو الخؿشق الذًني -جؿىٍش الخجهحزاث والىظابل اإلاادًت ومىاهبت الخؿىساث

1

.5.2مسحلبل الفضائيات إلاسالمية واملرثجى منها
إن مً ؤهم ألاظالُب الفهالت التي ًمىً إجبانها لخخؿي هزه الىلابظ وؤلاشيالُاث ،ؤظلىب "الهشع الخجشٍبي"
وهى ان حهشع نُىاث مً البرامج واإلاػامحن ؤلانالمُت للىاة حذًذة نلى نُىت نشىابُت ممثلت مً ؤحل ؤخز اهؿباناث
وآساء الجمهىس ننها 2وألافػل مً هزا ألاظلىب هى دساظت الجمهىس كبل إهخاج هزه اإلاػامحن
"ولزلً البذ نلى هزه الفػابُاث ؤن جىعي الىاط في ؤمىس دًنهم ودهُاهم ختى حعخلُم مو آخشتهم"

3

وختى جؤدي سظالتها اإلاإمىلت البذ لها مً الانخماد نلى الىلاؽ الخالُت
أوال الخىىَو في اإلاػامحن ؤلانالمُت وجدلُم الىقابف الخالُت ألاخباس ،الترفُه ،الخثلُف ،الخىمُت مو الالتزام
بالخذود الششنُت ؤلاظالمُت ونذم الخشوج وؤلاهدشاف ننها.
ثانيا جدذًذ هىم الخؿاب اإلاىحه للجمهىس اإلاعتهذف
ثالثا سظم الطىسة الخلُلُت للذًً ؤلاظالمي وىهه دًىا ناإلاُا مدعامدا ونكُما
رابعا :إبشاص الشخطُاث ؤلاظالمُت اإلاعمىكت والخاسٍخُت والهلمُت

4

إن اإلاشحى مً الفػابُاث الذًيُت ؤلاظالمُت هى ؤن جيىن ؤداة ؤظاظُت لخىخُذ ألامت ؤلاظالمُت نلى إنالء ولمت هللا
وإخالص الهبىدًت له نض وحل وهطش الخحر وهبز الشش ،ولزلً فاإلاؿلىب منها هى حهل كُم ؤلاظالم وكػاًا اإلاعلمحن
مشهضا الهخمام الىاط

5

نحى ميثاق شرف إعالمي للفضائيات الذينية إلاسالمية:
"إن اللىاهحن التي جدىم وشاؽ اللىىاث الفػابُت الخاضت هي كىاهحن نادًت جلخط ي نذم بث ما ًدىافى مو آلاداب
الهامت ،فػال نً نذم اإلاعاط بالىؾً ؤو الىكام ومشاناة كذظُت ألادًان ولىً اإلاشوهت في جؿبُم هزه اللىاهحن ججهل ؤي
سحل زشي ًيش ئ كىاة ،ونلُىا مىاحهت خلُلت ؤهىا في نطش ألاكماس الطىانُت ولزلً ال وعخؿُو وغو كُىد ملضمت لهم ،وال
وعخؿُو إًلافها"

6

 -1خمُذ نبذ هللا البعخيي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .67
 -2خعً نلي دمحم ،مشحو ظبم رهشه ،ص .12
 -3خمُذ نبذ هلل البعخيي ،مشحو ظبم رهشه ،ص .62
 -4خعً نلي دمحم ،مشحو ظبم رهشه ،ص .12
 -5ضالر بً غاهم العذالن ،الفػابُاث ؤلاظالمُت غىابـ ومدارًش ،ولُت الششَهت والذساظاث ؤلاظالمُت ،حامهت اليىٍذ ،2007 ،ص .7
 -6خعً نلي دمحم ،مشحو ظبم رهشه ،ص .12
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في النهاًت فئن هذف إوشاء مهكم هزه اللىىاث هى جدلُم ؤسباح هغحرها مً اللىىاث ،ختى جخمىً مً الاظخمشاسٍت،
وسبما هزا ما ًذفهها باالهدشاف نً دوسها إغافت إلى مجمىنت مً الهىامل وألاظباب التي رهشهاها ظابلا ،ولزلً ففىشة
وغو مُثاق ششف إنالمي جلتزم به هزه اللىىاث كذ ًيىن ضهبا وشبه معخدُل.

1

إن التزام اللىىاث الفػابُت الذًيُت بخهالُم الذًً ؤلاظالمي اإلازوىسة في اللشآن الىشٍم وألاخادًث الىبىٍت ٌغىيها نً
الخاحت إلى خلم مُثاق ششف ،ألن حهالُمه ظامُت وفاغلت وكُمُت ،وؤلانالم ؤلاظالمي هى الىخُذ اللادس نلى جدلُم
الطذق واإلاىغىنُت والهذٌ وؤلاهطاف.

خاثمة:
جإظِعا إلاا ظبم ًمىً اللىٌ ؤن الفػابُاث الذًيُت ؤلاظالمُت حشيل حضءا هاما مً الفػاء ؤلانالمي ؤلاظالمي
الزي لم جلخطش وقابفه نلى الىقابف ؤلانالمُت اإلاهشوفت ،بل امخذث إلى الذفام نً ؤلاظالم واإلاعلمحن ،ومداسبت الغضو
الفىشي والثلافي ومىاحهت ؤلانالم اإلاهادي ،وحهضٍض الهىٍت ؤلاظالمُت ،وؤمام هزه اإلاعؤولُت فالبذ مً إنادة ؤلاظالم نلى
ؤظاط نلمي ومنهجي ظلُم وكىي.
ومً خالٌ ما جم نشغه جخلظ الباخثت إلى مجمىنت مً الخىضُاث منها:
جفهُل دوس ؤلانالم ؤلاظالمي في وشش الذنىة ؤلاظالمُت.
الاهخمام بالبدىر ؤلانالمُت الذًيُت ؤلاظالمُت ألنها حعاهم في جإظِغ مىكىمت إنالمُت إظالمُت كىٍت جطلر ما ؤفعذه
ؤلانالم الغشبي.
إن هزه الذساظت هغحرها مً الذساظاث بذؤث نلى جشاهم هكشي وهخإمل ؤن جيىن هلؿت بذاًت لذساظاث ؤخشي لزلً ًمىً
ؤن جثحر دساظاث في مجاالث منها:ؤلانالم الذًني،هخخطظ في ؤلانالم والزي لآلظف هى غابب الُىم في مؤظعاجىا
ألاوادًمُت والذساظاث ؤلانالمُت التي حهني بالجاهب الذًني كلُلت حذا بالشغم مً ؤهمُت الذًً في خُاجىا،وفي مجاٌ الذنىة
ؤلاظالمُت ؤًػا.

كائمة املراجع:
-1الكحب:
 -1إبشاهُم إمام ،ؤلانالم ؤلاراعي والخلفضٍىوي ،داس الفىش الهشبي ،ؽ  ،2اللاهشة1985 ،
 -2ؤششف العجشمي ،الخؿاب ؤلانالمي الذًني وخلىق ؤلاوعان ،مشهض سام هللا لذساظاث خلىق ؤلاوعان.2005 ،
 -3ؤماوي ضالر ،اللشآن الىشٍم وجإضُل فلعفت الخم في ؤلاظالم ،د  /ؽ ،الاجفاق للترحمت واليشش والبدىر ،د  /ث.
 -4بً ؤخمذ بً معهىد الُىبي ،ملاضذ الششَهت ؤلاظالمُت ونالكتها باألدلت الششنُت ،ؽ  ،1اإلاملىت الهشبُت
العهىدًت ،داس الهجذة.1998 ،
 -5خامذ نبذ الىاخذ ،ؤلانالم في املجخمو ؤلاظالمي ،د /ؽ ،د /ث.
 -6خمُذ نبذ هلل البعخيي ،اللىىاث الفػابُت ؤلاظالمُت وؤزشها في جشبُت اليشء اإلاعلم ،د  /ؽ ،اإلاشهض ؤلاظالمي
الثلافي ،مىخبت الهالمت .
 -1خعً نلي دمحم ،مشحو ظبم رهشه ،ص .12
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 -7صٍذان نبذ الىشٍم ،ؤضىٌ الذنىة ،ؽ  ،9بحروث ،مؤظعت الشظالت.2002 ،
 -8ؾه ؤخمذ الضٍذي ،الذنىة وؤلانالم ؤلاظالمي ،ؽ  ،1داس الىفاةغ لليشش والخىصَو ،ألاسدن.2010 ،
 -9نبذ الشصاق بً نبذ املخعً البذس ،الطذق مو هللا ،ؽ  ،1داس الفػُلت لليشش والخىصَو.2014 ،
 -10نبذ الشصاق دمحم الذلُمي ،مذخل إلى وظابل ؤلانالم الجذًذ ،ؽ  ،1داس اإلاعحرة لليشش والخىصَو ،نمان ،ألاسدن،
.2012
 -11نبذ هلل كاظم الىشلي ،ؤلانالم ؤلاظالمي في مىاحهت ؤلانالم اإلاهاضش ،د /ؽ ،داس البشحر للثلافت والهلىم
ؤلاظالمُت ،الُمً ،ضىهاء.1994 ،
 -12فشٍذ نبذ الخالم ،في الفله ؤلاظالمي مبادا دظخىسٍت ،ؽ  ،1داس الششوق ،اللاهشة.1998 ،
 -13فؤاد جىفُم الهاوي ،الصخافت ؤلاظالمُت ودوسها في الذنىة ،ؽ  ،1مؤظعت الشظالت ،بحروث.1993 ،
 -14دمحم نىع هطش ،ؤخباس الخلفضٍىن ،د  /ؽ ،حهاص جلفضٍىن الخلُج ،اإلاملىت الهشبُت العهىدًت.1984 ،
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ملخص:
حلخبر الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي مً ؤهم آلالُاث التي هص كليها اإلاشسق في اللاهىن
 97-08اإلاخللم بحماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجاٌ ملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ،حُث مىح اإلاشسق لهره
الظلؼت ؤلادازٍت اإلاظخللت الصخصُت اإلالىىٍت و الاطخلالٌ اإلاالي و ؤلادازي ،وما ًثحر الاهدباه اهه و بالسغم مً مىح اإلاشسق
الاطخلاللُت لهره الظلؼت طىاء في حاهبها اللظىي ؤو الجاهب الىؿُفي ،بال اهه وفي ملابل ذلً كُدها بجملت مً اللُىد.
الكلماث املفخاحيت :اطخلاللُت ،الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ،طلؼت بدازٍت مظخللت.
Abstract:
The National Authority for the Protection of Personal Data (NPA) is one of the most
important mechanisms provided for by the legislature in Law 18.07 on the Protection of
Natural Persons in the Treatment of Personal Data (PPA), which grants the legislature such an
independant, moral authority and financial and administrative autonomy. It is interesting to
note that although the legislature has been granted independence in both its organic and
functional aspects, it has been restricted in return by a number of restrictions.
Keywords : Independence, National Authority for the Protection of Personal Data,
Independent Administrative Authority.
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براهمي عبذالرزاق  /ـــــــــــــــــــــــــــ /بلماحي زين العابذين
مقذمت:
بن مىطىق حماًت ألاشخاص في ؿل اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ؤصبح مً ؤهم كظاًا الظاكت كلى الصلُدًً
طىاء الدولي ؤو الىػني ،الزجباغ جلً اإلالؼُاث بحُاة ألافساد ومخؼلباتهم ،فهىٍت الفسد حلخبر حصءا مً شخصِخه وهى
ؤطاض اهدظاب الخلىق و بكساز الىاحباث واطخلساز اإلالامالث ،لهرا حاولذ الدوٌ مىر ابد بلُد الاهخمام باإلالفاث
الصخصُت في بػاز مىـم و كاهىوي جحدد به اللىاكد التي حلؼى كلى ؤطاطها الخلىق و جلابلها الالتزاماث (.)1
وكسفذ اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي كلى ؤنها ول مللىمت بغع الىـس كً دكامتها مخلللت بصخص ًؼلم كلُه
"الصخص اإلالني" الري هى ول شخص ػبُعي جيىن اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي اإلاخلللت به مىطىق ملالجت ،وٍيىن
هرا الصخص اإلالني ملسف ؤو كابل للخلسف كلُه بصفت مباشسة ؤو غحر مباشسة الطُما بالسحىق الى زكم الخلسٍف ؤو
كىصسه ؤو كدة كىاصس داصت بهىٍخه البدهُت ؤو الفحزًىلىحُت ؤو الجيظُت ؤو البُىمترًت ؤو الىفظُت ؤو الاكخصادًت ؤو
الثلافُت ؤو الاحخماكُت(.)2
وإلاىاحهت ول تهدًد كد ًصِب اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي وطلذ كدة آلُاث كاهىهُت ،حُث ؤن اإلاشسق
الجصائسي طعى لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي مً دالٌ كدة كىاهحن كلى غساز حلدًل كاهىن الللىباث طىت
 2992و صدوز اللاهىن  92-99الخاص بالىكاًت مً الجسائم اإلاخصلت بخىىىلىحُاث ؤلاكالم و الاجصاٌ وميافحتها( ،)3و
الخلدًل الدطخىزي لظىت  )4(2906الري هص وإوٌ مسة كلى مفهىم اإلالؼُاث الصخصُت( ،)5وؤدحرا بصدازه لللاهىن زكم
 97-08اإلاخللم بحماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجاٌ اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ،والري ٌلخبر ؤهم دؼىة بًجابُت
كام بها اإلاشسق الجصائسي باليظبت لهره اإلاظالت حُث ٌلد ؤلاػاز الدشسَعي اإلاىـم لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي
في الجصائس.
حاء هرا اللاهىن بجملت مً آلالُاث بغُت حماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجاٌ اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي،
وللل ؤهم جلً آلالُاث طسوزة بوشاء الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي واكخبرها طلؼت مً
الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت ومىحها الصخصُت اإلالىىٍت و الاطخلالٌ اإلاالي و ؤلادازي ،ومً هىا جـهس ؤهمُت دزاطدىا حُث
ان اللىاكد اإلاسجبؼت بذاصُت اطخلاللُت الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي حلد حاهبا مهما لها،
ذلً ؤن هره الخاصُت جبرش ؤصالتها و جمحزها كً باقي الظلؼاث ؤلادازٍت الخللُدًت في الدولت ،كلى اهه وبالسغم مً هره
الاطخلاللُت التي جخجلى كىاصسها في كدة مـاهس ،بال ؤنها في الىاكم حلد اطخلاللُت وظبُت اكسب الى الخُاٌ منها الى الىاكم،
( )1منى الاشلس حبىز ،محمىد حبىز ،البُاهاث الصخصُت و اللىاهحن اللسبُت-الهم الامني و حلىق الافساد ،-ابحار و دزاطاث ،غ ،90اإلاسهص اللسبي للبحىر
اللاهىهُت و اللظائُت ،حاملت الدوٌ اللسبُت ،بحروث ،2908 ،ص.06
( )2اإلاادة  90مً اللاهىن زكم  ،97-08اإلاازخ في ً 09ىهُى ً ،2908خللم بحماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجاٌ ملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ،ج
ز ،اللدد ،02الصادز طىت .2908
( )3اللاهىن زكم  09- 04مازخ في  14شلبان كام  1430اإلاىافم  5غشذ طىت ً ، 2009خظمً اللىاكد الخاصت للىكاًت مً الجسائم اإلاخصلت بخىىىلىحُا
ؤلاكالم والاجصاٌ وميافحتها ،ج ز ،اللدد  47لظىت 2009
( )4اللاهىن زكم  01-16اإلاازخ في  6مازض  2016اإلاخظمً الخلدًل الدطخىزي ،ج ز ،اللدد  ، 14لظىت . 2016
( )5هصذ اإلاادة  26مً الخلدًل الدطخىزي لظىت  2906كلى اهه" حماًت ألاشخاص الؼـبُعي في مجاٌ ملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي حم ؤطاس ي
ًظمىه اللاهىن وَلاكب كلى اهتهاهه".
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فبالخدكُم في اللاهىن  97-08الظالف الرهس الحـىا اللدًد مً الثغساث التي جحد بشيل ؤو بأدس مً اطخلاللُتها اججاه
الظلؼت الخىفُرًت وهرا ما ًازس كلى مصداكُت كمل هره الظلؼت الىػىُت ،حُث جخمحىز بشيالُت دزاطدىا في :ما مدي
اطخلاللُت الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي طىاء في ػابلها اللظىي ؤو الىؿُفي كً الظلؼت
الخىفُرًت؟ و لإلحابت كً هره ؤلاشيالُت اكخمدها كلى اإلاىهج الىصفي و الخحلُلي و ازجإًىا جلظُم دزاطدىا الى مبحثحن حاءا
كلى الىحى آلاحي:

املبحث ألاول :مظاهشاسخقالليت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
بالسحىق الى الىصىص اللاهىهُت اإلايشئت للظلؼاث ؤلادازٍت بصفت كامت ،و اللاهىن زكم  97-08اإلاخللم بحماًت
ألاشخاص الؼبُلُحن في مجاٌ ملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي بصفت داصت( ،)1هجد ؤن اإلاشسق الجصائسي غالبا
ما ًمىح الاطخلاللُت لهره الهُئاث ،بال في حاالث اطخثىائُت لم ًمىح هرا الؼابم لبلع الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت،
وبالسحىق إلاىطىكىا و اإلاخللم بالظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي هالحف ؤن اإلاشسق مىح لهره
الظلؼت اطخلاللُت مً الىاحُت اللظىٍت(اإلاؼلب ألاوٌ) ،هما مىحها هىق مً الاطخلاللُت في حاهبها الىؿُفي(اإلاؼلب
الثاوي)
املطلب ألاول :اسخقالليت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي من الىاحيت الػضىيت
بن الاطخلاللُت اإلامىىحت لهره الظلؼت الىػىُت باكخبازها طلؼت مً الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت ًمىً ؤن جحدد
بمجمىكت مً الظماهاث اللاهىهُت( .)2اإلاخمثلت ؤطاطا في ما ًلي:
الفشع ألاول :حشكيلت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
بالسحىق للمادة  20مً اللاهىن  ،97-08هجدها كد حددث حشىُلت هره الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث
الؼابم الصخص ي بىصها كلى ماًلي:
"جدشيل الظلؼت الىػىُت مً:
 زالر شخصُاث( ،)0مً بُنهم السئِع ًذخازهم زئِع الجمهىزٍت مً بحن ذوي الادخصاص في مجاٌ كمل الظلؼتالىػىُت.
 زالزت( )0كظاةً ،لترحهم املجلع ألاكلى لللظاء مً بحن كظاة املخىمت الللُا و مجلع الدولت. كظى كً ول غسفت مً البرإلاان ًخم ادخُازه مً كبل زئِع ول غسفت ،بلد الدشاوز مم زئطاء املجمىكاث البرإلااهُت. ممثل( )0كً املجلع الىػني لخلىق ؤلاوظان. ممثل( )0كً وشٍس الدفاق. ممثل( )0كً وشٍس الشاون الخازحُت.( )1اللاهىن زكم  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
Rachid Zouaimia, Les AAI et la régulation économique en Algérie,Berti édition, Alger,2006,p34.
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 ممثل( )0كً الىشٍس اإلايلف بالدادلُت. ممثل( )0كً وشٍس اللدٌ ،حافف الادخام. ممثل( )0كً الىشٍس اإلايلف بالبرًد و اإلاىاصالث الظلىُت و الالطلىُت و الخىىىلىحُاث و السكمىت. ممثل( )0كً الىشٍس اإلايلف بالصخت. ممثل( )0كً وشٍس اللمل و الدشغُل و الظمان الاحخماعي".فُدبحن لىا مً اإلاادة ؤكاله ؤن هىان حلدد في الجهاث اإلالترحت لخلُحن ؤكظاء هره الظلؼت ،فاكتراح ألاكظاء ال
ًذظم الحخياز حهت واحدة ،بل ًخلاطم هره اإلاهمت بحن كدة حهاث ،وجخمثل باألطاض في زئِع الجمهىزٍت ،املخمت الللُا،
مجلع الدولت ،ؤكظاء الظلؼت الخىفُرًت( ،)1وكلى هرا فان ادخالف وجىىق حهاث الاكتراح ٌشيل مـهسا مً مـاهس
الاطخلاللُت اللظىٍت لهره الظلؼت ،هما ٌلخبر كىصس مهم ومازس في ملسفت و كُاض دزحت الاطخلاللُت اللظىٍت التي
جخمخم بها هره الظلؼت ؤلادازٍت اإلاظخللت(.)2
وهما هالحف ؤًظا مً دالٌ هره اإلاادة اإلاخلللت بخحدًد حشىُلت الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم
الصخص ي ،الترهُبت الجماكُت و املخخلؼت في حشىُلتها ،حُث ؤن حلدد ألاكظاء اإلاشيلحن و ادخالف صفاتهم ومساهصهم
اللاهىهُت طُحلم حخما بًجابُاث كدًدة للل ؤهمها حلدد ألافياز و اإلالترحاث هدُجت اإلاىاكشاث التي جخم حماكُا ،ألامس
الري طُظفي بلظا مً الشفافُت في ؤكمالها ،بما ًدكم و ًظمً اطخلاللُتها.
الفشع الثاوي :القىاغذ املخػلقت بػهذة أغضاء السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
ًلصد باللهدة جلً اإلادة اللاهىهُت إلامازطت الظلؼت مهامها وصالحُاتها ،دون ؤن جيىن هىان بمياهُت للصٌ ؤكظائها،
بال في حالت ازجيابهم ألدؼاء حظُمت ،بغُت في ببلادهم كً الظغؽ ؤو الخإزحر كليهم مً الجهت التي كُىتهم في مىاصبهم،
مما ٌشيل حخما طماها الطخلاللُتهم( .)3وكلى هرا فان كىاكد اللهدة اللاهىهُت جخمثل باألطاض في جحدًد كهدة ؤكظاء
الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي،حُث هصذ اإلاادة  20مً اللاهىن  97-08الظالفت الرهس كلى
()4

اهه"ٌ ...لحن زئِع وؤكظاء الظلؼت الىػىُت ،بمىحب مسطىم زئاس ي ،للهدة مدتها دمع( )5طىىاث ،كابلت للخجدًد"

فُلخبر جحدًد كهدة ألاكظاء بمدة ملُىت مـهسا مً مـاهس الاطخلاللُت اللظىٍت لهره الظلؼت ،بذ اهه لى ًخم
حلُحن ألاكظاء إلادة مفخىحت و غحر محددة بفترة شمىُت محددة لترجب كً ذلً بمياهُت كصلهم في ؤي وكذ مً كبل حهت
الخلُحن ،الىطم الري ًدىافى مم داصُت الاطخلاللُت اللظىٍت للظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي.

( )1اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
( )2طمحر حدزي ،الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت و بشيالُت الاطخلاللُت ،مدادلت ملدمت في ؤكماٌ اإلالخلى الىػني حىٌ طلؼاث الظبؽ اإلاظخللت في املجاٌ
الاكخصادي و اإلاالي ،حاملت بجاًت ،ؤًام  20و  22ماي  ،2997ص.28
)(3

Gabriel Eckert, L'indépendance des autorités de régulation économique à l'égard du pouvoir politique,
R.F.A.P, n143, 2012, p.p 629-643.

( )4اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
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املطلب الثاوي :اسخقالليت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي من الىاحيت الىظيفيت
الى حاهب جمخم الظلؼت الىػىُت هره اطخلاللُت مً الىاحُت اللظىٍت ،فهي طلؼت جخمخم هرلً باطخلاللُت مً
الىاحُت اللظىٍت ،هرا ما طىىضخه مً دالٌ ماًلي:
الفشع ألاول :الاسخقالل املالي للسلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
هصذ اإلاادة  22مً اللاهىن زكم  97-08كلى اهه" ...جخمخم الظلؼت الىػىُت بالصخصُت اإلالىىٍت و الاطخلالٌ
اإلاالي ،"...حُث ًخجلى هرا الىىق مً الاطخلاللُت في امخالن الظلؼت الىػىُت هره للدة مصادز مالُت لخمىٍل محزهُتها دازج
جلً ؤلاكاهاث التي جلدمها الدولت ،فهي جىفر و حظحر طُاطتها اإلاالُت بمفسدها( ،)1وما ججدز بلُه ؤلاشازة ؤن الاطخلالٌ اإلاالي
ٌلخبر مً اهم مـاهس الاطخلاللُت الىؿُفُت لهره الظلؼت باكخبازها هىق مً ؤهىاق الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت ،ومً بحن
ما ٌظفس كىه مىحها لالطخلالٌ اإلاالي هى كدم جبلُتها للظلؼت الخىفُرًت مً حُث الخمىٍل( ،)2وهرا ما ٌلخبر مىؼلُا
لخمخم هره الظلؼت باألطاض للصخصُت اإلالىىٍت.
الفشع الثاوي :الاسخقالل إلاداسي للسلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
ؤشازة اإلاادة  22الظالفت الرهس كلى جمخم الظلؼت الىػىُت باالطخلالٌ ؤلادازي ،حُث ًلصد بهرا الاطخلالٌ ؤن هره
ألادحرة لها الخسٍت اإلاؼللت في ادخُاز مظخذدميها و جصيُفهم و جحدًد مهامهم و زواجبهم ،كلى ؤن ًيىن ادخصاص حلُُنهم
مً ػسف زئِع الهُئت حُث ًمازض كليهم طلؼت زئاطُت(.)3
الفشع الثالث :حشيت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي في جحذًذ هظامها الذاخلي
وهرا ما ؤشازث بلُه اإلاادة  22بىصها كلى" ...حلد الظلؼت الىػىُت هـامها الدادلي الري ًحدد الطُما هُفُاث
جىـُمها و طحرها ،وجصادق كلُه" ،هرا ما ًىدزج طمً الاطخلالٌ الىؿُفي للظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت كامت ،وهى ؤن
ًيىن لها حسٍت في جحدًد هـامها الدادلي دون الخددل في صالحُاتها مً ؤًت حهت واهذ( ،)4وما وشحر بلُه ؤن هره
الاطخلاللُت كد ًيىن لها طالح ذو حدًً ،فهى ًجلل مً ؤكظاء الظلؼت ًلىمىن بمهامهم بيامل حسٍت( ،)5بال اهه ًلُد
الظلؼت وىن حسٍتها جبلى محدودة بظبب هـامها الدادلي التي صادكذ كلُه طابلا.
الفشع الشابؼ :صالحياث السلطت الىطىيت راث الطابؼ الشخص ي في إصذاسغقىباث
ؤ -إلاجشاءاث إلاداسيت :جخمخم الظلؼت الىػىُت ذاث الؼابم الصخص ي بلدة صالحُاث اججاه اإلاظاوٌ كً اإلالالجت
في حاٌ ججاوشه ألحيام اللاهىن ،والتي حاءث كلى الىحى آلاحي:

)(1

Olivier Stroch, Les conditions et modalitès budgétaires de l'indépendance du régulateur, in,Marie Anne Frison
roche, (s/dir).Droit et èconomie de la règulation, T1,op.cit,p65.

( )2حبري دمحم ،الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت و الىؿُفت الاطدشازٍت ،ؤػسوحت ملدمت لىُل شهادة دهخىزاه في اللاهىن اللام ،حاملت الجصائس،2902 ،90
ص.027
( )3حبري دمحم ،اإلاسحم الظابم،ص.027

)(4

Gaëtan GURLIN, Regarde sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives indèpendante, in.
Nicole DECOOPMAN(s/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes: l'exemple du secteur
économique et financier, p82.

(- )5حبري دمحم ،اإلاسحم الظابم ،ص.029
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 إلاهزاس :ؤو ما ًمىً وظبه الى الخىبُه ؤو الخحرًس ،بغُت جفىحر اإلاظاوٌ كً اإلالالجت بةلصامُت ملالجت الىطم،
واجذاذ الخدابحر الالشمت مً احل جؼبُم ألاحيام اللاهىهُت اإلاىصىص كليها في اللاهىن  97-08الظالف الرهس.
 إلاغزاسٌ :لخبر الاكراز مً الىطائل اللاهىهُت التي مىحها اإلاشسق الجصائسي للظلؼت الىػىُت بهدف بدباز او
بدؼاز اإلاظاوٌ كً اإلالالجت بظسوزة الالتزام و جىفُر اللىاكد اللاهىهُت الخاصت بإحيام اللاهىن  ،97-08وذلً دالٌ
مدة محددة كبل اللجىء لللظاء.
 السحب املؤقذ ملذة ال جخجاوصسىت ،أو السحب النهائي لىصل الخصشيح أو الترخيص:
بالسحىق للاكدة جىاشي ألاشياٌ فان الظلؼت الىػىُت لها صالحُت ججسٍد اإلاظاوٌ كً اإلالالجت الري لم ًجلل مً
وشاػه مؼابلا ألحيام اللاهىن  97-08فُما ًخللم بىصل الخصسٍح ؤو التردُص ،وٍيىن ذلً بسخبها وفم كساز بدازي وهى
ما ٌلخبر مً ادؼس الجصاءاث ؤلادازٍت.
هما كد ًيىن هرا السخب ماكخا بدون ججاوشه لظىت ،هما كد ًيىن ذلً نهائُا حظب حظامه ودؼىزة املخالفت
اإلاسجىبت ،ومً ؤمثلت هرا الجصاء ما هصذ كلُه اإلاادة  28مً اللاهىن زكم  97-08بىصها كلى اهه" ً ...مىً الظلؼت الىػىُت
حظب الخالت ودون احل سخب وصل الخصسٍح ؤو التردُص بذا جبحن بلد بحساء اإلالالجت مىطىق الخصسٍح ؤو التردُص ،
ؤنها جمع باألمً الىػني ؤو ؤنها مىافُت لألدالق ؤو آلاداب اللامت"(.)1
 الغشامت ( :)2حلخبر الغسامت كلىبت مالُت حظلؽ كلى ول مظاوٌ كً اإلالالجت ،وحدد اإلاشسق الجصائسي في اإلاادة 27
مً اللاهىن  97-08الخاالث التي جفسض فيها غسامت كدزها  599.999دج في حم اإلاظاوٌ كً اإلالالجت وٍيىن ذلً في
الخالخحن آلاجُحن:
 الحالت ألاولى :وجيىن في حالت زفع دون طبب شسعي حلىق ؤلاكالم و الىلىج ؤو الخصخُح ؤو الاكتراضاإلاىصىص كليها في اإلاىاد  02و  02و  05و  06مً اللاهىن  ،97-08حُث حلخبر حلىق ًخمخم بها اإلالني باألمس ،و ٌظخلصم
اإلاظاوٌ كً اإلالالجت باحترامها و جىسَظها في حالت ملالجت البُاهاث ذاث الؼابم الصخص ي ،وفي حالت مذالفت ذلً
ًخلسض اإلاظاوٌ كً اإلالالجت لللىبت الخبع و الغسامت اإلاىصىص كليها في اإلاادة  60مً اللاهىن  97-08الظالف الرهس.
 الحالت الثاهيت :وهي في حالت كدم اللُام بالخبلُغ اإلاىصىص كليها في هرا اللاهىن وهي: -1الخبليغ املىصىص غليها في املادة  4من القاهىن  :07-18وهي الخالت التي ًيىن اإلاظاوٌ كً اإلالالجت غحر ملُم
كلى التراب الىػني وٍلجا بغسض ملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي الى وطائل آلُت ؤو غحر آلُت جىحد فىق التراب
الىػني ،فُلصم في هره الخالت اإلاظاوٌ كً اإلالالجت و دون ؤلادالٌ بمظاولُخه الصخصُت ؤن ًبلغ الظلؼت الىػىُت بهىٍت
ممثله اإلالُم في الجصائس الري ًحل محله في حمُم حلىكه و التزاماجه الىاججت كً ؤحيام اللاهىن  97-08و هصىصه
( )1كائشت بً كازة مصؼفى ،الُاث حماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي في الدشسَم الجصائسي وفلا ألحيام اللاهىن  ،97-08مجلت الللىم اللاهىهُت و
الظُاطُت ،املجلد  ،09اللدد ،2909 ،90مً ص 750الى ص.750
( )2جىص اإلاادة  27مً اللاهىن  97-08كلى اهه" جصدز الظلؼت الىػىُت غسامت كدزها  599.999دج طد ول مظاوٌ كً اإلالالجت:
 ًسفع دون طبب شسعي حلىق الاكالم و الىلىج او الخصخُح او الاكتراض اإلاىصىص كليها في اإلاىاد 02و 02و 05و  06مً هرا اللاهىن. ال ًلىم بالخبلُغ اإلاىصىص كلُه في اإلاىاد  2و  02و  06مً هرا اللاهىن. -في حالت اللىد جؼبم الللىباث اإلاىصىص كليها في اإلاادة  62مً هرا اللاهىن"
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الخؼبُلُت ،وفي حالت كدم اللُام بالخبلُغ اإلاىصىص كلُه في هره اإلاادة ٌلاكب اإلاظاوٌ كً اإلالالجت بغسامت مالُت كدزها
 599.999دج.
 -2الخبليغ املىصىص غليه في املادة  14من القاهىن ً :07-18خللم هرا الخبلُغ باإلاللىماث و البُاهاث التي
ًخظمنها الخصسٍح ،ففي حالت حغُحرها ؤو ؤي حرف ًؼاٌ اإلالالجت ً ،لصم اإلاظاوٌ كً اإلالالجت بةدؼاز الظلؼت الىػىُت
بهره الخغُحراث ،وفي حالت كدم الخبلُغ جفسض كلُه غسامت مالُت بلُمت .599.999
 -3الخبليغ املىصىص غليه في املادة  16من القاهىن  :07-18وٍيىن في حالت ملالجت البُاهاث الصخصُت التي ًيىن
الغسض منها فلؽ مظً سجل مفخىح لُؼلم كلُه الجمهىز او ول شخص ًثبذ ان له مصلخت مشسوكت في ذلً ،فال
ٌشترغ في هره الخالت الصامُت الخصسٍح ،وفي ملابل ذلً ًجب حلُحن مظاوٌ كً ملالجت اإلالؼُاث ًىشف هىٍخه للللً
و جبلغ ذلً للظلؼت الىػىُت ،وفي حالت كدم الخبلُغ ٌلاكب بغسامت  599.999دج.
فُمىنها ؤن جىرزه ،ؤو جىحه له الاكراز ،هما لظلؼت صالحُت السخب اإلااكذ إلادة ال جخجاوش طىت ،ؤو السخب النهائي
لىصل الخصسٍح ؤو للتردُص.
الخم هما جخمخم الظلؼت الىػىُت بحم بصداز غساماث في حم ول مظاوٌ كً اإلالالجت دالف ؤو ججاوش اللاهىن
وللمظاولحن الصادز في حلهم الللىباث اإلاشاز بليها ؤكاله الخم في الؼلً ؤمام مجلع الدولت وفلا للدشسَم الظازي
اإلافلىٌ(.)1
ب -القىاغذ إلاجشائيت :الى حاهب ؤلاحساءاث ؤلادازٍت التي جخمخم بها الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم
الصخص ي ،لهره الظلؼت ؤًظا صالحُت اللُام بالخحسٍاث اإلاؼلىبت و ملاًىت املخالث ألاماهً التي جخم فيها اإلالالجت،
باطخثىاء محالث الظىً ،وٍمىنها لللُام بمهامها الىلىج الى اإلالؼُاث اإلالالجت وحمُم اإلاللىماث و الىزائم ؤًا واهذ
دكامتها(.)2
بطافت لرلً والى حاهب طباغ و ؤكىان الشسػت اللظائُتً ،اهل ؤكىان السكابت آلادسون الرًً جلجا بليهم الظلؼت
الىػىُت لللُام ببحث و ملاًىت الجسائم اإلاىصىص كليها في ؤحيام هرا اللاهىن وٍيىن ذلً جحذ بشساف وهُل
الجمهىزٍت(.)3

املبحث الثاوي :حذود اسخقالليت السلطت الىطىيت راث الطابؼ الشخص ي
مما الشً فُه ؤن الظلؼت الىػىُت جخمخم باطخلاللُت مً الىاحُخحن طىاء اللظىٍت ؤو الىؿُفُت اججاه الظلؼت
الخىفُرًت ،بال اهه وبالخدكُم في اللاهىن  97-08الظالف الرهس هجد اهه ًخظمً بلظا مً اللُىد التي جحد مً
اطخلاللُتها طىاء مً الىاحُت اللظىٍت(اإلاؼلب ألاوٌ) ،ؤو مً الىاحُت الىؿُفُت(اإلاؼلب الثاوي)

( )1اإلاادة  26مً اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
( )2اإلاادة  29مً اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
( )3اإلاادة  59مً اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
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املطلب ألاول :حذود اسخقالليت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي من الىاحيت
الػضىيت
بالسغم مً الاطخلاللُت اللظىٍت التي جخمخم بها الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي مً
الىاحُت اللظىٍت ،بال ؤنها في حلُلتها حد محدودة ،وهرا زاحم الصؼدامها بجملت مً الىصىص اللاهىهُت التي جبُح
للظلؼت الخىفُرًت الاحخفاؾ ببلع وطائل الخإزحر( ،)1هرا ما طىحاوٌ جىطُحه مً دالٌ ماًلي:
الفشع ألاول :احخكاس سئيس الجمهىسيت لخػيين سئيس السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
وسبط السلطت بشخصه
أ -إحخكاسسئيس الجمهىسيت في حػيين سئيس السلطت الىطىيت:
بالسحىق للمادة  20مً اللاهىن  97-08الظابم ؤلاشازة بليها و اإلاخلللت بدشىُلت الظلؼت الىػىُت هره هالحف ؤن
زئِع الجمهىزٍت هى املخىٌ بخلُحن زئِظها( ، )2فبةػاللت في الدشسَم الفسوس ي هجد ؤن هرا ألادحر و في اللدًد مً الخاالث
ٌلخمد كلى جىشَم صالحُت حلُحن زئِع الظلؼت ؤلادازٍت اإلاظخللت ،بحن كدة حهاث وإكظاء املجلع ألاكلى للظمعي
البصسي ) (C.S.Aالرًً ًخلاطم طلؼت حلُُنهم ول مً زئِع الجمهىزٍت و زئِع مجلع الشُىخ و زئِع املجلع
الىػني( ،)3فحصس طلؼت الخلُحن في شخص زئِع الجمهىزٍت ال ًذدم الاطخلاللُت اللظىٍت للظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت
اججاه الظلؼت الخىفُرًت ،ومىه وهىىق مً الظمان لهره الاطخلاللُت ًجب اللمل كلى جىشَم طلؼت الخلُحن بحن اللاض ي
ألاوٌ في البالد ومذخلف الجهاث السطمُت اإلاازسة و الفلالت.
ب -سبط السلطت الىطىيت بشئيس الجمهىسيت:
بن الفلسة ألاولى مً اإلاادة  22مً اللاهىن  97-08هصذ كلى اهه"جيشا لدي زئِع الجمهىزٍت طلؼت بدازٍت مظخللت
لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص يٌ ،شاز بليها ؤدهاه "الظلؼت الىػىُت" ًحدد ملسها بالجصائس اللاصمت ،)4("...فةذا
واهذ الاطخلاللُت في ملىاها ألاطاس ي حلني غُاب ؤي مـهس مً مـاهس الظلؼت السئاطُت ؤو السكابت ؤلادازٍت كلى هره
الهُئت ،بال ؤن اإلاشسق الجصائسي كادة ما ًلخم بلع الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت بسئِع الجمهىزٍت ،وهى ما كلُه الخاٌ
باليظبت للظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ،وذلً كً ػسٍم جلىُت السبؽ ؤو ؤلالخاق و التي حشيل
في الخلُلت فذا حلُلُا للىكىق جحذ ػائلت السكابت ؤلادازٍت(.)5
فهره الخلىُت اإلالخمدة مً ػسف اإلاشسق الجصائسي في زبؽ هره الظلؼت الىػىُت بسئِع الجمهىزٍت ًمىً اكخبازها
مظاطا باالطخلاللُت اللظىٍت لهره الظلؼت ،وىن ؤنها جمىً الظلؼت الخىفُرًت مً مساكبت و جىحُه ؤكماٌ هره الهُئاث
بلُدا كً اللىاكد و ؤلاحساءاث الخللُدًت للظلؼت السئاطُت و السكابت ؤلادازٍت.

( )1طمحر حدزي ،اإلاسحم الظابم ،ص.50
( )2اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
)(3

Jean-Louis AUTIN, Le conseil supèrieur de l'audiovisuel en France, Revista catalana de dert public, num.34,
2007, p96

( )4اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.

)(5

Rachid ZOUAÏMIA, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la gouvernance,
Belkeïse édition, Alger, 2013, p176.
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الفشع الثاوي :وجىد ممثلين للسلطت الخىفيزًت ضمن حشكيلت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ
الشخص ي
بالسحىق للهدف السئِس ي مً اطخحدار الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت هى وطم حد بحن صالحُاث ؤلادازة اإلاسهصٍت و
اإلاخمثلت ؤطاطا في بلىزة الظُاطت اللامت ،و صالحُاث الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت اإلاخمثلت في طبؽ الخُاة الاحخماكُت و
الظُاطُت و الاكخصادًت بدون جددل مً الدولت ؤو احد ؤػسافها( ،)1ومً زم فان جحلُم هرا الهدف ًخؼلب الخفاؾ كلى
اطخلاللُت الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت بما فيها الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ،وحماًتها مً
ؤي جإزحر دازجي داصت مً كبل الظلؼت الخىفُرًت(.)2
ولىً وبالسحىق لىص اإلاادة  20و الخاصت بدشىُلت الظلؼت الظابلت الرهس هالحف ؤن الظلؼت الخىفُرًت مخىاحدة
بىثرة دادل هره الظلؼت الىػىُت اإلاظخللت ،كً ػسٍم ممثلحن لها طمً حشىُلت ألاكظاء ،حُث ؤنها جدشيل مً طبلت
ممثلحن مً وشازاث مذخلفت(.)3
فىحىد كدد هبحر مً ممثلي الظلؼت اإلاسهصٍت ًدكى بالظسوزة الى بكادة الخفىحر في حلُلت و مدي الاطخلاللُت
اللظىٍت للظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي اججاه الظلؼت الخىفُرًت ،حُث ؤن هره اإلاظالت حلد
كُدا حلُلُا ًيبغي الخد مىه لظمان اطخلاللُتها.
املطلب الثاوي :حذود اسخقالليت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
بن حدود اطخلاللُت الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ال جىصس في اإلاـاهس اللظىٍت
فحظب ،وإهما هىان مـاهس ؤدسي جحد مً اطخلاللُتها الىؿُفُت فالبرغم مً ؤلاشازة للدًد اإلاـاهس التي ججلل لها
اطخلاللُت وؿُفُت فهي في الخلُلت وفي الىاكم اللملي محدودة الىؼاق بجملت مً اللُىد ،والتي هجملها فُماًلي:
الفشع ألاول :إلضام السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي بئغذاد جقشيشسىىي
بالسحىق لىص اإلاادة  25مً اللاهىن  ،)4(97-08هجد ؤن في آدس فلسة منها حاء ماًلي"...حلد الظلؼت الىػىُت جلسٍسا
طىىٍا حىٌ وشاػها جسفله الى زئِع الجمهىزٍت" ،فمً دالٌ هره اللبازة ًدبحن لىا ؤن هره الظلؼت الىػىُت اإلاظخللت هي

( )1اإلاادة  ،29الامس  90-90اإلاازخ في  09حىٍلُت  ،2990اإلاخللم باإلاىافظت اإلالدٌ و اإلاخمم ،ج ز ،اللدد  ،20لظىت .2990
( )2ولُد بىحملحن ،طلؼاث الظبؽ الاكخصادي في اللاهىن الجصائسي ،داز بللِع لليشس ،الجصائس ،2900 ،ص.00
( )3ذهسث اإلاادة  20مً اللاهىن 97-08كلى اهه" جدشيل الظلؼت الىػىُت مً...:
 ممثل كً وشٍس الدفاق الىػني. ممثل كً وشٍس الشاون الخازحُت. ممثل كً وشٍس اإلايلف بالدادلُت. ممثل كً وشٍس اللدٌ حافف ألادخام. ممثل كً الىشٍس اإلايلف بالبرًد و اإلاىاصالث الظلىُت و الالطلىُت و الخىىىلىحُاث و السكمىت. ممثل كً الىشٍس اإلايلف بالصخت. ممثل كً وشٍس اللمل و الدشغُل و الظمان الاحخماعي"...( )4اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
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ملصمت بةكداد جلسٍس طىىي ًخم جلدًمه لسئِع الجمهىزٍت ،وهرا ما ًمىً اكخبازه مـهسا مً مـاهس الالاطخلاللُت
الىؿُفُت وجلُُد لهره الظلؼت ،وىن اهه ٌلسطها بال محاال لسكابت الظلؼت الخىفُرًت بشيل ؤو بأدس(.)1
الفشع الثاوي :القيىد الىاسدة غلى الىسائل املاليت للسلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
بالسغم مً ؤن اإلاادة  22مً اللاهىن  97-08مىحذ لهره الظلؼت الىػىُت الاطخلالٌ اإلاالي( ،)2فان هره الاطخلاللُت
جبلى وظبُت وغحر مؼللت ،هدُجت للخإزحراث اإلامازطت مً ػسف الظلؼت الخىفُرًت ،وىن ؤن محزاهُت الظلؼت الىػىُت
لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي جلُد في محزاهُت الدولت و جذظم للمساكبت اإلاالُت ػبلا للدشسَم اإلالمىٌ به ،وهي
اإلاالحـت التي ًمىً مالحـتها في حل الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت ألادسي اإلاخمخلت بالصخصُت اإلالىىٍت ،فمً هرا الؼسح
وما ًمىً اطخيخاحه ؤن هره الظلؼت الىػىُت وبالسغم مً جمخلها باطخلالٌ مالي صسٍح مىح لها بمىحب الىص اللاهىوي
اإلايشإ لها ،بال ؤن هرا الاطخلالٌ ًبلى وظبي بالىـس لللُىد اإلامازطت كليها مً ػسف الظلؼت الخىفُرًت ،وهرا ما ًدفم الى
الاكخلاد بان الظلؼت الخىفُرًت هي املخدد ألاوٌ و ألادحر إلاحزاهُت ههىرا هُئاث ،مما ًاهد دُالُت الاطخلاللُت الىؿُفُت
لهره الهُئاث ؤلادازٍت اإلاظخللت.
الفشع الثالث :إشكاليت مسخخذمي السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
أ -مذي اسخقالليت السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي في جىظيف ما ًدىاسب من
املسخخذمين
مً ؤصلب ألامىز هى بًجاد كاكدة حاملت وماولت جحىم هم وهىكُت اإلاىؿفحن و اللماٌ الرًً جحخاج بليهم الظلؼت
الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ،وذلً زاحم لخصىصُت وحجم مهامها ،هصذ اإلاادة  25مً اللاهىن
 97-08كلى:
" جيلف الظلؼت الىػىُت بالظهس كلى مؼابلت ملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ألحيام هرا اللاهىن،
وطمان كدم اهؼىاء اطخلماٌ جىىىلىحُاث ؤلاكالم و الاجصاٌ كلى ؤي بدؼاز ججاه حلىق ألاشخاص و الخسٍاث اللامت و
الخُاة الخاصت.
وجخمثل مهامها ،في هرا الصدد الطُما في:
 -0مىح الترادُص وجللي الخصسٍحاث اإلاخلللت بملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي.
 -2بكالم ألاشخاص اإلالىُحن و اإلاظاولحن كً اإلالالجت بحلىكهم وواحباتهم.
 -0جلدًم الاطدشازاث لألشخاص و الىُاهاث التي جلجا إلالالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ؤو التي جلىم بخجازب ؤو
دبراث مً ػبُلتها ؤن جادي الى مثل هره اإلالالجت.
 -2جللي الاحخجاحاث و الؼلىن و الشياوي بذصىص جىفُر ملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي و بكالم ؤصخابها.
 -5التردُص بىلل اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي هحى الخازج وفلا للشسوغ اإلاىصىص كليها في هرا اللاهىن.
 -6ألامس بالخغُحراث الالشمت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي اإلالالجت.
( )1طمحر حدزي ،اإلاسحم الظابم ،ص.69
( )2اإلاادة  22مً اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
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 -7ألامس بةغالق ملؼُاث ؤو سخبها ؤو بجالفها.
 -8جلدًم ؤي اكتراح مً شاهه جبظُؽ و جحظحن ؤلاػاز الدشسَعي و الخىـُمي إلالالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي.
 -9وشس الترادُص اإلامىىحت و آلازاء اإلادلى بها في السجل الىػني اإلاشاز بلُه في اإلاادة 28مً هرا اللاهىن.
-09

جؼىٍس كالكاث الخلاون مم الظلؼاث ألاحىبُت اإلامازلت مم مساكاة اإلالاملت باإلاثل.

-00

بصداز كلىباث بدازٍت وفلا ألحيام اإلاادة  26مً هرا اللاهىن.

-02

وطم ملاًحر في مجاٌ حماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي.

-00

وطم كىاكد الظلىن و ألادالكُاث التي جذظم لها ملالجت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي.

-02

في بػاز ممازطت مهامها حللم الظلؼت الىػىُت الىائب اللام املخخص فىزا في حالت ملاًىت وكائم جحخمل الىصف

الجصائي.
-05

حلد الظلؼت الىػىُت جلسٍسا طىىٍا حىٌ وشاػها جسفله الى زئِع الجمهىزٍت(.)1
فلخىلي الظلؼت الىػىُت ول هره اإلاهام ًخؼلب ذلً وطائل بشسٍت و مالُت مهمت وهى الري ًمىً ؤن ًخلازض

ومحزاهُت هره الظلؼت الىػىُت اإلاظخللت ،ولرلً فغالبا ما جىاحه الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت هرا العجص باطخلماٌ
جلىُاث الاهفصاٌ " "le détachementؤو الخلاكد ،حُث ًخللى اإلاىؿف ؤحسه مً الهُئت اإلاظخذدمت الجدًدة ؤي الظلؼت
الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ،وهرلً جلىُت الدسخحر ؤو الىطم جحذ الخصسف "la mise a la
" ، dispositionحُث ًبلى اإلاىؿف ًخللى ؤحسه مً الهُئت اإلاظخذدمت ألاصلُت ػبلا إلاا حظمح به كىاهحن الىؿُفت واللمل
في الدولت ،وهرا ما كد ٌلسض الظلؼت الىػىُت لخؼس كدم اإلاىطىكُت وشساء الرمم ومىه اإلاظاض باطخلاللُتها .ؤما مً
حُث حسٍت حظُحر ػلم اإلاظخذدمحن ،فخخمخم الظلؼت الىػىُت هغحرها مً الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت بالخسٍت في حظُحر
وجىـُم اإلاصالح ؤلادازٍت و الخلىُت وجحدًد مهام مظخذدميها وجصيُفهم و جحدًد زواجبهم ،وٍيىن ذلً جحذ طلؼت زئِع
الهُئت و الري ًفىض ذلً كادة لالمحن للظلؼت ؤلادازٍت اإلاظخللت(.)2
ب -صػىبت ضمان اسخقالليت طقم املسخخذمين لذي السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ
الشخص ي:
ًادي ؤكظاء الظلؼت الىػىُت كبل الخىصِب في وؿائفهم الُمحن ؤمام مجلع كظاء الجصائس ،في الصُغت آلاجُت:
"اقسم باهلل الػظيم أن أؤدي مهمتي كػضى في السلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي بكل
اسخقالليت وحياد وششف وهضاهت ،وان أحافظ غلى سشيت املذاوالث" .فةذا واهذ هره اإلاظالت جثحر بشياال باليظبت
للمىؿفحن الخابلحن للظلؼت الىػىُت و الرًً ًخللىن ؤحىزهم منها ،فان اإلاظالت جصلب باليظبت للىفاءاث اإلاسخسة مً
حهاث ؤدسي وةدازاث الدولت مثال ،داصت كىدما ججد الظلؼت هفظها ؤمام حخمُت اللُام بخحلُلاث ؤو جفخِشاث ؤو
اللُام بلملُاث جلىُت في كمىمها ،ولرلً ًلترح البلع في غُاب الىطائل اإلاالُت اليافُت لخىؿُف الظلؼاث ؤلادازٍت
إلاىؿفيها الخاصحن بدظاق اإلاظخذدمحن لدي الهُئاث لاللتزاماث هفظها التي ًذظم لها ألاكظاء ،كً ػسٍم وطلها لىـام
( )1اإلاادة  25مً اللاهىن  ،97-08طابم ؤلاشازة بلُه.
( )2دسش ي الهام ،الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت في ؿل الدولت الظابؼت ،ؤػسوحت ملدمت لىُل شهادة الدهخىزاه في اللاهىن اللام ،ولُت الخلىق و الللىم
الظُاطُت ،حاملت طؼُف ،92الظىت الجاملُت  ،2905-2902ص078و .079
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دادلي ؤو مُثاق اإلاهىت لُحدد الالتزاماث اإلافسوطت كلى ألاكظاء و اإلاظخذدمحن كلى الظىاء واإلاخلللت كمىما بااللتزام
بالظس اإلانهي و التزام الخُاد و الشفافُت ومىطىكُت اإلاللىمت(.)1
الفشع الشابؼ :إشكاليت مىح الشخصيت املػىىيت للسلطت الىطىيت لحماًت املػطياث راث الطابؼ الشخص ي
بن مىح الصخصُت اإلالىىٍت لهىرا طلؼاث بدازٍت مظخللت كد ًثحر اللدًد مً ؤلاشياالث ،ففي زؤي ألاطخاذ دلىفي
فان الاكتراف لهره الهُئاث بالصخصُت اإلالىىٍت ودصىصا بلد طىت  2999مً شاهه ؤن ٌلُد مساحلت مفهىم الظلؼاث
ؤلادازٍت اإلاظخللت في الجصائس( ،)2ؤما ألاطخاذ شواًمُت فلد اكخبر ؤن اإلاشسق الجصائسي بمىحه الصخصُت اإلالىىٍت لهره
الظلؼاث كد ًثحر بشياال كاهىهُا ًخللم بخحدًد الخىُُف ؤو الخصيُف اللاهىوي لها في مىاحهت هـسٍت ألاشخاص
اللمىمُت ،بذ ؤن اللاهىن ًصىف ألاشخاص اللمىمُت الى الدولت ،املجمىكاث املخلُت و اإلااطظاث اللمىمُت ،فإًً
هى مىكم الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت مً بحن هره الفئاث؟ ،بال بذا وان كصد اإلاشسق ًخللم بفئت كاهىهُت داصت "sui
" generisحُث جخمخم بؼبُلت ممحزة وجلدم دصائص اطخثىائُت و هي الفىسة هفظها التي بزازتها (،"fabrice millerey")3
وان واهذ كلى غساز هره الهُئاث اللمىمُت جذظم للسكابت البلدًت كلى مظالت صسف محزهُتها .فُبدو ؤن مىح الصخصُت
اإلالىىٍت لهره الهُئاث ًـهس جسدد واضح باليظبت للمشسق الجصائسي بحن دلم هُئاث حدًدة ماطظت كلى فلظفت
الاطخلاللُت في بػاز مخؼلباث الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت ،وبحن بدماحها في فئت اإلااطظاث اللمىمُت الىالطُىُت.

خاجمت:
وفي نهاًت دزاطدىا جبحن لىا ؤن اللاهىن  97-08الظابم ذهسه كد مىح للظلؼت الىػىُت هىكا مً الاطخلاللُت طىاء في
حاهبها اللظىي والترهُبت املخخلؼت و الجماكُت في حشىُلت ؤكظائها ؤو في حاهبها الىؿُفي همىحها الاطخلالٌ اإلاالي و
ؤلادازي ،ولىً في حلُلت ألامس جبلى هره الاطخلاللُت حد محدودة بما ؤن اإلاشسق الجصائسي لؼاإلاا حاوٌ زبؽ هره الظلؼت
الىػىُت بالظلؼت الخىفُرًت بمحمىكت مً الىطائل اإلاازسة التي حظمح للظلؼت الخىفُرًت بالخددل و فسض السكابت كلى
ؤكماٌ هره الظلؼت ولى بصىزة غحر مباشسة.
ولهرا فمً الخىصُاث التي هلترحها في هرا الخصىص ماًلي:
 طسوزة مىح الاطخلاللُت الخامت للظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي بما ًخالءم و اإلاهام
اللدًدة اإلاىولت بليها بغُت جمىُنها مً ادئها كلى ؤهمل وحه ،وذلً في حاهبحن:

)(1

Frison- Roche Marie-Anne, « le droit de la régulation », Dalloz, n°7,15/02/ 2001, pp. 610-616.
Khelloufi Rachid, « les institutions de régulation », RASJEP, v41, n°1,
2003, p44.
)(3
Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en Algérie, éd.
Houma, Alger, 2005, p711.
)(2
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براهمي عبذالرزاق  /ـــــــــــــــــــــــــــ /بلماحي زين العابذين
 جفلُل اطخلاللُت الظلؼت الىػىُت في حاهبها اللظىي :مثل جىشَم صالحُت حلُحن زئِع الظلؼت الىػىُت حُث ال
جبلى حىسا فلؽ كلى زئِع الجمهىزٍت ،وإلاا حلله مىخذب ولِع ملحن ،وهرلً ببلاد هره الظلؼت كً زئِع
الجمهىزٍت ،والخللُل مً ؤكظاء الظلؼت الخىفُرًت في حشىُلتها.
 وهلترح هرلً حلل الظلؼت الىػىُت لخماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي ؤهثر اطخلاللُت في حاهبها الىؿُفي،
هجزق اللُىد الىازدة كلى الىطائل اإلاالُت لهره الهُئت و كدم بلصامها بةكداد ول طىت جلسٍسا طىىٍا حىٌ وشاػاتها
لسئِع الجمهىزٍت وىن ذلً ٌلسطها بال محاال لسكابت الظلؼت الخىفُرًت بشيل ؤو بأدس.

قائمت املشاجؼ:
-1الكخب:



مظى االشقر جبهر ،محطهد جبهر ،البيانات الشخصية و القهانين العربية-الهم االمظي و حقهق االفراد ،-ابحاث و

دراسات ،ط ،10الطركز العربي للبحهث القانهنية و القضائية ،جامعة الدول العربية ،بيروت.8102 ،

-2املقاالث:

وليد بهجطلين ،سلطات الضبط االقتصادي في القانهن الجزائري ،دار بلقيس للظشر ،الجزائر.8100 ،



كائشت بً كازة مصؼفى ،الُاث حماًت اإلالؼُاث ذاث الؼابم الصخص ي في الدشسَم الجصائسي وفلا ألحيام اللاهىن

 ،97-08مجلت الللىم اللاهىهُت و الظُاطُت ،املجلد  ،09اللدد.2909 ،90

 -1الشسائل:


حبري دمحم ،الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت و الىؿُفت الاطدشازٍت ،ؤػسوحت ملدمت لىُل شهادة دهخىزاه في اللاهىن

اللام ،حاملت الجصائس.2902 ،90


دسش ي الهام ،الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت في ؿل الدولت الظابؼت ،ؤػسوحت ملدمت لىُل شهادة الدهخىزاه في

اللاهىن اللام ،ولُت الخلىق و الللىم الظُاطُت ،حاملت طؼُف ،92الظىت الجاملُت .2905-2902

 -4املذاخالث:


طمحر حدزي ،الظلؼاث ؤلادازٍت اإلاظخللت و بشيالُت الاطخلاللُت ،مدادلت ملدمت في ؤكماٌ اإلالخلى الىػني حىٌ

طلؼاث الظبؽ اإلاظخللت في املجاٌ الاكخصادي و اإلاالي ،حاملت بجاًت ،ؤًام  20و  22ماي .2997
 -5الىصىص اللاهىهُت:


اللاهىن زكم  09- 04مازخ في  14شلبان كام  1430اإلاىافم  5غشذ طىت ً ، 2009خظمً اللىاكد الخاصت

للىكاًت مً الجسائم اإلاخصلت بخىىىلىحُا ؤلاكالم والاجصاٌ وميافحتها ،ج ز ،اللدد  47لظىت . 2009


اللاهىن زكم  01 -16اإلاازخ في  6مازض  2016اإلاخظمً الخلدًل الدطخىزي ،ج ز ،اللدد  ، 14لظىت . 2016



اللاهىن زكم  ،97-08اإلاازخ في ً 09ىهُى ً ،2908خللم بحماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجاٌ ملالجت اإلالؼُاث

ذاث الؼابم الصخص ي ،ج ز ،اللدد ،02الصادز طىت 2908.
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ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/طبيعة إستقاللية السلطة الوطنية حلماية املعطيات رات الطابع الشخصي
 بلماحي زين العابذين/ ـــــــــــــــــــــــــــ/ براهمي عبذالرزاق
: باللغت الفشوسيت-6
 Frison- Roche Marie-Anne, « le droit de la régulation », Dalloz, n°7,15/02/ 2001.
 Gaëtan GURLIN, Regarde sur la dépendance fonctionnelle des autorités administratives
pouvoir politique, R.F.A.P, n143, 2012.
 Gabriel Eckert, L'indépendance des autorités de régulation économique à l'égard du
pouvoir politique, R.F.A.P, n143, 2012.
 Jean-Louis AUTIN, Le conseil supèrieur de l'audiovisuel en France, Revista catalana de
dert public, num.34, 2007
 Olivier Stroch, Les conditions et modalitès budgétaires de l'indépendance du régulateur,
in,Marie Anne Frison roche, (s/dir).Droit et èconomie de la règulation, T1,op.cit,.
 Khelloufi Rachid, « les institutions de régulation », RASJEP, v41, n°1,2003.
 Zouaimia Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique
en Algérie, éd. Houma, Alger, 2005.
 Zouaimia Rachid, Les AAI et la régulation économique en Algérie,Berti édition,
Alger,2006.
 ZOUAÏMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes face aux exigences de la
gouvernance, Belkeïse édition, Alger, 2013.
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Public freedoms in Algeria in light of the emerging coronavirus pandemic:
between restriction and appreciation
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ملخص:
تهضف هظه الىعكت البدثُت بلى حؿلُـ الػىء نلى مماعؾت الخغٍاث الهامت في قل الكغوف الاؾخثىاثُت والتي جىضعج
غمنها حاثدت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض ،ألامغ الظي صفو بالؿلؿاث الهامت بلى فغع جلُُض لبهؼ الخغٍاث مو مغاحهتها
صوعٍا نبر جلضًغ مضي هظا الخلُُض جبها لخؿىع الىغهُت الىباثُت في الجؼاثغ.
جم صعاؾت هظا اإلاىغىم مً زالٌ اؾخهماٌ اإلاىهج الىضفي اللاثم نلى الخدلُل والخفؿحر نبر نغع ؤلاشيالُاث
التي جثحرها مؿإلت الخغٍاث الهامت وىنها غماهت ًجب نلى الضولت جىفحرها ،وفي ملابل طلًً ،لو نلى ناجلها التزام
بالخفاف نلى الصخت الهامت بما زىلها اللاهىن مً ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي التي حهض كُضا نلى مماعؾت الخغٍاث الهامت،
وكض جىضلىا مً زالٌ هظه الضعاؾت بلى ؤن الخلُُض الظي جم نلى الخغٍاث الهامت في الجؼاثغ زالٌ الجاثدت الصخُت واهذ
مخىاػهت بشيل هبحر مو جؿىع الىغهُت الىباثُت ،وحاءث مدؿلت مو ؤلاؾاع اللاهىوي الىاقم لها في الخاالث الاؾخثىاثُت.
الكلماث املفتاحيت :الخغٍاث الهامت؛ فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض؛ الخلُُض؛ الخلضًغ؛ الػبـ ؤلاصاعي
Abstract:
This research paper aims to shed light on the exercise of public freedoms in light of the
exceptional circumstances that fall within the emerging pandemic of the Corona virus, which
prompted the public authorities to impose restrictions on some freedoms while reviewing
them periodically by estimating the extent of this restriction according to the development of
the epidemiological situation in Algeria.
This topic has been studied through the use of the descriptive approach based on analysis
and interpretation by presenting the problems raised by the issue of public freedoms as a
guarantee that the state must provide. On the exercise of public freedoms, and through this
study, we concluded that the restriction on public freedoms in Algeria during the health
pandemic was largely balanced with the development of the epidemiological situation, and
was consistent with the legal framework governing it in exceptional cases.
Keywords : Public freedoms; Coronavirus; restriction; appreciation; administrative
control.
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مقذمت:
ناهذ البشغٍت مىظ ؤهثر مً ؾىت مً وغهُت صخُت اؾخثىاثُت ناإلاُت ،واإلاخمثلت في قهىع فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض،
وؤمام هظه ألاػمت وفي قل غُاب للاح فهاٌ لهظا الفحروؽ ،صفهذ هظه الجاثدت بضوٌ الهالم ومنها الجؼاثغ بلى اجساط
بحغاءاث مشضصة خفاقا نلى الصخت الهامت للؿيان في بؾاع جدلُم ملخػُاث ألامً الطحي ،مؿذ هظه ؤلاحغاءاث
بالخغٍاث الهامت ،وهظا في مداولت لخؿىٍم الجاثدت بالىكغ بلى الهضص الىبحر للمطابحن باإلاغع.
جغجح هظه ؤلاحغاءاث بحن الخلُُض مً حهت ،نبر حشضًض ؤلاحغاءاث اإلاخسظة للخض مً جفش ي الجاثدت ،وهى ألامغ الظي
ًىهىـ بالػغوعة نلى الخغٍاث الهامت لألفغاص هدم الخىلل ،خم الهمل ،خغٍت الاحخمام...الخ.
ومً حهت ؤزغي ،وؤمام اإلاضة الؿىٍلت في الخهامل مو الىباء فلض كامذ ؤلاصاعة بخلضًغ بحغاءاتها خؿب جؿىع مىدنى
ؤلاضابت بالفحروؽ واحؿام ؤو غُم هؿاكه ،ؤًً وؾهذ وشضصث ؤلاحغاءاث جاعة ،وكامذ بالخسفُف منها جاعة ؤزغي.
وبىاء نلى ما ؾبم بُاهه ،هؿغح ؤلاشيالُت الخالُت :بلى ؤي مضي هجخذ ؤلاصاعة الجؼاثغٍت في خماًت الخغٍاث ألاؾاؾُت
باالؾخهماٌ ألامثل لىؾاثل الػبـ ؤلاصاعي ملجابهت هظه الجاثدت؟
جم الانخماص بشيل ؤؾاس ي نلى اإلاىهج الىضفي الخدلُلي مً زالٌ الخؿغق بالضعاؾت والخدلُل بلى الىطىص
اللاهىهُت التي جىاولذ مىغىم الخغٍاث وهظا ؤلاحغاءاث التي اجسظتها الضولت الجؼاثغٍت في قل حاثدت فحروؽ وىعوها
اإلاؿخجض ،نالوة نلى اإلاىهج الخاعٍخي نبر جدبو هغوهىلىحُا ضضوع الىطىص اللاهىهُت جماشُا مو جؿىع الىغهُت الىباثُت
نلى اإلاؿخىي الىؾني ،لخسلظ الضعاؾت بلى ؤن ؤلاحغاءاث اإلاخسظة واهذ مخىاػهت بشيل هبحر مو جؿىع الجاثدت مو ؤنها
مؿذ بشيل مباشغ خلىق وخغٍاث اإلاىاؾً.
واهؿالكا مما ؾبم ،جم جلؿُم اإلاىغىم بلى مبدثحن ،جىاوٌ اإلابدث ألاوٌ اللُىص اإلافغوغت نلى مماعؾت الخغٍاث
الهامت في قل حاثدت فحروؽ وىعوها ،في خحن جؿغق اإلابدث الثاوي بلى جإزحر الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة نلى الخغٍاث الهامت
في قل حاثدت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض.

املبحث ألاول :الضبط إلاداري كقيذ على ممارشت الحزياث العامت في ظل حائحت فيروس كىرونا
بن مماعؾت الخغٍاث الهامت في قل الكغوف الاؾخثىاثُت جؿغح نضة بشياالث ؤمام ؤلاحغاءاث التي جؿبلها الضولت في
بؾاع الخفاف نلى الىكام الهام بما فُه خماًت الصخت الهامت للمىاؾىحن نبر بحغاءاث نضًضة حؿمى" :الػبـ ؤلاصاعي"،
ومىه ،جم جلؿُم هظا اإلابدث بلى مؿلبحن ،جىاوٌ اإلاؿلب ألاوٌ مفهىم الػبـ ؤلاصاعي ،في خحن ًخؿغق اإلاؿلب الثاوي بلى
الػبـ ؤلاصاعي هلُض نلى الخغٍاث الهامت في قل حاثدت فحروؽ وىعوها.
املطلب ألاول :إلاطارالعام الضبط إلاداري
ٌهخبر الػبـ ؤلاصاعي جغحمت الخالت الخغهُت لإلصاعة ،وٍمثل الجاهب الؿلبي ليشاؾها ،ونلُه ،وحب الخؿغق بلى
مفهىمه وفم فغنحنً ،دىاوٌ الفغم ألاوٌ مفهىم الػبـ ؤلاصاعي لغت ،وٍيخلل الفغم الثاوي بلى مفهىمه الاضؿالحي.
الفزع ألاول :مفهىم الضبط إلاداري لغت
الػبـ ،لغت ٌهني لؼوم الش يء وغبـ الش يء وهى خفكه ،وؤضل ولمت بىلِـ(الػبـ) هجضها مشخلت مً اليلمت
الالجُيُت  ،politiaوالتي حهني ول جىكُم ؤو ول شيل خيىمي .هما ؤن لها نضة حؿمُاث ،ففي فغوؿا نغفذ زالٌ اللغن
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الغابو نشغ ولمت  policeوالتي حهني ولمت شغؾت ،وهفـ ألامغ باليؿبت للمشغم اإلاطغي .ؤما اإلاشغم اللبىاوي فاؾخهمل
مطؿلح غابؿت ،وجبنى اإلاشغم الجؼاثغي مطؿلح شغؾت بصاعٍت(.)1
في الخلُلت لِـ هىان حهغٍف واضح وضغٍذ للػبـ ؤلاصاعي .فاإلاشغم الفغوس ي مثال لم ًخؿغق بلى حهغٍفه ،واهخفى
باإلشاعة بلى ألاهضاف والغاًاث مً هظا اإلافهىم ،واإلاخمثلت ؤؾاؾا في الىكام الهام بيل ميىهاجه ونىاضغه ،مً خماًت
للىكام ،والؿىُىت الهامت ،والصخت الهامت والىكافت الهامت ،وهظا ؾبلا للماصة ( ،)2وهفـ الىهج ؾلىه اإلاشغم الجؼاثغي
مً زالٌ اللاهىن عكم  70-21اإلااعر في  12فبراًغ  1721اإلاخػمً كاهىن الىالًت في ماصجه  221والتي جلض ي ؤن" :الىالي
مؿاوٌ نلى املخافكت نلى الىكام الهام وألامً والؿالمت والؿىُىت الهمىمُت ،وهظا اللاهىن عكم  27-22اإلااعر في في
ً 11ىهُى  1722واإلاخػمً كاهىن البلضًت في هثحر مً مىاصه مً بُنها اإلاىاص  .81 ،82،89 ،87 ،98هما ٌهغف الػبـ
باليؿبت للؿلؿاث ؤلاكلُمُت ،بالػبـ املخلي ؤو ؤلاكلُمي ؤو الخاص ،ألهه ٌشمل بكلُم حغغافي مدضص.
جماعؽ الؿلؿاث اإلاغهؼٍت نلى عؤؾها عثِـ الجمهىعٍت ضالخُاث في مجاٌ الػبـ ؤلاصاعي واإلاىطىص نليها في
الضؾخىع الجؼاثغي لؿىت  2881وفم آزغ حهضًالجه لؿىت  1717وهى غبـ بصاعي نام بمهنى ؤهه ٌشمل حمُو التراب
الىؾني ،ال ؾُما في الكغوف غحر الهاصًت ،هما هى الخاٌ باليؿبت إلنالن خالت الؿىاعت ؤو الخطاع وفم اإلااصة ،271
والخالت الاؾخثىاثُت وفم اإلااصة  ،270وخالت الخهبئت الهامت وفم اإلااصة  ،279وخالت الخغب وفم اإلااصة  ،278وٍخم بنالن
الخاالث الؿابلت الظهغ وفم بحغاءاث مهُىت خضصتها مىاص الضؾخىع.
الفزع الثاني :مفهىم الضبط إلاداري من املنظىرالفقهي
بالهىصة للفله اللاهىوي ،هجض ؤن الفلهاء خاولىا انؿاء حهغٍفاث زاضت بهم للػبـ ؤلاصاعي بما ًدىاؾب مو
جىحهاتهم وإًضًىلىحُاتهم .بن اؾخهغاع هظه ألافياع وملاعهتها ًجهل مً ؤلاميان الخلغٍب فُما بُنها .فاالزخالف ال ٌهني
بالػغوعة نضم الخىافم نلى بهؼ الىلاؽ اإلاشترهت ،وختى الخهغٍفاث التي وغهها الفلهاء نغفذ جؿىعا مو مغوع الؼمً
واػصًاص جضزل الضولت في جىكُم ؤغلب مجاالث الخُاة ،ولهظا مً اإلامىً اللىٌ بإن هىان حهغٍفحن خؿب الخلب الؼمىُت.
نغف فلهاء الهطغ اللضًم الػبـ الاصاعي ،وفم مهؿُاث جلً اإلاغخلت الؼمىُت ،بضاًت بإعؾؿى الظي نغفه بإهه:
"خيىمت اإلاضًىت  ،وصنامت خُاة الشهب ،وهى ؤوٌ وؤهبر الخحراث( ،)3ونغفه ؤفالؾىن بإهه ":الخُاة ،الىكام ،اللاهىن
للخفاف نلى اإلاضًىت" ( .)4بخدلُل هظًً الخهغٍفحن ًالخل ؤنهما ًغهؼان نلى جىكُم اإلاضًىت في شتى مىاحي الخُاة ،وهظا لِـ
بغغٍب بالىكغ للكغوف التي واهذ ؾاثضة في طلً الىكذ بخمضن ؤلاوؿان ونِشه في مجخمو ًدخاج بلى جىكُم ليي ٌؿخؿُو
الخهاٌش مو غحره.

( - )1بىكغٍـ نمغ ،الغكابت اللػاثُت نلى جضابحر الػبـ ؤلاصاعي ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااؾتر ،حامهت الازىة مىخىعي ،كؿىؿُىت ،2007-2006 ،ص 12
( - )2ؾلُماوي الؿهُض ،مداغغاث في اللاهىن ؤلاصاعي ،ؤللُذ نلى ؾلبت الؿىت ؤولى ماؾتر خلىق ،حامهت دمحم بً ًحي ،حُجل ،2017-2016 ،ص ص 4-3
( - )3ملضوص مؿهىصة ،الخىاػن بحن ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي والخغٍاث الهامت في قل الكغوف الاؾخثىاثُت في الجؼاثغ ،عؾالت لىُل شهاصة الضهخىعاه ،حامهت
دمحم زُػغ ،بؿىغة ،2017-2016 ،ص 11
( - )4ملضوص مؿهىصة ،اإلاغحو الؿابم ،ص 11
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جؿىع هظا اإلافهىم فُما بهضها نىض الفلهاء الغغبُحن ،منهم ألاؾخاط "هىعٍى" الظي نغفه نلى ؤهه ":ؾُاصة الىكام
والؿالم وطلً نً ؾغٍم الخؿبُم الىكاجي لللاهىن ،وؤن وافت وؾاثل الخىم فُما نضا اللػاء الجىاجي ،حهخبر وؾُلت
غبـ ومً ًغاه غاًت مً حهت ؤهضافه ،وكُضا نلى الخغٍت الفغصًت ،انخباعا بىدُجت وشاؾه وآزاعه"(.)1
هما جإزغ الفلهاء الهغب بهظا الاججاه ،ومنهم الضهخىع "ؾلُمان الؿماوي" الظي نغفه بإهه ":خم ؤلاصاعة في ؤن جفغع
نلى ألافغاص كُىصا جدض بها مً خغٍاتهم بلطض خماًت الىكام الهام"(.)2
ؤما ؤؾاجظة اللاهىن في الجؼاثغ ،فُهغفه الضهخىع نماع نىابضي ،بإهه " :ول ألانماٌ وؤلاحغاءاث وألاؾالُب اللاهىهُت
واإلااصًت والفىُت التي جلىم بها ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي املخخطت ،وطلً بهضف غمان املخافكت نلى الىكام الهام بؿغٍلت
وكاثُت في هؿاق الىكام اللاهىوي للخلىق والخغٍاث الؿاثضة في الضولت ( ،)3هما نغفه اإلاغخىم الضهخىع دمحم الطغحر بهلي
بإهه ":هى اجساط الخضابحر الىكاثُت التي مً شإنها مىو اهدشاع ألاوبئت وألامغاع اإلاهضًت مثل :الؿهغ نلى هكافت اإلاىاص
الاؾتهالهُت اإلاهغوغت للبُو ،وجؿهحر مُاه الشغب مً ؾغف اإلاطالح ؤلاصاعٍت املخخطت"(.)4
ختى ًدلم الػبـ ؤلاصاعي ؤهضافه واإلاخمثلت في الخفاف نلى الىكام الهام " "L´ordre publicبمسخلف ؤكؿامه،
والتي ًىضعج غمنها الصخت الهامت ،فالضولت جملً مجمىنت مً الىؾاثل التي حؿانضها لخدلُم هظه الغاًت.
املطلب الثاني :الضبط إلاداري كقيذ على الحزياث العامت في ظل حائحت فيروس كىرونا
كامذ الضولت الجؼاثغٍت مىظ قهىع الجاثدت بالجؼاثغ نلى اجساط حملت مً ؤلاحغاءاث التي كُضث مً زاللها بهؼ
الخغٍاث الهامت في قل الاهدشاع الؿغَو للىباء ،وهظا خفاقا نلى ألامً الهام الطحي للؿاهىت ،ومنها خم الهمل وخم
الخىلل ،وٍجض هظا الخلُُض مغحهه في اإلاىكىمت اللاهىهُت ،ونلُه ،جم جلؿُم هظا اإلاؿلب بلى فغنحن ،جىاوٌ ألاوٌ ألاؾاؽ
اللاهىوي للخلُُض نلى الخغٍاث الهامت ،في خحن جؿغق الفغم الثاوي بلى مبرعاث الفله اللاهىوي للخلُُض نلى الخغٍاث.
الفزع ألاول :ألاشاس القانىني للتقييذ على الحزياث العامت
نمضث الضولت الجؼاثغٍت مً زالٌ حملت ؤلاحغاءاث اإلاخسظة بلى الخلُُض الجؼجي ؤو الىلي لبهؼ الخغٍاث ألاؾاؾُت
للمىاؾىحن ومبرع طلً ؤن ميافدت اهدشاع الىباء جىدس ي ؤفػلُت في مىاحهت هظه الخغٍاث ،وهظا عغم ؾابهها ألاؾاس ي،
خُث جخمخو بهؼ هظه الخلىق وفم اإلالاعبت اإلاهُاعٍت ،بلُمت صؾخىعٍت وىنها وعصث غمً ؤخيام الضؾخىع وما ًدبو طلً
مً مياهت في الخضعج الهغمي لللىانض اللاهىهُت ،همثاٌ نلى طلً ما هطذ نلُه اإلااصة  25فلغة  5مً الخهضًل الضؾخىعي
لؿىت  5252نلى ؤن  ":خغٍت الاحخمام والخكاهغ الؿلمي مػمىهخان ،وجماعؾان بمجغص الخطغٍذ بهما" .ونلُه مىهذ
اإلاكاهغاث التي واهذ جسغج ؤؾبىنُا مىظ بضاًت قهىع الىباء .ومً اإلاىكىع اإلااصي ،فهظه الخغٍاث جىضعج غمً جضعج هغمي

( - )1خؿام الضًً دمحم مغس ي ،الؿلؿت الخلضًغٍت في مجاٌ الػبـ الاصاعي في الكغوف الهاصًت ،عؾالت لىُل شهاصة الضهخىعاه ،حامهت الاؾىىضعٍت ،مطغ ،
 ،2009ص 37
( - )2خؿام الضًً دمحم مغس ي ،اإلاغحو الؿابم ،ص 73
( - - )3بىكغٍـ نمغ ،مغحو ؾابم ،ص14
( - )4بهلي دمحم الطغحر ،اللاهىن الاصاعي ،صاع الهلىم لليشغ والخىػَو ،نىابت ،2013 ،ص 289
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ؤزغ هى ؾلم اللُم الاحخمانُت ،فمىو مماعؾت هظه الخغٍاث ولى وان بطفت حؼثُت بال ؤهه ًجض مبرعه في خماًت ألامً
الطحي للؿيان.
الفزع الثاني :مبرراث الفقه القانىني لتقييذ الحزياث العامت
بن الخضابحر التي اجسظتها الضولت الجؼاثغٍت ججض مبرعها في هكغٍت الكغوف الاؾخثىاثُت التي ابخضنها مجلـ الضولت
الفغوس ي ،والتي جخػمً جىؾُو ؾلؿاث الػابؿت ؤلاصاعٍت نىضما جلخض ي طلً قغوف اؾخثىاثُت ،وباللضع الظي جلخػُه
الكغوف ،وهي بهظا اإلافهىم زغوج نً مبضؤ اإلاشغونُت الظي ًدىم ؾحر ؤلاصاعة الهمىمُت(.)1
وبالخالي فجاثدت وىعوها حشيل واعزت صخُت جخطف بالفجاثُت ونضم الخىكو ،هما ؤنها حشيل زؿغا نلى هُان الضولت
وبلائها .ومً هظا اإلاىؿلم حغلب اإلاطلخت الهامت والهلُا للضولت نلى ول الانخباعاث ألازغي ،وجيىن ول الخضابحر اإلاخسظة في
قل هظه الكغوف مشغونت ختى ولى زالفذ في طلً اللاهىن بمفهىمه اللفكي ماصامذ تهضف بلى جدلُم الطالح الهام.
هما ؤن الدشغَو حاء بإخيام جىكم وشاؽ ؤلاصاعة في قل الكغوف الهاصًت بِىما ؾىذ ننها في الكغوف الاؾخثىاثُت ،وهى ما
ًترن املجاٌ مفخىخا ؤمام الؿلؿاث ؤلاصاعٍت الجساط ما جغاه مىاؾبا ومخفلا مو مهؿُاث الىاكهت(.)2
ًؿاٌ هظا الخغوج مً ؤلاصاعة نً كىانض اإلاشغونُت الهاصًت في قل الكغوف الاؾخثىاثُت وافت نىاضغ اللغاع ؤلاصاعي
باؾخثىاء نىطغ الغاًت ،فُمىً لإلصاعة ؤن ًيىن كغاعاها مهُبا في ؤخض ؤعواهه الشيلُت ،عهً الازخطاص مثال ،وهظا عغم
ؤهمُخه وحهلله بالىكام الهام ،وهى هفـ الشإن باليؿبت لبلُت كىانض الشيل واإلاىغىم ،خُث ًجىػ لؿلـ الػبـ
الخغوج هً الشيلُاث وؤلاحغاءاث الػغوعٍت لطضوع اللغاع ؤلاصاعي في قل الكغوف الهاصًت ،هما ًمىنها اضضاع كغاعاث
غبؿُت لى ؤضضعتها في الكغوف الهاصًت لياهذ مهُبت مً خُث مػمىنها ملخالفت اللاهىن.
ججض هظلً هكغٍت الكغوف الاؾخثىاثُت مياها لها غمً مبضؤ املخافكت نلى ؾحروعة اإلاغفم الهام باهخكام واؾغاص وفي
الخفاف نلى الىكام الهام ،بدُث جمىذ لإلصاعة ؾلؿت واؾهت في هظا الشإن كطض الؿُؿغة نلى ألامىع اإلاؿخجضة واكهُا.
هما ًخطل بؾلاؽ هكغٍت الكغوف الاؾخثىاثُت بلى حاثدت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجضة اهؿالكا مً نضة انخباعاث منها
ؾغنت اهدشاع الفحروؽ ،واحؿام عكهخه الجغغافُت ،بدُث جم جطيُفه هجاثدت مً كبل مىكمت الصخت الهاإلاُت ،وهىا
ًخىفغ شغؾي الػغوعة اإلالخت والخؿغ الضاهم الظي ًتهضص البالص.

( - )1دمحم نلي خؿىهت ،الػبـ ؤلاصاعي وؤزغه في الخغٍاث الهامت ،صاع الفىغ الجامعي ،ؤلاؾىىضعٍت ،2015 ،ص 128
( - )2دمحم ؤمحن عؾىٌ ػاها ،الػبـ الاصاعي بحن خماًت ألامً وجلُُض الخغٍاث ،صاع كىضًل لليشغ والخىػَو ،نمان ،الاعصن ،2014 ،ص 115

املجلض -09الهضص -01الؿىت2022

EISSN: 8528-2309

704

ISSN: 2352-9806
l

احلريات العامة باجلزائر يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد :بني التقييد والتقدير  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لزهر خشاميية  /ـــــــــــــــــــــ  /مسري حدادي
املبحث الثاني :جأثير الصلطت التقذًزيت لإلدارة على الحزياث العامت في ظل حائحت فيروس كىرونا
املصتجذ
ًخضزل اللاهىن لػبـ جطغفاث ؤلاصاعة زاضت بطا واهذ جملً ؾلؿت جلضًغٍت واؾهت ،فةؾالق ًض ؤلاصاعة مً شإهه
اإلاؿاؽ بالخغٍاث الهامت للمىاؾىحن ،وكطض فهم هظه الجؼثُت ،جم جلؿُم هظا اإلابدث بلى مؿلبحن ،اإلاؿلب ألاوٌ ًدىاوٌ
ماهُت الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة ،وَهغج اإلاؿلب الثاوي لضعاؾت الغكابت نلى الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة هػماهت لخماًت
الخغٍاث الهامت في قل حاثدت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض.
املطلب ألاول :ماهيت الصلطت التقذًزيت لإلدارة
بن مػمىن الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة ًخىكف نلى جدضًض حهغٍفها اللاهىوي والفلهي ،وألاؾاؽ الظي جلىم نلُه.
نلى ناصة اإلاشغم لم ًػو لها حهغٍفا واضخا بشيل حامو ماوو ،وإهما اهخفى باإلشاعة بليها بؿغٍلت اؾخضاللُت حؿدشف مً
فدىي ومػمىن اللىاهحن نىض جدلُلها ،ؤو نىض جؿبُلها مً ؾغف اللػاة نلى الجزاناث التي جؿغح ؤمامهم( .)1ونلى هظا
ألاؾاؽ جم جلؿُم هظا اإلاؿلب بلى فغنحن ،خُث ًخؿغق الفغم ألاوٌ بلى مفهىم الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة ،زم ًلُه الفغم
الثاوي الظي ًدىاوٌ ألاؾاؽ الفلهي إلاىذ ؤلاصاعة مىىت الؿلؿت الخلضًغٍت.
الفزع ألاول :مفهىم الصلطت التقذًزيت لإلدارة
مثلما ؾبلذ ؤلاشاعة الُه ،فاإلاشغم لم ٌهـ حهغٍفا واضخا للؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة بهما اهخفى باإلشاعة بليها
غمىُا ،نلى ؾبُل اإلاثاٌ ؤهه لى جم جدلُل ألامغ عكم  79-71اإلااعر في ً 21ىلُى  1771اإلاخػمً اللاهىن ألاؾاس ي الهام
للىقُفت الهامت في الفطل الثاوي مىه ،اإلاهىىن بالهلىباث الخإصًبُت غمً اإلااصة  219مىه ،فاإلاشغم لم ٌهبر ضغاخت نً
الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة ،وإهما غمىُا مً زالٌ بنؿاء الؿلؿت التي لها ضالخُت الخهُحن اجساط كغاع جإصًبي غمً صعحت
مً الضعحاث ألاعبهت ،وفي ول صعحت جىحض ؤمامها مجمىنت مً الخُاعاث ،جدضص منها ما جغاه مىاؾبا ،وبالخالي ًإحي في هظا
الخاٌ صوع الفله لُلضم حهغٍفاث مسخلفت ،بدُث جسخلف الؼاوٍت التي ًىكغ منها ول فلُه خؿب اًضًىلىحُخه وبُئخه
والهىامل املخُؿت به.
فبالهىصة بلى الفله اللاهىويً ،دبحن ؤن فلهاء اللاهىن الهام كض ؤنؿىا حهغٍفاث مخهضصة للؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة.
في الفله اللاهىوي الغغبي ،نغفها الفلُه  Vedelبلىله ":جخمخو ؤلاصاعة بؿلؿت جلضًغٍت نىضما جترن لها اللىاهحن
وألاهكمت خغٍت الخطغف بطىعة ؤو بإزغي" ( ،)2ؤما البروفِؿىع  Desmithفحري ؤن الؿلؿت الخلضًغٍت هي ":الازخُاع بحن
بضًلحن ؤو ؤهثر ؤو بحن ؾلؿلت مخهضصة مً ؤلاحغاءاث اإلاىكمت" ( ،)3في خحن نغفها الفلُه  Maurice Hauriauبلىله ":بن

( - )1زلُفي دمحم ،الػىابـ اللػاثُت للؿلؿت الخلضًغٍت لالصاعة ،صعاؾت ملاعهت ،عؾالت لىُل شهاصة الضهخىعاه ،حامهت ابي بىغ بللاًض ،جلمؿان-2015 ،
 ،2016ص 19
( - )2زلُفي دمحم ،اإلاغحو الؿابم ،ص 15
( - )3دمحم نبض الباؾـ لؿفاوي ،صعاؾت جدلُلُت إلاػمىن الؿلؿت الخلضًغٍت لالصاعة ومضي زػىنها للغكابت اللػاثُت ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر،
حامهت ابي بىغ بللاًض ،جلمؿان ،2016-2015 ،ص 10
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ؤلاصاعة جلىم بمماعؾت ضالخُاتها بخلضًم زضماث لألفغاص ،وفلا إلاا ًىظ نلُه اللاهىن .ولىً ؤخُاها ًترن لها مجاال في
ازخُاع اللغاع والىكذ اإلاالثم الجساطه"(.)1
ؤما في الفله الهغبي ،نغفها ألاؾخاط دمحم عفهذ نبض الىهاب ":جخمخو ؤلاصاعة بؿلؿت جلضًغٍت ؤو اؾخيؿابُت في الخاالث
التي ًترن لها فيها اللاهىن خغٍت جلضًغ الكغوف الىاكهُت التي جىاحهها ،فُيىن لها الخم في ؤن جخضزل بةضضاع اللغاع ؤو ال
جخضزل وال جطضع ؤي كغاع ،هما ًيىن لها بطا عؤث ؤن جخضزل ،ؤن جسخاع بدغٍت هىم اللغاع الظي جغاه مالثما لهظه الكغوف
الىاكهُت"(.)2
ونغفها الاؾخاط نماع بىغُاف ...":ابخضاء هلىٌ بإن مىاؽ الخمُحز بحن ؤلاعاصة الخغة لإلصاعة (الؿلؿت اإلالُضة) وؤلاعاصة
اإلالُضة (الؿلؿت اإلالُضة) جدضصها الىطىص اللاهىهُت والخىكُمُت فلىانض اللاهىن ؤو الخىكُم هي التي جبرػ لىا متى هيىن
ؤمام بعاصة خغة ؤو بعاصة ملُضة"...

(.)3

ًالخل مً الخهغٍفاث الفلهُت الؿابلت ،ؤن الؿلؿت الخلضًغٍت جيىن جدذ مكلت اإلاشغونُت ؤو ؾُاصة اللاهىن،
بمهنى ؤن اإلاشغم هى مً ًمىذ ؤلاصاعة هظه اإلاىىت ؤو اللضعة نلى الخطغف ،ؤو هما نبر ننها ألاؾخاط نماع بىغُاف باإلعاصة
للضاللت نلى الؿلؿت ،ولهل هظا الاججاه ًخفم ؤهثر مو الضوٌ التي حهخمض نلى الىطىص اإلاىخىبت ،وهي في الغالب الضوٌ
التي جدبنى الىكام اللاهىوي الفغوس ي ،بُض ؤن الضوٌ ألاهجلى ؾىؿىهُت حهخمض نلى الهغف ؤلاصاعي في جدضًض الؿلؿت
الخلضًغٍت ،وبالخالي فهي حؿخمض شغنُتها مً اإلاماعؾت الهملُت نىع اللىانض اللاهىهُت اإلاىخىبت.
مثلما هى الخاٌ في ؤغلب الضوٌ الهغبُت ،ومنها الجؼاثغ ،فهي جدبو ألاؾلىب الفغوس ي بشيل هبحر مو فاعق في ؤن
اإلاشغم الجؼاثغي ًدضص الؿلؿت الخلضًغٍت انخماصا نلى الدشغَو بمسخلف ؤهىانه وصعحاجه ،في خحن ؤهه في فغوؿا ٌهخمض
نلى الاحتهاص اللػاجي ؤلاصاعي بشيل هبحر مً زالٌ كغاعاث مجلـ الضولت الفغوس ي.
ًغجبـ وغو الؿلؿت الخلضًغٍت بخؿبُم اللىانض اللاهىهُت ،ومً جم فهي حهىص بضعحت هبحرة بلى مىكف اإلاشغم نىض
ؾىه لهظه اللىانض اللاهىهُت .فلض ًطُغها في ضىعة حامضة بدُث جيىن ؤلاصاعة ملؼمت باجساط بحغاء مدضص في اللاهىن،
وبالخالي ًمىً وضفه بإهه هىم مً الخىبُل لها نىض اجساط اللغاع ،وإما ؤن ًطُغها في ضىعة مغهت حهؿي لإلصاعة هامش مً
الازخُاع بحن حملت مً الخُاعاث اللاهىهُت اإلاخاخت واإلاىطىص نليها كاهىها(.)4
الفزع الثاني :ألاشاس الفقهي ملنح إلادارة مكنت الصلطت التقذًزيت
بن مً بحن ؤهم ألاؾباب إلنؿاء كضع مً الخغٍت اإلاخمثلت في الؿلؿت الخلضًغٍت ،هى نضم كضعة اإلاشغم نلى جدضًض
ألاؾغ التي جدىم الهمل ؤلاصاعي .فىىاب البرإلاان ال ًخمخهىن بالخبرة والخجغبت اليافُت للخيبا باألوغام واإلاشاول التي ًمىً
ؤن جدضر ؤزىاء كُام ؤلاصاعة بهملها ،وبالخالي نىض انؿاء عحل ؤلاصاعة هامش مً خغٍت الخطغف ٌؿخؿُو جىُُف نمله وفم

( - )1زلُفي دمحم ،مغحو ؾابم ،ص 23
( - )2زلُفي دمحم ،اإلاغحو الؿابم ،ص 24
( - )3هىٍغي ؾامُت ،الغكابت اللػاثُت نلى الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ،حامهت الهغبي بً مهُضي ،ؤم البىاقي،2013-2012 ،
ص .16
( - )4بىكغٍـ نمغ  ،مغحو ؾابم ،ص 68
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اإلاهؿُاث التي ًفغغها الىاكو الهملي ،وهظا ما ًلهب صوعا في الخفاف نلى ؾحروعة اإلاغفم الهام باهخكام واؾغاص مً حهت،
ومً حهت ؤزغي مىذ عحل ؤلاصاعة ؤو اإلاؿاوٌ ؤلاصاعي الثلت الالػمت إلزباث حضاعجه في الدؿُحر (.)1
ؤما الؿغف الثاوي في مهاصلت الضعاؾت هى الؿلؿت اإلالُضة لإلصاعة ،وحهغٍفها ًخلخظ بمفهىم املخالفت ،ؤو الػض
نىـ مفهىم الؿلؿت الخلضًغٍت ،في ؤن ؤلاصاعة جيىن ملؼمت باجساط كغاع مدضص مىطىص نلُه كاهىها بخىفغ شغوؽ مهُىت،
وبالخالي جيىن مىبلت ؤلاعاصة ،مما ًلخل عوح الابخياع نىضها ،ؤو ما ٌؿمى بفً ؤلاصاعة مً زالٌ اهدؿاب اللاثض ؤلاصاعي
لخىىت الدؿُحر والخلُُم الجُض للكغوف واإلاؿاولُت في اجساط اللغاع.
ولىً الىاكو الهملي ؤزبذ ؤن ؤغلب صوٌ الهالم جإزظ بصاعتها بالؿلؿخحن مها ،فهي ؤخُاها جلُض ؾلؿت ؤلاصاعة ،وؤخُاها
ؤزغي حهؿيها ؾلؿت جلضًغٍت .فهلى ؾبُل الظهغ ال الخطغ جىظ اإلااصة  80مً الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  1717نلى
ؤههً ":لغع عثِـ الجمهىعٍت ،بطا صنذ الػغوعة اإلالخت ،خالت الؿىاعت ؤو الخطاع ،إلاضة ؤكطاها زالزىن (ً )97ىما بهض
احخمام املجلـ ألانلى لألمً ،واؾدشاعة عثِـ مجلـ ألامت ،وعثِـ املجلـ الشهبي الىؾني ،والىػٍغ ألاوٌ ؤو عثِـ
الخيىمت ،خؿب الخالت ،عثِـ املخىمت الضؾخىعٍت ،وٍخسظ ول الخضابحر الالػمت الؾخدباب الىغو.
ال ًمىً ؤن جمضص خالت الؿىاعت ؤو الخطاع ،بال بهض مىافلت البرإلاان اإلاىهلض بغغفخُه املجخمهخحن مها".
نىض جدلُل اإلااصة اإلاظوىعة آهفا والىكىف نىض نباعة " وٍخسظ ول الخضابحر الالػمت الؾخدباب الىغو" ًفهم مً زاللها
بنؿاء خغٍت لغثِـ الجمهىعٍت في الخطغف وفم ما ًغاه وخؿب جلضًغه وجلُُمه للىغو ،ولىً خضص له هضف هظه الخغٍت
في اؾخدباب الىغو .نلى الغغم مً احؿام مفهىم الػغوعة اإلالخت ،وهى مطؿلح فػفاع ًمىً ؤن ًسػو اؾخهماله
لخدلُم مأعب ؤزغي غحر جلً التي كغعها اإلاشغم ،بال ؤن الىلؿت التي ؤعصها جىغُدها خؿب انخلاصها ؤهه ٌؿخدُل الانخماص
نلى ؤخض ألاؾلىبحن في الدؿُحر صون آلازغ ،ولظلً هغي ؤن ؤهجو ؾغٍلت للدؿُحر هي اإلاؼاوحت بُنهما ،بخلُُض ًض ؤلاصاعة في
مىاؾً وإؾالكها في مىاؾً ؤزغي.
بهض الخؿغق إلافهىم الؿلؿت الخلضًغٍت وهظا اإلالُضة بشيل ملخػب ،والتي انخمضهاها همضزل إلاىغىم هظه
الضعاؾت ،وهى الخضًث نً الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة في مجاٌ الػبـ ؤلاصاعي في ػمً واعزت صخُت حهغفها البشغٍت في
الىكذ الغاهً ،وهي الكهىع اإلافاجئ لجاثدت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض (وىفُض  ،)28وحضث الجؼاثغ نلى غغاع باقي صوٌ
الهالم هفؿها ؤمام جدض هبحر للخفاف نلى الصخت الهامت للمىاؾىحن وفم ما ًىظ نلُه صؾخىع الجؼاثغ لؿىت 2881
واإلاهضٌ في  1717وطلً في اإلااصة  19فلغة  1مىه .ونلُه فلض اجسظث هما ؤؾلفىا حملت مً الخضابحر الىكاثُت والهالحُت،
والتي هُفتها خؿب جؿىع اهدشاع الفحروؽ وهظا ألامغ ًىضعج في بؾاع الؿلؿت الخلضًغٍت التي جخمخو بها ؾلؿاث الػبـ
ؤلاصاعي.
بن اإلاخدبو لىغوهىلىحُا الخضابحر اإلاخسظة مً كبل الؿلؿاث الجؼاثغٍت ًجضها جخضعج جطانضًا ،خُث جم ،في البضاًت،
بحالء  99عنُت حؼاثغٍت ؤغلبهم مً الؿلبت مخىاحضًً في مضًىت ووهان الطِىُت ،مطضع اهدشاع الفحروؽ وطلً بإمغ مً

( - )1دمحم نبض الباؾـ لؿفاوي  ،مغحو ؾابم ،ص 10
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عثِـ الجمهىعٍت نبض املجُض جبىن بخاعٍش ً 19ىاًغ ،)1( 1717زم جم حشضًض ؤلاحغاءاث ،وهظا وله بىاءا نلى جطيُف
مىكمت الصخت الهاإلاُت الهدشاع الفحروؽ بالجاثدت مً كبل مضًغ اإلاىكمت الؿُض /جضعوؽ ؤصهاهىم بخاعٍش
22ماعؽ ،1717وهظا صنىتها لضوٌ الهالم بانخماص جضابحر الخبانض الاحخماعي ،فلضعث الؿلؿاث الجؼاثغٍت وفلا
لخىحيهاث اإلاىكمت واللُام بضوعها الخىكُمي للخفاف نلى الىكام الهام في حاهبه الطحي ،اإلاخمثل في وكاًت الجمهىع مً
زؿغ ألامغاع ،ؤو مً انخالٌ الصخت ،ومىو اهدشاع ألاوبئت ،وول ما مً شإهه اإلاؿاؽ بصخت اإلاىاؾىحن ،وجخسظ في ؾبُل
طلً ول ؤلاحغاءاث التي جغاها مىاؾبت  ،جلُُض لخغٍاث ألافغاص بضاًت مً فغع خكغ نلى خغٍت الخىلل(.)2
ًالخل ؤن اإلاشغم لم ٌؿخهمل مطؿلح بنالن خالت الؿىاعت ،وهظا عبما ٌهىص بلى ؤزغ هظا اإلاطؿلح نلى الشهب
الجؼاثغي وىهه ًظهغه بؿىىاث حؿهُيُاث اللغن اإلااض ي ،مو الهلم ؤن الىثحر مً صوٌ الهالم اؾخهملذ مطؿلح خالت
الؿىاعت الصخُت ،وطلً مً زالٌ جىكُف حمُو وؾاثل اإلاىاضالث الهامت.
ٌهخبر هظا ألامغ مؿاؾا بدم صؾخىعي ،وهى خم الخىلل اإلاىطىص نلُه في الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  1717في
ؤخيام اإلااصة  18مىه ،ولىً جلُُضه فغغخه قغوف كاهغة جخهلم باألمً الطحي الىؾني ،هما ؤهه حاء ميسجما مو هظ
اإلااصة  18مً الخهضًل الضؾخىعي ،وىهه مدضص اإلاضة وٍغاعى في اإلاطلخت الهامت ،ففي هظا ؤلاؾاع كامذ الجؼاثغ ببرمجت
نضة عخالث حىٍت إلحالء عناًاها الظًً نللىا في الضوٌ ألاحىبُت بؿبب هاجه الجاثدت ،خُث ؤنلىذ شغهذ الخؿىؽ
الجىٍت الجؼاثغٍت نبر ضفدتها الغؾمُت نً جسطُظ  0عخالث حىٍت إلحالء مىاؾىحن ناللحن في زالر صوٌ ،بؿبب جضابحر
مىو اهدشاع فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض ،هما كالذ طاث الشغهت« :ؤنها زططذ ؤعبو ؾاثغاث لىلل الغناًا الهاللحن في جغهُا،
وؾاثغجحن للهاللحن في جىوـ ،وؾاثغة واخضة للهاللحن في جىوـ وفُِىا".
نالوة نلى طلً جم غلم الخضوص البرًت والجىٍت والبدغٍت ،واللُام بهملُاث حهلُم واؾهت .ومو طلً وهخلض ؤن
الجؼاثغ جإزغث هىنا ما في اللُام بالخضابحر الاختراػٍت ،وىنها جإزغث في غلم الخضوص ،خُث ؤن ؤوٌ خالت هما طهغها ؾابلا
قهغث في الجؼاثغ بخاعٍش  11فبراًغ  1717مخمثلت في عنُت بًؿالُت ٌهمل بالجىىب بِىما غلم الخضوص وان بخاعٍش 20
ماعؽ  ،1717وحهاكبذ بهضها اإلاغاؾُم الغثاؾُت والخىفُظًت التي جمضص مً خالت الدجغ مو جلغٍغ نلىباث حؼاثُت
والهلىباث ؤلاصاعٍت اإلاخمثلت في السخب الفىعي للؿىضاث اللاهىهُت اإلاخهللت بمماعؾت اليشاؽ ليل مسالف إلحغاءاث
الدجغ وفم هظ اإلااصة  20مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،)3(07-17والىطىص الالخلت اإلاهضلت ،منها اإلاغؾىم الخىفُظي
عكم  )4(271-17الظي جػمً جمضًض بحغاءاث الدجغ الطحي إلاضة ً 21ىما ؤزغي بضاًت مً جاعٍش  97ؤبغٍل  1717مو
حهضًل في ؤوكاث الدجغ الطحي وهظا جؼامىا مو خلىٌ شهغ عمػان الىغٍم بغُت جسفُف الػغـ نلى اإلاىاؾىحن.

( - )1ووالت ألاهاغىٌ الترهُت ،الجؼاثغ جلغع بحالء  36مً عناًاها في ووهان الطِىُت  ،اهكغ الغابـ/www.aa.com.tr/ar :الضوٌ-الهغبُت/الجؼاثغ-جلغع-
بحالء-36-مً-عناًاها-في-ووهان-الطِىُت 1716808/-جاعٍش الؼٍاعة  ،2021/10/15الؿانت 15:15
( - )2ؾلُماوي هىضون ،الػبـ ؤلاصاعي ،ؾلؿاث وغىابـ ،صاع هىمت لليشغ والخىػَو ،الجؼاثغ ،ص ص 45-44
( - )3اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  70-20اإلااعر في  24ماعؽ  2020املخضص لخضابحر جىمُلُت للىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها(وىفُض )19وميافدخه.
( - )4اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  102-20اإلااعر في  23ؤبغٍل  2020اإلاخػمً جمضًض احغاء الدجغ الجؼجي اإلاجزلي اإلاخسظ في بؾاع الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ
وىعوها (وىفُض  )19وميافدخه ،وحهضًل ؤوكاجه ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  24الطاصعة في  26ؤبغٍل 2020
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بهضها كضعث الخيىمت الجؼاثغٍت غغوعة الخسفُف مً بحغاءاث الدجغ فإضضع الىػٍغ ألاوٌ حهلُمت بخاعٍش  11ؤبغٍل
 1717جغزظ بالفخذ لهضة وشاؾاث واهذ مدكىعة مثل مدالث بُو اإلاالبـ وألاخظًت ،مدالث الخالكت والخلىٍاث
واإلاغؾباث ،مدالث بُو ألاحهؼة الىهغومجزلُت ،ججاعة ألاكمشت والخُاؾت واإلايؿىحاث ،ججاعة املجىهغاث والؿاناث،
مؿخدػغاث الخجمُل والهؿىع ،ألازار اإلاجزلي وألازار اإلاىخبي ،ججاعة الجملت والخجؼثت إلاىاص البىاء وألاشغاٌ
الهمىمُت...الخ( ،)1وٍبضو ؤن هظه الخهلُمت حاءث اؾخجابت إلاؿالب هلابت الخجاع مً حهت والخض مً الخضانُاث
الاكخطاصًت لألػمت مً حهت ؤزغي.
لىً ًبضو ؤن عهان الخيىمت نلى التزام الشهب بخضابحر الىكاًت فشلذ ما ؤصي بلى ػٍاصاث ملخىقت في نضص ؤلاضاباث
في قل زغق اإلاىاؾىحن لشغوؽ والتهافذ الىبحر نلى املخالث الؾُما اإلاخهللت باأللبؿت والخلىٍاث( ، )2وؤمام هظا ألامغ كام
نضص هبحر مً والة الجمهىعٍت بةضضاع كغاعاث إلناصة غلم ألاوشؿت الخجاعٍت التي وان الىػٍغ ألاوٌ هما ؤؾلفىا ؾابلا كض
عفو الخكغ ننها ،وخؿب انخلاصها فالؿلؿت الخلضًغٍت للخيىمت ممثلت في شخظ الىػٍغ ألاوٌ واهذ زاؾئت ألن الجاثدت
ماػالذ مؿخمغة هما ؤن الخهلُمت جؼامىذ مو شهغ عمػان الىغٍم وهى شهغ ٌهغف لهفت هبحرة لضي اإلاىاؾىحن في الدؿىق
والاؾتهالن غحر الهلالوي ،وهظا ما ًضفهىا بلى الدؿائٌ نً وحىص الغكابت نلى الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة في خالت ؾىء
الخلضًغ ؤو الخؿإ في جىُُف الخضابحر اإلاخسظة مو اإلاهؿُاث اإلاىحىصة وهى ما ؾجراه في اإلاؿلب الثاوي.
املطلب الثاني :الزقابت على الصلطت التقذًزيت كضمانت لحماًت الحزياث العامت في ظل حائحت فيروس كىرونا
املصتجذ
بن ؤلاصاعة نىض كُامها بمهامها جملً هامشا مهُىا مً خغٍت الخطغف ؤو ما حؿمى بالؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة ،ونلُه
جم جلؿُم هظا اإلاؿلب بلى فغنحنً ،خدضر الفغم ألاوٌ نً مػمىن الغكابت نلى الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة ،وٍيخلل الفغم
الثاوي لضعاؾت ؤشياٌ هظه الغكابت.
الفزع ألاول :مضمىن الزقابت على الصلطت التقذًزيت لإلدارة
جيىن ؤلاصاعة ملؼمت ؤن جسػو حمُو جطغفاتها وؤنمالها لللاهىن ونلى عؤؾه الضؾخىع بانخباعه اللاهىن ألاؾمى في
الضولت ،وهى الظي ًدضص وٍػمً خلىق ألافغاص وخغٍاتهم مً حهت ،بغافت بلى عؾم ؤلاؾاع الهام ليشاؽ ؤلاصاعة مً حهت
ؤزغي .هما ؤهه في بؾاع اخترام مبضؤ جضعج اللىانض اللاهىهُت ؤي اخترام اللاهىن ألاصوى لللاهىن الظي ٌهلىه مغجبت ؤو كُمت،
فةهه مً البضًهي ؤن جيىن اللغاعاث ؤلاصاعٍت مخؿابلت مو اللاهىن بشيل نام وٍإحي الضؾخىع نلى عؤؾها بشيل زاص.
غحر ؤن ؤلاصاعة نىض كُامها بمهامها ،فةهه مً اإلامىً ؤن جىدغف نً الخؿبُم الؿلُم إلابضؤ اإلاشغونُت ،ولهظا ًخؿلب
ألامغ وحىص ؤصواث عكابُت جماعؽ نلى نمل ؤلاصاعة في مجاٌ الػبـ ؤلاصاعي ،الؾُما في الشم اإلاخهلم بالؿلؿت الخلضًغٍت،
ؾىاءا حهلم ألامغ بالكغوف الهاصًت ؤو الاؾخثىاثُت (.)3

( - )1ؾلُماوي هاصًت ،الترزُظ باؾخئىاف وشاؾاث ججاعٍت واهذ مدكىعة ،ججاع وخغفُىن يهللىن ،ومىاؾىىن مخسىفىن ،حغٍضة الشغوق الُىمي ،الهضص
 ،6471الطاصعة بخاعٍش  ،2020/04/28ضفدت ،5
( - )2ؽ .وهُبت ،الىكاًت مً وىعوها جطؿضم بال وعي اإلاىاؾىحن ،حغٍضة الشغوق الُىمي ،الهضص  ،6477الطاصعة بخاعٍش  04ماي  ،2020ص 3
( - )3خؿام الضًً دمحم مغس ي ،مغحو ؾابم ،ص 38
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جبلى ؤهجو ؾغٍلت للغكابت في هظا املجاٌ هي الغكابت اللػاثُت ،التي ؾىداوٌ الترهحز نليها بشيل مً الخفطُل ،وىنها
ألاصاة ألاؾاؾُت واللىٍت في خماًت خلىق وخغٍاث ألافغاص الظًً ٌهخبرون الؿغف ألاغهف في مىاحهت ؤلاصاعة بما جملىه
مً ؾلؿاث وضالخُاث واؾهت ،وطلً نبر اؾخسضامها المخُاػاث الؿلؿت الهامت ؤو نبر ؾلؿتها الخلضًغٍت التي مىدها لها
اللاهىن .ؾىلخطغ هظه الضعاؾت نلى عكابت اللػاء ؤلاصاعي للؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة.
الفزع الثاني :أشكال الزقابت على الصلطت التقذًزيت لإلدارة
بن نملُت الغكابت نلى ؤلاصاعة جخم الُىم بمىكىع مؼصوج ،مىكىع الخفاف نلى الخلىق مً حهت ،ومىكىع الخطغف ؤو
الهمل الهام مً حهت ؤزغي ،وهظا ألامغ لِـ بالجضًض نليها ،ولىً ألاهضاف والىؾاثل اإلاؿخسضمت في الغكابت هي التي
نغفذ جؿىعا جدذ جإزحر الخغحراث الاكخطاصًت والاحخمانُت ،وهظلً نلى مؿخىي اللاهىن ألاوعوبي .ففي فغوؿا مثال وان
زػىم ؤلاصاعة لللاض ي ؤلاصاعي باألؾاؽ وبةصزاٌ بضالح نلى الازخطاص ؤلاصاعي نؼػ صوعها في خماًت خلىق اإلاضنحن،
مما اؾخدضر مباصت حضًضة لخلىٍت خماًت الخلىق مو حهضص اإلااؾؿاث اإلاؿخللت لخماًتها ،وكض امخضث الغكابت بلى
فهالُت جدلُم نمل ؤلاصاعة للطالح والىكام الهام(.)1
خُث ؤهه لم ًىً لللاض ي ؤن ًغاكب جلضًغ ؤلاصاعة .فاإلابضؤ الظي وان ؾاثضا هى ؤن اللغاع الطاصع نً ؤلاصاعة في بؾاع
ضالخُاتها الخلضًغٍت هى اللغاع الظي ًفترع ازخُاعه .فاهدطغ صوع اللاض ي ؤلاصاعي في الغكابت في باصت ألامغ نلى جلضًغ
مشغونُت كغاع ؤلاصاعة اإلاخسظ في بؾاع ؾلؿتها الخلضًغٍت ،وطلً مً زالٌ البدث فُما بطا وان اللغاع مشىب بالخؿإ في
اللاهىن ،ؤو الخؿإ في الىكاجو ،ؤو الاهدغاف بالؿلؿت ،وفي مغخلت مىالُت اؾخؿام اللػاء ؤن ًمض عكابخه نلى الصخت
اإلااصًت للىكاجو ،ونلى وضفها اللاهىوي ،وفي مغخلت ؤزحرة وؾو في ضالخُخه الغكابُت نلى الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة مً
زالٌ ؤؾلىبحن :عكابت اإلاىاػهت بحن اإلاىافو وألاغغاع ،وعكابت الغلـ الىاضح في الخلضًغ( ،)2ومما الشً فُه ؤن الغكابت
اللػاثُت نلى ألانماٌ الػبؿُت للؿلؿاث ؤلاصاعٍت جتراحو وجػُم بشيل هبحر زالٌ الكغوف الاؾخثىاثُت ،خُث جخمحز
هظه ؤلاحغاءاث بؿابهها الىكتي والاؾخثىاجي جماشُا والكغف الاؾخثىاجي الظي ؤملى ألازظ بها.

3

ونلى الهمىم جإزظ الغكابت في هظا ؤلاؾاع بخضي الؿغق الخالُت:
 جىافم اللغاع مو الىكاجو ؤو مبضؤ الخىاؾب :فالغكابت نلى مشغونُت اللغاعاث ؤلاصاعٍت نمىما جماعؽ في ول الخاالث،ولىً اإلاىغىم الظي ًؿغح ؤمام اللاض ي في عكابت الخىاؾب بحن اللغاع والىكاجو هى فدظ اللاض ي إلاػمىن اللغاع اإلاخسظ
وهل ًدىاؾب مو الىاكهت التي صفهذ باإلصاعة الجساط هظا اللغاع .فةطا جبحن له ؤن هىان نضم اوسجام وجؿابم بحن اللغاع
والىاكهت كبل الىكغ في الضنىي .ؤما بطا جبحن له نىـ طلً فةهه ًغفؼ الضنىي .ولغكابت جىاؾب اللغاع مو الىكاجو
مجاالن همان هما :جضابحر الػبـ ،والجؼاءاث الخإصًبُت(.)4

( - )1دمحم نلي خؿىهت ،مغحو ؾابم ،ص 130
( - )2نضو نبض اللاصع ،اإلاىاػناث الاصاعٍت ،صاع هىمت للؿبانت واليشغ والخىػَو ،الجؼاثغ ،2012 ،ص 173
 3بكار عاشور ودمحم دهار ،انعكاسات جائحة كوفيد  28على الحريات العامة ،مجلة طبنة للدراسات العلمية األكاديمية ،المركز الجامعي بريكة ،باتنة،
المجلد  ،1العدد ، 1الجزائر ،1717 ،ص .468

( - )4نضو نبض اللاصع ،اإلاغحو الؿابم ،ص 173
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بخؿبُم مبضؤ الخىاؾب نلى كغاع الؿلؿاث الهمىمُت الجؼاثغٍت ،وطلً بفغع حجغ ضحي بالخضعٍج مو حهله ولُا في
بضاًت ألامغ في البلُضة ،وحؼثُا في باقي الىالًاث ،والخمضًض اإلاؿخمغ للدجغ .هالخل ؤن كغاعاتها ؾلُمت بلى خض هبحر ،نلى
انخباع ؤنها حهخمض نلى اإلاهؿُاث التي جلضمها اللجىت الصخُت املخخطت بغضض ومخابهت فحروؽ وىعوها .فاألمغ ًخهلم
بةضضاع كغاعاث حهخمض نلى آعاء زبراء الصخت والتي هضفها خماًت الصخت الهامت للمىاؾىحن مو الخض مً اهدشاع
الفحروؽ.
ؤما عكابت الغلـ الىاضح في الخلضًغ ،وحهغف ؤًػا بىكغٍت الخؿإ البحن في الخلضًغ ،وَهىص ؤؾاؽ قهىعها بلى احتهاص
كػاة مجلـ الضولت الفغوس ي ،خُث ؤضبذ بةميان اللاض ي الخضزل في الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة وطلً نبر مغاكبت
ؤلاصاعة في جلُُمها للىكاجو التي جضنيها وإؾاؽ للغاعاتها ،وهي زؿىة بًجابُت مً ؤحل الخض مً حهؿف ؤلاصاعة في اؾخهماٌ
ؾلؿاتها ،وهػماهت لخماًت خلىق ألافغاص ،وبالخالي لى جبحن لللاض ي ؤن اللغاع ؤلاصاعي ال ًخؿابم مو الىكاجو اإلااصًت ًيىن
مشىب بسؿإ في اللاهىن ،ؤو زؿإ قاهغ ،ؤو ًاصي بلى اهدغاف في اؾخهماٌ الؿلؿت(.)1

خاجمت:
مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت ًمىً اللىٌ ؤن الجؼاثغ هجخذ وؿبُا في خماًت الخغاث الهامت للمىاؾىحن بالغغم مً
جضانُاث فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض ،والظي فغع هىنا مً الخػُِم في بضاًت ألامغ نلى بهؼ الخغٍاث ألاؾاؾُت للمىاؾىحن
هدم الخىلل والهمل وغحرها مً الخلىق التي هفلها الضؾخىع وبلُت اللىاهحن.
هما ؤهه مً زالٌ ما طهغ ؾابلا ،جم الخىضل بلى الىخاثج الخالُت:
 جإزغ الجؼاثغ اليؿبي في اجساط جضابحر الدجغ ،مو حسجُل نضة زغوكاث له مً كبل اإلاىاؾىحن. واهذ قهىع حاثدت وىعوها ؤػمت فجاثُت مؿذ ول صوٌ الهالم ،مما صفو بالىثحر منها الجساط بحغاءاث اؾخثىاثُت وإنالنخالت الؿىاعت الصخُت ،بِىما في الجؼاثغ جم اؾخسضام مطؿلح الدجغ الطحي نىع خالت الؿىاعت ،عبما ليىن هظه
اإلاطؿلح ًظهغ الجؼاثغٍحن باألػمت ألامىُت التي ناشتها الضولت زالٌ الدؿهُيُاث مً اللغن اإلااض ي ،ونلى ول خاٌ كامذ
الؿلؿاث الجؼاثغٍت في بؾاع وشاؾها الػبؿي باجساط وجىفُظ نضة بحغاءاث كُضث بها بهؼ الخلىق والخغٍاث الهامت
للمىاؾىحن ،وبيذ هظه الخضابحر بىاءا نلى جلضًغاث املخخطحن في املجاٌ الؿبي.
 نملُت الخلُُض للخغٍاث الهامت نً ؾغٍم جضابحر الػبـ ؤلاصاعي مو ما جخمخو به ؤلاصاعة بؿلؿت جلضًغٍت في هظا املجاٌ،ًجهل مً الالػم بزػام اليشاؽ الػبؿي للغكابت وزاضت اللػاثُت ،ألنها حهمل نلى زلم الخىاػن بحن ملخػُاث ألامً
الطحي الهام اإلاىكم نً ؾغٍم بحغاءاث الػبـ ؤلاصاعي ،وبحن مماعؾت الخغٍاث الهامت لألفغاص.
حهىص مبرعاث فغع عكابت نلى الخضابحر الػبؿُت اإلاخسظة مً كبل الؿلؿاث الهمىمُت ملجابهت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض،غمان التزام هظه ألازحرة باإلؾاع اإلاغؾىم لها كاهىها جىغَؿا إلابضؤ اإلاشغونُت ،فغُاب الغكابت وزاضت اللػاثُت مً شإهه
ؤن ًؿلم نىان الؿلؿاث الهمىمُت ،ألامغ الظي مً اإلامىً ؤن ًاصي بلى اإلاؿاؽ بالخغٍاث الهامت.
وجإؾِؿا نلى ما ؾبم طهغه هلضم الخىضُاث الخالُت:
( - )1زلُفي دمحم ،مغحو ؾابم ،ص ص 229-228
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 ؤن جيــىن بح ـغاءاث الدجــغ مخىاػهــت مــو جلغٍــغ نلىبــاث كاؾــُت غــض اإلاؿــتهترًً ،الــظًً ًسغكــىن هــظه الخــضابحر وَهغغــىنخُاة الىاؽ الى الخؿغ ،وزحرا فهل اإلاشغم بدشضًض الهلىبت زالٌ الخهضًل ألازحر للاهىن الهلىباث.
 ؤن جيىن نملُت الخسفُـف مـً بحـغاءاث الدجـغ ،ؤو عفهـه ،مضعوؾـت ومبيُـت نلـى اإلاهؿُـاث التـي ًلـضمها املخخطـىن ولـِـهدُجت الاؾخجابت لػغىؾاث مً ؤؾغاف مهُىت هىلاباث الخجاع.
بوشــاء مغاهــؼ ؤبدــار مخسططــت فــي الضعاؾــاث اإلاخهللــت بالفحروؾــاث وألاوبئــت وهُفُــت حؿــُحر وإصاعة مثــل هــظه ألاوبئــت التــيجكهغ بحن الفُىت وألازغي هجاثدت بهفلىهؼا الخىاػٍغ التي قهغث ؾىت  ،1778وفحروؽ ببىال ،فحروؽ ؾاعؽ...الخ.
 غــغوعة جىحــه الضولــت هدــى عكمىـت ؤلاصاعة بشــيل ؤهبــر وحهمُمهــا نلــى وــل اللؿانــاث ومــً بُنهــا كؿـام الخهلــُم إلاىاحهــت مثــلهظه ألاػماث.
 وحىب حهمُم نملُت الخللُذ غض هظا الىباء ،لُؿاٌ وافت ؤفغاص الشهب الؿُاس ي. -وغو هكام للخهاون بحن الىفاءاث الجؼاثغٍت املخلُت واإلاخىاحضة في الخاعج لالؾخفاصة ؤهثر مً زبراتهم.

قائمت املزاحع
أ -الكتب:
 -2بهلي دمحم الطغحر ،اللاهىن الاصاعي ،نىابت ،صاع الهلىم لليشغ والخىػَو،1729 ،
 -1ؾلُماوي هىضون ،الػبـ ؤلاصاعي :ؾلؿاث وغىابـ ،الجؼاثغ ،صاع هىمت لليشغ والخىػَو ،الجؼاثغ،
 -9ؾلُماوي الؿهُض ،مداغغاث في اللاهىن ؤلاصاعي ،ؤللُذ نلى ؾلبت الؿىت ؤولى ماؾتر خلىق ،حامهت دمحم بً ًحي،
حُجل،1720-1721 ،
 -1نضو نبض اللاصع ،اإلاىاػناث الاصاعٍت ،صاع هىمت للؿبانت واليشغ والخىػَو ،الجؼاثغ ،1721 ،ص 1720 209
 -1دمحم ؤمحن عؾىٌ ػاها ،الػبـ الاصاعي بحن خماًت ألامً وجلُُض الخغٍاث ،نمان ،صاع كىضًل لليشغ والخىػَو،1721 ،
 -1دمحم نلي خؿىهت ،الػبـ ؤلاصاعي وؤزغه في الخغٍاث الهامت ،ؤلاؾىىضعٍت  ،صاع الفىغ الجامعي،1721 ،
ب -الزشائل واملذكزاث الجامعيت:
 -2خؿام الضًً دمحم مغس ي ،الؿلؿت الخلضًغٍت في مجاٌ الػبـ الاصاعي في الكغوف الهاصًت ،عؾالت لىُل شهاصة
الضهخىعاه ،حامهت الاؾىىضعٍت ،مطغ ،1778 ،
 -1زلُفي دمحم ،الػىابـ اللػاثُت للؿلؿت الخلضًغٍت لالصاعة ،صعاؾت ملاعهت ،عؾالت لىُل شهاصة الضهخىعاه ،حامهت ابي
بىغ بللاًض ،جلمؿان،1721-1721 ،
 -9ملضوص مؿهىصة ،الخىاػن بحن ؾلؿاث الػبـ ؤلاصاعي والخغٍاث الهامت في قل الكغوف الاؾخثىاثُت في الجؼاثغ ،عؾالت
لىُل شهاصة الضهخىعاه ،حامهت دمحم زُػغ ،بؿىغة،1720-1721 ،
 -1دمحم نبض الباؾـ لؿفاوي ،صعاؾت جدلُلُت إلاػمىن الؿلؿت الخلضًغٍت لالصاعة ومضي زػىنها للغكابت اللػاثُت،
مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ،حامهت ابي بىغ بللاًض ،جلمؿان،1721-1721 ،

املجلض -09الهضص -01الؿىت2022

EISSN: 8528-2309

712

ISSN: 2352-9806
l

احلريات العامة باجلزائر يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد :بني التقييد والتقدير  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لزهر خشاميية  /ـــــــــــــــــــــ  /مسري حدادي
 -1هىٍغي ؾامُت ،الغكابت اللػاثُت نلى الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر ،حامهت الهغبي بً
مهُضي ،ؤم البىاقي،1729-1721 ،
 -1بىكغٍـ نمغ ،الغكابت اللػاثُت نلى جضابحر الػبـ ؤلاصاعي ،مظهغة لىُل شهاصة اإلااؾتر ،حامهت الازىة مىخىعي،
كؿىؿُىت،1770-1771 ،
ج -املقاالث:
 -2ناشىع بياع ودمحم صهاع ،اوهياؾاث حاثدت وىفُض  28نلى الخغٍاث الهامت ،مجلت ؾبىت للضعاؾاث الهلمُت
ألاواصًمُت ،اإلاغهؼ الجامعي بغٍىت ،باجىت ،املجلض  ،1الهضص ، 1الجؼاثغ،1717 ،
د -النصىص القاجىنيت والتنظيميت:
 -2الخهضًل الضؾخىعي لؿىت  1717الجغٍضة الغؾمُت عكم  ،99الطاصعة في  97صٌؿمبر 1717
ألامغ عكم  79-71اإلااعر في ً 21ىلُى  1771اإلاخػمً اللاهىن ألاؾاؽ للىقُف الهمىمي ،الجغٍضة الغؾمُت عكم 11
الطاصعة في ً 21ىلُى 1771
 -1اللاهىن عكم  27-22اإلااعر في في ً 11ىهُى  1722واإلاخػمً كاهىن البلضًت ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  90الطاصعة في
ً 79ىلُى 1721
 -9اللاهىن عكم  70-21اإلااعر في  12فبراًغ  1721اإلاخػمً كاهىن الىالًت ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  21الطاصعة في 18
فبراًغ 1721
 -1اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  07-17اإلااعر في  11ماعؽ  1717املخضص لخضابحر جىمُلُت للىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ
وىعوها(وىفُض )28وميافدخه
 -1اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  271-17اإلااعر في  19ؤبغٍل  1717اإلاخػمً جمضًض احغاء الدجغ الجؼجي اإلاجزلي اإلاخسظ في
بؾاع الىكاًت مً اهدشاع وباء فحروؽ وىعوها (وىفُض  )28وميافدخه ،وحهضًل ؤوكاجه ،الجغٍضة الغؾمُت عكم  11الطاصعة
في  11ؤبغٍل 1717
ه-الجزائذ اليىميت:
 -2ؾلُماوي هاصًت ،الترزُظ باؾخئىاف وشاؾاث ججاعٍت واهذ مدكىعة ،ججاع وخغفُىن يهللىن ،ومىاؾىىن مخسىفىن،
حغٍضة الشغوق الُىمي ،الهضص  ،1102الطاصعة بخاعٍش ،1717/71/19
 -1ؽ .وهُبت ،الىكاًت مً وىعوها جطؿضم بال وعي اإلاىاؾىحن ،حغٍضة الشغوق الُىمي ،الهضص  ،1100الطاصعة بخاعٍش 71
ماي ،1717
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إلاشهارإلالكترووي املضلل جاهب جذيذ للجريمت املعلوماجيت
Misleading electronic advertising a new aspect of cybercrime
عمؼي بضع الضًً لػطامي
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جاريخ القبول2021/12/15:

ملخص:
في ظل جؿىع جىىىلىحُا اإلاػلىماث وحضث ؤلاشهاعاث ؤلاهتروهُت آفاكا حضًضة لإلهدشاع بؿغغت مً زاللها  .فلم ٌػض
صوعها ًلخطغ غلى جىىٍغ اإلاؿتهلً و اغالمه خىٌ اإلاىخىحاث مدل ؤلاشهاع بل جدىلذ إلى وؾُلت لخػلُله و زضاغه أًػا
ججاوػث خضوص الخػلُل و اضحذ وؾُلت جلىم غلى أؾاؾها حغائم مػلىماجُت زؿحرة جمـ أمً و ؾالمت اإلاؿتهلً
واإلاؿاؽ بمػؿُاجه و ؾغكت مػلىماجه ً ،لابله في الدشغَؼ الجؼائغي مجمىغت مً ؤلاحغءاث و الػلىباث وغػذ للخطضي
لهظه الظاهغة و مداولت الحض منها.
الكلماث املفخاحيت :إشهاع إلىترووي مػلل ؛ مؿتهلً؛ حغائم مػلىماجُت ؛ خماًت حؼائُت.
Abstract:
With the development of information technology, electronic advertising have found new
prospects for rapidly spreading . Its role is no longer limited to informing consumers about the
products. It has also become a means of misleading and deceiving them. It has become the
basis for serious cybercrimes that affect the security and safety of consumers, by stealing thier
informations and data. it is confronted In Algerian legislation with a set of measures and
sanctions designed to address this phenomenon and try to reduce it.
Keywords : misleading electronic advertising; consumer ; cybercrimes ; penal protection.
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
مقذمت:
شهضث الحُاة الخجاعٍت مؼ بضاًت اللغن الحالي جؿىعا مىلؿؼ الىظحر زطىضا فُما ًخػلم بالخؿىع الخىىىلىجي
الىبحر لىؾائل ؤلاغالم و ؤلاجطاٌ .1إط أضبذ اإلاؿتهلً أمام غالم عكمي مً ؤلاشهاعاث الخجاعٍت ؤلالىتروهُت التي حػض أخض
أهم أغمضة الخجاعة و بىابت اإلاػلىحن مً أحل جدلُم ؾُاؾتهم التروٍجُت و الدؿىٍلُت للمىخجاث) (2مؿخػملحن وافت
الىؾائل مً أغىاء ،ضىع ،خغواث و غىامل الخأزحر الىفس ي لجظب أهبر كضع مً الػمالء) ،(3و ٌػىص أوٌ ظهىع إلغالن
إلىترووي غبر شبىت ألاهترهذ لُىم  27أهخىبغ  1994الظي وافله أوٌ بث لشغٍـ إغالوي غبر ألاهترهذ ( )bannerإلاىكؼ
) (hotwiredألامغٍيي) (4و الظي فخذ املجاٌ أمام هظا الىىع مً ؤلاشهاعاث الخجاعٍت ،لىً و لؿىء الحظ ًبلى هىان مً
ٌؿخغلها بيُت جػلُل اإلاؿتهلىحن و زضاغهم و كض ججاوػ ألامغ هظه الحضوص وضىال إلى اؾخػماٌ هظه ؤلاشهاعاث ؤلالىتروهُت
كطض إعجياب حغائم مػلىماجُت مً كغضىت و ؾغكت .و غلُه اعجأًىا وحىب الخؿغق لهظا اإلاىغىع حػغٍفا به و جبُاها إلاضي
كىة ؤلاشهاعاث ؤلالىتروهُت اإلاػللت و ما حشيله مً زؿىعة غلى حمهىع اإلاؿتهلىحن ،مؼ حؿلُـ الػىء غلى مىكف اإلاشغع
الجؼائغي مً هظا الىىع مً الجغائم .خُث إهؿللىا مً ؤلاشيالُت الخالُت:
ما مضي إخاؾت الدشغَؼ الجؼائغي بالجغٍمت اإلاػلىماجُت و غطغهتها زاضت جلً اللائمت غلى ؤلاشهاعاث ؤلالىتروهُت
اإلاػللت؟
و إلاػالجتها جم ؤلاغخماص غلى ول مً اإلاىهج الىضفي و الخدلُلي مً أحل جىغُذ اإلافاهُم و اإلاطؿلحاث و جبُان الػالكت
بُنها و هظا جدلُل الىطىص اللاهىهُت و جىُُف ألافػاٌ غلى أؾاؾها .و بالخالي اجسظ مىغىع بدشىا شلحن ألاوٌ غالكت
ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل بالجغٍمت اإلاػلىماجُت و الشاوي الدشغَؼ الجؼائغي في مىاحهت الجغٍمت اإلاػلىماجُت اللائمت غلى
الخػلُل ؤلاشهاعي.

املبحث ألاول :عالقت إلاشهارإلالكترووي املضلل بالجريمت املعلوماجيت
أغحى ؤلاشهاع ؤلالىترووي بىابت اإلاػلً لػغع الؿلؼ و الخضماث غلى شبىت ؤلاهترهذ التي حػض في هفـ الىكذ فػاء
للمؿتهلً غحر أن الخػلُل ًبلى هاحؿا في هظا الىىع مً ؤلاشهاعاث فلض ٌؿخغل اإلاػلً بظلً ؤلاشهاع في غحر مجغاه
ؤلاغخُاصي وىؾُلت لجظب اإلاؿتهلىحن و إهما ًطل إلى أبػض الحضوص مغجىبا مً وعائه حغائم مػلىماجُت زؿحرة تهضص أمً و
ؾالمت اإلاؿتهلً.

 1لُث غؼٍؼ غباب الػخابي ،الحماًت اإلاضهُت للمؿتهلً مً ؤلاغالن الخجاعي ؤلالىترووي اإلاػلل ،صعاؾت ملاعهت ،الؿبػت ألاولى ،مىخبت اللاهىن اإلالاعن،
الػغاق ،2020 ،ص. 1
)ً (2ىؾف غىصة غاهم اإلاىطىعي ،الخىظُم اللاهىوي لالغالهاث الخجاعٍت غبر الاهترهذ ،ميشىعاث الحلبي الحلىكُت ،الؿبػت ألاولى  .2015ص .12
) (3اخمض ؾػُض الؼكغص الحماًت اإلاضهُت مً الضغاًت الخجاعٍت الياطبت و اإلاػللت ،صاع الجامػت الجضًضة ،مطغ ،2007 ،ص .13
)ً (4ىؾف غىصة غاهم اإلاىطىعي ،الخىظُم اللاهىوي لالغالهاث الخجاعٍت غبر الاهترهذ .اإلاغحؼ الؿابم .ص .15
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اإلشهاراإلنكرتوني املضهم جانب جديد نهجرمية املعهىماتية/ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
املطلب ألاول :إلاشهارالخاار إلالكترووي املضلل
احؿؼ مجاٌ ؤلاشهاع الخجاعي بخؿىع صغائمه خُث ظهغ ؤلاشهاع الخجاعي ؤلالىترووي هظغا لإلكباٌ الىاؾؼ غلى شبىت
ؤلاهترهذ و زاضت مىاكؼ الخىاضل ؤلاحخماعي التي أضبدذ بضوعها وؾُلت فػالت للىضىٌ إلى اإلاؿتهلىحن ،غحر أن اإلاػامالث
الغحر الجزيهت التي ٌؿعى مً زاللها اإلاػلً لخفػُل غامل الخأزحر غلى اإلاؿتهلً حػُب إعاصة هظا ألازحر) (1و جىكػه في
الخػلُل.
الفرع ألاول:حعريف إلاشهارإلالكترووي املضلل
كبل البدث غً حػغٍف ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل هخؿغق إلى حػغٍف ؤلاشهاع ؤلالىترووي بطفت غامت.
أوال:إلاشهارالخاار إلالكترووي
هجض أن اإلااصة  06مً كاهىن الخجاعة ؤلالىتروهُت) (2كض غغفخه غلى أهه )ول إغالن يهضف بطفت مباشغة أو غحر مباشغة إلى
جغوٍج بُؼ ؾلؼ أو زضماث غً ؾغٍم ؤلاجطاالث ؤلالىتروهُت ( فىالخظ أن هظا الخػغٍف هفؿه حػغٍف ؤلاشهاع الخجاعي
زاضت مً خُث الهضف غحر أن ؤلازخالف ًىمً في الضغامت ؤلاشهاعٍت اإلاؿخػملت فُه و اإلاخمشلت في وؾائل ؤلاجطاٌ
ؤلالىتروهُت الحضًشت ،و بالخالي ًضزل جدذ هظا اإلافهىم إغالهاث مدغواث البدث غلى ؤلاهترهذ و الىٍب و هظا الغؾائل
اللطحرة و ول ما ًظهغ غلى اللىخاث ؤلالىتروهُت التي هطاصفها في الشىاعع) .(3و ججضع ؤلاشاعة إلى أؾغافه اإلاخمشلت في ول مً
اإلاؿتهلً ؤلالىترووي و اإلاػلً.
ثاهيا:املصتهلك إلالكترووي
غغفه ول مً اللاهىن  03-09اإلاخػلم بدماًت اإلاؿتهلً و كمؼ الغش) (4و هظا اللاهىن عكم  02-04املحضص لللىاغض الػامت
اإلاؿبلت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت) (5مً زالٌ اإلااصة الشالشت في ول منهما غلى أهه ) ول مً ًلخني مىخجاث بغغع ؤلاؾخفاصة
منها جلبُت لحاحاجه الشخطُت الفغصًت و الػائلُت ٌػض مؿتهليا ًدظى بالحماًت اللاهىهُت مً جطغفاث الػىن ؤلاكخطاصي
الغحر الجزيهت( ،اإلاالخظ هىا أن اإلاشغع لم ًدضص الىؾُلت في طلً ما إطا واهذ جللُضًت أو خضًشت وىؾائل ؤلاجطاٌ
ؤلالىترووي و بالخالي ٌػض هظا الخػغٍف باإلاؿتهلً غام و مؿلم ؾىاءا وان حػاكضا إلىتروهُا أو جللُضًا فهى ًؤصي خخما إلى

) (1الػغبي بلحاج مطاصع ؤلالتزام في اللاهىن اإلاضوي الجؼائغي وفم ازغ الخػضًالث الجؼء ألاوٌ اإلاطاصع ؤلاعاصًت الػلض و ؤلاعاصة اإلاىفغصة .صاع هىمه لليشغ و
الخىػَؼ الجؼائغ .2015ص .360
) (2اللاهىن عكم  05/18اإلاؤعر في  10ماي  ،2018اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىتروهُت ،حغٍضة عؾمُت عكم  ،20الطاصعة بخاعٍش  16ماي .2018
) (3ضلُذ بىهفلت ،اإلاؿؤولُت اإلاضهُت غً ؤلاشهاع ؤلالىترووي ،مجلت آفاق للػلىم ،حامػت ػٍان غاشىع ،الجلفت ،الجؼائغ ،الػضص  ،17املجلض  ،05ؾبخمبر
 ،2019ص .101
) (4كاهىن عكم  03-09اإلاؤعر في  25فُفغي  ،2009اإلاخػلم بدماًت اإلاؿتهلً و كمؼ الغش ،ج.ع غضص  ،15الطاصعة في  08ماعؽ .2009
) (5اللاهىن عكم  02-04اإلاؤعر في  23حىان ً ،2004دضص اللىاغض اإلاؿبلت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،ج.ع غضص  ،41الطاصعة  24حىان .2004
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
هفـ الىخائج)ٌ .(6ؿخيخج أن اإلاؿتهلً ؤلالىترووي هى هفؿه اإلاؿتهلً الػاصي أو الخللُضي إال أن الفاعق بُنهما ًخمشل في
الىؾُلت اإلاؿخػملت للخػاكض إط أهه في مجاٌ الخجاعة ؤلالىتروهُت ًخم الخػاكض غبر الىؾائل ؤلالىتروهُت) (1التي أحاػ اإلاشغع
الجؼائغي اؾخػمالها وفم اإلااصة  323مىغع  1مً اللاهىن اإلاضوي الجؼائغي) ،(2و ًظل هظا ألازحر الؿغف الػػُف الظي
ٌؿعى اإلاشغع لحماًخه مً ول حػؿف). (3
ثالثا :املعلن إلالكترووي
ول شخظ ؾىاء وان ؾبُػُا أو مػىىٍا ،مىخجا أو مىػغا ،ضاخب الؿلؼ أو ملضم الخضماث ،كام بيشغ مػلىماث أو
بُاهاث مخػللت باإلاىخج مدل ؤلاشهاع مؿخػُىا في طلً بمسخلف وؾائل ؤلاجطاٌ ؾىاء الخللُضًت أو الحضًشت لػمان
جدغًٍ إعاصة اإلاؿتهلً و الخأزحر غلى أهبر فئت مىه بملابل ماصي) .(4و بهظا اإلاػنى ًيىن اإلاػلً ؤلالىترووي (ول مً ًلىم
باإلشهاع غً اإلاىخجاث غبر ألاهترهذ مؿخػمال مسخلف وؾائل ؤلاجطاٌ ؤلالىتروهُت بغُت جىؾُؼ مجاٌ وشاؾه الخجاعي
وضىال إلى غضص أهبر مً اإلاؿتهلىحن و جدلُم عبذ أوفغ).
رابعا:إلاشهارإلالكترووي املضلل
ال ًىحض فغق هبحر بحن ؤلاشهاع ؤلالىترووي و ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل مً خُث الخػغٍف إال أن ؤلازخالف في الغاًت ،فئطا
كام اإلاػلً ببث إغالن غبر مسخلف وؾائل ؤلاجطاٌ ؤلالىتروهُت الحضًشتً ،دمل في ؾُاجه إصغاءاث مً شأنها أن جؤصي إلى
جػلُل اإلاخللي و صفػه للخػاكض ملابل هؿب ماصي ٌػض إشهاعا مػلال) .(5فمفهىم الخػلُل ال ًسخلف في مجاٌ ؤلاشهاع
الخجاعي ؤلالىترووي غً هظحره في ؤلاشهاع الخجاعي الخللُضي خُث هجض ول أهىاع الخضاع و ؤلاخخُاٌ في ول منهما و إهما
الفاعق في الىؾُلت ؤلاشهاعٍت اإلاؿخػملت ،هما ًمىىىا اغخباع ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل أشض إغغاءا و جأزحرا غلى اإلاؿتهلً
وىهه ًطله بؿغغت أهبر) .(6هما أهه أزؿغ إطا اؾخغله اإلاػلً لغاًاث أبػض غً مفهىم ؤلاشهاع و الخػلُل باعجياب حغائم
مػلىماجُت مً وعائه.
الفرع الثاوي :أشكال إلاشهارإلالكترووي املضلل
ًظهغ ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل ّ
بػضة أوحه هظهغ منها:
) (6هضي ػوػو ،آلُاث خماًت اإلاؿتهلً مً مساؾغ الخػاكض ؤلالىترووي في الدشغَؼ الجؼائغي ،حامػت دمحم زُػغ ،بؿىغة ،الجؼائغ ،الػضص  ،04أفغٍل ،2017
ص .321
) (1شلىٌ بً شهغ ،خماًت اإلاؿتهلً في غلىص الخجاعة ؤلالىتروهُت ،مجلت الىاخاث للبدىر و الضعاؾاث ،اإلاغهؼ الجامعي ،غغصاًت ،الجؼائغ ،الػضص  ،3ؾىت
 ،2008ص .214
) (2ألامغ  58-75مؤعر في  ،1975/09/26اإلاخػمً اللاهىن اإلاضوي ،اإلاػضٌ و اإلاخمم بمىحب اللاهىن عكم  05-07اإلاؤعر في  ،2007/05/13ج.ع ،غضص .31
) (3غلي فُاللي ؤلالتزاماث الىظغٍت الػامت للػلض مىفم لليشغ الجؼائغي  2013ؽ. 3ص.296
) (4زالضًت مػحزي ،الىظام اللاهىوي لإلشهاع الياطب أو اإلاػلل ،أؾغوخت ملضمت لىُل شهاصة الضهخىعاه في الػلىم اللاهىهُت ،جسطظ اللاهىن الخاص،
ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت ،حامػت أبي بىغ بللاًض ،جلمؿان ،الجؼائغ ،2019 ،ص .222-221
) (5لُث غؼٍؼ غباب الػخابي ،الحماًت اإلاضهُت للمؿتهلً مً ؤلاغالن الخجاعي ؤلالىترووي اإلاػلل ،صعاؾت ملاعهت ،الؿبػت ألاولى ،مىخبت اللاهىن اإلالاعن،
الػغاق ،2020 ،ص .23
) (6ضلُذ بىهفلت ،اإلاؿؤولُت اإلاضهُت غً ؤلاشهاع ؤلالىترووي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .102
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
أوال:الشريط إلاشهار
غباعة غً شغٍـ غابغ أو زابذ ًخػمً عؾائل إشهاعٍت في شيل عؾىماث و ضىع حامضة أو مخدغهت طاث ألىان المػت و
غباعاث باعػة للفذ اهدباه اإلاخللي).(7
ثاهيا:إلاشهارعبرالبريذ إلالكترووي
مً أبغػ الىؾائل الدؿىٍلُت إًطاال للغؾائل ؤلاشهاعٍت وىهه ٌؿخسضم وشغة البرًض ؤلالىترووي املجاهُت ،و بالخالي ٌؿتهضف
الػضًض مً الػمالء بأكل حهض و جيلفت).(8
ثالثا:إلاشهارضمن املو اقع
ًلطض به ؤلاغالن غبر مىاكؼ مخسططت) (1في اإلاػامالث الخجاعٍت ملخخلف املجاالث مً بُؼ و شغاء و غغع الخضماث
اإلاخاخت مً أشهغها مىكؼ ( )Ouedknissو(  )Jumiaو(...)amazonإلخ
رابعا:إلاشهارعبرمو اقع الخواصل إلاجخماعي
خُث أضبدذ فػاء اإلاػلً لبث اشهاعاجه الخجاعٍت باغخماصه غلى ضفداث ًغوج مً زاللها مىخجاجه ؾىاء ًيشئها زاضت
به و بؿلػه و زضماجه أو زاضت بالغحر الظي ًلضم له زضمت ؤلاشهاع بملابل ماصي و هى خاٌ ما هغاه في ضفداث
( )Facebookو( )Instagramو غحرها ،هما أضبذ ٌػخمض اإلاػلً غلى أشخاص طو شهغة ( )Les influenceursفي مشل هظه
اإلاىاكؼ و ما لهم مً ضضي و جأزحر غلى الجمهىع للتروٍج إلاىخجاجه.
املطلب الثاوي :الجريمت املعلوماجيت القائمت على إلاشهارإلالكترووي املضلل
إن خضازت وؾائل ؤلاشهاع الخجاعي ؤلالىترووي جؤصي صون شً إلى ؤلابخػاص غً مىغىغه خُث كض ٌؿخغلها البػؼ
في اعجياب حغائم إلىتروهُت
الفرع ألاول :مفهوم الجرائم املعلوماجيت
ختى ًخضح مػنى هظه الجغائم البض مً حػغٍفها و جبُان مدلها.
أوال :حعريفها
-1الخعريف الدشريعي :جبنى اإلاشغع الجؼائغي حػغٍفها ضغاخت غمً هظ اإلااصة  02مً اللاهىن عكم  04/09اإلاخػلم
باللىاغض الخاضت للىكاًت مً الجغائم اإلاخطلت بخىىىلىحُا ؤلاغالم و ؤلاجطاٌ) (2غلى أنها " :ول الجغائم ؾىاء اإلاخػللت
باإلاؿاؽ باألهظمت أو غحرها مً الجغائم ألازغي التي جغجىب أو ٌؿهل اعجيابها باؾخػماٌ مىظىمت مػلىماجُت أو أي هىع آزغ
) (7زالضًت مػحزي ،الىظام اللاهىوي لإلشهاع الياطب أو اإلاػلل ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .58
) (8ؾاعق ؾه ،الدؿىٍم والخجاعة ؤلالىتروهُت ،صاع اإلاػاعف لليشغ مطغ،2005،ص .434
) (1غماعة مؿػىصة ،الحماًت اإلاضهُت للمؿتهلً في اإلاغخلت ما كبل الخػاكض ؤلالىترووي مً زالٌ ؤلاغالن الخجاعي الياطب و الحم في ؤلاغالم ،مجلت البدىر و
الضعاؾاث اللاهىهُت و الؿُاؾُت ،حامػت ؾػض صخلب ،البلُضة ،غضص (،02غضص زاص) ،2012 ،ص .320
) (2اللاهىن عكم  04/09اإلاؤعر في  05أوث  ،2009الخاص بلىاغض الىكاًت مً الجغائم غض ألاهظمت اإلاخطلت بخىىىلىحُا ؤلاغالم  ،ج.عغضص  ،47الطاصعة في
16أوث .2009
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
مً هظم ؤلاجطاٌ ؤلالىترووي" .و ًالخظ أن اإلاشغع الجؼائغي لم ًدطغها في الجغائم اإلاخػللت باإلاؿاؽ باألهظمت فلـ
اإلاػمىٌ بها في كاهىن الػلىباث) ،(3إهما فخذ املجاٌ غلى حمُؼ الجغائم اإلاغجىبت أو الؿهل إعجيابها بأي وؾُلت إجطاٌ خضًشت
و بالخالي وؾؼ مً هؿاكها فبػضما وان اإلاؿاؽ باألهظمت هى أي حغٍمت مغجىبت غض اإلاىظىمت اإلاػلىماجُت ضاع مً اإلامىً
أن جيىن هظه ألازحرة في خض طاتها وؾُلت إلعجياب الجغائم).(4
-8الخعريف الفقهي :حػخبر إخضي أخضر الجغائم إط اهخلل الجغم مً زاللها إلى الىاكؼ ؤلافتراض ي الغحر اإلالمىؽ و هظا
باؾتهضاف مجاٌ جىىىلىحُا اإلاػلىماث و ؤلاجطاٌ ،في خحن هىان حضٌ و جباًً في آلاعاء الفلهُت خُث حػضصث الخػاعٍف
فهىان مً اعجىؼ خىٌ مىغىع الجغٍمت أي مدلها و هى ؤلاغخضاء غلى الىمبُىجغ ،هما اؾدىض بػؼ آزغ غلى وؾُلت اعجياب
الجغٍمت في حػغٍفهم إط اجفلىا غلى أنها فػل غحر مشغوع ًغجىب باؾخسضام الحاؾىب ،في خحن أزظ ضىف آزغ باإلاػُاع
الشخص ي و طلً باشتراؽ إإلاام الفاغل بخلىُت اإلاػلىماث).(1
و بالخالي هي ول فػل أو امخىاع غً فػل ًيخج بؿغٍلت مباشغة أو غحر مباشغة غً ؾغٍم جضزل جلىُت مػلىماجُت مً شأهه
الخػضي غلى أمالن ماصًت أو مػىىٍت ،أو ؾلىن غحر مشغوع ًخػلم باإلاػالجت آلالُت للبُاهاث أو بىللها).(2
ثاهيا :محل الجريمت املعلوماجيت
غمىما ًخلخظ مىغىع الجغٍمت في ألاصاة التي جغجىب بها هظه الجغائم و هي حهاػ الىمبُىجغ مً زالٌ ؤلاؾخسضاماث الغحر
مشغوغت ،خُث ٌػخبر كاغضة البُاهاث و اإلاػؿُاث لطاخبه و ًغجىؼ غلُه في الػضًض مً الىىاحي التي ٌؿتهضفها ،هما هجض
الُىم مدال آزغ لهظا الىىع مً الجغائم أال و هى الهىاجف الظهُت و ألالىاح الغكمُت إط ٌػخبر هظًً آلازغًٍ خالُا مدل
إهخمام وىن مجاٌ الخىىىلىحُا في جؿىع مؿخمغ ،فهما ًجؿضان الطفت الػملُت للحاؾب آلالي ٌؿهل هللهما و الىلىج إلى
البُاهاث و اإلاػؿُاث في أي ميان و ػمان غبرهما ألامغ الظي حػلهما مدل إهخمام املجغمحن بمداولت إزتراكهما و طلً
بئعؾاٌ الفحروؾاث غبر ضفداث البدث أو الغؾائل ؤلالىتروهُت زاضت ؤلاشهاعاث اإلاػللت ألامغ الظي حػلىا هغبـ بحن
ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل و الجغائم اإلاػلىماجُت.

) (3ألامغ عكم  ،156-66مؤعر في  08حىان  ،1966اإلاخػمً كاهىن الػلىباث ،ج.ع ،غضص  ،49الطاصعة  11حىان ّ ،1966
اإلاػضٌ و ّ
اإلاخمم.
) (4غؼٍؼة عابحي ،ألاؾغاع اإلاػلىماجُت و خماًتها الجؼائُت ،أؾغوخت ملضمت لىُل شهاصة الضهخىعاه في اللاهىن الخاص ،حامػت أبى بىغ بللاًض ،جلمؿان
الجؼائغ ،2018 ،ص .93
) (1ؾمحرة مػاش ي ،الجغٍمت اإلاػلىماجُت (صعاؾت جدلُلُت إلافهىم الجغٍمت اإلاػلىماجُت) ،ملاٌ ميشىع في مجلت الفىغ ،بؿىغة  ،الػضص  ،17ؾىت  ،2008ص
.403-402-401-400
) (2غؼٍؼة عابحي ،ألاؾغاع اإلاػلىماجُت و خماًتها الجؼائُت ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .91
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
الفرع الثاوي :أشاليب و خصائص الجريمت املعلوماجيت
أوال :أشاليب الجريمت املعلوماجيت
باعجلاء وؾائل الخػلُل في ؤلاشهاع إلى مجاٌ الخىىىلىحُا فلض جىضل الجىاة لغبـ ؤلاشهاع بػالم الجغٍمت و اؾخسضامه
وأصاة حغم ٌؿعى مً زاللها اإلاػلً إزتراق حهاػ الضحُت باهدؿابه اللضعة غلى الىضىٌ أو الدؿلل إلى البُاهاث الخاضت
به بطفت غحر مشغوغت بئًجاصه سغغاث جدلم الهضف اإلايشىص .و هى ما ًمشل في ّ
خض طاجه إغخضاء غلى الىظم اإلاػلىماجُت
للمؿتهلىحن بغغع الىلىج إلى مػلىماث و مؿدىضاث زاضت أو الخجؿـ غلى الاؾغاع هما هجضه في فً الدشفحر الخاص
بالبؿاكاث البىىُت و ؤلائخماهُت مً زالٌ الخػغع غلى اهخلاٌ البُاهاث .و هى ما ًمشل في شم آزغ حػض غلى ألاشخاص و
خُاتهم الخاضت و مؿاؾا بدلىق ملىُتهم الفىغٍت و الفىُت) (3في خاٌ ما جم الدؿلل و ؤلاؾدُالء غليها و الخالغب بها أو ختى
وشغها و هى ما ٌؿمى باللغضىت .ول هاجه ألامىع ال جدضر ؾىي مً ؾغف اإلاخمىىحن في هظا املجاٌ باغخماصهم آلُاث
زاضت ؾىاء باؾخغالٌ هظام الدشغُل في خض طاجه و إًجاص بؤع ؤلازتراق هخدضًض عكم ( )IPالخاص بالضحُت وكذ اجطاله
باإلهترهذ) (4أو أن ًخم ؤلازتراق بىاؾؿت بغامج ًخم جشبُتها غلى حهاػ الضحُت صون إعاصجه بىاؾؿت عؾائل جطله غبر بغٍضه
ّ
ؤلالىترووي أو مىاكؼ الخىاضل ؤلاحخماعي بمشابت إشهاعاث غً مىاكؼ أو بغامج كض ًدخاحها إال أهه بمجغص الىلغ لفخدها ًخم
جدىٍله إلى ضفداث أزغي لُخم جدمُل بغهامج ؤلازتراق أو الفحروؽ و جشبُخه بجهاػ الضحُت ،مً أمشلخه فحروؽ خطان
الؿغواصة و فحروؽ الفضًت الظي ٌؿخسضمه الجىاة لخدلُم هؿب ماصي خُث ًخم مً زالله ؤلاؾدُالء غلى ول بُاهاث
الحاؾىب و ولماث الؿغ ملخخلف اإلاىاكؼ الخاضت بالضحُت و جخم مغاؾلخه للمؿالبت بضفؼ فضًت مً أحل اؾترحاع
مػؿُاجه.
ثاهيا:خصائص الجريمت املعلوماجيت
 -1خطورة الجريمت املعلوماجيت و طبيعتها العابرة للحذود  :حؿخمض هظه ألازحرة زؿىعتها في إمياهُت جىاحض الجاوي في بلض
و املجني غلُه في بلض زان ألامغ الظي ًشحر مشاول ؤلازخطاص اللػائي و اللاهىن الىاحب الخؿبُم مما ٌؿخضعى غلض
اجفاكُاث صولُت في هظا الجاهب مداولت للحض مً هظه الجغائم).(1
 -8الجريمت املعلوماجيت صعبت إلاكدشاف و إلاثباث :فبطفتها الػابغة للحضوص جخمخؼ هظه الجغٍمت بطػىبت هشفها و
مخابػتها زاضت و أن اللىاهحن و ؤلاحغاءاث جسخلف بئزخالف الحضوص و ليىنها زفُت ال ًترن لها أزغ ملمىؽ فُخم إغاكت

) (3ولُض ؾه ،الخىظُم الدشغَعي للجغائم ؤلالىتروهُت في اجفاكُت بىصابؿذ،ص  ،20بدث في مىكؼhttps://www.fichier- :
/pdf.fr/2016/04/03/atandim-attachrii-liljaraim-lilktroniya
) (4غؼٍؼة عابحي،ألاؾغاع اإلاػلىماجُت و خماًتها الجؼائُت ،اإلاغحؼ الؿابم،ص .115-114
) (1ؾمحرة مػاش ي ،الجغٍمت اإلاػلىماجُت (صعاؾت جدلُلُت إلافهىم الجغٍمت اإلاػلىماجُت)،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .411
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
الىضىٌ إلى ألاصلت و إجالفها في بػؼ زىان باؾخسضام بغامج و حشفحراث زاضت).(2اغافت ألؾلىبها الؿلـ الظي ٌػخمض غلى
الجهض الفىغي بػُضا غً الػىف الظي ًمخاػ به الجغم الخللُضي مما ًطػب أهثر في الىضىٌ إلاغجىبيها).(3

املبحث الثاوي :مواجهت الدشريع الجزائر للجريمت املعلوماجيت القائمت على الخضليل إلاشهار
إلالكترووي
فغغذ الشىعة اإلاػلىماجُت جدضًاث هشحرة في مجاٌ ؤلاشهاع ؤلالىترووي التي جؤصي صون شً إلعجياب حغائم مػلىماجُت
غضًضة كائمت غلى الخػلُل و التي حػخبر بضوعها ؾلىواث حغمتها الػضًض مً اللىاهحن وؤلاجفاكُاث الضولُت مً بُنها كاهىن
الػلىباث الجؼائغي.

املطلب ألاول :جكييف الجرائم املعلوماجيت القائمت على إلاشهارإلالكترووي املضلل
الخػلُل في ؤلاشهاع و غالكخه بمجاٌ الجغٍمت اإلاػلىماجُت ًىلض خخما إلؼامُت مىاحهخه و البدث غلى الؿغق و
الؿبل اللاهىهُت و ؤلاحغائُت إلاىاهبخه و الحض مىه و طلً بؿً كىاهحن و آلُاث إلايافدخه  ،هسظ بالظهغ حغٍمخحن غلى
الػمىم جػم في باؾنها غضص مً الجغائم و هظا بػض إؾلاؾها غلى واكؼ ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل.
الفرع ألاول :جريمت املصاس باألهظمت املعلوماجيت.
أوال :حعريفها
ًلطض بها "الىلىج الغحر اإلاشغوع لىظام مػلىماحي زاص بالغحر و الخػضي غلى ؾغٍخه بمسخلف الؿبل "خُث أضحذ
ؤلاؾخسضاماث الغحر هؼيهت لإلشهاع ؤلالىترووي شائػت في هظا ألامغ فىجض الػضًض مً الضحاًا جم إزتراق أهظمتهم بمجغص
إشهاع إلىترووي مػلل اؾتهضفهم ،و ختى جطىف هظه ألافػاٌ غمً الجغائم اإلاػلىماجُت البض مً كُام أعوان الجغٍمت
فيها.
ثاهيا :أركانها
 -1الركن الشرعي للجريمت :هظ اإلاشغع الجؼائغي غلى هظا الىىع مً الجغائم غمً كاهىن الػلىباث مً زالٌ اإلاىاص
 394إلى  394مىغع  7جدذ غىىان اإلاؿاؽ بأهظمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث.
-8الركن املاد للجريمت  :ختى هيىن أمام حغٍمت اإلاؿاؽ باألهظمت اإلاػلىماجُت ٌشترؽ جىفغ الغهً اإلااصي فيها أي الؿلىن
ؤلاحغامي اإلاخمشل في ازتراق ألاهظمت اإلاػلىماجُت بضزىلها و البلاء فيها بؿغٍم الغش و هظا وفم ما هطذ غلُه اإلااصة 394
مىغع و حشضص الػلىبت في ولخا الحالخحن إطا جم حغُحر أو خظف مػؿُاث ،هما حػاكب اإلااصة  394مىغع  1غلى ول إصزاٌ أو
حػضًل أو إػالت مػؿُاث بؿغٍم الغش و هظا ما ٌػبر غىه باإلاؿاؽ بأهظمت اإلاػؿُاث.
) (2غؼٍؼة عابحي ،ألاؾغاع اإلاػلىماجُت و خماًتها الجؼائُت ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .97
) (3فػُلت غلالي،الجغٍمت ؤلالىتروهُت و إحغاءاث مىاحهتها مً زالٌ الدشغَؼ الجؼائغي ،أغماٌ اإلاؤجمغ الضولي  ،14الجغائم ؤلالىتروهُت ،ؾغابلـ25-24 ،
ماعؽ  ،2017ص .8
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
فبئؾخلغاء اإلاىاص هجض أن اإلاشغع الجؼائغي ٌػاكب غلى مجغص الضزىٌ لىظام مػلىماحي و غلُه ًمىً اللىٌ أن ؤلاشهاعاث
ؤلالىتروهُت اإلاػللت التي ٌؿعى مً زلفها اإلاػلً إلزتراق ألاهظمت اإلاػلىماجُت و اإلاؿاؽ بها بئؾخسضام أخض ألافػاٌ الؿابم
طهغها ٌػض حغٍمت إلىتروهُت كائمت غلى أؾاؽ ؤلاشهاع ؤلالىترووي وىهه وؾُلت مً وؾائل ؤلازتراق الحضًشت و مشاله
ؤلاشهاعاث اإلاػللت التي جطاصف اإلاؿتهلً ؤلالىترووي أزىاء جطفده ؤلاهترهذ زاضت جلً التي حػمل غلى حظب اهدباهه غً
ؾغٍم ما جخػمىه مً جػلُل أو حؿتهضف مجاٌ بدشه بمجغص الىلغ غليها ًلؼ ضحُت إزتراق ًخم الىلىج لىظامه و البلاء
فُه أو ختى الػبث بمػؿُاجه.
هلخظ أن ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل الظي ًدمل في مػمىهه وؾُلت للمؿاؽ باألهظمت اإلاػلىماجُت و إزتراكها ٌشيل في
خض طاجه الغهً اإلااصي للجغٍمت اإلاػلىماجُت اإلاػاكب غليها وفم اإلاىاص الؿابم طهغها ختى و إن لم ًىظ اإلاشغع ضغاخت غلى
طلً.
-3الركن املعىو ً :ىدطغ الغهً اإلاػىىي في هُت الجاوي أو كطضه الجىائي ختى ٌؿأٌ غً فػله و بالخالي ًبدث غً مضي
ؾىء هِخه و اججاهها لإلغغاع بالغحر و مضي جىافغ غىاضغه مً غلم و إعاصة.
فئزتراق ألاهظمت اإلاػلىماجُت و اإلاؿاؽ بؿغٍتها بؿغٍم غحر مشغوع ٌػض حغٍمت إطا جم بػلم الجاوي و ضاصعغً إعاصجه
الخامت ،إال إطا وكؼ الفػل بؿغٍم الخؿأ فئطا غلم به و لم ًتراحؼ غىه جلىم مؿؤولُخه) ،(1لىً ال ًخطىع أن ًدضر طلً
صون غلم مىه بهظا املجاٌ إط هغي أن اإلاػلً الظي ضمم إشهاعا إلىتروهُا مػلال بيُت ؤلاًلاع بالضحُت وازتراكه هى خخما
ًلطض ؤلاغغاع به.
الفرع الثاوي :جريمت الصرقت و الخعامل بىظام معلوماحي عن طريق إلاشهارإلالكترووي املضلل.
أوال:حعريفها
ازخلفذ آلاعاء الفلهُت) (2في مىغىع الؿغكت اإلاػلىماجُت إط ًغي البػؼ أن فػل الؿغكت ًلؼ غلى ملحلاث الىظام
اإلاػلىماحي أي أحهؼجه و صغاماجه  ،إال أن الغأي آلازغ ًخجه هدى ألازظ بأن فػل الؿغكت كض جلؼ غلى الىظام اإلاػلىماحي غحر
اإلااصي بمػنى البُاهاث و اإلاػلىماث أو اإلاػؿُاث وىنها طاث كُمت ماصًت ومػىىٍت ،و الؿغكت ما هي إال إؾدُالء غلى ألاشُاء
صون إعاصة ضاخبها و هى الغأي اإلاغجح في هظغها ،فالجغائم اإلاػلىماجُت اللائمت غلى أؾاؽ ؤلاشهاع ؤلالىترووي اإلاػلل جىؿبم
غلُه إط أن فػل الضزىٌ ًلؼ صون إعاصة الضحُت ،فدخما أزظ اإلاػؿُاث و الخػامل بها بمػنى ؤلاججاع و الحُاػة ًلػان صون
عغا ضاخب الىظام اإلاػلىماحي هما ؾبم شغخه و جىُُفىا لهظه الىاكػت ًخؿلب كُام ول مً الغهً اإلااصي و اإلاػىىي لهظه
الجغٍمت.

) (1غؼٍؼة عابحي ،ألاؾغاع اإلاػلىماجُت و خماًتها الجؼائُت ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .153
) (2غؼٍؼة عابحي ،اإلاغحؼ هفؿه ،أهظغ آلاعاء الفلهُت ،ص .189 -184
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
ثاهيا:أركانها
-1الركن الشرعي :هظ اإلاشغع الجؼائغي غلى حغٍمت الؿغكت مً زالٌ اإلااصة  350مً كاهىن الػلىباث "ول مً ازخلـ
شِئا مملىوا للغحر ٌػض ؾاعكا".
-8الركن املاد  :حػغف الؿغكت غمىما بأزظ ملً الغحر صون عغاه بمػنى أن ًخم ؤلاؾدُالء غلى ماٌ أو ش يء مملىن للغحر و
خُاػجه غىىة و هى ما حاءث به اإلااصة  350مً كاهىن الػلىباث) (1و اإلاالخظ مً هطها أن اإلاشغع باؾخػماله إلاطؿلح الص يء
لم ًدضص ؾبُػتها ؾىاء واهذ ماصًت أو مػىىٍت و بالخالي ًطلح اؾلاؾها غلى البُاهاث و اإلاػؿُاث اإلاػلىماجُت) (2مدل هظه
الجغٍمت ،إغافت إلى أن فػل ؤلاؾدُالء الظي ًلىم به اإلاػلً الجاوي بػض مؿاؾه بىظام مػلىماحي أو هما ًؿلم غلُه
البػؼ حؿمُت اللغضىت و هي اغخضاء غحر مشغوع غلى ألاهظمت اإلاػلىماجُت بغُت الخداًل غليها و اإلاؿاؽ ببُاهاتها التي
جسظ اإلاؿتهلً بخػضًلها أو خظفها و ختى الخطغف فيها بمػنى خُاػتها و ؤلاججاع بها بؿغق غحر مشغوغت و هى ما حػاكب
غلُه اإلااصة  394مىغع  (3)2خُث هجض الػضًض مً الضحاًا كض جمذ خُاػة مػؿُاتهم بػض ازتراق أهظمتهم إزغ مجغص إشهاع
مػلل ًدمل أؾلىب مً أؾالُب هظه الجغائم كض اؾتهضفهم و مً زم اإلججاع باملحطالث إط ًلطض به الخػامل باإلاػلىماث
و مباصلتها بملابل ؾىاء هلضي ،غُني أو زضمت ،و مً األمشلت الشائػت في ًىمىا ما ًخاحغ به الجىاة مً مػلىماث ؾغٍت و
زاضت بػض حػغغهم للمؿتهلً مً ولماث الؿغ الخاضت بدؿاباجه اإلاطغفُت و بؿاكاث اإلئخمان و أعكامها ،خؿاباث
الىخفلُىـ ) (netflixو خؿاباث ؾبىجُفاي ) (spotifyو ) (PS PLUSاإلاهىغة .
و بالخالي فئن فػل الحُاػة التي جدبؼ ازتراق هظام مػلىماحي زاص بالغحر إزغ إشهاعاث إلىتروهُت مػللت حػض إؾدُالء غلى
ملً الغحر اإلاػلىماحي اإلاطىف غمً اإلامخلياث اإلاػاضغة .و ًلىم الغهً اإلااصي بلُام الفػل اإلاػاكب غلُه .
-3الركن املعىو  :لخىُُفىا هظه الجغٍمت غلى أنها جخػمً الؿغكت ٌؿخىحب ظهىع اللطض الجىائي و هُت اإلاػلً في ؾغكت
اإلاػؿُاث و حػمضه طلً بمػنى جىافغ ول مً غىطغ الػلم و اإلعاصة و هى أمغ خاضل في هظه الجغٍمت خُث ال ًمىً
للمػلً جطمُم إشهاع إلىترووي مػلل ًخػغع و ٌؿتهضف أهظمت اإلاؿتهلىحن صون غلم و إعاصة مىه و صون إمياهُاث طهىُت
و ماصًت ،بالخالي فئن اللطض الجىائي الػام ٌػض كائما ،غف إلى طلً فبػض اإلاؿاؽ بالىظام اإلاػلىماحي و إزتراكه الجاوي
ٌؿعى إلى خُاػة اإلاػلىماث و اإلؾدُالء غليها و الخػامل أو الخطغف فيها أي ًلىم بفػله بضافؼ جملً ملً الغحر صون عغاه
و إغاصة الخطغف فُه و جدلُم الغبذ األمغ الظي ًظهغ مضي ؾىء هُت اإلاػلً مً وعاء إشهاعه و بهظا ًلىم اللطض الجىائي
الخاص.

) (1اإلااصة  350مً كاهىن الػلىباث الجؼائغي جىظ غلى أن  " :ول مً ازخلـ شِئا غحر مملىن له ٌػض ؾاعكا"...
) (2غؼٍؼة عابحي ،ألاؾغاع اإلاػلىماجُت و خماًتها الجؼائُت ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .192
) (3جىظ اإلااصة  394مىغع ٌ " : 2ػاكب  ...ول مً ًلىم غمضا و ؾغٍم الغش بما ًأحي ... :ؤلاججاع في مػؿُاث مسؼهت ....خُاػة أو إفشاء أو وشغ أو اؾخػماٌ
ألي غغع وان اإلاػؿُاث اإلاخدطل غليها مً إخضي الجغائم اإلاىطىص غليها في هظا اللؿم".
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نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
فُمىً جطيُف هظه الجغٍمت غمً حغائم الؿغكت اإلاؿخدضزت الظي غلى اإلاشغع ؾً كىاهحن زاضت بها هظغا لخؿىعها
اإلاؿخمغ و ؾغغت اهدشاعها .
ججضع اإلشاعة في زخام هظا اإلاؿلب أن الغهً الشغعي الظي ًلطض به وحىص هظ كاهىوي ًجغم الفػل ختى جخم اإلاػاكبت
غلُهً ،برػ مً زالٌ جدلُل مىاص كاهىن الػلىباث الجؼائغي و ما جدمله مً غلىباث مؿلؿت غلى هظا الىىع مً الجغائم،
و بؿبُػت الحاٌ فئن اإلاشغع الجؼائغي كض هظم اللؿم الؿابؼ مً كاهىن الػلىباث الجؼائغي جدذ غىىان اإلاؿاؽ بأهظمت
اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث و أن الجغائم التي جمذ مػالجتها كض جم اؾخيباؾها مً هطىضه و إؾلاؾها غلى مىغىع ؤلاشهاع
اإللىترووي اإلاػلل و الجغائم اإلاػلىماجُت اللائمت غلُه.
املطلب الثاوي :إجراءاث مواجهت الجريمت املعلوماجيت القائمت على الخضليل إلاشهار و عقوبتها.
غمل اإلاشغع الجؼائغي غلى ؾً كىاهحن جؿبم للحض مً الجغائم اإلاػلىماجُت ،زم ًأحي الضوع غلى الجهاث املخخطت
بالجاهب اإلحغائي لللُام بمهامها وفم اللاهىن .
الفرع ألاول :اﻹجراءاث الواجب إجخارها .
حػض الجغٍمت اإلاػلىماجُت حغٍمت الػطغ جىاولها اإلاشغع الجؼائغي غمً كاهىن الػلىباث و بػؼ اللىاهحن الخاضت ،إال أن
األمغ ال ًخىكف غلى وغؼ كىاغض عصغُت و تهمِشها و إهما الحاحت للىاغض إحغائُت إلاخابػت الجغم اإلاػلىماحي و املجغمحن
زاضت و أهه في جؿىع مؿخمغ والجغٍمت اإلاػلىماجُت اللائمت غلى اإلشهاع اإللىترووي اإلاػلل الظي احخاح اإلاىظىمت و الظي
ؾبم لىا جىُُفه مً زالٌ هظه الضعاؾت ،و غلُه فلض اؾخضعن اإلاشغع الىغؼ مً زالٌ ول مً اللاهىن  (1)14-04و
اللاهىن عكم  (2)22-06اإلاػضالن و اإلاخممان للاهىن اإلحغاءاث الجؼائُت الظي جػمً جضابحر إحغائُت جخػلم بالجغائم
اإلاػلىماجُت مسالفت لخلً اإلاؿبلت غلى الجغائم الخللُضًت مً زالٌ الخدلُم و الخفخِش.
أوال:الجهاث املخخصت
أوشأ اإلاشغع الجؼائغي إزغ الخػضًالث اإلاؿخدضزت هُئاث كػائُت حضًضة ًضزل غمً وشاؽ ازخطاضها الفطل في
الجغائم اإلاػلىماجُت و هي ما حػغف باألكؿاب الجؼائُت اإلاخسططت) ،(3فهي حهاث كػائُت مخسططت غحر زاضت طاث

) (1اللاهىن عكم  14-04اإلاؤعر في  10هىفمبر  ،2004ج.ع ،عكم ،71الطاصعة في  10هىفمبر  ،2004اإلاػضٌ و اإلاخمم ،لألمغ عكم  155-66اإلاؤعر في  08حىان
 ،1966اإلاخػمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت الجؼائغي.
) (2اللاهىن عكم  22-06اإلاؤعر في  20صٌؿمبر  ،2006ج.ع ،عكم  ،84الطاصعة في  24صٌؿمبر  ،2006اإلاػضٌ و اإلاخمم ،لألمغ عكم  155-66اإلاؤعر في  08حىان
 ،1966اإلاخػمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت الجؼائغي.
) (3ألاكؿاب الجؼائُت اإلاخسططت ،جؿغكذ لخػغٍفها اإلااصة  32مً اللاهىن عكم  09-08اإلاؤعر في  25فُفغي  ،2008اإلاخػمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و
ؤلاصاعٍت.
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ازخطاص إكلُمي مىؾؼ و إحغاءاث كاهىهُت زاضت هما أنها حهىٍت خُث هجضها في الجؼائغ الػاضمت ،وهغان كؿىؿُىت و
وعكلت).(4
ثاهيا:إجراءاث الخحقيق
ٌػغف الخدلُم غلى أهه الػمل اللاهىوي لػباؽ اللػاء اإلاخسططحن في الجغائم اإلاػلىماجُت) (5مً جفخِش ،مػاًىت،
زبرة ،حؿغب ،اؾخجىاب و شهاصة .غمىما هي هفـ إحغاءاث الخدلُم في الجغائم الخللُضًت .غحر أن اإلاشغع أخضر بػؼ
الخػضًالث وىن الجغائم اإلاػلىماجُت مً الجغائم الحضًشت التي جمخاػ بسطائظ ؾبم شغخها جمحزها غً الخللُضًت هطفتها
الػابغة للحضوص ؾىاءا املحلُت اإلكلُمُت أو الضولُت فاإلشهاع اإللىترووي اإلاػلل باغخباعه وؾُلت إلعجياب الجغٍمت
اإلاػلىماجُت الجاوي ًخمخؼ بئمياهُت غضم جىاحضه في إكلُم اإلشهاع و الضحُت أًػا ،األمغ الظي حػل اإلاشغع ًجحز جمضًض
اإلزخطاص املحلي لىهالء الجمهىعٍت أو ختى ؾلب الخػاون مؼ صوٌ أزغي بمىحب غلض اجفاكُاث في خاٌ ما حػضي الجغم
الحضوص الضولُت .
و بسطىص الخفخِش و إحغاءاجه في هظا الىىع مً الجغائم الخاضت هجضه مسالفا لللىاغض الطاعمت التي زطه بها اإلاشغع
الجؼائغي غمً اإلااصة  44و  45مً كاهىن اإلحغاءاث الجؼائُت و ًبرػ هظا اإلزخالف بمىحب الفلغة الؿابػت مً اإلااصة 45
مً هفـ اللاهىن خُث جىظ غلى غضم جؿبُم األخيام الؿابلت إلزخالف الخفخِش في الجغٍمت اإلاػلىماجُت غً هظحرتها
الخللُضًت ،إط أن الخفخِش هىا ٌشمل الحاؾب اﻵلي و ملحلاجه ،اإلاػؿُاث و البُاهاث جم اغخماصها لخطمُم إشهاع
إلىترووي مػلل في شيل وؾُلت تهضص ؾالمت الىظام اإلاػلىماحي .
أما إحغاء الخىكُف للىظغ هظ غلُه اإلاشغع مً زالٌ اإلااصة  51خُث أحاػ جمضًض مضجه املحضصة ب  48ؾاغت مغة واخضة
فلـ في هظا الىىع مً الجغائم .
هما هطذ اإلااصة اإلااصة  65مىغع  5غلى حىاػ إغتراع اإلاغاؾالث التي جخم غً ؾغٍم وؾائل اإلجطاٌ الؿلىُت و الالؾلىُت
في خاٌ ما جؿلب الخدغي غلى الجغائم اإلاػلىماجُت بما فيها اإلاىطبت في إشهاع اإللىترووي اإلاػلل .
الفرع الثاوي :العقوباث املقررة.
أوال :العقوباث املقررة للشخص الطبيعي
واهب اإلاشغع الجؼائغي الػطغهت في الجغائم بمىحب كاهىن الػلىباث الجؼائغي خُث أكغ غلىباث زاضت بيل هىع مً
الجغائم اإلاػلىماجُت منها ما ًسظ الشخظ الؿبُعي التي جتراوح غمىما مً شهغًٍ إلى زالر ؾىىاث خؿب الفػل اإلاغجىب
إغافت إلى غغامت ملضعة مً زمؿحن ألف صًىاع حؼائغي إلى زمـ مائت ألف صًىاع حؼائغي ،هظا في ما ًسظ الػلىبت
) (4عابذ وهُبت ،الجغٍمت اإلاػلىماجُت في الدشغَؼ ؤلاحغائي الجؼائغي ،مجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصمُت،حامػت الحاج لخػغ ،باجىت ،الػضص ،4صٌؿمبر
 ،2014ص .324-323
) (5غؼٍؼة عابحي ،ألاؾغاع اإلاػلىماجُت و خماًتها الجؼائُت ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .257
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ألاضلُت جدبػها غلىباث جىمُلُت جخمشل في مطاصعة وؾائل إعجياب الجغٍمت مً أحهؼة و بغامج مؼ غلم اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت
التي حػض بضوعها مدال للجغٍمت هخلً التي جبث ؤلاشهاعاث اإلاػللت لإلؾاخت بالضحُت ،في خحن أن هظه الػلىباث كض
جخػغع للدشضًض في خاٌ ما إطا جم خظف بُاهاث الضحُت أو جسغٍبها بػض الدؿلل إليها هما جخػاغف الػلىبت باليؿبت
للجاوي الظي اؾتهضف مؤؾؿاث غامت أوخاوٌ اإلاؿاؽ بأمً الضولت و الضفاع الىؾني .أما بسطىص الشغوع في اعجياب
ً
الجغم فهى مػاكب غلُه بىفـ الػلىباث اإلالغعة للجغٍمت طاتها و كض جم اغخماص هظا اإلابضأ مً اإلاشغع الجؼائغي
إكخضاءا
باإلجفاكُت الضولُت للجغٍمت اإلاػلىماجُت.
ثاهيا :العقوباث املقررة للشخص املعىو
أما بسطىص الشخظ اإلاػىىي فلض جلغع بمىحب اإلااصة  18مً اللاهىن عكم  15/04اإلاخػمً كاهىن الػلىباث
مؿاءلخه حؼائُا ؾىاء غً الجغٍمت اإلاػلىماجُت أو الشغوع في اعجيابها و بطفخه فاغال أو شغٍيا بػلىبت مخمشلت في غغامت
ملضعة بما ٌػاصٌ زمـ مغاث الحض ألاكص ى اإلالغع للشخظ الؿبُعي وفم اإلااصة  394مىغع مً هفـ اللاهىن.

خاجمت:
وشحر في الخخام أن مؿاع صعاؾدىا اججه إلى حؿلُـ الػىء خىٌ مىغىع لِـ بالجضًض و إهما اإلاهمش أال و هى واكؼ
اإلشهاع اإللىترووي اإلاػلل و غالكخه بالجغٍمت اإلاػلىماجُت الظي شاع في ًىمىا و ما ػاصه اهدشاعا حهل حمهىع اإلاؿتهلىحن
به ،خُث غالجىا الجغٍمت اإلاػلىماجُت مً ول حىاهبها و التي باجذ جىطب في كالب اإلشهاع اإللىترووي اإلاػلل و جخسظه
وؾُلت في اعجيابها ،األمغ الظي ؾاكىا إلى جىُُف هظه األزحرة وفلا لللىاغض التي زظ بها اإلاشغع الجؼائغي الجغائم
اإلاػلىماجُت ،إال أن ؾغغت جؿىع هظا املجاٌ و ما ًلابله مً غُاب للىطىص الطغٍدت ًبلي الىلظ كائما و غلُه هلترح
الخىضُاث الخالُت :
 حؿلُـ الىظغ غلى اإلشهاع اإللىترووي اإلاػلل و ما ًدمله مً أزؿاع أغحى واحبا غلى اإلاشغع الجؼائغي ؾً كىاهحن وكىاغض عصغُت لخىظُمه و ميافدت الجغائم الىاججت غىه .
 الطفت الػابغة للحضوص التي ٌشترن فيها اإلشهاع اإللىترووي و الجغٍمت اإلاػلىماجُت جضغى إلى غلض و إبغام الػضًض مًاإلجفاكُاث الضولُت الطاعمت إلاىاهبت غطغهت هظه الجغٍمت و عصغها مؼ اوشاء هُئاث زاضت طاث حػاون صولي للفطل في
كػاًاها و بفغوع مخسططت إلاخابػتها في شتى أهداء الػالم.
 إوشاء هُئاث حشغَػُت مسخطت في مجاٌ اإلاػلىماجُت إلاغافلت اللاهىن في مجاٌ الجغم اإلاػلىماحي  ،و أزغي في مجاٌالخجاعة اإللىتروهُت إلاغاكبت اإلشهاعاث اإللىتروهُت و مضي اخخىائها غلى الخػلُل للخمىً مً وغؼ كىاهحن جػبؿها.
 اإلؾخفاصة مً زبرة الجىاة اإلالبىع غليهم وىنهم مدترفحن في هظا املجاٌ لىغؼ آلُاث جدمي اإلاؿتهلً اإللىترووي مًالىكىع في هظا الىىع مً الجغائم و طلً بمداولت صمجهم أو الخػامل مػهم بملابل هخسفُف الػلىبت مشال.
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 إغالم و جىغُت اإلاؿتهلً غً مساؾغ اإلشهاعاث اإللىتروهُت اإلاػللت و ما حشيله مً تهضًض غلى ؾالمت هظامه اإلاػلىماحيمؼ وشغ زلافت الخبلُغ.
قائمت املراجع:
-1القواهين:
 ألامغ عكم  ،156-66مؤعر في  08حىان  ،1966اإلاخػمً كاهىن الػلىباث ،ج.ع ،غضص  ،49الطاصعة  11حىان ،1966ّ
اإلاػضٌ و ّ
اإلاخمم.
 ألامغ  58-75مؤعر في  ،1975/09/26اإلاخػمً اللاهىن اإلاضوي ،اإلاػضٌ و اإلاخمم بمىحب اللاهىن عكم  05-07اإلاؤعر في ،2007/05/13ج.ع ،غضص 31
 اللاهىن عكم  02-04اإلاؤعر في  23حىان ً ،2004دضص اللىاغض اإلاؿبلت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،ج.ع غضص  ،41الطاصعة 24حىان .2004
 اللاهىن عكم  14-04اإلاؤعر في  10هىفمبر  ،2004ج.ع ،عكم ،71الطاصعة في  10هىفمبر  ،2004اإلاػضٌ و اإلاخمم ،لألمغعكم  155-66اإلاؤعر في  08حىان  ،1966اإلاخػمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت الجؼائغي.
 اللاهىن عكم  22-06اإلاؤعر في  20صٌؿمبر  ،2006ج.ع ،عكم  ،84الطاصعة في  24صٌؿمبر  ،2006اإلاػضٌ و اإلاخمم ،لألمغعكم  155-66اإلاؤعر في  08حىان  ،1966اإلاخػمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت الجؼائغي.
 اللاهىن عكم  09-08اإلاؤعر في  25فُفغي  ،2008اإلاخػمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاعٍت ،ج.ع ،غضص  ،21لؿىت.2008
 اللاهىن عكم  03-09اإلاؤعر في  25فُفغي  ،2009اإلاخػلم بدماًت اإلاؿتهلً و كمؼ الغش ،ج.ع غضص  ،15الطاصعة في 08ماعؽ .2009
 اللاهىن عكم  04/09اإلاؤعر في  05أوث  ،2009الخاص بلىاغض الىكاًت مً الجغائم غض ألاهظمت اإلاخطلت بخىىىلىحُاؤلاغالم وؤلاجطاٌ ،ج.عغضص  ،47الطاصعة في 16أوث .2009
 اللاهىن عكم  05/18اإلاؤعر في  10ماي  ،2018اإلاخػلم بالخجاعة ؤلالىتروهُت ،حغٍضة عؾمُت عكم  ،20الطاصعة بخاعٍش 16ماي .2018
 -8الكخب:
 أخمض ؾػُض الؼكغص ،الحماًت اإلاضهُت مً الضغاًت الخجاعٍت الياطبت و اإلاػللت ،مطغ ،صاع الجامػت الجضًضة. 2007 الػغبي بلحاج ،مطاصع ؤلالتزام في اللاهىن اإلاضوي الجؼائغي وفم آزغ الخػضًالث و مضغم بأخضر احتهاصاث املحىمتالػلُا ،الجؼء ألاوٌ ،اإلاطاصع ؤلاعاصًت الػلض و ؤلاعاصة اإلاىفغصة ،الجؼائغ ،صاع هىمه لليشغ و الخىػَؼ.2015،
 ؾاعق ؾه ،الدؿىٍم و الخجاعة ؤلالىتروهُت،مطغ ،صاع اإلاػاعف لليشغ و الخىػَؼ.2005، غلي فُاللي ،ؤلالتزاماث ،الىظغٍت الػامت للػلض ،الؿبػت ،3الجؼائغ ،مىفم لليشغ.2013،لُث غؼٍؼ غباب الػخابي ،الحماًت اإلاضهُت للمؿتهلً مً ؤلاغالن الخجاعي ؤلالىترووي اإلاػلل ،صعاؾت ملاعهت ،الؿبػتألاولى ،الػغاق ،مىخبت اللاهىن اإلالاعن.2020،
 ًىؾف غىصة غاهم اإلاىطىعي،الخىظُم اللاهىوي لالغالهاث الخجاعٍت غبر الاهترهذ ،ميشىعاث الحلبي الحلىكُت ،الؿبػتألاولى،بحروث لبىان.2015،
 -3ألاطروحاث:
املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 8528-2309

727

ISSN: 2352-9806
l

اإلشهاراإلنكرتوني املضهم جانب جديد نهجرمية املعهىماتية/ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعصامي رمزي بدر اندين /ـــــــــــــــــــ  /ونيد كحىل
 زالضًت مػحزي ،الىظام اللاهىوي لإلشهاع الياطب أو اإلاػلل ،أؾغوخت ملضمت لىُل شهاصة الضهخىعاه في الػلىماللاهىهُت ،جسطظ اللاهىن الخاص ،ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت ،حامػت أبي بىغ بللاًض ،جلمؿان،
الجؼائغ.2019،
 غؼٍؼة عابحي ،ألاؾغاع اإلاػلىماجُت و خماًتها الجؼائُت ،أؾغوخت ملضمت لىُل شهاصة الضهخىعاه في اللاهىن الخاص ،ولُتالحلىق ،حامػت أبى بىغ بللاًض ،جلمؿان ،الجؼائغ2018.،
-4املقاالث:
 عابذ وهُبت ،الجغٍمت اإلاػلىماجُت في الدشغَؼ ؤلاحغائي الجؼائغي ،مجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصمُت ،الػضص.2014 ،4 ؾمحرة مػاش ي ،الجغٍمت اإلاػلىماجُت (صعاؾت جدلُلُت إلافهىم الجغٍمت اإلاػلىماجُت) ،مجلت الفىغ،الػضص .2008،17 شلىٌ بً شهغ،خماًت اإلاؿتهلً في غلىص الخجاعة ؤلالىتروهُت ،مجلت الىاخاث للبدىر و الضعاؾاث ،املجلض  ،01الػضص.2008 ،03
 ضلُذ بىهفلت ،اإلاؿؤولُت اإلاضهُت غً ؤلاشهاع ؤلالىترووي ،مجلت آفاق للػلىم ،املجلض  ،05الػضص .2019 ،17 غماعة مؿػىصة ،الحماًت اإلاضهُت للمؿتهلً في اإلاغخلت ما كبل الخػاكض ؤلالىترووي مً زالٌ ؤلاغالن الخجاعي الياطب والحم في ؤلاغالم ،مجلت البدىر و الضعاؾاث اللاهىهُت و الؿُاؾُت ،املجلض  ،01غضص .2012 ،02
 دمحم الؿػُض ػهاحي ،الجغٍمت اإلاػلىماجُت في ظل الدشغَؼ الجؼائغي و ؤلاجفاكُاث الضولُت ،مجلت إًلحزا للبدىر والضعاؾاث ،الػضص .2017 ،02
 هضي ػوػو ،آلُاث خماًت اإلاؿتهلً مً مساؾغ الخػاكض ؤلالىترووي في الدشغَؼ الجؼائغي،مجلت الحلىق و الحغٍاث،الػضص 2017.،04
-5امللخقياث:
فػُلت غلالي ،الجغٍمت ؤلالىتروهُت و إحغاءاث مىاحهتها مً زالٌ الدشغَؼ الجؼائغي ،أغماٌ اإلاؤجمغ الضولي الغابؼ غشغ،
الجغائم ؤلالىتروهُت ،ؾغابلـ 25-24،ماعؽ .2017
-6مو اقع إلاهترهذ:
ولُض ؾه ،الخىظُم الدشغَعي للجغائم ؤلالىتروهُت في اجفاكُت بىصابؿذ ،2016،بدث في مىكؼ جمذ ػٍاعجه في
/https://www.fichier-pdf.fr/2016/04/03/atandim-attachrii-liljaraim-lilktroniya : 2020/12/24
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0202 سلطاث الىسيز ألاول ورئيس الحكىمت في الخعذًل الذسخىري

Powers of the Prime Minister and chef of Government in the Constitutional
Amendment of 2020


مصٍاوي طهُلت

1  حامهت الجصاةس- بً ًىطف بً زدة. ولُت الحلىق
meziani_souhila@Yahoo.com
8188/18/11:جاريخ القبىل

8188/18/88:جاريخ املزاجعت

8181/11/11:جاريخ إلاًذاع

:ملخص
 أن الىشٍس ألاوٌ ًسخازٍ و ٌهُىه زةِع،2020  في الدطخىز اإلاهدٌ في،للدأكس اإلاإطع الدطخىزي الجصاةسي
، في خحن أهه ئذا فاشث ألاغلبُت اإلاهازغت باالهخساباث الدشسَهُت. الري ًخمخو في َرٍ الحالت بأغلبُت زةاطُت،الجمهىزٍت
 و نلى زةِع. ًيىن ًيخمي ئلى ألاغلبُت البرإلااهُت،ففي َرٍ الحالت ًجب نلى زةِع الجمهىزٍت أن ٌُهحن زةِظا للحيىمت
 و مً بحن الىخاةج اإلاخىضل ئليها في َرا اإلالاٌ ًمىً ذهس ئن.الحيىمت في َرٍ الحالت أن ًُؿبم بسهامج ألاغلبُت البرإلااهُت
، طىاء جلً التي هفلها الدطخىز و التي ًُفىغاَا ئًاٍ زةِع الجمهىزٍت،جىطُو طلؿاث الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت
. جسفُف ألانباء نلى زةِع الجمهىزٍت،كطد بها اإلاإطع الدطخىزي
. زةِع الجمهىزٍت؛ الىشٍس ألاوٌ؛ زةِع الحيىمت؛ الظلؿت الخىفُرًت؛الدطخىز:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The Algerian constitutional founder, in the constitution amended in 2020, has declared
that the Prime Minister is chosen and appointed by the President of the Republic, who in this
case enjoys a presidential majority. Whereas, if the opposition majority wins the legislative
elections, in this case the President of the Republic must appoint a Head of Government, who
belongs to the parliamentary majority. Among the results reached in this article, it can be
mentioned that the expansion of the powers of the Prime Minister or the head of government,
whether those guaranteed by the constitution and delegated to him by the President of the
Republic, were intended by the constitutional founder to ease the burdens on the President of
the Republic.
Keywords : The President of the Republic; The Prime Minister; The Head of
Government; Executive Authority; The Constitution.

ُ
ُ
. اإلا ِإلف اإلاس ِاطل
729

سلطات الىزير األول يف التعديل الدستىري  / 2020ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سهيلة مسياني  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
بسش في الظىىاث ألازحر اججاٍ في اللاهىن الدطخىزي ٌهمل نلى جللُظ ضالخُاث السؤطاء ,و في اإلالابل ًىطو
طلؿاث الىشزاء ألاواةل و البرإلااهاث ,ذلً بغسع جفادي جسهحز الظلؿاث في ًدي شخظ زةِع الجمهىزٍت ،و الجزوم هدى
جلظُم الهمل بحن مسخلف اإلاإطظاث الدطخىزٍت مثل زةاطت الحيىمت و البرإلاان ,و هرلً حهصٍص دوز املحىمت الدطخىزٍت.
خظب الىثحر مً الظُاطُحن و اإلاالخكحن و أطاجرة اللاهىن الدطخىزي،فان دطخىز  1989أكام هكام شبه زةاس ي
ًدظم بالخىاشن ،الطُما في ما ًخهلم بخلظُم الظلؿاث بحن ول مً زةِع الجمهىزٍت و زةِع الحيىمت و البرإلاان ،الري وان
ًخألف مً غسفت واخدة ،و هي املجلع الشهبي الىؾني ,ولىً ئزفاق الهملُت الظُاطُت و الاهخسابُت في الفترة بحن _1990
 ،1992و بسوش أخصاب طُاطُت مخؿسفت حاء دطخىز  1996الري أناد جسهحز الظلؿاث الدطخىزٍت في ًدي زةِع
الجمهىزٍت ،و في اإلالابل ئغهاف طلؿاث ول مً زةِع الحيىمت و البرإلاان ،بل أن حهدًل الدطخىز في هىفمبر  2008أههى
اطخلاللُت زةِع الحيىمت ،وجم ازتزاٌ دوزٍ همظاند لسةِع الجمهىزٍت ،وَرا ما ًدٌ نلُه حغُحر حظمُخه مً زةِع
خيىمت ئلى وشٍس أوٌ مً أحل أن جخؿابم الدظمُت مو الدوز الري ًإدًه ،و ًىوله ئلُه الدطخىز و زةِع الجمهىزٍت (نً
ؾسٍم الخىكُم).
و الجدًس بالرهس ،أن الجصاةس شهدث مىر فترة الخهددًت الظُاطُت و الحصبُت هخابت دطخىزًٍ ألاوٌ َى دطخىز
 ،1989و الثاوي َى دطخىز  ،1996و زػو َرا ألازحر ئلى زالر حهدًالث هبحرة و هي حهدًل  2008و حهدًل  2016و حهدًل
 .2020و أغلب َرٍ الخهدًالث جمع طلؿاث زأس ي الظلؿت الخىفُرًت و طلؿاث البرإلاانَ .را بالغافت ئلى ،طلؿاث
املجلع الدطخىزي الري جدىٌ في الخهدًل ألازحر ئلى املحىمت الدطخىزٍت ،حهىع َرٍ اإلاساحهاث الدطخىزٍت اإلاظخمسة ،في
فترة كطحرة ،خالت ال اطخلساز مإطظاحي حادة.
ئن ؾبُهت الىكام شبه السةاس ي اإلاهخمدة في البالد مىر  ،1989جسلم هىم مً الخىافع و زبما الطسام نلى الظلؿت
بحن اإلاإطظاث الثالر :السةِع و زةِع الحيىمت و البرإلاان .و نلُه ،فان َرٍ الىزكت البدثُت جدىاوٌ طلؿاث الىشٍس ألاوٌ
في نالكخه الىقُفُت مو ول مً زةِع الجمهىزٍت و البرإلاان ،وذلً في في غىء الدطخىز اإلاهدٌ في  12هىفمبر .2020
و جخمدىز ئشيالُت الدزاطت في :إلى أي مذي مىح املؤسس الذسخىري في حعذًل  ،8181للىسيزألاول اسخقالليت أكبر
و سلطاث أوسع في إدارجه للشؤون العامت؟
مً أحل الخهمم في دزاطت َرٍ ؤلاشيالُت جلترح الدزاطت ضُاغت ألاسللت الفزييت الثالر آلاجُت:
أوال :هل جزكيزالسلطاث الخىفيذًت بين ًذي الزئيس جعل من وظيفت الىسيزألاول مجزد وظيفت ثاهىيت؟
ثاهيا :هل مىح الىسيز ألاول اسخقالليت وسبيت جاء من ضزورة جقاسم السلطت بين رأس ي السلطت الخىفيذًت أو
لطمأهت ألاغلبيت في البرملان؟
ثالثا :هل أدي جأسيس وظيفت رئيس الحكىمت ،في حعذًل  ،8181إلى إنهاء هيمىت الزئيس يلى السلطت
الخىفيذًت؟
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و مً أحل دزاطت َرا اإلاىغىم ،فلد جم جلظُم الدزاطت ئلى مدىزًٍ .خُث جىاوٌ املحىز ألاوٌ مياهت و طلؿاث
زةِع الجمهىزٍت وكد جم جفطُله في مياهت زةِع الجمهىزٍت (أوال) ،و طلؿاث السةِع في نالكخه مو الىشٍس ألاوٌ (زاهُا) .أما
املحىز الثاوي فخػمً جدنُم طلؿاث الىشٍس ألاوٌ و زةِع الحيىمت في حهدًل  ،2020و الري جم جلظُمه ئلى الفسق بحن
الىشٍس ألاوٌ و زةِع الحيىمت (أوال) و طلؿاث الىشٍس ألاوٌ و زةِع الحيىمت في حشىُل الحيىمت (زاهُا) و طلؿاث الىشٍس
ألاوٌ و زةِع الحيىمت في مجاٌ الدشسَو (زالثا).

املحىرألاول :مكاهت و سلطاث رئيس الجمهىريت في الخعذًل الذسخىري 8181
ٌشغل مىطب زةِع الجمهىزٍت في الجصاةس مياهت مدىزٍت ،بل ئهه أَم مإطظت طُاطُت نلى ئؾالق في الىكام
الظُاس ي طىاء في فترة ألاخادًت الحصبُت أو في فترة الخهددًت الظُاطُت و الحصبُت .هما ًخىفس أًػا نلى طلؿاث واطهت
حدا .1هدىاوٌ في َرا املحىز جدلُل مياهت زةِع الجمهىزٍت و طلؿاجه في الخهدًل الدطخىزي .2020
أوال :مكاهت رئيس الجمهىريت
جىمً أَمُت مياهت زةِع الجمهىزٍت مً الاهخساباث اإلاباشسة الخىافظُت .و هي مطدز كىجه و مشسونُخه و شسنُخه.
ذلً أهه ًيخسب زةِع الجمهىزٍت نً ؾسٍم الاهخساب الهام اإلاباشس و الظسي و باألغلبُت اإلاؿللت مً ألاضىاث اإلاهبر ننها.
و َىرا فان الدطخىز ًمىذ للسةِع الحم في ججظُد الظُادة الىؾىُت في الدازل و الخازج .و َى أًػا ًجظد وخدة ألامت
و خامي الدطخىز(2اإلاادة  85و  84مً الخهدًل الدطخىزي  .)2020و لهل َرٍ اإلاياهت الظامُت ججهل مً السةِع غحر
مظإوٌ أمام أي َُئت أزسي زاضت البرإلاان ،و ئهما مظإولُخه طُاطُت أمام الىازبحن أزىاء الاطدشازاث الاهخسابُت ،و َرا
باطخثىاء الجساةم الجصاةُت ،هرلً ألامس في فسوظا فهم غحر مظإولحن أمام أي حهت أزسي باطخثىاء خالت الخُاهت الهكمى.3
هما جأحي مياهت زةِع الجمهىزٍت مً الشسوؽ التي خددَا اإلاإطع الدطخىزي للمترشححن إلاىطب زةِع الجمهىزٍت،
خُث ًجب أن جخىفس فيهم الطفاث ألادبُت و ألازالكُت التي ججهل مً ًطل ئلى َرا اإلاىطب ًدكى بالىكاز و الهُبت،
طىاء في اإلاإطظاث الدطخىزٍت و ألاخصاب أو في املجخمو .و جلهب أًػا الخطاةظ الصخطُت للسةِع دوزا مهما في حهصٍص
مياهت وقُفُت في الىكام الظُاس ي و في املجخمو ،و الطُما جلً الخطاةظ اإلاسجبؿت بالىفاءة و الدوز الخازٍخي في كػُت
وؾىُت مهُىت ،و الجزاَت ،و الخبرة و كىة الىفىذ و الخأزحر في الدواةس الدازلُت أو في الظاخت ؤلاكلُمُت أو الدولُت .مثل
الثلل الظُاس ي و الخازٍخي و الدولي ،الري وان ًخمخو به الججراٌ شازٌ دٌغىٌ في فسوظا في الفترة .1969 -1958
وهجد أن مياهت زةِع الجمهىزٍت مىسطت في الدطخىز اإلاهدٌ في 12هىفمبر  2020الطُما اإلاادة  84مىه اإلاهدلت والتي
جلس أن زةِع الجمهىزٍت ،زةِع الدولت ًجظد وخدة ألامت و ٌظهس في ول الكسوف نلى الحفاف نلى وخدة التراب الىؾني و
الظُادة الىؾىُت ،بالغافت ئلى انخبازٍ ًمثل الدولت في دازل البالد وزازحها وَى الري ًمىىه أن ًساؾب ألامت مباشسة
وَى الري ًدمي الدطخىز و ٌظهس نلى اخترامه .و ًرَب الفله الفسوس ي ئلى انخباز زةِع الجمهىزٍت خامي الخماطً
الىؾني ،الري ٌشحر ئلى اللُم الىؾىُت التي جىخد حمُو اإلاىاؾىحن ,و هرلً َى خامي الخماطً الاحخماعي أو خامي ألامً
1أَظر :يذٌحت بٍ َاجً و عبذ انرحًاٌ بٍ جٍالًَ ،انًركسانقاَىي نرئس انجًهىرٌت فً ظم انتعذٌم انذستىري . 2020يجهت انحقىق وانحرٌاث،
يجهذ ،9عذد ، 2،2022ص. 662-627:

 2اإلاادة  84و  85مً دطخىز  1996اإلاهدٌ و اإلاخمم في .2020
Philippe Andant, (La Responsabilité pénale du Président française ). Pouvoirs, N 92 , 200,P 61-75.
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الاحخماعي ،بمهنى أهه ًيافذ الالمظاواة الجمانُت ،و خماًت ألاكلُاث ،و الحفاف نلى اإلاىدظباث الاحخمانُت للمىاؾىحن.1
ً
و ًرَب البهؼ ئلى اللىٌ بأهه إلاا اٌ ٌظخؿُو املجلع الترشُعي املىافلت فيها نلى خيىمت ما ،فان السةِع طُيىن كادزا
نلى جىفسي كُادة جىفُرًت .ونىدما ًخم حشىُل خيىمت ،غسي كادزة نىل وغو بسهامج لظُاطت مخماطىت ألً مً املسجدب
نليها أن حظخىنب مسخلف ألاضىاث الهلاةدًت اإلاخهددة ًف املجلع الترشُعي ،فان والُت السةِع اإلاظخللت طىف جدُذ
كُادة فانلت وشسنُت .وكد حسي ،بدم ،وضف السةِع ًف الىكام شبه السةاٌع بأهه "مدًس أشماث مظخلل."2
ثاهيا :سلطاث رئيس الجمهىريت في يالقخه بالىسيزألاول
انخمد اإلاإطع الدطخىزي في جطمُمه لىكام الحىم شبه السةاس ي .و ٌهسف مىزَع دوفسحُه همـ هكام الحىم
َرا بثالر زطاةظ و هي :أوال ،وحىد زةِع حمهىزٍت مىخسب باالكترام الهام اإلاباشس ،3و زاهُا أهه ًدكى بطالخُاث
دطخىزٍت هبحرة .و زاهُا ،وحىد زةِع خيىمت ووشزاء مظإولحن أمام البرإلاان .نلُه الظلؿت الخىفُرًت ًخلاطمها ول مً زةِع
الجمهىزٍت و زةِع الحيىمت ،و أن َرا ألازحر ال ًمىً أن ًىفر بسهامج السةِع أو بسهامج خيىمخه ئال بالخهاون مو ألاغلبُت
في البرإلاان.
و ؾاإلاا أن أطاض الىكام شبه السةاس ي َى جلظُم الظلؿت بحن زأس ي السةِع و زةِع الحيىمت ،فان أغلب الدطاجحر
جسظ زةِع الجمهىزٍت بظلؿاث أكىي و أطمى مً جلً التي جسطظ لسةِع الحيىمت ،هما َى الشأن باليظبت للدطخىز
الفسوس ي .لرلً جبنى اإلاإطع الدطخىزي الجصاةسي الاججاٍ ذاجه.
ًمىذ الدطخىز الجصاةسي زةِع الجمهىزٍت طلؿاث واطهت حدا زاضت في دطخىز  ،19964الري أدزلذ نلُه ندة
حهدًالث .فالسةِع ًخمخو بظلؿاث الظُاطت الخازحُت و الدفام الىؾني و الظُاطت الدازلُت و ألامً و الدشسَو باألوامس،
و حهُحن الىشٍس ألاوٌ و ئنهاء مهامه و خل البرإلاان و ئنالن اهخساباث حشسَهُت مبىسة ،و حهُحن الىشزاء وهباز اإلاظإولحن في
الدولت ،و طلؿاث الخىكُم...ئلخ
غحر أن هثرة ألانباء و اإلاظإولُاث اإلاللاة نلى ناجم زةِع الجمهىزٍت ،بالغافت ئلى ملخػُاث الخهاون مو ألاغلبُت في
البرإلاان نً ؾسٍم زةِع الحيىمت ،ججهل زةِع الجمهىزٍت مجبر نلى جلاطم بهؼ الظلؿاث و اإلاظإولُاث مو الىشٍس
ألاوٌ أو زةِع الحيىمت .و ئذا وان السةِع ًدكى بدنم ألاغلبُت البرإلااهُت نً ؾسٍم جدالفه مو خصب أو اةخالف ًملً
ألاغلبُت ،فهىدَا ًطبذ ٌظُؿس نلى الظلؿخحن الخىفُرًت و الدشسَهُت و ًيخفي َىرا مبدأ الفطل بحن الظلؿخحن .ولىً
في خالت أهه ًىاحه أغلبُت مهازغت ،فان طلؿاجه طىف جػهف و ًمىً أن ًإدي ي خالت الطسام بحن السةِع و زةِع
الحيىمت أو مو البرإلاان ،ئلى اوظداد مإطظاحي أو ال اطخلساز طُاس ي في البالد.و ًسي أن الىكام شبه السةاس ي ٌهمل نلى
أفػل وحه » فلـ بفػل الخؿابم بحن الخىحه الظُاس ي للسةِع و جىحه أغلبُت البرإلاان اإلاهبر ننها مً زالٌ زةِع
1

Franck David, (Le Présidaient de la République, garant de la cohésion sociale, Revue française de droit
constitutionnel . 2004 / 3 N 59,P :543-549.
 2سىجٍج شىدري وآخروٌ ،انُظاو شبه انرئاسً كىسٍهت نتقاسى انسهطت :اإلصالح انذستىري بعذ انربٍع انعربًٍَ .ىٌىرك :يركس انعًهٍاث
االَتقانٍت انذستىرٌت ٌف كهٍت انحقىق ،جايعت ٍَىٌىرك انًؤسست انذونٍت نهذًٌقراطٍت واالَتخاباث ،ط ،2022 ، 2ص.20 :

 3مىزَع دوفسحُه ،اإلاإطظاث الظُاطُت و اللاهىن الدطخىزي :ألاهكمت الظُاطُت الىبري ،جسحمت حىزج طهُد ،بحروث ،اإلاإطظت الجامهُت للدزاطاث و
اليشس و الخىشَو ،ؽ ،1992 ، 1ص .138
 4أَظر  :عبذ انًجٍذ زعالًَ ،سهطاث رئٍس انجًهىرٌت فً يجانً انتشرٌع و انتُظٍى .انًجهت انجسائرٌت نهعهىو انقاَىٍَت وانسٍاسٍت .يجهذ ،67عذد
 ، 2999،2ص ص. 22-9 :
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الىشزاء و الحيىمت .لىً ًمىً أن ًطِبه الشلل في اإلاهاهظت :ئذا وان السةِع و ألاغلبُت البرإلااهُت ًدمالن جىحهاث
طُاطُت مخهازغت ،ئال ئذا اكخطس دوز السةِع نلى مػمىن شبه مهدوم « .1أي ًخسلى السةِع نً ضالخُاجه لطالح
زةِع الحيىمت في البرإلاان ،و بالخالي َىا جطبذ ألاغلبُت البرإلااهُت خاهمت و لِظذ زاغهت لسةِع الجمهىزٍت هما في الحالت
ألاولى ،بدظب حهبحر الياجب الفسوس ي بُحر أفسٍل.2
و ئذا وان دطخىز  ،1989كد مىذ ليل مً زةِع الحيىمت و البرإلاان طلؿاث دطخىزٍت واطهت وظبُا ،فان دطخىز
1996أغهف طلؿخيهما ،و زهص الظلؿاث بحن ًدي زةِع الجمهىزٍت و ًأحي َرا الترهحز مً جسىف اإلاإطع الدطخىزي
مً ضهىد أغلبُت بسإلااهُت مهازغت للسةِع .و زاضت و أن ججسبت الاهفخاح الظُاس ي في بداًت الدظهُىاث مً اللسن
اإلااض ي ،أزبدذ وحىد أخصاب ذاث شهبُت واطهت ،ولىنها مخؿسفت حدا .ووضىلها ئلى البرإلاان و الحيىمت ًمىً أن جيىن له
نىاكب و زُمت في الدازل و الخازج .و الىاكو أن اإلاإطع الدطخىزي الفسوس ي طبم له ،في دطخىز الجمهىزٍت الخامظت
لهام  1958و اإلاهدٌ في  ،1962أن اججه ئلى حهصٍص طلؿاث زةِع الجمهىزٍت آهران شازٌ دٌغىٌ ،و ئغهاف طلؿت
البرإلاان ،و بالخالي ئغهاف كىة ألاخصاب الظُاطُت اإلاهازغت له و هي الحصب الشُىعي الفسوس ي و الحصب الاشتراوي .و وان
ذلً مً زال ئلغاء جيلُف الحيىمت مً ؾسف الجمهُت الىؾىُت

3

و هجد أن اإلاإطع الدطخىزي الجصاةسي كد لجأ َى آلازس أًػا ئلى جلُُد الظلؿاث ،التي ًمىً أن جدنم مياهت و
دوز زةِع الحيىمت أمام زةِع الجمهىزٍت و ذلً نً ؾسٍم اطخددار غسفت زاهُت في البرإلاان ،و هي مجلع ألامت .و في َرا
الطدد ًسي ألاطخاذ أخمد مدُى أن اإلاإطع الدطخىزي نصش الظلؿاث السةاطُت مً شاوٍخحن .فاألولى ،هي أن للسةِع أن
ٌهحن زلث أنػاء الغسفت في البرإلاان وهي مجلع ألامت .وَرا ما ًدُذ له جأزحر بشيل خاطم نلى كسازاث البرإلاان .و الىاكو أهه
ؾاإلاا أن مجلع ألامت ال ًمىىه أن ًلسز ئال بأغلبُت زالزت أزبام أنػاةه خظب اإلاادة  120مً الدطخىز ،فاهه نلى زةِع
الحيىمت أن ًدكى بدنم ألانػاء اإلاهىُحن مً ؾسف زةِع الجمهىزٍت ،الري ًخىفس نلى هىم مً الفُخى بالىوالت .ذلً أهه
مً اإلاشيىن فُه بأن ًرَب اإلاظدشازون اإلاهُىىن غد ؤلازادة السةاطُت .و الثاهُت ،هي أن زةِع الجمهىزٍت ًخىفس مً آلان
وضاندا نلى طلؿت الدشسَو باألوامس في ما بحن دوزحي البرإلاان أو في خالت نؿلت املجلع الشهبي الىؾني .4و َرٍ الظلؿت
اطخسدامها هثحرا السةِع بىجفلُلت مً أحل جفادي زفؼ مشازَهه الاكخطادًت و الاحخمانُت مً ؾسف البرإلاان.
و ئذا وان زةِع الجمهىزٍت ًخهامل مو البرإلاان ،زاضت ألاغلبُت و ألاخصاب الظُاطُت الىبري اإلاخمثلت فُه ،نً ؾسٍم
زةِع الحيىمت ،فان اإلاإطع الدطخىزي مىذ أًػا لسةِع الجمهىزٍت طلؿاث مباشسة مو البرإلاان .و ذلً مً أحل
ئغهاف مياهت ودوز زةِع الحيىمت أمام ألاغلبُت في البرإلاان ،و أن ًطبذ دوزٍ أكل أَمُت باإلالازهت مو زةِع الجمهىزٍت.
ومً بحن َرٍ الظلؿاث ًمىً ذهس :حهُحن الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت خظب الحالت و ئنهاء مهامه ،جىحُه زؿاب
للبرإلاان ،و اطخدناء البرإلاان لالحخمام في دوزة ؾازةت ،و ؾلب كساءة زاهُت ،و ئضداز اللىاهحن ،و خل البرإلاان ،و لنالن نً
اهخساباث بسإلااهُت مظبلت.
1

مىزَع دوفسحُه ،اإلاسحو هفظه ،ص .138
2

Pierre Avril, La majorité Parlementaire? Pouvoir, N 68, 1994, P 46-49.
Jean Jicquel, Droit constitutinnel et Institutions politques, Paris, montchrestien, 18 édition, 2002, P: 549.
4
Ahmed Mahiou, Notes sur la constitution Algerienne du é_ Novembre 1996, Annuaire de l’Afrique du nord,
xxxv, 1996,479, P: 483-484.
3
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و لىً غالبا ما جدىم نالكت زةِع الجمهىزٍت بالىشٍس ألاوٌ الثلت و الىفاءة و الكسوف الظُاطُت للبالد.

 -8املحىرالثاوي :جذييم سلطاث الىسيزألاول و رئيس الحكىمت في الخعذًل الذسخىري 8181
بسش ،في بداًت الهشسٍت ألاولى مً اللسن الحادي و الهشسًٍ ،اججاٍ كاهىوي و دطخىزي في بلدان الاجداد ألاوزبي بىحه
زاص و الهالم بىحه نام ،مفادٍ أهه ًيبغي حهصٍص طلؿاث البرإلااهاث و الىشزاء ألاواةل في الدطاجحر شبه السةاطُت .هما َى
الشأن في ول مً فىلىدا و البرحغاٌ ،و الهدًد مً بلدان أوزوبا الىطؿى و الشسكُت  .1و هرلً دطخىز الجمهىزٍت
الخىوظُت.
و ًبدو أن اإلاإطع الدطخىزي الجصاةسي واهب َرا الاججاٍ الدطخىزي .خُث هالخل أن َمان حهصٍص جدزٍجي لدوز و
مياهت الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت 2خظب الحالت ،و البرإلاان في الخهدًل الدطخىزي  2016و زاضت في حهدًل .2020
أوال :الفزق بين وظيفت الىسيزألاول و وظيفت رئيس الحكىمت
أدزل اإلاإطع الدطخىزي الجصاةسي ،و ألوٌ مسة ،و وقُفخحن جىفُرًخحن ،و ذلً بدظب ؾبُهت ألاغلبُت البرإلااهُت.
فاذا أفسشث الاهخساباث أغلبُت زةاطُت فان الحيىمت طُلىدَا ،الىشٍس ألاوٌ .بِىما ئذا أطفسث الاهخساباث نلى أغلبُت
بسإلااهُت و َىا ًلطد اإلاإطع الدطخىزي غمىُا أنها أغلبُت مسخلفت نلى ألاكل ،أو مهازغت لسةِع الجمهىزٍت ،فالحيىمت
طُلىدَا زةِع خيىمت .و ذلً ؾبلا للمىاد  106 ،105 ،104 ،103مً الدطخىز اإلاهدٌ في  12هىفمبر  .2020و َرٍ
الحالت ألازحرة ٌظميها فلهاء اللاهىن الدطخىزي في فسوظا بدالت الخهاٌش الظُاس ي .فلد أزبدذ ججازب الخهاٌش الظُاس ي
في فسوظا أن ألاغلبُت البرإلااهُت اإلاهازغت للسةِع هي التي حهحن زةِع الحيىمت ،زغم أن حهُِىه السطمي (ئحساء دطخىزي
شىلي) ًيىن مً ؾسف زةِع الجمهىزٍت.3
ئن مفهمىم الىشٍس ألاوٌ ،وفلا للمادة  105مً حهدًل ً،2020بدو أهه مجسد مظاند جابو في وقُفخه لسةِع
الجمهىزٍت ،خُث جلخطس مهامه في جيظُم الهمل الحيىمي و جىفُر البرهامج الظُاس ي و الاهخسابي لسةِع الجمهىزٍت .في
خحن ٌشحر مفهىم زةِع الحيىمت ،خظب اإلاادة  106مً حهدًل  2020ئلى أن وقُفت زةِع الحيىمت مظخللت ،نلى ألاكل
حصةُا ،نً زةِع الجمهىزٍت و لىً ًبلى زةِع الحيىمت في خالت جبهُت دطخىزٍت و طُاطُت مباشسة لألغلبُت البرإلااهُت ،و
البرهامج الري طُؿبله َى بسهامج ألاغلبُت البرإلااهُت .و ًىضح الياجب الفسوس ي حان لىَع هحرمىن أهه في خالت الخهاٌش
الظُاس ي ٌظخمد زةِع الحيىمت مشسونُخه مً ألاغلبُت البرإلااهُت ،ولِع مً زةِع الجمهىزٍت . 4وزغم ذلًً ،بلى زةِع
الحيىمت ،نلى غساز الىشٍس ألاوٌ ،في جبهُت مصدوحت للبرإلاان و للسةِع ،الري ًمىىه أن ًىهي مهامه متى شاء أو أن ًدل
البرإلاان ،أو ً ،إزس نلى جىفُر طُاطاجه مً زالٌ الظلؿاث التي ًخىفس نليها ،اإلاشاز ئليها طابلا.
ثاهيا :سلطاث الىسيزألاول و سلطاث رئيس الحكىمت في حشكيل الحكىمت
ٌهحن الىشٍس ألاوٌ مً الحصب أو الاةخالف اإلاظاهد للسةِع في البرإلاان ،هما ًمىً أن ًيىن شخطُت جىىى كساؾُت
مظخللت .و جىدطس وقُفت الىشٍس ألاوٌ ،خظب الخهدًل الدطخىز ي  ،2020في اكتراح أنػاء الحيىمت الري ًلدمه
 1يشري عبذ انقادر ،انُظى شبه انرئاسٍت انًعاصرة ،بٍروث ،دار انُهضت انعربٍت ،ط.2020 ،262 ، 2
 2أَظر :ضرٌف قذور ،يكاَت يؤسست انحكىيت عهى ضىء يستجذاث انتعذٌم انذستىري نسُت .2020يجهت األبحاث وانسٍاسٍت انقاَىٍَت األبحاث،
يجهذ  ،6عذد ،2022 ،2ص. 220-206 :
3
Hugues Portelli, Les Preliers Ministres: Essai de Typologie, Pouvoirs, N 83, 1997, P 21-22.
4
Jean-Loouis Quermonne, L’Alternance au Pouvoir, Alger, Casabah édition, 1998, P : 88-89.
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لسةِع الجمهىزٍت مً أحل حهُُنهم في مىاضبهم .زم ًلىم الىشٍس ألاوٌ أًػا بانداد مسؿـ نمل لخؿبُم بسهامج زةِع
الجمهىزٍت ،و الري ًجب أن ٌهسع نلى مجلع الىشزاء ،زم ًلدمه ئلى املجلع الشهبي الىؾني للمطادكت نلُه .و ججسي
مىاكشت في املجلع الري ًمىً أن ًؿلب بهؼ الخهدًالث مً أحل اإلاىافلت نلُه .و في َرٍ الحالت ًيبغي نلى الىشٍس ألاوٌ
أن ًىُف مسؿـ نمله بالدشاوز مو زةِع الجمهىزٍت ؾبلا للمادجحن  105و .10
أما زةِع الحيىمت فُكهس أن وقُفخه في حشىُل الحيىمت جبدو ،نلى ألاكل مً الىاخُت الىكسٍت ،أهثر اطخلاللُت مً
الىشٍس ألاوٌ .ففي َرٍ الحالت و بهد أن ٌهحن زةِع الجمهىزٍت زةِع الحيىمت مً ألاغلبُت البرإلااهُت ًخىلى زةِع الحيىمت
نملُت بىاء الحيىمت و ئنداد بسهامج ألاغلبُت البرإلااهُت ،التي اهبثلذ نً الاهخساباث ،وذلً ؾبلا للمادة  110مً حهدًل
 .2020و هالخل َىا أن اإلاإطع الدطخىزي كد مىذ ألاولىٍت لبرهامج ألاغلبُت البرإلااهُت نلى خظاب بسهامج زةِع الجمهىزٍت
بدىم خدازت و كىة مشسونُتها الاهخسابُت .و بالخالي ،جلُُد الظلؿاث الدطخىزٍت للسةِع الري ًيبغي نلُه أن ًفسح
املجاٌ ئلى زةِع الحيىمت و ألاغلبُت البرإلااهُت في حشىُل الحيىمت و جىفُر بسهامجها الاهخسابي.
غحر أن َرٍ الاطخلاللُت لسةِع الحيىمت و ألاغلبُت البرإلااهُت هي اطخلاللُت وظبُت .ذلً أن الظُاطت الخازحُت و
طُاطت الدفام الىؾني و الظُاطت ألامىُت هي مجاالث محجىشة دطخىزٍا لسةِع الجمهىزٍت خظب الىخاب الفسوظُىن:

1

ؾبلا للمىاد 91و 92و 100و  102مً حهدًل الدطخىزي  .2020فالسةِع ٌهحن شخطُا وشٍس الدفام ووشٍس الخازحُت ،أو
أن ًخفاوع مو زةِع الحيىمت خىٌ الصخطُاث التي ًمىً أن جيىن مدل جىافم بُنهما مً أحل حهُُنهما في َاجحن
الىقُفخحن .و في الىاكو َرٍ اإلامازطت مهسوفت و مخىسزة في قل فتراث الخهاٌش في فسوع.
و زغم ذلً ،فلد أكس اإلاإطع الدطخىزي الجصاةسي أن ليل مً الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت خظب الحالت ،ندة
وقاةف مشترهت و التي خددَا في ما ًلي:
ً 1ىحه وٍيظم و ًساكب نمل الحيىمت،
ً 2ىشم الطالخُاث بحن أنػاء الحيىمت مو اخترام ألاخيام الدطخىزٍت،
ً 3لىم بخؿبُم اللىاهحن و الخىكُماث،
ً 4سأض احخماناث الحيىمت،
ً 5ىكو اإلاساطُم الخىفُرًت،
ٌ 6هحن في الىقاةف اإلادهُت للدولت التي ال جىدزج غمً الخهُحن لسةِع الجمهىزٍت أو جلً التي ًفىغها له َرا ألازحر.2
اإلاادة  112مً الخهدًل الدطخىزي .2020
ًمىً أن هالخل  ،أن َمان جؿىز مهم في جىسس ي اطخلاللُت الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت بىحه زاص في ندة
مجاالث مثل جىشَو الطالخُاث بحن أنػاء الحيىمت الري أضبذ ًػؿلو به الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت بدٌ أن وان
مجاال مسططا لسةِع الجمهىزٍت في الظابم .و أضبذ بامياهه أًػا أن ًىكو نلى اإلاساطُم الخىفُرًت بدون مىافلت
مظبلت مً زةِع الجمهىزٍت نلى زالف ما وان نلُه ألامس في حهدًل  2008ؾبلا للمادة  .85ولىً جم ئلغاء َرٍ اإلاىافلت
اإلاظبلت في حهدًل  2016وَى ما جػمىخه اإلااد  99مىه.
Guy carcassone, Le premier minister et le domain edit Réservé, Pouvoirs, N 83, 1997, P65-74.
 2انًادة  222يٍ دستىر  2997انًعذل و انًتًى فً .2020
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أما طلؿت الخهُحن في الىقاةف الهلُا للدولت فىجدَا هي ألازسي واهذ ملُدة طىاء في حهدًل  2008أو في حهدًل
 ،2016زم ألغُذ في حهدًل  .2020و ًمىً جفظحر َرا اللُد بالخىافع و الطساناث و ندم الثلت بحن زأس ي الظلؿت
الخىفُرًت.
َّ

ًمىً هرلً أن جخىطو داةسة طلؿاث و ازخطاضاث الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت خظب الحالت إلاا ًلىم زةِع
الجمهىزٍت بخفىٍػه لللُام ببهؼ وقاةفه .ذلً ليىن السةِع ميشغل بملفاث أزسي أهثر أَمُت ،أو أهه ٌهاوي مً ونىت
صحُت غحر زؿحرة ،فال ًجد مػسة في أن ًيلف الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت خظب الحالت .ئال أن اإلاإطع الدطخىزي
الجصاةسي أكس أهه جىحد ندة وقاةف ًدكس نلى السةِع جفىٍػها و هي:
 1حهُحن الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت و زؤطاء اإلاإطظاث الدطخىزٍت و أنػائها الرًً لم ًىظ الدطخىز نلى
ؾسٍلت أزسي لخهُُنهم،
 2الاطخفخاء و خل املجلع الشهبي الىؾني و الدنىة ئلى اهخساباث مظبلت.
 3الظلؿاث اإلاىطىص نليها في اإلاادجحن  91و  ،92و خاالث الؿىازب أو الحطاز ،و ئنالن الحسب ،وجىكُو اجفاكُاث
الهدهت ،و مهاَداث الظلم ،و الدشسَو باألوامس ،و ئضداز اللىاهحن ،وؾلب كساءة زاهُت ،جىحُه زؿاب ئلى البرإلاان .ؾبلا
للمىاد مً  97ئلى  100و  102و  148 ،142و  149و  150مً الخهدًل الدطخىزي .2020

1

ثالثا :سلطاث الىسيزألاول أو رئيس الحكىمت في مجال الدشزيع
وطو اإلاإطع الدطخىزي في الخهدًل الدطخىزي  12هىفمبر  2020طلؿاث الىشٍس ألاوٌ و زةِع الحيىمت في
نالكاتهما مو البرإلاان ،و جددًدا في مجاٌ الدشسَو .ئذ لم ٌهد مجاٌ الدشسَو ملخطسا نلى زةِع الجمهىزٍت و ألاغلبُت
البرإلااهُت و ئهما جم جىطُهه لِشمل أًػا الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت خظب الحالت .فلد أضبذ أًػا باميان الىشٍس
ألاوٌ أو زةِع الحيىمت جمدًد الدوزة الدشسَهُت الهادًت للبرإلاان ألًام مهدودة مً أحل ئجمام دزاطت هلؿت مهُىت في
حدوٌ ألانماٌ .هما ًمىً أًػا للىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت خظب الحالت أن ًؿلب مً زةِع الجمهىزٍت اطخدناء
البرإلاان لالوهلاد في دوزة ؾازةت جيخهي بمجسد الاهتهاء مً دزاطت اإلاىغىم الري وان مدل الاطخدناء .و هرلً أضبذ باميان
الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت أن ًبادز بالدشسَو نلى أن حهسع اإلاشازَو نلى مجلع الىشزاء ،و بهد زأي مً مجلع
الدولت ،جىدم ئلى البرإلاان .،2و َرا ما ًخماش ى مو ملخػُاث الهمل الحيىمي ،نلى انخباز أن الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت
َى ألاكدز نلى فهم ؾبُهت اإلاشاول و اكتراح الحلىٌ الىاحهت لها باإلالازهت مو زةِع الجمهىزٍت.
ًىحد أًػا جىطُو غمني لظلؿاث الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت و أنػاء الحيىمت ،إلاا أكس اإلاإطع الدطخىزي
أن زةِع الجمهىزٍت ًمىىه الدشسَو بأوامس في الحالت الاطخثىاةُت اإلاىطىص نليها في اإلاادة  98مً الدطخىز و أن َرٍ
ألاوامس جخسر في مجلع الىشزاء .3و َرا ما ًدُذ للىشٍس ألاوٌ أو زاضت زةِع الحيىمت و باقي أنػاء الحيىمت الطُما وشزاء
الخازحُت و الدفام و الدازلُت بمىاكشت ألاوامس السةاطُت و حهدًلها و ئزسائها .ومً حهت أزسي ًػفي نلى ألاوامس التي
جخسر في مجلع الىشزاء مشسونُت و شسنُت هبحرجحن .غحر أن ،الخجازب الظُاطُت في فسوظا جبحن أن الىشزاء ألاواةل واهىا
 1انًىاد يٍ  96إنى  200و  202و  222إنى  220يٍ دستىر  2997انًعذل و انًتًى فً .2020

 2اإلاادة 138و  143مً دطخىز  1996اإلاهدٌ واإلاخمم في .2020
 3اإلاادة  142مً دطخىز  1996اإلاهدٌ و اإلاخمم في .2020
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أكل اطخلاللُه ،و أهثر زػىنا لسغباث السؤطاء طىاء وان ذلً في هظ الدطخىز أو في ممازطاث اإلاإطظاث الظُاطُت .و
نلُه ًسي الياجب الفسوس ي حىشٍف بُيُه أن الىشٍس ألاوٌ ال ٌهخبر فهال زةِظا للحيىمت و حجس الصاوٍت في الظلؿت
الخىفُرًت ،بل أضبدىا مجسد مدافهحن نً كساءة دطخىزٍت و طُاطُت ال جسدم هثحرا وقاةفهم ،ئال أن َرا الىالم ال ًىؿبم
نليهم في فتراث الخهاٌش.1

خاجمت:
ئن الخهدًالث الدطخىزٍت نادة ما حهىع الخؿىزاث التي جددر طىاء نلى مظخىي اإلاإطظاث الدطخىزٍت ،أو نلى
املجخمو .و هرلً مو الخغحراث التي جؿسأ نلى مظخىي البِئت ؤلاكلُمُت والدولُت .و زأًىا ،في ضلب َرٍ الدزاطت ،أن
اإلاإطع الدطخىزي الجصاةسي طعى ،وبشيل جدزٍجي ،أن ًُىطو الظلؿاث الدطخىزٍت للىشٍس ألاوٌ وبساضت زةِع
الحيىمت ،خظب الحالت ،وَرا جماشُا مو الخؿىزاث التي خدزذ في اللاهىن الدطخىزي و اإلاإطظاث الظُاطُت في البلدان
ألاوزوبُت بهد بىاء الاجداد ألاوزوبي ،ذلً أن الاججاٍ الدطخىزي الغالب في أوزوبا َى الاججاٍ البرإلااوي و لِع السةاس ي ،نلى
زالف ألامس في بلدان أمسٍيا الالجُيُت خُث ٌظىد فيها الىكام السةاس ي  .و كد جم الخىضل مً زالٌ َرٍ الدزاطت ئلى حملت
مً الىخاةج أَمها:
 1ئن الخهدًل الدطخىزي ٌ  12هىفمبر  2020حاء هدُجت الاخخجاحاث التي نسفتها البالد في بداًت  ،2019والتي واهذ
جؿالب باإلاصٍد مً الحسٍاث و الحلىق الظُاطُت ،و الخسلي نً جسهحز الظلؿاث في ًد زةِع الجمهىزٍت.
 2ئن جىطُو طلؿاث الىشٍس ألاوٌ ًيسجم مو السغبت في جسفُف ألانباء نلى زةِع الجمهىزٍت ،في ئؾاز مبدأ جلاطم
الظلؿاث الخىفُرًت.
 3ئن ئدزاٌ وقُفت زةِع الحيىمت والانتراف الدطخىزي بمياهت و دوز ألاغلبُت البرإلااهُت في ازخُاز زةِع الحيىمت
الري ًجب نلُه أن ًىفر بسهامجهاٌ .هني أن اإلاإطع الدطخىزي مىذ لألخصاب أو الاةخالفاث الحصبُت الىبري في البرإلاان
غماهت دطخىزٍت إلامازطت الظلؿت الظُاطُت في خاٌ فىشَا باألغلبُت اإلاؿللت في املجلع الشهبي الىؾني.
 4ال ًصاٌ الىشٍس ألاوٌ أو زتع الحيىمت ،خظب الحالتً ،سػو للظلؿاث الدطخىزٍت للسةِع ،ؾاإلاا أهه ًخىفس نلى
طلؿت ئكالخه وفلا للمادة( )91الفلسة ( )5مً الدطخىز اإلاهدٌ في .2020
وٍمىً أن هلترح في زخام َرٍ الدزاطت حملت مً الاكتراخاث آلاجُت:
ُ
ٌُ -1ظخدظً أن جيىن الاهخساباث السةاطُت و الدشسَهُت متزامىخان ،بمهنى أن ججسي في وكذ واخد .وذلً مً أحل
أن ًيىن للسةِع اإلاترشح (أو اإلاترشح لالهخساباث السةاطُت) فسضت هبحرة للفىش باألغلبُت السةاطُت .هرلً ،مً مصاًا
الاهخساباث اإلاتزامىت أنها جىفس الىكذ وججىب حهؿُل الحُاة الهامت .بالغافت ئلى ،أنها جىفس ألامىاٌ املخططت لخغؿُت
هفلاث الهملُت الاهخسابُت.

1

Joseph Pini, Le Premier Ministre, Clé de Voute de les Exécutif ? Revue Française de Droit Constitutionnel,
2008/5 HS N 2,P :76-78 .
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سهيلة مسياني  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2ئن ئدزاٌ وقُفت زةِع الحيىمت ئلى حاهب وقُفت الىشٍس ألاوٌ حظبب في زلم هىم الالخباض و الغمىع ،زاضت
إلاا ال جفسش الاهخساباث الدشسَهُت نً أغلبُت بسإلااهُت واضحت ،جخألف مً خصب واخد أو اةخالف خصبي مخماطً .زم ئن
ممازطت َرٍ الىقُفت ال ًخىكف نلى الدظمُت ،و ئهما نلى الظلؿاث الدطخىزٍت اإلامازطت فهلُا مً ؾسف الىشٍس ألاوٌ.
ً -3بدو أن طلؿاث الىشٍس ألاوٌ أو زةِع الحيىمت ،خظب الحالت ،في مجاٌ الدشسَو ال جصاٌ هىنا ما مددودة و غحر
وافُت ،باإلالازهت مو مخؿلباث الهمل الحيىمي .لرلً هلترح أن ًخم جىطُو طلؿاجه الدطخىزٍت في مجاٌ الدشسَو مً أحل
أن ًيىن كادزا نلى ممازطت وقُفخه ،طىاء في الكسوف الهادًت أو الاطخثىاةُت,
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اشتراغ بؼاكت الخلليذ طذ كىفيذ 19-لاللخداق بمىاصب العمل :كشاءة كاهىهيت
Mandatory COVID-19 vaccination for employment: legal reading
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ملخص:
تهضؾ الضعاؾت بلى جلضًم كغاءة كاهىهُت لخعلُماث بعع الىالة التي اقترػذ على اإلاىؿـين العمىمُين اؾخـهاع
بؼاكت الخللُذ طض وىؿُض 19-لاللخداق بمىاصب عملهم .وللض زلصذ الضعاؾت بلى الخإهُض على عضم كاهىهُت هظه
الخعلُماث ،وإبغاػ ؤوحه عضم مكغوعُتها .مع جلضًم الاكتراخاث اإلاىاؾبت للمىاػهت بين ؤهمُت الضوع الظي ًيخـغ ؤن جاصًه
عملُت الخللُذ في الخـاؾ على الصخت العمىمُت وخماًت ألاؿغاص مً مساػغ اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-مً
حهت ،وبين خم ألاؿغاص في الؿالمت الجؿضًت بالىـغ ملخخلف الخدضًاث اإلاىبثلت عً خضازت الللاخاث اإلاظاصة ليىؿُض19-
مً حهت ؤزغي.
الكلماث املفخاخيت :وباء وىعوها(وىؿُض)19-؛ جضابير الىكاًت؛ الخللُذ؛ الصخت العمىمُت؛ اإلاىؿـين العمىمُين.
Abstract:
The study aims to provide a legal reading of the instructions of some prefects that
required public officials to be vaccinated against Covid-19 to join their employment. The
study concluded by emphasizing the illegality of these instructions, and highlighting the
aspects of their illegality. With given appropriate proposals to balance between the
importance of the role that the vaccination process is expected to play in preserving public
health from the spread of the Coronavirus (Covid-19) epidemic, and the right of individuals to
physical safety.
Keywords: Corona epidemic (Covid-19); prevention measures; vaccination, public
health; public officials.
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سدرة وسيلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
ٌعخبر خم ألاؿغاص في الغعاًت الصخُت مً الخلىق الضؾخىعٍت ألاؾاؾُت ،التي جخىـل الضولت بظمانها وخماًتها
وجغكُتها ،ؾىاء في الـغوؾ العاصًت ؤو ختى في الـغوؾ الاؾخثىاثُت؛ وٍىضعج في هظا ؤلاػاع جىـل الضولت بالىكاًت مً
ألامغاض الىباثُت واإلاعضًت ،وبمياؿدتها ،وؿم ما هصذ علُه اإلااصة  63مً الضؾخىع الجؼاثغي) .(1ألامغ الظي ًبرع خغص
الؿلؼاث ؤلاصاعٍت في الجؼاثغ ،اإلاغهؼٍت منها والالمغهؼٍت ،مىظ بضاًت اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-على اجساط
مجمىعت مً الخضابير الهامت واإلاخىىعت بهضؾ الىكاًت مً اهدكاع الىباء ومياؿدخه .ومع ؿهىع الللاخاث اإلاظاصة لـيروؽ
وىعوها (وىؿُض ،)19-وعػم خضازت هظه الللاخاث ،وؾغعت بهجاػها وجصيُعها ،بال ؤنها خصلذ ،وفي وكذ وحيز ،على
جغزُص ماكذ لالؾخعماٌ الاؾخعجالي ؤو الؼاعت ،في معـم الضوٌ ،بما في طلً الجؼاثغ) .(2وبخاعٍش  25حاهـي ،2021
ؤصضع وػٍغ الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،كغاعا ًخظمً جإؾِـ خملت وػىُت للخللُذ طض وىؿُض ،)3(19-مع
جإهُض اإلااصة  03مً اللغاع على الؼبُعت املجاهُت والازخُاعٍت ،ؤي ػير ؤلاحباعٍت ،للخللُذ.
صؿع جـاكم الىطع الىباجي والتزاًض الؿغَع لعضص ؤلاصاباث؛ زاصت زالٌ قهغ حىٍلُت مً هظه الؿىت ،خُث ججاوػ
عضص ؤلاصاباث عخبت ألالف وزمؿمئت بصابت في بعع ألاًام؛ بالؿلؼاث اإلاغهؼٍت بلى اعخماص مجمىعت مً الخضابير الغامُت
بلى جىُُف وحعؼٍؼ حهاػ الخماًت والىكاًت اللاثم ،مً زالٌ الخغص على الخـعُل الصاعم لإلعقاصاث والخضابير الصخُت
الىكاثُت اإلاخسظة مىظ بضاًت جـش ي الىباء ،لىنها لم جصل بلى خض ؿغض بلؼامُت الخللُذ .خُث اهخـذ بدث ألاؿغاص على
ؤلاكباٌ واإلاكاعهت بىثاؿت في خمالث الخللُذ التي جم بػالكها على مؿخىي وامل التراب الىػجي).(4
ؤما على اإلاؿخىي املخلي ،ؿخـاوجذ الخضابير اإلاخسظة على مؿخىي الىالًاث .ولعل مً ؤبغػ ما ميز هظه الخضابير ،هى
اججاه بعع الىالة صىب ؿغض بلؼامُت الخللُذ على اإلاىؿـين العمىمُين بمىحب حعلُماث صغٍدت ال جضع مجاال للخإوٍل،
على ػغاع حعلُمت والي والًت ؾىُىضة الصاصعة بخاعٍش  11حىٍلُت  ،2021اإلاخعللت بةحباعٍت الخللُذ طض ؿيروؽ وىؿُض-
 .(5)19وهظا حعلُمت والي والًت جِؿمؿُلذ الصاصعة بخاعٍش  02ؤوث  ،2021اإلاخعللت بالبؼاكت الصخُت للخللُذ طض وىؿُض-

 -1صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الكعبُت ،الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،442-20اإلااعر في  30صٌؿمبر ؾىت  ،2020املخعلم بئصذاس
الخعذًل الذظخىسي ،املصادق عليه في اظخفخاء أول هىفمبر ظىت  ،2020في الجشيذة الشظميت للجمهىسيت الجضائشيت الذًملشاػيت الشعبيت ،الجغٍضة
الغؾمُت ،العضص  ،82الؿىت  ،57ص .03
 -2عبض اإلاامً عبُض" ،الجىاهب اللاهىهيت لترخيص وإداسة للاخاث (كىفيذ )19في الدششيع الجضائشي وامللاسن" ،مجلت البدىر في العلىص وكاهىن
ألاعماٌ ،املجلض  ،06العضص  ،)2021( 01ص .69
 - 3كغاع وػٍغ الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث عكم  ،02اإلااعر في ً 25ىاًغ ؾىت  ،2021املخظمن جأظيغ الحملت الىػىيت للخلليذ طذ كىفيذ،19-
اإلاعضٌ بمىحب اللغاع عكم  ،43اإلااعر في  17ؤوث ؾىت .2021
 -4بىابت الىػاعة ألاولى الجؼاثغٍت ،وىؿُض  :19الىصيش ألاول ًلشس جمذًذ إحشاءاث الحجش الجضئي لـ ً 21ىما في  14والًت ،2021/07/11 ،اػلع علُه بخاعٍش
 ،2021/08/26عبر الغابؽhttps://2u.pw/Qafmk :؛ بىابت الىػاعة ألاولى الجؼاثغٍت ،وكاػاث الىػٍغ ألاوٌ ،الىصيشألاول ووصيش املاليتً ،لشس جذابيرحجش
حضئي حذًذة في  35والًت ،2021/07/25 ،اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/08/06عبر الغابؽhttps://2u.pw/oJAV9 :؛ بىابت الىػاعة ألاولى الجؼاثغٍت،
وىؿُض :19-الىصيش ألاول ووصيش املاليت ًلشس جمذًذ جذابير الحجش الجضئي ملذة  10أًام في  37والًت ،2021 /08/4 ،اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/08/27عبر
الغابؽhttps://2u.pw/Vuuvh :
 -5والي والًت ؾىُىضة ،حعلُمت عكم /3075وؽ ،2021/الصاصع بخاعٍش  11حىٍلُت  ،2021إحباسيت الخلليذ طذ فيروط كىفيذ.19-
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 .(1)19وبخاعٍش  ،2021/08/29ؤعلىذ مضًغٍت الكباب والغٍاطت لىالًت بىمغصاؽ "واؿت مؿخسضمي وقغواء ومخعاملي
مضًغٍت الكباب والغٍاطت والؼاثغًٍ ،ؤهه لً ٌؿمذ بضزىٌ ملغ اإلاضًغٍت بال بخلضًم بؼاكت الخللُذ وهظا ابخضاء مً جاعٍش
 04ؾبخمبر .(2)"2021
تهضؾ الضعاؾت بلى حؿلُؽ الظىء على ؤخض ؤبغػ مىاطُع الؿاعت التي ؤزاعث والػالذ جثير ،الىثير مً الىلاف الـلهي
خىٌ مضي كاهىهُت ؿغض الؼابع ؤلالؼامي للخللُذ طض ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض ،)19-باؾخسضام للاخاث حضًضة لم جخىؿغ
بعض اإلاعلىماث والبُاهاث والىخاثج الىاكعُت ،اإلاىزىكت ،اإلااهضة والىاضخت خىٌ ػبُعت وصعحت زؼىعة آزاعها اإلاؿخلبلُت
املخخملت على الصخت البكغٍت ،على اإلاؿخىٍين اإلاخىؾؽ والبعُض .مثلما لم جخإهض بعض ؿعالُتها في خماًت ألاؿغاص مً مساػغ
اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض .)19-وفي بػاع هظا اإلاىطىع الهام تهضؾ الضعاؾت بلى معالجت ؤلاقيالُت الخالُت :ما مضي
كاهىهُت بلؼام الىالة إلاىؿـي ؤلاصاعاث العمىمُت املخلُت بالخللُذ طض وىؿُض 19-لاللخداق بمىاصب عملهم؟
لضعاؾت ؤلاقيالُت اإلاؿخعغطت ،جم اؾخسضام اإلاىهج الىصـي الخدلُلي لخلضًم كغاءة وصـُت جدلُلُت جلُُمُت إلاضي
مكغوعُت حعلُماث الىالة التي ؤلؼمذ اإلاىؿـين العمىمُين باؾخـهاع بؼاكت الخللُذ طض وىؿُض 19-لاللخداق بمىاصب
عملهم .وللض جم جلؿُم اإلاىطىع وجبىٍبه طمً مدىعًٍ ؤؾاؾُين ،خُث زصص املخىع ألاوٌ إلاىاككت مضي بلؼامُت
بحغاء اإلاىؿـين العمىمُين للخللُذ طض وىؿُض .19 -في خين زصص املخىع الثاوي للبدث عً مياهت هظا ؤلالؼام طمً
جضابير الىكاًت مً ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-في ؤماهً العمل باإلااؾؿاث وؤلاصاعاث العمىمُت في ؿل مسخلف جدضًاث
الظماهاث اإلاىبثلت عً خضازت الللاخاث اإلاظاصة ليىؿُض. 19 -

املحىسألاول :جلليذ املىظفين العمىميين طذ فيروط كىسوها (كىفيذ )19-بين خذي الحشيت وإلالضام
ٌعض الخللُذ مً خُث ألاصل بحغاء بعاصًا ازخُاعٍا ًسظع للمىاؿلت الخغة واإلاؿدىيرة للصخص ؤو ممثله اللاهىوي،
وؿم ما هصذ علُه اإلااصة  343مً اللاهىن اإلاخعلم بالصخت ،اإلاعضٌ واإلاخمم) .(3وكض ًسخاع اإلاىؿـىن العمىمُىن على
مؿخىي ؤلاصاعاث املخلُت وبمدع بعاصتهم مماعؾت خلهم في الخللُذ طض وىؿُض ،19-وكاًت ألهـؿهم وللمدُؼين بهم مً
مىؿـين ومخعاملين مع اإلاغاؿم العمىمُت التي ًماعؾىن ؿيها مهامهم .وال ًثير الخللُذ الازخُاعي في هظه الخالت ؤي بقياٌ.
لىً ؤلاقياٌ ًثىع بسصىص الخللُذ ؤلاحباعي الظي كض ًـغض على ألاشخاص في خاالث ألامغاض الخؼيرة ؤو اإلاعضًت مع
ججاوػ مىاؿلتهم على جللُه ،وؿم ما هصذ علُه اإلااصة  344مً اللاهىن اإلاخعلم بالصخت ،اإلاعضٌ واإلاخمم.
ؿلض ٌؿخضعي الخـاؾ على الصخت العمىمُت مً زؼغ اهدكاع بعع ألامغاض اإلاىخللت وألاوبئت ،كُام الضولت بةلؼام
ألاؿغاص بةحغاء جللُداث معُىت جدذ ػاثلت العلىباث املخضصة كاهىها ،مً ؤحل الىكاًت مً خاالث العضوي والىباء بين
ألاؿغاص .والىصىٌ بلى بهؿاب املجخمع هيل للمىاعت الجماعُت طض اإلاغض ،ؤو ما ٌؿمى بـ"مىاعت اللؼُع") .(4وَعخبر الخللُذ
 -1والي والًت جِؿمؿُلذ ،حعلُمت عكم  5525ؤ.ع ،2021 /الصاصعة بخاعٍش  02ؤوث  ، 2021البؼاكت الصحيت للخلليذ طذ كىفيذ.19-
2
والًت بىمغصاؽ ،مضًغٍت الكباب والغٍاطت ،إعالن 29 ،ؤوث  ،2021اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/09/09عبر الغابؽhttps://2u.pw/pS4al : -3اللاهىن عكم  ،11-18اإلااعر في ً 2ىلُى ؾىت  ،2018املخعلم بالصحت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،46الؿىت  ،55ص  .03اإلاعضٌ واإلاخمم بمىحب ألامغ
عكم  ،02-20اإلااعر في  30ػكذ  ،2020الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،50الؿىت  ،57ص .4
 -4هىاعي ؾعاص" ،للاخاث كىسوها :أًت أظغ كاهىهيت مخاخت في اللاهىن الجضائشي من أحل املعاءلت في خالت خصىل أطشاس مشجبؼت بالخلليذ" ،مجلت
اللاهىن العام الجؼاثغي واإلالاعن ،املجلض الؿابع ،العضص  ،01حىان  ،2021ص.286
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ؤلاحباعي جضبيرا صخُا وكاثُا حعخمضه الضولت لخماًت وجغكُت الصخت العمىمُت صازل بكلُمها ،وجخىـل بدىـُظه عً ػغٍم
اإلاصالر الصخُت اإلااهلت) .(1وجخدمل الضولت جيالُـه وهـلاجه ،بط ًلضم للمىاػىين اإلاعىُين بكيل مجاوي ،ػبلا إلاا هصذ
علُه الـلغة ألاولى مً اإلااصة  40مً اللاهىن عكم  11-18اإلاخعلم بالصخت ،اإلاعضٌ واإلاخمم .هما وحؿهغ على مخابعت جىـُظه
مً زالٌ ما ٌؿمى بالضؿتر الصحي ،ؤو بىاؾؼت قهاصة ػبُت جثبذ اللُام بالخللُذ على الىحه الصخُذ) .(2وفي هظا الصضص
ؤحاػث اإلااصة الثاهُت مً اإلاغؾىم عكم  88-69اإلااعر في ً 17ىهُى ؾىت  ،1969اإلاعضٌ ،واإلاخظمً بعع ؤهىاع الخللُذ
ؤلاحباعي) ،(3ألامغ بالخللُذ ؤلاحباعي طض الخمى الخُـُت وهـيرة الخُـُت والخمى الىمكُت في خالت الىباء ؤو زؼغ خصىله
ؤو اهدكاع ؤمغاض معضًت ؤزغي ،وطلً بمىحب كغاع وػٍغ الصخت العمىمُت.
عػم مغوع ؿترة معخبرة على ؿهىع ؤولى خاالث وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-في الجؼاثغ ،وبضاًت صضوع اإلاغاؾُم
الخىـُظًت اإلاخظمىت جضابير الىكاًت مً اهدكاع هظا الىباء ومياؿدخه؛ بال ؤهه لم ًخم حعضًل اإلاغؾىم عكم  88-69لـغض
بحباعٍت الخللُذ طض وىؿُض .19-هما لم ًصضع-ولؼاًت جاعٍش هخابت هظه ألاؾؼغ -ؤي كغاع عً وػٍغ الصخت والؿيان
وإصالح اإلاؿدكـُاث لـغض الخللُذ ؤلاحباعي طض وىؿُض .19-خُث اهخـى الىػٍغ بخإؾِـ الخملت الىػىُت للخللُذ طض
وىؿُض 19-مع الخإهُض على مجاهُت وازخُاعٍت الخللُذ ،وؿم ما ؾبلذ ؤلاقاعة بلُه .وهى الخضبير الظي ًىضعج في بػاع جؼبُم
اإلااصة  41مً اللاهىن عكم  11-18اإلاخعلم بالصخت ،اإلاعضٌ واإلاخمم.
هما لم ًخم بحغاء ؤي حعضًل على الىصىص اللاهىهُت الؿاعٍت اإلاـعىٌ إلصعاج وىؿُض 19-طمً ػاثـت ألامغاض
اإلاىخللت ،وهظا على زالؾ بعع الخجاعب اإلالاعهت التي ؤصعحذ وىؿُض 19-طمً ػاثـت ألامغاض الىباثُت اإلاعضًت .وٍمىً
ؤلاقاعة في هظا الخصىص بلى الخجغبت ؤلاماعاجُت خُث ؤصضع وػٍغ الصخت ووكاًت املجخمع بعع اللغاعاث التي جضعج
ؿيروؽ وىعوها اإلاؿخجض (وىؿُض  )19طمً كاثمت ألامغاض الؿاعٍت الخؼيرة الىاحب الخبلُؽ عنها ؿىعٍا) .(4لىً مع طلً لم
ًخم ؿغض بلؼامُت ؤزظ الللاح ،خُث ٌعخبر ازخُاعٍا ومجاهُا) .(5وفي ؾُاق مخصل هص كغاع وػاعة الصخت والؿيان اإلاصغٍت
عكم  145لؿىت  2020في اإلااصة ألاولى مىه على بطاؿت "اإلاغض الىاجج عً ؤلاصابت بـيروؽ (وىعوها اإلاؿخجض) بلى اللؿم

 -1هىاعي ؾعاص ،مشحع ظابم ،ص .287
 -2هىاعي ؾعاص ،مشحع ظابم ،ص .288
 -3اإلاغؾىم عكم  ،88-69اإلااعر في ً 17ىهُى ؾىت  ،1969املخظمن بعع أهىاع الخلليذ إلاحباسي ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،53الؿىت  ،06ص .709
اإلاعضٌ بمىحب اإلاغؾىم عكم  ،282-85اإلااعر في  12هىؿمبر ؾىت  1985اإلاعضٌ للماصجين ألاولى والغابعت مً اإلاغؾىم عكم  ،88-69الجغٍضة الغؾمُت ،العضص
 ،47الؿىت  ،22ص .1730
ل
ي
 -4ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة ،وػٍغ الصخت ووكاًت املجخمع ،اللغاع الىػاع عكم  223لؿىت  ،2020/03/10 ،2020بشأن حعذًل حذو ألامشاض العاسيت،
اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/08/30عبر الغابؽ https://2u.pw/yu4D1 :؛ اللغاع الىػاعي عكم  232لؿىت  ،2020/03/30 ،2020بشأن حعذًل حذول
ألامشاض العاسيت املشفم بالالئدت الخىفيزًت لللاهىن الاجدادي سكم  14لعىت  ،2014اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/08/30عبر الغابؽ:
 https://2u.pw/oIwd5؛ اللغاع الىػاعي عكم  242لؿىت  ،2020/04/26 ،2020بشأن جدذًث حذول ألامشاض العاسيت الىاحب الخبليغ عنها ،اػلع
علُه بخاعٍش  ،2021/08/30عبر الغابؽhttps://2u.pw/Khx2s :
 -5البىابت الغؾمُت لخيىمت صولت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة ،الحصىل على للاح كىفيذ ،19-آزغ جدضًث  18ؤوث  ،2021اػلع علُه بخاعٍش ،2021/08/30
عبر الغابؽhttps://2u.pw/pBArs :
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ألاوٌ مً حضوٌ ألامغاض اإلاعضًت اإلالخم باللاهىن عكم  137لؿىت  1958في قإن الاخخُاػاث الصخُت للىكاًت مً
ألامغاض اإلاعضًت.(1) "...،
مً زالٌ العغض الؿابم ًخطر بإهه في ؿل ػُاب ؤلالؼام الصغٍذ للمىاػىين بالخللُذ طض وىؿُض 19-مً كبل
الؿلؼاث اإلاغهؼٍت ،ؿةن الخللُذ طض وىؿُضً 19-بلى مدؿما بالؼابع الازخُاعي واملجاوي جؼبُلا لىص اإلااصة  03مً كغاع
وػٍغ الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث عكم  ،02اإلاعضٌ ،الؿابم ؤلاقاعة بلُه .وجغجِبا على طلً ًمىً اللىٌ بإن
اإلاىؿـين العمىمُين على مؿخىي ؤلاصاعاث املخلُت ،بصـتهم مىاػىين ،وصون ؤزظ الىؿُـت التي ًيخمىن بليها بعين
الاعخباع ،لِؿىا ملؼمين كاهىها بالخللُذ طض وىؿُض ،19-عػم ؤنهم ًىصخىن به "بكضة" ،خؿب وػاعة الصخت والؿيان
وإصالح اإلاؿدكـُاث التي ؤهضث صغاخت على ؤن "الللاح لِـ بحباعٍا ولىً مىص ى به بكضة").(2
جبعث الىدُجت اإلاؿخعغطت على الدؿائٌ عً مضي صخت وؾالمت ألاؾاؽ اللاهىوي الظي اعجىؼث علُه حعلُمت والي
والًت ؾىُىضة لـغض بلؼامُت الخللُذ على مىؿـي ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث العمىمُت على مؿخىي الىالًت .خُث ابخضؤث
الخعلُمت بـ "جىـُظا لخىحيهاث الؿُض عثِـ الجمهىعٍت وجبعا لخىصُاث اللجىت العلمُت الىػىُتٌ ،كغؿجي ؤن ؤػلب ،"...ما
ٌؿخـاص مىه بإن ألاؾاؽ اللاهىوي للخعلُمت هى حعلُماث عثِـ الجمهىعٍت وجىصُاث اللجىت العلمُت الىػىُت .في خين ؤقاع
بُان عثاؾت الجمهىعٍت خىٌ احخماع ؤعظاء اللجىت العلمُت لغصض ومخابعت جـش ي ؿيروؽ وىعوها اإلاىعلض بخاعٍش 10
حىٍلُت  ،2021ؤي ًىما واخضا كبل صضوع الخعلُمت ،لخلُُم وصعاؾت الخالت الىباثُت ،بلى ؤن الاحخماع كض زلص بلى جلغٍغ
"بعاصة جـعُل ؤلاحغاءاث الىكاثُت اإلاخسظة مىظ بضاًت جـش ي الىباء ،بيل صغامت ،واعجضاء الىماماث والخباعض الجؿضي
وحعمُم اؾخعماٌ اإلاعلماث ،بطاؿت بلى حؿغَع وجيرة الخللُذ ،ألنها جبلى الخل الىخُض لللظاء على هظا الىباء .(3)"...ألامغ
الظي ال ٌؿخيخج مىه بلؼام اإلاىؿـين العمىمُين بالخللُذ طض وىؿُض 19-ألن الخللُذ لم ًىً طمً الخضابير الىكاثُت
اإلاخسظة مىظ بضاًت جـش ي الىباء ،والتي ؿغطذ بصُؼت ملؼمت صغٍدت ،ال جضع ؤي مجاٌ للخإوٍل .كما أن مصؼلر
"الدؿغَع" ال ًضٌ صغاخت على بلؼام اإلاىؿـين العمىمُين بالخللُذ ،وال ًمىً جـؿيره جـؿيرا مىؾعا على الىدى الظي كض
ًاصي بلى اإلاؿاؽ بالخلىق والخغٍاث الصخصُت للمىؿـين.
هما ؤن بُان وػاعة الضازلُت والجماعاث املخلُت والتهُئت العمغاهُت الصاصع بخاعٍش  11حىٍلُت  ،2021ؤي في هــ ًىم
صضوع الخعلُمت ،بكإن احخماع الىػٍغ مع الىالة عبر جلىُت الخداطغ عً بعض ،والظي زص بالضعاؾت ؤلاحغاءاث الـىعٍت
الىاحب اجساطها إلاىاحهت اهدكاع ؿيروؽ وىعوها (وىؿُضٌ ،)19-عؼػ هى آلازغ الاؾخيخاج الؿابم .خُث صعا الىػٍغ ؿُما
ًسص مؿإلت الخللُذ بلى "ججىُض الىؾاثل اإلااصًت والبكغٍت لدؿغَع وجيرة الخللُذ ،وطلً بغؿع عضص هلاغ الخللُذ عبر
حمُع والًاث الىػً وحعؼٍؼ عملُاث الخللُذ لـاثضة اإلاىاػىين وجىـُمها على مؿخىي اإلاغاؿم الجىاعٍت ،واإلاؿاحض،
اإلاؿاخاث الخجاعٍت الىبري ،والؿاخاث العمىمُت ،ؿظال عً جسصُص مغاهؼ جللُذ على مؿخىي ؤماهً العمل ،مع صعم
 -1مصغ ،وػاعة الصخت والؿيان ،كغاع عكم  145لؿىت  ،2020الصاصع بخاعٍش  ،2020/03/14املخعلم بئدساج املشض الىاجج عن إلاصابت بفيروط (كىسوها
املعخجذ) طمن ألامشاض املعذًت املبيىت بالجذول امللحم باللاهىن سكم  137لعىت  ،1958الىكاجع اإلاصغٍت ،العضص  ،77ؤوٌ ؤبغٍل ؾىت  ،2020ص .07
 -2وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،أظئلت وأحىبت خىل الللاح طذ كىفيذ 19-لفائذة مىظفي الصحت ،ص  ،5اػلع علُه بخاعٍش
 ،2021/08/30عبر الغابؽhttps://2u.pw/r6ltV :
3
 -عثاؾت الجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،بيان 10 ،حىٍلُت  ،2021اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/09/01عبر الغابؽ/https://fb.watch/7Ltw8xSq_J :
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هظه الجهىص بدمالث جىعىٍت عبر حمُع الىؾاثؽ وبةقغان ؿعالُاث املجخمع اإلاضوي ،كصض جدؿِـ اإلاىاػىين بإهمُت
الخلضم بلى مغاهؼ الخللُذ للخـاؾ على صختهم ومىع اهدكاع الـيروؽ").(1
جىكف اللغاءة اإلاخإهُت لبُان عثاؾت الجمهىعٍت ومعه بُان وػاعة الضازلُت والجماعاث املخلُت والتهُئت العمغاهُت،
عً الازخالؾ الىبير بين صُؼت ؤلالؼام والدكضًض الصغٍذ على طغوعة جـعُل الخضابير الىكاثُت اإلاخسظة مىظ بضاًت جـش ي
الىباء ،واعجضاء ألاكىعت الىاكُت واخترام مؿاؿت الخباعض الجؿضي واؾخعماٌ اإلاعلماث .على زالؾ عملُت الخللُذ ،والتي
اهخـى هص البُاهين بالخإهُض على طغوعة حؿغَع وجيرتها مً زالٌ ػٍاصة عضص هلاغ الخللُذ واللُام بالخمالث الخىعىٍت
اإلاىاؾبت إلهجاح العملُت ،صون الىص على بحباعٍت الخللُذ .وهى ما ًضعى بلى الاؾخيخاج بإن حعلُمت والي والًت ؾىُىضة،
جلىم على جـؿير زاػئ لـ "جىحيهاث عثِـ الجمهىعٍت وجىصُاث اللجىت العلمُت" .في خين ؤهه "ًخعين على ؤلاصاعة ؤن جـؿغ
ألاخيام اللاهىهُت جـؿيرا كاهىهُا صخُدا .وجغجىب بالخالي زؼإ في اللاهىن بطا ؿؿغث اللاهىن جـؿيرا زاػئا").(2
بن الخـؿير الخاػئ للؾاؽ اللاهىوي الظي اعجىؼث علُه حعلُمت والي والًت ؾىُىضة ،وإن وان ٌكىبها بعضم
اإلاكغوعُت ،بؿبب "الخؼإ في اللاهىن" ،بال ؤهه ال ًاصي بالظغوعة بلى الخىم بةلؼائها مً كبل اللاض ي ؤلاصاعي ،بطا ما ػعً
ؿيها ؤمامه باإللؼاء .ؿلض ًدضر ؤن جىعص ؤلاصاعة ؤؾاؾا كاهىهُا آزغ وان كاثما ؾابلا عىض بصضاع الخعلُمت ،وٍصلر
لخبرًغها ،ؿةطا كضع اللاض ي ؤن ألاؾاؽ الظي ؤوعصجه ؤلاصاعة كاهىوي وؾلُم ،ووان الخىم بةلؼاء الخعلُمت ال ًدىٌ صون
بعاصة اجساط الىالي مً حضًض لخعلُمت بىــ اإلاظمىن .ؿبةمياهه ،ؤي اللاض ي ؤلاصاعي ،عؿع بلؼاء الخعلُمت وإخالٌ
ألاؾاؽ اللاهىوي الؿلُم مدل الخـؿير الخاػئ الظي ؤعاب الخعلُمت .وهى ما ٌعخبر مجغص جؼبُم مً جؼبُلاث ؾلؼت
اللاض ي ؤلاصاعي في بخالٌ ألاؾاؽ اللاهىوي الؿلُم مدل ألاؾاؽ اللاهىوي اإلاعُب) .(3ألامغ الظي ًبعث على الدؿائٌ عما
بطا وان ًىحض ؤؾاؽ كاهىوي آزغ ؾلُم ًاهل الىالي كاهىها إلصضاع الخعلُمت بىــ مظمىنها.
ٌعض الىالي ػبلا إلاا هصذ علُه اإلااصة  114مً كاهىن الىالًت) ،(4مؿاوال عً الخـاؾ على الىـام العام على مؿخىي
الىالًت في خضوص الازخصاص املخىٌ له كاهىها ،وهى ًخمخع في هظا ؤلاػاع بؿلؼاث طبؼُت واؾعت جسىله اجساط الخضابير
اإلاىاؾبت للخـاؾ على الصخت العمىمُت التي حعض ؤخض عىاصغ الىـام العام الخللُضًت .وجدؿع هظه الؿلؼاث بصىعة
ملمىؾت في الخاالث الاؾخثىاثُت ،خُث ًخمخع الىالي بؿلؼاث هامت وواؾعت حضا الجساط الخضابير اإلاىاؾبت لىكاًت ألاؿغاص
مً ألامغاض اإلاىخللت وألاوبئت ،ومياؿدت اهدكاعها ،بما ؿيها وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض .)19-وللض زىلذ بعع هصىص
اإلاغاؾُم الخىـُظًت اإلاخالخلت ،اإلاخعللت بخضابير الىكاًت مً اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-ومياؿدخه ،للىالة
ؾلؼاث اؾخثىاثُت هامت الجساط الخضابير اإلاىاؾبت التي جىضعج في بػاع الىكاًت مً اهدكاع هظا الىباء ومياؿدخه ،وؿم ما
ًلخظُه جؼىع الىطعُت الصخُت على مؿخىي الىالًت.
وفي ؾُاق جدضًض الصالخُاث التي ًخمخع بها الىالة في مجاٌ "عملُاث الخللُذ" ،والتي حعخبر مً ؤهم الخضابير الغامُت
بلى الىكاًت مً ألامغاض اإلاىخللت وألاوبئت وإًلاؾ اهدكاعها و/ؤو الخض مً آزاعها .ؿلض هصذ اإلااصة  35مً اللاهىن اإلاخعلم
-1وػاعة الضازلُت والجماعاث املخلُت والتهُئت العمغاهُت ،بيان 11 ،حىٍلُت  ،2021اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/08/27عبر الغابؽhttps://2u.pw/kzO9l :
 -2علي زؼاع قؼىاوي ،مىظىعت اللظاء إلاداسي ،الجضء الثاوي ،عمان ،ألاعصن :مىخبت صاع الثلاؿت لليكغ والخىػَع ،الؼبعت ألاولى ،2004 ،ص .891
 -3علي زؼاع قؼىاوي ،مشحع ظابم ،ص .892
 -4اللاهىن عكم  ،07-12اإلااعر في  21ؿبراًغ ؾىت  ،2012املخعلم بالىالًت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،12الؿىت  ،49ص .5
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بالصخت ،اإلاعضٌ واإلاخمم ،على ؤههً" :خعين على الىالي وعثِـ املجلـ الكعبي البلضي ومؿاولي الهُئاث العمىمُت
والخاصت ،في بػاع ازخصاصهم وباالجصاٌ مع مصالر الصخت ،جىـُظ الخضابير والىؾاثل الظغوعٍت بكيل صاثم إلاياؿدت
ألامغاض اإلاخىػىت وجـاصي ؿهىع ألاوبئت واللظاء على ؤؾباب الىطعُت الىباثُت .".وعلى اعخباع ؤن وػٍغ الصخت والؿيان
وإصالح اإلاؿدكـُاث كض ؤعلً بمىحب كغاعه عكم  02الؿابم ؤلاقاعة بلُه عً جإؾِـ خملت جللُذ وػىُت ،مجاهُت
وازخُاعٍت ،وةخضي ؤهم الخضابير اإلاىاؾبت إلاياؿدت وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض ،)19-ؿةن الىالي ٌعض ملؼما ،جؼبُلا لىص
اإلااصة  35مً اللاهىن اإلاخعلم بالصخت ،اإلاعضٌ واإلاخمم ،بدىـُظ هظه الخضابير .خُث ًجب علُه الخغص على جىؿير حمُع
الىؾاثل الظغوعٍت واإلاىاؾبت لخجؿُض وجىـُظ عملُت الخللُذ في الىكذ اإلاىاؾب.
عػم ؤن الىالي ٌعض ملؼما بدىـُظ وججؿُض عملُت الخللُذ على مؿخىي بكلُم الىالًت وؿم ما ؾبم عغطه ،بال ؤن
ؾلؼاجه جبلى جىـُظًت ؿلؽ ،ألن ؿغض بلؼامُت الخللُذ في خاالث اهدكاع ألاوبئت ًىضعج طمً ازخصاص وػٍغ الصخت وؿم
ما هصذ علُه اإلااصة  02مً اإلاغؾىم عكم  88-69اإلاعضٌ ،مً ؤههً" :جىػ ألامغ بالخللُذ ؤلاحباعي طض الخمى الخُـُت
وهـيرة الخُـُت والخمى الىمكُت في خالت الىباء ؤو زؼغ خصىله ؤو اهدكاع ؤمغاض معضًت ؤزغي ،وطلً بمىحب كغاع وػٍغ
الصخت العمىمُت .".وهى الاؾخيخاج الظي ًاهضه ؤًظا الخؼبُم العملي ،خُث جم ؿغض بحباعٍت الخللُذ طض خمى
الخُـىثُض والخمى اإلاكابهت للخُـىثُض والخُـىؽ باإلاىاػم اإلاىيىبت بىالًاث ألاوعاؽ والىاخاث واإلاضًت ،بمىحب كغاع وػٍغ
الصخت العمىمُت اإلااعر في  23ؤهخىبغ ؾىت  1969اإلاخظمً وحىب بحغاء بعع الخللُداث في اإلاىاػم اإلاىيىبت بىالًاث
ألاوعاؽ والىاخاث واإلاضًت( .)1وهى اللغاع الظي ولـذ الهُئاث املخخصت ،بما ؿيها الىالي ،بدىـُظه ؿلؽ ،ػبلا إلاا هصذ
علُه اإلااصة  02مىه .وكبل طلً ،جم ؿغض بحباعٍت الخللُذ طض الخُـىؽ والخمى هـير الخُـُت بمضًىت الجلـاء ؾىت 1965
بمىحب كغاع وػٍغ الصخت العمىمُت اإلااعر في  28ؤهخىبغ ؾىت  1965اإلاخعلم بالخللُذ وججضًضه طض الخُـىؽ والخمى
هـير الخُـُت بمضًىت الجلـاء( ،)2مع جيلُف عامل العمالت بلى حاهب مضًغ الصخت إلاضًىت اإلاضًت بدىـُظ اللغاع ؿلؽ ،ػبلا
إلاا هصذ علُه اإلااصة  04مىه.
جغجِبا على ما ؾبم عغطه ،ؿةن الىالي ال ٌعض ماهال كاهىها إللؼام اإلاىؿـين العمىمُين بالخللُذ طض ؿيروؽ وىعوها
(وىؿُض .)19-وحعلُمت والي والًت ؾىُىضة ؿظال عً اؿخلاعها للؾاؽ اللاهىوي الؿلُم ليىنها معُبت بـ"الخؼإ في اللاهىن"
بؿبب جإؾِؿها على جـؿير زاػئ لـ "جىحيهاث عثِـ الجمهىعٍت وجىصُاث اللجىت العلمُت" .ؿةن اعجباغ كىاعض
الازخصاص بالىـام العامً ،جعلها ،وػيرها مً الخعلُماث الصاصعة بهظا الكإن ،هخعلُمت والي والًت جِؿمؿُلذ الؿابم
ؤلاقاعة بليها ،مكىبت بعُب "عضم الازخصاص البؿُؽ".

املحىس الثاوي :مكاهت الخلليذ إلاحباسي للمىظفين طمن جذابير الىكاًت في ظل الخدذًاث الىاحمت عن
خذازت للاخاث كىفيذ19-
حعض عملُت الخللُذ طض وىؿُض 19-ؤخض ؤبغػ الخضابير التي اجسظتها الؿلؼاث الصخُت لخـاصي زؼغ وباء ؿيروؽ
وىعوها (وىؿُض )19-على الصخت العمىمُت ،خُث خصلذ الللاخاث اإلاظاصة ليىؿُض ،19-على جغزُص ماكذ لالؾخعماٌ
 - 1الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،06الؿىت  ،7ص .52
 - 2الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،92الؿىت  ،02ص .1237
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في عملُاث الخللُذ التي جم جىـُمها على اإلاؿخىي الىػجي .ولئن وان حؿلُم الترزُص اإلااكذ الؾخعماٌ هظه الللاخاث
ٌؿخلؼم زبىث ؿاثضتها العالحُت وؿم ما هصذ علُه اإلااصة  233مً اللاهىن اإلاخعلم بالصخت ،اإلاعضٌ واإلاخمم ،وهظا اإلااصجين
 02و 04مً اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  53-21اإلااعر في  31حاهـي ؾىت  ،2021اإلاخعلم بىُـُاث حؿلُم الترزُص اإلااكذ
الؾخعماٌ ألاصوٍت ػير اإلاسجلت( .)1خُث ال حؿلم هظه الترازُص اإلااكخت بال بطا هكف الخلُُم العلمي إلاىاؿع وؤزؼاع
الللاح ،ؤن معضٌ الـاثضة باليؿبت للخؼغ ٌعض مىاؾبا ،وؿم مجمل ألاصلت العلمُت اإلاخاخت ،بما في طلً البُاهاث املخصلت
مً هخاثج الخجاعب الؿغٍغٍت .ومع طلً جبلى خضازت هظه الللاخاث ؾببا مهما إلزظاعها إلحغاءاث مغاكبت معؼػة عً جلً
التي جسظع لها باقي ألاصوٍت والللاخاث .وفي هظا الخصىص ،ؤهضث وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث على ؤهه:
" ...في الخالت الخاصت بللاخاث وىؿُض ،19-بما ؤنها للاخاث حضًضة ،جم حعؼٍؼ اؾتراجُجُت اإلاغاكبت هظه لخمىين اإلاصالر
الصخُت مً اؾخجابت ؾغَعت في الىكذ الخلُلي"(.)2
بن حعؼٍؼ اؾتراجُجُت اإلاغاكبت التي جسظع لها الللاخاث اإلاظاصة ليىؿُض ،19-وإن وان ال ًىـي زبىث ؿاثضتها
العالحُت ،وصالخُتها اإلابضثُت لالؾخعماٌ في عملُاث الخللُذ ،بال ؤهه ال ٌعجي زبىث ؾالمتها النهاثُت .وحعض كلت البُاهاث
واإلاعلىماث اإلااهضة واإلاىزىكت خىٌ زلى هظه الللاخاث مً املخاػغ الخاصت على صخت ألاشخاص الظًً جم جللُدهم في
اإلاؿخلبل على اإلاضًين اإلاخىؾؽ والؼىٍل ،جدضًا خلُلُا ًجب على الضوٌ ،بما ؿيها الجؼاثغ ججاوػه كبل ؿغض بلؼامُت
الخللُذ طض وىؿُض .19-ؿاإللؼام بالخللُذ ًلخض ي ،على ألاكل مً الىاخُت ألازالكُت ،وؿم ما ؤقاعث بلُه مىـمت الصخت
العاإلاُت ،وحىب جإهض الجهاث املخخصت مً جىؿغ اإلاؼٍض مً البُاهاث واإلاعلىماث التي جـهغ ؾالمت وؿعالُت الللاخاث التي
جم جغزُصها لخاالث الؼىاعت ؤو الاؾخسضام اإلاكغوغ ،باليؿبت للؿغاص الظًً جم جللُدهم ،والياؿُت لـغض ؤلالؼام
بالخللُذ(.)3
وٍىضعج التزام الجهاث املخخصت بالخُلً مً جىؿغ الظماهاث اإلااهضة واإلاىزىكت خىٌ الؿالمت النهاثُت لللاخاث
اإلاظاصة ليىؿُض 19-وزلىها مً آلازاع الجاهبُت الخؼيرة في اإلاؿخلبل على صخت مخللي الللاح ،طمً الاعخباعاث واملخاطًغ
ألازالكُت الهامت التي صعذ مىـمت الصخت العاإلاُت الخيىماث وواطعي الؿُاؾاث اإلااؾؿُت بلى جلُُمها بكيل صغٍذ
ومىاككتها ،كبل ؿغض الخللُذ "ؤلالؼامي" طض وىؿُض .19-وٍخعلم ألامغ بـ :الظغوعة والخىاؾب ،ألاصلت الياؿُت على ؾالمت
الللاح ،ألاصلت الياؿُت على هجاعت الللاح وؿعالُخه ،ؤلامضاصاث الياؿُت ،العملُاث ألازالكُت لصىع اللغاع ،وؤزيرا زلت
الجمهىع( .)4وهى ما ًضؿع بلى الدؿائٌ عما بطا واهذ الؿلؼاث املخلُت التي اقترػذ على اإلاىؿـين العمىمُين الخللُذ طض
وىؿُض 19-لاللخداق بمىاصب عملهم ،كض خصلذ ؿعال على اإلاعلىماث والبُاهاث الضكُلت ،التي جاهض ؤن الللاخاث
اإلاغزصت لالؾخعماٌ اإلااكذ في الجؼاثغ حؿخىفي عخباث الخضوص الخاصت بالؿالمت والـعالُت الياؿُت إلحباع اإلاىؿـين
العمىمُين على الخللُذ.

 -1الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،07الؿىت  ،58ص .12
 -2وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،مشحع ظابم ،ص ص .2-1
3

-World Health Organization (WHO) : Covid-19 and mandatory vaccination : Ethical considerations and
caveats : policy brief, 13 april 2021, p. 02, Consulté le 29/09/2021, le lien : https://2u.pw/vziHR
4
- World Health Organization (WHO), op. cit., p. 01.
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ؿلئن واهذ الاعخباعاث اإلاخعللت بدماًت الصخت العمىمُت مً مساػغ اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-جبرع
البضء بعملُاث الخللُذ الازخُاعي طض وىؿُض 19-باؾخسضام للاخاث مغزصت لالؾخعماٌ اإلااكذ .بال ؤنها ال جبرع ،مً
الىاخُت ألازالكُت خؿب مىـمت الصخت العاإلاُت ،ؿغض ؤلالؼام بالخللُذ .على ألاكل ختى جخىؿغ اإلاعلىماث والبُاهاث
الياؿُت لىؿب زلت ألاؿغاص في عملُت الخللُذ طض وىؿُض .19-وججضع ؤلاقاعة في هظا الخصىص بلى ؤن بعع الللاخاث ،كض
خصلذ بالـعل على جغزُص صاثم في بعع الضوٌ ،على ػغاع للاح "ؿاًؼع" الظي مىدخه بصاعة الؼظاء والضواء ألامغٍىُت
جغزُصا صاثما(.)1
في ؾُاق مخصل بالخدضًاث اإلاغجبؼت باآلزاع الجاهبُت التي كض جترجب عً اؾخعماٌ للاخاث وىؿُض ،19-والتي جدىٌ
صون ؾالمت الخعلُماث الصاصعة بةلؼام اإلاىؿـين العمىمُين على مؿخىي بعع ؤلاصاعاث املخلُت بالخللُذ ،بما ؿيها جلً
الصاصعة عً والي والًت ؾىُىضة .ؿخجضع ؤلاقاعة بلى ؤن مدل ؤلالؼام الظي جـغطه هظه الخعلُمتٌ ،ؿخضعي هى آلازغ
حؿلُؽ الظىء علُه ،ؿالخعلُمت هصذ صغاخت على "بلؼام ول اإلاىؿـين بةحغاء عملُت الخللُذ ،مع الخظهير بإهه ؾِخم
اجساط بحغاءاث صاعمت طض اإلاخإزغًٍ ؤو الغاؿظين لهظه العملُت" وهى ما ًدىافى وبعع الظىابؽ الصخُت التي جدىٌ
صون ججؿُض ؤلالؼام الؿابم في هثير مً الخاالث ،هـغا إلاا كض ًترجب علُه مً مؿاؽ بالؿالمت الجؿضًت إلاخللي الللاح.
ؿىـغا لخضازت الللاح ،اؾدبعضث وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث بعع الـئاث مً الخللُذ ،بؿبب اوعضام
ألاصلت التي جضعم الؿالمت .خُث اعخبرث الخؿاؾُت ألخض ميىهاث الللاح والخمل والغطاعت مً مىاوع الخللُذ طض
وىؿُض 19-بؿبب هلص اإلاعؼُاث في الىكذ الخاطغ .بلى حاهب ؤنها اؾخثىذ ألاػـاٌ واإلاغاهلين الظًً جلل ؤعماعهم عً
 18عاما ،ألهه لم ًخم ازخباع الللاخاث على هظه الـئت العمغٍت(.)2
هما ؤن الخإهُض على جىكُع علىباث على اإلاخإزغًٍ عً بحغاء الخللُذً ،دىافى هى آلازغ وزصىصُت الخالت الصخُت
لبعع ألاشخاص ،والظًً ال ًمىنهم بحغاء الخللُذ بال بعض مغوع ؿترة ػمىُت معُىت .خُث ؤوصذ وػاعة الصخت والؿيان
وإصالح اإلاؿدكـُاث ألاشخاص الظًً ؾبلذ بصابتهم بيىؿُض ،19-باالهخـاع على ألاكل زالزت ؤقهغ بعض ؤلاصابت باإلاغض
للخللُذ( .)3في خين ؤهه وػبلا للخعلُمت ،كض ٌعخبرون في عضاص اإلاخإزغًٍ ،ألامغ الظي كض ٌعغطهم للعلىباث.
بن بلؼام "ول اإلاىؿـين العمىمُين بالخللُذ الـىعي صون جإزير" ،و"صون الؿماح باؾخثىاءاث معلىلت ،همىاوع
الاؾخعماٌ الؼبُت ،على ؾبُل اإلاثاٌ" ،وكبل جىؿغ اإلاعلىماث والبُاهاث الضكُلت واإلااهضة التي جثبذ ؤن الللاح ؾلُم وآمً
على واؿت ألاؿغاص اإلالؼمين بهٌ ،عخبر ػير مبرع ؤزالكُا وؿم ما ؤقاعث بلُه مىـمت الصخت العاإلاُت( .)4هما ؤهه ًدىافى
والظىابؽ الؼبُت التي وطعتها وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث بسصىص الـئاث اإلاعىُت بالخللُذ .ؿاإللؼام
 -1بيرهض صًبىؾمان حير ،بي بي س ي ،فيروط كىسوها :إداسة الغزاء والذواء ألامشيكيت جمىذ للاح "فاًضس" جشخيصا دائما 23 ،ؤوث  ،2021اػلع علُه بخاعٍش
 ،2021/10/6عبر الغابؽhttps://2u.pw/Ht5Np :
 -2وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،مشحع ظابم ،ص .04
 -3وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،مشحع ظابم ،ص  .04وججضع ؤلاقاعة في هظا الخصىص ،بلى ؤن ؤلاعـاء اإلااكذ مً الخللُذ ؤلاحباعي في
خالت وحىص مىاوع ماكخت لِـ ػغٍبا عً ملخظُاث هـامىا اللاهىوي ،خُث ؾبم ؤن هصذ اإلااصة  08مً كغاع وػٍغ الصخت والؿيان اإلااعر في  25ؤبغٍل ؾىت
 ،2000واإلاخعلم بالخللُذ طض التهاب الىبض الخمىي "ب" (الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،39الؿىت  ،37ص  ،)27على ؤهه ٌعـى ماكخا مً بحباعٍت الخللُذ طض
التهاب الىبض الخمىي "ب" ،ألاشخاص اإلاعىُىن الظًً ًبرعون بكهاصة ػبُت حعغطهم لخالت ماوعت ماكخت للخللُذ اإلاؼلىب.
-World Health Organization (WHO), op. cit., p. 02.
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الؿابم ًخجاهل الؼبُعت "الابخياعٍت لللاخاث اإلاخىؿغة" .هما ؤهه ال ًغاعي نهاثُا ألازاع الخؼيرة التي كض جترجب على امخثاٌ
اإلاىؿـين مً طوي الخاالث الؼبُت الخاصت لهظا ؤلالؼام ،ؿلض ًاصي الخللُذ بلى ؤلاطغاع بهم واإلاؿاؽ بؿالمتهم الجؿضًت،
وهى ما ًمثل بقياال خلُلُا ٌؿخضعي الىكىؾ عىضه بؿبب الخدضًاث اإلاخعللت بللت آلالُاث اإلاىاؾبت إلصالح ألاطغاع التي
كض جترجب حغاء الخللُداث ؤلاحباعٍت في هـامىا اللاهىوي ملاعهت ببعع ألاهـمت اللاهىهُت اإلالاعهت .ؿباؾخثىاء "الخعىٍع
اللظاجي" الظي ًدم للمخظغع ؤو وعزخه اإلاؼالبت به لجبر ألاطغاع التي لخلذ به ؤو بمىعزه بؿبب الخللُذ ،لم ًظع اإلاكغع
الجؼاثغي ؤًت آلُاث كاهىهُت مىاػٍت جدُذ للمخظغع ؤو وعزخه الخصىٌ على الخعىٍع بعُضا عً حعلُضاث ؤلاحغاءاث
اللظاثُت .على زالؾ العضًض مً الضوٌ التي اججهذ هدى جإؾِـ صىاصًم زاصت بالخعىٍع عً ألاطغاع اإلاترجبت مباقغة
عً الخللُداث ؤلاحباعٍت التي ًخم بحغائها في مغاهؼ الخللُذ اإلاعخمضة ،والتي حعمل بمىاػاة آلالُاث اللظاثُت الخللُضًت
لخعىٍع ضخاًا الخللُداث ؤلاحباعٍت(.)1
وعػم ؤن هـام صىاصًم الخعىٍع عً ألاطغاع الاؾخثىاثُت لِـ ػغٍبا عً ملخظُاث هـامىا اللاهىوي ،خُث جم
جإؾِـ بعع الصىاصًم للخعىٍع عً بعع ألاطغاع الاؾخثىاثُت بعُضا عً جيالُف وحعلُضاث وبؽء ؤلاحغاءاث
اللظاثُت ،على ػغاع صىضوق حعىٍع ضخاًا وطوي خلىق ضخاًا ألاخضار التي عاؿلذ الخغهت مً ؤحل اؾخىماٌ الهىٍت
الىػىُت( .)2وصىضوق حعىٍع ضخاًا ؤلاعهاب( .)3بال ؤهه ولؼاًت هخابت هظه ألاؾؼغ ،لم ًخم جإؾِـ ؤي صىضوق لخعىٍع
ألاطغاع الىاحمت عً الخىاصر الؼبُت.
ًمىً اعخباع الخعلُماث الصاصعة بةحباع اإلاىؿـين العمىمُين على الخللُذ طض وىؿُض 19-ؿغصت مىاؾبت لضعىة
اإلاكغع الجؼاثغي بلى جإؾِـ صىضوق وػجي ًسخص بىـغ ػلباث الخعىٍع عً واؿت ألاطغاع الىاحمت عً الخىاصر
الؼبُت ،وؿم بحغاءاث وطىابؽ مغهت ،بؿُؼت ،ؾغَعت ،مجاهُت وهظلً ازخُاعٍت ال جذجب بمياهُت اللجىء بلى اللظاء.
بما ؿيها ألاطغاع اإلاترجبت مباقغة عً اؾخسضام الللاخاث الجضًضة التي ًخم الترزُص الؾخعمالها مً ؤحل الىكاًت مً
اهدكاع ألاوبئت و/ؤو الخض مً آزاعها في الـتراث الاؾخثىاثُت .وهى ما ًىضعج في بػاع ؤلاصالخاث الهامت التي ًمىً ججؿُضها
اهؼالكا مً ججغبت وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-الؾخىماٌ الىلاثص التي حعتري هـامىا اللاهىوي .وججضع ؤلاقاعة بلى ؤن
اإلاكغع الـغوس ي كض ؾبلىا بلى ججؿُض الاكتراح اإلاؿخعغض ،خُث ًسخص الضًىان الىػجي للخعىٍع عً الخىاصر
الؼبُت ،وألامغاض العالحُت اإلايكإ وعضوي اإلاؿدكـُاث ( ،)ONIAMوصون اإلاؿاؽ باإلحغاءاث اللظاثُت التي ًدم
للمخظغع اللُام بها للخصىٌ على الخعىٍع ،بخعىٍع ألاطغاع اإلاترجبت مباقغة عً الخللُداث ؤلاحباعٍت ،على ؤؾاؽ
الخظامً الىػجي .وؿم ما هصذ علُه اإلااصجان  L.1142.22و  L.3111.9مً كاهىن الصخت العمىمُت الـغوس ي .هما ًخىـل
ؤًظا بخعىٍع ضخاًا الخللُذ طض وىؿُض 19-في بػاع خملت الخللُذ املخضصة بمىحب اإلااصة  1-55مً اإلاغؾىم عكم -2021
 -1ؤمُض صباح عثمان" ،املعؤوليت املذهيت عن أطشاسالخلليذ إلالضامي" ،مجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصًمُت ،املجلض  ،06العضص  ،2019 ،01ص .54
 -2اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،125-02اإلااعر في  7ؤبغٍل ؾىت  ،2002املحذد لحلىق ضحاًا ألاخذار التي س افلذ الحشكت من أحل اظخكمال الهىيت
الىػىيت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،25الؿىت  ،39ص 14؛ اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،319-03اإلااعر في ؤوٌ ؤهخىبغ ؾىت  ،2003املحذد لكيفياث حعيير
خعاب الخخصيص الخاص سكم  302-112الزي عىىاهه "صىذوق حعىيع ضحاًا وروي خلىق ضحاًا ألاخذار التي س افلذ الحشكت من أحل
اظخكمال الهىيت الىػىيت" ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،59الؿىت  ،40ص .09
 -3اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،91-94اإلااعر في  10ؤبغٍل ؾىت  ،1994املحذد لكيفياث حعىيع ضحاًا أعمال إلاسهاب وششوػه وظير صىذوق الخعىيع،
الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،22الؿىت  ،31ص .12
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 1262الصاصع بخاعٍش  16ؤهخىبغ  ،2020وهظا اإلااصة  1-53مً اإلاغؾىم عكم  2020-1310الصاصع بخاعٍش 29
ؤهخىبغ.)1(2020
في ؾُاق مخصل ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن اؾخثىاثُت حاثدت وىعوها (وىؿُض )19-مً خُث اؾخعماٌ للاخاث حضًضة
بىمُاث هبيرة حضا وعلى هدى ػير مؿبىق ،كض صؿعذ مىـمت الصخت العاإلاُت بلى اؾخدضار بغهامج الخعىٍع عً الظغع
الىاحم عً للاخاث وىؿُض 19-بؼع الىـغ عً الؼغؾ اإلاؿاوٌ عىه في البلضان والاكخصاصاث اإلاىسـظت واإلاخىؾؼت
الضزل .والظي يهضؾ بلى جؼوٍض ألاؿغاص بألُت ؾغَعت ،عاصلت ،كىٍت وقـاؿت للخصىٌ على حعىٍع عً ألاطغاع الخؼيرة
التي كض جىجم عً الللاخاث التي ًىػعها مغؿم وىؿاهـ ختى  30حىان  ،2022مً زالٌ جلضًم مبلؽ بحمالي هخعىٍع عً
الظغع الظي لخم مخللي الللاح ،في بػاع حؿىٍت واملت ونهاثُت ألي مؼالباث مغجبؼت بالخعىٍع عً هظه ألاطغاع .وهى
بظلً يهضؾ بلى الخض بضعحت هبيرة مً لجىء ألاؿغاص بلى الجهاث اللظاثُت للمؼالبت بالخعىٍع ،والتي كض حكيل عملُت
ػىٍلت وميلـت .وللض بضؤ حكؼُل البرهامج ابخضاء مً  31ماعؽ  2021عً ػغٍم البىابت الالىتروهُت إلاباصعة وىؿاهـ
( .)2() /http://www.covaxclaims.comمع ؤلاقاعة بلى ؤن ػلباث الخعىٍع اإلالضمت مً ألاؿغاص اإلاخظغعًٍ في الجؼاثغ
جىحه بلى اإلاغهؼ ؤلاكلُمي للبرهامج اإلاخىاحض في بلجُيا(.)3
ًيخـغ ؤن ًاصي ججؿُض اإلاكغع الجؼاثغي لالكتراخاث اإلاخعللت بخضعُم وحعؼٍؼ آلالُاث اللاهىهُت لخعىٍع ألاطغاع
ال ىاحمت عً الخىاصر الؼبُت ،صوعا هاما في جىؿير اإلاؼٍض مً الخماًت والثلت في عملُاث الخللُذ باؾخسضام الللاخاث
الجضًضة وجبضًض بعع مساوؾ ألاؿغاص بكإنها .وما جغجب على هظه املخاوؾ مً طعف الاكباٌ على عملُاث الخللُذ
الازخُاعي .وهي اإلاؿإلت التي حعض طاث ؤهمُت زاصت في الجؼاثغ ،خُث عجخذ صعاؾت ؤعضها ؿغٍم مً الباخثين ،ووكغث
بخاعٍش  22حىٍلُت  ،2021عضم مكاعهت زلثي  2/3الجؼاثغٍين في ؤزظ الللاح بصىعة ازخُاعٍت ،مما ًجعل مً الجؼاثغ ؤخض
ؤكل الضوٌ كبىال للخللُذ الازخُاعي في مىؼلت الكغق ألاوؾؽ وقماٌ اؿغٍلُا( .)4وهي الىخاثج التي ًاهضها الىاكع العملي،
خُث بلؽ عضص ألاشخاص الظًً جللىا الجغعت ألاولى مً الللاح  10مالًين و 200ؤلف حؼاثغي ،ؿُما جللى ؿلؽ  5مالًين
شخص الجغعخين (.)5

1

-Oniam, vaccination contre la covid-19, consulté le 6/09/2021, le lien: https://2u.pw/ZhcoF

 -2مىـمت الصخت العامليت ،بيان صحفي :بشهامج الخعىيع عن الظشس الىاحم عن للاخاث كىفيذ 19-بغع الىظش عن الؼشف املعؤول عىه ،هى
ألاول من هىعه في العالم 22 .ؿبراًغ  ،2021اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/09/12عبر الغابؽhttps://2u.pw/G82se :
3

-ISIS®, Instructions relatives au dépôt d’une demande de compensation dans le cadre du programme de
compensation sans faute pour les pays remplissant les conditions pour bénéficier du système de garantie
de marché du covax, version datée du 8 juillet 2021, p. 09, consulté le 12/09/2021, le lien: https://2u.pw/0vTID
4
- Salah Eddine Oussama Kacimi, et autre, Determinants of SARS-CoV-2 Vaccine Engagement in Algeria:
A Population-based Study with Systematic Review of Studies from Arab Countries of the MENA Region,
medRxiv, the preprint server for health sciences, posted July 22, 2021, P. 14. doi:
https://doi.org/10.1101/2021.07.17.21260662
 -5الخبر ،ر.ص ،هزا هى عذد الجضائشيين املؼعمين طذ فيروط كىسوها 10 ،ؤهخىبغ  ،2021اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/10/18عبر الغابؽ:
https://2u.pw/uJlqW
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سدرة وسيلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
هما زلصذ الضعاؾت ؤًظا بلى ؤن الللم بكإن آلازاع الجاهُت لللاح هى العاثم ألاهثر قُىعا الظي جم ؤلابالغ عىه
للبىٌ الللاخاث اإلاظاصة ليىؿُضً ،)%72,0( 19-لُه الكً بكإن ؿعالُت الللاح في الىكاًت مً العضوي (،)%29،0
واإلاعخلضاث بىـغٍت اإلااامغة (.)1()%23،4
جبعث الخدضًاث اإلاخعللت بللت الظماهاث خىٌ الؿالمت النهاثُت لللاخاث اإلاظاصة ليىؿُض 19-وؿاعلُتها في جدلُم
الىكاًت الصخُت ،وختى جلً اإلاخعللت بللت آلالُاث اللاهىهُت اإلاغهت والؿغَعت للخعىٍع عً ألاطغاع التي كض جترجب على
اؾخعماٌ هظه الللاخاث ،في هـامىا اللاهىوي ،على الدؿائٌ عً مضي صخت وؾالمت اعخباع بحباعٍت الخللُذ طض وىؿُض-
 19مً كبُل جضابير الىكاًت الصخُت وؿم اإلااقغاث الثالر التي هصذ عليها اإلااصة  34مً اللاهىن اإلاخعلم بالصخت،
اإلاعضٌ واإلاخمم ،لخدضًض مـهىم الىكاًت على ؤهه :ول ألاعماٌ الغامُت بلى :الخللُص مً ؤزغ مدضصاث ألامغاض ،و/ؤو جـاصي
خضور ؤمغاض ،بًلاؾ اهدكاعها و/ؤو الخض مً آزاعها .
في ؾُاق ؤلاحابت على الدؿائٌ اإلاؿخعغض ،ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن وػاعة الصخت كض اعخبرث بإن الخللُذ طض وىؿُض19-
ٌؿمذ بالىكاًت مً اإلاظاعـاث الخؼيرة واإلامُخت للمغض ،وهظلً خماًت مؿخسضمي الصخت اإلاعغطين للخؼغ واملخاؿـت
على كضعاث ؾير مىـىمت الصخت( .)2خُث "جللل الللاخاث اإلاخىؿغة مً خضة ألاعغاض ولِـ مً اهدكاع اإلاغض"(.)3
وبكإن صوع الللاح في مىع العضوي الخؼيرة و/ؤو اهخلالها ،ؿلض اهخـذ الىػاعة باإلقاعة بلى ؤهه "جىحض صعاؾاث كلُلت
خىٌ ؿعالُت الخللُذ ؿُما ًخعلم بخللُل العضوي واهخلاٌ الـيروؽ"( .)4مع جإهُضها على بمياهُت ؤلاصابت بيىؿُض 19-بعض
الخللُذ" ،لىً بعالماث عُاصًت زـُـت بل معخضلت"( .)5هما ؤقاعث الىػاعة ؤًظا بلى الؼابع اإلااكذ للخماًت التي ًىؿغها
الللاح ،خُث ؤهضث على ؤهه" :ال وعلم بعض ًلُىا اإلاضة التي حؿخؼغكها الخماًت ألن هظه الللاخاث حضًضة وال هملً بعض
اللضع اليافي مً اإلاعلىماث ،ومً املخخمل ؤن حؿخمغ الخماًت لعضة ؤقهغ على ألاكل ،ولىً ًمىً ؤن جيىن عملُاث
الخللُذ الضوعي طغوعٍت للشخاص اإلاعغطين للخؼغ ،هما هى الخاٌ باليؿبت للهـلىهؼا.)6(".
ٌؿخيخج مً اإلاعؼُاث اإلاؿخعغطت ؤن ؿعالُت الللاخاث اإلاظاصة ليىؿُض 19-جىمً في مؿاعضة الجؿم على جؼىٍغ
ألاحؿام الىكاثُت اإلاظاصة لـيروؽ وىعوها ،هىىع مً ؤهىاع الاؾخجابت اإلاىاعُت اإلاخعللت بمىلض اإلاغض لـترة ماكخت كض ال
جخعضي ألاقهغ .ومع ؤن هظه الللاخاث ال جدىٌ صون بصابت ألاشخاص اإلاللدين بالـيروؽ مغة ؤزغي ،خُث ًلخصغ صوعها
على الىكاًت مً ألاعغاض الخؼيرة للمغض لخجىب ؤلاصاباث اإلامُخت ،بال ؤن هظا الضوع مً ألاهمُت التي حؿمذ بةصعاج
الخللُذ طض وىؿُض 19-طمً مـهىم الىكاًت ػبلا إلاا هصذ علُه اإلااصة  34مً اللاهىن اإلاخعلم بالصخت.
لىً بصعاج الخللُذ طض وىؿُض 19-طمً ػاثـت ألاعماٌ الىكاثُت الغامُت بلى الخـاؾ على الصخت العمىمُت زالٌ
هظه الجاثدت ،ال ٌعجي مؼللا ؤن الخللُذ ؤلاحباعي ًىضعج طمً الخضابير الىكاثُت اإلاخسظة للخض مً اهدكاع وباء وىعوها
(وىؿُض )19-مثلما ؤقاعث بلُه حعلُمت والي والًت جِؿمؿُلذ اإلاىحهت بلى اإلاضًغًٍ الخىـُظًين بالىالًت ،الؿابم ؤلاقاعة
 -2وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،مشحع ظابم ،ص ص .3،1
 -3وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،مشحع ظابم ،ص .02
 -4وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،مشحع ظابم ،ص .02
 -5وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،مشحع ظابم ،ص .03
 -6وػاعة الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث ،مشحع ظابم ،ص .03
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سدرة وسيلة /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
بليها ،مً ؤهه" :في بػاع جؼبُم الخضابير الىكاثُت اإلاخسظة للخض مً اهدكاع وباء وىعوها "وىؿُضٌ ،"19كغؿجي ؤن ؤعلمىم ؤهه
ابخضاء مً ًىم ألاخض  2021/8/8ال ٌؿمذ ألي مىؿف ال ًدمل البؼاكت الصخُت للخللُذ طض ؿيروؽ وىؿُض 19-بالضزىٌ
بلى ؤي بصاعة عمىمُت وَعخبر في خالت ػُاب ػير مبرع وؾِخم اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت طضه.".
ؿالخعلُمت جاهض صغاخت على ؤن بلؼام والي والًت جِؿمؿُلذ إلاىؿـي الىالًت بالخللُذ لاللخداق بمىاصب عملهم ،جم
في بػاع جؼبُم الخضابير الىكاثُت اإلاخسظة للخض مً اهدكاع وباء وىعوها "وىؿُض ،"19-في خين لم حكغ ؤي مً اإلاغاؾُم
الخىـُظًت اإلاخعللت بخضابير الىكاًت مً اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-ومياؿدخه ،بضءا مً اإلاغؾىم الخىـُظي عكم
 ،)1(69-20وصىال بلى اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،)2(369-21بلى بحباعٍت الخللُذ طض وىؿُض ،19-هخضبير وكاجي.
هما ؤن ميكىع اإلاضًغٍت العامت للىؿُـت العمىمُت وؤلاصالح ؤلاصاعي الصاصع بخاعٍش  31ماي  2021واإلاخعلم بخضعُم
جضابير الىكاًت مً اهدكاع ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19في ؤماهً العمل باإلااؾؿاث وؤلاصاعاث العمىمُت( ،)3لم ًـغض هى
ألازغ الخللُذ ؤلاحباعي على اإلاىؿـين العمىمُين .وجخمثل الخضابير الىكاثُت التي جلع على عاجم اإلاؿخسضمين ،خؿب ما هص
علُه اإلايكىع ،في:
 .1الخظىع ؤلالؼامي للُاؽ الخغاعة الجؿضًت ،عىض الالخداق بميان العمل؛
 .2الالتزام باعجضاء اللىاع الىاقي في ؤماهً العمل ،وػُلت الخىاحض ؿيها؛
 .3الالتزام بالخباعض الجؿضي مع الؼمالء ومع الؼواع؛
 .4الامخىاع عً الخجمع في اإلاياجب والخىلل بين اإلاصالر ،لؼير طغوعة اإلاصلخت ،والؿهغ على اؾخعماٌ وؾاثل
الاجصاٌ الخضًثت لخإصًت اإلاهام الىؿُـُت في اإلاصالر ،كضع ؤلاميان؛
 .5الالتزام بالخصغٍذ باإلصابت بالـيروؽ ؤو باالقدباه باإلصابت به ،شخصُا ؤو ؤخض ؤؿغاص العاثلت اإلالُمين معه ،في
هــ الؿىً ،زالٌ الثماهُت وألاعبعين ( )48ؾاعت ،وطلً لخمىين ؤلاصاعة اإلاؿخسضمت مً اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت في هظا
املجاٌ .مع بلؼام العىن اإلاعجي ،في هظه الخالت ،بدبلُؽ بصاعجه بالىزاثم الثبىجُت لىطعه الصحي ،وؿم الظىابؽ املخضصة
(.)4

بمىحب هــ اإلايكىع

ٌؿخيخج مً زالٌ الخضابير اإلاؿخعغطت ؤن الخللُذ طض وىؿُض 19-ال ًىضعج طمً الخضابير الىكاثُت التي ًلؼم بها
اإلاىؿـىن العمىمُىن في ؤماهً العمل باإلصاعاث العمىمُت .وعػم ؤن اإلايكىع كض هص صغاخت على ؤهه "ًمىً ليل ماؾؿت
ؤو بصاعة عمىمُت ،اجساط جضابير وكاثُت بطاؿُت ،بالىـغ بلى زصىصُتها وػبُعت وكاػها ،هما هى الخاٌ ،باليؿبت
للماؾؿاث الصخُت ؤو الخعلُمُت ... ،بلخ"( .)5بال ؤن الترزُص لهظه اإلااؾؿاث باجساط جضابير وكاثُت بطاؿُت ًجب ؤن ًخم
-1اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،69-20اإلااعر في  21ماعؽ ؾىت  ،2020املخعلم بخذابير الىكاًت من اهدشاس وباء فيروط كىسوها (كىفيذ )19-ومكافدخه،
الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،15الؿىت  ،57ص .6
-2اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،369-21اإلااعر في  28ؾبخمبر  ،2021املخظمن جكييف جذابير هظام الىكاًت من اهدشاس وباء فيروط كىسوها (كىفيذ)19-
ومكافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،74الؿىت  ،58ص .22
-3الىػٍغ ألاوٌ :اإلاضًغٍت العامت للىؿُـت العمىمُت وؤلاصالح ؤلاصاعي ،اإلايكىع عكم  ،13الصاصع بخاعٍش  31ماي  ،2021جذعيم جذابير الىكاًت من اهدشاس
فيروط كىسوها (كىفيذ )19في أماكن العمل باملؤظعاث وإلاداساث العمىميت.
 -4الىػٍغ ألاوٌ :اإلاضًغٍت العامت للىؿُـت العمىمُت وؤلاصالح ؤلاصاعي ،مشحع ظابم ،ص .04
 -5الىػٍغ ألاوٌ :اإلاضًغٍت العامت للىؿُـت العمىمُت وؤلاصالح ؤلاصاعي ،مشحع ظابم ،ص .03
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ًخم في بػاع الىصىص اللاهىهُت ،بما ؿيها جلً التي جثبذ الازخصاص بـغض بحباعٍت الخللُذ لىػٍغ الصخت والؿيان
وإصالح اإلاؿدكـُاث ،وؿم ما ؾبم عغطه.
بن زلى اإلاغاؾُم الخىـُظًت اإلاخعللت بخضابير الىكاًت مً اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-ومياؿدخه ،وهظلً
ميكىع اإلاضًغٍت العامت للىؿُـت العمىمُت وؤلاصالح ؤلاصاعي ،اإلاخعلم بخضعُم جضابير الىكاًت مً اهدكاع ؿيروؽ وىعوها
(وىؿُض )19في ؤماهً العمل باإلااؾؿاث وؤلاصاعاث العمىمُت ،مً ؤًت بقاعة بلى ؿغض بحباعٍت الخللُذ ،وال بلى العلىباث
اإلاترجبت على عضم بحغاءهً ،ثبذ عضم ؾالمت ألاؾاؽ اللاهىوي لخعلُمت والي والًت جِؿمؿُلذ ،ليىنها معُبت بـ"الخؼإ في
اللاهىن" .ؿالخعلُمت اؾدىضث على جـؿير زاػئ للخضابير الىكاثُت اإلاخسظة للخض مً اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض-
 )19إللؼام مىؿـي والًت جِؿمؿُلذ باؾخـهاع بؼاكت الخللُذ لاللخداق بمىاصب عملهم ،جدذ ػاثلت اإلاىع مً الالخداق
باإلاىصب .والظي ٌعض حؼاء قضًض الخؼىعة بط كض ًـض ي بلى العؼٌ بؿبب الخسلي عً اإلاىصب ،وبالخالي اإلاؿاؽ باإلاغهؼ
اللاهىوي للمىؿـين العمىمُين اإلاعىُين.
بن ؿغض بحباعٍت الخللُذ على بعع مىؿـي الجماعاث ؤلاكلُمُت صون ؾىاهم ًىؼىي على عضم مؿاواة في واحباث
اإلاىؿـين العمىمُين مً ؤصخاب اإلاغاهؼ اللاهىهُت اإلاخمازلت والخاطعين لىــ اللاهىن ألاؾاس ي الخاص( .)1ؿـي الىكذ
الظي ًلتزم ؿُه مىؿـى حمُع ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث العمىمُت ،بما ؿيهم مىؿـى مسخلف الىالًاث عبر الىػً ،باخترام
جضابير الىكاًت املخضصة مً كبل اإلاضًغٍت العامت للىؿُـت العمىمُت وؤلاصالح ؤلاصاعيً ،لتزم مىؿـى والًتي ؾىُىضة
وجِؿمؿُلذ ،باإلطاؿت بلى مىؿـي مضًغٍت الكباب والغٍاطت ببىمغصاؽ ،باخترام هظه الخضابير وهظلً بالخللُذ طض
وىؿُض .19-وهى ما مً قإهه ؤن ًـخذ الباب ؤمام ؿهىع "بؼاكاث الخللُذ اإلاؼٍـت" وؿم بعع اإلايكىعاث التي مغث بىا على
مىاكع الخىاصل الاحخماعي مً ؤشخاص ًؼلبىن الخصىٌ على بؼاكاث جللُذ بملابل مالي .ؿلئن وان زىؾ هاالء
اإلاىؿـين مً ؿلضان مصضع عػكهم كض ًضؿعهم بلى الخللُذ ،ؿةن زكُتهم على صختهم مً آلازاع الجاهبُت املخخملت
لللاخاث اإلاظاصة ليىؿُض 19-جؼٍض هي ألازغي مً اخخماالث لجىءهم بلى ػلب بؼاكاث جللُذ مؼٍـت .ألامغ الظي كض ًغجب
آزاعا عىؿُت زؼيرة على صوع عملُت الخللُذ في الىكاًت مً وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-والخض مً اهدكاعه .مثلما
خضر في بعع اإلاضن الغوؾُت التي ؿغطذ بحباعٍت الخللُذ(.)2

خاجمت:
اعخمضث الؿلؼاث الصخُت اإلاغهؼٍت زُاع الخللُذ الازخُاعي طض وىؿُض 19-وإخض ؤهم الخضابير الغامُت بلى الخـاؾ
على الصخت العمىمُت وخماًت ألاؿغاص مً مساػغ اهدكاع وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض .)19-هما اؾتهضؿذ جللُذ ؤهبر
وؿبت ممىىت مً ألاؿغاص بؼغض الىصىٌ بلى جدلُم اإلاىاعت الجماعُت طض ؿيروؽ وىعوها ،وهى ما لم ًخدلم بعض بؿبب
عؿع الىثير مً ألاؿغاص اللُام بعملُت الخللُذ.

 -1اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،334-11اإلااعر في  20ؾبخمبر ؾىت  ،2011املخظمن اللاهىن ألاظاس ي الخاص بمىظفي إداسة الجماعاث إلاكليميت ،الجغٍضة
الغؾمُت ،العضص  ،53الؿىت  ،48ص .03
 -2الخغة" ،كىسوها في سوظيا ...وعب جلليذ مىخفظت وشهاداث جؼعيم مضيفت وجفش ي إلاصاباث"ً 4 ،ىلُى  ،2021اػلع علُه بخاعٍش  ،2021/09/19عبر
الغابؽhttps://2u.pw/HAaDn :
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ٌعض الخللُذ ؤلاحباعي طض وىؿُض 19-ؤخض الخُاعاث اإلاخاخت ؤمام الؿلؼاث املخخصت إلاعالجت عؿع ألاؿغاص للخللُذ،
لىً ؿغض ؤلالؼام بالخللُذ ال ًخم بال بمغاعاة مجمىعت مً الظىابؽ اللاهىهُت .وهي الظىابؽ التي لم حؿخىؿها
الخعلُماث الصاصعة عً بعع الىالة إللؼام اإلاىؿـين العمىمُين باؾخـهاع بؼاكت الخللُذ طض وىؿُض 19-لاللخداق
بمىاصب عملهم .ؿعلى الغػم مً الؿلؼاث الظبؼُت الاؾخثىاثُت الهامت والىاؾعت التي ًخمخع بها الىالة الجساط مسخلف
الخضابير اإلاىاؾبت لىكاًت ألاؿغاص مً ألامغاض اإلاىخللت وألاوبئت ،ومياؿدت اهدكاعها بما ؿيها وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض-
 ،)19بال ؤن الضعاؾت كض زلصذ بلى الخإهُض على عضم مكغوعُت هظه الخعلُماث ليىنها مكىبت بعُب "عضم الازخصاص
البؿُؽ" وهظلً "الخؼإ في اللاهىن".
هما اهتهذ الضعاؾت بلى ؤن ؿغض بحباعٍت الخللُذ على بعع مىؿـي الجماعاث ؤلاكلُمُت صون ؾىاهم مً مىؿـي
هظه الجماعاثً ،ىؼىي على جمُيز ػير مبرع في الىاحباث ما بين اإلاىؿـين العمىمُين مً ؤصخاب اإلاغاهؼ اللاهىهُت
اإلاخمازلت والخاطعين لىــ اللاهىن ألاؾاس ي الخاص .وهى ما كض ًاصي باإلاىؿـين اإلاعىُين بةلؼامُت الخللُذ بلى اؾخسضام
"بؼاكاث الخللُذ اإلاؼٍـت" للخسلص مً ؤلالؼام اإلاـغوض عليهم ،مع ما كض ًترجب على طلً مً آزاع عىؿُت زؼيرة على صوع
عملُت الخللُذ في الىكاًت مً وباء ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-والخض مً اهدكاعه.
وزلصذ الضعاؾت ؤًظا بلى ؤن بلؼام اإلاىؿـين العمىمُين بالخللُذ طض وىؿُض 19-كبل الخصىٌ على اإلاعلىماث
والبُاهاث الىاكعُت ،الضكُلت واإلاىزىكت خىٌ ؾالمت الللاخاث اإلاؿخعملت وزلىها مً آلازاع الجاهبُت الخؼيرة على صخت
ألاشخاص الظًً جم جللُدهم ،وهظلً ؿعالُتها في الىكاًت مً ؤلاصابت بيىؿُضً ،19-سالف الاعخباعاث ألازالكُت التي
وطعتها مىـمت الصخت العاإلاُت لـغض ؤلالؼام بالخللُذ طض وىؿُض.19-
ومً ؤبغػ الاكتراخاث التي كضمتها الضعاؾت ،هظهغ:
 الىص صغاخت على بصعاج ؤلاصابت بـيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-طمً كاثمت ألامغاض اإلاىخللت ،وؤن جؼبم علُهألاخيام اإلاخعللت بالىكاًت مً ألامغاض اإلاىخللت ومياؿدتها اإلاىصىص عليها في كاهىن الصخت ،اإلاعضٌ واإلاخمم.
 صعىة الؿلؼاث املخلُت التي اقترػذ على اإلاىؿـين العمىمُين اؾخـهاع بؼاكت الخللُذ طض وىؿُض19-لاللخداق بمىاصب عملهم بلى سخب الخعلُماث التي ؤصضعتها ،والامخىاع عً جىـُظها اختراما إلابضؤ اإلاكغوعُت.
 صعىة الؿلؼاث اإلاعىُت بلى اجساط الخضابير اإلاىاؾبت إلاعالجت عؿع ألاؿغاص للخللُذ طض وىؿُض 19-هسؼىةطغوعٍت حؿبم كُام الؿلؼاث اإلاغهؼٍت املخخصت بـغض بحباعٍت الخللُذ ،بما ؿيها الخضابير الخالُت:
 جىثُف خمالث جىعُت ألاؿغاص وإعالمهم بإهمُت الخللُذ في خماًتهم مً مساػغ اهدكاع ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض- .)19والخغص على الاؾخعاهت بالخبراء واملخخصين لخصخُذ اإلاـاهُم الخاػئت التي قاعذ بين ألاؿغاص خىٌ ؾالمت
وؿعالُت الللاخاث اإلاؿخسضمت ،مً زالٌ جىؿير معلىماث صكُلت ومىزىكت عً ؿىاثض هظه الللاخاث وهظلً ؤعغاطها
الجاهبُت ومساػغها الخلُلُت على الصخت البكغٍت في طىء ؤخضر اإلاعلىماث اإلاخاخت.
 حعؼٍؼ آلالُاث اللاهىهُت اإلاخاخت ؤمام ألاؿغاص للخصىٌ على حعىٍع مىاؾب وعاصٌ لجبر ألاطغاع اإلاؿخلبلُت التيكض جترجب مباقغة على جللي الللاخاث اإلاظاصة ليىؿُض ،19-مً زالٌ جضعُم هـام الخعىٍع اللظاجي الخالي باؾخدضار
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صىضوق حعىٍع ألاطغاع الىاحمت عً الخىاصر الؼبُت .على ؤن ًخم وطع بحغاءاث مغهت ،ؾغَعت ومبؿؼت لخصىٌ
اإلاخظغعًٍ على حعىٍظاث مىاؾبت وواؿُت لخؼؼُت حمُع ألاطغاع ػير اإلاخىكعت التي كض جيكإ مباقغة عً الخىاصر
الؼبُت ،بما ؿيهم اإلاخظغعًٍ مً عملُاث الخللُذ طض وىؿُض.19-

كائمت املصادسواملشاحع:
-1الىصىص اللاهىهيت:
 -1-1الجضائشيت
 .1صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الكعبُت ،الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،442-20اإلااعر في 30
صٌؿمبر ؾىت  ،2020اإلاخعلم بةصضاع الخعضًل الضؾخىعي ،اإلاصاصق علُه في اؾخـخاء ؤوٌ هىؿمبر ؾىت  ،2020في الجغٍضة
الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الكعبُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،82الؿىت  ،57ص .03
 .2اللاهىن عكم  ،07-12اإلااعر في  21ؿبراًغ ؾىت  ،2012اإلاخعلم بالىالًت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،12الؿىت  ،49ص
.5
 .3اللاهىن عكم  ،11-18اإلااعر في ً 2ىلُى ؾىت  ،2018اإلاخعلم بالصخت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،46الؿىت  ،55ص
 .03اإلاعضٌ واإلاخمم بمىحب ألامغ عكم  ،02-20اإلااعر في  30ػكذ  ،2020الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،50الؿىت  ،57ص .4
 .4اإلاغؾىم عكم  ،88-69اإلااعر في ً 17ىهُى ؾىت  ،1969اإلاخظمً بعع ؤهىاع الخللُذ ؤلاحباعي ،الجغٍضة الغؾمُت،
العضص  ،53الؿىت  ،06ص  .709اإلاعضٌ بمىحب اإلاغؾىم عكم  ،282-85اإلااعر في  12هىؿمبر ؾىت  1985اإلاعضٌ للماصجين
ألاولى والغابعت مً اإلاغؾىم عكم  ،88-69الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،47الؿىت  ،22ص .1730
 .5اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،125-02اإلااعر في  7ؤبغٍل ؾىت  ،2002املخضص لخلىق ضخاًا ألاخضار التي عاؿلذ الخغهت
مً ؤحل اؾخىماٌ الهىٍت الىػىُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،25الؿىت  ،39ص .14
 .6اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،91-94اإلااعر في  10ؤبغٍل ؾىت  ،1994املخضص لىُـُاث حعىٍع ضخاًا ؤعماٌ ؤلاعهاب
وقغوػه وؾير صىضوق الخعىٍع ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،22الؿىت  ،31ص .12
 .7اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،319-03اإلااعر في ؤوٌ ؤهخىبغ ؾىت  ،2003املخضص لىُـُاث حؿُير خؿاب الخسصُص
الخاص عكم  302-112الظي عىىاهه "صىضوق حعىٍع ضخاًا وطوي خلىق ضخاًا ألاخضار التي عاؿلذ الخغهت مً ؤحل
اؾخىماٌ الهىٍت الىػىُت" ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،59الؿىت  ،40ص .09
 .8اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،334-11اإلااعر في  20ؾبخمبر ؾىت  ،2011اإلاخظمً اللاهىن ألاؾاس ي الخاص بمىؿـي
بصاعة الجماعاث ؤلاكلُمُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،53الؿىت  ،48ص .03
 .9اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،69-20اإلااعر في  21ماعؽ ؾىت  ،2020اإلاخعلم بخضابير الىكاًت مً اهدكاع وباء ؿيروؽ
وىعوها (وىؿُض )19-ومياؿدخه ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،15الؿىت  ،57ص .6
 .10اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،53-21اإلااعر في  31حاهـي ؾىت  ،2021اإلاخعلم بىُـُاث حؿلُم الترزُص اإلااكذ
الؾخعماٌ ألاصوٍت ػير اإلاسجلت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،07الؿىت  ،58ص .12
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 .11اإلاغؾىم الخىـُظي عكم  ،369-21اإلااعر في  28ؾبخمبر  ،2021اإلاخظمً جىُُف جضابير هـام الىكاًت مً اهدكاع وباء
ؿيروؽ وىعوها (وىؿُض )19-ومياؿدخه ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،74الؿىت  ،58ص .22
 .12كغاع وػٍغ الصخت العمىمُت اإلااعر في  28ؤهخىبغ ؾىت  ،1965اإلاخعلم بالخللُذ وججضًضه طض الخُـىؽ والخمى هـير
الخُـُت بمضًىت الجلـاء ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،92الؿىت  ،02ص .1237
 .13كغاع وػٍغ الصخت العمىمُت اإلااعر في  23ؤهخىبغ ؾىت  ،1969اإلاخظمً وحىب بحغاء بعع الخللُداث في اإلاىاػم
اإلاىيىبت بىالًاث ألاوعاؽ والىاخاث واإلاضًت ،الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،06الؿىت  ،7ص .52
 .14كغاع وػٍغ الصخت والؿيان اإلااعر في  25ؤبغٍل ؾىت  ،2000واإلاخعلم بالخللُذ طض التهاب الىبض الخمىي "ب"،
الجغٍضة الغؾمُت ،العضص  ،39الؿىت  ،37ص .27
 .15كغاع وػٍغ الصخت والؿيان وإصالح اإلاؿدكـُاث عكم  ،02اإلااعر في ً 25ىاًغ ؾىت  ،2021اإلاخظمً جإؾِـ الخملت
الىػىُت للخللُذ طض وىؿُض ،19-اإلاعضٌ بمىحب اللغاع عكم  ،43اإلااعر في  17ؤوث ؾىت .2021
 .16والي والًت ؾىُىضة ،حعلُمت عكم /3075وؽ ،2021/الصاصع بخاعٍش  11حىٍلُت  ،2021بحباعٍت الخللُذ طض ؿيروؽ
وىؿُض.19-
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أثزجمويل الجماعاث املحليت على اسخلالليتها
The impact of local community financing on their independence
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ملخظ:
تهضف الضعاؾت بلى جدلُل وجلُُم الىيؼ اإلاالي للجماغاث املخلُت ومضي جبػُت هظه ألازيرة للؿلُت اإلاغهؼٍت ألامغ
الظي ًازغ غلى هىغُت كغاعاتها وهي في بَاع جلبُت زضماث اإلاىاَىين و جدلُم الؿير الخؿً للمغفم الػمىمي املخلي ،مً
زالٌ جلضًم نىعة واضخت غً ؤهم اإلاكاول التي حػترى الجماغاث املخلُت غلى اإلاؿخىي اإلاالي،والػمل غلى جىيُذ َغق
مػالجت الىلو في الخمىٍل اإلاالي لها ،بغغى مماعؾتها الزخهاناتها بيل اؾخلاللُت.
الكلماث املفخاحيت :الخمىٍل ؛الجماغاث املخلُت ؛اإلاىاعص اإلاالُت ؛ الاؾخلاللُت ؛اإلايزاهُت املخلُت

Abstract:
The study aims to analyse and evaluate the financial situation of local communities and
the extent of the latter's subordination to the central authority, which affects the quality of
their decisions in the framework of meeting citizens' services and achieving the proper
functioning of the local public utility, by providing a clear picture of the most important
problems facing local communities at the financial level, and working to clarify ways to
address the lack of financial funding for them, with a view to exercising their competencies
independently.
Keywords : finance; local communities; financial resources; independence; local budget..
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خنساء سهيلي  /ــــــــــــــــــــــــ  /مسيحة لعقابي
ملذمت:
بن كًُت الخمىٍل اإلاؿخلل للجماغاث املخلُت مً ؤهبر الخدضًاث والغهاهاث التي جىاحه ؤهظمت الخىم املخلي بط
ًهػب في هثير مً ألاخُان الخدىم في الجضلُت اللائمت بين مبضؤ اؾخلاللُت الجماغاث املخلُت كاهىهُا  ،بصاعٍا و مالُا و
بين اللُىص واللىاغض التي جفغيها الضولت(.)1
خُث ؤزبدذ ججاعب الػضًض مً الضوٌ ؤهه  ،ولما واهذ صعحت اؾخلاللُت ؤلاصاعة املخلُت ؤهبر ولما اػصاصث كضعتها غلى
جىفير مىاعص مالُت طاجُت  .فالخمىٍل اإلاغهؼي لإلصاعة املخلُت ًغفؼ مً صعحت جضزل الؿلُاث اإلاغهؼٍت في اللغاعاث الخمىٍلُت
ً
املخلُت جسُُُا وجىفُظا  ،فغالبا ما ًيىن الخمىٍل اإلاغهؼي مغفىكا بكغوٍ مؿبلت جىحه هُفُت ؤلاهفاق وجدض مىه وكض
ًخػاعى هظا مؼ مخُلباث الخىمُت املخلُت  .طلً ؤن جلضًم الخضماث مً كبل الجهاػ ؤلاصاعي ألاكغب بلى الجمهىع ٌ ،ؿمذ
بخدلُم ؤهبر كضع مً الفػالُت .
و باإلالابل  ،فةن اإلاؿاولين املخلُين ًخمخػىن باللضعة غلى جىفير ؤخؿً اإلاػلىماث خىٌ الُلب املخلي ( الاخخُاحاث
املخلُت ) للخضماث الػامت  ،و بللاء اإلاؼٍض مً اإلاؿاولُت غلى الؿلُاث املخلُت في جلضًم الخضماث الػامت للمىاًَ  ،وإن
وان هظا في ظاهغه ًؼٍض مً اؾخلاللُت الؿلُاث املخلُت فةن هظه ألازيرة ؾخيىن غاحؼة غً مماعؾت نالخُتها وجلضًم
هظه الخضماث في غُاب الخمىٍل الالػم(. ) 2
وختي جدىػ الجماغاث املخلُت اؾخلاللُت مالُت البض لها ؤن جخىفغ غلى مىاعص مالُت وافُت بها  ،ومخالئمت مؼ اإلاهام
وألاغباء الىبيرة واإلاتزاًضة التي جخىلى الايُالع بها  ،وؤن جدىػ هظلً غلى خغٍت ولى وؿبُت في حؿُير مالُتها املخلُت  ،مؼ
الاهخفاء بالغكابت اإلاالُت الالخلت فلِ(. )3
وجيبؼ ؤهمُت الضعاؾت مً الغغبت في الىكىف غلى غغاكُل الخمىٍل اإلاغهؼي في الخض مً اؾخلاللُت الجماغاث املخلُت،
خُث ؤن الهُمىت التي جفغيها الؿلُت اإلاغهؼٍت غلى الجماغت املخلُت مً زالٌ الخمىٍل اإلافغوى غليها ومً زالٌ هىع
الغكابت اإلافغويت غليها وان له جإزير ؾلبي غلى هىغُت اللغاعاث اإلاخسظة مً كبل الجماغت املخلُت.
هما جم الاغخماص في هظه الضعاؾت غلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي الظي ٌػخبر مىاؾبا في هظا اإلالام وهظا مً زالٌ
الىنىٌ بلى ألاهضاف اإلاغحىة  ،بلى حاهب صعاؾت مسخلف آلازاع اإلاترجبت مً الخمىٍل اإلاالي الخالي لجماغاث املخلُت وهُف
ؤزغ غلى اؾخلاللها .
ومً هظا اإلاىُلم حاءث هظه الضعاؾت للبدث في ؤزغ الخمىٍل اإلاالي الخالي للجماغاث املخلُت وهُفُت جإزيره غلى
اؾخلاللُتها في اجساط اللغاعاث الخاصمت إلاهلختها  ،وغلُه ،هُغح الاقيالُت الخالُت:

 )1ػٍيب مضوىع ،الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت  ،مظهغة نهاًت التربو للمضعؾت الىَىُت لإلصاعة  ،جسهو اكخهاص ومالُت  ،فغع ميزاهُت – 2005 ،
 ، 2006م ( . ) 03
 )2حماٌ ًغقي  ،بقيالُت العجؼ في ميزاهُت البلضًت – صعاؾت خالت بلضًاث صائغحي وػعة واإلاضًت لىالًت اإلاضًت  ، -ؤَغوخت صهخىعاه في الػلىم الاكخهاصًت ،
جسهو حؿُير ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُير ،حامػت الجؼائغ  ، 2011 – 2010 ،03م . 144 .
 )3غبض الهضًم قُش  ،الاؾخلالٌ اإلاالي للجماغاث املخلُت مً خُث الخاحاث الفػلُت والخُىعاث الًغوعٍت  ،ؤَغوخت صهخىعاه في اللاهىن الػام  ،فغع
ؤلاصاعة واإلاالُت  ،ولُت الخلىق  ،حامػت الجؼائغ  ، 2011/2010 ، 01م . 08 .
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كيف حسخطيع الجماعاث املحليت ججسيذ إلاسخلالليت بعيذا عن الخمويل املهيمن للذولت ؟
وجىضعج جدذ هظه ؤلاقيالُت الغئِؿُت  ،ألاؾئلت الفغغُت الخالُت :
 ما هي ألاؾباب التي جدض مً الاؾخلالٌ اإلاالي للجماغاث املخلُت ؟ فُما جخمثل ؤهم الػىامل التي جازغ غلى الىيػُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت ؟ولإلحابت غلى بقيالُت الضعاؾت هلىم بىيؼ الفغيُاث الخالُت :
 هظغا لىثرة اإلاهام وألاغباء اإلاللاة غلى غاجم الجماغاث املخلُت ويػف اإلاىاعص اإلاالُت ؤزغث غلى اؾخلاللُت الهُئت املخلُت ؛ بؿب يػف الخدهُل الجبائي حػل الهُئت املخلُت بداحت للضغم الخاعجي للضولت وهى ما زلف جبػُت للؿلُتاإلاغهؼٍت؛
حؿعى الضعاؾت بلى جدلُم ألاهضاف الخالُت :
 بللاء الًىء غلى ؤهثر ألاؾباب التي حػُم مً فغى اؾخلاللُت الجماغاث املخلُت . هظلً بُان ؤهم الخإزيراث التي جىهب غلى الخالت اإلاالُت للجماغاث املخلُت . وجىيُذ ؾبل حػبئت مىاعص الجماغاث املخلُت .ولإلحابت غلى ؤلاقيالُت الغئِؿُت وألاؾئلت الفغغُت جم جلؿُم الضعاؾت بلى زالر ؤكؿام :
 -1العوامل التي جحذ من الاسخلالل املالي للجماعاث املحليت
 - 8أثزهظام الخمويل على الوغعيت املاليت للجماعاث املحليت
 - 3أهم السبل لخعبئت موارد الجماعاث املحليت .

 -1العوامل التي جحذ من الاسخلالل املالي للجماعاث املحليت:
خـتي جخمىً الجماغاث املخلُت مً ؤصاء مهامها البض ؤن جخىفغ لضيها الىؾائل اإلاالُت الالػمت  ،التي جمىنها مً ؤصاء هظه
اإلاهام بالىم اإلاُلىب وبالجىصة اإلاُلىبت وللض اغترف اإلاكغع الجؼائغي نغاخت باالؾخلالٌ اإلاالي للجماغاث املخلُت في
مسخلف الدكغَػاث التي نضعث ومىظ الاؾخلالٌ وفي ؤوٌ كاهىن للجماغاث املخلُت ؤو ما ٌؿمى بلاهىن الىالًت والبلضًت ،
وصغم اإلاكغع الاؾخلالٌ اإلاالي للجماغاث املخلُت بالترهيز غلى يغوعة وحىص مىاعص مالُت مؿخللت اغخبرث الغهيزة ألاؾاؾُت
التي حػخمض غليها الجماغاث املخلُت في ؤصاء مهامها( ،)1وغلى هظا ألاؾاؽ ؾىداوٌ جدلُل ؤهم الػىامل التي ؤزغث غلى
اؾخلاللُت الجماغاث املخلُت .

 )1غماع غلىاوي  ،الاؾخلالٌ اإلاالي للجماغاث املخلُت في الجؼائغ بين ؤلانالح وجدضًاث اإلاغخلت  ،املجلت الجؼائغٍت للضعاؾاث اإلاالُت واإلاهغفُت  ،املجلض ، 06
الػضص  ، 01حىان  ، 2020م . 51 .
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 -1 -1عذم جطابم موارد الجماعت املحليت مع أعبائها
جخفاكم اإلاهام وألاغباء اإلاغحىة مً الجماغاث املخلُت بهجاػها في ملابل يألت اإلاىاعص اإلاالُت املخههت لها  ،فلض
جدخاج حل اللُاغاث يػف ؤلاغخماصاث املخههت لها فمثال كض جدخاج الهُاول اللاغضًت ( ) 04ؤعبػت ؤيػاف
الاغخماصاث اإلاخىفغة لضيها  ،وكض جدخاج غملُاث التزوٍض باإلاُاه والخُهير وإهجاػ الُغق و ؤلاهاعة الػمىمُت كغابت الًػفين،
اليكاٍ الاحخماعي كض ًدخاج بلى ؤهثر مً الًػفين  ،الكباب والغٍايت كض ًدخاج بلى اغخماصاث جفىق (  ) 05زمؿت
ؤيػاف اإلاخىفغة لضيها ألامغ الظي ٌؿخضعى جضزل الضولت لخىفير اغخماصاث مالُت مػخبرة مً زالٌ اإلاىذ و الامضاصاث
اإلاالُت(.)1
وٍمىً عص غضم جُابم مىاعص الجماغت املخلُت مؼ ؤغبائها بما بلى غضم هفاًت اإلاىاعص في خض طاتها وإما بلى جؼاًض ؤغباء
الجماغت املخلُت.
 -1-1-1عذم كفاًت موارد الجماعت املحليت :وٍمىً بحماٌ ؤهم ألاؾباب التي ؤصث بلى غضم هفاًت مىاعص الجماغاث
املخلُت في:
 اللُىص الضؾخىعٍت والدكغَػُت التي جفغيها ألاهظمت في الضوٌ املخخلفت في مجاٌ فغى الًغائب والاكتراى وهدىهما ؛
 نغغ الغكػت الترابُت لبػٌ الجماغاث مما ًدىٌ صون الخهىٌ غلى اإلاىاعص اليافُت طاجُا ؛
 نػىبت جدضًض و جدهُل الىاجج الجبائي وما ًخُلبه مً بحغاءاث مدضوصة اإلاػالم و واضخت مً خُث وغاء الًغٍبت
ووؿبتها  ،وهظلً مىغض جدهُله ؛
 اخخياع الؿلُاث اإلاغهؼٍت ألهم مهاصع الخمىٍل زانت اإلاىاعص الجبائُت  ،مثل الغؾم غلى اللُمت اإلاًافت والًغٍبت
غلى الضزل ؤلاحمالي والًغٍبت غلى ؤعباح الكغواث ؛
 مػظم اإلاغافم املخلُت التي جمىٌ غً َغٍم الغؾىم املخلُت ال جياص حغُي هفلاتها  ،مما ًخػظع غلى الجماغاث املخلُت
الخهىٌ غلى مىاعص مالُت حضًضة ؛
 حكيل اللغوى املخلُت التي جمىٌ بها بػٌ اإلاكغوغاث غبئا غلى ميزاهُاث الجماغاث املخلُت ؛
 ؤن بغاهاث الخيىماث اإلاغهؼٍت للؿلُاث املخلُت جخًمً بػٌ الكغوٍ التي جلُض خغٍت واؾخلالٌ الجماغاث املخلُت
في الخهغف هظا مً هاخُت  ،ومً هاخُت ؤزغي جاصي بلى كُام هىع مً ؤلاصاعة اإلاكترهت بين الؿلُت اإلاغهؼٍت والؿلُاث
املخلُت مما ًًػها جدذ ؾُُغة الخيىمت اإلاغهؼٍت (. )2
 -8-1 - 1جشاًذ أعباء الجماعاث املحليت  :خُث حػغف ؤغباء الجماغاث املخلُت جُىعا ؾغَػا  ،وهي جىلؿم بلى ؤغباء
حؿُير جًم غضصا مً الىفلاث ؤلاحباعٍت وؤغباء ججهيز واؾدثماع حػىـ جؼاًض الخضزالث املخلُت في الؿُاؾاث الىَىُت.
 )1بًمان كالٌ  ،الخمىٍل اإلاغهؼي للجماغاث املخلُت في الجؼائغ :بين يغوعاث الخىمُت ومخُلباث الاؾخلاللُت – صعاؾت مُضاهُت  ، -املجلت الىلضًت لللاهىن
والػلىم الؿُاؾُت  ،الػضص  ، 01حامػت جيزي وػو  ، 2020 ،م . 219 – 218 .
 )2لخًغ غبُضاث  ،ؤهمُت الجباًت املخلُت في حػؼٍؼ الاؾخلاللُت اإلاالُت لدؿُير ميزاهُت الجماغاث املخلُت ( البلضًت )  ،مجلت صعاؾاث الػضص الاكخهاصي ،
املجلض  ، 15الػضص  ، 02حامػت ألاغىاٍ ،حىان  ، 2018م . 93 .
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أ -جشاًذ حجم الىفلاث الاجباريت في كسم الدسيير  :جسًؼ هفلاث كؿم حؿُير الجماغاث املخلُت لىهىم جىظُمُت هي
اإلاغؾىم عكم  154 -70واإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ، 315– 12وجخىػع هظه الىفلاث غلى غضة مهالح منها :
 اإلاهالح الػامت ( ؤحىع وؤغباء اإلاؿخسضمين  ،وؾائل ؤلاصاعة  ،مهاعٍف الػلاعاث واإلاىلىالث  ،مهاعٍف حؿُير الُغقوالكبياث ) .
 اإلاهالح ؤلاصاعٍت ( هفلاث اإلاهالح ؤلاصاعٍت  ،ؤغباء الخػلُم  ،الكباب والغٍايت  ،الثلافت ). اإلاهالح الاحخماغُت ( اإلاؿاغضة الاحخماغُت  ،الىظافت الػمىمُت ) . اإلاهالح الاكخهاصًت ( اإلاؿاهمت في مهاعٍف الخىمُت  ،نُاهت ألامالن اإلاىخجت للمضازُل ) .وجىدس ي بػٌ هفلاث كؿم الدؿُير َابؼ الىفلت ؤلاحباعٍت ألهمُتها في اؾخمغاعٍت وكاٍ اإلاغفم الػمىمي املخلي  ،مما
ًخُلب جلُُضها في اإلايزاهُت وباغخماصاث وافُت  ،وهي جخىػع غلى غضة ههىم حكغَػُت وجىظُمُت في ظل غُاب هو كاهىوي
مىخض ًجمػها ،ومً ؤهم هظه الىفلاث جلً اإلاخػللت بإحىع وؤغباء اإلاؿخسضمين وحػىًٍاث اإلاىخسبين املخلُين واإلاكاعهت
في جمىٍل بػٌ الهىاصًم ( والهىضوق الىالئي للكبِبت والغٍايت ونىضوق الًمان والخًامً للجماغاث املخلُت )(. )1
ب -جشاًذ أعباء الخجهيز والاسدثمار  :جخدضص ؤغباء الخجهيز للجماغاث املخلُت والتي جمىٌ غً َغٍم اكخُاع بحباعي مً
بًغاصاث الدؿُير ( اؾخلغث وؿبخه في الؿىىاث ألازيرة غىض % 10غلى ألاكل ) بالدكغَؼ مً زالٌ كاهىوي الىالًت والبلضًت
وجخىػع غلى مجاالث اكخهاصًت واحخماغُت وزلافُت .
 ففي املجاٌ الاكخهاصي  :حؿاهم الجماغاث املخلُت في جُىٍغ اليكاَاث الاكخهاصًت غً َغٍم جمىٍل الاؾدثماعاثوتهُئت مىاَم اليكاٍ واإلاىاَم الهىاغُت وإوػاف اإلااؾؿاث الػمىمُت وجُىٍغ الهُاول اللاغضًت ( الُغق الىالئُت
والبلضًت و فً الػؼلت و جىنُل الىهغباء) وجىمُت الفالخت والغي ( الخىفل بالخُهير والتزوٍض بمُاه الكغب ) وتهُئت
اإلاؿاخاث الخًغاء.
 ؤما املجالين الاحخماعي والثلافي  :حؿاهم الىالًت والبلضًت في جمىٍل وكاَاث التربُت الىَىُت والخيىًٍ ( بهجاػ ماؾؿاثالخػلُم الابخضائي واإلاخىؾِ والثاهىي والخيىًٍ اإلانهي واإلاُاغم اإلاضعؾُت ) والصخت ( بهجاػ مغاهؼ الػالج والخجهيزاث
الصخُت ) والؿىً ( بهجاػ بغامج الؿىً واللًاء غلى الؿىً الهل ) والدكغُل ( بخضار بغامج حكغُل الكباب )
وإهجاػ الهُاول اللاغضًت ألاؾاؾُت الثلافُت والترفيهُت وجغكُت الخغهت الجمػىٍت ونُاهت اإلاؿاحض (.)2
ومىه فالجماغاث املخلُت مثللت ومخػبت بضًىن لػضم جىفغها غلى مىاعص ومضازُل  ،وجغاهمها لػضم اللضعة غلى
ؾضاصها  ،هخاج احؿاع جضزالتها واػصًاص غضص الؿيان وجىىع خاحُاتهم  ،والهجغة هدى اإلاضن مً حهت  ،وهظلً لؿىء حؿُير

 )1غلى بىزالفت باصٌـ  ،صغم الضولت إلاالُت الجماغاث املخلُت  ،مجلت آلاصاب والػلىم الاحخماغُت  ،املجلض  ، 17الػضص  ، 2020 ، 02م . 196 .
 )2غلى بىزالفت باصٌـ ،الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت في اللاهىن الجؼائغي  ،مجلت مُالف للبدىر والضعاؾاث  ،املجلض  ، 4الػضص  ، 1اإلاغهؼ
الجامعي مُلت  ،حىان  ، 2018م. 347 – 346 .
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ألامىاٌ واغخالٌ هظه الجماغاث بالفؿاص وؤلاهفاق اإلابالغ في قاون لِؿذ طاث ؤولىٍت في مكاهض للبهغحت والفسفست
زانت في الؿىىاث ألازيرة مً حهت زاهُت(.) 1
وغلى هظا ألاؾاؽ هجض ؤن الجماغاث املخلُت  ،ال ًمىنها جدلُم ؤهضافها زهىنا مؼ كلت مىاعصها وحػضص مكاولها ،
ألامغ الظي ًدخم غلى الضولت يغوعة الخفىير في الخسفُف مً اإلاهام اإلاللاة غلى غاجم البلضًاث وجدىٍل اإلاهام طاث البػض
الىَني للضولت

()2

 8 -1الىلظ في جحطيل املوارد الجبائيت الخلذًزيت
حكهض حل الجماغاث املخلُت وباألزو البلضًاث جظبظبا في جدهُالتها الجبائُت مً الًغائب والغؾىم املخلُت ،
وٍغحؼ هظا لالغفاءاث الًغٍبُت وإلغاء بػٌ الغؾىم التي ًخم بكغاعها بمىحب الدكغَػاث اإلاالُت والجبائُت صون ؤن ًيىن
للجماغاث املخلُت اخخُاَاث مالُت لخغُُت هظا الىلو  ،هظا مً حهت ،ومً حهت ؤزغي  ،يػف الىفاءاث اللائمت غلى
الخدهُل الجبائي مدلُا  ،وافخلاع حل البلضًاث لألوكُت الاكخهاصًت التي جضع مىاعص حبائُت حؿاهم في صغم اإلايزاهُت
البلضًت مما ًجػل الجماغت املخلُت بداحت للضغم الخاعجي للضولت( .) 3وٍمىً احماٌ الىلائو في :
 1-8-1احخكار الذولت للػزائب ألاكثر إهخاجيت :ما جؼاٌ الضولت جدخىغ الًغائب ألاهثر بهخاحُت زالفا للًغائب ألاكل
بهخاحُت وىن ؤن ألاولى جمخاػ بالُابؼ الخهاغضي ،جؼصاص كُمتها الخلُلت باػصًاص اإلاىخج ؤو الخضمت الخايػت للًغٍبت ؤي
بخغير ؾػغ الًغٍبت مؼ حغير كُمت الىغاء الًغٍبي فتزصاص كُمت الًغٍبت غىض ػٍاصة كُمت اإلاىخج ؤو الخضمت الخايػت لها
ومثاٌ طلً الًغٍبت غلى الضزل ؤلاحمالي  ،والًغٍبت غلى عكم ألاغماٌ والًغٍبت غلى ؤعباح الكغواث .
 -8-8-1عذم املساواة في اللذرة الجبائيت :فػىض فدو الخالت اإلاالُت للبلضًاث والىالًاث هفهم ؤهه ًىحض جفاوث في
الخبراث والثرواث  ،هظه الظاهغة جترحم الفىاعق اإلاالُت في مجاٌ الخىمُت الاكخهاصًت بين مسخلف حهاث الىًَ  ،وغلُه
مً اإلافغوى ؤن ػٍاصة غضص البلضًاث ًاصي للخفىير في آن ًجػل لها الخض ألاصوى مً الخيالُف لخًمً حغُُت الىفلاث
ؤلاحباعٍت مثال  :وإحىع اإلاىظفين  ،وغلُه فالخجؼئت اإلافغَت للبلضًاث ؤصث لخجؼئت اإلاضازُل الجبائُت لها مما اوػىـ ؾلبا
غلى مغصوصها.
 -3-8-1الخذاخل في الاخخطاص واملهام بين الذولت والجماعاث املحليت :بن الخاالث الاؾخثىائُت التي غغفتها الجؼائغ
زالٌ الػكغٍت الؿىصاء حؿببذ في بلؼام الجماغاث ؤلاكلُمُت في بػٌ اإلاؿائل ؤلاؾخعجالُت الُاعئت بالخىفل باإلاهام طاث
الُابؼ الىَني التي هي مً نالخُاث الضولت وهظا بالىظغ لخلغبها مً اإلاىاَىين فالبلضًاث هىا كض اؾخضغُذ لخمل ؤغباء

)1بؾماغُل فغٍجاث  ،مياهت الجماغاث املخلُت في الىظام ؤلاصاعي الجؼائغي  ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن الػام  ،جسهو جىظُم بصاعي  ،ولُت الخلىق
والػلىم الؿُاؾُت  ،كؿم الخلىق  ،حامػت الىاصي ، 2014/2013 ،م . 184 .
 )2دمحم الؼًٍ باعهت و غبض الىغٍم مؿػىصي  ،البضائل الاكخهاصًت لخػبئت مىاعص الجماغاث املخلُت بالجؼائغ  ،املجلت الجؼائغٍت للمالُت الػامت  ،الػضص ، 06
صٌؿمبر  ، 2016م . 42 .
 )3بًمان كالٌ  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م . 130 .
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زلُلت لم جىً مً الىاخُت اللاهىهُت مً ازخهانها ألامغ الظي ؾبب في جبضًض مىاعصها اإلاالُت وويػها في خالت غضم كضعة
غلى ؤصاء زضماتها الػمىمُت اإلاىىَت بها والتي جضزل يمً نالخُتها (.)1
 3 -1جبعيت الىظام الجبائي للذولت
بن اإلالهىص بدبػُت الىظام الجبائي للضولت هى بخخياع ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت لؿلُت بخضار ؤو بلغاء الًغائب والغؾىم ،
جدضًض ؤوغُتها  ،مػضالتها وجىػَػها  ،صون ؤن ًيىن للجماغاث املخلُت ؤي ؾلُت للمكاعهت في جدضًض مػالم الىظام الجبائي
اإلاُبم غلى مؿخىاها ( .)2وغلى هظا ألاؾاؽ ؤنبدذ الجماغاث املخلُت ملُضة ولِـ لها وامل الخغٍت في جدهُل
الًغائب والغؾىم صون يغوعة الخهىٌ غلى جهغٍذ مً الؿلُت الىنُت.
 -1-3-1عذم إمكاهيت الجماعاث املحليت إوشاء غزيبت  :حػخبر الجباًت اإلاىعص ألاؾاس ي لخمىٍل هفلاث الجماغاث املخلُت ،
غير ؤن هظه ألازيرة ال ًمىنها بوكاء الًغٍبت ؤو حػضًلها ألن هظا ًىضعج يمً مجاٌ الدكغَؼ الظي ٌػىص للؿلُت
الدكغَػُت ( البرإلاان ) بملخض ى الضؾخىع الظي ًىو خؿب اإلااصة  82مىه غلى غضم حىاػ بخضار ؤي يغٍبت بال بملخض ى
اللاهىن  ،مما ٌػنى غضم ازخهام هظه الجماغاث بةخضار الًغٍبت .
غير ؤهه ًمىنها الاؾخفاصة مً الًغائب التي زهها بها اإلاكغع في قيل حباًت مدلُت  ،خُث جىو اإلااصة  164مً
اللاهىن عكم  10/11اإلاخػلم بالبلضًت " ال ٌؿمذ للبلضًت بال بخدهُل الًغائب والغؾىم املخضصة غً َغٍم الدكغَؼ
اإلاػمىٌ به "  .طلً ؤن الجباًت املخلُت في ؤنلها جابػت لجباًت الضولت ومىضمجت في الىظام اإلاالي الػمىمي الظي ٌؿمذ بدظع
للجماغاث املخلُت الخمخؼ بمىاعص حبائُت مؿخللت لىً في بَاع الضولت التي ًجب ؤن جدخفظ بؿلُت الًبِ(.) 3
 -8-3-1جذخل السلطاث املزكشيت في جوسيع الػزيبت  :باإليافت لخضزل اإلاكغع في بخضار الًغائب والغؾىم  ،فةهه
ًخضزل هظلً في الخلؿُم املخضص للمىاعص الًغٍبت املخهلت بين الضولت والبلضًت  ،وهى بظلً ٌكيل جضزال ال مبرع له مً
َغف الهُئاث اإلاغهؼٍت في مالُت البلضًت .
بن اإلاالخظ للاهىن اإلاالُت ليل ؾىت ًضعن صون غىاء  ،هُف ؤن الخلؿُم الظي ًلغه اإلاكغع للًغائب والغؾىم
املخهلت بملخض ى طلً اللاهىن ً ،مُل – وبهىعة واضخت -لهالح زؼٍىت الضولت غلى خؿاب زؼٍىت البلضًت  ،وبالغغم
مً الازخهاناث الىثيرة واإلاهام اإلاخىىغت اإلاىىَت بهظه ألازيرة  ،بال ؤن اإلاكغع ًازغ في غالب ألاخُان اإلاُل لهالح الضولت
غلى البلضًت مخجاهال بظلً هظا الىاكؼ  ،والغغٍب في ألامغ ؤن الؿلُاث اإلاغهؼٍت جلىم ول ؾىت مالُت بغنض ؤلاغاهاث

 )1هاصًت بىبىغ  ،بًغاصاث الجماغاث ؤلاكلُمُت  :بين الًػف الخانل وؤلانالح اإلاىخظغ ،مجلت صائغة البدىر والضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت  ،الػضص ، 06
حاهفي  ، 2019م . 125 - 124 .
 ) 2ؾامي الىافي  ،عجؼ اإلاالُت املخلُت في الجؼائغ  :ألاؾباب والاوػياؾاث  ،مجلت قػاع للضعاؾاث الاكخهاصًت  ،الػضص  ، 02اإلاغهؼ الىوكغَس ي حؿمؿُلذ ،
ؾبخمبر  ، 2017م.153 .
ي
ن
 ) 3غلى بىزالفت باصٌـ  ،الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت في اللاهى الجؼائغ  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م . 344 .
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اإلاالُت لجل البلضًاث  ،وهظه الخُىة حكيل كغٍىت غلى اغترافها الًمني بػضم غضالت الخلؿُم اإلالغع للػائضاث الجبائُت
مً كبل اإلاكغع(. )1
بن جىػَؼ اإلاىاعص الجبائُت في الجؼائغ ٌػض مً بزخهاناث الضولت  ،خُث جخىلى هظه ألازيرة جىػَؼ غائضاث اإلاىاعص
الجبائُت بما ًخماش ى ومهالخها صون ؤن حؿدىض في طلً إلاػاًير مىيىغُت صكُلت ومدضصة ومػغوفت  .فخسهو وؿبت
هامت مً اإلاىاعص الجبائُت اإلاىخجت والثابخت لفائضتها غلى خؿاب البلضًت والىالًت  ،وغلى ؾبُل اإلاثاٌ ،اليؿبت املخههت
لفائضة الضولت في غائضاث الغؾم غلى اللُمت اإلاًافت ًمثل  % 80بلى  ، % 85وخهت الضولت باليؿبت للًغٍبت الجؼافُت
الىخُضة جمثل  ، % 48،5وهى ما ًجػل البلضًت والىالًت في ويػُت عجؼ مالي اغخباعا مً ؤن غائضاث اإلاىاعص الجبائُت جمثل
اإلاىعص ألاؾاس ي لها  ،وهى ما ًفغى جبػُتها ججاه الضولت وبالخالي ػغؼغت مفهىم الاؾخلاللُت اإلاالُت.
وغلى الغغم مً جىىع الًغائب والغؾىم التي جخىلى الضولت جدهُلها هجض ؤن اإلاىظىمت الجبائُت في الجؼائغ حػاوي
بقيالُت ؤزغي جخمثل في بعجياػها غلى غائضاث الًغائب والغؾىم اإلاىحهت لألوكُت الاكخهاصًت والخجاعٍت  ،وهى ما ًسلم
بضوعه فجىة بين الجماغاث املخلُت  ،فالبلضًاث والىالًاث الىائُت جلل بها بل جياص جىػضم ألاوكُت الاكخهاصًت والخجاعٍت
اإلاضعة للػائضاث الجبائُت مما ًجػل مىاعصها الجبائُت جلخهغ غلى بػٌ الًغائب والغؾىم طاث اإلاغصوصًت الًػُفت ،
وٍغحؼ ؾبب طلً بلى جىخُض الىظام الجبائي غلى مؿخىي وافت بلضًاث و والًاث الىًَ صون مغاغاة اإلاكغع بلى
زهىنُاث بػًها ،وهى ما هخج غىه عجؼ غضص هبير منها خُث جبلى صائما في خاحت بلى مىاعص زاعحُت(.) 2
ومً زالٌ الىهىم اللاهىهُت ًخطح ؤن البلضًت ال ًض لها في جإؾِـ الًغٍبت ؤو كبًها بال التي هو غليها
اللاهىن نغاخت ،فاإلاكغع اكخهغ غلى اؾخػماٌ غباعة " الًغائب املخلُت " صون بحمالها في غباعة ؤلاًغاصاث الًغٍبُت
وهظا ًضٌ غلى ؤهه ال ٌؿمذ للبلضًاث ؤن حؿخىفى غير الًغائب وؤلاغفاءاث والغؾىم اإلاىهىم غليها في اللىاهين الجاعي
الػمل به  .وبػضما وان للمجلـ الكػبي البلضي الخم في حػضًل وؿبت الًغٍبت غلى ألاوكُت الهىاغُت والخجاعٍت بلى
غاًت  ، 1966لم ٌػض لهظه ألازيرة ؤي وحىص هظغا لًػف الجهاػ اللائم غلى جدضًض هظه الًغٍبت وفىُاتها .
وغلُه ًخطح ؤن الضوع الظي جلػبه الؿلُت الدكغَػُت والؿلُت الخىظُمُت في مجاٌ جإؾِـ الًغٍبت وجدضًض
وغائها ووؿبها  ،ال ًفخذ مجاال للكً في مضي جبػُت الًغائب املخلُت للؿلُت اإلاغهؼٍت والتي ججغص البلضًاث مً اإلاباصعة
اإلاالُت في مجاٌ جإؾِـ الًغائب ،وما لهظا مً آزاع ؾلبُت غلى مغصوصًت ؤلاًغاصاث الجبائُت(.) 3

 )1ؤؾامت حفالي ،مدضوصًت ؤلاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت – صعاؾت خالت ميزاهُت البلضًت  ، -مجلت الضعاؾاث والبدىر اللاهىهُت  ،الػضص  ، 05م .
. 240
 ) 2ؾامي الىافي  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م . 154 .
 )3بؿمت غىلمي  ،جلُُم الجباًت املخلُت في الجؼائغ ( ؤؾباب يػف  ،مػىكاث وؾبل حػبئت الجباًت املخلُت )  ،مجلت البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت  ،املجلض
 ، 02الػضص ،02م . 311 .
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 -8أثزهظام الخمويل على الوغعيت املاليت للجماعاث املحليت:
ؤصي العجؼ اإلاالي للجماغاث املخلُت ،لىحىص فغوكاث هبيرة في مجاٌ الخىمُت والخىاػن الجهىي والؿُاؾت الىَىُت
للخىمُت ،وهى ما حػل الخيىمت جىحه الاؾدثماع الػمىمي وجلجإ آللُاث اإلاػاصلت والخًامً اإلاالي  ،هما ؤن غىامل تهغب
املجالـ والؿلُاث املخلُت مً مؿاولُتها بهجغ غىه يػف مغصوصها في جلضًم الخضماث الػامت وغُاب اإلاباصعاث
ومجهىصاث الخىمُت ( .)1خُث بؿبب هثرة الضًىن اإلاثللت لياهل الجماغاث املخلُت حػلذ هظه ألازيرة في خالت عجؼ وهى
ما ؤبُإ عجلت الخىمُت املخلُت .
 1-8عجشامليزاهيت:
ٌػض العجؼ اإلاالي ؤخض اإلاكاول التي حػاوي منها البلضًاث ؤو ؤلاصاعة املخلُت غمىما خُث ؤن الخىاػن في ميزاهُت البلضًت
ًغجىؼ غلى الخىاػن اإلاالي بالضعحت ألاولى ؤي حؿاوي ؤلاًغاصاث مؼ الىفلاث وؤلازالٌ بهظا اإلابضؤ ؾُاصي بلى ججاوػ خضوص
الىفلاث وبالخالي خضور عجؼ مالي(.)2
 -1-1-8حعزيف العجش امليزاويٌ :ػض الخىاػن هى اإلابضؤ وألانل الػام في املخاؾبت اإلاالُت املخلُت  ،غير ؤهه ًدضر وؤن
ٌغُب هظا اإلابضؤ في غالبُت ألاخُان وبالخهىم غىض اإلايزاهُت املخلُت  .وغلُه جيىن الىدُجت النهائُت لهظا الخىفُظ ؾالبت (
ؤكل مً الهفغ )  ،وبػباعة ؤزغي  ،فةن الىفلاث جيىن ؤهبر مً مبلغ ؤلاًغاصاث وهى ما ًهُلح غلُه ب ــ" مبلغ العجؼ " .
وغلُه ٌ ،سجل عجؼ ميزاوي غىضما ال ٌؿخُُؼ ؤن ًيىن بةميان ؤلاًغاصاث اإلاخاخت جمىٍل اإلابلغ ؤلاحمالي للىفلاث – زانت
منها اإلاضعحت في اإلايزاهُت ألاولُت ( . )B . P
فػلى اغخباع ؤن اإلايزاهُت جدخىي غلى ؤبىاب وبىىص  ،فةهه كض ًدضر وؤن جغجفؼ هفلاث بىض ؤو فهل مػين وطلً هدُجت
ظغوف َاعئت اؾخثىائُت حؿخلؼم ظهىع هفلت حضًضة  ،هما كض ًغحؼ بلى اإلاؿاولين غً بغضاص وجدًير اإلايزاهُت الظًً كض
ًًُغون بلى مىاػهت للميزاهُت كهض اإلاهاصكت غليها  ،وهى ما ؾُيخج غىه جدىٍل مبالغ مً بىض به فائٌ بلى بىض ؤزغ ٌػغف
عجؼا وٍخم طلً مً َغف اللائمين غلى جىفُظ اإلايزاهُت وبمىحب كغاع صازلي  ،وكض جدىٌ هظلً مبالغ مً باب بلى ؤزغ
بمىحب مضاولت .
وفي ظل هظه الػملُت  ،فةن الخىاػن ؾيرحؼ جضعٍجُا وَؿخلغ الىيؼ اإلاالي اإلاخىاػن للميزاهُت  ،لىً بطا لىخظ
اؾخمغاع بل وجفاكم الالجىاػن والازخالٌ وحب بغضاص ميزاهُت بيافُت (  ) B.Sلخضاعن الخىاػن الُبُعي للميزاهُت  .غير ؤهه
غملُا حغث الػاصة ؤن ًخم بغضاصها في خالت حسجُل عجؼ ؤو جىاػن في اإلايزاهُت ألاولُت  ،طلً ؤن هظه الىزُلت  - B.S -حػض
واقفت للىيؼ اإلاالي للميزاهُت  .وبالخالي فةن بغضاص اإلايزاهُت ؤلايافُت ٌػض مبضءا وواحبا ًلؼ غلى غاجم ؤلاصاعة ولِـ
اؾخثىاءا .
 )1غبض الغخُم لخغف  ،مػىكاث مالُت الالمغهؼٍت في الجؼائغ وجإزيرها غلى الخىمُت املخلُت  ،مجلت الضعاؾاث الاكخهاصًت واإلاالُت  ،املجلض  ، 12الػضص ، 01
صٌؿمبر  ، 2019م . 16 .
 )2وؾُلت ؾبتي و غِس ى حجاب و مؿػىصة عصاؽ  ،اإلاىعاص اإلاالُت للجماغاث املخلُت مهاصعها وؾبل حػبئتها  ،مجلت ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث ،
املجلض ، 08الػضص  ، 2019 ، 01م . 209 .
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فخلضم هظه اإلايزاهُت في بضاًت قهغ حىٍلُت غاصة  ،خُث وبػض بعؾالها مً َغف البلضًت ؤو البلضًاث اإلاػىُت ًخم
فدهها وصعاؾتها غلى اإلاؿخىي الىالئي ؤو غلى مؿخىي مهلخت الخيكُِ املخلي وطلً مً ؤحل الخضكُم في مبالغ العجؼ
اإلالترخت مً َغف ول بلضًت ومً زم جدضًض مبلغ عجؼ خلُلي وإحمالي ليل البلضًاث التي حػغف مكاول مالُت  .وهي
مغخلت ؾابلت مً بعؾاٌ ملف َلب ؤلاغاهت اإلاالُت الؾخػاصة الخىاػن بلى الىػاعة الىنُت وبالًبِ بلى مضًغٍت اإلاالُت
املخلُت بىػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت(.) 1
وغلُه ،غىـ ميزاهُت الضولت فةن ميزاهُت الجماغاث املخلُت ًجب ؤن ًهاصق غليها مخىاػهت في الىفلاث وؤلاًغاصاث ،
وكاغضة الخىاػن هاجه جىُبم غلى اإلايزاهُت ألاولُت هما غلى اإلايزاهُت ؤلايافُت وغلى اإلايزاهُاث اإلالخلت واللغاعاث الخػضًلُت،
وغلُه فالعجؼ في ميزاهُت البلضًاث ال بمىً ؤن ًيىن بال بػض جىفُظها  ،ألامغ الظي ًملى غلى املجلـ الكػبي البلضي اجساط
وافت الخضابير الالػمت المخهام وجإمين الخىاػن الضكُم في اإلايزاهُت ؤلايافُت  ،فالعجؼ بطن في اإلايزاهُت املخلُت هاجج في
ألاؾاؽ غً غضم اللضعة غلى الخدىم في الىفلاث املخلُت(. )2
-8-1-8أسباب العجش املالي للميزاهيت :بن العجؼ اإلاالي للميزاهُت ًدبلىع في غضم الخيافا الىاضح بين الىفلاث التي جفىق
بىثير ؤلاًغاصاث و ًمىً بعحاع طلً بلى حملت ألاؾباب الخالُت :
 الىمى الؿغَؼ لىفلاث اإلايزاهُت املخلُت بؿبب غضص الؿيان اإلاتزاًض وبالخالي الُلباث اإلاتزاًضة  ،اعجفاع واهسفاى ألاؾػاعوػٍاصة الخيالُف  ،اؾخلاللُت اإلااؾؿاث بؿبب صزىٌ الجؼائغ هظام اكخهاص الؿىق .
 يػف اإلاىاعص اإلاالُت املخلُت والتي جخمثل في مضازُل حبائُت ومضازُل اإلامخلياث  ،فاألولى ًدضص وؿبها اللاهىن وتهُمًالضولت غلى ؤكىي الًغائب  ،ؤما الثاهُت فًػُفت لػضم وحىص فهغؽ غلاعي في مػظم البلضًاث  ،وغضم مغاحػت ؤؾػاع
ؤلاًجاع.
 يػف الخإَير وحؿُير اإلاهالح . ازخالٌ الىظام الجبائي بؿبب التهغب الًغٍبي والغل الًغٍبي والخداًل . غكىائُت الخلؿُم ؤلاصاعي ألكالُم الضولت وطلً لػضم مغاغاة الجىاهب الاكخهاصًت والبكغٍت ومغاغاة الجىاهب ؤلاصاعٍتوالاحخماغُت لخلغٍب ؤلاصاعة مً اإلاىًَ (.)3

 )1ؤخمض حبرائُل كهغٍت  ،اإلاكاول والػىائم اإلاالُت للبلضًاث – صعاؾت خالت بلضًت كاإلات – مظهغة نهاًت التربو  ،اإلاضعؾت الىَىُت لإلصاعة ، 2006 – 2005 ،
م 2 -1 .
 )2خؿين بىمضًً و ؾفُان بىنالح وؾمير بُاهغ  ،جدضًث هظام اإلايزاهُت املخلُت وإؾاؽ لخفػُل الغكابت غلى الىفلاث الػمىمُت املخلُت  ،املجلت
الجؼائغٍت لالكخهاص وؤلاصاعة  ،الػضص  ، 07حاهفي  ، 2016م . 22 .
 )3وهُبت بً هانغ ،الخمىٍل املخلي وصوعه في غملُت الخىمُت املخلُت  ،مجلت البدىر و الضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت  ،الػضص  ، 06م. 107 .
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 -3-1-8جلييم فعاليت إلاجزاءاث املوجهت لخحسين الدسييرامليزاهياحي للجماعاث املحليت :
بن العجؼ اإلاالي الظي حػاوي مىه الجماغاث املخلُت هى هدُجت لػضم هفاًت اإلاىاعص اإلاالُت املخههت لها  ،والظي ًظهغ في
اهسفاى بًغاصاث اإلايزاهُت  ،وفي اإلالابل ػٍاصة هفلاتها وهظا ما ًدخم غلُىا اللجىء بلى جلُُم ؤهم ؤلاحغاءاث اإلاىحهت
لخدؿين الدؿُير اإلايزاهُاحي للجماغاث املخلُت وهظا ما ؾىىضخه فُما ًلي :
 بن بغخالٌ اإلايزاهُت ًُغى زانت غلى البلضًاث  ،خُث ًخفاكم العجؼ والىخائج الًاعة جتزاًض لضعحت الازخىاق  ،وختىألاؾالُب الىاحػت جيىن مىػضمت .1
 ويؼ بغهامج جيىًٍ خىٌ اإلايزاهُت الجضًضة في قيل جغبو مغلم لفائضة ألامىاء الػامين واإلاؿاولين اإلاالُين وهظا عئؾاءاملجالـ الكػبُت البلضًت  ،2خُث ؤن هظا التربو وان مً قإهه جُىٍغ اإلايزاهُت والابخػاص غً الضزىٌ في خالت العجؼ مً
زالٌ اللغاعاث التي ًهضعها هاالء اإلاؿئىلين ولىً ما هالخظه في الىاكؼ غىـ طلً جماما  ،خُث ؤن هظه البرامج
الخيىٍيُت لم جإحي بالفائضة اإلاغحىة منها .
 يغوعة الاغخماص غلى الىيىح في ألاصاء والدؿُير و غهغهه ؤلاصاعة املخلُت وجإهُلها إلاىاهبت الخُىعاث والخغيراث الغاهىتوالاغخماص غلى ؤصاوث الدؿُير الػمىمي مً ( املخاؾبت الخدلُلُت  ،مغاكبت الدؿُير  ،لىخت اللُاصة )  ،خُث ًخم جضغُم
اإلاىاعص اإلاالُت للبلضًاث  ،البض مً بوكاء ماؾؿاث اكخهاصًت غلى اإلاؿخىي املخلي وجإهُل البلضًاث الؾخلُاب اإلاؿدثمغ
املخلي وهظا ألاحىبي  ،وهظا ما ٌؿمذ للبلضًاث الاؾخفاصة مً زبراث وججاعب اللُاع الخام في مجاٌ الدؿُير اإلاالي هما
ٌؿمذ لها صزىٌ مُضان الاؾدثماع  ،مما ًًمً لها جىفير غىائض مالُت حضًضة وجسلُهها مً ؾُاؾُت الخلىكؼ غلى هفؿها
وجىؾُؼ صائغة وكاَاتها .
 غللىت ازخُاعاث اإلايزاهُت وججضًض مىاهجها  ،ؤي يغوعة ؤن ًغجبِ حؿُير اإلاىاعص اإلاالُت بازخُاع الىؾائل ألاهجؼ وألاهفإللىنىٌ بلى جدلُم ألاهضاف بإكل الخيالُف .3
 مىذ الؿلُاث اإلاغهؼٍت للجماغاث املخلُت خم بصاعة ميزاهُاتها املخلُت  ،بدُث جيىن مؿخللت  ،ؤي ؤن ًخم بغضاصها واغخماصها غلى اإلاؿخىي املخلي  ،ومىذ ؾلُاث ؤهبر لللُاصاث املخلُت  ،ومً زم عقاصة اؾخسضام اإلاىاعص اإلاالُت اإلاكغوغت
املخههت للمكغوغاث املخخلفت. 4

 ) 1الكغٍف عخماوي  ،ؤمىاٌ البلضًاث الجؼائغٍت ( الاغخالٌ  ،العجؼ والخدىم الجُض في الدؿُير )  ،ص ٍ  ،صاع اللهبت  ،الجؼائغ ،ص ؽ ن  ،م . 170 -169 .
 ) 2غمغ غؼاػي و عاهُت بًضًغ و ؤمُىت غغوؽ  ،بقيالُت جمىٍل الجماغاث املخلُت في الجؼائغ  ،مجلت مُىا للضعاؾاث الاكخهاصًت  ،املجلض  ، 02الػضص ، 04
 ، 2019م . 72 -71 .
 ) 3ؾهام قباب  ،بقيالُت حؿُير اإلاىاعص اإلاالُت للبلضًاث الجؼائغٍت  ،مجلت البضع  ،ص م  ،ص ع  ،حامػت بكاع  ،ص ؽ ن  ،م . 179 -178 .
 ) 4ملىهت بغاوي و حماٌ ػٍضان  ،حػؼٍؼ الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت همضزل لخدلُم الخىمُت املخلُت  ،مجلت الضعاؾاث الخلىكُت  ،املجلض ، 08
الػضص  ، 01حىان  ، 2021م . 1120 .
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 8-8مشكلت الخىميت املحليت:
جخُلب الخىمُت املخلُت مىاعص مالُت طاجُت وافُت لخدلُم واحبها وؤهضافها بخىفير الخضماث للمىاَىين  ،ووحىص بصاعة
مالُت غلى اإلاؿخىي املخلى جخىلى جىظُم خغهت ألامىاٌ غً َغٍم الخسُُِ اإلاالي الجُض والضكت والىيىح في اإلايزاهُت( . )1غير
ؤهه وهظغا للخمىٍل اإلاغهؼي اإلافغوى غلى الجماغاث املخلُت حػلها جيىن غاحؼة غً مىانلت غملُت الخىمُت املخلُت.
 1-8-8الذورالخىموي للجماعاث املحليت في الجشائز:
ًمىً بزاعة الىلاٍ الخالُت بكإهه:
 ٌػخبر الخمىٍل اإلاغهؼي ؤهم مهضع لخمىٍل الخىمُت املخلُت بط لم هلل الىخُض  ،خُث ٌكيل وؿبت  % 90مً مجمل بغامجالخجهيز لإلصاعة املخلُت  ،وجخجؿض هظه ؤلاغاهاث ؤؾاؾا في بغامج الخىمُت املخلُت اإلامىهت مً الخؼٍىت الػمىمُت  ،وجإزظ
هظه ألامىاٌ قيل املخُُاث البلضًت للخىمُت الخانت بالبلضًاث واملخُُاث اللُاغُت الخانت بالىالًاث  ،بيافت بلى
البرامج اإلاغفلت والهىاصًم املخههت للخىمُت في مسخلف اللُاغاث .
 وعغم ؤهمُت الخمىٍل اإلاغهؼي وصوعه الىبير في جمىٍل الخىمُت املخلُت  ،بال ؤهه ًترن ؤزاعا ؾلبُت غلى الاؾخلاللُت اإلاالُتلإلصاعة املخلُت  ،وجخمثل هظه آلازاع الؿلبُت في ( جىحُه اللغاع  ،والخضزل في ازخهاناث ؤلاصاعة املخلُت  ،وجلُُض
مسُُاث الخىمُت ). 2
 عكابت اليكاٍ الخىمىي والظي ًخم مً زالٌ جلاعٍغ صوعٍت جلتزم ؤلاصاعة املخلُت بةعؾالها خىٌ جُىع اؾتهالن الاغخماصاثوالاهجاػ ،باإليافت بلى الخإقير هغكابت جلىُت غلى اإلاكاعَؼ ومخابػتها مً َغف الضولت ، 3وهظا ما ًجػل غملُت الخىمُت
مػُلت بلى ؤحاٌ ؤزغي وٍازغ غلى اؾخلاللُت الجماغاث املخلُت وزانت ما حػلم بالجاهب اإلاالي .
 بن حهاػ جمىٍل الخىمُت املخلُت غير فػاٌ ألن اإلاىاعص الضازلُت التي ًىفغها للجماغاث املخلُت ال جمىنها مً اللُامبىاحباتها الخىمىٍت  ،وهجضها بداحت بلى جضزل الضولت لضغمها في ول مغة  ،ومً حهت ؤزغي فلض ؾاهم التزاًض الؿغَؼ في
هفلاث الجماغاث املخلُت والىمى البُئ إلًغاصتها في غضم الخىاػن بين الىفلاث والاًغاصاث مما اوػىـ ؾلبا غلى جمىٍل
الخىمُت املخلُت. 4

 )1وهُبت بً هانغ  ،اإلاغحؼ الؿابم ،م . 98 .
 ) 2دمحم غباصي و خمؼة بغابذ  ،بقيالُت العجؼ اإلاالي للبلضًاث الجؼائغٍت ( صعاؾت جدلُلت للفترة  ، ) 2014 - 2001مجلت الخمىٍل والاؾدثماع والخىمُت
اإلاؿخضامت  ،املجلض  ، 04الػضص  ، 01حىان  ، 2019م . 72 .
 ) 3وهُبت بً هانغ  ،اإلاغحؼ هفؿه ،م . 107 .
ً ) 4اؾمين لغىاَي و هىعالضًً خاعوف  ،الاؾخلاللُت اإلاالُت املخلُت في الجؼائغ وجدضًاث الخىمُت بين الىو والىاكؼ  ،املجلت الجؼائغٍت للػلىم الاحخماغُت
وؤلاوؿاهُت ،املجلض  ، 08الػضص  ، 2020 ، 01م . 135 .
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 -8-8-8أهم العز اكيل التي حعترع الخىميت املحليت  :بن مػُاع هجاح ؤي جىمُت ًيىن بخسُُِ ًىُلم مً مػُُاث
غملُت جلىم غلى ؤلاخهاء والخدلُل الاكخهاصي  ،وهظغا لدجم اإلاىاعص اإلاالُت التي زههذ لالؾدثماعاث املخلُت لجإث
الضولت بلى جسُُِ الخىمُت املخلُت إلصعاحها يمً املخُِ الىَني مً خُث ازخُاع الاؾدثماعاث وجدضًض ألاولىٍاث .
ومً هىا كُض اإلاكغع مكاعهت الجماغاث املخلُت مثال في غملُت التهُئت الػمغاهُت يمً الخضوص التي عؾمها ومنها
اوسج ام املخُِ البلضي مؼ املخُِ الىالئي ومؼ املخُِ الىَني و هظا ال ًُغح مكىال ولىً اإلاكغع كض حػل الؿلُت
اإلاغهؼٍت والىالي مؿاولين غىض جىفُظ ومغاكبت و جيكُِ املخُُاث البلضًت للخىمُت مما حػل الخسُُِ ازخهام
جىفُظي للجماغاث املخلُت فلِ  .هما ؤن الخمىٍل اإلاغهؼي ًاصي بلى عكابت ناعمت غلى اليكاٍ الخىمىي والغكابت الخلىُت
للمهالح الخلىُت مً زالٌ الخإقيرة غلى ول اإلاكاعَؼ ومخابػتها  ،بلى حاهب الخلاعٍغ الضوعٍت التي ًلتزم بةعؾالها آلامغون
بالهغف املخلُىن خىٌ جُىٍغ اؾتهالن ؤلاغخماصاث والاهجاػ ؾىاء حػلم ألامغ بمسههاث  PSDؤو  ، FCCLولىال
الخمىٍل اإلاغهؼي إلاا جلغع ث هظه الغكابت  ،فاألمغ ًسخلف في مكاعَؼ جمىٍلها بمىاعصها الظاجُت (.)1
والجماغاث املخلُت حػِل ؤػمت مالُت خلُلُت بؿبب يػف مىاعصها اإلاالُت  ،بدُث ٌػخبر العجؼ اإلاالي مً ؤهم
الػغاكُل التي حػُم الىالًت في جدلُم الخىمُت املخلُت في الجؼائغ  ،لظا ؤنبذ مً الًغوعي الخفىير الجضي في زلم هظام
مالي مدلي خلُلي جيىن فُه مىاعص الجماغاث املخلُت مؿخللت غً الؿلُت اإلاغهؼٍت  ،لِـ بمسح الضًىن هما ًُالب به
الىثير مً الؿُاؾُين واإلاىخسبين لىً بـ ـ :
 جىؾُؼ مىاعص الجماغاث املخلُت وجمىُنها مً الخدىم اإلاباقغ في وؾائل جدهُل هظه اإلاىاعص  ،وهظا مً ؤحل زلم هىع
مً الخىاػن بين مىاعصها واإلاهام اإلاللاة غلى غاجلها .
 غهغهت الىظام الجبائي وطلً بمىذ خهت مػخبرة للجماغت املخلُت في مجاٌ الًغٍبت املخلُت  ،وهظا مً ؤحل
اؾخجاباتها للخض ألاصوى مً خاحُاث ألافغاص .
 جدؿين مضازُل اإلاىاعص املخلُت غير الًغائب بهضف حصجُؼ الاؾدثماعاث املخلُت مً حهت و بغضاص بغامج اكخهاصًت
مؼ جىفير الؿبل والىؾائل الالػمت إلهجاػها مً حهت ؤزغي .
 ويؼ كىاغض الكفافُت والفػالُت في مُضان الدؿُير اإلاالي واملخاؾبي .
 عفؼ خهو الضفؼ الجؼافي والغؾم غلى اللُمت اإلاًافت  ،والًغٍبت غلى اإلامخلياث .
 بغاصة الىظغ في الخىفل بالىفلاث زاعج الجماغاث ؤلاكلُمُت مثل كُاع الخػلُم  ،الُغق  ،الصخت  ،الغٍايت  ،ألامً
هظا مً حهت  ،ومً حهت ؤزغي مىؼ الىالًاث مً الخىفل بإي وكاٍ طو َابؼ زاعج غً هُاكها .
 بغُاء املجلـ الكػبي املخلي ؾلُت فػلُت للىظغ في ول مؿإلت جسو اإلايزاهُت.
 بلؼامُت فدو وصعاؾت اإلايزاهُت مً َغف اللجىت املخخهت كبل جلضًمها بلى املجلـ الكػبي الىالئي للمهاصكت غليها .
 بقغان الجماغاث املخلُت في جدضًض وؿب وزلم وإوكاء الًغائب التي جفغيها غلى بكلُمها .

 )1ػٍيب مضوىع  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م . 29 .
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 عفؼ وؿب الًغائب ألاهثر بهخاحُت والغؾم غلى اليكاٍ اإلانهي .
 حكضًض الػلىباث والغغاماث في خالت غضم وحىص الغل ؤو التهغب الًغٍبي .
ولًغوعة كُام الىالًاث والبلضًاث بإصاء ؾلُم في مجاالث الخىمُت املخلُت  ،ؤنبدذ الظغوف جملى غلى الؿلُاث،
بغاصة الىظغ في نُاغت الىهىم اإلاخػللت بدىظُم الجماغاث ؤلاكلُمُت بالكيل الظي ًًمً لها خغٍت الخهغف في
ؤمىالها  ،وفي هفـ الىكذ الخسفُف مً جلً الهالخُاث التي حػىص باألؾاؽ بلى الؿلُاث اإلاغهؼٍت هظا مً هاخُت  ،ومً
هاخُت ؤزغي غلى الىالًت و البلضًت ؤن حػُض جثمين مىاعصها الظاجُت (.)1
 -3-8-8مبرراث الخمويل املزكشي ملشاريع الخىميت املحليت  :بن الهضف مً جىحُه وجسهُو ؤلاغاهاث اإلاالُت اإلاغنىصة
للجماغت املخلُت بلى مكاعَؼ مدضصة بظاتها ٌ ،ػىص ليىن ؤن الضولت هي الًامً الىخُض ليل مهالح اإلاىاَىين مثل الػضالت
الاحخماغُت وخماًت اإلااٌ الػام والدكغُل وغيرها  ،وول طلً بغٌ الىظغ غً بهخماءاتهم الجغغافُت  ،بلى حاهب مداولت
الخض مً الخفاوث الىبير في ؤلاًغاصاث املخلُت بين مسخلف الىخضاث املخلُت .
مً حاهب ؤزغ  ،فةن غلى الضولت مغاكبت ؤمىالها ومخابػت هُفُت نغفها مً َغف الجماغاث املخلُت اإلاؿخللت غنها
مالُا واإلاؿخفُضة مً بغاهاتها اإلاالُت  ،فالخمىٍل اإلاغهؼي ٌػبر غً عغبت الؿلُت اإلاغهؼٍت في كُاصة غملُت الخىمُت املخلُت ،
ومً هىا جيىن هاجه اإلاؿإلت مىيىغا مكتروا يهم ول مً الضولت والجماغت الاكلُمُت  ،مما ًجػل هاجه ألازيرة في خالت
جبػُت للؿلُاث اإلاغهؼٍت مً خُث الخُاعاث الاكخهاصًت وؤلاهفاق اإلاالي  ،ألامغ الظي ًؼٍض مً خضة اإلاؿاؽ باالؾخلاللُت
اإلاالُت لها(. )2
والهضف مً الخمىٍل اإلاغهؼي الخػبير غً هُت الؿلُت اإلاغهؼٍت وعغباتها في كُاصة الخىمُت املخلُت  ،مما ًاصي بلى
حكابً واقتران زىائي في الؿُاؾت ( مغهؼٍت ومدلُت )  ،ألامغ الظي ًترجب غلُه زًىغها للىناًت  ،وال ًمىً لها جلغٍغ
وجدضًض كغاعاتها بال في بَاع الؿُاؾت الػامت  ،وهى ما ًفلضها وٍمىػها مً اؾخػماٌ واؾخغالٌ مىاعصها بما ًدلم اإلاهالح
املخلُت ؾىاء في املجاٌ الاكخهاصي والاحخماعي(. )3
 -4-8-8مشزوع الاسخذامت املاليت  :مكيلت الخىمُت املخلُت لِؿذ في بًجاص وجىىع وحػضص مهاصع الخمىٍل بل جخدضص في
ؾىء حؿُير اإلاىاعصاإلاالُت  ،جىاحه الىخضاث املخلُت في جدلُم بغامج الخىمُت املخلُت غلى مؿخىي وخضاتها مكيلت الخمىٍل
ويػف اإلاىاعص اإلاالُت املخلُت املخههت ألغغاى الخىمُت  ،وبظلً ًهػب غلى هظه الىخضاث جىفُظ بػٌ البرامج
الخىمىٍت الًغوعٍت لؿيان الىخضاث املخلُت .
بن هظه اإلاكيلت جسو الاؾخلالٌ الفػلي والخلُلي للىخضاث املخلُت في الخهىٌ غلى اإلاىاعص اإلاالُت خُث جخلُض
خغٍاتها بغكابت الؿلُت اإلاغهؼٍت في فغى الًغائب والغؾىم املخلُت وغلى الاكتراى  ،هما جخلُض هظلً خغٍاتها بالغكابت
 )1ؾػاص َُبي  ،الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت والاؾخلالٌ اإلاالي للىالًت  ،مجلت نىث اللاهىن  ،الػضص الثاوي  ،ؤهخىبغ  ، 2014م . 307 – 306 .
 )2ؤؾامت حفالي  ،مدضوصًت الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت – صعاؾت خالت اإلايزاهُت  ، -مجلت الضعاؾاث والبدىر اللاهىهُت  ،الػضص الخامـ  ،م .
. 244 – 243
ن
ي
 )3عخمت قىالٍ  ،بقيالُت الخمىٍل اإلاغهؼ واؾخلاللُت الجماغاث املخلُت  ،املجلت الىلضًت لللاهى والػلىم الؿُاؾُت الػضص  ،2011 ، 01م . 108 .
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غلى ميزاهُتها  ،وغلى ؤوحه الهغف الخام بةًغاصاتها املخخلفت  ،غير ؤن غضم هفاًت اإلاىاعص اإلاالُت املخلُت ال ٌػىص فلِ بلى
اللُىص التي جماعؾها الؿلُت اإلاغهؼٍت و بهما ٌػىص هظلً بلى نغغ حجم الىخضاث املخلُت التي ال ًمىنها الخهىٌ غلى
اإلاىاعص الظاجُت اليافُت  ،وطلً لىحىص غالكت كىٍت بين مؿاخت الىخضة املخلُت ومىاعصها اإلاالُت  ،خُث ؤن اللضعة
الخمىٍلُت غالبا ما جدىاؾب غىؿُا مؼ هبر الىخضاث املخلُت وهثافتها الؿياهُت وصعحت جلضمها الخًاعي .
 -5-8-8إلاجزاءاث املخخذة لخحسين املوارد املاليت للجماعاث املحليت  :حػِل الجماغاث املخلُت الُىم خالت مً غضم
الخىاػن ما بين مىاعصها اإلاالُت وزلل اإلاهام اإلاللاة غليها وكض ػاص مً خضجه الالتزاماث التي ًفغيها ويػها الجىاعي وخلائم
اإلاُضان  .بال ؤهه وغلى الغغم مً ألاهمُت الىاضخت لإلقيالُت اإلاالُت فةن ؤلانالح ال ًمىً ؤن ًىدهغ في الجىاهب اإلاالُت
والجبائُت وخضها  .وختي ًيىن ؤلانالح هاحػا فةهه ًجب ؤن يهضف بلى مغاحػت وافت ألاهماٍ الخىظُمُت للجماغاث املخلُت
وهظا مدُُها في ول حىاهبه .
ًجب ؤن ًىضعج هظا ؤلانالح يمً عئٍا مخػضصة الؿىىاث ماؾؿت غلى حصخُو للىظام الخالي وجفىير مػمم
ٌكغن وافت اللُاغاث اإلاػىُت وٍىفظ جضعٍجُا مؼ اخترام مؿخلؼماث جىفير الىؾائل الًغوعٍت  .ومً ؤهم ؤلاحغاءاث
اإلاخسظة لخدؿين ألاوياع اإلاالُت للجماغاث املخلُت هظهغ :
 جسهُو % 50مً الًغٍبت غلى الىاجج الخام IRGالخام باإلاضازُل الاًجاعٍت لهالح البلضًاث . الؼٍاصة في الغؾم الخام اإلاخػلم بغزو الػلاع والؾُما غلى مؿخىي الخجمػاث الىبري . جىؾُؼ عكم ؤلاكامت غلى وافت البلضًاث مؼ الؼٍاصة في الخػغٍفت بهفت متزهت خؿب جهيُف مغاهؼ ؤلاًىاء اإلاػىُت . الؼٍاصة في الًغٍبت اإلاؿخدلت للضولت  ،الىالًت ؤو البلضًت بػىىان البىاء في ألامالن الػمىمُت بىاء غلى جغزُو الُغكاثلهالح ألاشخام اإلاػىىٍين ؤو الُبُػُين الخايؼ لللاهىن الػام ؤو الخام .
 جسهُو ؤكؿاٍ مً الغؾىم البُئُت املخههت للضولت لهالح البلضًاث (.)1 انالح هظام الخًامً اإلاالي مابين الجماغاث املخلُت . مىذ جسهُو ؾىىي مً ميزاهُت الضولت لهالح الجماغاث املخلُت للخىفل بإغباء ألازغ اإلاالي الىاجج غً الؼٍاصة في ؤحىعمىظفي الجماغاث املخلُت .
 -مىذ جسهُو ؾىىي مً ميزاهُت الضولت لهالح البلضًاث للخىفل بىفلاث الدؿُير وخغاؾت اإلاضاعؽ ؤلابخضائُت(.)2

 )1حلُل ػًٍ الػابضًً  ،جدًير وجىفُظ ميزاهُت الجماغاث املخلُت وؤلاحغاءاث اإلاخسظة لخدؿين اإلاىاعص اإلاالُت لها  ،املجلت الجؼائغٍت للمالُت الػامت  ،الػضص
 ، 02صٌؿمبر  ، 2012م .178 - 177 .
 /https://www.interieur.gov.dz )2جاعٍش الىلىج  ، 2021/09/16الؿاغت . 19:17

املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 8528-2309

773

ISSN: 2352-9806
l

أثر متىيل اجلماعات احمللية على استقالليتها /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خنساء سهيلي  /ــــــــــــــــــــــــ  /مسيحة لعقابي
 -3أهم السبل لخعبئت موارد الجماعاث املحليت وطزق معالجتها:
بن جدلُم حػبئت حُضة للجماغاث املخلُت ال ًمىً ؤن ٌؿخلُم في ظل الًػف الظي حكيى مىه اإلاىاعص اإلاالُت
للجماغاث  ،مً هظا اإلاىُلم كض ؤيحى مً الالػم ويؼ اللىاغض الجىهغٍت إلنالح الجباًاث املخلُت في اججاه الاعجلاء بها
بلى اإلاياهت اإلااصًت بالجماغاث املخلُت بلى اؾخلالٌ مالي وفػلي والغفؼ مً مؿخىي اإلاىاعص اإلاالُت الظاجُت املخلُت ( .)1وغلى
هظا ألاؾاؽ جم ويؼ حملت مً ؤلانالخاث ليي جىاهب الخُىع الاكخهاصي الخانلً ،مىً احمالها في الىلاٍ الخالُت:
 1-3إضالح الىظام الػزيبي:
بطا وان ألامغ ًخُلب جُىٍغ وحػؼٍؼ كضعاث الجماغاث املخلُت غلى ػٍاصة وجُىٍغ وجىىَؼ مهاصع مضازُلها وإًغاصاتها
فلً ًدؿنى لها طلً بال بةصزاٌ بنالخاث حىهغٍت غلى ؾُاؾتها الًغٍبُت باغخباعها مهضعا ؤؾاؾُا للميزاهُت ،خُث
تهضف مً وعائها بلى :
 1-1-3عطزهت إلادارة الػزيبيت ومكافحت الغش والتهزب الػزيبي :وٍخجؿض طلً مً زالٌ الُغق الخالُت :
 جىؾُؼ مجاٌ الخًىع للًغٍبت والخللُل مً ؤلاغفاءاث الًغٍبُت ؛ جدؿين وجُىٍغ آلُاث جلضًغها وحباًتها ؛ جدؿين َغق وؤؾالُب اإلاغاحػت الضازلُت . اجساط مجمىغت مً ؤلاحغاءاث الدكغَػُت  ،لجػل اللىاهين الجبائُت مغهت  ،وجىكُؼ الغغاماث الجبائُت والجىائُت  ،عصغُتغلى ول مً ًلىم بالغل الًغٍبي .
 -8-1-3عذالت الػزيبت  :وطلً بخىػَؼ الخهُلت الًغٍبُت بكيل مدؿاوي بين الضولت والجماغاث املخلُت  ،وجدىٍل بػٌ
الًغائب املخهلت لهالح الضولت بلى البلضًاث التي حػاوي مً يػف الخمىٍل  ،فمً قإن بنالح الىظام الجبائي ؤن ٌػؼػ
فاغلُت وغضالت الًغائب اإلافغويت غلى اإلاؿخىي اإلاغهؼي ؤو غلى اإلاؿخىي املخلي .
 8-3جزشيذ الىفلاث وجكوين العىطزالبشزي على الدسييرالجيذ:
بن مداولت الؿلُت اإلاغهؼٍت اللُام باإلنالح ومداعبت ؤقياٌ الفؿاص في ؤلاصاعة املخلُت التي حػض الجهت ألاكغب لخلضًم
الخضمت للمىاًَ حػلها جغهؼ غلى غىهغًٍ ؤؾاؾين هما جغقُض الىفلاث وجيىًٍ الػىهغ البكغي غلى الدؿُير.

 )1خلُمت الهاصف  ،الخضبير الػمىمي املخلي وإقيالُت الخدضًث  ،ؤَغوخت صهخىعاه في اللاهىن الػام  ،ولُت الخلىق والػلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت
والاحخماغُت  ،حامػت دمحم الخامـ  ،آهضاٌ الغباٍ  ، 2012/2011 ،م . 466 .
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ويهضف جغقُض الىفلاث الػمىمُت بلى اؾخسضام ؤفًل للمىاعص الػامت والخض مً الخبظًغ بؿبب الاؾخسضام اإلاؼصوج ؤو
كلت الفػالُت ،ومً ؤحل الىنىٌ بلى الاؾخسضام الفػاٌ للمىاعص الػامت  ،فةهه ًجب غلى ؤلاصاعة ؤن جيىن ماهلت الجساط
اللغاعاث اإلاالُت (. )1
بلى حاهب بغضاص الػىهغ البكغي غلى الدؿُير الجُض و الخيىًٍ اإلاخسهو في الجاهب اإلاالي ،طلً ؤن يػف الدؿُير
اإلاالي ًمىً ؤن ًدض مً وجيرة اإلاىاعص املخلُت التي جدخاج بلى الفػالُت وإلى جيؿُم الجهىص وؤلامياهاث اإلاخىفغة غً غً َغٍم
ؤلانالح والخدضًث وزلم عوح اإلاباصعة ليافت الفػالين (.)2
 - 3 --3طزق معالجت الوغعيت املاليت للجماعاث املحليت:
وجخمثل ؤهم هظه الىؾائل في مػالجت الىيػُت اإلاالُت مً زالٌ :
 يغوعة جسلى الضولت غً بػٌ الًغائب لهالح الجماغاث املخلُت ختي جخدؿً ويػُتها اإلاالُت والػمل غلى عفؼاليؿب املخههت لها؛
 بظٌ مجهىصاث بيافُت في مجاٌ جدهُل الًغائب ؛ جغقُض ؤلاهفاق الػام املخلي وطلً بسلم ؤحهؼة عكابُت صازلُت غلى الىفلاث؛ -الخإهُض غلى جضغُم الجماغاث املخلُت بىفاءاث بصاعٍت وجلىُت  ،والػمل غلى جإَيرها وجيىٍنها اإلاؿخمغ(.)3

خاجمت :
حػض الجماغاث املخلُت ( الىالًت والبلضًت ) هي اللبىت ألاولى التي جبنى غليها الضًملغاَُت وهي همؼة الىنل بين ؤلاصاعة
واإلاىاًَ  ،وليي جلضم هظه الجماغت زضماتها ًجب ؤن جخىفغ غلى مىاعص مالُت زانت بها جمىنها مً الدؿُير الجُض واملخىم
ملخخلف ألاوكُت املخخلفت  ،وهظغا ليىن هظه اإلاىاعص كلُلت ملاعهت باإلاهام اإلاىىَت بها وحب غلى الجماغت املخلُت اللجىء بلى
الخمىٍل اإلاغهؼي عغم ما ًفغيه مً ؾُُغة وجبػُت وعكابت مفغَت زانت غلى اإلاكاعَؼ الخىمىٍت ،وهظا ما ؤزغ غلى
اؾخلاللُت الجماغاث املخلُت ليىهه الػها التي جإصب بها الؿلُت اإلاغهؼٍت الهُئت املخلُت في خالت غضم الخًىع للغاعاتها.
وغلُه ،جم الخىنل للىخائج الخالُت :
 هثرة ألاغباء واإلاهام اإلاىىَت بالجماغاث املخلُت وكلت اإلاىاعص حػلتها جلؼ جدذ يغىَاث الؿلُت اإلاغهؼٍت وهظا ما حػلهاغير خغة في بجساط اللغاع  ،وهظا بؿبب اغخماصها غلى ألامىاٌ اإلالضمت لها مً كبلها .
 )1وؾُلت الؿبتي و غِس ى حجاب و مؿػىصة عصاؽ  ،اإلاىاعص اإلاالُت للجماغاث املخلُت مهاصعها وؾبل حػبئتها  ،مجلت ؤلاصاعة والخىمُت للبدىر والضعاؾاث ،
املجلض  ، 08الػضص  ،2019 ، 01م . 213 -211.
 )2وؾُلت الؿبتي و غِس ى حجاب و مؿػىصة عصاؽ  ،اإلاغحؼ هفؿه ،م . 213 .
ً )3ىؾف مؿػضاوي  ،جدضًاث اإلاالُت والجباًت املخلُخين في الجؼائغ ،مجلت الخلُلت  ،الػضص  ، 29حامػت ؤصعاع  ،م. 11 -10 .
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 اخخياع الؿلُت اإلاغهؼٍت ألغلب اإلاىاعص الجبائُت حػل الجماغاث املخلُت ملُضة وغير خغة في جدهُل الجباًت بالبمىافلت الؿلُت الىنُت وهظا ما ؤزغ غلى اؾخلاللُتها .
 الؿلُت اإلاغهؼٍت هي الهُئت الىخُضة التي لها الخم في ؾً وجإؾِـ الًغائب املخلُت واللُام بخػضًل اللىاهين الخانتبها
 بن جمىٍل كؿم الخجهيز والاؾدثماع باإلاؿاغضاث والاغاهاث التي جلضمها الضولت للجماغاث املخلُت ًجػلها غير مؿخللتوجبلى صائما جابػت إلعاصتها .
 ًجب غلى الجماغاث املخلُت جثمين مىاصها مً زالٌ البدث غً مهاصع جمىٍل حضًضة حؿاهم في جسلو الجماغاثاملخلُت مً هُمىت الؿلُت اإلاغهؼٍت غليها غً َغٍم ؤلاغاهاث اإلالضمت مً كبلها .
ؤما باليؿبت ألهم الخىنُاث اإلالترخت فخخمثل في :
 الػمل غلى ؾً حكغَػاث وكىاهين في مجاٌ الجباًت جللل مً الهُمىت الىبيرة التي جفغيها الؿلُت اإلاغهؼٍت غلى الجماغتاملخلُت وطلً مً زالٌ زلم فًاء للدكاوع والخػاون اإلاكترن .
 الػمل غلى جدؿين مىار الاؾدثماع غلى اإلاؿخىي املخلي بهضف جدلُم الخىمُت وطلً غً َغٍم الخسفُف مً َغقالغكابت الهاعمت غلى املخُُاث الخىمىٍت ألامغ الظي ؤصي إلغاكتها .
 اللُام بدمالث جدؿِؿُت لخػغٍف اإلاىاَىين بلُمت صفؼ الًغائب وغضم التهغب الًغٍبي ومضي مؿاهمتها في جدؿينألاوياع املخلُت وزانت العجؼ في اإلايزاهُت .
 بغُاء الجماغاث املخلُت وامل الخغٍت في جدهُل الًغائب  ،وطلً مً زالٌ مػغفت ول هُئت مدلُت بسهىنُاثبكلُمها .
 -جبضًل الػالكت التي جغبِ الؿلُت اإلاغهؼٍت بالجماغاث املخلُت مً غالكت ؾُُغة وزًىع بلى غالكت حػاون مخباصٌ .

كائمت املزاجع :
 -1الكخب :
 )1الكغٍف عخماوي  ،ؤمىاٌ البلضًاث الجؼائغٍت ( الاغخالٌ  ،العجؼ والخدىم الجُض في الدؿُير )  ،ص ٍ  ،صاع اللهبت ،
الجؼائغ ،ص ؽ ن .
 -8ألاطزوحاث واملذكزاث :
 )1حماٌ ًغقي  ،بقيالُت العجؼ في ميزاهُت البلضًت – صعاؾت خالت بلضًاث صائغحي وػعة واإلاضًت لىالًت اإلاضًت  ، -ؤَغوخت
صهخىعاه في الػلىم الاكخهاصًت  ،جسهو حؿُير ،ولُت الػلىم الاكخهاصًت وغلىم الدؿُير. 2011 – 2010 ،
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)2

خلُمت الهاصف  ،الخضبير الػمىمي املخلي وإقيالُت الخدضًث  ،ؤَغوخت صهخىعاه في اللاهىن الػام  ،ولُت الخلىق

والػلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاحخماغُت  ،حامػت دمحم الخامـ  ،آهضاٌ الغباٍ . 2012 / 2011 ،
 )3غبض الهضًم قُش  ،الاؾخلالٌ اإلاالي للجماغاث املخلُت مً خُث الخاحاث الفػلُت والخُىعاث الًغوعٍت  ،ؤَغوخت
صهخىعاه في اللاهىن الػام  ،فغع ؤلاصاعة واإلاالُت  ،ولُت الخلىق  ،حامػت الجؼائغ . 2011/2010 ، 01
 )4بؾماغُل فغٍجاث  ،مياهت الجماغاث املخلُت في الىظام ؤلاصاعي الجؼائغي  ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن الػام ،
جسهو جىظُم بصاعي  ،ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت  ،كؿم الخلىق  ،حامػت الىاصي. 2014/2013 ،
 )5ؤخمض حبرائُل كهغٍت  ،اإلاكاول والػىائم اإلاالُت للبلضًاث – صعاؾت خالت بلضًت كاإلات – مظهغة نهاًت التربو  ،اإلاضعؾت
الىَىُت لإلصاعة . 2006 – 2005 ،
 )6ػٍيب مضوىع ،الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت  ،مظهغة نهاًت التربو للمضعؾت الىَىُت لإلصاعة  ،جسهو
اكخهاص ومالُت  ،فغع ميزاهُت . 2006 – 2005 ،
 -3املجالث :
 )1غمغ غؼاػي و عاهُت بًضًغ و ؤمُىت غغوؽ  ،بقيالُت جمىٍل الجماغاث املخلُت في الجؼائغ  ،مجلت مُىا للضعاؾاث
الاكخهاصًت  ،املجلض  ، 02الػضص . 2019 ، 04
 )2ؤؾامت حفالي  ،مدضوصًت الاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت – صعاؾت خالت اإلايزاهُت  ، -مجلت الضعاؾاث والبدىر
اللاهىهُت  ،الػضص الخامـ .
 )3ؤؾامت حفالي ،مدضوصًت ؤلاؾخلاللُت اإلاالُت للجماغاث املخلُت – صعاؾت خالت ميزاهُت البلضًت  ، -مجلت الضعاؾاث
والبدىر اللاهىهُت  ،الػضص . 05
 )4بًمان كالٌ  ،الخمىٍل اإلاغهؼي للجماغاث املخلُت في الجؼائغ :بين يغوعاث الخىمُت ومخُلباث الاؾخلاللُت – صعاؾت
مُضاهُت  ، -املجلت الىلضًت لللاهىن والػلىم الؿُاؾُت  ،الػضص  ، 01حامػت جيزي وػو . 2020 ،
 )5بؿمت غىلمي  ،جلُُم الجباًت املخلُت في الجؼائغ ( ؤؾباب يػف  ،مػىكاث وؾبل حػبئت الجباًت املخلُت )  ،مجلت
البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت  ،املجلض  ، 02الػضص . 02
 )6حلُل ػًٍ الػابضًً  ،جدًير وجىفُظ ميزاهُت الجماغاث املخلُت وؤلاحغاءاث اإلاخسظة لخدؿين اإلاىاعص اإلاالُت لها  ،املجلت
الجؼائغٍت للمالُت الػامت  ،الػضص  ، 02صٌؿمبر . 2012
 )7خؿين بىمضًً و ؾفُان بىنالح وؾمير بُاهغ  ،جدضًث هظام اإلايزاهُت املخلُت وإؾاؽ لخفػُل الغكابت غلى الىفلاث
الػمىمُت املخلُت  ،املجلت الجؼائغٍت لالكخهاص وؤلاصاعة  ،الػضص  ، 07حاهفي . 2016
 )8عخمت قىالٍ  ،بقيالُت الخمىٍل اإلاغهؼي واؾخلاللُت الجماغاث املخلُت  ،املجلت الىلضًت لللاهىن والػلىم الؿُاؾُت
الػضص .2011 ، 01
 )9ؾامي الىافي  ،عجؼ اإلاالُت املخلُت في الجؼائغ  :ألاؾباب والاوػياؾاث  ،مجلت قػاع للضعاؾاث الاكخهاصًت  ،الػضص 02
 ،اإلاغهؼ الىوكغَس ي حؿمؿُلذ  ،ؾبخمبر . 2017
 )10ؾػاص َُبي  ،الالمغهؼٍت ؤلاصاعٍت والاؾخلالٌ اإلاالي للىالًت  ،مجلت نىث اللاهىن  ،الػضص الثاوي  ،ؤهخىبغ . 2014
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ملخص4
ئن للجزاعاث اإلاظلحت آزازا وخُمت على السوابـ ألاطسٍت ،ؿهي جإدي بشيل متزاًد لدشدذ ألاطسة وجلىٍؼ أواضسَا،
وَرا ما ًإزس بدوزٍ على الحُاة الىـظُت والاحخماعُت ألؿسادَا ،لعدم كدزتهم مىـطلحن على مجابهت َرٍ الكسوؾ
اللاطُت.
واهؿالكا مً ئًلان اللاةمحن على العمل ؤلاوظاوي بهرٍ املخاؾس ،جم ئكساز حملت مً اللىاعد واإلابادب التي جػمىتها
اجـاكُاث حىُف ألازبعت وخاضت السابعت منها واإلاخعللت بدماًت اإلادهُحن ،وهرلً البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ اإلالحم بها ،أًً
جم ئكساز خماًت السوابـ العاةلُت وإًجاد خلىٌ حرزٍت باعادة لم شمل ألاطس التي حشدذ بظبب الحسوب طىاء الدولُت منها
أو الداخلُت.
الكلماث املفتاحيت :اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي؛ السوابـ العاةلُت؛ شبىت ئعادة السوابـ العاةلُت؛ اجـاكُاث حىُف؛
البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ.
Abstract:
Armed conflicts have major ramifications for family ties, dispersing and
'undermining families at an alarming rate. This, in turn, has a negative impact on its members
psychological and social lives because they are unable to cope with these intense conditions
while separated.
In accordance with humanitarian actors' commitment to these issues, a number of
norms and principles outlined in the four Geneva Conventions, particularly the Fourth Geneva
Conventions dealing to civilian protection, as well as the Additional Protocol I to these, were
enacted.
Keywords : International humanitarian law; family ties; Restoring Family Links
Network; Geneva Conventions; Additional Protocol I.
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إعادة الروابط العائلية يف إطار قواعد القانون الدويل اإلنساني  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حياة سلماني  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /سامية بوشوشة
مقذمت4
ئن ألاطسة هي هىاة املجخمع ،والخلُت ألاطاطُت اللاعدًت ألاولى ،ؿهي حشيل الىخدة الؿبُعُت ،خُث جصدَس بداخلها
شخطُت الـسد وجدشيل ،ولهرا خكُذ بعىاًت ؿاةلت مً ألادًان الظماوٍت ومخخلف اللىاهحن والشساتع الىغعُت ،وواهذ
مدل جىكُماث َدؿذ باألطاض ئلى الحث على حشىُلها ودعمها ،واملحاؿكت عليها مً ول الىىاحي باعخبازَا املجاٌ
ألاطاس ي الري ًخعلم ؿُه الـسد ؿً الىحىد الحس.
وجإدي الحسوب والجزاعاث اإلاظلحت ئلى حشدذ شمل أؿساد آلاالؾ مً العاةالث ول عام ،وَرا ما ٌظبب لهم آالما
هـظُت ال خطس لها ،وٍإزس بالدزحت ألاولى على خُاتهم الاحخماعُت.
ذان أن بلاء اإلاسء على اجطاٌ بأؿساد عاةلخه آلاخسًٍ ًإزس بدزحت هبحرة في طالمخه وكدزجه على مىاحهت ألاشماث.
وباعخباز اللاهىن الدولي ؤلاوظاويٌ ،ظعى مً خالٌ كىاعدٍ لحماًت ضحاًا الجزاعاث اإلاظلحت ،ؿلد جدازن واغعىٍ
مظألت ئعادة السوابـ العاةلت لألشخاص الرًً اهـطلىا بظبب الجزاعاث اإلاظلحت طىاء منها الدولُت أو الداخلُت ،أًً جم
جىكُم َرٍ اإلاظألت بمىحب اجـاكُاث حىُف والبروجىوىلحن ؤلاغاؿُحن اإلالحلحن بها ،التي حشيل ألاطاض اإلاىغىعي
لللاهىن الدولي ؤلاوظاوي.
وٍؿسح ؤلاشياٌ في َرا املجاٌ خىٌ مدي ؿعالُت اللىاعد والخدابحر اإلاىطىص عليها في اجـاكُاث اللاهىن الدولي
ؤلاوظاوي لحماًت السوابـ العاةلُت ،هطىزة مً ضىز الحماًت اللاهىهُت الدولُت لألطسة طىاء حعلم ألامس بالحـاف عليها
مً الخـىً أو حمع شملها بعد الدشدذ.
وطِخم ؤلاحابت عً ؤلاشيالُت الظابم ذهسَا مً خالٌ الخؿسق للعىاضس الخالُت:
 أَمُت ئعادة السوابـ العاةلُت في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي. كىاعد خماًت السوابـ العاةلُت في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي.وطدخم الاطخعاهت في َرا املجاٌ بجملت مً اإلاىاهج التي جدىاطب مع ؾبُعت اإلاىغىع مدل الدزاطت ،ومنها اإلاىهج
الىضـي للىكىؾ على حمُع الجىاهب اللاهىهُت اإلاخعللت باعادة السوابـ العاةلُت في ئؾاز اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،وهرلً
اإلاىهج الخدلُلي الري ًسجبـ أطاطا بخدلُل الىطىص اللاهىهُت اإلاخعللت باإلاىغىع الظابم ؤلاشازة ئلُه.

 -1أهميت إعادة الروابط العائليت في القانون الذولي إلانساني4
ٌشيل اهـطاٌ أؿساد العاةلت عً بعػهم البعؼ ئخدي ألاطباب العدًدة للمعاهاة التي حظببها الجزاعاث اإلاظلحت،
وخاالث العىف ألاخسي هما اليىازر الؿبُعُت واليىازر مً ضىع ؤلاوظان والهجسة الدولُت ،وهجد لهرٍ ألاطباب عددا ال
ًدص ى مً ألاشخاص الرًً ٌظعىن ئلى الحطىٌ على أخباز عً أؿساد عاةلتهم ،ذلً أن اخترام وخدة العاةلت حصء ال
ًخجصأ مً اخترام الىسامت ؤلاوظاهُت ألاوطع هؿاكا ،وٍخىكف زؿاٍ الصخظ ئلى خد هبحر في كدزجه على البلاء على اجطاٌ
) (1

بعاةلخه.

) (1جلسٍس عً ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت (وخؿت الخىـُر) الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ( ،)2018/2008وزُلت مً
ئعداد الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً (اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس) ،حىُف ،أهخىبس  ،2007مجلع اإلاىدوبحن (الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس
والهالٌ ألاخمس) ،حىُف ،طىَظسا 24-23 ،هىؿمبر  ،2007ص .1

املجلد -09العدد -01الظىت2022

EISSN: 2528-2309

780

ISSN: 2352-9806
l

إعادة الروابط العائلية يف إطار قواعد القانون الدويل اإلنساني  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حياة سلماني  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /سامية بوشوشة
طيخؿسق مً خالٌ َرا العىىان لخعسٍف ئعادة السوابـ العاةلُت ،زم ؤلاشازة باخخطاز ألَمُت ئعادة السوابـ
العاةلُت في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي.
 -1.1جحذيذ املقصود بإعادة الروابط العائليت:
ئن ئعادة السوابـ العاةلُت َى مطؿلح عام ٌشحر ئلى ؾاةـت مً ألاوشؿت التي تهدؾ ئلى الحُلىلت دون اهـطاٌ
ألاشخاص عً بعػهم البعؼ واخخـائهم ،وإعادة الاجطاٌ بحن العاةالث والحـاف علُه والىشف عً مطحر ألاشخاص
الرًً َم في عداد اإلاـلىدًً ،وػالبا ما جسجبـ َرٍ ألاوشؿت ازجباؾا وزُلا بالدعم الىـس ي واللاهىوي واإلاادي اإلالدم ئلى
العاةالث وألاشخاص اإلاخػسزًٍ ،وببرامج ئعادة الخىؾحن وؤلادماج وخدماث السؿاٍ الاحخماعي ،وزمت أوشؿت أخسي حشمل
ئعادة السؿاث البشسٍت وجددًد الهىٍت بىاطؿت الؿب الشسعي.

)(1

وعلُه ًخطح لىا بأن مطؿلح ئعادة السوابـ العاةلُت ٌشمل مجمىعت مً ألاوشؿت الهادؿت ئلى الحإوٌ دون
اهـطاٌ العاةالث واخخـاء أؿسادَا ،وإعادة الاجطاٌ بحن العاةالث والحـاف علُه ،والىشف عً مطحر ألاشخاص الرًً
أضبدىا في عداد اإلاـلىدًً.
وٍجسي الاغؿالع بهرٍ ألاوشؿت عىدما ًىـطل الىاض عً عاةالتهم هدُجت خاالث مدددة منها:
 الجزاعاث اإلاظلحت وخاالث العىف ألاخسي.
 اليىازر الؿبُعُت واليىازر مً ضىع ؤلاوظان.
 جدسواث الظيان ،بما ؿيها الهجسة الدولُت.
) (2

 خاالث أخسي جلخط ي اطخجابت ئوظاهُت جمثل ؿيها اللدزاث واإلاهام املحددة إلايىهاث الحسهت واإلابادب.

مً خالٌ ما طبم ًخجلى لىا بأن جددًد اإلالطىد باعادة السوابـ العاةلُت جم مً خالٌ حعداد لألوشؿت التي جدخل في
َرا املجاٌ ،مع جىغُذ ألاطباب التي أدث ئلى جـىً ألاطس ،والتي هجد على زأطها الجزاعاث اإلاظلحت.
 -2.1أسباب اهتمام القانون الذولي إلانساني بإعادة الروابط العائليت4
ٌعد الحـاف على ألاطسة أمسا بالؽ ألاَمُت لسؿاٍ حمُع ألاشخاص ،ئذ أن مً مطلحت ألاؾـاٌ أن ًبلىا مع الىالدًً
ألطباب عدًدة مً أبسشَا الحطىٌ على السعاًت والعؿف والخعلُم والحماًت واإلاظاعدة ،وأن زؿاٍ ألاؾـاٌ له أزس مباشس
على زؿاَُت أمهاتهم والعىع صحُذ ،وجخأزس اليظاء على هدى خاص بـلدان ذويهً ،وعادة ما جأحي اإلابادزة بؿلباث البدث
عً اإلاـلىدًً مً حاهب اليظاء ولعل الظبب في ذلً ٌعىد ئلى أن الىثحر مً السحاٌ ًلخلىن أو ًإطسون أو ًـلدون في
طُاق الجزاع اإلاظلح ،وػالبا ما جىاحه اليظاء مطاعب هثحرة عىد البدث عً معلىماث عً أؿساد أطسَم بظبب اللُىد
اإلاالُت والاحخماعُت اإلاعخادة ،ؿػال عً املخاؾس ألامىُت التي جدد مً كدزتهً للىضىٌ ئلى الظلؿاث الظُاطُت ،لرلً جلجأ
الىثحر مً اليظاء ئلى حشىُل أو الاهػمام ئلى حماعاث لللُام بالػؼـ على الظلؿاث مً أحل الحطىٌ على معلىماث
عً اإلاـلىدًً وعدم وظُانهم.

)(3

) (1ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس (وخؿت الخىـُر) ( ،)2018/2008وزُلت أعدتها الىوالت
اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً بالدشاوز مع الجمعُاث الىؾىُت وؤلاجداد الدولي لجمعُاث الطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ،حىُف ،أوث  ،2007ص .15
) (2جلسٍس عً ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت (وخؿت الخىـُر) الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ( ،)2018/2008اإلاطدز
الظابم ،ص.2
ن
ن
) (3أخمد أبى الىؿا ،الـئاث اإلاشمىلت بدماًت اللاهى الدولي ؤلاوظاوي ،اللاهى الدولي ؤلاوظاوي ،اللاَسة ،اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس ،2003 ،ص.148
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وعلُه ؿمً أشد آلازاز الىاججت عً الجزاعاث اإلاظلحت كظاوة جلىٍؼ الحُاة العاةلُت ،ئذ ًىـطل عدد هبحر مً
ألاشخاص عً أؿساد أطسَم ،مما ٌظبب لهم آالما هـظُت عمُلت ومعاهاة احخماعُت هبحرة ،ؿالطحُت ألاولى للجزاعاث
اإلاظلحت هي الخلُت ألاطسٍت بيل أؿسادَا ،واإلادهُىن أؿساد في أطس وعىاضس اللىاث اإلاظلحت هرلً ،وكد بُيذ اإلامازطاث
العملُت أن اخترام الحُاة العاةلُت ًخؿلب املحاؿكت على وخدة العاةلت ،والخىاضل بحن أؿسادَا ،وجىؿحر اإلاعلىماث عً
أماهً جىاحدَم ،لهرا هظ اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي على خماًت السوابـ العاةلُت أزىاء الجزاعاث اإلاظلحت ،ؿىغع كىاعد
)(1

وآلُاث حعمل على الحـاف على جماطً الىخدة العاةلُت ،وإعادة حمع شملها في خالت حشختها.

ٌشيل مىغىع ئعادة السوابـ العاةلُت لألطس اإلاشدخت بظبب الجزاعاث اإلاظلحت أَمُت بالؼت مً الىاخُخحن الىكسٍت
والعملُت ،خُث جخجلى ألاَمُت الىكسٍت في معسؿت أَم كىاعد اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي الاجـاكُت منها والعسؿُت مثل
اجـاكُاث حىُف ألازبعت لظىت  ،1949وبسوجىوىالَا ؤلاغاؿُان لظىت  ،1977وكىاعد اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي العسفي،
والتي جدمي العاةالث وحعخبر غماهت كاهىهُت للم شملها ،وهرلً مً خالٌ معسؿت مإطظاث اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي التي
أوولذ لها وقُـت ئعادة السوابـ العاةلُت ،أما ألاَمُت العملُت ؿخكهس مً خالٌ الدوز الري جلعبه َرٍ اإلاإطظاث في
اللُام بىقُـتها ،وهرلً مً خالٌ معسؿت الىخاةج التي خللتها أزىاء اللُام بىقُـتها واملخؿؿاث التي حعمل على جىـُرَا
)(2

والطعىباث التي جىاحهها لللُام بعملها.

وٍخعحن ئعؿاء ألاولىٍت في حمع شمل العاةالث ألؿساد معُىحن هكسا لـلدانهم ،ومنهم على وحه الخطىص ألاؾـاٌ
اإلاخـسكىن عً أطسَم ،وألامهاث اإلاخـسكاث عً أؾـالهً الطؼاز ،ؿلد خكي الحم في اخترام الحُاة العاةلُت باَخمام
املجخمع الدولي طىاء في وكذ الظلم أو الحسب ،ؿهى خم معترؾ به في العدًد مً الطيىن الدولُت لحلىق ؤلاوظان
العاإلاُت منها وؤلاكلُمُت ،وهرلً في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،خُث جىحد بىىد شجعذ على ئعادة شمل العاةالث بعد
وشىب الجزاعاث اإلاظلحت ،وأشازث مىكماث ئوظاهُت أخسي وبشيل متزاًد ئلى أوشؿت ئعادة ألاواضس العاةلُت منها
اإلاـىغُت الظامُت لشإون الالحئحن ومىكمت ألامم اإلاخددة ووواالتها اإلاخخططت والُىهِظُف.

)(3

ًخجلى إلاا مً خالٌ ما طبم عسغه مً أؿياز أن أطباب جىسَع اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي للىاعد خماًت السوابـ
العاةلُتً ،ترهص أطاطا على الخأزحر الظلبي للجزاعاث اإلاظلحت الدولُت والداخلُت على وخدة ألاطسة.

 -2قواعذ حمايت الروابط العائليت في القانون الذولي إلانساني
ال حداٌ أن مً أوضح آزاز الجزاعاث اإلاظلحت دولُت واهذ أو ػحر دولُت عدد ال ًدص ى مً ألاؿساد الرًً جـسكىا عً
عاةالتهم ،وباملجمل حعد ألاطسة ودًمىمتها مً أوٌ اإلاخػسزًٍ مً الحسب ،وطىاء أوان أؿساد َرٍ ألاطسة مدهُحنً-مىً
خػىعهم أو حعسغهم لالعخلاٌ ألامس الري معه ًخدلم الاهـطاٌ عً أطسَم ،أو ملاجلحن ًمىً وكىعهم أطسي في كبػت

) (1عبد الحلُم بىشىُىٍ ،خماًت السوابـ العاةلُت في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،مجلت الباخث للدزاطاث ألاوادًمُت ،الطادزة عً حامعت باجىت  1الحاج
لخػس ،العدد  ،11حىان  ،2017ص ص .143-142
) (2عصوشي عبد اإلاالً ،ئعادة السوابـ العاةلُت في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،املجلت ألاوادًمُت للبدث اللاهىوي ،الطادزة عً حامعت عبد السخمان محرة،
بجاًت ،املجلد  ،11العدد ( 2عدد خاص) ،2020 ،ص .618
) (3أخمد أبى الىؿا ،اإلاسحع الظابم ،ص .149
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الخطم مما ٌظخلصم ابخعادَم عً أطسَم ،ومما ال شً ؿُه أن جمصٍم وخدة ألاطسة وحشختها أزىاء الجزاعاث اإلاظلحتً ،للي
) (1

بػالله وبأزس س يء حدا على الحالت الىـظُت واإلاعىىٍت ألؿساد ألاطسة الىاخدة.

طىداوٌ مً خالٌ َرا العىطس مً الدزاطت جىغُذ الخدابحر اإلاىسطت في اجـاكُاث حىُف والبروجىوىلحن ؤلاغاؿُحن
لحماًت السوابـ العاةلُت ،وهرلً دوز اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في َرا املجاٌ باعخبازَا الساعي لللاهىن الدولي
ؤلاوظاوي.
 -1.2إعادة الروابط العائليت في اجفاقيت جنيف الرابعت والبروجوكول إلافاضافي لوأول لعام 41311
ًبدأ الحـاف على السوابـ العاةلُت في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي كبل بدء الجزاع اإلاظلح (في وكذ الظلم) ،بىغع آلُاث
وكاةُت جدىٌ دون جـىً الىخدة العاةلُت في خالت وشىبه ،ػحر أن الحـاف على السوابـ العاةلُت جكهس أَمُخه أهثر عىد
بدء العملُاث الحسبُت ،ألنها مهمت ضعبت هكسا للكسوؾ التي حظىدَا ،وإن وان مً ػحر اإلامىً جـادي جـىً السوابـ
) (2

ألاطسٍت نهاةُا أزىاءَا ،ئال أهه مً الػسوزي مداولت الخللُل منها كدز ؤلاميان.

ذَب اإلاعهد الدولي لللاهىن ؤلاوظاوي في طان زٍمى خالٌ اإلااةدة اإلاظخدًسة التي أكامها في  10-6طبخمبر  ،1988ئلى
ازجباؽ مبدأ شمل العاةالث ازجباؾا مباشسا بدم وخدة ألاطسة ،وجأهُدٍ على جؿبُم حعسٍف ألاطسة بسوح ئوظاهُت ومساعاة
) (3

العىامل الثلاؿُت والاحخماعُت.

وطىداوٌ مً خالٌ َرا العىطس مً الدزاطت جىغُذ اللىاعد التي جػمىتها اجـاكُت حىُف السابعت والبروجىوىٌ
ؤلاغافي ألاوٌ ،للمداؿكت على السوابـ العاةلُت.
 إعادة الروابط العائليت في اجفاقيت جنيف الرابعت4
يهخم اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي باألطسة باعخبازَا هىاة أي مجخمع عمساوي ئوظاوي ،ولرلً كسز بخطىضها اللىاعد
الخالُت:
 الظماح بدبادٌ ألاخباز الظسٍت.
 غسوزة املحاؿكت على ججمُع ألاطسة في خاالث ؤلاحالء ،أو الاخخجاش ،أو الاعخلاٌ.
 ججمُع شمل ألاطس اإلاشدخت.
 غسوزة معسؿت ألاطسة مطحر أكازبها.

) (4

للد أشازث اجـاكُت حىُف السابعت ألَمُت جللي أخباز أؿساد العاةلت ،أًً هطذ على أنٌ ":ظمذ ألي شخظ ملُم
في أزاض ي أخد أؾساؾ الجزاع أو في أزاع ًدخلها ؾسؾ في الجزاع بابالغ أؿساد عاةلخه-أًىما واهىا -ألاخباز ذاث الؿابع العاةلي
(5).

البدذ ،وبخللي أخبازَم وجىلل َرٍ اإلاساطالث بظسعت ودون ئبؿاء ال مبرز له"

) (1خُدز واقم عبد علي ،هطس دمحم علي ،مجُد هجهىٌ دزوَش ،التزاماث الدولت في خماًت ألاطسة في أوكاث الظلم وأزىاء الجزاعاث اإلاظلحت ،دزاطاث كاهىهُت
وطُاطُت ،الطادزة عً حامعت أدمحم بىكسة ،بىمسداض ،الظىت الظادطت ،العدد  ،12أوث  ،2018ص .313
) (2عبد الحلُم بىشىُىٍ ،اإلالاٌ الظابم ،ص .143
) (3خُدز واقم عبد علي ،هطس دمحم علي ،مجُد هجهىٌ دزوَش ،اإلالاٌ الظابم ،ص .315
) (4حىدث طسخان ،الخؿبُم الدولي إلابادب وكىاعد اللاهىن ؤلاوظاوي ،اللاَسة ،داز الىخاب الحدًث ،2011 ،ص .56
) (5اإلاادة  25مً اجـاكُت حىُف السابعت لظىت  1949اإلاخعللت بدماًت اإلادهُحن.
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ئال أن اإلاادة اإلاروىزة ئذا واهذ كد طمدذ بدبادٌ مثل َرٍ السطاةل ؿانها طمدذ في الىكذ ذاجه جلُُد َرا الحم
مً كبل أؾساؾ الجزاع عىد الػسوزة ،ئال أن خم أؾساؾ الجزاع بهرا الخلُُد َى ملُد هرلً ،ئذ أن أهثر ما ٌظخؿُع
الؿسؾ آلاخس ؿعله َى اللجىء ئلى ؿسع اطخخدام الىماذج اللُاطُت التي جدخىي على  25ولمت جخخاز بدسٍت أو جددًد
عدد الؿسود وحعلها ؾسدا واخدا ول شهس.

) (1

وهطذ ذاث الاجـاكُت ":على ول ؾسؾ مً أؾساؾ الجزاع أن ٌظهل أعماٌ البدث التي ًلىم بها أؿساد العاةالث اإلاشدخت
بظبب الحسب مً أحل ججدًد الاجطاٌ بُنهم وإذا أمىً حمع شملهم ،وعلُه أن ٌظهل بطىزة خاضت عمل الهُئاث
اإلاىسطت لهرٍ اإلاهمت ،شسٍؿت أن ًيىن كد اعخمدَا وأن جساعي الخدابحر ألامىُت التي اجخرتها".

)(2

واعترؿذ اجـاكُت حىُف السابعت بدم ألاشخاص املحمُحن في حمُع ألاخىاٌ في اخترام خلىكهم العاةلُت في أوغاع
الاخخالٌ ،ولىً َرا الحم لِع مؿللا لهرا ًجىش ألؾساؾ الجزاع اجخاذ جدابحر اإلاساكبت وألامً التي جلخػيها قسوؾ الجزاع
) (3

واعخلاٌ أو اخخجاش أخد أؿساد ألاطسة.

هما ٌظعى اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي حاَدا لطُاهت الىخدة العاةلُت خالٌ اإلاىاشعاث ،ؿُجب أن ًلُم معا أؿساد
العاةلت الىاخدة ،وعلى ألاخظ الىالدان وألاؾـاٌ ،ؾىاٌ مدة الاعخلاٌ في معخلل واخد ،ئال في الحاالث التي ًلخط ي ؿيها
الـطل اإلاإكذ الخخُاحاث العمل أو ألطباب صحُت ،وٍجىش للمعخللحن أن ًؿلبىا أخر أؾـالهم ػحر اإلاعخللحن والرًً
ًتروىن دون زعاًت عاةلُت لُعخللىا معهم ،وٍلُم أؿساد العاةلت الىاخدة اإلاعخللىن ولما أمىً ذلً في اإلابنى هـظه
وٍخطظ لهم ميان ئكامت مىـطل عً باقي اإلاعخللحن مع الدظهُالث الالشمت للمعِشت في خُاة عاةلُت ،وفي خاٌ كُام دولت
الاخخالٌ باخالء حصتي إلاىؿلت معُىت ؿعليها أن جػمً عدم الخـسٍم بحن أؿساد العاةلت الىاخدة.

) (4

ًخؿلب اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي مً أؾساؾ الجزاعاث اإلاظلحت الدولُت اجخاذ ول الخدابحر اإلامىىت لجالء مطحر
ألاشخاص اإلاـلىدًً ،هما ًىظ على أهه ًدم ألؿساد ألاطسة معسؿت مطحر أكازبهم ،ومً خُث اإلابدأ طُددد اللاهىن
)(5

املحلي مً ٌظخىفي ضـت "ؿسد ألاطسة للصخظ اإلاـلىد".

للد أشازث اإلاادة  82مً اجـاكُت حىُف السابعت على حمع العاةلت الىاخدة والحـاف على وخدة ألاطسة أزىاء
الاعخلاٌ  ،ئال أهىا هجد أن ما ًػعف ؿاعلُت الخدبحر الظالف الرهس ،أهه ال ًىحب على الدولت الحاحصة اللُام برلً ،بل
ججحز لها ذلً وَى ما ًكهس بىغىح في ئًساد مطؿلح بلدز ؤلاميان...ولما أمىً...وَى ما ًخش ى معه ئطاءة الؿسؾ الخطم
) (6

السخطت اإلامىىخت له في ذلً.

مً خالٌ ما جم عسغه طابلا ًخجلى لىا بأن اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي أكس حملت مً اللىاعد منها ما َى وكاتي وآوي
إلعادة السوابـ العاةلُت ،بدء بالصام أؾساؾ الجزاع أو دولت الاخخالٌ باخترام وخدة العاةلت ،وعدم اجخاذ أي ئحساءاث مً

) (1خُدز واقم عبد علي ،هطس دمحم علي ،مجُد هجهىٌ دزوَش ،اإلالاٌ الظابم ،ص .320
) (2اإلاادة  26مً اجـاكُت حىُف السابعت لظىت  1949اإلاخعللت بدماًت اإلادهُحن.
) (3اإلاادة  27مً اجـاكُت حىُف السابعت لظىت  1949اإلاخعللت بدماًت اإلادهُحن.
) (4هىاٌ أخمد بسج ،اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي وخماًت اإلادهُحن وألاعُان اإلادهُت في شمً الجزاعاث اإلاظلحت ،لبىان ،ميشىزاث الحلبي الحلىكُت ،2010 ،ص
ص .107-106
) (5اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،ئحاباث على أطئلخً ،اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس ،مظألت مسهصٍت ،دٌظمبر  ،2014ص .60
) (6خُدز واقم عبد علي ،هطس دمحم علي ،مجُد هجهىٌ دزوَش ،اإلالاٌ الظابم ،ص .316
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شأنها اإلاظاَمت بؿسٍلت مباشسة أو ػحر مباشسة في حشدُتها ،وهرلً اجخاذ واؿت الخدابحر الػسوزٍت لتزوٍد أؿساد العاةلت
بأخباز ذويهم اإلاـلىدًً.
 إعادة الروابط العائليت في البرجوكول إلافاضافي لوأول امللحق باجفاقياث جنيف لعام 41311
عىد اهدالع الجزاع اإلاظلح ًيىن الحـاف على الىخدة العاةلُت َى أؿػل خماًت ًمىً جلدًمها للسوابـ ألاطسٍت،
ولىً كد ًىـطل أؿساد العاةلت عً بعػهم وجخـىً وخدتهم ،وخُيئر ًخم الاهخلاٌ ئلى دزحت زاهُت مً الحماًت للحـاف
على َرٍ السوابـ ،وهي الحـاف على الاجطاٌ بحن أؿساد العاةلت الرًً ؿسكتهم قسوؾ الجزاع ،وٍجظد اللاهىن الدولي
ؤلاوظاوي ذلً مً خالٌ جىسَظه الحم في جبادٌ اإلاساطالث وألاخباز العاةلُت ،وهطه على ئوشاء اإلاياجب الىؾىُت والىوالت
اإلاسهصٍت لالطخعالماث.

) (1

لرا جم الىظ في البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ على ":ئن خم ول أطسة في معسؿت مطحر أؿسادَا َى الحاؿص ألاطاس ي
ليشاؽ ول مً ألاؾساؾ الظامُت اإلاخعاكدة وأؾساؾ الجزاع واإلاىكماث ؤلاوظاهُت الدولُت الىازد ذهسَا في الاجـاكُاث وفي
)(2

َرا اإلالحم "البروجىوىٌ" في جىـُر أخيام َرا اللظم".

وعلُه جِظس ألاؾساؾ الظامُت اإلاخعاكدة وأؾساؾ الجزاع كدز ؤلاميان حمع شمل ألاطس التي شخدذ هدُجت الجزاعاث
اإلاظلحتَ ،را أبسش ما هطذ علُه اإلاادة  74مً البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ لعام  ،1977ووؿلا لهرٍ اإلاادة حعمل اللجىت
الدولُت مىر أهثر مً ماةت عام ،بـػل حهىد مىقـيها وخدماث البدث عً اإلاـلىدًً الخابعت للجمعُاث الىؾىُت
للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ،على اطخعادة السوابـ بحن أؿساد ألاطس والحـاف عليها ،وحمع شمل ألاطس التي جـسكذ
بظبب الجزاعاث ،والىشف عً أماهً وحىد املحخجصًٍ والخدلم مً مطحر اإلاـلىدًً.

) (3

وٍإهد البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ على ما ذَبذ ئلُه اجـاكُت حىُف السابعت باللىٌ ( في خالت اخخجاش أو اعخلاٌ
) (4

ألاطس ؿُجب كدز ؤلاميان أن ًىؿس لها وىخداث عاةلُت مأوي واخد).

وٍجب ئعؿاء ألاولىٍت اللطىي للىكس في كػاًا ألامهاث اإلالبىع عليهً ،أو املحخجصاث أو اإلاعخلالث ئن وان لديهً
أؾـاٌ ضؼاز ٌعخمدون عليهً ،وٍيبػي كدز اإلاظخؿاع عدم ئضداز خىم باإلعدام على أمهاث ضؼاز ألاؾـاٌ اللىاحي ٌعخمد
عليهً أؾـالهً ،هما ال ًجىش جىـُر خىم ؤلاعدام في مثل َإالء اليظىة.

)(5

وإذا واهذ اجـاكُت حىُف السابعت أكسث الحـاف على الىخدة العاةلُت أزىاء ؤلاحالء ،ؿان البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ
لظىت  1977عصش َرٍ الحماًت عىدما ًيىن ؤلاحالء مخعللا باألؾـاٌ ،ؿلسز بأهه ًخعحن على الؿسؾ الري كام بدىكُم
ؤلاحالء أن ٌعد بؿاكت ليل ؾـل مصحىبت بطىزة شمظُت ،وٍلىم بازطالها ئلى الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً ،مً
أحل خماًت ألاؾـاٌ مً الـلدان وحظهُل عىدة الرًً جم ئحالؤَم ئلى أطسَم وأوؾانهم عىد اهتهاء الجزاع اإلاظلح.

) (6

) (1عبد الحلُم بىشىُىٍ ،اإلالاٌ الظابم ،ص .148
) (2اإلاادة  32مً البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ اإلالحم باجـاكُاث حىُف لعام  1977واإلاخعلم بطحاًا الجزاعاث اإلاظلحت الدولُت.
) (3حان دازن أبي ًاغي ،اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس واللاهىن الدولي ؤلاوظاوي (مداغسة في الحسبُت جللي الػىء على أبسش اإلابادب واإلاسجىصاث) ،مجلت
الجِش ،العدد  ،271الظىت  ،24حاهـي  ،2008ص .50
) (4اإلاادة  75مً البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ اإلالحم باجـاكُاث حىُف لعام  1977واإلاخعلم بطحاًا الجزاعاث اإلاظلحت الدولُت.
) (5هىاٌ أخمد بسج ،اإلاسحع الظابم ،ص .107
) (6عبد الحلُم بىشىُىٍ ،اإلالاٌ الظابم ،ص .147
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للد أشاز البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ جلسٍبا لىـع اللىاعد اإلاخعللت باعادة السوابـ العاةلُت اإلاروىزة في اجـاكُت
حىُف السابعت ،مع الخـطُل ؿيها وبُان هُـُت جؿبُلها.
وأضبذ على الدوٌ اجخاذ الخدابحر اإلاىاطبت لجمع شمل ألاطس اإلاشدخت ،وأن َرا الالتزام ًلع على عاجم ألاؾساؾ
اإلاخىاشعت أو ػحر ألاؾساؾ في الجزاع ،ئال أهه ًإخر على هطىص اجـاكُاث حىُف ألازبعت والبروجىوىلحن ؤلاغاؿُحن أهه لم
ًلصم بشيل خاطم ألاؾساؾ اإلاخىاشعت بىحىب غمان لم شمل ألاطسة ،وذلً باطخخدامها عبازاث "أن ٌظهل أعماٌ
البدث" و"ئذا أمىً حمع شملهم" أو "كدز ؤلاميان حمع شمل ألاطس" ،وَى ما ًدٌ على أهه لِع َىان ئلصام كاهىوي على
الدوٌ بلم شمل ألاطس اإلاشدخت ،وجسهتها ملحؼ الظلؿت الخلدًسٍت للدوٌ ألاؾساؾ ،بل أن جلً الىطىص جػمىذ ذزَعت
كاهىهُت لخىطل الدوٌ مً التزاماتها بػمان خماًت ألاطسة ،بالخالي أؿسػذ خم لم الشمل مً مػمىهه ،وهصعذ عىه
وضف الحم.

) (1

وفي الجزاعاث اإلاظلحت ػحر الدولُت بالسػم مً عدم وحىد ما ٌشحر ضساخت في اإلاادة الثالثت اإلاشترهت بحن اجـاكُاث
حىُف وال في البروجىوىٌ ؤلاغافي الثاوي ل لحم في اخترام الحُاة العاةلُت ئال أن اإلاعاملت ؤلاوظاهُت اإلاىطىص عليها في اإلاادة
الثالثت اإلاشترهت ًمىً أن جيىن طىدا لللىٌ بأهه ًدكس الدشخِذ اللظسي ألؿساد ألاطسة الىاخدة ،وهرلً ًدىاوٌ
) (2

البروجىوىٌ ؤلاغافي الثاوي كػاًا جخعلم بىخدة ألاطسة مً خالٌ حظهُل حمع شمل ألاطسة التي حشدذ لـترة مإكخت.
 2.2دورمكوناث الحركت الذوليت للصليب لوأحمروالهالل لوأحمرفي إعادة الروابط العائليت4

ًكل مطحر ألاخُاء املجهىٌ ًؿازد أطس ألاشخاص اإلاـلىدًً بعد اهتهاء الجزاع اإلاظلح ،لرا ؿاللاهىن الدولي ؤلاوظاوي
ًلصم حمُع ألاؾساؾ باالعتراؾ بدم ألاطس في معسؿت الحلُلت ،وحظاعد اللجىت الدولُت في َرا ألامس بىاطؿت حمع
اإلاعلىماث خىٌ ألاشخاص اإلاـلىدًً أو ئوشاء آلُاث بالخعاون مع الظلؿاث جسمي ئلى ئحالء مطحر ألاشخاص اإلاـلىدًً
وجلدًم معلىماث عنهم ئلى أطسَم.

) (3

ؿعىدما ًىـطل الىاض عً بعػهم البعؼ بظبب هصاع أو واززتً ،يبػي اللُام بيل ما َى في اإلاظخؿاع إلاعسؿت ميان
وحىدَم وإعادة الاجطاٌ في ما بُنهم ولم شملهم ئذا اكخػذ الحاحت.
ولدي الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس (الحسهت) ججسبت وخبراث كدًمت في َرا املجاٌ.
ؿشبىت ئعادة السوابـ العاةلُت الخاضت بالحسهت ،والتي جخيىن مً وخداث البدث عً اإلاـلىدًً في الجمعُاث
الىؾىُت ووواالث البدث عً اإلاـلىدًً في بعثاث اللجىت الدولُت والىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً الخابعت للجىت
الدولُت ،مهُأة جماما لخلبُت اخخُاحاث مً لِع لديهم أخباز عً عاةالتهم وذلً مً خالٌ ئعادة السوابـ العاةلُت.

)(4

) (1دمحم ؿسخاث ،ألاشخاص اإلاـلىدًً وخم لم الشمل في غىء اللاهىن الدولي واإلامازطاث الىؾىُت ،مجلت العلىم الظُاطُت واللاهىن ،اإلاسهص الدًملساؾي
العسبي ،بسلحن ،أإلااهُا ،املجلد  ،3العدد  ،16حىٍلُت  ،2019ص .225
) (2هاًف أخمد غاحي الشمسي ،عمس عباض خػحر العبُدي ،مظاَمت اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في خماًت اإلاـلىدًً ،مجلت العلىم الظُاطُت
واللاهىن ،اإلاسهص الدًملساؾي العسبي ،بسلحن ،أإلااهُا ،املجلد  ،3العدد  ،16حىٍلُت  ،2019ص .13
) (3بىشاَس طُلت زهدة ،دوز اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في خماًت ضحاًا الجزاعاث اإلاظلحت ،مرهسة مىملت إلاخؿلباث هُل شهادة اإلااطتر ،جخطظ كاهىن
دولي وخلىق ؤلاوظان ،حامعت دمحم خُػس .بظىسة ،2016/2015 ،ص .72
) (4ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس (وخؿت الخىـُر) ( ،)2018/2008اإلاطدز الظابم،ص .7
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 أنشطت اللجنت الذوليت للصليب لوأحمراملتعلقت بإعادة الروابط العائليت4
ئن مجسد اهـطاٌ أؿساد العاةلت عً بعػهم البعؼ ٌعخبر مً بحن أطباب اإلاعاهاة التي جخلـها الجزاعاث اإلاظلحت ،لرا
جلىم اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس بمهمت ئعادة السوابـ العاةلُت ،وفي َرا املجاٌ جلىم بعدة وشاؾاث مً أَمها ئعادة
جىؾحن ألاشخاص اإلاىـطلحن عً عاةالتهم ،وحظهُل اجطالهم بعاةالتهم عً ؾسٍم جىشَع زطاةل الطلُب ألاخمس ،وهرلً
ئدازة السؿاة البشسٍت والخعسؾ على َىٍت أصحاب الجثث بىاطؿت الؿب الشسعي وػحرَا ،وهي برلً حظاَم في الحد مً
معاهاة ضحاًا الجزاعاث اإلاظلحت ،والىاكع العملي ًإهد أن اللجىت كد سجلذ العدًد مً الخدخالث في ئؾاز ئعادة السوابـ
العاةلُت ،ؿعلى طبُل اإلاثاٌ هجدَا كد كامذ خالٌ الـترة بحن طىتي  2008-2005على جىشَع خىالي  405000زطالت مً
)(1

زطاةل الطلُب ألاخمس بحن أؿساد عاةالث في أهثر مً  30بلد.

وفي ئؾاز ئعادة السوابـ العاةلُت حعمل اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس على ئعادة ألامل ئلى ألاطس بـػل العمل
الري ًلىم به آلاالؾ مً مىقـيها في حىُف ،وفي مىاؾم الجزاع وهي حظعى ئلى جدلُم ذلً مً خالٌ الىطاةل آلاجُت:
 وغع شبىت اجطاالث جابعت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس حظهل على ألاشخاص اإلاشسدًً مً ألاطسة الىاخدةئعادة زوابؿهم العاةلُت بىاطؿت جبادٌ زطاةل الطلُب ألاخمس ،والهىاجف الخلىٍت وألاكماز الطىاعُت ،وؤلاذاعت ومىكع
وٍب بعىىان ئعادة السوابـ العاةلُت.
 حمع اإلاعلىماث عً الـئاث اإلاخىىعت مً ضحاًا الجزاعاث اإلاظلحت ،مً أحل مظاعدتهم وإبالغ عاةالتهمبمطحرَم.
 البدث الـعلي عً ألاشخاص الرًً اهلؿعذ أخبازَم أو الرًً ججهل عاةالتهم مطحرَم. الخدخل وىطُـ مداًد بحن العاةالث وأؾساؾ الجزاع إلاعسؿت مطحر ألاشخاص اإلاـلىدًً. حظهُل حمع شمل العاةالث ؿُما وزاء الخؿىؽ ألامامُت والحدود الدولُت. ئضداز وزاةم طـس اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس لألشخاص الرًً ًجدون أهـظهم دون وزاةم َىٍت بظبب) (2

هصاع ما.

خُث جلىم اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس مً خالٌ جىؿس شبىت عاإلاُت الىؿاق واإلايىهت مً  180حمعُت وؾىُت
للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس على اطخعادة الاجطاٌ العاةلي واملحاؿكت على السوابـ العاةلُت ،خُث جلط ي اللجىت وكخا
ؾىٍال باإلحساءاث للحطىٌ على اإلاىاؿلت الػسوزٍت ،جطازٍذ الظـس والخأشحراث مً ألاؾساؾ اإلاخدازبت والدوٌ اإلاعىُت،
ؿهي ال جباشس عملها مً جللاء هـظها في حمع شمل العاةالث اإلاشدخت بظبب الجزاعاث اإلاظلحت بل جباشس عملها بعد
الحطىٌ على مىاؿلت الظلؿاث اإلاعىُت وخسضا على السػبت الصخطُت للـسد وأطسجه.

) (3

) (1دمحم وعسوزة ،دوز اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في السكابت على جىـُر كىاعد اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،مجلت العلىم اللاهىهُت والظُاطُت ،الطادزة عً
ولُت الحلىق والعلىم الظُاطُت ،حامعت الشهُد خمت لخػس ،الىادي ،العدد  ،8حاهـي  ،2014ص .148
) (2ئهطاؾ بً عمسان ،دوز اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في جىـُر كىاعد اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،مرهسة ماحظخحر في العلىم اللاهىهُت وؤلادازٍت،
جخطظ :كاهىن دولي ئوظاوي ،حامعت الحاج لخػس ،باجىت ،2010-2009 ،ص .99
) (3هاًف أخمد غاحي الشمسي ،عمس عباض خػحر العبُدي ،اإلالاٌ الظابم ،ص .14
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وحظدىد أوشؿت ئعادة السوابـ العاةلُت ئلى اجـاكُاث حىُف وبسوجىوىالتها ؤلاغاؿُت والىكام ألاطاس ي للحسهت،
وكسازاث اإلاإجمس الدولي للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس وكسازاث مجلع اإلاىدوبحن ،هما جسجىص على كسازاث الاحخماعاث
الدطخىزٍت لإلجداد الدولي ،ئلى حاهب أؾس الظُاطاث الخاضت باللجىت الدولُت وؿسادي الجمعُاث الىؾىُت وؤلاجداد
) (1

الدولي.

وللد أؾللذ اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس مشسوع اإلاـلىدًً في نهاًت  ،2001والري يهدؾ ئلى زؿع وعي الحيىماث
واإلاىكماث الدولُت وػحر الدولُت والخىكُماث العظىسٍت بمأطاة اإلاـلىدًً مً حساء الجزاع اإلاظلح أو العىف الداخلي أو
الحسب الري حعاوي مىه أطسَم.

)(2

 استراجيجياث الحركت الذوليت للصليب لوأحمروالهالل لوأحمرإلعادة الروابط العائليت4
وفي دٌظمبر  ،2004أؾللذ اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس مبادزة عاإلاُت لخعصٍص كدزة الحسهت على ئعادة السوابـ
العاةلُت ،مً خالٌ وغع ئطتراجُجُت جمخد ئلى الظىىاث العشس اإلالبلت ،وكد اهبثلذ عً َرٍ اإلابادزة حملت مً الالتزاماث
التي حعهدث بها اللجىت الدولُت في اإلاإجمس الدولي للخبراء الحيىمُحن وػحر الحيىمُحن اإلاعني باإلاـلىدًً وعاةالتهم (اإلاىعلد
عام  ،)2003وحدوٌ أعماٌ العمل ؤلاوظاوي الطادز عً اإلاإجمس الدولي الثامً والعشسًٍ للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس
(اإلاىعلد عام .)2003

) (3

وجخخر أوشؿت ئعادة السوابـ العاةلُت أشياال مخىىعت وؿلا للحالت والظُاق:
 جىكُم جبادٌ ألاخباز العاةلُت.
 البدث عً ألاشخاص.
 حسجُل ألاشخاص ومخابعتهم (ألاؾـاٌ أو البالؼىن) مً أحل الحُلىلت دون اخخـائهم وجمىحن أطسَم مً
الحطىٌ على معلىماث.
 حمع شمل العاةالث وؤلاعادة ئلى الىؾً.
 زضد ئدماج ألاشخاص الري أمىً لم شملهم بعاةالتهم.
 حعصٍص ودعم ئكامت آلُاث للىشف عً مطحر ألاشخاص اإلاـلىدًً.
وجىؿىي َرٍ ألاوشؿت على اللُام باجطاالث ومظاع لدي الظلؿاث بشأن خم ألاشخاص في الخىاضل مع أكازبهم،
ومعسؿت ميان وحىدَم أو مطحرَم.

) (4

وجلجأ اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس ئلى شبىت اجطاالث جابعت للطلُب ألاخمس ،جمىً ألاَل مً اطخعادة الطالث
وجبادٌ السطاةل ؿُما بُنهم ،وإلى حمع اإلاعلىماث خىٌ اإلاخػسزًٍ مً حساء الجزاعاث ،وإلى الخدخل وىطُـ مداًد بحن
ألاطس وألاؾساؾ اإلاخدازبت إلاعسؿت مطحر اإلاـلىدًً ،وإلى جىكُم وجيظُم وجِظحر حمع شمل ألاطس عبر حبهاث اللخاٌ

) (1ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس (وخؿت الخىـُر) ( ،)2018/2008اإلاطدز الظابم ،ص .17
) (2بىشاَس طُلت زهدة ،اإلارهسة الظابلت ،ص .73
) (3جلسٍس عً ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت (وخؿت الخىـُر) الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ( ،)2018/2008اإلاطدز
الظابم ،ص.1
) (4ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس (وخؿت الخىـُر) ( ،)2018/2008اإلاطدز الظابم ،ص .17
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والحدود بحن الدوٌ ،وإلى ئضداز وزاةم طـس اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس لألشخاص الرًً ًجدون أهـظهم مً دون
) (1

وزاةم َىٍت بظبب الجزاع اإلاظلح.

وللد جدلم عدد هبحر مً الاهجاشاث اإلاهمت خالٌ العشس طىىاث اإلااغُت التي حشيل الىؿاق الصماوي إلطتراججُت
 2018-2008هرهس منها:
 أحسٍذ عملُاث جلُُم مخعملت لالخخُاحاث الالشمت لخدماث ئعادة السوابـ العاةلُت وكدزة شبىت السوابـالعاةلُت على الاطخجابت لها في أهثر مً  50بلدا.
 وغع جأطِع مىطاث ئكلُمُت في العدًد مً بلاع العالم أطاطا لخبادٌ اإلاعلىماث بشيل متزاًد بشأناإلامازطاث والخعاون والخيظُم ووغع اطتراجُجُاث إلعادة السوابـ العاةلُت على اإلاظخىي ؤلاكلُمي.
 جدللذ ئهجاشاث في دمج خدماث ئعادة السوابـ العاةلُت في الخخؿُـ الاطتراجُجي وخؿـ الخؿىٍس وخؿـ) (2

الخأَب والاطخجابت للؿىازب بالجمعُاث الىؾىُت.

صحُذ أن خؿت الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ( )2018-2008كد خللذ ئهجاشاث ال بأض بها،
لىً باإلالابل وان الخلدم مددودا أو مىعدما في بعؼ الحاالث ألاخسي مثل:
 ال جصاٌ خدماث ئعادة السوابـ العاةلُت في بعؼ الجمعُاث الىؾىُت مخىاغعت حدا ألطباب مخعددة ،منهااوعدام الالتزام مً ؾسؾ كُادتها ووحىد خلل جىكُمي بها ،ووحىد ازجـاع في معدٌ جىلل اإلاىقـحن واإلاخؿىعحن.
 لم جػع أداة ئدازة خدمت ئعادة السوابـ العاةلُت ختى آلان ،ولم ًىحد السضد والخلُُم عبر شبىت ئعادة السوابـالعاةلُت ختى آلان ،وال حظخؿُع جىخُد ؤلاخطاةُاث العاإلاُت الخاضت باعادة السوابـ العاةلُت بعد.
 أقهسث العدًد مً عملُاث الخلُُم أن اإلاخػسزًٍ والجهاث اإلاعىُت ألاخسي لِظذ لهم أي دزاًت بخدماث ئعادةالسوابـ العاةلُت.

) (3

وباليظبت إلطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت للحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس للـترة مً -2020
 2025ؿانها تهدؾ ئلى:
 الحُلىلت دون حشدذ أؿساد العاةلت ودخىلهم في عداد اإلاـلىدًً ،والحـاف على السوابـ العاةلُت. شٍادة الىضىٌ ئلى خدماث ئعادة السوابـ العاةلُت وإجاختها للمدخاححن. شٍادة ؤلاحاباث اإلالدمت للعاةالث. -جلدًم دعم مخطظ لعاةالث اإلاـلىدًً والعاةالث التي حشدذ شملها.

) (4

وذلً مً خالٌ الدعىة ئلى:
) (1حان دازن أبي ًاغي ،اإلالاٌ الظابم ،ص .50
) (2كساز ئعادة السوابـ العاةلُت :ؤلاطتراجُجُت الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ( ،)2025-2020مجلع مىدوبي الحسهت الدولُت
للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس 8 ،دٌظمبر  ،2019حىُف ،طىَظسا ،ص .6
) (3عصوشي عبد اإلاالً ،اإلالاٌ الظابم ،ص .630
) (4ئعادة السوابـ العاةلُت (العاةلت وخدة واخدة) ،اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس ،هىؿمبر  ،2019حىُف ،طىَظسا ،ص .2
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 مشازهت اإلاخػسزًٍ واملجخمعاث اإلاخػسزة في جؿىٍس خدماث ئعادة السوابـ العاةلُت. الاطدثماز في حعصٍص كدزاث ئعادة السوابـ العاةلُت واطخجابتها الؿازةت. خماًت ألاؿساد عً ؾسٍم خماًت بُاهاتهم الصخطُت. الخعسٍف باعادة السوابـ العاةلُت حعسٍـا مىهجُا ومىحها. حعبئت الجهىد والدخىٌ في شساواث مع ألاؾساؾ الـاعلت ألاخسي. -الترهحز في اخخُاحاث ئعادة السوابـ العاةلُت داخل طُاق الهجسة.

)(1

جىاحه الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس مجمىعت مً الخددًاث ،كد جلف علبت أمامها في جىـُر
ئطتراجُجُتها إلعادة السوابـ العاةلُت ( )2025-2020ومً َرٍ الخددًاث الثىزة السكمُت والهجسة واإلاـلىدًً ،ؿلد أدث
الخؿىزاث اإلادظازعت في الخىىىلىحُا السكمُت والصٍادة الهاةلت في اطخخدام الهىاجف املحمىلت ،وشبياث الخىاضل
الاحخماعي والىضىٌ ئلى الاهترهِذ ئلى ئخدار جدىالث عمُلت في حىاهب خُاة البشس واؿت وخدماث ئعادة السوابـ العاةلُت
بالخبعُت ،خُث ٌظخؿُع عدد متزاًد مً ألاشخاص البدث عً أؿساد عاةالتهم والخىاضل معهم ،لىً باإلالابل ًىحد عدد
هبحر حدا مً العاةالث ال جمخلً جلً الخدماث أو كد ال جخىؿس أضال في مىؿلتها ،مما ًصٍد في حعلُد مهمت الحسهت في ئعادة
السوابـ العاةلُت ،هما حعسع الخىىىلىحُا الحدًثت البشس ملخاؾس جخمثل في اطخؼالٌ بُاهاتهم الصخطُت إلًرائهم ،أو
الىضىٌ ئليها في ئؾاز الحسب الظُبراهُت ،وكد جمىع َرٍ املخاوؾ ألاؿساد مً اطخخدام الخىىىلىحُا والخىاضل مع
عاةالتهم.

) (2

جخلاطم حمُع ميىهاث الحسهت اإلاظإولُت عً جؿبُم َرٍ ؤلاطتراجُجُت ،وجلع على عاجم الجمعُاث الىؾىُت واللجىت
الدولُت والاجداد الدولي ول على خدا اإلاظإولُت عً ئدماج مدخىي ؤلاطتراجُجُت في اطتراجُجُاتهم وخؿؿهم وبسامجهم
الخدزٍبُت على اإلاظخىي الىؾ ني والدولي ،وال ًمىً لهم جىـُر ول ئحساء جؿبُلي بعُىه مً ئحساءاث َرٍ ؤلاطتراجُجُت في
ول بلد ،وإهما ًجب عليهم جددًد ئحساءاث لألولىٍت خاضت باألَمُت الاطخثىاةُت ليل طُاق بعُىه ،بىاء على جلُُماث
الاخخُاحاث وكدزاتهم الخاضت وكدزاث ألاؾساؾ الـاعلت ألاخسي ،في خحن أن الخجاوع العالمي والاوسجام أمسان ال ػنى
) (3

عنهما ،ؿان الخىُُف بدظب الظُاق غسوزي في الجىاهب اإلاهمت.
 الوكالت املركزيت للبحث عن املفقودين4

أهدث اجـاكُت حىُف السابعت على أهه في خالت حعرز أو اطخدالت جبادٌ اإلاساطالث العاةلُت بىاطؿت البرًد العادي،
)(4

هدُجت للكسوؾ وحب على أؾساؾ الجزاع اإلاعىُت اللجىء ئلى وطُـ مداًد مثل الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً
(( 5

الخابعت للجىت الدولُت للطلُب ألاخمس ،للدشاوز معه خىٌ وطاةل غمان جىـُر الالتزام على أؿػل وحه.

) (1اإلاطدز هـظه.
) (2عصوشي عبد اإلاالً ،اإلالاٌ الظابم ،ص .633
) (3ئعادة السوابـ العاةلُت :ئطتراجُجُت الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ( ،)2025-2020وزُلت معلىماث أطاطُت ،مجلع مىدوبي الحسحت
الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ،حىُف ،طىَظسا 8 ،دٌظمبر  ،2019ص .9
) (4أهكس :اإلاادة  )ٌ( 5مً الىكام ألاطاس ي للحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس.
) (5عبد الحلُم بىشىُىٍ ،اإلالاٌ الظابم ،ص .149
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وكد أضبدذ الىوالت اإلاسهصٍت حهاشا داةما مً أحهصة اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس مىر مباشسة عملها أزىاء الحسب
العاإلاُت ألاولى ،وأضبدذ حظمى بمىحب اجـاكُاث حىُف ألازبعت وبسوجىوىالَا ؤلاغاؿُحن ب"الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً
)(1

اإلاـلىدًً".

جلىم الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً بممازطت مهام الىوالت اإلاسهصٍت لالطخعالم اإلاىطىص عليها في اإلاادة 104
مً اجـاكُت حىُف السابعت لعام  ،1949وٍسحع ذلً ئلى عدم جأطِع الدوٌ لهرٍ الىوالت مما دؿع باللجىت الدولُت هدى
حشىُل الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً ،وحعمل َرٍ ألاخحرة في أوكاث الجزاع اإلاظلح هجهت جيظُم بُنها وبحن مياجب
اإلاعلىماث الىؾىُت التي جيىن أؾساؾ الجزاع ملصمت باوشائها (اإلاادجحن  140-136مً اجـاكُت حىُف السابعت) ،وفي خالت عدم
وحىد مياجب وؾىُت أو ووالت زطمُت مظاعدة ًجب على الجمعُاث الىؾىُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس أن جخىلى
) (2

اللُام بهرا الدوز الهام.

جخىلى الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً حملت مً اليشاؾاث بمظاعدة مً الجمعُاث الىؾىُت منها:
 جىخُد اإلاعلىماث مً خالٌ اطخالم وحمع اإلاعلىماث اإلاخعللت باإلاـلىدًً ،وَشمل ذلً ألاشخاص اإلاسض ى.
 جبادٌ اإلاساطالث أًً جلىم الىوالت اإلاسهصٍت بدظلُم اإلاساطالث العاةلُت.
 حمع شمل العاةالث مً خالٌ الدشاوز مع ألاشخاص ذوي العالكاث ومظاعدتهم في الحطىٌ على اإلاظدىداث
الػسوزٍت ،والىؿاء باإلحساءاث السطمُت اإلاؿلىبت للظـس هخطازٍذ اإلاؼادزة والدخىٌ.

)(3

وججدز ؤلاشازة في َرا املجاٌ بأن َىان هماذج مىخدة لؿلباث حمع شمل العاةالث ،وَىان جمُحز بحن دزحاث
مخخلـت لجمع شمل العاةلت :حمع شمل العاةلت مً الدزحت ألاولى وَشمل زب ألاطسة وأؿساد ألاطسة الرًً ٌعخمدون بشيل
مباشس على زب ألاطسة أو لهم عالكت مباشسة به مثل :الصوحت ،ألاؾـاٌ اللطس ،الىالدًً اإلاخلدمحن في الظً.
حمع شمل العاةلت مً الدزحت الثاهُت :زب ألاطسة وأؿساد ألاطسة الرًً ال ٌعخمدون علُه بشيل مباشس ألن لديهم
) (4

اللدزة على ئعالت أهـظهم.

ًخجلى لىا مً خالٌ ما طبم ذهسٍ أن للجىت الدولُت للطلُب ألاخمس دوزا بازشا في ئعادة السوابـ العاةلُت ،طىاء مً
خالٌ عمل شبىت ئعادة السوابـ العاةلُت التي حشترن في ئدازتها حمُع ميىهاث الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ
ألاخمس ،أو مً خالٌ املجهىداث اإلابرولت مً الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً.
خاجمت4
مً خالٌ الخؿسق إلاىغىع "ئعادة السوابـ العاةلُت في ئؾاز كىاعد اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي" ،جم الخىضل ئلى حملت
مً الىخاةج والاكتراخاث هرهس منها:
 النتائج4) (1عصوشي عبد اإلاالً ،اإلالاٌ الظابم ،ص .620
) (2ئهطاؾ بً عمسان ،اإلارهسة الظابلت ،ص .100
) (3بىشاَس طُلت زهدة ،اإلارهسة الظابلت ،ص ص .75-74
) (4شحرًً أخمد عبدي ،الحماًت الدولُت لألؾـاٌ اإلاـلىدًً ،مجلت البدىر اللاهىهُت والظُاطُت ،الطادزة عً حامعت د .مىالي ؾاَس بظعُدة ،املجلد ،3
العدد  ،2021 ،16ص .109
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 جإزس الجزاعاث اإلاظلحت طىاء منها الدولُت أو الداخلُت جأزحرا مباشسا على السوابـ العاةلُت ،ؿهي جإدي ئلى جـىً
ألاطس ،وؿلدان ئمياهُت اجطاٌ أؿسادَا ببعػهم البعؼ.
 للد هسض اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي مً خالٌ كىاعدٍ خماًت لىخدة ألاطسة ،ججلى ذلً واضحا مً خالٌ ما
جػمىخه اجـاكُت حىُف السابعت لظىت  1949اإلاخعللت بدماًت اإلادهُحن ،والبروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ اإلالحم باجـاكُاث
حىُف واإلاخعلم بدماًت ضحاًا الجزاعاث اإلاظلحت الدولُت لعام .1977
 مً الخدابحر التي جػمىتها اجـاكُت حىُف السابعت والبروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ واإلاخعللت بدماًت السوابـ العاةلُت،
جِظحر وضىٌ اإلاعلىماث خىٌ أؿساد ألاطسة اإلاىـطلحن أو اإلاـلىدًً ،هرلً اإلاساعاة أزىاء عملُت ؤلاحالء أو الاعخلاٌ ؤلابلاء
على وخدة أؿساد ألاطسة وعدم ؿطلهم عً بعػهم.
 ئن اللىاعد اإلاخعللت بدماًت السوابـ العاةلُت التي حاء بها البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ اإلالحم باجـاكُاث حىُف
حاءث مؿابلت إلاا جم جلسٍسٍ بمىحب اجـاكُت حىُف السابعت ،دون ئػـاٌ الخـطُل في بعؼ الجىاهب اإلاشترهت بحن
الىزُلخحن.
 كامذ اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس بدوز ؿعاٌ في خماًت السوابـ العاةلُت ،مخخرة مً اجـاكُاث حىُف
والبروجىوىلحن ؤلاغاؿُحن مسحعا كاهىهُا لها ،دون أن وؼـل في َرا املجاٌ ألاخيام ذاث الطلت التي جػمنها الىكام ألاطاس ي
للحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ،واللسازاث الطادزة عً اإلاإجمس الدولي للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس.
 ئن ؤلاًمان العمُم للحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس بأَمُت السوابـ العاةلُت ،دؿع بها لخأطِع
شبىت ئعادة السوابـ العاةلُت ،والىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً التي حعمل جدذ ئشساؾ اللجىت الدولُت للطلُب
ألاخمس ،وبالخعاون مع الجمعُاث الىؾىُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس.
 الاقتراحاث4 غسوزة الخأهُد على أَمُت ئعادة السوابـ العاةلُت مً خالٌ جىكُم دوزاث جدزٍبُت بالخيظُم بحن طلؿاث الدوٌ
وميىهاث الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس.
 جـعُل دوز الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً للم شمل ألاطس التي شختها الحسوب والجزاعاث اإلاظلحت.
 الخيظُم بحن ميىهاث الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس في اليشاؾاث اإلاخعللت بلم شمل ألاطس
اإلاشدخت خاضت بحن اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس والجمعُاث الىؾىُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس.
 غسوزة الىظ ضساخت على ئعادة السوابـ العاةلُت في الجزاعاث اإلاظلحت ػحر الدولُت ،مً خالٌ حعدًل بىىد
البروجىوىٌ ؤلاغافي الثاوي لعام .1977
قائمت املراجع4
-1الكتب:
 أخمد أبى الىؿا ،الـئاث اإلاشمىلت بدماًت اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،اللاَسة ،اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس.2003 ، ئعادة السوابـ العاةلُت (العاةلت وخدة واخدة) ،اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس ،هىؿمبر  ،2019حىُف ،طىَظسا. حىدث طسخان ،الخؿبُم الدولي إلابادب وكىاعد اللاهىن ؤلاوظاوي ،اللاَسة ،داز الىخاب الحدًث.2011 ،املجلد -09العدد -01الظىت2022
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 اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،ئحاباث على أطئلخً ،اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس ،مظألت مسهصٍت ،دٌظمبر .2014 هىاٌ أخمد بسج ،اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي وخماًت اإلادهُحن وألاعُان اإلادهُت في شمً الجزاعاث اإلاظلحت ،لبىان ،ميشىزاثالحلبي الحلىكُت.2010 ،
-2املجالث4
 حان دازن أبي ًاغي ،اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس واللاهىن الدولي ؤلاوظاوي (مداغسة في الحسبُت جللي الػىء على أبسشاإلابادب واإلاسجىصاث) ،مجلت الجِش ،العدد  ،271الظىت  ،24حاهـي .2008
 خُدز واقم عبد علي ،هطس دمحم علي ،مجُد هجهىٌ دزوَش ،التزاماث الدولت في خماًت ألاطسة في أوكاث الظلم وأزىاءالجزاعاث اإلاظلحت ،دزاطاث كاهىهُت وطُاطُت ،الطادزة عً حامعت أدمحم بىكسة ،بىمسداض ،الظىت الظادطت ،العدد ،12
أوث .2018
 شحرًً أخمد عبدي ،الحماًت الدولُت لألؾـاٌ اإلاـلىدًً ،مجلت البدىر اللاهىهُت والظُاطُت ،الطادزة عً حامعت د.مىالي ؾاَس بظعُدة ،املجلد  ،3العدد .2021 ،16
 عبد الحلُم بىشىُىٍ ،خماًت السوابـ العاةلُت في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،مجلت الباخث للدزاطاث ألاوادًمُت ،الطادزةعً حامعت باجىت  1الحاج لخػس ،العدد  ،11حىان .2017
 عصوشي عبد اإلاالً ،ئعادة السوابـ العاةلُت في اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،املجلت ألاوادًمُت للبدث اللاهىوي ،الطادزة عًحامعت عبد السخمان محرة ،بجاًت ،املجلد  ،11العدد ( 2عدد خاص).2020 ،
 دمحم ؿسخاث ،ألاشخاص اإلاـلىدًً وخم لم الشمل في غىء اللاهىن الدولي واإلامازطاث الىؾىُت ،مجلت العلىم الظُاطُتواللاهىن ،اإلاسهص الدًملساؾي العسبي ،بسلحن ،أإلااهُا ،املجلد  ،3العدد  ،16حىٍلُت .2019
 دمحم وعسوزة ،دوز اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في السكابت على جىـُر كىاعد اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،مجلت العلىماللاهىهُت والظُاطُت ،الطادزة عً ولُت الحلىق والعلىم الظُاطُت ،حامعت الشهُد خمت لخػس ،الىادي ،العدد ،8
حاهـي .2014
 هاًف أخمد غاحي الشمسي ،عمس عباض خػحر العبُدي ،مظاَمت اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في خماًت اإلاـلىدًً،مجلت العلىم الظُاطُت واللاهىن ،اإلاسهص الدًملساؾي العسبي ،بسلحن ،أإلااهُا ،املجلد  ،3العدد  ،16حىٍلُت .2019
 -3الرسائل العلميت4
 ئهطاؾ بً عمسان ،دوز اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في جىـُر كىاعد اللاهىن الدولي ؤلاوظاوي ،مرهسة ماحظخحر فيالعلىم اللاهىهُت وؤلادازٍت ،جخطظ :كاهىن دولي ئوظاوي ،حامعت الحاج لخػس ،باجىت.2010-2009 ،
 بىشاَس طُلت زهدة ،دوز اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس في خماًت ضحاًا الجزاعاث اإلاظلحت ،مرهسة مىملت إلاخؿلباث هُلشهادة اإلااطتر ،جخطظ كاهىن دولي وخلىق ؤلاوظان ،حامعت دمحم خُػس .بظىسة.2016-2015 ،
 -4التقاريرواملواثيق الذوليت4
 اجـاكُت حىُف السابعت لعام  1949اإلاخعللت بدماًت اإلادهُحن.املجلد -09العدد -01الظىت2022
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 البروجىوىٌ ؤلاغافي ألاوٌ اإلالحم باجـاكُاث حىُف لعام  1977واإلاخعلم بدماًت ضحاًا الجزاعاث اإلاظلحت الدولُت.-

الىكام ألاطاس ي للحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ،اعخمدٍ اإلاإجمس الدولي الخامع والعشسون للطلُب
ألاخمس في حىُف عام  1986وعدٌ عامي  1995و .2006

 جلسٍس عً ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت (وخؿت الخىـُر) الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس( ،)2018/2008وزُلت مً ئعداد الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً(اللجىت الدولُت للطلُب ألاخمس) ،حىُف ،أهخىبس
 ،2007مجلع اإلاىدوبحن (الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس) ،حىُف ،طىَظسا 24-23 ،هىؿمبر .2007
 ئطتراجُجُت ئعادة السوابـ العاةلُت الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس (وخؿت الخىـُر)( ،)2018/2008وزُلت أعدتها الىوالت اإلاسهصٍت للبدث عً اإلاـلىدًً بالدشاوز مع الجمعُاث الىؾىُت وؤلاجداد الدولي
لجمعُاث الطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ،حىُف ،أوث .2007
 كساز ئعادة السوابـ العاةلُت :ؤلاطتراجُجُت الخاضت بالحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس (،)2025-2020مجلع مىدوبي الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس 8 ،دٌظمبر  ،2019حىُف ،طىَظسا.
 ئعادة السوابـ العاةلُت :ئطتراجُجُت الحسهت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ( ،)2025-2020وزُلت معلىماثأطاطُت ،مجلع مىدوبي الحسحت الدولُت للطلُب ألاخمس والهالٌ ألاخمس ،حىُف ،طىَظسا 8 ،دٌظمبر .2019
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آلياث الىكاًت من التمييزو خطاب الىزاهيت و ميافحتهما في الجزائز -كزاءة في أحيام اللاهىن ركم /20
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ملخص:
ًجخاح الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت حمُم أهداء اللالم ًِ ،ض أصبدذ ؾُاؾت الخمُحز و الاُصاء مىدشغة في حمُم
ألاوؾاغ الاحخماكُت و الؿُاؾُت و الخللُمُت و الثـِاًُت  ،و بشٖل مثحر لالهدباه بل و اهدشغث ختى كلى مؿخىي اإلاىصاث
الالٕتروهُت .
و جدىاو٘ هظه الضعاؾت البدث في آلُاث الىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و مٖاًدتهما في الجؼاةغ  ،مً زال٘
صعاؾت الِاهىن عُم  05/20باكخباعه أو٘ حشغَم مخسصص في هظا املجا٘ و مضي امٖاهُت بمداعبت هظه الـاهغة مً زال٘
هظا الىص زاصت و ُض أوشأ مإؾؿت مخسصصت في هظا املجا٘ جدذ مؿمى اإلاغصض الىػني للىُاًت مً الخمُحز و زؼاب
الٕغاهُت ٓما جظمً الىص كلى مجمىكت مً آلالُاث الخدؿِؿُت و اإلاإؾؿاجُت للىُاًت مً هظه الجغاةم ٓ ،ما جظمً
جضابحر الحماًت و كِىباث حؼاةُت إلاىاحهت هظه الجغاةم و مٖاًدتها.
اليلماث املفتاحيت :الخمُحز؛ زؼاب؛ الٕغاهُت ؛ آلالُاث ؛ اإلاٖاًدت.
Abstract:
Discrimination and hate speech is sweeping all over the world. The policy of
discrimination and exclusion has become widespread in all social, political, educational and
cultural circles, and in an interesting way, and even spread even on the level of electronic
platforms.
This study deals with researching the mechanisms of preventing and combating
discrimination and hate speech in Algeria, through the study of Law No. 05/20, as it is the
first legislation specialized in this field that included the text of a set of institutional and
institutional mechanisms to prevent these crimes, as well as measures Protection and penal
sanctions to confront and combat these crimes.
Keywords : Discrimination ; speech; hate ; mechanisms; control .
* ال ُمؤلِف ال ُمراسِل.
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ملذمت:
الخمُحز و زؼاباث الٕغاهُت أو وُىص الوظب ٓما ٌؿميها البلع ؿاهغة كغًذ اهدشاعا واؾلا و بشٖل مسٍُ في
آلاوهت الازحرة ًِ ،ض أصبدذ حؼء مً هىٍت الٕثحر مً املجخملاث التي جبني وحىصها كلى بث الخمُحز و الٕغاهُت في
مىاحهت هحرها و هى ألامغ الظي بث اللضاء و الخىي بحن أًغاص املجخمم .
و ُض وحضث هظه الـاهغة ًظاءا واؾلا كؼػ مً اهدشاعها ،خُذ ؾاهمذ اإلاىصاث الغُمُت و بشٖل ٓبحر في
اؾخٌدا٘ هظه الـاهغة ،زاصت مم اولضام الىعي و كضم ُضعة الٕثحرًً كلى الخمُحز بحن خغٍت الخلبحر و اؾخلما٘ أؾالُب
الخمُحز و زؼاباث الٕغاهُت .
و لم جًٕ الجؼاةغ بمًء كً هظه الـاهغة ًِ ،ض كغًذ في آلاوهت ألازحرة اهدشاعا زؼحرا بحن أًغاص املجخمم  ،ؾىاء مً
زال٘ كالُت أبىاء البلض مم بلظهم أو في كالُتهم مم هحرهم مً الضو٘ ألازغي ،لٌُض ي الىاُم ئلى كضاء مُِذ بحن
الشلىب ًُما بُنها أخُاها و بحن أًغاص الشلب الىاخض أخُاها أزغي ً ،ـهغث الؼاةٌُت و الجهىٍت و التي أًظذ ئلى
الدشدذ و الخصضق و هى ما كغًخه الجؼاةغ واُلا و ججلى لللُان أزىاء الحغاْ الشلبي في ًٌُ 22غي .2019
و جٌاصًا لخٌاُم الىطم أٓثر و ػٍاصة جٌص ي هظا الضاء الاحخماعي خاو٘ اإلاشغق أن ًسظم هظه الـاهغة ئلى ئػاع كِابي
مً زال٘ الِاهىن  01/14اإلالض٘ و اإلاخمم لِاهىن اللِىباث و طلٗ مً زال٘ اإلااصجحن  295مٕغع و . 298
هحر أن هظا الغصُض الِاهىوي لم ًًٕ ٔاًُا أمام جصاكض و جىامي هظه الـاهغة و هى ألامغ الظي ٓشٌه الحغاْ
الشلبي ً ،صضع الِاهىن عُم  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و مٖاًدتهما  ،جظمً حملت مً
الخضابحر الىُاةُت وألاخٖام اللِابُت إلاٖاًدت هظه الـاهغة ٓ .ما جظمً مشغوق الخلضًل الضؾخىعي  2020طمً صًباحخه
الاشاعة ئلى الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و كِب كغض اإلاشغوق كلى الاؾخٌخاء الشلبي اؾخمغ الىص كلى طلٗ طمً
الضًباحت .
و مً هىا جخجلى اشٖالُت الضعاؾت  :ئلى أي مضي جدٕم اإلاشغق الجؼاةغي مً زال٘ الِاهىن عُم  05/20في وطم
أخٖام جٌٕل الىُاًت مً حغاةم الخمُحز و زؼاباث الٕغاهُت و مٖاًدتهما ؟ و ًخمسع كً هظه الاشٖالُت كضة حؿاؤالث
للل أهمها:
هل هظا الىص ٌُٓل بمداعبت هظه الـاهغة زاصت و ُض أوشأ مإؾؿت مخسصصت في هظا املجا٘ جدذ مؿمى
اإلاغصض الىػني للىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت؟ و هل الصالخُاث املخىلت للمغصض ٔاًُت لخدُِّ ؾبل الىُاًت مً
جٌص ي و اهدشاع هظه الـاهغة ؟
و ُض اكخمضها في صعاؾدىا هظه كلى اإلاىهج الىصٌي للخلغي كلى مٌهىم هظه الـاهغة و اإلاىهج الخدلُلي مً زال٘
صعاؾت و جدلُل أخٖام الِاهىن  05/20كلى اكخباع أهه مدىع صعاؾدىا هظه .
و لإلحابت كلى هظه الاشٖالُت ؾدخمدىع صعاؾدىا أؾاؾا في الخؼت الخالُت .1:الاػاع اإلاٌاهُمي للخمُحز و زؼاب
الٕغاهُت  .2 ،آلُاث الىُاًت و الحماًت مً زؼاب الخمُحز و الٕغاهُت.
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 .1الاطاراملفاهيمي للتمييزو خطاب الىزاهيت و مىكف الصىىن الذوليت منها
ال ًىحض حلغٍٍ مىخض لٖل مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و طلٗ بالىـغ ئلى امخضاص مدخىي و مظمىن الٖلمخحن
لِشمل اللضًض مً املجاالث ؾىاء الاحخماكُت أو الاُخصاصًت أو الثِاًُت أو الِاهىهُت أو الؿُاؾُت  ،ألن ٔل مً املجاالث
الؿابِت جخظمً زؼاباث ُض جٌض ي ئلى الخمُحز و الٕغاهُت و ؾىدىاو٘ طمً هظا اإلابدث البدث في مٌهىم الخمُحز و
زؼاب الٕغاهُت و مىٍُ اإلاىازُّ الضولُت منها و مظمىنها كلى طىء أخٖام الِاهىن . 05/20
 1.1مفهىم التمييزو خطاب الىزاهيت
ال جىحض حلغٌٍاث حاملت ماولت للخمُحز وزؼاب الٕغاهُت هـغا الزخالي الاػاع اإلاىطىعي للمصؼلححن صولُا و
اُلُمُا و مدلُا لظلٗ ؾىىضح مظمىن اإلاٌهىمحن مً الىاخُت اللوىٍت ٓما ؾدبدث كىه مٌهىمها مً الىاخُت
الاصؼالخُت و الِاهىهُت ئن وحض.
 1.1.1مفهىم التمييز
الخمُحز لوت هى الخٌغُت و الازخالي في اإلالاملت ، 1و ًِصض بالخمُحز ُاهىها الخٌغُت بحن ألاًغاص طوي اإلاغآؼ الِاهىهُت
اإلاخمازلت مً زال٘ ئكؼاء مؼاًا أو ًغض أكباء ال ًبرعها ؾبب مشغوق ً ،الخمُحز باإلاٌهىم الِاهىوي هى شٖل مً أشٖا٘
كضم اإلاؿاواة بحن ألاًغاص ً ،هى ازخالي هحر ُاهىوي في اإلالاملت بحن شخصحن لؿبب مدـىع.
و ًدصل الخمُحز بحن ألاًغاص و املجخملاث و الضو٘ ً ،اإلاؿخىي ألاو٘ و هى الخمُحز بحن ألاًغاص ًدضر كىضما ًخلامل
ألاًغاص مم ًغص أو أٓثر بؼغٍِت جسخلٍ كً حلاملهم مم آلازغًٍ ٔ ،الخمُحز بحن اللما٘ مثال مً ُبل صاخب اللمل ،

و

اإلاؿخىي الثاوي هى الخمُحز بحن الجماكاث ٔالخمُحز الِاةم كلى أؾاؽ اللغَ أو الضًً أو اللىن و الثالث بحن الضو٘
ٔالخمُحز بحن الضولت املحخلت و الضولت الخاطلت لالخخال٘ و الخمُحز الظي جماعؾه الضو٘ الوغبُت طض صو٘ اًغٍُِا و آؾُا.2
 2.1.1مفهىم خطاب الىزاهيت
مً الىاخُت اللوىٍت الٕغاهُت  ،مً الٕغه وهى طض الحب 3و ًِصض بسؼاب الٕغاهُت الحضًث الظي ًدمل في ػُاجه
الٕغه و اإلاِذ و الىٌىع ،و طلٗ مً زال٘ الٕالم الظي ًثحر مشاكغ الٕغه هدى مٖىن أو آثر مً مٖىهاث املجخمم.4
أما مً الىاخُت الاصؼالخُت أو الِاهىهُت ًال ًىحض حلغٍٍ ًِهي أو ُاهىوي ًظم أؾـ و طىابؽ لخؼاب الٕغاهُت
ًخم اكخماصه وػىُا أو ختى صولُا .و هىاْ مً كغًه بأهه هىق مً الحضًث أو الخؼاب ًخظمً هجىما أو جدغٍظا أو
اهخِاص أو جدٌحز مً شخص أو مجمىكت أشخاص ألؾباب جخللّ باإلكاُت أو اللغَ أو الضًً أو اللىن أو الهىٍت أو
الؼبِت الاحخماكُت  ،و مثل هظه الخؼاباث ُض ًخم جأصُلها لخخم مماعؾت الخمُحز طمً مىؼِت ملُىت ٓ ،ما ُض ًدؿم
هؼاُها لِشمل صولت ما .و ًٖىن زؼاب الٕغاهُت بمثابت وؾُلت لخدٌحز اإلاشاكغ بشٖل ؾلبي ججاه آلازغ أًا ٔان ؾىاء
 -1دمحم بً أبي بٕغ الغاػي ،مسخاع الصحاح  ،مٕخبت لبىان  ،1986،ص267
 مدٌىؾ دمحم  ،طض الٕغاهُت  ،مً احل جٌُٕٗ زؼاب الٕغاهُت في اللالم اللغبي  ،غ ،1اإلاغٓؼ الثِافي  ،لبىان22 ،2012،-2حمُل كىصة ابغاهُم  ،الخمُحز ٓخدض أٓبر لحِىَ الاوؿان ،مغٓؼ آصم للضًاق كً الحِىَ و الحغٍاث
ademrights.org // : httpجاعٍش الاػالق كلى اإلاىُى 2020/11/29
 -3دمحم بً أبي بٕغ الغاػي  ،اإلاغحم الؿابّ  ،ص .283
- 4ئًاص زلٍ دمحم،ؾلض هاصغ خمُض ،حغٍمت ئزاعة الٕغاهُت،مجلت الللىم الِاهىهُتٔ ،لُت الحِىَ حاملت بوضاص ،اللضص الثاوي ،2018 ،ص .326
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شخص أو ًئت أو صولت  ،و جؼصاص زؼىعة زؼاب الٕغاهُت ئطا وحض البِئت اإلاالةمت الهدشاعه ٓ ،لضم وحىص طىابؽ ُاهىهُت
و مؿاهمت الاكالم في اهدشاعه. 1و هىاْ مً كغًه بأهه خالت طهىُت جدؿم باهٌلاالث خاصة و هحر كِالهُت مً اللضاء و
اإلاِذ و الاخخِاع ججاه املجمىكت أو الصخص املحغض طضه. 2
: 2 .1مىكف الصىىن الذوليت من التمييزو خطاب الىزاهيت
لم جدىاو٘ ٔل اإلاىازُّ الضولُت خـغا واضحا للخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و متى ٌلخبر هظا الخصغي مً ُبُل الجغاةم
التي حؿخىحب اللِاب  ،و وعصث الاشاعة ئليها ًِؽ طمً البلع منها هىعصها ًُما ًلي :
 : 1. 2. 1التمييزو خطاب الىزاهيت في الاعالن العالمي لحلىق الاوسان
هصذ اإلااصة الثاهُت مً الاكالن اللالمي لحِىَ الاوؿان 3كلى خـغ الخمُحز ألي ؾبب ٔان خُث حاء ًيها أهه ِّ :
"لٖل
خّ ُّ
ئوؿان ُّ
والحغٍاث اإلاظٔىعة في هظا ؤلاكالن  ،صوهما جمُحز مً ِّ
ِّ
الخمخم بجمُم الحِىَ
أي هىق  ،وال ؾُما الخمُحز بؿبب
اللىصغ  ،أو اللىن  ،أو الجيـ  ،أو اللوت  ،أو ِّ
ًّ
ؾُاؾُا وهحر ؾُاس ي ،أو ألاصل الىػني أو الاحخماعي  ،أو
الضًً  ،أو الغأي

ً
ُ
الثروة  ،أو اإلاىلض  ،أو ِّ
أي وطم آزغ .وًظال كً طلٗ ال ًجىػ
الخمُحز كلي أؾاؽ الىطم الؿُاس ي أو الِاهىوي أو الضولي
ًّ
مىطىكا جدذ الىصاًت أو هحر ِّ
ً
للبلض أو ؤلاُلُم الظي ًيخمي ئلُه الصخص ،ؾىاء أٔان مؿخِال أو
مخمخم بالحٕم الظاحي أم
ً
زاطلا ِّ
ألي ُُض آزغ كلى ؾُاصجه ".
عٓؼ الاكالن اللالمي لحِىَ الاوؿان كلى زؼغ الخمُحز بٖل أهىاكه مهما ٔان الؿبب الِاةم كلُه  ،و هى بظلٗ ُض
أؾـ صكامت ُىٍت لحـغ الخمُحز ٓ ،ما وؾم مً املجاالث التي ًدـغ بىاءا كليها الخمُحز لُدِّ شمىلُت واؾلت للحـغ
مً شأنها حلؼٍؼ الحماًت الِاهىهُت الضولُت لألًغاص مً حغاةم الخمُحز  .هحر أهه لم ٌشغ في طاث الىص لحـغ زؼاباث
الٕغاهُت .
 : 2.2 . 1التمييزو خطاب الىزاهيت في العهذ الذولي للحلىق املذهيت و السياسيت
هصذ اإلااصة  19مً اللهض الضولي للحِىَ اإلاضهُت و الؿُاؾُت 4كلى طىابؽ إلاماعؾت خغٍت الخلبحر خُث حاء ًيها:
"-حؿخدبم مماعؾت الحِىَ اإلاىصىص كليها في الٌِغة  2مً هظه اإلااصة واحباث ومؿئىلُاث زاصت.
وكلى طلٗ ًجىػ ئزظاكها لبلع الُِىص ولًٕ شغٍؼت أن جٖىن مدضصة بىص الِاهىن وأن جٖىن طغوعٍت
أ -الخترام خِىَ آلازغًٍ أو ؾملتهم،
ب -لحماًت ألامً الِىمي أو الىـام اللام أو الصحت اللامت أو آلاصاب اللامت"
ٓما خظغث اإلااصة  20الخدغٍع كلى الحغب و زؼاب الٕغاهُت و الخمُحز
 -1جدـغ بالِاهىن أًت صكاًت للحغب

 -1زؼاباث الٕغاهُت وُىص الوظب  ،هـغة كلى اإلاٌاهُم ألاؾاؾُت في الاػاع الضولي ،مغٓؼ هغصو لخضكُم الخلبحر الغُمي  ،الِاهغة ، 2016،ص6
-2أخمض كؼ،زؼاباث الخدغٍع و خغٍت الخلبحر "الحضوص الٌاصلت"،مصىٍ صاصع كً مإؾؿت خغٍت الٌٕغ والخلبحر ،الِاهغة  ،صون جاعٍش وشغ،ص 7
 -4الاكالن اللالمي لحِىَ الاوؿان اكخمض ووشغ كلى اإلاأل بمىحب ُغاع الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة  217ألٍ(ص )3-اإلاإعر في ٔ 10اهىن ألاو٘/صٌؿمبر.
 -1اإلالهض الضولي للحِىَ اإلاضهُت و الؿُاؾُت اكخمض وكغض للخىُُم والخصضًّ والاهظمام بمىحب ُغاع الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة  2200ألٍ (ص)21-
اإلاإعر في ٔ 16اهىن/صٌؿمبر 1966جاعٍش بضء الىٌاط 23 :آطاع/ماعؽ 1976
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 -2جدـغ بالِاهىن أًت صكىة ئلى الٕغاهُت الِىمُت أو اللىصغٍت أو الضًيُت حشٖل جدغٍظا كلى الخمُحز أو اللضاوة أو
اللىٍ ".
جىاول العهذ الذولي للحلىق املذهيت و السياسيت خطز ول من التمييز و خطاب الىزاهيت  ،غير أهه لم ًذهز أبعاد
التمييز هما هى الحال ضمن الاعالن العالمي لحلىق الاوسان.
: 3 .2 . 1التمييزو خطاب الىزاهيت في الاجفاكيت الذوليت لللضاء على وافت أشيال التمييزالعىصزي
جظمىذ هظه الاجٌاُُت زؼاب مباشغ ًخظمً طىابؽ جسص الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت ،و طغوعة اجساط جضابحر
ملحاعبتها ،خُث هصذ اإلااصجحن  3و  4منها كلى خظغ الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت.1
املادة : 3حصجب الضو٘ ألاػغاي بصٌت زاصت اللؼ٘ اللىصغي والٌصل اللىصغي ،وجخلهض بمىم وخـغ واؾدئصا٘
ٔل اإلاماعؾاث اإلامازلت في ألاُالُم الخاطلت لىالًتها.
املادة  : 4حصجب الضو٘ ألاػغاي حمُم الضكاًاث والخىـُماث الِاةمت كلى ألاًٖاع أو الىـغٍاث الِاةلت بخٌىَ أي
كغَ أو أًت حماكت مً لىن أو أصل ازني واخض ،أو التي جداو٘ جبرًغ أو حلؼٍؼ أي شٖل مً أشٖا٘ الٕغاهُت اللىصغٍت
والخمُحز اللىصغي ،وجخلهض باجساط الخضابحر الٌىعٍت ؤلاًجابُت الغامُت ئلي الِظاء كلي ٔل جدغٍع كلي هظا الخمُحز ؤل
كمل مً أكماله ،وجخلهض زاصت ،جدُِِا لهظه الواًت ومم اإلاغاكاة الحِت للمباصب الىاعصة في ؤلاكالن اللالمي لحِىَ
ؤلاوؿان وللحِىَ اإلاِغعة صغاخت في اإلااصة  5مً هظه الاجٌاُُت ،بما ًلي:
أ) اكخباع ٔل وشغ لألًٖاع الِاةمت كلي الخٌىَ اللىصغي أو الٕغاهُت اللىصغٍت ،ؤل جدغٍع كلي الخمُحز اللىصغي ؤل
كمل مً أكما٘ اللىٍ أو جدغٍع كلى هظه ألاكما٘ ًغجٕب طض أي كغَ أو أًت حماكت مً لىن أو أصل أزني آزغ وٓظلٗ
ٔل

مؿاكضة

لليشاػاث

اللىصغٍت،

بما

في

طلٗ

جمىٍلها،

حغٍمت

ٌلاُب

كليها

الِاهىن

ب) ئكالن كضم شغكُت اإلاىـماث ،وٓظلٗ اليشاػاث الضكاةُت اإلاىـمت وؾاةغ اليشاػاث الضكاةُت ،التي جِىم بالتروٍج
للخمُحز اللىصغي والخدغٍع كلُه ،وخـغ هظه اإلاىـماث واليشاػاث واكخباع الاشتراْ في أيها حغٍمت ٌلاُب كليها
الِاهىن.
ج) كضم الؿماح للؿلؼاث اللامت أو اإلاإؾؿاث اللامت ،الِىمُت أو املحلُت ،بالتروٍج للخمُحز اللىصغي أو الخدغٍع
كلُه.
املادة  : 2جيشأ لجىت حؿمى لجىت الِظاء كلي الخمُحز اللىصغي (وَشاع ئليها ًُما ًلي باؾم "اللجىت") ،جٖىن مإلٌت
مً زماهُت كشغ زبحرا مً طوي الخصا٘ الخلُِت الغًُلت اإلاشهىص لهم بالخجغص والجزاهت ،جيخسبهم الضو٘ ألاػغاي مً بحن
مىاػىيها وٍسضمىن بصٌتهم الصخصُت  ،وٍغاعي في جألٍُ اللجىت جأمحن الخىػَم الجوغافي اللاص٘ وجمثُل ألالىان الحظاعٍت
املخخلٌت والىـم الِاهىهُت الغةِؿُت.

 -2الاجٌاُُت الضولُت للِظاء كلى ٔاًت أشٖا٘ الخمُحز اللىصغي اكخمضث وكغطذ للخىُُم والخصضًّ والاهظمام بمىحب ُغاع الجملُت اللامت لألمم
اإلاخدضة  2106ألٍ (ص )20-اإلاإعر في ٔ 21اهىن ألاو٘/صٌؿمبر  1965جاعٍش بضء الىٌاطٔ 4 :اهىن الثاويً/ىاًغ .1969
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جىىكذ ألاؾـ التي زؼغث بمىحبها الاجفاكيت الذوليت لللضاء على وافت أشيال التمييز العىصزي التمييز
الىزاهيت  ،و رهزث بشيل هبير على خطز التمييز العىصزي  ،هما أسست العذًذ من مبادئها وفلا لإلعالن العالمي
لحلىق الاوسان.
 3 .1مضمىن التمييزو خطاب الىزاهيت ضمن اللاهىن  05/20و مجال جطبيله
صان الِاهىن  05/20ئػاعا ُاهىهُا للخمُحز و زؼاب الٕغاهُت ًدضص بضاًت حملت مً ألاًلا٘ و ألاُىا٘ التي جصىٍ
كلى أنها مً ُبُل الخمُحز و زؼاباث الٕغاهُت ،و ُض حملذ هظه الـاهغة بحن اإلاظمىن اإلااصي و اإلالىىي ٓ ،ما صان
الِاهىن مً زال٘ أخٖامه مجاالث جؼبُِه و الاؾخثىاءاث الىاعصة كلى مظمىن الخمُحز.
 1. 3. 1مضمىن التمييزو خطاب الىزاهيت ضمن اللاهىن 05/20
محز الِاهىن  05/20بحن ٔل مً مصؼلح الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت 1و ئن ٔاهذ ٔلها جإصي ئلى هدُجت واخضة و هي
جدٌحز و شحً اإلاشاكغ بشٖل ؾلبي طض ًئت ملُىت مما ًإصي ئلى ججؿُض اللىصغٍت ًٕغا و واُلا .
 خطاب الىزاهيت  :في مٌهىم الِاهىن  05/20هى حمُم أشٖا٘ الخلبحر التي جىدشغ أو حصجم أو جبرع الخمُحز  ،و ٓظاجلٗ التي جخظمً أؾلىب الاػصعاء و الاهاهت أو اللضاء أو البوع أو اللىٍ اإلاىحهت ئلى شخص أو مجمىكت أشخاص كلى
أؾاؽ الجيـ أو اللغَ أو اللىن أو اليؿب أو ألاصل الِىمي أو ؤلازني او اللوت أو الاهخماء الجوغافي أو الاكاُت أو الحالت
الصحُت .
 التمييز ٔ :ل جٌغُت أو اؾخثىاء أو جُُِض أو جٌظُل ًِىم كلى أؾاؽ الجيـ أو اللغَ أو اللىن أو اليؿب أو ألاصلالِىمي أو ؤلازني أو اللوت أو الاهخماء الجوغافي أو الاكاُت أو الحالت الصحُت ٌ ،ؿتهضي أو ٌؿخدبم حلؼُل أو كغُلت
الاكتراي بدِىَ الاوؿان و الحغٍاث ألاؾاؾُت أو الخمخم بها أو مماعؾتها كلى ُضم اإلاؿاواة في املجا٘ الؿُاس ي أو
الاُخصاصي أو الاحخماعي أو الثِافي أو في أي مجا٘ آزغ مً مجاالث الحُاة اللامت .
 أشيال التعبير  :الِى٘ أو الٕخابت او الغؾم أو الاشاعة او الخصىٍغ أو الوىاء أو الخمثُل أو أي شٖل آزغ مً أشٖا٘الخلبحر أًا ٔاهذ الىؾُلت اإلاؿخلملت .
 الاهتماء الجغزافي  :الاهخماء ئلى مىؼِت أو حهت مدضصة مً الاُلُم الىػنيعهم أن اإلاشغق هحر ملؼم بخِضًم حلغٍٍ للمصؼلحاث و ألٌاؾ الىص الِاهىوي  ،هحر أن الؼبُلت الخاصت ألخٖام
هظا الِاهىن جِخض ي مىه طبؼا للمٌاهُم اإلاضعحت طمىه ً ،اط ٔان الخمُحز واضح اإلاظمىن و ألابلاص ًمظمىن
اإلاصؼلحاث الىاعصة جدذ حلغٍٍ زؼاب الٕغاهُت ًىؼىي كلى ُضع ٓبحر مً اللمىمُت ألامغ الظي ُض ًسلّ صلىبت مً
هاخُت جؼبُِه  ،زاصت و أن ألامغ وعص جدذ ئػاع الخجغٍم ٓ ،ما هاب ألاؾاؽ الضًني ٔأهم ؾبب لُِام الخمُحز و زؼاباث
الٕغاهُت .

-1اإلااصة الثاهُت مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و مٖاًدتهما،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت .2020
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 : 2 .3 .1مجال جطبيم اللاهىن  05/20و الاستثىاءاث الىاردة عليه
أ-مجال جطبيله:بالغحىق لىص اإلااصة ألاولى مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت
و مٖاًدتها ججضها هصذ صغاخت كلى أهه "يهضي هظا الِاهىن ئلى الىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و مٖاًدتهما "
لِض وعص مٌهىم الىص كاما و مؼلِا و لم ًىضح مجاالث زاصت و ال خضوص لخؼبُِه.
ٓما وضحذ اإلااصة  2مىه مظمىن الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت ًٖاهذ اإلاِىماث اإلاشترٓت بُنهما هي الجيـ و اللغَ
و اللىن و اليؿب و ألاصل و اللوت و الاهخماء الجوغافي و الاكاُت و الحالت الصحُت  ،و في ئػاع الخمُحز جم الترٓحز ٓظلٗ
كلى كضم كغُلت الاكتراي بدِىَ الاوؿان و الحغٍاث و الخمخم بها كلى ُضم اإلاؿاواة .
و اؾدىاصا ئلى هظا الخىحه ال ًجىػ للضولت أن جصىٍ زؼاباث الخدغٍع طض أحهؼة الٌؿاص ًيها كلى أنها زؼاباث
ٓغاهُت  ،و بالخالي ال ًمٕنها أن حلاُب كليها ألنها ال جىضعج طمً مظمىن الىص و ما أصعحخه اإلااصة  2مً حلغٍٍ للخمُحز و
زؼاب الٕغاهُت .
و ًؼبّ الىص كلى حمُم املجاالث التي ًىحض ًيها جمُحز أو زؼاب ٓغاهُت و ًىضعج جدذ هظا اإلاظمىن ما ًصضع كً
حمُم الؿلؼاث و اإلاإؾؿاث اللامت و أحهؼة الاكالم مً زؼاباث ًيها جمُحز أو جدغٍع ٓ ،ما ًؼبّ كلى حمُم ألاًغاص
مهما ٔاهذ مٖاهتهم و وؿاةٌهم زاصت كىضما ٌؿخلملىن وؾاةل الخىاصل الاحخماعي ليشغ الخمُحز و الٕغاهُت مً زال٘
الهجىم و الخدغٍع و اللىٍ .
ب-الاستثىاءاث الىاردة عليه  :ئطا ٔاهذ الِىاكض اللامت في جؼبُّ الىص الِاهىوي جِخض ي أن ٌشمل ٔل ما ًضزل
طمً مِخظُاجه  ،هحر أهه و الكخباعاث ملُىت ُض جغص اؾخثىاءاث كلى جؼبُِه و هى ما ًىؼبّ كلى مظمىن الِاهىن
 05/20الظي أُغث اإلااصة الثالثت مىه كلى أن الىص ال ًؼبّ ئطا ٔان مىطىق الخمُحز ُاةم كلى ألاؾـ الخالُت:
 الحالت الصحُت و طلٗ كىضما ًخللّ ألامغ بلملُاث هضًها الىُاًت مً مساػغ الىًاة أو مساػغ اإلاؿاؽ بالؿالمتالبضهُت للصخص أو العجؼ كً اللمل أو مً الاكاُت و الخأمحن كلى املخاػغ.
الحالت الصحُت أو الاكاُت و طلٗ كىضما ًخللّ ألامغ بغًع الدشوُل اإلابني كلى كضم الِضعة كلى اللمل الثابختػبُا وًِا ألخٖام حشغَم اللمل أو الِاهىن ألاؾاس ي للىؿٌُت اللامت ً.الخمُحز الِاةم كلى الحالت الصحُت في الىؿاةٍ و
اإلاهام التي جخؼلب اللُاُت البضهُت ال ًمًٕ أن ٌلخبر مً الخمُحز املجغم ُاهىها .
الجيـ ًُما ًسص الخىؿٍُ كىضما ًٖىن الاهخماء ئلى حيـ أو آزغ خؿب الدشغَم الؿاعي اإلاٌلى٘ شغػا أؾاؾُاإلاماعؾت كمل أو وشاغ منهي ً.الخمُحز بحن الجيؿحن كىض جِلض بلع الىؿاةٍ و اإلاهام ئطا ٔان له ما ًبرعه مً الىاخُت
الِاهىهُت ًال ًدخج به ٓىىق مً الخمُحز املحـىع  ،و ال ًسظم إلاِخظُاث الخجغٍم التي جىاولها الِاهىن .05/20
 الجيؿُت كىضما جٖىن شغػا للخىؿٍُو مثل هظه الاؾخثىاءاث مبرعة مً الىاخُت الِاهىهُت ألنها ال حلخبر مً ُبُل أًلا٘ الخمُحز ألنها وعصث جدذ ئػاع
الاؾخثىاءاث اإلاشغوكت واإلاِىىت  .و مىاغ الخمُحز اإلاِغع بمىحب هظه الاؾخثىاءاث ٔاهذ ُاةما كلى اكخباعاث اإلاصلحت
اللامت و الصحت اللامت و هي مً مِىماث الىـام اللام الظي جإؾـ وًِه اإلاىـىمت الِاهىهُت .
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 . 2آلياث الىكاًت و الحماًت من خطاب التمييزو الىزاهيت
هص الِاهىن  05/20كلى مجمىكت مً آلالُاث الِاهىهُت للىُاًت و الحماًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت  ،و ُض
عٓؼ الىص بضاًت كلى آلالُاث الىُاةُت التي مً شانها اًِاي و مىم الخمُحز و زؼاباث الٕغاهُت ُبل وُىكهما ًأُغ آلُاث
جدؿِؿُت و آلُاث مإؾؿاجُت إلاىاحهتها ٓ ،ما وطم جضابحر للحماًت و كِىباث حؼاةُت في خا٘ وُىق هظه ألاًلا٘ .
 1 .2آلياث الىكاًت
محز الِاهىن  05/20و هى ًظم آلالُاث الىُاةُت طض الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت بحن آلالُاث الخدؿِؿُت

و

آلالُاث اإلاإؾؿاجُت ًٖ ،ان مجا٘ اؾخلما٘ آلالُاث الخدؿِؿُت واؾلا و هحر زاطم لُِىص احغاةُت في مماعؾخه

و

طلٗ جدٌحزا مً اإلاشغق كلى مثل هظه آلالُاث بالىـغ ئلى بؿاػتها و أهمُتها في هٌـ الىُذ.
و في مجا٘ آلالُاث اإلاإؾؿاجُت أوشأ حهاػ مسخص بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و أؾىض له اللضًض مً
الازخصاصاث في هظا املجا٘ .
 1 .1 . 2آلالياث التحسيسيت
جخىلى الضو٘ وطم اؾتراجُجُت وػىُت للىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و طلٗ ُصض أزلِت الحُاة اللامت و
وشغ زِاًت الدؿامذ و الحىاع و هبظ اللىٍ مً املجخمم و ًخم اشغاْ املجخمم اإلاضوي و الِؼاق الخاص في اكضاص و جىٌُظ
هظه الاؾتراجُجُت .1
و في هظا الاػاع جخسظ الضولت و ؤلاصاعاث و اإلاإؾؿاث اللمىمُت الاحغاءاث الالػمت للىُاًت مً الخمُحز و زؼاب
الٕغاهُت و طلٗ مً زال٘: 2
 وطم بغامج حللُمُت و جٖىٍيُت للخدؿِـ و الخىكُت  -وشغ زِاًت خِىَ الاوؿان و اإلاؿاواة  -جٕغَـ زِاًتالدؿامذ و الحىاع و ُبى٘ آلازغ -اكخماص آلُاث للُِـت و الاهظاع و الٕشٍ اإلابٕغ كً أؾباب الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت
 الاكالم و الخدؿِـ خى٘ مساػغ الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و آزاع اؾخلما٘ وؾاةل جٕىىلىحُا الاكالم و الاجصا٘ فيوشغهما.
 جغُُت الخلاون اإلاإؾؿاحي .و ًجب كلى وؾاةل الاكالم أن جظمً بغامجها وشغ زِاًت الىُاًت مً ٔل أشٖا٘ الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و
الدؿامذ و الُِم الاوؿاهُت .3
 2 . 1. 2آلالياث املؤسساجيت
في ؾبُل جٌلُل آلالُاث الىُاةُت للىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت جم ئوشاء مغصض وػني أػلّ كلُه اؾم
اإلاغصض الىػني للىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و طلٗ بمىحب الِاهىن . 05/20

-1اإلااصة  5و اإلااصة  7مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -2اإلااصة  6مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 - 3اإلااصة  8مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
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و اإلاغصض ػبِا للماصة الخاؾلت مً الىص اإلاظٔىع ؾلٌا هى هُئت وػىُت جخمخم بالصخصُت اإلالىىٍت و الاؾخِال٘
اإلاالي و الاصاعي  ،و ًىطم لضي عةِـ الجمهىعٍت و ال ٌلخبر اإلاغصض مً ُبُل اإلاإؾؿاث الضؾخىعٍت ألهه لم ًيشأ بمىحب
هص صؾخىعي ٓ ،ما أن الخلضًل الضؾخىعي  2020لم ًدىاو٘ بالظٓغ اإلاغصض ٓمإؾؿت صؾخىعٍت ،عهم ئشاعجه طمً اإلااصة
 54مىه ئلى خـغ زؼاب الٕغاهُت و الخمُحز.1
أ- -جىىين املزصذ ً :خٖىن اإلاغصض مً حشُٕلت مخىىكت حلٕـ جمثُال واضحا لللضًض مً الىسب خُث خضصث اإلااصة
 11مً الِاهىن  05/20الدشُٕلت ٓما ًلي :
  6أكظاء ًسخاعهم عةِـ الجمهىعٍت مً بحن الٌٕاءاث الىػىُت  :لغةِـ الجمهىعٍت مؼلّ الؿلؼت في ازخُاعهم ،ألن الىص لم ًدضص مجا٘ جسصص هظه الٌٕاءاث ،و مً اإلاٌغوض أن ًغجبؽ ازخُاعها بمىطىق وشاغ اإلاغصض .
 ممثل املجلـ ألاكلى للوت اللغبُت ،و -ممثل املحاًـت الؿامُت للوت ألاماػَوُت و طلٗ إلاا لها مً صوع في جغُُت اللوتو اللوت في أهم وؾُلت للخىاصل و هظا ٌشٖل أخض ؾبل الىُاًت مً زؼاباث الٕغاهُت و الخمُحز.
 ممثل املجلـ الىػني لحِىَ الاوؿان ،و -ممثل الهُئت الىػىُت لحماًت و جغُُت الؼٌىلت  ،و -ممثل املجلـالىػني لألشخاص اإلالاُحن  ،كلى اكخباع أن هظه الهُئاث مً الٌىاكل اإلاهمت في الىُاًت مً الخمُحز .
 ممثل ؾلؼت الظبؽ الؿمعي البصغي ،باكخباعها ؾلؼت طبؽ في املجا٘ الاكالمي و هي بظلٗ حلخبر حهاػ وُاتي لهكالُت مباشغة بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت .
أعبم ممثلحن للجملُاث الىاشؼت في مجا٘ جضزل اإلاغصض ًخم اُتراخهم مً الجملُاث التي ًيخمىن ئليها و طلٗبالىـغ ئلى الضوع الخىكىي لهظه الجملُاث في مجا٘ الىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت .
ًخم حلُحن أكظاء اإلاغصض بمىحب مغؾىم عةاس ي للهضة مضتها  5ؾىىاث ُابلت للخجضًض مغة واخضة  .و ًىع جىصُبهم
ًيخسب أكظاء اإلاغصض عةِؿا له ،و جدىافى كهضة الغةِـ مم مماعؾت أي كهضة اهخسابُت أو وؿٌُت أو أي وشاغ منهي آزغ 2في
خحن لم ًبحن الىص مضي جدِّ وطلُت الخىافي باليؿبت لألكظاء.
ٓما ًخٖىن اإلاغصض مً أكظاء ًملٖىن صىث اؾدشاعي ًِؽ ًمثلىن كضصا مً الىػاعاث طاث الصلت بأشوا٘ اإلاغصض
و اإلاخمثلت في  ( :الىػاعة اإلاٖلٌت بـالشإون الخاعحُت ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـالضازلُت ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـاللض٘  ،الىػاعة اإلاٖلٌت
بـالشإون الضًيُت و ألاوُاي ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـالتربُت الىػىُت ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـالخللُم اللالي و البدث الللمي ،الىػاعة
اإلاٖلٌت بـالخٖىًٍ و الخللُم اإلاهىُحن ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـالثِاًت ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـالشباب و الغٍاطت ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـالبرًض و
اإلاىاصالث الؿلُٕت و الالؾلُٕت ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـالخظامً الىػني الىػاعة اإلاٖلٌت بـاالجصا٘ ،الىػاعة اإلاٖلٌت بـاللمل و
الدشوُل ُُ ،اصة الضعْ الىػني  ،اإلاضًغٍت اللامت لألمً الىػني .خُث جمثل ٔل وػاعة بممثل واخض ًِؽ .
وَلحن ممثلى الِؼاكاث الىػاعٍت مً بحن أصحاب الىؿاةٍ الللُا بىاءا كلى اُتراح مً الؿلؼاث التي ًدبلىنها.

ً"-1دـغ وشغ زؼاب الٕغاهُت و الخمُحز "الٌِغة  3مً اإلااصة  82مً الخلضًل الضؾخىعي2020حغٍضة عؾمُت عُم  82لؿىت  ،2020ص .15
 -2اإلااصة  11مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت . 2020
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ٓما ًمًٕ للمغصض أن ًضكى للمشاعٓت في أشواله بصٌت اؾدشاعٍت ممثل كً أي ئصاعة أو مإؾؿت كمىمُت أو
زاصت و ٔل شخص مإهل ًمٕىه مؿاكضجه في أصاء مهامه .1
ًلتزم عةِـ اإلاغصض و أكظاؤه بالؿغ اإلانهي و واحب الخدٌف  ،و ًخمخلىن في هظا املجا٘ بٖل الظماهاث التي جمٕنهم
مً أصاء مهامهم بٖل اؾخِاللُت و هؼاهت وخُاص و ٌؿخٌُضون مً الحماًت مً التهضًض و اللىٍ و الاهاهت .2
ب -مهام املزصذ :خضصث اإلااصة اللاشغة مً الِاهىن  05/20مهام اإلاغصض  ،خُذ ًخىلى عصض ٔل أشٖا٘ و مـاهغ
الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و جدلُلها و البدث كً أؾبابها و اُتراح الخضابحر و الاحغاءاث الالػمت للىُاًت منها و في ؾبُل
جدُِّ طلٗ ًِىم اإلاغٓؼ بما ًلي :
اُتراح كىاصغ الاؾتراجُجُت الىػىُت للىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و اإلاؿاهمت في جىٌُظها بالخيؿُّ ممالؿلؼاث اللمىمُت املخخصت و مسخلٍ الٌاكلحن في هظا املجا٘ و املجخمم اإلاضوي  -.الغصض اإلابٕغ ألًلا٘ الخمُحز

و

زؼاب الٕغاهُت و ئزؼاع الجهاث اإلالىُت بظلٗ -.جبلُى الجهاث الِظاةُت املخخصت كً ألاًلا٘ التي جصل ئلى كلمه و التي
ًدخمل أنها حشٖل حغٍمت مً الجغاةم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن -.جِضًم آلاعاء و الخىصُاث خى٘ أي مؿألت جخللّ
بالخمُحز و زؼاب الٕغاهُت  -.الخُُِم الضوعي لألصواث الِاهىهُت و الاحغاءاث الاصاعٍت في مجا٘ الىُاًت مً الخمُحز و
زؼاب الٕغاهُت و مضي ًاكلُتها -.جدضًض مِاًِـ و ػغَ الىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت ،و جؼىٍغ الخبرة الىػىُت
في هظا اإلاُضان -.وطم البرامج الخدؿِؿُت و جيشُؽ و جيؿُّ كملُاث الخىكُت بمساػغ الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و
آزاعهما كلى املجخمم -.حمم و مغٓؼة اإلالؼُاث اإلاخللِت بالخمُحز و زؼاب الٕغاهُت- .ئهجاػ البدىر و الضعاؾاث في مجا٘
الىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت - .جِضًم أي اُتراح مً شأهه جبؿُؽ و جدؿحن اإلاىـىمت الِاهىهُت الىػىُت للىُاًت
مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت - .جؼىٍغ الخلاون و جباص٘ اإلاللىماث مم مسخلٍ اإلاإؾؿاث الىػىُت و ألاحىبُت اللاملت في
هظا املجا٘ .
و ًغًم اإلاغصض ئلى عةِـ الجمهىعٍت جِغٍغا ؾىىٍا ًظمىه جُُِم جىٌُظ الاؾتراجُجُت الىػىُت للىُاًت مً الخمُحز و
زؼاب الٕغاهُت و اُتراح جىصُاجه في هظا املجا٘ و طلٗ لخلؼٍؼ و جغُُت آلالُاث الىػىُت و ًخىلى وشغ و اػالق الغأي
اللام كلى مدخىاه .
ئن الِغاءة الخدلُلُت الزخصاصاث اإلاغصض جىضح الؼابم الىُاتي إلاهامه  ،ألنها جدمل ػابلا جدؿِؿُا مً زال٘
وشغ زِاًت الىعي في مىاحهت الخمُحز و زؼاب الٕغاهُتٓ ،ما ًصضع آلاعاء و الخىصُاث و الاُتراخاث في ؾبُل جغُُت
اإلاىـىمت الخاصت بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و مٖاًدتهما ٓ ،ما أن اإلاغصض له حلامل مم الِظاء باكخباعه
الجهاػ اإلإمل له ألن مهام اإلاغصض وُاةُت بِىما مهام الِظاء كِابُت .

 -1اإلااصة  12مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -2اإلااصة  13مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
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 : 2.2آلياث الحماًت
صان الِاهىن  05/20حملت مً آلالُاث و الىؾاةل الِاهىهُت لحماًت ضحاًا الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت ً ،دضص
بضاًت أخٖاما زاصت بالخٌٕل الصحي و الىٌس ي لطحاًا هظه الجغاةم ٓ،ما ؾهل لجىئهم للِظاء و اؾخٌاصتهم مً
اإلاؿاكضة الِظاةُت ،و وطم احغاءاث زاصت بدماًت الطحاًا و الشهىص و اللجىء للِظاء الاؾخعجالي ً ،ظال كً اُغاعه
للِىباث حؼاةُت جسظم للدشضًض ٔلما اُخض ى ألامغ طلٗ .
 : 1 .2. 2جذابيرو اجزاءاث الحماًت
هص الِاهىن  05/20كلى جضابحر لحماًت ضحاًا حغاةم الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و طلٗ لخِلُص خٕم الظغع
الظي ًلحِهم مً حغاء هظه الخصغًاث  ،خُث جظمً الضولت بهظا الخصىص الخٌٕل الصحُى الىٌس ي و الاحخماعي
للطحاًا لظمان أمنهم و ؾالمتهم و خغمتهم الجؿضًت و الىٌؿُت. 1
ٓما حلمل الضولت كلى حؿهُل لجىء الطحاًا ئلى الِظاءٓ ، 2ما ٌؿخٌُضون مً اإلاؿاكضة الِظاةُت3و الاحغاءاث
الخاصت بدماًت الطحاًا و الشهىص اإلاىصىص كليها ُاهىها.4
و بوغض وٍُ الاكخضاء كلى الحّ الظي جم اإلاؿاؽ به ً ،مًٕ لٖل شخص جم اإلاؿاؽ بدِه في هظا املجا٘ أن
ًؼلب مً ُاض ي الاؾخعجا٘ املخخص ئُلُمُا اجساط أي جضبحر جدٌـي لىٍُ الخلضي جدذ ػاةلت هغامت تهضًضًت ًىمُت .5
ٓما جظمً الىص الِاهىن اللضًض مً الِىاكض الاحغاةُت ًىص كلى ازخصاص الجهاث الِظاةُت الجؼاةغٍت بالىـغ
في الجغاةم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن و اإلاغجٕبت زاعج ؤلاُلُم الىػني  ،ئطا ٔان الطحُت حؼاةغٍا أو أحىبُا مُِما في
الجؼاةغ ،و بوغض حؿهُل احغاءاث الخِاض ي خضص الِاهىن  05/20الجهت الِظاةُت املخخصت كلى أؾاؽ مٖان ئُامت
الصخص اإلاظغوع أو مىػىه املخخاع.6
و بالىـغ ئلى أن هظه ألاًلا٘ ٓثحر ما جخم باؾخسضام جٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ ًِض هص الِاهىن  05/20كلى
أن الجهاث الِظاةُت املخخصت ًمٕنها ئصضاع أوامغ ئلى مِضمي الخضماث أو أي شخص آزغ بدؿلُمها أي مللىماث أو
ملؼُاث جٖىن مسؼهت باؾخلما٘ وؾاةل جٕىىلىحُاث ؤلاكالم و الاجصا٘ أو بالخدٌف الٌىعي كلى اإلالؼُاث اإلاخللِت
باملحخىي أو بدغٓت الؿحر اإلاغجبؼت بهظه الجغاةم  ،أو بسحب أو جسؼًٍ املحخىٍاث التي ًدُذ الاػالق كليها أو حلل الضزى٘
ئليها هحر ممًٕ كىضما حشٖل حغٍمت مً الجغاةم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن او بىطم جغجِباث جِىُت لظلٗ.7

 -1اإلااصة  16مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -2اإلااصة  17مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -3اإلااصة  18مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
-4اإلااصة  19مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
-5اإلااصة  20مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -6اإلااصة  21مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
-7اإلاىاص  24 ،23 ، 22مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
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سعاد عوري /ـــــــــــ

و بسصىص الخبلُى كً هظه الجغاةم ًِض وطم الِاهىن  05/20جِىُاث لظلٗ خُث هص كلى أهه ًمًٕ لظباغ
الشغػت الِظاةُت وطم آلُاث جِىُت للخبلُى كً الجغاةم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن كبر الدشُٕلت ؤلالٕتروهُت  ،مم
اكالم وُٓل الجمهىعٍت املخخص ًىعا بظلٗ  ،لُأمغ باالؾخمغاع في اللملُت أو اًِاًها.1
ٓما مًٕ اإلاشغق وُٓل الجمهىعٍت أو ُاض ي الخدُِّ بلض ازؼاع وُٓل الجمهىعٍت أن ًأطن جدذ عُابخه لظباغ
الشغػت الِظاةُت بالدؿغب ؤلالٕترووي ئلى مىـىمت مللىماجُت أو هـام الاجصاالث ؤلالٕتروهُت مً أحل مغاُبت
ألاشخاص اإلاشدبه في اعجٖابهم لهظه الجغاةم مً زال٘ ئيهامهم أهه ًاكل ملهم أو شغٍٗ لهم .2
ٓما ًمٕنهم اؾخلما٘ أي وؾُلت مً وؾاةل جٕىىلىحُا الاكالم و الاجصا٘ بوغض جدضًض اإلاىُم الجوغافي للصخص
اإلاشدبه ًُه أو اإلاتهم أو وؾُلت اعجٖاب الجغٍمت أو أي ش يء آزغ له صلت بها.3
و مًٕ الِاهىن  05/20طمً اإلااصة  29مىه الجملُاث الىػىُت الىاشؼت في مجا٘ خِىَ ؤلاوؿان خّ ئًضاق شٖىي
أمام الجهاث الِظاةُت والخأؾِـ ٓؼغي مضوي في الجغاةم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن .
و حضًغ بالظٓغ أن الىُابت اللامت جملٗ جدغٍٗ الضكىي اللمىمُت جلِاةُا كىضما ًٖىن مً شأن هظه الجغاةم اإلاؿاؽ
باألمً و الىـام اللمىمُحن.4
 : 2 .2.2العلىباث الجزائيت
ججضع الاشاعة بضاًت ئلى أن اإلاشغق ٍُٓ أًلا٘ الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت كلى أنها حغاةم ٌلاُب كليها الِاهىن متى
آخملذ أعٔانها مً عًٓ شغعي و عًٓ ماصي و ملىىي .
و بالغحىق ئلى الِاهىن  05/20هجض أن اإلاشغق ُض أُغ كِىباث حؼاةُت جىُم كلى مغجٕبي أًلا٘ الخمُحز و زؼاب
الٕغاهُت .
خُث خضص بضاًت كِىبت الٌاكل ألاصلي طمً اإلااصة  30مً الِاهىن  05/20و خضصها بالحبـ مً  6أشهغ ئلى 3
ؾىىاث و بوغامت مً  60.000ئلى  300.000صج ٓ.ما خضص كِىبت املحغض بالحبـ مً ؾىت ئلى  3ؾىىاث و بوغامت مً
 100.000صج ئلى  300.000صج  ،و ًـهغ مً الىص أن كِىبت املحغض جٌىَ كِىبت الٌاكل .
و شضص اإلاشغق كِىبت الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و وطم لها كِىبت الحبـ مً ؾيخحن ئلى زمـ ؾىىاث و بوغامت
مً  200.000صج ئلى  500.000صج في الحاالث الخالُت :5
 ئطا ٔان الطحُت ػٌل أو ؾهل اعجٖاب الجغٍمت خالت الطحُت ٔىنها مغٍظت أو ملاُت أو لضيها عجؼ بضوي أو كِلي . ئطا ٔان إلاغجٕب الٌلل ؾلؼت ُاهىهُت أو ًللُت كلى الطحُت أو اؾخوال٘ هٌىط في وؿٌُت في اعجٖاب الجغٍمت .الخلضص :ئطا صضع هظا الٌلل كً مجمىكت أشخاص ؾىاء ٌٓاكلحن أصلُحن أو ٓمشاعٓحن.
الىؾُلت :ئطا اعجٕبذ الجغٍمت باؾخلما٘ جٕىىلىحُا الاكالم و الاجصا٘ .
 -1اإلااصة  25مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -2اإلااصة  26مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -3اإلااصة  27مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -4اإلااصة  28مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -5اإلااصة  31مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت .2020
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ٓما حشضص اللِىبت أًظا ئطا جظمً زؼاب الٕغاهُت صكىة ئلى اللىٍ  ،خُث خضصها اإلاشغق ب ـ الحبـ مً زالر
ؾىىاث ئلى ؾبم ؾىىاث و بوغامت مً  300.000صج ئلى  700.000صج ئطا جظمً الضكىة ئلى اللىٍ .1
و ٔل شخص ًِىم باإلشاصة أو الدصجُم أو الخمىٍل بأي وؾُلت لألوشؼت أو الجملُاث أو الخىـُماث أو الجماكاث
التي جضكى ئلى الخمُحز و الٕغاهُت ٌلاُب بالحبـ مً ؾيخحن ئلى زمـ ؾىىاث و بوغامت مً  500.000صج ئلى 1.000.000
صج .2
و ئطا جم اوشاء أو اؾخلما٘ أو ئصاعة أو الاشغاي كلى مىاُم أو خؿاباث الٕتروهُت جسصص ليشغ مللىماث للتروٍج
ألي بغهامج أو أًٖاع أو أزباع أو عؾىم أو صىع مً شأنها ئزاعة الخمُحز و الٕغاهُت في املجخمم ٌلاُب الٌاكل بالحبـ مً
زمـ ؾىىاث ئلى كشغ ؾىىاث و بوغامت مً  5.000.000صج ئلى  10.000.000صج .3
ٓما ٌلاُب بالحبـ مً ؾيخحن ئلى زمـ ؾىىاث و بوغامت مً  200.000صج ئلى  500.000صج ٔل مً اهخج أو صىم
أو باق أو كغض للبُم أو للخضاو٘ مىخجاث أو بظاتم أو مؼبىكاث أو حسجُالث أو أًالم أو أشغػت أو أؾؼىاهاث أو
بغامج لإلكالم آلالي أو أي وؾُلت أزغي جدمل أي شٖل مً أشٖا٘ الخلبحر التي مً شأنها أن جإصي ئلى اعجٖاب الجغاةم
اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن.4
و جظاكٍ اللِىباث الؿالٌت الظٓغ في خالت اللىصٓ ، 5ما ًمًٕ للجهت الِظاةُت املخخصت الحٕم كلى مغجٕبي هظه
هظه الجغاةم بلِىبت أو أٓثر مً اللِىباث الخٕمُلُت 6اإلاىصىص كليها في ُاهىن اللِىباث.7
و أُغث اإلااصة  36مً الِاهىن  05/20بأهه ٌلاُب بلِىبت الجغٍمت طاتها ٔل مً أوشأ أو شاعْ في حملُت أو اجٌاَ
جم جٖىٍىه مً أحل الاكضاص لجغٍمت أو أٓثر مً حغاةم الخمُحز و الٕغاهُت .
وٍدٕم بمصاصعة ألاحهؼة و البرامج و الىؾاةل اإلاؿخسضمت في اعجٖاب هظه الجغاةم و ألامىا٘ املحصلت منها و اهالَ
اإلاىُم الالٕترووي و الحؿاب الظي اعجٕبذ مىه الجغاةم أو حلل الضزى٘ ئلُه هحر ممًٕ ٓ ،ما ًخم هلّ مدل أو مٖان
الاؾخوال٘ ئطا جم اعجٖاب الجغٍمت بللم مالٕه.8

 -1اإلااصة  32مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت .2020
 -2اإلااصة  33مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت .2020
 -3اإلااصة  34مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت .2020
 -4اإلااصة  35مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -5اإلااصة  42مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
-6ػبِا لىص اإلااصة  9مً ُاهىن اللِىباث
-7اإلااصة  41مً الِاهىن  /20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 202005
 -8اإلااصة  37مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
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و ال ًجب أن جٕخمل الجغٍمت بٖامل أعٔانها ختى ٌلاُب الجىاة بل اكخبر اإلاشغق وًِا لهظا الِاهىن أن الشغوق في
اعجٖاب اخضي الجىذ الؿالٌت الظٓغ ًٌض ي ئلى جىُُم اللِىباث اإلاِغعة للجغٍمت طاتها .1و ئطا ٔان مغجٕب هظه الجغاةم
شخص ملىىي ًاهه ٌلاُب باللِىباث املحضصة في ُاهىن اللِىباث.2
و ٌؿخٌُض مً الاكظاع اإلالٌُت املحضصة طمً ُاهىن اللِىباث ٔل مً اعجٕب ،أو شاعْ في هظه الجغاةم و ُام ُبل
مباشغة احغاءاث اإلاخابلت بابالن الؿلؼاث الاصاعٍت أو الِظاةُت كً الجغٍمت و ؾاكض كلى ملغًت الجىاة و الِبع كليهم ،
ٓما جسٌع اللِىبت ئلى الىصٍ باليؿبت لٖل شخص اعجٕب أو شاعْ في هظه الجغاةم و ؾاكض كِب مباشغة احغاءاث
اإلاخابلت في الِبع كلى بُِت الجىاة.3

خاجمت:
عهم جأزغ صضوع الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت أمام جٌاُم و اهدشاع هظه الـىاهغ
التي ٔاهذ ئلى وُذ ُغٍب بلُضة كً املجخمم الجؼاةغي  ،ئال أهه و بصضوعه ُض أعس ى اػاعا ُاهىهُا جظمً آلُاث وُاةُت و
أزغي كِابُت بسصىص حغاةم الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت ٓ ،ما عؾم ئػاعا مإؾؿاجُا مً زال٘ ئوشاء مغصض وػني
للىُاًت مً هظه الجغاةم  ،و ٌلخبر بظلٗ ُض خِّ ٌُؼة هىكُت في مجا٘ الخصضي لهظه الـاهغة في هظا الىُذ بالظاث.
و ؾدخطح ملالم ًاكلُت هظا الىص كلى صلُضًً ألاو٘ مً زال٘ ألاػغ الىُاةُت التي صاهها و الثاوي مً زال٘ ما
ًٌغطه الىاُم مً ججاوػاث في هظا املجا٘ و جصضًه لهظه الـىاهغ.
لظلٗ ًالحٕم كلى مضي ًاكلُت هظا الىص في هظا الىُذ ،ال ًؼا٘ صلبا هىكا ما بدٕم خضازت الىص مً حهت ،و
صلىبت الحصى٘ كلى هماطج لخجاعب واُلُت مم جؼبُّ الىص مً حهت أزغي.
و ئطا أعصها مىاُشت ًاكلُت الىص مً الىاخُت الىـغٍت ؾىجض أهه ٓمىـىمت ُاهىهُت للخصضي لهظه الـىاهغ ُض ألم
ئلى خض ٓبحر بجمُم حىاهبها  ،ألن الىص ُض عصض ئػاع وُاتي و كِابي حمم ًُه بحن مداولت الخصضي لهظه ألاًلا٘ ُبل
وُىكها بضاًت زم اإلاخابلت و اللِاب كِب خصىلها واُلا .

 -1اإلااصة  39مً الِاهىن  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت 2020
 -6السادة  38من القانهن  05/20الستعمق بالهقاية من التسييز و خطاب الكراهية،جريدة رسسية رقم  25لدشة 2020

نرت السادة  18مكرر من قانهن العقهبات عمى أنه :العقهبات التي تطبق عمى الذخص السعشهي في مهاد الجشايات والجشح هي:

– الغرامة التي تداوي من مرة ( )1إلى خسس ( )5مرات الحد األقرى لمغرامة السقررة لمذخص الطبيعي في القانهن الذي يعاقب عمى

الجريسة –2 .واحدة أو أكثر من العقهبات التكسيمية اآلتية -حل الذخص السعشهي -،غمق السؤسدة أو فرع من فروعها لسدة ال تتجاوز

خسس ( )5سشهات -،اإلقراء من الرفقات العسهمية لسدة ال تتجاوز خسس ( )5سشهات -،السشع من مزاولة نذاط أو عدة أنذطة

مهشية أو إجتساعية بذكل مباشر أو غير مباشر ،نهائيا أو لسدة ال تتجاوز خسس ( )5سشهات -،مرادرة الذيء الذي استعسل في

ارتكاب الجريسة أو نتج عشها -،نذر وتعميق حكم اإلدانة -،الهضع تحت الحراسة القزائية لسدة ال تتجاوز خسس ( )5سشهات،
وتشرب الحراسة عمى مسارسة الشذاط الذي أدى إلى الجريسة أو الذي ارتكبت الجريسة بسشاسبته.
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-السادة  40من القانهن 08/20
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سعاد عوري /ـــــــــــ

أما بسصىص اإلاغصض الىػني الظي اؾخدضزه الىص في هظا املجا٘ ًمغخلت جُُِمه ال جؼا٘ مبٕغة ػاإلاا لم وشهض
ئػاع كملي زاص به  ،في اهخـاع صضوع الىـام الضازلي للمغصض لإلػالق كلى آلُاث و احغاءاث مماعؾت ازخصاصاجه في
هظا املجا٘ .
و للل أهم ما هىص ي به أمام خضازت ججغبت اإلاغصض و في ئػاع جٌلُله:
ئوشاء بىابت ئلٕتروهُت للمغصض لدؿهُل كمله و الخىاصل مله ،زاصت في ئػاع الخبلُى كً هظه الـىاهغ مً حهت،و الاػالق كلى هخاةج كمله مً حهت أزغي .
طبؽ للمٌاهُم اإلاضعحت طمً الِاهىن ً ، 05/20اط ٔان الخمُحز واضح اإلاظمىن و ألابلاص ًمظمىن اإلاصؼلحاثالىاعصة جدذ حلغٍٍ زؼاب الٕغاهُت ًىؼىي كلى ُضع ٓبحر مً اللمىمُت ألامغ الظي ُض ًسلّ صلىبت مً هاخُت جؼبُِه
 ،زاصت و أن ألامغ وعص جدذ ئػاع الخجغٍم .
طغوعة ئصعاج ألاؾاؽ الضًني ٔأهم ؾبب لُِام الخمُحز و زؼاباث الٕغاهُت طمً مٌهىم الخمُحز و الٕغاهُت اإلاضعجطمً الِاهىن . 05/20
كائمت املزاجع:
أوال:الىصىص اللاهىهيت
أ -الاجفاكياث:
 -1الاكالن اللالمي لحِىَ الاوؿان اكخمض ووشغ كلى اإلاأل بمىحب ُغاع الجملُت اللامت
لألمم اإلاخدضة  217ألٍ (ص )3-اإلاإعر في ٔ 10اهىن ألاو٘/صٌؿمبر
-2اللهض الضولي للحِىَ اإلاضهُت و الؿُاؾُت اكخمض وكغض للخىُُم والخصضًّ والاهظمام بمىحب ُغاع الجملُت اللامت
لألمم اإلاخدضة  2200ألٍ (ص )21-اإلاإعر في ٔ 16اهىن/صٌؿمبر 1966جاعٍش بضء الىٌاط 23 :آطاع/ماعؽ  ،1976وًِا ألخٖام
اإلااصة 49
-3الاجٌاُُت الامغٍُٕت لحِىَ الاوؿان ؾان زىؾُه في  1969/11 /22أكض الىص في ئػاع مىـمت الضو٘ ألامغٍُٕت
-4الاجٌاُُت الضولُت للِظاء كلى ٔاًت أشٖا٘ الخمُحز اللىصغي اكخمضث وكغطذ للخىُُم والخصضًّ والاهظمام بمىحب
ُغاع الجملُت اللامت لألمم اإلاخدضة  2106ألٍ (ص )20-اإلاإعر في ٔ 21اهىن ألاو٘/صٌؿمبر  1965جاعٍش بضء الىٌاطٔ 4 :اهىن
الثاويً/ىاًغ  ،1969وًِا للماصة 19
ب –الذساجير
الخلضًل الضؾخىعي الجؼاةغي لؿىت  2020حغٍضة عؾمُت عُم  82لؿىت 2020ج -اللىاهين:

املجلض -09اللضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

809

ISSN: 2352-9806
l

آليات الىقاية هي التوييز و خطاب الكراهية و هكافحتهوا يف اجلزائر -قراءة يف أحكام القاًىى رقن / 05 /20ــــــــــــــــــ

سعاد عوري /ـــــــــــ

 -1الِاهىن عُم  05/20اإلاخللّ بالىُاًت مً الخمُحز و زؼاب الٕغاهُت و مٖاًدتهما  ،حغٍضة عؾمُت عُم  25لؿىت
. 2020
ثاهيا:الىتب
-1زؼاباث الٕغاهُت وُىص الوظب  ،هـغة كلى اإلاٌاهُم ألاؾاؾُت في الاػاع الضولي ،مغٓؼ هغصو لخضكُم الخلبحر الغُمي ،
الِاهغة 2016.،
 -2أخمض كؼ  ،زؼاباث الخدغٍع و خغٍت الخلبحر "الحضوص الٌاصلت " مصىٍ صاصع كً مإؾؿت خغٍت الٌٕغ و الخلبحر.
 -3مدٌىؾ دمحم  ،طض الٕغاهُت  ،مً احل جٌُٕٗ زؼاب الٕغاهُت في اللالم اللغبي  ،غ ،1اإلاغٓؼ الثِافي  ،لبىان.2012،
ثالثا :امللاالث
-1ئًاص زلٍ دمحم،ؾلض هاصغ خمُض ،حغٍمت ئزاعة الٕغاهُت،مجلت الللىم الِاهىهُتٔ ،لُت الحِىَ حاملت بوضاص ،اللضص
الثاوي. 2018 ،
 -2حمُل كىصة ابغاهُم  ،الخمُحز ٓخدض أٓبر لحِىَ الاوؿان ،مغٓؼ آصم للضًاق كً الحِىَ و الحغٍاث
http : ademright.org
جاعٍش الاػالق كلى اإلاىُم 2020/11/29
رابعا :املعاجم و اللىاميس
-دمحم بً أبي بٕغ الغاػي ،مسخاع الصحاح  ،مٕخبت لبىان 1986،
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Multi-level partnerships between the united nations and NGOS in humanitarian issues
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ملخص:
جخملص اللظاًا ذاث الصبؿت الػاإلاُت-ؤلاوظاهُت (الخىمُت ؤلاوظاهُت ،خلىق ؤلاوظان ،و ألامً ؤلاوظاوي) ،في الىكذ
الساًَ مً الؼابؼ الىالطُيي ،اإلاسجبؽ بالتهدًداث ألامىُت اإلاباػسة التي جدمل في ػُاتها اإلاىظىز الػظىسي هدى التهدًداث
الالجمازلُت ،التي جخؼلب ئطتراجُجُاث فػالت ملجابهتها في طُاق ػساواث مخػددة اإلاظخىٍاث بحن ألامم اإلاخددة ،و زوافدَا
اإلاخخصصت مً حهت ،وبحن ألامم اإلاخددة واإلاىظماث ؾحر الحيىمُت مً حهت أخسي ،خاصت ما حػلم منها باللظاًا
ؤلاوظاهُت اإلاسجبؼت بادهَداا ؤلاهماةُت لمممم اإلاخددة ،ئهؼالكا مً جددًد اإلالازباث الىظسٍت اإلارظسة ،الخراغالث اليظلُت-
الدؼبُىُت بحن الرىاغل ،مً زمت الظعي لخجاوش الخددًاث ومىطػت اإلاىظىزاث الترابؼُت مً مدخل ئوظاوي -خىهماحي
غالمي ،ئغخمادا غلى ئػازاث جؼبُلُت-جىطُدُت للىماذج املخخازة.
اليلماث املفخاحيت :الؼساواث مخػددة اإلاظخىٍاث؛ اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت؛ اللظاًا ؤلاوظاهُت؛ ألامً
ؤلاوظاوي؛خلىق ؤلاوظان.
Abstract:
Issues of a global-humanitarian character (human development, human rights, and human
security) are now evading the classic nature, linked to direct security threats that carry a
military perspective to asymmetric threats, which require effective strategies to confront them
in the context of multi-level partnerships Between the United Nations, and its specialized
tributaries on the one hand, and between the United Nations and non-governmental
organizations on the other hand, especially those related to humanitarian issues related to the
development goals of the United Nations, based on defining interpreted theoretical
approaches, systemic-networking interactions between actors, then striving to overcome
Challenges and the positioning of associative perspectives from a global human-governance
approach, based on applied-illustrative references to the selected models.
Keywords : multi-level partnerships; Non-governmental organization; humanitarian
issues;human security; human rights.
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الشراكات هتعددة املستويات بني األهن املتحدة واملنظوات غري احلكوهية يف جمال القضايا اإلنسانية /ــــــــــــــــــــ
وفاء لعوري  /ـــــــــــــــــــــــــــ  /عتيقة كواشي
ملذمت:
وان لؼبُػت الخدىالث الدولُت الساَىت ألازس البازش في جدلُم كاغدة ؤلاهخلاٌ مً ألامً الػظىسي ئلى ألامً ؤلاوظاوي،
ومً التهدًداث ألامىُت اإلاباػسة-الػظىسٍت -ئلى التهدًداث ألامىُت الالجمازلُت ،ومً الخىمُت ؤلاكخصادًت ئلى الخىمُت
ؤلاوظاهُت ،خُث َ
فػل اإلاخؿحر اإلاظخلل(ؤلاوظان) هلاطم مؼترن في اإلاخؿحراث الثالرَ ،را ما ًىضح جىامي ؤلاَخمام
باللظاًا ؤلاوظاهُت ذاث الصبؿت الػاإلاُت ،خاصى ما ئزجبؽ منها بتهدًداتها.
هدُجت لرلً ،وهدُجت فسح املجاٌ لخىامي دوز الرىاغل ؾحر الدوالجُت في مجاٌ اللظاًا ؤلاوظاهُت وغلب حملت
ؤلاصالخاث الهُيلُت-الىظُرُت في مىظىمت ألامم اإلاخددة ووواالتها اإلاخخصصت ،جم بلىزة اللظاًا في ػيل مإجمساث وهدواث
غاإلاُت ،حػىع مدة الثلل اإلاػىىي لها ،وَى ما غبر غىه البرهامج ؤلاهماتي لمممم اإلاخددة مً خالٌ بسهامج ألالرُت ؤلاهماتي
مخػدد ألابػاد( الثماهُت).
َرا ما خرص لل بدث في مىطىع الخراغل بحن اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت و بحن الىواالث اإلاخخصصت لمممم اإلاخددة طػُا
إلطلاغ اإلاىظىز الحىهماحي غلى اللظاًا ؤلاوظاهُت ،مً َىا هؼسح ؤلاػياٌ الخالي:
هيف جدشاسن جهىد ألامم املخحذة و املىظماث غير الحىىميت من مىطم جفاعلي –حشبييي في حىهمت اللضايا
العامليت راث الصبغت إلاوساهيت  ،املشجبطت باألهذاف إلاهمائيت لألمم املخحذة؟
في طُاق ؤلاحابت غً ؤلاػيالُت اإلاؼسوخت ،فسطذ الظسوزة البدثُت مػالجت املحاوز الخالُت:
 -0الحىهمت الػاإلاُت لللظاًا ؤلاوظاهُت :دزاطت غلى مظخىي اإلالازباث الىظسٍت.
 -5الخراغالث الثىاةُت بحن الىواالث اإلاخخصصت لمممم اإلاخددة و اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في املجاالث ؤلاوظاهُت-ؤلاهماةُت:
الخىمُت ؤلاوظاهُت ،خلىق ؤلاوظان ،و ألامً ؤلاوظاوي.
 -3هدى مىطػت الترابؼاث ؤلاطتراجُجُت-الخىاشهُت بحن الرىاغل السطمُت وؾحر السطمُت لحىهمت اللظاًا ؤلاوظاهُت.

 -1الحىهمت العامليت لللضايا إلاوساهيت :دساست على مسخىي امللاسباث الىظشيت
طاَمذ ػبىت غىىبىجُت مً اإلاخؿحراث في ئدزاج الحىهمت همرهىم مػُازي-كُمي في مجاٌ اللظاًا ؤلاوظاهُت
الدولُت وؾحر الدولُت ،طػُا للىصىٌ إلاا ٌػسا بالظالم اإلاظخدام ،الخىمُت اإلاظخدامت...،ئلخ ،مً مىظىز حؼازوي للرىاغل
السطمُت وؾحر السطمُت.لرلً طىداوٌ مً خالٌ َرا املحىز جىطُذ اإلاىؼللاث اإلاراَُمُت ،واإلاسحػُاث الخازٍخُت إلارهىم
الحىهمت وهرا اإلالازباث الىظسٍت اإلارظسة ،في طُاق الخىحه هدى ئدزاحه همىظىز كُمي إلاػالجت اللظاًا ؤلاوظاهُت.
 -1.1املشجعيت الخأسيسيت للحىهمت  :املفهىم ،الخصائص والفىاعل
ٌػد مرهىم الحىهمت مً اإلاراَُم الجدًدة الىافدة ئلى مُدان الدزاطاث الظُاطُت ،خُث لحد الظاغت لم ًخم
طبؽ مظامُىه املخخلرت ،وَػىد الرظل لػلماء ؤلاكخصاد في ئبساش َرا اإلاصؼلح الظُاس ي الجدًد مً خالٌ ئخخياههم
باإلاإطظاث اإلاالُت الىلدًت الدولُت(البىً الدولي ،صىدوق الىلد الدولي) طػُا إلاػالجت ؤلاخخالالث اللاةمت.زم أخر َرا
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وفاء لعوري  /ـــــــــــــــــــــــــــ  /عتيقة كواشي
ن َ 
ئال َ
أن بداًت ئطخخدامه في الػلىم الظُاطُت حػىد لبداًت الدظػُيُاث مً
اإلارهىم في الخؼىز في زماهُيُاث اللس 59م
اللسن 59م في طُاق مداواة غلماء الظُاطت لإلكخصادًحن وللمىظماث الدولُت.1
أزبدذ الد اطاث الحدًثت َ
أن اإلاؼاول الحالُت جدمل صرت الػاإلاُت في ظل الخدىالث اللُمُت ،ؤلاكخصادًت،
ز
الظُاطُت وجددًاث الػىإلات شادث مً ػدة الدؼسذم ،مما فسض طسوزة البدث غً هظام خاص لخجاوش الخىاكظاث
الىظسٍت في الػالكاث الدولُت.2خُث واهذ الػملُاث الظُاطُت الػاإلاُت اإلاػلدة ،وؤلاهخلاٌ مً البػد اإلاالي ئلى البػد
ؤلاًيىلىجي  ،وزبؽ مصحر املجخمػاث ببػظها ،ؾُاب الرػالُت واإلاظاءلت ،3ئهدماج الدزاطاث ألامىُت-بالدزاطاث الخىمىٍت،
ئمخداداث الهجسة الجماغُت ،جرش ي ؤلادًىلىحُاث الظُاطُت ،مً أبسش أطباب ئغادة الىظس في جبني خلىٌ فػالت لخجاوش
َرٍ الخددًاث اإلاخىامُت مً خالٌ ػسح حدًد في مظمىهه.4

ًخجظد َرا الؼسح فُما ٌػسا بالحىهمت  ،governanceالتي غسفذ في ؤلادازاث ألامسٍىُت مً مىؼلم َأنها":

مجمىغت ػبياث بحروكساػُت غاإلاُت جخظمً أفسادا لديها اللدزة غلى جىفحر الظلؼ الػاإلاُت مً مىظىز ئكخصادي ،وجىفحر
الىراءة والرػالُت والخىافلُت ،والخلازب ،حظعى لخػصٍص الخػاون الدولي والخىظُم ،بهدا الخخرُف مً خدة الخىجساث
والصساغاث وحؿُحر ػيل البحروكساػُاث الدولُت ،والػمل غلى ئدزاحها في اللؼاع ؾحر الحيىمي.5
وهي مً أولى حهىد الخيظُم في الظُاطاث الىػىُت ،وفم كاغدة ؤلاهخلاٌ مً اإلاظخىي الىػني ئلى اإلاظخىي الػالمي،
مؼ جىفس اإلاػازا الخلىُت والجهاث الراغلت الدولُت وؾحر الدولُت ،لخػبر برلً غً غملُاث حؼاوز مؼ مجمىغت مً
الجمػُاث الخجازٍت ،الؼسواث ،اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت ،الهُئاث ؤلاطدؼازٍت التي ال جدمل الؼابؼ السطمي.6
ٌظخخدم مرهىم الحىهمت لإلػازة لــ:ألاهظمت الدولُت ،International regimesاملجخمؼ الدولي International

 ،societyالهُمىت باإلطخلساز ،Hegenomic stabilityدًىامُىُاث الػىإلات ،Dynamics of globalizationمخابػت
صىدوق الىلد الدولي ،البىً الدولي ،وألامم اإلاخددة ،الخدىالث الػاإلاُت ، Global changeالخدىٌ في ؤلاكخصاد
الظُاس ي الػالمي ،الحيىمت الػاإلاُت ،world governmentاملجخمؼ اإلادوي الػالمي .global civil societyخُث
غسفذ في لجىت الحىم الػالمي  0002مً مىؼلم َأنها ":جددًد مجمىغت مً ألافساد واإلاإطظاث الػامت والخاصت ،تهدا
إلدازة الؼإون اإلاؼترهت بؼسق مخخلرت مً خالٌ جددًد اإلامازطاث ؤلاحخماغُت ،ئطىاد ألادواز والخراغالث ،ئطافت إلدزاج
 وؼحر في َرا الصدد إلادزطت ػُياؾى في الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت ،التي كدمذ ئطهاماث هبحرة في َرا املجاٌ خالٌ زالزُيُاث اللسن59م .مً خالٌ
أبدار  ronald coaseالري ًإهد غلى َ
أن غالكاث الخػاون الداخلي إلاإطظت ما حظمذ بخجىب ولرت الصرلاث واإلاػامالث :والػلىد ،اإلاراوطاث ،وجددًد
مػاًحر وملاًِع الجىدة ،زم البدث غً الظػس ألافظل.جىج زوهالد وىاض مجهىداجه البدثُت بدزاطت مسحػُت في  0031بػىىان ":ػبُػت اإلاإطظت" ،ػسح
فيها ألاطع الجدًدة للمإطظت الػصسٍت.مً زمت هجد هخاباث  Oliver Williamsonمً خالٌ ئَخمامه بالػالكاث الظلؼىٍت.
 1صالح شٍاوي ،مساد بً طػُد ،الحىهمت البُئُت الػاإلاُت :كظاًا وإػياالث ( ،باجىت :داز كاهت لليؼس والخىشَؼ ،)5909 ،ص ص.03-05.
2

Harto hakovirt ,
“global problems and their governance the contribution by the figare”, tolk
about :understanding the global system, safir project: department of political science ,Turki.
3
David held, and Angus fane hervey, “democracy, climat change and global governance.democratic agency and
the policy”, policy network paper , november2009.
4
Peter wilkim , “global poverty and Orthodox security”, third world quarterly, vol23, N04, carfax publishing
taylor and francis group, 2002, P. 638-640.
5
Jean grugel, and Necola piper, critical perspectives global governance: rights and regulation in governing
regimes, (New York :routledge Taylor and Francis group, 2007),P.04.
6
(Mack barnett and R duvall, national, international, regional and global governance.international cooperation,
cambridge university press, 2005), P. 84.
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دوز الخدفم اإلاػلىماحي والترجِب اإلاإطظاحيَ.را ما خخم ئغادة صُاؾت الظُاطاث وإجخاذ اللسازاث وجىرُرَا وفم ملازبت
1

جظمُيُت بحن الحيىمت واإلاىاػىحن برػالُت وػرافُت.

خُث أهه طػُا إلدازة الصساغاث اإلاظلحت والخىحه هدى الػمل مخػدد ألاػساا ،multilateral actionالبد مً
ئدازة مؼاول املجخمؼ الػالمي  global communityبدبني أدواث ومإطظاث حدًدة لخػصٍص مجهىداث خرظ الظالم
مخػددة ألاػساا بالخىُف بحن :البرهامج ؤلاهماتي لمممم اإلاخددة،مىخب ميظم الؼإون ؤلاحخماغُت ،مرىطُت ألامم اإلاخددة
الظامُت لؼإون الالحئحن ،مىخب ػإون هصع الظالح ،بسهامج الؿراء الػالمي ،مجهىداث لجىت بىاء الظالم ،اإلاإطظاث
ؤلاكخصادًت الػاإلاُت الخاصت ،واملجخمؼ اإلادوي الػالمي ،طػُا إلوػاغ الظالم ،جأمحن اإلاىازد ،جيظُم الرػالُاث
الظُاطُت ،ألامىُت ،والخىمىٍت ،حؼىُل أهظمت ؤلاهراز اإلابىس للخخؼُؽ اإلاؼترن.2لخصبذ برلً الحىهمت مً َرا اإلاىظىز
غملُت مظخمسة ،حػاوهُت ،حؼمل اإلاإطظاث السطمُت والترجِباث ؾحر السطمُت مً مىظماث خيىمُت وؾحر خيىمُت،
خسواث اإلاىاػىحن ،والؼسواث مخػددة الجيظُاث.3
 -2.1خصائص ومشجىضاث املىظىسالحىهماحي و إسلاطاجه على اللضايا إلاوساهيت
أطحى مرهىم الحىهمت مىظىز مػسفي حدًد في الػلىم الظُاطُت بصرت غامت ،غلب نهاًت الحسب البازدة كىامه
مجمىغت مً اإلاإػساث أَمها:
شٍادة أَمُت ظاَسة الػىإلات وجأزحرَا غلى وطاةل الظبؽ مدلُا ،وػىُا ،ودولُا.
الصػىد الحاد لللظاًا البُئُت ،التي أهدث في كمت زي ودي حاهحرو .0005

4

بسوش الؼبياث الىػىُت الػابسة للحدود ،Transnational activist networkمؼازهت اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في
وؼاػاث اإلاىظماث الحيىمُت في مجاٌ خرظ الظالم.
الترابؽ ؤلاكخصادي-الخىىىلىجي الري ًخجاوش خدود الظُادة الىػىُت .5
بسوش الػدًد مً الخالفاث والصساغاث بحن الدوٌ والخىخالث َ
طُما اإلاخػللت باإلاػاًحر التي جىظم كظاًا الخجازة،
البِئت ،الحلىق ؤلاحخماغُت ،الخجازة ،والصحت الػمىمُت.
صػىد مىحت السفع والدظاؤٌ غلى حدوي اإلاػاًحر ،standarsواإلاإطظاث الػاإلاُت مً كبل الدوٌ الظاةسة في ػسٍم
الىمى.6

1

Jean grugle, and necola Op.cit,P. 07.
ولخجاوش الخىاكظاث اإلاراَُمُت الىاججت غً ؤلاخخالفاث اللؿىٍت في ئػيالُت الترحمت طىىزد َرٍ اليلماث اإلارخاخُت بلؿتها ألاصلُت غلى الىدى الخاليthe :
office of the coordinator for humanitarian, the office of the united nations high commissioner for refugees,the
office of the united nation for human rights, the office for disarmament affairs,the world food
.program,peacebuilding commission, global economic institutions, global civil society
2
Issue Brief, Op.cit.
3
Jean Grugle, and Necola piper, Op.cit,P.03.

 4صالح شٍاوي ،مساد بً طػُد ،اإلاسحؼ الظابم ،ص.59 .

5

Christoph knill, and Dirk lehmkuhil, private actors and the state : internationalization and changing patterns of
governance,(2002), P.42.

 6صالح شٍاوي ،مساد بً طػُد ،اإلاسحؼ الظابم ،ص.58.
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الخراغالث بحن الحيىمت ،املجخمؼ اإلادوي واللؼاع الخاص التي جددر في ئػاز مً الدًملساػُت ،ئخترام خلىق
ؤلاوظان ،وفم هظام حػددي ٌؼسغً غملُت صىؼ اللساز ،بادزاج الؼرافُت ،Transparencyاإلاؼازهت،Participation

الخىافم ،خىم اللاهىن ،Rule of lawؤلاطخجابت ،Responsivenessاإلاظاءلت...،ئلخ.1
لخص البرهامج ؤلاهماتي لمممم اإلاخددة( ،)UNDPومىظمت الخىمُت والخػاون ؤلاكخصادي ()OCDEمسجىصاث
الحىهمت في:
أ-املشاسهت :جخمثل في مؼازهت أفساد املجخمؼ في غملُت ئجخاذ اللسازاث بؼيل مباػس أوؾحر مباػس ،2في ئػاز مً
الدًملساػُت ،ئخترام خلىق ؤلاوظان بمؼازهت املجخمؼ اإلادوي ،اللؼاع الخاص،والدولت.3
ب-الشفافيت:ئجخاذ وجىرُر اللسازاث وفم اللىاغد والىظم اإلاخىافم غليها مجخمػُا،4جسمي للػلىُت وخسٍت جداوٌ
اإلاػلىماث.5
ج-املحاسبت واملساءلت :مً املحاوز السةِظُت للمإطظاث الحيىمُت ،مإطظاث املجخمؼ اإلادوي واللؼاع
الخاص،6بخظىع اإلاإطظاث السطمُت وؾحر السطمُت للمداطبت.7
د-العذالت :جخظمً جؼبُم اللىاهحن وجىرُرَا دون جمُحز ،بهدا خماًت خلىق ؤلاوظان وجىفحر الرسص اإلاخيافئت،8
وجؼبُله غلى مخخلف ػساةذ املجخمؼ.9
ٌ-إلاسخجابت :مخسحاث اإلاإطظاث والػملُاث الظُاطُت التي حؼبؼ خاحاث املجخمؼ.10
ش-الخمىين :empowermentجىطُؼ كدزاث ألافساد بخىفحر البِئت اإلاالءمت اإلاظاغدة غلى جدلُم ألاَداا.
تهدا َرٍ ألازوان لظبؽ الػالكاث طمً مظخىٍاث الحىهمت ما مً ػأهه أن ٌظاَم في حػظُم الرػالُت ،جللُص
الخيالُف اإلاسجبؼت بالػملُت(الخظاةس اإلاادًت والبؼسٍت) ،والظعي للظالم اإلادظاهد مً خالٌ مساحػت أطالُب غمل
البػثاث ئهؼالكا مً ملازبت حؼبُىُت حػخمد غلى جصمُم غملُاث خرظ الظالم باػسان اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت
واإلاىظماث املحلُت في مظعى مخيامل لبىاء الظالم ًسجىص غلى أزوان الحىهمت.11

1

Archer.R," united nations, non-governamental liason service, devlopment dossiers, market and good
governance".cited in:http://www.unsystem.org/ng/s/documents/publications en: devlop dossier1dd.viewed
February 2004.29/04/2020.01:20.

2صالح زياوي ،مراد به سعيد ،المرجع السابق ،ص.03 .
3

"The three Actors upon governance :state,market and civil society "government essay, gender equality"; read
in : international perspective.free research papers.cited in:www.freeonline research papers.com/three-actorsupon-governance.state-market-civil-society.29/04/2020.01:29.

 4صالح شٍاوي ،مساد بً طػُد ،اإلاسحؼ الظابم،ص.39.
َ 5احس خاللرت ،دوز اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في خىهمت غملُاث بىاء الظالم ،زطالت ماحظخحر في الػلىم الظُاطُت ،جخصص :خىهمت وجىمُت ،حامػت
باجىت ،كظم الػلىم الظُاطُت ،5902 ،ص .028
6صالح شٍاوي ،مساد بً طػُد ،اإلاسحؼ الظابم ،ص.30.
َ 7احس خاللرت ،اإلاسحؼ الظابم ،ص .028
 8صالح شٍاوي ،مساد بً طػُد ،اإلاسحؼ الظابم،ص.30 .
َ 9احس خاللرت ،اإلاسحؼ الظابم ،ص .020
10صالح شٍاوي،مساد بً طػُد ،اإلاسحؼ الظابم ،ص .30
َ 11احس خاللرت ،اإلاسحؼ الظابم ،ص .020.059
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مً الدًملساػُت ،ئخترام خلىق ؤلاوظان ،وفم هظام حػددي ٌؼسغً غملُت صىؼ اللساز ،بادزاج الؼرافُت،
اإلاؼازهت ،الخىافم ،اإلاصلحت اإلاؼترهت ،ؤلاطخجابت ،اإلاظاءلت ،الرػالُت والىراءة.1مؼ جلدًم للجهاث الثالر للحىهمت
حػلُماث خىٌ الىُرُت التي ًيبغي أن جدلم الػدالت املجخمػُت مؼ جىطُذ اللىاطم اإلاؼترهت ،خُث َ
أن املجخمؼ ال ًخؼىز
َ
ئال بظحر مإطظاجه السطمُت وؾحر السطمُت ،إلخدار الخىاشن في ظل هظام دًملساػيٌ ،2شجؼ الخىاطب وَظعى لخجاوش

الخبػُت وفم ملازبت حؼازهُت.3
 -2الخفاعالث الثىائيت بين الىواالث املخخصصت لألمم املخحذة و املىظماث غير الحىىميت في املجاالث إلاوساهيت –
إلاهمائيت " ألامن إلاوساوي ،الخىميت إلاوساهيت ،وحلىق إلاوسان"
ٌػىع دوز ألامم اإلاخددة ووواالتها اإلاخخصصت في مجاٌ اللظاًا ؤلاوظاهُت ،ئغخماد همىذج الخمُحز الػلالوي و
ئطخخدام الىهج الخدلُلي ،الري ٌػىع البيُت الخازٍخُت -الهُيلُت  Historical structuralاإلاسفىكت بمبدأ الخىظُم
اإلاإطظاحي الػمُم ،مً خالٌ ئغؼاء أَمُت للػملُاث ؤلاحخماغُت ،دزاطت الظؿىغ الداخلُت و الػىامل الخازحُت طػُا
لخدلُم ؤلاجصاٌ اإلاػُازي  Normative connectionبحن ألامم اإلاخددة و الىواالث اإلاخخصصت.4
خُث غلب حملت ؤلاصالخاث الهُيلُت في مىظىمت ألامم اإلاخددة جىاما الخىحه هدى الترهحز غلى الجهاث الراغلت
باجخاذ ئحساءاث جؼبُلُت جدغم الخراغل مؼ الجهاث الراغلت ذاث الصلت ،همجلع ألامً ،الجمػُت الػامت ،ألامحن الػام،
كىاث الظالم ،البرهامج ؤلاهماتي لمممم اإلاخددة ،و اإلامثل الظامي إلارىطُت ػإون الالحئحن ،ومىظمت الصحت
الػاإلاُت...،ئلخ.5
جبػا لرلً وغلب جىطؼ أدواز ألامم اإلاخددة مً خُث اليؼاغ غلب ؤلاصالخاث الهُيلُت ،وجىامي جدخل الرىاغل
ؾحر الدوالجُت مجظدة في اإلاىظماث ؾحر الحيىمُتَ ،رٍ ألاخحرة التي أكدمذ في غدًد املجاالث ذاث الصلت باللظاًا
ؤلاوظاهُت ،خُث أصبدذ تهخم ب ــ:
 مػالجت مظألت هصع الظالح ،ئغادة ؤلادماج في الجزاغاث املجخمػُت. طسوزة ئغادة جىظُم اللىاث اإلاظلحت الىػىُت بما ًدىاطب والخؼىزاث الهُيلُت-الىظُرُت. هصع ألالؿام ،ئصالح اللؼاع ألامني للمظاغدة في حػصٍص وؼس طلؼاث الدولت. -الخأطِع إلػالق الػملُت الخىمىٍت في مسخلت ما بػد الجزاع ،بالؼساهت مؼ ألامم اإلاخددة.6

1

Archer,R, Op.cit.
The three actors upon governance : state,market and civil society, Op.cit, P.123.
3
Jean michel baer, global governance of science, "report of the expert group on global governance of science to
the science.economy and society directorateé", )directorate general for research .European commission,
2009(.P.09.
4
Asref aksu, the united nation, intra state,peacekeeping and normative change: new approache to conflict
analysis.(Manchester university press, 2003),p.14-15.
5
Asref Aksu, Op.cit,.p15.
2

 6خىلت محي الدًً ًىطف ،اإلاسحؼ الظابم ،ص .208
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لرلً لىا أن هددد اإلاظخىٍاث الخصىزٍت إلطهام اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في ألامً ؤلاوظاوي ،وىن َ
أن َرٍ ألاخحرة
جمخلً مإَالث مػخبرة حػلذ منها ئخدي الرىاغل اإلاػىُت باغادة بىاء مسخلت ما بػد الجزاع ،خُث ئهدظبذ خبرة مُداهُت
هدُجت ػبُػتها ؾحر السطمُت و مسوهتها في الخػامل.1
وىن َ
أن خدمت ألاَداا ؤلاهماةُت لمممم اإلاخددة ال ًجب أن ًيىن َدفه ئطدبداٌ البيُت الخدخُت و اإلاىازد اإلاادًت
َ
فلؽ ،ئهما ٌؼمل هرلً جلىٍت البنى ؤلاحخماغُت ،الظُاطُت و ؤلادازٍت للمجخمػاث ،2مً خالٌ طمان ئطترحاع وخماًت
خلىق ألافساد ،لخمىُنهم مً بىاء كدزاتهم ،وؤلاهخساغ في مخخلف الػملُاث الخىمىٍت.
 -1.2حعضيضألامن إلاوساوي بين ملخضياث إكشاسالىظام العام و مخطلباث حمايت حلىق إلاوسان:
ًخؼلب جدلُم اإلاىاشهت بحن ملخظُاث ألامً ؤلاوظاوي وخلىق ؤلاوظان خظب اإلالترب الدوزي للمىظماث ؾحر
الحيىمُت ججاوش الؼسوخاث الجدلُت ئطدىادا للملازبت الخىفُلُت لمممً ؤلاوظاويَ ،اجه ألاخحرة التي ججمؼ بحن اإلالازبت
الخىطػُت واإلالازبت الظُلت للمرهىم.
ػهدث فترة ما بػد الحسب البازدة بػع املحاوالث الجادة لدزاطت مخخلف اللظاًا ذاث ألابػاد ؤلاوظاهُت ػسح مً
خاللها مرهىم ألامً ؤلاوظاوي ،خُث جمىً الباخث  BLATZفي  0055بىخاب غىىاههHuman security : some :

 ،reflectionsمً الخأهُد غلى أن ألامً ؤلاوظاوي مرهىم ػامل ًظم الػالكاث ؤلاحخماغُت -الخراغلُت .3وَى ما أهدث
غلُه لجىت بسوهخالهد  ،Bruntland Commissionالتي أصدزث جلسٍسا بػىىان "Our Common Future " :في ،0081
جم الـخأهُد فُه غلى َ
أن أًت ئطتراجُجُت للخىمُت اإلاظخدامت البد أن تهدا لخدلُم ألامً ؤلاوظاوي.4
اإلالازبت اإلاىطػت لمممً ؤلاوظاويً :سهص البرهامج ؤلاهماتي لمممم اإلاخددة  UNDPفي جلسٍسٍ خىٌ الخىمُت ؤلاوظاهُت
 0002غلى َ
أن  :ألامً ؤلاوظاوي َى الظالمت مً التهدًداث اإلاصمىت والجىع ،اإلاسض ،اللمؼ ،والحماًت مً ؤلاطؼساباث
اإلاراحئت.5
اإلالازبت الظُلت :جسهص غلى جددًد مظاَس الػىف التي حظببها الجزاغاث ومخخلف التهدًداث الىاججت غً طُاطاث
الدوٌ الراػلت ،املحددة مً كبل الباخث  Andrew Mackفي الجزاع داخل الدوالحي غىض مابحن الدوالحي.
أما اإلالازبت الخىفُلُت جسهص غلى الجمؼ بحن الؼسخحن الظابلحن مً خالٌ جددًد اإلاظخىٍاث وجىفحر اإلاسوهت (وافت
أبػاد ألامً ؤلاوظاوي) 6.في َرا ا لظُاق وهظسا لخبني مرهىم خلىق ؤلاوظان مً مىظىز  Andrew kuperفي ئغخبازٍ َ
أن

des

Intégration

une

1

Jonathan Blais, Consolidation de la paix et approche globale : Vers
ONGs,p.6.www.peacebuild.ca/blais-vers20%une20%approche20%globale.pdf.
2
Ibid, p.8.

 3خدًجت غسفت دمحم أمحن ،ألامً ؤلاوظاوي :اإلارهىم والخؼبُم في الىاكؼ الػسبي و الدولي(.السٍاض :حامػت هاًف للػلىم ألامىُت ،)5990 ،ص.55.

4

Kanti Bajpai, An expression of threat versus capabilities across time and space.security dialogue, Vol.35,
N.03,2004,p.3.
5
United nations devlopment program :human devlopment report.(new York: oxford university press,1994),p.23.
press,1994),p.23.
6
Taylor Owen, Human security-conflit, critique and consensus colloquium rematks and a proposal for a thre
hold based difinition security dialogue, 2004, p.138.
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خلىق ؤلاوظان هي جلً الحلىق التي جخػلم باإلوظان واوظان ،خُث أخرث الدوٌ جدظابم مً أحل حػصٍصَا ،فيل فسد
ًخمخؼ بها دون جمُحز طػُا للخأطِع إلاظخلبل الىظام الدولي هما هص غلُه ؤلاجراق الػالمي لحلىق ؤلاوظان.1
 2.2املىظماث غيرالحىىميت وثىائيت ألامن إلاوساوي وحلىق إلاوسان
جخػدد الػىامل اإلاظاغدة غلى ممازطت دوز اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في الؼم الخىاشوي لدوزَا في خماًت وحػصٍص
خلىق ؤلاوظان وجىفحر مخؼلباث ألامً ؤلاوظاوي ،هلخص أَمها غلى الىدى الخالي:
 جدسز َرٍ اإلاىظماث وظبُا مً اللُىد و الػساكُل التي جلف في وحه اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت. غظىٍت َرٍ اإلاىظماث كاصسة غلى ألافساد دون الحيىماث ،مما ًترحم الجاهب الخمىٍلي اإلاظخلل. جمخػها بلدز مً ؤلاغتراا مً حاهب ألامم اإلاخددة ،ما ًدرص ػساواتها مخػددة اإلاظخىٍاث.2لػب بسهامج ألامم اإلاخددة ؤلاهماتي  UNDPدوزا خاطما في وطؼ أحىدة ألامً ؤلاوظاوي ،خُث جمذ ؤلاػازة طابلا ئلى

َ
أن الػالكت بحن الخىمُت وألامً ؤلاوظاوي جللا ئَخماما متزاًدا مً ػسا مإطظاث الحىهمت الػاإلاُت ،3ولىا أن هددد
مجاالث مؼازهت اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت باإلاىاشاة مؼ الهُاول اإلاخخصصت لمممم اإلاخددة مً خالٌ:
 -0بىاء الؼبياث الخػاوهُت :باغخماد مبدأ الؼساهت ؤلاطتراجُجُت غلى اإلاظخىٍحن املحلي والدولي ،خث جلجأ اإلاىظماث
ؾحر الحيىمُت ئلى جىطُؼ مجاٌ الػمل وجؼىٍس الؼساواث الرػالت لحماًت خلىق ألافساد مً تهدًداث ألامً ؤلاوظاوي
(الم.ؽ.ح و الىواالث اإلاخخصصت).4
 -5لجان جلص ي الحلاةم :جخمثل في َُئاث الخدلُم اإلاظاغدة غلى جلُُم الخيالُف ؤلاوظاهُت الىاججت غً التهدًد،
وىنها جدظا باإلاصداكُت والؼرافُت.5
 -3الخمىحن وبىاء اللدزاث :خُث ًخؼلب ججظُد ألامً ؤلاوظاوي بىاء اللدزاث والخمىحن بصُاؾت بسامج جدزٍبُت
جراغلُت غلى اإلاظخىي اللاغدي ،ووزػاث جدزٍبُت لخؿُحر الرَىُاث بمؼازهت الجماغاث املحلُت.
 -2ؤلاغالم والدغاًت :مً خالٌ اللُام بيؼس اإلاػلىماث خىٌ ألامً ؤلاوظاوي ،وحػصٍص الظلم ؤلاحخماعي ،مؼ الخأهُد
غلى َ
أن بىاء ألامً ؤلاوظاوي مظاَمت مهمت في مظاز الخىمُت مخػددة ألابػاد.6
خُث جبرش ألاوظاق الخراغلُت غبر مظخىٍاث مخػددة هلخصها مً خالٌ الىلاغ الخالُت:

1

Andrew Kuper, democracy beyond borders, justice and representation in global institutions.(Oxford university
press, 2006), p.26.

 اإلاادة  10مً مُثاق ألامم اإلاخددة جىص غلى أن " :للمجلع ؤلاكخصادي و ؤلاحخماعي أن ًجسي الترجِباث اإلاىاطبت للدؼاوز مؼ الهُئاث ؾحر الحيىمُت التي
حػنى باإلاظاةل الداخلُت في ئخخصاصه ،ومً طمنها خلىق ؤلاوظان ،ئذا زأي ذلً مالةما مؼ َُئاث أَلُت ،بػد الدؼاوز مؼ أغظاء ألامم اإلاخددة".
 2زمصي خىخى ،دوز اإلاىظماث والهُئاث ؾحر الحيىمُت في خماًت خلىق ؤلاوظان وخسٍاجه ألاطاطُت .مجلت املىخذي اللاهىوي ،الػدد الظابؼ ،حامػت دمحم
خُظس – بظىسة  ، -ص .03
3

Caroline Thomas, Global governance, devlopment and human security :Exploring the links, third world
quarterly, Vol.22,N02, 2001, P.160.

 4ؾادة غلي مىس ى ،ئغادة الىظس في ئطتراجُجُاث ألامً ؤلاوظاوي في اإلاىؼلت الػسبُت ( .وزكت بدثُت كدمذ في اإلاإجمس الدولي :ألامً ؤلاوظاوي في الدوٌ
الػسبُت) ،غمان :ألازدن 02-02 ،مازض  ،5992ص .01

David.P.forsythe, human rights in international relations.( new york : cambridge university, 2006),p.89.

5

َ 6احس خاللرت ،اإلاسحؼ الظابم ،ص .50
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الدوٌ :بما َ
أن الدوٌ جىمذ اإلاىظماث الدولُت ؾحر الحيىمُت الىطؼ اللاهىوي لىظاةرها ،مؼ خسٍت السفع أو اللبىٌ
مما ًدخم غلى اإلاىظماث الدولُت ؾحر الحيىمُت الدظلُم باليؼاغ في ظل الدؼسَؼ الىػني لدولت اإلالس.
اإلاىظماث الدولُت الحيىمُت :بػع اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت جخػاون مؼ فسوع مىظمت ألامم اإلاخددة واإلاىظماث
اإلاخخصصت في هرع الهدا(مىظمت الُىوظيى ،مىظمت الصحت الػاإلاُت... ،ئلخ).
اإلاىظماث الدولُت ؾحر الحيىمُت :جخلاػؼ في اليؼاغ والهدا ،بخيظُم مخػدد ؤلاججاَاث .1
َرا الىىع مً الخراغالث(الدولت ،اإلاىظماث الدولُت الحيىمُت وؾحر الحيىمُت) له جأزحر ئهدماجي غلى الدوٌ ،خُث
َرٍ اإلاىظماث جلخؼؼ مً صالخُاث الدوٌ في مجاالث مػُىت وحؼترن غملُا في مجاالث أخسي ،وٍظهس ذلً حلُا في حػدد
اإلاىظماث وحػدد أوؼؼتها ذاث الظلؼت فىق اللىمُت  ،Supra Nationalالتي حظمذ باجخاذ طلؼت الخلسٍس التي جلتزم
الدوٌ ألاغظاء بدىرُرَا ،وٍلىم الخىاشن بؼسٍلخحن َئما بخخلي الدولت غً صالخُتها والظماح اإلاباػس للمىظمت باإلاؼازهت،
أو بؼيل ؾحر مباػس هدُجت ظسوا مىطىغُت مػُىت جرسض غلى الدولت الخىُف مػها.

َرا ما أوضحه حىشٍف هاي Joseph Nyeو زوبسث هُىًَ  Robert Keohaneفي جأهُدَما غلى َ
أن الخراغالث

غبر الدوالجُت والدوز الرػاٌ لممػساا ؾحر الدوالجُت ًىػىع في الظُاطت الػاإلاُت 2ئحماال وهىضح ذلً مً خالٌ الؼيل
الخالي:
شيل سكم ( :)01مخطط جىضيحي للخفاعالث بين الذولت ،املىظماث الذوليت الحىىميت وغيرالحىىميت

المصدر :ناصيف يوسف حتي ،النظرية في العالقات الدولية( ،بيروت :دار الكتاب العربي ،)5891 ،ص .81

مً الؼيل :جسمص ألازكام  ،0،5،3لممػساا والىخداث الرسغُت السطمُت في الدولت ،وزمص اإلاثلثاث للىخداث ؾحر
الدوالجُت في املجخمؼ(ػسواث ،خسواث جدسز ،مىظماث ؾحر خيىمُت...،ئلخ)ً ،سمص الظهم اإلاظاغف ألاشزق للخراغالث
الدوالجُت( بحن الدوٌ واإلاىظماث الدولُت الحيىمُت) ،في خحن ٌػبر الخؽ ألاطىد الػسٍع غً جراغالث طمً دوالجُت
والظهم اإلاخلؼؼ ألاطىد غً الخراغالث غبر خيىمُت ،والظهم ألاشزق اإلاخلؼؼ غً الخراغالث غبر الدوالجُت .لرلً ٌػبر
املخؼؽ غً همؽ حدًد مً الخراغالث زالزُت ألابػاد في ػلها ؤلاوظاوي.
 مً أمثلت ذلً اإلاىظماث اإلاخػللت بدلىق ؤلاوظان :همىظمت الػرى الدولُت ،الردزالُت الدولُت لحلىق ؤلاوظان ،اللجىت الدولُت للصلُب ألاخمس ،خسهت
اإلاظُدُحن مً أحل مىاَظت الخػرًب( ،)ACATمىظمت مساكبت خلىق ؤلاوظان( ،)HRWاإلاسصد الدولي للسجىن( ،)OIPالحسهت طد الػىصسٍت
والالئوظاهُت( ،)LICRAمدازض بال خلىق ( ،)ESFألاخىة ؤلاوظاهُت( ،)FDHغدالت بال خدود( ،)JSFمدللىن بال خدود(.)RSF
 1مازطاٌ مازٌ ،طىطُىلىحُا الػالكاث الدولُت ،جسحمت :خظً هافػت ،اللاَسة :داز اإلاظخلبل الػسبي ،0085 ،ص.299.
 2هاصُف ًىطف ختي ،اإلاسحؼ الظابم ،ص ص.099-00 .
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 .2.3مىضعت املىظىسالحىهماحي في مجال اللضايا إلاوساهيت
تهدا الحىهمت في ئػاز اللظاًا ؤلاوظاهُت ئلى :جىفحر ألامً الجظدي ،physical securityطمان بِئت مظخدامت،
جدلُم خدماث وأَداا ئوظاهُت ،جدلُم خىم اللاهىن ، rule of lawوجؼىٍس املجخمؼ اإلادوي.1طػُا إلاػالجت الخددًاث
اإلاخىامُت.

بما َ
أن هظام الحىهمت الػاإلاُت ًدىي الحيىماث الىػىُت ،اإلاىظماث الػاإلاُت ،اإلاىظماث الدولُت ؾحر الحيىمُت،

مجمىغاث اإلاصالح ،املجمىغاث ؤلابظدُمىلىحُت فهى يهدا لخيظُم حهىد خرظ الظالم مً خالٌ:
حػصٍص ؤلاجراكُاث الثىاةُت لجزع الظالح ،والظعي لخىخُد الثلافت الظُاطُت.
خماًت خلىق ؤلاوظان وفم ملازبت جىاشهُت.
بىاء هظام خىم اللاهىن ذو الصبؿت الػاإلاُت ،والبدث غً خلىٌ فػالت وبىاءة.holistic solutions

ججاوش الصساغاث الؼبلُت-الثلافُت ،حشجُؼ الحىاز وكبىٌ آلاخس.
ججاوش اإلالازبت الػظىسٍت وجبني اإلالازبت اإلاخػددة.
اللظاء غلى الػىف ،الرلس ،الالمظاواة وجدلُم الػدالت الخىشَػُت.2
زبؽ أحىدة املجخمؼ الػالمي مً خالٌ زبؽ كظاًا الخىمُت بالبِئت ،والحد مً الظباق هدى الدظلح وخرظ الظالم
مً خالٌ بىاء غالكاث جراغلُت دولُت اإلاظخىي لخجاوش الػىف والجزاغاث.
الحد مً ألاطلحت الىىوٍت ،nuclear weaponsوالحد مً الرىسة اإلاىادًت بأن اللىي الػظمى major powerهي
اإلاظإولت غً خل مؼاول الحىهمت الػاإلاُت.
جرػُل خىاز ما بحن الدًاهاث  inter-religiousومابحن الثلافاث ،inter-culturalمً خالٌ اإلاىاشهت بحن الدًً
واللُم ،وؼس زلافت ؤلاخترام والدظامذ بحن الدًاهاث والجماغاث البؼسٍت.
السبؽ بحن الظلم وألامً مً خالٌ ملازبت حؼازهُت لخرػُل ئطتراجُجُت ػاملت إلايافدت ؤلازَاب وبىاء املجخمػاث.3
َرا ما جؼلب جدخل اإلاىظماث الدولُت ؾحر الحيىمُت ،مىظماث املجخمؼ اإلادوي ووواالث اللؼاع الخاص إلاىطػت
اإلاىظىز الحىهماحي في مجاٌ اللظاًا ؤلاوظاهُت خاصت بػد حملت الخؼىزاث التي حػسطذ لها ،وبظبب جصاًد غدد
اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في خد ذاتها ،وهظسا لؼبُػت الػالكاث الخراغلُت.4

 .3هحى مىضعت الترابطاث إلاستراجيجيت – الخىاصهيت بين الفىاعل الشسميت و غير الشسميت لحىهمت
اللضايا إلاوساهيت:
1

Volker rittberger, global governance and the united nations system,Op.cit,P.18.
Vijay Mehta,Op.cit.
3
ibid.
2

 وؼحر في َرا الصدد لػالكت اإلاىظماث الدولُت ؾحر الحيىمُت مؼ الرىاغل الدولُت ألاخسي ،خُث حػمل الدوٌ غلى مىذ اإلاىظماث الدولُت ؾحر الحيىمُت
الىطؼ اللاهىوي لىظاةرها ،مما ًرسض غلى  NGOsالدظلُم باليؼاغ في ظل الدؼسَؼ الىػني لدولت اإلالس.في خحن غالكاتها باإلاىظماث الدولُت الحيىمُت
فىجد حػاون هبحر مؼ فسوع مىظمت ألامم اإلاخددة واإلاىظماث اإلاخخصصت(مىظمت الُىوظيى ،مىظمت الصحت الػاإلاُت...،ئلخ)وٍيىن جىاطم بُنها وبُنها
اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت ذاث اليؼاغ اإلادؼابه(مىظمت الػرى الدولُت ،الردزالُت الدولُت لحلىق ؤلاوظان ،اللجىت الدولُت للصلُب ألاخمس ،السابؽ
الدولُت طد الػىصسٍت والالئوظاهُت ،ألاخىة ؤلاوظاهُت ،غدالت بال خدود ،مدللىن بال خدود).
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َرٍ الخراغالث لم جمىؼ مً بسوش غدة مػُلاث وظُرُت -وظلُت وجراغلُت ،أدث ليظبُت ومددودًت الرػالُت،
جخمدىز َرٍ اإلاػُلاث بحن مظخىٍحن اإلاظخىي السطمي واإلاظخىي ؾحر السطمي ،غلى الىدى الخالي:

 .1.3الخحذياث ألامىيت الحىهماجيت (الفىاعل الشسميت) ،وجحذياث املىظماث غيرالحىىميت
شيل سكم ( :)02مخطط جىضيحي لخحذياث الحىهمت العامليت في إطاساللضايا إلاوساهيت.

Source::volker rittberger, global governance and the united nations system.Op.cit.P. 30
من الشيلً :خطح حلُا حػدد مظخىٍاث الخددًاث ألامىُت الحىهماجُت ،خُث بالدزحت ألاولى لم جلخصس فلؽ غلى
جددًاث اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت ،أو حملت الرىاغل ؾحر الحيىمُت ،بل جمدىزث خىٌ زالر هلاغ مدىزٍت مً خالٌ
جأزحراث نهاًت الحسب البازدة ،جأزحراث الػىإلات هخصىز حدًد ،وجأزحراث الثىزة الخىىىلىحُت بما فيها فىاغل اإلاػلىماجُت
وؤلاجصاٌ ،لُخم ؤلاهخلاٌ مباػسة هدى الخرصُل الجصتي للخددًاث وفم ما َى مروىز أدهاٍ.
في هزا السياق :أوضحذ الباخثت مازجِىا فِؼس أن أؾلب اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت لِظذ مظخللت فػلُا بل جىحهها
الحيىماث  ،هما أن أداءَا في حؿحر مظخمس هدُجت مخؼلباث ألاطىاق اإلااهدت ووطاةل ؤلاغالم ،ما ًجػلها جدبنى مىاهج ؾحر
جىافلُت مؼ الىاكؼ ؤلاحخماعي ،ئطافت لػدم خظىغها دهًت زكابت دًملساػُت وخلىَا مً الظىابؽ الؼسغُت.
هما جخلخص مػُلاث جرػُل دوز اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت بمخؿحراث هىزدَا غلى الىدى الخالي:
أ -الخمىيل واملىاسد البششيت :أهدث الباخثت " مازجِىا فِؼس" َ
أن الخمىٍل ؾحر اإلايظم للمىظماث ؾحر الحيىمُت

ًإدي إلاا ٌػسا بـ" زَاب اإلاؼازَؼ  ، "Projectomaniaذلً َ
أن اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت جسهص حهىدَا الخمىٍلُت غلى
اإلاىاػم اإلادهُت واإلادن الصؿحرة ،مخجاَلت اإلادن السٍرُت ،وَى هرع ما حػاهُه هدُجت طػف ؤلاهخساغ البؼسي في
اإلاىظماث.
ب -الخصىصيت املجخمعيت :جلػب الػاداث ،الخلالُد وألاغساا دوزا في جثبُؽ غمل الػدًد مً اإلاىظماث ؾحر
الحيىمُت مً خالٌ وؼس ػػازاث جدىافى واللىاغاث املجخمػُت-املحلُت ،ما ًرسض غلى اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت جىُُف
وؼاػاتها بما ًدىاطب والخصىصُت املجخمػُت .هرهس في َرا الظُاق الخأزحر الظلبي للمخؿحر الدًني في غملُاث بىاء
الظالم ،وىهه ًجمؼ بحن دوز مصدوج ًخمثل مً هاخُت في ئطهامه بدزحت هبحرة في حؼىُل غلبت أو جددي لػمل اإلاىظماث
ؾحر الحيىمُت ،ومً هاخُت زاهُت في الصبؿت الدًيُت للمىظمت ما ٌشجؼ غلى ؤلاهلظام الؼاةري والػسقي داخل املجخمػاث.
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ث -الششعيت املىظماجيت :مً هاخُت مدي كبىٌ اإلاىظمت مً كبل الؼػب داخل املجخمؼ ،ومدي هصاَت وإطخلامت
أغمالها ،لرا جىحد الػدًد مً الخؼاباث اإلاىاَظت للمىظماث ؾحر الحيىمُت ،مً خُث وصرها وىطُلت في ًد الحيىماث
ألاحىبُت مً أحل الخأزحر غلى الظُاطاث الىػىُت الداخلُت وحؼىُل مالمذ دولت ما بػد الجزاع.1
 .2.3إلاسلاطاث الترابطيت-إلاستراجيجيت على اللضايا إلاوساهيت
مػنى الترابؽ ؤلاطتراجُجي وفم َرا اإلارهىم ذو ػلحن ،ػم ًخػلم باإلاىاشهت بحن الرىاغل السطمُت وؾحر زطمُت في
ئػاز غملُاث خرظ الظالم ،وػم ًخػلم بمىاشهت اإلاىاطُؼ ذاث الصلت بدرظ الظالم :همىاشهت خلىق ؤلاوظان و
مخؼلباث ألامً الىػني ،مىاشهت أبػاد ألامً ؤلاوظاوي مؼ ملخظُاث الىاكؼ الدولي(ميافدت ؤلازَاب مثال).
َرا ما ًلخض ي جردص اإلابادب الخىحيهُت للمىاشهت وفم ملازبت مخػددة اإلاظخىٍاث  ،مىضحت بالخرصُل في دزاطت
ول مً  Ben Golderو ،George Williamsاإلاػىىهت بـbalancing National Security and Human Right : :

 Assessing the Legal Response of Common Law Nations to Threat of Terrorismغلى الىدى الخالي:
الترهحز غلى ألاطع الىظسٍت التي حػصش اإلاىاشهت بحن خلىق ؤلاوظان وألامً الىػني مً مىؼلم جبادلي-جسابؼي ،بػد
جرػُل كاغدة ؤلاهخلاٌ مً الخىافظُت ئلى الخبادلُت ،والرصل في أولىٍت الجدٌ .
جرػُل مىؼللاث الػالكت ؤلاطتراجُجُت التي ظهسث بىادزَا بصرت خاصت غلب أخدار  00طبخمبر 5990وجداغُاتها
غلى ألامً الىػني وإهتهاواث خلىق ؤلاوظان وما صاخبها مً حؼسَػاث بػد ذلً هدُجت الرصل الخللُدي بحن خلىق
ؤلاوظان وألامً الىػني اللاةم غلى اإلابدأ البراؾماحي.2
جخظمً الػالكت ؤلاطتراجُجُت اإلاصلحت اإلاؼترهت-اإلاخبادلت ،التي جخظمً وفم  William.W.Burkeاإلاىاشهت بحن
ؤلاوؼؿاٌ الظُاس ي وكظاًا ألامً الىػني بػد مػالجت ألازس اإلاترجب غً أخدار  00طبخمبر ، 5990في ئػاز ميافدت
ؤلازَاب.
الخأهُد غلى ؤلالتزاماث املحلُت ،ؤلاكلُمُت والدولُت ،وجىطُؼ فىسة كداطت خلىق ؤلاوظان في الدًملساػُاث الؿسبُت
اللُبرالُت ،خُث ًإهد ول مً  Philip Radookو  Irvin Kotllerغلى طسوزة الخخلي غً اللُىد الدؼسَػُت هظسا لدزحت
خؼىزتها غلى خلىق ؤلاوظان بـ"ئغادة جصيُف مراَُمي-داللي ،وفم ما جملُه ألاَداا املجخمػُت.
الخأهُد غلى اإلاىؼللاث الرىسٍت للؼسح الخىاشوي بحن خلىق ؤلاوظان وألامً الىػني ئطدىادا ئلى مبادب اإلاُثاق الىىدي
للحلىق والحسٍاث  ،0085وَى ما ًمىً جرػُله بملازبت ألامً ؤلاوظاوي.
املحافظت غلى اإلاصالح املجخمػُت(أمً الرسد ،ؾُاب الػىف ،ئخترام خلىق ألاكلُاث...،ئلخ)ومساغاة الحجت ألاهثر
ئلحاخا مً كبل صاوؼ اللساز(ؤلاطتراجُجُت الرػالت) مؼ جبني الدؼسَؼ بالىطاةل التي ال جبخػد غً خلىق ؤلاوظان. 3

 1هاجر خاللفة ،المرجع السابق ،ص .671
2

George Williams,& Ben Golder, "Balancing national security and human right :Assessing the legal response of
common law nations to the threat of terrorism”, Journal of comparative policy analysis, vol.8, N01, March
2006,P.57.
3
Ibid.P.58.
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جبرش جراغالث وأدواز الحىهمت الػاإلاُت في مجاٌ اللظاًا ؤلاوظاهُت بداًت مً خالٌ مػالجت مؼاول ألامً ؤلاوظاوي،
بما فيها التهدًداث ألامىُت الجدًدة غً ػسٍم :هصع الظالح ،حػصٍص خلىق ؤلاوظان ،بىاء كاغدة غاإلاُت لللاهىن ،ججاوش
صساغاث الدًً والثلافت ومد الػىإلات ،ججاوش الػىف وؤلازَاب.1
هرع ما جىحه ئلُه الباخث فىلىس زٍذ بازؾس Volker Rittbergerفي دزاطخهGlobal Governance and the :

 United Nations Systemفي طػُه لخؼبُم مىظىز الحىهمت الػاإلاُت غلى أحىدة اإلاظسح الدولي وفي صدازتها كظاًا
خرظ الظالم ،في جأهُدٍ باإلهخلاٌ مً الػىإلات ئلى الحىهمت الػاإلاُت 2وىنها جخىرل بــ:
 ئًجاد خلىٌ ػاملت لللظاًا اإلاترابؼت وجدمل مظإولُت الخػامل بصىزة حماغُت ،باغخماد ههج مخػدد ألاػساافي الخػامل مؼ التهدًداث ،مً خالٌ ئكتراح مرهىم الظالم اإلاؼترن .Common peace

 زبؽ حدوٌ أغماٌ الخىمُت بالبِئت وهصع الظالح مً خالٌ بىاء ػساواث غلى اإلاظخىي الىػني والػالمي ،خُث الًمىً بىاء الظالم دون الخخرُف مً خدة الرلس ،الػمل غلى ئوؼاء اإلاإطظاث الخىمىٍت الرػالت ،طسوزة الدفاع غً
ئهتهاواث خلىق ؤلاوظان مً الصساغاث الػىُرت.3
 جدرحز ألاَداا املجخمػُت ،مؼ طسوزة الترهحز غلى دوز اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت وأػساا فاغلت مؼ الحسصغلى غدم ئلؿاء دوز املجخمؼ اإلادوي الػالمي ،اإلاإطظاث الػاإلاُت و اإلاىظماث فىق اللىمُت غبر الحدودًت.4

خاجمت:
بىاءا غلى جدلُلىا للملاٌ اإلاخػلم بالؼساواث مخػددة اإلاظخىٍاث بحن ألامم اإلاخددة ،و اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في
مجاٌ اللظاًا ؤلاوظاهُت( ألامً ؤلاوظاوي ،خلىق ؤلاوظان ،والخىمُت ؤلاوظاهُت) ً،خطح َ
أن مػالجت مدي كدزة وهراءة
اإلاىؼم الدؼبُيي-الػملي بحن الرىاغل السطمُت ،مجظدة في الترجِباث اإلاإطظاجُت لهُئت ألامم اإلاخددة ،و الرىاغل ؾحر
السطمُت ،مجظدة في اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في مػالجت اللظاًا ؤلاوظاهُت-ؤلاهماةُت ،مً مداخل غاإلاُت جخلخص في
ملترب الحىهمت الػاإلاُت ،وػسح الترابؽ ؤلاطتراجُجي-الخىاشوي مً مىظىز ئوظاوي-ئهماتي غىض بساؾماحي -مصلحيً ،إدي
بصرت وظبُت لخدلُم الهدا اإلايؼىد .و َى ما ًلىد بىا الطخخالص الىلاغ الخالُت:
َ
 غلى السؾم مً اإلاىؼللاث الظببُت ذاث الخىحه ؤلاكخصادي للحىهمت ئال أن ػبُػت اإلاخؿحراث الدولُت خاصتالىمؼُت منها دفػذ بالحىهمت لإلججاٍ هدى املجاٌ ألامني الري ٌػخبر مً أغلد املجاالث هظسا إلزجباػه بدلل اللظاًا
ؤلاوظاهُت والجزاغاث املجخمػُت.
 خصاةص اإلاىظىز الحىهماحي الػالمي مً مىظىز البرهامج ؤلاهماتي لمممم اإلاخددة UNDPطاَم بدزحت هبحرة فيطبؽ ألاطع اإلاىهجُت الدكُلت الالشمت لخددًد هُرُت غمل اإلاىظىز مخػدد الؼساواث ،وإطلاػه غلى اللظاًا ؤلاوظاهُت
بما فيها خلىق ؤلاوظان ،وألامً ؤلاوظاوي.
1

Vijay Mehta , Op.cit.
Volker Rittberger, Op.cit,P.16.
3
Vijay Mehta, Op.cit.
4
Colin Bradford, Global Governance for the 21st century, Op.ci,P. 24.
2
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الشراكات هتعددة املستويات بني األهن املتحدة واملنظوات غري احلكوهية يف جمال القضايا اإلنسانية /ــــــــــــــــــــ
وفاء لعوري  /ـــــــــــــــــــــــــــ  /عتيقة كواشي
 غلب ؤلاصالخاث التي ػهدتها ألامم اإلاخددة في املجاٌ اإلاػُازي ،جم الخىحه إلكدام املجاالث ؤلاوظاهُت في ئػازالجزاغاث املجخمػُت ،خُث لم جلخصس الراغلُت غلى هضع السالح فلط ،بل جرػُل اإلابادب اإلاػُازٍت ذاث الصلت بالىمؽ
الخراغلي مخػدد ألابػاد.
َ
 غلى السؾم مً َأن اإلاهمت ألامىُت مهمت دوالجُت بامخُاش ،ئال أن للمىظماث ؾحر الحيىمُت في ئػاز الؼساهت البيُىٍت
مؼ مىظمت ألامم اإلاخددة ،طاَمذ في خلم بِئت جراغلُت – غالةلُت وفم أػس مىهجُت مدددة إلغؼاء ألاولىٍت لللظاًا
ؤلاوظاهُت ،ملازهت مؼ ألامً اللىمي .وبسش ذلً بصرت حلُت غلب جأزحراث حؼسَػاث  00طبخمبر  ،5990التي َدفذ للحد
والخخرُف مً مصُدة الػالكاث الىاكػُت ،ئلى الػالكاث البيُىٍت – ؤلاوظاهُت.
 بسوش الخددًاث الىمؼُت اإلاىضحت ًلىد بىا ئلى جلدًم جىصُت حد مىؼلُت – غلى ألاكل مً وحهت هظس الباخثحن –جخػلم باغخماد ػلحن ،أخدَما ًسجىص غلى اللؼاع الخاص ،و الثاوي ًخمدىز خىٌ أَمُت اإلاىظىز ؤلاطالميَ ،را ألاخحر
الري ًدبنى فىسة الخػدد هرؼسة ئوظاهُت ذاث مىحى ئًجابي .
كائمت املشاجع
أوال /باللغت العشبيت:
-1الىخب:
 .1صالح شٍاوي ،مساد بً طػُد ،الحىهمت البُئُت الػاإلاُت :كظاًا و ئػياالث ،باجىت ،داز كاهت لليؼس والخىشَؼ.5909 ،
 .2مازطاٌ مازٌ ،طىطُىلىحُا الػالكاث الدولُت ،جسحمت :خظً هافػت ،اللاَسة ،داز اإلاظخلبل الػسبي.0085 ،
 .3خدًجت غسفت دمحم أمحن ،ألامً ؤلاوظاوي :اإلارهىم والخؼبُم في الىاكؼ الػسبي و الدولي،السٍاض ،حامػت هاًف للػلىم
ألامىُت.5990 ،
 .4ناصيف يوسف حتي ،النظرية في العالقات الدولية( ،بيروت :دار الكتاب العربي.)5891 ،
-2املجالث:
 .0زمصي خىخى" ،دوز اإلاىظماث والهُئاث ؾحر الحيىمُت في خماًت خلىق ؤلاوظان وخسٍاجه ألاطاطُت"  ،مجلت اإلاىخدي
اللاهىوي ،حامػت دمحم خُظس – بظىسة  ،الػدد الظابؼ.
-3امللخلياث:
 .0ؾادة غلي مىس ى" ،ئغادة الىظس في ئطتراجُجُاث ألامً ؤلاوظاوي في اإلاىؼلت الػسبُت" ،.وزكت بدثُت كدمذ في اإلاإجمس
الدولي :ألامً ؤلاوظاوي في الدوٌ الػسبُت ،غمان :ألازدن 02-02 ،مازض .5992
-4الشسائل الجامعيت و ألاطشوحاث:
َ .0احس خاللرت ،دوز اإلاىظماث ؾحر الحيىمُت في خىهمت غملُاث بىاء الظالم ،زطالت ماحظخحر في الػلىم الظُاطُت،
جخصص :خىهمت وجىمُت ،حامػت باجىت ،كظم الػلىم الظُاطُت.5902 ،
ثاهيا /باللغت ألاجىبيت:
1- Books :
1. Asref aksu, the united nation, intra state,peacekeeping and normative change: new approache
to conflict analysis,Manchester university press, 2003.
2. Andrew Kuper, democracy beyond borders, justice and representation in global
institutions.,Oxford university press, 2006.
3. Christoph knill, and Dirk lehmkuhil, private actors and the state : internationalization and
changing patterns of governance, 2002.
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ــــــــــــــــــــ/ الشراكات هتعددة املستويات بني األهن املتحدة واملنظوات غري احلكوهية يف جمال القضايا اإلنسانية
 عتيقة كواشي/  ـــــــــــــــــــــــــــ/ وفاء لعوري

2.

3.

4.

1.

2.
5.
1.
2.
3.

4. David.P.forsythe, human rights in international relations, new york : cambridge university,
2006.
5. Jean grugel, and Necola piper, critical perspectives global governance: rights and regulation
in governing regimes, New York , routledge Taylor and Francis group, 2007.
6. Mack barnett and R duvall, national, international, regional and global
governance.international cooperation, cambridge university press, 2005.
7. Taylor Owen, Human security-conflit, critique and consensus colloquium rematks and a
proposal for a thre hold based difinition security dialogue, 2004.
Reviews :
1. Caroline Thomas, Global governance, devlopment and human security :Exploring the links,
third world quarterly, Vol.22,N02, 2001.
2. David held, and Angus fane hervey, “democracy, climat change and global
governance.democratic agency and the policy”, policy network paper, november2009.
3. George Williams,& Ben Golder, "Balancing national security and human right :Assessing the
legal response of common law nations to the threat of terrorism”, Journal of comparative
policy analysis, vol.8, N01, March 2006.
4. Kanti Bajpai, An expression of threat versus capabilities across time and space,security
dialogue, Vol.35, N.03,2004.
5. Peter wilkim , “global poverty and Orthodox security”, third world quarterly, vol23, N04,
carfax publishing taylor and francis group, 2002.
Seminars:
1. Harto hakovirt, “global problems and their governance the contribution by the figare”, tolk
about :understanding the global system, safir project, department of political science ,Turki.
Reports:
Jean Michel Baer, global governance of science, "report of the expert group on global governance
of science to the science, economy and society directorateé", directorate general for research
.European commission, 2009.
United nations devlopment program , “human devlopment report”, new York: oxford university
press,1994.
Sites:
Archer.R, united nations, non-governamental liason service, devlopment dossiers, market and
good governance.cited in:bit.ly. 3rkEmun
Jonathan Blais, Consolidation de la paix et approche globale : Vers une Intégration des ONGs,p.6.
cited in :bit.ly. 3HoZJAi
The three Actors upon governance :state,market and civil society ,government essay, gender
equality"; read in : international perspective,free research papers.cited in :bit.ly 3Hu8ER6 .
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التحكيم لىسيلت لتسىيت املىازعاث الىاشئت عن عقذ الترخيص باستغالل براءة الاختراع
Adjudication as a means to compromise the arguments of contract license to the patent


طًب ػهغٍاء

 حامعت دمحم إلاحﻥ صباػحﻥ ،ؾؿُف.2z.dib@univ-setif2.dz
جاريخ إلاًذاع8181/11/19:

جاريخ املراجعت8188/18/10:

جاريخ القبىل8188/18/12:

ملخص:
ٌعخبر الخدىُم من ؤهم الىؾاثل اإلاؿخعملت في ؿؼ اإلاناػعاث ،وزاضت جلً الناشئت عن علض الترزُظ لؾخؼلاٌ
بغاءة الازتراع .ويهضؾ ﻫـظا البدث بل ـﻰ بُ ـاﻥ ﻫ ـظﻩ ألاهمُت ،مع ببغاػ مسخلف ؤلاحغاءاث اإلاخبعت في طلً ،ػٍاصة عن طلً
جبُاﻥ مضي ملاثمت هظا الخل مع علض الترزُظ لؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ؿﻲ الدشغَع الجؼاثغي .وكض جم الخىضل بلى حملت
من النخاثج ،جخمدىع ؤؾاؾا ؿﻲ اعخباع ؤﻥ املخىم ٌؿخمض ؾلؿخه في علض الترزُظ من اجـاق ؤؾغاؾ العلض الظًن عُنىﻩ،
والظي ًخم ؿُه باإلغاؿت لظلً جدضًض اللانىﻥ واحب الخؿبُم ،وهظا ؤلاحغاءاث اإلاخبعت في العملُت الخدىُمُت ،وبالنكغ
بلى ألاهمُت التي جىدؿيها هظﻩ الؿغٍلت في ؿؼ اإلاناػعاث ،ؿللض نكمها اإلاشغع الىؾني في كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت وؤلاصاعٍت،
باإلغاؿت بلى طلً ،ؿللض جم النظ عليها في العضًض من الاجـاكُاث الضولُت ؾبلا للىاعض كانىنُت زاضت.
الكلماث املفتاحيت :بغاءة الازتراع؛ الاؾخؼلاٌ؛ الخدىُم؛ حؿىٍت مناػعاث علض الترزُظ.
Abstract:
Adjudication is considered the best means to compromise the arguments; especially, the
ones caused by license contract to use the patent. This research focuses on the importance and
the procedures followed in the adjudication. In addition, our work attempts to bring to light to
what extent this solution is suitable regarding license contract used in the patent in the
Algerian law. We have arrived at a set of several results. The judicator's authority in the
license contract is derived from the accord of the parties who appoint him in their contract, in
which they determine the law that should be applied, and the procedures of the adjudication.
Regarding the importance that adjudication gained through time, the legislator organized it in
the procedures of the civil and the administrative law. Moreover, adjudication has been
mentioned in many international conventions in accordance to specific lawful rules.
Keywords : Patent; Exploitation; Adjudication; Settlement of licensing contract disputes.
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التحكين كوسيلة لتسوية املنبزعبت النبشئة عن عقد الرتخيض ببستغالل براءة االخرتاع  /ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
ذيب زكريبء /ــــــــــــــــــ
مقذمت:
ٌعض علض الترزُظ الىاعصة على بغاءة الازتراع من العلىص البالؼت ألاهمُت ،إلاا له من ؤزغ في مؿاعضة الضوٌ وباألزظ
النامُت منها ،على جدلُم الخنمُت املخلُت ،ووغعها في مطاؾ الضوٌ اإلاخلضمت ،وٍخمحز هظا النىع من العلىص بؿبُعخه
الخاضت التي اهدؿبها من اعخباع ؤﻥ العملُت التي ًيىﻥ مدلا لها جطبؽ بةؾاع حعاكضي ممحز ،ؾىاء في مضجه الؿىٍلت ،ؤو من
زلاٌ ؤؾغاؿه املخخلـت ،وهى هباقي العلىص ألازغي ًنجم عنه التزاماث حعاكضًت على عاجم ؤؾغاؿهً ،اصي ؤلازلاٌ بها بلى
نشىب نؼاع ًخؿلب بًجاص خل له .وعلى اعخباع ؤﻥ اإلاناػعاث اإلاخعللت بهظا النىع من العلىص عاصة ما جيىﻥ بحﻥ الضوٌ
اإلاؿخىعصة لهظﻩ ألازحرة ،والؿغؾ ألاحنبي ضاخب هظﻩ الازتراعاث ،و باألزظ ؤﻥ هظا ألازحر ًجهل هثحرا من اللىانحﻥ
وألانكمت اإلاعمىٌ بها في جلً الضوٌ ،عضا عن عضم الدؿاوي الىاضح في اإلاغاهؼ اللانىنُت بحﻥ ؾغفي هظا العلض.
بناء على طلً ،ؿعنض نشىب ؤي نؼاع بحﻥ ؤؾغاؾ علض الترزُظ ،ؿلا ًىمن الخل ل باللجىء بلى كػاء الضولت النامُت
اإلاخعاكضة مع الؿغؾ ألاحنبي ضاخب الازتراع ،على اعخباع عضم كبىٌ هظا ألازحر لهظا اللػاء زىؿا من جدحزﻩ إلاطلخت
صولخه ،ول هظلً باللجىء بلى كػاء صولت الؿغؾ ألاحنبي ضاخب الازتراع ،ألامغ الظي جغؿػه معكم الضوٌ اإلاخعاكضة على
علىص الترازُظ الخاضت باؾخؼلاٌ الازتراعاث الجضًضة .ولظلً ،هثحرا ما ًـػل ؤؾغاؾ علىص الترازُظ الىاعصة على
اؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع اللجىء بلى الؿغق الىصًت لـؼ الجزاعاث ،مجخنبحﻥ بظلً الخعلُضاث التي جـغغها كىانحﻥ الضولت
املخخلـت عنض اللجىء بلى كػائها ،بغاؿت بلى الىكذ الؿىٍل الظي كض حؿتهلً مثل هظﻩ اإلاناػعاث كطض خلها ؤمام اللػاء
العاصي ،ولعل من ؤنجع الىؾاثل التي حؿاعض في خل هظﻩ اإلاناػعاث هى الخدىُم ،إلاا له من ممحزاث جخماش ى وؾبُعت
ّ
العلض ،خُث ًمىن ألاؾغاؾ من ازخُاع اللانىﻥ الىاحب الخؿبُم على الجزاع ،وهظا املخىمحﻥ ؤو الهُئت الخدىُمُت التي
ؾدنكغ ؿُه.
من زلاٌ ول ما ؾبم ،جخمدىع بشيالُت هظا البدث خىٌ مذي هجاعت التحكيم لىسيلت لفض املىازعاث املتعلقت
بعقذ الترخيص الىارد على براءة الاختراع ؟
وًنبثم عن ﻫظﻩ ؤلاشيالُت حملت من الدؿائلث الـغعُت ،نجملها في آلاحﻲ طهغﻩ:
هُـُت اللجىء بلى الخدىُم لدؿىٍت هظا النىع من اإلاناػعاث؟ هُف ًخم اجـاق الخدىُم في غىء الدشغَع الىؾني،
والاجـاكُاث الضولُت؟ ما ﻫﻲ ؤلاحغاءاث اإلاخعبت في ؾحر عملُت الخدىُم؟ وما هى مىكف اإلاشغع الجؼاثغي من هظﻩ اإلاؿإلت؟
كطض ؤلاحابت عن ﻫظﻩ ؤلاشيالُت ،وهظا الدؿائلث الـغعُت اإلانضعحت جدتها ،جم بجباع اإلانهج الىضـﻲ ،وهظا الخدلُلي،
معخمضًن في طلً علﻰ النطىص الدشغَعُت اإلاخعللت بهظا اإلاىغىع ،باإلغاؿت بلى الاجـاكُاث الضولُت اإلانكمت لهظﻩ
اإلاؿإلت.
جﻬضؾ ﻫظﻩ الضعاؾت بلى الىشف عن خلُلت النكام اللانىنﻲ الجؼاثغي اإلاخعلم بالخدىُم ،وهُف جؿغق بلى مؿإلت
ؿؼ اإلاناػعاث عن ؾغٍم الخدىُم ،ومداولت بؾلاؾها على الجزاعاث اإلاخعللت بعلض الترزُظ لؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع،
وجدضًض علﻰ من جلع اإلاؿاولُت ،وجغحُذ هـت ؤخض ؾغفي هظا العلض عن ؾغٍم الخدىُم ،وهُـُت معالجت الاجـاكُاث
الضولُت لهظﻩ الىؾُلت لـؼ اإلاناػعاث ،مما ؾُنعىـ بًجابا علﻰ خماًت علىص الترازُظ الىاعصة على الازتراعاث
الجضًضة جدلُلا للطالح العام.
املجلض -09العضص -01الؿنت2022
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ذيب زكريبء /ــــــــــــــــــ
وبناء على طلً ،ؿلض جمذ معالجت اإلاىغىع وؿلا ملخىعٍن عثِؿُحﻥ والخالي:
املخىع ألاوٌ :الخدىُم الاجـاقي الىاعص على علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع
املخىع الثانﻲ :بحغاءاث الخدىُم في علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع

املوحىرألاول :التحكيم الاجفاقي الىارد على عقذ الترخيص باستغالل براءة الاختراع
ًنلط ي علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع بانلػاء اإلاضة التي جم النظ ؿُه عليها ،ؤو وؿلا ألخيام اللانىﻥ
الىاحب الخؿبُم ،وهما ًمىن ؤﻥ ًنلط ي بؼحر طلً ،والـسخ الظي ًدضر في الؼالب ندُجت بزلاٌ ؤخض ؾغؿُه بدنـُظ
التزاماجه ،والظي ًنجم عنه نؼاع ًخعحﻥ حؿىٍخه ،شإنه في طلً شإﻥ اإلاناػعاث الناحمت عن ؤلازلاٌ بالشغوؽ الخعاكضًت،
وجخم حؿىٍت هظﻩ اإلاناػعاث بما باللجىء بلى اللػاء ،ومما بةخالت هظﻩ اإلاناػعاث بلى الخدىُم(.)1
وَعض الخدىُم خضًثا بمثابت اللانىﻥ الظي ًلتزم به واؿت ؤؾغاؾ العلض ،وله ؾلؿت كػاثُت جخىلى بػالت ول ما كض
ًطاصؾ جؿبُم هظا اللانىﻥ من عغاكُل ،واؾدناصا بلى ول هظﻩ الاعخباعاث ؿلض كامذ الضوٌ بدنكُمه وؿلا للىاعض
كانىنُت زاضت( .)2والتي من بُنها الدشغَع الجؼاثغي (ؤول) ،باإلغاؿت بلى النظ علُه في العضًض من الاجـاكُاث الضولُت
واجـاكُت نُىٍىعن لؿنت  ،1958وهظا اجـاكُت جغٍبـ (زانُا).
أوال :اجفاق التحكيم في عقذ الترخيص باستغالل براءة الاختراع في التشريع الجسائري
ٌعض الخدىُم كػاء زاضا لخل اإلاناػعاث الناشئت عن علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراعً ،بُده اللانىﻥ وٍخم
عن ؾغٍم شخظ ؤو عضة ؤشخاص ٌؿخمضوﻥ ؾلؿتهم من اجـاق الخدىُم؛ والظي ٌعغؾ على ؤنه  ":الاجـاق الظي بمىحبه
ًخعهض ألاؾغاؾ بإﻥ ًخم الـطل في اإلاناػعاث الناشئت بُنهم ؤو املخخمل نشىئها من زلاٌ الخدىُم ،في اإلاناػعاث اإلاخعللت
بمطالح الخجاعة الخاعحُت"(.)3
ؾىاء واﻥ شغؽ الخدىُم ؾابلا عن وكىع الجزاع ،ؤو مشاعؾت الخدىُم جمذ بعض كُام الجزاع خىٌ علض الترزُظ
باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ،وليﻲ ًلع اجـاق الخدىُم هظا منخجا آلزاعﻩ ،وطو ؿعالُت كانىنُت ؿُجب ؤﻥ ًداؽ بجملت من
اإلاباصت التي جػمن له هظا الهضؾ.
 :1شرط التحكيم ومشارظته
ًلطض بشغؽ الخدىُم في علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ،باعخباعﻩ نىعا من علىص نلل الخىنىلىحُا بإنه ":
طلً الاجـاق اإلاؿبم بحﻥ ألاؾغاؾ على خل نؼاعاتهم عن ؾغٍم الخدىُم ،هشغؽ غمن بنىص علىص نلل الخىنىلىحُا"(،)4
ؿهى اجـاق ًخم بحﻥ ؤؾغاؾ علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ،على ؤﻥ ما ًنشإ بُنهم من نؼاع خىٌ هظا العلض ًخم
( )1مدمىص الىُلانﻲ ،اإلاىؾىعت الخجاعٍت و اإلاطغؿُت ،املجلض ألاوٌ ،علىص الخجاعة الضولُت في مجاٌ نلل الخىنىلىحُا ،الؿبعت الثانُت ،صاع الثلاؿت للنشغ
والخىػَع ،ألاعصﻥ ،2014 ،ص .359
( )2ؿاؾمت شعغاﻥ ،اجـاق الخدىُم الخجاعي الضولي في الدشغَع الجؼاثغي "صعاؾت ملاعنت" .املجلت الجؼاثغٍت للخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،اإلاغهؼ الجامعي
جِؿمؿُلذ ،املجلض ( 01العضص  ،2016 ،)2ص .10
( )3عمغ ؿلاح العؿحﻥ ،عٍؼاﻥ خمىص ،اجـاق الخدىُم الضولي في علىص نلل الخىنىلىحُا ،مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللانىنُت والاكخطاصًت ،اإلاغهؼ الجامعي
جامنؼؿذ( ،العضص  .2015 ،)08ص .12
( )4ؿهض بجاص ضىٍلح العخُبي ،علض نلل الخىنىلىحُا ومضي جدضًض ؤؾغاؿه إلحغاءاث الخدىُم ؿُه.عؾالت ماحؿخحر،ولُت الخلىق ،حامعت اللاهغة ،مطغ
 ،2007عؾالت منشىعة ،ص .111
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الـطل ؿُه عن ؾغٍم الخدىُم ،و كض ًغص هظا الشغؽ في علض الترزُظ نـؿه ،هما ًمىن ؤﻥ ًخم في اجـاق لخم له
ومؿخلل عنه( ،)1بعض ببغام علض الترزُظ عنض انتهاء عملُت اإلاـاوغاث ،والتي حعخبر من ؤهم اإلاغاخل التي جمغ بها علىص
نلل الخىنىلىحُا عمىما( ،)2وعلض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع بطـت ؤزظ.
وكض جؿغق اإلاشغع الجؼاثغي لشغؽ الخدىُم في نظ اإلااصة  1007من كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت وؤلاصاعٍت بلىله ":
شغؽ الخدىُم هى الاجـاق الظي ًلتزم بمىحبه ألاؾغاؾ في علض مخطل بدلىق مخاخت بمـهىم اإلااصة  1006ؤعلاﻩ ،لعغع
()3

الجزاعاث التي كض جثاع بشإﻥ هظا العلض على الخدىُم".

وبالغػم من اخخىاء علض الترزُظ باؾخؼلاٌ البراءة على شغؽ الخدىُم ،ؿلا ًخطىع ؤﻥ ًخؿغق ؿُه ألاؾغاؾ بلى
حمُع اإلاؿاثل التي ًمىن ؤﻥ ًثىع نؼاع بشإنها ،وبالخالي ؿةﻥ هظا ألامغ ل ًنـﻲ عضم بميانُت ببغام مشاعؾت الخدىُم(.)4
وٍلطض بمشاعؾت الخدىُم طلً الاجـاق الظي ًبرمه ألاؾغاؾ والظي ًيىﻥ مؿخللا عن العلض ألاضلي ،بعض نشىء
نؼاع خلُلﻲ بهضؾ اللجىء بلى ؾغٍم الخدىُم لـػه( ،)5ؤو هي اجـاق بحﻥ ؤؾغاؾ الجزاع باللجىء بلى الخدىُم وجلضًمه
لصخظ ؤو ؤهثر ؤو هُئت جدىُمُت كطض حؿىٍخه( ،)6وبؼُت اعخباع هظﻩ اإلاشاعؾت صخُدت ؿُجب ؤﻥ جخػمن واؿت اإلاؿاثل
اإلاؿاثل اإلاخناػع عليها بحﻥ ؤؾغاؾ العلض ،ومل اعخبر اجـاق اإلاشاعؾت باؾلا( ،)7وكض جؿغق اإلاشغع الجؼاثغي بلى مشاعؾت
الخدىُم في نظ اإلااصة  1011بلىله ":اجـاق الخدىُم هى الاجـاق الظي ًلبل ألاؾغاؾ بمىحبه عغع نؼاع ؾبم نشىئﻩ
()8

على الخدىُم".

وججضع ؤلاشاعة بلى ؤنه ٌعخبر اجـاق الخدىُم ،ؾىاء واﻥ شغؾا ؤم مشاعؾت ،جطغؿا كانىنُا بعاصًا( ،)9وعلضا خلُلُا
ًخىؿغ له ؤعوانه هؿاثغ العلىص التي ًنكمها اللانىﻥ اإلاضنﻲ ،ؿلابض من جىاؿغ بعاصة ؤؾغاؿه من بًجاب وكبىٌ مخؿابلحﻥ
مـاصهما الاجـاق على بخالت ؤي نؼاع خالي ؤو مؿخلبلي لدؿىٍتها بؿغٍم الخدىُم وجناػلهم عن خم اللجىء بلى اللػاء
الغؾمي ،على اعخباعﻩ اجـاكا ملؼما ألؾغاؿه جؿبُلا إلابضؤ العلض شغَعت اإلاخعاكضًن (.)10
 :8املبادئ الىاظمت الجفاق التحكيم
ليﻲ ًلع اجـاق الخدىُم صخُدا ،وحب غبؿه بجمع من اإلاباصت نجملها في آلاحﻲ بُانه:

( )1ؾىػاﻥ مطؿـﻰ ػاػي ،ؿؼ مناػعاث علىص جىعٍض الخىنىلىحُا عن ؾغٍم الخدىُم ،عؾالت ماحؿخحر ،حامعت الشغق ألاوؾـ للضعاؾاث العلُا ،ألاعصﻥ،
 ،2009عؾالت منشىعة ،ص .18
( )2بغَش عٍمت ،زاضُت الخـاوع في علض نلل الخىنىلىحُا .مجلت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت زنشلت ،املجلض ( 08العضص  ،2021 ،)2ص .543
( )3اللانىﻥ عكم  .09-08اإلااعر في  08ؿُـغي ً ،2008خػمن كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت واإلصاعًت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاؾُت
الشعبُت ،العضص  ،21الطاصعة بخاعٍش  23ؤؿغٍل .2008
( )4ؤخمض عبض الثىاب ،اجـاق الخدىُم والضؿىع اإلاخعللت به ،ص.ؽ ، .صاع النهػت العغبُت ،مطغ ،2008 ،ص .163
( )5خؿام الضًن ؿخحي ناضف ،كابلُت مدل الجزاع للخدىُم في علىص الخجاعة الضولُت ،ص.ؽ ،.صاع النهػت العغبُت ،مطغ ،1999 ،ص .14
Christian Gavalada, Claude Lucas de Leyssac, L'arbitrage, 1re édition, Dalloz – sirey, Paris, 1993, p.32.

()6

()7ؾىػاﻥ مطؿـﻰ ػاػي ،مغحع ؾابم ،ص .20
( )8اللانىﻥ عكم  .09-08اإلااعر في  08ؿُـغي ً ،2008خػمن كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت و اإلصاعًت ،اإلاشاع بلُه ؾابلا.

Christian Gavalada, Claude Lucas de Leyssac, op. cit, p.33.

()9

( )10عغىاﻥ عبُضاث ،آلازاع ؤلاًجابُت لجـاق الخدىُم الخجاعي وؿم ؤخيام اللانىﻥ ألاعصنﻲ واإلالاعﻥ ،مجلت صعاؾاث علىم الشغَعت واللانىﻥ ،الجامعت
ألاعصنُت ،املجلض ( ،38العضص  ،2011 ،)02ص .647
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ذيب زكريبء /ــــــــــــــــــ
 مبضؤ الىخابت :جسخلف الىخابت في صللتها ما بحﻥ اجـاق الخدىُم والخىؿُم ،وعلى هظا ألاؾاؽ هنالً ازخلاؾ فيؤهمُتها في ول من اإلاعاهضاث الضولُت والدشغَعاث الىؾنُت( ،)1ؿبالغحىع بلى اإلاشغع الجؼاثغي نجضﻩ كض نظ علُه في الـلغة
الـلغة الثانُت من اإلااصة  1040كانىﻥ بحغاءاث مضنُت ومصاعٍت بلىلها ً ":جب من خُث الشيل ،وجدذ ؾاثلت البؿلاﻥ ،ؤﻥ
()2

جبرم اجـاكُت الخدىُم هخابت ،ؤو بإًت وؾُلت اجطاٌ ؤزغي ججحز ؤلازباث بالىخابت".

من زلاٌ هظا النظ نجض ؤﻥ اإلاشغع الجؼاثغي ًخؿلب ؤﻥ ًيىﻥ اجـاق الخدىُم مىخىبا ،ػحر ؤنه لم ٌشترؽ ؤﻥ ًخم
بؿغاغ هظﻩ الىخابت وؿم شيل معحﻥ .بط ًجىػ ؤﻥ ًخسظ اجـاق الخدىُم ضىعة شغؽ جدىُم واعص في العلض( ،)3ؤو في ضىعة
اجـاق بحﻥ ألاؾغاؾ منـطل عن العلض ألاضلي ،ؤو ؤﻥ ًيىﻥ اجــاق الخدىُم في ضىعة عؾاثل ؤو بغكُاث ؤو ؿاهؿاث ؤو
()4

جلىؿاث مخباصلت بُنهم

.

 مبضؤ عضم كابلت الغحىع عن اجـاق الخدىُمً :نطب هظا اإلابضؤ باألؾاؽ على الؿغؾ اللىي في علض الترزُظ،والظي ًيىﻥ عاصة ضاخب ملىُت بغاءة الازتراع ،ؿلا ًمىن له الغحىع عن اجـاق الخدىُم بةعاصجه اإلانـغصة ،و الاصعاء بعضم
ؤهلُخه للاجـاق بعض ؤﻥ واؿم علُه باصت ألامغ ،ألامغ الظي ؾمإﻥ الؿغؾ الثانﻲ إلجمام علض الترزُظ ،وَعض هظا اإلابضؤ على
صعحت من ألاهمُت ليىنه ًدىٌ صوﻥ جنطل ؤخض ؤؾغاؾ علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع من مؿاولُاتهم
الخعاكضًت ،باإلعاصة اإلانـغصة لؿغؾ صوﻥ مىاؿلت الؿغؾ الثانﻲ(.)5
 مبضؤ اؾخللاٌ شغؽ الخدىُم عن العلض ألاضلي :ؿىؿلا لهظا اإلابضؤ ؿةﻥ شغؽ الخدىُم ًيىﻥ مؿخللا عن العلضألاضلي( ،)6ؤي عن علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ،بطا واﻥ واعصا في نــ العلض ألاضلي من خُث صخخه وبؿلانه
وهظا اللانىﻥ واحب الخؿبُم علُه .وبالؾدناص بلى ما ؾبم ،ؿةطا جم ببغام علض جغزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع مخػمن
شغؽ اللجىء بلى الخدىُم ،ووكع هظا العلض جدذ ؾاثلت البؿلاﻥ ألي ؾبب واﻥ ،ؿلا ًجىػ الاعخضاص ببؿلاﻥ علض
الترزُظ كطض ببؿاٌ شغؽ الخدىُم ،ؿُبلﻰ هظا ألازحر صخُدا ول ًمخض البؿلاﻥ بلُه( .)7وهى ما ؤكغﻩ اإلاشغع الجؼاثغي
في الـلغة الثالثت من نظ اإلااصة  1040من كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت وؤلاصاعٍت على ؤنه ":ل ًمىن الاخخجاج بعضم صخت
اجـاكُت الخدىُم ،بؿبب عضم صخت العلض ألاضلي".

()8

وبناء علُه ،نطل بلى اؾخنخاج ﻫام ،مـاصﻩ ؤﻥ اإلاشغع الجؼاثغي من زلاٌ ﻫظا النظ ؤصعن الؿبُعت الخاضت للجىء
بلى الخدىُم ،وزاضت في علىص نلل الخىنىلىحُا ،والتي من ؤهمها علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ،ؿاعترؾ
بػغوعة جنكُم هظﻩ الىؾُلت في خل اإلاناػعاث التي ًمىن ؤﻥ جلىم بحﻥ ؤؾغاؾ العلض ،وغمنها حملت من اإلاباصت التي
جطب في مجملها بلى بغـاء ضبؼت كانىنُت عليها لللُام بضوعها بـعالُت ؤهبر.
()1

–Fadi Nammour, Théorie et pratique de l'arbitrage interne et international en droit comparé, 1re édition, jur
sader, Paris, 2000, p.143.

( )2اللانىﻥ عكم  .09-08اإلااعر في  08ؿُـغي ً ،2008خػمن كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت و اإلصاعًت ،اإلاشاع بلُه ؾابلا.

Fadi Nammour, op. cit, p.144.

()3

( )4خؿحﻥ ؤبى ػٍض ؾغاج ،الخدىُم في علىص البتروٌ ،الؿبعت ألاولى ،صاع النهػت العغبُت ،مطغ ،2000 ،ص .281
( )5عمغ ؿلاح العؿحﻥ ،عٍؼاﻥ خمىص ،مغحع ؾابم ،ص .17

Christian Gavalada, Claude Lucas de Leyssac, op. cit, p.35.

()6

( )7عمغ ؿلاح العؿحﻥ ،عٍؼاﻥ خمىص ،مغحع ؾابم ،ص .15
( )8اللانىﻥ عكم  .09-08اإلااعر في  08ؿُـغي ً ،2008خػمن كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت و اإلصاعًت ،اإلاشاع بلُه ؾابلا.
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ثاهيا :اجفاق التحكيم في عقذ الترخيص باستغالل براءة الاختراع وفقا لالجفاقياث الذوليت
ؾعذ املجمىعت الضولُت في العطغ الخضًث على جنكُم العلاكاث الضاثغة بُنها عن ؾغٍم ببغام مسخلف الاجـاكُاث
واإلاعاهضاث الضولُت الناقمت ملخخلف هظﻩ العلاكاث ،وؿُما ًسظ الخدىُم باعخباعﻩ وؾُلت لـؼ اإلاناػعاث الناحمت عن
علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ،ؿةﻥ ؤهم اجـاكُت في هظا الشإﻥ هي اجـاكُت الجىانب اإلاخطلت بالخجاعة من خلىق
اإلالىُت الـىغٍت (جغٍبـ)

()1

.

بالنكغ بلى وىﻥ علض الترزُظ ًغص على ؿغع من ؿغوع اإلالىُت الـىغٍت ،والتي ؤولذ لها هظﻩ الاجـاكُت ؤهمُت بالؼت في
نطىضها .باإلغاؿت بلى اجـاكُت نُىٍىعن بشإﻥ الاعتراؾ و جنـُظ ؤخيام الخدىُم ألاحنبُت( ،)2واإلانبثم عنها كانىﻥ
الُىنؿتراٌ للخدىُم الظي ٌشمل على مجمىعت من اللىاعض ؤلاحغاثُت التي جبُذ لؤلؾغاؾ الاجـاق خىلها كطض جنـُظ
بحغاءاث الخدىُم الناشئت عن مسخلف علاكاتها الاكخطاصًت ،والتي ًخم اؾخسضامها على نؿاق واؾع في عملُاث الخدىُم
بمسخلف ؤنىاعه(.)3
 :1اجفاق التحكيم وفقا الجفاقيت هيىيىرك
وهي الاجـاكُت الخاضت بالعتراؾ وجنـُظ ؤخيام املخىمحﻥ ألاحنبُت ،والتي ؤكغها ماجمغ ألامم اإلاخدضة الخاص
بالخدىُم الضولي اإلانعلض في نُىٍىعن في الـترة اإلامخضة من  02ماًى بلى ػاًت ً 22ىنُى من ؾنت  .1958والتي جنظ على
الاعتراؾ بلغاعاث الخدىُم ألاحنبُت وجنـُظ ؤخيام املخىمحﻥ وألاخيام الطاصعة من هُئاث الخدىُم الضاثمت التي ًدخىم
بليها ألاؿغاص واإلااؾؿاث ،وكض انبثم عن هظﻩ الاجـاكُت اللانىﻥ النمىطجي للُىنؿُتراٌ الخاص بالخدىُم الخجاعي الضولي،
لؿنت  ،1985والظي ًخػمن بضوعﻩ كىاعض الُىنؿُتراٌ للخدىُم؛ والتي حعخبر مجمىعت شاملت من اللىاعض ؤلاحغاثُت التي
ًمىن لؤلؾغاؾ الاجـاق عليها كطض جنـُظ بحغاءاث الخدىُم الناشئت عن علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع باؾلا(.)4
باؾلا(.)4
ؿلض نطذ الـلغة ألاولى من اإلااصة ألاولى من اجـاكُت نُىٍىعن على ؤﻥ جؿبُم هظﻩ الاجـاكُت ًيىﻥ على كغاعاث
الخدىُم الطاصعة في ؤي صولت ؤزغي ػحر جلً التي ًلخمـ ؿيها الاعتراؾ باللغاعاث ومنـاطها ،هما ؤﻥ هظﻩ الاجـاكُت ؤزظث
في الخـغكت بحﻥ ؤخيام الخدىُم الىؾنُت وألاحنبُت بػابـ مياﻥ ضضوع الخىم ،وهظا ما ٌؿدشف من الـلغة نـؿها(.)5

( )1وهي الاجـاكُت مخعضصة ألاؾغاؾ (ج  )1اإلالخلت باجـاكُت بنشاء اإلانكمت العاإلاُت للخجاعة ( ،)WTOالتي حعخبر ؤخض الاجـاكُاث الغثِؿُت الثلار التي جػمنتها
اجـاكُت الخجاعة الخغة ( ،)GATTجمذ اإلاىاؿلت عليها علب انتهاء مـاوغاث حىلت ألاوعػىاي من ؾنت  1986بلى ػاًت ؾنت  ،1994ؤًن جم الخىكُع عليها
بمغاهش في اإلاملىت اإلاؼغبُت بخاعٍش  15ؤؿغٍل 1994ـ ؤنكغ هلا من:
لعشب مدـىف ،اإلانكمت العاإلاُت للخجاعة ،ص.ؽ ،.صًىاﻥ اإلاؿبىعاث الجامعُت ،الجؼاثغ ،2010 ،ص.25 .
Gervais Daniel et Schmitz Isabelle, L'accord sur les ADPIC, larcier, Bruxelles, 1ère éd., 0202, p. 54.

( )2وهي الاجـاكُت اإلاخعللت بالعتراؾ بلغاعاث الخدىُم ألاحنبُت وجنـُظها ،والتي جمذ اإلاىاؿلت عليها من كبل ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلانعلض في نُىٍىعن
بالىلًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ؾنت  ،1985والتي حعخبر ؤخيامها عماص الخدىُم الخجاعي الضولي الخضًث.
( )3منحر دمحم الجنبُهي ،ممضوح دمحم الجنبُهي ،كىانحﻥ ألاونؿُتراٌ النمىطحُت في مجاٌ الخجاعة ؤلالىترونُت ،ص.ؽ ،.صاع الـىغ الجامعي ،مطغ،2006 ،
ص.10
( )4ؾىػاﻥ مطؿـﻰ ػاػي ،مغحع ؾابم ،ص .170
( )5جنظ الـلغة ألاولى من اإلااصة ألاولى من اجـاكُت الاعتراؾ بلغاعاث الخدىُم ألاحنبُت وجنـُظها اإلانعلضة في نُىٍىعن على ؤنه  ":جنؿبم هظﻩ الاجـاكُت على
الاعتراؾ بلغاعاث الخدىُم وجنـُظها متى ضضعث هظﻩ اللغاعاث في ؤعاض ي صولت زلاؾ الضولت التي ًؿلب الاعتراؾ بهظﻩ اللغاعاث وجنـُظها ؿيها ،ومتى وانذ
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وكض ؤعؿذ الاجـاكُت الخغٍت ألي صولت جغٍض الانػمام واإلاطاصكت عليها بةبضاء جدـكها بشإﻥ ؤي من مىاص الاجـاكُت
التي ل جغٍض جؿبُلها ،ػٍاصة على طلً ،ؿُمىن للضولت كطغ جؿبُم الاجـاكُت بما على العلاكاث الخعاكضًت ومما ػحر
الخعاكضًت ،وعلى العلاكاث التي حعخبر ججاعٍت وؿلا للانىنها الضازلي ،وهى ما ؤكغجه الـلغة الثالثت من نظ اإلااصة ألاولى(.)1
باإلغاؿت بلى طلً ؿلض ؤحاػث نطىص الاجـاكُت اللجىء بلى الخدىُم ؾىاء الـغصي ؤو اإلااؾس ي في نظ الـلغة الثانُت من
اإلااصة ألاولى( .)2هما ججضع ؤلاشاعة بلى ؤنه ،ووؿلا لنظ اإلااصة الغابعت عشغ من الاجـاكُت ؿةنه ل ًمىن ألي صولت ؤﻥ جخمؿً
في مىاحهت صولت ؤزغي بلاعضة جلغها الاجـاكُت بل بطا هنذ هي نـؿها حعترؾ بخؿبُلها عليها.

()3

وبناء على ما ؾبم ،نجض ؤﻥ اجـاكُت نُىٍىعن لؿنت  1958كض وغعذ ؤلاؾاع العام للخدىُم الخجاعي الضولي ،وؤعؿذ
الخغٍت للضولت في ألازظ بها ؤو جغهها ؾىاء بطـت ولُت ؤو ألازظ بجؼء منها ؿلـ ،شغؽ الالتزام بيل ألاخيام التي كامذ
الضولت باإلاىاؿلت عليها من هظﻩ الاجـاكُت وجؿبُليها لـؼ اإلاناػعاث التي كض جؿغؤ عن علىص الترازُظ باؾخؼلاٌ بغاءاث
الازتراع عن ؾغٍم الخدىُم.
 :8اجفاق التحكيم وفقا الجفاقيت جريبس
حعخبر اجـاكُت جغٍبـ من بحﻥ ؤهم الاجـاكُاث اإلانكمت لخلىق اإلالىُت الـىغٍت على اإلاؿخىي الضولي ،وباعخباع علض
الترزُظ ًغص على حؼثُت من حؼثُاث اإلالىُت الـىغٍت اإلاخمثلت في بغاءة الازتراع ،ؿةﻥ الخدىُم وىؾُلت لـؼ اإلاناػعاث
التي جنشإ عن هظا العلض ٌشيل ماصة ؤؾاؾُت من هظﻩ الاجـاكُت .ؿمن زلاٌ جدلُل نظ اإلااصة  40من الاجـاكُت اإلانضعحت
جدذ عنىاﻥ الغكابت على اإلاماعؾاث ػحر الخناؿؿُت في الترازُظ الخعاكضًت( ،)4نجض ؤنها ؤكغث في ؿلغتها ألاولى بإﻥ
اإلاماعؾاث والشغوؽ اإلالُضة للمناؿؿت الخجاعٍت في علىص الترازُظ اإلاخعللت بدلىق اإلالىُت الـىغٍت جازغ ؾلبا على
الخجاعة ،وكض جيىﻥ ؾببا في عغكلت نلل الخىنىلىحُا ونشغها ،هما ؤنها كغعث في ؿلغتها الثانُت خم الضوٌ ألاعػاء ؿيها من
ناشئت عن زلاؿاث بحﻥ ؤشخاص ؾبُعُحﻥ ؤو اعخباعٍحﻥ ،وجنؿبم ؤًػا على كغاعاث الخدىُم التي ل حعخبر كغاعاث مدلُت في الضولت التي ًؿلب ؿيها الاعتراؾ
بهظﻩ اللغاعاث وجنـُظها.".
( )1جنظ الـلغة الثالثت من اإلااصة ألاولى من اجـاكُت الاعتراؾ بلغاعاث الخدىُم ألاحنبُت وجنـُظها اإلانعلضة في نُىٍىعن على ؤنه ً ":جىػ ألي صولت عنض
الخىكُع على هظﻩ الاجـاكُت ؤو الخطضًم عليها ؤو الانػمام بليها ؤو عنض ؤلازؿاع بمض نؿاق العمل وؿلا إلااصتها العاشغة ؤﻥ حعلن ،على ؤؾاؾا اإلاعاملت باإلاثل،
ؤنها لن جؿبم الاجـاكُت بل بالنؿبت للاعتراؾ باللغاعاث الطاصعة في ؤعاض ي صولت مخعاكضة ؤزغي ولخنـُظ هظﻩ اللغاعاث .وٍجىػ لها ؤًػا ؤﻥ حعلن ؤنها لن
جؿبم الاجـاكُت بل بالنؿبت للخلاؿاث الناشئت عن علاكاث كانىنُت ،حعاكضًت ؤو ػحر حعاكضًت ،وحعخبر علاكاث ججاعٍت بمىحب اللانىﻥ الىؾني للضولت التي
جطضع هظا ؤلاعلاﻥ." .
( )2جنظ الـلغة الثانُت من اإلااصة ألاولى من اجـاكُت الاعتراؾ بلغاعاث الخدىُم ألاحنبُت وجنـُظها اإلانعلضة في نُىٍىعن على ؤنه  ":ل ًلخطغ مطؿلح (كغاعاث
الخدىُم) على اللغاعاث التي ًطضعها مدىمىﻥ معُنىﻥ ليل كػُت ،بل ٌشمل ؤًػا اللغاعاث التي جطضعها هُئاث جدىُم صاثمت جيىﻥ ألاؾغاؾ كض ؤخالذ
ألامغ بليها.".
( )3جنظ اإلااصة الغابعت عشغ من اجـاكُت الاعتراؾ بلغاعاث الخدىُم ألاحنبُت وجنـُظها اإلانعلضة في نُىٍىعن على ؤنه  ":ل ًدم ألي صولت مخعاكضة ؤﻥ
حؿخسضم هظﻩ الاجـاكُت في مىاحهت ؤًت صوٌ مخعاكضة ؤزغي بل بلضع التزامها هي بخؿبُم الاجـاكُت.".
ﻥ
( )4جنظ اإلااصة  40من اجـاكُت الجىانب اإلاخطلت من خلىق اإلالىُت الـىغٍت (جغٍبـ) على ؤنه 1 ":ـ جىاؿم البلضاﻥ ألاعػاء على ؤنه ًيى لبعؼ مماعؾاث ؤو
شغوؽ منذ الترازُظ للؼحر ؿُما ًخعلم بدلىق اإلالىُت الـىغٍت اإلالُضة للمناؿؿت آزاع ؾلبُت على الخجاعة ،وكض حعغكل نلل الخىنىلىحُا ونشغها.
2ـ ل ًمنع ؤي من ؤخيام هظا الاجـاق البلضاﻥ ألاعػاء من ؤﻥ جدضص في حشغَعاتها مماعؾاث ؤو شغوؽ الترزُظ للؼحر التي ًمىن ؤﻥ حشيل في خالث معُنت
بؾاءة لؾخسضام خلىق اإلالىُت الـىغٍت ؤو التي لها ؤزغ ؾلبي عللا اإلاناؿؿت في الؿىق طاث الطلت ،وخؿب ما جنظ علُه ألاخيام الىاعصة ؤعلاﻩً ،جىػ ألي
من البلضاﻥ ألاعػاء اجساط جضابحر ملاثمت جدؿم مع ألاخيام اإلانطىص عليها في هظا الاجـاق إلانع هظﻩ اإلاماعؾاث ؤو مغاكبتها ،وٍجىػ ؤﻥ حشمل هظﻩ الخضابحر
مثلا منع اشتراؽ عىصة الخم في بغاءاث ازتراع ناحمت عن الترازُظ بلى اإلاغزظ ولِـ اإلاغزظ له ،ومن الؿعن في كانىنُت الترزُظ ؤو منع اشتراؽ
الترزُظ اللؿغي بمجمىعت من الخلىق بضل من خم واخض ،وفي بؾاع اللىانحﻥ واللىاثذ الخنكُمُت اإلاخطلت بظلً في ؤي من الضوٌ ألاعػاء.".
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جدضًض اإلاماعؾاث ؤو الشغوؽ اإلاضعحت غمن علىص الترازُظ التي حعخبر من كبُل الخعؿف في اؾخسضام خلىق اإلالىُت
الـىغٍت غمن كىانُنها الضازلُت ،هما ؤحاػث للضوٌ وغع جضابحر حؿمذ لها منع جلً اإلاماعؾاث اإلاناؿُت للمناؿؿت.
ؿػلا عن طلً ؿلض نطذ في ؿلغتها الثالثت على التزام الضوٌ التي كض جنشإ بُنها مناػعاث خىٌ علىص الترازُظ في
الضزىٌ في مشاوعاث جمهُضا لـػها بالؿغق الىصًت ،هما ؤﻥ الـلغة ألازحرة من نظ اإلااصة ؾالـت الظهغ كض ؤهضث على منذ
الضولت العػى التي جم الخغق من كبل ؤخض مىاؾنيها ؿغضت الدشاوع كطض الخىضل بلى خل وصي بحﻥ ؤؾغاؾ علض
الترزُظ(.)1
وٍخم جنكُم عملُت حؿىٍت اإلاناػعاث التي كض جنشإ عن هظا العلض عن ؾغٍم كُام الضولت الؿغؾ في هظا العلض
بخلضًم ؾلب بلى منكمت الخجاعة العاإلاُت كطض البضء في اإلاشاوعاث مع الضولت اإلاشيى منها زلاٌ مضة مدضصة ،وفي خاٌ
عضم الخىضل بلى خل وصي للجزاعً ،خم جلضًم ؾلب كطض حشىُل هُئت الخدىُم للنكغ في هظا الجزاع ،والتي جدشيل من
زلازت مدىمحﻥ ًنخمىﻥ لضوٌ لِؿذ ؾغؿا في الجزاع ،مع بميانُت الاعتراع على هالء املخىمحﻥ شغؽ ؤﻥ ًيىﻥ هظا
الاعتراع مؿببا ،و جلتزم هظﻩ الهُئت بالـطل في الجزاع زلاٌ مضة ؤكطاها ؾخت ؤشهغ منظ حعُُنها ،وفي خاٌ الاؾخعجاٌ
جللظ هظﻩ اإلاضة بلى النطف(.)2
مع ملاخكت ؤنه ًمىن الاعتراع على الخىم الطاصع عن هُئت املخىمحﻥ للبذ في الجزاع عن ؾغٍم ؾلب ًخم جلضًمه
بلى هُئت حؿىٍت اإلاناػعاث في ؤحل مدضص ،لُخم حشىُل هُئت ؤزغي اؾخئناؿُت جػم ؾبعت مدىمحﻥ من بُنهم زلار زبراء
مخسططحﻥ ،للـطل في الجزاع ،ؤًن ًخم اعخماص كغاع هظﻩ الهُئت من كبل هُئت حؿىٍت اإلاناػعاث زلاٌ زلازحﻥ ًىما من
ضضوعﻩ ،التي لها الخم في كبىٌ ؤو عؿؼ هظا اللغاع بشغؽ ؤﻥ ًيىﻥ الغؿؼ باإلحماع ،لُخم عغغه على هُئت اؾخئناؾ
زانُت( ،)3هما ججضع ؤلاشاعة بلى كغاعاث الدؿىٍت هظﻩ حعخبر ملؼمت ألؾغاؾ علض الترزُظ ،ؿـﻲ خاٌ عضم الامخثاٌ لها زلاٌ
ؿترة ػمنُت معلىلتً ،خعغع الؿغؾ املخالف بلى بحغاءاث علابُت جنطب ؤؾاؾا في جلضًم الخعىٍؼ حغاء ؿعله(.)4

( )1جنظ اإلااصة  40من اجـاكُت الجىانب اإلاخطلت من خلىق اإلالىُت الـىغٍت (جغٍبـ) على ؤنه 3 ":ـ ًلتزم ول من البلضاﻥ ألاعػاء بالضزىٌ في مشاوعاث ،خحﻥ
الؿلب ،مع ؤي بلض عػى آزغ لضًه ؾبب للاعخلاص بإﻥ ضاخب خم في ملىُت ؿىغٍت من اإلاىاؾنحﻥ ؤو اإلالُمحﻥ في البلض العػى الظي كضم له ؾلب الدشاوع
ًلىم بمماعؾاث حشيل زغكا لللىانحﻥ و اللىاثذ الخنكُمُت للبلض العػى ؾالب الدشاوع ؿُما ًخعلم باللػاًا مىغىع هظا اللؿم والظي ًغػب في غماﻥ
الامخثاٌ لهظﻩ الدشغَعاث ،وطلً صوﻥ ؤلازلاٌ بإي بحغاء مخسظ وؿلا لللانىﻥ وللخغٍت الياملت ألي من البلضًن العػىٍن في اجساط كغاع نهاجﻲ بظلً
الخطىص .وٍلتزم البلض العػى الظي ًلضم بلُه الؿلب باإلاىاؿلت على بدثه بدثا واملا ومخعاؾـا ومجاخت بميانُت الـغضت للدشاوع مع البلض العػى اإلاخلضم
بالؿلب والخعاوﻥ معه من زلاٌ جلضًم اإلاعلىماث اإلاعلنت اإلاخاخت ػحر الؿغٍت ؿُما ًخطل باللػُت مىغىع البدث واإلاعلىماث ألازغي اإلاخاخت للبلض
العػى ،مع مغاعاة اللىانحﻥ املخلُت ومبغام اجـاكاث مغغُت للؿغؿحﻥ اإلاعنُحﻥ ؿُما ًخعلم بدماًت ؾغٍت اإلاعلىماث من كبل البلض العػى اإلاخلضم بالؿلب.
4ـ ًمنذ البلض العػى الظي ًداهم ؤخض مىاؾنُه ؤو اإلالُمحﻥ ؿُه بلض عػى آزغ ػعم ؤنه زغق كىانحﻥ طلً العػى آلازغ ولىاثده الخنكُمُت اإلاخطلت
باللػاًا مىغىع هظا اللؿم ،ؿغضت الدشاوع بناء على ؾلبه من كبل البلض العػى آلازغ بمىحب الشغوؽ نـؿها التي جنظ عليها الـلغة .".3
( )2ؾىػاﻥ مطؿـﻰ ػاػي ،مغحع ؾابم ،ص .159
( )3ؾمُدت الللُىبﻲ ،اإلالىُت الطناعُت ،الؿبعت الخاؾعت ،صاع النهػت العغبُت ،مطغ ،2013 ،ص .44 – 41
( )4خمؼة عبابؿت ،وؾاثل نلل الخىنىلىحُا وحؿىٍت نؼاعاتها في غىء اللانىﻥ الضولي ،عؾالت ماحؿخحر ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت الشلف،
الجؼاثغ ،2008 ،عؾالت منشىعة ،ص .126
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ذيب زكريبء /ــــــــــــــــــ
املوحىرالثاوي :إجراءاث التحكيم في عقذ الترخيص باستغالل براءة الاختراع
على اعخباع ؤﻥ علض الترزُظ مبني على ؿىغة الاعخباع الصخص ي ،ؿةنه ًجب ؤﻥ جخىؿغ في الصخظ اإلاغزظ له نــ
الشغوؽ الىاحب جىؿغها في اإلاغزظ ،بمعنى ؤﻥ شخطُت اإلاغزظ له هي مدل الاعخباع في علض الترزُظ ،بط ٌشترؽ ؿُه
الثلت والاثخماﻥ والىـاءة الخلنُت ،التي جػمن للمغزظ عضم ؤلاؾاءة بلى ؾمعخه الخجاعٍت( ،)1باإلغاؿت بلى طلً ًاصي هظا
الاعخباع الصخص ي بلى الخللُل من بميانُت خطىٌ مناػعاث بحﻥ ؾغفي علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع.
بُض ؤنه ،وفي خاٌ نشىب نؼاع بحﻥ ؤؾغاؾ علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع خىٌ زلاؾ في جنـُظ ؤخض
الالتزاماث الىاعصة في العلضٌ ،ؿعى ؤؾغاؾ علض الترزُظ بلى الخدىُم ،واإلالطىص بةحغاءاث الخدىُم هى البضء
باإلحغاءاث الخاضت لعملُت الخدىُم منظ جلضًم الؿلب بلى ػاًت ضضوع كغاع الخدىُم ،ؤو بمعنى آزغ البضء باإلاماعؾت
الـعلُت لعمل املخىمحﻥ ؤو هُئت الخدىُم التي جم ازخُاعها كطض اللُام بالعملُت الخدىُمُت ،عن ؾغٍم صعىة ألاؾغاؾ
إلبضاء بصعاءاتهم وصؿىعهم ،و جلضًم ما لضيهم من ؤصلت ومؿدنضاث وحجج جاٍض مىكـهم(.)2
وبالنكغ بلى ؤﻥ الخدىُم كض ًخػمن الاجـاق على جدضًض خالث زاضت ومحغاءاث معُنت (ؤول) ،ؤو كض ًخػمن
الاجـاق على الخدىُم ؾبلا للىاثذ والهُئاث الخدىُمُت الضولُت (زانُا) ،ؿةﻥ ؤلاحغاءاث اإلاخبعت في العملُت الخدىُمُت
جسخلف خؿب ول ؾغٍلت من الؿغق الؿابلت وؿلا لآلحﻲ جىغُده ؤصناﻩ.
أوال :إجراءاث التحكيم في حالت التحكيم الخاص
جخم هظﻩ الؿغٍلت من الخدىُم عن ؾغٍم اجـاق ألاؾغاؾ اإلاخعاكضة غمن علض الترزُظ ؤو اإلالاخم اإلاعخمضة لهظا
العلض ،على بجباع وؾُلت الخدىُم لخل اإلاناػعاث التي كض جؿغؤ زلاٌ ؿترة جنـُظ هظا علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة
الازتراع ،وكض ًخم عن ؾغٍم اجـاق لخم عن العلض ألاضلي ،وفي هلا الخالخحﻥ ؿةﻥ ؤؾغاؾ العلض هم من ًلىم بخدضًض ول
ما ًخعلم بؿغق ؾحر بحغاءاث الخدىُم واللانىﻥ الظي ًدىمه ،وهظا هُـُت ازخُاع املخىمحﻥ وجلضًم ؤصلت ؤلازباث لهم،
باإلغاؿت لللىة ؤلالؼامُت لللغاع الخدىُمي وكابلُت الؿعن ؿُه ،وهظلً هُـُت جنـُظﻩ(.)3
 :1أهميت التحكيم الخاص
بﻥ الاجـاق الخدىُمي الخاص هى اإلاؿئىٌ عن جدضًض ول ما ًخعلم بدل الجزاع والىُـُت التي ًخم بها طلً ،وؿىغة
اللجىء بلى الخدىُم؛ ؤو ما ًؿلم علُه بالخدىُم ؤلاحباعي في علىص الترازُظ ،ؤضبذ اللجىء بليها شاجعا في معكم هظﻩ
العلىص( ،)4وٍخم الخدىُم من ؾغؾ مدىم ؤو عضة مدىمحﻥ على خؿب ما اجـم علُه ؤؾغاؾ علض الترزُظ ،وفي خاٌ
عضم الاجـاق على عضصهم ؿُخم ازخُاع زلازت مدىمحﻥ لِـ مدىما واخضا ،شغؽ بجباع املخىمحﻥ اللىاعض التي خضصها
ألاؾغاؾ في علضهم ،وهى ما جػمنخه الـلغة ألاولى من نظ اإلااصة  1041من كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت و ؤلاصاعٍت بلىلها":

Philipe Le Tourneau, Le franchisage, Édition Economica, Paris, 1994, PP.19-20.

()1

( )2ؤخمض عبض الىغٍم ؾلامت ،الخدىُم في اإلاعاملاث اإلاالُت الضازلُت والضولُت ،الؿبعت ألاولى ،صاع النهػت العغبُت ،مطغ ،2006 ،ص .454
( )3علاء عؼٍؼ الجبىعي ،علض الترزُظ (صعاؾت ملاعنت) ،الؿبعت ألاولى ،صاع الثلاؿت للنشغ والخىػَع ،ألاعصﻥ ،2011 ،ص .191
( )4ببغاهُم دمحم العنانﻲ ،اللجىء بلى الخدىُم الضولي  ،الؿبعت ألاولى ،صاع الـىغ العغبﻲ ،مطغ ،1973 ،ص .126
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ًمىن لؤلؾغاؾ ،مباشغة ،ؤو بالغحىع بلى نكام الخدىُم ،حعُحﻥ املخىم ؤو املخىمحﻥ ؤو جدضًض شغوؽ حعُُنهم و شغوؽ
عؼلهم ؤو اؾدبضالهم .)1( "....
هما ؤﻥ لىحىص هظﻩ اللىاعض في اجـاق الخدىُم ؤهمُت هبحرة في غماﻥ جماؾً وزباث نكام الخنـُظ ألاؾلم للالتزاماث
اإلاخباصلت بحﻥ ؤؾغاؾ العلض ،وججنب بميانﻲ عضم الاجـاق على وؾُلت معُنت لدؿىٍت اإلاناػعاث اإلاؿخلبلُت بطا ما زاعث،
وباألزظ خىٌ جـؿحر وجؿبُم ؤخيام وبنىص علض الترزُظ.
وؿُما ًسظ اجـاق الخدىُم ،ؿةنه ًمىن ؤﻥ ًيىﻥ اجـاكا مدضص؛ عن ؾغٍم الاجـاق ضغاخت على بخالت حؼثُت
مدضصة ؤو عضة حؼثُاث من اإلاناػعاث اإلاؿخلبلُت التي ًمىن ؤﻥ جثىع في علض الترزُظ على الخدىُم وحؿىٍتها عن ؾغٍله،
وهظا النىع من اجـاق الخدىُم في الؼالب ما ًخم وغعه ملترنا بىؾاثل مؿبلت لدؿىٍت اإلاناػعاث واإلاـاوغاث ؤو الخىؿُم،
هما ًمىن ؤﻥ ًمىن ؤﻥ ًيىﻥ اجـاق الخدىُم ػحر مدضص ،وبالخالي ؿةﻥ ؤؾغاؾ علض الترزُظ ًلتزمىﻥ بةخالت ؤي زلاؾ
ًمىن ؤﻥ ًثىع بُنهم ًخعلم بالتزاماتهم الخعاكضًت في هظا العلض ،ؤو اإلانطىص علُا في ملاخله اإلاعخمضة على الخدىُم(.)2
 :8العرق املتبعت للتحكيم في التحكيم الخاص
ججضع ؤلاشاعة باصثا ،بلى ؤنه ًجب على املخىمحﻥ بجباع الؿغق وؤلاحغاءاث التي ًدضصها ؤؾغاؾ علض الترزُظ ختى
ولى وانذ ػحر مشابهت لخلً اإلاىحىصة في كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت وؤلاصاعٍت بشغؽ عضم مسالـتها للنكام العام ،وهظا ما
ًـهم غمنُا من نظ الـلغة ألاولى من اإلااصة  1051من كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت وؤلاصاعٍت ،التي جنظ على ؤنهً ":خم
الاعتراؾ بـإخىـام الخدىُم الضولي ؿﻲ الجؼاثغ بطا ؤزـبذ من جـمـؿً بـﻬـا وحىصها ،وواﻥ ﻫـظا الاعتراؾ ػُغ مسالف للنكام
العام الضولي.)3("... .
ومن بحﻥ ؤلاحغاءاث اإلاخبعت في هظا املجاٌ هى بزؿاع اإلاضعى علُه بةخالت الجزاع على الخدىُم ،وَعخبر هظا ؤلازؿاع
بمثابت بشعاع للمضعى علُه بغػبت اإلاضعي في ؿؼ الجزاع اللاثم بُنهما عن ؾغٍم الخدىُم ،واجساط واؿت ؤلاحغاءاث اللاػمت
لهظا الخدىُم ،وبهظا جبضؤ بحغاءاث الخدىُم( ،)4لُإحﻲ بعضها حعُحﻥ املخىم ؤو املخىمحﻥ بالؿغٍلت التي جم جبُانها ؤعلاﻩ ،مع
ملاخكت ؤنه في خاٌ ػُاب حعُحﻥ املخىم ،ؤو في خالت ضعىبت حعُحﻥ املخىم ؤو املخىمحﻥ ؤو عؼلهم ؤو اؾدبضالهم ،ؿةنه
ًمىن للؿغؾ الظي يهمه الخعجُل اللُام بما بغؿع ألامغ بلى عثِـ املخىمت التي ًلع في صاثغة ازخطاضها الخدىُم ،بطا واﻥ
هظا الخدىُم ًخم في الجؼاثغ ،ومما عؿع ألامغ بلى عثِـ مدىمت الجؼاثغ العاضمت ،بطا واﻥ هظا الخدىُم ًخم زاعج الجؼاثغ،
وازخاع ؤؾغاؾ علض الترزُظ جؿبُم كىاعض ؤلاحغاءاث اإلاعمىٌ بها في الجؼاثغ ،وهى ما نطذ علُه الـلغة الثانُت من
اإلااصة  1041من كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت وؤلاصاعٍت.

()5

( )1اللانىﻥ عكم  ،09/08اإلااعر في  08ؿُـغي ً ، 2008خػمن كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت و اإلصاعًت ،اإلاشاع بلُه ؾابلا.
( )2علاء عؼٍؼ الجبىعي ،مغحع ؾابم ،ص .193
( )3اللانىﻥ عكم  .09-08اإلااعر في  08ؿُـغي ً ،2008خػمن كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت و اإلصاعًت ،اإلاشاع بلُه ؾابلا.
( )4عؼٍؼ واقم حبر الخـاجي ،ناعماﻥ حمُل نعمت النعمانﻲ ،حؿىٍت مناػعاث علىص نلل الخىنىلىحُا عن ؾغٍم الخدىُم ،مجلت اليىؿت للعلىم اللانىنُت
والؿُاؾُت ،حامعت اليىؿت ،املجلض  ،08العضص  ،2015 ،24ص .163
( )5جنظ الـلغة الثانُت من اإلااصة  1041من اللانىﻥ عكم  ،09/08اإلااعر في  08ؿُـغي ً ، 2008خػمن كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت و اإلصاعًت على ؤنه ":في
ػُاب الخعُحﻥ ،وفي خالت ضعىبت حعُحﻥ املخىمحﻥ ؤو عؼلهم ؤو اؾدبضالهمً ،جىػ للؿغؾ الظي يهمه الخعجُل اللُام بما ًلي:
1ـ عؿع ألامغ بلى عثِـ املخىمت التي ًلع في صاثغة ازخطاضها الخدىُم ،بطا واﻥ الخدىُم ًجغي في الجؼاثغ،
2ـ عؿع ألامغ بلى عثِـ مدىمت الجؼاثغ ،بطا واﻥ الخدىُم ًجغي في الخاعج وازخاع ألاؾغاؾ جؿبُم كىاعض ؤلاحغاءاث اإلاعمىٌ بها في الجؼاثغ.".
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لُباشغ بعضها املخىم الؿحر في الخدىُم ،بطا واﻥ هظا املخىم وخُضا ،ؤما في خالت حعضص املخىمحﻥ ،ؿعليهم الاحخماع
كطض الاجـاق على جدضًض الغثِـ ؿُما بُنهم ،وفي خالت عضم اجـاكهم ؿةنه ًخم حعُِنه من كبل املخىمت املخخطت( ،)1زم
ًخم البضء في صعاؾت مىغىع الجزاع ،عن ؾغٍم ؾلب املخىمحﻥ من اإلاضعي جلضًم ما لضًه من مؿدنضاث و ؤصلت وحجج جضعم
مؿالبخه ،لُخم بعؾاٌ نسخت منها بلى اإلاضعى علُه كطض جمىُنه من الغص عليها زلاٌ مضة مدضصة ،وعنض بؾلاع املخىمحﻥ
على مىغىع الجزاعً ،خم الـطل ؤول في بميانُت بزػاعه للخدىُم من عضمه ،ليﻲ ًخم الاؾخمغاع في بحغاءاث الخدىُم بﻥ
واﻥ الجزاع كابلا لظلً ،مع ملاخكت ؤنه متى واﻥ الجزاع كابلا للطلح ؿهى كابل للخدىُم ؿُه(.)2
مع ملاخكت ؤنه بةمياﻥ ؤؾغاؾ علض الترزُظ ؾلب حلؿاث مغاؿعت في ؤي مغخلت من مغاخل الخدىُم بؼُت ؾماع
الشهىص ؤو آعاء الخبراء خىٌ نلؿت معُنت في الجزاع ،وفي خالت جلغع بحغاء اإلاغاؿعت ؿعلى املخىمحﻥ جبلُؽ ألاؾغاؾ بميانها
وجاعٍش انعلاصها كبل وكذ معلىلت من طلً( ،)3هما ًمىن للمدىمحﻥ ؾلب الاؾخـؿاع من ؤؾغاؾ علض الترزُظ عما بطا
واﻥ بدىػتهم ؤصلت ؤزغي ؤو شهىص كطض جلضًمهم لجلؿاث اإلاغاؿعت ؤم ل ،لُخم بعضها ازخخام حلؿاث اإلاغاؿعاث كطض
اإلاضاولت بحﻥ املخىمحﻥ ومضضاع كغاع الخدىُم(.)4
ثاهيا :إجراءاث التحكيم في حالت اعتماد هيئت جحكيميت
ٌعخبر الخدىُم لضي هُئت جدىُمُت جدىُما نكامُا ،ليىنه ًخم وؿلا إلحغاءاث مدضصة مؿبلا من ؾغؾ جلً الهُئت،
وهظﻩ ؤلاحغاءاث حشبه بلى خض بعُض بعػها البعؼ ؿُما ًسظ مسخلف مغاهؼ الخدىُم الضولي ،ؿُما عضا بعؼ
الازخلاؿاث ػحر اإلاهمت التي ل جازغ على اإلاؿغي العام لخلً اإلانكىمت ؤلاحغاثُت هيل ،بدُث ًلتزم ؾالب الخدىُم ؤمام هظﻩ
الهُئت الخدىُمُت بخلضًم ؾلب بليها عن ؾغٍم الؿىغجحر العام لهظﻩ الهُئت ،ؤو بلى الغثِـ مباشغة ،ؤو ًخم بعؾاٌ هظا
الؿلب عن ؾغٍم اللجنت الىؾنُت الخابعت للؼغؿت الخجاعٍت في الضولت التي ًنخمي بليها ؾالب الخدىُم ،مع اعخباع ؤﻥ الخاعٍش
الظي جخللﻰ ؿُه الهُئت الخدىُمُت هظا الؿلب هى نـؿه جاعٍش بضؤ ؤلاحغاءاث الخدىُمُت للنكغ في الجزاع .مع ملاخكت ؤنه
وعنض حؿلم الهُئت الخدىُمُت لؿلب الخدىُم جطبذ ملؼمت بةزؿاع الؿغؾ الثانﻲ ؤي اإلاضعى علُه كطض ببضاء صؿىعاجه
وهظا ؾلباجه في مظهغة حىابُت مغؿىكت باؾم املخىم الظي ًسخاعﻩ ،زلاٌ مضة زلازىﻥ ًىما جدؿب ابخضاء من جاعٍش حؿلمه
لئلبلاغ ،هما ًمىنه ؤﻥ ًؿالبه بخمضًض جلً اإلاضة بشغؽ عضم ججاوػها إلاضة ؾخحﻥ ًىما هيل(.)5
ػٍاصة على طلً ،وكطض الىضىٌ بلى خل الجزاع الخدىُمي في خالت انلؿام آلاعاء ،للض اؾخلؼمذ كىاعض الخدىُم
الضولي ؤﻥ ًيىﻥ عضص املخىمحﻥ ؤخاصًا في خاٌ حعضصوا ،وهظا ومﻥ واﻥ اإلاشغع كض جغن ألؾغاؾ الجزاع جدضًض عضص املخىمحﻥ
بىاخض ؤو ؤهثر ،بل ؤنه كُض بعاصتهم في خاٌ الاجـاق على ػٍاصة عضص املخىمحﻥ عن واخضً ،جب ؤﻥ ًيىﻥ العضص وجغا ،ومل وكع
طلً الاجـاق باؾلا ،ومطا لم ًخـم ؤؾغاؾ الجزاع في جدضًض عضص املخىمحﻥ واﻥ زلازت(.)6

( )1عؼٍؼ واقم حبر الخـاجي ،ناعماﻥ حمُل نعمت النعمانﻲ ،مغحع ؾابم ،ص .163
( )2خـُكه الؿُض علي الخضاص ،اإلاىحؼ في النكغٍت العامت للخدىُم الخجاعي الضولي ،ص.ؽ ،.منشىعاث الخلبي الخلىكُت ،لبناﻥ ،2007 ،ص .137
( )3ؤخمض عبض الىغٍم ؾلامت ،مغحع ؾابم ،ص .491
( )4عؼٍؼ واقم حبر الخـاجي ،ناعماﻥ حمُل نعمت النعمانﻲ ،مغحع ؾابم ،ص .165
( )5ؿىػي دمحم ؾامﻲ ،الخدىُم الخجاعي الضولي ،الؿبعت  ،05صاع الثلاؿت للنشغ والخىػَع ،ألاعصﻥ ،2010 ،ص .259
( )6عبض العؼٍؼ عبض اإلانعم زلُـت ،الخدىُم في مناػعاث العلىص ؤلاصاعٍت الضازلُت والضولُت ،ص.ؽ ،.صاع الىخب اللانىنُت ،مطغ  ،2006ص .34
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وهى النهج نـؿه الظي ؾاع علُه اإلاشغع الجؼاثغي في نظ اإلااصة  1017من كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت وؤلاصاعٍت بنطها
على ؤنه ":جدشيل مدىمت الخدىُم من مدىم ؤو عضة مدىمحﻥ بعضص ؿغصي.)1(".
 :1جحذًذ مكان التحكيم
ؿُما ًسظ مياﻥ الخدىُم ،ؿةما ؤﻥ ًسخاع ألاؾغاؾ ميانا للخدىُم بشيل مباشغ و ضغٍذ ،ؤو ًخم ازخُاعﻩ على ندى
ػحر مباشغ عن ؾغٍم بعؿاء الازخطاص إلااؾؿت جدىُمُت مىحىصة في بلض ؤحنبي عنهم ،مع ملاخكت ؤنه من الناصع جغن
مياﻥ الخدىُم صوﻥ جدضًض ،نكغا ليىﻥ حعُِنه ٌؿاهم في خؿم مجمىعت من اإلاؿاثل التي جدخىي على كضع هبحر من
الخؿىعة ،و لعل ؤهمها جدضًض حنؿُت كغاع الخدىُم ؿُما لى واﻥ وؾنُا ؤو ؤحنبُا ،بما ًترجب على طلً الازخلاؾ من
ؿىاعق حىهغٍت في اإلاعاملت ،وصاعؾت ؿُما لى واﻥ البلض اإلالطىص بحغاء الخدىُم ؿُه منكما لجـاكُاث صولُت حعمل على
حؿهُل بعؿاء الطُؼت الخنـُظًت لخىم املخىمحﻥ ،هما ؤﻥ مياﻥ الخدىُم كض يهضؾ بلى جدضًض كانىﻥ ؤلاحغاءاث الظي
ًدىم الجزاع ،و طلً في ػُاب اجـاق ألاؾغاؾ على جدضًضﻩ ،وألاهم من طلً وله ؤنه ل ًمىن ججاهل ؤلاحغاءاث اإلالؼمت
للانىﻥ الضولت التي جم ؿيها الخدىُم  ،إلاا ًترجب علُه عضم الاعتراؾ باللغاع الخدىُمي من حهت اللػاء الىؾني لهظﻩ
الضولت ،باإلغاؿت إلاىكف اللػاء في جلً الضولت التي ضضع ؿيها كغاع الخدىُم من طلً اللغاع ،ونهاًت بلى جدضًض مضي وحىص
ماؾؿاث مشغؿت على الخدىُم في طلً اإلاياﻥ من عضمه(.)2
وفي حمُع ألاخىاٌ ،ؿةنه ًـترع عنض ازخُاعهم مياﻥ الخدىُم مغاعاة ألاؾغاؾ ؤو املخىمحﻥ لعضة مؿاثل ؤؾاؾُت
في هظا املجاٌ ،وإﻥ ًيىﻥ طلً اإلاياﻥ كغٍبا من ؤؾغاؾ علض الترزُظ ؤو من الشهىص ،وَؿهل الىضىٌ بلُه من حهت
بميانُت الخطىٌ على جإشحراث الضزىٌ بلى الضولت التي ًىحض ؿيها مياﻥ الخدىُم ،وٍـػل ؤﻥ ًيىﻥ مياﻥ الخدىُم هى
مدل وحىص العلض لخمىحﻥ املخىم ؤو املخىمحﻥ و هظا الخبحر من بحغاء اإلاعاًنت(.)3
وبالغحىع بلى علىص الترزُظ الىاعصة على بغاءة الازتراع ،ؿةﻥ ؤػلب آلاعاء الـلهُت والدشغَعاث اللانىنُت جإزظ
بازخُاع بلض اإلاخللﻲ (مؿخىعص بغاءة الازتراع) همياﻥ للخدىُم ،وهظا ًغحع بلى وىنه مياﻥ جىاحض ؤخض ؤؾغاؾ العلض
بالػغوعة ،ؾىاء واﻥ مضعُا ؤم مضعى علُه ،و هظا بلطض حؿهُل العملُت الخدىُمُت على ؤخض ؾغفي الجزاع على ألاكل،
هما ؤنه مياﻥ جنـُظ العلض بطـت ؤؾاؾُت ،باإلغاؿت بلى ؤﻥ عملُت بجمام بحغاءاث علض الترزُظ والاؾخـاصة من بغاءة
الازتراع جلً ؾخنخهي بلُه بشيل ًػمن ؾهىلت بجمام عملُت اإلاعاًنت على ؤهمل وحه(.)4
 :8جحذًذ القاهىن واجب التعبيق على إجراءاث التحكيم
ؿُما ًسظ جدضًض اللانىﻥ الىاحب الخؿبُم على بحغاءاث الخدىُم ،ؿلض انلؿمذ خىلهما آعاء الـلهاء بمناؾبت
البدث عن هظا اللانىﻥ واحب الخؿبُم ،ؿالغؤي ألاوٌ ًظهب بلى عبـ الخدىُم ومحغاءاجه بمياﻥ الخدىُم ،ومن زمت
كانىﻥ ؤلاحغاءاث لظلً اإلاياﻥ ،ؤما الغؤي الثانﻲ ؿظهب بلى عبـ الخدىُم وهظا بحغاءاجه بةعاصة ؤؾغاؾ علض الترزُظ،
وبالنؿبت للىاعض جناػع اللىانحﻥ على ضعُض اإلاعاملاث الضولُت ،ؿُجب الغحىع بلى الخىُُف اللانىنﻲ للخدىُم ،ؿةطا اعخبر
( )1اللانىﻥ عكم  ،09/08اإلااعر في  08ؿُـغي ً ،2008خػمن كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت و اإلصاعًت ،اإلاشاع بلُه ؾابلا.
( )2ضالح بن بىغ الؿُاع ،العلىص الضولُت لنلل الخىنىلىحُا ،الؿبعت الثانُت ،مغهؼ الضعاؾاث العغبﻲ ألاوعوبﻲ ،مطغ ،1999 ،ص .357
( )3بلُاؽ ناضُف ،علض اإلاـخاح في الُض ،الؿبعت ألاولى ،منشىعاث الخلبي الخلىكُت ،لبناﻥ ،1999 ،ص .201
( )4وؿاء ًؼٍض ؿلخىؽ ،اإلاشاول اللانىنُت في علىص نلل الخىنىلىحُا بلى الضوٌ النامُت ،الؿبعت ألاولى ،منشىعاث الخلبي الخلىكُت ،لبناﻥ ،2008 ،ص .676
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جطغؿا كانىنُا؛ ؿاللانىﻥ الىاحب الخؿبُم هى اللانىﻥ املخخاع من كبل ؾغفي الجزاع ،ؤما بطا اعخبر الخدىُم جطغؿا كػاثُا
ؤو بحغاثُا؛ ؿـﻲ هظﻩ الخالت ًيىﻥ من اللاػم زػىع الخدىُم بلى كانىﻥ اإلاياﻥ الظي ًخم ؿُه ،ؿـﻲ خالت الخدىُم
اإلااؾس ي ،والظي ًيىﻥ بإﻥ ٌعهض بلى هُئت جدىُمُت النكغ في مىغىع الجزاع ،ؿةﻥ ألاؾغاؾ ٌعبروﻥ في الؼالب عن بعاصتهم
في بًجاص خل للجزاع وؿلا للىاعض الخدىُم إلخضي جلً اإلااؾؿاث ؤو مغهؼ من مغاهؼ الخدىُم ،ولىن هظا ل ًمنع ختى في
خالت ازخُاع الخدىُم اإلااؾس ي من كبل ؤؾغاؾ الجزاع ؤﻥ ًسخاع كىاعض كانىنُت ؤو كانىنا مدضصا لُؿبم على بحغاءاث
الخدىُم ،بل ؤنه في خالت ؾيىث ألاؾغاؾ عن جدضًض كانىﻥ بحغاجﻲ مدضص ،ؿةﻥ كىاعض ؤلاحغاءاث ًمىن معغؿتها ؾبلا
()1

للىاعض الخدىُم لخلً الهُئت الخدىُمُت.

خاجمت:
جم الخغص من زلاٌ هظﻩ الىعكت البدثُت ،على الترهحز على ؤلاؾاع اللانىنﻲ للخدىُم ،باعخباعﻩ وؾُلت لـؼ
اإلاناػعاث الناحمت عن علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ،خُث جم الخؿغق بلﻰ جلً الىؾُلت في حؿىٍت اإلاناػعاث،
وجبُاﻥ هُـُتها وؿلا للدشغَع الىؾني ،وهظا ؤهم الاجـاكُاث الضولُت في هظا الشإﻥ ،ؿﻲ املخىع األوٌ ،زم عغغنا ؤلاحغاءاث
الىاحب مغاعاتها في الخدىُم ،وبُنا مىكف اإلاشغع الجؼاثغي من طلً ،ؿﻲ املخىع الثانﻲ .وكض جم الخىضل بلى عضة نخاثج
نعغع ؤهمها ،زم نسخمها بجملت من الاكتراخاث ،التي نغي غغوعة بعمالها من زلاٌ صعاؾدنا لهظا اإلاىغىع.
ؤول :النخاثج
اؾخنخجنا بإﻥ املخىم ٌؿخمض ؾلؿخه في نكغ اإلاناػعاث الىاعصة على علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع من
اجـاق ألاؾغؾ الظًن كامىا بخعُِنه  ،خُث ؤﻥ ألاؾغاؾ هي التي جدضص اللانىﻥ الظي ًدىم مىغىع الخدىُم ،و هظا
بحغاءاجه .وكض وغع اإلاشغع الجؼاثغي مجمىعت من اللىاعض اإلاخعللت بالخدىُم الضولي في قل كانىﻥ ؤلاحغاءاث اإلاضنُت
وؤلاصاعٍت ،و لم ًلخطغ ألامغ ؿلـ على اإلاشغع الجؼاثغي ،و بنما حعضي طلً لِشمل الاجـاكُاث الضولُت ،والتي من ؤهمها
اجـاكُت جغٍبـ ،واجـاكُت نُىٍىعن لخنكم اللىاعض اللانىنُت الخاضت بعملُت الخدىُم زاضت طاث عنطغ ؤحنبي.
ؤﻥ الؿبب الغثِـ لزخُاع الخدىُم وألُت لـؼ مناػعاث علىص الترازُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع ،هي وىﻥ
النكام الخدىُمي ًغجىؼ بطىعة هبحرة على ؤلاعاصة الظاجُت ألؾغاؾ العلاكت الخعاكضًت ،على اعخباع ؤﻥ هظﻩ ألازحرة جلعب
صواع هاما في الـطل في مناػعاث الخدىُم.
زانُا :الاكتراخاث
نسخخم ﻫظﻩ الضعاؾت ببًغاص بعؼ من الاكتراخاث ،للخسلظ من جلً اإلشىالث التي جعخغي الخىحه ندى الخدىُم
باعخباعﻩ وؾُلت ؿعالت لـؼ اإلاناػعاث التي كض جنشإ عن علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع علﻰ الندى الخالي:
في بؾاع عملُت الخدىُم الضولي ًجب ازخُاع ؤشخاص طوي هـاءة عالُت وزبرة في مىغىع نؼاع الخدىُم في علىص
الترازُظ الىاعصة على بغاءة الازتراع ،لللُام بالعملُت الخدىُمُت بحﻥ ؤؾغاؾ هظا العلض على ؤهمل وحه ،والبذ في
اإلاناػعاث الناشئت عنه بؿغٍلت مثلى.

( )1ؿىػي دمحم ؾامﻲ ،مغحع ؾابم ،ص .162
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التحكين كوسيلة لتسوية املنبزعبت النبشئة عن عقد الرتخيض ببستغالل براءة االخرتاع  /ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
ذيب زكريبء /ــــــــــــــــــ
في خاٌ جـػُل ؤؾغاؾ علض الترزُظ باؾخؼلاٌ بغاءة الازتراع اللجىء بلى الخدىُم للـطل في اإلاناػعاث الناشئت
عن العلضً ،جب ؤﻥ ٌعنى بطُاػت اجـاق الخدىُم على ندى ًخػمن بضكت حعُحﻥ مىغىع الجزاع ،ختى جدضص مهمت ؾلؿت
املخىم بناء على هظا الخعُحﻥ ،وجدضًض نىع الخدىُم املخخاع ،ؿػلا عن غغوعة الخدضًض الطغٍذ لللانىﻥ الىاحب
الخؿبُم على اجـاق الخدىُم ،وعلى ؤلاحغاءاث اإلاخبعت ؿُه ،وهظلً على مىغىع الجزاع.
قائمت املراجع:
 -1الكتب:
 .1ببغاهُم دمحم العنانﻲ ،اللجىء بلى الخدىُم الضولي  ،الؿبعت ألاولى ،صاع الـىغ العغبﻲ ،مطغ.1973 ،
 .2ؤخمض عبض الثىاب ،اجـاق الخدىُم والضؿىع اإلاخعللت به ،ص.ؽ ، .صاع النهػت العغبُت ،مطغ.2008 ،
 .3ؤخمض عبض الىغٍم ؾلامت ،الخدىُم في اإلاعاملاث اإلاالُت الضازلُت والضولُت ،الؿبعت ألاولى ،صاع النهػت العغبُت ،مطغ،
.2006
 .4بلُاؽ ناضُف ،علض اإلاـخاح في الُض ،الؿبعت ألاولى ،منشىعاث الخلبي الخلىكُت ،لبناﻥ.1999 ،
 .5خؿام الضًن ؿخحي ناضف ،كابلُت مدل الجزاع للخدىُم في علىص الخجاعة الضولُت ،ص.ؽ ،.صاع النهػت العغبُت ،مطغ،
.1999
 .6خؿحﻥ ؤبى ػٍض ؾغاج ،الخدىُم في علىص البتروٌ ،الؿبعت ألاولى ،صاع النهػت العغبُت ،مطغ.2000 ،
 .7خـُكه الؿُض علي الخضاص ،اإلاىحؼ في النكغٍت العامت للخدىُم الخجاعي الضولي ،ص.ؽ ،.منشىعاث الخلبي الخلىكُت،
لبناﻥ.2007 ،
 .8ؾمُدت الللُىبﻲ ،اإلالىُت الطناعُت ،الؿبعت الخاؾعت ،صاع النهػت العغبُت ،مطغ.2013 ،
 .9ضالح بن بىغ الؿُاع ،العلىص الضولُت لنلل الخىنىلىحُا ،الؿبعت الثانُت ،مغهؼ الضعاؾاث العغبﻲ ألاوعوبﻲ ،مطغ،
.1999
 .10عبض العؼٍؼ عبض اإلانعم زلُـت ،الخدىُم في مناػعاث العلىص ؤلاصاعٍت الضازلُت والضولُت ،ص.ؽ ،.صاع الىخب اللانىنُت،
مطغ .2006
 .11علاء عؼٍؼ الجبىعي ،علض الترزُظ (صعاؾت ملاعنت) ،الؿبعت ألاولى ،صاع الثلاؿت للنشغ ،ألاعصﻥ.2011 ،
 .12ؿىػي دمحم ؾامﻲ ،الخدىُم الخجاعي الضولي ،الؿبعت  ،05صاع الثلاؿت للنشغ والخىػَع ،ألاعصﻥ.2010 ،
 .13لعشب مدـىف ،اإلانكمت العاإلاُت للخجاعة ،ص.ؽ ،.صًىاﻥ اإلاؿبىعاث الجامعُت ،الجؼاثغ.2010 ،
 .14مدمىص الىُلانﻲ ،اإلاىؾىعت الخجاعٍت واإلاطغؿُت ،املجلض ألاوٌ ،علىص الخجاعة الضولُت في مجاٌ نلل الخىنىلىحُا،
الؿبعت الثانُت ،صاع الثلاؿت للنشغ والخىػَع ،ألاعصﻥ.2014 ،
 .15منحر دمحم الجنبُهي ،ممضوح دمحم الجنبُهي ،كىانحﻥ ألاونؿُتراٌ النمىطحُت في مجاٌ الخجاعة ؤلالىترونُت ،ص.ؽ ،.صاع
الـىغ الجامعي ،مطغ.2006 ،
 .16وؿاء ًؼٍض ؿلخىؽ ،اإلاشاول اللانىنُت في علىص نلل الخىنىلىحُا بلى الضوٌ النامُت ،الؿبعت ألاولى ،منشىعاث الخلبي
الخلىكُت ،لبناﻥ.2008 ،
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التحكين كوسيلة لتسوية املنبزعبت النبشئة عن عقد الرتخيض ببستغالل براءة االخرتاع  /ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
ذيب زكريبء /ــــــــــــــــــ
 -8املجالث:
 .1بغَش عٍمت ،زاضُت الخـاوع في علض نلل الخىنىلىحُا .مجلت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت زنشلت ،املجلض
( 08العضص .2021 ،)2
 .2عغىاﻥ عبُضاث ،آلازاع ؤلاًجابُت لجـاق الخدىُم الخجاعي وؿم ؤخيام اللانىﻥ ألاعصنﻲ واإلالاعﻥ ،مجلت صعاؾاث علىم
الشغَعت واللانىﻥ ،الجامعت ألاعصنُت ،املجلض ( ،38العضص .2011 ،)02
 .3عؼٍؼ واقم حبر الخـاجي ،ناعماﻥ حمُل نعمت النعمانﻲ ،حؿىٍت مناػعاث علىص نلل الخىنىلىحُا عن ؾغٍم الخدىُم،
مجلت اليىؿت للعلىم اللانىنُت والؿُاؾُت ،حامعت اليىؿت ،املجلض  ،08العضص .2015 ،24
 .4عمغ ؿلاح العؿحﻥ ،عٍؼاﻥ خمىص ،اجـاق الخدىُم الضولي في علىص نلل الخىنىلىحُا ،مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللانىنُت
والاكخطاصًت ،اإلاغهؼ الجامعي جامنؼؿذ( ،العضص .2015 ،)08
 .5ؿاؾمت شعغاﻥ ،اجـاق الخدىُم الخجاعي الضولي في الدشغَع الجؼاثغي "صعاؾت ملاعنت" .املجلت الجؼاثغٍت للخلىق
والعلىم الؿُاؾُت ،اإلاغهؼ الجامعي جِؿمؿُلذ ،املجلض ( 01العضص .2016 ،)2
 -3الرسائل الجامعيت:
 .1خمؼة عبابؿت ،وؾاثل نلل الخىنىلىحُا وحؿىٍت نؼاعاتها في غىء اللانىﻥ الضولي ،عؾالت ماحؿخحر ،ولُت الخلىق
والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت الشلف ،الجؼاثغ ،2008 ،عؾالت منشىعة.
 .2ؾىػاﻥ مطؿـﻰ ػاػي ،ؿؼ مناػعاث علىص جىعٍض الخىنىلىحُا عن ؾغٍم الخدىُم ،عؾالت ماحؿخحر ،حامعت الشغق
ألاوؾـ للضعاؾاث العلُا ،ألاعصﻥ ،2009 ،عؾالت منشىعة.
 .3ؿهض بجاص ضىٍلح العخُبي ،علض نلل الخىنىلىحُا ومضي جدضًض ؤؾغاؿه إلحغاءاث الخدىُم ؿُه.عؾالت ماحؿخحر،ولُت
الخلىق ،حامعت اللاهغة ،مطغ  ،2007عؾالت منشىعة.
 -0الاجفاقياث الذوليت:
 .1الاجـاكُت مخعضصة ألاؾغاؾ (ج  )1اإلالخلت باجـاكُت بنشاء اإلانكمت العاإلاُت للخجاعة ،اإلاىكعت بمغاهش ؾنت .1994
 .2الاجـاكُت اإلاخعللت بالعتراؾ بلغاعاث الخدىُم ألاحنبُت وجنـُظها ،اإلاىاؿم عليها بماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلانعلض في
نُىٍىعن بالىلًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ؾنت 1985.
 -5املراجع باللغت ألاجىبيت:
1. Christian Gavalada, Claude Lucas de Leyssac, L'arbitrage, 1re édition, Dalloz – sirey,
Paris, 1993.
2. Fadi Nammour, Théorie et pratique de l'arbitrage interne et international en droit comparé,
1re édition, jur–sader, Paris, 2000.
3. Gervais Daniel et Schmitz Isabelle, L'accord sur les ADPIC, larcier, Bruxelles, 1ère éd.,
0202.
4. Philipe Le Tourneau, Le franchisage, Édition Economica, Paris, 1994.
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املجخمع املذوي والعمل الجمعىي في ظل جائحت كىروها بين الخحذًاث واملعيقاث
Civil society and collective action in light of the Corona pandemic between challenges and obstacles
بلػبضي ػيُت



خحرف ؾمُت
حامػت دمحم بً أخمض وهغان 02

حامػت دمحم بً أخمض وهغان 02
belabdizakia@gmail.com
جاريخ إلاًذاع2021/10/11:

heirechesoumya82yahoo.fr

جاريخ املراجعت2022/02/16:

جاريخ القبىل2022/02/12:

ملخص:
أضخذ حابدت قحروؽ ًىعوها )  (COVID-19غلى الػالم احمؼ صن اؾخثىاء الٌثحر مً الهُىص الؿُاؾُت
والانخهاصًت والاحخماغُت الؿحر مػهىصة وًان مً الُبُعي أن ًسىى الػالم خغبا في مىاحهت هظا الػضو في مداولت للخض
مً الخأزحراث الٍاعزُت الىاججت غً الجابدت التي زغحذ غً الؿُُغة خىُ الػالم
ونض ًٍىن الككل في إًهاف اهدكاع الىباء خهُهت قملذ الجمُؼ صون اؾخثىاء ولًٌ بيؿب مسخلكت ومغص هظا
الككل أن قحروؽ ًىعوها اإلاؿخجض وخؿب الخبراء وباء ٌؿهل جككُه واهخهاله غلى هُام واؾؼ ،واإلاالخظ أن اهماٍ
الخجاعب والاؾخجابت للضوُ نض جباًيذ وأن لٍل ججغبت ما ًمحزها غً ؾحرها مً الخجاعب ،وهىاى الػضًض مً اإلاػاًحر
الغبِؿُت التي ًمًٌ مً زاللها مػغقت الكغم ما بحن ججغبت وأزغي ،ومً جلَ اإلاػاًحر :ؾغغت الاؾخجابت ،الاؾخهغاع
الؿُاس ي صازل الضولت ،الخجاعب الؿابهت ،مؿخىي الخكاغل ما بحن الهغاعاث الخٍىمُت الىابػت ؾىاء مً الؿلُت
اإلاغيؼٍت أو االالمغيؼٍت وما ًهابلها مً الجمػُاث والهُئاث ؾحر الخٍىمُت واملجخمؼ اإلاضوي باغخباعه مؿاخت واؾػت مكتريت
بُنهما في إَاع حؿُحر الكؤون الػمىمُت ،و اإلاىظىمت الصخُت غمىما وؤلاحغاءاث الاختراػٍت الؿابهت للمىاحهت ،الهضعاث
والامٍاهُاث الانخهاصًت للضولت ،لًٌ مً الًغوعي الخأيُض ان الازخالف في حجم ومؿخىي الاحغاءاث ال ٌكٍل قاعنا مهما
أمام ما ًجب ان ًلتزم به ألاقغاص واملجخمؼ امام اهدكاع قحروؽ ًىعوها اإلاؿخجض.
الكلماث املفخاحيت :حابدت ًىعوها ؛ املجخمؼ اإلاضوي ؛ الجمػُاث ؛ الالمغيؼٍت ؛ اإلاىظىمت الصخُت .
Abstract:
The Corona Virus (COVID-19) pandemic has become for the whole world without
excluding many unusual political, economic and social restrictions, and it was natural for the
world to go to war against this enemy in an attempt to reduce the catastrophic effects resulting
from the pandemic that has spiraled out of control around the world. The failure to stop the
spread of the epidemic may be a reality that includes everyone without exception, but in
different proportions. This failure is due to the fact that the new Corona virus, according to
experts, is an epidemic that facilitates its spread and transmission on a large scale. It is noted
that the patterns of experiences and response to countries have varied, and that each
experiment has something that distinguishes it from other experiences. There are many main
ُ
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criteria by which one can know the difference between one experience and another, and
among those criteria are: speed of response, political stability within the state, previous
experiences, The level of interaction between government decisions emanating from the
central or decentralization authority and the corresponding associations, non-governmental
bodies and civil society as a large common area between them in the framework of the
conduct of public affairs, the health system in general, and precautionary measures prior to
confrontation, the economic capabilities and capabilities of the state, but it is necessary
Emphasizing that the difference in the size and level of procedures does not constitute an
important difference in the face of what individuals and society must adhere to in the face of
the spread of the new Corona virus.

Keywords : Corona pandemic; Civil society ; associations; decentralization; health system
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بلعبدي زكية/ـــــــــــــــــــــ/حريش مسية

مقذمت:
حػخبر ظاهغة الخُىع في الػالم وفي املجخمؼ الجؼابغي زانت مؤقغا أزالنُا ٌػبر غلى مظاهغ الخماؾَ ؤلاوؿاوي في
املجخمػاثً ،ظهغ بكٍل خُىي وأيثر وكاٍ زانت في ظل نػىص وجىامي خضة ألاػماث والٍىاعر ؤلاوؿاهُت  ،الصخُت
منها والبُئُت ،الؿُاؾُت والانخهاصًت و الاحخماغُت يظلَ ،والتي جمثل الهغاغاث الؿُاؾُت و الانخهاصًت زانت
هدُجت حكابَ اإلاهالح وجًاعبها بحن الضوُ والجماغاث ؤلاوؿاهُت ،غامال صاقػا ومدكؼا غلى إقغاػ و اهدكاع مثل هظه
الخغوب الخىاقؿُت ؤلاؾدبانُت ؾحر اإلاٍلكت ،أنبذ خًىع زُغ التهضًض الكامل والضابم  ،الُاعا الهجىمي اإلاكاجئ جىهله
مً خحن آلزغ اإلاىظماث الػاإلاُت الصخُت زانت بئهظاع هانىؽ الخُغ الٍىوي الػالمي اإلاضمغ الكمىلي ً ،اإلغالن غً
زُغ جكص ي ًىقُض  ،19ماعؽ  2019زم زُغ الكحروؽ الخاجي الهىضي اإلاخدىع ،نُل  ،2021ونهاًت غام  2021زُغ
قحروؽ أومايغون في حىىب إقغٍهُا ،وؾغغت اهدكاع مثل هظه التهضًضاث الىبابُت الكحروؾُت الػاإلاُت ،الظي حػخبر زالًا
ؤلاوؿان خايىت لؿغغت اهدكاع التهضًض الىباةي الخُحر و بؤعا خُت للخٍازغ وإغاصة إهخاج الكحروؽ لىكؿه وجدىعه في
قٍل أحؿام قحروؾُت حضًضة أيثر قخٍا ونخال واهدكاعا بحن الىاؽ ،التهضًض الظي ًبهى ًىهُا ومالػما في اهدكاعه بدغيت
حؿم الاوؿان واهخهاُ زالًاه الخاملت إلاثل هظه الكحروؾاث الػابغة للخضوص الجؿغاقُت وألانالُم لخجض مؿخهغا لها وبِئت
حضًضة مدكؼة ايثر غلى الاهدكاع و الػبىع مً مٍان آلزغ و مً صولت ألزغي.
أنبدذ الضوُ الؿغبُت اإلاخُىعة ،بكٍل غام بالغؾم مما جمخلٌه مً نضعاث ماصًت هابلت ،انخهاصًت ،وغلمُت ،ال
جهل خظىظها مثلها مثل صوُ الػالم الثالث  ،الكهحرة منها زهىنا ،غلى الخهضي إلاثل هظا الىباء املجهغي  ،الؿغَؼ
ؤلاهدكاع الظي ًهػب ؤلامؿاى به ومدانغجه ،زانت جسىف مىظمت الصخت الػاإلاُت مً اهدكاع الػضوي في بؤع الػالم
ألايثر جأػما وجًغعا ويػها ؤلاوؿاوي  ،زانت جلَ التي جىدكغ قيها الجزاغاث اإلاؿلخت ًالُمً و ؾىعٍا والػضًض مً الضوُ
ؤلاقغٍهُت الكهحرة،
ٌكٍل املجخمؼ اإلاضوي في ظل ألاػماث ؤلاوؿاهُت وألاوياع ألامىُت الصخُت التي ٌػِكها الػالم  ،زانت ظاهغة
الخُىع في إَاع وكاٍ الػمل الجمػىي خهىن صقاع مىاغُت مخؿلؿلت صازل اليؿُج املجخمعي ؤلاوؿاوي الػالمي في صوُ
الػالم و الجؼابغ بالخهىم  ،وألن الجهض الخُىعي ًؼصاص جٍازكا وجأهبا في ظل الدؿهُالث الهاهىهُت التي جمىدها الضوُ
لضوع املجخمؼ اإلاضوي و إلاىظماجه يمً غملُت الخىمُت مً زالُ الخأيُض غلى الػمل الجمػىي غلى اإلاؿخىي الىَيي
واملخلي ،مً هىا ًظهغ صوع املجخمؼ اإلاضوي إلى حاهب الكغص واملجخمؼ في إصاعة ألاػماث واملخاَغ ،زانت في ظل ؤلاهظاع
الػالمي بخكص ي حابدت ًىعوها  ،هلخمـ طلَ مً زالُ اإلاٍاهت الضؾخىعٍت التي أوالها اإلاكغع الجؼابغي إلاىظماث املجخمؼ
اإلاضوي زانت مً زالُ جكػُل صوع الجمػُاث املخلُت والىَىُت ويظا اإلاىظماث الخهىنُت الظي ججؿض صوعها مً الىاخُت
الهاهىهُت في اقغاى صوعها إلى حاهب الجماغاث ؤلانلُمُت في خىيمت الخُاة الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت و الانخهاصًت للمجخمؼ
الجؼابغي.
الفرضياث :
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ًىحض جازحر ؾلبي الػمت ًىعوها غلى املجخمؼ يٍل وزانت مىاَو الظل .جٌمً اهمُت هظا البدث في اهه ٌػخبر مداولت مً أحل جىيُذ أصاء الخغيت الجمػىٍت في الجؼابغ زالُ الىباء
وزهىنا أهه مً أهم وظابل املجخمؼ اإلاضوي خل الجزاغاث والاػماث وججمُؼ اإلاهالح والخهغب للظاهغة ًىوهىا وػِل في
اػمت غاإلاُت جمـ الاوؿان نبل ًل ش يء.
مً أحل الاخاَت بجىاهب الضعاؾت  ،اؾخسضمىا اإلاىهج الىنكي الخدلُلي مً زالُ جدلُل اإلاػلىماث اإلاىحىصة في
املجالث واإلاىانؼ الالٌتروهُت  ،واإلاىهج الخاعٍخي لضعاؾت الُبُػت الخاعزُت للخغيت الجمػىٍت في الجؼابغ غبر قتراث ػمىُت
مدضصة وقو مهاعبت ناهىهُت اي نىاهحن التي هظمذ الجمػُاث مىظ  1931الى الخػضًل الضؾخىعي .2020

 -1جفعيل املاشاركت املجخمعيت والجمعىيت وو اعع ووصلحاحاث
حعريف الجمعيت
ٌػغقها الهاهىن الجؼابغي  31/90الخام بالجمػُاث غلى أنها " الجمػُت غباعة غً اجكانُت جسًؼ للهىاهحن اإلاػمىُ
بها  ،وٍجخمؼ في إَاعها اشخام َبُػُىن  ،او مػىىٍُحن غلى اؾاؽ حػانضي ولؿغى ؾحر مغبذ يما ٌكترًىن في حسخحر
مػاعقهم ووؾابلهم إلاضة مدضوصة اوؾحر مدضوصة مً احل جغنُت اليكُت طاث الُبُعي اإلانهي والاحخماعي والػلمي والضًيي
()1

والتربىي والثهافي والغٍاض ي.والبُئي والخحري والاوؿاوي...
مفهىم املجخمع املذوي

ٌػغف غلى اهه " مجىغت مً الخىظُماث لخُىغُت الخغة ؾحر الخٍىمُت وؾحر الاعزُت  ،التي جمأل املجاُ الػام بحن
الاشرة والذولت لخحقيق مصالح افرادها مً اجل عضيت او مصلحت او للخعبيرعً مصالح جماعيت ملتزمت في طلَ بهُم
و2

ومػاًحر الاخترام  ،التراض ي الدؿامذ والاصاعة الؿلُمت للخىىع والازخالف " .
 -1.1أداء املجخمع املذوي أثىاء لاامزماث

ًخػاظم الضوع اإلاىىٍ باملجخمؼ اإلاضوي قِئا قكِئا أزىاء ألاػماث املخخلكت ًالٍىاعر الُبُػُت والصخُت وألاػماث
الاحخماغُت ً ،ىن املجخمؼ اإلاضوي بٍل جغيُبخه ًخمخؼ بمحزة الجىاعٍت في ألاصاء ،أي أن له جىاحض ٌؿمذ بكهم الؿُام
والػمل يمىه بالُغٍهت التي حؿمذ بًمان ألاصاء الخؿً ازىاء خمالث الخدؿِـ وؤلاؾازت مثال ،اهه نغٍب مً الجماهحر،
هظا الهغب أملخه َبُػت املجخمؼ اإلاضوي الظي ًخمحز بؿالؾت الاصاء ،الص يء الظي اهخمذ به الضوُ مىظ ألامض نهض اخالُ
مهاعبت الخٌم الغاقض.
حؿخػحن الضولت بٍل مؤؾؿاتها وأحهؼتها باملجخمؼ اإلاضوي غً َغٍو جكىٌٍ حؼء مً الهالخُاث واإلاهام اإلاىًلت
اؾاؾا للجماغاث املخلُت ،الى مىظماث وحمػُاث ولجان ومجمىغاث جُىغُت نهض الخٌكل بيكاَاث ًالخدؿِـ
والخيكُِ الاحخماعي .هجض هظه اإلاهاعبت في الخىيمت الجهىٍت نض اهخضث إليها بلضان جخمحز أنال بىظام خٌم مغيؼي.
أزىاء مغخلت الخىحه هدى الخٌم الغاقض املخلي اهخضث صوُ مثل قغوؿا التي جخمحز بىظام خٌم مغيؼي (نلب) إلى الخىحه
( )1ناهىن  31/90الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت  ،الػضص  ، 53ؾىت ..1990
( )2ؾػض الضًً ابغاهُم  ،املجخمؼ اإلاضوي والخدىُ الضًمهغاَي  ،الهاهغة  :صاع نباء للُباغت  ، 2000 ،م .13
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هدى الخسكُل مً ألاغباء غلى الؿلُت اإلاغيؼٍت والجماغاث املخلُت بخٌغَـ هظام جكىٌٍ الهالخُاث مً اإلاغيؼ إلى
الجماغاث املخلُت وألانالُم.
هظا الخكىٌٍ ال ًجب ان ًكهم مىه هظام الالمغيؼٍت وإهما هظام ؾاًخه الخسكُل غلى الؿلُت اإلاغيؼٍت مً أغباء
ًمًٌ ان جخٌكل بها الجماغاث املخلُت .هظه ألازحرة بضوعها جىحهذ هدى هظام قغايت مؼ املجخمؼ اإلاضوي غً َغٍو جكىٌٍ
للهُام بيكاَاث للجمػُاث املخلُت نهض الهُام بها يما نلىا آهكا.
أزظها ججغبت قغوؿا يمثاُ ،ألنها ناهىهُا وإحغابُا جٍاص جٍىن نغٍبت مىا .أما مؿألت الخُبُو قظلَ خضًث آزغ.
في الجؼابغ ،هالخظ اهه عؾم جغاحؼ وجهؼٍم صوع املجخمؼ اإلاضوي في املجخمؼ إال ان الىانؼ والغهاهاث الاحخماغُت الؿُاؾُت
الخالُت ال جترى مجاال للكَ في يغوعة بػث املجخمؼ اإلاضوي مً احل صوع حضًض ٌؿاًغ الخؿحراث الاحخماغُت زانت،
لُهبذ صوعه عٍاصًا في الخىحه هدى ؤلانالح والخىيمت املخلُت بما ًىػٌـ إًجابا غلى أصاء اإلاؤؾؿاث والػالنت بحن الخايم
واملخٍىم.
 -2.1لاامزمت الىبائيت الحاليت:
أزبدذ ألاػمت الىبابُت الخالُت أهمُت املجخمؼ اإلاضوي ،زانت في الخهضي لألػمت غً َغٍو اإلاباصعة والاهسغاٍ في
الخمالث الخدؿِؿُت اإلاىحهت مباقغة للمىاَىحن نهض جيبيههم بًغوعة املخاقظت والاؾخجابت لإلحغاءاث والاخخُاَاث
للمداقظت غلى الصخت والىظام الػام .لهض حػضث هظه الػملُت اخُاها باللجىء الى اإلاباصعة بئهخاج وجهمُم اإلاىاص الىنابُت
يمىاص الخػهُم الهحي الٌماماث والبظالث التي وػغذ غلى الاَهم الُبُت.
ان بغوػ املجمىغاث الخُىغُت وأزظها بؼمام اإلاباصعة بالكغايت مؼ الجامػاث ومسابغ البدث عؾم ؤلامٍاهُاث
املخضوصة هى مً اإلاؤقغاث اإلاهمت لضوع حضًض للمجخمؼ مضوي .أن خـ اإلاىاَىت الكػالت ًان ؾالبا غلى أصاء هظه
املجمىغاث ولػل أخؿً مثاُ هىا ما نامذ به املجمىغت الخُىغُت إلاضًىت باجىت بالكغايت مؼ الجامػت ،جمٌىذ املجمىغت
الخُىغُت مً الخٌكل باخخُاحاث اإلاؿدككُاث غلى مؿخىي الىالًت وإعؾاُ مؿاغضاث الى غضة والًاث وإلى مسُماث
الالحئحن الصخغاوٍحن بدىضوف.
مثل هظه اإلاباصعاث أيؿبذ الػمل الخُىعي بػضا مجخمػُا ًجب الخكٌحر خىُ ؾبل جثمُىه وجغقُضه وغهلىخه ،ألن
اإلاالخظ اهه عؾم ألاهمُت التي ًٌدؿيها الخُىع يهُمت جًامىُت احخماغُت ،إال اهه وحب الخسلي غً الكػبىٍت وقىيىٍت
ألاصاء ،زانت أزىاء جىػَؼ اإلاؿاغضاث ،أًاهذ َبُت أم ؾظابُت ،أو ختى ؾبل الخىانل مؼ اإلاؿخكُضًً ومىاؾاة اإلاخًغعًٍ،
يػابالث اإلاخىقحن حغاء الىباء أو ختى هظام الاجهاُ والػمل الجىاعي(.)1

( )1بكحر زلل  ،املجخمؼ اإلاضوي بضغت صزُلت ام يغوعة احخماغُت  ،الجؼابغ  :صاع الهضي  ، 2018 ،م 164
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 -2مهام املجخمع املذوي في الجزائروجقييم أدائه
بػض الاهكخاح الؿُاس ي في الجؼابغ اي مىظ الدؿػُىاث مً الهغن اإلااض ي ظهغث مىحت يبحرة مً الجمػُاث في
قدىاالحخماغُت والثهاقُت والغٍايُت والصخُت والبُئُت وؾحرها( ،)1اؾخدهذ ونل الخغيت الجمػىٍت  ،قػغقذ اهُالنت
هابلت باغخاعها اخض مٍىهاث املجخمؼ اإلاضوي وانغبها الى نًاًا املجخمؼ وقغابده منها الكباب  ،وبظلَ انبدذ الخغيت
الجمػىٍت مهضعا للخغاى الاحخماعي والخدىُ الضًمهغاَي غلى اإلاؿخىٍحن املجخمعي والؿُاس ي  ،في الاخُاء واإلاضن.ومً بحن
اإلاُاصًً مُضان عغاًت الكباب مثال  ،نض ونل الػضص الاحمالي للجمػُاث ؾىت  2011الى خىالي  75الل حمػُت وَىُت
ومدلُت  ،وفي ؾىت  2005بلـ غضصها ايثر مً  80الل حمػُت جدذ قػاع " صولت انل ومجخمؼ مضوي انلiومً بحن الالُاث
اإلاخاخت لغغاًت الكباب  ،مهىت الخضمت الاحخماغُت وهي جلَ الجهىص اإلاىظمت لخهضًم اإلاؿاغضة لألقغاص والجماغاث بهضف
غالج آالمهم أو اإلاىؼ والىناًت مً خضور ًىاعر وأػماث ،أي ان هظه الجمػُاث تهخم بدىمُت مجاالث مخىىغت وحضًضة
ًاالهخمام بدهىم الاوؿان  ،وقئاث طوي الاخخُاحاث الخانت  ،والازغي اإلاهخمت بدهىم اإلاغاة واإلاخدضزت بدهىم الُكل
والضقاع غً املخُِ والبِئت  ،باالياقت الى حمػُاث مهىُت زانت بالخجاع والكىاهحن واإلاهاولحن ...
% 75مً الجمػُاث الىاقُت ظهغث في الكترة اإلامخضة بحن  1990و  2004ونض بلـ غضص الجمػُاث اإلاػخمضةبالجؼابغ
ايثر مً  80الل حمػُت ( %43احخماغُت  %2778زهاقُت ،عاًايُت 13 ;7%وطلَ غلى زلكُت الهىاهحن الجضًضة التي
()2

جًمنها ناهىن الجمػُاث .

قاملجخمؼ اإلاضوي بؿٌ الىظغ غً الهػىباث اإلاىيىغُت والظاجُت الظي حػتريه لظا ال ًمىػىا مً الخىنل غىض
مجاالث يثحرة الظي ٌكِ قيها في الجؼابغ.
 -1.2مهام املجخمع املذوي
التربيت والخياشئت الاجخماعيت  :عٍاى الاَكاُ  ،اهضًت الاَكاُ قهىُ مدى الامُت  ،الخاهُل الاحخماعي
الخذماث الاشريت :قخذ مٍاجب جىحُه واؾدكاعة  ،جاهُل اإلاغاة اإلاايثت بالبِذ  ،جدكُظ الهغءان .
الحفاظ على البيئت  :الضقاع غً البِئت الىَىُت  ،اإلاؿاهمت في التهُئت الخًغٍت  ،جضغُم اإلاؿاخاث والدصجحر
الضوعي.
الخثقيف وواشراملعرفت  :جيكُِ اإلاكهض الثهافي واملخلي  ،الخػغٍل بالترار الثهافي  ،املخاقظت غلى الترار الػمغاوي
الخذماث الصحيت  :مؿاغضة طوي الامغاى اإلاؼمىت  ،والخىهل طوي الاَباء اإلاخسههحن و اطباء بحا حذود
()3

الخحصيض والخىعيت  :الخٍاقل الاحخماعي ووكغ الهُم  ،الضغم الىكس ي والاحخماعي  ،الاهخمام بالكئاث الهكت
.2.2جقييم أداء املجخمع املذوي في الجزائر في ظل فيروس كىروها .

ًبضو ان الاػمت الغاهىت لخكص ي وباء ًىعوها هي مهضمت الػمت غاإلاُت مً الغًىص الجُىؾُاس ي  ،وجغاحؼ واضح لعجلت
الخىمُت الانخهاصًت واملجخمػُت مما اػاُ اهم هضف مً اهضاف الامم اإلاخدضة لالؾخضامت  2030واحىضة اقغٍهُا 2063
( )1غبض هللا بىنىىبغة  ،الجغيت الجمػىٍت في الجؼابغ  ،اَغوخت مهضمت لىُل قهاصة طيخىعاه في الػلىم الاحخماغُت  .2010 /2011 ،م9
( )2بكحر زلل  ،املجخمؼ اإلاضوي بضغت صزُلت ام يغوعة احخماغُت  ،الجؼابغ  :صاع الهضي  ، 2018 ،م.147
( )3بكحرزلل ،مغحؼ ؾابو م .164

املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

846

ISSN: 2352-9806
l

اجملتمع املدني والعمل اجلمعوي يف ظل جائحة كورونا بني التحديات واملعيقات/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلعبدي زكية/ـــــــــــــــــــــ/حريش مسية

بهضص اوػاف الانخهاص الاقغٍهي(، )1والجؼابغ ًاهذ مً بحن الضوُ اإلاخًغعة  ،ونض زمىذ الاخؼاب الؿُاؾُت حهىص الضولت
في مىاحهت الكحروؽ  ،وفي هظا الهضص  ،صغا خؼب حبهت الخدغٍغ الىَيي ًل نُاصاث الجؼب واَاعاجه ومىايلُه وهىاب
الخؼب في ؾغقتي البرإلاان الى الخبرع بغواجبهم لهالح خؿاب الخًامً الىَيي.
ومً حهت ازغي زمً الخجمؼ الىَيي الضًمهغاَي ججىض الضولت باهمُت الخكاغل اًجابُا مؼ الدجغ الهحي وقو نُـ
مدضصة ػمىُا و حؿغاقُا  ،مً باب اولى جدؿابو املجخمؼ اإلاضوي والٌكاقت الاؾالمُت الجؼابغٍت ومجمىغاث مخىىغت مػظمها
قبابُت غلى اَالم اإلاباصعاث التي حؿتهضف الخىغُت بمساَغ الكحروؽ  ،وجىػَؼ الٌماماث وجىظُم نكىف اإلاىاَىحن في
اإلاغايؼ الخضمُت ًالبرًض بًمان الخباغض الجؿضي واإلاؿاغضاث اقغاء اإلاػضاث الُبُت لهالح اإلاؿدككُاث ( جمعيت هاس
الخير ،مىطقت املاشريت .
ونغعث ايثر مً  76حمػُت زحرًت جيكِ غلى مؿخىي ًل مً (باجىت  ،ؾُُل  ،قلل  ،غىابت  ،بؿٌغة ) جىظُم
نىاقل زحرًت مً احل جمٌحن اإلائاث مً اإلاىاَىحن مً احغاء الكدىناث الُبُت  ،قىالًت ؾُُل مثال نغع قباب ججهحز
ناغت اإلاػاعى في الىالًت التي جدؿؼ لىدى 1500يغس ي مً احل اؾخهباُ اإلاىاَىحن اإلاكدبه بايابتهم بٍىعوها .

()2

حمػُت نىاغت الؿض لىالًت البلُضة ًاهذ هي الازغي اخضي الجمػُاث الؿبانت لهظا الػمل الخىغىي والخدؿِس ي
طيغث عةؿتها "بً ًىؾل" انها نامذ بُباغت مُىٍاث بامىالها الخانت جدخىي غلى اعقاصاث صخُت لخىػَػها غلى
اإلاىاَىحن  ،هكـ الخـ الخًاميي غبر غىه عبِـ حمػُت ػهغة اإلاؿخهبل الظًً جبرغى بمػهماث يدىلُت والهُام بدمالث
هظاقت في الؿاخاث واإلاؿاحض  ،مً حهت ازغي حؿخدًغ عةؿت حمػُت امل الجؼابغ الخُت الاؾخعجالُت بما في طلَ جىػَؼ
1800وحبت زالُ قهغ عمًان لهالح الاؾغ التي جازغث بالىباء في الجؼابغ الػانمت مً زالُ الهىاقل اإلاخىهلت ،اياقت
الى جىػَؼ  5000نكت بغيت  ،بالًاقت الى جىػَؼ الٌماماث غلى الاَكاُ زالُ ًىمهم الػالمي  1حىان  )3(.2020اما حمػُت
هاؽ الخحر التي طيغهاها ؾلكا قاياقت الى وكاَها غلى اإلاؿخىي التراب الىَيي  ،قخػىُ غلى اؾهام مخػاملحن انخهاصًحن
مخُىغُحن بالدكاوع مؼ مؤؾؿاث الضولت بسهىم مىذ الترازُو والدؿهُالث الازغي خؿب اإلايؿو الػام للجمػُت ،
قمً زالُ زلُت اػمت اوكئذ ؾضاة اهدكاع الىباء نامذ الجمػُت نامذ الجمػُت بخٍىًٍ ازيي غكغ ( )12شخها غلى
جهىُاث جُهحر اإلاىانؼ اإلاىبىءة وجىػَؼ خىالي غكغ ( )10اَهم َبُت لٍل والًت وطلَ مً زالُ انامت وعقاث غمل لخهيُؼ
يماماث غلى مؿخىي  36والًت بمػضُ  20.000الى  30.000يمامت في الُىم ًخم جىػَػها مجاها غلى اإلاىاَىحن  ،وًٍُل
اإلاخدضر ًخم اهخاج خىالي  600لتر مً املخالُل اإلاابُت الٌدىلُت في مسخبراث مخاخت للمخُىغُحن  ،في خحن اؾخكاصث
خىالي 2000غابلت مً خهو اللخىم زالُ غُض الايحى الكاعٍ .
وبكًل اإلاخُىغُحن مً الجالُت الجؼابغٍت اإلاهُمت بالخاعج انخيذ الجمػُت  85حهاػ جىكـ نُض الخىنُل والظي
ؾُسهو لضوع الكُسىزت والى هُاًل صخُت مىحىصة في مىاَو الظل .

( )1غمغ الخؿُيي  ،ازغ اػمت ًىعوها غلى اهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت في الػالم ومهغ  ،اإلاغيؼ اإلاهغي للكٌغوالضعاؾاث الاؾتراجُجُت
https://marsad.ecsstudies.com
( )2وًالت الاهباء الجؼبغٍت ـ  13اوث https ://www.aps. dz/ar/2020
( )3وًالت الاهباء الجؼبغٍت اإلاغحؼ هكؿه .
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وفي هظا الاَاع حاء جضزل حمػُت ؾُضعا التي حػض مً بحن اهم الجمػُاث الىاقُت غلى اإلاؿخىي الىَيي والضولي مً
زالُ اغماُ جدؿِؿُت وفي الكو هكؿه جم ابغام اجكام جيؿُهي مؼ حمػُت "مُضؾا الجؼابغ"الَالم خملت وَىُت
بمًامحن ؾمػُت – بهغٍت وعنمُت وعؾىماث  .وًل هظا هضقه حؿُحر قػاُ لالػمت وبث اغالن غلى مؿخىي املخالث
()1

الخجاعٍت.

 -3جثمين املاشرع الجزائري دورالحركت الجمعىيت في الجزائرفي ظل وباء كىروها ومعىعاث لاداء
صقػذ اإلاؿاهمت الباعػة لكػلُاث املجخمؼ اإلاضوي زالُ الاػمت الىبابُت عبِـ الجمهىعٍت الى اؾضاء حػلُماث الى
الخٍىمت غلى جىظُم مباصعاث لهالح الجمػُاث واإلاىظماث مً حهت  ،وهى ماطهبذ الُه وػاعة الضازلُت الجؼابغٍت التي
اغلىذ غً جهضًم حؿهُالث ؾحر مؿبىنت للكباب والىاقُحن لخاؾِـ الجمػُاث  ،ووقها لظلَ نلهذ اإلاضة املخههت
لضعاؾت ملل اوكاء حمػُت الى  10اًام وججلى اهخمام الضولت باملجخمؼ إلاضوي مُضاهُا مً زالُ جسهُو  1700ناغت
الخخًان الجمػُاث  ،ونض يككذ وػاعة الضازلُت غً جاؾِـ  4000حمػُت مدلُت في ػمً نُاس ي .
 -1 .3جثمين املاشرع الجزائري دورالحركت الجمعىيت في الجزائرفي ظل وباء كىروها
صقػذ اإلاؿاهمت الباعػة لكػلُاث املجخمؼ اإلاضوي زالُ الاػمت الىبابُت عبِـ الجمهىعٍت الى اؾضاء حػلُماث الى
الخٍىمت غلى جىظُم مباصعاث لهالح الجمػُاث واإلاىظماث مً حهت  ،وهى ماطهبذ الُه وػاعة الضازلُت الجؼابغٍت التي
اغلىذ غً جهضًم حؿهُالث ؾحر مؿبىنت للكباب والىاقُحن لخاؾِـ الجمػُاث  ،ووقها لظلَ نلهذ اإلاضة املخههت
لضعاؾت ملل اوكاء حمػُت الى  10اًام وججلى اهخمام الضولت باملجخمؼ إلاضوي مُضاهُا مً زالُ جسهُو  1700ناغت
الخخًان الجمػُاث  ،ونض يككذ وػاعة الضازلُت غً جاؾِـ  4000حمػُت مدلُت في ػمً نُاس ي .
وخؿب الخػضًل الازحر للضؾخىع  2020اغُى اإلاكغع مٍاهت مهمت للمجخمؼ اإلاضوي  ،اط جم اؾخدضار مغنض وَيي
بهكخه هُئت اؾدكاعٍت لضي عبِـ الجمهىعٍت ًهضم اعاء وجىنُاث مخػلهت باوكؿاالث املجخمؼ اإلاضوي وَؿاهم في جغنُت
الهُم الىَىُت وٌٍغؽ مكهىم اإلاىاَىت .
وزالُ الخملت الاهخسابُت لغباؾُاث  12صؾمبر  2019طيغ مهُلح املجخمؼ اإلاضوي في الىزُهت ؾذ مغاث والوُ مغة
ًظيغ في الضًباحت  ،وججؿض التزام الغبِـ بهظا الكان مً زالُ اغخماص اػٍض مً  2600مىظمت مً املجخمؼ اإلاضوي زالُ
قهغ حىٍلُت الازحر واػٍض مً َ 4000لب جهضم بها مسخلل اليكُاء في هظا املجاُ .
وهظغا للخهُُض الظي غغقه املجخمؼ اإلاضوي في الكتراث الؿابهت والظي حؿبب في عًىص وجغاحؼ قػالُخه  ،اعجأي اإلاؤؾـ
و2

الجؼابغي جدغٍغه اط ههذ اإلااصة  53مٌغعة " على ان حق اواشاء الجمعياث مضمىن  ،ويمارس بمجرد الخصريح".
وهظا ماًضُ غلى عقؼ الػهباث امام اليكاٍ الجمػىي الظي ًماعؽ بمجغص الخهغٍذ.

(www.radioalerie.dz )1الاطاغت الجؼابغٍت  7 2020/ 12/30جاعٍش الاَالع09 : 24
جاعٍش الاَالع غلى اإلاىنؼ  31صٌؿمبر cor.politics-dz.https://www 2020
( )2صخغي دمحم  ،اإلاىؾىغت الضػابغٍت الؿُاؾُت ،
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باالياقت الى اإلاغنض جم ويؼ هُئاث اؾدكاعٍت مً نبل اإلاكغع مً قانها اإلاؿاهمت في جكػُل املجخمؼ اإلاضوي ،
ًاملجلـ الانخهاصي والاحخماعي والبئي اط حاء في اإلااصة  239ان مً مهامه " جىفيراطارملاشاركت املجخمع املذوي في الداشاور
و1

الىطني حىل شياشاث الخىميت الاعخصادًت والاجخماعيت والبيئيت في اطارالخىميت املصخذامت ".

ونض زمً اإلاكغع هظا الخؿُحر الػمُو بضؾترة مىؼ جىنُل وكاٍ وخل الجمػُاث الا بهغاع نًاةي  ،اي حػخبر ههلت
هىغُت حاء بها الخػضًل الضؾخىعي ومٍاؾب مػىىٍت حضًغة باالقاصة لكابضة الىاقُحن في املجخمؼ اإلاضوي  ،مما ٌؿخضعي
وللىنىف غلى مؿألت جكػُل صوع مؤؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في الجؼابغ في ظل الخػضًل الضؾخىعي لؿىت ;وجمٌُىه مً
ّ
زالُ الخكاغل الجمػىي وزانت ازىاء ألاػماث  ،ال ٌؿػىا إال أن وػُي نغاءة جدلُلُت لىانؼ مؤؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي مً
ّ
خُث جأؾِؿها واؾخهاللُتها وإحغاءاث خلها ،قػلى ؾبُل اإلاثاُ ال الخهغ باليؿبت للىظام الهاهىوي للجمػُاث في الجؼابغ،
هالخظ أن الهاهىن عنم  06/12اإلاؤعر في  2012/01/12اإلاخػلو بالجمػُاث غباعة غً إزغاء قهِ ألخٍام الهاهىن اإلالغى عنم
 31/90اإلاؤعر في  1990/12/04اإلاخػلو بالجمػُاث( ،)2بل أن ألاوُ ٌػض أيثر نغامت وجهُُضا لخغٍت الػمل الجمػىي
مهاعهت بالثاوي ،مً خُث إحغاءاث الخأؾِـ والغنابت غلى وكاَها ومىاعصها اإلاالُت ،وغالناتها باألخؼاب الؿُاؾُت
ومسخلل الجمػُاث الضولُت ،وهظا ما اوػٌـ ؾلبا غلى أصاء الجمػُاث في الجؼابغ وهى ما ٌؿاهم أًًا في جغاحؼ صوع
خغًاث املجخمؼ اإلاضوي غلى حمُؼ اإلاؿخىٍاث الؿُاؾُت والانخهاصًت والاحخماغُت والثهاقُت ،وَىُا ومدلُا.
ومً مظاهغ الدكضًض والخهُُض غلى خغٍت الػمل الجمػىي هجض اقتراٍ اإلاكغع الجؼابغي اإلاىاقهت اإلاؿبهت مً
الؿلُاث الػمىمُت املخخهت لهبىُ اغخماص الجمػُت أو عقًها ،والتي جخمخؼ في هظا ؤلاَاع بالؿلُت الخهضًغٍت ،وهى ما
ههذ غلُه اإلااصة  7مً الهاهىن  06/12اإلاخػلو بالجمػُاث ،يما ًمًٌ اغخباع اقتراٍ اإلاكغع الجؼابغي الػضص اإلاُلىب
مً ألاقغاص اإلاٍىهحن للجمػُاث زانت الىَىُت منها مبالـ قُه ،قُبها لىو اإلااصة  6مً الهاهىن  06/12اإلاخػلو
بالجمػُاث ال ًمًٌ اغخماص حمػُت وَىُت ًهل غضص أغًائها غً  25غًى مىبثهحن غً  12والًت مً بحن  48والًت غلى
اإلاؿخىي الىَيي ،يما ههذ اإلااصة  36مً هكـ الهاهىن غلى إزًاع أوكُت الجمػُاث ويكىقاتها اإلاالُت لغنابت اإلاغانب
اإلاالي ومجلـ املخاؾبت الجؼابغي جضزال ناعزا في خغٍت الػمل الجمػىي ،وٍمـ بكٌغة اؾخهاللُت خغًاث املجخمؼ اإلاضوي
()3

غً الضولت. ،

وفي هظا املجاُ ،وفي ظل الخػضًل الضؾخىعي لؿىت ً ،2020مًٌ الهىُ أن ؤلاَاع الضؾخىعي لخأؾِـ الجمػُاث
ّ
وألاخؼاب الؿُاؾُت ويماهاث خلها ًمًٌ جثمُىه قغٍُت ؾعي اإلاكغع الجؼابغي بػض نضوع الخػضًل الضؾخىعي ألازحر إلى
جىظُم الجمػُاث وألاخؼاب الؿُاؾُت في إَاع الخهُض بالًماهاث الضؾخىعٍت اإلاخػلهت بدغٍت إوكائها ووكاَها وإحغاءاث
ّ
خلها .
إن الخػضًل الضؾخىعي وبسالف ما ؾبهه مً صؾاجحر أغُى اهخماما أيبر لٌُان املجخمؼ اإلاضوي مً زالُ جأؾِـ
ألوُ مغة هُئت اؾدكاعٍت جىيؼ لضي عبِـ الجمهىعٍت اإلاغنض الىَيي للمجخمؼ اإلاضوي ،وهظا َبها لىو اإلااصة  213مً
) www.echaab.dz (1الازىحن  20حىٍلُت  2020جاعٍش الاَالع غلى اإلاىنؼ .10 :00
( )2الهاهىن عنم  06/12اإلاؤعر في  2012/01/12اإلاخػلو بالجمػُاث ،الهاصع بالجغٍضة الغؾمُت غضص  02اإلاؤعزت في .2012/01/15
( )3ن هانغ بىَُب ،الىظام الهاهىوي للجمػُاث في الجؼابغ – نغاءة ههضًت في يىء الهاهىن  – 06/12مجلت صقاجغ الؿُاؾت والهاهىن ،حامػت نانضي
مغباح وعنلت ،الجؼابغ ،الػضص الػاقغ ،مهاُ وكغ بخاعٍش حاهكي  ،2014م  264و265
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الخػضًل الضؾخىعي ،وهى ما ٌػؼػ اإلاٍاهت الضؾخىعٍت املجخمؼ اإلاضوي وعؾبت الضولت في جكػُل صوعه واإلاؿاهمت في حػؼٍؼ
اإلاؤؾؿاث اإلاٍىهت له.
خُث ههذ اإلااصة  213مً صؾخىع  2020غلى أن “اإلاغنض الىَيي للمجخمؼ اإلاضوي هُئت اؾدكاعٍت لضي عبِـ
الجمهىعٍتً .هضم اإلاغنض آعاء وجىنُاث مخػلهت باوكؿاالث املجخمؼ اإلاضويٌ .ؿاهم اإلاغنض في جغنُت الهُم الىَىُت
واإلاماعؾت الضًمهغاَُت واإلاىاَىت وَكاعى مؼ اإلاؤؾؿاث ألازغي في جدهُو أهضاف الخىمُت الىَىُتً .دضص عبِـ
الجمهىعٍت حكٌُلت اإلاغنض ومهامه ألازغي”.
إن اإلاغنض الىَيي للمجخمؼ اإلاضوي ؾُػمل مً زالُ ما حاء في أخٍام هو اإلااصة  213غلى جهضًم آلاعاء والخىنُاث
التي مً قأنها الخٌكل باوكؿاالث املجخمؼ اإلاضوي ،وغلُهً ،مًٌ الهىُ أن اإلاغنض الىَيي ؾُػمل غلى جىنُت الجهاث
املخخهت مً أحل إػالت الػىابو والهػىباث التي ؾخىاحه مؤؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي أزىاء أصاء مهامها مً حهت ،وؾٍُىن
بمثابت الهُئت التي ؾتراقو مؤؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي نهض جكػُل صوعهم في اإلاكاعيت في حؿُحر الكؤون الػمىمُت مً حهت
أزغي.
يما ؾُػمل اإلاغنض مً حهت أزغي غلى جغنُت الهُم الىَىُت واإلاماعؾت الضًمهغاَُت واإلاىاَىت ،وهظا مً زالُ
جضغُم الضًمهغاَُت الدكاعيُت ،ويظا جٍىًٍ مؤؾؿاث وجىظُماث ناصعة غلى أصاء صوعها في حؿُحر الكؤون الػمىمُت،
باإلياقت إلى الػمل غلى جىغُت اإلاىاَىحن وجدؿِؿهم باإلاؿؤولُت اججاه مجخمػهم ،وهظا مً زالُ الخػغٍل بمبضأ
اإلاىاَىت وصغمه للخهىُ غلى مؤؾؿاث مٍىهت للمجخمؼ اإلاضوي ،جٍىن ناصعة غلى الدؿُحر والغنابت وختى اإلاؿاءلت في إَاع
جدهُو الككاقُت والجزاهت ،هظا مً حهت ،ومً حهت أزغيٌ ،ػمل اإلاغنض الىَيي غلى مكاعيت حمُؼ اإلاؤؾؿاث اإلاػىُت
بخدهُو أهضاف الخىمُت الىَىُت ،ومكاعيت اإلاغنض الىَيي للمؤؾؿاث الػاملت غلى جدهُو الخىمُت في املجخمؼ ٌػيي
جدهُو الخػاون والخيؿُو بِىه وبحن هظه اإلاؤؾؿاث وهى ما ًجػله مؤؾؿت حػُي إياقت في مجاُ جكػُل صوع املجخمؼ
()1

اإلاضوي.

بغأًىا ٌػض اإلاغنض الىَيي للمجخمؼ اإلاضوي حهاػ صاغم إلابضأ الضًمهغاَُت الدكاعيُت واملجخمؼ اإلاضوي ،وؾٍُىن له صوع
إًجابي ّ
وقػاُ في هظا املجاُ ،ؾحر أن ألامغ ؾِبهى مخىنل غلى ما ؾُدىاوله الخىظُم املخضص لدكٌُلخه ومهامه ،وهى ما
ههذ غلُه الكهغة ألازحرة مً هو اإلااصة  213مً مكغوع حػضًل الضؾخىع.
بالىظغ لخجاعب الضوُ املجاوعة ًمًٌ الهىُ أن اإلاملٌت اإلاؿغبُت غلى ؾبُل اإلاثاُ ،باقغ قيها اإلالَ اإلاؿغبي بئنالخاث
ؾُاؾُت حؿضها في صؾخىع  ،2011ومً بحن ما حاء به حػؼٍؼ مٍاهت املجخمؼ اإلاضوي وصؾترتها ،خُث هو في الكهل  12غلى
أن ”:حؿاهم الجمػُاث اإلاهخمت بهًاًا الكأن الػام ،واإلاىظماث ؾحر الخٍىمُت ،في إَاع الضًمهغاَُت الدكاعيُت ،في
إغضاص نغاعاث ومكاعَؼ لضي اإلاؤؾؿاث اإلاىخسبت والؿلُاث الػمىمُت ،ويظا في جكػُلها وجهُُمها” ،يما ًدث الكهل 13
مً الضؾخىع اإلاؿغبي لؿىت  2011غلى أن ”:حػمل الؿلُاث الػمىمُت غلى إخضار هُئاث للدكاوع نهض إقغاى مسخلل
الكاغلحن الاحخماغُحن في إغضاص الؿُاؾاث الػمىمُت وجكػُلها وجىكُظها وجهُُمها” ،ولخجؿُض هظه الكهىُ الضؾخىعٍت
( )1ؾىٍهاث ألامحن ،صوع املجخمؼ اإلاضوي في جٌغَـ الضًمهغاَُت الدكاعيُت ،صعاؾت خالتي جىوـ واإلاؿغب ،مجلت صقاجغ الؿُاؾت والهاهىن ،حامػت نانضي
مغباح وعنلت ،الجؼابغ ،الػضص  ،17مهاُ وكغ بخاعٍش حاهكي  ،2017م .246
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غمضث الخٍىمت اإلاؿغبُت غلى حكٌُل اللجىت الىَىُت للخىاع الىَيي خىُ املجخمؼ اإلاضوي وأصواعه الضؾخىعٍت الجضًضة،
واهبثو غنها اإلاُثام الىَيي للضًمهغاَُت الدكاعيُت .
وباإلاهابل اغخمض آلُاث وأحهؼة صؾخىعٍت هامت وغضًضة للخهغٍب بحن ؤلاصاعة واإلاىاًَ ،وبحن الضولت وهُئاث املجخمؼ
اإلاضوي ،خُث هو الكهل  162مً الضؾخىع اإلاؿغبي لؿىت  2011غلى مؤؾؿت الىؾُِ اإلاخسههت في الػالناث بحن
ؤلاصاعة واإلاغجكهحن ،يما هو الكهل  163غلى مجلـ الجالُت اإلاؿغبُت بالخاعج لغبِ الػالناث بحن الجالُت اإلاؿغبُت
بالخاعج واإلاملٌت اإلاؿغبُت ،باإلياقت إلى هُئاث النهىى بالخىمُت البكغٍت واإلاؿخضامت والضًمهغاَُت الدكاعيُت ،جم جىاولهم
()1

مً الكهل  168إلى الكهل  171مً الضؾخىع اإلاؿغبي لؿىت . 2011

حؿُحر اإلاماعؾت الؿابهت التي َبػتها في اؾلب الاخُان اإلاىاؾباجُت وؾُاب الخازحر والكػالُت والاصواع .
 - .2.3معىعاث اداء املجخمع املذوي في الجزائر
اوال  :ثقافت العجزوغياب الثقافت الصياشيت
لػب اإلاىعور الثهافي الضوع الايبر في ججظًغ زهاقت العجؼ الجماعي  ،وطلَ غً َغٍو جىمُت عوح الخالم الكغصي
التي حػخبر اإلاهل اإلاًاص لغوح الكػل الجماعي .
القَ ان الثهاقت الكػبُت هي الايثر احؿاغا وجازحرا في املجخمؼ باغخباعها جُاُ حمُؼ اقغاص املجخمؼ  ،غلى غٌـ
الثهاقت الػاإلات او زهاقت الىسبت التي جظل مدهىعة في قئاث مدضصة مً املجخمؼ  ،ولظلَ قان مٍىهاث الثهاقت الكػبُت
مً امثاُ وانىاُ مازىعة و غاصاث هي التي جلػب الضوع الايبر في حكٌُل شخهُت الكغص  ،بدُث ًهبذ الجهاػ اإلاكاهُمي
()2

واصواث الىعي لضًه مؿخمضة مً هظه الثهاقت .

قُبُػت الؿلىيُاث الؿُاؾُت للىظام الجؼابغي بػض الاؾخهالُ حػلذ مً الثهاقت الؿُاؾُت للكغص الجؼابغي طاث
جىحه واخض  ،قهض هخج غً هظه اإلاماعؾاث هُمىت قاملت غلى حمُؼ جىظُماث املجخمؼ اإلاضوي غلى اؾاؽ انها وؾابل
()3

لخضغُم اعًان الىظام الؿُاس ي واغاصة اهخاج زُابه الاًضًىلىجي  ،مما زلو زهاقت ؾُاؾُت طاث جىحه واخض .

قؿُاب الثهاقت الؿُاؾُت في الاصبُاث الؿُاؾُت الجؼابغٍت زانت وان الخُىعاث الازحرة ايضث ان الاوؿان
الجؼابغي ونل قػال الى مؿخىي مً الخغج مؼ املجخمؼ والؿلُت  .قهظه الازحرة جغاحػذ وابخػضث غً وانؼ املجخمؼ ال
()4

حػبر غىه وال جهُم مػه اي نلت مً نالث الخمثُل الكغعي .

ولظا قان املجخمػاث التي جخجظع في زهاقتها عوح الكػل الجماعي هي الانضع غلى اهخاج جىظُماث احخماغُت وؾُاؾُت
قاغلت  ،النها جملَ نكت اؾاؾُت وهي جىاقغ عوح الكػل الجماعي لضي ؾالبُت اقغاصها الظًً ًهبلىن املخاَغة و الخطخُت.

( )1صؾخىع اإلاملٌت اإلاؿغبُت لؿىت  ،2011نضع بالظهحر الكغٍل عنم  1.11.91الهاصع بخاعٍش  2011/07/29اإلاخػلو بدىكُظ هو الضؾخىع.
( )2نالح الؿىىس ي ،اقٍالُت املجخمؼ اإلاضوي الػغبي الػهبت والؿلُت والؿغب  :الهاهغة  ،الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت ، 2011 ، 1 ٍ ،م .75
( )3زيُى هىع الضًً  ،الضولت الجؼابغٍت  ..اإلاكغوع الػهبي  ،مجلت اإلاؿخهبل الػغبي  ،مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغٍت  ،الػضص  ، 242اقغٍل  ،1999م 23
( )4بكحر زلل  ،املجخمؼ اإلاضوي بضغت صزُلت ام يغوعة احخماغُت  ،الجؼابغ  :صاع الهضي  ، 2018،م .155
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ثاهيا  :الاطارالقاهىوي
ان اإلاخدبؼ للىناةؼ و الخجاعب الؿابهت ًجض اهه بالغؾم مً انغاع الجمُؼ بخىاقغ مىظىمت حكغَػُت وَىُت مهمت
لخىظُم الخُاة الجمػىٍت  ،الا ان الؿالبُت الػظمى جغي ان زمت نىاهحن جىظُمُت تهضف الى غغنلت جاؾِـ الجمػُاث
وبػًها الازغ ٌػُو وكاَها .
ماحػلو بالجاهب الهاهىوي والدكغَعي الظي ًغؾم وٍىضح َبُػت الػالناث الىاحب جاؾِؿها وجُىٍغها بحن
الؿلُاث الػمىمُت والجمػُاث  .الكغاؽ والؿمىى الهاهىوي اقغػ غالناث الخظع
اقكلذ ًل مداولت لخىمُت غالناث الكغايت  ،واإلاؿاهمت الجاصة  ،والػمل الجزًه والككاف بحن الُغقحن.

()1

باليؿبت للهىاهحن الدكغَػُت الخايمت لػمل مؤؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي في الجؼابغ  ،قاالمغ ايثر ايثر ويىخا  ،الن
اإلاؿالت الجخػلو قهِ بػملُت يبِ لخغيُت ومؤؾؿاث الهىي الجمػىٍت  ،بل جخجاوػ طلَ لُهبذ الىظغ اليها غلى انها
()2

حكغَػاث مهُضة للمبضا الػام الا و هى الخغٍت .

حكحر اخضي الضعاؾاث اإلاؿاعبُت اإلاهاعهت الى هىغُت الهػىباث الهاهىهُت وههاٍ الًػل التي جخػغى لها الجمػُاث
اإلاؿاعبُت بما قيها الجؼابغٍت  ،غلى ؾبُل اإلاثاُ الػالناث بحن الجهاث الغؾمُت  ،والجمػُاث لِؿذ قكاقت بالهضع الٍافي ،
()3

والجمػُاث ؾحر مػترف بها قػلُا يمدىع وقغٍَ مً نبل اإلاؤؾؿاث والجهاث الغؾمُت .

ان الىانؼ في مجمل الدكغَػاث الػغبُت ال ٌؿمذ بخاجا بئقاغت مىار و قلؿكت غالناث ؾُاؾُت ومجخمػُت جضقؼ
باملجخمؼ اإلاضوي الى اإلاىاحهت .
واإلاكاعنت الالقخت للىظغ ان عؾم الاهخاج اإلاتزاًض لهىاغض ناهىهُت في قتى املجاالث  ،الا اهه ًالخظ الُابؼ الهامص ي
للهاهىن  ،ومً زم انبدذ اإلاباغضة بحن الىهىم الضؾخىعٍت والىانؼ الػملي  ،او بػباعة ازغي غىضما وػالج مؿالت
املجخمؼ اإلاضوي اهُالنا مً الكٌغ الهاهىوي ومىنػه في اَاع املجخمؼ  ،وبالخالي الػىابو التي حػغنل بغػو املجخمؼ اإلاضوي في
الجاهب الهاهىوي جخمثل في غضة مؤقغاث منها  :ان الضولت في مجخمػىا لضيها قبٌت واؾػت مً الهىاهحن ججػلها مؿؤولت غً
وكاٍ الكغص في مجاالث الػمل واإلاكاعيت الؿُاؾُت ومؤؾؿاث الغغاًت الاحخماغُت والاجداصاث اإلاهىُت والجمػُاث
باهىاغها  ،اوال ،وثاهيا ان الىظام الػغبي الغؾمي في مجمله لم ًهل الى مكهىم الضولت الهاهىهُت اإلاػانغة ًأؾلىب لؿلُت
الخٌم ونُاصة الضولت واملجخمؼ  .وثالثا ٌكٍل يػل اإلاؤؾؿاث الهًابُت اخؿً حػبحر غً ويػُت املجخمؼ اإلاضوي في
الانُاع الػغبُت قبالجملت جظهغ ويػُت الهًاء الضؾخىعي وصوعه في خماًت خهىم الاوؿان ؾىاء اإلاٌكىلت في الضؾخىع او
()4

زاعحه  ،يػُكت في حل الانُاع الػغبُت 7

( )1لُىضة لُاص بً مدغػ ،املجخمؼ اإلاضوي وصوعه في بىاء الضولت والخدىالث الؿُاؾُت  ،الهاهغة  :صاع الٌخاب الخضًث  ، 2016 ، 1ٍ ،م 201
( )2غبض الىانغ حابي  ،الػالناث بحن البرإلاان واملجخمؼ اإلاضوي في الجؼابغ وانؼ واقام  7مجلت الكٌغ البرإلااوي  ،الػضص  ، 15قُكغي  ، 2007مجلـ الامت ،
الجؼابغ  ،م .152
( )3غبض هللا ؾاغل  ،املجخمؼ اإلاضوي في الكٌغ الخهىقي الػغبي ،وعنت نضمذ الى  :املجخمؼ اإلاضوي في الىًَ الػغبي وصوعه في جدهُو الضًمهغاَُت بدىر
ومىانكاث الىضوة الكٌغٍت التي هظمها مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت  ،م .242
( )4اخمض قٌغ الهبُحي  ،مؿخهبل املجخمؼ اإلاضوي في الىًَ الػغبي  ،بحروث :مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت  ، 2000، 1 ٍ ،م .218
( )4خؿحن حمُل  ،خهىم الاوؿان في الىًَ الػغبي اإلاػىناث واإلاماعؾت  ،وعنت نضمذ الى  :أػمت الضًمهغاَُت في الىًَ الػغبي  ،بدىر ومىانكاث الىضوة
الكٌغٍت التي هظمها مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت ،م7523

املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

852

ISSN: 2352-9806
l

اجملتمع املدني والعمل اجلمعوي يف ظل جائحة كورونا بني التحديات واملعيقات/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلعبدي زكية/ـــــــــــــــــــــ/حريش مسية

ثالثا  :الاطاراملالي
البض ان جٍىن مؤؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي مخمخػت باؾخهاللُت مالُت ومهاصع جمىٍلُت طاجُت لظا جٍىن مضازُلها امامً
()1

الاقتراًاث مهابل الػًىٍت ،او مً زالُ بُؼ ؾلؼ او جهضًم زضماث .

ولًٌ البدث غً مهاصع الخمىٍل ابُل جدهُو بغامج واهضاف الجمػُاث واإلاػًلت الٌبحرة جخمثل في مػاهاة اؾلبُت
الجمػُاث اليكُُت مً نلت الامٍاهُاث اإلااصًت واإلاالُت  ،واإلاهغاث الضابمت مما ًسًؼ الجمػُاث الى الخبػُت الهىاء
اإلاؿؤولحن املخلُحن  ،ويظا للًؿىَاث املخخلكت الحل اصزالها في اللػبت الؿُاؾُت  ،قػلى ؾبُل اإلاثاُ جمثل اإلاكاًل
اإلاخػلهت بالجىاهب اإلااصًت  %34جليها مكٍلت اإلاهغاث ب %30و اإلاكاًل البحرونغاَُت ب  %16خؿب جهغٍداث مؿؤولي
()2

الجمػُاث .

اما قُما ًسو اإلاؿاغضاث اإلاالُت ومهاصعها هجض ان  %68مً الجمػُاث اؾخكاصث مً مؿاغضاث مالُت اؾلبها
ناصعة مً الؿلُاث الػمىمُت ( الىالًت و والبلضًت ) ؾحر ان الجمػُاث الغٍايُت حؿخدىط غلى  80%مً اإلاؿاغضاث
اإلاالُت الاحمالُت  .باالياقت الى جدحز الؿلُاث الػمىمُت في َغٍهت جىػَؼ هظه اإلاؿاغضاث اإلاالُت ونلما حؿخكُض منها
الجمػُاث اليكُت  .ان هظا الخهغف ًدض بضعحت يبحرة مً اؾخهاللُت ومهضانُت هظه الجمػُاث .
وهظا ماًجػل الدجم الاحمالي لهظا الخمىٍل يػُل حضا الص ئ الظي ٌػغنل حملت الػىانغ اإلاٍىهت إلاهضعاث
الجمػُاث في لػب اصواعها وجأصًت وظابكها غلى ايمل وحه وهظا ما ازبدخه الضعاؾاث التي احغاها الاجداص الاوعوبي خىُ 20
حمػُت ؾىت  ( 1998اؾدثيى منها الجمػُاث اليؿىٍت والجمػُاث اإلاضاقػت غلى خهىم الاوؿان )
وجىنل الى ان الخمىٍل الظاحي للجمػُت مىػع الى :
 اقتراًاث الاغًاء %45
 الهُاع الخام %23
 اإلاىلىن الاحاهب %16
 جبرغاث الاقغاص %13
 وازغون %3
وهظا ماًؤصي الى اؾلب الجمػُاث الى الاجٍاُ وبكٍل يبحر غلى الضغم التي جهضمه الضولت ما ًجػلها زايػت لها
غلى الضوام غىيا غلى الخأزحر غليها وقو ما ًخماش ى و مهالح الكئاث التي جمثلها. )3(.

( )1اخمض قٌغ الهبُحي  ،مؿخهبل املجخمؼ اإلاضوي  ،مغحؼ ؾبو طيغه  ،م . 224
( )2اخمض قٌغ الهبُحي  ،مؿخهبل املجخمؼ اإلاضوي  ،مغحؼ ؾبو طيغه  ،م . 224
( )3ناصم الاؾىص  ،غلم الاحخماع الؿُاس ي اؾؿه وابػاصه  ،بؿضاص  :صاع الخٌمت للُباغت اليكغ  ،1991،م . 282

املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

853

ISSN: 2352-9806
l

اجملتمع املدني والعمل اجلمعوي يف ظل جائحة كورونا بني التحديات واملعيقات/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بلعبدي زكية/ـــــــــــــــــــــ/حريش مسية

خاجمت:
مً زالُ ماؾبو طيغه ًمٌىىا نبىُ صخت الكغيُت الغةؿُت للبدث والتي مكاصها ان ًىحض جازحر اًجابي الػمت
ًىعوها غلى املجخمؼ اإلاضوي اط جدغع املجخمؼ اإلاضوي مً الهُىص واغترف بضوعه الػمُو ً .ىحض جازحر ؾلبي الػمت ًىعوها غلى
املجخمؼ يٍل وزانت مىاَو الظل ،ان اػمت ًىعوها ازغث قػال غلى اصاء املجخمؼ اإلاضوي في الجؼابغ باغاصة الخكٌحر في صوعه
وزانت غهب جهغٍذ عبِـ االجمهىعٍت ان البالص في الىنذ الخالي لِؿذ في مغخلت اهخساباث بل في مغخلت بىاء املجخمؼ
اإلاضوي  ،الظي يهخم بُىمُاث اإلاىاَىحن غبر وؾابل مخباًىت وزانت في اإلاىاَو الىامُت التي حػض اإلاخًغع الغةس ي مً اػمت
ًىعوها .
الخىنُاث (الانتراخاث )
 البض مً قغايت مؼ الكغًاث واإلاؤؾؿاث الػامت لضغم املجخمػاث املخلُت التي حػاوي مً ظؿىٍ مً أحل الاؾازتالانخهاصًت والاحخماغُت والصخُت  ،يما أنهم ًهىمىن بدكٌُل جدالكاث حضًضة إلاؿابلت الخٍىماث اإلاخػثرة .
 إغضاص صلُل إعقاصي لالغخىاء باإلاىاَىحن وزانت في مىاَو الظل  ،بالخػاون مؼ وػاعة جىمُت املجخمؼ خىُ يُكُتأؾخسضام أخضر الىؾابل وألالُاث للػىاًت بٌباع اإلاىاَىحن في املجخمؼ ،وخماًتهم مً الاوبئت .

عائمت املراجع :
 - 1الكخب :
( )1ناصم الاؾىص  ،غلم الاحخماع الؿُاس ي اؾؿه وابػاصه  ،بؿضاص  :صاع الخٌمت للُباغت اليكغ . 1991،
( )2أخمض قٌغ الهبُحي  ،مؿخهبل املجخمؼ اإلاضوي في الىًَ الػغبي  ،بحروث :مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت 1 ٍ ،
.2000،
( )3لُىضة لُاص بً مدغػ ،املجخمؼ اإلاضوي وصوعه في بىاء الضولت والخدىالث الؿُاؾُت  ،الهاهغة  :صاع الٌخاب الخضًث 1ٍ ،
، 2016 ،
( )4نالح الؿىىس ي ،اقٍالُت املجخمؼ اإلاضوي الػغبي الػهبت والؿلُت والؿغب  :الهاهغة  ،الضاع اإلاهغٍت اللبىاهُت 1 ٍ ،
.2011 ،
( )5بكحر زلل  ،املجخمؼ اإلاضوي بضغت صزُلت ام يغوعة احخماغُت  ،الجؼابغ  :صاع الهضي .2018،
( )6الػُاش ي  ،ؾىؾُىلىحُا الضًمىنغاَُت والخمغص بالجؼابغ  ،الهاهغة  :صاع الامحن ،1999 ،
( )7ؾػض الضًً ابغاهُم  ،املجخمؼ اإلاضوي والخدىُ الضًمهغاَي  ،الهاهغة  :صاع نباء للُباغت .2000 ،
 -2املجحاث :
( )8مدمىص بىؾىت ،الخغيت الجمػىٍت في الجؼابغ  ،وكاتها وَبُػت جُىعها ومضي مؿاهمتها في جدهُو الامً والخىمُت ،
مجلت الػلىم الاوؿاهُت ،الهاصعة بهؿىُُىت غً حامػت نؿىُُىت ،الػضص  ، 17حىان . 2002
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( i )9نغٍض ؾمحر  ،وكاة وجُىع الخغيت الجمػىٍت في الجؼابغ ،مجلت الػلىم الاوؿاهُت ،الهاصعة ببؿٌغة بجامػت دمحم
زًُغ  ،الػضص ، 18ماعؽ ،2010
( )10زيُى هىع الضًً  ،الضولت الجؼابغٍت  ..اإلاكغوع الػهبي  ،مجلت اإلاؿخهبل الػغبي  ،مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغٍت ،
الػضص  ، 242اقغٍل ،1999
-3املخقياث و الرشائل الجامعيت :
( )11غبض هللا بىنىىبغة  ،الجغيت الجمػىٍت في الجؼابغ  ،اَغوخت مهضمت لىُل قهاصة طيخىعاه في الػلىم الاحخماغُت ،
.2010 /2011
( )12خؿحن حمُل  ،خهىم الاوؿان في الىًَ الػغبي اإلاػىناث واإلاماعؾت  ،وعنت نضمذ الى  :أػمت الضًمهغاَُت في الىًَ
الػغبي  ،بدىر ومىانكاث الىضوة الكٌغٍت التي هظمها مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت .
( )13غبض هللا ؾاغل  ،املجخمؼ اإلاضوي في الكٌغ الخهىقي الػغبي ،وعنت نضمذ الى  :املجخمؼ اإلاضوي في الىًَ الػغبي وصوعه
في جدهُو الضًمهغاَُت بدىر ومىانكاث الىضوة الكٌغٍت التي هظمها مغيؼ صعاؾاث الىخضة الػغبُت .
 -4القىاهين :
()14ناهىن عنم  31 -90مؤعر في 17حماصي الاولى غام 1411اإلاىاقو  4صٌؿمبرؾىت ً 1990خػلو بالجمػُاث ( الجغٍضة
الغؾمُت الػضص  ، 53ؾىت .) 1990
 -5املى اعع الالكتروهيت :
( )15صخغي دمحم  ،اإلاىؾىغت الضػابغٍت الؿُاؾُت ،

جاعٍش الاَالع غلى اإلاىنؼ  31صٌؿمبر 2020

cor.politics-dz.https://www
 www.echaab.dzالازىحن  20حىٍلُت  2020جاعٍش الاَالع غلى اإلاىنؼ .10 :00
الاطاغت الجؼابغٍت  7 2020/ 12/30جاعٍش الاَالع)16( www.radioalerie.dz 09 : 24
()17غمغ الخؿُيي  ،ازغ اػمت ًىعوها غلى اهضاف الخىمُت اإلاؿخضامت في الػالم ومهغ  ،اإلاغيؼ اإلاهغي للكٌغوالضعاؾاث
الاؾتراجُجُت https://marsad.ecsstudies.com
( )18وًالت الاهباء الجؼبغٍت ـ  13اوث .https ://www.aps. dz/ar/2020
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خصىصيت شزط الجذًت في مجال الذفؼ بػذم الذسخىريت

The specificity of the condition of seriousness in the field of the exception of
unconstitutionality
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:ملخص
ًٌػض الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مً ؤهم آلالُاث اإلاؿخدضزت التي تهضف بلى خماًت الخلىق والخغٍاث اإلاظمىهت للمىاػ
، غحر ؤن مماعؾت هظا الخم الضؾخىعي مغهىن بخىفغ زالر شغوغ ختى ًدظى طلً الضفؼ باإلعؾاٌ ؤو ؤلاخالت،في الضؾخىع
 جاعوا،لػل ؤهمها هى شغغ ؤو مػُاع الجضًت الظي ًخمحز بسصىصُت جخمثل في جسلي اإلاشغع غً حػغٍفه وجدضًض مػاإلاه
 هما جبرػ زصىصُت شغغ الجضًت،اإلاهمت بلى احتهاص اللظاة في جىطُذ مضلىله بىاء غلى الؿلؼت الخلضًغٍت اإلامىىخت لهم
 خُث فغطه هشغغ إلعؾاٌ الضفؼ بلى املخىمت الػلُا ؤو،هظلً مً زالٌ الاػصواحُت الىظُفُت التي مىدها له اإلاشغع
 وبالخالي فان احؿام الىحه، هما ؤوحبه هشغغ لإلخالت بلى املخىمت الضؾخىعٍت،مجلـ الضولت لللُام بػملُت الخصفُت
اإلاثاع بالجضًت مً كبل اإلاخلاض ي ٌػض ؤخض الشغوغ اإلافصلُت التي جدضص مصحر الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في اإلاماعؾت
.اللظاثُت
. اإلاخلاض ي؛ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت؛ الجضًت؛ كاض ي ؤلاعؾاٌ؛ كاض ي ؤلاخالت:الكلماث اإلافخاحيت
Abstract:
The exception of unconstitutionality is one of the most innovative mechanisms aimed at
protecting the rights and freedoms guaranteed to citizens by the constitution. However, the
practice of this constitutional right is subordinated to the availability of three conditions for
the said exception by transmission or referral, the most important of which is the condition or
criterion of seriousness, characterized by the renunciation of the legislator to give it a
definition or to specify its aspects, and relegating this mission to the discretion of the judges
in the precision of its meaning on the basis of the discretionary power attributed to them. The
specificity of the condition of seriousness is also manifested through the functional duality
granted to it by the legislator, who has imposed it as a condition of submission of the
exception before the Supreme Court or the Council of State in order to proceed with the
liquidation, as well as imposing it as a condition of referral before the Constitutional Court.
Thus, the fact that an exception must be serious on the part of the litigant is considered to be
one of the pivotal conditions that decide the future of the exception of unconstitutionality in
the judicial operational.
Keywords : Litigant; exception of unconstitutionality; seriousness; dispatch judge; referral
judge.
م
م
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مقذمت:
جبيذ الجؼاثغ الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن في ؤوٌ صؾخىع لها الظي صضع في ؾىت  ،)1(1963غحر ؤن ماؾؿت املجلـ
الضؾخىعي لم ًىخب لها ؤن جغي الىىع ،هدُجت ججمُض الػمل بإخيام الضؾخىع زم بلغاثه في  19حىان  ،1965بلُذ الجؼاثغ
مً صون صؾخىع بلى غاًت  1976لىىه لم ًىص غلى آلُت الغكابت الضؾخىعٍت بصفت مؼللت ،لُبلى ألامغ غلى خاله بلى غاًت
صؾخىع  ) 2(1989الظي للب بضؾخىع ؤلاصالخاث ؤو صؾخىع الجمهىعٍت الثاهُت ،هظغا للخغُحراث الىبحرة التي خملها في حاهب
اإلااؾؿاث مً بُنها بغاصة بخُاء املجلـ الضؾخىعي مً حضًض(.)3
غحر ؤن خصغ الجهاث املخىٌ لها بزؼاع املجلـ الضؾخىعي في الهُئاث الؿُاؾُت ،لم ًدلم الهضف اإلاغحى مً
فىغة الغكابت الضؾخىعٍت وهى جىلُت اإلاىظىمت الدشغَػُت ،لُإحي الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  )4(2016بالضفؼ بػضم
الضؾخىعٍت وألُت حؿمذ للمخلاض ي مً زاللها الؼػً بػضم صؾخىعٍت خىم حشغَعي ؤو جىظُمي ًغاص جؼبُله غلُه مً كبل
ؤخض الجهاث اللظاثُت ،بطا عؤي ؤهه ًىتهً ؤخض الخلىق ؤو الخغٍاث اإلاظمىهت له في الضؾخىع( ،)5زم بػض طلً صضع
اللاهىن الػظىي عكم  16-18الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت(.)6
زم حاء الخػضًل الضؾخىعي ألازحر لؿىت  ) 7(2020لُدضر بػع ؤلاطافاث ،مً زالٌ فخذ مجاٌ الضفؼ بػضم
صؾخىعٍت الخىظُماث( ،)8بػض ؤن وان ألامغ كاصغا غلى الدشغَػاث فلؽ ،باإلطافت بلى اؾدبضاٌ املجلـ الضؾخىعي

)(1

Arts. 63 et 64, de constitution de la république algérienne démocratique et populaire du 1963,
Journal officiel de la république algérienne, n° 64, 2e Année, du 10 septembre 1963, p. 894.
( )2الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  1989الصاصع بملخض ى اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  18-89ماعر في  22عحب غام  1409اإلاىافم  28فبراًغ ؾىت ً ،1989خػلم
بيشغ هص حػضًل الضؾخىع اإلاىافم غلُه في اؾخفخاء  23فبراًغ ؾىت  ،1989الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،9الؿىت
الؿاصؾت والػشغون ،الصاصعة بخاعٍش  23عحب غام  1409اإلاىافم اوٌ ماعؽ ؾىت .1989
( )3جىص اإلااصة  153مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،1989اإلاصضع هفؿه ،ص  ،254غلى ما ًليً ":اؾـ مجلـ صؾخىعي ًيلف بالؿهغ غلى اخترام
الضؾخىع .هما ٌؿهغ املجلـ الضؾخىعي غلى صخت غملُاث الاؾخفخاء ،واهخساب عثِـ الجمهىعٍت ،والاهخساباث الدشغَػُت ،وَػلً هخاثج هظه الػملُاث".
( )4اللاهىن عكم  01-16ماعر في  26حماصي ألاولى غام  1437اإلاىافم  6ماعؽ ؾىت  ،2016اإلاخظمً الخػضًل الضؾخىعي ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت
الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،14الؿىت الثالثت والخمؿىن ،الصاصعة بخاعٍش  27حماصي ألاولى غام  1437اإلاىافم  7ماعؽ ؾىت .2016
( )5جىص اإلااصة  188مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016اإلاصضع هفؿه ،ص  ،33غلى ما ًليً ":مىً بزؼاع املجلـ الضؾخىعي بالضفؼ بػضم الضؾخىعٍت
بىاء غلى بخالت مً املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ،غىضما ًضعي ؤخض ألاػغاف في املخاهمت ؤمام حهت كظاثُت ؤن الخىم الدشغَعي الظي ًخىكف غلُه مأٌ
الجزاع ًىتهً الخلىق والخغٍاث التي ًظمنها الضؾخىع .جدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم هظه الفلغة بمىحب كاهىن غظىي".
( )6اللاهىن الػظىي عكم  16-18ماعر في  22طي الدجت غام  1439اإلاىافم  2ؾبخمبر ؾىت ً ،2018دضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت،
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،54الؿىت الخامؿت والخمؿىن ،الصاصعة بخاعٍش  25طو الدجت غام  1439اإلاىافم 5
ؾبخمبر ؾىت .2018
( )7الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2020الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  442-20ماعر في  15حماصي ألاولى غام  1442اإلاىافم  30صٌؿمبر ؾىت ،2020
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،82الؿىت الؿابػت والخمؿىن ،الصاصعة ًىم ألاعبػاء  15حماصي ألاولى غام 1442
اإلاىافم  30صٌؿمبر ؾىت .2020
( )8جىص الفلغة ألاولى مً اإلااصة  195مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2020اإلاصضع هفؿه ،ص  ،41غلى ما ًليً ":مىً بزؼاع املخىمت الضؾخىعٍت بالضفؼ
بػضم الضؾخىعٍت بىاء غلى بخالت مً املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ،غىضما ًضعي ؤخض ألاػغاف في املخاهمت ؤمام حهت كظاثُت ؤن الخىم الدشغَعي ؤو
الخىظُمي الظي ًخىكف غلُه مأٌ الجزاع ًىتهً خلىكه وخغٍاجه التي ًظمنها الضؾخىع".
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بماؾؿت املخىمت الضؾخىعٍت( ،)1وفم جغهُبت بشغٍت مغاًغة وصالخُاث مخػضصة ،وهى ما ًاهض ؾعي اإلاشغع الضؾخىعي بلى
بخضار غغبلت صكُلت ومػملت للمىظىمت اللاهىهُت للضولت الجؼاثغٍت.
وإن وان اإلاشغع الجؼاثغي كض حػل غملُت بعؾاٌ ؤو بخالت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مغجبؼت بمضي جىفغ زالر شغوغ
مجخمػت ،مً بُنها شغغ ؤو مػُاع احؿام الىحه اإلاثاع مً ػغف اإلاخلاض ي بالجضًت .وغلُه ما هي الخصىصيت التي جميز
شزط جذًت الذفؼ بػذم الذسخىريت من حيث الشكل وكذلك من حيث اإلاىضىع؟
وكصض ؤلاحابت غلى ؤلاشيالُت الغثِؿُت ،جم الاغخماص غلى اإلاىهج الخدلُلي ،مً زالٌ صعاؾت ومػالجت الىصىص
الضؾخىعٍت اإلااػغة آللُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،وهظلً الاػاع الدشغَعي املخضص لشغغ الجضًت في اللاهىن الػظىي عكم
 ،16-18وإؾلاغ طلً غلى اإلاماعؾت اإلاُضاهُت.
وجبرػ ؤهضاف البدث في جدضًض حملت مً الىلاغ الخالُت:
 ببغاػ الخصىصُت التي ًخمخؼ بها شغغ الجضًت غلى الشغػان آلازغان ،مً خُث غمىض اإلاصؼلح وحشػب مػاهُه،ػٍاصة غلى طلً جدضًض الػىاصغ اإلايىهت له ،والتي ًمىً ؤن يهخضي بليها اللظاة في جدضًض طلً.
 جىطُذ مىكف اإلاشغع مً شغغ الجضًت وهُف حػامل مػها ،باإلطافت بلى جبُان مىكف املجلـ الضؾخىعي مًشغغ الجضًت ،وهل اجسظ هفـ اإلاىكف مؼ الشغػان آلازغان ،ؤم ؾلً ػغٍلا مغاًغا هظغا لخصىصِخه.
 طبؽ صوع الجهاث اللظاثُت وهُفُت حػاملها مؼ شغغ الجضًت ،ؾىاء حػلم ألامغ بلاض ي الاعؾاٌ ؤم بلاض يؤلاخالت ،مؼ جدضًض صعحت جلضًغ هظا الشغغ اإلاصحري غلى مؿاع الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،وآلازاع اإلاترجبت غلُه في خالت
جدلله ؤو غُابه.
 وطؼ صعاؾت مخسصصت في مجاٌ شغغ حضًت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،حؿاهم في جىطُذ الغئٍت خىٌ هظا اإلاػُاع،وحؿاغض هظلً اللظاة غلى ؤصاء مهامهم ؤزىاء الفصل في الضفىع بػضم الضؾخىعٍت التي حػغض غليهم بشيل صخُذ،
زاصت وؤن شغغ الجضًت ًبلى هى الشغغ الخاؾم في جدضًض مصحر الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت.
وجإؾِؿا غلى ما ؾبم ،هلؿم مىطىع البدث وفم الخؼت آلاجُت:
اإلابدث ألاوٌ :زصىصُت شغغ الجضًت مً خُث الشيل
اإلاؼلب ألاوٌ :زصىصُت شغغ الجضًت مً خُث اإلاضلىٌ وألاهمُت
اإلاؼلب الثاوي :زصىصُت شغغ الجضًت مً خُث مىكف اإلاشغع واملجلـ الضؾخىعي
اإلابدث الثاوي :زصىصُت شغغ الجضًت مً خُث اإلاىطىع
اإلاؼلب ألاوٌ :زصىصُت شغغ الجضًت مً خُث الىظُفت وصعحت الخلضًغ
اإلاؼلب الثاوي :زصىصُت شغغ الجضًت مً خُث آلازاع اإلاترجبت غليها

( )1جىص اإلااصة  185مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2020اإلاصضع هفؿه ،ص  ،39غلى ما ًلي ":املخىمت الضؾخىعٍت ماؾؿت مؿخللت ميلفت بظمان اخترام
الضؾخىع ،جظبؽ املخىمت الضؾخىعٍت ؾحر اإلااؾؿاث ووشاغ الؿلؼاث الػمىمُت ،جدضص املخىمت الضؾخىعٍت كىاغض غملها".
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اإلابحث ألاول :خصىصيت شزط الجذًت من حيث الشكل
ؾلً اإلاشغع الجؼاثغي هفـ مىكف هظحره الفغوس ي في ما ًسص مؿإلت الجضًت ،خُث غؼف غً بغؼاء حػغٍف
خىلهاً ،ىحر الؼغٍم لللظاة ،مما ًلخض ي ألامغ جىطُذ مضلىلها ،زم جدضًض ألاهمُت التي جلػبها الجضًت في جدلُم الىجاغت
اللظاثُت في مجاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت (مطلب أول) ،باإلطافت بلى ببغاػ مىكف اإلاشغع الجؼاثغي واملجلـ الضؾخىعي
خىٌ شغغ الجضًت (مطلب ثان).
اإلاطلب ألاول :خصىصيت شزط الجذًت من حيث اإلاذلىل وألاهميت
ًلخض ي ألامغ في هظا اإلاؼلب جدضًض حػغٍف واضح وصكُم إلاػُاع الجضًت باغخباعه الشغغ ألاهثر صػىبت في الخلضًغ،
وهظلً ببغاػ الػىاصغ اإلايىهت لها والتي ًمىً ؤن يهخضي بليها اللظاة في جلضًغها (فزع أول) ،زم الخػغٍج غلى جىطُذ ؤهمُت
الجضًت في جدلُم جصفُت صكُلت للضفىع بػضم الضؾخىعٍت (فزع ثان).
الفزع ألاول :خصىصيت شزط الجذًت من حيث اإلاذلىل
غني غً البُان ؤن اإلاشغع ال ٌػغف ،وهى ما ؾعى بلُه في اللاهىن الػظىي عكم  16-18خُث لم ٌػؼي حػغٍف
للجضًت ،وهى ما ًفغض الغحىع بلى الفله الضؾخىعي إلًجاص حػاعٍف مىاؾبت لهظا اإلاػُاع اإلاصحري.
وجإؾِؿا غلى ما ؾبم "هىان مً غغف اإلالصىص بجضًت الضفؼ الفغعي بػضم الضؾخىعٍت مىاػه ؤن ًيىن الفصل في
الضفؼ طا جإزحر في الفصل في الضغىي اإلاىطىغُت ،وؤن ًىلض الضفؼ لضي كاض ي اإلاىطىع شيىوا خىٌ اإلاؿإلت الضؾخىعٍت
اإلاثاعة ،وهظا في النهاًت ؤمغ مىطىعي ًسخص كاض ي الضغىي بخلضًغه"(.)1
ؤما ألاؾخاط شغٍف ًىؾف زاػغ فلض غغف الجضًت بإنهاً ":يىن الضفؼ حضًا بطا جدلم كاض ي اإلاىطىع مً ؤن الضفؼ
لِـ وؾُلت لخػؼُل الفصل في الضغىي والؿعي لإلطغاع بالخصم هدُجت هظا الخػؼُل ،ؤي ؤهه لِـ صفػا هُضًا"(.)2
وهىان مً ًغي ؤن الجضًت جخدلم بطا وان الىص اإلاؼػىن فُه بػضم الضؾخىعٍت كض ٌؿبب طغع واكعي في خاٌ جؼبُله
غلى صاخب الضفؼ(.)3
وَػغف الباخث حضًت الضفؼ بإنها جلً اإلابرعاث اإلالىػت والدجج الضامغت التي ًلضمها مثحر الضفؼ في مظهغجهً ،ضعي
مً زاللها بإن الخىم الدشغَعي ؤو الخىظُمي الظي ؾُؼبم غلُهً ،ىتهً ؤخض خلىكه ؤو خغٍاجه التي ًظمنها له الضؾخىع،
بهضف اؾدبػاصه مً الخؼبُم غلُه ججىبا للظغع الظي ؾُلخم به في خاٌ جؼبُله غلى الضغىي اللظاثُت.
وإن وان الازخالف خىٌ حػغٍف حامؼ ماوؼ لشغغ الجضًت ًبلى كاثما ومؼغوخا بلى غاًت آلان ،فان ألامغ ال ًسخلف
هظلً مؼ الػىاصغ اإلايىهت لهظا اإلاػُاع التي جخإعجح بحن غىصغان ،ألاوٌ ًخمثل في ؤن ًيىن الخىم الدشغَعي ؤو الخىظُمي
الظي ًضفؼ الؼاغً بػضم صؾخىعٍخه مىخجا للبذ في الضغىي ألاصلُت ،بمػنى ؤن الفصل في الجزاع ألاصلي مخىكف غلى طلً
الىص اللاهىوي( ،)4ؤما الػىصغ الثاوي فُخمدىع في وحىص شبهت حػاعض بحن الخىم الدشغَعي ؤو الخىظُمي مؼ ؤخيام
( )1زلُفت ؾالم الجهمي ،عكابت صؾخىعٍت اللىاهحن في لُبُا ومصغ واليىٍذ والبدغًٍ صعاؾت جدلُلُت ملاعهت ،ميشإة اإلاػاعف ،ؤلاؾىىضعٍت ،2018 ،ص .230
( )2شغٍف ًىؾف زاػغ ،اإلاؿإلت الضؾخىعٍت ألاولُت صعاؾت ملاعهت ،صاع الفىغ واللاهىن لليشغ والخىػَؼ ،الؼبػت ألاولى ،مصغ ،2015 ،ص .162
( )3خؿام دمحم خمضي غبض الفخاح الفظالي ،الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت وىؾُلت الجصاٌ املخىمت الضؾخىعٍت الػلُا بالضغىي الضؾخىعٍت ،عؾالت لىُل صعحت
الضهخىعاه في الخلىق ،ولُت الخلىق ،حامػت ؤلاؾىىضعٍت ،2017 ،ص .88
()4زلُفت ؾالم الجهمي ،مغحؼ ؾابم ،ص .233
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الضؾخىع ،بمػنى ؤن ًخىلض شً حضي لضي اللاض ي في ؤن الىص اإلاؼػىن فُه ًدخمل ؤهه ًىتهً ؤخض الخلىق ؤو الخغٍاث
اإلاظمىهت في الضؾخىع( ،)1غحر ؤن ؾلؼت اللاض ي في طلً ال جمخض بلى جلضًغ مضي صؾخىعٍت طلً الىص الدشغَعي ؤو
الخىظُمي ،التي جبلى مً الازخصاص الخصغي للمدىمت الضؾخىعٍت صون ؾىاها.
الفزع الثاوي :خصىصيت شزط الجذًت من حيث ألاهميت
جلػب الجضًت صوع ال ٌؿتهان به في مجاٌ جإػحر آلُت الضفؼ وغضم حػلها وؾُلت لخػؼُل الفصل في الضغاوي (،)1
باإلطافت بلى طلً فان الجضًت تهضف بلى مىؼ جضفم الىثحر مً الضفىع غلى املخىمت الضؾخىعٍت وهى ما ًازغ ؾلبا غلى
مماعؾت صالخُاتها (.)2
 -1الجذًت وسيلت لخجىب الذفىع الكيذًت:
حػض الضفىع الىُضًت ؤو الدؿىٍفُت مً ؤزؼغ الػلباث التي جىاحهها الجهاث اللظاثُت ،ولظلً ؾعى اإلاشغع بلى
هبدها والخض منها كضع ؤلاميان ،وهى ما حػله ًفغض الجضًت في الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت الظي ًثاع ؤمام اللظاء ،وطلً
ختى ًخسلص مً الىثحر مً الضفىع التي كض حؿخػمل بؿىء هُت ،والتي ال ًيىن الغغض منها غحر حػؼُل الؿحر في
الضغىي( ،)2مً زالٌ بػالت غمغ الجزاع ؤو بعهاق الؼغف آلازغ في الضغىي.
وبالخالي فان الغاًت مً فغض شغغ الجضًت هى حػل اإلاخلاض ي الظي ًغٍض جلضًم صفؼ بػضم صؾخىعٍت خىم حشغَعي
ؤو جىظُمي مػحن ،ؤن ًيىن هظا ألازحر كض اهتهً له خم ؤو خغٍت ًظمنها له الضؾخىع بصفت فػلُه وخلُلُت()3؛ وؤن اللغاع
الظي ًصضع مً املخىمت الضؾخىعٍت ًيىن له جإزحر بًجابي غلى الضغىي اإلاثاع بشإنها طلً الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت(.)4
 -2الجذًت وسيلت لػقلىت هظام الذفؼ بػذم الذسخىريت:
الغغض الثاوي مً وطؼ الجضًت هى غللىت بزاعة هظا الىىع مً الضفىع  ،مً زالٌ اؾدبػاص حمُؼ الضفىع التي ال
ؤهمُت لها ؤو التي ال ؤؾاؽ لها مً الصخت( ،)5وهى ما ًترجب غلُه جسفُف الػبء غلى الجهاث اللظاثُت الػاصًت وؤلاصاعٍت
باإلطافت بلى املخىمت الضؾخىعٍت مً جضفم ؤغضاص هبحرة مً الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،وهى ما كض ًازغ ؾلبا غلى ؤصاء هظه
الهُئاث إلاهامها بشيل صخُذ ،زاصت املخىمت الػلُا ومجلـ الضولت وهظلً املخىمت الضؾخىعٍت ،الظًً هم ملُضون
بأحاٌ مدضصة ،ال ًمىً ججاوػها جدذ ؤي ظغف ؤو مبرع.
غلى الغغم مً طلً ،فان غبء بزباث مػُاع الجضًت ًلؼ غلى غاجم صاخب ؤو مثحر الضفؼ ،الظي ًجب غلُه ؤن
ًاؾـ صفػه بشيل كاهىوي صخُذً ،دضص مً زالله ؤن الغغض مً بزاعة هظا الضفؼ هى الخُلىلت صون جؼبُله غلُه
باغخباع ؤهه مشيىن في مضي صؾخىعٍخه ،فالظي ًثحر الضفؼ وال ًلضم مبرعاث جاصي بلى بزباث حضًت الضفؼ ،فان اللاض
( )1ؾخاع غبض هللا الغؼالي ،الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن واللىاثذ في الىظام اللاهىوي اإلاصغي والػغاقي ،صاع النهظت الػغبُت ،الؼبػت ألاولى ،اللاهغة ،مصغ،
 ،2017ص ص .90-89
( )2عحاء حىاص واظم ،عكابت صؾخىعٍت اللىاهحن صعاؾت ملاعهت بحن اللاهىن اإلاصغي واليىٍتي ،عؾالت لىُل صعحت الضهخىعاه في الخلىق ،ولُت الخلىق ،حامػت
اللاهغة ،2014 ،ص .113
( )3غُض ؤخمض الغفلىٌ ،الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في اللاهىن الفغوس ي ،صاع النهظت الػغبُت ،الؼبػت الثاهُت ،اللاهغة ،2011 ،ص .227
( )4خؿام دمحم خمضي غبض الفخاح الفظالي ،مغحؼ ؾابم ،ص .87
)(5

pierre- Yves Gahdoun, Argumenter la question prioritaire de constitutionnalité, la Question prioritaire de
constitutionnalité, guide pratique, sous la direction de Dominique Rousseau, 2 e édition, gazette du palais,
lextenso éditions, France, 2012, p. 130.
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ؾُفصل بػضم الاعؾاٌ ؤو بغفع ؤلاخالت ،فالغاًت مً شغغ الجضًت هى غضم حػل هظام الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت بضون
بػاع مدىم ،ختى ال ًماعؽ بال مً كبل مً عؤي الخىم الدشغَعي الظي ؾُؼبم غلُه ؾىاء مً هاخُت اإلاىطىع ؤو مً حهت
اإلاخابػتً ،مـ بإخض خلىكه ؤو خغٍاجه التي ًظمنها له الضؾخىع.
اإلاطلب الثاوي :خصىصيت شزط الجذًت من حيث مىقف اإلاشزع واملجلس الذسخىري
غمض اإلاشغع الجؼاثغي بلى جىغَـ شغغ الجضًت في الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،غحر ؤهه لم ًدضص اإلالصىص منها بضكت،
مغحػا طلً بلى صكت اإلاػُاع وصػىبت جدضًض مػاإلاه (فزع أول) ،في اإلالابل وهدُجت هظا اإلاىكف الغامع الظي ؾلىه
اإلاشغع ،ؤصي باملجلـ الضؾخىعي بلى جلضًم جدفظ جفؿحري خىٌ الجضًت ،زشُت اؾخدىاط الجهاث اللظاثُت غلى
صالخُاجه (فزع ثان).
الفزع ألاول :خصىصيت شزط الجذًت من حيث مىقف اإلاشزع اإلاتردد
مثلما جم الخؼغق له ؤغاله ،فان اإلاشغع هى ألازغ وان له مىكف ؾلبي مً شغغ الجضًت ،خُث لم ًدضص مػالم
مدضصة يهخضي بليها اللظاة في جلضًغ حضًت الضفؼ مً غضمه ،بل جغن جلضًغ طلً بلى مدىمت اإلاىطىع( ،)1وهى ما ًاهضه
اللاهىن الػظىي عكم  16-18الظي لم ًدضص مػنى الجضًت ،والتي ؤعحػها بلى الصػىبت التي ًخمحز بها هظا الشغغ ،مما ٌغني
غً ببغاػ مػاإلاها صلب اللاهىن الػظىي الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،وإن وان مىكف
اإلاشغع له مً املخاؾً وغلُه مً اإلاؿاوت ،فان هظا الخىحه ما هى بال جللُض للىمىطج الفغوس ي الظي اؾخيبؽ مىه اإلاشغع
الجؼاثغي شغوغ ؤلاعؾاٌ ؤو ؤلاخالت ومً بُنها الجضًت.
وجإؾِؿا غلى ما جلضم ،فةن مؿإلت غُاب حػغٍف واضح للجضًت ؾُاصي بلى الخإزحر غلى الػمل اللظاجي وٍجػل
جلضًغها مخباًً بحن كاض وكاض آزغ ،غحر ؤن ممثل الخيىمت الؿُض وػٍغ الػضٌ خافظ ألازخام وان له مىكف مغاًغ
ؤزىاء غغطه إلاشغوع اللاهىن الػظىي الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،خُث صغح بما ًلي" :
 ...الجضًت ؤزاعث هلاشا ختى غلى مؿخىاها ،ألنها مىحىصة في حمُؼ الضوٌ ،مضي حضًت الضفؼ هى ؾلؼت جلضًغٍت لللاض ي،
ولىً في الضوٌ التي ؤزظث بهظا اإلابضؤ هظا مترون الحتهاص املجلـ الضؾخىعي واللظاء إلاا ًىغؾه مً احتهاص ما ٌػخبره
حضًت ؤو غحر حضًت ،وال ًمىً خصغها اػالكا في اللاهىن"(.)2
وإن واهذ مبرعاث وػٍغ الػضٌ ملىػت بلى خض بػُض ،غحر ؤن طلً اإلاىكف ؾُفغض غبء هبحر غلى الجهاث اللظاثُت
زاصت الػلُا منها ،لخيىن لها ولمت الفصل في جدضًض شغغ الجضًت ومػاإلاها وؤؾـ وهُفُت جلضًغها ،وبالخالي فان اإلاشغع
كض عمى جدضًض مػُاع الجضًت بلى اللظاة ،باغخباعهم اإلايلفحن بخؼبُم آلُت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت غلى ؤعض الىاكؼ ،وهى
ما ًغجب غبء هبحر غلى غاجلهم في جلضًغها ،هما ًاصي طلً بلى جباًً اإلاىاكف وازخالف وحهاث الىظغ بحن كاض وآزغ في
جدضًض حضًت الضفؼ ،وإن وان ًفظل جلضًغ الجضًت مً كبل املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ،بهضف بعؾاء ؾىابم ؤو

( )1عحاء حىاص واظم ،مغحؼ ؾابم ،ص .113
( )2الجغٍضة الغؾمُت إلاىاكشاث املجلـ الشػبي الىػني ،الفترة الدشغَػُت الثامىت ،صوعة البرإلاان الػاصًت ( ،)2018-2017الجلؿت الػلىُت إلاىاكشت مشغوع
كاهىن غظىي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت اإلاىػلضة ًىم الازىحن ً 18ىهُى  ،2018الؿىت الثاهُت ،عكم  ،77اإلاىافم ً 3ىلُى ؾىت
 ،2018ص .6
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احتهاصاث كظاثُت في هظا املجاٌ ،جىحر الؼغٍم للظاة الجهاث اللظاثُت الضهُا في جدضًض شغغ الجضًت بشيل صخُذ في
اإلاماعؾت الػملُت.
الفزع الثاوي :خصىصيت شزط الجذًت من حيث مىقف املجلس الذسخىري اإلاخحفظ
بلغاءة لغؤي املجلـ الضؾخىعي هجض ؤهه كُض الجهاث اللظاثُت بظابؼحن ال غنى غنهما في مجاٌ الجضًت ،ألاوٌ عؾم
خضوص ازخصاص الجهاث اللظاثُت في جلضًغ شغوغ الاعؾاٌ ؤو ؤلاخالت التي مً بُنها شغغ الجضًت ،وهى ما ؤصلى به في عؤًه
الخالي ":واغخباعا ؤن اإلاشغع ،بةكغاعه للظاة الجهاث اللظاثُت ،جلضًغ مضي جىفغ شغوغ كبىٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت
بالغحىع بلى احتهاصاث املجلـ الضؾخىعي ،...،مؼ صعاؾت الؼابؼ الجضي للىحه اإلاثاع مً ؤخض ؤػغاف الجزاع ،ال ًلصض
بظلً مىذ هظه الجهاث اللظاثُت ؾلؼت جلضًغٍت ممازلت لخلً املخىلت خصغٍا للمجلـ الضؾخىعي"(.)1
ٌؿخيخج مً عؤي املجلـ الضؾخىعي ما ًلي:
 -1الجذًت ال حػطي للجهاث القضائيت هفس صالحياث املجلس الذسخىري :وهى الظابؽ ألاوٌ الظي ؤهض غلُه
املجلـ الضؾخىعي في عؤًه ،وهى عؾم الخضوص التي جضوع في فلىها الجهاث اللظاثُت بسصىص جلضًغ شغغ الجضًت ،خُث
ؤؾضي حػلُماث ًخػحن غليها ؤن جخلُض بها في مػالجت حضًت الضفؼ ،جفاصًا للخػضي غلى صالخُاجه الضؾخىعٍت اإلاػهىصة بلُه
بصفت خصغٍت ،وطلً ختى ال ًخدىٌ اللاض ي الػاصي ؤو ؤلاصاعي وهى ًغاكب الجضًت بلى ججاوػ خضوصه ،وٍخػضي طلً بلى
جلضًغ مضي صؾخىعٍت الخىم الدشغَعي ؤو الخىظُمي اإلاػترض غلُه.
 -2الجذًت ليسذ رقابت دسخىريت مسبقتً :خمثل الظابؽ الثاوي الظي ؤهض غلُه املجلـ الضؾخىعي هى مىؼ
اللظاة مً جلضًغ مضي صؾخىعٍت الخىم الدشغَعي ،جدذ غؼاء جلضًغ شغغ الجضًت الظي ًلترب مً طلً بلى خض بػُض،
وإن وان املجلـ الضؾخىعي كض زاػب الجهاث اللظاثُت بالخلُض بالشغوغ الثالر اإلاىصىص غليها في اإلااصة  8مً
اللاهىن الػظىي عكم  ،16-18فان شغغ الجضًت وان هى اإلاػني باألؾاؽ بهظه اللُىص ،هظغا لخصىصِخه التي ججػل
الجضًت جلترب مً جلضًغ الضؾخىعٍت ،وما ًاهض صخت هظا الخدلُل هى ما ؤوعصه املجلـ الضؾخىعي في عؤًه الخالي ":واغخباعا
ؤن مماعؾت الازخصاص الظي ٌػىص خصغٍا ،وبةعاصة اإلااؾـ الضؾخىعي ،بلى املجلـ الضؾخىعي جلخض ي ؤن ًخلُض
اللظاة ،غىض مماعؾت صالخُاتهم ،بالخضوص التي حؿمذ فلؽ بخلضًغ مضي جىفغ الشغوغ اإلاىصىص غليها في اإلااصة  9مً
اللاهىن الػظىي ،مىطىع الازؼاع ،صون ؤن ًمخض طلً بلى جلضًغهم لضؾخىعٍت الخىم الدشغَعي اإلاػترض غلُه مً كبل
ؤخض ؤػغاف الجزاع.)2("... ،

اإلابحث الثاوي :خصىصيت شزط الجذًت من حيث اإلاىضىع
بطافت بلى زصىصُت شغغ الجضًت غلى مؿخىي الشيل ،جخمحز الجضًت هظلً بسصىصُت غلى مؿخىي اإلاىطىع ؤي
ؤمام الجهاث اللظاثُت ،خُث جبرػ ؤوٌ زاصُت في الاػصواحُت الىظُفُت التي جؼبؼ شغغ الجضًت ،مً خُث اشتراػها في
( )1عؤي عكم  /03ع.ق.ع/م.ص 18/ماعر في  20طي اللػضة غام  1439اإلاىافم  2غشذ ؾىت ً ،2018خػلم بمغاكبت مؼابلت اللاهىن الػظىي الظي ًدضص
شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،للضؾخىع ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،54الؿىت الخامؿت
والخمؿىن ،الصاصعة بخاعٍش  25طو الدجت غام  1439اإلاىافم  5ؾبخمبر ؾىت  ،2018ص .6
( )2عؤي عكم  /03ع.ق.ع/م.ص 18/ماعر في  20طي اللػضة غام  1439اإلاىافم  2غشذ ؾىت ً ،2018خػلم بمغاكبت مؼابلت اللاهىن الػظىي الظي ًدضص
شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،للضؾخىع ،اإلاصضع هفؿه ،ص .6
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غملُت الاعؾاٌ وهظلً ؤلاخالت ،باإلطافت بلى الازخالف في صعحت الخلضًغ والخضكُم في جدلم الجضًت خؿب وطػُت الضفؼ
(مطلب أول ) ،هما جمخاػ الجضًت بسصىصُت مً زالٌ آلازاع اإلاترجبت غليها في خاٌ جدللها ،وهظلً في خاٌ غضم جدللها
ؤو غُابها ومأٌ طلً غلى مصحر الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت (مطلب ثان).
اإلاطلب ألاول :خصىصيت شزط الجذًت من حيث الىظيفت ودرجت الخقذًز
حػل اإلاشغع للجضًت وظُفخان ألاولى جخم غلى مؿخىي كاض ي الاعؾاٌ ،الظي ًيىن غلى مؿخىي الجهاث اللظاثُت
الضهُا املخخلفت ؾىاء واهذ حهاث خىم ؤم حهاث جدلُم ،ؤما الىظُفت الثاهُت فخيىن ؤمام كاض ي ؤلاخالت ،اإلاخمثل في
مجلـ الضولت ؤو املخىمت الػلُا ،لللُام بػملُت الخصفُت ،وهى ما حشيل همؼة وصل بحن كاض ي الاعؾاٌ وكاض ي
الضؾخىعٍت (فزع أول) ،باإلطافت بلى جدضًض هُفُت جلضًغ كاض ي اإلاىطىع لشغغ الجضًت ،وهل هىان جفاوث في طلً بحن
الجهاث اللظاثُت الضهُا والػلُا (فزع ثان).
الفزع ألاول :خصىصيت شزط الجذًت من حيث الىظيفت
حػخبر الجه اث اللظاثُت هي املخخصت بخلضًغ جىفغ شغغ الجضًت مً غضمه ،فاإلاهمت ؤولى جخىالها الجهاث اللظاثُت
الضهُا ،ؤو ما ًصؼلح غلُه بلاض ي ؤلاعؾاٌ ( ،)1ؤما الخؼىة الثاهُت في فدص الجضًت ًسخص بها مجلـ الضولت ؤو
املخىمت الػلُا وهى ما ًصؼلح غليهما بلاض الخصفُت ؤو كاض ي ؤلاخالت (.)2
 -1خصىصيت شزط الجذًت من حيث وظيفت ؤلارسال:
بن جىفغ الجضًت في الضفؼ ًبلى ملغون بمىطىع الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مً حهت ،وهظلً مضي كىاغت اللاض ي بإصلت
الازباث اإلالضمت مً ػغف مثحر الضفؼ ،الظي ًلؼ غلى غاجله غبء جإؾِـ مظهغة الضفؼ بإصلت وحجج صامغت مً حهت
ؤزغي ،وغلُه فاهه ًخػحن بكىاع كاض ي الاعؾاٌ بإن الغغض مً الضفؼ لِـ عبذ الىكذ ؤو بعهاق الؼغف آلازغ في اللظُت،
بل هى صفؼ حضي يهضف مً وعاءه ؤزغ بًجابي غلى الضغىي ألاصلُت(.)1
وكض حػل اإلاشغع غملُت بعؾاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت جخدلم بىاء غلى جىفغ زالر شغوغ ،ؤبغػها هى شغغ الجضًت
الظي حػله في اإلاغجبت الثالثت وألازحرة هظغا لصػىبخه( ،)2بمػنى هى الجؿغ الظي ًمغ مً زالله الضفؼ بلى الجهاث
اللظاثُت الػلُا اإلايلفت بػملُت الخصفُت.
غحر ؤن اإلاشغع الجؼاثغي كض حػل كظاة الجهاث اللظاثُت الضهُا ًلىمىن بالخدلم مً احؿام الىحه اإلاثاع بالجضًت،
ؤي ؤن كاض الاعؾاٌ له هفـ اإلاهمت اإلاللاة غلى غاجم كاض الخصفُت ؤو ؤلاخالت ،وهظا بسالف الىطؼ في فغوؿا الظي
خصغ مهمت كاض الضعحت ألاولى في الخإهض مً غضم ججغص اإلاؿإلت الضؾخىعٍت ألاولُت مً ػابؼ الجضًت(.)3
( )1غبض الػؼٍؼ الىىٍض ي ،املخىمت الضؾخىعٍت ومؿإلت الضفؼ بػضم صؾخىعٍت اللىاهحن ،مؼبػت الىجاح الجضًضة ،الؼبػت ألاولى ،الضاع البُظاء ،اإلاغغب،
 ،2019ص .175
( )2جىص اإلااصة  8مً اللاهىن الػظىي عكم  16-18الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،مصضع ؾابم ،ص ص  ، 11-10غلى ما ًلي:
" ًخم بعؾاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،بطا جم اؾدُفاء الشغوغ آلاجُت:
 ؤن ًخىكف غلى الخىم الدشغَعي اإلاػترض غلُه مأٌ الجزاع ؤو ؤن ٌشيل ؤؾاؽ اإلاخابػت، ؤال ًيىن الخىم الدشغَعي كض ؾبم الخصغٍذ بمؼابلخه للضؾخىع مً ػغف املجلـ الضؾخىعي باؾخثىاء خاٌ حغحر الظغوف، ؤن ًدؿم الىحه اإلاثاع بالجضًت".( )3واٌـ شغٍف ،شغغ الجضًت في الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،مجلت املجلـ الضؾخىعي ،الػضص  ،12جصضع غً املجلـ الضؾخىعي ،الجؼاثغ ،2019 ،ص .20
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وغلُه ًخػحن غلى الجهاث اللظاثُت اإلايلفت بػملُت الاعؾاٌ ،ؤن جفدص حضًت الىحه اإلاثاع مً ػغف اإلاخلاض ي
بضون حػمم هبحر ،كض ًاصي بلى عفع بعؾاٌ ؤغلب الضفىع بلى الجهاث اللظاثُت الػلُا ،وهظلً بضون ؾؼدُت مفغػت
ًىجغ غنها بزلاٌ واهل املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت بؿُل مً الضفىع بػضم الضؾخىعٍت ،مما ًترجب غنها آزاع ؾلبُت غلى
مماعؾت غملُت الخصفُت(.)1
 -2خصىصيت شزط الجذًت من حيث وظيفت ؤلاحالت:
بن صوع هُئت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت غلى مؿخىي املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ،ال ًلل ؤهمُت غً ؾلؼت كاض
الاعؾاٌ ،فهي جخإهض مً جدلم الجضًت في الىحه اإلاثاع مً ػغف صاخب الضفؼ ،مً زالٌ اإلاىاػهت بحن الىص الضؾخىعي
والخىم الدشغَعي ؤو الخىظُمي للخإهض مً وحىص حػاعض بُنهما( ،)2غحر ؤن صالخُاتها في هظا الشإن مػاصلت لصالخُت كاض
الاعؾاٌ( ،)3وهظا ألامغ ًسخلف مؼ الىطؼ الؿاثض في فغوؿا الظي اشترغ مشغغها ؤن جيىن اإلاؿإلت ال جسلى مً الجضًت،
مما يهضف بلى اؾدبػاص اإلاؿاثل التي ًيىن الغغض منها اإلاماػلت ال غحر( ،)4خُث ًيىن جلضًغ الجضًت مً كبل مدىمت
الىلع ؤو مجلـ الضولت غلى صعحت هبحرة مً الخػمم والخضكُم في اإلاؿإلت ،بسالف الىطؼ غلى مؿخىي كظاة الضعحت
ألاولى(.)5
وباليؿبت للاض ؤلاخالت فان مؿاولُخه في جلضًغ حضًت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ؤهبر مً كاض ؤلاعؾاٌ ،غلى اغخباع
ؤهه اللاض ي الظي ًمىذ عزصت مغوع الضفؼ بلى اللاض ي الضؾخىعي ،هظا ألازحر الظي حػىص بلُه ولمت الفصل في جلضًغ
مضي صؾخىعٍت الخىم الدشغَعي ؤو الخىظُمي.
فةطا واهذ الجهاث اللظاثُت الضهُا جخسظ كغاع ؤلاعؾاٌ بمفغصها في غالب ألاخُان ،باؾخثىاء املخاهم ؤلاصاعٍت
واملجالـ اللظاثُت الػاصًت ؤو الػؿىغٍت ،فان كغاع ؤلاخالت لِـ ؤخاصي بل هى كغاع حماعي جخسظه هُئت الضفؼ بػضم
الضؾخىعٍت غلى مؿخىي املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ،بىاء غلى جلغٍغ ٌػضه اإلاؿدشاع اإلالغع ؤو اللاض ي اإلالغع خؿب
الخالت ،وزالٌ آحاٌ مدضصة بؿخىن (ً )60ىما.
وما ًجضع الخىىٍه بلُه في هظا اإلالام ،هى خالت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت الظي ًثاع ألوٌ مغة ؤمام املخىمت الػلُا ؤو
مجلـ الضولت ،هىا ًيىن كاض الخصفُت ؤو ؤلاخالت في وطػُت مػلضة هىغا ما مً خالت الضفؼ اإلاغؾل بلُه مً الجهاث
اللظاثُت الضهُا ،مما ًخػحن غلُه الفدص الضكُم اإلاػمم إلاظهغة الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت كصض الخىصل بلى جلضًغ مضي
جىفغ شغغ الجضًت ،عغم الصػىباث التي حػترطه في هظا املجاٌ الؾُما طُم الىكذ املخصص مؼ غضم بمياهُت الخمضًض،
ػٍاصة غلى طلً فهى ًخػامل مؼ صفؼ لم ًدظى بالضعاؾت واإلاىاكشت مً ػغف كاض ي ؤلاعؾاٌ.
( )1غبض الػؼٍؼ الىىٍض ي ،مغحؼ ؾابم ،ص ص .176-175
( )2صالح الضًً فىػي دمحم ،املجلـ الضؾخىعي الفغوس ي ،صاع النهظت الػغبُت ،الؼبػت الثاهُت ،اللاهغة ،2018 ،ص .167
( )3جىص اإلااصة  13مً اللاهىن الػظىي عكم  16-18الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،مصضع ؾابم ،ص  ، 11غلى ما ًلي":
جفصل املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت في بخالت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت بلى املجلـ الضؾخىعي في ؤحل شهغًٍ ( )2ابخضاء مً جاعٍش اؾخالم الاعؾاٌ
اإلاىصىص غلُه في اإلااصة  9مً هظا اللاهىن الػظىي.
وجخم ؤلاخالت بطا جم اؾدُفاء الشغوغ اإلاىصىص غليها في اإلااصة  8مً هظا اللاهىن الػظىي".
Marc Guillaume, Question prioritaire de constitutionnalité, Dalloz, France, 2019, p.101.

( )4

( )5واٌـ شغٍف ،مغحؼ ؾابم ،ص .20
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الفزع الثاوي :خصىصيت شزط الجذًت من حيث درجت الخقذًز
اجسظ اإلاشغع الجؼاثغي مىكف مىخض في جلضًغ الجضًت ،خُث حػل جلضًغ الجضًت في الضفىع بػضم الضؾخىعٍت جخم
وفم هفـ الضعحت وبضون ؤي جفاوث بحن كاض ي الاعؾاٌ وكاض ي ؤلاخالت ( ،)1هما ٌػاب غلى فلؿفت اإلاشغع بسصىص آلُت
الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت هى غُاب اإلاؿاواة في جلضًغ الجضًت بحن الضفىع بػضم الضؾخىعٍت املخخلفت (.)2
 -1جقذًزالجذًت ًخم وفق هفس الذرجت:
ًالخظ غلى الجضًت وفم هظغة اإلاشغع الجؼاثغي ؤهه حػلها غلى مؿافت واخضة ؤو حػلها مدؿاوٍت ،وهى ما جاهضه
اإلااصة الثامىت مً اللاهىن الػظىي عكم  16-18التي هصذ غلى شغوغ الاعؾاٌ ومً بُنها الجضًت هما ًلي ":أن ًدسم
الىجه اإلاثاربالجذًت"( ) 1وؤهضث غلُه في اإلااصة  13مً هفـ اللاهىن الػظىي هشغغ لإلخالت(.)2
بمػنى ؤن مىهج كاض ي ؤلاعؾاٌ للجضًت هى هفؿه اإلاخبؼ مً ػغف كاض ي ؤلاخالت ،خُث ًخم جلضًغ شغغ الجضًت
بضون ؤًت حػمم ؤو ؾؼدُت ،بل ًبلى جلضًغ الجضًت ًسظؼ لؿلؼت اللاض ي إلاا هى مضون ؤمامه في مظهغة الضفؼ ،صون ؤن
ًخجاوػ خضوصه ،غلى اغخباع ؤن غبء بزباث حضًت الضفؼ ًلؼ غلى غاجم صاخبه ولِـ اللاض ي اإلاػغوض ؤمامه.
وإن وان مىكف اإلاشغع الجؼاثغي كض جم جىطُده وهى الظي حػل الجضًت اإلاؼلىبت ؤمام كاض ي الاعؾاٌ هي هفؿها
اإلافغوطت ؤمام كاض ي ؤلاخالت ،فان اإلاشغع الفغوس ي وان له جىحه مغاًغ ،خُث حػل الجضًت اإلاؼلىبت ؤمام الجهاث
اللظاثُت الضهُا( )3ؤكل خضة مً جلً اإلاؼلىبت ؤمام مجلـ الضولت ؤو مدىمت الىلع) ،)4ؤي ؤن اإلاشغع الفغوس ي صػض مً
صعحت الجضًت اإلاؼلىبت جبػا لضعحت الخلاض ي ،وهى جىحه مدمىص غلى اغخباع ؤن كاض ي ؤلاخالت ؤو الخصفُت ًيىن ؤهثر زبرة
وججغبت مً كاض ي ؤلاعؾاٌ ،ػٍاصة غلى طلً فان الخصفُت جخم مً ػغف هُئت حماغُت ولِـ كاض ي فغص.
وبالخالي ًمىً اللىٌ ؤن اإلاشغع الفغوس ي اهخضي بلى مػُاع صعحت الخلاض ي في جدضًض الؿلف اإلاؼلىب في الجضًت،
خُث حػلها ؤكل خضة ؤمام الجهاث اللظاثُت الضهُا ،مً زالٌ اؾخػماله غباعة " ال جخلى اإلاسألت من طابؼ الجذًت"(،)5
في اإلالابل عفؼ مً الضعحت اإلاؼلىبت في الجضًت ؤمام الجهاث اللظاثُت الػلُا ممثلت في مدىمت الىلع ومجلـ الضولت ،مً
زالٌ جىظُفه لػباعة " أن جكىن اإلاسألت جذًذة أو جكدس ي طابػا جذًا"(.)6
 -2غياب اإلاساواة في جقذًزالجذًت:
ًدبحن مً ػغٍلت حػامل اإلاشغع مؼ شغغ الجضًت ،ؤن هىان غُاب للمؿاواة بحن الضفىع ،فهىان صفؼ ًسظؼ بلى
مغاكبت مؼصوحت إلاػُاع الجضًت ،وٍخدلم طلً في خالت جلضًم الضفؼ ؤمام ؤخض الجهاث اللظاثُت الضهُا ،في اإلالابل هىان
صفؼ ًسظؼ إلاغاكبت شغغ الجضًت مغة واخضة فلؽ ،وٍيىن طلً بطا جم بزاعة الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مباشغة ؤمام املخىمت
(ً )1ىظغ :اإلااصة  8مً اللاهىن الػظىي عكم  16-18الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،مصضع ؾابم ،ص ص .11-10
(ً )2ىظغ :اإلااصة  13مً اللاهىن الػظىي عكم  16-18الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،اإلاصضع هفؿه ،ص .11
)(3

Art. 23-2, de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifie, portant loi organique sur le conseil
constitutionnel, crée par l’article 1, de loi organique n° 2009-1523, du 10 décembre 2009, Relative à
l’application de l’article 61-1 de la constitution, Journal officiel de république française, n° 0287, du 11
décembre 2009.
)(4
Art. 23-5, alinéa 3 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifie, portant loi organique sur le
conseil constitutionnel, crée par l’article 1, de loi organique n° 2009-1523, du 10 décembre 2009, Ibid.

( )5غبض الػؼٍؼ الىىٍض ي ،مغحؼ ؾابم ،ص .176
( )6غبض الػؼٍؼ الىىٍض ي ،اإلاغحؼ هفؿه ،ص .176
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الػلُا ؤو مجلـ الضولت( ،)1ول هظا الخفاوث في الخلضًغ ًاصي بلى زلم فجىة في جلضًغ هظا اإلاػُاع الخاؾم واإلاصحري ،غلى
اغخباع ؤن ؤي زؼإ في جلضًغ الجضًت مً كبل كاض ي ؤلاخالتً ،اصي بلى مغوع الضفؼ بلى املخىمت الضؾخىعٍت غً ػغٍم
ؤلاخالت ،بضون غغبلت صكُلت ومػملت ،وهى ما ًثلل واهل اللاض ي الضؾخىعي بضفىع ال جخىفغ خلُلت غلى شغغ الجضًت،
هدُجت ؾىء في الخلضًغ ؤو في اإلاػالجت.
اإلاطلب الثاوي :خصىصيت شزط الجذًت من حيث آلاثاراإلاترجبت غليها
جلػب الجضًت هظلً صوعا ال ٌؿتهان به في جدضًض مصحر الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،وبالخالي فةهه ًترجب غلى جدللها آزاع
بًجابُت جخمثل في مىاصلت الضفؼ مؿاعه بلى مدؼخه ألازحرة (فزع أول) ،ؤما في خالت جىصل كاض ؤلاعؾاٌ ؤو ؤلاخالت بلى غضم
جىفغها فةهه ًىجغ غً طلً جىكف مؿاع الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت (فزع ثان).
الفزع ألاول :خصىصيت شزط الجذًت من حيث جحققها
ًسخلف ألازغ اإلاترجب غلى جدلم الجضًت ؤمام كاض ي ؤلاعؾاٌ ( ،)1غً طلً اإلاترجب غلى جدلم الجضًت غلى مؿخىي
كاض ي ؤلاخالت (.)2
 -1حالت جحقق الجذًت أمام قاض ي ؤلارسال:
في خالت جىفغ الجضًت غلى مؿخىي كاض الاعؾاٌ باإلطافت بلى شغغ ؤن ًيىن الىص الدشغَعي ؤو الخىظُمي هى
الظي ًخىكف غلُه مأٌ الجزاع ؤو ٌشيل ؤؾاؽ اإلاخابػت ،وهظلً شغغ غضم زظىع الىص الدشغَعي ؤو الخىظُمي لغكابت
اإلاؼابلت مؼ الضؾخىع باؾخثىاء خاٌ حغحر الظغوف ،فاهه ًفصل بةصضاع كغاع بعؾاٌ الضفؼ بلى املخىمت الػلُا بطا واهذ
الجهت اإلاغؾلت جابػت للىظام اللظاجي الػاصي ،ؤو مجلـ الضولت في خاٌ جم بعؾاله مً كبل املخاهم ؤلاصاعٍت ؤو املخاهم
ؤلاصاعٍت الاؾخئىافُت بػض جىصُبها ،وطلً مً ؤحل اللُام بػملُت الخصفُت ،وبالخالي فان الجضًت في هظه اإلاغخلت حػض ؤبغػ
الشغوغ التي ًدخىم بليها في جدضًض مصحر الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ؾىاء بةعؾاله ؤو عفع بعؾاله.
 -2حالت جحقق الجذًت أمام قاض ي ؤلاحالت:
بسصىص الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت اإلاػغوض ؤمام الجهاث اللظاثُت الػلُا خؿب آلالُاث املخخلفت التي جخىصل
بظلً ،وؤصضعث كغاع بلبىٌ ؤلاخالت بلى املخىمت الضؾخىعٍت ،بػض جدللها مً جىفغ الشغوغ اإلاؼلىبت ومً بُنها شغغ
الجضًت ،وبالخالي فان وصىٌ اإلاخلاض ي بلى املخىمت الضؾخىعٍتً ،بلى مػللا بخلضًغ املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت
لجضًت الضفؼ اإلالضم ؤمامها( ،)2الظي ٌػض اإلاػُاع الخاؾم في طلً ،هما ًترجب غلى كغاع ؤلاخالت ؤزغ مىكف غلى ؾحر الضغىي
ألاصلُت باؾخثىاء خاالث مػُىت مدضصة غلى ؾبُل الخصغً ،خػحن غلى الجهاث اللظاثُت الاخخيام بليها في خالت جىفغها
صون ؤي احتهاص ؤو ؾلؼت جلضًغٍت في طلً(.)3

)(1

pour plus de détail, voir : Savonitto Florian, Les cas d’absence de double filtrage des QPC, La Gazette du
Palais, 1er-3 juillet 2012, n° 183-185, p. 15-17

( )2عحب خؿً غبض الىغٍم ،طىابؽ جلضًغ حضًت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،مجلت البدىر اللاهىهُت والاكخصاصًت ،املجلض  ،16الػضص  ،28جصضع غً ولُت
الخلىق ،حامػت اإلاىىفُت ،مصغ ،ؤهخىبغ  ،2008ص .39
( )3غبض اللؼُف دمحم دمحم ،املجلـ الضؾخىعي في فغوؿا والخػضًل الضؾخىعي في  23مً ًىلُى  ،2008مجلت الخلىق ،املجلض  ،34الػضص  ،03جصضع غً
مجلـ اليشغ الػلمي ،حامػت اليىٍذ ،ؾبخمبر  ،2010ص .61
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الفزع الثاوي :خصىصيت شزط الجذًت من حيث غيابها
ًترجب غلى غُاب شغغ الجضًت ؤزغان ًسخلفان خؿب ػبُػت الضعحت اللظاثُت التي ؤزحر فيها ،فاطا وان طلً ؤمام
كاض ي الاعؾاٌ ًيىن مصحر الضفؼ عفع ؤلاعؾاٌ ( ،)1ؤما في خالت وان غُاب الجضًت غلى مؿخىي كاض ي ؤلاخالت فُيىن
مصحر الضفؼ عفع ؤلاخالت بلى املخىمت الضؾخىعٍت (.)2
 -1حالت غياب الجذًت غلى مسخىي قاض ي ؤلارسال:
في خالت جىصل بخضي الجهاث اللظاثُت الضهُا غلى مؿخىي اللظاء الػاصي ؤو الخابػت لللظاء ؤلاصاعي ،بإن الضفؼ
بػضم الضؾخىعٍت اإلاثاع ؤمامها ال ًخىفغ غلى شغغ الجضًت ،ختى وإن جدلم فُه الشغػان آلازغان ،فةنها جفصل بغفع
بعؾاله بلى الجهاث اإلايلفت بػملُت الخصفُت( ،)1مؼ بمياهُت الاغتراض غلُه مً ػغف صاخب الضفؼ لىً لِـ بمفغصه بل
مؼ الخىم ؤو اللغاع الصاصع في مىطىع الضغىي ألاصلُت(.)2
 -2حالت غياب الجذًت غلى مسخىي قاض ي ؤلاحالت:
بطا كضعث املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ؤزىاء غملُت فدص الضفؼ اإلاغؾل بليهما ؤو اإلاثاع ؤمامهما مباشغة ،بإن
غىصغ الجضًت غحر مخىفغ فةنها جلض ي بغفع ؤلاخالت بلى املخىمت الضؾخىعٍت ،هما وان ملخىمت الىلع الفغوؿُت ؤن
"عبؼذ مؿإلت الجضًت بػىصغ آزغ وهى غىصغ الفائذة من الذفؼ"( ،)3ؤو ما ًصؼلح غلُه في بحغاءاث الخلاض ي
باإلاصلخت في الضغىي(.)4
وفي خاٌ جم بعؾاٌ الضفؼ بلى كاض الخصفُت وجم حؿبِب كغاع ؤلاعؾاٌ بإن الجضًت مخىفغة ،هل كاض الخصفُت
ؾُصاصق غلى طلً ؤم ؾُلىم بفدص صكُم للجضًت مغة ؤزغي صون ؤن ًإزظ جلضًغ كاض ي ؤلاعؾاٌ بػحن الاغخباع ،بمػنى
ؤن الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت الظي خظي باإلعؾاٌ ال ٌػني ؤهه ؾُيىن مدل كبىٌ ؤلاخالت ،مؼ الخىىٍه ؤن كغاع عفع ؤلاخالت
غحر كابل للؼػً بسالف كغاع عفع ؤلاعؾاٌ.
وفي صفؼ بػضم الضؾخىعٍت عكم  00001اإلااعر في  17حىٍلُت  2019صاصع غً املخىمت الػلُا ،ؤزحر خىٌ اهتهان خىم
حشغَعي لخغٍت الخىلل( ،)5وكض فصلذ هُئت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت غلى مؿخىي املخىمت الػلُا بػضم ؤلاخالت بلى املجلـ
الضؾخىعي ،مؿدىضا في طلً بلى غُاب شغوغ ؤلاخالت ومً بُنها شغغ الجضًت ،خُث بغعث عفع ؤلاخالت باألؾباب
الخالُت ":بل ؤن ألاوحه التي ًثحرها في مظهغجه ال جخػلم باهتهان هص حشغَعي للخلىق والخغٍاث التي ًىص غليها الضؾخىع،
وإهما ًخػلم بخؼبُم هصىص حشغَػُت التي هي مؼغوخت غلى كظاة الىلع ،الظًً لهم ؤن ًغجبىا غليها ول آلازاع التي
ًضغيها ،مما ًجػل ألاوحه اإلاثاعة غحر ماؾؿت كاهىها ،وال جدسم بالجذًت"(.)6
(ً )1ىظغ :اإلااصة  9مً اللاهىن الػظىي عكم  16-18الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،مصضع ؾابم ،ص .11
(ً )2ىظغ :الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  9مً اللاهىن الػظىي عكم  16-18الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،اإلاصضع هفؿه ،ص .11
( )3واٌـ شغٍف ،مغحؼ ؾابم ،ص .19
( )4إلاؼٍض مً الخفصُل خىٌ الخمُحز بحن الجضًت واإلاصلخت في مجاٌ الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،عاحؼ :عحب خؿً غبض الىغٍم ،مغحؼ ؾابم ،ص ص .49-46
( )5حاء في حؿبِب مظهغة الضفؼ اإلالضمت مً كبل صاخب الضفؼ ما ًلي " :اإلاؿاؽ الصاعر بدغٍت الخىلل صازل وزاعج الىػً وجلُُض هظه الخلىق مً ػغف
بصاعة الجماعن ،بػض حجؼها لجىاػ ؾفغه ولبؼاكت ؤلاكامت الخاصت به إلاضة جؼٍض غً  16شهغا ،بمىحب كغاع مخػؿف وغحر مبرع وغحر صاصع غً الؿلؼت
اللظاثُت" .مخىفغ غلى اإلاىكؼ الغؾمي للمدىمت الػلُا الجؼاثغٍت الخالي ، www.coursupreme.dz :جاعٍش الاػالع 20 :ؤوث .2021
( )6مخىفغ غلى اإلاىكؼ الغؾمي للمدىمت الػلُا الجؼاثغٍت الخالي ، www.coursupreme.dz :جاعٍش الاػالع 20 :ؤوث .2021
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وغلى ؾبُل اإلالاعهت ،فلض سجلذ مدىمت الىلع بفغوؿا ؤن غُاب شغغ الجضًت وان هى اإلابرع الغالب الظي ؤصي
بلى عفع ؤلاخالت بلى املجلـ الضؾخىعي( ،)1فلض ؤزبدذ اإلاماعؾت بلى ؤن  %78.5مً اللغاعاث التي ؤصضعتها جظمىذ عفع
ؤلاخالت بلى املجلـ الضؾخىعي ،2غحر ؤن مىكفها خىٌ اإلاؿإلت الضؾخىعٍت ألاولُت الخاصت باإلااصة  24مً كاهىن  1990خىٌ
خغٍت الصخافت ،واهذ مدل اهخلاص وزالف خىٌ مضي ؾالمت هظا اللغاع مً الىاخُت الضؾخىعٍت واللاهىهُت ،مً زالٌ
عفظها بخالت اإلاؿإلت بلى املجلـ الضؾخىعي بؿبب اوػضام الؼابؼ الجضي في اإلاؿإلت( ،)3ؤما مىكف مجلـ الضولت فال
ًسخلف هى آلازغ غً مدىمت الىلع ،خُث ؤزبدذ اإلاماعؾت اإلاُضاهُت ؤن  %75مً كغاعاث عفع ؤلاخالت واهذ بؿبب
غضم جىفغ الؼبُػت الجاصة للمؿإلت الضؾخىعٍت ألاولُت(.)4

خاجمت:
ًخطح مً زالٌ ما جلضم ؤن شغغ الجضًت ؾُيىن حجغ ألاؾاؽ في مجاٌ بعؾاٌ ؤو بخالت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت،
وجبػا لظلً فان حضًت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت مغجبؽ بجهخان ،ألاولى مخػللت باإلاخلاض ي الظي ًخػحن غلُه بزباث الجضًت
في الضفؼ اإلاثاع مً ػغفه بصفت صكُلت وواضخت ،في ظل غُاب جصىع ومػالم مدضصة لهظا الشغغ ،ؤما الؼغف الثاوي فهى
اللاض ي الظي ًخىلى مهمت جلضًغ الجضًت في الضفؼ اإلاثاع ؤمامه بضون ؤًت ؤػغ مدضصة ،بل ًبلى طلً زاطػا للؿلؼت
الخلضًغٍت لللظاة ،وهظا وله ًصب في كالب الخصىصُت التي جمحز شغغ الجضًت غلى بلُت الشغوغ ألازغي.
وبىاء غلى ما جلضم ،جم الخىصل مً زالٌ هظا البدث بلى الىخاثج آلاجُت:
 ؾيىث اإلاشغع غً جدضًض ؤعوان ومػالم شغغ الجضًت التي ًمىً ؤن يهخضي بليها اللظاة في جلضًغ حضًت الضفؼ مًغضمه ،جاعوا ألامغ للػمل اللظاجي إلعؾاء مػالم هظا الشغغ الجىهغي ،وهى ما ؤصي بلى جلضًم جدفظ جفؿحري خىٌ هظا
الشغغ مً ػغف املجلـ الضؾخىعي ،ججىبا الؾخالء الجهاث اللظاثُت غلى ازخصاصاجه الضؾخىعٍت.
 حػل شغغ الجضًت ًمخاػ بىظُفت مؼصوحت ،ألاولى جخمثل في جؼلبه هشغغ لإلعؾاٌ مً الجهاث اللظاثُت الضهُا بلىالػلُا ،وهظلً حػل الجضًت شغغ لإلخالت مً املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت بلى املخىمت الضؾخىعٍت.
 غُاب جلضًغ شغغ الجضًت في خالت ؤلاخالت الخللاثُت ،غىضما ًثاع الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ألوٌ مغة ؤمام مجلـالضولت ؤو املخىمت الػلُا ،وجمخىؼ ؤخض هاجان الجهخان اللظاثِخان غً البذ في الضفؼ زالٌ ؤحل ؾخىن ًىما.
 غضم جدلم اإلاؿاواة في جلضًغ حضًت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،فهىان صفؼ ًسظؼ بلى جلضًغ حضًخه غلى صعحخحن،وهىان صفؼ آزغ ًسظؼ لخلضًغ الجضًت غلى صعحت واخضة ،هما هى الخاٌ مؼ الضفؼ الظي ًثاع مباشغة ؤمام املخىمت الػلُا
ؤو مجلـ الضولت.

( )1مىصىع دمحم ؤخمض ،الغكابت الالخلت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن في فغوؿا ،صاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة ،2012 ،ص .192
)(2

Martbe Fatin-Rouge Stefanini, L’appréciation, par les cours suprêmes, du caractère sérieux de la question de
constitutionnalité, communication publiée, La Qpc : vers une culture constitutionnelle partagée, coll. « colloques
et essais », « iuv », L.G.D.J, 2015, p. 30.

( )3إلاؼٍض مً الخفصُل خىٌ ما ٌػغف بلظُت اإلااصة اإلاػغوفت بلاهىن »  « Gayssotعاحؼ :ػهحر شىغ ،الىظغٍت الػامت لللظاء الضؾخىعي ،الجؼء ألاوٌ ،صاع
بالٌ للؼباغت واليشغ ،الؼبػت ألاولى ،لبىان ،2014 ،ص ص .264-263
( )4مىصىع دمحم ؤخمض ،مغحؼ ؾابم ،ص .200
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سعودي نسين  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًترجب غلى غضم جدلم الجضًت غلى مؿخىي كظاة الضعحت ألاولى عفع بعؾاٌ الضفؼ بلى الجهاث اللظاثُت الػلُااإلايلفت بػملُت الخصفُت ،ؤما في خالت غضم جدلم الجضًت ؤمام املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت فُىجم غىه عفع بخالت
الضفؼ بلى املخىمت الضؾخىعٍت.
وغلى هظا ألاؾاؽ ،هلترح اؾدبػاص شغغ الجضًت مً الضفؼ الظي ًثاع ؤمام كاض ي ؤلاعؾاٌ ،وحػله شغػا لإلخالت
فلؽ ؤمام املخىمت الػلُا ؤو مجلـ الضولت ،ول طلً ًدلم اإلاؿاواة بحن الضفىع وٍجػلها حػالج وفم هفـ الىُفُت،
بطافت بلى طلً فان هُئت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت غلى مؿخىي الجهاث اللظاثُت الػلُا جدشيل مً كظاة لهم هفاءة
غالُت وزبرة مهىُت مػخبرة ،مما ًاهلها بلى جلضًغ هظا الشغغ بشيل صخُذ وؾلُم ،وهى ما ًترجب غلُه بعؾاء احتهاصاث
كظاثُت في مجاٌ الضفؼ جغس ي مؼ مغوع الىكذ مػالم وؤؾـ شغغ الجضًت بيل وطىح.

قائمت اإلاصادر واإلازاجؼ:
قائمت اإلاصادر:
الذساجير:
 -1الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  1989الصاصع بملخض ى اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  18-89ماعر في  22عحب غام  1409اإلاىافم
 28فبراًغ ؾىت ً ،1989خػلم بيشغ هص حػضًل الضؾخىع اإلاىافم غلُه في اؾخفخاء  23فبراًغ ؾىت  ،1989الجغٍضة
الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،9الؿىت الؿاصؾت والػشغون ،الصاصعة بخاعٍش  23عحب
غام  1409اإلاىافم اوٌ ماعؽ ؾىت .1989
 -2اللاهىن عكم  01-16ماعر في  26حماصي ألاولى غام  1437اإلاىافم  6ماعؽ ؾىت  ،2016اإلاخظمً الخػضًل الضؾخىعي،
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،14الؿىت الثالثت والخمؿىن ،الصاصعة بخاعٍش 27
حماصي ألاولى غام  1437اإلاىافم  7ماعؽ ؾىت .2016
 -3الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2020الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  442-20ماعر في  15حماصي ألاولى غام 1442
اإلاىافم  30صٌؿمبر ؾىت  ،2020الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،82الؿىت
الؿابػت والخمؿىن ،الصاصعة ًىم ألاعبػاء  15حماصي ألاولى غام  1442اإلاىافم  30صٌؿمبر ؾىت .2020
القىاهين:
 -1اللاهىن الػظىي عكم  16-18ماعر في  22طي الدجت غام  1439اإلاىافم  2ؾبخمبر ؾىت ً ،2018دضص شغوغ وهُفُاث
جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،54الؿىت
الخامؿت والخمؿىن ،الصاصعة بخاعٍش  25طو الدجت غام  1439اإلاىافم  5ؾبخمبر ؾىت .2018
رأي املجلس الذسخىري:
 -1عؤي عكم  /03ع.ق.ع/م.ص 18/ماعر في  20طي اللػضة غام  1439اإلاىافم  2غشذ ؾىت ً ،2018خػلم بمغاكبت مؼابلت
اللاهىن الػظىي الظي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،للضؾخىع ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت
الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الشػبُت ،الػضص  ،54الؿىت الخامؿت والخمؿىن ،الصاصعة بخاعٍش  25طو الدجت غام 1439
اإلاىافم  5ؾبخمبر ؾىت .2018
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الجزيذة الزسميت إلاىاقشاث املجلس الشػبي الىطني:
 -1الجغٍضة الغؾمُت إلاىاكشاث املجلـ الشػبي الىػني ،الفترة الدشغَػُت الثامىت ،صوعة البرإلاان الػاصًت (،)2018-2017
الجلؿت الػلىُت إلاىاكشت مشغوع كاهىن غظىي ًدضص شغوغ وهُفُاث جؼبُم الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت اإلاىػلضة ًىم
الازىحن ً 18ىهُى  ،2018الؿىت الثاهُت ،عكم  ،77اإلاىافم ً 3ىلُى ؾىت .2018

قائمت اإلازاجؼ:
الكخب:
 -1زلُفت ؾالم الجهمي ،عكابت صؾخىعٍت اللىاهحن في لُبُا ومصغ واليىٍذ والبدغًٍ صعاؾت جدلُلُت ملاعهت ،ميشإة
اإلاػاعف ،ؤلاؾىىضعٍت.2018 ،
 -2ػهحر شىغ ،الىظغٍت الػامت لللظاء الضؾخىعي ،الجؼء ألاوٌ ،صاع بالٌ للؼباغت واليشغ ،الؼبػت ألاولى ،لبىان.2014 ،
 -3ؾخاع غبض هللا الغؼالي ،الغكابت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن واللىاثذ في الىظام اللاهىوي اإلاصغي والػغاقي ،صاع النهظت
الػغبُت ،الؼبػت ألاولى ،اللاهغة ،مصغ2017. ،
 -4شغٍف ًىؾف زاػغ ،اإلاؿإلت الضؾخىعٍت ألاولُت صعاؾت ملاعهت ،صاع الفىغ واللاهىن لليشغ والخىػَؼ ،الؼبػت ألاولى،
مصغ2015. ،
 -5صالح الضًً فىػي دمحم ،املجلـ الضؾخىعي الفغوس ي ،صاع النهظت الػغبُت ،الؼبػت الثاهُت ،اللاهغة.2018 ،
 -6غبض الػؼٍؼ الىىٍض ي ،املخىمت الضؾخىعٍت ومؿإلت الضفؼ بػضم صؾخىعٍت اللىاهحن ،مؼبػت الىجاح الجضًضة ،الؼبػت
ألاولى ،الضاع البُظاء ،اإلاغغب.2019 ،
 -7غُض ؤخمض الغفلىٌ ،الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت في اللاهىن الفغوس ي ،صاع النهظت الػغبُت ،الؼبػت الثاهُت ،اللاهغة،
.2011
 -8مىصىع دمحم ؤخمض ،الغكابت الالخلت غلى صؾخىعٍت اللىاهحن في فغوؿا ،صاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة.2012 ،
اإلاقاالث الػلميت:
 -1واٌـ شغٍف ،شغغ الجضًت في الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،مجلت املجلـ الضؾخىعي ،الػضص  ،12جصضع غً املجلـ
الضؾخىعي ،الجؼاثغ.2019 ،
 -2عحب خؿً غبض الىغٍم ،طىابؽ جلضًغ حضًت الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت ،مجلت البدىر اللاهىهُت والاكخصاصًت ،املجلض
 ،16الػضص  ،28جصضع غً ولُت الخلىق ،حامػت اإلاىىفُت ،مصغ ،ؤهخىبغ .2008
 -3غبض اللؼُف دمحم دمحم ،املجلـ الضؾخىعي في فغوؿا والخػضًل الضؾخىعي في  23مً ًىلُى  ،2008مجلت الخلىق،
املجلض  ،34الػضص  ،03جصضع غً مجلـ اليشغ الػلمي ،حامػت اليىٍذ ،ؾبخمبر .2010
الزسائل الجامػيت:
 -1خؿام دمحم خمضي غبض الفخاح الفظالي ،الضفؼ بػضم الضؾخىعٍت وىؾُلت الجصاٌ املخىمت الضؾخىعٍت الػلُا بالضغىي
الضؾخىعٍت ،عؾالت لىُل صعحت الضهخىعاه في الخلىق ،ولُت الخلىق ،حامػت ؤلاؾىىضعٍت2017. ،
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:ملخص
 وهى ما ًاهذه،تهذف هزه الىسكت البدثُت بلى ببشاص مشهضٍت مىىلت ؼشق اإلاخىظي في العُاظت ألامىُت الشوظُت
 الزي كذم جفعحرا حُىبىلخُىُا-  هٍشٍاث الجُىبىلخًُ إلااهىذس وظِبىمان وأللىعىذس دوغحن- ألاظاط الىٍشي للذساظت
 هما ؼيل دافّا،للّالكت الشابىت بحن كماًا الىاكت وألامً والىحىد الشوس ي اإلاتزاًذ في ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي
 والععي لضٍادة مؽاسهتها في كماًا اإلاىىلت بؽيل،لبروص الىهج الاظدباقي في العُاظت الخاسحُت الشوظُت ججاه اإلاىىلت
 وهى ما بشص مً خالٌ اإلاعايي الشوظُت،اظتراجُجي لخإمحن مفالخها الىوىُت في ول مً مىىلت الشٍمالهذ والهاسجالهذ
 وسهاهاث،لخدُحن العُاظاث وجىٌُف آلُاث ؤهثر فّالُت إلاىاحهت المغىه اإلاتزاًذة مً الجهاث الفاِلت الّاإلاُت ألاخشي
.البِئت الخىافعُت
. العُاظت ألامىُت؛ سوظُا؛ ؼشق اإلاخىظي:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
This research paper aims to highlight the centrality of the eastern Mediterranean region in
the Russian security policy, which is confirmed by the theoretical basis of the study - the
geopolitical theories of Mackinder and Sebekman and Alexander Dugin - which provided a
geopolitical explanation of the interrelationship between energy and security issues and the
increasing Russian presence in the eastern Mediterranean. An impetus for the emergence of a
proactive approach in Russian foreign policy towards the region, and its quest to increase its
participation in the region’s issues strategically to secure its national interests in both the
Rimland and the Hartland region, which has emerged through Russian endeavors to update
policies and employ more effective mechanisms to confront the increasing pressures from
other global actors and competitive environment stakes.
Keywords: security policy; Russia; Eastern Mediterranean.
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ملذمت:
ٌّخبر جدبْ ظُاكاث العُاظت ألامىُت الشوظُت ججاه ؼشق البدش اإلاخىظي مً اللماًا اإلاّلذة واإلادؽابىت وجدذًذا
مً الىاخُت الجُىظُاظُت ،فتزاًذ خذة الخىجشاث راث ألابّاد العُاظُت واللىمُت والذًيُت - ....التي جخجلى بؽيل واضح
في الفشاِاث التي ؼهذتها اإلاىىلت  -ؤفشص ؤهماوا مخباًىت ومخّذدة مً الخدالفاث بحن فىاِل العُاظت ؤلاكلُمُت والذولُت
ِلى خذ ظىاء ،وهى ما حّل اإلاىىلت هباسة جىجش مؽيلت بزلً تهذًذا ِلى مفالح واظتراجُجُاث اللىي الغشبُت ِلى غشاس
ؤلاظتراجُجُت الشوظُت (الىـىٌ للمُاه الذافئت).
وهى ما ؼيل دافّا للخىحه هدى جبني ظُاظاث مخباًىت ججاه دوٌ اإلاىىلت ِلى ؤظاط جىىٍش ِالكاث  -مْ ؤسبّت
ؤهىاُ ِلى ألاكل مً الجهاث الفاِلت  -ؼماٌ بفشٍلُا والؽشق ألاوظي ،ؤِماء حىىب الاجداد ألاوسوبي ،الذوٌ اإلاؽاسهت
في الخدذًاث التي ًىاحهها الىشملحن في مىىلت البدش ألاظىد والىالًاث اإلاخدذة  -جخىافم مْ الخفىس الشوس ي للعُاظت
الّاإلاُت مً خالٌ فىشة بِادة سظم الىخائج العلبُت لىٍام ِالمي مخمشهض في الىالًاث اإلاخدذة.
إشكاليت الذساشت
في ٌل بشوص مىىلت ؼشق اإلاخىظي همدىس حُىظُاس ي خُىي ،والزي ؤدي بذوسه بلى جدىلها بلى مىىلت مىافعت
جدىمها الّىامل الجُىبىلخُىُت والجُىاكخفادًت بحن اللىي ؤلاكلُمُت والذولُت ،فما هي ماؼشاث جممحن اإلاىىلت وإخذ
مداوس العُاظت ألامىُت الشوظُت؟
 فشطيت الذساشت
ألاهمُت الجُىبىلخُىُت إلاىىلت ؼشق اإلاخىظي حؽيل دافّا لخممُنها وإبشص مداوس العُاظت ألامىُت الشوظُت.
 أهذاف الذساشت
تهذف هزه الىسكت البدثُت بلى:
 جدذًذ ألاظاط الىٍشي للذساظت  -هٍشٍاث الجُىبىلخًُ إلااهىذس وظِبىمان – الزي ًلذم جفعحرا حُىبىلخُىُا
للّالكت الشابىت بحن كماًا الىاكت وألامً والىحىد الشوس ي اإلاتزاًذ في ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي.
 الخىشق بلى ِشك ؤبشص مشجىضاث ومدذداث العُاظت ألامىُت الشوظُت ججاه مىىلت اإلاخىظي.
 سـذ ؤبشص الخدذًاث والشهاهاث التي مً ؼإنها ِشكلت جىفُز العُاظاث الشوظُت ججاه اإلاىىلت.
وجم جلعُم الذساظت بلى الّىاـش الخالُت:

 -1املىظوساث الجيوبولتيكيت لتفصيرالصياشت ألامىيت الشوشيت:
جشهض اهخمام الّذًذ مً الّلماء ِلى ؤن هٍام الّالكاث الذولُت ظتهُمً ِلُه العُاظاث اللُبرالُت ،وهى ما ججعذ
مً خالٌ حادٌ فشاوصيض فوكوياما – ِلى ظبُل اإلاثاٌ ال الخفش -بإن الخيىماث ظخفبذ في نهاًت اإلاىاف
دًملشاوُاث لُبرالُت وؤن الخفىساث اللُبرالُت ظتهُمً ؤًما ِلى الؽاون الذولُت ،لِعخذسن الخلا ؤهمُت الّامل
الجُىبىلخُيي وهى ما بشص مً خالٌ جإهُذه ِلى ؤهمُت الجغشافُا العُاظُت في الىٍام الخالي للّالكاث الذولُت ،وَّخبر
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 Halford John Mackinderوِ Nicholas Spykmanلى ؤنهما سواد وحهاث الىٍش الجُىظُاظُت في مجاٌ الّالكاث
الذولُت(:)1
 -1.1هظشيت كلب ألاسض ( Heartlandهالفوسد جون ماكيىذس:)Halford John Mackinder
خُث سهض ِ Mackinderلى جإزحر ِ Heartlandلى الؽاون الّاإلاُت ،بر حادٌ بإن "مً ًدىم ؤوسوبا الؽشكُت هى
الزي ًدىم  ،Heartlandومً ًدىم  Heartlandهى الزي ًدىم الجضٍشة الّاإلاُت ،ومً ًدىم الجضٍشة الّاإلاُت ًدىم
الّالم" ،هما ؼذد ِلى ؤهمُت مىىلت ؤوسوبا وآظُا باِخباسها كلب ألاسك وتهُمً ِليها سوظُا هلىة بشٍت ٌعشث لها
الاجفاالث وممشاث الىلل ورلً ِبر العىً الخذًذًت الّابشة لعِبحرًا ،والتي حؽمل بمياهاتها بخُاء الجغشافُا العُاظُت
ووـىٌ سوظُا بلى اإلاُاه الذافئت في البدش ألابُن اإلاخىظي ،وكذ خذد  Mackinderخذود  Heartlandوؤؼاس بلى ؤنها
جالمغ مىىلت البدش ألابُن اإلاخىظي بِىما جمثل حباٌ وىسوط وممُم البىظفىس خذود Heartland؛ ومً هاخُت
ؤخشي فهي هلىت دخىٌ اللىة البدشٍت مً البدش ألابُن اإلاخىظي بلى البدش ألاظىد.
 -2.1هظشيت الهالل الهامش ي ( Rimlandهيكوالس شبيكمان :)Nicholas Spykman
مً حهخه اهخلذ  Spykmanحجت  Mackinderباإلؼاسة بلى ؤهمُت مىىلت  ،Rimlandففي الىاكْ لم يهمل
 Spykmanألاسك والىىبىغشافُا ؤو وشق الىلل؛ لىىه سهض ؤهثر ِلى ؤهمُت  Rimlandفي العُىشة ِلى الّالم ،ووفلا له
فةن مىىلت  Rimlandهي مىىلت جلْ بحن هاسجالهذ واللىي البدشٍت الهامؽُت التي مً ؼإنها ؤن جىاحه مؽاول ؤمىُت ؤهبر
بعبب مىكّها ومىاسدها الغىُت.
وكذ حادٌ  Spykmanفي ؤن  Rimlandهي ِامل خاظم ظُدخىي الهاسجالهذ ،هما خذد جإزحراث الّىامل الجغشافُت
ِلى جدذًذ كىة الذوٌ ،خُث حّذ اإلاىاسد الىبُُّت مً الّىامل اإلاازشة ِلى الىثافت العياهُت والهُيل الاكخفادي ألي
بلذ ،هما ؤهذ ِلى ؤهمُت حجم ومىكْ الذوٌ هّىامل حّضص ظُاظاتها الخاسحُت في بواس هٍام الّالكاث الذولُت ،وباليعبت
بلى  Spykmanفّلى الشغم مً ؤن الدجم مفذس مدخمل لللىة ،بال ؤن امخالن كىة بدشٍت والخدىم في  Rimlandؤمشان
مهمان ؤًما ،لزلً خاوٌ بزباث حجخه باإلؼاسة بلى ؤن ؤلامبراوىسٍت الشوظُت كذ جىظّذ هدى الجضء الجىىبي مً ؤوسوبا
للىـىٌ بلى مىاوئ خالُت مً الجلُذ ،مما ظُمىً ؤلامبراوىسٍت الشوظُت مً حّضٍض كىتها البدشٍت ،وكذ رهب بلى اللىٌ بإن
"مً ًخدىم في سٍمالهذ ًدىم ؤوساظُا :مً ًدىم ؤوساظُا ًخدىم في مفائش الّالم" ،هما ؼذد ِ Spykmanلى ؤن ؤهم
اإلامشاث اإلاائُت لخدلُم اللىة الّاإلاُت هي بدش الؽماٌ والبدش ألابُن اإلاخىظي والخلُج الّشبي في الؽشق ألاوظي وبدش
الفحن الجىىبي الؽشقي ؤًما.
وبىاءا ِلى ما ظبم وبةظلاوه ِلى الؽاون الّاإلاُت الخالُت ،ال جضاٌ سوظُا اللىة اإلاهُمىت في كلب الّالم هما حّمل
ِلى جىظُْ هفىرها هدى البدش ألابُن اإلاخىظي ،والزي ٌّذ ً
حضءا مهما مً  ،Rimlandلزلً ًمىً اللىٌ ؤن العُاظت
ألامىُت الشوظُت جمم ول مً الهاسجالهذ والشٍمالهذ.

()1

Muhittin Tolga özsağlam, "Revival of Geopolitics: Russian Involvement in Eastern Mediterranean (20092019)", Utopía Y Praxis Latinoamericana, vol. 25, no. 10, 2020, pp. 522-532, p.523
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 -3.1ألاوساشيت الجذًذة :أشض الجيوبولتيك الشوشيت املعاصشة (ألكصىذسدوغين :)Alexander Dugin
ًجمْ  Duginبحن الجغشافُا العُاظُت الىالظُىُت وجىلُداجه اإلاُخافحزًلُت للجغشافُا اإلالذظت لخيىًٍ سئٍخه
إلاعخلبل ؤوساظُا ،خُث ِشك ِلم الالهىث الجُىظُاس ي اإلاىبم ِلى سئٍخه لّالم مخّذد ألاكىاب في اإلاعخلبل في هخابه
"الىٍشٍت العُاظُت الشابّت" والزي جمثل مدخىٍاجه جش ً
اهما لفىش  Duginالعُاس ي فُما ًخّلم بمعاس اإلاعخلبل العُاس ي
لشوظُا وصواٌ اللىة العُاظُت الغشبُت في العاخت الّاإلاُت ،وجذمج الىٍشٍت العُاظُت الشابّت ؤفياس  ًِ Duginألاوساظُت
ً
جىافعُا للُبرالُت الغشبُت(.)1
وجلذم بذًال
ومْ بذاًت ِام  1991بذؤث اإلاالمذ ألاولى "للجُىبىلُدًُ الذوغُيُت" في البروص ورلً مً خالٌ وؽش دوغحن ملاال
بّىىان (خشب اللاساث  (The War of The Continentsوكذ جممً اإلالاٌ ّ
جفىس Duginللجُىبىلُدًُ الىبري للّالم،
ْ
مخخلفحن مً اللىي الّاإلاُت( ،)2لُدبلىس حىهش سئٍخه
خُث وـف فُه الفشاُ الجُىبىلخُيي اللائم آهزان بحن همىحن
الجُىبىلخُىُت في هخابه "ؤظغ الجُىبىلُدُيا" ،واإلاخمثلت في لشوسة الخيامل ألاوساس ي والزي لً ًخدلم بال باظخّادة
ؤلامبراوىسٍت همهمت سوظُت باألظاط هٍشا إلاىكّها الاظتراجُجي وإمياهُت ظُىشتها ِلى املخىس الجغشافي للخاسٍخ ألاوساس ي،
وهى جفعحر اِخمذ فُه ِلى جىٌُف الفىشة الجُىبىلُدُىت الخللُذًت ليل مً هالفىسد ماهُىذس  Makinderو
Haushoferاإلاخمثلت في جىـُف اللاسة ألاوساظُت بللب الّالم وسوظُا هللب لللب الّالم(.)3

 -2ششق البحشألابيض املتوشط وأمن سوشيا :مىطم الاشتمشاسيت
مْ حُّحن ًفغيني بشيمكوف وصٍشا للخاسحُت في ِام  1996بشصث ماؼشاث دخىٌ سوظُا فترة حذًذة ،خُث سهضث
بؽيل متزاًذ ِلى الخاسج اللشٍب وخاولذ صٍادة هفىرها في العُاظت الّاإلاُت ؤًما ،والترهحز بؽيل ؤهبر ِلى الؽشق
ألاوظي ،وِلى الشغم مً ؤن ًلتصين وان الشئِغ ،بال ؤن بشيماكوف هُمً ِلى العُاظت الذاخلُت والخاسحُت الشوظُت،
وهي العُاظاث التي اجبّها بىجحن ؤًما ِىذما جىلى العلىت هشئِغ للىصساء ،والزي ؤِلً الخلا الّلُذة الّعىشٍت الثاهُت
في ِام  2000والّلُذة الّعىشٍت الثالثت في ِام  ،2010هزه اإلازاهب الّعىشٍت جمثل هلاه جدىٌ فُما ًخّلم بدؽىُل
العُاظت الخاسحُت الشوظُت ،والتي ؤلفذ الىابْ ألامني ِلى اإلااظعاث الغشبُت بما في رلً جىظْ الىاجى وؤؼاسث بلى
اإلاىكف الجُىظُاس ي الجذًذ في خىك ؤوساظُا(.)4
 -1.2ألاهميت الجيواشتراجيجيت ملىطلت ششق املتوشط في الصياشت ألامىيت الشوشيت:
ؤـبذ ؼشق البدش اإلاخىظي هلىت الخلاء مهمت مً خُث الخفىس ألامني لشوظُا ،بر ًمثل هزا الخلاوْ حضءا ً
مهما
مً  Rimlandوالىلاه ألامىُت لشوظُا مْ خماًت كىتها اإلاازشة في  ،Heartland-Eurasiaبر ٌّخبر ؼشق البدش ألابُن
ً
اإلاخىظي ً
وؤًما ممش باججاه البدش ألاظىد ًىفش الىـىٌ بلى
ؤًما مىىلت جلاوْ للمدُي الهىذي ِبر كىاة العىَغ
()1

John Cody Mosbey, Alexander Dugin: Geopolitics at the Confluence of Theology, Tradition, and Eurasia,
This Dissertation has been submitted for the Degree of Doctor of Philosophy University of Dublin, Trinity
College, 2020, p. 19

( )2حالٌ خؽِب ،الجُىبىلخًُ الشوظُت الخذًثت واإلاّاـشة ومىح الىٍشٍت وخذود الخىبُم ،مشهض بدسان للذساظاث والاظدؽاساث ،2018 ،ؿ13.
( )3ؤمُىت مفىفى دلت ،املخُلت الجُىبىلخُىُت الشوظُت والفماء ألاوساس ي ،اإلاّهذ اإلافشي للذساظاث العُاظُت وؤلاظتراجُجُت 27 ،ظبخمبر  ،2016ؿ15.
Muhittin Tolga özsağlam , Ipid, p.525
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ؼماٌ املخُي ألاولس ي لبّن دوٌ الؽشق ألاوظي وآظُا ،وهىا جبرص ؤهمُت اإلاىىلت لألهذاف الجُىظُاظُت
وؤلاظتراجُجُت لللىي الّاإلاُت وؤلاكلُمُت بما في رلً سوظُا لّذة ؤظبابً ،مىً سـذها في(:)1
 اظخفادث سوظُا مً ؤلاسر العُاس ي لالجداد العىفُتي ،وبالخالي خاولذ ً
ؤًما خماًت مىكّها اإلاازش ِلى
اإلاعخىٍحن ؤلاكلُمي والّالمي؛
 سهضث سوظُا بؽيل ؤهبر ِلى ؤولىٍاتها الجُىظُاظُت مىز فترة بشيماكوف ،لزلً فلذ ؤهذث ماخشا ؤنها كىة
ِعىشٍت مً ؤحل خماًت اهخشاوها في ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي؛
 حّخبر الّلُذة البدشٍت الشوظُت دلُل ِلى هزه العُاظت والتي جم وؽشها في ِام  ،2015خُث كذمذ ماؼشا
واضخا لألهذاف الشوظُت في املخُي ألاولس ي ،وبدش البلىُم ،والبدش ألاظىد ،وآصوف والبدش ألابُن اإلاخىظي ؤًما،
هما ؤٌهشث ؤًما لّف سوظُا بعبب جىاحذ الىاجى في مىاوم مدذدة؛
 حغىي الّلُذة الشوظُت ؤًما ؤهمُت وشق الىاكت ،والخماًت البُئُت وما بلى رلً ،وجدذد ِلى وحه الخدذًذ
جىكّاث وؤهذاف سوظُا في البدش ألابُن اإلاخىظي( جىفحر الاظخلشاس الّعىشي والعُاس ي في اإلاىىلت ،ولمان الىحىد
البدشي الذائم لشوظُا في اإلاىىلت ،وجىظُْ معاس الىلل البدشي مً مىىلتي اللشم وهشاظىىداس بلى البلذان ؤلاكلُمُت في
خىك البدش ألابُن اإلاخىظي.
 -2.2مشجكزاث الصياشت ألامىيت الشوشيت ججاه مىطلت ششق املتوشط:
جشجىض العُاظت ألامىُت الشوظُت ججاه ؼشق اإلاخىظي ِلى مجمىِت مً املخاوس التي جىحهها اإلافالح الشوظُت في
اإلاىىلت ،وجىلعم بلى زالر فئاث :اللماًا اإلاشجبىت بىلْ اللىة الٍّمى التي جىالب بها مىظيى ،واإلافالح ألامىُت
واإلافالح الاكخفادًت ،والتي ًمىً سـذها في الىلاه الخالُت(:)2
 جاهذ الّلُذة البدشٍت الشوظُت ؤن سوظُا حّخبر ؼشق اإلاخىظي فماء اظتراجُجي إلافالخها ِلى غشاس بدش
البلىُم والبدش ألاظىد وبدش آصوف ،فمْ وـىٌ فالدًمحر بىجحن بلى العلىت ظعى بلى الاظدثماس جذسٍجُا في اإلاؽهذ
الذبلىماس ي والاكخفادي والّعىشي في مىىلت البدش ألابُن اإلاخىظي؛
 حؽيل مىىلت ؼشق اإلاخىظي ؤسلُت جىافعُت إلاىظيى ،في مىاحهت جىامي الخذخل الغشبي خالٌ الدعُّيُاث
والّلذ ألاوٌ مً اللشن الخادي والّؽشًٍ ،وبالخالي حععى سوظُا بلى مىاصهت الىفىر الغشبي ِلى اإلاؽهذ ألامني لؽشق
اإلاخىظي هما ؤؼاس بلى رلً شيرجي الفشوف  Sergueï Lavrovفي فُفشي " :2013وحىد سوظُا في البدش ألابُن اإلاخىظي
ِامل اظخلشاس إلاىىلت البدش ألابُن اإلاخىظي"،
 هىان ؼّىس دائم باوّذام ألامً حغزًه التهذًذاث والخدذًاث التي ًفشصها ِذم اظخلشاس اإلاىىلت (كماًا بِادة
حؽىُل الخذود (وىظىفى  )1999وؤلاواخت باألهٍمت والّشاق  2003ولُبُا  ،)2011هزا الؽّىس ؼيل دافّا للخىظْ

()1

Muhittin Tolga özsağlam, Ipid, p. 526
Igor Delanoë, Le retour de la Russie en Méditerranée, Cahiers de la Méditerranée, no. 89, 2020, p. 23-35,
pp.24-28
()2
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الذفايي لشوظُا ،ففشلُت "الللّت املخاـشة" ؼيلذ ِامال للععي للخمذد الجغشافي الزي بذؤ في نهاًت اللشن الخامغ
ِؽش ،والزي ًشجىض بؽيل خاؿ في البدث ًِ وـىٌ خاٌ مً الجلُذ بلى البداس (الىـىٌ للمُاه الذافئت)؛
 بن البدش ألابُن اإلاخىظي ؤجاح لشوظُا الىـىٌ اإلاباؼش بلى الؽشق ألاوظي ،وهي مىىلت حّخبرها مىظيى
اظتراجُجُت ،ال ًضاٌ ًشي حىاخه الجىىبي الُىم ِلى ؤهه ألاهثر الىشابا ،حّخبر العلىاث الشوظُت آلان ؤن ؤي ؼيل مً
ؤؼياٌ صِضِت الاظخلشاس في الؽشق ألاوظي مً اإلاشجح ؤن ًمخذ بلى مىىلت "البىً الىاِمت ؤو الشخىة" لشوظُا؛ وهى ما
دفْ سوظُا بلى مشاكبت ؤخذار ما ٌّشف بالشبُْ الّشبي التي ؼهذتها بّن دوٌ البدش اإلاخىظي مىز ِام  ،2010ورلً
هدُجت جضاًذ املخاوف مً اهدؽاس ؤلاظالمىٍت الشادًيالُت في حمُْ ؤهداء الؽشق ألاوظي وحغزي خالت ِذم الاظخلشاس
اإلاشجفّت بالفّل في اللىكاص ،لزلً جىىي سوظُا الخإزحر ِلى محزان اللىي في الؽشق ألاوظي ّ
وحّبر ًِ دبلىماظُتها خىٌ
اللىط الؽُعي الزي ًمخذ مً بًشان بلى ظىسٍا ِبر الّشاق ،فالهالٌ الؽُعي اإلاىحه لذ الجىاح الجىىبي الغشبي لشوظُا،
ٌّخبر اظتر ً
اجُجُا باليعبت إلاىظيى مً خُث ؤهه ٌؽيل مىىلت ِاصلت مّادًت للّىاـش اإلاخىشفت راث ؤلالهام العني اإلاذِىم
ؤًذًىلىحُا ً
ً
ومادًا مً اإلاملىت الّشبُت العّىدًت وكىش؛

 مً خالٌ جإهُذ وحىدها في ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي حععى سوظُا بلى ببلاء المغي الّعىشي الغشبي ً
بُّذا

كذس ؤلاميان ًِ ـمُم مفالخها ؤلاظتراجُجُت ،وبالخالي جىٍُم ؼيل مً ؤؼياٌ "الخدىٍل الاظتراجُجي" وهشد ِلى جإهُذ
الىاجى في البللان ؤن الخلف ظُدفل ِلى مىاكْ حذًذة باللشب مً البدش ألاظىد()1؛
ً ذِم الىحىد البدشي الذائم في البدش ألابُن اإلاخىظي وحّضٍض اإلايؽأث الّعىشٍت الشوظُت في ؼشق اإلاخىظي
الىمىح لترظُخ مىاكْ سوظُت في مُذوس والؽشق ألاوظي ِلى اإلاذي الىىٍل ،وهزلً الخإزحر ِلى مىاكف دوٌ اإلاىىلت ،
والتي جمُل ؤهثر بلى الامخىاُ ًِ اهخلاد جفشفاث سوظُا بؽيل ِام ،واخخُاس اإلاضٍذ الىهج اإلاشايي في الّالكاث الثىائُت مما
ًازش ِلى هىامؾ هفىر الذوٌ الغشبُت وجدالفاتها؛
 اهفخاح اإلاىىلت ِلى الىفىر الشوس ي حّل سوظُا جبدث ًِ مىوئ كذم ؤخشي في ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي -
غحر ظىسٍا التي ال جضاٌ هلىت اسجياصها الشئِعُت -وهى ما ؼيل دافّا لذِم الجهىد الذبلىماظُت الشوظُت بخّاون ري
وبُّت ججاسٍت ،وبالخالي ًمىً لىبُّخه  -باإللافت بلى الذخل الزي جىفشه -ؤن ٌعاِذ في جىوُذ الّالكاث الثىائُت وإِىائها
مب ً
ّذا اظتر ً
اجُجُا ،وجدذًذا مبُّاث ألاظلخت والؽشاواث الىىوٍت
 باإللافت بلى رلً ؤؼاسث اظتراجُجُاث الىاكت الشوظُت بىلىح بلى ؤن سوظُا جشغب في صٍادة اصدهاسها
الاكخفادي بلى ؤكص ى خذ وحّضٍض كىتها في العُاظت الّاإلاُت مً خالٌ مفادس الىاكت ،خُث ؤهذ بوجين بىلىح ؤن سوظُا
ظخٍل ً
دائما مازشة في العُاظت الّاإلاُت وخاـت باِخباسها ؤكىي دولت في ؤوساظُا ،والتي جمخذ خعب ألكصىذس دوجين بلى
ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي.

()1

Isabelle Facon, Philippe Gros & Vincent Tourret, L’empreinte Militaire Russe En Mediterranee Orientale A
L’horizon 2035, Fondation Pour La Recherche Strat E Gique, Juin 2020, p.06
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 -3.2مظاهشدًىاميكيت الذوسالشوس ي في مىطلت ششق املتوشط:

ً
وؤًما الخىافغ بحن الّذًذ مً الجهاث
ؼهذ خىك ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي بخُاء الجغشافُا العُاظُت

الفاِلت خُث حّذ سوظُا واخذة مً الجهاث الفاِلت واإلاهمت في اإلاىىلت ،فّلُا بذؤث سوظُا في لّب دوس خاظم في خىك
ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي مىز ِام  2010هجضء مً  ،Rimlandوجداوٌ حّضٍض مؽاسهتها الّعىشٍت للعُىشة ِلى وشق
الخجاسة في  Rimlandوهزلً لخماًت الخذود ؤو وشق الاهخلاٌ في هاسجالهذ ،خُث ظّذ سوظُا بلى صٍادة جىاحذها في الجضء
الؽمالي مً ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي مً خالٌ وؽش كىة ِعىشٍت دائمت في ظىسٍا وبىاء مدىت للىاكت الىىوٍت في
جشهُا ،باإللافت بلى الّالكاث الخجاسٍت والىاكت اإلاىثفت مْ جشهُا.
وٍدخل مىلىُ ؤمً الخذود الجىىبُت الشوظُت الفذاسة في حذوٌ ألاِماٌ ،فبّذ صٍادة جمىلْ سوظُا في البدش
ألاظىد ،بشصث الخىحهاث للىـىٌ بلى البدش ألابُن اإلاخىظي وؤهمُخه باليعبت لخّضٍض اإلاياهت الذولُت الشوظُت ،خُث ٌّذ
اإلاشوس ِبر ممُم البىظفىس والذسدهُل ؤمشا بالغ ألاهمُت في ظُاق مّالجت كماًا جىمُت الذولت باإللافت بلى وحىدها في
اإلامشاث البدشٍت الّاإلاُت ،هزا ألاخحر رو ؤهمُت بظتراجُجُت الظخجابت سوظُا لعُاظت الىالًاث اإلاخدذة الخاـت بالهُمىت
الّاإلاُت ِلى مدُىاث الّالم ،خُث ِملذ سوظُا ِلى جدذًث ؤظىىلها وؤوؽإث كىة ِمل دائمت للبدشٍت اإلاخىظىُت في
ِام .)1( 2013
جخدىم مفش في البىابت الجىىبُت لنهش سٍمالهذ ،لزلً خىلذ سوظُا هٍشها بلى هزه اإلاىىلت ،وهدُجت لزلً بذؤث في
الاظدثماس في اللىاِاث الفىاُِت مً خالٌ اكتراح بوؽاء مىىلت ـىاُِت كشٍبت مً كىاة العىَغ وهزلً مدىت للىاكت
الىىوٍت في مفش لضٍادة جىاحذها اكخفادًا وِعىشٍا في بىابت الشٍمالهذ ،وهىا جبرص ؤهمُت الّامل الىاكىي في الّالكاث بحن
سوظُا ومفش.
ومً هاخُت ؤخشي حّمل سوظُا ؤًما ِلى صٍادة مؽاسهتها الاكخفادًت لخماًت سٍادتها للىاكت في العىق ألاوسوبُت مً
خالٌ الخدىم في بمذاداث الىاكت في حضء هبحر مً  ،Rimlandوالزي ًشجبي ً
ؤًما بمفهىم الدجم الزي اكترخه
 ،Spykmanوِلى اِخباس خذازت الجضء الؽشقي مً ؼشق البدش اإلاخىظي لمً جىحهاث العُاظت ألامىُت الشوظُت،
جداوٌ سوظُا الّمل ِلى جدعحن ِالكاتها ؤلاظتراجُجُت والاكخفادًت مْ الّذًذ مً دوٌ اإلاىىلت ِلى غشاس لبىان
وإظشائُل ،وبالخإهُذ لم تهمل ً
ؤًما ؤهمُت ِامل الىاكت في هزه اإلاىىلت ،وهى ما ًىضخه الجذوٌ الخالي:

()1

Ruslan Mamedov, Russia: Towards a Balance of Interests in the Eastern Mediterranean, 06 August 2021,
RIAC, from : https://2u.pw/ZE5VA
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جذول سكم  :1كيمت الصادساث والواسداث الشوشيت مع دول ششق املتوشط لصىت 2012
اإلابادالث الخجاسٍت الشوظُت

كبرؿ

جشهُا

مفش

لبىان

ظىسٍا

الفادساث

786.52

21.31

7.06

460.77

400.15

الىاسداث

12

4.23

527

11.5

4.24

حجم اإلابادالث

25.897

25.54

7.533

471.82

424.15

ملُىن دوالس

بلُىن دوالس

اإلافذسMuhittin Tolga Özsağlam, Revival of Geopolitics: Russian Involvement in Eastern :
Mediterranean (2009-2019), Artículos Utopía Y Praxis Latinoamericana, AÑO: 25, n°
EXTRA 10, 2020, pp. 522-532, p.531

 -3جحذًاث جىفيز الصياشت ألامىيت الشوشيت في مىطلت ششق املتوشط:
ال ًضاٌ البدش ألابُن اإلاخىظي ٌؽيل مفترق الىشق الاكخفادي والاظتراجُجي لللاساث الثالر ،فالىـىٌ بلى البدش
ألابُن اإلاخىظي ٌّني الىـىٌ بلى الجضٍشة الّاإلاُت والىـىٌ للجضٍشة الّاإلاُت ٌّني الىـىٌ للعُىشة ِلى الّالم وهى ما
ؤدسهخه اللُادة الشوظُت التي ظّذ للخإزحر الجُىظُاس ي والجُىاكخفادي ِلى اللشاساث الاكخفادًت والذبلىماظُت
وألامىُت لذوٌ اإلاىىلت ،والىـىٌ بلى الخلُج الفاسس ي مً العاخل الؽشقي للىالًاث اإلاخدذة ِبر البدش ألابُن اإلاخىظي
وكىاة العىَغ ،ولىً لخدلُم جلً ألاهذاف البذ مً مىاحهت الخدذًاث اإلاىشوخت ِلى اإلاعخىٍحن الذاخلي والخاسجي.

 -2.3 -1.3جحذًاث البيئت الذاخليت وجذاعياتها على جىفيز الصياشت ألامىيت الشوشيت ججاه ششق
املتوشط:
جىاحه العُاظت ألامىُت ججاه ؼشق اإلاخىظي الّذًذ مً الخدذًاث والشهاهاث ِلى اإلاعخىي الذاخلي والتي ًمىً
سـذها في الىلاه الخالُت:

 -1.1.3جحذًاث مشجبطت بالبعذ البششي:
حؽهذ سوظُا جىاكما باسصا مً خُث ِذد العيان وؼعاِت اإلاعاخت ،خُث جلذس معاخت سوظُا  17,098,242ولم²
ملاسهت بّذد العيان الزي ِشف جذبذبا في اليعب اإلاسجلت ،ففي خحن بلغ ِذد ظيان سوظُا في بذاًت الدعُّيُاث ما
ًلشب مً  149ملُىن ،ومْ بذاًت  2020بلغ ِذد العيان الشوط خىالي  146ملُىن مسجال اسجفاِا كذسه  03مالًحن بّذ
اهخفاك معخىاه مْ بذاًت ِام  2007بلى  142ملُىن ،وبالشغم مً الاسجفاُ اإلاسجل مً اإلاخىكْ ؤن ٌعخمش ِذد ظيان
سوظُا في التراحْ خُث حؽحر اإلااؼشاث بلى ؤن ِذد ظيان سوظُا ظِبلغ  130ملُىن في ِام  2025وسبما ًىخفن بلى ؤكل
مً  100ملُىن بدلىٌ ِام .)1(2050
مً حهت ؤخشي فّلى الشغم مً ؤن الثلت داخل املجخمْ وججاه اإلااظعاث وـاوعي اللشاس هي ماؼش سئِس ي للذسة
املجخمْ ِلى جىىٍش وامل بمياهاجه ؤلاهخاحُت ،بال ؤن هىان ماؼشاث جاهذ ؤن سوظُا جىاحه الّذًذ مً الخدذًاث فُما
ًخّلم بلمُت الخماظً الاحخمايي ،خُث ًخجاوص ِذد اإلاهىُحن الزًً ٌعّىن إلاغادسة سوظُا  ٪50في كىاِاث مُّىت ،وهزا
Tiina Takala, “Russia of Challenges” , Ministry of Defence, Finland, 2008, p.24
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ال ًللل مً ؤلامياهاث ؤلابذاُِت لذِم الخىمُت الاكخفادًت في الذولت فدعب ،بل ًضٍذ مً هشوب سؤط اإلااٌ وٍللل مً
الاظتهالن املخلي خُث ًلذس ِذد الجالُت الشوظُت بإهثر مً  1.5ملُىن سوس ي في الخاسج (بلى حاهب دوسها اإلاّشوف
همفذس للىاكت ،ؤـبدذ سوظا ّ
مفذسا لشؤط اإلااٌ اإلاالي والبؽشي  ) ...وهى ما خلم اسجفاُ في ؤؼياٌ مخىىِت مً السخي
الؽّبي ،بما في رلً ؤلاخباه مً جلذًم الخذماث الّامت ،والّىائم اإلاخفىسة ؤمام الععي وساء الخىلّاث اإلاهىُت واللُىد
اإلافشولت ِلى الخشٍاث العُاظُت ،بما ًىّىغ ِلى كذسة الذولت ِلى حزب الىفاءاث ألاحىبُت ،والتي ًمىً ؤن جلّب دوسا
بلافُا في اإلاشخلت اإلالبلت مً جىىٍش الاكخفاد الشوس ي(.)1
لف بلى رلً فلذ خللذ الخفاِالث اإلاّلذة بحن جذفم ِائذاث الىاكت وحىدة ماظعاتها املخلُت ودًىامُىُاث
الخماظً الاحخمايي خىاحض في الععي بلى الخىىٍش اليامل للمىاسد اإلاادًت والبؽشٍت للبلذ ،وِلُه كذ ٌؽيل هزا اإلاضٍج
ِائلا سئِعُا ؤمام الخىمُت الاكخفادًت اإلاعخلبلُت لشوظُا هٍشا ألن هزه اإلاىاسد هي ؤهم ألاـىٌ في البالد.

 -2.1.3جحذًاث راث أبعاد اكتصادًت:
واخذة مً ؤهم الخدذًاث التي جىاحهها العُاظت ألامىُت الشوظُت ِلى اإلاعخىي الذاخلي في الىكذ الخالش هى
لّف الىمى الاكخفادي ،فلذ سجلذ معخىٍاث الىمى ِام  2016وعبت  ٪0.3و ٪1.6في ِام  2017و ٪2.2في ِام ،2018
بِىما سجل ِام  2019همى ؤكل مً  ،٪2هما ؼهذ ماؼش الىاجج املخلي ؤلاحمالي الشئِس ي اسجفاِا بيعبت كذسها  ٪1.7في
حىٍلُت ِ( 2018لى ؤظاط ظىىي) ،هما ال جضاٌ خفت الاكخفاد الشوس ي في الاكخفاد الّالمي مىخفمت ،فّلى الشغم مً
جشاوح خفت الاجداد مً  ٪5بلى  ٪12مً الاكخفاد الّالمي خالٌ فترة الاجداد العىفُاحي ،بال ؤن خفت سوظُا خالُا ؤكل
مً  ٪2ؤي في هفغ اإلاعخىي مْ وىسٍا الجىىبُت ،في خحن ؤن الفحن والهىذ والبراصٍل جخفىق بلى خذ هبحر ِلى سوظُا ِلى
الشغم مً زشائها في اإلاىاسد الىبُُّت وألاساض ي(.)2
لف بلى رلً فخّشك الاكخفاد الشوس ي ألصمت الّملت خالٌ الفترة اإلامخذة ما بحن في  ،2015-2014ؤدي بلى
اهخفاك كُمت الشوبل الشوس ي ( )RURبإهثر مً الىفف ،ومىحت حذًذة مً الخضخم ،وجشاحْ الذخل الشخص ي،
وجللق الىاجج بملذاس  % 2.7التراهمي ،وكذ هخجذ ألاصمت ًِ مجمىِت مً الّىامل الاكخفادًت والجُىظُاظُت:
الاهخفاك الخاد في ألاظّاس الذولُت للىفي ِ -ىفش الخفذًش الشئِس ي لشوظُا -والجزاُ مْ ؤوهشاهُا (لم ؼبه حضٍشة اللشم
ودِم الاهففالُت في دوهباط) ،مما ؤدي بلى في ِلىباث الىالًاث اإلاخدذة والاجداد ألاوسوبي لذ سوظُا ،ومْ اظخلشاس ولْ
الاكخفاد الىلي ِاد الاكخفاد الشوس ي بلى الىمى وإن وان رلً بىجحرة بىُئت ،فال جبذو آلافاق ِلى اإلاذي اإلاخىظي ؤفمل
ِلى الشغم مً الاهخّاػ الجضئي ألظّاس الىفي(.)3
مً حهت ؤخشي فةن ظُاظت الخضخم حؽيل جدذًا آخشا لشوظُا ِلى اإلاعخىي الذاخلي ،ففي ظىت  2015كام البىً
اإلاشهضي الشوس ي (ٌّخبره الاكخفادًىن الذولُىن ؤخذ ؤهثر اإلاىٍمحن هجاخا في الّالم غالبا) بخىبُم ظُاظت ؤظّاس الفائذة
()1

Kenneth Rapoza, Russia's Three Biggest Problems, 24/01/2013, Accessed 10/01/2022, Retrieved from:
https://2u.pw/lZFFf
()2
Sergey Efremov, The Challenges of Russia’s Economy: An Overview, 04 /11/2019, Accessed 17/07/2020,
Retrieved from: https://2u.pw/OW04c
()3
| Marek Dabrowski & Antoine Mathieu Collin, Russia’s growth problem, Policy Contribution Issue n˚04,
February 2019, p.02
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اإلاشجفّت لُفل ظّش الفائذة الشئِس ي بلى ما ًلشب مً  ،٪17ورلً في مداولت للخذ مً المغىه الخضخمُت وخفمه
جذسٍجُا في العىىاث الخالُت مً ؤحل جدفحز الاظتهالن ،وِلى الشغم مً حسجُل اهخفاك آخش في العّش الشئِس ي في نهاًت
ؤهخىبش  2019بال ؤهه لم ًخجاوص خذود  ،٪6.5هما ًدخفَ اإلاىاوىىن الشوط بىدائْ جخجاوص كُمتها  18جشٍلُىن سوبل ،في
خحن ؤن الىاجج املخلي ؤلاحمالي الىلي ًبلغ  89جشٍلُىن سوبل ورلً ِام  ،2016وهى ما ًفشص جدذًا ؤمام جدفحز الاظدثماس
وؤلاهفاق والاظتهالن الخاؿ الجذًذ ،مً حهخه ٌؽحر( German Grefسئِغ البىً الشوس ي  )Sberbankبلى ؤن الىلْ الخالي
لالكخفاد الشوس ي هى هدُجت للخدذًاث ؤلاداسٍت ،الظُما ِلى اإلاعخىي البحروكشاوي(.)1

 -2.3جحذًاث البيئت الخاسجيت وجذاعياتها على جىفيز الصياشت ألامىيت الشوشيت ججاه ششق
املتوشط :
ِلى خلفُت الاججاهاث الذولُت ؤلاكلُمُت والّاإلاُت الجذًذة وظُاظت اللىي الىبري حؽهذ اإلاعايي الشوظُت لخىفُز
ظُاظتها ألامىُت ججاه ؼشق اإلاخىظي الّذًذ مً الخدذًاث ًمىً خفشها في :
 -1.2.3حلف شمال ألاطلس ي (  ) NATOكتحذي لتىفيز الصياشت ألامىيت الشوشيت في املىطلت:
ًشظم مؽشوُ الّلُذة واإلافهىم ألامني والخّلُم الّعىشي العُاس ي اإلاشجبي به ـىسة ملللت لذي الخبراء
الاظتراجُجُحن الشوط ججاه اإلافهىم الاظتراجُجي لخلف الىاجى ،والزي ًخدذي خعب جفىسهم الىلْ الّعىشي
الاظتراجُجي والهُيل بإهمله الزي ٌّخمذ ِلُه الذفاُ ًِ اإلافالح الشوظُت ،خاـت في ٌل جفمُم هُئت ألاسوان الّامت 17
ِلى جىفُز الخذابحر اإلامادة التي اكترخها اللادة العُاظُىن لخىظُْ الىاجى ،وهى ما ًخلم سهاهاث لألمً الشوس ي ًمىً
خفشها في :
مىالباث بكلُمُت ِلى سوظُا ،والخذخل في ؼاونها الذاخلُت ،مداوالث الخّذي ؤو ججاهل اإلافالح الشوظُت في خل
كماًا ألامً الذولي ومّاسلت حّضٍض سوظُا همشهض لّالم مخّذد ألاكىاب؛ خلم الجزاِاث اإلاعلخت خاـت باللشب مً
خذود سوظُا و  /ؤو خلفائها؛ جيىًٍ وحّضٍض اللىاث ومجمىِاث اللىاث التي جخل بخىاصن اللىاث باللشب مً مُاه سوظُا ؤو
خلفائها؛ جىظُْ الىخل والخدالفاث الّعىشٍت لذ مفالح سوظُا و  /ؤو ألامً الّعىشي لخلفائها؛ بوؽاء وججهحز ودِم
وجذسٍب الجماِاث اإلاعلخت في الخاسج إلِادة وؽشها لؽً هجماث ِلى سوظُا و /ؤو خلفائها ؤو لذ اإلايؽأث والهُاول ِلى
خذود سوظُا ؤو خلفائها ؛ الّملُاث التي تهذف بلى جلىٍن ألامً ؤو الاظخلشاس الّالمي وؤلاكلُمي ،بما في رلً بِاكت ِمل
ؤهٍمت  C2الخيىمُت والّعىشٍت الشوظُت ،وألاهٍمت التي جذِم ؤداء اللىاث الىىوٍت واظخلشاسها اللخالي  ،وؤهٍمت ؤلاهزاس
بالهجىم الفاسوخي ،وؤهٍمت الذفاُ اإلامادة للفىاسٍخ البالعدُت ،وؤهٍمت اإلاشاكبت الفمائُت؛ بِاكت حؽغُل مشافم
جخضًٍ الزخائش الىىوٍت ومدىاث الىاكت واإلايؽأث الىُمُائُت واإلايؽأث ألاخشي التي ًدخمل ؤن جيىن خىشة؛ الّملُاث
اإلاّلىماجُت راث الىبُّت الفىُت ؤو الىفعُت ؤو غحرها لذ سوظُا و  /ؤو خلفائها ؛ الخمُحز لذ الشوط في الخاسج؛ وؤلاسهاب
الذولي(.)2
()1

Sergey Efremov, Ipid
Stephen j Blank, Threats to Russian Security: The View From Moscow, Strategic Studies Institute, July 2000,
p.18
()2

املجلذ -09الّذد -01العىت2022

EISSN: 2528-2309

881

ISSN: 2352-9806
l

السياسة األهنية الروسية جتاه شرق املتوسط (دراسة يف املرتكزات والتحديات)  /ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حورية قصعة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  /سلين جداي

هزه اللائمت الؽاملت مً التهذًذاث الّعىشٍت والعُاظُت جفىس الىاجى لِغ فلي في ؼيله اإلاىظْ هتهذًذ ًمىً
اظخخذامه لفً ؤظاط العُىشة الّعىشٍت ِلى ألاظلخت ،والعُىشة العُاظُت والخىم ِلى الذولت ،والاظخلشاس
الاحخمايي الّام.
مً حهت ؤخشي ؤزشث هجماث الخادي ِؽش مً ظبخمبر ؤلاسهابُت جإزحرا ِمُلا ِلى الخىاصهاث ؤلاكلُمُت ،خُث ؤِلبذ
ؤخذار الخادي ِؽش مً ظبخمبر ظُاظت الخذخل ألامشٍىُت في حمُْ ؤهداء الّالم باظم "الخشب ِلى ؤلاسهاب ،مْ
الخفمُم ِلى جدذي وحغُحر الىلْ الشاهً ،خُث كامذ البدشٍت ألامشٍىُت بّىدة مزهلت بلى ؼشق اإلاخىظي والتي غحرث
بؽيل حزسي جيىًٍ اللىة البدشٍت في اإلاىىلت ،هما ؤولم الىاجى مً حاهبه ِملُت اإلاععى اليؽي لذِم الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت في البدش ألابُن اإلاخىظي ،بلافت بلى ِملُت الخامي اإلاىخذ التي كام بها الخلف ِام  2011في لُبُا(.)1
 -2.2.3التواجذ الصيني في مىاطم الىفور الشوس ي:
ٌؽيل ـّىد الفحن فّلُا تهذًذا مباؼشا إلاياهت اللىي الىبري وِلى وحه الخفىؿ جلً املجاوسة لها ،وهى ما خلم
مخاوف سوظُت بؽإن جىامي اللىة الفِىُت ،فاألساض ي الشوظُت اإلاخاخمت لها كلُلت العيان والتي حؽهذ هجشة ؤِذادا هبحرة
مً اإلاىاوىحن الفِىُحن الزًً ٌّبرون الخذود لالظخلشاس في ظِبحرًا ،وهى ما اِخبره هثحر مً الخبراء الشوط معايي لخغُحر
اليعُج البؽشي للمىىلت واإلاشاهىت ِلى اللىة البؽشٍت ،خاـت وؤن ظِبحرًا حّخبر مً ألاكالُم التي جخىفش ِلى مخضون
هبحر مً مىاسد الىاكت واإلاىاسد الىبُُّت ألاخشي غحر اإلاعخغلت والتي حععى الفحن للىـىٌ بليها في ٌل جىامي معخىٍاث
الخدذًث ،وهى ما جاهذه مىالب الفحن ؤلاكلُمُت بجضء هبحر مً ظِبحرًا( ،)2وِلى الشغم مً الىـىٌ بلى حعىٍت؛ لىً ال
جضاٌ املخاوف الشوظُت كائمت مً بخُاء اإلاىالب الفِىُت بإي مً هزه ألاساض ي.
مً حهت ؤخشي فةن ظعي الفحن لذِم الخمىس الفُني في مىىلت ؼشق اإلاخىظي بؽيل ؤظاس ي مً خالٌ
الاظدثماس الاكخفادي بذال مً اللذساث الّعىشٍت ،حّلها بذًل ؤهثر مىزىكُت وؤكل جذخال في الؽاون الذاخلُت لذوٌ
اإلاىىلت ،وهى ما ظاِذها ِلى سبي وشٍم الخشٍش البدشي بمىاوئ حىىب ؤوسوبا وؼماٌ بفشٍلُا ِلى البدش ألابُن
اإلاخىظي لمً اظتراجُجُت خُي اللالا ،هما جخمْ حمُْ دوٌ الخىك جلشٍبا لالظدثماساث الفِىُت ،والتي كذ جفبذ
ِلى اإلاذي اإلاخىظي ؤداة هُمىت للفحن في اإلاىىلت ،خُث جمخلً الؽشواث الفِىُت بالفّل اللذسة ِلى جلُُذ الىـىٌ بلى
بّن مىاوئ البدش ألابُن اإلاخىظي.
هما ؤن البيُت الخدخُت للمىاوئ واملخىاث لِعذ املجاٌ الىخُذ الزي جبرص فُه الفحن همعدثمش مىزىق :وابالث
الاجفاالث البدشٍت التي جشبي جىوغ وإًىالُا ولُبُا والُىهان ،وجدمل ما ًلشب مً مجمل ألاحهضة ؤلالىتروهُت الّابشة
لللاساث ،وجىىٍش ما ٌعمى بـ "اإلاىخذًاث اللىاُِت" مْ الؽشواء ؤلاكلُمُحن  ،لخيىن بمثابت مىفاث حّاون ملخخلف
اللىاِاث  ،وخاـت الخّاون الضسايي والبدشي  ،لضٍادة وصنها الذبلىماس ي في اإلاىىلت.

()1

Serhat Güvenç & Sitki Egeli, Changing Naval Balances in The Eastern Mediterranean: Implications for
Turkey, Turkish Policy Quarterly, Vol.15, No.01, Spring 2016, P.100
()2
Vladimir Skosyrev, “Brothers Forever II: Fifty Years Later”, Vremya MN, CDPSP 53, no. 29, July 2001,
pp.1,2
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لف بلى رلً بشوص ماؼشاث ِلى خمىُ الجِؾ الفُني للخدذًث بمّذٌ ؤظشُ بىثحر مً الجِؾ الشوس ي ،وٍشحْ
رلً بلى ؤن الفحن حّخبر ؤهبر ِمُل لألظلخت الشوظُت ،مما ًىشح بمياهُت حغحر محزان اللىة الخللُذًت الشوظُت الفِىُت
بؽيل مىشد لفالح بىحن ،وهى ما خلم مخاوف مً هىاًا الفحن اإلاعخلبلُت ججاه سوظُا لذي الّذًذ ن الخبراء الشوط؛
ِلى الشغم مً ؤن سوظُا ال جضاٌ جمخلً جشظاهت هىوٍت هبحرة.

 -3.2.3جذاعياث جحوالث البيئت الجيوشياشيت والجيو اكتصادًت لششق املتوشط على جىفيز
الصياشت ألامىيت الشوشيت:
ؼهذث اإلاىىلت حغحراث حُىظُاظُت هبحرة ِلى مذاس الّلذ اإلااض ي ،خُث ؤـبدذ الخىىساث التي جدذر داخل
اإلاىىلخحن (الؽشق ألاوظي وؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي) مترابىت بؽيل متزاًذ وامخذ جإزحرها بلى ما هى ؤبّذ مً
خذودهما ،وجدذًذا مْ الاهخفالاث الّشبُت التي اهدؽشث في حمُْ ؤهداء الّالم الّشبي وما صالذ معخمشة في الّذًذ مً
الذوٌ ،هما ؤن الاوسخاب ألامشٍيي مً الّشاق في ِام  2011وـّىد ما ٌعمى بالذولت ؤلاظالمُت (داِؾ) كذ ظاهم في
اوّذام ألامً ؤلاكلُمي وِذم الاظخلشاس ،وفي مىاصاة رلً خللذ هخائج بهدؽافاث الغاص الجذًذة كبالت ظىاخل ؼشق
اإلاخىظي بلافت بلى الخىىساث في الجزاُ اللبرص ي ،والعُاظت الخاسحُت الجذًذة لترهُا في ٌل خضب الّذالت والخىمُت
( )AKPسهاهاث راث ؤبّاد ؤمىُت ِلى اإلاىىلت وحىاسها ،مما ظاهم في خلم فماء حُىظُاس ي دًىامُيي(.)1
وِلُه ففي الىاكْ ًخم جدذًذ البِئت ألامىُت لؽشق البدش ألابُن اإلاخىظي الُىم مً خالٌ ؤسبْ دًىامُىُاث مترابىت
ِلى ألاكل )1 :اهدؽافاث الىاكت )2 ،الّذاواث الجُىظُاظُت وجىاصهاث اللىي الجذًذة )3 ،المشوساث ألامىُت (البؽشٍت)
الجذًذة ،و  )4الاهخمام اإلاتزاًذ باإلاىىلت مً اللىي الخاسحُت.
حّخبر الاهدؽافاث ألاخحرة واإلاعخمشة للهُذسوهشبىهاث في ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي مً بحن الذوافْ الشئِعُت
للذًىامُاث الجُىظُاظُت وألامىُت اإلاخغحرة في اإلاىىلت ،فلذ هخج ًِ اخخُاوُاث الغاص خلم الّذًذ مً الفشؿ والشهاهاث
ِلى دوٌ اإلاىىلت ومدُىها اإلاباؼش ،وجدذًذا في بواس ما ًىلم ِلُه بالهُيل ألامني الىاش ئ خذًثا في ؼشق اإلاخىظي
(الؽشاواث الثالزُت كبرؿ والُىهان وإظشائُل  /كبرؿ ومفش والُىهان) واوّياظاجه ِلى ألامً ؤلاكلُمي.
وبالخالي جذفْ الجغشافُا العُاظُت الجذًذة لؽشق اإلاخىظي الفىاِل ؤلاكلُمُت والذولُت إلِادة حؽىُل خعاباتها
ؤلاظتراجُجُت وجىكّاتها الذولُت ،فةرا واهذ الىخائج الجذًذة اإلاخّللت بالىاكت كذ ؤِىذ ؤهمُت حُىظُاظُت وحغشافُت
اكخفادًت للمىىلت وهزا مهم ألمً الىاكت في الذوٌ ؤلاكلُمُت ،بال ؤهه وان ِامال لخلم خالت مً ِذم ألامان ؤدث بلى
حغُحر ؤهماه الّذاء والفذاكت بحن الذوٌ في ؼشق البدش اإلاخىظي بؽيل ملخىً خالٌ الّلذ ألاوٌ مً اللشن الخادي
والّؽشًٍ ،وهزلً حغحرث مىاصًٍ اللىي ؤلاكلُمُت.

()1

Zenonas Tziarras, The New Geopolitics of The Eastern Mediterranean - An Introduction, pp. 05-10, Zenonas
Tziarras & Others, The New Geopolitics of The Eastern Mediterranean Trilateral Partnerships and Regional
Security, Oslo, Friedrich-Ebert-Stiftung and Peace Research Institute Oslo (PRIO), 2019, p.05

املجلذ -09الّذد -01العىت2022

EISSN: 2528-2309

883

ISSN: 2352-9806
l

السياسة األهنية الروسية جتاه شرق املتوسط (دراسة يف املرتكزات والتحديات)  /ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

حورية قصعة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  /سلين جداي

خاجمت:
بىاءا ِلى ما جم الخىشق له مً خالٌ مداوس الذساظت ًخضح ؤن الخىحهاث الذولُت الشاهىت لهىذظت العُاظت الّاإلاُت
جبرص مياهت الّىامل ألامىُت الجُىبىلخُىُت للذوٌ في حّضٍض ولّها الاظتراجُجي والجُىظُاس ي ،وِلى الشغم مً ؤن
الخىىساث الخىىىلىحُت كذ غحرث بالخإهُذ الؽاون الاكخفادًت والّعىشٍت؛ بال ؤن هزه الّىامل ال جضاٌ جدخفَ بمياهتها
الجُىظُاظُت اإلاهمت ،وكذ حّضصث ؤدواسها مْ اهدؽاف الغاص واإلاىاسد الىبُُّت ألاخشي ،مما دفْ سوظُا للععي لضٍادة
هفىرها ِلى اإلاعخىي الّالمي.
في الّلذ ألاوٌ مً اللشن الخادي والّؽشًٍ لّبذ سوظُا دوسا خاظما في حىاسها اللشٍب ،والزي ًلْ ؤظاظا في كلب
ألاسك ،لُمخذ جشهحز العُاظت ألامىُت الشوظُت بلى مىىلت الشٍمالهذ مً ؤحل حّضٍض دوسها هالِب ِالمي في هٍام الّالكاث
الذولُت ،وَّخبر خىك ؼشق البدش ألابُن اإلاخىظي مىكّا اظتراجُجُا داخل مىىلت الشٍمالهذ ،لزلً جداوٌ سوظُا
اإلاىاصهت بحن جىٌُفاث اللىة بؽليها (اللىة الىاِمت واللىة الفلبت اظخخذام كىتها الّعىشٍت وجلىُاتها وجشظاهتها الىىوٍت
وؼشواث الىاكت الىبحرة لذيها )....لضٍادة وحىدها وخماًت مفالخها في ؼشق البدش اإلاخىظي هجضء مهم مً مىىلت
الشٍمالهذ ،وهى ما بشص مً خالٌ جىٌُف اللىة الفلبت ًِ وشٍم الخذخل الّعىشي اإلاباؼش في ألاصمت العىسٍت....،هزا مً
حهت ،ومً حهت ؤخشي جبرص ماؼشاث الععي لخّضٍض الىحىد الشوس ي في اإلاىىلت بخىٌُف الّامل ؤلاكخفادي مً خالٌ
ببشام اجفاكُاث و ِلذ ؼشاواث ،وصٍادة معخىٍاث الاظدثماس في دوٌ اإلاىىلت ،وَّخبر ؤخذ الّىاـش الشئِعُت للعُاظت
ألامىُت الشوظُت في مىىلت ؼشق البدش اإلاخىظي الفشُِت  -وبؽيل ؤوظْ في الؽشق ألاوظي  -هى الشغبت في لمان جفاِل
معخلش مْ الالِبحن الشئِعُحن في ظىق الىاكت وحّضٍض هُمىتها ِلى هزا العىق.
وِلُه ومً هزا اإلاىٍىس فةن اهخمام مىظيى اإلاىثف باللماًا ؤلاكلُمُت ًشجبي بالّذًذ مً الّىامل )1 :الخاحت بلى
لمان الاظخلشاس في ظىق الغاص مً خالٌ بوؽاء ـُغ ائخالفُت لخىٍُم ؤظّاسه؛  )2ـادساث الىاكت الىىوٍت؛  )3اإلاشاكبت
وؤلادساج الجضئي في ؤهثر مؽاسَْ الخىلُب ًِ الىاكت وإهخاحها وجفذًشها مً اإلاىىلت )4 ،لمان ؤظىاق ؤو فماءاث
لخجشٍب والخإهذ مً مذي فّالُت وجىىس ألاظلخت الشوظُت.
وبالخالي وِلى الشغم مً وحىد الّذًذ مً اإلااؼشاث ِلى مشهضٍت مىىلت ؼشق اإلاخىظي في جىحهاث العُاظت ألامىُت
الشوظُت ،بال ؤن هزه ألاخحرة جىاحه الّذًذ مً الخدذًاث اإلاخباًىت ِلى اإلاعخىٍحن الذاخلي والخاسجي ،وهى ما ًفشك ِلى
ـاوْ اللشاس الشوس ي لشوسة الّمل ِلى خلم آلُاث جيىن ؤهثر كذسة ِلى مىاحهت الخدذًاث اإلاىشوخت.
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مسؤوليت الناقل الجىي في جأخيراملسافشين بسبب جائحت .COVID-19
Air carrier responsibility for passenger delays due to the COVID-19 pandemic.
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ملخص:
ٌعخبر الىكذ مً العىاصغ ألاؾاؾُت لؿحر الىلل الجىي ،ئط ال ٌؿخلُم مً صوهه ،فاكباٌ اإلاؿافغًٍ والكاخىحن
علُه ،مغصه ئلى الؿغعت التي جمخاػ بها الؼاةغة والتي جىفغص بها عً باقي وؾاةل الىلل ،وأي ئهماٌ لهظا العىصغ ؾىاء بخأزحر
الغخالث أو ئلغائها ؾىف ًغجب طغع مدلم للمؿافغًٍ .وال قً أن هظا العىصغ كض جم ئزالله مغاعا وجىغاعا مً كبل
الىاكلحن الجىٍحن في ػمً وىعوها جىفُظا إلؾتراجُجُت الاخخىاء ،وعلُه فمؿألت حعىٍع اإلاؿافغًٍ باكامت مؿإولُت الىاكل
الجىي هدُجت عضم التزامه باإلاىاعُض املخضصة ؾلفا في علض الىلل ،جخؼلب مىا الخلُُم اللاهىوي لجاةدت وىعوها هؼاعةت
صخُت إلزباث أو هفي مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر.
الكلماث املفخاحيت :الىاكل الجىي؛ حاةدت وىفُض19-؛ جأزحر اإلاؿافغًٍ؛ الظغع؛ اإلاؿإولُت.
Abstract:
Time is one of the basic elements of air transport that passengers and shippers depend on
it, due to the speed of its means, and any neglect of this element, whether by delaying or
canceling flights will cause real harm to the passengers. In the time of corona, this element
has been violated by air carriers in implementation of the containment strategy, therefore the
issue of compensating passengers by assigning responsibility of the air carrier as a result of its
failure to comply the predetermined dates in the transport contract, requires us to legally
assess the Corona pandemic as a health emergency to prove or deny Air carrier's
responsibility for delays.
Keywords : Air carrier; COVID-19 pandemic; Delayed passengers; Damage; The
responsibility.
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العطايف مصطفى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
ًلعب الىلل صوعا خُىٍا وفعاال ،ئط ًمثل قغٍان اليكاغ الاكخصاصي في مجاٌ جباصٌ الؿلع والبظاتع وهلل
ألاشخاص ،هما أن لىؾاةل الىلل أزغ هبحر في ازخصاع الؼمً للؼع اإلاؿافاث بحن ميان وأزغ ،وَعض عىصغ الىكذ مً
العىاصغ ألاؾاؾُت لؿحر الىلل الجىي ،ئط ال ٌؿخلُم مً صوهه ،فاكباٌ اإلاؿافغًٍ والكاخىحن علُه ،مغصه ئلى الؿغعت
التي جمخاػ بها الؼاةغة والتي جىفغص بها عً باقي وؾاةل الىلل البرًت والبدغٍت )1(،فمً صون الالتزام بهظا العىصغ ؾىف ًترجب
على الخأزحر طغع مدلم للمؿافغًٍ هدُجت عضم التزام الىاكل الجىي باإلاىاعُض املخضصة ؾلفا في علض الىلل ،والتي عجب
اإلاؿافغون على أؾاؾها أمىعهم وحعاكضاتهم ومىاعُضهم ،ألامغ الظي ًىحب ئكامت مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر.
ًغجب الخأزحر طغع ماصي ًلخم اإلاؿافغ هخفىٍذ صفلت ججاعة أو زؿاعجه جيلفت حجىػاث الفىاصق في بلض الىصىٌ
أو فىاث فغصت اقتران اإلاؿافغ في مإجمغ أعض له أبدازا ،هما ًغجب أًظا طغع معىىي ومثاله الخغج والظُم بؿبب
ميىر اإلاؿافغ في اإلاؼاع لؿاعاث ػىٍلت باهخـاع الغخلت .فلض ًخأزغ الىاكل الجىي في اللُام بالغخلت عً مىعضها املخضص
في جظهغة الؿفغ ،لؿبب زاعج عً هؼاكه والـغوف الجىٍت مثال ،هما ًخعمض في بعع ألاخُان جأزحر الغخلت أو ئلغائها
ألؾباب ججاعٍت مثل عضم اهخماٌ العضص الالػم لللُام بالغخلت ،وكض ًيىن الخأزحر عاحعا إلهماله ئحغاءاث الصُاهت الضوعٍت
للؼاةغة فُدضر زلل كبل ؤلاكالع ًإصي ئلى جأزغ الغخلت )2(،وعلُه فمؿألت الخأزحر مً أهبر اإلاكاول التي جمـ بعلض
الىلل الجىي ،الظي ًدمل الىاكل الجىي مؿإولُت صفع الخعىٍع لصالر الغواب.
ً
وهدُجت الهدكاع حاةدت  COVID-19عبر العالم )3(،التي فغطذ ً
حضًضا على خغهت الؿفغ والؼحران في العالم،
واكعا
خُث جؼاًضث عملُاث جأزحر مىاعُض الغخالث وإلغائها مً كبل قغواث الىلل الجىي ،على ئزغ جىؾع اججاهاث ئغالق
الخضوص مً كبل الضوٌ ،ووكف خغهت الىلل الجىي للخض مً اهدكاع الفحروؽ جىفُظ إلؾتراجُجُت "ؤلاخخىاء" والتي تهضف
ئلى خصغ خغهت ألافغاص على ما هى طغوعي للغاًت )4(،ئط حكحر العضًض مً ؤلاخصاءاث ئلى جأزحر عكغاث آلاالف مً
الغخالث الجىٍت عبر العالم ،ولىا أن جصىع العضص الهاةل مً اإلاؿافغًٍ العاللحن في اإلاؼاعاث بؿبب جلً الخأزحراث ،والتي
ؾخسلف بالخأهُض الىثحر مً ألاطغاع اإلااصًت واإلاعىىٍت لهإالء ألاشخاص ،هظا الىطع زلم مكاول كاهىهُت جمدىعث

( - )1بً عِس ى خُاة ،مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر في هلل الغواب ،مجلت الفىغ اللاهىوي والؿُاس ي ،الجؼاةغ ،العضص  ،2017 ،2ص .189
( - )2مدمىصي ؾماح ،مضي الخعىٍع عً الخأزحر في هلل اإلاؿافغًٍ بؼغٍم الجى ،مجلت العلىم الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت ،الجؼاةغ ،العضص  ،2013 ،8ص
.268
ب
( - )3بخاعٍش  30حاهفي  ،2020أعاص اإلاضًغ العام للمىـمت علض لجىت الؼىاع اإلاعىُت باللىاةذ الصخُت الضولُت ،خُث أقاعث علُه بأن الفاقُت حؿخىفي
ً
ً
معاًحر الؼاعةت الصخُت العمىمُت التي حؿبب كللا صولُا .وكبل اإلاضًغ العام مكىعة لجىت الؼىاعب وأعلً أن فاقُت فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض حكيل ػاعةت
صخُت عمىمُت حؿبب كللا صولُا ،و بخاعٍش  11ماعؽ  ،2020زلصذ اإلاىـمت ئلى جلُُم مفاصه أن عضوي ً COVID-19ىؼبم عليها وصف الجاةدت ،بؿبب
اإلاؿخىٍاث اإلافؼعت لخفش ي اإلاغض ووزامخه ،وهي الفاقُت التي أوصث بدُاة أػٍض مً ملُىن شخص ئلى خض هخابت هظه الىعكت ،والتي ال جؼاٌ مؿخمغة في خصض
ألاعواح البكغٍت ًىمُا وبأعكام مفؼعت عبر مسخلف مىاػم العالم .إلاؼٍض مً الخفاصُل عً الىكاتع التي صاخبت حاةدت ً ،COVID-19غاحع:
 مىـمت الصخت العاإلاُت ،الدؿلؿل الؼمني الؾخجابت مىـمت الصخت العاإلاُت لجاةدت وىفُض ،19-الغابؽ الالىترووي الخالي:https://www.who.int/ar/news/item/08-11-1441-covidtimeline
)(4
- Sandrine Drapier, Covid-19: force majeure et annulation de vols, L'article a été consulté le 24/06/2021,
Disponible sur le lien suivant:
https://www.actu-juridique.fr/civil/obligations-contrats/covid-19-force-majeure-et-annulations-de-vols/
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أؾاؾا في الدؿاؤٌ خىٌ مذي اسخحقاق املسافشين العالقين للخعىيض عن الخأخير الزي حسببت فيه ششكاث النقل
الجىي جحت وطأة جائحت كىسوها؟
حؿتهضف هظه الضعاؾت الخعغف على مؿإولُت الىاكل الجىي عً جأزحر الغخالث بؿبب حاةدت وىعوها ،وباجباع اإلاىهج
الىصفي الخدلُلي ،ؾىداوٌ الخضًث عً عىاصغ كُام مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر (أوال) ،زم الخؼغق فُما بعض
لخلُُم حاةدت وىعوها هؼاعةت صخُت إلزباث أو هفي مؿإولُت الىاكل عً جأزحر اإلاؿافغًٍ (زاهُا).

أوال :عناصشقيام مسؤوليت الناقل الجىي عن الخأخير
ال قً أن مىطىع جدضًض مؿإولُت الىاكل الجىي بصفت عامت وطبؽ أخيامها مً زالٌ بُان أؾاؾها ،جمهُضا
م
للىصىٌ ئلى آزاعها اإلاخمثلت في الخعىٍعٌ ،كيل في مجمله حجغ الؼاوٍت وحىهغ البدث في املجاٌ اللاهىوي ،وحعض مؿألت
مؿإولُت الىاكل الجىي اججاه اإلاؿافغ ،مً أصق اإلاكىالث اإلاخىلضة عً علض الىلل الجىي ،وأهثرها ػغخا أمام اللظاء،
لظلً وان لؼاما وطع هـام صولي ًدىم هظه اإلاؿإولُت جخفم كىاعضه مع زصاةص الىلل الجىي مً صون ئهماٌ إلاصلخت
الغاهب )1(،وكض جم ئكغاع هظا الىـام بابغام اجفاكُاث صولُت وطعذ الدجغ ألاؾاؽ لهظه اإلاؿإولُت ،التي جخؼلب للُامها
جىافغ عىصغًٍ أؾاؾحن هما ،فعل الخأزحر ( ،)1والظغع اإلاترجب عىه الظي لخم باإلاؿافغ(.)2
 -1مفهىم الخأخيرفي النقل الجىي
ئن مؿإولُت الىاكل الجىي ال جلىم على مجغص الخأزحر في جىفُظ علض الىلل الجىي ،وإهما عً الظغع الظي ًىجم عً
هظا الخأزحر ،لظا فان حعغٍف الخأزحر الظي ًإصي ئلى كُام اإلاؿإولُت الىاكل الجىيٌ ،عخبر مؿألت طغوعٍت لخدضًض الىـام
اللاهىوي للخعىٍع )2(،والخأزحر بكيل عام معىاه مجاوػة اإلاُعاص املخضص ،فهى ٌعني وصىٌ اإلاؿافغ أو البظاعت ئلى الجهت
()3

اإلالصىصة في غحر مىعضها ،هما ٌعني أًظا عضم وصىٌ اإلاؿافغ أو ألامخعت في الىكذ اإلاخفم علُه.

وجلضًغا منها لهظا العىصغ الفعاٌ في علض الىلل الجىي ،طهبذ اجفاكُت واعؾى لعام  )4(،1929ئلى جسصُص ماصة
مؿخللت للخأزحر عً الىلل ،خُث هصذ اإلااصة  19منها على أنً ":يىن الىاكل مؿإوال عً الظغع الظي ًيكأ عً الخأزحر في
هلل الغواب وألامخعت أو البظاتع بؼغٍم الجى )5(".وهى ألامغ الظي أهضجه مغة أزغي اجفاكُت مىهترًاٌ لعام ،1999

()6

بمىحب اإلااصة  19هظلً خُث هصذ على ما ًليً ":يىن الىاكل مؿإوال عً الظغع الظي ًيكأ عً الخأزحر ئطا أزبذ أهه
()7

اجسظ هى وجابعىه ووهالءه حمُع الخضابحر اإلاعلىلت الالػمت لخفاصي الظغع أو أهه اؾخداٌ عليهم اجساط مثل هظه الخضابحر".

( - )1صالٌ ًؼٍض ،مؿإولُت الىاكل الجىي لألشخاص في الىلل الجىي الضازلي والضولي ،أػغوخت صهخىعاه ،ولُت الخلىق ،حامعت جلمؿان ،الجؼاةغ،2013 ،
ص .3
ي
ي
ي
( - )2ؾاهغ ػبُضة .عجت حُاللي ،مؿإولُت الىاكل الجى عً الخأزحر في ئًصاٌ اإلاؿافغًٍ وأمخعتهم في الدكغَع الجؼاةغ  ،مجلت ؤلاحتهاص اللظاتي ،الجؼاةغ،
املجلض  ،12العضص زاص ،أفغٍل  ،2020ص .425
( - )3مدمىصي ؾماح ،مضي الخعىٍع عً الخأزحر في هلل اإلاؿافغًٍ بؼغٍم الجى ،اإلاغحع الؿابم ،ص .271
( - )4اجفاكُت واعؾى لخىخُض بعع كىاعض الىلل الجىي الضولي ،اإلاىكعت بخاعٍش  ،1929/10/12والتي صزلذ خحز الخىفُظ في  ،1933/02/13صاصكذ عليها
الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم  74-64اإلاإعر في .1964/03/2
( - )5عاحع اإلااصة  19مً اجفاكُت واعؾى لعام .1929
( - )6اجفاكُت مىهترًاٌ لخىخُض بعع كىاعض الىلل الجىي الضولي ،اإلاىكعت بخاعٍش  ،1999/05/28صزلذ خحز الىفاط بخاعٍش .2003/01/4
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الخضابحر )1(".وعلى هظا الىهج ؾاع اإلاكغع الجؼاةغي في ئكغاعه إلاؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر ،فلض هصذ اإلااصة 147
مً كاهىن الؼحران اإلاضوي على أن ":الىاكل الجىي مؿإوٌ عً الخؿاةغ الىاججت عً جأزغ في الىلل الجىي لألشخاص
ً
()2
وألامخعت والصخً ػبلا لللىاعض اإلاىصىص عليها في الدكغَع اإلاعمىٌ به".
وعلى الغغم مً وطىح هظا اإلابضأ وأؾاؾه اللاهىوي الؿابم طهغه ،ئال أن جؼبُله في مجاٌ الىلل الجىي زلم
صعىباث عضًضة ًمىً عصها ئلى عاملحن أؾاؾُحن ،أولهما أن الاجفاكُت كىعذ بخلغٍغ مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر
صون أن جظع معُاع ًدؿنى على طىةه جدضًض اإلالصىص بالخأزحر الظي ؾُإصي ئلى مإازظة الىاكل الجىي ،وزاهُا أن مبضأ
اإلاؿإولُت عً الخأزحر للي معاعطت قضًضة مً كبل الىاكلحن الجىٍحن و الاجداص الضولي إلاإمني قغواث الؼحران ،UIAA
بذجت أهه ًإصي ئلى عغكلت اإلاالخت الجىٍت وحعغٍع ؾالمتها للخؼغ طلً أن هظه اإلاالخت مغتهىت بـغوف هثحرة مسخلفت لِـ
()3

باميان الىاكل وجابعُه وال في كضعتهم الؿُؼغة عليها.

جماقُا مع الؼغح الؿابم الظهغ ،جضعج بعع قغواث الىلل الجىي على ؿهغ جظهغة الؿفغ بعع الكغوغ ،جلط ي
بأهه لِـ هىالً اقتراغ على ئجمام الىلل في مضة مدضصة ،وبأن ؾاعاث الغخُل والىصىٌ اإلابِىت في حضاوٌ مىاعُض
الىاكلحن الجىٍحن ال حعخبر حؼءا مً علض الىلل ،وال حغضو أن جيىن ؾىي مإقغ جلغٍبي إلاخىؾؽ الىكذ الظي حؿخغغكه
عملُت الىلل .لظلً اعخبر هظا الكغغ زغوحا عً اإلاباصب اللاهىهُت التي أكغتها اجفاكُت واعؾى بمىحب ماصتها  ،23التي
كظذ ببؼالن ول قغغ حهضف ئلى الخض مً مؿإولُت الىاكل أو ئعفاةه منها أو جسفُفها )4(،خُث هصذ على أن ":ول قغغ
قغغ حهضف ئلى ئعفاء الىاكل مً مؿإولُخه أو جلغٍغ خض أصوى مً الخض اإلاعحن بهظه الاجفاكُت ًيىن باػال وبؼالن هظا
()5

الكغغ ال ًترجب علُه بؼالن العلض الظي ًظل زاطعا لالجفاكُت".

وبعض اعتراف مسخلف الاجفاكُاث الضولُت طاث الصلت بأن أؾاؽ مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر هى الخؼأ
اإلافترض مً حاهبه )6(،اججه الفله واللظاء لخصغ معُاع جدضًض الخأزحر اإلاىحب للخعىٍع ،والظي ًخمدىع أؾاؾا في
فغطحن:
الفغض ألاوٌ :ئطا اجفم الؼغفان -اإلاؿافغ والىاكل الجىي -مؿبلا على مُعاص لخىفُظ الىلل اعخبر ول جفىٍذ لهظا
اإلاُعاص جأزحرا ٌؿخىحب مؿإولُت الىاكل عً ألاطغاع التي جىجم عىه،فغغم اعخباع التزام الىاكل بدىفُظ الىلل في اإلاُعاص
اإلاخفم علُه التزاما بىؾُلت ،ولىً ًفترض فُه زؼأ الىاكل ،لظلً ٌؿخؼُع ألازحر صفع جلً اإلاؿإولُت عً ػغٍم ئزباث
()7

اجساطه وافت الخضابحر الظغوعٍت إلاىع وكىع الظغع أو اؾخدالت اجساطها.

( - )1عاحع اإلااصة  19مً اجفاكُت مىهترًاٌ لعام .1999
( - )2عاحع اإلااصة  ،147مً اللاهىن عكم  ،06-98اإلاإعر في  ،1998/06/27اإلاخظمً اللىاعض العامت اإلاخعللت بالؼحران اإلاضوي ،ج.ع عضص .48
( - )3حلبىبي خمؼة ،الىـام اللاهىوي للخعىٍع عً خىاصر الىلل الجىي ،أػغوخت صهخىعاه ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت حُاللي الُابـ –
ؾُضي بلعباؽ ،-الجؼاةغ ،2016/2015 ،ص ص .121-120
( - )4بً عِس ى خُاة ،اإلاغحع الؿابم ،ص .191
( - )5عاحع اإلااصة  23مً اجفاكُت واعؾى لعام .1929
( - )6بً صغحر مغاص ،ئقياالث الخأمحن عً مساػغ الىلل الجىي وجؼبُلاتها ،مجلت حامعت الكاعكت للعلىم اللاهىهُت ،ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة ،املجلض ،15
العضص ً ،1ىهُى  ،2018ص ص .359-354
( - )7حلبىبي خمؼة ،اإلاغحع الؿابم ،ص .126
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الفغض الثاوي :وهى خالت عضم الاجفاق على مُعاص للىلل ،فهظا ال ٌعني أن الىاكل له الخغٍت اإلاؼللت في جىفُظ الىلل
متى أعاص ألن طلً ٌعني أن التزام الىاكل صاع ئعاصًا ،بل ًجب على الىاكل وفلا إلاا اؾخلغ علُه اللظاء الالتزام بالىلل في
اإلاُعاص اإلاعلىٌ ،أي اإلاُعاص اإلاعخاص لىفـ الغخلت في مثل الـغوف الجىٍت املخُؼت )1(،والىاكل وفلا اإلاعُاع ال ٌؿأٌ عً
ً
الظغع الىاجج عً الخأزحر العاصي أو الِؿحر زالفا للخأزحر غحر العاصي.
وفي هظا ؤلاػاع كام البرإلاان ألاوعوبي بخدضًض مفهىم الخأزحر الظي ٌعؼي الخم للغاهب في مخابعت الىاكل الجىي ،وهى
الخأزحر غحر العاصي (غحر اإلاعلىٌ) ،الظي خضصجه اإلااصة  6مً الالةدت  2004/261والخالي:
 ؾاعخحن أو أهثر باليؿبت للغخالث التي جلل أو حؿاوي  1500ولم. زالر ؾاعاث أو أهثر باليؿبت للغخالث صازل املجمىعت ألاوعوبُت التي جؼٍض عً  1500ولم و باقي الغخالث التي جتراوح بحن1500ولم و  3500ولم.
()2

 -أعبع ؾاعاث فأهثر باليؿبت لباقي الغخالث.

هما ًثحر الىؼاق الؼمني للخأزحر الظي ٌؿأٌ عىه الىاكل الجىي العضًض مً ؤلاقياالث ،فُما ئطا وان الخأزحر الظي
ًدضر كبل الغخلت الجىٍت ،أو الخأزحر الظي كض ًلع بعضها ،وبالغغم مً حعضص الىـغٍاث الفلهُت التي كُلذ في هظا
الكأن ،ئال أن أغلب الفله اججه ئلى اللىٌ أن اإلااصة  19مً اجفاكُت واعؾى الخاصت باإلاؿإولُت عً الخأزحر ،كض أخالذ
طمىا فُما ًخعلم بفترة الىلل الجىي التي ًجب خصىٌ الخأزحر أزىاءها على اإلااصجحن  17و  18مً اجفاكُت واعؾى ،وعلُه
فان الىاكل الجىي ًيىن مؿإوال ئطا خضر الخأزحر في هلل الغواب زالٌ الفترة الؼمىُت التي ًيىن فيها الغاهب على متن
()3

الؼاةغة أو في أزىاء عملُاث الصعىص والهبىغ ئلى أن ًخسلص مً ؾُؼغة الىاكل أو أخض جابعُه بضزىله صالت اإلاؿافغًٍ.
()3

اإلاؿافغًٍ.

بالغغم مً الخفصُل الؿابم ،ئال أهه مً الصعب جدضًض مفهىم الخأزحر في الىلل الجىي ،بالىـغ ئلى خلُلت أن
الخأزحر له الىثحر مً اللىاؾم اإلاكترهت مع عضم ألاصاء ،ففي اللاهىن ألاهجلى أمغٍيي وهظلً الاؾىىضًىافي ،كض ال ٌكمل
الخأزحر الىفاء اإلاخأزغ بااللتزام فدؿب ،بل ٌكمل ً
أًظا عضم ألاصاء ً
جماما ،فال قً أن الخالت ألازحرة جمثل ئلغاء الغخلت
الجىٍت ولُا التي حعبر عً عضم جىفُظ علض الىلل ،هما ججب ؤلاقاعة ئلى أن الخأزحر باإلاعنى الظُم كض ٌكمل أًظا عفع
ئعواب اإلاؿافغ بؿبب الدجؼ الؼاةض أو ؤلالغاء أو ألؾباب ممازلت ،مما ًظؼغ الىاكل الجىي في مثل هظه الـغوف ئلى عغض
عخلت بضًلت ،ففي هظه اإلاىاكف ًصعب جىُُف جلً ألافعاٌ على أؾاؽ أجها جأزحر أو عضم أصاء )4(،وبعُضا عً هظا الىلاف
الىلاف الفلهي واللظاتي ؾيخعغض للخأزحر في هظا البدث بمفهىمه الىاؾع الظي ٌكمل ؤلالغاء وعفع ؤلاعواب.

( - )1مىالي بللاؾم ،خاالث مؿإولُت الىاكل الجىي ووؾاةل صفعها ،املجلت الجؼاةغٍت لللاهىن البدغي و الىلل ،الجؼاةغ ،العضص  ،2016 ،4ص .236
)(2

- Voir article 6 du Réglement (CE) No 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004,
établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus
d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91,
Journal officiel de l'Union européenne, 17.2.2004, L 46/4.

( - )3مدمىصي ؾماح ،مؿإولُت الىاكل الجىي الضولي – صعاؾت في ؿل اجفاكُتي واعؾى  1929و مىهترًاٌ  ،-1999أػغوخت صهخىعاة ،ولُت الخلىق والعلىم
الؿُاؾُت ،حامعت الخاج لخظغ –باجىت ،-الجؼاةغ ،2015/2014،ص .193

)(4

- Paul Stephen Dempsey & Svante O. Johansson, Montreal v. Brussels: The Conflict of Laws on the Issue of
Delay in International Air Carriage, AIR AND SPACE LAW, Netherlands, Vol 35, Issue 3, 2010, P. 210.
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 -2الضشسالناجج عن الخأخير
ًلؼم الوعلاص مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر أن ًيخج عىه طغع ًصِب اإلاؿافغ ،على اعخباع الظغع عهً أؾاس ي
مً أعوان اإلاؿإولُت اإلاضهُت ،وبالغغم مً ئكغاع هص اإلااصة  19مً اجفاكُت واعؾى لعىصغ الظغع الظي ًلخم الغاهب
هكغغ للُام مؿإولُت الىاكل ،وجأهُض اإلااصجحن  17و 18مً طاث الاجفاكُت لهظا الكغغ ،ئال أجها لم جدضص اإلالصىص
بالظغع اللابل للخعىٍع في خالت الخأزحر ،و لم جبحن هىعه وهى ألامغ الظي ؾىخذ عىه هظلً اجفاكُت مىهترًاٌ لعام
 ،1999خُث لم ًدضصا ػبُعخه ئن وان ماصًا أو معىىٍا ،واؾخلغ الغأي على وحىب الغحىع لللىاهحن الىػىُت )1(.وهي
الدكغَعاث التي جصضث لهظه اإلاؿألت مً زالٌ ؤلاحابت عً الدؿاؤٌ خىٌ أخلُت الخعىٍع عً الخأزحر هال الظغعًٍ؟
 -1.2الضشساملادي
ًىاغ بالظغع اإلااصي ول ئزالٌ بمصلخت الصخص اإلاخظغع طاث الؼابع اإلاالي والتي جأزظ صىعجحن جخجؿضان غما في
اإلاؿاؽ بدم مً خلىق الصخص اإلاظغوع ،أو مجغص اإلاؿاؽ بمصلخت مالُت معُىت )2(،وفي هظا الخصىص ٌعض مً كبُل
الظغع اإلااصي اإلاخعلم بخأزحر اإلاؿافغ ،جيالُف ألاول ،ؤلاكامت اإلاإكخت ،جيالُف الاجصاٌ ،فلضان الضزل أو فغص العمل،
()3

مكاول ؤلاكامت في الفىضق ،الخعغض لالخخُاٌ بؿبب الاهخـاع.

ومً أهم ألاطغاع اإلااصًت التي جلخم باإلاؿافغ حغاء الخأزحر جفىٍذ الفغصت ،خُث أن فىاث الفغصت ٌعخبر طغعا
مدللا ػاإلاا وان باميان اإلاظغوع ئزباث الظغع وحضًت وخلُلت الفغصت الظاتعت ،فان واهذ الفغصت في طاتها أمغا غحر
مدلم ،فان جفىٍذ الفغصت ٌعخبر مدلم بدم ،ومً أمثلت فىاث الفغص بؿبب الخأزحر ،جظُِع اإلاؿافغ لفغصت
الاقتران في خفل افخخاحي إلاإجمغ علمي ألحل اؾخالم حاةؼة مالُت ،علض صفلت عابدت في احخماع وان ًلصضه ،أو أن
()4

الخأزحر كض حؿبب للمؿافغ في الخسلف عً مُعاص ئحغاء حغاخت مما أصي ئلى خغماهه مً فغصت الكفاء.
 -2.2الضشساملعنىي

هى الظغع الظي ًلع بمصلخت غحر مالُت للصخص ،فهى ال ًصِب الصخص وماله ،بل ًصِبه في عاػفخه وقعىعه أو
عغطه )5(،فال قً أن الظغؽ العاػفي والىفس ي الظي ًصاخب جأزحر الغخالث وما ًىج علُه مً كلم وملل وٍأؽ ًصِب
اإلاؿافغ ولها أطغاع حؿخىحب الخعىٍع )6(،غحر أن اجفاكُت واعؾى ومً بعضها اجفاكُت مىهترًاٌ لم ًخؼغكا ئلى هظا الىىع
مً ألاطغاع ،ألامغ الظي أؾخىحب ئخالت هظه اإلاؿألت على الدكغَعاث الضازلُت للضوٌ والتي ازخلفذ في جىـُمها إلاىطىع
ألاطغاع اإلاعىىٍت اإلاترجبت عً الخأزحر.
ففي فغوؿا اؾخلغ اللظاء على حىاػ حعىٍع اإلاؿافغ عما لخله مً طغع معىىي بؿبب الخأزحر فلض كظذ
مدىمت  Paixبخاعٍش  1952/3/31بخعىٍع أؾغة فلُض حؼاةغي جىفي في فغوؿا ووصلذ حثخه مخأزغة بعض أًام مما فىث
( - )1بً عِس ى خُاة ،اإلاغحع الؿابم ،ص .196
( - )2مجضوب هىاٌ ،مؿإولُت الىاكل الجىي للغواب على طىء اجفاكُت فاعؾىفُا وكاهىن الؼحران اإلاضوي الجؼاةغي ،املجلت الجؼاةغٍت لللاهىن البدغي و
الىلل ،الجؼاةغ ،العضص  ،2017 ،5ص .391
)(3

- Samira Mazaheri & Zeinab Basiri, Civil Liability of Air carrier in Delays, Journal of Humanities Insights,
Australia, Vol.2, 2018, P.69.

( - )4صالٌ ًؼٍض ،اإلاغحع الؿابم ،ص .145
( - )5بً عِس ى خُاة ،اإلاغحع الؿابم ،ص .197

- Samira Mazaheri & Zeinab Basiri, Op.Cit, P.69.
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على أهله ئجباع اإلاغاؾُم الضًيُت في صفىه ،ووافلذ املخىمت على الخعىٍع هدُجت ألاطغاع الىفؿُت وآلاالم اإلاعىىٍت التي
()1

عاهذ منها أؾغة الفلُض الجؼاةغي.

أما في الجؼاةغ ،فلض حعامل اإلاكغع الجؼاةغي مع مىطىع الظغع اإلاعىىي في ئػاع مؿإولُت الىاكل الجىي اججاه
اإلاؿافغًٍ بؼغٍلخحن مسخلفخحن ،خُث اعترف صغاخت بامياهُت الخعىٍع عً الظغع اإلاعىىي الظي ًصِب اإلاؿافغ ػبلا
لىص اإلااصة  145مً كاهىن الؼحران اإلاضوي الجؼاةغي ،فلض هصذ على أن ":الىاكل الجىي مؿإوٌ عً الخؿاةغ وألاطغاع
التي ًصاب بها شخص مىلىٌ ...حكمل عباعة الظغع خؿب مفهىم هظه اإلااصة أي طغع حؿضي أو عظىي أو وؿُفي بما في
طلً الظغع الظي ًصِب اإلاضاعن العللُت )2(".غحر أهه أهىغ أخلُت الخعىٍع عً الظغع اإلاعىىي اإلاترجب عً الخأزحر،
خُث خصغ مجاٌ الخعىٍع في الظغع اإلااصي مً زالٌ اؾخسضامه لعباعة "زؿاعة" ،وهي لفـت جىحي باألطغاع اإلااصًت صون
()3

ألاطغاع اإلاعىىٍت.

وزالصت اللىٌ أهه للُام مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحرً ،جب أن ًيىن هىان زؼأ صضع عً الىاكل وطغع
أصاب اإلاؿافغ ،هظا باإلطافت ئلى طغوعة جىافغ عالكت ؾببُت بحن الخأزحر والظغع بدُث ًغجبؽ أخضهما باألزغ ،فاطا
اهخفذ الصلت بحن الخأزحر والظغع فال مؿإولُت على الىاكل الجىي ،ئط كض ًيىن هىان جأزحر مً الىاكل الجىي هما كض
ًيىن هىان طغع أصاب الغاهب صون أن ًيىن طلً الخأزحر هى الؿبب في هظا الظغع.

ثاهيا :جقييم جائحت كىسوها إلثباث أو هفي مسؤوليت الناقل الجىي عن جأخيراملسافشين

ً
جغجبؽ ػغق ئزباث أو اهخفاء مؿإولُت الىاكل الجىي اعجباػا وزُلا باألؾاؽ اللاهىوي لهظه اإلاؿإولُت ،فاطا واهذ

اإلاؿإولُت شخصُت وكاةمت على أؾاؽ الخؼأ اإلافترض – هما هى الخاٌ باليؿبت إلاؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر،-
ًلع العبء على الىاكل ئط ًمىىه أن ًخدلل منها بازباث اهخفاء عهً الخؼأ ،الظي ٌعخمض على ػبُعت الالتزام اإلاللى على عاجم
الىاكل ،فاطا وان التزاما ببظٌ عىاًت ٌؿخؼُع الىاكل صفع اإلاؿإولُت عىه باكامت الضلُل على أهه بظٌ في جىفُظ هظا الالتزام
عىاًت الغحل املخترف في هظا املجاٌ ،أما ئطا وان ئلؼاما بخدلُم هدُجت فال ٌؿخؼُع صفع اإلاؿإولُت عىه ئال بازباث الؿبب
()4

ألاحىبي.

واؾدىاصا إلاا ؾبم فاهىا ؾيخعغض إلاؿإولُت الىاكل الجىي عً جأزحر اإلاؿافغًٍ في ػمً وىعوها ،مً زالٌ الخؼغق في
البضاًت لخلُُم حاةدت وىعوها هؿبب للُام مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر ( ،)1زم الخضًث فُما بعض عً حاةدت
وىعوها هؼاعةت صخُت لىفي مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر (.)2
 -1جائحت كىسوها كسبب لقيام مسؤوليت الناقل الجىي عن الخأخير
جلىم مؿإولُت الىاكل الجىي عً جأزحر الغخلت الجىٍت أو ئلغائها بؿبب حاةدت  ،COVID-19فلض ًخم جأزحر
اإلاؿافغًٍ هدُجت جأزغ اهؼالق الغخلت الجىٍت بؿبب الخعلُماث الصخُت ،وفي هظه الخالت هيىن بصضص الخاالث الخالُت:

( - )1مدمىصي ؾماح ،مضي الخعىٍع عً الخأزحر في هلل اإلاؿافغًٍ بؼغٍم الجى ،اإلاغحع الؿابم ،ص .278
( - )2عاحع هص اإلااصة  ،145مً اللاهىن عكم  ،06-98اإلاإعر في  ،1998/06/27اإلاخظمً اللىاعض العامت اإلاخعللت بالؼحران اإلاضوي ،ج.ع عضص .48
( - )3عاحع هص اإلااصة  ،147مً اللاهىن عكم  ،06-98اإلاإعر في  ،1998/06/27اإلاخظمً اللىاعض العامت اإلاخعللت بالؼحران اإلاضوي ،ج.ع عضص .48
( - )4مىالي بللاؾم ،اإلاغحع الؿابم ،ص .237
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َ
 جأزغ ؤلاكالع بؿبب حغحر مىعض الغخلت الجىٍت بعض العلم بالخعلُماث الصخُت ،مما ًجعل الغخلت جخأزغ لُىمحن ،فهىاجلىم مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحرَ ،
ألن اإلاضة اإلاؼلىبت لـهىع هدُجت اإلاسخت ألاهفُت لفحروؽ وىعوها  PCRهي ًىم
واخض ،بِىما وان الخأزحر لُىمحن بؿبب اػصخام الجضوٌ الخاص بالىاكل.
م
 جأزغ ؤلاكالع إلاضة ًىمحن بؿبب وحىص خاالث ئصابت مإهضة بفحروؽ وىعوها ؿهغث مً فدىص  PCRحعلذ ألاػباء فياإلاؼاع ًؼلبىن اإلاؼٍض مً الفدىصاث التي حؿخغغق ًىما أزغ ،فهىا ال جلىم مؿإولُت الىاكل عً الخأزحر ألن ؿغوف اهدكاع
الفحروؽ هي الؿبب الخلُلي وعاء الخأزحر بيامل مضجه.
 جأزغ ؤلاكالع إلاضة ًىم بعض ؿهىع هدُجت فدىص  ،PCRومً زم فغػ اإلاؿافغًٍ وفم الخاالث ؤلاًجابُت والؿلبُت،والؿماح للخاالث الؿلبُت فلؽ بالؿفغ وفم حعلُماث الؿلؼاث في مؼاع الجزوٌ ،فهىا هظلً ال جلىم مؿإولُت الىاكل
()1

عً الخأزحر.

أما ئطا وان جأزحر اإلاؿافغًٍ هدُجت ئلغاء الغخلت الجىٍت بؿبب الخعلُماث الصخُت ،وختى ٌؿخدم اإلاؿافغًٍ
الخعىٍع ًجب أن همحز بحن أمغًٍ:
 أن ًيىن الخأزحر ( ؤلالغاء) غحر مبرع مً الىاكل ألاوٌ ،بضلُل وحىص هاكل آزغ مىافـ له ًلىم بدىفُظ عخالث ئلى طاثالجهت اإلالصىصة زالٌ ئلغاء الىاكل ألاوٌ لغخالجه بذجت اهدكاع فحروؽ وىعوها.
 أن ًخدلم طغع للمؿافغ حغاء جأزغ وصىله ئلى حهت اإلالصض بؿبب ئلغاء عخلخه ألاولى ،هظا باإلطافت ئلى الظغع اإلاعىىيالىاجج عً الخىف مً ؤلاصابت بعضوي فحروؽ وىعوها.
فاطا جدلم هظًً ألامغًٍ ًيىن مؿخدلا للمؿافغ في طمت الىاكل ،الخعىٍع عً كُمت ألاطغاع التي هخجذ عً
الخأزحر بحن جاعٍش الىصىٌ في الغخلت ألاولى اإلالغاة بذجت اهدكاع فحروؽ وىعوها ،وبحن جاعٍش الىصىٌ الفعلي في الغخلت
الثاهُت التي كام بها هاكل آزغ مىافـ مثال ،هظا باإلطافت ئلى صفع كُمت الخظهغة التي جم ئلغاؤها بذجت اهدكاع فحروؽ
()2

وىعوها ،وأي جأزحر في ئعحاع كُمت الخظهغة ًجب أن ًيىن بدض طاجه ؾىضا للخعىٍع عً الخأزحر في ؤلاعحاع.

وفي خاالث ؤلالغاء والخأزحر الؿابم ؤلاقاعة ئليها ،فان الىاكل الجىي خؿب اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الخىفُظي ،175-16
ملؼم بدؿضًض كُمت الخظهغة في أحل  8أًام بالثمً الظي باع به الخظهغة خؿب ألاحؼاء التي جم ئلغاء الغخلت الجىٍت باليؿبت
لها ،أو باليؿبت لغخلت حىٍت جم اللُام بها غحر أن جظهغة الىلل أصبدذ غحر مفُضة ملخؼؽ الؿفغ ،وحعىٍظهم ػبلا
لىص اإلااصة  ،9ئال في خالت ئعالمهم بالغاء الغخلت كبل أؾبىعحن على ألاكل مً مىعض الاهؼالق اإلالغع )3(.أما ئطا جأزغث
الغخلت ملاعهت بمىعض الاهؼالق اإلالغع بما ًأحي:
 ؾاعخان ) (2أو أهثر ،باليؿبت لجمُع الغخالث التي جلل مؿافتها عً 1500ولم أو، زالر ) (3ؾاعاث أو أهثر ،باليؿبت لجمُع الغخالث التي جتراوح مؿافتها ما بحن  1500و 3500ولم أو،( - )1هكام العبُضان ،قغواث الىلل الجىي الخجاعي الضولي وحعىٍع اإلاؿافغًٍ بعض اهدكاع فحروؽ وىعوها ( هـغٍت الجىاةذ في مىهترًاٌ  ،)1999مجلت حُل
ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت ،لبىان ،العضص  ،42ؾبخمبر  ،2020ص .20
( - )2اإلاغحع هفؿه ،ص .21
( - )3عاحع اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  175-16اإلاإعر في  ،2016/06/14املخضص لكغوغ وهُفُاث جؼبُم خلىق عواب الىلل الجىي العمىمي ،ج.ع
عضص  36الصاصعة بخاعٍش .2016/06/19
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 أعبع ) (4ؾاعاث أو أهثر ،باليؿبت لجمُع الغخالث التي جخجاوػ مؿافتها  3500ولمً ،لترح الىاكل الجىي الفعلي على()1

الغواب اإلاؿاعضة اإلاىصىص عليها في اإلااصة .10

واؾدىاصا للىصحن الؿابلحنٌ ،ؿخدم اإلاؿافغًٍ ؾىاء في خالت ئلغاء الغخلت أو جأزحرها ،حعىٍظهم بمبلغ حؼافي كضعه
3000صج باليؿبت للغخالث الضازلُت ،و  4500صج باليؿبت للغخالث الضولُت ًضفعها زالٌ أحل ً 30ىما ،قغٍؼت أال
ٌؿخفُضوا مً أي حعىٍع آزغ )2(،هما ًمىً للىاكل أن ٌعغض على الغاهب عخلت بضًلت في هفـ الُىم أو في جاعٍش الخم
وفم قغوغ هفـ الغخلت اإلالغاة )3(،هظا باإلطافت ئلى جلضًم مؿاعضاث للغواب ،وطلً بمىدهم اجصالحن مجاهحن والغضاء
()4

واإلابِذ للُلت أو عضة لُاٌ والىلل إلايان اإلابِذ ختى مىعض ئحغاء الغخلت الجىٍت.

وجماقُا مع ما ؾبم ،اعترفذ قغهت الخؼىغ الجىٍت الجؼاةغٍت  Air Algérieبالخلىق الؿابم جفصُلها لؼباةنها
اإلاؿافغًٍ في الخاالث الثالر ( ئلغاء الغخلت ،جأزحر الغخلت ،عفع ؤلاعواب) )5(،وأهضث عليها بمىحب أخيام قغوغ الىلل
العامت ،خُث طهبذ للخضًث عً جأزحر وإلغاء الغخالث وعفع الىلل ،وأكغث خم اإلاؿافغ في اؾترصاص اإلابالغ هىدُجت
خخمُت إللغاء الغخلت ،وأقاعث ئلى كُمت الخعىٍع في خالت طغع ًمـ اإلاؿافغًٍ هدُجت الخأزحر ،خُث ًيىن الخض
()6

ألاكص ى لها  4.694وخضة سخب زاصت.

 -2جائحت كىسوها كطاسئت صحيت لنفي مسؤوليت الناقل الجىي عن الخأخير
إلاا واهذ مؿإولُت الىاكل الجىي في خالت هلل ألاشخاص على أؾاؽ الخؼأ اإلافترض ،مىىذ الىصىص اللاهىهُت
الىاكل مً ئكامت الضلُل على اهخفاء زؼأه اإلافترض ،وبالخالي الخسلص مً مؿإولُخه عً ػغٍم ئزباث اجساطه الخضابحر
الظغوعٍت لخفاصي وكىع الظغع أو اؾخدالت اجساطها ،و طلً بأن ًيىن مغصها ئلى ؾبب أحىبي ػبلا لللىاعض العامت ،وكض
ًيىن هظا الؿبب اللىة اللاهغة أو فعل الغحر أو زؼأ اإلاظغوع )7(،وعلُه وحب جلضًغ هظه ألاصلت في ػمً وىعوها ،لىفي
مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر وفم الخفصُل الخالي:
 -1.2اجخار الخذابيرالضشوسيت لنفي خطأ الناقل في صمن كىسوها
ئن ئكامت الضلُل على واكعت ؾلبُت ًبضو مخعظعا في هثحر مً ألاخُان ،لظا ًخم ئزباتها بازباث واكعت ئًجابُت ملابلت
ًإزظ منها زبىث الىاكعت الؿلبُت ،فمً ًغٍض ئزباث عضم اعجيابه زؼأ ٌؿخؼُع طلً بازباث واكعت ئًجابُت ملابلت )8(،وهى
أؾلىب ؤلازباث الظي ازخاعجه اإلااصة  20مً اجفاكُت واعؾى للخعبحر عً اهخفاء زؼأ الىاكل وجابعُه ،بلىلها ":أن الىاكل ال

( - )1عاحع اإلااصة  7مً اإلاغؾىم الخىفُظي .175-16
( - )2عاحع اإلااصة  9مً اإلاغؾىم الخىفُظي .175-16
( - )3عاحع اإلااصة  8مً اإلاغؾىم الخىفُظي .175-16
( - )4عاحع اإلااصة  10مً اإلاغؾىم الخىفُظي .175-16
( - )5الخؼىغ الجىٍت الجؼاةغٍت ،خلىق اإلاؿافغًٍ ،الىزُلت مخىفغة على الغابؽ الالىترووي الخالي:
https://airalgerie.dz/wp-content/uploads/2017/06/.pdf

( - )6عاحع اإلاىاص  ،15 ،10 ،9قغوغ الىلل العامت ،الخؼىغ الجىٍت الجؼاةغٍت ،الؼبعت  ،2حىان  ،2015الىزُلت مخىفغة على الغابؽ الالىترووي الخالي:

https://airalgerie.dz/wp-content/uploads/2016/10/general-conditions-of-carriage-ar.pdf

( - )7حلبىبي خمؼة ،اإلاغحع الؿابم ،ص .160
( - )8صالٌ ًؼٍض ،اإلاغحع الؿابم ،ص .186
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ًيىن مؿإوال ئطا أزبذ أهه اجسظ هى وجابعىه ووهالؤه وافت الخضابحر اإلاعلىلت الالػمت لخفاصي الظغع "...وهى طاث الخىم
()1

الظي هصذ علُه اإلااصة  148مً كاهىن .06-98

هـغا لعضم جدضًض اإلاكغع الىػني أو الضولي اإلالصىص بعباعة الخضابحر الظغوعٍت ،طهب الفله في هظا ؤلاػاع ئلى جبني
زالر اججاهاث لخفؿحر عباعة الخضابحر الظغوعٍت ،خُث أكغ الجاهب ألاوٌ بىـغٍت الخفؿحر الخغفي للعباعة و مظمىجها
طغوعة جلضًم الضلُل على أن الظغع ًغحع ئلى ؾبب أحىبي ال صزل إلعاصة الىاكل فُه ،وأن الىاكل اجسظ ول الخضابحر التي
مً قأجها أن جإصي ئلى مىع خضور الظغع ،في خحن خغص حاهب زاوي على طغوعة الخفؿحر الظُم لهظه العباعة خُث ًجب
على الىاكل جلضًم الضلُل الؿلبي على اهخفاء الخؼأ ختى ًخمىً مً الخسلص مً اإلاؿإولُت أي أهه ًخعحن علُه ئزباث
الؿبب الظي أصي ئلى وكىع الخاصر مع ؤلازباث أن هظا الؿبب ال ًغحع ئلى زؼأ مىه ،هظا وكض جبنى حاهب زالث الخفؿحر
اإلاىؾع لعباعة الخضابحر الظغوعٍت أي أن الىاكل الجىي ال ًلع علُه عبء ئزباث ؾبب وكىع الظغع ،وبالخالي ئطا أعاص
الخسلص مً اإلاؿإولُت فعلُه أن ًلضم الضلُل الاًجابي على اهخفاء الخؼأ وطلً بخلضًم ما ًثبذ أهه وجابعُه كض بظلىا
()2

العىاًت الالػمت في جىفُظ ؤلالؼام الظي ًخؼلبه علض الىلل الجىي.

اهؼالكا مما ؾبم ،فالىاكل الجىي في ؿل حاةدت وىعوها ملؼم  -باإلطافت إلاا جظمىه علض الىلل الجىي-اخترام خؼمت
اؾخثىاةُت مً ؤلاحغاءاث والخضابحر التي بضون قً ؾُيخج عليها جأزغ الغخلت الجىٍت ،وهظا جىفُظا لخضابحر الؿالمت
الخاصت بـ  COVID-19الصاصعة عً مىـمت الؼحران اإلاضوي الضولي  ،ICAOمثل جىـُم مؿألت الخباعض الاحخماعي فُما بحن
اإلاؿافغًٍ في مغخلت الصعىص والجزوٌ والىصىٌ )3(،هظا باإلطافت ئلى ئحغاءاث الخىـُف والخؼهحر والخعلُم للؼاةغاث التي
التي أكغتها مجمىعت  IATAهجؼء مً مجمىعت الخضابحر اإلاؼلىبت في عملُت ئعاصة الدكغُل ،لظمان زلت الغواب في جللُل
مساػغ اهخلاٌ ألامغاض اإلاعضًت في عملُاث الؼحران )4(،وهي ؤلاحغاءاث هظلً التي ؾخإصي بضون قً لخأزحر الغخالث
الجىٍت.
وعلُه فالىاكل الجىي مؼالب بازباث اؾخدالت جؼبُم ؤلاحغاءاث الؿابلت الظهغ طمً هؼاق ػمني أكصغ ،وٍجب أن
ًيىن هظا ؤلازباث مؿدىضا على خلاةم ملمىؾت مً خُثُاث الضعىي ،وَعىص للاض ي اإلاىطىع أمغ جلضًغ اإلاضة الالػمت
ؤلاطافُت )5(،لللُام باإلحغاءاث الاؾخثىاةُت التي فغطتها حاةدت وىعوها زالٌ الصعىص والجزوٌ مً الؼاةغة ،فاطا جمذ جلً
( - )1خُث هصذ اإلااصة  1/148مً كاهىن  ،06-98اإلاخظمً كاهىن الؼحران اإلاضوي الجؼاةغي ،على أن ":الىاكل الجىي غحر مؿإوٌ عىضما ًبرهً أهه اجسظ
صخبت ول مىضوبُه ؤلاحغاءاث الظغوعٍت لخفاصي الخؿاعة"...
( - )2مىالي بللاؾم ،اإلاغحع الؿابم ،ص .238
( - )3وهي ؤلاحغاءاث التي فغطها الالتزام بظمان ؾالمت اإلاؿافغًٍ في ػمً وىعوها ،خُث ًخدمل الىاكل الجىي باإلقتران مع اإلاؼاع في اجساط العضًض مً
ئحغاءاث الؿالمت التي حكمل الغؿُل و الخؼهحر و جىـُف مدؼاث اإلاؼاع ،الفدص الؼبي ،ؾالمت اإلاىؿفحن ،الضزىٌ ،مىؼلت حسجُل الىصىٌ ،هلل
الغواب...ئلخ.
- Eman Naboush & Raed Alnimer, Air carrier’s liability for the safety of passengers during COVID-19
pandemic, Journal of Air Transport Management, United Kingdom, Vol. 89, (2020).
)(4
- Aircraft cleaning and disinfection during and post pandemic, International Air Transport Association
(IATA), Edition 2, 22 January 2021.

(ً - )5لصض "باإلاضة الالػمت ؤلاطافُت" ،اإلاضة الؼمىُت اإلاعلىلت التي ًؼلبها الىاكل الجىي لخىفُظ ؤلاحغاءاث الاؾخثىاةُت الخاصت بـ  ،COVID-19والتي جظاف
للفتراث الؼمىُت التي خضصتها اإلااصة  6مً الةدت الاجداص ألاوعوبي  ،2004/261أو التي جظاف للمضص الؼمىُت التي جظمىتها اإلااصة  7مً اإلاغؾىم الخىفُظي -16
.175
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جلً ؤلاحغاءاث في مضة معلىلت ًمىً هفي مؿإولُت الىاكل فُما ًخعلم بالخأزحر فلؽ ،أما ئطا بالغ الىاكل في ئػالت وكذ
جىفُظ جلً الخضابحر ،فىدً أمام كُام مؿإولُت الىاكل عً أطغاع الخأزحر وال ًمىً له هفيها بذجت ئحغاءاث الىكاًت
()1

الصخُت.

 -2.2اسخحالت اجخار الخذابيرالضشوسيت لخفادي وقىع ضشسالخأخيرفي صمن كىسوها
ئطا وان الهضف مً اجساط الخضابحر الظغوعٍت هى هفي الخؼأ عً ػغٍم ئزباث الضوع ؤلاًجابي للىاكل ،فان اؾخدالت
اجساطها – إلاىع الخأزحر ،-ئهما ًلصض به وحىص ؿغوف خالذ صون طلً ،والتي ال ًمىً أن جخمثل ئال في خالت اللىة اللاهغة
فلؽ ،بل جخدلم الاؾخدالت هظلً بفعل الغحر وزؼأ اإلاظغوع وهي الاؾخدالت الؿهلت ؤلازباث بالىـغ للـغوف
الاؾخثىاةُت التي فغطتها حاةدت وىعوها.
أ -إعخباسجائحت  COVID-19قىة القاهشة
حعض اللىة اللاهغة ً
ؾببا عاما مً أؾباب صفع اإلاؿإولیت في حمیع الكغاتع ،خُث جظمىتها اإلااصة  127مً اللاهىن
اإلاضوي الجؼاةغي بلىلها ":ئطا أزبذ الصخص أن الظغع كض وكأ عً ؾبب ال ًض له فُه هداصر مفاجئ أو كىة كاهغة أو زؼأ
صضع مً اإلاظغوع أو زؼأ مً الغحر ،وان غحر ملؼم بخعىٍع هظا الظغع )2("...وبالغغم مً أهمُت اللىة اللاهغة العخباعها
أخض صىع الؿبب ألاحىبي لضفع اإلاؿإولُت ئال أن اجفاكُت واعؾى وبغوجىوىلها اإلاعضٌ لعام  ،1955وهظا كاهىن الؼحران
اإلاضوي الجؼاةغي لم ٌكحرا ئليها صغاخت بهظه الصفت ،غحر أهه جم اؾخسالص هظا الخىم مً هص اإلااصة  20مً اجفاكُت
واعؾى ،واإلااصة  148مً كاهىن الؼحران اإلاضوي الجؼاةغي )3(،وهى الخىم الظي جم جأهُضه بمىحب هص اإلااصة  6مً مغؾىم
الخىفُظي  ،175-16خُث أكغث صغاخت باعفاء الىاكل الجىي مً الخعىٍع ئطا أزبذ أن الخأزحر وان هدُجت لخاالث اللىة
()4

اللاهغة.
م
حعغف اللىة اللاهغة بأجها " خاصر مؿخلل عً ئعاصة ألاػغاف اإلاخعاكضة وغحر ممىً جىكعه وهى ًدىٌ بصىعة مؼللت
صون جىفُظ مجمىع الالتزاماث العلضًت أو أخض هظه الالتزاماث ،".وهي أًظا ":الخاصر غحر اإلاخىكع ،الظي ال ًمىً صفعه،
والظي ًجعل الالتزام مؿخدُال )5(".وختى ًىدؿب الخضر وصف اللىة اللاهغة بدؿب اإلااصة  1218مً اللاهىن اإلاضوي
الفغوس يً ،جب أن ًخظمً زالر زصاةص وهي :ؾبب زاعج عً ئعاصة اإلاضًً ،ال ًمىىه الخيبإ بىكىعه ،ولِؿذ له اللضعة
()6

على ملاومخه أو صفعه.

( - )1هكام العبُضان ،اإلاغحع الؿابم ،ص .25
( - )2زالصي ئًمان .بؿعُض مغاص ،مضي ئعخباع حاةدت وىفیض  19كىة كاهغة إلبغاء الىاكل البدغي مً اإلاؿإولیت ،خىلُاث حامعت الجؼاةغ  ،1الجؼاةغ ،املجلض
 ،34العضص زاص ،حىٍلُت  ،2020ص .284
( - )3صالٌ ًؼٍض ،اإلاغحع الؿابم ،ص .197
( - )4عاحع هص اإلااصة  6مً اإلاغؾىم الخىفُظي .175-16
( - )5عباؽ صاصقي ،آزاع الخضابحر الىكاةُت إلاىاحهت حاةدت وىعوها على جىفُظ العلىص في الجؼاةغ – صعاؾت جدلُلُت ملاعهت ،-املجلت اإلاخىؾؼُت لللاهىن
والاكخصاص ،الجؼاةغ ،املجلض  ،5العضص  ،2020 ،2ص .9
)(6

- Article 1218: « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un évènement échappant au contrôle du
débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent
être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur… », Modifié par
l'article 2 du Ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime
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العخباع حاةدت  COVID-19كىة اللاهغةً ،يبغي أن جخىافغ على الخصاةص الؿابم طهغها ،فهي بدؿب ػبُعتها
خضر زاعج عً ئعاصة اإلاخعاكضًً ،وىجها وباء صحي ال صزل ألخض في خضوزهً ،إصي جللاةُا الؾخدالت جىفُظ الالتزاماث
بكغغ ئزباث أن عىصغ الخاعحُت هى ؾبب الخأزحر في هلل اإلاؿافغًٍ )1(،هما أجها خضر غحر مخىكع ،خُث ؿهغث بكيل
فجاتي في أوازغ  ،2019صون ئمياهُت جىكع خضوثها مً ػغف أي مً اإلاخعاكضًً ( الىاكل الجىي واإلاؿافغ) ،بكغغ وكىء
الالتزام الخعاكضي كبل ؿهىع هظا الىباء ،هظا باإلطافت ئلى وىجها خاصر ٌؿخدُل صفعه على اعخباع أجها وباء زفي ال عالج
له )2(،وهدُجت لهظه الكغوغ اهدكغ جأزحر وإلغاء الغخالث الجىٍت بكيل واؾع بحن قغواث الؼحران هـغا الؾخدالت اجساط
ئحغاءاث الىكاًت مً ازخالغ اإلاؿافغًٍ واهدكاف مضي اهخلاٌ العضوي بُنهم.
هما ٌعض هظلً مً باب اللىة اللاهغة ،ؤلاحغاءاث والخضابحر التي اجسظتها الضوٌ في قيل كىاهحن وحكغَعاث ملؼمت
الخخىاء فحروؽ وىعوها ،فخلً ؤلاحغاءاث هي التي حعخبر مً ألاخضار الخاعحت عً ئعاصة ألاػغاف ،والتي كض جإزغ على جىفُظ
العلىص .وبلضع طلً الخأزحر ًخم جىُُف الخضر بأهه كىة كاهغة جبعا إلاضي جىافغ قغوػها ،وإلاضي جأزغ جىفُظ الالتزاماث
بالخضر الخاعجي ،فما كض ٌعخبر كىة كاهغة باليؿبت لعالكت علضًت معُىت ،كض ال ٌعخبر هظلً باليؿبت لعالكت علضًت
أزغي )3(،فالىاكل في خاٌ وباء وىعوها ًثبذ أن جأزحر أو ئلغاء الغخلت الجىٍت عاحع إلحغاءاث الؿالمت اإلاؼبلت في اإلاؼاعاث
()4

مً ػغف الضوٌ ،فهي مً كبُل اللىة اللاهغة التي ٌؿخؼُع أن ًىفي بها مؿإولُخه العلضًت.

وججضع ؤلاقاعة في هظا الخصىص ئلى أن أغلب الضوٌ اجسظث ئحغاءاث الىكاًت مً اهدكاع فحروؽ وىعوها اإلاؿخجض،
وهسص بالظهغ فغوؿا التي أصضعث هظه ؤلاحغاءاث بمىحب بعع اللىاهحن أهمها اللاهىن  290-2020اإلاإعر في  24ماعؽ
 )5(،2020وفي الجؼاةغ جم جىـُم ئحغاءاث وجضابحر الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها وميافدخه بمىحب اإلاغؾىم
الخىفُظي عكم  69-20اإلاإعر في  )6(،2020/03/21وهي الخضابحر التي جظمىذ حعلُم وكاػاث هلل اإلاؿافغًٍ بما فيها
الخضماث الجىٍت للىلل العمىمي للمؿافغًٍ على الكبىت الضازلُت )7(،هظا وواهذ الخؼىغ الجىٍت الجؼاةغٍت كض أعلىذ
بخاعٍش  2020/03/14حعلُم عخالتها "مً وإلى عوما (اًؼالُا) ابخضاء مً ًىم ألاخض  15ماعؽ الجاعي ،و "مً وإلى" فغوؿا
général et de la preuve des obligations, NOR : JUSC1522466R , Journal Officiel de la République Française, 11
février 2016.

(ً - )1اؾغ عبض الخمُض ؤلافخُداث ،حاةدت فحروؽ وىعوها وأزغها على جىفُظ الالتزاماث العلضًت ،مجلت ولُت اللاهىن اليىٍدُت العاإلاُت ،اليىٍذ ،العضص ،6
حىان  ،2020ص .785
( - )2مدفىؾ عبض اللاصع ،فحروؽ وىعوها بحن اللىة اللاهغة والـغوف الؼاعةت ،مجلت الضعاؾاث الخلىكُت ،الجؼاةغ ،املجلض  ،8العضص  ،1ماي  ،2021ص
.35
( - )3عباؽ صاصقي ،اإلاغحع الؿابم ،ص .9
( - )4بً مىصىع دمحم أمحن ،أزغ حاةدت وىعوها على علىص الىلل الجىي ،اإلاإجمغ الضولي ؤلافتراض ي اإلاىؾىم بـ" حاةدت وىعوها وىفُض  19بحن خخمُت الىاكع
والخؼلعاث" ،اإلاغهؼ الضًملغاػي العغبي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾُت والاكخصاصًت ،بغلحن/أإلااهُاً ،ىمي  16/15حىٍلُت  ،2020ص .287

)(5

- Loi no 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (1), NOR :
PRMX2007883L, Journal Officiel de la République Française, n° 0072 du 24 mars 2020.

( - )6اإلاغؾىم الخىفُظي  69-20اإلاإعر في  ،2020/03/21اإلاخعلم بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها وميافدخه ،ج.ع عضص  ،15الصاصعة بخاعٍش
.2020/03/21
( - )7عاحع اإلااصة  3الفلغة  1مً اإلاغؾىم الخىفُظي .69-20
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اهؼالكا مً مؼاعاث مضن ؾؼُف وباجىت وجلمؿان والىاصي وبؿىغة والكلف وبجاًت وعىابت ،وكامذ الجىٍت الجؼاةغٍت
هظلً بخللُص عخالتها ابخضاء مً ًىم  14ماعؽ ئلى غاًت  4ابغٍل اإلالبل "مً وإلى فغوؿا" وهظا اهؼالكا مً مؼاعاث
الجؼاةغ ووهغان وكؿىؼُىت ،هما عللذ الكغهت ول عخالتها "مً والى اؾباهُا" ابخضاء مً  16ماعؽ ئلى غاًت  4ابغٍل
.2020

()1

إلاا وان أمغ جلضًغ مضي جىافغ زصاةص اللىة اللاهغة في الخاصر اإلاضفىع به مً ازخصاص كاض ي اإلاىطىع ،فلض
اعخبر اللظاء الفغوس ي في عضة مىاؾباث أن ؤلاصابت أو الخكُت مً العضوي ببعع ألامغاض وألاوبئت ،مثل وباء Ebola
وفاقُت أهفلىهؼا  ،H1N1وفحروؽ  ،dengueال حعض مً كبُل اللىة اللاهغة التي جمىع مً جىفُظ الالتزاماث الخعاكضًت،
وؾىضها في طلً أن هظه ألاوبئت وألامغاض لم جبلغ مً الخؼىعة والاهدكاع والخأزحر الخض الظي ًمىً اللىٌ فُه بأجها كىة
()2

كاهغة.

أما فُما ًخعلم بجاةدت  ،COVID-19فلض طهبذ مدىمت الاؾخئىاف في  Colmarبخاعٍش  ،2020/03/12ئلى اللىٌ أن
عضم خظىع اإلاتهم ملجغٍاث املخاهمت بؿبب الدجغ الصحي ٌعض كىة كاهغة )3(،هظا ووان اللظاء الفغوس ي كض أهض مً
زالٌ مدىمت اؾخئىاف  Douaiبخاعٍش  ،2020/03/4على أن ؿغوف ئلغاء الغخلت مً كبل الؿلؼاث ؤلاًؼالُت ئلى هابىلي
عاحعت لللىة اللاهغة ولِـ الوعضام العىاًت الىاحبت ،وهى هفـ الخىم الظي أهضجه طاث املخىمت بخاعٍش  2020/4/23في
اللظُت عكم  ،20/00632خُث صغخذ أن ":ئلغاء عخلت  20ماعؽ  2020هاجج عً خالت كىة كاهغة بؿبب الىطع الصحي
اإلاخعلم بـ ."COVID 19

()4

ومع اجفاق الغالبُت على أن حاةدت وىعوها حعخبر هلىة كاهغة جمىع قغواث الخؼىغ الجىٍت مً ئهجاػ أعمالها بصفت
عاصًت ،ئال أجها صفعذ بعع هظه الكغواث الؾخغالٌ هظا ألامغ ،لظلً ًىحب عليها ئعحاع كُمت الخظاهغ ئلى العمالء ألن
هىالً فغكا بحن ئعحاع كُمت الخظاهغ والخعىٍع ،فاطا واهذ اللىة اللاهغة جدمي قغواث الؼحران مً جبعاث عضم ئهجاػ
()5

العمل اإلاخمثل في حعىٍع اإلاظغوع ،ئال أجها ال جدميها عىض عضم ئعحاع كُمت اإلااٌ الظي اؾخلمخه مً الغاهب.
ب -خطأ الغير

باليؿبت لفعل الغحر ،لم ًغص طهغه هظلً في اجفاكُت واعؾى على أهه أخض أؾباب صفع مؿإولُت الىاكل الجىي ،ومع
طلً فان هظا ألامغ أًظا مؿخفاص طمىا مً هص اإلااصة  20مً اجفاكُت واعؾى واإلااصة  148مً كاهىن الؼحران اإلاضوي
الجؼاةغي ،التي حعفي الىاكل مً اإلاؿإولُت متى وان كض اجسظ وجابعىه الخضابحر الظغوعٍت لخفاصي الظغع أو وان ٌؿخدُل
( - )1ووالت ألاهباء الجؼاةغٍت ،حعلُم الغخالث :الخؼىغ الجىٍت الجؼاةغٍت حعلً عً ئحغاءاث زاصت لفاةضة اإلاؿافغًٍ ،اإلالاٌ اػلع علُه بخاعٍش ،2021/6/12
مخىفغ على الغابؽ الالىترووي الخالي:
https://www.aps.dz/ar/economie/85229-2020-03-14-16-03-02
)(2
- Covid-19 : inexécution contractuelle et force majeure, COVID-19 Resource center. Orrick, 24/06/2020,
PP.2-4, L'article a été consulté le 13/06/2021, Disponible sur le lien suivant:
http://s3.amazonaws.com/cdn.orrick.com/files/Covid19Inexecutioncontractuelleetforcemajeur.pdf
)(3
- Cour d'appel, Colmar, 6e chambre (Etrangers), 12 Mars 2020, Répertoire Général : n° 20/01098.
)(4
- Clément Diaz, Le COVID19 Constitue-t-il un cas de force majeure pouvant justifier l’inexécution
d’une obligation contractuelle ?, L'article a été consulté le 13/06/2021, Disponible sur le lien suivant:
https://www.village-justice.com/articles/covid19-constitue-cas-force-majeure-pouvant-justifier
inexecution-une,35480.html

( - )5بً مىصىع دمحم أمحن ،اإلاغحع الؿابم ،ص .288
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عليهم اجساطها ،فىما جىصغف هظه العباعة ألازحرة ئلى اللىة اللاهغة ،فاجها جىصغف هظلً ئلى فعل الغحر ،الظي ًمىً أن
()1

ًضزل في مفهىم اللىة اللاهغة ئطا حمع بحن قغػي عضم الخىكع وعضم ئمياهُت الضفع.

وٍخعحن أال ًيىن الغحر الظي ًإصي زؼإه أو امخىاعه أو ئهماله ئلى صفع اإلاؿإولُت مً ألاشخاص الظًً ٌؿخسضمهم
الىاكل الجىي أو له عليهم ؾلؼت ئقغاف وجىحُه بدىم عالكت الخبعُت التي جغبؽ بعظهما ببعع ،بل البض أن ًيىن الغحر
ً
أحىبُا عً الىاكل ،لِـ له علُه ؾلؼت أو جىحُه )2(،وختى ًيىن هفي مؿإولُت الىاكل عً الخأزحر مؿدىضا على وكىع زؼأ
مً الغحرً ،جب هفي أًت عالكت ؾببُت بحن أفعاٌ الىاكل وجابعُه وبحن الظغع ،فاطا وان هظا الغحر هى مً اإلاؿافغًٍ فان
الىاكل ًيىن مؿإوٌ عً عكابخه ،ولظلً ئطا حؿبب مؿافغ بخأزحر باقي اإلاؿافغًٍ ،فان طلً ال ًىضعج طمً اللىة اللاهغة
()3

بل هفي العالكت الؿببُت ،ألن زؼأ هظا اإلاؿافغ هى ؾبب الظغع ولِـ أفعاٌ الىاكل أو جابعُه.

اؾدىاصا إلاا ؾبمٌ ،عض مً كبُل زؼأ الغحر في ػمً وىعوها ،جأزغ مسبر الخدلُل الؼبي في جلضًم هدُجت فدص PCR
للمؿافغ ئلى ما بعض مىعض اهؼالق الغخلت الجىٍت ،ففي هظه الخالت كض ًظؼغ الىاكل الجىي ئلى جأزحر اهؼالق الغخلت ختى
الخصىٌ على هدُجت فدص  ،PCRليي ًدؿنى له أن ًلغع بدؿب الىدُجت ئن واهذ ؾلبُت ٌؿخأهف اإلاؿافغ عخلخه ،وإن
واهذ ئًجابُت ًغفع الىاكل الجىي ئعواب اإلاؿافغ )4(،وعلُه جيخفي مؿإولُت الىاكل الجىي في هظه الخالت ،وهظلً ألامغ
باليؿبت للمؿافغ خُث ًسلي ؾبُل مؿإولُخه بمجغ ئزباجه إلحغاء فدص  PCRكبل  72ؾاعت مً اهؼالق الغخلت الجىٍت.
ج -خطأ املضشوس
ٌعخبر زؼأ اإلاظغوع ( اإلاؿافغ) هماوع مً اإلاىاوع الغةِؿُت لضفع اإلاؿإولُت عً الىاكل ؾىاء العلضًت أو الخلصحرًت
منها ،فاطا اعجىب اإلاؿافغ زؼأ حؿبب مباقغة في ئخضار الظغع فال ًيىن حضًغا بالخعىٍع وعلُه أن ًخدمل مؿإولُت
أفعاله ،هظا ما هصذ علُه اإلااصة  21مً اجفاكُت واعؾى لعام  ،1929وهللخه اإلااصة  149مً كاهىن الؼحران اإلاضوي
()5

الجؼاةغي.

ومً أمثلت زؼأ الغاهب في ػمً وىعوها ،خالت امخىاع بعع اإلاؿافغًٍ عً الالتزام بالخضابحر الصخُت اإلاؼلىبت مً
الىاكل الجىي بمىحب حعلُماث صخُت ،هما لى لم ًلم بعع اإلاؿافغًٍ بعمل الفدىص ؤلالؼامُت كبل الغخلت ،زم حاء في
مىعض الغخلت الجىٍت املخضصة ،وجم عمل مسخت في اإلاؼاع ،ووان الىاكل مظؼغا الهخـاع الىدُجت ،مما أصي ئلى جأزغ الغخلت
الجىٍت هدُجت ئهماٌ بعع اإلاؿافغًٍ.
فهىا جيخفي مؿإولُت الىاكل عً الجؼء الؼمني مً الخأزحر الظي حؿبب فُه اإلاؿافغ اإلاهمل ،ألهه لم ًلم باحغاء
الفدىص في وكتها ،أي كبل  72ؾاعت مً اهؼالق الغخلت الجىٍت ،فاطا واهذ مضة الخأزحر مؿاوٍت إلاضة اهخـاع هدُجت

( - )1حلبىبي خمؼة ،اإلاغحع الؿابم ،ص .177
( - )2صالٌ ًؼٍض ،اإلاغحع الؿابم ،ص .217
( - )3هكام العبُضان ،اإلاغحع الؿابم ،ص .27
( - )4في هظا الؿُاق ٌعض عفع الىاكل الجىي إلعواب اإلاؿافغ ،أمغا كاهىهُا بدؿب اإلااصة  173مىغع  3مً كاهىن  ،14-15طلً أن ػبُعت فحروؽ وىعوها
الظي ٌعض وباء ماؾا بؿالمت ألاشخاص ،فغطذ على الىاكل الجىي ؤلاعخىاء باإلاؿافغ أزىاء الغخلت ،ومىه عفع ئعواب أي مؿافغ جيىن هدُجت فدصه
ئًجابُت.
ي
( - )5ؾاهغ ػبُضة .عجت حُاللي ،اإلاغحع الؿابم ،ص .432
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العطايف مصطفى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلاسخت للمؿافغ اإلاهمل ،اهخفذ مؿإولُت الىاكل بكيل هلي ،أما ئطا واهذ مضة الخأزحر أػىٌ مً مضة الاهخـاع اإلاظوىعة
()1

اهخفذ مؿإولُت الىاكل بكيل حؼتي.

خاجمت:
بعض الاهتهاء مً هظا البدث والظي وان هضفه الغةِس ي الخعغف على خضوص مؿإولُت الىاكل الجىي عىض جأزحر
اإلاؿافغًٍ في ػمً وىعوها ،جىصلىا ئلى بعع الىخاةج ،منها:
 الخأزحر عً مُعاص الىللٌ ،عض ؾببا للُام مؿإولُت الىاكل الجىي التي جخؼلب جىافغ عىصغًٍ عةِؿُحن ،أن ًيىن هىانزؼأ صضع عً الىاكل وطغع أصاب اإلاؿافغ ،هظا باإلطافت ئلى طغوعة جىافغ عالكت ؾببُت بحن الخأزحر والظغع بدُث
ًغجبؽ أخضهما باألزغ ،فاطا اهخفذ الصلت بحن الخأزحر والظغع فال مؿإولُت على الىاكل الجىي.
 اهدكاع وباء وىعوها أطعف مً ممحزاث كؼاع الىلل الجىي زاصت ما حعلم بالؿغعت في جىفُظ الىلل ألن ججمُض هظااللؼاع في الىصف ألاوٌ مً عام  ،2020ألخم أطغاع للغاهبحن الظًً ألغُذ عخالتهم وبلىا عاللحن في صوٌ أحىبُت فغطذ
حجغا صخُا قامال على مضجها ما حؿبب لهم في عجؼ مالي وحعب هفس ي هبحر.
 اهخفاء مؿإولُت الىاكل الجىي عً جأزحر اإلاؿافغًٍ بؿبب وىعوها ،هـغا الؾخدالت اجساطه الخضابحر الظغوعٍت التي جمىعطلً الخأزحر ،العخباع حاةدت  COVID-19كىة كاهغة بؼبُعتها أو بدؿب الخضابحر التي اجسظتها الضوٌ الخخىاء فحروؽ
وىعوها ،وهي الاؾخدالت التي جخدلم أًظا بفعل الغحر وزؼأ اإلاؿافغ ،هما جيخفي هظلً اإلاؿإولُت بازباث الىاكل اؾخدالت
جؼبُم جضابحر الؿالمت الخاصت بـ  COVID-19طمً هؼاق ػمني أكصغ ،وعلُه ًـهغ لىا حلُا أن اإلاكغع الضولي والىػني كض
ماال ئلى ػغف الىاكل الجىي فُما ًسص كىاعض هفي اإلاؿإولُت عً جأزحر اإلاؿافغًٍ ،خُث أن ئزباث كغاةً هفي اإلاؿإولُت
جبضو أؾهل بىثحر مً ئزباث اإلاؿإولُت طاتها ،وهظا ألامغ ال ًىاؾب ؿغوف اهدكاع الجىاةذ الضولُت التي جماصث فيها قغواث
الىلل بالخأزحر.
واؾدىاصا لهظه الىخاةج هغي طغوعة حعضًل أخيام الاجفاكُاث الضولُت والدكغَعاث الىػىُت فُما ًسص مؿإولُت
الىاكل الجىي عً الخأزحر زالٌ فترة اهدكاع الجىاةذ الضولُت ،جغاعي جىـُم اإلاؿاةل الخاصت بهظه اإلاؿإولُت في ؿغوف
الجىاةذ ،وطلً باإلاىاػهت في العالكت العلضًت بحن الىاكل الجىي واإلاؿافغ مً زالٌ:
 ئلؼام الىاكل باعاصة كُمت الخظهغة للمؿافغًٍ في خالت ئلغاء الغخالث الجىٍت. جللُص كغاةً هفي مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر ،وطلً بفغض كاعضة حعىٍع اإلاؿافغًٍ في خالت جأزحر الغخلتالجىٍت ،ختى وإن أزبذ الىاكل أهه اجسظ هى وجابعىه ووهالؤه وافت الخضابحر اإلاعلىلت الالػمت لخفاصي الخأزحر ،وخصغ هؼاق
هفي اإلاؿإولُت في مبرع اللىة اللاهغة ،الظي ًخؼلب إلعماله ئعالن مً كبل خيىماث الضوٌ وجؼبُله على حمُع الىاكلحن
الجىٍحن.
قائمت املشاجع
أوال -باللغت العشبيت:
 -1النصىص القاهىهيت:
( - )1هكام العبُضان ،اإلاغحع الؿابم ،ص .23
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العطايف مصطفى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاجفاقياث الذوليت
 اجفاكُت واعؾى لخىخُض بعع كىاعض الىلل الجىي الضولي ،اإلاىكعت بخاعٍش  ،1929/10/12والتي صزلذ خحز الخىفُظ في ،1933/02/13صاصكذ عليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم  74-64اإلاإعر في .1964/03/2
 اجفاكُت مىهترًاٌ لخىخُض بعع كىاعض الىلل الجىي الضولي ،اإلاىكعت بخاعٍش  ،1999/05/28صزلذ خحز الىفاط بخاعٍش.2003/01/4
القىاهين الىطنيت
 اللاهىن عكم  ،06-98اإلاإعر في  ،1998/06/27اإلاخظمً اللىاعض العامت اإلاخعللت بالؼحران اإلاضوي ،ج.ع عضص  ،48الصاصعةبخاعٍش .1998/06/28
 اللاهىن  ،14-15اإلاإعر في  15حىٍلُت  ،2015اإلاعضٌ و اإلاخمم لللاهىن عكم  ، 06-98الظي ًدضص اللىاعض العامت اإلاخعللتبالؼحران اإلاضوي،ج.ع  ،41الصاصعة بخاعٍش .2015/7/29
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  175-16اإلاإعر في  ،2016/06/14املخضص لكغوغ وهُفُاث جؼبُم خلىق عواب الىلل الجىيالعمىمي ،ج.ع عضص  36الصاصعة بخاعٍش .2016/06/19
 اإلاغؾىم الخىفُظي  69-20اإلاإعر في  ،2020/03/21اإلاخعلم بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها وميافدخه،ج.ع عضص  ،15الصاصعة بخاعٍش 2020./03/21
 -2املجالث:
 بً صغحر مغاص ،ئقياالث الخأمحن عً مساػغ الىلل الجىي وجؼبُلاتها ،مجلت حامعت الكاعكت للعلىم اللاهىهُت،ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة ،املجلض  ،15العضص ً ،1ىهُى .2018
 بً عِس ى خُاة ،مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر في هلل الغواب ،مجلت الفىغ اللاهىوي والؿُاس ي ،الجؼاةغ ،العضص.2017 ،2
 زالصي ئًمان .بؿعُض مغاص ،مضي ئعخباع حاةدت وىفیض  19كىة كاهغة إلبغاء الىاكل البدغي مً اإلاؿإولیت ،خىلُاثحامعت الجؼاةغ  ،1الجؼاةغ ،املجلض  ،34العضص زاص ،حىٍلُت .2020
 ؾاهغي ػبُضة .عجت حُاللي ،مؿإولُت الىاكل الجىي عً الخأزحر في ئًصاٌ اإلاؿافغًٍ وأمخعتهم في الدكغَع الجؼاةغي،مجلت ؤلاحتهاص اللظاتي ،الجؼاةغ ،املجلض  ،12العضص زاص ،أفغٍل 2020
 عباؽ صاصقي ،آزاع الخضابحر الىكاةُت إلاىاحهت حاةدت وىعوها على جىفُظ العلىص في الجؼاةغ – صعاؾت جدلُلُت ملاعهت،-املجلت اإلاخىؾؼُت لللاهىن والاكخصاص ،الجؼاةغ ،املجلض  ،5العضص .2020 ،2
 مجضوب هىاٌ ،مؿإولُت الىاكل الجىي للغواب على طىء اجفاكُت فاعؾىفُا وكاهىن الؼحران اإلاضوي الجؼاةغي ،املجلتالجؼاةغٍت لللاهىن البدغي و الىلل ،الجؼاةغ ،العضص .2017 ،5
 مدفىؾ عبض اللاصع ،فحروؽ وىعوها بحن اللىة اللاهغة والـغوف الؼاعةت ،مجلت الضعاؾاث الخلىكُت ،الجؼاةغ ،املجلض ،8العضص  ،1ماي .2021
 مدمىصي ؾماح ،مضي الخعىٍع عً الخأزحر في هلل اإلاؿافغًٍ بؼغٍم الجى ،مجلت العلىم الاحخماعُت وؤلاوؿاهُت،الجؼاةغ ،العضص .2013 ،8
 مىالي بللاؾم ،خاالث مؿإولُت الىاكل الجىي ووؾاةل صفعها ،املجلت الجؼاةغٍت لللاهىن البدغي و الىلل ،الجؼاةغ،العضص .2016 ،4
 هكام العبُضان ،قغواث الىلل الجىي الخجاعي الضولي وحعىٍع اإلاؿافغًٍ بعض اهدكاع فحروؽ وىعوها ( هـغٍت الجىاةذفي مىهترًاٌ  ،)1999مجلت حُل ألابدار اللاهىهُت اإلاعملت ،لبىان ،العضص  ،42ؾبخمبر .2020
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العطايف مصطفى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ًاؾغ عبض الخمُض ؤلافخُداث ،حاةدت فحروؽ وىعوها وأزغها على جىفُظ الالتزاماث العلضًت ،مجلت ولُت اللاهىن اليىٍدُتالعاإلاُت ،اليىٍذ ،العضص  ،6حىان 2020.
 -3امللخقياث:
 بً مىصىع دمحم أمحن ،أزغ حاةدت وىعوها على علىص الىلل الجىي ،اإلاإجمغ الضولي ؤلافتراض ي اإلاىؾىم بـ" حاةدت وىعوهاوىفُض  19بحن خخمُت الىاكع والخؼلعاث" ،اإلاغهؼ الضًملغاػي العغبي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت والؿُاؾُت والاكخصاصًت،
بغلحن/أإلااهُاً ،ىمي  16/15حىٍلُت 2020.
 -4الشسائل الجامعيت:
 حلبىبي خمؼة ،الىـام اللاهىوي للخعىٍع عً خىاصر الىلل الجىي ،أػغوخت صهخىعاه ،ولُت الخلىق والعلىمالؿُاؾُت ،حامعت حُاللي الُابـ – ؾُضي بلعباؽ ،-الجؼاةغ.2016/2015 ،
 صالٌ ًؼٍض ،مؿإولُت الىاكل الجىي لألشخاص في الىلل الجىي الضازلي والضولي ،أػغوخت صهخىعاه ،ولُت الخلىق،حامعت جلمؿان ،الجؼاةغ.2013 ،
 مدمىصي ؾماح ،مؿإولُت الىاكل الجىي الضولي – صعاؾت في ؿل اجفاكُتي واعؾى  1929و مىهترًاٌ  ،-1999أػغوختصهخىعاة ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت الخاج لخظغ –باجىت ،-الجؼاةغ.2015/2014،
 -5املى اقع الالكتروهيت:
 مىـمت الصخت العاإلاُت ،الدؿلؿل الؼمني الؾخجابت مىـمت الصخت العاإلاُت لجاةدت وىفُض ،19-الغابؽ الالىتروويالخالي:
https://www.who.int/ar/news/item/08-11-1441-covidtimeline
 الخؼىغ الجىٍت الجؼاةغٍت ،خلىق اإلاؿافغًٍ ،الىزُلت مخىفغة على الغابؽ الالىترووي الخالي:https://airalgerie.dz/wp-content/uploads/2017/06/.pdf
 الخؼىغ الجىٍت الجؼاةغٍت ،قغوغ الىلل العامت ،الؼبعت  ،2حىان  ،2015الىزُلت مخىفغة على الغابؽ الالىتروويالخالي:
https://airalgerie.dz/wp-content/uploads/2016/10/general-conditions-of-carriage-ar.pdf
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ملخص:
ّ
مما ّ
مً اإلاُُض الٓىّ ٛ
اللبىت ألاؾاؾُت والحلٓت ألاغهِ صازل البِئت ألاؾغٍت ،واملجخمو ٖٙلّ ،
ًخدخم
ؤن الؿُل هى
ّ
مهه بًجاص آلُاث ًمً٘ مً زاللها جىَحر الحماًت واإلاؿانضة الالػمخحن لهَ ،الؿُل ؤو الحضر ًدخاج بلى بحغاءاث وْاًت
ّ
وعناًت ّ
زاضت بؿبب نضم هطجه الهٓلي والبضويَُ ،خىلى الٓاهىن ،ال ؾُما في اإلااصة الجىائُت خماًت الؿُل مً حمُو
ألازؿاع الاحخمانُت املحضْت به .وهظا ما ؾىداو ٛؤن وهِ٘ نلُه مً زال ٛهظه الىعْت البدثُت.
الكلماث اإلافخاحيت :الؿُل؛ الحماًت الاحخمانُت؛ الخؿغ الاحخماعي؛ اإلااصة الجىائُت؛ ؤلاحغاءاث الىْائُت.
Abstract:
The child is the basic unit and the weak link within the family and society, so it is
necessary to develop means to provide protection and assistance to him. Surrounding social
dangers. This is what we will try to explain through this research paper.
Keywords : child, social protection, social risk, criminal matter, preventive measures.
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مقذمت:
ٌشٙل الانتراٍ بدٓىّ الاوؿان نمىما حىهغ الهضالت ،وؤؾاؽ الخدػغ والغقي الاحخماعي ،ولهظا ٗان لؼاما نلى ٗل
م
املجخمهاث ؤن ج٘غؽ طل ٚفي حشغَهاتها وهكمها ْطض الحُاف نلى ٖغامت الُغص والجمانت ،خؿب ما حؿخضنُه الُٓم
ؤلاوؿاهُتَ ،ال ًجىػ الخُغٍـ بىكام ألاؾغة ٗىخضة ؤؾاؾُت لبىاء ألامم واملجخمهاث.
ّ
مما ّ
وال شّ ٚ
اللبىت ألاؾاؾُت والحلٓت ألاغهِ صازل البِئت ألاؾغٍت ،واملجخمو ٖٙلّ ،
ًخدخم مهه
ؤن الؿُل هى
ّ
بًجاص آلُاث ًمً٘ مً زاللها جىَحر الحماًت واإلاؿانضة الالػمخحن لهَ ،الؿُل ؤو الحضر ًدخاج بلى بحغاءاث وْاًت وعناًت
ّ
ّ
زاضت بؿبب نضم هطجه الهٓلي والبضويَُ ،خىلى الٓاهىن ،ال ؾُما في اإلااصة الجىائُت خماًت الؿُل ْبل اٖدؿابه لطُت

الؿُىلت؛ ؤي مىظ ؤن ًٙىن خمال مؿخ٘ىا في بؿً ّؤمه بلى ياًت والصجه ،زم ّ
جمخض هظه الحماًت بلى ما بهض والصجه.
م
ّ
بن خاحت الؿُل لخمخهه بدٓىْه ٗاملت جملي نلى ٗل الضو ٛالؿعي لخىَحر خماًت ْاهىهُت ب مب ْه َض ْيها الاحخماعي
ّ
والجىائيَ ،الحماًت الاحخمانُت لألؾُا ٛوإن ٗاهذ جمثل ؤخض ضىع الحماًت الجىائُت .بال ّؤنها جىؿىي نلى بهؼ
الخطىضُت بانخباعها مغخلت ؾابٓت للخؿغ الجىائي الظي ّ
ًخهغع له ألاؾُا.ٛ
وجكهغ ؤهمُت طلَُ ٚما جطبى له ؤخٙام الاجُاُْاث الضولُت ،والٓىاهحن الضازلُت بٓطض غمان جىَحر الاؾخٓغاع
ً
الحئا ؤو ؤحىبُاّ ،
ًجىبه الاهؼالّ بلى نالم الاحغام ،وبالخالي الانتراٍ
والخىاػن البضوي واإلاهىىي لٙل َغص خضر ،ولى ٗان
باإلاطالح والحٓىّ الُػلى للؿُل ،1وحهلها مىغو اهخمام.
مما ًجهلىا وهغع الاشٙا ٛالخالي :ما هي ّ
ّ
أهم القىاعذ وآلالياث التي واجه بها اإلاششع الجزائشي حالت الخطش
الاجخماعي الزي ًخعشض له ألاحذاث؟

ّ
ؤهم ّ
ولإلحابت نلى طل ٚؾىداو ٛحؿلُـ الػىء نلى ّ
الىطىص الٓاهىهُت الىاعصة في الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ
بدماًت الؿُل ،مً زال ٛهظه الىعْت البدثُت ،بضاًت بالخؿغّ بلى مُهىم الخؿغ الاحخماعي لألخضار (ّ ،)1
زم ال٘الم نً
مكاهغ الحماًت الاحخمانُت في مغخلت الخؿغ الاحخماعي ٖمغخلت ؾابٓت للخؿغ الجىائي (.)2

-1مفهىم الخطشالاجخماعي لألحذاث
ّ
ّ
للخطضي لحاالث ًمً٘ ؤن ًجض
مخهضصة ومخباًىت ججهل الؿُل نغغت لألزؿاع ،وهظا لهضم ُٖاءجه وؤهلُخه
ؤؾباب
ّ
الخسلي وؤلاهما ٛالظي ًىجم نً املحُـ ألاؾغي واملجخمعي ٖٙل ،ومً ّ
زم ضاع لؼاما
هُؿه َيهاٗ ،الحغمان ألاؾغي ،ؤو
نلى الضولت نمىما ،ومً باب ؤولى جىَحر الػماهاث الٙاَُت لخيشئت الؿُل وعناًخه ،بما ًاهله ألن ًٙىن ؾى ّي الهٓل
ّ
والىُـ ،وْبل طل ٚوْاًخه مً ٗل ؾبل الاهدغاٍ والاهؼالّ بلى نالم الجغٍمت ،ؤو ؤن ًٙىن ضحُت انخضاءاث مً الًحر،
بىضُه الحلٓت ألاغهِ في اليؿُج املجخمعي ،نلى ؤن ّ
جخٓغع هظه آلالُاث وؤلاحغاءاث وجغآَه نلى حمُو مغاخله الهمغٍت،
مىظ اٖدؿابه لطُت الؿُىلت بلى ياًت بلىيه ؾً الغشض باإلاُهىم اإلاضوي والجىائيٖ ،ما ؾيخؿغّ له الخٓا ،زاضت وهدً
بطضص صعاؾت الحماًت الاحخمانُت لألخضار ٗإخض ضىع الحماًت الٓاهىهُت في حاهبها الجؼائي.
 -1ؤهكغ الُٓغة 3مً اإلااصة  9مً اجُاُْت خٓىّ الؿُل ،انخمضتها الجمهُت الهامت بٓغاعها  25/44اإلااعر في  20حشغًٍ الثاوي  /هىَمبر  ،1989بضؤ هُاطها
في  2ؤًلى ٛؾبخمبر  199بمىحب اإلااصة  " ،49جدترم الضو ٛألاؾغاٍ خٔ الؿُل اإلاىُطل نً والضًه ؤو نً ؤخضهما في الاخخُاف بطىعة مىخكمت بهالْاث
شخطُت واجطاالث مباشغة بٙل والضًه ،بطا حهاعع طل ٚمو مطالح الؿُل الُػلى".
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ًخٓغع نلُىا ؤلاشاعة بلى مُهىم الحضر ؤو الؿُل في الٓاهىن والُٓه الجىائي (ّ )1.1
ونلُه ّ
زم الحضًث نً الُغّ بحن
الخؿغ الجىائي والخؿغ الاحخماعي (.)1.2
-1.1اإلاذلىل القاهىوي والفقهي إلاصطلح الحذث
ًيبغي ؤوال ؤلاشاعة بلى مُهىم الحضر في الٓاهىن (أ) ّ
زم نغع مُهىم طل ٚخؿب آعاء الباخثحن واإلاُ٘غًٍ في مجاٛ
الٓاهىن الجىائي (ب).
أ :حعشيف الحذث في القاهىن
ّ
ّ
بن اإلاشغم الجؼائغي ْض ؤوحض في هطىضه مطؿلح الؿُل لً٘ بطُت نغغُتَ ،لٓض وعص هظا اللُل في ألامغ عْم
ّ
 03-72اإلاخهلٔ بدماًت الؿُىلت واإلاغاهٓت(ملغى) ،واؾخهمل مطؿلح الٓاضغ ،وٖظل ٚفي ألامغ عْم ( 64-75اإلالغى)
اؾخهمل اإلاشغم لُل الحضر صون ؤن ًخجه بلى حهغٍِ الؿُل ؤو ضًحر الؿً ،جاعٗا طل ٚلشغاح الٓاهىنّ ،1
ل٘ىه ْض ؤشاع
بلى اؾدبهاص اإلاؿاولُت الجىائُت للٓاضغ مً زال ٛاإلااصة  49مً ْاهىن الهٓىباث الجؼائغي ّ
اإلاهضلت بمىحب الٓاهىن 2عْم:
ّ
ّ
 " 01-14ال ًٙىن مدال للمخابهت الجؼائُت الٓاضغ الظي لم ً٘خمل نشغ ؾىىاث ،".....لً٘ بطضوع الٓاهىن  12-15اإلاخهلٔ
بدماًت الؿُل ًٙىن اإلاشغم الجؼائغي ْض اؾخضعٕ ألامغ مً زال ٛجدضًضه بطُت ضغٍدت للُل الؿُل ،بط وعص في اإلااصة
 02مً هظا الٓاهىن " الؿُل ّ
ٗل شخظ لم ًبلٌ الثامىت نشغ  18ؾىت ٗاملتًُُ ،ض مطؿلح (خضر) هُـ اإلاهجى".
نلى انخباع ّ
خٔ ْض ؤواله اإلاشغم بالحماًت الجىائُت مً حهت ،ومً حهت ؤزغي ْض ّ
ؤن ضُت الؿُىلت ّ
خضصجه
ً
الدشغَهاث الهٓابُت ؤَ مهُاع ػمجي ًخىِْ نلى اإلاغاخل الهمغٍت للصخظ ،بطا َإضبذ ل َؼاما جدضًض الحض ألاصوى لهظه
الؿً والحض ألاْى ى الظي ّ
ًمحهها.
َُي الًالب ألانم ّ
ؤن ّ
الحض ألاْى ى اإلاإزىط ٖمهُاع لهظه الطُت َج َد َّض َص بمىحب اإلااصة ألاولى 3مً اجُاُْت خٓىّ

الؿُل التي ضاصْذ نليها ؤيلب صو ٛالهالم " ....الؿُل ٗل بوؿان لم ًخجاوػ الثامىت نشغ مالم ًبلٌ ؾً الغشض ْبل طلٚ
ّ
بمىحب الٓاهىن اإلاؿبٔ نلُه" ،ؤي ؤهه جثبذ ضُت الؿُىلت مً اإلاىكىع الٓاهىوي لٙل ؾُل لم ًخجاوػ ؾً الثماهُت نشغ
ؾىت ٗاملت.

ّ
بالحض ألاصوى اإلاهخمض لخٓغٍغ ضُت الؿُىلت ،والجىاب هى ّ
ؤن بهؼ الضوْ ٛض ّ
ّ
خضصث
في خحن ًبٓى الاشٙا ٛمخهلٔ
ْغع ّ
ٗل شخظ ّ
ؤن الحضر هى " ّ
ؾً ؤصوى في طل ،ٚمثل ما طهب بلُه الدشغَو ألاعصوي مً زالْ ٛاهىن ألاخضار  ،بط ّ
ؤجم
الؿابهت مً نمغه ولم ًخم الثامىت نشغ طٖغا ؤو ؤهثى"ّ ،ؤما مهكم الدشغَهاث ،ال ؾُما الدشغَهاث الهغبُت ْض حهلذ

 -1خمى بً ببغاهُم َساع ،الحماًت الجىائُت للؿُل في الدشغَو الجؼائغي والٓاهىن اإلآاعن ،عؾالت لىُل صٖخىعاه نلىم في الحٓىّ ،جسطظ حىائي ،حامهت
دمحم زُػغ بؿ٘غة ،2015-2014 ،ص  31وما بهضها.
ّ
ْ -2اهىن عْم  01-14اإلاخػمً ْاهىن الهٓىباث ،اإلااعر في َ 04براًغ  ،2014ج ع الهضص  ،07ماعزت في َ 16براًغ ٌ ،2014هض ٛوٍخمم ألامغ عْم 156-66
اإلااعر في ً 08ىهُى ؾىت .1966
ّ
 -3اجُاُْت خٓىّ الؿُل التي وآَذ نليها الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة بخاعٍش  20هىَمبر ؾىت  1989واإلاطاصّ نليها بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي عْم -92
 461اإلااعر في  19صٌؿمبر .1992
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الهبرة ّ
للحض ألاصوى في اٖدؿاب ضُت الؿُىلت بلحكت اإلاُالص ،مثل طل ٚما ّ
ؤْغه الدشغَو الؿىعي في ْاهىن ألاخضار
وختى بلىيه الؿً التي ّ
الؿىعي بٓىله" الطًحر في الُترة مىظ والصجه ّ
خضصها الٓاهىن للغشض".
ّ
ّؤما مىِْ اإلاشغم الجؼائغي َٓض انخمض مهُاع ػمجي ّ
املحضص بهضم جمام ؾً
ًدضص الؿً ألاْى ى لطُت الؿُىلت

َ
( )18ؾىت ،صون جدضًض خض ؤصوى في طلَ ،ٚوم َغ ُّص طلّ ٚ
ؤن اإلاشغم الجؼائغي ٌهخبر ؤن اٖدؿاب ضُت الؿُىلت ج مثب مذ للؿُل
مىظ والصجه خُا؛ ؤي ّ
ؤن ضُت الؿُىلت في الٓاهىن الجؼائغي ،جٙىن مً َترة الىالصة صون ججاوػ ؾً ( )18ؾىت ّ
ٖدض ؤْى ى
مً مىكىع الٓاهىن الجىائي.
ًىطب نلى ٗل ؾُل ضًحر مىظ لحكت اإلاُالص ّ
ختى بلىيه ؾً الثامىت نشغةّ ،
ّ
ُّ
جدضص ضُت
َمدل الحماًت الجىائُت
ً
جدضص لحكت اإلاُالص في الٓاهىن الجؼائغي ّ
خُا) ،1بدُث ّ
بخدٓٔ خُاة
الؿُىلت بلحكت مُالص الحضر (مُالص الصخظ
ّ
الخدٓٔ مً طل ٚبٙاَت ؾغّ الازباث.2
الجىحن وْذ الىالصة بهالماث ممحهة ٗالبٙاء والطغار ،وللٓاض ي

هطذ اإلااصة  25مً الخٓىحن اإلاضوي اإلاهضلت بالٓاهىن  10-05اإلااعر في ً 20ىهُى  "2005جبضؤ شخطُت الاوؿان بخمام
والصجه خُا ،وجيخهي بمىجه ،نلى ّ
ؤن الجىحن ًخمخو بالحٓىّ التي ّ
ًدضصها الٓاهىن بشغؽ ؤن ًىلض ّ
خُا".
َْ
وجثبذ واْهت اإلاُالص بةحغاءاث ّ
مدضصة هكمها اإلاشغم الجؼائغي ،بدُث ؤَ َغ َص سجالث زاضتَ ،انخباعا مً جاعٍش
الىالصة ّ
ًدضص ؾً الؿُل؛ ؤي الهبرة بخدضًض ؾً الغشض اإلاضوي ؤو ؾً الغشض الجؼائي ًٙىن بىاْهت اإلاُالص التي جثبذ
بخاعٍش ْائم مثبذ في سجل الىالصاث ،وَهؿى الصخظ وَٓا لظل ٚشهاصة حؿمى " شهاصة اإلاُالص" ّ
جدغع َىعا بهض الخطغٍذ
بالىالصة ،وهي حهخبر صلُال نلى جاعٍش مُالصه ونلى زبىث وؿبه مً ؤبىٍه ،ونلى ؤؾاؾها ّ
ًدضص الٓاض ي الجؼائي بؾىاص
اإلاؿاولُت الجؼائُت للؿُل بدؿب بطا ٗان ْاضغ ؤو عاشض.3
هطذ اإلااصة  26مً الٓاهىن اإلاضوي نلى ّؤهه " جثبذ واْهت اإلاُالص والىَاة بالُٓض في السجالث ّ
اإلاهضة لظل ،ٚوإطا لم
ًىحض هظا الضلُل ؤو جبحن نضم صحت ما ؤصعج بالسجالث ًجىػ الازباث بإًت ؾغٍٓت خؿب ؤلاحغاءاث التي ًىظ نليها
ْاهىن الحالت اإلاضهُت".

ّ
هطذ ٖظل ٚاإلااصة  27مً الخٓىحن اإلاضوي الجؼائغي" مؿ ٚصَاجغ اإلاىالُض والىَُاث والخبلًُاث اإلاخهلٓت بها ًىكمها

الٓاهىن الخاص بالحالت اإلاضهُت".

بل ًظهب بهؼ ؤؾاجظة الٓاهىن الجىائي بلى الٓىّ ٛ
بإن ضُت الؿُىلت ال ّ
جخدضص بضاًتها مً لحكت اهُطا ٛالجىحن
ّ
نً ّؤمه ؤو بسغوحه ٗلُت مً الغخم ،بهما جبضؤ خُاة الؿُل مىظ بضاًت نملُت الىالصة ،ؤي مىظ بخؿاؽ الحامل بأالم
الىغو ،4فالعبرة إرا لخحذًذ صفت الطفىلت في القاهىن الجىائي جكىن ببذاًت الىالدة ،ال بخمامها كما هى عليه الحال
في القاهىن اإلاذوي.
ب :حعشيف الفقهي للحذث

 -1مدمىص ؤخمض ؾه ،الحماًت الجىائُت للؿُل املججي نلُه ،ؤٗاصًمُت هاًِ الهغبُت للهلىم ألامىُت ،الغٍاع ،1999 ،ص  17وما بهضها.
 -2دمحم الطًحر بهلي ،اإلاضزل للهلىم الٓاهىهُت (هكغٍت الحٔ-هكغٍت الٓاهىن) ،صاع الهلىم لليشغ والخىػَو ،الجؼائغ ،2006 ،ص .134
 -3دمحم ؾهُض حهُىع ،مضزل بلى الهلىم الٓاهىهُت (صعوؽ في هكغٍت الحٔ) ،صاع هىمت للؿبانت واليشغ والخىػَو ،الجؼائغ ،2011 ،ص .304وما بهضها.
َ -4خىح نبض هللا الشاطلي ،حغائم الانخضاء نلى ألاشخاص وألامىا ،ٛصاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ ،2012 ،ص .14
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ٌهغٍ الُُٓه "باعٖغ" الؿُىلت نلى ّؤنها" اإلاغخلت اإلاب٘غة مً صوعة خُاة الاوؿان ،والتي ّ
جخمحه بىمى حؿمي ؾغَو
ّ
للؿُل ،لدشمل ألاؾُا ٛإلنضاصهم ألصواع البالًحن ومؿاولُاتهم مً زال ٛاللهب والخهلُم الغؾمي يالبا".1
ّ
ٖما ّ
ٌهغٍ الؿُل ؤًػا نلى ؤهه " جل ٚاإلاغخلت الهمغٍت التي جبضؤ مً اإلاُالص ختى البلىى ،وٍٙىن الؿُل يحر مؿاوٛ
ّ
نً هُؿه ،وإهما ًٓو جدذ ُٖالت ؤؾغتها َغص آزغ في خاالث اؾخثىائُت".2
يحر ّ
ؤن هىإ مً الُٓهاء مً انخمض في حهغٍُه إلاطؿلح الؿُل نلى معياسين ،بدُث ٌهخمض اإلاعياس ألاول نلى
ّ
الجاهب الهػىي اإلاخهلٔ بالخطائظ البُىلىحُت لجؿم الؿُل ،بدُث ًُغّ بحن الؿُل والبالٌ زطائظ حؿمُت
مهُىت ٖبضء الاخخالم نىض الغحا ،ٛوبضاًت الضوعة الشهغٍت نىض الاهارّ ،ؤم اإلاعياس الثاوي اإلاهخمض َهى اإلاهُاع الهمغي الظي
ّ
ًخدضص بالؿً ،بضاًت مً جٙىن الجىحن في بؿً ّؤمه بلى ياًت مغخلت الىالصة ،زم الؿُىلت بلى مغخلت البلىى ،وألاعجح نىض
املحضص بالؿً ،بط ًغون ّ
ؤصحاب هظا الُ٘غ هى اإلاهُاع الثاوي ّ
بإن اإلاهُاع الهػىي ًخىِْ نلى جغُٖباث حؿماهُت نػىٍت

يحر زابخت ،بط ًمً٘ ؤن ًخإزغ البلىى ؤو جخٓضم بدؿب ٗل خالت.3
 -2.1جمييزمصطلح الخطشالاجخماعي عن غيره من اإلاصطلحاث
وهالج ؤوال َ٘غة الخؿغ الاحخماعي ٖمُهىم مؿخٓل نً باقي اإلاطؿلحاث ألازغي اإلاشابهت (أ) ّ
زم هخهغع بهض طل ٚبلى
مداولت ججغٍض هظا اإلاطؿلح نً مطؿلح الخؿغ الجىائي (ب).
أ :حعشيف الخطشالاجخماعي
الخؿغ الاحخماعي مًُصح نً وغو ًدُـ بالصخطُت ؤلاوؿاهُت ؤو البِئت التي ٌهِش َيها الصخظ ،وهي ٗلها
نىامل ؾغَهت الخُانل والخًحرّ ،
مما ًطهب مهها بنؿاء جُؿحر صُْٔ إلاضي حضًت خضور َهل مجغم مؿخٓبالَُ ،مً٘
ّ
ؤن جٙىن الجغٍمت مدخملت الىْىم وؿبُا ،ؤو مؿلٓاٖ ،ما ًمً٘ لها ؤال جدضر ،ومً هىا ٗان مً الشغوؽ اإلاىاَُت للهضالت
بْغاع نٓىبت في ّ
خٔ مً وحض في مثل هظه الكغوٍ ملجغص جل ٚالكغوٍ الاحخمانُت املحُؿت به ،لً٘ مً الدشغَهاث مً
واحهذ خالت الخؿغ الاحخماعي ،باعخباسها مشحلت سابقت للخطىسة الاجشاميت نً ؾغٍٔ َغع جضابحر الىْاًت والحماًت
مثل خاالث اهدغاٍ ألاخضار ؤو ألاؾُا ،ٛؤو خاالث الدشغص والاشدباه.4
وفي ؾُاّ طل ٚهغي ّ
ؤن اإلاشغم الجؼائغي ْض ؤشاع بلى مضلى ٛنباعة الخؿغ الاحخماعي ،وٖظا الخؿىعة الاحخمانُت
ّ
لألخضار مً زال ٛألاخٙام والٓىانض التي ّ
جػمنها الباب الثاوي مً الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت ألاؾُا ،ٛجدذ
نىىان :خماًت ألاؾُا ٛفي زؿغ ،ؤو الحماًت الاحخمانُت ّ
مبِىا بحغاءاتها نلى اإلاؿخىي اإلاغٖؼي واملحلي والٓػائي ،لً٘ مً
ّ
صون ؤن ٌهغَهاَ ،هى ْض ؤشاع بلى َ٘غة الخؿغ ؤَ مهُاع مىغىعي ًخطل بكغوٍ وبِئت الؿُل ،ومهُاع شخى ي ًخهلٔ
 -1ؾ٘ماٖجي هبت َاؾمت الؼهغاء ،بىإلاٙاخل ؤخمض ،الحماًت الٓػائُت للؿُل في خالت زؿغ ،في الٓاهىن عْم  ،12-15مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت ،مسبر
الهٓىص وْاهىن ألانماٗ ،ٛلُت الحٓىّ ،حامهت الازىة مىخىعيْ ،ؿىؿُىت ،الجؼائغ ،املجلض ب ،نضص  30 ،49حىان  ،2018ص 763؛ خؿحن الخؼاعي وؾه
بماعة ،الدشغَهاث الاحخمانُت وخٓىّ ؤلاوؿان ،صاع ًاَا لليشغّ ،
نمان ،ألاعصن ،2009 ،ص .113
 -2ؾ٘ماٖجي هبت َاؾمت الؼهغاء ،بىإلاٙاخل ؤخمض ،ااإلاغحو الؿابٔ ،ص 763؛ ضلُدت ّ
يىام ،نمالت ألاؾُا ٛونالْتها بكغوٍ ألاؾغة ،مظٖغة ماحؿخحر في
نلم الاحخمام الهائليٗ ،لُت الهلىم الاحخمانُت والهلىم ؤلاؾالمُتْ ،ؿم نلم الاحخمام وصًمىيغاَُا ،حامهت الحاج لخػغ ،باجىت ،2010-2009 ،ص .13
 -3خمى بً ببغاهُم َساع ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .29
 -4خؿىحن املحمضي بىاصي ،الخؿغ الجىائي ومىاحهخه (جإزُما وججغٍما) ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ ،2008 ،ص  71وما بهضها.
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بؿلىٕ الؿُل وؤزالْه ،وطل ٚخؿب ما وعص في الُٓغة  02مً اإلااصة  02مً الٓاهىن عْم ..." 12-15 :الؿُل في زؿغ:
الؿُل الظي جٙىن صحخه ؤو ؤزالْه ؤو ؤمىه في زؿغ"...

1

هظا ٌه٘ـ مضي جسىٍ اإلاشغم الجؼائغي مً خضور الػغع نلى الحٓىّ واإلاطالح ألاؾاؾُت للؿُل (صحت الؿُل-
ؤزالّ الؿُل-جغبُت الؿُل-ؤمً الؿُل) التي ًدخمل ؤن جٙىن نغغت للػغع ،بل وضُها بداالث ْض حهغع الؿُل
للخؿغ بؿبب الكغوٍ اإلاهِشُت املحُؿت بالحضر ،ؤو ؾلىٖه ،ؤو بمٙاهُت جىاحضه في بِئت حهغع ؾالمخه البضهُت ؤو
الىُؿُت ؤو التربىٍت للخؿغَ ،اإلاشغم ًإزظ بهحن الانخباع في جٓضًغ اإلاطلحت الُػلى للؿُل حيؿهّ ،
ّ
وؾىه وصحخه
واخخُاحاجه اإلاهىىٍت والُ٘غٍت والهاؾُُت والبضهُت ووؾؿه الهائلي وحمُو الجىاهب اإلاغجبؿت بىغهه.2
ولٓض وعص حهغٍِ الحضر اإلاهغع لالهدغاٍ ؤو الؿُل الظي ًٙىن في خالت زؿغ خؿب ؤخض الخٓاعٍغ الطاصعة نً
مههض ص اؾاث نلم الاحغام في لىضن ؾىت  1955مُاصه ّ
ؤن " ٗل شخظ جدذ ؾً مهُىت لم ًغج٘ب الجغٍمت ؾبٓا
ع
ّ ّ
لىطىص الٓاهىن ،بال ؤهه ٌهخبر ألؾباب مٓبىلت طا ؾلىٕ غاع باملجخمو ،وجبضو مكاهغه في ؤَهاله وجطغَاجه لضعحت ًمً٘
مهها الٓى ٛباخخما ٛجدىله بلى مجغم َهلي ،بطا لم ًخضاعٕ ؤمغه في الىْذ اإلاىاؾب باجساط ؤؾالُب الىْاًت".3
نضص اإلاشغم الحاالث التي جىبئ نلى ّ
ولٓض ّ
ؤن وغو الؿُل في خالت زؿغ احخماعي ،مً زال ٛاإلااصة  02مً الٓاهىن
ّ
عْم 12-15:اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،بدُث طٖغث نلى ؾبُل اإلاثا ،ٛولم جظٖغ نلى ؾبُل الحطغ مثل- :
َٓ ضان الؿُل لىالضًه وبٓائه بضون ؾىض نائلي
 حهغٍؼ الؿُل لإلهما ٛؤو الدشغص
 اإلاؿاؽ بدٔ الؿُل في الخهلُم
 الدؿى ٛبالؿُل ؤو حهغٍػه للدؿىٛ
 عجؼ ألابىًٍ ؤو مً ًٓىم مٓامهما بغناًت الؿُل نً الخد٘م في جطغَاجه التي مً شإنها ؤن جازغ نلى ؾالمخه
البضهُت ؤو الىُؿُت ،ؤو التربىٍت.
 الخٓطحر البحن في واإلاخىاضل في التربُت والغناًت
 ؾىء مهاملت الؿُل ؤو بجُان ؤي نمل ًىؿىي نلى الٓؿاوة مً شإهه الخإزحر نلى جىاػهه الهاؾُي ؤو الىُس ي.
 بطا ٗان الؿُل ضحُت حغٍمت مً ممثله الشغعي ،ؤو ؤي شخظ آزغ.
 الاؾخًال ٛالجيس ي لألؾُا ٛبمسخلِ ؤشٙاله.
 الاؾخًال ٛالاْخطاصي لألؾُا ،ٛال ؾُما بدشًُلهم ؤو جٙلُُهم بهمل ًدغمهم مً مخابهت صعوؾهمـ ؤو ًٙىن غاعا
بصحتهم وؾالمتهم البضهُت واإلاهىىٍت.
 وْىم الؿُل ضحُت هؼاناث مؿلحت ويحرها مً خاالث الاغؿغاب ونضم الاؾخٓغاع.
ّ
 -1الُٓغ الثاهُت مً اإلااصة  02مً الٓاهىن عّ 05-12 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُىلت ،اإلااعر في  28عمػان يام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى ؾىت .2015
 -2الُٓغة  02مً اإلااصة ً " ، 7ازظ بهحن الانخباع في جٓضًغ اإلاطلحت الُػلى للؿُل حيؿهّ ،
وؾىه وصحخه واخخُاحاجه اإلاهىىٍت والُ٘غٍت والهاؾُُت
ّ
والبضهُت ووؾؿه الهائلي وحمُو الجىاهب اإلاغجبؿت بىغهه" ،الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى
 ،2015ج ع الهضص  ،39ماعزت في  03شىا ٛنام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
 -3ؾ٘ماٖجي هبت َاؾمت الؼهغاء ،بىإلاٙاخل ؤخمض ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .77
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ّ ّ
خٔ اللجىء ؤو ؤي شٙل
 الؿُل الالجئ ،وهى الؿُل الظي ؤعيم نلى الهغب مً بلضه مجخاػا الحضوص الضولُت ؾالبا
آزغ مً الحماًت الضولُت.
ب :جمييزالخطشالاجخماعي عن الخطشالجىائي الى اقع على ألاطفال
ّ
بن مطؿلح (خالت الخؿغ) له صاللت جسخلِ نً لُل (الجىىح) ،ألنها خالت جىطب نلى وغهُت الحضر ؤو الؿُل

ؤن الخؿغ الاحخماعي الظي ًخهغع له الؿُل ؤو الحضر ًض ٛنلى ّ
يحر الجاهذ الظي لم ًضزل نالم الاحغام بهضْ .1بط ّ
ؤن
َ
الؿُل لم ًجهلٔ بهض بلى نالم الجغٍمت ،في خحن ّ
ؤن الخؿغ الجىائي ّ
ٌهبر نً مغخلت جلي مغخلت الخؿغ الاحخماعي لألؾُا،ٛ

ّ
ًخهلٔ الخؿغ الجىائي بجغٍمت ّ
مدٓٓت ؤو مدخملت الىْىم.2
بط
بدُث ًمً٘ الٓىّ ٛ
بإن الخجغٍم ًدىاػنه انخباعان :ؤولهما هى الخؿغ ٖطُت الغًٖ اإلااصي في الجغٍمت ؤو نىطغ
ًضزل في جٙىٍىهّ ،ؤما الانخباع الثاوي َهى ًخمثل في الخؿىعة الاحغامُت التي حهخبر وضُا لحالت الصخظ الجاوي
وشخطِخه.3
ولهظا وحب الخُغٍٔ بحن خالت الخؿغ الجىائي الظي ًخهغع له ألاؾُا ٛوبحن الخؿىعة الاحغامُت التي جخطل مباشغة
بؿلىٕ الؿُل .
 .Iالخطشالجىائي الزي ًخعشض له ألاطفال
الخؿغ الجىائي الظي ًخهغع له ألاؾُاّ ٛ
ٌهبر ْاهىها نلى اخخما ٛوْىم ؤو خضور الػغع ،ؤو هى اإلاغخلت التي حؿبٔ

وْىم الػغع ،بمهجى ّ
ؤن اخخما ٛالػغع بطُت حضًت هى اإلاهُاع الظي م
ًىبئ بخىاَغ خالت الخؿغ الجىائيّ ،
مما ًضَو اإلاشغم
بلى الخضزل لحماًت اإلاطالح ألاؾاؾُت للمجخمو (ٗاإلاطالح الُػلى لألؾُاٖ ،)ٛما ّ
ؤن الاخخماٖ ٛمهُاع للخؿغ هى مهُاع
مىغىعي وشخى ي مهاَ ،هى مً هاخُت ًىكغ َُه بدؿب قغوٍ ٗل واْهت ،وهى مً هاخُت ؤزغي شخى ي ؤي ًٓاؽ
بمهُاع الصخظ الهاصي الظي ًىحض في مثل جل ٚالكغوٍَ ،ةطا لم جىاَغ هظه الضعحت ،ؤي بطا لم ًخىاَغ الاخخما ٛبمهُاعه
اإلاىغىعي والصخى ي ال هٙىن ؤمام خالت زؿغ.4

بمهجى ؤن الخؿغ الجىائي الىاْو نلى ألاؾُاً ٛإزظ ّ
وٍٓضع بدؿب الخىْهاث اإلاؿبٓت ْبل خضور ؤي غغع ًطِب

الؿُل في ُٖاهه اإلااصي ؤو اإلاهىىي َُٙىن بظل ٚالحضر ضحُت للجغٍمت (الؿُل املججي نلُه) ،ؤو ؤن ًٙىن الؿُل نغغت
ّ
لالهؼالّ والاهدغاٍ بلى نالم الاحغام (الؿُل الجاهذ) ،وٍسػو طل ٚإلاهُاع مىغىعي ًخهلٔ بؿبُهت اإلاطالح ألاؾاؾُت
اإلاغجبؿت بالؿُل في ّ
شٓها اإلااصي (ٗالحٔ في الحُاة والحٔ في الؿالمت الجؿضًت) ،وجل ٚاإلاغجبؿت بالشٔ اإلاهىىي (ٗالحٔ في
ّ
ال٘غامت والشغٍ والانخباع .الخ)ٖ ،ما ّ
ؤن وؿبت الاخخما ٛؤو الخىْو جسػو إلاهُاع شخى ي ًخهلٔ بغئٍت ألامىع خؿب
اإلاالخكت الهاصًت للصخظ الهاصي الظي وحض في مثل جل ٚالكغوٍ (مثال :وحىص ؾُل بضون ؾىض ناصي ًىبئ مباشغة

 -1ؾ٘ماٖجي هبت َاؾمت الؼهغاء ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .77
 -2هاوي مىىع ،مداغغاث في الٓاهىن الجىائي للؿُل ،املحاغغة الثالثت ،اإلالحٓت الجامهُت الؿىْغ ،حامهت ابً زلضون جُاعث ،الغابـ:
https://moodle.univ-tiaret.dz/pluginfile.php
 -3خؿىحن املحمضي بىاصي ،الخؿغ الجىائي ومىاحهخه (جإزُما وججغٍما) ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ ،2008 ،ص .43
 -4خؿىحن املحمضي بىاصي ،ااإلاغحو الؿابٔ ،ص .47
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باخخما ٛوْىم هظا الؿُل ّبما ضحُت للجغم ،ؤو ًىبئ وغو هظا الؿُل نلى بمٙاهُت اؾخًالله مً ؾغٍ البالًحن والؼج به
نلى نالم الجىىح والاحغام ،بدُث ًٙىن في مٓضوع ؤي عحل ناصي الخيبا بظل.1)ٚ
ّ
بطن َدالت الخؿغ الجىائي حشمل َ٘غة الخؿىعة الاحغامُت اإلاخهلٓت بؿلىٕ ألاؾُا ٛالجاهدحن ،وٖظا خالت ألاؾُاٛ
املججي نليهم ،بدُث ًدؿو مُهىم املججي نلُه لِشمل ّ
ٗل مً ؤعج٘ب غضه ؾلىٕ مدكىع ؤو َهل مجغم ،ؾىاء ؤضابه
غغعا ماصًا ،ؤو حهغغذ مطالحه للخؿغ ،وَٓا إلاهُاع الػغع ؤو الخؿغ اإلاباشغ.2
.II

فكشة الخطىسة الاجشاميت لألطفال (الطفل الجاهح)
الخؿىعة الاحغامُت :هي خالت الخؿىعة ؤو الخؿغ الىاجج نً الصخظَ ،هي اخخما ٛاعجٙاب شخظ لجغٍمت في

اإلاؿخٓبل بالىكغ بلى وغهه ؤو للكغوٍ املحُؿت به ،وهي مغخلت مً الخؿغ جٙىن الخٓت إلاغخلت ؤزغي ؾابٓت هي مغخلت
الخؿىعة الاحخمانُت3؛ بمهجى ّ
ؤن الخؿىعة الاحغامُت خالت ّ
حهبر ّ
ّ
ٌؿخٓغ مً اؾخهضاص احغامي باؾجي صازل هُؿُت
نما
الؿُل بًؼ ّ
الىكغ نً ألاؾباب اإلااصًت بلى طل ،ٚؾىاء ؤؾباب ّ
حهبر نً ازخالالث هُؿُت ،ؤو نػىٍت ،ؤو قغوٍ

احخمانُت ٌهاوي منها الؿُل.
ّ
بن الجىىح ٖمطؿلح ْاهىوي قهغ ألو ٛمغة في الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٘ت ؾىت  1899خحن ؤوشئذ ؤو ٛمد٘مت
لألخضار بمٓاؾهت (ٗىٕ) ،ولٓض ؤن هضوة مىو الجغٍمت ومهاملت املجغمحن في البالص الهغبُت اإلاىهٓضة في ٗىبنهايً ؾىت
 1959ؤشاعث بلى ّ
ؤن مُهىم الاهدغاٍ هى" اعجٙاب َهل حغمي ٌهاْب نلُه الغاشض ،وال ٌشمل الاهدغاٍ اإلاخىْو ؤو ما ْبل
الاهدغاٍ" ،ولٓض جم حهغٍِ الجىىح في اإلااجمغ الضولي الثاوي إلاٙاَدت الجغٍمت ومهاملت اإلاظهبحن اإلاىهٓض بلىضن في شهغ ؤوث
ّ
ؾىت  1960نلى ؤهه اهدغاٍ ألاخضار في مسالُتهم للٓاهىن الجىائي ،لً٘ صون ؤن ٌشمل الحاالث ألاْل زؿىعة التي ال
ختى ولى ٗاهذ جىبئ ّ
ٌهاْب نليها ْاهىن الهٓىباثّ ،
بإن الحضر في زؿغ وٍدخاج بلى خماًت ّ
زاضتّ ،
وَهغٍ م٘خب الشاون
ّ
ّ
بإهه " شخظ في ؾً ّ
مهُىت ًمثل ؤمام هُئت ْػائُت ؤو ؤًت ؾلؿت ؤزغي
اإلاخدضة الحضر اإلاىدغٍ
الاحخمانُت لألمم

بؿبب اعجٙابه حغٍمت ،لخلٓي نلُه عناًت مً شإنها حؿُحر بناصة جُُ٘ه الاحخماعي".4
ّ
ولٓض ّ
نغٍ اإلاشغم الجؼائغي الؿُل الجاهذ في اإلااصة  2مً الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُىلت نلى ؤهه"
مجغما والظي ال ًٓل نمغه نً نشغ  10ؾىىاث ،وجٙىن الهبرة في جدضًض ّ
الؿُل الظي ًغج٘ب َهال ّ
ؾىه بُىم اعجٙاب
الجغٍمت" ،ؤي ّ
ؤن اإلاشغم جبجى مهُاع ػمجى ّ
ًدضص به الحضر الظي ًٙىن في وغو الجىىح ،وطل ٚباشتراؽ ؾً الؿُل 10

نشغ ؾىىاث وْذ اعجٙابه الُهل املجغم ،وهى ما ًخىأَ مو حهضًل هظ اإلااصة  49مً ْاهىن الهٓىباث الجؼائغي بمىحب
ّ
الٓاهىن عْم  " 01-14ال ًٙىن مدال للمخابهت الجؼائُت الٓاضغ الظي لم ًبلٌ  10نشغ ؾىىاث"  ،وهظ اإلااصة  56مً
ّ
ّ
الٓاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل" ال ًٙىن مدال للمخابهت الجؼائُت الؿُل الظي لم ً٘مل  10نشغ ؾىىاث".

 -1هاوي مىىع ،مداغغاث في الٓاهىن الجىائي للؿُل ،املحاغغة الثالثت ،اإلالحٓت الجامهُت الؿىْغ ،حامهت ابً زلضون جُاعث ،الغابـ:
https://moodle.univ-tiaret.dz/pluginfile.php
 -2مدمىص ؤخمض ؾه ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .22
 -3خؿىحن املحمضي بىاصي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص  70وما بهضها.
 -4خمى بً ببغاهُم َساع ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص  41وما بهضها.
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-2مظاهش الحماًت الاجخماعيت لألطفال
ًمً٘ الٓىّ ٛ
ؤن خالت الخؿغ جىضعج غمً ؾُاؾت اإلاىو التي ّ
جدضص الخضابحر الىاحب اجساطها إلاىاحهت الخؿغ
الاحخماعي بطُت ّ
نامت؛ ؤي الخؿغ باإلاهُاع الصخى ي واإلاىغىعي ،ؤو الخؿىعة الاحخمانُت للحضر باإلاُهىم الصخى ي
ّ
والىُس ي َٓـ ،ألحل الحُلىلت صون وْىنه في الجغٍمت ،بدُث ّ
جدضص هظه الخضابحر مً ؾغٍ اإلاشغم ،1وتهضٍ الخضابحر
الىْائُت بلى هؼم نىامل الخؿىعة مً الصخظ الظي جىاَغث َُه للحُلىلت صون اْضامه نلى اعجٙاب حغٍمت في اإلاؿخٓبل،
ّؤما الخضابحر الاختراػٍت َالهضٍ منها هى هؼم نىامل الخؿىعة مً الصخظ الظي اعج٘ب حغٍمت مهُىت للحُلىلت صون ج٘غاع
الجغٍمت ؤو الهىص لإلحغام.2

نلى بزغ طلً ٚم٘ىىا الٓىّ ٛ
ؤن مكاهغ الحماًت الاحخمانُت التي ّ
ٖغؾها اإلاشغم الجؼائغي بهظا الشإن جدباًً وجدىىم،

َمنها ما ًإزظ ؾابو الٓىانض والاحغاءاث يحر الٓػائُت ( )2.1ومنها ما ًإزظ وضِ الاحغاء الٓػائي (.)2.2
-1.2مظاهش الحماًت الاجخماعيت لألطفال راث الطابع غيرالقظائي
نلى هظا ألاؾاؽ ؾعى اإلاشغم الجؼائغي بلى ج٘غَـ هكام الحماًت الاحخمانُت ّ
اإلآغعة لألخضار الظًً ًٙىهىن نغغت
ّ
للخؿغ الاحخماعي نً ؾغٍٔ وغو وج٘غَـ هكام ماؾؿاحي نلى اإلاؿخىي اإلاغٖؼي (أ) واإلاؿخىي املحلي (ب) ألحل اجساط
ّ
الالػمت لظل 3ٚنلى ّ
الىدى آلاحي بُاهه.
ٗاَت الخضابحر
أ :الحماًت الاجخماعيت لألطفال على اإلاسخىي اإلاشكزي

نغَها اإلاشغم الجؼائغي بطغٍذ ّ
ًخُ٘ل بمهام الحماًت الاحخمانُت لألخضار نلى اإلاؿخىي اإلاغٖؼي هُئت وؾىُتّ ،
الىظ
وؤؾىض لها الهضًض مً الىقائِ.
.I

حعشيف الهيئت الىطىيت لحماًت وجشقيت الطفىلت
ؤوشإ اإلاشغم الجؼائغي بمىحب الٓاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل هُئت وؾىُت لحماًت وجغُْت الؿُىلت،

وؤؾىض مؿاولُت اصاعتها وعئاؾتها للمُىع الىؾجي لحماًت الؿُىلت ،وجٙىن جابهت مً خُث الخىكُم للىػٍغ ألاو ٛلضي
ّ
الحٙىمت ،بدُث ّ
وجخُ٘ل الضولت بالؿهغ نلى وغو ٗل الىؾائل
جخمخو هظه الهُئت بالصخطُت اإلاهىىٍت والاؾخٓال ٛاإلاالي،
البشغٍت واإلااصًت جدذ جطغٍ الهُئت بٓطض جمُ٘نها مً مباشغة الانما ٛواإلاهام اإلاىىؾت بها في بؾاع خماًت وجغُْت
الؿُىلت( .4ؤهكغ اإلااصة  11مً ْاهىن خماًت الؿُل).
ّ
مٙلِ بمهام الاشغاٍ وؤلاصاعة والدؿُحرّ ،
ٌهحن بمىحب مغؾىم عئاس ي مً
جٙىن الهُئت ممثلت بغئِؿها ٖمُىع وؾجي
بحن الصخطُاث الىؾىُت طاث الخبرة واإلاهغوَت باالهخمام بٓػاًا وشاون الاخضار.
 -1ؾ٘ماٖجي هبت َاؾمت الؼهغاء ،بىإلاٙاخل ؤخمض ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .78
 -2خؿىحن املحمضي بىاصي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .72
 -3بلهلُاث آماْ ،ٛىانض وآلُاث خماًت الؿُل في الٓاهىن الجؼائغي  12/15بحن الحماًت والهالج ،صاع الخلضوهُت للؿبانت واليشغ والخىػَو ،الجؼائغ،
 ،2021ص .195
 -4هاوي مىىع ،مداغغاث في الٓاهىن الجىائي للؿُل ،املحاغغة الثالثت ،اإلالحٓت الجامهُت الؿىْغ ،حامهت ابً زلضون جُاعث ،الغابـ:
https://moodle.univ-tiaret.dz/pluginfile.php
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.II

اإلاهام اإلاىكلت للهيئت الىطىيت لحماًت وجشقيت الطفىلت

لم ًخؿغّ اإلاشغم الجؼائغي في ْاهىن خماًت الؿُل عْم 12-15 :بلى حشُ٘لت الهُئت الىؾىُت لحماًت وجغُْت الؿُىلت،
ّ
وإهما ؤخا ٛطل ٚبلى ّ
الىطىص الخىكُمُت ،1وطل ٚما مٌؿخسلظ مً ضلب اإلااصة  11مً هُـ الٓاهىن"ّ ...
جدضص شغوؽ
وُُُٖاث جىكُم الهُئت الىؾىُت لحماًت وجغُْت الؿُىلت وؾحرها نً ؾغٍٔ الخىكُم"ّ ،
ل٘ىه َطل في حملت اإلاهام اإلاؿىضة
بلى الهُئت بانخباعها شخظ مهىىي ،بغاَت بلى الىقائِ اإلاىىؾت بالصخظ الظي ٌهخلي مؿاولُت الخيؿُٔ والاشغاٍ
واإلاخابهت لهمل هظه الهُئت ٖجهاػ مغٖؼي ٌؿعى لخدُٓٔ الحماًت الاحخمانُت لألؾُا ٛالظًً ًٙىهىن نغغت لألزؿاع
الاحخمانُت ،بدُث ؤوحب اإلاشغم نلى ٗل ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث الهمىمُت التي جيشـ في هظا املجا ،ٛوٗل ألاشخاص
اإلاٙلُحن بغناًت الؿُىلت جٓضًم الدؿهُالث ،وٖظا وغو ٗاَت اإلاهلىماث جدذ جطغٍ اإلاُىع الىؾجي نلى وحه الالؼام،2
بٓطض جمُ٘ىه مً اجساط ؤوحه الحماًت الالػمت إلاىو ٗل شٙل مً ؤشٙا ٛالخؿغ الاحخماعي الظي ًخهغع له ألاخضار.
مً حملت جل ٚاإلاهام ؤو الىقائِ اإلاىىؾت بهظه اإلااؾؿت ممثلت في شخظ اإلاُىع الىؾجي ما ؤوعصه اإلاشغم في ضلب
ّ
اإلاىاص ( )20-19-18-17-16-15-14-13مً الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،خُث جػؿلو الهُئت الىؾىُت
لحماًت وجغُْت الؿُىلت مؿاولُت جىُُظ الازخطاضاث الخالُت ألحل صَو ؤي شٙل مً ؤشٙا ٛالخؿغ الاحخماعي ؤو اإلاهىىي
الظي ًخهغع له ألاؾُا ،3ٛوجخمثل حملت جل ٚاإلاهام َُما ًلي- :4
 بنضاص بغامج وؾىُت وؤزغي مدلُت لحماًت وجغُْت خٓىّ الؿُل ،والهمل نلى جيؿُٔ حهىص ٗل ألاؾغاٍ
والهُئاث املخخطت في هظا املجا.ٛ
 الخُُٓم الضوعي لألنما ٛاإلاباشغة مُضاهُا في مجا ٛخماًت الؿُىلت مً مسخلِ اإلاخضزلحن.
 الُٓام بإنما ٛالخىنُت والانالم والاجطا.ٛ
 حصجُو البدث والخهلُم في مجا ٛخٓىّ الؿُل.
ّ
 ببضاء الغؤي في الدشغَو الىؾجي اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل بٓطض جدؿِىه.
 جغُْت مشاعٖت هُئاث املجخمو اإلاضوي في مخابهت وجغُْت خٓىّ الؿُل.
 وغو هكام مهلىماحي وؾجيً ،دُذ مهغَت وغهُت الاخضار في الجؼائغ ،وطل ٚمو الخيؿُٔ مو ٗل ألاؾغاٍ
والهُئاث الُانلت في هظا املجا.ٛ
ًٓ ىم اإلاُىع الىؾجي لحماًت الؿُىلت بؼٍاعة اإلاطالح اإلاٙلُت بدماًت الؿُىلت ،مو غغوعة جٓضًم الاْتراخاث
التي مً شإنها جدؿحن بصاعة وجىكُم هظه اإلاطالح.

 -1نبض الحُُل بِ٘ـ ،خغشاو مُخاح ،خماًت خٓىّ الؿُل حشغَهآَ-هاْ-ػاء ،آلُاث الحماًت الاحخمانُت للؿُل ،شغح إلاػمىن هطىص الٓاهىن
ّ
اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،صاع ألاًام لليشغ والخىػَوّ ،
نمان ،ألاعصن ،2018 ،ص  231وما بهضها.
عْم12-15 :
 -2اإلااصة " 17
 -3بلهلُاث آما ،ٛاإلاغحو الؿابٔ ،ص .197
ّ
 -4ؤهكغ اإلاىاص مً م  12بلى ياًت م  20مً الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص
 ،39ماعزت في  03شىا ٛنام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
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ًٓ ىم اإلاُىع الىؾجي للؿُىلت بةخالت البالياث التي ًدؿلمها مً ألاؾُا ٛؤو ممثليهم الشغنُحن ؤو ؤي شخظ
آزغ بلى مطالح الىؾـ اإلاُخىح للخدُٓٔ َيها ،هظا في خاالث الخؿىعة الاحخمانُت ،ؤما في خاالث الخؿغ الجىائي املحخمل،
ؤي في خالت الشٙاوي التي جدخمل وضِ حؼائي َةهه ًسؿغ وػٍغ الهض ٛخاَل ألازخام نلى الُىع ،والظي بضوعه ًسؿغ
الىائب الهام املخخظ ْطض جدغٍ ٚالضنىي الهمىمُت نىض الاْخػاء.

ّ
ٌ ؿاهم اإلاُىع الىؾجي لحماًت الؿُىلت في انضاص الخٓاعٍغ اإلاخهلٓت بدٓىّ الؿُل التي جٓضمها الضولت بلى

الهُئاث الضولُت والجهاث املخخطت.
ٌ هض اإلاُىع الىؾجي لحماًت الؿُىلت جٓغٍغا نهائي مُطال نً خالت خٓىّ الؿُل ،ومضي جىُُظ اجُاُْت خٓىّ
الؿُل ،وٍغَهه لغئِـ الجمهىعٍت ،بدُث ًخم وشغه وحهمُمه زال 03 ٛالثالزت ؤشهغ اإلاىالُت.
ّ
ب :الحماًت الاجخماعيت لألطفال على اإلاسخىي املحلي
ّ
ّ
في الحُٓٓت ّ
ؤن آلُت الحماًت الاحخمانُت للؿُىلت اإلاهخمضة مً ؾغٍ اإلاشغم نلى اإلاؿخىي املحلي ما هي بال امخضاص
هُ٘لي ماؾؿاحي ونملي إلاُهىم الحماًت وؤصواتها نلى اإلاؿخىي اإلاغٖؼي( 1الهُئت الىؾىُت لحماًت وجغُْت الؿُىلت) ،ولٓض
نهض اإلاشغم الجؼائغي بمهمت طل ٚبلى مطالح الىؾـ اإلاُخىح ّ
وُْضها بمجمىنت مً الىقائِ وألانما ٛنلى الىدى آلاحي
طٖغه.

ّ
 .Iالىظام اإلاؤسساحي إلاصالح الىسط اإلافخىح
ّ
اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ّ
ؤن اإلاشغم الجؼائغي ْض انخمض نلى مهُاعًٍ بزىحن
ؤوضحذ اإلااصة  21مً الٓاهىن عْم12-15 :
ّ
ّ
في حشُ٘لت الىؾـ اإلاُخىح نلى اإلاؿخىي املحلي ،2مهُاع ًخهلٔ بالخٓؿُم ؤلاصاعي ـ والثاوي مً خُث الدشُ٘لت التي جػم
الىؾـ اإلاُخىح بانخباعه ماؾؿت نمىمُت جػؿلو بمهام الحماًت الاحخمانُت ّ
اإلآضمت لألؾُا ٛؤو الٓطغ.
اإلاشغم ؤَغص مطؿلح (مطالح) بض ٛمغٖؼ ،هظا هكغا للؿابو الخاص الظي ًؿغى نلى هظه الهُئتَ ،ظاجيها ّ
جخدضص في
مجمل ؤلاحغاءاث الىْائُت للمداَكت نلى الؿُل الظي ًىحض في خالت زؿغَ ،هي لِؿذ هُئت الؾدُهاب الؿُل بٓضع ما
ّ
جىَغ الحماًت الاحخمانُت ّ
ٖدٔ مٓضؽ إلؾهاٍ وخماًت الؿُىلت.3
هي مطالح
ّ
جيشإ مطالح الىؾـ اإلاُخىح في شٙل مطلحت واخضة بٙل والًت جخىلى مهمت الحماًت الاحخمانُت لألؾُا ٛنلى
ّ
اإلاؿخىي املحلي (الىالًت والبلضًت) ،وطل ٚبالخيؿُٔ مو مسخلِ الهُئاث واإلااؾؿاث الهمىمُت وألاشخاص اإلاٙلُحن
بغناًت الاخضار ،يحر ّاهه ًمً٘ بوشاء ّ
نضة مطالح في الىالًاث طاث ال٘ثاَت الؿٙاهُت ال٘بحرة.

 -1نبض الحُُل بِ٘ـ ،خغشاو مُخاح ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .236
 -2نبض الحُُل بِ٘ـ ،خغشاو مُخاح ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .236
 -3بلهلُاث آما ،ٛاإلاغحو الؿابٔ ،ص .201
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جدشٙل مطالح الىؾـ اإلاُخىح مً مىقُحن مسخطحن ،الؾُما مغبحن ومؿانضًً احخمانُحن ،وؤزطائُحن
هُؿاهُحن ،وازطائُحن احخمانُحن وخٓىُْحن ،1بهضٍ جٓضًم اإلاؿانضة الاحخمانُت والٓاهىهُت للؿُل بالخيؿُٔ والخهاون
مو مدُؿه املجخمعي والهائلي.2
.II

مهام ووظائف الىسط اإلافخىح

ّ
ّ
حاءث ؤخٙام ومىاص الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل لخلغي ؤخٙام ألامغ عْم  64/75الظي ٗان ًخهلٔ
ّ
بةوشاء اإلااؾؿاث واإلاطالح اإلاٙلُت بدماًت الؿُىلت واإلاغاهٓت ،بدُث ّبحن اإلاشغم مهام الىؾـ وآلُاث اجطالها بالؿُل
مً زال ٛما وعص في هظ اإلااصة  22مً الٓاهىن الجضًض ،بدُث ال ًمً٘ لهظه اإلاطالح ؤو مً ٌشغٍ نليها ؤن ًغَؼ الخُ٘ل
بؿُل ًُٓم زاعج بْلُم ازخطاضها ،وإن ٗان ًم٘ىه في هظه الحالت ؾلب اإلاؿانضة مً مطلحت مٙان بْامت ؤو ؾً٘
الؿُل بٓطض جدىٍله بليها( .ؤهكغ اإلااصة  3/22مً ْاهىن خماًت الؿُل ؾالِ الظٖغ).
وػٍاصة نلى جل ٚاإلاهام جٓىم بمهام هىنُت 3مثل:
 جٓىم مطالح الىؾـ اإلاُخىح بمخابهت خالت الؿُل في زؿغ ومؿانضة ؤؾغهم ،ونضم ٖشِ هىٍت الٓائم
ّ
باإلزؿاع بال بغغاه.
 جخإٖض هظه اإلاطالح مً الىحىص الُهلي لحالت الخؿغ مً زال ٛالُٓام باألبدار الاحخمانُت والاهخٓا ٛالى مٙان
جىاحض الؿُل والاؾخمام الُه وإلى ممثله الشغعي ،وؤبهض مً طلّ ٚ
َةن اإلاشغم ْض ؤنؿى للؿُل الظي ًبلٌ مً الهمغ ؤٖثر
مً  13ؾىت نلى ألاْل بمٙاهُت بشغاٖه في ازخُاع ؤخض جضابحر الحماًت التي جخسظ بشإهه.4
ً مً٘ مطالح الىؾـ اإلاُخىح ؤن جؿلب نىض الاْخػاء جضزل الىُابت ؤو ْاض ي ألاخضار.
 بزؿاع الىالي ؤو عئِـ املجلـ الشهبي البلضي ؤو هُئت احخمانُت مً ؤحل الخُ٘ل الاحخماعي بالؿُل ،وفي خاٛ
ٗان الخؿغ الاحخماعي املحُـ بالؿُل ؤو املحضّ به هخاج مجاله ألاؾغي ،وهى الشائو في الًالبَ ،ةن مىذ ألاؾغة َغضت
جصحُذ الىغو وإناصة اخخػان الؿُل ؤَ ؤلاحغاءاث الٓاهىهُت التي ّ
جىَغ له الٓضع مً الحماًت هى الغؤي الطائب.5
في الحُٓٓت اإلاشغم الجؼائغي ؤنؿى ّ
خٔ الازؿاع والخبلٌُ نً خاالث الخؿغ التي ًخهغع لها الاخضار لٙل شخظ
ّ
مهما ٗان مغٖؼه الٓاهىوي ،ؾىاء حهلٔ ألامغ بالخؿغ الاحخماعي ،ؤو الخؿغ الجىائي ،وطل ٚبمىحب اإلااصة  15مً الٓاهىن
ّ
عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل " ًسؿغ اإلاُىع الىؾجي لحماًت الؿُىلت مً ٗل ؾُل ؤو ممثله الشغعي ؤو ٗل
شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي خى ٛاإلاؿاؽ بدٓىّ الؿُل".

ّ
 -1اإلااصة  21مً الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص  ،39ماعزت في  03شىاٛ
نام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
 -2نبض الحُُل بِ٘ـ ،خغشاو مُخاح ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .237
ّ
 -3اإلااصة  22مً الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص  ،39ماعزت في  03شىاٛ
نام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
ّ
 -4اإلااصة  ، 24الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص  ،39ماعزت في  03شىا ٛنام
 1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
 -5نبض الحُُل بِ٘ـ ،خغشاو مُخاح ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .239
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ؤن اإلاشغم وَغ غماهت ْاهىهُت بطغٍذ ّ
ٖما ّ
الىظ لٙل مً ّ
ْضم مهلىماث خى ٛاإلاؿاؽ بدٓىّ الؿُل بلى اإلاُىع
ّ
الىؾجي ،حهُيهم مً اإلاؿاءلت اإلاضهُت ؤو ؤلاصاعٍت ؤو الجؼائُت ،ختى ولى لم جاص الخدُٓٓاث بلى ؤي هدُجت ،بال في خاالث ؾىء
ّ
ّهُت اإلابلًحن( .ؤهكغ اإلااصة  2/18مً الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل).
 2.2الحماًت الاجخماعيت لألحذاث راث الطابع القظائي
ؤن آلُاث الحماًت الاحخمانُت التي ؤوحضها اإلاشغم غمً ّ
مً اإلاُُض الٓىّ ٛ
الىطىص الٓاهىهُت ّ
جؿبٔ بطُت ؤولُت
نلى ألاؾُا ٛالظًً ًخهغغىن ألي زؿغ احخماعي ،مهما ٗان شٙله؛ ؤي ّ
ؤن هظه آلالُاث لها ؾابو وْائي مً باب ؤولى،
بدُث جمىو الؿُل مً الاهدغاٍ ؤو الاهؼالّ بلى نالم الجغٍمتٖ ،ما جمىهه مً الىْىم في ؤي غغع مدخمل ًجهله ضحُت
للًحر ،لً٘ هظا ال ٌهجي ّ
ؤن الحماًت الاحخمانُت جٓخطغ نلى هظه الىغهُاث َٓـ ،بل جمخض لدشمل مغخلت الغناًت
ّ
الالخٓت في خالت ما بطا ٗان الؿُل حاهدا ؤو ضحُت حغم ما ،بدُث جخسظ في ّ
خٓه ضىعا ؤزغي مً الحماًت في ؾابهها
الاحخماعي ٗةناصة جإهُله وجغبِخه وإصماحه احخمانُاّ ،
مما ًىحي بإن الحماًت الاحخمانُت لألؾُا ٛحشمل ٗل اإلاغاخل

الهمغٍت للؿُل ،وٖظا الىغهُاث التي ًٙىن نليها ،ؾىاء بمجغص حهغغه لخؿغ مهىىي ؤو احخماعي ،ؤو ٗان ضحُت حغم ّؤًا
ّ
ٗان َانله ،ؤو ٗان هى هُؿه مً ْام بالجغٍمت ،وهظا ما مٌؿدشِ مً الهباعة الىاعصة في اإلااصة  42مً ْاهىن خماًت الؿُل

" ...يحر ّؤههً ،مً٘ ْاض ي ألاخضار نىض الػغوعة ؤن ّ
ًمضص الحماًت اإلاىطىص نليها في هظه اإلااصة بلى ياًت  21ؾىت،" ...
جؿبٔ َٓـ نلى الؿُل الظي لم ًخجاوػ  18ؾىت ،لً٘ الاؾخثىاء ّ
بمهجى ّ
ؤن ألاضل في الحماًت الاحخمانُت ّؤنها ّ
ؤن جضابحر
الحماًت ًمً٘ ؤن ّ
جمخض بلى بلىى الؿُل ؾً الغشض بطا ما اْخػذ الػغوعة طل ٚبًُت اضالخه وإناصة اصماحه ،والخإٖض
مً جىاػهه ّ
الىُس ي والهاؾُي الظي ًاهله ألن ًطبذ ْاصعا نلى الخُ٘ل باخخُاحاجه والانخماص نلى هُؿه.
ّ
لهظه ألاؾباب ْض ّ
وؾو اإلاشغم مً ضىع الحماًت ؤلاحغائُت بطا ما حهلٔ ألامغ بالحماًت الاحخمانُت ،بدُث ؤجاح
إلاطالح الىؾـ اإلاُخىح ؤن جؿلب نىض الاْخػاء جضزل ؤنىان الٓػاء ،وهظا ما ٌؿدشِ مً الُٓغة ألازحرة مً هظ
اإلااصة  23مً ْاهىن خماًت الؿُل" ً ...مً٘ مطالح الىؾـ اإلاُخىح ؤن جؿلب ،نىض الاْخػاء ،جضزل الىُابت ؤو ْاض ي
ألاخضار".
اؾدىاصا بلى اإلاػمىن الؿابٔ ؾىداو ٛالحضًث نً ؾبُهت الحماًت الاحخمانُت في ؾابهها الاحغائي باليؿبت لألؾُاٛ
الظًً ًٙىهىن نغغت للخؿغ الاحخماعي وُُُٖت اجطالهم بٓاض ي ألاخضار (أ) زم هخؿغّ بهض طل ٚللحماًت ؤلاحغائُت
للؿُل في خالت الخدُٓٔ مو ْاض ي ألاخضار (ب).
أ :الحماًت ؤلاجشائيت للطفل في حالت ططشاجخماعي
لٓض ؤؾىض اإلاشغم الجؼائغي ازخطاص ّ
الىكغ في ْػاًا ألاؾُا ٛلٓاض ي مسخظ ،ؤؾلٔ نلُه وضِ ْاض ي ألاخضار،
بدُث نهض بلُه مهمت الخضزل في خالت وحىص زؿغ صاهم ًىش ٚؤن ًطِب الؿُل ؤو في الحاالث التي ًٙىن َيها ألاؾُاٛ
ضحُت حغائم ،بمهجى ّ
ؤن ْاض ي ألاخضار مٌهٓض له الازخطاص في خالت الخؿغ الىاْو نلى ألاؾُا ٛمهما ٗان هىنه
(احخماعي ؤو زؿغ طو ؾابو حىائي) ، ،ولهظا ؤوحب اإلاشغم نلى وحه الالؼام ؤن جٓىم مطالح الىؾـ اإلاُخىح بغَو الامغ
َىعا بلى ْاض ي ألاخضار املخخظ في خاالث الخؿغ الحا ،ٛؤو في الحاالث التي ٌؿخدُل مهها ببٓاء الؿُل في ؤؾغجه ،ال
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ؾُما بن ٗان ضحُت حغٍمت اعج٘بها ممثله الشغعيٖ ،1ما ًجب نلى مطالح الىؾـ اإلاُخىح بنالم ْاض ي الاخضار صوعٍا
باألؾُا ٛاإلاخُ٘ل بهم وبالخضابحر اإلاخسظة بشإنهم.2
ونلُه ًجب الخؿغّ بلى ُُُٖت حهُحن ْاع ألاخضار بىضُه الجهت املخخطت في ْػاًا ألاؾُا ،ٛوطٖغ الشغوؽ
ّ
الٓاهىهُت الالػمت ،التي جم٘ىه مً الاجطا ٛبملِ الؿُل.
 .Iحعيين قاض ي ألاحذاث
ّ
بالغحىم بلى هظ اإلااصة  61مً الٓاهىن اإلاخهلٔ بدماًت الؿُلً ،خطح لىا وحىص ؾلؿخحن لهما ضالخُت حهُحن ْاض ي
ألاخضار ،وهما (وػٍغ الهض ٛخاَل الازخام ،وعئِـ املجلـ الٓػائي) ،بدُث مٌ ّ
هحن ْاض ي ألاخضار بٓغاع مً وػٍغ الهضٛ
خاَل ألازخام إلاضة زالر  03ؾىىاث بطا ٗان الخهُحن في مد٘مت جٓو بمٓغ املجلـ الٓػائيّ ،ؤما في املحاٖم ألازغي التي
جٓو زاعج مٓغ املجلـَ ،ةن ْػاة ألاخضار ٌهُىىن بمىحب ْغاع مً عئِـ املجلـ الٓػائي ،وَشترؽ في ْاض ي
ّ
ألاخضار ّ
اإلاهحن ؤن ًٙىن بغجبت هائب عئِـ مد٘مت نلى ألاْل( .3ؤهكغ اإلااصة  61مً الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت
الؿُل).
.II

ششوط اجصال قاض ي ألاحذاث بملف الطفل

نالوة نلى الشغوؽ التي ؤوحبها اإلاشغم في اإلااصة  62مً ْاهىن خماًت الؿُل التي ّ
جدضص ْىانض الازخطاص اإلاٙاوي
ّ
لٓاض ي ألاخضار (ّ ،)1
َةن اإلااصة  32مً هُـ الٓاهىن ْض هطذ نلى حملت جل ٚالشغوؽ وؤعصَذ شغوؾا ؤزغي جخهلٔ
ّ
ّ
باالزخطاص ّ
الىىعي ( ،)2وإحغاءاث نغع اإلالِ نلى ْاض ي ألاخضار خُث عٖؼث اإلااصة نلى الشغوؽ التي جخهلٔ
ّ
جخهلٔ بالهغٍػت اإلاغَىنت للىُابت ّ
الهامت (.)4
بالحضر ،ؤي الؿُل الظي ًٙىن نغغت للخؿغ ( ،)3وٖظا الشغوؽ التي
 )1قىاعذ الاطخصاص اإلاكاوي لقاض ي ألاحذاث
دضص الازخطاص ؤلاْلُمي لٓؿم ألاخضار بمىحب اإلااصة  62مً الٓاهىن  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،والتي ّ
مً ّ
نضص
اإلاشغم شغوؾها بدؿب ما ًلي:4
ً ىهٓض ازخطاص الىكغ في ْػاًا ألاخضار باملح٘مت مٙان الجغٍمت ؤو في صائغة ازخطاضها.
ً ىهٓض الازخطاص بمدل بْامت ؤو ؾً٘ الؿُل ؤو ممثله الشغعي.
ً ىهٓض الازخطاص ٖظل ٚبمد٘مت صائغة اإلاٙان الظي وحض َُه الؿُل ؤو اإلاٙان الظي وغو َُه.

ّ
 -1اإلااصة  28مً الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص  ،39ماعزت في  03شىاٛ
نام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
ّ
 -2اإلااصة  29مً الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص  ،39ماعزت في  03شىاٛ
نام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
 -3ؾ٘مٙاجي هبت َاؾمت الؼهغاء ،بىإلاٙاخل ؤخمض ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .79
ّ
 -4اإلااصة  60مً الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص  ،39ماعزت في  03شىاٛ
نام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
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ّ
 )2قىاعذ الاطخصاص الىىعي لقاض ي ألاحذاث
ًٓىم ْاض ي ألاخضار بضوع وْائي للخُ٘ل بُئت ألاخضار الظًً ًىحضون في خالت زؿغ مهىىي ؤو احخماعي ٌشمل
الجاهب الهالجي والاضالحي ًالئم الؿُل وقغوَه ،وٍم٘ىه الاجطا ٛبملِ الخدُٓٔ الخاص بالؿُل نً ؾغٍٔ الؿلب
ّ
الاَخخاحي ّ
املحغع مً ؾغٍ الؿُض وُٖل الجمهىعٍت ؾبٓا للماصة  62مً الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل.1
ّ
 )3الششوط اإلاخعلقت بالحذث
في الحُٓٓت ًمً٘ الٓىّ ٛ
ؤن هظه الشغوؽ مؿخيخجت مً حملت اإلاىاص التي حاء بها ْاهىن خماًت الؿُل ،بدُث ًمً٘

طٖغها نلى ّ
الىدى آلاحي بُاهه:

 ؤال ًخجاوػ ؾً الحضر  18ؾىت.
ًّ
 ؤن ًٙىن الحضر في خالت زؿغ احخماعي ؤو زؿغ حىائي ،وؤًا ٗان الخؿغ الظي يهضص الؿُل ،بدُث ًمً٘
ّ
الاؾدشهاص بالطىع التي طٖغث في اإلااصة  02مً الٓاهىن اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،والتي طٖغث نلى ؾبُل اإلاثا.ٛ
ّ
 )4الششوط اإلاخعلقت بالعشيظت
َّ
ًجب ؤن مً َبلٌ ْاض ي ألاخضار بىحىص ؾُل في خالت زؿغ احخماعي نً ؾغٍٔ الخبلٌُ اإلاباشغ ؤو بخٓضًم نغٍػت مً
ّ
ْبل الؿُل ؤو ممثله الشغعي ،ؤو ٗل شخظ ؾبُعي ؤو مهىىي مىىؽ به شاون الحماًت والغناًت الاحخمانُت اإلاخهلٓت
باألؾُا ،2ٛنلى ؤن جٙىن الهغٍػت اإلاغَىنت لٓاض ي ألاخضار مً ؾغٍ ؤخض ألاشخاص آلاحي طٖغهم:3
 ؤن جغَو مً الؿُل الظي وحض في خالت زؿغٖ ،ما ًمً٘ للؿُل ؤن ًخٓضم بشٙىاه شُاهت 4لٓاض ي ألاخضار.
 ؤن جغَو مً اإلامثل الشغعي للؿُل.
 ؤن جٓضم الهغٍػت لٓاض ي ألاخضار نً ؾغٍٔ وُٖل الجمهىعٍت.
 ان جغَو مً ؾغٍ الىالي ؤو عئِـ املجلـ الشهبي البلضي إلاٙان بْامت الؿُل.
 مطالح الىؾـ اإلاُخىح.
 الجمهُاث ؤو الهُئاث الهمىمُت اإلا ّ
هخمت بشاون الؿُىلت.
ٖ ما ًجىػ ؤن ًخضزل ْاض ي ألاخضار جلٓائُا.

 -1نبض الٓاصع زغٍُي ،الحماًت الجؼائُت للؿُل في قل الدشغَو الجؼائغي والدشغَو اإلآاعن ،اليشغ الجامعي الجضًض للؿبانت واليشغ والخىػَو ،جلمؿان،
الجؼائغ ،2021 ،ص .96
ي
 -2ؤشغوٍ ٌهٓىب ،اإلاىحر في ْػاء ألاخضار الجؼائغ ْاهىها ومماعؾت ،اليشغ الجامعي الجضًض للؿبانت واليشغ والخىػَو ،جلمؿان ،الجؼائغ ،2021 ،ص
.106
ّ
 -3اإلااصة  32مً الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص  ،39ماعزت في  03شىاٛ
نام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
ّ
 -4الُٓغة  03مً هظ اإلااصة  32مً الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص ،39
ماعزت في  03شىا ٛنام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
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الضمانات املقررة للحذث املعرض للخطر االجتماعي  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
هاني منور  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ب :إجشاءاث الخحقيق القظائي مع الحذث ّ
اإلاعشض للخطىسة الاجخماعيت
زم هيخٓل بلى ّ
هخهغع إلحغاءاث الخدُٓٔ بضاًت مً ؾمام الحضر مً ؾغٍ ْاض ي ألاخضارّ ،
ّ
ؤهم جضابحر الحماًت
اإلآغعة مً ؾغٍ ْاض ي ألاخضار في ّ
ّ
خٔ الحضر.
.I

سماع الحذث بمعيت ممثله الششعي

ًخىحب نلُه جضوٍنها في ّ
بمجغص اؾخالم ْاض ي ألاخضار للهغٍػتّ ،
ّ
املخطظ لظلّ ،ٚ
زم ًدغص نلى
سجل ألاخضار
ّ
الشغعي(ولي الؿُل) بمهُت الحضر اإلاهجي بن اؾخلؼم ألامغ طل ،ٚمو غغوعة جضوًٍ عؤي اإلامثل الشغعي نً
اؾخضناء اإلامثل
ّ
وغهُت الحضر ومؿخٓبله ،بهض طلً ٚإمغ بطُت بلؼامُت بحغاء بدث احخماعي وَدظ ّ
ؾبي ّ
لٙل ما ًخهلٔ بالجاهب
ّ
الىُس ي والبضوي للمهجيٖ ،م ًمً٘ له؛ ؤي ْاض ي ألاخضار ؤن ًإمغ بمغاْبت ؾلىٕ الحضر ،1وله ؤن ًجمو ّ
ٗل اإلاهلىماث
ّ
اإلاخهلٓت بىغهُت الؿُل ،وٖظا جطغٍداث ّ
ٗل شخظ ًغي َائضة مً ؾمانه باالؾخهاهت بمطالح الىؾـ
والخٓاعٍغ
اإلاُخىح ؤو يحرها.2

اإلاقشسة من طشف قاض ي ألاحذاث في ّ
 .IIجذابيرالحماًت ّ
حق الطفل
ًمً٘ لٓاض ي ألاخضار ؤن ًخسظ بشإن الؿُل ّ
اإلاهغع للخؿىعة الاحخمانُت جضابحر الحماًت ،ؾىاء ؤزىاء الخدُٓٔ ،ؤو

بهض الاهتهاء مً الخدُٓٔ ،بدُث ؤن الخضابحر ألاولى التي جٙىن ؤزىاء َترة الخدُٓٔ جٙىن بطُت ماْخت وإلاضة ال جخجاوػ 06
ؾخت ؤشهغ ،مو شغؽ بنالم الؿُل وممثله الشغعي في يػىن  48ؾانتّ ،ؤما الخضابحر التي جٙىن بهض الاهتهاء مً الخدُٓٔ
مٓغعة بطُت نهائُت ،مو شغؽ ؤن جٙىن جل ٚالخضابحر ّ
جٙىن ّ
مٓغعة إلاضة  02ؾيخحن ْابلت للخجضًض ،مو شغؽ ؤن ال ًخجاوػ
ّ ّ
ؾً الحضر في ٗل ألاخىا ٛبلىى ؾً الغشض الجؼائي ّ
اإلآغع بثماهُت نشغ ؾىت  18ؾىت مً خُث ألاضل ،بال ؤهه ًمً٘
ّ
لٓاض ي الاخضار نىض الػغوعة ٗاؾخثىاء ؤن ًمضص جضابحر الحماًت بلى ياًت  21ؾىت بىاء نلى ؾلب مً ؾلم بلُه الؿُل ؤو
مً ْبل اإلاهجي ؤو مً جلٓاء هُؿه( .ؤهكغ اإلاىاص مً م  35بلى ياًت م  45مً ْاهىن خماًت الؿُل عْم.)12-15:
ّ
مخسططت.
وحشمل جضابحر الحماًت جضابحر الحغاؾت ؤو جضابحر الىغو في مغاٖؼ ؤو ماؾؿاث
 )1جذابيرالحشاست اإلاؤقخت أو النهائيت والتي جكىن بمىجب أمشمن قاض ي ألاحذاث
ًماعؽ ْاض ي ألاخضار ؾلؿت اجساط هظه الخضابحر خؿب ما ًغاه مىاؾبا لىغهُت الحضر الظي ّ
ًخهغع للخؿىعة
الاحخمانُت؛ ؤي ّ
بلى
ؤن اإلاشغم ْض مىذ لٓاض ي ألاخضار ؾلؿت جٓضًغٍت بمىحبها ًلجإ بطُت حىاػٍت يحر وحىبُت
ألامغ بالحغاؾت اإلااْخت ؤو النهائُت خؿب مٓخػُاث الخدُٓٔ اإلاشاع بليها ؤناله ،وبدؿب ما جػمىخه اإلااصجحن  35و 40مً
ّ
الٓاهىن عْم 12-15 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل خؿب ما ًلي:
 ببٓاء الؿُل في ؤؾغجه.
 حؿلُم الؿُل لىالضه ؤو لىالضجه ،الظي ال ًماعؽ خٔ الحػاهت نلُه ما لم جٙىن ْض ؾٓؿذ نىه بد٘م.
 -1ؤشغوٍ ٌهٓىب ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .108
ّ
 -2اإلااصة ّ ... "34
ٗل اإلاهلىماث والخٓاعٍغ اإلاخهلٓت بىغهُت الؿُل وٖظا جطغٍداث ّ
وٍخلٓى ْاض ي ألاخضار ّ
ٗل شخظ ًغي َائضة مً ؾمانه وله ؤن ٌؿخهحن
ّ
في طل ٚبمطالح الىؾـ اإلاُخىح" ،الُاهىن عْم  12-15اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،ماعر في  28عمػان نام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى  ،2015ج ع الهضص ،39
ماعزت في  03شىا ٛنام  1436اإلاىأَ ً 19ىلُى ؾىت .2015
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ّ
 حؿلُم الؿُل ألخض ؤْاعبه ،حؿلُم الؿُل بلى شخظ ؤو نائلت حضًغًٍ بالثٓتٖ ،ما ًمً٘ ؤن ًٙلِ ْاض ي
ألاخضار ؤن ًٙلِ مطالح الىؾـ اإلاُخىح بمالخكت الؿُل في وؾؿه ألاؾغي واإلاضعس ي واإلانهي ؤو ؤخض هاجه ألاوؾاؽ.
 )2جذابيرالىطع اإلاؤقخت أو النهائيت (بمىجب أمشمن قاض ي ألاحذاث)
ّ
هغع ألي شٙل مً ؤشٙا ٛالخؿىعة الاحخمانُت ،بدُث ّ
اإلاخهلٓت بالحضر اإلا ّ
ًخم وغو
وٍٓطض بها جضابحر ؤلاًضام
مهُىت ،1ولٓاض ي ألاخضار الؿلؿت الخٓضًغٍت في جىحُه اإلاهجي بلى زالر حهاث خؿب ما ّ
الؿُل جدث بشغاٍ حهت ّ
خضصه

اإلاشغم نلى ّ
الىدى الخالي:

 وغو الحضر في مغٖؼ مخسطظ في خماًت ألاؾُا ٛمً خاالث الخؿغ.
ّ
 وغو الؿُل في مطلحت مٙلُت بمؿانضة الؿُىلت.
 وغو الؿُل في ماؾؿت اؾدشُائُت ،بطا ٗان الؿُل في خاحت بلى جُ٘ل ضخي ؤو هُس ي( .عاحو اإلااصة  ،36اإلااصة
 41مً ْاهىن خماًت الؿُل).
ّ
وججضع ؤلاشاعة بلى ّ
ؤن وغو الؿُل في بخضي الجهاث ّ
املحضصة بىظ الٓاهىن هى جضبحر طو ؾابو بضالحيً ،مً٘ مً
ّ
مخسططت جُ٘ل له خاحاجه الىُؿُت والصحُت نلى ْضع
بزغاج الؿُل مً وؾؿو الهائلي اإلاهخاص ووغهه في ماؾؿت
ّ
الىغهُت ؤو الحالت التي حؿخضعي طل ،ٚبط ًجىػ لٓاض ي ألاخضار ؤن ًٙلِ مغاْبا جغبىٍا مً مطالح الىؾـ اإلاُخىح
بخٓضًم ّ
2
الىصح والخىحُه ّ
لٙل ألاؾغاٍ التي لها نالْت بظل.ٚ
ّ
واؾدىاصا بلى اإلااصة  45مً ْاهىن خماًت الؿُل َةهه ًمً٘ لٓاض ي ألاخضار ؤن ٌهض ٛنً ؾلؿخه الخٓضًغٍت التي
ّ
خغع بشإنها ؤمغا ًٓض ي بإخض جضابحر الىغو ؾالُت الظٖغ ،بىاء نلى ؾلب الؿُل ؤو ممثله الشغعي ؤو وُٖل الجمهىعٍت ؤو
ّ
ختى مً جلٓاء هُؿه ،في يػىن ؤحل ال ًخجاوػ  01شهغ واخض مً جٓضًمه له ،نلى ؤن جٙىن اإلاغاحهت صائما في يغَت
اإلاشىعة بًؼ ّ
الىكغ بلى ؾبُهت ؤو ّ
شضة الخضابحر ّ
اإلآغعة.3

طاجمت:
ّ
َؤ ْو َلى اإلاشغم الجؼائغي َئت ألاخضار خماًت احخمانُت ّ
مخُغصة نً ضىع الحماًت التي ًىَغها للبالًحن ،بد٘م هشاشت
ّ
ّ
البيُت ّ
ّ
الىُؿُت والجؿضًت لهمّ ،
اإلاخٓضمت ،وجخجلى زطىضُت طل ٚؤهه مؼج بحن احغاءاث وآلُاث
زاضت في اإلاغاخل الهمغٍت
طاث اصاعي بدذ ،وؤزغي طاث ؾابو حؼائي ًىُغص بها ْاع مخسطظ هى ْاض ي ألاخضار.
اإلآغعة لألؾُا ٛغض خاالث الخؿغ الاحخماعي ،وإن اؾخىَذ ّ
شّ ٚ
ال ّ
ؤن الػماهاث ّ
خٓها مً خُث مغاناتها لحٓىّ
ّ
بال ّؤنها جبٓى ْاضغة في مجابهت ٗل ؤهىام ألازؿاع املحضْت بهظه الشغٍدت ،بط ال ًمً٘ ّ
ضضها نلى الىحه
وخغٍاث الؿُل
اإلاؿلٔ ،بٓضع ما ًمً٘ الٓىّ ٛؤنها حهمل نلى ّ
الحض والخٓلُظ مً ضىع الػغع املحضّ بهم ،ال ؾُما ّؤنها حاءث جػمً

 - -1بلهلُاث آما ،ٛاإلاغحو الؿابٔ ،ص .109
 -2هجُمي حماْ ،ٛاهىن خماًت الؿُل في الجؼائغ (جدلُل وجإضُل ماصة بماصة) ،صاع هىمت للؿبانت واليشغ والخىػَو ،الجؼائغ ،2019 ،ص .67
 -3ؤشغوٍ ٌهٓىب ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .117
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ضُاهت خٓىّ الؿُل ّ
اإلاهغع لإلهما ٛوالتهضًض في خُاجه وؾالمت بضهه وصحخه الىُؿُت التي جخُ٘ل بها مطالح ومغاٖؼ
ّ
ّ
مخسططت نلى اإلاؿخىي الىؾجي اإلاغٖؼي وؤزغي نلى اإلاؿخىي املحلي.
نلى الهمىم وبالغيم مً مداولت اإلاشغم الجؼائغي مىاٖبت الػىابـ الضولُت اإلاترجبت نً الاجُاُْاث الضولُت التي
ّ
بال ّ
ؤن واْو الحاٌ ٛشهض جىامي مدؿاعم لجىىح ألاخضار ،ألامغ الظي ٌؿخضعي بناصة
ضاصْذ نليها الجؼائغ بهظا الشإن،
ّ
الىكغ في بضالح ٗل اإلاىكىماث التي ّ
ًمغ بها الؿُل نبر مغاخله الهمغٍت ،ابخضاء مً الىؾـ ألاؾغي واإلاضعس ي بلى ٗامل

اليؿُج املجخمعي ،ملحاولت غمان عناًت وجيشئت احخمانُت جدى ٛصون وْىم الؿُل ضحُت نالم الاحغام ،ؾىاء بطُخه
حاهدا ؤو ضحُت في وغو املججي نلُه.

ّ
اإلآغعة للحضر الظي ّ
اإلاخهلٓت بالػماهاث ّ
ًخهغع للخؿغ
في الحُٓٓت ،ومً زال ٛبنضاص هظه الىعْت البدثُت
الاحخماعي ،ومً زال ٛحؿلُـ الػىء نلى ّ
ؤهم الخضابحر الٓػائُت اإلاخاخت لٓاض ي ألاخضار ؤزىاء َترة الخدُٓٔ ،مً

ألاهمُت بمٙان ؤن مٌهاص ضُايت هظ اإلااصة  43مً ْاهىن خماًت الؿُل ،التي مىو مً زاللها اإلاشغم الجؼائغي بمٙاهُت
ّ
الؿهً في ؤوامغ ْاض ي ألاخضار اإلاخسظة بشإن ؤخض جضابحر الحغاؾت ؤو الىغو اإلاخهلٓت بالحضر ،وهظا بؿبهه جىاْؼ
َ
ضغٍذ ًػغب وَهطِ بجملت الػماهاث ّ
اإلآغعة لألخضار في خالت زؿغ احخماعيَ ،األ ْولى ؤن مًجحه اإلاشغم آلُت الؿهً في
هظا الىىم مً ألاوامغ الٓػائُت بما ًىَغ غماهاث ؤهجو وؤٖمل.

قائمت اإلاشاجع:
أوال :اإلاؤلفاث العامت
 .1مدمىص ؤخمض ؾه ،الحماًت الجىائُت للؿُل املججي نلُه ،ؤٗاصًمُت هاًِ الهغبُت للهلىم ألامىُت ،الغٍاع.1999 ،
 .2دمحم الطًحر بهلي ،اإلاضزل للهلىم الٓاهىهُت (هكغٍت الحٔ-هكغٍت الٓاهىن) ،صاع الهلىم لليشغ والخىػَو ،الجؼائغ،
.2006
 .3دمحم ؾهُض حهُىع ،مضزل بلى الهلىم الٓاهىهُت (صعوؽ في هكغٍت الحٔ) ،صاع هىمت للؿبانت واليشغ والخىػَو،
الجؼائغ.2011 ،
َ .4خىح نبض هللا الشاطلي ،حغائم الانخضاء نلى ألاشخاص وألامىا ،ٛصاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ،
.2012
 .5بلهلُاث آماْ ،ٛىانض وآلُاث خماًت الؿُل في الٓاهىن الجؼائغي  12/15بحن الحماًت والهالج ،صاع الخلضوهُت للؿبانت
واليشغ والخىػَو ،الجؼائغ.2021 ،
 .6نبض الحُُل بِ٘ـ ،خغشاو مُخاح ،خماًت خٓىّ الؿُل حشغَهآَ-هاْ-ػاء ،آلُاث الحماًت الاحخمانُت للؿُل،
ّ
اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل ،صاع ألاًام لليشغ والخىػَوّ ،
نمان ،ألاعصن.2018 ،
شغح إلاػمىن هطىص الٓاهىن عْم12-15 :
 .7نبض الٓاصع زغٍُي ،الحماًت الجؼائُت للؿُل في قل الدشغَو الجؼائغي والدشغَو اإلآاعن ،اليشغ الجامعي الجضًض
للؿبانت واليشغ والخىػَو ،جلمؿان ،الجؼائغ.2021 ،
 .8ؤشغوٍ ٌهٓىب ،اإلاىحر في ْػاء ألاخضار الجؼائغي ْاهىها ومماعؾت ،اليشغ الجامعي الجضًض للؿبانت واليشغ
والخىػَو ،جلمؿان ،الجؼائغ.2021 ،
 .9خؿحن الخؼاعي وؾه بماعة ،الدشغَهاث الاحخمانُت وخٓىّ ؤلاوؿان ،صاع ًاَا لليشغّ ،
نمان ،ألاعصن.2009 ،
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ّ
الضمانات املقررة للحذث املعرض للخطر االجتماعي  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
هاني منور  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .10هجُمي حماْ ،ٛاهىن خماًت الؿُل في الجؼائغ (جدلُل وجإضُل ماصة بماصة) ،صاع هىمت للؿبانت واليشغ والخىػَو،
الجؼائغ.2019 ،
 .11خؿىحن املحمضي بىاصي ،الخؿغ الجىائي ومىاحهخه (جإزُما وججغٍما) ،صاع اإلاؿبىناث الجامهُت ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،مطغ،
.2008
ثاهيا :الشسائل واإلازكشاث
 .1خمى بً ببغاهُم َساع ،الحماًت الجىائُت للؿُل في الدشغَو الجؼائغي والٓاهىن اإلآاعن ،عؾالت لىُل صٖخىعاه نلىم في
الحٓىّ ،جسطظ حىائي ،حامهت دمحم زُػغ بؿ٘غة.2015-2014 ،
 .2ضلُدت ّ
يىام ،نمالت ألاؾُا ٛونالْتها بكغوٍ ألاؾغة ،مظٖغة ماحؿخحر في نلم الاحخمام الهائليٗ ،لُت الهلىم
الاحخمانُت والهلىم ؤلاؾالمُتْ ،ؿم نلم الاحخمام وصًمىيغاَُا ،حامهت الحاج لخػغ ،باجىت.2010-2009 ،
ثالثا :البحىث واإلاقاالث
 .1ؾ٘ماٖجي هبت َاؾمت الؼهغاء ،بىإلاٙاخل ؤخمض ،الحماًت الٓػائُت للؿُل في خالت زؿغ ،في الٓاهىن عْم ،12-15
مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض ب ص.ص  ،87-75نضص  49حىان.2018 ،
سابعا :الدششيعاث
ْ .1اهىن عْم  01-14اإلاخػمً ْاهىن الهٓىباث ،اإلااعر في َ 04براًغ  ،2014ج ع الهضص  ،07ماعزت في َ 16براًغ ،2014
ٌهضّ ٛ
وٍخمم ألامغ عْم  156-66اإلااعر في ً 08ىهُى ؾىت .1966
ّ
 .2الٓاهىن عْم 05-12 :اإلاخهلٔ بدماًت الؿُىلت ،اإلااعر في  28عمػان يام  1436اإلاىأَ ً 15ىلُى ؾىت .2015
طامسا :الاجفاقياث الذوليت
ّ
 .3اجُاُْت خٓىّ الؿُل التي وآَذ نليها الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة بخاعٍش  20هىَمبر ؾىت  1989واإلاطاصّ نليها
بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي عْم  461-92اإلااعر في  19صٌؿمبر .1992
سادسا :اإلاى اقع الالكتروهيت
 .4هاوي مىىع ،مداغغاث في الٓاهىن الجىائي للؿُل ،املحاغغة الثالثت ،اإلالحٓت الجامهُت الؿىْغ ،حامهت ابً زلضون
جُاعث ،الغابـhttps://moodle.univ-tiaret.dz/pluginfile.php :
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الػقوباث البذيلت بين أخكام الدششيؼ الجىائي إلاسالمي و الدششيؼ الجىائي الجضائشي
Alternative penalties between the provisions of Islamic criminal legislation and
Algerian criminal legislation
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:ملخص
ض ؤُٖض٣ٞ ،ها٣ُىباث الؿالبت للحغٍت واإلاؿاوت الخُحرة التي جيخج ًٖ جُب٣ٗها الٟهٓغا لآلزاع الؿلبُت التي جسل
ـ٨ُٗظَا في ػٍاصة ٖضص الجغاثم واملجغمحن والظي اوٟت جى٣ٍىباث التي ؾاَمذ بُبُٗتها ؤو َغ٣ٗثحر مً ال٨الىٓغ في ال
ىباث بضیلت مخٗضصة ومخىىٖت حٗمل ٖلى٣ٖ  لظا اججهذ مٗٓم الدكغیٗاث بلى بصعاج،ابي بمجمله٣ٗبضوعٍ ٖلى الىٓام ال
ىبت اإلاخمثلت في بنالح الجاوي م٘ مغاٖاة وحىص الخىاػن٣ٗ الٝ ؤَضا٤٣ وجد،ىبت الحبـ٣ٖ ًاء ٖلى ؾلبُاث٣ال
.غصًت مً حهت ؤزغيٟ والحغٍاث ال١ى٣حرة صازل املجخم٘ مً حهت وبحن الحُٛم واإلاهالح اإلاخُىعة واإلاخ٣والخىاؾب بحن ال
٘ىباث البضًلت في الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي وبُان مىاي٣ٗت البدثُت بلى حؿلُِ الًىء ٖلى ال٢ َظٍ الىعٝتهض
 و ٖضم حضوي الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي في٠ٗ وبُان ي،ىبتها٣ٖ ضًغ٣ها ؾُما في الخٗاػٍغ التي الهو قغعي في ج٢ىٟج
.ثر خضازت ؤو بوؿاهُت ؤو ٖضالت٦دت ْاَغة ؤلاحغام ولى بضي في ْاَغٍ ؤهه ؤٞا٩م
َ٘ الدكغ،هحرة اإلاضة؛ الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي٢ ىبت الؿالبت للحغیت٣ٗىباث البضًلت ؛ ال٣ٗ ال:الكلماث املفخاخيت
.الجىاجي ؤلاؾالمي
Abstract:
In view of the negative effects of freedom-depriving penalties and the serious
disadvantages that result from their application, many of the penalties that, by their nature or
method of implementation, have been reconsidered in increasing the number of crimes and
criminals, which in turn has reflected on the penal system as a whole. Therefore, most
legislations tended to include multiple alternative penalties. It works on eliminating the
negative aspects of imprisonment, and achieving the goals of the punishment represented in
reforming the offender, taking into account the existence of balance and proportionality
between the evolving and changing values and interests within society on the one hand, and
individual rights and freedoms on the other.
This research paper aims to shed light on the alternative punishments in Islamic criminal
legislation and to indicate the areas of their superiority, especially in the sanctions that have
no legal text in assessing their punishment, and to show the weakness and futility ofthe
Algerian criminal legislation in combating the phenomenon of crime, even if it appears on the
surface that it is more modern, humane or just.
Keywords: alternative penalties; a short-term deprivation of liberty; Algerian criminal
legislation; Islamic criminal legislation.
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العقوباث البديلت بني أحكام التشريع اجلنائي اإلسالمي والتشريع اجلنائي اجلزائري  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
ل٣ض ٖغٞذ الٗ٣ىبت الؿالبت للحغیت ٢هحرة اإلاضة جُبُ٣ا واؾٗا مىظ ْھىعھا ،واٖخبرث مً ؤھم وؤ٦ثر ألاؾالیب
الٗ٣ابیت التي ؾاٖضث ٖلى الخسلو مً ٨ٞغة الٗ٣ىبت البضهیت ال٣اؾیت ،التي تهض ٝبلى لاهخ٣ام مً الجاويٚ ،حر ؤن
ؤلاٞغاٍ في جُبیَ ٤ظٍ الٗ٣ىبت -بالغٚم مً مكغوُٖتها في الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي وفي الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي -ؤصي
بلى ال٨كٞ ًٖ ٠كلھا بالىٓغ لآلزاع الؿلبیت اإلاترجبت ًٖ جُبی٣ھا والتي جدى ٫صون جد٣ی ٤ؤلانالح والخإھیل لاحخماعي
للمدبىؾحنَ ،ظا ما اؾخضعى جدب٘ ؾیاؾت ٖ٣ابیت حضیضة حٗخمض ٖلى بضاثل ٖ٣ابیت مسخلٟت یخم اللجىء بليها ٧لما ؾمدذ
بظلْ ٪غو ٝالجغیمت وشخهیت الجاوي.
بن لاججاَاث اإلاٗانغة للؿُاؾت الٗ٣ابُت ،جخماش ى م٘ الخٛحر في الٓغو ٝلاحخماُٖت ولا٢خهاصًت والؿُاؾُت لظا
ؤنبدذ البضاثل اإلاُغوخت في الدكغَٗاث اإلاٗانغة مً زىابذ الؿُاؾت الجىاثُت اإلاٗانغة بهض ٝبنالح هٓام الٗضالت
الجىاثُت
ٖلى َظا ألاؾاؽ هجض الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي هو ٖلى ٖضًض الٗ٣ىباث البضًلت ٢بل ٢غون ٖضًضة ٖلى ٖ٨ـ
الدكغَٗاث الىيُٗت منها الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي الظي لم ً٨غؽ َظٍ الٗ٣ىباث بال في الؿىىاث ألازحرة مً زال٫
اؾدبضا ٫بٌٗ الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت (الحبـ) هٓغا لآلزاع الؿلبُت التي ٖ٨ؿتها وؤخل مدلها ٖ٣ىباث
ؤزغي ٦مداولت مىه للحض مً اهدكاع الجغاثم و بٖاصة جإَُل الجاوي و بنالخه.
بىاءا ٖلى ما ؾبً ٤مَ ً٨غح ؤلاق٩الُت الخالُت:
ما مذى هجاغت وفػاليت الػقوباث البذيلت في الحذ من اسجكاب الجشائم وإصالح الجىاة وإغادة إدماجهم في
الدششيػين إلاسالمي والجضائشي ؟
لئلحابت ٖلى َظٍ ؤلاق٩الُت اٖخمضها ٖلى اإلاىهج الخدلُلي و٢ؿمىا َظٍ الضعاؾت بلى مدىعًٍ؛ هخُغ ١في املحىع ألاو٫
إلاٟهىم الٗ٣ىباث البضًلت وفي املحىع الثاوي بلى ؤهىإ الٗ٣ىباث البضًلت ومضي ٗٞالُتها.

 -1مفهوم الػقوباث البذيلت
ٌٗض هٓام الٗ٣ىباث البضًلت مً ؤبغػ الىٓم الحضًثت التي الخجإث بليها الٗضًض مً الدكغَٗاث وطل ٪الؾخسضامها
لِـ ٣ٗ٦ىبت في خض طاتها وإهما ٦بضًل للٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت ،لظا ؾِخم الخُغ ١لبُان مٟهىمها في الدكغَ٘ الجىاجي
ؤلاؾالمي زم في الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي.
 -1.1مفهوم الػقوباث البذيلت في الدششيؼ الجىائي إلاسالمي :بن مبضؤ مغوهت الٗ٣ىبت الخٗؼٍغٍت حٗلها ٢ابلت
لالؾدبضا ٫بٛحرَا مً الٗ٣ىباث الجالبت للمهلحت والضاٗٞت للمٟؿضة ،لظا ؾِخم حٗغٍ ٠الٗ٣ىباث البضًلت وبُان
مكغوُٖتها وجُبُ٣ها في ػمً الىبىة.
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
 حػشيف الػقوباث البذيلت في الدششيؼ الجىائي إلاسالمي  :بن مً خ٨مت هللا حٗالى ؤن قغٕ للٗ٣ىباث ؤهىاٖامسخلٟت  ،وٖلى صعحاث مخٟاوجتٞ ،منها ما ٧ان مدضصا ٣ٗ٦ىباث الحضوص 1مدضصة مً الكاعٕ وال ٌؿخُُ٘ ال٣اض ي بٗض
زبىتها بال قبهت زانت ؤو ٖامت ؤن ًؼٍض ؤو ًى٣و ٞيهاًٞ ،ال ًٖ ؤن ٌؿدبضلها بٗ٣ىباث بضًلت ،وٖ٣ىباث ٚحر م٣ضعة مً
الكاعٕ مترو٦ت الحتهاص ال٣اض ي وؾلُخه الخ٣ضًغٍت  ،خؿب ْغو ٝالجغٍمت وخا ٫املجغم بخٟغٍض الٗ٣اب اإلاىاؾب لها ،
وهي ٖ٣ىباث الخٗؼٍغ والخإصًب ٧التهضًض والخىبُش والسجً اإلاا٢ذ .

2

ومً مىُل ٤حٛحر ألاخىا ٫بغػ في آلاوهت ألازحرة الخىحه بلى ما ًُلٖ ٤ليها بالٗ٣ىباث البضًلت ٦غصة ٗٞل إلاا حٗغٞه
السجىن مً جىاحض ٦ثُ ٠للمدبىؾحن ،خُث هجض ؤن مٟهىم الٗ٣ىباث البضًلت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ًخمدىع خى:٫
الٗ٣ىباث التي جدل مدل الٗ٣ىباث ألانلُت بطا امخى٘ جُبُ ٤الٗ٣ىبت ألانلُت لؿبب قغعي ،ؤو جسل ٠قغٍ مً قغوٍ
الٗ٣ىبت ٞدؿ ِ٣الٗ٣ىبت ألانلُت وجدل مدلها الٗ٣ىبت البضًلت.
بن الٗ٣ىباث البضًلت ٖ٣ىباث ؤنلُت ٢بل ؤن ج٩ىن ٖ٣ىباث بضًلت و بهما حٗخبر بضال إلاا َى ؤقض منها بطا امخى٘ جُبُ٤
الٗ٣ىبت ألاقضٞ ،الضًت ٖ٣ىبت ؤنلُت في ال٣خل الخُإ ول٨نها حٗخبر ٖ٣ىبت بضًلت باليؿبت لل٣هام بطا جىاػ ٫ولي الطحُت،
والخٗؼٍغ ٖ٣ىبت ؤنلُت في حغاثم الخٗؼٍغ ولً ً٨د٨م به بضال مً ال٣هام ؤو الحض بطا امخى٘ الحض ؤو ال٣هام لؿبب
قغعي.

3

ومما ًضٖم مكغوُٖت الٗ٣ىباث البضًلت في الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي مبضؤ لاخخُاٍ في جىُٟظ ٖ٣ىباث الحضوص
ومبضؤ مغوهت الٗ٣ىبت الخٗؼٍغٍت  ،مما ًجٗلها ٢ابلت لالؾدبضا ٫بٛحرَا مً الخٗاػٍغ الجالبت للمهلحت والضاٗٞت للمٟؿضة،
وال ًىحض قغٖا ما ًمى٘ مً جُبُ٣ها 4وهي ؤولى مىاًَ جُبُ ٤الٗ٣ىباث البضًلتٞ ،الخٗؼٍغ َى الخإصًب ٖلى ؤ٢ىا ٫ؤو
ؤٗٞا ٫مظمىمت قغٖا وٖغٞا و لم حكغٕ ٞيها الحضوص لِـ بىاحب وال ًترٖ ٥لى ؤلاَال ،١والٗ٣ىبت ُٞه صاثغة واؾٗت
مترو٦ت الحتهاص ولي ألامغ و ٤ٞؤع٧ان وقغوٍ مترو٦ت للحا٦م قغٍُت ؤن ً٩ىن ميسجما م٘ ؤلاَاع اإلاغحعي الثري بالٟهم
اإلا٣انضي للٗ٣ىباث في ال٣ٟه ؤلاؾالمي الظي له مالمده ال٣ٟهُت الٗامت.
 مششوغيتها وجطبيقها في صمن الىبوة:ًم ً٨ؤن هجض إلاٟهىم الٗ٣ىباث البضًلت حظوعا في الخاعٍش ؤلاؾالمي وهىعص ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫ما ٧ان ًُب ٤في ٖهض
الغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص ٖىض الحغوب والٟخىخاث ؤلاؾالمُت ،خُث ٧ان ًُلب مً ٧ل ؤؾحر بضال مً مٗا٢بخه بٗ٣ىباث الحغابت وإخال٫
الٟؿاص في ألاعى والتي خضصث ٖ٣ىباتها بمىحب آلاًاث ال٣غآهُت  ،مً  ُ٘٢ألاًضي وألاعحل ًٖ زال ٝمثال٧ ،ان ًُلب
منهم ؤن ٌٗلمىا ٖكغة مً ؤوالص اإلاؿلمحن ال٣غاءة وال٨خابت ل٣اء خغٍاتهم ،وَظٍ هي الٗ٣ىبت البضًلت بُٗنها ومٟهىمها و
ٞلؿٟتها.

5

 -1مغٍم ؾلُان عاقض بً ٢با اإلاهحري ،الخٗؼٍغ بالخضمت املجخمُٗت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي و٢اهىن صولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة :صعاؾت م٣اعهت ،مجلت حامٗت
الكاع٢ت للٗلىم الكغُٖت و الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،املجلض  ،18الٗضصً ،1ىهُى  ،2021م .443
ٖ -2لُان بىػٍان وخبص ي لؼع،١بضاثل الٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت مً مىٓىع بؾالمي ،اإلاُٗاع ،اإلاغ٦ؼ الجامعي جِؿمؿُلذ،الجؼاثغ،املجلض ،5الٗضص،9م.257
 -3دمحم دمحم مهباح ال٣اض ي ،الٗ٣ىباث البضًلت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،ص ،ٍ/صاع النهًت الٗغبُت ،مهغ ،م .20
ٖ -4لُان بىػٍان و خبص ي لؼع ،١اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .264
 -5بً م٩ي هجاة ،هٓام الٗ٣ىباث في الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي والكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،جسهو :قغَٗت و٢اهىن ،حامٗت باجىت1
 ،2016/2015م .309
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
ٞم٣هض الكغَٗت ؤلاؾالمُت مً حكغَ٘ الٗ٣ىبت زالزت ؤمىع؛ ًخٗل ٤ألاو ٫بخإصًب الجاوي وإنالح زبثه ما لم جٓهغ
قبهت في زُئه والثاوي بةعياء املجني ٖلُه وَى ؤٖٓم مً جغبُت الجاوي إلاا في التريُت مً اؾدئها ٫مٓاَغ الًٛب والثإع
ولاهخ٣ام ومً زم اؾخ٣غاع خا ٫هٓام ألامت  ،والثالث ػحغ اإلا٣خضي بالجىاة .

1

مً زال ٫ما ؾب ٤بُاههً ،خطح ؤن الٗ٣ىباث البضًلت ج٩ىن بضال لٗ٣ىبت ؤنلُت ما ٖضا الحضوص ٞهي ٖ٣ىباث م٣ضعة
مً الكاعٕ الحُ٨م ال ًجىػ اؾدبضالها بٗ٣ىباث ؤزغي ،بال بطا اؾخدا ٫جىُٟظَا ،ؤو ٧اهذ َىا ٥قبهت جضعؤ ؤو جمى٘
جُبُ٣ها لؿبب قغعي .
 -8.1مفهوم الػقوباث البذيلت في الدششيؼ الجىائي الجضائشي :بٗضما اجطحذ مؿاوت الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت
اججهذ ألابدار والضعاؾاث الٗ٣ابُت بلى البدث ًٖ بضاثل لهظٍ الٗ٣ىبت التي ٢ض جىجح في الً٣اء ٖلى الؿلبُاث اإلاترجبت
ٖلى ٖ٣ىبت الحبـ ٢هحرة اإلاضة ،و٢بل بُان ؤهىإ َظٍ البضاثل ؾِخم الخُغ ١ليكإتها وجُىعَا  ،زم بُان حٗغٍٟها.
 وشأة وجطوس الػقوباث البذيلت  :حٗخبر بضاثل الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت في و٢خىا الحايغ مً ؤَم مىايُ٘الؿُاؾت الجىاثُت التي حٗنى بها اإلااجمغاث الضولُت،خُث بضؤ الى٣اف خى ٫الٗ٣ىباث البضًلت في ال٣غن 19مً ٢بل ٢اهىوي
اؾمه "ٞغاهتز ٞىن لِؿؼث" الظي وكغ بغهامج "ماعبىع "ٙوم٘ َظا البرهامج ولض ٢اهىن الٗ٣ىباث الحضًث ،وفي ؾىىاث
1960و  1970بضؤث هٓغٍت بٖاصة الخإَُل والى٢اًت الٟغصًت حكهض هجاخا ٦بحرا في ؤإلااهُا والٗالم بإؾغٍ 2ل ً٨هٓغٍت
الٗ٣ىباث البضًلت َظٍ لِؿذ خضًثت اليكإة ولها مؼٍت مؼصوحت ٞهي مً حهت ٖاصلت ومً حهت ؤزغي مُٟضة ،و٢ض ٧اهذ
ج٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى جمضًض الٗ٣ىباث الؿُاؾُت بلى خ٣ل الجغاثم التي لم ً ً٨الباٖث ٖليها صهِئا ،بال ؤجها بالُب٘ في خلتها
الجضًضة جسخل ٠حظعٍا ًٖ ؾاب٣تها ألن الٗ٣ىبت الحبؿُت ٞيها ؤنبدذ جسخٟي لهالح ٖ٣ىباث ٚحر خبؿُت٦ ،ما ؤن
ؤؾباب اللجىء بليها خضًثا جسخلٖ ٠نها ٢ضًما.

3

 حػشيف الػقوباث البذيلت في الدششيؼ الجىائي الجضائشيبالغحىٕ بلى الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي هجضٍ لم ًً٘ حٗغٍ ٠للٗ٣ىباث البضًلت  ،وإهما ا٦خٟى بخ٨غَـ بٌٗ
ؤهىاٖها ،لظا ؾِخم الخُغ ١لبٌٗ الخٗغٍٟاث ال٣ٟهُت ،مً ؤَمها:
 ؤجها " :هٓام ًدُذ بخال٣ٖ ٫ىبت مً هىٕ مٗحن مدل ٖ٣ىبت مً هىٕ آزغ ً٢اثُا ؾىاء جم ؤلاخال ٫يمً خ٨م ؤلاصاهتؤو بٗضٍ ،وٍخم طلٖ ٪ىض حٗظع جىُٟظ الٗ٣ىبت ألانلُت ؤو ُ٢ام اخخما ٫حٗظع جىُٟظَا ،ؤو بطا ٧اهذ الٗ٣ىبت البضًلت ؤ٦ثر
مالءمت مً خُث الخىُٟظ بالُ٣اؽ بلى الٗ٣ىبت املح٩ىم بها بضاًت مىٓىعا في طل ٪خالت اإلاتهم".

4

ًغ٦ؼ َظا الخٗغٍٖ ٠لى الخانُت الً٣اثُت للٗ٣ىبت البضًلت ،ؾىاء ٖىض نضوع الح٨م والىُ ٤بها ٣ٗ٦ىبت الٗمل
للى ٟ٘الٗام مثال ،ؤو بٗض مغوع مضة مً جىُٟظ الٗ٣ىبت وجب٣ي مضة منها واؾدُٟاء الكغوٍ الالػمت ٧اإلٞغاج اإلاكغوٍ.

ٖ -1لُان بىػٍان وخبص ي لؼع ،١اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .258
َ -2اوـ ًىع ٙؤلبرً :٪الٗ٣ىباث البضًلت في ؤإلااهُا :الىٓغٍت و الخجغبت ،هضوة :بضاثل ٖ٣ىبت السجًٖ ،مان (اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت) 4/3 ،حكغًٍ
ألاو ،2010٫اإلاٗهض الً٣اجي ألاعصوي بالخٗاون م٘ اإلاضعؾت الىَىُت للً٣اء في ٞغوؿا و الؿٟاعة الٟغوؿُت في ألاعصن ،اقغا ٝو جغحمتٖ :هام خضاص ،م.21
3

-A. Andréa:des peines alternatives ou parallèles. Essai de théorie pénale, paris Jouve et boyen, 1980,p.p190192.

 -4بً م٩ي هجاة ،الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت وبضاثلها في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،صاع الخلضوهُت ،الجؼاثغ ،2021 ،م .126
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
 هي ؤًًاٖ " :باعة ًٖ حؼاءاث ؤزغي ًًٗها اإلاكغٕ ؤمام ال٣اض ي ل٩ي جدل بهُٛت طاجُت ؤو مىاػٍت مدل الٗ٣ىبتالؿالبت للحغٍت ٢هحرة اإلاضةٞ ،هي جٟترى بطا اجساط ؤلاحغاءاث الجىاثُت و نضوع خ٨م مً الً٣اء ،ول ً٨بضال مً نضوع
َظا الح٨م بٗ٣ىبت ؾالبت للحغٍت ٞةهه ًهضع بٗ٣ىبت ؤو جضبحر آزغ ال ًىُىي ٖلى ؾلب خغٍت املح٩ىم ٖلُه".

1

وؿخسلو مما ؾب ٤ؤن الٗ٣ىباث البضًلت ٦هىعة مً نىع الجؼاء الجىاجي ج٣ىم ٖل ى بخال٣ٖ ٫ىبت بضًلت ؤًا ٧ان
هىٖها مدل ٖ٣ىبت الحبـ ٢هحرة اإلاضة ،وٍ٩ىن الهض ٝمنها جد ٤ُ٣طاث َض ٝالٗ٣ىبت ألانلُت وَى الغصٕ الٗام والغصٕ
الخام٧ ،ىن ْهىع الٗ٣ىباث البضًلت ق٩ل ؤؾاؾا لخُىع ؤلاَاع ال٣اهىوي للٗ٣ىباث التي جً٘ في اٖخباعَا الطحُت
واملجخم٘ مً حهت ،وحُٗي ٞغنت للمد٩ىم ٖلُه لبىاء هٟؿه وحٗىٌٍ ضحُت الجغٍمت مً حهت ؤزغي ٦ما لها صوع في
الً٣اء ٖلى لا٦خٓاّ صازل اإلااؾؿاث الٗ٣ابُت وَظا ؾُم ً٨مً الخس ٠ُٟمً ألاٖباء اإلاالُت اإلاترجبت ٖلى ػٍاصة ؤٖضاص
اإلاؿاححن ،وٖلى َظا ألاؾاؽ هجض ؤٚلب الدكغَٗاث الجىاثُت ومنها الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي ماػاٌٗ ٫تر ٝبٗ٣ىبت
الحبـ ٢هحرة اإلاضة وٍخدى ٫جضعٍجُا مً الؿلب ال٩امل للحغٍت بلى مجغص ٞغى ُ٢ىص ٖليها ٧اإلٞغاج اإلاكغوٍ وو٠٢
الخىُٟظ وهٓاما آزغ ًخمثل في الٗمل للمىٟٗت الٗامت٦ ،ما جخمحز الٗ٣ىباث البضًلت بىٟـ الخهاثو التي ججضَا في
الٗ٣ىبت بك٩ل ٖام ٦مباصت الكغُٖت والصخهُت والً٣اثُت ،والتي حٗض في هٟـ الى٢ذ يماهاث للخُبُ ٤ألامثل لها .

 -8أهواع الػقوباث البذيلت ومذى فػاليتها
جىىٖذ الٗ٣ىباث البضًلت ٖبر ألاػمان و جُىع املجخمٗاث بضءا مً الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي الظي ٖغ ٝالٗضًض منها
٢بل ٢غون ٖضًضة مً الدكغَٗاث الىيُٗت التي ٖغٞتها مازغا٦ ،ما ٧ان لها ألازغ ال٨بحر في الً٣اء ٖلى ؤلاحغام وإنالح
خا ٫املجغمحن.
 -1.8أهواع الػقوباث البذيلت في الدششيؼ الجىائي إلاسالمي ومذى فػاليتها
ًإزظ الىٓام الً٣اجي في ؤلاؾالم ب٩ل الىؾاثل التي جد ٤٣اإلاهالح ؤو جضعؤ اإلاٟاؾض بكغٍ ؤال جخٗاعى م٘ زىابذ
الكغٕ  ،ومً طل ٪ؤهه ًىحض لٗ٣ىبت السجً بضاثل حٛني ٖنها ،خُىما ً٩ىن بً٣إ الٗ٣ىبت م٘ وحىص البضًل اإلاىاؾب خُٟا
في خ ٤الجاوي2.وجخسظ َظٍ الٗ٣ىباث ٖضة نىع  ،ول٩ل منها صوع في بنالح الجاوي وإٖاصة بصماحه.
 - 1.1.8الػقوباث البذيلت للحبس راث الطابؼ املاديٌٛ :لب ٖلى َظا الىىٕ مً الٗ٣ىباث البضًلت الُاب٘ اإلااصي،
وحكمل ٧ل مً:
 الغشامت املاليت :هي ٖ٣ىبت حٗؼٍغٍت ٦بضًل مً بضاثل الحبـ٢ ،ض ج٩ىن حٗىًٍُت ٖما خهل مً الًغع الىا٘٢بالخٗضي ؤو بالخُإ ٧إعف الجىاًت وعص اإلاا ٫اإلاٛهىب ،و٢ض ج٩ىن حٗؼٍغٍت وهي بهظا اإلاٗني حؼاء ً٣ضعٍ الىالي ؤو مً ًىِبه،
ًلؼم الجاوي بإصاثه مً ماله بٗض الح٨م ًض ٘ٞإلاؿخد٣ه ؾىاء ٧ان مؿخد٣ه ٞغصا مً ألاٞغاص ؤو بِذ اإلاا.٫

3

و٢ض ؤحاػ الٛغامت اإلاالُت ٦ثحر مً ال٣ٟهاء مؿدىضًً بلى بٌٗ ألاخاصًث وآلازاع منها:

َ -1ىقاث ٞىػٍت ،الٗ٣ىباث البضًلت في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض ،30الٗضص ،2صٌؿمبر ،2019م.284
 -2دمحم بً ٖبض هللا ولض دمحمن ،بحغاءاث بضًلت ًٖ ٖ٣ىبت الحبـ ،مجلت الً٣اثُت ،الٗضص الثاوي ،عحب َ 1432ـ ،م.99
 -3دمحم ؾلُم الٗىا ،في ؤنى ٫الىٓام الجىاجي ؤلاؾالمي( ،صعاؾت م٣اعهت) ،ص ،ٍ/صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ ،م.258
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خضًث ٖمغو بً قُٗب ًٖ ؤبُه ًٖ حضٍ ًٖ عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ؤهه ؾئل ًٖ الثمغ اإلاٗل٣ٞ ٤ا" :٫مً ؤناب بُٟه مً
ً
طي خاحت ٚحر مخسظ زبىت ٞال ش يء ٖلُه ،ومً زغج بص يء مىه ٗٞلُه ٚغامت مثلُه والٗ٣ىبت ،ومً ؾغ ١مىه قِئا بٗض ؤن
ًاوٍه الجغًٍٞ ،بل ٜزمً املجًٗٞ ،لُه ال ُ٘٣ومً ؾغ ١صون طلٗٞ ٪لُه ٚغامت مثلُت والٗ٣ىبت".
وما عواٍ ٖبض الغاػ ١وٚحرٍ ؤن ٖمغ هنع هللا يضر ٖا٢ب بالٛغامت ٚلماها لٗبض الغخمً بً خاَب ؾغ٢ىا ها٢ت لغحل مً مؼٍىت
ٞىدغوَ ا٣ٞ ،اٖ ٫مغ لٗبض الغخمً" :ؤما وهللا لىال ؤوي ؤًْ ؤه٨م حؿخٗملىجهم وججُٗىجهم ختى لى ؤن ؤخضَم ًجض ما خغم
هللا ٖلُه أل٧له لُٗ٣ذ ؤًضحهم ،ول ً٨وهللا بط جغ٦تهم ألٚغ مىٚ ٪غامت جىحٗ ،٪زم ٢ا ٫للمؼوي ٦م زمنها؟ ٢ا٦ ٫ىذ ؤمىٗها
مً ؤعبٗماثت٢ ،ا :٫ؤُٖه زماهماثت".
وم٘ وحىص الخال ٝال٣ٟهي في حىاػ الخٗؼٍغ باإلاا ٫بال ؤن ال٣ى ٫بالجىاػ عجحه ٦ثحر مً املح٣٣حن وممً ههغٍ ابً
الُ٣م خُث ٢ا" :٫ومً ٢ا ٫بن الٗ٣ىباث اإلاالُت ميؿىزت وؤَل ٤طل٣ٞ ٪ض ٚلِ ٖلى مظاَب ألاثمت ه٣ال واؾخضالال"ٞ 1مً
ؤزظ بال٣ى ٫بالجىاػ ٧ان له اؾدبضاَ ٫ظٍ الٗ٣ىبت بالحبـ ،ولِـ َىا ٥ما ًمى٘ ال٣اض ي مً الجم٘ بحن ٖ٣ىبت الٛغامت
وٖ٣ىبت ؤو ٖ٣ىباث ؤزغي ،ؤو ؤن ًجٗل الٛغامت بضًال ًٖ ٚحرَا مً الٗ٣ىباث ٧السجً وهدىٍ ،وبىاء ٖلى ؤن الخٗؼٍغ
مٟىى ؤمغٍ بلى ال٣اض ي ،وال ق ٪ؤن جُبُ٣ٖ ٤ىبت الٛغامت بضال مً السجً ؤمغ بًجابي إلاا للٛغامت مً و ٘٢في هٟـ
املجغم ،ألن اإلاا٦ ٫ما ً٣ا ٫ق ٤ُ٣الىٟـ ،وبظل٩ً ٪ىن ألازغ الظي ؾختر٦ه الٛغامت في بٌٗ الجىاة ؤ٦ثر بًجابُت مً ؤزغ
السجً باليؿبت لهمًً ،ا ٝبلى طل ٪ما ً٩لٟه السجً ،وما ً٨خىٟه مً ؾلبُاث.
ومً الًىابِ اإلاخمكُت م٘ عوح الكغَٗت ؤلاؾالمُت لهظٍ الٗ٣ىبت ؤجها جدضص جبٗا لضزل املح٩ىم ٖلُه٣ُٞ ،خُ٘ مً
صزله وؿبت مُٗىت جظَب لخؼٍىت الضولت ؤو نىضو ١زام بةوكاءاث مُٗىت ؤو بمكاعَ٘ زانت بىٓام الٗضالت الجىاثُت،
ؤو إلااؾؿاث عٖاًت السجحن والجمُٗاث التي ًخىلى ؤٞغاصَا اإلاغا٢بت لاحخماُٖت بخ٩لُ ٠مً املح٨متٟٞ ،ي مغاٖاة جىاؾب
الٛغامت م٘ صزل الٟغص ججاوب ٦بحر م٘ مباصت الٗضالت واإلاؿاواة بحن الىاؽ ،بط ؤن جدضًض الٛغامت صون الىٓغ بلى مؿخىي
ً
الٟغص ٌٗخبر مغَ٣ا لهاخب الضزل ال٣لُل ،وٚحر مازغ في ناخب الضزل اإلاغج٦ ،ٟ٘ما ؤهه هىٕ مً جٟغٍض الٗ٣ىبت بدُث
جدضص الٛغامت باليؿبت للصخو ولِـ  ِ٣ٞباليؿبت لىىٕ الجغم اإلاغج٨ب.

2

 املصادسة وإلاجالفٌٗ :خبر ؤلاجال ٝمً ٢بُل اإلاهاصعة؛ ألن مً ألاقُاء التي جهاصع ما ٢ض ً٩ىن مأله ؤلاجال ٝومٗىاٍاجال ٝمدل اإلاى٨غاث مً لاُٖان والهٟاث جبٗا لها ،مثال بجال ٝماصة ألانىام بخ٨ؿحرَا وجدغٍ٣ها  ،وجدُُم آالث اإلاالهي
ٖىض ؤ٦ثر ال٣ٟهاء ،وج٨ؿحر وجسغٍ ٤ؤوُٖت الخمغ ،وللمهاصعة وؤلاجال ٝؤنل في الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،خُث زبذ ؤن عؾى٫
هللا ملسو هيلع هللا ىلص خ٨م بمهاصعة هه ٠ما ٫اإلامخى٘ ًٖ ؤصاء الؼ٧اة ٖ٣ىبت له ٖلى ٗٞله٦ ،ما في خضًث بهؼ بً خُ٨م ًٖ ؤبُه ًٖ
حضٍ وُٞه " ....ومً مىٗها (ؤي الؼ٧اة) ٞةها آزظوَا وقُغ ماله ٖؼمت مً ٖؼماث عبىا ٖؼ وحل لِـ آل ٫دمحم منها ش يء "..
٦ما ؤمغ ملسو هيلع هللا ىلص ب٨ؿغ الضهان وإعا٢ت الخمغ.

3

 -1ؤبي ٖبض هللا دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ؤًىب ؤبي ُ٢م الجىػٍت  ،الُغ ١الح٨مُت في الؿُاؾت الكغُٖت ،صاع ٖلم الٟىاثض لليكغ والخىػَ٘ ،املجلض ألاو ،٫ج9/
م.226
 -2دمحم بً ٖبض هللا ولض دمحمن  ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م م.112-111
 -3ػٍاوي ٖبض هللا ،الٗ٣ىباث البضًلت في ال٣اهىن الجؼاثغي –صعاؾت م٣اعهت ،-ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،حامٗت وَغان  ،2020/2019 ،2م.229
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
لظل ٪حٗخبر اإلاهاصعة بمسخل ٠ؤهىاٖها مً الٗ٣ىباث الخٗؼٍغٍت التي ٞىيذ الكغَٗت ؤمغَا بلى ال٣اض ي متى ما عؤي
مهلحت في طل٦ ،٪ما ٞىيذ له اؾخسضامها ٦بضًل لٗ٣ىبت السجً٦ ،ما َى مٗمى ٫به في بٌٗ الضو ٫منها الجؼاثغ.
 - 8.1.8الػقوباث البذيلت للحبس راث الطابؼ املػىوي (الىفس ي) جدىىٕ َاجه الٗ٣ىباث لدكمل:
 الوغظ والخوبيخ والتهذيذ: الوغظَ :ى جظ٦حر الصخو بد٣ُ٣ت ما و ٘٢مىه وجيبيهه ؤهه ٧ان ًيبغي ؤن ال ً ٘٣مىه مثلهُٞ ،خظ٦غ بن ٧ان هاؾُاوٍخٗلم بن ٧ان حاَالُٞ ،خيبه بلى الخُإ الظي ؤ٢ضم ٖلُه ،وٍجىػ لل٣اض ي ؤن ً٨خٟي في ٖ٣اب الجاوي بىٖٓت بطا عؤي ؤن في
َّ
والال ِحي َج َس ُاٞى َن
الىٖٔ ما ًٟ٨ي إلنالخه وعصٖه ،وص ٫ال٣غآن ال٨غٍم ٖلى مكغوُٖت الخٗؼٍغ بالىٖٔ في ٢ىله حٗالى( :
ُو ُك َ
ىػ َُ ًَّ َُ ُٓ ٗٞ
ىَ ًَّ) 1ومثل َظٍ الٗ٣ىباث ال جى ٘٢بال ٖلى مً ٚلب ٖلى الًٓ ؤجها جهلحه وجؼحغٍ وجازغ ُٞه.
ِ
 أما الخوبيخ ٞهى " :حٗؼٍغ مً صوهه بؼواحغ ال٨الم وٚاًت لاؾخسٟا ٝالظي ال ٢ظُٞ ٝه وال ؾب "ُٟٞ 2ه لىموحٗىُ ٠وٖخاب وٍ٩ىن بؼواحغ ال٨الم م٘ الىٓغ بلى الجاوي بىحه ٖبىؽ ،وجغقي صعحت التهضًض ًٖ صعحت الىصح والخىبُش
إلاا جىُىي ٖلُه مً الخسىٍ ٠والخىٖض بالٗ٣ىبت.

3

ومً اإلاٗلىم ؤن وكىػ الؼوحت حغٍمت ال خض ٞيها ،وإهما ٖ٣ىبتها حٗؼٍغٍت ،وؤمغ هللا في َظٍ آلاًت بإن ً٩ىن الخٗؼٍغ في
َظٍ الحالت بالىٖٔٞ ،ض ٫طلٖ ٪لى ؤن الىٖٔ مً الٗ٣ىباث الخٗؼٍغٍت ،والٗ٣ىباث الخٗؼٍغٍت ًسخاع منها ال٣اض ي ما ًغاٍ
مىاؾبا وله ؤن ًبضؤ بهظٍ الٗ٣ىبت اإلاٗىىٍت ٦بضًل مً بضاثل السجً٢ ،ا ٫ال٣غَبي" :ؤمغ هللا ؤن ًبضؤ اليؿاء باإلاىٖٓت ؤوال
زم بالهجغانٞ ،ةن لم ًىجٗا ٞالًغب  ....والًغب في َظٍ لاًت َى يغب ألاصب ٚحر اإلابرح".
٦ما صلذ الؿىت ٖلى مكغوُٖت الخىبُش حٗؼٍغا للجاويٟٞ ،ي الحضًث ًٖ ؤبي َغٍغة هنع هللا يضر ٢ا" :٫ؤحي الىبي نلى هللا ٖلُه
وؾلم بغحل ٢ض قغب ٢ا :٫ايغبىٍ٢ ،ا ٫ؤبى َغٍغة –هنع هللا يضرٞ -مىا الًاعب بُضٍ والًاعب بىٗله والًاعب بثىبه" .وفي عواًت:
زم ٢ا ٫عؾى ٫هللا
ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه "ب٨خىٍ"ٞ ،إ٢بلىا ٖلُه ً٣ىلىن ،ما اجُ٣ذ هللا ،ما زكِذ هللا ،وما اؾخدُِذ مً عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص زم
ؤعؾلىٍ و٢ا ٫في آزغ" :ول٢ ً٨ىلىا :اللهم اٟٚغ له ،اللهم اعخمه".
ٞض ٫الحضًث ٖلى مكغوُٖت الخٗؼٍغ بالخىبُش والخٗىُ ٠والخ٣غَ٘ ،ألجها بمٗنى الخبُ٨ذ اإلاظ٧ىع في الحضًث.
ومما ًضٖ ٫لى مكغوُٖت الخٗؼٍغ بالتهضًض جىٖض الغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص وتهضًضٍ إلاً مى٘ الؼ٧اة بإهه ؾُإزظَا مىه وٍإزظ مٗها
هه ٠ماله ٖ٣ىبت له ٖلى حغٍمت اإلاماَلت بالؼ٧اة اإلاٟغويت.
ومً الخٗؼٍغ بالتهضًض ما ٗٞله ٖمغ هنع هللا يضر ٖىضما اقخ٩ي بلُه عحل عحال آزغ هجا ٢ىمه وقخمهم بكٗغ ٣ٞاٖ ٫مغ" :ل٨م
لؿاهه ،زم صٖا الغحل ٣ٞا ٫بًا٦م ؤن حٗغيىا له بالظي ٢لذ ٞةوي بهما ٢لذ طلٖ ٪ىض الىاؽ ُ٦ما ال ٌٗىص".

 -1ؾىعة اليؿاء ،آلاًت .34
 -2ؤبي الحؿً ٖلي بً دمحم بً خبِب اإلااوعصي  ،ألاخ٩ام الؿلُاهُت ،صاع الحضًث  ،مهغ ،املجلض ،1م .344
 -3ػٍاوي ٖبض هللا ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.229
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
وٍ٣ض ي َظا ؤلاحغاء بخىحُه الىصح والخىبُش والخ٣غَ٘ الكضًض اللهجت للمتهم ،و٦ظل ٪اؾخهجان الؿلى ٥اإلاغج٨ب
ً
ٖلى ؤن ال ًخًمً ما ًُٟض الحِ مً ٦غامت اإلاتهم وإوؿاهِخه٦ .ما ً٣خض ي ؤلاحغاء ؤًًا ببال ٙاإلاتهم بإهه ؾِخٗغى لٗ٣ىبت
ؤقض في خا ٫و٢ىٕ الجغٍمت مىه.

1

جإزظ ٚالبُت ال٣ىاهحن في الضو ٫الٗغبُت بهظٍ ؤلاحغاءاث ٦بضًل ًٖ الحبـ ،والؾُما م٘ ألاخضار اإلاىدغٞحن ،ل٨نها
٢هغجه ٖلى هُا ١املخالٟاث .و٢ض ً٩ىن ؤلاحغاء م٣ترها ببضًل آزغ ٟ٦غى ٚغامت ٖلى الجاوي ،ولهظا الىىٕ مً البضاثل ؤزغ
ػحغي بال ٜألاَمُت والٟاثضة لضي ٞئت املجغمحن ٚحر الخُغًٍ ،والؾُما الظًً اعج٨بىا الجغم ًٖ َغٍ ٤الخُإ ،و٦ظل٪
الظًً جض ٫ؾحرتهم الظاجُت ٖلى خؿً ؾلى٦هم ،وٍغي ال٣اض ي ٞيهم الهالح وصالثل الخحر والبٗض ًٖ مُضان الجغٍمت
ولاهدغا.ٝ
 الهجش والدشهير :حٗخبر ٖ٣ىبت الهجغ مً الٗ٣ىباث طاث الخإزحر اإلاٗىىي (الىٟس ي) ،وفي الٛالب ً٩ىن جإزحرَا ٖلىمغج٨ب اإلاٗهُت قضًضا والؾُما بطا ٧ان مً طوي الهُئاثٞ ،ةن َظٍ الٗ٣ىبت الىٟؿُت ج٩ىن عاصٖت له ًٖ ج٨غاع الجغٍمت
ً
ؤ٦ثر مً عصٕ الحبـ الظي عبما زل ٠آزاعا ؾلبُت باليؿبت للسجحن ٍوؤعجه ،باإلياٞت بلى ما ً٩لٟه السجً مً ؤمىاَ ٫اثلت،
2
وَ ًَّ في اإلاَ َ
َّ َ َ ُ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ُ َّ ْ ُ ُ ُ
ً ِاح ِ٘)
و٢ض صٖ ٫لى مكغوُٖت الخٗؼٍغ بالهجغ ٢ىله حٗالى( :والال ِحي جساٞىن وكىػًَ ِٓٗ ٞىًَ واهجغ ِ
٦ما صلذ الؿىت ٖلى مكغوُٖت الخٗؼٍغ بالهجغ ،خُث هجغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص الثالزت الظًً جسلٟىا ٖىه في ٚؼوة جبى٦ ،٥ما
ٖا٢ب ٖمغ هنع هللا يضر نبُٛا بالهجغ ،بؿبب ما بضع مىه مً ألاؾئلت اإلاخ٩لٟت التي ٞيها ؤٚلىَاث ،ويغبه مغة بٗض مغة ،وهٟاٍ وؤمغ
ؤن ال ًجالؿه ؤخض٩ٞ ،ان بطا حاء الىاؽ وَم ماثت جٟغ٢ىا ٖىه ،وْل ٦ظل ٪ختى ٦خب ؤبى مىس ي هنع هللا يضر بدؿً جىبخهٞ ،إمغ
ٖمغ ؤن ًسلي بِىه وبحن الىاؽ .
ِٞؿخٟاص مً الى٢اج٘ الؿاب٣ت ؤن الهجغ ٢ض ً٩ىن ٖ٣ىبت مؿخ٣لت بضًلت ًٖ الحبـ ٦ما ٗٞل الغؾى ٫ملسو هيلع هللا ىلص م٘ الثالزت
الظًً جسلٟىا ًٖ الٛؼوة٦ ،ما ٢ض ً٩ىن مًاٞا بلى ٖ٣ىبت ؤزغي ٦ما ٗٞل ٖمغ هنع هللا يضر لهبُ ٜخُث ٖا٢به ٖ٣ىبت بضهُت وهٟاٍ
باإلياٞت بلى ألامغ بهجغاهه.
ؤما الدكهحر ٞاإلا٣هىص بهٞ :طح املجغم في الجغاثم التي ٌٗخمض ٞيها املجغم ٖلى ز٣ت الىاؽ ٦كهاصة الؼوع و الٛل و
ً٩ىن َظا الدكهحر باإلٖالن ًٖ حغٍمخه ؤو الخىضًض به 3و ٖ٣ىبت الدكهحر الخٗؼٍغٍت مكغوٖت في الؿىت الىبىٍت و ؤلاحمإ
خُث زبذ ٖلى الغؾى ٫ؤهه ؤمغ بًغب و جبُ٨ذ قاعب الخمغ ؤمام الصحابت و َظٍ حٗخبر ٖ٣ىبت حكهحر حٗؼٍغٍت ،و ٧ان
الخلُٟت ٖمغ بً الخُاب ٌكهغ بكاَض الؼوع و ًُا ٝبه بٗض يغبه 4بط ٖضلذ قهاصة الؼوع الكغ ٥باهلل حٗالى٣ٞ،ض ٢ا٫
ٱلغ َ َ َ ۡ ََٰ َ َ
5
ٱحخي ُب ْىا َۡ ٢ى َُّ ٫
َ َ ُ ْ ّ
ٱلؼوع)
حـ ِمً ٱألوز ًِ و ِ
ٖؼ وحل (ٞٱحخ ِيبىا ِ

 -1دمحم بً ٖبض هللا ولض دمحمن  ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م م .118-117
 -2ؾىعة اليؿاء ،آلاًت .34
ٖ -3بض هللا بً ؾالم الحمُض ،الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي (صعاؾاث في الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي اإلا٣اعن بال٣ىاهحن الىيُٗت) ،2/ٍ ،ص.ص.ن ،ص.ب.ن،1980 ،
م .141
 -4زلُل ببغاَُم ٖلي الؼ٦غوٍ٣ٖ ،ىبت الخٗؼٍغ وَغ ١اؾدُٟائها في الكغَٗت ؤلاؾالمُت (صعاؾت جاعٍسُت م٣اعهت م٘ ال٣اهىن الىيعي) ،1/ٍ ،ميكىعاث
الحلبي الح٣ىُ٢ت ،لبىان ،2011 ،م .149
 -5ؾىعة الحج ،آلاًت .30
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وللدكهحر بالجاوي ؤزغ بال ٜفي هٟؿه إلاا ٌٗغيه الدكهحر للجاوي مً اهخ٣اص املجخم٘ له وبسخُه ٖلُه و٣ٞضان الث٣ت
ُٞه ،وَى مً الٗ٣ىباث الخٗؼٍغٍت التي ههذ ٖليها الكغَٗت ؤلاؾالمُت ،وٍم ً٨اؾخسضامها ٣ٗ٦ىبت بضًلت ًٖ الحبـ،
٣ٞض عوي ًٖ ٖمغ بً الخُاب هنع هللا يضر ؤهه ٖؼع بالدكهحر ،خُث ؤمغ بدؿىٍض وحه قاَض الؼوع وؤن جل٣ي ٖمامخه في ٖى٣ه
وٍُا ٝبه في ال٣باثل وٍ٣ا ٫بن َظا قاَض الؼوع ٞال ج٣بلىا له قهاصة ،وإع٧ابه ع٧ىبا م٣لىبا.
٦ما عوي ؤن قغٍدا ٧ان ًاحي بكاَض الؼوع ُُٞى ٝبه في ؤَل مسجضٍ وؾى٢ه ؤها ٢ض ػٍٟىا قهاصة َظا ،وط٦غ ٦ثحر
مً ٣ٞهاء الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤن الجاوي في بٌٗ الجغاثم ٌكهغ به وَسجل ٖلُه ما ٗٞله ،وججٗل مً طل ٪وسخ جىصٕ ٖىض
الظًً ًىز ٤بهم مً الىاؽ.
واإلاخدب٘ للخُبُ٣اث الً٣اثُت في الدكهحر ًجض ؤن بٌٗ الجغاثم اقتهغث ٞيها ٖ٣ىبت الدكهحر بحن ال٣ٟهاء ،وؤن َظٍ
الٗ٣ىبت ج٩ىن ٚالبا في الجغاثم التي ً٣خض ي الدكهحر ٞيها بالجاوي مهلحت ٖامت ٧الجغاثم التي ٌٗخمض ٞيها ٖلى الث٣ت
بالٟغص٦ ،كهاصة الؼوع ،والجىع في الً٣اء ،والجغاثم التي ًسص ي ؤن ج٣لض الٗامت ٞيها الجاوي ُٞما ا٢ترٞه مما ًٟؿض
ألازال ١ؤو اإلاٗخ٣ضاث.
ؤما َغٍ٣ت الدكهحر ووؾُلتهاٞ ،ةن ل٩ل ػمان ما ًىاؾبه وما ًخىاٞغ ُٞه مً وؾاثل ،والظي ًٓهغ ؤن ٧ل وؾُلت جد٤٣
ً
ً
ً
الٛغى مً الدكهحر ًجىػ ألازظ بها ،وؤن ما ٧ان ًدهل ٢ضًما مً بع٧اب الجاوي بع٧ابا م٣لىبا ومً الُىا ٝبه ،واإلاىاصاة
بحن الىاؽ بٟٗله ،بهما ٧ان الهض ٝمىه بًها ٫الخبر بلى ؤ٦بر ٖضص مم ً٨مً طل ٪املجخم٘ ،وال ق ٪ؤن جُىع الىؾاثل في
َظا الٗهغ ،والؾُما الىؾاثل ؤلاٖالمُت ،اإلا٣غوءة واإلاؿمىٖت واإلاغثُت ًٟي بهظا الٛغى.

1

 غقوبت الجلذ :بياٞت بلى ٧ل الٗ٣ىباث الؿاب ٤الخُغ ١لها هجض ٖ٣ىبت الجلض التي حٗض مً الٗ٣ىباث ألاؾاؾُتاإلاًٟلت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٞهي مً ؤ٦ثر الحلى ٫ؾهىلت وؾغٖت في الخُبُ ،٤وؤ٦ثرَا عصٖا للمجغمحن الخُحرًً الظًً
َبٗىا ٖلى ؤلاحغام ؤو اٖخاصوٍ٦ ،ما ؤجها ال ًترجب ٖليها ؤيغاع ٧التي جدهل بؿبب الحبـ  ،ؾىاء للمد٩ىم ٖلُه ؤو ألؾغجه
ؤو ما جخ٨بضٍ الضولت مً ه٣ٟاث باًَت حغاء ً٢اء ٞترة الٗ٣ىبت٦ ،ما ؤن الجلض ٖ٣ىبت ٢انغة ٖلى اإلاظهب ال جخٗضاٍ بلى
ٚحرٍ ٧الؼوحت وألاوالص ،وال ًيخج ٖنها مًاٖٟاث ٚحر مغٚىبت ٧اإلاٟاؾض ال٨ثحرة الىاججت ًٖ السجً.

2

لٗل ٖ٣ىبت الجلض مً ؤهجح الٗ٣ىباث الغصُٖت لبٌٗ املجغمحن الظي ال جغصٖهم الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت ،ألن
ألالم البضوي ؤهج٘ في الٗالج مً السجً ختى ال ًسخلِ اإلاسجىن م٘ مٗخاصي ؤلاحغام مً حهت و مما ًاصي بلى هخاثج زُحرة
ٖلى املجخم٘٦ ،ما ؤن ٖ٣ىبت الجلض جىٟظ في الحا ٫و ال جث٣ل ٧اَل الضولت.
 الخغشيب أو إلابػاد :حٗخبر ٖ٣ىبت الىٟي هىٕ مً ؤلانالح ،خُث حهض ٝبلى حُٛحر الىؾِ الظي ٌِٗل ُٞه املجغم وَ ۡ َ َ ً َ ُ َ َّ ُ ٓ ْ َ ۡ ُ َ َّ ْ
َّ َ َ ََٰٓ ُ ْ َّ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ۡ َ
هل ُب ٓىا
ى ٞؿاصا ؤن ً٣خلىا ؤو ً
هي مكغوٖت بال٨خاب ل٣ىله حٗالى ِ ( :بهما حؼئا ٱل ِظًً ًد ِاعبىن ٱَّلل وعؾىل ۥه وَؿٗىن ِفي ٱألع ِ
ٓ
ُّ ۖ َ
َ ۡ ُ َ َّ َ َ ۡ َ َ ۡ ُ ُ ُ ّ ۡ ََٰ َ ۡ ُ َ ۡ ْ َ َ ۡ ِۚ ََٰ َ
ٌ 3
ٱأل ِز َغ ِة َٖ َظ ٌ
اب َٖ ُِٓم).
ٱلض َهُا َول ُه ۡم ِفي
ى ط ِل َ ٪ل ُه ۡم ِز ۡؼي ِفي
ؤو ج ُ٘٣ؤ ًِض ِحهم وؤعحلهم ِمً ِزل ٍ ٠ؤو ًىٟىا ِمً ٱألع ِ

 -1دمحم بً ٖبض هللا ولض دمحمن  ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م م .121-120
 -2دمحم الٗاًب ،بضاثل الحبـ ٢هحرة اإلاضة بحن ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن الجؼاثغي)صعاؾت م٣اعهت) ،مجلت الٗلىم لاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت ،الٗضص
 ،2012/12/27م م .168-167
 -3ؾىعة اإلااثضة آلاًت .33
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 -ؤما في الؿىت ٢ا ٫الىبي ملسو هيلع هللا ىلص" :الب٨غ بالب٨غ حلض ماثت و هٟي ؾىت".

1

و ل٣ض ٖا٢ب الغؾى ٫ال٨غٍم بالخٛغٍب ٞإمغ بةزغاج املخىثحن مً اإلاضًىت ،و ٦ظلٗٞ ٪ل ؤصحابه مً بٗضٍ ٣ٞض
ٖا٢ب ٖمغ بً الخُاب يُٗا بالجلض و هٟاٍ بلى البهغة ؤو ال٩ىٞت ٩ٞان ال ً٩لمه ؤخض ختى جاب ،و ٦خب ٖامل البلض بلى
ٖمغ هنع هللا يضر ًسبرٍ بخىبخهٞ ،إطن الىاؽ لل٨الم مٗه.

2

بن َظٍ الٗ٣ىباث الخُٟٟت في حىَغَا الخُحرة في هخاثجها بط جضٖ ٫لى اإلاثل الٗلُا للً٣اء في ؤلاؾالم ٦ما ؤن مثل
َظٍ الٗ٣ىباث ًم ً٨اللجىء بليها في بٌٗ الجغاثم التي ال جىُىي ٖلى مًمىن بحغامي وال حك٩ل ههجا بحغامُا ،ومما
ًضٖم مكغوُٖت الٗ٣ىباث البضًلت في الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي مبضؤ لاخخُاٍ في جىُٟظ ٖ٣ىباث الحضوص ،ومبضؤ مغوهت
الٗ٣ىبت الخٗؼٍغٍت مما ًجٗلها ٢ابلت لالؾدبضا ٫بٛحرَا مً الخٗاػٍغ الجالبت للمهلحت والضاٗٞت للمٟؿضة وال ًىحض قغٖا
ما ًمى٘ مً جُبُ٣ها.

3

٦ما ؤجاخذ الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٞغنت للحض مً اؾخٗما٣ٖ ٫ىبت الحبـ خُث لم حٗضَا ٖ٣ىبت ؤؾاؾُت وٞخدذ لها
مهاع ٝؤزغي عاصٖت مثل لاؾخٗايت ٖنها بباب الخٗؼٍغاث الىاؾ٘ الظي ٌؿخىٖب بمغوهخه جُىع مٟهىم الٗ٣ىباث في
مسخل ٠الٗهىع ،واإلاخىؾ٘ في اؾخسضام الٗ٣ىباث الخٗؼٍغٍت ٧التهضًض والخىبُش والٛغامت مما ٌؿخجض في الٗهىع ،وَظا
ًىضح الٟغ ١بحن الكغَٗت ؤلاؾالمُت وٚحرَا مً ال٣ىاهحن الىيُٗت.

4

ٞالكغَٗت ؤلاؾالمُت ألاؾب ٤مً ٧ل الىٓم في وي٘ الىٓام ألامثل لبضاثل الٗ٣ىباث ٖٟىا ونلحا وٚغامت جاع٦ت
لل٣اض ي الؿلُت الخ٣ضًغٍت للح٨م بالٗ٣ىبت البضًلت التي جدىاؾب وخا ٫الجاوي جٟغٍضا للٗ٣اب ،وجد٣ُ٣ا لؿُاؾت ؤلانالح
والتي جمثل في مجمىٖها زغوحا مً مإػ٢ ١هىع الٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت ًٖ جد ٤ُ٣م٣انضَا.

5

جغجِبا ٖلى طلٞ ٪ةن لاججاَاث الحضًثت في مجا ٫بضاثل الٗ٣ىبت الخٗؼٍغٍت ال جخٗاعى م٘ م٣انض الٗ٣ىبت في
الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي ،بل جيسجم م٘ صالالث ههىنه٩ٞ ،ل ٖ٣ىبت بضًلت زبذ جد٣ُ٣ها للمهلحت في حغاثم الخٗاػٍغ
ٞهي مً الكغَٗت ؤلاؾالمُت وإن لم جىُ ٤بها ههىنه.

6

مما ؾب ٤هالخٔ ٖضالت الكغَٗت وخ٨متها ختى ال ًٟلذ ؤي شخو مً الٗ٣اب ختى ولى ْهغث ؤؾباب جمىٗه مً
الح٨م ٖلُه بالٗ٣ىبت ألانلُت وحبذ ٖ٣ىبت بضًلت جدل مدلها ،جد٣ُ٣ا للٗضالت لاحخماُٖت التي جٟخ٣غَا الدكغَٗاث
الىيُٗت منها الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي٦ ،ما ؤن اللجىء بلى الٗ٣ىبت البضًلت في الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي لِـ مُل٣ا بل
َىاُ٢ ٥ىص و يىابِ ًجب اخترامها و جُبُ٣ها ألن املجا ٫اإلاىاؾب لخُبُ ٤الٗ٣ىبت البضًلت َى الخٗؼٍغ  ،وإطا زبذ ؤن

 -1ؤبي الحؿحن مؿلم بً الحجاج ال٣كحري الىِؿابىعي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤املجلض الؿاصؽ ،الجؼء ٦ ، 11خاب الحضوص ،باب  3خض الؼوى ،خضًث  12ع٢م
الحضًث  ،1690م .157
 -2دمحم دمحم مهباح ال٣اض ي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .49
ٖ -3لُان بىػٍان و خبص ي لؼع ،١اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.264
 -4ؤًمً بً ٖبض الٗؼٍؼ اإلاال ،٪بضاثل الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت ٦ىمىطج لئلنالح في هٓام الٗضالت الجىاثُت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ ،حامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم
ألامىُت  ،الغٍاى ،2010 ،م.26
ٖ -5لُان بىػٍان و خبص ي لؼع ،١اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.267
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الحبـ ال ًد ٤٣اإلا٣انض الكغُٖت مً الٗ٣ىبت بإن ً٩ىن يغعَا ؤ٦بر مً هٟٗها ٦ما َى الحا ٫في ٚالبُت الضو٩ُٞ ٫ىن
ٖىضثظ مً اإلاهالح اإلاغؾلت اإلاٗخبرة قغٖا جُٟٗل الٗ٣ىباث البضًلت إلاا ٞيها مً نالح للٟغص و املجخم٘ .

 -8.8أهواع الػقوباث البذيلت في الدششيؼ الجىائي الجضائشي ومذى فػاليتها
بن بؾتراجُجُت بضاثل الٗ٣ىباث ؤنبدذ جٟغى هٟؿها يمً الؿُاؾت الٗ٣ابُت الحضًثت التي حٗغ ٝجُىعا مظَال،
لظا ٞاإلاكغٕ مضٖى بلى لاهضماج في ْل اإلاىار الجضًض بخدضًث جغؾاهخه الدكغَُٗت و بهٟت زانت جل ٪اإلاخٗل٣ت بالح٣ى١
و الحغٍاث ؾىاء منها الٗامت ؤو الٟغصًت لخإؾِـ مىٓىمت ٢اهىهُت و خ٣ىُ٢ت جخالءم واإلاؿخجضاث التي ًٟغػَا الىا٘٢
وجخُاب ٤م٘ الىهىم الضولُت لخىههغ بظلٖ ٪ضالخىا الجىاثُت يمً ما ؤنبذ ٌٗغ ٝبالٗاإلاُتَ 1ظا ما ٖمل ٖلُه اإلاكغٕ
الجؼاثغي مً زال ٫مسخل ٠ؤهىإ الٗ٣ىباث البضًلت ؾىاء ؤ٧اهذ ج٣لُضًت ؤو مؿخدضزت ؾىىحؼَا ٦ما ًلي:
 -1.8.8أهواع الػقوباث البذيلت الخقليذيت في الدششيؼ الجىائي الجضائشي
خاو ٫اإلاكغٕ الجؼاثغي بىاءا ٖلى اإلاهاص٢ت ٖلى ٖضة اجٟاُ٢اث صولُت ج٨غَـ ٖضة نىع و ؤهماٍ للٗ٣ىباث البضًلت
للحبـ حكمل ٧ل مً :
 وقف جىفيز الػقوبت  :ل٣ض عا ٤ٞاهدكاع ألا٩ٞاع ؤلانالخُت ْهىع ؤهٓمت حؼاثُت خضًثت جخجؿض ٞيها ٨ٞغة الخٟغٍضؤ٦ثر مً ؾىاَا ،و ٧ان مً ؤَم َظٍ ألاهٓمت َى هٓام و ٠٢الخىُٟظ الظي ً٣هض به" :بصاهت اإلاتهم وحٗلُ ٤جىُٟظ الٗ٣ىبت
املح٩ىم بها ٖلى قغٍ مى ٠٢زالٞ ٫ترة مً الؼمً ًدضصَا ال٣اهىنٞ ،ةطا لم ًخد ٤٣الكغٍ اٖخبر الح٨م باإلصاهت ٧إن لم
ً ،ً٨ؤما بطا جد ٤٣هٟظث الٗ٣ىبت بإ٦ملها.

2

والح٨مت مً َظا الىٓام هي مىذ ٞغنت للمد٩ىم ٖلُه الظي اعج٨ب الجغٍمت لٓغوٖ ٝاعيت ال ج٨ك ًٖ ٠زُىعة
بحغامُت مً صزى ٫السجً ،خُث ً٣ضع ال٣اض ي ؤن ب٣اءٍ خغا َلُ٣ا جدذ وَإة جىُٟظ الٗ٣ىبت بطا جد ٤٣قغٍ بلٛائها
ٌٗض وؾُلت إلنالخه وجإَُله بضال مً ؤن ً٨دؿب ؤؾالُب بحغامُت هدُجت ازخالَه بمدترفي ؤلاحغام صازل السجً 3وحٗل
َظا ؤلاً٣ا ٝمٗل٣ا ٖلى ؾلى ٥الجاوي َغٍ٣ا ؾىٍا مُاب٣ا لل٣اهىن بدُث ؤهه بطا اهدغَ ًٖ ٝظا الُغًٍ ٤لغى ؤلاً٣اٝ
ٞخىٟظ ُٞه الٗ٣ىبت٧ ،ل َظا ًجٗله خغٍها ٖلى اخترام ال٣اهىن ختى ًخجىب بلٛاء بً٣ا ٝالخىُٟظ ،و بظاً ٥خد ٤٣ؤَم
ؤَضا ٝالٗ٣ىبت وَى الغصٕ الخام٦ ،ما ؤن مجغص الىُ ٤بالٗ٣ىبت ًد ٤٣الهضٞحن آلازغًٍ للٗ٣ىبت وَما الغصٕ الٗام
والٗضالت.

4

ٌٗض هٓام و ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت ٧ةحغاء ً٢اجي مً ؤقهغ البضاثل الظي ًسً٘ للؿلُت الخ٣ضًغٍت لل٣اض ي وبالغٚم
مً الجىاهب ؤلاًجابُت لهظا الىٓام ٧ىهه ًجىب بٌٗ الجىاة ٢لُلي الخُىعة آلازاع الؿلبُت اإلاترجبت ٖلى الح٨م بٗ٣ىباث
ؾالبت للحغٍت ،بال ؤهه ال ًد ٤٣يماهاث ٧اُٞت إلٖاصة بنالح وجإَُل املح٩ىم ٖلُه لظا ه٣ترح ؤن ً٣ترن بالىي٘ جدذ
لازخباع وطل ٪مً ؤحل جد ٤ُ٣ؤ٦بر ٢ضع مً الغصٕ الخام للمد٩ىم ٖلُه٦ ،ما ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي هو ٖلُه بال ؤهه لم
ٌٗخبرٍ ٣ٗ٦ىبت بضًلت.
 -1لُُٟت اإلاهضاحي ،الكغُٖت في جىُٟظ الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت ،1/ٍ ،الكغ٦ت الكغُ٢ت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت  ،2005م .71
 -2ؤخمض ؾُٗض اإلاىمني ،بٖاصة لاٖخباع وو ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت (صعاؾت ٢اهىهُت م٣اعهت) ،1/ٍ ،حمُٗت ٖما ٫اإلاُاب٘ الخٗاوهُت ألاعصن ،1992 ،م .106
ّ
ٞ -3هض ًىؾ ٠ال٨ؿاؾبت ،صوع الىٓم الٗ٣ابُت الحضًثت في ؤلانالح والخإَُل (صعاؾت م٣اعهت) ،مجلت صعاؾاث املجلض  ،39الٗضص ،2012 ،2م .393
ٞ -4ىػٍت ٖبض الؿخاع ،مباصت ٖلم الٗ٣اب ،ص ،ٍ/صاع النهًت الٗغبُت ،مهغ،1992 ،م .168
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
 هظام الاخخباس القضائي (الوضؼ جدذ الاخخباس) :له ؤَمُت ٦بحر في الؿُاؾت الجىاثُت الٗ٣ابُت اإلاٗانغة وٍخمثلَظا الىٓام في ؤلاٞغاج ًٖ اإلاتهم صون الح٨م ٖلُه بإًت ٖ٣ىبت م٘ بزًاٖه لبٌٗ جضابحر الغٖاًت و الى٢اًت ٞترة ػمىُت مً
ؤحل ج٣ىٍمه و بػالت الٗىامل ؤلاحغامُت اإلاخىاٞغة لضًه ،وإطا ٞكل ج٣ىٍمه زال ٫جل ٪الٟترة خ٨م ٖلُه بالٗ٣ىبت.

1

ٞاالزخباع الً٣اجي همِ مً الٗ٣ىباث البضًلت ،التي تهض ٝبلى بنالح الجاوي وإٖاصة اهضماحه في اليؿُج لاحخماعي،
بُٗضا ًٖ ؾلب خغٍخه صازل السجً ،ولازخباع الً٣اجي ٗ٦ملُت بنالخُت ً٣ىم ٖلى ٨ٞغة ماصاَا بم٩اهُت حُٛحر مىا٠٢
وؾلىُ٦اث بٌٗ املجغمحن ،مً زال ٫ما ً٣ضم لهم مً مؿاٖضة وإعقاص زاعج ؤؾىاع السجً ولظلٞ ٪هى ٌٗض بضًال
لؤلخ٩ام الجىاثُت الخ٣لُضًت.

2

وجخطح مٗالم لازخباع الً٣اجي بإهه هٓام ًخًمً جُُ٣ض الحغٍت ،ؾىاء ٢بل نضوع الح٨م باإلصاهت ؤم بٗض نضوعٍ،
٦ما ؤهه ال ًُبٖ ٤لى ٧اٞت املجغمحن ،بل َى ٞغنت ًمىدها ال٣اض ي إلاً ًُمئن بلى بم٩اهُت ج٣ىٍم ؾلى٦ه زاعج اإلااؾؿت
الٗ٣ابُت ،بهض ٝببٗاصٍ ًٖ آلازاع الؿلبُت للٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت ،وَى هٓام ال ًُبٖ ٤لى اإلاتهم بال بطا عض ي به و٢بله
نغاختٞ3االزخباع الً٣اجي ما َى بال جضبحر احخماعي بوؿاوي حهض ٝبلى خماًت املجخم٘ ًٖ َغٍ ٤ج٣ىٍم املجغم وجإَُله
احخماُٖا.

4

بالغٚم مً ازخال ٝهٓامي و ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت ولازخباع الً٣اجي بال ؤجهما ٌؿتهضٞان ٚغى واخض ومكترَ ٥ى
ججىِب املجغم ٚحر الخُغ ٖ٣ىبت الحبـ ٢هحر اإلاضة م٘ بنالخه و ج٣ىٍمه.
 هظام إلافشاج املششوط :بن الؿُاؾت الٗ٣ابُت الحضًثت حؿلم بىحىب ؤن ٌؿب٧ ٤ل بٞغاج جهاجي بٞغاج مكغوٍختى ًم ً٨الخإ٦ض مً اهضماج املحبىؽ مً حضًض في مجخمٗه وؤهه ناع ٌؿلَ ٪غٍ٣ا ؾىٍا في الحُاة ،ول٣ض ؤزظث
الدكغَٗاث الٗ٣ابُت الحضًثت بىٓام ؤلاٞغاج اإلاكغوٍ بما ٞيها اإلاكغٕ الجؼاثغي الظي اٖخبرٍ ٦مغخلت ؤزحرة في جُبُ٤
الٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت ٢بل ؤلاٞغاج النهاجي 5وٍ٣هض باإلٞغاج اإلاكغوٍ ":حٗلُ ٤جىُٟظ الجؼاء الجىاجي ٢بل اهً٣اء ٧ل
مضجه املح٩ىم بها متى جد٣٣ذ بٌٗ الكغوٍ ،و التزم املح٩ىم ٖلُه باخترام ما ًٟغى ٖلُه مً بحغاءاث زال ٫اإلاضة
اإلاخبُ٣ت مً طل ٪الجؼاء".

6

٦ما ً٣هض به " :بزالء ؾبُل املح٩ىم ٖلُه بٗ٣ىبت ؾالبت للحغٍت ٢بل اهتهاء مضة مد٩ىمُخه بطا زبذ مً ؾلى٦ه
وجهغٞاجه صازل اإلااؾؿت الٗ٣ابُت ما ًبٗث ٖلى لاَمئىان بةنالخه واٖخضا ٫جهغٞاجه ٖلى ؤن ًب٣ى عًَ لالتزاماث

 -1دمحم ٖبض هللا الىعٍ٩اث ،ؤزغ الغصٕ الخام في الى٢اًت مً الجغٍمت في ال٣اهىن ألاعصوي (صعاؾت م٣اعهت م٘ ال٣اهىن ؤلاًُالي و ال٣اهىن اإلاهغي) 1/ٍ ،ألاعصن
َب٘ بضٖم مً وػاعة الث٣اٞت ،2007 ،م .111
ٞ -2هض ًىؾ ٠ال٨ؿاؾبت ،صوع الىٓم الٗ٣ابُت الحضًثت في ؤلانالح و الخإَُل (صعاؾت م٣اعهت) ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .394
ٞ -3هض ًىؾ ٠ال٨ؿاؾبت ،بق٩الُاث جُبُ ٤الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت والحلى ٫البضًلت(صعاؾت م٣اعهت) ،املجلت ألاعصهُت في ال٣اهىن و الٗلىم الؿُاؾُت
املجلض ،4الٗضص ،2حامٗت ماجت ،2012،م .245
 -4دمحم ؤخمض اإلاكهضاوي ،ؤنىٖ ٫لمي ؤلاحغام و الٗ٣اب في ال٣ٟهحن الىيعي و ؤلاؾالمي ،ص ،ٍ/صاع الث٣اٞت لليكغ و الخىػَ٘ ،ألاعصن ،2008،م .191
ٖ -5مغ زىعي ،ؤلاٞغاج اإلاكغوٍ ٧ىؾُلت إلٖاصة بصماج املحبىؾحن احخماُٖا ،املجلت الجؼاثغٍت للٗلىم ال٣اهىهُت و لا٢خهاصًت و الؿُاؾُت ،الٗضص01
 ،2009م .44
ٞ -6خىح ٖبض هللا الكاطلي ،ؤؾاؾُاث ٖلم ؤلاحغام و الٗ٣اب ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .573
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
اإلاٟغويت ٖلُه للحٟاّ ٖلى خؿً ؾحرجه وؾلى٦ه في ؤزىاء اإلاضة اإلاخبُ٣ت مً مد٩ىمُخه؛ ٞاإلزال ٫بهظٍ لالتزاماث ؾُاصي
به بلى الٗىصة للماؾؿت الٗ٣ابُت الؾدُٟاء مضة مد٩ىمُخه ٧املت".

1

ٞاإلٞغاج اإلاكغوٍ ٌٗني بزالء ؾبُل املح٩ىم ٖلُه بٗ٣ىبت ؾالبت للحغٍت ٢بل اهتهاء اإلاضة املح٩ىم بها ٖلُه بطا
جد٣٣ذ بٌٗ الكغوٍ وم٘ لالتزام بالىٞاء بكغوٍ ؤزغي بٗض الخغوج.
ًدبحن ؤن هٓام ؤلاٞغاج اإلاكغوٍ ًمثل مغخلت اهخ٣ا ٫بحن ؾلب الحغٍت والخمخ٘ بها ٧املت باإلٞغاج النهاجي ٞهى ؤؾلىب
مخمحز ًٖ ؤؾالُب اإلاٗاملت الٗ٣ابُت ألازغي ٧ىهه ًىٟظ زاعج اإلااؾؿت الٗ٣ابُت م٘ بزًإ اإلاٟغج ٖىه لكغوٍ ًخًمنها
م٣غع ؤلاٞغاج ،وٍب٣ى الهض ٝألاؾاس ي مً َظا الىٓام حصجُ٘ املحبىؾحن ٖلى التزام خؿً الؿلىَ ٥مٗا في ؤلاٞالث مً
حؼء مً الٗ٣ىبت٦ ،ما ٌؿهم في بنالخهم وإٖاصة بصماحهم والخٗىص ٖلى الحُاة لاحخماُٖت واإلاهىُت الٗاصًت وبالغٚم مً
بًجابُاث َظا الىٓام بال ؤهه لم ً٣م بما ٧ان اإلاغحى مىه في الخإَُل وؤلانالح ألن مضة ؤلاٞغاج اإلاكغوٍ ولالتزاماث التي
ًسً٘ لها اإلاٟغج ٖىه جيخهي باهً٣اء مضة الٗ٣ىبت َظا مً حهت ،ومً حهت ؤزغي في خالت مسالٟت اإلاٟغج ٖىه لهظٍ
لالتزاماث ٞةن الجؼاء الظي ًٟغى ٖلُه ًىدهغ في بلٛاء ؤلاٞغاج اإلاكغوٍ واؾدُٟاء مضة الٗ٣ىبت اإلاخبُ٣ت ،وم٘ نضوع
ال٣اهىن ع٢م  05/04اإلاخًمً ٢اهىن جىُٓم السجىن وإٖاصة ؤلاصماج لاحخماعي للمدبىؾحن 2صزل الىٓام الجؼاجي في
الجؼاثغ مغخلت حضًضة جىن ٠بإجها مغخلت الضٞإ لاحخماعي و٢ض ؤ٦ضث اإلااصة ألاولى مً ال٣اهىن طل ٪بالٗمل ٖلى بعؾاء
ؾُاؾت ٖ٣ابُت ٢اثمت ٖلى ٨ٞغة الضٞإ لاحخماعي التي ججٗل مً جُبُ ٤الٗ٣ىبت وؾُلت لحماًت املجخم٘ بىاؾُت بٖاصة
التربُت وؤلاصماج لاحخماعي للمدبىؾحن.
 الغشامت الجضائيت :هي بلؼام املح٩ىم ٖلُه بإن ًض ٘ٞبلى زؼاهت الضولت مبلٛا مً اإلاا ،٫والٛغامت مً الٗ٣ىباثالبضًلت التي جمـ الظمت اإلاالُت للمد٩ىم ٖلُهٞ ،تزًض مً الٗىانغ الؿلبُت لظمخه اإلاالُت وجدُله بلى مضًً للضولت بمبلٜ
مً الى٣ىص.

3

جمخاػ الٛغامت ٣ٗ٦ىبت بضًلت ؤجها ال جمثل اٖخضاء ٖلى خغٍت ؤلاوؿان وال جمـ قغٞه ؤو ؾمٗخه وال جىا ٫مً م٩اهخه
لاحخماُٖت٦ ،ما ججىب الجاوي مً لازخالٍ بٛحرٍ في اإلااؾؿاث الٗ٣ابُتٞ ،هي ٖ٣ىبت مالثمت للجغاثم التي ً٩ىن الضا٘ٞ
بليها الُم٘ في ما ٫الٛحر ،والغٚبت في الثراء ٖلى خؿاب الٛحرٞ ،هي حؼاء مً حيـ الجغٍمت ،وهي مهضع بًغاص باليؿبت
للضولت ،لظا وحب ٖلى الً٣اة جُبُ٣ها بض٣ٖ ٫ىبت الحبـ والٗمل ٖلى مالءمتها جبٗا لحا ٫املح٩ىم ٖلُه وْغوٞه وألازظ
بمبضؤ جٟغٍض الٛغامت وَظا مً قإهه جد ٤ُ٣الٗضالت.
 -8.8.8الػقوباث البذيلت املسخدذثت في الدششيؼ الجىائي الجضائشي
جماقُا م٘ الؿُاؾت الجىاثُت اإلاٗانغة خاو ٫اإلاكغٕ الجؼاثغي اؾخدضار ٖضة ؤهىإ للٗ٣ىباث البضًلت ٖلها حٗمل
ٖلى الً٣اء ٖلى الؿلبُاث التي ؤوحضتها ٖ٣ىباث الحبـ واإلاخمثلت في:

ٖ -1لي ٖضهان الُٟل ،جإحُل جىُٟظ الجؼاء الجىاجي في الكغَٗت ؤلاؾالمُت و الدكغَ٘ الىيعي ،مجلت الح٣ى ، ،١الٗضص ،1حامٗت ال٩ىٍذ ،ماعؽ ،2009 ،م
.257
 -2ال٣اهىن  04/05اإلااعر في  2005/02/06اإلاخًمً ٢اهىن جىُٓم السجىن و بٖاصة ؤلاصماج لاحخماعي للمدبىؾحن ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص .12
 -3بً م٩ي هجاة ،الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت وبضاثلها في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .135
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
 الػمل للىفؼ الػامً :غح٘ ال٣ٟه ؤنل الٗمل للى ٟ٘الٗام بلى " ب٩اعٍا" الظي ًغي ؤن ؤوؿب ٖ٣ىبت للمظهب هي جل٪التي جً٘ ٖمله في زضمت املجخم٘ إلنالح لاؾدبضاص الظي ماعؾه لخغ ١الٗ٣ض لاحخماعي ،و ٢ض ؤزظث به ؤو ٫ألامغ اهجلترا
ومنها ٖغ ٝاهدكاعا واؾٗا في بٌٗ الضو ٫ألازغي ٧الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت اهُال٢ا مً الؿخِىاث ،وفي الثماهِىاث
اهخ٣ل بلى ؤوعوبا خُث جبيخه بٌٗ الضو٧ ٫البرحٛا ،1982 ٫و جبيخه ٞغوؿا  ،1983و ؤزظث به بلجُ٩ا  ،1994و ٢ض اٖخبرٍ
ال٣ٟه حؼاء ًىٟظ في وؾِ املجخم٘ اإلاضوي ألن بٖاصة ؤلاصماج ٦هض ٝللٗ٣ىبت ؤمغ مخىا ٌ٢م٘ بِئت السجً ،زم بهه ٖلى
ٖ٨ـ التهمِل الظي جيخهجه الٗ٣ىباث الخ٣لُضًت ٞةن َظا الٗمل ٌُٗض للمد٩ىم ٖلُه اٖخباعٍ و ًىمي لضًه قٗىعا بالهىٍت
و لاهخماء بلى ؤحؼاء الجماٖت التي ً٨دكٟها.

1

و٢ض هو ال٣اهىن ع٢م ٖ 2 01/09لى بم٩اهُت اؾدبضا ٫الٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت ٢هحرة اإلاضة بٗ٣ىبت الٗمل للىٟ٘
الٗام لخٗؼٍؼ اإلاباصت ألاؾاؾُت للؿُاؾت الجىاثُت والٗ٣ابُت التي جغج٨ؼ باألؾاؽ ٖلى اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان وجد٤ُ٣
بٖاصة ؤلاصماج لاحخماعي للمد٩ىم ٖليهم ،وَى اإلابخغى الظي لم ٌٗض ًغج٨ؼ ٖلى خبـ ألاشخام  ،ِ٣ٞبل ؤيحى جد٣ُ٣ه
ًخى ٠٢مً حهت ٖلى مضي اخترام مبضؤ حصخُو الٗ٣ىبت ٖىض الىُ ٤بها ،ومً حهت ؤزغي ٖلى بم٩اهُت مؿاَمت الٗ٣ىبت
في بنالح املح٩ىم ٖليهم جهاثُا صون اللجىء اإلاٟغٍ لىؾاثل ؤلا٦غاٍ التي ٢ض جىجغ ٖنها آزاع ؾلبُت ٖلى مسخل ٠حىاهب
خُاتهمًٞ ،ال ٖلى ؤن َظٍ الٗ٣ىبت البضًلت جدَ ٤٣ظٍ الٛاًت ٦ما حؿمذ بةقغا ٥الهُئاث واإلااؾؿاث الٗمىمُت في
ٖملُت بٖاصة ؤلاصماج.
واإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى ٚغاع الدكغَٗاث اإلا٣اعهت لم ٌِٗ حٗغٍٟا مدضصا لٗ٣ىبت الٗمل للى ٟ٘الٗام ٚحر ؤهه ؤقاع بلى
ٖىانغَا ألاؾاؾُت مً زال ٫اإلااصة  5م٨غع  1مً ال٣اهىن  01/09اإلاٗض ٫و اإلاخمم ل٣اهىن الٗ٣ىباث ٞالٗمل للى ٟ٘الٗام
ٖ٣ىبت بضًلت ٖلى خؿب ون ٠الدكغَ٘ الجؼاثغي له ،مً مىُل٧ ٤ىهه ًاصي بُٗضا ًٖ اإلااؾؿت الٗ٣ابُت وٍمثل حٗىًٍا
ًٖ ٖ٣ىبت الحبـ املح٩ىم بها ،وٍغجبِ بها وحىصا وٖضما وٍمثل في النهاًت زغوحا واؾخثىاء ٖلى ال٨ٟغة الخ٣لُضًت للٗ٣ىبت.
وَٗغ ٝالٗمل للى ٟ٘الٗام بإهه " :بلؼام املح٩ىم ٖلُه بالُ٣ام بإٖما ٫مُٗىت لخضمت املجخم٘ بضون م٣ابل زال ٫اإلاضة
التي ج٣غعَا املح٨مت ،وطل ٪في الحضوص اإلاىهىم ٖليها ٢اهىها.

3

ًدبحن مً َظا الخٗغٍ ٠ؤهه ًبحن قغوٍ الٗمل للى ٟ٘الٗام ٧ىن الٗمل اإلاظ٧ىع بلؼامي ،م٘ ؤن املح٩ىم ٖلُه مسحر
بِىه وبحن الحبـ ،و٢ض ًصح ال٣ىٖ ٫ىه بإهه زُاع في البضاًت بلؼامي في النهاًت.
بن ٖ٣ىبت الٗمل للى ٟ٘الٗام واخضة مً ؤَم الٗ٣ىباث البضًلت وؤ٦ثرَا ٗٞالُه في الخُبُ ٤و التي ؤزظ بها اإلاكغٕ
الجؼاثغي خُث ٌك٩ل َظا الىٓام هُ٣ت جدى ٫مهمت في الؿُاؾت الٗ٣ابُت ٢هض بلؼام الجاوي بالٗمل في بخضي اإلااؾؿاث
الٗمىمُت التي ؾُ٣ىم املح٩ىم ٖلُه بدىُٟظ الح٨م بها و ًدضص الح٨م الهاصع ٖضص ألاًام ؤو الؿاٖاث و٦ظل ٪اإلااؾؿت
وبُان هىٕ الٗمل الظي ؾُ٣ىم به بىاءا ٖلى زبراث الجاوي ومهاعاجه الٟىُت و٢ضعاجه البضهُت والصحُت والىٟؿُت وماَالجه
الٗلمُت التي ًبُنها ملٟهٞ ،بًٟل َظا الىٓام ًخم ججىب مؿاوت الٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت وؤزغَا الؿلبي في هٟؿُت املح٩ىم

 -1لُُٟت اإلاهضاحي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م .86
 -2ال٣اهىن  01/09اإلااعر في ٌٗ 2009/02/25ض ٫و ًخمم ألامغ  156/66اإلااعر في ً 08ىهُى  1966اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص .15
- Couvart Pierre, les trios visages du travail d’intérêt général, R.S.C,1989,p159.
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ٖليهم وشخهُتهم صازل السجً٦ ،ما ؤن التزام الجاوي بالٗمل للى ٟ٘الٗام ًٟ٨ي إلنالخه وإٖاصة جإَُله احخماُٖا٦ ،ما
ٌٗىى الضولت ًٖ ج٩الُ ٠السجً وطل ٪بةهخاج مىا ٘ٞصون م٣ابل منها.
ل ً٨ال ًٟ٨ي إلهجاح هٓام الٗمل للمىٟٗت الٗامت ؤن ج٣بل ٖلُه املحا٦م بل ال بض مً جىاٞغ الٟغم واملجاالث التي
ًم ً٨ؤن ًماعؽ وٍىٟظ الٗمل مً زاللها ،وطل ٪بخىٞحر الٗمل مً َغ ٝؤلاصاعاث واإلاغا ٤ٞالٗامت وٖغيها ٖلى املحا٦م
لخخم ً٨مً زاللها الخى ٤ُٞبحن ؤخ٩امها وبحن الٟغم وألاٖما ٫اإلاخاخت.
 السواس الالكترووي :بن الىي٘ جدذ اإلاغا٢بت لال٨تروهیت ؤي خمل املح٩ىم ٖلُه لؿىاع ال٨ترووي ٣ٗ٦ىبت بضیلت،حٗخبر ٧ألیت مؿخدضزت للخٟغیض الٗ٣ابي تهض ٝبلى بنالح وجإھیل املح٩ىم ٖلُه وج٣لیو مٗض ٫الجغیمت وھى ما جم الىو
ٖلُه في بضایت ألامغ ٧ةحغاء بضیل للحبـ اإلاا٢ذ بمىحب ألامغ ع٢م  02/15اإلاٗض ٫و اإلاخمم لؤلمغ ع٢م  15-66واإلاخًمً
٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثیت 1و٢ض حاء في بَاع ج٨غیـ واخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ومباصت املحا٦مت الٗاصلت و خمایت الحغیاث
الٟغصیت وَظا مً زال ٫هو اإلااصة  125م٨غع، 1الظي یؿمذ لل٣اض ي ؤن یإمغ بإزظ جغجیباث مً ؤحل اإلاغا٢بت لال٨تروهیت
لخىٟیظ التزاماث الغ٢ابت الً٣اثیت .
بٗض طل ٪جبىاٍ اإلاكغٕ الجؼاثغي في حٗضیله ألازحر ل٣اهىن جىٓیم السجىن و بٖاصة ؤلاصماج لاحخماعي للمدبىؾحن مً
زال ٫ال٣اهىن 2 01/18و٢ض خاو ٫اإلاكغٕ اللحا ١بغ٦ب الخُىع الدكغیعي الٗ٣ابي وإصماج اإلاغا٢بت لال٨تروهیت لخٗؼیؼ
جغجیباث الغ٢ابت الً٣اثیت و حٗخبر بظل ٪الجؼاثغ ؤو ٫بلض ٖغبي یدبنى ھظٍ الؿیاؾت الجىاثیت.
و٢ض ٖغ ٝاإلاكغٕ الجؼاثغي هٓام اإلاغا٢بت لال٨تروهیت مً زال ٫اإلااصة  150م٨غع ٖلى ؤهه بحغاء یؿمذ بً٣اء
املح٩ىم ٖلیه ٧ل الٗ٣ىبت ؤو حؼء منها زاعج اإلااؾؿت الٗ٣ابیت ،وبهظا هجض ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي وبم٣خض ى ال٣اهىن 01-18
ؤ٢غ بإن الؿىاع لال٨ترووي ھى بضیل مً بضاثل الٗ٣ىبت الؿالبت للحغیت مً زال ٫الؿماح للمد٩ىم ٖلیه بً٣اء ٧ل
الٗ٣ىباث زاعج اإلااؾؿت الٗ٣ابیت ٧ىؾیلت بضیلت إلاىاحهت الجغیمت وإنالح وتهظیب املح٩ىم ٖلیه.

3

وٖغٞه بٌٗ ال٣ٟه بإهه " :التزام املح٩ىم ٖلُه ؤو املحبىؽ اخخُاَا باإل٢امت في مجزله ،ؤو مدل ب٢امخه ،زال٫
ؾاٖاث مدضصة ،بدُث جخم مخابٗت الصخو الخاي٘ للمغا٢بت بل٨تروهُا".

4

و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن هٓام اإلاغا٢بت لال٨تروهیت وحھذ له ٖضة اهخ٣اصاث بؿبب بٌٗ الٗیىب التي یىُىي ٖلیھا
٧ةزال ٫بمبضؤ اإلاؿاواة ألن اإلاكغٕ یمحز بحن مً له مدل ب٢امت ومً لیـ لضیه مدل ب٢امت زابذ٦ ،ما اٖخبر جُبی ٤ھظا
الىٓام اٖخضاء ٖلى الحیاة الخانت وخغمت اإلاؿ ً٨وؾالمت الجؿض والىٟـ.

 -1ال٣اهىن  02/15اإلااعر في ً 23ىلُى ٌٗ 2015ض ٫و ًخمم لامغ  155/66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص.40
 -2ال٣اهىن  01/18اإلااعر في ً 2018/01/30خمم ال٣اهىن  05/04اإلااعر في  2004/02/06اإلاخًمً ل٣اهىن جىُٓم السجىن وإٖاصة بصماج اإلاؿاححن الجغٍضة
الغؾمُت الٗضص.50
َ -3ىقاث ٞىػٍت ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م م .294 -293
 -4مؼوػي ٞخُدت ،الٗ٣ىباث البضًلت ٦ك٩ل مً ؤق٩ا ٫الحض مً الٗ٣اب في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،مجلت الضعاؾاث الح٣ىُ٢ت ،املجلض  ،8الٗضص ،1ماي 2021
م.600
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بغٚم مما ؾب ٤یم ً٨ال٣ى ٫ؤهه وهٓغا لحضازت جُبی ٤هٓام اإلاغا٢بت لال٨تروهیت في الجؼاثغ ال یم ً٨ج٣ییم مضي
ٗٞالیخه في جد٣ی ٤ؤٚغاى ج٨غیؿه لٗضم ٟ٦ایت اإلاضة الؼمىیت لخجغبت جُبی٣ه.

1

ٖلى الغٚم مً لاهخ٣اصاث ال٨بحرة للٗ٣ىباث البضًلت مً مىُل ٤ؤجها ج٣ٟض الٗ٣ىبت مًمىجها وـإَضاٞها لخدُض ًٖ
الىُْٟت اإلابخٛاة منها وهي جد ٤ُ٣الغصٕ ،باإلياٞت بلى ألايغاع الصحُت والىٟؿُت التي جلح٣ها باملح٩ىم ٖلُه والتي ٢ض ال
جٓهغ آزاعَا بال ٖلى اإلاضي البُٗض ،بال ؤن مغوهت الٗ٣ىباث البضًلت ٧الؿىاع لال٨ترووي ججٗل منها ؤخض الىحىٍ اإلاكغ٢ت
لخىُْ ٠الخُىع الٗلمي والخ٨ىىلىجي في مُضان الٗضالت الجىاثُت ٦ ،ما حٗمل ٖلى جضُٖم الجهاػ الً٣اجي إلاا جىٞغٍ مً
مؼاًا حؿمذ للمد٩ىم ٖلُه بً٣اء الٗ٣ىبت زاعج اإلااؾؿت الٗ٣ابُت وإُٖاثه ٞغنت لخدؿحن ؾلى٦ه وجضاع ٥ؤزُاثه
وحؿهُل اهضماحه في املجخم٘ ،وَى ما ًاصي بالًغوعة بلى الحض مً ْاَغة ج٨ضؽ السجىن وبالخالي الخ ٌٟمً ج٩لٟت
حؿُحرَا وجغقُض الى٣ٟاث الٗمىمُت ٦ ،ما ؤجها حؿاَم في الخ٣لُل مً حغاثم الٗىص والبٗض لاحخماعي٧ ،ل َظا ص ٘ٞباإلاكغٕ
الجؼاثغي بلى الٗمل ٖلى جدضًث ؾُاؾخه الٗ٣ابُت وحٗلها جخماش ى م٘ الٗهغهت الحانلت في َظا املجا ٫مً زال ٫وي٘
بضاثل لٗ٣ىبت الحبـ ٢هحرة اإلاضة.

2

مً زال ٫ما ؾب ٤الخُغ ١لهً ،خطح بالغٚم مً الترؾاهت ال٣اهىهُت اإلاصجٗت التي ًداو ٫اإلاكغٕ الجؼاثغي ٧ل مغة
اؾخدضاثها وإياٞت هىٕ حضیض مً بضاثل الٗ٣ىباث ٦مداولت مىه إلا٩اٞدت اهدكاع الجغیمت ،وإٖاصة بصماج املح٩ىم ٖلُه
وجإَُله زاعج اإلااؾؿت الٗ٣ابُت مً حهت ،وجم ً٨ال٣اض ي مً ازخُاع الٗ٣ىبت اإلاىاؾبت بما ًد ٤٣الهض ٝمً جىُٗ٢ها وال
ًسل بصخهُت الٗ٣ىبت وال قغُٖتها مً حهت ؤزغي ،بال ؤن جُبُ٣ها ٖلى ؤعى الىا ٘٢ماػا ٫يُٟٗا هىٖا ما وَظا ما
ًى٣و مً ٗٞالُتها.
خاجمت:
في زخام َظٍ الىع٢ت البدثُت جم الخىنل بلى مجمىٖت مً الىخاثج و لا٢تراخاث ًم ً٨بحمالها ُٞما ًلي:
أوال /الىخائج:
 حٗض الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت هي الٗ٣ىباث ألاؾاؾُت في الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي ،وَٗا٢ب بها في ٧ل الجغاثم ج٣غٍبابازخال ٝؤهىاٖها ؾىاء مسالٟاث ؤو حىذ ؤو حىاًاث ،وَظا ًسخل ٠ازخالٞا بِىا ًٖ مى ٠٢الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي حٗخبر
ٖ٣ىبت الحبـ زاهىٍت ال ٌٗا٢ب بها بال ٖلى الجغاثم البؿُُت و ٌٗا٢ب بها ال٣اض ي بطا عؤي ؤجها مُٟضة.
 جبنى اإلاكغٕ الجؼاثغي ٨ٞغة بضاثل الٗ٣ىباث الؿالبت للحغیت ٢هحرة اإلاضة ا٢خضاء بالدكغیٗاث الٗاإلایت في بَاع جدضیثالؿیاؾت الٗ٣ابیت التي جضٖى بلى يغوعة اخترام خ٣ى ١ؤلاوؿان ،والتي حٗمل ٖلى جد ٤ُ٣ؤٚغاى الٗ٣ىبت زاعج
اإلااؾؿاث الٗ٣ابُت م٘ الٗمل ٖلى جغقُض الى٣ٟاث َظا مً حهت ،والٗمل ٖلى بنالح الجاوي وإصماحه في املجخم٘ مً
حهت ؤزغي ،م٘ بزًاٖها ملجمىٖت مً الكغوٍ و الًىابِ ال٣اهىهُت .

 -1قىصاع ؤمُىت وػواف عبُٗت ،بضاثل الٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت ٢هحرة اإلاضة وصوعَا في جغقُض الؿُاؾت الٗ٣ابُت اإلاٗانغة ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض
 ،32الٗضص ،2حىان  ،2021م .312
 -2بضعي ُٞهل ،الىي٘ جدذ اإلاغا٢بت لال٨تروهُت (الؿىاع لال٨ترووي ٦بضًل للٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت ٢هحرة اإلاضة) ،مجلت ألاؾخاط الباخث للضعاؾاث
ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص الٗاقغ ،املجلض ،2حىان ،2018م.310
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 الكغَٗت ؤلاؾالمُت ٚىُت بال٨ثحر مً الٗ٣ىباث البضًلت التي حٗمل ٖلى عصٕ الجاوي وإنالخه بضال مً بًضاٖه الحبـو٧إنل ٖام حكغٕ الٗ٣ىباث البضًلت في ٖ٣ىباث الخٗؼٍغ التي لم ًغص بكإجها هو٦ ،ما ؤن جُبُ٣ها ًاصي بلى ببغاػ مداؾً
الكغَٗت وجد ٤٣م٣انضَا وجدَُ ٟٔبتها وٞيها خ ٟٔلح٣ى ١ؤلاوؿان و٦غامخه وجد ٤ُ٣للٗضالت في املجخم٘ وتهظًب
وإنالح للجاوي .
 لم جهل الٗ٣ىباث البضًلت في الدكغَ٘ الجؼاثغي للٟٗالُت اإلاُلىبت وطل ٪بالىٓغ بلى مدضوصًت الٗمل بها ٖلى مؿخىيالجهاث الً٣اثُتٖ ،لى ٖ٨ـ الٗ٣ىباث البضًلت في الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي التي حٗمل ٖلى جد ٤ُ٣اإلاهالح و جضعؤ
اإلاٟاؾض بكغٍ ؤال جخٗاعى م٘ زىابذ الكغٕ مخماقُت م٘ ٧ل مجخم٘ خؿب َبُٗت الجغٍمت و هىُٖت املجغم .
ثاهيا /الاقتراخاث :
 بن ٗٞالیت الٗ٣ىباث البضًلت عھحن با٢خىإ الً٣اة بإَمُتها وحضواَا في جد ٤ُ٣الٛاًت اإلاغحىة منها للح٨م بها وجُبُ٣هالظا ال بض مً الخٗاون والخيؿی ٤بحن مً ید٨م بھا و مً یُب٣ھا ،و يغوعة عنض ؤلام٩اهیاث اإلااصیت و البكغیت اإلاخُلبت
لظل.٪
 خث اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى الٗمل بةياٞت بضاثل حضیضة في الدكغی٘ الجىاجي الجؼاثغي والغحىٕ بلى ؤخ٩ام الكغَٗتؤلاؾالمُت ولاؾخٟاصة مً ٧ل الٗ٣ىباث التي ٦غؾتها والٟىاثض التي خ٣٣تها في الحٟاّ ٖلى ؤمً واؾخ٣غاع املجخم٘ وجماؾ٪
ألاؾغة وجىمُت خ٣ى ١ؤلاوؿان٧ ،ىجها حٗمل ٖلى تهظًب ؾلى ٥الجاوي والحٟاّ ٖلى ؾالمخه مً الخىُ٨ل وؤلاًالم البضوي
والىٟس ي .
 الٗمل ٖلى وكغ الىعي وجدؿیـ الغؤي الٗام بإَمُت وحضوي الٗ٣ىباث البضیلت في جد٣ی ٤ؤلانالح و الخإھیل بما یؿمذألٞغاص املجخم٘ بٟھم الؿیاؾت الٗ٣ابیت اإلاٗانغة وبالخالي ج٣بل ؤهٓمخھا اإلاؿخدضزت مً زال ٫وؾاثل ؤلاٖالم وٖ٣ض
الىضواث ...
 الخىؾُ٘ في اإلااؾؿاث اإلاؿخ٣بلت للمد٩ىم ٖليهم بٗ٣ىبت الٗمل للى ٟ٘الٗام ،م٘ ٞخذ املجا ٫للماؾؿاث الخانت م٘يغوعة بقغا ٥املجخم٘ اإلاضوي لالؾخٟاصة مً زضماث املح٩ىم ٖلُه.

قائمت املشاجؼ:
 القشآن الكشيمأوال /القواهين:
٢ -1اهىن الٗ٣ىباث الجؼاثغي.
٢ -2اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت الجؼاثغي.
 -3ال٣اهىن  04/05اإلااعر في  2005/02/06اإلاخًمً ٢اهىن جىُٓم السجىن و بٖاصة ؤلاصماج لاحخماعي للمدبىؾحن
الجغٍضة الغؾمُت الٗضص .12
 -4ال٣اهىن  01/09اإلااعر في ٌٗ 2009/02/25ض ٫و ًخمم ألامغ  156/66اإلااعر في ً 08ىهُى  1966اإلاخًمً ٢اهىن
الٗ٣ىباث ،الجغٍضة الغؾمُت الٗضص 15.
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
 -5ال٣اهىن  02/15اإلااعر في ً 23ىلُى ٌٗ 2015ض ٫و ًخمم لامغ  155/66اإلاخًمً ٢اهىن ؤلاحغاءاث الجؼاثُت ،الجغٍضة
الغؾمُت الٗضص.40
 -6ال٣اهىن  01/18اإلااعر في ً 2018/01/30خمم ال٣اهىن  05/04اإلااعر في  2004/02/06اإلاخًمً ل٣اهىن جىُٓم
السجىن وإٖاصة بصماج اإلاؿاححن الجغٍضة الغؾمُت الٗضص.50
ثاهيا /الكخب:
 -1ؤبي البر٧اث ؤخمض بً دمحم بً ؤخمض الضعصًغ ،الكغح الهٛحر ٖلى ؤ٢غب اإلاؿال ٪بلى مظَب ؤلامام مال ،٪ص ،ٍ/صاع
اإلاٗاع ،ٝمهغ ج4./
 -2ؤبي ٖبض هللا دمحم بً ؤبي ب٨غ بً ؤًىب ؤبي ُ٢م الجىػٍت  ،الُغ ١الح٨مُت في الؿُاؾت الكغُٖت ،صاع ٖلم الٟىاثض لليكغ
والخىػَ٘ ،املجلض ألاو ،٫ج.9/
 -3ؤخمض ؾُٗض اإلاىمني :بٖاصة لاٖخباع وو ٠٢جىُٟظ الٗ٣ىبت (صعاؾت ٢اهىهُت م٣اعهت) ،1/ٍ ،حمُٗت ٖما ٫اإلاُاب٘
الخٗاوهُت ألاعصن1992. ،
 - 4ؤخمض ٞخحي بهيس ي ،الٗ٣ىبت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي( ،صعاؾت ٣ٞهُت مخدغعة) ،2/ٍ ،صاع الغاثض الٗغبي ،لبىان 1983.
 -5بً م٩ي هجاة ،الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت وبضاثلها في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،صاع الخلضوهُت ،الجؼاثغ2021. ،
 -6خؿحن جى ٤ُٞعيا ،ؤَلُت الٗ٣ىبت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت و ال٣اهىن اإلا٣اعن ،ص ،ٍ/ص.ص.ن ،مهغ1964.،
 -7زلُل ببغاَُم ٖلي الؼ٦غوٍ٣ٖ ،ىبت الخٗؼٍغ وَغ ١اؾدُٟائها في الكغَٗت ؤلاؾالمُت (صعاؾت جاعٍسُت م٣اعهت م٘ ال٣اهىن
الىيعي) ،1/ٍ ،ميكىعاث الحلبي الح٣ىُ٢ت ،لبىان2011. ،
ٖ -8بض الغخُم نضقي :الجغٍمت و الٗ٣ىبت في الكغَٗت ؤلاؾالمُت(صعاؾت جدلُلُت ألخ٩ام ال٣هام والحضوص والخٗؼٍغ)
ٍ ،1/م٨خبت النهًت اإلاهغٍت ،مهغ 1987.
ٖ -9بض الحمُض ابغاَُم املجالي ،مؿُ٣اث الٗ٣ىبت الخٗؼٍغٍت ومى ٠٢املحدؿب منها ،صاع اليكغ للمغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث
والخضعٍب بالغٍاى ،اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت1992. ،
ٖ -10بض هللا بً ؾالم الحمُض ،الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي (صعاؾاث في الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي اإلا٣اعن بال٣ىاهحن
الىيُٗت).1980 ،2/ٍ ،
ٖ -11بض ال٣اصع ٖىصة ،الدكغَ٘ الجىاجي ؤلاؾالمي م٣اعها بال٣اهىن الىيعي ،ص ،ٍ/ؾلؿلت الث٣اٞت الٗامت ،صاع ال٩اجب
الٗغبي ،لبىان ،ج2./
ٞ -12خىح ٖبض هللا الكاطلي ،ؤؾاؾُاث ٖلم ؤلاحغام و الٗ٣اب .مهغ1993. ،
ٞ -13ىػٍت ٖبض الؿخاع ،مباصت ٖلم الٗ٣اب ،ص ،ٍ/صاع النهًت الٗغبُت ،مهغ.1992 ،
 -14لُُٟت اإلاهضاحي ،الكغُٖت في جىُٟظ الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت ،1/ٍ ،الكغ٦ت الكغُ٢ت ،اإلامل٨ت اإلاٛغبُت .2005
 -15ماحض ؤبى عزُت ،الىححز في ؤخ٩ام الحضوص و ال٣هام و الخٗؼٍغ ،1/ٍ ،صاع الىٟاجـ لليكغ و الخىػَ٘ ألاعصن.2010 ،
 -16دمحم ؤبى ػَغة ،الجغٍمت و الٗ٣ىبت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي(الٗ٣ىبت) ،ص ،ٍ/صاع ال٨ٟغ الٗغبي.
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
 -17دمحم ؤخمض اإلاكهضاوي ،ؤنىٖ ٫لمي ؤلاحغام و الٗ٣اب في ال٣ٟهحن الىيعي و ؤلاؾالمي ،ص ،ٍ/صاع الث٣اٞت لليكغ
والخىػَ٘ ،ألاعصن2008.،
 -18دمحم ؾلُم الٗىا ،في ؤنى ٫الىٓام الجىاجي ؤلاؾالمي( ،صعاؾت م٣اعهت) ،ص ،ٍ/صاع اإلاٗاع ،ٝمهغ.
 -19دمحم ٖبض هللا الىعٍ٩اث ،ؤزغ الغصٕ الخام في الى٢اًت مً الجغٍمت في ال٣اهىن ألاعصوي (صعاؾت م٣اعهت م٘ ال٣اهىن
ؤلاًُالي وال٣اهىن اإلاهغي)، 1/ٍ ،ألاعصن َب٘ بضٖم مً وػاعة الث٣اٞت2007. ،
 -20دمحم محي الضًً ٖىى ،بضاثل الجؼاءاث الجىاثُت في املجخم٘ ؤلاؾالمي ،صاع اليكغ باإلاغ٦ؼ الٗغبي للضعاؾاث ألامىُت
والخضعٍب ،الغٍاى.1991 ،
 -21دمحم دمحم مهباح ال٣اض ي ،الٗ٣ىباث البضًلت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي ،ص ،ٍ/صاع النهًت الٗغبُت ،مهغ.
 -22دمحم مُلٖ ٤ؿا ٝو مدمىص دمحم خمىصة٣ٞ ،ه الٗ٣ىباث ،ص ،ٍ/ماؾؿت الىعا ،١ألاعصن2000. ،
 -23مدمىص هجُب خؿنيٖ ،لم الٗ٣اب ،2/ٍ ،صاع النهًت الٗغبُت ،مهغ.1973،
َاوـ ًىع ٙؤلبرً :٪الٗ٣ىباث البضًلت في ؤإلااهُا :الىٓغٍت و الخجغبت ،هضوة :بضاثل ٖ٣ىبت السجًٖ ،مان (اإلامل٨ت ألاعصهُت
الهاقمُت) 4/3 ،حكغًٍ ألاو ،2010٫اإلاٗهض الً٣اجي ألاعصوي بالخٗاون م٘ اإلاضعؾت الىَىُت للً٣اء في ٞغوؿا و الؿٟاعة
الٟغوؿُت في ألاعصن ،اقغا ٝو جغحمتٖ :هام خضاص.
ثالثا /ألاطشوخاث و الشسائل:
 -1ؤًمً بً ٖبض الٗؼٍؼ اإلاال ،٪بضاثل الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت ٦ىمىطج لئلنالح في هٓام الٗضالت الجىاثُت ،ؤَغوخت
ص٦خىعاٍ ،حامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت  ،الغٍاى2010. ،
 -2بً م٩ي هجاة ،هٓام الٗ٣ىباث في الدكغَ٘ الجىاجي الجؼاثغي والكغَٗت ؤلاؾالمُت ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ جسهو :قغَٗت
و٢اهىن،حامٗت باجىت 2016./2015 1
 -3ػٍاوي ٖبض هللا،الٗ٣ىباث البضًلت في ال٣اهىن الجؼاثغي(صعاؾت م٣اعهت)،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ،حامٗت وَغان2020/2019 ،2
 -4ن٣غ بً ػٍض خمىص الؿهلي ،اإلا٣انض الخانت للٗ٣ىباث في الكغَٗت ؤلاؾالمُت و ال٣اهىن الىيعي ،ؤَغوخت ص٦خىعاٍ
بقغا :ٝؤخمض ٞااص ٖبض اإلاىٗم حامٗت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى 2009.
 -5ػَغة ًٚبان ،حٗضص ؤهماٍ الٗ٣ىبت و ؤزغٍ في جد ٤ُ٣الغصٕ الخام للمد٩ىم ٖليهم ،عؾالت ماحؿخحر بقغا :ٝخؿحن
ٞغٍجت٧ ،لُت الح٣ى ١و الٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت الحاج لخًغ ،باجىت ،2013/2012
سابػا/املقاالث:
 -1بضعي ُٞهل ،الىي٘ جدذ اإلاغا٢بت لال٨تروهُت(الؿىاع لال٨ترووي ٦بضًل للٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت ٢هحرة اإلاضة) مجلت
ألاؾخاط الباخث للضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،الٗضص الٗاقغ ،املجلض ،2حىان2018.
 -2قىصاع ؤمُىت وػواف عبُٗت ،بضاثل الٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت ٢هحرة اإلاضة وصوعَا في جغقُض الؿُاؾت الٗ٣ابُت اإلاٗانغة
مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ،32الٗضص ،2حىان .2021
ٖ -3ضهان الُٟل ،جإحُل جىُٟظ الجؼاء الجىاجي في الكغَٗت ؤلاؾالمُت و الدكغَ٘ الىيعي ،مجلت الح٣ى ،١الٗضص ،1حامٗت
ال٩ىٍذ ،ماعؽ. 2009 ،
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بن مكي جناة  /ـــــــــــــــــــــــ
ٖ -4لُان بىػٍان وخبص ي لؼع ،١بضاثل الٗ٣ىبت الؿالبت للحغٍت مً مىٓىع بؾالمي ،اإلاُٗاع ،اإلاغ٦ؼ الجامعي
جِؿمؿُلذ،الجؼاثغ،املجلض ،5الٗضص. 9
ٖ -5مغ زىعي ،ؤلاٞغاج اإلاكغوٍ ٧ىؾُلت إلٖاصة بصماج املحبىؾحن احخماُٖا ،املجلت الجؼاثغٍت للٗلىم ال٣اهىهُت
ولا٢خهاصًت و الؿُاؾُت ،الٗضص2009. 01
ٞ -6هض ًىؾ ٠ال٨ؿاؾبت ،صوع الىٓم الٗ٣ابُت الحضًثت في ؤلانالح والخإَُل (صعاؾت م٣اعهت) ،مجلت صعاؾاث املجلض 39
الٗضص2012. ،2
ٞ -7هض ًىؾ ٠ال٨ؿاؾبت ،بق٩الُاث جُبُ ٤الٗ٣ىباث الؿالبت للحغٍت والحلى ٫البضًلت(صعاؾت م٣اعهت) ،املجلت ألاعصهُت
في ال٣اهىن و الٗلىم الؿُاؾُت املجلض ،4الٗضص ،2حامٗت ماجت2012. ،
 -8دمحم بً ٖبض هللا ولض دمحمن ،بحغاءاث بضًلت ًٖ ٖ٣ىبت الحبـ ،مجلت الً٣اثُت ،الٗضص الثاوي ،عحب َ 1432ـ.
 -9دمحم بً ؾٗض الكىَٗغ :الى٢اًت مً الجغٍمت في الدكغَ٘ الحىاجي ؤلاؾالمي ،مجلت البدىر ؤلاؾالمُت ،اإلامل٨ت الٗغبُت
الؿٗىصًت ،الٗضص .ٌ1411 ،30ـ
 -10دمحم الٗاًب ،بضاثل الحبـ ٢هحرة اإلاضة بحن ال٣ٟه ؤلاؾالمي وال٣اهىن الجؼاثغي)صعاؾت م٣اعهت) ،مجلت الٗلىم
لاحخماُٖت و ؤلاوؿاهُت ،الٗضص 2012./12/27
 -11مغٍم ؾلُان عاقض بً ٢با اإلاهحري ،الخٗؼٍغ بالخضمت املجخمُٗت في ال٣ٟه ؤلاؾالمي و٢اهىن صولت ؤلاماعاث الٗغبُت
اإلاخدضة :صعاؾت م٣اعهت ،مجلت حامٗت الكاع٢ت للٗلىم الكغُٖت و الضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،املجلض  ،18الٗضصً ،1ىهُى 2021.
 -12مؼوػي ٞخُدت ،الٗ٣ىباث البضًلت ٦ك٩ل مً ؤق٩ا ٫الحض مً الٗ٣اب في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،مجلت الضعاؾاث
الح٣ىُ٢ت املجلض  ،8الٗضص ،1ماي 2021.
َ -13ىقاث ٞىػٍت ،الٗ٣ىباث البضًلت في الدكغَ٘ الجؼاثغي ،مجلت الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض ،30الٗضص ،2صٌؿمبر.2019
خامسا/املشاجؼ باللغت الاجىبيت:
1 -A. Andréades: peines alternatives ou parallèles. Essai de théorie pénale, paris Jouve et
boyen, 1980.
2- Couvart Pierre, les trios visages du travail d’intérêt général, R.S.C,1989,p159.
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:ملخص
 ألامغ،غ٣اهىوي زابذ ومؿخ٢ خه في إَاعُٚت وؤن ًخم جىُٓمه ونُا٨ اإلال٤ؤيحى مً الًغوعي ػٍاصة ٖلى الاهخمام بد
ل٩اعٍت بك٣ُٗت ال٨ل ٖام واإلال٩ُت بك٨ اإلال٤غى منها يبِ خٛاهىهُت ال٢ لب اإلاكغٖحن إلى إعؾاء مىٓىمتٚالظي ؤصي بإ
.غاعها٣ت به والٗمل ٖلى اؾخ٣زام وجىُٓم اإلاٗامالث اإلاخٗل
ً اإلاؿاؽ بها باٖخباعها مً ؤبغػ٨ التي ال ًم١ى٣ترة َىٍلت مً الؼمً مً ؤهم الحُٟت الخانت ول٨ض ْلذ اإلال٣ل
،ُت٨ اإلاؤؾـ الضؾخىعي واإلاكغٕ ٖلى خض ؾىاء يبِ هٓام اإلال٫ خاو٤ مً هظا اإلاىُل.الله٣مٓاهغ خغٍت ؤلاوؿان واؾخ
ٝثر حؿتهض٦ هضه الحماًت بًماهاث ؤوؾ٘ ومدضصة ؤ٤ٞ الظي ؤع2020 وزانت في الخٗضًل الضؾخىعي ألازحر لؿىت
٫ وهظا مً زال،٤اهىوي الؿلُم لهظا الح٣حر ؤلاَاع الٞ ؾُٗه إلى جى٫ مً زال، املجاالث٠غاع الدكغَ٘ في مسخل٣اؾخ
.اعٍت الخانت٣ُٗت ال٨ُت ال ؾُما اإلال٨ والظي البض ؤن جسً٘ له اإلال،٤جدضًض الكغوٍ الدكغَُٗت لهظا الح
.اهىن٢ .اعٍت؛ صؾخىع٣ٖ ُت؛ خماًت؛٨ مل:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
Besides focusing on property rights, it is now required to arrange them inside a stable
legal framework. As a result, most legislators have established a legal framework aimed at
managing property rights in general, and real estate property in particular; as well as
regulating transactions associated to it.
Private real estate has long been seen as a crucial right that must not be compromised, as
being an essential visible representation of human liberty. From this standpoint, both the
constitutional founder and legislators attempted to govern the property system, most notably
in the 2020 constitutional amendment, which linked this protection to a broader guarantees
aimed at ensuring legislative stability in a variety of areas. This is through attempting to
establish the appropriate legal foundation for it by outlining the legislative conditions that
must be met by property; especially private real estate.
Keywords: Property. Protection; Real estate; Constitution; Low.
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مقذمت:
ً٨دس ي مىيىٕ الحماًت ال٣اهىهُت لح ٤اإلالُ٨ت بك٩ل ٖام واإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت بك٩ل زام ؤهمُت بالٛت ،والظي ػاص
مً هظه ألاهمُت هى ؤن الٗ٣اع ؤنبذ الُىم ًمشل ؤؾاؽ اؾخ٣غاع الكٗىب ألهه ٌك٩ل زغوة ألامم.
ل٣ض جإزغث اإلالُ٨ت ٖمىما ٖبر الخاعٍش بخُىع املجخمٗاث والحًاعاث وبالىٓغٍاث الٟلؿُٟت وال٨ٟغٍت والؿُاؾُت،
ً
ٞبضؤث في املجخمٗاث ال٣ضًمت ملُ٨ت ظماُٖت لل٣بُلت ،زم للٗابلت ،ومً بٗض ْهغث اإلالُ٨ت الٟغصًت ؤو ما ٌؿمى ؤًًا
ً
ً
باإلالُ٨ت الخانت .و٢ض هاصي عظا ٫الشىعة الٟغوؿُت بجٗل خ ٤اإلالُ٨ت  Droit de propriétéخ٣ا ٞغصًا مُل٣ا ،وهى ألامغ
الظي ؤؾهم في إيٟاء ال٣ضؾُت ٖلى هظا الح ٤في إٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاًَ الهاصع في ٞغوؿا ؾىت .11789
ل ً٨بىدُجت اهدكاع الخُاعاث الاقتراُ٦ت واإلاظاهب الا٢خهاصًت املخخلٟت التي جضٖى إلى جضزل الضولت في جىُٓم اإلالُ٨ت
ً
ً
والحُاة الا٢خهاصًت بىظه ٖام لم حٗض اإلالُ٨ت خ٣ا مُل٣ا ،وؤنبذ لها وُْٟت اظخماُٖت ،وْهغ إلى ظاهب اإلالُ٨ت الٟغصًت
ما ٌؿمى بملُ٨ت الكٗب .وبالخالي لم ٌٗض للمال ٪ؤن ًخهغ ٝبمل٨ه ٦ما ٌكاء ،خُض ٞغيذ ُ٢ىص مخٗضصة ٖلى ؾلُاث
اإلاال ٪في مل٨ه ،وٖلى خغٍت الخمل٧ ،٪ي ال جؤصي اإلالُ٨ت الٟغصًت إلى اؾخٛال ٫ؤلاوؿان ألزيها إلوؿان ،ول٩ي ال حُٗل
اإلاهالح الٗامت ُٞما إطا حٗاعيذ مٗها.
و٢ض ٦غؾذ صؾاجحر ال٨شحر مً صو ٫الٗالم و٢ىاهُنها الىُْٟت الاظخماُٖت لح ٤اإلالُ٨ت ،ألهه ال ق ٪في ؤن خ ٤اإلالُ٨ت
هى ؤخض ؤهم الح٣ى ١الًغوعٍت والتي ٖىِذ بها مسخل ٠الدكغَٗاث وألاهٓمت وٟ٦لذ خماًتها ظل صؾاجحر الٗالم،
ٞهاخب اإلالُ٨ت له خ ٤اؾخٗما ٫واؾخٛال ٫وخغٍت الخهغ ٝفي الص يء اإلاملى ٥له٦ ،ما ًٟ٨ل له ال٣اهىن الح ٤في الضٞإ
ًٖ ملُ٨خه ب٩ل الىؾابل ال٣اهىهُت اإلاخاخت إلاىاظهت ؤي اٖخضاء ماؽ بهاجه اإلالُ٨ت.
وبىن ٠خ ٤اإلالُ٨ت الؾُما الٗ٣اعٍت منها ٖلى ؤهه ؤنل الح٣ى ١الُٗيُت وؤهمها وؤوٞاها زهابها ٞئهه مدمي بد٤
الخدب٘ ،بدُض ؤهه لى و ٘٢في خُاػة شخو آزغ٧ ،ان إلاال٨ه ؤن ًىتزٖه مىه ظبرا بىاؾُت ال٣اهىن ،ألهه مً ؤ٦ثر الح٣ى١
خماًتٞ ،خخد ٤٣هظه الحماًت بإن ًٟ٨ل ال٣اهىن للشخو مباقغة الؿلُاث الالػمت بخد ٤ُ٣اؾخئشاعه بالٗ٣اع٦ ،ما
ًخد ٤٣ؤًًا بض٧ ٘ٞل اٖخضاء ً ٘٣مً الٛحر ٖلى هظا الاؾخئشاع ،وإطا ٧ان ال٣اهىن ًخضزل لحماًت ناخب الحٖ ٤لى هظا
الىدىٞ ،ان الهض ٝمً طل ٪هى جد ٤ُ٣مهلحت لهاخب الحً ٤غاها ال٣اهىن ظضًغة بالحماًت ،وجسى ٫ناخبها الح ٤في
الالخجاء إلى الً٣اء ل٩ي ًض٧ ٘ٞل اٖخضاء ٖلُه في مباقغجه لح٣ه.
لظل ٪خغنذ مسخل ٠ألاهٓمت ال٣اهىهیت ٖلى الاٖترا ٝبد ٤اإلال٨یت وخمایخه ،ألهه مً الح٣ى ١طاث ألاهمیت
الخانت التي ُیُلٖ ٤ليها الح٣ى ١ألاؾاؾیت ؤو الضؾخىعیت لألٞغاص ،بل وفي م٣ضمت هظه الح٣ى٧ ١لها ،لظا ؤولذ له ٧ل
الضؾاجحر في الٗالم ؤهمیت بالٛت ووٞغث له خمایت ٢هىي هٓغا إلاا خٓي به خ ٤اإلال٨یت مً خمایت اإلاىازی ٤الضولیت
وؤلاٖالهاث الٗاإلایت والضؾاجحرٞ ،ل٣ض ؤؾهمذ ٧ل هظه الدكغیٗاث في ج٨غیـ مبضؤ الحمایت الضؾخىعیت للمل٨یت الخانت
بالىو ٖلى خ ٤اإلال٨یت طاجه في نلب الضؾاجحر لی٩ىن لهظه الحمایت ٢یمت صؾخىعیت یخ٣یض بها اإلاكغٕ الٗاصي ٢بل ؤن ّ
جخ٣یض
بها ؤلاصاعة وألاٞغاص.
 1دمحم ؾامغ الُ٣ان ،ال٣اهىن الخام/خ ٤اإلالُ٨ت ،اإلاىؾىٖت ال٣اهىهُت اإلاخسههت ،مخاح ٖلى اإلاى ،http://arabency.com.sy/law/. :٘٢جاعٍش
الضزى.2021/09/17 :٫
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ٖلى هظا الىدى ؾاع اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى الىهج الظي جبيخه باقي الدكغَٗاثٞ ،ىٓم اإلالُ٨ت وهو ٖلى خماًتها
صؾخىعٍا ،وفي الٗضًض مً ال٣ىاهحن التي هٓمذ ب٣ىاٖض ٖامت و ب٣ىاٖض خانت.
وٖلُه مً الًغوعي مىانلت الاهخمام بد ٤اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الظي ًجب ؤن ًخم جىُٓمه ونُاٚخه في إَاع ٢اهىوي
زابذ ومؿخ٣غ ،إلعؾاء مىٓىمت ٢اهىهُت الٛغى ً٩ىن منها يبِ خ ٤اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت وجىُٓم اإلاٗامالث اإلاخٗل٣ت به
والٗمل ٖلى اؾخ٣غاع اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت مً زال ٫مداولت وي٘ الحلى ٫اإلاىهٟت للجزاٖاث اإلاشاعة بكإنها واإلاىبش٣ت ٖنها ،و في
هٟـ الؿُا ١وي٘ آلُاث ووؾابل ظضًت ُٟ٦لت بخىٞحر الحماًت الالػمت للمُ٨ت الٗ٣اعٍت .وٖلُه ٞئن ؤلاق٩الُت ج٩ىن ٦ما
ًلي :ما مضي ٟ٦اًت الحماًت الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت اإلا٣غعة لح ٤اإلالُ٨ت في الدكغَ٘ الجؼابغي؟
اهُال٢ا مً هظه ؤلاق٩الُت اعجإًىا ج٣ؿُم الضعاؾت إلى مدىعًٍ ،ؾيخٗغى في البضاًت إلى ألاؾاؽ الضؾخىعي
وال٣اهىوي لح ٤اإلالُ٨ت في الدكغَ٘ الجؼابغي (املحىع ألاو )٫زم إلى يماهاث خ ٤اإلالُ٨ت والُ٣ىص الىاعصة ٖليها (املحىع
الشاوي).

املحورلاول :لاشاس الذشتوري والقانوني لحق امللكيت في التشزيع الجزائزي:
ٟ٦ل حكغَ٘ الجؼابغ ٛ٦حرها مً الضو ٫خماًت زانت للملُ٨ت الٗ٣اعٍت ًٖ َغٍ ٤وي٘ ٢ىاهحن ٖامت وزانت مً
قإنها ص ٘ٞالاٖخضاءاث الىاٗ٢ت ٖلى اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت ،وهظه الدكغَٗاث مىبش٣ت ًٖ الضؾاجحر الجؼابغي التي ٦غؾذ هظه
الحماًت.
واإلا٣هىص بالحماًت هىا الخضابحر والىؾابل ال٣اهىهُت التي ؤ٢غها اإلاكغٕ لض ٘ٞالاٖخضاء الىاٖ ٘٢لى اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت،
وجخجلى هاجه الحماًت في ٖضة نىع ٣ٞض ج٩ىن مضهُت ،ؤو ؤو ظؼابُت ،وٖلُه ؾىدىاو ٫ألاؾاؽ الضؾخىعي وال٣اهىوي لح٤
اإلالُ٨ت في الدكغَ٘ الجؼابغي (ؤوال) زم ألاؾاؽ ال٣اهىوي لح ٤اإلالُ٨ت الخانت (زاهُا).
أوال :لاشاس الذشتوري لحق امللكيت:

إن اإلاٛؼي مً الىو ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت الخانت في الضؾاجحر هى بهض ٝإزباث وظىص ؤؾاؽ صؾخىعي ٌُٗض يماهت

عبِؿُت لح ٤اإلالُ٨ت .و٢ض ٖغٞذ الجؼابغ مىظ الاؾخ٣الٖ ٫ضة مداوالث مً ؤظل إعؾاء ؾُاؾت ٖ٣اعٍت ج٩ىن بضًال ًٖ جل٪
اإلاىعوزت ًٖ الح٣بت الاؾخٗماعٍت ،وألؾباب جاعٍسُت وإًضًىلىظُت احؿمذ ظل املحاوالث وإلى ٚاًت نضوع صؾخىع 1989
بىي٘ اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في خالت مً الٟغا ٙال٣اهىوي وهظا بتهمِل صوعها في ا٢خهاص البالص وٞغى الُ٣ىص لهالح
اإلالُ٨ت الجماُٖت لىؾابل ؤلاهخاط.
واٖخباع ؤن الضؾخىع هى الدكغَ٘ ألاؾاس ي الظي ًًمً الح٣ى ١والحغٍاث الٟغصًت والجماُٖت وًٍٟي الكغُٖت ٖلى
مماعؾاث الؿلُاث وٍٟ٨ل الحماًت ال٣اهىهُت وع٢ابت ٖمل الؿلُاث الٗمىمُت في مجخم٘ حؿىصه الكغُٖت ،وخماًت
لح٣ى ١ألاٞغاص وخغٍاتهم ،هو في هظا الخهىم اإلاؤؾـ الضؾخىعي الجؼابغي مً زال ٫صؾخىع ٖ 1976لى ؤهه "ال ًخم
هؼٕ اإلالُ٨ت إال في إَاع ال٣اهىن وٍترجب ٖىه ؤصاء حٗىٌٍ مىه ،1"٠وطل ٪مً ؤظل مباقغة الؿلُاث ؤلاصاعٍت املخخهت
إظغاءاث هؼٕ اإلالُ٨ت ؤو مهاصعتها بهٟت ٢اهىهُت خماًت للملُ٨ت الخانت مً حٗؿٟها في اؾخٗما ٫نالخُتها ؤو ؾلُتها في
 1اإلااصة  16مً صؾخىع  ،1976الهاصعة بمىظب ألامغ ع٢م  97-76اإلاؤعر في  22هىٞمبر  1976اإلاخًمً إنضاع صؾخىع الجمهىعیت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت
الكٗبیت ،ط ع ٖضص  94لؿىت .1976
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اؾترظإ اإلامخل٩اث لضواعي الهالح الٗام ،ؤو في اللجىء لهظه ؤلاظغاءاث بإؾلىب ٚحر مكغوٕ ؤو ٚحر ٢اهىوي ،م٘ ٞغى ؤصاء
الخٗىٌٍ لجبر الًغع ومدى ٧ل آزاعه".
وٖلى إزغ الخدىالث الؿیاؾت والا٢خهاصًت مُل٘ الدؿٗیيیاث نضع صؾخىع 1989الظي مً بحن ما ٦غؾه الخسلي ًٖ
الىٓام الاقترا٧ي ،وجبني الىٓام الغؤؾمالي الظي مً بحن ؤهم زهابهه خمایت اإلال٨یت الٟغصیت جإزغا بٟلؿٟت اإلاظهب
الٟغصي الظي ی٣ىم ٖلى ٨ٞغة الحغیت الٟغصیت في الخمل ٪وج٣ضیـ الح ٤الٟغصي المخضاصه لشخهیت اإلاال ٪مً ظهت،
ويماها لحغیخه مً ظهت ؤزغي ،ختى ٢یل خیض ال جىظض مل٨یت ال جىظض خغیتًٞ ،ال ٖلى يمان اإلال٨یت الخانت ،وؤنها
ٚحر ٢ابلت للمؿاؽ بها إال و ٤ٞوؤن ما ی٣خًیه ال٣اهىن وم٣ابل حٗىیٌ ٢بلي ٖاص ٫ومىه.1٠
لظل ٪م٘ نضوع صؾخىع  1989وصزى ٫ا٢خهاصا لؿى ،١ظاء هٓام ظضًض مسالٟا جماما إلاا ٧ان ٖلُه الحا ٫مً ٢بل،
مٗلىا إٖاصة جدضًض صوعا لؿلُاث الٗمىمُت وهظا بخ٣لُو مجا ٫جضزلها في اإلاُاصًً اإلاغجبُت بالؿُاصة مً ظهت وجل٪
اإلاخٗل٣ت بخد ٤ُ٣اإلاهلحت الٗامت ،وه٨ظا ٖمض اإلاكغٕ إلٖاصة هُ٩لت اإلاؿاخت الٗ٣اعٍت و٢بلها الغظىٕ إلى ج٨غَـ خ٤
اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت التي حٗض صٖامت الؿُاؾت الجضًضة.
ٚحر ؤهه بالغظىٕ إلى صؾخىع  1989وبالغٚم مً جُُٟ٨ه ٖلى ؤهه صؾخىع ٢اهىن ؤي صؾخىع لُبرالي ،إط ٌٗخبر هُ٣ت هامت
بل مىٗغط الخدىالث الا٢خهاصًت التي ٖغٞتها الجؼابغ وطل ٪باٖخىا٢ه ألاؾـ التي حٗخمض ٖليها الضًم٣غاَُاث الٛغبُت
اللُبرالُت ،جمشلذ في ج٨غَؿه إلابضؤ الٟهل بحن الؿلُاث واٖتراٞه بدماًت اإلالُ٨ت الخانت اإلاىهىم ٖليها في هو اإلااصة
 49مً هظا الضؾخىع ،وم٘ طل ٪وٖىض جٟدو ههىنه ال ًىظض ال الىو نغاخت وال ختى الخلمُذ إلابضؤ خغٍت الخجاعة
والهىاٖت الظي ًغاه ال٨شحر ؤؾاؽ الحغٍت ؤلا٢خهاصًت والاظخماُٖت ،2والظي ً٣ىم ٖلى خماًت اإلالُ٨ت الخانت.
لظل٧ ٪ان البض مً اهخٓاع نضوع صؾخىع  1996بخاعٍش  28هىٞمبر  ،1996خُض جبنى اإلاؤؾـ الجؼابغي مبضؤ خغٍت
الخجاعة والهىاٖت مً زال ٫اإلااصة  37التي ظاء ههها ٧اآلحي" :خغٍت الخجاعة والهىاٖت مًمىهت وجماعؽ في إَاع ال٣اهىن".
وبٗض طل ٪ظاء في هو اإلااصة  35مً صؾخىع ٌٗ "1996ا٢ب ال٣اهىن ٖلى املخالٟاث اإلاغج٨بت يضا لح٣ى ١والحغٍاث
وٖلى ٧ل ما ًمـ ؾالمت ؤلاوؿان البضهُت واإلاٗىىٍت"٦ ،3ما ظاء في هو اإلااصة  52مً هٟـ الضؾخىع ؤن" اإلالُ٨ت الخانت
مًمىهت"؛ ٞمً زال ٫هاجحن اإلااصجحن ًخطح ؤن ال٣اٖضة الٗامت ج٣ض ي ؤن اإلالُ٨ت الخانت مً ؤهم الح٣ى ١ألاؾاؾُت التي
ًخمخ٘ بها ألاٞغاص وؤن الضؾخىعي ٟ٦له الهم.
إال اهه اؾخصىاءا وفي ْغو ٝحؿخضعي طلٞ ٪ئهه ًد ٤لإلصاعة الٗامت ؤن ججزٕ ألاٞغاص خ٣ى٢هم ٦ما هى الحا ٫في مؿإلت
هؼٕ اإلالُ٨ت مً ؤظل اإلاىٟٗت الٗمىمُت ،والاؾدُالء الكغعي وطل ٪م٣ابل حٗىٌٍ ؤو ؤظغٟٞ .ي ما ًسو ٖملُت الاؾدُالء
الكغعي ٞئهه لم ًغص هو في الضؾخىع ٌؿمذ لإلصاعة باللجىء إلى مشل هظا الىىٕ مً الخهغٞاث ،بُض ؤن ههىم ؤزغي
 1لٗكاف دمحم ،الحماًت ال٣اهىهُت للملُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في الجؼابغ ،عؾالت لىُل صعظت ص٦خىعاه في الٗلىم ،زهو٢ :اهىن٧ ،لُت الح٣ى ١والٗلىم
الؿُاؾُت ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو ،2016 ،م .7
 2صبُاف ؾهُلت ،مجلـ الضولت ومجلـ اإلاىاٞؿت ،ؤَغوخت ص٦خىعاه في الح٣ى( ١ال٣ـاهىن الٗـام)٧ ،لُت الح٣ى ،١ظــامٗت الجؼابـغ -بً ًـىؾ ٠بــً زضة ،-
 ،2010–2009م .72
 3مغؾىم عباس ي ع٢م  438 -96مؤعر في  07صیؿمبر  ،1996یخٗل ٤بئنضاع هو حٗضیل الضؾخىع اإلاهاصٖ ١لیه في اؾخٟخاء  28هىٞمبر ،1996ط ع ٖضص 76
لؿىت .1996
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مخٟغ٢ت جىاولخه ،1ل٨نها ال جخٗاعى م٘ ما ظاء في هظا الضؾخىع ،ألهه مً الغاسخ ٦ظل ٪وظىص خالت وخُضة جى ٠٢جىُٟظ
الٗ٣ض الغؾمي وهي خالت الًُٗ ُٞه بالتزوٍغ إما :بمىظب صٖىي جؼوٍغ ؤنلُت ،ؤو بمىظب صٖىي جؼوٍغ ٞغُٖت.2
وَاإلاا ٧ان اإلابضؤ الٗام يمان خماًت واؾخ٣غاع اإلالُ٨ت الخانت ؾاًغ اإلاؤؾـ الضؾخىعي الجؼابغي آلالُاث الضولُت
اإلاٗمى ٫بها في مجا ٫خماًت اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍتٞ ،ىٓغا ألهمُتها ؤنبدذ مً اإلا٣ضؾاث الشابخت بمىظب الىهىم الىاعصة في
نلب الضؾخىع الجؼابغي لؿىت  2016في ماصجه  64التي ظاء ٞيها ؤن "اإلالُ٨ت الخانت مًمىهت"٦ ،ما ظاء في اإلااصة  80مىه
ؤهه " ًجب ٖلى اإلاىاًَ ؤن ًدمي اإلالُ٨ت الٗامت ،ومهالح املجمىٖت الىَىُت ،وٍدترم ملُ٨ت الٛحر"٦ .3ما ؤب٣ى ٖلى ما ظاء
ّ
اإلالُ٨ت إال في إَاع ال٣اهىن ،وٍترجب ٖلُه
في الضؾاجحر الؿاب٣ت مً يماهاث ،خُض هو في اإلااصة ٖ 22لى ؤهه" ال ًخم هؼٕ
حٗىٌٍ ٖاص ٫ومىه."٠
ؤما الخٗضًل الضؾخىعي ٣ٞ 2020ض ظاء بًماهاث ؤوؾ٘ ومدضصة ؤ٦ثر حؿتهض ٝإؾخ٣غاع الدكغَ٘ في مسخل٠
املجاالث ال ؾُما ؤلاؾدشماع؛ إط ٌُٗض هظا الخٗضًل الىخُض م٣اعهت بؿابُ٣ه الظي ؤع ٤ٞج٨غَـ خغٍت الاؾدشماع والخجاعة
واإلا٣اولت بألُاث مدضصة هو ٖليها في نلبه وتهض ٝإلى ججؿُضه ٖلى ؤعى الىا ،٘٢خُض ظاء في اإلااصة  73مىه " حؿهغ
الضولت ٖلى جىٞحر الىؾابل اإلاؤؾؿاجُت واإلااصًت الُٟ٨لت بدىمُت ٢ضعاث الكباب ،وجدٟحز َا٢اتهم ؤلابضاُٖتً ...دضص
ال٣اهىن قغوٍ جُبُ ٤هظه اإلااصة".4
وهظه الكغوٍ ؾتر٦ؼ ٖلى ألاٚلب ٖلى الح ٤في إوكاء مؤؾؿاث نٛحرة ومخىؾُت والحهىٖ ٫لى إٖاهاث مً
الضولت لخلٖ ٤ضة مكاعَ٘ اؾدشماعٍت ،خؿب ألانضاء التي عا٣ٞذ قغح هظه اإلااصة ٢بل َغح هظا الخٗضًل لإلؾخٟخاء ًىم
الٟاجذ مً هىٞمبر .2020
٦ما ؤع ٤ٞاإلاؤؾـ الضؾخىعي هظا الضٖم اإلاىظه للكباب بخىٞحر آلُاث ؤؾاؾُت ،ججؿضث في خماًت اإلالُ٨ت الخانت
و٦ظا ٞغى الغ٢ابت الًُ٣ت ٖلى آلُاث هؼٕ اإلالُ٨ت وص ٘ٞالخٗىٌٍ الٗاص ٫واإلاؿب٤؛ خُض ظاء في اإلااصة  60مً هظا
الخٗضًل الضؾخىعي ؤن" اإلالُ٨ت الخانت مًمىهت ،ال ججزٕ اإلالُ٨ت إال في إَاع ال٣اهىن ،وبخٗىٌٍ ٖاص ٫ومىه."٠
وبخ٨غَـ الخٗىٌٍ الٗاص ٫واإلاىه٩ً ٠ىن هظا الخٗضًل ٢ض ٢ضم يماها إياُٞا ٧ان ٌُٗ ٤ؤلاؾدشماع ،ال ؾُما
ألاظىبي مىهٞ ،هىا ٥بٌٗ الُ٣ىص الىاعصة ٖلى ألاوكُت ؤلاؾدشماعٍت مشل خ ٤الكٟٗت اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  30مً
ال٣اهىن  09/16اإلاخٗل ٤بترُ٢ت ؤلاؾدشماع ،إط جىو هظه اإلااصة ٖلى ؤن " ...جخمخ٘ الضولت بد ٤الكٟٗت ٖلى ٧ل الخىاػالث ًٖ
ألاؾهم والحهو ؤلاظخماُٖت اإلاىجؼة مً ٢بل ؤو لٟابضة ألاظاهب.5"...

 1ػعوقي لُلى  ،الخ٣ىُاث الٗ٣اعٍت ،الٗ٣اع الٟالحي ،ط  ،2 ٍ ،1الضًىان الىَني لألقٛا ٫التربىٍت ،الجؼابغ ،2001 ،م .31
 2صٖىي التزوٍغ الٟغُٖت هي إظغاء ًلجإ إلُه ؤزىاء الضٖىي لضخٌ وزُ٣ت لٗضم صحتها ؤو جؼوٍغها .ؤي ؤنها إظـغاء مضوي يهض ٝإلى إزباث ٖضم صحت الىزُ٣ت.
 3صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،اإلاٗض ٫بـال٣اهىن ع٢م  ،01-16اإلاؤعر في  06ماعؽ  ، ،2016ط.ع ع٢م  14لؿىت .2016
 4اإلااصة  73مً صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،اإلاهاصٖ ١لُه في الاؾخٟخاء الكٗبي لُىم ؤو ٫هىٞمبر  ،2020الجغٍضة الغؾمُت ٖضص
 82لؿىت .2020
 5ؤمغ ع٢م  09-16اإلاؤعر في  03ؤور  2016اإلاخٗل ٤بترُ٢ت ؤلاؾدشماع ،ط.ع ،الٗضص  46لؿىت .2016
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وججضع ؤلاقاعة هىا ؤن اإلااصة  30الؿاب٣ت ٢ض ال جخماش ى م٘ اإلااصة  23ال٣اهىن  09/16التي ظاء ٞيها" ػٍاصة ٖلى
ال٣ىاٖض التي جد٨م هؼٕ اإلالُ٨ت ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن ؤلاؾدشماعاث اإلاىجؼة مىيىٕ إؾدُالء إال في الحاالث اإلاىهىم ٖليها في
الدكغَ٘ اإلاٗمى ٫بهً ،ترجب ٖلى هظا ؤلاؾدُالء وهؼٕ اإلالُ٨ت حٗىٌٍ ٖاص ٫ومىه."...٠
ثانيا :لاشاس القانوني لحق امللكيت الخاصت :
إن الجؼابغ ٛ٦حرها مً الضوٟ٦ ٫ل حكغَٗها بدماًت زانت للملُ٨ت الٗ٣اعٍت ًٖ َغٍ ٤وي٘ ٢ىاهحن ٖامت وزانت
مً قإنها ص ٘ٞالاٖخضاءاث الىاٗ٢ت ٖلى اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت .واإلا٣هىص بالحماًت :الخضابحر والىؾابل ال٣اهىهُت التي ؤ٢غها
اإلاكغٕ لض ٘ٞالاٖخضاء الىاٖ ٘٢لى اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت وجخجلى هاجه الحماًت في ٖضة نىع ٣ٞض ج٩ىن مضهُت ،ؤو إصاعٍت ؤو
ظؼابُت.1
مً ؤظل بؿِ الحماًت ال٣اهىهُت ٖلى اإلالُ٨ت بك٩ل ٖام والٗ٣اعٍت الخانت بك٩ل زام ،خغم اإلاكغٕ الجؼابغي
ٖلى وي٘ جغؾاهت حكغَُٗت جخًمً ٢ىاهحن مسخلٟت ؾىاء ٢ىاهحن طاث ٢ىاٖض مىيىُٖت ،ؤو ٢ىاٖض ق٩لُت ،ؾىاء ٢اهىن
مضوي٣ٖ ،ىباث ،إظغاءاث مضهُت ،إظغاءاث ظؼابُت ،إياٞت إلى بٌٗ ال٣ىاهحن الخانت هظا مً ظهت ،ومً ظهت ؤزغي
جم٨حن الُغ ٝاإلاخًغع مً اللجىء إلى الً٣اء للمُالبت بدماًت خ٣ه ووي٘ خض لالٖخضاء.
وجماقیا م٘ اإلاباصا الضؾخىعیت التي ٦غؾها صؾخىع 1989وبٗضه صؾخىع 1996وحٗضًالجه الؿاب ٤جىاولها في يماهه
ُ
للمل٨یت الخانت وخمایتها التي ٦غؾذ بمىظب اإلااصة  52مً هظا ألازحر ،مما یٗني خهاهت هظا الح ٤مً ٧ل يغوب
الخٗضي ؤو اإلاؿاؽ به بٛحر وظه خ ٤ولى مً َغ ٝالضولت إال و ٤ٞؤلاظغاءاث ال٣اهىهیت اإلاُلىبت جدذ َابلت زغ١
الضؾخىع،2
في هظا الؿُا ١هو اإلاكغٕ الجؼابغي ٖلى الًماهاث ال٣اهىهُت لح ٤اإلالُ٨ت في ال٣ىاٖض الٗامت في الباب ألاو ٫مً
ال٨خاب الشالض مً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗىىن ب ـ" خ ٤اإلالُ٨ت" في اإلااصة  674مً ال٣اهىن اإلاضوي وما ًليها ،خُض ٖغ ٝاإلالُ٨ت
بإنها":خ ٤الخمخ٘ والخهغ ٝفي ألاقُاء ،3"...وظاء في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  675مً هٟـ ال٣اهىن" :مال ٪الص يء ًمل٧ ٪ل
ما ٌٗض مً الٗىانغ الجىهغٍت بدُض ال ًمٞ ً٨هله ٖىه صون ؤن ًٟؿض ؤو ًخل ٠ؤو ًخٛحر" .زم ما هو ٖلُه اإلاكغٕ في
ال٣اهىن ع٢م  25-90اإلاؤعر في  18هىٞمبر  1990اإلاخًمً الخىظیه الٗ٣اعي اإلاٗض ٫واإلاخمم ،4والظي جم مىظبه إلٛاء ألامغیً
ع٢م 73-71اإلاخًمً الشىعة الؼعاُٖت ،وال٣اهىن ع٢م  26 -74اإلاخًمً ج٩ىیً إخخیاَاث ٖ٣اعیت لهالح البلضیاث ،5خُض
ٖغ ٝاإلالُ٨ت في اإلااصة  27بإنها "خ ٤الخمخ٘ والخهغ ٝفي اإلاا ٫الٗ٣اعي ؤو الح٣ى ١الُٗيُت مً اظل اؾخٗما ٫ألامال ٥و٤ٞ
َبُٗتها ؤو ٚغيها ".

٧ 1ابىٍت عقُضة  ،الحماًت الجؼابُت للملُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في الدكغَ٘ الجؼابغي ،مجلت ال٣اهىن واملجخم٘ ،ظامٗت ؤصعاع ،املجلض  ،9الٗضص ألاو،2021 ،٫
م .519
 2لٗكاف دمحم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .7
 3اإلااصة  674مً ألامغ ع٢م  58-75اإلاؤعر في  26ؾبخمبر  ،1975اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ط .ع ٖضص  78لؿىت .1975
 4ال٣اهىن ع٢م  25-90اإلاؤعر في  1990/11/18اإلاخًمً الخىظُه الٗ٣اعي،ط ،ع ،الٗضص  49لؿىت .1990
 5ؤمغ ع٢م  74-26مؤعر في  ،1974/02/20یخًمً ج٩ىیً اخخیاَاث ٖ٣اعیت لهالح البلضیاث ،ط عٖ ،ضص ، 19لؿىت .1974
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وبالغظىٕ إلى ؤخ٩ام اإلااصة  23مً ال٣اهىن ٞ 25/90ئنها جىو ٖلى ؤهه " :جهى ٠ألامال ٥الٗ٣اعٍت ٖلى ازخالٝ
ؤهىاٖها يمً ألانىا ٝال٣اهىهُت إلى ألانىا ٝآلاجُت- :ألامال ٥الىَىُت – ؤمال ٥الخىام – ألامال ٥الىُٟ٢ت"ٞ .بالىٓغ
إلى الخ٣ؿُم الشالسي الظي ظاء به اإلاكغٕ الجؼابغي لألمال ٥الٗ٣اعٍت ٞئن ٢ىاٖض الحماًت اإلا٣غعة لحماًت ألامال ٥الٗ٣اعٍت
الخانت جسخل ًٖ ٠جل ٪اإلاخٗل٣ت بال٣ىاٖض اإلا٣غعة لحماًت ألامال ٥الٗامت٦ ،ظل ٪الكإن باليؿبت لألمال ٥الىُٟ٢ت ،إط
ً٣خض ي ؤن ج٩ىن ٢ىاٖض الحماًت ناعمت في هىٕ وؤ٢ل نغامت منها في هىٕ آزغ.
ول٩ي ًخمخ٘ اإلاال ٪بالحماًت اإلاظ٧ىعة ،جبنى اإلاكغٕ بمىظب ؤخ٩ام هظا ال٣اهىن مبضؤ وظىب إزباث اإلال٨یت الخانت
والح٣ى ١الٗیيیت ،بإن ی٩ىن بدىػة ٧ل مال ٪ؤو خابؼ ؤو قاٚل إلال٣ٖ ٪اعي ؾىض ٢اهىوي یبرع هظه الحیاػة ؤو هظا الكٛل،
ٞىهذ اإلااصة  29مً ٢اهىن الخىظیه الٗ٣اعي ٖلى ؤهه" :یشبذ اإلال٨یت الخانت لألمال ٥الٗ٣اعیت والح٣ى ١الٗیيیت ٖ٣ض
عؾمي یسً٘ ل٣ىاٖض ؤلاقهاع الٗ٣اعي"٦ .ظلَ ٪ب٣ا ألخ٩ام اإلااصة  30مً هظا ال٣اهىن ٞئهه یجب ٖلى ٧ل خابؼ إلال٪
ٖ٣اعي ؤو قاٚل إیاه ؤن ی٩ىن لضیه ؾىض ٢اهىوي یبرع هظه الحیاػة ؤو هظا الكٛل.
ول٩ىن الؿىضاث اإلاشبخت للمل٨یت الٗ٣اعیت جسخل ٠بازخالَ ٝبیٗتها ال٣اهىهیت ٞئنها وخضها ؤخیاها ٢ض ال جٟ٨ي ،مً٨
اإلاكغٕ اإلاال ٥والحابؼیً مً خ ٤اللجىء إلى الً٣اء املخخو للضٞإ ًٖ ؤمال٦هم وعص ؤلاٖخضاء ٖليها مً ؤي َغ٧ ٝان ًٖ
َغی ٤مماعؾت صٖاوي اإلال٨یت وٖلى ؤعؾها صٖىي ؤلاؾخد٣اًٞ ،١ال ٖلى صٖاوي الحیاػة متى ٧اهذ مُاب٣ت لل٣اهىن ،وو٤ٞ
ؤلاظغاءاث ال٣اهىهیت ،قغٍ ؤلاؾخٓهاع بما یشبذ طل ٪ؤمام الً٣اء املخخو.1
ه٨ظا ٢غع اإلاكغٕ في خالت و٢ىٕ اٖخضاء ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت ،وؾابل جدمي هظا الح ٤التي جٓهغ في نىعة صٖاوي ً٢ابُت
جًمً اؾخ٣غاع الح٣ى ١وجضعؤ ٧ل ٖمل مً قإهه ؤن ٌُٗ ٤اإلاال ٪في الاهخٟإ بمل٨ه ،والخمخ٘ بالؿلُاث التي زىلها له
ال٣اهىن .وجبٗا لظل ٪إلاال ٪الٗ٣اع ؤن ٌؿترص مل٨ه مً ؤي ًض ٧اهذ وهظا ما ٌؿمى بضٖىي الاؾخد٣ا ١الؿاب ٤ط٦غها ؤو ؤن
ًُلب مى٘ حٗغى الٛحر إلال٨ه ،وهظا ما ٌؿمى بضٖىي مى٘ حٗغى في اإلالُ٨ـت و لـه ؤًًا ؤن ًُلب و٧ ٠٢ل ٖمل في مل٨ه،
وهظا ما ٌؿمى بضٖىي مى٘ ؤو و ٠٢ألاٖما ٫الجضًضة في اإلالُ٨ت ،خُض ً٩ىن اإلاال ٪في ٧ل هظه الضٖاوي مُالبا بئزباث
خ ٤ملُ٨خه.2
وباليؿبت للحماًت الجؼابُت جخجلى في ججغٍم ظغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانتٞ ،اإلاكغٕ الجؼابغي خغم
ُ
ٖلى ججغٍم الاٖخضاء ؤو الخٗضي ٖلى اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانتٚ .3حر ؤن اإلااصة 386مً ٢اهىن الٗ٣ىباث حٗخبر اإلااصة
الىخُضة التي ههذ نغاخت ٖلى ججغٍم الخٗضي ٖلى اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت و٢غعث لها ٖ٣ىبت مكضصة.4

 1لٗكاف دمحم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .8
 2بٗب٘ إلهام ،خماًت اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت ،مظ٦ــغة لىُــل قهاصة اإلااظؿدُــغ في الح٣ــى٧ ،١لُت الح٣ى ،١ظامٗت ٢ؿىُُىت  ،2007م .99
٧3ابىٍت عقُضة ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .520
 4ههذ اإلااصة  386مً ألامغ ع٢م ،155-66اإلاؤعر في  ،1966/06/08اإلاخًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،اإلاٗض ٫واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م  04/82اإلاؤعر في
،1982/02/13ط .عٖ ،ضص  49لؿىت ٖ 1966لى ؤههٌٗ" :ا٢ب بالحبـ مً ؾىت إلى زمـ ؾىىاث وبٛغامت مً  2.000إلى  100.000صط ٧ل مً اهتزٕ ٖ٣اعا
مملى٧ا للٛحر وطل ٪زلؿت ؤو بُغٍ ٤الخضلِـ .وإطا ٧ان هؼٕ اإلالُ٨ت ٢ض و ٘٢لُال بالتهضًض ؤو الٗى ٠ؤو بُغٍ٣ت الدؿل ٤ؤو ال٨ؿغ مً ٖضة ؤشخام ؤو م٘
خمل ؾالح ْاهغ ؤو مسبإ بىاؾُت واخض ؤو ؤ٦ثر مً الجىاة ٞخ٩ىن الٗ٣ىبت الحبـ مً ؾيخحن إلى ٖكغ ؾىىاث والٛاعمت مً  20.000إلى  100.000صط".
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املحورالثاني :ضماناث حق امللكيت والقيود الواردة عليها:
خغنذ مسخل ٠ألاهٓمت ال٣اهىهیت ٖلى الاٖترا ٝبد ٤اإلال٨یت بك٩ل ٖام وخ ٤اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت بك٩ل زام
وخمایخه ألهه مً الح٣ى ١طاث ألاهمیت الخانت یُلٖ ٤ليها الح٣ى ١ألاؾاؾیت ؤو الضؾخىعیت لألٞغاص بل وفي م٣ضمت هظه
الح٣ى٧ ١لها.
لظا ؤولذ له ٧ل الضؾاجحر وال٣ىاهحن في الٗالم ؤهمیت بالٛت ووٞغث له يماهاث ٢هىي هٓغا إلاا خٓي به هظا الح٤
مً الحمایت في اإلاىازی ٤الضولیت وؤلاٖالهاث الٗاإلایت والضؾاجحر .لظل ٪ؾىدىاو ٫يماهاث خ ٤اإلالُ٨ت(ؤوال) زم الُ٣ىص
ال٣اهىهُت الىاعصة ٖلُه (زاهُا).
أوال :ضماناث حق امللكيت :
بضاًت یجب ؤن همحز بحن خ ٤اإلال٨یت في طاجه ويماهاجه ،وبحن اإلال٨یت وْیٟت اظخماٖیتٞ ،د ٤اإلال٨یت ال یٗني ِ٣ٞ
مماعؾت الؿلُاث صون جدضیض ،وإهما یجب ؤن یخم طل ٪في خضوص اخترام اإلاهلحت الٗامت والخانت التي یدميها ال٣اهىن.
ً
ّ
حٗبر ٨ٞغة اإلالُ٨ت في مٗىاها البؿُِ اإلاؿخمض مً الىا ًٖ ٘٢ازخهام الٟغص بص يء مً ألاقُاء ازخهانا ًٟ٨ل له
ً
ً
الؿُُغة ٖلى مىاٗٞه وُ٦اهه ،واإلالُ٨ت ٖلى هظا الىدى جٟترى شخها مُٗىا ٌؿىض إلُه الازخهام بالص يء اإلاملى،٥
ً
ً
ً
ً
َبُُٗا ٧ان هظا الشخو ؤم مٗىىٍا وٖاما ٧ان الشخو ؤم زانا بما ًٟض ي إلى جىىٕ نىعها ،وجٓهغ هظه اإلالُ٨ت في
ً
ؾلُاث ؤو م٨ىاث مُٗىت ًماعؾها اإلاالٖ ٪لى مل٨ه والتي حٗض مًمىها لها.
ُ
٦ما حٗض اإلالُ٨ت إخضي اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت في اليؿ ٤ال٣اهىوي؛ وهي ؤمغ خُىي باليؿبت للمجخمٗاث ،خُض ؤن اإلالُ٨ت
والٗ٣ىص حك٩ل ؤؾاؽ الىٓام الا٢خهاصي الظي ً٣ىم ٖلُه ؤي مجخم٘ ،والظي ٌٗخمض ٖلى الخباصالث الخجاعٍت؛ لظلٌٗ ٪خبر
الحٟاّ ٖلى اإلالُ٨ت وخماًتها ؤم ًغا ٚاًت في ألاهمُت ّ
ل٩ل مً ا٢خهاص الؿى ،١وؤمً ألاٞغاص في الضو ٫اإلاخ٣ضمت٣ٞ ،ض ههذ
اإلااصة الؿابٗت ٖكغ مً مُشا ١الح٣ى ١ألاؾاؾُت لالجداص ألاوعوبي ٖلى ٖضم ظىاػ خغمان ؤي شخو مً ممخل٩اجه إال في
خا ٫جُلبذ اإلاهلحت الٗامت طل.٪
إهُال٢ا مما ؾب ٤ط٦غهً ،م ً٨حٗغٍ ٠الح ٤في اإلالُ٨ت ٖلى ؤهه خَ ٤بُعي وؤؾاس ي مً الح٣ى ١ؤلاوؿاهُت و٤ٞ
اٖترا ٝاإلاىازُ ٤الضولُت وؤٚلب الضؾاجحر الحضًشت ،التي حُٗي اإلاىاَىحن وألاٞغاص الح ٤في اؾخدىاط وخُاػة اإلامخل٩اث صون
خضور حٗاعى بحن خ٣هم ٧إٞغاص في الخمل ٪مً ظهت وخ ٤الضولت في ا٦دؿاب اإلالُ٨ت مً ظهت ؤزغي٦ ،ما جبحن ؤًًا
اإلاىازُ ٤الضولُت وصؾاجحر الضو ٫بإهه ال ًد ٤خغمان ؤي ٞغص مً ممخل٩اجه إال بك٩ل عؾمي ،ؤو ٢اهىوي ،وٍ٩ىن طل ٪مً
زال ٫اجساط ؤلاظغاءاث ال٣اهىهُت اإلاخٗاعٖ ٝليها.1
ٖلى هظا الىدى ج٣خض ي ؤخ٩ام اإلااصة  17مً إٖالن خ٣ى ١ؤلاوؿان واإلاىاًَ لؿىت  1789إم٩اهیت اإلاؿاؽ بهظا الح٤
إطا ا٢خًذ طل ٪يغوعة ٖامت ملحت م٣ابل حٗىیٌ ٖاص ٫ومؿبٞ ،٤دُنها ًم ً٨خغمان الٟغص مً ؤخض ممخل٩اجه بكغٍ
الالتزام بالحاالث والكغوٍ اإلاىهىم ٖليها في ال٣اهىن ،2وهى اإلاى ٠٢الظي ؤزظ به اإلاكغٕ الجؼابغي في حٗغیٟه للمل٨یت في

 1الحُاعي إًمان ( ،مٟهىم خ ٤اإلالُ٨ت) ،مخاح ٖلى اإلاى https://www.Mawodoo3.com :٘٢جاعٍش الضزى.2021/09/03 :٫
 2لٗكاف دمحم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .2
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اإلااصة  674مً ال٣اهىن اإلاضوي ظاء ٞيها" :اإلال٨یت هي خ ٤الخمخ٘ والخهغ ٝفي ألاقیاء بكغٍ ؤن ال یؿخٗمل اؾخٗماال
جدغمه ال٣ىاهحن وألاهٓمت".1
وهظا اإلاى ٠٢ال ًبخٗض ٦شحرا ٖما ؤزض به الدكغَ٘ اإلا٣اعنٞ ،اإلاكغٕ الٟغوس ي مشال ٖغٞه بما ًلي:
" La propriété est" le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue
2

(article 544 du Code civil) ".

مً زال ٫هظه الىهىم ًم ً٨ؤن وؿخسلو ؤن خ ٤ملُ٨ت الص يء ؾىاء ٧ان مى٣ىال ؤو ٖ٣اعا هى خ ــ ٤الاؾخ ــئشاع
باؾخٗ ــماله وباؾخ ــٛالله وبالخهغُٞ ٝه ٖلى وظه صابم ،و٧ل طل ٪في خضوص ال٣اهىن؛ ٞبالخالي ٞئن اإلالُ٨ت ج٣خض ي ٦مــا٫
الخهغ ٝمً زال ٫الؿلُاث التي ًمىدها ال٣اهىن للمالٖ ٪لى اإلاا ٫اإلاملى ٥له ب٩اٞت الُ ــغ ١ال٣اهىهُت ؤو اإلااصًت.
ٖلى هظا الىدى ال ًجىػ هؼٕ اإلالُ٨ت إال و٣ٞا إلظغاءاث ق٩لُت مدضصة بىهىم ٢اهىهُت ،وهي الٗملُت التي ال ًخم
اللجىء إليها إال باٖخباعها وؾُلت اؾخصىابُت وال ج٩ىن إال بٗض ٞكل الخٟاوى الىصي.3
ولٗل ما ؾب ٤ط٦غه هى ما ظٗل خ ٤اإلالُ٨ت ٌٗض مً ؤ٦ثر الح٣ى ١ؤلاوؿاهُت إزاعة للجض ٫مً هاخُت الىظىص
والخُبُ ،٤ال ؾُما وؤهه ا٢ترن بالجض ٫ال٣ابم خىٖ ٫ضم إصعاظه يمً الٗهض الضولي الخام بالح٣ى ١اإلاضهُت والؿُاؾُت
ؤو الٗهض الضولي الخام بالح٣ى ١الا٢خهاصًت والاظخماُٖت والش٣اُٞت ،خُض ًتر٦ؼ الجض ٫خى ٫ؤخُ٣ت مً ًدٓى بدماًت
خ٣ى ١اإلالُ٨ت (البكغ والكغ٧اث ٖلى ؾبُل اإلاشا )٫وهىٕ اإلالُ٨ت التي اإلاغاص خماًتها (اإلالُ٨ت اإلاؿخسضمت لٛغى الاؾتهال٥
ؤو ؤلاهخاط) وألاؾباب التي حؿمذ بخُُ٣ض اإلالُ٨ت (ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫بؿبب الدكغَٗاث ؤو الًغابب ؤو الخإمُم ؤو بٛغى
اإلاهلحت الٗامت).
وججضع ؤلاقاعة إلى ؤن الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤ٢غث اإلال٨یت بىىٖيها الٗامت والخانت ،وخ ٤ؤلاوؿان في الخملَ ًٖ ٪غی٤
جدغي الىؾابل اإلاكغوٖت لل٨ؿب الحالًٞ ،٫ال ٖلى خغیت الخهغ ٝفي ألامال ،٥بل وٟ٦لذ له الًماهاث الٟ٨یلت
لحمایخه مً ؤلاٖخضاء ،وطل ٪بغنض ٖ٣ىباث ناعمت وعاصٖت إلاً حؿى ٫له هٟؿه اإلاؿاؽ به صون وظه خ ،٤وال یٗض طل٪
ّ
ؤبضا مً ٢بیل الخٗاعى م٘ مباصا الكغیٗت ؤلاؾالمیت ،إال ؤن هظا ؤلا٢غاع بد ٤اإلال٨یت الٟغصیت في ؤلاؾالم وخغیت الخمل ٪لم
ی ً٨مُل٣ا زالیا مً ٧ل ٢یض ،مٗخبرا ؤن اإلال٨یت هىٖا مً الخالٞت ًٖ املجخم٘ وًٖ هللا ؾبداهه وحٗالى زال ٤ال٩ىن
ومال٨ه.4

ً
ً
وفي ظمُ٘ ألاخىاً ٫ب٣ى مٟهىم اإلالُ٨ت مٟهىما واؾٗا ومدكٗبا ،وٍ٩ىن خ ٤اإلالُ٨ت مًمىها ٖاصة بال٣ىاهحن

والدكغَٗاث التي جٟغيها الضولت وجدضصها بك٩ل واضح ،وجمخاػ خ٣ى ١اإلالُ٨ت بإنها حُٗي اإلاال٧ ٪امل الح ٤والهالخُت
ً
في الخهغ ٝبما ًمل٨ه ،وبالك٩ل الظي ًغاه مىاؾبا ،وَكمل طل ٪الاخخٟاّ بمل٨ه ،ؤو بُٗه ،ؤو جإظحره ،ؤو جدىٍله لُغٝ
آزغ .
1

ؤمغ ع٢م  58-75مؤعر في  26ؾبخمبر  ،1975یخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغظ٘ ؾاب.٤

Disponible sur le site :https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/propriete.php. date de visite:

2

03L09L2021.
3
KADI-HANIFI Mokhtaria, Le régime juridique de l’enquête sur l’utilité publique, Revue IDARA, n°29, 2005,
p 75.

 4لٗكاف دمحم ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .3
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ثانيا:القيود القانونيت الواردة على حق امللكيت:
إن ال٣اٖضة الٗامت التي ًجب ٖلى اإلاال ٪في اؾخٗما ٫خ٣ى٢ه ؤال ًدىافى طل ٪م٘ ما ج٣ض ي به ال٣ىاهحن واللىابذ،
ومؤصي طل ٪ؤن خ ٤اإلالُ٨ت ًم ً٨ؤن جغص ٖلُه ال٨شحر مً الُ٣ىص ال٣اهىهُت ،بٌٗ هظه الُ٣ىص ًخ٣غع للمهلحت الٗامت،
والبٌٗ آلازغ ًخ٣غع للمهلحت الخانت.
وٍم ً٨ال٣ى ٫ؤن الُ٣ىص الىاعصة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت هي ٦شحرة وٍهٗب خهغها لىظىصها في ههىم ٢اهىهُت مخٟغ٢ت،
ٞمنها ما جم جىُٓمه ب٣ىاٖض ٖامت مشل ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئت التي ُ٢ضث مال ٪اإلايكأث اإلاًغة بالصحت بمغاٖاة
مؿاٞاث مُٗىت ،ؤو التي وعصث ب٣ىاهحن زانت ٦جزٕ اإلالُ٨ت للمىٟٗت الٗامت مشال ،ومنها ما هٓمذ ب٣ىاٖض زانت ًهٗب
الخىى ٞيها بك٩ل مٟهل لُٛاب ههىم جىُٟظًت لها ،1لظل ٪ؾى٣خهغ ٖلى ؤبغػ وؤهم الُ٣ىص الىاعصة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت
اإلا٣غعة لحماًت اإلاهلحت الٗامت ولحماًت اإلالُ٨ت الخانت.
 -0القيود الواردة على حق امللكيت لحماًت املصلحت العامت:
ًالخٔ ؤن اإلاهضع اإلاباقغ للُ٣ىص الىاعصة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت صابما هى هو ال٣اهىن ونٟتها الٗامت املجغصة ،مما ًجٗل
منها خضوصا ٖامت لىُا ١اإلالُ٨ت ،2طل ٪ؤن الحًاعاث اعجبُذ ٢ضًما باإلالُ٨ت بك٩ل ٖام واإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت بهٟت زانت،
إط ظٗلتها ؤؾاؾا في ج٣ضمها وع٢يهاٞ ،ب٣ضع ما جم جىُٓم وجىظُه الاؾدشماعاث الٗ٣اعٍت ،جم ً٨الخد٨م في ؤلاهماء
الا٢خهاصي بمسخل ٠ؤق٩اله ،ؾىاء الهىاعي ؤو الٟالحي ؤو الٗمغاوي ،لظلُ٢ ٪ل ؤن هىا ٥اعجباٍ ًٖىي وزُ ٤بحن
اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت والىيُٗت الاظخماُٖت لألٞغاص وألامم.3
وإلاا ٧ان خ ٤اإلالُ٨ت مً الح٣ى ١الُٗيُت ألانلُت اإلاىهبت ٖلى ألاقُاء والٗ٣اعاثٞ ،هى ًخمخ٘ بمجمىٖت مً
الخهابو ججٗله ًىٟغص ًٖ ٚحره مً الح٣ى ١ألازغيٞ ،هى ؤوال و٢بل ٧ل ش يء خ ٤ظام٘ ،مٗىاه ؤن اإلاالً ٪م٨ىه الُ٣ام
بجمُ٘ الخهغٞاث التي ًغٍضها ٖلى الص يء ،ؤما ؤهه ماو٘ ُٗٞني ؤن اإلاالً ٪م٨ىه اؾخٗما ٫الص يء ٦ما ًم٨ىه ٖضم
اؾخٗماله.
ل ً٨إطا ما ا٢خًذ اإلاهلحت الٗامت إلٛاء ؤو جُُ٣ض ؾلُاث اإلاال ٪في هُا ١مٗحن ،إطا اؾخلؼم طل ٪الخٗاعى بِىه
وبحن اإلاهلحت الٗامت ٞئن هظا الحً ٤م ً٨جُُ٣ضه ،وطل ٪م٘ مغاٖاة ألامً الٗام والصحت الٗامت واملحآٞت ٖلى الثروة
الىَىُت.4

 1ؾُٗضان ؤؾماء ،الُ٣ىص ال٣اهىهُت الىاعصة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في ال٣اهىن الجؼابغي ،خىلُاث ظامٗت الجؼابغ  ،1الٗضص  ،33الجؼء الغاب٘/
صٌؿمبر  ،2019م .53
 2عمًان ؤبى الؿٗىص ،الىظحز في الُٗيُت ألانلُت ،ميكىعاث الحلبي الح٣ىُ٢ت ،لبىان ؾىت 2002م.457
 3نىىبغ ؤخمض عيا ،الحماًت ال٣اهىهُت لح ٤اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في الدكغَ٘ الجؼابغي،عؾالت لىُل قهاصة الض٦خىعاه في ال٣اهىن الخام٧ ،لُت
الح٣ى ،١ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض – جلمؿان ،2016-2015 ،م .3
ٖ 4لي ؤخمض نالح اإلاهضاوي  ،ؤيىاء ٖلى ال٣اهىن ع٢م 27 :لؿىت  2007بكإن اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت في إماعة صبي ،مجلت ظامٗت الكاع٢ت للٗلىم الكغُٖت
وال٣اهىهُت ،الكاع٢ت ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،املجلض 07،الٗضص ً 02،ىهُى  2010م .197
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في هظا الخهىمً ،خجؿض الهالح الٗام بك٩ل ؤؾاس ي في الؿُاؾاث واملخُُاث ال٨بري التي تهض ٝإلى زضمت
الحُاة الا٢خهاصًت والاظخماُٖت للمجخم٘ ،لظا ج٣ىم الضولت ؤخُاها بخُُ٣ض اإلالُ٨ت الخانت بُ٣ىص ٢ض جلغي خ ٤اإلالُ٨ت مً
اإلاال ٪ؤو ُ٢ىص ؤزغي مً قإنها ؤن ّ
جدض مً ؾلُاجه ٖلى مل٨ه.1
وٖلُهٞ ،ئن ؤؾباب جُُ٣ض ؾلُاث اإلاال ٪في اؾخٗما ٫ملُ٨خه الخانت جغظ٘ إلى ؤن مهلحت اإلاال ٪في الاؾخٗما٫
جخٗاعى م٘ مهلحت ؤولى منها بالغٖاًت في الى٢ذ الظي ال ًم ً٨الجم٘ بحن اإلاهلحخحن ،2زانت إطا حٗب ٤ألامغ باإلالُ٨ت
الٗ٣اعٍتٞ ،اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت هي ل ٟٔمغ٦ب مً ٧لمخحن همال اإلالُ٨ت والٗ٣اع ،وإطا ظمٗىا بحن حٗغٍ ٠اإلالُ٨ت وحٗغٍ٠
الٗ٣اع ؤم٨ىىا ؤن وٗغ ٝالٗ٣اع بإهه " الص يء الشابذ ،واإلاؿخ٣غ في خحزه الظي ال ًم ً٨ه٣لله مً صون جل ،٠والظي ًمخل٨ه
الخىام بكغٍ ؤن ال ٌؿخٗمل اؾخٗماال جدغمه ال٣ىاهحن وألاهٓمت" .3وإطا ؤيٟىا ؤهىإ الٗ٣اع ألازغي ٚحر الٗ٣اع
بُبُٗخه٢ ،لىا اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت هي خ ٤الخمخ٘ والخهغ ٝفي الص يء اإلاؿخ٣غ والشابذ في خحزه ،الظي ال ًم ً٨ه٣له
مً صون جل ،٠و٦ظل ٪الح٣ى ١الُٗيُت ،بكغٍ ؤن ال ٌؿخٗمل اؾخٗماال جدغمه ال٣ىاهحن وألاهٓمت.
و٢ض ٖغ ٝاإلاكغٕ الجؼابغي الٗ٣اع بإهه "بإهه ٧ل ش يء مؿخ٣غ بدحزه وزابذ ُٞه وال ًم ً٨ه٣له مىه صون جل "٠وَٗخبر
ماال ٖ٣اعٍا ٧ل خُٖ ٤ني ًٖ ٘٣لى ٖ٣اع ،بما في طل ٪خ ٤اإلالُ٨ت و ٦ظل٧ ٪ل صٖىي جخٗل ٤بدُٖ ٤ني ٖلى ٖ٣اع".4
٦ما نى ٠اإلاكغٕ مً زال ٫ال٣اهىن  25/90اإلاخٗل ٤بالخىظُه الٗ٣اعي ألامال ٥الٗ٣اعٍت في ماصجه  23إلى ألانىاٝ
ال٣اهىهُت الخالُت :ألامال ٥الٗ٣اعٍت الىَىُت ،ألامال ٥الٗ٣اعٍت الخانت ،وألامال ٥الىُٟ٢ت .وهظا الخهيُ ٠مؿخمض في
الح٣ُ٣ت مً اإلااصة  674مً ال٣اهىن اإلاضوي التي ٖغٞذ اإلالُ٨ت الؿاب ٤ط٦غها ،واإلااصة  683مً ال٣اهىن اإلاضوي ؤًًا التي
ٖغٞذ الٗ٣اعٞ ،جمٗىا بحن هظًً اإلااصجحن لىسلو إلى حٗغٍ ٠اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت .ألن اإلااصجحن ٖغٞخا ٖلى الخىالي ،اإلالُ٨ت
والٗ٣اع.
ٌؿخيبِ مً اإلاىاص الؿاب٣ت ،ؤن الح ٤محزة لهاخبه ًمىده ال٣اهىن له وٍدمُه ،وٍسىله حؿلُا ٖلى اإلاا( ٫الٗ٣اع)
وَٗتر ٝله به بهٟخه مال٩ا له ،ؤو مؿخد٣ا له ،ل٨ىه ُ٢ضه بٗضم ؤلايغاع بالٛحر وإال ُٖض حٗؿٟا في اؾخٗما ٫خ ٤اإلالُ٨ت.5
إطن اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت ال حٗضو ؾىي ؤن ج٩ىن ؾلُت مباقغة لهاخب الٗ٣اع ،الظي ٌؿخُُ٘ بمىظبها ؤن ٌؿخٗمله
وَؿخٛله وٍخهغُٞ ٝه يمً خضوص ال٣ىاهحن وألاهٓمت اإلاٗمى ٫بها .6وما صام ؤن ألامغ ًخٗل ٤بملُ٨ت الٗ٣اعً ،م ً٨ؤن
ه٣ى ٫بإن هظا ألازحر هى ٧ل ش يء زابذ ومؿخ٣غ في م٩اههٚ ،حر ٢ابل للى٣ل مىه إلى م٩ان آزغ بضون جل ،٠زالٞا للمى٣ى٫
الظي بد٨م َبُٗخه ٢ابل للى٣ل والحغ٦ت.

 1ؾُٗضان ؤؾماء ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .57
ٖ 2لي ؤخمض نالح اإلاهضاوي  ،مغظ٘ ؾاب ٤م .197
 3ه٩إ ٖماعٖ ،ىانغ هُا ١اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في الدكغَ٘ الجؼابغي ،مجلت الٗىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت الجؼابغٖ ،ضص 47ظىان  ،2017املجلض ب ،م
.164
 4ال٣اهىن ع٢م  25-90اإلاؤعر في  1990/11/18اإلاخًمً الخىظُه الٗ٣اعي ،مغظ٘ ؾاب.٤
 5ه٩إ ٖماع ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .165
 6نىىبغ ؤخمض عيا ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .18
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ٚحر ؤن هظه اإلالُ٨ت ًجب إزباتها ،واإلا٣هىص باإلزباث خؿبما طهب ؤٚلب ال٣ٟه هى ؤن ًمل ٪الشخو ؾىض ٢اهىوي
ًُٟض ؤهه هى ناخب الحٗٞ ٤اٞ ،٫ئما ؤن ً٩ىن هظا الؿىض ناصع ًٖ زهمه ًُٟض زبىث اإلالُ٨ت له ٧إن ً٩ىن ٖباعة ًٖ
ٖ٣ض مضوي ؤو ٖ٣ض إصاعي ؤو خ٨م ؤو ٢غاع ً٢اةي وٚحر طل ٪مً الخهغٞاث ال٣اهىهُت الهاصعة مً مضعي اإلالُ٨ت ،صون
اٖخباع ما إطا ٧ان ٢ض نضع مً مال ٪ؤو مً ٚحر مالٞ ٪ؿىض اإلالُ٨ت بهظا اإلاٗنى ًُٟض اخخما ٫عاجحا بصبىث اإلالُ٨ت إلاً
نضع له.1
وبالغظىٕ إلى ألامغ ع٢م  58/75اإلاؤعر في  1975/09/26اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي هجض ؤن اإلاكغٕ الجؼابغي هو في
الٟهل الشاوي مً الباب ألاو ٫يمً ال٨خاب الشالض ٖلى َغ٦ ١ؿب اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت في الدكغَ٘ الجؼابغي ،إبخضاءا ؤو
اهخ٣اال ؤو ما حٗغ ٝبُغ ١ال٨ؿب ألانلُت وَغ ١ال٨ؿب اإلاكخ٣تٞ ،األولى جمشل ٦ؿب الح ٤ابخضاء بالخالي جؤصي إلى إوكاء
الح ٤والشاهُت جمشل ٦ؿب الح ٤جل٣ابُا مً ناخب ؾاب ٤لهظا الح ٤وهي جؤصي إلى اهخ٣ا ٫الح.2٤
 -0القيود الواردة على حق امللكيت لحماًت املصلحت الخاصت:
بضاًت ًجب ؤلاقاعة إلى ؤن القيود الواردة على حق امللكيت جنصب حصزا على امللكيت الخاصت ،ألن اإلالُ٨ت الٗامت
ٚحر ٢ابلت للخُُ٣ض في ظمُ٘ ألاخىا ،٫وٖلى ؤًت خا ٫بسال ٝالُ٣ىص الىاعصة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت اإلا٣غعة لحماًت اإلاهلحت الٗامت
التي هجضها في ههىم ٢اهىهُت مخٟغ٢ت ٦ما ؾب ٤ط٦غهٞ ،ئن الُ٣ىص الىاعصة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت لحماًت اإلاهلحت الخانت
ّ
ُ
حٗخبر ٣٦-اٖضة ٖامت – ُ٢ىصا زابخت وٚحر مخٛحرة لىظىص ؤٚلبُتها في ال٣اهىن اإلاضوي الظي ًدؿم باؾخ٣غاع ٢ىاٖضه ال٣اهىهُت.
باليؿبت لهظا الىىٕ مً الُ٣ىص ،عاعى اإلاكغٕ الجؼابغي في جُُ٣ضه لح ٤اإلالُ٨ت الخانت في بٌٗ الحاالث اإلاهلحخحن
الٗامت والخانت مشل ما هو ٖلُه في اإلااصة  690مً ال٣اهىن اإلاضوي ؤهه "ًجب ٖلى اإلاال ٪ؤن ًغاعي في اؾخٗما ٫خ٣ه ما
ج٣ض ي به الدكغَٗاث الجاعي بها الٗمل واإلاخٗل٣ت باإلاهلحت الٗامت ؤو اإلاهلحت الخانت م٘ مغاٖاة ألاخ٩ام آلاهُت".3
ٖلى ٧ل ًم ً٨ؤن جىهب هظه الُ٣ىص ٖلى الُلب مً اإلاال ٪الُ٣ام بإٖما ٫ؾلبُت٧ ،إن ًمخى٘ ًٖ اؾخٗما ٫مل٨ه
لإليغاع بالٛحر ٧ئخضار ٞخداث في بىابه ،ؤو ؤن جمـ بهىع اهخٟإ اإلاال ٪بالٗ٣اع ٖلى ؤن ٌٗىى حٗىًٍا مىاؾبا هدُجت
جُُ٣ض ملُ٨خه٦ ،ما ًم ً٨ؤن ج٩ىن إًجابُت مشل الُلب مً اإلاال ٪الُ٣ام بإٖما ٫إًجابُت ٖلى ملُ٨خه ٖلى وظه مٗحن
إلاهلحت الٛحر.
ُ
بهٟت ٖامت ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن ُ٢ىص اإلاهلحت ٞغيذ بك٩ل ؤؾاس ي لٗالط اإلاكا٧ل التي ًشحرها الخالن ٤وجىُٓم
الح٣ى ١بحن اإلاخجاوعًٍُ٣٦ ،ض اإلاغوع في ؤعى الجاع املحهىعة ؤعيه ًٖ الُغٍ ٤الٗام .وَٗىص طل ٪إلى اٖخباع الجىاع ٖبر
الخاعٍش البكغي ْاهغة َبُُٗت ملخه٣ت بىظىص ؤلاوؿان ،مما ًٟغى إوكاء ٖال٢اث مخجاوعة ،وم٘ جُىع هظه الٗال٢اث
الاظخماُٖت ْهغث ُ٢ىص ٢اهىهُت متزاًضة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت م٘ مغاٖاة خ ٤الجىاع.4

 1إ٦غام ٞالح الهىا ،ٝالحماًت الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت لح ٤اإلالُ٨ت الخانت ،1ٍ ،صاع هؼان لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن  ،2010م .96
 2بىاس ي قىقي ،هٓغٍت الح ٤في ال٣اهىن الىيعي الجؼابغي( صعاؾت م٣اعهت بإخ٩ام ال٣ٟه ؤلاؾالمي والدكغَ٘ اإلاهغي واظتهاصاث الً٣اء الٟغوس ي) ،1ٍ .صاع
الخلضوهُت ،الجؼابغ ،2010 ،م.625
 3اإلااصة  690مً ألامغ ع٢م  58-75اإلاؤعر في  26ؾبخمبر  ،1975اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغظ٘ ؾاب.٤
 4ؾُٗضان ؤؾماء ،مغظ٘ ؾاب ،٤م .66
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وبالغظىٕ إلى الىهىم ال٣اهىهُت هجض ؤن الُ٣ىص الىاعصة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت لحماًت اإلاهلحت الخانت بك٩ل ٖام وُ٢ىص
الجىاع بهٟت زانت ال جسغط في مٗٓمها ًٖ ُ٢ىص الجىاع الٗامت اإلاخمشلت في ُ٢ض ٖضم الخٗؿ ٠في الح ٤اإلاىهىم ٖليها
في ال٣ٟغة ألاولى مً اإلااصة  691مً ال٣اهىن اإلاضوي التي ظاء ٞيها ؤهه" ًجب ٖلى اإلاال ٪ؤال ًخٗؿ ٠في اؾخٗما ٫خ٣ه إلى خض
ًًغ بمل ٪الجاع ،1"...و٦ظل ٪ما ظاء في اإلااصة  675مً هٟـ ال٣اهىن" خ ٤الخمخ٘ والخهغ ٝفي ألاقُاء بكغٍ ؤال
ٌؿخٗمل اؾخٗماال جدغمه ال٣اهىهُت وألاهٓمت".
ؤزحرا ًم ً٨ال٣ى ٫ؤن خ ٤اإلالُ٨ت لِـ خ٣ا مُل٣ا ًمىذ للمل ٪ؾلُاث ٚحر مدضوصة ،بل إٖخاص اإلاكغٕ الخضزل
لخد ٤ُ٣الىُْٟت الاظخماُٖت للملُ٨ت صون جٟغَ ٜخ ٤اإلالُ٨ت مً مدخىاه ؤو حُُٗله ًٖ ؤصاء وْابٟه ،وهى ما ٌؿمى
الُ٣ىص ال٣اهىهُت،

خاجمت:
مً زال ٫صعاؾدىا إلاىيىٕ خماًت اإلالُ٨ت جىنلىا إلى ؤن الحماًت الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت اإلا٣غعة لح ٤اإلالُ٨ت جىهغٝ
بك٩ل ٖام إلى ظمُ٘ الؿلُاث التي ًسىلها هظا الح ٤لهاخبه ،ل ً٨ال ًؼا ٫هىا ٥بٌٗ ال٣هىع في هاجه الحماًت،
وٍم ً٨إظما ٫طل ٪في الىخابج والخىنُاث آلاجُت:
أ -النتائج املتوصل إليها:
-0إن الىو ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت في الضؾخىع ًيخج ٖضة آزاع ؤهما :ؤهه ًبحن ٢بى ٫ؤو ع ٌٞالضولت لهظا الح ٤بك٩ل عؾمي
ً
وزاهيهما ،ؤهه ًبحن مضي قضة الُ٣ىص التي جىٓمها ؤٖلى وزُ٣ت ٢اهىهُت ٖلى اٖخباع الىو الضؾخىعي يماها لح ٤اإلالُ٨ت
الخانت مً ٖضمه في الضولت ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت .وؤن ًخىٖ ٠٢لى مضي يمان جُبُ ٤ههىم الضؾخىع ٧لها ،ؤي اخترام
الضؾخىع هٟؿه.
ً
ً
ً
َ -0اإلاا ٧ان خ ٤اإلالُ٨ت خ٣ا ظامٗا ماوٗا ٞئن لهاخبه الاهخٟإ باإلاا ٫اإلاملى ٥واؾخٛالله والخهغُٞ ٝه ،ولِؿذ
ً
ً
هظه اإلا٨ىاث إال للمال ٪ما لم ًسى ٫شخو آزغ ٢ -اهىها ؤو اجٟا٢ا  -إخضي ؤو ٧ل هظه الؿلُاث.
 -3الخٓىا ؤن اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت لألشخام تهُمً ٖلى خماًت اإلالُ٨ت ،في خحن ؤن الحماًت اإلا٣غعة للملُ٨ت
الٗ٣اعٍت الخانت للضولت اٖخمضث بالضعظت ألاولى ٖلى الحماًت ال٣اهىهُت بخ٣غٍغ مبضةي ًخمشل في ٖضم ال٣ابلُت للخ٣اصم
والحجؼ.
٢-2ض ج٩ىن ألاًٞلُت التي ؤ٢غها اإلاكغٕ الجؼابغي لٟابضة اإلالُ٨ت الخانت لألٞغاص ؤ٦ثر مً ٚحرها ،هٓغا المخال٥
الضولت وؾابل الؿلُت الٗامت التي حؿمذ لها بدماًت ؤمال٨ها في مىاظهت ألاٞغاص ،في خحن ؤن ألامال ٥الخانت باألشخام
ال ؾبُل لحماًتها إال بئ٢غاع الىهىم ال٣اهىهُت و جُٟٗل آلالُاث الً٣ابُت.
-5إن آلُاث خماًت اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت مخىٞغة مً الىاخُت ال٣اهىهُت ،إال ؤنها و إن ٧اهذ مخىاظضة مً الىاخُت
الضؾخىعٍت والدكغَُٗت ،ل٨نها ٚحر ٗٞالت في الٗضًض مً الحاالث ،ال ؾُما وؤن الٗضًض مً الىهىم الخُبُُ٣ت لم ًخم
إنضاعها ،مما خا ٫صون جُبُ ٤بٌٗ ال٣ىاهحن.

 1اهٓغ :اإلااصة  691مً مً ألامغ ع٢م  58-75اإلاؤعر في  26ؾبخمبر  ،1975اإلاخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫واإلاخمم ،مغظ٘ ؾاب.٤
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ب -التوصياث:
ًم ً٨ؤن هىظؼ ؤهم ما جىنلىا إلُه مً هخابج ٧اآلحي:
ً
-0لً ًجض خ ٤اإلالُ٨ت الخانت خماًت وَغٍ٣ا للخُبُ ٤إطا لم ً ً٨هىا ٥اخترام للىو الظي ً٣غعه وؤن جد ٤ُ٣طل٪
ً٩ىن مً زال ٫ألازظ بمبضؤ ؾُاصة ال٣اهىن٦ ،ما ؤن هظه الحماًت ال جؼا ٫مهضصة ٣ٞ ،ض ال ً٩ىن ُٚاب آلالُت ال٣اهىهُت
صابما ؾبب هظا التهضًض بمٗنى ؤن التهضًض ً٩ىن بىظىص آلالُت ال٣اهىهُت للحماًت  ،إال ؤن الجهل بالىو ؤخُاها وؾىء
جُبُ٣ه ؤخُاها ؤزغي هى مهضع التهضًض.
-0إصعاط الحُاػة ٚحر اإلاكغوٖت واإلالُ٨ت اإلاخىاػٕ ٖليها التي اؾدبٗضها اإلاكغٕ الجؼابغي مً صابغة الحماًت الجىابُت
للملُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت ،زالٞا للٗضًض مً اإلاكغٖحن ٧اإلاهغي الظي ًدمي الحُـاػة ختى ولى ٧اهذ ٚحر مكغوٖت ،و٦ظل٪
إؾ٣اٍ قغٍ اإلالُ٨ت الٟٗلُت للٗ٣اع.
-3ججغٍم ظمُ٘ الهىع التي مً قإنها اإلاؿاؽ والخٗضي ٖلى مل ٪وٖ٣اع الٛحر وٖضم الا٦خٟاء بجغٍمت الخٗضي اإلاكاع
إليها في اإلااصة  683مً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،زانت وؤن الحماًت الجؼابُت اإلا٣غعة للملُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت ا٢خهغث ٖلى هظه
اإلااصة صون ؾىاها والتي لم حٗض ٫مىظ ؾً ٢اهىن الٗ٣ىباث ألو ٫مغة ؾىت .1966
-2مً الًغوعي الٗمل ٖلى ظٗل خماًت اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت ٧ل مخ٩امل بحن آلالُاث ال٣اهىهُت وؤلاصاعٍت
والً٣ابُت ً٨مل بًٗها بًٗا بالغٚم مً جٟاوث صعظاث ؤهمُت ٧ل واخض منهم٦ ،ما ؤن هظه آلالُاث ٢ابلت صابما للخُٛحر
والخُىع جبٗا لخٛحر الىٓام الؿُاس ي والا٢خهاصي للضولت زانت ؤزىاء حٗضًل الدكغَ٘ ألاؾاس ي مشلما و ٘٢في الخٗضًل
الضؾخىعي  2020ألازحر الظي ظاء بالٗضًض مً الًماهاث في مجا ٫الحغٍاث ؤلا٢خهاصًت والاظخماُٖت وبالخالي ال بض لهظه
آلالُاث مؿاًغة هظا الخُىع.

قائمت املزاجع:
أوال :باللغت العزبيت:
-0النصوص التشزيعيت والقانونيت:
 ؤمغ ع٢م  97-76اإلاؤعر في  1976 /11/ 22مخًمً إنضاع صؾخىع الجمهىعیت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبیت ،ط ع ٖضص 94لؿىت .1976
 مغؾىم عباس ي ع٢م  438 -96مؤعر في  ،1996/12/ 07یخٗل ٤بئنضاع هو حٗضیل الضؾخىع اإلاهاصٖ ١لیه في اؾخٟخاء 28هىٞمبر ،1996ط ع ٖضص  76لؿىت .1996
 صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،اإلاٗض ٫بـال٣اهىن ع٢م  ،01-16اإلاؤعر في  06ماعؽ  ،2016ط.ع ع٢م 14لؿىت .2016
 صؾخىع الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًم٣غاَُت الكٗبُت ،اإلاهاصٖ ١لُه في الاؾخٟخاء الكٗبي لُىم ؤو ٫هىٞمبر ،2020الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  82لؿىت .2020
 -ؤمغ ع٢م  155-66مؤعر في ً ،1966/06/08خًمً ٢اهىن الٗ٣ىباث ،ط .عٖ ،ضص  49لؿىت  1966مٗض ٫ومخمم.
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 ؤمغ ع٢م  74-26مؤعر في  ،1974/02/20یخًمً ج٩ىیً اخخیاَاث ٖ٣اعیت لهالح البلضیاث ،ملغى بمىظب ال٣اهىن ع٢م 90-25مؤعر في  18هىٞمبر  ،1990یخًمً الخىظیه الٗ٣اعي ،ط عٖ ،ضص  19لؿىت .1990
 ؤمغ ع٢م  58-75مؤعر في  26ؾبخمبر  ،1975یخًمً ال٣اهىن اإلاضوي اإلاٗض ٫واإلاخمم ،ط .ع ٖضص  78لؿىت .1975 ٢اهىن ع٢م  25-90مؤعر في  1990/11/18مخًمً الخىظُه الٗ٣اعي،ط ،ع ،الٗضص  49لؿىت .1990 ؤمغ ع٢م  09-16اإلاؤعر في  2016/08/ 03مخٗل ٤بترُ٢ت ؤلاؾدشماع ،ط.ع ،الٗضص  46لؿىت .2016-0الكتب:
إ٦غام ٞالح الهىا ،ٝالحماًت الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت لح ٤اإلالُ٨ت الخانت ،1ٍ ،صاع هؼان لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن ،2010م .96
 بىاس ي قىقي بىاس ي ،هٓغٍت الح ٤في ال٣اهىن الىيعي الجؼابغي (صعاؾت م٣اعهت بإخ٩ام ال٣ٟه ؤلاؾالمي والدكغَ٘ اإلاهغيواظتهاصاث الً٣اء الٟغوس ي) ،1ٍ .صاع الخلضوهُت ،الجؼابغ.2010 ،
عمًان ؤبى الؿٗىص ،الىظحز في الُٗيُت ألانلُت ،ميكىعاث الحلبي الح٣ىُ٢ت ،لبىان ؾىت .2002 زروقي لُلى ،الخ٣ىُاث الٗ٣اعٍت ،الٗ٣اع الٟالحي ،ط  ،2 ٍ ،1الضًىان الىَني لألقٛا ٫التربىٍت ،الجؼابغ.2001 ،-3املقاالث:
ؾُٗضان ؤؾماء ،الُ٣ىص ال٣اهىهُت الىاعصة ٖلى خ ٤اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في ال٣اهىن الجؼابغي ،خىلُاث ظامٗتالجؼابغ  ،1الٗضص  ،33الجؼء الغاب٘ /صٌؿمبر .2019
 ٖلي ؤخمض نالح اإلاهضاوي ،ؤيىاء ٖلى ال٣اهىن ع٢م 27 :لؿىت  2007بكإن اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت في إماعة صبي ،مجلت ظامٗتالكاع٢ت للٗلىم الكغُٖت وال٣اهىهُت ،الكاع٢ت ،ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ،املجلض 07،الٗضص ً 02،ىهُى .2010
 ٧ابىٍت عقُضة ،الحماًت الجؼابُت للملُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في الدكغَ٘ الجؼابغي ،مجلت ال٣اهىن واملجخم٘ ،ظامٗت ؤصعاع،املجلض  ،9الٗضص ألاو.2021 ،٫
ه٩إ ٖماعٖ ،ىانغ هُا ١اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في الدكغَ٘ الجؼابغي ،مجلت الٗىم ؤلاوؿاهُت ،ظامٗت الجؼابغ ،املجلضبٖ ،ضص 47ظىان .2017
-2الزشائل واملذكزاث الجامعيت:
 صبُاف ؾهُلت ،مجلـ الضولت ومجلـ اإلاىاٞؿت ،ؤَغوخت ص٦خىعاه في الح٣ى( ١ال٣ـاهىن الٗـام)٧ ،لُت الح٣ى ،١ظــامٗتالجؼابـغ -بً ًـىؾ ٠بــً زضة .2010–2009 ،-
 نىىبغ ؤخمض عيا ،الحماًت ال٣اهىهُت لح ٤اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في الدكغَ٘ الجؼابغي ،عؾالت لىُل قهاصة الض٦خىعاهفي ال٣اهىن الخام٧ ،لُت الح٣ى ،١ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض – جلمؿان.2015-2016 ،
 بٗب٘ إلهام ،خماًت اإلالُ٨ت الٗ٣اعٍت ،مظ ٦ــغة لىُــل قهاصة اإلااظؿدُــغ في الح٣ــى٧ ،١لُت الح٣ى ،١ظامٗت ٢ؿىُُىت.2007
 لٗكاف دمحم ،الحماًت ال٣اهىهُت للملُ٨ت الٗ٣اعٍت الخانت في الجؼابغ ،عؾالت لىُل صعظت ص٦خىعاه في الٗلىم ،زهو:٢اهىن٧ ،لُت الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،ظامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو.2016 ،
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-5املو اقع الالكترونيت:
 الحُاعي إًمان،مٟهىم خ ٤اإلالُ٨ت،مخاح ٖلى اإلاى https://www.mawodoo3.com :٘٢جاعٍش الضزى.2021/09/03 :٫دمحم ؾامغ الُ٣ان ،ال٣اهىن الخام/خ ٤اإلالُ٨ت ،اإلاىؾىٖت ال٣اهىهُت اإلاخسههت ،مخاح ٖلى اإلاىhttp://arab- :٘٢ ،ency.com.sy/law/detail/165479جاعٍش الضزى.2021/09/17 :٫
ثانيا :باللغت الفزنصيت:
-KADI-HANIFI Mokhtaria, Le régime juridique de l’enquête sur l’utilité publique, Revue
IDARA, n°29, 2005, p 75.
-dictionnaire-juridique, disponible sur le site :https://www.dictionnaire juridique.com.
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:ملخص
 هىاى بحماع حىهغي في ألاصبُاث التي. زانت في الػالم الىامي مخىىع ومػهض،الغوابِ بحن اهدكاع ألاوبئت والجزاغاث
 قمشال مؼ، بحن اإلاخؿحرًً في يال الاججاهحن، جغيؼ غلى الؿُاؾت و الػىامل الانخهاصًت الهُاؾُت حكحر بلى عوابِ نىٍت
 بلى،  بما في طلَ ألامم اإلاخدضة،  صغذ الجهاث الكاغلت الضولُت، في حمُؼ ؤهداء الػالمCovid-19 اهدكاع وباء بًبىال و
ً  نض ًاصي اهدكاع وباء بًبىال و قحروؽ ًىعوها،  وفي الىنذ هكؿه.ونل الهغاع اإلاؿلح لدؿهُل حهىص مٍاقدت الىباء
ؤًًا
 مً حهت،''لظلَ ٌػالج هظا اإلاهاُ بقٍالُت الػالنت بحن التهضًضًً '' اهضالع ألامغاى اإلاػضًت. بلى اهضالع الجزاغاث اإلاؿلحت
 جىنلذ الىعنت بلى هخاثج حكحر ؤن خاالث ؤلايغاه والُلب غلى. واهضالع ''الجزاغاث الضولُت'' وإَالت ؤمضها مً حهت ؤزغي
 يما ؤن الىباء ًاصي بلى خضور حؿُحراث في اإلاماعؾاث الشهاقُت وهى ما،جىؾُؼ اإلاىاقؼ الػامت حػض آلُاث لخإحُج الهغاع
 وزهت، وزانت باليؿبت للمجمىغاث التي جىاحه جٍالُل ؤغلى للخٌُل الشهافي،ًاصي بلى الايُغاباث الاحخماغُت
.مىسكًت في اؾخجابت الؿلُاث اإلااؾؿُت لألوبئت
. الجزاغاث الضولُت؛ ألاوبئت؛ الػالناث الضولُت؛ بًبىال؛ ًىعوها:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
The links between epidemics and conflicts especially in the developing world, it is
diverse and complex. There is a fundamental consensus in the literature focusing on policy
and economic parameters suggests strong links between variables in both directions For
example, with the spread of Ebola and Covid- 19 worldwide, the international actors,
including the United Nations invited to the cessation of armed conflict to facilitate efforts to
combat the epidemic. At the same time, the spread of the Ebola epidemic and the corona virus
may also lead an armed conflict. This article therefore addresses the problem of the
relationship between, on the one hand, the "outbreak of infectious diseases" and, on the other
hand, the "outbreak of infectious diseases" threats. The paper concluded that coercion and
demand for the expansion of public goods are considered as mechanisms of fuelling the
conflict. The epidemic also leads to the changes in the cultural practices. Especially for
groups that are facing higher costs of cultural adjustment. And low trust in the response of
institutional authorities to epidemics.
Keywords: International Conflicts; Epidemics; International Relations; Ebola; Corona.
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مقذمت:
قهضث الػهىص اإلاايُت ظهىع ؤو غىصة ظهىع لألمغاى اإلاػضًت في حمُؼ ؤهداء الػالم ،وهى ما جغجب غىه غىانب
وزُمت غلى البلضان الىامُت ،وال ؾُما الخإزحر غلى الكباب ،والدؿبب في نلو غالمي زىقا مً جىهل الػضوي بُنها .وٍظهغ
الخإزحر الكىعي لألوبئت بكٍل واضح في غىانبها الانخهاصًت والؿُاؾُت في البلضان الىامُت ،لِؿذ قهِ يٍىنها قهحرة
ويػُكت مهاعهت بالضوُ الؿىُت ،بل ً
ؤًًا يٍىنها ؤيثر غغيت لظهىع وجكش ي ألامغاى اإلاػضًت ،والتي جاصي بلى ػٍاصة في
مػضالث الػىل والجزاغاث الضولُت " وغلى الخهىم الجزاغاث الضازلُت " صازل الضولت" ،يما ًمًٌ ؤن جاصي ألاوبئت بلى
قش الكهغ ،وإلى خضور ايُغاباث انخهاصًت وماؾؿُت ،والتي بضوعها جخدىُ بلى ايُغاباث احخماغُت ،ال ؾُما في
اإلاىاَو التي جخمحز بًػل ماؾؿاحي ،والتي مً املحخمل ؤن جؼٍض مً بيػاف الضولت.
مً هاخُت ؤزغيً ،مًٌ ؤن جسلو ألاوبئت ً
ؤًًا قغنت للخؿُحر الؿُاس ي واإلااؾس ي خؿب َبُػت الػىل اإلاضوي،
ونضعة الضولت غلى الاؾخجابت لخكش ي اإلاغى ،لظلَ قةن قهم صواقؼ الػىل والهغاع اإلاضوي واؾخجابت الضولت للىباء ؤمغ
بالـ ألاهمُت لكهمىا الػالنت التي جٌمً بحن اإلاخؿحرًً في ًل مً الاججاهحن.
لظلَ وؿعى في هظه الىعنت بلى مػغقت الػالنت بحن ألاوبئت وألامغاى والجزاغاث الضولُت ،اهُالنا مً ؤلاقٍالُت
الخالُت :ما هي الػالنت بحن ظهىع وجكش ي ألاوبئت والجزاغاث الضولُت في ًل مغاخلها؟.
هدً نهضف مً هظه الىعنت بلى الخػغف غلى مدضصاث الهغاع ،وزانت الضوع الظي جلػبه ألاوبئت في جإحُجها،
والخػغف غلى صواقؼ الػىل اإلاضوي في ؾُام الىباء ،وهىع اؾخجابت الضولت التي حؿظي هظا الخإزحر ؤو جسككه ً
صاثما ،والظي
ٌػض ألاهم باليؿبت لىايعي الؿُاؾاث ،باغخباع ؤن جكش ي ألامغاى اإلاػضًت آزظ في الاػصًاص في البلضان الىامُت ،يما جخمشل
اإلاؿاهمت الغثِؿُت لهظه الىعنت في جُىٍغ اؾتراجُجُاث لخدضًض جإزحر ًل مً الىباء غلى اخخمالُت وكىب الهغاع ،وجدضًض
اإلاؿاعاث الضنُهت الٍامىت وعاء هظا الخإزحر.
وجىُلو الىعنت مً قغيِخحن الخالُخحن:
* -جازغ ألاوبئت غلى الػالنت بحن مسخلل اإلاضهُحن ،ؤو بحن اإلاضهُحن والضولت زانت في ؾُاب الشهت بحن الُغقحن ويظا
الًػل اإلااؾؿاحي.
*ً -مًٌ ؤن جاصي الخؿُحراث التي جدضر هدُجت ألاوبئت بلى خضور ايُغاباث احخماغُت.
للخُغم للمىيىع جم الاؾخػاهت باإلاىهج الخدلُلي وؤلاخهاجي ،مً زالُ جدلُل مسخلل ألاصبُاث واإلايكىعاث
وؤلاخهاثُاث طاث نلت باألوبئت والجزاغاث الضولُت والػىل اإلاضوي ،والتي جم الػشىع غليها مً زالُ غملُاث البدث غبر
ؤلاهترهذ ،واإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت للمىظماث ؾحر الحٍىمُت والىًاالث الضولُت .جم اؾخٌماُ هظه اإلاغاحػت باؾخسضام مىهج
صعاؾت خالت مً زالُ الخُغم بلى صعاؾت خالت مً ألاوبئت وهى صعاؾت خالت جإزحر وباء ًىعوها غلى الجزاغاث في الػالم،
وطلَ بهضف الىنىُ بلى جُىٍغ جدلُل بؿُِ للػالنت بحن اإلاخؿحرًً.
ؤما باليؿبت ألصبُاث الضعاؾت اإلاخػلهت باإلاىيىع ،هجض ؤن هىاى صعاؾاث نلُلت خىُ هظا اإلاىيىع (ألاوبئت
والنزاعاث الذوليت"وباء كىفيذ-11-وجأثيره على النزاعاث الذوليت")
و ؾىداوُ ؤن وػالج اإلاىيىع مً زالُ املحاوع الشالر الخالُت:
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ٌػض الىباء ؤخض الخضاغُاث الغثِؿُت للحغب  ،والتي ً
ؾالبا ما ًٍىن لها جإزحر ًاعسي غلى الجىىص ،ويظلَ الؿٍان
اإلاضهُحن املحلُحن غلى خض ؾىاء.
لهض قهم البكغ جكاغالتها الًاعة مىظ الػهىع الهضًمت ،ومً زم جمذ ؤلاقاعة بليها غلى ؤنها عقُو قُُاوي .ولهض
نًذ آقت الىباء غلى الػضًض مً الجُىف والحًاعاث الهىٍت في الؿىحن اإلاايُت.
وَػىص ؤنضم هؼاع ونغاع غالمي له غالنت بالىباء بلى الحغوب البُلىبىهِؿُت اإلاػغوقت باؾم " َاغىن ؤزِىا " والتي
خضزذ في غام  340نبل اإلاُالص ،بحن ؤزِىا وهُمىت ؾباعجاالبُلىبىهِؿُت ،وكإ هظا الىباء في الهىاث ألاقغٍهُت ألازُىبُت،
والظي بضوعه اهدكغ ؾغَػا في قغم البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ في لُبُا ومهغ وبالص قاعؽ ،غىض ونىله بلى ؤزِىا ،نض ى
الُاغىن غلى الججراُ ألازُني"بغٍٍلِـ" ،وخُم ً
ؤًًا الهىة الهاثلت للجِل ألازُني ،1قٍل هظا الىباء طغغا يبحرا لضعحت
ؤهه غلى الغؾم مً الخكىم الػؿٌغي ألزِىا،ماث مػظم اإلاهابحن ،وهجا غضص نلُل حضا مً الىاؽ ،ولًٌ ؤؾلبُتهم قهضوا
البهغ وؤنابؼ الهضمحن.

ُ
بػض طلَ ،بضؤث ؤلامبراَىعٍت الكاعؾُت (في بًغان الحالُت) ألاغماُ الػضاثُت يض الغومان التي حػغف باؾم " الحغب

اإلااعًىماهُت" ،مما ؤصي بلى نُام الججراُ الغوماوي "لىؾُىؽ قحروؽ " بدملت غؿٌغٍت يضها ،وبػض  5ؾىىاث مً اإلاػاعى
مىخهغا مً ؾىعٍا .بلى حاهب ؾىاثم الحغب ،وحغزىمت ًاعزُت ،والتي اؾخػغث غلى اإلاملٌت إلاضة ً 15
ً
غاما،
الكضًضة ،غاص
ونخلذ ما ًهضع بسمؿت مالًحن شخو ،ؤي ما ًهل بلى زلث الؿٍان ،زم اهدكغث بػضها بلى زاعج عوما غً َغٍو الخجاعة
بلى بالص قاعؽ و بؾباهُا ومً بغٍُاهُا بلى مهغً .2
ووقها للماعر الغوماوي" صًى ًاؾُىؽ''سجل ؤزىاء طعوة الىباء وقاة 2000
شخو ً
ًىمُا في عوما ،وؤهلَ  ٪90مً الجِل الغوماوي ،ونلو الهىي الػاملت في ألامبرَىعٍت مما ؤصي غلى ألاعجح بلى
الانهُاع النهاجي لإلمبراَىعٍت الغوماهُت الػظُمت.
وفي الهغن الخامـ اإلاُالصي ،بػض ويؼ ؤؾـ اإلاملٌت البحزاهُُت في الػانمت الهؿُىُُيُت ،اهُلو ؤلامبراَىع
"حؿخيُان ألاوُ " ً
ؾغبا لؿغى اؾخػاصة مجض عوما.اؾخلؼمذ هظه الحغب بمضاصاث ؾظاثُت هاثلت ،وهدُجت للخإزحر الؿلبي
للُهـ غلى اليكاٍ الؼعاعي في ؤوعوبا ،جم شحً ؤلامضاصاث الؿظاثُت مً خبىب ...الخ .مً ألاعاض ي الخهبت لنهغ الىُل،
هظه ألازحرة ًاهذ مىبىءة بمغى الُاغىن ،والظي هاحم بضوعه الهىاث البحزاهُُت ،وًل ألامايً التي ونػذ قيها الحغوب.
نام " بغوًىبُىؽ الهُهغي '' بخإعٍش هظه الٍاعزت ،بإن اإلاغى حؿبب في طعوجه بلى حسجُل ما ًهغب مً  5ؤالف خالت وقاة
ًىمُا في الهؿُىُُيُت ،ونًذ بظلَ غلى ما ًهغب مً عبؼ ؾٍان ؤوعوبا .بضؤ اإلاغى بدمى زكُكتً ،
ً
والخها لىخظ جىعم مؼ
اهدكاع بهؼ ؾىصاء ملُئت بالهضًض غلى الكسظ ،وؤلابِ وزلل ألاطهحن .جبؼ طلَ خالت حكبه الهظًان والؿُبىبت ،وحػخبر
هظه الحاصزت ؤوُ خالت لإلمضاصالػؿٌغي الؿيئ.3

 1ؾمىإلاان عٍىى ً ،لُل م ،ؤوبئت الحغوب :حؿغاقُا جاعٍسُت لألمغاى اإلاػضًت في الهغاع الػؿٌغي والحغب ألاهلُت  ،2000-1850 ،هُىٍىعى :مُبػت
حامػت ؤيؿكىعص  .2004 ،م.54 .
 2اإلاغحؼ هكؿه ،م.66.
3

North J, The Death toll of Justinian’s plague and its effect on the Byzantine empire. 2013,
p.3.
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يما ؤصي الؿؼو ؤلاؾباوي إلمبراَىعٍت ألاػجَ بلى ههل مغى الجضعي مً ؤوعوبا بلى ؤمغٍٍا الىؾُى .وًاهذ جضاغُاتها
مكابهت إلاا خضر ألوعوبا خُث نخل الىباء ما ًهضع بىدى  8مالًحن مً الؿٍان ألانلُحن في ؤوُ غامحن ،وبدلىُ نهاًت الهغن
الؿاصؽً ،ان هىاى ً 23
ملُىها مً ؤنل  25ملُىن شخو نض لهىا خخكهم .قهضث مغة ؤزغي زالُ خغب بىهدُاى التي
ؾمُذ بالحغب البُىلىحُت ،غىضما ؤهضث الهىاث البرًُاهُت بػٌ اإلاالبـ والبُاهُاث واإلاالبـ بلى ػغماء ألامغٌٍُحن
ألانلُحن بحجت خؿً الىُت ،وهى ما ؤصي بلى اهضالع وباء الجضعي الهاجل باغخباع ؤن هظه اإلاالبـ ًاهذ مىبىءة باإلاغى مما
ؤصي بلى اؾخػماع الهاعة .ومً حهت ؤزغي سجل الخاعٍش خاصزت ؤزغي ونػذ في ،1794والظي نض ى وباء الحمى الهكغاء
غلى الهىاث البرًُاهُت ،التي ؤعؾلذ لسحو الشىعة الهاًدُت في مؿخػمغاتها في ؾاهذ صومُيًَُ ،
ووقها للماعر البرًُاوي "
ً
الؿحر حىن قىعجٌُُى" ،ماث ما ًهغب مً  5ؤالف عحل مً الجِل اإلالٍي و  1150عحال مً البدغٍت اإلالٌُت ،و 6000
مؿخىًَ بهٍلحزي في هاًتي وحؼع الهىض الؿغبُت بؿبب "الهيء ألاؾىص" والتي ًان ؾببه البػىى.1
مابحن الحغبحن جم حسجُل ما ًهضعبـ 40ملُىن شخو جىفي هدُجت ألاوبئت وألامغاى والظي ٌػض ؤغلى مػضُ وقُاث جم
ً
حسجُله ألي وباء ،وًان مً بحن الهخلى  670ؤلل حىضي ،وغالوة غلى طلَ قهضث الحغب الػاإلاُت الشاهُت ً
غضصا نلُال مً
الكاقُاث ؤلانلُمُت مشل جكش ي الخُكىؽ الظي جم ؤلابالؽ غىه في الهىاث الهىضًت البرًُاهُت في بىعما زالُ غام ،1943
يما حؿببذ مجمىغت مً لهاح الحمى الهكغاء اإلالىزت في جكش ي التهاب الٌبض Bفي ما ًهغب مً  28ؤلل حىضي ؤمغٍٍي في
ؤًًا مهمت ً
مازغاً ،اهذ الحغوب ً
غام  .21943و ً
حضا في غىصة ظهىع ؤمغاى مشل الُاغىن والٍىلحرا .وحػخبر بػالت الؿاباث
اإلاغجبُت بدغب قُدىام في الؿبػُيُاث ،بلى حاهب انهُاع البيُت الخدخُت املحلُتً ،
ؾببا لػىصة وباء الُاغىن زالُ
الؿبػُيُاث وؤواثل الشماهُيُاث .مً حهت ؤزغي خكؼث الحغوب ً
ؤًًا غلى الهجغاث الىاؾػت الىُام ممً هم غغيت
ألوبئت ألامغاى  ،مشل وباء الٍىلحرا بةنلُم" ؾىما" بجمهىعٍت الٍىوؿى الضًمهغاَُت  ،والظي حؿبب في مهخل آلاالف مً
ألاشخام في قترة ػمىُت نهحرة مً غام  .1994و ً
مازغا في غام  ،2017جم ؤلابالؽ غً جكش ي قلل ألاَكاُ في ؾىعٍا بحن
الؿٍان الىاػخحن هدُجت للحغب.

املحىسالثاوي :النزاعاث وألاوبئت عالقت متبادلت :سىعالج طمن هزا املحىسكل من العىاصشالتاليت:
 -1.2ألاوبئت كمحشك للنزاعاث الذوليت:
ًهل باجغٍَ الػالنت بحن اهدكاع ألامغاى اإلاػضًت " ألاوبئت'' و اهضالع الحغوب ألاهلُت والجزاغاث الضولُت بـ"
الضًىامٌُُت الحلؼوهُت'' ،قهى ًجاصُ بإن الضوُ الًػُكت لِؿذ قهِ ؾحر ناصعة غلى هدى ًاف في مىؼ جكش ي ألامغاى
والخهضي لها ،بل ًمًٌ ؤن جؼٍض مً يػل الضوُ الهكت ،ومً خضة الكهغ وغضم الاؾخهغاع ،يما حؿاهم في جهىٌٍ مً
مغوهت الضولت في مىاحهت الهضماث الخاعحُت .يما ًجاصُ بإن اعجكاع مػضُ اهدكاع اإلاغىً ،مًٌ ؤن ًؼٍض مً مساَغ
الػىل وغضم الاؾخهغاع مً زالُ جهىٌٍ آلُاث الخٌُل الخهلُضًت لألؾغ ،مً زالُ ؤلايغاع بةهخاحُتها الانخهاصًت ،مما
ًاصي طلَ بلى ػٍاصة مً مساَغ ههو الؿظاء  ،ويظا خضور اهتزاػ في الهُاًل الػمغٍت للؿٍان .وهظه الػىامل ًلها حػؼػ

1

Ward MC, The Microbes of War: The British Army and Epidemic Disease among the Ohio Indians,
1758–1765, East Lansing: Michigan State University Press, 2001,p.55.

 2ؾمىإلاان عٍىى ،مغحؼ ؾابو طيغه( ،م).80.
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مً مُل الضولت بلى خضور الايُغاباث .وغالوة غلى طلَ ً ،مًٌ ؤن ٌؿاهم جكش ي ألامغاى وألاوبئت في الدؿبب في
قهضان الكغغُت الؿُاؾُت غىض ازخالُ في جىقحر اإلاىاػهاث الىَىُت لهُاع الخضماث ،وجأًل نضعة الضولت.1
في اإلاهابل ً ،ىقغ " بغَـ ؾمُث" Price-Smithصلُل ججغٍبي يمي لىحىص غالنت ؾببُت يبحرة مغجبُت بحن مػضالث
ألامغاى اإلاػضًت ونضعة الضولت ،قهى ًجاصُ بإن اإلاؿخىٍاث ألاغلى مً ألامغاى اإلاػضًت حػمل غلى بيػاف نضعة الضولت مً
زالُ جىلُض ما ؾماه "بايُغاب" ؾُاس ي واحخماعي وانخهاصي ،هاهَُ غً خضور غضم الاؾخهغاع ،وهى ما ًاصي في
ألازحر بلى جأًل في الهضعاث الحٍىمُت.2وًٍُل بإن الًؿىٍ اإلاتزاًضة غلى الحٍىمت الىَىُت هدُجت جؼاًض وؿبت َلب
اإلاىاَىحن وجغاحؼ نضعة الحٍىمت غلى الاؾخجابت لها،مؼ مؼٍج مً الحغمان الىاحم غً الػىامل اإلامغيت ،جاصي بلى ػغؼغت
ً
جدضًضاً ،مًٌ ؤن جاصي اإلاؿخىٍاث الػالُت مً ألامغاى اإلاػضًت
الاؾخهغاع الؿُاس ي والػىل صازل الضولت .3وبكٍل ؤيثر
بلى خضور ػغؼغت في اؾخهغاع الانخهاصًاث الىَىُت ،وخضور اهسكاى في مؿخىٍاث اإلاػِكت وصزل الكغص ،مما ًازغ غلى
ؤلاهخاحُت والخهلُل مً بًغاصاث الضولت بهكت غامت ،وبالخالي خضور هؼاغاث وخغوب ؤهلُت زانت بطا غؼػ طلَ وحىص
جكاوجاث و ال غضالت جىػَػُت في اإلاىاعص.4
غلى هكـ الاججاه ٌؿحر " قىهٍىا"  ،Fonkwoقهى ًغي ؤن الىضعة والكهغً ،مًٌ ؤن حػمل يمخؿحراث و يؿىٍ،
لخسلو بظلَ الكغم والحىاقؼ للمىاَىحن للمكاعيت في الػىل الجماعي يض الىيؼ الغاهً .وغالوة غلى طلَ ،في خالت
جهلو جىاقغ اإلاىاعص ،جضزل الىسب الؿُاؾُت في اإلاىاقؿت غلى خهتها ،قمؼ الاؾخهُاب الؿُاس ي ًاصي بلى الػىل صازل
الىسبت (غلى ؾبُل اإلاشاُ الاههالب) ،وٍهبذ ؤيثر اخخماال بطا جكاغل مؼ جكش ي ألامغاى ،باغخباع ؤن هظا ألازحر ٌكٍل
تهضًضا لغقاهُت الؿٍان غلى الىدى الظي جًمىه الضولت .قةطا ًاهذ الضولت ؾحر ناصعة غلى جىقحر الحماًت الٍاقُت إلاىاَىيها
يض جإزحراث مؿبباث ألامغاى ،قظلَ ًاصي بلى اهتزاػ في زهت اإلاىاًَ بالضولت وًٍػل في قغغُتها .وبالخالي  ،قةن الىهً
واإلاىث ال ًاصًان قهِ بلى الحالت الىكؿُت الؿِئت بحن الؿٍان  ،ولٌنها جهىى ً
ؤًًا قغغُت الىسب الحايمت وهُاًل
الؿلُت  ،وػٍاصة ألاوكُت اإلاىاهًت للحٍىمت ،وجكانم الهكاقت اإلااؾؿُت  ،وغغنلت الحىيمت الكػالت.

5

و جضغمذ هظه الحجج بػمل غلمي آزغ مً بهجاػ" ؾحرقُالحي" Cervellatiوآزغون في  ،2011خُث اغخمض هظا
الػمل الػلمي غلى مهُاؽ حضًضً ،خمدىع في قدو ،قُما بطا ًان الخػغى لألمغاى اإلاػضًت والكضًضة ًؼٍض مً زُغ
وكىب الهغاغاث والجزاغاث ألاهلُت .قهم في جدلُلهم ٌ ،ؿخسضمىن جدلُل اهدكاع ألاوبئت وغالنتها بالػىامل الضازلُت
اإلاغجبُت بالخىمُت الانخهاصًت والظغوف الاحخماغُت والانخهاصًت (مشل حىصة البيُت الخدخُت الصحُت،الخػلُم والظغوف
الصحُت الػامت) .لهظا الؿغىٌ ،ؿخسضمىن بُاهاث الخىػَؼ الجؿغافي إلاؿبباث ألامغاى اإلاػضًت اإلاؿخىَىت في بلض ما مؼ
الاغخماص غلى ماقغاث زاعحُت مً خُث ًىنها ؾىُت ؤو قهحرة،وونلىا بلى هدُجت ؤن قضة جكش ي اإلاغى ،له نىة بخهاثُت
1

S. Patrick, Weak Links: Fragile States, Global Threats and International Security. Oxford: Oxford University
Press,2011,p.236.

 2ؾمُث بغاٌـ ،صحت ألامم :ألامغاى اإلاػضًت والخؿحر البُئي وآزاعها غلى ألامً الهىمي والخىمُتً ،امبرًضج :مػهض ماؾاحكىؾدـ للخٌىىلىحُا ، 2002 ،
(م).22 .
 3اإلاغحؼ هكؿه( ،م).171.
 4اإلاغحؼ هكؿه( ،م).115.
 5اإلاغحؼ هكؿه( ،م).124.
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ويمُت طاث نلت بمساَغ الهغاع ألاهلي،وٍكتريىن ؤن الخػغى الهاس ي للبلضان الًػُكت انخهاصًا  -التي جخمحز بؿىء
ؤلاصاعة الصحُت ،واهدكاع مػضالث الىقُاث اإلاغجكػت-للمغى،جؼٍض مً جٍالُل الكغنت البضًلت لالهسغاٍ في ألاوكُت
الػىُكت.1
 2.2ألاوبئت كمشادف لالستقشاس:
باالغخماص غلى ألاغماُ الؿابهت "إلاايـ وٍبر" "،ؤوجىهُىتز" " ،حكاعلؼ جُلي" " ،حىعحغؾمُل "  ،وآزغون  ،حاصُ "
ماًٍل صٌل" في مهالخه غام  1996بػىىان "الحغب والضولت الهىٍت ،الؿالم و الضولت الًػُكت؟" ،هجض ؤن الحغب
والتهضًضاث الخاعحُت هي ألايثر الػىامل اإلاهمت في جكؿحر ظهىع واؾخهغاع الضوُ الهىٍت واإلاؿخهغة ،واإلاخمؿٌت احخماغُا،
يما ًهابله بحماع بحن اإلااعزىن وغلماء الاحخماع ،ؤن الحغوب والتهضًضاث ألامىُت الخاعحُت ًاهذ ؤهم الػىامل في ظهىع
الضوُ وهظام وَؿخكالُا .وٍخىنؼ " صٌل" بضوعه ؤن نهاًت الحغب الباعصة ؤيكذ اهسكايا في اإلاىاقؿت ألامىُت الضولُت،
وؾُاصي طلَ بلى جغاحؼ يبحر في بِئاث التهضًضاث الخاعحُت ،والتي بضوعها ؾىف جاصي بلى جهلُل مً جماؾَ الػضًض مً
الضوُ ،خُث ؤنها جضقؼ بلى الخهلُل مً الىظاثل التي ًجب ؤن جخىالها الضولت(مشل الضقاع الػؿٌغي) ،وفي اإلاهابل حؿخػُض
الاههؿاماث صازل املجخمؼ بغوػها مً حضًض هدُجت لؿُاب تهضًض زاعجي مىخض .وفي الحاالث الههىي ،غضم وحىص تهضًض
زاعجي نض ًاصي بلى انهُاع الضولت.2
والحجت التي ٌؿدىض بليها " صٌل" ؤن التهضًضاث الخاعحُت،نض حؿاغضها في حػؼٍؼ الخماؾَ صازل املجخمؼ ،قمشال
ؾاهم جكش ي وباء بًبىالفي خضور اؾخهغاع ؾُاس ي ،بط ًان ًُىظغ بلى ؤلاًبىال غلى ؤهه تهضًض زاعجي يبحر لؿٍان ؾغب
بقغٍهُا وزانت في ؾحرالُىن ،وهظا ما صقػهم بلى الخهلُل مً ألاوكُت الخسغٍبُت يض الضولت ،وهى ماؾاهم في خضور
اؾخهغاعا صازلُا ولى مانخا.3
 3.2الهجشة كسبب جفش ي لألوبئت:
نض جخػغى الخجمػاث الؿٍاهُت اإلاخًغعة لكتراث مدضصة مً الػىل  -مً هؼاع َىٍل ألامض (ؾىىاث بلى غهىص) ،ؤو
غىانب َىٍلت اإلاضي لحغب ؾابهت (َىٍلت ألامض غاصة) -بلى هؼوح مجمىغاث يبحرة مً الؿٍان بلى مؿخىَىاث ؤو مسُماث
مؼصخمت وإلى مالجئ بضاثُت ،التي جخمحز بػضم يكاًت اإلاُاه الهالحت للكغب و ؾُاب نىىاث الهغف الهحي ،ويظا الؼٍاصة
في الخػغى لىانالث ألامغاى زالُ اإلاغخلت الحاصة مً خالت الُىاعت.
قكي اإلاىانل التي َاُ ؤمضها وما بػض الحغب ،نض ًٍىن لضي الؿٍان مػضالث غالُت مً ألامغاى والىقُاث بؿبب
انهُاع الىظم الصحُت ،ويظا البيُت الخدخُت اإلاضمغة .ونض ًٍىن هاالء الؿٍان الىاػخحن ؤيثر غغيت لإلنابت بالػضوي
وألامغاى بؿبب اإلاؿخىٍاث اإلاغجكػت مً ههو الخؿظًت ؤو ؾىء الخؿظًت ،ؤو اهسكاى في غملُاث الخؿُُت اللهاخُت ،ؤو
ؤلاحهاص الُىٍل ألامض .هظه الػىانب َىٍلت اإلاضي للحغب ألاهلُت جازغ غلى صوُ بإيملها (مشل ؤوؿىال ؤو حمهىعٍت الٍىوؿى
الضًمهغاَُت ؤو ؤقؿاوؿخان) بؿبب الىهو الحاص في الاؾدشماع في الصحت والخػلُم وألاقؿاُ الػامت .هظه الظغوف  ،التي
هىاحهها ؤزىاء ؤو بػض الحغب والهغاع  ،حؿاغض غلى ظهىع ألامغاى اإلاػضًت ،خُث ً
ؾالبا ما حكخمل غلى الػضًض مً غىامل
1

M .Cervelati, U. Sunce, Disease Environment and Civil Conflicts , 2011,pp.2-3.
Em. Desh, War and Strong Countries, Peace and Weak Countries? , 1996, p. 237.
3
Ibid.
2
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الخُغ اإلاخضازلت  ،قمشال :جم الهًاء ً
قػلُا غلى اإلاالعٍا في َاحٌُؿخان في ؤواثل الؿخِىُاث مً الهغن اإلااض ي ، .ونبل غام
 1992جم ؤلابالؽ غً  200بلى  300خالت مالعٍا قهِ ً
ؾىىٍا في هظه البلض بؿبب الجزوح الجماعي لؿٍان ؤقؿاوؿخان الظًً
هغبىا مً الحغب ألاهلُت وبدلىُ غام  ، 1997جم ؤلابالؽ غً  29794خالت ؾىىٍت.1
وجم جىزُو ظهىع خمى " الؾا" في املخُماث اإلاخىاحضة في اإلاىاَو ؾحر اإلاىبىءة باألمغاى في ؾغب بقغٍهُا ،وَػىص طلَ
لؿىء خالت اإلاؿايً وجسؼًٍ خهو الحبىب في ؤيُاؽ نماف ؾحر آمىت  ،وباإلاشل  ،ؤصث الظغوف البُئُت الؿحر الصحُت
بؿبب الجزاع بلى جٍازغ الكئران في ًىؾىقى ما بػض الحغب ،وؤصث بلى جكش ي مغى " الخىالعٍمُا"بحن الؿٍان الىاػخحن ،قهض
ً
مهلُا في  21مً  29بلضًت.2
جم حسجُل مابحن ؤوث  1999ختى ؤقغٍل  327 ، 2000خالت مايضة
يما ؾاهمذ الهجغة الهؿغٍت للؿٍان الىاحمت غً الهغاع ً
ؤًًا في غىصة ظهىع الحمى الهكغاء في بقغٍهُا ،بضؤ هظا

الاهبػار مؼ الىباء في غام  1990في الٍامحرون ،زم اهدكغ بػض طلَ في ؾغب ؤقغٍهُا ،والتي ًاهذ حػخبر مىظ غام 1995
ً
اإلاىُهت ألاقغٍهُت ألايثر جًغعا .خُث سجلذ خضور ؾخت قاقُاث مخػضصة في  6صوُ منها :ؤوؿىال ( ، )1988لُبحرًا (1995
 ، )2004 ، 2001 ، 2000 ، 1997 ، 1996 ،ؾحرالُىن (  ، )2003وًىث صًكىاع ( 2000و  ، )2001وؾُيُا ( 2001و )2005
 ،والؿىصان ( 2003و .)2005
 4.2ألاوبئت ومساساث النزاعاث:
لضعاؾت الػالنت بحن اإلاخؿحرًً ألاوبئت والجزاع ،مً الىاخُت الىظغٍت ويؼ اإلاكٌغون ،زالزت مؿاعاث غلى ألانل ًمًٌ
مً زاللها قهم يُكُت جإزحر ألامغاى وألاوبئت غلى الجزاغاث ،والحغوب (:ؤهظغ الكٍل عنم )1
* -مً زالُ الخإزحر غلى جىاػن الهىي اليؿبي بحن ألاغضاء.
* -وجىلُض الخالقاث بحن الضوُ خىُ ؾُاؾاث الصحت ،وخهىم ؤلاوؿان.
*-بخضار غضم اؾخهغاع مدلي.
ومً الىاخُت الػملُت ًمشل اإلاؿاع ألازحر ؤيثر ؤهمُت ،ولًٌ قهِ لبػٌ الضوُ .قباليؿبت للىالًاث اإلاخدضةٌ ،كٍل
ً
تهضًضا ً
ؤمىُا ؾحر مباقغ وَىٍل اإلاضي غً َغٍو حؿُحر محزان الهىي .هظه ألازحرة حكحر بلى
الهغاع الىاحم غً ألاوبئت
الػالنت اإلاكتريت بحن اإلاغى والحغب ،والتي جاؾـ غلى ؤن ألاوبئت الٍاعزُت ،نض حؿحر في محزان الهىي بحن اإلاىاقؿحن .وهظا
ما ًايضه الباخشىن الىانػُىن للؿُاؾت الضولُت مً زالُ ؤن الخدىالث في الهضعاث اليؿبُت للضوُ ،والتي ًمًٌ ؤن حعجل
بالحغب ،ال ؾُما غىضما ًغي الهاصة الىَىُىن ؤن الخىاػن ًخدىُ يضهم.

 1ؤهظغ جهغٍغ مىظمت الصحت الػاإلاُت" ،خالت اإلاالعٍا في الػالم في غام .1994
2

R. Reintjes,
I .Dedushaj, et al., Tularemia outbreak investigation in Kosovo: case control and
environmental studies,2002,p.73.
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الشكل( :)1العالقت بين ألاوبئت والنزاع العسكشي.

املصذسChow, “Health and International Security.”2000.P.20:
وباإلاشل ًهترح بػٌ مكٌغي ألامً البُئي ؤن التهضًضاث البُئُت الكضًضة ًمًٌ ؤن جؼعج محزان الهىي الضولي ،وجؼٍض
مً مساَغ الهغاع الػؿٌغي ،بما في طلَ الحغب الىناثُت  .قهض جٍىن هظه الحغب ألازحرة مغجحت بكٍل زام ؤزىاء ؤو
بػض اهضالع اإلاغى بطا ظلذ بخضي الضوُ مدهىت ً
وؿبُا مً اإلاغى .iيما ًمًٌ ؤن جازغ ألامغاى وألاوبئت غلى مؿاع
الهغاع الػؿٌغي وهخاثجه.
ومً الىاخُت الىظغٍت ً ،مًٌ ؤن جٍىن ألامغاى "غىامل جىنل الحغب" ؤو "مدضصاث هخاثج الحغب" ( ؤهظغ الكٍل
ً
اغخماصا غلى جإزحرهما اإلاخباًً غلى الخهىم،
عنم  ، )2مما ٌؿاهم في اهخهاع ؤخض الُغقحن وهؼٍمت الُغف آلازغ  ،وطلَ
يما ًمًٌ للمغى ؤن ًازغ غلى هدُجت الهغاع اإلاػانغ بشالر َغم غلى ألانل :اليكغ اإلاخػمض للػىامل البُىلىحُت،
الحهىُ غلى ألاصوٍت واللهاخاث بالىؾاثل الخهلُضًت للصحت الػامت ؛ وؤزحرا الخإزحر ؾحر اإلاههىص للمغى الىباجي غلى
الاؾخػضاص الػؿٌغي.
الشكل (:)2املشض وهتائجه على الصشاع العسكشي.

املصذسChow, “Health and International Security.”2000.P.20:
قمىظ نهاًت الحغب الباعصة ؤعجكذ ما ٌؿمُه حاى حكاو الحغب "ؤلاوؿاهُت"  -الحغب الػضواهُت مً زالُ الؿُُغة
غلى الاخخُاحاث ؤلاوؿاهُت الحُىٍت وخغمانها " ،والتي جهىم غلى جٌخٍُان  ،والظًً ٌػخمضان غلى غالنت اإلاغى باألمً
الهىمي  .وهى ما ٌؿمُه حكاو يظلَ"الحغب باملجاغت" قهى ًايض غلى الهُمت الؿُاؾُت وؤلاؾتراجُجُت للؿظاء والصحت .في
الؿىصان والهىماُ وإزُىبُا مشال ً ،اقذ الجىىص وؤمغاء الحغب للؿُُغة غلى ؤلامضاصاث الؿظاثُتً ،ىؾُلت لؼٍاصة نىتهم
ً
ً
الػؿٌغٍت والؿُاؾُت .هظا الاؾخسضام اإلاخػمض للمجاغت ًيكغ خخما ألامغاى ،وطلَ هظغا للػالنت بحن ؾىء الخؿظًت
واإلاغى .ؤما ما ٌؿمُه حكاو "الحغب بالحغمان" وهى ؤوؾؼ بلى خض ما والظي ًخًمً "الهُؼ اإلاخػمض للُػام ووكغ
ألامغاى  ،قكي الؿىصان  ،غلى ؾبُل اإلاشاُ  ،اؾتهضقذ الهىاث الحٍىمُت اإلاؿدككُاث بكٍل بؿُِ .في ًىؾىقى ،
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اؾتهضف الغثِـ الُىؾىؾالفي "ؾلىبىصان مُلىؾىقُدل" الغغاًت الُبُت في الكترة ما بحن  1990-1989غىضما ؤمغ بُغص
آالف اإلاهىُحن ألالبان  ،وؤؾلو  75في اإلااثت مً حمُؼ اإلاغاقو الُبُت التي جضًغها الضولت ،ونض ؾاهم هظا في اهدكاع 170
وباء بحن غامي  1990و  ،1998يما ُمىؼ ألالباهُىن مً جلهي الغغاًت الُبُت  -التي خهل غليها الهغب ً
مجاها  -ؤو ؤحبروا
ً
غلى صقؼ جٍالُكها  ،يما جم جضمحر الػضًض مً اإلاؿدككُاث والػُاصاث الخاعحُت غمضا.

املحىسالثالث :دساست همىرج  -جأثيروباء كىسوها على النزاعاث في العالم-
م ـ ــؼ اهدك ـ ــاع  Covid-19ف ـ ــي حمُـ ــؼ ؤهد ـ ــاء الػ ـ ــالم  ،صغـ ــذ الجه ـ ــاث الكاغلـ ــت الضولُـ ــت ،بمـ ــا فـ ــي طلـ ــَ ألامـ ــم اإلاخد ـ ــضة،
بل ـ ــى ونـ ــل اله ـ ـغاع اإلاؿـ ــلح لدؿـ ــهُل حه ـ ــىص مٍاقدـ ــت الىب ـ ــاء ،وهـ ــى مـ ــا ح ـ ــاء غل ـ ــى لؿ ـ ــان ؤمُنهـ ــا الػ ـ ــام

" ؤهُىهُ ـ ــى

ؾ ـ ــىجحرٌـ"  ،م ـ ــً زـ ــالُ ال ـ ــضغىة بل ـ ــى ونـ ــل بَـ ــالم ه ـ ــاع غ ـ ــالمي م ـ ــً ؤحـ ــل بوك ـ ــاء مم ـ ـغاث للمؿـ ــاغضاث اإلاىه ـ ــظة للحُ ـ ــاة
 ،وق ـ ـ ــخذ هىاقـ ـ ـ ــظ زمُى ـ ـ ــت للضبلىماؾ ـ ـ ــُت ''،1وبالخ ـ ـ ــالي حؿ ـ ـ ــهُل ون ـ ـ ــل اهدكـ ـ ـ ــاع ًىقُ ـ ـ ــض 19 -ب ـ ـ ــحن الكئـ ـ ـ ــاث الً ـ ـ ــػُكت م ـ ـ ــً
الؿـ ــٍان ف ـ ــي البلـ ــضان الت ـ ــي مؼنتهـ ــا الح ـ ــغوب .وف ـ ــي الىنـ ــذ هكؿـ ــه ،جىُلـ ــو صغ ـ ــىة ألامـ ــحن الػـ ــام مـ ــً املخـ ــاوف التـ ــي حؿـ ــدىض
غل ـ ــى ؤن قح ـ ــروؽ ًىعوه ـ ــا ،ن ـ ــض ً ـ ــاصي ً
ؤًً ـ ــا بل ـ ــى اه ـ ــضالع اله ـ ـغاع اإلاؿ ـ ــلح ،ؤو اؾ ـ ــخمغاعه ف ـ ــي اإلاى ـ ــاَو الت ـ ــي حػ ـ ــغف هؼاغ ـ ــاث،
باغخبـ ـ ــاع ؤن هـ ـ ــظا ألازحـ ـ ــر ٌػُـ ـ ــو مـ ـ ــً حهـ ـ ــىص مٍاقدـ ـ ــت قحـ ـ ــروؽ ًىعوهـ ـ ــا ،وبالخـ ـ ــالي ًٍـ ـ ــىن بمشابـ ـ ــت مدكـ ـ ــؼ لـ ـ ــه .وفـ ـ ــي الىن ـ ــذ
هكؿ ـ ـ ــه ،ن ـ ـ ــض ٌك ـ ـ ــػل الىب ـ ـ ــاء الهخ ـ ـ ــاُ ،وٍاجج ـ ـ ــه بؿ ـ ـ ــبب غىانب ـ ـ ــه الانخه ـ ـ ــاصًت الؿ ـ ـ ــلبُت م ـ ـ ــً ز ـ ـ ــالُ اغخب ـ ـ ــاعه هاق ـ ـ ــظة،
ًىقغها لحغًاث اإلاػاعيت الؾتهضاف الحٍىمت.
ل ـ ــظلَ وػخم ـ ــض ف ـ ــي صعاؾ ـ ــدىا لضعاؾ ـ ــت ج ـ ــإزحر لـ ـ ـ  Covid-19غل ـ ــى الج ـ ـزاع اإلاؿ ـ ــلح غل ـ ــى البُاه ـ ــاث الضنُه ـ ــت اإلاانخ ـ ــت خ ـ ــىُ
اهدك ـ ــاع  ،Covid-19والاؾ ـ ــخجاباث الحٍىمُ ـ ــت ،ووان ـ ــؼ اإلاػ ـ ــاعى ف ـ ــي الػ ـ ــالم ،والت ـ ــي ج ـ ــم الاؾ ـ ــخػاهت به ـ ــا م ـ ــً ز ـ ــالُ مه ـ ــاُ:
ل ـ ـ ـ ـ " م ـ ـ ــاعٍىؽ مه ـ ـ ــغُ"  "،ب ـ ـ ــىُ صبلُـ ـ ــى ز ـ ـ ــىعهغ" جد ـ ـ ــذ غى ـ ـ ــىان " ج ـ ـ ــإزحر حاثدـ ـ ــت  Covid-19غلـ ـ ــى اله ـ ـ ـغاع اإلاؿ ـ ــلح الػ ـ ـ ــالمي:
ألاصل ـ ـ ــت اإلابٌ ـ ـ ــغة" ال ـ ـ ــظي ج ـ ـ ــم وك ـ ـ ــغه ألوُ م ـ ـ ــغة ف ـ ـ ــي  13ؤوث ،22020وَػخم ـ ــض اإلاه ـ ــاُ غلـ ـ ــى جدلُـ ـ ــل البُاه ـ ــاث إلاىح ـ ــى اهدك ـ ـ ــاع
الجزاغاث في الػالم مً زالُ الخهاعٍغ ألاؾبىغُت التي جىقغها الضوُ .ؤهظغ (قٍل .)3

 1ؤهظغ جهغٍذ ألامحن الػام خىُ الضغىة بلى بًهاف الجزاع اإلاؿلح في الػالم.2020 ،
 2ؤهظغ ماعٍىؽ مهغُ ،بىُ صبلُى زىعهغ ،جإزحر حاثدت  Covid-19غلى الهغاع اإلاؿلح الػالمي :ألاصلت اإلابٌغة" 13 ،ؤوث .2020
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شكل سقم ( :)3مىحنى بياوي ًمثل و اقع النزاعاث الذوليت في

العالم.
املصذس:ماسيىس مهشل ،بىل دبليى ثىسهش ،جأثيرحائحت  Covid-19على الصشاع املسلح العالمي :ألادلت املبكشة" 13 ،أوث
 ،2020ص.14.
اهُالنا مً الكٍل ( عنم )3جهضم الخُىٍ ألاقهُت الهلبت واإلاخهُػت الػضص ألاؾبىعي الكػلي للمػاعى ،والظي
ً
اؾخسضم قيها مسُِ الدكدذ اإلاىػون
مدلُا (غغى الىُام الترصصي .)0.8 :حكحر الخُىٍ الػمىصًت اإلاخهُػت بلى
ألاؾابُؼ 2020W10 ،2020W7 ،2020W2مىظ ؤلابالؽ غً الحالت ألاولى بلى ؾاًت جسُيها  10ؤالف خالت.
وحكحر الىخاثج يما هالخظ في الجضوُ بلى ؤن غضص اإلاػاعى نض اهسكٌ زالُ حاثدت  ،Covid-19خُث ًاهذ ؤغضاصها
ألاؾبىغُت ؤنل في الكترة التي جلذ الحالت ألاولى غنها في جلَ الكترة الؿابهت ،وجىانهذ بكٍل عجِب ً
جهغٍبا مىظ ؤلابالؽ غً
الحالت ألالل ،يما ؤن غضص ؤخضار اإلاػاعى ؤزىاء الجاثدت ؤنل مما ًان غلُه في هكـ ألاقهغ في غامي  2018و  .2019وهظا
ما ًهضم بػٌ ألاصلت غلى ؤن الجزاع اإلاؿلح الػالمي ،بطا جم نُاؾه مً زالُ الػضص اإلابلـ غىه مً اإلاػاعى ألاؾبىغُت ،نض
اهسكٌ ؤزىاء حاثدت الكحروؽ الخاجي " ًىقُض .-19-غلى قاًلت ما خضر في الكلبحن ولُبُا وًىلىمبُا .
وهظا ما ًضغى بلى للخكائُ .ومؼ طلًَ ،مٌىىا جهضًم اهخهاصاث لهظه الضعاؾت باغخباع ؤن غضص خاالث ونل بَالم
الىاع هظه جبهى مدضوصة حضا .وفي الىنذ هكؿهً ،جاصُ بػٌ املحللحن بإن  Covid-19نض ًاصي بلى ما ٌؿمى بـ " Pax
 "Epidemicaختى بضون ونل بَالم الىاع ،ألهه ًهلل مً الهضعاث الػؿٌغٍت للضوُ وجكائلها بالهخاُ .في خحن ؤن مشل هظا
الاهس كاى في الهخاُ مً قإهه ،ؤن ٌؿهل بكٍل واضح الجهىص اإلابظولت للخهضي للىباء ،بال ؤهه ال ًؼاُ مً ؾحر الىاضح ما
بطا ًان الحض مً الػىل ًدضر طلَ بالكػل.
ً
وبضال مً طلَ ،مً اإلامًٌ ً
ؤًًا ؤن ًٍىن الكحروؽ ًاجج الهغاع اإلاؿلح بُغم ؤزغي ؾحر مػترف بها ً
خالُا ،خُث
ٌكهض الانخهاص الػالمي بكػل Covid-19جهلهاث يبحرة مؼ اعجكاع في مػظم ؤؾػاع الؿلؼ ألاؾاؾُت.1

 1ؤهظغ جهغٍغ البىَ الضولي خىُ جإزحر قحروؽ ًىعوها غلى الانخهاص الػالمي ،عنم  23 ،EFI / 173/2020ؤقغٍل .2000
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الشكل ( :)4جأثيرCOVID-19على الصشاع

املصددذسADVANCING PEACE IN A CHANGED WORL COVID-19 effects on conflict and how :
to respond, 2020,p.2
ومً اإلاخىنؼ ؤن جخإزغ البلضان الىامُت بكٍل زام ،وؤن حكهض ػٍاصة في مػضالث الكهغ هظه الظغوف الانخهاصًت
ً
انخهاصًا في الجماغاث
اإلاخضهىعةً ،مًٌ ؤن جاصي بلى اقخػاُ الهخاُ وجٌشُكه ،خُث ًخم ججىُض ألاقغاص املحغومحن
اإلاخمغصة ،وهظا ما ًاصي بضوعه بلى ػٍاصة الجزاع اإلاؿلح بكٍل ؾحر مباقغ بؿبب آزاعه الؿلبُت غلى الانخهاص .غلى ؾبُل
اإلاشاُ  ،اهضلػذ اخخجاحاث غىُكت في لبىان بؿبب الػىانب الانخهاصًت لـ Covid-19وؤلاؾالم الظي قغيخه الحٍىمت
إلًهاقه ،بِىما في الُمً والهىماُ ،حؿعى الجماغاث اإلاخمغصة بلى ججىُض مهاجلحن حضص مً بحن املحغومحن واإلاخإزغًٍ
انخهاصًا مً ؤػمت الىباء .بما في طلَ اإلاىظماث اإلاخُغقت الػىُكت ( ، )VEOsخُث حؿخكُض مً اإلاظالم اإلاتزاًضة
واؾخجاباث الحٍىمت الباهخت ،ويػل ماؾؿاث الضولت ،وػٍاصة الدكغطم الاحخماعي ،وحػمل غلى جىؾُؼ وكاَهم
وجإزحرهم ،ويؿب اإلاخػاَكحن واإلااٍضًً .
يما ؾاهم الىباء في جضهىع الػالناث بحن الُمىُحن ،واإلاهاحغون مً الهغن ألاقغٍهي ،اإلاتهمىن بجلب الكحروؽ بلى
البالص.وفي بزُىبُا  ،اقخضث الخىجغاث بحن الكهاثل الؿُاؾُت بػض نغاع جإحُل اهخساباث ؤوث  2020بؿبب ،COVID-19
وهظا ما ًمشل ً
جدضًا ً
يبحرا الؾخمغاع الخدىُ الضًمهغاَي في بزُىبُا.
يما غغقذ مالي ،اخخجاحاث يض بصاعة الحٍىمت لىباء ،COVID-19وجلَ التي جُالب بغخُل الغثِـ  -الظي بلـ
طعوجه في اههالب غؿٌغي في  18ؤوث ،وًان الؿٍان ٌػخهضون ؤن الحٍىمت ًاهذ حؿخسضم الجاثدت ًإصاة ؾُاؾُت.
ؤما في ؤوؾىضا  ،ؤصي الاؾخسضام اإلاكغٍ للهىة مً نبل الكغَت ونىاث ألامً بلى حػمُو الػضاء بحن اإلاىاَىحن والضولت.
بط اؾخسضمذ الكغَت في يمباال الؿاػ اإلاؿُل للضمىع والظزحرة الحُت لخكغٍو الخجاع ،الظًً ًاهىا ًضغىن بلى بغاصة قخذ
املحالث التي جم بؾالنها مً َغف الحٍىمت ،وهى ما ؤؾخؿله يباع ناصة اإلاػاعيت في ؤوؾىضا.
وهىاى ؤمشلت يشحرة غً غالنت حاثدت ًىقُض  –19 -بةقػاُ قخُل الهغاغاث والجزاغاث في صوُ الػالم.
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خداجم ددت:
باؾـ ـ ــخسضام ألاصلـ ـ ــت الؿـ ـ ــابهت ،هـ ـ ــغي ؤن هىـ ـ ــاى غالنـ ـ ــت بـ ـ ــحن جكش ـ ـ ـ ي ألام ـ ـ ـغاى الىباثُـ ـ ــت وخـ ـ ــضور الجزاغـ ـ ــاث ،والتـ ـ ــي
ًمًٌ جدضًضها في ما ًلي:
اغا ً
 -1نض ًىلض نغ ً
غىُكا مً زالُ زلو خالت مً غضم الاؾخهغاع الانخهاصي والؿُاس ي املحلي.
جاعٍسُا بلى حؿُحر هخاثج الجزاغاث الضولُت  ،وال ًؼاُ هظا ً
ً
ممٌىا ختى ًىمىا هظا.
ً -2اصي اإلاغى الىباجي
وٍمًٌ ؤن جٍىن الػىامل البُىلىحُت  -بما في طلَ اإلاػغقت الىباثُت  -ؤؾلحت خغب وبالخالي تهضص ألامً بكٍل مباقغ
وقىعي .ونض ٌؿتهضف اإلاهاجلىن الصحت الػامت وٍيكغون اإلاغى إليػاف وإخباٍ مػىىٍاث الؿٍان ألاغضاء .ؤو ًمًٌ ؤن
ً
جهلل ألامغاى وألاوبئت مً الجاهؼٍت الػؿٌغٍت في البلضان ألاقض جًغعا.
جىضـ ـ ـ ـ ــح ألاوبئـ ـ ـ ـ ــت ،مشـ ـ ـ ـ ــل قحـ ـ ـ ـ ــروؽ ههـ ـ ـ ـ ــو اإلاىاغـ ـ ـ ـ ــت البكـ ـ ـ ـ ــغٍت  /ؤلاًـ ـ ـ ـ ــضػ وؤلاًبـ ـ ـ ـ ــىال ،وًىعوهـ ـ ـ ـ ــا..الخ  ،ؤن الخػـ ـ ـ ـ ــغى
لألم ـ ـغاى اإلاػضًـ ــت ًؼٍ ـ ــض م ـ ــً زُـ ــغ وك ـ ــىب الجزاغ ـ ــاث اإلاؿـ ــلحت ،وٍمُـ ــل اله ـ ـغاع بـ ــضوعه بل ـ ــى جك ـ ــانم اهخهـ ــاُ اإلا ـ ــغى وي ـ ــظا
بغانت الاؾخجاباث الصحُت.
وألاوبئ ـ ـ ـ ــت له ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ــإزحر مماز ـ ـ ـ ـ ــل لله ـ ـ ـ ـ ــضماث الخاعحُ ـ ـ ـ ـ ــت ألاز ـ ـ ـ ـ ــغي ،مش ـ ـ ـ ـ ــل الٍ ـ ـ ـ ـ ــىاعر الُبُػُت(ألاغان ـ ـ ـ ـ ــحر وال ـ ـ ـ ـ ــؼالػُ
والكًُ ـ ــاهاث والجك ـ ــاف ،الاعجك ـ ــاع الك ـ ــضًض ف ـ ــي صعح ـ ــاث الحـ ـ ـغاعة ) ،هاهُ ـ ــَ غ ـ ــً ألاػم ـ ــاث الانخه ـ ــاصًت ً -االهسك ـ ــاى ف ـ ــي
اله ـ ــاصعاث  ،-وًله ـ ــا مغجبُـ ـ ــت باه ـ ــضالع ؤو اقـ ـ ــخضاص الهـ ـ ـغاع .مـ ـ ــً هاخُ ـ ــت ؤز ـ ــغي ً ،مٌـ ـ ــً ؤن ج ـ ــىقغ ألاوبئـ ـ ــت وف ـ ــي مهـ ـ ــضمتها
حاثدـ ـ ــت ً COVID-19
قغنـ ـ ـ ــا للحٍىمـ ـ ـ ــاث والجهـ ـ ـ ــاث اإلااهدـ ـ ـ ــت واإلاماعؾـ ـ ـ ــحن لخدكح ـ ـ ــز بػ ـ ـ ــٌ الاججاه ـ ـ ــاث ؤلاًجابُ ـ ـ ــت هد ـ ـ ــى
الؿ ـ ــالم مـ ـ ــؼ الحـ ـ ــض م ـ ــً الػىان ـ ــب الؿُاؾـ ـ ــُت والانخهـ ـ ــاصًت والاحخماغُ ـ ــت مـ ـ ــً ؤزاعهـ ـ ــا .نبـ ـ ــل ؤن جتراحـ ـ ــؼ هـ ـ ــظه الكـ ـ ــغم،
ًج ـ ــب غلـ ـ ــى املجخم ـ ــؼ ال ـ ــضولي ،ؤن ًًـ ـ ــمً طل ـ ــَ ألامغ،وطلـ ـ ــَ م ـ ــً زـ ـ ــالُ مػالج ـ ــت صواق ـ ــؼ الهـ ـ ـغاع  -جل ـ ــَ الت ـ ــي ؾـ ـ ــبهذ
الجاثدـ ـ ــت ،وجلـ ـ ــَ التـ ـ ــي خـ ـ ــضزذ وجكانمـ ـ ــذ بؿـ ـ ــببها ،مـ ـ ــؼ جىنـ ـ ــؼ ؤؾـ ـ ــىؤ آلاز ـ ـ ــاع فـ ـ ــي الؿـ ـ ــُاناث اإلاخـ ـ ــإزغة باله ـ ـ ـغاع .وَكـ ـ ــحر
الخاعٍش بلى ؤن جإزحراث جكانم الهغاع ًمًٌ ؤن حؿخمغ ألاوبئت لؿىىاث بػض اهتهاء جكش ي اإلاغى.
وف ـ ــي ألازح ـ ــر ههت ـ ــرح مجمىغ ـ ــت مـ ـ ــً الخىن ـ ــُاث له ـ ــاوعي الؿُاؾ ـ ــاث واإلاماعؾ ـ ــحن والتـ ـ ــي ًج ـ ــب ألاز ـ ــظ به ـ ــا ف ـ ــي غـ ـ ــحن
الاغخباع وهي:
* -صمج خؿاؾُت الجزاع في حمُؼ اؾخجاباث ألاوبئت وزانت حاثدت ًىعوها.COVID-19
* -مػالج ـ ــت ج ـ ـ ــإزحر ألاوبئـ ـ ــت وحاثدـ ـ ــت COVID-19غل ـ ـ ــى صًىامٌُُ ـ ـ ــاث اله ـ ـ ـغاع مـ ـ ــً زـ ـ ــالُ حػؼٍـ ـ ــؼ الخماؾ ـ ـ ــَ الاحخم ـ ـ ــاعي ،
وجدؿحن الػالناث بحن الضولت واملجخمؼ.
* -مٍاقدت ؾىء /الخًلُل ،وجهضًم اإلاؿاغضة الانخهاصًت الالػمت للضوُ اإلاخإزغة.
*-اؾخىام "هىاقظ الكغم" التي ؤوكإجه الايُغاباث اإلاغجبُت باألوبئت  -لخػؼٍؼ الؿالم.

قائمت املشاحع
ا -الكتب:

املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

971

ISSN: 2352-9806
l

األوبئة والنزاعبت الدولية"وببء كوفيد-19-وتأثريه على النزاعبت الدولية /ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رفيق بوبشيش  /ــــــــــــــــــــــــــ  /مومن عواطف
 -01ؾمىإلاان عٍىى ً ،لُل م ،ؤوبئت الحغوب :حؿغاقُا جاعٍسُت لألمغاى اإلاػضًت في الهغاع الػؿٌغي والحغب ألاهلُت ،
 ،2000-1850هُىٍىعى :مُبػت حامػت ؤيؿكىعص .2004 ،
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ملخص:
شهض ؤوازغ الهغن اإلااض ي جدىال يبحرا مً الىظام الخهلُضي للشغًاث بلى الىظام الحضًث للشغًاث ؤلالٌتروهُت،
هدُجت ظهىع الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،لظلَ ؾػذ مػظم الشغًاث بلى الخدىُ للشغًاث ؤلالٌتروهُت ؤو جإؾِـ شغًاث
بلٌتروهُت بدخت ،هظغا لكىائضها ّ
الجمت اإلاخمثلت في جدهُو الجهض والىنذ وناغضة حماهحرًت.
لًٌ هظه الشغًاث لم جدظى بدىظُم مدٌم ،مً نبل الدشغَػاث بسالف بػؼ الهىاهحن اإلاخكغنت ،لظلَ هجض ؤن
جٍىًٍ غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت ًٌخىكه بػؼ الؿمىع ،بلى ؾاًت ظهىع ًل مً الهاهىهحن  04/15اإلاخػلو بالخىنُؼ
والخطضًو ؤلالٌتروهُحن والهاهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت.
الكلماث املفخاحيت :الشغيت ؤلالٌتروهُت؛ الخجاعة ؤلالٌتروهُت؛ غهض الشغيت.
Abstract:
The late last century witnessed a major shift from the traditional system of companies to
the modern system of electronic companies, as a result of the emergence of e-commerce.
Therefore, most companies sought to convert to electronic companies or establish purely
electronic companies because of the great benefits such as achieving effort, time and a mass
base.
However, these companies were not tightly regulated by legislation, unlike some
dispersed laws. Consequently we find that the formation of the electronic company contract
seemed ambiguous until the emergence of both laws 4/15 related to electronic signature and
authentication and laws 18/05 related to electronic commerce.
Keywords : The electronic company ; E-commerce; Company contract.
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ملذمت:
بن مؼاولت الخجاعة ال جهخطغ غلى الخجاع ألاقغاص قهـ ،وإهما جماعؽ مً نبل مجمىغت مً ألاشخاص و بشٍل مىظم
ًطؿلح غلى حؿمُخه بالشغيت الخجاعٍت ،وهظغا للخؿىع الحاضل في غطغها الحالي وما ؤقغػجه جٌىىلىحُا اإلاػلىماث
وصزىلها غالم الخجاعة وألاغماُ ،ظهغ مىلىص حضًض ٌؿمى بالخجاعة ؤلالٌتروهُت ،وبمجغص طيغ هظا الاؾم ٌُ ْؿ َخ ْد َ
ػ ُغ في
طهىىا الػضًض مً الشغًاث الخجاعٍت ؤلالٌتروهُت ،غلى ؾغاع شغيت  Amazonو .Priceline
لظلَ قةن هظه الشغًاث ؤلالٌتروهُت حػض حىهغ الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،والتي ؤضحذ غطب الحُاة باليؿبت للػالم
ؤحمؼ ،ومً بحن ألاوشؿت التي جهىم بها زضماث عبـ ؤو صزىُ الاهترهذ ،الدؿلُم ؤو التزوٍض الخهني للخضماث ،وؤًػا
ّ
ً
اغخماصا غلى مؼاًا الخهىُت الهائلت ،يما ؤزغث في الىحىص الكػلي
اؾخػماُ الاهترهذ ًىؾُلت لدؿلُم البػائؼ والخضماث
للخجاعة الالٌتروهُت بطكت غامت والشغًاث ؤلالٌتروهُت بطكت زاضت.
وباليؿبت للمشغع الجؼائغي قهى لم ٌؿاًغ اإلاشغع الضولي في جىظُمه للخجاعة ؤلالٌتروهُت بال مازغا بمىحب الهاهىن
 05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت ،بسالف بػؼ الدشغَػاث الػغبُت التي ًاهذ ؾبانت في طلَ ،وهظغا لضعاؾت مىغىع
الخجاعة الالٌتروهُت ،قهض زططىا هظه الضعاؾت لبدث جٍىًٍ الشغًاث ؤلالٌتروهُت التي ؤضبدذ همىطحا لخدهُو ؤيبر
نضع مً الغبذ في غطغ الخجاعة ؤلالٌتروهُت .وجثير هزه الذساشت إلاشكاليت الخاليت ،حيث كذ جزامن مع ظهىس الششكاث
الالكتروهيت خلف فلهي حىل كيفيت جكىين علذ الششكاث إلالكتروهيت ،وهل هزا الخكىين فيه اخخلف عما هى
مصخلش عليه في إطاس الىظشيت العامت ،بمعنى ما مذي كفاًت الىظام اللاهىوي املطبم على الششكاث الشديعاب علذ
الششكت الالكترووي؟
لإلحابت غً هظا الدؿائُ ًهخض ي مىا مػغقت مفهىم الششكت إلالكتروهيت" أوال " ،و اوعلاد علذ الششكت
إلالكتروهيت " " ثاهيا ".

أوال :مفهىم الششكت إلالكتروهيت.
لم ٌػؿي اإلاشغع الجؼائغي حػغٍل للشغيت الالٌتروهُت في مىاص الهاهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت،
وانخطغ غلى حػغٍل الػهض الالٌترووي ،وغلُه ؾىف هخؿغم للخػغٍكاث الهاهىهُت الؿابهت والىاعصة في اؾاع الهىاغض
الػامت ويظا الكههُت والتي حاءث بهظا الخطىص " ،" 1ويظلَ مػغقت ؤهىاع هظا الشٍل مً الشغًاث "  " 2وؤهم
الخطائظ التي جخمخؼ بها " ." 3
 :1حعشيف الششكت إلالكتروهيت.
حػض الخجاعة ؤلالٌتروهُت في الىنذ الغاهً مً مخؿلباث الحُاة ،لظا ؾػذ مػظم الدشغَػاث الضولُت ؤو الىؾىُت في
ؤوازغ الهغن اإلااض ي وبضاًت الهغن الحالي بلى الاهخمام بها ،لًٌ هظا الاهخمام لم ٌؿؼ الشغًاث ؤلالٌتروهُت والتي حػض حؼءا
ال ًخجؼؤ مً الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،بدُث لم ًغص وال حػغٍل للشغيت ؤلالٌتروهُت ؾىاء غلى اإلاؿخىي الضولي ؤو الىؾني.
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قػلى اإلاؿخىي الضولي ،هجض ؤن ناهىن ؤوهِؿتراُ الىمىطجي ًان ؾبانا في جلمُذ لهظا الىىع مً الػهىص في هظ اإلااصة 2
مً الكهغة  1مىه( ،)1قجاءث يما ًلي ":في ؾُام جٍىًٍ الػهىص ،وما لم ًخكو الؿغقان غلى ؾحر طلَ ،قُجىػ اؾخسضام
عؾائل البُاهاث للخػبحر غً الػغع ونبىُ الػغع ،وغىض اؾخسضام عؾالت البُاهاث في جٍىًٍ الػهض ،ال ًكهض طلَ الػهض
صحخه ؤو نابلُخه للخىكُظ ملجغص اؾخسضام عؾالت البُاهاث لظلَ الؿغع ."...وبما ؤن هظه اإلااصة حاءث جدذ غىىان جٍىًٍ
الػهض وصحخه ،قهض ّ
ؤنغث بصحت الػهض ونابلُخه للخىكُظ بمجغص اؾخسضام عؾالت البُاهاث لظلَ الؿغع .ؤما باليؿبت
للخىحه ألاوعوبي عنم  ،07/97وفي ماصجه  2هظ غلى اإلاهطىص بالخػانض غً بػض وهى (ً " :)2ل غهض ًخػلو بالؿلؼ ؤو
الخضماث ؤبغم بحن مىعص ومؿتهلَ في هؿام هظام بُؼ ؤو جهضًم زضماث غً بػض ،هظمه اإلاىعص الظي ٌؿخسضم لهظا الػهض
جهىُت ؤو ؤيثر لالجطاُ غً بػض إلبغام الػهض ؤو جىكُظه " .وبما ؤن الػهض ًبرم غبر الىؾائـ ؤلالٌتروهُت قهض غغقها غلى ؤنها
 ":ؤي وؾُلت حؿخسضم في الخػانض بحن اإلاىعص واإلاؿتهلَ صون ؤن ًٍىن هىاى جىاحض ماصي متزامً بُنهما ختى الاهتهاء مً ببغام
الػهض ".
وبسطىص اإلاشغع الىؾني قهى لم ًسظ الشغيت ؤلالٌتروهُت بخػغٍل ،وهظا ما ًدخم غلُىا الغحىع للهىاغض الػامت،
خُث وعص حػغٍكها في اإلااصة  416مً الهاهىن اإلاضوي الجؼائغي( " :)3غلى ؤنها غهض بمهخػاه ًلتزم شخطان ؾبُػُان ؤو
اغخباعٍان ؤو ؤيثر غلى اإلاؿاهمت في وشاؽ مشترى بخهضًم خطت مً غمل ؤو ماُ ؤو ههض بهضف اندؿام الغبذ الظي نض
ًيخج ؤو جدهُو انخطاص ؤو بلىؽ هضف انخطاصي طي مىكػت مشتريت وٍخدملىن الخؿائغ التي نض جىجغ غً طلَ ".
ؤما الػهض ؤلالٌترووي ،قهض ُغ ّغف مً زالُ الكهغة  2مً اإلااصة  6مً الهاهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت
بإهه( " :)4الػهض بمكهىم الهاهىن عنم  02/04اإلااعر في  5حماصي ألاولى غام  1425اإلاىاقو ُ ً 23ىهُى ؾىت  ،2004الظي
ّ
ًدضص الهىاغض اإلاؿبهت غلى اإلاماعؾاث الخجاعٍت ،وٍخم ببغامه غً بػض ،صون الحػىع الكػلي واإلاتزامً ألؾغاقه باللجىء
ً
خطغٍا لخهىُت الاجطاُ ؤلالٌترووي " .و ًكهم مً هظا الخػغٍل ؤن اإلاشغع الجؼائغي ؤوعص حػغٍكا حامػا ماوػاً ،مًٌ
جؿبُهه غلى ًاقت الػهىص بشغؽ ؤن جبرم غً بػض ،وجٍىن مخػلهت بالخجاعة ،باإلغاقت ؤن ًخم هظا الػهض صون الحػىع
الكػلي واإلاتزامً ألؾغاقه ،وؤزحرا وهى ألاهم ؤن ًخم ببغامه بىاؾؿت جهىُت اإلاػلىماث(.)5
وما ًدؿب للمشغع الجؼائغي ،ؤهه لم ًدطغ ولم ًػُو الخػانض في وؾُلت اجطاُ مػُىت ،وإهما جغى املجاُ مكخىخا
ألًت وؾُلت اجطاًُ ،مًٌ ؤن جيشإ مؿخهبال ،وبالخالي قةن حػغٍل الػهض الالٌترووي ًىؿبو غلى غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت
بطا ما جم في شٍل ججاعي وهى الشٍل الظي جهىم غلُه الشغيت ؤلالٌتروهُت وؤن ًٍىن الخػانض غً بػض ،صون الحػىع
الكػلي ألؾغاقه ،وطلَ غبر الىؾائـ ؤلالٌتروهُت .ؤما باليؿبت للكهه قهض غغف الشغًاث ؤلالٌتروهُت غلى ؤنها " :ؤؾلىب
()1

اإلااصة  2قهغة  1مً الهاهىن الىمىطجي ؤوهِؿتراُ بشإن الخجاعة ؤلالٌتروهُت مؼ صلُل الدشغَؼ  ،1996مؼ اإلااصة 5مٌغع ؤلاغاقُت بطُؿتها اإلاػخمضة في

غام .1998
()2

اإلااصة  2مً الخىحه ألاوعوبي عنم  07/97الطاصع في 20ماي  ،1997الطاصع غً البرإلاان ألاوعوبي واإلاخػلو بالخػانض غً بػض وخماًت اإلاؿتهلٌحن.
( )3اإلااصة  416مً ألامغ عنم 58 /75اإلااعر في  26ؾبخمبرّ ،1975
ّ
اإلاػضُ ّ
اإلاخػمً الهاهىن
واإلاخمم بمىحب الهاهىن عنم05 /10اإلااعر في  20یىهیى 2005
اإلاضوي.
()4

اإلااصة  6قهغة  2مً الهاهىن عنم  05/18اإلااعر في  24شػبان ،غام  10 ،1439ماًى ً ،2018خػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص ،28

الطاصعة بخاعٍش  16ماًى ؾىت .2018
()5

مغاص الؼهغاء ،الػهض ؤلالٌترووي و ؤؾغاقه ،مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ،30الػضص  ،2صٌؿمبر  ،2019ص .305
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مً ؤؾالُب الخجاعة الحضًثت في جهغٍب وحهاث الىظغ إلجمام اإلاكاوغاث والخػانض ،وإوشاء هظه الشغًاث غبر شبٌت
الاهترهذ"( .)1وفي ألازحر ًمًٌ وغؼ حػغٍل للشغيت ؤلالٌتروهُت غلى ؤهه " :رلك العلذ الزي ًبرم بين شخصين أو أكثر
شىاء كان طبيعيان أو معىىيين عن بعذ إلوشاء مششوع ججاسي ،بهذف جحليم الشبح ،على أن جماسس وشاطها عبر
الىشائط إلالكتروهيت ،والشيما شبكت الاهترهذ" ،يما ؤن الشغًاث ؤلالٌتروهُت ؤهىاع ،الؾُما غىض ببغام جإؾِـ غهض
الشغيت ؤلالٌتروهُت.
 :2أهىاع الششكاث إلالكتروهيت.
جسخلل الشغًاث ؤلالٌتروهُت بازخالف ؾغٍهت جإؾِؿها ومماعؾت وشاؾها قمنها ما ًاؾـ بؿغٍهت جهلُضًت ولها
مىنؼ صغائي " ؤ " ،ومنها ؤًػا ما ًاؾـ بؿغٍهت جهلُضًت وله مىنؼ صغائي وٍهضم بػؼ الخضماث غلى هظا اإلاىنؼ " ب "،
وهىاى شغًاث بلٌتروهُت بدخت " ج ".
أ :الششكاث التي جؤشض بطشيلت جلليذًت ولها مىكع إلكترووي دعائي فلط.
بن غمان جغوٍج البػائؼ والخضماث ،ؾىاء غلى اإلاؿخىي الىؾني ؤو الػالمي مغجبـ باإلاىانؼ الضغائُت ؤو ؤلاغالهُت
وؤهمُت هظه اإلاىانؼ جٌمً في بغكاء الكػالُت الالػمت للخباصالث الخجاعٍت ؤلالٌتروهُت ،وعبـ مطاصع ؤلاهخاج بمىابؼ
الؿلب( ،)2وباليؿبت للمشغع الجؼائغي قهض اشترؽ في ؤلاشهاع الخجاعي ؤن ًٍىن واضحا ومدضصا للصخظ اإلاىحهت له
الغؾالت الخجاعٍت ،وؤن ال ًمـ بالىظام الػام و آلاصاب الػامت والخإيض ؤًػا مً ؤن الػغع الخجاعي لِـ ؾامػا وال
مػلال( ،)3لظلَ قمسخلل الشغًاث غمضث بلى جسطُظ ؤيبر نضع مً محزاهُتها مً ؤحل الضغاًت ،إلاا ًىجم غىه مً ؤعباح
هدُجت هظه الضغاًت.
وهظا الىىع مً شغًاث  -التي جاؾـ بؿغٍهت جهلُضًت ولها مىنؼ صغائي قهـ -هي جلَ التي جيشإ مىنؼ غلى شبٌت
الاهترهذ ًٍىن هضقه ؤلاشهاع و الضغاًت والدؿىٍو ،لجلب ؤيبر غضص مً الػمالء ،صون ؤن ًُ ْه ِض َم هظا اإلاىنؼ غلى جهضًم
زضماث ؤزغي ،ألن مىنػه الغئِس ي والظي ًماعؽ الؿغع الظي ؤوشإ مً ؤحله ًىحض في ؤعع الىانؼ(.)4
ً
إلكتروهيا دعا ًئيا مع جلذًم بعض الخذماث.
ب :الششكاث التي جؤشض بطشيلت جلليذًت وجماسس وشاطها
اإلاهطىص بهظا الىىع مً الشغًاث وهي جلَ التي ًخم جإؾِـ غهضها بؿغٍهت جهلُضًت وحؿخٌمل الشٍل الهاهىوي في
طلَ ،زم جماعؽ وشاؾا بلٌتروهُا ،ؾىاء جمثل هظا اليشاؽ في الضغاًت ؤو ؤلاشهاع غبر مىنؼ ؤو جهضًم بػؼ الخضماث مً
َُ
زالُ هظا اإلاىنؼ( ،)5ؤو بمػنى آزغ هي جلَ الشغًاث التي جه ِّض ُم زضماث بؿُؿت ،وال ًٍىن هضقها ألاؾاس ي جدهُو ؾغع
الشغيت ًامال مً اإلاىنؼ ؤلالٌترووي ،وإهما تهضف لخدهُو الضغاًت مً حهت ومً حهت ؤزغي جهضًم زضماث بؿُؿت للؼبائً
لغبؿهم بالشغيت ،غلى ؤن حؿخٌمل باقي ؤلاحغاءاث غىض الاهخهاُ إلاىنؼ الشغيت غلى ؤعع الىانؼ(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ؾاهم غبض الجباع الطكاع ػٍىت ،الشغًاث ؤلالٌتروهُت وؾبُػتها الهاهىهُت ،مجلت الغاقضًً ،املجلض  ،11الػضص ،39ؾىت  ،2009ص .121
قىضوش ي عبُػت ،ؤلاغالن ؤلالٌترووي (،ص.ؽ) ،صاع الهىمت للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،الجؼائغ  ،ؾىت  ،2012ص .6
اإلااصة 30مً الهاهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت.
دمحم الجىبُهي مىحر ودمحم الجىبُهي ممضوح ،الشغًاث ؤلالٌتروهُت (،ص.ؽ) ،صاع الكٌغ الجامعي ،ؤلاؾٌىضعٍت -مطغ ،-ؾىت  ،2008ص.11
ؾاهم غبض الجباع الطكاع ػٍىت ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .117
دمحم الجىبُهي مىحر و دمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .12
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ج :الششكاث إلالكتروهيت البحخت.
ٌػغف هظا الىىع مً الشغًاث غلى ؤنها جلَ الشغًاث التي جاؾـ بؿغٍهت بلٌتروهُت ،بمىحب غهض بلٌترووي وجباشغ
وشاؾها بىكـ املجاُ( ،)1وبالخالي قةن الشغًاث ؤلالٌتروهُت البدخت ال جخىقغ غلى قغوع جهلُضًت غلى ؤعع الىانؼ ،وإهما
جماعؽ وشاؾها ًامال ،ألحل الؿغع الظي ؤوشئذ مً ؤحله ،غً ؾغٍو اإلاىنؼ ؤلالٌترووي .وحؿمى يظلَ بالشغًاث
الاقتراغُت ألن جإؾِؿها ًان بشٍل بلٌترووي ،ويظا مجاُ غملها ووشاؾها هى الكػاء الاقتراض ي .خُث ؤن ببغام الػهض
وجىكُظه ًخم ًلُت غلى الخـ وبشٍل الٌترووي .و ٌػخبر هظا الىىع هى الىمىطج اإلاثالي للشغًاث ؤلالٌتروهُت ،والظي ًخمحز
بمجمىغت مً الخطائظ حػلها حؿخهؿب الٌثحر مً الػمالء في ونذ نُاس ي وبإنل حهض.
 :3خصائص الششكت إلالكتروهيت.
حػض الشغًاث ؤلالٌتروهُت حؼء مً الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،لظلَ قةن الخطائظ ّ
والؿماث التي جخمخؼ بها هظه ألازحرة
جٍاص جٍىن هكؿها باليؿبت للشغًاث ؤلالٌتروهُت ،ومً ؤهم هظه اإلاحزاث والتي هي يثحرة ما ًخػلو بالىاخُت اإلاالُت " ؤ "،
ويظلَ مً هاخُت ؾغغت اإلاػامالث " ب " ،وؤًػا هؿام البدث ؤو ناغضة الػمالء " ج ".
أ :من الىاحيت املاليت.
ًىحض ؾبب وخُض لهُام الشغًاث ؤلالٌتروهُت ؤال وهى جدهُو الغبذ ،قػلى ؾبُل اإلاثاُ ماؾـ شغيت
" Amazon.comحُل بحزوؽ" ،وضلذ نُمت مجمىغت ؤؾهمه في ؾىت  2010خىالي  10.5ملُاع صوالع ،ؤما خالُا قةن زغوجه
بلؿذ ؤيثر مً  100ملُاع صوالع ،وهى ما حعجؼ غىه الشغًاث الخهلُضًت ،ألنها مً الشغًاث الالٌتروهُت التي ّ
ؤؾؿذ
وجماعؽ ًل ؤغمالها غلى الخـ وبشٍل الٌترووي(.)2
ويظلَ مً ؤهم ممحزاث الشغًاث ؤلالٌتروهُت ،هي زكؼ جٍالُل الدشؿُل مهاعهت بالشغًاث الخهلُضًت ،التي جدخاج
()3

مً ؤحل بوشاء قغع مً الكغوع في ؤي مضًىت بلى مىنؼ وؤزار وؾحرها مً اإلاطاعٍل.

ب :من هاحيت الصشعت.
ّ
حػض الىؾائـ ؤلالٌتروهُت الؿبب الغئِس ي في الخدىُ مً بـء اإلاػامالث بلى ّ
الؿغغت في بهجاػها )4(،وهظه اإلاحزة
حػلذ بمٍاهُت جهضًم زضماث ججاعٍت ًاملت وحضًضة بطىعة ؾغَػت حضا .لظلَ قضزىُ الػمُل غلى مىنؼ الشغيت
ؤلالٌتروهُت ؤؾهل بٌثحر مً الاهخهاُ حؿضًا بلى مىنؼ الشغيت وؾلب الؿلػت ؤو الخضمت ،وغلُه ًمًٌ الهىُ ؤن هظه
ُ
()5
الشغًاث الحضًثت اؾخؿاغذ ؤن ججاعي ؾغغت الحُاة الخجاعٍت ،الؾُما بػض اهدشاع الخجاعة ؤلالٌتروهُت.

()1
()2
()3

ؾاهم غبض الجباع الطكاع ػٍىت ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .117
غامغ دمحم زؿاب ،الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،ؽ ،1مٌخبت املجمؼ الػغبي لليشغ والخىػَؼ ،ألاعصن ،ؾىت  ،2011ص .25
دمحم الجىبُهي مىحر و دمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .15

()4

الؿىَػلي غبض الػؼٍؼ بً غلي  ،الىظم والهىاغض الهاهىهُت للخجاعة ؤلالٌتروهُت ،بدىر و ؤوعام غمل اإلالخهُاث التي غهضتها اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت
املحلُت خىُ مىغىغاث الخجاعة ؤلالٌتروهُت واإلاػامالث الغنمُت وغهىص الاؾدثماع الضولُت ،مطغ ،ؾىت  ،2008ص .31

()5

دمحم الجىبُهي مىحر ودمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .16-15
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ج :جىشيع كاعذة العملء وهطاق البحث.
حػلذ الخجاعة ؤلالٌتروهُت الػالم ؤحمؼ نغٍت ضؿحرة مً زالُ شبٌت الاهترهذ ،بمؿاهمتها في جهغٍب الشغًاث
ؤلالٌتروهُت ومىخجاتها وزضماتها مً الؼبائً( ،)1وبهظا قهي جمٌىذ مً الىضىُ بلى ناغضة غغٍػت مً الػمالء في ًامل
ؤهداء اإلاػمىعة ،وبظلَ قهي ؤلؿذ غامل الىنذ الظي ًان ٌػىم الٌثحر مً اإلاػامالث الخجاعٍت الضولُت( .)2ويظا الحضوص
الجؿغاقُت .ؤما باليؿبت للمساؾغ الىاحمت غً الخػامل مؼ الشغيت ؤلالٌتروهُت ،ؤهمها جلَ الىاشئت غً الػالنت بُنها وبحن
الػمُل ،والتي حشٍل زؿغا غلى الشغيت مً حهت :هدُجت غضم الخدهو مً صحت هظه البُاهاث هظغا ألغماُ الؿش
والاخخُاُ مً نبل الػمالء ،ؤو ازترام الػمالء و نغضىت مىانؼ الشغًاث .ؤو زؿغا غلى الػمالء مً حهت ؤزغي :هدُجت
غغع مىاضكاث ؾلؼ مسالكت إلاا هي غلُه في الىانؼ .باإلغاقت بلى مساؾغ الدشؿُل اإلاخمثلت في الكحروؾاث التي جضمغ
ّ
الخدضًاث الهاهىهُت اإلاخمثلت في الهاهىن الىاحب الخؿبُو غلى الجزاع بحن ؤغػائها ،ويُكُت بزباث
بغامج الشبٌت ،ويظلَ
الخػانض والتي لم جخؿغم له مػظم حشغَػاث الضوُ ( .)3ومؼ طلَ قةن هظا الىىع مً املخاؾغ لم ًدض مً اهدشاع الشغًاث
ؤلالٌتروهُت ،وإهما ًبهى الػمل اإلاؿخمغ لخؿىٍغ الخٌىىلىحُا بما ًدىاؾب واًجاص الحلىُ للمشاًل التي جؿغؤ قُما بػض،
ومىاحهت الخدضًاث اإلاؿخهبلُت والػمل غلى الهػاء ؤو الخهلُل منها (.)4

ثاهيا :اوعلاد علذ الششكت إلالكتروهيت.
اشترؽ اإلاشغع الجؼائغي لهُام شغيت صحُدت ومغجبت لٍامل آزاعها الهاهىهُت ،وحىب جىقغ مجمىغت مً ألاعًان
وغلى اغخباع ؤن الشغيت هي غهض قىحب ؤن جخىاقغ غلى ؤعًان الػهض اإلاػغوقت في الهىاغض الػامت والتي ًطؿلح غلى
حؿمُتها باألعًان اإلاىغىغُت الػامت ،وغلُه ؾيخؿغم بلى الاعًان اإلاىغىغُت الػامت لػهض الشغيت ؤلالٌتروهُت "  ،" 1و
ألاعًان اإلاىغىغُت الخاضت لػهض الشغيت الالٌتروهُت"  ،" 2ويظا الغيً الشٌلي ؤي الشٍل الظي ًجب ؤن جكغؽ قُه
الشغيت الالٌتروهُت " ." 3
 :1لاسكان املىضىعيت العامت لعلذ الششكت إلالكتروهيت.
ؾىداوُ هىا التريحز ؤيثر غلى ألاعًان اإلاخػلهت بػهض الشغيت ؤلالٌتروهُت صون الشغًاث الخهلُضًت ،خُث هخػغع
للتراض ي " ؤ " ،ألاهلُت" ب" و الؿبب "ج " ويظلَ املحل " ص " في غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت.
أ :التراض ي.
التراض ي بطكت غامت هى جىاقو بعاصجحن إلنامت غالنت جباصلُت بُنهما غً مىغىع وؾبُػت وشغوؽ والتزاماث وخهىم
ًل ؾغف منهما( ،)5و ًىن الشغًاث ؤلالٌتروهُت جيشإ في شٍل غهض بلٌترووي قةن ؤهم ما ًمحزها هى الخػانض غً بػض ،ؤي ؤن
ؤن ؤؾغاف الػهض ال ًجمػهما مجلـ غهض واخض ،وهى ما ًثحر مشٍلت ؤلاًجاب والهبىُ .وبالغحىع لىظ اإلااصة  60مً
()1
()2
()3
()4
()5

غامغ مدمىص الخؿاب ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .28
دمحم الجىبُهي مىحر و دمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .14
ؾاهم غبض الجباع الطكاع ػٍىت ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .124-123
دمحم الجىبُهي مىحر و دمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .17
بلػِؿاوي دمحم الؿاهغ ،الشغًاث الخجاعٍت" الىظغٍت الػامت وشغًاث ألاشخاص " ( ،ص.ؽ) ،الجؼء ألاوُ ،صاع الػلىم واليشغ والخىػَؼ ،غىابت-الجؼائغ،-

ؾىت  ،2014ص .17
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أسامة جمدوب /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /غنية باطلي

الهاهىن اإلاضوي الجؼائغي( ،)1قهض ّ
ؤنغ اإلاشغع "غلى ؤن الخػبحر غً ؤلاعاصة ًٍىن باللكظ و بالٌخابت ؤو باإلشاعة اإلاخضاولت
غغقا ،...وٍجىػ ؤن ًٍىن الخػبحر غً ؤلاعاصة غمىُا ،بطا لم ًىظ الهاهىن ؤو ًخكو الؿغقان غلى ؤن ًٍىن ضغٍدا ".
ًكهم مً هظه اإلااصة ؤن اإلاشغع ؤحاػ ببضاء ؤلاًجاب والهبىُ ؾىاء ًان بؿغٍهت ضغٍدت ؤو غمىُت ،يما ًىػهض الػهض
ّ
ً
بخؿابو يال مً ؤلاًجاب والهبىُ اللظان ًٍىهان بما بؿغٍهت مٌخىبت ؤو شكىٍت ،وٍمًٌ ؤن جٍىن الٌخابت غلى الىعم ؤو
بلٌتروهُت وهظا ما ٌؿدشل في اإلااصجحن  323مٌغع و  323مٌغع 1مً الهاهىن اإلاضوي الجؼائغي ،خُث وؾؼ اإلاشغع الجؼائغي
في مكهىم الٌخابت ،و ؾاوي بحن الٌخابت في الشٍل ؤلالٌترووي مؼ الٌخابت غلى الىعم بشغؽ بمٍاهُت الخإيض مً هىٍت
الصخظ الظي ؤضضعها ،وؤن جٍىن مػضة ومدكىظت في ظغوف جػمً ؾالمتها( .)2وباؾخهغاء اإلااصة  )3( 05اإلاخػلهت بهاهىن
ؤوهِؿتراُ الىمىطجي بشإن الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،والتي اغترقذ ناهىهُا بغؾائل البُاهاث ،و ّ
ؤنغث بإن اإلاػلىماث اإلاخػمىت
في عؾالت البُاهاث ال جكهض مكػىلها الهاهىوي ؤو صحتها ؤو نابلُتها للخىكُظ ،لظلَ قهي ججؿض اإلاكهىم اإلاىؾؼ للٌخابت.
ٌؿدشل هىا ؤن عؾالت البُاهاث مً ؾغف اإلاىحب والهابلً ،مًٌ اغخباعها بمثابت ببضاء لإلًجاب والهبىُ بشغؽ ؤن
ًخم هظا الخػبحر غً ؤلاًجاب والهبىُ ،وقها إلاا هظ غلُه الهاهىن بـإن ًٍىن بالٌخابت( ،)4وغلُه وحب الخمُحز بحن ؤلاًجاب
ؤلالٌترووي والضغىة للخكاوع.
قةطا ًاهذ ؾبُػت الخجاعة ؤلالٌتروهُت جهىم ؤؾاؾا غلى الخباصُ ؤلالٌترووي للبُاهاث ،وزطىضا ما اعجبـ بص يء
اإلابُؼ ،التي ٌؿخػحن بها اإلاىخج لخىحُه ؤلاًجاب للجمهىع في ضىعة مؿغٍت وحظابت ،بال ؤهه ال ًيسجم مؼ اإلاكهىم الهاهىوي
لإلًجاب الظي ٌػبر به الصخظ غلى هدى نهائي ،ختى ولى ًاهذ هظه البُاهاث جدضص هىع اإلابُؼ وؾػغه وضكاجه ،وحػغع
هماطج مىه غلى مىانؼ بلٌتروهُت ،قةهه ٌػخبر صغىة للخكاوع ،ولِـ بًجاب باإلاػنى الهاهىوي ولٍي ًٍىن يظلَ غلُه ؤن
ًهترن بيُت اإلاػلً الطغٍدت غلى وحه ًكُض ببغام الػهض متى انترن بهبىُ اإلاؿخكُض(.)5
َ
لظلَ ح ْػ َم ُض الشغًاث ؤلالٌتروهُت لػغع بػائػها ومىخجاتها للؼبائً ،وجغى لهم مؿلو الحغٍت للدؿىم غلى اإلاىانؼ
الخاضت بالشغيت ،قةطا انخىؼ ًهىم بالىهغ غلى مكخاح اإلاىاقهت ،لُظهغ له الػهض اإلاخػلو بالشغاء ،زم اإلاكاوغت بشإن طلَ
والخػانض بشٍل مباشغ مً زالُ الخىنُؼ غلى الىمىطج اإلاخاح في هظا اإلاىنؼ( .)6يما ؤن ماؾس ي الشغيت ؤلالٌتروهُت نض
ٌَ ْػ َم ُضون بلى مكاوغاث بُنهم للخػاعف ومػغقت مػمىن غهض الشغيت بىاؾؿت عؾائل البُاهاث ،وهظا نبل ببضاء ؤلاًجاب و
الهبىُ ،وجٌمً ؤهمُت الخكاوع في بػالت الؿمىع غً اإلاكاوع ،ومً ؤحل جغضحن الثهت ،الؾُما بطا اؾدىض جإؾِؿها بلى
الخبرة الكىُت والهاهىهُت واملحاؾبُت ،وهظغا للخؿىع الخٌىىلىجي ،قهض ؤضبذ الخكاوع ًخم بىاؾؿت ماجمغاث مغئُت
َُّ
ومهابالث شخطُت غبر الاهترهذ ،وإطا ً ِلل ْذ هظه اإلاكاوغاث بالىجاح اوػهض الػهض( .)7و ٌشترؽ ؤن ًٍىن الغغا ؾبها
()1

اإلااصة  60مً الهاهىن اإلاضوي الجؼائغي.

()2

اإلااصجحن  323مٌغع و 323مٌغع 1مً الهاهىن اإلاضوي الجؼائغي.

()3

اإلااصة  5مً ناهىن ؤوهِؿتراُ الىمىطجي بشإن الخجاعة ؤلالٌتروهُت مؼ صلُل الدشغَؼ  ،1996ص .5

()4
()5
()6
()7

دمحم الجىبُهي مىحر و دمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .28
الغاوي ػٍاص ؾاعم حاؾم  ،التراض ي ؤلالٌترووي -صعاؾت مهاعهت ،-مجلت حامػت يغبالء الػلمُت ،املجلض  ،6الػضص  ،4ؾىت  ،2008ص .66
بً ؾػُض لؼهغ ،الىظام الهاهىوي لػهىص الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،ؽ  ،2صاع الهىمه للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،الجؼائغ ،ؾىت  ،2014ص .67-66
ؾاهم غبض الجباع الطكاع ػٍىت ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .127-126
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ً
ً
وزالُا مً الػُىب التي ًمًٌ ؤن جلحههً ،الؿلـ ؤو الخضلِـ ؤو ؤلايغاه ،باإلغاقت الى ألاهلُت
ؾلُما
للهىاغض الػامت
الهاهىهُت.
ب :لاهليت.
حػض ألاهلُت مىاؽ الغغا ،وٍهطض بها هىا ؤهلُت ألاصاء؛ بمػنى ضالخُت الصخظ إلاماعؾت خهىنه الصخطُت واإلاالُت
وهكاط جطغقاجه ،وٍدضص الهاهىن شغوؽ ايدؿابها وؤؾباب ههطانها واوػضامها ،لظلَ قالضزىُ في الشغيت ّ
ٌػض غمل
ججاعي بدؿب الشٍل خؿب اإلااصة  3مً الهاهىن الخجاعي الجؼائغي( ،)1وغلُه وحب جىاقغ ألاهلُت الهاهىهُت املحضصة
بمىحب اإلااصة  40مً الهاهىن اإلاضوي الجؼائغي ببلىؽ ؾً  19ؾىت صون ؤن ٌػتريها ؤي غاعع مً غىاعع ألاهلُت " ًالجىىن
الػخه والؿكه " ،ؤما الهاضغ الظي بلـ ؾً ً 18جىػ له مماعؾت الخجاعة بػض خطىله غلى بطن مً والضه ؤو ؤمه ؤو مجلـ
الػائلت مطاصم غلُه مً املحٌمت املخخطت ،وباإلغاقت بلى الهُض في السجل الخجاعي ،لُترجب غلى طلَ ايدؿاب ضكت
الخاحغ وهىما ًطؿلح غلى حؿمُخه بالهاضغ اإلاغشض .وباليؿبت للصخظ الاغخباعي قشغًاث ألاشخاص ًٍىن للشغًاء قيها
ضكت الخاحغ ،لظلَ وحب جىاقغ في ًل شغٍَ ؤهلُت مماعؾت ألاغماُ الخجاعٍت وؤن جٍىن ؤهلُخه ؾلُمت وإال ًاهذ نابلت
لإلبؿاُ(.)2
وبما ؤن ببغام غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت ًخم غبر الىؾائـ ؤلالٌتروهُت ،قاأليُض ؤن جإزحر ألاهلُت غلى هظا الىىع مً
الشغًاث ًسخلل غىه في الػهىص الخهلُضًت ،بدُث جسػؼ الػهىص ؤلالٌتروهُت لىكـ ألاخٍام التي جؿبو بدو الػهىص
الخهلُضًت ،ؾحر ؤن ؤلاشٍاُ ًٌمً في الخدهو مً ألاهلُت الظي ًطػب في الػهىص ؤلالٌتروهُت في ظل مجلؿها الاقتراض ي ،ال
ّ
ماصًتها ،صولُتها ،ؾابػها الخاص والتي جدؿم بالخداًل واهدشاع الؿش ،لظلَ ولترضحن زهت الخػامل في الػهىص ؤلالٌتروهُت
ّ
الخدهو مً ألاهلُت نبل ببغام ؤي غهض ،لخهضًم ؤقػل الػماهاث للمخػانضًً ؤلالٌتروهُحن
ؾػذ مػظم الضوُ لكغع
وجبضًض مساوف الؿغٍهت ؤلالٌتروهُت ،يما عسخذ هظغٍت الىغؼ الظاهغ ًىؾُلت ٌػخض بها الخاحغ في مىاحهت هانظ
ألاهلُت ومثاُ طلَ":ازخالؽ ؾكل ناضغ بؿانت ائخمان اإلاطغقُت لىالضه واؾخسضمها في ببغام غهض مً شإهه ؤن ٌػؿي
للخاحغ الخمؿَ بىظغٍت الىغؼ الظاهغ"(.)3
ج :الصبب.
الؿبب هى الباغث الظي صقؼ بالشغٍَ بلى الضزىُ في الشغيت الا وهى جدهُو الغبذ ،يما ٌشترؽ في الؿبب ؤن
ً
ً
ًٍىن مىحىصا و مشغوغا وؾحر مسالل للىظام الػام و آلاصاب الػامت وإال ًان باؾال( ،)4وباليؿبت للخػانض ؤلالٌترووي
ًىؿبو غليها ما هى مؿخهغ في الهىاغض الػامت قُما ًخػلو بالؿبب وال جىحض ؤي زطىضُت  ،لًٌ جٌمً ؤلاشٍالُت في ؤن
ما ٌػض مً الىظام الػام وآلاصاب الػامت في بلض ما نض ال ٌػض يظلَ في بلض آزغ ،ؤي ازخالف اإلاشغوغُت مً بلض آلزغ(.)5
()1

اإلااصة  3مً ألامغ عنم  59/75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاػضُ واإلاخمم ،اإلاخػمً الخهىحن الخجاعي ،الجغٍضة الغؾمُت الطاصعة بخاعٍش  11صٌؿمبر

 ،1975الػضص .101
()2

بلػِؿاوي دمحم الؿاهغ ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص.19-18

()3

حهاص مدمىص غبض اإلابضي ،التراض ي في جٍىًٍ غهىص الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،ؽ  ،1مٌخبت الهاهىن والانخطاص ،الغٍاع ،ؾىت  ،2017ص .183-181

()4

بلػِؿاوي دمحم الؿاهغ ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .21-20

()5

حهاص مدمىص غبض اإلابضي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .209
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د :املحل.
ُْ َ
ّ
ٌػغف مدل الشغيت غلى ؤهه الؿغع الظي ؤو ِشئ ْذ مً ؤحله الشغيت ؤو اإلاشغوع الظي اؾتهضف الشغًاء جدهُهه،
ً
ؾىاء ًان التزام بخهضًم ش يء ؤو الهُام ؤو الامخىاع غً الهُام
يما ٌشترؽ قُه ؤن ًٍىن مىحىصا ومػُىا ؤو نابال للخػحن
بػمل .وَشترؽ ؤن ًٍىن مشغوغا وؾحر مسالل للىظام وآلاصاب الػامت( .)1وفي غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت وبما ؤنها غباعة غً
غهض بلٌترووي قةن شغوؽ املحل ال جسخلل غً الخػانض الخهلُضي بال مً خُث الىؾُلت والاؾلىب اإلاؿخسضم ممثال في
ً
ً
مسخلل الىؾائـ ؤلالٌتروهُت ،وجٌمً ؤًػا الخطىضُت في حػُحن مدل الػهض ؤلالٌترووي بىضل الخضمت ؤو اإلاىخج وضكا
ً
ً
ً
ؾىاء بؿغم جهلُضًت ؤو
ماوػا للجهالت غلى شاشت الٍىمبُىجغ ،وإطا ًان مدل الالتزام ههىصا ًٍىن التزام اإلاضًً بالؿضاص
بؿغم الىقاء ؤلالٌترووي( .)2وبالغحىع بلى ناهىن الخجاعة ؤلالٌتروهُت  ،05/18وباغخباع ؤن الشغًاث ؤلالٌتروهُت حؼء مً
الخجاعة ؤلالٌتروهُت قال ًىحض ما ًدىُ صون جؿبُو اإلاىاص  3و  5مىه ،بدُث مىؼ اإلاشغع اإلاػامالث التي جخم باالجطاالث
ؤلالٌتروهُت والتي جخػلو بلػب الهماع والغهان والُاهطِب واإلاشغوباث الٌدىلُت واإلاىخجاث الطُضالهُت واإلاىخجاث التي
جمـ بدهىم اإلالٌُت الكٌغٍت ؤو الطىاغُت ؤو الخجاعٍت ويظلَ ًل ؾلػت ؤو زضمت مدػىعة بمىحب الدشغَؼ اإلاػمىُ به،
وؤًػا اإلاػامالث التي جمـ بالىظام الػام والتي جخم غً ؾغٍو الاجطاالث ؤلالٌتروهُت اإلاخػلهت بالػخاص والخجهحزاث
واإلاىخجاث الحؿاؾت املحضصة غً ؾغٍو الخىظُم واإلاىخجاث ألازغي ؤو الخضماث التي جمـ بالضقاع الىؾني والىظام الػام
وألامً الػمىمي( .)3واإلاشغوغُت في مدل غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت مً ؤهم شغوؽ صحت املحل ،طلَ ؤن الىانؼ ًثبذ يثرة
اإلاىانؼ ؤلالٌتروهُت التي حؿخؿل مماعؾت الخجاعة ؾحر اإلاشغوغتً ،املخضعاث واؾخؿالُ ألاؾكاُ والؿب والهظف وحشىٍه
ؾمػت آلازغًٍ واهخداُ ضكت الؿحر والؿؿى غلى بؿاناث الائخمان اإلاطغقُت واعجٍاب حغائم مالُت وؾؿُل ألامىاُ
ومماعؾت الهماع ،قهي بظلَ جسالل الىظام الػام وآلاصاب الػامت مما ًاصي لبؿالن هظه الشغًاث بهىة الهاهىن(.)4
 :2لاسكان املىضىعيت الخاصت بعلذ الششكت الالكتروهيت:
ًخمحز غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت غً بهُت الػهىص بىىع مً الخطىضُت ،وحشترؽ قُه مجمىغت مً ألاعًان
اإلاىغىغُت الخاضت ،وجظهغ الخطىضُت في عيً جهضًم الحطظ ،ؤما باقي الاعًان قخىؿبو هكـ ألاخٍام .قمثال عيً
حػضص الشغًاء وقها للهاهىن اإلاضوي ٌشترؽ شغٌٍحن غلى ألانل لٍي ًخٍىن غهض الشغيت ،وبما ؤن الشغيت الخجاعٍت هي غهض
قاألضل قيها الخػضص واؾخثىاء ًمًٌ نُام اإلااؾؿت طاث اإلاؿاولُت املحضوصة  EURLبصخظ واخض ،وباليؿبت لغيً
اندؿام ألاعباح والخؿائغ ،قهى اجكام بحن الشغًاء غلى ؤن ًخم اندؿام ًل ما ًيخج غً الشغيت مً ؤعباح وما ًلحهها مً
زؿائغ وقها إلاا جم في الػهض الخإؾِس ي ،بِىما هُت الاشتراى التي لم ً ّ
ىظ غليها اإلاشغع الجؼائغي بشٍل ضغٍذ ،لًٌ
حؿدشل مً مػمىن اإلااصة  416ناهىن مضويّ ،ؤنها اإلامحز ألاؾاس ي لىحىص الشغيت مً غضمها ،وؤًػا بها ًخم بغؿاء وضل
الشغٍَ في الشغيت ،لظلَ ّ
غغقذ بإنها " :اججاه بعاصة حمُؼ الشغًاء بلى الخػاون ؤلاًجابي وغلى نضم اإلاؿاواة لخدهُو ؾغع

()1
()2
()3
()4

بلػِؿاوي دمحم الؿاهغ ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .20
حهاص مدمىص غبض اإلابضي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .205
اإلااصجحن  5 - 3مً الهاهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت.
حهاص مدمىص غبض اإلابضي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .205
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أسامة جمدوب /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /غنية باطلي
الشغيت غً ؾغٍو ؤلاشغاف غلى بصاعة اإلاشغوع ونبىُ املخاؾغ اإلاشتريت "( ،)1بطا الخطىضُت جٌمً في عيً جهضًم
الحطظ والامغ ال ًخػلو بالحطت بدض طاتها وإهما في يُكُت صقػها " ؤ ".
أ :جلذًم حصص الششكت إلالكتروهيت:
ُ َ ّ نُ
ًلػب عيً جهضًم الحطظ صوعا هاما في جإؾِـ الشغيت ،قمجمىع هظه الحطظ ًٍ ِى عؤؽ ماُ ؤو الظمت اإلاالُت
ْ
للشغيت غىض جإؾِؿها ،مما ًُل ِؼ ُم اإلااؾؿحن بخهضًمها ،يما جسخلل هظه الحطظ في ًىنها نض جٍىن خطت ههضًت ؤو غُيُت
ؤو خطت بػمل( ،)2وبما ؤن الحطخحن الػُيُت وبػمل ال ًثىع بشإنهما ؤي حؿائُ ،قؿجريؼ غلى الحطت اإلاالُت والتي قيها

جٌمً زطىضُت الشغًاث ؤلالٌتروهُت( ،)3لظلَ قةن ؾضاص الحطت اإلاالُت للشغٍَ في ألاؾلب ألاغم ًٍىن بؿغٍهت
بلٌتروهُت " ؤ ،"1/ؾحر ؤن جؿىع اإلاػامالث ؤلالٌتروهُت ؤظهغ للىحىص ما ٌؿمى الىهىص الاقتراغُت والؾُما البخٍىًٍ والتي
ازخلل في جدضًض مشغوغُتها.
أ :1/جلذًم حصت ماليت:
نض ًلجإ الشغٍَ في الشغيت ؤلالٌتروهُت بلى ؾضاص هطِبه بىاؾؿت الىهىص الخهلُضًت ؤو ؤلالٌتروهُت ،خُث ؤن ظهىع
اإلاػامالث ؤلالٌتروهُتً ،ان باصعة لظهىع وؾائل الضقؼ ؤلالٌتروهُت ،التي ّ
ؤنغها اإلاشغع الجؼائغي مازغا بمىحب ناهىن
الخجاعة ؤلالٌتروهُت  05/18بجىاػ الضقؼ بىؾائل بلٌتروهُت وقها للدشغَؼ اإلاػمىُ به(،)4ووؾائل الضقؼ ؤلالٌتروهُت
()5ؤهىاع هىعصها غلى ؾبُل اإلاثاُ ال الحطغ ،منها اإلاؿىعة ًالشَُ ؤلالٌترووي ّ
والؿكخجت ؤلالٌتروهُت ؾىا ًء ًاهذ ممؿىؿت
والتي جطضع مً بضاًتها الى ؾاًت اهتهاء خُاتها بالشٍل الالٌترووي ؤو وعنُت والتي جطضع وعنُا لُخم مػالجتها بلٌتروهُا(.)6
ؤما باليؿبت لىؾائل الضقؼ الحضًثت قهض نامذ البىىى بخدىٍل ؤؾلب الىؾائل لخخسظ ؤشٍاال جخالءم وؾبُػت
اإلاػامالث غبر الاهترهذ ؤهمها؛ البؿاناث الائخماهُت مثل بؿانت قحزا ًاعص وماؾتر ًاعص ؤو بؿاناث ؾحر ائخماهُت مثل البؿانت
اإلاضًىت ،بؿانت الضقؼ اإلاؿبو وبؿانت الحؿم الكىعي و آلاحل ،باإلغاقت للبؿاناث الظيُت والخدىٍل اإلاالي ؤلالٌترووي،
ؾحر ؤن الشائؼ مً هظه الىؾائل هي " الىهىص ؤلالٌتروهُت "( ")7والتي غغقذ بإنها وخضاث ههضًت غاصًت مدكىظت بشٍل
بلٌترووي وٍخم الىقاء بها بلٌتروهُا"( .)8وهظغا للخؿىع الحاضل في مجاُ اإلاػامالث ؤلالٌتروهُت قهض ظهغث للىحىص الػمالث
الاقتراغُت بطكت غامت والبخٍىًٍ بطكت زاضت ،والتي ّ
حػض ؤخض ؤهم الػمالث الاقتراغُت وهي غملت مشكغة عنمُت
()1

بلػِؿاوي دمحم الؿاهغ ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .93-48

()2

بلػِؿاوي دمحم الؿاهغ ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .27-23

()3
()4

دمحم الجىبُهي مىحر و دمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .31
اإلااصة  27مً الهاهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت.

()5

حػغف وؾائل الضقؼ ؤلالٌتروهُت بإنها " :وؾُلت لخدىٍل وقو جهىُت بلٌتروهُت مما ٌؿهل غملُت الخباصُ بإنل الخٍالُل وبؿغٍهت آمىت وؾغَػت "-ؾمُت
غبابؿت ،وؾائل الضقؼ ؤلالٌترووي في الىظام البىٍي الجؼائغي-الىانؼ واإلاػُهاث وآلاقام اإلاؿخهبلُت ،-مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت ،حامػت ؤم البىاقي ،املجلض ،3
الػضص  ،6ؾىت  ،2016ص .347
()6

عجِبت جُكىحي ،هظام الضقؼ ؤلالٌترووي في الجؼائغ " الىانؼ وآلاقام " ،مجلت صعاؾاث-الػضص الانخطاصي ،-حامػت الاؾىاؽ ،املجلض  ،10الػضص  ،2ؾىت

 ،2019ص .78
()7
()8

ؾمُت غبابؿت ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .349-347
حباعي شىقي و بىصًاع ػهُت ،آلازاع اإلاغجهبت للىهىص ؤلالٌتروهُت غلى الؿُاؾت الىهضًت ،مجلت الانخطاص الجضًض ،الػضص  ،5ؾىت  ،2012ص.316
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أسامة جمدوب /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /غنية باطلي
بلٌتروهُت المغيؼٍت .جطضع مً ؾغف مؿىعًٍ زاضحن ،خُث وشإتها و الحطىُ غليها وجسؼٍنها والىضىُ بليها والخػامل بها
ًٍىن بلٌتروهُا ،يما حؿخسضم ألؾغاع مخىىغت غىض اجكام ألاؾغاف غليها( ،)1و جباًيذ مىانل الضوُ في الاغتراف بها،
قٍاهذ ؾىَؿغا ؤوُ الضوُ التي اغترقذ بها بشٍل عؾمي يػملت لخدبػها ؤإلااهُا وؤمغٍٍا ،ؤما الُابان قهض اغخبرتها وؾُلت
صقؼ ،هظا غلى اإلاؿخىي الضولي( ،)2ؤما غلى اإلاؿخىي الػغبي قهض ازخلكذ مىانل الضوُ بحن ناهىهُت وؾحر ناهىهُت
البخٍىًٍ ،قاإلاؿغب مثال اغخبرتها ناهىهُت ويُكتها غل ؤنها ؤضل مالي ولِؿذ غملت.
وبالغحىع إلاىنل اإلاشغع الجؼائغي قهض ّ
ؤنغ بمىحب ناهىن الخجاعة ؤلالٌتروهُت  05/18غلى ؤن الضقؼ في اإلاػامالث
ً
ً
ؾىاء وؾىُا ؤو صولُا ال ًخم بال بمىحب وؾائل الضقؼ اإلاغزظ بها وقها للدشغَؼ اإلاػمىُ
ؤلالٌتروهُت الظي ًخم غً بػض
به( ،)3ؾحر ؤن اؾخهغاء اإلااصة  117مً ناهىن اإلاالُت لؿىت  ،2018هجض ؤن اإلاشغع الجؼائغي مىؼ الخػامل بالػمالث
الاقتراغُت بطكت غامت والبخٍىًٍ بطكت زاضت ًىنها حصجؼ غلى جبُؼ ألامىاُ واإلاخاحغة باملخضعاث والتهغب الػغٍبي(. )4
ً
ؾىاء بؿغٍهت جهلُضًت ؤو غً ؾغٍو
 .لظلَ قةن جهضًم خطت الشغٍَ في الشغيت ؤلالٌتروهُت ًٍىن في شٍل خطت ماُ
وؾائل الضقؼ ؤلالٌتروهُت ،في خحن ًمىؼ جهضًمها يىهىص اقتراغُت الؾُما البخٍىًٍ وهى ما ّ
ؤنغه اإلاشغع بمىحب اإلااصة 117
الؿالكت الظيغ .وَػخبر غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت مىػهضا مىظ بضاًت اإلاىانشاث خىُ البىىص وضُاؾت جكاضُله وشغوؾه،
وباليؿبت لؿضاص ؤؾغاف الػهض ألهطبتهم ًٍىن بطُاؾت الػهض والخىنُؼ غلُه وبإي ؾغٍهت ًاهذ ،يما ًمًٌ ؤن ًٍىن بػض
اوػهاص الػهض وفي الىنذ الظي جم الاجكام غلُه ،ؾحر ؤهه في خالت بطا ًاهذ خطت الشغٍَ جهضًم حهض ،قٍُىن مىغض
ُْ َ
الؿضاص في هظه الحالت مؿخمغا متى ظلذ الشغيت نائمت جماعؽ اليشاؽ الظي ؤو ِشئ ْذ ألحله( .)5وبػض الاهتهاء مً ضُاؾت
الػهض وحب بقغاؾه في شٍل مػحن وهظا هى الغيً الشٌلي.
 :3الشكن الشكلي لعلذ الششكت إلالكتروهيت:
بن جىاقغ ألاعًان اإلاىغىغُت الػامت والخاضت ال ٌػض ًاقُا ما لم جخىاقغ الشغوؽ الشٍلُت ،لًٌ نبل الحضًث غليها
ًخػحن غلُىا مػغقت الهائم بػملُت الخإؾِـ غلى اغخباع ؤهه هى اإلاٍلل بخجمُؼ هظه الشغوؽ في شٍل يُان ناهىوي،
واإلااؾـ هى الصخظ الؿبُعي ؤو اإلاػىىي الظي ًإزظ غلى غاجهه نبل البضء في الخإؾِـ وججمُؼ عئوؽ ألامىاُ والشغًاء
التي حؿبو غملُت الخإؾِـ ،باؾخثىاء بحغاءاث الٌخابت واليشغ والتي حػىص للمىزو و مإمىع السجل الخجاعي ،لظلَ ًمًٌ
الهىُ ؤن ًل الخطغقاث الهاهىهُت واإلااصًت التي جخؿلبها جإؾِـ الشغيت مً ضالخُت اإلااؾؿحن ،وٍخدملىن اإلاؿاولُت غً
جطغقاتهم ؾىاء ًاهذ مؿاولُت مضهُت غهضًت ؤو جهطحرًت ؾبها للماصة  124مً الهاهىن اإلاضوي الجؼائغي ،ؤو حؼائُت ؾبها

()1

يخاب ونائؼ اإلااجمغ ،الػمالث الاقتراغُت في اإلاحزان ،اإلااجمغ الضولي الخامـ غشغ لٍلُت الشغَػت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت بجامػت الشاعنت ،ؾىت ،2019

ص .31
()2

بُان مىخضي الانخطاص ؤلاؾالمي بشإن مشغوغُت البخٍىًٍ ،جاعٍش ؤلاؾالع  ،19/08/2020الؿاغت  ،14.00مخاح في اإلاىنؼ

ؤلالٌترووي .https://ar.islamway.net/book/29586/
()3

اإلاىاص  29-28-27مً الهاهىن عنم  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت.

()4

اإلااصة  117مً ناهىن اإلاالُت لؿىت  ،2018اإلااعر في  08عبُؼ ألاوُ غام  1439اإلاىاقو ُ 27صٌؿمبر  ،2017الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  ،76اإلاػضُ

واإلاخمم.
()5

دمحم الجىبُهي مىحر و دمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .33-32
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للماصة  806مً الهاهىن الخجاعي الجؼائغي .وباليؿبت للخإؾِـ في الشغًاث ؤلالٌتروهُت ،قُظل هكؿه ما صام لم ًىحض
هظ غلى طلَ بسالف الشغوؽ الشٍلُت ،هجض الٌخابت ؤلالٌتروهُت " ؤ " ،والهُض في السجل الخجاعي ؤلالٌترووي " ب ".
أ :كخابت علذ الششكت إلالكتروهيت.
ؤوحب اإلاشغع الجؼائغي غلى يخابت غهض الشغيت وإال ًاهذ باؾلت ،ويظلَ ًل الخػضًالث التي جلحهه بطا لم جًٌ لها
هكـ الشٍل الظي ًٌدؿبه طلَ الػهض( ،)1لًٌ وبالغحىع للشغًاث ؤلالٌتروهُت ،قةن شغؽ الٌخابت ًمًٌ جدهُهه في
عؾالت البُاهاث ؤلالٌتروهُت واإلاؿدىض ؤلالٌترووي والٌخابت ؤلالٌتروهُت ،ألنهم ًلهم ًهىمىن مهام الٌخابت الخهلُضًت( .)2يما
ؤن اإلاشغع بخػضًله للماصة  327مً الهاهىن اإلاضوي ،بمىحب الهاهىن  10/05اإلااعر في  20حىان ً ،2005جػلها جىؿبو غلى
الخىنُؼ للمدغعاث والػهىص ؤلالٌتروهُت ،بدُث ؤنغث هظه اإلااصة بإهه ٌػخض بالخىنُؼ ؤلالٌترووي ،وقو الشغوؽ اإلاظًىعة في
اإلااصة 323مٌغع ،1وبظلَ جٍىن الٌخابت ؤلالٌتروهُتً ،الٌخابت غلى الىعم بشغؽ بمٍاهُت الخإيض مً هىٍت الصخظ الظي
ؤضضعها ،بإن جٍىن مػضة ومدكىظت في ظغوف جػمً ؾالمتها ؾبها للماصة  323مٌغع ،)3( 1وغلُه قاإلاشغع غضُ الهاهىن
اإلاضوي إلاىايبت الخؿىع الخٌىىلىجي ،يما عؤًىا ؤغاله بشإن الٌخابت ؤلالٌتروهُت ،زم جال طلَ بضضاع غضة نىاهحن حؿتهضف
مػالجت وخماًت البُاهاث ؤلالٌتروهُت ،مغوعا بةضضاع ناهىن  04/15اإلااعر في  ،2015/02/10اإلاخػلو بالخىنُؼ والخطضًو
ؤلالٌتروهُحن ،والظي يهضف بالضعحت ألاولى بلى جىقحر الثهت وألامان للمػامالث التي جخم غبر شبٌت الاهترهذ ،وضىال بلى
ناهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت.
اهخمذ الدشغَػاث الضولُت بالخىنُؼ ؤلالٌترووي ،غلى ؾغاع ًل مً لجىت الهاهىن الخجاعي الضولي الخابػت لهُئت ألامم
اإلاخدضة والهاهىن الىمىطجي بشإن الخجاعة ؤلالٌتروهُت  ،1996لخخبىاه قُما بػض ضغاخت في الهاهىن الىمىطجي ؤوهِؿتراُ
بشإن الخىنُػاث ؤلالٌتروهُت ،وبالغحىع لهاهىن  04/15اإلاخػلو بالخىنُؼ والخطضًو ؤلالٌتروهُحن ،هجض ؤن حػغٍكه لم
ًسخلل غً حػاع ًل الدشغَػاث الىمىطحُت الضولُت ،بدُث غغقه غلى ؤهه بُاهاث في شٍل بلٌترووي ،مغقهت ؤو مغجبؿت
مىؿهُا ببُاهاث بلٌتروهُت ؤزغي حؿخػمل ًىؾُلت جىزُو ،ؤما الكهه قػغقها غلى ؤنها مجمىغت مً الغمىػ ؤو ألاعنام ؤو
الحغوف ؤلالٌتروهُت التي جضُ غلى شخطُت اإلاىنؼ صون ؾحره(.)4
يظلَ قةن ًل جىنُؼ بإي وؾُلت خضًثت ٌػحن ضاخبه حػُِىا ال لبـ قُه ،وَػني التزام اإلاىنؼ بما ونؼ غلُه هى جىنُؼ
ناهىوي( ،)5يما ؤن الخىنُؼ ؾحر ًافي لىخضه ،بدُث ًخػحن الخطضًو ؤلالٌترووي غلُه ،ؤو ؤلانغاع به ؤو بزباجه ؤو جىزُهه
وغضم اهٍاعه  ،وهي جلَ الػملُت التي جمًٌ مً جإيُض هىٍت اإلاىنؼ ؤو مً نام بةحغاء اإلاػاملت ؤلالٌتروهُت ،مً ؾغف ماصي

()1
()2
()3

اإلااصة  418مً الهاهىن اإلاضوي الجؼائغي.
دمحم الجىبُهي مىحر و دمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .35
ؾالبي خؿً ،الخىنُؼ ؤلالٌترووي في الهاهىن الجؼائغي والدشغَػاث اإلاهاعهت ،املجلت الجؼائغٍت للػلىم الهاهىهُت والانخطاصًت والؿُاؾُت ،املجلض ،04

الػضص  ،50ؾىت  ،2013ص .534
()4

ؾه غِؿاوي ،الخىنُؼ ؤلالٌترووي ًألُت لحماًت اإلاػامالث ؤلالٌتروهُت ،مجلت الباخث للضعاؾاث ألاًاصًمُت ،املجلض  ،6الػضص ،1ؾىت  ،2019ص -561

.562
()5

دمحم الجىبُهي مىحر ودمحم الجىبُهي ممضوح ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .28
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زضماث الخطضًو الالٌترووي و في خاالث ازغي الؿغف الثالث اإلاىزىم ،وطلَ بمىذ شهاصاث الخطضًو( ،)1وغلُه قالخىنُؼ
بلٌتروهُا غلى غهض الشغيت ًٌدؿب هكـ حجُت الخىنُؼ الخهلُضي ،وهظا ما ؤنغجه الدشغَػاث الضولُت ،بما في طلَ اإلاشغع
الجؼائغي بمىحب الهاهىن  04/15اإلاخػلو بالخىنُؼ والخطضًو ؤلالٌتروهُحن.
ب :الليذ في السجل الخجاسي إلالكترووي.
باؾخهغاء اإلاىاص  8و 9مً الهاهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت ،هغي ؤن اإلاشغع نض ؤلؼم الشغًاث ؤلالٌتروهُت
باغخباعها شخظ مػىىي ،وغىض مماعؾتها ليشاؽ الخجاعة ؤلالٌتروهُت بالدسجُل في السجل الخجاعي ؤو سجل الطىاغاث
الخهلُضًت والحغقُت خؿب الحالت ويظلَ ليشغ مىنؼ بلٌترووي ؤو ضكدت بلٌتروهُت غلى الاهترهذ مؿخػاف في الجؼائغ
بامخضاص  ، com.dzوهظا اإلاىنؼ ٌشترؽ ؤن ًخىقغ غلى وؾائل حؿمذ بالخإيض مً صحخه ،يما جيشإ لضي اإلاغيؼ الىؾني
للسجل الخجاعي ؤو سجل الطىاغاث الخهلُضًت والحغقُت بؿانت وؾىُت جظم اإلاىعصًً ؤلالٌتروهُحن اإلاسجلحن ،وبظلَ قةن
الشغيت ؤلالٌتروهُت ال حؿخؿُؼ مماعؾت وشاؾها بال بػض بًضاع اؾم الىؿام لضي مطالح اإلاغيؼ الىؾني للسجل الخجاعي،
يما جيشغ هظه البؿانت غً ؾغٍو الاجطاالث ؤلالٌتروهُت(.)2

ّ
وغلُه ًمًٌ الهىُ ؤن جىاقغ سجل بلٌترووي ألوشؿت الشغيت ًُ َى ِق ُغ الىنذ والجهض ،في ًىن ؤن ًل غملُاث الشغيت

مً بُؼ وشغاء و ؤؾماء الػمالءًٍ ،ىن مسجل قُه وطلَ بخهىُت الدسجُل بالٍىمبُىجغ ،بسالف الدسجُل الخهلُضي الظي
ًدخمل الخؿإ في حسجُل البُاهاث(.)3

خاجمت:
ؾحرث الخجاعة ؤلالٌتروهُت مىاػًٍ الهىي غلى حمُؼ ألاضػضة ،بما في طلَ الىظام الهاهىوي اإلاخػلو بالشغًاث ،لُظهغ
بلى الىحىص هىغا ًيسجم مؼ اإلاؿخجضاث الخهىُت والخٌىىلىحُت و هى الشغًاث ؤلالٌتروهُت والتي ؤضحذ خهُهت جخؿلب
مػاٌشتها هظحر الخؿىع الخٌىىلىجي ،وبغوػ الىؾائـ ؤلالٌتروهُت ،والؾُما شبٌت الاهترهذ ومؿاهمتها في جىقحر الجهض و
الىنذ وجىؾُؼ ناغضة الػمالء ألامغ الظي ًدهو ؤيبر نضع مً ألاعباح .وجخمخؼ هظه الشغًاث بىىع مً الخطىضُت
اؾخىحب الخغوج غلى الهىاغض اإلاإلىقت في الشغًاث في مىاؾً مػُىت ،وغلُه ًمًٌ الهىُ ؤن الخىظُم الهاهىوي للشغًاث
ًمًٌ ؤن ًىؿبو غلى الشغًاث الالٌتروهُت مالم ًطؿضم مؼ بػؼ الخطىضُاث والتي حؿخىحب الازظ بما هى حضًض في
املجاُ الالٌترووي .ونض جىضلذ الضعاؾت بلى مجمىغت مً الىخائج هىحؼها ًاآلحي:
ً -1خؿابو حػغٍل غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت مؼ حػغٍل الػهض ؤلالٌترووي ،بشغؽ ؤن ًٍىن الخػانض غً بػض ؤي غً
ؾغٍو الىؾائـ ؤلالٌتروهُت وصون الحػىع الكػلي ألؾغاقه.
-2

ً
جسخلل الشغًاث ؤلالٌتروهُت بازخالف ؾغٍهت جإؾِؿها ،قهىاى هىع مً الشغًاث التي جاؾـ جهلُضًا وجماعؽ

وشاؾا صغائُا غلى مىنػها ،يما جىحض شغًاث بلٌتروهُت بدخت والتي جاؾـ بلٌتروهُا وجماعؽ وشاؾها بلٌتروهُا.
()1

ؾه غِؿاوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص .565-564

()2

اإلااصجحن  9 - 8مً الهاهىن  05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت.

()3

خمضي باشا عابذ و غبض الغخُم وهُبت ،جؿىع ؾغم الضقؼ في الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،مجلت مػهض الػلىم الانخطاصًت ،املجلض  ،4الػضص  ،15ؾىت ،2011

ص .162
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ً -3خمحز غهض الشغيت ؤلالٌتروهُت بىىع مً الخطىضُت ،وبظلَ قهى ًسخلل في ؤخٍام جإؾِؿه مؼ الشغيت الخهلُضًت
في الػضًض مً الىهاؽ ،لػل ؤهمها في يُكُت جهضًم الحطظ وبالخطىص الحطت اإلاالُت التي ًمًٌ ؤن جهضم غً ؾغٍو
الىهىص الخهلُضًت ؤو ؤلالٌتروهُت ،ؤما الىهىص الاقتراغُت والؾُما البخٍىًٍ قال ًمًٌ ؤن جٍىن يدطت في الشغيت
ؤلالٌتروهُت.
ّ
ؤنغ اإلاشغع الجؼائغي بمىحب حػضًل الهاهىن اإلاضوي  10/05بحجُت الخىنُؼ ؤلالٌترووي ،ويظا اغترف بحجُت الٌخابت
-4
ؤلالٌتروهُت وبمػاصلتها للٌخابت غلى الىعم ،وبطضوع ناهىن  04/15اإلاخػلو بالخىنُؼ والخطضًو ؤلالٌتروهُحن ،قةهه نض ّ
ؤيض
غلى هظه ال ّ
حجُت ،الؾُما باليؿبت للشغًاث ؤلالٌتروهُت ،وماصام انها جماعؽ الخجاعة الالٌتروهُت قهض ؤلؼمها الهاهىن عنم

 05/18اإلاخػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت بالهُض في السجل الخجاعي ؤلالٌترووي.
وغلُه جىص ي الضعاؾت ب:
 .1غغوعة وغؼ بؾاع ناهىوي مً ؾغف اإلاشغع الجؼائغيٌ ،صجؼ الاؾدثماع غً ؾغٍو الشغًاث ؤلالٌتروهُت.
 .2وحىب جىظُم هظا الىىع الجضًض مً الشغًاث بهاهىن زاص ؤو بلحام هطىص جىظُمُت ،إلػالت الؿمىع غلى
الػضًض مً اإلاؿائل الؾُما غىض جإؾِـ الشغيت ؤلالٌتروهُت واوػهاصها ،لخجىب املخاؾغ التي مً اإلامًٌ ؤن جكهض الثهت
وألامان للمخػانضًً ؤلالٌتروهُحن وبظلَ جبضًض مساوف الؿغٍهت ؤلالٌتروهُت بخهضًم ؤقػل الػماهاث.

كائمت املصادسواملشاحع:
أوال :املصادس.
 :1اللىاهين.
 الهاهىن الىمىطجي ؤوهِؿتراُ بشإن الخجاعة ؤلالٌتروهُت مؼ صلُل الدشغَؼ  ،1996مؼ اإلااصة 5مٌغع ؤلاغاقُت بطُؿتها
اإلاػخمضة في غام .1998
 الخىحه ألاوعوبي عنم  07/97الطاصع في 20ماي  ،1997الطاصع غً البرإلاان ألاوعوبي واإلاخػلو بالخػانض غً بػض
وخماًت اإلاؿتهلٌحن.
ّ
ّ
 ألامغ عنم 58 / 75اإلااعر في  26ؾبخمبر ،1975اإلاػضُ واإلاخمم بمىحب الهاهىن عنم05 /10اإلااعر في  20یىهیى 2005
ّ
اإلاخػمً الهاهىن اإلاضوي.
 الهاهىن عنم  05/18اإلااعر في  24شػبان ،غام  10 ،1439ماًى ً ،2018خػلو بالخجاعة ؤلالٌتروهُت ،الجغٍضة
الغؾمُت ،الػضص  ،28الطاصعة بخاعٍش  16ماًى ؾىت .2018
 ناهىن ؤوهِؿتراُ الىمىطجي بشإن الخجاعة ؤلالٌتروهُت مؼ صلُل الدشغَؼ .1996
 ألامغ عنم  59/75اإلااعر في  26ؾبخمبر  1975اإلاػضُ واإلاخمم ،اإلاخػمً الخهىحن الخجاعي ،الجغٍضة الغؾمُت الطاصعة
بخاعٍش  11صٌؿمبر  ،1975الػضص .101
 ناهىن اإلاالُت لؿىت  ،2018اإلااعر في  08عبُؼ ألاوُ غام  1439اإلاىاقو ُ 27صٌؿمبر  ،2017الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص
 ،76اإلاػضُ واإلاخمم.
ثاهيا :املشاحع.
:1الكخب.
 قىضوش ي عبُػت ،ؤلاغالن ؤلالٌترووي (،ص.ؽ) ،صاع الهىمت للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،الجؼائغ  ،ؾىت .2012
 دمحم الجىبُهي مىحر ودمحم الجىبُهي ممضوح ،الشغًاث ؤلالٌتروهُت (،ص.ؽ) ،صاع الكٌغ الجامعي ،ؤلاؾٌىضعٍت -مطغ،-
ؾىت .2008
 غامغ دمحم زؿاب ،الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،ؽ ،1مٌخبت املجمؼ الػغبي لليشغ والخىػَؼ ،ألاعصن ،ؾىت .2011
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 بلػِؿاوي دمحم الؿاهغ ،الشغًاث الخجاعٍت" الىظغٍت الػامت وشغًاث ألاشخاص " ( ،ص.ؽ) ،الجؼء ألاوُ ،صاع الػلىم
واليشغ والخىػَؼ ،غىابت-الجؼائغ ،-ؾىت .2014
 بً ؾػُض لؼهغ ،الىظام الهاهىوي لػهىص الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،ؽ  ،2صاع الهىمه للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،الجؼائغ،
ؾىت .2014
 حهاص مدمىص غبض اإلابضي ،التراض ي في جٍىًٍ غهىص الخجاعة ؤلالٌتروهُت ،ؽ  ،1مٌخبت الهاهىن والانخطاص ،الغٍاع،
ؾىت .2017
 يخاب ونائؼ اإلااجمغ ،الػمالث الاقتراغُت في اإلاحزان ،اإلااجمغ الضولي الخامـ غشغ لٍلُت الشغَػت والضعاؾاث
ؤلاؾالمُت بجامػت الشاعنت ،ؾىت .2019
 :2امللاالث في املجلث:
 مغاص الؼهغاء ،الػهض ؤلالٌترووي و ؤؾغاقه ،مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ،30الػضص  ،2صٌؿمبر .2019
 ؾاهم غبض الجباع الطكاع ػٍىت ،الشغًاث ؤلالٌتروهُت وؾبُػتها الهاهىهُت ،مجلت الغاقضًً ،املجلض  ،11الػضص،39
ؾىت .2009
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ملخص:
جىاو ٛالبدث مداولت إلبغاػ الضوع ال٘بير والُها ٛالظي جلهبه بىعضت ألاوعاّ إلاالُت مً زال ٛحلب اإلاؿدثمغًٍ و
الهمل نلى جؿىٍغ الاْخطاص الىؾني ،ئال أن هظا اليشاؽ ال ًؼاٌ ٛشىبه الًمىع لضي شغٍدت ٖبيرة مً الجمهىع هدُجت
جل ٚاملخاؾغ التي جدُـ بالبىعضت في الىْذ الغاهً ،ألامغ الظي أوحب خماًت جل ٚالؿىّ وججىب مساؾغها واإلاخمثلت في
حغائم البىعضت.
وججؿضث الحماًت في ؾىّ البىعضت مً زال ٛججغٍم ٗل ألاَها ٛيير اإلاشغونت التي ْض جإزغ في ؾىّ عأؽ اإلااٛ
وجسغحه نً زـ ؾيره وهضَه الغئِس ي ،لظا وحب خماًت اإلاؿدثمغًٍ وٖظا الاْخطاص الىؾني نً ؾغٍٔ جضزل اإلاشغم
الجؼائغي وَغغه مهاملت ْاهىهُت جُ٘ل الحماًت الالػمت لهظه الؿىّ مً زال ٛئْغاع حؼاءاث حىائُت ومالُت جدُٓٓا
للهضالت بين اإلاخهاملين والشُاَُت وؤلاَطاح نً اإلاهلىماث لضي ٗل اإلاؿدثمغًٍ في ؾىّ عأؽ اإلاا ،ٛوطل ٚبمىحب خماًت
مىغىنُت وإحغائُت والتي ٖغؾها اإلاشغم الجؼائغي في اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93إلاإعر في  1993-05-23واإلاهضٛ
واإلاخمم بالٓاهىن عْم  04-03اإلاإعر في  2003-02-17اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت.
الكلماث املفخاحُت :ألاوعاّ اإلاالُت؛ حغائم البىعضت؛ الهٓىباث اإلآغعة؛ الٓاهىن عْم  10-93اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم
اإلاىٓىلت.
Abstract:
In spite of the big and important role that the exchange market plays in terurs of
attracting investors and develope the national economy, but this activity is still not clear for a
lange number of people by the risks that surrounded it now days the facthatimpose the
protection of such market and prevent its bad results represented in the Exchange market
crimes.
م
م
 اإلاإلِ اإلاغاؾل.
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The protection of Exchange market values has been concrete size by putting a law which
pumistres all the illegal activities which effect the Exchange market and put it out of its real
and principal aim.
There fore the legislator intervene to impose legal protection to establish justice between
market people and give all the informations for the investors in the market Exchange by a
penal protection, This protection has been concerti size by the algerian legislator in the law n93-10 of may,23rd 1993, corrected and complemented by the law 03-04 of Fabruary 17th2003
refers to Exchange market values.
Keywords : Exchange market; funds; Exchange market crimes ; the law n°93-10 Regarding
the stock Exchange.
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املىاجهة التشريعية جلرائن البىرصة يف التشريع اجلسائري /ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدين خمتار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زهدور أشىاق
ملذمت:
حهض بىعضت الُٓم اإلاىٓىلت شغٍان الحُاة باليؿبت ئلى الاْخطاص الىؾني ألي صولت؛ َهي حهمل نلى جىحُه اإلاضزغاث
ؤلاهخاحُت ،وجػمً جىَير الؿُىلت لالؾدثماعاث ،ومً أحل جدُٓٔ أيغاغها الىقُُُت جم وغو الهضًض مً الٓىانض
والػىابـ الٓاهىهُت لخدُٓٔ مبضأ اإلاؿاواة بين اإلاؿدثمغًٍ والشغٗاث.
ئال أن ٖثرة الدشغَهاث والٓىاهين للٓائمين نلى جىُُظ اإلاهامالث بالبىعضت ْض ٌؿخًله البهؼ لخدُٓٔ أعباح يير
مشغونت لهم أو لًيرهم ،مما ًإزغ نلى الؿير الؿلُم للمهامالث َيها( ،)1وختى ال جُٓض ؾىّ عأؽ اإلاا ٛمٙاهتها وجداَل
نلى زٓت اإلاخهاملين مهها أخُؿذ ببهؼ الٓىانض الهملُت اإلاخمثلت في الشُاَُت واإلاؿاواة بين اإلاخهاْضًً.
يير أن ألاَها ٛيير اإلاشغونت التي جدضر في البىعضت ،والتي حشهضها مسخلِ ألاؾىاّ الهاإلاُت هى الظي صَو
بالدشغَهاث ئلى ئْغاع نٓىباث حؼائُت ومالُت ،هدُجت لخؿىعة جل ٚالخجاوػاث نلى اْخطاص البالص وؾُاؾتها اإلاالُت مً
هاخُت ،وإلاا جمثله مً زؿىعة نلى الاؾدثماع في البىعضت مً هاخُت زاهُت ،وهظا ما صَو الهضًض مً الدشغَهاث ،ومً بُنها
اإلاشغم الجؼائغي ،ئلى الهٓاب حغائم البىعضت.
أوال :مىهج البحث
ئن مهالجخىا لهظه الىعْت البدثُت جٓخض ي مىا الانخماص نلى اإلاىهج الخدلُلي والاؾخٓغائي ،مً زال ٛاؾخٓغاء
الىطىص الٓاهىهُت طاث الطلت بمىغىم البدث وجدلُلها ،وٖظا الاؾخهاهت باإلاىهج اإلآاعن ٗلما صنذ الػغوعة ئلى طل.ٚ
زاهُا :إشكالُت البحث:
أْغ اإلاشغم الجؼائغي خماًت حىائُت لجغائم البىعضت مً زال ٛمجمىنت مً الٓىاهين بضأها باإلاغؾىم الدشغَعي عْم
 10-93اإلاهض ٛواإلاخمم باألمغ  10-96اإلاإعر في  ،1996-01-10وآزغها الٓاهىن عْم  04-03اإلاإعر في  2003-02-17اإلاخهلٔ
ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت الظي ًىكم ؾىّ ألاوعاّ اإلاالُت؛ وْض جػمً اإلاغؾىم الدشغَعي ججغٍم بهؼ الؿلىُٖاث وألاَهاٛ
يير اإلاشغونت التي ْض جٓو في بىعضت الُٓم اإلاىٓىلت ،وخضص إلاغج٘بيها حؼاءاث حىائُت بهضٍ ُٖالت خماًت حىائُت
للمهامالث وللمخهاملين في البىعضت ،وهظا ما ًضَهىا ئلى ؾغح ؤلاشٙالُت الخالُت:
ّ
إلى أي مذي وفم املششع الجضائشي في حماًت بىسصت اللُم املىلىلت من لافعال واملماستاث غير املششوعت؟
وفُما جخمثل صىسحشائم بىسصت اللُم املىلىلت في الدششَع الجضائشي؟
ولإلحابت نً هظه ؤلاشٙالُت اجبهىا الخؿت الخالُت:
أوال :حىحت العالم بأتشاسالششكت.
ّ
زاهُا :حشٍمت وششمعلىماث خاطئت أو مضللت .
زالثا :حشٍمت اللُام بأعمال غيرششعُت في تىق البىسصت.

 1ـ أخمض دمحم لؿُي أخمض ،مهامالث البىعضت بين الىكم الىغهُت وألاخٙام الشغنُت ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،الؿبهت ألاولى ،صاع الُ٘غ الجامعي ،2006 ،ص.30
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خدين خمتار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زهدور أشىاق
أوال :حىحت العالم بأتشاسالششكت.
حهض هظه الجغٍمت الطىعة ألاولى التي أحى بها اإلاشغم الجؼائغي في اإلااصة  60مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهضٛ
بالٓاهىن عْم  04-03في َٓغتها ألاولىٌ" :عاكب كل شخص جخىفش له ،بمىاتبت مماستخه مهىخه أو وظُفخه ،معلىماث
امخُاصٍت عن مىظىس مصذس تىذاث أو وضعُخه ،أو مىظىس ّ
جطىس كُمت مىلىلت ما ،فُىجض بزلك عملُت أو عذة عم ّلُاث
ّ
ّ
في السىق أو ّ
ًخعمذ السماح بإهجاصها؛ إما مباششة أو عن طشٍم شخص مسخش لزلك ،كبل أن ًطلع الجمهىس على جلك
املعلىماث"َُ .الخل مً هظه اإلااصة أن اإلاخهاملين في بىعضت الُٓم اإلاىٓىلت هم أخض أهم الهىاضغ التي جٓىم نليها
البىعضت ،مما ًٓخض ي غغوعة جضزل الٓاهىن لحماًتهم ،وجخمثل هظه الحماًت في جدُٓٔ اإلاؿاواة َُما بُنهم ،بخجغٍم ُْام
أي شخظ بالخهامل بىاء نلى مهلىماث حىهغٍت يير مهلىت للٙاَت ،وبطُت زاضت ألاشخاص الظًً جخاح لهم ،بؿبب
مىاْههم في الشغٗاث اإلاطضعة لألوعاّ اإلاالُتَ ،غضت الحطى ٛنلى مهلىماث حىهغٍت يير مهلىتً ،مً٘ لهم اؾخسضامها
في ئحغاء حهامالث في البىعضت نلى ألاوعاّ اإلاخهلٓت بهظه اإلاهلىماثَ ،اإلآطىص بهظه الجغٍمت هى مً ٌؿخهمل مهلىماث
صحُدت ًجهلها الجمهىع إلهجاػ نملُاث في ؾىّ البىعضت( ،)1ومً ألامثلت نلى طل ٚهجض ما ًلي(:)2
 .اإلاثا ٛألاو :ٛمضًغو اإلاإؾؿت الظًً جخىاَغ لضيهم مهلىماث بأن اإلاإؾؿت مٓبلت نلى جدُٓٔ نملُت حُضة مً
شأنها أن جإصي ئلى عَو ُْمت ؾىضاتها في البىعضتَُ ،ضَهىن ييرهم ئلى شغاء ألاؾهم ْبل اعجُام ُْمتها.
 .اإلاثا ٛالثاويً :خمثل ٖظل ٚفي مضًغي اإلاإؾؿت الظًً ًضَهىن الًير لبُو أؾهمهم ْبل اهسُاع ُْمتها ،وطلٚ
نشُت وشغ خؿاب زخامي ؾيئ.
ونلُه ؾىٍ هدىاو ٛفي هظا اإلابدث أعٗان حغٍمت حىدت الهالم بأؾغاع الشغٖت في (  ،)1زم اإلاخابهت والجؼاءاث اإلآغعة
لهظه الجغٍمت في ( .)2
 - 1أسكان حىحت العالم بأتشاسالششكت :لُٓام هظه الجغٍمت ٌشترؽ جىاَغ ألاعٗان آلاجُت:
 ضُت الهالم بأؾغاع الشغٖت(.)3 اؾخًال ٛاإلاهلىمت إلهجاػ نملُت في ألاؾىاّ بالخضلِـ ،أو الؿماح للًير باهجاػ نملُت في الؿىّ ،وال ٌشترؽالٓاهىن الُائضة الىاججت نً الهملُت وال ؾىء هُت الجاوي ،وٗل ما ٌشترؾه هى أن ًٙىن الجاوي وانُا بأهه ًدىػ مهلىماث
جُػُلُت امخُاػٍه مً شأنها أن جإزغ نلى ؾىّ البىعضت(.)4
أ  -الششوط املفترضت للُام حشٍمت العالم بأتشاسالششكت.
ٌهض الغًٖ اإلاُترع في حغائم البىعضت بمثابت خالت ْاهىهُت أو َهلُت ؾابٓت لحضور الجغٍمت وُْامها؛ خُث ًغي
البهؼ أن الؿمت اإلاميزة للمؿلو ،هي ْضعجه مً زال ٛمىْهه الىقُُي صازل الشغٖت نلى هٓل مهلىماث نير مُصح ننها

 1ـ أخؿً بىؾُٓهت ،الىحيز في الٓاهىن الجىائي الخاص ،الجؼء الثاوي ،الجؼائغ ،الؿبهت الخامؿت نشغ ،صاع هىمه للؿبانت واليشغ والخىػَو ،2014 ،ص
.254
 2ـ بً جغٗي لُلي ،الجغائم الىاْهت نلى البىعضت في الدشغَو الجؼائغي ،خىلُاث حامهت الجؼائغ  ،1املجلض  ،32الهضص ،3ؾىت  ،2018ص .600
3ـ أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .254
 4ـ مكهغ َغيلي نلي دمحم ،الحماًت الجىائُت للثٓت في ؾىّ عأؽ اإلاا" ٛحغائم البىعضت " ،الٓاهغة ،الؿبهت ألاولى ،صاع النهػت الهغبُت ،2006 ،ص .371
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للٙاَت أو للؿىّ ،أو لهائالتهم أو أضضْائهم ،ولهظا َان حىدت الهالم بأؾغاع الشغٖت جٓىم نلى نىاضغ أؾاؾُت جخمثل
في:
 صفت العالم بأتشاسالششكت ( الصفت الخاصت بالجاوي).لم ًدضص اإلاشغم الجؼائغي ألاشخاص الظًً ًٓهىن جدذ ؾائلت الهٓاب ،واٖخُى باؾخسضام لُل " ّ
كل " في املادة
 1-00املزكىسة أعاله ،صون جدضًض ؾىي بهباعة " :بمىاتبت مماستت مهىخه أو وظُفخه " ،وهى ما ًدخاج ئلى جدضًض صُْٔ
() 1

لطُت الجاوي

وما ًُهم مً هظ اإلااصة أن الجاوي هى الشخظ الهالم بأؾغاع( ،أو اإلاؿلو) مً زال ٛمىْهه الىقُُي صازل الشغٖت
نلى اإلاهلىمت يير اإلاهلىت ئلى الٙاَت أو ئلى الؿىّ؛ ئط ئن الًغع في هظه الجغٍمت مىو مً جخىاَغ لضيهم أؾغاع ألانماٛ
الخضزل في ؾىّ البىعضت ،صون مساؾغة ،بد٘م ئؾالنهم ْبل ييرهم.
وخضص اإلاشغم الُغوس ي في الخهضًل ألازير الطاصع بٓاهىن ً 2ىلُى ؾىت  1996ؾائُخين مً ألاشخاص ًؿلٔ نليهم
مطؿلح "  " Les initiesأي اإلاؿلهىن نلى ألاؾغاع ،وَػال نً الهالم بأؾغاع الشغٖت أغاَذ لجىت نملُاث البىعضت في
َغوؿا يير اإلاؿخُُض مً اإلاهلىماث الامخُاػٍت ،وؤلازُاء .اإلاؿلهىن نلى أؾغاع الشغٖت ًىٓؿمىن ئلى َئخين:
الُئت ألاولى :الهاإلاىن ألاولىن ( بد٘م الٓاهىن) :حشمل هظه الؿائُت مضًغي الشغٗاثٗ ،الغئِـ اإلاضًغ الهام وأنػاء
مجلـ ؤلاصاعة واإلاضًغًٍ الٓائمين باإلصاعة ،ومً ًػؿلو في الشغٖت بىقُُت نػى في مجلـ الغْابت ،أو بىقُُت اإلامثل
الضائم لألشخاص اإلاهىىٍت( ،)2وْض هظ نليهم اإلاشغم الُغوس ي في اإلااصة  162ـ  1مً ْاهىن الشغٗاث الُغوس ي الطاصع في
ً 24ىلُى  1996وهم ألاشخاص الظًً ًؼاولىن الىقائِ اإلاظٗىعة أناله ،وْض أؾلٔ نليهم حؿمُت اإلاؿلهىن ألاوٛ
(ألاولىن) نلى ألاؾغاع "  ،)3(" initiés primairesوالظي ًُترع َيهم صائما الهلم واإلاهغَت باإلاهلىمت اإلاميزة اإلاخهلٓت
بالشغٖت ،بؿبب أنمالهم التي ًماعؾىنها َيها ،صازل الؿغ ألنهم ًملٙىن ؾلؿت الٓغاع بد٘م مىْههم نلى ْمت الؿلؿت في
الشغٖت(.)4
ونلى ؾبُل اإلآاعهت؛ هجض أن اإلاشغم الُغوس ي ْض أْام لهم ْغٍىت ْاؾهت باَتراع مهغَتهم باإلاهلىمت اإلاميزة؛ وهظه
الٓغٍىت مً وحهت هكغ الُٓه الًالب الُغوس ي ال جٓبل اله٘ـ جدذ أي قغٍَ ،ال ٌؿخؿُهىن الضَو بأنهم نٓضوا ضُٓت
مهُىت ٗاهىا ًجهلىن مهلىمت مميزة زاضت بالشغٖت ،في خين أن اإلاشغم الجؼائغي جغٕ ألامغ نلى ئؾالْه ٖما هى مظٗىع
أناله ،وال ًٓخطغ هظا ألامغ نلى خالت اإلاضًغًٍ الغؾمُين في الشغٗاث ،بل ًمخض ألامغ لِشمل اإلاضًغ الظي ًخىلى ئصاعة
الشغٖت بالُهل ،صون أن ًٙىن هىإ جُىٍؼ أو ْغاع عؾمي بظل ،)5(ٚوصائما في قل الٓاهىن الُغوس ي هجضه ْض أغاٍ ئلى

1ـ وعصة شغٍ الضًً ،حغائم بىعضت الُٓم اإلاىٓىلت في الدشغَو الجؼائغي أشٙالها والهٓىباث اإلآغعة لها ،مجلت الاحتهاد اللضائي ،حامهت بؿ٘غة ،املجلض ،8
الهضص  ،11ؾىت  ،2016ص .223
 2ـ أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .255
3ـ وعصة شغٍ الضًً ،اإلاغحو الؿابٔ.223 ،
4ـ ؾالمت نبض الطاوو أمين نلم الضًً ،الىحيز في الغْابت نلى حهامالث اإلاؿلهين نلى أؾغاع الشغٖت ،الٓاهغة ،صون ؾبهت ،صاع النهػت الهغبُت ،2017 ،ص
.10
 5ـ ؾالمت نبض الطاوو أمين نلم الضًً ،اإلاغحو هُؿه ،ص .11
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هإالء اإلاضًغًٍ أػواحهم وهظا بخاعٍش  ،1983-11-03وال ًضزل غمً الهاإلاين ألاولين الشغٗاء في الشغٖت وال مداَل
الحؿاباث(.)1
الُئت الثاهُت :الهاإلاىن الثاهىٍىن :حشمل هظه الؿائُت ٗل ألاشخاص الظًً حؿمذ لهم وقُُتهم أو مهىتهم بالحطىٛ
نلى مهلىماث ؾغٍت مميزة ،ؾىاء أزىاء أو بمىاؾبت مماعؾتهم لىقائُهم أو مهنهم ،وال جٓو نلى الهاملين الثاهىٍين أي ْغٍىت
ولى ٗاهذ بؿُؿت نلى نلمهم بأؾغاع الشغٖت ،ومً زمت لِـ نلى الٓاض ي في هظه الحالت ئال أن ًثبذ بأن اإلاهلىمت
الامخُاػٍت ْض جدطلىا نليها بهىىان منهي أو وقُُي( ،)2وحشمل هظه الؿائُت َئخين مً اإلاؿلهين نلى أؾغاعها وهما:
ـ املطلعىن على لاتشاس من داخل الششكت من غير طائفت املذًشٍن :وحشمل هظه الُئت ٗل مىقُي الشغٖت اإلاخضاوٛ
أوعاْها اإلاالُت مً يير ؾائُت اإلاضًغًٍ ،ومً هظا الٓبُل اإلاضًغ اإلاالي أو ؤلاصاعي للشغٖت التي ًجغي الخُاوع بشأنها بطُت
يير شغنُت ،بل وْض ًٙىن ألاحير اإلاؿلو نلى اإلالُاث الؿغٍت(.)3
ـ املطلعىن على لاتشاس من خاسج الششكت :وهإالء ال ٌهخبرون مً مىقُي الشغٖت ،ولً٘ جغبؿهم بها نالْت نمل
زاعحت نً الهُٙل الىقُُي للشغٖت ،وهإالء ْض ًدىػون مهلىماث ؾغٍت مميزة بمىاؾبت مماعؾتهم إلاهنهم أو ألنمالهم،
ومً هظا الٓبُل؛ مطُى الشغٖت وأحير البى ٚواإلاؿدشاعون الظًً أؾهمىا في اإلاُاوغاث ،أو في جدغٍغ الهٓىص ،ومضًغ
الضًىان الىػٍغ ،وأنػاء لجىت البىعضت ،الظًً هم نلى اؾالم بطُت مىخكمت باإلاُاوغاث الجاعٍت بين الشغٖخين(.)4
وباإلآابل ،ال ًىحض غمً َئت الهاإلاين الثاهىٍين الصحُُىن املحللىن الاْخطاصًىن واإلاالُىن ،الظًً ًطهب
بشأنهم ئزباث ما ئطا ٗاهذ اإلاهلىماث التي وشغوها في الصحِ هي هخاج ج٘هً مإؾـ نلى جدلُل مىؿٓي ،أو أنهم جدطلىا
نليها بمىاؾبت اجطالهم بأوؾاؽ ألانما.ٛ
 املسخفُذ :الٓاهىن ال ًجغم وال ٌهاْب مً ًٓىم بهملُاث يير شغنُت بىاء نلى اإلاهلىماث التي جلٓاها زاعج أيوشاؽ منهي أو وقُُي ،باتخثىاء صوحت العالم بالسش في فشوسا ،وإهما ٌهاْب الهالم بالؿغ الظي ؾمذ لًيره بالُٓام
بهملُاث يير شغنُت أو ْام بالخهامل بمهلىماث جُػُلُت يير مهلىت زاضت بالشغٖت( ،)5لً٘ ؤلاشٙا ٛالظي ًؿغح في هظه
هظه الطضص هى ضهىبت ئزباث مطضع اإلاهلىماث الامخُاػٍت ،لظا وحب نلى الٓاض ي الخدٓٔ والخثبذ مما ئطا ٗاهذ اإلاهلىمت
الامخُاػٍت ْض وضلذ بد٘م اإلاهىت أو ال ،وفي هظا الاججاه طهبذ مد٘مت الىُؼ الُغوؿُت في أخض أخٙامها ئلى ج٘غَـ
الخؿأ اإلاُترع ،نمضا ٗان أو ئهماال وهى ما أصي ئلى وحىص ئشٙالُت ٖبيرة في ؤلازباث مطضع اإلاهلىمت الجىهغٍت
الخُػُلُت(.)6

1ـ أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو هُؿه ،ص .255
 -2بً جغٗي لُلي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .602
 -3وعص شغٍ الضًً ،اإلاغحو هُؿه ،ص .224
 -4أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص ص  .256،255ؾالمت نبض الطاوو أمين نلم الضًً ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .14
 -5أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو هُؿه ،ص  .256وعصة شغٍ الضًً ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .225
 -6مما حهل لجىت نملُاث البىعضت  cobفي َغوؿا جطضع الخىكُم  90-08لؿض هظه ؤلاشٙا ٛخُث هطذ اإلااصة  5مً هظا الخىكُم نلى " مهاْبت ٗل
شخظ جخىَغ له مهلىماث امخُاػٍت وهى ٌهلم بظل " ٚوجبٓى الطهىبت الٓائمت إلْامت للضلُل والبرهان نلى أن اإلاؿخُُض ٌهلم اإلاهلىماث التي اؾخًلها
امخُاػٍت مً اإلاُغوع جبٓى مدُىقت ألنها حىهغٍت يير مهلىت زاضت بالشغٖت.
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 املخفي :وهىا ججضع ؤلاشاعة ئلى أن الٓػاء الُغوس ي وؾو مً هؿاّ جؿبُٔ الجغٍمت ئط أحاػ جؿبُٔ خ٘م ؤلازُاء فيحىدت الهالم بأؾغاع الشغٖت نلى مً اؾخًل ،وهى ٌهلم بظل ٚأن اإلاهلىماث جلٓاها مً الهالم بأؾغاع الشغٖت وهظا
ًٓخض ي بالػغوعة أن ًٙىن املخُي ناإلاا باإلاطضع الخضلِس ي للمهلىماث التي اؾخًلها(.)1
وفي قل الدشغَو الجؼائغي ًطلح جؿبُٔ خ٘م ؤلازُاء نلى مً اؾخًل مهلىماث جلٓاها مً نالم بأؾغاع الشغٖت
وهى ٌهلم بظل ،ٚوطل ٚجؿبُٓا ألخٙام املادة  323من كاهىن العلىباث(.)2
 ضشوسة أن جكىن املعلىماث املخىفشة لذي الجاوي امخُاصٍتًٓ :خض ي الخهامل في ألاوعاّ اإلاالُت أن ًٙىن حمُواإلاؿاهمين واإلاؿدثمغًٍ نلى ْضم اإلاؿاواة مً خُث اإلاهلىمت اإلاخاخت نً أوغام الشغٗاث اإلاضعحت أوعاْها في ؾىّ عأؽ
اإلاا ٛأو جل ٚالخاغهت لىكام هظا الؿىّ ،ئط أن مهغَت هظه اإلاهلىماث حهض مً الحٓىّ ألاؾاؾُت للمؿاهمين
واإلاؿدثمغًٍ نلى خض ؾىاءَ ،هلى أؾاؽ هظه اإلاهلىماث ًمً٘ اجساط الٓغاع اإلاىاؾب بشأن بُو أو شغاء ألاوعاّ اإلاالُت(.)3
و لإلخاؾت بمُهىم اإلاهلىماث ؤلامخُاػٍت ٌؿخلؼم حهغٍُها وبُان زطائطها وما ًميزها نً ييرها مً ؤلاشاناث التي
ًمً٘ أن جيشغ في البىعضت.
*حعشٍف املعلىماث الامخُاصٍت :لٓض ازخلُذ آلاعاء في حهغٍِ اإلاهلىمت الامخُاػٍت ،لً٘ ًمً٘ الخؿغّ ئلى أهمها
وأبغػها:
 .نغَها ٗ vauplane J – p Bernetاآلحي( » : (4اإلاهلىمت الامخُاػٍت ًجب أن جٙىن طا ؾبُهت جُػُلُت؛ أي يير مهغوَت
مهغوَت لهامت الىاؽ الظًً ال ًملٙىن الىؾائل الالػمت إلاهغَتها «
ٖما نغَها حاهب آزغ مً الُٓه نلى أنها" )5( :مهلىماث ؾغٍت ومدضصة وجخهلٔ بىاخض أو أٖثر مً مطضعي ألاوعاّ
اإلاالُت،أو بىعْت مالُت أو أٖثر ،وأنها لى أضبدذ مهغوَت ونلىُت ًمً٘ أن جإزغ بؿغٍٓت واضحت نلى ؾهغ الىعْت اإلاالُت أو
اإلاىخج الظي جغجبـ به"
 .في خين نغَتها الاجُاُْت ألاوعوبُت في ماصتها ألاولى ٗاآلحي(:)6
 -1وعصة شغٍ الضًً ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .225
 -2جىظ اإلااصة  387مً ْاهىن الهٓىباث الجؼائغي نلى ما ًليٗ " :ل مً أزُى نمضا أشُاء مسخلؿت أو مبضصة أو مخدطلت مً حىاًت أو حىدت في مجمىنها
أو في حؼء منها ٌهاْب بالحبـ مً ؾىت نلى ألاْل ئلى  5ؾىىاث نلى ألاٖثر وبًغامت مً  500ئلى  20.000صج .وٍجىػ أو ججاوػ يغامت  20.000صج ختى جطل
ئلى غهِ ُْمت ألاشُاء املخُاة .وٍجىػ نالوة نلى طل ٚأن ًد٘م نلى الجاوي بالحغمان مً خٔ أو أٖثر مً الحٓىّ الىاعصة في اإلااصة  14مً هظا الٓاهىن
إلاضة ؾىت نلى ألاْل ئلى زمـ ؾىىاث نلى ألاٖثر ،وٗل طل ٚمو نضم ؤلازال ٛبأًت نٓىباث أشض ئط اْخض ى ألامغ في خالت الاشترإ في الجىاًت ؾبٓا للمىاص
.44.43.42
 -3ؾُِ ئبغاهُم اإلاطاعوة ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .204
4
(أهكغ) هىاصٍ بهُت« Elle doit être privilégiée c’est -a -dire inconnue du grand public qui n’as pas les moyens d en avoir connaissance » ،
الىكام الٓاهىوي لخضاو ٛالُٓم اإلاىٓىلت في البىعضت ،مظٖغة ماحؿخير ،جسطظ ْاهىن أنما ،ٛحامهت الجؼائغ  2007 ،1ـ  ،2008ص .113
 -5شاَُت حالب ،الجغائم اإلااؾت بشُاَُت اإلاهلىمت في البىعضت وَٓا للدشغَو الجؼائغي ،املجلت لاكادًمُت للبحىر اللاهىهُت والسُاتُت ،حامهت
ألايىاؽ ،املجلض  ،2الهضص ،01ؾىت  ، 2018ص .3018
6
- « Information privilégiée :une information qui n a pas été rendue publique, qui a un caractère précis et concerne un ou plusieurs
émetteurs de valeurs mobilières, ou une ou plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, susceptible d influencer de
façon sensible le cours de cette ou de ces ». Règlement général de l’autorité des marche financiers , site internet de l , AMF http ://
www.amf-france.org/Relementation/règlement-général-et-instructions/RG-mode-d-emploi.html.
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» اإلاهلىمت الامخُاػٍت :هي مهلىمت يير مخاخت للجمهىع وطاث ؾابو زاص وجخهلٔ بمطضع أوعاّ مالُت واخض أو أٖثر أو
وعْت مالُت واخضة أو أٖثرٖ ،ما أن ئجاختها لالؾخسضام الهام ْض ًإزغ نلى مؿاع هظا أو هإالء «
*خصائص املعلىماث الامخُاصٍت :جدُذ مىاْو بهؼ الهاملين في الشغٖت اإلاطضعة لألوعاّ اإلاالُت َغضت الحطىٛ
نلى بهؼ اإلاهلىماث اإلاميزة ،والتي ًمً٘ لهم اؾخًاللها في الخهامل نلى أؾهم الشغٖت في البىعضت ،أو باَشاء جلٚ
اإلاهلىماث للًير ،وبالخالي جدُٓٔ مٙاؾب لهم أو لًيرهم نلى خؿاب نامت اإلاؿدثمغًٍ.
وفي هظه الىٓؿت هجض أن ٖال مً اإلاشغم الُغوس ي والجؼائغي وٖظا اإلاطغي ْض مىهىا اؾخًال ٛهظا الىىم مً
اإلاهلىماث ،ئال أنهم لم ٌهؿىا حهغٍُا لها ،وطل ٚما خاو ٛالٓػاء الُغوس ي جىغُده في اإلااصة  10ـ  01مً ألامغ عْم  67ـ 833
اإلاإعر في  28ـ  09ـ  ،1967خُث ال حهض اإلاهلىمت الامخُاػٍت بدؿب هظه اإلااصة ،والتي جٓابلها في الٓاهىن الجؼائغي الُٓغة
ألاولى مً اإلااصة  60اإلاهضلت واإلاخممت بالٓاهىن عْم  04-03اإلاإعر في  2003-02-17اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت.
وٍظهب حاهب مً الُٓه ئال أن اإلاهلىمت الؿغٍت ال جخؿلب شغؽ الخأُٖض ،وبىاء نلُه ًجبٗ ،ي جٙىن اإلاهلىمت مميزة،
أن جٙىن ؾغٍت ومدضصة ولم جطل ئلى نلم الجمهىع ،ومإزغة نلى أؾهاع ألاوعاّ اإلاالُت ،وصحُدت ،وطاث نالْت
باألؾهم( ،)1وْض نمل الٓػاء الُغوس ي نلى ئنؿاء مُهىم آزغ إلاهنى اإلاهلىمت الامخُاػٍت التي ًٓىم باؾخًاللها الغًٖ اإلااصي
لهظه الجغٍمت ،خُث أوحبذ مد٘مت الىٓؼ جىاَغ زالزت زطائظ هي:
 أن جٙىن مهلىمت صازلُت يير مُصح ننهآً :طض باإلاهلىمت نير اإلاهلىت ،جل ٚاإلاهلىمت التي ال ٌهغَها حمهىعاإلاؿدثمغًٍ في ؾىّ ألاوعاّ اإلاالُت ،وبخالي جطبذ اإلاهلىمت مهلىت متى وضلذ ئلى نلم حمهىع اإلاؿدثمغًٍ بٙل وؾائل
ؤلاَطاح وؾغْه ،لظل ٚطهب البهؼ ئلى الٓى :ٛئن اإلاهلىمت جٙىن مهلىت متى وضلذ ئلي نلم حمهىع اإلاهخمين واإلاؿدثمغًٍ
في ؾىّ البىعضت.
 أن جٙىن مهلىمت ؾغٍتً :جب أن ٌهلم اإلاؿلو بأن اإلاهلىمت التي جىضل ئليها ،بؿغٍٓت مباشغة أو يير مباشغة ،ؾغٍتويير مُصح ننها لضي الجمهىع ،وأن ًٙىن نلى نلم وصعاًت بؿغٍتهاٖ ،ما نغَتها الالئدت الخىُُظًت للٓاهىن عْم  95لؿىت
 ،1992اإلاخهلٔ بؿىّ عأؽ اإلاا ٛاإلاطغي في الُٓغة الثاهُت مً اإلااصة  )2(319التي هطذ نلى أن " اإلاهلىمت الؿغٍت اإلاميزة هي
"اإلاهلىمت أو اإلاهلىماث التي ًٙىن لها جأزير ملمىؽ نلى ؾهغ الىعْت اإلاالُت اإلاؿغوخت أو الٓابلت للخضاو ،ٛأو جأزير نلى
الٓغاعاث الاؾدشاعٍت للمخهاملين نليها ،أو جأزير نلى اججاهاث الخهامل في الؿىّ" ،وجطبذ اإلاهلىمت الجىهغٍت مهلىت،
نىضما ًخم ئجاختها لجمهىع اإلاخهاملين في وْذ واخض وبالؿغٍٓت طاتها وَٓا للٓىانض وؤلاحغاءاث الحاٖمت واإلاىكمت لإلَطاح
بالبىعضت.
 أن جٙىن اإلاهلىمت مدضصة ومإٖضةً :جب أن جخىَغ في اإلاهلىمت الضْت والصحت والخطىضُت ،أي أن جٙىن اإلاهلىمتصحُدت ولها نالْت جغابؿُت بالبىعضت؛ ئط لِـ ٗل مهلىمت ًمً٘ أن ًٙىن حؿغٍبها أو اؾخًاللها ؾببا لُٓام اإلاؿإولُت،
ألن اإلاهلىماث يير املحضصة ما هي ئال ئشاناث أو اَتراغاثٗ ،الٓى ٛمثال بأن شغٖت ما "في أوج اػصهاعها أو حهاوي جٓهٓغا

 -1ؾالمت نبض الطاوو أمين نلم الضًً ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص.28
( -2اهكغ) اإلااصة  319الُٓغة ب مً الالئدت الخىُُظًت لٓاهىن ؾىّ عأؽ اإلاا ٛاإلاطغي عْم  95لؿىت  ،1992الجغٍضة الغؾمُت لجمهىعٍت مطغ.
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( ،")1ونلُه َاإلاهلىمت املحضصة هي جل ٚاإلاهلىمت التي جغجبـ بالبىعضت وٍدىاو ٛمػمىنها مىغىنا مخهلٓا بالبىعضت في
حىاهب زاضت خى ٛحهضًل في عأؽ ما ٛالشغٖت ؾىاء بالؼٍاصة أو بالىٓطان ،أو ئضضاع ؾىضاث حضًضة ،أو جىػَو أؾهم
مجاهُت(.)2
 مهلىماث طاث جأزير في ألاؾهاع ئطا ما أنلىذ ننها :ختى جٙىن اإلاهلىمت امخُاػٍت ومدل خماًت حؼائُت ًجب أن جمخاػبهظه الخاضُت؛ ئط ًُ٘ي في هظا الشأن أن ًٙىن مً شأن اإلاهلىمت الخأزير نلى أؾهاع الُٓم اإلاىٓىلت ضهىصا أو هبىؾا،
ختى ولى لم ًدضر هظا الخأزير َهال(.)3

ّ
ونلُه ًثىع الدؿاؤ ٛنً غابـ جٓضًغ اإلاهلىماث الامخُاػٍت ،هل هى ضابط شخص ي ٌعىد إلى املطلع على
املعلىمت السشٍت راتها والى جلذًشه الصخص ي لها ،أو هى ضابط مىضىعي ّ
ًلذسبحسب املعلىمت راتها؟
ولٓض قل هظا اإلاهُاع مػؿغبا ومخأعجحا ،ختى ضضع خ٘م مد٘مت الىٓؼ الُغوؿُت في  25حىان  1995واغها

خضا الغؿغاب هظا اإلاهُاع نىضما ْض ى بـأن " الخطائظ اإلاميزة للمهلىمت الؿغٍت وَٓا إلاهنى الىطىص ،ال ًمً٘ أن
حؿخسلظ مً الخدلُل الظي ًٓىم به مً ًخلٓى هظه اإلاهلىمت وَؿخسضمها ،ولً٘ ًجب أن جٙىن بؿغٍٓت مىغىنُت بهُضة
نً جد٘ماث حؼاَُت ،ووَٓا إلاػمىن اإلاهلىمت َٓـ"()4؛ ًلٓى هظا الػابـ اإلاىغىعي جأًُض مهكم الُٓهاء لخٓضًغ
اإلاهلىماث ،ألهه ًمثل أماها ْاهىهُا ٖبيرا في جٓغٍغ اإلاؿاواة أزىاء الحطى ٛنلى اإلاهلىمت؛ مما ٌهني اإلاؿاواة في اإلاهاملت ولِـ
اإلاؿاواة في الىدُجتَُ ،جب الخُغْت بهىاًت بين ما ًخطل باإلاهلىمت ،وبين ما ًخطل بالخبرة والضعاًت واإلاهغَت ،التي ًٓطض
بها اإلآضعة والُ٘اءة والخبرة في جدلُل هظه اإلاهلىماث واؾخسضامها(.)5
ب  -الشكن املادي للجشٍمت.
ًخمثل الغًٖ اإلااصي لهظه الجغٍمت في وشاؽ ًخسظ ضىع بُو أو شغاء أوعاّ مالُت بىاء نلى مهلىماث صازلُت لها جأزيرها
نلى أؾهاع ألاوعاّ اإلاالُت ،ولم ًطل الهلم بها ئلى الجمهىع ،وؾبٓا للُٓغة ألاولى مً اإلااصة  60ومً الٓاهىن اإلاخهلٔ
ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت ًخسظ الؿلىٕ ؤلاحغامي في هظه الجغٍمت الطىع آلاحي بُانها:
 إهجاص عملُاث في السىق بالخذلِس :وٍخمثل الؿلىٕ ؤلاحغامي في هظه الطىعة في ُْام الجاوي باؾخًال ٛمهلىماثامخُاػٍت ًدىػها بد٘م وقُُخه أو مهىخه ،وإبغام ضُٓت أو أٖثر بىُؿه ،أي بطُت شخطُت؛ َهى الظي خاػ اإلاهلىماث،
واؾدىاصا ئليها ْام بهٓض ضُٓخه ،ببُو أو شغاء ُْم مىٓىلت جخهلٔ بها اإلاهلىمت الامخُاػٍت التي ًدىػها(.)6
خُث انخبر الٓػاء الُغوس ي أن ئنؿاء أمغ ألخض البىىٕ لبُو أو شغاء أؾهم ًُ٘ي لُٓام الجغٍمت ،وٍأزظ بخاعٍش
ئنؿاء ألامغ ولِـ بخاعٍش جىُُظه ،بل ْض ى بأن ئنؿاء أمغ ونضم ئلًائه خين جأٖض الهالم بالؿغ بأن هظه اإلاهلىماث يير
 -1زالض أبى الهباؽ ،الحماًت الجىائُت لؿغٍت اإلاهلىماث في ؾىّ عأؽ اإلاا ،ٛالٓاهغة ،الؿبهت ألاولى ،صاع مطغ لليشغ والخىػَو ،الٓاهغة ،2019 ،ص.47
 -2يالب نبض خؿين الجبىعي ،اؾخًال ٛاإلاهلىماث الضازلُت (الجىهغٍت) يير اإلاُصح ننها وأزغه نلى ؾىّ ألاوعاّ اإلاالُت "صعاؾت مٓاعهت" ،ؤلاؾ٘ىضعٍت،
الؿبهت ألاولى ،م٘خبت الىَاء الٓاهىهُت ،2017 ،ص .120
 -3شاَُت حالب ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .320
( -4اهظش) مكهغ َغيلي نلي دمحم ،الحماًت الجىائُت للثٓت في ؾىّ عأؽ اإلاا ،ٛعؾالت صٖخىعاه ،في الحٓىّ ،حامهت الٓاهغة ،مطغ ،1989 ،ص .391
 -5أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .270
 -6حما ٛنبض الهؼٍؼ الهثمان ،ؤلاَطاح والشُاَُت في اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باألوعاّ اإلاالُت اإلاخضاولت في البىعضت ،صعاؾت ْاهىهُت مٓاعهت ،الٓاهغة ،صاع
النهػت الهغبُت ،2010 ،ص .35
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نلىُت ٌشٙل حغٍمت ،مما أصي بالُٓه والٓػاء ئلى الحضًث نً واحب الامخىام الظي ًٓو نلى ناجٔ مً جخىَغ له مهلىماث
امخُاػٍت ،وهظا الىاحب مؿلٔ ال ًٓبل نظع نضم الاخخُاؽ(.)1
 السماح للغير باهجاص عملُاث في السىق :حغم اإلاشغم الهالم بأؾغاع الشغٖت الظي ٌؿمذ للًير باهجاػ نملُت فيالؿىّ ،أي َغع واحبين هما :الامخىام الظي ًٓو نلى ناجٔ مً له مهلىماث حىهغٍت ،وٖخمان الؿغ ،يير أن اإلاشغم
ٌشترؽ في هظا املجا ٛأن ًٙىن الجاوي مخهمضا في الؿماح لًيره باهجاػ نملُت في الؿىّ ،وال ٌهظع الهالم بأؾغاع الشغٖت
نلى هٓل اإلاهلىماث الامخُاػٍت ئال في خالت الػغوعة الىقُُُت أو اإلاهىُت(.)2
 وكذ اسجكاب الجشٍمت :وهى الىْذ الظي ًطبذ َُه اليشاؽ ئحغامُا بُهل اإلاهلىماث اإلاخىَغة لضي الجاوي ،والجغج٘ب الجغٍمت ئال ئطا ٗان ألامغ باهجاػ نملُت ،أو أن جبلٌُ اإلاهلىماث ْض جم زال ٛالُترة الؼمىُت التي ٗان َيها واحب
الامخىام أو ٖخمان الؿغ ؾاعٍا نلى الُهل ،وٍبضأ ؾغٍان هظه الُترة مً اللحكت التي جطبذ َيها اإلاهلىماث الخُػُلُت
صُْٓت ومإٖضة وحؿغي ما صامذ لم حهلً لٙاَت الجمهىع ،وٍسػو جدضًض الؿابو الضُْٔ واإلاإٖض للمهلىماث الامخُاػٍت
للؿلؿت الخٓضًغٍت لٓػاة اإلاىغىم( ،)3وٍخم جدضًض الؿابو املحُىف للمهلىماث الخُػُلُت خؿب الهضص املحطىع
لألشخاص الظًً لهم أن ٌهلمىا بهظه اإلاهلىماث ،أما الشائهاث والاَتراغاث في ؾىّ البىعضت َال ًمً٘ لها أن حشٙل
مهلىمت امخُاػٍت ،وإال َاهه في نهاًت اإلاؿاٍ ؾىٍ ًإصي ئلى الهضو ٛنً ٗل مهاملت في البىعضت .ومً زم ال ًمً٘ أن ًٙىن
ٗل اؾخًال ٛإلاهلىمت مىغىم حغٍمت ٌهاْب نليها الٓاهىن ئال ئطا ٗان لها ؾابو الؿغٍت ،وجٙىن ٖظل ٚؾاإلاا لم جيشغ نلى
هؿاّ واؾو للجمهىع ئما نً ؾغٍٔ الصحِ واؾهت الاهدشاع ،أو نً ؾغٍٔ بالى عؾمي مً مطضع هظه الُٓم اإلاىٓىلت.
 الاخخصاص اللضائي :وإطا ٗاهذ املحاٖم الجؼائُت (مد٘مت الجىذ) هي املخخطت هىنُا بهظه الجغائم ،نلى انخباعأنها حىذَ ،ان اإلاشغم لم ًدضص غابؿا لالزخطاص املحلي ،وبالخالي هغحو للٓىانض الهامت في جدضًض الازخطاص املحلي
ملح٘مت الجىذ(ٖ ،)4ما هي مدضصة في اإلااصة  )5(329مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت والتي وغهذ مهاًير الازخطاص املحلي
وهي:
 .مٙان اعجٙاب الجغٍمت،
 .مدل ئْامت أخض اإلاتهمين أو الشغٗاء،
 .مدل الٓبؼ ولى ٗان هظا الٓبؼ ألي ؾبب آزغ،

 -1أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص  ،258نمغ ؾالم ،الحماًت الجىائُت للمهلىماث يير اإلاهلىت للشغٗاث اإلآُضة بؿىّ ألاوعاّ اإلاالُت ،الٓاهغة ،صاع
النهػت الهغبُت ،ؾىت  ،1997ص .39
 -2بً جغٗي لُلي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .604
 -3أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو هُؿه ،ص .259
 -4خمؼة نبض الىهاب ،الحماًت الجىائُت ألوعاّ البىعضت في الدشغَو الجؼائغي واإلآاعن ،عؾالت صٖخىعاهٗ ،لُت الحٓىّ  ،حامهت نىابت ،2013-2012 ،ص
.113
 -5ـ جىظ اإلااصة  1-239مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت الجؼائغي نلى أهه " جسخظ مدلُا بالىكغ في الجىذ مد٘مت مدل الجغٍمت أو مدل ئْامت أخض اإلاتهمين
أو شغٗائهم أو مدل الٓبؼ نليهم ولى ٗان هظا الٓبؼ ْض وْو لؿبب آزغ".

املجلض -09الهضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

997

ISSN: 2352-9806
l

املىاجهة التشريعية جلرائن البىرصة يف التشريع اجلسائري /ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدين خمتار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زهدور أشىاق
وٍُ٘ي أن جسخظ املحاٖم املحلُت بمجغص أن ًغج٘ب نلى التراب الىؾني أي َهل مشٙل ألخض أعٗان حغٍمت الهالم
بأؾغاع الشغٖت( ،)1وهظا ما ؾاع نلُه الٓػاء الُغوس ي بمىحب الٓاهىن عْم 2003-706 :اإلاإعر في  01أوث َٓ 2003ض
مىذ اإلاشغم الُغوس ي الازخطاص املحلي في حغائم البىعضت لىُابت مد٘مت الاؾخنىاٍ ال٘بري لباعَـ(.)2
ج  -الشكن املعىىي.
ازخلُذ ضُايت هظ اإلااصة  60في َٓغتها ألاولى بين اإلاؿلو نلى اإلاهلىمت الامخُاػٍت باؾخًاللها في ئحغاء نملُت في
الؿىّ بىُؿه أو نً ؾغٍٔ ييره ،وبين ُْامه بالؿماح للًير باحغاء الهملُت بأن ًىٓل ئلُه مهلىمت امخُاػٍت ،وطل ٚوَٓا
لحالخين هما(:)3
 الحالت لاولى :لم ًىظ َيها اإلاشغم نلى نىطغ الٓطض ،ومو طلَ ٚان هظه الجغٍمت حهض مً الجغائم الهمضًت،ًٓىم عٖنها اإلاهىىي نلى جىاَغ الٓطض الهام؛ أي أن الشخظ ٌهلم باإلاهلىمت الامخُاػٍت ومو طل ٚجخجه ئعاصجه ئلى
اؾخسضامها ْبل نلم الجمهىع به.
 الحالت الثاهُت :وجخمثل في ُْام الجاوي بالؿماح للًير باحغاء نملُت في الؿىّ بدؿغٍب أو ئَشاء مهلىمت امخُاػٍتلهَٓ ،ض هظ اإلاشغم الجؼائغي ضغاخت نلى غغوعة جىاَغ الٓطض الخاص لضي الجاوي ختى جخدٓٔ الجغٍمت بجمُو أعٗانها؛
وطل ٚمً زال ٛاؾخسضام لُل " ٗل مً ًخهمض".
 - 2العلىباث امللشسة لجشٍمت العالم بأتشاسالششكت في الدششَع الجضائشي.
ًخهغع مغج٘ب هظه الجغٍمت ئلى هىنين مً الجؼاءاث :نٓىباث حؼائُت ،و نٓىباث ئصاعٍت.
أ  -العلىباث الجضائُت :جىظ اإلااصة  60مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهض ٛواإلاخمم بالٓاهىن عْم  04-03نلى
الجغٍمت بالحبـ مً  6أشهغ ئلى  5ؾىىاث وبًغامت مالُت ْضعها 30.000صج ،أو باخضي الهٓىبخين َٓـ وٍمً٘ عَو مبلٌ
الًغامت ئلى أٖثر مً اإلابلٌ اإلاظٗىع ختى ًطل ئلى أعبهت أغهاٍ مبلٌ الغبذ املحخمل جدُٓٓه ،صون أن جٓل الًغامت نً مبلٌ
الغبذ هُؿه.
ب  -العلىباث إلاداسٍت :نالوة نلى الهٓىباث الٓػائُت ،اإلاظٗىعة أنالهً ،خهغع مغج٘ب الجغٍمت ئلى حؼاءاث ئصاعٍت
جطضعها الًغَت الخأصًبُت الخابهت للجىت جىكُم نملُاث البىعضت ومغاْبتها ،اإلاىطىص نليها في اإلااصة  51مً اإلاغؾىم
الدشغَعي ؾالِ الظٖغ ،وجخمثل هظه الجؼاءاث َُما ًلي :ؤلاهظاع ،الخىبُش ،خكغ اليشاؽ ٗله أو حؼئه مإْخا أو نهائُا،
سحب الانخماص و/أو َغع يغاماث ًدضص مبلًها بهشغة مالًين صًىاع ،أو بمبلٌ ٌؿاوي الغبذ املحخمل جدُٓٓه بُهل
الخؿأ اإلاغج٘ب وجضَو اإلابالٌ لطىضوّ الػمان املحضص في اإلااصة  64مً اإلاغؾىم ؾالِ الظٖغ.
ٖما جغَو املخالُاث لألخٙام الدشغَهُت والخىكُمُت اإلاهاْب نليها بالهٓىباث اإلاىطىص نليها في اإلااصجين  59و60
أمام الجهاث الٓػائُت الهاصًت املخخطت بدؿب هظ اإلااصة  55مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهض ٛواإلاخمم

 -1أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .261
- Fréderic stasiak-droit penal des affaires. LGDJ 2005.page : 258

2

 -3يالب نبض خؿين الجبىعي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص ص 42،41؛ زالض أبى الهباؽ نبض هللا ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص ص .171،170
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بالٓاهىن عْم  04-03اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلتٖ ،ما ًمً٘ لغئِـ اللجىت أن ًخأؾـ ٖؿغٍ مضوي في خالت وْىم
حغائم حؼائُت(.)1

ّ
زاهُا :حشٍمت وششمعلىماث خاطئت أو مضللت
أصعج اإلاشغم الجؼائغي هظه الجغٍمت في اإلااصة  60الُٓغة  2مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهض ٛواإلاخمم بالٓاهىن
 04-03اإلاإعر في  2003-02-17اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت ،وؤلاشهاع باليؿبت ئلى بهؼ نملُاث البىعضت في َغوؿا
اإلاهض ٛبالٓاهىن عْم  597-96اإلاإعر في  .1996-01-02وْض حاء اإلاشغم بهظه الطىعة ئزغ حهضًل 2003؛ خُث جىظ

بمٓخػاهٌ " :هاْب ٗ ...ل شخظ ًٙىن ْض حهمض هٓل مهلىماث زاؾئت أو مًلؿت وؾـ الجمهىع بؿغّ ووؾائل شتى ،نً
مىكىع أو وغهُت مطضع ،جٙىن ؾىضاجه مدل جضاو ٛفي البىعضت ،أو نً مىكىع جؿىع ؾىض مٓبى ٛللخضاو ٛفي البىعضت
مً شأنها الخأزير نلى ألاؾهاع" ،و ْض ٌشٙل هظا الُهل حغٍمت اإلاػاعبت يير اإلاشغونت اإلاىطىص واإلاهاْب نليها في اإلااصة
َٓ 172غة  1مً ْاهىن الهٓىباث ،وحهخبر اإلاهلىماث ئخضي الهىاضغ الهامت التي جٓىم نليها بىعضت ألاوعاّ اإلاالُت،
وألاؾاؽ الظي ٌهخمض نلُه اإلاؿدثمغ نىض اجساط ْغاعه الاؾدثماعي في ألاوعاّ اإلاالُت ،ولظلَٓ ٚض خغص اإلاشغم نلى ئبغاػ
ٗاَت اإلاهلىماث نً الشغٗاث اإلاطضعة لألوعاّ اإلاالُت وحغم وشغ الخطغٍداث والاؾدثماعاث وألاْىا ٛالشُهُت الٙاطبت
بهضٍ الحُاف نلى مطضاُْت وصْت اإلاهلىماث( ،)2وفي ؾبُل بدث حغٍمت وشغ مهلىماث زاؾئت أو مػللت ،هدىاو ٛفي ()1
أعٗان حغٍمت وشغ مهلىماث زاؾئت أو مػللت ،وفي ( )2الهٓىباث اإلآغعة لهظه الجغٍمت.
 - 1أسكان حشٍمت وششمعلىماث خاطئت أو مضللت.
ال ًمً٘ خماًت الاؾدثماع وغمان خؿً ؾير ؾىّ عأؽ اإلاا ٛصون جأمين اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باالؾدثماع ،والحُلىلت
صون وشغها بشٙل مسالِ إلاا هي نلُه في الىاْوٗ ،أن حهخمض شغٖت ما جضاو ٛأؾهمها في البىعضت أو جؼنم حهلها ٖظلٚ
ليشغ مهلىماث زاؾئت جخهلٔ بدالتها الاْخطاصًت ،والبض مً مهاْبت الجاوي في هظه الحالت وُْام اإلاؿإولُت الجؼائُت(،)3
وحهض حغٍمت وشغ مهلىماث زاؾئت أو مػللت ًٖيرها مً الجغائم ،وجٓىم نلى زالزت أعٗان( ،الُغم ألاو )ٛالغًٖ الشغعي( ،
الُغم الثاوي) الغًٖ اإلااصي ،و(الُغم الثالث) الغًٖ اإلاهىىي.
أ  -الشكن الششعي.
اؾخدضر اإلاشغم الجؼائغي حغٍمت وشغ مهلىماث زاؾئت أو مػللت بمىحب الٓاهىن عْم  04-03خُث لم جً٘
مضعحت غمً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  ،10-93وٗان مخأزغا بالٓاهىن الُغوس ي ،وهظا ما حاء في هظ اإلااصة  )4(60مً اإلاغؾىم
الدشغَعي عْم .10-93
 -1أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .260
 -2ؾُِ ئبغاهُم اإلاطاعوة ،جضاو ٛألاوعاّ اإلاالُت ،الحماًت الجؼائُت " صعاؾت مٓاعهت" ،نمان ،ألاعصن ،الؿبهت ألاولى ،صاع الثٓاَت لليشغ والخىػَو،2012 ،
ص ص .265،262حما ٛنبض الهؼٍؼ الهثمان ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص ص.28،27
 -3بً جغٗي لُلي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .608
 -4جىظ اإلااصة  60مً الٓاهىن عْم  04-03نلى أنٌ " :هاْبٗ ...ل شخظ ًٙىن ْض حهمض وشغ مهلىماث زاؾئت أو مًالؿت وؾـ الجمهىع بؿغّ ووؾائل
شتى نً مىكىع أو وغهُت مطضع ،جٙىن ؾىضاجه مدل جضاو ٛفي البىعضت ،أو نً مىكىع جؿىع ؾىض مٓبى ٛللخضاو ٛفي البىعضت ،مً شأهه الخأزير نلى
ألاؾهاع" وحهض هظه اإلااصة الؿىض الٓاهىوي لُٓام هظه الجغٍمت.
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ب  -الشكن املادي للجشٍمت.
لُٓام الغًٖ اإلااصي لهظه الجغٍمت ًخؿلب أن جٙىن اإلاهلىمت التي وْو نغغها وؾـ الجمهىع مً ْبل الجاوي ٗاطبت أو
مًالؿت وطل ٚال ًٙىن ئال بخىاَغ نىطغًٍ:
 الهىطغ ألاو :ٛأن جٙىن اإلاهلىماث ٗاطبت أو مػللت ،أي أهه مً شأن وشغها ئًٓام اإلاؿدثمغ في الخؿأ ومً زمحهغغه للًش؛ ئط أهه لى نغٍ خُٓٓت الىغو اإلاالي إلاطضع ألاؾهم إلاا اشتراها ،وٍجب أن جٙىن هظه اإلاهلىمت الٙاطبت أو
اإلاًالؿت مدضصة ،وٍجب أن جخهلٔ بأشُاء مهُىت في الشغٖت اإلاطضعة لألؾهم،
 الهىطغ الثاويً :جب أن جيشغ هظه اإلاهلىمت للجمهىع بأي وؾُلت.ّ
 املعلىماث الكاربت أو املضللتًٓ :ىم الغًٖ اإلااصي لهظه الجغٍمت بمجغص ُْام الجاوي باضضاع مهلىمت ٗاطبت أومًالؿت( ،)1مما ٌؿخىحب نلُىا الىْىٍ نلى مُهىم اإلاهلىمت الٙاطبت أو اإلاًالؿت؛ َاإلاهلىمت حهني زبرا ،وال ًٙىن ٖظلٚ
ئال ئطا جٙلم نً ش يء مدضص لظل ،ٚأي أن جىؿىي نلى يش ،ومجا ٛهظه اإلاهلىمت واؾو خُث ٌشمل ٗل الؿىضاث مدل
الخضاو ٛفي البىعضت ٗاألؾهم وؾىضاث الاؾخدٓاّ وألاصواث اإلاالُت ألازغي(َ ،)2ال ًٓىم الغًٖ اإلااصي لهظه الجغٍمت ما لم
ًً٘ لها ْضع ٗاٍ مً الضْت ،ومً زم َان مجغص شائهت أو عأي مطغح به مً ْبل الىؾُـ اإلاالي أو بهؼ املحللين
الاْخطاصًين اإلاالُين ،ال ًمً٘ أن ًٓىم به الغًٖ اإلااصي للجغٍمت ولم ٌشضص الٓػاء الُغوس ي نلى بهؼ أخٙامه ،ومً
أمثلت طل :ٚفي ئخضي الٓػاًا نمض مضًغ ئخضي الشغٗاث ،بهض ُْض أؾهم شغٖخه لضي البىعضت ،ئلى ؤلاصالء بخطغٍداث
جسظ الىغو اإلاالي للشغٖت بشٙل أٖثر جُاؤال مما هى نلُه في الىاْو عيم اإلاإزغاث الؿلبُت التي ٗاهذ نليها الشغٖت ،وطلٚ
ًُٓىا مىه بأنها ؾخٙىن أخؿً في اإلاؿخٓبل ٖما هي نلُه في الحاغغ ،زاضت وأهه ًىىي ػٍاصة عأؽ ما ٛالشغٖت في الٓغٍب.
ولم حهخبر املح٘مت طل ٚمً ْبُل وشغ مهلىماث زاؾئت ،عيم مىاضلت جضهىع الىغهُت اإلاالُت للشغٖت زالَا إلاا
ضغح به ،ئال بهض أن نمل نلى جضوًٍ هظه اإلاهلىماث في مدػغ احخمام ؤلاصاعة الؿىىي ،وهدُجت لظلْ ٚام الغًٖ اإلااصي
للجغٍمت؛ ئط لم حهض املح٘مت جطغٍداجه ْبل ٖخابت مدػغ احخمام ؤلاصاعة الؿىىي ،ئال هىنا مً أهىام الخسمُىاث ال ًغقى
ئلى ٗىهه مهلىمت زاؾئت أو مًالؿت ،ولم جأزظ هظا الشٙل ئال بهض وعوصه في مدػغ احخمام مجلـ ؤلاصاعة(.)3
 وشش املعلىماث الكاربت أو املغالطت للجمهىس :لُٓام الغًٖ اإلااصي لجغٍمت وشغ مهلىماث زاؾئت أو مػللت الًُ٘ي أن جٙىن اإلاهلىمت ٖظلَ ٚدؿب ،بل ًجب وشغها للجمهىع بأي وؾُلت ،طل ٚأن اإلاشغم الُغوس ي ًؿالب بُهل
ئًجابي لُٓام الغًٖ اإلااصي للجغٍمت ،ومً ألامثلت التي ًؼزغ بها الٓػاء الُغوس ي لهظه الجغٍمت ،أهه ْض ى بُٓام أعٗان هظه
الجغٍمت في خٔ مضًغي الشغٖت الظًً ْامىا نً ؾغٍٔ بالياث صحُُت بخٓضًم مجمههم نلى أهه في ؾغٍٓه ئلى الدؿىٍت ،في
خين أهه في خالت جىِْ نً الضَو(.)4
ج  -الشكن املعىىي.

 -1مجضي خبص ي ،الحماًت الجىائُت لألؾىاّ اإلاالُت ،الٓاهغة ،صاع النهػت الهغبُت ،2000 ،ص .26
 -2أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .267
 -3بً جغٗي لُلي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .608
 -4أخؿً بىؾُٓهت ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .267
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املىاجهة التشريعية جلرائن البىرصة يف التشريع اجلسائري /ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خدين خمتار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زهدور أشىاق
جٓخض ي حغٍمت وشغ مهلىماث زاؾئت أو مًالؿت ْطضا ناما ًخمثل في الخهمضٖ ،ما ًخجلى في هظ اإلااصة  60في
َٓغتها الثاهُت مً الٓاهىن الجؼائغي اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت ،الظي أشاع ئلى نباعة " حعمذ وششمعلىماث " ،وٍخهين
لخىَغ الٓطض الهام في هظه الجغٍمت أن ًٙىن الجاوي نلى نلم بأن اإلاهلىماث أو البُاهاث أو الخطغٍداث التي ًيشغها نً
الُٓم اإلاىٓىلت أو نً ؾمهت الجهت اإلاطضعة لها ،يير صحُدت أو مًالؿت ،أما ئطا ما اهخُى نلم الجاوي بأن اإلاهلىماث
والبُاهاث التي ْام بيشغها يير صحُدت أو مًالؿت ،أو ئطا لم جىطغٍ ئعاصجه ئلى وشغها َال ٌهض طلْ ٚطضا مخىَغا.
ومإص ي ما ؾبٔ نضم جىاَغ الٓطض الجىائي الهام ئطا ما اهخُى نلم الجاوي بأن جل ٚالبُاهاث التي جم جٓضًمها في
الىزائٔ يير صحُدت أو مػللتٗ ،أن ٌهخٓض صحت هظه البُاهاث ،أو ئطا ما اهخُذ لضًه ئعاصة ئجُان الُهل املجغمٗ ،أن
ًٓىم بخٓضًم البُاهاث يير الصحُدت أو اإلاػللت في الىزائٔ نً ؾغٍٔ الخؿأ(.)1
ّ
 - 2العلىباث امللشسة لجشٍمت وششمعلىماث خاطئت أو مضللت.
ًخهغع مغج٘ب هظه الجغٍمت ئلى هىنين مً الجؼاءاث هما:
أ  -العلىباث الجضائُت :ؾبٓا لىظ اإلااصة  60مً ألامغ عْم  10-93اإلاهض ٛواإلاخمم باألمغ عْم  10-96بالٓاهىن -03
َ 04اهه ٌهاْب نلى حىدت وشغ مهلىماث زاؾئت أو مػللت بالحبـ مً  6أشهغ ئلى  5ؾىىاث ،ويغامت مالُت ْضعها
30.000صج ،وٍمً٘ عَو مبلًها ختى ًطل ئلى أعبهت أغهاٍ مبلٌ الغبذ املحخمل جدُٓٓه ،صون أن جٓل هظه الًغامت نً
مبلٌ الغبذ هُؿه أو باخضي هاجين الهٓىبخين َٓـ ،وهي هُـ الهٓىبت اإلآغعة لجىدت الهالم بأؾغاع الشغٖت.
ب  -الجضاءاث إلاداسٍتً :خهغع الجاوي ئلى حؼاءاث ئصاعٍت جطضعها الًغَت الخأصًبُت الخابهت للجىت جىكُم نملُاث
البىعضت ومغاْبتها وجخمثل َُما ًلي . 1 :سحب ؤلاهظاع . 2 ،الخىبُش . 3 ،خكغ اليشاؽ ٗله أو حؼئه مإْخا أو نهائُا. 4 ،
سحب الانخماصَ . 5 ،غع يغاماث ًدضص مبلًها بهشغة مالًين صًىاع حؼائغي أو مبلٌ ٌؿاوي اإلاًىم املحخمل جدُٓٓه بُهل
الخؿأ اإلاغج٘ب ،وجضَو هظه اإلابالٌ ئلى ضىضوّ الػمان.

زالثا :حشٍمت اللُام بأعمال غيرششعُت في تىق البىسصت.
هظ اإلاشغم الجؼائغي نلى هظه الجغٍمت في الُٓغة الثاهُت مً اإلااصة  60مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهضٛ
واإلاخمم بالٓاهىن عْم  04-03اإلاإعر في  2003-02-17اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت ،خُث هطذ الُٓغة نلى أههٗ " :ل
شخظ ًٙىن ْض ماعؽ أو خاو ٛأن ًماعؽ ،مباشغة أو نً ؾغٍٔ شخظ أزغ ،مىاوعة ما بهضٍ نغْلت الؿير اإلاىخكم
لؿىّ الُٓم اإلاىٓىلت مً زال ٛجػلُل الًير"(.)2
 - 1أسكان الجشٍمت :جٓىم حغٍمت الُٓام بأنما ٛيير شغنُت في ؾىّ البىعضت نلى جىاَغ الهىاضغ الخالُت:
أ  -الشكن املادي للجشٍمت :جٓىم الجغٍمت بطُت نامت في ماصًاتها نلى ٗل َهل أو امخىام نً ٗل َهل ًجغمه اإلاشغم
وٍُغع نلى مغج٘بُه حؼاء حىائُا لحماًت اإلاطلحت الهامت ،أي ٗل ما ًضزل في ُٖانها وٍٙىن طا ؾبُهت ماصًت ملمىؾت(،)3
وٍخمثل الغًٖ اإلااصي لجغٍمت الُٓام بأنما ٛيير مشغونت في البىعضت بُٓام الجاوي بمىاوعة ما ًٙىن الهضٍ منها نغْلت
 -1شاَُت حالب ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .324
 -2اإلااصة  60مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهض ٛواإلاخمم بالٓاهىن  03-04اإلاإعر في  2003-02-17اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت.
 -3يالب نبض خؿين الجبىعي،اإلاغحو الؿابٔ ص .438
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خدين خمتار /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زهدور أشىاق
الؿير اإلاىخكم لؿىّ الُٓم اإلاىٓىلت ،في خين هجض أن اإلاشغم الجؼائغي لم ًػبـ أو ًدضص اإلآطىص بهظه اإلاىاوعة ،ومً زم
َان ألامغ متروٕ ئلى ْاض ي اإلاىغىم لخدضًض ما ئطا ٗان الُهل الظي ْام به الجاوي ٌهض مىاوعة أم ال(.)1
 مىاوساث بهذف عشكلت السير املىخظم لسىق اللُم املىلىلت :بالغحىم ئلى الٓاهىن الُغوس ي ،وهى مطضع الٓاهىنالجؼائغي ،هجض أن اإلاشغم الُغوس ي حاء بهباعة نامت في ٗل هطىضه الٓاهىهُت ،التي جىاولذ الجغٍمت ،وجغٕ للٓػاء
الؿلؿت الخٓضًغٍت في جدضًض ما ئطا ٗاهذ ألاَها ٛحشٙل مىاوعة جضزل غمً الىضِ الىظ الخجغٍم للجغٍمت أم ال  ،في
خين هجض أن اإلاشغم الجؼائغي لم ًدضص ٖظل ٚألاَها ٛالتي ًٓىم بها الجاوي والتي حشٙل مىاوعة ،ومً هىا ًمً٘ أن جخجؿض
هظه اإلاىاوعاث في أعبهت أهىام مً الهملُاث وهي(:)2
ـ الهملُاث التي جخمثل في ئخضار ،نً ؾغٍٔ بُو نلى اإلا٘شىٍ ،خغٗاث زُؼ مهخبر في ؾهغ أؾهم الشغٖت ال ًبرعه
وغو الشغٖت.
ـ الهملُاث التي جخمثل في الُٓام بالهملُت هُؿها نً ؾغٍٔ ئطانت أزباع أو شائهاث ،أو نً ؾغٍٔ نغوع بُو ًٙىن
مؿخىاها ْغٍبا حضا مً مؿخىي الطُٓاث التي حهغٍ اهسُاغا ،وطل ٚمً أحل الخعجُل باالهسُاع.
ـ الهملُاث التي جخمثل في ئهجاػ الىىم هُؿه مً الهملُاث بؿغٍٓت حؿمذ باالؾخُاصة مً اإلاىاْو التي ؾبٔ شًلها في
ؾىّ مُخىخت نلى نضة ازخُاعاث.
ـ الهملُاث التي جخمثل في صَو أؾهاع ؾىض هدى الاعجُام ،وطلْ ٚبل ئضضاع ؾىضاث عأؽ اإلاا ٛنً ؾغٍٔ ئناصة
الشغاء أو بأًت ؾغٍٓت مٓابلت.
ّ
 املىاوساث التي جضلل الغير :اشترؽ اإلاشغم الجؼائغي واإلاشغم الُغوس ي أن اإلاىاوعاث التي ًٓىم بها اإلاتهم مً شأنها أنجػلل الًير بآًانه في الخؿأَُٓ ،بل شغاء هظه الُٓم اإلاىٓىلت ،هكغا ل٘ثرة الخضاو ٛنليها.
ب  -الشكن املعىىي.
اإلاشغم الجؼائغي في هظه الجغٍمت لم ٌشترؽ الهمض وال ؾىء هُت الجاوي ،وهى هُـ الخىحه الظي طهب ئلُه اإلاشغم
الُغوس ي ئزغ الخهضًل عْم  833-67بخاعٍش ً 2ىلُى 1996؛ ئط أضبذ ًىظ نلى أنٌ " :هاْبٗ ...ل مً ْام أو خاو ٛالُٓام
بىُؿه أو نً ؾغٍٔ واؾؿت "بهضما ٗان ًىظ ْبل الخهضًل نلى أهه " ٌهاْبٗ ...ل مً ْام أو خاو ٛالُٓام عمذا بىُؿه
أو نً ؾغٍٔ واؾؿت " وْض نمض اإلاشغم الُغوس ي ئلى ئلًاء شغؽ الهمض الظي جٓىم نلُه اإلاؿإولُت الجؼائُت في هظه
الحالت.
 - 2الجضاء املترجب على حشٍمت اللُام بأعمال غيرششعُت في تىق البىسصت.
ًخهغع ٗل مً ًٓترٍ َهال ٌشٙل حغٍمت الُٓام بأنما ٛيير شغنُت في البىعضت لجؼاءاث طاث ؾابو حؼائي وأزغي
طاث ؾابو ئصاعي.

 -1خمؼة نبض الىهاب ،اإلاغحو الؿابٔ ص .167
 -2وعصة شغٍ الضًً ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص ص .234-233
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أ  -العلىباث الجضائُت :حهاْب اإلااصة  60مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهض ٛبالٓاهىن عْم  04-03اإلاإعر في
 2003-02-17اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت( ،)1نلى حغٍمت الُٓام بأنما ٛيير شغنُت في ؾىّ البىعضت بالهٓىبت هُؿها
اإلآغعة للهالم بأؾغاع الشغٖت وهي الحبـ مً  6أشهغ ئلى  5ؾىىاث وبًغامت مالُت ْضعها 30.000صج أو باخضي الهٓىبخين
َٓـ ،وٍمً٘ عَو مبلٌ الًغامت ئلى أٖثر مً اإلابلٌ اإلاظٗىع ختى ًطل ئلى أعبهت أغهاٍ مبلٌ الغبذ املحخمل جدُٓٓه ،صون
أن جٓل هظه الًغامت نً مبلٌ الغبذ هُؿه ،وحهاْب اإلااصة  60الُٓغة  3بالهٓىباث هُؿها ٗل مً ماعؽ اإلاىاوعة ومً خاوٛ
أن ًماعؾها.
ب  -الجضاءاث إلاداسٍتً :خهغع الجاوي ئلى حؼاءاث ئصاعٍت جطضعها الًغَت الخأصًبُت الخابهت للجىت جىكُم نملُاث
البىعضت ومغاْبتها وجخمثل َُما ًلي . 1 :سحب ؤلاهظاع . 2 ،الخىبُش . 3 ،خكغ اليشاؽ ٗله أو حؼئه مإْخا أو نهائُا. 4 ،
سحب الانخماصَ . 5 ،غع يغاماث ًدضص مبلًها بهشغة مالًين صًىاع حؼائغي ،أو مبلًا ٌؿاوي اإلاًىم املحخمل جدُٓٓه
بُهل الخؿأ اإلاغج٘ب وجضَو هظه اإلابالٌ ئلى ضىضوّ الػمان.

خاجمت:
هسلظ في نهاًت الىعْت البدثُت ئلى الاؾخهغاع الدشغَعي للٓىاهين اإلاخهلٓت بالحماًت الٓاهىهُت لجغائم البىعضت في
الدشغَو الجؼائغيَ ،اإلاالخل لهظه الجغائم ًجضها مخهضصة الطىع ،لظا خاولىا ئبغاػ أهم ضىع بىعضت الُٓم اإلاىٓىلت في
الدشغَو الجؼائغي ،مً زال ٛالٓاهىن  10-93اإلاهض ٛواإلاخمم بالٓاهىن عْم  04-03اإلاإعر في  2003-02-17اإلاخهلٔ ببىعضت
الُٓم اإلاىٓىلت ،مً زال ٛاإلااصة  60مىه .ئلى صعاؾت ٗل حغٍمت نلى خضي مو جبُان الهٓىباث اإلآغعة لها ،وبىاء نلى طلٚ
هسلظ ئلى حملت مً الىخائج هجملها نلى الىدى آلاحي:
 .نلى الغيم مً زؿىعة الجغائم الؿالُت الظٖغ ئال أن هىإ بهؼ الىٓظ في اإلاىكىمت الدشغَهُت الجؼائغٍت في
جدضًض وغبـ ٗل ضىعة مً ضىع الجغائم .
 .نضم ئًغاص اإلاشغم الجؼائغي حهغٍُا صُْٓا للمهلىمت الامخُاػٍت؛ ئط اٖخُى َٓـ "باللُل" :مهلىماث امخُاػٍت نً
مىكىع مطضع الؿىضاث أو وغهُخه.
.نضم جدضًض اإلاشغم الجؼائغي لجغٍمت الهالم بأؾغاع الشغٖت باإلاهنى الضُْٔ؛ أي أن اإلاشغم لم ٌشغ ئلى حغٍمت
حؿغٍب اإلاهلىماث بشٙل ضغٍذ بل اؾخسضم للُل ًخهمض الؿماح باهجاػها.
 .وغو اإلاشغم الُغوس ي ْىانض واضحت في مجا ٛخماًت شُاَُت اإلاهلىماث في البىعضت ،ؾىاء نلى اإلاؿخىي
الدشغَعي ،أو نلى مؿخىي الخؿبُٔ الٓػائي؛ مٓاعهت بالدشغَو الجؼائغي.
وفي ألازير هٓترح حملت مً الخىضُاث جخمثل في آلاحي:
 .نلى اإلاشغم الجؼائغي مغاحهت اإلااصة  55مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهض ٛواإلاخمم باألمغ  04-03بشأن
مؿألت الازخطاص بجهاػ ْػائي مخسطظ بىحىص مداٖم اْخطاصًت بشأن املخالُاث الاْخطاصًتً ،خمخو بالخبرة

 -1اإلااصة  60مً اإلاغؾىم الدشغَعي عْم  10-93اإلاهض ٛواإلاخمم بالٓاهىن  03-04اإلاإعر في  2003-02-17اإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت.
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الٓاهىهُت الٙاَُت ،واإلاهغَت الُىُت والخٓىُت التي جُ٘ل الحماًت مً اإلاماعؾاث يير اإلاشغونت في البىعضت ،مً أحل غمان
اإلاؼٍض مً ألامان لجمهىع اإلاؿدثمغًٍ في ؾىّ البىعضت.
 .مً الػغوعي نلى اإلاشغم الجؼائغي حشضًض الهٓىباث اإلآغعة في ؾىّ البىعضت نلى اإلاؿلهين مؿخًلي ،ومؿغبي
اإلاهلىماث في البىعضت.
 .غغوعة مالءمت الدشغَو الخاص ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت للمٓخػُاث الجضًضة التي أْغتها الهىإلات ،مً زال ٛئًجاص
خلى ٛلبهؼ اإلاشاٗل التي ًؿغخها الخهامل مو الخٓىُاث الحضًثت ،وما ًمثله مً زؿغ نلى الؿغ في ؾىّ البىعضت.

قائمة المصادر والمراجع:
أوال :المصادر
 . 1القوانين
 .الٓاهىن عْم  04-03اإلاإعر في  16طي الحجت نام  1423اإلاىأَ لـ َُ 17براًغٌ ،2003هض ٛوٍخمم اإلاغؾىم الدشغَعي عْم
 10-93اإلاإعر في  02طي الحجت نام  1413اإلاىأَ لـ  23ماًى  1993واإلاخهلٔ ببىعضت الُٓم اإلاىٓىلت ،اإلاهض ٛواإلاخمم.
 .ألامغ عْم  155-66اإلاإعر في ً 8ىلُى  1966اإلاخػمً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت الجؼائغي ،اإلاهض ٛواإلاخمم.
 .الٓاهىن عْم  95لؿىت  1992والئدخه الخىُُظًت لٓاهىن ؾىّ عأؽ اإلاا ٛاإلاطغي الجغٍضة الغؾمُت لجمهىعٍت اإلاطغٍت،
الهضص عْم  25م٘غع في .1992-06-22
ثانيا :المراجع
 . 1مراجع باللغة العربية
أ  .الكتب
 .أخؿً بىؾُٓهت ،الىحيز في الٓاهىن الجىائي الخاص ،الجؼء الثاوي ،الجؼائغ ،الؿبهت الخامؿت نشغ ،صاع هىمه
للؿبانت واليشغ والخىػَو ،ؾىت .2014
 .أخمض دمحم لؿُي أخمض ،مهامالث البىعضت بين الىكم الىغهُت وألاخٙام الشغنُت ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،الؿبهت ألاولى ،صاع
الُ٘غ الجامعي ،ؾىت .2006
 .حما ٛنبض الهؼٍؼ الهثمان ،ؤلاَطاح والشُاَُت في اإلاهلىماث اإلاخهلٓت باألوعاّ اإلاالُت اإلاخضاولت في البىعضت صعاؾت
ْاهىهُت مٓاعهت ،الٓاهغة ،صاع النهػت الهغبُت ،ؾىت .2010
 .زالض أبى الهباؽ،الحماًت الجىائُت لؿغٍت اإلاهلىماث في ؾىّ عأؽ اإلاا ،ٛالٓاهغة ،ؾبهت ألاولى ،صاع مطغ لليشغ
والخىػَو ،ؾىت .2019
 .ؾالمت نبض الطاوو أمين نلم الضًً ،الىحيز في الغْابت نلى حهامالث اإلاؿلهين نلى أؾغاع الشغٖت ،الٓاهغة ،صاع النهػت
الهغبُت ،ؾىت .2017
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 .ؾُِ ئبغاهُم اإلاطاعوة ،جضاو ٛألاوعاّ اإلاالُت الحماًت الجؼائُت " صعاؾت مٓاعهت"،نمان ،ألاعصن ،الؿبهت ألاولى ،صاع
الثٓاَت لليشغ والخىػَو ،ؾىت .2012
 .نمغ ؾالم ،الحماًت الجىائُت للمهلىماث يير اإلاهلىت لشغٗاث اإلآُضة بؿىّ ألاوعاّ اإلاالُت ،الٓاهغة ،صاع النهػت
الهغبُت ،ؾىت .1997
 .يالب نبض خؿين الجبىعي ،اؾخًال ٛاإلاهلىماث الضازلُت (الجىهغٍت)يير اإلاُصح ننها وأزغه نلى ؾىّ ألاوعاّ اإلاالُت
"صعاؾت مٓاعهت" ،ؤلاؾ٘ىضعٍت،الؿبهت ألاولى ،م٘خبت الىَاء الٓاهىهُت ،ؾىت .2017
 .مجضي خبص ي ،الحماًت الجىائُت لألؾىاّ اإلاالُت ،الٓاهغة ،صاع النهػت الهغبُت ،ؾىت .2000
 .مكهغ َغيلي نلي دمحم ،الحماًت الجىائُت لثٓت في ؾىّ عأؽ اإلاا " ٛحغائم البىعضت " ،الٓاهغة ،الؿبهت ألاولى ،صاع النهػت
الهغبُت ،ؾىت .2006
ب  .مزكشاث و أطشوحاث
 .أطشوحاث الذكخىساه
 .خمؼة نبض الىهاب ،الحماًت الجىائُت لألوعاّ البىعضت في الدشغَو الجؼائغي واإلآاعن ،عؾالت صٖخىعاهٗ ،لُت خٓىّ ،
حامهت نىابت ،الجؼائغ ،ؾىت .2013-2012
 .مكهغ َغيلي نلي دمحم ،الحماًت الجىائُت للثٓت في ؾىّ عأؽ اإلاا ،ٛعؾالت صٖخىعاه ،في الحٓىّ ،حامهت الٓاهغة ،مطغ،
ؾىت .1989
 .مزكشاث املاحسخير
 .هىاصٍ بهُت ،الىكام الٓاهىوي لخضاو ٛالُٓم اإلاىٓىلت في البىعضت ،مظٖغة ماحؿخير ،جسطظ ْاهىن أنما ،ٛحامهت
الجؼائغ ،1ؾىت  2007ـ .2008
ج  .امللاالث
 .بً جغٗي لُلي ،الجغائم الىاْهت نلى البىعضت في الدشغَو الجؼائغي ،خىلُاث حامهت الجؼائغ  ،1املجلض  ،32الهضص  ،3ؾىت
.2018
 .شاَُت حالب ،الجغائم اإلااؾت بشُاَُت اإلاهلىمت في البىعضت وَٓا للدشغَو الجؼائغي ،املجلت ألاٗاصًمُت للبدىر
الٓاهىهُت والؿُاؾُت ،حامهت ألايىاؽ ،املجلض  ،2الهضص  ، 1ؾىت .2018
 .وعصة شغٍ الضًً ،حغائم بىعضت الُٓم اإلاىٓىلت في الدشغَو الجؼائغي أشٙالها والهٓىباث اإلآغعة لها ،مجلت الاحتهاص
الٓػائي ،حامهت بؿ٘غة ،املجلض  ،8الهضص  ،11ؾىت .2016.
 . 2مراجع باللغة األجنبية
. Fréderic stasiak-droit penal des affaires. LGDJ 2005.
. Règlement général de l’autorité des marche financiers , site internet de l , AMF http ://
www.amf-france.org/Relementation/règlement-général-et-instructions/RG-mode-demploi.html.
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Boy distinguished between Islamic law and positive law
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2022/04/08:ثاسٍخ القبىل

2022/04/08:ثاسٍخ املشاجعة

2021/09/20:ثاسٍخ إلاًذاع

:ملخص
 ألن الخمُحز َى الظي،ًخكو حمُؼ قههاء الهاهىن والشغَػت ؤلاؾالمُت غلى أن مىاؽ أَلُت ألاصاء َى الخمُحز والػهل
.ًجػل الشخظ مضعًا لػباعاجه قاَما ما ًهطض بها وما ًيخج غنها
 ومً زمت اعجبؿذ أَلُت،ُئال أن َظا الخمُحز ًىحض في ؤلاوؿان غلى الخضعٍج شِئا قشِئا ئلى أن ًبلـ صعحت الٌما
 قاطا ايخمل الخمُحز بأن بلـ الشخظ ؾً الغشض زبدذ له أَلُت،ألاصاء بهظا الخمُحز جضوع مػه وحىصا وغضما بىكـ الهضع
. أما ما بُنهما "الطبي اإلامحز" قاهه جثبذ له أَلُت أصاء ناضغة. وإطا اوػضم َظا الخمُحز اوػضمذ مػه أَلُت ألاصاء،آصاء ًاملت
 قهاهىن ألاؾغة، أما الضاةغة بحن الىكؼ والػغع، والػاعة باؾلت،َظٍ ألاَلُت الهاضغة ججػل جطغقاجه الىاقػت هاقظة
 بِىما الهاهىن. مىاقها في طلَ قههاء الشغَػت ؤلاؾالمُت-ٌُػخبرَا مىنىقت غلى ئحاػة الىلي أو الىص ي –خؿب ألاخى
.اإلاضوي ًجػلها نابلت لإلبؿاُ مىخهجا في طلَ ههج الهاهىن الؿغبي
. ضبي؛ ممحز؛ ناهىن مضوي؛ ناهىن ألاؾغة؛ شغَػت ئؾالمُت:الكلمات املفحاحُة
Abstract:
All the jurists of Islamic law and Sharia agree that the criteria for the competence of
performance is discrimination and reason, because discrimination is what makes a person
aware of his phrases, so he understands what is meant by them and what results from them.
However, this distinction is found in a person gradually, until he attains the degree of
perfection, and from there the competence of performance is linked to this distinction, and it
is equally present and absent. With him the eligibility to perform. As for what is between
them, the "discerning boy", it proves his eligibility for a minor performance.
This minor capacity makes his beneficial actions effective, and harmful actions null and
void. As for the circle between benefit and harm, the family law considers it dependent on the
authorization of the guardian or guardian - according to the case - according to Islamic law
scholars. While civil law makes it revocable, following the approach of Western law.
Key words:
Boy ; Privileged; civil law ; family law; Islamic law.
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مقذمة:
أولذ الشغَػت ؤلاؾالمُت غىاًت بالؿت باألؾغاف الػػُكت في املجخمؼ ،وزاضت قئت الهطغ ،قىقغث لهم الخماًت
الالػمت لغغاًت شإونهم ومطالخهم والخُلىلت صون ئلخام الػغع بهمَ ،ظٍ الخماًت جبضأ نبل الىالصة ،بدماًت خو الخمل
في الخُاة ووؿبه ألبُه وخكظ ما ًإوُ ئلُه مً محرار أو وضُت ،ئال أنها جؼصاص بػض رلَ ئلى أن ًبلـ الهاضغ ؾً الغشض
مخمخػا بهىاٍ الػهلُت.
ومً الكئاث التي أوالَا الهاهىن عغاًخه ووقغ لها خماًخه قئت الطبي اإلامحز ،خُث خماٍ مً جطغقاجه الػاعة به،
وحػل لها أخٍاما جدمُه مً جبظعيها وجػُِػها ومً أي اؾخؿالُ لػػكه.
والؿبب الظي صقػىا ئلى ازخُاع َظا اإلاىغىع َى:
-1ئزاعة ؤلاشٍاالث الهاهىهُت التي ًؿغخها َظا اإلاىغىع ،زاضت وأن جطغقاث الطبي اإلامحز أصعحذ في ناهىهحن ،وأن اإلاشغع
لم ًدىاولها بالخكطُل ال في الهاهىن اإلاضوي وال في ناهىن ألاؾغة.
 -2جىغُذ أَم ألاخٍام التي جدٌم جطغقاث الطبي اإلامحز في يال مً الهاهىن اإلاضوي وناهىن ألاؾغة وإػالت ًل لبـ هدى
خٌم َظٍ الخطغقاث.
-3اإلاؿاَمت في ئزغاء َظا اإلاىغىع الظي لم ًدظ باَخمام عحاُ الهاهىن بالغؾم مً أَمُخه.
ونهضف مً َظا اإلاىغىع ئلى ؤلاخاؾت باإلاىغىع ئخاؾت ًاملت ،ومدىلت عقؼ اللبـ في ظل الخىانؼ بحن ناهىن ألاؾغة
والهاهىن اإلاضوي ،وهٌمل ما ههظ مً أخٍام الهاهىن في غىء الشغَػت وبػؼ الهىاهحن اإلاهاعهت.
وؤلاشٍالُت التي جؿغح َىا :مً َى الطبي اإلامحز؟ وما خٌم جطغقاجه في الشغَػت والهاهىن؟
هجُب غً َظٍ ؤلاشٍالُت باالغخماص غلى اإلاىهج اإلاهاعن بحن الهاهىن اإلاضوي وناهىن ألاؾغة والشغَػت ؤلاؾالمُت ،مؼ
اإلاىهج الخدلُلي في ًل طلَ.
وإحابت غً ؤلاشٍالُت اعجأًىا غغع الخؿت آلاجُت:
 -1ماَُت الخمُحز
 -2جطغقاث الطبي اإلامحز الطبي اإلامحز في الشغَػت ؤلاؾالمُت والهاهىن الىغعي
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 -1ماهُة الحمُيز:
الخمُحز نض ًٍىن بالؿً املخضصة ناهىها وشغغا ونض ًٍىن بؿبب غاعع مً غىاعع ألاَلُت .وغلى طلَ هدىاوُ في َظا
اإلابدث :حػغٍل الخمُحز (اإلاؿلب ألاوُ) ،واإلالخهىن بالطبي اإلامحز (اإلاؿلب الثاوي).
 .1-1جعشٍف الحمُيز
الخمُحز في اللؿت مأزىط مً :مؼجه محزا مً باب باع ،وَى :غؼُ الص يء وقطله مً ؾحرٍ .وٍٍىن في اإلاشخبهاث
واملخخلؿاث .ومػنى جمحز الص يء :اهكطاله غً ؾحرٍ.1
ومً َىا قان الكههاء ًهىلىن :ؾً الخمُحز ،ومغاصَم بظلَ :جلَ الؿً التي ئطا اهخهى ئليها غغف مػاعٍ ومىاقػه،
وًأهه مأزىط مً محزث ألاشُاء :ئطا قغنتها بػض اإلاػغقت بها .وبػؼ الىاؽ ًهىلىن :الخمُحز نىة في الضماؽ ٌؿخيبـ بها
اإلاػاوي.2
وَظٍ اإلاغخلت جبضأ ببلىؽ الطبي ؾبؼ ؾىحن ،وَى ؾً الخمُحز يما خضصٍ حمهىع الكههاء".قال ًخطىع الخمُحز نبل
ؾً الؿابػت ،قالؿابػت هي الخض ألاصوى للخمُحز ،ونض ًخجاوػَا الشخظ وال ًمحز ما صام لم ٌػغف مػاوي الػهىص.
ومهخػاَا في غغف الىاؽ ،وباإلحماُ َظا َى خض الخمُحز ألاصوى" .3وجيخهي بالبلىؽ .4قدشمل اإلاغاَو وَى الظي ناعب
البلىؽ ،قكي َظٍ اإلاغخلت ًطبذ غىض الطبي مهضاع مً ؤلاصعاى والىعي ٌؿمذ له بمباشغة بػؼ الخطغقاث ،قخثبذ له
أَلُت ألاصاء الهاضغة ،ألن همىٍ البضوي والػهلي لم ًٌخمال بػض .وبػض ايخمالهما جثبذ له أَلُت ألاصاء الٍاملت ،ألن أَلُت
ألاصاء الٍاملت ال جثبذ ئال بايخماُ الىمى البضوي والىمى الػهلي .قمً لم ًٌخمل همىٍ البضوي والػهلي مػا ،أو لم ًٌخمل قُه
همى أخضَما قأَلُت ألاصاء قُه جٍىن ناضغة .5قاإلاػخىٍ ًالطبي ،لػضم ايخماُ الػهل قُه ،وإن ًان ًامال مً الىاخُت
البضهُت ،بسالف أَلُت الىحىب ،قانها جثبذ ًاملت مىظ الىالصة ،قالؿكل أَل للىحىب له وغلُه.
وهانظ ألاَلُت َى ًل مً ًان غىضٍ أضل الخمُحز ،ولًٌ لم ًًٌ غىضٍ يماُ الػهل ،ئما لػضم بلىؾه الؿً التي
حػل بلىؾها أماعة لٌماُ الػهل ،وإما لىهظ بحن في الػهل مؼ وحىص أضل الخمُحز ،وإما ألن الػهل نض يمل ،والؿً نض
بلؿذ خضوصَا ،ولًٌ في جطغقاجه ما ًضُ غلى ههطان جضبحرٍ اإلاالي .وألاوُ َى الطبي اإلامحز ،والثاوي َى اإلاػخىٍ اإلامحز،
والثالث الؿكُه وٍلخو به طو الؿكلت ،قهإالء حمُػا هانطى ألاَلُت ،ألن أضل الخمُحز غىضَم ولًٌ ًىهطهم يماُ الػهل
وخؿً الخضبحر.

 -1دمحم بً أبي بٌغ الغاػي ،مسخاع الصخاح ،الهاَغة :صاع اإلاػاعف ،صؽ،صث ،ص.405
 -2عاحؼ مطؿكى الؼعنا ،اإلاضزل الكههي الػام ،صمشو :صاع الهلم ،ؽ ،1998 ،1ج ،2ص.801
 -3اإلاغحؼ هكؿه ،ص.270
 -4الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ًدضص ؾً الخمُحز بضءا مً الثالثت غشغ مً الػمغ ختى ؾً الغشض ،وهي حؿػت غشغ ؾىت ًاملت (اإلااصة  40مً الهاهىن اإلاضوي
الجؼاةغي) .يما هطذ غلى أن الطبي في َظٍ اإلاغخلت له أَلُت أصاء هانطت ،أما نبل الثالثت غشغ قخػخبر الطبي ؾحر ممحز.
 -5اهظغ الؼعنا ،اإلاغحؼ الؿابو ،ج ،2ص.803 ،802
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وللخمُحز أزغٍ في الخطغقاث ،قالطبي اإلامحز ًجىػ له بأَلُخه الهاضغة مباشغة بػؼ الخطغقاث وجصر مىه ،ألن
الثابذ مؼ ألاَلُت الهاضغة صخت ألاصاء ،وٍمىؼ مً مباشغة بػؼ الخطغقاث ألازغي ،وزاضت جلَ التي ٌػىص غغعَا
غلُه ،قال جصر مىه .ومً الخطغقاث أًػا ما ًمخىؼ غلى الطبي اإلامحز أن ًباشغ َا بىكؿه ،بل ال بض قيها مً ئطن الىلي.
 .2-1امللحقىن بالصبي املميز
نض ًٍىن الخمُحز بؿبب غاعع مً غىاعع ألاَلُت.
وغىاعع ألاَلُت في الهاهىن قهض ًبلـ ؤلاوؿان ؾً الغشض ،زم ًؿغأ غلُه غاعع ًطِب الػهل ،قُػضم الخمُحز،
ًالجىىن أو الػخه .1أو غاعع ًكؿض الخضبحر ،قُىهظ الخمُحزً ،الؿكه والؿكلت ،وٍطبذ ،مً زم ،غضًم ألاَلُت أو هانظ
ألاَلُت ،وٍسػؼ بالخالي ،لىظام الىالًت غلى اإلااُ ،قُذجغ غلُه ،وَػحن له نُم ًٍىن هاةبا ناهىهُا غىه .قػىاعع ألاَلُت
ئطن هىغان :هىع ٌػضم ألاَلُت ،وَى الجىىن والػخه .وهىع ًىهظ ألاَلُت ،وَى الؿكه والؿكلت .ونض هظ غلى َظٍ
الػىاعع ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي ،ئط جىظ اإلااصة  81مىه غلى أهه" :مً ًان قانض ألاَلُت أو هانطها لطؿغ في الؿً ،أو
حىىن ،أو غخه ،أو ؾكهً ،ىىب غىه ناهىها ولي ،أو وص ي ،أو مهضم ؾبها ألخٍام َظا الهاهىن" .يما هطذ اإلااصة  101مىه
غلى أهه" :مً بلـ ؾً الغشض وَى مجىىن ،أو مػخىٍ ،أو ؾكُه ،أو ؾغأث غلُه ئخضي الخاالث اإلاظًىعة بػض عشضٍ ًذجغ
غلُه".
والؿكه والؿكلت ًىهطان الخمُحز ،وال ٌػضماهه ،قال ًترجب غليهما ،مً زم ،ؾىي ههظ ألاَلُت .جىظ اإلااصة  43مً
الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي غلى أههً" :ل مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض ،وًل مً بلـ ؾً الغشض وًان ؾكيها أو طا
ؾكلتًٍ ،ىن هانظ ألاَلُت وقها إلاا ًهغعٍ الهاهىن".
 .1-2-1السفه ورو الغفلة
 .1-1-2-1السفه ورو الغفلة عنذ فقهاء الششَعة إلاسالمُة:
أ-السفه:
"الؿكه في اللؿت :غض الخلم ،وأضله الخكت والخغيتً ،هاُ حؿكهذ الغٍاح الثىب ئطا اؾخسكخه وخغيخه ،ومىه ػمام
ؾكُه أي زكُل.2

 -1الػخه في الاضؿالح" :آقت هاشئت غً الظاث جىحب زلال في الػهل ،قُطحر ضاخبه مسخلـ الٌالم ،قِشبه بػؼ يالمه يالم الػهالء وبػػه يالم
املجاهحن" .اهظغ :دمحم بً ؾلُمان دمحم بً دمحم خاحبن أمحر ،الخهغٍغ والخدبحر في شغح الخدغٍغ ،بحروث :صاع الٌخب الػلمُت ،ج ،2ص.168
واإلاػخىٍ في جطغقاجه ًالطبي اإلامحز ،قخثبذ له أَلُت ألاصاء الهاضغة ،ئط ال قغم بِىه وبحن الطبي ،وطلَ أن الػخه ٌػض شػبت مً ههظ الػهل ،قان الظي
أضِب في غهله ئن ًان مؿلىبا بدُث ال ٌػهل نـ ًان قانض ألاَلُت ،وَى املجىىن غىض ؤلاؾالم .وإن ًان ٌػهل بػؼ ألامىع ،قِشبه بػؼ يالمه يالم
الػهالء ،وَشبه بػػه يالم اإلاؿلىبحن واملخخلؿحنً ،ان مػخىَا ،قاإلاػخىٍ غلى َظا ال ًٍىن ئال ممحزا ،ألهه ئن ًان ؾحر ممحز بل ًان مؿلىبا ال ًمحز شِئا ما
ًان مػخىَا ،بل ًٍىن مجىىها .واإلاػخىٍ اإلامحز ًالطؿحر اإلامحز في ًل ألاخٍام ،وَى ناضغ ألاَلُت باليؿبت لألصاء.
َظا غىض قههاء الشغَػت ؤلاؾالمُت ،أما الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي قاهه ألخو اإلاػخىٍ بالطبي ؾحر اإلامحز ،قجمُؼ جطغقاجه باؾلت بؿالها مؿلها .اإلااصة 1/42
مً الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي.
 -2اهظغ الغاػي ،مسخاع الصخاح ،مغحؼ ؾابو ،ص.200 ،199
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وفي الشغَػتَ" :ى غباعة غً زكت حػتري ؤلاوؿان قخدمله غلى الػمل بسالف مىحب الػهل والشغع مؼ نُام الػهل
خهُهت".1
وإهما ًان الؿكه مً الػىاعع اإلاٌدؿبت ،ولم ًًٌ مً الػىاعع الؿماوٍت ،ألن الؿكُه بازخُاعٍ ٌػمل غلى زالف
مهخط ى الػهل مؼ بهاء الػهل.2
والكغم بحن الؿكه والػخه ظاَغ ،قان اإلاػخىٍ ٌشابه املجىىن في بػؼ أقػاله وأنىاله ،بسالف الؿكُه قاهه ال ٌشابه
املجىىن لًٌ حػترًه زكت ،قُخابؼ مهخػاَا في ألامىع اإلاالُت مً ؾحر هظغ وعوٍت في غىانبها ،لُهل غلى أن غىانبها مدمىصة
أو مظمىمت .والؿكه ال ًإزغ في ألاَلُت بهؿميها ،وال ًىافي شِئا مً ألاخٍام الشغغُت .قالؿكُه ًخىحه ئلُه الخؿاب
بدهىم هللا وخهىم الػباص ،ئال أن الشغَػت عاغذ ما قُه اإلاطلخت ،قهغعث أن ًمىؼ الؿكُه مً خغٍت الخطغف في ماله
ضُاهت له.3
والدجغ غلى الؿكُه مىغؼ زالف يبحر بحن الػلماء ،ونض جػاعبذ قُه أنىالهم ،وللؿكُه خاالن:
ََ
الحالة ألاولى :أن ًبلغ الشخص سفيها :ونض اجكو الػلماء غلى أهه ال ٌػؿى ماله ،بل ًمىؼ مىه غمال بهىله حػالى( :وال
َ َم
مج ْإ مجىا ُّ
الؿ َك َه َاء أ ْم َىالٌ مم) .4ولًٌ ازخلكىا في مىغػحن في َظٍ الخاُ:

 -1غالء الضًً البساعي ،يشل ألاؾغاع غلى أضىُ البزصوي ،جدهُو :غبض هللا مدمىص دمحم غمغ ،بحروث :صاع الٌخب الػلمُت ،ؽ ،1997 ،1ج ،4ص370
 -2حاء في الخلىٍذ" :مً الػىاعع اإلاٌدؿبت الؿكه قان الؿكُه بازخُاعٍ ٌػمل غلى زالف مىحب الػهل مؼ بهاء الػهل قال ًٍىن ؾماوٍا .وغلى ظاَغ جكؿحر
قسغ ؤلاؾالم عخمه هللا حػالى ًٍىن ًل قاؾو ؾكيها ،ألن مىحب الػهل أن ال ًسالل الشغع لألصلت الهاةمت غلى وحىب اجباغه .وقؿغٍ اإلاطىل عخمه هللا
حػالى بالخكت الباغثت غلى الػمل بسالف مىحب الػهل ،جيبيها غلى اإلاىاؾبت بحن اإلاػنى الشغعي ،واللؿىي قان الؿكه في اللؿت َى الخكت ،والخغيت ،ومىه
ػمام ؾكُه ،وجسطُطا له بما َى مطؿلر الكههاء مً الؿكه الظي ًبخنى غلُه مىؼ اإلااُ ،ووحىب الدجغ" .مؿػىص بً غمغ الخكخاػاوي ،شغح الخلىٍذ غلى
الخىغُذ ،مطغ :مٌخبت ضبُذ ،ج ،2ص.382
ي
 -3حاء في الخىغُذ(" :ومنها الؿكه) وَى زكت حػتر ؤلاوؿان قخبػثه غلى الػمل بسالف مىحب الػهل .وناُ ؤلامام قسغ ؤلاؾالم عخمه هللا حػالى َى الػمل
بسالف مىحب الشغع مً وحه ،واجباع الهىي ،وزالف صاللت الػهل وإهما ناُ مً وحه ،ألن الخبظًغ أضله مشغوع وَى البر وؤلاخؿان ،ئال أن ؤلاؾغاف خغام.
والكغم ظاَغ بحن الؿكه والػخه ،قان اإلاػخىٍ ٌشابه املجىىن في بػؼ أقػاله وأنىاله ،بسالف الؿكُه قاهه ال ٌشابه املجىىن لًٌ حػترًه زكت ئما قغخا وإما
ؾػبا قُخابؼ مهخػاَا في ألامىع مً ؾحر هظغ وعوٍت في غىانبها لُهل غلى أن غىانبها مدمىصة أو وزُمت ،أي :مظمىمت( .وَى ال ًىافي ألاَلُت ،وال شِئا مً
َ َم
ألاخٍام ،وأحمػىا غلى مىؼ ماله غىه في أوُ البلىؽ لهىله حػالى(َ ُّ :وَال مج ْإ مجىا ُّ
الؿ َك َه َاء أ ْم َىالٌ مم)[اليؿاء .]5،زم غلو ؤلاًخاء باًىاؽ عشض مىٌغ ال ًىكَ ؾً
الجضًت غً مثله ئال هاصعا ،قِؿهـ خُيئظ اإلاىؼ)" ،ضضع الشغَػت البساعي ،الخىغُذ إلاتن الخىهُذ ،بحروث :صاع الٌخب الػلمُت ،ؽ ،1986 ،1ج ،2ص.382
الؿ َك َهاءَ
 -4اليؿاء .5،حاء في يشل ألاؾغاع" :وأحمػىا أن الؿكُه ًمىؼ ماله في أوُ ما ًبلـ بالىظ ٌػني ئطا بلـ ؾكيها ًمىؼ غىه ماله لهىله حػالى(َ :وَال مج ْإ مجىا ُّ
َ ْ َ َ م م َّ َ َ َ َّ م َ م
َّللا لٌ ْم ن َُ ًاما) [اليؿاء .]5،أي ال جإجىا اإلابظعًٍ أمىالٌم الظًً ًىكهىنها قُما ال ًيبغي أمىالهم التي في أًضًٌم ...زم غلو ؤلاًخاء باًىاؽ
أمىالٌم التي حػل
الغشض أي بابطاعٍ قهاُ هلالج لج(َ ُّ:قا ْن َآ َو ْؿ مخ ْم م ْن مه ْم مع ْش ًضا) [اليؿاء .]6،أي غغقخم وعأًخم قيهم ضالخا في الػهل وخكظا للماُ َ(ق ْاص َق مػىا ئ َل ْيه ْم َأ ْم َى َال مهم)ْ
[اليؿاء .]6،قهاُ أبى خىُكت عخمه هللا ئطا بلـ الؿكُه زمؿا وغشغًٍ ؾىت ولم ًإوـ مىه الغشض صقؼ اإلااُ ئلُه .وناُ أبى ًىؾل ودمحم عخمهما هللا ال
ًضقؼ ئلى الؿكُه ما لم ًإوـ مىه الغشض ،ألهه حػالى غلو ؤلاًخاء باًىاؽ الغشض قال ًجىػ نبله ،ألن اإلاػلو بالشغؽ مػضوم نبل وحىص الشغؽ ،أال جغي أن
غىض البلىؽ ئطا لم ًإوـ مىه الغشض ال ًضقؼ ئلُه اإلااُ بهظٍ آلاًت قٌظا ئطا بلـ زمؿا وغشغًٍ ؾىت ،ألن الؿكه ٌؿخدٌم بؿىُ اإلاضة ،وألن الؿكه في خٌم
مىؼ اإلااُ بمجزلت الجىىن والػخه وإنهما ًمىػان صقؼ اإلااُ ئلُه بػض زمـ وغشغًٍ ؾىت يما نبله ،قٌظلَ الؿكه" .غالء الضًً البساعي ،يشل ألاؾغاع غلى
أضىُ البزصوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ج ،4ص370
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أخضَما :أن يثرة الػلماء غلى أن ماله ال ًضقؼ ئلُه ،وٍمىؼ مً ًل الخطغقاث الهىلُت ،قلِـ له أن ًهغ بدو لؿحرٍ،
وال أن ًبُؼ وال أن ٌشتري ،وَى نىُ الشاقػُت والخىابلت واإلاالٌُت ،وَى مظَب أبي ًىؾل ودمحم ضاخبي أبي خىُكت.1
ولًٌ عوي غً أبي خىُكت أهه ًهىُ ئن ماله ال ٌؿلم ئلُه ،ولًٌ غهىصٍ ،وًل جطغقاجه الهىلُت صخُدت يخطغقاث ؾحرٍ
مً الػهالء ...وإلُه طَب الظاَغٍت أًػا .ولًٌ عوي أًػا غً أبي خىُكت أن الشخظ ئطا بلـ ؾكيها اؾخمغ الدجغ غلُه،
قمىؼ مً ماله ،وال جىكظ جطغقاجه قُه ،وطلَ الغاجر.2
الثاوي :أن يثرة الػلماء غلى أن الشخظ ئطا بلـ ؾكيها اؾخمغ الدجغ غلُه ،وَؿخمغ هانظ ألاَلُت ،ولى بلـ أعطُ
الػمغ ،ألن غلت ههظ ألاَلُت هي ههظ الػهل ،وغضم الهضعة غلى ئصاعة شإوهه اإلاالُت ،قما بهُذ َاجان الخهُهخان أو
ئخضاَما قالدجغ مؿخمغ ،لبهاء غلخه وصاغُه،وَى نىُ الشاقػُت والخىابلت واإلاالٌُت ،وَى مظَب أبي ًىؾل ودمحم
ضاخبي أبي خىُكت .3وناُ أبى خىُكت ئن الشخظ ئطا بلـ زمؿا وغشغًٍ ؾىت صقؼ ئلُه ماله ،ولى ًان ؾكيها ماصام
غانال ،ألهه ببلىؽ الخامؿت والػشغًٍ ال ًىكؼ قُه ػحغ وال جأصًب .وعخم هللا أبا خىُكت قهض عوي غىه أهه ناُ" :ئطا بلـ
الخامؿت والػشغًٍ اخخمل أن ًٍىن حضا قأها اؾخحي أن أحجغ غلُه" .4وفي الخو أن ألاضل غىض أبي خىُكت أن الشخظ
متى بلـ غانال يملذ أَلُخه ،ولًٌ ئن ًان ؾكيها ال ٌؿلم ئلُه ماُ زشُت أن ًٍىن طلَ الؿكه بكػل الطبا ،وؾغاعة
الشباب البايغ ،قمىؼ مً ماله جأصًبا وجغبُت ،وبػض الخامؿت والػشغًٍ ال مىغؼ للتربُت ،قلِؿلم ماله ،ولُهؼ هللا أمغا
ًان مكػىال .5وٍإٍض قٌغة أبي خىُكت مً خُث الخكغنت بحن خاُ الشباب نبل الخامؿت والػشغًٍ وبػضَا ما ًظيغٍ غلماء
الىكـ وغلماء التربُت وغلماء ألازالم مً أن الػاصاث الىكؿُت والخلهُت جٍىن في صوع الخٍىًٍ .وجٍىن مغهت عزىة نبل
الخامؿت والػشغًٍ ،وأيثر مغوهت نبل الػشغًٍ ،وبػض الخامؿت والػشغًٍ جخٍىن الػاصاث ،وجخسظ لها مجاعي في الىكـ،
وٍطػب حض الطػىبت حؿُحرَا .قاطا ًان الكتى لم ًبلـ الخامؿت والػشغًٍ وَى ؾكُه مبظع إلااله ،مخلل له ،قػس ى أن
ًٍىن الخأصًب مؿحرا لخلَ الػاصة اإلاغهت .ولًٌ بػض الخامؿت والػشغًٍ ًطػب حؿُحرَا ،قلُترى خبله غلى ؾاعبه.6
الحالة الثانُة :وهي بلىغه سشُذا ،زم ؾكهه بػض طلَ :والدجغ مىغؼ زالف بحن الػلماء أًػا .قمً الػلماء ،وَم
ألايثرون أًػا مً ناُ :ئهه ًطحر هانظ ألاَلُت باليؿبت للخطغقاث اإلاالُت الخالطت .ومً الكههاء مً ناُ :ئهه ال ًذجغ
غلُه بداُ مً ألاخىاُ ،ومنهم أبى خىُكت غلى مهخط ى أضله في قهه َظٍ اإلاؿألت ،ومػه ػقغ بً الهظًل ،وبػؼ الػلماء
مً قههاء اإلاظاَب ألازغي.

 -1مىقو الضًً غبض هللا بً نضامت ،اإلاؿني ،الهاَغة :مؿبػت اإلاىاع ،صؽَ1348 ،ـ ،ج ،4ص .458غالء الضًً البساعي ،يشل ألاؾغاع ،اإلاغحؼ الؿابو ،ج،4
ص.1492
 -2أخمض بً غلي الغاػي الجطاص ،أخٍام الهغآن ،بحروث :صاع الٌخاب الػغبي ،ؽ ،1986 ،1ج1ص .489غلي بً خؼم ،املخلى ،اإلاؿبػت اإلاىحرًت،
صؽَ1352،ـ ،ج ،8ص .278الخكخاػاوي ،الخلىٍذ ،مغحؼ ؾابو ،ج ،2ص.192
 -3ابً نضامت ،اإلاؿني ،مغحؼ ؾابو ،ج4ص .457واهظغ أًػا غالء الضًً البساعي ،يشل ألاؾغاع ،اإلاغحؼ الؿابو ،ج4ص.1490
 -4اإلاغحؼ هكؿه ،ج ،4ص.1490
 -5اإلاغحؼ هكؿه ،ج ،4ص.1491 ،1490
 -6دمحم أبى ػَغة ،اإلالٌُت وهظغٍت الػهض ،الهاَغة :صاع الكٌغ الػغبي ،ص ؽ ،1996 ،ص.276
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وهغي في َظا الؿُام أن أبا خىُكت اؾخمؿَ بػضم الدجغ غلى الؿكُه واغخبرٍ ًامل ألاَلُت ،ؾىاء أغغع له
الؿكه بػض بلىؾه عشُضا ،أمبلـ ؾكيها  ،قاألضل غىضٍ أن الؿكه لِـ ؾببا في ههظ ألاَلُت ،أما بهُت الكههاء قهض
أحاػوا الدجغ غلُه في ًلخا الخالخحن.1
ب-رو الغفلة :وَشبه الؿكُه في الخالف وألاخٍام طو الؿكلت .2وَى الظي ال يهخضي ئلى الخطغقاث الغابدت قُؿبن في
اإلاػاوغاث لؿهىلت زضغه .وأبى خىُكت ال ًذجغ غلُه حغٍا غلى أضله ،وأزظا بؿغٍهخه مً أهه ال ًذجغ غلى بالـ غانل ئال
ئطا غغع له ما آف غهله قأعجؼٍ غً جضبحر أمغٍ قُذجغ غلُه صقػا لػغع العجؼ .أما مظَب الطاخبحن والشاقعي ومالَ
وأخمض قالدجؼ غلُه ضُاهت إلااله ،وهظغا له .وخضًث مىهظ بً خبان الظي ٌؿبن في البُاغاث حجت في َظا الباب .وفي
الىانؼ أن طا الؿكلت ًدشابه مؼ الؿكُه في جطغقاجه مً خُث قؿاص الخهضًغ وؾىء الخضبحر ،وإجالف ألامىاُ ،وإن ًان
الؿكُه ًهطض ئلى ؤلاجالف بؿبب ؾىء عأًه ،وغضم بػض هظغٍ ،وطو الؿكلت ال ًهطض ئلى ؤلاجالف ،ولًٌ ؾىء الغأي ًان
ؾببا في الخلل والػُاع ،ولظلَ حشابهذ أخٍامهما ...قهما في الخٌم ؾىاء ،وفي اإلاػنى مخهاعبان حضا.3
ُّ َ َ َ َ ْ َ َ م م َّ َ َ َ َّ م َ م
َ مْم
1
َّللا لٌ ْم
 ونض حاء في شغح الخلىٍذ غلى الخىغُذ في بُان أنىاُ وحجج الكغٍهحن" :ئطا بلـ الطبي ؾكيها ًمىؼ غىه ماله لهىله حػالى(َ :وال جإجىا الؿكهاء أمىالٌم التي حػلن َُ ًاما) [اليؿاء .]5،أي :ال جإجىا اإلابظعًٍ أمىالهم الظًً ًىكهىنها قُما ال ًيبغي ...زم غلو ئًخاء ألامىاُ ئًاَم باًىاؽ عشض وضالح منهم غلى وحه الخىٌحر اإلاكُض للخهلُل خُث
َ َ َ
َ َ
َ ََ
ْ
ناُ هللا حػالى( :قا ْن آو ْؿ مخ ْم م ْن مه ْم معش ًضا) [اليؿاء ]6،أي :ئن غغقخم ،وعأًخم قيهم ضالخا في الػهل ،وخكظا للماُ (ق ْاصق مػىا ئل ْيه ْم أ ْم َىال مه ْم) [اليؿاء .]6،قأنام أبى خىُكت عخمه
هللا حػالى الؿبب الظاَغ للغشض ،وَى أن ًبلـ ؾً الجضوصة ...قهاُ ًضقؼ ئلُه اإلااُ بػض زمـ وغشغًٍ ؾىت أووـ مىه الغشض أو لم ًإوـ .وَما جمؿٍا بظاَغ آلاًت قهاال
ال ًضقؼ ئلُه اإلااُ ما لم ًإوـ مىه الغشض .زم بػض ؤلاحماع غلى مىؼ ماُ مً بلـ ؾكيها ازخلكىا في حجغ مً ضاع ؾكيها بػض البلىؽ قجىػٍ أبى ًىؾل ودمحم عخمهما هللا
حػالى .وغىض أبي خىُكت عخمه هللا حػالى ال ًجىػ حجغ الؿكُه ،ألهه خغ مساؾب ئط الخؿاب باألَلُت ،وهي بالخمُحز ،والؿكه ال ًىحب ههطاها قُه بل غضم غمل به مٍابغة،
وجغًا للىاحب ،ولهظا ًساؾب بدهىم الشغع ،وٍدبـ في صًىن الػباص ،وجصر غباعاجه في الؿالم ،والػخام ،وٍجب غلُه الػهىباث التي جىضعب بالشبهاث مؼ أن غغع الىكـ
أشض مً غغع اإلااُ ،قخطغقه ًٍىن ضاصعا غً أَله في مدله قال ًمىؼ" .الخكخاػاوي ،شغح الخلىٍذ غلى الخىغُذ ،مغحؼ ؾابو ،ج ،2ص 382وما بػضَا بخطغف نلُل .واهظغ
في اإلاػنى هكؿه دمحم بً ؾلُمان ،الخهغٍغ والخدبحر ،مغحؼ ؾابو ،ج ،2ص 202وما بػضَا .و غالء الضًً البساعي،يشل ألاؾغاع غلى أضىُ البزصوي ،مغحؼ ؾابو ،ج،4
ص 370وما بػضَا.
2

 الؿكلت في اللؿت ؾُبت الص يء غً باُ ؤلاوؿان وغضم جظيغٍ له ،وعحل مؿكل غلى لكظ اؾم اإلاكػىُ مً الخؿكُل ،وَى الظي ال قؿىت له .و"الؿكلت في اضؿالح الكههاءغض الكؿاهت ،وطو الؿكلت (اإلاؿكل) َى مً ازخل غبؿه وخكظه ،وال يهخضي ئلى الخطغقاث الغابدت ،قُؿبن في البُاغاث لؿالمت نلبه ،وغضم اؾخػماله الهىة اإلاىبهت مؼ
وحىصَا" .اهظغ قسغ الضًً الؼٍلعي ،جبُحن الخهاةو ،مؿبػت بىالم ،ص ؽَ1315 ،ـ ،ج،5ص ،198ودمحم الضعصًغ ،الشغح الٌبحر مؼ خاشُت الضؾىقي ،بحروث :صاع الكٌغ،
صؽ ،صث ،ج4ص.168 ،167
3
 طو ا لؿكلت َى مً ٌؿبن في البُىع لؿالمت نلبه وال يهخضي ئلى الخطغقاث الغابدت .وٍسخلل غً الؿكُه بأن الؿكُه مكؿض إلااله ي لهىاٍ ،أما طو الؿكلت قاهه لِـ بمكؿضإلااله وال ًهطض الكؿاص .ولم هجض مً الكههاء مً ضغح بأن طا الؿكلت ًذجغ غلُه ؾىي الطاخبحن مً الخىكُت ،ونض أصعج الجمهىع َظا الىضل في الؿكه والخبظًغ.
قظَب وأبى ًىؾل ودمحم مً الخىكُت ئلى أن الدجغ ًثبذ غلى طي الؿكلت ًالؿكُه أي :مً خحن نػاء الهاض ي غىض أبي ًىؾل ،ومً خحن ظهىع أماعاث الؿكلت غىض دمحم،
وغلى َظا قحزوُ الدجغ غىه بهػاء الهاض ي غىض أبي ًىؾل ،وبؼواُ الؿكلت غىض دمحم ،ونض شغع الدجغ غلُه ضُاهت إلااله وهظغا له ،قهض "ؾلب أَل خبان بً مىهظ مً
الىبي ملسو هيلع هللا ىلص أن ًذجغ غلُه ،قأنغَم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص غلى طلَ ولم ًىٌغ غليهم" .قلى لم ًًٌ الدجغ مشغوغا غلى طي الؿكلت ألهٌغ غليهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ؾلبهم .وطلَ قُما عوي أوـ بً
مالَ "أن عحال غلى غهض عؾىُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًان ًبخاع وفي غهضجه غػل ،قأحى أَله هبي هللا ملسو هيلع هللا ىلص قهالىاً :ا هبي هللا :احجغ غلى قالن ،قاهه ًبخاع وفي غهضجه غػل ،قضغاٍ الىبي
ملسو هيلع هللا ىلص قنهاٍ غً البُؼ ،قهاًُ :ا هبي هللا ،ئوي ال أضبر غً البُؼ ،قهاُ عؾىُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ئن يىذ ؾحر جاعى البُؼ قهلَ :اء وَاء وال زالبت" [أزغحه أبى صاوص ،ج3ص،767
والترمظي ،ج3ص 543وناُ " :خؿً صخُذ" وعواٍ ابً ماحت ،باب ألاخٍام ( .)2346وَى في الصخُدحن مؼ ازخالف نلُل في متن الخضًث .واهظغ ؾغنه وأنىاُ املخضزحن
قُه في ًحي بً شغف الىىوي ،املجمىع شغح اإلاهظب ،مطغ ،ٌ1344 ،ج9ص 224وما بػضَا] .وطَب أبى خىُكت ئلى أهه ال ًذجغ غلى الؿاقل بؿبب ؾكلخه ،والىبي ضلى هللا
غلُه وؾلم لم ًجبهم ئلى ؾلبهم وإهما ناُ له :نل :ال زالبت ولي الخُاع .ولى ًان الدجغ مشغوغا ألحابهم ئلُه .اهظغ الؼٍلعي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ج ،5ص ،199 - 198 ،194و دمحم
ابً غابضًً ،عص املخخاع غلى الضع املخخاع ،الهاَغة :اإلاؿبػت اإلاطغٍت ،صؽَ1286 ،ـ ،ج ،6ص ،148ودمحم الضعصًغ ،الشغح الطؿحر ،بحروث :صاع الكٌغ ،صؽ ،صث ،ج،3
ص ،393و دمحم الخؿُب الشغبُني ،مؿني املخخاج ،صؽ ،صث ،صاع الكٌغ ،بحروث ،ج ،2ص ،168و بً نضامت ،اإلاؿني ،ج ،4ص 516وما بػضَا.
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َ َ ً َ
َ ْ
َ ْ َ َ َّ
1
ونض ٌػبر غً طي الؿكلت بالػػُل  .ولػله اإلاغاص مً الػػُل في نىله حػالى( :ف ِإن كان ال ِزي َعل ُْ ِه ال َح ُّق َس ِف ًيها أ ْو ط ِعُفا أ ْو
َ
ََل ٌَ ْس َح ِط ُُع أ ْن ًُ ِم َّل ُه َى َف ْل ُُ ْم ِل ْل َو ِل ُُّ ُه ِب ْال َع ْذ ِل).3"2

 .2-1-2-1السفه والغفلة عنذ فقهاء القانىن :الؿكه لؿت" :زكت حػتري ؤلاوؿان قخدمله غلى الػمل بسالف
مىحب الػهل والشغع مؼ نُام الػهل خهُهت" .4وفي اضؿالح الهاهىن" :جبظًغ اإلااُ وإجالقه قُما ال ٌػضٍ الػهالء ؾغغا
صخُدا" .5قالؿكه ال ًطِب الػهل ،وإهما ًلخو الخضبحر .والؿكلت هي "ؾهىلت الىنىع في الؿبن لؿالمت الهلب وغػل
ؤلاصعاى" ،6أو،بػباعة أزغي" ،هي غػل بػؼ اإلالٍاث الػابؿت في الىكـ ،جغص غلى خؿً ؤلاصاعة والخهضًغ ،وٍترجب غلى
نُامها بالشخظ أن ٌؿبن في مػامالجه مؼ الؿحر".7
والؿكه والؿكلت ًىهطان الخمُحز ،وال ٌػضماهه ،قال ًترجب غليهما ،مً زم ،ؾىي ههظ ألاَلُت .جىظ اإلااصة  43مً
الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي غلى أههً" :ل مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض ،وًل مً بلـ ؾً الغشض وًان ؾكيها أو طا
ؾكلتًٍ ،ىن هانظ ألاَلُت وقها إلاا ًهغعٍ الهاهىن" .ئهما ًجب ،لُترجب غليهما َظا ألازغ ،وٍٍىن الؿكُه أو طو الؿكلت
هانظ ألاَلُتً ،الطبي اإلامحز ،أن ًطضع خٌم بالدجغ غلُه ،قىهظ ألاَلُت ،لؿكه أو ؾكلت ،ال ًثبذ ئال بالدجغ .جىظ
اإلااصة  107مً ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي غلى أهه" :حػخبر جطغقاث اإلاذجىع غلُه بػض الخٌم باؾلت ،ونبل الخٌم ئطا ًاهذ
أؾباب الدجغ ظاَغة وقاشُت ونذ ضضوعَا" .قال حػخبر بالخالي ،جطغقاث أيهما ،خؿب ألاخىاُ ،باؾلت أو نابلت لإلبؿاُ،
يخطغقاث الطبي اإلامحز ئال ئطا ضضعث مىه بػض الخٌم بالدجغ ،أما الخطغقاث الطاصعة نبل الخٌم بالدجغ ،قهي ،في

 -1ناُ الهغؾبي" :ازخلل الػلماء قُمً ًسضع في البُىع لهلت زبرجه وغػل غهله قهل ًذجغ غلُه أو ال .قهاُ بالدجغ غلُه أخمض وإسخام .وناُ آزغون
الًذجغ غلُه .والهىالن في اإلاظَب [أي مظَب مالَ] والصخُذ ألاوُ لهظٍ آلاًت ولهىله في الخضًث ًا هبي هللا احجغ غلى قالن .وإهما جغى الدجغ غلُه لهىله
ًا هبي هللا ئوي ال أضبر غً البُؼ قأباح له البُؼ ،وحػله اإلاىؾأ به ،ألن مً ًسضع في البُىع ًيبغي أن ًذجغ غلُه ،الؾُما ئطا ًان طلَ لخبل غهله .ومما ًضُ
غلى الخطىضُت ما عواٍ دمحم بً اسخام ناُ خضزني دمحم بً ًديى بً خبان ناُ َى حضي مىهظ بً غمغو ،وًان عحال نض أضابخه آقت في عأؾه ،قٌؿغث
لؿاهه وهاػغخه غهله ،وًان الًضع الخجاعة والًؼاُ ٌؿبن ،قأحى عؾىُ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قظيغ طلَ له قهاُ ،ئطا باٌػذ قهل الزالبت ،زم أهذ في ًل ؾلػت جبخاغها
بالخُاع زالر لُاُ ،قان عغِذ قأمؿَ ،وإن سخؿذ قاعصصَا غلى ضاخبها [ؾبو جسغٍجه] " .دمحم بً أخمض بً أبي بٌغ قغح الهغؾبي أبى غبض هللا ،الجامؼ
ألخٍام الهغآن ،جدهُو :أخمض غبض الػلُم البرصووي ،صاعالشػب ،الهاَغة ،الؿبػت الثاهُت ،ٌ1372 ،ج ،3ص.387
وحاء في مىاَب الجلُل" :ازخلل قُمً ًسضع في البُىع ،قهُل ال ًذجغ غلُه لهىله ملسو هيلع هللا ىلص لخبان بً مىهظ ،وًان ًسضع في البُىع لػغبت أضابخه في عأؾه"،ئطا
باٌػذ قهل ال زالبت"[ؾبو جسغٍجه]  ،وناُ ابً شػبان ًذجغ غلُه ضىها إلااله ًالطبي ،ناُ اللخمي :وأعي ئن ًان ًسضع بالِؿحر أو الٌثحر ئال أهه ال ًسكى
غلُه طلَ بػض ،وٍدبحن طلَ الؿبن له قال ًذجغ غلُه وٍإمغ باالشتراؽ ،يما في الخضًث ،وَشهض خحن البُؼ ،قِؿخؿني بظلَ غً الدجغ ،وإن ًان ال ًدبحن
له طلَ وٌٍثر جٌغعٍ قُذجغ غلُه ،وال ًجزع اإلااُ مً ًضٍ ئال أن ال ًجزحغ غً الخجغ ،. .وطيغ الهغؾبي الهىلحن في آزغ البهغة ...زم نىي الهىُ بالدجغ ،وَى
الظاَغ لضزىله في غابـ مً ًذجغ غلُه ،وَى مً ال ًدكظ اإلااُ ،ناُ في الظزحرة":وٍىكَ الدجغ غً َظا وٍضقؼ له ماله ئطا غلم مىه صعبت البُؼ ومػغقت
وحىٍ الخضٌػت" .دمحم بً دمحم الخؿاب ،مىاَب الجلُل في شغح مسخطغ زلُل ،بحروث :صاع الكٌغ ،صؽ ،صث ،ج ،5ص.58
 -2البهغة.282 ،
 -3دمحم أبى ػَغة ،اإلالٌُت وهظغٍت الػهض ،مغحؼ ؾابو ،ص.282
 -4مدمىص حماُ الضًً ػًي ،صعوؽ في مهضمت الضعاؾاث الهاهىهُت ،الهاَغة :الهُئت الػامت لشإون اإلاؿابؼ ألامحرًت ،ؽ ،1969 ،3ص.465
-5اإلاغحؼ هكؿه ،ص.465
 -6اإلاغحؼ هكؿه ،ص.465
 -7اإلاغحؼ الؿابو ،اإلاٍان هكؿه.
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ألاضل ،صخُدت .جىظ اإلااصة  86مً ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي غلى أهه" :مً بلـ ؾً الغشض ولم ًذجغ غلُه ٌػخبر ًامل
ألاَلُت وقها ألخٍام اإلااصة  40مً الهاهىن اإلاضوي".
 .2-2-1أثشهزه العىاسض على ألاهلُة عنذ فقهاء الششَعة إلاسالمُة:
ناُ أبى ػَغة" :ومما جهضم ًله ٌؿخسلظ أن ناضغي ألاَلُت َم الطبي اإلامحز ،واإلاػخىٍ اإلامحز ،والؿكُه وطو الؿكلت
غلى الخالف قيهما .وأن ههظ أَلُت ألاصاء ال ًمىؼ أن جثبذ أَلُت الىحىب ًاملت ،قخثبذ ًل الخهىم التي أزبدىاَا للطبي
ؾحر اإلامحز واملجىىن ،وٍخىلى اإلاػاملت بها الىلي أو الىص ي .ويظلَ ال ًثبذ مً الىاحباث غلى ناضغي ألاَلُت ئال ما ًثبذ
غلى الطبي ؾحر اإلامحز واملجىىن ،قال ًثبذ غليهم ئال اإلاؿاعم اإلاالُت الخالطت ،أو ما ًان اإلااُ قُه ؾالبا غلى هاخُت الػباصة،
وال ًثبذ وحىب الػباصاث وال الػهىباث .بُض أن الؿكُه وطا الؿكلت ٌػخبران مً َظٍ الىاخُت ًاملي ألاَلُت قُجب غليهم
ًل الخٍلُكاث الشغغُت مً غباصاث وؾحرَا ،وجلؼمهم الػهىباث ًاملت ،ألنهم مإازظون مٍلكىن ًل الخٍالُل ،لم ٌؿهـ
غنهم بؿبب الؿكه أو الؿكلت ش يء منها .أما الدجغ غليهم قلمىػهم مً ئهكام أمىالهم في ؾحر وحىَها .أما الىاحباث اإلاالُت
التي أوحبها الشاعع ؾىاء أًاهذ غباصة أم ؾغما مالُا أم مإوهت للماُ أم ضلت نغبى أم بمهخط ى غهض ؾاتـ جىالٍ الهىامىن
غليهم ،قهم مؿالبىن به ،ألن الخٍلُل ًىحب ًل طلَ ،بسالف الطؿحر اإلامحز واإلاػخىٍ اإلامحز ،قهض ؾهـ غنهما الخٍلُل،
قال ًؿالبىن بما َى غباصة".1
أما أهلُة ألاداء فهي مىطع النقص ،مىطع الحفصُل ،وطلَ أن ناضغ ألاَلُت ٌػخبر مً هاخُت أَال لألصاء ،ومً
هاخُت زاهُت ًكغع قُه العجؼ غً الاؾخهالُ بالخطغقاث وإصاعة أمىاله .ولألةمت َىا أهظاع مسخلكت ًترجب غلى ازخالقها
ازخالف في ألاخٍام.
قأبى خىُكتً 2غي أن هانظ ألاَلُت أَل لخٌم الخطغقاث ،ئط ًخىالَا الىلي ،وجلؼمه آزاعَا ،وَى بما غىضٍ مً غهل،
وإن لم ًًٌ ًامال ،أَل إلاباشغة الخطغقاث ،قاحخمؼ غىضٍ نبىُ طمخه لاللتزام الظي ًيشأ بالخطغف ،وضالخُت غباعجه ألن
جىػهض بها الخطغقاث ،وًان مهخط ى طلَ أن جىكظ ًل جطغقاجه مً ؾحر عأي ولي وال وص ي ،ولًٌ لىخظ قُه عجؼ بؿبب
غضم هػىج جكٌحرٍ ،ويماُ غهله ،قغؤي غم عأي الىلي ئلُه قُما ًباشغٍ مً الخطغقاث ؾحر الػاعة وأن ًهىم بما ال
ًباشغٍ مما جٍىن قُه مطلخخه .ونض اهبنى غلى َظا الىظغ أن الطبي اإلامحز ئن باع بؿبن قاخش أحاػٍ الىلي أو الىص ي هكظ
البُؼ مؼ أن الىلي لى باشغٍ مىكغصا ما حاػ .ألن أبا خىُكت الخظ أن الطبي ئطا جىلى الخطغف ما جىالٍ باهابت مً ولُه ،بل
جىالٍ بىالًخه الخاضت ،قلما اهػم ئلُه عأي الىلي ًان طلَ صقػا للعجؼ في جطغف هانظ ألاَلُت ،ومثل طلَ ًهاُ في
اإلاػخىٍ اإلامحز والؿكُه وطي الؿكلت في ؾحر مىغؼ الخالف.
وأبى ًىؾل ودمحم ًغٍان أن ناضغ ألاَلُت له غباعة جىػهض بها الػهىص ،ولًٌ لعجؼٍ غً مػغقت غىانب ألامىع ،وعغاًت
مطالخه بؿبب ههظ غهله الظي أوحب ههظ أَلُخه ًاهذ الىالًت في الػهىص وؾاةغ الخطغقاث اإلاالُت للىلي .قان باشغَا
ناضغ ألاَلُت ًٍىن بؿغٍو الىًالت غً الىلي ،وإن جىلى مً ؾحر ئهابت جىنل غلى ئحاػجه ال لؿض الىهظ ،ولًٌ ألن والًت
 -1أبى ػَغة ،اإلالٌُت وهظغٍت الػهض ،مغحؼ ؾابو ،ص.284
 -2غالء الضًً البساعي ،يشل ألاؾغاع غلى أضىُ البزصوي ،مغحؼ ؾابو ،ج ،4ص370
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الػهض للىلي ال له ،قهى ال ًملَ ئال ما ًملٌه الىلي .وغلى طلَ ئطا باع أو اشتري هانظ ألاَلُت بؿبن قاخش ال ًصر غهضٍ
وال ًملَ الىلي أو الىص ي ئحاػجه ،ألهه ال ًملَ طلَ ،قال ًملَ باألولى ؤلاطن به ،وال ئحاػجه.
والشاقعي عخمه هللا عأي أن هانظ ألاَلُت باليؿبت للػهىص والخطغقاث التي للىلي خو مباشغتها ًٍىن يكانض
ألاَلُت ،وطلَ ألن الشاعع ئطا أغؿى الىلي خو مباشغة الخطغقاث ،نض خٌم بعجؼ اإلاىلى غلُه غنها ،قال ًٍىن ضالخا
إلاباشغتها بىكؿه ،وال جىكظ ولى أحاػ الىلي ،ألن غباعجه جطحر ؾحر ضالخت لػهض َظا الىىع مً الخطغقاث التي خغم منها ،ئط
لى صخذ بػباعجه لٍان طلَ خٌما بضعجه غليها مؼ أن الشاعع نض خٌم بعجؼٍ غنها ،قمً الخىانؼ أن ًٍىن غلُه ولي قيها
وٍجىػ أن ًباشغَا بىكؿه .ونض جغجب غلى طلَ أن بُؼ الطؿحر ،وؾاةغ هانص ي ألاَلُت ،وشغاءَم وهدىَما مً الػهىص
التي حجغ غليهم قيها ال جىػهض ،وال جٍىن مىنىقت غلى ئحاػة الىلي .يما ال ًصر ؤلاطن لىانظ ألاَلُت بالخجاعة ،ألن غهىص
الخجاعة ًلها أغؿُذ للىلي قهي مؿلىبت مىه ،قلِـ له نضعة غليها ،ولِـ مً شأن ؤلاطن أن ًسلو في هانظ ألاَلُت نضعة
خغمها ،وال أن ًجػل قُه أَلُت ؾلبها.
وٍغي اإلاالٌُت أن جطغقاث هانظ ألاَلُت صخُدت لٌنها ؾحر الػمت.
وهغي مً َظا أن هانظ ألاَلُت غىض الخىكُت غباعجه جصر بها الػهىص والخطغقاث ،ولظا ًطلر أن ًٍىن ويُال غً
ؾحرٍ ،ولًٌ ًل خهىم الػهض الظي ًىػهض بمهخط ى الىًالت جغحؼ ئلى اإلاىًل ،ونض ضغح الكههاء بظلَ باليؿبت للطؿحر
واإلاػخىٍ .أما طو الؿكلت والؿكُه قهما بال عٍب طوا غباعة جىػهض الػهىص بها ،ألن الدجغ غليهما للمطلخت والىظغ لهما ،ونض
حاء في يشل ألاؾغاع ًلمت في أَلُت الؿكُه هىهلها لضنتها .وَظا هطها" :الؿكه ال ًىحب زلال في ألاَلُت ،ألهه ال ًسل
بالهضعة ظاَغا لؿالمت التريُب وبهاء الهىي الؿغٍؼٍت غلى خالها ،وال باؾىا لبهاء هىع الػهل بٌماله ،ئال أهه ًٍابغ غهله في
غمله ،قال حغم ًبهى مساؾبا بخدمل أماهت هللا غؼ وحل ،قُساؾب باألصاء في الضهُا ابخالء ،وٍجاػي غلُه في آلازغة .وإطا
بهي أَال لخدمل أماهت هللا غؼ وحل ووحىب خهىنه ،بهي أَال في خهىم الػباص ،وهي الخطغقاث بالؿغٍو ألاولى ،ألن
خهىم هللا حػالى أغظم ،قانها ال جدمل ئال غلى مً َى ًامل الخاُ ...قثبذ أن الؿكه ال ًمىؼ أخٍام الشغع ،وال ًجب
ؾهىؽ الخؿاب غً الؿكُه بداُ ؾىاء مىؼ مىه اإلااُ أو لم ًمىؼ حجغ غلُه أو لم ًذجغ"" .1قالؿكُه بال عٍب أَل ألصاء
الخهىم والىاحباث ،ولًٌ مىؼ مً الخطغقاث اإلاالُت عغاًت إلاطلخخه ،وخكظا ألمىاله ،وخمال له غلى الجاصة".2
ونض لخظ ؤلامام دمحم الكغم بحن الؿكُه وطي الؿكلت وبحن الطبي اإلامحز واإلاػخىٍ في أعبػت أمىع قهض حاء في جبُحن
الخهاةو" :ناُ دمحم عخمه هللا :اإلاذجىع بمجزلت الطبي ئال في أعبػت:
أخضَا :أن جطغف الىص ي في ماُ الطبي حاةؼ ،وفي ماُ اإلاذجىع غلُه باؾل.
والثاوي :أن ئغخام اإلاذجىع وجضبحرٍ وؾالنه وهٍاخه حاةؼ ومً الطبي باؾل.
والثالث :اإلاذجىع غلُه ئطا أوص ى بىضُت حاػث وضِخه مً زلث ماله ومً الطبي ال ججىػ.

 -1اإلاغحؼ هكؿه ،ج4ص370
 -2أبى ػَغة ،اإلالٌُت وهظغٍت الػهض ،مغحؼ ؾابو ،ص 286—284بخطغف.
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والغابؼ :حاعٍت اإلاذجىع غلُه ئطا حاءث بىلض قاصغاٍ زبذ وؿبه مىه ومً الطبي ال ًثبذ".1

 -2ثصشفات الصبي املميزالصبي املميزفي الششَعة إلاسالمُة والقانىن الىطعي
لهض ًان مىنل قههاء الشغَػت الاؾالمُت واضخا في بُان خٌم جطغقاث الطبي اإلامحز واإلالخهىن به ،وإن ازخلكذ
آعاؤَم في بػػظلَ ،وجبػهم في طلَ ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي ،أما الهاهىن اإلاضوي قهض ؾلَ مىهجا مؿاًغا مسخلكا ،أصي ئلى
الخىانؼ بحن الهاهىن اإلاضوي وناهىن ألاؾغة جىانػا واضخا ،الزخالف مىؿلهاث وههج الهاهىهحن ،لظا نؿمىا َظا اإلابدث
ئلى أعبػت مؿالب :اإلاؿلب ألاوُ ،جطغقاث الطبي اإلامحز الطبي اإلامحز في الشغَػت ؤلاؾالمُت .اإلاؿلب الثاوي ،جطغقاث
الطبي اإلامحز الطبي اإلامحز في الهاهىن .اإلاؿلب الثالث ،الخىانؼ بحن ناهىن ألاؾغة والهاهىن اإلاضوي وؾبل عقػه .اإلاؿلب
الغابؼ ،اؾخثىاءاث خماًت هانظ ألاَلُت.
 .1-2ثصشفات الصبي املميزالصبي املميز في الششَعة إلاسالمُة
الخطغقاث التي ًباشغَا الطبي اإلامحز ،ئما أن جٍىن في خهىم هللا حػالى ،وفي َظٍ الخالت ئما :أن جٍىن جلَ الخهىم
غباصاث وغهاةض ،أو خهىنا مالُت ،أو غهىباث .وإما :أن جٍىن جلَ الخطغقاث في خهىم الػباص ،وهي ئما :مالُت أو ؾحر
مالُت .وهٌخكي َىا بالخهىم اإلاالُت ألنها اإلاهطىص .قكيها جكطُل غلى الىدى آلاحي:
جطغقاث هاقػت له هكػا مدػا ،وهي التي ًترجب غليها صزىُ ش يء في ملٌه مً ؾحر مهابل ،مثل نبىُ الهبت والطضنت
والىضُت والىنل ،وَظٍ جصر مىه ،صون جىنل غلى ئحاػة الىلي أو الىص ي ،ألنها زحر غلى ًل خاُ.2
جطغقاث غاعة بالطؿحر غغعا مدػا ،وهي التي ًترجب غليها زغوج ش يء مً ملٌه مً ؾحر مهابلً ،الهبت والطضنت
والىنل وؾاةغ الخبرغاث والؿالم والٌكالت بالضًً ،وَظٍ ال جصر مىه ،بل جهؼ باؾلت ،وال جىػهض ،ختى ولى أحاػَا الىلي أو
الىص ي ،ألنهما ال ًملٍان مباشغتها في خو الطؿحر قال ًملٍان ئحاػتها.3
جطغقاث صاةغة بحن الىكؼ والػغع بدؿب أضل وغػهاً ،البُؼ وؤلاحاعة وؾاةغ اإلاػاوغاث اإلاالُت .وَظٍ ًسخلل
الكههاء قيها :قػىض الخىكُتً 4صر ضضوعَا مىه ،باغخباع ما له مً أضل ألاَلُت ،والخخماُ أن قيها هكػا له ،ئال أنها جٍىن
مىنىقت غلى ئحاػة الىلي أو الىص ي لىهظ أَلُخه ،قاطا أحاػَا هكظث ،وإن لم ًجؼَا بؿلذ .وغىض اإلاالٌُت جهؼ صخُدت
لٌنها ال جٍىن الػمت ،وٍخىنل لؼومها غلى ئحاػة الىلي أو الىص ي .وغىض الشاقػُت والخىابلت 5ال ًصر ضضوعَا مً الطبي،
قاطا ونػذ ًاهذ باؾلت ال ًترجب غليها أي أزغ.6

 -1قسغ الضًً الؼٍلعي ،جبُحن الخهاةو ،مؿبػت بىالم ،ص ؽَ1315 ،ـ ،ج ،5ص.198
 -2عاحؼ حمػُت املجلت ،مجلت ألاخٍام الػضلُت ،جدهُو :هجُب َىاوٍنيً ،اعزاهت ججاعث يخب ،صؽ ،صث ،اإلااصة  .967ودمحم ابً غابضًً ،عص املخخاع غلى الضع
املخخاع ،مغحؼ ؾابو ،ج ،4ص.400
 -3عاحؼ غالء الضًً البساعي ،يشل ألاؾغاع غلى أضىُ البزصوي ،مغحؼ ؾابو ،ج ،4ص.260 ،259
 -4اإلاغحؼ هكؿه ،ج ،4ص370
 -5قسغ الضًً الؼٍلعي ،مغحؼ ؾابو ،ج ،5ص.198
 -6عاحؼ الؼعنا ،مغحؼ ؾابو ،ج ،3ص.195
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ونض هطذ اإلااصة  83مً ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي 1غلى خٌم جطغقاث الطبي اإلامحز –آزظة بمظَب الخىكُت -بهىلها:
"مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض ؾبها إلااصة  43مً الهاهىن اإلاضوي جٍىن جطغقاجه هاقظة ئطا ًاهذ هاقػت له،
وباؾلت ئطا ًاهذ غاعة به ،وجخىنل غلى ئحاػة الىلي أو الىص ي قُما ئطا ًاهذ مترصصة بحن الىكؼ والػغع ،وفي خالت الجزاع
ًغقؼ ألامغ للهػاء".
 .2-2ثصشفات الصبي املميز الصبي املميز في القانىن :جىظ اإلااصة  43مً الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي غلى أههً" :ل مً
بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض وًل مً بلـ ؾً الغشض وًان ؾكيها أو طا ؾكلتًٍ ،ىن هانظ ألاَلُت وقها إلاا ًهغعٍ
الهاهىن" .وجىظ اإلااصة  2/40مً الهاهىن اإلاضوي غلى أن" :ؾً الغشض حؿػت غشغ ( )19ؾىت ًاملت" .مً َظا ٌػخبر
ؤلاوؿان ضبُا ممحزا بحن الثالثت غشغ والخاؾػت غشغ ،واغخبرٍ الشاعع ،هانظ ألاَلُت ،وال ًغاص بىػخه ممحزا أهه نض ايخمل
جمُحزٍ ،ألن َظا ًهخط ي بلىؾه الغشض ،وإهما ًغاص به أن الطؿحر جىقغ له نضع مً الخمُحز ،وإن ًان هانطاً ،طبذ مػه
هانظ ألاَلُت .ونض هطذ اإلااصة  43مً الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي غلى أههً" :ل مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض ...
ًٍىن هانظ ألاَلُت وقها إلاا ًهغعٍ الهاهىن".
وجخدضص أَلُت الطبي اإلامحز وقها لىىع الخطغقاث التي ًجغيها .قالخطغقاث اإلاالُت جىهؿم باليؿبت ألزغَا ئلى زالزت
أنؿام :جطغقاث هاقػت هكػا مدػا ،وجطغقاث غاعة غغعا مدػا ،وجطغقاث صاةغة بحن الىكؼ والػغع.
قللطبي اإلامحز أن ًباشغ الخطغقاث الىاقػت هكػا مدػا ،وجٍىن صخُدت ،وَػبر الكهه غً طلَ بأن للطبي اإلامحز
"أَلُت الاؾخىاء" ،2وَؿخؿُؼ مً زم نبىُ الهباث.
ولًٌ لِـ للطبي اإلامحز أن ًباشغ الخطغقاث الػاعة غغعا مدػا ،وٍٍىن غضًم ألاَلُت باليؿبت لها ،قخطضع مىه
باؾلت بؿالها مؿلها ،وغلى طلَ ،لِـ له أن يهب ماال مملىًا له ،وال أن ًبرب مضًىا له ،وجهؼ الهبت مىه باؾلت ،يما ًهؼ
ئبغاؤٍ باؾال.3
ولِـ للطبي اإلامحز ،يظلَ ،أن ًباشغ الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغعً ،البُؼ وؤلاًجاع وؾاةغ اإلاػاوغاث،
ولٌىه ٌػخبر هانظ ألاَلُت باليؿبت لها ،ال غضًم ألاَلُت .قاطا باشغَا ًاهذ نابلت لإلبؿاُ إلاطلخت الطبي ،أو ،يما ٌػبر
الكهه ،باؾلت بؿالها وؿبُا إلاطلخخه ،بدُث جترجب غليها حمُؼ آزاعَا الهاهىهُت ئلى أن ًهط ي بابؿالها ،بىاء غلى ؾلب طي
اإلاطلخت قُه ،خحن جؼوُ بأزغ عحعي ،وحػخبر مً زمً ،أن لم جًٌ أضال ،ولًٌ ئطا أحاػ َظٍ الخطغقاث مً له خو ئحاػتها

4

ئحاػتها- 4الىلي أو الىص ي خؿب ألاخىاُ ،أو الطبي هكؿه بػض بلىؾه ؾً الغشض -جأيضث صختها نهاةُا ،وػالذ نابلُتها
1

 الهاهىن عنم  11-84مإعر في ً 09ىهُى  ،1984اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ عنم  02-05اإلاإعر في 27قبراًغ  2005واإلاخػمً ناهىن ألاؾغة.2
 غبض الغػام الؿنهىعي ،الىؾُـ في شغح الهاهىن اإلاضوي الجضًض ،بحروث :صاع الكٌغ ،صؽ ،صث ،قهغة .1533

 مدمىص حماُ الضًً ػًي ،مغحؼ ؾابو ،ص.443 - 4غغقذ ئحاػة جطغقاث الهاضغ اإلامحز بأنها" :جطغف ناهىوي مً حاهب واخض ًترجب غلُه ئؾهاؽ خو ؾلب ئبؿاُ الػهض الهابل لإلبؿاُ بالجزوُ غىه ممً زىله الهاهىن
طلَ ،وضحروعة الػهض املجاػ باجا بػض أن ًان مهضصا بالؼواُ" أهظغ ،دمحم ؾػُض حػكىع ،الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغع في الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،صاع َىمه،
الجؼاةغ ، 2002،ص. 88
أو َى" :جطغف ناهىوي ًطضع مً ضاخب الخو قُه إلبهاء جطغف مػحن مىنىف الىكاط ًسىله الخُاع بحن ؾلب ئبؿاله وإحاػجه ،وٍترجب غليها ئهخاج آزاعٍ" دمحم ؾػُض
حػكىع ،الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغع ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص. 130
ونض غغقها اإلاشغع الكغوس ي في اإلااصة  3/1338مً الهاهىن اإلاضوي الكغوس ي:
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لإلبؿاُ .والػبرة في الخطغف الظي ًضوع بحن الىكؼ والػغع ،هي بؿبُػخه ،ال بىدُجخه ،قُػخبر البُؼ ،مثال ،جطغقا صاةغا بحن
الىكؼ والػغع ،ولى ًان بأيثر مً الهُمت وجغجبذ غلُه زؿاعة للمشتري ،أو بأنل مً الهُمت وهجمذ غىه زؿاعة للباتؼ.1
ونض هطذ غلى َظٍ اإلاباصب اإلااصة  83مً ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي التي جهط ي بأن" :مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً
الغشض ؾبها للماصة ( )43مً الهاهىن اإلاضوي جٍىن جطغقاجه هاقظة ئطا ًاهذ هاقػت له ،وباؾلت ئطا ًاهذ غاعة به ،وجخىنل
غلى ئحاػة الىلي أو الىص ي قُما ئطا ًاهذ مترصصة بحن الىكؼ والػغع ،وفي خالت الجزاع ًغقؼ اإلاغ للهػاء" .وجىظ اإلااصة 101
مً الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي غلى أههٌ" :ؿهـ الخو في ئبؿاُ الػهض ئطا لم ًخمؿَ به ضاخبه زالُ زمـ ( )5ؾىىاث.
وٍبضأ ؾغٍان َظٍ اإلاضة في خالت ههؼ ألاَلُت مً الُىم الظي ًؼوُ قُه َظا الؿبب ."...
 .3-2الحناقع بين قانىن ألاسشة والقانىن املذني وسبل سفعه
اإلاشغع في ناهىن ألاؾغة حػل الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغع ،2مىنىقت ئلى خحن ئحاػتها مً ؾغف الىلي ،وَظا
مؿخمض مً قهه الشغَػت ؤلاؾالمُت ،ومً بػؼ الهىاهحن الػغبُت ًالهاهىن ألاعصوي في اإلااصة  210مً ناهىن ألاخىاُ
الشخطُت 3والهاهىن اإلاؿغبي في اإلااصة  225مً مضوهت ألاؾغة.4
ؾحر أن اإلاشغع الجؼاةغي غىض مػالجخه لهظٍ الىهؿت ،نض ونؼ في جىانؼ بحن الهاهىن اإلاضوي وناهىن ألاؾغة،
قالخطغف الضاةغ بحن الىكؼ والػغع ٌػخبر نابل لإلبؿاُ في الهاهىن اإلاضوي .وللهاضغ الخو في اؾخػماُ ؤلابؿاُ أو ؤلاحاػة

""La confirmation … emporte la renonciation aux moyens et exceptions l’on pouvait opposer contre cet act
1

 اإلاغحؼ الؿابو ،ص.4442
 -وجهؿم جطغقاث الطبي اإلامحز ئلى أنؿام زالزت وهي جطغقاث هاقػت هكػا مدػا ،وجطغقاث غاعة غغعا مدػا ،وجطغقاث صاةغة بحن الىكؼ والػغع:

-1الخطغقاث الىاقػت هكػا مدػا :وهي الخطغقاث التي ًترجب غليها صزىُ ش يء في طمت الهاضغ مً ؾحر مهابل ،يهبىُ الىضُت والهبت...ئلخ؛ دمحم ؾػُض حػكىع  ،جطغقاث
هانظ ألاَلُت اإلاالُت في الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي والكهه ؤلاؾالمي ،صاع َىمه ،الجؼاةغ ،2002 ،ص.14
وٍجب ؤلاشاعة ئلى أن اإلاشغع الجؼاةغي في اإلااصة  83م.أ لم ًىضل لىا الخطغف الىاقؼ باملخؼ ،بل ايخكى بالهىُ بأنها هاقػت له غلى غٌـ ما وعص غلى لؿان قههاء الشغَػت
ؤلاؾالمُت والهاهىن اإلاضوي اإلاطغي في هظ اإلااصة  111مىه الظًً صنهىا في وضكها .وَظا ٌػخبر ؾهى مً ؾغف اإلاشغع الجؼاةغي ومً ألاقػل أن ًخضاعيه ،ألهه ًكخذ مجاُ
للخكؿحر الىاؾؼ للىظ وبالخالي ئمٍاهُت ئصعاج بػؼ الخطغقاث التي نض ال جٍىن هاقػت للهاضغ هكػا مدػا ؛ البستي َبالي ودمحم الػماعي ،جطغقاث الطبي اإلامحز ،مظيغة
اإلاضعؾت الػلُا للهػاء ،الضقػت ، 16الجؼاةغ ،2008-2005 ،ص.20
-2الخطغقاث الػاعة غغعا مدػا :والخطغقاث التي ًترجب غليها زغوج ش يء مً ملَ الهاضغ مً ؾحر مهابل ،وأَم مثاُ لها هي الخبرغاث بجمُؼ أهىاغها .ومً زم
الخطغقاث الػاعة هي التي مً شأنها أن جيشأ في حاهب الطبي اإلامحز التزاما صون أن جٌؿبه خها ،أي هي التي جسغج مً طمخه ماال صون غىع أو حؿهـ له خها في طمت الؿحر؛
دمحم ؾػُض حػكىع ،جطغقاث هانظ ألاَلُت اإلاالُت ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص.21
-3الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغع :وهي جلَ الخطغقاث التي ًدخمل أن جٍىن هاقػت للشخظ ومدهها مطلخت له ،وٍدخمل أن ًٍىن غاعا به ًكىث غلُه مطلخت،
بدُث ئما ًترجب غلُه التزاما بضون مهابل أو ًىجم غىه زؿاعة مالُت للهاضغ ومً أمثلتها :البُؼ والشغاء والاؾدئجاع والغًَ ...ئلخ ؛ دمحم ؾػُض حػكىع ،الخطغف الضاةغ
بحن ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص. 14
3
ً
ً
ً
 جىظ اإلااصة  210مً ناهىن ألاخىاُ الشخطُت ألاعصوي" :ضغقاث الطؿحر اإلامحز صخُدت متى ًاهذ هاقػت هكػا مدػا وباؾلت متى ًاهذ غاعة ث غغعا مدػا.ب -أما الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغع قخػهض مىنىقت غلى ئحاػة الىلي في الخضوص التي ًجىػ قيها له الخطغف ابخضاء أو ئحاػة الهاضغ بػض بلىؾه ؾً الغشض" ؛
الهاهىن عنم  36لؿىت  2010اإلاػضُ للهاهىن عنم  61لؿىت  1976اإلاخػمً ناهىن ألاخىاُ الشخطُت ،ج.ع ،عنم  ،5809الطاصع في  17أيخىبغ2010
4

 -جىظ اإلااصة  225مً مضوهت ألاؾغة اإلاؿغبُت" :جسػؼ جطغقاث الطؿحر اإلامحز لألخٍام الخالُت:

-1جٍىن هاقظة ئطا ًاهذ هاقػت له هكػا مدػا؛
-2جٍىن باؾلت ئطا ًاهذ مػغة به ؛

ً-3خىنل هكاطَا ئطا ًاهذ صاةغة بحن الىكؼ والػغع غلى ئحاػة هاةبه الشغعي خؿب اإلاطلخت الغاجخت للمذجىع ،وفي الخضوص املخىلت الزخطاضاث ًل هاةب شغعي".
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إلاضة جمخض ئلى زمـ ؾىىاث مً بلىؾه ؾً الغشض ،ؾبها للمىاص  199و  2100و 101مً الهاهىن اإلاضوي ،3مؿخمضا طلَ مً
ناهىن هابلُىن والهاهىن إلاضوي اإلاطغي .وفي ناهىن ألاؾغة مىنىف غلى ئحاػة الىلي أو الىص ي ،وَظا مؿخمض مً قهه
الشغَػت ؤلاؾالمُت ،ومً بػؼ الهىاهحن الػغبُت ًالهاهىن ألاعصوي في اإلااصة  210مً ناهىن ألاخىاُ الشخطُت 4والهاهىن
اإلاؿغبي في اإلااصة  225مً مضوهت ألاؾغة .5لًٌ أيهما ًدهو خماًت للهاضغ؟.
في الخهُهت يالَما ًدهو خماًت للهاضغ؛ قباليؿبت للهاهىن اإلاضويٌ ،ػخبر ئغؿاء الهاضغ خو ؾلب ئبؿاُ الخطغف
اإلاترصص بحن الىكؼ والػغع الظي أحغاٍ في قترة نطغٍ خماًت له .6وإطا ماعؽ َظا الخو ًغحؼ اإلاخػانضان ئلى الخالت التي ًان
غليها ،وال ًلتزم الهاضغ ئال بغص ما غاص غلُه مً مىكػت بؿبب جىكُظ الػهض وقها للماصة  103مً الهاهىن اإلاضوي .7ويهضف
 -1اإلااصة  99مً الهاهىن اإلاضوي" :ئطا حػل الهاهىن ألخض اإلاخػانضًً خها في ئبؿاُ الػهض قلِـ للمخػانض ألازغ أن ًخمؿَ بهظا الخو".
 -2اإلااصة  100مً الهاهىن اإلاضويً" :ؼوُ خو ئبؿاُ الػهض باإلحاػة الطغٍدت أو الػمىُت وحؿدىض ؤلاحاػة ئلى الخاعٍش الظي جم قُه الػهض ،صون ئزالُ
بدهىم الؿحر".
 -3اإلااصة  101مً الهاهىن اإلاضويٌ" :ؿهـ الخو في ئبؿاُ الػهض ئطا لم ًخمؿَ به ضاخبه زالُ زمـ ) (5ؾىىاث.
و ًبضأ ؾغٍان َظٍ اإلاضة ،في خالت ههظ ألاَلُت مً الُىم الظي ًؼوُ قُه َظا الؿبب ،وفي خالت الؿلـ أو الخضلِـ مً الُىم الظي ًٌشل قُه ،وفي خالت
ؤلايغاٍ مً ًىم اههؿاغه ،ؾحر أهه ال ًجىػ الخمؿَ بدو ؤلابؿاُ لؿلـ أو جضلِـ أو ئيغاٍ ئطا اههػذ غشغ )  ( 10ؾىىاث مً ونذ جمام الػهض".
و جهابلها في الهاهىن اإلاضوي الكغوس ي اإلااصة 1304والتي جىظ:
"Dans tous les cas ou l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps
par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour ou elle a
cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol , du jour ou ils ont été découverts.
"Le temps ne court, à l’égard das actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation

ً
 -4جىظ اإلااصة  210مً ناهىن ألاخىاُ الشخطُت ألاعصوي" :جطغقاث الطؿحر اإلامحز صخُدت متى ًاهذ هاقػت ً
مدػا وباؾلت متى ًاهذ غاعة ث ً
غغعا
هكػا

مدػا.
ب -أما الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغع قخػهض مىنىقت غلى ئحاػة الىلي في الخضوص التي ًجىػ قيها له الخطغف ابخضاء أو ئحاػة الهاضغ بػض بلىؾه ؾً
الغشض" ؛ الهاهىن عنم  36لؿىت  2010اإلاػضُ للهاهىن عنم  61لؿىت  1976اإلاخػمً ناهىن ألاخىاُ الشخطُت ،ج.ع ،عنم  ،5809الطاصع في  17أيخىبغ
2010
 -5جىظ اإلااصة  225مً مضوهت ألاؾغة اإلاؿغبُت" :جسػؼ جطغقاث الطؿحر اإلامحز لألخٍام الخالُت:
-1جٍىن هاقظة ئطا ًاهذ هاقػت له هكػا مدػا؛
-2جٍىن باؾلت ئطا ًاهذ مػغة به ؛
ً-3خىنل هكاطَا ئطا ًاهذ صاةغة بحن الىكؼ والػغع غلى ئحاػة هاةبه الشغعي خؿب اإلاطلخت الغاجخت للمذجىع ،وفي الخضوص املخىلت الزخطاضاث ًل
هاةب شغعي".
 -6دمحم ؾػُض حػكىع ،الخطغف الضاةغ بحن ،...اإلاغحؼ الؿابو ،ص. 45
 -7اإلااصة  103مً الهاهىن اإلاضويٌ" :ػاص اإلاخػانضان ئلى الخالت التي ًاها غليها نبل الػهض في خالت بؿالن الػهض أو ئبؿاله ،قان ًان َظا مؿخدُال حاػ الخٌم
بخػىٍؼ مػاصُ.
ؾحر أهه ال ًلؼم هانظ ألاَلُت ،ئطا أبؿل الػهض لىهظ أَلُخه ،ئال بغص ما غاص غلُه مً مىكػت بؿبب جىكُظ الػهض.
ًدغم مً الاؾترصاص في خالت بؿالن الػهض مً حؿبب في غضم مشغوغُخه أو ًان غاإلاا به".
و جهابلها اإلااصة  1312ناهىن مضوي قغوس ي:
"Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs
engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé que ce
"qui a été payé a tourné à leur profit
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اإلاشغع بهظا الجؼاء ئلى جىبُه الؿغف آلازغ في الػهض بػغوعة الخأيض مً أَلُت أصاء الشخظ الظي ًخػانض مػه ،قاطا جبحن
له أهه ناضغ ،أحجم غً الخػانض مػه ،ئط لى قػل طلَ ألجاح للمخػانض مػه قغضت ئبؿاُ َظا الػهض في اإلاضة اإلاهغعة
ناهىها.
أما بسطىص ناهىن ألاؾغة ،1قدماًخه ًاهذ أيبر مً الهاهىن اإلاضوي قهي جٍىن مً هاخُخحن ،ألاولى جخمثل في أن
ونل الخطغف ٌؿمذ للهاضغ بأن ًٌدؿب زبرة وججغبت يبحرة إلاػغقت أخىاُ الىاؽ وهخاةج اإلاػامالث ،وَظا ًله يهُئه بأن
ًٍىن شخظ عشُض ٌؿخؿُؼ الاغخماص غلى هكؿه.2
أما الثاهُت ،قخخمثل في أن الىنل ٌػض ؾضا لباب الػغع غً الهاضغ ،ألن َظا ألازحر مهما ًان ٌػخبر شخظ غػُل
وهانظ في غهله ،وال ٌؿخؿُؼ جهضًغ الػىانب مثل الشخظ البالـ والغاشض.
لظلَ ختى ال ًخػغع الهاضغً ،خم ونل الخطغف بدُث ال ًطبذ هاقظا ختى ًخم جهضًغٍ مً ؾغف شخظ عاشض
وَى الىلي أو الىص ي ،قاطا ًان ًدهو للهاضغ مطلخت ًجحزٍ وٍطبذ هاقظا ،أما ئطا ًان ال ًدهو مطلخت له قال ًجحزٍ،
وَظا غلى غٌـ الهابلُت لإلبؿاُ التي حاء بها الهاهىن اإلاضوي والتي حػخبر الػهض هاقظا ،ئال أهه مهضصا باإلبؿاُ طلَ أن
الىناًت زحر مً الػالج.3
لًٌ الهاض ي في َظٍ الخالت ؾٍُىن في خحرة ،قماطا ًؿبو غلى جطغف الهاضغ؟ َل ًؿبو الهاهىن اإلاضوي أم ناهىن
ألاؾغة؟
لغحاُ الهاهىن في َظٍ اإلاؿألت عأًان:
أوال :قغٍو ًغي جؿبُو الهاهىن اإلاضوي غلى أؾاؽ أهه َى الهاهىن الظي ًىظم ألامىاُ ولِـ ناهىن ألاؾغة ،طلَ أن
ناهىن ألاؾغة ًىظم ألاخٍام التي جخػلو قهـ باألخىاُ الشخطُت أي بدالت الشخظَ ،ل َى ناضغ أو عاشض ،ممحزا أو
ؾحر ممحز؟ ويظلَ غالنخه بأؾغجه ئن ًان ػوج أو ػوحت مؿلو أو مؿلهت ...
وبالخالي قاؾاع ألاخىاُ الشخطُت غلى َظا الىدى َى وخضٍ الظي ًضزل في ازخطاص ناهىن ألاؾغة ،أما الخطغقاث
اإلاالُت التي ًهىم بها الطبي اإلامحز والخٌم غلُه بالصخت أو بالهابلت لإلبؿاُ أو البؿالن أو بػضم الىكاط ،قٍل َظا ًضزل في
ازخطاص الهاهىن اإلاضوي وخضٍ ولِـ لهاهىن ألاؾغة أن ًخػغع لها ،ونض جبيذ َظا الغأي الضيخىعة قغٍضة دمحمي -ػواوي-

-1و الػهض اإلاىنىف َى غهض وشأ صخُدا ولٌىه مىنىف الىكاط ئلى خحن ئحاػجه مً ؾغف مً له ضكت الىاةب غً الهاضغ نبل بلىؾه ؾً الغشض ،أو مً
الهاضغ بػض ايخماُ أَلُخه .عنُت أخمض صاوص ،الخطغقاث اإلاالُت لػضًم وهانظ ألاَلُت بؿبب الازخالُ الػهلي في الشغَػت والهاهىن ،مجلت الػلىم
الهاهىهُت وؤلاصاعٍت والؿُاؾُتً ،لُت الخهىم ،حامػت أبى بٌغ بلهاًض ،جلمؿان ، 2009،ع ،8ص 09؛ هجُم غامغ ،ؤلاحاػة يشغؽ لىكاط جطغقاث الهاضغ
في أمىاله ،مجلت الكهه والهاهىن ،مجلت الٌتروهُت شهغٍت حػني بيشغ الضعاؾاث الهاهىهُت ، 2014،ع ،20ص .261
 -2دمحم ؾػُض حػكىع ،الخطغف الضاةغ  ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص. 83
 -3أهظغ ،دمحم ؾػُض حػكىع ،ئحاػة الػهض في الهاهىن اإلاضوي والكهه ؤلاؾالمي ،صاع َىمه للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،الجؼاةغ ، 2000 ،ص .95دمحم ؾػُض
حػكىع ،الخطغف الضاةغ بحن ،...اإلاغحؼ الؿابو ،ص. 85
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بالهىُ" :وفي َظا حػاعع بحن الهاهىن اإلاضوي وناهىن ألاؾغة ،ئط ًان ًجب ألازظ في َظا املجاُ بالهاهىن اإلاضوي ألهه َى
ألاضل باليؿبت للخطغقاث الهاهىهُت".1
وبدؿب عأيها ئن ًان اإلاشغع ًبخغي جبني قٌغة الػهض اإلاىنىف الىاعص في ناهىن ألاؾغة قػلُه حػضًل الهاهىن اإلاضوي ،وال
ًمًٌ أن ًخم طلَ بهاهىن ألاؾغة ألن الهاهىن اإلاضوي ناهىن زاص باليؿبت للخطغقاث اإلاالُت وال ًخم حػضًله أو ئلؿاؤٍ ئال
بهاهىن الخو وزاص بالخطغقاث اإلاالُت ،وناهىن ألاؾغة لِـ يظلَ.
وبالخالي وبغأي َظا الكغٍو قان الخٌم الظي ًجب أن ٌػخض به َى الهابلُت لإلبؿاُ وَػاب غلى َظا الغأي أن ناهىن
ألاؾغة وإن ًان ًىظم ألاخىاُ الشخطُت قاهه ًىظم الخطغقاث اإلاالُت يظلَ ،وزحر مثاُ غلى طلَ في الٌخاب الغابؼ مىه
اإلاػىىن بالخبرغاث والتي جىاوُ قيها الىضُت والهبت والىنل :ويظلَ هظم الترًاث والخطغف في أمىاُ الهاضغ ببُػها
وجأححرَا.
زاهُاً :غي قغٍو مً عحاُ الهاهىن 2أهه ما صام أن الخٌمحن واعصًً في هطحن ناهىهُحن مسخلكحن لٌنهما مدؿاوٍحن في
الهىة لخل ألاشٍاُ ًهخط ي ئغماُ اإلابضأ الظي ًهط ي بأن الدشغَؼ الالخو ًلغي الدشغَؼ الؿابو اإلاؿاوي له أو ألاصوى في
الهىة.
وغلُه قان الىظ ألاخضر وَى هظ اإلااصة  83مً ناهىن ألاؾغة الطاصع في ؾىت ٌ ،1984ػض هاسخا وملؿُا للىظ
ألانضم وَى هظ اإلااصة  101مً الهاهىن اإلاضوي ،زاضت أن اإلااصة  223مً ناهىن ألاؾغة التي هطذ ضغاخت بأهه "جلغي
حمُؼ ألاخٍام املخالكت لهظا الهاهىن" ،وبدؿب َظا الغأي قان الخٌم الظي ًجب أن ٌػخض به َى ونل جطغقاث الطبي
اإلامحز الضاةغة بحن الىكؼ والػغع.
وفي الخهُهت غلى الهاض ي خؿب عأًىا أن ًؿبو ناهىن ألاؾغة لػضة أؾباب ،وجخمثل بضاًت قُما ًىظ غلُه الهاهىن
اإلاضوي في اإلااصة  79مىه خُث حاء قيها" :حؿغي غلى الهطغ وغلى اإلاذجىع غليهم وغلى ؾحرَم مً غضًمي ألاَلُت أو هانطيها
نىاغض ألاَلُت اإلاىطىص غليها في ناهىن ألاؾغة" ،وبالخالي ًل ما ًخػلو بالهاضغ ًؿبو غلُه ناهىن ألاؾغة ،باإلغاقت ئلى ما
هظ غلُه اإلاشغع في آزغ ماصة مً ناهىن ألاؾغة ،بدُث ألغى حمُؼ ألاخٍام املخالكت لهاهىن ألاؾغة في اإلااصة  223ناهىن
ألاؾغة والتي جىظ" :جلغى حمُؼ ألاخٍام املخالكت لهظا الهاهىن".
أغل ئلى طلًَ ،غي دمحم ؾػُض حػكىع "أهىا بطضص حػاعع بحن هطحن ناهىهُحن مسخلكحنً ،دمل ًل منهما خٌما
ًسالل آلازغ بدُث ٌؿخدُل الجمؼ بُنهما ،وؾاإلاا أن َظًً الخٌمحن واعصان في هطحن ناهىهُحن مسخلكحن لٌنهما
مدؿاوٍان في الهىة ،قاهىا هغي اغخباع الىظ ألاخضر وَى هظ اإلااصة  83مً ناهىن ألاؾغة الطاصع في ،1984هاسخا للىظ
ألانضم وَى هظ اإلااصة  101مً الهاهىن اإلاضوي الطاصع في  ،1975قُما ًخػلو بهابلُت الػهض لإلبؿاُ بؿبب ههظ ألاَلُت
ئغماال للمبضأ الظي ًهط ي بأن الدشغَؼ الالخو ًلغي الدشغَؼ الؿابو اإلاؿاوي له أو ألاصوى مىه في الهىة".3

 - 1قغٍضة دمحمي ػواوي :اإلاضزل للػلىم الهاهىهُت هظغٍت –هظغٍت الخو -ؾبػت 1997م.
 -2دمحم ؾػُض حػكىع ،جطغقاث هانظ ألاَلُت اإلاالُت ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص.33-32
 -3اإلاغحؼ هكؿه ،ص.33-32
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لظلَ مً اإلاؿخدؿً لى ًىخض اإلاشغع بحن الهاهىهحن بما ًدىاؾب مؼ اإلااصة  83مً ناهىن ألاؾغة لخدهُو خماًت أيبر
للهاضغ ،باإلغاقت ئلى حػضًل اإلااصة  83ناهىن ألاؾغة بدُث جطبذ ًالخالي:
"مً بلـ ؾً الخمُحز ولم ًبلـ ؾً الغشض ؾبها للماصة  43مً الهاهىن اإلاضوي ،جٍىن جطغقاجه هاقظة ئطا ًاهذ هاقػت
له هكػا مدػا وباؾلت ئطا ًاهذ غاعة به غغعا مدػا ،أما الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغع ،قخخىنل غلى ئنغاع الىلي
أو الىص ي نبل بلىؽ الهاضغ ؾً الغشض ،وإحاػة الهاضغ بػض بلىؾه ؾً الغشض.
وٍجب أن ٌؿخػمل زُاع ؤلاحاػة وؤلانغاع أو الغص زالُ ؾىت واخضة وإال أغخبر هاقظا ،وٍبضأ ؾغٍان َظٍ اإلاضة مً ونذ
غلم الىلي أو الىص ي بطضوع الػهض أو مً ونذ بلىؽ الهاضغ ؾً الغشض".1
 .4-2اسحثناءات حماًة ناقص ألاهلُة:
أوعص اإلاشغع اؾخثىاءاث غلى خماًت هانظ ألاَلُت ،خُث خمى جطغقاجه في بػؼ الخاالث ،نض ٌؿمذ بها الهاض ي ،أو
جسكؼ قيها التزام الهاضغ في خالت الخػىٍؼ ،وًل طلَ خماًت لىانظ ألاَلُت.
 .1-4-2إلارن القظائي بالحصشف :أوعص اإلاشغع في ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي اؾخثىاء للطبي اإلامحز قأحاػ ،غلى وحه
الاؾخثىاء ،للهاض ي أن ٌؿمذ للطبي اإلامحز أن ًباشغ بػؼ الخطغقاث .2ئط جىظ اإلااصة  84مً ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي غلى
أهه" :للهاض ي أن ًأطن إلاً ًبلـ ؾً الخمُحز في الخطغف حؼةُا أو ًلُا في أمىاله ،بىاء غلى ؾلب مً له مطلخت ،وله الغحىع
في ؤلاطن ئطا زبذ لضًه ما ًبرع طلَ".
أما اإلاشغع اإلاضوي أؾكل جغشُض الهاضغ اإلامحز مؼ أهه هظ في اإلااصة  38مً الهاهىن اإلاضوي غلى أن ًٍىن للهاضغ الظي
بلـ  18غشغة ؾىت مىؾً زاص باليؿبت للخطغقاث التي ٌؿحر الهاهىن أَال إلاباشغتها صون أن ًبحن لىا ما هي َظٍ
الخطغقاث ،في خحن أن .اإلاشغع في ناهىن ألاؾغة بىطه في اإلااصة 84غلى أن "للهاض ي أن ًأطن إلاً ًبلـ ؾً الخمُحز في
الخطغف في حؼةُا أو ًلُا في أمىاله بىاء غلى ؾلب إلاً له مطلخت"ًٍ ،ىن ناهىن ألاؾغة نض زكؼ ؾً الترشُض ئلى ما صون
الثامىت غشغ صون أن ًبحن مجاالث الخطغف الهاضغ في أمىاله.
ومؼ َظا قان الهاضغ اإلاأطون له ًٍىن ًامل ألاَلُت قُما أطن له قُه وفي الخهاض ي قُه ،وجٍىن جطغقاجه صخُدت
هاقظة وججب مساؾبخه قُما ًخػلو بظلَ بمىؾىه الػام صون مىؾً هاةبه.
 .2-4-2ثخفُع التزامات ناثع ألاهلُة في الشد :ما صامذ ألاَلُت مً شغوؽ صخت الغغا ،قالػهض الظي ًبرمه
هانظ ألاَلُت َى غهض نابل لإلبؿاُ ،وٍدو لىانظ ألاَلُت صون اإلاخػانض آلازغ ؾلب ئبؿاُ الػهض ،وٍترجب غلى ؤلابؿاُ
ئغاصة اإلاخػانضًً ئلى الخالت التي ًاها غليها نبل الخػانض .قهض هطذ اإلااصة 102مً الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي غلى أههٌ" :ػاص
اإلاخػانضان ئلى الخالت التي ًان غليها نبل الػهض في خالت بؿالن الػهض أو ئبؿاله ،قان ًان َظا مؿخدُال حاػ الخٌم
بخػىٍؼ مػاصُ" .زم أوعصث اإلااصة في قهغتها الثاهُت اؾخثىاء ئط هطذ غلى" :ؾحر أهه ال ًلؼم هانظ ألاَلُت ئطا بؿل الػهض
لىهظ أَلُخه أن ًغص ؾحر ما غاص غلُه مً مىكػت بؿبب جىكُظ الػهض".
 -1اهظغ :دمحم ؾػُض حػكىع ،ئحاػة الػهض ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص.86-84
 -2جكطُل مىنل الشغَػت ؤلاؾالمُت مً طلَ في الؼعنا ،مغحؼ ؾابو ،ج2ص.808
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ومً مهخط ى َظا الىظ أهه ئطا أبؿل الػهض ًالبُؼ مثال لىهظ أَلُت الباتؼ التزم اإلاشتري بغص اإلابُؼ ،أما الباتؼ
هانظ ألاَلُت قال ًلؼم بغص الثمً الظي نبػه ،بل ًلؼم بغص ما ًٍىن نض جبهى في ًضٍ مما أغؿاٍ الػانض آلازغ ،ويظلَ ًغص
ما أهكهه وما غاص غلُه بمىكػت أو قاةضة ،بأن ًان نض ؾضص صًىن غلُه أو نام بشغاء أشُاء مكُضة .أما ما أهكهه ولم ٌػض
غلُه بكاةضة قال ًلؼم هانظ ألاَلُت بغصٍ .ونض أعاص اإلاشغع الجؼاةغي بهظا الخٌم أن ًٌكل الخماًت لىانظ ألاَلُت ،وجهط ي
نىاغض الخكؿحر في الهُاؽ جؿبُو هكـ الخٌم غلى غضًمي ألاَلُت.1
َظا وٍهؼ غلى مً ًؿالب بالغص وقها للهىاغض الػامت في ؤلازباث أن ًهُم الضلُل غلى غىص مىكػت غلى هانظ ألاَلُت
مما حؿلمه .قان ًان َظا ألازحر نض اؾخسضم ما خطل غلُه مً ماُ في ئشباع شهىاجه بأن أهكهه مثال في اللهى أو الهماع أو
الؿبام أو ؾحرَا ،قاهه ال ًلتزم بالغص ،قان ًان الهاضغ باتػا ونبؼ الثمً وبظع هطكه في اللهى واشتري بالىطل آلازغ
شِئا هاقػا قاهه ال ًلؼم ئطا أبؿل البُؼ ئال بغص هطل الثمً الظي اشتري به الص يء الىاقؼ .ونض ؾبو الهاهىن َظا الخٌم في
ؤلازغاء بال ؾبب .قهػذ اإلااصة  148الىاعصة في صقؼ ؾحر اإلاؿخدو بأهه" :ئطا لم جخىاقغ أَلُت الخػانض قُمً حؿلم ؾحر
اإلاؿخدو ،قال ًٍىن ملؼما ئال بالهضع الظي أزغي به" .وهي جهابل اإلااصة  1241مضوي قغوس ي .وَشترؽ أن ال ًٍىن هانظ
ألاَلُت مسؿئا ئطا َلَ مدل التزامه وإال التزم بخػىٍؼ غاصُ ؾبها لهىاغض اإلاؿإولُت الخهطحرًت.
وٍالخظ أهه ال ٌشترؽ إلبؿاُ جطغف الهاضغ أن ًٍىن نض لخهه غغع مً الخطغف أو أضابه ؾبن ،وَظا بسالف
الهاهىن الخىوس ي والهاهىن اللبىاوي اللظًً أقػا أبؿاُ الخطغف الضاةغ بحن الىكؼ والػغع لشغوؽ ئنامت الضلُل غلى
ونىع ؾبن الهاضغ اإلااصة  03/ 216مىحباث لبىاوي ،والكطل الثامً مً مجلت الالتزاماث الخىوؿُت.
وَظا ما طَب ئلُه الهػاء اإلاطغي في غضة نغاعاث بالىظ غلى أن زبىث الهطغ غىض الخػانض ًاف لهبىُ صغىي
ؤلابؿاُ ولى ججغص الخطغف الضاةغ بحن الىكؼ والػغع مً أي ؾبن.2

خاثمة:
مً زالُ ما ؾبو ًمًٌ أن هطل ئلى الىخاةج آلاجُت:
-1اإلاشغع الجؼاةغي ازخلكذ أخٍامه في شأن خٌم جطغقاث الطبي اإلامحز -الضاةغة بحن الىكؼ والػغع -بحن ناهىن ألاؾغة
والهاهىن اإلاضوي ،قهاهىن ألاؾغة ٌػخبرَا مىنىقت غلى ئحاػة الىلي أو الىص ي –خؿب ألاخىُ -مىاقها في طلَ قههاء
الشغَػت ؤلاؾالمُت .بِىما الهاهىن اإلاضوي ًجػلها نابلت لإلبؿاُ مىخهجا في طلَ ههج الهاهىن الؿغبي .وٍالخظ في طلَ:
أ-أن اإلاشغع حػل ؤلاحاػة قهـ مً الىلي أو الىص ي صون طيغ ئحاػة الهاضغ اإلامحز بػض أن ًطبذ عاشضا ،قبمجغص بلىؽ
الهاضغ ؾً الغشض له الخو في ئحاػة الخطغف اإلاىنىف لٍىن الىلي أو الىص ي لم ٌؿبو له أن بذ في الخطغف باإلحاػة أو
الغقؼ في قترة نطىع الهاضغ.
ب -أن ًلمت ئحاػة لِؿذ في مدلها ألن الىلي أو الىص ي أحىبُان غً الػهض ،وَما ًهغا الػهض ال ًجحزاهه.

 -1عاحؼ دمحم ضبري الؿػضي ،شغح الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،الجؼاةغ :صاع الهضي ،ؽ ،1992 ،1ج ،1ص.272
 -2ههؼ مضوي مطغي 12 ،ماعؽ .1980
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ج -أن اإلاشغع حػل اإلاضة التي ٌؿخؿُؼ قيها الهاضغ اإلامحز بػض ايخماُ أَلُخه ،مماعؾت خهه في ؾلب ؤلابؿاُ ؾبها للماصة
101مً الهاهىن اإلاضوي ؾىٍلت ،وهي  5ؾىىاث جبضأ مً ًىم بلىؾه ؾً الغشض.
-2ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي لم ًظيغ طو الؿكلت بحن الهطغ بِىما أحى طيغَا في الهاهىن اإلاضوي قهـ.
-3اإلااصة  83مً ناهىن ألاؾغة لم جدضص اإلاضة التي ٌؿخؿُؼ قيها الىلي أو الطبي ئحاػة الخطغف ،ومىه ًكهم أن شغؽ صخت
ؤلاحاػة أو الغص َى أن ًطضع ًل منهما نبل بلىؽ الهاضغ ؾً الغشض صون جهُُض الىلي أو الىص ي بأًت مضة ،وًان غلى اإلاشغع
أن ًدضص مضة ػمىُت جٍىن نطحرة الؾخػماُ َظا الػهض .يما أنها لم جكطل في مطحر جطغف الطبي اإلامحز الضاةغ بحن الىكؼ
والػغع ئن لم ٌؿبو لىلُه أو وضُه أن بذ قُه باإلًجاػ ،وًان غلى اإلاشغع أن ًدضص ونخا مػحن ئطا اههط ى ٌػخبر الػهض
مجاػا.
-4وحضها أهه ال الهاهىن اإلاضوي وال ناهىن ألاؾغة جىاوُ بالخكطُل جطغقاث الطبي اإلامحز بل ئهه ايخكى باإلاىاص 101 ،79 ،43
مً الهاهىن اإلاضوي وبماصة واخضة (اإلااصة )83مً ناهىن ألاؾغة.
وٍمًٌ أن ههترح ما ًلي:
-1غغوعة عقؼ الخىانؼ بحن الهاهىن اإلاضوي ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي ،وأعي أن أقػل خل لغقؼ الخىانؼ أن ًدُل الهاهىن
اإلاضوي في مؿألت جطغقاث الطبي اإلامحز الضاةغة بحن الىكؼ والػغع ئلى ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي ،باغخباع اإلاؿألت مً الىُابت
الشغغُت التي هي مً ضلب ناهىن ألاؾغة.
-2غغوعة ئيماُ ما ههظ مً ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي وقها إلاا طيغ في الهاهىن اإلاضوي ،يظيغ طو الؿكلت مثال.
 -3هغي أن جترى حمُؼ أخٍام ألاَلُت ئلى ناهىن ألاؾغة ،باغخباعٍ املخخظ بهظٍ اإلاؿألت وؾحرَا مً مؿاةل ألاخىاُ
الشخطُت.
 -4هغي أن حػضُ اإلااصة  83مً ناهىن ألاؾغة الجؼاةغي لدشمل حمُؼ اإلاالخظاث اإلاأزىطة غليها.

قائمة املشاجع:
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.2008
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 .6غالء الضًً البساعي ،يشل ألاؾغاع غلى أضىُ البزصوي ،جدهُو :غبض هللا مدمىص دمحم غمغ ،بحروث :صاع الٌخب
الػلمُت ،ؽ.1997 ،1
 .7غلي بً خؼم ،املخلى ،اإلاؿبػت اإلاىحرًت ،صؽَ1352،ـ.
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 .22دمحم ؾػُض حػكىع ،ئحاػة الػهض في الهاهىن اإلاضوي والكهه ؤلاؾالمي ،صاع َىمه للؿباغت واليشغ والخىػَؼ ،الجؼاةغ،
2000
 .23دمحم ؾػُض حػكىع ،الخطغقاث الضاةغة بحن الىكؼ والػغع في الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،صاع َىمه ،الجؼاةغ2002.،
 .24دمحم ضبري الؿػضي ،شغح الهاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،الجؼاةغ :صاع الهضي ،ؽ.1992 ،1
 .25مدمىص حماُ الضًً ػًي ،صعوؽ في مهضمت الضعاؾاث الهاهىهُت ،الهاَغة :الهُئت الػامت لشإون اإلاؿابؼ ألامحرًت ،ؽ،3
.1969
 .26مؿػىص بً غمغ الخكخاػاوي ،شغح الخلىٍذ غلى الخىغُذ ،مطغ :مٌخبت ضبُذ
 .27مطؿكى الؼعنا ،اإلاضزل الكههي الػام ،صمشو :صاع الهلم ،ؽ ،1998 ،1ج ،2ص.801
 .28مىقو الضًً غبض هللا بً نضامت ،اإلاؿني ،الهاَغة :مؿبػت اإلاىاع ،صؽَ1348 ،ـ.
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ً .30حي بً شغف الىىوي ،املجمىع شغح اإلاهظب ،مطغٌ1344 ،
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الظشيبت الجض افيت الوحيذة
(صعاؾت في هظامها الهاهىوي و أَم الخػضًالث الىاعصة غلُه)
The only incremental tax
)(A study of its legal system and the most important amendments contained in it
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ملخص:
حػمل ؤلاصاعة الجباةُت غلى جدؿحن الخضمت الػمىمُت اإلاهضمت إلاؿخػمليها  ،مً زالُ غهغهت َُاًلها وإنالح أَغَا
الدكغَػُت وجٍىًٍ أغىان أيثر مهىُت و اختراقُت  ،و َظا ختى جهبذ أيثر هجاغت و قػالُت اججاٍ عواصَا و مؿخػمليها  ،ونض
جىظذ َظٍ الجهىص و ؤلانالخاث الجباةُت بخأؾِـ هظام يغٍبي ظضًض ؾىت 2007ؾمي بـ "هظام الظشيبت الجض افيت
الوحيذة "َ،ظا ألازحر الظي لخهذ قُه غضة يغاةب في يغٍبت و اخضة وبمػضلحن .
ؾىف هداوُ مً زالُ َظا اإلاهاُ أن هلهي الًىء غلى َظا الىظام الًغٍبي اإلاؿخدضر مؼ الخػغى ألَم
الخػضًالث التي َغأث غلُه ،الؾُما بمىظب ناهىن اإلاالُت لؿىت  ، 2020مخهضًً في طلَ الًغٍبت اإلاُبهت غلى
الاشخام و جُىعَا  ،جُىع مػضالتها  ،ؾهل الخًىع و جُىعٍ وٍههض بظلَ ؾهل عنم ألاغماُ  ،مؼ الخػغى ًلما
صغذ الًغوعة ئلى بػٌ الهىاهحن اإلاالُت التي ًان لها صوع قػاُ في ٍَُلت وججضًض هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة.
الكلماث املفخاحيت  :الًغٍبت ؛ الىظام الًغٍبي ؛ الجؼاقُت ؛ الىخُضة؛ الجؼافي.
Abstract:
The tax administration works to improve the public service provided to its users, by
modernizing its structures, reforming its legislative frameworks, and forming more
professional and professional agents, in order to become more efficient and effective towards
its leaders and regulars. These efforts and fiscal reforms culminated in the establishment of a
new tax system in 2007 called “the Single Tax System” .
We will try through this article to shed light on this new tax system with exposure to the
most important amendments that have occurred to it, especially under the Finance Law for the
year 2020, with exposure whenever necessary to some financial laws that have been an
effective role in structuring and renewing the single tax system.
key words: Tax ; Tax System ;Forfaitaire;Sole ; Single.
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ملذمت:
ئن مداولت الؿلُت جبني ؾُاؾت انخهاصًت ظضًضة  ،مً زالُ الخسلي غً الانخهاص اإلاىظه والضزىُ في مُضان
الانخهاص الحغ ،ومكاوياتها الػضًضة ألظل الاهًمام ئلى مىظمت الخجاعة الضولُت بؿُت الخىؾُؼ مً هظامها الانخهاصي
الؾُما بػض انهُاع اإلاػؿٌغ الكغقي وقكل الىظام ؤلاقتراًي ً،لها غىامل قغيذ غلى الؿلُت الخكٌحر الجضي في مداولت
ئنالح أهظمتها الهاهىهُت التي أنبدذ ال جخالةم مؼ مؿخجضاث ومخُلباث أَضاقها الانخهاصًت (.) 1
وغلُه،و مً أظل بلىؽ ألاَضاف اإلاؿُغة غملذ الجؼاةغ بالكػل غلى ججضًض مىظىمتها الهاهىهُت ،وباغخباع أن
الهاهىن الًغٍبي مً أَم ألاهظمت الهاهىهُت الانخهاصًت اإلاؿاَمت في ججؿُض أَضاف و مهانض الؿلُت ،جم الاهُالم في
غملُت ئنالح واؾػت تهضف ئلى جبؿُِ و جىظُم الىظام الجباتي الجؼاةغي وظػله ًخماش ى مؼ الخدىُ الانخهاصي الظي
حػغقه البالص،قهض بضأ ؤلانالح في ؾىت  1987بخٍىًٍ اللجىت الىَىُت لئلنالح الًغٍبي أؾىضث لها مهمت ؤلانالح َ ،ظٍ
ألازحرة التي نضمذ جهغٍغَا ألاوُ ؾىت  ، 1988لىضزل في هظام يغٍبي ظضًض ابخضاء مً ؾىت  )2(1992والظي َى مخىانل
لؿاًت الُىم  ،بالغؾم مً الخػضًالث الٌشحرة الظي َغأث غلُه .
ولم جٌخكي الجؼاةغي باإلنالخاث الًغٍبُت اإلاسجلت ؾابها  ،بل ًاهذ في ًل مغة جداوُ أن جلحن مً هظامها الًغٍبي
وججػله مخماقُا أيثر قأيثر مؼ الخدىُ الانخهاصي  ،قٍاهذ جىو بمىظب الهىاهحن اإلاالُت لٍل ؾىت وختى بمىظب
الهىاهحن اإلاالُت الخٌمُلُت غلى حػضًالث و ئنالخاث في نىاغضَا الهاهىهُت  ،ولػلى مً أَم الخػضًالث اإلاسجلت جأؾِـ
هظام يغٍبي ظضًض ،ظاء به ناهىن اإلاالُت لؿىت  ، 2007ؾمي بىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة .
وبهظا ،قهض جم اؾخدضار هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة بمىظب أخٍام ناهىن اإلاالُت لؿىت ،2007مً زالُ
ئياقت باب زاوي يمً الجؼء الشاوي مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت( ،) 3الظي ظاء بػىىان"الظشيبت
الجض افيت الوحيذة"،وطلَ مً زالُ اإلااصة 282مٌغع ئلى اإلااصة 282مٌغعَ، 6ظا الىظام الظي غىى ًل مً"الظشيبت
على الذخل إلاحمالي"،"IRGالشسم على الليمت املظافت"،"TVAالشسم على اليشاط املنهي،"TAPوالتي ًاهذ جكغى غلى
اإلاٍلكحن الخابػحن للىظام الجؼافي الهضًم . ،
لِكهض َظا الىظام حػضًال ظضًضا بمىظب أخٍام ناهىن اإلاالُت لؿىت  2020خُض جم اؾخدضار نؿم ؾابؼ ظاء
بػىىان الؼٍاصاث و الؿغاماث الجباةُت مخٍىن مً أع4بـ ـ ــؼ مىاص  ،مً اإلااصة  282مٌغع  7ئلى اإلااصة 282مٌغع. ( 4 )10

 1أمؼٍان  ،غؼٍؼ ،اإلاىاػغاث الجباةُت في الدكغَؼ الجؼاةغي  ،صاع الهضي للُباغت واليكغ و الخىػَؼ ،غحن ملُلت  ،الجؼاةغ،2005،م.4
2
Ahmed Sadoudi , la réforme fiscale, annales de IEDF, sans Numéro, Alger, ANEP, 1995, p 90
 3الهاهىن عنم  24-06اإلاإعر في 7صو الحجت غام  ٌ 1427اإلاىاقو ُ 26صٌؿمبر ؾىت 2006م ً،خًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت  (2007ظغٍضة عؾمُت غضص ،85
بخاعٍش 27صٌؿمبر ؾىت  2006م ،نكدت .)3
 4الهاهىن عنم  14-19اإلاإعر في  14عبُؼ الشاوي غام  ٌ1441اإلاىاقو ُ 11صٌؿمبر ؾىت 2019م ً،خًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت  (2020ظغٍضة عؾمُت غضص ،81
بخاعٍش 30صٌؿمبر ؾىت 2019م ،نكدت .)3
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غلُه ومً زالُ َظا اإلاهاُ ؾىف هداوُ أن هلهي الًىء غلى َظا الىظام الًغٍبي اإلاؿخدضر مؼ الخػغى ألَم
الخػضًالث التي َغأث غلُه ،الؾُما بمىظب ناهىن اإلاالُت لؿىت  ، 2020مؼ الخػغى ًلما صغذ الًغوعة ئلى بػٌ
الهىاهحن اإلاالُت التي ًان لها صوع قػاُ في ٍَُلت وججضًض هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة .
ونض واظهخىا زالُ ئغضاصها لهظا البدض مجمىغت مً الهػىباث هظيغ منها نلت اإلاغاظؼ الحضًشت اإلاخُغنت إلاىيىع
الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة الؾُما في الجؼاةغ  ،جًاعب اإلاػلىماث مما ظػلىا هخىخى الحظع و الضنت  ،قًال غلى ما
حػغيىا له مً نػىباث في الحهىُ غلى ؤلاخهاةُاث و الحهُلت الؿىىٍت الالػمت إلزغاء َظا الػمل هظغا لؿغٍت
اإلاػلىماث الجباةُت خؿب جهغٍداث اإلاؿإولحن غلى اإلاؿخىي الىالتي .
وبىاء غلى ماؾبو ًخمشل ؤلاقٍاُ الظي جىهب الضعاؾت غلى قٌه في الٌُكُت التي هظم بها اإلاكغع الجباتي الجؼاةغي
الظشيبت الجض افيت الوحيذة  ،وماهي يىابُها و مهىماتها ؟
ألظل َظا ؾىف وػالج مىيىع مهالىا َظا وقو اإلابدشحن الخالُحن:
 املبحث ألاول :مجال جطبيم الظشيبت الجض افيت الوحيذة .


املبحث الثاوي :إحشاءاث إلاخظاع للظشيبت الجض افيت الوحيذة .

املبحث ألاول :مجال جطبيم الظشيبت الجض افيت الوحيذة.
ؾىف هداوُ مً زالُ َظا اإلابدض الخػغى ملجاُ جُبُو الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة مؿخػغيحن ألاشخام
واليكاَاث اإلاػىُت بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة (املطلب ألاول)  ،في خحن هخُغم ئلى املجاالث اإلاػكاة مً الًغٍبت
الجؼاقُت الىخُضة (املطلب الثاوي).
املطلب ألاول  :ألاشخاص و اليشاطاث املعىيت بالظشيبت الجض افيت الوحيذة.
ؾىف هداوُ أن وػالج مً زالُ َظا الكغع ألاشخام و اليكاَاث الخايػت للًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة (الفشع
ألاول) ،ووػ ـالج م ـؿالت مم ـاعؾت غضة أوكُت مً َغف اإلاٌ ـلل بالًغٍبت الج ـؼاقُ ـت الىخُ ـضة في (الف ـشع الثاوي) ،وأزحر
هخػغى لليكاَاث اإلاؿخصىاة مً الخًىع للًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة في (الفشع الثالث).
الفشع ألاول  :ألاشخاص و اليشاطاث الخاطعت للظشيبت الجض افيت الوحيذة.
بالغظىع للهاهىن اإلاالُت الظي اؾخدضزذ هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة هجضٍ خضص ابخضاء ألاشخام الخايػحن
لهظا الىظام الًغٍبي ،قىو غلى أن ال ًسًؼ لىظام الًغٍبت الجؼاقُت ئال ألاشخام الُبُػُىن الظًً جخمشل ججاعتهم
الغةِؿُت في بُؼ البًاتؼ و ألاقُاء  ،و الظًً ًماعؾىن أوكُت جأصًت الخضماث الخابػت لكئت ألاعباح الهىاغُت والخجاعٍت،
ويظا الحغقُىن الخهلُضًىن اإلاماعؾىن ليكاٍ خغفي قني ( ، )1و بؿُت جبؿُِ ؤلاظغاءاث الجباةُت و جسكُل الًؿِ
الجباتي غلى اإلاٍلكحن بالًغٍبت غمل اإلاكغع الجباتي الجؼاةغي غلى جىؾُؼ هُام ألاشخام الخايػحن لىظام الًغٍبت
الجؼاقُت الىخُضة  ،قىهذ اإلااصة 13مً ناهىن اإلاالُت لؿىت  2015غلى أن ًسًؼ لهظا الىظام ألاشخام الُبُػُىن
 1اإلااصة الشاهُت مً الهاهىن عنم  23-06اإلاخًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت  ،2007اإلاهضع الؿابو.
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الظًً ًماعؾىن وكاَا نىاغُا أو ججاعٍا أو خغقُا أو مهىت ؾحر ججاعٍت  ،و ألاشخام اإلاػىىٍت الخايػحن للهاهىن
الجؼاةغي  ،ويظا اإلاخػاملحن الاؾدشماعًٍ اإلام ـاعؾُ ـً لي ـكاَ ـاث أو خ ـاملحن إلاكاعَ ـؼ مؿـخ ـكُضة مً ئغ ـاهت نى ـاصًو
ال ـضولت(الهىضوم الىَني لضغم حكؿیل الكباب  ،الىًالت الىَىیت لضغم الهغى اإلاهؿغ ،الهىضوم الىَني للخأمحن غً
البُالت ) .
َظا  ،ونض أزاع ناهىن اإلاالُت لؿىت  2020ضجت يبحرة في وؾِ اإلاٍلكحن بالًغٍبت خُض غضلذ اإلااصة  8مىه مًمىن
اإلااصة 282مٌغع 1مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ،قجػلذ جُبُو الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة مهخهغا غلى
ألاشخام اإلاػىىٍت  ،يما أصعط أًًا حػضًالث غلى هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة اإلاُبو غلى اإلاٍلكحن الظي ًيكُىن
في مجاُ اإلاهً ؾحر الخجاعٍت (أَباء  ،مدامحن  ،مىزهحن  ، )...خُض أنبدذ َظٍ الكئت زايػت ئظباعٍا لىظام الًغٍبت
وقو هظام الخهغٍذ اإلاغانب  ،مما ًجػلهم زايػحن للًغٍبت غلى الضزل ؤلاظمالي باليؿبت لكئت اإلاهً ألاعباح ؾحر الخجاعٍت
وقو مػضُ ًدضص ب 26باإلااةت ،ويظا الغؾم غلى اليكاٍ اإلانهي بيؿبت 2باإلااةت  ،و الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت بيؿبت
9باإلااةت  ،ألامغ الظي ٌكٍل غبئا غليهم قًال غلى اقتراًاث الًمان الاظخماعي  ،ونض ههذ اإلااصة  8مً ناهىن اإلاالُت
لؿىت  2020غلى أهه ً":خظع لىظام الظشيبت الجض افيت الوحيذة ألاشخاص الطبيعيون الزًً ًماسسون وشاطا
صىاعيا و ججاسيا و حشفيا وكزا الخعاوهياث الحشفيت الزًً ال ًخجاوص سكم أعمالهم السىوي خمست عششة مليون دًىاس
حضائشي ( 15.000.000دج)،ماعذا جلك التي اخخاسث هظام فشض الظشيبت حسب الشبح الحليلي ".
و جم جضاعى َظٍ الطجت بمىظب ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت  ، 2020خُض أصزلذ اإلااصة  14مىه حػضًال واضحا
غلى مًمىن اإلااصة282مكشس 1مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ،وؾؼ بمىظبه اإلاكغع الجباتي مغة أزغي
مً هُام جُبُو الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ،خُض أغاصث ئصعاط ألاشخام الُبُػُت اإلاىخمحن ئلى قئت اإلاهً ؾحر الخجاعٍت
في هُام َظا الىظام ،قىهذ غلى أن ال ًسًؼ له ئال ألاشخام الُبُػُىن والكغًاث اإلاضهیت طاث الُابؼ اإلانهي التي
جماعؽ وكاَا نىاغیا وججاعیا وخغقیا ،ويظا الخػاوهیاث الحغقیت والهىاغاث الخهلیضیت التي ال ًخجاوػ عنم أغمالهم
الؿىىي أو ئًغاصاتها اإلاهىُت الؿىىٍت زمؿت غكغة ملُىن صًىاع ظؼاةغي ( 15.000.000صط)  ،ماغضا جلَ التي جدههذ
قغوٍ زًىغها للىظام الحهُهي .
الفشع الثاوي :مسألت مماسست عذة أوشطت مً طشف املكلف بالظشيبت .
ظاء يمً أخٍام اإلااصة  282مٌغع  3مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت نبل حػضًلها بمىظب ناهىن
اإلاالُت لؿىت  2020غلى أن ًسًؼ ًل مٍلل لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة غىضما لم ًخجاوػ عنم ألاغماُ الؿىىي
باليؿبت لٍل مإؾؿت ٌؿخؿلها بهكت مىكهلت الؿهل اإلاالي املحضص بمىظب الهاهىن  ،يما ًبهى زايػا لظاث الىظام
ئطا لم ًخجاوػ عنم ألاغماُ الٌلي املحهو بػىىان مجمىع ألاوكُت اإلاماعؾت الؿهل الهاهىوي.
يما أهه ًهبذ زايػا لىظام الغبذ الحهُهي ئطا ججاوػ عنم أغماُ ًل وكاٍ بهكت مىكهلت الؿهل اإلاالي اإلاهغعة ،
أو أن عنم ألاغماُ الٌلي املحهو بػىىان مجمىع ألاوكُت اإلاماعؾت ججاوػ الؿهل اإلاالي املحضص.

املجلض -09الػضص -01الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1029

ISSN: 2352-9806

l

الضريبت اجلزافيت الىحيدة (دراست يف نظاهها القانىني و أهن التعديالث الىاردة عليه )/ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لعلىي حمود  /ــــــــــــــــ

ونض جم حػضًل اإلااصة أغالٍ بمىظب أخٍام ناهىن اإلاالُت لؿىت  ، 2020بدُض ًسًؼ ًل وكاٍ مً مجمىع ألاوكُت
اإلاماعؾت في أن واخض بهكت مىكهلت لىظام الغبذ الحهُهي ئطا ججاوػ الؿهل اإلاالي  ،في خحن جبهى ألاوكُت ألازغي
زايػت لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ماصام أن ًل منها لم ًخجاوػ الػخبت اإلاالُت املحضص ناهىها  ،وٍبهى ًل وكاٍ
زايؼ للًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ئطا لم ًخجاوػ الػخبت اإلاالُت املحضصة ناهىها ختى و لى ًان عنم ألاغماُ الؿىىي ملجمىع
ألاوكُت اإلاماعؾت ًكىم الؿهل اإلاالي املحضص ناهىها (.)1
الفشع الثالث:اليشاطاث املسخثىاة مً الخظوع للظشيبت الجض افيت الوحيذة .
بالغظىع ئلى اإلااصة  282مكشس  1مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت هجضَا نض اؾخصىذ مً زالُ قهغتها
الشاهُت بػٌ ألاوكُت مً الخًىع لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ،خُض جبهى زايػت بكٍل خخمي لىظام الًغٍبي
الهاةم غلى أؾاؽ الغبذ الحهُهي  ،ولػلى مبرع َظا الاؾخصىاء خؿب عأًىا ٌػىص القتراى اإلاكغع الجباتي الجؼاةغي ججاوػ
عنم ألاغماُ املحهو مً َظٍ اليكاَاث  ،وغلُه حؿدشنى اليكاَاث الخالُت مً الخًىع لىظام الًغٍبت الجؼاقُت
الىخُضة :
 - 1أوكُت الترنیت الػهاعیت وجهؿیم ألاعاض ي؛ - 2أوكُت اؾخحراص الؿلؼ والبًاتؼ اإلاىظهت إلغاصة البیؼ غلى خالها؛3
 أوكُت قغاء – ئغاصة البیؼ غلى خالها ،اإلاماعؾت خؿب قغوٍ البیؼ بالجملتَ ،بو لؤلخٍام اإلاىهىم غليها في اإلااصة 224مً َظا الهاهىن؛ - 4ألاوكُت اإلاماعؾت مً َغف الىيالء؛- 5ألاوكُت اإلاماعؾت مً َغف الػیاصاث
واإلاإؾؿاث الصحیت الخانت ،ويظا مسابغ الخدالیل الُبیت؛ - 6أوكُت ؤلاَػام و الكىضنت اإلاهىكت؛ - 7الهاةمىن
بػملیاث جٌغیغ وإغاصة عؾٍلت اإلاػاصن الىكیؿت ،وناوعي وججاع اإلاهىىغاث مً الظھب والبالجحن؛ - 8ألاقؿاُ الػمىمیت
والغي والبىاء.
املطلب الثاوي :العملياث املعفيت مً الظشيبت الجض افيت الوحيذة.
بالغظىع للماصة 282مكشس 6مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ًخطح لىا أن اإلاكغع الجؼاةغي نض أقاص
قئت مً اإلاٍلكحن بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ببػٌ ؤلاغكاءاث  ،وطلَ مً أظل حصجُؼ بػٌ الاؾدشماعاث في وكاَاث
مػُىت وقو الؿُاؾت الانخهاصًت الػامت للضولت  ،لهظا ؾىف وػالج مً زالُ َظا الكغع ؤلاغكاءاث اإلاؿخكاص منها بهكت
صاةمت (الفشع ألاول)  ،وؤلاغكاءاث اإلاؿخكاص منها بهكت مإنخت (الفشع الثاوي) ،يما ؾىف وػغط غلى مؿألت ازخُاع الىظام
الحهُهي مً زالُ (الفشع الثالث ).
الفشع ّ
ألاول  :إلاعفاءاث الذائمت
ههذ اإلااصة 282مكشس  6غلى وكاَاث مػكاة بهكت صاةمت مً جُبُو هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ،وهي خؿب
الىو مدضصة غلى ؾبُل الحهغ ،والؿبب في أن اإلاكغع الجؼاةغي أغكاَا مً مجاُ الخًىع لىظام الًغٍبت الجؼاقُت
 1الخػلُمت عنم  381اإلاإعزت في 30ظىان  2020الهاصعة غً اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب ،و اإلاخًمىت ؤلاظغاءاث اإلاخػلهت بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة وقها
لهاهىن اإلاالُت لؿىت  2020وناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لىكـ الؿىت  ،م.4
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الىخُضة خؿب عأًىا َى ؾبب اظخماعي مً ظهت  ،ومً ظهت أزغي أن َظٍ اليكاَاث ال حػخبر مً نبُل اليكاَاث
الشهُلت و اإلاإزغة في املجاُ الانخهاصي  ،الظي ًيخظغ منها جدهُو مضازُل مػخبرة  ،وٍخػلو ألامغ باإلاإؾؿاث الخابػت
لجمػُاث ألاشخام اإلاػىنحن اإلاػخمضة ويظا اإلاهالح اإلالحهت بها  ،مبالـ ؤلاًغاصاث املحههت مً نبل الكغم
اإلاؿغخُت،باإلياقت ئلى الحغقُىن الخهلُضًىن ويظا ألاشخام الظًً ًماعؾىن وكاَا خغقُا قىُا واإلاهُضًً في صقتر
الكغوٍ الظي جدضص بىىصٍ غً َغٍو الخىظُم (. )1
الفشع الثاوي :إلاعفاءاث املؤكخت
يما حؿخكُض مً ئغكاء مإنذ ألاوكُت التي یماعؾها الكباب طوو اإلاكاعیؼ الاؾدشماعیت أو ألاوكُت أو اإلاكاعیؼ
اإلاإَلىن لالؾخكاصة مً صغم "الصىذوق الوطني لذعم حشغیل الشباب" أو "الوكالت الوطىیت لذعم اللشض املصغش
"أو" الصىذوق الوطني للخأمین عً البطالت" ،مً الًغیبت الجؼاقیت الىخیضة إلاضة زالر )  ( 3ؾىىاث ،ابخضاء مً جاعیش
اؾخؿاللها ،وجمضص َضٍ اإلاضة ئلى ؾذ )  ( 6ؾىىاث  ،ابخضاء مً جاعیش الاؾخؿالُ  ،غىضما جخىاظض َضٍ ألاوكُت في مىُهت
یغاص جغنیتها جدضص ناةمتها غً َغیو الخىظیم،يما جمضص َضٍ اإلاضة بؿيخحن)  ( 2غىضما یدبػها اإلاؿدشمغون بخىظیل زالزت (
) 3مؿخسضمحن غلى ألانل ،إلاضة ؾحر مدضوصة.
وحؿخكُض مً ظهت أزغي اليكاَاث الخجاعٍت اإلايكأة في اإلاىانؼ اإلاهُأة مً َغف الجماغاث املحلُت (أوكُت ظمؼ
الىعم اإلاؿخػمل و الىكاًاث اإلاجزلُت ويضا الىكاًاث ألازغي الهابلت للخأَُل) ،وَظا إلاضة 3ؾىىاث ألاولى مً الخًىع
الًغٍبي وَظا غهب قترة ؤلاغكاء بػىىان الؿيخحن ألاولُخحن مً اليكاٍ التي مىدذ لهم  ،خُض ًمىذ لهم جسكًا نضعٍ
 %70مً الؿىت ألاولى لئلزًاع  ،و % 50مً الؿىت الشاهُت  ،و %25مً الؿىت الشالشت (.)2
ؾحر أن ألاشخام اإلاػكُحن مً الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة  ،ؾىاء اإلاؿخكُضًً مً ؤلاغكاء الضاةم أو اإلاإنذ ًبهىن
ملؼمحن بخهضًم جهغٍداتهم الخهضًغٍت و النهاةُت  ،وظمُؼ التزاماتهم الًغٍبُت  ،يما أنهم ًبهىن مضًىحن لئلصاعة الًغاةب
بدض أصوى مً الًغٍبت اإلاىهىم غلُه في اإلااصة 365مٌغع مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت و اإلاهضع
ب10.000صط  ،واإلاُلىب صقػه وحؿضًضٍ غىض جهضًم الخهغٍذ الخهضًغي  ،قًال غلى أنهم ملؼمحن باظغاء انخُاع مً
اإلاهضع و حؿضًض الًغٍبت غلى الضزل ؤلاظمالي اإلاىاقهت لها (.)3
 1عاظؼ :
 ألامغ عنم  01-96اإلاإعر في  19قػبان غام  ٌ1416اإلاىاقو ًُ10ىاًغ ؾىت  1996م ًدضص الهىاغض التي جدٌم الهىاغت الخهلُضًت و الحغف (ظغٍضةعؾمُت غضص  ،3بخاعٍش ً 14ىاًغ ، 1996نكدت .)3
 اإلاغؾىم الخىكیظي عنم 428/ 09اإلاإعر في 13مدغم غام  ٌ1431اإلاىاقو ُ 30صٌؿمبر  2009اإلاخػلو بخدضیض بىىص صقتر الكغوٍ الىاظب جهییضٍ مًَغف الحغقیىن الخهلیضیىن و يظا ألاشخام الظیً یماعؾىن وكاَا خغقیا قىیا اإلاػكیحن مً الًغیبت الجؼاقیت الىخیضة (ظغٍضة عؾمُت غضص ،77بخاعٍش
30صٌؿمبر 2009م ،نكدت.)2
 2الخػلُمت عنم  381اإلاإعزت في 30ظىان ،2020اإلاهضع الؿابو  ،نكدت .6
 3اإلااصة 365مٌغع مً ألامغ عنم  101- 76اإلاإعر في  17صو الحجت غام  ٌ1396اإلاىاقو ُ 9صٌؿمبر ،1976اإلاخًمً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم
اإلامازلت( ظغٍضة عؾمُت عنم  ،102بخاعٍش 22صٌؿمبر 1976م ،نكدت )136اإلاػاص ئصعاظها بمىظب اإلااصة 18مً الهاهىن عنم  07-20اإلاإعر في12قىاُ غام
 ٌ1441اإلاىاقو ُ 4ظىان ؾىت 2020اإلاخًمً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت (2020ظغٍضة عؾمُت غضص ، 33بخاعٍش 4ظىان،2020نكدت .)4
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الفشع الثالث  :اخخياسالىظام الحليلي.
ؾبو و بِىا أن الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ًسًؼ لها ألاشخام الظًً ال ًخجاوػ عنم أغمالهم الؿىىي أو ئًغاصاتهم
اإلاهىُت الؿىىٍت  15 000 000صط  ،مهما ًاهذ نكتهم ،ؾىاء ًاهىا أشخام َبُػُحن أو قغًاث مضهیت طاث الُابؼ اإلانهي
التي جماعؽ وكاَا نىاغیا وججاعیا وخغقیا ،ويظا الخػاوهیاث الحغقیت والهىاغاث الخهلیضیت .
ونض ظػل اإلاكغع الجباتي الجؼاةغي الخًىع لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ازخُاعي  ،خُض مًٌ اإلاٍلكحن
بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة مً ازخُاع الخًىع للًغٍبت خؿب هظام الغبذ الحهُهي بالغؾم مً غضم ججاوػ عنم
ألاغماُ املحضص بمىظب اإلااصة 282مٌغع 1مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت  ،ئال أن اإلااصة قابها بػٌ
الؿمىى خُض لم جبحن قغوٍ مماعؾت َظا الازخُاع و لم جدضص آلاظاُ الىاظب مماعؾخه في هُانها.
َظا الىهو والؿمىى الظي جم جضاعيه بهضوع ناهىن اإلاالُت لؿىت  2017خُض غضلذ اإلااصة  41مىه أخٍام اإلااصة 3
مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت  ،قأنبدذ أيثر ويىح وصنت  ،وبالخالي للمٍلل بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة أن ًسخاع
الخًىع لىظام الغبذ الحهُهي وقو مػُاعًٍ ً ،خمشل ألاوُ في يغوعة جهضًم َلب ئلى مهلحت الىغاء اإلاكغقت غلى ملكه
الجباتي (مكدكُت الًغاةب أو اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب )  ،خُض ًبضي مً زالله عؾبخه في الخًىع للىظام الحهُهي ،
غلى أن ًٍىن طلَ نبل ألاوُ مً قبراًغ مً الؿىت ألاولى التي ًغؾب قيها طلَ  ،ونض خضصث اإلااصة غلى أن ًلتزم اإلاٍلل بهظا
الازخُاع إلاضة 3ؾىىاث (الؿىت ألاولى اإلابحن قيها الازخُاع و الؿيخحن اإلاىالُخحن)  ،وٍٍىن ال عظػت قُه زالُ َظٍ اإلاضة  ،ئال
بػض اههًاء مضة الازخُاع  ،خُض ًجب جهضًم َلب بالخسلي غً ازخُاعٍ الظي اؾخمغ إلاضة 3ؾىىاث وَضا نبل أوُ قبراًغ
مً الؿىت الغابػت (.) 1
وٍخمشل اإلاػُاع الشاوي في اقتراٍ غضم ججاوػ الؿهل املحضص للخًىع للًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة  ،طلَ أن ججاوػ
َظا الؿهل ؾىف ًإصي بهكت جلهاةُت ئلى ئصعاط ونب اإلاٍلكحن بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة الظًً ججاوػا عنم ألاغماُ
املحضص ناهىها في هظام الغبذ الحهُهي زالُ الؿىت ن.1+
ونض خاقظ اإلاكغع الجؼاةغي مً زالُ ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت  2020غلى ألاخٍام اإلاخػلهت بازخُاع الخًىع
لىظام الغبذ الحهُهي  ،ئال أن الجضًض قُه ًخمشل في ئصعاط حػضًال غلى أخٍام اإلااصة  3مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت
بمىظب اإلااصة  27مىه  ،خُض أنبذ ازخُاع هظام الغبذ الحهُهي ال عظػت قُه مُلها (.)2

 1اإلااصة  3مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت اإلايكأ بمىظب الهاهىن عنم01ـ 21مإعر في 7قىاُ غام1422اإلاىاقو لـ  22صٌؿمبر ؾىتً 2001خًمً ناهىن اإلاـالُت
لؿىت (، 2002ظغٍضة عؾمُت غضص،79بخاعٍش 23صٌؿمبر  ،2001نكدت)3اإلاػضلت واإلاخممت بمىظب اإلااصة  41مً الهاهىن عنم 14-16مإعر في 28عبُؼ ألاوُ
غام  ٌ1438اإلاىاقو ُ 28صٌؿمبرؾىت 2016م اإلاخًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت (2017ظغٍضة عؾمُت غضص،77بخاعٍش 29صٌؿمبر ،2016نكدت ).24
 2اإلااصة  3مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت  ،اإلاػضلت و اإلاخممت بمىظب اإلااصة  27مً الهاهىن عنم  07-20اإلاإعر في 4ظىان ؾىت  2020اإلاخًمً ناهىن اإلاالُت
الخٌمُلي لؿىت  ، 2020اإلاهضع الؿابو .
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املبحث الثاوي :إحشاءاث إلاخظاع للظشيبت الجض افيت الوحيذة .
ؾىداوُ مً زالُ َظا اإلابدض الخػغف غلى عنم ألاغماُ الخايؼ للًغٍبت (املطلب ألاول) ،وفي مغخلت زاهُت هداوُ
الخػغف غلى الالتزاماث اإلاُالب بها اإلاٍلل بالًغٍبت  ،والػهىباث اإلاُبهت غلُه في خالت ؤلازالُ بىاظباجه الًغٍبُت
(املطلب الثاوي).
املطلب ّ
ألاول  :سكم ألاعمال الخاطع للظشيبت .

ؾىف هداوُ مىانكت َظا اإلاُلب مً زالُ الخػغى لٌُكُت جدضًض عنم ألاغماُ الخايؼ للًغٍبت (الفشع ّ
ألاول )،

و جدضًض اإلاػضالث اإلاُبهت غلُه (الفشع الثاوي) ،و أزحر هبحن يُكُت الخهغٍذ بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة وَغٍهت
حؿضًضَا(الفشع الثالث) ،وأزحرا الخصحُداث التي ججغيها بها ؤلاصاعة الجباةُت (الفشع الشابع).
الفشع ّ
ألاول  :كيفياث جحذًذ سكم ألاعمال الخاطع للظشيبت .
اإلاخدبؼ للىظام الجباتي الجؼاةغي الؾُما هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ًخطح له أن اإلاكغع الجؼاةغي اغخمض
ً
ابخضاء َغٍهت الػهض في جدضًض عنم ألاغماُ الخايؼ للًغٍبت خُض ًخم اغخماص عنم ألاغماُ للمٍلكحن بالًغٍبت لٍل ؾىت
غلى قترة ؾيخحن مخخالُخحن  ،وطلَ بػض أن جىظه له ئصاعة الًغاةب جبلُؿا بمىظب عؾالت مىص ى غليها مؼ ئقػاعا باالؾخالم
جبحن قُه باليؿبت لٍل ؾىت مً الؿيخحن الػىانغ اإلاػخمض غليها لخدضًض عنم ألاغماُ والظي ًمًٌ أن ًخؿحر مً ؾىت
ألزغي(.)1
وهظغا ألن الىظام الخػانضي لم ًأث أًله  ،غملذ ؤلاصاعة الجباةُت غلى جدؿحن الخضمت اإلاهضمت للمٍلكحن بالًغٍبت ،
قهامذ بخبؿُِ ؤلاظغاءاث و حػؼٍؼ الحهىم و الًماهاث اإلاهضمت للمٍلكحن  ،قًال غً ؾػيها الحشِض لخسكُل الًؿِ
الجباتي غنهم ،قخم الخػضًل في َغٍهت جأؾِـ الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة  ،خُض أنبذ ٌػخمض غلى الخهغٍداث التي
ًهضمها اإلاٍلكىن بالًغٍبت بضال مً هظام الػهض ،قُهىم ًل زايؼ للًغٍبت بدؿاب الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة
اإلاؿخدهت واإلاخىنؼ جدهُهها زالُ الؿىت بىكؿه و الخهغٍذ بها بهكت جهضًغٍت زالُ مباقغجه ليكاَه صون اهخظاع أي
جبلُـ مً ؤلاصاعة الجباةُت ،مؼ ايخخاب جهغٍذ جٌمُلي زالُ الؿىت ن  1+غىضما ًدبحن أن عنم ألاغماُ املحهو أي النهاتي
زالُ الؿىت مىيىع الًغٍبت أيبر مً طلَ اإلاهغح به ( .)2
ونض جم الغظىع ئلى هظام الخػانض بمىظب أخٍام ناهىن اإلاالُت لؿىت  2020بػضما جم الخسلي غىه لكترة مً الؼمً
خُض غضلذ اإلااصة  8مىه أخٍام اإلااصة 282مٌغع، 2خُض أنها لم حكغ ئلى الخهغٍدحن الخهضًغي و الخٌمُلي الىاظب

 1اإلااصة282مٌغع  2مً ألامغ عنم 76ـ ـ101اإلاإعر في 9صٌؿمبر 1976اإلايكأة بمىظىب الهاهىن عنم  06ـ ـ 24اإلاإعر في 26صٌؿمبر  2006اإلاخًمً ناهىن اإلاالُت
لؿىت ، 2007اإلاهضع الؿابو.
 2اإلااصة 23مً ألامغ عنم  01-15اإلاإعر في 7قىاُ غام  ٌ1436اإلاىاقو ُ ً23ىلُى ؾىت 2015م اإلاخًمً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت (2015ظغٍضة عؾمُت
غضص ،40بخاعٍش ً23ىلُى ؾىت  ، 2015م)6
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جهضًمهما مً َغف اإلاٍلل بالًغٍبت  ،يما أن ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت غاص لخدضًض ؤلاظغاءاث اإلاخبػت في اغخماص عنم
ألاغماُ (.) 1
وبهضوع ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت  2020جم جضاعى ألامىع و ئغاصتها ئلى ههابها ،قأغاصث اإلااصة  14مىه أخٍام
اإلااصة 282مٌغع  2ئلى نُؿتها الهضًمت  ،خُض أغاصث جأؾِـ الىظام الخهغٍحي و الخسلي مً ظضًض غً ئظغاء الخػانض ،
يما ألؿذ اإلااصة  30مىه أخٍام اإلااصة  2مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت .
الفشع الثاوي:املعذالث املطبلت في حساب الظشيبت.
بالغظىع ئلى اإلااصة 282مكشس 4مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت ،هجض أن اإلاكغع الجؼاةغي خضص مػضُ
ً
ابخضاء ب%6غىضما ًخدضص اليكاٍ في الكغاء نهض ئغاصة البُؼ للبًاتؼ وألاقُاء ،ويظا ألاوكُت
الًغٍبت الجؼاقُت
الحغقُت الخهلُضًت الكىُت  ،و  %12غىضما ًخدضص اليكاٍ في مماعؾت ؤلاهخاط و جأصًت الخضماث بما في طلَ ؤلاهخاط و
الخضماث طاث الُابؼ الحغفي ؾحر زايػت للًغٍبت الجؼاقُت بيؿبت . ) 2( 6%
ونض ظاءث اإلااصة 13مً ناهىن اإلاالُت لؿىت  2015بهُؿت ظضًضة للماصة 282مٌغع  4خُض أنها أبهذ غلى مػضالث
الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة مدضصة ب  %5غىضما ًخػلو ألامغ بأوكُت ؤلاهخاط و بُؼ الؿلؼ ،و %12باليؿبت لؤلوكُت
ألازغي  ،ما ًمًٌ مالخظخه مً زالُ اإلااصة أنها طيغث ألاوكُت الخابػت ليؿبت  %5بهكت غامت خُض أزًػذ ظمُؼ
أوكُت ؤلاهخاط وبُؼ الؿلؼ لهظا اإلاػضُ صون أن جدضص وكاٍ بػُىه  ،وهكـ الش يء باليؿبت لؤلوكُت اإلاخػلهت بالخضماث
خُض اغخبرث ظمُؼ ألاوكُت ألازغي جسًؼ ليؿبت  ، %12ونض جم ئصعاط اإلاهً الؿحر ججاعٍت (املحامىن ،ألاَباء  ،اإلاىزهىن
وؾحرَم ممً ًهضمىن الخضماث لؤلقغاص) يمً َظا اإلاػضُ  ،وإن يىا هخدكظ بمضلىُ ألاوكُت ألازغي ًىنها غباعة
قًكايت .
وخؿب ما أقاصجىا به اإلاضًغٍت الىالةُت للًغاةب مً اخهاةُاث –بػض َىُ مضة انىاغها – أن الًغٍبت الجؼاقُت
الىخُضة غلى مؿخىي الىالًت ونلذ ئلى خض  7500ملل غلى مسخلل اإلاهالح الجباةُت للىالًت اإلاػىُت بدؿُحر َظٍ
الًغٍبُت و اإلاههىص بها اإلاغايؼ الجىاعٍت للًغاةب  ،خُض قهضث أوكُت الخضماث والتي جضزل في هُام مػضُ % 12
الحهت الٌبري بدُض ونلذ ئلى  5100ملل ظباتي(زايؼ يغٍبي)  ،في خحن أن أوكُت ؤلاهخاط وبُؼ الؿلؼ واملحضص
مػضلها الًغٍبي ب %5ونلذ ئلى  2400ملل ظباتي (زايؼ يغٍبي).
ولًٌ الؿإاُ الظي ًُغح هكؿه َى غلى أي أؾاؽ خضص اإلاكغع الجباتي الجؼاةغي َظٍ اإلاػضالث ؟
 1عاظؼ :
 اإلااصة 282مٌغع  2مً ألامغ عنم 76ـ ـ101اإلاإعر في 9صٌؿمبر  1976اإلاػضلت واإلاخممت بمىظب اإلااصة  8مً الهاهىن عنم  14-19اإلاإعر في 11صٌؿمبر ؾىت2019م ،اإلاخًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت . 2020
 اإلااصة  2مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت اإلاػضلت واإلاخممت بمىظب اإلااصة  51مً الهاهىن عنم  14-19اإلاإعر في 11صٌؿمبر ؾىت 2019م ،اإلاخًمً ناهىناإلاالُت لؿىت . 2020
 2الخػلُمت عنم  1اإلاإعزت في ً9ىاًغ  2007اإلاخًمىت الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة  ،الهاصعة غً اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب  ،م.5
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ئظابت غلى َظا قالىاضح أن اإلاكغع لم ًدضص َظٍ اإلاػضالث بهكت اغخباَُت ،ولى ًان يظلَ لظهغ َظا ؾلبا في
غغنلت اليكاَاث الانخهاصًت والىيؼ الاظخماعي في الضولت ،ولًٌ صعاؾخه للظغوف الانخهاصًت و الاظخماغُت والؿُاؾُت
للضولت ًاهذ غامال أؾاؾُا في جدضًض َظٍ اليؿب ،يما أن جدضًضَا مؿدىض ئلى مباصب غلمُت وصعاؾاث قىُت صنُهت
وصحُدت.
الفشع الثالث :كيفيت الخصشيح بالظشيبت الجض افيت الوحيذة وحسذًذها.
هداوُ أن وػالج مً زالُ َظا الكغع يُكُت الخهغٍذ بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة (أوال) ،وَغٍهت حؿضًضَا (ثاهيا).
ّأوال :كيفيت الخصشيح بالظشيبت الجض افيت الوحيذة
ؾىداوُ مً زالُ َظٍ الجؼةُت أن هىضح الخهغٍذ الخهضًغي والخهغٍذ النهاتي بغنم ألاغماُ .
 -1الخصشيح الخلذًشي
بالغظىع ئلى الهىاغض الهاهىهُت الجباةُت اإلاىظمت لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة هجضَا أظمػذ غلى ئظباعٍت
ئًضاع جهغٍذ جهضًغي ًخًمً عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت الؿىىٍت املحههت مً َغف اإلاٍلكحن  ،قُهىم اإلاٍلل
بالًغٍبت بالخهغٍذ بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة أمام اإلاغيؼ الجىاعي للًغاةب أو مكدكُت الًغاةب الخابؼ له مٍان
مماعؾت اليكاٍ زالُ أظاُ مدضصة ناهىها غً َغٍو ئًضاع همىطط الخهغٍذ الخهضًغي ؾلؿت  ، G12جدضص ؤلاصاعة
الجباةُت همىطظه .
وَؿخىظب أن ًهضم الخهغٍذ الخهضًغي زالُ أظاُ ناهىهُت مدضصة غضم اخترامها ًجػل اإلاٍلل بالًغٍبت زايػا
لؿغاماث ظباةُت،ونض غغقذ الكترة التي زاللها ًخم جهضًم الخهغٍذ الخهضًغي بغنم ألاغماُ و ؤلاًغاصاث اإلاهىُت الؿىىٍت
ً
حػضًالث،قابخضاء ًاهذ الكترة مدضصة غلى ألايثر نبل الكاجذ مً قهغ قُكغي مً ًل ؾىت ( ،)1لُػضُ اإلاكغع الجباتي
غضة
مً قترة ئًضاع الخهغٍذ الخهضًغي ،خُض ًخػحن غلى ًل مٍلل زايؼ للًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة أن ًٌخدب جهغٍدا
جهضًغٍا بغنم أغماله في الكترة اإلامخضة مً الكاجذ ئلى  30ظىان مً ؾىت اليكاٍ (الؿىت ن)

()2

 ،ونض ظاء َظا الخػضًل

هدُجت الن اإلاٍلكحن بالًغٍبت وظضوا نػىبت في جهضًغ عنم ألاغماُ املحخمل جدهُهه زالُ الؿىت مىيىع الًغٍبت  ،وَظا
عاظؼ لػضم خُاػتهم غلى الػىانغ الالػمت التي جمٌنهم مً طلَ  ،قالخهغٍذ بغنم ألاغماُ في الكهغ الشاوي مً ؾىت بضاًت
اليكاٍ ًهػب مً واظبهم الخهغٍحي  ،وٍؼصاص آلامغ نػىبت باليؿبت للمٍلكحن الجضص .
وبالغؾم مً أن ناهىن اإلاالُت لؿىت  2020أغاصها آلظاُ الخهغٍداث الهضًمت اإلاىهىم غليها نبل نضوع ناهىن
اإلاالُت لؿىت  2017والتي ًجب أن جٍىن نبل أوُ قُكغي مً ًل ؾىت ( ، )3ئال أن ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لىكـ الؿىت
جضاعى آلامغ  ،وهو غلى قترة ظضًضة جٌخدب قيها الخهغٍداث الخهضًغٍت وطلَ نبل الشالزحن مً قهغ ظىان مً ًل
ؾىت غلى أنص ى خض  ،وٍدؿب للمكغع َظا الىو خُض أهه وؾؼ مً قترة ايخخاب الخهغٍداث الخهضًغٍت لدكمل مضة
 1اإلااصة ألاولى مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت نبل حػضًلها بمىظب اإلااصة مً ناهىن اإلاالُت لؿىت .2017
 2اإلااصة ألاولى مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت اإلاػضلت واإلاخممت بمىظب اإلااصة  40مً ناهىن اإلاالُت لؿىت .2017
 3اإلااصة  50مً ناهىن اإلاالُت لؿىت .2020
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ؾخت ( )6أقهغ ًاملت ،ألامغ الظي نض ًمًٌ اإلاٍلكحن بالًغٍبت مً خُاػة غىانغ حؿاغضَم في جهضًغ عنم أغمالهم ،
وبالخالي الهُام بىاظباتهم الخهغٍدُت غلى أخؿً وظه .
ومً آلازاع الػملُت التي لىخظذ مُضاهُا بػض حػضًل الظي قهض اإلااصة  40مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت بمىظب
ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت َ 2020ى اعجكاع في وؿبت الخايػحن اإلاهضمحن لخهغٍداث الًغٍبت الخهضًغٍت في أظالها
الهاهىهُت خؿب ما أقاصجىا به مضًغٍت الًغاةب  ،ولػلى الؿبب في طلَ َى جىؾُؼ اإلاضة اإلامىىخت للمٍلكحن بالًغٍبت
لخهضًم جهغٍداتهم  ،قؿخت  6أقهغ ًاقُت لظلَ  ،بل ًاقُت ختى للمٍلكحن بالًغٍبت الجضص بأن ًدضصوا عنم أغماُ
مىاؾب ًىاقو أوكُتهم.
الخصشيح النهائي
ههذ الكهغة الشاهُت مً اإلااصة 282مٌغع  2مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت نبل أن حػضُ بمىظب
أخٍام ناهىن اإلاالُت لؿىت  2017غلى أن ًهضم اإلاٍلكحن بالًغٍبت الخايػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة جهغٍدا
جٌمُلُا بحن 15و  30ظاهكي مً الؿىت ن1+في الحالت التي ًدههىن قيها عنم أغماُ ًخجاوػ طلَ الظي نغخىا به بػىىان
الؿىت ن  ،ئال أن اإلاخمػً في َظٍ اإلااصة ًدبحن له أنها ظاءث مكىبت ببػٌ الؿمىى خُض أنها لم جىضح يُكُت الخػامل مؼ
الكاعم الىاجج بحن عنم ألاغماُ املحهو و عنم ألاغماُ اإلاهغح به  ،يما لم جبحن اإلاػضالث التي جُبو غلُه .
هدُجت لهظٍ الىيػُاث الؿامًت نضع ناهىن اإلاالُت لؿىت  2017وأغاص نُاؾت أخٍام اإلااصة 282مٌغع  2الؾُما
الكهغة الشاهُت منها ،بُغٍهت جؼٍل الؿمىى وجىضح مكهىمها أيثر  ،قىؾؼ مً الكترة التي جٌخدب قيها الخهغٍداث
الخٌمُلُت وظػلها مً  20ظاهكي ئلى 15قُكغي مً الؿىت ن، 1+ماهدا بظلَ أظاُ أوؾؼ للمٍلكحن بالًغٍبت مً أظل
جدضًض عنم أغمالهم بهكت صنُهت ونهاةُت  ،يما أهه وضح الٌُكُت التي ًمًٌ الخػامل مً زاللها مؼ الكغوم التي نض جيخج
غىض ايخخاب الخهغٍذ الخٌمُلي  ،والىاضح أن اإلااصة جخٍلم غً خالخحن  ،الحالت ألاولى التي ًٍىن قيها عنم ألاغماُ املحهو
قػلُا أيبر مً عنم ألاغماُ الخهضًغي َ ،ىا ال جُغح أي مكٍلت خُض ًسًؼ الكاعم ئلى الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة وقو
مػضالتها اإلاػغوقت ،أما الحالت الشاهُت وؿخيخجها مً ؾُام اإلااصة وهي الحالت التي ًٍىن قيها عنم ألاغماُ املحهو أنل مً
عنم ألاغماُ الخهضًغي  ،لم جخٍلم اإلااصة في َظٍ الحالت غلى وظىبُت جهضًم جهغٍذ جٌمُلي ماصام أن عنم ألاغماُ اإلاهغح به
أيبر مً املحهو ،وإن يىا هغي بأن اإلاٍلل في َظٍ الحالت ًٍىن صاةىا لئلصاعة الًغٍبت  ،وَظا ما ههذ غلُه الخػلُمت
الهاصعة غً اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب ،خُض اغخبرث أهه غىضما ًٍىن عنم ألاغماُ املحهو أنل مً الظي جم جهضًغٍ مً
َغف اإلاٍلل بالًغٍبت قالكاعم ٌكٍل نغيا يغٍبُا ًسهم مً الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة الخهضًغٍت للؿىت اإلاىالُت ( . ) 1
ولم جدضص اإلااصة  282مٌغع  2مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت اإلاػضلت و اإلاخممت بمىظب أخٍام اإلااصة
 8مً ناهىن اإلاالُت لؿىت  2020الكترة التي جهضم زاللها الخهغٍداث الخٌمُلُت  ،وَظا َبُعي َاإلاا أن اإلاكغع الجباتي
 1حػلُمت عنم  12اإلاإعزت في 23ظاهكي  2017اإلاخًمىت جضابحر ظباةُت مخػلهت بىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة وقها إلاا ظاء به ناهىن اإلاالُت لؿىت 2017
 ،الهاصعة غً مضًغٍت الجباةُت والخدهُل  ،اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب ،وػاعة اإلاالُت الجؼاةغٍت،م.5
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اغخمض الىظام الخػانضي  ،قغنم ألاغماُ ًدضص مباقغة غً َغٍو ئظغاءاث ئبغام الػهىص واإلاخمشلت في ئعؾاُ الخهغٍداث
للمٍلكحن وإعؾاُ ؤلاقػاع الخام بخهضًغ عنم ألاغماُ (ؾلؿت ؽ عنم )8وأزحرا ئغضاص ؤلاقػاع بالخبلُـ النهاتي(ؾلؿت ؽ
عنم، )9غلى أن حػخمض الًغٍبُت الجؼاقُت الىخُضة لكترة ؾيخحن مؼ ئمٍاهُت جدُنها). ( 1
وبالغظىع للماصة  14مً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت  2020هجضَا أصزلذ حػضًالث غلى هو اإلااصة 282مٌغع  2مً
ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت  ،خُض أغاصث الػمل بالىظام الخهغٍحي مً ظهت  ،ومً ظهت أزغي أؾؿذ
جهغٍدا ظضًضا ٌؿمى ب "الخصشيح النهائي" الظي لم هجضٍ في ألاخٍام الؿابهت اإلاخػلهت بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ،
قُخػحن ئطن وبهكت وظىبُت غلى اإلاٍلكحن بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة أن ًٌخدبىا بدلىُ  20ظاهكي غلى ألايثر مً الؿىت
ن 1+جهغٍدا نهاةُا مهما ًان عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت املحههت  ،وغلُه ،قان َظا ؤلاظغاء اإلاؿخدضر ٌكضها ئلى
زالر خاالث هىضحها قُماًلي:
الحالت ّألاولى :غىضما ًٍىن عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت الؿىىٍت اإلاهغح بها بػىىان الخهغٍذ الخهضًغي مؿاوٍا
لغنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت الؿىىٍت املحههت قػلُا  ،قِؿخىظب في َظٍ الحالت غلى اإلاٍلل بالًغٍبت ايخخاب
جهغٍذ نهاتي قهِ .
الحالت الثاهيت :غىضما ًٍىن عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت الؿىىٍت اإلاهغح بها بػىىان الخهغٍذ الخهضًغي أنلمً عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت الؿىىٍت املحههت قػلُا  ،قِؿخىظب في َظٍ الحالت غلى اإلاٍلل بالًغٍبت ايخخاب
جهغٍذ نهاتي مؼ حؿضًض الكاعم .
الحالت الثالثت :غىضما ًٍىن عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت الؿىىٍت اإلاهغح بها بػىىان الخهغٍذ الخهضًغي أيبرمً عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت الؿىىٍت املحههت قػلُا  ،قِؿخىظب في َظٍ الحالت غلى اإلاٍلل بالًغٍبت ايخخاب
جهغٍذ نهاتي مؼ ئمٍاهُت اؾترصاص الكاعم اإلاهغح به غً َغٍو مىاػغت يغٍبُت ) ، (2وإن يىا هغي بأن َظٍ الىيػُت جدىاؾب
مؼ اإلاٍلل الظي ًغٍض جىنُل وجهكُت وكاَه  ،أما مً َى مؿخمغ في مماعؾت اليكاٍ  ،قجري أن ٌػخبر الكاعم نغيا
يغٍبُا ًسهم مً الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة الخهضًغٍت للؿىت اإلاىالُت  ،وَظا ختى ال هشهل ًاَل ؤلاصاعة الجباةُت
باإلاىاػغاث اإلامًٌ خلها بُغم أزغي  ،وبالخبػُت الجهاث الهًاةُت املخخهت .
أما الجضًض في اإلااصة 282مٌغعً 2خمشل في الحالت التي ًكىم قيها عنم ألاغماُ املحهو غخبت 15000000صط قكي َظٍ
الحالت ًسًؼ الكغم لًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة وقو مػضالتها اإلاػغوقت  ،مؼ جدىٍل الخايػحن للًغٍبت غىض ازخخام
الؿىت اإلاىالُت لخلَ التي جم قيها ججاوػ الػخبت اإلاظًىعة أغالٍ ئلى هظام الغبذ الحهُهي  ،أي أن اإلاكغع لم ًخعجل في جدىٍل
اإلاٍلكحن بالًغٍبت ئلى هظام الغبذ الحهُهي بمجغص ججاوػ الػخبت أغالٍ  ،بل مىدهم مضة ؾيخحن ختى ًخأيض اإلاٍلكحن مً
اؾخهغاع عنم أغمالهم  ،ونض أناب اإلاكغع في َظا الخػضًل ،قال ًبهىن مخضخغظحن بحن الىظام الغبذ الحهُهي غىض ججاوػ
الػخبت  ،و هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة غىض جدهُو عنم أغماُ أصوى مً الػخبت .
 1اإلااصة الشاهُت مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت اإلاػضلت و اإلاخممت بمىظب اإلااصة  51مً ناهىن اإلاالُت لؿىت. 2020
 2الخػلُمت عنم  381اإلاإعزت في 30ظىان  2020الهاصعة غً اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب  ،م.8
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ثاهيا  :كيفيت حسذًذ الظشيبت الجض افيت الوحيذة
في هظام الخػانض ًاهذ الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة جضقؼ ئلى نبايت الًغاةب إلاٍان مماعؾت اليكاٍ،وطلَ غلى
أعبػت أنؿاٍ ً،ل نؿِ منها ًضقؼ في أظل أنهاٍ أزغ ًىم مً الشالسي اإلاػني ،وٍدضص اإلابلـ اإلاؿضص لٍل نؿِ بخهؿُم
الًغٍبت اإلاكغويت ؾىىٍا غلى أعبػت ،أما ئطا ناصف ًىم الدؿضًض ًىم غُلت قان أزغ أظل ًمضص ئلى أوُ ًىم غمل ًلي
مباقغة َظٍ الػُلت .
ومؼ نضوع أخٍام ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت  2015اخخكظ بىظام الضقؼ الكهلي خُض جضقؼ الًغٍبت الجؼاقُت
الىخُضة ًل زالزت أقهغ بالغبؼ مً اإلابلـ ؤلاظمالي مً الًغیبت اإلاؿخدهت ،يما ًمًٌ للمٍلكحن بالًغٍبت الجؼاقُت
ً
ابخضاء مً ألاوُ مً قهغ ؾبخمبر
الىخُضة أن ًسخاعوا الضقؼ الؿىىي للًغیبت و طلَ بدؿضیض اإلابلـ ؤلاظمالي الؿىىي،
وإلى ؾایت  30مً هكـ الكهغ مً طاث الؿىت التي جم قيها جدهُو عنم ألاغماُ  ،يما ًخم الضقؼ الخٌمُلي للًغٍبت
الجؼاقُت الىخُضة في قٍل حؿضًض واخض في أظل أنهاٍ ًىم ئًضاع الخهغٍذ بحن 15و  30ظاهكي مً الؿىت ن.1+
ونض جم الخسلي غً هظام الضقؼ الكهلي أي حؿضًض الًغٍبت زالُ ًل زالسي مً هكـ الؿىت  ،وخل مدله هظام
الضقؼ الخهغٍحي ،مؼ جأؾِـ َغٍهخحن لدؿضًض اإلاؿخدهاث الًغٍبُت ،خُض ًهىم اإلاٍلل بالًغٍبت بالخهغٍذ بغنم
ألاغماُ و جهكُخه زالُ أظاُ مػُىت  ،وقو الحاالث الخالُت :
 صقؼ يلي إلابلـ الًغٍبت غىض ئًضاع الخهغٍذ الخهضًغي والظي ًٍىن بحن الكاجذ و  30ظىان مً الؿىت ن. صقؼ مجؼأ خُض ًمىذ الهاهىن للمٍلل صقؼ وؿبت  %50مً الًغٍبت اإلاؿخدهت  ،مؼ ئمٍاهُت جأزحر حؿضًض %50البانُت مً نُمت الًغٍبت الجؼاقُت اإلاؿخدهت غلى أن جضقؼ غلى صقػخحن مدؿاوٍخحن ،قدؿضص الضقػت ألاولى منها واإلاهضعة
(1)1

ب  %25مً ألاوُ ئلى  15ؾبخمبر  ،و%25الشاهُت جضقؼ مً ألاوُ ئلى  15صٌؿمبر

.

َظا و ًجب غلى اإلاٍلل بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة أن ال ٌؿكل غً ايخخاب الخهغٍذ النهاتي بػىىان الؿىت ن1+
مهما ًان عنم أغماله املحهو أو اًغاصجه اإلاهىُت الؿىىٍت  ،وطلَ لىظىبُت ايخخاب َظا الخهغٍذ  ،مؼ مغاغاة الحاالث
الشالر التي نض جيخج غً طلَ(.) 2
الفشع الشابع  :جصحيحاث إلاداسة الجبائيت
ؾبو وأن بِىا أن هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة هظام جهغٍحي ٌػخمض غلى ما ًهضمه اإلاٍلكىن بالًغٍبت مً
جهغٍداث قُما ًسو عنم أغمالهم الؿىىي  ،ؾحر أن َظا ال ٌػني أن جغقؼ ؤلاصاعة الًغٍبُت ًضَا غلى اإلالل الجباتي
للخايػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة  ،بل مٌنها الهاهىن مً ئظغاء غملُت جدهُو في صحت مدخىي جهغٍداث
اإلاٍلل بالًغٍبت  ،قهض مىدها خو الاَالع لضي مسخلل الهُئاث غلى اإلاػلىماث اإلاخػلهت باإلاٍلل ،ؾىاء غلى مؿخىي

 1اإلااصة 365مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت مػضلت بمىظب اإلااصة  24مً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت . 2015
 2اإلااصة 282مٌغع 2الكهغة الشاهُت مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت اإلاػضلت واإلاخممت بمىظب اإلااصة  14مً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت
.2020
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اإلامىهحن  ،اإلاإؾؿاث البىٌُت  ،نىاصًو الخامحن  ،مضًغٍت الخجاعة  ،أو اإلاهالح ألازغي  ،يما ًمٌنها مػاًىت الخجاوػاث التي
ًهىم بها اإلاٍلكىن بالًغٍبت غلى أؾاؽ غىانغ و مػلىماث يمدايغ اإلاػاًىت التي ًدغعَا أغىان الًغاةب غىض ػٍاعة
املحالث الخجاعٍت و اإلاهىُت و مٍاجب أصحاب اإلاهً الحغة  ،خُض جخًمً َظٍ املحايغ ظملت مً اإلاػلىماث غً اليكاٍ
اإلاماعؽ و ظغوقه  ،و تهضف مً وعاءَا جدضًض اإلاػامالث التي ًهىم بها َإالء اإلاٍلكحن بهكت صنُهت غلى أعى الىانؼ ،
قخٍىن بظلَ غلى صعاًت بػضص ألاشخام اإلاخػاملحن مؼ اإلاٍلل و الُالبحن لخضماجه ًاملحامي مشال أو الُبِب أو اإلاىزو
وؾحرَم َ ،ظٍ املحايغ التي حؿاغضَم في مغانبت عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت املحههت .
وغلُه ،قمتى غاًيذ ؤلاصاعة الًغٍبُت َظٍ الخجاوػاث اإلامشلت في الخهغٍداث ؾحر مٌخملت (الخهغٍذ الخٌمُلي) أوظب
غليها الهاهىن أن جهىم بػملُت حؿىٍت لىيػُت اإلاٍلل في ئَاع اخترام ؤلاظغاء الخىانط ي اإلاىهىم غلُه يمً أخٍام
اإلااصة  19مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت
ولم ٌكغ اإلاكغع الجباتي الجؼاةغي ئلى يغوعة جهضًم اإلاٍلل بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة جىيُداجه في قٍل قكىي
أو يخابي  ،ئال أهىا هغي أن الخىيُداث و الخبرًغاث التي جغؾل ئلى ؤلاصاعة الجباةُت في قٍل يخابي أيثر يماهت مً
اإلاالخظاث اإلاهضمت في الكٍل الككىي  ،زهىنا ئطا أعؾلذ بالبرًض اإلاىص ى غلُه مؼ ونل الاؾخالم  ،وغملُا جهىم ؤلاصاعة
الجباةُت بهظا ؤلاظغاء خُض جهىم باعؾاُ وعنت مؼصوظت جدمل في ظهت أؾـ ؤلازًاع الًغٍبي و مىاص ناهىن الًغاةب
اإلاُبهت لظلَ ،وفي الجهت الشاهُت ًهىم اإلاٍلل بالًغٍبت بخهضًم جبرًغاجه وجىيُداجه في آلاظل اإلابحن في اإلااصة  19أغالٍ .
وال ًجىػ الهُام بالخصحُداث الًغٍبت ئال بػض اههًاء أظاُ ايخخاب الخهغٍذ النهاتي  ،وٍخم ئظغاء الخهىٍماث
وحؿىٍاث الحهىم بػىىان الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة يما بِىا أغالٍ غً َغٍو ظضوُ يغٍبي مؼ جُبُو الػهىباث
الجباةُت اإلاخػلهت بالخهغٍذ ؾحر اإلاٌخمل اإلاىهىم غليها في اإلااصة 282مٌغع 10مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم
اإلامازلت  ،والتي ؾىف وػالجها في خُنها.
املطلب الثاوي :التزاماث الخاطعین للىظام الجضافي والعلوباث الجبائيت املطبلت عليهم.
ًسًؼ اإلاٍلكحن بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ئلى مجمىغت مً الىاظباث (الفشع ّ
ألاول) ،و جُبو غليهم في اإلاهابل
ؾغاماث وغهىباث ظباةُت هدُجت ئزاللهم بااللتزاماث الًغٍبُت اإلاكغويت غليهم (الفشع الثاوي).
الفشع ّ
ألاول :الواحباث الجبائيت
ؾىف هداوُ مػالجت َظا الكغع مً زالُ الىاظباث الخهغٍدُت (أوال) ،واظباث الضقؼ (ثاهيا )  ،و أزحرا الىاظباث
املحاؾبُت (ثالثا ).
ّأوال:الالتزاماث الخصشيحيت.
 -1الخصشيح بالوحود:
ٌػخبر الخهغٍذ بمماعؾت اليكاٍ مً أَم الىاظباث الجباةُت اإلالهاة غلى غاجو اإلاٍلل بالًغٍبت بهكت غامت ،
وبهظا ًلتزم اإلاٍلكحن بالًغٍبت الخابػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ؾىاء ًاهىا أشخام َبُػُحن أو مػىىٍحن
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بخهضًم جهغٍدا بالىظىص في ؾًىن ً 30ىم جدؿب مً ًىم مباقغة اليكاٍ لضي مكدكُاث الًغاةب أو اإلاغايؼ الجىاعٍت
للًغاةب الخابػحن لها  ،خؿب الحالت ،غلى أن ًٍىن َظا الخهغٍذ مُابها للىمىطط الظي جهضمه ؤلاصاعة (.) 1
 -2الخصشيح بشكم ألاعمال و إلاًشاداث املهىيت :
قًال غلى الخهغٍذ بالىظىص قان اإلاٍلكحن بالًغٍبت الخايػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ملؼمىن بخهضًم
جهغٍداث جهضًغٍت و جٌمُلُت نهاةُت لغنم ألاغماُ الظي ًدههىهه بػىىان الؿىت اإلاالُت اإلاػىُت باليكاٍ ،وَظا وقها
لآلظاُ الهاهىهُت املحضصة في ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت و ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت  ،و وقها إلاُبىغاث
ظباةُت ظضًضة مهممت زهُها للخهغٍذ و حؿضًض الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة .
و ججضع ؤلاقاعة ئلى أن اإلاٍلكحن الخايػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ملؼمحن بايخخاب الخهغٍداث النهاةُت
اإلاإؾؿت بمىظب اإلااصة  14مً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت  2020وَظا مهما ًان عنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت
املحههت  ،يما أن اإلاػكحن مً الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ملؼمحن يظلَ بايخخاب الخهغٍذ النهاتي.
 -3الخصشيح باالكخطاعاث الظشيبت على الذخل إلاحمالي \أحوس.
أوظب الهاهىن الًغٍبي غلى اإلاٍلكحن بالًغیبت الخايػحن لىظام الًغیبت الجؼاقیت الىخیضة والظًً ًهىمىن
بدؿضًض أظىع لؤلقغاص الػاملحن غىضَم  ،انخُاع و صقؼ اإلابالـ اإلاهخُػت و اإلاؿخدهت اإلاخػلهت بالضزل ؤلاظمالي /أظىع غً
َغٍو ظضوُ ئقػاع بالضقؼ و الىقاء ( ، )Gn°50terلضي نبايت الًغاةب اإلاىخمحن ئليها  ،وبهظا ًجب أن ًدضصوا غضص
اإلاكخؿلحن غىضَم ،مبلـ ألاظىع اإلاضقىغت ويظا مبلـ ألاغباء الاظخماغُت  ،وٍخم طلَ زالُ الػكغیً ( )20یىما ألاولى مً
الكهغ الظي یلي الشالسي اإلاضوي الظي أظغیذ زالله َظٍ الانخُاغاث(.) 2
ثاهيا :التزاماث الذفع.
ًلتزم اإلاٍلكىن بالًغٍبت الخايػىن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ،بضقؼ الًغاةب اإلاترجبت غليهم ،بهبايت
الًغاةب اإلاىظىصة بمهغ ؾٌىاَم ،غلى أن ًٍىن الضقؼ وقو الغػهامت املحضصة بمىظب اإلااصة  365والتي جم الخكهُل قيها
ؾابو  ،وفي طاث الؿُام قهم ملؼمىن بدؿضًض الًغاةب الضزل ؤلاظمالي /أظىع اإلاخػلهت باألشخام الػاملحن غىضَم
،غلى أن ًٍىن لهم الازخُاع في حؿضًضَا ئما قهغٍا أو زالزُا(.) 3
ثالثا :الواحباث املحاسبيت
لدؿهُل غملُت مغانبت اإلاٍلكحن الخايػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت وجكدو مدخىي جهغٍداتهم ههذ اإلااصة ألاولى
مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت غلى مجمىغت مً الالتزاماث املحاؾبُت البض مً اإلاٍلل بالًغٍبت الامخشاُ لها وإال ًان
مسالكا للهاهىن.

 1اإلااصة ألاولى مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت .
 2اإلااصة 1-129مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت.
 3اإلااصة 1-129مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت.
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 -1مسك دفاجشاملشترًاث و املبيعاث
أوظب الهاهىن الًغٍبي غلى اإلاٍلكحن الخايػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت و الظًً جخمشل ججاعتهم الغةِؿُت في بُؼ
البًاتؼ وألاقُاء أن ًهىمىا بمؿَ صقترًً ،ألاوُ جلخو وحسجل قُه ؾىىٍا جكانُل مكترًاتهم اإلاضغمت بكىاجحر أو أي
مؿدىضاث جبىزُت أزغي ،والشاوي جلخو وحسجل قُه جكانُل مبُػاتهم ،غلى أن ًٍىن يال الضقترًً مغنمحن ومإقغ
غليهما مً نبل اإلاهالح الجباةُت ،وٍهضمان غىض ًل َلب مً َغف َظٍ ألازحرة(.) 1
 -2مسك الذفتراليومي
وفي طاث الؿُام ً ،خػحن غلى اإلاٍلكحن الخايػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت واإلاماعؾحن ليكاٍ جأصًت الخضماث
خُاػة دفتر ًومي ًخم يبُه ًىم بُىم ،جهُض قُه الخكانُل الخانت باًغاصاتهم اإلاهىُت ،مؼ يغوعة جهضًمه َى ألازغ غىض
ًل َلب مً َغف ؤلاصاعة الجباةُت (. ) 2
الفشع الثاوي  :العلوباث الجبائيت

ؾىداوُ أن وػالج الػهىباث اإلاخػلهت بايخخاب مسخلل الخهغٍداث ّ
(أوال)  ،و الػهىباث اإلاترجبت غً غضم مؿَ
الضقاجغ املحاؾبُت (ثاهيا).
ّأوال  :العلوباث الجبائيت املخعللت بالخصشيحاث
ؾىداوُ مً زالُ َظٍ الىهُت أن هخػغى للػهىباث اإلاترجبت غً غضم ايخخاب الخهغٍذ بالىظىص  ،الػهىباث
اإلاترجبت غً الخأزغ في ايخخاب الخهغٍداث الخهضًغٍت أو النهاةُت  ،الػهىباث اإلاترجبت غً الىهو في الخهغٍذ و الػهىباث
اإلاترجبت غً الخهغٍذ اإلاخأزغ و الضقؼ اإلاخأزغ لًغٍبت الضزل ؤلاظمالي /أظىع .
 -1العلوباث املترجبت عً عذم اكخخاب الخصشيح بالوحود.
جُغنىا في الؿابو ئلى أن اإلاٍلكحن بالًغٍبت الجضص ملؼمحن بايخخاب جهغٍدا بالىظىص في ؾًىن ً 30ىم جدؿب
ً
ابخضاء مً ًىم مباقغة وكاَهم  ،وغلُه ً ،خػغى َإالء اإلاٍلكحن والظًً لم ًهىمىا بايخخاب الخهغٍذ بالىظىص في أظاله
املحضصة ناهىها  ،لؿغامت ظباةُت ًدضص مبلؿها ب 30.000.00صون اإلاؿاؽ بالػهىباث اإلاىهىم غليها في َضا الكأن(. ) 3
 -2العلوباث املترجبت عً الخأخشفي اكخخاب الخصشيحاث الخلذًشيت و النهائيت.
ئن الخأزغ في الخهغٍذ بغنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث اإلاهىُت ًىجم غىه غهىباث ظباةُت جُبو غلى املخالكحن ،و بهغاءة
مخمػىت لهاهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ًخطح أن الخأزغ في ايخخاب الخهغٍداث الخهضًغٍت و النهاةُت ال ًسغط
غً خالخحن جخمشل ألاولى في الحالت التي جإصي ئلى غملُت الضقؼ أما الشاهُت قخخمشل في الحالت التي ال جإصي ئلى غملُت الضقؼ ،
والتي هداوُ الخُغم لهما غلى الىدى الخالي:

 1اإلااصة ألاولى مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت .
 2اإلااصة ألاولى مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت.

 3اإلااصة  1/194مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت .
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 الحالت التي جؤدي إلى عمليت الذفع .
ًجب غلى اإلاٍلل بالًغٍبت الخايؼ لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة أن ًٌخدب جصشيحا جلذًشيا بغنم أغماله في
أظاُ أنهاَا 30ظىان مً الؿىت ن  ،يما ًجب غلُه أن ًٌخدب جصشيحا نهائيا في أظل أنهاٍ  20ظاهكي مً الؿىت ن
 ، 1+وفي خالت ايخخاب َظٍ الخهغٍداث بػض اههًاء َظًً آلاظلحن جُبو غلى اإلاٍلكحن ػٍاصة جهضع ب  %10ئطا لم ًخجاوػ
الخأزغ غً ايخخاب الخهغٍذ قهغا واخضا  ،و جغقؼ الؼٍاصة ئلى  %20ئطا ججاوػ الخأزغ غً ايخخاب الخهغٍذ مضة الكهغ .
وباليؿبت للمٍلكحن الجضص قىهذ اإلااصة 3مٌغع مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت غلى يغوعة أن ًٌخدبىا الخهغٍذ
النهاتي بغنم أغمالهم في أظل أنهاٍ  20ظاهكي مً الؿىت ن 1+أي الؿىت اإلاىالُت لبضاًت وكاَهم( ، ) 1وغلُه  ،قان ايخخاب
الخهغٍذ بػض ججاوػ َظٍ اإلاضة (أي بحن  21ظاهكي و19قُكغي مً الؿىت نً )1+جػلهم زايػحن لؼٍاصة جهضع ب% 10
بكغٍ غضم ججاوػ الكهغ  ،وفي خالت ججاوػ مضة الكهغ ( أي بػض  19قُكغي ) قان اليؿبت جغقؼ ئلى . % 20
مثال لخوطيح أكثر :
لىكترى أن مٍلل بالًغٍبت ًماعؽ وكاٍ جهضًم الخضماث ايخدب جصشيحا جلذًشيا بغنم أغماله ()G n°12بػض
ججاوػ أظاله الهاهىهُت أي بػض 30ظىان مً الؿىت ن  ،وباقتراى أن عنم ألاغماُ اإلاهغح به ًهضع 5.000.000صط ٌػني أن
الحهىم اإلاؿخدهت جهضع ب600.000صط (5.000.000صط  ،)%12xوغلُه جُبو ػٍاصة بيؿبت  % 10مً الحهىم اإلاؿخدهت
(600.000صط  )%10xفي خالت جهضًم الخهغٍذ بحن 1و 31ظىٍلُت مً الؿىتن  ،وجُبو ػٍاصة بيؿبت  %20مً الحهىم
اإلاؿخدهت (600.000صط  )%20xبػض ججاوػ  31ظىٍلُت مً الؿىت ن.
لىكترى أن هكـ اإلاٍلل ايخدب جصشيحا نهائيا بغنم أغماله ()G n°12bisبػض ججاوػ أظاله الهاهىهُت أي بػض 20
ظاهكي مً الؿىت ن ، 1+وباقتراى أن عنم ألاغماُ اإلاهغح به النهاتي ًهضع ب 11.000.000صط للؿىت اإلاػىُت باليكاٍ ،
مما ٌػني أهه ًجب غلُه ايخخاب جهغٍذ جٌمُلي للكغم واإلاهضع ب6.000.000صط مؼ وظىب حؿضًض الحهىم اإلاؿخدهت
الىاججت غً الكغم اإلاهضعة ب 720.000صط ( ، )%12x6.000.000وبالخالي ججب غلُه ػٍاصة بيؿبت %10غىض ايخخابه
الخهغٍذ النهاتي بحن 21ظاهكي و  19قُكغي مً الؿىت ن720.000(1+صط  ، )%10xوجغقؼ الؼٍاصة ئلى  % 20ئطا ججاوػ
الخأزغ الكهغ أي بػض  19قُكغي مً الؿىت ن720.000(1+صط .)%20x
 الحالت التي ال جؤدي إلى عمليت دفع
بالغظىع للماصة  282مٌغع  7الكهغة الشاهُت مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ً،خطح منها أن ؤلاًضاع
اإلاخأزغ للخهغٍذ النهاتي غىضما ال ًإصي ئلى غملُت صقؼ ٌؿخىظب جُبُو ؾغاماث ظباةُت غلى اإلاٍلل بالًغٍبت غلى الىدى
الخالي:
 2.500صح ئطا لم یخجاوػ الخأزغ غً الخهغیذ مضة قهغ واخض ()1؛  5.000صط ئطا ججاوػ الخأزغ غً الخهغیذ مضة قهغ( )1صون أن یخػضي قهغًٍ ()2؛ 1اإلااصة  3مٌغع مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت اإلاػضلت بمىظب اإلااصة  48مً ناهىن اإلاالُت لؿىت .2021
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  10.000صط ئطا ججاوػ الخأزغ غً الخهغیذ مضة قهغًٍ (.)2 - 3العلوباث املترجبت عً عذم جلذًم الخصشيح .
في خالت اههًاء مضة الكهغ صون أن ًهضم اإلاٍلل بالًغٍبت الخهغٍذ اإلاىهىم غلُه في اإلااصة ألاولى مً ناهىن
ؤلاظغاءاث الجباةُت أي الخهغٍذ الخهضًغي (مغوع قهغ بػض 30ظىان مً الؿىت ن) ً ،خػحن غلى مهالح الىغاء جبلُـ
اإلاٍلل بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة بمىظب عؾالت مىص ى غليها مؼ ؤلاقػاع باالؾخالم بىظىب حؿىٍت ويػُخه الجباةُت
وجهضًم جهغٍده الخهضًغي في أظل ً 30ىم  ،وفي خالت غضم امخشاله لخبلُـ ؤلاصاعة الجباةُت ً ،خم ئزًاغه ئظباعٍا مؼ
جُبُو ػٍاصة بيؿبت  ، %25أما في خالت اؾخجابت اإلاٍلل بالًغٍبت و جهضًم الخهغٍذ في ألاظل اإلامىىح له واإلاهضع بً 30ىم
جسكٌ الؼٍاصة ئلى وؿبت . ) 1( %20
 -4العلوباث املترجبت عً الىلص في الخصشيح .
في خالت خُاػة ؤلاصاعة الجباةُت لػىانغ جٌكل غً ههو في عنم ألاغماُ اإلاهغح به ًمٌنها ئظغاء الخصحُداث غلى
ألاؾـ اإلاهغح بها وقو ؤلاظغاء الخىانط ي اإلاىهىم غلُه في اإلااصة 19مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت  ،خُض ًخم قغى
خهىم الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة غً َغٍو ظضوُ يغٍبي مؼ جُبُو ػٍاصاث ظباةُت غلى مبلـ الحهىم اإلاخملو منها أو
املخل بخهضًغَا غىض الخهغٍذ بها  ،مؼ جُبُو الػهىباث اإلاىهىم غليها باإلااصة 193الكهغة  1مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة
والغؾىم اإلامازلت غلى الىدى ألاحي(: ) 2
  ،%10ئطا ًان مبلـ الحهىم اإلاخملو منها یهل غً مبلـ  50.000صط أو یؿاويها؛  ،%15ئطا ًان مبلـ الحهىم اإلاخملو منها یكىم  50.000صط ویهل غً مبلـ  200.000صط أو یؿاويها؛  ،% 25ئطا ًان مبلـ الحهىم اإلاخملو منها یكىم  200.000صط.وفي خالت اؾخػماُ َغم جضلِؿُت،جُبو ػیاصة مىاقهت ليؿبت ؤلازكاء اإلاغجٌبت مً َغف اإلاٍلل بالًغیبت ،جىاقو
َظٍ اليؿبت خهت الحهىم التي جم ئزكاؤَا مهاعهت بالحهىم اإلاؿخدهت بػىىان هكـ الؿىت ،بدُض ال یمًٌ أن جهل َظٍ
الؼیاصة غً  %50و غىضما ال یضقؼ أي خو ،جدضص اليؿبت بـ . ) 3( % 100
- 5العلوباث املترجبت عً الخصشيح املخأخشو الذفع املخأخشلظشيبت الذخل إلاحمالي \أحوس.
بالغظىع لىو اإلااصة  2-134مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت هجضَا جىو غلى أن اإلاٍلكحن بالًغٍبت
الخايػحن لىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ملؼمحن بخهضًم جهغٍداتهم خىُ ألاشخام اإلاكخؿلحن غىضَم غً َغٍو
ظضاوُ ألاقػاع بالضقؼ ؾلؿت ط عنم 50جُاع وغضم جهضًم َظٍ الخهغٍداث في آلاظاُ الهاهىهُت املحضصة ًترجب غىه
جُبُو ؾغامت غلى اإلاضًً جدضص بيؿبت ،%10وجغقؼ َظٍ الؿغامت ئلى وؿبت  %25بػض أن ًخم ئغظاع اإلاضًً مً َغف ؤلاصاعة
الًغٍبُت بغؾالت مىص ى غليها مؼ ونل اؾخالم بًغوعة حؿىٍت خالخه الجباةُت في مضة قهغ.
 1اإلااصة  282مٌغع  8مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت مػضلت بمىظب اإلااصة  16مً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لؿىت .2020
 2اإلااصة  282مٌغع  9مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت اإلاؿخدضزت بمىظب اإلااصة  9مً ناهىن اإلاالُت لؿىت .2020
 3اإلااصة  193الكهغة  2مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت .
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وباليؿبت لخأزغ في صقؼ الانخُاغاث هغظؼ للماصة  2-402مً هكـ الهاهىن و التي جىو غلى جُبُو ػٍاصة نضعَا
 %10غىض الخأزغ غً الضقؼ  ،وجًاف ؾغامت تهضًضًت بيؿبت  %3غً ًل قهغ جأزحر أو ظؼء مً الكهغ جدؿب ابخضاء
مً الكهغ ألاوُ الظي ًلي أزغ أظل إلًضاع ظضاوُ ؤلاقػاع بالضقؼ وحؿضًض الحهىم اإلاىاقهت غلى أن ال جخجاوػ وؿبت
.%25
يما ًخػغى ًل مً ًتهغب أو ًداوُ التهغب ً ،لیا أو ظؼةیا مً وغاء الانخُاغاث أو مً جهكیت الانخُاغاث
الىاظبت غلُه غً َغٍو اؾخػماُ لىؾاةل الؿل ،بالؼیاصة اإلاىهىم غليها في اإلااصة 2/193وللػهىباث اإلاىهىم غليها في
اإلااصة 303مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت.
ثاهيا :العلوباث الجبائيت املترجبت عً الذفع املخأخشللظشيبت الجض افيت الوحيذة .
بالغظىع للماصة  365مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت هجض أن اإلاكغع الجباتي الجؼاةغي أوظب غلى
اإلاٍلكحن بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة أن یكغغىا في الضقؼ الٍامل للًغیبت اإلاؿخدهت اإلاىاقو لغنم ألاغماُ أو ؤلاًغاصاث
اإلاهىُت اإلاإنخت اإلاهغح به لضي نابٌ الًغاةب الخابؼ له مماعؾت وكاَه  ،ومً ظاهب أزغ  ،مٌىه مً ازخُاع َغٍهت
الضقؼ املجؼء قُهىم بدؿضًض  % 50مً الحهىم اإلاؿخدهت،و % 50الشاهُت ًجؼئها غلى صقػخحن مدؿاوٍخحن  %25جضقؼ مً
1ئلى  15ؾبخمبر و الشاهُت جضقؼ مً 1ئلى  15صٌؿمبر مً الؿىت ن .
وغلُه  ،قان مسالكت ألاخٍام اإلاىهىم غليها في اإلااصة  365مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة و الغؾىم اإلامازلت ًىجم
غىه جُبُو غهىباث ظباةُت غلى اإلاٍلكحن املخالكحن ،ونض ههذ غلى َظٍ الػهىباث اإلااصة 1-402مً هكـ الهاهىن،
وبالخالي قان الدؿضًض اإلاخأزغ للحهىم اإلاؿخدهت وقها لخهغٍذ الخهضًغي (الٌلي أو املجؼب) أو الخهغٍذ الخٌمُلي ال ًسغط
غً خالخحن :
 الحالت ّألاولى  :اخخياساملكلف الذفع الكلي للظشيبت الجض افيت الوحيذة .
ئطا ازخاع اإلاٍلل صقؼ ًامل الحهىم اإلاضًً بها و ججاوػ أظاُ الضقؼ جُبو غلُه غهىبت مهضعة ب % 10مً نُمت
الًغٍبت اإلاؿخدهت  ،وجدؿب مضة الخأزغ ابخضاء مً الُىم ألاوُ الظي ًلي أزغ أظل لدؿضًض (أي بحن 1و  31ظىٍلُت مً
الؿىت ن)  ،وفي خالت غضم الدؿضًض في ؾًىن الكهغ اإلاىالي (أي بحن 1و 31أوث مً الؿىت ن) ،جُبو غلُه ؾغامت % 10
ػاةض الؿغامت تهضًضًت اإلاهضعة ب ـ  %3أي  ، )%3+%10(%13و ٌَظا جًاف وؿبت %3غً ًل قهغ جأزحر يؿغامت تهضًضًت
 ،صون أن جخجاوػ الػهىبت الٍلُت خضوص .) 1(%25
مثال:
لىكغى أهه مً زالُ اإلاشاُ أغالٍ ،اإلاٍلل بالًغٍبت ججاوػ أظاُ حؿضًض الحهىم اإلاؿخدهت والىاظب حؿضًضَا
نبل  30ظىان ًأنص ى خض مً الؿىت ن ،قؿضصَا بػض َظا آلاظل أي بحن 1و  31ظىٍلُت مً طاث الؿىت قهىا جكغى غلُه

 1اإلااصة  1-402الكهغة الشالشت مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت .
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ؾغامت ظباةُت جهضع بـ ،%10يما أهه ئطا وانل غضم حؿضًضٍ للًغٍبت ئلى ؾاًت  31أوث جًاف ئلى %10الؿابهت وؿبت
%3قخهبذ الؿغامت ، %13لخهبذ في الكهغ الؿاصؽ أي في  31صٌؿمبر  %25وَى أنص ى خض لها.
 الحالت الثاهيت إرا اخخاساملكلف بالظشيبت الذفع املجضأ للظشيبت الجض افيت الوحيذةئطا ازخاع اإلاٍلل بالًغٍبت الضقؼ املجؼأ للحهىم اإلاترجبت غلُه قهضا ًهخط ي أهه ؾىف ًضقؼ ًاألحي :
  % 50مً مهضاع الًغٍبت اإلاؿخدهت في أنص ى خض  30ظىان مً الؿىت ن.  %25في أنص ى خض  15ؾبخمبر مً الؿىت ن (بحن 1و  15ؾبخمبر مً الؿىت ن).  %25في أنص ى خض  15ؾبخمبر مً الؿىت ن (بحن 1و  15صٌؿمبر مً الؿىت ن).هخٍلم أوال غً حؿضًض وؿبت % 50مً الحهىم اإلاضًً بها  ،قاطا جأزغ اإلاٍلل غً حؿضًض الًغٍبت اإلاؿخدهت و
اإلاهضعة بىهل الًغٍبت التي جم خؿابها غً  30ظىان مً الؿىت ن  ،ههىم بخُبُو ؾغامت  %10جدؿب مً وؿبت %50
(أي ههل الًغٍبت املحؿىبت)ماصام الخأزغ لم ًخجاوػ الكهغ(بحن 1و 31ظىٍلُت مً الؿىت ن)  ،وإطا ججاوػ الخأزغ غً
الكهغ جًاف وؿبت ( %3بحن 1و  31أوث مً الؿىت ن)وٌَظا لؿاًت الىنىُ ئلى  ، % 25غلى أن جُبو َظٍ الؿغاماث غلى
 % 50مً الًغٍبت اإلاؿخدهت .
وججضع ؤلاقاعة ئلى أن اإلاٍلل بالًغٍبت الظي ًخهضم ئلى مهالح ؤلاصاعة الجباةُت في الؿىت ن 1+مً أظل ايخخاب
الخهغٍذ الخهضًغي و صقؼ الحهىم جترجب غلُه غهىباث ظباةُت جهضع ب %25مً الحهىم اإلاضًً بها مضمج قيها غهىبت
الخهغٍذ اإلاخأزغ والظي ًُبهها نابٌ الًغاةب في أن واخض(. ) 1
مثال :
هبهى في هكـ اإلاشاُ أغالٍ  ،و هكترى أن َظا اإلاٍلل ازخاع الضقؼ املجؼء مؼ الػلم أن الحهىم الٍلُت اإلاؿخدهت و
اإلاضًً بها جهضع ب600.000صط  ،و300.000صط هي ما ًمشل وؿبت %50منها  ،قخدؿب الؿغامت ًالخالي (300.000صط
 )%10xمؼ ئياقت وؿبت ً% 3لما ججاوػها قهغا مً الخأزحر ،صون ججاوػ .%25
قغيا أن اإلاٍلل بالًغٍبت جهضم أمام مهالح الهبايت بخاعٍش 3صٌؿمبر مً الؿىت ن  ،قىُبو غلُه ؾغامت الخأزحر
بدؿاب  %10مؼ ئياقت وؿبت  %3لخهل في ألازحر  ، % 19وال جترجب أي ؾغامت غلى الجؼء الشالض و ألازحر في خالت
حؿضًضٍ نبل نهاًت الؿىت اإلاػىُت .
ثاهيا :العلوباث الجبائيت املترجبت عً عذم مسك الذفاجشاملحاسبيت
في خالت ؤلازالُ بااللتزاماث املحاؾبُت مً َغف اإلاٍلكحن بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة اإلاىهىم غليها في اإلااصة
ألاولى مً ناهىن ؤلاظغاءاث الجباةُت  ،ؾىاء بػضم مؿَ صقاجغ اإلاكترًاث و اإلابُػاث باليؿبت ألوكُت ؤلاهخاط و بُؼ الؿلؼ

 1الخػلُمت عنم  381اإلاإعزت في 30ظىان  2020الهاصعة غً اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب  ،م.13
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أو صقتر الُىمُت باليؿبت إلاً ًماعؾىن ألاوكُت ألازغي الؾُما جهضًم الخضماث  ،أو ختى اإلاؿَ ؾحر الهاهىوي لهظٍ
الضقاجغ  ،جُبو ؾغامت ظباةُت جهضع بـ ـ10.000صط (. )1

خاجمت:
بػض اؾخػغاى مىيىع "الظشيبت الجض افيت الوحيذة " في نكداث َظا البدض اإلاىايؼ و نكا و جدلُال و مهاعهت
في الهىاهحن اإلاالُت التي أخضزذ أزغ في ٍَُلت َظا الىظام الجباتي ،هداوُ الخُغم في زاجمت َظا اإلاهاُ ئلى أَم الىهاٍ
اإلاخػلهت بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة  ،وما لحهها مً حػضًالث غبر الهىاهحن اإلاالُت اإلاخابػت ،خُض اؾخُػىا مً زالُ
َظا الدصخُو الىنىف غلى الىخاةج الخالُت:
 ئن هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ًهىم غلى قغى َظٍ الًغٍبت غلى وكاٍ انخهاصي مدضص.
 ال ًكغى غلى اإلاٍلل مؿَ مداؾبت مىظمت .
ٌ ؿاَم َظا الىظام بهكت أؾاؾُت في جضغُم الخؼٍىت الػمىمُت  ،ئال أن خهُلخه جبهى صاةما ؾحر ًاقُت في مىاظهت
الىكهاث الػامت اإلاتزاًضة .
 هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة ظمؼ مجمىغت مً الًغاةب املخخلكت و اإلاخمشلت في "الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت "،
"الًغٍبت غلى الضزل ؤلاظمالي "و"الغؾم غلى اليكاٍ اإلانهي".
 خلىُ الىظام الخهغٍحي الظي ًهىم غلى ما ًهضمه اإلاٍلكحن بالًغٍبت مً جهغٍداث جهضًغٍت و جٌمُلُت مدل الخهُُم
ؤلاصاعي الظي ًان مخبػا ابخضاء مً الخأؾِـ الهاهىوي لهظا الىظام مىظ ؾىت . 2007
 الخػضًالث اإلاخخابػت غلى هظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة وؾػذ مً أظاُ جهضًم الخهغٍداث الخهضًغٍت باليؿبت
للمٍلكحن بالًغٍبت الهضامى  ،قأنبدذ جهضم َظا الخهغٍداث قُما ًخػلو بهظٍ الكئت بضاًت مً ألاوُ مً قهغ ظاهكي ئلى
ؾاًت الشالزحن مً قهغ ظىان مً ؾىت اليكاٍ  ،وَظا بػض أن ًاهذ َظٍ اإلاضة مدضصة بحن ألاوُ والشالزحن مً قهغ ظىان
مً ؾىت اليكاٍ  ،والظي هغاٍ أمغا اًجابُا ًمًٌ اإلاٍلكحن مً الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة مً جهضًغ عنم أغمالهم بهكت
صنُهت هىغا ما .
 ؾعي اإلاكغع الجباتي الجؼاةغي هدى جبؿُِ و جسكُل الػبئ الجباتي غلى اإلاٍلكحن بالًغٍبت مً زالُ ؤلاظغاءاث
اإلاىهىم غليها بمىظب نىاهحن اإلاالُت اإلاخػانبت  ،الؾُما اغخماص َغٍهت الضقؼ املجؼب ،الخمضًض في أظاُ ئًضاع
الخهغٍداث وؾحر طلَ .
 يما ًمخاػ بالؿهىلت والبؿاَت في جدضًض وغاؤٍ الًغٍبي  ،وختى في خؿاب خهىنه.
وبالشحوع ئلى طاث الىظام قاهىا هالخظ قُه بػٌ مً الػُىب و التي ًمًٌ جضاعيها غبر الهىاهحن اإلاالُت  ،ومً أَم ما
ًالخظ غلى َظا الىظام هجض:
 1اإلااصة 282مٌغع 10مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة والغؾىم اإلامازلت اإلاؿخدضزت بمىظب اإلااصة  9مً ناهىن اإلاالُت لؿىت .2020
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ً مخاػ بػضالت ظاَغٍت،وطلَ أهه مً الىاخُت الػملُت ًدهو زهل وغبئ غلى قغٍو مً اإلاٍلكحن صون ؾحرَم ،مما ٌػُي
قغنت للتهغب الًغٍبي.
 هالخظ مً زالُ صعاؾت َظا الىظام الجباتي جًاعب اإلاكغع في بػٌ أخٍامه قُهط ي باغكاء بػٌ الكئاث مً
الخًىع لهظا الىظام مً ظهت ،ومً ظهت أزغي وخؿب ما جىو غلُه اإلااصة 365مٌغع مً ناهىن الًغاةب اإلاباقغة
والغؾىم اإلامازلت ًدضص خضا ألاصوى للًغٍبت الىاظبت الدؿضًض ب10,000,00صط .
 قًال غً طلَ قان مجمؼ الغؾم غلى الهُمت اإلاًاقت ؾحر مؿترظؼ .
و هجمل الخوصياث الواحب اجخارها فيما ًلي:
 جدكحز اإلاٍلكحن الخايػحن للًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة يسهم وؿبت مػُىت غىض صقؼ اإلابلـ اإلاهغح به ًله غىض جهضًم
الخهغٍذ الخهضًغي.
 الخدؿِـ بمضي أَمُت الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة في ئوػاف الانخهاص الىَني  ،و ما ًيخج غً طلَ مً أزاع اًجابُت
غلى الجمُؼ.
 غهض أًام و هضواث جٍىٍيُت لكاةضة مىظكي ؤلاصاعة الجباةُت مً أظل ججضًض مػلىماتهم و مػاعقهم الجباةُت أيثر قأيثر
الؾُما في مجاُ هظام الًغٍبُت الجؼاقُت  ،خُض أهىا قهضها غىض انترابىا مً أغىان ؤلاصاعة الجباةُت ههو في َغٍهت
الخػامل مؼ الىهىم الجباةُت  ،وفي َغٍهت جىظُكها في اإلاُضان .
 وظىب نُام ؤلاصاعة الجباةُت بدىظُم أًام جدؿِؿُت لخىغُت اإلاٍلكحن بالًغٍبت بىظام الًغٍبت الجؼاقُت و وأَمُخه في
ئعؾاء الخىمُت الانخهاصًت و الاظخماغُت .

كائمت املشاحع:
الكخب:
 -1أمؼٍان  ،غؼٍؼ ،ا إلاىاػغاث الجباةُت في الدكغَؼ الجؼاةغي ،صاع الهضي للُباغت و اليكغ و الخىػَؼ ،غحن ملُلت  ،الجؼاةغ
. 2005،
2- -Ahmed Sadoudi , la réforme fiscale, annales de IEDF, sans Numéro, Alger, ANEP, 1995, p 90
الخعليماث:
 -1الخػلُمت عنم  1اإلاإعزت في ً9ىاًغ  2007اإلاخًمىت الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة  ،الهاصعة غً اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب
 ،وػاعة اإلاالُت الجؼاةغٍت.
 -2حػلُمت عنم  12اإلاإعزت في 23ظاهكي  2017اإلاخًمىت جضابحر ظباةُت مخػلهت بىظام الًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة وقها إلاا
ظاء به ناهىن اإلاالُت لؿىت  ، 2017الهاصعة غً مضًغٍت الجباةُت والخدهُل  ،اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب ،وػاعة اإلاالُت
الجؼاةغٍت
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 -3الخػلُمت عنم  381اإلاإعزت في 30ظىان  2020اإلاخًمىت ؤلاظغاءاث اإلاخػلهت بالًغٍبت الجؼاقُت الىخُضة وقها لهاهىن
اإلاالُت لؿىت  2020وناهىن اإلاالُت الخٌمُلي لىكـ الؿىت  ،الهاصعة غً اإلاضًغٍت الػامت للًغاةب.
الىصوص اللاهوهيت والخىظيميت:
 -1أمغ عنم 76ـ 101مإعر في  17طي الحجت غام 1396اإلاىاقو لـي  09صٌؿمبر ؾىت ً 1976خــًمً نـاهـىن الـًغاةب
اإلاـباق ــغة والـغؾ ــىم اإلاـمازلـت(ط غـضص،102بخاعٍش،1976-12-22م.)1432
 -2ناهىن عنم01ـ 21مإعر في 7قىاُ غام1422اإلاىاقو لـي22صٌؿمبرؾىتً2001خًمً ناهىن اإلاـالُت لؿىت  ،2002و
اإلايكأ للــهاهىن ؤلاظغاءاث الجـباةُت (ط عغضص،79بخاعٍش،2001-12-23م.)3
 -3ناهىن عنم  24-06مإعر في 6طي الحجت غام  1427اإلاىاقو لي  26صٌؿمبر ؾىت 2006ال ــمخًمً نــاهىن ال ــمال ـُ ــت
لـؿىت(2007ط عغضص،85بخاعٍش27صٌؿمبر ،2006م.)2
 -4ناهىن عنم  12-07مإعر في 21صي الحجت غام  1428اإلاىاقو لي 30صٌؿمبر ؾىت ً، 2007خًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت
(2008ط ع غضص  ،82بخاعٍش ،2007-12-31م.)3
 -5ناهىن عنم  12-07مإعر في 21صي الحجت غام  1428اإلاىاقو لي 30صٌؿمبرؾىت ً، 2007خًمً ناهىن اإلاالُت الخٌمُلي
لؿىت (2008ط عغضص ،82بخاعٍش ،2007-12-31م.)3
 -6ناهىن عنم16-11مإعر في 03نكغ غام 1433اإلاىاقو لي 28صٌؿمبرؾىتً، 2011خًمً ناهىن اإلاالُت لؿىت
(2012ظغغضص،72بخاعٍش،2011-12-29م.)3
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جريمت التعذي على امللكيت العقاريت في التشريع الجسائري
The offence of trespassing on real property in Algerian legislation
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:ملخص
ٌتهضف صعاؾت هظا اإلاىيىٕ ئلى خماًت اإلالىُت الٗلاعٍت الخانت التي خُٓذ باهخمام اإلاكغٕ الجؼاةغي مً ول أقيا
ٌ ،الخٗضي ٖليها
 التي جىو ٖلى أن "اإلالىُت الخانت مًمىهت " هما52 وهغؾها الضؾخىع الجؼاةغي مً زالٌ هو اإلااصة
 وكض بحن هظا اللاهىن، مىه27  وٖغفها في هو اإلااصة،28  مً زالٌ هو اإلااصة25/90 جًمنها كاهىن الخىحه الٗلاعي
 فيهضف هظا اللاهىن، وجهيُف اإلالىُت واللُىص التي جغص ٖليها، واإلالىُت الٗلاعٍت الخانت،ألامالن الىَىُت الٗلاعٍت
ٌ  ومً زم واهذ الخاحت،أؾاؾا ئلى اؾخلغاع اإلالىُت الٗلاعٍت وجىحُه هُفُت اؾخسضامها واؾخغاللها
اإلااؾت ئلى وحىص كىاٖض

ٌ  وجلىم،كاهىهُت ػحغٍت جىٓم اإلالىُت الٗلاعٍت وجًبُها
ٌ ٕبغص
وػحغ ول مً ًداوٌ الخٗضي ٖليها ؾىاء واهذ ملىُت ٖامت أم
 مً كاهىن الٗلىباث386  وجىنلذ الضعاؾت ئلى اٖخباع هو اإلااصة، مً كاهىن الٗلىباث386 زانت مً زالٌ هو اإلااصة
 بما ًىفل اؾخلغاع اإلاٗامالث الٗلاعٍت،الىو الٗام والىخُض الظي حاء نغاخت لىفالت الخماًت الجؼاةُت للملىُت الٗلاعٍت
.  وَٗؼػ الثلت فُما بُنهم،وخماًت أصخاب الخلىق الُٗيُت
. الخٗضي؛ الجغٍمت؛ الجؼاء الجىاتي؛ اإلالىُت الٗلاعٍت؛ الخماًت الجؼاةُت:الكلماث املفتاحيت

Abstract:
The objective of this study is to protect the private property to which the Algerian
legislature has been concerned from any form of encroachment , The main purpose of the Act
is to secure and guide the use and exploitation of real property, It was stipulated in the
Algerian Constitution through the text of Article 52, which states that private property is
guaranteed as guaranteed by the Real Estate Orientation Law 90/25 through the text of Article
28 and defined it in the text of Article 27 of it . This law clarifies the national real estate,
private real estate ownership , the classification of ownership and the restrictions imposed on
it deters and rebukes anyone who tries to infringe upon it, whether it is public or private
property, as stipulated in article 386 of the penal code.
The study concluded that the text of article 386of penal code is the general and only text
for the sufficiency of penal protection for real estate ownership in order to ensure the stability
of real estate transaction and the protection of rights holders in kind , it enhances trust among
them
Keywords : infringement ; Freedom ; Criminal penalty ; Real estate property ; Penal
protection .
ُ
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مقذمت:
ٌٗخبر الٗلاع الغهً الهام في أًت جىمُت اكخهاصًت ،باٖخباعه الخايً لليكاٍ الاكخهاصي ،مما جترجب ٖلُه أن جىلي له
الضولت أهمُت اؾتراجُجُت خاٌ عؾمها للؿُاؾت الدكغَُٗت اإلاىٓمت له ألامغ الظي ًإصي ئلى اللىٌ أن هجاح أو فكل جلً
الؿُاؾت مغجبِ َغصًا بيؿبت جدلُلها للخىمُت الاكخهاصًت ،لىً بالغغم مً وحىص اللاهىن الٗلاعي وألاخيام التي حاء بها
ئال أن الىاك٘ اؾخغالٌ الٗلاع مً هاخُت الٗملُت فغيا همُا آزغ .
وٖلى الٗمىم ،فان ول ٌ
مؿاؽ بدم اإلالىُت ًسىٌ ناخبه خم اللجىء ئلى الجهاث اللًاء اإلاضوي لضعء الاٖخضاء
كغع اإلاكغٕ الجؼاةغي الخضزل بؿُاؾت ٌ
واإلاُالبت بالخٗىٌٍ ،لىً و اؾخثىاء ًٖ هظا ألانل ٌ
ػحغٍت و مىذ خماًت اإلالىُت
الٗلاعٍت ئلى اللًاء الجؼاتي ،ابخغى مً وعاءها ئخاَت اإلالىُت الٗلاعٍت بؿُاج ٌ
ػحغي و جلغٍغ خماًت حؼاةُت للخفاّ ٖلى
اإلالىُت الٗلاعٍت الخانت بالىو ٖلى ٖلىباث حؼاةُت جغصٕ ول مسالف.1
وكضص أوعص اإلاكغٕ الجؼاةغي ٖضة ههىم جخًمً ججغٍم الاٖخضاء ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت منها اإلااصة  386مً كاهىن
الٗلىباث ,هما أوعص ههىنا أزغي هضفها خماًت الٗلاع (بدض طاجه وبغٌ الىٓغ ًٖ مالىه) مً ول أهىإ الاٖخضاء،
بالخالي فان جغجِب الٗلىبت الجؼاةُت ٌٗض جأهُض الخماًت الجؼاةُت املخههت للملىُت ،2مما ٌكيل خهىا ٖلى الخٗضي ٖليها
مً َغف الغحر.
ٌ
و جبضو حلُا أهمُت هظه الضعاؾت مً زالٌ جبُان و ئبغاػ ؤلاقياالث التي ًُغخها هو اإلااصة  386مً كاهىن ٖلىباث
مً هاخُت الٗملُت ،وهظا بُان ألاعوان التي جلىم ٖليها هظه الجغٍمت وجىكُ٘ الٗلىبت بملخط ى مباصب اللىاٖض الٗامت
للاهىن الٗلىباث ٖلى مغجىبيها في خالت الخٗضي.
ئط جخُلب صعاؾت هظا اإلاىيىٕ اٖخماص ملاعبت مىهجُت مغهبت مً أهثر مً مىهج اؾخضٖتها َبُٗخه ،خُث جم الاٖخماص
ٖلى اإلاىهج الخدلُلي باٖخباعه ألاوؿب للخدلُل وجمدُو الىهىم اللاهىهُت ٌ
مدل الضعاؾت فًال ًٖ اإلاىهج الىنفي ٖىض
جىاوٌ مسخلف اإلافاهُم وؤلاحغاءاث اللاهىهُت اإلاخٗللت باإلاىيىٕ ٌ
وونف َبُٗتها(حىدت الخٗضي) وٖىانغها اإلاخمحزة بها .
وبىاء ٖلى ما جلضم ،الاقيالُت التي هىص َغخها في هظه الضعاؾت ،هُف ٖالج اإلاكغٕ الجؼاةغي حغٍمت الخٗضي ٖلى
ٌ
اإلالىُت الٗلاعٍت ٖلى يىء ههىم كاهىن الٗلىباث؟ وهل ٌوفم اإلاكغٕ الجؼاتي في عؾم وجىغَـ مٗالم الخماًت الجؼاةُت
للملىُت الٗلاعٍت؟
ولإلإلاام بهظه الدؿاؤالث ؾىداوٌ حؿلُِ الًىء ٖلى مضي ؤلاكغاع باإلاؿإولُت الجؼاةُت في خالت الخٗضي ٖلى اإلالىُت
الٗلاعٍت الخانت في" اإلابدث ألاوٌ " زم وٗغج في صعاؾت " اإلابدث الثاوي" الاٖخضاءاث الىاكٗت ٖلى الٗلاع صون هُت الخملً ،
زم هسخمها بأهم الخىنُاث التي جىنلىا ئليها مً زالٌ هظه الضعاؾت .

( - )1خمضي باقا ٖمغ ،خماًت اإلالىُت الٗلاعٍت الخانت ،صاع الهىمت للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاةغ ،2002 ،م .101
(ٖ - )2بض الغخمان بغباعة ،الخماًت الجؼاةُت للملىُت الٗلاعٍت الخانت ،صاع الفىغ الجامعي ،مهغ،2017 ،م .121
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 -1املبحث ألاول :إلاقرارباملسؤوليت الجسائيت في حالت التعذي على امللكيت العقاريت الخاص
ئن حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت هي الجغٍمت الىخُضة التي ٌكترٍ للُامها ؾلب اإلالىُت مً ناخبها وجىفغ
لضي الجاوي هُت الخملً ،والاؾدُالء  ،لظا ال جترجب اإلاؿإولُت الجؼاةُت ئال في خالت اهتزإ الٗلاع اإلاملىن للغحر م٘ اكتران
هظا الفٗل اإلااصي بهفتي الخلؿت والخضلِـ ،
و ئطا واهذ اإلااصة  386ق.ٕ.ج هي الىو الٗام الظي حاء نغاخت لىفالت الخماًت الجؼاةُت 1للملىُت الٗلاعٍت فاهه
مً الًغوعي الخٗغى لها بالخدلُل و الخىيُذ إلبغاػ الٗىانغ اإلايىهت للجغٍمت اإلاخمثلت في أعوان هظه الجىدت يمً
اإلاُلب ألاوٌ ،و ٖىانغ الدكضًض و الٗلاب في اإلاُلب الثاوي .
 -1.1املطلب ألاول :العىاصراملكوهت للجريمت
جلىم حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت متى جىافغث أعوانها الٗامت و الخانت ,وهلهض بالٗامت جلً الكغوٍ التي
جىُبم ٖلى الجغٍمت وىحه ٖام ،2وهي الغهً اإلااصي 3و الغهً اإلاٗىىي و الغهً الكغعي .
باإليافت ئلى هظه ألاعوان فلِ اقترٍ اإلاكغٕ في هو اإلااصة  386ق.ٕ.ج قغَحن آزغًٍ جىفغص بهما هظه الجغٍمت
وهما:
 -1اهتزإ ٖلاع مملىن للغحر.
 -2اكتران الاهتزإ بالخلؿت أو الخضلِـ
 .-2.1الفرع ألاول :الركً املادي
مً اإلاٗلىم أن ول حغٍمت وختى حٗخبر جامت وواملت البض مً جىفغها ٖلى اليكاٍ ئحغامي ً ،لط ي هدُجت ئحغامُت و
ٖالكت ؾببُت جغبِ بحن الفٗل والىدُجت  ،وٍمىً اللىٌ بأن حىدت اهتزإ الٗلاع مً خُاػة الغحر  ،جلىم ولما جىافغ الغهً
اإلااصي ملترها بٓغف مً الٓغوف والىؾاةل التي ؾىظهغها الخلا ؾىاء الىاعصة في الفلغة ألاولى ،أو الىاعصة في الفلغة الثاهُت
مً هو اإلااصة  386مً ق.ٕ.ج.
 -2-2أوال :اهتزاع عقارمملوك للغير
 -1فعل اهتزاع :اإلالهىص بفٗل الاهتزإ هى كُام الفاٖل بؿلىن ئًجابي ًخًمً هؼٕ وأزظ الٗلاع بٗىف و صون عيا
اإلاالً ،أي غهبا وٖىىة ،وهلل خُاػجه للفاٖل بيُت الاؾدُالء ٖلُه ,هما ٌكترٍ في هظا الفٗل أن ًيىن غحر مكغوٕ وهظا
ما أهضه اللًاء ، 4وكض ًسخلِ ألامغ بحن الاهتزإ املجغم بىو اإلااصة 386مً ق.ٕ.ج وهؼٕ اإلالىُت للمىفٗت الٗامت الظي

( - )1الفايل زماع ،الجغٍمت الىاكٗت ٖلى الٗلاع ،الُبٗت الثاهُت  ،صاع الهىمت ،الجؼاةغ ،2006 ،م .11
( - )2خمضي باقا ٖمغ ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .87
( --)3ئن ؾلىن املجغم في حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت هى ؾلىن ئًجابي ًأجُه الفاٖل  ،ومً زم ٌؿدبٗض مً صاةغة الخجغٍم الؿلىن الؿلبي أو
الامخىإ ،إلاؼٍض مً الخفهُل أهٓغٖ ،بض املجُض ػٖالوي ،كاهىن الٗلىباث الخام ،مُبٗت الياهىت ،الجؼاةغ ،2000 ،م .33
( - )4كغاع ناصع مً املخىمت الٗلُا بخاعٍش  1998/009/08جدذ عكم  1998جدذ عكم  57-534املجلت اللًاةُت ٖ 1993ضص , 02م .192
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جلىم به ؤلاصاعة غحر أن هؼٕ اإلالىُت للمىفٗت الٗامت 1لها هضف وهى اإلاهلخت الٗامت ،ولها يىابِ جخمثل في ئحغاءاتها
الهاعمت اإلاىهىم ٖليها كاهىها .2
 -2العقار مملوك للغيرً :جب أن ًيىن الٗلاع مدل الاهتزإ مملىوا للغحر أو في خُاػجه وكذ اللُام بالفٗل املجغم,
واإلالهىص بملً الغحر ,هى ول ٖلاع ًملىه الغحر بمىحب ؾىض عؾمي مكهغ ,أو أن ًيىن الٗلاع في خُاػة الغحر خُاػة
مكغوٖت.
وبالغحىٕ ئلى هو اإلااصة  386مً ق.ٕ.ج هجض أن الىو الٗغبي حاء بٗباعة "اهتزإ اإلالىُت" في خحن أن الىو الفغوس ي
حاء بمهُلح " "Déposséderوالظي ٌٗني مى٘ الخُاػة ,وكض أصي هظا ألامغ ئلى جظبظب فىغة الخماًت ,هل جىهب ٖلى
اإلالىُت الصخُدت الخامت أم ٖلى الخُاػة ؟
الاججاه ألاول :اٖخبرث املخىمت الٗلُا أن الغحر مغاص خماًخه هى اإلاالً الظي بُضه ؾىض عؾمي مكهغ ,خُث حاء في
كغاع لها ":أن اإلااصة  386مً كاهىن الٗلىباث جلخط ي أن ًيىن الٗلاع مملىوا للغحر ,ومً زمت فان كًاة اإلاىيىٕ الظًً
أصاهىا الُاٖىحن في كًُت الخاٌ بجىدت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت صون أن ًيىن الكاوي ماليا خلُلُا للٗلاع ًيىهىن
كض أزُئىا في جُبُم اللاهىن. 3
الاججاه الثاوي" :ئن اإلاكغٕ ال ًلهض بٗابغة اإلاملىن للغحر ,اإلالىُت الخلُلُت للٗلاع فدؿب وإهما ًلهض أًًا
اإلالىُت الفٗلُت ،ولظا ًيبغي أن جإزظ هظه الٗباعة بمفهىمها الىاؾ٘ الظي ال ًلخهغ ٖلى اإلالىُت خؿب حٗغٍفها في اللاهىن
اإلاضوي ًل ًخٗضاها لِكمل أًًا الخُاػة اللاهىهُت .4
ئن هظا الاججاه ًيسجم ئلى خض هبحر م٘ أخيام اللاهىن اإلاضوي الظي هفل خماًت الخُاػة لظاتها ختى جدافٔ ٖلى
الىٓام الٗام ,وٍيسجم هظا الاججاه هظلً م٘ اإلافهىم الخضًث للملىُت الٗلاعٍت الخانت الظي حاء بها اللاهىن عكم
 25/90والظي ًىو في اإلااصة  27مىه ٖلى أن " اإلالىُت الٗلاعٍت الخانت هي خم الخمخ٘ والخهغف في اإلااٌ الٗلاعي أو
الخلىق الُٗيُت مً أحل اؾخٗماٌ ألامالن وفم َبُٗتها أو غغيها.
وكض حاء في كغاع آزغ" خُث أن ئزباث ملىُت لٗلاع ًمىً أن ًيىن بيل وؾاةل ؤلازباث5و ئن وان هظا اللغاع ألازحر
ًللب ول اإلافاهُم اإلاخٗللت باإلالىُت الٗلاعٍت. 6
ثاهيا :اقتران الاهتزاع بالخلست والتذليس.
لم ًغص في كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي حٗغٍفا للخلؿت والخضلِـ بالغغم مً أهمُتها يمً الٗىانغ الخانت اإلايىهت
للجغٍمت مدل الضعاؾت هظا ما حٗل املخىمت الٗلُا جلجأ ئلى الاحتهاص لخدضًض هظًً اإلاهُلخحن. 7

( - )1الخلؿت أو َغق الخضلِـ في حغٍمت اهتزإ ٖلاع مملىن للغحر ًخدلم بخىافغ ٖىهغًٍ :صزىٌ الٗلاع صون ٖلم ناخبه وعياه ,وصون أن ًيىن للضازل
الخم في طلً
( - )2أخمض عخماوي هؼٕ اإلالىُت مً احل اإلاىفٗت الٗامت ,مجلت ؤلاصاعة مجلت ٖ 04ضص, 1994/ 02م 8
( -)3كغاع عكم  75919مإعر  1991/11/05املجلت اللًاةُت الٗضص ألاوٌ ,م 214
( - )4بىؾلُٗت أخؿً ,كاهىن الٗلىباث ,مضٖم باالحتهاص اللًاتي  ,الضًىان الىَني لألقغاٌ التربىٍتَ ,بٗت  ,2000م 146
( - )5خمضي باقا ٖمغ ,مدايغة ألفحن بخاعٍش ٖ 2001/04/25لى كًاة الخيىًٍ اإلاؿخمغ اإلاٗهض الىَني لللًاء جدذ ٖىىان اإلاىاػٖاث الٗلاعٍت
( - )6الفايل زماع ,اإلاغح٘ الؿابم,م .23
( -) 7بغباعة ٖبض الغخمً ,الخماًت الجؼاةُت لألمالن الٗلاعٍت الخانت ,عؾالت لىُل صعحت اإلااحؿخحر ,حامٗت البلُضة, 2000/1999 ,م 75
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برنً كرمية /ــــــــــــــــــــــ  /املري مسرية
 فالخلؿت َبلا للغاع ناصع ًٖ املخىمت الٗلُا بخاعٍش  1982/10/12جدذ عكم " 23552ئن اخخالٌ اإلاتهم مًحضًض للُٗت جغابُت بٗض ما أمغ بازالئها وبٗض حؿلُمها لهاخبها ًيىن ٖىهغ الخلؿت اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  386مً
كاهىن الٗلىباث.1
 أما الخضلِـ فلض ٖغفخه املخىمت الٗلُا قي كغاع ناصع ٖنها بخاعٍش  1986/05/13جدذ عكم  ,279هما ًلي" :خُثأن الخضلِـ الٗىهغ اإلاىهىم ٖلُه في اإلااصة  386مً كاهىن الٗلىباثٌٗ ,ني ئٖاصة قغل اإلالىُت الغحر بٗض ئزالءها,
وهظا بٗض أن جخم مٗاًىت طلً بىاؾُت مدًغ الخغوج ,املخغع مً َغف الٗىن اإلايلف بالخىفُظ  2هما أنها في بٌٗ
الخاالث جلترن الهفخحن في جىُُف فٗل الاؾدُالء بجىدت الاٖخضاء ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت صون جدضًض أي مفهىم لهما.
 ومً زالٌ ما حاء في اللغاعاث الهاصعة ًٖ املخىمت الٗلُا ًمىً ئُٖاء مفهىم لهاجحن الهفخحن وهما :الخلست :ومٗىاها أن ًلىم الجاوي بؿلب الخُاػة ًٖ َغٍم الاؾدُالء ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت بُغٍلت مفاحئت غحر
مخىكٗت وصون ٖلم و مىافلت ناخب الخم. 3
التذليس :وهى ٖىصة الجاوي لكغل الٗلاع مً حضًض غهبا وصون عيا اإلاالً بٗض أن جم ئزالءه وٍسخلف الخضلِـ
في هظه الضٖىي ٖما هى مٗغوف به في اللاهىن اإلاضوي .
وٍخطح مً زالٌ كغاعاث املخىمت الٗلُا اإلاكاع ئلُه أٖاله أن مفهىم الخضلِـ في حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت
الٗلاعٍت وفلا للماصة  386ق.ٕ.ج ًلخط ي جىافغ ٖىانغ أو قغوٍ هي:
 -1نضوع خىم كًاتي هاَم بالُغص مً الٗلاع
 -2ئجمام ئحغاءاث الخبلُغ والخىفُظ
ٖ -3ىصة اإلاىفظ ٖلُه الكغل ألاماهً مً حضًض بٗض َغصه منها.
أوال :نضوع خىم كًاتي هاَم بالُغص مً الٗلاع:
اإلالهىص بالخىم اللًاتي الخىم اإلاضوي الظي بمىحبه ًخم الفهل في هؼاٖاث اإلالىُت أو جىغَـ الخُاػة في خالت
الاٖخضاء ٖليها و ًجب أن ًهضع الخىم مً اللاض ي الٗلاعي أو اللاض ي الاؾخعجالي ًلط ي بُغص اإلاخٗضي مً الٗلاع وأن
ًيىن هظا الخىم نهاةُا كابل للخىفُظ الجبري.
ثاهيا :ئجمام ئحغاءاث الخبلُغ والخىفُظ:
ًجب أن ًبلغ الخىم اللًاتي النهاتي الىاَم بالُغص وٍىفظ باجبإ حملت مً ؤلاحغاءاث اللاهىهُت ,وهظه ألازحرة جيىن
مً َغف املخًغ اللًاتي باٖخباعه ٖىن مإهل لخىفُظ ألاخيام اإلاضهُت. 4
ثالثاٖ :ىصة مىفظ ٖلُه لكغل ألاماهً مً حضًض بٗض َغصه منها:
ٌٗخبر هظا الٗىهغ ألاؾاس ي مً جدغًٍ الضٖىي الٗمىمُت والظي ًسىٌ للمديىم لهالخه الخم في عف٘ قيىي يض
اإلاٗخضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت م٘ ئعفاق قيىاه بالخىم اللًاتي أو الؿىض الخىفُظي الظي كط ى بالُغص واملخايغ التي
( - )1كغاع ناصع ًٖ مدىمت الٗلُا بخاعٍش  1982/10/02جدذ عكم  23552اإلاكاع ئلُه في هخاب بغباعة ٖبض الغخمًَ ,غق لخىفُظ في اإلاؿاةل اإلاضهُت,
ميكىعاث بغضاصي للُباٖت واليكغ والخىػَ٘ ,الجؼاةغ  ,2002م.83
( -) 2كغاع ناصع ًٖ مدىمت الٗلُا بخاعٍش  1986/05/13جدذ عكم 279اإلاكاع ئلُه في هخاب ألاؾخاط خمضي باقا ٖمغ ,اإلاغح٘ الؿابم,م 89
( - )3خمضي باقا ٖمغ ,اإلاغح٘ الؿابم,م 88
( - )4أخمض عخماوي ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.18
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زبذ ئحغاءاث الخىفُظ  ,فان ٖاص املخيىم ٖلُه بالُغص ئلى الٗلاع الظي َغص مىه بٗض الخىفُظ ٖلُه كاهىها اهُبلذ ٖلُه
نفت اإلاتهم بجغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت. 1
الفرع الثاوي :الركً املعىوي
ٌكيل الغهً اإلاٗىىي ألاؾاؽ ،فهى الظي ًجٗل ؾلىن اهتزإ الخُاػة مجغما وٍسغج الفٗل مً صاةغة ألافٗاٌ اإلاضهُت
ئلى صاةغة ألافٗاٌ الجىاةُت  ،وٍخدلم اللهض الجىاتي في حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت  ،ئطا وان اإلاٗخضي كانضا
اهتزإ ملىُت الغحر أو خُاػجه وال بض أن ًيىن اإلاٗخضي ٖاإلاا بىحىص الٗلاع في خُاػة أو ملىُت املجني ٖلُه هما ًجب ٖلُه أن
ًيىن أهال لخدمل اإلاؿإولُت الجؼاةُت ، 2وهى الٗىهغ الظي ًًفي الهفت الاحغامُت ٖلى فٗل اهتزإ الخُاػة .
املطلب الثاوي :العقوبت وظروف التشذًذ
بٗض أن جدضر اإلاكغٕ الجؼاةغي في الفلغة ألاولى مً اإلااصة  386ق.ٕ.ج ًٖ أعوان حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت
و ٖلىبتها ,جىاوٌ في الفلغة الثاهُت ًٖ الٗلىبت وْغوف الدكضًض  ،فاطا جىافغث أعوان حىدت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت
جغجبذ اإلاؿإولُت الجؼاةُت للمٗخضي ووحب جىكُ٘ الٗلىبت  ،وهظا لخىفحر الخماًت للملىُت الٗلاعٍت ؾىاء الخانت أو
الٗامت ، 3وبالغحىٕ لىو اإلاماصة  386مً ق.ٕ.ج هجض أن اإلاكغٕ هو ٖلى ٖلىبتي الخبـ والغغامت ( ٖلىباث مالُت ).
الفرع ألاول :العقوبت
الٗلىبت هي الجؼاء الظي ًىكٗه اللاض ي ٖلى مً جثبذ مؿإولُخه ًٖ اعجياب حغٍمت ,وجخمثل الٗلىبت في اًالم الجاوي
باالهخلام مً بٌٗ خلىكه الصخهُت واإلاكغٕ هى الظي ًدضص الٗلىبت بدضيها ألاصوى و ألاكص ى وٖلى هظا ألاؾاؽ فاهه
َبلا لىو اإلااصة  386مً ق.ٕ.ج فغق بحن الجؼاء في خالت الجغٍمت البؿُُت والجؼاء في خالت الجغٍمت اإلاغجبُت بٓغف مً
ْغوف الدكضًض .
أوال :الٗلىبت :وهي الٗلىبت اإلالغعة في ماصة الجىذ واملخالفاث وحٗني ؾلب الخغٍت إلاضة مُٗىت وٍجب أن جىك٘ مً
َغف اللًاء وجغاعي فيها شخهُت مغجىب الجغٍمت وهظا زًىٖها إلابضأ الكغُٖت. 4
 -1عقوبت الحبس في حالت الجريمت البسيطت:
جيىن الٗلىبت في خالت الجغٍمت البؿُُت َبلا للفلغة ألاولى مً هو اإلااصة  386ق.ٕ.ج الجبـ مً ؾىت ئلى زمؿت
ؾىىاث.
وما ًمىً مالخٓخه خىٌ هظه اإلااصة هي أن اإلاكغٕ الجؼاةغي لم ًىً مدؿاهال في كُام هظه الجغٍمت ,طلً أهه عف٘
الخض ألاصوى لٗلىبت الجىذ مً قهغًٍ ئلى ؾىت وهظا ًضٌ ٖلى أن اإلاكغٕ اٖخبر هظه الجغٍمت هظه الجغٍمت مً الجغاةم التي
ًجب عصٕ فاٖلها.
ٖ -2لىبت الخبـ في خالت الٓغوف اإلاكضصة

( - )1بً ػاوي عايُت فغٍضة آلالُاث اللاهىهُت لخماًت اإلالىُت الٗلاعٍت الخانت ,مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر حامٗت الخاج لخًغ  ,باجىت  ,2010م .131
(ً -) 2اؾحن هدلي ،الخماًت الجىاةُت للٗلاع في الدكغَ٘ اإلاغغبي ،ملاٌ ميكىع بخاعٍش ٖ 2020/4/07لى الهفدت اللاهىهُت  ، /KHAHLI.OffiCIELم ،27
جم الاَالٕ ٖلُه بخاعٍش ٖ 2021/09/20لى الؿاٖت 20.55
 - 3اإلاىخبت اللاهىهُت الٗغبُت ،الخٗضي ٖلى ألامالن الٗلاعٍت  ،هلال ًٖ اإلاىك٘ الالىترووي bibliotdroit.com /2020/04/ blog-ppost_968htm
( -) 4الفايل زماع ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .41
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برنً كرمية /ــــــــــــــــــــــ  /املري مسرية
للض عأًىا أن اإلاكغٕ الجؼاةغي وان مدكضصا في ٖلاب اإلاٗخضي ٖلى اإلالىُت في الجغاةم البؿُُت  ,غحر أهه كض هو ٖلى
ْغوف الدكضًض التي ئن اكترهذ بفٗل الاهتزإ ,عفٗذ الٗلىبت ئلى الًٗف.
فاطا وان الجاوي الظي كام بفٗل الاهتزإ خامال لؿالح وؾىاء وان كض اؾخٗمله أو لم ٌؿخٗمله  ,وؾىاء وان الؿالح
مسبأ أو ْاهغا فان ٖلىبت الخبـ جخًاٖف 1ئلى ؾيخحن لخض أصوى وإلى ٖكغة ؾىىاث هدض أكص ى .
الفرع الثاوي :الغرامت
حٗخبر الغغامت مً أهم الٗلىباث التي جُبم ٖلى ألاشخام الُبُُٗت أو اإلاٗىىٍت ,وهي ٖلىبت أنلُت في الجىذ,
وٍلهض بها التزام املخيىم ٖلُه بأن ًضف٘ ئلى زؼٍىت الضولت مبلغا مً اإلااٌ ملضعا في الخىم ,وجغاعى فيها مبضأ الصخهُت
والكغُٖت ,2أي أن ال ًدىم اللاض ي بأهثر مما هو ٖلُه اللاهىن وإال ٖضا الخىم مسالفا لللاهىن.
وكض أوعص اإلاكغٕ في اإلااصة  386مً ق.ٕ.ج ٖلىبخحن للغغامت في خالت الجغٍمت البؿُُت ,وأزغي في خالت الٓغوف
اإلاكضصة .
أوال :الغغامت في خالت الجغٍمت البؿُُت
ئن الغغامت هي ٖلىبت ولِـ حٗىًٍا ,فهي جلضع مً اإلاكغٕ بغٌ الىٓغ ًٖ الًغع الظي أناب املجني ٖلُه.
وٖلُه فٗلىبت الاٖخضاء ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت جتراوح مً 2000صج هدض أصوى ئلى  20.000صج هدض أكص ى ئال أن
اللاض ي كض ًجزٌ ئلى ما صون الخض ألاصوى ٖىض اٖماٌ ْغوف الخسفُف. 3
ثاهياٖ :لىبت الغغامت في خالت الجغٍمت اإلاكضصة:
في خالت اعجياب الجاوي لجىدت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت واكترن هظا الخٗضي بٓغف مً ْغوف الدكضًض ,فان
الٗلىبت الغغامت جخغحر وٖل طلً هو ٖلى ٖلىبت الغغامت التي جتراوح بحن  10.000صج هدض أصوى و  30.000هدض أكص ى
وبهظا ًيىن اإلاكغٕ الجؼاةغي كض عف٘ الخض ألاصوى ئلى زمـ مغاث والخض ألاكص ى ئلى مغة وهو .وهظلً هالخٔ أن
اإلاكغٕ الجؼاةغي كض حم٘ بحن ٖلىبت الخبـ والغغامت ؾىاء في الخالت الٗاصًت أو في خالت الجغٍمت اإلاكضصة.4

املبحث الثاوي :الاعتذاءاث الو اقعت على العقاردون هيت التملك
للض ؾبم وكمىا بخدلُل هو اإلااصة  386ق.ٕ.ج خُث أن اإلاكغٕ الجؼاةغي خهغ الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت فيها,
ئال أن هظا ال ًمى٘ مً وحىص حغاةم أزغي واكٗت ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت الخانت طاث هخاةج بالغت الخُىعة ،ؾىاء واهذ
جمـ بدُاة ألافغاص الصخهُت أو بأمالههم الٗلاعٍت ئلى صعحت فلضانها ولُا أو حؼةُا ،لظا ؾيخُغق في اإلاُلب ألاوٌ ئلى
حغٍمت الاٖخضاء ٖلى خغمت اإلاؿاهً في خحن هسهو اإلاُلب الثاوي لضعاؾت الجغاةم ألازغي اإلااؾت بالٗلاع ؾىاء واهذ
مباقغة او غحر مباقغة .

( -) 1وما ججضع ؤلاقاعة ئلُه أن ْغوف الدكضًض جسخلف ًٖ ٖىانغ الجغٍمت فاللُل لِـ حغٍمت في خض طاجه ,ولىىه ْغف مً قأهه مؿاٖضة الجاوي ٖلى
فٗله
( -)2بغباعة ٖبض الغخمان ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .101
( - )3فايل زماع ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.47
( - )4بىٖالم الٗغبي ،صوع املخىمت الجؼاةُت في خماًت الخُاػة الٗلاعٍت يض حغٍمت الخٗضي في اللاهىن الجؼاةغي -صعاؾت ملاعهت -ملاٌ وكغ في مجلت حُل
الضعاؾاث اإلالاعهت الٗضص ،09هلال ًٖ اإلاىك٘ 26/09/2019 ،jilrc.com
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املطلب ألاول :جريمت الاعتذاء على حرمت املساكً
جىو اإلااصة 40مً الضؾخىع  28هىفمبر ٌ 1996
اإلاٗضٌ واإلاخمم ":جًمً الضولت ٖضم اهتهان خغمت اإلاؿاهً ,فال جفؿحر
بملخط ى اللاهىن ،وفي ئَاع اخترامه وال جفخِل ئلى بأمغ مىخىب ناصع ًٖ الؿلُت اللًاةُت املخخهت".
وحٗغى اإلاكغٕ الجؼاةغي ئلى حغٍمت (الاٖخضاء ٖلى خغمت اإلاؿاهً) مً زالٌ هو اإلااصجحن 295 1ق.م.ج و 135ق.ٕ.ج
مفغكا بُنها في نفت الجاوي مغجىب الجغٍمت ,فلض ًيىن مىاًَ ٖاصي ,أو مىْف ٖمىمي ،وطلً مً زالٌ جىاوٌ حغٍمت
اهتهان خغمت مجزٌ ( مىاًَ ٖاصي) في الفغٕ ألاوٌ زم صعاؾت حغٍمت ئؾاءة اؾخٗماٌ الؿلُت يمً الفغٕ الثاوي .
الفرع ألاول :جريمت الاعتذاء على حرمت املساكً
أوال :حغٍمت اهتهان خغمت مجزٌ (مىاًَ ٖاصي)
جىو اإلااصة  295ق.ٕ.ج "ول مً ًضزل فجأة أو زضٖت أو ًلخدم مجزٌ مىاًَ ٌٗاكب ٖلُه بالخبـ مً ؾىت ئلى
زمـ ؾىىاث ,وبغغامت مً 1000ئلى 10.000صج ,وإطا اعجىبذ الجىدت بالتهضًض أو بالٗىف جيىن الٗلىبت بالجبـ مً
زمـ ؾىىاث ٖلى ألاكل ئلى ٖكغ ؾىىاث ٖلى ألاهثر وبغغامت مً  5000ئلى 20.000صج
 -1ملهىص مً اهتهان خغمت مجزًٌ :لهض بها ول صزىٌ باللىة أو التهضًض ئلى مجزٌ الغحر ,وكض ٖغفذ املخىمت الٗلُا
في كغاع لها أنها الاكخدام بهفت غحر قغُٖت و الضزىٌ ئلى مؿىً الغحر بالٗىف أو التهضًض أو الغل. 2
زاهُا :أعوان حغٍمت اهتهان خغمت مؿىً.
جلىم حغٍمت اهتهان خغمت مؿىً َبلا للماصة  295مً ق.ٕ.ج ٖلى زالر أعوان وهي ;
 صزىٌ مجزٌ أو مدل مؿيىن أو مٗض للؿىً. أن ًيىن مغجىب الفٗل شخها أحىبُا ًٖ قاغل اإلاجزٌ. أن ًلترن الضزىٌ بٗضم عيا الكاغل.الغهً اإلااصي :مً زالٌ هو اإلااصة  295ق.ٕ.ج ًخطح أن الغهً اإلااصي ًخيىن مً زالر ٖىانغ:
 -1صزىٌ مجزٌ أو مدل مؿيىن أو مٗض للؿىًٌٗ :غف اإلاؿىً بأهه اإلايان الظي ًماعؽ فُه الخُاة الخانت , 3ئال
أن اإلاكغٕ لم ًىو في خالت حٗضص اإلاؿاهً لضي الصخو الىاخض لظا هجض أن هو اإلااصة  355ق.ٕ.ج هى الىخُض الظي
جُغق إلافهىم اإلاجزٌ بلىله "ٌٗض مجزال مؿيىها ول صاع أو غغفت أو زضمت أو هكً ولى مخىلل متى وان ملغا للؿىً وإطا لم
ًىً مؿيىن وكذ طلً ,ووافت جىابٗه مثل ألاخىاف وخٓاةغ الضواحً ومساػن ,اؾخغالٌ وؤلاؾُبالث ,واإلاباوي التي جىحض
بضازلها مهما وان اؾخٗمالها ختى ولى واهذ مداَت بؿُاج زام صازل الؿُاج أو الؿىع الٗمىمي وٍخجؿض هظا الٗىهغ
في كُام الجاوي بؿلىن ئًجابي وهى صزىٌ فٗال ئلى مؿىً مىاًَ فجأة أو بُغٍم الخضٌٗت أو بغحر عياه.
هما ٌؿخىي أن ًل٘ الاٖخضاء ٖلى ؾىً حؼاةغي أو أحىبي ًلُم في الجؼاةغ وال ٌكترٍ اإلالىُت" بل ًىفي أن ًيىن
قاغال بؿىض أو بغحر ؾىض وال ٌكيل َغق الباب أو الخىاحض ملخاطاة اإلاجزٌ اٖخضاء ٖلى خغمت الؿىً وهما أن املخاولت
للضزىٌ ئلى اإلاؿىً ال حكيل حغٍمت لٗضم الىو ٖليها.
( - )1أهٓغ هو اإلااصة  259مً ق.ٕ.ج اإلاٗضٌ واإلاخمم,
( - )2هلال مً حُاللي بغضاصي ,الاحتهاص اللًاتي في اإلاىاص الجؼاةُت ,الجؼء ألاوٌ والثاوي ,الضًىان الىَني لألقغاٌ التربىٍت , 2001 ,م104
( - )3فايل زماع ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .48
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 -2أن ًيىن مغجىب الفٗل شخها أحىبُا ًٖ قاغل اإلاجزٌ :وهظا أمغ بضًهي طلً أن قاغل اإلاجزٌ أو اإلالُم فُه م٘
غحره ٌٗض صزىله أمغا ٖاصًا ,وال جخدلم فُه الكغوٍ الؿالفت الظهغ.
 -3أن ًلترن الضزىٌ بٗضم عيا الكاغل :ئن الضزىٌ الظي ٌٗبر ٖىه الضزىٌ باؾخٗماٌ الٗىف أو الخضٖت أو
التهضًض أو اإلافاحأة. 1
الركً املعىوي:
حٗخبر حغٍمت اهتهان خغمت مجزٌ حغٍمت ٖمضًت وبالخالي حكترٍ للُامها جىفغ اللهض الجىاتي,و اإلاخمثل في هُت الضزىٌ
ئلى مؿىً الغحر بضون عياه ,لى لم ًىً الباخث هى هُت الخملً.
زالثا :الٗلىبت وْغوف الدكضًض
َبلا لىو اإلااصة  2-1/295ق.ٕ.ج ًخم جىُُف فٗل اهتهان خغمت مجزٌ ٖلى أؾاؽ حىدت بؿُُت أو مدكضصة .
حىدت بؿُُتٖ :اكب اإلاكغٕ ٖلى ول مً ًضزل فجأة أو زضٖت أو ًلخدم مجزٌ مىاًَ بالخبـ مً ؾىت ئلى 05
ؾىىاث وبغغامت مً  1000ئلى .10.000
حىدت مكضصةٖ :ىض صزىٌ ئلى مجزٌ مىاًَ فجأة أو زضٖت واكترن طلً بالتهضًض أو الٗىف جًاٖف فُهبذ الخبـ
مً  05ؾىىاث ئلى  10ؾىىاث والغغامت مً  5000صج ئلى 20.000صج.
وما ًالخٔ أن اإلاكغٕ الجؼاةغي هو ٖلى ْغفحن مكضصًً وهما التهضًض والٗىف ولم ًىو ٖلى الٓغوف ألازغي
واللُل والخٗضص وخمل الؿالح  ,فُمىً اٖخباع طلً ؾهىا مىه.
الفرع الثاوي :جريمت إساءة استعمال السلطت.
حٗخبر هظه الجغٍمت الىحه الثاوي لجغٍمت اهتهان خغمت اإلاجزٌ ,وبالغغم مً اجداص ولخا الجغٍمخحن في الضزىٌ صون عيا
قاغل اإلاؿىً ,واهخفاء هُت الخملً ئال أنهما جسخلفان في نفت الجاوي ئط جىو اإلااصة  135مً ق.ٕ.ج ٖلى أن ول مىْف في
الؿلً ؤلاصاعي أو اللًاتي وول يابِ قغَت وول كاةض أو أخض عياه وفي غحر الخاالث اإلالغعة في اللاهىن وبغحر ؤلاحغاءاث
اإلاىهىم ٖليها ٌٗاكب بالخبـ مً قهغًٍ ئلى ؾىت وبغغامت مً  5000صج ئلى 30.000صج صون ؤلازالٌ بخُبُم اإلااصة
 107مً ق.ٕ.ج .
أوال :أركان جريمت إساءة استعمال السلطت.
 -1أعوان الجغٍمت :جخمثل هظه الٗىانغ مً الغهً اإلااصي والغهً اإلاٗىىي.
الغهً اإلااصيٌ :ؿخفاص مً هو اإلااصة  135ق.ٕ.م أن الجغٍمت ئؾاءة اؾخٗماٌ الؿلُت جخيىن مً ٖ 4ىانغ:
 -1صزىٌ مجزٌ أو مدل مؿيىن أو مٗض للؿىً:
ًغجىب فٗل الضزىٌ في هظه الجغٍمت مً َغف أخض عحاٌ اللىة الٗمىمُت أو اإلاىْفحن ومً في خىمهم ئلى مجزٌ أخض
اإلاىاَىحن بضون عياه وغحر الخاالث اإلالغعة كاهىها ئال أن الضزىٌ هىا ًيىن بغغى الخفخِل أو البدث أو الخدغي ًٖ
ألاصلت أو ًٖ املجغمحن. 2
( -)1مً اإلالغع كاهىها أن أعوان حغٍمت اكخدام مجزٌ جخمثل في الضزىٌ فجأة أو زضٖت أو اكخدام مجزٌ مىاًَ "...كغاع املخىمت الٗلُا غغفت الجىذ واملخالفاث,
ملف عكم  ,224ناصع بخاعٍش  1983/01/03املخلُت اللًاةُت ٖضص  04ؾىت  ,1991م284و م285
( - )2فايل زماع ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .59
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 -2أن ًيىن مغجىب الفٗل مىْفا أو مً في خىمه:
ُٖيذ اإلااصة  15وما بٗضها مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ألاشخام الظًً أوول لهم اللاهىن نفت لًبِ اللًاتي.
 -3أن ًل٘ الضزىٌ بغحر عيا ناخب اإلاؿىً :وأنل ٖام ًجب أن ًيىن صزىٌ مىْف الٗمىمي ئلى مجزٌ اإلاىاًَ
بغيا هظا ألازحر أو وان وفلا للخاالث اإلالغعة كاهىها وبالخالي جىفغ عهً الغيا بٗضم الجغٍمت أما ئطا وك٘ زالف طلً كامذ
حغٍمت ئؾاءة اؾخٗماٌ الؿلُت.
 -4أن ًل٘ الضزىٌ في غحر الخاالث اإلالغعة كاهىها و صون اخترام ؤلاحغاءاث :ئن صزىٌ اإلاؿاهً بغحر عيا أصخابها
حكيل مؿاؾا زُحرا بدغٍت ألاشخام لظلً جضزل اإلاكغٕ بىي٘ الاؾخثىاءاث ٖلى هظا اإلابضأ هدالت الخفخِل والبدث
ًٖ املجغمحن أو ًٖ أطلت حغٍمت مخلبـ بها أو حجؼ اإلاىلىالث وفي خالت الجغاةم اإلاىنىفت بأفٗاٌ ئعهابُت أو جسغٍبُت. 1
ب) الغهً اإلاٗىىي:
ئطا وان اإلاىْف الٗمىمي ٖلى ٖلم بأن ؤلاحغاءاث التي ًلىم بها زاعحت ًٖ ألاخيام اللاهىهُت وعغم طلً كام
بالضزىٌ ئلى مؿىً الغحر ,كامذ الجغٍمت اؾخٗماٌ الؿلُت وإطا وان اإلاتهم صف٘ بأن صزىله اإلاجزٌ الغحر ئال جىفُظا ألوامغ
والخٗلُماث التي جللاها مً َغف عةِؿه ,فان طلً ال ٌٗفُه مً الٗلاب.
زاهُا :الٗلىبت
لم ًىو اإلاكغٕ ٖلى الٓغوف اإلاكضصة بل اهخفى بهىعة واخضة وهي الجغٍمت الٗاصًت و التي ٌٗاكب ٖليها مً قهغًٍ
ئلى ؾىت وبغغامت مً  500ئلى  3000ئال أهه أقاع في اإلااصة  107ق.ٕ.ج ٖلى حكضًض الٗلىبت مً  5ؾىىاث ئلى  10ؾىىاث ئطا
مـ اإلاىْف بدغٍت ألافغاص وخلىكهم الىَىُت وجخدىٌ بظلً هظه الجىدت ئلى حىاًت.2
املطلب الثاوي :الجرائم ألاخرى املاست بالعقار.
ؾىدىاوٌ في هظا اإلاُلب حغاةم أزغي واكٗت ٖلى الٗلاع ,خُث جأزظ هظه الضعاؾت َاب٘ الخمُحز بحن حغٍمت الخٗضي
ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت ,وباقي الجغاةم اإلااؾت بالٗلاع ؾىاء مباقغة أو بهفت غحر مباقغة ,وجىلؿم جلً الجغاةم اإلاكابهت
للخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاع ئلى نىفحن :حغاةم جخًمً أفٗاٌ غحر مكغوٖت جلخم يغعا بالٗلاع خاال ,صون جىفغ ٖىهغ
ؾلب اإلالىُت ,وحغاةم جخًمً أفٗاال غحر مكغوٖت صون أن جلخم يغعا بالٗلاع في خض طاجه هما جىٗضم هُت ؾلب اإلالىُت
وإهما الغاًت مً الدكغَ٘ هى خماًت خغمت الخُاة الخانت لألفغاص ،3ؾىدىاوٌ صعاؾت حغٍمت جدُُم ملً الغحر في الفغٕ
ألاوٌ  ،زم وٗغج لضعاؾت حغٍمت وي٘ الىاع في ملً الغحر يمً الفغٕ الثاوي  ،و حغاةم الىاكٗت ٖلى الٗلاعاث غحر اإلابيُت في
الفغٕ الثالث .
الفرع ألاول :جريمت جحطيم ملك الغير.
للض هو اإلاكغٕ الجؼاةغي ٖلى هظه الجغٍمت في هو اإلااصجحن  406مىغع و 407مً كاهىن الٗلىباث خُث ههذ
اإلااصة  406مىغعٌٗ" :اكب بالخبـ مً قهغًٍ ئلى ؾيخحن وبغغامت مالُت مً 20.000ئلى  100.000صج ول مً زغب ٖمضا
( - )1وكض خضص اإلاكغٕ الخاالث في اإلاىاص 44ئلى  47زم اإلااصة  64مً ق.ئ.ج واإلااصة ٌ 87
مىغع في اإلااصة  9اإلاًافت للاهىن الٗلىباث الجؼاةغي.
(ٖ -) 2لي قمالٌ ،اإلاؿخدضر في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت الىخاب ألاوٌ –الاؾخضالٌ والاتهام ،صاع الهىمت  ،الجؼاةغ،2016،م .112
( -)3دمحم عَل ،حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت  /ملاٌ ميكىع في مجلت لٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والؿُاؾُت – اإلالىُت واللاهىن في الجؼاةغ ٖ ،ضص
خام  ،حامٗت الجؼاةغ ،م .110

املجلض -09الٗضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1058

ISSN: 2352-9806
l

جرمية التعدي على امللكٍة العقارٌة يف التشرٌع اجلزائري  /ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
برنً كرمية /ــــــــــــــــــــــ  /املري مسرية
أحؼاء مً ٖلاع هى ملً الغحر" أما اإلااصة  407فخىو :ول مً زغب أو جلف ٖمضا أمىاٌ الغحر اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة
 396بأًت وؾُلت أزغي ولُا أو حؼةُا ٌٗاكب بالخبـ مً ؾيخحن ئلى زمـ ؾىىاث وبغغامت مً  20.000ئلى  100.00صج
صون ؤلازالٌ بخُبُم أخيام اإلاىاص مً  395ئلى  404ئطا جُلب طلً ,وَٗاكب ٖلى الكغوٕ في الجىدت اإلاىهىم ٖليها في
هظه اإلااصة والجىدت الخامت".1
ًجب أن هفغق بحن هاجحن اإلااصجحن ,فاإلااصة  406مىغع خهغث فٗل الخسغٍب ٖلى حؼء مً ٖلاع مملىن للغحر ,بِىما
اإلااصة  407حاءث أوؾ٘ ئط ههذ ٖلى الخسغٍب وؤلاجالف الىاك٘ ٖلى أمىاٌ الغحر الىاعصة في اإلااصة  396مً كاهىن
الٗلىباث.
حٗخبر حغٍمت جدُُم ملً الغحر ,مً بحن الجغاةم الىاكٗت ٖلى الٗلاع صون هُت ؾلب اإلالىُت وإهما بيُت ئلخاق يغع
به ، 2وهي حغٍمت جخيىن مً أعوان زالزت والخالي :
أوال :أركان جريمت جحطيم ملك الغير.
الغهً اإلااصي :وٍخيىن مً زالر ٖىانغ
 -1اعجياب فٗل ماصي ًخًمً ؤلاجالف والخسغٍب:
ؤلاجالف :هى جسغٍب اإلااٌ بأًت َغٍلت ججٗله غحر نالح جماما لالؾخٗماٌ بِىما الخسغٍب هى حٗل اإلااٌ غحر نالح
لالؾخٗماٌ بهىعة مإكخت فلِ ئلى خحن زًىٖه للترمُماث الالػمت. 3
 -2مدل ؤلاجالف أو الخسغٍب:
باليؿبت إلااصة  406مىغع ًجب أن ًل٘ الخسغٍب ٖلى حؼء مً الٗلاع أما اإلااصة  407فخخٗلم باألمىاٌ التي جم طهغها في
اإلااصة  396ق.ٕ.ج
 -3أن جيىن ألامىاٌ مدل ؤلاجالف أو الخسغٍب مليا للغحر:
ٌكترٍ فٗل الخسغٍب أن ًل٘ ٖلى أمىاٌ مملىهت للغحر ,فال ٖلاب ٖلى مً ًسغب أو ًخلف ماله ألن له فُه خم
الخهغف ما لم ًإطي هظا الفٗل ئلى ئلخاق الًغع بالغحر. 4
الغهً اإلاٗىىي :حغاةم ؤلاجالف أو الخسغٍب مً الجغاةم الٗمضًت وبالخالي ٌكترٍ في الجاوي أن ًلضم ٖلى فٗله ٖمضا
وهى ٌٗلم اهه ًسغب قِئا مملىوا للغحر.
زاهُا :الٗلىبت:
باليؿبت لجىدت جسغٍب أحؼاء مً الٗلاع:
الخبـ :مً قهغًٍ ئلى ؾيخحن
الغغامت :مً  20.000ئلى  100.000صج
( -)1أهٓغ اإلااصة  406و 406مً ق  .ٕ.ج في قغح حغمُت جدُُم ملً الغحر ؾىاء وان فٗل الخسغٍب ٖلى حؼء مً الٗلاع مملىن للغحرأو ههها ٖلى فٗل
الخسغٍب والاجالف الىاكٗت ٖلى أمىاٌ الغحر الىاعصة في هو اإلااصة .407
( - )2ملني بً ٖماع وبىوعاؽ ٖبض اللاصع ،الخماًت الجؼاةُت للخُاػة الٗلاعٍت في الدكغَ٘ الجؼاةغي ،ملخلى وَني خىٌ الٗلاع في اللاهىن الجؼاةغي واللاهىن
اإلالاعن ،اإلاغهؼ الجامعي بكاعً ،ىمي / 23-22أفغٍل2008/
(- )3بغباعة ٖبض الغخمان ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .95
( - )4صعصوؾميي ,اللاهىن الجىاتي ,الخام في الدكغَ٘ الجؼاةغي ,الجؼء ألاوٌ ,م 115

املجلض -09الٗضص -01الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1059

ISSN: 2352-9806
l

جرمية التعدي على امللكٍة العقارٌة يف التشرٌع اجلزائري  /ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
برنً كرمية /ــــــــــــــــــــــ  /املري مسرية
الفرع الثاوي :جريمت وضع الىارفي ملك الغير.
ههذ ٖلى هظه الجغٍمت اإلااصة  405مىغع ق.ٕ.ج بلىلهاٌٗ ":اكب بالخبـ مً ؾخت أقهغ ئلى زالر ؾىىاث وبغغامت
مً 10.000ئلى  20.000صج ول مً حؿبب بغحر كهض في خغٍم أصي ئلى ئجالف أمىاٌ الغحر ,ووان طلً وكأ ًٖ عٖىهخه أو
ٖضم اخخُاَه أو ٖضم اهدباهه أو ئهماله أو ٖضم مغاٖاة ألاهٓمت الىٓم"
أوال :أركان الجريمت:
الركً املادي:
 -1فٗل ئخضار الىاع :أي كُام الجاوي باؾخٗماٌ الىاع فُل٘ الخغٍم فٗال وٍإصي هظا الخغٍم ئلى ئجالف أمىاٌ الغحر.
 -2أن ًيىن الص يء مدل الخغٍم مملىن للغحرً :جب أن جيىن هظه ألامىاٌ مملىهت للغحر ,و ٌؿدثنى ألامىاٌ اإلاملىهت
للجاوي ،ئال أهه ئطا كام الجاوي بدغق أمىاله وجًغع الغحر فاهه ٌٗض مغجىبا للجغٍمت.
الركً املعىوي :جىلؿم حغٍمت وي٘ الىاع في ملً الغحر ئلى حغاةم ٖمضًت و أزغي غحر ٖمضًت.
 للمىاص  398-396- 395ق.ٕ.ج حٗض حىاًاث ًخىحب فيها جىفغ اللهض الجؼاتي. باليؿبت للماصة  405مىغع فهي حىدت جلىم بمجغص وي٘ الىاع صون هُت الخغق ئهما هدُجت زُأ ًخجؿض في عٖىهخهأو ٖضم اخخُاٍ أو ٖضم اهدباه أو ئهماٌ أو ٖضم مغاٖاة ألاهٓمت.
ثاهيا :الجساء.
باليؿبت للماصة  405مىغع جىُف هظه الجغٍمت ٖلى أؾاؽ حىدت وَٗاكب ٖليها بالخبـ مً ؾخت أقهغ ئلى زالرؾىىاث والغغامت  10.000ئلى  20.000صج
الفرع الثالث :جرائم الو اقعت على العقاراث غيراملبييت.
أوال  :جريمت املرورعلى ملك الغير
ئن مجغص اؾخٗماٌ أعى مملىهت للغحر صون مىافلت ناخبها ٌكيل فٗال مجغما 1وطلً خؿب اإلااصة  2/458ق.ٕ.ج
بلىلهاٌٗ " :اكب بغغامت مً  20ئلى 50صج وٍجىػ أن ٌٗاكب بالخبـ إلاضة زمؿت أًام ٖلى ألاهثر :ول مً صزل أعيا لم
ًىً ماليا أو مؿخأحغا أو مىخفٗا أو مؼاعٖا لها".....
مً زالٌ هظه اإلااصة ًخطح أن حغٍمت اإلاغوع ٖلى ملً الغحر جىُف بأنها مسالفت واإلالهىص مىه هى مغوع ؤلاوؿان
هفؿه ٖلى أعى الغحر صون ئطن ناخبها وهظه الجغٍمت ال جسو مغوع اإلاىاش ي أو الخُىاهاث (ٖغباث الجغ) ألن مؿإولُت
ًخدملها خاعؽ الخُىان ,وجضزل يمً اللؿم الثالث مً الفهل الثالث اإلاخًمً الٗمل اإلاؿخدم للخٗىٌٍ أي أن
الًغع التي جدضزه الخُىاهاث ئزغ مغوعها ٖلى ملً الغحر(مؿإولُت خاعؽ الخُىان).
ثاهيا  :جريمت هقل أو إزالت الحذود.
هو اإلاكغٕ ٖلى هظه الجغٍمت في اإلااصة  417ق.ٕ.ج بلىله ول مً عصم خفغة أو هضم ؾىعا مهما واهذ اإلاىاص التي نى٘
بها أو كُ٘ أو اكخل٘ ؾُاحا أزًغا أو أٖكابا حافت مىه أو هلل أو ألغى أههاب الخضوص أو أًت ٖالماث أزغي غغؾذ

( - )1دمحم عَل ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.116
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لفهل الخضوص بحن مسخلف ألامالن 1أو حٗاعف ٖليها هفانل بُنهما ٌٗاكب بالخبـ مً قهغًٍ ئلى ؾىت وبغغامت مً
20.000ئلى  100.000صج .
أوال :أركان الجريمت:
 -1الفعل املادي :الظي ًفُض الىلل أو ؤلاػالت :وٖضص اإلاكغٕ هظا الفٗل ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ وهي :الغصم –الهضم -اللُ٘-
اللل٘ -الىلل –ؤلالغاء.
 -2هوع الش يء محل الىقل أو إلازالت :وهى الغهً اإلامحز لهظه الجغٍمت وكض ٖبر ٖىه اإلاكغٕ الجؼاةغي بٗضة نىع كض
ًيىن مدل الىلل أو ؤلاػالت خفغة أو ؾىع أو ؾُاحا ؾىاء وان انُىاُٖا أو َبُُٗا ,هما ًيىن مجغي مُاه أو عبىة أو
صخىع...وٍيىن الغغى مىه فهل الخضوص ًٖ بًٗها البٌٗ .
 -3وجود ملكياث مجاورة للغيرٌٗ :خبر كُام اإلاالً باػالت الخض أو الفانل بحن ملىُخه وملىُت حاعه أؾاؽ كُام
الجغٍمت وال جلىم الجغٍمت في خالت عصم الخفغة ئال ئطا واهذ هظه ألازحرة خضا فانال بحن أعض ي
الركً املعىوي.
حغٍمت هلل أو ئػالت الخضوص حغٍمت ٖمضًت جخُلب كهضا حىاةُا ٖاما فُخىفغ اللهض الجىاتي مً أكضم الجاوي ٖلى
فٗل مً ألافٗاٌ التي مً قأنها حغحر مٗالم الخضوص.
ثاهيا :العقوبت.
جأزظ حغٍمت هلل الخضوص ونف الجىدت وَٗاكب ٖلى اعجيابها بمىحب اإلااصة  417مً ق.ٕ.ج بالخبـ مً قهغًٍ ئلى
ؾىت وبغغامت  10.000صج ئلى 20.000صج وَكترٍ للُام هظه الجغٍمت أن ًيىن هلل الٗالماث أو ئػالتها مما ًترجب ٖلُه
يُإ مٗالم الخضوص.

خاجمت:
ًمىً في الخخام اللىٌ أن اإلاكغٕ الٗلابي ٌؿعى حاهضا ئلى يمان الخماًت الجؼاةُت للٗلاع بهفت ٖامت مً ول
أهىإ الخٗضي  ،ئط ٌٗخبر هو اإلااصة  386مً كاهىن الٗلىباث الىو الٗام والىخُض الظي حاء نغاخت لىفالت الخماًت
الجؼاةُت للملىُت الٗلاعٍت ،بما ًىفل اؾخلغاع اإلاٗامالث الٗلاعٍت وخماًت أصخاب الخلىق الُٗيُت ،وَٗؼػ الثلت فُما
بُنهم.
و اإلاالخٔ أًًا أن هىان جًاعب في الاخيام التي ًخًمنها هو اإلااصة  386ق.ٕ,ج في وسخخُه املخغعجحن باللغت
الٗغبُت واللغت الفغوؿُت ،أصي ئلى زلم جًاعبا في الاحتهاص اللًاتي وكغاعاث املخىمت الٗلُا ،وهظا لخىخُض الٗمل اللًاتي
ٖلى وافت اإلاؿخىٍاث.
هما وكفىا ٖلى وحىص هىٕ ٖضم جىاؾب بحن أخيام الخجغٍم و الٗلاب ٖلى مؿخىي الٗلىباث اإلاالُت املخضصة في هو
اإلااصة  386مً ق. ٕ.ج التي جمحزث بثباث ملضعاها ؾىاء واهذ الجىدت بؿُُت أو مكضصة ،زالفا للٗلىباث الؿالبت للخغٍت
والتي حاءث مخىاؾبت م٘ حؿامت الجغم ٖىض اكتراهه بٓغف ٌ
مكضص .
( - )1الُُب بلىاضح  ،حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت في كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي ،ملاٌ ميكىع بمجلت الخلىق والٗلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض ،10
الٗضص ،01حامٗت دمحم بىيُاف  ،مؿُلت.2017 ،
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و بىاء ٖلُه هلترح ما ًلي :
يغوعة ئٖاصة جغحمت هو اإلااصة  386مً ق .ٕ.ج املخغعة باللغت الفغوؿُت ٖلى أؾاؽ أهه اإلاهضع ألانلي لىو اإلااصة
 386لُهبذ ٖلى الىدى الخالي " ٌٗاكب بالخبـ مً ؾىت ئلى زمـ ؾىىاث وبغغامت مً  2000صج ئلى  2000صج ول مً
أهتزٕ ٖلاعا في خُاػة الغحر وطلً زلؿت أو بُغٍم الخضلِـ " .
يغوعة جفُٗل مسخلف الىهىم اللاهىهُت ٖملُا صون الاهخفاء بجغٍمت الخٗضي اإلاىهىم ئليها في هو اإلااصة 386
مً كاهىن الٗلىباث  ،وهظا إليفاء خماًت حؼاةُت أوؾ٘ للملىُت الٗلاعٍت.
ٖلى اإلاكغٕ الجؼاةغي جىؾُ٘ هُاق الخماًت الجؼاةُت مً خُث اإلاىيىٕ لدكمل ول مً الخُاػة الٗلاعٍت واإلالىُت
الٗلاعٍت  ،وهظان لدكمل ول مً الخاةؼ ومالً الٗلاع أو الخم الُٗني ،باٖخباع أن الخجغٍم لفٗل الخٗضي ٖلى اإلالىُت
الٗلاعٍت ًٖ َغٍم الخلؿت أو الخضلِـ ما هى ئال جغحمت خلُلُت ألٖماٌ الٗىف .
قائمت املراجع.
-1القواهين:

 -1ألامغ عكم  ، 58/75اإلاخًمً كاهىن اإلاضوي الجؼاةغيٌ ،
اإلاٗضٌ ٌ
واإلاخمم.
 -2ألامغ عكم  ،66/156اإلاإعر في 08حىان  ،1966اإلاخًمً كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي اإلاٗضٌ واإلاخمم.
 -3اللاهىن عكم  25/90اإلاإعر في  18هىفمبر  1990اإلاخًمً كاهىن الخىحُه الٗلاعي اإلاٗضٌ واإلاخمم ,اإلايكىع بالجغٍضة
 -4الغؾمُت الهاصعة في  ،1990/11 /20اإلاٗضٌ واإلاخمم بأمغ عكم  26/95اإلاإعر في ،1995/09/25ج،ع55 ٕ،
 -5اللاهىن عكم  30/90اإلاـإعر في  ،1990/12/01اإلاخًمً كاهىن ألامالن الٗلاعٍت الىَىُـت و الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت
ٖضص  52لؿىت  1990اإلاٗضٌ بمىحب اللاهىن عكم  04/08اإلاإعر في  ،2008 /05/ 20الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص .69
-2الكتب:
 -1خمضي باقا ٖمغ ،خماًت اإلالىُت الٗلاعٍت الخانت ،صاع الهىمت للُباٖت واليكغ ،الجؼاةغ2000. ،
ٖ -2بض املجُض ػٖالوي ،كاهىن الٗلىباث الخام ،مُبٗت الياهىت ،الجؼاةغ. 2000 ،
ٖ-3بض الغخمان بغباعة،الخماًت الجؼاةُت للملىُت الٗلاعٍت الخانت ،صاع الفىغ الجامعي ،مهغ . 2017 ،
 -4الفايل زماع ,الجغٍمت الىاكٗت ٖلى الٗلاع  ،الُبٗت الثاهُت ،صاع هىمت ,الجؼاةغ ,2006 ،
 -5أخمض عخماوي هؼٕ اإلالىُت مً احل اإلاىفٗت الٗامت ,مجلت ؤلاصاعة مجلت ٖ 04ضص.1994 ،02
ٖ -6بض الغخمً بغباعة ،الخماًت الجؼاةُت لألمالن الٗلاعٍت الخانت ،عؾالت لىُل صعحت اإلااحؿخحر ،حامٗت البلُضة,
.2000/1999
 -7أخؿً بىؾلُٗت ،كاهىن الٗلىباث ،مضٖم باالحتهاص اللًاتي ،الضًىان الىَني لألقغاٌ التربىٍتَ ,بٗت .2000
 -8بً ػاوي عايُت فغٍضة ،آلالُاث اللاهىهُت لخماًت اإلالىُت الٗلاعٍت الخانت،مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر حامٗت الخاج
لخًغ ،باجىت. 2014 ،
 -9هلال مً حُاللي بغضاصي ,الاحتهاص اللًاتي في اإلاىاص الجؼاةُت ,الجؼء ألاوٌ والثاوي ,الضًىان الىَني لألقغاٌ التربىٍت,
 -10صعصوؾميي ,اللاهىن الجىاتي ,الخام في الدكغَ٘ الجؼاةغي ,الجؼء ألاوٌ (،صون ؾىت اليكغ).
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-3املجالث:
-1الُُب بلىاضح ،حغٍمت الخٗضي ٖلى اإلالىُت الٗلاعٍت في كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي ،ملاٌ ميكىع بمجلت الخلىق
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:ملخص
حراث حظعٍت ؤزغث ٖلى َبُٗت الٗالكاثٛ ح،ًٍقهض الىٓام الضولي مىظ بضاًت ٖلض الدؿُٗىاث مً اللغن الٗكغ
 فٗلى الهُٗض،ً وكض وان لهظه الخإزحراث الجضًضة اوٗياؽ واضح ٖلى صوع لام،والخفاٖالث بحن ؤًٖاء الجماٖت الضولُت
الضازلي لم حٗض الضولت جملً خغٍت الفهل والخهغف فُما ًجغي مً ؤخضار وكًاًا ٖلى جغابها الؾُما فُما ًخٗلم
ؤما ٖلى الهُٗض،بمؿاثل خلىق إلاوؿان ولاكلُاث والخغٍاث لاؾاؾُت خُث ؤنبذ الاهخمام بالفغص ًدخل مياهت مهمت
الخاعجي فإنبذ هىان جغاح٘ ملخىّ ًٖ املفهىم الجامض للؿُاصة وما ًغجبِ به مً مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون
وهظا ما ًُغح الٗضًض مً إلاقيالُاث خىٌ مضي مكغوُٖت،الضازلُت للضوٌ وهى ماًازغ بكيل ؤو بإزغ ٖلى ؤمً الضولت
.ًالخضزل الاوؿاوي جدذ ٖضة طعاج٘ ومىك٘ ؤمً الضولت مً طل
. الخضزل الاوؿاوي؛ لامً؛ مبضؤ ٖضم الخضزل؛الؿُاصة؛لامً الاوؿاوي:الكلماث املفخاحُت
Abstract:
Since the beginning of the nineties of the twentieth century, the international system has
witnessed radical changes that affected the nature of relations and interactions between
members of the international community. These new influences had a clear impact on the role
of security. its soil, especially with regard to issues of human rights, minorities and basic
freedoms, where the concern for the individual has become an important place. As for the
external level, there has been a noticeable retreat from the rigid concept of sovereignty and
the associated principle of non-interference in the internal affairs of states, which affects one
way or another on the security of the state. This raises many problems about the legality of
humanitarian intervention under several pretexts, and the position of state security in that.
Keywords: Humanitarian Intervention; Security; The Principle of non-interference;
Sovereignty; Human Security;
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ملذمت:
واهذ مىُلت الكغق لاوؾِ وقماٌ بفغٍلُا وال جؼاٌ ؾاخت الزتراكاث ونغاٖاث الخاعحُت ،ولم جدٓى الخُىعاث
الاكخهاصًت ملىُلت الكغق لاوؾِ باالهخمام الظي ًجب،حغاء الخضزالث في الكاون الضازلُت لخلً الضوٌ جدذ ٖضة
طعاج٘ ومؿمُاث هيكغ الضًملغاَُت وخماًت لاكلُاث وخلىق الاوؿان وهى ماًجٗل هثحر مً الضوٌ ٖلى ٚغاع الضوٌ
ّ
الٗغبُت ٖغيت لخضزل لاحىبي خُث هداوٌ فهم الخٗلُضاث املتزاًضة لللىي الفاٖلت التي حكيل ؤخضار املىُلت،منها
لاػمت لامىُت التي ؤنابذ مىُلت الكغق لاوؾِ مىظ جهاًت ٖام 2010بهفت زانت والتي ؤصث بلى ػٍاصة التهضًضاث التي
جخٗغى لها صوٌ املىُلت بخإزحر إلاعهاب الٗابغ للخضوص هدُجت صٖم اللىي إلاكلُمُت للمجمىٖاث املؿلخت بهضف جدلُم
مياؾب ؾُاؾُت،لامغ الظي ؤصي بلى ْهىع ما ٌؿمىْ":اهغة الخضوص الؿاثبت؛وعٚم ؤن هظه الخاالث الؿابلت واهذ
ّ
ماؾمي " الغبُ٘ الٗغبي" ؤصي بلى تهضًض ؤمً الضولت الىَىُت طاتها ملا
مىحىصة في املىُلت بال ؤن الخضهىع لامني زانت بٗض
زلفخه مً جضاُٖاث اكخهاصًت واحخماُٖت وهى ماٌؿخضعي بىاء لامً بمفهىمه الكامل هاهًُ ٖلى ػٍاصة جفاكم املكيلت
ً
بخمغهؼ الجماٖاث في املىاَم الخضوصًت الغزىة،ما حٗلها ال حكيل تهضًضا لألمً الضولت فلِ،بل لجىاعها ؤًًا ،وؤؾهم في
جفاكمه واقخضاص ّ
خضة جضاُٖاجه الخايىاث الكٗبُت ،بيافت بلى مجمىٖاث مً عحاٌ لاٖماٌ التي ْهغث و اؾخفاصث مما
ً
ً
ًمىً حؿمُخه "اكخهاص الخغب" ،بل بن صوال وجىُٓماث ٚحر خيىمُت وحماٖاث بًضًىلىحُت وقغواث وؤفغاصا كض اؾخفاصوا
ً
مً هظه الخالت،وؤججىها في الىكذ طاجه،مافخذ املجاٌ امام الخضزالث لاحىبُت فُما ًمىً اٖخباعه ؤصواعا اػصواحُت
وجفاٖالث جباصلُت،فيل هظه املُُٗاث حؿخلؼم بىاء لامً لخهضي ومىاحهت جلً التهضًضاث والخدضًاث.
ومً هظا املىُلم وٖلى يىء ما جلضمىا به هُغح الؿااٌ الغثِس ي لالقيالُت :كُف أثزث الخغيراث البيُىٍت لألمً في
كظُت الخذخل الاوساوي ؟
ؾُٗا لالحابت ٖلى الاقيالُت ،فةن هظه الىعكت البدثُت جداوٌ ازخباع الفغيُت الخالُت:
 كلما ساد هاجس بىاء ألامً للذول كلما جللصذ حلىق الاوسان التي جإدي ئلى الخذخل الاوساوي؛ كلما ساد الاهخمام بأبعاد ألامً الشامل كلما جللصذ التهذًذاث املإدًت لخذخالث في الشإون الذاخلُت؛أهذاف الذراستً :خلخو الهضف لاؾاس ي الظي جهبى الضعاؾت ِل َخ َى ُّ
ن ِل بلُه في مداولت فهم مهاصع وَبُٗت
التهضًضاث وجىحهاث بىاء لامً للضوٌ وفم املخٛحراث الضولُت م٘ يغوعة اخترام خلىق الاوؿان وؤمً الاوؿان.
مىهجُت الذراست :بن جدضًض مىهج البدث ًخىكف ٖلى َبُٗت املىيىٕ في ّ
خض طاجه ،هما ًخىكف ٖلى الهضف الظي

جهبى ّ
الض َعاؾت للىنىٌ بلُه ،وإطا وان الاٖخماص ٖلى الىٓغٍت الىاكُٗت ،ملاعبت لامً الكامل ؤكغب وؤهثر جىافلا.

كهض الاحابت ٖلى الاقيالُت وازخباع الفغيُاث ،فلض جم جلؿُم هظه الىعكت البدثُت بلى مداوعًٍ ؤؾاؾُحن،
هخُغق في املخىع لاوٌ بلى جُىع مًمىن الخضزل الاوؿاوي في الٗالكاث الضولُت  ،في خحن اههب املخىع الثاوي ٖلى ملاعبت
لامً الاوؿاوي،خُث هخُغق في الفغٕ لاوٌ بلى جدضًض ؤولىٍاث لامً الاوؿاوي ،والفغٕ الثاوي بل ى حظوع لامً الاوؿاوي
وؤهمُخه زم ميىهاث لامً الاوؿاوي ،وفي لازحر زلهذ الضعاؾت بلى هخاثج وجىنُاث في زاجمت.
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 -1جطىرمظمىن الخذخل الاوساوي في العالكاث الذولُت:

ّ
بن الخضزل إلاوؿاوي هى مفهىم كضًم خضًث في آن واخض ،بط لِـ امللام لضزىٌ في جفانُل هُفُت وكإة هظا املبضؤ

و جُىعه ،بال ؤهه ًمىً إلاقاعة بلى ؤن هظا املفهىم كض ْهغ باألؾاؽ في بَاع ما ٌٗغف بدماًت خلىق لاكلُاث وبٌٗ

الجماٖاث الٗغكُت لازغي ،و وان طلً في مىخهف اللغن الخاؾ٘ ٖكغ.
 -1.1حعزٍف الخذخل الاوساوي:
ًمىً بًجاػ بٌٗ الخٗغٍفاث فُما ًلي:
ً )1غي " أهطىان روجي  " Antoine Rougieبان الخضزل إلاوؿاوي هى " :الٗمل الٗؿىغي الظي جلجإ بلُه صولت ؤو
مجمىٖت صوٌ يض خيىمت صولت ؤحىبُت ،و طلً بهضف وكف الفٗاٌ التي جدىافى م٘ اللىاهحن إلاوؿاهُت ،و التي جلجإ بليها ؤو
حؿمذ باللجىء بليها هظه الضولت يض لافغاص(.)1
 وفم هظا الخٗغٍف فةن الخضزل إلاوؿاوي هى مباقغة الٗمل الٗؿىغي يض الضولت التي جىتهً خلىق إلاوؿان.
 )2ؤما "سُان مىرفي  " Sean Murphyفُٗغف الخضزل ؤهه :اؾخسضام اللىة الٗؿىغٍت مً كبل صولت ؤو مجمىٖت
صوٌ يض صولت ؤزغي ،لِـ بهضف الضفإ ًٖ الىفـ ،بل بهضف مى٘ اهتهاواث خلىق إلاوؿان ")2(.
ٌ كحر بلى اؾخسضام اللىة في الٗالكاث الضولُت لىكف الاهتهاواث يض خلىق إلاوؿان.
ً )3غي "ئًجُذ ئرهتز  " Egide Arntzبإن الخضزل إلاوؿاوي هى كُام صولت ؤو مجمىٖت صوٌ بالخضزل في قاون صولت
ؤزغي اهتهىذ خلىق إلاوؿان ؤزىاء مماعؾتها لؿُاصتها ،ؾىاء وان طلً بةحغاءاث جًغ و جازغ ٖلى صولت ؤزغي ،ؤو باملؼاًضة
في اللؿىة و ٖضم الٗضالت مما ٌٗض ونمت ٖاع في خًاعجىا ،ومً زم فدم الخضزل ًماعؽ ً
كاهىها ألن خم إلاوؿاهُت و
املجخم٘ إلاوؿاوي ٌٗلى ٖلى خم الؿُاصة و اؾخلالٌ الضوٌ")3(.
ٌ كحر الخٗغٍف بلى هلُت مهمت :بط ؤنبذ الخضزل باؾم خماًت خلىق إلاوؿان بمثابت اؾخثىاء مً مبضؤ ٖضم
الخضزل في الكاون الضازلُت بملخط ى الؿُاصة الىَىُت.
و ما ٌؿخسلو مً الخٗاعٍف الؿابلت هى ما ًلي:
 الخضزل إلاوؿاوي هى الظي ٌؿخسضم اللىة في الٗالكاث الضولُت مً ؤحل الضفإ ًٖ اللُم إلاوؿاهُت ولازالكُت.
ً
اؾخثىاءا آزغ ًًُاف بلى اؾخثىاء الضفإ الكغعي ًٖ الىفـ فُما ًسو اؾخسضام
ٌٗ خبر الخضزل إلاوؿاوي
اللىة بُغٍلت كاهىهُت و قغُٖت في الٗالكاث الضولُت.
 الخضزل إلاوؿاوي هى الىؾُلت لًمان خماًت خلىق إلاوؿان و الخغٍاث لاؾاؾُت.
و ٖلى هظا لاؾاؽ هجض بإن هىان َغف ماٍض وَغف مٗاعى للخضزل:

( )1ؤوـ ؤهغم دمحم الٗؼاوي " ،الخذخل الذولي إلاوساوي بين مُثاق ألامم املخحذة و الخطبُم العملي" ،لاعصن :صاع الجىان لليكغ والخىػَ٘،2009 ،1ٍ ،
م.88
( )2لُلى هلىال الغخباوي " ،الخذخل إلاوساوي :مفهىم في طىرالخبذل" ،لبىان :ميكىعاث خلبي الخلىكُت ،2011 ،01ٍ ،م.45
( )3مٗمغ فُهل زىلي " ،ألامم املخحذة و الخذخل إلاوساوي " ،مهغ :صاع الٗغبي لليل و الخىػَ٘ ،2012 ،01ٍ ،م13
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ؤ -باليؿبت للُغف املٗاعى للخضزل إلاوؿاوي فةهه ًغي بإن هظا الؿلىن ٚحر قغعي ألهه ًسالف الفلغة لاولى مً
واملاصة الثاهُت مً مُثاق لامم املخدضة ،هما ؤن الؿُاصة الىَىُت هي بخضي املباصت لاؾاؾُت في جيىًٍ الضولت ؤجها ما ػالذ
حكيل حجغ الؼاوٍت في بيُت اللاهىن الضولي الٗام ،ومىه ال كُمت حٗلى ٖلى الؿُاصة الىَىُت ،وؤن الىاك٘ ًُ ّبحن ؤن ول خاالث
ّ
الخضزل إلاوؿاوي ال جخم بال بملخط ى املهلخت ،و بالخالي فةن الٗىهغ الظي ًدىم هظه الخضزالث إلاوؿاهُت هى الٛاثُت،
و ًمىً خهغها فُما ًلي:
 الخضزل إلاوؿاوي هى قيل مً ؤقياٌ الخىؾُٗت ،و خلىق إلاوؿان هظعَٗت إلزفاء الضواف٘ املهلخُت ،هما ؤن
الخضزل إلاوؿاوي ًمـ بالؿُاصة الىَىُت للضوٌ التي جلغ بها ول املىازُم و لاٖغاف الضولُت ،و مىه ًغي املخللىن
ّ
الؿُاؾُحن بإن ما ًدضر في الىثحر مً الضوٌ مثاٌ :الٗغاق ،لُبُا وؾىعٍا ...الخ ،هى بال جدىم ؾُاس ي في املىُلت و ملهالح
بؾتراجُجُت.
 الخضزل إلاوؿاوي هى صفإ قىلي مً ؤفغاص ،و ٖلُه فةطا وان الخضزل إلاوؿاوي هضفه مىاحهت اهتهاواث ،فةن ال
ًغقى بلى مؿخىي الىنىٌ بلى حظوع الجزاٖاث إلجهائها.

ً
 فبٗض خضور الخضزل إلاوؿاوي حؿىص ٖضالت الُغف املخفىق بُٗضا ًٖ خُاص و اؾخلاللُت اللًاء.
ً
ً ً
ً
بٗض الخغب الباعصة و بٖاصة جغجِب الىٓام الضولي ،ؤنبذ الخضزل قِئا فكِئا ؤمغا ملبىال ،زانت بٗضما ؤحاػه

مجلـ لامً وىؾُلت إلجهاء الجزاٖاث)1(.
و ّ
بن جهاًت الخغب الباعصة جمسٌ ٖىه اججاهحن ؤؾاؾُحن هما:
 الاججاه ألاول :الاججاه الكمىليً :مُل هدى بوكاء فًاءاث و مجمىٖاث اكخهاصًت هبري للخفاّ ٖلى مهالح
اللىي الغؤؾمالُت الىبري جدذ كُاصة واخضة و مثاٌ ٖلى طلً :الاجداص لاوعوبي و .G8
 الاججاه الثاوي :فةهه ًجزٕ ؤهثر بلى جفىًُ الضوٌ الهكت و الًُٗفت و الؾُما في جلً الضوٌ التي حٗغف ؤػماث
الضولت لامت و هظا ما ًثحر هؼاٖاث زُحرة جيىن ؾمتها لاؾاؾُت بٖاصة بخُاء الاهخماءاث الٗغكُت و الضًيُت التي جخجاوػ
ؤَغ ؾُاصة الضولت الىَىُت و هى ما خضر في ًىٚؿالفُا (ؾابلا) وفي مىُلت البدحراث الىبري في بفغٍلُا)2(.
الخغوب الازيُت هي بخضي ؾماث املغخلت ما بٗض الخغب الباعصة و التي جلىم ٖلى بخُاء اللىمُاث و بٖاصة بٗث
الثلافاث املغحُٗت ؾىاء واهذ صًيُت ؤو ٖغكُت ؤو بزيُت و هظا ما ؾاهم في جىامي ْاهغة جفخِذ الضوٌ ،فةن مغخلت ما بٗض
الخغب الباعصة قهضث اؾخٗماٌ مبضؤ جلغٍغ املهحر َبلا للمُثاق لامم املخدضة في بَاع جهفُت الاؾخٗماع في بَاع املفهىم
الاهفهالي ًٖ الضولت لامم ،و جغجب ٖلى طلً ػٍاصة خضة الجزاٖاث و الهغاٖاث و كُام خغوب ؤهلُت وإلاباصة الجماُٖت
والخهفُت الٗغكُت ،فدضر اهتهاواث حؿُمت لخلىق إلاوؿان ،ؤصي بلى بغوػ صٖىاث صولُت بىي٘ خض لهظه الاهتهاواث و في
هظا الهضص ًلىٌ "فزاوسِس فىكىٍاما  "Francis Fukuyamaفي هخابه "بىاء الذولت"ّ :
بن الخاهم الضًىخاجىعٍحن
ومىتهيى خلىق إلاوؿان ؤمثاٌ "مُلىسوفُدش" في نغبُا ال ًمىنهم الازخباء وعاء الؿُاصة لخماًت ؤهفؿهم ؤزىاء اعجيابهم
( 1 )Thierry Tardy, « L’intervention dans les Année Quatre Vingt Dix : Réflexion Autre D’un Concept
évolutif », P 771.
( )2آالن جىعًٍ " ،بزادٌغما جذًذة لفهم عالم الُىم " ،جغحمت :حىعج ؾلُمان ،لبىان :املىٓمت الٗغبُت للترحمت ،2011 ،1ٍ ،م .248
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مجال بن مرار /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حغاثم إلاوؿاهُت ،زهىنا في صوٌ مخٗضصة الازيُاث مثل ًىٚؿالفُا ،خُث ًجغي الخىاػٕ ختى ٖلى خضوص صولت طاث
الؿُاصة هفؿها ،و في هظه الخاالث ال جخمخ٘ اللىي الخاعحُت بدم بل بىاحب الخضزل باؾم خلىق إلاوؿان و الكغُٖت
والضًملغاَُت") 1(.
جم جىؾُ٘ مفهىم لامً و الؿلم الضولُحن ،طلً مً زالٌ الغبِ بحن الاهتهاواث خلىق إلاوؿان صازل الضوٌ و بحن
لامً و الؿلم الضولُحن ،و ٖلى هظا لاؾاؽ ؤنبدذ كًاًا خلىق إلاوؿان بٗض الخغب الباعصة جىضعج يمً الفهل
ُ
الؿاب٘ مً مُثاق لامم املخدضة ،بٗض ما واهذ مً كبل جهىف في بَاع الفهل الؿاب٘ الظي ال ًخًمً نفت الخىفُظ
امللؼم) 2(.
فهىان تهضًضاث حضًضة للؿلم و لامً الضولُحن في فترة ما بٗض الخغب الباعصة و حكمل الخغواث الاهلالبُت يض
ؤهٓمت خىم الضًملغاَُت ،و الٗملُاث إلاعهابُت و اهتهاواث خلىق إلاوؿان الىاججت ًٖ الخغوب و الهغاٖاث الضازلُت
بؿبب ٖغقي ؤو صًني ؤو بزني ،باإليافت بلى املماعؾاث اللمُٗت ألهٓمت ؾُاؾُت.
 -8.1مظمىن الخذخل الاوساوي:
قهض الىٓام الضولي مىظ بضاًت ٖلض الدؿُٗىاث مً اللغن الٗكغًٍ ،حٛحراث حظعٍت ؤزغث ٖلى َبُٗت الٗالكاث
والخفاٖالث بحن ؤًٖاء الجماٖت الضولُت ،باإليافت بلى اللىاٖض و لاٖغاف املمحزة لهظه الخفاٖالث و املىٓمت لها.
وكض وان لهظه الخإزحراث الجضًضة اوٗياؽ واضح ٖلى صوع الضولت ٖلى الؿاخت الىَىُت و الضولُت ،فٗلى الهُٗض
الضازلي لم حٗض الضولت جملً خغٍت الفهل و الخهغف فُما ًجغي مً ؤخضار و كًاًا ٖلى جغابها الؾُما فُما ًخٗلم
بمؿاثل خلىق إلاوؿان و لاكلُاث و الخغٍاث لاؾاؾُت و كًاًا الخىمُت و البِئت)3(.
ؤنبذ الاهخمام بالفغص ٖلى الؿاخت الضولُت ًدخل مياهت مهمت ،ؤما ٖلى الهُٗض الخاعجي فإنبذ هىان جغاح٘
ملخىّ ًٖ املفهىم الجامض للؿُاصة و ما ًغجبِ به مً مبضؤ ٖضم الخضزل في الكاون الضازلُت للضوٌ ،و هظا ما ًُغح
الٗضًض مً إلاقيالُاث خىٌ مضي مكغوُٖت الخضزل و مىك٘ الؿُاصة الىَىُت مً طلً.
ّ
بن مؿاثل خلىق إلاوؿان مً نمُم الازخهام الضازلي للضوٌ ،بط املاصة  7/2مً املُثاق لامم املخدضة جدغم
الخضزل في الكاون الضازلُت ،و بن مُثاق لامم املخدضة لم ًدضص واحباث جلتزم الضوٌ بدىفُظها اججاه مؿاثل خلىق
إلاوؿان و لم ًىو ٖلى ٖلىباث نغٍدت في خالت اهتهاهها)4(.
ولىً املؿاثل املخٗللت بدلىق إلاوؿان بضؤث جسغج جضعٍجُا مً الازخهام الضازلي للضوٌ ً
بضءا مً إلاٖالن
الٗالمي لخلىق إلاوؿان  1948و ما جفغٕ ٖىه مً مىازُم و اجفاكُاث صولُت ؤزغي زانت بدلىق إلاوؿان ،و هخج ٖىه ما
ٌؿمى "بخضوٍل مؿاثل خلىق إلاوؿان" ؤي الاهخلاٌ مؿاثل خلىق إلاوؿان مً الازخهام الضازلي للضوٌ بلى

( )1فغاوؿِـ فىوىٍاما " ،بىاء الذولت ،الىظام العالمي و مشكلت الحكم و إلادارة في اللزن الحادي العشزًٍ " ،جغحمت :إلامام مجاب ،الغٍاى:
الٗبُيان ،2007 ،1ٍ ،م .172
2
( )David Chandler, « Human Security: The Dog That Didn’t Bark », Op cit, P 362-363.
( )3ؤخمض الغقُضي " ،خم الخضزل الضولي  :هل ٌٗني بٖاصة الىٓغ في ؾُاصة الضولت؟ املزكش الذولي للذراساث املسخلبلُت و إلاستراجُجُت،الٗضص ،08
الؿىت لاولى ،2005 ،م.06
ق
ل
( )4خؿحن خىفي ٖمغ " ،الخذخل في شإون الذو بذرَعت حماًت حلى إلاوسان" ،مهغ :صاع النهًت الٗغبُت ،2005 ،1ٍ ،م.313
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مجال بن مرار /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الازخهام الضولي و بالخالي لم حٗض الضوٌ كاصعة ٖلى الاخخجاج باالزخهام الضازلي فُما ًخٗلم بلًاًا خلىق إلاوؿان،
ألهه ؤنبذ مً خم املىٓماث و الهُئاث الضولُت ،بزاعة املؿاثل املخٗللت بدلىق إلاوؿان في الضوٌ و مغاكبتها و مٗاكبت مً
َ
ًىتهً اللىاٖض ،و بالخالي ؤنبدذ الضوٌ في مىي٘ ُم َؿ َاءلت اججاه كًاًا املخٗللت بدلىق إلاوؿان ،و بلى ٖلىباث صولُت في
خالت زبىث بؾاءتها لخلىق إلاوؿان.
وجاهض ٖاملُت خلىق إلاوؿان ؤهه بمجغص اهًمام الضولت بلى املىٓمت الضولُت ؤنبدىا ملؼمحن بمبضؤ ٖاملُت خلىق
إلاوؿان الىاعصة في مُثاق لامم املخدضة و إلاٖالن الٗالمي لخلىق إلاوؿان.

1

فلض جؼاًض اهخمام الغؤي الٗام الضولي بدلىق إلاوؿان ،فإنبدذ الضوٌ و املىٓماث الخيىمُت و الٛحر خيىمُت في
مىاحهت هؼاٖاث صازلُت و خغوب ؤهلُت ،ملا زلفخه مً مأس ي بوؿاهُت ،هما خضر في الهىماٌ ،و البىؾىت و الهغؾً
وعواهضا و الٗغاق و جُمىع الكغكُت و الكِكان و همبىصًا و ؤوٛىال و الؿىصان و ٚؼة ...الخ ،و هظا ما ؤصي خم الخضزل
وهظلً جُىع لامغ بلى واحب الخضزل لخماًت ؤو مى٘ ؤو وكف اهتهاواث خلىق إلاوؿان ،مً زالٌ بًجاص آلُت مكغوٖت
ّ
للخضزل عٚم وحىص جغؾاهت كاهىهُت بال ؤجها ال جىفي لًمان اخترام خلىق إلاوؿان فبرػ ما ٌؿمى " بالخضزل مً ؤحل
إلاوؿاهُت ؤو الخضزل إلاوؿاوي" و لىً هظا ًُغح حؿائالث الؾُما في الكم املخٗلم باللًاًا الضازلُت للضوٌ و الظي
ًخًاعب م٘ مفهىم الؿُاصة الىَىُت.

2

 -8ملاربت ألامً الاوساوي:
مىظ جهاًت الخغب الباعصة ٖغف لامً ما بحن الضوٌ جدؿىا ،و لىً في ملابل طلً ؤنبذ لامً صازل الضوٌ في جضهىع
مؿخمغ ،ففي جهاًت الدؿُٗيُاث فلض اهفجغث هؼاٖاث مجخمُٗت صازل بٌٗ الضوٌ ،فهظا ما ؤصي الباخثحن والضاعؾحن بلى
جفىُض الفغيُت اللاثلت :بإن ؤمً لافغاص هاب٘ مً ؤمً الضوٌ  ،فلض ؤنبذ ؤمً الفغص ًىتهً صون خهىٌ ٖضوان زاعجي ،مً
زالٌ التهضًضاث الضازلُت واللم٘ الؿُاس ي ،الفلغ ،البُالت ،و الجغٍمت ،هظه املخٛحراث الجضًضة مهضث لٓهىع مفهىم

حضًض ،و هى مفهىم لامً إلاوؿاوي ؤو لامً البكغي.
 -1.8حعزٍف ألامً الاوساوي:
ّ
بن حىهغ لامً إلاوؿاوي هى الفغص ب ّضٌ الضولت 3.و ٌٗغف " بىل هُىِبير  – " Paul Heinbeckerؾفحر هىضا لضي
ً
لامم املخدضة في ٖام  -2000لامً إلاوؿاوي بإهه" :لامً الظي ًغهؼ ٖلى لافغاص و املجخمٗاث بضال مً الضوٌ ،هما ؤهه ًغهؼ
ً
ً
ٖلى مهاصع التهضًض الٗؿىغٍت و ٚحر ٖؿىغٍت ،بط ٌٗض ؤمً و بلاء لافغاص حؼءا مىمال لخدلُم لامً الٗالمي ،هما ؤهه
ًىمل و ال ًدل مدل مفهىم لامً الىَني".

4

( )1لُُفت مهباح خمُض " ،دوراملىظماث الذولُت في حل مشكلت حلىق إلاوسان في عصزالعىملت :دراست جحلُلُت مً رؤٍت العلىم الاجخماعُت" ،
مهغ :لاواصًمُت الخضًثت للىخاب الجامعي ،2010 ،م.141
(ٖ )2مغان ٖبض الؿالم الهفغاوي" ،مجلس ألامً و حم الخذخل لفزض احترام حلىق إلاوسان :دراست كاهىهُت " ،مغح٘ ؾبم طهغه ،م.52-51
3

( )Bode Ingvild, Thomas Diez, Aleksandra Da Costa Fernandez,” Key Concepts in International Relations”,
India: Replika Press, 2011, P193.
()4زضًجت ٖغفت دمحم ؤمحن " ،ألامً إلاوساوي :املفهىم و الخطبُم في الى اكع العزبي و الذولي" ،الغٍاى :حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم لامىُت،01ٍ ،

 ،2009م.33
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مجال بن مرار /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
بن هظا الخٗغٍف ًغهؼ ٖلى ؤن حىهغ لامً إلاوؿاوي هى الفغص ،و عبِ ؤمً الفغص باألمً الٗالمي ،ألن ؤخضار ما بٗض
الخغب الباعصة ّبُيذ بإن ُٚاب ؤمً الفغص في صولت مُٗىت ًمىً ؤن ًيخلل ت ُ
هضًضه بلى صوٌ ؤزغي في ؤقياٌ مسخلفت والهجغة
الٛحر قغُٖت ،حغٍمت مىٓمت ،مسضعاث ،حماٖاث مخُغفت ،و هما ؤن هظا الخٗغٍف ًغهؼ ٖلى لامً إلاوؿاوي الظي ٌٗخبر
عهحزة ؤؾاؾُت لًمان ؤمً الضولت الىَىُت.

ً
حٗغٍف " محبىب الحم" – ٖالم الاكخهاص باهؿخاوي -بإن " لامً إلاوؿاوي ٌٗني ؤمً إلاوؿان بضال مً ؤمً لاعى
ً
وؤمً لافغاص بضال مً ؤمً لامم ،و لامً مً زالٌ الخىمُت و لِـ مً زالٌ لاؾلخت ،و هى ؤمً لافغاص في ول ميان في
مىاػلهم ،و في وْاثفهم"()1

ُ
 -هظا الخٗغٍف خاوٌ بُٖاء مفهىم واؾ٘ لألمً إلاوؿاوي بجٗله ٌكمل حىاهب ٖضًضة واألمً الىُْفي ،املجخمعي

الاكخهاصي ،و ول طلً ًٖ َغٍم الخىمُت.
حٗغٍف " كىفي عىان  – "Kofi Annanلامحن الٗام الؿابم لألمم املخدضة " -لامً إلاوؿاوي في مٗىاه الكامل ٌٗني ما
هى ؤبٗض مً ُٚاب الٗىف املؿلح ،فهى ٌكمل ٖلى خلىق إلاوؿان ،و الخىم الغاقض ،و الخم في الخهىٌ ٖلى فغم
الخٗلُم و الغٖاًا الصخُت ،و الخإهُض مً ؤن ول فغص لضًه الفغنت و اللضعة ٖلى بلى ٙاخخُاحاجه الخانت ،و ول زُىة في
هظا الاججاه هي ؤًًا زُىة هدى جللُل الفلغ ،و جدلُم الىمى الاكخهاصي و م٘ الجزاٖاث ،فخدلُم الخدغع مً الخاحت
والخدغع مً الخىف ،و خغٍت لاحُاٌ اللاصمت في ؤن جغر بِئت َبُُٗت و صخُت ،هظه لاعوان املغجبُت لخدلُم لامً
إلاوؿاوي ومً زم جدلُم لامً الىَني)2(.
 وؿخيخج مً هظا الخٗغٍف بإن جدلُم لامً الىَني مغهىن بخجؿُض لامً إلاوؿاوي.و مً زالٌ ما ؾبم ًمىً ؤن هلخو ما ًلي:
 .1بن إلاوؿان الفغص هى وخضة جدلُل لاؾاؾُت لألمً إلاوؿاوي بضٌ الضولت.
ن ّ
بال بمغاٖاة الجىاهب املخخلفت للخُاة البكغٍت ،و ٖضم الترهحز ٖلى حاهب صون
 .2جدلُم لامً إلاوؿاوي لً ًيى
الجىاهب لازغي.
 .3الخالػم الكضًض بحن لامً إلاوؿاوي و لامً الىَني)3(.
ً
ّ
بن فىغة خلىق إلاوؿان في املفهىم الٗام هي جلً الخلىق التي ًخمخ٘ بها الفغص الُبُعي ملجغص وىهه بوؿاها ،و حىهغ

ُ
خجظعة في إلاوؿان ،و التي ًدؿاوي فيها البكغ ب ٌٛالىٓغ ًٖ الٗغف ؤو الضًً ؤو
خلىق إلاوؿان هى الىغامت إلاوؿاهُت امل ِ
اللٛت ،و بظلً جيىن خلىق إلاوؿان خلىق َبُُٗت جىلض م٘ إلاوؿان ،فةن هظه الخلىق ال جىبثم مً ؾلُت مُٗىت وإهما
هي هابٗت مً نمُم إلاوؿان هفؿه)4(.
وليي جخجؿض خلىق إلاوؿان ٖلى ؤعى الىاك٘ ال بض مً جىفغ زالزت قغوٍ ؤؾاؾُت و هي:
()1بىعاؽ ٖبض اللاصع " ،الخذخل الذولي إلاوساوي و جزاجع مبذأ السُادة الىطىُت " ،مهغ :صاع الجامُٗت الجضًضة ،2009،م.45
(ً)2ىس ي بم هاهُماوي " ،ألامم املخحذة  :ملذمت كصيرة جذا" ،جغحمت :دمحم فخحي زًغ  ،مهغ :ولماث ٖغبُت للترحمت و اليكغ ،2013 ،01ٍ ،م.126
(ٖ)3لي الخغباوي و ٖانم زلُل " ،النزاعاث املسلحت و أمً " ،فلؿُحن :مٗهض ببغاهُم ؤبى لٛض للضعاؾاث الضولُت،2008 ،01ٍ ،م.10
(ٖ)4مغان ٖبض الؿالم الهفغاوي " ،مجلس ألامً و حلىق الخذخل لفزض احترام حلىق إلاوسان :دراست كاهىهُت " ،لُبُا :حامٗت كاع ًىوـ،01ٍ ،
،2008م140
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 )01جىفغ مجخم٘ مىٓم جدىمه صولت اللاهىن.
ُ
 )02وحىص بَاع كاهىوي جماعؽ في ْله هظه الخلىق.
 )03بجاخت الًماهاث اللاهىهُت التي جغصٕ الاهتهاواث يض هظه الخلىق ،و في هفـ الىكذ جمىذ الفغص بمياهُت
املُالبت بدله في خالت اهتهاهها.
ً
ً
ٌُكيل مفهىم لامً إلاوؿاوي جيامال ؤؾاؾُا م٘ مفهىم خلىق إلاوؿان ،مً زالٌ تهُئت إلاَاع اللاهىوي الظي ٌٗىص
بلُه لامً إلاوؿاوي ،الجساط إلاحغاءاث املُضاهُت الًغوعٍت لخٗؼٍؼ خلىق إلاوؿان في الىاك٘.
 8.8جحذًذ أولىٍاث ألامً الاوساوي:
بن مفهىم لامً إلاوؿاوي ٌٗمل ٖلى جدضًض ؤولىٍاث خؿب الخاالث املىحىصة في الىاك٘،مً زالٌ جلضًمه لبٌٗ
الخلىق ٖلى لازغي فمثال املجخمٗاث التي حٗاوي هؼاٖاث مؿلخت جهبذ لاولىٍت جدغٍغ لافغاص مً زالٌ ٖملُت خماًت
لافغاص مً جلً الجزاٖاث،ؤما في خالت التي ٌٗاوي فيها مً ؤػماث اكخهاصًت فةن لاولىٍت هي جدلُم لامً الاكخهاصًت
لألفغاص ؤي جدغٍغهم مً الخاحت)1(.
لامً إلاوؿاوي هى ماقغ الظي ًلاؽ مً زالله مضي اخترام وججؿُض خلىق إلاوؿان في الىاك٘ ،فةطا وان مفهىم
خلىق إلاوؿان حهخم بىي٘ الدكغَٗاث واللىاهحن لخىيُذ الخلىق فةن لامً إلاوؿان ًغهؼ ٖلى هُفُت بنالح املاؾؿاث
بخدلُم ويمان ؤمً لافغاص،ألن الىثحر مً الضوٌ هجض بإن صؾاجحرها و حكغَٗاتها الضازلُت جىو ٖلى ؤجها جدترم خلىق
إلاوؿان – بىحىص جغؾاهت مً اللىاهحن – و لىً الىاك٘ ًُ ّبحن ٖىـ طلً مً زالٌ الخغوكاث لخلىق إلاوؿان،وٖلى هظا
لاؾاؽ حاء مفهىم لامً إلاوؿاوي لُلف ٖلى واك٘ خلىق إلاوؿان و مضي وحىص يماهاث لخجؿُض اخترامها ٖلى ؤعى
الىاك٘.
أ)عالكت ألامً إلاوساوي والخىمُت البشزٍت :حٗغٍف الخىمُت البكغٍت :خؿب بغهامج مىٓمت لامم املخدضة لؿىت
ٖ 2000لى ؤهه "ٖملُت جىؾُ٘ الخُاعاث املخاخت لألفغاص ًٖ َغٍم جىؾُ٘ الىْاثف واللضعاث البكغٍت واللضعاث
لاؾاؾُت الثالر لبكغ وهي ؤن ًدُا لافغاص خُاة مضًضة وصخُت،وؤن ًدهلىا ٖلى املٗغفت،وؤن ًدهلىا ٖلى املىاعص
الالػمت ملؿخىي مِٗكت الثم)2(.
فالهضف لاؾاس ي للخىمُت البكغٍت هى جدلُم مؼاًا ؤزغي،والخغٍت الؿُاؾُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت وفخذ
املجاٌ ؤمام إلاهخاج وإلابضإ واخترام الظاث البكغٍت و ججؿُض اخترام خلىق إلاوؿان.
هالخٔ ؤن هىان ٖالكت وَُضة بحن لامً إلاوؿاوي والخىمُت إلاوؿاهُت،فةطا واهذ الخىمُت البكغٍت حٗني جىؾ٘
الخُاعاث الىاؽ فةن لامً إلاوؿاوي ٌٗني ؤن الىاؽ بةمياجهم مماعؾت هظه الخُاعاث بؿالمت وخغٍت ،وَؿعى ول مً لامً
إلاوؿاوي والخىمُت البكغٍت بلى مداعبت الفلغ و جإمحن الخغٍاث لاؾاؾُت لألفغاص.
وهما حُٗي الخىمُت البكغٍت لاولىٍت لخدلُم الىمى م٘ املؿاواة،وفي امللابل ًغهؼ لامً إلاوؿاوي بالضعحت لاولى ٖلى
ُ ّ
مىً مً مجابهت الخٛحراث الُاعثت مً صون املؿاؽ بإمً لافغ ّ
اص،ؤي الٗمل ٖلى زلم
هُفُت بًجاص مىار ؤمني مالثم ً
()1زضًجت ٖغفت دمحم ؤمحن  " ،ألامً إلاوساوي :املفهىم و الخطبُم في الى اكع العزبي و الذولي" ،مغح٘ ؾابم طهغه ،م.65
( )2املغح٘ هفؿه ،م .66
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اؾخلغاع اكخهاصي وؾُاس ي مً زالٌ جىفحر خض ؤصوى مً الضزل و جىفحر لامً الجماعي في زًم ما ٌكهضه الٗالم مً
جدىالث مفاحئت في ْل الٗىملت)1(.
الكيل  :الٗالكت بحن الخىمُت البكغٍت ولامً إلاوؿاوي:
التهضًضاث

الٛغى
الخىمُت البكغٍت
حُٗٓم :

لامً البكغي

ؤمً الخٗبحر

الخدغع مً الخىف

الخُاعاث

الكضة

اللضعاث

املضي

الفغم املخاخت

األمن السياسي

لامً الشخص ي
لامً مً الجغٍمت
ؤمً الخلىق

الامخضاص الؼمني

لامً الٛظاجي

احؿاق الىُاق
الخمىحن

الخدغع مً الٗىػ

لامً الاكخهاصي
لامً الهحي
لامً البُئي

الاؾخٗباص
املهضع :املغح٘ هفؿه ،م32

وؿخيخج مً الكيل ؤٖاله ؤن هىان ٖالكت وَُضة بحن الخىمُت البكغٍت ولامً الاوؿاوي فٛغى الخىمُت البكغٍت هى
حُٗٓم الخُاعاث،اللضعاث والفغم املخاخت لخللُل مً تهضًضاث لامً البكغي والخدغع مً الخىف والخدغع مً الٗىػ
والتي بضوعها حٗؼػ ؤبٗاص لامً الاوؿاوي املخمثلت في لامً الؿُاس ي ولامً الاكخهاصي والهحي والبُئي والٛظاجي ومىه
اؾدبٗاص التهضًضاث التي جاصي بلى الخضزل والظي ٌٗخبر بضوعه لبىت في بىاء لامً.

()1طًاب مىس ى البضاهُت " ،ألامً الىطني في عصزالعىملت " ،الغٍاى :حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم لامىُت ،2011 ،01ٍ ،م.31
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ب)أسبلُت ألامً إلاوساوي على ألامً الىطني :هىان ٖالكت جياملُت ،ألن ما ًيبغي الخإهُض ٖلُه هى ؤن لامً إلاوؿاوي لم
ًإحي لُدل مدل لامً الىَني ،وإهما هى مىمل له ،فمً الًغوعي ؤال هىٓغ بلى ؤمً الضولت هٛاًت ،وإهما اٖخباعه وىؾُلت
لًمان ؤمً املىاًَ ،1و في هظا إلاَاع ًمىً ببغاػ هلاٍ الازخالف هما ًلي)2(:
لامً إلاوؿاوي

لامً الىَني

الفغص

الضولت

وخضة الخدلُل
مهاصع التهضًض

زاعج خضوص الضولت

جإحي مً صازل خضوص الضولت (هؼاٖاث
ٖغكُت) ؤو الضولت هفؿها تهضص ؤمً
مىاَىيها مً زالٌ اهتهاج ؾُاؾاث
ً
ٖىهغٍت يض لاكلُاث مثال ،تهضًض
مهضعه زاعجي لِـ بملضوع الضولت
مىاحهتها واإلعهاب/الجغٍمت املىٓمت/
الخلىر البُئي.

الهضف مً لامً

هى جمىحن لافغاص مً مىاحهت الخدضًاث

خماًت ؤمً الضولت مً التهضًضاث

املؿخلبلُت
املؿاوٌ ًٖ جدلُم لامً

لم ٌٗض بملضوع الضولت لىخضها خماًت

الضولت

لافغاص في ْل املخٛحراث الٗاملُت و هى ما
ًدخم الخٗاون م٘ املىٓماث خيىمُت و ٚحر
خيىمُت و املجخم٘ املضوي
املهضع :مغح٘ ؾابم ،م .33
ّ
فةن الترهحز ٖلى مفهىم لامً إلاوؿاوي ؤصي بلى بغوػ ما ٌؿمى بـ"مبذأ املسإولُت" 3خماًت لامً إلاوؿاوي ،عاح٘ بلى
وحىص نغاٖاث ؤصث بلى اهتهاواث يض لامً إلاوؿاوي و هى ما ؤصي بلى الخضزل الضولي إلاوؿاوي ،لىً واحهذ هظه امللاعبت
اهخلاصاث مً زالٌ هُفُت جُبُم هظه امللاعبت ،و هما ؤن الترهحز ٖلى الفغص وىخضة جدلُل ٌكيل زُغ ٖلى هٓغٍت ٖلض
الاحخماعي التي جيىن فُه الضولت بمثابت املؿاوٌ لاوٌ ٖلى جدلُم ؤمً الفغص ،ومً حهت ؤزغي فةن بقيالُت ججؿُض لامً
إلاوؿاوي في الىاك٘ ججهله ًٓهغ همكغوٕ مُٗاعي ؤهثر مىه ش يء ملمىؽ.
1

( )Lloyd Haworth, « La sécurité Humain : la sécurité des individus dans un monde en mutation », Politique
étrangère, Op cit, P 38.

(  ) 2زضًجت ٖغفت دمحم ؤمحن  ،مغح٘ ؾابم ،م .77
3

( )Michel Belanger, et Autres, « Sécurité Humaine et Responsabilité de Protéger : L’ordre Humanitaire
International en Question », France : Editions des Archives Contemporaines, 2009, P66.
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وجُبُله حاء لخضمت ألحىضة الضوٌ الىبري ،و الخاعٍش ؤزبذ بإن املفاهُم ؤنبدذ ؤصاة لخدلُم ؤهضاف الضوٌ الىبري
وزضمت مهالخها ،فةن ٖملُت َغح مفاهُم حضًضة والٗمل ٖلى وكغها لِؿذ اٖخباَُت ،وإهما جسً٘ لًىابِ مضعوؾت،
و جدمل في َُاتها ؤهضاف مٗلىت و ؤزغي زفُت ،فلض اؾخسضم املفهىم هظعَٗت للخضزل في الكاون الضازلُت للضوٌ في
ؤهثر مً مىي٘)1(.
 - 2.8جذورألامً إلاوساوي وأهمُخه:
ّ
بن مفهىم لامً إلاوؿاوي هى بال قً مفهىم خضًث ،ولىً لافياع التي خضصث مًمىهه كضًمت ،و ًمىً اللىٌ بإهه
مىظ بوكاء اللجىت الضولُت للهلُب لاخمغ  1860بضؤث جدبلىع ٖلُضة حضًضة خىٌ ؤمً لافغاص ،وهظه الٗلُضة بغػث
بكيل عؾمي في مُثاق لامم املخدضة ،و إلاٖالن الٗالمي لخلىق إلاوؿان ،و اجفاكُاث حىُف)2 (.
ُ
ؤؾخٗمل مفهىم لامً إلاوؿاوي ألوٌ مغة في جلغٍغ الخىمُت لبرهامج لامم املخدضة إلاهماجي لؿىت  ،1994خُث ٖغفه
ؤهه " :الىكاًت مً لامغاى املؼمىت ،و لامً يض التهضًضاث مثل :املجاٖت ،لاوبئت ،اللم٘ ،و الخماًت مً الايُغاباث
ُ
املفاحئت املًغة في الخُاة الُىمُت لألفغاص)3(".
ّ
لامً إلاوؿاوي ٌُُٗي لاولىٍت ألمً لافغاص ،طلً ؤن لامً ال ًخدلم بال بخىفغ الخاحُاث املاصًت لاؾاؾُت
للفغص،وجمىُىه مً املكاعهت الفٗالت في املجخم٘ ،و ججؿُض الىغامت إلاوؿاهُت)4(.
ومً هىا ًمىً اللىٌ بإن ؤهبر تهضًض لألمً إلاوؿاوي هى الخاحت و الخىف ،وؤن الىكىف ؤمام هظا التهضًض ًيىن
بالخماًت و الخمىحن.
وما ًيبغي إلاقاعة بلُه هى ؤن ؤبدار ول مً الباهؿخاوي "محبىب الحم" و الهىضي "أمارجُا سً "Amartya Sen
ؾاهمذ في بلىعة مفهىم لامً إلاوؿاوي ،و طلً مً زالٌ نُاٚت و جُىٍغ مفهىم الخىمُت البكغٍت ،الظي جبيخه لامم
املخدضة و ؤوكإث مىخبا بهظا الاؾم جاب٘ لبرهامج لامم املخدضة إلاهماجي ،و هظا ما مىً "أمزجُا سً  "Amartya Senمً
هُل حاثؼة هىبل الكخهاص ؾىت  ،1998و له هخاب بٗىىان " الخىمُت حزٍت  "Development as Freedomنضع ٖام
 ،1999خُث ًلىٌ  " :الخىمُت هي ٖملُت جىؾُ٘ للخغٍاث الخلُلُت التي ًخمخ٘ ب٘ إلاوؿان...و حكمل الخغٍاث املىيىُٖت
هخجىب مٓاهغ الخغمان واملجاٖاث و هلو الخٛظًت و لامغاى اللابلت للٗالج و الىفاة املبىغة ،و ؤًًا الخغٍاث امللترهت
بيىن املغء ٖاعفا باللغاءة و الخؿاب ،و ًخمخ٘ بدم املكاعهت الؿُاؾُت و الخٗبحر و الغؤي صون عكُب...،الخىمُت حكمل ٖلى
جىؾُ٘ ِهُاق هظه الخغٍاث لاؾاؾُت و ٚحرها ،ومً زم ًيىن جلُُم الخىمُت مبيُا ٖلى هظا الاٖخباع)5(".فالخىمُت خؿب
"أمارجُا سً" ال جلخهغ فلِ ٖلى الجاهب الاكخهاصي والضزل و الثروة ،و بهما ًجب ؤن حكمل وافت حىاهب الخُاة
إلاوؿان الؿُاؾُت ،الاكخهاصًت ،الاحخماُٖت و الثلافُت ،و وفم عؤًه فةن ماقغ الخىم ٖلى وحىص جىمُت خلُلُت ًيىن
1

( )Matt McDonald, « Human Security & the Construction of Security », Global Society, Vol 16, N°03, 2002,
P280.
2
( )Lloyd Axworthy, « La Sécurité Humain : la Sécurité des Individus dans un Monde en Mutation », Politique
Etrangère, Op.cit, P335.
3
( ) Matt McDonald, « Human Security & the Construction of Security “, Global Society, Op.cit, P279.
4
( )Alex J Bellamy, Matt McDonald « The Utility of Human Security: Which Human? What Security? A reply to
Thomas & tow “, Security Dialogue, Op.cit, P 375.
( )5ؤماعجُا ؾً " ،الخىمُت حزٍت " ،جغحمت :قىقي حالٌ ،اليىٍذ :املجلـ الىَني للثلافت و الفىىن و آلاصاب،ؾلؿلت ٖالم املٗغفت ،2004 ،م.32
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مجال بن مرار /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالىٓغ بلى مؿخىي الخغٍت التي ًخمخ٘ بها لافغاص في الجىاهب املخخلفت  :الؿُاؾُت (صًملغاَُت ،خغٍت الخٗبحر ،مكاعهت
ؾُاؾُت) ،الاكخهاصًت (عفاهُت ،الخدغع مً الخاحت) ،احخماُٖت (الخدغع مً الخىف ،اؾخلغاع احخماعي).
الخإهُض ٖلى لاهمُت املتزاًضة باألمً إلاوؿاوي في فترة ما بٗض الخغب الباعصة ٌٗىص بلى حملت مً الٗىامل و هي:
 .1حعاظم التهذًذاث ألامىُت بعذ الحزب الباردة :خُث ناخب جهاًت الخغب الباعصة حٛحر في َبُٗت الهغاٖاث
فبٗض ما واهذ بحن الضوٌ ؤنبدذ صازل الضوٌ ،و ما ًمحز هظه الهغاٖاث هى الاهتهان لخلىق إلاوؿان واوٗياؾاث هظه
الهغاٖاث الضازلُت منها :كًُت الالحئحن التي جُغح مكاول باليؿبت للضوٌ الجىاع وكض جهل بلى تهضًض ؤمنها و اؾخلغاعها.
 .2ظهىر تهذًذاث أمىُت جذًذة في دول العالم الثالث( :)1هىان تهضًضان ألمً في هظه الضوٌ و هما :الخىف ٖلى
الخغٍت ،و الخىف مً الفلغ ،و هظا الىىٕ مً التهضًضاث ًيكإ ًٖ ما ٌؿمى بالضوٌ الهكت ؤو الضوٌ الفاقلت وفي هظا
الهضص ًلىٌ ":جُمس ولفىوسً – "James Wolfensolnعثِـ البىً الضولي الؿابم -في زُابه املىحه بلى مجلـ لامً
الضولي في ٖ ":2000/01/15ىضما هفىغ باألمً ًجب ؤن هفىغ ؤبٗض مً املٗاعن و الخضوصً ،جب ؤن هفىغ باألمً البكغي،
ًجب ؤن هىؿب خغب ؤزغي في اللخاٌ يض الفلغ")2(.
فجاءث ملاعباث لامً إلاوؿاوي لخظلُل هظه الهٗىباث و جلضًم بؾتراجُجُت ،و بظلً ًلترخىن ما ًلي:
 )01يغوعة الغبِ بحن التهضًضاث املخخلفت لألمً إلاوؿاوي ،بمٗنى ؤهه لً جيىن هىان حضوي بالترهحز ٖلى تهضًض
صون التهضًضاث لازغي.
ً )02جب ؤن ًيىن حٗاون صولي للىكىف ؤمام تهضًضاث لامً إلاوؿاوي ،ألن هظه التهضًضاث لِـ بملضوع ؤي صولت
بمفغصها و مهما واهذ كىتها ؤن ججابهها لىخضها ،ألن التهضًضاث في فترة ما بٗض الخغب الباعصة ؤنبدذ ٖابغة للخضوص و
مخٗضصة.
 -2.8أبعاد ألامً إلاوساوي:
فلض خضص جلغٍغ الخىمُت لٗام  1994ؾبٗت ميىهاث ألمً إلاوؿاوي و هي :لامً الاكخهاصي ،لامً الٛظاجي ،لامً
الهحي ،لامً الشخص ي ،لامً البُئي ،لامً الاحخماعي ،لامً الؿُاس ي)3(.
ُ
حهضصه هى الفلغ ،و ٌٗخبر لامً الاكخهاصي مً ؤهم صٖاثم لامً البكغي العجباَه
 )01ألامً الاكخصادي :و ؤهم ما
قتى هىاحي الخُاة ،بط ال ًمىً ؤن جخجؿض جىمُت بكغٍت و ما ًغجبِ بها مً صخت و ٚظاء و حٗلُم ،و ٖلُه ًجب اجساط
ؾُاؾاث فٗالت لخماًت الاكخهاص الىَني لًمان اؾخلغاعه ٖلى الهُٗض الىَني و إلاكلُمي و الٗالمي زانت في ٖهغ
الٗىملت و التي جضٖىا بلى جدغٍغ لاؾىاق ،و خغٍت الخىلل لاشخام و لامىاٌ و هظا ما ؤصي بلى ازتراق خضوص الضولت و
اهدؿاع صوعها و ؾُاصتها ،و في امللابل جىامي صوع الكغواث املخٗضصة الجيؿُاث.
هما ؤن مً ؤبغػ نىع الٗىملت في الىكذ الخايغ هى لاػماث املالُت و ما ًيخج ٖنها مً ٖضم اؾخلغاع مالي زانت ما
خضر في حىىب قغق آؾُا  1997و املىؿًُ و ؤػمت الغهً الٗلاعي ٖام  ،2008و هظا ما جيلم ٖىه جلغٍغ الخىمُت البكغٍت
1

( )David Chandler, « Human Security: The Dog that didn’t bark”, security dialogue, Vol 29, N04, August
2008, P435.

( )2إلُاؽ ؤبى حىصة " ،ألامً البشزي و سُادة الذول" ،لبىان :املاؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث و اليكغ و الخىػَ٘،2008،م.47
3

( )David Chandler, « Human Security: The Dog that didn’t bark: security dialogue”, Op cit, P435.
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لٗام  1999املٗىىن بـ " ٖىملت طاث وحه بوؿاوي" خُث خضص حملت مً التهضًضاث مً بُنها تهضًض ٖضم الاؾخلغاع املالي،
خُث ؤن اعجباٍ الاكخهاصًاث الىَىُت فُما بُنها في بَاع الاٖخماص املخباصٌ ؤصي بلى ػٖؼٖت اكخهاصًاث الضوٌ لازغي.
 )02ألامً الغذائي :هى مهضع تهضًض و هى الجىٕ ؤي ٖضم جىفحر الٛظاء الؿلُم و اليافي ألفغاص ختى ًخمىىىا مً
جلبُت خاحُاتهم.
ّ
بن بهخاج الٛظاء هى ؤهم مكيلت حٗاوي منها البكغٍت ،و هي جدضر هدُجت ٖضم الخىاػن بحن املىاعص الُبُُٗت ،و بحن
الىمى الؿياوي (خؿب هٓغٍت مالخىؽ) زانت في الضوٌ املخسلفت مً زالٌ الىمى الضًمٛغافي املتزاًض الظي ًفىق مٗضٌ
بهخاج الٛظاء ،و جىاكو املىاعص الُبُُٗت الؼعاُٖت بتزاًض الُلب ٖلى الٛظاء و هظا بضوعه ٌؿخلؼم مًاٖفت إلاهخاج الؼعاعي
و هظا ًاصي بلى لاعاض ي الؼعاُٖت و بيٗافها مما ًجٗلها بالخضعٍج ؤكل زهىبت)1(.

ً
 )03ألامً الصحي :هى يمان خماًت لافغاص و لاوبئت ،ففي ٖهغ الٗىملت ؤنبذ لامً الهحي مهضصا الؾُما مً

َغف الٗضوي و ؾغٖت اهخلاٌ لاوبئت مً ميان آلزغ ،و ما ؾاٖض طلً هى فخذ الخضوص و خغٍت اهخلاٌ لاشخام و
البًاج٘ و مً هظه لامغاى :الاًضػ ،افلىهؼا الخىاػٍغ ،بٌل1آن.1
 )04ألامً البُئي :هى خماًت الُبُٗت ٖلى املؿخىي الىَني و إلاكلُمي والٗالمي مً التهضًضاث البُيُت ،واالخخباؽ
الخغاعي ،و الخلىر الجىي و مسلفاث الىفاًاث الهىاُٖت الخُحرة و املُغ الخمط ي و جلىر البداع و املخُُاث و لاجهاع
والخصخغ و هظا وله ؤصي بلى اعجفإ صعحت الخغاعة و الفًُاهاث...الخ
 )05ألامً الشخص ي :هى مً صٖاثم الغثِؿُت ألمً البكغي ،و حىهغه هى جإمحن لافغاص مً مساَغ الجغٍمت
املىٓمت و املخاحغة باملخضعاث و البكغ و ججاعة لاؾلخت و جبٌُِ لامىاٌ التي حٗخبر وؾُلت حؿخسضمها الجماٖاث إلاعهابُت
لخمىٍل ؤٖمالها إلاحغامُت ،باإليافت بلى الجزاٖاث املؿلخت التي جدضر هدُجت ؤؾباب ازيُت ؤو كىمُت.
 )06ألامً الاجخماعيً :يىن هدُجت الجزاٖاث الُاثفُت و الازيُت ،فهىان بخهاثُاث حكحر بلى ؤهه بحن الفترة املمخضة
ما بحن  1998-1989خهل  61هؼإ مؿلح 03 ،منها فلِ واهذ بحن الضوٌ ،ؤما باقي منها فيان ٖباعة ًٖ خغوب ؤهلُت
لضواعي ازيُت ؤو كىمُت ؤو صًيُت(.)2
 )07ألامً السُاس ي :و مًمىهه اخترام الخغٍاث و الخلىق لاؾاؾُت ،و جُبُم مباصت الخىم الغاقض الظي
ٌؿخلؼم وحىص صولت اللاهىن ،لىً الىاك٘ ٌكحر بلى ان هىان هثحر مً الضوٌ حؿحر ٖلى ههج الضًملغاَُت ،لىنها جماعؽ
الٗىف و الاٖخلاالث و مهاصعة الخغٍاث.
ً
اهُالكا مما ؾبم ًمىً اللىٌ ؤن املكيلت الاهفجاع الؿياوي و جلىر البِئت و اهدكاع لاؾلخت الضماع الكامل
واؾخفداٌ الفلغ و اهدكاع الجغٍمت املىٓمت و تهضًضاث إلاعهاب ولها ؤزُاع تهضص خُاة لافغاص و الضولت ٖلى خض
ؾىاء،وٖلى هظا لاؾاؽ هىان جبلىع فىغة جضزل املجخم٘ الضولي في خاالث التي ًخٗغى فيها ؤمً الفغص صازل الضولت
وؤنبذ الترهحز ؤهثر فإهثر ٖلى الفغص ،و ًىضح الكيل الخالي ميىهاث و مهضصاث لامً إلاوؿاوي)3(:

()1دمحم ٖلي الفغا" ،مشكلت الغذاء في الىطً العزبي" ،اليىٍذ :املجلـ الىَني للثلافت و الفىىن و آلاصاب ،ؾلؿلت ٖالم املٗغفت،1979،م.23
( )2بلُاؽ ؤبى حىصة " ،ألامً البشزي و سُادة الذول" ،مغح٘ ؾابم ،م .47
( )3ؤماٌ قالف وآزغون ،العزاق :الخلزٍزالىطني لحال الخىمُت البشزٍت ،الٗغاق :وػاعة الخسُُِ و الخٗاون إلاجماجي و بِذ الخىمت ،2009 ،م.17
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أمً إلاوسان
العىامل املهذدة ألمً إلاوسان

آثارفلذان ألامً

عىامل جحلُم ألامً

العىامل املهذدة ألمً الاكخصادي

فلذان ألامً الشخص ي

طمان الحلىق الاكخصادًت

العىامل املهذدة ألمً السُاس ي

فلذان ألامً الاكخصادي و

طمان الحلىق ألاساسُت

فلذان ألامً السُاس ي

ئرساء الحكم الزشُذ

و الاجخماعُت

الاجخماعي

وكض جم الترهحز ٖلى ؤمً لافغاص في املباصت الؿخت إلكامت لامً في ٖالم الٛض والتي خضصها جلغٍغ " لجىت بصاعة قاون
املجخم٘ الٗالمي" ٖام  ،1995و هي واآلحي)1(:

َ
 )1خم حمُ٘ الىاؽ بالىحىص آلامً ِمثل ُه ْم مثل الضولت ،و يغوعة التزام الضولت بدماًت هظا الخم؛
ّ
 )2الٗمل ٖلى ججىب و مى٘ الهغاٖاث و الخغوب ،و جدؿحن خُاة لافغاص و بػالت ول ُمىًٛاث الِٗل الىغٍم مً

ٖىامل اكخهاصًت و احخماُٖت و بُيُت و ؾُاؾُت و ٖؿىغٍت؛
 )3اهدكاف و عنض إلاهظاعاث املبىغة لألػماث كبل خضوثها ،و الٗمل ٖلى بصاعتها كبل جفاكمها و بلىٚها خض
الهغاٖاث املؿلخت؛

ّ
 )4الامخىإ ًٖ اؾخسضام اللىة الٗؿىغٍت و جىُْفها ؾُاؾُا بال في خالت الضفإ الكغعي ًٖ الىفـ؛
 )5الابخٗاص ًٖ حُٗٓم اللضعاث الٗؿىغٍت ؤهثر مً الخاحت الىَىُت ،ألن طلً ٌكيل تهضًضا لألمً و الؿلم

الضولُحن؛
 )6مغاكبت املجخم٘ الضولي إلهخاج لاؾلخت و املخاحغة فيها.

()1طًاب مىس ى البضاًىت " ،ألامً الىطني في عصزالعىملت " ،الغٍاى :حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم لامىُتم،2011م.99
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خاجمت:
ً
وؤزحراٌٗ،خبر لامً إلاوؿاوي قغَا ؤؾاؾُا لخدلُم ؤمً الضولت،فالضولت التي جغنض محزاهُاث هبحرة في املجاٌ
الٗؿىغي ولامني لخماًت والضفإ ًٖ قٗبها،وبترهحزها ٖلى لامً الخللُضي َؾ ُت ِهمل حىاهب ؤزغي مً لامً،منها الخىمُت
ّ
والاؾدثماع في الفغص،وللض ؤزبذ الخاعٍش " بإن الضولت ال حؿلِ في ؤخُان هثحرة مً الخاعج بال بٗض ؤن جيىن كض ؾلُذ مً
الضازل")1(.
ّ
بن املالخٔ لألويإ والبيُت الضولُت وإلاكلُمُت زانت بٗض وػواٌ الثىاثُت اللُبُت الؿُاؾُت زانت – ألن
الخٗضصًت الاكخهاصًت كاثمت -و بغوػ بىاصع الىٓام الضولي الجضًض ببروػ كىي اكلُمُت (هخجه هدى الخٗضصًت اللُبُت)،ؤصي
بلى حٛحر بيُىي وكُمي ٖلى املؿخىي الٗالمي باهفغاص الىالًاث املخدضة لامغٍىُت بفغى ػٖامتها عٚم بغوػ ؤكُاب مىافؿت
ّ
واالجداص لاوعوبي واللىي الهاٖضة،بال ؤن ما فغيخه لاخضار املدؿاعٖت،خُث ؤنبذ الٗالم ٌِٗل جدضًاث وتهضًضاث
جازغ بكيل ؤو بأزغ ٖلى بىاء لامً والتي ًمىً بحمالها ٖلى ؾبُل املثاٌ ال الخهغ وهي الٗىملت في مجاالتها املخٗضصة
والفىاٖل والٓىاهغ الٗاملُت املخمثلت في :املىٓماث الضولُت الخيىمُت،املىٓماث ٚحر خيىمُت والكغواث املخٗضصة
الجيؿُاث وٖابغة لللاعاث وزىعة املٗلىماث واملىانالث والخلىُاث ولاوبئت ولامغاى منها :فلضان املىاٖت وافلىهؼا الُُىع
والبِئت املخمثلت في :الخلىر،الاهدباؽ الخغاعي وؤزُاع الخللباث املىازُت؛ ّ
فةن وْاثف الضولت اهدؿغث هدُجت التهضًضاث
والخدضًاث املخٗضصة واملخضازلت واملدكابىت التي ؤصث بلى ػٖؼٖذ مفهىم لامً الضولت الىَىُت ونٗىبت بىاء لامً بؿبب
الخضزل في قاوجها الضازلُت جدذ ٖضة طعاج٘ ومؿمُاث منها خلىق الاوؿان جاعة ولامً الاوؿاوي جاعة ؤزغي وهظه
الخٛحراث البيُىٍت لألمً كض ؤزغث بكيل ّ
حلي في كًُت الخضزل الاوؿاوي وكىيذ هظه لاويإ الجضًضة ؤمً الضولت ٖلى
ً
املؿخىي الضازلي والخاعجي ومىه كًُت بىاء لامً ؤنبدذ ؤهثر حٗلُضا في ْل املخٛحراث الضولُت.

()1وُٗم الٓاهغ " ،الجغز افُا السُاسُت املعاصزة في ظل الىظام الذولي الجذًذ" ،لاعصن :صاع الباػوعي الٗلمُت لليكغ و الخىػَ٘،2007،م.85
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:ملخص
 مً اإلاؿاثل اللاهىهُت،حلخبر ألازؼاء الؼبُت التي ًغجىبها مىؿفىا اإلااؾؿاث ؤلاؾدكفاثُت ؤزىاء مماعؾت مهامهم
ً وألاهم مً طلً ؤنها جؼغح بقياالث ؤمام الجهاث اللظاثُت إلاا كض ًترجب كليها م، وطلً ليىنها في جؼاًض مؿخمغ،الهامت
 وهظا في خض طاجه ٌلض جدض هبحر ؤمام اللظاء في بكؼاء الخىُُف الصحُذ، جىاثُت ومضهُت، بصاعٍت: صكاوي مسخلفت
،ً وهظا ًخؼلب الىكىف كلى جدضًض مفهىم ألازؼاء الؼبُت وجىطُذ هىق اإلاؿاولُت اإلاترجُت كلى طل،للىاكلت مدل الجزاق
 وجدضًض ػبُلت هظه اإلاؿاولُت اإلاؿىضة لإلصاعة ؤلاؾدكفاثُت باكخباعها،وخصغ كىاصغها اللاهىهُت التي جدكيل منها
 وجمُحز طلً كً غحرها مً ألازؼاء ألازغي اإلاغجىبت والتي،مغفلا كاما ملؼما بخلضًم زضماجه طمً ألاػغ اللاهىهُت واإلاهىُت
..جدؿبب بضوعها في بخضار ؤطغاعا بالغحر
. ألازؼاء الؼبُت ؛ اللظاء ؤلاصاعي ؛ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت:الكلمات املفحاحية
Abstract:
Medical errors committed by the employees of hospital institutions during the exercise of
their duties are considered important legal issues, because they are constantly increasing, and
more importantly, they pose problems before the judicial authorities because of the various
lawsuits that may result from them, administrative, criminal and civil, and this in itself is a
challenge It is significant before the judiciary in giving the correct adaptation to the incident,
and this requires identifying the concept of medical errors and clarifying the type of
responsibility resulting from that,

and limit its legal elements that constitute it, and

determining the nature of this responsibility assigned to the hospital administration as a
general attachment obligated to provide its services within legal and professional frameworks
And distinguishing this from other errors committed, Which, in turn, causes damage to others.
Keywords : Medical errors; Administrative judiciary; administrative responsibility.
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مقذمة:
حلخبر الصحت ؤولىٍت لإلوؿان بكيل كام  ،وكض ؤصعهذ الضوٌ الحضًثت هظا ألامغ فلمضث بلى الىص كلى طلً في
صؾاجحرها 1ملخبرة بًاه خلا مً الحلىق ألاؾاؾُت ،وهظا ما هلمؿه في بكالن "ؤإلاا آجا " خُث اكخبر اإلاىكلىن كلُه ؤن جلضًم
الصحت للجمُم ٌؿهم في جدلُم جىصة ؤفظل للحُاة ،وكض حلؼػ هظا الخىجه بلغاع جملُت الصحت اللاإلاُت عكم 33/58
الصاصع اللام  2005والظي ًاهض كلى ؤن ول شخص ًيبغي ؤن ًيىن كاصعا كلى الحصىٌ كلى الخضماث الصحُت وؤال
ًخلغض إلاصاكب مالُت مً جغاء طلً.
وعغم الخؼىع الحاصل في جىفل الضوٌ باوكاء مغافم كمىمُت جلضم زضماث صحُت ومجاهُت للمىاػىحن  ،فةهه مم
ول طلً جؼاللىا ألازباع ًىمُا كً خىاصر جلم صازل اإلاؿدكفُاث ًغجىبها ؤػباء ؤو مؿاكضونً ،ظهب ضحُتها الىثحر
مً اإلاغض ى ،مما ًؼغح مؿإلت في غاًت ألاهمُت وهي مً ًخدمل كبء هظه ألازؼاء ومً هى اإلاؿاوٌ كنها ،وهُف هىفل خم
اإلاغٍع في جبر الظغع الىاجج كً طلً.
جسخلف وجخلض ؤبلاص اإلاؿاولُت كً ألازؼاء الؼبُت ،ؾىاء مً خُث اإلافاهُم الفلهُت واللاهىهُت ،ؤو مً خُث
جؼىعها الؼمني واملحؼاث الخاعٍسُت التي مغث بها والخدىالث التي كغفتها ،ؤو مً خُث كىاصغها اإلاكيلت لها  ،وهظا وله
كصض جدضًض الجهت اإلاؿاولت وما ًترجب كلى طلً مً بدىر ؤزغي جخللم باألخيام الصاصعة بكإن الخلىٍع كً ألاطغاع
الىاقئت كً هظه ألازؼاء وهظا جدضًض الازخصاص اللظاجي.
بن هظا اإلالاٌ جاء في ألاؾاؽ لُجُب كً هظه ألاؾئلت مجخملت جدذ ؤلاقيالُت الخالُت :ماهي اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت كً
ألازؼاء الؼبُت ،وما هي اللىاصغ اإلاكيلت لها؟

 -1املبحث ألاول :مفهوم املسؤولية إلادارية للمر افق الصحية عن ألاخطاء الطبية.
في هظا اإلابدث ؾيخؼغق بلى بُان وجىطُذ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت  ،زم جمُحزها كً غحرها مً ؤهىاق اإلاؿاولُت ألازغي
الكبيهت بها مً جهت ،زم هغصف طلً بالىالم كً كىاصغ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت للمغافم الصحُت.
املطلب ألاول :جعريف املسؤولية إلادارية وثمييزها عن غيرها.
هخؼغق في البضاًت بلى حلغٍف اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت لغىٍا واصؼالخُا ،زم هخؼغق بلض طلً بلى جمُحزها كً غحرها مً
اإلافغصاث واإلاصؼلحاث اللغٍبت منها.
الفرع ألاول :جعريف املسؤولية إلادارية.

اإلاؿاولُت لغت مً الفلل اإلابني للمجهىٌ ؾئل ٌُؿإٌ وإؾم الفاكل مؿاوٌ ،فهى بطن ُم َ
داؾب ،ؤي َم ًْ جلم كلُه
ُ
جبلت كمل ؤو ؤمغ ،وفي الحضًث " ُو ُّل ُى ْم َ اق َو ُو ُّل ُى ْم َم ْؿ ُئى ٌٌ َك ًْ َ ك َُّخه" ؤي مؼلىبىن للحؿاب ،واإلاَ ْؿ ُئى ٌُ مً عجاٌ ّ
الضولت:
ع
عِ
ٍ
ٍ
ٍ
ُ
اإلاىىغ به ٌ
كمل جلم كلُه جبلخه.2
 -1مغؾىم عثاس ي عكم  251-20ماعر في ً 2020/09/15خـمً اؾخضكاء الهُئت الاهخسابُت لإلؾخفخاء اإلاخللم بمكغوق حلضًل الضؾخىع .ر ع كضص  54ؾىت 57
بخاعٍش .2020/09/16
جىص اإلااصة  2/ 63مً هظا الضؾخىع كلى ؤن "حؿهغ الضولت كلى جمىحن اإلاىاػً مً الغكاًت الصحُت"...
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar - 2
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ؤما لفـت بصاعٍت فهي مً فلل ؤصاع ًضًغ ،بصاعة [مفغص] مصضع بصاعة مً الدؿُحر وجضبحر ألاكماٌ  ،وهلىٌ ؤًظا ؤصاع
فالها كً ألامغ بطا ػلب مىه جغهه  ،ؤما بن ػلب مىه فلله فىلىٌ ؤصاع كلى ألامغ ،وبهظا اإلالنى فهي حلني ػلب الفلل والترن
ّ
مً الغحر ،وفالن ًذور كلى َؤعبم وؿىةُ ٌَ :ؿ ُ
وٍغكاهً.ََ 1
ىؾهً
وؤصاع صفت الحضًث :كام بخىػَم الحضًث بحن اإلاخدضزحن ،وؤصاع الخجاعة بملنى جىلى ؤمغها ،وؤصاع الكغهت ؤي جىلى
مؿاولُتها.2
في ؤلاصؼالح ًمىً حلغٍف اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت بإنها جلً الخبلت التي ًخدملها اإلاغفم اللام مً ؤجل حلىٍع
اإلاخظغعًٍ مً ألازؼاء التي ًغجىبها اإلاىؿفىن..
و مً هظا الخلغٍف وؿخيخج بإن اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت جخللم باليكاغ الظي ًلىم به اإلاغفم اللام وٍدؿبب ؤخض
اإلاىؿفحن الخابلحن له في بلحاق طغع بالغحر ،مما ًغجب كلى هظا الفلل الظاع مؿاولُت حلىٍع الصخص اإلاخظغع ،
وٍخدمل كبء حلىٍع هظا الظغع اإلاغفم اللام بضٌ اإلاىؿف بطا جم جىُُف الفلل كلى ؤهه زؼإ مغفلي ولِـ شخصُا.
و ٌلخبر مبضؤ مؿاولُت الضولت كً ؤزؼاء مىؿفيها مبضؤ خضًث وؿبُا ،خُث جم بكغاعه في كغاع بالهيى الكهحر ؤمام
مدىمت الخىاػق بخاعٍش  8فُفغي .31873
وهظا الىىق مً اإلاؿاولُت ًسخلف ولُت كً ؤهىاق اإلاؿاولُت ألازغي ،وهظا ما ؾىبُىه في اللىصغ اإلاىالي.
الفرع الثاوي :ثمييز املسؤولية إلادارية عن غيرها من أهواع املسؤولية ألاخرى.
جىلؿم مؿاولُت الصخص (الؼبُعي ؤو اإلالىىي) كً ؤفلاله بلى كضة ؤكؿام ،وهي:
اإلاؿاولُت الجىاثُت واإلاؿاولُت اإلاضهُت واإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت واإلاؿاولُت الخإصًبُت واإلاؿاولُت ألازالكُت ؤو ألاصبُت ،وما
يهمىا هىا هى اإلاؿاولُت اللاهىهُت التي جفط ي بلى زصىمت كظاثُت ومً زمت ػغح الجزاق كلى الجهت اللظاثُت املخخصت،
وجخمثل في:
 -1اإلاؿاولُت الجىاثُت :وهي اإلاؿاولُت التي جيكإ هدُجت اعجياب الصخص الؼبُعي ؤو اإلالىىي لجغٍمت مً الجغاثم
اإلاىصىص كليها في كاهىن الللىباث اللام ؤو اللىاهحن الللابُت الخاصت ،وجيكإ كً هظه اإلاؿاولُت صكىي حؿمى
بالضكىي اللمىمُت الغامُت بلى جؼبُم الىصىص الللابُت بكإن مغجيي الجغاثم ،وهظه الضكىي ملً للمجخمم وجماعؾها
بالىُابت كىه الىُابت اللامت ،وٍسخص بالىـغ فيها اللظاء الجىاجي ،وهظا ما ٌؿدكف مً هص اإلااصة ألاولى مً كاهىن
ؤلاجغاءاث الجؼاثُت.
 -2اإلاؿاولُت اإلاضهُت :وهي اإلاؿاولُت التي جيكإ هدُجت اعجياب شخص ػبُعي ؤو ملىىي (زاطم لللاهىن الخاص)
لفلل طاع ؾىاء قيل هظا الفلل جغٍمت ؤم ال ،وهظه ؤخض وجهي اإلاؿاولُت اإلاضهُت وحؿمى باإلاؿاولُت الخلصحرًت ،وكض

 - 1هفـ اإلاغجم.
 - 2ؤخمض مسخاع كبض الحمُض كمغ ،معجم اللغت اللغبُت اإلالاصغة ،ميكىعاث كالم الىخب ،غ ،1ؾىت  ،2008مج  ،1ص .782
 - 3جخلخص وكاجم هظا الحىم في ؤن الفخاة  agnès BLANCOؤصِبذ بجغوح بؿبب حلغطها لحاصر ؾحر كغبت مملىهت إلصاعة الخبغ الفغوؿُت ،فلام الؿُض
بالهيى والض الفخاة بغفم صكىي حلىٍع طض مدافف الجحروهض  le préfet de la GIRONDEباكخباعه ممثال للضولت كلى ؤؾاؽ اإلاىاص مً  1382بلى 13884مً
اللاهىن اإلاضوي الفغوس ي .بال ؤن ووالت الخبغ اكخبرث ؤن الجزاق يهم ؤلاصاعة وبالخالي فةن مجلـ الضولت هى صاخب ؤلازخصاص وبالخالي ػالبذ ًإًلاف الىـغ في
الضكىي ،زم خىمذ مدىمت الخىاػق الفغوؿُت  le tribunal des conflitsبازخصاص اللاض ي ؤلاصاعي.
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هص كليها اإلاكغق في اإلااصة  124مً اللاهىن اإلاضوي ،وهي جغمي بلى ػلب الخلىٍع لجبر الظغع الحاصل مً الفلل الظاع
ؤو هدُجت لـ"الخؼا اإلاضوي" ،وصكىي الخلىٍع كض جغفم ؤمام اللظاء اإلاضوي اؾخلالال ،ؤو ًمىً عفلها ؤمام اللظاء الجؼاجي
بطا جىفغث قغوغ طلً  ،هما هى واضح مً هصىص كاهىن ؤلاجغاءاث الجؼاثُت ال ؾُما اإلاىاص 2و3و 72بلى  75وغحرها.
 -3اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت :وهي اإلاؿاولُت التي جيكإ هدُجت اعجياب مىؿف لخؼة مغفلي وجخدمل الهُئت اللمىمُت التي
ٌلمل فيها هظا الخؼا كىه ،فالصخص اإلالىىي اللمىمي والظي ًؼلم كلُه باإلاغفم اللمىمي ًخدمل ؤزؼاء مىؿفُه
لظمان خؿً ؾحر اإلاغفم اللام واؾخمغاعه في ؤصاء زضماجه للمىاػىبن ، .وجيكإ كً هظه اإلاؿاولُت صكىي بصاعٍت ؤو صكىي
حلىٍع جغمي بلى حلىٍع اإلاخظغع و جبر الظغع الظي خصل له هدُجت اليكاغ ؤلاصاعي الخاػئ ،وبالخالي فاللظاء ؤلاصاعي
هى املخخص في هـغ هظا الىىق مً الضكاوي.
ومً زالٌ هظا اللغض ًدبحن لىا بىطىح وجالء الفغوق الجىهغٍت بحن اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت الغامُت بلى الخلىٍع،
وغحرها مً ؤهىاق اإلاؿاولُاث ،وجىطُذ طلً بصىعة ؤهثر في الجضوٌ الخالي:
اإلاؿاولُت اإلاضهُت

اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت

هىكها

اإلاؿاولُت الجىاثُت

(الخلصحرًت)

(الخلىٍظُت)

الؿبب

جغٍمت

فلل طاع

زؼإ مغفلي

اإلادؿبب

شخص ػبُعي ؤو

شخص ػبُعي ؤو

مغفم كمىمي

ملىىي زاص

ملىىي زاص

الضكىي

كمىمُت

مضهُت جلصحرًت

صكىي حلىٍع

الغغض منها

جىكُم الللىباث

الخلىٍع لجبر الظغع

الخلىٍع لجبر الظغع

ؤلازخصاص

اللظاء الجىاجي

اللظاء اإلاضوي/ؤو

اللظاء ؤلاصاعي

مً خُث

الجىاجي في الضكىي
اإلاضهُت بالخبلُت
املطلب الثاوي :جعريف املر افق العامة إلاسخشفائية و أهواعها.
في هظا اإلاؼلب ؾىداوٌ الخؼغق بلى وطم حلغٍف صكُم للمغفم اللمىمي ،وهظهغ ؤهىاكه التي هص كليها كاهىن
الصحت.
الفرع ألاول :جعريف املر افق العامة إلاسخشفائية
ًلصض بها جمُم اإلااؾؿاث واإلاغاهؼ الخابلت للضولت وجلىم بخلضًم زضماث ػبُت وكالجُت للمغض ى ،وجخجؿض هظه
اإلااؾؿاث خالُا في اإلاؿدكفُاث ،واإلاؿدكفى خؿب حلغٍف مىـمت الصحت اللاإلاُت هى "ماؾؿت جىفل للمغٍع مإوي
ًدبلى فُه الغكاًت الؼبُت والخمغٍع".1
 -1ؤهـغ الخلغٍغ الصحي الؿىىي إلاىـمت الصحت للاإلاُت لؿىت .2010كبر مىكلها الغؾمي https://www.who.int/ar/home
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بوسنة رابح  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلاؿدكفى اإلايان الظي ًخم فُه كالر ألافغاص الظًً ٌلاهىن مً مغض ملحن والظًً ًإجىن بلُه مً ؤجل الحصىٌ كلى
حصخُص وكالر الخم لحالتهم. 1
ؤما اإلاكغق الجؼاثغي فلض كغف اإلاغفم الؼبي بإهه "مجمىق هُاول الىكاًت ،الدصخُص ،اللالر وؤلاؾدكفاء وإكاصة
الخإهُل الصحي" ،هما كغف اإلااؾؿت اللمىمُت للصحت بإنها ماؾؿت كمىمُت طاث حؿُحر زاص وطاث ػابم صحي جخمخم
بالصخصُت اإلالىىٍت وؤلاؾخلالٌ اإلاالي."2
وهالخف بإن هظه الخلغٍفاث عهؼث كلى الجاهب الكىلي للمغفم واإلاخمثل في الهُاول واإلااؾؿاث ،والجاهب الىؿُفي
لها وهى جلضًم الخضماث الصحُت ،ولىً لم جدضص إلاً حلىص ملىُت هظه اإلااؾؿاث وهى ما فغق به بحن اإلاغافم الصحُت
اللامت والخاصت ،خُث ؤن اإلاغفم الؼبي اللام ملً للضولت ،فهى ًلضم مىفلت كامت ولىىه ًلضمها باؾم الضولت وبالخالي
فهى ًسظم لللاهىن اللام.
الفرع الثاوي :أهواع املر افق الاسخشفائية.
جىلؿم اإلاغافم ؤلاؾدكفاثُت مً الىاخُت اللاهىهُت بلى ؤعبلت ؤهىاق:
ؤ -اإلااؾؿاث ؤلاؾدكفاثُت اإلاخسصصت  :وهي جخىفل بىىق ملحن مً اللالر الخسصص ي صون غحره  ،وإمغاض اللُىن
ؤو ؤمغاض اليؿاء وألاػفاٌ بلخ...وهي جسظم للمغؾىم الىفُظي عكم .3 465/97وهي مىطىكت جدذ وصاًت الىالي .
ب -اإلاغاهؼ ؤلاؾدكفاثُت الجاملُت :وٍىـمها هفـ اإلاغؾىم الؿابم  ،وهي جسظم وػٍغ الصحت مً الىاخُت ؤلاصاعٍت،
ولىػٍغ الخللُم اللالي مً الىاخُت البُضاغىجُت.
ث -اإلااؾؿاث اللمىمُت ؤلاؾدكفاثُت :وكض جم بوكائها بىاء كلى اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،140/07وجلضم زضماتها
الصحُت لؿيان البلضًت التي جىجض بها هظه اإلااؾؿت ؤو البلضًاث املجاوعة لها ،وهي جسظم بضوعها لىصاًت الىالي.
ر -اإلااؾؿت اللمىمُت للصحت الجىاعٍت :ؤوكئذ بمىجب هفـ اإلاغؾىم الخىفُظي الؿابم ،وجسظم ؤًظا لىصاًت
الىالي ،وهي جخيىن مً كضة كُاصاث مخلضصةالخضماث وكضة كاكاث لللالر.
لىً بالغجىق بلى اللاهىن عكم  11-18في اإلااصة  298هجض ؤهه كض هص كلى ؤكؿام ؤزغي غحر جلً اإلاظوىعة في
الخلؿُم الؿابم ،خُث طهغ ؤعبلت ؤهىاق مً اإلااؾؿاث الصحُت هما ًلي"::جمثل مسخلف اإلااؾؿاث اللمىمُت الصحُت
الؾُما فُما ًإحي :اإلاغهؼ ؤلاؾدكفاجي الجامعي ،اإلااؾؿت ؤلاؾدكفاثُت اإلاخسصصت ،اإلالاػلت الصحُت ،ماؾؿت ؤلاكاهت
الؼبُت اإلاؿخعجلت" زم طهغ الىص بإن بوكاء هظه اإلااؾؿاث ومهامها وجىـُمها وؾحرها وملاًغ جصيُفها ًيىن كبر
الخىـُم.

 -1ؤهـغ بىابت اإلاللىماث https://ar.facts-news.org/taaryf-almstshf:
ًىم  / 2021/05/18الؿاكت .08.00
 -2اإلااصة  297مً كاهىن عكم  11-18ماعر في ً 2018/07/02خللم بالصحت ،ر ع  ،اللضص  45الؿىت  ،55صاصعة بخاعٍش .2018/07/29وجلابلها اإلااصة  02مً
اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  466/97ماعر في  1997/02/12جاء فيها بإن اللؼاق الصحي ماؾؿت كمىمؿت طاث ػابم بصاعي ًخمخم بالصخصُت اإلالىىٍت
وؤلاؾخلالٌ اإلاالي.
 -3مغؾىم جىفُظي عكم  465/97ماعر في  2قلبان  1418مىافم ٌ ً.1997/12/2خللم بخدضًض كىاكض بوكاء وجىـُم وؾحر اإلااؾؿاث ؤلاؾدكفاثُت
اإلاخسصصت.
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املبحث الثاوي :عىاصراملسؤولية إلادارية للمر افق الصحية وألاثاراملترثبة على رلك.
في هظا اإلابدث ؾىدىاوٌ ؤوال كىاصغ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت للمغافم الصحُت ،زم زاهُا هخؼغق بلى طهغ ألازاع اإلاترجبت كلى
طلً.
املطلب ألاول :عىاصراملسؤولية إلادارية
ًمىً جلؿُم كىاصغ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت بلى كؿمحن وهما كىاصغ كامت وؤزغي زاصت.ؤو مفترطت.
الفرع ألاول:العىاصرالعامة للمسؤولية .
جخمثل اللىاصغ اللامت ؤو ألاؾاؾُت للمؿاولُت ؤلاصاعٍت فُما ًلي:
أوال  :الخطأ الطبي.
 : -1جعريف الخطأ الطبي:
أ -الحعريف اللغوي
 الخؼإ :1الخؼإ طض الصىاب ما لم ًخلمض ،وهى بهظا اإلالنى طض اللمض ،ومىه اللخل الخؼإ  ،هما ٌلني اللمض
ؤًظا  ،ولهظا ًفغق ؤهل اللغت بحن بؾم الفاكل الخاػئ الظي ًإحي الفلل كً كمض وهى مً فلل (زؼئء) ومىه كىله
َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ
اػ ِئ َحن ".2
حلالىِ ":بن ِف ْغكىن وهامان وجىىصه َما واهىا ز ِ
َ
وبحن املخؼئ وهى الظي ال ًخلمض الخؼإ بل ًإجُه كفىا صون كصض وهى مً الفلل (ؤزؼإ)  ،ومىه كىله حلالى َ " :عَّب َىا ال
ُ َ ْ َ َّ
َ َْ َ ْ ََْ 3
جا ِازظها ِبن و ِؿِىا ؤو ؤزؼإها".
 الؼبي :وؿبت بلى الؼب وهى كالر الجؿم والىفـ  ،فُلاٌ ػبه ؤي صاواه وكالجه ،ولها ملاوي ؤزغي مثل
اإلاسحىع جلاٌ للمؼبىب وبه ػب ؤي سحغ ،وحؿخلمل للضاللت كلى الحظاكت واإلاهاعة .4
ب -الحعريف إلاصطالحي
 الخلغٍف باكخباعه لفـا مغهبا ؤو باإلطافت.
 حلغٍف الخؼإ في الفله :لم جخفم حلغٍفاث الفلهاء كلى جدضًض وطبؽ مفهىم الخؼإ ما بحن ملغف بًاه بإهه اللمل غحر اإلاكغوق ،ومنهم مً هـغ بلُه باكخباعه اللمل املخالف لللاهىن  ،ومنهم مً اكخبره كباعة كً ؤلازالٌ بالتزام كاهىوي ،وول طلً مً
باب ؤلاهماٌ وكضم ؤزظ الحُؼت والحظع ،ختى ًيخفي كىصغ كصض ؤلاطغاع بالغحر.
 في اللاهىن  :ؤغلب الدكغَلاث اؾدىىفذ كً طهغ حلغٍف للخؼة بؿبب الخالف الىبحر خىله ،وكلُلت هيالدكغَلاث التي جصضث لظلً واإلاكغق اإلاغغبي بط اكخبره بهماٌ ما ًجب ؤلامخىاق كىه صون كصض ؤلاطغاع.5

 -1ابً مىـىع ،لؿان اللغب ،املجلض ألاوٌ ،صاع صاصع ،بحروث الؼبلت الثاهُت ،1994ص  65وما ًليها.
 -2ؾىعة اللصص آلاًت .8
 -3ؾىعة البلغة ،الاًت .286
 -4ابً مىـىع ،لؿان اللغب ،هفـ اإلاغجم مج ،1ص  553وما بلضها.
 -5اإلااصة  3/83مً اللاهىن اإلاضوي اإلاغغبي.
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 جعريف الطب :وملىاه فً اللالر وبالالجُيُت ٌلني "  ،1"ars medicinaوهظا ٌلني ؤهه الللم الظي ٌصخصكلل ؤلاوؿان البضهُت والىفؿُت واللللُت وٍصف الضواء اإلاىاؾب لهظه الللل وألاؾلام.
 الحعريف باعحبار اللقب :كغف الخؼإ الؼبي بلضة حلغٍفاث جضوع في مجملها كلى اكخباع ؤن الخؼإ الؼبي هى
"الؿلىن الظي ًإجُه مىؿفىا اإلاصالح الؼبُت وٍدضر طغعا باإلاغض ى جغاء بهماٌ ؤو جلصحر ؤو كضم اخترام اللىاثذ
الخىـُمُت واللىاكض التي جفغطها مهىت الؼب".
وهظا الخلغٍف خاولىا فُه ججىب الىلاثص واللُىب التي وعصث في الخلغٍفاث ألازغي وةفغاص ألاػباء وخضهم
باعجياب ألازؼاء الؼبُت ،ؤو كصغ الخؼإ الؼبي كلى بلع الصىع صون غحرها  ،ؤو بصزاٌ كىاصغ ؤزغي في الخلغٍف وهي
لِؿذ مىه وةجُان الؼبِب لفلل مخلمض ًترجب كىه ؤلاطغاع باإلاغٍع ولى لم ًلصضه (ؤي الظغع) ،ومً بحن هظه
الخلغٍفاث:اإلاىخلضة.
 الخؼإ الؼبي هى بزالٌ مً الؼبِب بىاجبه في بظٌ اللىاًت ...ؤو ؤهه جلصحر في مؿلً الؼبِب.2 الخؼإ الؼبي هى ؤلامخىاق كً اللُام باإللتزاماث التي جفغطها مهىت الؼب ؤو كىاكض اإلاهىت وؤصىلها ؤو مجغصمجاوػتها.3
 : -2أهواع الخطأ الطبي.
ؤ -من حيث الذرجة أو الجسامة :همحز هىا بحن الخؼإ الظي ميكاه ؤكماٌ ػبُت ،وبحن الخؼإ الظي ميكاه ؤكماٌ
كالجُت ،4وكض اكخمض الفله واللظاء ملُاعًٍ للخمُحز بُنهما:
 اإلالُاع اللظىي :وهى ملُاع قىلي ًلىم كلى ؤؾاؽ الصخص الظي باقغ اللمل ،فةن وان ػبِبا اكخبر اللمل
ػبُا ،بِىما ٌلخبر كالجُا بطا كام به ؤخض اإلامغطحن.
وبؿبب ؤلاجلاصاث التي وجهذ لهظا اإلالُاع فلض جم الخسلي كىه واؾدبضاله باإلالُاع اإلاىطىعي.
 اإلالُاع اإلاىطىعي :وٍلُم الخفغكت كلى ؤؾاؽ ػبُلت وهىق اللمل طاجه بغع الىـغ كمً كام به ،بدُث بطا وان
اللمل ًخؼلب مهاعاث زاصت وصكُلت جخؼلب جدصُال كلمُا مخمحزا وهفاءة كالُت ،مثل حصخُص ألامغاض ووصف
ألاصوٍت وإجغاء اللملُاث الجغاخُت .وغحر طلً فهىا هيىن ؤمام كمال ػبُا بامخُاػ.
ؤما بطا وان اللمل لِـ طا ػابم فني صكُم  ،وال ًخؼلب هفاءة كالُت ،بل ًىفي ؤن ًلىم به شخص كاصي جللى جيىٍىا
ػبُا بؿُؼا ،مثل خلً ؤلابغ وكالر الجغوح وجظمُضها وؤزظ كُىاث مً الضم وغحر طلً مً ألاكماٌ اإلامازلت فهى زؼإ
غحر ػبي.
هما ٌلخض بالخؼإ ؤبظا بطا حللم – ؤي الخؼا الؼبي -بإكماٌ الدؿُحر والخـُم للمغفم اللام.
https://www.marefa.org- 1
https://ar.wikipedia.org/wiki

 -2كلُلت بلحبل  ،اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت الؼبُت كً كملُاث جلل ألاكظاء البكغٍت  ،ؤػغوخت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه الللىم  ،جسصص كاهىن بصاعي،
ولُت الحلىق والللىم الؿُاؾُت ،جاملت دمحم زُظغ بؿىغة ،ؾىت  ،2013ص . 66
 -3نهاص زىعي ،الخؼإ الؼبي ،مداطغة ؤللُذ بخاعٍش  02ؤهخىبغ  ،2008ميكىعة كلى مىكم .http://www.terezia.com/section.php :
 -4ؤهـغ :كلي كثماوي ،الخؼإ الؼبي وإؾاؽ للمؿاولُت ؤلاصاعٍت للمؿدكفى في الجؼاثغ ،ملاٌ ميكىع بمجلت الترار ،جاملت الجلفت اللضص  ،13ماعؽ
 ،.2014ص  172و.173
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ففي الصىعة ألاولى هيىن ؤمام الحؼإ الجؿُم وفي الصىعة الثاهُت هيىن ؤمام الخؼا الِؿبؽ.
وجبرػ ؤهمُت الخفغكت بحن هظًً الىىكحن مً ألازؼاء كىض جلضًغ الخلىٍع ،خُث جلخط ي اللىاكض التي ؾاع كليها
اللظاء ؤلاصاعي الؾُما ما هغؾه مجلـ الضولت الفغوس ي 1بإن الخلىٍع ال ًيىن بال في ألازؼاء التي جيىن كلى صعجت
كالُت مً الجؿامت ،وهظا مم وجىب ألازظ باإلكخباع كضة كىامل منها ػمان وكىق الخؼة ،خُث ًخم بكفاء اإلاغفم اللام
مً جدمل مؿاولُت الخلىٍع كً ألازؼاء ألاكل جؿامت ؤزىاء الحاالث ؤلاؾخثىاثُت التي ًظؼغب فيها كمل اإلاغفم
واهدكاع ألاوبئت (وىفُض  19مثال) ؤو ؤلاطؼغاباث والحغوب والؼالػٌ...ؤًً ًخلظع ؤو ٌؿخدُل الدؿُحر الضكُم للمغفم.
وؤًظا ًخم مغاكاة اإلايان خُث ًسخلف ألامغ بحن اإلاغفم الظي ًؼاوٌ ؤوكؼخه في ألاماهً الحظغٍت الىبحرة وألاماهً
الىاثُت ،خُث في هظه ألازحرة ٌلفى مً اإلاؿاولُت في الخلىٍع كً ألازؼاء البؿُؼت  .بؿبب صلىبت مماعؾت ؤوكؼخه في
ؿغوف كاصًت.
هما ًازظ في الحؿبان كىض جلضًغ الخلىٍع بهظا اإلالُاع ؤكباء اإلاغفم اللام التي ولما ػاصث ولما زفذ مؿاولُت
اإلاغفم في الخلىٍع كً ألاطغاع.2
لىً مجلـ الضولت الفغوس ي كض زؼا زؼىة هدى ألامام في جبيُه للضة كغاعاث جم الحىم فيها بالخلىٍع بىاءا كلى
الخؼإ الِؿُؽ ،وهظا ليىن الخؼة البؿُؽ كض ًدضر مً ألاطغاع ؤطلاف ما ًدضزه الخؼإ الجؿُم .وهظا ما ًمىً ؤن
ٌؿدكف مً بلع كغاعاث مجلـ الضولت في الجؼاثغ.3
ب -من حيث الجهة املسؤولة :مً جهت هىان اإلاصحاث اللمىمُت وهىان اإلاصحاث الخاصت ،وفي ول منهما ًىجض
مىؿفىن ٌلملىن في وؿاثف مسخلفت ومنهم ألاػباء واإلامغطىن ،والؿااٌ اإلاؼغوح هىا ًضعو خىٌ الجهت اإلاؿاولت كً
جدمل ألازؼاء الؼبُت.
فدتى هيىن ؤمام زؼإ مغفلي ًجب ؤن حلؼي اإلاؿاولُت بلى اإلاغفم اللام الظي ًلضم زضماجه الصحُت للمىاػىحن،
وهى خصغا ًخمثل في الجهاث ؤلاؾدكفاثُت التي خضصتها الىصىص اللاهىهُت الؿالفت الظهغ ،وهظا بؼبُلت الحاٌ ًخىكف
كلى الترجُذ بحن بؾىاط اإلاؿاولُت بلى اإلاغفم بضٌ ألاػباء واإلامغطحن ،وهظا ما ؾىجُب كىه الخلا.
 -3إثبات الخطأ الطبي .
الؿااٌ هىا ًضوع خىٌ مً ًخدمل كبء بزباث الخؼإ الؼبي؟
للض كغفذ هظه اإلاؿإلت كضة جؼىعاث بضءا مً جىصل الضولت مً جدمل ؤكباء الخلىٍع كً ألاطغاع ،مغوعا
بمؿاولُت ؤلاصاعة اإلابيُت كلى الخؼإ اإلاغفلي البؿُؽ زم الجؿُم ووان خُنها اإلاخظغع ًخدمل وخضه مؿاولُت ؤلازباث
باكخباع اللاكضة اللاهىهُت اإلالغوفت " البِىت كلى اإلاضعي "..مغوعا بمغخلت مكاعهت اإلاغفم للمظغوع في بزباث الخؼة باكخباعه
ٌكيل الؼغف اللىي وما ًملىه مً بمياهاث ؤمام اإلاخظغع الظي ٌلض ػغفا طلُفا وهثحرا ما ٌعجؼ كً بزباث هظه ألازؼاء،
زم اهخلل اللظاء بلى افتراض الخؼة في جاهب اإلاغفم الظي كلُه ؤن ٌؿعى لىفي مؿاولُخه ،وهى اإلابضؤ اإلالبر كىه
 -1كغاع صاصع بخاعٍش  1920/11/05في كظُت  ، wanniechوكغاع آزغ بخاعٍش  1917/01/31في كظُت  champagneؤهـغ  :ؤهىع ؤخمض ؾغوع ،مؿاولُت
الضولت الغحر حلاكضًت ،ص 241و.242
 -2ؾلُمان دمحم الؼماوي ،اللظاء ؤلاصاعي/كظاء ؤلالغاء ،صاع الفىغ اللغبي ،غ  ،7ؾىت  ،2015ص .165
 -3كغاع صاصع بخاعٍش  1999/04/19ؤزىاء هـغ الؼلً اإلالضم مً ػكاف عكُت طض مؿدكفى ؤصعاع.
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باإلاؿاولُت بضون زؼإ التي ؾاهم في بغوػها مجلـ الضولت الفغوس ي والظي جم ججؿُضه ألوٌ مغة مىظ خىمه في كظُت
 ،Bianchiبخاعٍش  09ؤفغٍل .11993
الفرع الثاوي :حصول ضرر.
خصىٌ الظغع هى ألازغ اإلاترجب كلى وكىق الخؼإ الؼبي ،بط ؤن الهضف مً صكىي الخلىٍع هى جبر الظغع بلضع
ؤلاميان ،وال قً بإن الؼغف اإلاخظغع هى مً ٌؿعى إلزباث وكىق الظغع كلُه ،ألهه هى صاخب الحم في ػلب الخلىٍع.
والظغع هما كض ًيىن ماصًا كض ًيىن ؤًظا ملىىٍا  ،وهما كض ًيىن مدللا في الحاٌ كض ًيىن جدلله في اإلاأٌ  ،لىً
فلؽ ًجب ؤن ًيىن ماهض الىكىق  ،وهظا كلى زالف الظغع ؤلاخخمالي الظي لم ًلم في الحاٌ و ال ًىجض ما ًاهض وكىكه في
اإلاأٌ ،فهظا ال ًصح الخلىٍع كىه ،هما ال ًلبل الخلىٍع كً ألاطغاع التي مظذ كليها مضة الخلاصم وهي  15ؾىت .
الفرع الثالث :رابطة السببية.
بط ًجب ؤن جيىن هىان عابؼت ؾببُت بحن الظغع والخؼإ  ،بدُث ًجب ؤن ًيىن الظغع اإلاغاص الخلىٍع كىه ؾببه
اإلاباقغ هى الخؼإ الؼبي اإلاغفلي  ،ولِـ غحره .وال يهم بن وان الخؼإ اإلاغجبؽ بالظغع وان بفلل ؤو امخىاق كً فلل ،بط
كض ًيىن ؤلامخىاق ؾببا لحصىٌ الظغع ،وبالخالي جخىفغ هىا الغابؼت الؿببُت باإلمخىاق.
غحر ؤن ؤلاقياٌ ًىمً كىما جخلضص وجخضازل ألاؾباب في خصىٌ الظغع ،فهل هإزظ كىض بزباث عابؼت الؿببُت
بالؿبب ألاكىي  ،ؤم ًىفي ؤن جيىن اإلااؾؿت مؿاولت كً الخؼإ ولى بصىعة جؼثُت؟ لم ولثر كلى بجابت في اللظاء
الجؼاثغي كلى هظا الؿااٌ ،لىً ًبضو ؤن اإلاؿاولُت جلىم بلضع الظغع الظي ؤخضزه الخؼإ.
وجيخفي مؿاولُت الؼبِب الصخصُت ومؿاولُت اإلاغفم ؤًظا كىض بزباث ؤن الظغع ؾببه الحاصر اإلافاجئ ؤو اللىة
اللاهغة ؤو الصخص اإلاخظغع هفؿه ؤو الغحر.
الفرع الثاوي :العىاصرالخاصة أو إلافتراضية
فظال كً طغوعة جىفغ اللىاصغ اللامت للمؿاولُت ؤلاصاعٍت كً ؤزؼاء اإلاغافم الصحُت،فةهه ًجب ؤًظا ؤن جخىفغ
جملت مً اللىاصغ اإلافترطت والتي بها كىام هظه اإلاؿاولُت.
أوال :وجود مرفق عام قاهووي
ًخؼلب البدث هىا الخؼغق بلى جدضًض ماهُت اإلاغفم اللمىمي الصحي ؤوال زم البدث خىٌ مضي مؿاولُخه كً
جدمل ؤزؼاء ألاػباء واإلامغطحن اللاملحن فُه.
 باليؿبت للمؿإلت ألاولى فهي مدؿىمت بىصىص كاهىهُت هاؿمت لهظا اللؼاق ،وكض هصذ اإلااصة  49مً اللاهىن
اإلاضوي كلى ؤن ألاشخاص ؤلاكخباعٍت هي الضولت  ،الىالًت ،البلضًت ،اإلااؾؿاث اللامت طمً الكغوغ التي ًلغعها اللاهىن"...
وجاء في اإلااصة  50مً هفـ اللاهىن بإهه" ًخمخم الصخص ؤلاكخباعي بجمُم الحلىق بال ما وان منها مالػما لصفت ؤلاوؿان ،
وطلً في الحضوص التي ًلغعها اللاهىنً ،يىن لها زصىصا طمت مالُت ،ؤهلُت في الحضوص التي ٌلُنها كلض بوكائها ؤو التي
ًلغعها اللاهىن ،مىػً وهى اإلايان الظي ًىجض فُه مغهؼ بصاعتها ،خم الخلاض ي"
 -1ؤهـغ :آماٌ بيىف ،هدى مؿاولُت مىطىكُت ،كً الخبلاث الؼبُت ،صعاؾت في اللاهىن الجؼاثغي واإلالاعن ،صاع الجاملت الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت،2011 ،
ص .90
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ٌؿخسلص مً هظا ؤن الصخصُت اإلالىىٍت التي ؤطفُذ كلى اإلااؾؿت اللمىمُت حلض بمثابت اإلاياهت اللاهىهُت
للماؾؿت جمىذ لها بلصض اللُام بالخصغفاث اللاهىهُت 1وما ًيخج كً طلً مً بمياهُت ملاطاتها.
 باليؿبت إلاضي مؿاولُت اإلاغفم وجدمله ألزؼاء مىؿفُه الؾُما ألاػباء واإلامغطحن ،ؤو بخلبحر ؤهثر صكت "مهىُى
الصحت ،"2فلض صاع خىله هلاف هثحر واخخضم الخالف بحن الفلهاء بلى خض الخباًً ما بحن جدمُل اإلااؾؿاث الصحُت
وامل اإلاؿاولُت وهى ؤلاججاه اللضًم والظي ؾاص عصخا مً الؼمً ،وما بحن جدمُل ألاػباء واإلامغطحن لها وهى الخىجه
الحضًث الظي جبىاه اللظاء في الجؼاثغ  ،3وهظا بؿبب الخىجهاث الجضًضة التي ؤصبدذ جفغض كلى ألاػباء اللُام
بىاجب ؤلالتزام بخدلُم هدُجت بضال كً بظٌ اللىاًت ،وكلى هظا ًجب الخفغٍم هىا بحن الخؼإ الصخص ي والخؼإ اإلاغفلي
لضي ول مً الفله واللظاء.
 اإلاىكف الفلهيً :غي بلع الفله بإن الخؼإ اإلاغفلي هى زؼإ مىطىعي ًيؿب بلى اإلاغفم مباقغة ،كلى اكخباعؤن هظا اإلاغفم كض كام باعجياب الخؼة بغع الىـغ كً مغجىبه ،4وكُل بإهه الخؼإ الظي ًيؿب بلى اإلاغفم ختى ولى وان
الظي كام به ماصًا ؤخض اإلاىؿفحن.5
وٍالخف ؤن هظه الخلغٍفاث غحر وافُت للخمُحز بحن هىعي الخؼة ،وطلً لغُاب ملُاع زابذ ومىـبؽ و واضح.
 مىكف اللظاء ؤلاصاعي :جم ؤلاكغاع بهظا الخمُحز مً ػغف مدىمت الخىاػق الفغوؿُت في كغاع ""PELLETIERبخاعٍش  30جىٍلُت  ،1873خُث جم الفصل بحن الخؼة اإلاغفلي الظي جخدمله الضولت ،والخؼة الصخص ي الظي ًخدمله
اإلاىؿف بىفؿه ،ومىظ طلً الححن بضؤ الخمُحز بحن هىعي اإلاؿاولُت في اللظاء الفغوس ي وفي كظاء الضوٌ التي ؾاعث كلى
هظا اإلاىىاٌ ومنها اللظاء ؤلاصاعي الجؼاثغي ،خُث ًمىً الىكىف كلى كضة كغاعاث بهظا الكإن.6
و ججب ؤلاقاعة هىا ؤهه ال جىجض كاكضة مىفغصة وجاملت ومخفم كليها بهظا الخصىص ،لىً اللظاء صعر كلى ملالجت
ول كظُت كلى خضا ملخمضا كلى جملت مً اإلالاًحر  ،خُث ًمىً بؾىاص اإلاؿاولُت بلى الؼبِب ومً في خىمه بطا جم ججاوػ
ؤصىٌ اإلاهىت وكىاكضها  ،وؤًظا كضم اخترام اللىاثذ الخىـُمُت للمغفم ،وكضم ػاكت ؤوامغ الغثِـ اإلاكغوكت ،ؤو ػاكت
ؤوامغ الغثِـ غحر اإلاكغوكت  ،وؤًظا بطا وان الخؼا ًىُف كلى ؤهه ٌكيل جغٍمت.7

 -1بىجاصي كمغ ،ازخصاص اللظاء ؤلاصاعي في الجؼاثغ ،عؾالت لىُل صعجت صهخىعاه صولت في اللاهىن ،جاملت مىلىص ملمغي  ،جحزي وػو ،ؾىت  ،.2011ص
.27
ن
 -2كغفذ اإلااصة  165مً كاهى عكم  12/18ماعر في ً 2018/7/2خللم بالصحت .مهىُى الصحت بإنهم ول شخص مماعؽ وجابم لهُيل ؤو ماؾؿت للصحت
ًلضم في وكاػه اإلالني زضمت صحُت ؤو ٌؿاكض فيها ؤو ٌؿاهم في بهجاػها...
 -3ؤهـغ بهظا الكإن :مىحر عٍاض خىا  ،اإلاؿاولُت الجىاثُت لألػباء والصُاصلت  ،صاع اإلاؼبىكاث الجاملُت ،ألاؾىىضعٍت ،ؾىت  ،1989ص .38
 - 4ؾلُمان دمحم الؼماوي ،اللظاء ؤلاصاعي – كظاء الخلىٍع وػغق الؼلً في ألاخيام  -غ  ،2صاع الفىغ اللغبي ،اللاهغة ،جمهىعٍت مصغ اللغبُت ،ص
.139
 - 5كُضاع كبض اللاصع صالح ،الخؼإ اإلاغفلي ،مجلت الغافضًً للحلىق ،اللضص  ،38الؿىت  ،2008ص .313
 - 6ؤهـغ :كغاع مجلـ الضولت  ،ملف عكم  337700بخاعٍش  2003-03-11في كظُت م.ر طض مؿدكفى بجاًت .بسصىص الخؼإ الؼبي اإلاغفلي
كغاع املحىمت الللُا  ،ملف عكم  439331بخاعٍش  2009-03-25في كظُت ب ف طض "م ب" و "م ق" والىُابت اللامت بسصىص الخؼة الؼبي الصخص ي.
 -7ووكحر هىا بلى ؤن اللظاء الفغوس ي كض جؼىع بلى كضم الخالػم والغبؽ بحن الخؼة الجىاجي واإلاغفلي ،.خُث ؤصبذ باإلميان اكخباع الخؼإ مؼصوجا بحن وىهه
جىاثُا و مغفلُا في هفـ الىكذ.
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وكلُه فُيىن الخؼإ مغفلُا ولما وؿب فُه ؤلاهماٌ ؤو الخلصحر اإلايش ئ للظغ بلى اإلاغفم طاجه ختى ولى كام به ؤخض
اإلاىؿفحن.1
وجغجم فاثضة الخمُحز بحن الخؼة الصحص ي واإلاغفلي لِـ فلؽ في جدمل الؼغف الظي ؤؾىض له الخؼإ مؿاولُت
الخلىٍع ،بل ؤًظا في جدضًض الجهت املخخصت بالفصل في الجزاق ،هل هى اللظاء اللاصي ؤو اللظاء ؤلاصاعي ،.وؤًظا فُما
ًسص مصلحت اإلاغٍع بط هى صاخب اإلاصلحت ألاولى وهى ألاولى باإلكخباع ،بط ؤن مصلحخه جيىن في اكخباع الخؼإ مغفلُا
 ،ألن ؤلاصاعة لها اللضعة كلى الىفاء بالتزامها بالخلىٍع كً ألاطغاع ؤهثر مً ألاشخاص.
ومم هظا ًبلى ؤلاقياٌ كاثما كىض مً ًلىٌ بةميان اجخماق الخؼة الصخص ي واإلاغفلي في آن واخض و هى ما طهب
بلُه اللظاء في فغوؿا ومصغ والجؼاثغ ،2والؿااٌ هىا ًىمً خىٌ ػغٍلت الخلىٍع ،ومً ًخدمل كبء طلً؟
ًمىً اللىٌ بهظا الخصىص بإهه كض اؾخلغ اللمل هىا كلى ؤن جخدمل ؤلاصاعة مؿاولُت حلىٍع الصخص اإلاخظغع،
مم خلها في الغجىق كلى اإلاىؿف لضيها بيؿبت حلاصٌ الخؼإ الظي اعجىبه.3
ثاهيا  :وجود مريض
وجىص شخص "مغٍع" ٌلض كىصغ ا مفترطا لبدث مؿإلت الخؼإ الؼبي ،بغع الىـغ كً ؾىه وجيؿه
وجيؿِخه ،فلؽ ًجب ؤن ًيىن:
 كض ؤبضي مىافلخه الحغة في اللالر ،هما هى مصغح به في اإلااصة  343مً كاهىن الصحت.4 وؤن الظغع كض وكم كلُه شخصُا ؤو كلى زلفه اللام. وؤال ًيىن كض حؿبب في خضور الخؼإ اإلافط ي للظغع ،ؾىاء بكيل مباقغ ؤو غحر مباقغ ،بط ؤن اإلاغفم اللمىميال ٌؿاٌ كً ألازؼاء التي ًيىن اإلاؿخفُض مً زضماتها كض ؾاهم في وكىكها.

5

هما ؤن هىق اإلاغٍع كض ٌؿاهم في هى ق الخؼإ اإلالخض به ،خُث وان مجلـ الضولت الفغوس ي ًلخصغ في جلضًغ
الخلىٍع كلى الخؼة الجؿُم فلؽ  ،وهظا ولما واهذ الحالت اإلاغطُت للصخص زؼحرة ،مثل خالت الجىىن و مضمىىا
املخضعاث....غحر ؤهه كض خصل جؼىع في هظه اإلاؿإلت اجسظ مىحى الدؿاهل في هظا الكغغ خُث اهخفى في ؤخض كغاعاجه
بمجغص الخؼا البؿُؽ في جلغٍغ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت.6

-1ؤهـغ  :خؿحن مصؼفى خؿحن ،اللظاء ؤلاصاعي ،صًىن اإلاؼبىكاث الجاملُت ،الجؼاثغ.93 ،1989 ،
كخُلت بلحبل ،الخؼإ اإلاغفلي والصخص ي وإؾاؽ في اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت الؼبُت ،مجلت الللىم ؤلاوؿاهُت ،جاملت دمحم زُظغ بؿىغة ،اللضص  ،24ماعؽ
،2012
 -2ؤهـغ في هظه اللغاعاث  :ؾامي خامض ؾلُمان ،هـغٍت الخؼة في مجاٌ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت ،مىخبت النهظت اإلاصغٍت ،الؼبلت ألاولى  ،ؾىت  ،1988ص .407
 -3ؾلُمان الؼماوي ،اللظاء ؤلاصاعي –كظاء الخلىٍع وػغق الؼلً في ألاخيام -غ  ،2صاع الفىغ اللغبي ،اللاهغة ،مصغ ،ص.186
 -4كاهىن عكم ً 11-18خللم بالصحت ،ر ع  ،اللضص  45الؿىت  ،55صاصعة بخاعٍش .2018/07/29
-5مجلـ اللظاء الفغوس ي ،كغاع صاصع بترًش  ،1931/03/18في كظُت  ،le poulؤهـغ ؾلُمان الؼماوي مغجم ؾابم ـ ص .170
 -6ؤهـغ كغاع مجلـ الضولت الفغوس ي بخاعٍش  1971-01-05في عكظُت  ،Veuve Picard.مىلىٌ.
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ثالثا :العالقة بين ااملرفق الصحي واملريض.
كىض جلضًغ الخؼا الؼبي ومً زمت الخلىٍع كىه ًجب ألازظ في ؤلاكخباع اللالكت التي جغبؽ اإلاغٍع باإلااؾؿت
ؤلاؾدكفاثُت ،خُث ًجب ؤن ًيىن اإلاغٍع له الحم في ؤلاؾخفاصة مً زضماث هظا اإلاغفم ،وبالخالي فالصىعة ؤلاكخُاصًت هي
ؤن ًيىن اإلاغٍع مىجىصا صازل اإلااؾؿت ؤلاؾدكفاثُت ،لىً كض هخصىع ؤًظا بمياهُت كُام اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت كً
اإلاغٍع وهى زاعر اإلااؾؿت ما صامذ ألاطغاع التي خصلذ له مغجبؼت باإلاغفم ،هخىاوله لضواء غحر مىاؾب له بىاء كلى
وصفت الؼبِب .ولهظا جيكإ اإلاؿاولُت اإلاصلحُت بطا خصل الظغع ؤزىاء مؼاولت الؼبِب ومً في خىمه إلاهىخه ؤو بمىاؾبت
طلً.
وللل الدؿائٌ ألاهثر بلحاخا هىا هى البدث كً ػبُلت اللالكت التي جغبؽ اإلاغٍع باإلااؾؿت الصحُت التي ٌلالج
فيها؟
الظي وان ؾاثضا مً كبل هى اكخباع ألازؼاء الؼبُت جيخج كنها اإلاؿاولُت الخلصحرًت ،مما ٌؿخضعي كُام اإلاؿاولُت
الصخصُت للؼبِب ،بلض طلً جىجه اللظاء في فغوؿا بلى اكخباع اإلاؿاولُت اللاثمت طاث ػبُلت كلضًت ،وهظا مىظ صضوع
كغاع  ،Dr.Nicolas ;C.Mercier sk, 1936خُث كغعث مدىمت الىلع الفغوؿُت وجىص كلض بحن اإلاغٍع والؼبِب
ًلخط ي كُام هظا ألازحر بخلضًم الغكاًت الصحُت الالػمت للمغٍع.1
بلض طلً جؼىع الفله واللظاء في الىـغ بلى هظه اللالكت ،خُث اؾخلغ ألامغ كلى اكخباع اللالكت بحن الؼبِب اإلاؼاوٌ
إلاهىت الؼب بصفت خغة ،وهظلً اإلاصحاث الخاصت وبحن اإلاغض ى هي كالكت حلاكضًت وبالخالي فهي جسظم لللاهىن الخاص
وهؼاكها ًؼغح كلى املحاهم اللاصًت ،بِىما بطا واهذ اإلااؾؿت الصحُت كمىمُت وجلضم زضمت كمىمُت فهي ال جغجبؽ
باإلاغض ى بلالكت حلاكضًت ولىنها كالكت جىـُمُت الثدُت جدضصها كىاكض اللاهىن اللام ،وبالخالي فالجزاق ًؼغح كلى املحاهم
ؤلاصاعٍت ،.مما ٌلني ؤن اإلاؿاولُت كً الخؼإ ًخدملها اإلاغفم اللام ولِـ الؼبِب ؤو مهىُى الصحت .باكخباع ؤن هاالء
ًلضمىن زضماث باؾم اإلااؾؿت التي ٌلملىن فيها وٍخللىن ؤجىعهم منها ،وهظا ما اؾخلغ كلُه اللمل خالُا.
املطلب الثاوي :الاثاراملترثبة على قيام املسؤولية إلادارية
ًترجب كلى كُام اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت ؤزغان ؤؾاؾُان،هما :
أوال :الحق في الحعويض.
هدىاوٌ هىا كىاصغ هظا الحم التي ًيبغي الخلىٍع بكإنها  ،زم هدىاوٌ هُفُت جلضًغه.
 -1عىاصرالحعويض:
ؤؾاؽ ول حلىٍع وؤصله وميكاه كىاكض اللاهىن اإلاضوي في باب اإلاؿاولُت الخلصحرًت،وهظا ما ؤقاع بلُه اإلاكغق
الجؼاثغي في اإلااصة  124مً هظا اللاهىن ، 2واهؼالكا مً هظا الىص جغي اللمل بخلىٍع ألاطغاع ؤًا وان ميكاها ومنها
ألاطغاع طاث اإلايكة اإلاغفلي ؤو اإلاصلحي كىض اعجياب زؼة ػبي ..
 -1ؤهـغ :مدفىؾ كبض اللاصع ،الخؼإ وإؾاؽ للمؿاولُت ؤلاصاعٍت للمغفم اللام الؼبي ،مجلت ؤلاجتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت وؤلاكخصاصًت ،اإلاغهؼ الجامعي
جمجراؾذ ،اللضص ،07جاهفي  ،2015ص .104
 -2ؤمغ عكم  58_75ماعر في ً ، 1975_09_26خظمً اللاهىن اإلاضوي ،ر ع كضص ، 78ماعر في ؾىت  1975ملضٌ ومخمم باللاهىن عكم  10_05ماعر في
ً20ىهُى.2005
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وباليؿبت للىاصغ الخلىٍع فلض واص الفله واللظاء ًجملان كلى ؤن الخلىٍع ٌكمل ألاطغاع الجؿماهُت
واإلالىىٍت ،بل هظا ما ًجغي اللمل به في اللظاء ؤلاصاعي الجؼاثغي .1
 -2ثقذًرالحعويض
ًسظم جلضًغ الخلىٍع وفم اللىاكض اللامت بلى الؿلؼت الخلضًغٍت لللاض ي الظي ًجب كلُه مغاكاة كضة كىامل ال
ؾُما منها صعجت الظغع وهىق الخؼة.
ثاهيا :الحق في الحقاض ي أمام القضاء إلاداري
 -1طبيعة دعاوى الحعويض.
ًؼغح الدؿائٌ هىا كً ػبُلت صكىي الخلىٍع هل صكىي الخلىٍع صكىي بلغاء ؤم هي صكىي اللظاء اليامل ؤم
صكىي مً هىق زاص؟
حلغف صكىي الخلىٍع بإنها الضكىي اللظاثُت التي ًغفلها اإلاخظغع ؤو مً ًىىب كىه ؤو ًمثله ؤمام اللظاء املخخص
ػلبا للخلىٍع كً ألاطغاع التي لحلخه مً مغفم كمىمي.
القً بإن مىطىق صكىي الخلىٍع ًغمي بلى بنهاء الجزاق بصفت قاملت وطلً ألن جىهغ الجزاق في صكاوي الخلىٍع
ًخللم بمغاهؼ كاهىهُت شخصُت ولِؿذ مىطىكُت 2وبالخالي فهى مً هىق اللظاء اليامل الغامي بلى جصحُذ ألاوطاق
وجضزل اللاض ي لجبر الظغع بةلؼام اإلاغفم بخلىٍع الؼغف اإلاخظغع.
وبالخالي ال ًمىً عفم صكىي ؤلالغاء ألهىا لؿىا ؤمام هؼاق طو ػابم مىطىعي ؤو ؤمام كغاع بصاعي ملُب في ؤخض
كىاصغه مما ًخؼلب جضزل اللظاء إللغاثه  .وبالخالي فةن صكاوي الخلىٍع جسظم مً خُث الخلاصم بلى كىاكض اللاهىن
اإلاضوي الظي ًىص كلى اهلظاء الحلىق بمط ي مضة  15ؾىت جبضؤ مً ًىم اهدكاف الظغع ولِـ مً ًىم وكم الخؼإ. 3
 -2الجهة املخحصة بالفصل في النزاع.
ال ًسفى كلى ؤخض بإهه كىض وؿبت الخؼإ بلى اإلااؾؿت ؤلاؾدكفاثُت اللمىمُت ًيكإ كنها الحم للمظغوع ؤو
ممثله اللاهىوي في عفم صكىي الخلىٍع ؤمام اللظاء ؤلاصاعي باكخباع ؤن املحاهم ؤلاصاعٍت هي صاخبت الىالًت اللامت في
اإلاىاػكاث ؤلاصاعٍت  ،ؤي ؤهه ًىللض ؤلازخصاص كىضثظ لللظاء ؤلاصاعي بهظا ؤلاكخباع ،خُث هصذ ( م  801ق ب م ب) كلى ؤهه
"جسخص املحاهم ؤلاصاعٍت هظلً بالفصل في...:صكاوي اللظاء اليامل ، "...والظي ًخؼلب اللجىء بلُه وجىبا ؤن جخىفغ في
عافم الضكىي ؤوال الكغوغ اللاهىهُت لغفم مثل هظا الىىق مً الضكاوي وهي هما وعصث في كاهىن ؤلاجغاثُت اإلاضهُت وؤلا صاعٍت
 4مً قغغ الصفت واإلاصلحت وألاهلُت .

 -1ؤهـغ بهظا الخصىص كغاع مجلـ الضولت صاصع بخاعٍش  2002-06-03في كظُت مضًغ كؼاق الصحت لبىلىغحن طض (ٌ.ق ) التي جم بتر كغق غحر مصاب
زؼإ ؤزىاء كملُت جغاخُت  ،وؤًظا كغاع آزغ بخاعٍش  2004-03-09في كظُت (هـ ق) التي فلضث جىُنها طض هفـ اإلااؾؿت.
 -2ؤهـغ :عمظان دمحم بؼُش  ،مفهىم صكىي الخلىٍع واللالكت بُنها وبحن صكىي ؤلالغاء ،ملاٌ ميكىع في اإلاىكم:
 https://fac.ksu.edu.sa/hidaithy/page/20159جم ؤلاػالق كلُه ًىم  2021-05-15كلى الؿاكت .12.30
 -3ؤهـغ كغاع مجلـ الضولت صاصع بخاعٍش  2000-01-31في كظُت ؾلُمان بً فاػمت طض مضًغٍت الطحت
 -4عاجم اإلااصة  13و 64مً كاهىن ع كم  09_08ماعر في  25فبراًغ ً ، 2008خظمً كاهىن ؤلاجغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاعٍت  .ر ع ،كضص  21صاصع بخاعٍش  23ؤبغٍل
.2008
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ؤما بسصىص ؤلازخصاص ؤلاكلُمي فدؿب اللاكضة اللامت فةن ؤلازخصاص ؤلاكلُمي ًخدضص للجهاث ؤلاصاعٍت

1

ػبلا للماصجحن  37و 38مً كاهىن ؤلاجغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت  ،وبالغجىق بلى هاجحن اإلااصجحن هجض ؤن ؤلازخصاص فيهما ًاوٌ
بلى الجهت اللظاثُت التي ًلم في صاثغة ازخصاصها مىػً اإلاضعي كلُه  ،ؤو بلى آزغ مىػً له بن لم ًىً له مىػً
ملغوف ،ؤو بلى اإلاىػً املخخاع ما لم ًىص اللاهىن كلى زالف طلً ،وكض ؤوضحذ اإلااصة  804مً هفـ اللاهىن بإن
ؤلازخصاص في ماصة الخضماث الؼبُت ًىللض للمدىمت التي ًلم في صاثغة ازخصاصها ميان جلضًم الخضمت.

خاثمة:
مً زالٌ ما ؾبم كغطه ًدبحن لىا بإن اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت عغم ؤن اللظاء الظي ؤوكإها كض هغؽ لها كضصا هبحرا مً
اإلاباصت واللىاكض والظىابؽ التي خضصث لها ؤلاػاع اللام الظي جخىاجض فُه هظه اإلاؿاولُت ،ومتى هيىن ؤمام مؿاولُت
بصاعٍت ؤو غحر بصاعٍت ،غحر ؤن هىان بلع ؤلاقياالث التي ال ػالذ جدخار مً اللظاء ؤن ًبث فيها بصغاخت وؤال ًبلى
مخإعجحا بحن حلضص آلاعاء ،الؾُما منها ما حللم باإلزباث.
لظا هلترح:
 جلؿُؽ اإلاؿاولُت بحن الؼبِب واإلاغفم اللام  ،وهظا لخفاصي الىثحر مً اإلاأس ي التي ًدؿبب فيها ألاػباءواإلامغطىن هدُجت لكلىعهم بالحماًت  ،وبيىنهم جدذ مـلت وغؼاء ؤلاصاعة  ،وبالخالي فجللهم ًخدملىن مؿاولُت ؤزؼائهم
كض ًضفلهم هظا الكلىع للخدغي وؤلاجتهاص في بظٌ اللىاًت الالػمت للمغض ى  ،الؾُما بسصىص ألازؼاء الجؿُمت.
 اكخماص مبضؤ اإلاؿاءلت اللاهىهُت اإلابيُت كلى اكخباع افتراض الخؼإ ،ؤو اإلاؿاولُت بضون زؼة ،و ال ؾُما باليؿبتلألزؼاء البؿُؼت وهظا ختى هىفغ خماًت ؤهبر للمغض ى ،خُث ًجب ؤلاكخصاع كلى كىصغ الظغع في جغجِب اإلاؿاولُت ،
واكخباع ؤن الفلل الظاع هاجج كً وكاغ ؤلاصاعة بصىعة مفترطت .ما صام اإلاغٍع ًخللى اللالر في هظه اإلااؾؿت.
 جدمُل اإلاغفم اللام مؿاولُت كبء ؤلازباث  ،وإكفاء اإلاغٍع مً طلً ،باكخباعه ػغفا طلُفا في هظه اإلالاصلت،خُث بمجغص وكىق الظغع ًفترض ؤن الخؼإ كض اعجىبخه ؤلاصاعة التي حؿعى بلى الىكىف كلى الحلُلت والبدث كً ألاصلت،
ؾىاء إلزباث اإلاؿاولُت ؤو هفيها كنها.

قائمة املصادرواملراجع:
 القرآن الكريم. أوال  :قائمة املصادر: أ-الذساثير: صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًملغاػُت الكلبُت ،ر ع كضص  54ؾىت  57بخاعٍش ..2020/09/16 ب-الىصوص القاهوهية: -القواهين وألاوامر

 -1وهظا ما ؤقاعث بلُه اإلااصة  803ق ب م ب.
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 ؤمغ عكم  58_75ماعر في ً ، 1975_09_26خظمً اللاهىن اإلاضوي ،ر ع كضص ، 78ماعر في ؾىت  1975ملضٌ ومخممباللاهىن عكم  10_05ماعر في ً20ىهُى.2005
 كاهىن ع كم  09_08ماعر في  25فبراًغ ً ، 2008خظمً كاهىن ؤلاجغاءاث اإلاضهُت و ؤلاصاعٍت  .ر ع ،كضص  21صاصع بخاعٍش 23ؤبغٍل .2008
 كاهىن عكم  11-18ماعر في ً 2018/07/02خللم بالصحت ،ر ع  ،اللضص  45الؿىت  ،55صاصعة بخاعٍش ..2018/07/29 اإلاغاؾُم واللغاعاث ا  -مغؾىم عثاس ي عكم  251-20ماعر في ً 2020/09/15خـمً اؾخضكاء الهُئت الاهخسابُت لإلؾخفخاء اإلاخللم بمكغوقحلضًل الضؾخىع .ر ع كضص  54ؾىت  57بخاعٍش .2020/09/16
 مغؾىم جىفُظي عكم  465/97ماعر في  2قلبان  1418مىافم ٌ ً.1997/12/2خللم بخدضًض كىاكض بوكاء وجىـُموؾحر اإلااؾؿاث ؤلاؾدكفاثُت اإلاخسصصت
ثاهيا :قائمة املراجع
-1الكحب:
 آماٌ بيىف ،هدى مؿاولُت مىطىكُت ،كً الخبلاث الؼبُت ،صعاؾت في اللاهىن الجؼاثغي واإلالاعن ،صاع الجاملت
الجضًضة ،ألاؾىىضعٍت.2011 ،
 خؿحن مصؼفى خؿحن ،اللظاء ؤلاصاعي ،صًىن اإلاؼبىكاث الجاملُت ،الجؼاثغ1989 ،
 ؾلُمان ؤخمض الؼماوي ،اللظاء ؤلاصاعي/كظاء ؤلالغاء ،صاع الفىغ اللغبي ،اللاهغة ،جمهىعٍت مصغ اللغبُت ،غ،7
ؾىت .2015
 ؾلُمان ؤخمض الؼماوي،اللظاء ؤلاصاعي/كظاءالخلىٍع وػغق الؼلً في ألاخيام -غ  ،2صاع الفىغ اللغبي ،اللاهغة،
جمهىعٍت مصغ اللغبُت.
 ؾامي خامض ؾلُمان ،هـغٍت الخؼة في مجاٌ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت ،مىخبت النهظت اإلاصغٍت ،الؼبلت ألاولى1988 ،ؾىت
 مىحر عٍاض خىا  ،اإلاؿاولُت الجىاثُت لألػباء والصُاصلت  ،صاع اإلاؼبىكاث الجاملُت ،ألاؾىىضعٍت ،ؾىت .1989
 -2الرسائل الجامعية:
 بىجاصي كمغ ،ازخصاص اللظاء ؤلاصاعي في الجؼاثغ ،عؾالت لىُل صعجت صهخىعاه صولت في اللاهىن ،جاملت مىلىص
ملمغي  ،جحزي وػو ،ؾمت 2011
 كخُلت بلحبل،اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت الؼبُت كً كملُاث جلل ألاكظاء البكغٍت ،ؤػغوخت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه
الللىم  ،جسصص كاهىن بصاعي ،ولُت الحلىق والللىم الؿُاؾُت ،جاملت دمحم زُظغ بؿىغة ،ؾىت .2013
 ؾامي خامض ؾلُمان ،هـغٍت الخؼة في مجاٌ اإلاؿاولُت ؤلاصاعٍت ،مىخبت النهظت اإلاصغٍت ،الؼبلت ألاولى ،ؾىت .1988
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زُظغ بؿىغة ،اللضص  ،24ماعؽ .2012
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ملخص:
تهضي هظه الضعاؾت أؾاؾا لٌهم ٌُُٓاث جدضًض أؾلاع الىٌؽ اللالمي والتي جخدٕم ًيها كضة كىامل وآلُاث
مسخلٌت ،ومىه ئكؼاء جٌؿحر واضح لخِلباث هظه ألاؾلاع في ألاؾىاَ اللاإلاُت ،خُث جخلضص مٖىهاث هظه ألاؾىاَ
واللىامل التي جإزغ كلى ؤلاهخاج واللغض وألاؾلاع زاصت جلٗ اللالُت بحن الضوالع وؾلغ الىٌؽ  ،وال جٖىن اللىامل
اإلاإزغة صائما ؿاهغة لللُان أو ُابلت للخٌؿحر ،وٍخضزل في الؿىَ الىٌؼُت اإلاىخجىن واإلاشترون والخجاع والىؾؼاء
واإلاؿدثمغون وٓظا الِؼاق اإلاالي وهحرها مً اللىامل ألازغي التي جىضح كالُت الخأزحر والضوع بحن ٔل اللىامل وآلالُاث التي
جدضص أؾلاع الىٌؽ اللالمي.
الكلماث اإلافتاحيت :الىٌؽ؛ الضوالع؛ اللىامل وآلالُاث؛ الؿلغ.

Abstract:
This study aims mainly to understand how global oil prices are determined and controlled
by several different factors and mechanisms, including giving a clear explanation of the
fluctuations in these prices in the world markets, where the components of these markets and
factors affecting production, supply and prices, especially those between the dollar and the
price of oil, and the factors affecting are not always visible or explainable, and interfere in the
oil market producers, buyers, traders, intermediaries and investors as well as the financial
sector and other factors that illustrate Impact and role relationship between all factors and
mechanisms that determine global oil prices
Keywords: oil; dollar; factors and mechanisms, price..
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مقسمت:
جؼصاص أهمُت الىٌؽ بىصٌه ماصة خُىٍت للؼاُت ئط أصبدذ الخاحت ماؾت ئلُه في طىء اؾخمغاع الىمى الاُخصاصي
للضو٘ زاصت اإلاخؼىعة منها ،وٍضكم في الىُذ هٌؿه مً جأزحر اللىامل الجُى ؾُاؾُت كلى ؾلىُٓاتها وجىحهاتها الخاعحُت
الش يء الظي ًظٌي كلى صلىص الصحن ِٓىة اُخصاصًت كاإلاُت في الِغن الىاخض واللشغًٍ أبلاص وأصواع مهمت في اإلاؿخِبل،
بمالها مً الِضعة والخأزحر الضًىامُٖي والؿلىٔي كلى الىؼاُحن ؤلاُلُمي والضولي.
ًالبترو٘ وٌُُٓت الخصى٘ كلُه أصبذ هضًا مً أهضاي الخسؼُؽ الؿُاس ي والاؾتراجُجي لضو٘ اللالم خُث
أصبدذ اإلاىاػّ الخُىٍت ٔالشغَ ألاوؾؽ وشما٘ ئًغٍُِا جدخل مغٓؼ الصضاعة في اللالُاث الضولُت مىظ مىخصٍ هظا
الِغن وختى آلان ٓما أن ؾُاؾاث الضو٘ الٕبري أصبدذ مىحه هدى الضو٘ اإلاىخجت للىٌؽ ،هظه الؿُاؾاث التي ال ًمًٕ
أن جخم بملؼ٘ كً مىُم البترو٘ الظي حلخبره ماصة ئؾتراجُجُت ألمنها الِىمي وجؼبُِا لهظا اإلابضأ بضأ في آلاوهت ئُامت
ألاخالي الؿُاؾُت وإوشاء الِىاكض اللؿٕغٍت لخأمحن جضًّ البترو٘ وخماًت ػغَ ئمضاصاجه ،وُض بغػ الضوع الؿُاس ي
للبترو٘ بشٖل ًلا٘ مً زال٘ الخغوب التي شهضتها مىؼِت الشغَ ألاوؾؽ في ؿل الصغاق اللغبي-ؤلاؾغائُلي ًمً أػمت
الؿىَـ ؾىت 1956م مغوعا بدغب 1967م ًدغب أٓخىبغ 1973م ئلى الخغب اللغاُُت – ؤلاًغاهُت ؾىت 1980م زم خغب
الخلُج ؾىت 1991م واللضوان ألازحر كلى اللغاَ ؾىت 2003م ٔان البترو٘ في ٔل هظه الخغوب كىىانها ألآبر وهضًها
اإلاللً والخٌي ختى أػلّ كليها حؿمُت "خغوب البترو٘" ،ومىه بغػ صوع وأزغ اللضًض مً اللىامل وآلالُاث التي أصبدذ
جخدٕم في ؾلغ الىٌؽ وهى ما ؾِخم الخؼغَ ئلُه بالخٌصُل في هظه الضعاؾت
ومىه ًمًٕ ػغح الدؿاؤ٘ الغئِس ي الخالي:
ما هي أهم آلياث وعوامل جحسًس أسعارالىفط؟
ومً زال٘ هظا الدؿاؤ٘ الغئِس ي ًمًٕ صُاهت الٌغطُت الغئِؿُت الخالُت:
ًإصي حوحر مسخلٍ آلالُاث واللىامل ئلى الخدٕم في جدضًض أؾلاع الىٌؽ؛
وػبُلت الضعاؾت ججللىا وؿخسضم اإلاىهج الىصٌي إلاا ًِخظُه البدث مً وصٍ آللُاث وكىامل جدضًض أؾلاع
الىٌؽ والخلغي كلى مسخلٍ اولٖاؾاتها كلى أؾىاَ الىٌؽ اللالميٓ .ما جم الاكخماص في حاهب مً هظه الضعاؾت كلى
اإلاىهج ؤلاخصائي مً زال٘ الخلبحر الغُمي ملخخلٍ اإلالؼُاث ؤلاخصائُت للىصى٘ ملخخلٍ الاؾخضالالث الللمُت في صىعة
ٓمُت بوُت الاؾخضال٘ كلى هخائج صُُِت وٍُِيُت.
وبوُت ججؿُض مىطىق الضعاؾت والىصى٘ ئلى الىخائج اإلاؿؼغة ومً مً أحل ؤلاحابت كلى ئشٖالُت الضعاؾت وازخباع
ًغطُتها ،جم جِؿُم هظه الضعاؾت ئلى املخاوع الخالُت:
 كىامل جدضًض أؾلاع الىٌؽ اللىامل اإلاإزغة كلى جِلباث أؾلاع الىٌؽ في ألاؾىاَ الضولُت -آلاًاَ اإلاؿخِبلُت ألؾىاَ الىٌؽ اللالي

املجلض -09اللضص -01الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1098

ISSN: 2352-9806
l

العوامل واآللياث املؤثرة يف حتديد أسعار النفط /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمحد احلمزة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمني البار
 -1عوامل جحسًس أسعارالىفط
جخدٕم كىامل كضة في جدضًض ؾلغ الىٌؽ ًمًٕ الخؼغَ ألهمها وًِا إلاا ًلي:
 -1العوامل املحسزة للطلب على البترول
ًخأزغ الؼلب البترولي بمجمىكت كىامل طاث صعحاث جأزحر مخٌاوجتـ جخمثل في الىمى الاُخصاصي ،اإلاىار ،الؿلغ ،كضص
الؿٖان.
 .1.1الىمو الاقتصازي
ٌلض أهم كامل مإزغ في الؼلب البترولي وٍغجبؽ به اعجباػا وزُِا وًّ كالُت ػغصًت ًببلىن ؤلاوؿاهُت مغاخل مخِضمت
مً الخؼىع الاُخصاصي والاحخماعي ،زاصت مم بغوػ الِؼاق الصىاعي لِؼاق اُخصاصي هام وُائض لجمُم اليشاػاث
الاُخصاصًت ،أزغ طلٗ وبصىعة ًاكلت كلى جؼىٍغ وجؼاًض الؼلب كلى الؼاُت وزاصت البترو٘ منها.
ًٌي الىُذ الخاطغ جأحي الؼٍاصة في الؼلب اللالمي للىٌؽ لخلبُت خاحُاث الىمى اإلاخدِّ واُخصاصًاث الضو٘
ألاوعبُت والىالًاث اإلاخدضة ،ئطاًت ئلى اللملُاث اللؿٕغٍت الٕبحرة التي جِىم بها الىالًاث اإلاخدضة زغج خضوصها
الجوغاًُت ،والتي جؼٍض مً ػلبها كلى()1الىٌؽ ،وهىاْ أًظا ألاؾىاَ الجضًضة مخمثلت في الغأؾمالُاث الىاشئت في الضو٘
ألاؾُىٍت والصحن التي جدِّ ملضالث همى متزاًضة وٍؼصاص ػلبها كلى الىٌؽ.
 .2.1اإلاىاخ
ًغجٌم اؾتهالْ الؼاُت في الضو٘ التي ًؼصاص ًيها البرص في الشخاء والخغاعة في الصٍُ كً اإلاىاػّ اإلالخضلت اإلاىار،
وٍخدضص الؼلب كلى البترو٘ بممحزاث أزغي أهمها أهه ػلب مشخّ أي أهه مؿخّ مً الؼلب كلى اإلاىخجاث البترولُت،
باإلطاًت ئلى ما ًخمحز به مً مىاصٌاث ؾُاؾُت وأمىُت ًىٌغص بها كً ملـم الؿلم اإلاخضاولت و الخجاعة الضولُت ،ئلى حاهب
اشترآه مم بضائل الؼاُت ألازغي في أهه ػلب بضًل بملنى أهه ال ًمًٕ صعاؾخه مؿخِال كً صعاؾت الؼلب كلى اإلاصاصع
البضًلت للؼاُت.

()2

 3.1السعز
ٌلخبر مً أهم اللىامل اإلاإزغة كلى الؼلب البترولي للؿللت (البضًلت) البترولُت ،ؾىاءا ٔاهذ زاما أو مىخجاث
هٌؼُتًُ ،مًٕ الِى٘ أن البترو٘ ًغجبؽ اعجباػا وزُِا بالؿلم أو اإلاىخجاث البترولُتً ،اعجٌاق الؿلغ البترولي في اإلاضي
الِصحر ُض ال ًإزغ كلى أؾلاع اإلاىخجاث البترولُت ،وبالخالي ًِل الؼلب كلى البترو٘ الخام ،وٍبِى الؼلب كلى اإلاىخجاث
البترولُت ٓما هى ،ألن طلٗ الازخالي في ألاؾلاع ال ًـهغ ألهه ًخىػق بحن هظه اإلاىخجاث ،أما في اإلاضي البلُضً ،اعجٌاق أؾلاع
الخام ًإزغ كلى البترو٘ الخام ،وفي الؼلب كلى اإلاىخجاث البترولُت التي جبضأ أؾلاعها في الاعجٌاق.
وفي هظه الخالت ال ًمًٕ حوُِب صوع كملت الضوالع في جدضًض أؾلاع الىٌؽ اللالمي ،خُث هجض أن هىاْ كالُت
مخالػمت بحن ؾلغ الىٌؽ وكملت الضوالع وٍمًٕ وصٍ طلٗ مً زال٘:
 -1طُاء مجُض اإلاىؾىي :زىعة أؾلاع الىٌؽ ،الضًىان الىػني للمؼبىكاث الجاملُت ،الجؼائغ ،2004 ،ص ص .31-30
ً -2ىؾٍ بُبي :أزغ جِلباث أؾلاع الىٌؽ كلى الؿُاؾت اإلاالُت في الجؼائغ ( ،)2010-200مظٓغة مِضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الللىم الاُخصاصًت
جسصص الخدلُل الاُخصاصئ ،لُت الللىم الاُخصاصًت وكلىم الدؿُحرُ ،ؿم الللىم الاُخصاصًت ،حاملت الجؼائغ  ،2011،2012 ،3ص .33-32
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أ -أثزعملت السوالرعلى جحسًس أسعارالىفط
ًإصي اهسٌاض ؾلغ صغي الضوالع ئلى عًم أؾلاع الىٌؽ الخام مً زال٘ أزغ مباشغ وأزغ هحر مباشغ ً ،خمثل ألازغ
اإلاباشغ أو ُصحر ألاحل الهسٌاض الضوالع في أؾىاَ الىٌؽ في ػٍاصة خضة اإلاظاعباث في كِىص الىٌؽ،ألامغ الظي ٌؿهم في
اعجٌاق أؾلاع الىٌؽ ً .الىٌؽٓ ،وحره مً اإلاىاص ألاولُت اإلاؿلغة بالضوالعً ،صبذ عزُصا مِاعهت باالؾدثماعاث ألازغي
مِضعة باللمالث ألاحىبُت ،لظلٗ ًِبل كليها اإلاؿدثمغون.
وٍخمثل ألازغ هحر اإلاباشغ ،أو البلُض ألاحل ،الهسٌاض الضوال ع في أؾىاَ الىٌؽ اللاإلاُت في حوُحر أؾاؾُاث الؿىَ،
كً ػغٍّ جأزحره في اللغض والؼلب كلى الىٌؽ ً.مً هخائج اهسٌاض الضوالع كلى اإلاضي الؼىٍل اهسٌاض الؼاُت
ؤلاهخاحُت ،أو كضم همىها بشٖل ًدىاؾب مم الؼٍاصة في ألاؾلاع بؿبب اهسٌاض الِىة الشغائُت للضو٘ اإلاصضعة ،والتي لً
جمٕنها مً جىًحر ألامىا٘ الالػم ة لؼٍاصة الؼاُت ؤلاهخاحُت  .هظا ٌلني اهسٌاض اإلالغوض مِاعهت بالؼلب ،وبالخالي اعجٌاق
أؾلاع الىٌؽ .ألامغ هٌؿه ًىؼبّ كلى شغٔاث الىٌؽ اللاإلاُت التي جدؿلم كىائضها بالضوالع ،ولٕنها جضًم جٖالٌُها بلمالث
مسخلٌت.
ًشغٔاث الىٌؽ في بدغ الشما٘ مثال جضًم أحىع كمالها بالُىعو في الىُذ الظي جدؿلم ًُه كائضاتها بالضوالع .هظا
ٌلني اعجٌاق الخٖالٍُ مِاعهت باللائضاث ،ألامغ الظي ًمىلها مً ػٍاصة الاؾدثماع في ػاُت ئطاًُت ،عهم اعجٌاق أؾلاع
الىٌؽ .هظا أًظا ًسٌع اإلالغوض ،وٍغًم أؾلاع الىٌؽ.
ب -اثز أسعار الىفط الخام على سعز صزف السوالر
ٌؿهم اعجٌاق أؾلاع الىٌؽ في زٌع الضوالع بؿبب اعجٌاق ًاجىعة واعصاث الىٌؽ ألامغٍُٕت وػٍاصة العجؼ في محزان
اإلاضًىكاث .و لٖىن ؾلغ الىٌؽ و الضوالع ًىسغغ أن باججاهحن مسخلٌحن ًان الضو٘ اإلاىخجت للىٌؽ و التي جبُم مىخجاتها
بالضوالع ؾدخظغع مً حغاء اهسٌاض الُِمت الشغائُت للضوالع و التي حؿخسضم لشغاء ؾلم أزغي مً ألاؾىاَ الخاعحُت و
للخلىٍع كً هظا التراحم في الِىة الشغائُت ًِىم هإالء بغًم ؾلغ البرمُل.
ٓما أن اإلالؼُاث اللاإلاُت و الخىاصر الخاعٍسُت أؿهغث جغاحم مِضعة مىـمت الضو٘ اإلاصضعة للىٌؽ  OPECفي عؾم
ؾُاؾاث الاؾخِغاع الؿلغي.
ئن ًٗ اعجباغ اللالُت بحن الضوالع وأؾلاع الىٌؽ ًخؼلب خلحن حظعٍحن بلُضًً كً الىاُم أخضهما حؿلحر الىٌؽ
بوحر الضوالع ئن لم ًًٕ هظا ممٕىا ًان اهسٌاض اكخماص الىالًاث اإلاخدضة كلى الىٌؽ ؾُسٌٍ مً هظه اللالُت بشٖل
()1

ملخىؾ.

 .4.1عسز السكان
هى أخض اللىامل اإلاإزغة في الؼلب كلى البترو٘ ،خُث ٔلما ػاص كضص الؿٖان أصي طلٗ ئلى جؼاًض الؼلب ،لًٕ جأزحر
الؿٖان ُض ال ًٖىن مهما وُض ًٖىن مهما ،وهظا ئطا اعجبؽ باللىامل ألازغي ومً أهمها كامل الىمى الاُخصاصيًُٖ ،ىن

 - 1هبُل مهضي الجىابي وٓغٍم ؾالم خؿحن ،اللالُت بحن أؾلاع الىٌؽ الخام وؾلغ صغي الضوالع ،باؾخسضام الخٖامل اإلاشترْ وؾببُت  ،Grangerمجلت
ٔلُت ؤلاصاعة و الاُخصاص للضعاؾاث الاُخصاصًت و ؤلاصاعٍت و اإلاالُت ،ق ( ،2011 ،)4ص .7
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جأزحره ٓبحرا في خالت ما ئطا ٔان الىمى الاُخصاصي (الضزل الِىمي) كالي وٍٖىن جأزغٍه ُلُل أو مدضوص ئطا اهسٌع الضزل
()1

الىػني اللام وللٌغص.

 .2العوامل اإلاؤثزة على جقلباث أسعارالىفط في ألاسواق السوليت
مً البضيهُاث اإلالغوًت اُخصاصًا أن ؾلغ أي ؾللت ًخدضص في الوالب هدُجت للخٌاكل بحن ُىي كغض وػلب هظه
الؿللت ،خُث ئن هظا الخٌاكل هى الظي ًإصي في النهاًت ئلى الخىصل ئلى ؾلغ مدضص جدؿاوي كىضه الٕمُت اإلاؼلىبت مم
الٕمُت اإلالغوطت مً هظه الؿللت وهظا ما ٌؿمى اُخصاصًا بدالت الخىاػن ،ئطاًت ئلى كىامل حُىؾُاؾُت ،مىازُت،
هٌؿُتً ،ىُت ،هِضًت واللىامل البُئُت.
 .1.2العوامل الاقتصازًت
الاؾخِغاع في ؾىَ الىٌؽ اللالمي ٌلخمض كلى اللغض والؼلب واإلاىاػهت بُنهما ،باإلطاًت للمسؼون اللالمي مً
الىٌؽ ،ألن الىٌؽ ؾللت ئؾتراجُجُت لها أهمُتها في الىمى الاُخصاصي ًهىالٗ كىامل جإزغ في حاهب اللغض والؼلب
()2

اللاإلاحن كلى الىٌؽ ومً أهم هظه اللىامل:
أ .الطلب العالمي على الىفط

ًىِؿم الؼلب اللالمي كلى الىٌؽ ئلى هىكحن ،الؼلب بوغض الاؾتهالْ والؼلب بوغض اإلاظاعبت وٍمغ الؼلب كلى
الىٌؽ بلضة حوحراث مىظ الصىاكت البترولُت وأن الؼلب اللالمي كلى في جؼاًض مؿخمغ ،خُث أن الؼلب كلى الىٌؽ بوغض
الاؾتهالْ ًخأزغ بؼٍاصة ملضالث الىمى الاُخصاصي اللالمي والتي ؾاهمذ بؼٍاصة الؼلب كلى اإلاىخجاث الىٌؼُت ،وأن صزى٘
الصحن و الهىض وػٍاصة اؾتهالٓهم للىٌؽ أزغ كلى الؼلب اللالمي للىٌؽ.
أما الؼلب كلى الىٌؽ بوغض اإلاظاعبت أو ألاؾىاَ اإلاؿخِبلُت للىٌؽًِ ،ض كغًذ هظه ألاؾىاَ مىظ مىخصٍ
الثماهِىاث مً الِغن اإلااض ي ،وصزى٘ الؿماؾغة واإلاظاعبحن ألاؾىاَ اللاإلاُت وحلاملهم في بُم البرامُل الىعُُت بهضي
جدُِّ ألاعباح ،وجأزغ الؼلب بصىعة عئِؿُت بلىامل كضًضة طاث جأزحراث مسخلٌت ،ومنها ملضالث الىمى الاُخصاصي
اإلاشجلت للؼلب.
ب.العزض العالمي على الىفط
حلخبر ؤلامٖاهُاث اإلاخاخت مً املخؼون في خِى٘ الىٌؽ ،وؾُاؾاث الضو٘ الىٌؼُت ومضي خاحتها ئلى الىٌؽ ،إلاىاحهت
اخخُاحاتها ئلى الىٌؽ ،إلاىاحهت اخخُاحاتها املخلُت أو تهضًغه ،ومً أحل الخصى٘ كلى مىاعص هِضًت لخلبُت الاخخُاحاث
اإلاالُت أو الاخخٌاؾ به لألحُا٘ الِاصمت ،مً اللىامل اإلاإزغة كلى اللغض اللالمي للىٌؽٓ ،ظلٗ الؼلب كلى الىٌؽ،
واملخؼون الخجاعي وؤلاؾتراجُجي ًإزغ في حجم اللغض وزاصت في الخِلباث اإلاىؾمُت واإلاغاُب لألخضار زال٘ الٌترة ًجض
أن اللىامل الؿابِت جدِِذ حمُلها وأزغث في كغض الىٌؽ وبالخالي في مؿخىي ألاؾلاع.

ً -1ىؾٍ بُبي :أزغ جِلباث أؾلاع الىٌؽ كلى الؿُاؾت اإلاالُت في الجؼائغ ،هٌـ اإلاغحم الؿابّ ،ص .35
 -2كماص الضًً دمحم اإلاؼٍني :اللىامل التي أزغث كلى جِلباث أؾلاع الىٌؽ اللاإلاُت ،مجلت حاملت ألاػهغ ،ؾلؿلت الللىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ،15اللضص ،1هؼة،
 ،2013ص .333
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 .2.2العوامل الجيوسياسيت
لِض ٔان هىاْ ئحماق في أوؾاغ املخللحن أن أؾاؾُاث الؿىَ مً ػلب وكغض ومؿخىٍاث املخؼون هحر ٔاًُت
لخبرًغ الازخال٘ في زالر مؿخىٍاث ألاؾلاع زاصت زال٘ الؿىىاث ألازحرةًِ ،ض ٔان لألػماث الىٌؼُت واللىامل
()1

الجُىؾُاؾُت والٖىاعر الؼبُلُت صوع ؾُاس ي في الخأزحر كلى أؾلاع الىٌؽ.

لِض جأزغ ؾلغ الىٌؽ في الؿىَ البترولُت اللاإلاُت بضاًت مً الؿبلُىاث ئلى هاًت آلان بمجمىكت مً الصضماث
الىٌؼُت مىػكت خؿب الؿىىاث الخالُت 2014-2008-2004-1998-1986-1979-1973 :وهي ٔاآلحي:
أ -ألاسمت الىفطيت عام 1973
لِض أػلّ كلى هظه ألاسمت اسم أسمت جصحيح ألاسعار البتروليت وجُُِم البرمُل بُِمخه الخُُِِت التي ٔاهذ مخضهُت
ئلى مؿخىٍاث ُُاؾُت ،خُث في ؾىت ُ 1973غعث اإلاىـمت ػٍاصة أؾلاع البترو٘ مً حاهب واخض لخٌِؼ مً  3صوالع للبرمُل
في أٓخىبغ  1973ئلى  12صوالع للبرمُل ،أي عًم ألاؾلاع الىٌؼُت بيؿبت كالُت حضا.
ب -ألاسمت الىفطيت عام 1979
كاصث واعجٌلذ ألاؾلاع زاهُت وبشٖل مٌاجئ ؾىت 1979م زالر مغاث ئزغ الخغب اللغاُُت –ؤلاًغاهُت (خغب الخلُج
()2

ألاولى) مً  13صوالع ئلى  32صوالع للبرمُل زال٘ أشهغ ُلُلت مما أصي ئلى اهٌجاع أػمت بترولُت زاهُت.
ج -ألاسمت الىفطيت عام 1986

حلخبر أػمت  1986أو٘ أػمت هٌؼُت جىسٌع ًيها أؾلاع الىٌؽ وجخأزغ ًيها مصالح الضو٘ اإلاىخجت ،لظلٗ ؾمُذ ألاػمت
الىٌؼُت اإلالآؿت ،وبلى ؾلغ البرمُل  8.63صوالعٓ ،ما أن جغآم الخوحراث التي خضزذ في الؿىَ الىٌؼُت اللاإلاُت مً أػمت
()3

1973م ٔان مً أبغػ ألاؾباب التي أصث ئلى اهسٌاض أؾلاع الىٌؽ في ؾىت  1986والتي هىعصها ًُما ًلي:

 كضم ججاوـ الضو٘ اإلاصضعة للىٌؽ في مىـمت أوبٗ وازخالي ؿغوًها الاُخصاصًت والؿُاؾُت والاحخماكُت ،مماأصي ئلى ازخالي اإلاصالح وأطلاي صوع اإلاىـمت في الؿىَ الىٌؼُت.
 كضم اخترام ملـم صو٘ ألاوبٗ لخصص ؤلاهخاج وألاؾلاع الغؾمُت في بضاًت الثماهُاث. الضوع الظي للبه مىخجى الىٌؽ مً زاعج أوبٗ في جسٌُع ألاؾلاع زاصت الجروٍج ،بغٍؼاهُا ،مما حلل صو٘ أوبٗجغضخ بخسٌُع أؾلاع هٌؼها ٔل صولت كلى خضا للخٌاؾ كلى مصالخها مثلما ًللذ هُجحرًا.
 اهسٌاض الاؾتهالْ اللالمي مً الىٌؽ بلض اعجٌاق أؾلاعه في ألاػمت الىٌؼُت ألاولى 1973م مما احبر الضو٘الصىاكُت الٕبري كلى جىمُت مصاصع ػاُت بضًلت للىٌؽ ،وُض جم حلىٍظه بالٌدم والواػ الؼبُعي.
 جىؾم اإلالامالث في ألاؾىاَ آلاحلت خُث أصبدذ جدخل  %70مً الخلامالث اللاإلاُت للىٌؽ ،وبضاًت اللملبالبىعصاث الىٌؼُت بؿبب ؿهىع اإلاظاعبحن وصلىبت جىاػن ُىي اللغض والؼلب كلى الىٌؽ.

 -1ؤلاصاعة الاُخصاصًت أوبٗ ،ألاػمت اإلاالُت اللاإلاُت واولٖاؾاتها ألاولُت املخخملت كلى صىاكت البترو٘ في ألاُؼاع اللغبُت ،مجلت الىٌؽ والخلاون اللغبي،
املجلض الخامـ والثالزىن ،اللضص  ،2009 ،128ص .16
 -2ئبغاهُم شخاجت :أؾلاع الىٌؽ ومضًىهُت اللالم الثالث ،مجلت الىٌؽ والخلاون اللغبي ،املجلض  ،15اللضص ،1989 ،54ص .19
 -3خؿحن كبض هللا :مؿخِبل الىٌؽ اللغبي ،مغٓؼ صعاؾاث الىخضة اللغبُت ،بحروث ،2006 ،ص .86
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ز -ألاسمت الىفطيت عام 1998
في بضاًت اللام  1998بضأث جـهغ كلى اُخصاصًاث صو٘ اللالم ٔاًت وكلى الؿىَ الىٌؼُت كلى وحه الخصىص آزاع
ألاػمت اإلاالُت التي كغًتها صو٘ حىىب شغَ آؾُا ،وؿهغث هظه آلازاع بشٖل أٓثر وطىخا كىضما انهاعث أؾلاع الىٌؽ ئلى
أصوى مؿخىي لها لم حلغًه ختى في أػمت  ،1986خُث سجلذ أؾلاع الىٌؽ الخُُِِت بضوالع  3.6للبرمُل وبُِمت أؾمُت
ُضعث ب  12.3صوالع للبرمُل ؾلت ألاوبٗ ؾىت 1973م.

()1

ه -ألاسمت الىفطيت عام 2004
جمحز كام 2004م باعجٌاق مخىاصل ألؾلاع الىٌؽ إلالـم الؿىت وصىلها ئلى مؿخىٍاث ُُاؾُت لم حشهضها ألاؾلاع
()2

الاؾمُت للىٌؽ مً ُبل ،ئط وصل اإلالض٘ الؿىىي لؿلغ ؾلت أوبٗ ئلى  36صوالع للبرمُل.
و -ألاسمت الىفطيت عام 2008

في الؿىَ الىٌؼُت ٔاهذ أؾلاع الىٌؽ جىاصل اعجٌاكها ووصلذ في حىٍلُت 2008م ئلى ما ًِاعب  150صوالع للبرمُل،
مما أصي ئلى ػٍاصة ملضالث الخطخم واعجٌاق أؾلاع اإلاىاص ألاؾاؾُت ،وكىضما جِبل البىىْ اإلاغٓؼٍت للضو٘ بمداعبت
الخطخم ًهظا ٌلني الِبى٘ بملضالث همى مىسٌظت مما أصزل الاُخصاص اللالمي في خالت عٔىص ،وألن الاُخصاص الغأؾمالي
الخضًث ُائم كلى الاُتراض وهدُجت هِص الؿُىلت واهسٌاض ملضالث الاؾتهالْ واولضام الثِت في الاؾدثماع أصي طلٗ
ئلى ػٍاصة خضة هظا الغٔىص.
واعجٌاق ألاؾلاع لم ًضم ػىٍال خُث جأزغث أؾلاع أؾهم الشغٔاث الىٌؼُت في البىعصاث واولٕـ طلٗ كلى أؾلاع
الىٌؽ الخام التي زؿغث في زالر أشهغ  70صوالع مً ؾلغ البرمُل الظي ًبلى  80صوالع للبرمُل في بضاًت أٓخىبغ ،2008
وواصل الاهسٌاض وسجل بلض أُل مً شهغ في نهاًت أٓخىبغ 2008م ُُمت  61صوالع للبرمُل ،وفي  5صٌؿمبر 2008م بلى
()3

 40.12صوالع ،عهم حهىص ألاوبٗ لخسٌُع ؤلاهخاج.
 .3.2العوامل اإلاىاديت

هي كىامل مغجبؼت بخِلباث ًصى٘ الؿىت في هصٍ الٕغة ألاعطُت الوغبي في مىؾم ألاكاصحر ومً هظه الخوحراث
اإلاىازُت اإلاٌاحئت ما ًلي:
 مساوي مً ػٍاصة ُىة ؤلاكصاع وجأزحره في ميشأة الىٌؽ الٕالؾُُٕت ،وإهالَ وخضاث مصافي الىٌؼُت ألامغٍُٕت. ئكصاع (ٓترًىا) وإكصاع (امبرجى) الظي طغب مصافي الىٌؽ في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت. بغوصة الؼِـ في الىالًاث اإلاخدضة وأوعبا في الغبم ألاو٘ والغابم مً اللام 2007م ،ألامغ الظي ٌلني ػٍاصة الؼلب كلىوُىص الخضًئت.
 -حؿبب ؤلاكصاع اإلاضاعي (حىهى) وجىٍُ كملُاث ؤلاهخاج والخدمُل في ؾلؼىت كمان وإهالَ مإُذ للمُىاء اللماوي.

 -1خماصي ولُمت :جِلباث أؾلاع الىٌؽ واولٖاؾاتها كلى جمىٍل الخىمُت في الضو٘ اللغبُت زال٘ الٌترة (2008-1986م) ،مظٓغة مِضمت مً مخؼلباث
الخصى٘ كلى شهاصة اإلااحؿخحر في الللىم الاُخصاصًت ،جسصص هِىص ومالُت ،حاملت خؿِبت بً بىكلي ،الشلٍ ،2009-2008 ،ص .90
 -2وًاء كبض املجُض اإلاىؾىي :زىعة أؾلاع الىٌؽ  ،2004صًىان اإلاؼبىكاث الجاملُت ،الجؼائغ ،2005 ،ص .29
 -3خماصي ولُمت ،مغحم ؾابّ ،ص .100-99
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 .4.2العوامل الىفسيت
جللب اللىامل الىٌؿُت صوعا ٓبحرا في ؾىَ الىٌؽ ال جسخلٍ ٓثحرا في أهمُتها وحجمها كً اللىامل ألازغي ،مً خُث
ٓمُت اللغض وحجم الؼلب ،بل جخضازل حمُم اللىامل بشٖل ُىي لِشٖل في النهاًت الصىعة ألازحرة لؿىَ الىٌؽ،
ٓظلٗ جىُم خضور الاطؼغاباث ،وجدىلها ئلى هؼاكاث أو أػمت وجىُم هِص في ؤلامضاصاث الىٌؼُت الخام واإلاشخِاث جإصي
ئلى اعجٌاق أؾلاع الىٌؽ ومً هظه اللىامل:
 الخأزحراث الىٌؿُت لألوطاق الؿُاؾُت وألامىُت اإلاظؼغبت في مىؼِت الشغَ ألاوؾؽ (ئًغان ،اللغاًَ ،لؿؼحن،الؿىصان ،الُمً ،مصغ ،وهحرها مً الضو٘ اللغبُت) ألامغ الظي صًم اإلاخلاملحن في الؿىَ الىٌؼُت (اإلاظاعبحن) للمغاهىت
كلى اعجٌاق أؾلاع الىٌؽ.
()1

 -اهسٌاض ُُمت الضوالع مِابل الُىعو ،صًم اإلاؿدثمغًٍ ئلى اؾخسضام الىٌؽ مالطا آمىا في مىاحهت طلٍ الضوالع.

 التهضًضاث اإلاؿخمغة مً ُبل اإلاخمغصًً في هُجحرًا ،خُث ػلبىا شغٔاث البترو٘ ًىٍُ ئهخاحها مما أصي ئلى اعجٌاقأؾلاع البترو٘ ،خُث أن هُجحرًا زامـ صولت مصضعة للىٌؽ في أوبٗ.
 تهضًض صو٘ الاجداص ألاوعوبي و الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت إلًغان بىٍُ أكمالها الىىوٍت مما حلل في أطهان مدلليالؿىَ واإلاظاعبحن اكخِاصا بأنها جسٌع ئهخاحها مً  3ملُىن بغمُل ًىمُا الظي جِىم باهخاحها ئلى الىصٍ.
 5.2العوامل الفىيت
جإصي أكما٘ الخؼىٍغ والصُاهت الضوعٍت هدُجت لخضور مشٕالث ًىُت أو خغٍّ ئلى وٍُ ؤلاهخاج لٌترة ػمىُت
مدضوصة ،وُض شهض كام 2008م خضور خغائّ وًُظاهاث وأكما٘ أصي ئلى جىٍُ ؤلاهخاج في مىاػّ واعجٌاكه في مىاػّ
()2

أزغي .وجؼغح اللىامل الٌىُت اللضًض مً الدؿاؤالث ًمًٕ الخؼغَ ألهمها وًِا إلاا ًلي:

 ما هي اللمالث التي ًجب أن جخظمنها الؿلت؟ وما وػن ٔل كملت في الؿلت؟ وما اللىامل التي جدضص وػن ٔل كملتفي الؿلت؟ وٍُٓ ؾدخم مغاُبت الؿلت وؾلغ ٔل كملت؟ ومتى ًجب كلى «أوبٗ» أن جغاحم الؿلت ومدخىٍاتها؟ ومتى ًجب
كلى «أوبٗ» حوُحر كمالث الؿلت أو حوُحر وػنها في الؿلت؟ هل كلى «أوبٗ» أن جصبذ شغػي البىىْ اإلاغٓؼٍت في شتى أهداء
اللالم إلاغاُبت خغٔاتها ٔي جخمًٕ مً حوُحر وػن اللمالث في الؿلت ُبل ًىاث ألاوان؟ وما جٖلٌت كملُاث اإلاغاُبت هظه؟
وهل الٌىائض التي ؾخجىيها «أوبٗ» مً اؾخسضام ؾلت مً اللمالث لدؿلحر هٌىػها ًدِّ ًىائض جٌىَ جٖالٍُ ئوشاء
الؿلت ومغاُبتها؟
ومىه ًمًٕ جىطُذ أهم اإلاشٕالث الٌىُت التي ؾخىاحهها «أوبٗ» ئطا ُغعث حؿلحر هٌىػها بؿلت مً اللمالث بضال
مً الضوالع .ئن الجهىص التي ؾدبظلها «أوبٗ» إلهجاح الدؿلحر بؿلت مً اللمالث مٖلٌت للواًت .وهظه الجهىص جخظمً وُخا
ػىٍال مً البدىر واإلاٌاوطاث والخؼبُّ واإلاغاُبت .ئن الخدى٘ ئلى ؾلت مً اللمالث ًخؼلب زبراء طوي ٌٓاءاث كالُت مً
شتى أهداء اللالم ,الظًً ٌلض جىؿٌُهم مٖلٌا حضا بؿبب أحىعهم اللالُت ،ئطاًت ئلى طلٗ ً,ان حؿلحر الىٌؽ بؿلت مً
اللمالث ؾحزًض مً حلُِض أؾىاَ الىٌؽ اللاإلاُت وؾٌُِضها بلع الشٌاًُت .وببؿاػتً ,ان جٖلٌت اؾخسضام ؾلت مً
 -1كماص الضًً دمحم اإلاؼٍني :اللىامل التي أزغث كلى جِلباث أؾلاع الىٌؽ اللاإلاُت ،مجلت حاملت ألاػهغ ،ؾلؿلت الللىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ،15اللضص ،1
هؼة2013 ،م ،ص .338
 - 2اإلاغحم هٌؿه ص .339
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اللمالث ؾخٌىَ الٌىائض مً اؾخسضامها .ولًٕ هظه ألاؾباب ُض جٖىن مىلذ «أوبٗ» مً حوُحر الدؿلحر ئلى ؾلت مً
اللمالث في اإلااض ي ًِؽ ,ولٕنها ال حلض ؾببا عئِؿا في الؿىىاث ألازحرةً ،ملـم الخدلُالث الٌىُت ًخم ملالجتها ببرامج
الخاؾب آلالي اإلاخِضمت التي جسٌع الخٖالٍُ بشٖل ٓبحر .في هظه الخالتً ,ان ألامغ الظي ال ًمًٕ أن جدله هظه البرامج
هى ازخُاع اللمالث في الؿلت ،ألنها جسظم للضة كىامل ؾُاؾُت واُخصاصًت.
الخالصت ئن الٌىائض الاُخصاصًت مً حؿلحر الىٌؽ بلملت هحر الضوالع مدضوصة ،بِىما ؾخٖىن الخٖالٍُ الؿُاؾُت
كالُت .أما باليؿبت لللىامل الٌىُتً ،غهم أنها مٖلٌت ،ئال أهه ًمًٕ خلها .اإلاشٖلت في هظه الخالت أن صو٘ أوبٗ ُض ال جخٌّ
ًُما بُنها كلى مدخىٍاث الؿلت .لظلٗ ًان «أوبٗ» لً حؿلغ هٌىػها بوحر الضوالع في اإلاؿخِبل اإلاىـىع ختى لى اؾخمغ
الضوالع في الاهسٌاض .ئن الؼٍاصة الطخمت هحر اإلاخىُلت في ؤلاًغاصاث الىٌؼُت زال٘ اللامحن اإلااطُحن ججلل صو٘ أوبٗ
حؿخمغ بىـام الدؿلحر الخالي وجخجاهل مىطىق اهسٌاض الضوالع .ئن الؼغَ الىخُضة التي جمًٕ صو٘ أوبٗ مً جسٌٍُ
ألازغ الؿلبي الهسٌاض الضوالع هى ػٍاصة جىىَم الىاعصاث .ئن جىىَم الىاعصاث ؾُظمً ُىة شغائُت أٓبر للصاصعاث الىٌؼُت
مً خالت جغٓحز الىاعصاث .وٍمًٕ لضو٘ أوبٗ جدؿحن الِىة الشغائُت كً ػغٍّ جبني ؾُاؾاث ججاعٍت مغهت حؿمذ لهم
بخوُحر الىاعصاث مً بلض ئلى آزغ مم حوحر أؾلاع صغي اللمالث.
 .6.2العوامل الىقسًت
اعجبؼذ أؾلاع الىٌؽ أؾاؽ بالضوالع بالىـغ للضة كىامل ًمًٕ الخؼغَ ألهمها وًِا إلاا ًلي:
ًاللالُت بحن أؾلاع الىٌؽ والضوالع شائٕت للواًتًٌ .ي الىُذ الظي ًإصي ًُه اهسٌاض الضوالع ئلى عًم أؾلاع
الىٌؽٌ ،ؿهم اعجٌاق أؾلاع الىٌؽ في زٌع الضوالع بؿبب اعجٌاق ًاجىعة واعصاث الىٌؽ ألامغٍُٕت وػٍاصة العجؼ في محزان
()1

اإلاضًىكاث .

وهل ًمٕىىا الدؿلُم مؼلِا باللالُت اللٕؿُت بحن أؾلاع الىٌؽ وؾلغ صغي الضوالع؟ ًاطا ٔاهذ الىالًاث اإلاخدضة
ُلِت بشأن اعجٌاق أؾلاع الىٌؽ ًترًم مً ُُمت صغي الضوالع لخخمًٕ مً الخصى٘ كلى هٌؽ عزُص ،أما ئطا ٔاهذ ُلِت
بشأن أمً الؼاُت ًلليها جبني ؾُاؾت صوالع ُىي ألن طلٗ ًدض مً همى الؼلب اللالمي كلى الىٌؽ. .لًٕ ُض جدضر
اؾخثىاءاث ًخىاًّ ًيها اهسٌاض الضوالع مم اهسٌاض أؾلاع الىٌؽٓ ،ما أن اعجٌاق الضوالع ُض ٌؿهم في عًم أؾلاع
الىٌؽ .وٍدضر هظا كىضما جخظاًغ مجمىكت مً اللىامل جإزغ في آلُت اللالُت اللٕؿُت بحن ؾلغ صغي الضوالع وأؾلاع
الىٌؽ.
أ .العامل ألاول  :بؿبب خغب الخلُج اعجٌم مخىؾؽ أؾلاع الىٌؽ ئلى  35صوالعا ؾىت  1981زم ئلى  37صوالعا ؾىت
 1981ؤاهذ هظه هي أكلى ُُمت ًصل ئليها بغمُل الىٌؽ ختى طلٗ الخاعٍش ،لًٕ في الؿىىاث اإلاىالُت اهسٌظذ أؾلاع
الىٌؽ بصىعة ٓبحرة والؿبب في طلٗ ٔان ؾىء ئصاعة أوبٗ للؿىَ وػمم وحشم الضو٘ ألاكظاء التي كملذ اإلاؿخدُل
إلبِاء أؾلاع الىٌؽ كالُت ،لًٕ بِاء أؾلاع الىٌؽ كالُت هى ما حؿبب في جضمحر الؼلب كلى الىٌؽ واججاه اللالم هدى
جغشُض الؼاُت واؾخسضام البضائلٓ .ما أؾهم في ػٍاصة ؤلاهخاج مً زاعج ألاوبٗ ،وبساصت بدغ الشما٘ الظي ٔان ُاصمت
 - 1ئخؿان بىبغٍمت ،جِلباث الضوالع ومؿخِبل أؾلاع الىٌؽ والبتروصوالع ،مغٓؼ صعاؾاث الىخضة اللغبُت )2021/09/16( ،كلى الغابؽ
https://bit.ly/3muiiK7.
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ؿهغ ألاوبٗ ،خُث اهسٌظذ ألاؾلاع ئلى  28صوالعا ؾىت  1984زم ئلى  26صوالعا ؾىت ُ1985بل أن جنهاع في كام 1986
وجصل ئلى  14صوالعاًٌ ،ي هظا الىُذ احخملذ الضو٘ الصىاكُت الخمـ في بالػا وُغعث جسٌُع ُُمت الضوالع للخغوج مً
خالت الغٔىص الاُخصاصي هدُجت جبني الىالًاث اإلاخدضة ؾُاؾت هِضًت اهٕماشُت إلاىاحهت الخطخم.
ب .العامل الثاوي ٓ:ما جىاًّ اعجٌاق ؾلغ صغي الضوالع مم اعجٌاق أؾلاع الىٌؽ ،وُض خضر طلٗ كام 2001
كىضما سجل الضوالع أكلى اعجٌاق له مِابل كمالث الضو٘ الصىاكُت الٕبري ،وبساصت أمام الُىعو خُث لم ًمىم طلٗ مً
اعجٌاق أؾلاع الىٌؽ بلض أخضار الخاصي كشغ مً أًلى٘/ؾبخمبر  2001هدُجت اإلاظاعبت والخىي مً اهِؼاق ؤلامضاصاث
()1

الىٌؼُت عهم أن هظا الخىاًّ ٔان لٌترة ُصحرة ،ئال أن أؾلاع الىٌؽ والضوالع سجلذ اعجٌاكا مشترٔا.

وفي الؿىىاث ألازحرة هالخف اهسٌاض أؾلاع البترو٘؛ والؿبب الغئِس ي في طلٗ هى مصاصع الؼاُت البضًلت التي
أجُدذ للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت خُث لم حلض حؿخىعص الٕمُاث التي ٔاهذ مً ُبل ،وبالخالي أصبدذ الضوالعاث ألامغٍُٕت
ال تهاحغ ئلى صو٘ أزغي ،وهى ما أؾهم في ػٍاصة ؾلغ صغي الضوالعٓ .ما أن ؾُاؾت الخصضًغ والآخٌاء الظاحي أؾهمذ في
ئكاصة الضوالع صازل الخضوص الؿُاؾُت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت ،خُث بلى صافي الىاعصاث ألامغٍُٕت مً البترو٘
ّ
ومشخِاجه في كام  2014هدى  5مالًحن بغمُل هٌؽ ًىمُا مِاعهت بـ  12ملُىها في الؿابّ ،ما ًمثل  27باإلائت ًِؽ مً
()2

البترو٘ ومشخِاجه اإلاؿتهلٕت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت.
 -7.2آثارجقلباث أسعارالىفط

ًترجب كلى اعجٌاق واهسٌاض أؾلاع الىٌؽ اللضًض مً الخضاكُاث والتي منها الاُخصاصًت ،الاحخماكُت ،والؿُاؾُت،
زاصت ئطا اعجبؼذ هظه الخضاكُاث باُخصاصًاث الضو٘ الىامُت التي حلاوي مً اُخصاصًاتها مً ازخالالث ٓبحرة زاصت في
خالت اهسٌاض أؾلاع الىٌؽ ،ومً أهم الخضاكُاث هجض ما ًلي:

3

أ -آلاثارالاقتصازًت
حلخمض الضو٘ الغَلُت أؾاؾا كلى كىائض الىٌؽ في صزلها الِىميً ،ـأي حوحراث في أؾلاعه مً شأهه أن ًىلٕـ كلى
ُُمت ئحمالي صاصعاتها ،ومً زم كلى أعصضة خؿابها الجاعي ًهظه اللىائض جدىاُع كىض اهسٌاض الؿلغ ختى لى بُِذ
ٓمُاث الخصضًغ زابخت أو ختى ئطا ػاصث بيؿب ملُىت ،وٍمًٕ أن ًـهغ ألازغ اإلاباشغ لخوحراث أؾلاع الىٌؽ في الضو٘
اإلاصضعة وهى ما خضر بالٌلل للضو٘ الىامُت في الٌترة ألازحرةٓ ،ما أن هظه آلازاع الاُخصاصًت ؿهغث في ٔل مغة اهسٌظذ
ًيها ألاؾلاع ،ألامغ الظي ٌلني أن اكخماص اُخصاصاث هظه الضو٘ كلى الىٌؽ لم ًخوحر ٓثحرا مم مغوع الؼمً ،وأنها جدصل في
ٔل الضو٘ الىٌؼُت .وهخج كً هظا الاهسٌاض ػٍاصة في ملضالث البؼالت وػٍاصة الظغائب واهسٌاض ؤلاكاهاث .باإلطاًت ئلى
طلٗ ئلى طلٗ ًإصي اهسٌاض ؤلاًغاصاث الظي جبني الخٖىماث إلحغاءاث جِشٌُت كضًضة .وحشحر البُاهاث وألازباع كً
ًتراث اهسٌاض ألاؾلاع اإلااطُت ئلى أن ئًغاصاث بلع الضو٘ اهسٌظذ ئلى صعحت أنها لم جخمًٕ مً صًم عواجب اإلاىؿٌحن
الخٖىمُحن ،مثلما خصل في لُبُا وبلع ئماعاث صو٘ الخلُج ،وٍخىُم أن ًدصل في بلع الضو٘ آلان ،مثل اللغاَ وإًغان
ّ
وهُجحرًا وٓظلٗ صو٘ مً أمحرٔا الالجُيُت .و ُض مٕىذ ألاعصضة التي ٔىهتها بلع صو٘ أوبٗ في اإلااض ي مً جالفي أػماث
 - 1ئخؿان بىبغٍمت ،اإلاغحم الؿابّ..
 - 2ئصاعة مللىماث الؼاُت ألامغٍُٕت ( ،)2021/09/21كلى الغابؽ /https://www.eia.gov :
 - 3كماص الضًً دمحم اإلاؼٍني ،مغحم ؾابّ ،ص ص .342-341
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ماطُت ،ولًٕ ألامىع جؼصاص صلىبت مم مغوع الؼمً ،ئطاًت ئلى عجؼ اإلاىاػهاث اللامت وجسٌُع الاؾدثماعاث وإلواء
اإلاشاعَم الخىمىٍت.
ب -آلاثارالاجتماعيت
مً بحن أهم آلازاع الاحخماكُت الهسٌاض أؾلاع الىٌؽ هجض ما ًلي:
 اعجٌاق أؾلاع اإلاىاص والؿلم والخضماث املخخلٌت وطلٍ الؼلب كليها ألامغ الظي ًإصي ئلى ئهالَ بلع اإلاصاوموحؿغٍذ اللما٘.
ئحباع الخٖىماث كلى سخب الضكم الخٖىمي ملخخلٍ الؿلم . جٌش ي ؿاهغة الخطخم الظي ًإصي ئلى طلٍ الِضعة الشغائُت للمىاػىحن وٓظا طلٍ الضزل الٌغصي.ج -آلاثارالسياسيت
مً بحن أهم آلازاع الؿُاؾُت الهسٌاض أؾلاع الىٌؽ هجض ما ًلي:
 خضور اللضًض مً الاخخجاحاث والاطؼغاباث ما ًإزغ كلى الىطم اللام وٍضزل الخٖىماث في أػمت خُُِِت. جؼاًض ملضالث البؼالت ًإصي ئلى جؼاًض ؿاهغة الهجغة ما ًإصي ئلى طوؽ آزغ كلى الخٖىماث. جضزل الضو٘ الٕبري في الشإون الضازلُت لهظه الضو٘ وًغض ؾُاؾُاتها زاصت جلٗ اإلاخللِت باإلاشغوػُتالاُخصاصًت التي جٌغطها اإلاإؾؿاث اإلاالُت الضولُت.

 .3آلافاق اإلاستقبليت ألسواق الىفط العالي
حشحر الخىُلاث اإلاؿخِبلُت ئلى أن أؾلاع الىٌؽ مً اإلاخىُم أن حلىص ئلى الخلافي ،ئال أنها ؾخـل صون مؿخىي 100
صوالع للبرمُل ختى كام  ،2020ألن الخِىُاث اإلاؿخسضمت خالُا في اؾخسغاج الىٌؽ والواػ الصخغٍحن مٖلٌت وهحر مغبدت
كىض مؿخىٍاث ألاؾلاع التي جِل كً  85صوالعا أمغٍُٕا للبرمُل ،خُث ٌلخبر الىٌؽ ألاخٌىعي اإلاؿخسغج مً ألاعاض ي
الُابؿت اإلاىدشغة بٕمُاث ٓبحرة في الشغَ ألاوؾؽ وعوؾُا ألاعزص كاإلاُا مً خُث جٖلٌت ؤلاهخاج والىِل ،خُث ًِضع
مخىؾؽ جٖلٌت ئهخاحه خىالى  11صوالعا أمغٍُٕا للبرمُل بِىما ًِضع مخىؾؽ جٖلٌت ئهخاج الىٌؽ الصخغي والغملي خىالى 82
صوالعا أمغٍُٕا للبرمُل وٍٖىن الٌغَ بُنهما  71صوالعا أمغٍُٕا للبرمُل .والجضو٘ الغُم (ً )5بحن جىُلاث ؾلغ الخام بغهذ:
الجسول رقم ( :)01أسعاردام بزهت
2035

2025

2020

الؿىىاث

141.6

112.2

89.7

صوالع

اإلاصضع :حما٘ ُاؾم خؿً" ،الىٌؽ والواػ الصخغٍحن وأزغهما كلى أؾىاَ الىٌؽ اللاإلاُت"» صىضوَ الىِض اللغبي (جمىػً/ىلُى  ،)2015ص .11

ٓما أن الخِضًغاث جإٓض أن ؤلاهخاج اللالمي مً الىٌؽ الصخغي ًِضع بدىالى  5.6ملُىن بغمُل ًىمُا ،أي ما ٌلاص٘
 7.1باإلائت مً ئحمالي ؤلامضاصاث اللاإلاُت مً الىٌؽ الخام ألاخٌىعي وهحر ألاخٌىعي كام  ،2015وٍخىُم أن ًغجٌم ؤلاهخاج
بىدى  3.3باإلائت ؾىىٍا لُصل ئلى  9.2ملُىن بغمُل ًىمُا كام ّ ،2030
ًبحن الجضو٘ الغُم ( )6جىُلا ئحمالي الؼلب
واللغض اللالمي للىٌؽ الخام.
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الجسول رقم (:)02جقسًزاث الطلب والعزض العالمي على الىفط الخام 2030 – 2020
مليون بزميل ًوميا

2025

2030

البيان

2020

108.8

102.9

98.4

ئحمالي الؼلب اللالمي كلى الىٌؽ

89.8

85.2

82.2

ئحمالي اللغض اللالمي مً الىٌؽ الخام

اإلاصضع :اإلاصضع هٌؿه ،ص .10

ّ
ًدبحن لىا مً الجضو٘ الغُم ( )5أن أؾلاع الىٌؽ ؾخلىص لالعجٌاق مً حضًض ئطا ٔاهذ الخىُلاث صخُدت ،وَلؼي

طلٗ ئلى اعجٌاق الؼلب كلى الؼاُت بملض٘ ًٌىَ اإلالغوض مً الىٌؽ الخام ألاخٌىعي والصخغي ،وجخىُم مىـمت الضو٘
اإلاصضعة للبترو٘ )(OPECاؾخِغاع الُِمت الاؾمُت لؿلت زاماث ألاوبٗ اإلاغحلُت كىض مخىؾؽ  110صوالعاث للبرمُل ختى
كام  2020زم ًغجٌم لُصل ئلى  160صوالعا للبرمُل بدلى٘ كام  2035وَلٕـ هظا الاًتراض اللىامل الخالُت:
 اعجٌاق جٖالٍُ اؾخسغاج وإهخاج بغمُل الىٌؽ خُث ال ًؼا٘ اعجٌاق هظه الخٖالٍُ أخض اللىامل الغئِؿُت اإلاإزغة فيوطم اًتراطاث أؾلاع الىٌؽ كلى اإلاضي اإلاخىؾؽ والبلُضًِ ،ض شهضث هظه الخٖالٍُ اعجٌاكا بأٓثر مً الظلٍ زال٘
الٌترة )(2004 – 2008أكِب طلٗ اهسٌاض مإُذ في الخٖالٍُ هدُجت ألاػمت الاُخصاصًت اللاإلاُت ،ولًٕ مم بضاًت 2010
بضأث هظه الخٖالٍُ في الاعجٌاق مغة أزغي وإن ٔان بىجحرة أبؼأ.
 ٓما جخىُم مىـمت أوبٗ أهه بدلى٘ كام  2035ؾخملٗ الصحن اُخصاصا أٓبر مً صو٘ ألامغٍٕخحن الصىاكُت وطلٌياُخصاص صو٘ أوعوبا الصىاكُت.
 حشحر جِضًغاث ألامم اإلاخدضة ئلى اعجٌاق كضص ؾٖان اللالم لخصل ئلى  8.6ملُاع وؿمت كام  2035خُث ًخىُمخضور الاعجٌاق بشٖل عئِس ي في الضو٘ الىامُت ،وبدلى٘  2021ؾُٖىن للهىض أٓبر كضص مً الؿٖان مِاعهت بالصحن وطلٗ
للمغة ألاولى لخصبذ الضولت ألآثر ؾٖاها في اللالم.
 مً اإلاخىُم أن جبلى اإلاىاػّ الخظغٍت  63باإلائت كلى مؿخىي اللالم بدلى٘ كام .2035 ئن صو٘ الخلُج ال جبُم هٌؼها للىالًاث اإلاخدضة ًِؽ بل هىاْ صو٘ أزغي في شغَ آؾُا جيخـغ صوعها لؼٍاصة الؼلبكلى بترو٘ صو٘ الخلُج اللغبُت وبالظاث الصحن ؤىعٍا الجىىبي.

داجمت :
أديرا ًمكن استذالص جملت الىتائج التاليت:
 جضازل اللضًض مً اللىامل وآلالُاث في جدضًض أؾلاع الىٌؽ منها ما ًإزغ ؾلبا ومنها ما ًللب الضوع الاًجابي زاصت ئلىحللّ ألامغ بالضو٘ الىامُت التي جدخاج صائما ألن جٖىن أؾلاع الىٌؽ مغجٌلت ،لخماًت اُخصاصاتها الغَلُت ،وكلى هظه
الضو٘ أن جٌٕغ ملُا في جىىَم اُخصاصها زاصت في ؿل ألاػماث ألازحرة التي أزغث كلى أؾلاع الىٌؽ والتي حللتها كاحؼ ة
كلى الؿُؼغة كلى اخخُاػاتها اإلاالُت.
 اللالُت بحن ؾلغ صغي الضوالع وأؾلاع الىٌؽ الخام هي كالُت كٕؿُت بالضعحت ألاولى .املجلض -09اللضص -01الؿىت2022
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 ٌلخبر الاعجباغ بحن الىٌؽ والضوالع مً اإلاؿلماث في الاُخصاص اللالمي وهظا ما ٌلبر كىه بالبتروصوالع . هـام البتروصوالع ًمًٕ الىالًاث اإلاخدضة مً ئهٌاَ كما ًؼٍض كً صزلها .وجمىٍل العجؼ بؿهىلت . اهسٌاض ؾلغ الىٌؽ ٌلني اهسٌاض كىائض الضو٘ اإلاصضعة له. مم اهسٌاض الضوالع جغجٌم ُُمت اللمالث ألازغي ،وهظا ٌلني أن الضو٘ الىٌؼُت جدخاج ئلى صوالعاث أٓثر لشغاء الٕمُتهٌؿها مً الؿلم والخضماث مً أوعوبا وآؾُا ،وهظه هي خالت اهسٌاض الِىة الشغائُت لصاصعاث الىٌؽ.
 ٔل صولت جٌٕغ في حؿلحر الىٌؽ بوحر الضوالع ؾىي جخلغض لتهضًضاث مباشغة أو هحر مباشغة مً ػغي الىالًاث اإلاخدضةألامغٍُٕت لخبِى مؿُؼغة كلى الىـام اإلاالي اللالمي والخٌاؾ كلى ُُمت كملتها الىِضًت.
ومىه ًخىحب كلى الضو٘ التي جدخٌف بالضوالع ٓلملت اخخُاػُت عئِؿُت وكلى عأؾها مجمىكت الضو٘ اإلاصضعة
للىٌؽ ،أن جِىم بالخضابحر الالػمت لخماًت مصالخها في مىاحهت الخٌع الخضعٍجي لُِمت الضوالع واخخما٘ جِلص صوعه
َّ
َّ
حظعٍحن
اإلاؿخِبلي ٓلملت اعجٖاػ عئِؿُت في الىـام الىِضي الضولي .وًٗ اللالُت بحن الىٌؽ والضوالع ًخؼلب خلحن
َ
بلُضًً مً الىاُم أخضهما حؿلحر الىٌؽ بوحر الضوالع ،ئن لم ًًٕ ممٕىا ًان اهسٌاض اكخماص الىالًاث اإلاخدضة كلى
الىٌؽ ؾُسٌٍ مً هظه اللالُت بشٖل ملخىؾ .وُض جلجأ عوؾُا ئلى بُم البترو٘ بلملت أزغي أو بالظهب زاصت بلضما
أكلىذ خغبا مالُت كلى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُٕت ببُم أٓبر خصت مً الؿىضاث اإلاالُت ألامغٍُٕت ٔل ؾىت ٓما أهه لِـ مً
مصلخت الصحن شغاء البترو٘ بوحر الضوالع ألن الىالًاث اإلاخدضة حلخبر أٓبر ؾىَ إلاىخجاتها.
 جخضازل اللضًض مً اللىامل وآلالُاث في جدضًض أؾلاع الىٌؽ منها ما ًإزغ ؾلبا ومنها ما ًللب الضوع الاًجابي زاصت ئلىحللّ ألامغ بالضو٘ الىامُت التي جدخاج صائما ألن جٖىن أؾلاع الىٌؽ مغجٌلت ،لخماًت اُخصاصاتها الغَلُت ،وكلى هظه
الضو٘ أن جٌٕغ ملُا في جىىَم اُخصاصها زاصت في ؿل ألاػماث ألازحرة التي أزغث كلى أؾلاع الىٌؽ والتي حللتها كاحؼ ة
كلى الؿُؼغة كلى اخخُاػاتها اإلاالُت.
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ملخص:
مً ؤحل غمان جدلُم العضالت لطخاًا اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان ،التي جلىم بها الشغواث عبر الىؾىُت ،ال بض ؤن
جخدمل هظه ألازحرة مؿؤولُت اإلاؿاءلت واملخاؾبت ،وفي ظل عضم وحىص آلُت على اإلاؿخىي الضولي خالُا ًمىً ؤن جدملها
اإلاؿؤولُت اللاهىهُت ،وبؼؼ الىظغ عً واحب الضولت في خماًت ألاؿغاص مً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان مً كبل هظه
الشغواث ،بضؤث مـىغُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لخلىق ؤلاوؿان في الؿىىاث ألازحرة بدؿلُـ الػىء على هظا اإلاىغىع،
ؤًً كامذ بئوشاء آلُاث ؾىعُت لغؾم خضوص العالكت بحن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،ؤهمها اإلاباصا الخىححهُت
بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان( ،)2011إط حعض ؤوٌ معُاع عالمي إلاىع ومعالجت آلازاع الػاعة بدلىق ؤلاوؿان
اإلاغجبؿت بإوشؿت ألاعماٌ الخجاعٍت ،جبحن الخؿىاث التي ًيبػي للضوٌ اجساطها لخعؼٍؼ اخترام ألاعماٌ الخجاعٍت خلىق
ؤلاوؿان ،وحشيل ألاؾاؽ الظي ًمىً ؤن حؿدىض إلُه الشغواث في إصاعة مساؾغ إخضار ؤزغ غاع بدلىق ؤلاوؿان ،وجلضم
ألصخاب اإلاطلخت مجمىعت مً اإلاعاًحر لخلُُم اخترام ألاعماٌ الخجاعٍت خلىكاإلوؿان.

الكلماث اإلافخاحُت :ألاعماٌ الخجاعٍت؛ خلىق ؤلاوؿان؛ مؿؤولُت الشغواث.
Abstract:
In order to ensure justice for the victims of human rights violations carried out by
whichلخجاسٍت وحقوق
احترام حقوق
corporations,ؤلاوصان
mustألاعماال
bearبشأن
الخوجيهُت
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transnational
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ؤلاوصانand
accountability
for such
violations,
the absence
of an ininternational
mechanism
likely to on
take
legal
Respect of andin
theHuman
Rights Context
the Light of the
Guiding Principles
Business
responsibility,and regardless of the duty of states to protect individuals, the office of the
United Nations high commission for human
rights Rights
has started in recent years to highlightthis
and Human
issue. It has created voluntary mechanisms to draw the line between business and human
rights. The most important of which are the guiding principles on business and human rights
(2011) which represent the first global standard for preventing the violation of human rights
by business activities. It showed the steps that countries should take to enhance the respect of
human rights by business activities, and provide the basis for corporations to manage the risks
of violating human rights. They also provide stakeholders with a range of criteria for
evaluating business respect for human rights.
Keywords: business; human rights; companies’ responsibility.
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مقذمت:
جؤزغ الىُاهاث الخجاعٍت بشيل مباشغ وػحر مباشغ على حمُع خلىق ؤلاوؿان اإلاعترؾ بها في اللاهىن الضولي لخلىق
ؤلاوؿان ،مشل خلىق :العمل والؼظاء وخغٍت الخعبحر والصخت والخُاة والؿالمت الشخطُت ...وال ًمىً خطغ هظه
اإلاشيلت في بلض واخض ،ألن اإلاعامالث الخجاعٍت الخضًشت هي معامالث عابغة للخضوص ،إال ؤن جإزحرها ألاهبر هجضه في الضوٌ
الىامُت ،ؤًً جتراحع ؾلؿتها وجطبذ ػحر كاصعة على خماًت خلىق ؤلاوؿان إلاىاؾىحها بؿبب غعف البنى الخدخُت الخىظُمُت
واللػابُت ،ؤو عضم عػبتها في غمان الالتزام بدلىق ؤلاوؿان على اإلاؿخىي املخلي بؿبب املخاوؾ مً جإزحر طلً على
الاؾدشماع ألاحىبي اإلاباشغ ،باإلالابل هجض ؤن الطيىن الضولُت لخلىق ؤلاوؿان ال جـغع التزاماث كاهىهُت مباشغة على
هظه الشغواث زاضت عبر الىؾىُت1مجها ،ؤًً جغن املجاٌ لللاهىن الىؾني.
بعض عضة مباصعاث مً ؤحل جدمُل اإلاؿؤولُت لهظه الشغواث ومعالجت آزاع ؤوشؿتها الػاعة على خلىق ؤلاوؿان التي
ؤحغٍذ جدذ ععاًت ألامم اإلاخدضة على ػغاع :مضوهت كىاعض الؿلىن بشإن الشغواث عبر الىؾىُت ( )1992-1972الاجـاق
العالمي ( ،)2000زم جلغٍغ اللجىت الـغعُت لخعؼٍؼ وخماًت خلىق ؤلاوؿان مـطال لعىاضغ التزام الشغواث باخترام خلىق
ؤلاوؿان عام ( )2003ؾمُذ "باللىاعض اإلاخعللت بالشغواث عبر الىؾىُت وػحرها مً اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت "،خُث وان
ٌعخلض ؤن هظه اللىاعض هي جلىحن وإعاصة ضُاػت للطيىن الضولُت املخخلـت اإلاخعللت بدلىق ؤلاوؿان ،وعلُه ؿئنها ملؼمت
للشغواث ،إال ؤهه في  2005بعض اؾخدضار مىطب ممشل زاص لؤلمحن العام لؤلمم اإلاخدضة معني بمؿإلت خلىق ؤلاوؿان
والشغواث عبر الىؾىُت وػحرها مً مؤؾؿاث ألاعماٌ ،وجىلي هظا اإلاىطب حىن عوجي ألاؾخاط بجامعت هاعؿاعص ،ؤعلً في
ؾىت  2006بإن جلً اللىاعض مُخت ،ألنها ؤزظث ضيىن خلىق ؤلاوؿان الضولُت اإلاؿبلت على الضوٌ ألاؾغاؾ وؾبلتها على
الشغواث ،في ظل عضم وحىص ؤي ؤؾاؽ في اللاهىن الضولي لخؿبُم هظه اللىاعض على الشغواث ،جم في ؾىت  2011إكغاع
مجلـ خلىق ؤلاوؿان للمباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،وهي زمغة عمل اإلامشل الخاص لؤلمحن
العام حىن عوجي ،زالٌ الـترة اإلامخضة مً (،)2011-2005إط حعض املخاولت الضولُت ألاهثر ؾمىخا إلاعالجت مشيلت ألاعماٌ
الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان.
وعلُه حؿعى هظه الضعاؾت إلى اؾخعغاع ؤهم اإلاباصعاث الؿىعُت للمؿاءلت الضولُت للشغواث عبر الىؾىُت عً
اهتهاهها لخلىق ؤلاوؿان الىاججت عً ؤوشؿتها ،وٍخعلم ألامغ باإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق
ؤلاوؿان.لىطل إلى بُان مضي هجاعتها.
بىاء على ما ؾبم ؿئن إشيالُت البدث جبرػ وبشيل ؤصق مً زالٌ الؿؤاٌ الخالي :ما مذى مصاهمت اإلابادئ
الخوجيهُت بشأن ألاعمال الخجاسٍت وحقوق ؤلاوصان في جوطُح ألادواس واإلاصؤولُاث املخخلفت للذول والششكاث إلاعالجت
أثشألاعمال الخجاسٍت على حقوق ؤلاوصان؟
ٌ1شحر حعبحر "شغهت عبر وؾىُت" إلى ؤي هُان اكخطاصي ٌعمل في ؤهثر مً بلض واخض  ،ؤو إلى مجمىعت هُاهاث اكخطاصًت حعمل في بلضًً ؤوؤهثر ،ؤًا وان
الشيل اللاهىوي الظي جخسظه ،ؾىاء في مىؾجها ؤو في البلض الظي جماعؽ ؿُه وشاؾها ،وؾىاء هظغ إلحها مىـغصة ؤومجخمعت ،اهظغ الىزُلت عكم( )25الخعلُم
على اللىاعض اإلاخعللت بمؿؤولُاث الشغواث عبر الىؾىُت وػحرها مً مؤؾؿاث ألاعماٌ في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان ،وابل ؤهىع بىضق ،الخىظُم الضولي لخلىق
ؤلاوؿان ،مىخبت الىؿاء اللاهىهُت  ،الاؾىىضعٍت ،الؿبعت الشاهُت  ،2010 ،ص.633
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عبد الىهاب حمنش /ــــــــــــــــ /نادية خلفة
ؾدخم ؤلاحابت على هظه ؤلاشيالُت مً زالٌ مدىعًٍ ؤؾاؾُحنً :غهؼ ألاوٌ على ؤهمُت اإلاباصا الخىححهُت بشإن
ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،ووغعها اللاهىوي ،ؿُما ًسطظ املخىع الشاوي لبُان مػمىن التزاماث الضوٌ
والشغواث باخترام خلىق ؤلاوؿان ،وآلُاث الاهخطاؾ .باالعخماص على اإلاىهج اللاهىوي الخدلُلي مً ؤحل اؾخعغاع آلاعاء
الـلهُت اإلاخعللت بمىغىع الضعاؾت وشغح اإلاباصا الخىححهُت واإلاىهج الىضـي في جضعُم طلً بالشىاهض التي حؿاهم في
إًػاح اإلاىغىع.

 -1أهمُت اإلابادئ الخوجيهُت بشأهاألعمال الخجاسٍت وحقوق ؤلاوصان ووطعها القاهووي.
مً ؤهم الخدضًاث اللاهىهُت الُىم ،هى مىغىع العالكت بحن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،في ظل ؿغع
اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان التزاماث على الضوٌ مً ؤحل جىؿحر الخماًتلؤلؿغاص والجماعاث مً اهتهاواث خلىق
ؤلاوؿان ،صون إلؼام الشغواث الخجاعٍت بظلً مباشغة ،خُث ال جىحض آلُت على اإلاؿخىي الضولي ًمىً ؤن جدمل هظه
الشغواث اإلاؿؤولُت،إال ؤن إكغاع مجلـ ألامم اإلاخدضة لخلىق ؤلاوؿان في حىان  2011للمباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ
الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،التي واهذ زمغة ما كام بها اإلامشل الخاص لؤلمحن العام لؤلمماإلاخدضة ،على امخضاص ؾذ ؾىىاث
مً عام  2005الى ػاًت ،2011بالغػم مً ؤنها ضً كاهىوي ػحر ملؼم (ؾىعي)،ؿئهه ٌعض زؿىةؤولى لالعتراؾ الضولي
إلاؿؤولُت هظه الشغواث (ألاعماٌ الخجاعٍت) عً اخترام خلىق ؤلاوؿان.
للض خاؿظذ اإلاباصا الخىححهُت على مىغىع مؿؤولُت شغواث وخلىق ؤلاوؿان ،غمً حضوٌ ؤعماٌ ألامم اإلاخدضة
إلاضة ؾذ ؾىىاث ،وؾاهمذ في الاعتراؾ العالمي بمؿؤولُت الشغواث ؿُما ًخعلم بدلىق ؤلاوؿان ،هما واهذ مطضع إلهام
للعضًض مً الىزابم الضولُت ،مجها اإلاباصا الخىححهُت إلاىظمت الخعاون والخىمُت بطضص الشغواث اإلاخعضصة الجيؿُاث ،التي جم
جدضًثها في ماي  ،2011والتي جخـم آلان مع كىاعض ألامم اإلاخدضة وػحرها.1
مً زالٌ هظا ؾيخؿغق الى عالكت ألاعماٌ الخجاعٍت بدلىق ؤلاوؿان ،وؤهمُت هظه اإلاباصا الخىححهُت و الىغع
اللاهىوي لها.
 -1.1عالقت ألاعمال الخجاسٍت (الششكاث عبرالوطىُت)بحقوق ؤلاوصان.
ًمىً للؿاع ألاعماٌ ومجها الشغواث عبر الىؾىُت ؤن ٌؿاهم في جىمُت واخترام خلىق ؤلاوؿان ؾىاء بشيل مباشغ
بؼٍاصة ؿغص مماعؾت الخم في العمل وهظا بئوشاء وظابف حضًضة ،ؤوبشيل ػحر مباشغ مً زالٌ اإلاؿاهمت في محزاهُت
الضولت التي ًخم مً زاللها جمىٍل اإلاؤؾؿاث الصخُت ؤو الخعلُمُت وهظا اإلاؤؾؿاث التي ًخم مً زاللها خماًت خلىق
ؤلاوؿان مشل املخاهم وػحرها.
إال ؤن الشغواث عبر الىؾىُت ال حؿعى إلى جدلُم الخلضم الاكخطاصي والاحخماعي للضوٌ العاملت ؿحها ،بلضع ؾعحها
هدى ألاعباح  ...ؿػال عً اؾخؼالٌ اإلاىاعص والثرواث الؿبُعُت للضوٌ الىامُت ،وما ًغجبـ بعضم جدلُم اإلاؿاواة في الخىػَع

1لىواٌ مغٍم ،خلىق ؤلاوؿان ومؿؤولُت الشغواث عبر الىؾىُت في غىء اللىاعض الخىححهُت لؤلمم اإلاخدضة ،املجلت الجؼابغٍت للعلىم اللاهىهُت والاكخطاصًت
والؿُاؾُت ،ولُت الخلىق حامعت الجؼابغ ،1املجلض ،54العضص ،2018 ،5ص .146
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العالمي للضزل وػٍاصة البؿالت واهسـاع ألاحىع.1وبظلً كض جؤزغ بعؼ ؤوشؿتها ؾلبا علىدلىق ؤلاوؿان في ؾبُل
جدلُم ؤهبر كضع مً الغبذ،ؤًً هجض بعؼ الـئاث التي جخإزغ بشيل ػحر مىاؾب بهظه آلازاع الػاعة على ػغاع اليؿاء
وألاؾـاٌ والشعىب ألاضلُت وألاكلُاث ؤلازيُتؤو الضًيُت في ألاماهً التي ًيىن ؿحها هظه ألاكلُاث مؿخػعـت.
ؿمشال جم ملاغاة شغهت هفصوهشَصوسشز املحذودة)  ،(NevsunResources Ltdوهي شغهت جإؾؿذ في
وىلىمبُا البرًؿاهُت ،وجمخلً  60مً اإلائت مً شغهت بِشا ماًيىغ شير كومباوي ،في صعىي حماعُت غمذ ؤهثر مً ؤلف
ؿغص إعٍترًىن ،اصعىا ؤنهم ؤحبروا على العمل في مىجم شغهت بِشا ماًيىغ شير كومباويبحن عامي  2008و  2012عً ؾغٍم
ججىُضهم العؿىغي وإهؼاٌ العلاب الشضًض بهم وبإؾغهم في خاٌ عضم الاهطُاع لؤلوامغ ،ؤًً ؾالب هؤالء العماٌ
بخعىٍػاث عً ما لخم بهم مً ؤغغاع هدُجت "ؤلازالٌ بلاهىن اإلاؿؤولُت الخلطحرًت املخلُت ،بما في طلً الخدىٌ الضًني،
الػغب ،الاعخلاٌ ػحر اإلاشغوع ،الخأمغ وؤلاهماٌ...ؿػال عً ؤلازالٌ باللاهىن الضولي العغفي الظي ًدظغ السخغة،
العبىصًت ،اإلاعاملت اللاؾُت ؤو الالإوؿاهُت ؤو اإلاهُىت ،والجغابم غض ؤلاوؿاهُت".

2

هما جم ملاغاة ؤًػا شغهت فُذاهخااٌصوسشز املحذودة (فُذاهخا) VendataResourcesPlCـ ـ ـ الشغهت ألام
الىبري ـ ـ ـ في اإلاملىت اإلاخدضة اإلاالىت إلاىاحم كوهكوال للىحاس()Konkola Copper Minesبؼامبُا ،على مؿخىي
املخىمت العلُا في اإلاملىت اإلاخدضة ،ؤًً بلؽ عضص اإلاضعحن في هظا ؤلاحغاء  1826مىاؾىا مً صولت ػامبُاً ،يخمىن إلى ؤعبع
مجخمعاث مسخلـت في ملاؾعت حشِىغوالً ،ؼعم الؿالـى الظهغ وكىع غغع على صختهم وكضعتهم على مماعؾت الؼعاعت
بؿبب جلىر مطضع اإلاُاه الىخُض الىاحم عً ؤوشؿت مىجم الىداؽ ،خُث كػذ املخىمت بخاعٍش 10ؤؿغٍل  ،2019ؤن
ػامبُا هي اإلايان اإلاىاؾب للخلاض ي بؿبب الطعىباث العملُت التي جدىٌ صون هلل اإلاضعحن إلى اهجلترا ومىاكع ألاصلت
وألاعماٌ طاث الطلت والػغع ،واللؼت اإلاشترهت التي جلػي الخاحت إلى الترحمت و ألهه ًجب البذ في اللػُت بمىحب
اللاهىن الؼامبي ،إال ؤهه مً املخخمل ؤن ًخعظع على اإلاضعحن الىضىٌ إلى العضالت الخلُلُت في ػامبُا لطعىبت خطىٌ
اإلاضعحن على الخمىٍل ؤو على ؿغٍم كاهىوي ًخمخع بسبرة واؿُت للخعامل مع صعاوي بمشل هظا الدجم والخعلُض ،لظلً وعلى
الغػم مً ؤن ػامبُا ؾخيىن اإلايان اإلاىاؾب للخلاض ي ،عؿػذ املخىمت اؾخئىاؾ اإلاضعى علحها وؾمدذ بمىاضلت الضعىي
في مداهم اإلاملىت اإلاخدضة(اللػُت ال جؼاٌ حاعٍت).1
إن مىغىع العالكت بحن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿاهالًؼاٌ مىغىعا هاشئا في اللاهىن الضولي"،ؿلض حغث العاصة
على ؤن جػؿلع الخيىماث باإلاؿؤولُت عً اإلاعاًحر الضولُت لخلىق ؤلاوؿان ،ولىً جىامي مضي جإزحرمؤؾؿاث ألاعماٌ

1عماص زلُل ابغاهُم ،اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان في ظل العىإلات(صعاؾت ملاعهت) ،ميشىعاث ػًٍ الخلىكُت ،لبىان ،الؿبعت ألاولى.336 ،2012،
2اللػُت ال جؼاٌ مؿخمغة ؤمام املخىمت العلُا في هىضا ،الشبىت العاإلاُت للخلىق الاكخطاصًت والاحخماعُت والشلاؿُت ،الخلاض ي الاؾتراجُجي ،كاعضة
بُاهاث الؿىابم العضلُت ،مخاح على اإلاىكع ؤلالىترووي https://www.escr-net.org/ar/caselaw/2020/555973:
جاعٍش الخطـذ 2020/03/29 :على الؿاعت 20:30
1اإلاغحع هـؿه ،مخاح على اإلاىكع الالىترووي https://www.escr-net.org/ar/caselaw/2019/462811:
جاعٍش الخطـذ 2020/03/29 :على الؿاعت 23.20
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الخجاعٍت على الخمخع بدلىق ؤلاوؿان كض ؤصي إلى وشىء خىاع بسطىص ؤصواث هظه اإلاؤؾؿاث ومؿؤولُتها ؿُما ًخعلم
بدلىق ؤلاوؿان"

2

إن اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان ًـغع التزاماث على الضوٌ بدماًت خلىق ألاؿغاص والجماعاث،وحشخمل
الالتزاماث اإلاـغوغت على الضوٌ واحب جىؿحر الخماًت مً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان ،التي جغجىبها ؤؾغاؾ زالشت ،ؿيان
علحهاؤن جخسظ الخؿىاث اإلاىاؾبت إلاىع اهتهاواث جغجىبها حهاث زاضت ،والخدلُم ؿحها واإلاعاكبت علحها والخعىٍؼ عجها،عالوة
على طلً وغع معاًحر جىؾع جؿبُم كاهىن خلىق ؤلاوؿان ،لِشمل هُاهاث ػحر خيىمُت بما ؿحها الشغواث.3
باإلغاؿتإلى طلً ،ؿلض بغػ جىاؿم مخىام في آلاعاء خىٌ مؿؤولُت الشغواث التي ًيبػي علحها هدض ؤصوى اخترام خلىق
ؤلاوؿان واؿت ،وهى ما ؤهضه اإلامشل الخاص لؤلمحن العام لؤلمماإلاخدضة اإلاعني بمؿإلت خلىق ؤلاوؿان والشغواث عبر
الىؾىُت وػحرها مً مؤؾؿاث ألاعماٌ الخجاعٍت بىـؿه في جلغٍغه "ؤن مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق ؤلاوؿان،
جىحض على هدى مؿخلل عً واحباث الضوٌ ؤو كضعاتها ،وهي حشيل مؿؤولُت على عاجم ول الشغواث عً خلىق ؤلاوؿان
كابلت للخؿبُم عاإلاُا في حمُع الخاالث".

4

ؿمً خُث اإلابضؤ ًمىً ؤن حشمل اإلاؿؤولُت عً اخترام خلىق ؤلاوؿان حمُع الخلىق اإلاعترؾ بها،إال ؤهه ًمىً
اللىٌ بإن هىان "بعؼ خلىق ؤلاوؿان ؤهثر ضلت مً ػحرها باألعماٌ الخجاعٍت وحشمل ما ًلي :خظغ الخمُحز ،والخم في
الخُاة والخغٍت وألامان للشخظ ،والخم في عضم الخعغع للخعظًب ،والخم في الخُاة الخاضت ،وخغٍت الغؤي والخعبحر،
والخم في الخماؽ وؾلب اإلاعلىماث وجللحها وإًطالها ،وخغٍت الخجمع الؿلمي والخم في جيىًٍ الجمعُاث ،والخم في
الخىظُم وخظغ الاؾتركاق والُض العاملت ؤو السخغة ،وخظغ ؤشياٌ عمل ألاؾـاٌ ،والخم في الصخت  ،والخم في مؿخىي
معِش ي البم ومالبم ،والخم في الخعلُم  ،وعلى ههج طلً ؿئن مً الخلىق طاث الطلت خلىق ؿئاث معُىت مً الىاؽ الظًً
ًخإزغون جإزغا شضًضا بإوشؿت الشغواث الخجاعٍت ،مشل خلىق اإلاغؤة وألاؾـاٌ واإلاىظـحن والشعىب ألاضلُت والعماٌ
اإلاهاحغًٍ وؤؾغهم".1

2وعكت مشترهت ما بحن مىظمت "ؾىعٍىن مً ؤحل الخلُلت والعضالت" و" البرهامج الؿىعي للخؿىٍغ اللاهىوي" :العالكت بحن اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت وخلىق
https://stj-sy.org/ar
ؤلاوؿان ،مخاح على اإلاىكع الالىترووي:
جاعٍش الخطـذ 2020/01/20 :على الؿاعت .08:15
3وؾُم ػىؿىؽ ،حِؿُيا بجزووي :جىاؾؤ الشغواث في اهتهاواث اللاهىن الضولي في ؿلؿؿحن ،بضًل اإلاغهؼ الـلؿؿُني إلاطاصع خلىق اإلاىاؾىت والالحئحن،
بِذ لخم .2015 ،مخاح على اإلاىكع الالىتروويhttps://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releas:
جاعٍش الخطـذ 2020/01/09 :على الؿاعت .10:50
4حىن عوغي،جلغٍغ اإلامشل الخاص لؤلمحن العام اإلاعني بمؿإلت خلىق ؤلاوؿان والشغواث عبر الىؾىُت وػحرها مً مؤؾؿاث ألاعماٌ الخجاعٍت ،جلغٍغ ملضم
ملجلـ خلىق ؤلاوؿان ،الضوعة  ،14بخاعٍش  ،2010/04/09اإلالخم عكم ، A/HRC/14/27الـلغة 57:ص  ،18مخاح على الغابـ الالىترووي:
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/14/27

جاعٍش الؼٍاعة  2020/01/20:بخىكُذ .15:14
1

Kinley, and Tadaki, From Talk to Walk:The Emergence of Human Rights Responsibilities Corporations at for
International Law, Virginia Journal of International Law, Vol.44,No.4(2002),pp. 966-994.
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 -2.1أهمُت اإلابادئ الخوجيهُت بشأن ألاعمال الخجاسٍت وحقوق ؤلاوصان.
اإلاباصا الخىححهُت"هي زمغة ما كام به اإلامشل الخاص لؤلمحن العام لؤلمماإلاخدضةجون سوجي ،مً عمل على امخضاص ؾذ
ؾىىاث شملذ بدىزا مخعملت ،ومشاوعاث مىؾعت مع ألاعماٌ الخجاعٍت والخيىماث واملجخمع اإلاضوي والاؿغاص اإلاخػغعًٍ
واملجخمعاث املخلُتاإلاخػغعة وعحاٌ اللاهىن واإلاؿدشمغًٍ وؤصخاب اإلاطلخت آلازغًٍ ،وازخباعاث عملُت للملترخاث،
ووغعذ جلً اإلاباصا الخىححهُت مً ؤحل إعماٌ إؾاع "الخماًت والاخترام والاهخطاؾ" ،الظي عغغه على ألامم اإلاخدضة في
،2"2008ؤًً ؤكغ مجلـ ألامم اإلاخدضة لخلىق ؤلاوؿان في حىان 2011هظه اإلاباصا.
حشمل اإلاباصا الخىححهُت على  31مبضؤ مىحها إلى الضوٌ والشغواث ،جىضح واحباتها ومؿؤولُاتها في خماًت خلىق
ؤلاوؿان ،وحؿعى هظه اإلاباصبئلى جلضًم ؤوٌ معُاع عالمي إلاىع ومعالجه آلازاع الػاعة بدلىق ؤلاوؿان،اإلاغجبؿتبإوشؿت
ألاعماٌ الخجاعٍتٌ ،ؿدىض إؾاع ألامم اإلاخدضة على زالر عوابؼ واآلحي:
 واحبالضولت في الخماًت مً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان مً ؤؾغاؾ زالشت( ،)Third partiesمً زالٌ جبني ؾُاؾاثمىاؾبت وكىاهحن وهظام كػاةي مدلي ؿعاٌ.
 مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق ؤلاوؿان ،مما ٌعني ؤن على اإلاؤؾؿاث الخجاعٍتؤن جخطغؾ بالعىاًتالىاحبت لخجىب اهتهان خلىق آلازغًٍ ،ومعالجه آلازاع الؿلبُت التي حشاعن ؤو جدؿبب ؿحها.
 جىؿحر ؿغص ؿعاله (ؾبل الاهخطاؾ)لجبر ؤغغاع ضخاًا الاهتهاواث اإلاخطلتباألعمااللخجاعٍت ؾىاء بالؿغقاللػابُتؤو ػحر اللػابُت.
"إن اإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،جيهئ ؤعغُت مشترهت للعمل واإلاؿاءلتً ،مىً على
ؤؾاؾها جلُُم ؾلىن الضوٌ والشغواث وحشيل معُاعا عاإلاُا ؤضبذ ًىعىـ ؤًػا على هدى متزاًض في ألاؾغ الضولُت ألازغي
للخىهمت " ،3باإلغاؿتإلى ؤنها حعض زؿت ؾغٍم واضخت للشغواث الخجاعٍت لػمان اخترام خلىق ؤلاوؿان اإلاعترؾ بها
صولُا ومعالجتؤي آزاع لها.جىضح اإلاباصا الخىححهُتؤًػا بإن "مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق ؤلاوؿان مؿخللت عً
كضعة الضوٌ على اللُام بىاحب خماًت خلىق ؤلاوؿان،ؤو عً مضي اؾخعضاصها لللُام بظلً".4
 3-1الوطع القاهووي للمبادئ الخوجيهُت بشأن ألاعمال الخجاسٍت وحقوق ؤلاوصان.
هما ؾبم طهغه ؿئن اإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان لخىـُظ إؾاع ألامم اإلاخدضة
اإلاعىىن":الخماًت والاخترام والاهخطاؾ" ،حعض معُاعا عاإلاُا إلاىع ومعالجه زؿغ حعغع خلىق ؤلاوؿان آلزاع غاعةمغجبؿت
بيشاؽ ججاعي،باإلغاؿتإلى ؤنها مغحعا مىزىكا في مجاٌ ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان.

2مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق ؤلاوؿان ،صلُل جـؿحري ،مىخب اإلاـىع الؿامي لخلىق ؤلاوؿان ،ألامم اإلاخدضة ،هُىٍىعن ،حىُف ،2012 ،عكم
الىزُلت  ، HR/PUB/12/02ص  ،1مخاح على الغابـ ؤلالىتروويwww.ohchr.org/AR/PublicationsResources:
3ؤؾئلت مخىغعة عً اإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،مىخب اإلاـىع الؿامي لخلىق ؤلاوؿان ،ألامم اإلاخدضة ،هُىٍىعن،
حىُف ،2014 ،ص ،7مخاح على الغابـ ؤلالىترووي :
4اإلاغحع هـؿه ،ص .4
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إال ؤن هظه "اإلاباصا الخىححهُت ال حشيل ضيا صولُاً ،مىً ؤن جطضق علُه الضوٌ ،هما ؤنها ال جيش ئ التزاماث كاهىهُت
حضًضة ،بل ؤنها باألخغي جىضح وحشغح آلازاع اإلاترجبت على ألاخيام طاث الطلت مً اإلاعاًحر الضولُت اللابمت لخلىق الاوؿان
،التي ًيىن بعػها ملؼما للضوٌ مً الىاخُتاللاهىهُت وجىؿغ الخىحُه بشإن هُـُتإعمالها ،وجغحع اإلاباصا الخىححهُتإلى
الالتزاماث اللابمت على الضوٌ بمىحب اللاهىن الضولي وجىبشم مً هظه الالتزاماث"

1

وكض هظ في صًباحت اإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿاه ــ ـ مباصا عامت ـ ـ في الـلغة(ح) "،على ؤهه
ًيبػي عضم كغاءةؤي ش يء في هظه اإلاباصا الخىححهُت على ؤهه ًيش ئ التزاماث كاهىهُت صولُت حضًضةؤو ًدض ؤو ًلىع ؤي
التزاماث كاهىهُت كض جيىن ؤزظتها ؤي صولت على عاجلها ؤو كض جيىن زاغعت لها بمىحب اللاهىن الضولي ؿُما ًخعلم بدلىق
ؤلاوؿان".

2

بالغػم مً ؤن "اإلاباصا الخىححهُت حعض ضيا ػحر ملؼم،ؤو في ما ٌعغؾ باللاهىن الىاعم،الظي ال ًغجب في خض طاجه
التزاماث ًخلُض بها كاهىها،وَؿخمض مـعىله مً الاعتراؾ بالخىكعاث الاحخماعُت التي جدضو الضوٌ ،إال ؤنها جىؿبم على
حمُع خلىق ؤلاوؿان الىاعصة في اإلاعاهضاث الضولُت وحمُع الىُاهاث الخجاعٍت ،بؼؼ الىظغ عما إطا وان البلض الظي جىحض
ؿُه الىُاهاث الخجاعٍت التي جضًغ ألاعماٌ الخجاعٍت كض ضاصكذ على معاهضة صولُت معُىت لخلىق ؤلاوؿان وما إطا واهذ
ملتزمت خلا باخترام خلىق ؤلاوؿان ؤم ال.

3

لظا كض جلجإ إلُه الضوٌ ألؾباب مخعضصة مجها بالخطىص  :وغع جىحهاث ملبلت ممىىت باليؿبت لىظام اللاهىهالضولي
وؾض ؿجىاث ؿُه ،خُىما جيىن الضوٌ ػحر كاصعة ؤو ػحر مؿخعضة الجساط جضابحر ؤشض ضغامت 4،إال ؤهه ًمىً ؤن ًؤزغ في
اإلاماعؾت العملُت وكابل للخؿىع إلى كىاعض ملؼمت كاهىها ،بضلُل ؤن مجلـ خلىق ؤلاوؿان بمىحب كغاعه  9/26اإلاؤعر في25
حىان ،2014ؤوشإ ؿغٍم عام خيىمي صولي مـخىح العػىٍت بشإن الشغواث عبر الىؾىُت وػحرها مً مؤؾؿاث ألاعماٌ،
ؿُما ًخعلم بدلىق ؤلاوؿان وولـهبطُاػتضً صولي ملؼم كاهىها لخىظُم ؤوشؿه الشغواث عبر الىؾىُت وػحرها مً
مؤؾؿاث ألاعماٌ في إؾاع اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان.

5

1اإلاغحع هـؿه ،ص .9
2مباصا جىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،جىـُظ إؾاع ألامم اإلاخدضة اإلاعىىن(الخماًت والاخترام والاهخطاؾ) ،مىخب اإلاـىع الؿامي
لخلىق ؤلاوؿان ،ألامم اإلاخدضة ،هُىٍىعن ،حىُف ،2011 ،عكم الىزُلت ،HR/PUB/11/04 :ص ،5مخاح على الغابـ ؤلالىترووي :
https://www.ohchr.org/AR/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx
Boris Topic, United Nations Governing Principles on Business and Human Rights: A Significant Attempt to
Resolve Corporate Human Rights Violations, Legal Records, Faculty of Law, Union Belgrade University, Year
XI, No.1,p 274.


4دمحم عشُض ضضًم حىجُاع ،اإلاؿؤولُت الضولُت عً اهتهاواث الشغواث مخعضصة الجيؿُت لخلىق ؤلاوؿان ،صاع اإلاؿبىعاث الجامعُت ،الاؾىىضعٍت ،الؿبعت
ألاولى ، 2009 ،ص.209
5مشغوع كغاع بسطىص إعضاص ضً ملؼم كاهىها بشإن الشغواث عبر الىؾىُت وػحرها مً مؤؾؿاث ألاعماٌ ؿُما ًخعلم بدلىق ؤلاوؿان ،صوعة  ،26:بخاعٍش
 ،25/06/2014اإلالخم  ،A/HRC/26/L.22/Rev.1مخاح على الغابـ ؤلالىترووي :
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/26/L.22/Rev
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-2التزاماجالذولوالششكاث باحترام حقوق ؤلاوصان وآلُاث الاهخصاف.
حعبر اإلاباصا الخىححهُت عً الهُيل الشالسي الضعابم إلؾاع "الخماًت والاخترام والاهخطاؾ" وحؿدىض إلُه وجدضص
الخؿىاث التي ًيبػي للضوٌ اجساصها لخعؼٍؼ اخترام ألاعماٌ الخجاعٍت خلىق ؤلاوؿان ،وحشيل ألاؾاؽ الظي ًمىً ؤن
حؿدىض إلُه الشغواث في إصاعة مساؾغ إخضار ؤزغ غاع بدلىق ؤلاوؿان ،وجلضم ألصخاب اإلاطلخت مجمىعت مً
اإلاعاًحرلخلُُم اخترام ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان.



هما خضصث هظه اإلاباصا الخىححهُت هؿاق جؿبُلها على حمُع الضوٌ وحمُع اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت(الىؾىُتؤو عبر
الىؾىُت) ،بؼؼ الىظغ عً حجمها وكؿاعها ومىكعها وملىُتها وهُيلها.
ًغجىؼ هظا ؤلاؾاع على زالزت مباصبياآلحي:
 واحب الضولت في خماًت خلىق ؤلاوؿان مً اهتهاواث ؤؾغاؾ زالشت بما ؿحها اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت()1 مؿؤولُت الشغواث الخجاعٍت في اخترام خلىق ؤلاوؿان()2 الخاحتإلىئحغاءاجئهطاؿإهثر ؿعالُتؤمام ضخاًا الاهتهاواث اإلاخطلت باألعماٌ الخجاعٍت()3 -1.2التزاماث الذول بظمان احترام الششكاث لحقوق ؤلاوصان.
لضي الضوٌ واحب الخماًت غض اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان اإلاغجىبت مً كبل ؤؾغاؾ زالشت(الشغواث الخجاعٍت) التي
حعمل صازل ؤعاغحها ؤو ؾلؿتها اللػابُت"،وؤن هظا الىاحب معترؾ به بىغىح في اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان ،خُث
جم إعاصجه في الغهحزة ألاولى إلؾاع اإلاباصا الخىححهُت لؤلمم اإلاخدضة ،والخاص بىاحب الضولت في الخماًت ،وٍلع هظا الالتزام
بىاحب الضولت في خماًت خلىق ؤلاوؿان ؾىاء في الضولت اإلاػُـت ؤو الضولت ألام على خض ؾىاء"

2

للض خضص جلغٍغ حىن عوجي عضصا مً اإلاباصا التي ًمىً للضولت مً زاللها غمان ؤصاء الشغواث اللتزاماتها باخترام
خلىق ؤلاوؿان ،ؾىاء مً زالٌ صعم الخعاون بحن الشغواث ومؤؾؿاث املجخمع اإلاضوي في هظا املجاٌ ؤو مً زالٌ
العالكاث اللاهىهُت للضولت في الاجـاكُاث الضولُت ؤو العلىص الخجاعٍت.

3

ؿاإلاباصا الخىححهُت جؤهض ؤن على الضوٌ خماًت ألاؿغاص مً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان التي جغجىبها الشغواث ،وطلً
باجساطها للخؿىاث اإلاىاؾبت إلاىع هظه الاهتهاواث والخدلُم ؿحها ،واإلاعاكبت علحها ،والاهخطاؾ مجها ،مً زالٌ إحغاءاث
ؿعالت على ضعُض الؿُاؾاث والدشغَعاث واللىابذ الخىظُمُت وكىاعض الخدىُم ،وٍىبشم هظا الىاحب مً واحباث خلىق
ؤلاوؿان اللابمت التي جخدملها الضوٌ بمىحب جطضًلها على واخضة ؤو ؤهثر مً اإلاعاهضاث لخلىق ؤلاوؿان ،ومً ألاؾـ
اإلاىؿلُت اللىٍت التي جخإؾـ علحها الؿُاؾاث العامت على خض ؾىاء.

4

 مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق ؤلاوؿان ،اإلاغحع الؿابم ،ص .2
 2ؾلُم عبض هللا الؿىداوي ،ؤزغ الشغواث مخعضصة الجيؿُت على الؿُاصة الىؾىُت وخلىق ؤلاوؿان ،مغهؼ الضعاؾاث العغبُت ،الجحزة  ،حمهىعٍت مطغ
العغبُت ،الؿبعت ألاولى ،2019 ،ص.341
3آماٌ وامل عبض هللا ،خماًت خلىق ؤلاوؿان لضي الشغواث الخجاعٍت بحن اإلاباصا الضولُت والدشغَعاث الىؾىُت لؿلؿىت عمان ،مجلت الشغَعت واللاهىن،
ولُت اللاهىن ،حامعت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة ،العضص  ،2017 ،70ص.7
4ؤؾئلت مخىغعة عً اإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،اإلاغحع الؿابم ،ص.7

املجلض -09العضص -01الؿىت2017

EISSN: 2588-2309

1118

ISSN: 2352-9806

l

احرتام حقىق اإلنسان على ضىء املبادئ التىجيهية بشأن األعمال التجارية وحقىق اإلنسان /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الىهاب حمنش /ــــــــــــــــ /نادية خلفة
ؤوضخذ اإلاباصا الخىححهُت مً زالٌ اإلابضؤ ألاوٌ إلى ػاًت اإلابضؤ العاشغ واحب الضولت في خماًت خلىق ؤلاوؿان،
خُث ؤهه مً اإلاخـم علُه ؤن اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿانً ،يش ئ زالزت مؿخىٍاث مً الالتزاماث على الضوٌ هي :الاخترام
والخماًت وؤلاعماٌ ،ؿااللتزام بالخماًت ٌعني ؤهه ًجب على الضوٌ ؤن جدمي مً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان صازل إكلُمها و/ؤو
والًاتها اللػابُت مً حاهب ؤؾغاؾ زالشت ،بما ؿحها اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت،وٍلخض ي طلً اجساط زؿىاث مىاؾبت إلاىع هظا
الاهتهان والخدلُم ؿُه واإلاعاكبت علُه والاهخطاؾ مىه ،مً زالٌ ؾُاؾاث وحشغَعاث وؤهظمت وؤخيام كػابُت ؿعالت،
ؤي بىغع هظام كاهىوي ًػمً التزام الشغواث باخترام خلىق ؤلاوؿان ،مً زالٌ كىاعض مىغىعُتوإحغابُت والخدلُم في
ؤي اهتهان إلاعاكبه مغجىبُه وحعىٍؼ ضخاًاه.
هما بحن اإلابضؤ الشاوي إعالن الضولت بىغىح جىكعها مً حمُع اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت اإلالُمت في إكلُمها ؤو والًتها ،ؤن
جدترم خلىق ؤلاوؿان في ول عملُاتها  ،لُدضص في اإلابضؤ الشالث اإلاهام الخىظُمُت و الؿُاؾاجُت العامت للضوٌ
عىض وؿائها بىاحبها في الخماًت بإن جلىم بما ًلي:
ؤ -إهـاط اللىاهحن التي ًيىن الهضؾ مجها ؤو ألازغ اإلاترجب عجها ،هى ؾلب ؤن جدترم اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت خلىق
ؤلاوؿان ،وؤن جلُم صوعٍا مضي هـاًت هظه اللىاهحن وحؿض ؤي سؼغاث؛
ب  -هـاله ؤال جيىن اللىاهحن والؿُاؾاث ألازغي التي جىظم إوشاء اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت وعملُاتها الجاعٍت ،مشل
كاهىن الشغواث ،ملُضة الخترام ألاعماٌ الخجاعٍت لخلىق ؤلاوؿان ،بل ممىىه مً طلً؛
ج  -جلضًم إعشاصاث ؿعالتإلى اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت عً ؾغٍم اخترام خلىق ؤلاوؿان في حمُع عملُاتها؛
ص  -حشجُع اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت على ؤلابالغ عً ؾغٍم معالجتآزاعها على خلىق ؤلاوؿان ،ومؿالبتها بظلً عىض
الاكخػاء.
ؤما اإلاباصا(9 ، 6 ، 5 ، 4و  )10ؿلـ جىاولذ مؿؤولُت الضولت على غمان اخترام اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت لخلىق
ؤلاوؿان ؾىاء واهذ هظه الشغواث الخجاعٍت جملىها ؤو حؿُؿغ علحها ؤو جخللى صعما وزضماث ملمىؾت مجها(اإلابذأ ،)4ؤو
عىض الخعاكض معها(اإلابذأ ،)5ؤو التي ججغي معامالث ججاعٍت معها(اإلابذأ ،)6ؤو مً زالٌ عالكاتها بضوٌ جغجبـ معها
باجـاكُاث لخماًت الاؾدشماع،ؤو بشغواث جغجبـ معها بعالكاث علضًت(اإلابذأ ،)9ؤو مً زالٌ عػىٍت الضولت في اإلاىظماث
الضولُت املخخطت في مجاٌ ألاعماٌ الخجاعٍت بخـاصيها إكغاع ؤي هظ ًلُض كضعة الضولت على خماًت التزام الشغواث الخجاعٍت
باخترام خلىق الياوؿان(اإلابذأ.)10
وٍىظ (اإلابذأ  )7على واحباث الضولت في صعم خماًت ألاعماٌ الخجاعٍت لخلىق ؤلاوؿان في اإلاىاؾم اإلاخإزغة بالجزاع،ؤًً
هجضه محز بحن صوٌ اإلاىؾً ألاضلي للشغواث عبر الىؾىُت(ألام) التي علحها حعؼٍؼ الخعاون الىزُم ؿُما بحن وواالتها
للمؿاعضةؤلاهمابُت،ووػاعاث الخاعحُتوالخجاعة ومؤؾؿاث جمىٍل الطاصعاث في عىاضمها ،وغمً ؾـاعاتها ،وهظلً بحن
هظه الىواالث والجهاث الـاعلت للخيىماث اإلاػُـت؛ وؤن جػع مؤشغاث إهظاع مبىغ جيبه الىواالث الخيىمُت واإلاؤؾؿاث
الخجاعٍت للمشاول ،وجغبـ آلازاع اإلاىاؾبت بإي إزـاق مً حاهب اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت في الخعاون في هظه الؿُاكاث،
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احرتام حقىق اإلنسان على ضىء املبادئ التىجيهية بشأن األعمال التجارية وحقىق اإلنسان /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الىهاب حمنش /ــــــــــــــــ /نادية خلفة
بىؾابل مجها الخغمان مً الضعم ؤو الخضماث العامتاللابمت،ؤو سخب هظا الضعم او الخضماث،ؤو عىضما ًخعظع طلً
الخغمان مً جلضًمها في اإلاؿخلبل

1

ؤما الضوٌ اإلاػُـت اإلاخإزغة بالجزاع والتي جيىن في ؤػلب ألاخُان ػحر كاصعة على خماًت خلىق ؤلاوؿان خماًت واؿُت،
هظغا الوعضام ؾُؿغ ؿعالت ؿُجب علحها ؤن جخسظ الخؿىاث اإلاىاؾبت الؾخىشاؾ اإلاؿؤولُتاإلاضهُتؤو ؤلاصاعٍتؤو الجىابُت
لؤلعماٌ الخجاعٍتاإلالُمتؤو العاملت في إكلُمها ؤو والًتها اللػابُت ،التي جغجىب ؤو حشاعن في اعجياب اهتهاواث حؿُمت
لخلىق ؤلاوؿان ،وجخسظ هظه الخضابحر باإلغاؿتإلى التزاماث الضوٌ بمىحب اللاهىن الاوؿاوي الضولي في خاالث الجزاع
اإلاؿلح وبمىحب اللاهىن الجىاةي الضولي.
 2.2التزاماث الششكاث باحترام حقوق ؤلاوصان.
في ظل العىإلات الاكخطاصًت جماعؽ الشغواحعبر الىؾىُت جإزحرا هبحرا على الشؤون العامت ،وىن هضؿها ألاؾاس ي هى"
جىظُم الغبذ بلؿع الىظغ عً الاعخباعاث اللاهىهُت وألازالكُت ،ؤًً جخمخع بىـىط ؾُاس ي كىي بؿبب صعم خيىماث الضوٌ
ألام لها اكخطاصًا وؾُاؾُا وعؿىغٍا ،وجإًُض حماعاث الػؼـ املخلُت في البلضان اإلاػُـت ،والبلضان ألام ،التي جغجبـ
مطالخها بمطالح هظه الشغواث ،هما حؿُؿغ الشغواث على عضة هُئاث صولُت ومدلُت إغاؿُت إلى مؤؾؿاث احخماعُت
وؾُاؾُت واكخطاصًت" ،1مع جغاحع ؾلؿت الضوٌ زاضتالىامُت مجها ،هما ؾبم ؤلاشاعة إلُه التي ؤضبدذ ػحر كاصعة على
خماًت خلىق ؤلاوؿان للمىاؾىحن ،بؿبب غعف البيىالخدخُتالخىظُمُتواللػابُت،ؤو عضم عػبتها في غمان الالتزام
بدلىق ؤلاوؿان على اإلاؿخىي املخلي ،بؿبب املخاوؾ مً ؤن طلً ؾُىكف الاؾدشماع ألاحىبي اإلاباشغ ،باإلالابل هجض ؤن
الطيىن الضولُتلخلىق ؤلاوؿان ال جـغع التزاماث كاهىهُت مباشغة على هظه الشغواث،ؤًً جغن املجاٌ لللاهىن الىؾني،
ومع جؼاًض الػؼـ على هظه الىُاهاث (الشغواث عبر الىؾىُت) ،جبيذ هظه ألازحرةاإلاؿؤولُت الاحخماعُت وجىؾع هؿاكها
إلاعالجت الاهخماماث البُئُت.
بعضها جم جدغٍغ مؿؤولُت الشغواث في مؿابل خلىق ؤلاوؿان في إؾاع اإلاؿؤولُت الاحخماعُت ،لخطبذ هضؿا كاهىهُا
مؿخلال ،خُث جم طلً عام  2011غمً اإلاباصا الخىححهُت لؤلمم اإلاخدضة ،التي جم جؿىٍغها جدذ إشغاؾ اإلامشل الخاص
حىن عوجي ،هظه اإلاباصا ؤلاعشاصًت اإلاخعللت باألعماٌ وخلىق ؤلاوؿان :جىـُظ ؤلاؾاع اإلاغحعي "الخماًت والاخترام
والاهخطاؾ" ،خطغٍا مخعللت باألعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،وبالخالي ؤضبدذ مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق
ؤلاوؿان مخدغعة جماما مً اإلاؿؤولُت الاحخماعُت للشغواث ،ألن الهضؾ مً هظه اإلاباصا الخىححهُت هى جدؿحن اإلاعاًحر
واإلاماعؾاث اإلاخعللت باألعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،مً ؤحل الخطىٌ على هخابج ملمىؾت لؤلؿغاص واملجخمعاث.

2

بالغحىع إلى اإلاباصا الخىححهُت هجض ؤنها خضصث مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق ؤلاوؿان ،مً اإلابضؤ عكم  11إلى
ػاًت اإلابضؤ عكم ،24والتي تهضؾ إلى ججىب الخعضي على خلىق آلازغًٍ ومعالجت ما ًلع على خلىق ؤلاوؿان مً آزاع غاعة،
1مباصا جىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،جىـُظ إؾاع ألامم اإلاخدضة اإلاعىىن(الخماًت والاخترام والاهخطاؾ) ،اإلاغحع الؿابم ،ص.9
1عٍدشاعص احش عوبجز ،اإلاشاول العاإلاُت وزلاؿت الغؤؾمالُت ،جغحمت الؿبعت الشالشت ،ؿؤاص ؾغوج ،ألاهلُت لليشغ والخىػَع ،عمان -ألاعصن ،الؿبعت العغبُت
ألاولى،2008 ،ص.226
2

-Tennessee Soudain,La Responsabilité des Entreprises en Matière de droit de l’homme: Thèse de
doctorat,Institut de RecherchesCarré de Malberg, Université de Strasbourg, 2018, p17.
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بدُث ًجب ؤن حعمل هظه الشغواث بؿغٍلت ال جخعاعع مع خلىق ؤلاوؿان الخاضت باآلزغًٍ وؤن جدبنى ؾُاؾاث إلاىع ؤي
مساؾغ جدؿبب ؤو حؿهم في إخضار ؤزغ ؾلبي على خلىق ؤلاوؿان ،والخسـُف مجها مع جىؿحر العالج ؤو الخعاون في معالجخه
في خاله إخضار ؤوشؿتها ؤي ؤزغ ؾلبي على خلىق ؤلاوؿان.
ؿىظ (اإلابذأ  )14على ؤن مؿؤولُت الشغواث الخجاعٍت عً اخترام خلىق ؤلاوؿان ،جىؿبم على حمُع اإلاؤؾؿاث
بؼؼ الىظغ عً حجمها وكؿاعها وؾُاق عملُاتها ،وملىُتها ،وهُيلها .هما ؤوضح (اإلابذأ )12على ؤن الشغواث ًجب علحها
الالتزام بجمُع مىازُم خلىق ؤلاوؿان اإلاعترؾ بها عاإلاُا واإلاعغوؾ ؤنها حشمل ،في الخض ألاصوى ،الخلىق اإلاعغب عجها في
الشغعت الضولُت لخلىق ؤلاوؿان واإلاباصا اإلاخعللت بالخلىق ألاؾاؾُت اإلاىطىص علحها في إعالن مىظمت العمل الضولُت
بشإن اإلاباصا والخلىق ألاؾاؾُت في العمل.
"إن مؿؤولُت الاخترام هى معُاع عالمي للؿلىن اإلاخىكع مً كبل الشغواث ،وهى معترؾ به في ول الطيىن الؿىعُت
اإلاخعللت بمؿؤولُت الشغواث ،ولظلً ؿئن عضم اخترام الخلىق في حؼء مً عملُاث الشغهت ال ًمىً حعىٍػه بالخبرعاث
الخحرًت ،ؤو ػحرها لخعؼٍؼ جلً الخلىق". 1
ؿُما ؤوضح (اإلابذأ  )13مخؿلباث مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق ؤلاوؿان وطلً بإن جلىم بما ًلي:
ؤ -ؤن جخجىب الدؿبب في آلازاع الػاعة بدلىق ؤلاوؿان ؤو اإلاؿاهمت ؿحها مً زالٌ ألاوشؿت التي جػؿلع بها ،وؤن
حعالج هظه آلازاع عىض وكىعها؛
ب  -ؤن حؿعى إلى مىع آلازاع الػاعة بدلىق ؤلاوؿان التي جغجبـ اعجباؾا مباشغا بعملُاتها،ؤو مىخجاتها ؤو زضماتها في
إؾاع عالكتها الخجاعٍت ،ختى عىضما ال حؿهم هي في جلً آلازاع.
في خحن هجض بإن جلغٍغ حىن عوجي مً زالٌ (اإلابذأ ")17عؾم ما ًمىً حؿمُخه بساعؾت الؿغٍم للشغواث الخجاعٍت
في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان جىـُظا اللتزاماتها ببظٌ العىاًت الىاحبت في هظا املجاٌ ،بضاًت مً جدضًض مـهىم العىاًت الىاحبت،
إلى جدضًض اإلاعاًحر التي ججب مغاعاتها في هظا الطضص" ،2مً زالٌ اإلابادئ ( 18الى  ،) 21خُث جبنى جلغٍغ حىن عوجي
معُاع زالزُا للعىاًت الىاحبت اإلاؿلىبت مً الشغواث الخجاعٍت ،جمشل هظا اإلاعُاع ؿُما ًلي:
ؤ  -كُام الشغهت بجبر ألاغغاع التي جدؿبب ؤو حؿهم ؿحها مً زالٌ ؤوشؿتها ؤو التي كض جغجبـ اعجباؾا مباشغا
بعملُاتها،ؤو مىخجاتها،ؤو زضماتها في إؾاع عالكاتها الخجاعٍت.
ب  -مالءمتؤلاحغاءاث اإلاخبعت لدجم الشغهت وؾبُعت وشاؾها وألازغ اإلاخىكع لهظا اليشاؽ على خلىق ؤلاوؿان.
ج  -اؾخمغاع إحغاءاث العىاًت بدلىق ؤلاوؿان ،مع مغاعاة مغوهتها وؿلا للخؼحراث اإلاؿخلبلُت في مجاٌ خلىق
ؤلاوؿان.

1

-Rachel Davis. The UN Guiding Principles on Business and Human Rights and Conflict-Affected Areas. State
Obligations and Business Responsibilities, International Review of the Red Cross, Vol.94, N 887, Autumn 2012,
P. 970

2آماٌ وامل عبض هللا ،اإلاغحع الؿابم ،ص.340
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لخىضح اإلابادئ () 24 -23 -22ؾغٍله معالجت آلازاعالػاعة بدلىق ؤلاوؿان ،التي حؿببذ ؤو ؤؾهمذ ؿحها اإلاؤؾؿاث
الخجاعٍت،ؤو لم جخمىً مً مىعها ،وعلى العمىم ًيبػي ؤن جخطضي مؤؾؿاث ألاعماٌ لجمُع آزاعها الػاعة بدلىق ؤلاوؿان
مع مغاعاة آلازاع ألاشض إغغاعا بدلىق ؤلاوؿان ألن الخإزغ في معالجتها كض ًؤزغ على إمياهُت حبرها.
بىاء علُه ؿئن ظاهغة الالتزام الؿىعي التي حؿخدبع الخىظُم الظاحي للشغواث ،بالغػم مً ؤنها جظهغ إشيالُت خلُلُت
وىنها ػحر زاغعت ألًت عكابت خيىمُت ،ؿئنها في اإلالابل صؿعذ بعؼ الشغواث ألن جخلُض طاجُا بهظه الطيىن الضولُت عػبت
مجها في اهدؿاب محزة جىاؿؿُت وؾمعت صولُت عً ؾغٍم اؾدشماع ؤمىالها في البرامج واإلاشاعَع اإلاغاعُت لخلىق ؤلاوؿان في
وخضاتها ؤلاهخاحُت ،وفي هظا الخطىص ًمىً اعخباع هظه الطيىن الؿىعُت زؿىة ؤولى هدى جؿىٍغ هظام اإلاؿؤولُت
اللاهىهُت للشغواث مخعضصة الجيؿُت في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان ،إطا ؤزظها في الاعخباع بإن حشيل اللاهىن الضولي ًمىً ؤن
ًدشيل ضعىصا مً ؤؾـل إلى ؤعلىظلً ؤن الجهاث الـاعلت ػحر الخيىمُت مً زالٌ مماعؾتها اإلاخطلت بالطيىن الؿىعُت
ًمىجها الخإزحر على ؾلىن الضوٌ والتي بضوعها ؾىؾ جػع كىاعض كاهىهُت وؾىُت وإطا جم جؿبُم هظه ألازحرة مً كبل ػالبُت
الضوٌ ،ؿئنها ًمىً ؤن جخدىٌ إلى كىاعض صولُت عغؿُت ملؼمت مخعاعؾ علحها.

1

"ؿبمىحب اإلاباصا الخىححهُت لؤلمم اإلاخدضة ،ؿئن مؿؤولُت الشغواث عبر الىؾىُت عً الاخترام هى كاعضة مً كىاعض
الؿلىن اإلاخىكع ،ولِـ واحبا كاهىهُا ،ولىً هظا ال ٌعني ؤن مؿؤولُاث الشغواث في اخترام خلىق ؤلاوؿان لِـ لها عالكت
في الىاحباث اللاهىهُت ،وعلى ؾبُل اإلاشاٌ  ،لضي الشغواث واحب كاهىوي في اخترام خلىق ؤلاوؿان ،خُث جم صمج هظا
الىاحب في اللىاهحن املخلُت  ،بعض الخطضًم على الىزابم الضولُت ،واعخماص جىـُظ الدشغَعاث ،وكض جيىن الشغواث عبر
الىؾىُت زاغعت في ظغوؾ معُىت لىاحباث ،بمىحب اللاهىن الجىاةي الضولي  ،واللاهىن ؤلاوؿاوي الضولي".

2

 -3. 2آلُاث الاهخصاف.
ًغهؼ الغهً الشالث مً إؾاع ألامم اإلاخدضة "الاهخطاؾ" على واحباث الضولت في خماًت خلىق ؤلاوؿان ،اإلاخمشلت في
الخىـل بطخاًا اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان اإلاخطلت باألعماٌ الخجاعٍت في هؿاق والًتها ،ووضىٌ اإلاخػغعًٍ إلى عالج ؿعاٌ مً
زالٌ الىؾابل اللػابُت وؤلاصاعٍت والدشغَعُت وػحرها مً الىؾابل اإلاالبمت ،ؤًً ًجب ؤن حشيل آلالُاث اللػابُت وػحر
اللػابُت الخابعت لها ألاؾاؽ لالهخطاؾ ،خُث هظ اإلابذأ (ً")25جب على الذول ،كجزءمً واجبها اإلاخمثل في حماًت
حقوق ؤلاوصان مً الاهتهاكاث التي جشجكبها اإلاؤشصاث الخجاسٍت ،أن جخخز الخطواث اإلاالئمت لظمان وصول
اإلاخظشسًٍ إلى شبل الاهخصاف ،مً خالل الوشائل القظائُت وؤلاداسٍت والدششَعُت وغيرها مً الوشائل اإلاىاشبت،
عىذما جحذث هزه الاهتهاكاث داخل أساطيها ،و/أو والًتها القظائُت".
هما هظ اإلابذأ (ً" )26يبغي أن جخخز الذول الخطواث اإلاىاشبت لظمان فعالُت آلالُاث القظائُت املحلُت عىذ
جىاول اهتهاك اإلاؤشصاث الخجاسٍت لحقوق ؤلاوصان ،بما في رلك الىظش في شبل الحذ مً الحواجز القاهوهُت والعملُت
وغيرها مً الحواجزراث الصلت التي ًمكً أن جؤدي إلى الحشمان مً الوصول إلى شبل الاهخصاف".
1دمحم بً خاج الؿاهغ ،اإلاؿؤولُت اللاهىهُت للشغواث مخعضصة الجيؿُت في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان ،ؤؾغوخت صهخىعاه ،ولُت الخلىق ،حامعت
الجؼابغ ،2015/1،2014ص.178
2ؾلُم عبض هللا الؿىداوي،اإلاغحع الؿابم ،ص .347
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احرتام حقىق اإلنسان على ضىء املبادئ التىجيهية بشأن األعمال التجارية وحقىق اإلنسان /ــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبد الىهاب حمنش /ــــــــــــــــ /نادية خلفة
ؿاإلاباصا الخىححهُت مً زالٌ اإلابضؤ ( )26جؤهض بإن التزام الضولت بئوشاء آلُاث بىاءة للخماًت اللػابُت ٌعني غمىا
إوشاء هظام كػاةي هؼٍه وملاوم للـؿاص والػؼىؽ الاكخطاصًت ؤو الؿُاؾُت لهُئاث الضولت ؤو الىُاهاث الخجاعٍت ألازغي،
وىن الىضىٌ الـعاٌ إلى العضالت حعىكه علباث مشل الغؾىم اللػابُت ؤو ضعىباث في حعُحن ممشلحن كاهىهُحن ؤو عضم
اللضعة على عؿع صعاوي حماعُت.2
وؤوضح اإلابذأ ( )27واإلابذأ ( )28آلُاث الخظلم ػحر اللػابُت اللابمت على مؿخىي الضولت وآلُاث الخظلم ػحر
اللابمت على مؿخىي الضولت ،ؿبالغػم مً ؤن آلالُاث اللػابُت الـعالت ألاؾاؽ في غمان الىضىٌ الى ؾبل الاهخطاؾ،
إال ؤنها ال حؿخؿُع جدمل عبء الخطضي لجمُع الاهتهاواث ،لظلً ًمىً الاؾخعاهت باآللُاث ؤلاصاعٍت والدشغَعُت وػحرها مً
آلالُاث ػحر اللػابُت بضوع ؤؾاس ي في حعؼٍؼ آلالُاث اللػابُت.
ؿهي بظلً حشجع على إوشاء آلُاث اهخطاؾ ؿعالت ومىاؾبت زاعج املخىمت غمً هظام عام شامل للخماًت
اللاهىهُت غض اهتهاواث الشغواث لخلىق ؤلاوؿان.
ال جؿلب اإلاباصا الخىححهُت مً الضولت إوشاء آلُاث جظلم ؿدؿب ،بل جؿلب ؤًػا مساؾبت الجهاث الـاعلت ػحر
الخيىمُت ،وجىص ي الشغواث بئوشاء آلُاث جظلم ؿعالت مخاخت لؤلؿغاص واملجخمعاث الظًً كض ًخعغغىن لآلزاع الؿلبُت
ألعمالهم هظه آلالُاث وؿلا للخعلُم على اإلابذأ ()29حعمل على جدؿحن جدضًض آلازاع الؿلبُت على خلىق ؤلاوؿان هجؼء
مً الخلُُم الظي ًخؿلبه معُاع العىاًت الىاحبت وحؿمذ بالخعىٍؼ اإلابىغ للطخاًا.1
خُث هظ اإلابذأ ( " )29إلجاحت إمكاهُت جىاول الخظلماث بصشعت ومعالجتها على هحو مباششً ،يبغي أن جظع
اإلاؤشصاث الخجاسٍت آلُاث جظلم فعالت على اإلاصخوى الخىفُزي لفائذة ألافشاد والجماعاث التي جخعشض للظشس أو أن
حشاسك في هزه آلالُاث ".كما هص اإلابذأ (ً ")30يبغي أن جكفل اإلابادساث في قطاع الصىاعت ومبادساث أصحاب
اإلاصلحت اإلاخعذدًً واإلابادساث الخعاوهُت ألاخشى التي حصدىذ إلى احترام اإلاعاًير اإلاخصلت بحقوق ؤلاوصان إجاحت آلُاث
فعالت للخظلم".
وعلُه ؿئهه إطا حؿببذ شغهت ؤو ؤؾهمذ في إخضار غغع بدلىق ؤلاوؿانً ،جب ؤن جىؿغ ؤو جخعاون في جىؿحر العالج
لهظا الػغع ،وكض جيىن بملضوع الشغهت ؤن جلعب صوعا مباشغا في جىؿحر العالج اإلاىاؾب والـعاٌ ،وجبعا للػغع املخضص،
ًمىً ؤن ًخسظ العالج عضصا مً ألاشياٌ ،مجها الاعخظاع والخعىٍؼ (اإلاالي ؤو زالؿه) ،ووكف وشاؽ معحن ؤو عالكت معُىت ،
ووغع جغجِباث لىـالت عضم جىغاع الػغع ،ؤو ؤي شيل آزغ ًخـم علُه الؿغؿان وٍـي بمعاًحر الـعالُت الىاعصة في اإلابضؤ
الخىحُهي ( ،)31وفي ظغوؾ ؤزغيً ،مىً جىؿحر العالج مً كبل هُان آزغ ػحر الشغهت ،ؿئطا وان ألامغ ًىؿىي على تهم
حىابُت ،على ؾبُل اإلاشاًٌ ،جب على الشغهت الخػىع لئلحغاءاث اللػابُت ؤو الخابعت للضولت بضال مً الؿعي وعاء جىؿحر
العالج مباشغة.
باإلغاؿت إلى ما ؾبم ؿلض هظ اإلابذأ ( )31على اإلاعاًحر الـعالت آللُاث الخظلم ػحر اللػابُت ؾىاء واهذ جابعت
للضولت ؤم ال ،التي ًجب ؤن جخىؿغ ؿحها شغوؽ :اإلاشغوعُت ،وؾهىلت الىضىٌ إلحها ،وإمياهُت الخيبؤ بها ،وؤلاهطاؾ
Boris Topic, op-cit ,p962 .
Boris Topic, op-cit, p 270
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عبد الىهاب حمنش /ــــــــــــــــ /نادية خلفة
والشـاؿُت ،والخىاؿم مع الخلىق ،وببؿاؾت ًجب ؤن جىؿغ ؾبال خلُلُت للىضىٌ إلى اهخطاؾ ؿعاٌ لطخاًا اهتهاواث
خلىق ؤلاوؿان مً كبل الشغواث  ،وٍجب الا جيىن مجغص مماعؾت للعالكاث العامت ،هما ًيبػي ؤن حؿدىض آلالُاث على
اإلاؿخىي الخىـُظي إلى الخىاضل والخىاع مع مجمىعاث ؤصخاب اإلاطلخت التي حؿعى إلى معالجت مظاإلاهم.
ليي ال جيىن التزاماث الضوٌ بدماًت خلىق ؤلاوؿان والتزاماث الشغواث باخترام خلىق ؤلاوؿان مجغص خبر على وعق
مً الػغوعي إوشاء هظام حعىٍػاث ؿعاٌ الهتهاواث خلىق ؤلاوؿان ،مً زالٌ الضعىة الى مجمىعت واؾعت مً آلُاث
الخظلم (معاًحر لـعالُت آلُاث الاهخطاؾ زاعج املخىمت)ٌ ،شمل الخم في الاهخطاؾ الـعاٌ حاهبحن ،مىغىعي وإحغاةي،
ٌشمل الجاهب اإلاىغىعي لهظا الخم على ؾبُل اإلاشاٌ ،جلضًم حعىٍػاث مىاؾبت ؤو اعخظاعاث علىُت ؤو غماهاث بعضم
جىغاع ؾلىن غاع ممازلٌ ،شحر الجاهب ؤلاحغاةي إلى الخلىق التي جضعم الىضىٌ إلىؿبل الاهخطاؾ ،مشل الخم في إحغاء
جدلُم ؿعاٌ ،والخم في الخطىٌ على اإلاعلىماث ،والخم في اإلاؿاعضة اللاهىهُت ؤو ػحرها

1

خاجمت:
ال جىحض آلُت على اإلاؿخىي الضولي ًمىً ؤن جدمل الشغواث الخجاعٍت اإلاؿؤولُت اللاهىهُت عً اهتهاهها خلىق
ؤلاوؿان ،وبضال مً طلً جم الاعخماص على عضص مً الطيىن اللاهىهُت ػحر اإلالؼمت ،ؤهمها اإلاباصا الخىححهُت لؤلمم اإلاخدضة
بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،التي حعض ؾلؿلت مً الخىضُاث لؿلىن ول مً الضوٌ والشغواجىبؼؼ الىظغ
عً مؿاهمتها في جؿىٍغ معاًحر جىححهُت حضًضة في مجاٌ ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،ؿئن جإزحرها ؾُيىن ػحر ؿعاٌ
إطا لم جىً حمُع الضوٌ وحمُع الشغواث على صعاًت بها.
هظه الضعاؾت ؾعذ الى شغح مػمىن اإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان اإلاخعلم باألصواع
واإلاؿؤولُاث املخخلـت للضوٌ والشغواث إلاعالجت ؤزغ ألاعماٌ الخجاعٍت على خلىق ؤلاوؿان ،لجعلها ؤهثر كابلُت للـهم مً
كبل الجهاث الخيىمُت و الشغواث ومىظماث املجخمع اإلاضوي والؿالب ً ،مىً إًجاػ الىخابج اإلاخىضل إلحها واآلحي :
ـ اإلاباصا الخىححهُت ال حشيل ضيا صولُا ًمىً ؤن جطضق علُه الضوٌ هما ؤنها ال جيش ئ التزاماث كاهىهُت حضًضة.
ـ جمشل اإلاباصا الخىححهُت ؤصاة مً ؤصواث اللاهىن الضولي ػحر اإلالؼم جىؿبم على حمُع خلىق ؤلاوؿان الىاعصة في اإلاعاهضاث
الضولُت وحمُع الشغواث الخجاعٍت ،جم جبيُجها باإلحماع مً كبل الضوٌ ألاعػاء في مجلـ خلىق ؤلاوؿان الخابع لؤلمم
اإلاخدضة ،والكذ جغخُب مً كبل الشغواث.
ـ جىؿغ اإلاباصا الخىححهُت معُاعا عاإلاُا مىزىكا إلاىع املخاؾغ ومعالجتها مً آلازاع الؿلبُت على خلىق ؤلاوؿان اإلاغجبؿت
باليشاؽ الخجاعي.
ـ جىضح اإلاباصا الخىححهُت ما ًجب على الضوٌ اللُام به لخىؿحر الخماًت مً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان التي جغجىبها الشغواث
الخجاعٍت ،باجساط الخؿىاث اإلاىاؾبت إلاىع هظه الاهتهاواث والخدلُم ؿحها إن وكعذ ،واإلاعاكبت علحها والخعىٍؼ عجها.
ـ جىؿغهظه اإلاباصا جىححهاث عملُت للشغواث بشإن الخؿىاث التي ًجب اجساطها لػمان اخترام خلىق ؤلاوؿان ومعالجت
ؤي ؤزغ غاع لها.
1ؤؾئلت مخىغعة عً اإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،اإلاغحع الؿابم،ص.39
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عبد الىهاب حمنش /ــــــــــــــــ /نادية خلفة
ـ جـخلغ اإلاباصا الخىححهُت إلى ؾبل الاهخطاؾ الـعالت وجضابحر اإلاؿاءلت ،هما ال جدخىي على ؤخيام مدضصة بشإن الهُئت
اإلاؿؤولت على جىـُظها ،وؤلاحغاءاث الىاحب اجساطها غض الشغواث الخجاعٍت التي جغؿؼ جؿبُلها.
ـ لم جخؿغق اإلاباصا الخىححهُت إلى مؿإلت جىؿحر ؾبل العالج اللػاةي للطخاًا على الطعُض الضولي وعضم الاعتراؾ
بمؿؤولُت الضوٌ عً ؤعماٌ شغواتهم في الخاعج ،وهظا اكخطاعها على ؤلاكغاع بمؿؤولُت الشغواث عً اهتهان خلىق
ؤلاوؿان مً ؾغؾ مً ًغجبـ معها بعالكت علضًت مباشغة ؿلـ ،في خحن ؤػـلذ جىاؾؤ الشغواث في خاالث اهتهان ؤؾغاؾ
ال جغجبـ معهم بعالكت مباشغة.
الخوصُاث
ـ ـ إن حعؼٍؼ اإلاباصا الخىححهُت لخدلُم اإلاؿؤولُت اللاهىهُت عً اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان مً كبل الشغواث ًيىن مً زالٌ
اعخماص إؾاع كاهىوي ملؼم (معاهضة ملؼمت)بهظا الخطىص.
ـ ـ إهـاط اإلاباصا الخىححهُت وجؿبُلها في اللاهىن الضازلي :إصماج التزام الشغواث باالمخشاٌ إلاعُاع العىاًت الىاحبت بشإن
خلىق ؤلاوؿان في الدشغَعاث الىؾىُت مً شإهه ؤن ٌؿاعض في ججىب اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان واللػاء على اإلاىاؿؿت ػحر
العاصلت.
ـ ـ حعخبر خلىق ؤلاوؿان مً املخاؾغ واإلاؿؤولُاث الباعػة التي ًجب ؤن جإزظها حمُع الشغواث بعحن الاعخباع ،بؼؼ الىظغ
عً حجمها ؤو كؿاعها ؤو هُيلها،وعلُه ؿئهه مً الػغوعي ؤن ًخسظ اإلاضعاء الخىـُظًىن في الشغواث جضابحر اؾدباكُت
ومؿخمغة للىؿاء بمؿؤولُتهم عً اخترام خلىق ؤلاوؿان ،مً زالٌ اللُام بظلً ؿهم ال ًدمىن مؿخلبل ؤعمالهم
ؿدؿب  ،بل ًدمىن ؤًػا مؿخلبل املجخمعاث وألاؿغاص الظًً ًخـاعلىن معهم.
 مىذ الشغواث عبر الىؾىُت الشخطُت اللاهىهُت الضولُت ٌؿمذ بمؿاءلتها بمىحب اللاهىن الضولي  ،ألنها ؤضبدذ جخمخعبمغهؼ كاهىوي صولي مخمحز وجمخلً ملىماث الخمخع بالشخطُت الضولُت.

قائمت اإلاشاجع:
أوال :الكخب
 -1عٍدشاعص احش عوبجز ،اإلاشاول العاإلاُت وزلاؿت الغؤؾمالُت ،جغحمت الؿبعت الشالشت ،ؿؤاص ؾغوج ،ألاهلُت لليشغ والخىػَع
عمان -ألاعصن ،الؿبعت العغبُت ألاولى.2008 ،
-2ؾلُم عبض هللا الؿىداوي ،ؤزغ الشغواث مخعضصة الجيؿُت على الؿُاصة الىؾىُت وخلىق ؤلاوؿان ،مغهؼ الضعاؾاث
العغبُت ،الجحزة  ،حمهىعٍت مطغ العغبُت ،الؿبعت ألاولى.2019 ،
 -3عماص زلُل ابغاهُم ،اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان في ظل العىإلات(صعاؾت ملاعهت) ،ميشىعاث ػًٍ الخلىكُت ،لبىان،
الؿبعت ألاولى.2012،
 -4دمحم عشُض ضضًم حىجُاع ،اإلاؿؤولُت الضولُت عً اهتهاواث الشغواث مخعضصة الجيؿُت لخلىق ؤلاوؿان ،صاع اإلاؿبىعاث
الجامعُت ،الاؾىىضعٍت ،الؿبعت ألاولى.2009 ،
 -5وابل ؤهىع بىضق ،الخىظُم الضولي لخلىق ؤلاوؿان ،مىخبت الىؿاء اللاهىهُت  ،الاؾىىضعٍت ،الؿبعت الشاهُت .2010 ،
ثاهُا :املجالث
 -6آماٌ وامل عبض هللا ،خماًت خلىق ؤلاوؿان لضي الشغواث الخجاعٍت بحن اإلاباصا الضولُت والدشغَعاث الىؾىُت لؿلؿىت
عمان ،مجلت الشغَعت واللاهىن ،ولُت اللاهىن ،حامعت ؤلاماعاث العغبُت اإلاخدضة ،العضص .2017 ،70
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 -7مغٍم لىواٌ :خلىق ؤلاوؿان ومؿؤولُت الشغواث عبر الىؾىُت في غىء اللىاعض الخىححهُت لؤلمم اإلاخدضة ،املجلت
الجؼابغٍت للعلىم اللاهىهُت والاكخطاصًت والؿُاؾُت ،ولُت الخلىق حامعت الجؼابغ،1املجلض  ،54العضص.2018 ،5
8- Boris Topic, United Nations Governing Principles on Business and Human Rights: A
Significant Attempt to Resolve Corporate Human Rights Violations, Legal Records, Faculty
of Law, Union Belgrade University, Year XI, No.1.
9-Kinley, and Tadaki, From Talk to Walk:The Emergence of Human Rights Responsibilities
Corporations at for International Law, Virginia Journal of International Law,
Vol.44,No.4(2002).
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Red Cross, Vol.94, N 887, Autumn 2012.

ثالثا :الششائل
-11دمحم بً خاج الؿاهغ ،اإلاؿؤولُت اللاهىهُت للشغواث مخعضصة الجيؿُت في مجاٌ خلىق ؤلاوؿان ،ؤؾغوخت صهخىعاه،
ولُت الخلىق ،حامعت الجؼابغ.2015/2014،
02- Tennessee Soudain,La Responsabilité des Entreprises en Matière de droit de l’homme:
Thèse de doctorat,Institut de RecherchesCarré de Malberg, Université de Strasbourg, 2018.

سابعا :اإلاو اقع الالكتروهُت:
 -13ؤؾئلت مخىغعة عً اإلاباصا الخىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،مىخب اإلاـىع الؿامي لخلىق
ؤلاوؿان ،ألامم اإلاخدضة ،هُىٍىعن ،حىُف ، 2014 ،مخاح على الغابـ ؤلالىترووي :
https://www.ohchr.org/AR/PublicationsResources/Pages/SpecialIssues.aspx

 -14وعكت مشترهت ما بحن مىظمت "ؾىعٍىن مً ؤحل الخلُلت والعضالت" و" البرهامج الؿىعي للخؿىٍغ اللاهىوي" :العالكت
بحن اإلاؤؾؿاث الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،مخاخت على اإلاىكع الالىترووي:
https://stj-sy.org/ar

 -15مباصا جىححهُت بشإن ألاعماٌ الخجاعٍت وخلىق ؤلاوؿان ،جىـُظ إؾاع ألامم اإلاخدضة اإلاعىىن(الخماًت والاخترام
والاهخطاؾ) ،مىخب اإلاـىع الؿامي لخلىق ؤلاوؿان ،ألامم اإلاخدضة ،هُىٍىعن ،حىُف ،2011 ،عكم الىزُلت/04 :
 ،HR/PUB/11ص ،5مخاح على الغابـ ؤلالىترووي :
https://www.ohchr.org/AR/PublicationsResources/Pages/ReferenceMaterial.aspx

 -16مؿؤولُت الشغواث عً اخترام خلىق ؤلاوؿان ،صلُل جـؿحري ،مىخب اإلاـىع الؿامي لخلىق ؤلاوؿان ،ألامم
اإلاخدضة ،هُىٍىعن ،حىُف ،2012 ،عكم الىزُلت  ، HR/PUB/12/02ص  ،1مخاح على الغابـ ؤلالىترووي:
www.ohchr.org/AR/PublicationsResources
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إلاطاصع خلىق اإلاىاؾىت والالحئحن ،بِذ لخم .2015 ،مخاح على اإلاىكع الالىترووي:
https://www.badil.org/ar/publications-ar/press-releases
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الحماًت الجزائيت للطفل مً الجشيمت الالكتروهيت في الدششيع الجزائشي
Criminal protection for children from cyber crime in algerian legislation
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ملخص:
الؼٌل ،ومً زال٘ اخخٖآه باملجخمم ًٖىن كغطت لللضًض مً الجغائم اإلاخىىكت التي ُض جمـ حؿضه ،كغطه،
ًٕغه ،والتي جٖىن مسخلٌت اإلاصاصع ؾىاء مباقغة أو هحر مباقغة ،وُض ًترجب كنها إخضار أطغاع ماصًت وملىىٍت به،
ولظلٗ ٔان البض مً الخضزل حكغَلُا مً زال٘ جسصُص اللضًض مً الىصىص الِاهىهُت الهاصًت إلى خماًخه ،ومً بحن
الجغائم التي أصبدذ خالُا جؤزغ كلى الؼٌل وُض جمـ بُٕاهه هجض الجغٍمت الالٕتروهُت ،ولظلٗ ٔان البض مً صعاؾت هظا
اإلاىطىق ُاهىهُا ومداولت الىُىي كلى ٌُُٓت ججؿُض اإلاكغق الجؼائغي لهظه الخماًت مً زال٘ مسخلٍ الىصىص
الِاهىهُت اإلاىطىكت لهظا الوغض.
الكلماث اإلافخاحيت :الؼٌل؛ الجغٍمت الالٕتروهُت؛ الخماًت الجؼائُت.
Abstract:
The child, and through his contact with society, is subject to many different crimes that
may affect his body, his honor, his thought, which are from different sources, whether direct
or indirect, and may result in material and moral damage to him, and therefore it was
necessary to legislative intervention through the allocation of many One of the legal texts
aimed at protecting him, and among the crimes that currently affect the child and may affect
his entity, we find the cyber crime, and therefore it was necessary to study this topic legally
and try to determine and an attempt to identify how the Algerian legislator embodies this
protection through the various legal texts put for this purpose.
Keywords : child; cyber crime ; penal protection.
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مقذمت:
لِض اهخمذ مسخلٍ اإلاىازُّ الضولُت والدكغَلاث الضازلُت للضو٘ بالؼٌل باكخباع أهه ًمثل الخلِت الظلٌُت في
ألاؾغة ،وُض زصصذ له اجٌاُُت ٔاملت جخظمً ما ًخىحب كلى الضو٘ الُِام به مً أحل طمان خِىُه ،وٍخللّ ألامغ
باالجٌاُُت الضولُت الخاصت بدِىَ الؼٌل والتي كغًخه بأهه ٔل إوؿان لم ًخجاوػ الثامىت ككغة ،ما لم ًبلى ؾً الغقض
ُبل طلٗ بمىحب الِاهىن اإلاؼبّ كلُه ( ،)1وكلى هظا الىدى جضزل اإلاكغق الجؼائغي هى آلازغ وزص الؼٌل بِاهىن
زاص به طمىه مجمىكت مً الِىاكض والتي جغمي إلى خماًت الؼٌل ُاهىهُا وهظا بمىحب الِاهىن عُم 15/12 :و اإلاؤعر في:
ً 15ىلُى  2015والظي كغي ًُه الؼٌل في اإلااصة 02 :مىه بأههٔ :ل شخص لم ًبلى ؾً  18ؾىت ٔاملت( ،)2وبظلٗ ًٖىن
اإلاكغق ُض ؾاًغ الاجٌاُُت الضولُت في هظا الصضص ومً هاخُت أزغي هجض أن اإلاكغق وبوُت خماًت الؼٌل ُض خضص ؾً
اإلاخابلت الجؼائُت بلكغ ؾىىاث وهظا ما جظمىخه اإلااصةًِ 02 :غة  04وطلٗ مً زال٘ حلغٍٍ مصؼلح الؼٌل الجاهذ ،مم
الاكخضاص بُىم اعجٖاب الٌلل ٔأؾاؽ للمخابلت( ،)3والؼٌل و بهظه الصٌت ُض ًٖىن كغطت لللضًض مً الجغائم ؾىاء ٔاهذ
جلٗ الجغائم الخِلُضًت أو الجغائم اإلاؿخدضزت ٔالجغٍمت الالٕتروهُت"،و التي ًمًٕ حلغٌٍها بأنها ٔل حغٍمت كاصًت ؾىاء
ٔاهذ ًلل أو امخىاق اعجٕبذ بىاؾؼت جِىُت أو أصاة إلٕتروهُت مهما ٔان هىكها"(" ،)4وُض اؾخلمل اإلاكغق الجؼائغي اللضًض
مً اللباعاث التي جض٘ كليها منها :الجغائم اإلاخصلت بخٕىىلىحُا ؤلاكالم والاجصا٘( ،)5والظي مً زال٘ هص ماصجه الثاهُت
هجضها حكمل حغائم اإلاؿاؽ بأهـمت اإلالالجت آلالُت للملؼُاث املخضصة في ُاهىن اللِىباث وأي حغٍمت أزغي جغجٕب أو
ٌؿهل اعجٖابها كً ػغٍّ مىـىمت مللىماجُت أو هـام لالجصاالث الالٕتروهُت ،وٍؤزظ كلى هظا الخلغٍٍ الدكغَعي بأهه
واؾم وهحر صُُّ ،وال ًخظمً حمُم اللىاصغ التي جخمحز بها الجغٍمت الالٕتروهُت ،منها وؾُلت الجغٍمت واإلاخمثلت في هـام
الاجصا٘ الالٕترووي ،وملُاع مىطىق الجغٍمت وهى اإلاؿاؽ بأهـمت اإلالالجت آلالُت للملؼُاث"( )6و مً زال٘ هظا اإلاِا٘
ؾىي ولالج اللضًض مً ؤلاقٖالُاث الِاهىهُت و هظا بهضي الخىصل في النهاًت إلى جىًّ اإلاكغق مً كضمه في خماًت الؼٌل
حؼائُا مً هظه الجغٍمت و ما هي الىِائص التي جدض مً هظا الهضي ،و هظه ؤلاقٖالُاث جىدصغ أؾاؾا في ؤلاقٖالُاث التي
ًؼغخها إزباث هظا الىىق مً الجغائم الؾُما زال٘ مغخلت الخدُِّ الِظائي و هل اللِىباث اإلاِغعة جٌٕي لخىًحر الخماًت
للؼٌل و مً ألاشخاص اإلاؿؤولحن حؼائُا كً هظا الىىق مً الجغائم؟ ومً زال٘ هظا اإلاِا٘ ؾىِىم بضعاؾت مسخلٍ
 - 1لِض صاصُذ كليها الجؼائغ مم جصغٍداث جٌؿحرًت بمىحب اإلاغؾىم الغئاس ي عُم 461/92 :واإلاؤعر في  19صٌؿمبر  ،1992الجغٍضة الغؾمُت عُم،91 :
اإلاؤعزت في 23 :صٌؿمبر .1993
 -2مصؼلح ":ؾىت" هى مصؼلح في هحر مدله إط مً ألاخؿً اؾدبضاله بمصؼلح ":كام"
 - 3كغًذ اإلااصة 02:في ًِغتها  04الؼٌل الجاهذ بأهه ":الؼٌل الظي ًغجٕب ًلال مجغما والظي ال ًِل كمغه كً ككغ ( )10ؾىىاث ،وجٖىن اللبرة في جدضًض
الؿً بُىم اعجٖاب الجغٍمت.
 - 4عخمىوي دمحم ،زصائص الجغٍمت الالٕتروهُت و مجاالث اؾخسضامها ،مجلت الخُِِت ،حاملت أخمض صعاًت ،أصعاعISSN 1112 - 4210 ،املجلض  ،17اللضص
،46ص .434
 - 5بمىحب اإلااصة 02 :مً الِاهىن عُم 04/09 :واإلاؤعر في 05 :أوث  2009و املخضص للِىاكض الخاصت للىُاًت مً الجغائم اإلاخصلت بخٕىىلىحُاث ؤلاكالم
والاجصا٘ ومٖاًدتها ،الجغٍضة الغؾمُت اللضص 47 :واإلاؤعزت في 16 :أوث .2009
 - 6كبض الصضًّ قُش ،الىُاًت مً الجغائم الالٕتروهُت في ؿل الِاهىن عُمً 04/09 :خظمً الِىاكض الخاصت للىُاًت مً الجغائم اإلاخصلت بخٕىىلىحُاث
ؤلاكالم والاجصا٘ ومٖاًدتها ،مجلت ملالم للضعاؾاث الِاهىهُت و الؿُاؾُت ISSN 2572 – 0201 ،املجلض  04اللضص  01لؿىت  ،2020ص .192
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الجغائم طاث الؼبُلت الالٕتروهُت و اإلااؾت بالؼٌل  ،و ٌُُٓت خماًت اإلاكغق الجؼائغي للؼٌل منها ،ملخمضًً في طلٗ كلى
مىهج وصٌي و جدلُلي و هظا مً زال٘ جدضًض مٌهىم الجغٍمت الالٕتروهُت و زصائصها إطاًت إلى جدلُل مسخلٍ
الىصىص الؾُما طاث الؼابم الجؼائي و التي لها كالُت بمىطىق صعاؾدىا ،و ؾىي هِىم بضعاؾت مسخلٍ الجغائم وهظا
بوغض الىصى٘ إلى جىًّ اإلاكغق في جىًحر الخماًت الجؼائُت للؼٌل مً كضمه ،و ؾيخؼغَ مً زال٘ هظا اإلاىطىق إلى
هِؼخحن هامخحن ،ألاولى جخمثل في صعاؾت الخماًت الجؼائُت للؼٌل مً الجغائم ؤلالٕتروهُت مً زال٘ ُاهىن اللِىباث
باكخباعه الىص اللام ملخخلٍ الجغائم ،زم إلى خماًت الؼٌل في الِىاهحن الخاصت مً زال٘ صعاؾت ُاهىن الؼٌل والِاهىن
اإلاخللّ بدماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجا٘ ملالجت اإلالؼُاث طاث الؼابم الصخص ي مداولحن الخىًُّ بحن مسخلٍ
ؤلاقٖاالث الىـغٍت واللملُت والتي مً قأنها الخض مً جدُِّ ألاهضاي اإلاغحىة مً الِاهىن.

 .01الجشائم الالكتروهيت اإلاشجكبت على الطفل واملحذدة بمىحب قاهىن العقىباث:
إن الٕثحر مً الجغائم املخضصة بمىحب ُاهىن اللِىباث ًمًٕ أن جٖىن إلٕتروهُت إطا جم جىٌُظها إلٕتروهُا وبأي
ػغٍِت ٔاهذ الؾُما حغائم الاكخباع ( الؿب ،الِظي) ،حغائم اللغض ( الضكاعة ،جدغٍع الِصغ كلى الٌؿّ) ،ألامىا٘ (
الىصب و اؾخوال٘ اخخُاج الِصغ) ،وهي جسظم لىٌـ الِىاكض اللامت اإلاؼبِت كليها في صىعتها اللاصًت ومً الىصىص
الخاصت بالجغٍمت الالٕتروهُت والصالخت الخؼبُّ باليؿبت للؼٌل هجض حىدت اإلاؿاؽ بدغمت الخُاة الخاصت و التي
بضوعها جأزظ الىصٌحن الخالُحن:
 - 01.01الصىسة ألاولى :اإلاصاس بحشمت الحياة الخاصت للطفل مً خالل الدسجيل الصىحي و أخز الصىس بغير
إرهه أو سطاه.
مىصىص كليها بمىحب اإلااصة 303 :مٕغع مً ُاهىن اللِىباث( ،)1وهي حكمل الدسجُالث الصىجُت والصىع
ولُِام هظه الجغٍمت ًجب أن جخىًغ اللىاصغ الخالُت:
 أوال :الشكً اإلاادي :والظي ًخىًغ مً زال٘ الُِام بٌلل مً ألاًلا٘ اإلااصًت الخالُت:أ -الخقاط أو حسجيل ،أو هقل مكاإلااث ،أو أحادًث خاصت أو ششيت للطفل بغير إرن أو سطا :إن هظه الخالت جغٓؼكلى اإلاٖاإلااث و ألاخاصًث (الِى٘) و لظلٗ ًالغًٓ اإلااصي للجغٍمت ًِىم بئجُان ًلل مً هظه ألاًلا٘:
– أ - 01 -الخقاط مكاإلااث أو أحادًث خاصت أو ششيت للطفل :مصؼلح الخِاغ اإلاٖاإلااث ًبضو بضاًت مصؼلخا
هامظا و هحر مٌهىم و لظلٗ ٔان البض مً الغحىق إلى الىص املخغع باللوت الٌغوؿُت و الظي ًِابله لٖي هخمًٕ مً جدضًض
ُصض اإلاكغق بضُت و ُض أقاع إلُه في الىص الٌغوس ي بٖلمت "captant ":و هظه الخاصُت مىحىصة في ألاحهؼة الالٕتروهُت
ٔالهىاجٍ املخمىلت و الٕمبُىجغ ،و خؿب هظه الٌِغة ًئن الخماًت حكمل ألاخاصًث التي جخم كبر الخؼبُِاث الخاصت
بالخىاصل و مهما ٔان هىكها ٓخؼبُّ اإلااؾىجغ ،الٌاًبر ،ألاوؿخوغام و هحرها مً الخؼبُِاث التي جمًٕ لؤلػغاي الخىاصل
ًُما بُنهم لكً بىاشطت الكخابت ( ،)2و هىا هجض اإلاكغق ُض اؾخلمل هظا اإلاصؼلح لٖي ًصل في النهاًت إلى الاخخٌاؾ
باإلاٖاإلااث في قٖل صىع و الالخِاغ ال ًٖىن إال في الصىع.
 - 1ألامغ عُم 156-66 :اإلاؤعر فيً 08 :ىهُى  ،1966واإلاخظمً ُاهىن اللِىباث ،الجغٍضة الغؾمُت عُم ،49 :واإلاؤعزت فيً 11 :ىهُى  ،1966اإلالض٘ و اإلاخمم.
ًِ - 2صض بها باللوت الٌغوؿُت و للخىطُذ أٓثر.) capture d’écran ( ":
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أ - 02 -حسجيل مكاإلااث أو أحادًث خاصت أو ششيت للطفل :هـغا للخؼىع الخٕىىلىجي الخاصل ًئهه مً اإلامًٕحضا أن ًخم حسجُل حمُم اإلاٖاإلااث و ألاخاصًث الخاصلت بحن حمُم ألاػغاي  ،ؾىاء مً زال٘ جىًغ ألاحهؼة كلى هظه
الخاصُت أم مً زال٘ الاكخماص كلى جؼبُِاث جدمل في ألاحهؼة و طلٗ بهضي الدسجُلٓ ،ما أن هىالٗ اللضًض مً
الخؼبُِاث التي حؿمذ بالُِام بهظه اللملُت و لى ٔاهذ في قٖل مداصزت مغئُت (ًُضًى) ،و الدسجُل كبر كىه اإلاكغق في
الىص الٌغوس ي بِىله."enregistrant ":
 أ –  -03هقل اإلاكاإلااث أو ألاحادًث الخاصت أو الصشيت للطفل :و ُض كبر كنها اإلاكغق باإلاصؼلح الٌغوس ي بلباعة": "transmettantو هي جخم مً زال٘ جدىٍل اإلاٖاإلااث أو ألاخاصًث الخاصت بالؼٌل و اإلاسجلت لصخص أو أشخاص
آزغًٍ ،و إن ٓىا هغي بأن مصؼلح هِل هى مصؼلح لِـ في مدله و مً ألاًظل لى اؾخلمل اإلاكغق مصؼلح جدىٍل أو
جىػَم  ،"partager ":و هظا لٖىن أن هظا اإلاصؼلح جِني و ًِترب أٓثر مً اإلالنى اإلاِصىص ،و ًٖىن مٌهىم لجمُم ًئاث
املجخمم( ،)1هحر أهه و بسصىص ه ظه الخالت ًؼغح ؤلاقٖا٘ الخالي :هل جِىم الجغٍمت إطا جم الىِل إلى شخص آزغ و ٔان
ٌللم بمىطىق اإلاٖاإلات أو الخضًث ٔأن ًٖىن خاطغا مم الؼغي آلازغ لخـت ُُام الؼٌل بالخضًث مله و كلى كلم
بىحىصه؟ مً وحهت هـغها ًئن الجغٍمت جِىم و لى جم الىِل إلى الوحر و لى ٔان الؼٌل ٌللم بأن طلٗ الصخص مخىاحض مم
الؼغي آلازغ الظي جدضر مله.
أ  -04أن جكىن اإلاكاإلااث أو ألاحادًث اإلالخقطت أو اإلاسجلت خاصت أو ششيت :و كٕـ مصؼلحي الخاص و الؿغيهما مصؼلحي اللام و الللني و لظلٗ ًلِـ حمُم اإلاٖاإلااث التي جلخِؽ أو حسجل ًجغم كليها ،و لًٕ ؤلاقٖا٘ اإلاؼغوح في
هظا الخصىص أن اإلاكغق لم ًدضص اإلالاًحر الالػمت و التي بمىحبها ًمًٕ الخمُحز بحن الٕالم و الخضًث الخاص و الؿغي و
هحره اللام و الللني ،و لهظا ًئن الِاض ي هى الظي ًِىم بخِضًغ مضي اكخباع هظا الخضًث كام أم زاص ،ؾغي أم كلني و
هل ًضزل في هؼاَ الىص الجؼائي أم ال ،و لئلقاعة ًئن الخضًث الخاص ًمًٕ حلغٌٍه بأهه طلٗ الخضًث اللصُّ
بصخص الؼٌل و ال ًمًٕ بأي خا٘ مً ألاخىا٘ أن ًٖىن كلني ًئطا ٔان طلٗ الخضًث أو الٕالم ٌكٖل حغٍمت طض الؼٌل
ًال ًمًٕ اكخباعه ٓالم أو خضًث كام ٔأن ًِىم الؼٌل بؿب أو تهضًض شخص في وؾائل الخىاصل الاحخماعي كبر جؼبُّ
اإلااؾىجغ مثال.
 أ –  -05أن جخم حميع العملياث الصابقت بذون إرن أو سطا صاحبها :في الوالب أن الٕالم و الخضًث اإلالخِؽ أواإلاسجل و الظي جم بئعاصة صاخبه ال ٌكٖل أي هؼاق ،و لًٕ ؤلاقٖا٘ هىا ًؼغح زاصت باكخباع أن الطخُت هى ػٌل ،و
كلى هظا ألاؾاؽ البض مً الغحىق إلى الِاهىن اإلاضوي للىُىي كلى مغاخل ألاهلُت و ٓما هى مللىم بأن الؼٌل مً ؾً
الىالصة إلى هاًت بضاًت ؾً  13كام ال عطا له ،و ما بحن  13و ُبل ؾً  19كام ًٖىن عطا هاُص ( مخىٍُ كلى إحاػة الىلي
أو إطهه) ،و بلض  19كاما ًٖىن ٔامل ألاهلُت ،2و مً وحهت هـغها ًئهه ًمًٕ ألازظ بغطا الؼٌل متى بلى مً اللمغ ؾً

 - 1مً ألاخؿً لى أن اإلاكغق و مً زال٘ صُاهخه للِىاهحن أن ٌؿخلمل اللباعاث الخِىُت و التي جٖىن مخضاولت في املجخمم ختى ٌؿهل الٌهم.
 - 2اإلاىاص 42 ،40 :و  43مً ألامغ عُم :ألامغ عُم  58-75اإلاؤعر في  1975/09/26واإلاخظمً الِاهىن اإلاضوي،الجغٍضة الغؾمُت عُم  78الصاصعة بخاعٍش
 1975/09/30اإلالض٘ واإلاخمم.
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الخمُحز هظا مً حهت ،و مً حهت أزغي ًمًٕ الِى٘ بأن الغطا في الِاهىن الجؼائي ال حؿغي كلُه أخٖام الغطا في الِاهىن
اإلاضوي ،و بالخالي ًمًٕ ألازظ بغطا الؼٌل متى ٔان ممحزا ،و هظا في الجاهب الجؼائي.
ب – الخقاط أو حسجيل أو هقل صىسة للطفل في مكان خاص بغير إرن صاحبه أو سطاه :وهظه الخالت جغٓؼ كلى
الصىع ،و أن الغًٓ اإلااصي ًِىم متى جىًغث إخضي الخاالث الخالُت:
ب –  - 01الخقاط صىسة للطفل :و ُض كبر كىه اإلاكغق في الىص الٌغوس ي بِىله " prenant " :أي أزظ صىعة
للؼٌل ،و اإلاكغق لم ًدضص الىؾُلت التي ًخم بها طلٗ و بظلٗ جخىًغ هظه الخالت مهما ٔاهذ الىؾُلت اإلاؿخلملت.
ب –  -02حسجيل صىسة الطفل :و ُض كبر كنها اإلاكغق بمصؼلح " enregistrant ":و هظه الخالت جخمحز بالومىض
في اإلاِصىص ًهل ًِصض اإلاكغق ُُام اإلاتهم بخصىٍغ الؼٌل و الاخخٌاؾ بصىعه ،أم ًِصض الُِام بدٌف الصىعة الخاصت
بالؼٌل و التي جٖىن مغؾلت له إما مً ػغي الؼٌل الطخُت أو مً شخص آزغ؟ ًئطا اًترطىا الاخخٌاؾ بالصىعة
اإلالخِؼت ًٌي هظه الخالت هٖىن بصضص الالخِاغ و الدسجُل ،و إطا اًترطىا الاخخٌاؾ ًِؽ ًىٖىن بصضص الدسجُل
اإلاىصىص كلُه في هظه اإلااصة ،و الاخخٌاؾ اإلاىصىص كلُه في اإلااصة 303 :مٕغع مً ُاهىن اللِىباث هظا مً حهت ،و مً
حهت أزغي هجض أن مصؼلح الالخِاغ ٌؿخوغَ الدسجُل طلٗ أن الىؾائل الخٕىىلىحُت حسجل الصىع جلِائُا.
ب -03 -هقل صىسة الطفل :و ُض كبر كنها اإلاكغق باإلاصؼلح الٌغوس ي ، "transmettant ":و حلني جدىٍل أو جىػَم
الصىعة كلى شخص أو أٓثر ،و في الجاهب الخِني ًِصض بها إما "transfère ":أو "  "partageو هظه الخِىُت مىحىصة في
حمُم وؾائل الاجصا٘ زاصت الهىاجٍ الظُٓت.
ب –  -04أن ًكىن اإلاكان خاص ،و بغير إرن أو سطا صاحبهً :مًٕ حلغٍٍ اإلاٖان الخاص بأهه اإلاٖان هحر اإلاخاح
للجمهىع و لى بالصضًت ،و هى أًظا" اإلاٖان الظي ال ًٖىن كمىمي بؼبُلخه أو بالخسصُص أو بالصضًت( ")1و هظا اللىصغ
بدض طاجه ًؼغح إقٖاً٘ ،هل ًمًٕ الُِام بخصىٍغ ألاشخاص في ألامآً اللامت بوحر عطاهم و هل جيخٌي الجغٍمت إطا
زبذ بأنها ُض جمذ في مٖان كام ،في الخُِِت أن اإلاكغق و بهظا الكغغ ال ًصل إلى ًلالُت الىص الجؼائي إط أهه في الوالب
ما ًخم الخصىٍغ في أمآً كامت و بوحر عطا أصخابها ،و لظلٗ ًئهه مً ألاخؿً لى ًِىم اإلاكغق بئلواء هظا اللىصغ مً
هص اإلااصة 303 :مً ُاهىن اللِىباث و حلضًل هظه الٌِغة بلباعة ":الخِاغ أو حسجُل أو هِل صىع زاصت بوحر إطن أو
عطا صاخبها" و بضون خاحت إلى جبُان ػبُلت اإلاٖان كام أم زاص ،أو كلى ألاُل الىص كلى مىم الخِاغ أو حسجُل أو هِل
الصىع إطا ٔان اإلاٖان كام لًٕ مىُم الطخُت له زصىصُت و ًترْ طلٗ لخِضًغ الِظاء مثال جىاحض الطخُت في مِهى
ًاإلاٖان كلى الغهم مً أهه كام هحر أن مىُم الطخُت ًُه ٔان ًمخاػ ببلع الخصىصُت ،و ججضع ؤلاقاعة إلى أن الصىعة
التي جُِم الجغٍمت هي جلٗ الصىع التي اللصُِت بالصخص و التي لِؿذ مدل حغٍمت ،إط أهه ًمًٕ الُِام بخصىٍغ مجغم
و هى ًِىم باعجٖاب حغٍمت ،و هظا ٌلخبر ٓضلُل و ال ٌلاُب كلُه الِاهىن ،و ٌكترغ لُِام الجغٍمت كضم وحىص إطن أو
كضم عطا صاخبها و ُض جؼغُىا إلى ؤلاقٖالُاث التي جثحرها هظه الىِؼت ؾابِا في الصىعة ألاولى.
هظا و ججضع ؤلاقاعة إلى أن الِاهىن ٌلاُب كلى املخاولت باليؿبت لٕال الصىعجحن لهظه الجغٍمتٓ ،ما ًٖىن الصخص
الؼبُعي واإلالىىي ٓالهما مؿؤولحن حؼائُا كً هظا الٌلل.
 - 1أخؿً بىؾُِلت ،الىححز في الِاهىن الخاص ،الجؼء ألاو٘ ،صاع هىمت للؼبم و اليكغ و الخىػَم ،الؼبلت الثاهُت ككغة ،كام  110 ،2010و .111
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زاهيا – الشكً اإلاعىىي :وٍخمثل في اججاه إعاصة الجاوي إلى الٌلل مم كلمه بأهه مجغم" ،و ُض كغًه الٌُِه ُاعو بأهه
إعاصة الخغوج كلى الِاهىن بلمل أو امخىاق و هى إعاصة ؤلاطغاع بمصلخت ًدميها الِاهىن الظي ًٌترض الللم به كىض
الٌاكل"( ، )1و لًٕ مً بحن ؤلاقٖاالث و الجض٘ الظي أخضزه هظا الغًٓ باليؿبت لهظا الىىق مً الجغائم ًخمثل أؾاؾا في
مضي الآخٌاء بالِصض اإلالىىي اللام أم أهه البض مً جىًغ الِصض الجؼائي الخاص و اإلاخمثل في اججاه إعاصة الجاوي إلى
الاكخضاء كلى خغمت الخُاة الخاصت للؼٌل ،2و إن ٔان خؿب عأًىا الجغٍمت ًٌٕي لُِامها الِصض اللام الؾُما و هدً
بصضص خماًت الخُاة الخاصت للؼٌل.
زالثا -العقىباثٌ :لاُب ٔل مً ًمـ الخُاة الخاصت للؼٌل إطا ٔان شخص ػبُعي بالخبـ مً  06أقهغ إلى زالزت
ؾىىاث وبوغامت مً  50000صج إلى  300000صج ،إطاًت إلى إمٖاهُت الخٕم بئخضي اللِىباث الخٕمُلُت ٔاإلاىم مً
مماعؾت خّ مً الخِىَ اإلاىصىص كليها في اإلااصة 09 :مٕغع  01مً ُاهىن اللِىباث ،مم إمٖاهُت وكغ الخٕم و اإلاكغق ال
ًمحز بحن الطخُت البالى و الطخُت الِاصغ وهظا كلى الغهم مً ازخالي جأزحر الجغٍمت بحن البالى والؼٌل ،و في الخُِِت
و مً زال٘ اللِىبت هجض أن اإلاكغق لم ٌلؽ ُُمت ٓبحرة لهظه الجغٍمت و إطا حلمِىا في اللِىبت أٓثر هجض أن اإلاكغق ًدمل
اإلاؿؤولُت أخُاها للطخُت زاصت في خالت ُُام هظه ألازحرة بئعؾا٘ الصىع و هى ما لم ًىًّ ًُه اإلاكغق زاصت باليؿبت
للؼٌل ،و مً الىاخُت اللملُت ًئن الخدُِّ في هظا الىىق مً الجغائم ًخؼلب إحغاء زبراث كلمُت ٔالخبرة الؿُبرًاهُت
والتي ًىحض مغٓؼ إحغائها بالجؼائغ اللاصمت ببئر مغاص عاٌـ ،أو زبرة كاصًت ججغي باإلالهض الىػني لؤلصلت الجىائُت و كلم
ؤلاحغام و الظي ًىحض ببىقاوي بالجؼائغ اللاصمت أًظا ،و أن الخبرة جخؼلب وحىص في ٓثحر مً الخاالث طغوعة حجؼ
الىؾُلت التي جمذ بها الجغٍمت ،و ما ٌلغُل الخدُِّ هى كضم خظىع اإلاتهمحن لجهت الخدُِّ و كضم إمٖاهُت إصضاع
ألاوامغ اإلاىاؾبت في خّ الجىاة الؾُما ألامغ بالِبع( )3و اؾخمغاع اإلاتهمحن في اعجٖاب الجغٍمت (الاؾخمغاع في اليكغ) ولظلٗ
ٔان مً ألاخؿً حكضًض اللِىبت في خالت ما إطا ٔان الطخُت ػٌل ،وإطا ٔان اإلاتهم شخص ملىىي ًُلاُب باللِىباث
اإلاىصىص كليها في هص اإلااصة 18 :مٕغع و  18مٕغع  02مً ُاهىن اللِىباثٓ ،4ما أن اإلاكغق هص كلى إمٖاهُت الصٌذ و
التي جٖىن مً ػغي اإلاؿؤو٘ اإلاضوي (الىلي ) للؼٌل ،و اإلاالخف ٓظلٗ أن اإلاكغق الجؼائغي ػٍاصة كلى اللِىبت التي خضصها
ال ًمىم مً وٍُ جىٌُظ اللِىبت أو وطم ًترة أمىُت زاصت بها ٓما ال ًمىم مً مىذ ؿغوي الخسٌٍُ و التي ُض جصل إلى
خض قهغًٍ خبـ و ككغًٍ ألٍ صًىاع حؼائغي هغامت(.)5
 - 1أخؿً بىؾُِلت ،الىححز في الِاهىن الجؼائي اللام ،الجؼائغ ،صاع هىمت للؼباكت و اليكغ و الخىػَم ،كام  ، 2019ص .143
 - 2كاُلي ًظُلت ،الخماًت الِاهىهُت للخّ في خغمت الخُاة الخاصت :صعاؾت مِاعهت ،بدث مِضم لىُل قهاصة الضٓخىعاه كلىم في الِاهىن الخاص ،حاملت
ؤلازىة مىخىعي – ُؿىؼُىت ،الؿىت الجاملُت  ،2012 – 2011الصٌدت 244
 -3بالغحىق إلى هص اإلااصة 124 :مً ُاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت هجضها جىص كلى أهه ":ال ًجىػ في مىاص الجىذ أن ًدبـ اإلاتهم اإلاُِم بالجؼائغ خبؿا مؤُخا
إطا ٔان الخض ألاُص ى لللِىبت اإلاِغعة في الِاهىن هى الخبـ إلاضة حؿاوي أو جِل كً زالر ( )03ؾىىاث ،باؾخثىاء الجغائم التي هخجذ كنها وًاة إوؿان أو
التي أصث إلى إزال٘ ؿاهغ بالىـام اللام ،و في هظه الخالت ال جخلضي مضة الخبـ اإلاؤُذ قهغا واخضا هحر ُابل للخجضًض" ،
 - 4بالغحىق إلى هص اإلااصة 303 :مٕغع مً ُاهىن اللِىباث هجضها جىص كلى جؼبُّ كِىبت الوغامت كلى الصخص اإلالىىي و وًِا إلاا هى مىصىص كلُه في
اإلااصة  18مٕغع و في اإلااصة  18مٕغع  " 02الوغامت التي حؿاوي مً مغة إلى زمـ مغاث الخض ألاُص ى للوغامت اإلاِغعة للصخص الؼبُعي"كىض الاُخظاء ٓما
ًدٕم كلُه بىاخضة أو أٓثر مً اللِىباث الخٕمُلُت اإلاىصىص كليها في اإلااصة 18 :مٕغع مثل ؤلاُصاء مً الصٌِاث اللمىمُت إلاضة ال جخجاوػ زمـ
ؾىىاث ،مصاصعة الش يء الظي اؾخلمل في الجغٍمت أو هخج كنها ،الىطم جدذ الخغاؾت الِظائُت إلاضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث.
 - 5اإلااصة  54مٕغع  04مً ُاهىن اللِىباث.
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 -02.01الصىسة الثاهيت :اإلاصاس بحشمت الحياة الخاصت للطفل مً خالل الاحخفاظ باإلاكاإلااث أو الصىس أو
وطعها في مخىاول الجمهىسأو الصماح بزلك.
وهي مىصىص كليها في اإلااصة 303 :مٕغع  01مً ُاهىن اللِىباث ،ولُِام هظه الجىدت ًجب أن ًخىًغ ما ًلي:
أوال – الشكً اإلاادي :و ًِىم هظا اللىصغ بخىًغ أخض ألاًلا٘ اإلااصًت الخالُت:
أ :الاحخفاظ باإلاكاإلااث أو الصىس الخاصت بالطفل :و هي أن ًبِي الٌاكل خائؼا كلى ما ُام بالخِاػه و حسجُله و
خٌـه مً مٖاإلااث أو صىع أو ختى وزائّ زاصت بالؼٌل ،ؾىاء هى مً ُام بالخِاػها أو حسجُلها أو أعؾلذ إلُه مً
الوحر ًخِىم الجغٍمت.
ب :الىطع أو الصماح بأن جىطع في مخىاول الجمهىس أو الغير أو اشخخذم بأًت وشيلت كاهذ الدسجيالث أو الصىس
أو الىزائق املحصل عليها بىاشطت أحذ ألافعال اإلاىصىص عليها في اإلاادة 303:مكشس مً قاهىن العقىباث :وهظه الخالت
هصذ كليها اإلااصة 303 :مٕغع  01مً ُاهىن اللِىباث ،ومً زال٘ جدلُل هظه اإلااصة هجضها جغٓؼ كلى الاخخٌاؾ واليكغ،
وإن ٓىا هغي بأهه ٔان بئمٖان اإلاكغق إطاًت هظه ألاًلا٘ طمً هص اإلااصة 303 :مٕغع مً ُاهىن اللِىباث ،وفي الخُِِت
أن ما ًؼبّ في هظه الخاالث وباليؿبت للؼٌل والجاوي شخص ػبُعي هى ًلل الاخخٌاؾ ًِؽ لٖىن أن اليكغ ملاُب
كلُه بىص اإلااصة 140 :مً ُاهىن الؼٌل ،والتي ؾىي هخؼغَ إليها الخِا ،أما وباليؿبت إلاغجٕبي الٌلل ًئن اإلاكغق ًدمل
اإلاؿؤولُت الجؼائُت للصخص الؼبُعي وٓظلٗ الصخص اإلالىىي وهظا متى جىًغث قغوغ مؿاءلخه حؼائُا.
زاهيا  -الشكً اإلاعىىي :وٍخمثل في كلم الجاوي بأن ًلله مجغما وعهم طلٗ ًِىم باعجٖابه.
زالثا – العقىباث :لِض أُغ اإلاكغق لهظه الجىدت هٌـ اللِىباث اإلاىصىص كليها في اإلااصة 303 :مٕغع مً ُاهىن
اللِىباث.
مً زال٘ جٌدص هص اإلااصجحن 303 :مٕغع و  303مٕغع مً ُاهىن اللِىباث هجض أن اإلاكغق لم ًىًغ الخماًت في
إػاعهما للؼٌل ،وهظا كلى زالي اللاصة وفي ٓثحر مً الجغائم اإلااؾت به إط أهه هالبا ما ٔان ًمُل إلى حكضًض اللِىباث،
ٓما أن اللِىبت اإلاِغعة ال حؿاكض ختى للُِام بالخدُِّ كلى أخؿً وحه في هظا الىىق مً الجغائم ،وهى ما ًىجغ كىه
كضم الُِام بالخبرة أو الآخٌاء بما صغح به الطخُت أو إحغاء زبرة كلمُت كلى اإلاىُم الالٕترووي والتي في الوالب ال
جخىصل ألًت هخائج للضة أؾباب كملُت منها ُُام اإلاتهم باؾخلما٘ اؾم مؿخلاع أو ُُامه بدظي اإلاىُم الظي جم
اؾخلماله،و ٓما هى مللىم ًئن الجغٍمت في أعٔانها لىخضها ال جٌٕي ما لم حلؼػ بأصلت ؤلازباث ،و إال ًال ًمًٕ إؾىاصها
للمتهم.
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 -02الجشائم الالكتروهيت اإلاشجكبت على الطفل واملحذدة بمىحب القىاهين الخاصت:
مً بحن الِىاهحن الخاصت التي ُامذ بخجغٍم بلع ألاًلا٘ التي جمـ الؼٌل و جخللّ بالجغٍمت الالٕتروهُت هجض
ُاهىن الؼٌل()1والِاهىن عُم 07/18 :واإلاخللّ بدماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجا٘ ملالجت اإلالؼُاث طاث الؼابم
الصخص ي (.)2
 :01 . 02الجشائم الالكتروهيت اإلاشجكبت على الطفل و املحذدة بمىحب قاهىن الطفل:
بالغحىق إلى ُاهىن الؼٌل هجضه ُض جظمً في أخٖامه الجؼائُت بلع اإلاىاص الِاهىهُت والتي هصذ صغاخت كلى
ججغٍم بلع ألاًلا٘ اإلاغجٕبت إلٕتروهُا مً زال٘ قبٕت الؿمعي البصغي أو قبٕت الاهترهِذ ،وطلٗ كلى الىدى الخالي:
– 01. 02أ حىحت بث الدسجيل الصمعي البصشي لصماع الطفل ضحيت الاعخذاءاث الجيصيت:
لِض حغم اإلاكغق هظا الٌلل في إػاع هص اإلااصة 136 :مً ُاهىن الؼٌل ،ولُِام هظه الجغٍمت ًجب أن جخىًغ
الكغوغ الخالُت:
أوال :الشكً اإلاادي :و لُِامه البض مً إجُان ًلل مً ألاًلا٘ الخالُت:
 - 01وحىد حسجيل شمعي بصشي لصماع الطفل ضحيت الاعخذاءاث الجيصيت أو وسخت مىه :بالغحىق إلى هص
اإلااصة  46مً ُاهىن الؼٌل هجضها جىص كلى أهه زال٘ مغخلت الخدغٍاث والخدُِّ ًخم الدسجُل الؿمعي البصغي لؿماق
الؼٌل ضخُت الاكخضاءاث الجيؿُت ،وإن الوغض مً هظا الدسجُل هى حؿهُل الاػالق كلُه زال٘ ؾحر ؤلاحغاءاث وٍىصق
باإلالٍ ،وأهه ًمًٕ أن ًٖىن بِغاع مً وُٓل الجمهىعٍت أو ُاض ي الخدُِّ إطا اُخظذ مصلخت الؼٌل طلٗ ،كلى أن ًخلٍ
بلض مط ي ؾىت مً جاعٍش اهِظاء الضكىي اللمىمُت وَلض مدظغ بظلٗ.
 -02قيام اإلاتهم ببث الدسجيل الصمعي البصشي أو وسخت مىه للطفل اإلاصمىع :وهى الغًٓ اإلااصي لهظه الجغٍمت،
والبث ًِصض به إطاكت الخبر ووكغه وأن اإلاكغق لم ًدضص وؾُلت البث اإلاؿخلملت ،هحر أن بث الدسجُل الؿمعي البصغي
ال ًٖىن إال في الىؾائل الخٕىىلىحُت لٖىهه هحر مٕخىب وهى مسجل بالصىث والصىعة ،وبظلٗ ًالجغٍمت جِىم متى جم
اليكغ في أي وؾُلت إلٕتروهُت.
زاهيا – الشكً اإلاعىىي :وهى أن ًٖىن الجاوي ٌللم بأن ًلله مجغما وكلى الغهم مً طلٗ ًِىم به ،أي أن الجاوي
ًِىم ببث الدسجُل الؿمعي البصغي عهم كلمه بأن طلٗ ًلل مجغم ،هظا مً حهت ،ومً حهت أزغي ال ًىحض ما ًمىم مً
مخابلت الجاوي كً حىدت إؾاءة اؾخوال٘ الىؿٌُت متى ٔان الِائم بالٌلل مىؿٍ.3
زالثا -العقىباثٌ :لاُب مغجٕب الجغٍمت بالخبـ مً ؾىت إلى زالزت ؾىىاث وبوغامت مً  25000إلى  50000صج،
هحر أن هظه اللِىبت هغي أنها هحر مىاؾبت وفي الوالب ما حلغُل ؾحر الخدُِّ ،طلٗ أهه هاصعا ما ًمثل اإلاتهمحن أمام ُظاة
الخدُِّ وكلى الغهم مً أهمُت طلٗ ( للُِام باالؾخجىاب وإحغاء الدجؼ للىؾائل اإلاؿخلملت مً أحل إحغاء الخبرة)،

ُ - 1اهىن عُم  15/12و اإلاؤعر فيً 15 :ىلُى  2015واإلاخللّ بدماًت الؼٌل ،الجغٍضة الغؾمُت عُم 39 :واإلاؤعزت فيً 19 :ىلُى .2015
 - 2الِاهىن عُم 07/18 :واإلاؤعر فيً 10 :ىهُى  2018واإلاخللّ بدماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجا٘ ملالجت اإلالؼُاث طاث الؼابم الصخص ي ،الجغٍضة
الغؾمُت عُم 34 :واإلاؤعزت فيً 10 :ىهُى .2018
ن
 - 3جخم مخابلت اإلاىؿٍ بجىدت إؾاءة اؾخوال٘ الىؿٌُت و هي الٌلل اإلاىصىص كلُه بمىحب هص اإلااصة 33 :مً ُاهى مٖاًدت الٌؿاص.
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وهـغا لٖىن أن اللِىبت خضها ألاُص ى ال ًخجاوػ زالزت ؾىىاث ًئن ُاض ي الخدُِّ ال ًمٕىه إصضاع ألامغ بالِبع
طضهم ،وفي الوالب ما ًخم إخالت اإلالٍ كلى خاله وٍمًٕ للمتهم بلض مغوع الىُذ والخسلص مً وؾُلت الجغٍمت أن
ًدصل كلى البراءة ،ولظلٗ البض مً حلضًل هظه اإلااصة بسصىص اللِىبت وطلٗ بغًم الخض ألاُص ى إلى زمـ ؾىىاث،
إطاًت إلى طلٗ هجض أن اإلاكغق ال ًجغم الكغوق في هظه الجىدت ،هظا و هجض أن اإلاكغق ال ًدمل الصخص اإلالىىي
اإلاؿؤولُت الجؼائُت كً هظه الجغٍمت.
 -02.01ب :حىحت وشش و/أو بث ما ًذوس في حلصاث الجهاث القظائيت الخاصت باألحذار أو ملخص عً
اإلاش افعاث و ألاوامشو ألاحكام و القشاساث الصادسة عنها:
لِض هصذ اإلااصة 137 :مً ُاهىن خماًت الؼٌل كلى هظه الجىدت و لُِامها البض مً جىًغ ما ًلي:
أوال– الشكً اإلاادي :وهى ًخؼلب جىًغ اللىاصغ الخالُت:
 وكغ و/أو بث ما ًضوع في حلؿاث الجهاث الِظائُت لؤلخضار أو ملخص كً اإلاغاًلاث و ألاوامغ و ألاخٖام والِغاعاث الصاصعة كنها :و هظا ملىاه أن اإلاكغق الجؼائغي ًمىم أي وكغ أو هِل و مهما ٔان هىكه و لى ٔان كاما كً ػغٍّ
الِىىاث الغؾمُت ٔالخلٌؼة الجؼائغٍت.
 الىشيلت :إن اإلاكغق ُض كضص الىؾُلت اإلاؿخلملت كلى ؾبُل اإلاثا٘ و لِـ الخصغ ،و أن اليكغ أو البث ًخم كًػغٍّ الٕخب ( الخألٍُ) ،الصخاًت ( الجغائض) ،الؿِىما أو كً ػغٍّ قبٕت الاهترهِذ.
زاهيا – الشكً اإلاعىىي :وهىا آخٌى اإلاكغق الجؼائغي بالِصض اللام ،وبالخالي جِىم الجغٍمت متى جم اليكغ أو البث في
أي وؾُلت ٔاهذ.
زالثا العقىباثٌ :لاُب كلى هظه الجغٍمت بالخبـ مً ؾخت أقهغ إلى شيخين و بوغامت مً  10000صج إلى 200000
صج.
مم مالخـت أن هظه اإلااصة ال حلاُب كلى الكغوق وإن ٔان مً ألاًظل الىص كلُه.
- 01.02ج – حىحت اإلاصاس بحشمت الحياة الخاصت للطفل:
ولِض جؼغَ اإلاكغق لهظه الجغٍمت في هص اإلااصة 140 :مً ُاهىن الؼٌل( ،)1واكخبر واُلا جدذ ػائلت الخجغٍم ٔل مً
ًىا٘ أو ًداو٘ أن ًىا٘( )2مً الخُاة الخاصت للؼٌل بيكغ أو ببث هصىص ،أو صىع بأًت وؾُلت ًٖىن مً قأنها ؤلاطغاع
بالؼٌل ،ولظلٗ ًلُِام هظه الجغٍمت البض مً جىًغ ما ًلي:
أوال– الشكً اإلاادي :إن الغًٓ اإلااصي ًخؼلب جىًغ اللىاصغ الخالُت:
 -1إن اإلااصة 140 :مً ُاهىن الؼٌل جخضازل في الخؼبُّ مم هص اإلااصجحن 303 :مٕغع و  303مٕغع  01مً ُاهىن اللِىباث ،والٌغَ بُنهما ًٕمً في اللِىباث
اإلاِغعة في الوغامت ،وأن اإلااصجحن ٌؿمدان بالصٌذ ،كٕـ ُاهىن الؼٌل في ماصجه 140 :لم ًىص اإلاكغق كلُه ،ومً خُث الخؼبُّ ًئهه ًخم جؼبُّ ُاهىن
الؼٌل ،و هظا مً زال٘ الاكخماص كلى هص اإلااصة 32 :مً ُاهىن اللِىباث و التي جىص كلى أههً ":جب أن ًىصٍ الٌلل الىاخض الظي ًخمل كضة أوصاي
بالىصٍ ألاقض مً بُنها" و إن ٔان ؤلاقٖا٘ ًبِى مؼغوح بسصىص الصٌذٓ ،ما أهه ال ٌلخض بِاكضة الِاهىن ألاصلح للمتهم إال إطا ٔاهذ اإلاخابلاث ُض جمذ
في ؿل الِاهىن الؿابّ (ُاهىن اللِىباث ) و ُبل صضوع الِاهىن الالخّ (ُاهىن الؼٌل).
 - 2إن مصؼلح ":ها٘"هى مصؼلح مغن ،وًظٌاض ٓما ًمٕىه أن ًخظمً أي ًلل مهما ٔان هىكه وٍٖىن مىحه طض الؼٌلٓ ،ما أهه ًمُل أٓثر إلى
مصؼلح أصبي مىه ٓمصؼلح ُاهىوي.
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 وحىص ػٌل.أن ًٖىن بدىػة الجاوي ما ًخللّ بالخُاة الخاصت بالؼٌل الطخُت مثال ٓخاباث أو حسجُل ؾمعي أو حسجُل ؾمعيبصغي ،أو صىع.
أن ًِىم الجاوي أو ًداو٘ الُِام بيكغ أو بث ما بدىػجه و اإلاخللّ بدغمت الخُاة الخاصت للؼٌل الطخُت.الىشيلت :كلى زالي الجىدت الؿابِت ًئن اإلاكغق لم ًدضص في هظه اإلااصة أًت وؾُلت ٔاهذ ولظلٗ ًُمًٕ أن ًٖىناليكغ أو البث كً ػغٍّ مىاُم الخىاصل الاحخماعي وهى ألامغ الوالب في الىُذ الخالي.
زاهيا -القصذ الجزائي :وهىا اإلاكغق لم ًٕخٌي بالِصض اللام ،بل حلضاه إلى الِصض الخاص وهى هُت ؤلاطغاع أي أن
ًٖىن الوغض مً اليكغ ؤلاطغاع بالؼٌل ،وهظا ملىاه و بمٌهىم املخالٌت ًمًٕ الُِام بيكغ أو بث ما ًخللّ بدُاة
الخاصت للؼٌل متى ٔان طلٗ في مصلخخه أو أهه ال ًجلب أي طغع له ومثا٘ طلٗ الُِام بيكغ ما ُام بخألٌُه الؼٌل أو ما
ُام باإلبضاق ًُه ،وهُت ؤلاطغاع مً كضمه مؿألت جِضًغٍت لِاض ي الخٕم وخضه ،وال ًمًٕ لِاض ي ألاخضار ألامغ باهخٌاء
وحه الضكىي لهظا الؿبب وخضه.
زالثا – العقىباثٌ :لاُب ُاهىن الؼٌل مغجٕب هظه الجىدت بالخبـ مً ؾىت إلى زالزت ؾىىاث ،وبوغامت مً
 150000صج إلى  300000صجٓ ،ما ٌلاُب كلى الكغوق في الجغٍمت ،ومً ألاخؿً لى ًِىم اإلاكغق بغًم الخض ألاُص ى
لللِىبت بسصىص هظه الجغٍمت إلى زمـ ؾىىاث ،و هالخف مً زال٘ هظه اإلااصة أن اإلاكغق ُض كاُب كلى الكغوق في
هظه الجىدت مم مالخـت أن اإلاكغق الجؼائغي لم ًدمل الصخص اإلالىىي اإلاؿؤولُت الجؼائُت للصخص اإلالىىي كً هظه
الجغٍمت
- 01. 02د – حىحت اشخغالل الطفل عبروشائل الاجصال في مصائل مىافيت لآلداب العامت و الىظام العام:
لِض جؼغُذ إلُه اإلااصة 137:مً ُاهىن خماًت الؼٌل واإلاكغق الجؼائغي مً زال٘ هظا الىص حغم اؾخوال٘ الؼٌل،
و لُِام هظه الجغٍمت البض مً جىًغ ما ًلي:
أوال  -الشكً اإلاادي :و ًخؼلب جىًغ اللىاصغ الخالُت:
– وحىد طفل :وخبظا لى أن اإلاكغق مً زال٘ هظه اإلااصة محز بحن مسخلٍ الٌئاث اللمغٍت لؤلػٌاً٘ ،اؾخوال٘ ػٌل
بلمغ ككغ ؾىىاث لِـ هٌؿه اؾخوال٘ ػٌل بلمغ ؾبلت ككغ كاما،
 وحىد وشيلت اجصال :واإلاالخف أن اإلاكغق لم ًدضص هىكها ،وآخٌى بلباعة مهما ٔان قٖلها ،ووؾائل الاجصا٘مللىم أنها مخلضصة وٓثحرة وُض جٖىن الٕتروهُت أو هحر الٕتروهُت ،وُض جٖىن مٕخىبت ٔالغؾائل ،اإلايكىعاث ،وُض جٖىن
ؾملُت ،ؾملُت بصغٍت.
– أن ًخم الاشخغالل في مصائل مخالفت لآلداب العامت والىظام العامٌ :لغي الىـام اللام بأهه مجمىكت مً الُِم
الؿُاؾُت والاحخماكُت والثِاًُت التي جدٕم مجخمم ملحن زال٘ ًترة ػمىُت ملُىت ،وأهه ال ًمًٕ بأي خا٘ مً ألاخىا٘ أن
هدصغ ُصض اإلاكغق الجؼائغي في جصغٍده بلباعة ":مؿائل مسالٌت لآلصاب اللامت والىـام اللام" بأهه ًِصض ًِؽ
الجغائم اإلاغجبؼت باألزالَ ( حغائم الاؾخوال٘ الجيس ي) ،وطلٗ ألهه أطاي كباعة " الىـام اللام" ،وبظلٗ ًخِىم الجغٍمت
في أي مجا٘ مسالٍ للىـام اللام ًمثال جِىم في خالت اؾخوال٘ الؼٌل للتروٍج للمسضعاث كً ػغٍّ الاهترهِذ ،حغائم
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الاججاع باألؾلخت ،حغٍمت التهغٍب واللبرة مً طلٗ أن ٔل حغٍمت هي مسالٌت للىـام اللام وإال ما الواًت مً الخجغٍم،
والؿبب الثاوي الظي ًؤٓض طلٗ هى هص اإلااصة 143 :مً ُاهىن خماًت الؼٌل والتي حلاُب كلى حغٍمت الاؾخوال٘ الجيس ي
للؼٌل واؾخلماله في البواء وفي ألاكما٘ ؤلاباخُت ،والاججاع والدؿى٘ به ،وازخؼاي الؼٌل ،مم ؤلاقاعة إلى أن ٔل الجغائم
اإلاغجٕبت في هظا الصضص جضعؽ بكٖلها اإلالخاص ( ػبِا لِاهىن اللِىباث) ،مً خُث جىًغ أعٔانها أو كِىبتها ،والٌغَ بُنها
وبحن هظه الجغٍمت أن هظه ألازحرة ُض زصها اإلاكغق بىص زاص.
مً زال٘ اإلااصة 141 :مً ُاهىن الؼٌل جثحر اللضًض مً ؤلاقٖاالث والتي ُض جؤصي إلى الخض مً جؼبُِها أو كضمه ،و
طلٗ لؤلؾباب الخالُت:
عذم وطىح الشكً اإلاادي للجشيمتً :هي جىص كلى خماًت الؼٌل مً الاؾخوال٘ كبر الىؾائل الالٕتروهُت لٕنها لمجبحن مجا٘ الاؾخوال٘ ،وآخٌذ بالىص كلى ":في مؿائل مىاًُت لآلصاب اللامت و الىـام اللام" ،مبضئُا و إن ٔان هظا
الىص ال ًثحر أي إقٖا٘ في الخالت التي ًٖىن ًيها الؼٌل ضخُت وٍٖىن بهظا اإلاغٓؼ الِاهىوي واضح مثال اؾخوال٘ ػٌل في
حغائم حيؿُت وإباخُت ( الؼٌل ضخُت صون هِاف) ،ولًٕ في بلع ألاخُان ألازغي ُض ٌؿخول الؼٌل الٕتروهُا ولٕىه ال
ًـهغ بكٖل واضح بمغٓؼ الطخُت ،بل وُض ًخابم حؼائُا مثال :اؾخوال٘ الؼٌل في حغائم املخضعاث أو الجغائم اإلاغجبؼت
باألؾلخت ًهىا في الوالب ما ًخم مخابلت الؼٌل الؾُما إطا ٔان كمغه ًخجاوػ ؾً  13ؾىت ،وهى ما ًؤصي بىا إلى ػغح مؿألت
ٍُٓ هدمي الؼٌل مً الىاخُت اللملُت مً الاؾخوال٘؟
 إن ُاهىن الؼٌل لم ًىضح ٌُُٓت خماًت الؼٌل مً الاؾخوال٘ ،وما مصحر اإلاخابلت الِظائُت في خالت زبىث أنطلٗ الؼٌل ُض جم اؾخوالله ،وهل ًمًٕ لِاض ي ألاخضار أو الخدُِّ بدؿب الخالت ألامغ بأال وحه للمخابلت وٍُٓ
ًمًٕ الخصغي بلض إخالت اإلالٍ ؟
 عذم جحذًذ هىع الجشيمت التي ًحمى منها الطفل :وهى ما ًجللها حكمل ٔل الجغائم كلى ازخالي أهىاكها ختىاملخالٌاث البؿُؼت.
ولظلٗ ًجب كلى اإلاكغق إكاصة الىـغ في صُاهت هظه اإلااصة مً زال٘ الىص كلى مصحر اإلاخابلاث في خالت ما إطا جبحن
أن الؼٌل ٔان مدل مخابلت ُظائُت مً أحل حغٍمت ملُىت زم زبذ أهه ٔان مؿخول.
 كملُا ًمًٕ لِاض ي ألاخضار خماًت الؼٌل حؼائُا متى جبحن أهه ٔان خُِِت مدل اؾخوال٘ إلٕترووي وطلٗ مًزال٘ اللمل كلى جٌلُل الخضابحر بض٘ اللِىباث الجؼائُت ،ومً زمت خماًت الؼٌل الجاهذ ؤأهه في خالت زؼغ.
زاهيا – الشكً اإلاعىىي :وٍجب أن جخجه إعاصة الجاوي إلى اعجٖاب الٌلل ( اؾخوال٘ الؼٌل في اعجٖاب الجغائم كً
ػغٍّ وؾائل اجصا٘) ،مم كلمه أن الٌلل مجغم و ملاُب كلُه.
زالثا – العقىباثٌ :لاُب اإلاكغق كلى هظه الجغٍمت بالخبـ مً ؾىت إلى زالزت ؾىىاث وهغامت مً 150000 :إلى
 300000صج ،وهظا صون ؤلازال٘ باللِىباث ألاقض ،وهي اللِىباث اإلاغجبؼت بالجغٍمت اإلاؿخول ًيها الؼٌلًٌ ،ي حغٍمت
الكغاء ُصض البُم للمسضعاث جٖىن اللِىبت مكضصة كلى هظه الجىدتٓ ،ما هالخف أن اإلاكغق ال ٌلاُب كلى الكغوق
بسصىصها ،هظا و ججضع ؤلاقاعة إلى أن اإلاكغق لم ًدمل الصخص اإلالىىي اإلاؿؤولُت الجؼائُت كً هظه الجغٍمت.
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 -02.02الجشائم الالكتروهيت املحذدة بمىحب القاهىن سقم 09/12 :و اإلاخعلق بحماًت ألاشخاص الطبيعيين في
مجال معالجت اإلاعطياث راث الطابع الصخص ي(:)1
بالغحىق إلى أخٖام هظا الِاهىن هجضه ًخظمً بلع ألاخٖام الجؼائُت التي ًمًٕ أن جؼبّ كلى الؼٌل ،والتي منها
كلى ؾبُل اإلاثا٘:
  -02 .02أ :حىحت القيام باإلاعالجت آلاليت للمعطياث للطفل دون الحصىل على اإلاى افقت:وهي الٌلل اإلاىصىص و اإلالاُب كلُه بمىحب اإلااصجحن 07 :و  55مً الِاهىن عُم 07/18 :واإلاخللّ بدماًت
ألاشخاص الؼبُلُحن في مجا٘ ملالجت اإلالؼُاث طاث الؼابم الصخص ي ،ولُِام هظه الجغٍمت البض مً جىًغ ألاعٔان
الخالُت:
أوال – الشكً اإلاادي :و ٌكمل الُِام بأخض ألاًلا٘ اإلااصًت الخالُت:
 القيام باإلاعالجت آلاليت للمعطياث للطفل دون الحصىل على اإلاى افقت :وهظا ما جظمىخه اإلااصة  07مً الِاهىنعُم 07/18 :واإلاخللّ و اإلاخللّ بدماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجا٘ ملالجت اإلالؼُاث طاث الؼابم الصخص ي في ًِغتها
الثاهُت ،واإلااصة جسظم مىاًِت الؼٌل هاُص ألاهلُت أو كضًمها للِىاكض اإلاىصىص كليها في القاهىن العام ،و الظي ًِابله
في الىص املخغع باللوت الٌغوؿُت (  ،)droit communوهى الِاهىن اإلاضوي ولِـ بمٌهىم الِاهىن ؤلاصاعي ،والتي بمىحبها (
اإلاىاًِت) ًٖىن عطا الؼٌل هحر ملخض به وباليؿبت لجمُم الخصغًاث في اإلاغخلت مً اإلاُالص إلى هاًت ؾً  ،13وهىا البض مً
مىاًِت ولي الؼٌل ،ومً مغخلت مابحن 13 :و أُل مً  19كام ٔاملت ًٖىن عطا الؼٌل مسخلٍ بدؿب الخصغي الظي
أحغاه الؼٌل ًئن ٔان هاًلا له هٌلا مدظا ًهى صخُذ ،وإن ٔان طاعا له ًهى باػل ،وإن ٔان مابحن الظغع والىٌم ًهى
ُابل لئلبؼا٘ ،ومخىٍُ كلى إحاػة الىلي ،هحر أهه هىاْ بلع الخاالث التي حؿدبلض ًيها اإلاىاًِت وهي:
 مً أحل اخترام التزام ُاهىوي ًسظم له الصخص اإلالني، لخماًت خُاة الصخص اإلالني. لخىٌُظ كِض ًٖىن الصخص اإلالني ػغًا ًُه أو لخىٌُظ إحغاءاث ؾابِت لللِض اجسظث بىاء كلى ػلبه. للخٌاؾ كلى اإلاصالح الخُىٍت للصخص اإلالني ،إطا ٔان مً الىاخُت البضهُت أو الِاهىهُت هحر ُاصع كلى الخلبحر كًعطاه ( مثل الِاصغ).

 - 1بالغحىق إلى هص اإلااصة 03 :مً الِاهىن عُم 07/18 :واإلاخللّ بدماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجا٘ اإلالؼُاث طاث الؼابم الصخص ي هجضها حلغي
اإلالؼُاث طاث الؼابم الصخص ي بأنهأ ":ل مللىمت بوع الىـغ كً صكامتها مخللِت بصخص ملغي أو ُابل للخلغي واإلاكاع إلُه الصخص أصهاه" ،
الصخص اإلالني" بصٌت مباقغة أو هحر مباقغة ،الؾُما بالغحىق إلى عُم الخلغٍٍ أو كىصغ أو كضة كىاصغ زاصت بهىٍخه البضهُت أو الٌحزًىلىحُت أو
الجُيُت أو البُىمترًت أو الىٌؿُت أو الاُخصاصًت أو الثِاًُت أو الاحخماكُت،
" الصخص اإلاعني"ٔ :ل شخص ػبُعي جٖىن اإلالؼُاث طاث الؼابم الصخص ي اإلاخللِت به مىطىق ملالجت.
" ملالجت اإلالؼُاث طاث الؼابم الصخص ي" اإلاكاع إليها أصهاه "ملالجت"ٔ :ل كملُت أو مجمىكت كملُاث مىجؼة بؼغَ أو بىؾائل آلُت أو بضونها كلى
ملؼُاث طاث ػابم شخص ي ،مثل الجمم أو الدسجُل أو الخىـُم أو الخٌف أو اإلاالئمت أو الخوُحر أو الاؾخسغاج أو الاػالق أو ؤلاًصا٘ كً ػغٍّ ؤلاعؾا٘
أو اليكغ أو أي قٖل آزغ مً أقٖا٘ ؤلاجاخت أو الخِغٍب أو الغبؽ البُني وٓظا ؤلاهالَ أو الدكٌحر أو اإلاسح أو ؤلاجالي".
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 لخىٌُظ مهمت جضزل طمً مهام الصالح اللام أو طمً مماعؾت مهام الؿلؼت اللمىمُت التي ًخىالها اإلاؿؤو٘ كًاإلالالجت أو الوحر الظي ًخم اػالكه كل اإلالؼُاث،
 لخدُِّ مصلخت مكغوكت مً ُبل اإلاؿؤو٘ كً اإلالالجت أو اإلاغؾل إلُه مم مغاكاة مصلخت الصخص اإلالني و  /أوخِىُه و خغٍاجه ألاؾاؾُت.
 وبظلٗ ومً زال٘ هظه الاؾخثىاءاث هجض أن خاالث اإلاىاًِت جٖاص جىلضم وأن الاؾخثىاء جىؾم كلى خؿاب الِاكضةاللامت.
 وما ًالخف كلى هظه اإلااصة الِاهىهُت ( اإلااصة )07 :أنها جغٓؼ أٓثر كلى الخصغًاث اإلاضهُت ولِـ الجؼائُت أي جدميالؼٌل في الجاهب اإلاضوي ،أما في الجاهب الجؼائي ًهىاْ هص اإلااصة  08مً هٌـ الِاهىن ،جمىذ ؾلؼت مىذ اإلاىاًِت لٖل
مً اإلامثل الكغعي ( اإلاؿؤو٘ اإلاضوي) ،واؾخثىاء الِاض ي املخخص ( وُٓل الجمهىعٍتُ ،اض ي ألاخضارُ ،اض ي الخدُِّ
(.)1

املخخص باألخضارُ ،اض ي الخدُِّ وأزحرا ُاض ي الخٕم) ،ولظلٗ ال ًىحض هص ٌلاُب كلى زغَ هظه اإلااصة

 القيام باإلاعالجت على الشغم مً اعتراض ولي الطفل على رلك :وهى ما هصذ كلُه الٌِغة  02مً اإلااصة 55 :مًهٌـ الِاهىن ،والتي عٓؼث بصٌت زاصت كلى الاكتراض الظي ٌؿتهضي اإلالالجت التي حكمل ؤلاقهاع الخجاعي ،أو الاكتراض
اإلابني كلى أؾباب مكغوكت ،واإلاالخف أن اإلااصة لم جدضص هظه الخاالث كلى ؾبُل الخصغ مً حهت ،و مصؼلح ":أؾباب
قغكُت" هى مصؼلح مغن.
زاهيا – الشكً اإلاعىىي :والظي ًخمثل في ُُام الجاوي بملالجت اإلالؼُاث طاث الصخص ي للؼٌل صون الخصى٘ كلى
مىاًِخه ،أو الُِام بظلٗ عهم اكتراطه ،وطمً خالت ال جضزل طمً الخاالث اإلاؿخثىاة مً هظا الكغغ ،و كلمه بأن
طلٗ مجغما ُاهىها.
زالثا– العقىباثٌ :لاُب كلى هظه الجىدت بالخبـ مً ؾىت إلى زالزت ؾىىاث ،وبوغامت مً  100000صج إلى
 30000صج ،و أهه و ػبِا لىص اإلااصة 73 :مً هٌـ الِاهىن ًُلاُب كلى الكغوق في هظه الجىدت ،و مً زال٘ جدلُل
هظه الجغٍمت هجض أن اإلاكغق لم ًدكضص ًيها و هي بظلٗ كِىبت مسٌٌت ،و لى ٔان كلى اإلاكغق مً ألاخؿً الىص كلى
كِىبت مكضصة أو جدضًض ًترة أمىُت ًلؼم ًيها املخٖىم كلُه بدىٌُظ حؼء مً اللِىبت الؿالبت للخغٍت ،أو مً زال٘ جدضًض
خض أصوى إلاىذ ؿغوي الخسٌٍُٓ ،ما أن اإلاكغق الجؼائغي ال ًدمل الصخص اإلالىىي اإلاؿؤولُت الجؼائُت كً هظه الجغٍمت.

خاجمت:

 - 1إن اولضام الىص املجغم لهظه الخالت ال ًمىم مً مخابلت املخالٍ إلاهامهم بجغائم أزغي جخللّ أؾاؾا بٌُُٕت مماعؾت مهامهم الؾُما ُاهىن اللِىباث
وهظا باليؿبت للكغػت الِظائُت ،أما باليؿبت للِظاة زاصت ُظاة الخدُِّ ( أخضارُ ،ظاة جدُِّ ألاخضارُ ،ظاة الخدُِّ) ًلهم ؾلؼاث واؾلت
بمىحب الِاهىن وطلٗ في إػاع الخدُِّ في الجغائم إط أن هضًهم ألاؾاس ي هى الٕكٍ كً الخُِِت ،وأن أهلب أكمالهم جٖىن بمىحب أوامغ وال ًدخاحىن
في طلٗ إلى مىاًِت أو عزص كلى كٕـ الكغػت الِظائُت (ٌلملىن بمىحب إهباث و أوامغ مباقغة مً الِظاء).
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إن اإلاكغق الجؼائغي ُض خاو٘ اللمل كلى خماًت الؼٌل مً الجغٍمت الالٕتروهُت وطلٗ مً زال٘ إُغاع اللضًض مً
الىصىص ؾىاء في ُاهىن اللِىباث أو الِىاهحن الخاصت ،و مً زال٘ بدثىا في هظا اإلاىطىق جىصلىا إلى الىخائج و
الاُتراخاث الخالُت:
إن الجغائم اللاصًت واإلاغجٕبت الٕتروهُا جخم اإلاخابلت والِظاء ًيها وًِا ألخٖامها وما جخؼلبه مً قغوغٓ ،ما أن اللضًض منها
ال ًثحر أي إقٖا٘ الؾُما جلٗ الجغائم التي ًٌىَ خضها ألاُص ى زالزت ؾىىاث ،أما الجغائم الالٕتروهُت ألازغي والتي هالبا
ما جغمي إلى اإلاؿاؽ بُٕان الؼٌل أو بدغمت خُاجه الخاصت ًِض زصها بأخٖام زاصت ،هحر أهه هالخف بأن اإلاكغق في
الٕثحر مً الخاالث ُض أُغ كِىباث خضها ألاُص ى زالزت ؾىىاث وهظا كلى زالي اإلالخاص زاصت إطا كلمىا بأن هظا الىىق
مً الجغائم في الٕثحر مً الخاالث ًدخاج للُِام بالخبراث الالػمت والُِام بالخدُِّ الِظائي بسصىصها الؾُما إطا ٔاهذ
هحر زابخت ،وأهٕغ اإلاتهم ما وؿب إلُه ،وكلى هظا ألاؾاؽ ًمً ألاخؿً أن ًِىم اإلاكغق بغًم اللِىبت ألٓثر مً زالزت
ؾىىاث ،ختى جٖىن هىالٗ ًلالُت مً ػغي الِظاء في هظا الخصىص.
اللمل كلى حلضًل هص اإلااصة 303 :مٕغع ًِغة  01مً زال٘ خظي مصؼلح ":الخِاغ" أو اؾدبضالها بلباعة وسخ أو جصىٍغ
اإلاٖاإلااث و ألاخاصًث ( .)capture d’écran
حلضًل هص اإلااصة 303 :مٕغع ًِغة  02مً ُاهىن اللِىباث مً زال٘ خظي كباعة  ":في مٖان زاص" ألنها حلخبر جؼٍض
ًِؽ.
جىدُت الصٌذ باليؿبت للجغائم اإلاغجٕبت طض الؼٌل واإلااؾت بدغمت خُاجه الخاصت أو جُُِضه بئعاصجه هى متى ممحزا،
وجىدُت هظا الخّ إلاؿؤوله اإلاضوي.
طغوعة جضزل اإلاكغق مً احل حلضًل هص اإلااصة 141 :مً ُاهىن الؼٌل ،وهظا مً زال٘ وطم حلغٍٍ صُُّ الؾخوال٘
الؼٌل ،ووطم خاالث ًيخج كنها وٍُ اإلاخابلاث اإلاباقغة طض الخضر أو اكخباعه أهه في خالت زؼغ و اجساط ؤلاحغاءاث
الالػمت لخماًخه وكضم كِابه مهما ٔاهذ صعحت زؼىعة الجغٍمت.
طغوعة وطم هصىص زاصت ججغم اؾخوال٘ الؼٌل في مجا٘ الجغٍمت اإلاىـمت.
إُغاع اإلاؿاءلت الجؼائُت للصخص اإلالىىي كً الجغائم اإلااؾت بالؼٌل وهظا باليؿبت للجغائم اإلاىصىص كليها في ُاهىن
خماًت الؼٌل و هظا باليؿبت للجغائم اإلاىصىص كليها في اإلاىاص 137 ،136 :و  140مً ُاهىن خماًت الؼٌل و ٓظا اإلااصجحن:
 07و  55مً الِاهىن عُم.18/07 :
إن اإلاكغق ال ًُِض الِظاة ًُما ًسص ؿغوي الخسٌٍُ هظا مً قأهه أن ًدض مً ًلالُت الىص الجؼائي و الخِلُل مً
الخماًت الجؼائُت اإلاىحهت لهظا الوغض ،و لهظا ًئهه مً الظغوعي أن ًىص اإلاكغق كلى كضم الجزو٘ في اللِىباث كً خض
ملحن باليؿبت للجغائم الالٕتروهُت اإلاغجٕبت كلى الؼٌل وهظا مً أحل الخض مً مىذ ؿغوي الخسٌٍُ بكٖل ًٌغن
اللِىباث مً مدخىاها.
طغوعة هص اإلاكغق كلى كضم اؾخٌاصة اإلاتهمحن مً وٍُ جىٌُظ اللِىبت إط أن الىصىص الخالُت ال جدخىي كلى هظا اإلاىم.
طغوعة الىص كلى ًترة أمىُت جظمً كلى ألاُل جىٌُظ اإلاتهم حؼء مً اللِىبت الؿالبت للخغٍت و لى بمِضاع زلتي اللِىبت.
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.01الىصىص القاهىهيت:
 ألامغ عُم 155-66 :اإلاؤعر فيً 08 :ىهُى  ،1966و اإلاخظمً ُاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت ،الجغٍضة الغؾمُت عُم ،48 :واإلاؤعزت فيً 10 :ىهُى  ،1966اإلالض٘ و اإلاخمم
-

األرم رقم :ر 656-66رالمؤقخرفي ر 80ريونيور،6666روالمتضمنرمانونرالعقوبات،رالج يدةرال سميةرقم :ر،96روالمؤقخةرفي ر66ر

يونيور،6666رالمعدلرورالمتم.:

 ألامغ عُم  58-75اإلاؤعر في  1975/09/26واإلاخظمً الِاهىن اإلاضوي،الجغٍضة الغؾمُت عُم  78الصاصعة بخاعٍش 1975/09/30اإلالض٘ واإلاخمم.
-

اإلاغؾىم الغئاس ي عُم 461/92 :و اإلاؤعر في 19 :صٌؿمبر  ،1992و اإلاخللّ باإلاصاصُت مم جصغٍداث جٌؿحرًت كلى

اجٌاُُت خِىَ الؼٌل ،الجغٍضة الغؾمُت عُم ،91 :اإلاؤعزت في 23 :صٌؿمبر .1993

 الِاهىن عُم 04/09 :واملخضص للِىاكض الخاصت للىُاًت مً الجغائم اإلاخصلت بخٕىىلىحُاث ؤلاكالم والاجصا٘ومٖاًدتها ،الجغٍضة الغؾمُت اللضص 47 :واإلاؤعزت في 16 :أوث .2009
 الِاهىن عُم  15/12و اإلاؤعر فيً 15 :ىلُى  2015واإلاخللّ بدماًت الؼٌل ،الجغٍضة الغؾمُت عُم 39 :واإلاؤعزت في19 :ًىلُى .2015
 الِاهىن عُم 07/18 :واإلاؤعر فيً 10 :ىهُى  2018واإلاخللّ بدماًت ألاشخاص الؼبُلُحن في مجا٘ ملالجت اإلالؼُاثطاث الؼابم الصخص ي ،الجغٍضة الغؾمُت عُم 34 :واإلاؤعزت فيً 10 :ىهُى .2018
.02الكخب:
 أخؿً بىؾُِلت ،الىححز في الِاهىن الخاص ،الجؼء ألاو٘ ،صاع هىمت للؼبم و اليكغ و الخىػَم ،الؼبلت الثاهُتككغة ،كام .2010

.03املجالث:

أحسن بوسقيعة ،الوجيز في القانون الجزائي العام ،الجزائر ،دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،عام .9102
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Abstract:
This paper aims to shed light on the issue of climate change, as it focuses on climate
policies adopted by the international community to mitigate the harmful effects of climate
change. In addition to this, it seeks to evaluate international efforts and endeavors to combat
climate change through agreements and conferences concluded internationally. This article
also shows the importance of sustainable development as a basic principle adopted by the
agreements in their climate policies, where economic development is an essential element to
move towards a better application of climate policies and to curb the potential climate
damage.
Keywords: climate change, sustainable development, climate policy, convention.

:ملخص
يهدف هذا املقال إلى جسليط الضىء على مىضىع جغير املناخ حيث يزكز اهحمامه على السياسات املنادية املنحهجة
 باإلضافة إلى ثقيم الجهىد و.من طزف املجحمع الدولي للحذفيف من حدة آلاثار الضارة الناجمة عن الحغيرات املنادية
 كما يبين هذا املقال أيضا أهمية.املساعي الدولية ملجابهة الحغير املناخي من دالل الاثفاقيات و املؤثمزات املبرمة دوليا
الحنمية املسحدامة كمبدأ أساس ي ثبنحه الاثفاقيات في سياساتها املنادية حيث جعحبر الحنمية الاقحصادية عنصزا أساسيا
.للمض ي قدما هحى ثطبيق أفضل للسياسات املنادية و ثكبح عجلة ألاضزار املنادية املححملة
. اثفاقية،  سياسة املناخ،  الحنمية املسحدامة،  جغير املناخ:الكلمات املفحاحية
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Introduction:
Climate change is one of the most prevalent and intimidating issues of the recent period.
It has moved to the center stage of public disquiet in a remarkable way and in a very short
space of time. Scientists and policy makers expressed their serious concerns about climatic
fluctuations during the last decades. Adapting to these impacts will be more convoluted and
expensive in the future if necessary actions are not taken now. Climate change is expected to
have unprecedented impacts on where people can settle or grow food, construct cities…etc. In
many places, temperature changes and sea level rise are putting ecosystems in danger and
upsetting human welfare.
This phenomenon has become a threat to global security due to the way the world
becomes as a result of these changes that took several dimensions. Perhaps the most important
one is food security which affects living organisms (plants and animals) and this is due to heat
waves, expansion of droughts and fires, not to mention the melting of the ice poles that leads
to raise the sea level and flood the coasts.
The main concern of this paper is basically centered on the policies and strategies
adopted by nations to deal with this predicament. It is important first to know fundamental
details concerning climate change, its causes and impacts. Then, the universal response to this
dilemma is expressed through the different conventions and agreements: United Nation
Framework Convention on Climate Change, Kyoto Protocol, and Paris Agreement. In
addition to this, sustainable development is a crucial point in this paper since it is considered
as a major principle of climatic conventions. All these points are clearly elucidated through
the general plan which includes the following important axes:
→ 1. Understanding Climate Change Phenomenon.
→ 2. Efforts of the International Community to Address Climate Change.
→ 3. Sustainable Development and Climate Change.
To deal with this subject matter, a historical descriptive analytical approach was adopted
throughout the whole study. This approach paves the way for a good interpretation of
historical data to better understand changes that have happened. It seeks also t to find an
explanation for everything that has occurred in the political arena with regard to climate
change.

1. Understanding Climate Change Phenomenon
The phenomenon of climate change is one of the chief predicaments that the world is
witnessing in the last recent decades, and which requires international efforts. Before
discussing the policies adopted by the countries of the world, we must first understand and
realize the facts of this phenomenon and its causes and consequences.
1.1 Certainty of Climate Change
Climate change has become a clearly identifiable reality, as recent scientific documents
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and reports indicate.1 Despite occasional doubts about the accuracy of expectations and
assumptions about the extent of the effects of this phenomenon, or the few gaps in scientific
certainty that remain, everyone understands, more than ever, that climate change has serious
consequences and destructive impacts. Many ecosystems, economic sectors, and geographic
regions are threatened, and they threaten to hinder the development process worldwide.2’3’4
Greenhouse gases present in the atmosphere absorb infrared radiation from the surface of
the earth due to sunlight. The absorption of these gases - the most common of which are
carbon dioxide, water vapor, methane and nitrogen dioxide - infrared radiation from the
surface of the earth leads to the accumulation of large quantities of them in the atmosphere,
which creates a direct thermal impact on the planet by virtue of the proximity of the
atmosphere to the surface Earth, and this phenomenon is known as global warming. In fact,
these gases are important for the survival of humans and organisms alive by keeping part of the sun's warmth
and reflecting it back into space to make the Earth livable. Industrial activity is primarily
responsible for the production and accumulation of greenhouse gases in the atmosphere, and
which have a high impact on exacerbation of global warming.5 Most climate scientists agree
that the main cause of the current "global warming" phenomenon is the increase in the
average global temperature due to human activity. This phenomenon occurs when the Earth's
atmosphere traps the heat from the Earth and prevents it from entering space. These scientists
warn that global temperatures will continue to rise for decades, due largely to greenhouse
gases from human activities.
According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),6 which is the
largest international body concerned with studying climate change and its impacts, global
climate change is expected to continue throughout the current century and beyond, and the
extent of climate change will depend primarily, after the next few decades, on the amount of
greenhouse gas emissions globally and how sensitive the Earth's climate is to these emissions.
The IPCC says that every region has its chance of climate change, as its effects are not the
same for all regions of the world. The consequences differ from one region to another,
according to its geographical location, or according to the ability of the region and its social
and environmental systems to adapt to climate change or mitigate its effects.
The IPCC expects that an increase in the global average temperature by a degree less
than three degrees Celsius above the 1990 temperature levels will produce mixed effects for
its benefit and harm, according to the region, but "in general, published evidence indicates
that the net costs of the damage caused by Climate change, to increase over time”. In its
report issued in 20187, the authority said that limiting global warming to 1.5 degrees Celsius
instead of two degrees Celsius compared to pre-industrial rates would achieve real benefits for
(1): Mathez, Edmond A. & Jason E. Smerdon. (2018). Climate Change: The Science of Global Warming and
Our Energy Future. pp. 5-7
(2),(3)(4): explain clearly the different effects of climate change on environment and ecosystems.

(5): retrieved from United Nations site/ page title: “Climate change”
(6): (IPCC. (2014 b). Climate Change 2014: Synthesis Report.
(1) : IPCC. (2018). Global Warming of 1.5°C.
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humans, livelihoods and natural ecosystems. Reaching this goal requires unprecedented and
appreciable changes in all sectors of society.
Moreover, there is disturbing evidence of significant transformations, which will lead to
irreversible changes in the main ecosystems and the planet's climate system, if they are not
already attained or transcended. Various ecosystems, such as the Amazon rainforest and the
tundra in the Arctic, may have approached the thresholds of fundamental change through
higher temperatures and droughts. Mountain glaciers foreshadow a serious downturn as well
as the effects of declining water supplies in drier months.1
1.2 General Causes of Climate Change
Climate changes can be referred to as periodic changes that occur in the climate as a
result of changes in the atmosphere, in addition to the occurrence of an interaction between
the atmosphere and geological, biological, geographical and chemical factors in the earth
system. According to Professor Stephen T. Jackson2, the main causes of climate change are:
 Greenhouse gases
These gases, including carbon dioxide, methane, and water vapor, contribute to the
absorption of infrared radiation from the surface of the earth and reflect its radiation, which
contributes to the development of the greenhouse phenomenon.
 Atmospheric interaction with terrestrial components
Ice sheets, marine snow, as well as vegetation, ocean temperature, ocean cycle, and
salinity levels are directly or indirectly affected by the atmosphere. They also affect the
atmosphere in important ways.
 Periodic changes in the Earth's orbit and axial inclination with respect to the sun
These changes occurring over tens of thousands to hundreds of thousands of years affect
how the solar radiation is distributed across the Earth’s surface.
 Tectonic movements
These movements that contribute to changing the shape, size, location and height of
continental masses and ocean measurements have had strong effects on ocean circulation and
the atmosphere.
 Solar variability (Sun Brightness)
The sun’s brightness increases with age, which contributes to an increased amount of this
energy being passed into the atmosphere over time.
 Human activities
Increased human activities such as fossil fuel consumption, desertification, rice
cultivation, livestock raising and industrial production since the development of agriculture,
especially since the beginning of the industrial revolution are all considered as the primary
cause of global warming. The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change concluded that there is a 95 percent greater chance that human activity over
the past 50 years has been responsible for the warming of our planet.
)2(: Lapola DM, Oyama MD, Nobre CA. (2009). Exploring the range of climate biome projections for tropical
South America: The role of CO2 fertilization and seasonality. Global Biogeochem. Cycles. 2009;23 .
(3): Jackson, Stephen T. (2018). Climate change. Encyclopedia Britannica.
ISSN: 2352-9806
l

1145

EISSN: 8528-2309

Volume:09. Issue : 01 Year: 2022

Assessing International Community Efforts to Address the Damages of Climate Change and
the Role of Sustainable Development in Curbing the Causes and Mitigating the Expected
Negative impacts\ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
LAKEHAL NABIL

\ \ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــMANAA MOHAMED

Modern industrial activities have increased the levels of CO2 concentration in the
atmosphere from 280 to 400 ppm over the past 150 years. The panel also concluded that there
is a 95 percent possibility that the observed elevation of temperatures on the planet over the
past 50 years is due to greenhouse gases produced by human activity such as carbon dioxide,
methane and nitrous oxide.1
1.3 Impacts of Climate Change
The Earth has undergone a tremendous change in its climatic nature from many years
away. One manifestation of this is the unprecedented rise in temperatures from the North Pole
to the South Pole, and that was happening since 1906, but rates of climate change have now
increased very much from before, for example increased the average surface temperature of
Earth is more than 1.6 degrees Fahrenheit; that is, it is more in the critical polar regions, and
among the manifestations of climate change and its impact on the environment is global
warming; It is the one that causes glaciers to melt, change rainfall patterns and affect most
animals with all of this change. Climate change does not only include higher average
temperatures, but also includes various extreme weather events, changing wildlife numbers,
rising sea levels and a host of other impacts. All these climatic changes and their impacts on
the environment do not depend upon the dangerous aspects of it on humans, but rather extend
to the entire planet.2
 The impacts of climate change on the environment
To clarify more about climate change and its impact on the environment, it should be
noted that scientists have already documented these impacts of climate change; as there are
many attempts to set the amount of melting ice around the world to varying degrees,
especially in the poles of the earth, including mountain glaciers and ice sheets that cover
western Antarctica and Greenland, and a large part of this melted ice contributes to sea level
rise.3
Climate changes affect wildlife as many species of butterflies and foxes migrate to the
north or to colder regions than their habitat. In addition, rainfall has increased throughout the
world, while some regions suffer from severe drought and this increases the risk of forest
fires, crop losses and a shortage of drinking water, overall these are climate changes and their
impact on the environment.4’5
 The impact of climate change on humans
The effect of climate changes on humans occurs directly or indirectly, so that these
changes are likely to lead to the death of individuals, and the direct impact is due to heat stress
or due to floods and storms, while the impact of climate changes on humans is indirectly due
(1): IPCC. (2014 a). Summary for Policymakers. / Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. pp.6-9.
(2): National Geographic .Global warming effects. Retrieved from:
https://www.nationalgeographic.com/environment/global-warming/global-warming-effects/
(3): Hobbs, W.R. et al., 2016: A review of recent changes in Southern Ocean sea ice, their drivers and forcings.
Global and Planetary Change, 143, 228–250, doi:10.1016/j.gloplacha.2016.06.008.
(1): European Commission. Climate Change Consequences.
(2): EPA. Climate impacts on ecosystems.

ISSN: 2352-9806
l

1146

EISSN: 8528-2309

Volume:09. Issue : 01 Year: 2022

Assessing International Community Efforts to Address the Damages of Climate Change and
the Role of Sustainable Development in Curbing the Causes and Mitigating the Expected
Negative impacts\ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
LAKEHAL NABIL

\ \ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــMANAA MOHAMED

to low water quality or Air quality, food availability and quality, or destabilization of the
natural system, as the indirect effect may be due to insects or any type of different disease
vector, as it transmits infectious diseases from one region to another, and these effects are
severe for humans in each of the social conditions Local economic and environmental. World
Health Organization enumerated the effects of climate changes on humans1, as follows:
→ Power outages in hot or very cold conditions, which disrupts hospitals and
transportation movements.
→ Decrease in crop production, which may lead to malnutrition and higher food prices.
→ Increased incidence of sunstroke.
→ The high number of Lyme infections, due to the high temperatures and humidity,
which increases the reproduction and spread of ticks, as the tick contributes to the
transmission of Lyme disease.
→ Having psychological problems such as anxiety, depression and even suicide attempts.
→ Increased duration of allergic seasons due to increased rains.
→Sea level rise, threatening the availability of fresh water.

2. Efforts of the International Community to Address Climate Change
For more than three decades, the interest in fighting climate change has become evident.
Countries around the world have struggled to tackle the problem. They have combined efforts
through several international agreements that oblige the emitters of greenhouse gases to
reduce their emissions. There was a series of treaties and agreements that were intended to
find solutions to the climate dilemma.
2.1 Evolution of International Efforts to Combat Climate Change
Although the climate change phenomenon has emerged as an environmental problem for
more than thirty years, the interest in it remained limited and did not, at that stage, purely
scientific discussions in international conferences and meetings, until the international
community began to pay attention to the great risks that may be involved, which it coincided
with the accumulation of evidence and evidence linking this phenomenon to human activities,
especially activities related to burning fossil fuels (coal, oil and gas), which contribute to high
levels of greenhouse gas concentrations in the atmosphere, foremost of which is carbon
dioxide.2
While climate change may occur as a result of natural factors, the United Nations
Framework Convention on Climate Change3 attributes this change, directly or indirectly, to
human activity, which was confirmed by scientific studies and reports issued in recent years,
the most important of which is the fourth evaluation report of the Intergovernmental
Authority Concerned with climate change, released late last year. In the face of this evidence

(3): WHO. Climate change and human health. Retrieved from:https://www.who.int/news-room/factsheets/detail/climate-change-and-health.
(1): IISD. Introduction to the UNFCCC and Kyoto Protocol. Retrieved from:
https://enb.iisd.org/process/climate_atm-fcccintro.html
(2): United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) (1992). United Nations.
FCCC/INFORMAL/84.
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and evidence, the world began to move forward in order to put an end to the exacerbation of
this phenomenon and limit its effect.
After arduous negotiations, in 1992 the international community reached an international
multilateral agreement, the United Nations Framework Convention on Climate Change, which
aims to "stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that prevents
damage to the climate system", followed by a few practical years. A broad negotiation, which
took two years, to elaborate an international instrument that contained stronger and more
detailed obligations, ended with the status of the Kyoto Protocol in December 1997.1
2.2 United Nation Framework Convention on Climate Change
The international political response to climate change began with the adoption of the
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) in 1992. The
UNFCCC sets out a framework for action aimed at stabilizing atmospheric concentrations of
greenhouse gases to avoid “dangerous anthropogenic interference” with the climate system.
Controlled gases include methane, nitrous oxide and, in particular, carbon dioxide. The
UNFCCC entered into force on 21 March 1994, and now has 192 parties 5.2
This agreement represents the international legal framework to confront global warming
and is also a primary response to international intervention to counter this dangerous
environmental phenomenon, based on the fact that international responsibility for this
phenomenon and its harmful effects is a shared responsibility among all member states of the
international community, but it is a different responsibility based on its historical
responsibility In the occurrence of this phenomenon. The agreement seeks to limit the
exacerbation of the concentration of greenhouse gases resulting from human industrial
activities and affect the climate balance of the planet, as the second article of them stipulates
that “The ultimate objective of this Convention and any related legal instruments that the
Conference of the Parties may adopt is to achieve, in accordance with the relevant provisions
of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level
that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system”. 3
The same article indicated the necessity of reaching this level “within a time frame
sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food
production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable
manner” and to prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system.
It should be noted that the aforementioned article did not differentiate between developed
and developing countries with regard to the commitment to achieving this general goal, and
although this article did not specify a explicit time period to implement this goal, there are
indications through which it is possible to identify the extent of its achievement and among
these signs, for instance, is to assess the extent to which ecosystems are naturally adapted,
how stable food is produced naturally, its quality not affected, and how sustainable
development is achieved.
(3): De Chazournes, Laurence Boisson. .Environmental Law :Negotiating a Universal Legal Framework.
Reytrieved from https://legal.un.org/avl/ha/ccc/ccc.html.
(4): PMC. United Nation Framework Convention on Climate Change.
(1): Ibid.p.4
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2.2 Kyoto Protocol
The Kyoto Protocol is based on the Earth Summit Agreement that was held in the
Brazilian city of Rio de Janeiro in 1992. The international community had unanimously
agreed in that agreement to reduce greenhouse gas emissions in order to allow the ecosystem
to adapt naturally to changes in the climate and ensure that no Endangering food production.
This protocol also represents the first operational step of the United Nations Framework
Convention on Climate Change concluded in 1992. In 1997, industrialized countries
committed to the Japanese city of Kyoto to reduce greenhouse gas emissions in the period
between 2008 and 2012 at a rate of no less than 5 percent compared to 1990 levels. Carbon
dioxide gas is the primary responsible for this climate pollution by nearly fifty percent.1
The Kyoto agreement contains two sets of specific obligations to achieve the general
principles endorsed by the United Nations Framework Convention on Climate Change: the
first group includes the obligations that all contracting parties undertake, while the second
group concerns the group of obligations assumed by developed countries towards developing
countries.2 With regard to the obligations that make up the first group, it can be said that the
protocol obliges the signatory states with a specific list of obligations that are not
differentiated between the developed and developing countries, as they are joint obligations
that are implemented by all the contracting parties. As for the obligations contained in the
second group, they are obligations undertaken by developed countries alone, and they are
committed to facing developing countries to help the latter to abide by the provisions
contained in the United Nations Framework Convention on the one hand, and to encourage
developing countries to cooperate effectively in the framework of the international system for
the protection of the environment.
2.3 Paris Agreement
In 2015, the parties to the United Nations Framework Convention went to Paris to
conduct new international negotiations on how to deal with climate challenges after the year
2020, in terms of mitigating greenhouse gas emissions (mitigation) and adapting to climate
change (adaptation).The negotiations that concluded in December in the French capital led to
the adoption of the Paris Agreement, to define the goals of the new climate policy and other
processes to ensure broad participation by all parties. 175 countries signed the Paris Climate
Agreement on April 22, 2016 at the United Nations headquarters in New York. The
Secretary-General took advantage of the occasion to confirm the importance of the speedy
states in the climate agreement to ensure its application in 2020, after the ratification of (55)
countries responsible for (55%) of greenhouse gas emissions in the world to the agreement.3
The Paris Agreement is based on a bottom-up implementation approach. In the sense that
states define their contributions at the national level to face the consequences of climate
(2): Chasek, P.S., Downie, D.L. and Brown, J.W. (2006). Global Environmental Politics. Boulder, CO: West
view Press
(3): Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1998). United Nations.
Retrieved Sept, 15,2019 from http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf.
(1): European Commission. Paris Agreement.
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change, and in this context, the regulatory framework includes a periodic review of state
contributions (including the level of progress in implementing these contributions), and an
inventory or assessment of the level of progress made by all countries of the world, in
Reducing global warming to bring it to safe levels, as one of the factors that contribute to the
implementation of this agreement. The Paris Agreement succeeded in overcoming the
obstacles that were facing the basic principle of the United Nations Framework Convention
on Climate Change, which is "to develop common but differentiated responsibilities and
taking into account the capabilities of states" by keeping the current obligations imposed on
the developed countries while leaving the door open for increased contributions by
Developing countries that produce emissions are about to surpass emissions from developed
countries, in terms of both absolute and historical values.1
Many see the Paris Agreement as the best possible outcome, but the agreement only sets
the international framework that motivates countries to increase the ambitious goals and
actions they intend to implement; that is why the success of the Paris Agreement hinges on its
success in motivating countries to increase the ambitious goals they set and their ability to
achieve these goals. In the long term, the Paris Agreement may help to form a better picture
of the investment climate in clean energy and green (environmentally friendly) infrastructure,
which creates new economic opportunities in areas in which the United Arab Emirates plays a
leading regional role such as renewable energy.2

3. Sustainable Development and Climate Change
Sustainable development seeks to find new ways to mitigate the climate change crisis.
Based on this, countries have adopted climate policies centered on the foundations and
principles of sustainable development.
3.1 Sustainable Development in the Climate Negotiations
International environmental law has been linked to the existence of the principle of
sustainable development, which has profoundly changed the understanding of the relationship
between the environment and development, which was described as incompatibility as a result
of the contradiction of the two concepts, because economic growth has always been at the
expense of the environment, so this principle came to reconcile and create harmony between
the environment and development by recognizing the importance of moving forward in
Increased economic growth, but in ways that support the environment and its safety.3
Sustainable development is what prepares the present generation for its basic and
legitimate requirements without prejudice to the ability of the ocean to prepare for the
following generations their requirements or in other words, the development response to the
needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their
needs. It means moving forward in economic development with the use of renewable and

(2): United Nations. What is the Paris Agreement. Retrieved from : https://unfccc.int/process-and-meetings/theparis-agreement/what-is-the-paris-agreement.
(3): Dzebo et al. (2019). Exploring connections between the Paris Agreement and the 2030.
(1): Emas, Rachel. (2015). The Concept of Sustainable Development: Definition and Defining Principles

ISSN: 2352-9806
l

1150

EISSN: 8528-2309

Volume:09. Issue : 01 Year: 2022

Assessing International Community Efforts to Address the Damages of Climate Change and
the Role of Sustainable Development in Curbing the Causes and Mitigating the Expected
Negative impacts\ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
LAKEHAL NABIL

\ \ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــMANAA MOHAMED

clean energies such as solar and wind, and rationalization in the use of non-renewable and
unclean wealth and energies, such as fossil fuels.1’2
It was believed by developing and industrialized countries since the end of World War II,
that resources exist unlimitedly in nature, and dealt with them on the basis that they are free
goods and have no value, which encouraged the exploitation and waste of these resources
more and more. In the period between July 5-16, 1972, the United Nations Summit on the
Human Environment was held in Stockholm, where this conference discussed for the first
time environmental issues and their relationship to the reality of poverty and the absence of
development in the world, and it was announced that poverty and the absence of development
are the most enemies of the environment, and on the other hand, this conference was criticized
by states and governments that still ignore the environment when planning development.3
The report of the Brundtland Committee entitled Our Common Future, which was
submitted by this committee to the United Nations General Assembly in 1987, and which was
approved by the General Assembly in 1989, on the basis of which the Brazil Conference was
held in 1992 where this was included. The report is a complete chapter on sustainable
development, by giving a precise definition of it, as sustainable development seeks to meet
the needs and aspirations of the present without compromising the ability to meet the needs of
the future. Accordingly, the United Nations General Assembly decided in 1989 to hold the
sustainable development conference in the Brazilian city of Rio de Janeiro in 1992. This
conference came out with a set of legal documents, represented in the Declaration of the Earth
Summit (Rio Declaration), the agenda of the 21st century, the principles of forest protection,
as well as Convention on Climate Change and Convention on Biological Diversity. 4
In the area of climate protection, the fourth paragraph of Article Three of the Framework
Agreement (UNFCCC) stipulated that the states parties have the right to sustainable
development and they must follow the policies and procedures that ensure the protection of
the climate system from the impact of human activities, and they must take The appropriate
measures according to the special circumstances of each of them, which must be integrated
with the national development programs in them, taking into consideration that economic
development is an essential pillar in adopting measures to reduce climate change. As stated in
Article 11 of the Framework Convention that the goal of climate protection should be reached
within a sufficient period of time that allows ecosystems to adapt naturally to climate change,
in a sustainable manner.5 The practical reality shows that applying the principle of sustainable
development in the field of climate change is very difficult, as it is not easy to replace fossil
fuels, which are the backbone of economic development, with another clean fuel due to the
high cost of clean energies and limited effectiveness, which makes countries depend on cheap
(2): IISD.(n.d.). Sustainable Development. Retrieved from :https://www.iisd.org/topic/sustainable-development
(3):United Nations. (n.d.). Sustainable development goals. Goal 13: Take urgent action to combat climate change
and its impacts Retrieved from : https://www.un.org/sustainabledevelopment/climate-change/
(4) : Jakson, Peter. (2007).From From Stockholm to Kyoto: A Brief History of Climate Change. UN Chronicle.
Retrieved from :https://unchronicle.un.org/article/stockholm-kyoto-brief-history-climate-change
(1): World Commission on Environment and Development. (1987). Our common future .Oxford University
(2): United Nation Framework Convention on Climate Change. 1992.
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traditional energy. The pollutant is very attractive, but if the perspective mentioned in the
Fourth Principle of the Rio Declaration is applied, which states that to achieve sustainable
development, environmental protection must be an integral part of planning for the
development process, and it is not viewed in isolation from environmental protection, that is,
if it is taken. Countries consider the environment or one of its elements in mind when
developing any development plans; it will be easy to take advantage of this principle in terms
of achieving the desired development and environment protection.1
3.2 The Role and Dimensions of Sustainable Development
Human being has been at the center of the definitions provided on sustainable
development, which includes human development based on improving the level of health
care, education and social welfare. The report of the International Committee for
Development and Environment "Brundtland" indicated that sustainable development is
“Development which meets the needs of the present, without compromising the ability of
future generations to meet their own needs”.2 Also, the term sustainable development means a
pattern of development that does not overstretch the investment of natural resources, which
underpin this development, or destroy it, i.e. development that works to renew resources and
wealth and recycle in a way that guarantees a clean and fit environment for the present and
future generations.3
According to the human development report issued by the United Nations Development
Program, “Human development is development of the people for the people by the people.
Development of the people means investing in human capabilities, whether in education or
health or skills, so that they can work productively and creatively. Development for the
people means ensuring that the economic growth they generate is distributed widely and
fairly”4, and sustainable development proposes to confront the threats facing the ecological
environment, a world in which the phenomena of poverty, inequality, selfishness, looting of
nature, and deviations of scientific progress are removed from our societies so that present
and future generations can benefit from the resources of nature. This means blaming the
prevailing growth patterns. Sustainable development is the main control of the economic
policies that neoliberal globalization has reached in its dealings with the environment and
natural resources in a way that threatens the human feeling of security and stability, after it
believed that the earth is an inexhaustible source of wealth and an energy of unlimited natural
renewal. The reports of experts at the International Climate Change Committee confirmed,
beyond a reasonable doubt, that human activities are responsible for what the risks to the
future of mankind as a whole have reached.5
Consequently, it seems obvious the existence of a close link between economic and social
development and the preservation of the environment, and it is not possible to implement a
(3): Owusu, Phebe Asantewaa & Samuel Asumadu-Sarkodie. (4 April 2016). A review of renewable energy
sources, sustainability issues and climate change mitigation.
(4): Ibid. World Commission on Environment and Development.
(1): McChesney, Ian G. (February1991). The Brundtland Report and sustainable development in New Zealand.
Information Paper No.25. Centre for Resource Management. Lincoln University and University of Canterbury.
(2):United Nations Development Programme. (1993).Human Development Report 1993.
(3): United Nation Development program. (2019).Human Development Report 2019.
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sustainable development strategy without noting the development requirements of the three:
economic, social and environmental aspects. Conserving natural and environmental resources
for future generations, by finding economically viable solutions to reduce resource
consumption, stop pollution, and conserve natural resources is the core of sustainable
development. All peoples of the world need work, food, education, energy, health care, and
water. In addressing these needs, the global community must also ensure respect for the
environment where they live to fulfill their role in deciding their future.1’2
In fact, this dimension is based on the principle of resilience or the ability of the
ecosystem to maintain its ecological integrity and resilience, if those systems lose their
resilience, they become more vulnerable to other threats. For this, environmental boundaries
must be taken into account so that each ecosystem has certain limits that cannot be crossed.
From consumption and attrition, but in case of exceeding these limits; It leads to a
deterioration of the ecosystem, and on this basis limits must be placed on consumption,
population growth, pollution, environmental production patterns, water depletion,
deforestation, and soil erosion. Likewise, achieving environmental sustainability, which is a
development method that leads inevitably to protecting the necessary natural resources, to
ensure the protection of people, such as water, air, land and biological diversity, so that it does
not lead to a significant deterioration by pollution and accumulation of carbon dioxide, the
elimination of the ozone layer, and the elimination of natural habitats That allows for ensuring
biodiversity, by fighting pollution, reducing energy consumption, and protecting nonrenewable resources.3
3.3 The United Nations Development Program
This program is a United Nations organization that supports providing knowledge,
experience and resources to countries in providing a better life for their citizens. It works in
177 countries and helps them develop their solutions to meet the challenges of local and
global development. This program was adopted in cooperation with a large group of countries
to achieve the Millennium Development Goals. Among the objectives of the program are the
following: democratic rule in states, poverty reduction, reducing and dealing with crises, and
environment and energy. As for the role of the program to confront the effects of climate
change, it helps developing countries to achieve a decent life for their citizens in light of the
serious effects of the climate change problem by supporting the establishment of drinking
water projects, providing food, improving sanitation, energy methods, and building the
capacity of institutions working in these sectors.4
The program also enhances the ability of developing countries to remain within the lowcarbon countries by working to achieve sustainable development, and to help in providing
(4): Dernbach, J. C. (2003). Achieving sustainable development: The Centrality and multiple facets of integrated
decision making. Indiana Journal of Global Legal Studies, 247-285.
(5): Stoddart, H. (2011). A Pocket guide to sustainable development governance. Stakeholder Forum.
(1): Science Direct. Ecological Resilience. Retrieved from:https://www.sciencedirect.com/topics/agriculturaland-biological-sciences/ecological-resilience.
(2): Science Daily. United Nations Development Program. Retrieved Sept, 12, 2019 from:
https://www.sciencedaily.com/terms/united_nations_development_programme.htm
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investment projects that guarantee this. It aims to divert cash flowing from the public and
private sectors towards investments in the clean energy sectors. The program also draws the
attention of developing countries that It has areas of forests to develop policies to protect
those forests, and the program also helps developing countries to participate and contribute to
global efforts to combat climate change.1
This project focuses on developing the capacity of policymakers with respect to
combating climate change, through organizing national dialogues between ministries within
those countries with the aim of raising awareness about this problem, while training
participants to put forward proposals that may benefit the climate protection negotiations
process. Moreover, it aims to provide a special understanding among these countries
regarding the size and intensity of national efforts necessary to reduce greenhouse gas
emissions, and adapt to the adverse effects of climate change, through an assessment of the
expected impacts of the main sectors of these countries, and includes other activities of the
project on aspects related to the development of negotiation skills among country
representatives, as well as studies on the economics of climate change, in cooperation with the
Economic Commission for Europe. The United Nations Development Program cooperates
with other United Nations agencies under the name of the unified system to combat climate
change with the aim of helping to integrate climate change risks in the formulation and
implementation of the main frameworks of cooperation for the United Nations system, and
the role of the program in that system focuses on providing methodological tools and advisory
services for this system.2
3.4 The Role of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)
It is a specialized agency of the United Nations based in Vienna with the main objective
of promoting and accelerating industrial development in developing countries and countries
with economies in transition and strengthening international industrial cooperation.3 The
UNIDO was founded in November 17, 1966, and recognized in 1979 as a specialized agency
of the United Nations that specializes in working to improve living conditions in the poorest
countries in the world, by establishing industrial companies with governments and private
sectors in countries to encourage industrial production that is internationally competitive, as it
depends on resources available to it, as well as international experiences available to it.4
The ultimate goal of the UNIDO is to create a better life for people by establishing an
industrial base in countries that enable them to provide prosperity and economic strength in
the long run. In recent years, the UNIDO has played an important role in achieving the global
development agenda, as a technical cooperation agency, implementing key projects aimed at
reducing poverty and enhancing the integration of developing countries into global trade by

(3): UNDP.Climate Change. Retrieved from: https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-forsustainable-development/planet/climate-change.html.
(1): Ibid. UNDP.Climate Change.
(2): Digital Watch Observatory. United Ntaions Idustrial development organization.
(3): UNIDO. (n.d.). UNIDO in brief. Retrieved from : https://www.unido.org/who-we-are/unido-brief
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building trade capabilities, enhancing environmental sustainability in industry, and improving
access to energy.1
With regard to the role of the UNIDO in the face of global warming and climate change,
especially with regard to creating clean energy that helps in economic development and
preserves the environment in developing countries and the poorest, the organization worked to
achieve this through the following axes as they are explained in the UNIDO:2
 The UNIDO addresses the problem of obtaining clean energy at reasonable prices in
order to support the achievement of sustainable development as it helps developing countries
to reduce dependence on fossil fuels by encouraging these countries to take advantage of
opportunities to achieve material gains by relying on the green industry.
 The World Health Organization cooperates with the Global Environment Facility
(GEF) as a key implementing partner in projects related to climate change mitigation,
protecting international water systems and avoiding ozone layer depletion.
 The UNIDO participated in the discussions that took place during the Millennium
Development Goals Summit, and focused mainly on the problem of climate change, ways to
achieve energy efficiency and access to energy, and an economy that considers the
preservation of the environment and the development of the private sector to achieve the
goals.3
 The organization pays special attention to the use of rural energy sources for
productive purposes, with a focus on renewable energy and energy efficiency, and for this
purpose, the UNIDO conducts studies that explain the social and economic impacts of power
generation methods, and also encourages national facilities that can provide services in the
energy field based on renewable energy technologies, and it also conducts questionnaires on
income-generating activities related to energy production, generation or use in rural areas,
where the UNIDO proves that energy can reduce poverty and prevent hunger by facilitating
obtaining generating types.4
 With regard to energy efficiency, the organization adopts an approach that aims to
achieve the optimum efficiency of energy systems used by factories by helping to transfer
technologies, skills and information that countries can benefit from. Energy efficiency also
reduces pollution, reduces the energy density used, and improves productivity and
competitiveness.5
The UNIDO activities still contribute to the implementation of the Kyoto Protocol
mechanisms, especially the Clean Development Mechanism projects (CDM), as they provide
special services to build the capacity of developing countries to qualify them to participate in
this mechanism in order to achieve a significant reduction in carbon dioxide.
(4): Green Growth.United Ntaions Idustrial development organization.
(5): UNNIDO (2018). UNIDO at the UN Climate Change Conference (Katowice, 3-14 December 2018.
(1): Ibid. UNIDO (2018).
(2): Ibid. UNIDO (2018).
(3): UNIDO (c). (n.d.). Clean development Mechanisms. Retrieved Nov, 14, 2019 from
https://www.unido.org/our-focus/safeguarding-environment/clean-energy-access-productive-use/industrialenergy-efficiency/selected-projects/kyoto-protocol-and-clean-development-mechanisms-cdm/cdm-projectactivities
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Conclusion:
Climate change is one of the most important challenges facing all different sectors
directly or indirectly, it has become a tangible reality that we see its effects and deal with in
the fields, where this phenomenon has taken a great interest by scientific bodies, organizations
and governments, in order to reduce them and mitigate their economic, social, and
environmental impacts. The phenomenon of climate change led to a considerable increase in
the proportion of carbon dioxide, which was followed by a noteworthy rise in the global
temperature, and this exemplified since the industrial revolution.
One of the most important steps that must be taken in order to avoid the exacerbation of
the climate change problem and which are attributed to human activities in different areas, is
the adoption of mitigation policies to reduce the substances that constitute a means of emitting
human greenhouse gases in several fields and sectors, the most important of which are
industry, energy, transport, environment, agriculture and forestry. There is no doubt that the
policies and measures taken by countries are important in the context of climate change
mitigation, but the speed at which this phenomenon develops calls for the search for other
options for mitigation and adaptation, in addition to continuing to pay attention to these
measures and strengthening them in order to achieve the most effectiveness.
Sustainable development is a long-term development, which takes into account the rights
of future generations to land resources and seeks to protect them. It meets the basic and
necessary needs of the individual for food, clothing, and health and educational needs that
lead to improving the material and social conditions of human beings without harming
biological diversity. Sustainability is the ability to meet the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs, and this definition
was developed by the United Nations Global Committee on Environment and Development,
and has been expanded over the years to include human needs and well-being, the possibility
of human survival for several generations to come on this planet is linked the extent of
preserving nature and its resources.
Human activities have recently become depleted of natural environment resources, which
threatens human survival and long-term sustainability in the event that environmental
sustainability methods are not taken into consideration to be applied. Environmental
sustainability helps to ensure that the needs of the current population are met while preserving
the needs of future generations without affecting them. Thus, environmental sustainability can
be defined in general terms as the interaction of the responsible person with the environment
to avoid depletion or degradation of natural resources, and preserve the quality of the
environment for a long time.
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Abstract:
Given the highly instable, profoundly worrying situation in the Algerian bordering
regions ; namely Libya and Mali, not to mention the cross-border threats in the Sahel, which
kept the security environment there so fragile and explosive, due to the complexity and
multiplicity of threats, both traditional and non-traditional, states and non-states challenges
are seriously seen as a window of opportunity, now more than ever, by Algeria, as an ever key
player, both regionally and internationally, to act diplomatically on several issues pertaining
to the sovereignty, cooperation, security coordination and conflict resolution, and so forth,
which would spur Algerian policy makers and scholars alike to think thoroughly about a
resurgence of its role and enhance its status, image and viable endeavors in the region.
Keywords: diplomatic depth; volatile environment; vulnerabilities; cross-border threats.

:ملخص
 ناهيو عن التهدًداث، سيما في ليبيا ومالي، نظسا لعدم الاسخقساز والىضع املقلق جدا في املناطق الحدودًت للجزائس
 بسبب حعقيدها وحعددها، والتي أبقت على هشاشت البيئت ألامنيت هناك واحخقانها،العابسة للحدود في منطقت الساحل
أصبح ًنظس إليها بجدًت على أنها فسصت سانحت ألثر، وجحدًاث الدوى وغير الدوى،سىاءا مانت جقليدًت أو غير جقليدًت
ً
ً  باعخبازها، من قبل الجزائس،من أي وقت مض ى
ً زئيسيا
 للعمل دبلىماسيا في،دائما على الصعيدًن إلاقليمي والدولي
العبا
ألامس الري من شأنه أن ًدفع، العدًدمن القضاًا املخعلقت بالسيادة والخعاون والخنسيق ألامني وحل النزاعاث وما إلى ذلو
ً صانعي السياساث والعلماء الجزائسيين على حد سىاء على الخفنير
مليا في إحياء دوزها وحعزيز مهانتها وصىزتها ومساعيها
.القابلت لالسخمساز في املنطقت
. العمق الدبلىماس ي؛ البيئت املخقلبت؛ نقاط الضعف؛ التهدًداث العابسة للحدود:الكلمات املفتاحية
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Introduction:
It is argued in the literature of international relations in general, and in foreign policy in
particular, that states in pursuit of national pride, security and survival, power and status, find
always opportunities to do so, especially when it comes to key actors in a given region, as
they define themselves as indispensable and leading in the context of security and strategy,
furthermore, history is replete with cases when regional powers defined their vital lines of
action, both regionally and globally, like the case of European powers during the two world
wars, the two superpowers under the cold war, and other states, in recent days, keep to follow
the same line of action to defend their national interests and challenges the security threats
approaching to their borders, and in doing so, they mobilize their security, strategic and
diplomatic apparatus to fulfill the mission to the fullest extent.
Algeria, as an influential model of dealing with security concerns, both internally in
1990s, and externally, with its constant efforts of diplomacy to foster its survival and bring
the peace and stability in the region, The Maghreb and North Africa in general, in this regard,
many practitioners and policy makers highlight the significant role of Algerian diplomacy in
tackling its regional worries emanated from asymmetrical turbulences and their connection to
supranational sources of unrest and chaos, especially terrorist groups which act out of states
control, additionally, the Sahelian security web seems intertwined and entangled with the
loose mobility of all kinds of criminal groups; drug traffickers, money laundering networks,
gangs and illegal suppliers, thus, Algeria feels obliged to move its diplomatic apparatus to
drive away all insecurity actors, especially in coordination with regional bloc, called the
African Union, and the UN as a global organization, in addition to regional players, like
Egypt, Tunisia, and, sometime, EU partners, within a strict set of measures that don‟t erode
Algerian philosophy of non-intervention and respect of sovereignty of other states.
Based on the foregoing, and in light of theoretical inquiry and the reality on the ground,
this paper seeks to shed light on how Algeria perceives its regional instable neighborhood,
and what should be done, more importantly, with its diplomatic depth, to tackle the serious
vulnerabilities that need effective and quick responses, at least, in the short run. In this regard,
we can pose the following research questions as follows:
which options Algeria can employ to redirect its energies from developing norms
(intervention, non-intervention, prevention of conflicts) to enforcing their application on the
ground, amid calls for a more active Algerian role in a region seen regionally as too volatile,
and internationally too polarized, especially with all eyes riveted to the strategic doctrine of
intervention?
Given the significance of the study, theoretically speaking, some assumptions could be
employed, as the state‟s role in its regional arena needs to be highlighted through some
plausible statements; first, a viable diplomatic role of Algeria in its regional environment is
shaped by the extent to which it can deal soundly with the hot spots surrounding it; like Mali,
Libya, and the Sahel region, in general.
Second, algeria‟s approach of security is not only reduced to its military dimension, as
global security landscape focus eslargely on an integrated view point ; in which all elements
and variables are taken in to account ; political, economic, social, cultural, environmental,
technological ,….etc
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1. Algeria in face of a daunting security landscape
It is widely assumed that states live in constant fear within an anarchical system of
competitors, as realists put1, and the history of international relations is replete with illustrated
cases of wars and protracted conflicts in the cause of seeking power and influence, especially
once the state finds itself in face of an explosive security complex and rivals of all kinds and
at all levels, states and non-states.
Since the end of the cold war, we have witnessed a number of challenges to the
traditional thinking of security. These challenges were a response to the evolving international
system and security paradigm in the post-Cold War environment. AstriSuhrke has talked
about the rethinking of the old security paradigm as follows: “The new orientations reflected
changes in the international system, which downgraded the traditional importance of military
security of the Western states. At the same time, structural changes in the international
system- the collapse of the Soviet empire, „failing‟ states in the developing world, and
resurgent ethnic conflict-generated new insecurities “2
Rosenau has talked about a world in which history is accelerating, a world characterized
by bifurcation of global structures, diffusion of actors, technological revolutions,
globalization of economic exchange, interdependence/collective-goods, weak state power,
collectivism sub-groupism, increasing numbers of skilled individuals, and a widening income
gap both within and between countries, reflecting a perception of those who benefit from
globalization and those who do not3.
In this regard, James Rosenau has been the first theorist who highlighted the ground work
of changing international relations, as hereferred to "Turbulence" since the birth of states
system, four centuries ago, notingthatthis international turbulence iscaused by the confluence
of values between individuals, and shifting authority and legitimacy to non-state entities, in
addition to the mounting influence of non-state actors (creating a multicentre world. He
saidthat the era of world and post-international relations has come4.
and as Algeria is one of regional actors, despite the wide opposition that was expressed
against that view (the central role of Algeria), the deteriorating security situation on the border
with Mali and Libya, where about 50.000 soldiers are mobilized, coupled with the serious
concerns about the activities of terrorist groups, will be an eye-opener to all regional actors,
most notably, Algeria.
For a long time, much has been said about the need for planned security arrangements, by
regional actors and international assistance, in order to avoid much disorder which ensues,
1

- Offensive realism, a theory of international relations, holds that states are disposed to competition and conflict
because they are self-interested, power maximizing, and fearful of other states. Moreover, it argues that states are
obliged to behave this way because doing so favors survival in the international system, for more details, see:
Dominic D. P. Johnson, Bradley A. Thayer, The evolution of offensive realism Survival under anarchy from the
Pleistocene to the present, Politics and the Life Sciences. Volume 35, Num 1,Cambridge University Press,21
June 2016, pp 1-26.
2
-Jack Mangala, New Security Threats and Crises in Africa: Regional and International Perspectives, (New
York, Palgrave MacMillan, 2010), p3.
3
- James.N. rosenau, Along the Domestic-Foreign Frontier ExploringGovernance in a Turbulent World.
Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp 56-77.
4
- Charles-Philippe David, La Guerre et La Paix: ApprochesContemporaines de La Sécurité et de La
Stratégie, 2d, Sciences Po Les Presses, 2006, p100.
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undoubtedly, from the extremely fragile situation in hotspots there, namely, Libya, Mali, and
the remaining countries, like Niger and the neighboring environment that have always
stressed the dire need to strengthen regional cooperation and coordination to counter the threat
posed by Boko-Haram in the Central African region. However, any policy to follow in this
regard, should be based on measures of full confidence and mutual understanding, and with
good intentions, otherwise, it will raise the doubts of other actors in the region.
The international community is known to be ever changing, with its actors and
interactions, as the state is no more the only source of challenges to other states, especially in
hotspots like the Sahel, where all various sources of threats can be spotted, militarily and nonmilitarily, because nobody can deny the fact that terrorist groups resort to criminal financing
methods to add strength within their ranges, and later, it will be easy for them to blackmail
states and harm them, in a way or another. Equally disquieting, and for instance, a deal
between France and militant group JamaatNusrat al-Islam walMuslimeen (JNIM), also known
as the group for support of Islam and Muslims, that freed French hostage Sophie Petronin
caused serious concern in Algeria, which had not been informed of the agreement1.
In general, several variables can be used to understand the reality, in theory, and the
ongoing developments on the ground, for instance, the proliferation of terrorist groups in
Libya in post-Qaddafi era, is helped by the political vacuum, the economic fragility and the
international failure to treat the issue adequately after Libya drowned in chaos.
We also note that the same situation in Mali has enabled terrorist and criminal networks
to find sanctuaries in some parts of these countries, as Algeria warned, such serious realities
have resulted in an altered security landscape with high risks for regional and international
security, against the backdrop of the regional instability, highly felt by Algeria and other
states, governments and peoples alike.
The security landscape as worrisome and very complex is perceived serious and costly
in terms of state policies and its implications on peoples of the region:
* with the endemic sources of conflict (Libyan and Malian dilemmas) and the porosity of
borders and the lack of adequate controls (the easy infiltration of terrorists and the return of
foreign fighters to their homelands), it seems so hard to tackle the issue through traditional
tools of confrontation, as Algeria confirms in the AU‟s last session a worrying picture of the
situation in the Sahel region and related security, economic and humanitarian concerns.
* the vulnerabilities and perils that define daily life across the region; poverty and lack of
development chances in the most African states, the movement of illegal migrants, the water
crisis, and the list is long, added to that is the fluctuating role of Algeria since the inception of
the oil crisis, and its internal uneasiness that its people witnessed for years, reduced the
security scene in North Africa to a mere impasse.
In parallel, Algerian diplomacy is moving towards a fait accompli action to reinvigorate
multilateral action in the realm of development, peace and security, as they are deeply
interconnected, additionally, as the opportunities, challenges and risks of globalization are
highly interrelated, a new, broad and coordinated development framework is needed to
address them.
1

- For more details, see: The arabweekly, "Algeria sees regional security threats despite ebbing of terrorism",
04/01/2021, Available at : https://bit.ly/3qwgLVM. (21/9/2021).
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* the lack of a viable coordinated security roadmap, at regional level, due to clashed
individual interests and perspectives of nation states, in addition to the disagreement between
the states of the region (Algeria, Egypt, Morocco, Tunisia and EU partners, especially France)
on the core strategic issues they are facing, and on what should be done to cope with the
insecurity problem/solution equation, leave Algeria puzzled about its role, as it had been in
the post 1990 period, when it managed to mediate in regional disputes, like in the Horn of
Africa (Ethiopia-Eritrea conflict 2000) to solve the Libyan conflict and reach a global solution
in Mali.
In addition to the fact that there have been mixed views regarding the regional obligations
of Algeria, France and its allies on the one hand, while, on the other, several actors, African
states, Maghreb neighbors and regional blocs “AU” continue to believe that there is a glimmer
of hope that Algeria, with its diplomatic wit and strategic statecraft, will find a way to restore
its standing among the community of nations, including its neighbors.

2. Towards a viable Algerian diplomatic approach vis-à-vis a turbulent
region “Algeria’s three thematic lenses”
Undoubtedly, Algeria‟s stability has long been its calling card, since it had gone through
severe tests across years, from colonialism to reconstruction ending up with terrorism and its
fighting strategies in 2000s, and the state‟s foreign policy doctrine is inspired by past hard
ordeals and the present challenges, with a offering a looking ahead which is nothing but a
careful consideration of factors of instability/stability equation.
Given that Algeria, strategically located in the northwestern Africa, bordering the
Mediterranean sea between Morocco and Tunisia, and its potential both economically and
geographically made it- metaphorically speaking- the sleeping giant of North Africa1, because
through history, it had been a region of world competition, military and non-military, and the
French occupation for a long time is the best evidence.
Algeria is facing several security challenges alongside its borders and beyond, especially
with the flared belt (Libya-Mali) and the turbulent Sahel that continues unabated with
terrorist/ jihadi groups (Boko Haram, AL-Qaeda, or IS-Affiliated groups and the separatist
Tuaregrebels.) drug smuggling rings, trafficking networks and illegal migration groups which
transcend State borders in the Maghreb-Sahel region.
Algeria has interpreted the crises in other countries in the region in light of its own
political experience, and as a result, has two main objectives: firstly, to present a national
reconciliation model that integrates a portion of the Isla-mists armed after the „Black Decade‟
as a successful way to resolve the conflict and counterbalance terrorism (ICG 2015); and,
secondly, to maintain strong centralised states in its neigh bouring countries that are capable
of containing movements that advocate territorial partition, which Algeria ultimately considers a threat to its own territorial integrity2.

1

- Dalia Ghanem-Yazbeck, “Algeria, the Sleeping Giant of North Africa”, the Broker, November, 2015.
Available in: https://bit.ly/3sBuJIF
2
- Laurence Thieux,The dilemmas of Algerian foreign policy since2011:between normative entrapment and
pragmatic responses to the new regional security challenges, The Journal of North African
Studies,
GRESAM/Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, Spain, p8. Available at:
https://bit.ly/3sCXYe5. (21/09/2021).
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Despite the existence of regional and international initiatives to counter terrorism and
enhance the security map in the region, like the G5 Sahel Cross-Border Joint Force, the Sahel
Alliance, and the operation Barkhane in Mali, Algeria sought to play its role exceptionally
and intelligently, so after a long isolation due to the black decade „1991-2000‟ and years that
followed the economic crisis and social upheaval in 2019, it seems that it is back in the game,
showing courageous readiness to play its role in the stability of the region, like NEPAD plan
with which Algeria is looking for a more developed African-African partnership, rather, a
regional strategic vision and policy framework for accelerating economic cooperation and
integration among African countries.
The fall of the Gaddafi regime led to a permanent crisis regarding border control of large
swaths of land along the 4,300-kilometre Libyan border, as the Libyan armed forces were
unable to control immigration, smuggling and illegal trade, and local conflicts erupted over
border posts and trade.
Cross-border between rival tribes and also between the central government and many
battalions, which obliged the government of Algeria and Libya to sign in March/April 2012, a
joint security agreement containing the content of addressing the incursions of smugglers and
terrorists across the border, which resulted in the activation of a joint committee to monitor
the situation and Libya was consolidated In the field of military and police development
through training courses1.
Algeria closed its embassy in Tripoli and evacuated its diplomatic staff in May 2014 after
receiving information about “terrorist groups” planning to storm the building hosting the
mission. But later, with the Algerian foreign minister visit to Libya, there has been a new line
of thinking of Algeria‟s diplomacy in renewing its presence there, this move, analysts say,
translates Algeria‟s desire to expedite its diplomatic comeback in a country with which it
shares about 1,000 kilometers of border area. It also paves the way for Algeria to play a more
active diplomatic role beyond Libya.2
Besides, as evidenced by the recent steps taken by the President AbdelmadjidTebboune,
Algeria is seeking to recapture lost influence in Africa; as the government announced the
creation of an “Algerian Agency for International Cooperation for Solidarity and
Development” with which it will restore its diplomatic and strategic weight in the region and
the world.
However, Algerian policymakers underscore the importance of employing various tools
to move the diplomatic apparatus adequately; furthermore, they hold that international
relations in practice need rational actions that integrate both hard and soft power, at least, for
less damages to endure, without ignoring the regional calculations of neighbors and external
partners:
1/ stick to the old and sacred principles of Non-Interventionism and the inviolability of
borders and sovereignty whatever the circumstances, since the decision makers in Algeria
keep crediting any strategy (mediations/negotiations/consultations/talks/conflict settlement
and resolution) carefully so that not to infringe on such principles.
1

- Peter Cole, borderline chaos ? Securing libya’speriphery.,carnegie middle east center, 18 october2012,
Available at : https://bit.ly/3et5uQx. (13/09/2021).
2
- Saber Blidi, “Algeria intensifies efforts to resume role in Libya”, The Arab Weekly, Friday 29/01/2021.
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It can be called the rational mixed calculation (to intervene wisely or to not intervene if
need be) in this regard, Algeria has been playing an important role in terms of training and
logistical aid to its neighbors, and it spent more than USS 100 Million on Mali, Chad, Niger,
Libya and Mauritania, to form and train special forces squads as well as provided them with
adequate equipment1.
2/ perceive the regional security landscape (North Africa/Sahel) as interdependent,
intertwined and certainly volatile, lacking the required framework to effectively combat
terrorism and its concomitant ill2.
Based on that, the Algerian authorities have always pointed out that any security evil in
the shared region should be dealt with in a multilateral way, in which all physical and human
resources must be mobilized in due time, irrespective of the political differences of
governments, at regional and international levels, and in this regard, one can wonder why
there isn‟t a strong and effective framework involving all states of the regions and other nonstate actors to treat the security concerns without resorting to only hard power tools ?
3/ urge the African Union and the UN to act collectively and harmoniously for a good
building of the weak state structures in the troubled countries or those which are still grappled
with escalated violence as it is a tradition in Algerian diplomatic philosophy, since the
independence 1962.
Furthermore, Algeria political academics have long praised the vital missions played by
regional actors in dealing with insecurity at many levels; economic, healthcare, social,
education, not to mention the military and logistical assistance provided to countries infested
by poverty, pandemics, wars and rebellions, recalling the fact that only a concerted effort by
the countries of the region and the regional organizations will achieve any meaningful
success.
In the context of the heightened regional security climate, as mentioned before, Algeria’s
three thematic lenses’ diplomatic approach is much needed and it has to be pursued in a
balanced way. As it is the case in its three-pronged goal of global development as a way to get
Africa out of its several calamities inherited from colonial era and its serious implications for
communities and governments. Besides, the new context of the world order (Technology and
Governance) will require three levels of action; governmental, sub-governmental and global,
with which Algeria has formulated its long-term strategy in its region.
The diplomatic approach of Algeria towards the security situation in its regional
environment is based on the division of levels of actions and responses;
National: in which governments and state must follow planned and balance policies to
assist their people and combat all forms of extremism with economic and social programs;
giving priority to development programs and addressing the deep roots of insecurity and
deprivation which are the main causes of conflicts in Africa.

1

-YahiaH.Zoubir, The Politics of Algeria: Domestic Issues and International Relations, (New York, Routledge,
2020), p201.
2
-Thieux Laurence, The Dilemmas of Algerian Foreign Policy Since 2011: Between Normative Entrapment and
Pragmatic Responses to The New Regional Security Challenges, (Spain,GRESAM/Universidad de Castilla-La
Mancha, 2018.
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Sub-national: in the literature of international conflicts, it is widely assumed that sources
of conflict are not only states (pursuit of power to maximize security and challenge rivals in
an anarchic international system) rather, the main sub-actors that attracted attention since the
collapse of the soviet union and the flare-up of ethnic and racial violence in large parts of
Africa and Asia, are ethnic groups, criminal gangs, religious movements, traffickers of all
sorts, arms merchants, smugglers, and so on, which cannot be ignored by leaders, as they are
challenging states in asymmetrical ways, even if they cannot make victory in traditional way,
African countries are continuously suffering from their militants and rebels (kidnappings,
suicide bombings, killings), and Algeria thinks that such grassroots level should never be
underestimated in efforts of peace and security, whether by single governments or in
collective agendas of regional blocs, like the African Union.
Supranational: this level can be ascribed to all movements, actors, operations that are
over the authority of nation-states, leaving no doubt about their seriousness, weight and hard
way to cope with them.
The following table illustrates Algeria’s three thematic lenses’ diplomatic approach as
indicated above:
Different Challenges:

Volatile Regional Environment

Supranational
National
Sub-national
Urgent Responses:
regional front united
Human security enhanced
Foreign agendas denied
Coordinated policies made

Maghreb
Sahel
Lessons learned:
The need of multilateralism
The need of shared concerns = shared
solutions
The need of rejecting the military first in
resolving conflicts (Libya / Mali)

As Morocco declared its normalization agreement with Israel, based on the United states
announcement on December, 2020, algerian officials find a golden opportunity to deep
entheir state's stance on the serious step of Morocco, going further to raise, once again, their
country's voice against Israel and its constant pursuits to getin volved in the region, and
pushing more towards supporting the legitimate rights of oppressed peoples, since both the
Sahrawi and Palestinian issues are internationally recognized as legal and deserve world wide
backing.
Further more, it is appropriately possible to assume that the algerian diplomatic
experience is being largely enhanced by the regional developments, namely, in Mali and
Libya, where the algerian role is more than necessary, especially after our Minister of foreign
affairs and national community, Ramtane Lamamra held talks with the Secretary-General of
the United Nations Antonio Guterres on regional issues on September 2021.
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Conclusion:
At the end of the analysis of the subject, it seems so significant to ascertain the fact that
Algeria has well studied and dealt with the regional dilemma with all its implications, since it
had a long experience in tackling the terrorism scourge and making peace at home and
abroad, as evidenced by the experience of history that is still praised by the community of
nations.
Furthermore, it will be good at integrating the conditions of peace and development at
continental level, since the stability in any region needs economic and social plans of recovery
and assistance, a new thinking of the security that goes beyond military power and more soft
power urged to be used by African leaders to serve their communities. Luckily, Algerian
leaders could embrace a three-dimensional image of security building in Africa; national, subnational and supranational, which does give the diplomacy more weight, depth and efficacy.
From the previous analysis, the following recommendations can be made:
Algeria, as seen and appreciated at foreign policy viability level, can do more to enhance
its three-dimensional task regionally, especially with more security threats being emerged and
unfolded through years, and our political officials don‟t hesitate to call for adopting severe
and serious stances towards issues of illegal immigration, human trafficking, terrorism
funding and mercenaries support in the Sahel.
The more a various arsenal of statecraft tools, political, economic and strategic, are
employed by the Algerian government in coordination with neighboring players, the less
security threats can pose a tangible challenge to states policies of development, stability and
peace at regional level. Truth be told, international relations in their cooperative aspect, will
not be strengthened without regional synergies, at military and non-military levels,
irrespective of the form or the status of states being involved in this regard.
Based on the theoretical tradition of security studies and international relations
theorizing, self-interests, egoistic policies and unilateral vision of the world will hinder the
community of nations, whether at regional or international levels, in efforts of peace-building
and confidence restoration in places suffering from all forms of instability, like the case of
Libya and Mali, in which Algeria never ceases to call for an integrated and long-term
approach of security building, especially after the flare-up of situation in the Sahel.
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Résumé:
La contrainte par corps est un moyen d’exécution des décisions pénales, elle est utilisée
comme moyen de pression à l’emprisonnement qui s’applique lorsque le condamné ne
s’acquitte pas de l’amende, de la restitution, de la réparation civile ou des frais de justice, s’il
est condamné pour un crime ou un délit, sauf dérogations légales.
La contrainte par corps est prononcée par la juridiction compétente après que celle-ci se
soit assurée que toute les conditions nécessaires soient remplies. La contrainte par corps ne
peut être exécutée qu’après que les procédures légales soient épuisées. Cependant, elle peut
être suspendue provisoirement ou définitivement dans certains cas qui doivent être prouvés.
Par ailleurs, son exécution peut être entravée par un incident contentieux nécessitant un statut
pour connaître son advenir.
Mots clés : contrainte par corps; décision pénale; exécution; suspension de l’exécution;
emprisonnement.

Abstract:
Penal physical coercion is considered one of the methods of executing criminal
judgments, whereby he resorted to threatening the convicted person in his body to achieve his
imprisonment, forcing him to pay the fine or return what is required to be returned, civil
compensation, or judicial expenses in the event of a conviction for a felony or misdemeanor,
with exceptions to that.
Penal physical coercion is pronounced by the competent judicial authority after ensuring
that its conditions are met, and it is not permissible to implement it except after the exhaustion
of specific legal procedures. Nevertheless, there are cases that enable him to be arrested,
whether temporarily or permanently, that must be proven, and its implementation may be
subject to a subsidiary issue that requires separation where to find out his fate.
Keywords: penal judgment ; physical coercion; execution; stay of execution;
imprisonment.
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:ملخص
 ًلجإ مً خالله إلى تهدًد املحيىم علُه في،ٌعخبر إلاهساه البدوي الجصائي طسٍلت مً طسق جىفُر ألاحيام الجصائُت
 إزغاما له على الىفاء بالغسامت ؤو زد ما ًلصم زده ؤو بالخعىٍض املدوي ؤو باملطازٍف اللضائُت في،جسمه بخحلُم حبسه
.ً مع وزود اسخثىاءاث على ذل،حالت الحىم علُه بجىاًت ؤو جىحت
 وال ًحم جىفُره،ًخم الىطم باإلهساه البدوي الجصائي مً كبل الجهت اللضائُت املخخطت بعد الخإهد مً جىفس شسوطه
، ومع هرا هىان حاالث جمىً مً جىكُفه سىاء مؤكخا ؤو نهائُا ال بد مً إثباتها،إال بعد اسدىفاد إجساءاث محددة كاهىها
.وكد ٌعتري جىفُره مسإلت فسعُت ًلخض ي ألامس الفطل فيها ملعسفت مأله
. إهساه بدوي؛ حىم جصائي؛ جىفُر؛ وكف الخىفُر ؛حبس:الكلمات املفتاحية
Introduction:
Le législateur Algérien a régi la contrainte par corps en matière pénale dans le Code de
procédure pénale promulgué pour la première fois par l'ordonnance numéro 66-155 du 8 Juin
1966 qui a connue plusieurs modifications de ses dispositions. la dernière en date est la loi
numéro 18-06 du 10 Juin 2018. Ces amendements sont intervenus dans leur ensemble en
faveur du condamné concerné par la contrainte par corps pour répondre aux exigences
internationales des droits de l’homme.
En se référant aux articles 597 à 611 du code de procédure pénale réglementant la
contrainte par corps, le législateur a mis en lumière son régime, en exigeant de la juridiction
pénale qui a prononcé un jugement infligeant une amende, une restitution, des réparations
civiles ou des frais de justice pour crimes et délits, de fixer la durée de la contrainte par corps
sauf dans certains cas précis exclusivement. Cela n'est pas contraire à l'article 11 du Pacte
international relatif aux droits de l'homme ratifié par l'Algérie le 12 Septembre 1989 par le
décret présidentiel numéro 89-67, qui dispose que: «Nul ne peut être incarcéré du seul fait de
son incapacité à remplir une obligation contractuelle», que ce soit au titre de l'amende ou des
frais de justice, ou encore au titre de l'indemnisation civile et de la restitution de ce qui doit
être restitué, car son origine en tant que dette est liée à un crime et non sur une base
contractuelle comme l'exige cet article1.
Le législateur Algérien considère alors, comme la plupart des législations comparées, la
contrainte par corps comme un moyen d'exécution et non comme une peine. Pour cette raison,
nous posons la problématique suivante: Quel est le régime juridique de la contrainte par corps
en matière pénale en droit Algérien ?
Le but de cette étude est de faire connaître le régime juridique de la contrainte par corps
en mettant en évidence son champ d'application, les conditions et les procédures de sa mise en
œuvre, en démontrant ses caractéristiques et ses lacunes les plus importantes à travers

1

Cet article a aboli tacitement l’application de la contrainte par corps en matière civile en Algérie.
Pour plus d’informations concernant cette abolition en France voir:
- Hautcœur Pierre-Cyrille, La statistique et la lutte contre la contrainte par corps, Histoire et mesure,
volume 23, numéro 1, EHESS, Paris, 2008.
- Levratto Nadine, abolition de la contrainte par corps et évolution du capitalisme au XIXe siècle,
Économie et institutions, numéro 10-11, 2007.
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l'analyse des articles juridiques qui la réglementent, et en renforçant l’étude par la
jurisprudence de la Cour suprême de temps à autre.
Afin de répondre à la question posée plus haut, cette étude a été divisée en deux parties:
la première porte sur les conditions de la contrainte par corps et la seconde sur ses procédures
et son contentieux.

1- Les conditions de la contrainte par corps:
La contrainte par corps, qui est une mesure privative de liberté1, est prononcée par la
juridiction statuant sur l'action publique, si la condamnation de la personne reconnue coupable
d'un crime ou d'un délit est prouvée par un jugement ayant autorité de chose jugée, et qu'il n'y
a pas de recours contre celui-ci, mais elle ne peut être décidée dans certains cas définis par la
loi exclusivement.
La contrainte par corps est appliquée sur les biens du condamné, dans le cas où il ne
remplit pas ses obligations financières visées dans le jugement prononçant la condamnation,
avec application de l'ordre de priorité de paiement.
1.1- Les conditions du jugement et ses dérogations:
La contrainte par corps est prononcée après être assuré que le jugement rendu contre le
condamné en question remplit certaines conditions, car il doit être lié à un crime ou à un délit,
ayant autorité de chose jugée, et il n'est pas susceptible d'appel. Cependant, il existe un certain
nombre d'exceptions qui empêchent le juge de se prononcer.
1.1.1- Les conditions du jugement:
Les conditions les plus importantes que doit remplir un jugement prononçant la
contrainte par corps en sa partie pénale, sont sa possession de la force de la chose jugée, qu’il
soit statué en matière de crimes et délits et l'absence de recours à son encontre.
1.1.1.1- La possession du jugement de la force de la chose jugée:
Le jugement pénal se prononçant sur la condamnation et sur la base duquel le condamné
sera soumis à la contrainte par corps2, doit avoir autorité de la chose jugée, car s'il ne remplit
pas cette condition, dans ce cas, la loi ne permet pas le recours à la contrainte par corps pour
exécuter l'obligation3.
Par conséquent, le jugement doit épuiser toutes les voies de recours pour avoir force de la
chose jugée. Un certificat de non recours en apporte la preuve dans l’une des situations
suivantes : après l'expiration du délai légal prévu pour formuler le recours, ou la présentation
du jugement ou de l’arrêt définitif statuant sur le recours.

1

Detraz Stéphane, la contrainte par corps, Thèse de doctorat en droit, faculté de droit, université de Bordeaux 4,
2002, p1.
2
L'article 597 du code de procédure pénale promulgué par l’ordonnance numéro 66-155 du 8 Juin 1966, publiée
dans le journal officiel numéro 48 du 10 Juin 1966, modifiée et complétée par la loi numéro 18-06 du 10 Juin
2018, publiée dans le journal officiel numéro 34 du 10 Juin 2018, dispose: «sauf dérogation résultant de lois
spéciales, le montant des frais de justice et des amendes est recouvré par les soins de l’administration des
finances. L’extrait de la décision de condamnation constitue le titre en vertu duquel le paiement peut être
poursuivi par toutes les voies de droit sur le bien du condamné. Ce paiement est exigible dès que la décision de
condamnation est passée en force de chose irrévocablement jugée».

 ولُت، جخطظ شسَعت وكاهىن، مرهسة ماجسخير، حبس املدًً (إلاهساه البدوي) بين الفله إلاسالمي واللاهىن الجصائسي دزاست ملازهت، زمضان الطُب3
.77 ص،2015/2014 ، بً ًىسف بً خدة1  جامعت الجصائس،العلىم إلاسالمُت
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1.1.1.2- Un jugement en matière de crimes et délits:
Pour l'application de la contrainte par corps, seule l'existence d'un jugement de culpabilité
pour crime ou délit est requise, le jugement d'acquittement ou celui statuant en matière de
contravention ne doit pas faire l'objet de contrainte par corps.
Une fois que l'autorité judiciaire ait statué sur l'affaire et qu’elle ait prouvé la
condamnation, elle se prononce au sujet de la contrainte par corps, car il s'agit d'un moyen
d'exécution et non d'un fait susceptible de constituer une infraction. Cela a été confirmé par la
Cour suprême, en déclarant: «la contrainte par corps ne peut faire l'objet d'une question, elle
est prononcée conformément aux dispositions de l'article 600 du code de procédure
pénale…….»1.
1.1.1.3- L absence de recours:
La mise en œuvre de la contrainte par corps requiert l'absence de pourvoi en cassation,
car celui-ci suspend son exécution2. Ainsi le législateur a limité l'effet de la contrainte par
corps aux jugements non susceptibles de pourvoi en cassation, cela par précaution contre les
atteintes aux libertés des individus en cas de décision ultérieure annulant la décision ayant
motivé la mise en œuvre de la contrainte par corps et les effets qui en découlent, notamment
l'indemnisation de l'emprisonnement arbitraire en cas de décision d'acquittement après un
recours, par exemple. dans ce cas il est prouvé soit par un certificat de non-pourvoi, soit par
l’arrêt de la Cour suprême rejetant le pourvoi en cassation.
Il convient de noter à cet égard que le code des douanes3, a établi la possibilité
d'appliquer la contrainte par corps pour recouvrer les sanctions pécuniaires prononcées à
l'encontre des accusés qui ont commis l'opération de contrebande, indépendamment de tout
appel ou de pourvoi en cassation, ce qui constitue une atteinte au principe de l'autorité de la
chose jugée ainsi qu'une violation des droits de l'homme4.
1.1.2- Les dérogations:
La contrainte par corps ne peut être prononcée ou exercée dans les cas suivants5:
1.1.2.1- Les infractions politiques:
La doctrine est divisée en deux opinions concernant la définition de l’infraction politique:
la première opinion considère l’infraction comme politique, si la nature du droit atteint est
politique, tandis que les partisans de la seconde opinion voient par contre que l’infraction est
politique si le motif pour la commettre est politique6.
Le législateur Algérien n'a pas défini l’infraction politique, ce qui laisse une large latitude
à la justice pour la déterminer, ainsi de nombreuses infractions peuvent être qualifiées en tant
qu’infractions politiques. C’est le cas des infractions contenues dans le titre un du livre
1

Arrêt de la cour suprême numéro 329395 en date du 27 Avril 2004.
L’article 599/3 du code de procédure pénale.
3
L’article 299 du code des douanes promulgué par la loi numéro 79-07 du 21 Juillet 1979, publiée dans le
journal officiel numéro 30 du 24 Juillet 1979, modifiée et complétée par la loi numéro 98-10 du 22 Août 1998,
publiée dans le journal officiel numéro 61 du 23 Août 1998, dispose: «quiconque a été condamné pour
contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention jusqu’à ce qu’il ait acquitté le
montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui. Cependant, la durée de la détention ne peut
excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps».
2

.371  ص،2001 ، الىخلت، الجصائس، الطبعت الثاهُت، املىاشعاث الجمسهُت،ً بىسلُعت ؤحس4
5

L’article 600/2 du code de procédure pénale.

.329  ص،2013 ، داز هىمه، الجصائس، الطبعت الثاهُت، كاهىن العلىباث الجصائسي، عدو عبد اللادز6
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troisième de la deuxième partie du Code pénal intitulé: «crimes et délits contre la chose
publique». Peuvent également constituer des infractions politiques celles contenues dans la loi
électorale et certaines mentionnées dans la loi sur la justice militaire. Il est donc souhaitable
pour le législateur de les énumérer, afin de ne pas donner lieu à de différentes interprétations.
1.1.2.2- La peine de mort ou perpétuelle:
La contrainte par corps ne peut être prononcée lorsque la condamnation est la peine de
mort ou une peine perpétuelle. Dans le cas contraire le sort du jugement sera seulement sa
cassation sans renvoi de la Cour suprême1.
C'est ce que cette dernière a affirmé dans nombre de ses arrêts, dont l’arrêt numéro
1173160 du 22 Mars 2017, qui stipule: «une condamnation à la peine de mort avec la
prononciation d’une contrainte par corps constitue une violation de la loi, entraînant la
cassation partielle sans renvoi en retirant la phrase contrainte par corps».
1.1.2.3- L’auteur âgé de moins de dix huit ans:
L'application de la contrainte par corps est interdite sauf si le condamné a atteint l'âge de
la majorité pénale le jour où le crime a été commis, afin d'éviter d'exposer cette catégorie à
l'emprisonnement et pour garantir les droits de l'enfant2. Donc la contrainte par corps ne peut
être prononcée à l’égard d’un mineur qui n'a pas atteint l'âge de 18 ans le jour de la
commission de l’infraction qui lui est imputée, comme l'a confirmé la Cour suprême dans son
arrêt numéro 64780 du 15 Mai 1990.
1.1.2.4- Le condamné âgé de soixante cinq ans:
Il n'est pas permis de prononcer une contrainte par corps si le condamné a atteint l'âge de
65 ans au moment de prononcer le jugement ou au moment de son exécution. C’est ce qui a
été appliqué par la cour suprême dans son arrêt numéro 50745 du 25 Octobre 1988 qui
stipule: «la cour statuant en appel a approuvé le jugement qui a appliqué les articles 599 et
600/4 du Code de procédure pénale sur les accusés et delà a prononcé la contrainte par corps à
leur égard alors même qu'ils avaient dépassé l'âge de 65 ans, bien que l'article 600 du Code de
procédure pénale précise en son quatrième point qu'il n'est pas permis de prononcer la
contrainte par corps si le condamné a atteint l'âge de soixante-cinq ans. De ce fait, la cours
statuant en appel aurait dû annuler le jugement ordonnant la contrainte par corps au lieu de le
maintenir, car le texte visé est d'ordre public, et en conséquence, le jugement amené par les
juges de fond n'a pas de base légale …»3.
1.1.2.5- Contre le débiteur au profit de sa famille:
La contrainte par corps ne peut être exercée contre le débiteur en faveur de son conjoint,
ascendant, descendant, frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce ou allié au même degré.
La Cour suprême avait précédemment appliqué ce cas dans son arrêt numéro 247467 du
23 Octobre 2002, qui stipulait: «Considérant qu'en se référant à l'article 600/5 du code de
.44  ص،1998 ، دًىان املطبىعاث الجامعُت، الجصائس، شسح كاهىن العلىباث الجصائسي، سلُمان عبد هللا1
 جامعت، ولُت الحلىق والعلىم السُاسُت، جخطظ كاهىن جىائي، مرهسة ماجسخير، الحماًت الجصائُت للطفل في اللاهىن الجصائسي، سىٍلاث بللاسم2
.6  ص،2011/2010 ،كاضدي مسباح وزكلت
3

Sur le même sujet, la Cour suprême a rendu son arrêt n° 61738 du 02 Janvier 1990, qui stipulait: «Considérant
qu'en revenant au jugement objet du pourvoi en cassation et à ses pièces à conviction, il apparaît que le
demandeur en pourvoi a commis une infraction … en date du … Ce qui fait qu’il été âgé de plus de 65 ans lors
de la commission de l’infraction, c’est ce qui rend sa contestation concernant la violation de ce jugement de
l'article 600 du code de procédure pénale avérée, c’est ce qui entraine sa cassation partielle».
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procédure pénale, il apparaît qu'il précise que la contrainte par corps ne peut être appliquée ni
exécutée si le plaignant est l'oncle de l'accusé, comme c'est le cas en l'espèce, et que les juges
de fond, lorsqu'ils ont imposé à l'appelant une contrainte par corps maximale, ont violé la loi».
Il est à noter que dans ce cas, la contrainte par corps est appliquée par rapport à
l'indemnisation civile et à ce qui doit être restitué, et ne va pas s’étendre à l'amende et aux
frais de justice. C'est ce que la Cour suprême a consacré dans son arrêt du 30 Décembre 1996,
dans lequel elle a déclaré: «Si l'article 600/5 du code de procédure pénale ne permet pas de
prononcer la contrainte par corps ou son exécution à l'encontre du débiteur en faveur de son
conjoint, le cas est différent dans cette affaire, puisque la contrainte par corps imposée n'est
pas liée à une restitution ou à une indemnisation civile, mais plutôt à des frais de justice, et
lorsqu'elle l'est, l’arrêt qui a imposé la contrainte par corps à l'encontre du demandeur en
cassation n'a pas violé la loi».
1.1.2.6- Contre le mari et la femme simultanément:
Il n'est pas permis d'exercer simultanément une contrainte par corps contre le mari et sa
femme, même s'il s'agit du recouvrement de sommes afférentes à des condamnations
différentes1. Le mari et la femme peuvent donc être condamnés à la contrainte par corps, mais
sans qu’elle soit exercée sur les deux en même temps. La préservation des enfants et leur
protection est la raison qui justifie l’incarcération d’un seul parent à la fois. Par contre en
l’absence d’enfants, cette dérogation n’est pas justifiée.
1.2- Les conditions liées aux biens:
La contrainte par corps est centrée sur les peines pécuniaires qui constituent les
obligations financières du condamné contenues dans le jugement prononçant la
condamnation. Il peut s’agir d’une amende, la restitution de ce qu’il doit être restitué à l'ayant
droit, une indemnisation civile, et des frais de justice, qu'il paie de son argent avec
l'application de la règle de l’ordre de préférence en cas d’insuffisance.
1.2.1- Les peines concernées par la contrainte par corps
Le législateur a spécifié les peines soumises à une contrainte par corps exclusivement
comme suit2:
1.2.1.1- L’amende:
Le code pénal a inclus l'amende parmi les peines initiales, et selon l'article 602/1, du code
de procédure pénale, la durée de la contrainte par corps est déterminée si le montant de
l'amende ou des autres condamnations pécuniaires est égal ou supérieur à 20 000 dinars, sans
cela, la contrainte par corps n'est pas appliquée.
Quant à l'amende douanière, il est établi dans la doctrine et la jurisprudence, qu'elle se
caractérise par la sanction et la réparation du préjudice causé au trésor public. C'est ce qu'a
consacré la Cour suprême dans son arrêt numéro 85084 du 01 Mars 1993 dans lequel elle
précise: «Les faits imputés au demandeur constituant un délit douanier, et dans le domaine
douanier, la cour de justice peut prononcer une amende fiscale qui constitue une indemnité
civile fondée sur le seul recours de la partie civile».
En ce qui concerne l'amende en matière d’impôts, c'est l'amende appliquée dans tous les
délits en cette matière, pour lequels il existe de nombreux textes qui font référence à la

1
2

L’article 601 du code de procédure pénale.
L’article 597 du code de procédure pénale.
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contrainte par corps. C’est le cas de la loi sur les taxes sur le chiffre d’affaires, la loi sur les
impôts directs, la loi sur les impôts indirects, la loi sur le timbre et la loi sur l'enregistrement.
Pour ce qui est de l'amende exécutoire par la contrainte par corps contre les héritiers du
condamné décédé1, elle devient définitive avant son décès, elle s'applique donc à la
responsabilité pécuniaire du condamné décédé, prélevée sur sa succession et dans ses limites.
Ses héritiers n'ont pas besoin d'être physiquement contraints pour l'accomplir.
1.2.1.2- La restitution:
Il s'agit de restituer ce qui doit être restitué, que ce soit des biens en espèce ou mobiliers
que le condamné a emporté à l'occasion de sa commission de l’infraction, comme dans le cas
du vol ou de l’abus de confiance.
La contrainte par corps constitue ici un moyen de menacer le condamné, de restituer ce
dont il s'est emparé au moment où il a commis l’infraction. Quant à ce qui a été saisi par la
police judiciaire au cours de l'enquête, c’est à dire les objets qui sont remis à la justice et tout
ce qui est mis à sa disposition, les autorités judiciaires, qu'il s'agisse du juge d'instruction, du
parquet2, ou du tribunal saisi de l'affaire3, ordonnent leur récupération, soit de leur propre
initiative, soit à la demande du demandeur civil ou de toute personne faisant valoir son droit.
1.2.1.3- La réparation civile:
L'indemnisation civile s'entend d'une indemnisation accordée à une partie civile pour un
préjudice matériel ou moral, ou les deux, qui lui a été causé à la suite d'une infraction.
Lorsque les juges se prononcent sur l’action publique, ils doivent statuer aussi sur l’action
civile en l'acceptant ou en la rejetant, c'est ce qu'a décidé la Cour suprême dans son arrêt
numéro 725175 du 25 Janvier 2018.
1.2.1.4- Les frais de justice:
Les frais de justice sont les sommes d'argent dues au profit de l'Etat, payées par le
condamné ou le demandeur civil, tel que déterminées par la loi de finances4. La contrainte par
1

Pour connaître les orientations doctrinales sur ce sujet, voir:

. وما ًليها77  ص،2008 ، داز البدز، الجصائس، شسح كاهىن إلاجساءاث الجصائُت بين الىظسي والعملي مع آخس الخعدًالث،العِش فضُل
2

L’article 36 bis/1 du code de procédure pénale dispose: «lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie ou
lorsqu’après une décision de non-lieu, le juge d’instruction n’a pas statué sur la restitution des objets saisis, le
procureur de la République peut décider, d’office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la
propriété n’en est pas sérieusement contestée ». Et l’article 86 du même code dispose: «l’inculpé, la partie civile
ou toute autre personne qui prétend avoir droit sur un objet placé sous la main de justice, peut en réclamer
restitution au juge d’instruction. ….. ».
3
L’article 372 du code de procédure pénale dispose: «le prévenu, la partie civile ou la personne civilement
responsable peut réclamer devant le tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous la main de
la justice. Le tribunal peut ordonner d’office cette restitution »
4
L’ordonnance numéro 69-79 du 18 Septembre 1969 portant frais de justice, publiée dans le journal officiel
numéro 82 du 26 Septembre 1969, et l’ordonnance numéro 15-01 du 23 Juillet 2015 portant loi de finances
complémentaire de l’année 2015, publiée dans le journal officiel numéro 40 du 23 Juillet 2015.
La loi de finances de l’année 2017, promulguée par la loi numéro 16-14 du 28 Décembre 2016, publiée dans le
journal officiel numéro 77 du 29 Décembre 2016, a modifiée l’article 597 du code de procédure pénale et l’a
complété par trois nouveaux articles: 597 bis, 597 bis1 et 597 bis2. D’après ces articles, les autorités judiciaires
se sont vu confier la mission de recouvrir les amendes et les frais de justice selon les modalités suivantes:
Notifier le condamné à payer l'amende et les frais de justice au moyen d'un avis de paiement.
L’avis de paiement doit mentionner que le condamné bénéficiera de 10% de réduction du montant de
l’amende, s’il procède volontairement à son paiement dans les 30 jours de la notification. Le condamné
doit être avisé également qu’il pourra demander un échelonnement auprès du président de la juridiction
de son lieu de résidence.
En cas de non paiement, le condamné y sera contraint par tout moyen de droit, y compris la
contrainte par corps.
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corps est appliquée au condamné dans le cas où il ne paie pas les frais de justice, mais il ne les
supporte pas en cas d'acquittement. Et s'il est acquitté pour aliénation mentale au moment de
l’infraction, le tribunal peut lui imputer tout ou partie des frais1.
Et si le demandeur civil est également tenu de payer le montant des frais de justice en tout
ou en partie selon la décision du tribunal en cas de perte de sa cause, il ne peut lui être
appliqué en aucun cas de contrainte par corps pour défaut de paiement.
1.2.2- Les biens du condamné:
Le condamné doit s'acquitter de ses obligations sur ses propre biens, et s'ils ne suffisent
pas à couvrir les frais de justice, l'amende, les restitutions ou les indemnités civiles, le
montant effectivement en sa possession sera affecté en priorité aux frais de justice,
deuxièmement aux restitutions, troisièmement aux réparations civiles et quatrièmement à
l'amende2.
Les frais de justice figurent au premier rang parmi les dettes du condamné sous contrainte
par corps, en raison de leur importance dans l'enrichissement du trésor public3.
L'article 418 du code de procédure civile et administrative précise ce qui est inclus dans
les frais de justice: les taxes dues à l'État et les dépens afférents aux instances, notamment
ceux relatifs aux procédures, significations, traductions, expertises, mesures d’instruction,
frais d'exécution et honoraires d'avocat. Ceci a été confirmé par la Cour suprême dans son
arrêt numéro1196581 rendue le 24 Mai 2018.
Le paiement des sommes dues par le condamné est obligatoire, mais l'exécution de la
contrainte par corps peut être suspendue au profit du condamné, s'il prouve au parquet par tout
moyen son insolvabilité, mais il ne bénéficie pas de cette suspension, s’il est reconnu
coupable d'un crime, délit économique ou actes terroristes et subversifs ou de crime
transnational, ou de crimes et délits commis contre les mineurs4.
Il est à noter que le législateur en ouvrant la voie au condamné pour prouver son
insolvabilité par tout moyen, a également ouvert la voie au parquet pour apprécier la force
probante des preuves qui lui sont présentées par le condamné en les acceptant ou en les
rejetant, tant que le législateur n'a établi aucune base légale par laquelle il détermine la preuve
présentée par le condamné et comment s’assurer de sa fiabilité, ce qui nous conduit aux règles
générales de preuve mentionnées par la loi5.

2- Les procédures de la contrainte par corps et son contentieux:
La juridiction compétente statue sur la contrainte par corps, quand elle s’assure que les
conditions de cette dernière sont remplies. Elle en détermine également et obligatoirement sa
durée. Pour l'exécuter, un commandement de payer doit être adressé au contraignable, et une
demande d’incarcération émanant de la partie poursuivante doit être adressée au procureur de
la République, qui ordonne alors son arrestation ou son maintien en détention s'il a été
incarcéré pour un autre motif.

1
2

L’article 368 du code de procédure pénale.
L’article 598 du code de procédure pénale.

.37  ص،2012 ، داز هىمه، الجصائس، الطبعت السادست،22-06  مرهساث في كاهىن إلاجساءاث على ضىء آخس حعدًل بمىجب اللاهىن زكم، حصٍط دمحم3

4

L’article 603 du code de procédure pénale.
L’article 323 du code civil promulgué par l’ordonnance numéro 75-58 du 26 Septembre 1975, publiée dans le
journal officiel numéro 78 du 30 Septembre 1975 modifiée et complétée.
5
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Une contestation peut naître à l'occasion de l'exécution d'une contrainte par corps pour
non-respect des procédures d'exécution, qui sera statuée par le président du tribunal dans le
ressort duquel le condamné a été arrêté ou détenu. Un incident contentieux nécessitant une
interprétation peut être soulevé ce qui suspend son exécution jusqu'à ce qu'une décision soit
prise pour connaître son sort.
2.1- Les procédures de la contrainte par corps:
L'autorité judiciaire pénale qui a prononcé la condamnation statue par la contrainte par
corps à chaque fois que ses conditions sont réunies, et elle en détermine sa durée. Ensuite
vient l'étape de l'exécution en adressant un commandement de payer au contraignable suite à
la demande de la partie poursuivante. En cas de respect de toutes les procédures, le procureur
de la République ordonne l’arrestation du contraignable et le place en détention, mais si ce
dernier se trouve déjà dans un établissement pénitentiaire pour un autre motif, il ordonne son
séjour.
2.1.1- La prononciation de la contrainte par corps:
La contrainte par corps est prononcée par la juridiction répressive prononçant la
condamnation, elle en détermine également sa durée.
2.1.1.1- la juridiction qui prononce la contrainte par corps:
Toute juridiction répressive doit, lorsqu'elle prononce une peine d'amende ou une
restitution, des réparations civiles ou des frais de justice, doit fixer la durée de la contrainte
par corps1.
Dans le cas ou cette autorité judiciaire omet de préciser la durée de la contrainte par
corps, il est remédié à cette omission au moyen d'une ordonnance sur requête émise par le
président de la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être aussi émise par celle dont le
ressort de laquelle se trouve le lieu de l’exécution fondée sur la demande de la partie civile et
sur réquisition du ministère public, à moins que des lois spéciales n'en disposent autrement 2.
C'est ce que la Cour suprême a statué dans son arrêt numéro 485619 rendu en 2005.
La détermination de la durée de la contrainte par corps par la juridiction compétente est
impérative, ce qu'a confirmé la Cour suprême dans son arrêt numéro 189506 du 29 Septembre
1999, qui stipulait: «Considérant qu'il ressort de la lecture de l'arrêt objet du pourvoi en
cassation que la cour de justice […] a méconnu l'application des dispositions de l'article 600
du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps, dont la durée doit être précisée
dans l’arrêt objet du pourvoi en cassation».

2.1.1.2- La durée de la contrainte par corps:
La durée de la contrainte par corps est déterminée comme suit3:
- De deux à dix jours si l'amende ou les autres condamnations pécuniaires sont égales ou
supérieures à 20 000 DA et n'excèdent pas 100 000 DA.
- De dix à vingt jours si elles dépassent 100 000 DA et n'excèdent pas 500 000 DA.
- De vingt jours à deux mois si elles dépassent 500 000 DA et n'excèdent pas 1000 000
DA.
1

L’article 600 du code de procédure pénale.
L’article 602 du code de procédure pénale.
3
L’article 602/1 du code de procédure pénale.
2

VOLUME: 09 NUMÉRO : 01 / 2022

ISSN: 2352-9806

1177

EISSN: 8528-2309

LA CONTRAINTE PAR CORPS PENALE \ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
KELLOU LILIA

\ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- De deux à quatre mois si elles dépassent 1 000 000 DA et n'excèdent pas 3 000 000 DA.
- De quatre à huit mois si elles dépassent 3 000 000 DA et n'excèdent pas 6.000.000 DA.
- De huit mois à un an si elles dépassent 6 000 000 DA et n'excèdent pas 10 000 000 DA.
- D'un an à deux ans si elles dépassent 10 000 000 DA.
Lorsque la contrainte par corps garantit le règlement de plusieurs créances, sa durée se
calcule d’après le total des condamnations.
On constate, en ce qui concerne la détermination de la durée de la contrainte par corps en
pratique, le grand nombre d'arrêts qui déterminent la durée de la contrainte par corps à son
maximum sans préciser sa durée, bien que rien ne s'oppose à cette application du coté légal,
elle reste non conforme à l'objectif du législateur qui prévoit des périodes d'emprisonnement
sur la base de la contrainte par corps en fonction des montants accordés.
2.1.2- L’exécution de la contrainte par corps:
La contrainte par corps est exercée après avoir adressé au contraignant un
commandement de payer en respectant les délais, et en présentant une demande
d’incarcération émanant de la partie poursuivante. Après avoir épuisé toutes les procédures, le
contraignant peut être arrêté ou faire l’objet d’une recommandation sur écrou.
2.1.2.1- Le commandement de payer:
Le contraignant ne peut être arrêté et incarcéré, qu’après lui avoir adressé un
commandement de payer resté infructueux pour une durée de plus de dix jours, suite à la
demande d’incarcération émanant de la partie poursuivante1. Si la décision de la
condamnation n’a pas été précédemment notifiée au débiteur, le commandement doit contenir
un extrait de cette décision mentionnant le nom des parties et en reproduisant le dispositif2.
Le législateur n'a pas explicitement prévu l'obligation de suivre les procédures
d’exécutions ordinaires avant l'exécution de la contrainte par corps, étant donné que le terme
«peut» montionné aux l'articles 597/2 et 599 du code de procédure pénale renvoie à la
possibilité de suivre les procédures légales d'exécution, et non à leur obligation, Cependant,
en pratique nombreux sont les tribunaux qui exigent, pour faire droit à la demande
d'exécution, que le dossier d'exécution remis au ministère public comporte obligatoirement un
procès-verbal d'abstention, un procès-verbal d'absence de ce qui est à saisir ou de saisies
insuffisantes, de sorte que le Ministère public s'abstiendra d’exécuter une contrainte par corps
à moins qu'il ne soit sûr de l'inefficacité ou de l'insuffisance des autres procédures d’exécution
légales.
2.1.2.2- La demande de la contrainte par corps:
La demande de contrainte par corps est présentée au procureur de la République par la
partie poursuivante à laquelle la demande d'emprisonnement est suivie. Le législateur n'a pas
précisé une personne spécifique. Cela peut être l’administration des finances pour le
recouvrement du montant des frais de justices et des amendes3, l’administration des douanes
pour le recouvrement des peines pécuniaires douanières, la partie civile en ce qui concerne le
recouvrement des indemnités civiles ou des restitutions.
2.1.2.3- L’arrestation du contraignable:

1

L’article 604/1 du code de procédure pénale.
L’article 606 du code de procédure pénale.
3
L’article 597/1 du code de procédure pénale.
2
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Après lecture du commandement de payer et la demande d’incarcération, le procureur de
la République adresse à la force publique les ordonnances nécessaires pour arrêter le
contraignable1. Il est appliqué à cet égard les procédures d'exécution des mandats d'arrêt
régies par les articles de 119 à 122 du code de procédure pénale.
Lorsque le condamné est arrêté et déféré devant le procureur de la République, ce dernier
doit vérifier dans quelle mesure le condamné a répondu ou non au paiement afin de ne pas
porter préjudice à l'une des parties.
Si le condamné refuse de payer et que le demandeur d'exécution insiste sur son
incarcération, le procureur de la République n'a alors qu'à emprisonner le débiteur, mais si le
demandeur d'exécution renonce à sa demande, le procureur de la République libère dans ce
cas le condamné2.
Cependant dans le cas où le condamné sollicite un délai pour s’acquitter de la somme
due, le procureur de la République doit lui accorder un délai, si le montant est apporté à
temps, il sera immédiatement libéré3. Et s'il apporte la moitié de la somme qui lui est due, le
procureur de la République, après accord du requérant de la contrainte par corps, détermine
les délais de paiement du reste, avec la possibilité que le paiement se fasse par tranches4.
Le condamné peut ne pas remplir son engagement ou ne pas revenir à temps, dans ce cas
il est amené en urgence et admis dans l'établissement pénitentiaire pour y purger la durée de la
contrainte par corps prévue. Et si le contraignable est déjà détenu, la partie poursuivante peut,
dès notification du commandement prévu, s’opposer à sa mise en liberté en obtenant du
parquet que soit adressé au surveillant chef de l’établissement pénitentiaire, une
recommandation sur écrou5.
2.2- Le contentieux concernant la contrainte par corps:
La contrainte par corps est soumise pour son exécution à des procédures, qui ont été
abordées précédemment, en cas de violation de celles-ci cela constitue un contentieux qui sera
statué par le président du tribunal. Cette exécution peut être aussi entravée par un incident
contentieux nécessitant une interprétation, il faut attendre qu’une décision soit rendue à son
égard pour connaître l'issue de l’exécution.
2.2.1- Le contentieux concernant les procédures de la contrainte par corps:
La procédure de la contrainte par corps peut être entravée par des irrégularités, qui
doivent être statuées par le président du tribunal.
2.2.1.1- Les causes du contentieux:
Si le législateur ne mentionne pas explicitement les procédures qui peuvent être
litigieuses en matière de contrainte par corps. C’est qu’il s'agit là de litiges concernant les
procédures pour non-respect des articles 604, 605 et 606 du code de procédure pénale, c'est-àdire le contraignable doit plaider pour non respect à ce qui est lié à au commandement de
payer, qu'il soit emprisonné ou non, ou pour une violation qui touche la demande de
contrainte par corps, ou pour défaut de la notifier, ou parce qu’il n’a pas été notifié d’un
extrait de la décision de condamnation s’il n’a pas été précédemment notifié de cette dernière.
1

L’article 604/2 du code de procédure pénale.

.309  ص،1996 ، داز الهدي، الجصائس، الدلُل العملي في إجساءاث الدعىي املدهُت، سائح سىلىكت2

3

Ibid p 310.
L’article 609/1 du code de procédure pénale.
5
L’article 605 du code de procédure pénale.
4
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2.2.1.2- Les procédures de règlement du contentieux:
Lorsqu’il y a contestation, le contraignable appréhendé ou déjà incarcéré est conduit
devant le président du tribunal du lieu de l’arrestation ou de la détention. Si la contestation
porte sur la régularité de la procédure de contrainte par corps, ce magistrat statue par voie de
référé par une décision qui sera exécutée nonobstant appel1.
Il est à noter que l'article 607 du code de procédure pénale ne précise pas les dispositions
régissant les procédures de contestation. Cependant, la pratique judiciaire a prouvé à cet
égard, que le condamné appréhendé ou incarcéré soumet une demande écrite au procureur de
la République dans le but de ne pas procéder à l’exécution, étant donné qu’il a payé ce qu'il
devait à la partie civile ou qu’il a restitué ce qu'il devait, ou justifier de sa qualité de débiteur
insolvable, ou prouver le paiement de l'amende ou des frais de justice.
L'un des problèmes les plus importants posés lors de l’exécution de la contrainte par
corps, est la question des peines multiples à l’encontre d’une seule personne, il est supposé
qu’elles soient soumises au régime des infractions multiples contenu dans le code pénal aux
articles de 32 à 38. La règle générale est que les peines pécuniaires sont cumulées même si
elles puisent la totalité des biens du condamné2.
Cependant, le législateur Algérien a permis au juge de décider explicitement de ne pas les
cumuler3, dans ce cas le conflit peut être enregistré, entre l’articles 36 du code pénal dans le
cas où le juge choisit de confondre les peines, et l'article 602 du code de procédure pénale
relatif au cumul des peines pécuniaires, ceci a affecté le travail de la justice qui dépend de la
situation pénale du détenu qui comprend les peines qui lui sont infligées, le cas échéant, et va
au cumul des peines qui incluent la contrainte par corps et ordonne leur application. Il s 'agit
dans ce cas d’une violation de l'article 602 relatif au recouvrement des peines pécuniaires, et
non au recouvrement de la contrainte par corps, car si la durée de cette dernière est cumulée
elle peut occuper une période importante de la vie du condamné, et la justice rejette les
demandes visant à confondre les durées de la contrainte par corps au motif qu'il ne s'agit pas
d'une peine privative de liberté, dont la multiplicité nécessite l'inclusion de la règle de la
confusion4.
Si la contrainte par corps à pris fin à quelque cause que ce soit, à l'exception du cas prévu
à l'article 610 du code de procédure pénale, alors elle ne peut plus être exercée par la suite, ni
pour la même dette, ni pour des condamnations antérieures à son exécution, à moins que ces
condamnations n’entrainent pas leur quotité une contrainte plus longue que celle déjà subie,
dans ce cas la première incarcération doit toujours être déduite de la nouvelle contrainte5.
2.2.2- L’incident contentieux nécessitant interprétation:
Selon l'article 607/3 du code de procédure pénale en cas d’incident contentieux
nécessitant une interprétation, il est fait application des dispositions de l’article 15 du code de
l’exécution des sentences pénales (Il aurait mieux valu au législateur de modifier cet article en
1

L’article 607/1 et 2 du code de procédure pénale.
.315 p ،op cit ،سلُمان عبد هللا

2

3

L’article 36 du code pénal promulgué par l’ordonnance numéro 66-156 du 8 Juin 1966, publiée dans le journal
officiel numéro 49 du 11 Juin 1966 modifiée et complétée.

 ولُت الحلىق والعلىم، ؤطسوحت دهخىزاه في اللاهىن إلاجسائي، إلاهساه البدوي في الدشسَع الجصائسي دزاست ملازهت مع الدشسَع الفسوس ي، ًحُاوي حُاة4
.226  ص،2018/2017 ، جامعت مسخغاهم،السُاسُت
5

L’article 111 du code de procédure pénale.
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retranchant l'expression «code de l'exécution des sentences pénales» et en la remplaçant par
l'expression «code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus », car
c'est la loi en vigueur).
L'article 15 précité prévoit l'ajournement temporaire de l'exécution de la peine privative
de liberté, prononcée à l'encontre des personnes non détenues au moment où la décision ou la
sentence rendue à leur encontre, est devenue définitive1. Ceci constitue une contradiction avec
l'article 607/1 du code de procédure pénale précité, relatif à l'exécution concernant le
contraignable appréhendé ou incarcéré. Le législateur doit remédier à cette contradiction.
Il est déduit de l'article 607/3 du code de procédure pénale que l’incident contentieux
nécessitant une interprétation est celui qui, avec sa disponibilité, peut différer l’exécution de
la contrainte par corps jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la juridiction saisie, étant
donné que son exécution en dépend, comme par exemple prouver l’introduction d’une action
en justice pour établir un mariage coutumier pour bénéficier des dispositions de l'article 601
du Code de procédure pénale.
La requête en ajournement est adressée, selon le cas, au ministre de la justice garde des
sceaux, ou au procureur général du lieu d’exécution de la peine accompagnée des documents
constituant la preuve des faits et circonstances allégués. Le silence du procureur général, après
l’expiration d’un délai de 15 jours, à compter de la réception de la requête équivaut à un rejet,
et dans le cas où la décision appartient au ministre de la justice, le silence de ce dernier
pendant une durée de 30 jours à dater de la réception de la requête équivaut aussi à un rejet2.
Il convient de noter que l’ajournement temporaire de l’exécution de la contrainte par
corps, ne dépend pas de l'existence d’un incident contentieux nécessitant une interprétation
uniquement, car il existe des cas dans lesquels cette exécution est reportée en raison de
circonstances liées au condamné3, stipulées à l'article 16 du code de l’organisation
pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, se sont les cas où l’ajournement de
l’exécution et opéré pour tout jugement prononçant des peines privatives de liberté4.
1

L’article 15/1 du code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus promulgué par la
loi numéro 05-04 du 6 Février 2005, publiée dans le journal officiel numéro 12 du 13 Février 2005.
2
L’article 19 du code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus.

.66  ص،1993 ، ميشإة املعازف، إلاسىىدزٍت، الخىفُر الجىائي في ضىء اللضاء والفله، الشىازبي عبد الحمُد3

4

Parmi ces cas d’ajournement qui s'appliquent à la contrainte par corps:
L’atteinte d’une affection grave incompatible avec la détention dûment constatée par un médecin
requis par le ministère public.
- Un décès dans sa famille.
- Si un membre de sa famille est atteint d’une maladie ou d’une infirmité permanente et s’il justifie être
le soutien de celle-ci.
- Si l’ajournement est absolument nécessaire en vue de permettre au condamné d’achever des travaux
agricoles, industriels ou artisanaux à condition qu’il apporte la preuve qu’aucun membre de sa famille ou
ses ouvriers ne peut achever ces travaux et qu’un dommage important résulterait, pour lui-même et les
siens, de l’interruption de son travail.
- La justification de sa candidature à un examen important pour son avenir.
- Si, en même temps que le condamné, son conjoint se trouve détenu et que l’absence du couple peut
porter un préjudice irréparable aux enfants mineurs ou tous autre membres de la famille malades ou
impotents.
- S’il s’agit d’une femme enceinte ou mère d’un enfant âgé de moins de 24 mois.
- S’il s’agit d’un condamné à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 6 mois, ayant formulé
un recours en grâce.
- S’il s’agit d’un condamné à une peine d’amende à l’encontre duquel la contrainte par corps est
exercée, lorsqu’il a formulé un recours en grâce.
- S’il justifie d’un ordre pour l’accomplissement du service national.
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Conclusion:
Le législateur Algérien a réglementé la contrainte par corps pénale, depuis la
promulgation de la première loi de procédure pénale après l'indépendance en 1966, et l'a
modifiée au fil des années sans l'annuler, afin d’assurer l’équilibre entre le recouvrement du
créancier, qu'il soit l'État ou le demandeur civild’une part, et la protection des droits et libertés
de la personne concernée par la contrainte par corps d’autre part.
Ces modifications comprennent plusieurs dispositions qui, dans leur ensemble,
constituent des garanties pour le contraignable. Les résultats de cette recherche sont les
suivants:
- L'exigence que le jugement pénal statuant sur la contrainte par corps ait la force de la chose
jugée afin de l’exécuter, pour éviter l'emprisonnement arbitraire pour cette raison.
- La prévoyance d’exceptions quand à l’application de la contrainte par corps, soit en raison de
l'âge du condamné, pour protéger les liens familiaux, ou pour des raisons politiques.
- La non exécution de la contrainte par corps ou sa suspension dans le cas où le contraignable
prouve son insolvabilité par tout moyen, et la possibilité de payer la moitié de la somme due
et de payer le reste en totalité ou par tranche.
- L’exigence qu'un commandement de payer et d’une demande d’incarcération présentée par la
partie poursuivante, avant l’exécution de la contrainte par corps.
- La détermination de la durée de la contrainte par corps, en fonction du montant de l’amende
ou des autres condamnations pécuniaires.
Certaines suggestions concernant le régime juridique de la contrainte par corps en
matière pénale, peuvent également être présentées comme suit:
- La modification de l'article 299 du code des douanes, en exigeant l’exécution de la contrainte
par corps, après possession d'un jugement de condamnation pour délit de contrebande, la
force de la chose jugée, comme c'est le cas dans le Code de procédure pénale, afin d'unifier
les dispositions.
- L’énumération des infractions exclues de la contrainte par corps au lieu de mentionner
l'expression «infractions politiques», afin qu'elles ne soient pas sujettes à plusieurs
interprétations.
- L'obligation d'ouvrir une information judiciaire pour constater l'insolvabilité du contraignable,
et de ne pas se contenter d'apporter la preuve de son insolvabilité par tout moyen.
- Préciser explicitement que les procédures ordinaires d'exécution des jugements soient suivies,
avant l’exécution de la contrainte par corps, pour unifier le travail judiciaire.
- La détermination des modalités de règlement du litige concernant la contrainte par corps.
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، داز البدز، الجصائس، شسح كاهىن إلاجساءاث الجصائُت بين الىظسي والعملي مع آخس الخعدًالث،العِش فضُل
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Deuxièmement: les publications universitaires
A. Les thèses de doctorat:
1. Detraz Stéphane, la contrainte par corps, Thèse de doctorat en droit, faculté de droit,
université de Bordeaux 4, 2002.

 ؤطسوحت دهخىزاه في، إلاهساه البدوي في الدشسَع الجصائسي دزاست ملازهت مع الدشسَع الفسوس ي،ًحُاوي حُاة
.2
.2018/2017 ، جامعت مسخغاهم، ولُت الحلىق والعلىم السُاسُت،اللاهىن إلاجسائي
B. Les mémoires de magistère:

 مرهسة، حبس املدًً (إلاهساه البدوي) بين الفله إلاسالمي واللاهىن الجصائسي دزاست ملازهت،بسمضان الطُب
.1
.2015/2014 ، بً ًىسف بً خدة1  جامعت الجصائس، ولُت العلىم إلاسالمُت، جخطظ شسَعت وكاهىن،ماجسخير
، جخطظ كاهىن جىائي، مرهسة ماجسخير، الحماًت الجصائُت للطفل في اللاهىن الجصائسي،سىٍلاث بللاسم
.2
.2011/2010 ، جامعت كاضدي مسباح وزكلت،ولُت الحلىق والعلىم السُاسُت

Troisièmement: les articles
1. Levratto Nadine, abolition de la contrainte par corps et évolution du capitalisme
au XIXe siècle, Économie et institutions, numéro 10-11, 2007.
2. Hautcœur Pierre-Cyrille, La statistique et la lutte contre la contrainte par corps, histoire et
mesure, volume 23, numéro 1, EHESS Paris, 2008.

 مجلت العلىم اللاهىهُت، هحى حعصٍص ؤهبر لحلىق وحسٍاث إلاوسان06-18  إلاهساه البدوي في ظل اللاهىن، سالمي ًىسف.5
.2018 ، جامعت شٍان عاشىز الجلفت،12  العدد،والاجخماعُت
Quatrièmement: la législation
1. Loi de finances de l’année 2017, promulguée par la loi numéro 16-14 du 28 Décembre
2016, publiée dans le journal officiel numéro 77 du 29 Décembre 2016.
2. Loi de finances complémentaire de l’année 2015, promulguée par l’ordonnance numéro
15-01 du 23 Juillet 2015, publiée dans le journal officiel numéro 40 du 23 Juillet 2015.
3. Code de l’organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus, promulgué par
la loi numéro 05-04 du 6 Février 2005, publiée dans le journal officiel numéro 12 du 13
Février 2005.
4. Code des douanes, promulgué par la loi numéro 79-07 du 21 Juillet 1979, publiée dans le
journal officiel numéro 30 du 24 Juillet 1979, modifiée et complétée par la loi numéro 9810 du 22 Août 1998, publiée dans le journal officiel numéro 61 du 23 Août 1998.
5. Code civil, promulgué par la loi numéro 75-58 du 26 Septembre 1975, publiée dans le
journal officiel numéro 78 du 30 Septembre 1975 modifiée et complétée.
6. Code pénal, promulgué par la loi numéro 66-156 du 8 Juin 1966, publiée dans le journal
officiel numéro 49 du 11 Juin 1966 modifiée et complétée.
7. Code de procédure pénale, promulgué par la loi numéro 66-155 du 8 Juin 1966, publiée
dans le journal officiel numéro 48 du 10 Juin 1966, modifiée et complétée par la loi
numéro 18-06 du 10 Juin 2018, publiée dans le journal officiel numéro 34 du 10 Juin
2018.
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Résumé :
L'Algérie est au seuil d'une nouvelle ère, où le secteur de l’urbanisme occupera une place
importante dans la politique de développement de l'État. Alors l’urbanisme ne concernera plus
seulement les unités urbaines au niveau partiel, mais il se fera dans le cadre de l’armature
urbaine à travers l'étude du territoire national comme une unité allant du haut jusqu'à l'étude
de la ville de son intérieur. Cette nouvelle proposition nécessite, bien sûr, de nouveaux outils
de planification.
Mots clés : armature urbaine ; ville ; territoire; urbanisme.
Abstract:
Algeria is on the threshold of a new era, where the urban planning sector occupies an
important place in the development policy of the State. While town planning will not only
concern urban units at the partial level, but it is done within the framework of the urban
framework through the study of the national territory as a unit of the hierarchy from top to the
study of the city of the interior. This new proposal requires, of course, new planning tools.
Key words; urban framework; city; territory; town planning.

:ملخص
 بحيث لن. أين يكون فيها لقطاع التعمير مكاهت معتبرة في سياست الدولت إلاهمائيت،الجزائز على أعتاب عهد حديد
 بل يصبح يتم في إطار شبكت املدن من خالل دراست،يعد التعمير يتعلق بوحداث املدن على املستوى الجزئي فحسب
 وهذا الطزح الجديد.التراب الوطني كوحدة واحدة بالتدرج من ألاعلى إلى ألاسفل إلى غايت دراست املدينت من الداخل
. أدواث جخطيطيت حديدة، بالطبع،يتطلب
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Introduction :
La planification comme outil d'organisation du terrain ne se limite pas au génie militaire,
ni aux pays à orientation idéologique socialiste, mais est un outil purement scientifique utilisé
par tout pays soucieux de l'avenir de son sol. Grâce à un plan prospectif bien élaboré, il est
possible de voyager dans le temps vers l'avenir, d'anticiper les problèmes, et de choisir les
meilleurs scénarios pour le développement des villes et de leurs territoires. Ainsi, l'importance
du sujet de l'étude réside dans le fait que l'Algérie se prépare à la phase post-pétrolière
abandonnant ainsi l'économie rentière et s'appuyant davantage sur l'économie écologique de la
ville, la connaissance et le tourisme urbain.
Les villes sont en concurrence au niveau national, par exemple, la ville de Sétif est en
concurrence avec la ville de Constantine, la ville de Batna est en concurrence avec la ville de
Sétif et la ville d'Oum El Bouaghi est en concurrence avec la ville de Batna... et ainsi de suite.
Au niveau du bassin méditerranéen, la ville d'Alger, la ville de Marseille, la ville de Tunis,
Oujda et d'autres rivalisent en tant que grandes métropoles et en tant que leaders afin d'attirer
l'argent et les affaires, ainsi que de conquérir des entreprises multinationales et les
organisations régionales et internationales au niveau desquels sont prises les décisions
politiques et économiques qui contrôlent les sorts des pays et des peuples.
Cela nous amène à nous demander : Le développement urbain se fait-il au niveau d'une
seule ville ? Ou faut-il étendre le champ d'action au-delà de la commune en activant le
concept de l’armature urbaine, où s'écoulera progressivement le développement d'Alger dans
le nord du pays vers les petites villes de l'extrême sud?
La réponse à cette problématique sera selon la méthodologie descriptive et analytique
juridique, et suivant le plan suivant :
1- Plans d’urbanisme de la commune
2- Plans d'urbanisme supra-communale

1- Plans d’urbanisme de la commune
On ne peut parler d'urbanisme sans parler de ses plans, qui sont les outils à partir desquels
se déterminent les approches et les scénarios de développement et d’aménagement d'un
espace particulier. Les plans d’urbanisme au niveau territorial de base se composent du plan
d’aménagement et d’urbanisme (1-1) et les plans d’occupation des sols (1- 2).
1-1- Le plan d’aménagement et d’urbanisme « PDAU » :
Le plan PDAU est considéré comme le plan d’urbanisme d’ensemble de la commune(1) et
son étude se termine par l’analyse les points concernant les justifications de son adoption et
sa portée.
A - Les justifications de l'adoption du PDAU :
Le plan général d’urbanisme de la commune « PDAU» s'inscrit dans le cadre des
réformes introduites par le système juridique d’urbanisme de 1990, en raison de l'échec du
précédent plan d’urbanisme directeur « PUD ». Ce dernier, traitait
les problèmes
d’aménagement localement et en totale isolement du reste des autres plans, qui auraient dû
1

-

DJILLALI Adja, droit de l’urbanisme, BERTI édition, Alger, 2007, p 137
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être imbriqués dans un cadre de planification vertical et horizontal(1). La nouvelle proposition
nécessite des outils de planification qui ne sont pas utilisés lors de l'ère socialiste, car ils ne
correspondent tout simplement pas aux données et aux objectifs de la période post-1990 (l'ère
libérale). La question nécessite donc une planification urbaine de base avec une nouvelle
philosophie qui lui permette de s'intégrer au travail de planification au niveau national. Le
nouveau plan n'est qu'une édition mise à jour de l’ancien ou sa deuxième version, et se
caractérise par sa capacité à s'adapter aux changements économiques, sociaux et
technologiques modernes d'une manière à assurer la réalisation d'un environnement sain et
utile(2).
B- Champ d’application du PDAU:
Le champ d'application des plans d'urbanisme au niveau local de base est la commune,
C'est-à-dire que le domaine ne comprend qu'un seul territoire communal, comme c'est le cas
pour les petites ou moyennes communes qui ne comportent qu’ une seule ville entourée d'un
espace rural important. Le champ d'application du plan, dans ce cas, comprend à la fois la
ville et la compagne (comme les villes d’ El hamma, Kais , Baghai,,,). Et l'influence entre les
deux espaces est directement liée aux aspects économiques, sociaux, commerciaux, culturels,
démographiques et urbains. Cependant, le champ envisagé peut s'étendre à plus d'un territoire
communal(3), comme c'est le cas pour les grandes villes qui regroupent plus d'une commune
(Alger par exemple qui regroupe 13 daïras et 57 communes), ou des communes voisines en
termes de siège de leurs principales villes.
1-2- Plan d’occupation des sols « POS » :
Ce plan est considéré comme un plan de détail de l’urbanisme de la commune(4). Il est le
dernier d'une longue série des plans d'urbanisme. Le plan d'occupation des sols ne concerne
pas seulement l'État, les collectivités locales, ainsi que les institutions publiques, mais
intéresse plutôt les citoyens concernés par les contrats d’urbanisme(5). Il est plus sensible et
précis que le plan PDAU, car à travers le plan POS, les règles de la loi 90-29 s’opposent aux
demandeurs du permis de construire(6). Cela signifie que le plan d'occupation du sol n'est pas
un duplicata du plan directeur d'aménagement et d’urbanisme. Mais qu'il s'agit plutôt d'un
plan indépendant et autonome dans tous les aspects qui l'encadrent. C'est ce que nous
abordons en termes de : son champ d’application
A - le champ d'application du POS :
Les domaines d'application du POS sont nombreux selon le site d'étude. Il peut s'étendre
à l'ensemble de la ville pour les petites villes (comme Sigus), ou en partie pour les villes
moyennes, notamment les grandes (comme Constantine qui a établi 34 pos pour les différents
quartiers de la ville)(7) . Cependant, en principe général, le plan d'occupation du sol ne

- SAIDOUNI Maouia, éléments d’introduction à l’urbanisme, casbah édition, Alger, 2000, p 204
- DJILLALI Adja, op.cit, p 138
3
- SAIDOUNI Maouia, op.cit,, p 215
4
- SOLER-COUTEAUX Pierre, droit de l’urbanisme, DALLOZ, 2005, p 123
5
- DJILLALI Adja, op.cit, p 144
6
- SAIDOUNI Maouia, op.cit, p 156
7
- idem, p 157-158
1
2
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concerne que les parties urbaines(1). Ce qui signifie que les parties rurales sont exclues du
contenu de l'étude du plan, et rajoute au déséquilibre entre la campagne et la ville. Dès lors,
nous pensons qu'il est nécessaire d’élaborer des plans d’urbanisme simplifiés pour la
campagne, comme c’est le cas au Maroc qui en plus de plans pour la ville et ses banlieues a
aussi attribué un plan pour les zones rurales..
B - l'importance du POS :
L'importance du plan détaillé d'urbanisme ou d'occupation du sol est qu'il transforme les
orientations et les choix du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme en textes
règlementaires contraignants pour toutes les personnes, qu'elles soient citoyennes ou
administratives. L'importance réside également dans le fait que les communes qui ne sont pas
munies de plans POS sont obligées d'appliquer la règle de la construbilité limitée(2), et ne sont
pas habilitées à délivrer des permis de construire, notamment dans les secteurs non urbanisés
(NU). Ces incitations d'une part et contraintes d'autre part poussent les communes à doter des
plans POS, dès que possible. L'importance du dispositif POS réside également dans le fait
qu'à travers ses recommandations l'État intervient pour imposer une sorte de justice entre
quartiers et réduire les méfaits de la loi du marché, qui cherche à faire évoluer les prix de
l'immobilier dans le sens de compromettre le mécanisme de répartition des gains. et
opportunités au sein d'une même ville(3). A travers le POS, que ce soit dans les étapes de
préparation ou de mise en œuvre, le comportement des individus sera influencé en leur faisant
respecter les principes de civisme ainsi que les règles de l’écologie urbaine.

Mais d’un autre côté, La bonne gouvernance exige que l’étude de la ville
dépasse l’échelle du micro-urbain vers l’ensemble de l’armature urbaine au
niveau régional et national.
2 - Plans d'urbanisme supra-communal
Les plans d'urbanisme supra-communal ou les plans d'urbanisation supérieurs se
composent du schéma national d’aménagement (2-1) et des schémas régionaux
d’aménagement (2- 2).
2-1 – Le schéma national d’aménagement du territoire « SNAT » :
Le plan national d’aménagement est étudié en abordant les scénarios proposés pour le
développement de la ville (section 1), et les axes structurels les plus importants pour chaque
scénario (section deux).
A- les scénarios proposés pour le développement de la ville :
Les scénarios futurs pour le développement de la ville algérienne sont représentés dans le
scénario spontané et le scénario équilibré et compétitif.
A1 - Scénario de spontanéité urbaine :
Ce scénario s’est basé sur l'idée de l'option du non aménagement, c'est-à-dire le
développement sans être accompagné d’aménagement, ce qui rend les villes déséquilibrées et
peu attrayantes sur le plan du développement et la concentration du développement ne sera
1

- DJILLALI Adja, op.cit, p 145
- SOLER-COUTEAUX Pierre, op.cit, p 125-130
3
- idem, p 131
2
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que dans certaines villes uniquement. C'est-à-dire continuer à laisser les villes telles qu'elles
sont sans intervention de l'État avec une politique spécifique pour orienter le développement
de manière à le rendre socialement et économiquement rentable. Selon ce scénario:
*- Une augmentation de la profondeur du fossé existant entre les villes du nord et le reste
des villes du pays et la consécration de l'idée d'une patrie utile et d'une patrie non-utile,
compte tenu des composantes climatiques et accumulations économiques de la bande côtière
par rapport à d'autres régions et territoires. Mais malgré cela, un travail doit être fait pour
préserver une partie des acquis obtenus sous l'ère socialiste(1) liés à l'occupation,
l’urbanisation et la réhabilitation de la population.
*- Les mouvements de migration et de déplacement vers la côte et les grandes villes se
poursuivront en raison de l'exacerbation du chômage et de la baisse des opportunités d'emploi
dans les villes internes du pays. Ce qui conduit à l'augmentation numérique de la population
des villes du nord de trente (30) millions de personnes en 2022(2). Cet enjeu sera suivi, selon
la logique des choses, d'une extension urbaine en dehors des périmètres urbains et périurbains
tracés dans les plans d'urbanisme de la commune (PDAU et POS), et qu'il devient alors
difficile de réaliser les programmes agricoles et environnementaux dans les régions. Cela est
dû à la surexploitation des terres agricoles les plus fertiles dans le domaine de la construction
afin de satisfaire et répondre aux besoins des masses excédentaires de la population en
logements et autres équipements annexes.
Enfin, face à ce scénario de l’'urbanisation anarchique, l'État restera prisonnier d'une
économie rentière inefficace basée sur les revenus pétroliers, ce qui ne lui donne pas les
capacités nécessaires pour accompagner la transition politique et économique souhaitée et de
s'intégrer dans la dynamique de l'économie productive mondiale et sortir de l'emprise de la
dépendance(3).
A2 - Scénario d'équilibre urbain et de concurrence :
Ce scénario combine deux idées apparemment opposées, à savoir l'équilibre d'une part et
la concurrence d'autre part. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un mélange de choix sociaux et
économiques, qui à terme conduit à une réconciliation harmonieuse entre deux impératifs de
développement urbain, à savoir l'établissement d'un équilibre durable dans le tissu urbain et
l'adaptation des villes aux exigences de l'économie contemporaine. Et cela par l’établissement
d’un équilibre durable entre les composantes majeures du territoire national comme première
exigence, et qui sont : le littoral, le tell, les hauts plateaux et le désert(4). Cette vision s'inscrit
dans l'option globale du territoire national, qui se traduit par une double valorisation des villes

1

- KHELADI Mokhtar, Urbanisme et système sociaux- la planification urbaine en Algérie- OPU.
1991, p 55
2
- Loi n° 10-02 du le 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d'Aménagement du
Territoire. P 08
3
- RAHMANI Cherif, Demain, Algérie, OPU, Algérie, 2000, p 103
- Les racines du future, schéma national d’aménagement du territoire, Scénario d'équilibre urbain et
de concurrence, p2. https://www.interieur.gov.dz/images/brochure-SNAT-FR-compressed.pdf.
Consulté le 5/8/2021
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des territoires : outre la mise en place de pôles de concurrence, elle garantit le développement
des villes des hauts plateaux et du sud, ainsi que la structuration des villes de la région tell.
B - les axes directeurs du SNAT:
Sur la base du scénario adopté qui inclut l'équilibre urbain et la concurrence, quatre
axes principaux ont été extraits de l'idée de durabilité territoriale, à la réalisation de l'équité
territoriale en passant par la mise en oeuvre des mécanismes qui conduisent a l’équilibre des
composantes du territoire national, et le rendre plus efficace au point de vue économique.
B1 - L'axe directeur vers des territoires durables :
Cet axe repose sur l'idée d'intégrer la problématique de l'environnement dans sa
dimension urbaine(1), c'est-à-dire vers la durabilité des villes, là où la loi 01-20 aborde le
développement durable dans ses articles 4 , 12 et 16, et par conséquent le la SNAT a intégré,
de sa part, la question de l’écologie dans ses démarches. Dans cette vision, il a instauré une
relation forte entre développement urbain et la durabilité, car elle soulève les préoccupations
de l'environnement, en se faisant à la fois fin et moyen. Il traite les déséquilibres
environnementaux résultant de l'accumulation d'erreurs dans les modèles de développement
suivis au cours des époques précédentes, ainsi que la protection et la prévention contre tout
dysfonctionnement pouvant survenir à la suite de travaux d’aménagement ou de
développement, actuel et à l'avenir(2). Ainsi que l'approche urbaine adoptée dans le SNAT
essaye de protéger la ville des risques majeurs et de préserver les ressources naturelles (eau,
terre et air).
B2 - L'axe directeur vers des régions équilibrées :
Cet axe vise à répondre à la problématique de la gestion des espaces urbains saturés, ou
plutôt étouffés, en termes d'activités économiques et de rassemblements humains. Ce sont,
bien entendu, les villes du nord, qui reçoivent de grands nombres d'activités humaines et
d'institutions, où 63% de la population algérienne vit dans une zone géographique estimée à
4% du territoire national total(3). La stratégie adoptée à travers cet axe ne cherche pas à freiner
le développement du nord, et ne revient pas sur la fonction principale d'Alger, ni les capacités
productives des villes du nord. Par contre elle vise plutôt à le développer davantage du côté
qualitatif.. Il cherche également à apporter une croissance côtière à toutes les villes du pays,
en restructurant les sites de production et certaines institutions administratives et en mettant
en place les services nécessaires dans les régions les moins équipées(4). Aussi, après
l'organisation régionale progressive axée sur les grands travaux, la jeunesse du nord sera
recrutée dans le but de redéployer, d'occuper et d'exploiter l'ensemble des villes et campagnes
du pays, comme le Maroc l'a fait avec sa jeunesse dans le cadre de la marche verte et de
l'occupation des villes des provinces du Sahara occidental.
2-2 - Les plans régionaux de l’aménagement du territoire « SRAT » :
L’armature urbaine se réorganise, selon le schéma national d'aménagement du SNAT et
selon les schémas régionaux du SRAT, avec une nouvelle logique : la logique urbano1

- idem, p3
- DJILLALI Adja, op.cit, p 135
3
- Loi n° 10-02, op.cit, P 4
4
- RAHMANI Cherif, op.cit, p 104-105
2
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économique, qui concerne les capitales régionales et les grandes villes, et la logique sociale
des petites villes, et une double logique urbaine-économique-sociale pour les villes
moyennes(1). Ainsi se forme une hiérarchie dans laquelle la ville joue son rôle régional en
créant de la richesse et de la valeur ajoutée économique et sociale (article 47 de la loi 01-20).
Une fonction spécifique est définie pour chaque ville du réseau, qu'elle soit simple, double ou
multiple, comme c'est le cas pour le contrôle et la répartition des immeubles dans la ville,
selon leur taille et leur localisation dans le réseau urbain (article 37 de la loi 01-20), afin de
répartir convenablement le développement et le dynamisme urbain de la partie nord du pays à
l'extrême sud de l'Algérie. L'article 48 de la loi 01-20 prévoit la réorganisation du réseau
urbain national en neuf (9) sous-réseaux régionaux basés sur un découpage horizontal et
vertical du territoire national (3 x 3 = 9). Au sein du réseau urbain régional, des modèles
urbains spatiaux sont développés sur la base analyse/synthèse des différents types de villes,
dans le but d'arriver au meilleur modèle possible (la combinaison optimale) afin de répartir le
développement et la richesse du pays sur l'ensemble de l'espace géographique de la région de
manière correcte et saine(2). Comme suit :
A - les capitales régionales :
Comme Alger , Oran, Constantine, Batna, Sétif, Ouargla, ….Ces capitales régionales à
dimensions économiques sont constituées avec la mise en place d’espaces régionaux
d’aménagement prévue par 48 de la loi 01-20 et de la loi 10-02, où le développement rayonne
vers le reste des villes et compagnes situées dans la région. C’est-à-dire qu'en plus de la
capitale nationale, il existe d'autres capitales appelées capitales de l'équilibre régional.
Sachant que, le discours dominant sur ce type de grandes villes tendait à limiter leur
expansion afin d'atteindre un certain équilibre entre les différentes régions du pays, mais la
prise de conscience des nouveaux défis de la mondialisation et de ses contraintes aussi, a
conduit à la conviction que la réhabilitation de l'économie nationale passe par la réhabilitation
des capitales économiques de l'Algérie(3). Cependant, pour que ces derniers soient des pôles
d'attraction pour les investissements de toutes sortes, ces capitales doivent inévitablement
bénéficier de grands réseaux de transports et de communications, d'autoroutes, de chemins de
fer, de transports aériens et d'un réseau médiatique multiforme. Le poids qu'il convient
d'accorder à ces capitales est bien entendu un poids particulier qui se situe au niveau de leur
double mission de réduire la pression sur la capitale et de relancer le développement régional.
B - Les villes d'équilibre :
ce sont les sous-grandes villes implantées aux côtés des grandes villes des capitales
régionales, et sont sélectionnées en fonction de leur bonne localisation spatiale au sein du
réseau urbain régional, de sorte qu'elles constituent une zone de transit vers toutes les zones
de la région, et facilitent les flux de développement dans toutes les directions(4). Ces villes, en
général, représentent les villes du siège de la wilaya du fait de la disponibilité de certaines
1

- DJILLALI Adja, op.cit, p 136
- RAHMANI Cherif, op.cit, p 363
3
- idem, p 366
4
- MARTIN Pierre, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement presses universitaire de France,
2

1999. P 586
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activités motrices et/ou activités productives (équipements financiers et commerciaux
importants...), de manière que les villes d’équilibres des régions du nord œuvrent pour
acheminer les flux de développement du nord vers les régions intérieures (exemple les villes
de Blida, Bejaia, Guelma, …). Tandis que les villes d'équilibre pour les régions de l'intérieur
(hauts plateaux et sud) œuvrent pour favoriser le développement et restaurer l'équilibre
territorial dans la région ( exemple les villes de Tébessa, Biskra, El oued,..)..
C - Les villes de raccordement :
elles sont formées des villes des chefs-lieux de petites wilayas a caractère rural ou des
chefs-lieux de daïras ou des communes (exemple les villes d’Oum El Bouaghi, khenchela,
Ain El Beida, Ain Milila…).
Elles sont simples ou multifonctionnelles, selon leur taille et leur emplacement dans
l’armature urbaine(1) :
*- Les villes de liaison des hauts plateaux visent à atténuer la pression sur les grandes
villes, à orienter l'expansion urbaine et à contrôler la croissance des banlieues de la manière
dont la protection des terres agricoles ainsi que des espaces naturels précieux, et emploie à cet
effet le programme de développement régional
*- Tandis que les villes de liaison des hauts plateaux relient ces dernières au sud en ce qui
concerne la répartition du développement entre les régions.
*- Quant aux villes de liaison au sud, elles œuvrent à faire progresser le développement
des régions vastes et tentaculaires qui les attirent et contribuent au développement de
l'attractivité du sud.

Conclusion :
En fin de compte, nous disons, que l’élaboration des plans d'urbanisme pour la commune
est une condition nécessaire au développement de la ville, mais cela n'est pas suffisant, car il
est nécessaire de les accompagner de plans d’urbanisme à l’échelle régional et national , afin
que le développement ne reste pas partielle et à un niveau restreint. Les enjeux actuels de
l'Algérie exigent que le développement soit global mais durable au niveau de l'ensemble
d’armature urbaine.
D’autre part, Il a été constaté que les points négatifs du mécanisme de zonage sont plus
que ses points positifs. Car il augmente la discrimination et les différences sociales entre les
quartiers d'une même ville, d’un coté les quartiers des villas et l’autre coté les quartiers
d’étain. C'est-à-dire qu'il perpétue le phénomène de dispersion et de rupture du contenu de la
ville. Ce qui entraine des conflits et des hostilités entre les habitants des quartiers. Cela a
conduit l’Algérie à abandonner l'idée de zonage, après que les banlieues de ses grandes villes
ont connu de violentes querelles et a adapté, en contre partie, une nouvelle approche basée sur
l'intégration de différents types de logements, afin de créer une cohésion sociale entre les
habitants d'une même ville, d’une façon qui il n’aura pas de distinction entre les différents
types de constructions (une ville versus maison ordinaire), mais plutôt sur la base les
aspirations de la population urbaine. Ainsi il devient le quartier de l'espoir, le quartier des
fleurs, le quartier du bonheur...
1

- RAHMANI Cherif, op.cit, p 368-371
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Enfin, il est nécessaire de revoir la loi 90-29 du 1er décembre 1990, relative à

l’aménagement et l’urbanisme, et d’adopter de nouveaux concepts et principes de
l’urbanisme et de la construction. sachant que les experts en la matière, ainsi que les hommes
politiques à un niveau supérieur dans la hiérarchie du pouvoir, ont exprimé à plusieurs
reprises l'inefficacité des plans d'urbanisme actuellement en vigueur, représentés dans le Plan
d’aménagement et d’urbanisme (PDAU) et le plan d'occupation des sols (POS). Ce qui est
devenu incompatible avec nombre de dispositions de lois nouvellement promulguées et
directement liées au développement de la commune, notamment la loi 01-20 du 12 décembre
2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire et la loi 06-06 du 20
février 2006 portant loi d’orientation de la ville.
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Résumé:
Bien que la pandémie au coronavirus constitue un risque sérieux qui préoccupe
aujourd’hui la communauté internationale, elle génère des conséquences inédites sur la crise
climatique. Cette étude vise à explorer la relation qui existe entre le Covid-19 et
l’environnement et analyser les différents effets de la pandémie sur le changement climatique.
L’étude est divisée en deux parties: La première apporte un bref éclairage sur le changement
climatique: Sa définition, ses causes et ses répercussions sur le droit de la santé. Quant à la
deuxième partie, elle étudie les impacts positifs du coronavirus sur le changement climatique.
L’étude conclue que cette tragédie humaine a diminué d’une façon remarquable la
pollution atmosphérique et a réduit spectaculairement les émissions de gaz à effet de serre, la
première cause du changement climatique. Cela ne veut pas nécessairement dire que le
coronavirus est bénéfique pour l’humanité ou qu’il est la bonne solution au changement
climatique.
Mots clés : Covid-19; Gaz à effet de serre; Changement Climatique; Pollution; Droit à la
santé.

Abstract:
Although the Coronavirus pandemic is a serious risk to public health, and one of the
biggest challenges which faces today the international community, it has a several positive
aspects on the climate crisis. This research paper aims to analyze the relationship between the
Covid-19 and climate change, and to study its effects on environment. The study is divided
into two parts exploring the concept of climate change: Its definition, its causes and its current
and future repercussions, and also the positive effects of the coronavirus on climate change.
The study concludes that this human tragedy decreases the atmospheric pollution and
improves the air quality in many countries, and reduces significantly the greenhouse gas
emissions, which is the primary cause of climate change. This fact does not necessarily mean
that the coronavirus pandemic is beneficial to humanity or that it is the right solution to the
problem of climate change.
Keywords: Covid-19; Greenhouse gases; Climate change; Pollution; Right to health.
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ملخص:
ال جدل في أن جائحت فيروض كىزوها حعد اليىم أحد أهم الخحدًاث الجىهسٍت التي جىاجه املجخمع الدولي ،وزغم ما
جفسشه من جداعياث جظيمه على الصحت إلاوظاهيت ،إال أن لها عدًد من الجىاهب إلاًجابيت على ألاشمت املىاخيت .ومن هىا
جحاول هره الىزقت البحثيت دزاطت مخخلف الخداعياث الاًجابيت للجائحت على مشكلت الخغيراث املىاخيت ،وذلك من خالل
الاعخماد على عدد من ألادواث واملىاهج البحثيت ،أبسشها املىهج املقازن للىقىف على حالت املىاخ العالمي قبل الجائحت
وخاللها.
وقد قظمت الدزاطت إلى محىزٍن اجىينً :خعلق ألاول منهما بخحدًد إلاطاز املفاهيمي والقاهىوي للخغيراث املىاخيت ،أما
الثاوي فقد زكص على دزاطت وجحليل آجاز الجائحت على ألاشمت املىاخيت .ومن أهم ما خلصت إليه الدزاطت أن جائحت كىزوها
قد قللت بشكل ملفت من جلىث الغالف الجىي ،بل خفضت بصىزة ملمىطت من غاشاث الدفيئت ،التي حعخبر الظبب
السئيس ي لخغير املىاخ .إال أن ذلك ال ٌعني بخاجا أن جائحت كىزوها حعد الحل ألامثل ملشكلت الخغيراث املىاخيت.
الكلمات املفتاحية :كىفيد 00؛ غاشاث الدفيئت؛ الخغير املىاخي؛ الخلىث؛ الحق في الصحت.
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Introduction:
Aujourd’hui, le monde est bouleversé par la pandémie meurtrière de Covid-19 dont le
nombre de victimes ne cesse de s’augmenter de jours en jours. Cependant, il y a une autre
menace plus majeure que celle de la pandémie: c’est le changement climatique qui a des
répercussions actuelles et futures non seulement sur notre vie, notre santé, mais aussi sur
l’existence de toute la planète.
En effet, le climat de la terre est caractérisé pour l’heure actuel, par des modifications
effrayantes qui ne persistent à s’accentuer: Augmentation de la température moyenne de la
planète, des ouragans et cyclones d'une plus grande intensité, sécheresses, inondations, pluies
acides et plusieurs autres phénomènes météorologiques extrêmes. Le changement climatique
est une réalité qui représente un risque plus sérieux que celui du Covid-19.
L’anomalie est que plusieurs chercheurs affirment aujourd’hui que la pandémie au Covid19 constitue une grande chance pour l’environnement et ayant plusieurs impacts considérables
sur le climat de la planète.
Mais quels sont les effets positifs du coronavirus sur le changement climatique ?
Pour toutes réponses adéquates à cette problématique, l’étude a adopté l’hypothèse
suivante : Malgré que la pandémie au Covid-19 constitue un grand péril et une menace
meurtrière qui affecte aujourd’hui toute l’humanité, elle a par contre plusieurs effets positifs
et bénéfiques sur le changement climatique en termes de réduction de l’émission de gaz à
effet de serre et de diminution de la pollution atmosphérique.
Pour examiner hypothèse précédente, l’étude a utilisé plusieurs méthodes et outils de
recherche; comme la méthode descriptive qui est utilisée pour décrire l’état du climat
mondial, et pour montrer les conséquences défavorables du changement climatique qui
peuvent affecter la santé humaine. Ainsi la méthode comparative, utilisée par cette étude en
comparant le taux d’émission de gaz à effet de serre nocif, considéré comme la principale
cause de la crise climatique actuelle, avant et durant le confinement pour définir les effets
positifs de la pandémie au Covid-19 sur le climat. En outre, l’étude a utilisé les outils
statistiques afin de donner des chiffres fiables concernant le taux d’émission mondiale de gaz
à effet de serre, et celui de la hausse moyenne de la température de la terre, d’ici à 2100 par
rapport au niveau préindustriel.
Concernant le plan de l’article, il est divisé en deux parties: La première apporte un bref
éclairage sur la notion générale du changement climatique: Sa définition juridique, ses causes
et ses répercussions sur le droit de la santé. Quant à la deuxième partie, elle vise à déterminer
les impacts positifs du coronavirus sur le changement climatique.

1-Le changement climatique: Notion Générale
Avant toute analyse de notre sujet, il est fructueux d’éclaircir d’abord la notion du
changement climatique, étudier sa définition juridique et déterminer ses répercussions
actuelles et futures en focalisant plus spécifiquement sur celles qui affectent le droit de la
santé.
1.1-Définition Juridique du Changement Climatique:
Tout d’abord, il faut bien mentionner que le changement climatique n’est pas un
problème récent. Les climatologues ont tiré la sonnette d’alarme depuis la fin des années
soixante-dix.
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Le changement climatique n’est pas un mythe, ses effets se sont ressentis de plus en plus
surtout avec la hausse température de la terre qui ne cesse de s’augmenter. Selon le 5eme
rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), qui est un
réseau de scientifiques créé en 1988 par le PNUE et l’OMM,1 l’augmentation des
températures moyennes pourrait être comprise entre +2,6 °C et +4,8 °C d’ici à 2100.
Cette hausse aurait des impacts significatifs, on peut citer parmi lesquels : L’accentuation
rapide de plusieurs événements climatiques extrêmes qui causent des milliers des morts et
des dommages catastrophiques.2
Le pire est que ses impacts néfastes du changement climatiques persisteront encore à
menacer la vie humaine à plusieurs décennies prochaines. Face à cette crise climatique
mondiale que nul Etat n’est à l’abri, la communauté internationale a élaboré le premier
instrument juridique pour limiter le réchauffement climatique et instaurer des mesures
d’atténuation et d’adaptation appropriées aux effets néfastes du changement climatique.
Cet instrument est bel et bien la Convention-Cadre des Nations Unies sur les
Changements Climatiques (CCNUCC), qui a vu le jour en 1992. La convention est l’accord
directeur qui régit la pluparts des négociations multilatérales visant à conter la menace des
changements climatiques.3 La CCNUCC, dans son article 1, définit le changement climatique
comme étant: « des changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à
une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent
s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables.» 4
A partir de cette définition, on peut constater que la CCNUCC établit un lien fort entre le
changement climatique et les activités humaines, cela veut dire que la crise climatique
actuelle a d’origine anthropique (humaine), dont les causes sont fortement économiques et
industrielles et pas naturelles.
Cette vérité est réaffirmée par le 5eme rapport du Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC) 5 qui indique que la probabilité du lien existant entre la

1
2

- Martin-Bidou, Droit de L'Environnement, Paris, Vuibert. ED, 2010, p.139.
- Stéphane Pouffary, Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques Vingt-troisième

session de la Conférencedes Parties (COP23), Publié en 2017, Consulté le 12 Avril 2021, sur Institut de la
Francophonie
pour
le
développement
durable
(IFDD) ,
disponible
à:
https://www.perspectives.cc/fileadmin/Publications/FR_IFDD_Guide_negotiators_COP23__Summary_for_polic
y_makers__Honneger_Matthias__Menard_Marjorie__Espelage_Aglaja_2017.pdf
3
-Tim Williams, Négociations sur les Changements Climatiques – La Convention-Cadre des Nations Unies sur
les Changements Climatiques en Contexte, Publié en 2005, Consulté le : 14 1vril 2021, sur : Bibliothèque du
Parlement,
disponible
à:
https://bdp.parl.ca/staticfiles/PublicWebsite/Home/ResearchPublications/BackgroundPapers/PDF/2014-03-f.pdf
4
- Convention-Cadre Des Nations Unies Sur Les Changements Climatiques, Consulté le : 16 Avril 2021, sur :
Organisations des Nations Unies, Disponible à: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
5
- Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), IPCC en anglais, créé en 1988
par le PNUE et l’OMM, est un réseau de scientifiques, ayant trois groupes de travail, un sur le système
climatique lui-même et son changement, un groupe étudie les conséquences sur la société et l’économie du
changement, le troisième travaille sur les techniques de limitation des émissions. Dans chaque groupe des
spécialistes du domaine font appel à un réseau d’autres chercheurs dans le monde, cela aboutit à la publication
d’un rapport tous les cinq ans. Pascale Martin-Bidou, Op.cit., p.139.
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hausse des températures de la terre constatées depuis 1950 et les activités humaines est
supérieure à 95 % d’un coté. 1
D’un autre coté, il parait qu’il est difficile de mettre une définition claire et précise au
changement climatique parce que ce phénomène est très compliqué, il semble actuel et en
même temps lointain avec ses effets qui s’aggravent de jour en jour, et qui ne sont pas encore
définis.
En plus, il constitue une menace impalpable ayant des impacts à long terme sur
l’humanité entière, dont on ne sait pas exactement la future intensité. Contrairement aux
menaces du Covid-19 qui sont actuelles et concrètes et qui semblent qu’elles ne vont pas
affecter le monde que durant un court terme.
1.2- Les Causes du Changement Climatique:
Comme on a dit auparavant, toutes les activités à l’origine anthropique d’émission de gaz
à effet de serre (GES) sont les principales causes du changement planétaire. En fait, la
question de l’effet de serre pourrait bien constituer le plus important problème
environnemental du XXIe siècle. Elle représente un test sérieux pour la communauté
internationale, dans sa volonté de faire face à la crise climatique. 2
Il est à noter d’abord que l'effet de serre est, à l'origine, un phénomène naturel. Il permet
à la température de la basse atmosphère de se maintenir autour de 15ºC en moyenne et
conditionne le foisonnement de différentes formes de vie sur la Terre. Sans lui, la température
moyenne de la surface de la terre avoisinerait -18ºC interdisant toute forme de vie.3
Les gaz à effet de serre d'origine naturelle sont: la vapeur d'eau (60 % de la contribution
totale), le gaz carbonique (20 %), l'ozone de la troposphère, le protoxyde d'azote, le méthane
et les CFC 5.Tant dis que les gaz responsables de l'effet de serre d'origine anthropique
(humaine) sont le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde nitreux (N2O), l'ozone
troposphérique (O3), les CFC et les HCFC, gaz de synthèse responsables de l'attaque de la
couche d'ozone, ainsi que les substituts des CFC : HFC, PFC et SF6. Les gaz à effet de serre
sont naturellement très peu abondants. 4
En effet, les flux de gaz à effet de serre, qui n’existaient pas avant la révolution
industrielle, sont dus, en grande partie, à la consommation de combustibles fossiles, tels le
pétrole et le charbon.
Ces émissions d’origine anthropogénique, qui renforcent la composante naturelle de
l’effet de serre sont susceptibles de provoquer une augmentation significative de la
température du globe. 5 Actuellement, le taux d’émission de gaz à effet de serre s’augmente
1
2

- Stéphane Pouffary, Op.cit., p.14.
- Laurence Boisson de Chazournes, De Kyoto À La Haye, En Passant Par Buenos Aires Et Bonn: La

Régulation De L’Effet De Serre Aux Forceps, Annuaire Français de Relations Internationales, Université
Panthéon-Assas,
Paris,
Mars
2006,
p.709,
Disponible
à:
https://www.afri-ct.org/wpcontent/uploads/2006/03/boisson2000.pdf.
3
- Benjamin Lisan, L’Influence de L’Homme sur Le Réchauffement Climatique, Le Développement Durable,
Publié
le :
3
Octobre
2005,
Consulté
le :
20
Avril
2021,
Disponible
à:
http://benjamin.lisan.free.fr/developpementdurable/Influence-de-l-homme-sur-le-climat.pdf
(Date
de
Consultation :
20/04/2020)2006,
p.709,
Disponible
à:
https://www.afri-ct.org/wpcontent/uploads/2006/03/boisson2000.pdf.
4
- Benjamin Lisan, Op.cit, p.5.
5

- Laurence Boisson de Chazournes, Op.cit., p.709.
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d’une façon effrayante. Selon le rapport « Ecart entre les besoins et les perspectives en
matière de réduction des émissions », publié en 2019 par le programme des Nations Unies
pour l’environnement(UNEP): Les émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique ont
largement augmenté entre 1970 et 2010, avec une hausse de plus en plus rapide lors des
dernières décennies.
Le même rapport a ajouté que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 1,5
% par an au cours de la dernière décennie, et n’ont connu qu’une brève stabilisation entre
2014 et 2016. Les émissions totales de GES, y compris celles issues du changement
d’affectation des terres, ont atteint le chiffre record de 55,3 Gt éq-CO2 en 2018. 1
Sans doute chaque augmentation des émissions de gaz à effet de serre se correspond à
une hausse de la température moyenne de la terre, qui veut dire plus des conséquences
défavorables sur la planète.
Le plus frappant que le 5eme Rapport du GIEC sur les Changements Climatiques et
Leurs Evolutions futures a mentionné qu’aucun signe n’indique que les émissions de GES
plafonneront dans les années à venir; chaque année de report du plafonnement signifie que les
réductions devront être plus importantes et plus rapides.
En outre, Si les émissions devaient plafonner en 2020, elles devraient être inférieures de
25 et 55 % à celles de 2018 en 2030 pour pouvoir limiter le réchauffement planétaire à 2 °C et
1,5 °C. 2
Il est à noter que la contention de l'élévation de la température moyenne de la planète
nettement en dessous de 2 °C et sa limitation à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels,
est l’objectif sur lequel la communauté internationale se penche actuellement pour le
concrétiser, à travers l’accord de Paris sur le climat qui organise l’action climatique pour la
période post-2020.
Cependant, pour atteindre cet objectif, selon le 5eme rapport du GIEC sur « Les
Changements Climatiques et Leurs Évolutions Futures », il faudra réduire les émissions
mondiales de gaz à effet de serre de 40% à 70% en 2050 (Par rapport aux niveaux de 2010),
et atteindre des niveaux d’émission proches de zéro en 2100. 3
1.3-Les Répercussions du Changement Climatique sur Le Droit La Santé:
Nul ne doute que le changement climatique constitue un problème mondial d’envergure
universelle dont les conséquences affectent l’humanité entière sur tous les plans : politique,
économique, agricultural, industriel, social, …..etc.
Quant à notre sujet qui se rapporte à la pandémie au Coronavirus, on va essayer donc de
limiter cette étude uniquement aux impacts sanitaires, les plus importants.
1.3.1- Changement climatique et maladies transmissibles:

1

-Rapport 2019 sur L’Ecart entre Les Besoins et Les Perspectives en Matière de Réduction des Emissions:
Résumé analytique, Programme des Nations Unies pour L’Environnement, Publié en 2019, Consulté le : 22
Avril 2021, p.4, Disponible à:
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30798/EGR19ESFR.pdf?sequence=15
2
-Ibid., p.5.

-

Le 5eme Rapport Du GIEC Sur Les Changements Climatiques Et Leurs Évolutions Futures (PARTIE 2 :
Impact, Adaptation ET Vulnérabilité), Publié en 2014, Consulté le : 23 Avril 2021, sur : Le climat change,
Disponible à:https://leclimatchange.fr/impact-adaptation-vulnerabilite/
3
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Selon l’organisation mondiale de la santé, les conditions météorologiques influent
fortement sur les maladies à transmission hydrique et celles véhiculées par les insectes, les
gastéropodes ou d’autres animaux à sang froid. Le changement climatique allongera
probablement la saison de transmission de certaines grandes maladies à transmission
vectorielle et modifiera leur répartition géographique. 1
Dans le même contexte, le chercheur Claude Chastel confirme, dans son étude intitulée
« Changements Climatiques et Maladies Infectieuses », que le changement climatique influe
directement sur l’évolution des plusieurs maladies comme le choléra, et la dengue, qui est la
première infection virale dans le monde, par son extension géographique et son poids
sanitaire: 2,5 milliards de personnes y sont exposées et 250 000 à 500 000 cas sont répertoriés
annuellement, principalement dans le Sud-est asiatique, l’Amérique latine et le Pacifique
occidental. 2
Ainsi la même étude a mentionné que le changement climatique exerce une forte
influence sur le paludisme qui est la plus grave des parasitoses humaines, puisque deux
milliards de personnes y sont exposées dans le monde et que 250 millions de nouveaux cas
surviennent chaque année, entraînant plus d’un million de décès, surtout chez l’enfant. 3
En outre, la chercheuse Angélique Capelle indique dans son étude « Paludisme Et
Réchauffement Climatique » qu’une hausse de la température enregistrée dans la région des
hauts plateaux de l’Est de l’Afrique de 0.5°C entre 1970 et 2005 est mise en relation avec une
augmentation de l’incidence du paludisme.
Ajoutant, que depuis novembre 2006, de nouveaux cas de paludisme ont été signalés dans
la région de Goa en Inde, à la suite de fortes pluies, alors qu’aucun cas n’avait plus été
recensé dans les deux années précédentes. 4
1.3.2- Le Changement Climatique et La Malnutrition:
Les effets nocifs du changement climatique sur la santé se traduisent ainsi par
l’aggravation de la malnutrition. L’ONU estime que près de 600 millions de personnes
pourraient souffrir de malnutrition d’ici 2080. Dans le même contexte, une étude du New
England Journal of Medecine en janvier 2019 a ajouté, qu’en raison des seules pénuries
alimentaires causées par le climat, que près de 529.000 adultes qui pourraient perdre la vie en
2050. 5
1

- Changement Climatique et Santé,

Publié le : 1 février 2018, Consulté le : 25 Avril 2021, sur : Organisation
Mondiale de La Santé, Disponible à: https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-andhealth

- Claude

Chastel, Changements Climatiques et Maladies Infectieuses, La Lettre de L’Infectiologue, Paris, Ed.
Philia Medical, Tome XXI , N°: 6 , Novembre-Décembre 2006, p.260, Disponible à:
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/12772.pdf
3
- Ibid.
2

4

- Angélique Capelle, Paludisme Et Réchauffement Climatique, Mémoire pour l’obtention du Certificat

international d’Ecologie Humaine, Option : Ecologie Humaine et Santé, Université Paul Cézanne Aix-Marseille,
France, 2007, p.13, Disponible à:
http://grecss.mmsh.univ-aix.fr/IFEHA/M%C3%A9moireCIEHCapelle.pdf
5
- Emilie Jardin, 13 Conséquences Concrètes du Réchauffement Climatique, Publié le : 26 Janvier 2020,
Consulté le : 27 1vril 2021, sur : Almadina concept, Disponible à: https://almadinaconcept.blog4ever.com/larubrique-l-environnement-les-13-consequences-concretes-du-rechauffement-climatique
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Aujourd’hui, les impact significatifs du changement climatique sur le droit à
l'alimentation sont de plus en plus confirmés par les rapports de l’ONU dont le dernier rapport
qui est publié en 2019, intitulé « L’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le
monde » indique qu’à l’échelle mondiale, 2 milliards de personnes environ sont dans une
situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave, et que la variabilité du climat et les
extrêmes climatiques sont parmi les facteurs responsables de la progression de la faim. 1
Il est à noter aussi, que le changement climatique aura plusieurs risques futurs sur l’accès
à l’eau douce. Selon le rapport du GIEC: Les changements prévus au cours du 21ème siècle
vont réduire significativement la quantité et la qualité des eaux renouvelables de surface, ainsi
que des ressources d’eau profonde, dans la plupart des régions sèches ou subtropicales. 2
Sans doute, la réduction de la quantité et la qualité des eaux accroit considérablement la
malnutrition et provoque plusieurs maladies comme les maladies diarrhéiques, le plus souvent
causées par la contamination de l’eau, qui pourraient grimper 10% dans les quinze
prochaines années.3
1.3.3- Les Vagues de Chaleur et La Santé:
La chaleur accablante et les vagues de chaleur sont ainsi la source d’inquiétudes
croissantes pour la santé. Le nombre de maladies et décès liés aux vagues de chaleur ne cesse
de s’augmenter. Les États-Unis et l’Europe ont, par exemple, connu un grand nombre de
maladies et de morts liées à des vagues de chaleur dans les années 1990.4
Ainsi, en août 2003, la canicule qui a frappé l’Europe a entraîné la mort de plusieurs
milliers de personnes (Environ 70 000 morts dans toute l’Europe) .5
Il faut mentionner que les climatologues soulignent aujourd’hui que les vagues de chaleur
vont durer dans les décennies prochaines plus longtemps en affectant le monde entier.
Bref, on peut bien constater que le changement climatique va accroitre considérablement,
pendant les prochaines décennies, les menaces et les risques sur la santé de l’humanité. Il va
générer de plus en plus des conséquences défavorables qui pèsent lourdement sur la santé :
Plus de morts, plus de pandémies, plus d’infections….etc.
Nous citons ici le chercheur scientifique Julien Hernandez dans son article intitulé « Pour
Notre Santé et celle de La Planète : Il est urgent d'agir pour le climat » publié le mois d’avril
dernier, qui considère que la pandémie de Covid-19 nous rappelle que de nombreuses
maladies émergentes résultent d'interactions complexes entre les humains, la faune et les

- L’Etat

de La Sécurité Alimentaire Et De La Nutrition Dans Le Monde, Publié en 2019, Consulté le : 4 Avril
2021, sur : Organisation des Nations Unies pour L’Alimentation et L’Agriculture, Disponible à:
http://www.fao.org/3/ca5162fr/ca5162fr.pdf
2
- Emilie Jardin, Op.cit.
3 -Serge Lamy et al, Santé et Changements Climatiques: Évaluation des Vulnérabilités et de La Capacité
d’Adaptation au Canada, Publié en 2014, Consulé le : 6 Avril 2021, sur : Researchgate, p.p.129-130, Disponible
à :https://www.researchgate.net/profile/V_Bouchet/publication/242588354_Qualite_de_l'air_changements_clima
tiques_et_sante/links/53e8b9950cf2fb74872451f3.pdf (Date de Consultation : 28/04/2020)
4 - Serge Lamy et al, Op.cit, p. 130.
5 - Serge Lamy et al, Op.cit, p. 140.
1
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animaux domestiques, résultant de changements dans l'utilisation des terres ou des systèmes
alimentaires et même climatiques. 1

2-Les Impacts Positifs du Coronavirus sur Le Changement Climatique:
Bien que la pandémie meurtrière au coronavirus constitue aujourd’hui un risque sérieux
pour le monde entier, et l’un des plus grands défis qui préoccupe jusqu’à maintenant la
communauté internationale, elle génère des conséquences inédites sur le climat.
La pandémie participe d’une façon considérable à la diminution exceptionnelle de la
pollution de l’air, ainsi elle entraîne une chute remarquable des émissions de gaz à effet de
serre, le premier responsable du changement climatique.
2.1- La Diminution de la Pollution de L’Air:
La pollution de l’air qui causerait 8,8 millions de morts prématurées chaque année, est
une modification anthropogénique d’un écosystème se traduisant par un changement de
concentration des constituants chimiques naturels, ou résultant de l’introduction dans la
biosphère de substances chimiques artificielles, d’une perturbation de flux de l’énergie, de
l’intensité des rayonnements, ou de la circulation de la matière. 2
La pollution de l’air est liée essentiellement aux combustions du pétrole qui sont
principalement: le chauffage, la pollution des moteurs de voitures, camions, et autres
véhicules, et la pollution des usines. 3
Aujourd’hui, une diminution significative de la pollution atmosphérique est constatée
durant le confinement au coronavirus. Selon l’étude « En images: La Terre respire mieux
depuis le début des confinements », Nathalie Mayer a indiqué que des observations du
satellite Sentinel-5P dans le cadre du programme Copernicus, un programme européen de
surveillance de la Terre, avaient montré le mois de mars dernier une chute spectaculaire de la
pollution de l’air au-dessus de l'Europe depuis le confinement. 4 La même étude a ajouté que
des données rendues publiques plus récemment font état, dans certaines villes, d'une baisse de
45 à 50 % des niveaux de dioxyde d'azote (NO2), considéré comme un bon indicateur de
pureté de l'air, comparés à la même période l'année dernière. 5
Ces bons résultats ne sont pas enregistrés uniquement en Europe, mais aussi en Chine, en
Inde, et ailleurs dans le monde. Dans ce contexte, Vincent-Henri Peuch, directeur du service
de surveillance de l'atmosphère de Copernicus déclare : "Je ne pense pas que l'on puisse dire
que cette diminution ait une signification à long terme. Toutefois, à court terme, je pense que
ces diminutions sont utiles. Le niveau de pollution de l'air affecte la santé cardio-pulmonaire

1

- Julien Hernandez, Pour Notre Santé et celle de La Planète : Il est Urgent d'Agir pour le Climat, Publié le: 2
Avril 2020, Consulté le : 8 Avril 2021, sur: Futura Planète, Disponible à: https://www.futurasciences.com/planete/actualites/crise-climatique-notre-sante-celle-planete-il-urgent-agir-climat-80349/
2
- Elisabeth Abrassart et al, La Responsabilité Environnementale : Prévention, Imputation, Réparation, Paris,
Dalloz, 2009, P.7.
3
- Gilles Lazzarini, Le réchauffement Climatique, Publié en 2017, Consulté le : 10 Avril 2021, sur :
Organisation
Mondiale
pour
la
Protection
de
l’Environnement,
Disponible
à:
https://www.ompe.org/theme/rechauffement-climatique/
4
- Nathalie Mayer, En images: La Terre respire mieux depuis le début des confinements, Publié le : 26 Avril
2020, Consulté le : 11 Avril 2021, sur : Futura Planète, Disponible à: https://www.futurasciences.com/planete/actualites/pollution-images-terre-respire-mieux-depuis-debut-confinements-80213/
5
- Ibid.
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en général, donc avoir moins de pollution à un moment où ce virus est présent ne peut être
qu'une bonne chose." 1
En effet, l’amélioration de la qualité de l’air aujourd’hui est tout à fait logique, parce que
durant le confinement de la pandémie au coronavirus, le monde entier connait un arrêt
pratiquement total des activités industrielles, des usines sont entièrement arrêtées, des
aéroports sont fermés, des rues sont vidées de voitures et camions…..pas de pollution à
émettre dans l’atmosphère.
2.2- La Chute d’Emission de Gaz à Effet de Serre:
Le coronavirus qui paralyse l'économie mondiale et confine pratiquement le monde entier
entraine une réduction remarquable des émissions de gaz à effet de serre, surtout dans les pays
les plus polluants.
En Europe, principal foyer de progression du coronavirus, le confinement entraîne une
baisse des émissions de CO2 de 58 % par jour, selon les calculs du cabinet de conseil Sia
Partners. Dans le transport routier et aérien, les émissions quotidiennes sont dix fois moins
importantes que la normale. La baisse atteint 40 % dans l’énergie. Dans son article publié le
mois d’avril dernier, l’auteur Yonne Lautre a affirmé que : « Si celui-ci durait 45 jours dans la
plupart des pays de l’Union européenne, ce sont 145 mégatonnes de CO2 qui pourraient être
évitées en 2020, soit 5 % des émissions annuelles européennes. » 2
Ainsi, en Chine, l’un des plus pollueurs au monde, une chute exceptionnelle des
émissions de gaz à effet de serre a été constatée. Le coronavirus a diminué d’un quart les
émissions carboniques de la Chine.
Selon l’analyse du CarbonBrief, qui couvre les derniers développements en science du
climat: Les émissions de carbone de la Chine sont diminuées d'environ 25% sur une période
de quatre semaines, ce qui équivaut à environ 200 millions de tonnes de CO2 (MtCO2) soit
6% des émissions mondiales sur la même période. 3 Au cours de la même période de quatre
semaines commençant le 3 février 2020, la consommation moyenne de charbon dans les
centrales électriques est tombée à un creux de quatre ans, couvrant le dimanche 1er mars, 4
(Myllyvirta, 2020) ajoutant la même analyse qui a été a été publiée pour la première fois à la
mi-février 2020 et a ensuite été mise à jour à plusieurs reprises.
Au niveau mondial, l'agence internationale de l'énergie a prévu l'impact CO2 de la crise,
suggérant que les émissions pourraient chuter de 8% cette année, soit environ 2600 millions

1

- Jeremy Wilks, Coronavirus: La Pandémie est-elle une Chance Pour Notre Planète ? Publié le : 20 Avril
2020,
Consulté
le:
13
Avril
2021,
sur:
Flipboard,
Disponible
à:
https://amp.flipboard.com/@euronewsfr/coronavirus-la-pand-mie-est-elle-une-chance-pour-notre-plan-te/aqJA2zaB-Qju75_XPamKQNQ%3Aa%3A89341676-6e05946fac%2Feuronews.com
2 - Yonne Lautre, Coronavirus: Les Émissions de CO2 Vont Brutalement Chuter En 2020, Mais Cela ne Suffira
Pas Pour Respecter L’accord De Paris, Publié le : 17 avril 2020, Consulté le : 15 Avril 2021, sur : Novethic,
Disponible à: https://www.novethic.fr/actualite/environnement/climat/isr-rse/les-emissions-de-co2-vont-chuterde-facon-inedite-en-2020-mais-ca-ne-suffira-pas-pour-respecter-l-accord-de-paris-148453.html
3 - Lauri Myllyvirta, Analyse: Le coronavirus a Temporairement réduit d'un Quart Les Emissions de CO2 de La
Chine, Publié le : 19 Février 2020, Consulté le : 16 Avril 2021, sur : CarbonBrief, Disponible à:
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-quarter
4 - Ibid.
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de tonnes de CO2 (MtCO2).1 Alors que Carbon Brief, estime que les émissions de CO2
pourraient chuter de 5,5 % en 2020 par rapport à l'an dernier, ce qui correspond à 2000
millions de tonnes de CO2 (MtCO2) évitées. 2
Il est à noter ici que selon Simon Evans, chercheur rédacteur en chef au sein du Carbon
Brief: « l’agence internationale de l'énergie s'appuie sur des données plus récentes et couvre
100% des émissions mondiales, alors que l'estimation de Carbon Brief était basée sur des
informations ne couvrant qu'environ 75% du total.» 3
Quoiqu’il en soit du taux de réduction mondiale d’émission de gaz à effet de serre, il est
certain aujourd’hui que la pandémie au coronavirus réussit à enregistrer la plus baisse
annuelle des émissions carboniques, jamais enregistrée auparavant, malgré que plusieurs
études montrent que cette réduction est temporaire et que le taux d’émission va augmenter à la
fin du confinement.

Conclusion:
En concluant, on peut dire qu’il est décevant que la pandémie au coronavirus réussit à
concrétiser ce que la communauté internationale a échoué à le faire durant plus de vingt ans
de négociations multilatérales. Cette tragédie humaine génère des impacts significatifs sur la
crise climatique en diminuant d’une façon remarquable la pollution atmosphérique en
améliorant considérablement la qualité de l’air, et le plus important, elle réduit
spectaculairement les émissions de gaz à effet de serre, la première cause du changement
climatique.
Cela ne veut pas nécessairement dire que le coronavirus est bénéfique pour l’humanité ou
qu’il est la bonne solution au changement climatique.
Par ailleurs, il est encourageant de penser que la pandémie nous apprend que la
communauté internationale peut réussir à ses efforts de limiter la température moyenne de la
terre à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels. La pandémie marque une opportunité
dont la communauté internationale doit saisir pour repenser à changer sa vision et son attitude
envers le climat mondial en définissant plus des objectifs ambitieux pour faire face à la crise
climatique actuelle.
Enfin, l’étude peut donner les recommandations suivantes:
- Le changement climatique est plus dangereux que le coronavirus, ses effets sur
l’humanité sont à longue durée. C’est le moment à jamais que la communauté internationale
doit montrer une vraie volonté en déployant plus des efforts afin de réaliser ses engagements
contractuels, surtout ceux qui sont relatifs aux réductions des gaz à effet de serre;
- Il est recommandé aujourd’hui, de réduire immédiatement ces émissions carboniques
afin de diminuer les risques graves et les futures menaces que présente le changement
climatique non seulement sur la santé humaine mais aussi sur l’existence de toute la planète.
La terre se réchauffe de jours en jours et le temps nous presse;

1

- Simon Evans, Analyse : Le Coronavirus devrait entraîner La plus forte Baisse Annuelle des Emissions de
CO2Publié le : 9 Avril 2020, Consulté le : 18 Avril 2021, sur: CarbonBrief, Disponible à:
https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-set-to-cause-largest-ever-annual-fall-in-co2emissions?utm_source=Web&utm_medium=contentbox&utm_campaign=Covid-box
2
- Yonne Lautre, Op.cit.
3
- Simon Evans, Op.cit.
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- Il est recommandé également que les pays devraient poursuivre une économie verte,
qui favorise à la fois une amélioration du bien-être humain et la réduction des risques
écologiques. L’économie verte à zéro émission nette est le seul garant de l’avenir pour mettre
fin aux changements climatiques qui menacent notre planète.
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Abstract:
Under the regime of the Shah, Iran and Israel had enjoyed a strong partnership in several
fields. However, their relationship deteriorated after the Islamic Revolution that denied the
Jewish state’s legitimacy. Moreover, the end of the Cold War and the Iraqi defeat had
profoundly affected the geopolitical order of the Middle East, in which Iran and Israel
emerged as rivals. Their diplomatic and political relations have worsened recently,
heightening the risk of military confrontation. Israel perceives Iran as a threat to the Jewish
state’s existence while Iranian leaders perceive Israel as a threat to their regional aspirations.
Several factors have contributed to the stalemate between both states, including the Iranian
nuclear programme. Israel has been concerned with Iran’s acquisition of a nuclear weapon.
Furthermore, the 2015 nuclear agreement reached and signed between major world powers
and Tehran to resolve the nuclear impasse has further intensified Irsael’s security concerns.
This article provides an overview of the historical background of the Iranian-Israeli
partnership. It provides a brief overview of the important factors that have shaped the IsraeliIranian rivalry. This study explores the roots and origins of the long history of hostility
between Iran and Israel. It also assesses Israel’s attitude to Iran’s nuclear ambitions and the
nuclear agreement reached between Iran and major world powers in 2015.
Keywords: Relations; Rivalry; Israel; Iran;nuclear deal; Israel’s opposition.

:ملخص
كاهت الششاكة بين إًشان وإسشائُل كىٍة في عذة مجاالت في ظل هظام الشاه ولكن الثىسة إلاسالمُة اثشت سلبا على
 فان نهاًة الحشب الباسدة وهضٍمة،العالكات إلاًشاهُة إلاسشائُلُة لذسجة انها أهكشت ششعُة الذولة اليهىدًة عالوة على رلك
 خُث بشصت كل من إًشان،العشاق صادوا من خذة الحىثش واثشت بشكل كبير على الىظام الجُىسُاس ي للششق ألاوسط
ً
 مما صاد من خطش املىاجهة العسكشٍة،مؤخشا
 هزا وكذ ساءت عالكاتهما الذبلىماسُة والسُاسُة.وإسشائُل كمحىافسين
خُث ان إسشائُل جعحبر إًشان تهذًذ لىجىد الذولة اليهىدًة بِىما ٌعحبر اللادة إلاًشاهُىن إسشائُل تهذًذ لحطلعاتهم
 ابشصها البرهامج الىىوي إلاًشاوي خُث عبرت إسشائُل عن كللها، للذ ساهمت عذة عىامل في الحىثش بين الذولحين.إلاكلُمُة
الشذًذ من خُاصة إًشان على السالح الىىوي كما ان هجاح اللىي العاملُة الكبري في الحىصل إلى اثفاق لحل املأصق الىىوي
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Introduction:
During the reign of the Shah, Israel and Iran had cultivated strong political, economic,
and military partnership. Prevalent interests and perceived threats had formed the basis of
their relationship. However, the Islamic Revolution was the watershed event in the IsraeliIranian partnership. Both competitors have conflicting interests and ambitions. They have
adopted variant approaches and policies to pursue their respective interests. However, the
revelation of Tehran’s nuclear programme has intensified the rivalry. The Jewish State is
concerned with a nuclear-armed Iran and its hostile policies and destabilizing activities in the
region. Furthermore, Iran has sought to extend its influence in the region and play the role of a
regional superpower. Therefore, Israel has endeavoured to curb the nuclear programme at all
costs. Moreover, Israel has strongly condemned the nuclear deal signed between Iran and
major World Powers in 2015 since it does not cope with Israel’s major security concerns. The
main point of this article is to examine Israel’s contradiction to the nuclear deal reached in
2015 and analyse the drive behind Israel’s eadeavours to halt the agreement. It addresses
Israel’s concerns with the effectiveness of the deal and its impact on its national security
interests. This study endeavours to assess the current state of hostility between Israel and Iran
and their conflicting interests and policies to each other.

1. The Israeli-Iranian Relationship in the Context of History
During the Cold War, the Shah aligned with the Western camp, seeking economic and
military assistance that would deter the Soviet expansion in the Persian Gulf. Israel’s
alignment with the West urged Iran to seek rapprochement with Israel. In 1951, the Mossadeq
government in Iran gave Israel a de facto recognition. Indeed, choosing the Western
alignment did not end Israel’s security dilemma since it was isolated within hostile Arab state
neighbours. Israel believed that developing ties with these hostile states was impossible. Thus,
it sought to interact with non- Arab States of the region, including Iran.1 Furthermore, Iran felt
that its national security was threatened by its Arab State adversaries, some of which were
allies of the Soviet Union. Therefore, similar security threats, including the Soviet expansion
in the region, the threat of radical pro-Soviet Arab States, and the Pan-Arabism2 prompted a
close partnership between both states.3 Throughout the 1950s, the Israeli-Iranian cooperation
further strengthened due to the emergence of Nasser as the leader of the Arab masses after the
1956 Suez War. Besides, the Soviet expansion and Pan-Arab ideology under the support of
the Soviet Union represented a serious security challenge for Iran and Israel and increased
Iran’s need for the Israeli military assistance4.
Although Israel had never been officially recognised by the shah of Iran, both states had
enjoyed a cooperative partnership based on mutual geopolitical interests. Before the 1979
Islamic Revolution, it had been said that “Iran was the jewel in the crown of the alliance of
1

Parsi, Trita. Treacherous alliance: the secret dealings of Israel, Iran, and the United States, yale university
press , London, 2007. pp 20-21.
2
In the late 19th and early 20th centuries, increased literacy led to a cultural and literary renaissance among
Arabs of the Middle East. This contributed to political agitation and led to the independence of most Arab
states from the Ottoman Empire and from the European powers.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/878838/Pan-Arabism .
3
Gamal Abdel Nasser,(1918-1970, Cairo), army officer, prime minister (1954–56), and then president (1956–
70) of Egypt. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/404045/Gamal-Abdel-Nasser .
4
Parsi, Trita. Op.cit. pp. 43-45.
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the periphery”. In the 1950s, the periphery doctrine was founded by the Israeli Prime Minister
David Ben-Gurion1, on the basis that Israel had to develop close relations with non-Arab
countries to moderate hostile Arab neighbours. Iran informally recognised Israel in 1950. This
period witnessed the emergence of Pan-Arabism and the Palestinian liberation under the
leadership of Gamal Abdel Nasser. He strongly opposed the creation of the Jewish state
within the region. However, the threat of Nasser’s Pan-Arabism shared by Israel and Iran
reinforced Ben-Gurion’s perception and largely shaped the so-called “periphery of the
periphery”.2 David Ben Gurion explained in his alliance of periphery principle Israel’s
desperate need for developing alliances with non-Arab states to counterbalance Arab
opposition and strengthen its position in the region.3 However, Iran underscored keeping its
collaboration and dealings with Israel secret to avoid Arab criticism. Therefore, Tehran
interacted with Israel through Iran’s secret police, “the Savak”.4 Still, the Iranian officials kept
their travels to Israel secret. They traveled via Turkey and even the deployment of Iranian
diplomats in Israel was kept secret. During the 1970s, Iranian diplomats who worked in the
Iranian secret mission in Israel were indicated as being served in “Bern, Switzerland”, in their
records. Moreover, The Iranian secret embassy in Israel was known as “Bern 2 ’’ in Iranian
foreign Ministry documents.5
In 1958, the Mussed6 created a formal trilateral intelligent alliance with Iran and Turkey.
Moreover, there were exchanged intelligence and joint counterintelligence operations between
them.7 In 1957, the Shah cultivated closer ties between the Iranian Intelligence Service and
the Israeli Intelligence Agency in order to manage Iran’s dealings with the Jewish state.
Furthermore, Israeli intelligence officers “trained Iranian military, secret police operatives,
Iranian pilots and paratroopers in both Iran and Israel, and assisted Iran with military
equipment”.8
Israel and Iran had experienced unprecedented economic and energy cooperation. They
found new companies in Panama and Switzerland under a central legal entity known as TransAsiatic Oil, which was the “top-secret partnership” between Israel and the National Iranian
Oil Company (NIOC) in the late 1970s. The Eilat-Ashkelon pipeline company was a
supplement to the Trans-Asiatic Oil. Furthermore, in 1977, Israel and Iran jointly cooperated
under the “Project Flower”, seeking the development of advanced missile systems. It was
“one among six-oil-for arms contracts signed in the late 1970s between countries”9.
1

David Ben-Gurion (1886-1973), Zionist statesman and political leader, the first prime minister and defence minister of
Israel. It was the “Father of the Nation”, who on May 14, 1948, delivered Israel’s declaration of independence.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/60297/David-Ben-Gurion .
2
Dalia, Dassa. Kaye, N, Alireza. ,Parisa .R. Israel and Iran: A Dangerous Rivalry. Rand.Santa Monica.2012.p10.
3
Jalil, Roshandel. Chapman L ,Op. cit. .p36.
4
SAVAK (Organization of National Security and Information), the Iranian secret police and intelligence service,
protected the regime of the shah. After the shah’s government fell, SAVAK and other intelligence services were
eliminated. http://www.britannica.com/topic/SAVAK
5
Parsi, Trita. Op. cit..pp.25-27.
6
The Mussed is the national intelligence agency of Israel formed on December 13, 1949, as the "Central Institute
for Coordination" at the recommendation of Prime Minister David Ben-Gurion to Reuven Shiloah. In March
1951, it was reorganized and made a part of the prime minister's office, reporting directly to the prime minister.
http://en.wikipedia.org/wiki/Mossad .
7
Dalia, Dassa K. N, Alireza, Parisa .R. Op.cit. p 11.
8
Parsi, Trita. Op. Cit. p25.
9
Dalia, Kaye Dassa. N, Alireza, Parisa .R. Op.cit. p12.
ISSN: 2352-9806

l

1209

EISSN: 8528-2309

Volume: 09 Issue : 01 Year:2022

THE ISRAELI- IRANIAN RIVALRY AND ITS IMPACT ON THE IRAN NUCLEAR DEAL \ــــــــــــــــــــ
BIDI LEILA \ــــــــــــــــــــ
Subsequently, Iran was the leading financier for several Israeli-led research and development
projects. Iran’s construction of missile assembly and test facilities began whereas Israel led
the development on the basis that both countries’ armies would acquire the new defence
systems.1 Moreover, Iran sought an exchange of advanced Israeli technology for its economic
growth. Gradually, Israel and Iran cooperated in the field of agriculture. Nonetheless, Israel
did not assist Iran with the required know-how and expertise and trained only ten thousand
Iranian agricultural experts.2
The Arab-Israeli conflict, particularly, the 1967 War, caused a radical reorientation in
Iran’s foreign policy toward Israel. As Israel defeated its Arab neighbours and occupied
Egyptian, Jordanian, and Syrian territories, Iran had to reconsider its regional relationships.
However, the Shah was concerned that Israel would seek regional leadership and challenge
Iran’s quest for supremacy. Instead of prompting the Shah to recognise the Jewish state de
jure, Israel’s victory made the Shah stall all his cooperative projects with Israel. Thus, Tel
Aviv became suspicious of the Shah’s intentions.3 As Egypt changed its stance towards the
Western camp under Anwar Sadat, Iran overcame its difficulties with Egypt. The relationship
between Iran and Egypt strongly undermined the Israeli-Iranian entente. Therefore, Israel was
concerned with the improvement of the Iranian-Arabs relations and its implication on the
Israeli-Iranian partnership.4 The Shah sought Arab acceptance for his political aspirations,
hence, becoming more sensitive toward Arab criticism. For instance, Iran’s increasing
sensitivity to Arab’s perception of the Israeli-Iranian cooperation limited their military
cooperation.5
During the Yom Kippur War,6 Iran’s stance during the war was disappointing for Israel
since it remained neutral. Yet, at the same time, Iran had not taken part in the Arab oil
embargo against Israel and it was an important source of oil for Israel throughout the
conflict.7 Iraq-Iran War was also another urge for the Israeli-Iranian cooperation. To preserve
its national security, Israel assisted Iran in its war with Iraq. Moreover, by 1960, Israel and
Iran’s intelligent organisations supported the Kurds8 in their struggle against the central
government.9
However, the return of Ayatollah Khomeini to Iran on 1 February 1979, brought a shift in
Iran’s international relations. Moreover, Iran has supported Islamic fundamentalist groups,

1

Ibid.
Parsi, Trita. Op.cit .p23.
3
Ibid. pp.30-31.
4
Ibid. pp.32-34.
5
Ibid. pp.40-44.
6
The Yom Kippur War, Ramadan War, or October War, also known as the 1973 Arab–Israeli War, was a war
fought by the coalition of Arab states led by Egypt and Syria against Israel from October 6 to 25, 1973. It began
when the Arab coalition launched a joint surprise attack on Israeli positions in the Israeli-occupied territories on
Yom Kippur. Both the United States and the Soviet Union initiated massive resupply efforts to their respective
allies during the war. http://en.wikipedia.org/wiki/Yom_Kippur_War .
7
Parsi, Trita.Op.cit..pp.48-52.
8
The Kurdish people are an ethnic group whose origins are in the Middle East.They are one of the largest ethnic
groups in the world that do not have a state of their own. The region of Kurdistan, the original geographic region
of the Kurdish people and the home to the majority of Kurds today, covers contemporary Turkey, Iraq, Iran, and
Syria. http://en.wikipedia.org/wiki/Kurds_in_Iraq .
9
Dalia, Dassa K. N, Alireza.,Parisa .R. Op.cit .p11.
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including Hamas1 and Hezbollah2 to overpower the U.S and Israel. Consequently, Iran’s
support for these proxies has provoked serious concerns of many within the international
community due to its support for insurgent groups, nuclear ambitions, and alleged corrupt
government.3 The campaign led by Ayatollah Khomeini in 1979 to overthrow the Shah had
sharply damaged relations between Iran and Israel. After the second phase of the Iranian
Revolution, ties between both states ended as Iran adopted an anti-Zionist policy. More than
30 years later, that relationship has not improved and over the past three decades, their
relationship was characterised by rhetorical battles and proxy- led conflicts. Thus, by the
coming of 1979, Iran and Israel have entered a decade-long period of hostility. Furthermore,
the gridlock and stalemate in their relationship became apparent as they emerged as
competing powers in the Middle East.4
However, despite Iran’s ideological antagonism to Israel, their cooperation reanimated
again under geopolitical factors. Only months after the revolution, Iran accepted Israel’s offer
to send back a “number of American-built Iranian tanks that were shipped by the Shah to
Israel to be refurbished”5. Indeed, this cooperation meant in practice that the balance between
Iran’s ideological goals and its security interests shifted in favour of its security interests.
Nonetheless, this did not end Iran’s rhetoric against Israel.6 Since 1979, trying to restore close
cooperation that ended with the fall of the Shah’s regime was a vital Israeli concern. Iran was
critical for Israel’s security.7
Iran’s post-revolution foreign policy was fueled by enthusiasm and ideology.
Furthermore, the revolutionaries’ major aim endeavours to liberate the Middle East from the
domination of the U.S as well as the U.S. Arab allies in the Persian Gulf. The major focus of
the Islamic Republic was prompting the Shi’a population in Bahrain, Saudi Arabia, and Iraq.
In 1981, the Gulf Cooperation Council (GCC) was formed by the Persian Gulf States that
were frightened of the Revolutionary Iran. Moreover, they supported Saddam Hussein 8 in his
military conflict with Iran. However, like the Shah, the Islamic Republic appreciated the
Israeli counterweight against the Iraqi threat. Iran’s War with Saddam Hussein revived the
Israeli-Iranian cooperation. Moreover, Iran sought Israel’s assistance in order to counter the
Iraqi expansion and to release it from isolation. The Iraqi threat was a security challenge for
Iran as much as it was for Israel. During the Iran-Iraq War, Iraq was supported by both the
U.S and the Soviet Union, leaving Iran isolated and in desperate need for military equipment.
Therefore, Iran sought to revive its military cooperation with Israel in order to gain military
1

Ḥamās, acronym of Ḥarakat al-Muqāwamah al-Islāmiyyah,founded in 1987. It is a militant PalestinianIslamic
movement in the West Bank and Gaza Strip that is dedicated to the destruction of Israel and the creation of an
Islamic state in Palestine.http://www.britannica.com/EBchecked/topic/253202/Hamas .
2
Hezbollah, Arabic ḤizbAllāh (“Party of God”), also spelled Hezbullahor Hizbullah, militia group and political
party that first emerged as a faction in Lebanon following the Israeli invasion of that country in 1982.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/264741/Hezbollah .
3
Jalil, Roshandel. Chapman L , Nathan. p11.
4
Ibid. p40
5
Parsi, Trita. p.9
6
Ibid. pp.93-95.
7
Richard. H . U.S. Cautious in Dealing with Iran Turbulence. Vo XIII. September 3, 1999. P 23.
8
ṢaddāmḤussein, in full ṢaddāmḤussein al-Tikrītī (1937-2006), president of Iraq (1979–2003), whose brutal
rule was marked by costly and unsuccessful wars against neighbouring countries.
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/277539/Saddam-Hussein .
ISSN: 2352-9806

l

1211

EISSN: 8528-2309

Volume: 09 Issue : 01 Year:2022

THE ISRAELI- IRANIAN RIVALRY AND ITS IMPACT ON THE IRAN NUCLEAR DEAL \ــــــــــــــــــــ
BIDI LEILA \ــــــــــــــــــــ
support. In early 1980, Israel provided military support to the Iranian Army, though this
operation violated the U.S. policy that banned selling arms to Iran before the release of the
American hostages held at the U.S embassy in Tehran.1 Consequently, Israel’s support made
Khomeini permit many Iranian Jews to leave for the U.S or Israel. During the Iran-Iraq War, a
collaboration between Iran and Israel on defence issues continued despite Iran’s anti-Israeli
rhetoric in public. The Iran- Iraq War was perceived as an effort to liberate occupied lands in
Palestine. Iran also contributed to the creation of Hezbollah after the Israeli invasion of
Lebanon in 1982.2 As Sadat broke with the Soviet Union, Moscow underscored on Iraq,
therefore, Iraq emerged as Iran’s main Arab foe instead of Egypt as well as for Israel. The U.S
expanded its military assistance to Iran primarily against the imminent threat from Iraq.3
Although the Arab-Iranian rapprochement eroded the relationship between Tehran and Tel
Aviv, the emerging Iraqi threat granted a solid geopolitical basis for the continuation of the
clandestine Israeli-Iranian entente. As the relationship between the U.S and the Soviet Union
shifted from containment to détente, the dynamics changed in the superpowers’
reconsideration of their alliances. Moreover, along with the rise of the Iraqi threat for both
Iran and Israel, the uncertainty to count on American support to counter Soviet and Arabs
influence in the region reinforced and prompted the Israeli-Iranian cooperation.4
During the early years of the War, Israel made different attempts at persuading
Washington to change its stance on arms sales to Tehran in the middle of the hostage crisis,
taking into consideration Tel Aviv’s concerns with the implications of an Iraqi victory.
Though the Carter’s administration refused Israel’s proposal, claiming that such an action
would breach the U.S. embargo, Israel was willing to provide Iran with assistance.5 In the
period from 1980 to 1983, Iran’s purchases were estimated at $500 million of arms from
Israel. The Reagan’s administration permitted the Israeli-Iranian transactions. Israel sought to
publicise its dealings with Iran, which would in turn increase Iran’s isolation, hence, increase
Iran’s dependence on Israel. While Israel was seeking to revive the periphery doctrine and
restore the U. S.-Iranian relations the Iran-Contra operation emerged.
After Israel had invaded Lebanon on 6 June 1980, Iran was granted the opportunity to
export its revolution to the Arab world by assisting the Shias in fighting the Israeli
occupation. However, over time and with the help and assistance of Iran, these armed groups
became what is now known as the Lebanese Hezbollah. Moreover, these groups targeted the
marines sent by the U.S. to release the hostages.6 On 4 November 1979, however, a group of
Iranian students seized the American embassy in Tehran and held 52 American diplomats
hostage for 444 days.7 The students held the hostages as a bargaining chip for the sake of
compelling the Shah’s return who fled the country in January 1979.8
1

Dalia, Dassa K. N, Alireza.,Parisa .R. Israel and Iran: A Dangerous Rivalry.p14.
Ibid. p15.
3
Jalil, Roshandel. Chapman L , Nathan. p55.
4
Ibid .p56.
5
Parsi, Trita. pp.96-106.
6
Kristel Halter. The Iranian-U.S. Relationship. Washington Report on Middle East Affairs. Vo
21.January/February 2002. P 86.
7
Iran hostage crisis. The Columbia Encyclopedia, 6th ed.The Columbia University Press.2014.
8
Patrick. Houghton D. US Foreign Policy and the Iran Hostage Crisis.Cambridge University Press.Cambridge,
England. 2001. P52.
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While the Americans marked 4 November 1979, as the beginning of the crisis, Iranians
insisted that the crisis started on 23 October 1979, the day on which the American President
allowed the deposed Shah of Iran. This meant that the crisis was only a defencive action to
protect the Iranian Revolution from American interference.1 However, President Reagan was
unable to save the American hostages held by Hezbollah in Lebanon. Furthermore, the Israelis
told their American counterparts that the Iranians would interfere to release the hostages in
exchange for arms. Although Washington imposed an arms embargo on Iran, it accepted to
send arms through Israel in 1985.23 The revelation of the Israeli-Iranian contacts dramatically
damaged Iran’s relations with the Arab and the Islamic world, causing more denunciation of
Israel within the Islamic Republic. Indeed, Tehran relied on Israel only for obtaining
American arms, and despite this fact, Israel continued its efforts to restore ties with its only
non-Arab, peripheral ally.4

2. The Origins and Nature of the Israeli-Iranian Rivalry:
The confrontational policies between the Islamic Republic of Iran and the Jewish state
trace back to the early days of the Islamic revolution. As Ayatollah Khomeini has
contradicted the political legitimacy of the Jewish state, Israel has deemed Tehran a regional
rival.5 The prevalent threats and mutual interests that were the backbone of the Israeli-Iranian
partnership significantly declined by the 1990s, particularly after the collapse of the Soviet
Union and the Iraqi defeat.6 However, after the Persian Gulf War, Iran defined the Persian
Gulf region as its sphere of influence. The Jewish state was a constraint to Iran’s regional
ambitions.7 Furthermore, Israel was perceived as an outpost of Western colonialism among
Iranian leaders.8
Iranian elites’ opposition to Muhammad Reza Shah Pahlavi and his Western
supporters under the 1979 Islamic Revolution included the Jewish state as well for its close
ties with the Shah regime. The Iranian leadership’s state of hostility toward both, the U.S. and
Israel, is deeply rooted in the involvement of Washington and Israel in Iranian internal affairs
and its impacts.9 After the Islamic revolution, Iran has hardened its stance against Israel by
supporting proxy groups. Moreover, Iran has played a facto role in the Middle East peace
process by assisting non-state actors fighting Israel to thwart any rapprochement between
Israel and the Arabs.10 Iran’s support for insurgent groups is driven by fighting the U.S. and

1

David Farber. Taken Hostage: The Iran Hostage Crisis and America's First Encounter with Radical Islam.
Princeton University Press.Princeton, NJ.2006.p13.
2
Robert O. Freedman. The Middle East from the Iran-Contra Affair to the Intifada. Syracuse University Press.
Syracuse, NY. 1991.p75.
3
Ibid. pp.74-75
4
Parsi, Trita. Op. cit. pp.124-126.
5
Jalil, Roshandel, and Chapman Lean Nathan. P83.
6
Parsi Trita, P139.
7
Ibid, p145.
8
Dalia Dassa, Kaye, Nader Alireza, and Roshan Parisa. P66.
9
Alexander T. J. Lennon. Camille EISS. Reshaping Rogue States PREEMPTION, REGIME CHANGE, AND
U.S. POLICY TOWARD IRAN, IRAQ, AND NORTH KOREA. THE MIT PRESS Cambridge,
Massachusetts. London. 2004. P 286
10
Benjamin M. Greenblum. The Iranian Nuclear Threat: Israel's Options under International Law. Houston
Journal of International Law, Fall 2006.
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Israeli imperialism and extending its Islamic revolution’s principles in the region. 1 Since the
early 1980s, Iran has provided military, political, and religious assistance for the Lebanese
Shi’a group, Hezbollah, which is deemed Iran’s reliable partner in the Arab world. 2 The
Jewish state has sought to gain legitimacy within the new Middle East order in which Iran has
emerged as a strategic competitor to the Jewish state instead of Arabs. Israel has been
concerned that the balance of power would shift in favour of Iran, particularly after the Iraqi
decline.3 The Israeli-Iranian rivalry became apparent after the defeat of the Taliban and
Saddam Hussein, Iran’s major enemies.4 Mohsen Rezai, Secretary of the Expediency Council
described the Iranian elites' perception of the emerging security dynamics:
"America destroyed all our enemies in the region, it did all this in order to confront us
face to face, and in order to place us under siege. But the American teeth got so stuck in the
soil of Iraq and Afghanistan that if they manage to drag themselves back to Washington in
one piece, they will need our help. America, therefore, presents us with an opportunity rather
than a threat - not because it intended to, but because its estimates were wrong and made
many mistakes5."
Yitzhak Rabin6 and Shimon Peres7, who once supported rapprochement between the
U.S. president Ronald Reagan and the leader of the Islamic republic Khomeini, perceived the
key peripheral state, Iran, as a security challenge to the Jewish state. In the new Middle East
order, Israel and Iran were deemed rivals, especially when Israel started seeking regional
leadership at the expense of Iran. Furthermore, Israel tried to persuade Washington and the
EU about the threat posed by Iran to global security. After the 1992 U.S. presidential
elections, the Rabin government endeavoured to convince the Bill Clinton administration to
emphasise the growing security challenge that emanated from Iran instead of Iraq. Although
the Israeli campaign did not succeed to convince the Clinton administration about the Iranian
threat8 since Tehran was very weak at this time, its strategy was defensive in itself, and its
military power was a deterrent, the campaign served as a means for enhancing Israel’s ties to
Washington. During the Cold War, Israel was vital to the U.S., particularly to counter the
Soviet aggression, but now it would serve to deter Iran’s regional ambitions9.
Indeed, ideological shifts were the drives behind the Israeli-Iranian conflict rather than
geopolitical considerations. The Shah’s failure to gain legitimacy for his regional ambitions
among the Arabs, mainly because of his relations with Israel, impelled the revolutionaries to
1
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2013. P25.
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Steven Simon and Ray Takeyh. Cautious Iran ; Tehran May Want to 'Wipe Israel off the Map,' but It Won't Do
It with Nukes. The Christian Science Monitor, May 3, 2006.
3
ParsiTrita. Op, Cit, P158.
4
Dalia Dassa Kaye; Nader Alireza et al. Op, Cit. Pp,16-17.
5
Arnaud de Borchgrave, "Iraq Exit via Iran?" Washington Times, December 1, 2006.).
6
Yitzhak Rabin, an Israeli general and statesman. The first native born prime minister of Israel (1974-77, 199295). In1974, he became prime minister. He resigned in 1977. The Columbia Encyclopedia, 6th ed.2012.
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Shimon Peres, 1923, Israeli politician. Peres was minister of defense from 1974 to 1977, when he was elected
party chairman. He was later foreign minister 1986. The Columbia Encyclopedia, 6th ed.2012.
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adopt a more assertive foreign policy to the Jewish state. Although Iranian leaders have
sought their ideological objectives, geopolitical considerations remain the leading force
behind Iran’s foreign policy. Even the Israelis are aware that the Iranians pursue their
ambitions regardless of the Islamist nature of their regime. 1 Iran perceives Israel as a
geopolitical and military threat to the interests of the Islamic Republic.2 In January 1993,
while the Israelis and Palestinians had been discussing to reach a peace agreement, Iran
heightened its rhetoric against Israel, claiming that it would reject the Oslo agreement. 3 Israel
sought peace with its Arab neighbours for the sake of keeping Iran isolated and thus,
preventing the regional balance of power from shifting in favour of the Islamic Republic.
Tehran highlighted its opposition to the U.S. as well as to Israel to enhance its position within
hostile Arab states. Moreover, it relied on the Arab street seeking to weaken pro-Western
Arab governments, thus, preventing any deal with the Jewish state.
The nature of the Islamic regime, including the rise of the Revolutionary Guards,
Iran’s foreign policy, and the authoritarian principlists4 are the determining factors of the
Islamic Republic’s policy toward Israel. Since the 1979 Islamic revolution, Iranian foreign
policy has been a fluctuation between pragmatism and ideology.
Under President
5
Ayatollah Hashemi Rafsanjani (1989-1997), Iranian foreign policy was characterised by its
pragmatic trends. Furthermore, Rafsanjani sought to improve the Iranian economy and its
relations with its Arab neighbours, Europe, and the U.S in the 1990s. Moreover, according to
Rafsanjani and his pragmatic supporters, Israel was not perceived as a security threat. He
believed that preventing further disagreement with Israel could have enhanced Iran’s relations
with the U.S. Under President Mohammad Khatami6 (1997-2005), foreign policy was also
motivated by reforming economic and political systems. This period witnessed improved
relations with the Gulf Cooperation Council (GCC) states and Europe. In addition, the
reformists moderated Iran’s approach to the Arab-Israeli conflict.7
After the election of President Mahmoud Ahmadinejad8, the Israeli-Iranian rivalry had
further intensified due to Ahmadinejad’s rhetoric against the Jewish state and his interference
in the Arab-Israeli peace process. Nevertheless, Ahmadinejad preferred initiating diplomatic
1

Parsi Trita. Op, Cit. p263.
Dalia Dassa Kaye. Op.Cit.p3
3
The Oslo agreements between the government of Israel and the Palestine Liberation Organization (PLO)
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self-determination". https://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_Accords .
4
Principlists or Iranian Conservatives: are one of two main political camps inside post-revolutionary Iran.
Aprinciplist refers to the conservative supporters of the Supreme Leader of Iran and advocates for protecting the
ideological principles of the Islamic Revolution’s early days. https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Principlists .
2
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dialogue with the U.S. As the Principlicts and Revolutionary Guards monopolised power after
the 2009 Iranian presidential election, the Israeli-Iranian rivalry had exacerbated since
pragmatic trends were undermined within the Islamic Republic. The rise of the Revolutionary
Guards had nurtured antagonism and brought both countries to greater competition. Iran’s
supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei took advantage of his close ties with the Principlicts
and the Revolutionary Guards as well as his stance against Israel to achieve his political and
strategic objectives. Although Khamenei was hostile toward the U.S. and Israel, he was a
prudent leader who underscored decisively on the regime’s survival. Moreover, he did not
strive to accelerate Iran’s potential nuclear programme capabilities. In addition, his support
for the nuclear programme aimed at securing the regime and increasing Iran’s regional
influence.1
Three decades of hostility between Iran and the U.S are driven by three charges
against the Islamic Republic: its nuclear programme, support for non-state actors, and
opposition to the Arab-Israeli peace process. Washington charged Iran with secretly pursuing
a nuclear programme seeking the development of nuclear weapon capabilities.2 Although
Iranian leaders repeatedly announced the peaceful nature of their nuclear activities and even
experts believed in Iran’s inability to acquire nuclear weapons at least in the near future, the
U.S and Israel have pursued several tough policies to prevent a nuclear-armed Iran. However,
Iran refuses to abandon its nuclear programme and defends its right under Article IV the Non
Proliferation Treaty (NPT) that allows a peaceful pursuit of a nuclear energy programme. 3
In a press conference in Washington, DC on August 14, 2002, the National Council of
Resistance of Iran acknowledged Iran’s heavy-water reactor at Arak and its enrichment
facilities at Natanz. It was assumed that Iran was on its path toward developing a nuclear
weapon.4 The revelation of the Natanz nuclear site in 2002 highlighted the Iranian threat of
military intelligence and the Israeli public. Therefore, the Israeli Prime Minister, Ariel
Sharon, sought to halt Iran’s nuclear programme.5 A nuclear-armed Iran is considered the
greatest security challenge to Israel’s national security. Iran’s possession of nuclear weapons
could undermine Israel’s conventional superiority by providing its nuclear deterrence to antiIsrael groups, such as Hezbollah.6 Indeed, by insisting on the nuclear and missile development
programme and keeping the nuclear activities and uranium enrichment secret, Iran had
certainly breached international demands.7
The Israelis are concerned that Iran’s acquisition of a nuclear weapon would increase
Iran’s leverage over the Arab states and prevent Israel’s alliances with these states while
others believe that a nuclear-armed Iran would provoke the Gulf Cooperation Council (GCC)
states’ hostility. Yet even Israeli analysts who oppose this belief are concerned with a future
Iranian nuclear attack in the events of escalation. Such assessment assumes that Iran would
1
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incite Israel and use its nuclear capabilities. In the light of no direct talks between both
countries and given the divergence of the Israeli-Iranian deterrence from that of the Cold War,
unintended nuclear use could be possible.1

3. The Iran Nuclear Agreement Review Act (INARA) and Israel’s
Opposition
The U.S. and the UN have adopted several policies to prevent Iran’s acquisition of
nuclear weapons capabilities. The cornerstone of the U.S. foreign policy to the nuclear issue
has underscored regime sanctions, military threat, and diplomatic discussions to prevent a
nuclear-armed Iran. The U.S. has adopted assertive approaches to Iran to prevent its
acquisition of nuclear capabilities, and thus, maintain the national security of its critical ally,
Israel. Sanctions imposed on Iran have sharply affected its economy and increased its political
isolation. This has influenced Tehran’s nuclear policy. However, years of attempts to address
the nuclear issue and find a settlement between Iran and major world powers culminated in an
agreement. After 18 days of negotiations in Vienna, Iran and six World Powers, the United
States, Britain, France, Germany, Russia, and China had finally reached the intended goal in
July 2015.2 The agreement respects Iran’s legitimate right to pursue a peaceful nuclear
technology. Under the deal, “Iran accepts to reduce its uranium enrichment to 3.67 percent in
the next 15 years, to decrease the current number of its uranium enrichment centrifuges by
about two-thirds to 6,104 for 10 years, not to build new enrichment facilities, and to assure
that its heavy-water reactor will not be used for military purposes.” Iran also promoted
further International Atomic Energy Agency’s safeguards and inspections of its nuclear
facilities.3 In return, the United States and Europe would cancel all economic sanctions
imposed on Iran. Furthermore, The U.N. Security Council also would remove its sanctions
resolutions. However, they maintained an arms embargo on Iran and restrictions on its
ballistic missile development.
The issue of inspections of Iran's military sites was unclear in the deal. Furthermore, the
US Congress was influenced by the rhetoric of Israeli Prime Minister, Benjamin Netanyahu,
who believes that the deal is a “historical mistake”. Thus, the powerful Israel lobby in the US
would endeavour to make Congress prevent the deal that the Presidential veto protected it.
Israel claimed that sanctions relief would enable Iran to provide financial support for nonstate actors in the region, such as Hezbollah and the Assad government in Syria. According to
Mohammad Marandi4 of the University of Tehran,
"The reason Israel is so upset is that this deal lessens tensions in the region, and the
Israeli regime thrives on maintaining an unstable region. Israel is an apartheid state, and the
only way it can draw attention away from it is to create crises in neighboring countries to
deflect attention from its own policies"5
1
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Since the disclosure of the Iranian nuclear programme, the Israeli foreign policy has
endeavoured to dismantle the Iranian nuclear programme. Israel’s hardline attitude to Iran’s
pursuit of nuclear weapons revealed its security concerns. For Israel, Iran’s regional ambitions
and interventions are the major source of security challenge. Israel has always been concerned
with Western engagement with Iran in which Israel is not involved. The Jewish State objects a
deal that does not serve Israel’s security interests. Israeli officials opposed the 2013 nuclear
discussions between Iran and the so-called P5+1 (Germany and the five members since it
underscored the full cessation of the nuclear programme. Moreover, Israel preferred further
political isolations of Tehran from the International community.1
After more than a year of secret negotiations between the Obama administration and Iran,
the final agreement was reached between major World powers and the Islamic Republic.
Opponents of the deal, including Israel and Republican leaders in Congress, criticised the
failure of the agreement to halt Iran’s nuclear programme. However, the nuclear deal was
supported by America's negotiating partners in Europe. In a phone conversation, the
American leader told the Israeli Prime Minister that the agreement reduced his concerns over
Iran. Nevertheless, Netanyahu stressed that an effective deal would revolve around the full
cessation of Iran’s nuclear programme and its regional aggression.
Sanctions on Iran's nuclear programme would be lifted in exchange for Iran's compliance
with the International Atomic Energy Agency measures.2 In his speech on Tuesday, the Israeli
Prime Minister, Benjamin Netanyahu, asked the U.S. to reject the deal with Iran over its
nuclear programme, claiming that it would enable Iran to acquire a nuclear weapon instead of
preventing it.3 The Prime Minister believes that the deal with Iran is the greatest danger to
Israel’s security as he claimed that:
"This deal would legitimize Iran's nuclear program, bolster Iran's economy, and increase
Iran's aggression and terror throughout the Middle East and beyond," he told President
Obama in a phone call after the US president heralded the "historic" deal. "Such a deal
would not block Iran's path to the bomb. It would prove it."4
As Iran and major World Powers signed the Joint Comprehensive Plan of Action
(JCPOA) on July 14, 2015, Israel fiercely denounced the deal. The Israeli Prime Minister
deemed the agreement a “stunning historic mistake”. The foreign minister at the time, the
Yisrael Beytenu party chair, Avigdor Lieberman, compared the deal with the Munich
Agreement with Nazi Germany. Moshe Yaalon, then Israeli defense minister, said that the
agreement was built on “lies and deceit” and that it is a “tragedy for all who aspire to
regional stability and fear a nuclear Iran. . . . Instead of fighting terror with all its might, the
free world has granted legitimacy to Iran’s hateful, murderous ways.”5
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In a special cabinet meeting Friday to discuss the deal with intelligence and security
chiefs, Netanyahu insisted that any deal with Iran had to involve Iran’s recognition of the state
of Israel. The main concern of the Israelis was that the deal would allow Iran to continue
research and development on advanced centrifuges, which could enable it to enrich weaponsgrade uranium in the near future. Yuval Steinitz1, Israel's outgoing Minister of Strategic
Affairs from Netanyahu's Likud party, and the head of the Israeli military's Planning
Directorate, declared that military action against Iran’s nuclear installations was still on the
table, which came to mean in practice that Israel might go to war against Iran. Military
analysts and former intelligence officials were concerned that an Israeli strike would not only
fail to destroy Iran's programme. Rather, it would result in a regional war that would put the
US-Israeli relations at stake.
The Obama administration criticised Netanyahu’s endeavours to compel Congress to stop
the deal.2 More than two-thirds of all House Republicans agreed to a resolution that aimed at
thwarting the Iran nuclear deal. They believed that the deal does not completely suspend
Iran’s nuclear programme and failed to deal with Iran’s destabilising activities as well as its
human rights record.3 However, President Obama had insisted on the presidential veto to
prevent anything from blocking the deal that has the approval of the UNSC.4 Many
Republicans and many Democrats within Congress sharply denounced the deal since it
threatens American and Israeli national security interests. Therefore, President Obama had to
influence a skeptical Congress. The speaker of the House, John A. Boehner, 5 asserted that
Congress should examine any deal before lifting sanctions on Iran. President Obama
responded by giving the choice as either accepting his deal or risking war. However, reaching
a comprehensive agreement with Iran seemed the most promising goal left in Obama’s
foreign policy agenda.
"Obama always saw the Iranian nuclear threat as a major security challenge that would
lead to war if not controlled, and further proliferation if not prevented," said Gary Samore, a
former top arms control adviser to Mr. Obama, who is now president of the advocacy group
United Against Nuclear Iran.
Obama had been eager to put the U. S. -Israeli relations and his presidency at stake on
that premise.6 Netanyahu was invited by House of Representatives Speaker John Boehner,
one of the adversaries of the deal with Iran. Therefore, President Barack Obama did not meet
Netanyahu. President Obama had to take the interests of U.S. allies into account and seek a
1
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deal that prevent the progress of Iran’s nuclear programme. The U.S. had to reconsider its
relations with Israel to preserve the stability of the Middle East.1
Israel wants to ensure that Iran would not acquire a nuclear weapon and insists that the
nuclear impasse could be addressed by several means to prevent Iran from supporting radical
groups, destabilising the region, and ensuring Iran’s recognition of the Jewish State’s
existence. There had to be a comprehensive dialogue between Israel and the American
administration. A nuclear-armed Iran does not only threaten Israel’s security but the whole
world peace and stability. Therefore, the international community should deal with this issue.2
George Mitchell believes that the nuclear deal with Iran affects world stability. Providing
Iran with the opportunity to continue its nuclear programme threatens Israel’s security and
undermines the credibility of the nuclear nonproliferation treaty.3 In fact, Israel’s fears are
unjustifiable. Although it possesses an arsenal of 200-plus nuclear bombs, Israel concerns
about Iran’s unproven nuclear bomb. Moreover, Pakistan has at about 100 nuclear bombs,
Israel only insists on the Iranian threat. Indeed, Israel is concerned more about Iran’s regional
influence rather than its nuclear programme. Iran’s support for non-state actors, including
Hamas and Hezbollah against the Jewish state, is the main security challenge for Israel4.

Conclusion:
As observed from the literature review of the Israeli-Iranian ties, this study provides an
overview of the Israeli-Iranian partnership and the cornerstone that strengthened their close
cooperation. It also examines the dimension and major factors contributing to the
deterioration of their partnership. This research enhances the understanding of their longstanding hostilities and policies to each other. The partnership between Iran and Israel under
the regime of the Shah was strong to the extent that both states extended their political,
economic, and military cooperation. The threat of the Soviet Union, along with the threat of
pan-Arabism were the push factors that sustained a strong economic, intelligence, and
military cooperation between Iran and Israel. However, one can notice that their relationship
was vulnerable to external factors, such as Arabs’ hostilities. The Shah sought to gain Arab’s
acceptance and ligetemacy of his regime , therefore, he insisted on keeping ties with Israel
secret inspite of Israel’s complains.
The current investigation highlights the vital role that the fall of the Shah regime and the
Islamic Revolution of 1979 had played in shaping the Israeli-Iranian relations. Since the 1979
Islamic Revolution, Iran has pursued a new ideology. Iran severed ties to the Jewish state by
the 1990s. These countries have entered into decades of ideological opposition and
longstanding hostility. Furthermore, Iran has publically announced its rhetoric and fierce
opposition to the Jewish state and its policies toward the Palestinians. Tehran has sought to
gain the Arabs’ acceptance and legitimacy. Moreover, Iran has assisted non-state actors, such
1
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as Hamas and Hizbollah by providing military assistance to emerge as a leading Islamic state
and the major supporter of the Palestinian case.
In sum, Israel’s major concerns with the Iranian nuclear programme and its opposition to
the nuclear agreement do not revolve only around Iran’s acquisition of nuclear weapons
capabilities. Rather, its growing influence in the region and its provocative actions is deemed
a security challenge for the Jewish state. In fact, Israel’s fears are unjustifiable since Iran’s
nuclear programme is intended first to ensure regime survival and secure Iran’s national
security interests. In addition, The Islamic Republic’s quest for nuclear capabilities is used as
a means of deterring foreign aggressions particularly, regional rivals, and decreasing its
political and economic isolation. Its assistance for non-states actors in the region is an
endeavour to further extend its leverage, and thus, ensure its national security. Therefore,
Israel and Iran are perceived as rivals for regional dominance and status of superpower and
their opposition to each other is manifested in their policies and approaches. In addition, Israel
is concerned with Iran’s rapprochement with Western powers and the international
community through the nuclear deal reached in 2015. From Israel’s perception, the nuclear
agreement does not cope with Iran’s destabilising activities in the region as it does not
guarantee the full cessation of its nuclear programme. Israelis believe that the deal enables
Iran to maintain its programme and lifting economic sanctions will enhance its economy, and
thus, its support for non-state actors against Israel.
Hostilities between the Islamic Republic of Iran and the Jewish State are fuelled by
ideological and geopolitical factors. This means in practice that if both states overcome these
restraints, they will enjoy a stable relationship. However, conflict between Iran and Israel is a
key issue that influences several other issues in the region. As a result, adopting a pragmatic
approach to address this conflict is required to maintain regional peace and stability.
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