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الهيئت العلميت للمجلت:
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 نؿير

حامػت الكاعكت  -الاماعاث الػغبُت املخدضة

أ.ص.غبض الحلُم مكغي

حامػت دمحم زُضع بؿىغة ,الجؼائغ

صً .ىؾف هانغ

الجامػت إلاؾالمُت الػاملُت ماليزًا

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 الدؿُير ،املهضًت ،جىوـ

ص.غبض اللاصع لكلغ
ص .زيري 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 بىهير

ؾُضي دمحم بً غبضهللا فاؽ-املؿغب

ص.ؾغوع طالبي

عئِؿت مغهؼ حُل البدث الػلمي
مػهض الػبىع الػالي لإلصاعة والحاؾباث وهظم املػلىماث  -مهغ.

أ.ص .غبى غبض الهمض

ص .وكأث اصواعص
أ.ص .الفىعوي مهطفى

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

ص .همام اللىص ي

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 فلؿطين

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

ص .خؿيُت أخمض

أ.ص.ملني بً غماع

ص.غىاطف الطغوصي

مً داخل الىظً
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
أ.ص .مغػوقي غبض الحلُم

أ.ص .بً ًىً غبض املجُض
أ.ص .بازىٍا اصعَـ
أ.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 .وػُمي غبض املىػم
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 .لىبير غلي
ص .قمالٌ غبض الػؼٍؼ

حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت جُاعث
حامػت بؿىغة
حامػت بجاًت
حامػت باجىت 1
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت بؿىغة
حامػت زيكلت
حامػت أصعاع
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت زيكلت
حامػت جبؿت
حامػت زيكلت
حامػت ألاؾىاط
حامػت الجلفت
حامػت ؾغصاًت
حامػت باجىت
حامػت الجؼائغ
حامػت الىاصي
حامػت بؿىغة
حامػت زيكلت
حامػت باجىت
حامػت باجىت
حامػت الىاصي
حامػت بؿىغة
حامػت زيكلت
حامػت أم البىاقي

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
أ.ص .طغاص طاعق
ص .هماٌ دمحم ألامين
ص .هانغي ؾميرة
ص .بً مباعن ماًت
ص .غطاء هللا جىفُم
ص .ػعمان هغٍم
ص .غبضلي خبِبت
أ .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.أمين الباع
ص.غبض الالوي ػٍيب
أ.ص.بلػمغي أهغم
ص.ؾػُض خفظاوي
ص .غائكت غبض الحمُض
ص .مىمً غىاطف

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 الطاعف
حامػت زيكلت

ص .بً غمغ غاصٌ

حامػت ؾطُف2

ص .غثامىُت وىؾغ

حامػت زيكلت

أ.ص ػكاؽ غاصٌ
ص .عاػي هاصًت
ص.بىقيربي 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 ًاؾين
أ.ص .خىبت غبض اللاصع
أ.ص .جىمي مغٍم
ص .أخمض بىغىن
ص نالحي ههيرة
أ.ص .خؿاوي زالض
أ.ص .ؾالم ؾميرة
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
ص .مامً بؿمت
ص .بىحاوي غبض الحىُم

حامػت باجىت1
حامػت ألامير 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
حامػت زيكلت
حامػت غين جمىقيذ

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 .ػبيري ماعٍت
أ.ص بغي هىع الضًً
ص .هباف غمغان
ص .مؼٍاوي ؾهُلت
ص .أوهِـ ؾلُم
ص .حبيري ًاؾين
ص .ػوػو ػولُست
ص .هباػ ؾىاء
صٌ .ؿػض فًُلت
ص .ناٌل غبض املالً
ص .جىاحي ههيرة
ص .بً غص ي آماٌ
ص .بً الىىي زالض
ص .بىؾػضًت عؤووف
ص .بىالؼٍذ هضي
ص .غثماوي مغٍم
ص .هىٍىة هضي

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
حامػت زيكلت
حامػت كؿىطُىت

مً خاسج الىظً:
أ.ص .قاصي غضهان الكضًفاث
أ.ص .غبض الهمض غبى
ص .حىاص الغباع
ص.ناصق اخمض هكام
ص.غبض املجُض بىهير
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
ص .غبض الغػاق وهبت

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
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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 ــاخثين املخسهه ـ ـ ــين 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 الباخثين 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 ــين 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 ــين ألاحىبِخ ـ ـ ـ ــين (الاهجليزً ـ ـ ـ ــت أو
الفغوؿُت) .وٍخًمً املىخو إلاقيالُت وأهم الىخائج امللغعة .
 أن ًيـ ـ ــىن البدـ ـ ــث املىجـ ـ ــؼ باللؿـ ـ ــت 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 "حعليمـ ـ ــاث للمال ـ ـ ـ " غ ـ ــً طغٍ ـ ــم
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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 ،ميـ ـ ـ ــان 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 ــين م ـ ـ ــؼصوحخين ،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 ـزام 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

كـلم ــت هيئت جدشيشاملجلت
ميحرلا نمحرلا هللا مسب والفالة والعالم على ؤؼشف اإلاشظلين وبعذ:
جخىاـل معيرة مجلت الحقىق والعلىم العياظيت بجامعت عباط
لغشوس خيؽلت بفذوس العذد الدعلعلي / 18:ؤكخىبش  ،2022ويخىاـل
معها الاهخاج العلمي ألاكادًمي وفق الضىابغ اإلاىهجيت العلميت
اإلاىفىؿ عليها في قالب املجلت والتي التزم بها اإلاالفين مً خالل
اإلاالخظاث اإلاقذمت مً هيئت الخدشيش ظىاء ما حعلق منها بالجاهب
الؽكلي ؤو جفىيباث الخبراء مً الىاخيت اإلاىضىعيت.

مذًشالجامعت:
ؤ.د ؼالت عبذ الىاخذ

ولقذ ضم هزا العذد كما هائال مً الاهخاج العلمي ًضيذ عً
زماهين مقاال في مخخل

الخخففاث واملجاالث التي جكفل املجلت

اليؽش فيها ،ساحين ؤ ن ًجذ فيه الاظاجزة والعلبت وحميع الباخثين
اإلاؽخغلين بدقل القاهىن والعلىم العياظيت والخخففاث راث
الفلت ما ًفيذهم ويشجقي بمعاسفهم و ؤبداثهم ظىاء حعلق ألامش
بمىاقؽت سظائلهم ألاكادًميت ؤو الاظخفادة منها في ألابدار اإلاخخففت
اإلاىحهت للترقياث في مخخل الشجب.

مذًشاملجلت وعميذ الكليت:
ؤ.د صو اقشي العاهش

و ـذوس هزا العذد ما كان ليخم لىال جفاوي فشيق عمل املجلت وجظافش حهىدهم ،مً مدشسيً
معاعذًً ومشاحعين وجقىيين ،وكل مً قذم ًذ اإلاعاعذة للشقي باملجلت مً قشيب ؤو بعيذ ،فلهم مىا
حميعا كل الؽكش والامخىان ،هزا الجهذ كان له ؤزشه في خفىل املجلت
على مشجبت مؽشفت وفق معامل الخإزير والاظدؽهاداث اإلاشحعيت
للمجالث العشبيت.
ومجال اليؽش مخاح لجميع الباخثين مً مخخل الجامعاث وفق
الؽشوط اإلاىفىؿ عليها ،والتي ًجب الالتزام بها و ًمكً الاظالع عليها
وجدميلها مً مىقع املجلت عبرالبىابت الىظىيت للمجالث العلميت.
سئيغ جدشيشاملجلت:

مىعذها في العذد القادم بدىل هللا.

ؤ د دمحم بىكماػ
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ملخص:
حكهض الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت غضة حغحراث ؾىاء في مباصئها ؤو ؤؾالُبها وطلً اؾدىاصا بلى اإلاىحى الؿُاس ي
والاكخهاصي الجضًض الظي حػغفه جغهُا مىظ ونىٌ خؼ الػضالت والخىمُت للؿلُت بضاًت مً غام ،2002واحؿاكا مؼ طلً
فةن هظه الضعاؾت تهضف لخدلُل الؿُاكاث الضازلُت والخاعحُت لػملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت بػض غام ،2011
وحؿلُِ الًىء غلى ألاولىٍاث والىؾاثل الجضًضة التي فغيتها هظه اإلاغاحػت غلى نىاع كغاع الؿُاؾت الخاعحُت ألاجغان.
الكلماث املفتاحيت : :الؿُاؾت الخاعحُت ؛ جغهُا ؛ الغبُؼ الػغبي؛ الػمم الاؾتراجُجي.

Abstract:
Turkey's foreign policy is undergoing several changes in both its principles and methods,
based on the new political and economic direction turkey has known since the AKP came to
power beginning in 2002, this study aims to analyze the internal and external contexts of
turkey's foreign policy review process after 2011, and to highlight the new priorities and
means imposed by this review on Turkish foreign policy makers .
Keywords : Foreign Policy ; Turkey; Arab Spring ; Strategic depth.
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مراجعة السياسة اخلارجية الرتكية بعد عام :2011السياقات واألولويات  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
علي حاشد  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ/عمار به سلطان
مقذمت:
صزلذ الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت بػض غام  2011مغخلت حضًضة احؿمذ بالخغُحر في حضوٌ ألاولىٍاث وألاصواث
هدُجت حملت مً اإلاخغحراث الضازلُت والخاعحُت ،التي ؤزغث غلى الخىحهاث الؿابلت في الؿُاؾت الخاعحُت لخؼب الػضالت
والخىمُت ،وقيلذ هظه اإلاخغحراث صافػا خاؾما لػملُت مغاحػت مخضعحت ومضعوؾت للؿُاؾت الخاعحُت لترهُا تهضف
للخىُف مؼ الىيػحن الضازلي وؤلاكلُمي اإلاخغحر،واإلاض ي في جُبُم بؾتراجُجُت الؿُاؾت الخاعحُت جدذ غىىان الػمم
ؤلاؾتراجُجي مؼ الخغُحر في ألاولىٍاث وألاؾالُب التي جخىافم مؼ اإلاخغحراث الجضًضة التي فغيذ غملُت مغاحػت الؿُاؾت
الخاعحُت الترهُت.
إلاشكاليت:
بقيالُت الضعاؾت جضوع خىٌ مضي جإزحر الؿُاكاث الضازلُت والخاعحُت غلى غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت
الترهُت وألاولىٍاث وألاصواث التي فغيتها هظه اإلاغاحػت غلى غمل الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت بػض غام .2011
ألاشئلت الفرعيتً :مىً جلؿُم ؤلاقيالُت لؿاالحن فغغُحن:
 ماهي الؿُاكاث الضازلُت والخاعحُت التي فغيذ غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت؟هُف ؤزغث غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت غلى حغُحر ألاولىٍاث وألاصواث في الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت؟ــىبىاء غلى هظه ألاؾئلت الفغغُت ًمىً نُاغت الفغيُاث الخالُت:
وان للػىامل الخاعحُت جإزحرا غمُلا غلى غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت.للض ؤغاصث غملُت اإلاغاحػت في الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت ؤولىٍت الؿُاؾاث الىاكػُت هدُجت غضم جىافم بمياهُاثجغهُا مؼ َمىخاتها.
املقاربت النظريت للذراشت:
جخُلب َبُػت اإلاىيىع واإلاخغحراث اإلاضعوؾت يمً اخخيام اإلالاعبت الىاكػُت وملترب الاكخهاص الؿُاس ي واإلاىهج
الجُىبىلخُيي ،لضعاؾت اإلاىيىع مً ؤحل فهم وجفؿحر وجدلُل الؿُاكاث وألاولىٍاث وألاؾالُب الجضًضة يمً مؿاع
مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت.
املقاربت الو اقعيت:
بدىم عئٍتها اليؿلُت للىظام الضولي فةن اإلالاعبت الىاكػُت في الؿُاؾت الخاعحُت جاهض غلى جإزحر الػىامل الخاعحُت
في الؿُاؾت الخاعحُت للضوٌ ،وجدخل مفاهُم مثل اإلاهلخت الىَىُت وألامً مىكػا مغهؼٍا في الخدلُل الىاكعي للؿُاؾت
الخاعحُت ،والػلالهُت هي الغابِ بحن ؾلىن الضوٌ الخاعجي وَبُػت الىظام الضولي الفىيىٍت ،والػلالهُت هىا جلخض ي
اؾخسضام اللىة بإهىاغها في حػغٍف وجدلُم مهلخت الضولت باغخباع اللىة مخغحر جفؿحري يمً الىاكػُت لخدلُل ؾلىن
الضوٌ الخاعجي .
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ولظلً ًغي هاوـ مىعغىخاو ؤن اؾخسضام مفهىم اللىة في حػغٍف مهلخت الضولت :هى اإلاػلم الباعػ الظي ٌػحن
الىاكػُحن غلى جلمـ َغٍلهم في خلل الؿُاؾت الضولُت ،1وبالخالي فةن غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت في الؿُاؾت
الخاعحُت الترهُت وفم اإلالترب الىاكعي زايؼ للمخغحراث الخاعحُت وهظا ما ؾِخم جفهُله.
مقترب الاقتصاد الصياس يٌ :ػالج هظا اإلالترب الخإزحر اإلاخباصٌ بحن املجالحن الاكخهاصي والؿُاس ي ،2خُث ًضعؽ
هظا اإلالترب هُفُت جإزحر الػامل الاكخهاصي غلى جىحه الضولت الؿُاس ي ومىه ؾُاؾتها الخاعحُت  ،وغلى غىـ اإلالاعبت
الىاكػُت ًاهض غلى ؤهمُت الػىامل اكخهاصًت الضازلُت همازغ غلى جىحه الؿُاؾت الخاعحُت ،مؼ الترهحز هىا غلى ؤهمُت
الػامل الاكخهاصي في غملُت اإلاغاحػت التي غغفتها الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت بػض غام . 2011
املنهج الجيوبولتيكي :وٍضعؽ هظا اإلاىهج جإزحر الػىامل الجغغافُت غلى الؿلىن الؿُاس ي للضوٌ في مجاٌ ؾُاؾتها
الخاعحُت ،طلً ؤن جفػُل الجغغافُا الؿُاؾُت ٌػخمض بخضار خغهُت بًجابُت مخباصلت بحن الخلاثم الجغغافُت الثابخت
والؿلىن ؤلاوؿاوي ،3وٍفُض هظا اإلاىهج في فهم وجفؿحر غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت في ظل الخُىعاث الجاعٍت في
الجىاع التروي اإلاباقغ في حىىب جغهُا مؼ جُىعاث ألاوياع في ؾىعٍا والػغاق بػضا غام 2011؛ ؤو في الجىاع التروي الغحر
مباقغ مً زالٌ ؾُاؾاث عوؾُا مؼ ؤوهغاهُا وحىعحُا.
و بهضف الاحابت غلى ؤلاقيالُت اإلاُغوخت للبدث فلض جم جلؿُم لضعاؾت بلى مبدثحن عثِؿُحنً ،دىاوٌ ألاوٌ
الؿُاكاث الضازلُت والخاعحُت لػملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت ،فُما ًضعؽ اإلابدث الثاوي ؤهم ألاؾالُب
وألاصواث الجضًضة التي اجسظتها جغهُا في ؾُاؾتها الخاعحُت بىاء غلى غملُت مغاحػت ؾُاؾتها الخاعحُت.

املبحث ألاول :عمليت مراحعت الصياشت الخارحيت التركيت..
جدُل غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت بلى مهُلح الخغحراث الخىُفُت  Adjustment Changesالظي حاء به
حكاعلؼ هغمان Charles Hermannفي صعاؾخه لخغحر الؿُاؾت الخاعحُت في ملاله بػىىان" حغُحر الاججاه:غىضما حغحر
الخيىماث ؾُاؾخا الخاعحُت" وكض ازترها هظا الخىنُف اللغٍب إلاا هلهضه بػملُت اإلاغاحػت هظغا ألن هظا الخغحر في
الؿُاؾت الخاعحُت ًياص ًيىن حغُحرا للخإكلم مؼ الظغوف الضازلُت.والخاعحُت لترهُا،هما ؤهه ال ًغقى لضعحاث الخغحر
ألازغي التي طهغها حكاعلؼ هحرمان مً زالٌ الخغحر في ألاهضاف ؤو البرهامج اججاه الضوٌ.4
مً حهت ؤزغي فةن مسخلف ألاغماٌ ألاواصًمُت ألازغي التي كضمذ في خلل الؿُاؾت الخاعحُت والخانت بضعاؾت
مؿإلت حغُحر الؿُاؾت الخاعحُت لم جهل بلى اؾخدضار هظغٍت غامت باإلميان جُبُلها غلى مسخلف خاالث الخغُحر في
الؿُاؾاث الخاعحُت للضوٌ ،ومنها الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت مىيىع هظه الضعاؾت ،هما ؤن الخالت الترهُت قهضث زالر
 -1ؤخمض غلي ؾالم ،اللىة والثلافت وغالم ما بػض الخغب الباعصة:هل باجذ اإلاضعؾت الىاكػُت في الػالكاث الضولُت قِئا مً اإلااض ي؟ ،املجلت الػغبُت للػلىم
الؿُاؾُت ،الػضص  ،20زغٍف  ،2008م.122
 -2غبض اللاصع صهضن ،ؤلاؾتراجُجُت الهِىُت ألمً الُاكت في مىُلت حىىب قغق ؤؾُا وجإزحرها غلى الاؾخلغاع ؤلاكلُمي:آؾُا الىؾُى -حىىب آؾُا_قغق
وحىىب قغق آؾُا(.ؤَغوخت صهخىعاه) ،حامػت الخاج لخًغ:باجىت،ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت ،2013/2012م..25
3

- Emre İşeri, Book Reviews :Great Powers and Geopolitical Change, Perceptions Volume XVII, Number 2,
center for strategic research ,2012,p145

 -4ػٍيب فغٍذ ،حغُحر الؿُاؾت الخاعحُت:مسح ألهم اإلالاعباث الىظغٍت ،صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن،ع  ،1الؿىت،2019 ،11م.25
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حغحراث جضعٍجُت مخىاػٍت؛ هي الخغحر في هماطج نىؼ اللغاع ،الخغحراث الضازلُت والخغحراث الخاعحُت وطلً َُلت الفترة مدل
الضعاؾت مً غام  2011لغاًت غام  ،2018وهي الؿىت التي جىحذ حغحر همىطج نىؼ اللغاع بخدىٌ الىظام الؿُاس ي التروي
هدى الىظام الغثاس ي ،وجغهؼ الؿُاؾت الخاعحُت بُض الغثِـ التروي عحب َُب بعصوغان ،وهظا بػض الػضًض مً الخدىالث
غلى اإلاؿخىٍحن الضازلي والخاعجي هما ؾُإحي جفهُله.
مً حهت ؤزغي فةن اؾخػاهدىا بملترب الاكخهاص الؿُاس ي واإلاىهج الجُىبىلخُيي حاء مً ؤحل جالفي هلاٍ يػف
جفؿحر اإلالاعبت الىاكػُت لػملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت .فالخيامل اإلانهجي ؤنبذ يغوعة هما جغاه مسغحاث الىلاف
الغابؼ بحن هظغٍاث الػالكاث الضولُت غلى اغخباع خلل جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت حؼء مً جسهو الػالكاث الضولُت.
املطلب ألاول  :الصياق الذاخلي ملراحعت الصياشت الخارحيت التركيت.
ؤكُم همىطج "الضًملغاَُت املخافظت" الظي كام غلُه ألاؾاؽ الفىغي والػملي لخؼب الػضالت والخىمُت التروي غلى
بجالف واؾؼ ًً،م اللُبرالُحن واللىمُحن وؤلاؾالمُحن؛ ججمػهم ؤعيُت مكترهت في عفٌ ألاوياع الاكخهاصًت والؿُاؾُت
التي ؾاصث جغهُا بػض ؤػماتها الاكخهاصًت الخاصة َُ،لت الدؿػُىاث مما زلم ويػا مىاؾبا لفىػ خؼب الػضالت والخىمُت
،باالهخساباث البرإلااهُت في هىفمبر ـ2002هسُاع حضًض مً زاعج الؿُاق الؿُاس ي الظي اغخبره الكػب ؾببا في خهىٌ
ألاػمت الاكخهاصًت وإفغاػاتها الخُحرة غلى الاكخهاص واملجخمؼ التروي ،للض جًافغث لخؼب الػضالت والخىمُت :صًىامُخحن
بًجابِخحن اكخهاصًت و زلافُت في الضازل التروي ؾمدذ له بالفىػ في حمُؼ الاؾخدلاكاث الاهخسابُت مً  2002بلى
،2011والىجاح في جدؿحن اإلااقغاث اليلُت لالكخهاص التروي.1
الفرع ألاول :جفكك العناصرالذيمقراطيت املحافظت .
خىم مىُم الدؿىٍاث واللُم اإلاكترهت بحن الخُاعاث الثالر اإلاكاعهت واإلاؿاهضة لخؼب الػضالت والخىمُت (اللىمُحن،
اللُبرالُحن وؤلاؾالمُحن)،خُث حػخبر عئٍت"جغهُا  "2023الهاصعة في صٌؿمبر  2012غً ؾُاؾاجه الخىفُلُت والخُبُػُت
غلى خض جىنُف الغئٍت باللىٌ"لػضة غلىص بلُذ الخُاة الؿُاؾُت الترهُت جلؼ جدذ جإزحر الخىجغاث اإلاخهاغضة بحن
الػالكاث الخالُت :الضًيُت -الؿُاؾُت ،والخلالُض – اإلاػانغة ،والضًً – الضولت ،والضولت – املجخمؼ  -الفغص .وَؿعى الخؼب
إلغاصة بىاء هظه الػالكاث وإػالت غىانغ الخىجغ بُنها " .2كضمذ "عئٍت جغهُا  "2023مهُلح" :الخُبُػُت"وحػني الػىصة بلى
اإلايىهاث "الُبُػُت" اإلاىعوزت في املجخمؼ التروي وكُمه اإلاكترهت ،3فالخؼب ٌؿعى للخسفُف مً غلماهُت الضولت للمىاػهت
بحن الػىانغ اإلاخػاهؿت في الضولت والخلالُض والخدضًث؛ ؤو الضًً والخغغٍب ؤو الترن وبلُت ميىهاث البالص الػغكُت وبحن
ألاصًان واإلاظاهب ،فهضف الخؼب مً وعاء ؾُاؾاجه الخىفُلُت :الػمل غلى جثبُذ الاؾخلغاع الضازلي وإؾاؽ للؿُاؾت
الخاعحُت الجضًضة التي اهخهجها الخؼب ،وفي الىاكؼ فةن الخىافم الػلماوي -املخافظ بضؤ بػض اهلالب  1980خحن اؾخػان
الػؿىغ باإلؾالمُحن ملخاعبت جإزحر الِؿاع زانت في قيله اإلاؿلح ممثال بدؼب الػماٌ الىغصؾخاوي زالٌ الثماهِىاث وطلً

-1عابذ ػغىوي،الخىاع الػلالوي –اإلاػُاعي في جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت:صعاؾت امبرًلُت في زُاعاث الؿُاؾت الػغبُت لفغوؿا(،ؤَغوخت صهخىعاه،حامػت
الخاج لخًغ:باجىت ،ولُت الخلىكى والػلىم الؿُاؾُت.،2015/2014 ،م.108
 -2غماص ًىؾف ،الضًملغاَُت املخافظت ومؿخلبل الػلماهُت الترهُت،الضوخت:مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاث ،2015،م.11
-political vision of AK party for2023 :great nation great power target 2012/00/30، 2023,p66.
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في بَاع نغاع الخغب الباعصة،خُث ؾمذ الػؿىغ ببروػ ؤقياٌ الخػبحر الضًني التي واهذ مدظىعة مً كبل ،وبالخالي
فاالبخػاص الخضعٍجي غً اإلاىظىع ألامني في الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت هما وان ؾابلا  ،مىً الخؼب اؾخػماٌ الؿُاؾت
الخاعحُت وإصاة إلحغاء ؤلانالخاث في الىظم الؿُاؾُت والاكخهاصًت واللًاثُت في الضازل.1
للض هضف خؼب الػضالت والخىمُت مً وعاء حكىُل هظا الاثخالف ؤلاًضًىلىجي الىاؾؼ يمان الضغم الؿُاس ي
والاحخماعي إلنالخاجه الؿُاؾُت والاكخهاصًت ،التي بضؤ فيها مً ؤحل؛ حغُحر الثلافت الؿُاؾُت للمجخمؼ التروي بهضف
حمػها خىٌ كُم مكترهت ليي ًخمىً مً جدىٍل هظه الثلافت مً همىطج الثلافت الؿُاؾُت الغغىٍت الؿابلت التي غغفها
الخاعٍش التروي الخضًث ،والتي واهذ جلبل بدىم الػؿىغ بلى زلافت ؾُاؾُت حكاعهُت ال جلبل بدىم الػؿىغ وجدهغ
صوعهم في الضفاع وألامً ,2وبالخالي فةن غملُت بىاء الهىٍت الجامػت في الثلافت الؿُاؾت الترهُت التي اهخهجها الخؼب وان لها
صًىامُخحن صازلُت وزاعحُت ،ألاولى :حػمل غلى حمؼ الػىانغ اإلاخىافغة صازل املجخمؼ التروي ،وألازغي جبدث غً بغاصة
الاوسجام الثلافي لترهُا مؼ مدُُها الخاعجي لخىُف جغهُا مؼ الىيؼ الضًىامُيي الظي ًمغ به الجىاع التروي ،وٍبضوا مً
زالٌ الهبت الكػبُت التي واحهها الاهلالب الظي حغي في 15حىٍلُت 2016؛ صلُال غلى جدىٌ غمُم في صًىامُاث الثلافت
الؿُاؾُت الترهُت واللُم اإلاكترهت الجامػت بحن مسخلف الخُاعاث التي ؤحمػذ غلى عفٌ الاهلالب الػؿىغي غلى خىم
خؼب الػضالت والخىمُت عغم زالف هظه الخُاعاث مؼ زُاعاث الخؼب الؿُاؾُت والثلافُت ،وجبحن مً حهت ؤزغي ؤن جغؾُش
الىظام الضًملغاَي في الضازل التروي وحػله آلُت وخُض ة الزخُاع الكػب إلامثلُه حػل باإلميان ججاوػ الخالفاث
ؤلاًضًىلىحُت واخترام بعاصة الكػب في الازخُاع ماصام الجمُؼ ًلبلىن بيخاثج الهىضوق الاهخسابي.
غحر ؤن غىانغ هظا الاثخالف الىاؾؼ بضؤث بالخىافغ بػض ؤن ونلذ ؤلانالخاث التي بضؤ الخؼب بلى هلُت الاغىصة ،
ومؿذ مغاهؼ اللىي الغثِؿُت للػؿىغ واإلاىالحن لهم مً الػلماهُحن في الىظام الؿُاس ي التروي ،ووان الهضام مؼ حماغت
فخذ هللا غىالن بضاًت الخفىً لهظا الاثخالف الػابغ لإلًضًىلىحُاث ،زانت وؤن غىانغ هظا ؤلاجالف لها عوابِ بلىي
ؤحىبُت حؿخػملها غىض الخاحت ملابل زضماتها ،فغغم ؤن خؼب الػضالت والخىمُت ًدكاعن مؼ فخذ هللا غىالن هفـ
الخلفُاث ووان ؤخض صاغمي الػضالت والخىمُت زالٌ الؿىىاث الؿابلت بال ؤن الخغهت اغتريذ غلى ؾُاؾاث الخؼب
الخاعحُت بالخلاعب مؼ بًغان ملابل زالفها مؼ بؾغاثُل مثال :عغم ؤن الخالف مؼ ألازحرة لم ًخػضي مجغص الخُاباث
الؿُاؾُت وؤلاغالمُت باإلاىاػاة مؼ حػؼٍؼ الخباصٌ الخجاعي البُني ،غالوة غلى عفٌ خغهت غىالن زلِ الضًً بالؿُاؾت هما
ًلىم به خؼب الػضالت والخىمُت وجغهؼ غلى الػمل الخحري هغُاء لكبياتها اإلاخغلغلت في ألامً وؤلاغالم ،والاكخهاص واللًاء
لظلً اؾدىفغث الخغهت يض خملت خؼب الػضالت والخىمُت يض غىانغها في مسخلف ؤحهؼة الضولت ،وقيذ خملت مًاصة
غبر ؤلاغالم متهمت خؼب الػضالت والخىمُت بالفؿاص ،ومً حهت ؤزغي فةن اعجباٍ مهلخت الخغهت مؼ الخُاع الػلماوي حػل
ؤلانالخاث التي كىيذ مً كبًت الػؿىغ غلى الىظام الؿُاس ي التروي بمثابت تهضًض مكترن بحن الُغفحن وحػل خؼب
الػضالت والخىمُت هػضو مكترن ليليهما.
-1غماص ًىؾف  ،جغهُا:بؾتراجُجُت َمىخت وؾُاؾت ملُضة ملاعبت حُىبىلخُىُت ،ؤبى يبي،ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة ،مغهؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر
ؤلاؾتراجُجُت .2015، ،م.192
 -2خؿحن بالخحراث ،املخاولت الاهلالبُت ومؿخلبل الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت ،ؤهلغة،اإلاػهض اإلاهغي للضعاؾاث،2016 ،م.3
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بالخىاػي مؼ الهغاع مؼ خغهت فخذ هللا غىالن جهاغض الهغاع مؼ الػؿىغ ومً وعاءه الخُاع الػلماوي وقبياجه اإلاالُت
 ،والاكخهاصًت وظهغ ؤوٌ ألامغ في مداولت غغكلت اهخساب غبض هللا غىٌ غام  2007هغثِـ للجمهىعٍت غبر البرإلاان وجهاغض
الخالف زالٌ الفترة بحن  2013 -2011بالخىاػي مؼ بفغاػاث ألاػمت الؿىعٍت غلى الضازل التروي ،ففي ؤوث 2011وبهضف
الًغِ غلى خيىمت الػضالت والخىمُت كضم هباع اللاصة الػؿىغٍحن اؾخلاالتهم اخخجاحا غلى عفٌ جغكُتهم التهامهم
بلًاًا جخػلم باإلعهاب ،هما نضعث ؤخيام كًاثُت خاػمت يض 365يابُا وحجرالا غام 2012فُما ٌػغف بلًُت
اإلاُغكت غبر ؤخيام بالسجً جتراوح بحن  16و 20ؾىت سجىا.1
بن جهاغض الهغاع بحن ول مً خغهت فخذ هللا غىالن الػلماوي ظهغ للػلً بدضة في قيل خمالث وخمالث بغالمُت
مًاصة بػض ؤن ونلذ غملُت ؤلانالخاث التي قغع فيها الخؼب بلى الضؾخىع التروي جدضًضا ،والظي ٌػخبر الػؿىغ
هدام للىظام الػلماوي للضولت بىو الضؾخىع ،وهى ما وان هضف الخؼب مً ؤلانالخاث مىظ البضاًت،فالػباعة الىاعصة في
صؾخىعـ1922الظي نُغ بإوامغ الػؿىغ وعصث فُه غباعة" "يغوعة فهم الضؾخىع وجىفُظه هها ً
وعوخا وفم ألافياع
ً
واإلاػخلضاث واللغاعاث الىاعصة فُه ،مؼ الػلم ؤن ألافياع الىاعصة فُه جىو خغفُا غلى التزام بعر ؤجاجىعن الػلماوي وبالخالي
فةن خؼب الػضالت والخىمُت ؾعى للىنىٌ لخغُحر الضؾخىع الظي ًخضزغ به الػؿىغ والػلماهُحن لكغع جضزلهم في الخُاة
الؿُاؾُت مخظعغحن بىو صؾخىع وعوخه.2
فدحن ونلذ ؤلانالخاث ألغلى مهضع كاهىوي في الىظام الؿُاس ي الظي وان ٌؿدىض بلُه الػلماهُحن في فغى غلماهُت
الضولت وهظامها الؿُاس ي ،اؾدىفغ هاالء وقىىا مػاعههم يض الخؼب ،ووان ظهىع هظه الهغاغاث للػلً هماقغ غلى
بضاًت جفىً ؤلاحماع الػابغ لإلًضًىلىحُاث الظي حكيل مؼ بضاًت ججغبت خؼب الػضالت والخىمُت في الخىم ،وؤللى بخإزحره
غلى جغاحؼ اإلااقغاث اليلُت لالكخهاص التروي هدُجت جإزحراث ألاػمت الاكخهاصًت الػاإلاُت بضاًت مً غام  2008؛وجإزحر ألاػمت
الؿىعٍت غلى جغاحؼ ؤعكام الخباصٌ الخجاعي بحن جغهُا وحىاعها الػغبي وهظا التراحؼ مـ بالخهىم الكبىت الاكخهاصًت
املخافظت اإلاخػاَفت مؼ خؼب الػضالت والخىمُت التي جخلاَؼ مهالخها مؼ جلىٍت عوابِ جغهُا الاكخهاصًت مؼ الكغق ،وهظا
ما ؤصي بدؼب الػضالت والخىمُت للخدالف مؼ خؼب الخغهت اللىمُت باؾم"جدالف الجمهىع" لخىى الاؾخدلاكاث
الاهخسابُت بضاًت مً  2015لخػىٌٍ التراحؼ اليؿبي لكػبُت خؼب الػضالت والخىمُت ويمان حكىُله للخيىمت اإلاىبثلت
غً الاهخساباث البرإلااهُت ،وجإمحن هجاح الاؾخفخاء غلى جدىٍل الىظام الؿُاس ي البرإلااوي بلى الىظام الغثاس ي وهى ما خضر
بالفػل غلب اهخساب عحب َُب ؤعصوغان وإوٌ عثِـ لترهُا في ظل الىظام الجضًض بػض اهخساباث غام .2018
الفرع الثاني :التراحع الاقتصادي.
قيلذ ألاػمت الاكخهاصًت الػاإلاُت زم جفاكم ألاػمت الؿىعٍت هػاملحن زاعحُحن جدضًا حضًا ألصاء الاكخهاص التروي
اللىي الظي سجله َُلت الفترة( ،)2011-2002فغغم ؤن الاكخهاص التروي لم جتراحؼ ماقغاث الىمى فُه بلى اإلاؿخىٍاث
التي سجلذ في ؤوعبا؛ فةن جغاحؼ وؿب الىمى في جغهُا بلى ؤكل مً  4باإلااثت بػض ٌ 2011ػخبر جغاحػا هبحرا باإلالاعهت مؼ وؿب
 -1بًمان صوي ،البػض ؤلاكلُمي والضولي للؿُاؾت الخاعحُت الترهُت( ،2023-2002ؤَغوخت صهخىعاه)،حامػت دمحم زبًغ:بؿىغة،ولُت الخلىق والػلىم
الؿُاؾُت 2017/2016،الجؼاثغ  ،م..295
 -2غماص ًىؾف  ،الضًملغاَُت املخافظت ومؿخلبل الػلماهُت الترهُت ،مغحؼ ؾابم ،م م.15-14
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الىمى اإلاسجلت كبال ،ووان هظا التراحؼ جغحمت لتراحؼ ؤعكام الخباصٌ الخجاعي مؼ الجىاع الػغبي ،وزالٌ ألاقهغ الثالر
ألاولى مً غام 2011جغاحػذ وؿب الخباصٌ الخجاعي مؼ مهغ والُمً بيؿبت 24باإلااثت و 20باإلااثت مؼ جىوـ و43باإلااثت مؼ
لُبُا و5باإلااثت مؼ ؾىعٍا،1هما ؤن الهغاغاث الؿُاؾُت التي غغفتها الخُاة الؿُاؾُت الترهُت التي جم جىاولها ؤغاله ؤزغث
غلى زلت اإلاؿدثمغًٍ في مؿخلبل الاكخهاص التروي ووان اإلاخًغع ألاوٌ منها هم قبىت املخافظحن اإلاغجبُحن مهلخت
وإًضًىلىحُا بدؼب الػضالت والخىمُت ،وعغم طلً حضص الخؼب فىػه في الاهخساباث البرإلااهُت غام  2011مما ؾمذ له
بدكىُل الخيىمت صون اللجىء للخدالف مؼ ؤخض مىافؿُه مً ألاخؼاب مً حهت ؤزغي فةن ػٍاصة ؤؾػاع الىفِ وبلىغها
مؿخىٍاث كُاؾُت زالٌ هفـ الفترة( )2014-2011قيل ؤًًا ؾببا مهما في جغصي وؿب الىمى الاكخهاصي ،خُث قيلذ
اإلابالغ اإلاهغوفت غلى الُاكت اإلاؿخىعصة ؤهم غامل عجؼ في محزان اإلاضفىغاث خُث ؤهفلذ جغهُا غلى الُاكت اإلاؿخىعصة
 1،54ملُاع صوالع في  2011و60،1ملُاع صوالع في  2012فُما ونلذ جيالُف الُاكت اإلاؿخىعصة بلى 31،92ملُاع صوالع في
الىهف ألاوٌ مً الػام  ،22013مؼ ما ًدبؼ طلً مً آزاع مترابُت غلى وؿب الخطخم ووؿب الىمى وآزاع ؤزغي غحر
مباقغة قيلذ هظه الػىامل صًىامُت ؾلبُت غلى الىيؼ الضازل التروي غضا غً الضًىامُت التي صزل فيها الػغاق وقماٌ
الػغاق جدضًضا ؤًً جغاحػذ همُاث الىفِ اإلاؿخىعصة غبر ؤهبىب الىفِ اإلاؼصوج بفػل جىغع الهجماث يضه وهلو
الهُاهت الالػمت له.
املطلب الثاني :الصياق الخارجي ملراحعت الصياشت الخارحيت التركيت.
للض غغف الجىاع التروي اإلاباقغ جفجغ ؤػماث زُحرة حػلذ مً ؾُاؾاث جهفحر اإلاكىالث مؼ الجحران وػٍاصة
الخػاون ؤلاكلُمي التي اهخهجتها جغهُا مً صون حضوي ،وبضا ؤن غالكاث جغهُا بجحرانها غاصث بلى اإلاغبؼ ألاوٌ زانت مؼ
ؾىعٍا والػغاق بل بن غالكاتها مؼ بؾغاثُل جضهىعث ؤًًا بػض ؤن وان جضهىع غالكاث جغهُا بجىاعها الػغبي ٌػني جلىٍت
غالكاتها مؼ بؾغاثُل ،وطلً بػض اإلاالؾىت الكهحرة بحن الغثِـ ؤلاؾغاثُلي قمػىن بحرًؼ وعثِـ الخيىمت الترهُت عحب
َُب بعصوغان غام 2009غلى زلفُت الهجماث الجىٍت ؤلاؾغاثُلُت غلى غؼة بحن صٌؿمبر 2008وحاهفي 2009؛وطلً زالٌ
ماجمغ صخفي غلى هامل كمت" "DAVOSخىٌ الاكخهاص الػالمي زالٌ قهغ فُفغي  ، 2009وبىاء غلى هظا فةن الخدلُل
الىاكعي للخغحر في الؿُاؾت الخاعحُت ؾُيىن مفُضا لخدلُل جإزحر الػىامل الخاعحُت في غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت
الترهُت في يل هظه الخُىعاث املخُُت بترهُا.
الفرع أألول :دينامياث الاضطراب في الجوارالعربي لتركيا.
ؤخضر ما ؾمي بغالمُا بالغبُؼ الػغبي خالت مً الاؾخلغاع والفىض ى في ؾىعٍا بضاًت زم الػغاق الخلا :خُث ؾلُذ
ؾلُت الضولت اإلاغهؼٍت وظهغ الغبىن غحر صوالجُحن ًمليىن الؿالح وٍخبىىن والءاث َاثفُت واهخماءاث مىُلُت – مظهبُت
وطلً بػض ؤن اؾخداٌ الخغان الؿلمي في ؾىعٍا بلى خغواث مؿلخت جخللى الخمىٍل مً الخاعج بػض ؤن واحه الىظام
الؿىعي الاخخجاحاث بمىظىع ؤمني مدٌ ،وفكلذ ول الجهىص الترهُت التي كام بها صاووص اوغلى وىػٍغ للخاعحُت في زني
الىظام غً مىاحهت الاخخجاحاث بلىة الؿالح واكتراح بغاصة حكىُل خيىمت ٌكاعن فيها ؤلازىان اإلاؿلمىن وجيىن ؤهثر
 -1بًمان صوي ،مغحؼ ؾابم ،م.312
2

- H. Serhan Süzer ,why turkey should aim for100% renewable energy?, Turkish policy Quarterly,
volume12,number2, summer2013,P112.
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جمثُال لفئاث املجخمؼ الؿىعي ،ومؼ خلىٌ قهغ ؤوث مً غام  2011بضؤث جغهُا في اخخًان اإلاػاعيت الؿىعٍت زم جُىع
ألامغ الخلا بلى صغمها بالؿالح واإلااٌ واإلاىاصاة بغخُل ألاؾض وبظلً اهخهى غلض وامل مً الػالكاث الخؿىت بحن ؾىعٍا
وجغهُا وجدىلذ بلى غضاء مخباصٌ ،هما ؤخضزذ ألاػمت الؿىعٍت قغزا في جإًُض الغؤي الػام الضازلي لخؼب الػضالت والخىمُت
ٌ
زانت مً كبل ألاكلُاث الضًيُت واإلاظهبُت،1خُث جدكابه الترهُبت اإلاظهبُت والػغكُت لألكلُاث بحن جغهُا وؾىعٍا زانت
فُما ًخػلم باألهغاص والػلىٍحن الظًً هًغوا لؿُاؾت جغهُا ججاه ألاػمت الؿىعٍت مً مىظىع مظهبي/غغقي ،هما ؤظهغث
ألاػمت الؿىعٍت ؤن َمىخاث وؾُاؾاث جغهُا في ألاػمت الؿىعٍت ملُضة بػضة غىامل ،وطلً عغم جبىيها إلالاعبت حُىبلُدُىت
في ؾُاؾتها الخاعحُت غبر هظغٍت الػمم ؤلاؾتراجُجي ،بما بحن الفغق بحن َمىخاث جغهُا وجهىعاتها غً هفؿها وخلاثم
الىاكؼ التي جاهض ؤن جغهُا ماػالذ في ويؼ اللىة اإلاخىؾُت ولً جلضع غلى احتراح ؾُاؾت زاعحُت مؿخللت هدُجت
اعجباَاتها الضولُت اإلالؼمت .
هما اهخللذ هظه الؿحرة مً الايُغاباث مً ؾىعٍا بلى الػغاق هدُجت الخضازل الضًمىغغافي والخاعٍخي والجغغافي بحن
البلضًً ووان الػامل الىغصي ؤهم غامل وحه ؾُاؾت جغهُا ججاه البلضًً بهضف مىؼ ؤو الخدىم في اهخلاٌ خالت الفىض ى
مً اإلاىاَم الىغصًت في ؾىعٍا بلى مىاَم بكلُم قماٌ الػغاق املخاطًت لها ،زم اؾخغالٌ غالكاث جغهُا باإلكلُم للخإزحر غلى
ؤهغاص ؾىعٍا ،زانت بػض ظهىع ؤخؼاب مؿلخت هغصًت في ؾىعٍا؛ مثل كىاث ؾىعٍا الضًملغاَُت والخؼب الضًملغاَي
الىغصؾخاوي الظي حػخبره جغهُا بمثابت الجىاح الؿىعي مً خؼب الػماٌ الىغصؾخاوي اإلاخمغهؼ في قماٌ الػغاق،فلم
ًخػامل الىظام الؿىعي بػىف مؼ اإلاظاهغاث التي غغفتها اإلاىاَم الىغصًت في ؾىعٍا مثل الخؿىت وصًغ الؼوع واللامكلي زم
اوسخب مً هظه اإلاىاَم والخؿىت وصًغ الؼوع صون كخاٌ وؾلمها لفهاثل هغصًت غام ، 22012مما فخذ املجاٌ لها
للؿُُغة غلى هظه اإلاىاَم بهضف الًغِ غلى جغهُا ،وبالخالي فةن اإلاىظىع ألامني الىاكعي الظي َاإلاا غمل خؼب الػضالت
والخىمُت غلى جفاصي اؾخسضامه في غالكاجه مؼ ؾىعٍا والػغاق غاص وفغى هفؿه وإولىٍت غلى ؤحىضة الؿُاؾت الخاعحُت
الترهُت.
ًًاف بلى هظا الفكل فكل آزغ غلى اإلاؿخىي الضولي خُث فكلذ جغهُا في حهىصها اإلاىفغصة في اخخىاء جضاغُاث
ألاػمت الؿىعٍت ،واهخللذ بلى اإلاىاصاة بدكىُل مىُلت غاػلت غبر وامل خضوصها مؼ ؾىعٍا بػمم ًتراوح بحن 20بلى 30ولم
صازل ألاعاض ي الؿىعٍت بهضف الخض مً جضفم الالحئحن ،ومىؼ الهجماث يض ؤعاييها لىً مُالباتها اإلاخىغعة لخلفائها في
خلف قماٌ ألاَلس ي ؤو مؿاغيها غبر املخافل الضولُت الكذ الفكل ،وظهغ ؤن الغغب ٌؿحر ألاػمت في ؾىعٍا غبر
بؾتراجُجُت الخىاػن بحن الىظام واإلاػاعيت ،ومىؼ ؤي َغف مً خؿم الخغب والاهخهاع بهضف جدُُم ؾىعٍا وجدلُم
هضف خماًت بؾغاثُل ههضف اؾتراجُجي.
مً حهت ؤزغي قيل بغالن اؾدُالء جىظُم الضولت ؤلاؾالمُت غلى اإلاىنل واإلاىاَم اللغٍبت منها(مىاَم غغب الػغاق
غلى الخضوص مؼ ؾىعٍا) بػض 14حىان 2014جُىعا زُحرا باليؿبت لترهُا ألهه اؾتهضف مىاَم خغحت في هظغ جغهُا صازل
الػغاق مثل :هغوىن واإلاىنل وبضؤ جغاحؼ همُاث الىفِ اإلااعة غبر ؤهبىب الىفِ الىانلت لترهُا وبضال مً طلً لجإ
-1غماص ًىؾف  ،جغهُا :بؾتراجُجُت َمىخت وؾُاؾت ملُضة ملاعبت حُىبلخُىُت ،م.120
 -2وازم دمحم الؿػضون،مؿخلبل الػالكاث الػغاكُت -الترهُت في ظل جدضًاث ألامً ؤلاكلُمي،صعاؾاث بكلُمُت،غضص  10املجلض ،31مغهؼ الضعاؾاث ؤلاكلُمُت
بجامػت اإلاىنل ،بغضاص،2013,م.305
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الخىظُم للؿىق الؿىصاء لدؿىٍم الىفِ غبر الكاخىاث مؿخغال خالت الفىض ى الكاملت التي غغفتها اإلاىُلت اإلامخضة مً
خلب في ؾىعٍا بلى اإلاىنل في الػغاق ،وواهذ هظه الخُىعاث بمثابت جدُُم لجهىص جغهُا في الػغاق زانت الاكخهاصًت منها،
زانت وؤن الخلضًغاث ؤقاعث وفي غام  2014ؤن حجم الخباصٌ الخجاعي بحن الػغاق وجغهُا ونل بلى 14ملُاع صوالع منها 9
ملُاع صوالع مؼ بكلُم قماٌ الػغاق مؼ وحىص ؤهثر مً 3000قغهت جغهُت صازل ؤلاكلُم ،1وبالخالي فةن هظه الخُىعاث
مثلذ ازخالال زُحرا في الخىاػن ؤلاكلُمي لترهُا الظي جلُمه مؼ بًغان غلى الؿاخت الػغاكُت وػاص ويؼ جغهُا جغاحػا بفػل
الخىاحض ؤلاًغاوي اإلاىثف في ؾىعٍا والػغاق مً زالٌ مُلِكُاث مؿلخت اؾدىفغتها بًغان بحجت مداعبت اإلاخُغفحن
وؤلاعهابُحن في ول مً ؾىعٍا والػغاق مما قيل ؾببا آزغ ي اإلاغاحػت الترهُت لؿُاؾتها الخاعحُت.
الفرع الثاني :جراحع دورجركيا كوشيط ونمورج في الشرق ألاوشط.
كضمذ جغهُا هفؿها وىؾُِ مىزىق ًلف غلى مؿافت واخضة مً حمُؼ ألاَغاف اإلاخهاعغت خىٌ ؤهم كًاًا الكغق
ألاوؾِ مؿخفُضة مً الضغم الغغبي في ؤصاء هظه اإلاهمت ،لىً خلاثم الىاكؼ ؤزبدذ الخلا ؤن مكىالث اإلاىُلت والالغبحن
ألاؾاؾُحن فيها ؤهبر مً ؤن ججمػهم جغهُا غلى َاولت للخىاع ؤمام ؤلاغالم ؤو ؤن جهل بُنهم بلى اجفاق كابل لالؾخمغاع،
ومىظ غام  2009ونلذ الجهىص الترهُت وىؾُِ بلى الفكل فػىضما واهذ جلىم بإصاء صوع الىؾُِ بحن ؾىعٍا وإؾغاثُل
غام  2008كامذ ألازحرة بالهجىم غلى غؼة في بهاهت ملهىصة ليل مً ؾىعٍا هُغف مداوع وجغهُا وىؾُِ بما بضا ووإهه
غضم عيا غغبي بؾغاثُلي ججاوػ ألاجغان للخُىٍ الخمغ اإلاغؾىمت لهم في ؾُاؾتهم الكغق ؤوؾُُت.
وغً هظا ألامغ ًخدضر حىقىا والىغ : Joshua Walkerوهى باخث في نىضوق ماعقاٌ ألاإلااوي للىالًاث اإلاخدضة
وزبحر الكاون الترهُت كاثالً":خىافغ لضي جغهُا ويؼ فغٍض ًاهلها لخاصي صوع الىمىطج الؿُاس ي للضوٌ ألازغي في اإلاىُلت
وكض شجػذ هال مً بؾغاثُل والىالًاث اإلاخدضة جغهُا هثحرا غلى جبني هظا الضوع" وَػني هظا؛ جلضًمها لىمىطج مػخضٌ بػُض
غً الخُغف الظي جخهىعه ؤمغٍيا وإؾغاثُل غً الخغواث ؤلاؾالمُت في اإلاىُلت وجغهؼ هظا الدصجُؼ في الفترة التي واهذ
جلىم جغهُا فيها جلىم بضوع الىؾُِ اليكِ بحن بؾغاثُل وألاَغاف الػغبُت كبل غام ،22009وبالخالي فةن كىة ألاجغان
الظاجُت لم جىً وافُت لللُام بضوع الىؾُِ صون صغم غغبي واضح ،وإلاا اؾدىفظ هظا الضوع ؤغغايه وفم ألاحىضاث الغغبُت
اإلاىيىغت وان مدخما ؤن ًيىن مهحره الفكل في يل بكلُم ًخمحز بالػضًض مً الهغاغاث اليامىت واإلاخفجغة.
ؤما الىمىطج التروي وىؾُلت هاغمت في الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت فلض انُضم بدلاثم الخًاعَـ الؿُاؾُت الىغغة
للكغق ألاوؾِ وؤظهغ ألاجغان ووإنهم غحر هاضجحن ؾُاؾُا للخػامل مؼ كًاًا اإلاىُلت وؤن ؤهضافهم واهذ ؤهبر مً
كىتهم الفػلُت غلى ألاعى ،هما ؤن بضاًت ؤخضار الغبُؼ الػغبي بػثذ ألامل لضي الؿاؾت ألاجغان بةمياهُت جهضًغ
همىطحهم غحر خغواث ؤلاؾالم الؿُاس ي زانت ؤلازىان اإلاؿلمحن -عغم ما بحن خغهت ؤلازىان اإلاؿلمحن في مهغ وخؼب
الػضالت والخىمُت مً ازخالف -في الضوٌ التي غغفذ فىػ ؤلازىان اإلاؿلمحن باالهخساباث في ول مً جىوـ ومهغ

 -1غلي بىغ ،بًغان وجغهُا وجدضًاث كُام الضولت الىغصًت في قماٌ الػغاق ،مجلت الضعاؾاث ؤلاًغاهُت ،مغهؼ الخلُج الػغبي للضعاؾاث ؤلاًغاهُت ،ع ، 5الؿىت
 ،2صٌؿمبر .2017م.98
 -2غماص ًىؾف  ،جغهُا :بؾتراجُجُت َمىخت وؾُاؾت ملُضة ملاعبت حُىبىلخُىُت ،مغحؼ ؾابم،م.57
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واإلاغغب،لىً جُىع ؤلاخضار الخلا وخهىٌ الاهلالب يض دمحم مغس ي في مهغ في 30حىٍلُت 2013وإوٌ عثِـ مىخسب
بهفت قغغُت حػل جغهُا مػؼولت غً مدُُها الػغبي والخلُجي وويؼ ملىالث الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت غلى املخً،1
فؿلىٍ خىم خغهت ؤلازىان في مهغ واخخىاء خغهت النهًت في جىوـ وجلُُض خؼب الػضالت والخىمُت في اإلاغغب وان
بفػل صغم واضح مً املخىع الظي قيله الىظام الػؿىغي في مهغ بلُاصة غبض الفخاح الؿِس ي مؼ ول مً الؿػىصًت
وؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة فُما ؾاهضث كُغ حهىص جغهُا في صغم خغواث ؤلاؾالم الؿُاس ي واإلاػاعيت اإلاؿلخت في ؾىعٍا
التي لم ججضي حهىصها هفػا ؤمام الىحىص اإلاىثف للمُلِكُاث الكُػُت في ؾىعٍا والتي جم اؾخلضامها مً بًغان
وؤفغاوؿخان والػغاق ولبىان إلاىانغة الىظام الؿىعي ومىؼ ؾلىَه.
الفرع الثالث:عودة روشيا للصياشاث الخارحيت الو اقعيت .
عغم ؤن ألاػمت بحن عوؾُا ؤوهغاهُا التي جفاكمذ في غامي  2006و 2009واهذ جدذ" غىىان َاكىي" فةن حىهغها وان
حُىبىلخُىُا مدًا ألن الخالف الغوس ي ألاوهغاوي خىٌ غضم حؿضًض ؤوهغاهُا لخههها اإلاالُت ملابل اؾتهالهها للغاػ
الغوس ي غبر ألاهبىب الغوس ي اإلااع غبر ؤعاييها هدى ؤوعبا ٌ،ػبر غً َمىخاث عوؾُا في ؤوهغاهُا التي جخجاوػ ملف الُاكت
بىثحر ،هما ؤن اخخالٌ عوؾُا ليل مً مىُلي ؤوؾُدُا الجىىبُت وابساػٍا الجىعحُخحن غام  2008ؤظهغ خاحت جغهُا لضغم
الغغب مغة ؤزغي ،للض اجبػذ عوؾُا ههجا واكػُا ناعما ججاه الخُىعاث في ؤوهغاهُا خُث اغترفذ مً حاهب واخض
بجمهىعٍت الضوهباؽ الجضًضة في قغق ؤوهغاهُا طاث الػغكُت الؿالفُت الىاَلت بالغوؾُت ،وطلً غام 2014وكاعبذ ألاػمت
مؼ ؤوهغاهُا مً زالٌ عغبت ؤلاجداص ألاوعبي في يم ؤوهغاهُا وحػلها مجغص ؾىق إلاىخىحاجه هظغا لُبُػت اكخهاصها الؼعاعي
اإلاخسلف ملاعهت بغغب ؤوعبا وجدىٍلها بلى كاغضة مخلضمت لخلف قماٌ ألاَلس ي غلى خضوص عوؾُا اإلاباقغة اللغٍبت مً
الػانمت الغوؾُت مىؾيى ،هما حػخبر عوؾُا ؤن ؤوهغاهُا هي بمثابت مغهؼ وكىء الضولت الغوؾُت كبل بخضي غكغ كغها مً
كبل ،للض جىحذ جغهُا ول حهىصها في قماٌ البدغ ألاؾىص بًم قبه حؼٍغة اللغم في ماعؽ  2014مما ؤظهغ خاحت جغهُا
مغة ؤزغي لػالكت الاغخماص ألامني اإلاخباصٌ مؼ الغغب والخاحت للخػاون اإلاؿخمغ مػه وؤبان غً مضي مدضوصًت ؤلاؾخلاللُت
في ؾُاؾت جغهُا الخاعحُت طلً ؤن جفاكم املخاَغ وألاػماث هفُل بةحاع الضوٌ غلى ؤلاهسغاٍ في جغجِباث حماغُت هاحػت
لً جيىن كاصعة بمفغصها غلى مىاحهتها.
للض اؾخضغذ ؾُاؾاث عوؾُا ججاه حىعحُا وؤوهغاهُا ومىُلتي البدغ ألاؾىص واللىكاػ ،غمىما طهغٍاث الخغب
الباعصة لضي جغهُا ؤًً اهًمذ جغهُا لخلف قماٌ ألاَلس ي جدذ التهضًض الؿىفُاحي بالؿُُغة غلى ممغي البىؾفىع
والضعصهُل هممغ وخُض لغوؾُا للىنىٌ للبدغ اإلاخىؾِ وهى ما ٌػخبر خلم ول ؤباَغة عوؾُا كضًما وعئؾائها خضًثا ،هما
ؤن وحىص كىة هبري مهضصة هغوؾُا في حىاعها الجغغافي اللغٍب في الكماٌ ومؿاهضتها للىظام الؿىعي في الجىىب مً جغهُا
حػلها حكػغ ووإنها بحن فيي الىماقت الغوؾُت ،بما اؾخضعى مً جغهُا جىهِب نىاعٍش باجغٍىث الخابػت لخلف قماٌ
ألاَلس ي غام  2013بهضف؛ مىؼ الهجماث اإلاخىكػت اللاصمت مً صازل ألاعاض ي الؿىعٍت بما غضجه هال مً بًغان وعوؾُا
تهضًضا مباقغا لضولها هدُجت مىكؼ جغهُا مً البلضًً ،هما ؤن الخُىعاث الالخلت وةؾلاٍ جغهُا للُاثغة الػؿىغٍت الغوؾُت
غلى الخضوص الؿىعٍت زم اغخُاٌ الؿفحر الغوس ي في ؤهلغة ؤظهغ خاحت جغهُا اإلالخت الهتهاج ؾُاؾاث ال جسغج غً ما هى
-1اإلاغحؼ هفؿه ،م.73
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مغؾىم لها غغبُا وإال واحهذ التهضًض الغوس ي مىفغصة بػض ؤن امخىؼ خلفائها في خلف قماٌ ألاَلس ي غلى بكامت مىُلت
خًغ حىي ؤو مىُلت غاػلت في الكماٌ الؿىعي غلى خضوصها،هما ؤن جىزُم غالكاث الىالًاث اإلاخدضة مؼ ؤهغاص ؾىعٍا
غبر الدؿلُذ والخمىٍل والضغم اللىحِؿتي بحجت ميافدت ؤلاعهاب ؤظهغ حجم الػؼلت التي جىاحهها جغهُا ممً ٌػخبرون
ؤنضكائها كبل مىافؿيها وؤغضائها وصفؼ جغهُا لللُام بةغاصة جلُُم لىيػها الضولي في يل الخُىعاث الغاهىت.
الفرع الرابع:ظهورالفرق بين طموحاث جركيا الجيوبولتيكيت وحقائق الو اقع.
ؤغاص ؤخمض صاووص ؤوغلى بىاء املخُلت الجُىبىلخُىُت الترهُت غلى ؤنها صولت مغهؼ في اللاعة آلافغو آوعاؾُت كاثال" غلى
الضوٌ اإلاغهؼ مثل جغهُا...ؤن ال جلبل ؤن جظل مىدهغة في مىُلت بػُنها وحػغف بها ،بل لضيها اللضعة للىفىط إلاىاَم ؤزغي
مخػضصة في آن واخض ،1 "..وضخم اإلاياهت الجُىبىلخُىُت لترهُا بهضف صفؼ الؿاؾت الهتهاج ؾُاؾاث َمىخت جلبي اإلاياهت
اإلاؿخدلت لترهُا غلى الهػُض الضولي بىاء غلى غمليها الجغغافي والخاعٍخي في اإلاىاَم املخُُت بها ،وكام بىفـ الص يء
ؤلفغٍض ماهان مً كبل خُث مً زالٌ بغاصة حػغٍف مىكؼ الجغغافُا الترهُت بإنها"فًاء مياوي فغٍض" فُما ونف ؤلفغٍض
ماهان مىكؼ الىالًاث اإلاخدضة بإنها" جمخلً ويػا ممحزا وفغٍضا"، 2لىً خلاثم الىاكؼ ؤظهغث ؤن اغخماص اإلالاعبت
الجُىبىلخُىت اللاثمت غلى اللىة الىاغمت ال جهلح ألن جيىن بَاعا مػغفُا إلؾتراجُجُت الضولت وؾُاؾتها الخاعحُت ألن
اؾخسضام اإلاىهج الجُىبىلخُيي ٌػني اؾخسضام اللىة والىاكػُت في الػالكاث الضولُت ،3زانت مؼ جهاغض الهغاع في
الجىاع الػغبي لترهُا.
وؤزبدذ جُىعاث ألاخضار في ؾىعٍا بضاًت والػغاق الخلا مدضوصًت الخُاعاث الترهُت اإلاؿخللت ،ؤو ختى اوػضامها ؤمام
الضًىامُت اإلادؿاعغت التي اهدؿبتها ألاخضار في قماٌ ؾىعٍا زم الخُىعاث في الػغاق وؾُاؾاث بكلُم هغصؾخان الػغاق
الخىؾػُت وؾُُغجه غلى مىُلت هغوىن ومىاَم ؤزغي بػض اوسخاب كىاث جىظُم الضولت ؤلاؾالمُت منها غام،2015
وتهضًض الخىظُماث الىغصًت اإلاؿلخت في ؾىعٍا وؾػيها إلكامت واهخىهاث مؿخللت ؤو مىاَم بصاعة طاجُت الخىم بما اؾخضعى
الخضزل التروي الػؿىغي هما وان مىخظغا وهظا وفلا للُمىخاث الجُىبىلخُىُت التي ؤيفُذ غلى ؾُاؾاث جغهُا
الخاعحُت ،وػاص ويؼ جغهُا الجُىبىلخُيي نػىبت بػض فكل اإلاػاعيت اإلاضغىمت مً جغهُا في بؾلاٍ الغثِـ الؿىعي بكاع
ألاؾض ،وطلً ؤمام كىة الضغم ؤلاًغاوي له وجضزل عوؾُا الػؿىغي الجىي اإلاباقغ لخماًت الىظام مً الؿلىٍ بضاًت مً
23ؾبخمجر .2015
بن فكل الُمىخاث الترهُت في جدلُم بعاصتها في حىاعها اإلاباقغ(ؾىعٍا)وإؾلاٍ ؤهم خلفائها في حىاعها غحر
اإلاباقغ(مهغ) ؤظهغ بما ًضع للكً يغوعة الكغوع في بغاصة كغاءة اإلاكهض الجُىبىلخُيي لترهُا اججاه جُىعاث الكغق
ألاوؾِ وحىاعها اإلاباقغ في الكغق والكماٌ ،هما ؤظهغ اللغاءة الجُىبىلخُىت اإلاػخمضة غلى اللىة الىاغمت في بكلُم
ماػالذ جماعؽ اللىة الهلبت لخدلُم الُمىخاث مدضوصًت نالخُت هظا الىهج بن غلى الهػُض الىظغي ؤو غلى الهػُض
الػملي ،وهى ما ؾِخجلى ال خلا غبر اإلاؼاوحت الترهُت بحن الػمل الػؿىغي اإلاباقغ ؤو الػمل الجماعي مؼ الخلفاء

 -1دمحم بلهامي وآزغون ،خؼب الػضالت والخىمُت التروي :صعاؾت في الفىغة والخجغبت ،بحروث :مغهؼ نىاغت الفىغ للضعاؾاث وألابدار ،2016 ،م.219
 -2غماص ًىؾف  ،جغهُا :بؾتراجُجُت َمىخت وؾُاؾت ملُضة ملاعبت حُىبىلخُىُت ،مغحؼ ؾابم،م.35
 -3اإلاغحؼ هفؿه،م.115
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واإلاىافؿحن في ؾىعٍا ،بما ٌػني جسلُا وؿبُا ؤو ماكخا غً ملىالث الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت الؿابلت ،بما ًفخذ املجاٌ
إلغاصة جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت جاحه الػغاق وفم غملُت اإلاغاحػت هظه.

املبحث الثاني:املبادئ الجذيذة للصياشت الخارحيت التركيت بعذ عمليت املراحعت.
ؤخضزذ الضًىامُاث الضازلُت وؤلاكلُمُت غلى الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت حغحرا وؿبُا في غىاوٍنها وغلالهُت لُمىخاتها
وإن واهذ ألاهضاف الىبري جبلى هفؿها مؿخترة عغم حغحر الػىاوًٍ واإلالىالث الىظغٍت وألاصواث الػملُت ،وبػض جدلُلىا
للؿُاكحن الضازلي والخاعجي لػملُت اإلاغاحػت في الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت ؾُدىاوٌ هظا الجؼء جدلُل ؤهم غىاوًٍ ؤو
مباصت هظه اإلاغاحػت والتي جبضو في هًغها مغاحػت وؿبُت لم جدضر حغُحرا حىهغٍا في ؤلاَاعًٍ الىظغي والؿلىن الػملي
لهظه الؿُاؾت خُث ؤهه ما ًمىً اغخباعه ججضًضا فيها هى الترهحز غلى البػض الضازلي للؿُاؾت الخاعحُت الترهُت ،هما كمىا
بًبِ غىاوًٍ هظه اإلاغاحػت بػض اؾخلغاء زالر وزاثم ؤؾاؾُت هي":عئٍت  "2023الهاصعة في صٌؿمبر 2012غً خؼب
الػضالت والخىمُت ،وملالت ؤخمض صاووص ؤوغلى بػىىان ":ؤلاخُاء:صًملغاَُت كىٍت،اكخهاص صًىامُيي وصبلىماؾُت وكُت،
التي نضعث في ؤوث  2014غً مغهؼ الضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت الخابؼ لىػاعة الخاعحُت الترهُت ووزُلت"غلض جغهُا
الجضًضة "2015الهاصعة في ببغٍل 2015غً خؼب الػضالت والخىمُت بخإلُف مً ؤخمض صاووص ؤوغلى ومً زمت كمىا
بخهيُفها وفم ؤعبؼ غىاوًٍ هي:الىغامت ؤلاوؿاهُت في الضازل والضبلىماؾُت ؤلاوؿاهُت في الخاعج ،الػؼلت الثمُىت ،الفهل
بحن اإلالفاث،والؿُاؾت الضازلُت وإؾاؽ للؿُاؾت الخاعحُت.
املطلب ألاول :الكرامت إلانصانيت في الذاخل والذبلوماشيت إلانصانيت في الخارج.
قيلذ ألاعاض ي الترهُت وحهت ؤغلب الالحئحن الفاعًٍ مً الهغاغاث اإلاىضلػت في مىاَم مجاوعة لها هؿىعٍا والػغاق
ؤو مىاَم بػُضة وإفغاوؿخان وباهؿخان ،خُث مثلذ جغهُا مالط الالحئحن بما هملغ ؤو ممغ للىنىٌ ألوعوبا غلى اغخباع
جغهُا بمثابت بىابت مباقغة لضزىلها بدثا غً ألامً والخُاة الىغٍمت ،وعغم ؤن ملف الالحئحن زانت اللاصمحن مً ؾىعٍا
والػغاق اؾخػمل مً َغف جغهُا وىعكت ؾُاؾت للًغِ غلى الاجداص ألاوعوبي لىؿب جىاػالث مً حاهبه خىٌ خغٍت جىلل
اإلاىاَىحن ألاجغان صازل الاجداص ـ بال ؤن الضبلىماؾُت الترهُت غضجه ؤولىٍت صبلىماؾُت وإوؿاهُت زانت بػض غام،2014
مؿخفُضة مً هظا اإلالف لخىؾُؼ اهخماماث جغهُا الضبلىماؾُت الػاإلاُت غبر الخيؿُم مؼ اإلاىًماث الضولُت وؤلاكلُمُت
وجغهؼث وكاَاتها غبر آلُخحن هما:1
ػٍاصة ؤوكُت ؤلاغازت: الػمل مؼ ألامم اإلاخدضة ووواالتها املخخهت خُث بلغذ ؤمىاٌ ؤلاغازت الترهُت غام  2013ما مجمىغه 3،3ملُاعصوالع في120بلضا جغهؼث  55،9باإلااثت منها في الكغق ألاوؾِ 24،7 ،باإلااثت في ؤفغٍلُا حىىب وؾِ آؾُا  3،1باإلااثت في
البللان وقغق ؤوعبا هما اعجفػذ غضص مكاعَؼ ؤلاغازت لترهُا مً  360مكغوع في  2002بلى  1879مكغوع في  ، 2013في خحن
كفؼث كُمت ؤلاغاهاث الترهُت للخاعج مً  85ملُىن صوالع في  2002بلى  3،3ملُاع صوالع في  ،2013وونلذ غام  2018بلى 30

 -1دمحم بلهامي وآزغون،مغحؼ ؾابم ،م م.241-240
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ملُاع صوالع هلُمت بحمالُت ؤهفتها جغهُا غلى الالحئحن زانت الؿىعٍحن منهم وكض بلغ غضصهم5،3ملُىن الجئ ؾىعي في
جغهُا ختى غام  2018بما حػل جغهُا جدخل اإلاغجبت الثاهُت في الػالم مً خُث ؤلاهفاق غلى ؤغماٌ ؤلاغازت.1
ًضزل مبضؤ الضبلىماؾُت ؤلاوؿاهُت همبضؤ ًُبم في الخاعج يمً غىىان"الىغامت ؤلاوؿاهُت" الظي ؤغلىه صاووص
ؤوغلى باغخباعه اإلابضؤ ألاهم للجمهىعٍت الترهُت خُث جدضر غىه في ملاله اإلاكاع بلُه ؾابلا بػىىان"ؤلاخُاء" غام 2014
وفي هظا ؤلاَاع ويؼ ؤوغلى زالر ؤؾـ لػملُت ؤلاخُاء هظه وهي :الؿُاؾت الضازلُت ،الؿُاؾت الاكخهاصًت والؿُاؾت
الخاعحُت،فهى ٌػخبر ؤهه وزالٌ الؿىىاث الػكغ اإلاايُت جدذ خىم خؼب الػضالت والخىمُت ؤمىً جغؾُش الضًملغاَُت
وحػؼٍؼ كىة الاكخهاص بما ؤصي بلى جيكُِ الضبلىماؾُت الترهُت ،2مػخبرا ؤن الىغامت ؤلاوؿاهُت جمثل عوح غملُت ؤلاخُاء زم
ؤغاص الخإهُض غلُه يمً وزُلت"غلض جغهُا الجضًضة" الهاصعة غام  2015والتي ويؼ فيها  100مبضؤ لترهُا الجضًضة بلُاصة
خؼب الػضالت والخىمُت ال جلخهغ غلى الؿُاؾت الخاعحُت بل حكمل حمُؼ الجىاهب ألاؾاؾُت للضولت ،ماهضا غلى الىغامت
ؤلاوؿاهُت مً زالٌ اإلابضؤ الؿاصؽ مػخبرا ؤن هظا اإلابضؤ جىفُظ لىنُت الكُش ؤصًب غلي  Edebaliؤخض قُىر الهىفُت
زالٌ اللغن الثالث غكغ ناخب اللىٌ اإلاإزىع"صع الىاؽ لُػِكىا لخػل الضولت" ،3مًُفا في اإلابضؤ الخاؾؼ ؤن" :الىغامت
ؤلاوؿاهُت ال حػخبر ؤؾاؾا للؿُاؾت والاكخهاص والثلافت الترهُت فدؿب بل ؤؾاؾا لؿُاؾتها الخاعحُت ،4بل وَػخبر يمً
اإلابضؤ الخاصي والػكغون مً وزُلت غلض جغهُا الجضًضة صاثما ؤن ":الىغامت ؤلاوؿاهُت ؾخيىن اإلابضؤ ألاؾاس ي واإلاغحؼ
ألازالقي وعوح الىظام الضؾخىعي الجضًض الظي ؾِبنى غلى مباصت الخغٍت اإلاؿاواة والػضالت 5".عابُا بظلً بحن ول مً
الؿُاؾخحن الضازلُت والخاعحُت غبر مبضؤ واخض مً زالٌ الىغامت ؤلاوؿاهُت في الضازل والضبلىماؾُت ؤلاوؿاهُت في
الخاعج.
اغخماصا غلى مبضؤ الىغامت ؤلاوؿاهُت صاثما عص ؤخمض صاووص ؤوغلى غلى مىخلضي الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت التي
اهخهجتها جغهُا جدذ جىحيهه ججاه حىاعها ؤلاكلُمي بػض غام 2011باغخباعه املخُِ لها مً زالٌ غمله همؿدكاع للكاون
الخاعحُت لضي عثِـ الخيىمت زالٌ الفترة ( )2009-2003زم وػٍغا للخاعحُت ( )2014-2009زم وػٍغا للخاعحُت وعثِؿا
للخيىمت الترهُت فُما بػض ،وؤمام هظه الاهخلاصاث اإلاىحه لصخهه ولؿُاؾت جغهُا الخاعحُت هيل كاٌ" بن الظًً اهخلضوا
ؾُاؾدىا الخاعحُت ججاه الغبُؼ الػغبي ًجب غليهم ؤن ًخظهغوا ؤهه -زالٌ فترة الخدىٌ التي مغث بها اإلاىُلت والتي جلؼ
جغهُا في مغهؼها –فةن جغهُا عهؼث حهىصها غلى الىغامت ؤلاوؿاهُت غلى اغخباع ؤنها ؤؾاؽ ول الؿُاؾاث ،خُث وكفذ
يض الىظام في ؾىعٍا جدذ قػاع الىغامت ؤلاوؿاهُت وهى ما وػخبره ؾلىوا جغهُا مكغوغا"مًُفا ؤن"ما ؾُدضص اإلاؿخلبل
لِـ الىكىف بلى حاهب اللىي بل الىكىف بلى حاهب الىغامت ؤلاوؿاهُت والخلىق والػضالت.6"..
ويمً جُبُم مبضؤ الضبلىماؾُت ؤلاوؿاهُت ججاه الالحئحن الؿىعٍحن همثاٌ ،حاء في وزُلت "عئٍت جغهُا  "2023ما
ًلي":همؿاولُت بوؿاهُت وؤزالكُت فخدىا خضوصها آلالف الالحئحن الهاعبحن مً بلضانهم،للض اؾخلبلىا بزىجىا وؤزىاجىا
 -1كىاة TRTالػغبُت ،ولمت عثِـ الجمهىعٍت الترهُت ؤمام الؿفغاء ألاجغان في الخاعج.2019/01/20.
2

-.Ahmet Davutoglu , The restoration of turkey: strong democracy, dynamic economy, and active
diplomacy,Center For strategic researchers, 2014,p7
3
- Ahmet Davutoglu ،the new turkey contract, April 2015,P6.
4
-Ipid,p7.
5
-Idim,p11.
6
- Ahmet Davutoglu The restoration of turkey ,op,cit,pp17-19.
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الؿىعٍحن في بلضها وؾيؿخمغ في طلً بلى ؤن ًدل الجزاع"  ،1وهىا ال بض مً ؤلاقاعة لغئٍت جغهُا لألخضار التي غغفتها ؾىعٍا
وبػٌ الضوٌ الػغبُت بػض غام  2011بىنفها لها بمهُلح "الثىعاث الػغبُت" مػخبرة ؤن هظه الخُىعاث بمثابت "غملُت
جُبُػُت" وؤن جغهُا جلُم ؾُاؾتها لخدلُم الؿلم بىاء غلى جاعٍسها وحغغافُتها الخانت ،لظلً فةن غالكاتها مؼ الكػىب
والبلضان في اإلاىُلت ؾخهبذ َبُػُت مجضصا" ،وجًُف الىزُلت ؤن"هظا حؼء هبحر مً غملُت الخُبُػُت للضًىامُىُاث
الاحخماغُت والؿُاؾُت غلى ألاعى آلافغو ـ آوعاؾُت ،وغني غً اللىٌ ؤن جغهُا لها مىكؼ في مغهؼ هظه الػملُت ،وول َغف
ؾِؿخفُض مً الخُبُػُت واهدكاع الػضالتً ،جب ؤال ًساف ؤخض مً الخغحراث الخىخىهُت الجاعٍت غلى امخضاص اإلاىُلت ،بن
عئٍدىا في الكغق ألاوؾِ كاثمت غلى فلؿفت (عابذ -عابذ)وؾُاؾت الدؿاهض البُني مما ؾُجػل الجمُؼ فاثؼًٍ ،هضفىا
جإؾِـ الػضالت اإلاؿاواة والضًملغاَُت همباصت للؿُاؾت والضبلىماؾُت"،2
هما وجلضم وزُلت "عئٍت  "2023زالر مباصت جلىص ملاعبت جغهُا للثىعاث الػغبُت بػض ؤن حػبر غً مىكف الخؼب مً
الخُىعاث الجاعٍت في الكغق ألاوؾِ بىكىف الخؼب "مؼ الكػىب يض خالت الجمىص والُغُان" و"صغم مُالب الكػىب
اإلاكغوغت في الخغُحر" مً زالٌ اإلاباصت الثالر الخالُت:
ـ -لً ًخمىً ؤي هظام مً الهمىص ممً ًًُهض قػبه وٍلخله وَؿدبػض ؤغلبِخه مً اإلاكاعهت الؿُاؾُت ؤمام خخمُت
الخغُحر.
 وحىب خضور الخغُحر الؿلمي وفم ؤلاحماع الىَني. هال مً مغخلتي الاهخلاٌ وما بػض الثىعاث ًجب ؤن حكمل ول ؤَغاف املجخمؼ صون جمُحز ؤو بكهاء.وباإلحماٌ ًلُم الخؼب الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت وفم مبضؤًً غامحن هما:3
_ جإؾِـ الؿُاؾاث غلى كغاءة صكُلت للخُىعاث ؤلاكلُمُت والػاإلاُت واجساط الخُىاث بكإنها في الىكذ واإلايان
اإلاىاؾب،مجؼثحن هظه الؿُاؾاث وفم مىظىعاث مؿخلبلُت َىٍلت اإلاضي جلتزم اإلاػاًحر واإلاباصت في غملها.
 بجباع ؾُاؾت زاعحُت صًىامُىُت غبر بغاصة جفؿحر جاعٍش وحغغافُت جغهُا مً زالٌ غملها الاؾتراجُجي في الػالموجدلُم ؾُاؾت زاعحُت كاثمت غلى جُىٍغ عئٍا وإؾتراجُجُت ومثل زانت فيها.
املطلب الثاني :العزلت الثمينت.
وؾِ خالت الفىض ى الػاعمت التي زلفتها الخُىعاث في ؾىعٍا وقماٌ غغب الػغاق(وامل اإلاىاَم الؿيُت في غغب
الػغاق املخاطًت لؿىعٍا) اؾدكػغث جغهُا يػف مىكفها ؤمام كىة ألاخضار وؾغغتها واعجباَاث الالغبحن املخلُحن اإلاػلضة
بلىي بكلُمُت وصولُت لها اؾتراجُجُاتها الضولُت ،وظهغ ؤن جمؿً جغهُا بمىظىع حُىبىلخُيي ممثال في هظغٍت الػمم
ؤلاؾتراجُجي وفم ؤصواث هاغمت ؤهثر منها زكىت مأله الفكل ؤمام الؿُاؾاث الىاكػُت التي جماعؾها ألاَغاف الضولُت غبر
الخغوب بالىوالت مً زالٌ اؾخػماٌ املجمىغاث اإلاؿلخت لخدلُم ؤهضافها.
ٌػخبر مبضؤ"الػؼلت الثمُىت" الظي ظهغ ؾىت  2013خؿب جلضًغها هبضاًت إلاغخلت بغاصة جلُُم للخُىعاث الجاعٍت في
ؾىعٍا والػغاق زانت ومجمل الكغق ألاوؾِ غامت ،هما ؤهه ًمثل ببُاء مخػمضا لالهضفاغت الترهُت في اإلاىُلت وفم
1

- Political vision of AK parti for2023,op,cit,p65.
-ipid,pp65-66
3
-idim,p58.
2
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مىظىع الػمم ؤلاؾتراجُجي ،وغىصة للترهحز وؿبُا غلى الضازل التروي وألُت وؤؾاؽ للؿُاؾت الخاعحُت هظغا ملجمل
الخُىعاث الضازلُت في جغهُا هما ؤقغها لها ؾابلا ،وَػخبر ببغاهُم والحن اإلاخدضر باؾم الخيىمت الترهُت مً نً هظا
اإلاهُلح غام  2013وطلً حػبحرا مىه غً "مىكف جغهُا ألازالقي بػاء الاهلالباث واإلاظابذ ،وهى حػبحر غً مػاعيت الخجاهل
الػالمي إلاا ًدضر في مهغ وؾىعٍا ،فإخُاها ًلف اإلاغء وخُضا مً ؤحل الضفاع غً اللُم التي ًغاها صخُدت ،وإطا وان هظا
اإلاىكف ًىنف بالػؼلت فةنها غؼلت زمُىت" وؤياف في هفـ الؿُاق" في بػٌ ألاخُان في الخاعٍش ًإحي وكذ خُث ًمىىً بلى
حاهب الخلُلت وخُضا جماما ،غىضما ًلف الػالم نامخا في وحه اإلاظابذ والاهلالباث ،بهً ال جخسلى غً مباصثً وكُمً ألن
خلفاثً وصوٌ ؤزغي ال ًلفىن مػً ...في الخلُلت هظا ال ٌػني وىهً وخُضا بل ًىم غً مىكف مكغف...غىضما جخسظ مثل
هظا الخُاع فةن الخغهت الصخُدت هي الخمؿً بمباصثً ،التي ؾخيىن صخُدت غلى نػُضي مهالخً الىَىُت
والؿُاؾت الضولُت ،بطا وان هظا ؾًُػً في ويؼ مسخلف غً آلازغًٍ ،فةن هظا هى ويؼ الػؼلت التي جغجىؼ غلى اللُم،
وهظه في الىاكؼ هي الػؼلت الثمُىت".1
ًبضوا مً زالٌ حػبحر ببغاهُم والحن ؤن مبضؤ الػؼلت الثمُىت مبضؤ مىمل للضبلىماؾُت ؤلاوؿاهُت في الخاعج ومبضؤ
الىغامت ؤلاوؿاهُت في الضازل هما ؤغلً غىه ؤخمض صاووص ؤوغلى الخلا غام  ،2014عغم طلً ٌػخبر اإلاهخمىن بالكإن التروي
ؤن ؤصاووص ؤوغلى لجإ بلى نً هظا اإلاهُلح للخغُُت غلى فكله ،زانت مؼ جهاغض الضغىاث إلكالخه في بَاع نغاع
مسخلف الخُاعاث واللىي مؼ الخؼب زالٌ هفـ الفترة هما جم جىاوله ؾابلا وظهغ طلً مً زالٌ اإلالاالث الصخفُت
واللىىاث الفًاثُت اإلاػاعيت ،لىً ؤلاكالت لم جدضر بال غام  2015وحؿلمه عثاؾت خؼب الػضالت والخىمُت وجفغغه وؿبُا
للػمل ألاواصًمي مجضصا.
املطلب الثالث :الفصل بين امللفاث في الصياشت الخارحيت.
ال ٌػخبر مبضؤ"الفهل بحن اإلالفاث" مبضؤ حاهؼا ومىخىبا في وزاثم الخؼب ؤو جهغٍداث اإلاؿئىلحن مثل اإلابضؤًً
الؿابلحن ؛وإهما ًمىً اؾخلغاثه مً زالٌ جدبؼ الخغهت الضبلىماؾُت الترهُت بضاًت مً غام  2013باججاه مسخلف ألاَغاف
التي جدىلذ غالكاث جغهُا مػها مً الهضاكت بلى الػضاوة الغحر مباقغة ،وطلً غبر الخغب بالىوالت التي صزلذ فيها جغهُا
يض مىافؿيها وزهىمها(ؤنضكائها كبال) مثل الػغاق وإًغان وعوؾُا في ؾىعٍا ،ؤو صغم جُاعاث ؾُاؾُت مدضصة يض
ؤهظمت مػُىت مثل صغم خغهت ؤلازىان اإلاؿلمحن يض اهلالب الىظام الػؿىغي غليهم في مهغ ،و مً زالٌ جدبؼ اليكاٍ
الضبلىماس ي لترهُا زانت ججاه ححرانها بضاًت مً غام  2013ؤن هدضص هىغحن مً الفهل بحن اإلالفاث:
ألاول :الفهل بحن اإلالفاث بحن جغهُا وصولت ؤزغي بؿبب الخالف خىٌ صولت زالثت مثل غمل جغهُا غلى فهل كًاًا
الهغاع والخىافـ التروي ؤلاًغاوي غلى ؾىعٍا مً زالٌ اإلالفاث البُيُت اإلاباقغة واالكخهاص والُاكت هظغا لػالكت الاغخماص
اإلاخباصٌ الػالُت بحن جغهُا وإًغان في ملف الُاكت زهىنا ،باإلالابل حػخمض بًغان غلى جغهُا همىفظ خُىي ؤمام الػلىباث
الاكخهاصًت الغغبُت غليها ،هما ًظهغ الفهل بحن اإلالفاث في الػالكاث الترهُت مؼ عوؾُا خُث وبػض زالفاث غضًضة خىٌ
ؾىعٍا جىنل الُغفان الجفاق لخدُُض ملف الُاكت غً مجمل اللًاًا الخالفُت زانت ؾىعٍا ،وحاء هظا بػض ػٍاعة
الغثِـ الغوس ي لترهُا غام .2016
 -1غماص ًىؾف ،جغهُا :بؾتراجُجُت َمىخت وؾُاؾت ملُضة ملاعبت حُىبىلخُىُت،مغحؼ ؾابم،م.92
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الثاني :الفهل بحن اإلالفاث بحن جغهُا وصولت ؤزغي وطلً ًظهغ مً زالٌ الؿُاؾت الخاعحت الترهُت ججاه الػغاق،
خُث ؾعى الُغفان التروي والػغاقي بلى بغاصة الخىانل الضبلىماس ي بحن البلضًً وجيكُُه مً زالٌ الؼٍاعاث الضبلىماؾُت
اإلاخباصلت زالٌ غام  ،2013وحاءث هظه الؼٍاعاث اإلاخباصلت عغم الخالفاث اإلاخهاغضة بحن الخيىمت اإلاغهؼٍت في بغضاص مؼ
جغهُا غلى زلفُت حػؼٍؼ الػالكاث الاكخهاصًت والُاكُت مؼ بكلُم هغصؾخان الػغاق زانت بػض جىكُفه الاجفاق الُاكىي
بحن الُغفحن في 25ماعؽ  2013إلوكاء ؤهبىبي هفِ وغاػ مً بكلُم هدى جغهُا صون مىافلت اإلاغهؼ في بغضاص التي ؤهضث
عفًها لالجفاق اإلابرم ،وغلى الػمىم ؾِخم صعاؾت غالكاث الُاكت بحن جغهُا والػغاق غلى يىء هظا الاجفاق ،وجدلُل مضي
جإزغ غالكاث الُاكت البيُىٍت بالخُىعاث بػض 2013في يىء اإلاباصت الجضًضة للؿُاؾت الخاعحُت الترهُت.
املطلب الرابع :الصياشت الذاخليت كأشاس للصياشت الخارحيت.
ٌػبر ؤخمض صاووص ؤوغلى غً ؤولىٍت الؿُاؾت الضازلُت هلاغضة للؿُاؾت الخاعحُت بمهُلح"ؤلاخُاء The
 "restorationيمً غملُت اإلاغاحػت في الؿُاؾت الخاعحُت -التي جداش ى ؤلاقاعة لها باالؾم -مىُللا مً اؾخلغاء الخاعٍش
الػثماوي وجاعٍش جغهُا الجمهىعٍت،مػخبرا في البضاًت ؤن "ؤلاخُاء" وان صاثما وزالٌ الخاعٍش التروي اللضًم والخضًث هى
بمثابت"مؿاًغة عوح الػهغ" ؤو مىاهبت عوح وصًىامىُت الػهغ،وَػخبر ؤن جغهُا صزلذ ػمً ؤلاخُاء الغابؼ جدذ كُاصة خؼب
الػضالت والخىمُت وطلً بػض زالر مغاخل مً غملُاث ؤلاخُاء ممثلت ؤوال في مغخلت الخىظُماث التي بضؤث فيها الضولت
الػثماهُت مىظ غام ،1840وؤلاخُاء الثاوي وان بلُام الجمهىعٍت زم حاء ؤلاخُاء الثالث بػض الخغب الػاإلاُت الثاهُت وصزىٌ
جغهُا مغخلت الخػضصًت الخؼبُت ،1وفي هظا ؤلاَاع ويؼ ؤوغلى زالر ؤؾـ لػملُت ؤلاخُاء هظه وهي :الؿُاؾت الضازلُت،
الؿُاؾت الاكخهاصًت والؿُاؾت الخاعحُت ,وَػخبر صاووص ؤوغلى ؤهه وزالٌ الؿىىاث الػكغ اإلاايُت جدذ خىم خؼب
الػضالت والخىمُت ؤمىً جغؾُش الضًملغاَُت وحػؼٍؼ كىة الاكخهاص بما ؤصي بلى جيكُِ الضبلىماؾُت الترهُت ،2مػخبرا ؤن
الىغامت ؤلاوؿاهُت جمثل عوح غملُت ؤلاخُاء.
وفي جلضًغها ؤن الترهحز غلى الؿُاؾت الضازلُت غبر مفهىمي"الضًملغاَُت اللىٍت" و"الاكخهاص الضًىامُيي" وإؾاؽ
"للضبلىماؾُت اليكُت" ًإحي في بَاع مػالجت ألاوياع الاكخهاصًت الهػبت التي غغفها ؤلاكخهاص التروي ،واإلاض ي كضما في
غملُت بنالح الىظام الؿُاس ي باججاه جدىٍله بلى هظام عثاس ي بالؿغغت اإلامىىت زىفا مً الخإزحراث الؿلبُت للتراحؼ
الاكخهاصي ،وجضهىع الىيؼ ألامني هضًىامُخحن ؾلبِخحن مازغجحن غلى هخاثج خؼب الػضالت في الاهخساباث،فاؾدباق
الخإزحراث الؿلبُت لخُىع هظًً الضًىامُخحن (التراحؼ الاكخهاصي-الخضهىع ألامني)؛ ازبذ صخخه مً زالٌ فكل خؼب
الػضالت والخىمُت وألوٌ مغة مىظ 2002بػض اهخساباث حىٍلُت  2015البرإلااهُت في حكىُل الخيىمت مىفغصا هدُجت مىار
ؤغماٌ الخفجحراث والهجماث ؤلاعهابُت التي قغع فيها خؼب الػماٌ الىغصؾخاوي بػض جسلُه غً مداصزاث الؿالم مؼ جغهُا
مما صفؼ خؼب الػضالت والخىمُت باغخباعه اإلامؿً بالؿلُت إلحغاء صوعة زاهُت في هىفمبر مً هفـ الػام فاػ فيها بالخدالف
مؼ خؼب الخغهت اللىمُت مً ؤحل حكىُل الخيىمت.

1

- Ahmet Davutoglu , The restoration of turkey , op,cit,.pp3_6.

2

-Ipid,p7.
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علي حاشد  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ/عمار به سلطان
خاجمت:
بُيذ غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت مً زالٌ اإلالاعبت الىاكػُت ؤن الخدضًاث الخاعحُت التي ظهغث بػض
غام  2011مضي قؿاغت الفغق بحن َمىخاث جغهُا الجُىبىلخُىُت وخلاثم الىاكؼ ،للض بالغذ الضبلىماؾُت الترهُت في
الاغخماص غلى كىة جغهُا الىاغمت اغخماصا غلى الخاعٍش اإلاكترن بحن جغهُا وحىاعها الػغبي زانت ومداولت جىظُفه إلاىاحهت
خلاثم الىاكؼ املخخلف ،وما اإلاإػق الظي وحضث جغهُا هفؿها فُه مىظ بضاًت ألاػمت الؿىعٍت والخضزل ؤلاًغاوي والغوس ي فيها
بال مثاٌ باعػ غلى طلً.
هما جبحن مً زالٌ صعاؾت جإزحر الىيؼ الاكخهاصي الضازلي غلى الخدىالث الؿُاؾُت في جغهُا وزانت مً زالٌ
هخاثج الاهخساباث التي زايها خؼب الػضالت والخىمُت بػض غام  2011وحملت الخدضًاث التي واحهها خؼب الػضالت والخىمُت
في مؿاع جدىٍل الىظام الؿُاس ي التروي مً الىظام البرإلااوي بلى الىظام الغثاس ي ،ؤما اإلاىكؼ الجغغافي لترهُا فلض مثل
الىغاء اإلاياوي لخفاغل الػىامل الضازلُت والخاعحُت اإلاظوىعة ؤغاله غلى حػامل جغهُا مؼ مسخلف الخُىعاث الخاعحُت التي
غغفتها اإلاىاَم املخُُت بترهُا زانت مىظ غام .2011
هظلً ًمىً اؾخسالم ؤن ههج اإلاغوهت الضبلىماؾُت وحغُحر ألاصواث لخدلُم هفـ ألاهضاف احؿاكا مؼ حغحر
اإلاػُُاث والظغوف ؾُمىً الضوٌ مً الخغوج مً مغاخل الخغحر في ؾُاؾاتها الخاعحُت بإكل ألايغاع،طلً ؤن غالم الُىم
ًخمحز بؿُىلت غالُت جخُلب الىثحر مً اإلاغوهت واللضعة غلى الخىُف.
بااليافت بلى طلً فةن اإلاىكؼ الجغغافي لترهُا ًجػلها ؤهثر جإزغا مً غحرها بإي ؤػمت في ألاكالُم املجاوعة لها،
فباغخباعها حؿغا بحن آؾُا وؤوعبا ؾُجػل جغهُا جخدمل الىهِب ألاهبر مً هخاثج ألاػماث الجاعٍت في حىاعها اللغٍب ؤو
البػُض ،وما كًاًا اإلاهاحغًٍ والامً بال مثاٌ غلى طلً.
وفي املجمل فلض مىىذ غملُت مغاحػت الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت مً الخىُف مؼ الخُىعاث الضازلُت والخاعحُت
والاؾخفاصة مً الفغم ومىاحهت الخدضًاث التي فغيتها هظه الخُىعاث.
قائمت املراحع:
أوال:العربيت:
أ-الكتب
 -1غماص ًىؾف  ،جغهُا:بؾتراجُجُت َمىخت وؾُاؾت ملُضة ملاعبت حُىبىلخُىُت ،مغهؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر
ؤلاؾتراجُجُت ،ؤبى يبي. .2015،
 -2غماص ًىؾف ،الضًملغاَُت املخافظت ومؿخلبل الػلماهُت الترهُت،الضوخت :مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاث .2015،
 -3دمحم بلهامي وآزغون ،خؼب الػضالت والخىمُت التروي :صعاؾت في الفىغة والخجغبت ،بحروث :مغهؼ نىاغت الفىغ للضعاؾاث
وألابدار2016 ،
ب-ألاطروحاث
 -1بًمان صوي ،البػض ؤلاكلُمي والضولي للؿُاؾت الخاعحُت الترهُت( ،2023-2002ؤَغوخت صهخىعاه)،حامػت دمحم
زبًغ:بؿىغة،ولُت الخلىق والػلىم الؿُاؾُت. 2017/2016،
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 -2عابذ ػغىوي،الخىاع الػلالوي –اإلاػُاعي في جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت:صعاؾت امبرًلُت في زُاعاث الؿُاؾت الػغبُت
لفغوؿا(،ؤَغوخت صهخىعاه،حامػت الخاج لخًغ:باجىت ،ولُت الخلىق و والػلىم الؿُاؾُت2015./2014 ،
 -3غبض اللاصع صهضن ،ؤلاؾتراجُجُت الهِىُت ألمً الُاكت في مىُلت حىىب قغق ؤؾُا وجإزحرها غلى الاؾخلغاع
ؤلاكلُمي:آؾُا الىؾُى -حىىب آؾُا_قغق وحىىب قغق آؾُا(.ؤَغوخت صهخىعاه) ،حامػت الخاج لخًغ:باجىت،ولُت
الخلىق والػلىم الؿُاؾُت .2013/2012
ج-املجالث

-1

ؤخمض غلي ؾالم ،اللىة والثلافت وغالم ما بػض الخغب الباعصة:هل باجذ اإلاضعؾت الىاكػُت في الػالكاث الضولُت قِئا

مً اإلااض ي؟ ،املجلت الػغبُت للػلىم الؿُاؾُت ،ع ،20زغٍف .2008
 -2ػٍيب فغٍذ ،هخغحر الؿُاؾت الخاعحُت:مسح ألهم اإلالاعباث الىظغٍت ،صفاجغ الؿُاؾت واللاهىن،ع  ،1الؿىت.2019 ،11
 -3خؿحن بالخحراث ،املخاولت الاهلالبُت ومؿخلبل الؿُاؾت الخاعحُت الترهُت،ؤهلغة :اإلاػهض اإلاهغي للضعاؾاث.2017 ،
 -4غلي بىغ ،بًغان وجغهُا وجدضًاث كُام الضولت الىغصًت في قماٌ الػغاق ،مجلت الضعاؾاث ؤلاًغاهُت ،مغهؼ الخلُج الػغبي
للضعاؾاث ؤلاًغاهُت ،الػضص  5الؿىت  ،2صٌؿمبر .2017
2017.-5وازم دمحم الؿػضون،مؿخلبل الػالكاث الػغاكُت -الترهُت في يل جدضًاث ألامً ؤلاكلُمي،صعاؾاث بكلُمُت،غضص
 10املجلض ،31مغهؼ الضعاؾاث ؤلاكلُمُت بجامػت اإلاىنل ،بغضاص.2013,
ثانيا:املراحع ألاحنبيت:
أ -املجالث
1 Ahmet Davutoglu , The restoration of turkey: strong democracy, dynamic
economy, and active diplomacy,Center For strategic researchers, 2014
- Emre İşeri, Book Reviews :Great Powers and Geopolitical Change,

2

Perceptions Volume XVII, Number 2, center for strategic research ,2012 .
3- H. Serhan Süzer ,why turkey should aim for100% renewable energy?,
Turkish policy Quarterly, volume12,number2, summer2013.
ب-مو اقع الكترونيت
1-Ahmet Davutoglu ،political vision of AK party for2023 :great nation great
power target2023 ،www.akparti.org.tr2023
 www.akparti.org.trتاريخ االسترداد2021/02/00
تاريخ

2-Ahmet Davutoglu،the new turkey contract, April 2015/02/00
 www.akparti.org.trاالسترداد2021/02/00
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اإلاسؤوليت الجىائيت عً ممارست ألاوشطت الىىويت السلميت دون جزخيص في الدشزيع الجزائزي.
The criminal responsibility for the practice of nuclear activities
without a license in Algerian legislation.
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ملخص:
ئن تؼاٌـض اؾـدسضاا ااعةكــن ااة فَـن رـ لسـغاة ااؿــباِنا لصإ ىةتلةىـ ئكــي تؼاٌـض ئ ية ِــن فكـ ؿ خـ اصن فَـن زع ـ
تــإ غ ـ ــي ن ؿــةن فااوّوــنا فت احلــن اــظا اا

ــق ا ع ـ ا فتاةشــِة ــق ــة ف ــف ادوداــق ااــضفك ــث ك اـــض اباؿــإفاِن

ا وةةةِ ــن اتة تو ــن ـ ــث نؾ ــدسضاا ااؿ ــبن ابعةك ــن ااة فَ ــنا ـ ــث ظغَ ــم ئى ـغاا اافضٌ ــض ــث نت ةكِ ــة ااضفاِ ــن اا ـ ت ــةؽ
ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِن ا ف ق اتشغؿ ا وؼاةغً جا ـن ـث ااوـ اىغ فنحـغا ا االة ِـن اا ـ
ٌــةج ـــث ـــضا ئخة ا لــة فناةـماا ا ــة رـ ئظــةع اةعؾــن ل شــعن ااة فَــن ااؿــباِن ا تغتــة اتؿــإفاِن ا وةةةِــن ـ ــي ــث اـ
ٌبةما ا ظه نحغا ا فر لض ت ة غفع ا حص ٌ ـ ـي ئطن لف تـغزِم ؿـوم ىةالِـةا ا ـظه ااتشـةظة

ـث ظـغا االِوـن

اد دصن ىظاً ا اة ٌإصً ئكي فغة ـل بة حؼاةِن ـ ي ث ا ٌبةما ىوغفع ا حص ٌ ـ ي تغزِم ىااةعؾن لً شةط
ث ل شعن ااة فَن ااؿباِنا ئ ةفن ئكي ـل بة لزغإ ئصاعَن ف ةاِن.
الكلماث اإلافخاحيت :اتؿإفاِن ا وةةةِن ; ل شعن ااة فَن ااؿباِن ; ااة زِم ; ااتشغُق ا وؼاةغً.
Abstract:
The growing use of nuclear energy for peaceful purposes has led to increased possibility
of serious nuclear accidents affecting human and environment, and to address this dangerous
situation and we are in line with the international community of criminal responsibility rules
of peaceful use of nuclear energy, by concluding many international conventions governing
the use of nuclear energy for peaceful purposes, the status of the Algerian legislator is a set of
legal controls and legal proceedings that arise and obligate them within the framework of
peaceful nuclear activities, criminal responsibility for those who have not been committed to
these measures or a prior authorization by these activities by the competent authority, leading
to penalty sanctions on those who have not been able to obtain license to practice any
peaceful nuclear activities, as well as other administrative and financial sanctions.
;Key words: The criminal responsibility; the practice of nuclear activities; The license
Algerian legislation.
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املسؤولية اجلىائية عه ممارسة األوشطة الىووية السلمية دون ترخيض يف التشريع اجلسائري  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمحد محودي  /ــــــــــــــــــ  /عباش زواوي
مقذمت:
ئن ااعةكن ااة فَن ر ٌ ةة اظا تفض لا ااوضاة ابعةكن اادلبِضٌنا ى اتصضع ااغةّس إل ضاص اابشغَن ىةاعةكنا
فاظا ة لشةع ئاِ سدبف نت ةكِة ااضفاِن فنكبِاِن ف ق اظا فان تبً لااِن ال تضـ ة ئكي سض ااعغا ـث
ا ع ع اتالػ ن اإلؾدسضاا ااؿبن ابعةكن ااة فَنا فكض اؾدسض ت ااعةكن ااة فَن ااؿباِن ر اعتيةب ا وغاة ا اظاً
ىة اؼا ة ـ ي اتشغؿ ا وؼاةغً اّشا لففةٌ نحغا ِن اا تفض ااعةكن ااة فَن فؾِبن العتيةا ة ىةادجغَ فاافلةب ىاة
ٌد م ق ااعوِفن ا ةصن األ غاع ااة فَن.
أهميت اإلاىضىع:
توضفا لااِن صعاؾن

ؿ اتؿإفاِن ا وةةةِن ـث اةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِن صفن تغزِم ر ااتشغُق

ا وؼاةغً حبِن ر اا كت ا حة غ ؽغا اإل ت ةوة اا تدفغة الة ااوّون ـة ن فن ؿةن ـ ي فح ا ص صا ث حغا
ل شعن ااة فَن ااؿباِن ا ع .
فكض تؼاٌض لااِن اظه ااضعاؾنا ؽغا ابعوِفن ا ةصن األ غاع ااة فَنااا تسدبف ـث ل اؿ لزغإ ث
ل غاع ا تة تتؿ ى ث ص ة زةصنا فاظا ة ٍؿدبؼا ف ق ك اـض زةصن اباؿإفاِن ا وةةةِن ـث اظه ل غاع.
ؤلاشكاليت:
اتشغؿ ا وؼاةغً ق االِةا ىااةعؾن ااتشةظة ااة فَن

تث اةة اظه ااضعاؾن ئشيةٌ عةّس ا  :هِف تفة

ااؿباِن صفن ا حص ٌ ـ ي نطن لف ااة زِم اتؿوم ىااةعؾت ة ث ظغا االِوة اد دصن ث خِث اادجغَ
فاافلةب؟
فاإلحةىن ـ ي نشيةاِن ااغةّؿِن ا تعغح جا ـن ث ااتؿةؤال اا غـِن:
 ة ه لا ل شعن ااة فَن ااؿباِن ؟ ة اتلص ص ىةاة زِم ىااةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِن ر ااتشغُق ا وؼاةغً؟ ث ه االِون اد دصن ىاصضاع ااة زِم ٌااةعؾن ااتشةط ااة فً؟ ة ه لا ا وغاة اا لكغاة اتشغؿ ا وؼاةغً ا فاتدفبلن ىااةعؾن ااتشةط ااة فً ااؿبن صفن ا حص ٌ ـ يتغزِم؟
 ة ه لا اافل بة اا م ـبي ة اتشغؿ ا وؼاةغً تغتىب اظه ا وغاة ؟أهذاف الذراست:
تؿعي ااضعاؾن اإلحةىن ـث نشيةاِن ااغةّؿِنا ف ث اظا اتةعبم ا ٌدف ن تدضٌض تبً ا وغاة اتدفبلن بفضا
ا حص ٌ ـ ي تغزِم ىةالِةا ىةأل شعن ااة فَن ر ااتشغُق ا وؼاةغً ا ث زالٌ تدضٌض لعوةن ة اتةصٌن فاتفة َن ااالػ ن
ا ح ص ا وغَان فاافل بة اتلغع تغتىب اظه ا وغاة ا فاىث كو طاً ال ىض ث اادعغق ئكي لا ل شعن ااة فَن
ااؿباِن ف جةالب ةا ئ ةفن ئكي نحغا ا االة ِن ااالػ ن الحص ٌ ـ ي ااة زِم ىااةعؾن اظه ااتشةظة ففلة تة م
ـبِ اتشغؿ ا وؼاةغً.
مىهج الذراست:
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تفداض ااضعاؾن بشي لؾةس ـ ي اتةهج اا ص ي فاتةهج ااددبِ ا اظاً فؼ ةة اتةهو ن اوِةن جةال ل شعن
ااة فَن ااؿباِن فاؾدلغا سدبف ااةص ص االة ِن اتدفبلن ىااةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِن صفن تغزِم
فتدبِبلة.
ف ث زالٌ ة ؾوم ا فاإلحةىن ـ ي نشيةاِن اتعغفخن اعتأٌةة فة ون ات

ؿ ث زالٌ ا عن اادةاِن :

مقذمت
اإلابحث ألاول :ل شعن ااة فَن ااؿباِن.
اإلاطلب ألاول :جةال ل شعن ااة فَن ااؿباِن.
اإلاطلب الثاوي :غفع ا حص ٌ ـ ي تغزِم ىااةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِن ر ااتشغُق ا وؼاةغً.
اإلابحث الثاوي :تجغَ اةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِن صفن تغزِم ر ااتشغُق ا وؼاةغً.
اإلاطلب ألاول :ا وغاة اتدفبلن بفضا ااة زِم ىةاتشةط ااة فً ااؿبن ر ااتشغُق ا وؼاةغً.
اإلاطلب الثاوي :اافل بة اتلغع الوغاة اتدفبلن ىااةعؾن ل شعن ااة فَن صفن تغزِم ر ااتشغُق ا وؼاةغً
خاجمت

 -1اإلابحث ألاول :ألاوشطت الىىويت السلميت
ٍؿةا ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِن ر تع َغ سدبف جةال اادةاِن نكدصةصٌن اباجداق
ااضفك ىص ن ـة ن ا خِث ٍؿةا ر تضـِ ئكدصةص ااضفٌ ئال لن اظه ااعةكن االةةبن فبةاغس ث ف اةضاة ااىث ا كض
ٌتدج ـن ة تأ
فنحغا

() 1

ؾبب بؿبة سةظغاة ـ ي ااوّون اافة ن

فاظاً ف ق اتشغؿ ا وؼاةغً جا ـن ث ااو اىغ

اا ٌجة ت افغاة ابلِةا ىااةعؾن ااتشةظة ااة فَن ااؿباِن ا فتدلِم ة ٍؿنى ىةأل ةن ااة فًا فلاالة

غفع ا حص ٌ ـ ي تغزِم ؿوم تاةعؾن اظه ااتشةظة ااة فَن ااؿباِن.
فاؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِن لصوذ غفع هوضٌ تصةصع ااعةكن اادلبِضٌن فاظا اادأهِض ةبق
ث اظا ااة ؿ ث نؾدسضاا فتفضص جةالت ا لةع ن ق س ه ث صةصع ااعةكن لزغإا فاظا ٌلدط تؿبِغ ااو
ـ ي لا تبً ادوةال ( اإلاطلب ألاول ) ف ث

ااد صِ ر صعاؾن غفع ا حص ٌ ـ ي تغازِم ىااةعؾن ل شعن

ااة فَن ااؿباِن ( اإلاطلب الثاوي ).
 -1.1اإلاطلب ألاول :مجاالث ألاوشطت الىىويت السلميت:
ٌاىث ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر اافضٌض ث ادوةال ا فه تؿدسضا خةاِة ىص ع هو ر فغفؿ هث

ث اافب اا

ف ث لا اظه ادوةال اؾدسضا لة ر ت اِض ااىلغبة هاة تؿدسضا ر ااعة فااصةةـن فااؼعاـن فس اة ث ادوةال
فتفدب اظه ادوةال ل ثبن الؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِن.
فَاىث لن ؿتشف لا

جةال ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِن ث زالٌ تؿبِغ ااو ـ ي

ئؾدسضا لة ر ادوةٌ ااصةةع فااؼعاع فااعب .
( -) 1ؾ ػان ف ة سةِ ا ااةؽ االة ِن ااضفاِن اواةن اؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِنا نؾىةضعَن ا صاع ا وة فن ا وضٌض ا 2011ا
ص20
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أمحد محودي  /ــــــــــــــــــ  /عباش زواوي
الفزع ألاول :في مجال جىليذ الطاقت:
تدأتى لااِن ااعةكن ااة فَن هاصضع اد اِض ااعةكن ث تةةكم سؼفن اا د فااوة فٌ ىةإل ةفن ئكي صف بن لبلةا
ر خ ن لن ااعةكن ااةةتجن ـث ئخة اق ظث فاخض ث اا ك ص ااة فً تفةصٌ ة ٌتدج ـث ئخة اق ـشغَث بِ ن ظث ث
اا د ا حوغً(.) 1
فكض اتجلت اافضٌض ث ااضفٌ ئكي ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر جةٌ ت اِض ااىلغبة ـث ظغَم ئ شة

ةـال

اد اِض ااىلغبة ا فا ة ٌإصً ئكي صـ ئكدصةص تبً ااضفٌ خِث تفدب اظه ا ع ه لا ر ظغَم صـ نؾدسضا ة
اد دب ن ر وةفن جةال اادةاِن ااصةةـِن فااؼعاـِنا فتؿةـض تبً ااعةكن ر ل ةهث اتدجاض ـ ي اادغبة ـ ي
شىال تجاض اا ك ص اادلبِضًا هاة تشي

م فغَض ىةاتؿون اتؿِ ااؿ ث خِث ٌاىث ػَةص ؾفن ااؿ ِةن

فه ة ب ة فـضا ا حةحن ابةمفص اتؿداغ ىةا ك صا اة ٌإصً ئكي ز ض لؾفةع ااصحث(.) 2
ف ث لح ئؾدسضاا ل ث ابعةكن ااة فَن ر جةٌ ت اِض ااىلغبة ا فر ؾبِ
ال ة ة ااة فَنا ف ث لح

احلن و ب اتصةصع ااعوِفِن

اةن ئؾداغاع ـا ادحعة ااة فَن اد اِض ااىلغبة ت تع َغ ةـال ات اضا ااؿغُفن

االةصع زالٌ فة تشغِبلة ـ ي ئ دةج فك ص فً ؿددضن فتفداض اافضٌض ث ااضفٌ ااةة ِن فاتدلض ن ـ ي ت اِض
ةـال اتة ااثلِ فا

ااىلغبة ث ادحعة ااة فَن فتفدب

ِف لهت شِ ـة(.) 3

الفزع الثاوي :في مجال الزراعت
تؿدسضا ااةؽةةغ اتشفن ر لىدةن ااؼعاـِنا فن دةج ا حِ ا يا خِث تؿدسضا ر تةاِن اات ف ا حِ ا ِن ـث
ظغَم تدؿ ن صحن ا حِ انا هاة تؿدسضا ر تةاِن ن دةج ااةوةتي فتلبِ ا ؿةةغ ر اتةدجة ااؼعاـِنا فَاىث
ئؾدسضاا ااةؽةةغ اتشفن ر خ ؾ لسظٌنا خِث ٌد ا ح ةػ ـ ي ادحةصِ ىدفغَولة األشفن ادفلِالة فا ح ةػ ـبي ة
فبظاً ٌد صـ ل ث ااغظاتي ـث ظغَم ااؿال ن اادة ن ابغظا .
فتؿدسضا ااعةكن ااة فَن ر دعة تدبِن اتِةه اا ٌاىث ى اؾعت ة تد َ اتة اتة ح ئكي ـظب ـث ظغَم
ات ةـال ات اض الحغاع () 4ا فاؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر تدبِن اتِةه ه ئخضإ اادعوِلة ااؿباِن اا تصوفلة
اا وةان ااضفاِن ابعةكن ااظعَنا فكض خللت اظه نؾدسضا ة

صضعا ادأ ن صةصع اتِةه ىا دةج اتِةه اافظىن ـث ظغَم

تدبِن ِةه ااودغا فتفدب ادحعة ااة فَن ةةفؿة ك َة ابادعة اادلبِضٌن إل دةج ااعةكن فاّـ الة اادأ ااؿبب طات
ـ ي ااوّون فالة ـةةض ئكدصةصً ـ ي اتضإ ااع َ ا هاة ٌاىث لن تؿدسضا ر ااضعاؾة اا تجغً ادتوق جةعً ف صةصع
اتِةه ا و فِن ر ااصحةعً فتغشِض ئؾدسضاا اتِةه(.) 5

( -) 1لٌاث دمحم ؾبِاةن غع ا ااةؽةا االة ي ابة ازِم ااة فَن فنشفةـِن (صعاؾن لةع ن)ا االةاغ ا ااعوفن لفكيا صاع اان ون اافغبِنا 2003ا ص2
( -) 2ؾا دمحم فة

ا اتؿإفاِن ااضفاِن األ غاع ااةةتجن ـث ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر فكت ااؿب ا االةاغ ا ااعوفن لفكيا ـةا ااىدةا 1976ا

ص18
( -) 3صالح ةدصغا ااعةكن ااة فَنا االةاغ ا ااعوفن لفكيا صاعاان ون اافغبِنا 1995ا ص32
( -) 4دمحم ـوض هللا دمحم فاةنا اة ة ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِنا لظغفخن صهد عاها وبِن ا حل قا حة فن االةاغ 2001ا ص14
( -) 5خؿث ااوةة ؾفض فدذا " ادحعة ااة فَن فتىة ا حِة تدبِن اتِةه" ا جبن ااةِ ا اافضص177ا ؾةن2001ا ص 92ف ة بفضاة
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الفزع الثالث :في مجال الصىاعت
تفدب ااعةكن ااة فَن ـةصغا اة ة ر جةٌ ااصةةـنا خِث تؿدسضا ر صةةـن ااتؿِج فااصةةـة ااغظاةِن
فااضفاةِنا فر صةةـن اص ااوةة ا فر جةٌ وغ ا و ص ا فلٌوة تدضٌض لـاةع ااص ع فلخضان ا وِ ا حِن
ىةاعغق نشفةـِن() 1ا ئكي حة ة ئؾدسضا لة ر تدؿ ن ز اص لاِةا ااصةةـِن اة ٌىؿب ة ص ة لفو

ث خِث

اتدة ن ف لةف ن ا حغاع ا فػَةص كضعب ة ـ ي اافؼٌ ااىلغبةتيا فَاىث ئهتشةا ل ةهث ااتؿغب ر زع ط ل ةىّة ااوة فٌ
فاتِةه اة ٍؿل ـابِن ئصالخلةا فُؿدسضا ااِ عا ِ ا ر ئ دةج ااؼحةج اتب ن فصةةـن اا سةع فَاىث ـث ظغَل كِةؽ
(2

هثةفن فؾاً فاعت ةؿ لشِة ا فاتفة ون ااوالؾتِىِن األزشةب فعس ئعت ةؿ وب ت ة ئال لن ة لهت صالىن ف لةف ن اإلخة اق
)ا فـا ة فةؾدسضاا ااعةكن ر جةٌ ااصةةـن وةن ا صّة هو ر جةال ـضٌض .

() 3

الفزع الزابع :في مجال الطب
تؿدفا ااِ ا ااةؽةةغ اتشفن ر جةٌ ااصحن بشي فاؾقا فطاً ر جةٌ ااتص ِم فاافالج فاادفلِ ا فد فغ
اا كت فا ولض فاتةٌا فُؿنى اا غؿ ااظً تؿدسضا فِ ااةؽةةغ اتشفن ىةاعة ااة فًا فا ٍفض ث لخضن تعوِلة
اادلةِن ااة فَن ر جةٌ ااعة() 4ا فَاىث ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر ادوةال ااعوِنا خِث ٌد نؾد ةص ن ة ر
جةال ااتص ِم فاافالج فاادفلِ .
 -2.1اإلاطلب الثاوي :ضزورة الحصىل على جزخيص بممارست ألاوشطت الىىويت السلميت في الدشزيع الجزائزي
ف فت نت ةكِة ااضفاِن اتةؽان اإلؾدسضا ة ااؿباِن ابعةكن ااة فَن جا ـن ث ااو اىغ اا ٌدف ن
ت افغاة ر اتتشآ ااة فَن اا تفداض ـ ي ت اِض ااعةكنا فاىث اظه ااو اىغ تسدبف ىدؿة ؿ اتتشأ (.) 5
فَاىث اال ٌ ىأن اظه ااو اىغ ب ضا ئكي تدلِم لهب كضع اىث ث ل ةنا ؾ ا ـةض ااتشِّض لف ااتشغِ ا لف ـةض
ث اتؿإفاِن ااىو اتبلة ـ ي ـةتم اتشغ ا فطاً ىدعبب ة غفع

نؾدغالٌا هاة ب ضا ئكي اادس ِف بفض ااش

( -) 1دمحم ـوض هللا دمحم فاةنا اتغحق ااؿةىما ص23
( -) 2ج إ عَةة ئؾاةـِ ا اتؿإفاِن ااضفاِن ـث ل غاع ااؿ ث ااة فَن ر فكت ااؿب ا لظغفخن صهد عاها وبِن ا حل قا حة فن ااؼكةػَم2000ا ص15
( -) 3ظهغ ن ة اتلةٌّـ ااة فَن ااصةةـِنا فاتفة ون نشفةـِن اباعةطا فااصةةـة ااوة فاِن.
( -) 4ةعتث ةنا ااظع ف ةةففلة ااؿباِنا تغحان ااضهد ع ـوض ا حاِض ل نا االةاغ ا ـةا ااىدةا 1961ا ص102
( -) 5ـغفت اتةص ( )4ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شـعن ااة فَـن اتتشـأ ااة فَـن ىأن ـة..." :اتتشـأ ااة فَـن هـ لً تشـأ ىاـة رـ طاـً لعاضـ فاتوـة ي
فاتفـضا طا ااصـبنا ٌجـغً في ـة ئ دـةج ـ اص فَـن لف فة وت ـة لف اؾـدسضا لة لف ةةفات ـة لف زؼن ـة لف ااـدسبم ن ـة ـ ـي عـةق ٍؿـدضع ئتسـةط تـضاى ل ـةن
فل ث ااة فَ ن فاا كةٌن ث نشفةـة ا ف ث اظه اتتشآ

ة ٌأتي:

 .1لً تشأ تفة ون ات اص ا ةا
 .2لً تشأ

ؼن ات اص ااة فَن لف نشفةـِن لف فة وت ة ل ئ دةحلة لف اؾدسضا لة

 .3لً تشأ سصصن اتشغِ

ةـ

فً

 .4لً عو حؿِاة ٍؿدسضا لف ٌتدج اص شفن لف فَنا س طاً ات ح اإلؾدفاةٌ ااعب
 .5لً تشـأ سصصــن ــؼن اا كـ ص اتؿــت بً لف ااة ةٌــة اتشــفن لف ابــدسبم ن ــة ــة صا ـت اــظه اتتشــأ

حـ ص زــةعح تشــأ

فَــن لزــغإ ىا لـ ا اــظا

االة ن"...
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خص ا ـ ي تغازِم ااتشغِ ا فبفوةع لزغإ الض ؾفت نت ةكِة ااضفاِن ئكي ئشغان ااضفان اتغزصن ر اتؿإفاِن
ق اتشغ (.) 1
فـاال ىاة حة

ى نت ةكِة ااضفاِن اتدفبلن ىةإلؾدسضاا ااؿبن ابعةكن ااة فَن فلض لهض اتشغؿ ا وؼاةغً ـ ي

غفع ا حص ٌ ـ ي تغازِم ؿولن ابلِةا ىةاتشةظة ااة فَنا فلض صت اتةص ( )38ث االة ن ا وؼاةغً اتدفبم
ىةأل شعن ااة فَن ـ ي لن ئ شة فإزدِةع اكق اتتشآ ااة فَن فتشغِبلةا ٌجة لن ٌد بفض ا حص ٌ ـ ي تغزِم ث
ااؿبعن اد دصن فبةادةك بفض ا حص ٌ ـ ي ئطن ؿوما خِث صت اتةص ـ يً " :خضع للتراخيص التي جصذرها
السلطت ،كل مً اخخيار مى اقع اإلايشآث الىىويت وحشييذها واخخباراث إدخالها في الخذمت وحشغيلها وحعذًلها
وإخزاجها مً الخذمت وجفكيكها"( ،) 2فتؿب ااة ازِم اتدفبلن ىةتتشآ ااة فَن األش ةص اتفة َ ن ففلة ابشغفط
االة ِن اتفا ٌ ا ةا خِث صت اتةص ( )43ث كة ن ل شعن ااة فَن ـ ي " :حسلم التراخيص اإلاخعلقت باإلايشآث
الىىويت حصزيا لألشخاص اإلاعىىيين الخاضعين للقاهىن الجزائزي وفقا للشزوط اإلاىصىص عليها في هذا القاهىن
والىصىص اإلاخخذة لخطبيقه"(.) 3
فتاةذ تغازِم اةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِن ففلة تة حة ى كة ن تةؽِ ل شعن ااة فَن ث ظغا
ااؿبعن اا ظةِن األ ةن فل ث ااة فَ ن( )4ا خِث حة ر اتةص ( )6ث االة ن اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن  ..." :وبهذه
الصفت جخىلى السلطت اإلاهام آلاجيت  -5 ... :حسليم التراخيص اإلاخعلقت باإلايشآث الىىويت وبمصادر ؤلاشعاعاث اإلاؤيىت
وحعذًلها أو سحبها اإلاؤقذ أو النهائي.)5( "...
فكو

ةذ ااة ازِم ىااةعؾن ل شعن ااة فَن ا ال ىض ث غاـة ااؽ اىغ االة ِن ااالػ ن اظاً فاا تداد ع

خ ٌ ئزدِةع ات اكق اتةةؾونا ففدم اادصاِاة .
الفزع ألاول :ضزورة إخخياراإلاى اقع اإلاىاسبت:
ـاال ىاة حة

ى نت ةكِة ااضفاِن ر ة ٌدفبم ىةزدِةع كق اتتشأ ا فلض لكغ اتشغؿ ا وؼاةغً ىظاً ر

االة ن اتدفبم ىةأل شعن ااة فَنا خِث لهض ـ ي ل ـةض ة ٌد ازدِةع كق اتتشأ ااة فَن ٌجة غاـة زصةةم
ات كق اا ٌاىث لن تإ غ ـ ي ل ث اتتشأ فزصةةم ااوّون هاة ٌجة غاـة ضإ ئ ية ِن تة ِظ زعغ ااع اعب ر
تدضٌض كق اتتشأ ااة فَنافاظا ة حة
ازدِةع كق تشأ

ى اتةص ( )51ث كة ن ل شعن ااة فَناخِث صت ـ يٌ ":جة لن ٌغاع

فَن زصةةم ات كق اا ٌاىث لن تإ غ ـ ي ل ةن فل ث اتتشأ فزصةةم ااوّون ااعوِفِن اا

( -) 1دمحم دمحم ـوــض اابعِــفا نظــةع االــة ي األ ــث ااة ـ فًا ــاث ففةاِــة اتــإتاغ اافبن ـ ااؿــة ً ااثــة ي ـشــغا وبِــن ا حل ـ قا حة فــن اتةص ـ ع ا ()3-2
لفغَ 2008ا ص39
( -) 2اتــةص ( )38ــث االــة ن عك ـ ()05-19ا اتــإعر ر ـ  17ح َبِــن 2019ا ٌدفب ــم ىةأل شــعن ااة فَــن ا ا وغَــض ااغؾ ــاِن الوال عَــن ا وؼاةغَــن ااضٌالغاظِ ــن
ااشفوِن اافضص  47ا ااصةصع ىدةعَش  25ح َبِن 2019
( -) 3اتةص ( )43ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -)4اتةص ( )5ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن صت ـ ي " :تتشأ اضإ اا ػَغ لفٌ ؾبعن ئصاعَن ؿدلبن تضعي " ااؿبعن اا ظةِن
األ ةن فل ث ااة فَ ن" تدادق ىةاص صِن اتفة َن فنؾدلالٌ اتةك فتضعي ر صبة ااةم "ااؿبعن".
( -)5اتةص ( )6ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
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ٌاىث لن تدأ غ ىةتتشأ فوال ـث ضإ ئ ية ِن تة ِظ زعغ ااع اعب"() 1اهاةٌسوق ازدِةع كق اتتشأ ئكي تدلِم
ـا ي ٌدواث غفع ئـالا ا وال ع ىاكة ن شغفؿ اتتشأ ااة فَن(.) 2
() 3

الفزع الثاوي :فحص الخصميماث

ئن نؾدسضاا ااؿبن ابعةكن ااة فَن ٌ غة ـ ي ااضفٌ اتؿدغبن ف ق ؽةا صةعا اواةن اظا نؾدسضااا ؾ ا
ث خِث نزدِةع ل ث ابا كقا لف ث خِث تصاِ اتتشآ ا ال ؾِاة ق زو ؿ اادصاِ اب دم ث كو اا وةان
ااضفاِن ابعةكن ااظعَن فاظاً فان ااضفٌ اتؿدغبن اّـ الة خغَن عبلن ر هِ ِن تصاِ اتتشآ ااة فَن(.) 4
فكض ف ق اتشغؿ ا وؼاةغً جا ـن ث اتفةٌ اا ٌجة لن ٍؿتةض ئاي ة تصاِ اتتشأ ااة فَن خِث صت اتةص
( )55ث كة ن ل شعن ااة فَن ـ يٌ " :جة لن ٍؿتةض تصاِ اتتشأ ااة فَن ئكي فةٌ ات كِن فاؾدلغاع ااتشغِ ا
فوال ـث ؾل ان ااتؿِ ا فَجة لزظ ر ا حؿوةنا بشي
اابشغَن ر غاخ تصاِ تشأ
فُؿتةض

ن ج ا حاِق ك اـض ااد ةـ ى ن ن ؿةن فآلاان فااف ا

فَن"(.) 5

افلن ااؿبعن اد دصن ـ ي تصاِ اتتشأ ااة فَن ـ ي تلِِ اادىة ا حِة اتفداض ر اادصاِ

فاتوةصب فاتفةٌ اتفداض اواةن ل ةن ااة فًا فهظا غاـة اال اـض اتعب بن ا هاة ٌجة ئحغا تلِِ وة

أل ةن

تصاِ اتتشأ ااة فَنا فَد ااددلم ة ث كو حلن ؿدلبن فة ا ااؿبعن اد دصنا ابدأهض ث لن تصاِ اتتشأ
ااة فَن ٍؿدجِة ألاضاا فك اـض ل ةن ااة فً( ) 6فاظا وب كو لن ٌلضا اتشغ ( ) 7ظبوة ابؿبعنا الحص ٌ ـ ي
تغزِم ىةة تشأ

فَن.

 -2اإلابحث الثاوي :ججزيم ممارست ألاوشطت الىىويت السلميت دون جزخيص في الدشزيع الجزائزي
ااد اتشغؿ ا وؼاةغً ىةاةم ـ ي تجغَ لففةٌ اافاضٌن فس اافاضٌنا اتداثبن ر اةعؾن ل شعن ااة فَن
ااؿباِن صفن ئطن لف تغزِم ؿوم ث االِوة اد دصن فاا

ث اتاىث لن تتؿبة ر اتؿةؽ ىدم ن ؿةن ر ؾال ن

حؿا ا فاا تتدج ـث اادفغة ابوغع نشفةع ؾ ا وةن اتدفغة اإلشفةؿ ث اافة ب ن ر جةٌ نشفةـة اتإَةنا
لف ث ا وال ع.
فكض خغص اتشغؿ ا وؼاةغً ـ ي ت كِق اافل بة ا وؼاةِن ااالػ ن ف تشضٌض اافل بن ر ا حةان اا ٌثبت في ة لن
اا ف ادوغا كض تؿبة ففال ر اتؿةؽ ىدم ن ؿةن ر ؾال ن حؿا ا لف كض ٌ صً ىدِةت .
( -) 1اتةص ( )51ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -) 2اتةص ( )53ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -) 3اادصــاِ ـغفدـ اتــةص ( )4ــث االــة ن عكـ ( )05-19اتدفبــم ىةأل شــعن ااة فَــن خِــث صــت ـ ــي ..." :اادصــاِ  :فصــف اتشــغفؿ فا عــغ ااد صــِبِن
ف اص ة اتتشأ ااة فَن فلحؼائ ةا فا حؿةىة ااددو ٌن فوال ـث ااشغفط اا تإزظ ى

ح ر نـدوةع"...

( -) 4دمحم دمحم ـوض اابعِفا اتغحق ااؿةىما ص40
( -) 5اتةص ( )55ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -) 6اتةص ( )58فاتةص ( )59ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -) 7اتشغ ـغفد اتةص ( )4ث االة ن عك ( )05-19ىةصلة... " :اتشغ  :لً اِون لف ش م ظبة تغزِصة لف خص ـبِ ىا حة لخيةا اظا االة ن"...
االة ن"...
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فبةة ـ ي طاً ا ال ىض ث نشةع ئكي تبً ا وغاة اا

م ـبي ة اتشغؿ ا وؼاةغً فاتدفبلن ىااةعؾن ل شعن

ااة فَن ااؿباِن صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ا ث زالٌ تدضٌض لعوةن ة اتةصٌن فاتفة َن ااالػ ن ا ح ص ا وغَان ( اإلاطلب
ألاول ) ا اادعغق ئكي اافل بة اتلغع الة ( اإلاطلب الثاوي )
 -1.2اإلاطلب ألاول :الجزائم اإلاخعلقت بعذم الترخيص باليشاط الىىوي السلمي في الدشزيع الجزائزي
تةةفٌ اتشغؿ ا وؼاةغً ا وغاة اتدفبلن ىااةعؾن ااتشةظة ااة فَن ااؿباِن صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ر
االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىتةؽِ ل شعن ااة فَن ا فؾّد اادعغق ئكي لا ا وغاة ىضاٌن ىجغَان ئكة ن اتتشآ
ااة فَن صفن تغزِما

حغَان تضافٌ ات اص نشفةـِن صفن تغزِم فص ال ئكي حغَان اؾد اص ات اص فااة ةٌة اتشفن

صفن تغزِم.
الفزع ألاول :جزيمت إقامت اإلايشآث الىىويت دون جزخيص
خغص اتشغؿ ا وؼاةغً ـ ي غفع ا حص ٌ ـ ي تغازِم ؿولن ابلِةا ىةاتشةظة ااة فَن ث لح اادسبم
آلا ث ث ااة ةٌة اتشفن ا عغ اا ب ضص خِة ن ؿةن.
فلض صت اتةص ( )38ث االة ن ا وؼاةغً اتدفبم ىةأل شعن ااة فَنا ـ ي لن " :ااة ازِم اا تصضعاة ااؿبعن
تسم ئزدِةع اكق اتتشآ ااة فَن فتشِّضاةا فتشغِبلة فتفضٌبلة فإزغاحلة ث ا ض ن فت ىِىلة "( ) 1فاظاً ٍشة ط
اظا ااةم ا وضٌض ا حص ٌ ـ ي ئطن ؿوم كو لن تداىث لً شغهنا لف لً فغص ث االِةا ىتشةط ٌةع ً ـ ي اص
فَن ف صةصع شفن خِث تل ا ىاصضاع اظه ااة ازِم ؾبعن ل ةن فل ث ااة فَ نا فه تغعي حاِق ل شعن
اتدصبن ىةت اص ااة فَن ف صةصع نشفةـة اتإَةن.
ف ث زالٌ اادافث ر ااةم ااؿةىم ٌاىث اال ٌ ىأن اتشغؿ ا وؼاةغً كض لاؼا لً فغص لف إؾؿن ىوغفع ا حص ٌ
ـ ي تغزِم فإطن ؿوم ث اا ػاع اا صِنا كو ئكة ن لً تشآ تاةعؾن ااتشةظة ااة فَن اد دب ن اتدفبلن
ىةإلؾدسضاا ااؿبن ابعةكن ااة فَنا فاظا ناؼاا ٌ اض تجغَ لً شةط فً صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِما فاظا ة ٌي ن
ااغهث اتةصً الظه ا وغَان.
أوال :الزكً اإلاادي:
ااغهث اتةصً ىص ن ـة نا ا فف زةعج ا ظوِفن با ؾن تضعه ا ح اؽا فال تل ا لٌن حغَان صفن ت افغ عهث
ةصًا فَإصً ت افغه ئكي ئكة ن ااضاِ
ا وغَان ر ئكة ن تشآ

ض غتىة ا وغَان() 2ا فتداث ص ع ااؿب ن نحغا ي اتي ن ابغهث اتةصً ر اظه

فَن صفن تغزِم ث ااؿبعن اد دصن اغغة اادسبم ث ااة ةٌة ا عغ .

أ-إقامت اإلايشآث الىىويت :ـغفت ااتشغُفة ااة فَن فااتشغُفة ااوِئِن اد دب ن اتتشأ ااة فَن ىةافضٌض ث
اادفغَ ة ا فلض ـغفلة اتشغؿ ا وؼاةغً ىأن ة  :لً تشأ ىاة ر طاً لعاض فاتوة ي فاتفضا طا ااصبنا ٌجغً في ة
ئ دةج اص فَن لف فة وت ة لف اؾدسضا لة لف ةةفات ة لف زؼن ة لف اادسبم ن ة ـ ي عةق ٍؿدضع ئتسةط تضاى ل ةن
فل ث ااة فَ ن فاا كةٌن ث نشفةـة .
( -) 1اتةص ( )38ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -) 2لخاض ش ق لى زع ا شغح لخيةا اافة ن الة ن اافل بة ا االةاغ ا صاع اان ون اافغبِنا 1999ا ص 141
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ف ث اظه اتتشآ  :تشآ تؿدسضا تفة ون ات اص ا ةا اف تشآ
سصصن اتشغِ

فة وت ة ل ئ دةحلة لف اؾدسضا لة ا ف تشآ

ةـ

سصصن ؼن ات اص ااة فَن لف نشفةـِن لف
فً اف تشآ لزغإ ر شي

ٍؿدسضا لف ٌتدج اص شفن لف فَنا س طاً ات ح اإلؾدفاةٌ ااعب ا ئ ةفن ئكي تشآ

عو حؿِاة

سصصن ؼن اا ك ص

() 1

اتؿت بً لف ااة ةٌة اتشفن لف ابدسبم ن ة.

ب-عذم الحصىل على جزخيص :ايي تددلم حغَان ئكة ن اتتشآ ااة فَن ابدسبم ث ااة ةٌة صفن تغزِما ال
ىض لن ٌد طاً صفن افلن ا ولن اد دصنا خِث اـدب اتشغؿ ا وؼاةغً اظه ا وغَان دللنا فُفةكة ـبي ة ىاجغص
االِةا ىاكة ن تشآ

فَن ابدسبم ث ااة ةٌة اتشفن صفن ا حص ٌ ـ ي ئطن ث ااؿبعن اد دصن(.) 2

ثاهيا :الزكً اإلاعىىي:
ٌدأاف ااغهث اتفة ً ر حغَان ئكة ن اتتشآ ااة فَن صفن تغزِما ث كصض ـةا فكصض زةص ىةاتؿون ابلصض
اافةا ٍؿدبؼا لن ٌي ن اا ةـ ابؿب ن نحغا ي ـةتة ىةافةةصغ اتةصٌن الوغَانا لً ىأن اتتشأ تل ا ىافة ون ات اص
فااة ةٌة اتشفنا فلن تدج نعاص ئكي ئكة ن تبً اتتشأ صفن افلن ث ااؿبعن اد دصنالف ا حص ٌ ـ ي ات افلن
صفن ا حص ٌ ـ ي ئطن ث اا ػاع اا صِنا ل ة االصض ا ةص ر اظه ا وغَانا فِداث ر فة ونا لف اادسبم ث
ات اص فااة ةٌة اتشفن فاتفة ون تؿدبؼا لن تي ن بفِض ـث اادجافة ااؿية ِنا فتدعبة ت افغ شغفط ل ةن
فاا كةٌن ث ل غاع ااة فَنا فال ٌاىث لن تلق اظه ا وغَان ىة عأا ألن ة حغَان شيبِن تدي ن ىاجغص االِةا ىاكة ن
تشأ صفن تغزِم(.) 3
الفزع الثاوي :جزيمت جذاول اإلاىاد والىفاًاث اإلاشعت دون جزخيص
لشةع اتشغؿ ا وؼاةغً ئكي حغَان تضافٌ ات اص فااة ةٌة اتشفن صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ر اتةص ( )39ث كة ن
ل شعن ااة فَن اا

صت ـ ي " :تسوق ابة ازِم اا تصضعاة ااؿبعن خِةػ فاؾدسضاا فاؾد اص فتصضٌغ فا دةج

صةصع نشفةـة اتإَةن"( ،) 4ف ث زالٌ اظه اتةص ٌاىث اال ٌ لن اتشغؿ ا وؼاةغً كض لزوق ـابِن تضافٌ ات اص
اتشفن هي ىاة في ة ااة ةٌة اتشفن اوغفع ا حص ٌ ـ ي تغزِم ؿوم كو ـابِن تضافالةا ف جغص االِةا ىدضافٌ
ااة ةٌة اتشفن صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ؿوم ٌي ن ااغهث اتةصً الظه ا وغَان.
أوال :الزكً اإلاادي:
ٌاىث اال ٌ ىأن ص ع ااؿب ن نحغا ي الظه ا وغَان ال ٌددلم ئال تدلم اادضافٌ ا فاظا لز ا ـابِن ث
شأن ة تدغًَ ات اص فااة ةٌة اتشفن ا ضا حافلة ف لبلة ث يةن ئكي آزغا ا ضا تسؼَن ة لف فة وت ةا لف ئؾدسضا لة
فاادضافٌ ال ٍفض حغَان ٍفةكة ـبي ة االة ن ظةتة ت بفض ا حص ٌ ـ ي تغزِم(.) 5
( -) 1اتةص ( )4ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -) 2دمحم ـوض ااغخِ ااةةغ ا ا حاةٌن ا وةةةِن ر جةال ااعةكن ااة فَن ااؿباِن ا صغ ا عةبق ااشغظن ابتشغ فااد ػُق ا  2006ا ص 104
( -) 3دمحم ع خؿ ن ـوةؽ ااال يا ا حاةٌن ا وةةةِن ث اادب ن ىةإلشفةؿ ااة فً – صعاؾن لةع ن – ا ىـغا ن ا لتبةِـة ا اتغهـؼ ااـضٌالغاظي اافغبـي ابضعاؾـة
نؾة اتِجِن فااؿِةؾِن فنكدصةصٌن ا 2017ا ص 97
( -) 4اتةص ( )39ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -) 5دمحم ع خؿ ن ـوةؽ ااال يا اتغحق ااؿةىما ص 73
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فر زو ا حضٌث ـث ص ع ااؿب ن نحغا ي الظه ا وغَان ٌاىث اال ٌ ىأن ص ع ا واق فااةل فاادسؼَث
فاتفة ون فنؾدسضاا وبلة ال تددلم ئال ىددلم اادضافٌا ر خ ن لن اادضافٌ ٌددلم فا ا تددلم ىلِن ااص عا فاظا
ٍفن لن اادضافٌ ا لفؾق عةكة ث ااص ع لزغإ(.) 1
ثاهيا :الزكً اإلاعىىي:
اد فغ ااغهث اتفة ً ر حغَان اادضافٌا ٌجة لن ٌي ن ا وة ي في ة ـ ي ـب ىةافةةصغ اتةصٌن الوغَانا فطاً ألن
تسبف اافب ٌد ٌ صفن كِةا اتؿإفاِن ا وةةةِن فِجة لن ٌي ن ـةتة ىةا كةتق ل ةة كِة ىةادضافٌا ث خِث زع ع
اتةص ااة فَن فآلا ةع اتة تون ـبي ةا هاة ٌجة لن ٌي ن ـةتة ىأن تصغف ؾِإصً ئكي اتؿةؽ ىاصلحن لف خم ٌداِ
االة ن فلن ٍفب ىأن اظه اتةص ه ةص

فَن شفنا تؿبة ااوغع ا وؿِ ا فلن ٌي ن ـةتة ىةا ؾِبن اتؿدسض نا

فاطا ـب ىي اظا تدلم ـةصغ اافب وغَان تضافٌ ات اص اتشفن صفن تغزِم.
ل ة نعاص فان ة تأتي الخلة بفض ة تدلم اافب ا ألن االصض ا وغ ي ال ٌددلم ىد افغ اافب فخضه فإ اة لن تدج ئعاص
ا وة ي د تدلِم اافةةصغ اتةصٌن الوغَانا ىافنى لن تدج ئعاصت ئكي تضافٌ ات اص اتشفن صفن تغزِم ث ااؿبعة
اد دصنا اظا تفض نعاص شغظة لؾةؾِة اددلِم اتؿإفاِن ا وةةةِن ـث اظه ا وغَان.) 2(.
الفزع الثالث :جزيمت إسخيراد اإلاىاد والىفاًاث اإلاشعت دون جزخيص
ئن ـابِن ئؾد اص ات اص فااة ةٌة اتشفنا ه ـابِن طا لااِن ىةاغنا اظاً ال ىض ث ئخة اا نحغا ا ااالػ ن
اإلؾد اص فناةماا ا ةا خ ى ال تدد ٌ اظه اافابِن ئكي حغَان ٍفةكة ـبي ة االة ن ف ث ى ن نحغا ا ـضا ا حص ٌ ـ ي
تغزِم ث ااؿبعة اد دصن ابلِةا بفابِن نؾد اص.
فكض لشةع اتشغؿ ا وؼاةغً ئكي اظه ا وغَان ر اتةص ( )90ث كة ن ل شعن ااة فَن خِث صت ـ ي ل ٌ " :دؽغ
اؾد اص ااة ةٌة اتشفن ئكي لعاض اا ظةِن"() 3ا ئال لن اتشغؿ ا وؼاةغً ا ٌسوق اظا ا حؽغ ـ ي ااة ةٌة اتشفن
اتةدجن صاز

تشأ

فَن ح ص ر نكبِ ا وؼاةغًا فت ئعؾةالة ئكي ا ةعج اغغة فة وت ةا فاظا ة صت ـبِ

اا لغ ااثة ِن ث ـ اتةص (.) 4
ف ث زالٌ ااةم ااؿةىما ٌاىث اال ٌ ىأن االِةا بفابِن ئؾد اص ااة ةٌة اتشفن صفن ا حص ٌ ـ ي ئطن لف
تغزِم ىظاً ث ااؿبعة اد دصنا تفض حغَان تة تة ـن ة اتؿإفاِن ا وةةةِن تغتىة اظا اا ف ا ؾ ا وةن ش صة
ظوِفِة لف فة َة.

( -) 1اتغحق ؿ ا ص 78
( -) 2

فت دمحم ااوةعفصًا اتؿإفاِن ا وةةةِن ـث نؾدسضاا ااؿبن ابعةكن ااة فَنا عؾةان صهد عاه ا وبِن ا حل ق ا حة فن ـ ن شاـ ا االةاغ 1993ا

ص 341
( -) 3اتةص ( )90ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
( -) 4اتةص ( " :)2/90ال تسوق الحؽغ اتظو ع ر اا لغ ااؿةىلنا ئـةص اتصةصع اتشفن اتةدجـن رـ ا وؼاةـغ فهـظاً ااة ةٌـة اتشـفن اتةدجـن صازـ تشـآ
فَن شِض ـ ي لعاض اا ظةِن فاتغؾبن هاة ه ئكي ا ةعج اغغة فة وت ة"
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أوال :الزكً اإلاادي:
تداث ص ع ااؿب ن نحغا ي ر اظه ا وغَان ر اؾد اص ات اص فااة ةٌة اتشفن صفن ا حص ٌ ـ ي ئطن لف
تغزِما فَغاص ىاصعلح نؾد اص االِةا ىجبة ااؿبق فا ض ة

ث ىبض ئكي آزغا فايي تددلم حغَان اؾد اص ات اص

فااة ةٌة اتشفنا ال ىض لن ٌد طاً صفن افلن ا ولن اد دصنا خِث اـدب اتشغؿ ا وؼاةغً اظه ا وغَان دللن
فُفةكة ـبي ة االة ن ىاجغص االِةا بفابِن نؾد اص صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ىظاً ث االِون اد دصن.
ثاهيا :الزكً اإلاعىىي:
() 1

ٍشة ط ر اظه ا وغَان لن ٌي ن ا وة ي في ة ـةتة ىأن ففب ٍشي حغَان ٍفةكة ـبي ة االة ن

فاىث ال ٌى ي

اافب فخضه اة تة اتؿإفاِن ا وةةةِنا ى ال ىض ث لن تدج ئعاص ا وة ي ئكي اظه ا وغَانا ئط ٌجة لن ٌي ن وة نعاص
ر اؾد اص تبً ات اص ااة فَنا صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ث ااؿبعن اتفةِن ىظاًا اظا فان اظه ا وغَان ال ٌاىث
تص عاة بشي س ـاضً ألن ة ث ا وغاة ااشيبِنا اظا ٌى ي لن تةصغا ئعاص ا وة ي ئكي اا ف ا فصفن ا حص ٌ ـ ي
ئطن ث االِوة اد دصن ادددلم ا وغَان(.) 2
 2.2اإلاطلب الثاوي :العقىباث اإلاقزرة للجزائم اإلاخعلقت بممارست ألاوشطت الىىويت دون جزخيص في الدشزيع
الجزائزي
ؽغا ع ع ل غاع اا تؿوب ة ا وغاة اتدفبلن ىةؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِن تة ٌتدج ـن ة ث
ئشفةـة

فَن توغ ىصحن ن ؿةن فااوّونا فلظا ٍؿدضع

غفع فةكون ا وة ي ر اظه ا وغاة ىأكص ى اافل بة ا

فكض لكغ اتشغؿ ا وؼاةغً ر كة ن تةؽِ ل شعن ااة فَن ىد كِق ـل بة حؼاةِن ـ ي و ث كةا ىةألففةٌ ااؿةىلن صفن
ا حص ٌ ـ ي تغزِم ث االِون اد دصن فتداد ع اظه اافل بة خ ٌ ـل بن ااسوثا فااغغا ن.
الفزع ألاول :عقىبت الحبس:
ا حبـ ا اافل بن ااؿةاون الحغَن الوةذ وأص ـةا ر ا وغاة اتدفبلن ىةأل شعن ااة فَن ااؿباِنا فلض صت
سدبف ااتشغُفة اتلةع ن ر جةٌ ااتشةظة ااة فَن ااؿباِن ـ ي اظه اافل بنا فلشةع اتشغؿ ا وؼاةغً ئكي ـل بن
ا حبـ ر كة ن تةؽِ ل شعن ااة فَن ا اي

ث كةا ىااةعؾن ل شعن ااة فَن ؾةىلن ااظهغ صفن ا حص ٌ ـ ي

تغزِم ا خِث صت اتةص  138ث اظا االة ن ـ يٍ" :فةكة ىة حبـ ث زاـ ( )5ؾة ا ئكي ـشغ ( )10ؾة ا
فبغغا ن ث زاؿن الٌ ن صٌةةع (  5.000.000صج) ئكي ـشغ الٌ ن صٌةةع ( 10.000.000صج) و

ث ٌل ا ىضفن تغزِم

عب با ىاة ٌأتي:
 تشغِ تشأ -خِةػ

فَنا

اص فَن لف صةصع شفنا

 -اةعؾن ل شعن ا ضا اؾدسضاا ااعةكن ااة فَنا

( -) 1ااؿِض ؾفِض ـدِما شغح كة ن اافل بة ا االؿ اافةاا االةاغ ا صاع اان ون اافغبِنا 2005ا ص 259
( -) 2دمحم ع خؿ ن ـوةؽ ااال يا اتغحق ااؿةىما ص 90
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 -االِةا ىةؾد اص لف تصضٌغ لف ـو ع لف تةةػٌ لف تد َ ا ىأً شي

ث لشيةٌا ت اص فَن لف تصةصع نشفةـة

اتإَةنا
 -االِةا ىةل

اص فَن لف صةصع شفنا

 اؾدسضاا لف تد َ لف االِةا ىةادةةػٌ ـ ي ات اص ااة فَنا ظغح ات اص اتشفن ر ااوّون.) 1( ".ف ث زالٌ اادافث ر اظه اتةص ٌتو ن لن اتشغؿ ا وؼاةغً كض لكغ بفل بن ا حبـ اتلغع الوةذ اي

ث كةا

ىةألففةٌ ادوغ ن اتظو ع ر اتةص صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ؿوم فتة افح ض ا حبـ ة ى ن زاـ ئكي ـشغ
ؾة ا ا فر

ـ ااؿِةق حغا اتشغؿ ا وؼاةغً و لففةٌ اتدفبلن ىدضافٌ ات اص اتشفن ا ث خِةػ فاؾد اص فتصضٌغا

فـو ع فتةةػٌ فتد َ ا لف ل ىأً شي ث لشيةٌ ابا اص اتشفنا لف خ ى ظغخلة ر ااوّونا فاكة ان اظه لففةٌ بفضا
ا حص ٌ ـ ي تغزِم ؿوم ٌإصً ئكي ت كِق ـل بن ا حبـ اتةص ص ـبي ة ر اتةص ااؿةىلن.
الفزع الثاوي :الغزامت
لكغ اتشغؿ ا وؼاةغً ئ ةفن ئكي ـل بن ا حبـ بفل بن ااغغا نا اي

ث ةعؽ شةظة فَة ؾباِة صفن ا حص ٌ

ـ ي ئطن لف تغزِم ؿوم ث االِون اد دصن ا ؾ ا تفبم اظا ااتشةط ىاكة ن تشأ

فَن صفن تغزِم ا لف تضافٌ

اص فَن ىأً شي ث لشيةٌ ؾةىلن ااظهغ صفن تغزِم ؿوم فتة افح كِان ااغغا ن ة ى ن زاؿن الٌ ن ئكي ـشغ
الٌ ن صٌةةع(.) 2

الخاجمت:
ث زالٌ ـغة

ؿ اتؿإفاِن ا وةةةِن ـث اةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِن صفن تغزِم خؿة ااتشغُق

ا وؼاةغً ا فااظً ٍفض ث لا ات ا ِق ا حضٌثن ر جةٌ ااضعاؾة االة ِن فاا لزظ ئاداةا اتشغؿ ا وؼاةغً ا
خِث وة ت ـابِن ااودث ر

اىغ اةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِنا فزص صة ااة زِم هشغط لؾةس تاةعؾن

اظه ل شعنا فهظا لففةٌ ادوغ ن فاتلة ن بفضا ا حص ٌ ـ ي تغزِم ؿوم ىااةعؾن ل شعن ااة فَن تلدط
ااشغح فااددبِ ر ااةص ص االة ِنا فـ ي ا ص ص االة ن عك (  )05-19اتدفبم ىتةؽِ ل شعن ااة فَن .
الىخائج:
ث زالٌ اظه ااضعاؾن ت ااد ص ئكي جا ـن ث ااةدةةج:
 -1ئن اتشغؿ ا وؼاةغً كض ؾةٌغ ة حة

ى نت ةكِة ااضفاِن فاال ا ن اتلةع ن اتدفبلن ىةاتشةظة ااة فَن

ااؿباِنا ر ة ٌدفبم ىوغفع ا حص ٌ ـ ي تغازِم ؿولن ث ظغا االِوة اد دصن كو اةعؾن لً شةط فً.
 -2لفعص اتشغؿ ا وؼاةغً جا ـن ث لففةٌ اا تغتة اتؿإفاِن ا وةةةِنا فتشي حغَان ٍفةكة ـبي ة االة نا
ر خةان االِةا ا ة صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ىااةعؾن ل شعن ااة فَن ااؿباِن فاتداثبن ىةاضعحن لفكي ر ئكة ن
اتتشآ ااة فَن ا فتضافٌ ات اص ااة فَن اتشفن فاؾد اص لف تصضٌغ اظه ات اص.
)  -(1اتةص  138ث االة ن عك (  )05-19اتدفبم ىتةؽِ ل شعن ااة فَن
( -) 2اتةص  138ث االة ن عك ( )05-19اتدفبم ىةأل شعن ااة فَن
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أمحد محودي  /ــــــــــــــــــ  /عباش زواوي
 -3لكغ اتشغؿ ا وؼاةغً ىاجا ـن ث اافل بة ا وؼاةِن ـ ي و

ث كةا ىأخض لففةٌ ادوغ ن ر ئظةع اةعؾن

ل شعن ااة فَن صفن ا حص ٌ ـ ي تغزِم ث االِون اد دصنا فتة افح اظه اافل بة ا وؼاةِن ى ن ـل بن ا حبـ ا
فـل بن ااغغا ن.
الخىصياث:
ث زالٌ ااودث ر

ؿ ااضعاؾن ا فا عالكة ث ااةدةةج ااؿةىلن ا ص اتشغؿ ا وؼاةغً ىوغفع غاـة

اتدعبوة اادةاِن ا ث لح اا ص ٌ ئكي خاةٌن وةفِن اإل ؿةن فااوّون ث ل غاع ااتشةظة ااة فَن ااؿباِن :
-1

غفع تشضٌض اافل بة ا وؼاةِن لهت اة ا ةص ص ـبِ ر كة ن تةؽِ ل شعن ااة فَن ؽغا األ غاع

ا وؿِان اا تتدج ـث ل شعن ااة فَن ااؿباِن.
 -2ـ ي اتشغؿ ا وؼاةغً غاـة ااعوِفن ا ةصن ابوغع ااة فً ـ ي د ٌواث تغتة اتؿإفاِن ا وةةةِن ـث
ل غاع ااة فَن ااةةحان ـث ل شعن ااة فَن ااؿباِن .ألن ااوغع ااة فً كض ٌي ن غعا الخلةا ٌاىث خضف بفض غفع
ض ػ ةِن فِةن.
 -3ئـةص تىِِف ا وغاة اتدفبلن ىااةعؾن ل شعن ااة فَن ـة ن ا فا وغاة اتدفبلن ىااةعؾلة صفن ا حص ٌ ـ ي
تغزِم ىص ن زةصنا ث حةذ ئكي حةةٌة ا ؽغا ع ع ل غاع ااةةتجن ـث اظه ل شعن ا ؾ ا ـ ي ن ؿةن لف
ـ ي ااوّون ىص ن ـة ن ا فاا كض تص ئكي خض اا فة .

قائمت اإلازاجع
أوال :الىصىص القاهىهيت:
 -1االة ن عك ()05-19ا اتإعر ر  17ح َبِن 2019ا ٌدفبم ىةأل شعن ااة فَن ا ا وغَض ااغؾاِن الوال عَن ا وؼاةغَن
ااضٌالغاظِن ااشفوِن ا اافضص  47ا ااصةصع ىدةعَش  25ح َبِن .2019
ثاهيا :الكخب:
 -1لخاض ش ق لى زع ا شغح لخيةا اافة ن الة ن اافل بة ا االةاغ ا صاع اان ون اافغبِنا .1999
 -2لٌاث دمحم ؾبِاةن غع ا ااةؽةا االة ي ابة ازِم ااة فَن فنشفةـِن (صعاؾن لةع ن)ا االةاغ ا ااعوفن لفكيا
صاع اان ون اافغبِنا . 2003
 -3ااؿِض ؾفِض ـدِما شغح كة ن اافل بة ا االؿ اافةاا االةاغ ا صاع اان ون اافغبِنا .2005
 -4ةعتث ةنا ااظع ف ةةففلة ااؿباِنا تغحان ااضهد ع ـوض ا حاِض ل نا االةاغ ا ـةا ااىدةا .1961
 -5دمحم ـوض ااغخِ ااةةغ ا ا حاةٌن ا وةةةِن ر جةال ااعةكن ااة فَن ااؿباِن ا صغ ا عةبق ااشغظن ابتشغ فااد ػُق
ا .2006
 -6دمحم ع خؿ ن ـوةؽ ااال يا ا حاةٌن ا وةةةِن ث اادب ن ىةإلشفةؿ ااة فً – صعاؾن لةع ن – ا ىغا ن ا لتة ِة ا
اتغهؼ ااضٌالغاظي اافغبي ابضعاؾة نؾة اتِجِن فااؿِةؾِن فنكدصةصٌن ا .2017
 -7صالح ةدصغا ااعةكن ااة فَن ا االةاغ ا ااعوفن لفكيا صاعاان ون اافغبِنا .1995
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أمحد محودي  /ــــــــــــــــــ  /عباش زواوي
 -8ؾا دمحم فة

ا اتؿإفاِن ااضفاِن األ غاع ااةةتجن ـث ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر فكت ااؿب ا االةاغ ا ااعوفن

لفكيا ـةا ااىدةا .1976
 -9ؾ ػان ف ة سةِ ا ااةؽ االة ِن ااضفاِن اواةن اؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِنا نؾىةضعَن ا
صاع ا وة فن ا وضٌض ا .2011
ثالثا :الزسائل واإلاذكزاث:
 -1دمحم ـوض هللا دمحم فاةنا اة ة ئؾدسضاا ااعةكن ااة فَن ر لسغاة ااؿباِنا لظغفخن صهد عاها وبِن ا حل قا
حة فن االةاغ .2001
-2

فت دمحم ااوةعفصًا اتؿإفاِن ا وةةةِن ـث نؾدسضاا ااؿبن ابعةكن ااة فَنا عؾةان صهد عاه ا وبِن ا حل ق ا

حة فن ـ ن شاـ ا االةاغ .1993
 -3ج إ عَةة ئؾاةـِ ا اتؿإفاِن ااضفاِن ـث ل غاع ااؿ ث ااة فَن ر فكت ااؿب ا لظغفخن صهد عاها وبِن
ا حل قا حة فن ااؼكةػَم.2000
رابعا :اإلاقاالث:
 -1خؿث ااوةة ؾفض فدذا " ادحعة ااة فَن فتىة ا حِة تدبِن اتِةه " ا جبن ااةِ ا اافضص 177ا ؾةن .2001
خامسا :اإلاؤجمزاث:
 -2دمحم دمحم ـوض اابعِفا نظةع االة ي األ ث ااة فًا اث ففةاِة اتإتاغ اافبن ااؿة ً ااثة ي ـشغا وبِن
ا حل ق حة فن اتةص ع ا ( )3-2لفغَ .2008
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The role of civil society in the fight against corruption
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:ملخص
 زاضت في قل نضم التزامه بدضوص الضولت،ٌهض الُؿاص مً أٖثر اإلاكاَغ الؿلبُت جأزحرا نلى الضولت ومإؾؿاتها
ٕ وزلطذ َظٍ الاجُاُْاث ئلى غغوعة اشغا،الىاخضة ما صَو باملجخمو الضولي لهٓض الاجُاُْاث التي تهضٍ للخطضي له
 مضي ئؾهام املجخمو اإلاضوي فيٛ خىٛ ما صَهىا للدؿاؤ،املجخمو اإلاضوي وجىكُماجه في اإلآاعبت الهالظُت لكاَغة الُؿاص
اَدت الُؿاص؟ٙم
ا َهلُا للجهاث الغؾمُت فيٍٙىن شغًٙ وْض زلطىا في نهاًت الىعْت البدشُت أن املجخمو اإلاضوي بدىكُماجه ًمً٘ أن
اهاث الُُ٘لت بخهؼٍؼ وشاؾه نلى يغاع مىده الاؾخٓاللُتٙالخطضي للُؿاص ومكاَغٍ ئطا ما وَغث له آلالُاث وؤلام
.الىقُُُت واإلاالُت وحهؼٍؼ ؾبل وضىله الخغ للمهلىمت والىزُٓت ؤلاصاعٍت
. َؿاص؛ مجخمو مضوي؛ شُاَُت؛ جأزحر وحهبئت؛ اإلاؿاءلت:الكلماث اإلافخاحيت
Abstract:
Corruption is one of the most negative manifestations affecting the state and its
institutions, especially in light of its lack of commitment to the borders of a single state,
which prompted the international community to conclude agreements aimed at addressing it.
The contribution of civil society in the fight against corruption? We concluded at the end of
the research paper that civil society and its organizations can be an actual partner for the
official authorities in addressing corruption and its manifestations if they provide it with
mechanisms and capabilities to enhance its activity, such as granting it functional and
financial independence and enhancing its free access to information and the administrative
document.
Keywords: corruption; Civil society; transparency; effect and fill; accountability.
م
م
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حياة عمراوي  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اهلل لعوجيي
ملذمت:
ٌهض الُؿاص ْضًما ْضم ؤلاوؿان ئال أن خضجه جُاْمذ في الهٓىص ألازحرة وبيؿب مخُاوجت في مهكم صو ٛالهالم،
زاضت أهه قاَغة مخهضصة الجىاهب بخهضص ضىعٍ ومكاَغٍ واعَاضاجه التي ججاوػث خضوص الضولت الىاخضة في قل الخٓضم
الهلمي والخ٘ىىلىجي الخاضل ،ما أزاع اَخمام املجخمو الضولي ومىكماجه وصَهه ملخاولت الخطضي لهظٍ الكاَغة مً زالٛ
مىكمت ألامم اإلاخدضة التي ٗللذ مجهىصاتها بابغام اجُاُْت ألامم اإلاخدضة إلاٙاَدت الُؿاص ؾىت  2003واغهت بظل ٚئؾاعا
ناما ججهل مىه الضو ٛجضابحرَا اإلاخهلٓت بالخطضي للُؿاص.
يحر أن الخطضي للُؿاص والخض مىه ال ًٙىن مً زال ٛالشهاعاث والضناًاث ؤلانالمُت ،بل بدبني آلالُاث الٓاهىهُت
واظبت الخؿبُٔ ،وَى ما باصعث ئلُه الجؼاةغ مً زال ٛئضضاعَا للٓاهىن  01/06اإلاخهلٔ بالىْاًت مً الُؿاص ومٙاَدخه،
الظي ظاء بجملت مً الخضابحر الىْاةُت والغصنُت الهاصَت للخض مً َظٍ الكاَغة مإٖضا مً زال ٛهطىضه نلى مبضأ
مشاعٖت املجخمو اإلاضوي في الخطضي لجغاةم الُؿاص.
خُض أن مٙاَدت الُؿاص ال جٓخطغ نلى الضولت ومإؾؿاتها َٓـ؛ َالُ٘اح غض الُؿاص مخالػم مو مُهىم صوع
اإلاىاؾً الؾُما أن الُؿاص وبخضانُاجه الؿلبُت ال ًُغّ في ألاَضاٍ وٍػغ بالُغص ْبل ؤلاغغاع بالضولت ،ما ًجهل جضزل
املجخمو اإلاضوي خخمُت ال بض مجها ،زاضت أن املجخمو اإلاضوي وجىكُماجه ً٘دؿب شغنُت مً زال ٛجيشُـ الخُاة
الاظخمانُت والضَام نً اإلاطالح الهامت والخدؿِـ بالٓػاًا طاث ألاَمُت ال٘بري واإلاإزغة نلى الشأن الهام ما ًٓىصها
لؿغح ؤلاشٙالُت الخالُت:
ما مذي مساهمت املجخمع اإلاذوي في الخصذي للفساد ومكافحخه؟
َظا ما ؾىداو ٛؤلاظابت نلُه مً زال ٛوعْخىا البدشُت ،والتي انخمضها َحها نلى اإلاىهج الىضُي بانخباعٍ ألاوؿب لهظا
اإلاىغىم ،وٖظا انخمضها نلى اإلاىهج الخدلُلي لخدلُل نضًض الىطىص الٓاهىهُت التي انخمضها نلحها في متن َظا الهمل.
ونلى ؾبُل ؤلاظابت نً ؤلاشٙالُت اإلاؿغوخت ْؿمذ َظٍ الضعاؾت ئلى مدىعًٍ أؾاؾحن مدىع ؾُٙىن لخبُان مُهىم
الُؿاص وجأزحراجه ئلى ظاهب جبُان مُهىم املجخمو اإلاضوي ،ومدىع أزغ ؾُسطظ إلبغاػ صوع املجخمو اإلاضوي في مٙاَدت
الُؿاص والهىاةٔ التي جدى ٛصون جدُٓٓه إلاهمخه.

املحىسألاول /ؤلاطاساإلافاهيمي للفساد واملجخمع اإلاذوي
مً اإلاباصب ألاؾاؾُت التي جبنى نلحها اإلاىهجُت جدضًض اإلاُاَُم ألنها حهخبر ْىاما ألًت صعاؾت نلمُت ،وصعاؾدىا جٓخض ي
غبـ مُهىمحن أؾاؾُحن َما الُؿاص (أوال) ئلى ظاهب املجخمو اإلاضوي بانخباعٍ ؾغَا َهاال في مٓاعبت مٙاَدت الُؿاص
(زاهُا) وَى ما ؾىداو ٛئبغاػٍ نلى الىدى آلاحي:
أوال /ضبط مفهىم الفساد
لخدلُل مُهىم الُؿاص ؾىدضص أوال مهنى الُؿاص زم أهىانه َأؾبابه لىخؿغّ في ألازحر ئلى جدضًض آزاعٍ وَٓا إلاا
ًلي:
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 /0مفهىم الفساد
ؾهُا مجهم لخدضًض مُهىم واضح وصُْٔ للُؿاص ،والىْىٍ نلى خُٓٓت َظٍ الكاَغة الخؿحرة أؾهب الُٓهاء
والباخشحن في وغو حهاعٍِ حهضصث وازخلُذ بازخالٍ أَٙاعَم وزٓاَاتهم وجىظهاتهم ئط ٗل مجهم ًىكغ ئلى الُؿاص ئما
بمىكىع أزالقي أو ْاهىوي أو ؾُاس ي أو اظخماعي أو اْخطاصي ويحرٍ ،لظل ٚال هجض حهغٍِ واخض شامل ًدكى بمىآَت
ٗاَت اإلاهىُحن بمىغىم الُؿاص  ،يحر أهه وعيم حهضص َظٍ الخهاعٍِ وازخالَها ئال أنها ٗلها ظاءث مخُٓت وبشٙل ٖبحر خىٛ
هدُجت عةِؿت وهي ؾىء َظٍ الكاَغة وآزاعَا الؿلبُت ،ونلُه لخهغٍِ َظٍ الكاَغة ؾيخؿغّ أوال ئلى جدضًض مهنى الُؿاص
في اللًت والٓغآن والؿىت زم إلاهىاٍ الاضؿالحي.
أ /مفهىم الفساد في اللغت
ٌؿخسضم مُهىم الُؿاص في اللًت بمهاوي مخهضصة "َُٓاَ( ٛؿض) الص يءًُ( ،ؿض) بالػم (َؿاصا) َهى (َاؾض)
و(أَؿضٍ َُؿض) و(اإلاُؿضة) غض اإلاطلخت" (َ ،)1الُؿاص في اللًت الهغبُت َى زالٍ اإلاطلخت ،والُؿاص َى "زغوط
الص يء نً الانخضاْ ٛلُال ٗان الخغوط أو ٖشحرا وٍػاصٍ الطالح وَؿخهمل طل ٚفي الىُـ والبضن وألاشُاء الخاعظت نً
الاؾخٓامت ،وٍٓاَ ٛؿض َؿاصا وَؿىصا ،وأَؿض يحرٍ"(.)2
ب /الفساد في اللشآن والسىت
لٓض حهضصث آلاًاث الٓغآهُت التي جىاولذ الُؿاص وازخلُذ بازخالٍ صالالتها خُض وعصث في خىالي زمؿحن مىغها
مً الٓغآن ال٘غٍم ،جمدىع َحها مُهىم الُؿاص بدؿب ما نالجخه َظٍ آلاًاث وجؿغْذ ئلُه مً مىاغُو(َ ،)3اإلاخأمل لهظٍ
آلاًاث ًجض أن مطؿلح الُؿاص وعص في الٓغآن ال٘غٍم بمهاوي مسخلُت ،خُض وعص بمهنى اإلاهطُت ،الكلم ،الٓخل ،الهالٕ
،الخسغٍب والخضمحر ئلى يحرَا مً اإلاهاوي ألازغي ومً أمشلت َظٍ آلاًاث ْىله حهالى {:وإطا جىلى ؾعى في ألاعع لُُؿض َحها
ويهل ٚالخغر واليؿل وهللا ال ًدب الُؿاص ()4وْىله أًػا {:قهغ الُؿاص في البر والبدغ بما ٖؿبذ أًضي الىاؽ لُظًٓهم
بهؼ الظي نملىا لهلهم ًغظهىن (.)5
ٖما أن الؿىت الىبىٍت لم جسلى بضوعَا مً الخضًض نً الُؿاص واإلاُؿضًً خُض وعص طل ٚفي ٖشحر مً ألاخاصًض
الشغٍُت هظٖغ مجها ْىله ملسو هيلع هللا ىلص ":أال وإن في الجؿض مػًت ئطا ضلخذ ضلح الجؿض ٗله ،وإطا َؿضث َؿض الجؿض ٗله ،أال
وهي الٓلب )6( ".ونً أبي الضعصاء هنع هللا يضرْ ،اْ :ٛا ٛعؾى ٛهللا ملسو هيلع هللا ىلص ":أال أزبرٖم بأَػل مً صعظت الطُام والطالة والطضْت،
ْالىا بلىْ ،ا :ٛئضالح طاث البحنَ ،ان َؿاص طاث البحن هي الخالٓت" (.)7
) (1دمحم بً أبي ب٘غ الغاػي"،مسخاع الصخاح" ،بحروث ،اإلا٘خبت الهطغٍت -الضاع الىمىطظُت  1957-م ،ص.211
) (2أبي الٓاؾم الخؿحن بً دمحم اإلاهغوٍ بالغايب ألاضُهاوي" ،اإلاُغصاث في يغٍب الٓغان" ،ص/م/ن ،م٘خبت هؼاع مطؿُى الباػ ،ص.491
)ٗ (3اًض ٖغٍم الغُٖباث ،الُؿاص ؤلاصاعي واإلاالي :مُهىمه وأزاعٍ والُاث ُْاؾه وظهىص مٙاَدخه ،نمان ،صاع ألاًام لليؿغ  2015،ص.19
) (4آلاًت ( )203مً ؾىعة البٓغة.
)(5آلاًت ( )41مً ؾىعة الغوم.
) (6دمحم بً ئؾمانُل أبى نبض هللا البساعي الجهُي ،الجامو اإلاؿىض الصخُذ املخخطغ مً أمىع عؾى ٛهللا ملسو هيلع هللا ىلص وؾيخه
وأًامه ،طٖ ،1خاب ؤلاًمان ،باب َػل مً اؾخبرأ لضًىه ،عْم الخضًض ( ،52جدُٓٔ :دمحم ػَحر بً هاضغ الىاضغ) ،ؽ ،1ص/م /ن ،صاع ؾىّ الىجاة لليشغ،
 ،ٌ1422ص.20
) (7أبي نِس ى دمحم بً نِس ى بً ؾىعة الترمظي ،الجامو الصخُذ ،ؾجن الترمظي ،طٖ ،4خاب ضُت الُٓامت والغْاةٔ والىعم ،عْم الخضًض ( ،2509جدُٓٔ
وشغح أخمض دمحم شاٖغ) ،مطغ ،شغٖت م٘خبت ومؿبهت مطؿُى البابي الخلبي وأوالصٍ ،ص.663
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حياة عمراوي  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اهلل لعوجيي
ما هسلظ ئلُه مً زال ٛالاؾالم نلى آلاًاث الٓغآهُت وألاخاصًض الىبىٍت اإلاخػمىت للُؿاص َى اجُاْها ظمُها مً
خُض الًاًت اإلاغظىة مجها ،وهي جدظًغ ألاَغاص مً الُؿاص واإلاُؿضًً ،وإهٙاع ؾلىُٖاتهم وأَٙاعَم ألنها ملُئت بالشغ
والػغع ومً طل ٚجبرػ الخ٘مت مً جدغٍم الشغَهت ؤلاؾالمُت للُؿاص.
جـ  /اإلافهىم الاصطالحي للفساد
نغٍ الُٓهاء والباخشىن الُؿاص بخهغٍُاث نضًضة ازخلُذ مػامُجها بازخالٍ هكغة ٗل َُٓه ئلحها َمجهم مً ٌهغٍ
الُؿاص نلى أهه "ؾىء اؾخسضام اإلاىطب الهام لًاًاث شخطُت" (ٖ )1ما ٌهغَه البهؼ نلى أهه" الخغوط نً الٓاهىن
والىكام أو اؾخًال ٛيُابهما مً أظل جدُٓٔ مطالح ؾُاؾُت أو اْخطاصًت أو اظخمانُت لُغص أو لجمانت مهُىت)2( ".
وأًػا مً أَم الخهغٍُاث الؿاةضة للُؿاص جل ٚالتي أوعصتها اإلاإؾؿاث الضولُت خُض نغَخه مىكمت الشُاَُت الضولُت
بأهه" ئؾاءة اؾخهما ٛالؿلؿت التي اؤجمً نلحها لخدُٓٔ مٙاؾب شخطُت )3( ".ونغٍ ضىضوّ الىٓض الضولي الُؿاص بأهه "
" ئؾاءة اؾخهما ٛالىقُُت الهامت مً أظل الخطى ٛنلى م٘ؿب زاص"( ،)4في خحن نغَه البى ٚالضولي نلى أهه" :ئؾاءة
اؾخهما ٛالىقُُت الهامت لخدُٓٔ مٙاؾب زاضت ".
عيم ازخالٍ الخهاعٍِ اإلاخىاولت إلاُهىم الُؿاص ئال أهه ًمً٘ الٓى ٛبأن ؤلاؾاع الهام للُؿاص واخض في ظمُو َظٍ
الخهاعٍِ وَى ئؾاءة اؾخهما ٛاإلاىطب أو الىقُُت ألظل ياًت شخطُت بًؼ الىكغ نما ًترجب نلُه مً أغغاع زاضت
أو نامت.
د /مفهىم الفساد في الدششيع الجزائشي
ئن اإلاشغم الجؼاةغي وبالغظىم ئلى الٓاهىن )5( 01/06اإلاخهلٔ بالىْاًت مً الُؿاص ومٙاَدخه ْض ازخاع نضم وغو
حهغٍُا َلؿُُا أو وضُُا للُؿاص ،بل اٖخُى َٓـ بخدضًض ضىعٍ ومكاَغٍ وَى ما أٖضجه اإلااصة  02الُٓغة (أ) التي جىظ
نلى أن "الُؿاص َى ٗل الجغاةم الىاعصة في الباب الغابو مً َظا الٓاهىن " وباإلخالت ئلى َظا الباب هجض أن اإلاشغم ْض خضص
لىا أهىام الجغاةم التي حهض مً ْبُل الُؿاص ٗاالزخالؽ والغشىة والجغاةم اإلاخهلٓت بالطُٓاث الهمىمُت ئلى يحرَا مً
الجغاةم ألازغيٖ ،ما أن جُاصي اإلاشغم الجؼاةغي وغو حهغٍُا للُؿاص ئن ص ٛنلى ش يء َاهما ًض ٛنلى عيبخه في ججىب
ئْدام هُؿه في مًبت البدض نً حهاعٍِ َٓهُت هي في ألاضل مدل ظض ٛبحن أَل الازخطاص في خض طاتهم.
 /8أهىاع الفساد
لٓض ضىِ الباخشىن الُؿاص ئلى جطيُُاث نضًضة جسخلِ وَٓا للمهاًحر التي انخمضَا الُٓهاء َمجهم مً ضىُه ئلى
َؿاص ضًحر وَؿاص ٖبحر والبهؼ ضىُه ئلى َؿاص صولي ومدلي ٖما ضىُه البهؼ ألازغ ئلى َؿاص أؾىص وأبُؼ وعماصي
َُما نمض البهؼ ألازغ ئلى جطيُُه ئلى َؿاص في الٓؿام الهام وَؿاص في الٓؿام الخاص ويحرَا مً الخطيُُاث ألازغي

) (1أخمض مدمىص نهاع أبى ؾىٍلم ،مٙاَدت الُؿاص ،ؽ ،1نمان ،صاع الُ٘غ هاشغون ومىػنىن ،2010 ،ص.14
) (2بال ٛزلِ الؿٙاعهت ،الُؿاص ؤلاصاعي ،ؽ ،1ص.م.ن ،صاع واةل لليشغ ،2011 ،ص.19
) (3دمحم ؾهُض دمحم الغمالوي ،أخٙام الُؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في الُٓه الجىاتي ؤلاؾالمي ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،صاع الُ٘غ الجامعي  ،2013ص.61
) (4اإلاغظو هُؿه ،ص .61
) (5الٓاهىن عْم ،01/06 :اإلاإعر في َُُ 20غي 2006م ،مهض ٛومخمم ،اإلاخهلٔ بالىْاًت مً الُؿاص ومٙاَدخه ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت،
الهضص  14لؿىت . 2006
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حياة عمراوي  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اهلل لعوجيي
وؾىطىِ الُؿاص وَٓا ألَم مهُاع والظي جم الاؾدىاص نلُه مً ْبل ال٘شحر مً الباخشحن وَى مهُاع املجا ٛالظي ًيشأ
َُه الُؿاص وٍٓؿم الُؿاص جبها لظل ٚئلى:
أ /الفساد ألاخالقيٌ :هغٍ الُؿاص مً الجاهب ألازالقي نلى أهه "أػمت زلُٓت في الؿلىٕ حه٘ـ زلال في الُٓم،
واهدغاَا في الاججاَاث نً مؿخىي الػىابـ واإلاهاًحر التي اؾخٓغث نؼما أو حشغَها في خُاة الجمانت وشٙلذ البىاء
الُٓمي في ُٖان الىقُُت الهامت)1( ".
ب /الفساد السياس ي :نغَه ضمىةُل َىدىًخىن بأهه وؾُلت لُٓاؽ مضي يُاب اإلاإؾؿاجُت الؿُاؾُت
الُانلت"(َ ،)2الُؿاص الؿُاس ي ًخهلٔ بمجمل الاهدغاَاث اإلاالُت ومسالُاث الٓىانض وألاخٙام التي جىكم نمل اليؿٔ
الؿُاس ي في الضولت (ٖ ،)3ما ًخهلٔ أًػا بىكام الخ٘م في الضولت وَؿاص اإلاؿإولحن الؿُاؾُحن خُض ًٓىم الؿاؾت
والخٙام وعظا ٛألاخؼاب الؿُاؾُت وأنػاء الخٙىمت والبرإلاان واملجالـ الشهبُت واملخلُت أًا ٗاهذ اهخماءاتهم الؿُاؾُت
باؾخسضام مىاْههم الؿُاؾُت الهلُا ألظل جدُٓٔ مىاَو زاضت لهم أو لًحرَم (.)4
جـ /الفساد الاجخماعي :للبِئت الاظخمانُت صوع ٖبحر في الخأزحر نلى ؾلىٕ الُغص وطل ٚإلاا جخمخو به مً آلُاث الػًـ
الاظخماعي مً نُٓضة وصًً ومجمل اإلاهاًحر التي ًخد٘م ئلحها املجخمو(َ .)5الُؿاص الاظخماعي ئطن "ٌهني وبشٙل مسخطغ
اهدغاٍ وإهدُاص بني البشغ نً الؿغٍٔ الٓىٍم للُؿغة ؤلاوؿاهُت والخجغص نً اإلاشل ألازالُْت التي أَغػَا الىظىص ؤلاوؿاوي
نلى وظه البؿُؿت.)6( ".
ٌ /الفساد ؤلاداسيَ" :ى مجمىنت مً ألانما ٛاملخالُت للٓىاهحن والهاصَت ئلى الخأزحر بؿحر ؤلاصاعة الهامت أو ْغاعاتها
أو أوشؿتها بهضٍ الاؾخُاصة اإلااصًت اإلاباشغة أو الاهخُام يحر اإلاباشغَ )7( ".هى ًخهلٔ بمكاَغ الاهدغاَاث ؤلاصاعٍت
والىقُُُت أو الخىكُمُت وجل ٚاملخالُاث التي جطضع نً اإلاىقِ الهام أزىاء جأصًخه إلاهام وقُُخه ،وطل ٚألظل جدُٓٔ
مٙاؾب زاضت له أو لًحرٍ ،مخسظا بظل ٚضىع نضًضة ٗالغشىة واملخاباة واملخؿىبُت والىطب والازخالؽ ويحرٍ.
و /الفساد الاكخصاديً :خهلٔ الُؿاص الاْخطاصي باإلاماعؾاث اإلاىدغَت والاؾخًاللُت لالخخٙاعاث الاْخطاصًت
وْؿاناث ألانما ،ٛوالتي ًؿمذ مماعؾىَا ئلى جدُٓٔ مٙاؾب اْخطاصًت زاضت نلى خؿاب مطلخت املجخمو ،بما ال
ًدىاؾب مو الُٓمت اإلاػاَت التي حؿهم بها .أو َى "اؾخسضام الؿلؿت الهامت لخدُٓٔ مىاَو زاضت ،وجخسظ أشٙاال
مخهضصة مجها الخطى ٛنلى الغشىة أو الهمىالث مً زال ٛجٓضًم زضمت ،أو نغع نٓىص للمشترًاث أو ئَشاء مهلىماث
نً جل ٚالهٓىص ،أو اإلاؿانضة نلى التهغب مً صَو الػغاةب والغؾىم ويحرَا مً اإلاماعؾاث"(.)8

)  )1دمحم ؾهُض دمحم الغمالوي ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .62
) (2مُمىهت مىاضغٍت ،ئؾمانُل مىاضغٍت "،الخٙالُِ الاظخمانُت والاْخطاصًت للُؿاص ،التهغٍب نبر الخضوص همىطظا" ،اإلالخٓى الىؾني الشاوي خى ٛالُؿاص
والُاث مهالجخه ،ظامهت دمحم زُػغ بؿ٘غة ،أَغٍل  ،2012ص.48
) (3بال ٛزلِ الؿٙاعهت ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.24
) (4خمضي نبض الهكُم ،نىإلات الُؿاص وَؿاص الهىإلات ،ؽ ،1ؤلاؾ٘ىضعٍت ،الضاع الجامهُت ،2008 ،ص .40
)َ (5اصًا ْاؾم بُػىن ،الُؿاص أبغػ الجغاةم ،ص/م/ن ،ميشىعاث الخلبي الخٓىُْت ،ص/ؽ/ن ،ص .254
) (6مُمىهت مىاضغٍه ،ئؾمانُل مىاضغٍت ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .44
) (7نضهان دمحم الػمىع ،الُؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ،ؽ ،1نمان ،صاع وم٘خبت الخامض لليشغ والخىػَو ،2014 ،ص .27
) (8مدمىص دمحم مهابغة ،الُؿاص ؤلاصاعي ونالظه في الشغَهه ؤلاؾالمُت ،ؽ ،1نمان ،صاع الشٓاَت لليشغ والخىػَو ،2011 ،ص.81
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 /3أسباب الفساد
مً اإلاإٖض أن وعاء ٗل قاَغة مجمىنت مً ألاؾباب جإصي ئلى وشىئها وجُشحها في مجخمو ما ،ولخُؿحر َظٍ الكاَغة
ًٓخض ي بالػغوعة جدضًض َظٍ ألاؾباب وجدلُلها ،وأؾباب الُؿاص جسخلِ وجخهضص مً باخض ئلى أزغ ونلُه ؾيخؿغّ ئلى
أَم َظٍ ألاؾباب مً زال ٛما ًلي:
أ /ألاسباب السياسيت :حهض ألاؾباب الؿُاؾُت الهدشاع الُؿاص مً أَم ألاؾباب وأزؿغَا ،خُض جؼٍض َغضت
الُؿاص ٗلما جغٖؼث الٓىي الؿُاؾُت في املجخمو في ًض َغص واخض أو ْلت واخضة مً ألاَغاص (َ ،)1ػهِ اإلاماعؾت
الضًمٓغاؾُت وخغٍت اإلاشاعٖت الؿُاؾُت ،وجُص ي الاؾدبضاص الؿُاس ي والضً٘خاجىعي ٌهض ؾببا عةِؿُا في جىامي َظٍ
الكاَغة ،وَظا صون أن هيس ى أًػا أن الُؿاص ًؼصاص وٍأزظ مضاٍ ال٘بحر في قل حًُِب الخغٍاث الهامت وجحجُم صوع
مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي وغهِ ؤلانالم والضوع الغْابي ونضم اؾخٓاللُت الٓػاء بؿبب نضم الالتزام بمبضأ الُطل
اإلاخىاػن بحن الؿلؿاث(.)2
ب /ألاسباب الاجخماعيت :جخمشل ألاؾباب الاظخمانُت للُؿاص في جؼاوط الهالْاث الاظخمانُت مو الهالْاث اإلااصًت
وغهِ وانهُاع الُٓم وألازالّ الىقُُُت وؾلبُت الُٓم والهالْاث والهاصاث والخٓالُضَ ،هي ئطن أؾباب جخهلٔ بمىعوزاث
وم٘دؿباث املجخمو الهٓاةضًت والشٓاَُت الُاؾضة وهمـ الؿلىٕ(َ ،)3ؿىء الخيشئت الاظخمانُت للُغص وَؿاص أزالْه
وُْمه حهض ؾببا عةِؿُا للُؿاص طل ٚألن الخيشئت الاظخمانُت حهض الٓانضة ألاؾاؾُت ألي ؾلىٕ جىكُمي إلاا جمل٘ه مً
اججاَاث نٓاةضًت وصًيُت لها نالْت بالخطاهت التي ًخمخو بها البهؼ غض الُؿاص(.)4
جـ /ألاسباب الاكخصادًتًٓ :طض بها ألاوغام الاْخطاصًت اإلاترصًت وهخاةجها التي جضَو هدى وْىم الُؿاص واهدشاعٍ
ٖػهِ الاؾدشماع وَغوب عؤوؽ ألامىا ٛئلى الخاعط ،وْلت َغص الهمل وػٍاصة مؿخىٍاث البؿالت والُٓغ ،واوهضام أو
ؾىء الخسؿُـ لهملُت الخىمُت الاْخطاصًت وَٓا ألؾـ نلمُت ،ويُاب صعاؾاث الجضوي للمشاعَو باإلغاَت ئلى ؾىء
جىػَو الثروة ،ويُاب الشُاَُت واإلاىغىنُت في اؾخًال ٛمىاعص الضولت ئلى يحرَا مً ألاؾباب الاْخطاصًت ألازغي (.)5
د /ألاسباب ؤلاداسيت :ئن الخىع في جدضًض أؾباب الُؿاص ًضَهىا ئلى الخضًض نً أزغ اإلاخًحراث ؤلاصاعٍت التي ًخٙازغ
وٍترنغم َحها الُؿاص َمهلىم أن للُؿاص ؤلاصاعي قغوٍ مصجهت ومدُؼة له (َ ،)6خُص ي البحروْغاؾُت ويمىع الٓىاهحن
وحهُٓض ؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍت واؾخًغاْها لؼمً ؾىٍل ًيهئ الُغضت اإلاىاجُت للمىقِ اإلاىدغٍ لٙي ًبتز اإلاىاؾً َُخٓاض ى مىه
الغشىة مٓابل جبؿُـ َظٍ ؤلاظغاءاث ٖ ،ما ٌهؼي أًػا الُؿاص ئلى انخماص مهاًحر ؾُاؾُت وؾاةُُت وأؾغٍت في جٓلُض
الىقاةِ بهُضا نً مهاًحر الُ٘اءة والخبرة واإلاإَالث الهلمُت ،وإجبام أؾالُب ْضًمت في ئصاعة اإلاإؾؿاث الخٙىمُت
)َ (1اصًا ْاؾم بُػىن ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.251
) (2مدمىص الشىٍاث ،الخاٖمُت والُؿاص ؤلاصاعي واإلاالي ،ألاعصن ،نالم ال٘خب الخضًض ،2015 ،ص .505
)َ (3اعؽ عشُض الُؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في اإلاإؾؿاث ؤلاهخاظُت والخضمت ،ؽ ،1نمان ،صاع أًله لليشغ والخىػَو ،2010 ،ص .50
) (4دمحم هطغ دمحم ،الخماًت الجىاةُت مً الُؿاص ،صعاؾت مٓاعهت ،ؽ ،1مطغ ،مغٖؼ الضعاؾاث الهغبُت لليشغ والخىػَو  ،2015،ص .41
) (5مىعاص زلُُت ،ظهىص مىكمت الامم اإلاخدضة إلاٙاَدت الُؿاص ،اؾغوخت صٖخىعاٍٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،ظامهت الخاط لخطغ –باجىت- 2016 -
 ، 2017ص .113،114
) (6مدمىص خؿحن الىاصي ،جىكُم ؤلاصاعة اإلاالُت مً أظل جغشُض ؤلاهُاّ الخٙىمي ومٙاَدت الُؿاص ،ؽ ،1نمان ،صاع ضُاء لليشغ والخىػَو ،2010 ،ص
.234
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واؾدبهاص الىؾاةل الخضًشت ( )1ئغاَت ئلى حًُِب اإلاؿاءلت ؤلاصاعٍت وإغهاٍ الضوع الغْابي الظي ٌهخبر أؾاؽ الدؿُحر
ؤلاصاعي.
 /0آثاسالفساد
ئن الخضًض نً آزاع الُؿاص أو ما ٌؿمى بخٙلُت الُؿاص َى البدض نً آزاعٍ اإلاضمغة التي جمـ ظمُو املجاالث
الاظخمانُت والؿُاؾُت والاْخطاصًت ،والتي وهلم ظمُها بأنها جٙلُت باَكت الشمًَ ،الُؿاص َى اإلاؿإو ٛنلى جأزحر نملُت
الخىمُت الاْخطاصًت وجغصي البيُت الاظخمانُت وجخمشل َظٍ آلازاع في:
أ /آلاثاس السياسيتً :ترٕ الُؿاص أزاعا ؾلبُت نلى الىكام الؿُاس ي َهى ًٓىع الضًمٓغاؾُت والخٙىمت التي جغعى
مطالح الشهبٖ ،ما ًإصي ئلى َٓضان الشغنُت الؿُاؾُت لألهكمت الخاٖمت ،وغهِ اإلاشاعٖت الؿُاؾُت هاَُ ٚنً
ػنؼنت ،وإغهاٍ اإلاىار الضًمٓغاؾي في الضولت وشُىم الُىض ى ونضم الاؾخٓغاع الؿُاس ي ( )2ما ًإصي ئلى َٓضان َُبت
الٓاهىن ،وحهؿُل جؿبُٔ أخٙامه والٓػاء نلى مبضأ ؾُاصة الٓاهىن الظي ًضَو بضوعٍ ئلى الخمغص والهطُان وإخضار
الاغؿغاباث الاظخمانُت َخؿمـ بظلَُ ٚبت الضولت (.)3
ب /آلاثاس الاكخصادًتً :سلِ الُؿاص آزاعا وزُمت نلى الٓؿاناث الاْخطاصًت للضو ٛوجضوي مؿخىي أصائهاَ ،الهضًض
مً الضعاؾاث طاث الطلت أٖضث بأن الُؿاص ًإصي ئلى ئغهاٍ الىمى الاْخطاصي بخأزحرٍ في مىار الاؾدشماع وجٓىٍؼ
خىاَؼٍ و ػٍاصجه في جٙلُت اإلاشاعَو ،زاضت نىضما ًؿلب مً أصخاب اإلاشاعَو جٓضًم عشاوي أو هطِبا مً ناةضاتهم
لدؿهُل ْبى ٛمشاعَههم (ٖ )4ما ًإصي الُؿاص أًػا ئلى حًُحر َُٙل ؤلاهُاّ الخٙىمي وجسُُؼ مهض ٛؤلاهُاّ نلى
الخضماث الخٙىمُت ،واهسُاع ؤلاعاصاث الهامت بؿبب اعجُام حجم التهغب الػغٍبي ،وَضع ألامىا ٛالهامت وَى أمغ
ؾِىه٘ـ بطىعة أو بأزغي نلى مؿخىي وبيُت الاْخطاص الىؾني (.)5
جـ /آلاثاس الاجخماعيت :ئن الُؿاص ال ًجه ٚالجاهب الؿُاس ي والاْخطاصي َدؿب بل ًخهضي أزغٍ لُؿا ٛأًػا
الجاهب الاظخماعي ،وطل ٚهكغا إلاا ًيخج نىه مً زلخلت للُٓم ألازالُْت وؤلاخباؽ واهدشاع الالمباالة والؿلبُت بحن أَغاص
املجخمو الىاخض ،وبغوػ الخهطب والخؿغٍ في آلاعاء وجُص ي الجغٍمت ٖغص َهل نلى انهُاع الُٓم ونضم جٙاَإ الُغص
(،)6وقهىع الُٓغ بؿبب جغاظو مهضالث الىمى الاْخطاصي و حهمُٔ الُجىة بحن ألايىُاء والُٓغاء ٖ،ما ًإصي الُؿاص ئلى
وشىء ما ٌؿمى بالؿبُٓت الاظخمانُت خُض حهخلي َئاث ظضًضة ْمت الهغم الاظخماعي هدُجت إلاا خطلذ نلُه مً صزىٛ
وناةضاث يحر مشغونت َخدٓٔ لىُؿها وظاَت اظخمانُت في املجخمو (.)7

) (1ولُض ئبغاَُم الضؾىقي ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .32
) (2نبض الهالي خاخت ،آلالُاث الٓاهىهُت إلاٙاَدت الُؿاص ؤلاصاعي في الجؼاةغ ،أؾغوخت صٖخىعاٍٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،ظامهت دمحم زُػغ،
بؿ٘غة2013 ،م ،ص .101
) (3لخػغ صيى ،الٓاهىن في مىاظهت قاَغة الُؿاص والانخضاء نلى اإلاا ٛالهام ،أؾغوخت صٖخىعاٍٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،ظامهت الخاط لخػغ
–باجىت ،2016-ص .100
) (4مىعاص زلُُت ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .126
) (5مدمىص الشىٍاث ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .192
) (6بال ٛزلِ الؿٙاعهت ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .35
) (7خمضي نبض الهكُم ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .77
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د /آلاثاس ؤلاداسيت :ئن مً هخاةج اهدشاع الُؿاص جأزحرٍ نلى ألاظهؼة الخٙىمُت ألهه ًإصي ئلى ئخضار زلل وقُُي في
اليؿٔ الىكامي أو الٓاهىوي بؿبب نضم جؿبُٔ اللىاةذ الٓاهىهُت وألاهكمت الضازلُت صازل الهُاٗل ؤلاصاعٍت بشٙل
مىغىعي ومداًض ،وَهؼي طل ٚئما للهالْاث الصخطُت أو الٓغابت أو الُئىٍت أو وظىص سًغاث ْاهىهُت حؿمذ باإلاغوع مجها
صون عُْب أو مداؾبٖ )1( ،ما ًإصي الُؿاص أًػا ئلى جدىٍل الخسؿُـ في اإلاىكماث ؤلاصاعٍت ئلى نملُاث ضىعٍت أو
شٙلُت ما ًيخج نىه ئغهاٍ الخىمُت ؤلاصاعٍت وجغاظو مغصوص ألاصاء ؤلاصاعي َ ،ظا ٖما ٌشٙل حًلًل الُؿاص في ألاظهؼة
ؤلاصاعٍت أٖبر مهىّ للخض مً َانلُت أي ظهىص ًمً٘ الُٓام بها مً أظل جدُٓٔ نملُت ؤلاضالح ؤلاصاعي ماصام أن َىإ
أشخاص ًٓاومىن َظٍ الجهىص ألظل جدُٓٔ مطالخهم الظاجُت مما ًجهل ال٘شحر مً صو ٛالهالم الشالض لم جسغط مً
جطيُُها الهالمي ٖضو ٛمخسلُت يحر ْاصعة نلى جخدغع مً ألاهكمت وؤلاظغاءاث الهُٓمت اإلاهؿلت ليشاؽ أظهؼتها ؤلاصاعٍت
(.)2
ثاهيا /ضبط مفهىم ملجخمع اإلاذوي
املجخمو اإلاضوي َى مُهىم ْضًم ظضًض الهضٍ مىه ئخٙام الؿُؿغة نلى الضو ٛالشمىلُت والضو ٛالدؿلؿُت،
َاملجخمو اإلاضوي َى مؿألت مإؾؿاث ومىكماث جؿىنُت َضَها الضَام نً اإلاىاؾىحن غض حهؿِ واؾدبضاص الضو.ٛ
 /0مفهىم املجخمع اإلاذوي
ئن مُاَُم املجخمو اإلاضوي لِؿذ مُاَُم لًىٍت مداًضة ًمً٘ أن جغجدل نبر الشٓاَاث ،وجىقِ ُُٖما شاء للضاعؽ
أن ًىقُها ،بل هي مطؿلخاث زٓاَُت ْاهىهُت جدمل في ؾُاتها مػامحن َ٘غٍت ئًضًىلىظُت هخج نً جبىحها ْبى ٛئؾاعَا
الُ٘غي الظي أؾؿذ نلُه أو أنها ؾدبٓى مجغص مُاَُم ظىَاء ال مهنى وال ُْمت لها (.)3
ًخجاطب "املجخمو اإلاضوي" حهغٍُاث ٖشحرة ومخىىنت ظاءث امخضاصا إلؾهاماث َلؿُُت ولىكغٍاث الُ٘غ الؿُاس ي نبر
الهطىع أًً ٗان مػمىنها ًسخلِ في ٗل مغخلت خُض ٌهني في ٗل مغة شِئا مسخلُا ألنها جأحي في ؾُاّ مخًحر بيُىٍا
وجاعٍسُا ًىلض خاظاث ظضًضة وأؾئلت ظضًضة ًجُب نجها اإلاُهىم (.)4
َمُهىم املجخمو اإلاضوي ئطن َى ولُض بِئت جاعٍسُت واظخمانُت ألهه لم ًيشأ مً َغاى ولم ًسغط مً ئؾاعٍ الُ٘غي
الاظخماعيَُ ،ي الٓغهحن 17و 18أضبذ مُهىم املجخمو اإلاضوي في أوعوبا مغجبؿا بمُهىم الٓاهىن والهٓض الاظخماعي ئط جم
هٓل الؿُاؾت مً اإلاُضان الضًني والهغفي ئلى اإلاُضان الاظخماعي وَى أضل الاهخٓا ٛئلى الخضازت الؿُاؾُتٖ ،ما ًؿغح
الُ٘غ الؿُاس ي للٓغن  19اؾخسضاما أزغ إلاُهىم املجخمو اإلاضوي مً زال ٛئؾهاماث ال٘شحر مً اإلاُ٘غًٍ الؾُما َُجل
وماعٖـ لُأحي بهض طل ٚاإلاُ٘غ ؤلاًؿالي "أهؿىهُى يغامص ي" ( )1937-1891الظي أزغ وبشٙل ٖبحر نلى اؾخسضام َظا
اإلاُهىم خُض أضبذ املجخمو اإلاضوي نىضٍ َى مجمىنت مً البنى الُىُْت مشل الىٓاباث والجمهُاث وألاخؼاب ووؾاةل

)َ (1اصًا ْاؾم بُػىن ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.282
) (2نبض الغخمان بً أخمض َُجان" ،الُؿاص وأزغٍ في الجهاػ الخٙىمي" ،اإلاإجمغ الهغبي الضولي إلاٙاَدت الُؿاص ،ط ،2اٗاصًمُت هاًِ الهغبُت للهلىم
ألامىُت ،مغٖؼ الضعاؾاث والبدىر ،ص .655
) (3دمحم أخمض نلي مُتي ،مُهىم املجخمو اإلاضوي والضولت اإلاضهُت ،الغٍاع ،م٘خب مجلت البُان  ،ٌ1453،ص .10
) (4نؼمي بشاعة ،املجخمو اإلاضوي صعاؾت هٓضًت ،ؽْ ،6ؿغ ،اإلاغٖؼ الهغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،2012 ،ص .43
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ؤلانالم وال٘ىاتـ ( ،)1ولٓض اعجبـ احؿام اهدشاع مُهىم املجخمو اإلاضوي في املجخمهاث الهغبُت بالهٓضًً ألازحرًً مً الٓغن
الهشغًٍ ،وفي الجؼاةغ بضأ مُهىم املجخمو اإلاضوي ًغوط في الخؿاباث الغؾمُت للضولت بهض ؤلاضالخاث التي شهضتها الضولت
ئزغ اهخٓالها مً ألاخاصًت الخؼبُت ئلى الخهضصًت الؿُاؾُت اإلآغعة بمىظب صؾخىع.)2( 1989
وبالغظىم ئلى الُ٘غ الهغبي هجض أن الهضًض مً ال٘خاب والباخشحن ْض أوعصو حهغٍُاث للمجخمو اإلاضوي خُض نغَه
البهؼ نلى أهه" مجمىنت الخىكُماث الخؿىنُت اإلاؿخٓلت طاجُا التي جمأل املجا ٛالهام بحن ألاؾغة والضولت ،وهي يحر عبدُت
حؿعى ئلى جدُٓٔ مىاَو أو مطالح للمجخمو ٖٙل ،أو بهؼ َئاجه اإلاهمشت أو لخدُٓٔ مطالح أَغاصَا ،ملتزمت بُٓم
ومهاًحر الاخترام والتراض ي  ،وؤلاصاعة الؿامُت لالزخالَاث والدؿامذ وْبى ٛألازغ"( ،)3بِىما ٌهغَه الضٖخىع ؾهض الضًً
ئبغاَُم نلى أهه" مجمل اإلاىكماث يحر ؤلاعزُت ويحر الخٙىمُت التي جيشأ لخضمت اإلاطالح أو اإلاباصب اإلاشترٖت ألنػائها"(،)4
والخهغٍِ ؤلاظغاتي الظي وهغٍ به املجخمو اإلاضوي َى" مجمىناث جؿىنُت يحر عبدُت مؿخٓلت نً الؿلؿت ًىكمها
اإلاىاؾىىن حهمل في مُاصًً مسخلُت ؾُاؾُت ،اْخطاصًت ،اظخمانُت وزٓاَُت الًغع مجها جدُٓٔ أَضاٍ املجخمو
اإلاشترٖت".
 /8خصائص املجخمع اإلاذوي
جخمحز مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي بمجمىنت مً الخطاةظ جمحزَا نً باقي اإلاإؾؿاث ألازغي اإلاشابهت لها،
ولخدضًضَا ؾىهخمض الخطاةظ التي خضصَا نالم الؿُاؾت ضامىةُل َُىدىًخىن والتي انخبرَا ٖمهاًحر لُٓاؽ مضي
صعظت الخىكُم في أي مإؾؿت أو مىكمت أو حشُ٘لت اظخمانُت وهي:
أ /اللذسة على الخكيف :وٍٓطض بظل ٚمضي اؾخؿانت اإلاإؾؿت نلى الخُِ٘ مو الخؿىعاث اإلاؿخجضة في البِئت التي
حهمل مً زاللهاَٙ ،لما ٗان الخُِ٘ نالُا في جىكُم ٗلما ٗان َظا الخىكُم نلى مؿخىي نا ٛمً اإلاإؾؿاجُت والخُِ٘ ْض
ًٙىن ػمني أو ظُلي أو وقُُي نلى الىدى الخالي (:)5
أ 0/الخكيف الزمني :وَهنى أهه ٗلما ؾا ٛأمض بٓاء اإلاإؾؿت ضاعث اإلاإؾؿت أٖثر ْضما ،وأضبذ مؿخىاَا أٖبر ْضعا.
أ 8/الخكيف الجيلي :وَهنى به مداَكت اإلاإؾؿت نلى اؾخمغاعٍتها عيم حهاْب ألاظُا ٛنلحها َٙلما هجخذ اإلاإؾؿت
في ججاوػ مشٙلت اهخٓا ٛالؿلؿت ؾلمُا ،واؾدبضا ٛمجمىنت مً ْاصتها بمجمىنت أزغي ٗلما ضاعث طاث مؿخىي
مإؾؿاحي أعقى.
أ 3/الخكيف الىظيفي :وَهنى به ْضعة اإلاإؾؿت نلى الخُِ٘ مو اإلاخًحراث التي ؾغأث في بِئتها ،وطل ٚمً زالٛ
هجاخها في حًُحر أو حهضًل أوشؿتها الىقُُُت بما ًىاٖب جل ٚاإلاؿخجضاث مما ًجهلها في مىأي نلى أن جٙىن مجغص وؾُلت
لخدُٓٔ أَضاٍ مهُىت.

) (1خمضي نبض الغخمان ،نؼة زلُل ،املجخمو اإلاضوي وصوعٍ في الخٙامل ؤلاَغٍٓي ،الٓاَغة ،ص .13،14
) (2هىعي صعَـ" ،املجخمو اإلاضوي في الجؼاةغ اإلاهاضغة :اْخطاص ؾُاس ي لخجغبت اهخٓا ٛصًمٓغاؾي يحر م٘خملت" ،مجلت ؾُاؾاث نغبُتْ ،ؿغ ،اإلاغٖؼ الهغبي
لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،الهضص  ،2016 ،19ص .75
) (3أماوي ْىضًل ،اإلاىؾىنت الهغبُت للمجخمو اإلاضوي ،الٓاَغة ،الهُئت اإلاطغٍت الهامت لل٘خاب ،2008 ،ص .64
) (4دمحم أخمض نلي مُتي ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .14
) (5ضمىةُل َىدىجخىن ،الىكام الؿُاس ي ملجخمهاث مخًحرة ،جغظمت ؾمُت َلى نبىص ،ؽ ،1لبىان ،بحروث ،صاع الؿاقي ،1993 ،ص .22،24
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ب /الخعليذ :أي حهضص اإلاؿخىٍاث صازل اإلاإؾؿت ،ومهنى طل ٚأهه ٗلما ػاصث اإلاإؾؿت حهُٓضا ٗلما اعجُو مؿخىاَا
اإلاإؾؿاحي بمهنى أزغ أن مػانُت الىخضاث الخىكُمُت والُغنُت وجىىنها َغمُا ووقُُُا ًجهل اإلاإؾؿت أٖثر ْابلُت
للخأْلم مو اإلاخًحراث الجضًضة وأٖثر ْضعة نلى غمان ئزالص أنػائها واملخاَكت نلحها (.)1
جـ /الاسخلالليت :ئن مً أَم شغوؽ َانلُت أي مإؾؿت بما َحها مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي هي مضي صعظت
الاؾخٓاللُت التي جخمخو بها إلن زػىم َظٍ اإلاإؾؿاث وجبهُتها لجهاث أزغي ٌؿهل ؾُؿغة َظٍ ألازحرة نلحها ،وجىظُه
وشاؾها للىظهت التي جخُٔ مو عؤٍتهاٖ ،ما أن اؾخٓال ٛمإؾؿاث املجخمو اإلاضوي في الضولت ًٓلل مً الؿُؿغة نلحها بدُض
ًطبذ للمجخمو اإلاضوي صًىامُُ٘ت مؿخٓلت جم٘ىه مً لهب صوع الىؾُـ بحن الضولت واملجخمو ،وٍخم جدضًض صعظت
اؾخٓاللُت مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي نً الضولت مً زال ٛاإلاإشغاث الخالُت:
جـ 0/الاسخلالل اإلاالي إلاؤسساث املجخمع اإلاذوي :وٍخجلى طل ٚمً زال ٛجدضًض مطاصع جمىٍل َظٍ اإلاإؾؿاث ،أي
َل جخلٓى جمىٍلها مً الضولت أو مً ظهاث أزغي زاعظُت أم أنها حهخمض نلى الخمىٍل الظاحي مً زال ٛالاْخؿاناث
الهػىٍت والخبرناث ويحرَاَ ،اؾخٓغاع اإلاإؾؿت ئطن ًخىِْ نلى مضي اؾخٓاللها اإلاالي إلن طلٌ ٚؿمذ باجساط ْغاعاث
ًضنم وظىصَا ٗىن ضاخب الخمىٍل َى ضاخب الٓغاع (.)2
جـ 8/الاسخلالل ؤلاداسي :بمهنى أن مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي هي التي جضًغ شإونها بىُؿها وَٓا لٓىانض جسخاعَا
وجػهها صون مشاعٖت أي ظهت أزغي.

املحىسالثاوي /آلياث املجخمع اإلاذوي في الخصذي للفساد
جخهضص ألاصواع التي ًلهبها املجخمو اإلاضوي في مٙاَدت الُؿاص (أوال) زاضت ئطا وَغث له الهىامل اإلاؿانضة للُٓام
بمهامه (زاهُا) ولً٘ بالغيم مً الضوع ؤلاًجابي اإلاماعؽ مً ؾغَه في الخطضي للُؿاص جبٓى حهترع ؾغٍٓه ظملت مً
الهغاُْل اإلاشبؿت (زالشا).
أوال /طشق جصذي املجخمع اإلاذوي للفساد
بالىكغ للضوع الظي ًلهبه املجخمو اإلاضوي ٗىؾُـ بحن الضولت واملجخمو َاهه ًٓىم بهضة أصواع أؾاؾُت ألظل مٙاَدت
الُؿاص ،والتي جخمشل في:
 /0الخىعيت الاجخماعيت
حهخبر مً أَم الخضابحر التي أْغَا اإلاشغم الجؼاةغي في الٓاهىن  01/06اإلاخهلٔ بمٙاَدت الُؿاص مؿاًغا بظل ٚما ظاء
في اجُاُْت ألامم اإلاخدضة ويحرَا مً الاجُاُْاث ألازغي اإلاىاَػت للُؿاص ،زاضت أن قاَغة الُؿاص ٗاصث أن جطبذ ظؼء
مً زٓاَت املجخمو.
مً َظا اإلاىؿلٔ ًٓو نلى ناجٔ املجخمو اإلاضوي ومىكماجه غغوعة الُٓام بالضوع الُانل في عَو الىعي الهام خىٛ
زؿىعة َظٍ الكاَغة ،وزلٔ زٓاَت مىاَػت للُؿاص ومهؼػة لُٓم الجزاَت بحن ٗاَت شغاةذ املجخمو ،وطل ٚمً زالٛ

) (1ضمىةُل َىدىجخىن ،الىكام الؿُاس ي ملجخمهاث مخًحرة ،جغظمت ؾمُت َلى نبىص ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .27
) (2اإلاغظو هُؿه ،ص .212
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اؾخًالٗ ٛاَت الىؾاةل والُهالُاث اإلام٘ىت ئلى ظاهب اؾخسضام لًت ؾهلت وبؿُؿت ًُهمها ٗل مً اإلاىاؾً اإلاشِٓ
والبؿُـ ( )1وٍخم طل ٚمً زال ٛالُٓام بما ًلي:
أ /ئعؾاء أؾـ الشٓاَت اإلاضهُت ٖشغؽ أؾاس ي لخىنُت ألاَغاص بيخاةج الُؿاص ،وطل ٚنً ؾغٍٔ الخهلُم والخضعٍب
واليشغ وؤلانالم؛
ب /ئضضاع وشغاث الخىنُت خى ٛأؾباب الُؿاص وهخاةجه مو ئصعاط طل ٚفي مىاهج التربُت اإلاضهُت لؿلبت اإلاضاعؽ
والجامهاث ،ونٓض هضواث جلُؼٍىهُت ونغوع مؿغخُت لخىبُه ألاَغاص ئلى زؿىعة الكاَغة والخض مجها؛
ط /الُٓام بجهىص ئنالمُت واؾهت ومؿخمغة خىْ ٛػاًا الُؿاص مً زال ٛوشغ ٗل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت به نبر وؾاةل
ؤلانالم ،واؾالم ألاَغاص نلحها في ؾبُل الخىنُت وصَههم ئلى اإلاشاعٖت في مداعبتها والٓػاء نلحها؛ ()2
ص /ئنضاص بغامج حهلُمُت وجغبىٍت مً باب الخدؿِـ بمساؾغ الُؿاص نلى املجخمو (.)3
 /8الذوسالشكابي للمجخمع اإلاذوي
جٓىم مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي في مجا ٛمٙاَدت الُؿاص بضوع اإلاغاْب لل٘شِ نً الُؿاص واإلاُؿضًً ،وطل ٚمً
زالُْ ٛامها بالغْابت والخُُٓم لٙاَت أنما ٛالٓؿام الهام والخاص في الضولت ،وإنضاص الخٓاعٍغ الخاضت بمغاْبت مضي
جىُُظ الخؿـ والاؾتراجُجُاث ،وجُُٓم مؿخىي ألاصاء ومؿخىي جىُُظ الٓىاهحن والاجُاُْاث التي جطاصّ نلحها البالص
،زاضت مجها اجُاُْت ألامم اإلاخدضة إلاٙاَدت الُؿاص ،للىضى ٛفي ألازحر ئلى ال٘شِ نً مىاؾً الُؿاص واإلاُؿضًً ،ووشغ
ٗل جل ٚالخٓاعٍغ ألظل حهبئت الغأي الهام واؾالم الجهاث املخلُت والضولُت اإلاهىُت بمٙاَدت الُؿاص ،وٖظل ٚللمؿالبت
والػًـ اإلاؿخمغًٍ بخُهُل مبضأي اإلاؿاءلت واملخاؾبت زاضت وأن الُؿاص أضبذ ظغٍمت نابغة للخضوص ( )4وفي َظا
الؿُاّ َٓض انخبرث عةِؿت مىكمت الشُاَُت الضولُت أن مداعبت الُؿاص جخؿلب مغاْبت ْىٍت مً ظمُو الٓىي الُانلت في
الضولتٗ ،البرإلاان والٓىي اإلاؿإولت نً جىُُظ الٓىاهحن ووؾاةل ؤلانالم واملجخمو اإلاضوي الضًىامٙي ،وأٖضث نلى أن غهِ
َظٍ اإلاإؾؿاث وتهاونها ؾُسغط صوامت الُؿاص نً أي مغاْبت ألامغ الظي ؾُترجب نىه نىاْب وزُمت جػغ املجخمو
بأٖمله (.)5
 /3إعذاد البحىث والذساساث
ئن واْو الُؿاص ٌؿخلؼم غغوعة ُْام مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي بانضاص صعاؾاث وبغامج وبدىر نلمُت ونملُت،
الهضٍ مجها حؿلُـ الػىء نلى ألاؾباب والضواَو اإلاإصًت للُؿاص ووغهها في مخىاو ٛالؿلؿاث املخخطت في الضولت وٖظا

) (1ػٍاص ؾمحر ػٗي الضباى ،بان ياهم الطاٌٌ "،صوع مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي في الىؾً الهغبي في مٙاَدت الُؿاص مطغ 2017-2010أهمىطظا" ،مجلت
أبدار ٗلُت التربُت ألاؾاؾُت ،ظامهت اإلاىضل ،الهضص  ،2018 ،1ص.1198
) (2املجخمو اإلاضوي في الهالم الهغبي وصوعٍ في مٙاَدت الُؿاص ،عام هللاَ ،لؿؿحن ،الاةخالٍ مً أظل الجزاَت واإلاؿاءلت (أمان):
http://www.aman-palestine.org
) (3اإلااصة  15مً الٓاهىن عْم.01/06
) (4نطام نبض الُخاح مؿغ ،الُؿاص ؤلاصاعي ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،صاع الجامهت الجضًضة ،2011 ،ص .475
) (5اإلاغظو هُؿه ،ص .476
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الجمهىع (َ )1ظا َػال نً ئظغاء صعاؾاث للدشغَهاث واللىاةذ وجدلُلها ألظل الىْىٍ نلى الىٓظ الظي ٌهتريها وجدضًثها
ختى جطبذ أٖثر َهالُت في الخض مً َظٍ الكاَغة الُخاٖت (.)2
 /0مشاسكت املجخمع اإلاذوي في سً اللىاهين والدششيعاث
ال ظضا ٛفي أن ؾً الدشغَهاث والٓىاهحن مً مؿإولُاث الخٙىمت بالضعظت ألاولى يحر أن بغوػ املجخمو اإلاضوي ٖٓىي
َانلت وخلٓت وضل بحن الشهب والضولت هخج نىه زلٔ عأي نام غايـ نلى مطاصع الٓغاع الدشغَعي ألظل حهؼٍؼ الجزاَت
وجغؾُش مباصب الشُاَُت ،وجُهُل صوع َظٍ اإلاإؾؿاث في مٙاَدت الُؿاص.
َاملجخمو اإلاضوي ٌؿخؿُو أن ًإصي صوعا خُىٍا مً زال ٛالػًـ نلى الخٙىماث إلْغاع ْىاهحن وأهكمت الًغع مجها
نغع جضابحر ئضالخُت لخالفي الٓطىع الظي ٌهتري بهؼ اإلاإؾؿاث والجهاثَ ،هىإ ال٘شحر مً اإلاىكماث الخٙىمُت في
بهؼ الضو ٛهجخذ في لُذ هكغ الغأي الهام لٓػاًا الُؿاص ،وؾاَمذ في ئخضار ئضالح جىكُمي وإصاعي مً زالٛ
مماعؾت الػًـ نلى خٙىماتها ألظل ؾً ْىاهحن وجىكُماث ئضالخُت مً أظل حهؼٍؼ ؾبل اإلاؿاءلت واملخاؾبت (.)3
َمً ألاصواع ألاؾاؾُت التي ًٓىم بها املجخمو اإلاضوي َى اإلاشاعٖت في ضُايت ألاهكمت والدشغَهاث والٓىاهحن
الؿُاؾاث الهامت اإلاىكمت لخُاة ألاَغاص في املجخمو ،وجٓىٍت نالْاتها بالبرإلاان وجباص ٛاإلاهلىماث بُجها والػًـ نلحها إلَغاػ
ؾُاؾاث ناصلت وصًمٓغاؾُت جيسجم مو خاظاث وأولىٍاث ومطالح مجخمهاتها املخلُت (.)4
 /5الخيسيم وبىاء الخحالفاث مع اإلاىظماث الذوليت
لالعجٓاء بضوعَا ٗىؾُـ بحن اإلاىاؾىحن والخٙىمت وألظل هجاخها وجمُ٘جها مً أصاء نملها وجٓىٍتها ٗان لؼاما نلى
مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي أن حهمل نلى جيؿُٔ ظهىصَا وجٙاملُت أنمالها مً زال ٛئوشاء شبٙاث مدلُت والاهػمام ئلى
الشبٙاث ؤلاْلُمُت والضولُت في مجا ٛمداعبت الُؿاص ،ووغو آلُاث وأؾغ جُ٘ل الخباص ٛاإلاىخكم للمهلىماث والخجاعب
والخبراث وعؾم الخؿـ وجىُُظ البرامج اإلاشترٖت ما ٌهمل نلى ج٘غَـ الجهىص بطىعة ؾلُمت وحهبئت الجماَحر لخدُٓٔ
مؼٍض مً الخؿىع في مجا ٛمٙاَدت الُؿاص  ،ونلُه ًمً٘ إلاإؾؿاث املجخمو اإلاضوي أن جٓىم بما ًلي:
أ /ئوشاء بى ٚللمهلىماث وْانضة بُاهاث للمىكماث الهاملت في مجا ٛمداعبت الُؿاص ،والخيؿُٔ بُجها َُما ًسظ
جباص ٛاإلاهلىماث والخبراث والخجاعب الىاجخت.
ب /ؤلاَاصة مً شب٘ت الاهترهذ في الخطى ٛجلٓاةُا نلى أي مهلىماث أو بُاهاث جدخاط ئلحها إلاماعؾت وشاؾها وجىُُظ
بغامجها (.)5
 /0اللجىء إلى اللضاء
مً أَم آلالُاث الُهالت والغصنُت التي جمخل٘ها مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي إلاٙاَدت الُؿاص ،آلُت اللجىء ئلى الٓػاء
لغَو صناوي غض الُؿاص واإلاُؿضًً بانخباعَا ظهت مهىُت بالخُاف نلى خٓىّ املجخمو ومطالخه ،وطل ٚألظل جٓضًم
) (1دمحم أمحن أوُٖل ،مشاعٖت املجخمو اإلاضوي للخطضي لكاَغة الُؿاص في الجؼاةغ ،اإلاإجمغ الغابو للٓػاًا الٓاهىهُت الضولُت ،الهغاّ ،2019 ،ص.922
) (2ػٍاص ؾمحر ػٗي الضباى ،بان ياهم الطاٌٌ ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .1199
) (3ؾهحر الشغبُني " ،صوع املجخمو اإلاضوي في مٙاَدت الُؿاص في مطغ" ،مغضض ؾُاؾاث الشُاَُت والجزاَت ،الٓاَغة ،مطغ ،ص/ؽ/ن ،ص .9
) (4نطام نبض الُخاح مؿغ ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .486
) (5اإلاغظو هُؿه ،ص .484
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هىم مً الخماًت للمىاؾىحن ؾىاء أولئ ٚالظًً ًٓهىن ضخاًا للُؿاص أو الظًً ًٓىمىن بُطح الُؿاص واإلاُؿضًً ،وٍٓىم
املجخمو اإلاضوي بهظا الضوع ئما نً ؾغٍٔ جٓضًم اإلاشىعاث الٓاهىهُت لهم أو مً زال ٛعَو الضناوي أو ختى التراَو نجهم أمام
املخاٖمٖ )1(،جمهُاث خماًت اإلاؿتهل ٚنلى ؾبُل اإلاشا ٛوال ًٓخطغ ألامغ نلى اللجىء ئلى الٓػاء الىؾني َدؿب بل ْض
حؿاَم اإلاىكماث الخٓىُْت في عَو ْػاًا في الخاعط الؾخهاصة ألامىا ٛاإلاجهىبت وججمُض أعضضة مً ًشبذ بدٓهم تهم
الُؿاص(.)2
 /7جأمين مساءلت الحكىمت
ٌؿعى املجخمو اإلاضوي ئلى حهؼٍؼ اإلاؿاءلت واملخاؾبت في أظهؼة الضولت الغةِؿُت والٓؿام الهام ألظل ئضالح الىكام
الؿُاس ي وحهؼٍؼ الخ٘م الؿلُمَ ،هظٍ ألاَمُت التي ًخُىّ بها املجخمو اإلاضوي حهض ئخضي ألاولىٍاث ألاؾاؾُت في مٙاَدت
قاَغة الُؿاص ألنها جطبى ئلى مؿالبت الخٙىماث في أن جطبذ أٖثر شُاَُت نً ؾغٍٔ حؿهُل اإلاشاعٖت وؤلاشغاٍ الىاؾو
الىؿاّ مً ظاهب اإلاإؾؿاث اإلاضهُت ووؾاةل ؤلانالم (.)3
وَىا البض مً بُان خُٓٓت مهمت هي أن مىكماث املجخمو اإلاضوي لِـ اإلاؿلىب مجها أن جٙىن ظهاث جدُُٓٓت أو مهىُت
باظغاءاث الخدُٓٔ ،وإهما حهمل ٗأظهؼة مؿاهضة للٓػاء وألاظهؼة الغْابُت والبرإلاان في مٙاَدت الُؿاص والػًـ مً أظل
ئقهاع مهامالث شُاَت صازل اإلاإؾؿاث وٖشِ أًت خالت َؿاص ًخىضل ئلحها (.)4
 /2الضغط والخعبئت والخأثير
ًمً٘ لهُئاث املجخمو اإلاضوي أن جلهب صوعا مدىعٍا في ئْغاع ْىاهحن وأهكمت ،وطل ٚمً زال ٛالػًـ نلى الخٙىمت
ؾىاء بيشغ مهلىماث خىْ ٛػاًا الُؿاص أو مً زال ٛنغع جضابحر وبغامج ئضالخُت نلى الخٙىمت ،والػًـ بًُت جىُُظ
بغامج لإلضالح الخٙىمي ( )5زاضت في قل ْضعة املجخمو نلى الهمل نلى خماًت الخٓىّ وجىَحر الخضماث املجخمهُت ئلى
ظاهب الخىَُٔ بحن اإلاطالح اإلاخهاعغت ،وإطا ؾلمىا بأن املجخمو اإلاضوي ًإصي صوع ج٘مُلي لضوع الخٙىماث َان َظا بؿبُهت
الخاً ٛخؿلب ئلى ظاهب ما ؾبٔ طٖغٍ ما ًلي:
الػًـ إلْغاع ْىاهحن وجىكُماث جدض مً الُؿاص اإلاؿدشغي في مُاضل الضولت ،ئط ٗللذ ظهىص َُئاث املجخمواإلاضوي في بهؼ البلضان الهغبُت في لُذ الغأي الهام ئلى ْػاًا الُؿاص ،وؾانضث نلى ئخضار ئضالح جىكُمي نً ؾغٍٔ
الػًـ مً أظل ؾً ْىاهحن جىكم مؿألت ظمو ألامىا ٛأليغاع ؾُاؾُت وللخمالث الاهخسابُت ،وْبى ٛالهضاًا والخطغٍذ
باإلامخلٙاث ل٘باع اإلاؿإولحن في الضولت)6( ...؛

) (1ػٍاص ؾمحر ػٗي الضباى ،بان ياهم الطاٌٌ ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .1199
) (2ؾهحر الشغبُني ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.9
)  (3ػٍاص ؾمحر ػٗي الضباى ،بان ياهم الطاٌٌ ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .1200
)(4شُماء ناصَ ٛاضل ،نلي ؾاعّ ظاؾم "صوع مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي في الهغاّ في مٙاَدت الُؿاص الاصاعي واإلاالي" ،مجلت الضهاهحر ٗلُت الاصاعة
والاْخطاص ،الجامهت الهغاُْت ،الهضص  ،2018 ،12ص .217
) (5ؾمحر شىقي ،صوع املجخمو اإلاضوي في خماًت اإلاا ٛالهام مً ظغاةم الُؿاص والغشىة ،مجلت ألاؾخاط الباخض للضعاؾاث الٓاهىهُت والؿُاؾُتٗ ،لُت الخٓىّ
الخٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،ظامهت دمحم بىغُاٍ باإلاؿُلت ،املجلض  ،03الهضص  ،04ص.139
ن
) (6الىٍؼة هجاع ،صوع ؤلانالم واملجخمو اإلاضوي في مٙاَدت الُؿاص ،الخىاضل في الاْخطاص والاصاعة والٓاهى نضص ،51ؾبخمبر ،2017ص.101
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الػًـ نلى الخٙىماث ومؿالبتها بيشغ خطاةل أنمالها ئلى ظاهب اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بٓػاًا الُؿاص بًُتاإلاؿاَمت في وشغ الىعي والخىنُت خى ٛالُؿاص واعَاضاجه.
ختى جخمً٘ َُئاث املجخمو اإلاضوي مً أصاء صوعَا بُهالُت وُٖاءة ًخىظب نلحها بىاء شبٙاث وؾىُت وإْلُمُت حهملفي مجا ٛمٙاَدت الُؿاص مو وغو الخضابحر التي جُ٘ل جباص ٛاإلاهلىماث والخبراث بُجها ،مو حهبئت الجماَحر واإلاخؿىنحن
لخدُٓٔ أَػل الىخاةج في مجا ٛمٙاَدت الُؿاص والىْاًت مىه (.)1
وفي ظاهب الخأزحر ًمً٘ ؤلاشاعة مشال ئلى صوع ظمهُاث خماًت اإلاؿتهل ٚفي الخض مً الُؿاص الاْخطاصي مً زالٛ
غبـ ألاؾهاع وإناصتها ئلى مهضالتها الؿبُهُت ،ئط جلجأ ئلى جىكُم خمالث إلآاؾهت اإلاىخىظاث التي حهغٍ أؾهاعَا اعجُانا
يحر مبرع.
ثاهيا /العىامل اإلاساعذة لذوساملجخمع اإلاذوي في الخصذي للفساد
ظاء في هظ اإلااصة  15مً الٓاهىن  01-06اإلاخهلٔ بالىْاًت مً الُؿاص ومٙاَدخه نلى أهه ًجب حصجُو مشاعٖت
املجخمو اإلاضوي في الىْاًت مً الُؿاص ،ومٙاَدخه بخضابحر جخهلٔ بانخماص الشُاَُت في ُُُٖت اجساط الٓغاع وحهؼٍؼ مشاعٖت
اإلاىاؾىحن في حؿُحر الشإون الهامت ،وٖظا جم٘حن وؾاةل ؤلانالم والجمهىع مً الخطى ٛنلى اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالُؿاص.
 /0الشفافيت في اجخار اللشاساث وحسيير الشؤون العامتًٓ :طض بالشُاَُت الىغىح الخام في اجساط الٓغاعاث وعؾم
الخؿـ والؿُاؾاث ؤلاصاعٍت ونغغها نلى الجهاث املخىلت إلاغاْبت أصاء الضولت وأظهؼتها الخٙىمُت ،مو زػىم ألانماٛ
ؤلاصاعٍت والؿُاؾُت للمغاْبت واملخاؾبت اإلاؿخمغةٖ ،ما ًٓطض بالشُاَُت أًػا خغٍت جضَٔ اإلاهلىماث في ظمُو املجاالث،
وجىَحر اإلاهؿُاث والبُاهاث الػغوعٍت ،والهمل بأؾلىب مخُخذ نلى الجمهىع للخُاف نلى اإلاطالح واجساط الٓغاعاث الهامت
واٖدشاٍ الىٓاةظ وجصخُذ ألازؿاء.
جدىػ ألاهكمت اإلاهخمضة للشُاَُت نلى وؾاةل وْىىاث ئجطا ٛمباشغة بحن ؤلاصاعة وأصخاب اإلاطلخت في جلٓي
اإلاهلىماث ٗاإلاىاؾىحن أو الجمهُاث ،وجبحن لهم بىغىح نملُت ئجساط الٓغاعاث ئلى ظاهب ؤلاَطاح نً الؿُاؾاث الهامت
اإلاىخهجت الؾُما الؿُاؾت اإلاالُت وٖشِ الخؿاباث الخىمىٍت (.)2
وٍلؼم مبضأ الشُاَُت الٓاةمحن نلى الدؿُحر ؤلاصاعي واظب حهغٍِ اإلاخهاملحن مو ؤلاصاعة بدٓىْهم والتزاماتهم؛ ئط
جلتزم ؤلاصاعة بال٘شِ نً وشاؾاتها وأنمالها طاث الطلت بمطالح الجمهىع ئما باليشغ أو ؤلانالن أو الخبلٌُ ،وَظا ما هظ
نلُه اإلاشغم مً زال ٛهظ اإلااصة  08و 24مً اإلاغؾىم  131-88اإلاىكم للهالْت بحن ؤلاصاعة واإلاىاؾً ،وٖظا هظ اإلااصة 11
مً ْاهىن البلضًت وهظ اإلااصة  18مً ْاهىن الىالًت.
ظضًغ بالظٖغ أن َظٍ الىؾاةل حؿاَم في جىمُت الشُاَُت وجٓىٍت عوابـ الشٓت والجزاَت بحن ؤلاصاعة واإلاىاؾىحن
وَهالُاث املجخمو اإلاضوي وإزالء ظاهب اإلاؿإولحن ؤلاصاعٍحن مً مؿإولُت الخدحز واملخاباة واملخؿىبُتٖ ،ما جػو خضا
للؿغٍت في الخهامل والاَالث مً اإلاؿاءلت وحهؼػ َغع الغْابت الشهبُت ومشاعٖت اإلاىاؾىحن وجىكُماث املجخمو اإلاضوي في
مىو الُؿاص.
) (1نبض الىَاب مسلىفي ،أخمض ػاوي ،صوع املجخمو اإلاضوي في الىْاًت ومٙاَدت الُؿاص الجؼاةغ همىطظا ،مجلت الباخض للضعاؾاث ألاٗاصًمُت ،املجلض 08
الهضص  ،02أَغٍل  ،2021ص.309
) (2دمحم ألامحن أوُٖل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.919
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ومً مكاَغ الشُاَُت التزام ؤلاصاعة بدؿبِب ْغاعتها نىضما جطضع في يحر ضالح اإلاىاؾً ،وألاُٖض أن الدؿبِب مً
مكاَغ شُاَُت اليشاؾاث ؤلاصاعٍت زاضت أهه ًدُذ للمىاؾىحن ولُهالُاث املجخمو اإلاضوي مهغَت أؾباب اجساط الٓغاعاث
ؤلاصاعٍت ،والىْىٍ نلى مضي صخت أؾبابها لالْخىام بها والامخشا ٛلها ،أو الؿهً في مشغونُتها نىض مجاهبتها لٓىانض
اإلاشغونُت الٓاهىهُت أمام الهُئاث املخخطت..
 /8الحم في الحصىل على اإلاعلىمت :إلغُاء الشُاَُت في حؿُحر الشإون الهامت ًيبغي نلى َُئاث املجخمو اإلاضوي
وٖظا وؾاةل ؤلانالم الخطى ٛنلى اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بالُؿاص ووشغَا وحهمُمها ،نلما أن صوع َظٍ الىؾاةل َام في
ال٘شِ نً اإلاماعؾاث اإلاخهلٓت بالُؿاص واإلاُؿضًً وهي ال ش ٚمؿإولُت زؿحرة وخؿاؾُت ال جٓل أَمُت نً مؿإولُت
ألاظهؼة الخىُُظًت والٓػاةُت في مداعبت الُؿاص بٙل أشٙاله وضىعٍ..
وْض ٖغؽ الخهضًل الضؾخىعي ألازحر اإلاطاصّ نُه في اؾخُخاء أو ٛهىَمبر 2020والطاصع بخاعٍش  30صٌؿمبر2020
الخطى ٛنلى اإلاهلىمت بىظ اإلااصة  55مىه نلى أههً ":خمخو ٗل مىاؾً بالخٔ في الخطى ٛنلى اإلاهلىماث والىزاةٔ
والاخطاةُاث والخطى ٛنلحها وجضاولها .ال ًمً٘ أن جمـ مماعؾت َظا الخٔ بالخُاة الخاضت للًحر وبدٓىْهم وباإلاطالح
اإلاشغونت للمإؾؿاث ،وبمٓخػُاث ألامً الىؾني".
لهل املجا ٛألاْغب لخ٘غَـ خٔ الجمهىع في الاؾالم نلى اإلاهلىمت َى ما ًخهلٔ بدؿُحر شإونهم الهامت ،الخىمىٍت
واملخلُت ،وَى ما أٖض نلُه ْاهىن البلضًت بشٙل واضح ئط ٌهض غمان خٔ الاؾالم والخطى ٛنلى الٓغاعاث البلضًت
ومؿخسغظاث مضاوالتها ضمُم مبضأ الىُاط ئلى اإلاهلىمت مو وظىب الاشاعة أهه ًخىظب نلى اإلاىاؾىحن وَهالُاث املجخمو
اإلاضوي الؿعي لالؾالم ،والخطى ٛنلى اإلاهلىمت بسالٍ خٔ ؤلانالم الظي ًدطغ صوعَم في جلٓي اإلاهلىمت مً ؤلاصاعة.
وْض ضاع ولى نلى اإلاؿخىي الىكغي خٔ الاؾالم نلى اإلاهلىماث َى الٓانضة والؿغٍت ؤلاصاعٍت الاؾخصىاء ،وَى ما ًضنم
صون ش ٚؾبُل جم٘حن املجخمو اإلاضوي مً جلٓي اإلاهلىماث الخاضت ب٘شِ اإلاماعؾاث اإلاخطلت بالُؿاص..
 /3اإلاساءلت :ئلى ظاهب الشُاَُت في اجساط الٓغاعاث وحؿُحر الشىن الهامت ،والخٔ في الخطى ٛنلى اإلاهلىمت اللخان
هظ نلحهما ْاهىن مٙاَدت الُؿاص ٖهىامل مؿانضة لضوع املجخمو اإلاضوي في الخطضي للُؿاص هجض نلى مؿخىي الُٓه مً
ًضعط اإلاؿاءلت غمً الهىامل اإلاؿانضة لضوع املجخمو اإلاضوي ،والتي ٌهغَها بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهماتي نلى أنها ":الؿلب
مً اإلاؿإولحن جٓضًم الخىغُداث الالػمت ألصخاب اإلاطلخت خىُُُٖ ٛت اؾخسضام ضالخُاتهم ،وحهغٍِ واظباتهم،
وألازظ باالهخٓاصاث التي جىظه لهم وجلبُت اإلاخؿلباث اإلاؿلىبت مجهم ،وْبى ٛاإلاؿإولُت نً الُشل ونضم الُ٘اءة أو نً
الخضام والًش" َاإلاؿاءلت هي ضىعة مً ضىع الغْابت ٖما أنها شٙل مً أشٙا ٛالخ٘م الغاشض ،وهي أًػا جدُذ َغع
عْابت نلى اإلاىاؾىحن اإلاٙلُحن بدؿُحر الشىن الهامت؛ زاضت ما حهلٔ مجها باهُاّ وحؿُحر اإلاا ٛالهام()1ولً٘ بالغظىم ئلى
الدشغَو الجؼاةغي ال هجض غمً هطىضه ما ًُُض مىذ املجخمو اإلاضوي م٘ىت اؾخسضام اإلاؿاءلت للمؿإولحن واإلاىخسبحن بل

) (1عغا َمِس ي ،صوع املجخمو اإلاضوي في الىْاًت مً ظغاةم الُؿاص ومٙاَدتها ،صَاجغ الؿُاؾت والٓاهىن ،املجلض  ،01الهضص  ،01ص266
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زظ املجخمو اإلاضوي بىضواث ،وبالخالي يُاب ؤلاؾاع الدشغَعي إلاشل َظٍ آلالُاث الُهالت مً شأهه أن ٌهُٔ نمل املجخمو
اإلاضوي (.)1
 /0وجىد وسائل إعالم مسخللت :ال ش ٚأن وظىص وؾاةل ئنالم خغة ومؿخٓلت مً شأهه أن ًٓىع أعٗان الُؿاص
ومٓىماجه وأن ًُطح اإلاخالنبحن باإلاا ٛالهام واإلاؿخهملحن للىُىط ،وفي َظا الشأن ًخهحن حصجُو وجىَحر ئمٙاهُت اجطاٛ
اإلاىاؾىحن بالهُئاث اإلاٙلُت بالىْاًت مً الُؿاص والخض مىه إلباليها نً نملُاث الُؿاص التي وضلذ ئلى نلمهم ،وَظا في
خض طاجه ٌهض مماعؾت لخٔ اإلاىاؾىت ،وٍخهحن باإلآابل نلى وؾاةل ؤلانالم أن جخُانل مو ألاوشؿت والُهالُاث اإلاهخمت
بمداعبت الُؿاص (.)2
ثالثا /معىكاث عمل املجخمع اإلاذوي في الخصذي للفساد
عيم ما ؾبٔ نغغه ألَمُت مشاعٖت املجخمو اإلاضوي في الخطضي لجغاةم الُؿاص والىْاًت مجها ئال أن صوعٍ ًبٓى
مددشما وطل ٚعاظو لهضة نىامل هىعصَا ٗالخالي:
 /0العش اكيل الزاجيت :جىاظه مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي نضة نىامل طاجُت جدض مً َهالُتها في مماعؾت الضوع اإلاىىؽ
بها في مىاظهت الُؿاص مً ْبُل:
أ /سيطشة الىصاًت الاداسيت على وشاط مؤسساث املجخمع اإلاذوي :جماعؽ ؤلاصاعة وضاًتها بشٙل الَذ للىكغ نلى
الجمهُاث (َ )3هىض الٓاء هكغة نلى الٓاهىن اإلاخهلٔ بالجمهُاث ( )4هجض الطبًت الخضزلُت للضولت باصًت نلى مُاضل
نمل َظٍ الجمهُاث اهؿالْا مً شغوؽ الخأؾِـ مغوعا بيشاؽ َظٍ الجمهُاث مً زال ٛحؿلُم وسخ مً مداغغ
الاظخماناث والخٓاعٍغ الؿىىٍت اإلاالُت وألاصبُت وضىال لطالخُاث ؤلاصاعة في حهلُٔ وشاؽ الجمهُاث أو خلها نهاةُا ()5أو
صمجها في أزغي لخطبذ مطضعا يحر مىزىّ(.)6
لظلَ ٚان وضاًت الضولت نلى الجمهُاث ووشاؾها وعْابتها نلى ؾحر أنمالها ما َى ئال نامل مشبـ لهملها ،ومجاٛ
للخػُِٔ نلى اؾهاماتها في مماعؾت وشاؾها بٙل اؾخٓاللُت وخغٍت في مىاظهت الُؿاص واإلاُؿضًً (.)7
ب /هلص الاسخلالليت الىظيفيت لخىظيماث املجخمع اإلاذوي :مً مكاَغ هٓظ اؾخٓاللُت بهؼ ظمهُاث املجخمو
اإلاضوي ٗىنها امخضاص لبهؼ ألاخؼاب الؿُاؾُت وَى ما ًجهلها مجغص أصواث جىكُمُت مبؿىت ليشغ ؾُاؾُت َظٍ ألاخؼاب،
والضَام نً أَضاَها وبغامجها الخؼبُت نىع الظوص نً مطالح الجمهىع وجدُٓٔ الطالح الهام ،وَى ما ًجهلها جىطغٍ
نً صوعَا ألاؾاس ي ٖشغٍَ ٚانل في حؿُحر الشأن الهام ،والخطضي للمماعؾاث الُاؾضة التي حشىب ؤلاصاعة الهمىمُت.

) (1دمحم بهلىلي أبى الُػل ،املجخمو اإلاضوي ومٙاَدت الُؿاص في الجؼاةغ ،اإلاهُاعٗ ،لُت أضى ٛالضًً ،ظامهت ألامحر نبض الٓاصع للهلىم الاؾالمُت ،املجلض ،13
الهضص  ،25ص ص ،572 ،561
)(2عغا َمِس ي ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.266
) )3دمحم ألامحن أوُٖل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.923
) (4الٓاهىن عْم  06-12اإلاإعر في  15ظاهُي 2012اإلاخهلٔ بالجمهُاث ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت ،الهضص  02لؿىت .2012
)(5دمحم ألامحن أوُٖل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص .923
)(6الىٍؼة هجاع ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.101
))7دمحم ألامحن أوُٖل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.923
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جـ /إشكاليت جمىيل مىظماث املجخمع اإلاذوي :حهض الىٓؿت اإلاخهلٓت بػهِ اإلاىاعص اإلاالُت إلاىكماث املجخمو اإلاضوي
ئشٙاال خُُٓٓا ًدض مً صوعَا في الخطضي للُؿاص زاضت في قل ْلت مطاصع الخمىٍل مو شضة الُٓىص اإلاُغوغت نلى
الجمهُاث للخطى ٛنلى الضنم والاناهاث اإلاالُت ،وال ش ٚأن الخبهُت اإلاالُت للهُئاث الهمىمُت املخلُت ًسلٔ هىنا مً
الػًـ والهُمىت نلى وشاؽ الجمهُاث()1زاضت أن جىػَو الخطظ اإلاالُت ًٙىن بمهُت الخٙىمت()2أو الىالًت أو البلضًت
جبها ليشاؽ الجمهُت ما ًطهب نلى ظمهُاث املجخمو اإلاضوي الهمل في ٗل الكغوٍ بمىغىنُت واختراَُت إلاىاظهت خاالث
الُؿاص.
ئن ضغامت الُٓىص اإلاُغوغت نلى جمىٍل ظمهُاث املجخمو اإلاضوي واحؿامها بالبحروْغاؾُت ؾُٓىع ؾبل مؿاَمت
َظٍ ألازحرة في الاغؿالم بيشاؾاتها ،وَى ما ًجهل البهؼ ًىاصي بػغوعة مغاظهت ؤلاؾاع الٓاهىوي الىاقم للجمهُاث بًُت
جدغٍغَا مً الُٓىص والىضاًت ؤلاصاعٍت واإلاالُت بًُت حهؼٍؼ ؾبل مماعؾت اإلاىاؾىت واإلاشاعٖت في الشأن املخلي ( )3وجدؿحن
ألاصاء الىقُُي والترُٖبت البيُىٍت إلاإؾؿاث املجخمو اإلاضوي (.)4
د /ضعف جكىيً اإلاىاسد البششيت :للخضعٍب أَمُت ٖبحرة مً زال ٛجٙىًٍ أنػاء ظمهُاث املجخمو اإلاضوي ،زاضت
أهه ٌؿمذ بخٙىًٍ الٓضعة نلى جدضًض الاخخُاظاث والىؾاةل والاؾخهضاص إلاىاظهت أي ؾاعب ( )5ئلى ظاهب أهه ٌؿمذ بخىؾُو
بخىؾُو أَٔ الٓاةمحن نلى ظمهُاث املجخمو اإلاضوي زاضت أن الٙاصع البشغي لهظٍ ألازحرة ٌهخمض نلى الخؿىم صون ُْض أو
شغؽ ما ًجهل أنػائها في أخُان ٖشحرة يحر ملمحن بالؿبل الُُ٘لت بغصم الُؿاص واإلاُؿضًً.
 /8الخحذًاث اإلاىضىعيت
ئلى ظاهب الخدضًاث الظاجُت اإلاخهلٓت بؿُؿغة الىضاًت ؤلاصاعٍت نلى وشاؽ مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي ،وهٓظ
الاؾخٓاللُت الىقُُُت وغهِ ٗاصعَا البشغي في الًالب َاهه جىاظه مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي جدضًاث مىغىنُت مً
ْبُل:
أ /صعىباث مشجبطت بخفعيل مبذأ شفافيت وحم الاطالع على اإلاعلىمت :نلى الغيم مً الىظ الضؾخىعي
والدشغَعي نلى خٔ الانالم ؤلاصاعي ئلى ظاهب خٔ اإلاىاؾىحن في الاؾالم نلى الىزاةٔ ؤلاصاعٍت ٖضنامخحن إلابضأ الدؿُحر
ؤلاصاعي الشُاٍ وصاللت نلى نطغهت ؤلاصاعة الهمىمُت واهُخاخها نلى الجمهىع ،ئال أن مبضأ ؾغٍت اإلاهامالث ؤلاصاعٍت ًبٓى
مؿُؿغا ٖىمـ مً أهماؽ الدؿُحر مٓاعهت بمبضأ الشُاَُت اإلابخغى ،ومغص طل ٚاوهضام الخىكُم الٓاهىوي الُاضل بحن ما
َى ؾغي في الىزاةٔ ؤلاصاعٍت وما َى مخاح للجمهىع ئلى ظاهب يلبت بهؼ الٓىانض الخٓلُضًت في الدؿُحر ؤلاصاعي التي جؿبٔ
مبضأ الؿغٍت ؤلاصاعٍت مً ْبُلْ :انضة الؿغ اإلانهي ،واظب الخدُلٖ ،خمان الىزاةٔ واإلاهامالث ؤلاصاعٍت ...ما نغْل مً
ئنما ٛخٔ الانالم ؤلاصاعي وٖبذ مً خغٍت الىضى ٛئلى مطاصع اإلاهلىماث والىزاةٔ ؤلاصاعٍت وما نمٔ مً َظا الخدضي نضم
الانخماص نلى ؤلاصاعة الال٘تروهُت ،وٖظا جغاخي اإلاشغم في جُطُل مماعؾت َظٍ الخٓىّ اإلاؿخجضة ،ما ظهل الًلبت جٙىن
) (1دمحم ألامحن أوُٖل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.923
) (2الىٍؼة هجاع ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.101
) (3دمحم ألامحن أوُٖل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص ص.924.923.
) (4نمغاوي ٖغبىؾت ،املجخمو اإلاضوي في قل الخغإ الهغبي الغاًَ...أي صوع؟ مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاظخمانُت ،الهضص  ،16ؾبخمبر  ،2014ص164
) (5دمحم بهلىلي أبى الُػل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص ص .572 ،561
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لطالح مبضأ الؿغٍت ؤلاصاعٍت التي شٙلذ ،وال جؼا ٛحشٙل البِئت الخطبت لبروػ اإلاهامالث اإلاشبىَت وجىامي مكاَغ الُؿاص
في قل جمؿ ٚؤلاصاعة به لغَؼ جٓضًم الىزاةٔ ؤلاصاعٍت للهامت ،وحؿهُل جضاولها ما ٌهغْل صون ش ٚمً مؿاعي مىكماث
املجخمو اإلاضوي في ٖشِ املخالُاث والخض مجها.
ب /صعىباث مشجبطت بخفعيل حم ؤلاعالم ؤلاداسي وإمكاهيت الاطالع على البياهاث ؤلاداسيت:
عيم حهضص الىطىص الٓاهىهُت التي جمىذ للمىاؾىحن الخٔ في ؤلانالم ؤلاصاعي ئال أن خٔ الاؾالم نلى الىزُٓت ؤلاصاعٍت
ليشاؽ املجالـ الشهبُت املخلُت نلى أعع الىاْو ال ٌهضو أن ًٙىن مخهلٓا بمهغَت ظضو ٛأنما ٛاملجلـ وجطُذ
اإلالطٓاث التي جىغو نلى مضازل بىاًاث الجماناث املخلُت.
ٖما أن خٔ الخطى ٛنلى وسخ ٗلُت أو ظؼةُت مً الٓغاعاث البلضًت ،والظي ًبٓى يحر مؿبٔ في ٖشحر مً بلضًاث
الىؾً مٓغون باألَغاص صون ؤلاشاعة إلاىكماث املجخمو اإلاضوي ،غِ ئلى طل ٚأن جم٘حن اإلاىاؾىحن مً الىزُٓت ؤلاصاعٍت ٗىعْت
ال ًُي بمخؿلباث مشاعٖت املجخمو اإلاضوي في مٙاَدت الُؿاص ،ما ًخىظب مهه ئجاخت الُغضت للىلىط إلاطضع اإلاهلىمت
ؤلاصاعٍت والاؾالم نلى بُاهاتها أو بُان ٗامل إلاؿاع اؾخسغاظها ما ًمً٘ املجخمو اإلاضوي ومإؾؿاجه أن ًٙىن شغٍٙا َهلُا في
اجساط الٓغاع املخلي أو نلى ألاْل مغاْبا خُاصًا إلاضي جمؿ ٚؤلاصاعة باألؾغ الٓاهىهُت إلاماعؾت أنمالها(.)1
جـ /اوعذام آليت مباششة للجىء إلى اللضاء
لم ٌهـ اإلاشغم الجؼاةغي املجخمو اإلاضوي صوعا ٖبحرا في نملُت الغْابت مً زال ٛؤلاؾاع الٓاهىوي الىاقم للمجخمو اإلاضوي
زاضت اإلاشى ٛأمام الٓػاء( )2وَظا مً الهىامل اإلاشبؿت لهمله زاضت ئطا نلمىا أن الغْابت الٓػاةُت نامل خاؾم في
مٙاَدت ظغاةم الُؿاص إلاا لها مً صوع عصعي ً٘مل ألاصواع الىْاةُت ،ما ًخىظب مهه جم٘حن املجخمو اإلاضوي مً آلالُاث
الُُ٘لت بمساضمت اإلاؿإولحن نً الُؿاص واإلادؿببحن َُه أمام الجهاث الٓػاةُت املخخطت نً ؾغٍٔ جدغٍ ٚالضنىي
الهمىمُت ولِـ الاْخطاع نلى صوعٍ الٓاهىوي في الخدؿِـ بىْىم الجغاةم أو في التراَو هُابت نً اإلابلًحن نجها ،الؾُما أهه
ًمً٘ للمجخمو اإلاضوي أن ًماعؽ صوعا َهاال في غمان اؾخٓال ٛالؿلؿت الٓػاةُت ئلى ظاهب مغاْبت أصاء الجهاػ الٓػاتي
ختى ج٘دؿب مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي الشغنُت والانتراٍ(.)3
د /افخلاساملجخمع اإلاذوي ألدواث مماسست الشكابت واإلاساءلت
مً ضىع مماعؾت الغْابت هجض اإلاؿاءلت التي حهض شٙل مً أشٙا ٛالخ٘م الغاشض خُض جمً٘ مً عْابت اإلاٙلُحن
بدؿُحر الشىن الهامت ،زاضت اإلاخهلٓت مجها باهُاّ اإلاا ٛالهامَ ،ؿُاؾت مٙاَدت الُؿاص لطُٓت بمجغٍاث الدؿُحر
والخىمُت ئال أهىا باإلآابل هجض َهالُاث املجخمو اإلاضوي مدغومت ويحر ممم٘ىت مً مجاَ ٛها ٛإلاغاْبت مجغٍاث اجساط الٓغاع
املخلي ،ئط نلى أعع الىاْو هجض أن املجخمو اإلاضوي مدغوم مً اإلاشاعٖت الُهلُت بخٓضًم الخىضُاث والاْتراخاث التي
جخىأَ مو مجا ٛوشاؾها أو جٓضًم الهغاةؼ ٖما َى مهمى ٛبه في بهؼ الدشغَهاث اإلآاعهت ٗالٓاهىن اإلاًغبي.
ٌ /حغييب دوساملجخمع اإلاذوي في الاستراجيجيت الىطىيت للىكاًت مً الفساد ومكافحخه

) (1دمحم ألامحن أوُٖل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص ص .924.925
) (2دمحم بهلىلي أبى الُػل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص ص .572 ،561
) (3الىٍؼة هجاع ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.102
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جٓخض ي اإلآاعبت الُػلى إلاىاظهت الُؿاص وظىص اؾتراجُجُت مخٙاملت حشترٕ َحها َهالُاث املجخمو اإلاضوي في الخضزل
لضي الؿلؿاث اإلاهىُت ،والخيؿُٔ الضؤوب مهها إلاىاظهت جضانُاث الُؿاص نلى املجخمو ،وَظا ما أٖضجه اإلااصة الخامؿت مً
اجُاُْت ألامم اإلاخدضة إلاٙاَدت الُؿاص بٓىلها ":واظب الضو ٛألاؾغاٍ في الاجُاُْت الُٓام بىغو وجىُُظ وجغؾُش ؾُاؾاث
َهالت ميؿٓت إلاٙاَدت الُؿاص وحصجُو مشاعٖت املجخمو َحها" لً٘ اإلاخدبو للؿُاؾت الىؾىُت الغاَىت إلاٙاَدت الُؿاص
ًالخل تهمِش شبه جام إلاٙاَدت املجخمو اإلاضوي مو أهه مً اإلاُغوع أن ٌشٙل نالْت جٙاملُت مو الهُئاث التي حهمل في
مٙاَدت الُؿاص.
ٖما ًالخل أًػا اوهضام ؾبل الخيؿُٔ والخهاون اإلاشترٕ لالؾخُاصة مً الضوع الخىنىي والخدؿِس ي اإلاماعؽ مً
ؾغٍ مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي أو الاهخُام بمؿاَمتها في أنما ٛالغضض لٓغبها مً َُئاث ومغاٖؼ حؿُحر اإلاغأَ الهامت ()1
ما ًدخم مهه غغوعة اشغإ املجخمو اإلاضوي في ضُايت ألاهكمت والدشغَهاث اإلاهالجت لكاَغة الُؿاص وجىؾُض نالْاتها
بالبرإلاان وجباص ٛاإلاهلىماث بُجهما والػًـ نلُه إلْغاع ؾُاؾاث صًمٓغاؾُت جيسجم مو الخاظُاث الػغوعٍت إلاٙاَدت
الُؿاص (.)2

الخاجمت:
عيم الدؿتر الظي ً٘خىِ ْػاًا الُؿاص ئال أهه قاَغة مىظىصة في ٗل الضو ٛبيؿب مخُاوجت ،ما ًىظب مٙاَدخه
والخطضي له؛ خُض حهض جىكُماث املجخمو اإلاضوي شغٍَ ٚها ٛفي مىاظهت الُؿاص ولها مً آلالُاث والىؾاةل ما ً٘بذ
الُؿاص وٍدض مً مضاٍٖ ،ما أن لها الٓضعة نلى زلٔ حًُحر ئًجابي في الؿُاؾاث الهامت ،وَظا ما ًخجلى بىغىح مً زالٛ
الىظ في صًباظت الخهضًل الضؾخىعي لؿىت 2020نلى صوع املجخمو اإلاضوي في زلٔ الخًُحر ؤلاًجابي.
ولً٘ عيم خغص اإلاشغم الجؼاةغي نلى حهؼٍؼ صوع املجخمو اإلاضوي في مٙاَدت الُؿاص ئال أهه حهترع وشاؾاجه ظملت
الهىامل اإلاإزغة ٖهضم ْضعة جىكُماث املجخمو اإلاضوي نلى بىاء طاتها بهُضا نً الخؿاباث الػُٓت والخىظهاث الهشاةغٍت
واإلاظَبُت ،ئلى ظاهب نضم ْضعتها نلى الخؿىع الهُ٘لي والىقُُي الظي ٌؿخجُب للخدىالث الاْلُمُت واإلاخًحراث الضولُت.
غِ ئلى طل ٚعغىر جىكُماث املجخمو اإلاضوي لهُمىت الىضاًت ؤلاصاعٍت ما اوه٘ـ ؾلبا نلى الضوع اإلاىىؽ بها زاضت
في قل نضم ئصعإ جىكُماث املجخمو اإلاضوي للهالْت الخؿاؾت التي جغبؿها بالىكام الؿُاس ي ،والتي ظهلذ مإؾؿاث
املجخمو اإلاضوي في خالت جبهُت مالُت أزغث بشٙل ملخىف نلى أصائها ،وظهلذ بهؼ مإؾؿاتها مجغص أبىاّ للىكام الٓاةم
وؾاَمذ باإلآابل مً خالت التهمِش التي حهغَها مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي ونمٓذ مً حًُُبها مً اؾتراجُجُت مٙاَدت
الُؿاص ،زاضت أن الىطىص الٓاهىهُت الخالُت لم جمىذ للمجخمو اإلاضوي آلالُاث الُُ٘لت للخضزل بدٔ ،والخطضي إلاكاَغ
الُؿاص في قل الخ٘غَـ اليؿبي إلابضأ الشُاَُت وخٔ الىضى ٛللمهلىمت والىزُٓت ؤلاصاعٍت ما أناّ الضوع اإلاىىؽ باملجخمو
اإلاضوي في الُٓام بأصواعٍ.
وبالىكغ للىخاةج اإلاظٗىعة وفي ئؾاع جضنُم صوع املجخمو اإلاضوي في مٙاَدت الُؿاص والخطضي له هىعص الخىضُاث
الخالُت:
) (1دمحم ألامحن أوُٖل ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص ص .926.925
) (2الىٍؼة هجاع ،اإلاغظو الؿابٔ ،ص.102
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*غغوعة جؼوٍض جىكُماث املجخمو اإلاضوي باآللُاث الُُ٘لت بخدُٓٔ اؾخٓاللُخه الىقُُُت واإلاالُت وإبهاصَا ْضع ؤلامٙان نً
ٗل جبهُت جدض مً مماعؾت مهامها بٙل خُاصًت؛
*الهمل نلى جم٘حن جىكُماث املجخمو اإلاضوي مً عَو الضناوي الٓػاةُت مباشغة غض اإلادؿببحن في ْػاًا الُؿاص ومىدهم
مم٘ىت جدغٍ ٚالضنىي الهامت؛
*خخمُت اشغإ املجخمو اإلاضوي في عؾم الؿُاؾاث الهامت بانخباعٍ شغٍَ ٚها ٛوخلٓت وضل ال يجن نجها ،والخسلي نً
الخىظه ؤلاْطاتي والاهُغاصي في عؾم مؿاع الضولت مً ؾغٍ الؿلؿت الخىُُظًت؛
*ختى جخمً٘ جىكُماث املجخمو اإلاضوي مً لهب صوعَا نلى أٖمل وظه جىظب ئضضاع الخىكُماث التي جُ٘ل حهؼٍؼ مبضأ
الشُاَُت ،وجُط مل في شأن خٔ الىضى ٛئلى اإلاهلىمت والىزُٓت ؤلاصاعٍت ونضم الخحجج بالؿغ اإلانهي ًٖؿاء للدؿتر نلى
اإلاُؿضًً.

كائمت اإلاشاجع:
اللشآن الكشيم
الكخب:
 -1أبي نِس ى دمحم بً نِس ى بً ؾىعة الترمظي ،الجامو الصخُذ ،ؾجن الترمظي ،طٖ ،4خاب ضُت الُٓامت والغْاةٔ والىعم،
عْم الخضًض ( ،2509جدُٓٔ وشغح أخمض دمحم شاٖغ) ،مطغ ،شغٖت م٘خبت ومؿبهت مطؿُى البابي الخلبي وأوالصٍ،
ص/ؽ/ن.
 -2أبي الٓاؾم الخؿحن بً دمحم اإلاهغوٍ بالغايب ألاضُهاوي" ،اإلاُغصاث في يغٍب الٓغان" ،ص/م/ن ،م٘خبت هؼاع مطؿُى
الباػ ،ص/ؽ/ن.
 -3أخمض مدمىص نهاع أبى ؾىٍلم ،مٙاَدت الُؿاص ،ؽ ،1نمان ،صاع الُ٘غ هاشغون ومىػنىن.2010 ،
 -4أماوي ْىضًل ،اإلاىؾىنت الهغبُت للمجخمو اإلاضوي ،الٓاَغة ،الهُئت اإلاطغٍت الهامت لل٘خاب.2008 ،
 -5بال ٛزلِ الؿٙاعهت ،الُؿاص ؤلاصاعي ،ؽ ،1ص.م.ن ،صاع واةل لليشغ.2011 ،
 -6خمضي نبض الغخمان ،نؼة زلُل ،املجخمو اإلاضوي وصوعٍ في الخٙامل ؤلاَغٍٓي ،الٓاَغة،ص/ؽ/ن .
 -7خمضي نبض الهكُم ،نىإلات الُؿاص وَؿاص الهىإلات ،ؽ ،1ؤلاؾ٘ىضعٍت ،الضاع الجامهُت.2008 ،
ٗ -8اًض ٖغٍم الغُٖباث ،الُؿاص ؤلاصاعي واإلاالي :مُهىمه وأزاعٍ والُاث ُْاؾه وظهىص مٙاَدخه ،نمان ،صاع ألاًام لليؿغ،
. 2015
 -9مدمىص دمحم مهابغة ،الُؿاص ؤلاصاعي ونالظه في الشغَهه ؤلاؾالمُت ،ؽ ،1نمان ،صاع الشٓاَت لليشغ والخىػَو.2011 ،
 -10مدمىص الشىٍاث ،الخاٖمُت والُؿاص ؤلاصاعي واإلاالي ،ألاعصن ،نالم ال٘خب الخضًض.2015 ،
 -11مدمىص خؿحن الىاصي ،جىكُم ؤلاصاعة اإلاالُت مً أظل جغشُض ؤلاهُاّ الخٙىمي ومٙاَدت الُؿاص ،ؽ ،1نمان ،صاع ضُاء
لليشغ والخىػَو،2010 ،
 -12دمحم أخمض نلي مُتي ،مُهىم املجخمو اإلاضوي والضولت اإلاضهُت ،الغٍاع ،م٘خب مجلت البُان .ٌ1453،
 -13دمحم بً ئؾمانُل أبى نبض هللا البساعي الجهُي ،الجامو اإلاؿىض الصخُذ املخخطغ مً أمىع عؾى ٛهللا ملسو هيلع هللا ىلص وؾيخه
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حياة عمراوي  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /عبد اهلل لعوجيي
وأًامه ،طٖ ،1خاب ؤلاًمان ،باب َػل مً اؾخبرأ لضًىه ،عْم الخضًض ( ،52جدُٓٔ :دمحم ػَحر بً هاضغ الىاضغ) ،ؽ،1
ص/م /ن ،صاع ؾىّ الىجاة لليشغ.ٌ1422 ،
 -14دمحم بً أبي ب٘غ الغاػي"،مسخاع الصخاح" ،بحروث ،اإلا٘خبت الهطغٍت -الضاع الىمىطظُت .1957-
 -15دمحم ؾهُض دمحم الغمالوي ،أخٙام الُؿاص اإلاالي وؤلاصاعي في الُٓه الجىاتي ؤلاؾالمي ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،صاع الُ٘غ الجامعي .2013
 -16دمحم هطغ دمحم ،الخماًت الجىاةُت مً الُؿاص ،صعاؾت مٓاعهت ،ؽ ،1مطغ ،مغٖؼ الضعاؾاث الهغبُت لليشغ والخىػَو .2015،
 -17ؾهحر الشغبُني " ،صوع املجخمو اإلاضوي في مٙاَدت الُؿاص في مطغ" ،مغضض ؾُاؾاث الشُاَُت والجزاَت ،الٓاَغة ،مطغ،
ص/ؽ/ن.
 -18نبض الغخمان بً أخمض َُجان" ،الُؿاص وأزغٍ في الجهاػ الخٙىمي" ،اإلاإجمغ الهغبي الضولي إلاٙاَدت الُؿاص ،ط ،2اٗاصًمُت
هاًِ الهغبُت للهلىم ألامىُت ،مغٖؼ الضعاؾاث والبدىر.
 -19نضهان دمحم الػمىع ،الُؿاص اإلاالي وؤلاصاعي ،ؽ ،1نمان ،صاع وم٘خبت الخامض لليشغ والخىػَو.2014 ،
 -20نؼمي بشاعة ،املجخمو اإلاضوي صعاؾت هٓضًت ،ؽْ ،6ؿغ ،اإلاغٖؼ الهغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث.2012 ،
َ -21اصًا ْاؾم بُػىن ،الُؿاص أبغػ الجغاةم ،ص/م/ن ،ميشىعاث الخلبي الخٓىُْت ،ص/ؽ/ن .نطام نبض الُخاح مؿغ،
الُؿاص ؤلاصاعي ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،صاع الجامهت الجضًضة.2011 ،
َ -22اعؽ عشُض الُؿاص ؤلاصاعي واإلاالي في اإلاإؾؿاث ؤلاهخاظُت والخضمت ،ؽ ،1نمان ،صاع أًله لليشغ والخىػَو.2010 ،
 -23ضمىةُل َىدىجخىن ،الىكام الؿُاس ي ملجخمهاث مخًحرة ،جغظمت ؾمُت َلى نبىص ،ؽ ،1لبىان ،بحروث ،صاع الؿاقي،
.1993
:

املجالث

 -1ػٍاص ؾمحر ػٗي الضباى ،بان ياهم الطاٌٌ "،صوع مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي في الىؾً الهغبي في مٙاَدت الُؿاص مطغ -2010
2017أهمىطظا" ،مجلت أبدار ٗلُت التربُت ألاؾاؾُت ،ظامهت اإلاىضل ،الهضص .2018 ،1
 -2الىٍؼة هجاع ،صوع ؤلانالم واملجخمو اإلاضوي في مٙاَدت الُؿاص ،الخىاضل في الاْخطاص والاصاعة والٓاهىن نضص،51
ؾبخمبر.2017
 -3دمحم بهلىلي أبى الُػل ،املجخمو اإلاضوي ومٙاَدت الُؿاص في الجؼاةغ ،اإلاهُاعٗ ،لُت أضى ٛالضًً ،ظامهت ألامحر نبض الٓاصع
للهلىم الاؾالمُت ،املجلض  ،13الهضص .25
 -4هىعي صعَـ" ،املجخمو اإلاضوي في الجؼاةغ اإلاهاضغة :اْخطاص ؾُاس ي لخجغبت اهخٓا ٛصًمٓغاؾي يحر م٘خملت" ،مجلت
ؾُاؾاث نغبُتْ ،ؿغ ،اإلاغٖؼ الهغبي لألبدار وصعاؾت الؿُاؾاث ،الهضص . 2016 ،19
 -5ؾمحر شىقي ،صوع املجخمو اإلاضوي في خماًت اإلاا ٛالهام مً ظغاةم الُؿاص والغشىة ،مجلت ألاؾخاط الباخض للضعاؾاث
الٓاهىهُت والؿُاؾُتٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،ظامهت دمحم بىغُاٍ باإلاؿُلت ،املجلض  ،03الهضص .04
 -6نبض الىَاب مسلىفي ،أخمض ػاوي ،صوع املجخمو اإلاضوي في الىْاًت ومٙاَدت الُؿاص الجؼاةغ همىطظا ،مجلت الباخض
للضعاؾاث ألاٗاصًمُت ،املجلض  08الهضص  ،02أَغٍل .2021
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 -7نمغاوي ٖغبىؾت ،املجخمو اإلاضوي في قل الخغإ الهغبي الغاًَ...أي صوع؟ مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاظخمانُت ،الهضص ،16
ؾبخمبر .2014
 -8عغا َمِس ي ،صوع املجخمو اإلاضوي في الىْاًت مً ظغاةم الُؿاص ومٙاَدتها ،صَاجغ الؿُاؾت والٓاهىن ،املجلض  ،01الهضص
 ،01ص266
 -9شُماء ناصَ ٛاضل ،نلي ؾاعّ ظاؾم "صوع مإؾؿاث املجخمو اإلاضوي في الهغاّ في مٙاَدت الُؿاص ؤلاصاعي واإلاالي" ،مجلت
الضهاهحر ٗلُت ؤلاصاعة والاْخطاص ،الجامهت الهغاُْت ،الهضص .2018 ،12
اإلالخلياث:
 -1دمحم أمحن أوُٖل ،مشاعٖت املجخمو اإلاضوي للخطضي لكاَغة الُؿاص في الجؼاةغ ،اإلاإجمغ الغابو للٓػاًا الٓاهىهُت الضولُت،
الهغاّ،2019 ،
 -2مُمىهت مىاضغٍت ،ئؾمانُل مىاضغٍت "،الخٙالُِ الاظخمانُت والاْخطاصًت للُؿاص ،التهغٍب نبر الخضوص همىطظا"،
اإلالخٓى الىؾني الشاوي خى ٛالُؿاص والُاث مهالجخه ،ظامهت دمحم زُػغ بؿ٘غة ،أَغٍل .2012
الشسائل الجامعيت:
 -1لخػغ صيى ،الٓاهىن في مىاظهت قاَغة الُؿاص والانخضاء نلى اإلاا ٛالهام ،أؾغوخت صٖخىعاٍٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم
الؿُاؾُت ،ظامهت الخاط لخػغ –باجىت.2016-
 -2مىعاص زلُُت ،ظهىص مىكمت الامم اإلاخدضة إلاٙاَدت الُؿاص ،اؾغوخت صٖخىعاٍٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،ظامهت
الخاط لخطغ –باجىت. 2017- 2016 -
 -3نبض الهالي خاخت ،آلالُاث الٓاهىهُت إلاٙاَدت الُؿاص ؤلاصاعي في الجؼاةغ ،أؾغوخت صٖخىعاٍٗ ،لُت الخٓىّ والهلىم
الؿُاؾُت ،ظامهت دمحم زُػغ ،بؿ٘غة.2013 ،
الىصىص اللاهىهيت:
 -1الٓاهىن عْم ،01/06 :اإلاإعر في َُُ 20غي 2006م ،مهض ٛومخمم ،اإلاخهلٔ بالىْاًت مً الُؿاص ومٙاَدخه ،الجغٍضة
الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت ،الهضص  14لؿىت . 2006
 -2الٓاهىن عْم  06-12اإلاإعر في  15ظاهُي 2012اإلاخهلٔ بالجمهُاث ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت ،الهضص 02
لؿىت .2012
اإلاى اكع الالكتروهيت:
 -1املجخمو اإلاضوي في الهالم الهغبي وصوعٍ في مٙاَدت الُؿاص ،عام هللاَ ،لؿؿحن ،الاةخالٍ مً أظل الجزاَت واإلاؿاءلت (أمان):
 http://www.aman-palestine.orgجاعٍش الاؾالم  2021/09/05نلى الؿانت .21.35
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الثقت في مجال املعامالث املصرفيت دراست قاهوهيت جحليليت
Trust in the field of banking transactions an analytical legal study


إلايو مغاص

 بؿ٘غة، حامهت دمحم زيػغ،ٗليت اذحٓىّ والهلىم الؿياؾيت
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2022/06/20:جاريخ املراجعت

2021/10/00:جاريخ إلايذاع

:ملخص
خيث حهبر هظه،جٓىم اإلاهامالث اإلاطغَيت نلى الانخباع الصخص ي الٓاثه نل ؤؾاؽ الثٓت اإلاخباصلت بيو ؾغَيه
 الٓاىىيي ٗإؾاؽ لٓيام الهالْاثٛ ألازالقي بلى املجاٛألازيرة نٍ خالت ىُؿيت وقاهغة شخطيت اىخٓلذ مٍ املجا
 نٍ اذجظوع الخاعيسيت لخبلىع هظه الثٓتٛ وهى ما صَهًا بلى الدؿائ،الاثخناىيت ال ي جاصإ بلى وحىص الاماماث ْاىىىيت
ٍ اإلاطغَيت بنا يخىأَ وؾبيهت هظا الٓؿام اذحيىإ غنٛوألاؾـ ال ي اؾدًضث نليها في مىاٖبت جؿىع اإلاطاعٍ وألاننا
ىينها يؿاهه بلى خضٙ ؤو جإضيل يشإة الهنلياث اإلاطغَيت وؤلاخاؾت بالهىامل ال ي ؾاهنذ في جٚالٌشاؽ الخجاعإ ؛ طل
 عص ٗل ننليت بلى ؤضىلها وألاؾـ واإلاهايير ال ي بًيذٛ مٍ زال،ٖبير في الخطضإ للنماناث املحخنلت بيو اإلاطغٍ والهنيل
.نليها
. الثٓت؛ الاثخناو اإلاطغفي؛ اإلاطغٍ؛ الهنيل؛ الهٓض:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
Banking transactions are based on personal consideration based on mutual trust between
its two parties, as the latter expresses a psychological state and a personal phenomenon that
has moved from the moral field to the legal field as a basis for establishing credit relationships
that lead to the existence of legal obligations, which prompted us to question the historical
roots of crystallization this trust and the foundations on which it was based in keeping pace
with the development of banks and banking business in line with the nature of this vital sector
within commercial activity; the rooting of the emergence of the banking operations and the
awareness of the factors that contributed to their formation contributes greatly to addressing
the potential conflicts between the bank and the customer, by returning each operation to its
assets and the foundations and standards on which it was built on.
Keywords : trust; bank Credit; The bank; Client; The contact.
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مقذمت:
يلهب الاثخناو اإلاطغفي صوعا عثيؿيا في اذحياة الاْخطاصيت والاحخنانيت للضوَ ،ٛاإلاطاعٍ جسخظ باذخضماث اإلااليت
والًٓضيت ،وجٓضم زضماث مخًىنت لهنالئها حؿاهه في زلٔ الاثخناو وجىػيهه مٍ ؤحل صَو عجلت الخًنيت الاْخطاصيت
وجنىيل اإلاشغوناث املخخلُت ال ي جًه٘ـ َاثضتها نلى املجخنو ٖٙل ،بط ال جسلى ننليت ججاعيت مٍ جضزل اإلاطاعٍ ال ي مغ
يشاؾها نبر الخاعيش بخؿىعاث ٖبيرة في الشٙل واإلاػنىو واخخل جضعيجيا مٙاىا مخُىْا ،اؾدًضث زاللها ملجنىنت مٍ
اإلاباصت ألاؾاؾيت ال ي تهضٍ بلى خنايت ٖياهها وغناو اؾخٓغاع مهامالتها.
وبالًكغ بلى آلازاع اذخؿيرة املحخنلت إلاًذ الاثخناو اإلاطغفيَ ،ةىه ال ينٍ٘ ؤو يٓبل به ألاؾغاٍ ماله يخجؿض غنٍ
مًار آمٍ يدؿه بالثٓت الٙاَيت زاضت َينا يخهلٔ بصخظ ؾالب الاثخناو ،ومٍ ؤحل جدٓئ الخىاػو بيو مطاذح
اإلاطغٍ الضاثٍ والهنيل اإلاضيٍ ،ومؿايغة إلاؿخجضاث الخهامل اإلاالي واؾخجابت إلاخؿلباث اذحياة الهنليت ،جه بًاء هظه
الثٓت نلى مؿخىياث مسخلُت في بؾاع خظع ياؾـ لهالْت حيضة ومؿخضينت بيو ألاؾغاٍ ،مجؿضة في شٙل اجُاْاث
واجُاْياث مدنيت بالٓاىىو والهاصاث وألانغاٍ اإلاهًيت ،مىحهت بضعحت ؤولى ذحنايت زٓت اإلاطاعٍ في ننالئها لخدٓئ
الاؾخٓغاع الٓاىىيي وغناو زباث ىخاثج اإلاهامالث.
أهميت البحث:
ج٘نٍ ؤهنيت هظه الضعاؾت في بدث حهضص اإلاهامالث اإلاطغَيت وجؿىعها بطىعة مؿغصة بضايت مٍ الهطىع الٓضينت
وضىال بلى ناله الاىارىذ وجً٘ىلىحيا ؤلانالم والاجطا ٛوقهىع اإلاطاعٍ الال٘اروىيت والهنالث الغْنيت ،وهى ما يؿخضعي
صعاؾت ألاؾـ والهىامل الظاجيت ال ي ؾاهنذ في جٙىيٍ مباصت وْىانض ْاىىىيت جػبـ جًُيظ هظه اإلاهامالثٖ ،نا جكهغ
ؤهنيت البدث مٍ حاىب آزغ في مهغَت هل ؤننا ٛاإلاطاعٍ ْاثنت نلى ؤؾـ ومباصت زابخت ؤم هي ْابلت للخًير جناشيا مو
مسخلِ الهىامل زاضت الاحخنانيت منها املحيؿت بإؾغاَها.
أهذاف البحث :تهضٍ هظه الضعاؾت بلى:
 الخهغٍ نلى مُهىم الثٓت في مجا ٛالهنلياث اإلاطغَيت. مهغَت ؤؾباب قهىع الاثخناو اإلاطغفي ومغاخل جؿىعه. ببغاػ صوع الهىامل الًُؿيت والضواَو الظاجيت في جًُيظ اإلاهامالث اإلااليت غنٍ املجا ٛالاْخطاصإ.الذراساث السابقت:
بالبدث في مىغىم الثٓت في مجا ٛاإلاهامالث اإلاطغَيت وحضث ؤىه ال يىحض بدث مؿخٓل في هظا املجا ،ٛبل جه جًاوله
غنٍ مجا ٛواؾو مٍ الضعاؾت في بؾاع الاثخناو الخجاعإَ ،إوؾو ما جًاوله الباخثىو هى عئيت مدضوصة حضا له حهؿي
اإلاىغىم خٓه مٓاعىت بنا يخنخو به الٓؿام اإلاطغفي مٍ ؤهنيت في املجا ٛالخجاعإ .ومٍ ألاماىت ؤو البدث حاء م٘نال ذجهىص
ؾابٓت اجطُذ بهنىميت الضعاؾت.
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إشكاليت البحث:
مٍ زال ٛما جٓضم َةو هظه الضعاؾت جخندىع خى ٛبدث بشٙاليت صوع الثٓت في بيشاء وجًُيظ الهنلياث الاثخناىيت
بانخباعها مغج٘ؼ ؤؾاس ي جٓىم نليه اإلاهامالث اإلاطغَيت؟
مىهجيت البحث:
لإلخاؾت بنىغىم البدث مٍ ٗل حىاىبه ؾًٓىم بةجبام اإلاًهج الخاعيخي الىضُي الخدليلي الاؾخٓغاجي.
واىؿالْا مٍ طل ٚؾىٍ ىداو ٛؤو ىخؿغّ ؤوال بلى ببغاػ صوع الثٓت في يشىء ننلياث الاثخناو اإلاطغفي مٍ زال ٛجدبو
حظوعها الخاعيسيت ،والهًاضغ اإلاٙىىت لها (اإلابدث ألاو )ٛلًخؿغّ بهض طل ٚبلى جدضيض آلاليت الٓاىىىيت ال ي يخه مٍ زاللها
ججؿيض وخنايت هظه الثٓت (اإلابدث الثايي).

املبحث ألاول :الثقت مصذر الائتمان املصرفي
في بضايت خضيثًا نٍ الثٓت في مجا ٛاإلاهامالث اإلاطغَيت ىبضؤ بهضة ىٓاؽ خ ى يدؿنى لًا صعاؾت هظا اإلاىغىم صعاؾت
شاملت ،طل ٚؤو مُهىم الثٓت يدكى بيو اإلاخهامليو بإهنيت ٖبيرة في مجا ٛألاننا ٛالخجاعيت منا يجهله نامال خاؾنا في
ببغام الهنلياث اإلاطغَيت ال ينٍ٘ الاؾخًًاء نًه في مًذ الاثخناو( ،)1ىكغا إلاا يٓضمه الانخباع الصخص ي زاضت في حاىب
الهنيل مٍ صوع عثيس ي في بيشاء واؾخنغاعيت الهنل ،بط يهض ؾابها ناما لأليشؿت اإلاطغَيت في مجا ٛالاثخناو ،منا يهني ؤو
الانخباعاث اإلاخهلٓت بصخظ الهنيل هي ألاؾباب ال ي جضَو اإلاطغٍ بلى الخهاْض مهه ومًده الاثخناو ؤإ ؤو يثٔ َيه(،)2
خيث يخنخو اإلاطغٍ بؿلؿت جٓضيغيت واؾهت في مٓابل املخاؾغ ال ي ْض يىاحهها الهنيل َتهضص خٓىْه وْض جدؿبب في
زؿاعة حؼء مٍ ؤمىالهَ ،الثٓت هي ؤؾاؽ مًذ الاثخناو اإلاطغفي وذحطغ هظا اإلاُهىم ؾٌخؿغّ(ؤوال) بلى قهىع َ٘غة الثٓت
في املجا ٛالخهاْضإ ،لًخؿغّ بهضها بلى الهًاضغ اإلاشٙلت للثٓت الخهاْضيت(زاىيا).
املطلب ألاول :املظاهرالتاريخيت للثقت في مجال املعامالث املصرفيت
ؾانضث الثٓت اإلاىحىصة بيو ؤَغاص املجخنو نلى جؿىيغ الًكام الاْخطاصإ للنٓايػت ىدى الاثخناو وطل ٚبةصزاٛ
نًطغ الؼمٍ في الهالْاث بيو ألاَغاص َله يهض هًإ جؼامٍ بيو الالامام باإلنؿاء والالامام بالغص( )3وهى ما ؤؾـ لشيىم
واىدشاع َ٘غة الاثخناىيت في املجخنهاث الٓضينت خ ى بلًذ مُهىمها اذحضيث ،وبًاءا نلى ما جٓضم ينٍ٘ ولًغع جإضيل
الثٓت ٖنطضع لالثخناو اإلاطغفي ،ؤو ىىعص مٙاىتها وجؿىعها خؿب اإلاغاخل الخاعيسيت ال ي مغ بها الاثخناو نبر الهطىع ،نلى
الًدى الخالي:
الفرع ألاول :مرحلت العصورالقذيمت
ؾعى ؤلايؿاو ْضينا بلى بيجاص وؾاثل للخباص ٛجنثلذ بضايت في ىكام اإلآايػت الظإ اؾخنغ بلى يايت ازارام الًٓىص
اإلاهضىيت ٗإصاة للخهامل ،ومٍ املحخنل ؤو جٙىو اإلاضايًت ْض ؾبٓذ الطًانت والطيرَت وض ٚالًٓىص ،وخ ى ألاىىام
Jean-Louis Rives-Lange Monique, Contamine Raynaud, Droit bancaire, 6 éme édition, Paris, Dalloz, 1995, p375.

)(1

( )2نلي حنا ٛالضيٍ نىع ،الانخناصاث اإلاطغَيت وغناىاتها ،صاع النهػت الهغبيت ،الٓاهغة ،1994 ،ص.24
( )3نابض َايض نبض الُخاح َايض ،الاؾخضاىت صعاؾت في ؤػمت صيىو ألاَغاص ومهاذجتها الٓاىىىيت ،صعاؾت مٓاعىت في الٓاىىو اإلاطغإ والٓاىىو الُغيس ي ،مجلت
خٓىّ خلىاو للضعاؾاث الٓاىىىيت والاْخطاصيتٗ ،ليت اذحٓىّ ،حامهت خلىاو ،الهضص ،2010 ،23ص.27
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البضاثيت مٍ الًٓىصَ ،اإلاضايًت البضاثيت يُ٘ي ؤو جخه في شٙل ْغع بلى ؤخض ألاْاعب ؤو اذجيراو ،في شٙل بظوع بلى وْذ
اذحطاص ،ؤو في شٙل ْغع خيىاو ؤو آلت ؤو ؾهام ،ومثل هظه الخدىيالث ينٍ٘ ؤو جٙىو هضايا بطا له يخىْو اؾارصاصها،
ؤو ْغوغا عبىيت بُىاثض بطا ٗاو اؾارصاصها مخىْها باإلغاَت بلى ػياصة نلى ال٘نيت اإلآارغت( ،)1وحؿدًض هظه اإلاهامالث نلى
شهىع نام بالثٓت بيو ؤؾغاٍ الخباصَ ٛهي مغبىؾت بهالْاث الٓغابت والطضاْت بهيضا نٍ ؤإ بؾاع ْاىىيي ؤو اْخطاصإ
يًكه هظه اإلاهامالث ؛ وزال ٛهظه اإلاغخلت نغٍ الاْخطاص ؤصواث حضيضة هي الهٓض ٗىؾيلت لخباص ٛاإلاطاذح ،والًٓىص
ٗىؾيـ في الخباص ٛوٖنهياع للٓينت جخنخو بالٓبى ٛالهام مٍ ْبل ألاَغاص.
ولٓض ؤصي الاؾخٓغاع اذحػاعإ بلى ىنى الثٓت واػصهاع الخجاعة ،وإلاا ٗاىذ اإلاهامالث الخجاعيت بؿبيهتها جخؿلب اإلاغوىت
في الخهامل َةو الًكام الًٓضإ شهض ٖثيرا مٍ الخؿىعاث َاىدشغث الهنلت في ضىعة ؾباث ٚزه جؿىعث بلى ننلت مػغوبت
مٍ الظهب والُػت ،وجغجب نٍ هظه ألاوغام قهىع اإلاطاعٍ ،ؤيٍ جخه ننليت بيضام الًٓىص واْاراغها وْض طهب بهؼ
ال٘خاب في جدضيض بضاياث قهىع اإلاطاعٍ بلى اإلاضىياث ألاولى لضي الؿىمغييو والبابلييو ومٍ بهضهه ؤلايغئ والغوماو وإو
ازخلُذ ألاشٙا ٛواإلاكاهغ( ،)2وطل ٚباالنخناص نلى ما جه اٖدشاَه مٍ وزاثٔ جاعيسيت.
أوال :عىذ السومريين
ؤو ٛاذحػاعاث ال ي صلذ هظه الىزاثٔ نلى وحىص بهؼ الهنلياث اإلاطغَيت بها خػاعة الؿىمغييو الظيٍ ناشىا مًظ
ؤٖثر مٍ ْ 34غىا ْبل اإلايالص في بالص ما بيو النهغيٍ(َٓ ،)3ض ننلذ اإلاهابض في هظه اإلاًؿٓت نلى مباشغة بهؼ ألايشؿت
اإلاطغَيت وننلذ ٖبًىٕ وؾىعث ؤو ٛىكام للٓغوع والاثخناو ،ويهض اإلاهبض ألاخنغ ؤْضم ماؾؿت مطغَيت نغَها الخاعيش
البشغإ( ،)4خيث ٗاو آلهت اإلاهبض يخلٓىو الٓغابيو والهضايا والىصاجو وبىاؾؿتها جنً٘ىا مٍ جنىيل الخجاع واإلاؼاعنيو
باإلاىاش ي واذحبىبٖ ،نا ْضمىا ألامىا ٛللنؿاحيو والغْئ لخن٘ينهه مٍ جسليظ خغيتهه مٓابل وَائهه بٓينت الٓغوع
وَىاثضها آحال للنهبض ،وحنيو هظه اإلاهامالث ٗاىذ جخه نيًا لو الًٓىص له جٍ٘ ْض قهغث بهض( ،)5ونلى هظا ٗاو الاثخناو
وؾيلت في بيشاء مهامالث الخباص ٛوحؿهيل خطىلها بضوو ننلت وؾيؿت ،وطل ٚبًاء نلى الثٓت اإلاىحىصة بيو ؤؾغاٍ
اإلاباصلت.
ثاهيا :عىذ البابليين
اٖدشِ ؤيػا في مًؿٓت بابل ال ي ْامذ َيها خػاعة نلى ؤىٓاع اذحػاعة الؿىمغيت بهؼ ال٘خاباث ألازغيت ال ي
جغحو في جاعيسها بلى الٓغو  ّ 20م ،صلذ نلى وحىص ججاعة واؾهت للطيرَت والاثخناو في جل ٚالههىص(ٗ ،)6اللىاح الؿيٌيت
( )1نبض الٓاصع خؿيو شاش ي ،ؤضل وجؿىع الهنلياث اإلاطغَيت الخجاعيت وؤلاؾالميت ،مجلت حامهت اإلال ٚنبض الهؼيؼ :الاْخطاص ؤلاؾالمي ،حامهت اإلال ٚنبض
الهؼيؼ مغٖؼ الٌشغ الهلمي ،الؿهىصيت ،املجلض  ،21الهضص ،2008 ،02ص.33
( )2ؾامي خؿٍ ؤخنض مدنىص ،جؿىيغ ألاننا ٛاإلاطغَيت بنا يخُٔ والشغيهت ؤلاؾالميت،ؽ ،2مؿبهت الشغّ وم٘خبتها ،نناو ،1982 ،ص.36
( )3نبض الٓاصع خؿيو شاش ي ،مغحو ؾابٔ ،ص.32
( )4دمحم نلي عغا اذجاؾه ،الاثخناو والطيرَت في الهغاّ الٓضيه ،مؿابو صاع الخػامٍ ،بًضاص ،1964-1963 ،ص.33
()5خؿيو الًىعإ ،ال٘خناو اإلاطغفي :ؤضىله وَلؿُخه ،مجلت الهلىم الٓاىىىيت والاْخطاصيتٗ ،ليت اذحٓىّ ،حامهت نيو شنـ ،املجلض ،17الهضص،2
 ،1957ص.658
()6ؾامي خؿٍ ؤخنض مدنىص ،مغحو ؾابٔ ،ص.36
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلاخًىنت في مدخىياتها و ال ي حهخبر هي ىُؿها بنثابت وزاثٔ وضٙىٕ لخدىيل الضيىو وؾضاصها ،وباشغث اإلاطاعٍ يشاؾها
نًض البابلييو باؾه ؤلاله  Shamashبىاؾؿت ٖهًت اإلاهابضٖ ،نا ماعؾه بلى حاىبها الهاثالث اإلاال٘ت الًًيت الٓىيت
واإلاؿيؿغة في املجخنو ،والخجاع الظيٍ ينلٙىو ؤمىالا مٍ اإلاهاصو والًالث الؼعانيت وييرها ،و بغػ زال ٛهظه الُارة ىىنيو
مٍ الاثخناو ،الؼعاعي والهٓاعإ اإلاخطل بالعع مباشغة ،والاثخناو الخجاعإ والغهىيي اللظيٍ يخطالو باإلاًخجاث بطىعة
جبهيت(.)1
و اْخط ى احؿام ىؿاّ الاثخناو وحهٓض ننلياجه جثبيذ هظه الهنلياث بنىحب وزيٓت يخُٔ نليها الؿغَاو يدخ٘ه
بليها في خالت يشىب زالٍ ؤؾلٔ نليها حؿنيت(ضٙىٕ ؤو ؾًضاث ؤو ؤصواث) الاثخناو( ،)2ويغحو الباخثىو ؤو ٛؾًض ْاىىيي
لألننا ٛاإلاطغَيت بلى شغيهت خنىعابي اإلاشهىعة-الٓغو الثامٍ نشغ ْبل اإلايالص -وال ي حهض مٍ ؤهه اإلاضوىاث الٓاىىىيت في
بالص الغاَضيٍ ،بط جػنًذ نضة ْىانض جًكه الالاماماث ال ي ٗاىذ ؾاثضة في طل ٚالههض في ؤلاؾاع اإلاطغفي ٗالٓغع مٓابل
عهٍ خياػإ ،ونٓض الىصيهت ،والٓغع بُاثضة ،ولٍ٘ ننل الطيرفي زال ٛجل ٚاإلاغخلت ٗاو بؿيؿا بؿاؾت املجخنهاث
البضاثيت.
مٍ زال ٛما جٓضم ينٍ٘ الٓى ،ٛبإو اىدشاع الٓىانض الٓاىىىيت وؤلاحغاثيت والشٙليت ٖشغؽ لضْت وصحت الخهامل
ؤصي بلى ىؼم الطُت الضيٌيت نٍ الهنلياث اإلاطغَيت ،ومٍ هًا ينًً٘ا الٓى ٛؤىه زال ٛهظه الُارة زغحذ الثٓت مٍ
نالْاث الطضاْت بلى ناله الاْخطاص في بؾاع نالْاث نٓضيت للنباصالث اإلااليت ،وهى ما ؤؾـ لضنه الثٓت في اإلاهامالث
اإلاطغَيت وبالخالي اعجبؿذ الثٓت زال ٛهظه الُارة اعجباؾا وزيٓا بالهٓض.
ثالثا :عىذ إلاغريق
بالٌؿبت لإليغئ حاء الٌشاؽ اإلاطغفي منازال في البضايت إلاا ٗاو نليه الىغو في بالص الغاَضيٍ،بال ؤو جؿىع واػصهاع
ججاعة الًٓىص ٗاو له ألازغ الباعػ في جدى ٛالاعؾخٓغاؾيت الهٓاعيت بلى بغحىاػيت ججاعيت ،وهى ما ؾاهه في قهىع البًىٕ
ال٘بيرة وال ي نغَذ باؾه  Trapézistesيؿبت بلى الٙلنت اليىىاىيت "جغابيمة" وال ي حهني الؿاولت ،وماعؾذ ؤيلب ألانناٛ
اإلاطغَيت اذحضيثت( ،)3وهى ما شٙل ىٓؿت جدى ٛفي الهنل اإلاطغفي باىُطاله نٍ الهنل الضيني ،بال ؤىه له يؿدًض في
مناعؾخه بلى ؤإ ْىانض حشغيهيت جًكنه وهى ما حهل الثٓت بيو ؤؾغاَه ْاثنت نلى ْىانض ألازالّ َٓـ.
رابعا :عىذ الرومان
ؤما زال ٛالُارة الغوماىيت َٓض ٗاو املجخنو يخٙىو مٍ الُالخيو واذجًىص خيث جغٗىا الطًانت والخجاعة والطيرَت
لألحاىب َٙاو مهكه الطياعَت الٓضماء في عوما يدنلىو ؤؾناء يىىاىيت ويًاصوو بالارابؼيخيم( ،)4بال ؤىه في ؤوازغ نهض
ؤلامبراؾىعيت نغٍ الٌشاؽ اإلاطغفي ىٓلت ىىنيت بةصزا ٛال٘ثير مٍ الخهضيالث ؤهنها جن٘يو ألاَغاص مٍ اخاراٍ اإلاهًت

()1دمحم نلي عغا اذجاؾه ،مغحو ؾابٔ ،ص.36
()2اإلاغحو ىُؿه،ص.40
()3خؿيو الًىعإ ،مغحو ؾابٔ ،ص.658
( )4نبض الٓاصع خؿيو شاش ي ،مغحو ؾابٔ ،ص.37
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلاطغَيت ونغٍ مٍ ْامىا بهظه ألاننا ٛباؾه  Argentarûمو بزغاج ألاننا ٛاإلاطغَيت مٍ اإلاهابض وجًكينها في ؤبٌيت
مًُغصة ومنيمة ،وهى ما ؤؾـ لبضايت قهىع الخًكيه اإلانهي للطياعَت.
وىكه الٓاىىو الغومايي ؤعبهت نٓىص عثيؿيت ججؿض الثٓت في اإلاهامالث جخنثل في :الٓغع ،الىصيهت ،الهاعيت ،الغهٍ،
خيث ٗاو نٓض الٓغع اإلاؿمى  nexumنٓض ش٘لي يًهٓض بهباعاث مدضصة جطضع نٍ الضاثٍ في خػىع اإلاضيٍ وزنؿت
شهىص مٍ الغوماو وخامل اإلايماو ،وٗاو مدله صاثنا مبلًا مٍ الًٓىص ؤو ْضعا مدضصا مٍ ألاشياء اإلاثليت ومطضع الامام
اإلآارع بالغص واؾارْاْه هى الهباعاث ال ي ىؿٔ بها الضاثٍ ،ومًظ الٓغو الغابو ْبل اإلايالص زُذ خضة الخًُيظ نلى شخظ
اإلاضيٍ واْخطغ ألامغ نلى خبؿه بضال مٍ اؾارْاْه ،وؤضبذ مٍ الالػم اذحطى ٛنلى خ٘ه ْػاجي للخًُيظ نلى اإلاضيٍ
بالٓغع( ،)1وهًا ينٍ٘ الٓى ٛبإو الثٓت الخهاْضيت ؤضبذ ؤؾاؾها جًكيه ْاىىيي شضيض الٓؿىة يػو شخظ اإلاضيٍ
ىُؿه جدذ جطغٍ الضاثٍ خ ى يدطل نلى الىَاء الٙامل لضيًه( ،)2واؾخنغ ألامغ نلى هظا اذحا ٛخ ى نض ٛالٓاىىو
الغومايي بهؼ ىكنه واؾخدضر ىكنا حضيضة جدذ جإزير اإلاؿيديت جٓخط ي ىٓل خٓىّ الضاثًيو وغناىاث صيىههه مٍ
شخظ اإلاضيٍ بلى ؤمىاله.
ومٍ زال ٛما جٓضم ،ينٍ٘ الٓى ٛؤو الثٓت في مجا ٛاإلاهامالث اإلاطغَيت في اذحػاعاث الٓضينت ٗاىذ حهض مٍ
اإلاباصت ألازالْيت جخىِْ مغاناتها نلى اذجاىب الٓيمي في خياة اإلاخهاْض ،اىخٓلذ مٍ مغجبت الالامام ألازالقي والضيني بلى
مغجبت الالامام الٓاىىيي بًاء نلى وغهها في ىطىص ىكاميت وْاىىىيت.
الفرع الثاوي :مرحلت العصورالوسطى
زال ٛهظه اإلاغخلت ْضم الهاله الاؾالمي صوعا مهنا في بعؾاء ؤؾـ نطغ اْخطاصإ طهبي ،احؿهذ زالله عْهت
اإلاباصالث الخجاعيتٖ ،نا ازخلُذ ؤنغاّ الٓاثنيو في مجا ٛالخجاعة والطغاَت( ،)3جُ٘لذ زاللها الشغيهت ؤلاؾالميت
باذحُاف نلى خؿٍ ؾير اإلاهامالث اإلااليت وغناو ىخاثجها مٍ زال ٛاحؿام صاثغة الثٓت الخهاْضيت بًاء نلى ؤؾاؽ ؤزالقي
و صيني هى اخارام الههىص واإلاىازئ.
ؤما في ؤوعبا وبهض ؾٓىؽ ؤلامبراؾىعيت الغوماىيت نلى ؤيضإ اذجغماىييو ْامذ نلى ؤىٓاغها نضة صويالث ضًيرة ؤو
بالخغي مضو مؿخٓلت نغَذ جاعيسيا باذجنهىعياث ؤلايؿاليت مثل البًضْيت وَلىعيؿا وبيما وحًىة،اضؿبًذ جلٚ
اذجنهىعياث مٍ باصت ألامغ بالطبًت الخجاعيت لهها ٗاىذ حهخنض نلى الخجاعة ،ومو ههايت الهطغ الىؾيـ قهغث مهاله
الٌشاؽ اإلاطغفي اإلاالػم لالْخطاص اذحضيث بشٙل حلي وب٘يُيت مخضعحت اؾخنغث نضة ْغوو ومٍ ؤبغػ مهاإلاها :بيشاء
الهضيض مٍ البًىٕ ال٘بري مثل :بً ٚالبًضْيت نام  ،1157بً ٚبغشلىىت نام  ،1401بً ٚؤمؿارصام نام  ،1609بًٚ
هامبىعى نام  ،1619بً ٚاىجلارا نام  1674وبًَ ٚغيؿا  ،1800وزال ٛهظه الُارة اىخٓل الطاجٌ جضعيجيا مٍ ماجنٍ

( )1دمحم نلي دمحم ؤخنض البًا ،الٓغع اإلاطغفي صعاؾت جاعيسيت مٓاعىت بيو الشغيهت ؤلاؾالميت والٓاىىو الىغعي ،صاع ال٘خب الهلنيت ،بيروث ،2006 ،ص.33
( )2نابض َايض نبض الُخاح َايض ،مغحو ؾابٔ ،ص.29
( )3نبض الٓاصع خؿيو شاش ي ،مغحو ؾابٔ ،ص.45
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يؿعى بليه ،بلى جاحغ اثخناو يبدث نٍ وصاجو مٓابل الُاثضة الؾخسضامها في مًذ اإلاؼيض مٍ الٓغوع مؿخُيضا مٍ الُاعّ
بينهنا(،)1وخ٘ه الٌشاؽ الخجاعإ زال ٛهظه الُارة بنىحب ألانغاٍ الٓاثنت نلى مباصت ألازالّ.
وؤهه ما ميم هظه اإلاغخلت اىُطا ٛالٌشاؽ اإلاطغفي نٍ الٌشاؽ الضيني بشٙل ههاجي وخػغث الً٘يؿت بْغاع
الًٓىص بُاثضة ابخضاء مٍ الٓغو الثايي نشغ ميالصإ ،وهى ما ؾاهه في جىؾو يشاؽ اإلاطاعٍ وقهىع ناصاث وؤنغاٍ
صعحذ نليها في بجنام ننلياتها ؤهنها قهىع ال٘نبيالت في الٓغو 13م ال ي شٙلذ الًىاة ألاولى للؿغّ الًُيت ال ي حؿخهنلها
البًىٕ خضيثا في زلٔ الاثخناو وجىػيهه( ،)2وٖظا جًكيه ؤلاَالؽ نلى ؤؾاؽ َ٘غة الخًُيظ اذجناعي واإلاؿاواة بدؿب
الًطيب بيو الضاثًيو.
ومٍ زال ٛما جٓضم ،ينًً٘ا الٓى ٛبإو الثٓت في اإلاهامالث اإلاطغَيت زال ٛهظه اإلاغخلت ىنذ وجبلىعث في قل الٓىة
ؤلالؼاميت للهاصاث وألانغاٍ اإلاطغَيت ،خيث ٗاو لها ألازغ البالٌ في ج٘غيـ وحهنئ الثٓت بيو اإلاخهامليو في هظا الٓؿام،
زاضت ما حهلٔ بدنايت ؤمىا ٛاإلاطغٍ ىكغا إلاا ينثله مٍ صوع مخنيم في مجا ٛمًذ الاثخناو.
الفرع الثالث :مرحلت العصرالحذيث
في مغخلت الهطغ اذحضيث ونلى وحه اذخطىص ههايت الٓغو الخاؾو نشغ وبضايت الٓغو الهشغيٍ جؿىعث اإلاهامالث
الخجاعيت وجىؾو يشاؽ ألاننا ٛنلى ؤؾاؽ الاثخناو ٌَشـ الاؾخيراص والخطضيغ ،وقهغث اإلااؾؿاث اإلااليت الطخنت
وجؿىعث الطًانت ،وازخطغث اإلاؿاَاث بؿبب جدضيث وؾاثـ الًٓل املخخلُت خيث انخبر الٓغو الخاؾو نشغ بدٔ ْغو
الاثخناو(.)3
ؤؾهنذ الخًيراث ال ي شهضها الاْخطاص الهالمي والاججاه اإلاامايض ىدى اإلاباصالث الخجاعيت جًىنا ٖبيرا في ألانناٛ
اإلاطغَيت وؤضبدذ حشنل نضصا ٖبيرا مٍ اإلاهامالث اإلااليت ،منا حهل اذحٙىماث جىلي هظه ألاننا ٛمؼيضا مٍ الخًكيه
والغْابت بةضضاع ْىاىيو وحشغيهاث جد٘ه اإلاطاعٍ واإلاطغَييو والهنلياث اإلاطغَيت ؾهذ بلى اذحُاف نلى نامل الثٓت
في جل ٚاإلاهامالثَ ،ال يجىػ ؤلازال ٛبها جدذ ؾاثلت حؼاءاث مسخلُت ؤَ ؤخٙام اإلاؿاوليت اإلاضىيت واذجؼاثيت َٓؿو
الاثخناو اإلاطغفي مٍ زال ٛهظه الٓىاىيو مغاخل مخٓضمت مٍ الاؾنئًاو والثٓت واؾخٓغاع الخهامل.
وٖسالضت إلاا جٓضم ينٍ٘ الٓى ٛؤو الثٓت في مجا ٛاإلاهامالث اإلاطغَيت ليؿذ خضيثت الٌشإة بل جنخض في ؤضىلها بلى
يشإة الخجاعة وْيامها وجؿىعها ،وهي ليؿذ مؿلٓت بل زٓت خظعة ْامذ اؾدًاصا بلى الٓىانض الضيٌيت و ألازالْيت ابخضاء
وإلى ْىانض ْاىىىيت حشغيهيت اىتهاء ،وهي جنثل غغوعة ؤؾاؾيت لٓيام الٌشاؽ اإلاطغفي بل حهخبر ننىصه الُٓغإ.
املطلب الثاوي :عىاصرالثقت التعاقذيت
بو مُهىم الثٓت الخهاْضيت ال ينٍ٘ انخباعه مُهىما بؿيؿا ،بل يجؿض مجنىنت مٍ الهىامل ال ي جبنى في ؾبٓاث
حشٙل في النهايت بهضا مبهنا للًايت في الصخطيت البشغيت(َ ،)4ينٍ٘ ؤو جنثل الثٓت بهض طل ٚؾغيٓخًا في الخهامل مو اذحياة
( )1ؾامي خؿٍ ؤخنض مدنىص ،مغحو ؾابٔ ،ص.57
()2دمحم لُغوجي ،الهٓىص اإلاطغَيت بيو مضوىت الخجاعة والٓاىىو اإلاطغفي ،الؿبهت ،2الضاع البيػاء ،اإلاًغب ،مؿبهت الًجاح اذجضيضة ،2001 ،ص.08
( )3ىبيل ببغاهيه ؾهض ،ىدى ْاىىو زاص باالثخناو ،الاؾً٘ضعيت ،مٌشإة اإلاهاعٍ ،1990 ،ص.47
)(4

Alexander Guimond, La notion de confiance et le droit du commerce électronique, Lex Electronica, vol. 12
n°3 (Hiver / Winter 2008),p05. Disponible sur le site: https://www.lex electronica.org.
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وَٓا إلاا بطا ٗاو اإلايل بلى نضم اؾخًال ٛغهِ آلازغ(وحهت ىكغ اإلاىِْ) ؤو الٓضعة نلى الخٌبا بؿلىٕ آلازغ(نغع
بمٙاىيت الخٌبا) ؤو ال٘شِ الؿىعي نٍ ْابليت حهغغهه للخإزيراث اذخاعحيت(وحهت ىكغ جؿىنيت) وؤزيرا هًإ مٍ يهخبر
الثٓت مىُْا ؾبيهيا ؤو خ ى َػيلت بيؿاىيت( .)1وهًإ مبضؤ ؤؾاس ي شاجو يهبر نٍ الاعجباؽ الىزئ بيو الاثخناو والثٓت
يدنل صالالث طاث مًؼي ٖبير لهباعاجه عيه بيجاػها خيث يٓى"ٛالاثخناو ماث ،اإلاىفي الؿيئ ْخله"(.)2
()3

ونغَذ الثٓت الخهاْضيت بإهها" :شهىع ماٖض مٍ ْبل ألاؾغاٍ في الهٓض مؿدًضا نلى جٓضيغاث شخطيت مخُاوجت"
َبجاىب الًيت اذجاػمت للنضيٍ في الاعجباؽ والالامام جىحض ؤيػا زٓت الضاثٍ في الخًُيظ اإلاؿخٓبلي للهٓض.

وينٍ٘ الٓى ٛبإو الثٓت في مجا ٛاإلاهامالث اإلاطغَيت جنثل نًطغا مغٖبا في الهالْت الاثخناىيت جغج٘ؼ نلى ؤمغيٍ:
حاىب ىُس ي لضي الؿغَيو ،وبهض اْخطاصإ يخه جٓضيه الاثخناو نلى ؤؾاؾه بلى الهنيل اإلاضيٍ.
الفرع ألاول :البعذ الىفس ي والاجتماعي للثقت التعاقذيت
()4

يهخنض مُهىم الثٓت ؤوال نلى اإلاُهىم اذخاص لإليؿاو ونلى ألاوغام املحيؿت ،وؤزيرا نلى الهىامل ال ي جازغ نليه

َٙلنت زٓت جبرػ الهىامل الًُؿيت ال ي ؾاهنذ في قهىع الهالْت الاثخناىيت وجؿىعها وهي يالبا نىامل مهٓضة( )5ج٘شِ لًا
بىغىح اذجاىب الًُس ي لالثخناو الظإ يؿاهه في جٙىيًه الانخباع الصخص ي لؾغاَه ،وهظا ما يض ٛنليه مطؿلح Crédit

اإلاؿخنض مٍ الاؾه الالجيني  Crédéreوالظإ يهني  Croireؤإ انخٓاص بنهنى ؤو اإلاطغٍ يهخٓض ؤو اإلاضيٍ ؾيٓىم بالىَاء
بالاماماجه.
َاإلاطغٍ جضَهه بلى الخهاْض انخباعاث مهيًت في شخظ الهنيل ال يهنه الهٓض في خض طاجه بٓضع ما يهنه جًُيظ الهٓض
مٍ حاىب هظا الهنيل بالظاث( )6وهظه الانخباعاث ججهل الهنيل حضيغا بالثٓت ؤو الاثخناو وهي ال جٓخطغ نلى يؿاعه بل
جنخض بلى ؤماىخه وخؿٍ جطغَه وماغيه اذخلٓي ،خيث ينٍ٘ ؤو يغَؼ اإلاطغٍ مًذ اثخناو لصخظ عيه يؿاعه وطلٚ
لؾباب مخهلٓت بإزالْه وُٖاءجه ،وْض يغَؼ امخضاص الاثخناو بلى وعزت الهنيل( ، )7وىديجت لالنخباع الصخص ي الظإ
يؿيؿغ نلى الاثخناو اإلاطغفي الظإ يخدغي اإلاطغٍ جىاَغه بنا يجغيه مٍ جدغياث واؾخهالماث نٍ الهنيل ينخلٚ
اإلاطغٍ ؤو يغَؼ الخهاْض مو شخظ مهيو نًض مًذ الاثخناو وإطا حهاْض مهه يؿخؿيو ؤو يؿلب ؤلابؿا ٛللًلـ في
شخظ الهنيل(.)8
والثٓت في مجا ٛمًذ الاثخناو اإلاطغفي يالبا ما جخدضص في شخظ الهنيل اإلاضيٍ ،يير ؤىه بطا جإملًا الهالْت
الخهاْضيت مٍ حاىب آزغ ىجض بإو الالامام باإلنالم والًصح اإلالٓى نلى ناجٔ اإلاطغٍ يؿدًض ؤيػا نلى الشهىع بالثٓت،
َيؿدشهغ الهنالء الثٓت في اإلاطغٍ الظإ يخهاملىو مهه بؿبب ازخطاضه ومهاعَه وبالخالي ؾينًدهه الًطيدت
Idem, p05.

)(1

( )2ىبيل ببغاهيه ؾهض ،مغحو ؾابٔ ،ص.35
( )3نابض َايض نبض الُخاح َايض ،مغحو ؾابٔ ،ص.31
Alexander Guimond, Op. Cit, p06.

)(4

( )5جامغ عينىو َهيه ،غناىاث الاثخناو اإلاطغفي ،الؿبهت ،1الٓاهغة ،صاع النهػت الهغبيت ،2012 ،ص.43
( )6نلي حنا ٛالضيٍ ،مغحو ؾابٔ ،ص.25
( )7اإلاغحو ىُؿه ،ص.25
( )8محي الضيٍ بؾنانيل نله الضيٍ ،مىؾىنت ؤننا ٛالبًىٕ مٍ الًاخيخيو الٓاىىىيت والهنليت ،ج ،2صاع النهػت الهغبيت ،الٓاهغة ،2001 ،ص.1554
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألاٖيضةٖ ،نا يدظعهه مٍ مساؾغ الضزى ٛفي ننلياث اثخناىيت بًاء نلى اإلاهلىماث اإلاخىَغة لضيه نٍ الاثخناو وإمٙاىياث
الهنيل( ،)1وهى ما يجهل مٍ الثٓت مخباصلت بيو الؿغَيو.
الفرع الثاوي :البعذ الاقتصادي للثقت التعاقذيت
نلى مؿخىي الىاْو الهنلي ٗل ننليت ججاعيت لها نًطغ زٓت في خض طاتها ،ومٍ اإلااٖض ؤو ؤإ ننليت جخه زالَ ٛارة
ػمًيت َينٍ٘ الٓى ٛبىاْهيت ؤو ال٘ثير مٍ الخسلِ الاْخطاصإ في الهاله ينٍ٘ جُؿيره مٍ زال ٛالاَخٓاع بلى الثٓت
اإلاخباصلت(،)2و ياصإ الاثخناو اإلاطغفي صوعا هاما في اذحياة الاْخطاصيت وهى يٓضم مؿانضجه الٓينت في حنيو مغاخل
الهنلياث الخجاعيت يخدنل زاللها اخخناليت الخهغع للخؿاعة ؤو غيام اذحٔ بؿبب ألاحل اإلاػغوب وهى ما يجهل
الكغوٍ املحيؿت حهؿي بهضا مىغىنيا لهنليت الاثخناو يخهلٔ ؤؾاؾا بنالءة ؤو يؿاع اإلاضيٍ.
ٖنا ؤو مًذ الاثخناو ال يخهلٔ بٙىو الهنيل حضيغا بالثٓت باإلاُهىم الخٓليضإ َٓـ،بل ينخض بلى اؾنئًاو اإلاطغٍ بلى
ؤىه ؾيدٓٔ اإلاط اذح الاْخطاصيت لؾغاَه وهى ما يارجب نًه جدٓئ اإلاطلحت الاْخطاصيت الهامت ،ومضي اؾنئًاىه بلى ؤو
ؤمىا ٛاإلاىصنيو اإلاؿخسضمت في مًذ الاثخناو لٍ جدبضص نلى ؤيضإ الهنيل( )3بط يجب ؤو جخىأَ مو بمٙاىيت الدؿضيض
اذحٓيٓت للهنيل لهها بطا ججاوػث ْضعاجه ينٍ٘ ؤو جاصإ بلى بَالؾه.
ويؿدًض جدليل الثٓت ال ي يجب ؤو يدكى بها الهنيل خ ى يدطل نلى الاثخناو وَٓا إلاا هى مؿخٓغ نليه اْخطاصيا
بلى الهًاضغ الخاليت :ؾنهت الهنيل ،مغٖؼه اإلاالي  ،الٓضعة نلى زلٔ الاثخناو ،ومٍ الاْخطاصييو مٍ يػيِ بليها الكغوٍ
املحيؿت بًغع الٓغع ،والػناو ،واذجضوي الاْخطاصيت مٍ جدليل هظه الهًاضغ هى الىْىٍ نلى ما يخنخو به اإلاضيٍ
مٍ عيبت وإمٙاىياث في عص ما خطل نليه مٍ اثخناو في جاعيش اؾخدٓاْه ،وهى ما يجهلها طاث جإزير في مًحى الٓغاع
الاثخنايي.
وجنخل ٚاإلاطاعٍ في هظا ؤلاؾاع مجنىنت مٍ الؿغّ وآلالياث ين٘نها اؾخهنالها في اذحطى ٛنلى اإلاهلىماث ال ي
جدخاحها نٍ الهنيل والٌشاؽ اإلانى ،ٛمثل مطاذح بً ٚاذجؼاثغ املخخلُت ،البًىٕ واإلااؾؿاث اإلااليت،شغٗاث الانخناص
ؤلايجاعإ ،وبضعاؾتها وجدليلها جخطح له الغئيت خى ٛاذجضاعة الاثخناىيت للهنيل وجٓضيغ ما بطا ٗاىذ طمخه اإلااليت ؾخٙىو
ْاصعة نلى الىَاء في جاعيش اؾخدٓاّ الضيٍَ ،إزظ مالءة اإلاضيٍ في الانخباع نًض جٙىيٍ الهٓض حض مههَٙ ،ل نٓىص الاثخناو
ؤو نٓىص الاؾخضاىت ،جإزظ اذجاىب اإلاالي للنضيٍ في الانخباع ما مٍ شإىه ؤو يىضح صعحت زٓت اإلاطغٍ اججاه الهنيل وجٙىيٍ
نٓيضجه خى ٛحضاعة واؾخدٓاّ الهنيل لثٓخه(ٖ ،)4نا ينٍ٘ ؤو ينخض البهض الاْخطاصإ للثٓت ال ي يػهها اإلاطغٍ في
ننيله زاعج الهالْت الخهاْضيت بةيهام الًير وضًو مكهغ يير مؿابٔ للحٓيٓت مٍ ؤو الهنيل يؿخدٔ الثٓت منا يضَههه
بلى الخهامل مهه لو الثٓت باإلاطغٍ جطل بلى صعحت اليٓيو.

)(1

Christian Gavalda et Jean Stoufflet, Droit bancaire, institutions-comptes-opérations-services,8éme édition, Litec,
paris, 2010, P314.
)(2
Alexander Guimond, Op. Cit, p06.

( )3لبنى ننغ مؿٓاوإ ،مؿاوليت اإلاطاعٍ في الانخناص اإلاالي ،بيروث ،اجداص اإلاطاعٍ الهغبيت ،2010 ،ص.38
( )4نابض َايض نبض الُخاح َايض ،مغحو ؾابٔ ،ص.34
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وؤزيرا ينٍ٘ الٓى ٛؤو البهض الاْخطاصإ للثٓت الخهاْضيت في بؾاع اإلاهامالث اإلاطغَيت زاضت ما حهلٔ بالخنىيل
يغج٘ؼ نلى نامليو عثيؿييو :ؤولهنا اإلآارع ىُؿه مٍ خيث ضضْه وؤماىخه وىؼاهخه ومطضاْيخه وزاىيهه اإلاشغوم الظإ يخه
جنىيله مٍ خيث بمٙاىياجه وْضعجه نلى زلٔ جضَٔ ىٓضإ يُ٘ي لؿضاص الاثخناو(.)1
مٍ زال ٛما جٓضم ىسلظ بلى ؤو الثٓت في مجا ٛمًذ الاثخناو اإلاطغفي حهض مٍ ألامىع الًُؿيت طاث الؿابو
الصخص ي ؾاهنذ بشٙل ؤؾاس ي في ىنى وجؿىع الٌشاؽ الاْخطاصإ بنسخلِ مٙىىاجه ،قهغث وىنذ وجؿىعث نبر
الهطىع اإلاخالخٓت بنا يخىأَ وزطىضيت ٗل مغخلت في قل زالزيت الضيٍ وألازالّ والٓاىىو.

املبحث الثاوي :العقذ أداة قاهوهیت لتكريس الثقت في مجال املعامالث املصرفيت
باإلشاعة بلى الخهاعيِ املخخلُت لالثخناو ىجض بإو مهكنها يضوع خى ٛجإحير الهنلت ،ؤو الخًاػ ٛنٍ عؤؽ اإلاا ٛؤو
الٓىة الشغاثيت لآلزغيٍ ،وهى ما يضَهًا بلى الدؿائ ٛنٍ آلاليت الٓاىىىيت لخًُيظ هظه الهنلياث؟( )2وجبضوا ؤلاحابت واضحت
نلى ؤؾاؽ ؤو مًذ الاثخناو ينثل خغٖت ْينت اْخطاصيت ،جخؿلب لٙي جخه ْاىىىا جىأَ بعاصجيو ؤو ؤٖثر ؤإ حهاْضا ،ولظلٚ
يهخبر الهٓض ألاصاة الغثيؿيت للخباص ٛالاْخطاصإ وجضاو ٛالثروة.
في غىء طل ٚجه حهغيِ الاثخناو بإىه":نٓض بيو اإلاطغٍ والهنيل يٓضم َيها اإلاطغٍ للهنيل ؾىاء ؤٗاو شخطا
ؾبيهيا ؤم مهًىيا جنىيال نلى شٙل مبالٌ ىٓضيت مٓابل غناىاث شخطيت ؤو نيٌيت جػنٍ اؾارصاص اإلابلٌ اإلآارع"(.)3
واىؿالْا مٍ ؤو الاثخناو اإلاطغفي ننليت جنًذ اإلاطاعٍ مٍ زاللها ألامىا ٛؤو جٓضم الػناىاث بًاء نلى ؤشٙاٛ
مسخلُت مٍ الهالْاث الخهاْضيت اذخاضت ،جلهب خؿاباث الغبذ واذخؿاعة وججًب املخاؾغ الضوع الغثيس ي في ازخياعها
زاضت مٍ حاىب اإلاطغٍ ،ؤمٍ٘ جٓؿيه الهٓىص اإلاطغَيت بلى َئخيو ألاولى جػه نٓىص الخنىيل الًٓضإ(ؤوال) والثاىيت
نٓىص الاثخناو الخههضإ(زاىيا).
املطلب ألاول :عقود التمويل الىقذي مصذرالذين املصرفي
جٓضم اإلاطاعٍ ؤشٙاال مسخلُت لخنىيل اإلاشاعيو الاْخطاصيت وال ي ينٍ٘ ؤو جٙىو مٍ زال ٛبْغاع اإلاشغوم ؤو
باإلاؿاهنت ؤو اإلاشاعٖت بجؼء مهيو في عؤؽ ماله ؤو مٍ زال ٛالخنىيل الٙامل للنشغوم ،وؾًٓطغ هظه الضعاؾت نلى
الخنىيل الظإ ياصإ بلى جىَير الؿيىلت الًٓضيت نٍ ؾغئ بْغاع مبلٌ مٍ اإلاا ٛيخُٔ نليه اإلاطغٍ مو الهنيل ؤو يػهه
جدذ جطغَه ليؿخسضمه في يغع مهيو ومهلىم بنضة ؾغياو الاجُاّ ،مٓابل الامام الهنيل بةناصة اإلابلٌ
وملحٓاجه(الُىاثض والهنىلت واإلاطاعيِ اإلاؿخدٓت) وَٓا ذجضو ٛػمني مخُٔ نليه(.)4

( )1ضالح ببغاهيه شحاجت ،غىابـ مًذ الاثخناو اإلاطغفي مٍ مًكىع ْاىىيي ومطغفي ،الؿبهت ،1الٓاهغة ،صاع النهػت الهغبيت ،2008 ،ص ص.36-35
( )2ىبيل ببغاهيه ؾهض ،مغحو ؾابٔ ،ص.27
( )3بشغي زالض جغٗي اإلاىلى ،غناىاث الاثخناو اإلاطغفي(صعاؾت مٓاعىت) ،الٓاهغة ،صاع ال٘خب الٓاىىىيت-صاع شخاث للٌشغ والبرمجياث ،2015 ،ص.29
(َ )4اثٔ مدنىص دمحم الشنام ،اإلاُهىم الٓاىىيي لالنخناص اإلاطغفي ،صعاؾت ْاىىىيت مٓاعىت ،مجلت الهلىم الٓاىىىيتٗ ،ليت الٓاىىو ،حامهت بًضاص ،الهغاّ،
املجلض ،28الهضص ،01ص.04
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ونغٍ نٓض الخنىيل اإلاطغفي بإىه" :نٓض يلامم بنىحبه اإلاطغٍ بإو يًٓل بلى ننيله مل٘يت مبلٌ مهيو مٍ الًٓىص ؤو
وغو خض ىٓضإ مهيو جدذ جطغَه زالَ ٛارة مهيًت الؾخسضامه في يغع مهيو نلى ؤو يغص طل ٚاإلابلٌ للبً ٚفي جاعيش
مهيو مػاَا بليه ناثضا مخُٓا نليه"(.)1
ٖنا يؿمى الخنىيل ؤيػا بُخذ الانخناص ،ويهغٍ بإىه" :ننليت ْغع يلامم َيها اإلاطغٍ بخدغيغ مبلٌ مالي مخُٔ نليه
في اإلاؿخٓبل ،جبها لخدٓٔ واْهت ؤو جطغٍ ْاىىيي يخُٔ نليه بيو اإلاطغٍ والهنيل اإلآارع"(.)2
وجدًىم نٓىص الخنىيل الًٓضإ اإلاطغفي ىىعص ؤهنها مٍ زال ٛالُغوم الخاليت:
الفرع ألاول :عقذ القرض املصرفي
يهخبر الٓغع ؤْضم وؤبؿـ ضىع الاثخناو ال ي جٓىم بها اإلاطاعٍ ،وَيه حؿله الًٓىص مباشغة بلى الهنيل ؤو جٓيض في
اذجاىب الضاثٍ ذحؿابه()3؛ والهٓض هى نٓض ْغع ناصإ يخػنٍ بياو الُىاثض والهنىلت وميهاص الغص ،ويسػو لألخٙام
الهامت ما له جىحض ىطىص ججاعيت ؤو ؤنغاٍ مطغَيت زاضت بشإىه( ،)4ويخنخو ببهؼ اذخطاثظ ال ي جنيمه بهؼ الص يء
نٍ نٓض الٓغع اإلاضييٗ ،ىو الٓغع اإلاطغفي ؤخض مكاهغ الهنلياث اإلاطغَيت ،ؤإ ضىعة مٍ ضىع الٌشاؽ ال ي يٓىم بها
اإلاطغٍ نلى ؾبيل الاخاراٍ(.)5
وينٍ٘ حهغيِ وقيُت ؤلاْغاع في اإلاطغٍ بإهها" :مًكىمت جؼويض ألاَغاص واإلااؾؿاث واإلاشغوناث في الاْخطاص
الىؾني بالمىا ٛالالػمت للحطى ٛنلى ؤٖبر ناثض بإْل جٙلُت ومساؾغة منً٘ت(.)6
ويهغٍ نٓض الٓغع اإلاطغفي بإىه" :نٓض بنٓخػاه يٓىم اإلاطغٍ بدؿليه اإلآارع مبلًا مٍ الًٓىص نلى ؾبيل
الٓغع ؤو يٓيضه في اذجاىب الضاثٍ ذحؿابه ؤَ الشغوؽ وآلاحا ٛاإلاخُٔ نليها"(َ ،)7هى يخػنٍ حؿليه الًٓىص بلى الهنيل
وجدضيض ؤحل بناصة اإلابلٌ والاجُاّ نلى ؾهغ الُاثضة وبياو الػناىاث(.)8
بالٌؿبت للنشغم اذجؼاثغإ له يخؿغّ بلى حهغيِ الٓغع في الٓاىىو اإلاضيي ،بل اٖخُى بخهغيِ الٓغع الاؾتهالٗي
بنىحب اإلااصة  450مًه خيث جًظْ " :غع الاؾتهالٕ هى نٓض يلامم به اإلآغع ؤو يًٓل بلى اإلآارع مل٘يت مبلٌ مٍ
الًٓىص ؤو ؤإ ش يء مثلي آزغ ،نلى ؤو يغص بليه اإلآارع نًض ههايت الٓغع ىكيره في الًىم ،والٓضع ،والطُت".
ٖنا ىطذ اإلااصة  456مًه نلى":يجىػ إلااؾؿاث الٓغع ال ي جنًذ ْغوغا ْطض حصجيو الٌشاؽ الاْخطاصإ
الىؾني ،ؤو جإزظ َاثضة يدضص ْضعها بنىحب ْغاع مٍ الىػيغ اإلاٙلِ باإلااليت".
ؤما نلى اإلاؿخىي اإلاطغفي َٓض نغَذ اإلااصة  68مٍ ألامغ عْه  11-03اإلاخهلٔ بالًٓض والٓغع ننليت الٓغع حهغيُا
واؾها ،خيث جًظ" :يشٙل ننليت ْغع ،في مُهىم هظا ألامغٗ ،ل ننل لٓاء نىع يػو بنىحبه شخظ ما ؤو يهض
( )1زالض دمحم الٓاض ي ،ؤضى ٛالخنىيل اإلاطغفي ،ص.م.و ،ص.ص.و ،2006،ص.05
Thierry Bonneau, Droit Bancaire, 8éme édition, Paris, L.G.D.J 2009, p 349.
)(3
Jean-Louis Rives-Lange Monique, Contamine Raynaud, Op. Cit, p460.
)(4
Thierry Bonneau, Op. Cit, p 401.
)(2

( )5مًطىع بسخت ،مؿاوليت البًىٕ في نٓىص الاثخناو ،ؤؾغوخت صٖخىعاهٗ ،ليت اذحٓىّ ،حامهت ؤبىب٘غ بلٓايض  ،جلنؿاو ،2015-2014 ،ص.41
( )6محي الضيٍ بؾنانيل نله الضيٍ ،مغحو ؾابٔ ،ص.1539
( )7مدنىص ال٘ياليي ،اإلاىؾىنت الخجاعيت واإلاطغَيت ،املجلض الغابو ،ننلياث البًىٕ(صعاؾت مٓاعىت) ،نناو ،صاع الثٓاَت للٌشغ والخىػيو ،2009 ،ص.92
( )8اإلاغحو ىُؿه ،ص.92
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بىغو ؤمىا ٛجدذ جطغٍ شخظ آزغ ،ؤو يإزظ بنىحبه لطاذح الصخظ آلازغ الاماما بالخىْيو ٗالػناو الاخخياؾي ؤو
الُ٘الت ؤو الػناو.
حهخبر بنثابت ننلياث ْغع ،ننلياث ؤلايجاع اإلآغوىت بدٔ زياع بالشغاء ،ال ؾينا ننلياث الٓغع ؤلايجاعإ
وجناعؽ ضالخياث املجلـ بػاء الهنلياث اإلاًطىص نليها في هظه اإلااصة".
ومٍ زال ٛهظه اإلااصة ينٍ٘ الٓى ٛبإو ننليت الٓغع خؿب مُهىم اإلاشغم اذجؼاثغإ جإزظ مُهىما واؾها ال يٓخطغ
نلى ننليت الاؾخضاىت مٍ اإلاطغٍ َٓـ ،بل يخهضاها بلى ؤىىام ؤزغي خيث يهخبر الخهغيِ ؤْغب بلى حهغيِ الاثخناو
بطُت نامت مًه بلى حهغيِ ننليت الٓغع بطُت زاضت.
الفرع الثاوي :عقذ الاعتماد البسيط
نلى زالٍ الٓغع يهض نٓض َخذ الانخناص البؿيـ مٍ ؤٖثر الهنلياث اإلاطغَيت شيىنا بيو اإلاطغٍ وننالثه
الخجاع ،ويهغٍ بإىه" :نٓض يخههض به اإلاطغٍ ؤو يػو جدذ جطغٍ الهنيل -بؿغئ مباشغ ؤو يير مباشغ -ؤصاة مٍ ؤصواث
الاثخناو في خضوص مبلٌ ىٓضإ مهيو ،وإلاضة مدضصة ؤو يير مدضصة في ىكير ننىلت يضَهها الؿغٍ آلازغ"( ،)1ويؿخُيض
الهنيل مٍ طل ٚبما بٓبؼ هظا اإلابلٌ ٗله ؤو بهػه زال ٛهظه اإلاضة ،ؤو بسحب شيٙاث نليه ،ؤو بخدغيغ ؤوعاّ ججاعيت ،ؤو
بإيت ٖيُيت ؤزغي يخُٔ نليها( ،)2وفي مٓابل طل ٚيلامم بغص اإلابالٌ اإلاسحىبت وما يٌشإ ننها مٍ َىاثض.
الفرع الثالث :عقذ الخصم
يٓىم اإلاطغٍ بضوع حض مهه في الاثخناو الخجاعإ بنًاؾبت زطه ألاوعاّ الخجاعيت والطٙىٕ الٓابلت للخضاو ٛننىما،
خيث ينٍ٘ بىاؾؿت ننلياث اذخطه الخجاع مٍ جىَير ألامىا ٛالالػمت إلاهامالتهه َىعا صوو اىخكاع خلى ٛؤحل
اؾخدٓاّ الىعْت مدل اذخطه مٓابل الخًاػ ٛله نٍ هظه الطٙىٕ(.)3
ويهخبر نٓض اذخطه ىىم مٍ الاثخناىاث ْطيرة ألاحل لو ألاوعاّ الخجاعيت حسحب ناصة بخىاعيش اؾخدٓاّ نلى اإلاضي
الٓطير ،ويهغٍ نٓض اذخطه بإىه " :اجُاّ يخههض بنٓخػاه اإلاطغٍ بإو يضَو ْينت ضْ ٚابل للخضاوْ ٛبل ميهاص
اؾخدٓاْه ،بلى اإلاؿخُيض مٓابل ْيام هظا ألازير بًٓل مل٘يت الط ٚبلى اإلاطغٍ مو الامامه بغص ْينخه الاؾنيت بطا له
يضَهها اإلاضيٍ ألاضلي ،ويسطه اإلاطغٍ منا يضَهه للنؿخُيض مٍ ننليت اذخطه يؿبت مٍ مبلٌ الطَ ٚػال نٍ
الهنىلت بو ٗاىذ مشغوؾت"(.)4
ويخلخظ مػنىو ننليت زطه الط ٚفي ْيام اإلاطغٍ بخعجيل صَو مبلٌ مٍ اإلاا ٛينثل ْينت الىعْت الخجاعيت ؤو
الطٙىٕ اإلآضمت بليه مٍ الهنيل ْبل جاعيش اؾخدٓاْها ،ؤو بيضام هظه الٓينت في خؿاب الهنيل لضيه ،زٓت مًه في
اؾارصاص ما صَهه ،وطل ٚبهض جكهيرها بليه جكهيرا ىاْال للنل٘يت مٓابل اذحطى ٛنلى َاثضة و ننىلت مٓابل طل ،ٚمو
مغاناة الامام الهنيل بةناصة ْينتها في خالت نضم وَاء اإلالامم ألاضلي(.)5
( )1نلي حنا ٛالضيٍ نىع ،مغحو ؾابٔ ،ص.20
( )2نلي الباعوصإ،الهٓىص وننلياث البًىٕ الخجاعيت،ؤلاؾً٘ضعيت،صاع اإلاؿبىناث اذجامهيت ،2001 ،ص.378
( )3ؾنيدت الٓليىبي ،الىؾيـ في شغح ْاىىو الخجاعة اإلاطغإ ،اذجؼء ،2الٓؿه الثايي،الؿبهت ،5الٓاهغة ،صاع النهػت الهغبيت ،2007،ص.833
( )4نلي الباعوصإ ،مغحو ؾابٔ ،ص.421
( )5ؾنيدت الٓليىبي ،مغحو ؾابٔ ،ص.833
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الفرع الرابع :عقذ الاعتماد إلايجاري
ينٍ٘ الٓى ٛؤو نٓض الانخناص ؤلايجاعإ مٍ نٓىص الخنىيل اإلاخهلٓت باالثخناو اإلاطغفي ْاثه نلى َ٘غة الخنىيل
الهيني ،ويهض مٍ ؤهه ألاىكنت الٓاىىىيت اذحضيثت في ْؿام ألاننا ،ٛخيث ينثل وخضة ْاىىىيت مغٖبت جخٙىو مٍ مجنىنت
مٍ الهالْاث الٓاىىىيت اإلاهغوَت جضازلذ مو بهػها البهؼ إليشاء هظا الًكام الخهاْضإ اذجضيض ،ومو ٗل الدؿنياث
املخخلُت لهظه الخًٓيت خيث جؿلٔ نليه حؿنيت " "Leasingباإلىجليميت وجغحه بلى الُغيؿيت باضؿالح " "Crédit-bailؤو
الاثخناو ؤلايجاعإ ،وحؿنيت ؤلاحاعة بالهغبيتَ ،هى ىىم مٍ الٓغوع مخىؾؿت ؤو ؾىيلت ألاحل ،جه حهغيُه بإىه ":ننليت
جإحير لضى ٛبىخاحيت بنىحب نالْت حهاْضيت بيو اإلااحغ واإلاؿخإحغ ،مٓابل الٓينت ؤلايجاعيت اإلاخُٔ نليها ال ي ياصيها
اإلاؿخإحغ للناحغ زالَ ٛارة ػمًيت مدضصة هي اإلاضة اإلاخُٔ نليها للهٓض"(.)1
ؤو ٛما ىظ اإلاشغم اذجؼاثغإ نلى الانخناص ؤلايجاعإ ٗأليت للخنىيل ٗاو بنىحب اإلااصةَٓ112غة  2مٍ الٓاىىو
عْه 10-90اإلاخهلٔ بالًٓض والٓغع ،وؤو ٛىظ نغٍ الانخناص ؤلايجاعإ وخضص ىكامه ومضاه هى ألامغ عْه  09-96اإلاخهلٔ
باالنخناص ؤلايجاعإ( ،)2وؤٖضث اإلااصة  68مٍ ألامغ عْه  11-03اإلاخهلٔ بالًٓض والٓغع نلى ؤهليت اإلاطاعٍ الٓيام بهنلياث
الانخناص ؤلايجاعإ ،خيث جًظ،..." :حهخبر بنثابت ننلياث ْغع ،ننلياث ؤلايجاع اإلآغوىت بدٔ زياع بالشغاء ،ال ؾينا
ننلياث الٓغع ؤلايجاعإ وجناعؽ ضالخياث املجلـ بػاء الهنلياث اإلاًطىص نليها في هظه اإلااصة".
ويخه الهٓض بٓيام الهنيل الظإ يغيض شغاء آالث ؤو مهضاث ؤو لىاػم إلاطًهه ولٍ٘ ليـ لضيه مٓابل مالي وال يغيض
الاْاراع ججًبا لخجنيض زننها ،باذحطى ٛنلى زٓت اإلاطغٍ ويبرم مهه نٓض يلامم بنٓخػاه هظا ألازير بخنىيل شغاء
ألاضى ٛواإلاهضاث ال ي يدضصها الهنيل مٍ اإلاىعص الظإ يسخاعه وَٓا الخخياحاجه ،وياحغها له للنضة اإلاخُٔ نليها ،مٓابل
صَو مبالٌ ىٓضيت نلى ؤْؿاؽ يلامم بها الهنيل ؾى ٛمضة ؤلايجاع ينثل مجنىنها زنٍ شغاء ألاضى ٛاإلااحغة باإلغاَت بلى
جٙاليِ اإلاهامالث وهامش الغبذ جضَو للنطغٍ ،وبنهايت اإلاضة يٙىو ؤمام الهنيل ؤخض اذخياعاث الخاليت :ؤو يشارإ ألاشياء
اإلااحغة ؾبٓا إلاا هى مخُٔ نليه ،ؤو ي٘خُي باإلاضة ال ي اىٓػذ و يهيضها للنطغٍ ،ؤو يؿلب ججضيض ؤلايجاع إلاضة ؤزغي
بنٓخط ى اجُاّ حضيض.
املطلب الثاوي :عقود الائتمان التعهذي مصذرالذين املصرفي
في هظه الًىم مٍ الاثخناو يؿلب الهنيل مٍ اإلاطغٍ الخضزل لضي شخظ يغيب في الخهاْض مهه َيٙىو جىْيو
اإلاطغٍ ٗاَيا لخن٘يو الهنيل مٍ اذحطى ٛنلى الاثخناو الظإ يغيضه بػناىه وجضنيه زٓخه لضي هظا الصخظ ،ويؿمى
الانخناص بالخىْيو ؤو الانخناص بالػناو ياصإ بلى جىَير ألاماو للنخهامل مو الهنيل بإو يخههض له اإلاطغٍ بػناو ؤصاء
الضيٍ الظإ يشًل طمت الهنيل( ،)3وفي هظه الًىم مٍ الهنلياث ال يؿضص اإلاطغٍ ؤمىالا بالػغوعة ولٍ٘ ْض يٌخهي ألامغ
ٖظل ٚفي خالت نضم جًُيظ الهنيل اللامامه( ،)4ومٍ ؤٖثر ضىعه شيىنا الهنلياث الخاليت:
الفرع ألاول :الكفالت
( )1ىجىي ببغاهيه البضالى ،نٓض ؤلايجاع الخنىيلي ،صاع اذجامهت اذجضيضة للٌشغ ،ؤلاؾً٘ضعيت ،2005،ص.97
( )2ؤمغ عْه  09-96ماعر في  10حاىُي  1996يخهلٔ باالنخناص ؤلايجاعإ ،اذجغيضة الغؾنيت للجنهىعيت اذجؼاثغيت ،الهضص ،03اإلااعر في  14حاىُي .1996
Christian Gavalda et Jean Stoufflet ,Op. Cit , P.315
Françoise Dekeuwer-Défossez, Droit bancaire, Paris, Dalloz, 2001 , P135.
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جخنخو الُ٘الت اإلاطغَيت بإهنيت ٖبيرة في الىْذ اذحاغغ بطا حهضصث ؤوحه اؾخسضامها ىؼوال نلى انخباعاث ننليت
ٖثيرة لدؿهيل اإلاهامالث ،وزاضت إلاؼاياها في صنه الاثخناو بٓضع ؤٖبر مٍ الُ٘الت ال ي الهاصيت ،والُ٘الت ٗةخضي ضىع
الػناو اإلاطغفي جنثل ؤنلى صعحاث الثٓت بػه طمت اإلاطغٍ الُ٘يل بلى طمت ننيله في غناو الىَاء بااللامام اإلاُ٘ى،ٛ
لو اإلاطغٍ بٓضعجه اإلااليت ال ي جُىّ ْضعة ألاَغاص يخضزل ليُ٘ل ؤخض ننالثه في مىاحهت صاثٌيه(.)1
والُ٘الت اإلاطغَيت مٍ ضىع الاثخناو يير اإلاباشغة ال ي جٌشإ بنجغص جىْيو اإلاطغٍ بػناو ننيله اججاه الًير،
ويسػو نٓض الُ٘الت اإلاطغَيت لخٙام وْىانض الُ٘الت الىاعصة في الٓاىىو اإلاضيي (الباب اذحاصإ نشغ اإلاىاص مٍ 644بلى
 ،) 673ونغٍ نٓض الُ٘الت بإىه ":نٓض يُ٘ل بنٓخػاه شخظ جًُيظ الامام بإو يخههض للضاثٍ بإو يُي بهظا الالامام بطا له
يِ به اإلاضيٍ ىُؿه".
وجه حهغٍ نٓض الُ٘الت اإلاطغَيت بإىهٖ ":خاب عؾمي يطضع مٍ اإلاطغٍ املخخظ ،بًاء نلى ؾلب ننيله الٓاىىيي،
يخههض َيه بإو يضَو ذحؿاب اإلاؿخُيض(الضاثٍ) مبلًا مدضصا زال ٛمضة مدضوصة وطل ٚفي خا ٛنضم جًُيظ اإلاضيٍ(ننيل
اإلاطغٍ) اللاماماجه الخهاْضيت"(.)2
وحهخبر الُ٘الت ؤٖثر ضىع الاثخناو اإلاطغفي بؿغئ الخىْيو غناىا وؤوؾهها اؾخسضاما ،طل ٚؤو يؿاع اإلاطغٍ
ومالءجه اإلااليت ،والامامه بالخًُيظ ؤَ آلاحا ٛاملحضصة يجهلها جدٓٔ ؤماىا ٖبيرا للضاثًيو ،وللنطغٍ مطلحت واضحت في
الهنليت خيث ال يلامم بخٓضيه ىٓىص ويخٓاض ى ننها ننىلت مثل باقي الهنلياث ألازغي.
الفرع الثاوي :خطاباث الضمان
ليـ ذخؿاب الػناو شٙل مهيوَ ،هى نباعة نٍ مدغع م٘خىب يطضعه مطغٍ ؤو ماؾؿت ماليت ؤو شغٖت جإميو
يىحه بلى شخظ مٓطىص يؿمى اإلاؿخُيض ،يخػنٍ الامام مطضعه بضَو مبلٌ مهيو مٍ الًٓىص في َارة مدضصة(.)3
يدخل زؿاب الػناو مجاال واؾها في ننلياث اإلاطاعٍ ىديجت صوعها اذحيىإ في مجا ٛاإلاهامالث الخجاعيت
والاْخطاصيت ،ويهض مٍ ؤهه ضىع الاثخناو يشإ في قل ألانغاٍ الخجاعيت واإلاطغَيت الضوليت وجىؾو بلى اإلاهامالث
املحليت( ،)4ياصإ وقيُت هامت في اذحياة الاْخطاصيت زاضت في مجا ٛجًُيظ اإلاشاعيو ،جه حهغيُه بإىه" :حههض ههاجي يطضع
مٍ اإلاطغٍ بًاء نلى ؾلب ننيله(آلامغ) بضَو مبلٌ ىٓضإ مهيو ؤو ْابل للخهييو بنجغص ؤو يؿلب اإلاؿخُيض طل ٚمٍ
اإلاطغٍ زال ٛمضة مدضصة وصوو جىِْ نلى شغؽ آزغ"(.)5
ويهض زؿاب الػناو ؤخض ضىع الاثخناو اإلاطغفي بالخىْيو ؤيشإتها ألانغاٍ ٖبضيل للخإميو الًٓضإ ،جبضؤ َيه نالْت
الهنيل باإلاطغٍ نًضما يؿلب بليه جٓضيه جإميو ىٓضإ يجهله ؤهال للثٓت ؤمام مٍ يخهامل مهههَ ،يخٓضم بلى مطغَه

Jean-Louis Rives-Lange Monique, Contamine Raynaud, Op. Cit, p557.

)(1

()2نناع َىػإ اإلاياحي ،الًكام الٓاىىيي اإلآارح للُ٘الت اإلاطغَيت ،مجلت ٗليت اذحٓىّ ،حامهت النهغيٍ ،الهغاّ ،املجلض ،09الهضص ،2007 ،01ص.03
( )3مدنىص ال٘ياليي ،مغحو ؾابٔ ،ص.305
Philippe Neau- Leduc, Droit Bancaire, 5éme édition, Paris, Dalloz, 2015, P289.

)(4

()5نلي حنا ٛالضيٍ نىع ،مغحو ؾابٔ ،ص.579
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بؿلب بضضاع زؿاب غناو ،وبهض مهاذجت الؿلب يهبر اإلاطغٍ نٍ ْبىله بةعؾا ٛاذخؿاب بلى اإلاؿخُيض نٍ ؾغئ
البريض وإزؿاع الهنيل بطىعة مًه بدؿب ألاضل(.)1
وزؿاب الػناو ؤصاة غناو َٓـ ال حؿضص ْينخه للنؿخُيض يالبا ،وال يخدنل اإلاطغٍ في بضضاعه بال ىُٓاث
بؿيؿت ويخٓاض ى نًه ننىلت مهخبرة ،وال يخدنل في النهايت زؿاعة بطا صَو ْينخه ،لىه يإزظ نلى الهنيل حههضاث ٗاَيت
ويسػو ٗل ؤمىا ٛالهنيل لضيه لػناهها.
الفرع الثالث :الاعتماداث املستىذيت
يهخبر الانخناص اإلاؿدًضإ ؤخض ؤهه ألاصواث اإلاطغَيت لدؿيير اإلاهامالث الخجاعيت الضوليت ؾينا ججاعة اؾخيراص
وجطضيغ البػاجو ال ي جًٓل نٍ ؾغئ البدغ وال ي جخه بيو ؤشخاص مٓينيو في بلضاو مسخلُت ،خيث يؿهل الخهامل بيو
اإلاؿخىعصيٍ واإلاطضعيٍ ويامٍ مطاذحهه بخضزل اإلاطاعٍ ال ي جخىلى جًكيه الهنليت ،منا يىَغ آلاماو لؾغاَه في بجنام
ننلياتهه الخجاعيت.
وىكغا إلاٙاىت الانخناص اإلاؿدًضإ اإلاخنيمة في الىؾـ اإلاطغفي وال ي جىضِ بالخًٓيت اإلاطغَيت الُغيضة في مدخىاها بنا
جٓغعه مٍ خنايت مخباصلت لؾغاَه صنذ اذحاحت بلى جىَير ألامٍ والثٓت لٙل مٍ الباجو واإلاشارإ في قل نضم وحىص جًكيه
ْاىىيي له في مهكه الدشغيهاث الىؾًيت وخ ى بو وحض َهى مسخلِ مٍ صولت بلى ؤزغي ،ألامغ الظإ صَو بالخجاع واإلاطاعٍ
بلى الهنل نلى بيجاص ْىانض صوليت مىخضة جؿبٔ في مسخلِ الضو ،ٛواإلااؾؿاث اإلاطغَيت تهضٍ بلى جًكيه الهالْاث
املخخلُت ألاؾغاٍ الًاشئت نٍ الانخناص اإلاؿدًضإ.
جىلذ يغَت الخجاعة الضوليت هظه اإلاهنت بنشاعٖت ذجًت الٓاىىو الخجاعإ ومنثليو نٍ اإلاطاعٍ ،والخجاع َىغهذ
ؤو ٛضيًت للٓىانض وألانغاٍ اإلاىخضة لالنخناصاث اإلاؿدًضيت ؾًت 1933بًغع جىخيض الًكام الٓاىىيي لالنخناصاث
اإلاؿدًضيت في ٗل صو ٛالهاله ججًبا الزخالٍ الدشغيهاث وجباينها بنا يؿهه في جٌشيـ خغٖت الخجاعة الضوليت واػصهاعها،
ومًظ ؤو وغهذ ؤو ضيًت للهاصاث وألانغاٍ اإلاىخضة ؾًت  1933وهي في جؿىع وحهضيل مؿخنغ خ ى جخىأَ مو الخًيراث
اإلاخالخٓت في مجا ٛالخجاعة الضوليت بؿبب الخٓضم الهلمي والخً٘ىلىجي وما يطاخبه مٍ يشىء ناصاث وؤنغاٍ ججاعيت
ومطغَيت حضيضة ،وْض ؤنيضث ضيايت الهاصاث وألانغاٍ اإلاىخضة نضة مغاث آزغها ؾًت  2007بنىحب الٌشغة عْه 600
وال ي خضصث مهنى الانخناص بنىحب اإلااصة الثاىيت بإىه" :يهني ؤإ جغجيباث مهنا ٗاىذ حؿنيتها ؤو وضُها  ،جٙىو يير ْابلت
لإللًاء  ،وبظل ٚيشٙل حههضا باجا نلى اإلاطغٍ اإلاطضع لالنخناص "للىَاء" مٓابل جٓضيه مؿابٔ".
ويهخبر الانخناص اإلاؿدًضإ مٍ ننلياث الاثخناو ْطيرة ألاحل ،وجه حهغيِ نٓض الانخناص اإلاؿدًضإ بإىه " :الهٓض
الظإ يلامم بنٓخػاه اإلاطغٍ ؤو يػو مبلًا مٍ اإلاا ٛجدذ جطغٍ شخظ يدضصه الهنيل اإلاخهاْض ،ويٙىو هظا الصخظ
اإلاؿخُيض خاثؼا للنؿدًضاث ال ي جنثل البػانت واإلاؿدًضاث اإلاثبخت لهالْخه مو الهنيل آلامغ باالنخناص وال ي نلى اإلاطغٍ
الخدٓٔ منها واذحطى ٛنليها لخًُيظ الامامه باالنخناص"( .)2ؤو هى":الهنليت ال ي يىأَ بنىحبها اإلاطغٍ-اإلاغؾل ؤو اإلاهؼػ-

( )1محي الضيٍ بؾنانيل نله الضيٍ ،مغحو ؾابٔ ،ص.750
( )2ؾنيدت الٓليىبي ،مغحو ؾابٔ ،ص.801
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مراد ملني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بًاء نلى ؾلب اإلاشارإ-الهنيل آلامغ -بىغو مبلٌ مالي جدذ جطغٍ الباجو-اإلاؿخُيض -مٓابل حؿليه وزاثٔ جثبذ الخًُيظ
اذحؿٍ للبيو"(.)1
وجخه ننليت الانخناص اإلاؿدًضإ بةضضاع اإلاشارإ/الهنيل ؤمغ بلى اإلاطغٍ بُخذ انخناص بثنٍ البػانت لُاثضة الباجو
ويدضص له اإلاؿدًضاث ال ي يجب نليه بعؾالها ؤهنها ؾًض الصحٍ ووزيٓت الخإميو نلى البػانت ،ليٓىم اإلاطغٍ بةعؾاٛ
زؿاب بلى الباجو يسؿغه َيه بىحىص مبلٌ الانخناص مدل الهنليت جدذ جطغَه مٓابل بعؾا ٛاإلاؿدًضاث ال ي خضصها
اإلاشارإَ ،يٓىم الباجو بةعؾا ٛاإلاؿدًضاث مغَٓت يالبا بؿُخجت مسحىبت نلى بً ٚاإلاشارإ ،حؿمى بال٘نبيالت اإلاؿدًضيت،
وبىضىلها بلى اإلاطغٍ وبهض َدطه بياها ومؿابٓتها مو شغوؽ نٓض َخذ الانخناص يٓىم بالىَاء بٓينت ال٘نبيالت نًض
خلى ٛميهاص اؾخدٓاْها ،ويدخُل باإلاؿدًضاث بلى يايت وَاء اإلاشارإ بٓينت الانخناص .وبالخالي َاو حههض اإلاطغٍ اججاه
اإلاؿخُيض هى حههض مؿخٓل والخهامل بينهنا يٙىو ؤؾاؾه اإلاؿدًضاث اإلآضمت ال يير.
ومنا ؾبٔ يكهغ حليا ؤو الاثخناو اإلاطغفي يٓىم نلى جٓضيه اإلاطغٍ صَهت ماليت يتفق نليها مو الهنيل ،وهظه
الضَهت اإلااليت ينٍ٘ ؤو جٙىو"صَهت ىٓضيت" ؤو "حههضاث ىٓضيت" بل بو الاثخناو اإلاطغفي يٓىم نلى جٓضيه وؾاثل ؤصاء
مطغَيت إلاطلحت الهنيل ،ألامغ الظإ يجهل مٍ هظه الهنليت اإلاطغَيت مخًىنت اإلاػنىو وألازغ ،عيه ؤهها جخنيم
بسطاثظ عثيؿيت مشارٖت( ،)2يشٙل َيها الهٓض ؤصاة ؤو ضيًت الخباص ٛلػناو ؾالمت الخهامل بيو الؿغَيو جدٓيٓا
للُاثضة اإلااليت والاْخطاصيت والاحخنانيت اإلاهىلت نليه.
الخاجمت:
ىسلظ مٍ زال ٛهظه الضعاؾت بلى ؤو الثٓت جنثل ؤلاؾاع الهام الظإ يًكه ؾير اإلاهامالث اإلاطغَيت ويػنٍ ىخاثجها
بشٙل يامٍ خٓىّ اإلاخهامليو َيها بدؿٍ ىيت ،يشإث وجبلىعث في قل نالْاث الطضاْت و ىنذ وجؿىعث مو الٌشاؽ
الخجاعإَ ،غغتها ابخضاء ْىانض الضيٍ واْخػتها ْىانض ألازالّ ومباصت الشغٍ وألاماىت ،وهي ليؿذ زٓت مؿلٓت بل ْاثنت
نلى ؤؾاؽ خظع اىخٓل مٍ ْينت ألازالّ والضيٍ بلى ْىة و ضغامت الٓىانض الٓاىىىيت ،وهى ما حهل ؤؾلىب الخهامل
الاْخطاصإ ؤٖثر ايسجاما مو اذجىاىب ألازالْيت زاضت في مجا ٛاإلاهامالث اإلاطغَيت ،وْض اىتهذ الضعاؾت بلى مجنىنت
مٍ الًخاثج جخنثل َينا يلي:
 الهنلياث اإلاطغَيت نباعة نٍ مجنىنت مٍ اإلاباصالث اإلااليت جغج٘ؼ نلى الانخباع الصخص ي اإلااؾـ نلى مٓضاع الثٓتاإلاخباصلت بيو اإلاطغٍ والهنيل.
 الثٓت هي قاهغة ىُؿيت احخنانيت جخإحى مٍ جػاَغ مجنىنت مٍ الهًاضغٖ،ؿنهت الهنيل ،ومغٖؼه اإلاالي والكغوٍاملحيؿت باالثخناو والػناو ،جنثل هظه الهًاضغ ؤمىعا مىغىنيت جبخهض بالثٓت نٍ اذجاىب الًُس ي الظإ جىحي به هظه
الٙلنت.

Thierry Bonneau, Op. Cit, p 494.

)(1

(َ )2اثٔ مدنىص دمحم الشنام ،مغحو ؾابٔ ،ص.10
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 جنثل الثٓت ضنام ألاماو في الهنل اإلاطغفي جضعحذ ْىتها ؤلالؼاميت ابخضاء مٍ اخارام ْىانض الضيٍ ومباصت ألازالّوصزلذ بهض طل ٚاملجا ٛالٓاىىيي ،خيث حؿض الٓاىىو غغوعتها وناْب نلى نضم الالامام بها.
 ؤصي بصزا ٛاإلاؿخٓبل في الغوابـ اإلااليت بيو ألاشخاص بلى قهىع الهٓض ٗإصاة ْاىىىيت ْاصعة نلى ججؿيض نالْاتههاإلاؿخٓبليت بنا يػنٍ ىنى ها وجؿىعها ،خيث مثلذ الٓىة اإلالؼمت للهٓض نامال ؤؾاؾيا للثٓت في زباتها واؾخٓغاعها.
 لٓض ؤصث الػغوعاث الاْخطاصيت بلى قهىع وجؿىع نضص ٖبير مٍ الهنلياث ال ي ججؿض الهالْاث املخخلُت بيو اإلاطاعٍوننالئها ،جه غبؿها بنىحب نٓىص زاضت ماؾغة لها ؾاهنذ ْىتها اإلالؼمت في جإميو الثٓت بيو ؤؾغاَها غنٍ مًار خظع
ْىامه الهضالت الهٓضيت ،لخجًب وْىم اإلاًاػناث بنا يشنله مُهىم ؤلاىطاٍ والهغٍ والٓاىىو.
ومٍ زال ٛهظه الًخاثج جه الخىضل بلى مجنىنت مٍ الاْاراخاث جخنثل َينا يلي:
 يجب نلى اإلاشغم مغاناة البهض الاحخناعي املحٙىم باإلايى ٛؤلايؿاىيت في مهغع وغهه للٓىانض الٓاىىىيت وضيايتىطىضهاَٙ ،لنا ٗاىذ الًطىص الدشغيهيت ؤٖثر صْت ووغىخا ٗلنا ٗاو الالامام بها ؤٖثر خػىعا.
 الابخهاص نٍ اؾخهنا ٛالٓؿام اإلاطغفي ٗأليت لخدٓئ الؿله الاحخناعي ىكغا إلاا حشٙله الًطىص الٓاىىىيت اإلآارخت فيبؾاع ؾياؾاث الضنه اإلاًخهجت مٍ ؾغٍ الضولت مٍ غغب إلابضؤ الثٓت اذحظعة الٓاثه نلى الانخباع الصخص ي بيو اإلاطغٍ
والهنيل في ببغام الهنلياث اإلاطغَيت وجًُيظها.
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سهان املذن الجذًذة في الجضائش بخدلُم الجزب السياوي
The bet of the new cities in Algeria to achieving population attraction
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ملخص:
جخىحه الجؼاثغ نلى يغاع نضص مً الضوٌ هدى جبني اؾتراجُجُت اإلاضن الجضًضة غمً ؾُاؾاث الاؾيان ،وطلً ألحل
الخهامل بفهالُت مو ؤػمت الؿىً ،وجسفُف الػًـ والخىضؽ الؿياهُحن في اإلاضن الىبري ،وللض جم اإلاض ي في هظه
الاؾتراجُجُت نبر بضضاع ؾلؿلت مً اللىاهحن ؤهمها كاهىن  02-08اإلاخهلم بشغوؽ بوشاء اإلاضن الجضًضة ،وكاهىن 06-02
اإلاخػمً اإلاباصت الخىحيهُت للمضًىت ،وٍىكغ بلى هظه اللىاهحن نلى ؤنها ؾخهؼػ الخيامل بحن ؾُاؾاث ؤلاؾيان والخسؿُـ
اإلاياوي وإصاعة ألا اض ي والؿُاؾاث الؿياهُت والبُئُت ،وفي آلان طاجه ّ
حشضص نلى كابلُت هظه اإلاضن للجظب الؿياوي.
ع
ًخهحن للخىم نلى مضي هجاح اؾتراجُجُت اإلاضن الجضًضة في الجؼاثغ ،ؤن ًخم طلً نبر الخإهُض نلى جىفغ اإلالاًِـ
الهاإلاُت في البىاء ،وهفاءة الجظب الؿياوي لخلً اإلاضن ،زم الىكىف نلى مهىكاث طلً ،وهى ما حؿعى هظه الىعكت البدثُت
بلى الخفطُل فُه ،نبر الخإهُض نلى الخاحت بلى مالءمت هظه اإلاضن للجىاهب اإلاهِشُت والاكخطاصًت الاحخمانُت البُئُت
لألفغاص ،وؤال جيىن جلً اإلاضن ؾببا في جإػٍم مشيلت ؤلاؾيان ،نىغا نً خلها بشيل حظعي ّ
وفهاٌ.
اليلماث املفخاخُت :اإلاضن الجضًضة؛ الجظب الؿياوي؛ كاهىن الهمغان؛ الغزظ الهمغاهُت؛ الدشغَو الجؼاثغي.
Abstract:
Algeria, like a many countries, is heading towards adopting the new cities strategy within
its housing policies, this is in order to effectively deal with the housing crisis, and relieve
pressure and overpopulation in big cities. This strategy has been proceeded through issuance
of a series of laws, the most important of which are Law 08-02 relating to the conditions for
establishing new cities, and Law 02-06 which included the guiding principles of the city.
These laws are seen as the integration of housing policy with spatial planning, land
administration, working in direction of strengthening population and environmental policy.
To judge the extent of the success of the strategy of the new cities in Algeria, this should
be done by emphasizing the availability of international standards in construction, and ensure
transparency in the design and implementation, and the efficiency of the population attraction
of these cities, and then identifying the obstacles. This is what this research paper seeks to
ُ
ُ
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detail, by emphasizing the need for these cities to be suitable for the living, economic, social
and environmental aspects of individuals, and that these cities should not be a cause of
aggravating the housing problem, instead of solving it effectively and radically.
Keywords : New Cities; Population Attraction; Urban Law; Construction Licenses;
Algerian Legislation
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ملذمت:
ّ
واحهذ الجؼاثغ بهض الاؾخلالٌ جبهاث ؾلبُت إلاغخلت الاؾخهماع ،وان مً ؤبغػها حشيل ؤػمت ؾىىُت زاهلت ،هضصث
ؤي ؾمىح بشإن جدلُم نهىع اكخطاصي ،وػاص مً مػانفت جلً ألاػمت اهطغاف الىكام الؿُاس ي لترؾُش ألاًضًىلىحُا
ّ
الاشتراهُت في حمُو املجاالث ،مو وغىح خالت مً نضم اللضعة نلى بخضار جىمُت مخىاػهت نبر التراب الىؾني ،ؤًً جغهؼث
حهىص الخىمُت الغثِؿُت في اإلاضن الىبري وإكلُم الؿاخل ،وهي اإلاىاؾم التي نغفذ همؿا نمغاهُا اهضمجذ فُه حملت مً
الخطاثظ البُئُت والاحخمانُت والاكخطاصًت ،ونلى هظا الىدى وجبها لخالت الخباًً في جإزحر الخطاثظ الاحخمانُت
وألاؾغٍت بطفت زاضت في حشىُل وجيىًٍ الؿابو الهمغاوي لباقي اإلاضن والخجمهاث الؿياهُت ،هخجذ ؤهماؽ عٍفُت ،وشبه
خػغٍت ،وخػغٍت ،هما ؤوشئذ املجمهاث الؿىىُت الجضًضة بجاهب اإلاطاوو ،وجدىلذ بظلً بلى مضن جخىؾو باؾخمغاع،
وكض انخمضث الضولت في بغامجها الؿىىُت بػاء هظا الىغو نلى ؾُاؾت جمدىعث خىٌ حًؿُت الؿلب نلى الؿىً في اإلالام
ألاوٌ ،في مداولت مىاهبت الؼٍاصة الؿياهُت واخخىائها نمغاهُا ،وفي هظا ؤلاؾاع اجطح نضم الخىاؾب في الخىػم الهمغاوي بحن
مىاؾم الىؾً ،وجفاوث كضعاث الخًؿُت الؿىىُت ،مو الاؾخمغاع في ؾغح ؤػمت ؾىً خاصة حشًل وافت اإلاىاؾىحن.
للض ؾهذ الضولت الجؼاثغٍت بلى الخًلب نلى مشىالث الؿىً ،نبر عؾم ؾُاؾاث خػغٍت ،شملذ بوشاء مضن
حضًضة في بؾاع الخطىع الجضًض لؿُاؾت اإلاضًىت ،وطلً بجهل هظه اإلاضن مىاؾم حظب للؿيان ،مً زالٌ جىفحر ضًُت
ؾىىُت مالثمت ،جىفل بشبام الخاحاث ألاؾاؾُت لألفغاص ،وجدؿحن هىنُت الخُاة لؿيان جلً اإلاضن ،وإناصة جىػَو الؿيان
بشيل مخىاػن زاضت نلى الهػاب الهلُا والجىىب ،التي حشيل ؤهبر وؿبت مً مؿاخت الضولت ،بىثافت غهُفت ملابل
ّ
جغهؼ ؾياوي هثُف بالشماٌ زاضت الجؼاثغ الهاضمت ،وإلاىاحهت هظه الخدضًاث شغنذ الجؼاثغ بةناصة جغجِب ألابهاص
الاؾتراجُجُت للؿام ؤلاؾيان ،نً ؾغٍم مداواة ججاعب صولُت في طلً ،وإعؾاء مىكىمت حشغَهُت خضًثت ،تهضف بلى
بخضار جىمُت مخىاػهت ومؿخضامت للمضن ،مً زالٌ بضضاع اللاهىن  20-01اإلاخهلم بتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت،
وهظا اللاهىن  08-02اإلاخهلم بشغوؽ بوشاء اإلاضن الجضًضة ،واللاهىن الخىحُهي للمضًىت .06-06

()1

للض حغي الاهؿالق زالٌ الهلضًً اإلااغُحن في بهجاػ اإلاضن الجضًضة في مىاؾم مخهضصة مً الىؾً ،يحر ّ
ؤن الخدضي

ألاؾاس ي في طلً هى مجاٌ الجظب الؿياوي لخلً اإلاضن ،وكضعاث حهلها ماهلت الؾدُهاب ألانضاص ألاوشؿت اإلابرمجت لها،
مو الخؿلو بلى مؿخلبل آمً ومخؿىع لها ،وهى ما ؾُيىن مدىع هظه الضعاؾت ،مً زالٌ الخؿغق بلى ملىماث الجظب
الؿياوي لخلً اإلاضن ،واإلاهىكاث التي حهترع طلً ،مؿدىضًً في طلً بلى مهاًحر وملىماث لخلُُم مضي هجاح ؤو فشل
اإلاضًىت في جدلُم الخىمُت الهمغاهُت والاكخطاصًت والاحخمانُت ويحرها ،زاضت مو وحىص هلاثظ ًجغي الخهامل مهها
بمؿخىٍاث مخضهُت مً الىفاءة وجلضًم الخلىٌ ،وهى ما ؾدؿعى هظه الضعاؾت للخفطُل فُه.
أهمُت الذساست :جىمً ؤهمُت الضعاؾت وىن ؤن هضف املخؿـ الهمغاوي إلهجاػ اإلاضن الجضًضة في الجؼاثغ هى جدلُم
الخىمُت الهمغاهُت والاكخطاصًت والاحخمانُت ،وججؿُض ؾُاؾت الجظب الؿياوي لخسفُف الخىضؽ الؿياوي زاضت نلى
اإلاضن الىبري ،بال ّ
ؤن هىان ازخالالث حهُم جىفُظ جلً ألاهضاف ومهىكاث جدىٌ صون جؿىع اإلاضن وجىمُتها.
( -)1ػهُت ملغي ،ملىماث املذن الجضائشٍت لخطبُم حسىٍم املذًىت :هدى جىمُت ملاصذ سُاخُت هاجخت" الخدذًاث والفشص"  ،مجلت الهلىم
ؤلاكخطاصًت والدؿُحر والهلىم الخجاعٍت ،الهضص  ،2013 ، 09ص.97 :
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أهذاف الذساست :حشمل هظه ألاهضاف الخهغٍف باإلاضن الجضًضة ،وجدضًض نىاضغ جيىٍنها ،وحؿلُـ الػىء نلى
ؤهم اإلاهىكاث التي جدىٌ صون جىمُت اإلاضن الجضًضة ،وطلً بهض بصعان ؤؾاؾُاث الجظب الؿياوي باليؿبت لها ،بما ًاهلها
لخدلُم ألاهضاف التي ضممذ وؤهجؼث مً ؤحلها.
إلاشيالُت :جخمثل بشيالُت هظه الىعكت البدثُت في حؿائٌ مدىعي فدىاه آلاحي:
هُف ًمىً الؾتراجُجُت اإلاضن الجضًضة في الجؼاثغ ؤن جيىن آلُت مىاؾبت للجظب الؿياوي نلى هدى ّ
فهاٌ ،وبشيل
ًدلم ؤهضاف اوشاء جلً اإلاضن و ّ
جىؾهها اإلاؿخلبلي؟
ًىضعج جدذ هظه ؤلاشيالُت نضص مً ألاؾئلت الفغنُتً ،مىً نغغها نلى الىدى الخالي:
 -ما هى مفهىم اإلاضن الجضًضة؟

 ماهي ؤؾاؾُاث الجظب الؿياوي التي ًّخهحن ؤن جىفلها اإلاضن الجضًضة في الجؼاثغ؟
 ماهي مهىكاث الجظب الؿياوي في اإلاض الجضًضة بالجؼاثغ؟ وماهي الخلىٌ اإلاخىحب جلضًمها بػاء جلً الهىاثم؟مىهج الذساست :حغي انخمضها اإلاىهج الىضفي لإلإلاام باإلاىغىم مً حمُو حىاهبه ،ؾىاء مً زالٌ الؿعي لخدضي
اإلافاهُم ،ؤو الىكىف نلى ؤؾاؾُاث الجظب الؿياوي ومهىكاجه ،غمً اؾتراجُجُت اإلاضن الجضًضة ،واإلاىهج الخدلُلي في
مهغع جدلُلىا للؿُاؾت الهمغاهُت وؤهضافها في جدلُم جىمُت للمضًىت الجضًضة.
خطت الذساست :مً ؤحل الىضىٌ بلى ألاهضاف اإلاؿؿغة في هظه الىعكت البدثُتّ ،
جم انخماص زؿت مً زالر مداوع؛
ًخهلم املخىع ألاوٌ بخدضًض مفهىم ونىاضغ جيىًٍ اإلاضن الجضًضة ،فُما ًخهلم املخىع الثاوي بإؾاؾُاث الجظب الؿياوي
للمضن الجضًضة وؤؾباب اللطىع في طلً ،بِىما ًخؿغق املخىع الثالث بلى الخلىٌ اإلالترخت إلاشيلت غهف الجظب الؿياوي
للمضن الجضًضة.

-1مفهىم وعىاصشجىىًٍ املذن الجذًذة:
للض نمض اإلاشغم الجؼاثغي بلى جبني اؾتراجُجُت وانضة إلوشاء وتهُئت اإلاضن الجضًضة ،وطلً إلاؿاًغة ومغاكبت الخىؾو
الهمغاوي للمضن مً حهت ،وهبذ وجحرة البىاء الفىغىي والخطضي للخلىر البطغي الظي ٌشىه واحهت اإلاضن الىبري مً حهت
ؤزغي ،خُث حشيل اإلاضن الجضًضة مغهؼ جىاػن احخماعي واكخطاصي فهاٌ في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت.
-1.1مفهىم املذن الجذًذة:
حؿخسضم اضؿالخاث نضًضة لىضف املجخمهاث الهمغاهُت الجضًضة ،مثل املجخمو الجضًض ؤو اإلاضن الجضًضة،
وَؿخهمل هظا ألازحر في حؿمُت الهضًض مً املجخمهاث الهمغاهُت التي جسخلف نً بهػها البهؼ ،مً هاخُت ألاهضاف
الىقُفُت والدجم ،وجازغ بالؿبو نلى الكغوف الؿُاؾُت والاكخطاصًت والاحخمانُت للضولت ،ؤو ألاكالُم اإلاىحىصة فُه،
ُح ّ
هغف اإلاضن الجضًضة نلى ؤنها" :مجخمع له ملىماث املجخمع اللذًم ،مً خُث بىاء الىغم الاحخماعُت
والاكخصادًت والسُاسُت الالصمت لبلائه ،أوش ئ مً خالل إسادة إوساهُت مخططت لخدلُم أهذاف اكخصادًت
واحخماعُت ،للخغلب على املشاول التي طشخها املجخمع اللذًم".

()1

( -)1مطؿفى نىفي ،ؾىاء عوابخي" ،املذن الجذًذة خلم لامو وأصمت املسخلبل" ،مجلت الباخث في الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت ،حامهت كاضضي مغباح
وعكلت ،املجلض ،11الهضص ،2019 ،1ص .71
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ًخم الىكغ بلى اإلاضًىت الجضًضة بإنها حؼء مً الكاهغة الخػغٍت ،واإلاضًىت ال جضعن زطاثطها صون الخؿغق بلى
نالكتها باللغٍت ،فاإلاضًىت جىتزم فاثؼ كىة الهمل في الغٍف وفاثؼ مىخجاث الغٍف ،وبالخالي هىان نالكت كىة كاثمت بحن
اللغٍت واإلاضًىت ،واإلاضًىت الجضًضة هي ججمو نمغاوي حضًض هابو مً خاحت بكلُمُت ،هخجذ مً صعاؾت نلى اإلاؿخىي الىؾني
للضولت ،وطلً لخل مشىالث مهُىت ؾىاء نمغاهُت-اكخطاصًت-ؾُاؾُت-احخمانُت-بُئُت-ؾياهُت ،وٍخمخو ؾيانها
بمؿخىٍاث مغجفهت مً وافت مجاالث الخضماث ،وٍخم ازخُاع مىكو اإلاضًىت الجضًضة ،وجدضًض هىنُتها وحجمها بىاء نلى
()1

نضص مً الضعاؾاث ،بضءا مً اإلاؿخىي الىؾني ،ووضىال للمؿخىي املخلي.
ّ
بهه ال ًجب في حهغٍف اإلاضن الجضًضة ؤن ًخم بهماٌ الجىاهب الخُىٍت للمضًىت الجضًضة ،مثل الهىامل الاكخطاصًت
التي جلىم نلُه اإلاضًىت ،ومً طلً ؤهمُت وحىص كانضة اكخطاصًت جلىم نليها اإلاضًىت ،ؤو جلىم باؾخًالٌ ألاًضي الهاملت،
وجىقُف الؿيان ،هما ؤهه ًخىحب ؤلاشاعة بلى ملىماث اإلاضًىت ،مً جىافغ البيُت ألاؾاؾُت والخسؿُـ الهمغاوي الجُض ،مو
غغوعة الخهغع ألهمُت الىىاحي البُئُت للمضًىت.

()2

مً بحن الخهغٍفاث التي حغي جلضًمها للمضن الجضًضة ّؤنها ":عباسة عً وخذة احخماعُت خظشٍت مدذودة املساخت

والىطاق ،ملسمت إداسٍا ،وٍلىم وشاطها على الصىاعت والخجاسة ،وجلل فيها وسبت املشخغلين بالضساعت ،وجدىىع فيها
الخذماث والىعائف واملؤسساث ،وجمخاص بىثافتها السياهُت ،وسهىلت املىاصالث بها ،وبخخطُط مش افلها ومباهيها،
()3

وجخميزفيها لاوطاع واملشاهضالاحخماعُت الطبلُت".
ّ
اإلاالخل نلى هظا الخهغٍف ؤهه عهؼ نلى الجاهب اإلاهماعي والهىضس ي ،وؤًػا الجاهب الىقُفي والضًمًغافي ،وؤزحرا
الجاهب الاحخماعي اإلاخمثل في الهالكاث الاحخمانُت بحن ألافغاص ،والتي جدضص همـ الخُاة الخػغٍت التي ٌهِشىنها.
مً ؤهم الخهغٍفاث التي كضمذ ؤًػا للمضن الجضًضة ،حهغٍف الاجداص الضولي لالجطاالث ،خُث ّ
نغفها بإنها مضن
مبخىغة حؿخسضم جىىىلىحُا اإلاهلىماث والاجطاالث ،لخدؿحن هىنُت الخُاة وهفاءة الهملُاث والخضماث الخػغٍت
واللضعة نلى اإلاىافؿت ،وجلبي في الىكذ طاجه اخخُاحاث ألاحُاٌ الخالُت واللاصمت ،فُما ًخهلم بالجىاهب الاكخطاصًت
()4

والاحخمانُت والبُئُت والثلافُت.
ّ
نغفذ اإلااصة  4/03مً كاهىن  20/01اإلاخهلم بتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت اإلاضًىت الجضًضة بإنها :
" ججمع خظشي مبرمج بيامله في مىكع خال أو اهطالكا مً خلُت أو خالًا سىىُت مىحىدة ،مً أحل إعادة جىاصن
البِئت العمشاهُت مً حهت وإعادة جىصَع السيان مً حهت أخشي ،مع مشاعاة الخصىصُت الثلافُت والاحخماعُت ليل
مىطلت"(،)5

( -)1دمحم مدمىص نبض هللا ًىؾف" ،ؤثش الامخذاد الصىاعي في املذن الجذًذة على جىطً السيان دساست جطبُلُت على مذًىتي العاشش مً سمظان
والساداث" ،عؾالت ماحؿخحر ،ولُت الاكخطاص والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت اللاهغة ،2008 ،ص.39
(-)2ناًضة مطؿفاوي  ،املذن الجذًذة ألُت حذًذة لخىغُم الخىسع الخظشي وجىحيهه ،مجلت الضعاؾاث اللاهىهُت  ،الهضص  ،02املجلض.07 ،03
(-)3ضباح إلاؼوص ،دوس اللطاع الخاص في إوشاء املذن الجذًذة :دساست مُذاهُت في املذًىت الجذًذة  ،نلُت مىجلي  ،مظهغة ماحِؿتر ،ولُت الهلىم
ؤلاوؿاهُت والهلىم الاحخمانُت ،كؿم نلم الاحخمام ،حامهت مىخىعي كؿىؿُىت ،ص .40 :
( ) 4خمُضة شباب " ،إلاطاس الدششَعي للمذن الجذًذة بالجضائش" مذًىت سُذي عبذ هللا همىرحا" ،مجلت الخهمحر والبىاء ،حامهت ابً زلضون جُاعث،
املجلض ،4الهضص ،2020 ،1ص .143
()5اللاهىن عكم  20/01اإلااعر في  12صٌؿمبر  2001اإلاخهلم بتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت ،حغٍضة عؾمُت نضص  77اإلااعزت في .2002-05-14
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زم ناص اإلاشغم في اللاهىن عكم  08/02اإلاخهلم بشغوؽ بوشاء اإلاضن الجضًضة وتهُئتها لُه ّغف اإلاضن الجضًضة بضكت
ؤهثر مً جلً الىاعصة باللاهىن  20/01خُث هطذ اإلااصة  02مً اللاهىن عكم  08/02بإنها  ":ول ججمع بششي رو طابع
خظشي ًبني في مىكع خال ،أو ٌسدىذ إلى عذة هىي سىىُت مىحىدة وهي حشيل مشهض جىاصن احخماعي وبششي ،بما ًىفش
مً إمياهُاث الدشغُل وإلاسيان والخجهيزاملخىفشة"()1
باؾخلغاء هظًً الىطحن؛ ًّخطح لىا ّ
ؤن اإلاضًىت الجضًضة هي مغهؼ جخفانل فُه مجمىنت مً الهىامل ،ولِؿذ مجغص
خشض نضص مً الؿيان ،باإلغافت بلى وحىب جىافغ الجاهب الاحخماعي بيل مشخمالجه ،اإلاخمثلت في الؿىً والهمل والترفُه.
ونغفتها اإلااصة  03مً كاهىن  06/06اإلاخػمً اللاهىن الخىحُهي للمضًىت بإنها ":ججمع خظشي رو حجم سياوي
()2

ًخىفشعلى وعائف إداسٍت و اكخصادًت واحخماعُت وثلافُت".
ّ
اإلاالخل نلى هظا الخهغٍف ّ
ؤن اإلاشغم الجؼاثغي جمىً مً جدضًض مهنى شامل وصكُم للمضن الجضًضة ،ؤهثر مً جلً
الىاعصة باللاهىن  20/01اإلاخهلم بتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت ،الظي ٌشىبه هىم مً الًمىع والخهلُض ،خُث حاء
كاهىن  06/06بالهىاضغ الغامُت بلى جدضًض ؾُاؾت اإلاضًىت ،مً زالٌ جدضًض مباصت ؾُاؾت اإلاضًىت التي ًجب اخترامها في
بوشاء اإلاضن ،وكام بخدضًض حهغٍف لها مو انخماص جطيُف همؿي لهظه اإلاضن ،وجدضًض ألاهضاف اإلاخىزاة مً بوشائها،
وجدضًض مسخلف الفانلحن واإلاخضزلحن في بوشائها غمً ؤؾغ كاهىهُت.
نلى غىء الخهاعٍف اإلالضمت ًّخطح لىا ّ
ؤن ّ
اإلاشغم الجؼاثغي ،ؤزظ بشإن مهاًحر جىُُف اإلاضن الجضًضة بمهُاعًٍ :هما
ٌ ّ
بإهه مهما ازخلفذ هظه الخهاعٍفّ ،
فةن
مهُاع الخهضاص الؿياوي " ؤلاخطاجي" واإلاهُاع الىقُفي ،وبظلً هسلظ بلى اللى
اإلاػمىن الهام لها ًضوع خىٌ وىن اإلاضن الجضًضة ججمها خػغٍا ًػم مجمىنت هبحرة مً الؿيان ،وٍخمحز بالخسؿُـ
الباعػ في جىػَو اإلاغافم والخضماث ،وبؿهىلت اإلاىاضالث ،وبالخسطظ الىقُفي ،ويحرها مً زطاثظ الخُاة الهطغٍت في
اإلاضًىت.
-2.1عىاصشجىىًٍ املذن الجذًذة:
بن مؿإلت بىاء مضًىت حضًضة ؤو مؿخدضزت جخيامل فيها الهضًض مً اإلالىماث هظهغها نلى الىدى الخالي:
أ -الخجمع السياوي :هكغا للخىؾو الؿياوي الؿغَو وغًؿه نلى الاكخطاص زاضت في اإلاضن الىبري ،ؤنؿُذ ألاولىٍت
إلكامت مضن حضًضة يحر بهُضة ننها الؾدُهاب حؼء مً الفاثؼ الؿياوي( ،)3والخهامل بىفاءة مو الىثافت الؿياهُت التي
جخمغهؼ في هظا الفػاء الجضًض ،بخدلُم اخخُاحاتها الغاهىت ،وخفل خلىق ألاحُاٌ اللاصمت ،وباليؿبت للمضن الجضًضة
اإلابرمجت في الجؼاثغ؛ فلض جم جدضًض نضص الؿيان خؿب وقُفت ول مضًىت ،فاإلاضن الجضًضة اإلاىىؽ بها هبذ الخىؾو
الخػغي ًتراوح نضص ؾيانها بحن  200000 ،150000وؿمت ،مثل اإلاضًىت الجضًضة بىٍىان ،واإلاضًىت الجضًضة لؿُضي نبض
هللا ،ؤما اإلاضن الجضًضة املخخطت بةناصة الخىاػن ؤلاكلُمي ،والتي جسظ ول مً اإلاضًىت الجضًضة بىيؼوٌ وإمضياؾً،

()1اللاهىن عكم  08/02اإلاخػمً شغوؽ بوشاء اإلاضن الجضًضة اإلااعر في  05ماي  ،2008حغٍضة عؾمُت نضص .34
( -)2اللاهىن عكم  06/06اإلاخػمً اللاهىن الخىحُهي للمضًىت اإلااعر في  20فبراًغ  2006حغٍضة عؾمُت نضص  15الطاصعة بخإعٍش  12ماعؽ .2006
(- )3مطؿفى نىفي ،ؾىاء عوابخي  ،اإلاغحو الؿابم ،ص .77
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فلضعث الىثافت الؿياهُت بها ما بحن  50000و ،400000وباليؿبت إلاضن الجىىب واإلاخىفلت بالخىمُت اإلاؿخضامت ،فلضعث بها
الىثافت الؿياهُت همغخلت ؤولُت بحن 10000و  80000وؿمت ،نلى ؤن جخىؾو مؿخلبال(.)1
ب-الطابع الخظشيً :لطض بالؿابو الخػغي زلم فػاء جخىاػن فُه ؤلامياهُاث الاحخمانُت ،الاكخطاصًت،
والبشغٍت ،بما ًىفغه مً فغص الدشًُل وؤلاؾيان والخجهحز ،فال ًمىً انخباع ؤي ججمو لهضص مً الؿيان ٌشيل مضن
حضًضة ،مو غغوعة ازخُاع وجدضًض مىكو مىاؾب للمىؿلت الخػغٍت اإلالطىصة ،وهظا بهض بحغاء الضعاؾاث الهىضؾُت
املخخلفت ،وصعاؾاث الجضوي مو ألازظ بهحن الانخباع حمُو نىامل الخىػَو الجًغافي الؿياوي والهىامل الاحخمانُت
وؤلاصاعٍت والثلافُت والؿُاؾُت والهىاضغ املخخلفت للجظب الؿياوي( ،)2واشترؽ اإلاشغم ازخُاع اإلاىكو الخاٌ هلانضة
ؤؾاؾُت إلكامت اإلاضن الجضًضة ،واشتراؽ اإلاىكو الخالي وان لهضة ؤؾباب ،ألاوٌ لىبذ همى اإلاضن الىبري وجطخمها ،والثاوي
ّ
ؤن بوشاء مضًىت حضًضة بىاء نلى جطىع مؿبم فىق مىكو زاٌّ ،
ٌؿهل ججؿُض هظا البرهامج ،فاألعاض ي الفاعيت حؿانض
نلى ججؿُض مضًىت مىكمت مً خُث الخهمحر ،ومخىاػهت مً خُث الهُيلت ،بإن جخىفغ نلى الؿىىاث ،ؤلاصاعاث ،ألاؾىاق،
اإلاضاعؽ ،اإلاؿدشفُاث ،ؤماهً الترفُه ،اإلاؿاخاث الخػغاء ،مو جىػَو هظه اإلاغافم جىػَها مىؿلُا وطلً بخلغٍب مغافم
الخضماث مً املجمهاث الؿياهُت لخدؿحن مؿخىي مهِشت اإلاىاؾً ،بِىما جبرمج اإلاطاوو بهُضا نً الؿىىاث للخفاف
()3

نلى البِئت ونلى صخت اإلاىاؾً ،هما ًدُذ اإلاىكو الخالي بمياهُت املخافكت نلى ألاعاض ي الفالخُت.

ج-الخىاصن الىعُفي :للض حاءث اإلااصة  02مً اللاهىن  08-02واضخت في جدضًضها لىقُفت اإلاضًىت الجضًضة ،خُث
ّ
هطذ نلى ؤهه ":حشيل املذن الجذًذة مشهض جىاصن احخماعي و اكخصادي وبششي ،بما ًىفشه مً إمياهُاث الدشغُل
وإلاسيان والخجهيز"ً ،كهغ مً هظ اإلااصة ّ
ؤن اإلاضًىت الجضًضة هي مغهؼ جخفانل فُه مجمىنت مً الهىامل ،ولِؿذ مجغص
خشض لهضص مً الؿيان ،باإلغافت بلى الجاهب الاحخماعي بيل مشخمالجه اإلاخمثلت في الهمل ،الؿىً ،والترفُه.

()4

د-العلاس :جؿبُلا ألخيام اللاهىن  25-90اإلاخهلم بالخىحُه الهلاعي ،ال ًمىً بوشاء هظه اإلاضن بطفت ولُت ؤو
حؼثُت فىق ؤعاع ضالخت للؼعانت ،وطلً مغاناة لألخيام اللاهىهُت والخىكُمُت اإلاخهللت بالتهُئت الهمغاهُت ،الغامُت بلى
جدضًض اللىانض الهامت ،التي جىكم بهخاج ألاعاض ي اللابلت للخهمحر ،وجيىًٍ وجدىٍغ ؤلاؾاع اإلابني في بؾاع الدؿُحر
الاكخطاصي لألعاض ي ،واإلاىاػهت بحن وقُفت الؿىً والفالخت والطىانت ،وؤًػا وكاًت املخُـ وألاوؾاؽ الؿبُهُت
واإلاىاقغ ،والترار الثلافي والخاعٍذي ،نلى ؤؾاؽ اخترام مباصت وؤهضاف الؿُاؾت الىؾىُت للهمغان)5( .

( - )1عاغُت بً مباعن " ،إلاطاساملفاهُمي للمذن الجذًذة" ،مجلت اللاهىن الهلاعي ،حامهت البلُضة ،الجؼاثغ ،ص ص .28-27
(-)2نبض اإلاالً ناشىعي" ،املذن الجذًذة بين الخىصَع املياوي والخىمُت املخىاصهت في الجضائش" ،مجلت الباخث الاحخماعي ،حامهت نبض الخمُض مهغي
كؿىؿُىت ،2املجلض ،13الهضص ،2017 ،1ص .249
( -)3هغٍمت هخاف " ،صوافو بوشاء اإلاضن الجضًضة مً زالٌ كاهىن  ،"08/02عؾالت ماحِؿتر ولُت الخلىق ،حامهت كؿىؿُىت  ،2013 ،2012 ،02ص .26
(-)4عاغُت بً مباعن  ،اإلاغحو الؿابم ،ص .28
(-)5حمُلت صواع  ،املذن الجذًذة في الدششَع الجضائشي ،املجلت الىلضًت لللاهىن والهلىم الؿُاؾُت ،الهضص  ،2012 ،02ص.311 :
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 .2الجزب السياوي للمذن الجذًذة :لاساسُاث وأسباب اللصىس
ًلخض ي جدلم زاضُت الجظب الؿياوي للمضن الجضًضة ،ؤن جيىن هىان بخاؾت بإؾاؾُاث طلً الجظب ،وما
ّ
ٌشجو ألافغاص نلى الؿىً بها ،وفي الان طاجه نضم بهماٌ ؤؾباب كطىع طلً الجظب ،وول ما ًمىو جدىٌ جلً اإلاضن بلى
مغاهؼ خػغٍت مؿخلغة ،وكابلت للخىؾو ،وجاصي الًغع الظي ؤوشئذ مً ؤحله.
 :1.2أساسُاث الجزب السياوي للمذن الجذًذة
ًمىً نغع هظه ألاؾاؾُاث فُما ًلي:
.1.1.2الخذماث الخعلُمُت:
ًلطض بالخضمت الخهلُمُت جلً الخضمت التي حؿتهضف جىفحر اإلاباوي اإلاضعؾُت ملخخلف اإلاؿخىٍاث واإلاغاخل الخهلُمُت
ؾبلا إلاخؿلباث الؿلم الخهلُمي ،وبما ًدىاؾب مو حجم ونضص الؿيان ،والفئت الهمغٍت اإلاؿلىبت اؾدُهابها بيل مغخلت،
فةجبام زؿت اؾتراجُجُت في بىاء وضُاهت اإلاضاعؽ ًػمً الجىصة ،مً زالٌ جطمُم بىاء اإلاضاعؽ وفلا إلاهاًحر مالثمت
للمخًحراث الجضًضة ،وغغوعة الخإهُض ؤن جيىن مىاكو اإلاضاعؽ مؿابلت لالخخُاحاث وعيباث اإلاهخمحن بالهملُت الخهلُمُت،
بمً فيهم الاولُاء ،الخالمُظ ،ؤنػاء املجخمو اإلاضوي ،والهاملىن باإلاضعؾت ،لظا ًجب مغاناة جدلُم اإلاهاًحر الخسؿُؿُت
والخطمُمُت واإلاهضالث اإلاغجبؿت بمؿافاث الؿحر بحن الؿىً وهظه الخضمت الخهلُمُت  ،ؤزظا بهحن الانخباع ؤن ؤي مضعؾت
طاث مؿخىي حهلُمي مهحن ججظب بليها الؿالب مً مضعاؽ اإلاغخلت الخهلُمُت التي حؿبلها( ،)1هما جطىف هظه الخضماث
الخهلُمُت بلى صوع للخػاهت التي حشيل الدجغ الاؾاس ي في اإلاىكىمت التربىٍت لبلُت اإلاغاخل الخهلُمُت لظا فةن اإلاضًىت
جخؿلب جىاحض مثل هظه الخضماث بغافت بلى عوغاث ألاؾفاٌ التي حهض الخللت الثاهُت بهض صوع الخػاهت فهي ألازغي حؼء
ال ًخجؼؤ مً زؿت الخىمُت البشغٍت( ،)2والتي جخؿلب الاهخمام بالىىاحي الجمالُت بغؾم وهدذ الاشياٌ والغؾىم املخببت
لضي ألاؾفاٌ.
حشيل الخضماث الخهلُمُت بخضي ؤهم فهالُاث اإلاضًىت ألاؾاؾُت ،فبضونها ال ًمىً للمضًىت ؤن جيىن بِئت خػغٍت
مالثمت لخجمو الؿيان بإحجامهم اإلاخباًىت ،بط هجض ّ
ؤن اإلاغاهؼ طاث الدشىُلت الخضمُت الاهثر اهخماال هي اإلاضن الاهثر
حظبا للميشأث والؿيان هي الاهثر عبدا في مجاٌ الهجغة بحن الخجمهاث الؿياهُت  ،والهىـ صخُذ باليؿبت للخجمهاث
التي جخىافغ فيها بهؼ الخضماث الخهلُمُت الغصًئت( ،)3فمغاناة مباصت ؤؾاؾُت في الخسؿُـ إلاىاكو الخضماث الخهلُمُت
ٌهض نامال مهما للجظب فهلى ؾبُل اإلاثاٌ ًغاعي ؤن جيىن اإلاؿافت اإلالؿىنت للىضىٌ بلى اإلاضعؾت كطحرة لخلمُظ اإلاغخلت
الابخضاثُت زم جخضعج في ؾىٌ اإلاؿافت لخلمُظ ؤلاهمالُت وؤؾىٌ مؿافت للخلمُظ في اإلاغخلت الثاهىٍت وهىظا .

( -)1الهُئت الهامت للخسؿُـ الهمغاوي ،دلُل املعذالث واملعاًير الخخطُطُت للخذماث بجمهىسٍت مصش العشبُت ،املجلض ألاوٌ ،الخضماث الخهلُمُت،
 ،2014ص16 :و.40
( -)2ؾهُضة عخامىُت ،وطعُت الخذماث الصخُت في الاخُاء السىىُت ،مظهغة ماحِؿتر في نلم ؤلاحخمام الخػغي ،ولُت الهلىم ؤلاحخمانُت والهلىم
ؤلاوؿاهُت ،حامهت كؿىؿُىت ،2008 ،2007 ،ص.50 :
(-)3نبض الؿالم بًؼٍم ،مشىالث حسُير الخذماث الخظشٍت في مذًىت باجىت دساست مُذاهُت في لاخُاء الجذًذة ،اؾغوخت صهخىعاه في نلم الاحخمام
الخىكُم وإصاعة املجخمو الخػغي ،كؿم الهلىم الاحخمانُت ،ولُت الهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت حامهت باجىت  ،2021 ،2020 ،01ص.38 :
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 .2.1.2خذماث املىاصالث:
ّ
بن اؾتراجُجُت الخسؿُـ إلوشاء املجمىنت الؿىىُت بجمُو ؤهىانها ،جخىكف نلى مجمىنت مً اإلالاًِـ والتي
جخمثل في هُفُت مىاحهت خغهت اإلاشاة نً ؾغٍم بىاء الشىاعم والؿغق وهظا جىفحر مسخلف وؾاثل الىلل وهظه اإلالاًِـ
البض مً اخترامها فباليؿبت للؿغق والشىاعم فُمىً انخباعها ؤؾغ اإلاضًىت نلى الهمىم والخي نلى الخطىص ،فالؿغٍم
لِؿذ مجغص وؾُلت لخىلل ألافغاص والؿلو ويحرها ،ولىنها وؾُلت لإلغاءة والتهىٍت  ،فمً زالٌ اإلاغؾىم الخىفُظ ي عكم
 176/91املخضص لللىانض الهامت للتهُئت والخهمحرً ،خطح لىا ؤهه البض ؤن ّ
جؼوص ؤي مجمىنت ؾىىُت بؿغق زاهىٍت لها ؤصوى
خض مً الاجطاٌ مو الؿغق ،طاث خغهت اإلاغوع الىثُفت  ،وال ًمىً ؤن جلل اإلاؿافت بحن وضلحن نً  500متر ،وٍمىً عفؼ
( )1

عزطت بىاء نماع ة ؤو مجمىنت نماعاث ال جطل بليها الؿغق الهمىمُت خؿب الشغوؽ التي حؿخجُب لىقُفتها.
ّ
بن الىلل هى هُفُت جىفحر الاهخلاٌ جلبُت الخخُاحاث ألافغاص واملجخمو ،ولخسؿُـ وجطمُم هكام الىلل البض مً
جؿىٍغ زؿت الىلل لخهىـ اخخُاحاث الاهخلاٌ املخضصة إلاىؿلت الخسؿُـ وحمُو ؤشياٌ الىلل اإلاخاخت بما ٌشمل اإلاص ي
والضعاحت وؤهكمت وؾاثل اإلاىاضالث الهامت ،فىؾاثل الىلل الهام جخؿلب ؤهماؽ خػغٍت حهؼػ الخىلل الفهاٌ واإلاىطف
للجمُو ،خُث ًمىً لىؾاثل الىلل الهام اإلاإمىهت واإلاِؿىعة الخيلفت واإلاؿخضامت ؤن حؿاهم في حظب الؿيان وجدلُم
الهضالت الاحخمانُت ،فالىاؽ ًفػلىن الهِش في مضًىت جىفغ الخُاة الخػغٍت الجُضة مً خُث حىصة البيُت الخدخُت
ووؾاثل هلل نام حُضة ومالثمت إلنؿاء ؤوكاث ؾفغ ملبىلت مً اإلاجزٌ بلى الهمل لظا ٌهض الىلل الخػغي اإلاؿخضام مً
ؤهم نىاضغ شمىلُت الخسؿُـ ومخؿلباث اإلاضن الجضًضة اإلاؿخضامت ( ، )2وهظا لً ًخدلم بال بىغو مسؿـ خغهت اإلاغوع
الظي ًدخل مياهت هامت في بنضاص مسؿـ الىلل مً خُث جباًً الاخخُاحاث اإلاؿخلبلُت للىلل مً هُاول كانضًت زابخت
ومخدغهت والظي مً ؤهضافه جدؿحن شغوؽ الخغهت باؾخهماٌ ؾغناث حُضة والخللُل مً خىاصر اإلاغوع صازل الىؾـ
الخػغي ،وجدضًض مسخلف ألاماهً ووغهُاث الىكىف والخىكف ،لخيامل خغهت الىلل واإلاىاضالث صازل اإلاضًىت.

()3

 .3.1.2الخذماث الصخُت:
بن جسؿُـ الخضماث الصخُت ًخػمً بنؿاء ؾيان اإلاضًىت ؤخؿً الخضماث الالػمت ،ومض اإلاضًىت بسضماث بوشاء
اإلاؿدشفُاث واإلاغافم الصخُت وؤلىان الغناًت اإلاخهللت بالصخت الهامت ،فالفغص في ؤشض الخاحت بلى ضُايت الهمل الؿبي
في الطىعة ألاكضع نلى جفهم البِئت الاحخمانُت والهىاًت ؤهبر بمشىالتها واألمغاع اإلاخىؾىت واإلاهضًت وألامغاع الىاججت نً
البِئت اإلالىزت ،لظا فةن املخؿـ الهمغاوي ال ًمىً ؤن ٌؿخًني نً مسخلف اإلاغافم الصخُت اإلاهمت واإلاؿدشفُاث واإلاغاهؼ
الصخُت واإلاؿخىضفاث والهُاصاث وجيىًٍ الاؾباء وجىفحر الضواء ،خُث جلطض الاؾغة مؿىىا ًدلم لها الىكاًت الصخُت ،
ألن الفغص هثحرا ما ٌهاوي مً بعهاق الىضىٌ بلى ؤماهً الخضماث الصخُت بؿبب نضم مغاناة الىثافت الؿياهُت والخىػَو
الجًغافي في جلضًم الخضماث الصخُت ،فلض جيىن هىان مضًىت ملُىهُت ،وال ًىحض بها بال نضص كلُل مً الطُضلُاث ،ؤو
جفخلغ لبُو وجطلُذ الىكاعاث الؿبُت ؤو بُو اإلاهضاث الؿبُت الالػمت للمهاكحن ،لظا ًجب مغاناة الجاهب الطخي نىض وغو
الخؿـ الهمغاهُت ملجاٌ خػغي خُث نلى املخؿؿحن الخػغٍحن ؤن جيىن هكغتهم مؿدىضة بلى البِئت الصخُت وإلى
( -)1هىاٌ هىاع ،أهمُت املش افم والخذماث في الىسط الخظشي ،مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُت  ،الهضص  ،48صٌؿمبر  ،2017ص.259 :
(- )2ؤهجي دمحم البرملجي ،نلي مدمىص الطغفي ،أسو الىلل الخظشي املسخذام للمذًىت العشبُت الجذًذة ،مجلت الهمغان ،ؤفغٍل  ،2017ص.06 ،05 :
( -)3نبض الؿالم بًؼٍم  ،اإلاغحو الؿابم ،ص.82 :

املجلض -09الهضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

100

ISSN: 2352-9806
l

رهان املدن اجلديدة يف اجلزائز بتحقيق اجلذب السكاني /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ربيعة فزاح /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /مونة مقالتي

البرامج الصخُت اإلاضعوؾت وؾغق حسخحرها لخضمت الؿيان(،)1فلض ؤضبذ جلضًم زضماث صخُت طاث حىصة نالُت مؿلبا
مشترواً ،سضم ؤهضاف ومطالح حمُو ألاؾغاف اإلاخهاملت مو اإلااؾؿاث الصخُت ،ألن وحىص الخضماث الصخُت في
مىاغو وهلاؽ زابخت ًيخج نىه بهؼ الجىع والكلم ونضم ؤلاهطاف للؿيان في مىاكو ؤزغي ،فاإلاؿخىي الطخي ًخدؿً
للؿيان نً ؾغٍم :
 بناصة الخىػَو الجًغافي إلاىاكو هظه الخضماث ،بدُث جيىن ؤكغب ما ًيىن بلى مىاكو الىثافت الؿياهُت. -بكامت وفخذ مغاهؼ زضمُت صخُت حضًضة في مىاكو حضًضة مسخاعة ،بدُث جلبي خاحُاث الؿيان.

()2

ًمىً ؤن حهمل الخضماث الصخُت مثل اإلاؿدشفُاث واإلاغاهؼ الؿبُت نلى ججضًض بخُاء اإلاضًىت املخخلفت ،خُث ؤن
هظه اإلاغافم حشيل هىاة للخىمُت في هظا الخحز مً زالٌ عفو الىفاءة ومؿخىي اإلاهِشت ،وطلً مً زالٌ بًطاٌ شبياث
البيُت الخدخُت لهظه الاخُاء باإلغافت بلى فخذ فغص نمل مً زالٌ ألانماٌ اإلاؿاهضة إلاغاهؼ هظه الخضمت مً مضاعؽ ؾبُت
وعناًت الؿفل ونُاصاث ومسخبراث وصوع خػاهت وضُضلُاث ،مما ًفخذ فغص نمل حضًضة وَؿانض نلى جىمُت هظه
اإلاىؿلت.

( )3

 .4.1.2الخذماث الترفيهُت:
إن ألاماهً الترفيهُت صازل اإلاضن لها فىاثض نضًضة فهي جازغ نلى الخسؿُـ الهام نلى مؿخىي اإلاضًىت هيل ،ليي
ججهل اإلاىاؾم الؿىىُت ملبىلت وضالخت للهِش ،وحؿخسضم هميان للترفُه نً الىفـ مً نىاء الخُاة والهمل ،زاضت
اإلاؿاخاث الخػغاء ،وحؿاهم ألاماهً الترفيهُت في مداعبت الاهدغاف في املجخمو بط ؤهض الهضًض مً نلماء الاحخمام
والؿُيىلىحُحن نلى ؤهمُت الترفُه في الخللُل مً مهضٌ الجغٍمت ،فاألوشؿت الترفيهُت حؿاهم في الخفاف نلى الخىاػن
الىفـ لإلوؿان ،هما لها فىاثض حمالُت خُث جخإهض هظه الفاثضة ،مً زالٌ الخىاكؼ الىاضح بحن اإلاضن الجامضة وحماٌ
اإلاىاؾم الخػغاء ونلى ؾبُل اإلاثاٌ ما ًىفغه اللىن ألازػغ مً عاخت لألنطاب في قغوف الخُاة اإلااصًت وؤلاعهاق الفىغي
والهطبي في ضغام الخُاة( ،)4وجىمً ؤهمُت الخضماث الترفيهُت فُما ًلي:
 كػاء وكذ الفغاى زالٌ جىفحر ؤوشؿت جغفيهُت جىاؾب ول ألانماع. جمثل اإلايان ألامثل الظي ًلض ي فُه الؿفل وكذ فغايه بهُضا نً حضعان اإلاجزٌ وؤعضفت الشىاعم. حؿانض الفهالُاث الترفيهُت نلى جىمُت كضعاث الشباب وألاؾفاٌ والىباع ،مً زالٌ مماعؾت بهؼ الهىاًاث اإلاهمتؾىاء واهذ عٍاغُت ؤو مؿالهت ؤو ؤهترهذ.
جمثل اإلاىاؾم الترفيهُت ميان لخهغف ؤبىاء اإلاضًىت ؾىاء نلى مؿخىي ؤفغاص ؤو نىاثل ،مما ًسلم ججاوـ احخماعي بحنؾيان اإلاضًىت.

( - )1ؾهُضة عخامىُت ،اإلاغحو الؿابم ،ص.41:
( -)2اإلاىمني ضضقي ،الخخطُط إلاكلُمي وأثشه على لاداء الىلي للمش افم والخذماث العامت ،دساست جدلُلُت للمش افم الصخُت في مدافغت الطفُلت،
ماجت للبدىر والضعاؾاث  ،نمان ،1994 ،ص.32 :
(-)3ؾهُضة عخامىُت  ،وطعُت الصخت والخذماث الصخُت في الجضائش ،الباخث الاحخماعي  ،الهضص  ،11ماعؽ  ،2015ص.222 :
( -)4دمحم مدمىص نبض الهؼٍؼ ،لاماهً الترفيهُت ودوسها في الخىمُت العمشاهُت للمجخمعاث الجذًذة دساست خالت مذًىت  06أهخىبش ،مظهغة ماحِؿتر،
ولُت الفىىن الجمُلت ،حامهت خلىان ،ص .21 :
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 بن جىفحر الخضماث الترفيهُت في اإلاضن مً الجىاهب اإلاهمت ،والتي ال ًمىً الاؾخًىاء ننها إلاا لها مً مغصوصاث بًجابُتنلى ؾيان اإلاضًىت وما حاوعها ،هفؿُت ،واكخطاصًت وبُئُت وجغبىٍت ،والتي جىهىـ ؤزاعها نلى ؾبُهت خُاة املجخمو
وجؿىٍغه.

()1

للض جإهضث ؤهمُت الخسؿُـ الهمغاوي لألماهً الترفيهُت هميشأث نامت ،وؤضبدذ ألاماهً الترفيهُت واإلاؿؿداث
الخػغاء واإلافخىخت ؤخض نىاضغ جسؿُـ اإلاضًىت الخضًثت حىبا بلى حىب مو الخضماث الهمغاهُت ألازغي ،فهىض بوشاء
مؿاخاث اللهب مثال البض ألازظ بهحن الانخباع الىاخُت ألامىُت ،وطلً بازخُاع اإلاىكو الظي ًيىن ؾهل الىضىٌ بلُه ،وهظا
بهُضا نً الخغهت اإلاُياهُىُت لخجىب خىاصر اإلاغوع ،هما ًفػل ؤن جيىن صازل ألاخُاء الؿىىُت لُمىً اؾخسضامه مً
()2

كبل ؤهثر نضص ممىً مً ألاؾفاٌ.
 .5.1.2الخذماث لامىُت:

ٌهض الاهدغاف والجغٍمت ؤهثر الهىامل اإلاهضصة للخُاة الخػغٍت وؤمً ؾاهني اإلاضن ،فهاحـ جىفحر ألامً الؿالمت
للؿيان في ألاخُاء الؿىىُت اإلاهاضغة ؤضبذ مؿلبا ؤؾاؾا الؾخلغاع الخُاة والىمى الاحخماعي للؿيان ،زاضت مو اعجفام
وؿبت الجغٍمت الخػغٍت في اإلاضن بيؿبت هبحرة ،هدُجت الػصًاص قاهغة الخدػغ الؿغَو ،فيلما واهذ املخضصاث الخسؿُؿُت
والخطمُمُت نلى هدى مضعوؽ ،ولما ؾاهم طلً في جدلُم ألامً صازل اإلاضًىت ،وٍخؿلب طلً جؿبُم اإلاهالجاث
الخسؿُؿُت الخالُت:
 الانخماص نلى هثرة اإلاؿاعاث اإلاًللت النهاًاث واحخمانُت وشؿت ،ال حشجو الًغباء نلى صزىلها الخض مً اإلاؿاعاثوالؿغق اإلااصًت بلى اإلاىؿلت الؿىىُت ،بدُث جيىن اإلاضازل واملخاعج واضخت.
 ؤلاغاءة ة اللىٍت ،والخض مً ؾغنت الؿُاعاث صازل اإلاىؿلت الؿىىُت ،باؾخسضام خىاحؼ الؿغنت وججىب الؿغقاإلاؿخلُمت طاث اإلاؿافاث الؿىٍلت التي حشجو نلى بناكت الهغوب الؿغَو ،ألن جىػَو الخضماث نلى هدى يحر مضعوؽ في
املخاٌ الؿىىُت كض ًٌغي وٍيهئ الفغضت للًغباء الزتراكها واكخدامها( ،)3بط مو هلظ الخضماث ألامىُت جكهغ الهضًض مً
مكاهغ الاهدغاف الؿلىوي والجغٍمت ،لظا فةن ؾالمت اللاؾىحن بهظه اإلاضن حؿخىحب وحىص مغاهؼ ؤمىُت لخلم الاؾخلغاع
والؿمإهِىت بحن ؾيانها ،لخفاصي الاهفالث ألامني  ،والخُلىلت صون وكىم الجغاثم بمسخلف ؤهىانها.
 .6.1.2الخذماث الخجاسٍت والدسىٍلُت:
جخمثل الخضماث الخجاعٍت في ألانماٌ التي لها نالكت بما جلضمه مغاهؼ اإلاضن مً زضماث ججاعٍت ،مثل مدالث
ألالبؿت الجاهؼة وألاكمشت وألاحهؼة الىهغباثُت واإلاياجب ؤلاصاعٍت ،خُث ًدضص لها مىاكو ًفػل ؤن جيىن نلى الجىاهب
املخاًضة للشىاعم الغثِؿُت املخُؿت باإلاىاؾم ،ؤما الخضماث الدؿىٍلُت جيىن نلى شيل مجمو ًلىم نلى جىفحر ول

( -)1نبض الؿالم بًؼٍم  ،اإلاغحو الؿابم ،ص.118 :
( -)2لخؿً فلىؾت  ،نبض اللاصع خاجي  ،ؾهام مهخىق  ،ؤهمُت اإلاغافم الهمىمُت الترفيهُت صازل املجاٌ الهمغاوي في جلبُت خاحاث الؿفل الىفؿُت
والاحخمانُت ،اؾخهغاع خالت  206مؿىً بمضًىت اإلاؿُلت ،مجلت الهماعة وبِئت الؿفل ،املجلض  ، 06الهضص  ،2021 ، 02ص.17 :
( -)3هضي نبض الطاخب الهلىان ،مِـ مدمىص مسلف الضلُمي ،مدذداث البِئت لامىت للمجمعاث السىىُت عالُت الىثافت ملشاهض املذن ،مجلت
الهىضؾت ،الهضص  ،03املجلض  ،2011 ،17ص.67 :
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الخاحُاث الػغوعٍت مً ؾلو وبػاجو اؾتهالهُت ،والتي حشيل الاخخُاحاث الُىمُت في خُاة الىاؽ ،وٍفػل ؤن جيىن
كغٍبت مً مىكو الؿىً ،ختى حؿخؿُو اإلاغؤة ؤو الطبي اكخىائها بؿهىلت.

()1

 .7.1.2خذماث الشبياث الخلىُت:
ال ٌهض الضوع الىقُفي لشبىت الؿغق في اإلاضن الجضًضة صوعا ؤؾاؾُا في حهؼٍؼ هفاءة ؤصاء اإلاضًىت ألوشؿتها املخخلفت
فدؿب ،بل ؤهه ٌهض ألاهم وؿبُا في هظا ألاصاء  ،ؤزظا في الانخباع زالزت نىاضغ هامت هي اخخىاء هظه الؿغق للخغهت
اإلاغوعٍت اإلاخىللت والىاضلت بحن مىاؾم الاؾخهماالث وألاوشؿت املخخلفت ،وهظا اشخماٌ هظه الؿغق نلى الشبياث الفىُت
للبيُت الخدخُت للمضًىت  "،ماء  ،ضغف ،ههغباء" ( ،)2فشبياث اإلاُاه حهض مً ؤهم اإلاخؿلباث في الىؾـ الخػغي ،لظا وحب
اهتهاج حؿُحر نلالوي لها وجؼوٍض الؿيان بها ،وهظا ًخؿلب بوشاء كىىاث زاضت بها ،وهظا غغوعة جىاحض كىىاث الطغف
الطخي والتي حهمل لخطغٍف مُاه ألامؿاع واإلاُاه اإلاؿخهملت واإلاُاه اللظعة وجلام اإلاطباث النهاثُت وفلا لضعاؾاث لخفاصي
ألازؿاع التي كض جيخج نً طلً  ،صون ؤن هيس ى شبىت الىهغباء والًاػ" الؿاكت" ،فخىفحر الؿاكت في اإلاضًىت ؤمغ غغوعي،
لظا حهمض الؿلؿاث بلى مض ؤهابِب الًاػ وشبياث الىهغباء ،ؾىاءا واهذ ؤؾالوا ههغباثُت وؤنمضة ؤو زؿىؽ ههغباثُت
مًمىعة)3(.
 .2.2أسباب كصىسسُاست الجزب السياوي للمذن الجذًذة في الجضائش:
ًمىً الىكىف نلى هظه ألاؾباب فُما ًلي:
 .1.2.2أسباب البِئت الطبُعُت:
هي ؤؾباب جخهلم باإلايان ،والتي جدىٌ صون جدلُم الخىمُت في اإلاضن الجضًضة ،خُث جخمحز ؤيلب اإلاضن الجضًضة
بمىاكو هىنا ما صخغاوٍت ،ومً ؤهم هظه ألاؾباب كؿىة اإلاىار واعجفام صعحت الخغاعة ،والهىاضف الترابُت والغملُت،
واهسفاع الغؾىبت ،ػص نلى طلً الهؼلت الجًغافُت ،خُث حهاوي ؤيلب اإلاضن الجضًضة مً كطىع في هفاءة شبياث البيُت
ألاؾاؾُت الالػمت واإلاُاه والطغف الطخي والىهغباء ،وهظلً جفخلغ بلى شبياث الىلل واإلاىاضالث والاجطاالث ألاؾاؾُت،
وهظا اللطىع ًلف خاثال همهىق مازغ وزؿحر ؤمام نملُت الجظب الؿياوي ،ألامغ الظي ًجهل جلً اإلاضن في ؤشض صعحاث
الهؼلت والاهفطاٌ زاضت زالٌ اإلاغاخل ألاولى لخىمُتها ،وؤًػا ًمثل اإلااء صوعا ؤؾاؾُا مهما في جدضًض مىاكو ومغاهؼ اإلاضن
الجضًضة ،وإمياهُت همىها وجؿىعها ،وجىفغ اإلاُاه شغؽ ؤؾاس ي للؿىً والهمل والؼعانت بخلً اإلاضن)4(.
 .2.2.2أسباب البِئت الاحخماعُت:
مً اإلاشاول التي حهاوي منها اإلاضن الجضًضة مً الىاخُت الاحخمانُت هي نضم هفاًت الخضماث ،والتي لها جإزحر هبحر
نلى مهضالث الخىمُت ؾىاء بؼٍاصتها ؤو اهسفاغها ،هما ؤن لها صوع في اؾخلغاع الؿيان في هظه اإلاضن ،بن جىفغ الخضماث
ٌهض مً نىامل حظب الؿيان للىضىٌ في ؤؾغم وؤهجو في بوشاء وجىمُت اإلاضن الجضًضة بما ًخىافم وخغهت املجخمو في
مجاالث الخىمُت الاكخطاصًت والاحخمانُت ،الظي ٌؿانض نلى مىاحهت مشيلت جؼاًض الؿيان ،فالضوافو التي ججهل ألافغاص
( -)1نبض هللا بىضىىبغة ،حماٌ خىاوؾت ،اإلاغحو الؿابم ،ص.38 :
( - )2مدمىص ؤمحن نلي ؾلُمان ،ولُض ؾمحر نبض الًفاع ،اإلاغحو الؿابم ،ص.14:
( - )3هىاٌ هىاع  ،اإلاغحو الؿابم ،ص.260 :
( -)4دمحم مدمىص نبض هللا ًىؾف ،اإلاغحو الؿابم ،ص .62
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ًيخللىن لإلكامت في اإلاضن الجضًضة ًىمً ؤؾاؾا في جىفحر فغص الهمل ،وبالخالي ؤلاؾغام في بهجاػ واؾخىماٌ ملىماث
()1

البيُت الاكخطاصًت للمضن الجضًضة ٌؿانض في اؾخلغاع الؿيان في اإلاضن الجضًضة.

مً ؤهم ؤؾباب كطىع ؾُاؾت الجظب الؿياوي ،هى الازخالالث في ألاهكمت ؤلاصاعٍت ،خُث ضاعث اإلاضن الجضًضة
حهاوي مً الغوجحن والاوؿضاص في ؤصاء ألاحهؼة ؤلاصاعٍت ،ألامغ الظي ًاصي بلى ّ
ؤن اإلاؿدثمغ ًىاحه الهضًض مً اإلاهىكاث ؤلاصاعٍت
اإلادشابىت ،التي جلف خاثال ؤمام بجمام مشغوناجه الاؾدثماعٍت ،ما ًىجغ نىه في النهاًت حهثر نملُاث الخىمُت والجظب
الؿياوي لخلً اإلاضن ،ػص نلى طلً اللطىع في الىكام الاكخطاصي ،وجخطح ؤوحه طلً اللطىع في كطىع اإلاىاعص اإلاالُت،
وكطىع الخمىٍل الظاحي ،وغهف الؿاكاث الدشُِضًت مثل هلظ اإلاىاعص الالػمت للدشُِض وهلظ الهمالت اإلااهغة
واإلاهضاث ،مما ًاصي بلى بؿئ نملُت الخىمُت وجسلفها نً البرهامج الؼمني ؤلاهماجي املخضص لها ؾبلا للمسؿـ الهمغاوي
والؿُاؾت الخىمىٍت.

()2

 .3.2.2جبعثرالخىمُت العمشاهُت:
هخج نً يُاب ؾُاؾت نمغاهُت وانُت نضة مشاول مؿذ باملخُـ والبِئت ،وهظا اليؿُج الهمغاوي مما ؤصي لفلض
مؿاخاث هبحرة مً املخُـ الؿبُعي بؿبب الخهضي نلى ألاعاض ي الفالخُت والًابُت ،وهظا اإلاؿاخاث الؿبُهُت مً زالٌ
اهدشاع البىاءاث الالوانُت بغافت للخؿىع الهمغاوي الظي ؾبب ػٍاصة الىم صون الىىم ،وبالخالي اهدشاع البىاء الفىغىي
ويحر الطخي( ،)3وكض ؤضخذ اإلاىاؾم اإلاالضلت للمضاعاث الخػغٍت حشيل باؾخمغاع مخىفؿا للفئاث الاحخمانُت غهُفت
الضزل ،ألن هظه ألازحرة ال حؿخؿُو جدلُم عيباتها في مجاٌ الؿىً وفم شغوؽ ومخؿلباث الؿىق الهلاعٍت التي ال
جخماش ى مو اللضعة الشغاثُت لًالبُت الفئاث الاحخمانُت بؿبب اعجفام اللُمت الهلاعٍت ،وجاصي هظه الىغهُت في الىاكو بلى
زلم حملت مً اإلافاعكاث جكهغ ؤهم ججلُاتها نلى خؿاب ألاعاض ي الؼعانُت بط جيشإ ججمهاث ؾىىُت في مىإي نً مغاكبت
الؿلؿاث الهمىمُت هما جاصي بلى وشىء حهمحر هامص ي وإلى وشىء ؾىق نلاعٍت يحر عؾمُت مً ؤهم ؾماتها اإلاػاعبت
الهلاعٍت وؾىء الخجهحز ،الوهضام الخجهحزاث ألاؾاؾُت والبيُاث الخدخُت( ،)4هما ٌهض هظا الخهمحر الهشىاجي مً ؤبغػ
الازخالالث لليؿُج الهمغاوي بالىكغ لؿغنت وجحرة همىه وازخالف ؤشياله اإلاهماعٍت وؤهماؽ اؾخًالٌ ألاعاض ي التي
حؿخلؿبه ،وإهجاػه ًخم بخجاهل جام لللىاهحن الجاعي بها الهمل ،وؤمام عجؼ الؿلؿاث الهمىمُت نً الاؾخجابت ليل
الخاحُاث الؿىىُت بالغيم مً املجهىصاث التي جلىم بها في الؼمان واإلايان نمضث ؤلاصاعة مغيمت جاعة ومسحرة جاعة ؤزغي،
بلى الدؿاهل مو اهدشاع البىاء يحر اللاهىوي نلى خؿاب ألاعاض ي الؼعانُت ،والظي جخجلى ؤبغػ جضانُاجه الؿلبُت في حشىٍه
اليؿُج الهمغاوي وما كض ٌشيله مً تهضًض نلى الىكام الهام بمضلىالجه الثالر " الصخت الهامت ،الؿىُىت الهامت ،وألامً
الهام( ، )5وبلاء البىاًت في شيل وعشت مفخىخت وصاثمت لؿىىاث ؾىٍلت.

( -)1مطؿفى نىفي ،عوابخي ؾىاء ،اإلاغحو الؿابم ،ص .78
( -)2دمحم مدمىص نبض هللا ًىؾف ،اإلاغحو الؿابم ،ص .64
(ً -)3ؼٍض نغبي باي  ،استراجُجُت البىاء على طىء كاهىن التهُئت والخعمير الجضائشي ،ؤؾغوخت صهخىعاه  ،جسطظ كاهىن نلاعي ،ولُت الخلىق  ،حامهت
الخاج لخػغ باجىت  ، 2015 ،2014 ،ص.39 :
(-)4الهاصي ملضاص ،السُاست العلاسٍت في مُذان الخعميروالسىً ،مؿبهت الىجاح الجضًضة ،الضاع البُػاء ،2000 ،ص.50 :
(-)5مطؿفى حغمىوي ،الشكابت على الخجضئاث العلاسٍت ولابيُت باملغشب ،مؿبهت الىجاح الجضًضة ،الضاع البُػاء  ،2011 ،ص.183 :
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 .4.2.2عذم اخترام مخططاث التهُئت والخعمير:
عيم وحىص املخؿؿاث الخىحيهُت للتهُئت والخهمحر التي جدضص بىغىح اللؿاناث اللابلت للخهمحر ويحر اللابلت
للخهمحر ،وجدضًض ملاًِـ شًل ألاعاض ي ؾىاء باإلاىو ؤو فغع ؤشياٌ مهُىت الؾخًالٌ ألاـغاض ي بال ؤن ؤجطخذ مدضوصًت
هظه املخؿؿاث ،خُث هلمـ الُىم وبيل ؤؾف ألازاع الؿلبُت ،التي جغهها اوهضام ؾُاؾت مدىمت في حؿُحر اإلاضن وؤشياٌ
جىؾهها الضازلي مً حهمحر مسؿـ ،وؤزغ نشىاجي ،زاضت بىحىص مماؾلت ؤلاصاعة ونضم اجساطها ؤلاحغاءاث الالػمت،
لفغع اخترام كىانض الهمغان.

()1

 .5.2.2جشاخي املش اكبت إلاداسٍت:
للض هجم نً جغادي الغكابت ؤلاصاعٍت ونضم فهالُت اللىاهحن الؼحغٍت ،ونضم جؿبُلها في قل غهف الخإؾحر الهمغاوي،
وعجؼ اإلاطالح اإلاؿاولت نً كؿام الؿىً مدلُا وإكلُمُا نً الاؾخجابت للؿلب اإلاتزاًض نً الؿىً ،وهى ما فخذ املجاٌ
بلى بغوػ اإلاؿلً يحر اللاهىوي نبر الخطىٌ نلى ؤعاض ي في بؾاع ججؼثاث يحر كاهىهُت ،بمهماع ال ًغاعي الخطىضُاث
املخلُت ،خُث ؾاهم هظا ألامغ في اخخضام اإلاػاعبت الهلاعٍت لػهف اهخمام الضولت وجضزلها.

()2

 .3الخلىل امللترخت ملشيلت طعف الجزب السياوي للمذن الجذًذة
ّ
بن نغع ؤؾاؾُاث الجظب الؿياوي ،وؤؾباب اللطىع في طلًً ،دُذ للمخابو ؤن ًلف نلى حملت مً الخلىٌ التي
ًمىً ؤن جخهامل بىفاءة مو اإلاضن الجضًضة في الجؼاثغ ،وما ٌهترغها مً مشاول جدض مً كضعتها نلى الجظب الؿياوي ،وهي
الخلىٌ التي ًمىً الخؿغق لها فُما ًلي:
 .1.3جدلُم جىاصن الخىمُت العمشاهُت:
وٍخجلى طلً مً زالٌ عؾم ؾُاؾت اإلاضن الجضًضة ،وإنضاص زؿـ وبغامج جىمُتها والخيؿُم بُنها وبحن زؿـ
وبغامج ؤلاهخاج والخضماث وازخُاع اإلاىاكو الالػمت إلوشاء املجخمهاث وإنضاص الخسؿُؿاث الهامت والخفطُلُت لها وازخُاع
ؤماهً بكامت اإلاشغوناث والطىانت بما ًخفم مو الخسؿُؿاث اإلالغعة لها ( ،)3وجبني اؾتراجُجُت فهالت إلاىاحهت الازخالالث
اإلاىحىصة في اإلاضًىت الىاخضة ،التي حشيل تهضًضا مباشغا نً الاوسجام والخماؾً الاحخماعي ،فىدً الُىم مؿالبىن بدبني
هكغة حضًضة للمضًىت لللػاء نلى هظا الخلل.
ًمىً اللىٌ ّ
ؤن وغو اؾتراجُجُت لخسؿُـ وجىمُت اإلاضن الجضًضةً ،لهب صوعا هاما في نملُت الخىمُت وحظب
الؿيان لها ،ومىه الىضىٌ بلى جدلُم ألاهضاف التي ؤوشإث ألحلها اإلاضن الجضًضة ،وبظلً الىضىٌ بلى ػٍاصة الضزل
اللىمي ومىه صفو عجلت الخىمُت في الضولت ،هظا ما ٌؿانضها نلى الخًلب نلى مشاولها
 .2.3جبني سُاست الخجذًذ الخظشي:
ٌهغف الخجضًض الخػغي بإهه حًُحر فؼٍاجي في الاؾخهماٌ ؤو هثافت الاؾخهماٌ واإلاباوي لجظب ألاوشؿت الاكخطاصًت
والاحخمانُت في اإلاىاؾم الخػغٍت ،وهى نملُت جىُُف هُيل اإلاضًىت الخػغٍت وكؿاناتها بشيل مؿخمغ للمخؿلباث
( -)1ناًضة صًغم ،الشكابت إلاداسٍت على اشغال التهُئت والخعميرفي الدششَع الجضائشي ،صاع كاهت لليشغ والخىػَو  .2001 ،ص14 :
( -)2هىع الضًً ؾالُمي  ،جذبير طىاحي املذن الىاخُت بين إهشاهاث الخىسع العمشاوي وإشيالُت الخخطُط العمشاوي ،خالت مذًىت وسصاصاث املغشب،
مجلت الخهمحر والبىاء ،املجلض  ،04الهضص  ،02حىان ،2020،ص.165 :
( -)3ؤخمض ؾُض نلي  ،ماحضة وامل ضضًم  ،بؾغاء ؤؾامت ،إلاداسة الخظشٍت ودوسها في جىمُت املجخمعاث العمشاهُت الجذًذة املجلت ؤلالىتروهُت
الشاملت ،الهضص  ،2018 ،06ص.11 :
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الخضًثت لألفغاص واملجخمو مهخمضا نلى ؤلامياهاث الاكخطاصًت والفىُت اإلاخاخت ،ويهم يالبا مغاهؼ اإلاضن اللضًمت ؤو جلً التي
جلاصمذ باليؿُج الخػغي الخضًث وؤضبدذ ال جخالءم مو مؿخىي بؾاع الهِش وال جيسجم مو مخؿلباث اإلاضًىت في
الىكذ الخاغغ ،وٍخمثل في هضم اإلاباوي اللضًمت بإهملها وحهىٍػها بمباوي حضًضة كاثمت نلى ؤؾـ مهماعٍت ونمغاهُت
نطغٍت ،مو ألازظ بهحن الانخباع زطاثطها الثلافُت والهىضؾُت وجىاؾلها مو اليؿُج الخػغ املجاوع  ،1وَؿدىض ججضًض
مغهؼ اإلاضًىت بلى نضة صوافو منها الخاحت الؾخًالٌ ألاعع بشيل ؤمثل وإناصة جىػَو اؾخهماالث ألاعع والفهالُاث
الخػغٍت هدُجت الخًحراث في وقُفت مغهؼ اإلاضًىت ،والغيبت في مجاعاة الهماعة اإلاهاضغة ،وجىؾُو وجدضًث ؤهكمت زضماث
البيُت الخدخُت ومغافم الخضماث الهامت ،والخاحت بلى الخدىم في مىكىمت الخغهت خالُا ومؿخلبال ،والخاحت بلى مىاكف
الؿُاعاث ونؼٌ خغهت اإلاغهباث نً خغهت اإلاشاة ،وجدؿحن مؿخىي الغضُض الؿىني وجدؿحن قغوفه البُئُت الؿىىُت،
وجدؿحن هكام مغهؼ اإلاضًىت.

()2

 .3.3إعادة الاعخباسلليسُج العمشاوي:
ؾاهم الجزوح الغٍفي للمضن في اعجفام الىثافت الؿياهُت باإلاضن بشيل هبحر  ،فالهجغة الغٍفُت بلى اإلاضن جغجبـ
ؤؾاؾا بتزاًض الؿيان ،بط حعجؼ ألاعاض ي الؼعانُت نً جىفحر فغص نمل لهم ،وحؿبب الخىؾو الهمغاوي الهشىاجي ،في
وؾـ غىاحي اإلاضن بلى حاهب الؼٍاصة الؿياهُت والجزوح الغٍفي ،هىان الهامل اإلااصي الظي مً زالله ًخم بيغاء ؤصخاب
ألاعاض ي الؼعانُت الىاكهت غىاحي اإلاضن ،واؾخًاللها أليغاع يحر ػعانُت ،وعيبت بهؼ ؾيان اإلاضن في الؿىً في
غىاحي اإلاضًىت ،بط ًلخؿهىن مؿاخاث مهُىت مً ألاعاض ي الؼعانُت وٍدىلىنها بلى ؤعع ؾىىُت جغفيهُت فلـ صون
الاؾخفاصة منها في الؼعانت( ،)3وكض ؤفغػث الهملُاث اإلاخىاضلت لكاهغ ة الجزوح الغٍفي ،بلى اإلاضن ؤو بلى اإلاىاؾم الخػغٍت
قاهغة جغٍُف اإلاضن.
لظا حؿعى الضولت بًُت املخافكت نلى الىُان الغٍفي والخػغي نلى خض الؿىاء ،بلى بناصة بؾيان هاالء اإلاىاؾىحن
في مؿاهً نطغٍت وكامذ بدشجُو ألاؾغ التي جغيب في الهىصة للىؾـ الغٍفي نً ؾغٍم جلضًم بيغاءاث فُما ًسظ
البىاء الغٍفي ،وهظا صنم ماصي لليشاؾاث الفالخُت والؼعانُت في الغٍف.

( )4

 .4.3معالجت مشيلت أحهضة الخخطُط:
وطلً باالهخمام بالخسؿُـ الهمغاوي ،إلاا ًمثله مً ؤهمُت هبحرة بىاء اإلاضًىت وجغهُبها الضازلي ووغو اؾتراجُجُت
مهضة مً كبل ألاحهؼة الخسؿُؿُت اإلاخسططت في جسؿُـ اإلاضن بإؾلىب نلمي ونلالوي مضعوؽ للمدافكت نلى
مىعفىلىحُت اإلاضًىت وجىؾهها اإلاؿخلبلي ،والخإهُض نلى اؾخسضاماث ألاعع صازل اإلاضًىت مً خُث مغاناة ول
اؾخهماٌ بدُث ًدلم الخيامل والترابـ بحن ؤحؼاء اإلاضًىت صون اهلؿام ؤو مشاول ،واملخافكت نلى جغار اإلاضًىت مً
حىاهبها ،وٍجب جدضًض الًاًت وألاهمُت في نملُت  ،ختى ًطبذ الخسؿُـ الخػغي هاجخا وبُان ألاهضاف الػغوعٍت
( -)1خىُم ػعوق  ،الخجذًذ الخظشي للمذن العخُلت باملغشب :ججشبت وحذة ،مجلت حشغَهاث الخهمحر والبىاء ،الهضص 07ؾبخمبر  ، 2018ص..105 :
( -)2ؾالمت ؾابو الهؿاؾفه ،ؾهض هللا حبىع ،الخجذًذ الخظشي وأسلىب ملعالجت مشاول مشاهض املذن ،خالت مذًىت الىشن اللذًمت في لاسدن  ،مجلت
حامهت صمشم للهلىم الهىضؾُت ،املجلض  ، 23الهضص  ،2007 ، 02ص.243 :
(-)3فاهُت ؾلني  ،خلُمت فىيالي  ،لامً الغزائي وإشياالث الخىسع العمشاوي على لاساض ي الضساعُت في الجضائش ،املجلت الجؼاثغٍت لألمً ؤلاوؿاوي،
الهضص  ،06حىٍلُت  ،2018ص.199 ،198 :
( -)4نبض الهؼٍؼ الهاٌش ،شهُىاػ كب ،مسخلبل املذن الجذًذة بالجضائش في عل سُاست الخىسع الخظشي ،مجلت مفاهُم للضعاؾاث الفلؿفُت
وؤلاوؿاهُت اإلاهملت ،الهضص  ،04صٌؿمبر  ،2018ص210 :
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لهملُت الخسؿُـ نلى ؤن جخػمً الخىاػن الاكخطاصي وجسفُف الاػصخام في اإلاضن وجدلُم الهضالت الاحخمانُت(،)1
ووغو مهاًحر وؤؾـ البِئت الهمغاهُت ،ومغاناة ملىماث الظوق والخـ الخػغي والغوهم الجمالي للمضًىت لظا البض مً
الؿعي لخلم هىم مً الىعي الهام إلافهىم الجماٌ الهمغاوي وملىماجه وؤؾؿه.
 .5.3جفعُل الشكابت عً طشٍم املخططاث والشخص العمشاهُت:
ؤحبر اإلاشغم نلى ؾً كىاهحن مخهضصة  ،جدضص ألاحهؼة املخىلت بالغكابت في مجاٌ البىاء كطض الخدىم في الىناء
الهلاعي وجفاصي قاهغة البىاءاث يحر اللاهىهُت ،مً ؤحل فغع الجاهب الجمالي والخػاعي الهىضس ي مً زالٌ جىخُض
الهىضؾت اإلاهماعٍت مو املخُـ الاحخماعي والبُئي وهى ألامغ الظي ؤهضث نلُه اإلااصة  12مً كاهىن  15-08بىطها نلى ّ
ؤن
اإلاكهغ الجمالي لإلؾاع اإلابني ٌهخبر مً الطالح الهام ،ولهظا الًغع ٌؿخلؼم املخافكت نلُه وجغكُخه وعؾم الخؿـ
اإلاؿخلبلُت لخغهت البىاء والخهمحر لخىكُم اليشاؽ الهمغاوي ،و غمان اخترام كىانض التهُئت والخهمحر وطلً بةكامت
وؿُج نمغاوي مخىاؾم ومالثم للخُاة ،وزاٌ مً مكاهغ وشاثب البىاء الفىغىي الؿفُلي ،خُث ؤن هظا ألازحر ًغبً
مشاعَو الخىمُت والخهمحر باإلاضًىت (.)2
حؿمذ هظه اإلاغاكبت مً الخدلم مً مضي جىاؾم وجماش ي اإلاشغوم اإلاغاص بهجاػه ،وجدبو زؿىاث ومؿاع البىاء زؿىة
بسؿىة ،بًغع جفاصي اهدغافه نً مؿاعه اإلاغؾىم مؿبلا والىكىم في فش مسالفت كانضة عزطت البىاء  ،وبالخالي الخغوج
نً صاثغة البىاء الىكامي وصزىله في صاثغة البىاء الفىغىي( .)3لظا جمىذ ؤلاصاعة ألحل جىكُم وخماًت املجاٌ الهمغاوي
وخماًت الهلاع ،نضة عزظ نمغاهُت جخمثل في عزطت البىاء ،عزطت الخجؼثت ،عزطت الهضم ،والًغع مً هظه الغزظ
وغو الهمغان في بؾاعه اللاهىوي ،والخض مً البىاء الفىغىي والهشىاجي .لظا جلهب الغكابت الهمغاهُت ؤلاصاعٍت في مجاٌ
الخهمحر والبىاء ،صوعا مهما في جىكُم اليشاؽ الهمغاوي ،ألن الخػىم لهظه الغكابت مً شإهه ؤن ًػو البىاءاث اإلالامت
وفم ؤؾـ نطغٍت ومضعوؾت ،ججىبها ؤشياٌ البىاء الفىغىي.

خاجمت:
جبيذ الجؼاثغ فىغة بوشاء اإلاضن الجضًضة لللػاء نلى ؤػمت الخىضؽ الؿياوي ،وجسفُف الػًـ نلى اإلاضن الىبري،
خُث خضص اإلاشغم الجؼاثغي مجاٌ بوشاء اإلاضن الجضًضة في مىاؾم الهػاب الهلُا ،والجىىب ،واؾدثنى اإلاضن الىبري
وهغان والجؼاثغ وكؿىؿُىت ونىابت ،وهظا خؿب ما هطذ نلُه اإلااصة  4مً اللاهىن  08-02اإلاخهلم بشغوؽ بوشاء اإلاضن
الجضًضة وتهُئتها ،خُث بضؤث الجؼاثغ بالخسؿُـ الهمغاوي إلهجاػ اإلاضن الجضًضة وجىمُت الؿُاؾت الهمغاهُت ،ونلى
الغيم ّ
ؤن هظه اإلاضن في ؤيلبها لِؿذ بهُضة نلى مغاهؼ اإلاضن الىبري ،بال ؤنها ضاعث ؤكغب ليىنها مىاؾم هاثُت ،وهى واكو
ال ًيسجم مو ؾبُهت ججمهاث نمغاهُت ّ
جلضم نلى ؤنها خل إلاشيلت الؿىً ،وهظا لم ًيخج مً فغاى وإهما اجدضث فُه

مجمىنت الهىاثم التي ؤصث بلى نغكلت الجظب الؿياوي وجؿىع الخىمُت الهمغاهُت والاكخطاصًت ،وما ًدُل بلى الخضًث نً
نىاثم جخطل بدالت يغٍبت مً الاؾتهخاع بخىملت اإلاشاعَو وإجمامها ،بغافت بلى هفاءة صعاؾاث الجضوي.
(-)1حمهت نلي صاصي  ،مشاول املذن العشبُت وسبل معالجتها  ،مجلت ولُت التربُت  ،حامهت واؾـ ،الهضص  ،2020 ،41ص..378 :
(-)2هماٌ جيىاشذ ،آلالُاث اللاهىهُت للخض مً قاهغة البىاء الفىغىي ،مظهغة ماحؿخحر في الهلىم اللاهىهُت ،جسطظ كاهىن نلاعي ،حامهت الخاج
لخػغ باجىت ،2009 ،ص.97 :
(-)3نبض هللا لهىٍجي ،الشكابت العمشاهُت اللبلُت ودوسها في الخفاظ على البِئت والخذ مً البىاء الفىطىي ،مجلت الخلىق والخغٍاث ،نضص ججغٍبي،
 ،2013ص..258 :
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الىخائج:
جم الخىضل بلى حملت مً الاؾخسالضاث والىخاثجً ،مىً نغغها فُما ًلي:
اإلاضن الخضًضة هي آلُت مً آلُاث الغقي الهمغاوي ،ونامل مهم في جىىم الىمـ الهمغاوي الىالؾُيي.اعجباؽ هجاح اإلاضن الجضًضة في جدلُم الخىمُت بمجمىنت مً اإلاهاًحر الؿياهُت والخضماجُت والاكخطاصًت وؤلاصاعٍت.ؤهمُت اللانضة الاكخطاصًت للمضًىت الجضًضة في حظب الؿيان ،وجىؾُو الخغهت الخجاعٍت وػٍاصة عئوؽ ألامىاٌ،واؾخلؿاب اإلاؿدثمغًٍ.
فشل مشاعَو نضص مً اإلاضن الجضًضة ،وجدىلها بلى مضًىت هاثُت بيل اإلالاًِـ.جظبظب هبحر في وجحرة بهجاػ اإلايشأث في اإلاضن الجضًضة ،ؤصي بلى زلم فغاى ؾياوي وعجؼ اكخطاصي هبحر.الاكتراخاث:
غغوعة جلضًم حؿهُالث للؿيان في ؤلاحغاءاث الخطىٌ نلى املخالث ويحرها ،هخدفحزاث لجظب الاؾدثماعاث فياإلاضن الجضًضة؛
الخىحه هدى وغو آلُاث مغاكبت الهمل في بهجاػ ميشأث اإلاضًىت الجضًضة.غغوعة جىحه اإلاشغم الجؼاثغي هدى بزغاء ؤلاؾاع اللاهىوي إلوشاء اإلاضن الجضًضة وتهُئتها ،بةضضاع كىاهحن فهالتجػمً الخؿبُم الفهلي للمشغوم.
وغو هُئاث مؿاولت نً مغاكبت اإلاحزاهُت التي جمىٌ بها مشاعَو اإلاضن الجضًضة ،وإنضاص جلاعٍغ جؿبُلُت خىٌألاؾباب التي ؤصث بلى جىكف بهماٌ اإلاشاعَو في جلً اإلاضن.
الهمل نلى جضاعن الىلاثظ وجيازف الجهىص الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت لخجاوػ الهلباث التي جدىٌ صون جدلُم ألاهضافالخىمىٍت.
 الخىحه هدى الهمل نلى ؤعغُت الىاكو ،واؾخًالٌ اإلاشاعَو اإلافخىخت للمضن الجضًضة وصعاؾتها نلى خضي ،ملخاولتحًُحر الهىاثم بلى نىامل للجظب الؿياوي.
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إشكاليت إثباث القطذ الجىائي الخاص في جزيمت إلابادة الجماعيت
The problem of proving private criminal intent in the crime of genocide
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:ملخظ
، وإن ًان جػغٍكها ال ًثحر بشٍاال،جػحبر حغٍمة بباصة الجيـ البشغي مً ؤيثر الجغائم الضولُة اهتهاًا لخهىم ؤلاوؿان
 ًىهه ًىؼىي غلى الىُة،بال ؤن عينها اإلاػىىي اإلاحمثل في الهصض الجىائي مً ألاعًان ألايثر ؾمىصا وصػىبة في ؤلاربات
 قالهصض الػام ال ًٌكي وخضﻩ لهُام الغيً المػىىي في حغٍمة،ؤلاحغامُة التي ال ًمًٌ برباتها بضلُل ماصي ملمىؽ
 والظي ًحمثل قي نصض اﻹباصة ؤو الﻬﻼى الٌلي ؤو الﺠؼئي، بل ًﺠﺐ ؤن ًحىقغ الهصض الساﺹ لضي الﺠاهي،ؤلاباصة
 لهظا تهضف هظﻩ الضعاؾة بلى ثدضًض الصػىبة التي جػتري بربات الهصض الجىائي لهُام حغٍمة ؤلاباصة،لﺠماغة مػُىة
 خُث ثىصلىا بلى ؤن لٍل نظُة ظغوقها الخاصة التي جؿحضعي، وثبُان صوع الهظاء الضولي في ثدضًض شغوػه،الجماغُة
مً الهاض ي الضولي طغوعة الحدلي باإلاػغقة و الخىٌة الؾحيحاج مضي ثىقغ الهصض الجىائي للهىُ بهُام حغٍمة ؤلاباصة
.زاصة في ظل جشابه هظﻩ الجغٍمة مؼ صىع ؤزغي مً الجغائم الضولُة
. بباصة حماغُة؛ نصض حىائي ؛ نظاء صولي:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The crime of genocide is considered one of the most international crimes in violation of
human rights, although its definition is not problematic. Its moral pillar of criminal intent is
one of the most ambiguous and difficult to prove because it involves criminal intent that
cannot be proven with concrete physical evidence, The general intent alone is not sufficient
for the moral component of the crime of genocide. Rather, the perpetrator must have a special
intent, which is the intent to annihilate or complete or partial destruction of a particular group.
This study aims to determine the difficulty of proving the criminal intent to commit the crime
of genocide, and to clarify the role of the international judiciary in determining its conditions,
as we concluded that each case has its own circumstances that call from the international
judge the need to show knowledge and skill to conclude the availability of criminal intent to
say a crime Genocide, especially in light of the similarity of this crime with other forms of
international crimes.
Keywords : Genocide; criminal intent; International Judiciary.
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مقذمت:
ّ
اثكانُة مىؼ حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة في  9صٌؿمبر  1948بمغحﺐ الهغاع عنم
اغحمضت الجمػُة الػامة لألمم اإلاحدضة
ّ
(  - 260ؤلل (ص ،))3-وصزلد ّ
الاث ّ
كانُة ختى غلى الضوُ التي لم ثصضم غليها ،وطلَ
خحز الىكاط غام  ،1951وجؿغي ؤخٍام
ّ
اثكانُة مىؼ حغٍمة ؤلاباصة صوهد ناهىها صولُا غغقُا وهظا بمىحﺐ
بمىحﺐ خٌم ؤصضعثه مدٌمة الػضُ الضولُة اغحبر
قحىي ناهىهُة بحاعٍش  28ماي  ،1951ونض وعص جػغٍل لإلباصة الجماغُة في اإلااصة  6مً الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة
الضولُة الظي اغحمض في عوما في حىٍلُة  ،1998وهى هكـ الحػغٍل الىاعص في اثكانُة  ،1948وجػحبر حغٍمة ؤلاباصة
الجماغُة مسحلكة غً مكاهُم اإلاظابذ الجماغُة وؤغماُ الاطؼهاص والهجمات اإلاحػمضة طض اإلاضهُحن ،التي ثىصل بإجها
حغائم طض ؤلاوؿاهُة ،زاصة مً خُث الغيً اإلاػىىي لها.
ّ
ّ
اثكانُة مىؼ حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة غضة مشاًل منها ما ًحػلو بحكؿحر مػنى ؤلاباصة الجماغُة
ونض واحه ثؼبُو
ومنها ما ًسحص بظػل آلالُات الػهابُة اإلاىصىﺹ غليها.

ّ
وٍغثٌؼ جػغٍل ؤلاباصة الجماغُة غلى غضة غىاصغ ومظمىجها مىطؼ حضُ ،وإن ألاغماُ الحدظحرًة لهظﻩ الاثكانُة

والهغاعات الصاصعة غً املخٌمححن الجىائِححن الضولُححن الخاصححن بُىؾىؾﻼقُا الؿابهة وعواهضا ؾمدد بحىطُذ
البػع منها.

ّ
وثإجي زصىصُة ؤلاباصة مهاعهة بالجغائم اإلاغثٌبة ّ
طض ؤلاوؿاهُة ؤو حغائم الخغب مً الؿمات التي ثحػلو باألقػاُ

وػبُػة املجمىغة اإلاؿتهضقة والهصض مً وعاء اعثٍاب هظﻩ الجغٍمة ،وَػحبر الغيً اإلاػىىي لجغٍمة ؤلاباصة الجماغُة مً
ؤيثر ألاعًان ؾمىطا وإراعة للجضُ ،خُث ثٌمً صػىبة ثىصُل ؤلاباصة الجماغُة في طغوعة بربات وحىص نصض مػحن وعاء
ثضمحر حماغة ما بصكتها هظﻩ ولِـ ًإقغاص ،بط ًﺠﺐ ؤن ًٍىن املجغم نض ؤعاص لِـ قهؽ الكػل ؤلاحغامي ،ولًٌ ؤًظا
الىحائج النهائُة لهظا الكػل والتي ثىصﺐ غلى ثضمحر ًل ؤو حؼء مً حماغة ّ
مدضصة ،ونض ؤظهغت نغاعات املخايم الجىائُة
الضولُة ؤن هظا الهصض ًمًٌ ؤن ًحضر غلى مؿحىي اإلاىكظًً ؤو غبر وحىص ؾُاؾة العثٍاب ؤغماُ ؤلاباصة الجماغُة،
وٍمًٌ بربات وحىص هظﻩ الؿُاؾة مً وحىص زؼة محكو غليها ،يما ؤن الهصض الخاﺹ بةباصة حماغة ما ثحمحؼ بالخماًة
ًمًٌ ؤًظا ؤن ًٍىن مىطؼ اؾحيحاج في ًل خالة مً خاالت ؤلاباصة غىض الىظغ بلى مىانل الؿلؼات وصعحة وػبُػة
الكظائؼ اإلاغثٌبة وػغٍهة ثىظُم ألاغماُ ؤلاحغامُة ،ولهض ّ
خضص مؿخىض املخٌمة الجىائُة الضولُة اإلاحػلو بإعًان الجغائم
بمٍاهُة اؾحيحاج وحىص نصض الحضمحر والػلم به مً الخهائو والظغوف املخُؼة بالجغم.
ّ
بطن ٌشٍل الهصض الجىائي في حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة عيىا مهما قيها هظغا لصػىبة برباثه ،لهظا تهضف صعاؾخىا بلى
جؿلُؽ الظىء غلى ؤهم ؤلاشٍاالت التي ًثحرها ،ومىنل الهظاء الضولي (الجىائي مىه والػاصي) مً الشغوغ الىاحﺐ
ثىاقغها قُه للهىُ بهُام الغيً اإلاػىىي لجغٍمة ؤلاباصة ،وطلَ مً زﻼُ ؤهم الهظاًا التي غغطد غلى الهظاءًً والتي
مً زﻼلها وؿحسلص ؤرغ الهصض الجىائي في نُام الجغٍمة.
ًؼغح مىطىع الغيً اإلاػىىي لجغٍمة ؤلاباصة الجماغُة غضة جؿائالت وإشٍاالت ازترها حاهبا منها ،خُث هبدث في
ؤلاشٍالُة الحالُة :في ما ثٌمً زصىصُة حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة مً خُث عينها اإلاػىىي؟ وما هى مىنل الهظاء الضولي
مً شغوغ الهصض الجىائي لهُام اإلاؿاولُة الجىائُة الضولُة؟.
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اثبػىا في صعاؾخىا اإلاىهجحن الىصكي و الحدلُلي مً زﻼُ وصل حغٍمة ؤلاباصة وؤعًاجها ومً رم ثدلُل اإلاػلىمات
اإلاحدصل غليها ؾُما ما جػلو منها بالهصض الجىائي الخاﺹ بهضف الىصىُ بلى عقؼ الؿمىض الظي ًدُؽ به.
ولإلإلاام باإلاىطىع نؿمىا الضعاؾة بلى مدىعًٍ ألاوُ زصصىاﻩ لحدضًض ؤلاػاع اإلاكاهُمي لجغٍمة ؤلاباصة الجماغُة
مً زﻼُ غغض مسحصغ للحػغٍل و ألاعًان  ،رم في مدىع راوي ثؼغنىا ألهم الهظاًا التي غغطد غلى املخٌمة الجىائُة
الضولُة لُىؾؿﻼقُا ؾابها و يظلَ مدٌمة الػضُ الضولُة ليؿحسلص منها مىنل الهظاء الضولي مً شغوغ الهصض
الجىائي في حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،وصوعﻩ في عقؼ الؿمىض و اللبـ املخُؼحن به.

 -1مفهوم جزيمت إلابادة الجماعيت
جػحبر حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ؤو يما جػغف بﺠغٍمة بباصة الجيـ البشغي مً ؤزؼغ الجغائم الضولُة ،خُث ًهضم
قيها الجىاة غلى بباصة حماغة ًلُا ؤو حؼئُا ثغثبؽ بغوابؽ نىمُة غىصغٍة غغنُة ؤو صًيُة ،و لهض ثم ثهىحن هظﻩ الجغٍمة
في اثكانُة زاصة بها و هي اثكانُة الىناًة و نمؼ حغٍمة بباصة الجيـ البشغي اإلابرمة بحاعٍش 9صٌؿمبر ،1948و هص غليها
الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة في اإلااصة  6مىه ،وٍهترب الكهه في جػغٍكه لها مً الحػغٍل الىاعص في اثكانُة
غام  ،1948وثهىم غلى ؤعًان ؤعبؼ يؿحرها مً الجغائم الضولُة هي :الشغعي ،اإلااصي  ،اإلاػىىي ،الضولي ،ؾىداوُ في ما ًلي
بغؼاء قٌغة ولى مىحؼة غً حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة مً خُث جػغٍكها وثمُحزها غً ؾحرها مً الجغائم الضولُة ،ويظلَ
مسحصغ غً ألاعًان التي ثهىم غليها .
 -1.1حعزيف جزيمت إلابادة الجماعيت وجمييزها عً الجزائم الذوليت ألاخزى
ًصل الهاهىن الضولي ؤلاباصة الجماغُة بإجها حغٍمة زؼحرة ،ونض وعص ؤوُ جػغٍل لها في اثكانُة مىؼ حغٍمة
ؤلاباصة الجماغُة واإلاػانبة غليها لػام  ،1948لهظا قةن جػغٍكها غمىما ال ًثحر حضال ،وثحضازل حغٍمة بباصة الجيـ
البشغي مؼ صىع الجغائم الضولُة ألازغي زاصة منها الجغٍمة طض ؤلاوؿاهُة وحغائم الخغب هظغا لخشابه الغيً اإلااصي في
ًل منها ،لهظا ؾىداوُ في ما ًلي الحػغف بهظﻩ الجغٍمة وثمُحزها غً ؾحرها مً الجغائم الضولُة.
-1.1.1حعزيف جزيمت إلابادة الجماعيت
لم ثثر هظﻩ الجغٍمة ؤي زﻼف ًظيغ مً خُث الحػغٍل ،خُث اؾحهغت اإلااصة الؿاصؾة مً الىظام ألاؾاس ي
للمدٌمة الجىائُة الضولُة غلى الحػغٍل الىاعص في اإلااصة الثاهُة مً اثكانُة مٍاقدة ؤلاباصة الجماغُة لؿىة  1948التي
اغحمضت وغغطد للحىنُؼ والحصضًو بمىحﺐ نغاع الجمػُة الػامة عنم ()260ؤلل ( ص ،)3 -اإلااعر في  9صٌؿمبر ، 1948
ونض صزلد خحز الحىكُظ بحاعٍش  12حاهكي  ،1951والتي صاصند غليها الجؼائغ بحدكظ بمىحﺐ اإلاغؾىم عنم 339-63
الصاصع في 1963/12/11الجضعٍضة الغؾمُة الػضص  ،66الصاصعة في  14صٌؿمبر ،1963وهى الحػغٍل هكؿه الظي وعص في
الىظامحن ألاؾاؾُحن للمدٌمححن الجىائِححن الضولُححن لٍل مً ًىؾؿﻼقُا (ؾابها) و عواهضا.
و نض هصد اإلااصة الؿاصؾة مً هظام املخٌمة الجىائُة الضولُة غلى جػغٍل حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة بإجها ":ؤي قػل
مً ألاقػاُ الحالُة ًغثٌﺐ بهصض بهﻼى حماغة نىمُة ؤو بريُة ؤو غغنُة ؤو صًيُة بصكتها هظﻩ بهﻼًا ًلُا ؤو حؼئُا :
 -1نحل ؤقغاص الجماغة.
 -2بلخام طغع حؿضي ؤو غهلي حؿُم بإقغاص الجماغة.
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 -3بزظاع الجماغة غمضا ألخىاُ مػِشُة ًهصض بها بهﻼيها الكػلي ًلُا ؤو حؼئُا.
 -4قغض ثضابحر جؿتهضف مىؼ ؤلاهﺠاب صازل حماغة.
 -5ههل ؤػكاُ الجماغة غىىة بلى حماغة ؤزغي".
و الضخُة في حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة هم حماغة جشٍل ؤنلُة في ؤؾلﺐ الخاالت ،ثغبؽ بُنها عوابؽ وػىُة نىمُة،
غغنُة ،غىصغٍة ؤو صًيُة ٌؿعى الجاوي بلى بباصتها ًلُا ؤو حؼئُا بإي مً ألاقػاُ اإلاشٍلة للغيً اإلااصي لهظﻩ الجغٍمة ،و
هظﻩ الجماغات الضخُة ؾىاء ًاهد صازلُة جػحبر يﺠؿم ؾغٍﺐ ًحػظع الاهضماج مػه  ،ؤو زاعحُة ًىظغ بليها غلى ؤجها
حماغة بغبغٍة جؿحضعي اؾخئصالها ،قةجها في الخالححن جػحبر حمؼ اححمؼ مً ازحﻼف ،و هظا الازحﻼف هى الظي ثغٍض
الضولة اؾخئصاله و بباصثه. 1
و ألاقغاص اإلاٍىهحن لهظﻩ الجماغة ثﺠمؼ بُنهم عوابؽ مػُىة ،و بازحﻼف هظﻩ الغوابؽ ثسحلل جؿمُة هظﻩ الجماغة
قالجماغة الهىمُة (الجماغة الىػىُة) ؤقغاصها ًدملىن حيؿُة واخضة ،و ًحمحػىن بدهىم مضهُة في بػاع مىظمة صازلُة
في صولة ؾحر الضولُة ألاصلُة التي ًدملىن حيؿُتها ،قهظﻩ الجماغة ثمثل ؤنلُة طات حيؿُة مشترية جػِش في صولة ؤزغي،
و نض ثدىي هظﻩ الجماغة غضة غغنُات حمػد بُنها الظغوف ًالخغب و الهجغة...بلخ.
ؤما الجماغة الػغنُة (ؤلاريُة) قإقغاصها ًدملىن حيؿُة الضولة التي ٌػِشىن غلى بنلُمها ،بال ؤن لهم غاصات و
ثهالُض و رهاقة ثسحلل غً غاصات و ثهالُض و رهاقة باقي ؾٍان الضولة ،و ختى اللهجة التي ًحٍلمىن بها نض ثسحلل ،و
ؤوضر مثاُ غلى هظﻩ املجمىغة هما مﺠمىغحا الهىثى و الحىجس ي في عواهضا ،قٌﻼهما ثدمﻼن هكـ الجيؿُة و ثهُمان غلى
بنلُم هكـ الضولة ،بال ؤجهما ثسحلكان في الثهاقة و الػاصات و الحهالُض و ػغٍهة الحكٌحر ،و هظا الازحﻼف ًان ؾببا في
حغائم ؤلاباصة التي انترقد طض حماغة الحىجس ي مً نبل حماغة الهىثى في جؿػُىات الهغن اإلااض ي. 2
و ؤغظاء الجماغة الػىصغٍة ًدملىن صكات و ممحزات حؿضًة ؤو ماصًة مشترية ،قاألصل ؤو الجظوع التي
ًىدضعون منها ثسحلل غً ثلَ التي ًىدضع منها مغثٌبي ؤلاباصة ،و ؤبغػ مثاُ غً هظﻩ الجماغة هم الؿىص في حىىب بقغٍهُا
الظًً اهحهجد طضهم ؾُاؾة الحمُحز مً ػغف البُع ،و حغائم ؤلاباصة التي ماعؾها هحلغ طض الجيـ ؾحر آلاعي في
الخغب الػاإلاُة الثاهُة.
ؤما الجماغة الضًيُة قىﺠضها زاصة في الضوُ محػضصة الؼىائل و الضًاهات خُث ٌػحىو ؤغظاء الجماغة الضخُة
صًاهة ؤو غهُضة ثسحلل غً صًاهة ؤو غهُضة الجىاة ،و ؤنغب مثاُ غً هظﻩ الجماغة الجماغات اإلاؿلمة بﺠمهىعٍة
البىؾىة و الهغؾَ التي جػغطد لجغائم ؤلاباصة غلى ًض الصغب. 3

1

Yves Ternon, . (s.d.). L'Etat criminel , Génocide au XXème siècle. PARIS: édition du seuil;p17
-2Herve Ascencio , Raphaelle Maison, L'Activité des tribunaux pénaux internationaux. Annuaire Français de
droit international ;1998,,p404
Op.cit,p402 3
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.2.1.1جمييزجزيمت إلابادة الجماعيت عً غيرها مً الجزائم الذوليت
عؾم الخشابه الٌبحر بحن حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة و ؾحرها مً الجغائم الضواًة اإلاحمثلة زاصة في الجغٍمة طض
ؤلاوؿاهُة وحغائم الخغب الؾُما ما جػلو بالغيً اإلااصي في ًل منها ،بال ؤن هىاى ههاغ ازحﻼف ّ
ثمحز حغٍمة بباصة الجيـ
البشغي غً ثلَ الجغائم وهى ما ؾىىضخه في ما ًلي بازحصاع.
 .1.2.1.1جزيمت إلابادة الجماعيت والجزيمت غذ إلاوساهيت
ٌغؽ مكهىم الجغائم طض ؤلاوؿاهُة عؾمُا في الىظام ألاؾاس ي ملخٌمة هىعمبىعؽ الػؿٌغٍة ،خُث ّ
ث ّ
غضصت اإلااصة
الؿاصؾة مىه غلى ؾبُل اإلاثاُ ولِـ الخصغ ،ألاقػاُ املجغمة التي ثىضعج ثدد ػائكة الجغائم طض ؤلاوؿاهُة بىصها:
الجغٍمة طض ؤلاوؿاهُة هي ؤقػاُ الهحل  ،ؤلاباصة  ،الاؾترنام ،ؤلابػاص ؤو ؾحرها مً ألاقػاُ ؾحر ؤلاوؿاهُة التي ثغثٌﺐ طض
ؤي شػﺐ مضوي نبل ؤو ؤرىاء الخغب  ،يظللَ الاطؼهاصات اإلابيُة غلى ؤؾباب ؾُاؾُة ؤو حيؿُة ؤو صًيُة ،ؾىاء ًاهد
ثلَ ألاقػاُ ؤو الاطؼهاصات مسالكة للهاهىن الضازلي للضولة التي ونػد قيها ؤم ال ،متى ًاهد مغثٌبة بالحبػُة لجغٍمة
صازلة في ازحصاﺹ املخٌمة ؤم مغثبؼة بها .
ؤما اإلااصة الخامؿة مً الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾؿﻼقُا الؿابهة ازحلل مظمىجها غً
الحػغٍل الىاعص في هظام مدٌمة هىعمبىعؽ ،خُث لم جشغ اإلااصة بلى ؤلابػاص لٌنها حغمد الىكي و السجً و الحػظًﺐ و
الاؾحصاب ،و هى ما لم هﺠضﻩ في هظام مدٌمة هىعمبىعؽ  ،يما ؤن مُثام هىعمبىعؽ ؤيثر ثهُُضا خُث ثحؼلﺐ محابػة
الجغائم طض ؤلاوؿاهُة اثباػها بﺠغائم الخغب ؤو حغائم طض الؿﻼم ،و غلى غٌـ مدٌمة ًىؾؿﻼقُا قةن املخٌمة
الجىائُة الضولُة لغواهضا التي ّ
غغقد الجغائم طض ؤلاوؿاهُة في ماصتها الثالثة ال جشترغ الاعثباغ بجزاع مؿلر (صولي ؤو
صازلي).

وفي ما ًحػلو بالىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة بغوما لػام  ،1998قهض ّ
غضصت اإلااصة الؿابػة مىه الجغائم

طض ؤلاوؿاهُة وقو مػُاعًٍ ،قاإلاػُاع ألاوُ ًحؼلﺐ في ألاقػاُ املجغمة صولُا ؤن ثغثٌﺐ طض ؤي مً الؿٍان اإلاضهُحن ،هظا
غلى زﻼف حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة التي ثغثٌﺐ طض حماغة مىصىقة ،ؤما اإلاػُاع الثاوي و هى ؤن ثٍىن هظﻩ ألاغماُ
يﺠؼء مً هجىم واؾؼ الىؼام ؤو منهجي ؤي مىظم ،واإلاػُاعان مغثبؼان ببػظهما.
يما ؤن الجغائم طض ؤلاوؿاهُة لها مكهىم ؤوؾؼ هظغا إلاا ٌشمله مً جػضاص ؤيثر لألقػاُ املجغمة باإلاهاعهة مؼ ألاقػاُ
اإلاٍىهة لجغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،مما ًضقػىا بلى الهىُ ؤن ؤؾلبُة الاهتهاًات اإلاىصىﺹ غليها في اإلااصة الثاهُة مً اثكانُة
 1948ثىاولتها الجغائم طض ؤلاوؿاهُة في جػغٍكها ،ؾحر ؤن الخؽ الكاصل بُنهما ًٌمً في الهصض الجىائي الخاﺹ لجغٍمة
ؤلاباصة الجماغُة الظي ال جؿحىحبه الجغائم الضولُة ألازغي 1قػلى ؾبُل اإلاثاُ قةن حغٍمتي الحػظًﺐ و ؤلاطؼهاص
(يﺠغٍمححن طض ؤلاوؿاهُة) ًمًٌ اغحباعهما ؤًظا ؤقػاال ّ
مﺠغمة خؿﺐ اإلااصة الثاهُة مً اثكانُة نمؼ ومىؼ حغٍمة بباصة
الجيـ البشغي و اإلاػانبة غليها لػام  1948ثدد غىىان "بلخام ؤطي حؿضي ؤو عوحي زؼحر بإغظاء الجماغة" ،وطلَ

1

Boyle, D, Génocide crimes contre l'umanité :convergence et divergence. in la justice pénale
internationale, (dir) Emanuela Fraonza et Stefano Manocorda, Milan, Guiffré et Dalloz2003, Milan:Dalloz
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بطا ثم بربات ؤن الجاوي ثىقغ لضًه الهصض الجىائي الخاﺹ بحضمحر الجماغة ًلُا ؤو حؼئُا وال ًهحصغ قهؽ غلى الكغص مدل
الاغحضاء .1
.2.2.1.1جزيمت إلابادة الجماعيت وجزائم الحزب
ّ
جػغف حغائم الخغب غمىما بإجها ًل اهتهاى لهىاهحن وؤغغاف الخغب ،زاصة غىضما ثغثٌﺐ في بػاع زؼة غامة
وؾُاؾة مغؾىمة واؾػة الىؼام  ،ونض هصد غليها اإلااصة الثامىة مً الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة  ،وثظم
نائمة ػىٍلة مً الجغائم ثحمثل في اهتهاى نىاغض ناهىن الخغب التي ثكغض نُىصا غلى يُكُة اؾحسضام الهىة في الػﻼنات
بحن الضوُ ،وٍغمؼ بليها غاصة باؾم "ناهىن الهاي" وؿبة الى الاثكانُات الجماغُة التي ؤبغمد في ظل ماثمغ الهاي لػام
 ، 1907وثظم هظﻩ الهائمة مﺠمىغة ؤزغي مً الجغائم ثحمثل في الاهتهاًات الجؿُمة لهىاغض الهاهىن الضولي ؤلاوؿاوي
التي تهضف بلى خماًة ألاشخاﺹ وبِئتهم مً ألاطغاع التي ثترثﺐ بالظغوعة غلى اؾحسضام الهىة اإلاؿلخة ،وجػغف هظﻩ
الهىاغض غاصة باؾم "ناهىن حىُل" وؿبة بلى اثكانُات حىُل ألاعبؼ التي ؤبغمد غام  ، 1949بطاقة بلى البروثىًىالت
ؤلاطاقُة لػام  1977وغام  2005اإلاٌملحن لهظﻩ الاثكانُات ،خُث ًسحص البروثىًىُ ألاوُ بدماًة ضخاًا الجزاغات
اإلاؿلخة الضولُة ،بِىما ًسحص البروثىًىُ الثاوي بدماًة ضخاًا الجزاغات اإلاؿلخة ؾحر الضولُة. 2
ًحضر لىا الكغم بحن الجغٍمححن مً زﻼُ قدص ألاعًان اإلااصًة لٍل منهما ،قﺠغائم الخغب التي هصد غليها اإلااصة 8
مً هظام عوما ثىاولد نائمة ػىٍلة مً ألاقػاُ املجغمة غلى ؾبُل اإلاثاُ قاثدة املجاُ بظلَ ﻹندام ؤًة ؤقػاُ ؤزغي نض
ثٍىن مؿحهبﻼ مﺠغمة  ،في خحن ؤن اثكانُة ؤلاباصة الجماغُة لػام  ،1948هصد طمً هص اإلااصة الثاهُة غلى ألاقػاُ
املجغمة غلى وحه الحدضًض والخصغ.
والازحﻼف الجىهغي بحن الجغٍمححن ًحمثل في الغيً اإلاػىىي الىاحﺐ ثىاقغﻩ لهُام الجغٍمة ،قكي حغائم الخغب ًٌكي
قهؽ بربات الغيً اإلااصي لهُام هظﻩ ألازحرة ،غلى غٌـ حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة التي جؿحىحﺐ نُام الهصض الجىائي
الخاﺹ ،قُﺠﺐ ؤن ًٍىن الجاوي ؤرىاء اعثٍابه الغيً اإلااصي اإلاىصىﺹ غلُه في اإلااصة الثاهُة مً اثكانُة ً 1948هصض
الحضمحر الٌلي والجؼئي للجماغة الىػىُة ؤو الػغنُة ؤو ؤلاريُة ؤو الضًيُة ،ؤما حغائم الخغب ًٌكي قهؽ نُام الهصض
الجىائي الػام لضي الجاوي. 3
يما ثسحلل الجغٍمححن يظلَ في ػمً ؤو قترة انتراقها ،قﺠغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ًمًٌ اعثٍابها ؾىاء في خالة الؿلم
ؤو الخغب ،ؤما حغائم الخغب قﻼ ًمًٌ اعثٍابها بال في قترة هؼاع مؿلر ؾىاء ًان صازلُا ؤو صولُا ،بمػنى بطا اعثٌﺐ الجاوي

-1ػوٍىة الىلُض ،حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة غلى طىء ؤلاحتهاص الهظائي للمدٌمة الجىائُة الضولُة لغواهضا .مظيغة ماحؿححر .حامػة الجؼائغ 2013-2012 .1
ﺹ28
 2ػوٍىة الىلُض ،اإلاغحؼ هكؿه29 ،
3

Rafaelle Maison. les frontières entre les crimes relevant de la compétence des tribunaux internationaux ,dans
actualité de la jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise en place de la cour pénal internationale,
sous la direction de paul tavernier, Bruxelles, Bruylant,2004. ;p 8
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بخضي ألاقػاُ املجغمة التي ثضزل في ازحصاﺹ حغائم الخغب في وند الؿلم ،ال ًمًٌ محابػة املجغم بكػل حغٍمة خغب،
وإهما ًحم ثٌُُكها غلى ؤؾاؽ حغائم طض الاوؿاهُة.1
ازحﻼقات ؤزغي ًمًٌ اؾحيحاحها مً مكهىم الجغٍمححن منها ؤن حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة جؿتهضف ؤلاوؿان يؿاًة
للكػل ،ؤما حغائم الخغب قهي جؿتهضف ؤلاوؿان و اإلامحلٍات غلى خض ؾىاء ،يما ؤن ؤلاباصة الجماغُة ًمًٌ ؤن ثغثٌﺐ
طض ؤبىاء الىػً الىاخض  ،بِىما حغائم الخغب ثغثٌﺐ طض ألاغضاء مً صولة ؤو صوُ ؤزغي.
.2.1أركان جزيمت إلابادة الجماعيت
ثهىم حغٍمة بباصة الجيـ البشغي غلى ؤعبػة ؤعًان يؿحرها مً الجغائم الضولُة وهظﻩ ألاعًان هي:
.1.2.1الزكً الشزعي
لهض ثم ثﺠغٍم ؤلاباصة الجماغُة في اثكانُة  9صٌؿمبر  1948التي لهُد نبىال واؾػا مً نبل املجحمؼ الضولي هظغا ألن
هظﻩ الجغٍمة نض ّ
يبضت ؤلاوؿاهُة زؿائغ قاصخة في ألاعواح ،و اهتهٌد مً زﻼلها خهىم ؤلاوؿان و ؤهضعت الخُاة
البشغٍة و ؤهُيد الٌغامة ؤلاوؿاهُة ،2و هص غليها الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة اإلاانحة لُىؾؿﻼقُا
(ؾابها)في اإلااصة الغابػة مىه ،و يظلَ الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة اإلاانحة لغواهضا في اإلااصة الثاهُة مىه ،و
ثظمنها الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة الضائمة بﻼهاي ،خُث جػحبر مً الجغائم الضولُة الضازلة في
ازحصاﺹ املخٌمة ػبها لىص اإلااصة الؿاصؾة.
.2.2.1الزكً املادي
لهض ؤشاعت اإلااصة الثاهُة مً اثكانُة مٍاقدة ؤلاباصة الجماغُة بلى الغيً اإلااصي لهظﻩ الجغٍمة ،و طيغت ألاقػاُ التي
ّ
ّ
ًحدهو بها هظا الغيً ،و ّ
غضصت اإلااصة الؿاصؾة مً الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة ألاقػاُ التي ٌشٍل
اعثٍاب ؤخضها بهصض بهﻼى حماغة مػُىة ًلُا ؤو حؼئُا بخضي وؾائل ؤو صىع حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،يما ثىاولد
اإلااصة الثالثة مً الاثكانُة صىع الؿلىى ؤلاحغامي لهظﻩ الجغٍمة.
.1.2.2.1وسائل السلوك إلاجزامي
.1.1.2.2.1قخل أعػاء مً الجماعت :و ًهصض بظلَ بهٍاع خو الخُاة ملجمىغات بوؿاهُة غً ػغٍو بػهام ؤعواح
ؤقغاص الجماغة ،و ال حهم بػض طلَ الىؾُلة اإلاؿحػملة في الهحل.3
.2.1.2.2.1الاعخذاء الجسيم على السالمت الجسذًت أو العقليت ألعػاء الجماعت :خُث ًٍىن مً شإن هظا
الاغحضاء ؤن ًكهض ؤغظاء الجماغة الهضعة غلى مماعؾة وظائكهم الؼبُػُة في الخُاة.4

1

Céline Renaut. la place des crimes de guerre dans la jurisprudence des tribunaux pénaux internationaux. dans
actualité de la jurisprudence pénale internationale à l’heure de la mise en place de la cour pénale internationale,
sous la direction de paul tavernier Bruylant , Bruxelles,2004,p21

- 2دمحم مىصىع الصاوي ..ؤخٍام الهاهىن الضولي في مﺠاُ مٍاقدة الجغائم الضولُة للمسضعات وإباصة ألاحىاؽ وازحؼاف الؼائغات وحغائم ؤزغي.
ؤلاؾٌىضعٍة :صاع اإلاؼبىغات الجامػُة، 1984،.ﺹ143
 3الػشاوي غبض الػؼٍؼ .حغائم ؤلاباصة طض الشػﺐ الكلؿؼُني في ألاعاض ي املخحلة غام  .1967عؾالة صيحىعاﻩ .حامػة الجؼائغ ،1995،ﺹ56
ً- 4لىص عوبغج ماعي .الهظاء الجىائي الضولي و الهاهىن الضولي ؤلاوؿاوي:مدٌمحا ًىؾؿﻼقُا وعواهضا .املجاة الضولُة للصلُﺐ ألاخمغ،1997.)58(10 ،ﺹ604
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.3.1.2.2.1إخػاع الجماعت لظزوف معيشيت قاسيت :و هظا الكػل ٌشترى مؼ ؾابهه في ؤهه ًىؼىي غلى بباصة
بؼُئة للجماغة ،و ًحدهو مً زﻼُ بحباع الجماغة غلى ؤلانامة في مٍان زاُ مً ًل ؾبل الخُاة ًاإلاإًل ؤو اإلالبـ ؤو
اوػضام الىظاقة ؤو الػﻼج  ،و ًىضعج هظا الكػل في زاهة ؤلاباصة اإلااصًة. 1
.4.1.2.2.1فزع جذابير جزمي إلى إعاقت الخىاسل داخل الجماعت :و جػحبر هظﻩ الىؾُلة مً نبُل ؤلاباصة
البُىلىحُة ،و غباعة "قغض" جػني ؤلايغاﻩ و الؿصﺐ ،مً زﻼُ ثضابحر بما ؤن ثٍىن مباشغة ًةزصاء الغحاُ ؤو جػهُم
اليؿاء بالػهانحر مثﻼ ثكهض الهضعة غلى ؤلاهﺠاب ،ؤو بيغاﻩ اليؿاء غلى ؤلاحهاض مً زﻼُ ألاغماُ الشانة ؤو اؾحسضام
وؾائل ؤيثر بشاغة ،ؤو بحضابحر ؾحر مباشغة ًالكصل بحن الجيؿحن ؤو مىؼ الؼواج ،و بالحالي قةن بزظاع الجماغة ﻹخضي
هظﻩ الحضابحر ًترثﺐ غلُه بباصة ثضعٍﺠُة و بؼُئة ألغظائها.2
.5.1.2.2.1هقل أؾفال الجماعت عىوة إلى جماعت أخزى :و ًىؼىي هظا الكػل غلى هىع مً ؤلاباصة الثهاقُة ،قىهل
صؿاع الجماغة بلى حماغة ؤزغي قُه ونل لﻼؾحمغاع الثهافي و الاححماعي لجماغتهم ألاصلُة ،مما ًدىُ بُنهم و بحن جػلم
لؿتها و غاصتها و ثهالُضها و رهاقتها و صًاهتها...بلخ ،و باإلاهابل ؾِشﺐ هاالء ألاػكاُ غلى رهاقة حضًضة مؿاًغة لحلَ
الؿائضة في حماغتهم ألاصلُة ،و ٌؿحىي بػض طلَ ؤن ًىهل هاالء الصؿاع بلى حماغة ؤزغي ثغغاهم صخُا و اححماغُا و
رهاقُا ؤو ال. 3
.2.2.2.1ضور السلوك إلاجزامي :لهض حاءت اإلااصة الثالثة مً اثكانُة الىناًة و نمؼ حغٍمة بباصة الجيـ البشغي
لحهغٍغ الػهاب غلى هظﻩ الجغٍمة ؾىاء ونػد ثامة ؤو ثىنكد في مغخلة الشغوع ،و ؾىاء ًان مغثٌبها قاغﻼ ؤصلُا ؤو
مؿاهما قيها مؿاهمة ثبػُة ،خُث هصدٌ" :ػانﺐ غلى ألاقػاُ الحالُة:
 -1ؤلاباصة الجماغُة
 -2الحأمغ غلى اعثٍاب ؤلاباصة الجماغُة
 -3الحدغٍع اإلاباشغ و الػلني غلى اعثٍاب ؤلاباصة الجماغُة
 -4مداولة اعثٍاب ؤلاباصة الجماغُة
 -5الاشتراى في ؤلاباصة الجماغُة"
.1.2.2.2.1إلابادة الجماعيت :و هى جػبحر ًىصغف بلى الجغٍمة الحامة ،و اإلاهصىص منها ؤغماُ ؤلاباصة اإلاىكظة قػﻼ و
طلَ باعثٍاب ؤو ثدهُو بخضي ألاقػاُ التي ثكض ي بلى بباصة حماغة مػُىة.
.2.2.2.2.1الخآمز على ارجكاب إلابادة الجماعيت :و اإلاهصىص بظلَ هى ؤن ًحكو شخصان ؤو ؤيثر غلى اعثٍاب حغٍمة
ؤلاباصة اثكانا حضًا ،و اإلاهصىص هى الاثكام في خض طاثه مؿحهﻼ غً الكػل املجغم (ؤلاباصة الجماغُة) ،قمﺠغص الحأمغ
مػانﺐ غلُه و بن لم ثغثٌﺐ الجغٍمة و بن لم ًًٌ هىاى بضاًة في الحىكُظ ،قالجغٍمة هىا هي حغٍمة ثأمغ غلى اعثٍاب
حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة.4
- 1بضع الضًً دمحم شبل..الهاهىن الضولي الجىائي اإلاىطىعي.غمان:صاع الثهاقة،2011،ﺹ127
- 2غبض الهاصع الههىجي ..الهاهىن الضولي الجىائي ،ؤهم الجغائم الضولُة و املخايم الجىائُة .بحروت :صاع الخلبي الخهىنُة،2001،.ﺹ133
 3بضع الضًً دمحم شبل،اإلاغحؼ هكؿه،ﺹ128
-12 4غاصُ غبض هللا اإلاؿضي ..املخٌمة الجىائُة الضولُة .مصغ:صاع النهظة الػغبُة،2002،.ﺹ.70
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.3.2.2.2.1الخحزيؼ املباشز و العلني على ارجكاب جزيمت إلابادة  :و ًهصض بالحدغٍع بث ؤو ػعع قٌغة الجغٍمة في
طهً الؿحر لخصجُػه غلى اعثٍابها ،و ٌشترغ ؤن ًٍىن الحدغٍع مباشغا و غلىُا ،خُث ًهحض ي الحدغٍع اإلاباشغ ؤن
ٌصجؼ ّ
املخغض الؿحر غلى اعثٍاب حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة بصىعة واضخة و صغٍدة ،ؤما الػباعات الػامة و الؿامظة ؾحر
الصغٍدة قﻼ ٌػحض بها . 1
ؤما باليؿبة للحدغٍع الػلني ،قمػنى طلَ ؤن ال ًٍىن ؾغٍا ،بل ًهحض ي وصىُ هظا الحدغٍع بلى الػام و الخاﺹ،
ؾىاء بالٌﻼم ؤو الٌحابة في مٍان غام ؤو غً ػغٍو وؾائل الاثصاُ املخحلكة ،و مً هىا قمﺠغص الحدغٍع اإلاباشغ و الػلني
غلى اعثٍاب حغٍمة بباصة الجيـ البشغي ٌػض حغٍمة ٌؿإُ و ٌػانﺐ قاغلها ولى لم ثغثٌﺐ الجغٍمة مىطىع الحدغٍع.2
.4.2.2.2.1محاولت ارجكاب إلابادة الجماعيت :و ًهصض بظلَ الشغوع ؤو البضء في ثىكُظ الغيً اإلااصي للجغٍمة لًٌ
الىخُﺠة ال ثحدهو لؿبﺐ ال صزل قُه ﻹعاصة الجاوي ،و هي مغخلة يما نلىا مً مغاخل اعثٍاب الجغٍمة ،و مثالها ؤن ًبضؤ
الجاوي في ثىكُظ الكػل لًٌ ًلهى غلُه الهبع نبل بثمام الجغٍمة ،ؤو ؤن ثحمًٌ الجماغة مً الضقاع غً هكؿها بشٍل
ًاصي بالجاوي بلى الاوسخاب ،و هى ؤي (الشغوع) مػانﺐ غلُه يما ؤؾلكىا الظيغ.3
.5.2.2.2.1الاشتراك في إلابادة الجماعيت :خُث ٌػحبر الاشتراى مً نبُل اإلاؿاهمة الحبػُة في اعثٍاب الجغٍمة شإهه
في طلَ شإن الحأمغ و الحدغٍع ،و ًهصض باالشتراى ثهضًم اإلاؿاغضة و الػىن للجاوي(الكاغل ألاصلي) ،و بالحالي ال ٌػانﺐ
الشغٍَ بال بطا ثدههد هظﻩ الجغٍمة بىاء غلى اإلاؿاغضة التي نضمها الشغٍَ ،ؤما بطا ثبحن ؤن الكاغل ألاصلي نض اعثٌﺐ
صون الخاحة إلاا نضمه الشغٍَ مً غىن  ،قةن هظا ألازحر ال ٌػانﺐ ألن ؤغماله لم جؿهم في انتراف طلَ الجغم ،و مً صىع
الاشتراى مثﻼ ثهضًم الؿﻼح ؤو اإلاىاص الؿامة إلاهترفي حغٍمة ؤلاباصة. 4
.3.2.1الزكً املعىوي
ًهىم الغيً اإلاػىىي لجغٍمة ؤلاباصة الجماغُة غلى الهصض الجىائي الػام بػىصغٍه الػلم و ؤلاعاصة ،لًٌ ال ًٌكي هظا
الهصض الػام وخضﻩ بل ال بض مً ثىاقغ الهصض الجىائي الخاﺹ.
.1.3.2.1القطذ الجىائي العامً :هىم الهصض الجىائي غلى غىصغًٍ الػلم و ؤلاعاصة ،قُﺠﺐ ؤن ًٍىن الجاوي غلى
غلم بإن قػله ًىؼىي غلى نحل ؤو بًظاء بضوي ؤو غهلي حؿُم...بلخ ألقغاص الجماغة ،و ؤن ٌػلم ؤًظا ؤن قػله ًهؼ غلى
حماغة ثغبؽ بُنها عوابؽ مػُىة نىمُة ،غغنُة ،غىصغٍة ؤو صًيُة ،و ؤن ثىصغف بعاصثه بلى طلَ الكػل ،5بال ؤن الهصض
الجىائي الػام الهائم غلى غىصغي الػلم و ؤلاعاصة ال ًٌكي لهُام حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة بل البض مً ثىاقغ الهصض
الخاﺹ.
.2.3.2.1القطذ الجىائي الخاص :لهض اشترػد اإلااصة الثاهُة مً اثكانُة الىناًة و نمؼ حغٍمة بباصة الجيـ
البشغي صغاخة طغوعة ثىقغ الهصض الجىائي الخاﺹ لهُام هظﻩ الجغٍمة 6بىصها..." :بهصض الحضمحر الٌلي ؤو الجؼئي
1

Jean Pierre Chrétien., Rwanda, les medias du génocide, Paris: Khartala5991,p7.
1972,p117-2 StanislavPlawski.. ,Etude des principes fondamentaux du droit pénal international. Paris

 3غاصُ غبض هللا اإلاؿضي ،مغحؼ ؾابو ،ﺹ71
-4خكُظ منى .).حغٍمة بباصة الجيـ البشغي في الهاهىن الضولي الجىائي .مظيغة ماحؿححر .حامػة الجؼائغ،2002-2001،.ﺹ67
- 5غصماوي لُلى .الحػاون الضولي لهمؼ الجغائم الضولُة .عؾالة صيحىعاﻩ .حامػة وهغان،2012،ﺹ57
- 6دمحم ؾلُم دمحم ؾؼوي ،.حغٍمة بباصة الجيـ البشغي .ؤلاؾٌىضعٍة :ماؾؿة شباب الجامػة للؼباغة و اليشغ،1982،ﺹ17
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لجماغة نىمُة ،غغنُة ،غىصغٍة ؤو صًيُة ،" ...قالجاوي ًﺠﺐ ؤن ًٍىن ؾغطه مدضص مً اعثٍاب هظﻩ الجغٍمة و هى نصض
ؤلاباصة ؤي الهظاء ؤو ؤلاقىاء ؤو الحضمحر الٌلي ؤو الجؼئي لجماغة مػُىة ثدغيه ؤو ثضقػه لظلَ ؤؾباب ثغثبؽ بػىامل
نىمُة ،غىصغٍة غغنُة ؤو صًيُة ،قىُة ؤلاباصة في هظﻩ الجغٍمة ثبرهً لِـ قهؽ غً ؤلاعاصة و بهما غلى الضاقؼ للٌغاهُة
الهىمُة ؤو الػىصغٍة ...بلخ ،و هظا الضاقؼ ؤو الباغث هى مً ًﺠػل هظﻩ الجغٍمة مً ؤيثر الجغائم زؼىعة و حؿامة ،و
غلُه بطا لم ًحىاقغ هظا الهصض الخاﺹ ،قةن الكػل ال ّ
ًٌُل غلى ؤهه حغٍمة بباصة بل نض ًهؼ ثدد ػائلة حغٍمة ؤزغي.
.3.2.1الزكً الذولي
ثٌخؿﺐ الجغٍمة بىحه غام الصكة الضولُة بطا ونػد بىاء غلى زؼة مغؾىمة مً نبل صولة طض صولة ؤزغي ،ؤو
بخصجُؼ ألاقغاص الػاصًحن مً حاهﺐ الؿلؼة الخايمة في هظﻩ الضولة ،ؤو بطا ًاهد ثمـ مصالر ؤؾاؾُة للمﺠحمؼ الضولي
ؤو ثظغ بإمً و ؾﻼمة مغقو صولي خُىي ،ؤو بطا ًان الجىاة ًيحمىن بﺠيؿُاتهم أليثر مً صولة ،ؤو هغوبهم لضولة ؾحر
الضولة التي ونػد الجغٍمة قيها ؤو ونىغها طض ؤشخاﺹ طوي خماًة صولُة  ،ؾحر ؤن الجغائم طض ؤلاوؿاهُة غامة و ؤلاباصة
الجماغُة بىحه زاﺹ ثٌخؿﺐ هظﻩ الصكة الضولُة ؤًظا بطا ونػد هظﻩ الجغٍمة مً الؼبهة الخايمة ؤو مً ألاقغاص طض
حماغة نىمُة ،غىصغٍة ،غغنُة ؤو صًيُة صازل خضوص هكـ الضولة ألن مػاملة الضولة لغغاًاها لم جػض ؾلؼة مؼلهة
لهظﻩ الضولة ثماعؾها بﻼ نُىص  ، 1بل صاعت مؿإلة صولُة في ػمً الخغب و الؿلم غمﻼ بىصىﺹ اثكانُة مىؼ و مػانبة
بباصة ألاحىاؽ لػام  1948و بالىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة لػام . 1998

-2أثزالقطذ الجىائي الخاص في قيام املسؤوليت الجىائيت الذوليت
ّ
ثحمحز ؤلاباصة الجماغُة غً ؾحرها مً الجغائم الضولُة بهصضها الخاﺹ اإلاحمثل في ؤلاهﻼى ،وؤوحهه ثىهؿم بلى
بهﻼى حؿضي وبُىلىجي ورهافي ،غلى ؤن ًترى ثىصُل وحه ؤلاهﻼى للهظاة في طىء بغﻼهات خهىم ؤلاوؿان وخغٍاثه
ألاؾاؾُة.
ومً ّ
رم ٌشترغ لهُام حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ؤن ًٍىن نض ثىاقغ لضي مغثٌﺐ الجغٍمة الىُة ؤو الهصض ﻹباصة
حماغة ّ
مػُىة ًلُا ؤو حؼئُا ،وهظا ما ؤيضثه اإلااصة الؿاصؾة مً الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة الجىائُة الضولُة بصضص
ّ
ّ
اإلاحمثل في اثﺠاﻩ ّ
الىُة لإلباصة ؤو ؤلاهﻼى الٌلي ؤو
جػغٍكها للجغٍمة ،وغلُه ًمًٌ الحإيُض ؤهه صون ثىاقغ الهصض الخاﺹ
الجؼئي لجماغة ّ
مػُىة بصكتها هظﻩ ال هٍىن بصضص حغٍمة بباصة حماغُة مهما بلؿد حؿامتها ،لًٌ اإلاشٍلة التي ثثاع هي
ّ
ّ
ثدضًض ػبُػة ّ
الىُة ومػاًحرها ،طلَ ؤهه ؾالبا ماال ًحىاقغ الضلُل الٌحابي غلى ّهُة ؤلاهﻼى لضي مىكظي الؿُاؾات و
ألاوامغ الػلُا.
مً زﻼُ املخىع الثاوي مً الضعاؾة ؾيحؼغم بلى مىنل الهظاء الضولي الجىائي وبالحدضًض املخٌمة الجىائُة
الضولُة لُىؾؿﻼقُا ؾابها مً شغوغ الهصض الجىائي لهُام اإلاؿاولُة الجىائُة الضولُة غً حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،رم
ّ
وػغج غلى الهظاء الضولي الػاصي ممثﻼ في مدٌمة الػضُ الضولُة ومىنكها مً مضي ثؼبُو اثكانُة نمؼ ومىؼ حغٍمة بباصة
الجيـ البشغي مً خُث عينها اإلاػىىي غلى الهظُة اإلاغقىغة ؤمامها مً ػغف يغواثُا طض صغبُا.

-1دمحم غبض اإلاىػم غبض الخالو ،الجغائم الضولُة (صعاؾة ثإصُلُة للجغائم طض ؤلاوؿاهُة و طض الؿﻼم)  .الهاهغة1989،ﺹ375
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.1.2موقف املحكمت الجىائيت الذوليت املؤقخت ليوغسالفيا (سابقا) مً شزوؽ القطذ الجىائي لقيام جزيمت
إلابادة الجماعيت
ًاهد حمهىعٍة ًىؾؿﻼقُا الؿابهة ثحإلل مً ؤصًان ونىمُات مسحلكة ،قٍان قيها الصغب والٌغوات والبىؾيُحن
مٍىن مً ّ
وؾحرهم ،وًان نىام الضولة اثداص َّ
غضة حمهىعٍات هي يغواثُا ،ومهضوهُا ،والبىؾىة والهغؾَ ،ؾلىقُيُا ،الجبل
ّ
ألاؾىص ،وصغبُا ،بطاقة بلى بنلُمحن ًحمحػان بالخٌم الظاجي هما ًىؾىقى ،وقىصًكىصًىا ،ونض اثدضت هظﻩ الجمهىعٍات
ثدد ػغامة "حىػٍل ثِحى" الظي ثىفي في غام  ،1984قبضؤ اثداص الجمهىعٍات ًحصضع ،وؤزظ الصغب ٌؿُؼغون غلى
شاون الخٌم في حمهىعٍات الاثداص ،ونامىا باطؼهاص ألانلُات ألازغي في الاثداص ،1ونض ؤغلىد حمهىعٍة البىؾىة
والهغؾَ اؾحهﻼلها غً ًىؾؿﻼقُا في  19قُكغي غام  ،1991قإغلً صغب البىؾىة اؾحهﻼلهم غً البىؾىة في ؤقغٍل مً
الػام هكؿه ،مما ؤصي بلى اهضالع الجزاع اإلاؿلر صازل البىؾىة بحن الصغب واإلاؿلمحن والٌغوات ،خُث ثضزلد صغبُا
والجبل ألاؾىص بلى حاهﺐ صغب البىؾىة بطاقة بلى عوؾُا التي صغمد الصغب ،قؿُؼغوا غلى  %70مً مؿاخة البىؾىة
واعثٌبىا مﺠاػع ّ
مغوغة طض اإلاؿلمحن جػحبر حغائم خغب وحغائم طض ؤلاوؿاهُة وإباصة حماغُة ،قإباصوا نغي بٍاملها،
ونحلىا اإلاضهُحن ّ
الػؼُ ،واعثٌبىا ؤقظؼ ؤهىاع الحػظًﺐ والدجؼ الحػؿكي وؤزظ الغهائً وثضمحر اإلاؿخشكُات والاؾحصاب
الجماعي لليؿاء وؤلاطالُ الىكس ي والضقً في مهابغ حماغُة.2
وغلى الغؾم مً الجهىص الضولُة الؿاغُة لىنل هظﻩ الجغائم والاهتهاًات الخؼحرة للهاهىن الضولي ؤلاوؿاوي ،بال ؤن
الصغب ؤمػىىا في اعثٍابها بدهض ووخشُة ؾحر مؿبىنحن ،مما صقؼ مﺠلـ ألامً الضولي بلى وطؼ ًضﻩ غلى الجزاع واغحباع
ّ
الجزاغات الػغنُة اإلاؿلخة في البىؾىة جشٍل تهضًضا للؿلم وألامً الضولُحن ،قإصضع مﺠلـ ألامً الهغاع عنم  848بحاعٍش
 11قبراًغ مً غام  1993الظي ؤوشإ بمىحبه املخٌمة الجىائُة الضولُة الخاصة بُىؾؿﻼقُا الؿابهة مً ؤحل مدايمة
ألاشخاﺹ اإلاتهمحن باعثٍاب اهتهاًات زؼحرة لخهىم ؤلاوؿان في ًىؾؿﻼقُا الؿابهة مىظ غام .3 1991
.1.1.2قػيت رادوفان كارادًدش
خايمد املخٌمة غضصا مً املجغمحن الظًً اؾحؼاغد املخٌمة الهبع غليهم ،ومً بُنهم "عاصوقان ًاعاصًخش"
اإلاىلىص بحاعٍش  19حىان غام  1945في بلضة ؾاقىَُ في حمهىعٍة الجبل ألاؾىص ،ؤخض ألاغظاء اإلااؾؿحن للخؼب
الضًمهغاػي الصغبي ،وؤصبذ عئِؿا له مً ثاعٍش  11حىٍلُة غام  1994وختى  19حىٍلُة مً غام  ،1996يما شؿل ؤًظا
مىصﺐ عئِـ مﺠلـ ألامً الهىمي لجمهىعٍة صغبُا ،ومً ثاعٍش  13صٌؿمبر غام  1991ؤصبذ عئِؿا لجمهىعٍة صغبُا
والهائض ألاغلى للهىات اإلاؿلخة الصغبُة.
ونض شاعى اإلاتهم في ألاغماُ ؤلاحغامُة اإلاغثٌبة في البىؾىة والهغؾَ مً شهغ ؤيحىبغ مً غام  1991وختى  30هىقمبر
م
مً غام  ،1995والتي ًان هضقها ببػاص مؿلمي البىؾىة ويغوات البىؾىة بشٍل صائم مً ألاعاض ي اإلاؼالﺐ بها مً نبل
صغب البىؾىة طمً مىؼهة البىؾىة والهغؾَ ،ومً ألاقػاُ التي ؤنضم غليها اإلاتهم ثىكُظ خملة مً الهىص والهصل
غلى الؿٍان اإلاضهُحن في ؾغاًُكى ،والتي ًان الهضف ألاؾاس ي منها هى وشغ الغغﺐ بحن اإلاضهُحن.
 1غمغ مدمىص املخؼومي ،.الهاهىن الضولي ؤلاوؿاوي في طىء املخٌمة الجىائُة الضولُة .غمان :صاع الثهاقة،2009،ﺹ153
- 2ؾلمان شمغان الػِؿاوي  ،الضوع الجىائي ملجلـ ألامً الضولي في ظل هظام عوما ألاؾاس ي .بؿضاص :مٌحبة صباح،2012،.ﺹ59
- 3صًﺐ غلي وهبي ..املخايم الجىائُة الضولُة ثؼىعها وصوعها في نمؼ الجغائم الضولُة .بحروت :ميشىعات الخلبي الخهىنُة،2015.ﺹ7
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يما ؤهه ؤنضم في الكترة التي ؾبهد الحاعٍش الىانؼ بحن  11حىٍلُة مً غام  1995و 1هىقمبر مً غام  1995غلى
الهُام بإغماُ بحغامُة مشترية تهضف بلى الهظاء غلى مؿلمي البىؾىة في ؾغٍبرًىخشا غبر نحل الغحاُ والكحُة وثهجحر
اليؿاء وألاػكاُ ويباع الؿً نؿغٍا مً ثلَ اإلاىؼهة.
وفي الكترة الىانػة ما بحن  16ماي و  19حىان مً غام  ، 1995شاعى اإلاتهم في ؤزظ عهائً ًؼٍض غضصهم غً 200
غىصغ مً نىات خكظ الؿﻼم واإلاغانبحن الػؿٌغٍحن بهضف بعؾام خلل شماُ ألاػلس ي غلى الامحىاع غً ثىكُظ هجمات
حىٍة طض ؤهضاف غؿٌغٍة لصغب البىؾىة ،ولم ًٌحل اإلاتهم بخىكُظ ألاقػاُ الجغمُة الؿالكة الظيغ ،لٌىه نام ؤًظا
بالحسؼُؽ والحدغٍع وإغؼاء ألاوامغ واإلاؿاغضة غلى اعثٍاب الجغائم اإلاظًىعة.
ونض ّ
وحهد املخٌمة للمتهم غضة اتهامات 1ؤهمها ما جػلو بﺠغٍمة ؤلاباصة الجماغُة خُث موحهد بلى اإلاتهم تهمحان
ثحػلهان بهظﻩ الجغٍمة اإلاىصىﺹ غليها في اإلااصة الغابػة مً الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة ،خُث اشحملد الكهغة الاتهامُة
ألاولى غلى بصاهة اإلاتهم باعثٍاب ؤلاباصة الجماغُة طض حؼء مً مﺠمىغات صًيُة ؤو غغنُة ؤو نىمُة مً مؿلمي البىؾىة،
ويغوات البىؾىة في البلضات الحالُة :بغاثىهاجـ ،قىًاً ،لُىجش ،بغٍُضوع ،ؾاوؿٍي مىؾد ،قﻼؾحيُخؿا ،وػقىعهَُ،
ويظلَ الخؿبﺐ باألطًة البضهُة والىكؿُة الجؿُمة آلالف مً مؿلمي البىؾىة ويغوات البىؾىة ،بما في طلَ ؤقغاص
نُاصًحن في هظﻩ الجماغات ،وطلَ ؤرىاء اغحهالهم في مغاقو الاخحﺠاػ ،خُث زظػىا إلاػاملة ناؾُة وال بوؿاهُة ،ثحظمً
الحػظًﺐ ،وؤلاؾاءة البضهُة والىكؿُة ،والاؾحصاب ،وؾحرها مً ؤغماُ الػىل الجيس ي ،والظغب ،وؤغماُ السخغة،
والحهصحر في ثىقحر ما ًٌكي مً اإلاإوي والؼػام واإلااء والغغاًة الؼبُة ومغاقو الىظاقة والصغف الصخي.
ؤما الكهغة الاتهامُة الثاهُة قهض ثظمىد ّاتهامه باعثٍاب حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،طض حؼء مً حماغة صًيُة ؤو
غغنُة ؤو نىمُة مً مؿلمي البىؾىة في مهاػػة ؾغٍبرًىخشا ،خُث ؤنضم اإلاتهم غلى نحل وإغضام ؤيثر مً  7000عحل وقتى
مؿلم بىؾني مً مهاػػة ؾغٍبرًىخشا ،يما جؿبﺐ بةخضاذ ألاطًة البضهُة والىكؿُة الجؿُمة آلالف مً مؿلمي البىؾىة
في ؾغٍبرًىخشا ،خُث قصل الغحاُ والكحُة غً غىائلهم ونام بالحهجحر الهؿغي لليؿاء وألاػكاُ ويباع الؿً مً
اإلاهاػػة.
ونض ؤصاهد املخٌمة اإلاتهم بﺠغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،بطاقة بلى بصاهحه باعثٍاب حغائم طض ؤلاوؿاهُة (الاطؼهاص،
والهحل وألاغماُ الﻼبوؿاهُة ألازغي (الحهجحر الهؿغي ،)...وحغٍمة اهتهاى نىاهحن وؤغغاف الخغب (الهجمات ؾحر اإلاشغوغة
غلى اإلاضهُحن وؤلاعهاب وؤزظ الغهائً وؤغماُ الػىل والتي ًان الهضف ألاؾاس ي منها هى وشغ الغغﺐ بحن اإلاضهُحن ،وهي
اهتهاى لهىاهحن الخغب وؤغغاقها في ؾغاًُكى وؾغٍبرًىخشا وؾحرها مً اإلاضن ،)....ونض غانبد املخٌمة اإلاتهم بالسجً إلاضة
ً
 44غاما غنها.

1

International Criminal Tribune for the former yoguslavia ; case No.(IT-95-5/18-T) in March 2016,prosecuter
V.(RADOVAN KARADZIC)24, WWW.ICTY.org
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.2.1.2دوراملحكمت في اسخيباؽ القطذ الجىائي في جزيمت إلابادة الجماعيت
قُما ًحػلو بالغيً اإلاػىىي لجغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،قهض ثظمً الخٌم الخضًث غً الىُة ؤلاحغامُة الىاحﺐ
ّ
ثىاقغها لهُام حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة التي ال ثهحصغ غلى الهصض الػام (الػلم وؤلاعاصة) ،وإهما ال بض مً ثىقغ الهصض
الخاﺹ واإلاحمثل في " الىُة بحضمحر حماغة نىمُة ؤو غغنُة ؤو بريُة ؤو صًيُة ،ؾىاء ًلُا ؤو حؼئُا " غلى الىدى الىاعص
ّ
جػغٍكه في اإلااصة الغابػة مً الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة ،وؤشاع الخٌم بلى ؤن هظﻩ الىُة جشٍل الهصض الخاﺹ ،والهصض
املخضص ،والهصض الاؾحثىائي ،ونصض اعثٍاب ؤلاباصة الجماغُة ،وؤن وحىص الهصض الخاﺹ ًحم اؾحسﻼصه مً زﻼُ
"حمُؼ الخهائو والظغوف ًالؿُام الػام ،ؤو هؼام الاغحضاءات ،ؤو الاؾتهضاف اإلامىهج للضخاًا غلى اغحباع غظىٍتهم في
حماغة مػُىة ،ؤو ثٌغاع ألاغماُ الحضمحرًة والحمُحزًة ،ؤو وحىص زؼة ؤو ؾُاؾة مدضصة ،يما ؤن الٌشل غً الىُة غبر
الخؼابات الػامة والاححماغات ًمًٌ ؤن ًضغم الاؾحيحاج قُما ًحػلو بمحؼلﺐ الىُة املخضصة ".
ّ
وهﻼخظ هىا ؤن الخٌم لم ًٌحل باﻹشاعة بلى طغوعة ثىقغ الهصض الخاﺹ لهُام حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،بل بهه
ً
ؤوضر وؾائل اؾحيحاج وحىص هظا الهصض الخاﺹ ،مايضا غلى ؤن هظا الهصض الخاﺹ هى الظي ًمحز حغٍمة ؤلاباصة
الجماغُة غً الجغائم طض ؤلاوؿاهُة ،يما ؾبو لىا ؤن طيغها قﺠغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ثحؼلﺐ هُة بحضمحر مﺠمىغة مً
ألاشخاﺹ بؿبﺐ هىٍتهم الجماغُة املخضصة بىاء غلى الجيؿُة ؤو الػغم ؤو الاريُة ؤو الضًاهة .1
ولػل ؤهم ما حاء في الخٌم هى ؤهه ؤشاع بلى ؤن ؤلاباصة الثهاقُة ،وإن لم ثًٌ بخضي صىع ؤلاباصة الجماغُة ،بال ؤهه
ًمًٌ الاؾخىاص غليها الؾحيحاج مضي ثىقغ ّهُة الحضمحر اإلااصي للجماغة خُث حاء قُه " :بن اثكانُة ؤلاباصة الجماغُة
والهاهىن الػغفي الضولي ًمىؼ قهؽ ؤلاباصة البضهُة والبُىلىحُة للجماغة ،ولِـ الهجمات غلى اإلامحلٍات الثهاقُة ؤو
ّ
الضًيُة ؤو غلى عمىػ الجماغة ،مؼ طلَ ،وفي خحن ؤن مثل هظﻩ الهجمات نض ال جشٍل ؤغماال ًامىة لجغٍمة ؤلاباصة
ّ ّ
الجماغُة ،بال ؤهه ًمًٌ اغحباعها يضلُل غلى الىُة بالحضمحر اإلااصي للجماغة ،يما ؤن الترخُل الهؿغي لىخضﻩ ال ًٌكي
ّ
لُثبد هُة " ثضمحر" حماغة ما لٌىه اغحباع طي صلة وَشٍل حؼء مً ثهُُم الخهائو الشامل للضائغة ".
يما ؤراعت غباعجي "هُة الحضمحر" و "الٌلي ؤو الجؼئي" الىاعصثان في جػغٍل حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة حضال واؾػا ،خُث
جػحبر مؿإلة ثدضًض حجم الحضمحر الجؼئي الىاحﺐ خصىله مً الىاخُة الػملُة وغﻼنحه بالهصض الجىائي الخاﺹ لِـ
بالػملُة الؿهلة ،خُث ًصػﺐ الهىُ ؤن هىاى وؿبة غضصًة مدضصة بمهحض ى الصٍىى الضولُة للهىُ بهُام حغٍمة
ؤلاباصة ،وٍبضو ؤن اإلاؿحهغ غلُه في احتهاصات املخايم الجىائُة الضولُة اإلاانحة ّ
ؤن ّهُة ؤلاباصة ًمًٌ اؾحسﻼصها وإرباتها
بٍاقة ػغم ؤلاربات ،وطلَ ًلما ًان هىاى صلُل ًاف غلى وحىص همؽ ؾلىى مارغ حضا ًٌكي لحضمحر الجماغة ًلُا ؤو
حؼئُا ،ؤو وحىص الػلم بىمؽ واؾؼ ؤو بالؿُام الهائم غلى بخضاذ ثضمحر يلي ؤو حؼئي ،وإن ًان ال ٌشترغ هﻼى الجماغة
ًلُا  ،2وههضم في ما ًلي بػع ألامثلة غً نظاًا غغطد غلى املخٌمححن الجىائِححن اإلاانحححن لٍل مً ًىؾؿﻼقُا (ؾابها)
وعواهضا ثبرػ هظا الحىحه:
 1ػٍاص ؤخمض دمحم الػُاصي ..صوع املخايم الجىائُة الضولُة الخاصة في ثدضًض حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة واإلاػانبةً .لُة الخهىم  -حامػة الشغم
ألاوؾؽ،2016.ﺹ99
ً- 2حىجي ؾامُة ،ثإرحر الحؼبُهات الهظائُة للمدايم الجىائُة الضولُة غلى الحػامل الضولي مؼ حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة .مﺠلة اإلاكٌغ،2017 ،)1(12 ،
ﺹ.522
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ّ
مً طلَ ّنغعت املخٌمة الجىائُة الضولُة لغواهضا في نظُة "ؤًاًِؿى" ؤهه بالىظغ بلى الػضص الٌبحر مً اإلاظابذ
اإلاغثٌبة طض حماغة الحىجس ي ،ولٍىن الضخاًا ازححروا بصكة غمضًة ومىظمة غلى ؤؾاؽ اهحمائهم لجماغات ؤزغي
مؿخبػضة مً املجحمؼ الغواهضي ووحىصﻩ ،قةن املخٌمة جؿحؼُؼ الاؾحضالُ غلى وحىص نصض حىائي زاﺹ العثٍاب حغائم
ؤلاباصة الجماغُةٌ 1ػني وحىب ثىاقغ الخؼة اإلاىظمة ؤو الهجمات اإلاىظمة الهاصقة بلى ثضمحر ؤي حماغة ،بال ؤن ألاقػاُ
اإلااصًة لجغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ًﺠﺐ ؤن ثإجي في بػاع همؽ ؾلىًي طض الجماغة اإلاؿتهضقة ؤو بهضف بهﻼيها .2
 نظُة ًلِؿُخش ؤمام املخٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾؿﻼقُا في  5حىٍلُة  ،2001ونظُة يغؾخُخش في  19ؤقغٍل ،2004خُث ثىصلد املخٌمة بلى طغوعة وحىص هُة الحضمحر في ما ًسص حؼء يبحرا مً الجماغة اإلاؿتهضقة ،وٍمًٌ ؤن
ًهاؽ طلَ بمػُاع يمي (غضص الضخاًا باإلاهاعهة بلى املجمىغة) ؤو بمػُاع هىعي (مٍاهة الضخاًا صازل املجمىغة) ،يما
طيغت املخٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾؿﻼقُا ؤن ثضمحر الظًىع اإلاؿلمحن البىؾيُحن في ؾغبغهخشا ّ
ٌػغض للخؼغ بغاصة
الحٍىًٍ البُىلىجي للجماغة ،ومً رم جػغٍع طات وحىص الجماغة للخؼغ.
وثظيغ الضائغة الابحضائُة للمدٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾؿﻼقُا الؿابهة في نظُة ًلِؿُخش بحاعٍش  14صٌؿمبر 1999ؤن هُة ؤلاباصة الجماغُة نض ثبضو ظاهغة في شٍلحن ،قهي نض ثحإلل مً الغؾبة في ثضمحر غضص مدضوص مً ألاشخاﺹ
الظًً ًحم ازحُاعهم ﻹخضاذ ؤرغ يبحر هخُﺠة ازحكائهم غلى بهاء الجماغة بهظﻩ الصكة ،ػٍاصة غلى طلَ ،جشحر الضائغة
َّ
الابحضائُة للمدٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾؿﻼقُا في نظُة ًلِؿُخش بحاعر  5حىٍلُة  ،2001ؤهه مً اإلاؿلم به غلى هؼام
واؾؼ ؤن هُة الحضمحر ال بض ؤن جؿتهضف غلى ألانل حؼءا يبحرا مً الجماغة ،ونض ؤيضت هظا املخٌمة الجىائُة الضولُة
لغواهضا في نظُة باؾىؾىعا وآزغًٍ بحاعٍش  18صٌؿمبر  ،2008ونظُة ًاعٍغا ( 7صٌؿمبر  ،2007الكهغة  ،)534ونظُة
مىقىوي ( 12ؾبحمبر  ،2006الكهغة  ،)479ونظُة مبامباعا ( 11ؾبحمبر  ،2006الكهغة  )8ونظُة ؾُمبا ( 13صٌؿمبر
 ،2005الكهغة  ،)412ونظُة مىهُماها ( 28ؤقغٍل  ،2005الكهغة .3)514
وفي نظُة ؾٌُبرًٍا وآزغًٍ ( 3ؾبحمبر  ،2001الكهغثان  76و ،)77ؤوضخد الضائغة الابحضائُة للمدٌمة الجىائُةالضولُة لُىؾؿﻼقُا الؿابهة ؤن هُة الحضمحر حؼئُا ًمًٌ برباتها بطا ثىاقغ صلُل ؤن الحضمحر ًحصل بﺠؼء هام مً الجماغة،
مثل الهُاصات ،وٍحمثل الهصض الهام في اؾتهضاف غضص مسحاع مً ألاشخاﺹ الظًً ًﺠؿضون ،بؿبﺐ صكاتهم الهُاصًة
الخاصة صازل الجماغة يٍل ،ؤهمُة يبحرة لضعحة ؤن بلخام ألاطي بهم في بػاع ؤخٍام اإلااصة -2-4ؤ-ج ؾُترى ؤرغﻩ الىاضر
غلى بهاء الجماغة بصكتها هظﻩ .4

1998.-Dallaire Romeo. The End of the Innocence: Rwanda 1994. Rowman and Littlefield. 1

 2بضع الضًً دمحم شبل ،مغحؼ ؾابو،ﺹ 132

3

Ian Martin,.Hard Choices after Genocide: Human Rights and Political Failures in Rwanda.” In Hard Choices:
Moral and Dilemmas in Humanitarian Intervention, edited by Jonathan Moore, 157–76. Lanham, MD: Rowman
& Littlefield,1998..
4
-الهامىؽ الػملي للهاهىن ؤلاوؿاوي /https://ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/bd-jm-yw
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.2.2موقف محكمت العذل الذوليت مً أثزالقطذ الجىائي في قيام جزيمت إلابادة الجماعيت (قػيت كزواجيا غذ
ضزبيا)
في  2حىٍلُة  ، 1999ؤنامد خٍىمة حمهىعٍة يغواثُا صغىي طض حمهىعٍة ًىؾىؾﻼقُا الاثداصًة ؤمام مدٌمة
الػضُ الضولُة ثحػلو بجزاع بشإن اهتهاًات ّ
مضغاة الثكانُة مىؼ حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة واإلاػانبة غليها ،وًاهد الجمػُة
الػامة لألمم اإلاحدضة نض واقهد غلى هظﻩ الاثكانُة في  9صٌؿمبر  1948وبضؤ هكاطها في  12حاهكي  ،1951واؾخىضت
الضغىي بلى اإلااصة الحاؾػة مً اثكانُة ؤلاباصة الجماغُة ًإؾاؽ الزحصاﺹ املخٌمة ،وفي ماًلي غغض مسحصغ إلاىطىع
الضغىيً ،لُه ثدلُل إلاىنل املخٌمة مً مضي ثىقغ الهصض الجىائي في حغٍمة ؤلاباصة مىطىع الضغىي.
.1.2.2موغوع الذعوى في قػيت كزواجيا غذ ضزبيا
في  3قبراًغ  ،2015ؤصضعت مدٌمة الػضُ الضولُة خٌمها في نظُة ثؼبُو اثكانُة مىؼ حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة
واإلاػانبة غليها في الضغىي اإلاغقىغة مً ػغف يغواثُا طض صغبُا ،وًاهد يغواثُا عقػد نظُتها لضي مدٌمة الػضُ
الضولُة  -وهي ؤغلى مدٌمة ثابػة لألمم اإلاحدضة  -في غام  ،1999متهمة الصغب ،بهُاصة الغئِـ ؾلىبىصان مُلىؾُكُخش،
باؾتهضاف مً ًيحمىن بلى الػغم الٌغواجي زﻼُ الصغاع الظي غغقحه اإلاىؼهة بضاًة ؾىىات الخؿػُىات مً الهغن
اإلااض ي ،وًاهد الخٍىمة الٌغواثُة نض اصغد بإن صغبُا اعثٌبد بباصة حماغُة في بلضة قىًىقاع ،وفي ؤمايً ؤزغي في غام
 ،1991وًاهد يغواثُا جؿعى مً وعاء طلَ بلى ؤن ًضقؼ الصغب جػىٍظات غً ألاطغاع التي لخهد باألشخاﺹ
وباإلامحلٍات ،وباالنحصاص الٌغواجي والبِئة.1
ونض نالد املخٌمة ؤهه غىض ّ
البد في الجزاغات اإلاحػلهة بحكؿحر ؤو ثؼبُو ؤو ثىكُظ اثكانُة ؤلاباصة الجماغُة ،بما في
طلَ ثلَ اإلاحػلهة بمؿاولُة صولة ما غً ؤلاباصة الجماغُة ،قةجها جؿخىض بلى الاثكانُة ،يما جؿخىض بلى الهىاغض ألازغي طات
ّ
الصلة في الهاهىن الضولي ،وزاصة ثلَ الهىاغض التي ثىظم ثكؿحر اإلاػاهضات ومؿاولُة الضوُ غً ألاقػاُ ؾحر اإلاشغوغة
م
صولُا ،وغىض ثؼبُو الاثكانُة ،قةن ألامغ متروى للمدٌمة لٍي ّ
ثهغع ما بطا ًاهد ؤقػاُ ؤلاباصة الجماغُة نض اعثٌبد ،ولًٌ
لِـ للمدٌمة ؤن ّ
ثهغع اإلاؿاولُة الجىائُة الكغصًة غً مثل هظﻩ ألاقػاُ ،قهظﻩ مهمة املخايم الجىائُة اإلاىىغ بﻬا الهُام
بظلَ ،ومؼ طلَ ،قةن املخٌمة ؾحظؼ في اغحباعها ،خؿﺐ مهحض ى الخاُ ،نغاعات املخايم الجىائُة الضولُة ،زاصة
نغاعات املخٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾىؾﻼقُا الؿابهة ،غىض قدص غىاصغ ؤلاباصة الجماغُة في هظﻩ الهظُة ،قةطا ربد
اعثٍاب حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،قةن املخٌمة ؾحداوُ بػض طلَ ثدضًض مؿاولُة الضولة ،اؾخىاصا بلى نىاغض الهاهىن
ّ
الضولي الػام التي ثىظم مؿاولُة الضوُ غً ألاقػاُ ؾحر اإلاشغوغة صولُا.
ونض عؤت ملخٌمة ؤهه ػبها للماصة الثاهُة مً اثكانُة ؤلاباصة الجماغُة التي جػغف الجغٍمة ،قةن ؤلاباصة الجماغُة
َ
إلاغثٌﺐ ؤو الكػل الجىائي ،والػىصغ اإلاػىىي ،ؤو ّ
الىُة ؤلاحغامُة،
ثحٍىن مً غىصغًٍ عئِؿُحن :الػىصغ اإلااصي ؤي الكػل ا
ّ
ّ
ومؼ ؤن الػىصغًٍ مىكصﻼن مً الىاخُة الحدلُلُة ،بال ؤجهما مترابؼان ،قحدضًض الكػل الجىائي ًمًٌ ؤن ًحؼلﺐ بحغاء
ثدهُو في الىىاًا ،وغﻼوة غلى طلَ ،قةن ثىصُل ألاقػاُ وغﻼنتها اإلاحباصلة ًمًٌ ؤن ٌؿاهم في اؾحيحاج الىىاًا.
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َ
وبػض ؤن ربد للمدٌمة الكػل الجىائي لإلباصة الجماغُة ،قدصد ألاقػاُ التي اعثٌبها الجِش الىػني الُىؾىؾﻼفي
والهىات الصغبُة بهصض ثضمحر الجماغة املخمُة ًلُا ؤو حؼئُا ،ولحدهُو طلَ ػغخد املخٌمة ؾاالحن لإلحابة غنهما :
ّ
هل ٌشٍل الٌغوات اإلاهُمىن في ؾلىقُيُا الشغنُة ،وؾلىقُيُا الؿغبُة ،وباهىقُىا  -باهُﺠا ،وًىعصون ،ولٍُا ،وصاإلااثُا،
حؼء يبحرا مً الجماغة املخمُة؟ وهل هىاى همؽ ؾلىى اؾحسلص مىه الاؾحيحاج الىخُض اإلاػهىُ ،وهى ؤن الؿلؼات
الصغبُة نصضت الحضمحر الجؼئي للجماغة املخمُة؟
.2.2.2موقف املحكمت مً مذى جوفزعىاضزالقطذ الجىائي في القػيت
باليؿبة لحدضًض ما بطا ًان الٌغوات اإلاهُمىن في هظﻩ اإلاىاػو ٌشٍلىن حؼء يبحرا مً الجماغة املخمُة ،قةن
املخٌمة ال ثظؼ في اغحباعها الػىصغ ّ
الٌمي قهؽ ،وإهما ثظؼ في اغحباعها ؤًظا اإلاٍان الجؿغافي وؤهمُة الجؼء اإلاؿتهضف
ّ
ّ
ًحػلو بالػىصغ ّ
الٌمي ،الخظد املخٌمة ؤن الٌغوات ؤلاريُحن اإلاهُمحن في اإلاىاػو اإلاػىُة ٌشٍلىن
مً الجماغة ،وقُما
ؤنل مً هصل الؿٍان الٌغوات ؤلاريُحن اإلاهُمحن في يغواثُا بضعحة ػكُكة.
َّ
وقُما ًحػلو باإلاٍان الجؿغافي ،ؤشاعت املخٌمة بلى ؤن ألاقػاُ التي اعثٌبها الجِش الىػني الُىؾىؾﻼفي مؼ الهىات
َ
اؾتهضقد الٌغوات اإلاهُمحن هىاى ،وقُه خاولد هظﻩ الهىات اإلاؿلخة ؤن ثماعؽ ؾُؼغثﻬا،
الصغبُة في هظﻩ اإلاىاػو
َّ
وثداوُ ثىؾُؼ هؼانها ،وؤزح ًرا ،الخظد املخٌمة ؤن يغواثُا لم ّ
ثهضم مػلىمات ثحػلو بإهمُة هظا الجؼء مً الجماغة.
واؾحيحﺠد املخٌمة مما ّ
ثهضم ؤن الٌغوات اإلاهُمحن في مىاػو ؾلىقُيُا الشغنُة ،وؾلىقُيُا الؿغبُة ،وباهىقُيُا -

ّ
باهُﺠا ،وًىعصون ،ولٍُا ،وصاإلااثُا ًاهىا ٌشٍلىن حؼء يبحرا مً حماغة الٌغوات.

وباليؿبة للخؿائُ الثاوي قدصد املخٌمة الػىامل الؿبػة غشغ التي عؤت يغواثُا ؤجها ثثبد وحىص همؽ ؾلىى
َّ
َ
ًٌشل غً نصض ؤلاباصة الجماغُة ،ؤهمها ًحػلو بذجم الهجمات وػبُػتها اإلاىهجُة اإلاؼغىمة ،وؤن هظﻩ الهجمات ًهاُ
َّ
ّبجها جؿببد في بصابات وؤطغاع ثﺠاوػت بٌثحر ما ّ
املخضص للٌغوات ،وػبُػة ومضي
ثبرعﻩ الظغوعة الػؿٌغٍة والاؾتهضاف
وصعحة ألاطي الظي لخو بالؿٍان الٌغوات ،ويظلَ هحائج الضائغة الابحضائُة للمدٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾىؾﻼقُا
الؿابهة في نظُة ماعجؿخش وآزغًٍ (الخٌم الصاصع في  27ؾبحمبر  )2007ونظُة ماعثخش (الخٌم الصاصع في  12حىان
.)2007

َ
اإلاؿحسضم بحن الهجمات التي ثإيض خضوثها،
والخظد املخٌمة ؤهه ًاهد هىاى ؤوحه جشابه ،مً خُث ؤؾلىب الػمل

وهٌظا الخظد املخٌمة ؤن الجِش الىػني لُىؾىؾﻼقُا والهىات الصغبُة ثﻬاحم ألامايً وثدحلها ،وجشُؼ مىازا مً
ّ
الخىف وؤلايغاﻩ ،غً ػغٍو اعثٍاب غضص مً ألاقػاُ التي جشٍل الكػل الجىائي لإلباصة الجماغُة باإلاػنى اإلاهصىص في اإلااصة
الثاهُة (ؤ) و(ب) مً اثكانُة ؤلاباصة الجماغُة لػام  ،1948وؤزحراً ،يحهي الاخحﻼُ بالؼغص الهؿغي للؿٍان الٌغوات مً
هظﻩ ألامايً.

ّ
والخظد املخٌمة ؤن هحائﺠها وهحائج املخٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾىؾﻼقُا الؿابهة مخؿهة بصىعة محباصلة ،وثثبد
ثظمً اغحبا ًعا مً ؤؾؿؼـ ّ 1991
ّ
شً هجمات واؾػة الىؼام مً حاهﺐ الجِش الىػني
وحىص همؽ ؾلىى
ً
الُىؾىؾﻼفي والهىات الصغبُة غلى ؤمايً الؿٍان الٌغوات بمىاػو يغواثُا املخحلكة ،وػبها ألؾلىب غمل ممارل بشٍل
غام.
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ّ
ؾحر ّ
ؤن املخٌمة جشحر بلى ؤهه لٍي ًٍىن همؽ الؿلىى مهبىال يضلُل غلى نصض ثضمحر الجماغة ًلُا ؤو حؼئُاً ،ﺠﺐ
ؤن ًٍىن مثل هظا الهصض الاؾحيحاج اإلاىؼهي الىخُض الظي ًمًٌ اؾحسﻼصه مً همؽ الؿلىى ،والخظد املخٌمة في هظا
الصضص ؤن يغواثُا طيغت في ّ
حجتها الشكىٍة غاملحن ًيبغي -في عؤحها  -ؤن ًهىصا املخٌمة للىصىُ بلى مثل هظا الاؾحيحاج:
الؿُام الظي اعثٌبد قُه ثلَ ألاقػاُ ،والكغصة التي ؤثُدد للجِش الىػني لُىؾىؾﻼقُا والهىات الصغبُة لحضمحر
الؿٍان الٌغوات ،وثكدص املخٌمة بضوعها هظﻩ الػىامل.
قباليؿبة للؿُام قهض ؤشاعت املخٌمة بلى ؤهه ػبها الؾحيحاحات املخٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾىؾﻼقُا الؿابهة،
م ََ
ّ
لم ثغثٌﺐ ألاقػاُ التي جشٍل الكػل الجىائي لإلباصة الجماغُة باإلاػنى اإلاهصىص في اإلااصة الثاهُة (ؤ) و (ب) مً الاثكانُة،
بهصض ثضمحر الٌغوات ،وإهما بهصض بعؾامهم غلى ثغى اإلاىاػو اإلاػىُة ختى ًخؿنى بنامة صولة صغبُة محﺠاوؿة بريُا،
ّ
وثىاقو املخٌمة غلى هظا الاؾحيحاج ،ولظلَ اهتهد املخٌمة بلى ؤن ّبصغاءات يغواثُا قُما ًحػلو بالؿُام الػام ال ثضغم
ػغمها بإن نصض ؤلاباصة الجماغُة هى الاؾحيحاج اإلاػهىُ الىخُض الظي ًمًٌ اؾحسﻼصه.
ّ
وقُما ًحػلو باألخضاذ التي ونػد في قىًىقاع ،والتي ؤولتها يغواثُا اهحماما زاصا ،جشحر املخٌمة بلى ؤن املخٌمة
ّ
الجىائُة الضولُة لُىؾىؾﻼقُا الؿابهة عؤت ؤن الهجىم غلى هظﻩ اإلاضًىة ًان ًمثل ّعصا غلى بغﻼن الاؾحهﻼُ مً حاهﺐ

يغواثُا ،وًان نبل ًل هظا ثإيُضا لؿُؼغة صغبُا غلى حمهىعٍة ًىؾىؾﻼقُا الاثداصًة الاشترايُة ،موَ َ
ؿح َيحج مً هظا ،ومً
بحﻼء الػضًض مً الٌغوات بمضًىة قىًىقاع ؤن وحىص نصض الحضمحر اإلااصي للؿٍان الٌغوات لم ًًٌ الاؾحيحاج اإلاػهىُ
الىخُض الظي ًمًٌ اؾحسﻼصه مً الهجىم ؾحر الهاهىوي غلى قىًىقاع.

َ
وؤزحرا ،ثظُل املخٌمة ؤن اؾحيحاحات املخٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾىؾﻼقُا الؿابهة ثكُض بإن نصض مغثٌبي

ؾىء اإلاػاملة في بلضة ؤوقِشاعا لم ًًٌ الحضمحر اإلااصي ألغظاء مً الجماغة املخمُة بصكتها هظﻩ ،وإهما إلاػانبتهم بؿبﺐ
وطػهم ًإغضاء باإلاػنى الػؿٌغي.
ؤما باليؿبة لػامل الكغصة ،قةن املخٌمة جػحبر ؤن الحهجحر الجماعي الهؿغي للٌغوات ٌػحبر غامﻼ هاما لحهضًغ ما
بطا ًان هىاى َنصض لحضمحر الجماغة ًلُا ؤو حؼئُا ،وجشحر في هظا الصضص بلى ّؤجها عؤت نبل طلَ ؤن يغواثُا لم ّ
ثىضر ؤن
ً
ّ
ً
مثل هظا الحهجحر الهؿغي ًان ٌشٍل قػﻼ حىائُا لإلباصة الجماغُة باإلاػنى اإلاهصىص في اإلااصة الثاهُة (ج) مً الاثكانُة.
والخظد املخٌمة في هظﻩ الهظُة ؤهه يما ًبضو بشٍل زاﺹ مً الىحائج التي ّ
ثىصلد بليها املخٌمة الجىائُة
الضولُة لُىؾىؾﻼقُا الؿابهةً ،ان الحهجحر الهؿغي مً بحن ؤصوات الؿُاؾة التي ثﻬصف بلى بنامة صولة صغبُة محﺠاوؿة
بريُا ،وفي هظا الؿُام ،ثم ػغص الٌغوات غً ػغٍو ثﻬًئة حى نؿغي َ
ؤوحضﻩ اعثٍاب ؤقػاُ مً بُنها بػع ألاقػاُ التي
ّ
جشٍل الكػل الجىائي لإلباصة الجماغُة باإلاػنى اإلاهصىص في اإلااصة الثاهُة (ؤ) و (ب) مً الاثكانُة ،وًان لهظﻩ ألاقػاُ هضف
وهى الحهجحر الهؿغي للٌغوات ،والظي لم ًترثﺐ غلُه ثضمحرهم اإلااصي ،وعؤت املخٌمة ؤن ألاقػاُ التي اعثٌبها الجِش
الىػني الُىؾىؾﻼفي والهىات الصغبُة ّؤصت بصىعة ؤؾاؾُة بلى خمل الؿٍان الٌغوات غلى الكغاع مً ألاعاض ي اإلاػىُة،
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ولم ثًٌ مؿإلة ثضمحر هاالء الؿٍان بؼغٍهة مىهجُة ،وإهما بعؾامهم غلى ثغى اإلاىاػو التي جؿُؼغ غليها هظﻩ الهىات
اإلاؿلخة.1
وبالػىصة بلى ألاخضاذ في مضًىة قىًىقاع -التي ؤولتها يغواثُا اهحماما زاصا -الخظد املخٌمة ؤهه في نظُة مغيؼجش
وآزغًٍ ،ؤربخد املخٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾىؾﻼقُا الؿابهة غضة خاالت نام قيها الجِش الىػني الُىؾىؾﻼفي
والهىات الصغبُة بةزﻼء مضهُحن ،وزاصة الٌغوات ،وعؤت املخٌمة الجىائُة الضولُة يظلَ ؤن املخاعبحن الٌغوات الظًً
ؤؾغهم الجِش الىػني الُىؾىؾﻼفي والهىات الصغبُة لم مٌػضمىا حمُػا ،وهٌظا ،بػض اؾخؿﻼم مﺠمىغة ّؤولُة مً
املخاعبحن الٌغوات للجِش الىػني الُىؾىؾﻼفي ،ثم ههلهم في  18هىقمبر  1991بلى بلضة ؤوقشاعا ،رم بلى ؾغمؿٍا محىعقٍُا
في صغبُا ،خُث ثم اخحﺠاػهم ًإؾغي خغب ،وباإلاثل ،ثم ههل مﺠمىغة مً املخاعبحن الٌغوات املخحﺠؼًٍ في قُلىبغومات
بلى ؾغٍمؿٍا مُتروقٍُا ًىمي 19و  20هىقمبر  ،1991بِىما ثم بحﻼء مً ٌشخبه في ؤجهم خاعبىا بلى حاهﺐ الهىات الٌغواثُة
بلى حهات ؤزغي في يغواثُا ؤو صغبُا ،وهظا ّ
ًىضر ؤهه في خاالت يثحرة لم ًهحل الجِش الىػني الُىؾىؾﻼفي والهىات
الصغبُة ؤولئَ الٌغوات الظًً و نػىا ؤؾغي في ؤًضحهم.

َ
إلاؿتهضف مً الجماغة املخمُة بػضص
واغحبرت املخٌمة ؤًظا ؤهه مً ألامىع طات الصلة ؤًظا مهاعهة حجم الجؼء ا
الضخاًا الٌغوات ،مً ؤحل ثدضًض ما بطا ًان الجِش الىػني لُىؾىؾﻼقُا والهىات الصغبُة اؾحىمد م
الكغﺹ لحضمحر
هظا الجؼء مً الجماغة.
وفي هظا الصضص ،طيغت يغواثُا ؤن عنم اإلاىجى مً الٌغوات بلـ 12.500خالة ،وهى ما ثىهظه صغبُا ،وؤشاعت
املخٌمة بلى ؤهه ختى غلى قغض ّ
صخة هظا الغنم  -وهي مؿإلة ال ثصضع قيها ؤي خٌم  -قةن غضص الضخاًا الظًً ّثضغيهم

يغواثُا مٌ ّ
ػض طئُﻼ باليؿبة لدجم الجؼء اإلاؿتهضف مً الجماغة.
ّ
ثهضم ؤن يغواثُا لم ّ
ونض اؾحيحﺠد املخٌمة مما َّ
ثىضر ؤن مغثٌبي ألاقػاُ التي جشٍل مىطىع الضغىي الغئِؿُة نض
َ
الهصض َّ
املخضص ؤن
اؾحىمىا الكغﺹ لحضمحر حاهﺐ يبحر مً الجماغة املخمُة ،لهظا عؤت املخٌمة في اؾحيحاحها الػام بشإن
م
يغواثُا لم ثثبد ؤن الاؾحيحاج اإلاػهىُ الىخُض الظي ًمًٌ اؾحسﻼصه مً همؽ الؿلىى الظي اؾخىضت بلُه ًان الهصض
ّ
مىه ثضمحر الجماغة الٌغواثُة ًلُا ؤو حؼئُا ،وهي ثغي ؤن ألاقػاُ التي جشٍل الكػل الجىائي لإلباصة الجماغُة باإلاػنى
م ََ
َّ
املخضص اإلاؼلىب ألن ثىصل بإجها مً ؤقػاُ ؤلاباصة
اإلاهصىص في اإلااصة الثاهُة (ؤ) و(ب) مً الاثكانُة لم ثغثٌﺐ بالهصض
َ ّ
الجماغُة ،وؤطاقد املخٌمة يظلَ ؤن ّ
مضعي املخٌمة الجىائُة الضولُة لُىؾىؾﻼقُا الؿابهة لم ًتهم نؽ ؤي قغص بؿبﺐ
ّ
ؤلاباصة الجماغُة طض الؿٍان الٌغوات في ؾُام الجزاع اإلاؿلر الظي ونؼ في ؤعاض ي يغواثُا في الكترة مً 1991بلى ،1995
وبهظا اهتهد مدٌمة الػضُ الضولُة بإن صغبُا لم ثغثٌﺐ ؤي بباصة حماغُة طض يغواثُا زﻼُ الخغب الٌغواثُة لﻼهكصاُ
غً ًىؾؿﻼقُا.

 1مدٌمة الػضُ الضولُة ،ثؼبُو اثكانُة مىؼ حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة واإلاػانبة غليها (يغواثُا طض صغبُا) /الخٌم الصاصع في قبراًغ  . 2015ثاعٍش
الاؾترصاص  ،2021 ,7 .15مً .http://legal.un.org
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الخاجمت:
مً زﻼُ الىهاغ التي جػغطىا لها بالضعاؾة والتي هلخصها في ما طهﺐ بلُه الكهُه  PLAWSKIمً ؤهه لِؿد ػغٍهة ألاصاء
ّ
ٌشٍل الػىصغ ا ّ
إلامحز في حغٍمة ؤلاباصة الجماغُةّ ،
قىُة الحضمحر هي الغيً اإلاػىىي لهظﻩ
وإهما هضف الحضمحر هى الظي
الجغٍمة  ،هسلص بلى الىحائج الحالُة:
جػض حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة مً الجغائم الضولُة الخؼحرة التي خظُد باهحمام املجحمؼ الضولي ،وال ؾُما مىظمة ألامماإلاحدضة التي ؤصضعت مﺠمىغة مً الهغاعات التي حغمد اعثٍاب ؤقػاُ بباصة الجيـ البشغي ،ونض ثىج طلَ اثكانُة مىؼ
ؤلاباصة الجماغُة واإلاػانبة غليها لػام  1948التي صزلد خحز الىكاط في غام .1951
 بن ؤهم ما ًمحز حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة غً الجغائم الضولُة ألازغي زاصة الجغائم طض ؤلاوؿاهُة ،ؤن الكاغل غىضماًهضم غلى اعثٍاب حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة ،قةهه ال بض ؤن ًحىقغ لضًه نصض زاﺹ ًحمثل بيُة بباصة ؤقغاص الجماغة ؤلاريُة
ؤو الضًيُة ؤو الػغنُة ؤو الهىمُة ًلُا ؤو حؼئُا ،قةطا لم ًحم بربات ثىقغ هظا الهصض الخاﺹ قةهىا ال هٍىن ؤمام حغٍمة
بباصة حماغُة.
ًلػﺐ الهظاء الضولي ؾىاء الجىائي ؤو ختى الػاصي صوعا مهما في بػالة الؿمىض و اللبـ اللظان ٌػترًان مكهىم الغيًاإلاػىىي في الجغائم الضولُة ومنها حغٍمة ؤلاباصة الجماغُة.
إلاا ًان ثىاقغ الىُة غلى بهﻼى حماغة غلى آزغها ؤو حؼء منها عيىا ؤؾاؾُا مً ؤعًان الجغٍمة ،بات مً اإلاهم بًﺠاص ؤصلةواضخة ثثبد ثىاقغ الضاقؼ والىُة لضي اإلاتهمحن بشإن اعثٍاب ثلَ الجغائم ،وهى ؤمغ يثحرا ما ًٍىن بالـ الصػىبة.
الحىصُات:
طغوعة الحػاون الضولي غلى ًل ألاصػضة ﻹخﻼُ الؿلم وألامً الضولُحن ،ووشغ الؿلم بحن الشػىب ،والهظاء غلى ؤؾبابالجزاغات اإلاؿلخة في الػالم .
طغوعة ثكػُل صوع املخٌمة الجىائُة الضولُة في الحصضي لجغٍمة ؤلاباصة الجماغُة إلاا ثىؼىي غلُه مً اهتهاى زؼحرلخهىم ؤلاوؿان.
طغوعة ثدلي الهاض ي الضولي بهضع يبحر مً الخبرة و الخىٌة والحﺠغبة ختى ًحمًٌ مً اؾحيحاج شغوغ الهصض الجىائي فيحغائم ؤلاباصة الجىائُة التي جػغض غلُه هظغا يما عؤًىا لصػىبة برباثه مً حهة  ،ولخشابه هظﻩ الجغٍمة مؼ حغائم صولُة
ؤزغي.
هظغا لضوع ؤلاحتهاص الهظائي الضولي (الػاصي مىه و الجىائي ) في بػالة اللبـ و الؿمىض الظي ٌػتري الىصىﺹ الهاهىهُةالضولُة الخاصة بإعًان الجغائم الضولُة ،ههترح بصعاج زﻼصة هظﻩ الاحتهاصات في جػضًل الىظام ألاؾاس ي للمدٌمة
الجىائُة الضولُة لحىطُذ شغوغ ثلَ ألاعًان. .
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ملخص:
ً٨دؿب خ ٤الٗمل الى٣ابي ؤهمُخه مً ٧ىهه ٌك٩ل مُٗاعا مىيىُٖا لُ٣اؽ مضي مماعؾت الضًم٣غاَُت والالتزام
بمباصئها ،وطل ٪لالعجباٍ الًٗىي بين الخ ٤الى٣ابي والخغٍاث الٗامت وألاؾاؾُت لإلوؿان ،خُث جيكإ وجدك٩ل الى٣اباث
بازخال ٝاهىاٖها و ٤ٞجىُٓم صؾخىعي و٢اهىوي بك٩ل صاثم ومؿخ٣ل ،و٢ض ؾاع اإلاكغٕ الٟلؿُُني ٖلى الىهج الظي ؾاعث
ٖليها الدكغَٗاث ألازغي خُث ٟ٦ل ال٣اهىن الاؾاس ي الٟلؿُُني اإلاٗض ٫لٗام ٖ 2003لى جىُٓم الٗمل الى٣ابي وحكُ٨ل
الى٣اباث .جٟ٨ل الضؾاجير مبضؤ خغٍت الٗمل الى٣ابي ل٩ل ألاٞغاص ؾىاء في حكُ٨ل الى٣ابت ؤو الاهًمام بليها بىنٟه خ٤
ً
لالٞغاص وَٗىص لل٣اهىن جىُٓم ؤخ٩ام هظا الخ ٤الظي ٌُٗض ؤؾاؾا لخىُٓم الٗمل الى٣ابي .الخىُٓم الى٣ابي والاهًمام الى
ً
الٗمل الى٣ابي وحكُ٨ل الى٣اباث ًخىحب ا٢تراجهما مٗا والىو ٖلى خ ٤الاهًمام ٦ما هى الخا ٫باليؿبت لخ ٤الدكُ٨ل
وإوكاء الى٣اباث ،خُث ا٦خٟي اإلاكغٕ الٟلؿُُني باالقاعة الى طل ٪مً زال ٫اإلااصة (/25ال٣ٟغة  )3مً ال٣اهىن الاؾاس ي
التي جىو ٖلى "الخىُٓم الى٣ابي خً ٤ىٓم ال٣اهىن ؤخ٩امه" واإلااصة ( /26ال٣ٟغة  " )2حكُ٨ل الى٣اباث والجمُٗاث
والاجداصاث والغوابِ والاهضًت واإلااؾؿاث الكٗبُت و٣ٞا لل٣اهىن".
خاو ٫الباخثان مً زال ٫هظه الضعاؾت البدث ٖلى نُٗض الاؾخ٣ال ٫اإلاالي للٗمل الى٣ابي٦ ،ما ٌؿخىحب البدث في
الاؾخ٣ال ٫الاصاعي للٗمل الى٣ابي.
الكلماث املفخاحيت :الاؾخ٣ال ٫اإلاالي؛ الاؾخ٣ال ٫الاصاعي؛ الى٣اباث؛ الٗمل الى٣ابي.
Abstract:
The right to union work acquires its importance as it constitutes an objective criterion for
measuring the extent to which democracy is practiced, and the extent of adherence to its
principles. This is due to the organic link between the union right and the general and
fundamental freedoms of man. The creation of all forms of unions is made in accordance with
a constitutional and legal regulations in an independent and constant fashion. The Palestinian
lawmaker has followed the norms pursued by other legislators as the amended Palestinian
ُ
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Basic Law of 2003 guaranteed the organization of unions work and the formation of
syndicates. Constitutions guarantee the principle of freedom of union work for all individuals,
whether in establishing a union or joining it as a right for individuals. Law regulates the
provisions of this right, which is the basis for organizing union work.
The right to establishing syndicates and the right to joining them must be intertwined i.e.,
the right to establish the unions and the right to join them. The Palestinian lawmaker sufficed
with referencing this right under Article (25/paragraph 3) of the Basic Law which states
“Unions organization is an established right regulated by law”, and under Article 26/
paragraph 2 “The formation of unions, associations, syndicates, federations, leagues, clubs
and popular institutions shall be regulated in accordance with the law.”
Through this study, the two researchers tried to research the level of financial
independence for union work, while it is necessary to research the administrative
independence of union work.
Keywords : Financial Independence ; Administrative Independence; Syndicates; Union
Work.
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االطار القانوني الستقالل العمل النقابي يف فلسطني/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد يعقوب النوباني/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /عبد امللك الرمياوي

مقذمت:
ٌٗغ ٝالٗمل الى٣ابي ٖلى ؤهه حؿم إلًجاص ؤعيُت للٗمل والضا ًٖ ٘ٞالخ٣ى ١اإلااصًت واإلاٗىىٍت ملجمىٖت ؤٞغاص صازل
املجخم٘ لها ْغو ٝاحخماُٖت مخ٣اعبت ،وَٗخبر الٗمل الى٣ابي ٖمال مؿخ٣ال ٖىضما جخمخ٘ الى٣ابت باالؾخ٣ال ٫اإلاالي وؤلاصاعي
وج٩ىن ٢اصعة ٖلى بجساط حمُ٘ ٢غاعتها اؾدىاصا الى هٓام ٢اهىوي زام وو ٤ٞالانى ٫الضؾخىعٍت وال٣اهىهُت ،وج٣ىم
بمماعؾت اوكُتها باؾخ٣الُت جامت وصون جضزل مً اي َغ ٝزاعجي وال ؾُما الضولت ،ؤصخاب الٗمل ،والاخؼاب
الؿُاؾُت ،وج٩ىن ال٣غاعاث الهاصعة ًٖ الهُئت الاصاعٍت للى٣ابت حٗبير خغا ًٖ جىحهاث الاًٖاء اإلاىخمُين لها.
حهض ٝالٗمل الى٣ابي بلى خماًت مهالح الاًٖاء والضٞإ ًٖ خ٣ى٢هم اإلااصًت واإلاٗىىٍت ،وجدؿين ْغوٞهم وقغوٍ
الٗمل ،والاعج٣اء بإوياٖهم اإلاِٗكُت ب٨غامت واوؿاهُت ،ؤبغػ آلُاث ومٓاهغ الخماًت ال٣اهىهُت التي جد ٤٣الهض ٝمً
الٗمل الى٣ابي جخمدىع في بىضًًً ،ىضعج جدتهما الٗضًض مً اإلا٣ىماث التي حؿعى بلى ج٣ىٍت الٗمل الى٣ابي والخغٍت
الى٣ابُت،وهما :الاؾخ٣ال ٫اإلاالي للى٣اباث ،والاؾخ٣ال ٫ؤلاصاعي لها ٞهظان البىضان مًمىهان بال٣اهىن خُث ؤن مٗٓم
ً
ً
الدكغَٗاث ههذ ٖلى ؤن ج٩ىن ألاحؿام الى٣ابُت مؿخ٣لت مالُا وإصاعٍا ختى حؿخُُ٘ الُ٣ام بيكاَها و جد ٤ُ٣ؤهضاٞها.
أهذاف الذساست:
 -1البدث ًٖ ؾبل حٗؼٍؼ الاؾخ٣غاع في الٗمل الى٣ابي.
 -2جبُين ُ٢مت خغٍت الٗمل الى٣ابي ،واصاعتها بضون جضزالث زاعحُت ،والاهسغاٍ بها بضون ُ٢ىص.
 -3جىيُذ ؤهمُت مؼاولت ألاوكُت الى٣ابُت ومماعؾت الخ ٤باإليغاب و ٤ٞالىٓام وال٣اهىن بدغٍت.
أهميت الذساست:جخمثل أهميت الذساست من الىاحيخين الىظشيت والعمليت:
ألاهميت الىظشيت :ؤنبذ الخضًث ًٖ الخ ٤الى٣ابي وال٣ىاهين الىاْمت له مً الًغوعٍاث ألاؾاؾُت باليؿبت
إلاىٓماث الٗما ٫وؤصخاب الٗمل في ْل الىٓام الا٢خهاصي الضولي الجضًض الظي ً٣ىم ٖلى ج٣لُو صوع الضولت احخماُٖا
وا٢خهاصًا.
ألاهميت العمليت :الانل حٗؼٍؼ صوع الٗمل الى٣ابُت وؤن جخاح لها الٟغنت واإلاؿاخت والضٖم للُ٣ام بضوعها الاحخماعي
والىَني والىًالي بدغٍت بما ًد ٤٣مهالح الاًٖاء وٍد ٤٣ؤهضاٞها.
مىهجيت البحث:
اٖخمض الباخثان اإلاىهج الخدلُلي ،واإلاىهج اإلا٣اعن الظي هى مً ؤهم ؤصواث البدىر ال٣اهىهُت الا٦ثر مالثمت لـُبُٗت
الضعاؾت ،والخىنل الى الىخاثج اإلاخىزاه مىه بُغٍ٣ت ٧املت قاملت ملخخل ٠حىاهب الضعاؾت.
إلاشكاليت:
ج٨مً بق٩الُت الضعاؾت في الؿاا ًٖ ٫ما مذى جمخع الىقاباث باالسخقالل الزاحي على الصعيذًن إلاداسي واملالي
في ظل الدششيعاث والقواهين املعمول بها في فلسطين؟ ولإلحابت ٖلى بق٩الُت الضعاؾت يمً املخاوع آلاجُت :الاَاع
ال٣اهىوي لالؾخ٣ال ٫اإلاالي للٗمل الى٣ابي (اإلابدث ألاو،)٫الاَاع ال٣اهىوي لالؾخ٣ال ٫ؤلاصاعي للٗمل الى٣ابي(اإلابدث الثاوي)

املبحث الاول :الاطاسالقاهووي لالسخقالل املالي للعمل الىقابي:
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الاؾخ٣ال ٫اإلاالي هى خماًت لخ ٤الى٣اباث في مماعؾت ؤوكُتها ب٩ل خغٍت صون جضزل مً حاهب الضولت خُث ال ًٟ٨ي
امخىإ الضولت ًٖ الخضزل في الكاون اإلاالُت للى٣اباث بل ألامغ ٌؿخلؼم الخض مً طل ٪بإن جخمخ٘ الى٣ابت باؾخ٣ال٫
ماليٟ٨ً،ل لها خغٍت الخغ٦تٞ ،مً حهت ٌؿخدب٘ خ ٤الى٣اباث وي٘ لىاثذ ٖلى اؾخ٣ال ٫الى٣اباث ،وؤن جىي٘ لىاثدها
اإلاالُت،ومً حهت ؤزغي ٞةن اٖخماص الى٣اباث ٖلى مٗىهاث الضولت ،ؤو ؤًت حهاث ؾُاؾُت ؤزغي (٧األخؼاب مثال) ٢ض
ٌٗه ٠بدغٍت الى٣اباث بخىحُه ؤوكُتها ( .)1لظلٞ ٪ةن ألاخ٩ام الدكغَُٗت الخانت بخمىٍل الى٣اباث ًجب ؤن ال حؿمذ
بمىذ ؤلاصاعة ؾلُت ج٣ضًغٍت في ٖملُاث جمىٍل الى٣اباث ،ومً ٢بُل طل ٪بلؼام اإلاىدؿبين للى٣اباث بض ٘ٞاقترا٧اتهم بلى
هُئت ٖامت ٖلى ؤن ج٣ىم هظه ألازيرة بخمىٍل الى٣اباث ،ومثل هظه الُغٍ٣ت "حك٩ل تهضًضا ٖلى اؾخ٣ال ٫الى٣اباث(")2
وٖلُه ؾِخم جىاو ٫اإلابدث مً زال ٫اإلا٣ىماث التي جضٖم الاؾخ٣ال ٫اإلاالي لها (اإلاُلب الاو ،)٫بصاعة ؤمىا ٫الى٣ابت والغ٢ابت
ٖليها (اإلاُلب الثاوي).
املطلب الاول :مقوماث الاسخقالل املالي للىقاباث:
ً
ٌٗض الاؾخ٣ال ٫اإلاالي للى٣اباث مً ؤهم ع٧اثؼ الٗمل الى٣ابي الخغ واإلاؿخ٣لٞ ،ال ًخهىع ؤن جدب٘ الى٣ابت مالُا لجهت
زاعحُت ،وؤن جب٣ى مؿخ٣لت ومداًضة ألن ٖىهغ اإلاا ٫هى املخغ ٥الغثِـ ألي ٖملٞ ،الٗمل الى٣ابي ًدخاج بلى جمىٍل طاحي
ً
ًدض مً جبُٗخه مالُا ألًت حهت ٧اهذ ألن الخبُٗت اإلاالُت ؾىاء باإلاهاصع ؤو بألُاث الخضزل والغ٢ابت اإلاٟغَت ،جاصي خخما بلى
ً
اإلاؿاؽ باؾخ٣ال ٫الجؿم الى٣ابي وجُ٣ض مً خغٍت ال٣اثمين ٖلُه زىٞا مً  ُ٘٢مهضع عػ٢هم ؤو بٚال ١اإلاىب٘ اإلاالي الظي
ًمىٖ ٫ملهم لظلً ٪جب ؤن جخمخ٘ الى٣ابت باؾخ٣ال ٫مالي ًدُذ لها الُ٣ام بيكاَها صون جضزل زاعجي ًدى ٫صون جد٤ُ٣
ؤهضاٞه.
ً
ختى حؿخُُ٘ الى٣اباث ؤن جخمخ٘ باؾخ٣ال ٫مالي ًخىحب وحىص صٖاثم لخجٗل مً هظا الاؾخ٣ال ٫مم٨ىا ،وفي
الخ٣ُ٣ت بن الاؾخ٣ال ٫اإلاالي للى٣اباث ً٣ىم ٖلى الٗضًض مً الغ٧اثؼ ؤهمها :الصخهُت الاٖخباعٍت للى٣اباث وألاهلُت
ال٣اهىهُت التي جدُذ لها خ ٤الخٗا٢ض والخ٣اض ي ،واإلاىاعص اإلاالُت اإلاغج٨ؼة ٖلى الاقترا٧اث التي ًضٗٞها ؤًٖاء الى٣ابت بك٩ل
صوعي .
الفشع الاول :الشخصيت الاعخباسيت للىقاباث :
اٖتر ٝاإلاكغٕ الٟلؿُُني بالصخهُت الاٖخباعٍت للى٣اباث ٖلى يىء الاٖترا ٝبخل ٪الاحؿام ال٣اهىهُتٞ ،ترحم جل٪
الاٖتراٞاث في الٗضًض مً ال٣ىاهين ٣٦اهىن جىُٓم مهىت املخاماة ع٢م ( )3لؿىت  1999خُث ؤهه في اإلااصة ( )11هو ٖلى:
ً
"جخمخ٘ الى٣ابت بالصخهُت الاٖخباعٍت والاؾخ٣ال ٫اإلاالي وٍخىلى قاوجها مجلـ جيخسبه الهُئت الٗامت و٣ٞا ألخ٩ام هظا
ال٣اهىن"( .)3و٢اهىن ه٣ابت الصخُٟين ع٢م ( )17لؿىت  1952لم ًسل مً الىو ٖلى جمخ٘ جل ٪الى٣ابت بالصخهُت
الاٖخباعٍت(. )4
( .)1البرعي ،ؤخمض خؿً ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،الجؼء الثالث ،ال٨خاب الاو :٫الى٣اباث الٗمالُت ،صاع النهًت
الٗغبُت ،ال٣اهغة ،2006 ،م.182.
( .)2ج٣غٍغ ناصع ًٖ اللجىت الخابٗت إلاىٓمت الٗمل الضولُت اإلاٗىُت بالخغٍاث الى٣ابُت ع٢م ( )25الخالت ( )242الخ٣غٍغ ع٢م ( )75الخالت  341البىض .106
(٢ .)3اهىن جىُٓم مهىت املخاماة ع٢م ( )3لؿىت  1999اإلااصة ()11
(٢ .)4اهىن ه٣ابت الصخُٟين ع٢م ( )17لؿىت  ،1952اإلااصة ع٢م (.)5
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اٖترٞذ الٗضًض مً الدكغَٗاث بالصخهُت الاٖخباعٍت للى٣اباث ،ألن الى٣ابت حؿم ال ٌؿخُُ٘ جد ٤ُ٣ؤهضاٞه صون
الخمخ٘ بصخهُت ٢اهىهُت ومٗىىٍت مؿخ٣لت مالُا وإصاعٍا جدُذ له الٗمل بدغٍت يمً ؤهضاٞه وجُلٗاث ؤًٖاثه .
ج٨دؿب الى٣ابت الصخهُت الاٖخباعٍت بمجغص جإؾِؿها وحؿخمغ خاثؼة لها ختى نضوع ٢غاع بدلها ،وَٗض الاٖتراٝ
ً
امخضاص إلابضؤ خغٍت الٗمل الى٣ابي واؾخ٣الله ًٖ الضولت ،بُٗضا ًٖ مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت واؾخ٣اللها
بهظه الصخهُت
إلاُالب ؤزغي ٧االٖترا ٝبالصخهُت الاٖخباعٍت للى٣اباثٞ ،مً ؤهم املخُاث التي اٖترٞذ بالصخهُت الاٖخباعٍت للى٣اباث
الاجٟاُ٢ت الضولُت ع٢م ٣ٞ ،)1(87ض اٖخبرث الاٖترا ٝبالصخهُت الاٖخباعٍت للى٣اباث مً اإلاؿلماثٞ ،لم جخُغ ١له ولم
جُلب مً ؤًٖائها الاٖترا ٝبخل ٪الصخهُت ول ً٨مًمىن اإلااصة ( )7مً الاجٟاُ٢ت ًُٟض بىحىب الاٖترا ٝللى٣اباث
ً
بصخهُتها الاٖخباعٍت بُغٍ٣ت ٚير مباقغة خُث ؤن مًمىن اإلااصة ًمى٘ الضو ٫ألاًٖاء ؤن ًًٗىا قغوَا جُ٣ض ا٦دؿاب
الصخهُت ال٣اهىهُت للى٣ابت اإلااصة (.)2.3.4
لم جىدهغ ؤلاق٩الُت باالٖترا ٝبالصخهُت الاٖخباعٍت للى٣اباث ،وإهما ٧اهذ في الاٖترا ٝبالخغٍت الى٣ابُتُٞ ،اإلاا ؤن
الى٣اباث جخمخ٘ بالخغٍت الى٣ابُت ٞالصخهُت الاٖخباعٍت جلخ ٤هظا الجؿم اإلاٗتر ٝبه لُ٣ىم بةجمام وكاَاجه وؤهضاٞه ،مً
ً
ُ
زال ٫شخهُت ٢اهىهُت حؿمذ له ب٨ؿب الخ٣ى ١وجدمل الالتزاماث .و٢ض ط٦غ ؾاب٣ا  ٠ُ٦ؤن الى٣اباث ٢امذ باهتزإ
الاٖترا ٝبها ،وخغٍت ج٩ىٍنها في ؤ٦ثر مً صولتٞ ،االٖترا ٝبالى٣اباث وخ ٤الدكُ٨ل الى٣ابي في اإلاىازُ ٤الضولُت والضؾاجير
وال٣ىاهين الضازلُت ًاصي بلى الاٖترا ٝبصخهت ٢اهىهُت لدؿخُُ٘ جل ٪الاحؿام الُ٣ام بمهامها .
جسخل ٠الدكغَٗاث في هٓغتها بلى الصخهُت اإلاٗىىٍت للى٣اباثٞ :بِىما جخجه حكغَٗاث الضو ٫الضًم٣غاَُت الٛغبُت
بلى اٖخباع الى٣ابت شخهُت مٗىىٍت ،مً ؤشخام ال٣اهىن الخام في خين هجض ؤن مكغعي الضو ٫الاقتراُ٦ت ٌٗضون
ً
ً
ً
ُ
الى٣اباث شخها مٗىىٍا مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام(.)2ؤما باليؿبت للدكغَ٘ الٟلؿُُني ٞلم ً ً٨واضخا ٞ ،هل حٗض
الى٣اباث مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام ؤم ال٣اهىن الخام ؟
اؾدىض الباخثان بلى ٢اهىن حكُ٨ل املخا٦م الىٓامُت ع٢م ( )5لؿىت  2001والظي ًدضص في ماصجه ( )33في ٣ٞغتها
الثاهُت نالخُت مد٨مت الٗض ٫الٗلُا ومً بُنها ازخهام املخ٨مت بالىٓغ في الُلباث التي ً٣ضمها طوو الكإن بةلٛاء
اللىاثذ ؤو ألاهٓمت ؤو ال٣غاعاث ؤلاصاعٍت النهاثُت اإلااؾت باألشخام ؤو ألامىا ٫الهاصعة ًٖ ؤشخام ال٣اهىن الٗام بما في
طل ٪الى٣اباث اإلاهىُتٞ ،مد٨مت الٗض ٫الٗلُا ازخهانها ًىهب في ؤشخام ال٣اهىن الٗام والؿلُت الٗامت وصزى٫
الى٣اباث مً يمً ازخهانها هظا ٌٗني اججاه اإلاكغٕ الٟلؿُُني لجٗلها مً ؤشخام ال٣اهىن الٗام .
ًترجب ٖلى الاٖترا ٝبالصخهُت الاٖخباعٍت للى٣اباث الٗضًض مً آلازاع ومً بُنها جغجِب خ٣ى ١للى٣ابت بهٟتها
شخهُت اٖخباعٍت بياٞت بلى ج٩ىًٍ ؤهلُت ٢اهىهُت ًترجب ٖليها ؤزغٞ ،االٖترا ٝبإن الى٣اباث هي حؿم ٢اهىوي ًخمخ٘
بالصخهُت الاٖخباعٍت ًىلض ال٨ثير مً الخ٣ى ١وٍىحب الالتزاماث ٖلى هظا الجؿم .

( .)1اجٟاُ٢ت ع٢م ( )87هي اجٟاُ٢ت الخغٍت الى٣ابُت وخماًت خ ٤الىخُٓم الى٣ابي خُث ٖىِذ هظه الاجٟاُ٢ت بالخغٍت الى٣ابُت وخماًت خ ٤الخىُٓم الى٣ابي
اٖخمضها اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل الضولُت في  9جمىػ \ًىلُه  1948في صوعجه الخاصًت والثالزين وهٟظ في جمىػ ًىلُه .1950
( .)2البرعي ،ؤخمض خؿً ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،مغح٘ ؾاب ،2006 ،٤م.414

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

136

ISSN: 2352-9806
l

االطار القانوني الستقالل العمل النقابي يف فلسطني/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حممد يعقوب النوباني/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ /عبد امللك الرمياوي

جىاولذ الضعاؾت خ٣ى ١الى٣اباث التي جترجب ٖلى ٧ىجها جخمخ٘ بالصخهُت الاٖخباعٍت ،خُث ؤن الصخو الاٖخباعي له
ً
ً
خ٣ى ١جثبذ بثبىث جل ٪الصخهُتٞ ،الجؿم الى٣ابي بضون خ٣ىٌٗ ١خبر حؿما مٟغٚا ومغآة إلاً ًمثلهم مً ؤشخام
َبُُٗين صون وحىص اؾخ٣ال ٫خ٣ُ٣ي للجؿم الى٣ابي ٦صخو اٖخباعي وال٣اثمين ٖلُه وؤًٖاء هظا الجؿم ٧إشخام
َبُُٗين ًيخمىن للجؿم الى٣ابي ومً ؤهم جل ٪الخ٣ى :١اؾم الى٣ابت ،ومىَنها ،وحيؿُتها.
ً
ً
مً خ٧ ٤ل ه٣ابت ؤن جدمل اؾما زانا بها خُث ًخم ازخُاعه مً ٢بل ؤًٖائها اإلااؾؿينٖ ،ىض ج٩ىٍنها وَكترٍ
الٖخماص الاؾم ؤن ًىاٖ ٤ٞلى حؿمُت ؤًٖاء الهُئت الخإؾِؿُت ،وؤن جخًمىه الثدت الىٓام ألاؾاس ي للى٣ابت ،وٍمً٨
ً
بالُب٘ حُٛير هظا الاؾم بمىا٣ٞت الهُئت الٗمىمُت للى٣ابت و٣ٞا إلاا جدضصه الثدت الىٓام ألاؾاس ي وطل ٪لُخىاءم الاؾم
الجضًض م٘ الخٛيراث الُاعثت ٖلى الىُا ١الجٛغافي ،ؤو اإلانهي الظي جباقغ ُٞه الى٣ابت وكاَها ؤو ًخمص ى م٘ اهًمام
الى٣ابت ألخض الاجداصاث(.)1
ً
وٖاصة ما حؿخمض الى٣ابت اؾمها مً الخغٞت ؤو اإلاهىت التي جمثل ؤٞغاصهاٞ ،الى٣ابت التي جًم املخامين حؿمى ه٣ابت
املخامين و٦ظل ٪ه٣ابت الصخُٟين ،و٢ض ًلخ ٤اؾم الضولت باؾم الى٣ابت ٦ى٣ابت املخامين الٟلؿُىُين ،ه٣ابت اإلاهىضؾين
الاعصهُين.
ًخدضص مىًَ الى٣ابت باإلا٩ان الظي ًىحض ُٞه مغ٦ؼ بصاعة الى٣ابت ،والظي جبِىه الثدت الىٓام ألاؾاس ي ،وَٗض هظا
اإلاىًَ بمثابت اإلا٣غ الضاثم الظي جماعؽ ُٞه الى٣ابت مسخل ٠وكاَاتها الاحخماُٖت وؤٖمالها ال٣اهىهُت وُٞه ًخم اوٗ٣اص
مجلـ بصاعتها وحمُٗتها الٗمىمُت واحخماٖاث اللجان اإلاىبث٣ت ٖنها .وال ًترجب ٖلى الاهخ٣ا ٫اإلاا٢ذ للجمُٗت الٗمىمُت ؤو
مجلـ ؤلاصاعة بلى م٩ان آزغ ألؾباب ٖملُت ( ٤ًُ٦اإلا٩ان ؤو بٖضاصه وتهُئخه) حُٛير م٩ان مىًَ الى٣ابتٞ ،خٛير اإلاىًَ ال
ا
ًخم بال بى٣ل مغ٦ؼ ؤلاصاعة ؤو وكاَها الاحخماعي ؤو ؤٖمالها ال٣اهىهُت بلى م٣غ آزغ ،وًٍمً هظا الخٗضًل في الثدت الىٓام
ألاؾاس ي ،وٍخدخم في هظه الخالت ُ٢ام مً جسخاعه هُئت اإلا٨خب بةبال ٙالجهت ؤلاصاعٍت املخخهت واجداص الٗما ٫بالخُٛير
الجضًض باٖخباعه مً الخٗضًالث الُاعثت ٖلى الىٓام الاؾاس ي(.)2
وهو اإلااصة ( )8ال٣ٟغة ( )1مً ٢اهىن الى٣اباث ع٢م ( )2لؿىت  2013الظي جًمً الىو ٖلى اإلاغ٦ؼ الغثِـ للى٣اباث
التي جيك٩ل في ٞلؿُين خُث ههذ ٖلى ما ًلي٩ً" :ىن اإلا٣غ الغثِـ للى٣ابت في الٗانمت ال٣ضؽ وٍجىػ لها بوكاء م٣غًٍ
ما٢خين في مضًىتي ٚؼة وعام هللا".

ً
الجيؿُت ال ج٣خهغ ٖ ِ٣ٞلى الصخو الُبُعي ،وإهما جلخ ٤الصخو اإلاٗىىي ؤًًاُٞ ،اإلاا ؤنبذ للصخو
ً
اإلاٗىىي شخهُت مٗخبرة ٢اهىها وٍلخ ٤بها اؾم ومىًَ٦ ،ما هى ؤٖالهً ،ترجب ؤًًا ؤن جلخ ٤بها حيؿُت ًيخمي بها لضولت

مُٗىت .وحؿدىض الضوٖ ٫اصة في ٞغى حيؿُتها ٖلى الصخو اإلاٗىىي بلى م٩ان الخإؾِـ ٞخثبذ للصخو اإلاٗىىي حيؿُت
البلض الظي جإؾـ ُٞه ٞ .بالخالي ٞالى٣اباث جدمل حيؿُت الضولت التي جإؾؿذ بها وحٗمل ٞيها.
الفشع الثاوي :أالهليت القاهوهيت للعمل الىقابي

( .)1البرعي ،ؤخمض خؿً ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،مغح٘ ؾاب،2006 ،٤م .417
( .)2خماًلٖ ،مغ  ،الى٣اباث اإلاهىُت الاعصهُت ،زهاثهها اإلااؾؿُت وصوعها الؿُاس ي ،صاع الؿىضباص لليكغٖ ،مان ،2000 ،م128.
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ُ
جخمخ٘ الى٣اباث مثلها مثل باقي الصخهُاث اإلاٗىىٍت بإهلُت ٢اهىهُت بياٞت بلى ِطمت مالُت مؿخ٣لت جم٨نها مً الُ٣ام
ا
بالخهغٞاث الالػمت إلاباقغة ؤوحه وكاَاتها املخخلٟت ،وهي بم٣خض ى هظه الظمت ًم٨نها ؤن جخٗا٢ض باؾمها مباقغة ،وؤن
جخمل ٪ألامىا ٫الٗ٣اعٍت واإلاى٣ىلت ،وؤن جلجإ للً٣اء( .)1خُث جخمخ٘ الى٣اباث بإهلُت ٢اهىهُت جدُذ لها الٗضًض مً اإلايزاث
٧إي شخو مٗىىي وهظه ألاهلُت جدُذ لها الخٗا٢ض والخمل ٪والخ٣اض ي ٖلى الىدى الخالي:
ؤ .أهليت الخعاقذ :للى٣ابت الخ ٤باٖخباعها جخمخ٘ بالصخهُت الاٖخباعٍت في ؤن جبرم حمُ٘ الٗ٣ىص الالػمت إلصاعتها
ً ً
وجد ٤ُ٣ؤٚغايها ( )2وبىاء ٖلى طل ٪جٟخذ الى٣ابت مىعصا مالُا مً زال ٫حٗا٢ضاتها التي ٌؿمذ لها ال٣اهىن بالُ٣ام بها وبالخالي
جٟخذ املجا ٫لخخمخ٘ الى٣ابت باؾخ٣ال ٫مالي ،مً زالٞ ٫خذ مكاعَ٘ جسضم ؤٚغايها وحٗامالتها اإلاالُت بال ؤن
بًٗالدكغَٗاث ا
خضث ؤ٦ثر مً ؤهلُت الخٗا٢ض لخ٣خهغ ٖلى ؤمىع بؿُُت مثل الدكغَ٘ ال٩ىٍتي الظي ٌؿمذ  ِ٣ٞبإهلُت
الخٗا٢ض في اؾدئجاع م٨خب ؤو الخٗا٢ض م٘ مىْ ٠لُسضم الى٣ابت (. )3
ب .ؤهلُت الخملً :٪مىذ للى٣اباث ؤهلُت الخمل ٪بدُث ًد ٤لها الخمل ٪في خضوص ؤهضاٞها وؤٚغايها ما قاءث مً
ً
الٗ٣اعاث واإلاى٣ىالث وهظا ؤًًا ٌٗمل ٖلى جضُٖم الاؾخ٣ال ٫اإلاالي للى٣اباث وٍضٖم الظمت اإلاالُت لها صون الخُ٣ض بؿلُت
ٖامت ؤو هُئاث زاعحُت جخمل ٪مً زاللها٦ ،ما اقاعث اإلااصة ( )30مً الىٓام الضازلي لى٣ابت املخامين الىٓامُين
الٟلؿُُيُين "باإلياٞت الزخهاناث مجلـ الى٣ابت الىاعصة في ال٣اهىنً ،سخو مجلـ الى٣ابت و ٤ٞؤخ٩ام هظا الىٓام
ب٩ل ما ًخٗل ٤بمهىت املخاماة بما في طل .1 :٪قغاء الٗ٣اعاث باؾم الى٣ابت واؾدئجاعها وإصاعتها .2 .اؾدثماع ؤمىا ٫الى٣ابت
بما ًد ٤٣املخآٞت ٖلى مهالخها"...
ث .أهليت الخقاض يٌٗ :ض الاٖترا ٝللى٣اباث بإهلُت الخ٣اض ي هدُجت خخمُت لالٖترا ٝلها بالصخهُت الاٖخباعٍت،
ً
ُٞجىػ للى٣ابت مثال ؤن جُالب الً٣اء باالقترا٧اث اإلاؿخد٣ت لها مً ٢بل الٗما ٫اإلاىًمين بليها ؤو بالخٗىٌٍ الظي
حؿخد٣ه مً شخو ما ًٖ بجال ٝؤخضزه بميكإتها ؤو ًٖ يغع ؤصبي لخ ٤بها( ،)4ب٩ل مً ؤهلُت الخٗا٢ض والخمل٪
والخ٣اض ي ًدك٩ل للى٣ابت حؿم ٢اهىوي ٌؿخُُ٘ جدمل الىاحباث وجدهُل الخ٣ى ١اإلاترجبت لها في طمت آلازغًٍ و٧ل هظا
ٌؿاٖض ٖلى صٖم الاؾخ٣ال ٫اإلاالي لها .
حٗض الاقترا٧اث التي ًضٗٞها اإلاىدؿبىن للى٣ابت هٓير ًٖىٍتهم ٞيها مً ؤهم مىاعص الى٣ابت اإلاالُت خُث حٗخمض ٖليها
ً
الى٣ابت بك٩ل ٦بير ،وججٗل مً الى٣ابت مؿخ٣لت مالُا بؿبب وحىص مىعص مالي صازلي حٗخمض ٖلُه ،وحٗض هظه الاقترا٧اث
بحباعٍت ٖلى ألاًٖاء ،وقغَا ل٣بى ٫الًٗىٍت واؾخمغاعٍتها ،و٢ض ؤولذ الدكغَٗاث ؤهمُت ٦بيرة لخل ٪الاقترا٧اث ويمىذ
ؤصاءها،وفي خا ٫الامخىإ ًم ً٨للى٣ابت ع ٘ٞصٖىي ؤمام املخا٦م املخخهت لخدهُلها .و٦ظل ٪ألامغ ُٞما ًخٗل٤
باالؾدثماعاث ألمىا ٫الى٣ابت ٞال جب٣ى ألامىا ٫اإلاخدهلت مً الاقترا٧اث ،والهباث واإلاىذ اإلامىىخت للى٣ابت مجمضة ،بل حٗض
ً
ً
ً
عَٗا حضًضا لها مما ًاصي الى جمخٗها ب٣ىة مالُت وهى الظي ًجٗل مً الى٣ابت حؿما مؿخ٣ال مالُا(. )5
( . )1الخُُب ،اخمض ،الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي للى٣اباث والاجداصاث اإلاهىُت " صعاؾت م٣اعهت" الُبٗت الاولى ،صاع امجض لليكغ والخىػَٖ٘ ،مان،2017 ،م89.
( .)2البرعي ،ؤخمض خؿً ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،مغح٘ ؾاب ،2006 ،٤م.192 .
( .)3ػ٧ي ،مدمىص حما ٫الضًً٢ ،اهىن الٗمل ال٩ىٍتي ،ال٩ىٍذ ،صاع الكماؾت ،1971 ،م. 356.
( .)4ػ٧ي ،مدمىص حما ٫الضًً٢ ،اهىن الٗمل ال٩ىٍتي ،اإلاغح٘ الؿاب ،1971 ٤م. 357.
(ٞ .)5غخانٖ ،لي هاصي ،صوع ال٣اض ي الاصاعي في خماًت الخغٍت الى٣ابُت.2020 ktab INC ،
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هٓمذ ال٣ىاهُين اإلاٗىُت بدىُٓم مهىت ؤو خغٞت ؤو ٖمل ما في ٞلؿُين مىاعصها اإلاالُت ،مثا ٫طل٢ ٪اهىن جىُٓم مهىت
املخاماة ع٢م ( )3لؿىت  1999والظي حاء في ماصجه الؿابٗت وألاعبٗين" :جخإل ٠مىاعص الى٣ابت مً  :ؤ .عؾىم الدسجُل وعؾىم
بٖاصة الدسجُل الؿىىٍت اإلا٣غعة إلاؼاولت اإلاهىت .ب .عؾىم ببغاػ الى٧االث ج .الٛغاماث والالتزاماث اإلاضًىت الىاحبت في خالت
الخسل ًٖ ٠بحغاء الى٧االث ؤلالؼامُت ؤو الخبلُٖ ٜنها .ص .عؾىم الاقترا ٥في مجلت الى٣ابت وؤزمان مُبىٖاتها هـ .الخبرٖاث
وؤلاٖاهاث التي ًىاٖ ٤ٞليها املجلـ .و .بًغاصاث َىاب٘ الى٣ابت ،وعؾىم املخاماة التي جدهلها املخا٦م ".
اإلاىاعص اإلاالُت هي حجغ ألاؾاؽ للىٓام اإلاالي ألًت ه٣ابت والظي ًد ٤٣بضوعه الاؾخ٣ال ٫اإلاالي للى٣اباث ختى حؿخُُ٘
ً
ً
جد ٤ُ٣ؤهضاٞها بُٗضا ًٖ الخبُٗت اإلاالُت لجهت خ٩ىمُت ؤو ٚيرها ٞاالؾخ٣ال ٫اإلاالي ًد ٤٣اؾخ٣غاعا للى٣ابت لُدُذ لها
الٗمل بُٗضا ًٖ ؾُُغة قبذ اإلاا ٫والخمىٍل .
املطلب الثاوي :إداسة أموال الىقابت والشقابت عليها:
الى٣ابت لها اؾخ٣اللها اإلاالي ومىاعصها التي ًجب ؤن جخمخ٘ هي ؤًًا ب٣ضع مً الخماًت ٞةصاعتها ًجب ؤن ج٩ىن بُض
الى٣ابت الظي ٌٗخبر امخضاص الؾخ٣اللها اإلااليٞ ،لِـ اإلاىعص اإلاالي اإلاؿخ٣ل ٧اُٞا لخماًت ؤمىا ٫الى٣ابت بل ًجب ؤن ً٩ىن
ً
هىا ٥اؾخ٣ال ٫ؤًًا في بصاعة جل ٪ألامىاٞ ٫ماطا ًٖ الغ٢ابت الخ٩ىمُت إلاىاعص ؤمىا ٫الى٣ابت وإصاعتها ٞ ،هل ًخى ٘٢ؤن جتر٥
الى٣اباث بال ع٢ابت بك٩ل مُل ٤؟ ؤم ؤن هىاٖ ٥ليها ع٢ابت ٛ٦يرها مً اإلااؾؿاث ال٣اثمت ٖلى ؤعاض ي صولت ما ؟
في الخ٣ُ٣ت بن لجىت الخغٍاث الى٣ابُت ٢ض ؤبضث عؤحها في مؿإلت الخضزل الخ٩ىمي بالكائن اإلاالُت للى٣ابت و ٞغى
ع٢ابت ٖليها في هظا املجا ٫مً حاهب (الخ٩ىمت) ًخٗاعى ومبضؤ الخغٍت الى٣ابُت وزانت بطا اؾخسضمذ الغ٢ابت الخ٩ىمُت
(.)1

ٖلى ؤمىا ٫الى٣ابت للخض مً وكاَها ؤو مىٗها مً الُ٣ام بيكاٍ مٗين

وٖلى الغٚم مما ٢غعجه اللجىت مً ؤن ؤمىا ٫الى٣اباث بداحت بلى خماًت مىاؾبت زانت في الؿىىاث ألاولى مً مُالص
الخغ٦ت الى٣ابُت في البلض اإلاٗني ،بال ؤجها ٢ض هبهذ بلى ؤن مماعؾت هظه الغ٢ابت اإلاىاؾبت ال ًجىػ ؤن جخم ٖلى هدى ٌٗى١
الخغٍت الى٣ابُت (.)2
وحىب وحىص ع٢ابت ٖلى ؤمىا ٫الى٣ابت مً خُث مهاصعها ومىاعصها ،وُُٟ٦ت بهٟا٢ها ،ول ً٨ؤن ج٩ىن جل ٪الغ٢ابت
بدضوص اإلاٗ٣ى ،٫وٍ٩ىن الهض ٝمنها الغ٢ابت البدخت ،ولِـ ٖغ٢لت الٗمل الى٣ابي والخض مً وكاٍ الى٣ابت ،ؤو ٧ىؾُلت
يٖ ِٛلى الى٣اباث ،تهض ِ٣ٞ ٝبلى مى٘ الى٣ابت مً الُ٣ام بٗمل ما ٖىض الخاحت الؾخسضام هظه الغ٢ابت ٧ىؾُلت
يٟٞ ،ِٛي ٧ل هظه الخاالث جخٗاعى هظه الغ٢ابت ومبضؤ الخغٍت الى٣ابُت .
وما وعصفي ٢اهىن الى٣اباث الظي حاء في بٌٗ ههىنه اإلاخٗل٣ت بالكاون اإلاالُت للى٣اباث التي جًمىذ ُُٟ٦ت بصاعة
(.)3

جل ٪ألامىا ٫والغ٢ابت ٖليها مً بُنها

اإلااصة (" :)31جبضؤ الؿىت اإلاالُت للى٣ابت في ألاو ٫مً قهغ ٧اهىن ٧اهىن الثاوي (ًىاًغ) وجيخهي في  31مً قهغ ٧اهىن
ألاو( ٫صٌؿُمبر) مً ٧ل ٖام ".
( .)1الخ٣غٍغ الهاصع ًٖ لجىت الخغٍاث الى٣ابُت ع٢م  84الخالت  423البىض  77و الخ٣غٍغ  85الخالت  335البىضًً  431و . 432
( .)2البرعي ،ؤخمض خؿً ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،مغح٘ ؾاب ،2006 ،٤م. 179.
(٢ .)3اهىن الى٣اباث ع٢م ( )2لؿىت  ،2013اإلااصجين (.)33 . 32
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اإلااصة ( )33التي جخًمً بًضإ الى٣ىص وألاوعا ١اإلاالُت الخانت بالى٣ابت في مهغ ٝؤو ؤ٦ثر٣ً ،ىم بخدضًضه مجلـ
الى٣ابت وٖضم حىاػ الخهغ ٝفي ؤمىا ٫الى٣ابت بال ب٣غاع مً املجلـ بياٞت بلى ؤن ؤوامغ ؤلاًضإ والهغً ٝىٗ٢ها الىُ٣ب
ً
وؤمين الهىضو ١ؤو مً ًىىب ٖنهما ب٣غاع مً املجلـ و٢ض جًمىذ اإلااصة ؤًًا ؤن الىٓام ألاؾاس ي هى مً ًدضص اإلابلٜ
الظي ًجىػ الاخخٟاّ به في زؼاهت الى٣ابت.
وحاءث اإلااصة ( )32مً ال٣اهىن للخًمً آلُت مهمت مً آلُاث الغ٢ابت الضازلُت ٖلى ؤمىا ٫الى٣ابت خُث جىحب ٖلى
املجلـ ج٣ضًم الخؿاب الخخامي للؿىت اإلاالُت الؿاب٣ت بلى الجمُٗت الٗمىمُت (الهُئت الٗامت) للخهضًٖ ٤لُه ،وٖلى
املجلـ بٖضاص مىاػهت ؾىىٍت للؿىت اإلاالُت اإلا٣بلت ٌٗغيها ٖلى الجمُٗت الٗمىمُت للخهضًٖ ٤ليها.

ً
وهظه الغ٢ابت ٖلى ؤمىا ٫الى٣ابت حٗض مً ؤًٞل َغ ١الغ٢ابت الظاجُت خُث ؤن املجلـ ًب٣ى مؿاوال ؤمام الهُئت

الٗامت وملؼما بخ٣ضًم الخؿاب الخخامي للؿىت الؿاب٣ت ،واإلاىاػهت للؿىت الجضًضة ألًٖاء الهُئت الٗامت والظًً بضوعهم
لهم بؾهام ٦بير في ؤمىا ٫الى٣ابت مً زال ٫الاقترا٧اث والغؾىم التي ًضٗٞىجها وبالخالي ً٩ىن مً مهلختهم مغا٢بت آلُت
نغ ٝجل ٪ألامىا.)1(٫

ً
ً
واإلاكغٕ الٟلؿُُني في اإلااصة ( )39ال٣ٟغة الثاهُت هو ٖلى ٖضم حىاػ مهاصعة ؤمىا ٫الى٣ابت ؤو بٚال٢ها بٚال٢ا جهاثُا

بال بىاء ٖلى خ٨م ً٢اجي جهاجيٞ ،هىا اإلاكغٕ ٢ض ٢ام بدماًت ؤمىا ٫الى٣ابت مً حٗىذ الؿلُت بدُث ال ًجىػ مهاصعة
ؤمىالها بال بىاء ٖلى خ٨م ناصع ًٖ الجهت الً٣اثُت.
وؤزيرا ًغي الباخثان ؤن الاؾخ٣ال ٫اإلاالي للى٣اباث ًد ٤٣لها ألامان اإلاالي بمىاعصها اإلاؿخ٣لت وٍب٣ى الخسى ٝمً آلُاث
الغ٢ابت والاقغا ٝالخاعجي ٖلى ؤمىالها بدُث جخجاوػ جل ٪آلالُاث الهض ٝالغثِس ي منها وهى الغ٢ابت ٖلى مكغوُٖت ؤمىا٫
الى٣اباث في بلض ما بلى وؾُلت لٗغ٢لت الٗمل الى٣ابيٞ ،خب٣ى الغ٢ابت الضازلُت ؤو الظاجُت ٧اإلاؿاءلت واملخاؾبت هي ألا٢ىي
والبُٗضة ًٖ الدؿُِـ والً ِٛبال ؤن ٦ال الغ٢ابخين ًخىحب وحىصهما ختى ال ًخم الخالٖب بمىاعص وؤمىا ٫الى٣ابت زاعج
ؤهضاٞها وؾُاؾتها اإلاٟغويت.

املبحث الثاوي :الاطاسالقاهووي لالسخقالل إلاداسي للعمل الىقابي:
جخمخ٘ الى٣اباث باؾخ٣ال ٫بصاعي ًدُذ لها جد ٤ُ٣ؤهضاٞها ،والُ٣ام بيكاَها صون يٛىٍ ،ؤو بعٚامها ٖلى الخًىٕ
ُ
لجهاث مُٗىت  ،لخبخٗض ًٖ عوح الٗمل الى٣ابي وما ؤوكئذ مً ؤحله ،وجدب٘ حهاث مُٗىت ج٣ىم بدؿِؿها وحٗلها ؤصاة ًمً٨
الخد٨م بها بؿهىلت ،لظل ٪هىاٖ ٥ضة م٣ىماث مً زاللها جخمخ٘ الى٣ابت باؾخ٣ال ٫بصاعي ،ؤبغػها في الجؼثُت ألاولى مً هظا
اإلاُلب ،وفي الك ٤آلازغ وا ٘٢الاؾخ٣ال ٫ؤلاصاعي للى٣اباث في ٞلؿُين :
املطلب ألاول :مقوماث الاسخقالل إلاداسي للىقاباث:

( .)1ابغاهُم ،هجىي ،جىاً٢اث ه٣ابُت خى ٫الغ٢ابت اإلاالُت ٖلي امىا ٫اإلاىٓماث الى٣ابُتhttps://elommal.com/archives/2116 ،2019 ،
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جخمخ٘ الى٣اباث بامخُاػاث ال٣اهىن الٗام ختى جخم ً٨مً الُ٣ام بىاحباتها اإلاغجبُت بالهالح الٗام وزضمت ؤًٖائها،
ٞخمل ٪ؾلُت بنضاع ٢غاعاث بصاعٍت ٞغصًت جخٗل ٤بصخىم ألاًٖاء اإلاىدؿبين لها ،وجمل ٪بنضاع ٢غاعاث بصاعٍت جىُٓمُت
ًلتزم بها حمُ٘ ألاًٖاء بهٟاتهم ال بظواتهم(.)1
الًٟ٨ي ؤن ً٩ىن لالٞغاص الخ ٤في ج٩ىًٍ الى٣اباث صون جمُيز والاهًمام بلى الى٣اباث التي ًسخاعوجها ،بل البض
ً
الؾخ٨ما٢ ٫ىة الجؿم الى٣ابي ؤن ً٩ىن هظا الجؿم مؿخ٣ال بال٣ضع ال٩افي الظي ًد ٟٔله ؤهضاٞه ،وٖضم جبُٗخه زل٠
حهاث مُٗىت ،ؾىاء ٧اهذ ؾلُىٍت ؤم ٚيرها ،ومً ؤبغػ اإلا٣ىماث التي ًم ً٨ؤن جضٖم اؾخ٣ال ٫الى٣اباث هي خ ٤الى٣اباث
في مماعؾت وكاَها صون بطن مؿب ،٤ومً زم الخ ٤في وي٘ الىٓم ألاؾاؾُت واللىاثذ الضازلُت للى٣اباث مً ٢بل
ً
ماؾؿيها في ٣ٞغة زاهُت ،وؤًًا خ ٤الى٣ابت في ازخُاع ُ٢اصاتها ٖلى الىدى الخالي:
ًٟ٨ل ال٣اهىن للٗما ٫خغٍت الازخُاع والاهًمام للى٣اباث صون ٖاث ،٤ل ً٨ؤلاصاعة ٢ض ً٩ىن بم٣ضوعها ٖمل واخض هى
ؤن جمى٘ الٗما ٫مً مماعؾت خغٍاتهم الى٣ابُت ًٖ َغٍ ٤حُٗ٣ض ؤلاحغاءاث الخانت بخ٩ىًٍ الى٣اباث ؤوحٗلُ ٤جمخٗها
بالصخهُت اإلاٗىىٍت ٚلى الخهىٖ ٫لى بطن مً الجهت ؤلاصاعٍت(.)2
الفشع الاول :حق الىقابت في مماسست وشاطها دون إرن مسبق:
ههذ اإلاىازُ ٤الضولُت والاجٟاُ٢اث اإلاٗىُت بالخغٍت الى٣ابُت ٖلى ٟ٦الت خ ٤الخ٩ىًٍ بك٩ل حُض ،خُث ؤجها ههذ
وبهغاخت ٖلى ؤن الغاٚبين في ج٩ىًٍ ه٣ابت لِؿىا بداحت بلى بطن مؿب ٤مً حهاث بصاعٍت للُ٣ام بظل ٪و٢ض وعص هظا
ً
اإلاًمىن بالىو الهغٍذ في اجٟاُ٢ت ( )3( )87وؤًًا ما وعص في الٗهض الضولي الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت ،والاحخماُٖت
والث٣اُٞت ،مً مضلى ٫الىو الظي مى٘ ؤي قغٍ حٗؿٟي ؤو ُ٢ض ال حهض ٝبلى الخىُٓم ؤهما حهض ٝللخض مً الخغٍت
ً
الى٣ابُتٞ ،خل ٪الكغوٍ مغٞىيت وباَلت اؾدىاصا لل٣ىاٖض الضولُت(.)4
ؤ٦ض اإلااجمغ الٗام إلاىٓمت الٗمل الضولُت ٖام  1948وؤًضجه لجىخا الٗال٢اث اإلاهىُت والخغٍاث الى٣ابُت بإن جىُٓم
بحغاءاث ج٩ىًٍ الى٣اباث هي مً ألامىع الضازلُت التي جسخو بها الدكغَٗاث الىَىُت ،مً ؤحل يمان ُ٢ام الى٣اباث
بيكاَاتها في ْغوَ ٝبُُٗتٚ ،ير ؤن جل ٪ألاخ٩ام الدكغَُٗت ال ًجىػ ؤن جىا ٌ٢ؤو جدض مً الًماهاث اإلا٣غعة إلاماعؾت
ً
الخغٍت الى٣ابُت و٣ٞا الخ٩ام اجٟاُ٢ت (.)5( )87

( .)1زىٍغة ،بهاء الضًً٢ ،غاءة ٢اهىهُت مىحؼة بكإن الخىُٓم ال٣اهىوي للى٣اباث اإلاهىُت في ٞلؿُين.2019 ،
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/04/30/491254.html
( .)2البرعي ،ؤخمض خؿً ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،مغح٘ ؾاب ،2006 ،٤م. 158
( .)3جىو اإلااصة ( )2مً الاجٟاُ٢ت ع٢م ( )87الخانت بالخغٍت الى٣ابُت وخماًت خ ٤الخىُٓم الى٣ابي ٖلى  :للٗما ٫وؤصخاب الٗمل  ،صون جمُيز مً ؤي
هىٕ،الخ ٤في بوكاء ما ًسخاعوهه هم ؤهٟؿهم مً مىٓماث  ،ولهم ٦ظل ، ٪صون ؤن ًغتهً طل ٪بٛير ٢ىاٖض اإلاىٓمت اإلاٗىُت ،الخ ٤في الاهًمام بلي جل٪
اإلاىٓماث ،وطل ٪صون جغزُو مؿب." ٤
( .)4ههذ اإلااصة ( )8مً الٗهض الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت ٖلى ؤن مً خ٧ ٤ل شخو ج٩ىًٍ الى٣اباث باالقترا ٥م٘ الازغًٍ وفي
الاهًمام للى٣ابت التي ًسخاوعجها صوهما ُ٢ض ؾىي ٢ىاٖض اإلاىٓمت اإلاٗىُت  ...وال ًجىػ ازًإ هظا الخ ٤ألًت ُ٢ىص ٚير جل ٪التي ًىو ٖليها ال٣اهىن
وحك٩ل جضابير يغوعٍت .
( .)5البرعي ،ؤخمض خؿً ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،مغح٘ ؾاب ،2006 ،٤م . 158
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و٢غعث لجىت الخغٍاث الى٣ابُت ؤن "مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت" ٢ض ًخدى ٫بلى ٧لمــاث حىٞاء بطا ٧ان هىا ٥بلؼام ٖلى ٖاج٤
ماؾس ي الى٣ابت بالخهىٖ ٫لى بطن مؿب ٤مً ؤحل ج٩ىٍنها ؾىاء ٧ان هظا ألامغ ٢بل بوكاء الى٣ابت وفي اإلاغاخل ألاولى
لإلٖضاص لخ٩ىٍنها ،ؤو مً ؤحل ُ٢ام الى٣ابت وجمخٗها بالصخهُت اإلاٗىىٍت ؤو مً ؤحل بنضاع هٓامها الضازلي ولىاثدها .
الفشع الثاوي :الحق في وضع الىظم ألاساسيت واللوائح الذاخليت:
ً
ٖىِذ ؤًًا الاجٟاُ٢اث الضولُت بالىو ٖلى خ ٤الى٣اباث في وي٘ هٓامها الضازلي صون جضزل مً حهاث ؤزغي
زاعج الى٣ابت وصون الٗىصة لها ومً ؤبغػ الىهىم التي ههذ بهغاخت ٖلى طل ٪هو اإلااصجين ( )3 . 2مً الاجٟاُ٢ت ع٢م
( )87والتي ؤ٦ضث ٖلى خ ٤الى٣اباث في وي٘ صؾاجيرها وؤهٓمتها الضازلُت واللىاثذ اإلاىٓمت لٗملها خُث حاء هو اإلااصجين
ٖلى الىدى الخالي:
اإلااصة ( :)2للٗما ٫وؤصخاب الٗمل ،صون جمُيز مً ؤي هىٕ ،الخ ٤في بوكاء ما ًسخاعوهه هم ؤهٟؿهم مً مىٓماث،
ولهم ٦ظل -٪صون ؤن ًغتهً طل ٪بٛير ٢ىاٖض اإلاىٓمت اإلاٗىُت -الخ ٤في الاهًمام بلى جل ٪اإلاىٓماث ،وطل ٪صون جغزُو
مؿب.٤
اإلااصة ()3
 .1إلاىٓماث الٗما ٫وؤصخاب الٗمل الخ ٤في وي٘ صؾاجيرها وؤهٓمتها ،واهخساب ممثليها في خغٍت جامت ،وجىُٓم
بصاعتها ووحىه وكاَها ،ونُاٚت بغامجها.
 .2جمخى٘ الؿلُاث الٗامت ًٖ ؤي جضزل مً قإهه ؤن ًدض مً هظه الخ٣ى ١ؤو ًدى ٫صون مماعؾتها اإلاكغوٖت
ؤقاعث اإلااصة الثالثت الى ؤن اللجىت الخإؾِؿُت للى٣ابت هم مً ٌؿخُُٗىن وي٘ صؾخىعها وهٓامها وؤي مؿاؽ بهظا
ً
ً
الخ ٤مً ٢بل الؿلُاث الٗامت بخضزلها للخض مً هظه الخ٣ى ١ؤو ًدى ٫صون مماعؾتها ٌٗض باَال وممىىٖا ٖلى الؿلُاث
الٗامت ٗٞل طل.٪
وهظا ال ًمى٘ مً الخضزل الخىُٓمي مً ٢بل ال٣اهىن بىي٘ قغوٍ مُٗىت ومٗاًير لألهٓمت الضازلُت للى٣اباث صون
ؤن ج٩ىن جل ٪الكغوٍ واإلاٗاًير هضٞها اإلاؿاؽ بالخغٍت الى٣ابُت ،والخض مً وكاٍ الى٣اباث( ،)1وحٗل الى٣اباث زايٗت
للؿلُاث الٗامت ؤو جُُ٣ضها بها ختى جب٣ى جدذ ؾُُغتها بُغٍ٣ت ٚير مباقغة .
الفشع الثالث :حق الىقابت في اخخياسقياداتها دون جذخل خاسجي:
جا٦ض اإلااصة الثالثت مً الاجٟاُ٢ت (ٖ )87لى خ ٤مىٓماث الٗما ٫في اهخساب ممثليهم بدغٍـت ٧املت ،وهى ما ً٣خض ي
امخىإ الؿلُاث الخ٩ىمُت ًٖ ؤي جضزل مً قإهه ؤن ًدض مً هظا الخ ٤ؤو ٌٗى ١اإلاماعؾت اإلاكغوٖت له.
وجبرػ املجاالث التي ًم ً٨ؤن حؿخٛلها الؿلُاث الٗامت في الخضزل في الكاون الضازلُت للى٣اباث وبالظاث في
ً
مىيىٕ ازخُاع ممثلي الى٣ابت في مغخلت ؤلاٖضاص لالهخساباث وزاللها ،وؤًًا مً زال ٫وي٘ قغوٍ مُٗىت للمغشخين
وهظا ما ًخٗاعى م٘ الخغٍت الى٣ابُت .

ً
( .)1هو اإلااصة الثامىت ال٣ٟغة ( )1مً الاجٟاُ٢ت الضولُت ع٢م ( )87الخانت بدىُٓم الى٣ابي وخغٍت الٗمل الى٣ابي .واهٓغ اًًا اإلااصة (/8ؤ) مً الٗهض الضولي
الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اٞت.
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ٞةن مغخلت ؤلاٖضاص لالهخساباث وجىُٓم ٖملُت الخهىٍذ والٟغػ وإٖالن الىخاثج وحكُ٨ل اللجان اإلاكغٞت ًجب ؤن
ج٩ىن بمىإي ًٖ جضزل الؿلُاث الخ٩ىمُت بإي نىعة مً الهىع ،مثل ما ج٣غعه بٌٗ الدكغَٗاث مً يغوعة بزُاع
الجهت ؤلاصاعٍت بإؾماء اإلاغشخين ٢بل اإلاىٖض املخضص إلحغاء الاهخساباث بٟترة ٧اُٞت ،وخُث ً٩ىن لإلصاعة خ ٤الاٖتراى ٖلى
اإلاغشخين ب٣بى ٫مً جغٍض واؾدبٗاص مً جغٍض ،وحكترٍ بٌٗ الدكغَٗاث خًىع ممثلي الؿلُت الٗامت لٗملُت الاهخساباث
وؤلاقغاٖ ٝليها ،وجىُٓمها ومغا٢بت ٖملُت الا٢ترإ ،بل وؤبٗض مً طل ٪اٖخماص الؿلُاث الٗامت لىخاثج الاهخساباث (. )1
و٢ض ؤ٢غث لجىت الخغٍاث الى٣ابُت اإلاٗخمضة مً ٢بل مىٓمت الٗمل الضولُت  :ؤن مثل هظه ألاٖما ،٫وجضزل الؿلُت
الٗامت املخضوص ًازغ ٖلى الخغٍت الى٣ابُت ( )2وَك٩ل مؿاؾا بالٗمل الى٣ابي ،والاؾخ٣ال ٫الظي ًجب ؤن جخمخ٘ به جل٪
ألاحؿام التي تهض ٝلخماًت ؤًٖائها ،ولِـ ملخاباة الؿلُــت الٗامـت والخـى ٝمً جإزير جـل ٪الؿلُت ٖليها .
و٦ظل ٪ألامغ في جضزل الؿلُت الٗامت في الكغوٍ الىاحب جىٞغها في مغقحي الى٣اباث ،خُث ؤن بٌٗ الدكغَٗاث
حكترٍ بزُاع الجهت ؤلاصاعٍت بإؾماء اإلاغشخين ل٣بىلها ؤو عًٞها ،ووي٘ قغوٍ لل٣بى ٫والغ ٌٞمثل:
ً
ؤ .قغٍ الاهخماء للمهىت وفي الخ٣ُ٣ت ؤن هظا الكغٍ ًبضو َبُُٗا وال مؿاؽ به في الخ٣ى ١والخغٍاث الى٣ابُت ،ألن
مً ًيخمىن للمهىت هم ال٣اصعون ٖلى الضٞإ ًٖ مهىتهم ،ومً ًيخمي بليها ،لظل٦ ٪ثير ما جخًمً اللىاثذ الضازلُت مثل
هظا الكغٍ ،ول ً٨الكغٍ ال ًٖ ٠٣ىض هظا الخض اإلاٗ٣ى ٫واإلاىُ٣ي بهما ٌكترٍ مغوع ٞترة مً الؼمً ٖلى اإلاغشح في جل٪
اإلاهىت وٚيرها مً الكغوٍ التي جمـ بصخو اإلاغشح وبالخالي جخد٨م بىىُٖت وٖمغ اإلاخ٣ضمين للترقُذ.
ً
ب .اؾدبٗاص اإلاغشح بؿبب الغؤي ؤو الخىحه الؿُاس ي وهظا ما هغاه ٦ثيرا في الضو ٫التي جبخٗض ًٖ الضًم٣غاَُت عٚم
وعوص طل ٪في صؾخىعها و٢ىاهُنهاٞ ،دؿعى مثل جل ٪الخ٩ىماث بلى الؿُُغة ٖلى حمُ٘ مجاالث الُ٣اصة في الضولت ،ؾىاء
٧اهذ ماؾؿاث خ٩ىمُت ؤو ؤهلُت ،ؤو ه٣اباثٞ ،دؿعى جل ٪ألاهٓمت اإلاؿدبضة بلى الؿُُغة ٖلى حمُ٘ الجبهاث لخب٣ى
ناخبت ال٩لمت ألاولى وهظا الىمىصج ؤ٦ثر ما هغاه في الضو ٫الٗغبُت.
بياٞت بلى ؤن هىا ٥الٗضًض مً الكغوٍ التي ٢ض جًٗها الضولت ؤو الؿلُت الٗامت إلاغقحي الى٣اباث للؿُُغة
ً
والخضزل في قاوجها الضازلُت ،مثل قغٍ الجيؿُت ؤو الٗ٣ىبت الجىاثُت والٗضًض مً الكغوٍ اإلاىُُ٣ت ؤخُاها ،ولً٨
بؿبب نضوعها مً حهت ؾلُىٍت حٗض بدض طاتها اهتها٧ا للخغٍت الى٣ابُت ختى لى ٧ان الكغٍ مىُُ٣ا وهىا ٥قغوٍ
حٗؿُٟت في مًمىجها ومغٞىيت ،ألجها حؿعى للخضزل ولِـ للخىُٓمٞ ،الظي ًمىذ ؾلُت الخضزل وجىُٓم الٗملُت
الاهخسابُت هى ال٣اهىن،ولِـ الؿلُت الٗامت ،وهظا ما ؤ٦ضجه اإلاىازُ ٤الضولُت والاجٟاُ٢اث .
املطلب الثاوي :و اقع الاسخقالل إلاداسي للىقاباث في فلسطين:
ٖلى الى٣اباث ؤن جخمخ٘ ب٣ضع مً الاؾخ٣ال ٫ؤلاصاعي الظي ًحجبها ًٖ الخضزل بها ،وبكاوجها مً حهاث زاعحُت،
وزانت الجهاث الخ٩ىمُتٞ ،ما وا ٘٢الاؾخ٣ال ٫ؤلاصاعي للى٣اباث في ٞلؿُين؟ وهل جخمخ٘ الى٣اباث بال٣ضع ال٩افي مً
الاؾخ٣ال ٫لخد ٤ُ٣ؤهضاٞها؟ والىي٘ الٟلؿُُني في الى٢ذ الخالي مٗ٣ض مً هاخُخين ،ألاولى :الاخخال ٫ؤلاؾغاثُلي الظي

( .)1البرعي ،ؤخمض خؿً ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،مغح٘ ؾاب ،2006 ،٤م.164
( .)2الخ٣غٍغ ع٢م ( )22الهاصع ًٖ لجىت الخغٍاث الى٣ابُت الخالت  111البىض  .160الخ٣غٍغ  144الخالت  723البىض . 74
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ً
صام َىٍال .والىاخُت ألازغي :الاه٣ؿام بين قُغي الىًَٞ .هل هدً ؤمام اؾخ٣ال ٫خ٣ُ٣ي للى٣اباث ؤم اؾخ٣ال ٫نىعي
ًخماش ي م٘ الىي٘ الغاهً؟
الفشع الاول :دوسالاهقسام في ضعف الاداء الىقابي
ٌٗاوي الٗمل الى٣ابي في ٞلؿُين مً مك٩لت الدكغطم ويٗ ٠ألاصاء الى٣ابي ،وَٗىص طل ٪بلى ٖىامل مسخلٟت،
ّ
ً
ؤحؿاما حضًضة للى٣اباث الٗمالُت ،وػاص مً هُمىت ألاحىضاث الخؼبُت ٖليها ،بلى حاهب الٓغوٝ
٧االه٣ؿام الظي ولض
ال٣اهغة التي ًمغ بها الٗما ٫الٟلؿُُيُىن مً خهاع وؤػماث مخخالُت ،خُث جماعؽ الخ٩ىمت يٛىَاث مسخلٟت ٖلى ٢اصة
الى٣اباث بلى خض الخد٨م في ؾير ٖملها ،وَبُٗخه(.)1
وبالغحىٕ بلى مكغوٕ ٢اهىن الخىُٓم الى٣ابي لؿىت ً 2010الخٔ ؤهه لم ًيسجم م٘ ٖضص مً اإلا٣ىماث التي ً٣ىم ٖليها
الاؾخ٣ال ٫ؤلاصاعي للى٣اباث وزانت بٌٗ اإلاىاص التي جدُذ ؾلُاث واؾٗت لخضزل الخ٩ىمت في هظه ألاحؿام التي ًٟترى
ؤن ج٩ىن مؿخ٣لت وبُٗضة ًٖ الخديز لجهاث ما ،ختى جخم ً٨مً الُ٣ام بإٖمالها ،وما ؤوكئذ مً ؤحله.
وؤبغػ ما حاء في هظا اإلاكغوٕ الظي ًدُذ جضزل الخ٩ىمت في الى٣اباث ،اإلاىاص (  )37 . 30خُث حاء في اإلااصة (.1 )30
ًجب ببال ٙالىػاعة ًٖ ٧ل احخمإ للهُئت الٗامت وبجضو ٫ؤٖمالها باإلياٞت بلى ٧اٞت الىزاث ٤الخانت باإلحخمإ ٢بل اوٗ٣اص
الاحخمإ بإؾبىٖين ٖلى ألا٢ل ،لخًىع الاحخمإ وؤلاقغاٖ ٝلُه والخإ٦ض مً ٢اهىهِخه.
 .2جؼوٍض الىػاعة بهىعة ًٖ مدًغ احخمإ الهُئت الٗامت و٦ظل ٪ؤي حُٛير ًُغؤ ٖلى الهُئت ؤلاصاعٍت زال ٫ؤؾبىٖين
مً جاعٍش خضوثهما.
وحاء في اإلااصة ( )37ؤً .جىػ ؤن ًخٟغًٖ ٙى ؤو ؤ٦ثر مً ؤًٖاء الهُئت ؤلاصاعٍت للمىٓمت الى٣ابُت للُ٣ام باليكاٍ
الى٣ابي ب٣غاع ًهضع ًٖ ؤلاجداص ،و٣ٞا للكغوٍ التي ًدضصها هٓام زام بالخٟغ ٙالى٣ابي ًهضع ًٖ الىػٍغ بالخيؿُ ٤م٘
ؤلاجداصاث.
بً .دضص الىٓام الجهت التي جخدمل ؤحغ الٗامل ًٖ ٞترة جٟغٚه.
جٌ .ؿخدًٖ ٤ى الهُئت ؤلاصاعٍت اإلاخٟغ ٙزالٞ ٫ترة جٟغٚه ؤحغه ٧امال وحمُ٘ املخههاث التي ًخ٣اياها ٢بل
جٟغٚهٖ ،لى ؤن جخدمل اإلاىٓمت الى٣ابُت طل.٪
هظا الخضزل في الكاون الضازلُت للى٣اباث ال ًخىٖ ِ٣ٞ ٠٢ىض اللىاثذ وألاهٓمت والؿُاؾاث الضازلُت للى٣ابت،
ً
وإهما ًخضزل ؤًًا في الاهخساباث الى٣ابُت ،خُث ؤن هىا ٥هُئاث خ٩ىمُت حكغٖ ٝلى الاهخساباث وج٣غ بيخاثجهاٚ ،ير ؤن
الىا ٘٢الؿُاس ي ًٟغى جضزال ؤ٦بر في ْل الاه٣ؿام والخؼبُت اإلاُل٣ت ٞجٗل مً هظا الخضزل ًٟى ١خض ؤلاقغاٝ
واإلاخابٗت وؤلا٢غاع ،في خين هٓم ٢اهىن الى٣اباث ع٢م ( )2لؿىت  2013الهاصع في ُ٢إ ٚؼة الٗمل الى٣ابي وهو في اإلااصة
ً
(ٖ )18لى ؤن ٧ل ه٣ابت ً٩ىن لها مجلـ ًخ٩ىن مً ؾب٘ ؤًٖاء ٖلى ألا٢ل ،وال ًؼٍض ٖلى زمؿت ٖكغ ًٖىا ،و٢ض خضص

( .)1ؤبى ُٖاف ،ؾاثضٖ ،ىٍىي ،ؾىػان ،يٗ ٠وجغقغطم الٗمل الى٣ابي ،اإلاغ٦ؼ الٟلؿُُني البدار الؿُاؾاث والضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،مؿاعاث ،الضوعة
الؿاصؾت .2020/2019
https://www.masarat.ps//files/image/may2020/saedsuzan2020.pdf
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هظا ال٣اهىن ازخهام املجلـ ونالخُاث الىُ٣ب ،مما ًا٦ض ؤن مً ًمثل الى٣ابت وٍضًغ ؤٖمالها هى مجلـ مىخسب مً
٢بل الهُئت الٗامت ٞيها (.)1
بياٞت بلى اإلااصة ؤن ( )36مً طاث ال٣اهىن في ال٣ٟغة ( )1منها جا٦ض ٖلى الاؾخ٣ال ٫ؤلاصاعي للى٣ابت خُث جًمىذ جل٪
ً
و٣ٞا لإلحغاءاث اإلاىهىم ٖليها في هٓامها ألاؾاس ي ،والثاهُتً :
بىاء ٖلى خ٨م ً٢اجي
اإلااصة َغ ١خل الى٣ابت ،ألاولى:
جهاجي( )2واإلااصة ال جدُذ ألًت حهت زاعحُت ٧اهذ خل الى٣ابت ؤو بجهاء وحىصها بال باللجىء للً٣اء ،الظي بضوعه بطا عؤي
مؿىٚا ٢اهىهُا لخل الى٣ابت ال جدل بال بمىحبه بنضع خ٨ما جهاثُا بدلها .ولم ًخى ٠٢ألامغ ٖ ِ٣ٞىض خل الى٣ابت ٣ٞض
ههذ اإلااصة ( )39في ال٣ٟغة ( )1مً طاث ال٣اهىن ٖلى ؤهه" :ال ًجىػ جٟخِل م٣غ الى٣ابت ؤو ٞغوٖها ؤو بٚال٢ها بال بٗض
نضوع ٢غاع مً حهت ً٢اثُت مسخهت" واإلااصة اإلاظ٧ىعة ؤٖاله ؤخالذ الازخهام في بنضاع ٢غاع الخٟخِل ؤو بٚال ١ؤًت
ً
ه٣ابت للمد٨مت ،وبالخالي زل٣ذ جل ٪اإلااصة ؤًًا ؤماها بصاعٍا للجؿم الى٣ابي ٞبخ٩امل هاجين اإلااصجين ( )36في ٣ٞغتها ()1
و ( )39في ٣ٞغتها ( )1ال ًم ً٨خل ؤو جٟخِل ؤو بٚال ١ؤًت ه٣ابت بال بالغحىٕ بلى الً٣اء.
الفشع الثاوي :جبعيت بعض الىقاباث املهىيت للىقاباث ألاسدهيت
ً
ٖلى الغٚم مً اهُال ١الخغ٦ت الى٣ابُت في ٞلؿُين ؤوال ومً زم ونىلها بلى ألاعصن ،بال ؤن الاعجباٍ الظي خ٨م بين
الًٟت الٛغبُت والًٟت الكغُ٢ت ،والظي بضؤ ؤلاٖالن ٖىه في ماجمغ ؤعٍدا  1948وبضؤ جىُٟظه الخ٣ُ٣ي في ٖام  1950مً
زال ٫بٖالن اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت إلحغاء اهخساباث حضًضة حكمل الًٟت الٛغبُت ،م٘ الٗلم ؤن الٗمل الٟٗلي لخىخُض
الًٟخين بضؤ ٢بل طل ٪الخاعٍش بمىذ الجيؿُت ألاعصهُت للٟلؿُُيُين ،وحٗمُم اؾخسضام الضًىاع ألاعصوي ٗ٦ملت
عؾمُت(،)3وهظا الاعجباٍ اؾخمغ ختى ٖام  1988ومً زم جم  ٪ٞالاعجباٍ ،وٖلى الغٚم مً طل ٪ال ٪ٟووكإة الؿلُت
الىَىُت الٟلؿُُيُت ٖام  1994بال ؤن ؤزاع الاعجباٍ بُ٣ذ مؿُُغة مً الىاخُت الدكغَُٗت ٞبُ٣ذ الٗضًض مً الدكغَٗاث
ألاعصهُت ؾاعٍت بلى ًىمىا هظا .ؤما مً الىاخُت الى٣ابُت ٣ٞض بُ٣ذ مٗٓم الى٣اباث اإلاهىُت مخهلت بالى٣اباث ألاعصهُتٞ ،لم
ٌؿخ٣ل منها بٗض  ٪ٞالاعجباٍ بال ال٣لُل ٦ى٣ابت املخامين الٟلؿُُيُين( ،)4وه٣ابت الهُاصلت(.)5
ؤما باليؿبت للى٣اباث اإلاهىُت التي ال جؼا ٫جابٗت لألعصنُٞ ،ىحض مغ٦ؼ للى٣ابت ٌٗغ ٝبمغ٦ؼ ال٣ضؽ جاب٘ للى٣ابت اإلاهىُت
في ألاعصن ،وٍخإع ح هظا اإلاغ٦ؼ بين مالمذ الاؾخ٣ال ٫والخبُٗت ٦ى٣ابت ؤَباء ألاؾىان وه٣ابت اإلاهىضؾين ،ول٩ل منهما
زهىنِخه وآلُت زانت للخٗامل مٗه حٗىص لصخهُت الى٣ابُين ال٣اثضًً لخل ٪الى٣اباث.
ٞى٣ابت اإلاهىضؾين ٦ما هى خا ٫مٗٓم الى٣اباث اإلاهىُت الٟلؿُُيُت ألازغي ٢بل الاه٩ٟا ًٖ ٥اإلامل٨ت ألاعصهُت
ُ
الهاقمُت ،هٓمذ مهىت الهىضؾت جدذ مٓلت ه٣ابت اإلاهىضؾين ألاعصهُين التي ق٩لذ مغ٦ؼًٍ للى٣ابت مغ٦ؼ في مضًىت ٖمان
( .)1ههىم اإلاىاص ( )20 .19 .18مً ٢اهىن الى٣اباث ع٢م ( )2لؿىت .2013
ً
( .)2جىو اإلااصة ( )36مً ٢اهىن الى٣اباث ع٢م ( )2لؿىت  2013في ال٣ٟغة (ٖ )1لى ؤهه" :جدل الى٣ابت و٣ٞا لإلحغاءاث اإلاىهىم ٖليها في هٓامها الاؾاس ي ؤو
ً
و٣ٞا لخ٨م ً٢اجي جهاجي" .
( .)3ؤخمض ،خاػم مجُض ،دمحم ،ب٨غ ٖبض املجُض ،ألاعصن والًٟت الٛغبُت مً الاجداص ختى  ٪ٞالاعجباٍ 1988-1950م ،مجلت الضعاؾاث الخاعٍسُت والخًاعٍت
(مجلت ٖلمُت مد٨مت) املجلض ( )7الٗضص ( )20هِؿان  ،2015 ،2015نٟدت .189
( .)4اؾخ٣لذ ه٣ابت املخامين الٟلؿُُيُين بمىحب ٢اهىن ع٢م ( )3لؿىت  1999بكإن جىُٓم مهىت املخاماة ،و ٤ٞما حاء في اإلااصة ( )10مً ال٣اهىن
( .)5اؾخ٣لذ ه٣ابت الهُاصلت بمىحب ٢غاع ب٣اهىن ع٢م ( )15لؿىت 2016م بكإن ه٣ابت الهُاصلت وحٗضًالجه ،خُث ههذ اإلااصة ( )2مً ال٣غاع ب٣اهىن ٖلى
ً
آلاحيً " :ال ٠الهُاصلت ه٣ابت حؿمى "ه٣ابت نُاصلت ٞلؿُين" ً٩ىن مغ٦ؼها ال٣ضؽ ولها ؤن جٟخذ ٞغوٖا ؤزغي".
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ً
الٗانمت ألاعصهُت ومغ٦ؼ في مضًىت ال٣ضؽ ٖانمت ٞلؿُين ،ولم حؿخ٣ل الى٣ابت ٗٞلُا ختى بٗض الاه٩ٟا ًٖ ٥اإلامل٨ت
ألاعصهُت الهاقمُت بٗض  ٪ٞالاعجباٍ ،بط ههذ اإلااصة ( )3مً ٢اهىن اإلاهىضؾين ألاعصهُين(ٖ )1لى ":جال ٠في اإلامل٨ت ه٣ابت
للمهىضؾين حؿمى (ه٣ابت اإلاهىضؾين) طاث مغ٦ؼًٍ في ٖمان وال٣ضؽ ،وٍد ٤لها ٞخذ ٞغوٕ ؤزغي في ٧اٞت مضن اإلامل٨ت"(.)2
ً
وٖلى الغٚم مً وحىص مغا٦ؼ للى٣اباث في الًٟت الٛغبُت ٗٞلُا بال ؤن الدكغَٗاث ألاعصهُت اإلاٗىُت بدىُٓم الى٣اباث
اإلاهىُت لم حكغ حمُٗها لىحىص هظا اإلاغ٦ؼٗٞ ،لى ؾبُل اإلاثا ٫ه٣ابت ؤَباء ألاؾىان ٖلى الغٚم مً وحىص م٣غ لها في الًٟت
الٛغبُت وجمثُل ه٣ابي مخٟغٕ ًٖ الى٣ابت ألام باألعصن ،بال ؤن ٢اهىجها وحٗضًالجه لم ٌكغ لىحىص هظا اإلاغ٦ؼ (.)3
وَٗىص ٖضم اؾخ٣ال ٫الى٣اباث لُىمىا هظا لىحىص خ٣ى ١للمىدؿبين الٟلؿُُيُين لضي هظه الى٣اباث ،واؾخ٣ال٫
الى٣ابت اإلاهىُت الخانت بهم ٌٗني بجهاء اجهالهم بالى٣ابت ألاعصهُت ،وبالخالي جدهُل ٧اٞت خ٣ى٢هم لضحها الهتهاء الًٗىٍت،
ألامغ الظي جغًٞه الى٣اباث ألاعصهُت ،و٧ل هظا الاعجبا ٥وجبُٗت مجمىٖت مً الى٣اباث اإلاهىُت الٟلؿُُيُت للى٣اباث
ً
ً
ألاعصهُت ؤصي بلى يٗ ٠بيُت جل ٪الى٣اباث وػٖؼٖت اؾخ٣غاعهٞ ،ال ًىحض للى٣ابي الٟلؿُُني مجاال مٟخىخا لخد٤ُ٣
مُالبه ومُالب اإلاىدؿبين مٗه لظاث الى٣ابت في ْل ٖضم الخمثُل ال٨لي والاؾخ٣غاع.
وعٚم طل٧ ٪له بال ؤهه ومً وحهت هٓغ الباخثان لم جىإ الى٣اباث بىٟؿها ًٖ الُاب٘ الؿُاس يٞ ،إنبدذ الى٣اباث في
ٞلؿُين حٗاوي مً وا ٘٢مغٍغ ،بد٨م هُمىت الىاٞ ٘٢ةن الى٣اباث جىجغ بلى الُاب٘ الؿُاس ي وَٛلب ٖليها زهىنُت البِئت
ً
الٟلؿُُيُت مما ال ٌُٗيها مً الىاخُت الىاُٗ٢ت الاؾخ٣ال ٫ؤلاصاعي ال٩افي لجٗلها ه٣ابت مؿخ٣لت ؾُاؾُا.
الخاجمت:
الى٣ابت التي ال جخمخ٘ باالؾخ٣ال ٫هي ه٣ابت مٟغٚت مً ؤصوى مٟهىم للٗمل الى٣ابي ،وهي ه٣ابت نىعٍت جسضم ؤحىضاث
زاعج الجؿم الى٣ابي وجبخٗض ٧ل البٗض ًٖ الهض ٝالخ٣ُ٣ي إلوكائها وال حؿُخُ٘ جد ٤ُ٣ؤي هض ٝمً ؤهضاٞها ،وطل ٪ألن
ً
ً
الى٣ابت بمجغص جبُٗتها بصاعٍا ؤو مالُا لجهت ما ؾدب٣ى مُ٣ضة بخل ٪الجهت ولً حؿخُُ٘  ٪ٞطا ٥الُ٣ض ،بال باالوؿالر ًٖ
الجهت الخابٗت لها ؾىاء ٧اهذ هظه الخبُٗت حؼثُت ؤو ٧لُت وؾىاء ٧اهذ بىو ال٣اهىن ؤو بالىا ٘٢اإلاٟغوى.
الىخائج:
ٟ٦ .1ل ال٣اهىن الاؾاس ي اإلاٗض ٫لٗام  2003في مىاصه  25و 26خــ ٤الخىُٓــم الى٣ــابي بما ًد٣ـ ٤الٗضالـت للجمُـ٘ وٍىٞـغ
ويمـً خــ ٤اإلاىاَىين في حكــُ٨ل الى٣ابــاث والاجدــاصاث
للٗـما ٫الغٖاًـت والامً ،وٟ٦ـل ؤًًـا ،الخـ ٤في الايغابِ ،
واإلاكــاع٦ت في الخُــاة الؿُاؾــُت بكــ٩ل ٖــام.
ُٚ .2اب ٢اهىن ًىٓم الٗمل الى٣ابي لخماًت اؾخ٣اللُت وخغٍت الٗمل الى٣ابي.

(٢ .)1اهىن ه٣ابت اإلاهىضؾين ألاعصهُين ع٢م ( )15لؿىت 1973م.
(ٖ .)2لى زال٢ ٝاهىن ه٣ابت ؤصخاب اإلاهً الهىضؾُت ع٢م ( )81لؿىت 1958م ،التي ههذ ٖلى مغ٦ؼ في مضًىت ٖمان ولم ٌكغ لل٣ضؽ ،وطل ٪ؤن الاعجباٍ لم
ً
ًٗٞ ً٨ال بسهىم الى٣اباث في خُىهٖ ،لى الغٚم مً ؤن ٢اصة الخغ٦ت الى٣ابُت ٧اهذ جؼخ ٠هدى ألاعصن في جل ٪الٟترة ،وهى ما ؾاهم بخُٟٗل الخغ٦ت
الى٣ابُت ألاعصهُت ،بال ؤن الخغ٦ت الى٣ابُت الٟلؿُُيُت في طا ٥الى٢ذ ٧اهذ ُٚاء إلا٣اومت الاخخال.٫
( .)3جىو اإلااصة ( )3مً ٢اهىن ع٢م ( )11لؿىت 1956م بكإن ه٣ابت ؤَباء ألاؾىان ٖلى ":جال ٠في اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت ه٣ابت واخضة ألَباء ألاؾىان
ً
الظًً ًُ٣مىن في اإلامل٨ت ألاعصهُت وٍؼاولىن ٖملهم ٞيها ،وَسجلىن في سجلها و٣ٞا ألخ٩ام هظا ال٣اهىن".
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 .3حٗض ؾُُغة ألاخؼاب والٟهاثل ؤخض ؤهم الخدضًاث التي جىاحه اؾخ٣ال ٫الى٣اباث ،التي جٟغى ؤحىضاتها الؿُاؾُت
ٖلى الٗمل الى٣ابي.
 .4ختى حؿخُُ٘ الى٣اباث الُ٣ام بيكاَها بك٩ل خغ ومؿخ٣ل ًجب ؤن جخمخ٘ باؾخ٣ال ٫بصاعي بُٗض ًٖ الخبُٗت ألًت حهت
٧اهذ ،وبالظاث الجهاث الخ٩ىمُتٞ ،خ٣ىم بةصاعة قاوجها بىٟؿها بياٞت بلى اؾخ٣ال ٫مالي حهض ٝبلى ببٗاص ع٢ابت الى٣ابت
ًٖ الخبُٗت لجهاث ٢ض جخد٨م بها جدذ باب الخمىٍل ؤو الخد٨م بمىاعصها اإلاالُت.
 .5الى٣اباث هي ؤحؿام ٢اهىهُت جخمخ٘ بالصخهُت الاٖخباعٍت ،مً زاللها جخم ً٨جل ٪ألاحؿام مً الٗمل بدغٍت ،وٍترجب
ٖليها خ٣ى ١للى٣اباث ٦سجم ٢اهىوي ،مً اؾم ومىًَ وحيؿُت بياٞت بلى جمخ٘ الى٣اباث بإهلُت جسىلها الخٗا٢ض
والخمل ،٪والخ٣اض ي باؾمها ،وبهٟتها ه٣ابت طاث وحىص ٢اهىوي.
الخوصياث:
بىاء ٖلى ما ج٣ضم ًىص ي الباخثان بما ًإحي :
 .1يغوعة ُ٢ام املجخم٘ اإلاضوي واإلااؾؿاث الاهلُت طاث الٗال٢ت بالض ٘ٞباججاه الدؿغَ٘ في حكغَ٘ ٢اهىن مؿخ٣ل لخىُٓم
ٖمل الى٣اباث وجبُان نالخُاتها وجدضًض مهامها وآلُاث ٖمل هُئاتها.
ٖ .2لى اإلاكغٕ الاؾغإ في ؾً ٢اهىن ًىٓم الٗمل الى٣ابي بما ًٟ٨ل لها الًماهاث ال٣اهىهُت والخماًت الضؾخىعٍت
واؾخ٣ال ٫الٗمل الى٣ابي وَُٗيها ال٣ضعاث اإلاالُت وؤلاصاعٍت في حؿُير قاوجها وجد ٤ُ٣ؤهضاٞها بما ًخىا ٤ٞم٘ اإلاٗاًير
واإلاباصت الخــي ويٗتهــا مىٓمــت الٗمــل الضولُــت وااإلاخٗل٣ــت بالخــ ٤في خغٍــت الخىُٓــم الى٣ــابي.
 .3ج٨غَـ مبضؤ الخغٍت الى٣ابُت والبٗض ًٖ الدؿُِـ الخؼبي وؾُُغجه ٖلى الٗمل الى٣ابي.
 .4وحٗل يمان اؾخ٣اللُت الٗمل الى٣ابي بدغٍت جدذ ْل ال٣اهىن صون جضزل مً حهاث زاعج الى٣ابت وبضون جُ٣ضاث
او قغوٍ٢،ض جدغ ٝالى٣ابت ًٖ الٛغى والهض ٝالخ٣ُ٣ي لىحىصها.

ً
ٖ .5لى اإلاكغٕ ؤن ًً٘ الخُىٍ الٗغًٍت لخإؾِـ ٖمل ه٣ابي مدمي بالك٩ل ال٩افي صؾخىعٍا مً خُث خ ٤الاهًمام
للى٣اباث ،طل ٪ؤن زلى ال٣اهىن ألاؾاس ي الٟلؿُُني اإلاٗض ٫لٗام  2003مً الىو ٖلى هظا الخ٣ًٟ ٤ض الخغٍت الى٣ابُت
ؤخض صٖاثمها ألاؾاؾُت.
قائمت املصادسواملشاجع:
القواهين
٢ .1اهىن جىُٓم مهىت املخاماة ع٢م ( )3لؿىت 1999
٢ .2اهىن ه٣ابت الصخُٟين ع٢م ( )17لؿىت 1952
 .3اجٟاُ٢ت الخغٍت الى٣ابُت وخماًت خ ٤الىخُٓم الى٣ابي ع٢م ()87
٢ .4اهىن الى٣اباث ع٢م ( )2لؿىت .2013
 .5الاجٟاُ٢ت ع٢م ( )87الخانت بالخغٍت الى٣ابُت وخماًت خ ٤الخىُٓم الى٣ابي
 .6الٗهض الخام بالخ٣ى ١الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والث٣اُٞت لٗام 1966
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٢ .7غاع ب٣اهىن ع٢م ( )15لؿىت  2016بكإن ه٣ابت الهُاصلت وحٗضًالجه
٢ .8اهىن ه٣ابت اإلاهىضؾين ألاعصهُين ع٢م ( )15لؿىت 1973
٢ .9اهىن ه٣ابت ؤصخاب اإلاهً الهىضؾُت ع٢م ( )81لؿىت 1958
٢ .10اهىن ع٢م ( )11لؿىت  1956بكإن ه٣ابت ؤَباء ألاؾىان
الكخب
 .11البرعي ،ؤخمض خؿً  ،الىؾُِ في الدكغَٗاث الاحخماُٖت ٖال٢اث الٗمل الجماُٖت ،الجؼء الثالث ،ال٨خاب الاو:٫
الى٣اباث الٗمالُت ،صاع النهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة.2006 ،
 .12خماًلٖ ،مغ الى٣اباث اإلاهىُت الاعصهُت ،زهاثهها اإلااؾؿُت وصوعها الؿُاس ي ،صاع الؿىضباص لليكغٖ ،مان.2000 ،
 .13الخُُب ،اخمض الخ ٠ُُ٨ال٣اهىوي للى٣اباث والاجداصاث اإلاهىُت "صعاؾت م٣اعهت" الُبٗت الاولى ،صاع امجض لليكغ
والخىػَٖ٘ ،مان. 2017،
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:ملخص
 وهي حسائم مظخددزت بالٔت الخوىزة،ٖرِٜها ئلى مىـت للؼخائم والظب والٛت ؤلاهترهذ بازخالٖ مىا١جدىلذ ػب
 وٚاهتهم في املجخمّ وهرا باطخسدام ُدة هس٢ وهٌسة الىاض لهم وم،ت واُخباز املجني ُلحهمٜلخأزيرها ُلى طمِت وػسٖ وز
لاةٜاهىهیت لدي الٜ ٗهرا الىىَ مً الجسائم هسح ُدة حظاؤالث وؿِىباث مً الىاخیت ال،ت ؤلاهترهذ١أطالُب وٗستها ػب
 ولِدم،لائیت التي حِالج مىكىُهاٜف الاحتهاداث الٜ وه،اهىهیت التي جىٌمهاٜام ال٢لت ألاخٜاهىن هلسا لٜ ال٤وزحا
اٗیت٠ لیدیت ٓيرٜاهىوي في ًل وحىد هـىؾ جٛ ْ ألامس الري أدي ئلى خدور ٗسا،اهىهُت زاؿت بهاٛ وحىد هـىؾ
.ها في أٓلب ألاخیانٜلخوبی
.ّ الخىاؿل الاحخماعيٛ مىا،ٖالظمِت والؼس،ٖرٜ حسٍمت ال،حسٍمت الظب:الكلمات املفحاحية
Abstract:
The Internet, with its different sites, has turned into a platform for insults, slander and slander,
which are new and very dangerous crimes because of their impact on the reputation, honor, trust and
consideration of the victims, and people’s view of them and their position in society, using several
methods and methods provided by the Internet. This type of crime raises several questions and
difficulties from The legal aspect of judges and jurists due to the lack of legal provisions regulating
them, the lack of judicial jurisprudence that deals with their subject, and the absence of their own legal
texts, which led to a legal vacuum in the presence of insufficient traditional texts to apply them.
Keywords : Insult, defamationcrime, reputation, honor, , social networking sites.
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هزيل أهال  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خليفي وردة
مقذمة:
اهخمذ الدؼسَِاث والٜىاهين الىكُِت باإلوظان وطمِخه وػسٗه ،واُخبرتها مً أطمى الحٜى ٚالتي ًجب خماًتها
٠ىنها مً اإلاٜىماث ألاطاطُت للمجخمّ ،لرا خسطذ أٓلب الدطاجير والٜىاهين ُلى خماًت خ ٝؤلاوظان في طمِخه مً
اإلاظاض بها بأي أوحه مً الىحىه ٗ .الجسائم اإلااطت بالظمِت والؼسٖ أو حسائم اليؼس ٟما ًولُ ٝلحها البِم أؿبدذ
لها بظبب اهدؼاز جٜىُت اإلاِلىماث وػب١ت ؤلاهترهذ مُدان واطّ وٟبيرُٗ ،م ً١ألي شخف أن ًٜىم بهرا الىىَ مً الجسائم
بظهىلت جامت وٍ٢ىن مً الـِب ئزباتها ُلُه .
والجسائم اإلااطت ب١سامت ألاشخاؾ وػسٗهم بٔير خ ٝوالتي جخم باطخِما ٤الؼب١ت الِى١بىجُت ٛد جدظبب في وٛىَ
أكساز جخجاوش أكساز هره الجسٍمت ئذا ما ازج١بذ بالوسٍٜت الخٜلُدًت٠ .ىنها حس يء للطحُت بـىزة ٗاضحت وُلىُت ُلى
هدى ًم ً١لِدد ٟبير مً ألاشخاؾ زؤٍت أو طماَ هره ؤلاطاءة وجىاٛلها ُٗما بُجهم.
وبىاء ُلُه ٌظخمد مىكىَ الجسائم اإلااطت بالظمِت والؼسٖ ُبر ؤلاهترهذ أهمُخه مً خُث الخوىزة التى حؼ٢لها
هره الجسائم ُلى اطخٜساز وزقي أي مجخمّ ٠ىنها تهدد اهمئىان ألاٗساد ُلى أهم خٜى١ً ٚدظبىنها  ،ومً بين هره الحٜىٚ
هجد الؼسٖ والاُخباز الري ُملذ مٌِم الدؼسَِاث ُلى ئُوائها ألاهمُت التي حظخدٜها مً زال ٤طً مجمىُت مً
الىـىؾ الٜاهىهُت الهدٖ مجها زدَ أي مظاض بهره الحٜى.ٚ
وأمام الخوس الري ال ٌظتهان به و الري ٌظتهدٖ الخِدي واهتها ٞطمِت ألاشخاؾ وٟسامتهم باطخِما ٤جٜىُت
اإلاِلىماث بمسخل ٙألاطالُب والوس ، ٚجخمدىز ئػ٢الُت هره الدزاطت في جددًد ماهُت الجسائم اإلااطت بالظمِت والؼسٖ
ُبر ؤلاهترهذ ؟ وما هي الوس ٚوألاطالُب التي ًخم ًُ هسٍٜها هرا الىىَ مً الجسائم؟ وما هى مى ٙٛاإلاؼسَ الجصائسي مجها؟
ولئلحابت ُلى هره ؤلاػ٢الُت طِخم الترٟيز ُلى الِىاؿس الخالُت:
صىرالجزائم املاسة بالسمعة والشزف عبرإلاهترهد-أساليب ارثكاب الجزائم املاسة بالسمعة والشزف عبرإلاهترهد وآليات مكافحتها

-1صىرالجزائم املاسة بالسمعة والشزف عبرإلاهترهد
حِد حسٍمت الٜرٖ والظب والدؼهير مً الجسائم الخٜلُدًت اإلااطت بالظمِت والؼسٖ التي جوا ٤ألاشخاؾ ،وهي
هىَ مً الجسائم التي جخم ُالهُت طىاء بال١خابت أو الٜى ٤أو الِ٘ل أمام الىاض ،ومّ اهدؼاز ؤلاهترهذ وػب٢اث الخىاؿل
الاحخماعي باجذ هره الجسائم جخم ُبرها وبدون أي ُى ــاء وب٢ل مسوهـ ــت و بمجسد اللٔ ـ ـ ـ ـ ــى ُلى الصز ًم١جهم اؿوُاد
ضحاًاه ـ ـ ــم و ال ُٜـ ـ ـ ــام بجسائمهـ ـ ـ ـ ــم كده ـ ـ ـ ــم ،وأؿبدذ مً الجسائم الخٜلُدًت في الدظمُت والحدًثت في أطلىب ازج٢ابها.
أوال -جزيمة القذف عبرإلاهترهد
ٛبل جىاو ٤حسٍمت الٜرٖ ُبر الاهترهذ البد لىا مً حِسٍ ٙالٜرٖ في اللٔت والاؿوالح الٜاهىوي ،وبِدها هدىاو٤
حِسٍ ٙحسٍمت الٜرٖ ُبر الاهترهذ مّ ُسق أز٠انها.
 -1.1جعزيف القذف في اللغة والاصطل ح القاهىو
ٛبل الخوس ٚللخِسٍ ٙالٜرٖ اؿوالخا طىِسٗه أوال مً الىاخُت اللٔىٍت
-1. 1.1جعزيف القذف لغة
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هزيل أهال  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خليفي وردة
ٛرٖ بالش يء ًٜرٖ ٛرٗا ٗاهٜرٖ أي زمى  ،والخٜاذٖ هى الترامي وٛرٗه به أي أؿابه  ،وٛرٖ املحـىت أي طبها .1
ٗالٜرٖ ئذن لٔت حِني السمي  ،زم اطخِمل في السمي باإلا٢ازه لِالٛت اإلاؼابهت بين الحجس في جأزير السمي ب٢ل مجهما  ،الن في
٠ل مجهما أذي  ،ولٜد وزد في خدًث ُائؼت زض ي هللا "وُىدها ُٛيخان حٔىُان بما جٜاذٗذ ألاهـاز ًىم بِار  ، 2"...أي
حؼاجمذ في أػِازها وأزاحيزها التي ٛالتها في جل ٣الحسب  ،والٜرٖ ًولُ ٝلى الظب والؼخم.

3

 -2. 1.1جعزيف القذف في الاصطل ح القاهىو
الٜرٖ ٛاهىها هى " ئطىاد ُلني ُمدي ،أو ادُاء بىاِٛت مدددة حظخىحب ُٜاب أو ااخخٜاز مً أطىدث ئلُه"ٟ 4.ما
ُٛل أًلا أهه" ئطىاد ِٗل أو أمس مددد ئلى شخف أو أشخاؾ لى ؿلح هرا الِ٘ل ل٢ىن حسٍمت ٌظأُ ٤جها مً أطىدث
ئلُه أو جىحب اخخٜازه ُىد أهل وهىه"

5

ولٜد هـذ اإلاادة  296مً ٛاهىن الِٜىباث الجصائسي ُلى الٜرٖ بما ًليٌِ" :د ٛرٖ ٠ل ادُاء بىاِٛت مً ػأنها
اإلاظاض بؼسٖ أو اُخباز ألاشخاؾ أو الهُئت اإلادعى ُلحها به أو ئوؼاءها ئلحهم أو ئلى جل ٣الهُئت وَِاٛب ُلى وؼس هرا
الادُاء أو ذل ٣ؤلاطىاد مباػسة أو بوسٍ ٝئُادة اليؼس ختى ولى جم ذلُ ٣لى وحه الدؼ ٣ُ١أو ئذا ٛـد به شخف أو
هُئت دون ذٟس الاطم ول٠ ً١ان مً اإلام ً١جددًدهما مً ُبازاث الحدًث أو الـُاح أو التهدًد أو ال١خابت أو اإلايؼىزاث
أو الالٗخاث أو ؤلاُالهاث مىكىَ الجسٍمت".6
ًدبين مً زال ٤هف هره اإلاادة أهه ًدٌس ُلى ؤلاُالم ٠ل ادُاء بىاِٛت جمع في اإلاٜام ألاو ٤ػسٖ واُخباز
ألاشخاؾ أو الهُئاث ،ولِع مً اللسوزي أن ج٢ىن وٛائّ الٜرٖ زاهئت أوٍخم الاطخٔىاء ًُ ذٟس اطم الصخف أو
الهُئت ،ئذ ً٘١ي اطخيبان الهُئت اإلاٜـىدة مً زال ٤اإلاٜا ٤لخٜىم اإلاظإولُت ُلى الٜاذٖ،
وٍولُ ٝلى الٜرٖ في بِم الدؼسَِاث لٍ٘ الرم وٍساد به الٜرٖ" ،أي ئطىاد مادة مُِىت ئلى شخف هبُعي أو
مِىىي ،جإدي ئلى اشدزاء مً وحه ئلُه ؤلاطىادُ ،لى أن ً٢ىن هرا ؤلاطىاد ُلىُا وًُ ُمد".

7

 -3 .1.1جعزيف القذف عبرإلاهترهد
لٜد ُسٖ الباخثين الٜرٖ ُبر الاهترهذ اطدىادا ئلى الخِسٍ ٙالخٜلُدي بأهه " ئطىاد واِٛت مُِىت ئلى الٔير باخدي
وطائل اإلاِلىماجُت مً ػأنها اخخٜاز مً أطىدث ئلُه ".

8

-1ابً مىٌىز أبى ال٘لل حما ٤الدًً دمحم بً م١سم  ،لظان الِسب  ،داز ؿادز  ،بيروث ،277-276 :9 ،خسٖ ال٘اءٗ ،ـل الٜاٖ  ،مادة ٛرٖ
-2البسازي ٟخاب مىاٛب ألاهـاز ،باب مٜدم اهبي ُلُه الـالة والظالم وأصحابه في اإلادًىت ،ح  ً، 3931ؾ.748
-3ابً مىٌىز ،مسحّ طاب ،277 :9 ، ٝخسٖ ال٘اءٗ ،ـل الٜاٖ ،مادة ٛرٖ.
ّ -4
مدمد ؿبحي هجم ،ػسح ٛاهىن الِٜىباث الجصائسي الٜظم الخاؾ ،دًىان اإلاوبىُاث الجامُِت ،الجصائس ،2000 ،ؾ78 .
-5دمحم الؼهاوي ،وطالئل ؤلاُالم والح ٝفي الخـىؿُت دزاطت مٜازهت ،ن  ،1داز الجهلت الِسبُت ،الٜاهسة ، 2010 ،ؾ 97
 -6أمس زٛم  ،155- 66اإلاىزر في  08حىان  ،1966اإلاخلمً ٛاهىن الِٜىباث ُ ،دد  48ؿادز بـ 08حىان  1966اإلاِد ٤واإلاخمم بالٜاهىن  23-06اإلاإزح في 20
دٌظمبر ُ ، 2006دد  84الـادز بـ  24دٌظمبر  2006اإلاِد ٤واإلاخمم.
ُ-7ادُ ٤صام ط ٜٙالحُى ،حسائم الرم و الٜدح والخدٜير اإلاسج١بت ُبر الىطائى الال١تروهُت :دزاطت ٛاهىهُت مٜازهت ،داز الثٜاٗت لليؼس والخىشَّ ُ،مان
،هبِت ،2010 ،1ؾ 67
ُ-8ماز ُباض الحظُني ،حسائم الحاطىب والاهترهذ الجسائم اإلاِلىماجُت ،ميؼىزاث شًٍ الحٜىُٛت ،بيروث ،ن ،2017 ،1ؾ380
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وَِسٖ أًلا "ُلى أهه " حسٍمت مِلىماجُت ،حظتهدٖ بِم ألاشخاؾ ،مً زال ٤أل٘اي جمع "الؼسٖ"
و"ال١سامت" ،و ًخم ذلُ ٣بر مسخل ٙاإلاىا ّٛالال١تروهُت ٠اإلاىخدًاث وػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي ( الظىػُا ٤مُدًا )
والصح ٙالال١تروهُت والبرًد الال١ترووي الخ مً اإلاىا ّٛاإلاىدؼسة ُبر الاهترهذ .

1

وحسٍمت الٜرٖ ُبر ؤلاهترهذ ٛد جخم بوسٍٜت ُلىُت ًُ هسٍ ٝال١خابت وج٢ىن هره ال١خابت م٘هىمت ومٜسوءة مً ٛبل
ُدد مً الىاض وحِبر ًُ ٗ١سة أو مِنى مِين للىؿى ٤ئلى الىدُجت اإلاسحىة مً الاُخداء .و ٛد جخم ًُ هسٍ ٝالٜى٤
بىاطوت حسجُل مبِىر مثال وٍخم ذل ٣بين شخـين الجاوي واملجني ُلُه  ،وهرا الىىَ مً الٜرٖ ٌِخبر مً أهىاَ
الٜرٖ ٓير الِلني ،ئال أهه ٛد ًلح ٝألاذي واللسز اإلاِىىي للصخف الري أطىد ئلُه الٜى.٤

2

 -4 .1.1أركان القذف عبرإلاهترهد
حسٍمت الٜرٖ ٟٔيرها مً الجسائم جخد ٜٝبخىاٗس الس ًٟالؼسعي للجسٍمت " ال حسٍمت وال ُٜىبت وال جدبير أمً ئال
بىف في الٜاهىن" ،3أي الـ٘ت ٓير اإلاؼسوُت للظلى ،ٞواهوباٛه ُلى هف أو ٛاُدة ٛاهىهُت (ُٜابُت) ججسمه .ئكاٗت ئلى
وحىب جد ٜٝزٟىحها اإلاادي واإلاِىىي وٍخ٢ىن الس ًٟاإلاادي لهره الجسٍمت مً اليؼان ؤلاحسامي وٍخمثل في واِٛت ؤلاطىاد
والىاِٛت املحددة ،وٍخِين أن ً٢ىن ؤلاطىاد ُلىُا وبرل ٣هخِسق لِالهُت ؤلاطىاد ،وٍخد ٜٝالس ًٟاإلاِىىي بالٜـد
الجىائي.
الزكن املاديًخمثل الس ًٟاإلاادي " في طلىٓ ٞير مؼسوَ ًأجُه الجاوي مً زال ٤ئطىاد واِٛت ئلى الٔير جمع ػسٗه أو اُخبازه بأي
هسٍٜت مً هس ٚالِالهُت ،و حِد حمُّ الىطائل الـالحت للخِبير ًُ ألاٗ٢از واإلاِاوي وطائال جـلح إلطىاد الىاِٛت ئلى
الٔير 4.وبالخالي ًخد ٜٝالٜرٖ أًا ٠اهذ الىطُلت اإلاظخسدمت في ذل ٣طىاء بالىطائل الخٜلُدًت أو بىطائل الخ١ىىلىحُا
الحدًثت ٠الحاطىب والاهترهذ ،وٍخد ٜٝالس ًٟاإلاادي في حسٍمت الٜرٖ ُامت بخدُ ٜٝدة ُىاؿس طىرٟسها في ما ًلي:
 وؼان ئحسامي ( ِٗل ؤلاطىاد )ً :خمثل اليؼان ؤلاحسامي في لـ ٝواِٛت مُِىت جمع بؼسٖ أو اُخباز املجني ُلُهبأي هسٍٜت مً هس ٚالخِبير ًُ اإلاِنى ٠الٜى ٤أو ال١خابت أو ؤلاػازة أو أي وطُلت مً وطائل الِلىُت ،ولهرا الظبب
ًىؿ ٙالٜرٖ بأهه حسٍمت حِبير ،أي الخِبير أمام الٔير ًُ ما ًدوز في ذهً الجاوي مً ججاه املجني ُلُه  5.ومادام
الٜرٖ ًخد ٜٝبأي هسٍٜت مً هس ٚالِالهُت التي حؼمل حمُّ الىطائل الخٜلُدًت والحدًثت ووطائل الخ١ىىلىحُا و٠ل ما
مً ػأهه أن ًإدي ئلى ؤلاٗـاح ًُ هرا الخِبير أو السأيُٗ ،م ً١أن ً ّٜالٜرٖ بىاطوت ػب١ت ؤلاهترهذ طىاء بازطا٤
زطالت ئلى حمُّ اإلاؼترٟين في الؼب١ت بمجسد ٗخذ الحاطىب هجدها وهخولّ ُلحها ،وٍم ً١أن ج٢ىن ٟخابت أو بالـىزة أو

1

 -هىا ٤الِِس ي  ،الٜرٖ الال١ترووي ،مجلت السٍاق ،الازىين  15ذو الِٜدة  1433هـ 1 ،أٟخىبس 2012م  ،الِدد 16170

Kenneth R osenblat , High Technology Crime , Investigating Cases, London , K,S,K, Publication , 1995, p 67 -2
-3اإلاادة  4مً ٛاهىن الِٜىباث الجصائسي
 - 4اإلاىس ي طالم زكىان ،حسائم الٜرٖ والظب ُبر الٜىىاث ال٘لائُت  ،ميؼىزاث الحلبي الحٜىُٛت  ،بيروث ،ن،2012 ، 1ؾ 23
-5زبُّ مدمىد الـٔير ،الٜـد الجىائي في الجسائم اإلاخِلٜت باإلهترهذ واإلاِلىماجُت :دزاطت جوبُُٜت مٜازهت ،مسٟص الدزاطاث الِسبُت لليؼس والخىشَّ،
الٜاهسة ،هبِت  ،2017 ،1ؾ 246
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بالسمىش أو ال٢ازٍ٢اجير ،أو أي هسٍٜت مً الوس ٚالتي ًم ً١أن جإدي ئلى الىدُجت التي أزادها الجاوي مً ِٗله .1وٍخطح لىا
مً هرا أن حسٍمت الٜرٖ جٜىم ُلى ِٗلين أولهما هى ؤلاٗـاح ًُ الىاِٛت ،وزاهحهما وهى ما ًددر في خالت الخِبير ًُ
الىاِٛت باذاُتها ُبر ػب١ت ؤلاهترهذ أي في الصحاٗت اإلا١خىبت أو اإلاظمىُت أو أي هسٍٜت حِوحها ؿ٘ت الِالهُت التي
ج٘تركها الجسٍمت .وفي الٔالب ًسج١ب الِ٘لين شخف واخد ،ول ً١ئذا ازج١ب الِ٘لين لصخـين ٗ١الهما ٗاُل أؿلي
للجسٍمت ،وَِني ذل ٣أن مً اٛخـس وؼاهه ُلى مجسد ئُواء الِالهُت لىاِٛت ذٟسها ٓيره ٌِد مِه ٗاُال للٜرٖ.2
 مىكىَ اليؼان ؤلاحسامي (مىكىَ ؤلاطىاد والىاِٛت املحددة التي مً ػأنها ُٜاب مً حظىد ئلُه واخخٜازه):مىكىَ ؤلاطىاد في حسٍمت الٜرٖ هي الىاِٛت املحددة التي ٌظىدها اإلاتهم ئلى املجني ُلُه والتي مً ػأنها اإلاظاض بؼسٗه
ً
أو اُخبازه ،وٍٜـد بالىاِٛت ٠ل أمس بٜـىز خدوزه طىاء خدر ِٗال أو ٠ان مدخمل الحدور ٗاذا ٠اهذ الىاِٛت اإلاظىدة
مظخدُلت الىٛىَ ٠اهذ الجسٍمت بدوزها مظخدُلت الخد 3.ٜٝوٍجب لخىاٗس الىاِٛت مىكىَ ؤلاطىاد ٌظخلصم جىاٗس ػسهان:
- 1أن ج٢ىن واِٛت مُِىت ومدددةٌ :ؼترن في الِ٘ل اإلاظىد ئلى الٔير أن ً٢ىن مُِىا و مدددا وإذا ٠ان ؤلاطىاد
زالُا مً واِٛت مدددة ٗاهه ًـبذ طبا ال ٛرٗا ،خُث ً٢ىن مىكىَ ؤلاطىاد في حسٍمت الظب ؿ٘ت مُِىت جيظب للمجني
ُلُه.
- 2أن ً٢ىن مً ػأنها اإلاظاض بؼسٖ أو اُخباز الصخف اإلاظىد ئلُه الىاِٛتٌ :ظخىحب في الٜرٖ أن ً٢ىن مً
ػان ؤلاطىاد جدٜير الصخف واإلاظاض بؼسٗه واُخبازه  .وفي حسٍمت الٜرٖ ُبر الاهترهذ ٗان الىاِٛت حظخىحب اخخٜاز
الصخف أمام أٗساد مجخمِه٠ ،أن ًٜىم الصخف بيؼس أزباز ُلى املجني ُلُه جُ٘د بأهه مً الؼاذًً أو اإلاثلُين ٗهي
ئزباز مً ػأنها الخدٜير واإلاظاض بالظمِت زاؿت في الدو ٤الِسبُت التي ال حظمذ بهره ألامىز أن جددر لديها .

4

 ؿ٘ت اليؼان ؤلاحسامي ( ُالهُت هرا ؤلاطىاد)ُ :الهُت ؤلاطىاد هي " اجـا ٤الجمهىز بمِنى مإذ مِين جم الخِبيرُىه بالٜى ٤أو الِ٘ل أو بأًت وطُلت أزسي مً وطائل الخِبير ًُ السأي أو اإلاِنى ".

5

وٍٜـد بالِالهُت زالٖ الظسٍت ،وهي الجهس بالش يء وحِمُمه أو ئًهازه ،أي ئخاهت الجمهىز ُلما بهِٗ ،ؼترن
لُٜام حسٍمت الٜرٖ أن ً٢ىن ئطىاد الىاِٛت التي جإدي ئلى اخخٜاز الىاض للمجنى ُلُه هى ئطىاد ُلنيٗ ،الِالهُت هي
الس ًٟألاطاس ي لهره الجسٍمت ،ألن زوىزة حسٍمت الٜرٖ ال ج١مً في الِبازاث اإلاؼِىت ه٘ظها ،وإهما في ئُالنها ،ألن هرا
ؤلاُالن ًدُى ُلم ٟثير مً الىاض بالىاِٛت اإلاؼِىت اإلايظىبت ئلى املجنى ُلي،6هرا وأن ُالهُت ؤلاطىاد ال جسسج ًُ زالر
هس ٚوهيُ :الهُت الٜى ٤أو الـُاح ،وُالهُت الِ٘ل أو ؤلاًماء ،وُالهُت ال١خابت أو الـىزة ،7وبما أن ُىـس الِالهُت هي
وطُلت ُلم أٗساد املجخمّ بِبازاث الٜرٖ وػسن لخـىز جل ٣الِبازاث اإلاهُىت باإلا٢اهت الاحخماُُت للمجنى ُلُهٗ ،األمس
-1ئبساهُم ٟما ٤ئبساهُم دمحم ،اللىابى الؼسُُت والٜاهىهُت لحماًت خ ٝؤلاوظان ٗلي اجـاالجه ،الصخـُت ،بال هبِت ،داز ال١خب الٜاهىهُت ،مـس،
 ،2010ؾ  227وما بِدها
 -2مدمىد هجُب خظني ،اإلاىحص في ػسح ٛاهىن الِٜىباث ،الٜظم الخاؾ ،داز الجهلت الِسبُت ،الٜاهسة ،1993 ،ؾ .227
-3زالد ممدوح ئبساهُم ًٗ ،الخد ُٜٝالجىائي في الجسائم ؤلال١تروهُت ،ن  ،1داز ال٘١س الجامعي ،ؤلاط١ىدزٍت ،2010 ،ؾ .421
 -4زبُّ مدمىد الـٔير ،الٜـد الجىائي في الجسائم اإلاخِلٜت باإلهترهذ ،مسحّ طاب ،ٝؾ .249 ،248
 -5زبُّ مدمىد الـٔير ،اإلاسحّ ه٘ظه ،ؾ 253
 -6ممدوح زلُل البدس ،الجسائم الىاِٛت ُلى ألاشخاؾ في ٛاهىن الِٜىباث ؤلامازاحي ،ن  1داز ئزساء لليؼس والخىشَّ ،ألازدن ،2009 ،ؾ 212
ٗ -7ىشٍت ُبد الظخاز ،ػسح ٛاهىن الِٜىباث الٜظم الخاؾ ،ن  ،4داز الجهلت الِسبُت ،الٜاهسة ،2012 ،ؾ 573
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ًدُى ئلى الدظاؤُ ًُ ٤الٛت الِالهُت بؼب١ت ؤلاهترهذ التي أؿبدذ في الىٛذ الحالي مً أهم الىطائل اإلاظخسدمت في
الخِبير ًُ ألاٗ٢از وآلازاء .وفي هرا الظُا ٚومً زال ٤بِم الخوبُٜاث الٜلائُت التي جلمىذ حسٍمت الظب باطخسدام
البرًد الال١ترووي أو مسخل ٙمىا ّٛالدزدػت الخاؿت ٟ٘اًبر أو مظىجس أو واحظاب ،أزير الجدُ ٤لى مدي جىاٗس الِالهُت
باليظبت للبرًد ال١ترووي و مىا ّٛالدزدػت الخاؿت.
اإلاؼسَ ال٘سوس ي ُالج هرا ألامس بىف زاؾ اُخبر ُٗه الٜرٖ بالبرًد ؤلال١ترووي ٛرٖ ٓير ُلني وُاٛب ُلُه في
أخ٢ام اإلاادة  ،2/222أما الٜاهىن اإلاـسي والِساقي ٗهما ًىـان ُلى حسٍمت الٜرٖ التي جدمل وحهين ٛرٖ ُلني وٛرٖ
ٓير ُلني ،ول ً١لم ٌِالجا الٜرٖ ُبر البرًد الال١ترووي بالخددًد 1.أما اإلاىا ّٛألازسي التي ًم ً١مً زاللها اهالَ ٠اٗت
الىاض أو بِلهم ُلى مدخىاها ٗيرون أنها حِخبر مً وطائل اليؼس التي ًخد ٜٝمِها الِالهُت.
أما اإلاؼسَ الجصائسي ٗ٢ان ٌِد ز ًٟالِالهُت الس ًٟاإلاميز لجىدت الٜرٖٗ ،اذا ٓـ ـ ـ ـ ــاب هرا الس ًٟأؿبدذ الجسٍمت
مجسد مسال٘ت وَِاٛب ُلحها الٜاهىن في الٜ٘سة الثاهُت مً اإلاادة  َ ٚ 463بِىىان ّ
الظب ٓير الِلني ،وه١را ُٜٗام حىدت
ّ
2
جولب جىٗس الِالهُت ئما بالٜى ٤أو الِ٘ل أو ال١خابت أو ّ
الـىزة.
الٜرٖ
ولٜد ُالج الٜلاء الجصائسي الالخباض الىازد في اإلاادة  296مً ٛاهىن الِٜىباث الجصائسي بسـىؾ جوبی ٝالىف
الخٜلیدي ُلى حسیمت الٜرٖ ُبر ػب١ت الخىاؿل الاحخماعي وذل ٣اطدىادا ئلى طلوت الٜاض ي في ج٘ظير الىـىؾ
الجصائیت ،خين ٛط ى بلسوزة جىاٗس ز ًٟالِالهیت لٜیام حسیمت الٜرٖ ،خیث ٛلذ املح١مت الِلیا بأن ئداهت اإلاتهم
بجىدت الٜرٖ دون جىاٗس أز٠انها وزاؿت ز ًٟالِالهیت یِد زسٛا للٜاهىن ،ولٜاض ي اإلاىكىَ طلوت جٜدیس الىٛائّ اإلاادیت
خظبما ًساها وُلى كىئها ید١م بخىاٗس الِالهیت أو باهخ٘ائها.
وٍجدز الرٟس بان اإلاؼسَ الجصائسي أزىاء حِدًله لٜاهىن الِٜىباث بمىحب الٜاهىن زٛم  23/06اإلاإزر في  20دیظمبر
 ،2006ئال أن اإلاؼسَ الجصائسي جس ٞألامس ُلى خاله باليظبت لجسیمت الٜرٖ ًُ هسٍ ٝالاهترهذ اإلاىحهت لؤلٗساد .والٔسیب
في ألامس أن اإلاؼسَ الجصائسي خين أحسي هره الخِدیالث أدزج وطیلت الاهترهذ الىطائل الِالهیت باليظبت لجسیمت الٜرٖ
اإلاىحه ئلى زئیع الجمهىزیت والهیئاث الِمىمیت ،وُبر ُجها بمـولح وطیلت ال١تروهیت أو مِلىماجیت ولم یدبِه بسـىؾ
حسیمت الٜرٖ اإلاىحهت لؤلشخاؾ.

3

ومً الحىادر التي وؼسث خى ٤حسٍمت الٜرٖ ُبر الاهترهذُٛ ،ام شخف في دولت زلُجُت باوؼاء مى ّٛزاؾ ب٘خاة
ٛام بيؼس ؿىز لها وهي ُازٍت ئكاٗت ئلى ؿىز لها وهي في وكُِاث زلُِت زٜٗت ؿدً ٝلها ،ولٜد اطخواَ الحـىُ ٤لى
جل ٣الـىز بِد الدظلل ئلى خظابها الصخص ي و طسٛتها مىه وبِد ذل ٣خاو ٤ابتزاشها حيظُا ،وُىدما ٛابلذ هلباجه
بالسٗم هددها بيؼس جل ٣الـىز في مىاُ ّٛلى الاهترهذ ،وبظبب ئؿسازها ُلى السٗم ٛام بدىُ٘ر تهدًده وٛام بخىشَّ
٠اٗت ؿىزها ُلى الِدًد مً اإلاىاُ ّٛبر الاهترهذ ،ألامس الري أدي بال٘خاة ئلى الاهخداز لِدم جدملها الِِؽ بِد ٗلُدتها

ُ -1دي حابس هادي ،الجىاًت الجصائُت للبرًد الال١ترووي ،مجلت زطالت الحٜى ،ٚحامِت الٜادطُت ،الِدد 201 ،3
 -2اإلاادة  463مً ٛاهىن الِٜىباث الجصائسي
-3أخظً بىطٜیِت ،الىحيز في الٜاهىن الجىائي الخاؾ  ،الجسائم كد ألاشخاؾ والجسائم كد ألامىا ٤وبِم الجسائم الخاؿت ،ج ، 1ن  ، 11داز هىمه
للوباُت اليؼس والخىشیّ  ،الجصائس ،2010 ،ؾ 20
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أمام الجمُّ .1ئكاٗت ئلى هرا هىا ٞالِدًد مً الحىادر اإلاؼابهت لهره الحادزت والتي جمذ في مسخل ٙأهداء الِالم وٓالبا
ما جيخهي بى٘ع الجهاًت اإلاإإلات وهي اهخداز املجني ُلُه.
الزكن املعىىيحسٍمت الٜرٖ ُبر الاهترهذ مً الجسائم اإلاٜـىدة التي ال ًم ً١أن ج ّٜهدُجت الخوأ أو ؤلاهما ٤والبد مً جىٗس
هىُان مً الِالٛت لُ٢ىن الصخف مظإوال ُجها.
العلقة املادًة :وم٘ادها أن ً٢ىن هىا ٞزمت ازجبان مادي جٜني بين الصخف و الجسٍمت اإلاسج١بت وٍولُ ٝلي هرا
الازجبان ؤلاطىاد اإلاادي والري ًخم بيظبت ألاوؼوت الخٜىُت التي ًٜىم بها الجاوي باطخسدام الحاطىب و ػب١ت ؤلاهترهذ
والتي ًجسمها الٜاهىن باُخبازها طلىُٟاث ٓير مؼسوُت وملسة بصخف املجني ُلُه وهي أوؼوت جدزل في هوا ٚحسائم
ؤلاهترهذ.

2

العلقة الىفسية أو املعىىية :الِالٛت اإلاِىىٍت جخىاٗس بـدوز اليؼان الخٜني الري ًجسمه الٜاهىن ًُ ئزادة واُُت
ازمت ،وُلُه هره الِالٛت حظمذ باطىاد الجسٍمت للصخف مً الىاخُت اإلاِىىٍت ،وهره الِالٛت في حسائم اليؼس ُبر
ؤلاهترهذ جخسر ؿىزة الٜـد الجىائي ،أي اججاه ئزادة الجاوي هدى جد ُٜٝالِىاؿس اإلاادًت الخٜىُت للجسٍمت ،بِ١ع
الجسائم التي ًىف الٜاهىن ُلى جد ُٜٝالىدُجت والتي ج٢ىن بظبب ؤلاهما ٤أو ُدم مساُاة الٜىاهين.
حِد حسائم اليؼس التي جخم ُبر ؤلاهترهذ حسائم ُمدًت وألاؿل لُٜامها هى الٜـد الجىائي الِام ،مثل ما هى الحا٤
باليظبت لجسٍمت الٜرٖ  ،وبالخالي ئكاٗت ئلى جىٗس الىُت الجسمُت لدي الجاوي ًخِين ُلُه أًلا أن ٌِلم أن ما ٌظىده مً
وٛائّ بد ٝاإلاِخدي ُلُه ًمع مً ػسٗه أو ٟسامخه أو اُخبازه .

3

ٗالٜـد الجىائي هى ُلم الجاوي بِىاؿس الجسٍمت وإزادة مخجهت ئلى جدُ ُٜٝىاؿس أو ئلى ٛبىلها بالخالي ًسخلٙ
الٜـد الجىائي ًُ الباُث التي حِني ألاطباب الصخـُت التي دِٗذ بالجاوي الزج٢اب حسٍمخه وٍسخل ٙأًلا ًُ الٔاًت
التي جمثل الهدٖ مً الجسٍمت  ،وان ٠ان ال ٌِخد بالباُث و الٔاًت ئال اهه ٛد ًإزر بها أخُاها لدؼدًد الِٜىبت مثال .

4

 -2 .1جزيمة السب عبرإلاهترهد
أؿبدذ ػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي زال ٤الظىىاث ألازيرة ،مىـاث للؼخائم والظب  ،وزاؿت بِد اهدؼاز وٟثرة
اطخسدام ػب١ت ؤلاهترهذ ،التي طاُدث ُلى اطخسدام ِٗع بى ،ٞوجىٍتر وواحع آب وٍىجُىب وٓيرها مً اإلاىا ّٛالتي
حظخِمل ٠ىطُلت ًخم ُبرها الظب والؼخم في خ ٝأشخاؾ ُادًين أو في خ ٝزحا ٤الظُاطت أو في خ ٝاإلاؼاهير ...الخ،
زاؿت وأن هره الىطائل ال جسلّ للسٛابت بـ٘ت ٠لُت 5،ئكاٗت ئلى هرا أٓلب مً ًسج١ب هره الجسائم ًسخ٘ي وزاء أطماء
وهمُت .وٛبل الخوس ٚلخِسٍ ٙحسٍمت الظب ُبر ؤلاهترهذ طىدىاو ٤حِسٍ ٙالظب في اللٔت والاؿوالح الٜاهىوي زم ُسق
ال٘س ٚبين الٜرٖ والظب ،وبِد ذل ٣هدىاو ٤حِسٍ ٙالظب الىاُ ّٛبر الاهترهذ وألاز٠ان التي جٜىم ُلحها الجسٍمت.
 - 1اإلاى ّٛالال١ترووي https://www.maghress.com/search
 - 2زبُّ مدمىد الـٔير ،الٜـد الجىائي في الجسائم اإلاخِلٜت باإلهترهذ ،مسحّ طاب ،ٝؾ .285
 - 3زبُّ مدمىد الـٔير ،مسحّ طاب ، ٝؾ .286
ُ -4ادُ ٤صام ط ٜٙالحُى  ،حسائم الرم و الٜدح والخدٜير  ،مسحّ طاب ، ٝؾ 76 ،74
 -5الٜرٖ ُبر الىطائل الال١تروهُت  ،اهلّ ُلُه https://akhbarelyom.com/news/newdetails/2786143/2017،/05/1
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 -1 .2. 1جعزيف السب في اللغة والاصطل ح القاهىو
ل٘هم مـولح الظب البد مً جىاو ٤حِسٍ٘ه لٔخا واؿوالخا .
 -2 .2 .1جعزيف السب لغة
طب  :والباء خده بِم أهل اللٔت ُلى اهه أؿل ًدُ ٤لى الٜوّ زم اػخ ٝمىه الؼخم.

1

الظب :هى الؼخم وهى مـدز طبه ٌظبه طبا :أي ػخمه ،والدظاب هى الدؼاجم وحظابىا أي حؼاجمىا.
الظب :ال ٛوُِت اٛوّ مً الؼخم ئذ ًٜا" :٤ال حظبىا ؤلابل ٗ ،ان ٗحها زٛىة مً الدم.

2

3

 -3.2 .1جعزيف السب في الاصطل ح القاهىو
ُسٖ الظب ُلى اهه ٠ل ئلـا ٚلُِب أ وحِبير ًدى مً ٛدز الصخف ه٘ظه أو ًسدغ طمِخه لدي ٓيره ،4ولٜد
ُسٗه أًلا بأهه " :زدغ ػسٖ شخف أو اُخبازه ُمدا بالـا ٚؿ٘ت ُُب أو لٍ٘ حازح مؼين ئلُه" .5
أمـ ــا اإلاؼسَ الجصائسي ٜٗد ُسٗها في اإلاادة  297مً ٛاهىن الِٜىباث ٟما ًلي " ٌِد طبا ٠ل حِبير مؼين أو ُبازة
جخلمً جدٜيرا أو ٛدخا ال ًىوىي ُلى ئطىاد واِٛت ".
ٗالظب ئذن هى ٠ل طلىً ٞخلمً بأي وحه مً الىحىه زدػا لالُخباز والؼسٖ ،والؼسٖ هي مجمىُت الُٜم التي
ًل٘حها الصخف ُلى ه٘ظه وحؼ٢ل طمِخه التي حظخدبّ جٜدًس الىاض له.

6

ومً هىا جخطح الِالٛت بين حسٍمتي الظب والٜرٖ في ٠ىن ٠ل مجهما جمثل اُخداء ُلى ػسٖ واُخباز ألاشخاؾ
وٍخد ٜٝذل ٣باطىاد أمس أو واِٛت ػائىت ئلُهٓ ،ير أنهما ًسخل٘ان مً خُث الِ٘ل اإلا٢ىن ل٢ل مجهماٗ ،الٜرٖ ال ًٜىم ئال
باطىاد واِٛت مدددة ئلى املجني ُلُه لى ٠اهذ ؿادٛت أو صحُدت ألوحبذ ُٜابه أو اخخٜازه ُىد أهل وهىه ،أما الظب
ُٗخد ٜٝبالـا ٚؿ٘ت أو ُُب ئلى املجني ُلُه دون أن ًخلمً ذل ٣ئطىاد واِٛت مُِىت ئلُهٗ ،الٜى ًُ ٤شخف مِين
أهه طس ٚما ٤شخف آزس ٌِخبر ٛرٗا  ،بِىما جخد ٜٝحسٍمت الظب ئذا ُٛل ًُ هرا الصخف أهه طاز ٚئذ ًمثل ذل٣
وؿ٘ه بـ٘ت ػائىت دون ئطىاد واِٛت مُِىت.

7

 -4 .2 .1جعزيف السب عبرإلاهترهد
ال ًسسج مِنى الظب ُبر ؤلاهترهذ ًُ الظب الخٜلُدي وإهما الخالٖ ً٢ىن بىطُلت ازج٢اب الجسٍمت ٗهرا ً٢ىن
باللظان  ،وألازس ً٢ىن ًُ هسٍ ٝال٢لمت والـىزة وما في ذل ٣باطخسدام جٜىُت الحاطىب وؤلاهترهذ .

-1ابً ٗازض  ،أبى الحظين اخمد ٗازض بً شٟسٍا  ،معجم مٜاًِع اللٔت  ،جد ُٜٝوكبى ُبد الظالم دمحم هازون  ،داز ال٘١س للوباُت واليؼس والخىشَّ ،
ٟ ، 3:63 ، 1979خاب الظين  ،مادة طب
 -2ابً مىٌىز  ،مسحّ طاب ، 456-455 :1 ، ٝخسٖ الباء ٗـل الظين  ،مادة طب
-3زٛىة مً الدم :أنها حِوي في الدًاث بدال مً الٜىد ٗ ،خد ًٜبها الدماء وَظ ً١بها الدم  ،اهٌس ابً ٗازض ،مسحّ طاب.ٝ
 -4ػسٍ ٙالوبار ،الخِىٍم ًُ حسائم الظب والٜرٖ وحسائم اليؼس في كىء الٜلاء والٜ٘ه ،داز ال٘١س الجامعي ،ؤلاط١ىدزٍت ، 2007 ,ؾ 137
 -5هاز ٚطسوز  ،حسائم اليؼس وؤلاُالم  ،داز الجهلت الِسبُت  ،الٜاهسة  ،ن ،2004 ،1ؾ 553
 -6خىان زٍدان مباز ٞاإلاطح٢ي ،الجسائم اإلاِلىماجُت ،دزاطت مٜازهت ،ميؼىزاث الحلبي الحٜىُٛت ،بيروث ،2014 ،ؾ 317
 -7أهىز هلبتٛ ،اهىن الِٜىباث في كىء أخ٢ام الىٜم ،مجلت الٜلاة ،هبِت هادي الٜلاة طىت  ،1980ؾ .641
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ّ
ٗالظب ُبر ؤلاهترهذ هى زدغ ػسٖ شخف أو اُخبازه ُمدا وذل ٣بالـا ٚؿ٘ت ُُب أو لٍ٘ حازح أو مؼين له
باطخسدام اخد اإلاىا ّٛالال١تروهُت ،واطخسدام وطائل الخىاؿل الاحخماعيٟ .1ما ٌظخسدم في ذل ٣البرًد الال١ترووي أًً
ًخم ئزطا ٤زطائل لؤلشخاؾ اإلاساد طبها و ً٢ىن ئما بازطالها للصخف اإلاظبىب وخده أو ئزطالها ئلى ُدة أشخاؾ بٔسق
شٍادة ألاذي ُلى مً وُ ّٛلُه الظب واهدؼازها ُبر ئُداد ٟثيرة مً الىاض.

2

لٜد أؿبدذ مىا ّٛالخىاؿل الاحخماعي بأهىاُها املخخل٘ت طاخت ًخم ٗحها جـُ٘ت الحظاباث الصخـُت بين الىاض،
ٗٔالبا ما هسي الؼخائم والظب والِدًد مً الِبازاث اإلاظِئت ميؼىزة ومخداولت بين ألاشخاؾ وبمسخلٗ ٙئاتهم الِمسٍت،
ً
وباث الىكّ اُخُادًا زٓم ؿدوز هٌام الجسائم اإلاِلىماجُت التي ججسم هره ألاِٗا ٤لحٍ٘ خٜى ٚالىاض وؿُاهت
أُساكهم ،وحِاٛب مً ًثبذ ُٛامها بمثل هره ألاِٗا ، ٤ول ً١هرا لم ًمىّ الىاض مً ججاوشاتهم ججاه آلازسًٍ.
-5 .2 .1أركان السب عبرألاهترهد
باإلكاٗت ئلى الس ًٟالؼسُـ ـ ـ ــي لخد ٜـ ـ ــ ٝحسٍمت الظ ـ ــب البـ ــد مً جىاٗس الس ًٟاإلا ـ ــادي واإلاِى ـ ـىي.
الزكن املاديًٜىم الس ًٟاإلاادي لجسٍمت الظب ُبر الاهترهذ ُلى ؿدوز وؼان ئحسامي مً ػأهه زدغ ػسٖ واُخباز املجني ُلُه
أو بمِنى آزس ؿدوز حِبير مِين ٌظٜى مً ٛدز املجني ُلُه و ًىا ٤مً طمِخه بأي هسٍٜت مً الوس ٚو ًخد ٜٝاليؼان
الري ًمع بالؼس و ًسدػه وباطىاد ُُب مِين للمجني ُلُه دن جددًد واِٛت مُِىت ألنها طخ٢ىن حسٍمت ٛرٖ و لِع
طبا  ،وُلُه ٗجسٍمت الظب جخدُ ٜٝىدما ًيظب الجاوي للمجنى ُلُه ؿ٘ت جدٜيرًت للمجني ُلُه ٠ان ًيظب له ؿ٘ت
ئحسامُت مُِىت مثال ٜٟىله ئن الطحُت هى ٛاجل أو مسحش ي أو طاز ٚأو مصوز أو زائً ...الخ .وُلُه ٌِخبر طبا ٠ل ؿ٘ت
مىبىذة ألـٜذ بالصخف مثل ؿ٘ت ط١ي ر مدؼسد أو ػاذ أو دحا.... ٤الخ  ،وٍخد ٜٝأًلا الظب بدؼبُه الصخف
بالحُىان مثل الٜىُ ٤لى شخف أهه ٠لب أو خماز أو بٔل  ،ألن الِسٖ حسي ُلى أن ال٢لب ًخـ ٙبالىكاُت لهرا ٌِخبر
الدؼبُه به طبا.3
أما اليؼان ؤلاحسامي في حسٍمت الظب ٛد ً٢ىن ٟخابُا أو ٛىال أو ًُ هسٍ ٝمىا ّٛػب١ت ؤلاهترهذ ،وال جٜىم حسٍمت
الظب ئال باطىاد اللٍ٘ اإلاُِب اإلاؼين أو الجازح ئلي شخف مِين ومددد وال ٌؼترن في ذل ٣الخددًد الد ُٝٛللمجني
ُلُه برٟس اطمه ٠امال مثال ،وإهما ً٘١ي اطخواُت ألاٗساد أو بِم مجهم جددًد الصخف اإلاٜـىد بالظب بأي وطُلت
،وفي خالت ما لم ً ً١الصخف اإلاٜـىد بالظباب مدددا ٗال جخد ٜٝالجسٍمت.

4

وبمىحب هف اإلاادة  297مً ٛاهىن الِٜىباث هف اإلاؼسَ الجصائسي ُلى أز٠ان حسٍمت الظب والتي جٜىم ُلى زالزت
أز٠ان وهي :الخِبير اإلاؼين أو البريء ،الِالهُت والٜـد الجىائي.

ُ -1ماز الحظُني  ،حسائم الحاطىب وؤلاهترهذ دزاطت مٜازهت  ،ميؼىزاث شًٍ الحٜىُٛت بيروث  ،لبىان 2017 ،ؾ 389
ُ -2بد السخمان بً ُبد هللا الظىد ،ألاخ٢ام الٜ٘هُت للخِامالث الال١تروهُت الحاطب آلالي وػب١ت اإلاِلىماث ؤلاهترهذ ،داز الىزا ،ٚداز الىيرًً ،بيروث،
السٍاق ،دمؼ ،ٝن ،2004 ،1ؾ313
 - 3ؿدام خظين ًاطين الِبُدي ،حسائم الاهترهذ و ُٜىبتها في الؼسَِت ؤلاطالمُت و الٜىاهين الىكُِت ،اإلاسٟص الِسبي للدزاطاث و البدىر الِلمُت،
الٜاهسة ،هبِت ،2019 ،1ؾ . 157 ،و اهٌس ُ :ادُ ٤صام ط ٜٙالحُى ،حسائم الرم و الٜدح والخدٜير  ،اإلاسحّ طاب ، ٝؾ 83
 - 4ؿدام خظين ًاطين الِبُدي  ،اإلاسحّ الظاب157 ،ٝ
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ًٜىم ّ
الظب أطاطا ُلى الخِبير ،وَؼترن ُٗه أن ً٢ىن مؼِىا أو ًخلمً أل٘اي برًئت ماحىت وجدٜيرًهٗ ،هى ُلى
ّ
زالٖ الٜرٖ ال ٌؼترن ُٗه ئطىاد واِٛت مُِىـ ـ ـ ـ ـ ــت للصخفٗ ،الظـ ـ ـ ــب ًخىاٗس ب٢ل ما ًمع بُٜمت ؤلاوظان ُىد ه٘ظه أو
ًدى مً ٟسامخه أو شخـِخ ـ ــه ُى ـ ـ ــد ٓيره.
الظب والا ٠ان خ١مه ـ ـ ـ ــا باهـ ـ ـ ـ ــال لٜـىز ألاطباب وٍجب أن ّ
ًىحه
وٍخِين ُلى املح١مت أن جرٟس في خ١مها أل٘اي ّ ا

ّ
الظب ئلى شخف أو أشخاؾ مّ ًىين طىاء ئلى أشخاؾ هبُُِين أو مِىىٍين ،وجبِا لرل ،٣ال جٜىم الجسٍمت ئذا ٠اهذ
أل٘اي الظب ُامت أو مىحهت ئلى أشخاؾ زُالُين وال ُبرة بالىطُلت أو ألاطلىب الري جـاْ به ُبازاث الظب ٗهى
ًخدٜــ ٝب٢ل ؿُٔت جىُٟدًت أو حؼُ١ُ١ه ؿسٍدت أو كمىُت.1
أما باليظبت لس ًٟالِالهُتٗ ،مثلما هى الحا ٤في الٜرٖ حؼترن حىدت الظب الِالهُت ،وهي ه٘ع الِالهُت التي
ًٜخلحها الٜرٖ ،وجخد ٜٝبالٜى ٤أو ال١خابت أو الِ٘ل أو ّ
ّ
اإلاؼسَ الجصائسي لم ٌؼس ؿساخت ئلى الِالهُت
الـىزة ،اواذا ٠ان
في هف اإلاادة  297مً ٛاهىن الِٜىباث زالٗا إلاا هى ُلُه الحا ٤في الٜاهىن ال٘سوس ي واإلاـسي الري اػترن هرا الِىـس
في الجىدتّ ،
ٗان ما ّ
هـذ ُلُه اإلاادة  463مً  َ ٚج ومإداها أن ٠ل مً جىحه ألخد ألاشخاؾ بأل٘اي طباب ٓير ُلىُت
ّ
اطخ٘صه ٌِاٛب بٔسامت مً  30ئلى 100دج وٍجىش أن ٌِاٛب أًلا بالحبع إلادة زالزت أًام ُلى ألاٟثر"،
دون أن ً٢ىن ٛد
ًدُ ٤لى أن ُدم ؤلاػازة ئلى الِالهُت مجسد طهى وبالخالي اوِدام الِلىُت ًدى ٤الجسٍمت مً حىدت ّ
الظب ئلى مسال٘ت

ّ
الظب ٓير الِلني اإلاِاٛب ُلحها بمىحب الٜ٘سة الثاهُت مً اإلاادة  463مً  َ ٚج ،وباليظبت للٜـد الجىائيٌ ،ؼترن في
ّ
حسٍمت ّ
الظب الٜـد الجىائي الِام ،وٍخىٗس ملجسد الجهس بالح١م باألل٘اي اإلاؼِىت مّ الِلم بمِىاها.
 الزكن املعىىيحسٍمت الظب مً الجسائم التي ًخسر ُٗه الس ًٟاإلاِىىي ؿىزة الٜـد الجىائي واٛـد الجىائي في الظب ٛـد ُام
ًخولب جىاٗس ُىـسي الِلم وؤلازادة .
وُىـس الِلم ًخد ٜٝبثبىث ُلم الجاوي بمِنى ألال٘اي التي ؿدزث مىه ،وإدزاٟه جماما بما جخلمىه هره ألال٘اي
مً زدغ ومظاض لؼسٖ واُخباز املجني ُلُه و بما طُلح ٝبه مً أكساز حساء هرا الظلى ٞالٔير ػسعي .أما ُىـس
ؤلازادة ُٗ٢ىن بخىحه ئزادة الجاوي ئلى ئجُان ِٗل مادي ٓير مؼسوَ ًخمثل في الٜى ٤أو ال١خابت أو باطخِما ٤أي وطُلت مً
وطائل الاجـاُ ٤بر ؤلاهترهذ أو ُبر أًا مً مسخل ٙاإلاىا ّٛاإلاىدؼسة ُبرها.

2

 -3 .1جزيمة الخشهيرعبرإلاهترهد
ًسي الٜ٘ه ال حدًث أن اإلا٘هىم اللُ ٝلجسائم اليؼس ًجب أن ًدظّ ألٟثر مً مجسد الصح ٙأو اإلاوبىُاث ،ئذ أن
الحاطب اللي والاهترهذ ججِل مً حسائم اليؼس ال جٜخـس ُلى الجسائم التي جسج١ب بىاطوت الصح ٙوٓيرها مً
اإلاوبىُاث ،وإهما جمخد لدؼمل الجسائم التي جسج١ب ُبر الىطائل الال١تروهُت ومً أهمها ػب١ت اإلاِلىماث الدولُت
الاهترهذ .وُلى كىء ما جٜدم ًم١ىىا حِسٍ ٙحسائم اليؼس بأنها جل ٣الجسائم التي جسج١ب في ُالهُت ،بىاطوت الصحٙ
الِادًت أو الال١تروهُت ومً أهم هره الجسائم حسٍمت الدؼهير .
 - 1أخظً بىطُِٜت ،الىحيز في الٜاهىن الجىائي الخاؾ،ج ،1داز هىمه للوباُت واليؼس والخىشَّ ،الجصائس ،2008 ،ؾ .198
 -2ؿدام خظين ًاطين الِبُدي  ،حسائم الاهترهذ و ُٜىبتها في الؼسَِت ؤلاطالمُت و الٜىاهين الىكُِت  ،مسحّ طاب ٝؾ .152
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1. 3 .1جعزيف الخشهيرفي اللغة والاصطل ح القاهىو
ٛبل جىاو ٤حِسٍ ٙالدؼهير في الاؿوالح الٜاهىوي  ،وِسٗه أوال مً الىاخُت اللٔىٍت.
-2.3 .1جعزيف الخشهيرلغة
الدؼهير مأزىذ مً ٠لمت ػهسه ،بمِنى أُلىه وإذاُت ،وػهس به ،أذاَ ُىه الظىء ،والؼهسة ًهىز الش يء واهدؼازه،
ختى ٌؼهسه الىاض ،والؼهسة ال٘لُدت.

1

الؼهسة ،الؼين والساء أؿل صحُذ ًدُ ٤لى وكىح في ألامس والؼهسة وكىح ألامس ،وٛد ػهس ٗالن في الىاض ب١را
ٗهى مؼهىز.

2

.3.3 .1جعزيف الخشهيرفي الاصطل ح القاهىو
وكّ الٜاهىهُين حِسٍ٘اث ُدة للدؼهير وهي في ملمىنها وان ازخل٘ذ أل٘اًها ال جسسج في الٔالب ًُ اإلاِنى الري
ٌؼير ئلى أن الدؼهير هى اُخداء ُلى آلازسًٍ بدؼىٍه طمِتهم وٗطحهم أمام الىاض.

3

ٗالدؼهير هى" ئػاُت الظىء ًُ ئوظان بٜـد ؤلاؿساز بظمِخه والحى مً ٛدزه برٟس ُُىبه وؿ٘اجه الظِئت
والخىُٜف مىه وذٟس أزواءه التي وٗ ّٛحها "

4

ولٜد ُسٗه الدٟخىز دمحم طالم ُلى اهه" ٗطح أخد أو بِم ألاشخاؾ ُلى اإلاؤل مما ٌظبب لهم مىٜـت وٍجِل
الىاض ًى٘لىن مً خى ٤مً ًخم الدؼهير به وُدم الثٜت ُٗهٗ ،دؼُّ لدي الوسٖ آلازس ػهىة الدؼ٘ي وزٓبت الاهخٜام،
وذل٠ ٣له بظبب الظعي ئلى الحـىُ ٤لى مـالح أو جد ُٜٝمٔاهم ،وٓالبا ما ج٢ىن هره اإلأاهم وجل ٣اإلاـالح دهُىٍت"5
وَِسٗه أًلا دوهالد ٠ىمسش بأهه" :ئؿداز ُبازاث ُلىُت ػ٘هُت أو ٟخابُت مً ػأنها ُلى ألازجح أن حس يء ئلى طمِت
الصخف أو اطمه أو جدى مً مٜامه في هٌس املجخمّ ٢ٟل".

6

-4 .3. 1جعزيف الخشهيرعبرإلاهترهد
ُسٖ الدؼهير ُبر ؤلاهترهذ بأهه ":اطخسدام ؤلاهترهذ ليؼس مىاكُّ ملسة بظمِت وٟسامت الٔير ،طىاء ٠ان ذلًُ ٣
هسٍ ٝئخدي الصح ٙالال١تروهُت أو بىاطوت البرًد الال١ترووي أو مً زال ٤اليؼس ُلى لىخت ؤلاُالهاث ؤلال١تروهُت ُبر
ؤلاهترهذ ،أو أًت وطُلت أزسي مخاخت ُلى ػب٢اث ؤلاهترهذ ".

7

أوضحذ دزاطت ٜٗهُت أن الدؼهير في ؤلاهترهذ ًأزر خ١م الدؼهير باللٍ٘ والدؼهير ُبر الاهترهذ أو ٟما ًولُ ٝلُه
ال٘طح الظِبيراوي و هى ٗطح أِٗا ٤جم ِٗلها في الخ٘اء وهٜلها للِالهُت ُبر ال٘لاء الظِبيراوي  ،وٍسي ٗسٍ ٝمً أهـاز
الدؼهير أهه ػ٢ل مً أػ٢ا ٤اإلاؼازٟت ُبر ؤلاهترهذ التي جدُذ للمسترٛين الحٜىُٛين واإلاِازكين ؤلال١تروهُين جصحُذ
 -1ابً مىٌىز ،مسحّ طاب 432-431 ،ٝخسٖ الساءٗ ،ـل الؼين  ،مادة ػهس
 -2ابً ٗازض  ،مسحّ طابٟ ، 3:222، ٝخاب الؼين  ،باب الؼين والهاء  ،مادة ػهس
 - 3الخلُ٘ي  ،حسٍمت الدؼهير  ،مسحّ طاب ،ٝؾ 49
- 4هسوا ٤هبت هبُلت ،حسائم الاهترهذ دزاطت مٜازهت ،أهسوخت لىُل ػهادة الدٟخىزاه في الِلىم ،جسـف ٛاهىن٠ ،لُت الحٜى ٚوالِلىم الظُاطُت ،حامِت
جلمظان  ،2014/2013،ؾ 76
 -5الدؼهير بالىاض ُلى الوسٍٜت ؤلال١تروهُت ،اهلّ ُلُه https://ar.islamway.net/article/35081/ ،2017/05/20
 -6حسٍمت الدؼهير في ميزان الؼسَِت والٜاهىن  ،اهلّ ُلُه https://mapnr.blogspot.com/2019/11/blog-post_89.html ،2017/05/20
ُ - 7مس طامان ٗىشي ،اإلاظإولُت اإلادهُت للصح٘ي .دزاطت مٜازهت ،داز وائل لليؼس والخىشَُّ ،مان ،ألازدن ،ن ،1،2007ؾ242

املجلد -09الِدد -02الظىت2022

EISSN: 2588-2309

159

ISSN: 2352-9806
l

اجلرائن املاسة بالسوعة والشرف عرب اإلنرتنت  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
هزيل أهال  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خليفي وردة
الٌلم ،أما ال٘سٍ ٝاإلاِازق ٗيري أنها أداة حصجّ ُلى الخىمس ؤلال١ترووي والٔىٓاء ُلى ؤلاهترهذ ،وتهدٖ ئلى جدمير طمِت
ومهً ألاشخاؾ أو اإلاىٌماث  ،وٍىوىي الدؼهير ُبر ؤلاهترهذ في ٟثير مً ألاخُان ُلى وؼس مِلىماث زاؿت ُلى ؤلاهترهذ
بىاطوت مظدىداث او وزائٛ ٝد ج٢ىن مصوزة او م٘برٟت .1
لٜد اشداد ازج٢اب حسٍمت الدؼهير ًُ هسٍ ٝمىا ّٛالخىاؿل الاحخماعي وًُ هسٍ ٝاإلاىا ّٛالال١تروهُت مً زال٤
ػب١ت ؤلاهترهذ ،وهي هسٍٜت لئلطاءة للظمِت وٍ٢ىن الٔسق مجها في آلب ألاخُان الخىاٗع الىًُ٘ي أو الخىاٗع الحصبي أو
الخىاٗع الاهخسابي أو الخجازي واللٔائً الصخـُت وحؼىٍه الظمِت ،خُث ً٘اجئ ال١ثير مً الىاض بيؼس ؿىزهم
وبُاهاتهم الصخـُت الظسٍت التي ٌظخىلي ُلحها مجسمين في الٔالب ًخمخِىن بٜدز ال ٌظتهان به مً اإلاهازة بخٜىُاث
الحاطىب وؤلاهترهذ  ،2وإن ٠ان الدطخىز ٛد أُوى الح ٝلئلُالم في ٟؼٛ ٙلاًا ال٘ظاد وأُوي أًلا الح ٝفي الىٜد ،ئال
ئن خ ٝاليؼس ٛد زطمه الٜاهىن وٗ ٝػسون مدددة ال ًجىش ججاوشها ،والٜاهىن ال ٌظمذ للخِسق لحسمت الحُاة الخاؿت
للىاض ئال بالٜدز اللسوزي الري ًد ٜٝاإلاـلحت الِامت ،ذل ٣الن الىٜد الهادٖ و البىاء الٜـد مىه ُسق الحُٜٜت ،أما
الدؼهير ُبر اإلاىا ّٛالال١تروهُت هى حسٍمت ٌِاٛب ُلحها الٜاهىن ،خُث ان الىٜد ًخِل ٝبىٛائّ زابخت ومِلىمت للجمهىز،
أما الدؼهير ٗهى ًخِل ٝبأمىز ٛد ج٢ىن ٓير مِلىمت للجمهىز ،وجخِل ٝبالحُاة الِامت أو الخاؿت للمؼهس به.

3

-5 .3 .1أركان الخشهيرعبرالاهترهد
ٟما هى الحا ٤باليظبت لجسٍمتي الٜرٖ والظب ٗان لجسٍمت الدؼهير ُبر ؤلاهترهذ زٟىان مادي ومِىىي طدىاولهما
جباُا ٟما ًلي:
 الزكن املاديالس ًٟاإلاادي لجسٍمت الدؼهير ًخد ٜٝمً زالِٗ ٤ل الدؼهير وهى اليؼان ؤلاحسامي الٔير مؼسوَ وٍىـب ُلى
مىكىَ مِين وذل ٣بالخِبير ًُ ٗ١سة أو مِنى ًساد به الدؼهير بصخف أمام الِدًد مً ألاشخاؾ بالٜى ٤أو ًُ هسٍٝ
اليؼس بالصح ٙأو املجالث أو ؤلاذاُت أو الخل٘صٍىن أو ُبر وطائل الاجـا ٤او اإلاىا ّٛالال١تروهُت ُبر ؤلاهترهذ .
و ٌؼترن لُٜام الجسٍمت جىاٗس ُىـس الِالهُت و ذلُ ٣بر الاُخداء ُلى طمِت املجني ُلُه لدي ُدة مً الىاض ًُ
هسٍ ٝأي وطُلت مً وطائل الِالهُت ،والِالهُت حؼمل ٠ل الوس ٚالخٜلُدًت أو الوس ٚاإلاظخددزت ،مً أهمها الوسٚ
الِلىُت اإلاظخددزت ػب١ت الاهترهذ التي حِخبر ُالهُتها بدون خدود ،ئكاٗت ئلى اُخبازها ازوس وطائل الِالهُت الطخسدامها
مً هسٖ املجسمين للدؼهير باألشخاؾ ب٢ل طهىلت وأزٍدُت  ،4وأؿبدذ مً الجسائم اإلاىدؼسة بؼ٢ل ٟبير ُلى مظخىي
الِالم بأٟملهٟ .ما خدر في ًىلُى  ،2015أًً ٛامذ مجمىُت بازترا ٚبُاهاث اإلاظخسدمين الخاؿت بمى ّٛآػلي
مادٌظىن ،وهى مى ّٛججازي للمىاُدة جم حظىٍٜه ُلى أهه ٌظاُد ألاشخاؾ ُلى ممازطت الخُاهت الصوحُت .في أٓظوع
 ،2015جم وؼس بُاهاث أٟثر مً  30ملُىن خظاب مظخسدم ،بما في ذل ٣ألاطماء وُىاوًٍ البرًد ؤلال١ترووي للجمهىز.

https://ar.islamway.net/article/35081/ -1الدؼهير بالىاض ُلى الوسٍٜت ؤلال١تروهُت ،اهلّ ُلُه 2017/05/20
2

- Mascala corinne . criminalité et contrat électronique . le contrat électronique travaux de l association Capitant
Henri . journées national .paris .2000 . Op-cit. p188

-3اإلاىس ي طالم زكىان ،حسائم الٜرٖ والظب ُبر الٜىىاث ال٘لائُت ،ميؼىزاث الحلبي الحٜىُٛت ،بيروث ،لبىان ،ن ،2011 ،1ؾ 112
ً-4ىط ٙؿٔير ،الجسٍمت اإلاسج١بت ُبر الاهترهذ ،زطالت ماحظخير ،حامِت مىلىد مِمسي ،جيزي وشو٠ ،لُت الحٜى ٚوالِلىم الظُاطُت2013 ،
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هاٛؽ مجمىُت مخىىُت مً الباخثين في مجا ٤ألامً ووؼواء زـىؿُت ؤلاهترهذ أزالُٛاث هرا اليؼس .وٍثاز بين ُلماء
الى٘ع الظسٍسٍين بأن الخِامل مّ الخُاهت الصوحُت بؼ٢ل ُلني ًصٍد مً أذي الؼسٍ ٣وألابىاء .وأزير في مجلت ٠ازولين
ٓسَٔىاز " وطائل الخىاؿل الاحخماعي وبأنها أوحدث زٜاٗت ُدواهُت للدؼهير الِلني خُث ٌِوي ألاٗساد أه٘ظهم الحٝ
بالحا ٚأكساز ه٘ظُت إلاً ٌِخٜدون بأهه ٌظخد ٝذل "٣وفي ٟثير مً ألاخُان" ،الِٜىبت جخجاوش اإلادي الري حظخدٜه
الجسٍمت ".وٛا ٤ال٢اجب وزبير الِالٛاث حؼاز ٤شحُه .أوزالهدو ،الري اهلم ئلى اإلاى ّٛإلحساء أبدار جخِل ٝباليظاء الالحي
ّ
ًسً أشواحهً ،بأهه ٌؼِس أن مظخسدماث اإلاى ًٟ ّٛزائ٘اث مً أن ًإدي وؼس زطائلهً الجيظُت الـسٍدت ئلى ئذال٤
أشواحهً وأه٘الهً .وٛا": ٤أهه أمس مثير للٜل ٝبأن الحؼىد ُلى ؤلاهترهذ ًأزرون دوز الٜاض ي وهُئت مدل٘ين و الجالد في
ه٘ع الىٛذ" ،وٍلُ ":ٙأُلاء اإلاى ّٛال ٌظخدٜىن الجلد في طاخت البلدة الاٗتراكُت بىحىد اإلاالًين مً اإلاخ٘سحين."1
 الزكن املعىىيحِد حسٍمت الدؼهير أًلا مً الجسائم الِمدًت و التي حظخلصم جىاٗس الٜـد الجىائي الِام ٗحهـ ـ ــا بِىـسٍه الِلم
وؤلازادة ،و ُىـس الِلم ًخد ٜٝبثبىث ُلم الجاوي بداللت الىاِٛت اإلاظى ـ ـ ــدة ئلى املجني ُلُه ،وان ًخىٗس لدي الجاوي أًلا
ئزادة ؤلاطىاد لهره الىاِٛت ،ئكاٗت ئلى جىاٗس ُىـس الِالهُت بأي وطُلت مً وطائل الِالهُت اإلاىدؼسة واملخخل٘ت بما ٗحها
ػب١ت ؤلاهترهذ .

2

-2أساليب ارثكاب الجزائم املاسة بالسمعة والشزف عبرإلاهترهد وآليات مكافحتها
حِد حسائم الظب والٜرٖ والدؼهير واخدة مً أٟثر الجسائم اإلاِلىماجُت ػُىُا  ،وَظاُدها ُلى الخِبير ًُ
الجسٍمت ٟخابت أو ؿىجا أو ؿىزة اطخٔال ٤اإلاِوُاث الحاطىبُت والاهترهذ إلزطا ٤هره اإلاىاد الحاملت لِبازاث الرم
والظب والؼخم والٜرٖ والدؼهير ئلى اإلاِخدي ُلحهم بهدٖ الىُل مجهم ومً ػسٗهم وٟسامتهم  ،دون الحاحت في ذل٣
للمىاحهت في الِالم الىاٛعي مّ الخمخّ باملجهىلُت التي جدُدها الىطائى الال١تروهُت الحدًثت و مىا ّٛالظىػُا ٤مُدًا .
-1 .2أساليب ارثكاب الجزائم املاسة بالسمعة والشزف عبرإلاهترهد
جدىىَ هس ٚوأطالُب الجسائم اإلااطت بالظمِت والؼسٖ ُبر ؤلاهترهذ بدىىَ الٔسق مً اطخسدام ؤلاهترهذ والوسٍٜت
التي ٌظخسدم لها ،وفي ٠ل الحاالث جسج١ب هره الجسائم مً زال ٤اإلابادالث ؤلال١تروهُت والتي ٛد ج٢ىن بين هسفي ػب١ت
مخـلت بين الحىاطِب آلالُت 3مخمثلت في ما ًلي:
-1.1 .2البرًذ إلالكتروو
ٌِد البرًد ؤلال١ترووي مً أٛدم الخوبُٜاث في ػب١ت ؤلاهترهذ وأٟثرها اهدؼازا ،خُث أؿبذ ٌؼ٢ل وطُلت اجـا ٤ال
ٓنى ُجها في ال١ثير مً مجاالث الِمل ،وٛد ٠اهذ بداًت ؤلاهترهذ تهدٖ ئلى جٜدًم زدماث البرًد ؤلال١ترووي للباخثين في
1

-Ashley Madison Hack Could Have A Devastating Psychological Fallout, http://www.huffingtonpost.com/entry/ashleyاطلع على املىقع madison-hack-psychological-fallout_55d4afcee4b07addcb44f5d4 . 2017/06/03
 -2ؿدام خظين ًاطين الِبُدي  ،حسائم الاهترهذ و ُٜىبتها في الؼسَِت ؤلاطالمُت و الٜىاهين الىكُِت  ،مسحّ طاب ٝؾ  .176واهٌس  :طِد خماد ؿالح
الٜبائلي  ،الجسائم اإلااطت بد ٝؤلاوظان في الظمِت و الؼسٖ و ؤلاُخباز ُبر ؤلاهترهِذ ،اإلاإجمس اإلأازبي ألاو ٤خى ٤اإلاِلىماجُت والٜاهىن بمدًىت هسابلع-
لُبُا  ،أٟخىبس 2009
 -3دمحم أمين أخمد الؼىاب١ت ،حسائم الحاطىب و الاهترهذ و الجسٍمت اإلاِلىماجُت ،ن  1داز الثٜاٗت لليؼس والخىشَّ ،ألازدن ، 2009،ؾ 32
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مساٟص البدث الِلمي ،زم أؿبذ الُىم وطُلت للمساطلت بين مظخسدمي ؤلاهترهذ ٠اٗت ،وٍم ً١حِسٍ٘ه بأهه زطالت ًخم
أي مظخسدم في ّ
ئزطالها مً خاطب آلي آلزس ُبر ػب١ت ؤلاهترهذ وإلى ّ
أي م٢ان٘ٗ ،ي هٌام البرًد ؤلال١ترووي ؿىدو ٚزاؾ
ل٢ل مؼتر ٞوالري ٌِسٖ بىاطوت ُىىاهه ؤلال١ترووي ،وفي وا ّٛألامس ٗان ؿىدو ٚالبرًد ؤلال١ترووي ما هى ئال طاخت
مســت كمً وخدة ّ
الخسصًٍ في أخد الحىاطب اإلاصودة بؼب١ت ؤلاهترهذ لـاخب هرا ّ
ّ
الـىدو ٚجدمل ُىىاهه وجدٍ٘
ٗحها السطائل ؤلال١تروهُت الىازدة لهرا اإلاؼتر.1ٞ

وَظخوُّ الجاوي مً زال ٤البرًد ؤلال١ترووي أن ًسدغ ػسٖ واُخباز ّ
أي شخف ،طىاء مً زال ٤ئطىاد أو ّئدُاء
ألي واِٛت .وبما ّ
واِٛت ّ
مدددة حظخىحب ُٜاب أو اخخٜاز مً أطىدث ئلُه أو مً دون أن ًخلمً ذل ٣أي ئطىاد ّ
أن
ّ
حؼ٢ل الاطخسدام ألاٟثر لئلهترهذٗ ،ان الجسائم اإلااطت بالظمِت بالوسٍٜت الخوُت ٌؼ١الن ّ
الـىزة الٔالبت إلاثل
ال١خابت
ّ
هرا الىىَ مً الجسائم وجُ ّٜبر البرًد ؤلال١ترووي إلاا ّ
السطىم أو ّ
ًىشَ ُلى اإلاخِاملين ُبر ؤلاهترهذ ال١خاباث أو ّ
الـىز
ّ
ّ
مظىداث السطىم أو السطائل ّ
الاطتهص ّ
الـىجُت بدُث ًدظلمها ُدد ٓير مددود مً الىاض.2
ائُت أو
-2 .1 .2املبادالت إلالكتروهية:
ٛد جددر الجسائم اإلااطت بالظمِت كمً اإلابادالث ؤلال١تروهُت التي ج٢ىن بين هسٗين مخـلين بالىٍب الِاإلاُت والتي

حِخبر مً بين ألاهٌمت اإلاِلىماجُت ألاٟثر جوىزا ُلى ؤلاهترهذ وهي:
هٌام ٗسعي مً ؤلاهترهذ ،ل١جها الىٌام ألاٟبر مً ألاهٌمت ألازسيٗ ،هي الىٌام الؼامل
ّ
ّ
اإلاخىٗسة ُلى ؤلاهترهذ .وٍم ً١حِسٍ٘ها بأنها ّ
ٟم هائل مً
اإلاخِددة ٠ىنها جدمج أٓلب الخدماث
باطخسدام الىطائل
ّ
ألي شخف أو ّ
اإلاظدىداث املح٘ىًت في ػب٢اث الحاطب آلالي والتي جدُذ ّ
جسف حهاث
أي حهت الاهالَ ُلى مِلىماث
أزسي أو أشخاؾ آزسًٍ ٛامىا بىكّ هره الخدمت خُث جٜدم زدمت مِلىماث واطِت الىوا .ٚول٢ل مظخسدم ُلى
ػب١ت ؤلاهترهذ أن ًيش ئ مىِٛا له ُلى ػب١ت اإلاِلىماث الِاإلاُتً ،خلمً مِلىماث ًم ً١ئُادة جسصٍجها والتي ًم ً١ألي
مظخسدم في حمُّ أهداء الِالم اطخٜبا ٤هره اإلاِلىماث مً زال ٤هٌم الاطخٜبا.٤
وجسج١ب أًلا الجسائم اإلااطت بالظمِت ُلى ػب١ت الىٍب الِاإلاُت مً زال ٤أًت مادة ٟخابُت ،أو طمُِت ،أو طمُِت
بـسٍت حس يء ئلى ػسٖ واُخباز ألاشخاؾ ،طىاء مً زال ٤ئطىاد أو ادُاء واِٛت ّ
مدددة حظخىحب اخخٜاز مً أطىدث
ئلُه ،وهى ٓالبا ما ًخسر ؿىز الٜرٖ أو ّ
الظب والدؼهير الخوي خُث ًخم ُلى ؿ٘داث الىٍب وؼس وإذاُت ال١خاباث أو
السطىم أو ّ
الـىز الاطتهصائُت واإلا٢اجب اإلا٘خىخت وبواٛاث البرًد التي حس يء للمِخدي ُلُه.
ٟما ًم ً١ازج٢اب أِٗا ٤ماطت بالظمِت ُبر ػب١ت "مجمىُاث ألازباز  ،متى ٠ان ٟـ ـ ـ ـ ــلمً الجاوي واملجني ُلُه
ًدبادالن السطائل ُبر مجمىُاث ألازباز ،أو في ؿدد حِلُٜاتهم أو مؼازٟتهم ُلى مىكىَ مِينٟ ،3ما ًم ً١الُٜام
بأِٗاٛ ٤رٖ وطب مً زال ٤ما ًيؼس بين الىاض ُبر خلٜاث الىٜاغ هره ،أو ٟما ًىشَ ُلى ٗئت مجهم ُلى ػ٢ل ٟخاباث
أو ؿىز اطتهصائُت.

ُ -1ادُ ٤صام ط ٜٙالحُى  ،حسائم الرم و الٜدح والخدٜير اإلاسج١بت ُبر الىطائى الال١تروهُت  ،مسحّ طاب ٝؾ 202
- 2دمحم أمين أخمد الؼىاب١ت ،حسائم الحاطىب وؤلاهترهذ و الجسٍمت اإلاِلىماجُت ،مسحّ طاب ٝؾ 34
ُ -3ادُ ٤صام ط ٜٙالحُى  ،حسائم الرم و الٜدح والخدٜير اإلاسج١بت ُبر الىطائى الال١تروهُت  ،مسحّ طاب ،ٝؾ 200 ،199
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-3 .1 .2غزف املحادثات ّ
والذردشة :chat rooms
وهي مظاخاث جدُذ لسوادها الخساهب مِا بؼ٢ل مباػس ،وجخمثل آلُت ُمل ٓسٖ املحادزت في ؿىزجين :
ٓسٖ املحادزت الِامت وٓسٖ املحادزت الخاؿت ٘ٗ ،ي ألاولى ج٢ىن مجمىُت املحادزت مخاخت ًلجا مً ٌؼاء مً ٌؼاء
مً مخـ٘حي اإلاى ،ّٛأما الثاهُت ج٢ىن مدـىزة بين ُلىًٍ أو بين مجمىُت خـسٍت ً٢ىنها ألاُلاء أه٘ظهم،
وَظخسدمىن مسدم املحادزت الجماُُت مثل ما هى مخىٗس في زدمت مظىجس لخباد ٤خدًث زاؾ ،وُىدما جساهب
مجمىُت مً ألاُلاء في ذاث مجمىُت املحادزت ُبر ؤلاهترهذ ٗان اإلاظخسدم ً١خب زطالخه باطخسدام لىخت اإلا٘اجُذ،
وٍسطل ما ٟخب لٌُهس ُلى الؼاػت للمظخسدمين آلازسًٍ ما ٟخب أو وؼس ،وبالخالي ًم ً١لآلزسًٍ زؤٍت ما ً١خب وٍمً١
الُٜام بأِٗاٛ ٤رٖ وطب ُبر ٓسٖ املحادزاث ّ
والدزدػت بسدغ ػسٖ واُخباز أي شخف طىاء مً زال ٤ئطىاد أو
أي ئطىاد ّ
ادُاء أي واِٛت مدددة حظخىحب ُٜاب أو اخخٜاز مً أطىدث ئلُه أو مً دون أن ًخلمً ذلّ ٣
ألي
ّ
واِٛت.وذل ٣مً زال ٤ال١خاباث أو ّ
مظىداث السطىم.1
الـىز الاطخ٘صاشٍت أو السطىم أو
-4 .1 .2الشزيك إلالكتروو e-partner
ٟما ًسج١ب حسائم الدؼىٍه بالظمِت ُبر ؤلاهترهذ مً زال ٤اإلابادالث ؤلال١تروهُت ُبر هسفي ئهترهذ مى٘ـلت ،والتي
جخمثل في ٠ل الخٜىُاث الِلمُت الحدًثت ُبر الاهترهذ باطخِما ٤الحاطب آلالي وحظمذ بـىزة مباػسة أو ٓير مباػسة
ّ
بالخباد ٤ؤلال١ترووي للبُاهاث وهي ما ٌِسٖ بدظمُت الؼسٍ ٣ؤلال١ترووي  ، e-partnerخُث لم حِد الثىزة السٛمُت مٜـىزة

ّ
ّ
املحلُت ّ
ُلى ّ
ختى في هوا ٚالؼب١ت الِاإلاُت بين الحىاطِب آلالُت ٜٗى ،بل أؿبذ
الخباد ٤ؤلال١ترووي للبُاهاث ُبر الؼب١ت
مً اإلام ً١الخجى ٤في ػب١ت ؤلاهترهذ والاهخ٘اَ بالخدماث اإلاخاخت وإحساء اإلابادالث ؤلال١تروهُت مً زال ٤أحهصة الهىاجٙ
الخلىٍت ،خُث ًم ً١مً زال ٤الهاج ٙالىٜا ٤اطخٜبا ٤أو ئزطا ٤البُاهاث مً ئلى ّ
أي بسٍد ئل١ترووي ،وٟرلً ٣مً١
الاجـاّ ٤
بأي مى ّٛفي ػب١ت ؤلاهترهذ لالطخ٘ظاز ًُ أًت مِلىماث ًسٍدها اإلاظخسدم ،والهاج ٙالىٜاُ ٤ىد اطخِماله
ٟوسفي ئهترهذ مى٘ـلت ،ػأهه ػأن ؤلاهترهذ ٛد ٌظاء اطخسدامه في ٓير الٔسق املخـف له الٛتراٖ أِٗا ٤مسخل٘ت
ج٢ىن مدسمت أو ٓير مدسمت وحِد حسائم الٜرٖ ّ
والظب أخد ؿىز ئطاءة اطخسدام هره ألاحهصة ،وجخم وٗ ٝخالخين:
ّ
اإلاخلمىت اإلاىاد اإلاظِئت للظمِت مً ػب١ت ؤلاهترهذ بىاطوت زدماتها
الحالت ألاولى :جخِل ٝباإلاساطالث ؤلال١تروهُت
اإلاخاخت ئلى الهاج ٙالىٜا ،٤طىاء ٠اهذ ٟخابُت أو زطىم أو ؿىز وزطائل ؿىجُت.
الحالت الثاهُت :جخِل ٝبازطا ٤اإلاساطالث ؤلال١تروهُت مً الهاج ٙالىٜا ٤ئلى ػب١ت الاهترهِذ مً زال ٤زدماتها
اإلاخاخت" ،البرًد ؤلال١ترووي ،الىٍب أو ٓسٖ املحادزاث"2.
 -5 .1 .2مى اقع الحىاصل الاجحماعي:
هي مىا ّٛجدؼ٢ل مً زال ٤الاهترهذ ،حظمذ لؤلٗساد بخٜدًم ملحت ًُ خُاتهم الِامت ،وإجاخت ال٘سؿت لالجـا٤
بٜائمت اإلاسجلين والخِبير ًُ وحهت هٌس ألاٗساد أو الجماُاث مً زالُ ٤ملُت الاجـا ،٤وجسخل ٙهبُِت الخىاؿل مً
مى ّٛألزس،وبمِنى آزس هي ػب٢اث احخماُُت حظهل ببىاء ُالٛاث احخماُُت ،خُث أنها جدُذ ألاؿدٛاء الٜدامى
 -1اإلاسحّ ه٘ظه ،ؾ 203
 -2دمحم أمين أخمد الؼىاب١ت ،اإلاسحّ الظاب ،ٝؾ 48 ،45

املجلد -09الِدد -02الظىت2022

EISSN: 2588-2309

163

ISSN: 2352-9806
l

اجلرائن املاسة بالسوعة والشرف عرب اإلنرتنت  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
هزيل أهال  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /خليفي وردة
بالخىاؿل ُٗما بُجهم بِد ما ٗسٛتهم ًسوٖ الحُاة وجدُذ لهم ئم٢اهُاث الاجـا ٤الظمعي والبـسي وجباد ٤الـىز وذل٣
بهدٖ جىهد الِالٛاث بين املجخمّ. 1.
ولِل مً أبسش هره اإلاىا :ّٛهجد "ال٘اٌع بى "ٞو"جىٍتر" "وحىحل بلع" وطىاب ػاث وواحظاب وٗاًبر وٓيرها مً
اإلاىا ّٛاإلاخســت مثل "الُىجُىب"واوظخٔسام .
ٌظخٔل ألاػــساؾ الحسٍــت ال١بُــسة اإلاخىٗسة ٗــي املجــا ٤الاٗتراض ي وزاؿــت ٗــي اطــخِمالهم إلاىاٛــّ الخىاؿــل
الاحخماعي اإلاخىىُتُٗ ،دبادلــىن ُبرهــا أٗ٢ازهم وأخادًثهم ،ول١ــً ٗــي ٟثُــس مــً ألاخُـان مـا جـبـذ هـره اإلاىاٛـّ طبُال للىُـل
مـً طـمِت وٟسامـت آلازسٍـً ُـً هسٍـ ٝالظـب والٜــرٖ والدؼهير .هٌ ـسا ل٢ىن مىاٛــّ الخىاؿــل الاحخماعي جىٗــس ٗسؿــت
مساهبــت ألاشخاؾ ُــً بِــد وٗــي ٟثُـس مـً ألاخُـان زلـ ٙأطـماء وػـسـُاث مظـخترة ألامس الري ًجِـل اإلاظـاض بؼـسٖ
واُخبـاز ألاشخاؾ أمـسا ٗـي ٓاًـت الِظـس والظـهىلت.
-2.2آليات مكافحة الجزائم املاسة بالسمعة والشزف عبرإلاهترهد:
ئن مٌِم الدؼسیِاث الحدیثت جىاولذ الجسائم اإلاِلىماجیت ومً بُجهم الدؼسَّ الجصائسي ،ول١ىه لم ًسف الجسائم
اإلااطت بالظمِت ُبر ؤلاهترهذ بٜاهىن ٛائم براجه .واٟخ٘ى بالخوس ٚلها في ٛاهىن الِٜىباث باُخباز جٜىیت اإلاِلىماث
الحدیثت وطُلت حظخِمل للمظاض بظمِت و ػسٖ ألاشخاؾ.
-1 .2 .2الجزاء املقزرلجزيمة القذف عبرإلاهترهد:
لم ًىف اإلاؼسَ الجصائسي ُلى ٛاهىن زاؾ بالجسائم اإلااطت بالظمِت والؼسٖ ُبر ؤلاهترهذ ،ئذ بين مً زال٤
اإلاادجين 296و 297مً ٛاهىن الِٜىباث الٜـد مً ِٗل الٜرٖ والظب ئال أهه لم ًددد بدٛت هس ٚالِالهُت بـ٘ت
ػاملت ،خُث أن ِٗل الٜرٖ ٟما ً٢ىن مً زال ٤ألال٘اي والِبازاث وال١خابت واإلايؼىزاث ٗاهه ٛد ٌظخسدم وطائل
الاجـاالث الظمُِت والبـسٍت ووطائل الخ١ىىلىحُت والال١تروهُاث أًا ٠ان هىُها في ئذاُت أو وؼس أو بث وٛائّ ٓير
صحُدت بـىزة جأُٟدًت أو حؼُ١ُ١ت حس ئ ئلى طمِت الصخف  ،وهى ما ٌؼ٢ل في الجهاًت ِٗال مجسما طىاء ٠ان ٛرٗا أو
طبا أو جدٜيرا ٌِاٛب ُلُه الٜاهىن  ،وُلُه ًم ً١الٜى ٤بىحه ُام أن ِٗل الٜرٖ ًٜظم ئلى هىُين زئِظين :الىىَ ألاو، ٤
الٜرٖ الؼ٘ىي  Oral Defamationو هى الدؼهير الري ًددر بالٜى ٤أو ؤلاػازاث أو باإلماءاث بدُث ج٢ىن ُبازاث
الدؼهير مإٛخت أو آهُت،وهبٜا للمادة  298مً ٛاهىن الِٜىباث ُاٛب اإلاؼسَ الجصائسي الٜرٖ اإلاىحه ئلى ألاٗساد خُث
هـذ اإلاادة الظال٘ت الرٟس ُلى أهه "ٌِاٛب ُلى الٜرٖ اإلاىحه ئلى ألاٗساد بالحبع مً ػهسًٍ ئلى  6أػهس ،وبٔسامت مً
25.000دج ئلى  50.000دج أو باخدي هاجين الِٜىبخين  .وٍلّ ؿ٘ذ الطحُت خدا للمخابِت الجصائُت  "....وهى ُ١ع ما
٠ان ُلُه الحاٛ ٤بل حِدًل اإلاادة اإلار٠ىزة أُاله.

 -1ئيهاب زلُ٘ت ،خسوب مىا ّٛالخىاؿل الاحخماعي ،ن  ،1الِسبي لليؼس والخىشَّ ،الٜاهسة ، 2016 ،ؾ .43، 42
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ٓير أهه ًسي بأن ألامس ٌظخدعي حؼدًد الِٜىبت في حسٍمت الٜرٖ اإلاسج١بت ُبر ج١ىىلىحُاث ؤلاُالم والاجـا٠ ٤ىنها
جإدي ئلى أكساز أوطّ اهدؼازا مً اإلاوبىُاث والصح ٙووطائل ؤلاُالم ألازسي ،بدُث ًخلمً حؼدًد الِٜىبت ئذا ٠اهذ
ُالهُت الٜرٖ باطخسدام ئخدي ج١ىىلىحُاث ؤلاُالم والاجـا٠ ٤اطخسدام الحاطب آلالي وؤلاهترهذ.

1

ٗاإلاؼسَ في ٛاهىن الِٜىباث الطُما حسائم الٜرٖ والظب اإلاىاد 296و  َ ٚ 297ج لم ٌؼترن ٗحها الٜاهىن وطُلت
مُِىت باطخسدام مـولحاث مسهت جدىي أي وطُلت أو أداة ًخم مً زاللها جد ٜٝوٛىَ هرا الىىَ مً الجسائم وهرا ما
ًجِل الٜرٖ ٟثير الاهدؼاز ُبر الؼب١ت الِى١بىجُت الِاإلاُت.
-2 .2.2جزاء السب عبرإلاهترهد:
لٜد هـذ اإلاادة  299مً ٛاهىن الِٜىباث الجصائسي ُلى حسٍمت الظب الِلني والتي حاء ٗحها" ٌِاٛب ُلى الظب
اإلاىحه ئلى ٗسد أو ُدة أٗساد بالحبع مً ػهس ئلى زالزت أػهس وبٔسامت مً  10.000دج ئلى 25.000دج  .وٍلّ ؿ٘ذ
الطحُت خدا للمخابِت الجصائُت " ٟما هـذ ٟرل ٣اإلاادة  144م١سز ُ َ ٚلى الِٜىبت اإلاٜسزة إلاً حِسق لصخف زئِع
الجمهىزٍت بِبازاث جخلمً ؤلاهاهت أو الظب أو الٜرٖ بأًت وطُلت مً الىطائل التي جىٗس الِالهُت الىازد ذٟسها في هف
اإلاادة اإلار٠ىزة أُاله  ،وبمىحب هرا الىف ً ّٜجدذ هائلت الِٜاب ٠ل شخف ٌس ئ ئلى زئِع الجمهىزٍت ًُ هسٍٝ
اطخسدام أًت وطُلت ال١تروهُت أو مِلىماجُت أو وطائل ؤلاُالم والاجـا ٤ألازسي ٢ٗ ،ل هره الىطائل حِد مً ٛبُل
ج١ىىلىحُاث ؤلاُالم والاجـا .٤والجدًس بالرٟس أن اإلاؼسَ الجصائسي وطّ مً دائسة ججسٍم ِٗل الظب ُىدما ًسج١ب بأًت
وطُلت مً وطائل اإلاِلىماجُت أو الال١تروهُت أو ؤلاُالمُت أو أًت وطُلت أزسي هبٜا للمادة  144م١سز مً  ،َ ٚوالخوىز
الحاؿل في مجا ٤الخٜىُت الحدًثت وذل ٣جماػُا مّ الخٔيراث الحاؿلت في مسخل ٙاإلاُادًً هرا مً حهت ،ومً حهت أزسي
ختى ٌِاٛب الجىاة ٠ىن حسٍمت الظب ٟثيرة الىٛىَ بىاطوت الحىاطِب والاهترهذ والهىاج ٙاإلاىؿىلت بؼب١ت الاهترهذ
،والجدًس بالرٟس أًلا أهه لم ٌؼس ئلى ُالهُت الظب في اإلاادة  299مً ٛاهىن الِٜىباث أزس حِدًل هرا ألازير ٓير أهه
جدازٟه بِد ذلُ ٣ىدما هف ُلى هس ٚالِلىُت في اإلاادة144م١سز مً ٛاهىن الِٜىباث.
أما الظب اإلاىحه ئلى شخف أو أٟثر بظبب اهخمائهم ئلى مجمىُت ُسُٛت أو دًً مِين أو مرهبُت هرا الِ٘ل
ؤلاحسامي ال١ثير الاهدؼاز ُبر مىا ّٛالخىاؿل الاحخماعي خالُاٌِ ،اٛب ُلُه الٜاهىن الجصائسي في مادجه  298م١سز
بالحبع مً زمظت أًام ئلى طخت أػهس وبٔسامت مً  5.000ئلى 50.000دج أو باخدي هاجين الِٜىبخين.
والجدًس بالرٟس أن اإلاؼسَ الجصائسي ٛام بدماًت خسمت خُاة ألاشخاؾ الخاؿت بهم مً زال ٤اإلاادة  46مً دطخىز
 " 1996ال ًجىش اهتها ٞخسمت خُاة اإلاىاهً الخاؿت  ،وخسمت ػسٗه ،وٍدمحها الٜاهىن ."...
ولٜد هـذ اإلاادة  303م١سز مً ٛاهىن الِٜىباث في ٜٗستها ألاولى ُلى أهه ٌِاٛب بالحبع مً  6أػهس ئلى  3طىىاث
و بٔسامت مً  50.000دج ئلى  300.000دج ٠ل مً حِمد اإلاظاض بدسمت الحُاة الخاؿت لؤلشخاؾ بأًت جٜىُت ٠اهذ و
ذل:٣
 /1بالخٜان أو حسجل أو هٜل م٢اإلااث أو أخادًث زاؿت أو طسٍت بٔير ئذن ؿاخبها أو زكاه.
 /2بالخٜان أو حسجُل أو هٜل ؿىزة لصخف في م٢ان زاؾ بٔير ئذن ؿاخبها أو زكاه .
-1مدخذ زملان ،مسحّ طاب ،ٝؾ11
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ولٜد هـذ اإلاادة  303م١سز  1مً ٛاهىن الِٜىباث في ٜٗستها ألاولى ُلى أهه ٌِاٛب بالِٜىباث اإلاىـىؾ ُلحها في
اإلاادة الظابٜت ٠ل مً اخخٍ٘ أو وكّ أو طمذ بان جىكّ في مخىاو ٤الجمهىز أو الٔير أو اطخسدم بأًت وطُلت ٠اهذ
الدسجُالث أو الـىز أو الىزائ ٝاإلاخدـل ُلحها بىاطوت اخد ألاِٗا ٤اإلاىـىؾ ُلحها في اإلاادة  303م١سز مً هرا
الٜاهىن .

الخاثمةئشاء الخوىز الِلمي الهائل ٗان مصاًا اإلاِلىماجُت حلبذ مِها أًلا مسـاهس ٟبيرة وؿازث طالخا ال ٌظتهان به إلامازطت
الِدًد مً اليؼـاهاث ؤلاحسامُـت ،وإم٢اهُت ازج١ـاب الجـسائم الخٜلُدًت بوسٍٜت خدًثت ُبر مسخل ٙالوس ٚوألاطالُب.
وحِد الجسائم ألاٟثر ػُىُا في وٛخىا الحالي حسائم الظب والٜرٖ والدؼهير ،زاؿت بِد جوىز ػب١ت ؤلاهترهذ وإطاءة
اطخسدامها .وحِد الجسائم اإلااطت بالظمِت والؼسٖ ُبر ؤلاهترهذ مً الجسائم البالٔت الخوىزة ،إلاظاطها بأخد الحٜىٚ
ألاطاطیت لؤلشخاؾ ،وباجذ الٜىاهين الجصائُت اإلاىكىُُت مجها وؤلاحسائُت ٛاؿسة ًُ مىاحهتها.
ومً أهم الىخائج اإلاخىؿل ئلحها مً زال ٤ما طب ٝذٟسه هرٟس ما ًلي:
 حِخبر حسٍمت الٜرٖ والظب مً أزوس الجسائم وٛىُا كد ألاٗساد ٠ىنها جمع بالؼسٖ والاُخباز اللرًً ٌِخبران مًأُص ما ًمل١ه ؤلاوظان وما ًصٍد زوىزتها هى احظاَ هواٛها و طهىلت ازج٢ابها ُبر ج١ىىلىحُاث ؤلاُالم والاجـا.٤
 جىىَ وازخالٖ مىا ّٛالىٍب اإلاخاخت للِامت ( اإلاىا ّٛالال١تروهُت ) ألامس الري ًىٗس الِدًد مً الوس ٚوألاطالُب التيٛد ٌظخِملها الجاوي للمظاض ب١سامت وطمِت املجني ُلُت .
 مدي عجص الٜىاهين والىـىؾ الدؼسیِیت الخٜلیدیت الىازدة في ٛاهىن الِٜىباث ُلى مىاحهت هرا الىىَ مً الجسائم . مىاحهت حسائم الاُخداء ُلى ألاشخاؾ اإلاسجبوت بالؼسٖ والاُخباز اإلاسج١بت ُبر مسخل ٙػب٢اث الخىاؿل الاحخماعيلم جسقى ئلى اإلاظخىي اإلاولىب في ٓیاب ئطتراجُجُت واضحت للخِامل مّ هرا الىىَ مً الجسائم اإلاظخددزت و مسج١بحها
الطیما في ًل الخوىز الخ١ىىلىجي الظسیّ الري ُسٗه مجا ٤ج١ىىلىحیا الاجـا ٤وجٜىیت اإلاِلىمت وؤلاٛبا ٤ال١بير ُلى
اطخسدام ؤلاهترهذ ومىا ّٛػب٢اث الخىاؿل الاحخماعي مً هسٖ ػسیدت ٟبيرة وواطِت مً أٗساد املجخمّ ٗاٛذ ٠ل
الحدود.
 ال حؼ٢ل ػب١ت ؤلاهترهذ باليظبت للمؼسَ الجصائسي مىك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـىَ لدؼسَّ مظخ ٜـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـل براجه .وعليه هقتر ح ما ًلي:
_ كسوزة حؼدید الِٜىباث ُلى مسج١بي هرا الىىَ مً الجسائم إلاا حؼ٢له مً زوس حظیم وأزس بالٕ الخوىزة ُلى ػسٖ
واُخباز املجني ُلحهم.
_كسوزة أن یخدزل اإلاؼسَ الجصائسي لظد ال٘ساْ الدؼسیعي في مجا ٤م٢اٗدت حسیمت الٜرٖ ُبر ػب١ت ؤلاهترهذ ًُ هسیٝ
جٜىين ٛىاُد وهـىؾ ٛاهىهیت حدیدة جأزر بِين الاُخباز الوبیِت الخاؿت لهره الجسائم ل٢ي ال ی٘لذ مسج١بحها مً
الِٜاب.
_ حِصیص الخِاون الٜلائي والدؼسیُِين الدو ٤في مجا ٤مدازبت الجسیمت اإلاِلىماجیت ومىاحهت زوىزتها وطسُت اهدؼازها
٠ىنها حِخبر حسیمت مىٌمت ُابسة للحدود.
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 كسوزة ج١ثُ ٙالجهىد الىهىُت ليؼس اإلاِسٗت وشٍادة الىعي بالجسائم اإلاِلىماجُت وجبُين مدي زوىزتها ووطائل الىٛاًتمجها وطبل مىاحهتها .
-الِمل ُلى وكّ ٛاهىن حصائي زاؾ ومظخٜل براجه ًسف الجسائم اإلاسج١بت ُبر ؤلاهترهذ .

قائمة املصادرواملزاجع:القىاميس: -1ابً ٗازض،أبى الحظين اخمد ٗازض بً شٟسٍا ،معجم مٜاًِع اللٔت ،جد ُٜٝوكبى ُبد الظالم دمحم هازون ،داز
ال٘١س للوباُت واليؼس والخىشَّ .3:63 ، 1979 ،
 -2ابً مىٌىز أبى ال٘لل حما ٤الدًً دمحم بً م١سم ،لظان الِسب ،داز ؿادز ،بيروث.277-276 :9 ،
 -3البسازي ٟخاب مىاٛب ألاهـاز ،باب مٜدم اهبي ُلُه الـالة والظالم وأصحابه في اإلادًىت ،ح . 3931
ألاوامس: -1أمس زٛم  ،155- 66اإلاإزر في  08حىان  ،1966اإلاخلمً ٛاهىن الِٜىباث ُ ،دد  48ؿادز بـ 08حىان  1966اإلاِد٤
واإلاخمم بالٜاهىن  23-06اإلاإزر في  20دٌظمبر ُ ، 2006دد .84
الكحب:-1ئبساهُم ٟما ٤ئبساهُم دمحم ،اللىابى الؼسُُت والٜاهىهُت لحماًت خ ٝؤلاوظان ٗلي اجـاالجه ،الصخـُت ،بال هبِت،
داز ال١خب الٜاهىهُت ،مـس.2010 ،
 -2ئيهاب زلُ٘ت ،خسوب مىا ّٛالخىاؿل الاحخماعي ،ن  ،1الِسبي لليؼس والخىشَّ ،الٜاهسة.2016 ،
-3أخظً بىطُِٜت ،الىحيز في الٜاهىن الجىائي الخاؾ،ج ،1داز هىمه للوباُت واليؼس والخىشَّ ،الجصائس.2008 ،
 -4أخظً بىطٜیِت ،الىحيز في الٜاهىن الجىائي الخاؾ  ،الجسائم كد ألاشخاؾ والجسائم كد الامىا ٤وبِم الجسائم
الخاؿت ،ج ،1ن  ،11داز هىمه للوباُت اليؼس والخىشیّ ،الجصائس2010. ،
-5خىان زٍدان مباز ٞاإلاطح٢ي ،الجسائم اإلاِلىماجُت ،دزاطت مٜازهت ،ميؼىزاث الحلبي الحٜىُٛت ،بيروث.2014 ،
-6زالد ممدوح ئبساهُم ًٗ ،الخد ُٜٝالجىائي في الجسائم ؤلال١تروهُت ،ن  ،1داز ال٘١س الجامعي ،ؤلاط١ىدزٍت.2010 ،
-7زبُّ مدمىد الـٔير ،الٜـد الجىائي في الجسائم اإلاخِلٜت باإلهترهذ واإلاِلىماجُت :دزاطت جوبُُٜت مٜازهت ،ن ،1مسٟص
الدزاطاث الِسبُت لليؼس والخىشَّ ،الٜاهسة.2017 ،
 -8ػسٍ ٙالوبار ،الخِىٍم ًُ حسائم الظب والٜرٖ وحسائم اليؼس في كىء الٜلاء والٜ٘ه ،داز ال٘١س الجامعي،
ؤلاط١ىدزٍت2007. ,
 -9ؿدام خظين ًاطين الِبُدي ،حسائم الاهترهذ و ُٜىبتها في الؼسَِت ؤلاطالمُت و الٜىاهين الىكُِت ،ن ،1اإلاسٟص
الِسبي للدزاطاث و البدىر الِلمُت ،الٜاهسة.2019 ،
 -10هاز ٚطسوز ،حسائم اليؼس وؤلاُالم ،داز الجهلت الِسبُت ،ن ،1الٜاهسة2004. ،
ُ-11بد السخمان بً ُبد هللا الظىد ،ألاخ٢ام الٜ٘هُت للخِامالث الال١تروهُت الحاطب آلالي وػب١ت اإلاِلىماث ؤلاهترهذ،
ن ،1داز الىزا ،ٚداز الىيرًً ،بيروث ،السٍاق ،دمؼ.2004 ،ٝ
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ُ -12ماز ُباض الحظُني ،حسائم الحاطىب والاهترهذ الجسائم اإلاِلىماجُت ،ميؼىزاث شًٍ الحٜىُٛت ،بيروث ،ن،1
.2017
ُ-13ماز الحظُني  ،حسائم الحاطىب وؤلاهترهذ دزاطت مٜازهت  ،ميؼىزاث شًٍ الحٜىُٛت بيروث  ،لبىان2017 ،
ُ-14مس طامان ٗىشي ،اإلاظإولُت اإلادهُت للصح٘ي ،دزاطت مٜازهت ،ن 1داز وائل لليؼس والخىشَُّ ،مان،ألازدن.7007،

ٗ -15ىشٍت ُبد الظخاز ،ػسح ٛاهىن الِٜىباث الٜظم الخاؾ ،ن  ،4داز الجهلت الِسبُت ،الٜاهسة.2012 ،
 -16ممدوح زلُل البدس ،الجسائم الىاِٛت ُلى ألاشخاؾ في ٛاهىن الِٜىباث ؤلامازاحي ،ن  1داز ئزساء لليؼس والخىشَّ،
ألازدن2009. ،
-17دمحم أمين أخمد الؼىاب١ت ،حسائم الحاطىب و الاهترهذ و الجسٍمت اإلاِلىماجُت ،ن  1داز الثٜاٗت لليؼس والخىشَّ،
ألازدن.2009،
 -18دمحم الؼهاوي ،وطالئل ؤلاُالم والح ٝفي الخـىؿُت دزاطت مٜازهت ،ن  ،1داز الجهلت الِسبُت ،الٜاهسة.2010 ،
ّ -19
مدمد ؿبحي هجم ،ػسح ٛاهىن الِٜىباث الجصائسي الٜظم الخاؾ ،دًىان اإلاوبىُاث الجامُِت ،الجصائس.2000 ،
-70مدمىد هجُب خظني ،اإلاىحص في ػسح ٛاهىن الِٜىباث ،الٜظم الخاؾ ،داز الجهلت الِسبُت ،الٜاهسة1993. ،
-21اإلاىس ي طالم زكىان ،حسائم الٜرٖ والظب ُبر الٜىىاث ال٘لائُت ،ميؼىزاث الحلبي الحٜىُٛت ،بيروث ،ن،1
.2012
املجلت: -1أهىز هلبتٛ ،اهىن الِٜىباث في كىء أخ٢ام الىٜم ،مجلت الٜلاة ،هبِت هادي الٜلاة طىت .1980
ُ -2دي حابس هادي ،الجىاًت الجصائُت للبرًد الال١ترووي ،مجلت زطالت الحٜى ،ٚحامِت الٜادطُت ،الِدد .3
 -3هىا ٤الِِس ي ،الٜرٖ الال١ترووي ،مجلت السٍاق ،الِدد .16170الازىين  15ذو الِٜدة  1433هـ 1 ،أٟخىبس 2012م.
ألاهسوخاث وزطائل اإلااحِظخير:-1هسوا ٤هبت هبُلت ،حسائم الاهترهذ دزاطت مٜازهت ،أهسوخت لىُل ػهادة الدٟخىزاه في الِلىم ،جسـف ٛاهىن٠ ،لُت
الحٜى ٚوالِلىم الظُاطُت ،حامِت جلمظان 2014./2013،
ً-2ىط ٙؿٔير ،الجسٍمت اإلاسج١بت ُبر الاهترهذ ،زطالت ماحظخير ،حامِت مىلىد مِمسي ،جيزي وشو٠ ،لُت الحٜىٚ
والِلىم الظُاطُت.2013 ،
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The Algerian health system in the face of the coronavirus crisis analytical study
أماٌ بىكاؾم



حامٗت لىهِس ي ٖلي البلُضة2
amel.boukacem27@gmail.com
جاريخ إلاًذاع2021/10/10:

جاريخ القبىل2022/06/23:

جاريخ املزاحعت2022/06/23:

ملخص:
تهضف هظه الضعاؾت إلى حؿلُِ الًىء ٖلى الىٓام الهحي في الجؼابغ ،وهُفُت مىاحهخه لألػمت الصخُت التي هؼث
الٗالم مىظ ، 2019والتي أَلم ٖليها بفحروؽ وىعوها ،فخفاٖل مسخلف ميىهاث هظا الىٓام اإلااصًت ،البكغٍت والخىُٓمُت
ٌٗض خخمُت مً أحل الخدىم في اهدكاع الىباء ،ومداولت الخللُل مً ٖضص ؤلاناباث بحن أفغاص املجخم٘ ،وٖلُه اجسظث
الجؼابغ هٛحرها مً الضوٌ حملت مً الخضابحر وؤلاحغاءاث مىظ أوٌ إنابت ،لخخىانل الخُِ والبرامج اإلاؿُغة ملخاعبت هظه
ألاػمت الصخُت ،وهى ما ًجٗلىا هلف إلاخابٗت ومداولت جلُُم الىٓام الهحي الجؼابغي في إصاعة هظه ألاػمت وفم ٖضة
مؤقغاث عبِؿُت ،وأزغي فغُٖت خضصتها مجمىٖت ( )DKGباالٖخماص ٖلى مسخلف إخهابُاث مىٓمت الصخت الٗاإلاُت،و
بُاهاث البىً الضولي وٚحرها،هظا الخلُُم الظي ٌؿمذ بىكف هلاٍ اللىة والًٗف لىٓام الهحي الجؼابغي والٗمل ٖلى
إكتراح خلىٌ لٗالج مىاًَ اللهىع فُه.
الكلماث املفخاحيت :الىظام الصحي؛كىرووا؛ األزمة الصحية؛ الجسائر

Abstract:
This study aims to highlight the Algerian health system and how it responds to the health
crisis that has shaken the world since 2019, called coronavirus. As a result, Algeria, like other
states, has taken a number of measures since the first crisis, to ensure that plans and
programmes to combat this health crisis continue. That is why we are looking to monitor and
try to assess the Algerian health system in the management of this crisis, according to several
key indicators and sub-indicator; defined by DKG on the basis of various statistics Based on
World Health Organization (WHO) statistics, World Bank and other data, this assessment,
identify the strengths and weaknesses of the Algerian health system and proposes solutions to
address them.
Algeria

;crisis

health

the

;coronavirus
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مقذمت:
الصخت هي مً أهم ما ًملىه ؤلاوؿان ،الصخت الىفؿُت ،الجؿضًت والٗللُت،وبدىم جيىًٍ املجخمٗاث وجىُٓمها في
إَاع الضولت ،حٗمل هظه ألازحرة ٖلى جىفحر مسخلف اخخُاحاث هظه املجخمٗاث وٖلى عأؾها الصخت ،مً هظا اإلاىُلم
حكيلذ ألاهٓمت الصخُت بهضف جأصًت هظا اإلاهام ،و ٖبر مغوع الخاعٍش ٖغفذ مسخلف الضوٌ ٖضة أػماث صخُت هدُجت
اهدكاع أوبئت وْهىع فحروؾاث تهضص وحىص ؤلاوؿان واإلاالعٍا ،الخمى اللالُٖت ،وىلحرا وٚحرها مً ألامغاى،فٗملذ هظه
ألاهٓمت ٖلى إصاعة هظه ألاػماث ومىاحهت الفحروؾاث بمسخلف ميىهاتها ،وهى خاٌ الٗالم الُىم بٗضما ْهغ فحروؽ وىعوها
اإلاؿخجض واهدكاعه ٖبر مسخلف الضوٌ ،فجأة وحضث ألاهٓمت الصخُت هفؿها أمام هظا الىي٘ الظي فغى ٖليها عؾم
زُِ وإجبإ مىهج ٌؿاٖض في ججاوػ هظه ألاػمت الصخُت.
والىٓام الهحي الجؼابغي ال ًسخلف ًٖ ٚحره مً الضوٌ ،فلض ٖغف جُىعا ٖبر مسخلف مغاخل وحىصه مىظ
الاؾخلالٌ إلى ًىمىا هظا ،وسجل ٖضة أخضار في مؿاعه الخاعٍخي ،وم٘ ْهىع وباء وىعوها ايُغ هظا الىٓام إلى زلم
إؾتراجُجُت مىاحهت ألاػمت ،هظه ؤلاؾتراجُجُت التي جسللتها زُِ وبغامج وجضابحر صخُت ووكابُت ،تهضف إلى الخللُل مً
خالت ؤلاناباث والىفُاث بؿبب الفحروؽ ،وٖلُه هظه الخُِ و ؤلاحغاءاث وحب إزًاٖها للخلُُم مً أحل حسجُل
الىلابو وؤلازخالالث والٗمل ٖلى مٗالجتها ،لظلً ُوحضث ٖضة مؤقغاث للُاؽ مضي هجاٖت ألاهٓمت الصخُت في آصاء
مهامها في ويٗها الٗاصي ،وفي خالت ألاػماث الصخُت الٗاإلاُت ،ومً هىا واهذ اهُالكت الضعاؾت مً إقيالُت نُٛذ
واألحي:
هل ًملك الىظام الصحي الجشابزي كل املقىماث لىجاحه في مىاحهت أسمت وباء كىروها ؟
واهضعحذ جدذ هظه ؤلاقيالُت مجمىٖت مً ألاؾئلت الفغُٖت الخالُت :
 ماطا هلهض بالىٓام الهحي؟
 ما هي زُت الىٓام الهحي الجؼابغي في مىاحهت الىباء؟
 ما هي مؤقغاث كُاؽ هجاٖت الىٓام الهحي في مىاحهت الىباء؟
و لإلحابت ٖلى هظه ؤلاقيالُت و ألاؾئلت الفغُٖت اهُللىا مً فغيُاث مفاصها :
 هجح الىٓام الهحي الجؼابغي في مىاحهت أػمت وىعوها بيل اإلالاًِـ. هجاٖت الىٓام الهحي الجؼابغي في مىاحهت أػمت وىعوها مغهىن بئقغان اللُإ الخام واؾخٛالٌ الخىىىلىحُاالخضًثت.
وٖلُه اؾخٗىا في هظه الضعاؾت باإلاىهج الىنفي الظي ٌؿمذ باإلَالٕ وؤلاإلاام بمسخلف حىاهب اإلاىيىٕ ،هما جم
ؤلاؾخٗاهت باإلاىهج الخدلُلي الظي ٌؿاٖض في الخٗمم وجفؿحر الٓاهغة اإلاضعوؾت ،و بىاء ٖلى طلً اعجأًىا إلى جلؿُم هظه
الضعاؾت إلى زالر مداوٌ عبِؿُت حاءث واآلحي:
املخىع ألاوٌ :الخأنُل اإلاٗغفي للىٓام الهحي و أػمت وىعوها
املخىع الثاوي :الخغٍُت الصخُت إلاىاحهت فحروؽ وىعوها في الجؼابغ
املخىع الثالث :جلُُم أصاء الىٓام الهحي في الجؼابغ يض الىباء
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أهال بوقاسن /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املحىرألاول:الخأصيل املعزفي للىظام الصحي وأسمت كىروها
ّ
إن مىاحهت ألامغاى و ألاوبئت في أي صولت ًيىن وفم ؾُاؾاث ًيخهجها كُإ الصخت ،في إَاع هٓام ٌؿمى بالىٓام
الهحي ،فهظا ألازحر ًل٘ ٖلى ٖاجله مهام اإلاىاحهت و الخهضي لخاالث الُىاعا الصخُت وهى الخاٌ اإلاٗاف في هظه الفترة
جدذ أػمت حؿمى بـأػمت وىعوها.
-1الىظام الصحي:
ُٖغف مخٛحر الىٓام الهحي للخٗبحر ًٖ الخضاماث واإلاٗضاث واإلاىاعص في إَاع جىفحر الغٖاًت الصخُت لإلوؿان ،فماطا
هلهض بالخدضًض بالىٓام الهحي ؟
1-1حعزيف الىظام الصحي :حٗضصث الخٗاعٍف التي كضمها مسخلف الباخثحن و اإلافىغًٍ لخدضًض مٗنى الىٓام
الهحي هظا ما حٗل مً الهٗب إُٖاء حٗغٍف واخض وصكُم ،هجض مً بحن هظه الخٗاعٍف :
حاء في جلغٍغ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت  OMSلؿىت ":2000الىٓام الهحي هى هٓام ٌكمل حمُ٘ اإلاىٓماث
ً
واإلاؤؾؿاث واإلاىاعص املخههت إلهخاج ألاهٓمت الصخُت ( 1)".وفي  2007اٖخمضث حٗغٍفا أيُم هُاكا ًلىٌ ":الىٓام
الهحي هى حمُ٘ اإلاىٓماث و ألاشخام و ؤلاحغاءاث التي تهضف في اإلالام ألاوٌ إلى النهىى بالصخت أو اؾخٗاصتها أو
)( 2

الخفاّ ٖليها".

فدؿب حٗغٍف  OMSللىٓام الهحي هجضه عهؼ ٖلى اإلاىاعص اإلااصًت والبكغٍت والخىُٓمُت في بىاء هظا الىٓام الظي
مً زالله ًمىً يمان صخت ألافغاص.
و ٖغفه نالح دمحم طًاب" :الىٓام الهحي هى ٖباعة ًٖ أؾلىب ٖمل و َغٍلت و إحغاءاث حؿعى لخدلُم ألاهضاف
الصخُت في الضولت أو اإلاؤؾؿت أو في صابغة مُٗىت".

)( 3

فمً زالٌ هظا الخٗغٍف هجض أن الىٓام الهحي هى مىهج ًخًمً أؾالُب و أصواث ًمىً مً زاللها جلبُت
ؤلاخخُاحاث الصخُت لألفغاص.
هما حاء في اإلااصة  6مً اللاهىن الجؼابغي للصخت ": 11-18تهضف اإلاىٓىمت الىَىُت للصخت إلى الخىفل باخخُاحاث
اإلاىاَىحن في مجاٌ الصخت بهفت قاملت و ميسجمت و مؿخمغة،وٍغجىؼ جىُٓمها وؾحرها ٖلى مباصا الكمىلُت و اإلاؿاواة
(( 4

في الخهىٌ ٖلى الٗالج والخًامً والٗضٌ واؾخمغاعٍت الخضمت الٗمىمُت والخضماث الصخُت".

فدؿب اإلااصة اللاهىهُت الىٓام الهحي هى ما ًًمً جىفحر الٗالج و الىكاًت لألفغاص وفم مباصا أؾاؾُت.
و مما ؾبم ًمىً حٗغٍف الىٓام الهحي ٖلى أهه هٓام ٌكمل مجمىٖت مً ؤلامياهُاث والىؾابل اإلااصًت و البكغٍت
التي جخفاٖل فُما بُنها،مً أحل الىنىٌ إلى جدلُم حملت مً ألاهضاف أبغػها  :جلبُت الاخخُاحاث الصخُت للؿيان بهفت
1

- OMS ,Rapport sur la santé dans le monde pour un système de santé plus performant ,Genève,2000,p xi.
- Everybody’s Business, Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes, WHO, 2007,
www.who.int. Viewed on : 20/09/2021.
2

 -3نالح دمحم طًاب ،إدارة املطدشفياث و املزاكشالصحيت الحذًثت ٖ،مان :صاع الفىغ ،2009:م .52
 -4الجمهىعٍت الجؼابغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت  ،وػاعة الصخت و الؿيان ،اللاهىن عكم  11-18اإلاؤعر فيً،2018/07/02خٗلم بالصخت ،الجزيذة الزضميت
،الٗضص،46الهاصعة بخاعٍش  29حىٍلُت ،2018م .05
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ٖامت وٖاصلت ،إط في ْل هظا الىٓام ًخم الخٗغف ٖلى الاخخُاحاث مً الخضماث الصخُت ،والٗمل ٖلى جىفحرها وفم أؾـ
صخُدت ،جؤصي في النهاًت إلى حـٗؼٍؼ صخت اإلاىاًَ بُغٍلت قـاملت وجيلفت مٗلىلت.
و الجضًغ بالظهغ أهىا هللى ازخالفاث ّ
ٖضة في الىٓم الصخُت التي جخبىاها مسخلف الضوٌ ،ؾىاء واهذ صوٌ مخلضمت
أو هامُت ،خُث ٌٗىص طلً إلى مسخلف الٗىامل التي جؤزغ في جيىًٍ الىٓام الهحي ،إال أهه ًخم الاجفاق ٖلى ألاهضاف التي
ٌؿعى هظا ألازحر إلى جدلُلها ،فدؿب ما حاء في جلغٍغ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت لؿىت  2000يهضف الىٓام الهحي إلى :

)(1

 جدؿحن صخت الؿيان. جلبُت ؤلاخخُاحاث الصخُت . جىفحر الخأمحن اإلاالي يض جيالُف الخاالث الصخُت الهٗبت. 2-1وظابف الىظام الصحي:
ٌكمل الىٓام الهحي ٖلى وْابف هٛحره مً ألاهٓمت في مسخلف املجاالث ،التي جدخىي ٖلى ٚاًاث حؿعى للىنىٌ
إليها،و ًخمثل مهام اإلاىٓىمت الصخُت في زالر وْابف عبِؿُت هي:
 وظيفت جقذًم الخذماث الصحيت :وطلً بخىفحر ول الخضماث ؾىاء اإلاخٗللت بغٖاًت صخت ألاشخام (فدىناثَبُت،أقٗت ،إٖاصة الخأهُل )..،أو زضماث الخٗلُم،الخىُٖت الصخُت.
 -وظيفت إلادارة :حٗمل ٖلى جىخُض كىاٖض الٗمل والخىُٓم ،جدضًض ألاولُاث ،إٖضاص الؿُاؾاث و اللىاهحن.

() 2

 وظيفت إًجاد املىارد :و حٗني يمان الخهىٌ ٖلى اإلاؿاهماث الالػمت للمجاٌ الهحي  ،بما في طلً اإلاىاعص البكغٍت ،اإلاىاعص اإلاالُت  ،و جىػَ٘ هظه اإلاىاعص جىػَٗا مالبما جبٗا لالخخُاحاث الصخُت للؿيان.

() 3

وفي ْل هظه الىْابف ًمىً للمىٓىمت الصخُت بلى ٙمجمل أهضافها ،إطا ما وان الترهحز الجُض ٖلى آلاصاء الـفٗاٌ
في مـماعؾتها ،حـيث يـشمل اإلرتباط بيه األهداف والىظائف عالقة ،إذ أن الىظيفة تعد الىسيلة التي يمكه مه خاللها بلىغ
الغايات.
شكل رقم :1يبين وظائف النظام الصحي
وظابف الىظام الصحي
إًجاص اإلاىاعص

ؤلاصاعة
جلضًم الخضماث الصخُت

املصذر :مً إعذاد الباحثت

-OMS ,OP.Cit , p9.

1

- 2بدضاصة هجاة" ،جدضًاث ؤلامضاص في اإلاؤؾؿت الصخُت صعاؾت خالت اإلاؤؾؿت الٗمىمُت ؤلاؾدكفابُت إلاٛىُت " ،رضالت ماحطخير ،ولُت الٗلىم
ؤلاكخهاصًت،حامٗت جلمؿان،2012،م .36
 -3بللاؾم نبري  ،الذورإلاضتراجيجي لىساراث الصحت في جطىيزالىظم الصحيت و جحطين آدائها ،مؤجمغ ؤلاججاهاث الخضًثت في إصاعة اإلاؿدكفُاث
الخانت و الخيىمُت في الىًَ الٗغبي  ،اللاهغة  14-12،ماعؽ،2002م .9
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3-1مكىهاث الىظام الصحي :
إن الىٓام الهحي وأي هٓام له جغهُبخه التي جخماش ى وفم مخُلباث التي ًفغيها املجاٌ ،ججخم٘ هظه اإلايىهاث مً
ً
أحل بىاء هٓاما صخُا فٗاال ما إطا جًافغث حهىص هظه الٗىانغ ،والتي جخمثل في :
-1الؿُاؾت :و ٌكحر هظا اإلايىن إلى ؤلاؾتراجُجُت التي ًًٗها ّ
نىإ الؿُاؾت في املجاٌ الهحي ،خُث حكمل
الٗملُاث الدكغَُٗت ،والخىُٓمُت،ووي٘ الؿُاؾاث ألاؾاؾُت والفىاٖل في اللُإ الٗام ،وول هظا لًمان الخضماث
الصخُت الٗاصلت و اإلاؿخضامت .
 -2الخمىٍل :وَكحر إلى حم٘ اإلاىاعص الصخُت ،وحٗبئتها،وجىػَٗها ،وطلً لخُىٍغ اؾخسضامها و جدلُم أهبر كضع مً
الىخابج ،وخماًت اإلاىاَىحن مً الىفلاث الصخُت الىبحرة.

()1

-3اللىة الٗاملت في املجاٌ الُبي :اللىة الٗاملت في املجاٌ الهحي طاث آلاصاء الجُض هي التي حٗمل بُغق إؾخجابت
حُضة ،وٖاصلت ،وطاث هفاءة لخدلُم أفًل الىخابج الصخُت اإلامىىت ،في خاٌ جىفغ اإلاىاعص و الٓغوف اإلاىاجُت ،أي جىفغ
()2

أٖضاص وافُت ومخىىٖت مً اإلاىْفحن اإلاىػٖحن بكيل ٖاصٌ ،و اإلاؤهلحن و طوي ؤلاؾخجابت الجُضة .

 -4اإلاغض ى  :و هم ألافغاص و الجماٖاث التي جدخاج إلى الخضماث الصخُت في خاٌ حٗغيها إلى إناباث
صخُت،فخخىحه إلى اإلاؤؾؿاث الصخُت و ؤلاؾدكفابُت بدثا ًٖ الٗالج

) 3(.

 2-1أسمت كىروها :

ّ
هي أػمت صخُت ٖاإلاُت ،ؾببها فحروؽ وىعوها اإلاغجبِ باإلاخالػمت الخىفؿُت الخاصة الكضًضة (ؾاعؽ-وىف )2-جفص ى

اإلاغى للمغة ألاولى في مضًىت ووهان الهِىُت في أوابل قهغ صٌؿمبر ٖام ،2019بٗض أؾابُ٘ مً اهدكاع الفحروؽ في
30حاهفي  2020أٖلىذ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت عؾمُا أن جفص ي الفحروؽ ٌكيل خالت َىاعا صخُت ٖامت جبٗث ٖلى
الللم الضولي،سجلذ أهثر مً  328ملُىن خالت إنابت بالفحروؽ في أهثر مً  188صولت ختى جاعٍش  17حاهفي
،2022جخًمً أهثر مً  54.5ملُىن خالت وفاة ،باإليافت إلى حٗافي أهثر مً ملُىن مهاب ،و حٗخبر الىالًاث اإلاخدضة أهثر
()4

الضوٌ جًغعا مً الفحروؽ .

مؿذ ألاػمت مسخلف حىاهب خُاة ألافغاص ،وأهمها هى الصخت الجؿضًت و الىفؿُت ،إط لم ًدضص بٗض ما هي هخابج
هظه الفحروؽ ٖلى صخت ألافغاص مؿخلبال.
أما ٖلى مؿخىي الضوٌ،فئنها لم جسلم أػمت صخُت فدؿب بل أخضزذ أػمت إكخهاصًت،و ؾُاؾُت ،وختى إحخماُٖت
وهى ما وؿمُه بخضاُٖاث أػمت وىعوها ٖلى الٗالم .

 - 1ػبُضة الكِكاوي،ميىهاث الىٓام الهحي ،اإلاىك٘ ، https://mawdoo3.comجم جهفده بخاعٍش ٖ ،2022/03/23لى الؿاٖت .23:25
 - 2بىٌ هاهذ  ،جلغٍغ خىٌ خم ول إوؿان في الخمخ٘ بأٖلى مؿخىي ممىً مً الصخت البضهُت و الٗللُت  ،مجلـ خلىق ؤلاوؿان ،الجمُٗت الٗامت لألمم
اإلاخدضة  ،الضوعة الؿابٗت 31 ،حاهفي  ، 2008م .18
 - 3ناعي دمحم فاًؼة"،أصاء الىٓام الهحي في الجؼابغ" ،مجلت القاهىن العام الجشابزي و املقارن،مجلض،7الٗضص،2021 ،1م .400
 - 4وٍىُبُضًا  ،حابحت كىروها  ،اإلاىك٘  https://ar.wikipedia.org/wiki:جم جهفده بخاعٍش ٖ،2022/03/24لى الؿاٖت .20:45
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املحىرالثاوي :الخزيطت الصحيت ملىاحهت فيروص كىروها في الجشابز
اؾخجابذ الضولت الجؼابغٍت للىي٘ الهحي الٗالمي هٛحرها مً الضوٌ  ،فغؾمذ ؾُاؾت صخُت جًمىذ زُِ
وبغامج و إحغاءاث ،خاولذ مً زاللها الىكاًت مً جفص ي الفحروؽ بكيل أهبر  ،و الخللُل مً خاالث ؤلانابت فخىىٖذ
إحغاءاث اإلاىاحهت بحن الخىُٓمُت،الىكابُت والصخُت.
 1-2وطع الفيروص في الجشابز:
سجلذ الجؼابغ أوٌ إنابت بفحروؽ وىعوها في  25فُفغي ،2020خُث بضأث خالت الهل٘ جهِب أوؾاٍ املجخم٘
الجؼابغي لخفص ي اإلاغى زانت وأهه ٌٖ ِغف بؿغٖت اهخلاٌ الٗضوة بحن ألاشخام ،بٗضها جم الخهغٍذ في بضاًت ماعؽ
بدسجُل خاالث أزغي حضًضة إلى ٚاًت ًىم  13ماعؽ  2020جم حسجُل  27خالت إنابت ،وجىانل اعجفإ ؤلاناباث
وحسجُل خاالث الىفاة في هفـ الىكذ ،زانت في والًت البلُضة التي واهذ بؤعة اهدكاع الىباء،ومىظ طلً الخحن ٖغف الىباء
جُىعا في الجؼابغ إط سجل أعب٘ مىحاث زالٌ ؾيخبن وههف جلغٍبا ،هما هى مىضح في اإلاىدنى اإلاىالي :
الشكل رقم :1مىحنى ًبين جطىرإصاباث كىروها مً مارص 2020إلى مارص2022

املصذر:مىك٘ إخهابُاث وىعوها في الجؼابغ https://bit.ly/38dVE2F

خؿب اإلاىدنى البُاوي ًدبحن أن الجؼابغ ٖغفذ أعب٘ مىحاث لفحروؽ وىعوها ،وهلهض باإلاىحت هى ؤلاعجفإ اإلاؿخمغ
لخاالث ؤلانابت صون اهسفاى إلى أن جهل إلى الظعوة )، ( le picزم حٗغف بٗضها ؤلاهسفاى في خاالث ؤلانابت ،وخؿب
ؤلاخهابُاث اإلاسجلت ،هالخٔ أن حاهفي  2022هي أهثر اإلاىحاث نٗىبت التي مغث ٖلى الجؼابغ ،خُث سجلذ ما ًلاعب
2130خالت إنابت في ًىم  27حاهفي  2022وهظا بالخلغٍب ألهه جىحض خاالث لم جسً٘ للفدو ،وبالخالي لم جضعج يمً
ؤلاخهابُاث ،في خحن سجلذ اإلاىحت الثالثت  1537خالت إنابت في قهغ حىٍلُت  ،2021وزالٌ هظه اإلاىحت اهدكغ مخدىع
الفحروؽ جدذ مؿمى (اإلاخدىع صالخا)  ،اإلاىحت الثاهُت سجلذ  1133إنابت في قهغ هىفمبر  ،2020أما اإلاىحت ألاولى واهذ
في  24حىٍلُت ،2020خُث سجلذ وؿبت  675خالت إنابت ،وخؿب هظه ؤلاخهابُاث ًخأهض أن اإلاىحت الغابٗت هي ألاهثر
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زُىعة ملاعهت باإلاىحاث الؿابلت ،ومً بحن ألاؾباب التي أصث إلى إعجفإ ؤلاناباث بهظا الكيل هى الخٛحر في جغهُبت
الفحروؽ الظي ُٖغف جدذ مؿمى (أومُىغون) في اإلاىحت الغابٗت ،والظي وان مً زانِخه ؾغٖت الاهدكاع و هلل الٗضوي
بحن ألافغاص ،إال أن أٖغايه زفُفت بٌٗ الص يء ملاعهت باإلاخدىع صلخا (، )variant deltaالظي نىف مً ازُغ و
أقغؽ الفحروؾاث الخخىابه ٖلى زانُت ؾغٖت الاهدكاع و الاهخلاٌ بؿهىلت بحن ألاشخام ،إيافت إلى نٗىبت أٖغايه
ٖلى حؿم ؤلاوؿان ،وم٘ طلً هىان أؾباب ٖملُت وأزغي وكابُت ؾاهمذ أًًا في اعجفإ هظه ألاعكام ،إال أهه في اإلاغخلت
ألازحرة زانت مً قهغ ماعؽ مً هظه الؿىت جم حسجُل اهسفاى مدؿىؽ في ٖضص ؤلاناباث بيؿبت  13خالت ملاعهت
باألقهغ اإلاايُت.
 2-2خطت مىاحهت فيروص كىروها في الجشابز:
الجؼابغ هٛحرها مً صوٌ اهخهجذ زُت مىاحهت ألاػمت الصخُت لفحروؽ وىعوها،اجسظث زاللها ٖضة جضابحر
وإحغاءاث ًمىً جهيُفها والخالي:
أ/إلاحزاءاث القاهىهيت :نضعث الٗضًض مً اإلاغاؾُم الغباؾُت و الخىفُظًت و اللغاعاث ،ووحهذ الٗضًض مً
الخٗلُماث الىػاعٍت للمؤؾؿاث الٗمىمُت في مسخلف اللُاٖاث جخًمً إحغاءاث وَغق مىاحهت الفحروؽ و ججاوػ آزاعه،
فىظهغ منها ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ :اإلاغؾىم عباي ي عكم ً 67-20خًمً إخضار باب جدىٍل واٖخماص محزاهُت حؿُحر
وػاعة الصخت والؿيان وإنالح اإلاؿدكفُاث ،وهي زُىة أولى جسو كُإ الصخت ،هما جبٗه مغؾىم عباي ي عكم 79-20
ًخًمً جأؾِـ ٖالوة اؾخثىابُت لفابضة مؿخسضمي الصخت ،و مغؾىم جىفُظي عكم 105-20الظي ًدضص مهام الفغٍم
الهحي اإلاخىلل املخضر لضي اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت للصخت و جىُٓمه و ؾحره ،مغؾىم جىفُظي ً 86-20خًمً جمضًض
(*)

ألاخيام اإلاخٗللت بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع فحروؽ وىعوها و ميافدخه .

ومغؾىم جىفُظي عكم  446-20اإلاخًمً جضابحر إيافُت بٗىىان هٓام الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها
وميافدخه ،ومغؾىم آزغ في هفـ الؿُاق عكم ً 41-21خًمً جمضًض جضابحر هٓام الىكاًت مً اهدكاع وباء وىعوها و
ميافدخه ،هي مغاؾُم جًمىذ في مدخىاها هُفي جُبُم إحغاءاث الدجغ اإلاجزلي وهُفُت حؿُحر اإلاغافم الٗمىمُت في ْل
(**)

وي٘ الىباء وٚحرها مً ؤلاحغاءاث.

أما ٖلى مؿخىي اللُاٖاث ألازغي هجض كغاع وػاعي مكترن بحن وػاعة الضازلُت،اإلاالُت،الخجاعة،الٗمل و الدكُٛل
والًمان ؤلاحخماعي ًدضص قغوٍ و هُفُاث مىذ مؿاٖضة مالُت لفابضة ألاشخام اإلاماعؾحن ليكاٍ الىلل الٗمىمي
لألشخام ٖبر الُغق (بحن الىالًاث) اإلاخًغعًٍ مً آزاع وباء وىعوها .

()1

هما أن هىان الٗضًض مً الخٗلُماث وحهتها الىػاعاث للمغافم الٗمىمُت الخاب٘ لها خضصث فيها إحغاءاث الٗمل في ْل
الٓغف الهحي ٖلى عأؾها وػاعة التربُت و وػاعة الخٗلُم الٗالي و البدث الٗلمي ٖلى اٖخباع أنها أهثر اللُاٖاث التي ًيىن
فيها الخجمٗاث بحن ألافغاص.
(*) -لإلَالٕ ٖلى مًمىن اإلاغاؾُم اإلاظوىعة أٖاله أهٓغ أٖضاص الجغٍضة الغؾمُت لؿىت  2020وفم هظا الترجِب .19،18،26،19 :
(**) -لإلَالٕ ٖلى مًمىن اإلاغؾىمحن لؿىت  2021أهٓغ ٖضص الجغٍضة الغؾمُت.04 ،01:
 -1ج.ج.ص.ف ،كغاع وػاعي مكترن مؤعر في 3صٌؿمبر،2020بدضص قغوٍ وهُفُاث مىذ مؿاٖضة مالُت لفابضة ألاشخام اإلاماعؾحن ليكاٍ الىلل الٗمىمي
لالشخام ٖبر الُغق(بحن الىالًاث)اإلاخًغعًٍ مً فحروؽ وىعوها،الجزيذة الزضميت،الٗضص،78ناصعة في،2020/12/27م.28
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ب/إلاحزاءاث الىقابيت :جًمىذ ٖضة جضابحر أبغػها الدجغ الهحيّ :
إن أوٌ الخضابحر اإلاخسظة مً َغف الؿلُاث
الىنُت إلاىاحهت فحروؽ وىعوها هى الدجغ الهحي،خُث جم ؤلاٖالن ًٖ الدجغ الهحي اإلاجزلي في والًاث الىًَ وفم
اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 70-20اإلاؤعر في  24ماعؽ  ، )1( 2020والظي كط ى بالدجغ اإلاجزلي وهُفُت جُبُله،و هو ٖلى
جىكُف وؾابل الىلل بحن الىالًاث وحمُ٘ وؾابل الىلل الجماعي الٗمىمُت والخانت صازل اإلاضن وبحن الىالًاث وهظلً
خغهت اللُاعاث.
 جلضًم الُٗلت الغبُُٗت وٚلم حمُ٘ اإلاؤؾؿاث الخٗلُمُت بيافت مؿخىٍاتها. جىكُف الغخالث الجىٍت م٘ صوٌ الجىاع مؤكخا.هما جلتها مغاؾُم جىفُظًت أزغي جابٗت لخىُٓم الدجغ اإلاجزلي ،مثل اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 72-20اإلاخًمً جمضًض
إحغاء الدجغ الجؼةي اإلاجزلي،واإلاغؾىم الخىفُظي 92-20اإلاخًمً جمضًض إحغاءاث الدجغ اإلاجزلي في بٌٗ الىالًاث.
 يغوعة اعجضاء ألافغاص لللىإ الىاقي في الُغق وألاماهً الٗمىمُت ،وأماهً الٗمل ،وهظا في الفًاءاث اإلافخىختواإلاٛللت التي حؿخلبل الجمهىع ،الؾُما اإلاؤؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت واإلاغافم الٗمىمُت ،وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة 2مً
اإلاغؾىم الخىفُظي عكم. ) 2(127-20
 جىثُف الخمالث الخدؿِؿُت بمسخلف أهىاٖها الؿمُٗت و البهغٍت ،وجيلُف اإلاؤؾؿاث املخلُت بضٖم طلً،إالأن هظه ؤلاحغاءاث لم جمى٘ مً ػٍاصة جفص ي الىباء بحن أفغاص املجخم٘ ،و بحن مسخلف الفئاث الٗمغٍت ،ألامغ الظي بضأ ٌكيل
يُٛا ٖلى مؿخىي اإلاؤؾؿاث الصخُت ،زانت اإلاخىاحضة بىالًت البلُضة والٗانمت ،وهىا صق هاكىؽ الخُغ ٖلى الىي٘
الهحي في البالص ،و جىحب وي٘ ؾُاؾت زانت إلاىاحهت هظه ألاػمت.
ج /إلاحزاءاث الصحيت :جًمىذ هظه ؤلاحغاءاث ٖلى:
 تهُئت مغاهؼ الىكف :وان لضي الجؼابغ في بضاًت الىباء مسخبر حصخُو واخض هى مٗهض باؾخىع الجؼابغ ،كاصع ٖلىإحغاء ما ًهل إلى  130ازخباعا في الُىم  ،في  23ماعؽ جم افخخاح مسخبر فدو حضًض ليىفُض 19-جدذ إقغاف مٗهض
باؾخىع في وهغان لخللُل الًٖ ِٛلى الٗانمت الجؼابغ ،مىً اإلاغهؼ الجضًض مً إُٖاء هخابج الخدلُالث زالٌ  3أو 4
ؾاٖاث ،صزل ملخم زالث إلاٗهض باؾخىع الخضمت في كؿىُُىت في  25ماعؽ.

()3

 البرجىوىٌ الٗالجي :اٖخمضث الجؼابغ مىظ  23ماعؽ بغوجىوىٌ ٖالج حضًض يض وىفُض 19-وهى اليلىعوهحن ،مًاصللمالعٍا ٌؿخسضم بكيل قاة٘ في ٖالج أمغاى الغوماجحزم وأْهغ هخابج أولُت مصجٗت إلى خض ما في الهحن وفغوؿا .وبدؿب
البروفِؿىع إؾماُٖل مهباح (ًٖى اللجىت الٗلمُت) ،فئن الفدىناث ججغي ٖلى اإلاغض ى الظًً ًضزلىن إلى اإلاؿدكفى
ّ
في البلُضة ،خُث ًترهؼ مٗٓم اإلاهابحن بالؿاعؽ-وىف ،2-وفي اإلاؤؾؿت ؤلاؾدكفابُت اللُاع ب الٗانمت .الجؼابغ لضيها

 - 1ج.ج.ص.ف،مغؾىم جىفُظي عكم 70-20اإلاؤعر في24ماعؽً، 2020دضص جضابحر جىمُلُت للىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها وميافدخه،الجزيذة
الزضميت،الٗضص، 16الهاصعة في  24ماعؽ، 2020م.07
- 2ج.ج.ص.ف،مغؾىم جىفُظي عكم  127-20اإلاؤعر في 20مايٌٗ،2020ضٌ و ًخمم اإلاغؾىم الخىفُظي 70-20الظي ًدضص ًدضص جضابحر جىمُلُت للىكاًت مً
اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها وميافدخه،الجزيذة الزضميت،الٗضص ،30الهاصعة في  21ماي،2020م.32
 - 3وٍىُبُضًا  ،حابدت وىعوها في الجؼابغ ،اإلاىك٘  https://ar.wikipedia.org/wiki:جم جهفده بخاعٍش.2021/09/25:
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مسؼون واف ًلضع بـ  110,000وخضة مً هظا الضواء مخاخت بالفٗل في الهُضلُت اإلاغهؼٍت للمؿدكفُاث و  190,000وخضة
)(1

أزغي مً اإلالغع اؾخحراصها ،وفي  30ماعؽ ِأطهذ اللجىت الٗلمُت باؾخسضام اليلىعوهحن في الخاالث اإلاؤهضة الخفُفت .

د /إلاحزاءاث الخىظيميت:و في هظا الجاهب اجسظث حملت مً ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت إلاىاحهت أػمت وىعوها،هظهغ منها
ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ:
 اؾخدضار هُئت مخابٗت جفص ي فحروؽ وىعوها :في  17ماعؽ  ،2020في إَاع احخمإ جىمُلي لجلؿت الٗملبسهىم جفص ي فحروؽ وىعوها في الىًَ،خُث أنضع املجخمٗىن بالغباؾت في إَاع الخض مً اهدكاع الىباء ٖضصا مً
اللغاعاث وجُبُم الٗؼٌ ٖلى خاالث ؤلانابت ؾىاء واهذ مكبىهت أو مؤهضة ،ومنها جضُٖم لجىت الُلٓت واإلاخابٗت الخالُت
بىػاعة الصخت بلجىت ٖلمُت إلاخابٗت وباء وىعوها ،جدكيل مً هباع ألاَباء ألازهابُحن وجيىن مهمتها مخابٗت جُىع اهدكاع
الىباء وإبال ٙالغأي الٗام بخُىعاث الىي٘  ،وفي  21ماعؽ َ ،2020ه َّ
هب الىػٍغ ألاوٌ ٖبض الٗؼٍؼ حغاص لجىت مخابٗت وعنض
()2

وباء وىعوها بغباؾت ٖبض الغخمان بً بىػٍض وػٍغ الصخت والؿيان وإنالح اإلاؿدكفُاث الٗام بظلً ًىمُا وباهخٓام.

 جأحُل ُٖل مؿخسضمي كُإ الصخت :خُث أحلذ وػاعة الصخت مىذ الُٗل لجمُ٘ مؿخسضمي كُإ الصخت،بما فيهم الظًً ٌكخٛلىن في إَاع ٖلىص ؤلاصماج اإلانهي ،ووحهذ وػاعة الصخت حٗلُمت إلى مضًغي الصخت الىالبُحن ومضًغي
اإلاغاهؼ الاؾدكفابُت لخٗلُم ول الُٗل الخانت بالٗاملحن ٖلى مؿخىي اإلاؿدكفُاث واإلاغاهؼ الصخُت ٖبر الىًَ.
 مىذ ُٖلت اؾخثىابُت مضفىٖت ألاحغ ليؿبت  %50مً مؿخسضمي اإلاؤؾؿاث و ؤلاصاعة الٗمىمُت باؾخثىاء() 3

مؿخسضمي بٌٗ اللُاٖاث واألمً و الصخت

 فغى ٖلىباث ٖلى مسالفي ؤلاحغاءاث الضاٖمت للىكاًت مً فحروؽ وىعوها هٗضم اعجضاء الىماماث ،أو ججاوػأوكاث الدجغ اإلاجزلي وطلً بفغى ٚغامت مالُت وكض جهل للخبـ اإلاؤكذ وفم ما ههذ ٖلُه اإلااصة  9مً كاهىن الٗلىٍاث.
()4

املحىرالثالث :جقييم أداء الىظام الصحي في الجشابز طذ الىباء
إن جلُُم الىٓم الصخُت في صوٌ الٗالم ًلف ٖلى ٖضة مؤقغاث ،عنضتها مىٓم الصخت الٗاإلاُت في جلغٍغ لها لؿىت
 ،2000اقخمل ٖلى ٖكغة مؤقغاث منها :مٗضٌ الخُاة والىفُاثٖ ،بء اإلاغى ،ألامغاى اإلاٗضًت،ؤلاهفاق الهحي..الخ
،وهظا ؤلاَاع الٗام للىٓم الصخت في الىي٘ الٗاصي ،لىً في خالت وحىص وباء ٖالمي ،هىا ًجضع جلُُم الىٓام الهحي وفم
مؤقغاث صكُلت لها ٖالكت مباقغة باألػمت الصخُت التي ًىاحهها.
 1-3مؤشزاث الخقييم :كامذ إخضي املجمىٖاث الخانت اإلاٗغوفت بئؾم ( ،)Deep Knowledge Groupالتي
جًم مجمىٖت مً اإلاىٓماث الخجاعٍت وٚحر الغبدُت اليكُت ٖ،لى الٗضًض مً الجهاث في املجخم٘ الٗلمي والُبي  ،مً
 - 1وٍىُبُضًا  ،حابدت وىعوها في الجؼابغ،مغح٘ ؾابم.
- 2ج.ج.ص.ف ،وىعوها فحروؽ :ؤلاٖالن ًٖ حكىُل لجىت عنض ومخابٗت مىؾٗت،اإلاىك٘:
 https://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/8681جم جهفده بخاعٍش.2022/03/27:
- 3ج.ج.ص.ف،مغؾىم جىفُظي عكم  69-20اإلاؤعر في 21ماعؽً،2020خٗلم بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها و ميافدخه،الجزيذة
الزضميت،الٗضص ،15الهاصعة في  21ماعؽ،2020م.07
- 4ج.ج.ص.ف،كاهىن عكم 06-20اإلاخٗلم بلاهىن الٗلىباث،اإلاؤعر في 28أفغٍل،2020الجزيذة الزضميت،الٗضص،25الهاصعةفي،،2020/04/29م10
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زالٌ الخسهو بٗالم الخىىىلىحُا و الخىىىلىحُت الصخُت ،بئٖضاص مؤقغاث لخلُُم الجهىص التي كامذ بها صوٌ خىٌ
الٗالم في مىاحهت فحروؽ وىعوها  ،باإلؾدىاص ٖلى مُُٗاث وإخهابُاث مً مىٓمت الصخت الٗاإلاُت ،بُاهاث البىً
الضولي،جلاعٍغ ألامم اإلاخدضة ( )1وٚحرها ،وجخمثل أهمُت طلً الخلُُم فُما ًلضمه مً جدلُل قامل وهمي الؾتراجُجُاث
الخٗامل م٘ الىباء الٗالمي ،مً أحل اؾخيباٍ أفًل الخضابحر ؤلاؾتراجُجُت للخض مً الفحروؽ ،وٖلُه جم جدضًض زالر
مؤقغاث عبِؿت وول مؤقغ ًىلؿم بضوعه إلى مؤقغاث فغُٖت هما ًىضخه الكيل ألاحي:
الشكل رقمً :2ىضح مؤشزاث جقييم الىظم الصحيت حطب مجمىعت DKG
املؤشزاث الزبيطيت
مؤشز ألامان ()Safety

مؤشزاملخاطز
مؤشزاث فزعيت
هفاءة الدجغ الهحي
الىفاءة الخيىمُت في إصاعة املخاَغ
الغنض والىكف
الاؾخٗضاص للٗالج في خاالث
الُىاعا
مغوهت ملاومت الىباء

مؤشزكفاءة العالج
Treatment Efficiency

مؤشزاث فزعيت
مغاكبت اإلاغى
إصاعة اإلاغى
مٗالجه َاعبه وؾغَٗه
َغق حضًضة للٗالج

مؤشزاث فزعيت
زُغ اهدكاع الٗضوي
ؤلاصاعة الخيىمُت
املخاَغ ؤلاكلُمُت املخضصة
هفاءة الغٖاًت الصخُت

املصذر :مً إعذاد الباحثت باإلعخماد على جقزيز covid-19 ranking framework methodology
و ًجضع ؤلاقاعة إلى أن كُاؽ هظه اإلاؤقغاث الفغُٖت ًيىن باالٖخماص ٖلى مخٛحراث ًخًمنها ول مؤقغ فغعي هما
ؾِخم جىيُده في الكغح اإلاىالي:
أ /مؤشز ألامان  : Safety Indexوَٗض اإلاؤقغ الغبِس ي الظي جىبثم مىه  6مؤقغاث فغُٖت أزغي جلِـ:
-1كفاءة الحجز الصحي ( :)Quarantine Efficiencyوهى بضوعه ًدخىي ٖلى مخٛحراث جمىً مً كُاؽ هفاءة
الدجغ الهحي في الضولت،خُث ًلُم الجضوٌ الؼمني للٗؼٌ ،الٗلىباث الجىابُت ٖلى مسالفت الدجغ الهحي ،الضٖم
الاكخهاصي للمىاَىحن اإلاٗؼولحن  ،ججمُض ؾلؿلت الخىعٍض الاكخهاصي ،اللُىص اإلافغويت ٖلى الؿفغ.
 -2الكفاءة الحكىميت في إدارة املخاطز (ً :)Government Efficiency of Risk Managementلِـ هظا
اإلاؤقغ مؿخىي جلضم ألامً والضفإ في الضولت ،الخٗبئت الؿغَٗت للُىاعا ،هفاءة الهُيل الخيىمي ،الاؾخضامت
الاكخهاصًت ،الاؾخٗضاص للجابدت ،الىفاءة الدكغَُٗت.

website:

;5

paragraphe
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-3مؤشزالزصذ والكشف (ٌٗ :)Monitoring and Detectionخمض فُه ٖلى أهٓمت اإلاغاكبت وإصاعة اليىاعر ،هُاق
َغق الدصخُو ،هفاءة الازخباع ،الظواء الانُىاعي للدصخُو والتركب الىباةي ،جلىُت اإلاغاكبت الخيىمُت ،مىزىكُت
وقفافُت البُاهاث.

() 1

 -4اضخعذاد الزعاًت الصحيت (ً :)Healthcare Readinessلِـ مضي جىافغ اإلاٗضاث إلاىاحهت وباء وىعوها ،همُت
وهىُٖت الُاكم الُبي ،مؿخىي الخلضم الخىىىلىجي  ،حٗبئت مىاعص الغٖاًت الصخُت الجضًضة ،مؿخىي جلضم الغٖاًت
الصخُت ،مؿخىي جُىع هٓام الىبابُاث.
 -5مزوهت مقاومت الىباء (ً :)Regional Resiliencyلِـ زُغ اهدكاع الٗضوي ،مؿخىي َغق الخٗلُم الخضًثت
ألامغاى اإلاؼمىت ،زهىنُاث الثلافت والاهًباٍ املجخمعي ،الىمى الضًمىٚغافي ،والىي٘ الجُىؾُاي ي للضولت.
-6درحت الخأهب لحاالث الطىارا ( :)Emergency Preparednessمؤقغ الظي ًدىاوٌ مغوهت املجخم٘ في الخٗامل
م٘ الخاالث الُاعبت ،وهظلً كضعاث الخٗبئت للىاث ألامً والضفإ في الاؾخجابت لخاالث الُىاعا اإلاخٗللت باألوبئت ،م٘
أزظ حٗغيهم الؿابم ملخخلف ججاعب الُىاعا اإلامازلت بٗحن الاٖخباع ،وهظلً ما إطا وان لضيهم بالفٗل زُِ للُىاعا
()2

ًمىً جُبُلها في الخاالث اإلاكابهت.

ب /مؤشزجصييف املخاطز( :) Risk Rating Indexوهى بضوعه ًخًمً مؤقغاث فغُٖت:
-1خطز اهدشار العذوي :خُث ًلاؽ مً زالٌ كُاؽ ٖضص اإلاىاَم ٖالُت الىثافت،مؿخىي الخضفم الؿُاحي،وؿبت
اإلاهاحغًٍ ٚحر الكغُٖحن،وؿبت مٗضاث الخماًت اإلاخىفغة،الٗضص ؤلاحمالي لإلناباث و الخاالث الجضًضة اإلاسجلت.
-2إلادارة الحكىميتً :خًمً هفاءة الهُيل الخيىمي و كضعة حٗبئت أهٓمت اإلاغاكبت  ،كُاؽ مؿخىي الفؿاص بمسخلف
املجاالث  ،و مؿخىي جُبُم الخيىمت ؤلالىتروهُت.
-3املخاطز إلاقليميت املحذدة :وهى ًضوعه ًخًمً ٖضص الؿيان والىمى الضًمٛغافي،قفافُت وواكُٗت
ؤلاخهابُاث،وؿبت فئت اإلاؿىحن ،مؿخىي و َغق الخٗلُم الخضًثت،الخهىنُت الثلافُت و الاهًباٍ املجخمعي.
-4كفاءة الزعاًت الصحيت :جسً٘ للُاؽ وؿبت الخلضم الخىىىلىجي ومضي اؾخٛالله في الدصخُو،حٗضاص صواجغة
()3

ألاَباء الخبراءٖ ،ضص ألاؾغة باإلاؿدكفُاث .

ج/مؤشزكفاءة العالج ٌٗ : Treatment Efficiencyخمض هظا اإلاؤقغ في كُاؾه ٖلى :
-1مز اقبت املزض :الؿغٖت و الترصص للمغاكبت الدصخُهُت للمغى،البيُت الخدخُت للمسابغ مً زالٌ ؾغٖت إحغاء
الازخباعاث و حؿلُم الىخابج ،أَلم ؤلازخباع في اإلاجزٌ ،الخدلُل الدصخُص ي،
-2إدارة املزض :مضي هجاح الخيىمت في الخمالث ؤلاٖالمُت ،مؿخىي الىنىٌ إلى اإلاؿخلؼماث الُبُت،ؤلامخثاٌ
للخباٖض ؤلاحخماعي،مضي جىفغ ٖلى اخخُاَي اإلاٗضاث و اإلاؿخلؼماث الصخُت،الخُبِب ًٖ بٗض (ؤلاعقاص في اإلاجزٌ)،مضي
جىفغ ُٖاصاث زاعج اإلاؿدكفُاث.
1- Deep Knowledge Group ;covid-19 ranking framework methodology ; page15; website:
http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/methodology.pdf ; Viewed on 05/10/2021.
ibid ,page 16. - 2
3
-Deep Knowledge Group; COVID-19 Risk Ranking Framework; website:
https://www.dkv.global/methodology?lightbox=dataItem-k8ykxwvt ; Viewed on: 26/03/2022 at 17:45.
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-3املعالجت الطاربت و الطزيعت :الٗضص الىلي للخاالث اإلاؤهضة،حجم الُىاعا و مسؼون اإلاٗضاثٖ،ضص الخاالث
الخغحت في اإلاؿدكفُاثٖ ،ضص ٖماٌ الغٖاًت الصخُت.

() 1

 -4مىاهج حذًذة للبحث و الخطىيز في العالج  :ؤلاٖخماص ٖلى الٗالحاث الخجغٍبُت ،و اللضعة ٖلى الخعجُل في
الخجاعب الؿغٍغٍت  ،و مسخلف ؤلازخباعاث الخانت بصخت ؤلاوؿان.
ومما ؾبم ًمىً يبِ وي٘ الىٓم الصخُت للضوٌ و مضي اؾخجابتها في مىاحهت ألاػمت الصخُت وىفُض ،19-وهى
ما هداوٌ كُاؾه في الىٓام الهحي الجؼابغي ،ب ٌٛالىٓغ ٖلى الىلو اإلاسجل في الىثحر مً اإلاؤقغاث .
 2-3و اقع الىظام الصحي الجشابزي مً هذه املؤشزاث :
خؿب اإلاؤقغاث املخضصة للُاؽ مضي فاٖلُت و هجاح زُِ الىٓم الصخُت في مىاحهت فحروؽ وىعوهاً ،مىً
إؾلاٍ البٌٗ منها ٖلى واك٘ الىٓام الجؼابغي ،وهُف واحه مىحاث الىباء ٖلى مضاع ؾيخحن مً إهدكاعه ،و ٖلُه ؾىلىم
باإلؾلاٍ ٖلى اإلاؤقغاث الغبِؿُت صون الخلُض بيامل اإلاؤقغاث الفغُٖت و مخٛحراتها.
فدؿب مؤقغ ألامان هجض هفاءة الدجغ الهحي في الجؼابغ ًمىً كُاؾها مً زالٌ ٖضص املخالفاث اإلاسجلت يض
ججاوػ أوكاث الدجغ والظًً ال ًدملىن عزهت لظلً ،فدؿب ما حاء في ؤلاحغاءاث الخىُٓمُت الهاصعة مً َغف الجهاث
الىنُت ،هجض أنها إلتزمذ بخدب٘ إحغاءاث الدجغ و َبلذ مسخلف الىؾابل إلهجاح هظا ؤلاحغاء بما فيها وؾابل ألامً
الضازلي ،فدؿب مهالح ألامً الىَني سجلذ  18022مسالفت جخٗلم بٗضم الالتزام بلىاٖض الدجغ الهحي،زالٌ الفترة
اإلامخضة ما بحن  17أوث إلى ٚاًت  3مً قهغ ؾبخمبر  ،2021وجخىػٕ هظه املخالفاث ٖلى  2990مسالفت جخٗلم بالخجم٘
وٖضم اخترام مؿافت الخباٖض الجؿضي ,و  2646مسالفت طاث الهلت بالبُ٘ صون الالتزام بلىاٖض الؿالمت ,إيافت إلى وي٘
()2

 12386مغهبت في املخكغ.

أما ًٖ هُاق َغق الدصخُو :ففي بضاًت ْهىع الىباء واهذ الجؼابغ حٗاوي مً نٗىبت حصخُو الىباء بؿبب ٖضم
جىفغ ؤلامياهُاث الالػمت لظلً  ،فلض ولف مٗهض باؾخىع بهظا اإلاهام  ،و هى ما قيل يٖ ِٛلى املخخبر مً حهت و ؾغٖت
ػٍاصة ٖضص ؤلاناباث مً حهت أزغي  ،إال أن هظا لم ًضم َىٍال فؿغٖان ما اجسظث وػاعة الصخت إحغاء بمىذ ؤلاٖخماص
للمسابغ الخانت إلحغاء فدو و حصخُو للىباء ،هما جم فخذ مسابغ وَىُت بمسخلف والًاث الىًَ هؿُُف و ٖىابت
ختى ًللل مً الًٖ ِٛلى مسابغ الٗانمت و وهغان.
وخؿب مؤقغ جهيُف املخاَغ هدىاوٌ مؤقغًٍ فغُٖحن :
زُغ اهدكاع الٗضوي :مً زالٌ هظا اإلاؤقغ الخٓىا أن الضولت الجؼابغٍت اجسظث مجمىٖت مً الخضابحر ً،مىً مً
زاللها الخللُل مً اهدكاع الٗضوي  ،وأهم هظه الخضابحر خؿب ما حاء في اإلاغؾىم الخىفُظي  69-20اإلاخٗلم بخضابحر الىكاًت
مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها وميافدخه(، )3فلض جًمً هظا اإلاغؾىم في مىاصه جدضًض جضابحر الخباٖض ؤلاحخماعي للىكاًت
مً اهدكاع الىباء في الفًاءاث الٗمىمُت و أماهً الٗمل ،هما جم حٗلُم جىلل ألاشخام بمسخلف الىؾابل البرًت
1

- Deep Knowledge Group; COVID-19 Treatment Efficiency Ranking Framework ; website:
https://www.dkv.global/methodology?lightbox=dataItem-k8ykxra0 Viewed on: 26/03/2022 at 18:30
2
 -ووالت ألاهباء الجؼابغٍت ،مسالفاث الدجغ الهحي  ،وكغث بخاعٍش 5ؾبخمبر،2021اإلاىك٘ https://www.aps.dz/ar/societe/112085-18-17:

جم جهفده بخاعٍش .2021/09/22
 - 3ج.ج.ص.ف،اإلاغؾىم الخىفُظي  69-20اإلاخٗلم بخضابحر الىكاًت مً اهدكاع و باء فحروؽ وىعوها (وىفُض )19-و ميافدخه،مغح٘ ؾابم ،م.6
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والجىٍت  ،هما جم وي٘ بيؿُت  %50مً مؿخسضمي اإلاؤؾؿاث و ؤلاصاعاث الٗمىمُت بئؾخثىاء مؿخسضمي اللُاٖاث
اللاٖضًت والصخت و ألامً ،ومىدذ ُٖلت اؾخثىابُت لفئت خضصث باليؿاء الخىامل،و اإلاخىفالث بتربُت أبىايهً الهٛاع ،و
ألاشخام اإلاهابحن بأمغاى مؼمىت و مً ٌٗاهىن بهكاقت صخُت .
هفاءة الغٖاًت الصخُت ٌٗ:خبر جلُُم هفاءة الغٖاًت الصخُت في الىٓام الهحي الجؼابغي باألمغ الهٗب زانت في
ْل أػمت وىعوها ،فدؿب إمياهُاث الىٓام كبل الىباء واهذ جىحي بالىلو في مسخلف ميىهاجه ،هاهًُ ًٖ يٗف في
ألاؾغة ٖلى
البيُت الخدخُت ،و أػمت ألاصوٍت زانت فُما ًخٗلم بمغض ى الؿغَان ،و يٗف في الخىفل بهم بؿبب هلو ِ
مؿخىي اإلاؿدكفُاث ،فالغٖاًت الصخُت حؿخىحب يمان ول الخضاماث الالػمت ٖلى مؿخىي اإلاؿدكفُاث،و لِـ الخض
ألاصوى فلِ ،وهظا ما حٗل اإلاؿدكفُاث الجؼابغٍت حِٗل أهبر أػمت أوهسجحن في ْل هظا الىباء،هدُجت اعجفإ في ٖضص
ؤلاناباث في اإلاىحت الثالثت و الغابٗت ،و ّ
جىبض ٖنها إعجفإ في وؿبت الىفُاث ختى بحن فئاث الكباب.
ٖىضما هخدضر ًٖ هفاءة الغٖاًت الصخُت في الجؼابغ مً هاخُت اإلاىاعص البكغٍت ،هجضه مؤقغ ًبٗث باإلحابُت
للمىٓىمت الصخُت إلاا جدخىٍه ٖلى وىاصع َبُت وصواجغة مخسههحن،لىً في ْل الٓغوف اإلااصًت الهٗبت و اإلاؿدكفُاث
الفلحرة بمٗضاتها و ٖخاصها  ،حٗلىا هفلض هظه الثروة البكغٍت ،إال أن أػمت وىعوها حٗلذ مً هظه الثروة آلُت فاٖلت لىلو
أيغاع الىباء ٖلى املجخم٘ الجؼابغي ختى بأبؿِ ؤلامياهُاث.
أما ًٖ مؤقغ هفاءة الٗالج :فهى ًلخهغ ٖلى مغاكبت اإلاغض ى ،وخماالث الخىُٖت والخدؿِـ ،واإلاٗالجت الُاعبت و
الؿغَٗت ،فهظا اإلاؤقغ ٖباعة ًٖ جلُُم إلاا حاء مً جضابحر وإحغاءاث ،والدجغ الهحي والخباٖض ؤلاحخماعي والتي جخجؿض
بمخابٗت وجىُٖت مسخلف الفئاث الٗمغٍت،واؾخٛالٌ مسخلف الىؾابل ؤلاٖالمُت الؿمُٗت و البهغٍت ،وهى ما حؿضجه
اإلاىٓىمت الصخُت في الجؼابغ بالخٗاون م٘ مسخلف اللُاٖاث و اإلاؤؾؿت الخيىمُت.
وٍبلى كُاؽ وجدلم فٗالُت اإلاؤقغاث الخلُُمُت مبني ٖلى الضعاؾت الىمُت و ؤلاخهابُاث الضكُلت ،والتي ًمىً أن
هجض نٗىبت في عنضها بؿبب ؾغٖت الىباء مً حهت ،و الثلافت املجخمُٗت ألفغاص املجخم٘ مً ٖضم ؤلالتزام والخهغٍذ
باإلناباث مً حهت أزغي ،م٘ الخأهُض ٖلى يغوعة جىفغ الجىاهب اإلااصًت و الخىىىلىحُت.
ومما ؾبم اجطح أن الىٓام الهحي في الجؼابغ و َغٍلت مىاحهخه ألػمت وىعوها ،سجلذ إًجابُاث و هلابو هلخهها
فُما ًلي:
جأهض أن الجؼابغ بهفت ٖامت و اإلاىٓىمت الصخُت بهفت زانت حٗخمض ٖلى مىهج ؤلاصاعة باألػماث ولِـ إصاعةألاػماث أو ؤلاصاعة لألػماث (*) ،بدُث أن الىي٘ الظي وحض فُه الىٓام الهحي في إَاع ألاػمت الصخُت وىفُض 19-حؿبب في
هكف وإْهاع الىثحر مً ألازُاء و الىىاكو في حؿُحر اللُإ.
جبحن أن اؾدثماعاث الجؼابغ لم جىً مىحهت في املجاٌ الهحي،وهظا ألازحر اؾخدىط ٖلى الخهت الللُلت مًالاؾدثماعاث ،إط هجض أن اللُإ الهىاعي و الفالحي وختى الؿُاحي اؾخفاص مً مكاعَ٘ اؾدثماعٍت اهبر مً كُإ الصخت
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فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ في ؾىت  2018سجلذ الىوالت الىَىُت لخُىٍغ ؤلاؾدثماع  122مكغوٕ للُإ الصخت في اإلالابل سجلذ
 299مكغوٕ للُإ الؿُاخت و  226مكغوٕ للُإ الفالخت) 1( .
 جبحن أن اإلاىٓىمت الصخُت جملً َاكت بكغٍت مؤهلت و مخمىىت في إصاعة ألاػمت ختى في ُٚاب اإلاٗضاث و اإلاؤهالثالتي حؿمذ بأصاء ٖمل حُض بضاف٘ ؤلاوؿاهُت و عوح اإلاىاَىت.
 جأهض يٗف اإلاىٓىمت الصخُت في اؾخٛالٌ الغكمىت و الخىىىلىحُا الخضًثت  ،هظه ألازحرة التي ؾاٖضث و ؾاهمذفي هجاح هٓم صخُت ببلضان أزغي في ججاوػ ألاػمت بأكل ألايغاع و هأزظ ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ الىٓام الهحي في هُىػٍلىضا.
 ُٚاب ألاَغ الخىُٓمُت التي حؿهل ٖملُت إصاعة ألاػماث الصخُت ،و ًبلى ألامغ ملخهغ ٖلى الىػاعة الىنُت في خحنأن ألاػمت جضاع بئقغان مسخلف الجهاث و اإلاؤؾؿاث و الفىاٖل اإلاؤزغة في عؾم مؿاع الخغوج مً ألاػمت.
 وحىص إعاصة ؾُاؾُت مً كبل الخيىمت و الجهاث الىنُت مً أحل ججاوػ ألاػمت الصخُت بأكل الخؿابغ ،لىًالىي٘ الؿُاي ي و الاكخهاصي و ختى الاحخماعي الظي وحض في البالص وان له أزغه ختى بٗض صزىٌ الىباء.
 ٖضم إقغان اللُإ الخام في ٖملُت إصاعة ألاػماث الصخُت ،و اكخهاعها ٖلى اإلاؿخىي اإلاغهؼي بالغحىٕ إلىالىػاعة الىنُت ،والاهخفاء بخللحن ألاوامغ و اللغاعاث التي مٗٓمها جسضم الجاهب ؤلاصاعي أهثر مً الٗملي ؤلاؾدكفاةي.
 يٗف زضماث الغٖاًت الصخُت التي حٗخبر أؾاؽ هجاح الىٓم الصخُت  ،فالىاحب جىفحر وافت الخضماثالصخُت و بالجىصة اإلاُلىبت .
 يٗف البيُت الخدخُت للُإ الصخت إط ٌٗاوي اللُإ مً أػمت في الخىػَ٘ الجٛغافي للبنى الخدخُت بحن مسخلفمىاَم الىًَ،هظا ما حٗل هىان كهىع في حُُٛت الغٖاًت و الخضماث الصخُت،إط جترهؼ مسخلف اإلاؤؾؿاث
ؤلاؾدكفابُت الىبري في مىاَم الكماٌ اللغٍبت مً الٗانمت ،وهظه اإلاؤؾؿاث جخمحز بدىىٕ زضماتها ملاعهت باإلاؤؾؿاث
الصخُت ألازغي زانت اإلاخىاحضة في اإلاىاَم الضازلُت و حىىب البالص،و م٘ جؼاًض الىمى الضًمٛغافي صف٘ طلً إلى هؼوح
ؾيان جلً اإلاىاَم هدى الكماٌ مً أحل البدث ًٖ أبؿِ الخلىق و هى الٗالج.
وبٓهىع أػمت وباء وىعوها جدىلذ مسخلف الهُاول الصخُت إلى مغاهؼ زانت لٗالج مغض ى الفحروؽ ،و هى ما أػم
الىي٘ وجغاحٗذ صخت الىثحر مً اإلاغض ى اإلاهابحن بأمغاى أزغي ،بؿبب ٖضم إمياهُت مغاحٗت أَبائهم ومخابٗت
مىاُٖضهم ٖلى مؿخىي اإلاؿدكفُاث.
 أػمت ألاصوٍت ،إط لُاإلاا واحهذ الجؼابغ أػمت هضعة بٌٗ ألاصوٍت مً مسخلف ألانىاف ،زانت اإلاخٗللت باألمغاىاإلاؼمىت الخانت بداالث ألاَفاٌ ،أو مغض ى الؿغَان ،وهى ما حٗل اإلاغٌٍ ٌٗاوي ّ
ألامغًٍ بحن إًجاص ميان بئخضي

(*)ً -جضع ؤلاقاعة أن هىان ما ٌؿمى إصاعة ألاػماث و ؤلاصاعة باألػماث و ؤلاصاعة لألػماث،فىلهض بئدارة ألاسماث هي ٖملُت إصاعٍت مخياملت الجىاهب تهضف إلى
الخٛلب ٖلى اللخٓاث الخغحت والخاؾمت بخدضًض خالتها وصعاؾتها والخيبؤ بها باؾخسضام ألاصواث الٗلمُت وؤلاصاعٍت مً أحل الخٗامل مٗها بأكل ٖىاكب
وججىب ؾلبُاتها والاؾخفاصة مً إًجابُاتها،بِىما إلادارة باألسماث هي ٖملُت نىاٖت وافخٗاٌ ألاػماثٌ،ؿخسضم هظا ألاؾلىب لٛغى نغف إهدباه ألافغاص ًٖ
ألاػمت ألاؾاؾُت ومداولت جىحيههم للترهحز ٖلى أػماث حاهبُت أزغي مفخٗلت،مً أحل جدلُم أهضاف َغف ناو٘ ألاػمت.أما ؤلاصاعة لالػماث فهي ٖملُت إصاعٍت
تهضف إلى تهُئت ول اإلاؿخلؼماث و الخدًحر إلاىاحهت إلاا كض ًدضر كبل أن ًدضر،وَٗخمض هظا ٖلى الخيبأ والاؾدكغاف لألويإ اإلاؿخلبلُت.
 -1الىوالت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدثماع ،حسجيل أكثر مً  4.100مشزوع اضدثماري ضىت ،2012اإلاىك٘:
 https://www.aps.dz/ar/economie/66445-4-100-2018جم جهفده بخاعٍشٖ 2022/03/30:لى الؿاٖت .21:15
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اإلاؿدكفُاث و بحن إًجاص ألاصوٍت الالػمت إلاخابٗت هٓام الٗالج ،والجضًغ طهغه هىا أن ألامغ له ٖالكت بمهالح املخخىغًٍ
لهظا املجاٌ ومً ًسللىن ألاػماث لخمغٍغ مهالخهم.

الخاجمت :
إن ألاهٓمت الصخُت بهفت ٖامت و الىٓام الهحي الجؼابغي بهفت زانت وحهذ له أػمت وىعوها باب مً أبىاب
جصخُذ اإلاؿاع  ،بدُث أن زهىنُت الىي٘ الهحي في الجؼابغ ،وما هخج ًٖ ؤلاعر ؤلاؾخٗماعي و جىغَـ ألخلُت
ومجاهُت الٗالج ،وان لؼاما ٖلى الؿلُاث الىنُت أن جيخهج ؾُاؾت صخُت مبيُت ٖلى إصاعة ألاػماث  ،إال أن طلً خاٌ صون
الىنىٌ إلى ؾُاؾت صخُت هاحٗت بيل ملاًِؿها و ها كض خلذ أػمت وىعوها لخبحن هىاكو الىٓام ،و فٗال جبحن و
هكفذ هلاٍ يٗفه وكهىعه مً مسخلف الجىاهب زانت اإلااصًت و الخىُٓمُت منها،وهظا ما ًمىىىا مً ؤلاحابت ٖلى
فغيُاث الضعاؾت بأن الىٓام الهحي الجؼابغي لم ًىجح في مىاحهت ألاػمت بيل ملاًِؿها و لىىه لم ًفكل في طلً أًًا
فهىان ٖضة ٖىامل ؾاٖضث في ٖضم الفكل الخام في مىاحهت هظه ألاػمت ،إال أهه ًخىحب خالُا الىكىف مً أحل ججاوػ
هظه الىىاكو و إٖاصة بىاء هٓام نحي بملاًِـ ٖاإلاُت إلاا ال ،هما أن عهان جدلُم الىجاٖت لهظا اللُإ ًخىكف إقغان
اللُإ الخام وإؾخٛالٌ الخىىىلىحُا الخضًثت ،إط باث هظا ألامغ مً الًغوعٍاث لدؿُحر اللُإ

وجدلُم الجىصة

بسضماجه  ،وٖلُه مً زالٌ ما ؾبم مً هظه الضعاؾت ًمىً جلضًم حملت مً الاكتراخاث :
 إصعاج ؾُاؾت ؤلاصاعة لالػماث و لِـ باألػماث ،فدلُلت واك٘ الصخت في الجؼابغ حٗاوي أو هما ًلاٌ بٗباعة أنالصخت في الجؼابغ مغًٍت ،وهظا عاح٘ إلاكاول و ٖىابم حؿُحر اللُإ ؾىاء في حاهبه اإلاالي أو في حاهب الدؿُحر.
 إقغان حمُ٘ الفىاٖل في بىاء ؾُاؾت صخُت جخماش ى و بِئت الىٓام الجؼابغي،فىجاح كُإ الصخت ال ًمىً أنًغجىؼ ٖلى اللُإ الٗام ،بل البض مً إصعاج اللُإ الخام هفاٖل أؾاي ي في حؿُحر الىٓام الهحي و جدلُم اخخُاحاث
املجخم٘ الجؼابغي مً الخضماث الصخُت.
 إٖاصة بىاء ول اللىاهحن الخانت بالىٓام الهحي الجؼابغي زانت اإلاخٗلم بمؿخسضمي اللُإ ،فلض قهضمؿخسضمي اللُإ الٗضًض مً الىكفاث ؤلاخخجاحُت وؤلايغاباث،وان مً أهم مُالبها إٖاصة الىٓغ في اللاهىن الخام
بمؿخسضمي كُإ الصخت.
 إٖاصة بىاء بيُت جدخُت ٖمُلت بمسخلف مؿخىٍاتها ومؤؾؿاتها الخانت بلُإ الصخت،فم٘ الىمى الضًمٛغافيللؿيان في الجؼابغ و جؼاًض ٖضص الخاالث اإلاغيُت أنبدذ اإلاؤؾؿاث ؤلاؾدكفابُت ال حؿخىٖب ٖضص اإلاغض ى وبمسخلف
الفئاث الٗمغٍت.
 إٖاصة جىػَ٘ زغٍُت الصخت ،وٍلهض بظلً إٖاصة جىػَ٘ الخضماث الصخُت بٗضالت و مؿاواة بحن مسخلف حهاثالىًَ ،و ال جلخهغ فلِ ٖلى الكماٌ،فأهثر ما ٌٗاوي مىه اإلاغٌٍ زانت مً اإلاىاَم الجىىب و اإلاىاَم الضازلُت مً
الىًَ هى الخىلل مً أحل الٗالج في اإلاؤؾؿاث ؤلاؾدكفابُت الىبري و التي مٗٓمها مخىاحضة في الكماٌ بدىم أنها
جدخىي ٖلى مسخلف مٗضاث الٗالج و أهبر ألاَباء و اإلاخسههحن .
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 إصعاج الخىىىلىحُا الخضًثت في اللُإ الهحي واؾخٛالله في مسخلف الجىاهب الخىُٓمُت للمؤؾؿاثؤلاؾدكفابُت ،فأنبدىا الُىم هخدضر ٖلى الصخت الغكمُت ،و الدصخُو ًٖ بٗض ،هظا ما ًخُلب مىاهبت ول الخُىعاث
مً أحل جدؿحن الخضماث الصخُت وجدلُم الجىصة التي ًيخٓغها اإلاغٌٍ في جللُه للٗالج.
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ/أهال بوقاسن
 رضالت،" ىُتٛ "جدضًاث ؤلامضاص في اإلاؤؾؿت الصخُت صعاؾت خالت اإلاؤؾؿت الٗمىمُت ؤلاؾدكفابُت إلا، بدضاصة هجاة.2012،حامٗت جلمؿان، ولُت الٗلىم ؤلاكخهاصًت،ماحطخير
:املزاحع ألالكتروهيت-5
.2022/03/23 جم جهفده بخاعٍش، https://mawdoo3.com ٘ اإلاىك،ميىهاث الىٓام الهحي، ػبُضة الكِكاوي.2021/09/25 جم جهفده بخاعٍشhttps://bit.ly/38dVE2F :٘ اإلاىك، مىك٘ إخهابُاث وىعوها في الجؼابغ.2021/09/25: جم جهفده بخاعٍشhttps://ar.wikipedia.org/wiki: ٘اإلاىك،  حابدت وىعوها في الجؼابغ،  وٍىُبُضًا جمhttps://www.aps.dz/ar/societe/112085-18-17: ٘اإلاىك،  مسالفاث الدجغ الهحي، ووالت ألاهباء الجؼابغٍت.2021/09/22 جهفده بخاعٍش
:٘اإلاىك،2018  مكغوٕ اؾدثماعي ؾىت4.100 ً حسجيل أهثر م، الىوالت الىَىُت لخُىٍغ الاؾدثماع.2022/03/30: جم جهفده بخاعٍشhttps://www.aps.dz/ar/economie/66445-4-100-2018
:٘اإلاىك،مىؾٗت
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لجىت

حكىُل

ًٖ

ؤلاٖالن

:فحروؽ

وىعوها

،ف.ص.ج.ج

-

.2022/03/27: جم جهفده بخاعٍشhttps://www.ministerecommunication.gov.dz/ar/node/8681
- Everybody’s Business, Strengthening Health Systems to Improve Health Outcomes,
WHO, 2007, www.who.int. Viewed on : 20/09/2021.
-Deep Knowledge Group ;covid-19 ranking framework methodology ; page15; website:
http://analytics.dkv.global/covid-regional-assessment-200-regions/methodology.pdf ; Viewed
on 05/10/2021
-Deep Knowledge Group ; covid-19 countries ranking methodology, paragraphe 5; website:
https://www.dkv.global/methodology ; Viewed on 26/03/2022 at 16:20.
-Deep Knowledge Group ; COVID-19 Treatment Efficiency Ranking Framework ;
website: https://www.dkv.global/methodology?lightbox=dataItem-k8ykxra0 on: 26/03/2022
-Deep Knowledge Group ; COVID-19 Risk Ranking Framework; website:
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العذالت الاهخلاليت وألياتها في ضىء معاًيرالامم اإلاخدذة

Transitional justice and its mechanisms in light of United Nations standards.


ًاحي مغٍم

- اإلاؿُلت-ظامٗت دمحم بىيُاف
Meriem.yahi@univ-msila.dz
2022/00/23:جاريخ اللبىل

2022/00/23:جاريخ اإلازاجعت

2021/10/11:جاريخ ؤلاًذاع

:ملخص
 ٌٗؼػ ؤهمُت، وهفغى ألاهٓمت الؿُاؾُت بالؿلُت،إن ما جىاظهه الكٗىب مً اهتهاواث زُحرة لحلىق الاوؿان
حرٚ  زانت وؤنها جتزامً م٘ ؤويإ ؤمىُت، وآهُت لٗملُت الاهخلاٌ الضًملغاَي،الٗضالت الاهخلالُت التي جدخل مياهت مهمت
 و اٖخماص آلُاث بىاءة، والخدىٌ الؿُاس ي ًجب ؤن ًبنى ٖلى اعاصة ؾُاؾُت ناصكت،  واهدكاع الجزاٖاث الضازلُت،مؿخلغة
 وبهىعة بُٗضة ًٖ مىُم الاهخلام والاكهاء وهظا ما،جًمً اهخلاال ؾلؿا ٌؿدىض الى ججاعب اوؿاهُت عابضة في هضا الكإن
. و اإلاغهؼ الضولي للٗضالت الاهخلالُت همٗاًحر هجاح جُبُلها،ؤهضجه ألامم اإلاخدضة
. ظبر الًغع، الامم اإلاخدضة، لجان الحلُلت، اإلاالخلاث اللًابُت،  الٗضالت الاهخلالُت:الكلماث اإلافخاخيت
Abstracts:
The grave violations of human rights faced by the people and the imposition of political
systems by the authorities. It reinforces the importance of transitional justice that occupies an
important and immediate place for the democratic transition process, especially as it coincides
with unstable security situations. The spread of internal conflicts and political transformation
must be based on sincere political will, and the adoption of building mechanisms that
guarantee a smooth transition based on pioneering human experiences in this regard. And far
from the logic of revenge and exclusion, and this was confirmed by the United Nations and
the International Center for Transitional Justice as criteria for successful implementation.
Key words: transitional justice, prosecutions, truth commissions. United Nations,
Reparations.
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ملذمت:
ٌٗض مهُلح الٗضالت الاهخلالُت مً اإلافاهُم الحضًشت ،لِـ ٖلى اإلاؿخىي الىَني فلِ ،واهما ٖلى اإلاؿخىي الضولي،
وهى ًىضعط يمً صعاؾاث خلىق الاوؿان ،هما ًغي البٌٗ ان الٗضالت الاهخلالُت ماهي الا فغٕ مً فغوٕ اللاهىن
الضولي ،لظلً خٓى هضا اإلاهُلح باالهخمام مً الاواصًمُحن ونىإ اللغاع الؿُاس ي وعظاٌ اللاهىن زهىنا في
املجخمٗاث الاهخلالُت.1
فالٗضالت الاهخلالُت حٗض اخضي عوابؼ بىاء نغح الحلىق الاوؿاهُت في املجخمٗاث التي جملً اعزا هبحرا مً الاهتهاواث
لحلىق الاوؿان ،والحغب الاهلُت والجغابم يض الاوؿاهُت ،خُض ال ؾالم بضون جدلُم الٗضالت  ،2ولظلً بضا مهُلح
الٗضالت الاهخلالُت ًترصص ٖلى هُاق واؾ٘ في الضوٌ التي جمىىذ قٗىبها مً الاَاخت بىٓم احؿمذ بالضهخاجىعٍت ،واللم٘
والفؿاص وقهضث نغاٖاث مؿلحت ،وٍجب ان ٌٗلب اهتهان جلً الهغاٖاث او ػواٌ هظه الىٓم ،ألازظ بمباصا الٗضالت
الاهخلالُت ،والتي جلىم اؾاؾا ٖلى جىزُم الاهتهاواث الجؿمُت لحلىق الاوؿان ،وهكف خلُلتها ،واٖالم اإلاىاَىحن بهىع
الفؿاص الاصاعي واإلاالي التي واهذ حؿىص البالص ،فًال ٖلى مداؾبت اإلاؿؤولحن ًٖ جلً الاهتهاواث والخجاوػاث ،وجُهحر
مؤؾؿاث الضولت ،بهضف مى٘ جىغاع طلً م٘ وي٘ البرامج الالػمت لخدلُم اإلاهالحت بحن اَُاف الكٗب املتخلفت
(لللًاء ٖلى الُابفُت)،3وهضا هى الٛغى مً الٗضالت الاهخلالُت ،فهي في الازحر ٖملُت اإلاهالحت التي ٌؿعى املجخم٘
اإلاخدىٌ الى جدلُلها ًٖ َغٍم اٖاصة جىُُف الٗضالت ،واكامت صولت اللاهىن ،بالكيل الضي ٌٗترف فيها باهتهاواث خلىق
الاوؿان ،ومداؾبت اإلاؿؤولحن ٖنها  .وٍغجبِ هضا اإلافهىم بهظا اإلاٗنى بكغَحن: 4
اوالٌ :كترٍ الخدىٌ مً خالت هؼإ مؿلح الى ؾلم ،او مً خىم صًىخاجىعي الى صًملغاَي ،او مً اخخالٌ الى جدغع
مىه ،ؤو الاهخلاٌ باملجخم٘ الشابغ – خغان قٗبي -الى نمُم الضًملغاَُت ،ومٗالجت ويمان خلىق الكٗىب وٖضم
الاعجضاص الى اجبإ الؿُاؾاث الؿابلت .
ثاهيا:ؤن جيىن هىان اهتهاواث خلُلُت ،كامذ بها الىٓم كبل الخدىٌ وجغهذ ازاعها الىفؿُت واإلااصًت في املجخمٖ٘ ،لى
ؤؾاؽ ؤن الخدىٌ الؿُاس ي الظي ًجب ؤن ًخم ًىهي خالت الٗىف ،واللم٘ ،والاخخياع ،وجدلُم الؿلم الاظخماعي ،وٍخم
طلً بخٛحر ظضعي للىٓم اللاهىهُت و اإلاؤؾؿاجُت .
وليي جخدلم الٗضالت الاهخلالُت في مسخلف صوٌ الٗالم الٗغبي/والٛغبي ،البض مً ٖملُت جدىٌ صًملغاَي قاملت
ملتخلف ألانٗضة الؿُاؾُت ،والاكخهاصًت ،والاظخماُٖت ،والشلافُت ،واللاهىهُت اللًابُت.
لظا ًمىىىا اللىٌ ان الٗضالت الاهخلالُت ،جىضعط يمً ؤفم في الخفىحرً ،غي ؤن الخدىٌ الضًملغاَي ًمىً ؤن ًدهل
بالخىافم الخاعٍخي ،الظي ٌٗخمض ظملت مً التُىاث ،والاظغاءاث اإلاؿىىصة بئعاصة ؾُاؾُت مدضصة ،وٍمىً ؤن ٌؿاهم
1

Kieran Mcevoy ,Beyond legalism: "Towards a thicker Understanding of transitional justiee of law and society
vol .34 .2007 . p .439 .
2
Couis Bickford ,the Encyclopedia of Genocide and crimes Against Humanity ,vol 3 ,Macumillan ,refetance
,Usa,2004,p1045.

ٖ 3اصٌ ؾاظض ،الٗضالت الاهخلالُت والاصاعٍت الىاجحت إلاا بٗض الشىعاث ،مجلت الؿُاؾت الضولُت ،الٗضص ، 192مغهؼ الاهغام للضعاؾاث الؿُاؾُت
والاؾتراجُجُت اللاهغة هِؿان  2013م . 10
 4زالض هانغ وهُفحن دمحم جىفُم  ،صعاؾت ًٖ الٗضالت الاهخلالُت  ،وخضة الضعاؾاث والبدىر البرإلااهُت وألاواصًمُت  ،اللاهغة  .2012 .م .6
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املجخم٘ الضولي( الامم اإلاخدضة وؤظهؼةها  ،و اإلاغهؼ الضولي للٗضالت الاهخلالُت) ،في الاؾغإ في جدلُم اإلاهالحت الؿُاؾُت
صازل مجخم٘ ،مٗحن باؾخسضام مىٓىع الٗضالت الاهخلالُت ،هما هي الحاٌ في ٖملُاث بىاء الؿالم بٗض اهتهاء خغوب ؤهلُت،
هما خهل في الؿلفاصوع ٚىاجُماال ،1فاألمم اإلاخدضة جمخلً مً الىؾابل وألاظهؼة ما ًمىنها مً مماعؾت ؤصواع مخمحزة ،في
مجاٌ الخٗامل م٘ املجخمٗاث التي جمغ في ؤوكاث الاهخلاٌ ،مً خالت هؼإ مؿلح الى خالت الؿلم ،ؤو الاهخلاٌ مً خىم
حؿلُي الى خىم صًملغاَي ،و الاشكال اإلاطزوح هىا :ماهي معاًير هجاح جطبيم العذالت الاهخلاليت؟ و مذي مصاهمت
أجهزة مىظمت ألامم اإلاخدذة في جطبيم هذه اإلاىاهج و اإلاعاًير؟
لإلظابت ٖلى هظه ؤلاقيالُت هلترح صعاؾت الٗىانغ الخالُت:
اإلابدث ألاول :آلُاث جدلُم الٗضالت ؤلاهخلالُت.
اإلابدث الثاوي :مٗاًحر جُبُم الٗضالت ؤلاهخلالُت.

اإلابدث ألاول :آلياث جدليم العذالت الاهخلاليت:
ؤنبدذ الٗضالت الاهخلالُت ؤصاة فاٖلت لخٗؼٍؼ الضًمىكغاَُاث الىلُضة ،و التي ؤزضث جخماش ى م٘ الالتزاماث
ألازالكُت ،واللاهىهُت التي يلذ جفغػها خلىق الاوؿان مدلُا ،و صولُا مً ظهت  ،و ؤنبدذ لجان الحلُلت ،و
اإلافاوياث ،و ظبر الًغع ،آلُت ٖاإلاُت مً آلُاث الٗضالت الاهخلالُت ،باإليافت الى اكغاع الىٓام ألاؾاس ي للمدىمت
الجىابُت الضولُت في ٖام  . 1998وألُت عؾمُت صولُت ،مً آلُاث ٖملُت الدؿىٍت الؿلمُت ،والتي اؾخُاٖذ ؤن جمشل بضاًت
مكهض ؾُاس ي ظضًض إلاغخلت الٗضالت الاهخلالُت ،2هلؿم هظا اإلابدض الى مُلبحن :اإلاطلب ألاول :هضعؽ فُه آلالُاث ٚحر
اللًابُت التي وان لها الضوع الباعػ ٖلى اإلاؿخىي الضولي .ؤما اإلاطلب الثاوي :هسههه لضعاؾت آلالُاث اللًابُت لخدلُم
الٗضالت الاهخلالُت.
اإلاطلب ألاول :آلالياث غيراللضائيت للعذالت الاهخلاليت :
حٗض هظه آلالُاث صٖابم عبِؿُت لخدلُم الٗضالت منها  :لجان هكف الحلُلت والخٗىٌٍ  ،الانالح اإلاؤؾس ي
واإلاهالحت الىَىُت  ،اخُاء الظهغي.
الفزع ألاول  :لجان كشف الحلائم و جبرالضزر:
ًلىٌ هُٛل في جفؿحره لبدض الاوؿان ًٖ الحلُلت " :ؾىف ًٓل البدض ًٖ الحلُلت ًىكٔ خماؾت الاوؿان،
ووكاَه ما بلي فُه ٖغق ًيبٌ وعوح حكٗغ " ...فما بالً خُىما ًبدض الطحُت ًٖ الحلُلت. 3
وٍغي ماعن فغٍمان و بغَؿالث هاًجر التبحران في اإلاغهؼ الضولي للٗضالت الاهخلالُت ،ؤن زمت ؾُاؾاث مكترهت للجان
الحلُلت بىظه ٖام .جخمشل في وىنها هُئاث مؤكخت ٚحر كًابُت ،مٗترفا بها عؾمُا ،مفىيت مً كبل الضولت ،ؤو ًىو ٖليها
في اجفاكُت ؾالم ،جخمخ٘ بلضع مً الاؾخلالٌ اللاهىوي ٖاصة ما جيكإ في ٚماع ٖملُت الخدىٌ ؤو الاهخلاٌ ،جهب اهخمامها
 1ولمت الغبِـ اإلاؤؾـ للمغهؼ الضولي للٗضالت الاهخلالُت ،الىِـ بىعًٍ في هضوة ؤؾئلت الٗضالت الاهخلالُت في اإلاٛغب (الغباٍ)  ،مغهؼ صعاؾت خلىق الاوؿان
والضًملغاَُت  ، 2008،م .9
 2لؤي دمحم خؿحن الىاًف  ،الٗالكت الخياملُت بحن املحىمت الجىابُت الضولُت و اللًاء الىَني  ،مجلت ظامٗت صمكم للٗلىم الاكخهاصًت و اللاهىهُت  ،الٗضص
 ،3صمكم  ،2011م م .533- 529
ٖ 3امغ خاصي ٖبض هللا الجبىعي  ،اإلاغظ٘ الؿابم  ،م 141
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ٖلى اإلااض ي جدلم في ؤهماٍ اهتهاواث مُٗىت اعجىبذ ٖلى مضاع مضة مً الؼمً ال في خضر واخض بُٗىه  ،و جسخم ٖملها
بخلضًم جلغٍغ نهاةي ًًم اؾخيخاظاةها و جىنُاةها ،و جغهؼ في ٖملها ٖلى اهتهاواث خلىق الاوؿان ،و ٖلى اإلاٗاًحر
الاؾخصىابُت،1وكض قهضث ججاعب الٗضالت الاهخلالُت في الٗضًض مً الضوٌ آلُاث مخىىٖت ومنها :هُئاث جلص ي الحلابم  ،و
لجان الخدلُم .
أوال :مصارهيئاث جلص ي الحلائم( لجان كشف الحليلت) :
جؤهض الهُئاث الضولُت ،و اإلاٗاهضاث ،واملحاهم ؤلاكلُمُت ،والضولُت ،واملحلُتٖ ،لى خم ألافغاص في مٗغفت الحلُلت
ًٖ مهحر ألاشتام املتخفحن ،ؤو الحهىٌ ٖلى مٗلىماث ًٖ الاهتهاواث ألازغي في اإلااض ي.2وحؿعى لجىت الحلُلت إلى
فهم ؤهماٍ وؤقياٌ الاهتهاواث الؿابلت ،وؤؾبابها وٖىاكبها – ؤي ماطا خضر بالًبِ ؟
ووكحر هىا إلى ؤهه متى وان البلض مؿخٗضا للجىت الخدلُم ًيبغي جىفغ زالر ٖىانغ اؾاؾُت :
 ؤلاعاصة الؿُاؾُت .
 حصجُ٘ وكاَها .
 إظغاء جدلُم ظضي في الاهتهاواث اإلاايُت ؤو لضٖمه بيكاٍ .
 صٖم صولي (مالي) ختى جىجح في ٖملها .
وهظا بخىفحر الخمىٍل ،وإُٖاء جىظيهاث واضحت للمىْفحن اإلاضهُحن ،بالخٗاون م٘ هظه اللجان (مهغ) ،ؤي ٖلى
الضولت ؤن جىفل الًماهاث ،إلٖماٌ الحم في مٗغفت الحلُلت ،باليؿبت لجمُ٘ ألاشتام ،ألن لجان الحلُلت ال جخمخ٘
بؿلُت مىذ الٗفى إلاغجىبي الاهتهاواث ،وإهما جىص ي في جلغٍغها النهاةي بئكامت الضٖىي الجىابُت ( ؤو إظغاء جدلُلاث
كًابُت جؤصي إلى إمياهُت اإلالاياة ) ثاهيا :إوشاء اللجىت على أشاس حشزيعي :
ًخم إوكاء لجان الحلُلت ٖاصة إما بدكغَ٘ وَني ،ؤو بمغؾىم عباس ي ،وهظا ألازحر هى ؤؾغٕ مً إنضاع الدكغَ٘،
وإمياهاث الخإزحر الؿُاس ي ،كض جًم الهُئت الدكغَُٗت ؤَغافا مهخمت بئيٗاف ؾلُاث اللجىت ،ؤو امخضاص هفىطها ،وكض
ًخىلض ًٖ الٗملُت الدكغَُٗت صٖم ؾُاس ي ؤوؾ٘ للجىت ،وفي بٌٗ الىٓم اللاهىهُت ًخُلب ألامغ كاهىها حكغَُٗا ،إلاىذ
بٌٗ الؿلُاث للجىت مشل ؾلُت ؤوامغ الاخًاع .
وخُنها حٗخبر الخىنُاث التي جهضعها اللجىت ملؼمت للحيىمت ،مشل ما هى الحاٌ في الؿحرالُىن ،مىدذ فيها اللجىت
ؾلُت إنضاع جىنُاث إلؼامُت ،ولىً هظا ألامغ كض ًشحر بٌٗ اللًاًا الهٗبت الضؾخىعٍت ،ؤو ٚحر الضؾخىعٍت ،إطا
ْهغث للجىت ووإنها جخٗضي ٖلى ؾلُاث الؿلُت الدكغَُٗت ،ؤو الؿلُت الخىفُظًت  .ولظلً كض ًيىن مً ألافًل اإلاُالبت
بئًالء الىٓغ للخىنُاث ،والاهخفاء بخلضًم جلاعٍغ ٖلىُت مىخٓمت. 3
ثالثا :دورالامم اإلاخدذة والجهاث الفاعلت الذوليت ألاخزي :

 1ص  .ماعن فغٍماث و ًغؾُالب هاًؼ ،اإلاغهؼ الضولي للٗضالت الاهخلالُت  ،هُىٍىعن . 2004.
 2صًان اوعٍيخلُدكغ ،صعاؾت مؿخللت ًٖ ؤفًل اإلاماعؾاث جخًمً جىنُاث إلاؿاٖضة الضوٌ في حٗؼٍؼ كضعةها الضازلُت ٖلى ميافدت ظمُ٘ ظىاهب الافالث
مً الٗلاب  )E/CN.4/2004/88( ،زم الاَالٕ ٖليها في ٖ 2017 – 04- 4 :لى اإلاىك٘ www.Ohchr.org
 3مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان  ،ؤصواث ؾُاصة اللاهىن لضوٌ ما بٗض الهغإ ( )..لجان الحلُلت  ،هُىٍىعن وظىُف . 2006 ،م .33
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جؤصي الامم اإلاخدضة ،وزانت مفىيُت خلىق ؤلاوؿان ،والحيىماث ألاظىبُت طاث الىفىط في البلض ،صوعا هاما ،في
عنض امخشاٌ الحيىماث لىالًت لجىت الخدلُم ،ؾىاء ًفخذ باب الىنىٌ الى اإلالفاث ؤمام مدللي اللجىت ،ؤو جىفحر ألامً
الالػم للجىت ،وفي بٌٗ الحالث َلب مً هُاول الامم اإلاخدضة ،ؤن حؿخلبل ألامىاٌ التانت بئخضي لجان الحلُلت ،وؤن
حكغف ٖلى هفلاةها مً زالٌ مىخب ألامم اإلاخدضة لتضماث اإلاكاعَ٘ ،ؤو بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماةي ،ؤو مفىيُت ألامم
اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان ،ألن طلً ٌؿاهم في جللُل الٗبء ؤلاصاعي ٖلى اللجىت م٘ ػٍاصة الشلت لضي الجهاث اإلاخبرٖت .
هما ال هيس ى الضوع الظي جؤصًه اإلاىٓماث ٚحر الحيىمُت الضولُت ،في مؿاٖضة الىشحر مً لجان الحلُلت ،والخدلُل
اللاهىوي ،واإلاكىعة اللاهىهُت ،فُما ًخٗلم باإلاؿابل الهٗبت .
واإلاالخٓت هىا :هى ؤن لجان الحلُلت ًتزاًض ْهىعها في اإلاغاخل الاهخلالُت لبٌٗ الضوٌ ،وٍجغي حكىُل هماطط
ظضًضة ،1إط زمت ماال ًلل ًٖ  25لجىت للخدلُم ،وإن واهذ حٗغف بإؾماء مسخلفت ًٖ ألازغي ومً هظه اللجان  :في
بىلُفُا ( 1982اللجىت الىَىُت للخدلُم في خىاصر الازخفاء ) ،وفي حكُلي  . 2003اللجىت الىَىُت بكإن السجً الؿُاس ي
والخٗظًب  ،ولجىت جلص ي الحلابم بكإن الؿلفاصوع  ،1991اما في الباعٚىاي  2003هُئت الحلُلت والٗضالت ،الخىٚى
 2009هُئت الحلُلت والٗضالت ،وجدخل ألامم اإلاخدضة مخٗاوهت م٘ اليكُحن واإلاؿؤولحن املحلُحن مىكٗا مؤزغا لخلضًم هىٕ
اإلاؿاٖضة التي ؾخيىن مُلىبت لخدلُم فٗالُت هظه اللجان .
ؤوكئذ هُئت الحلُلت والىغامت ،وهي هُئت مؿخللت مىىٍ بها ؤلاقغاف ٖلى مؿاع الٗضالت الاهخلالُت في مغاخلها
املتخلفت -بملخط ى كاهىن ٖضص  53لؿىت  ،2013مؤعر في  24صٌؿمبر/واهىن ألاوٌ  ،2013ويبُذ مهمتها في "هكف
الحلُلت ًٖ مسخلف الاهتهاواث ومؿاءلت اإلاؿؤولحن ،ومداؾبتهم ٖنها ،وظبر الًغع ،وعص الاٖخباع للطحاًا لخدلُم
اإلاهالحت الىَىُت ،وَُٛي ٖمل الهُئت الفترة اإلامخضة مً ألاوٌ مً قهغ ًىلُى/جمىػ  ،1955إلى خحن نضوع اللاهىن
اإلايص ئ لها ،وعٚم ما َاٌ الهُئت مً اؾتهضاف ،فئنها هجحذ في جللي  64ؤلف ملف ،وجمىىذ مً ٖلض  12ؤلف ظلؿت
اؾخمإ لطحاًا الخٗظًب ،واهتهان الحلىق ،فالهُئت جملً ماصة الحلُلت ولم ًبم ؤمامها إال ؤن جىفغ املجاٌ لٗغى هظه
اإلااصة في قهاصاث خُت لطحاًا الخٗظًب ،ؤو مً ًىىب ٖنهم في خالت اإلافلىصًً والكهضاء.
وحٗض ؤفًل ججغبت في إجبإ آلُاث مٗغفت الحلُلت الظخُاػ اإلاغخلت الاهخلالُت  ،ؤو الخدىٌ الضًملغاَي ججغبت ظىىب
إفغٍلُا التي اٖخمضث ٖلى إوكاء هُئت مٗغفت الحلُلت واإلاهالحت الىَىُت ،إط عهؼث في وكاَها وٖملها ٖلى جلص ي
خلُلت اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان ،التي وكٗذ في ًٚىن اإلاضة مً  5آطاع  1960إلى ؤًاع  ،1994وٖلضث ظلؿاث الاؾخمإ
م٘ مٗالجخه (وخضة اللجان والٗمل ؾىٍا).
ملاعهت م٘ ما وان في الٗغاق ؾىت  ،2003إط لم ًىً هىان لجان مىخضة لخىكف الحلُلت ،إط وان الٗمل مخفغكا
إلاؤؾؿاث خيىمُت مؿخدضزت ،مشل (مؤؾؿت الكهضاء)، 2ومؤؾؿت السجىاء الؿُاؾحن ،3والهُئت الشالشت هي هُئت

1

See : from Madness .to hope the 12 yoar weur in El Salvador , Report of the commission on the truth for EL .
Salvador ,New york , United Nations , 1993 ,p33

 2اإلااصة ( )2مً كاهىن مؤؾؿت الكهضاء عكم ( )2لؿىت .2016
 3اإلااصة ( )1مً الخٗضًل ألاوٌ عكم ( )35الؿىت  2013للاهىن مؤؾؿت السجىاء الؿُاس ي عكم ( )4الؿىت .2006
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صٖاوي اإلالىُت ، 1وػاعة خلىق ؤلاوؿان ،ووان ٖملها هى ظم٘ الىزابم ًٖ ول الجغابم الحٓحرة للىٓام الحاهم كبل
(20032ؤي ول ما ًخٗلم بدؼب البٗض) ،وفي ٖام ٖ 2015ضٌ كاهىن خماًت اإلالابغ الجماُٖت لُهبذ كاهىن قؤون اإلالابغ
الجماُٖتٌ ،كمل ضحاًا ؤلاعهاب بٗض ؾىت  ،2003وهظا الخٗضًل و الخٛحر في اإلاهام والهُئاث صون ان ًيىن هىان ٖمل
مىخض ،ومخفم ٖلُه لم جىجح لجان الحلُلت في هكف ول الاهتهاواث التُحرة التي جمذ ومً اإلادؿبب فيها ،م٘ وؿبها الى
ظهت خؼب البٗض صون ؤي صلُل ًشبذ طلً.
رابعا :جبرالضزرو الخعىيض الضحاًا:
ًدؿ٘ مفهىم ظبر الًغع ،ألهثر مً وىهه حٗىًٍا ماصًا للطحاًا فلِ ،بل ًمخض لُهبذ بمشابت إكغاع بمؿؤولُت
الضولت ًٖ اهتهاواث خلىق ؤلاوؿان ،وبىظىب ظبر ألايغاع اإلاترجبت ٖلى طلً ،وفم ملخًُاث اللاهىن الضولي ،وٍإزظ
الجبر ٖضة ؤبٗاص :مشل ظبر الًغع الفغصي ،وَكمل الخٗىٌٍ والٗالط وإٖاصة ؤلاصماط ،هما ًىظض ظبر الًغع الجماعي،
الظي ًسخو بجماٖاث ومىاَم كض جيىن حٗغيذ إلباصة ،ؤو التهمِل الكامل ظغاء مىاكف ؾُاؾُت ،وؤزحرا ظبر الًغع
اللابم ٖلى ملاعبت الىىٕ ،ويهضف إلى مٗالجت ويُٗت الفؿاص وضحاًا الاهتهاواث .3
الفزع الثاوي :اصالح اإلاؤشصاث واإلاصالحت الىطىيت:
إنالح اإلاؤؾؿاث واإلاهالحت الىَىُت ،حٗض إخضي عوابؼ الٗضالت الاهخلالُت ،زانت مؤؾؿاث الاٖالم ،و الؿلُاث
الشالر الدكغَُٗت ،والخىفُظًت واللًابُت ،وبىنفها كىاٖض اؾاؾُت لًمان جمهُض الُغٍم للضًمىكغاَُت وجضاوٌ
الؿلُت.
الهضف الاؾمى للٗضالت الاهخلالُت هى هؼٕ فخُل ؤلاخخلان الضازلي للكٗىب اإلاًُهضة ،ؤو مماعؾاث صًىخاجىعٍت
يمنها فؿاص ،واٖخلاالث ،وحٗظًب ،وازخفاء كؿغي ،واٚخُاالث ،لخدلُم الؿلم الاظخماعي الظي ٌؿخدُل صون جىمُت
املجخم٘.
ولخمىحن الحيىمت الجضًضة مً جدلُم اهضاف الاهخلاٌ الضًمىكغاَي ،اٖخمضث بٌٗ الضوٌ ٖلى ماًلي:
 صعاؾت مكغوٖاث اللىاهحن طاث الهلت بكؤون الٗضالت الاهخلالُت ،و اإلاهالحت الىَىُت ،واٖضاصها ومخابٗتجىفُظ اخيامها.
 جىُٓم ؾبل هكف الحلابم ًٖ َغٍم اإلاهاعخت ،واإلاهالحت الىَىُت. اكتراح حكغَٗاث ،والُاث ،جًمً جغؾُش اهٓمت جدترم خلىق اإلاىاًَ. اكتراح اجفاكُاث الخٗاون اإلاكترن م٘ اإلاىٓماث الاكلُمُت والضولُت ،والحيىمُت ،وٚحر الحيىمُت اإلاٗىُت بكؤونالٗضالت الاهخلالُت ،واإلاهالحت الىَىُت.
 1اإلااصة ( )1مً كاهىن هُئت صٖاوي اإلالىُت عكم ( )13لؿىت . 2010
 2جم الٛاء وػاعة خلىق الاوؿان  ،بمىظب الامغ الضًىاوي الهاصع ًٖ مىخب عبِـ الىػعاء ،لؿىت،2015وهللذ صابغة قؤون اإلالابغ الجماُٖت في الىػاعة الى
مؤؾؿت الكهضاء ونضع هظا الامغ اؾدىاصا الى اإلااصة 78مً الضؾخىع الٗغاقي لؿىت  ،2005إلاؼٍض مً الخفهُل إعظ٘ الى ٖبض هللا الجبىعي ،اإلاغظ٘ الؿابم،
م .147
 3الحبِب لبيىف ،الٗضالت الاهخلالُت :اإلافاهُم وآلالُاث ،الٗضالت الاهخلالُت  ،م  48في الؿُاكاث الٗغبُت  .اإلاىٓمت الٗغبُت لحلىق ؤلاوؿان AOHR
. 2014
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 اٖضاص صعاؾاث لخدلُل اؾباب اإلاكىالث التي جؤزغ ٖلى وخضة املجخم٘ ووي٘ الحلىٌ الجظعٍت.1 الاعجلاء بمىٓىمت الٗضالت(اللًاء).ؤما فُما ًسو اإلاهالحاث الىَىُت ،فلض ٖغف الخاعٍش الؿُاس ي اهماَا مسخلفت مً اإلاهالحاث الضازلُت ؤهمها:
 -1الىمِ الجىىب افغٍلي :خُض ظغي حكىُل لجىت الحلُلت واإلاهالحت ،التي كغعث اٖتراف الجىاة وَلبهم الهفذ
مً ضحاًاهم ،وحٗىٌٍ الطحاًا ،ومداهمت اصحاب الجغابم الىبري ،وكض خللذ هظه الخجغبت هخابج إًجابُت ،هٓغا
لىظىص شتهُاث وَىُت ؾاهمذ بىجاخها منها " هُلؿىن ماهضًال وفغٍضعًٍ صي ولحرن" ،وزم جم هلل هظه الخجغبت الى
عوهضا ،وؾحرالُىن ،واإلاٛغب الظي قيلذ فُه لجىت "الاههاف والحلُلت "مً كبل اإلالً اإلاٛغبي دمحم الؿاصؽ.2
 -2الىمِ الامغٍيي الالجُني :جم جُبُم هظا الىمِ في البحروا ،وألاعظىخحن ،والؿلفاصوع ،وحكُلي والهضف منها هى بىاء
الؿالم ،و جدلُم الخىمُت الاظخماُٖت اإلاخياملت ،الن اإلاهالحت الىَىُت هي فٗل اظخماعي كبل ان ًيىن ؾُاس ي ،البض مىه
لخدلُم اإلاكغوٕ الىَني ،اإلاخمشل في بىاء الضولت ،وهي ٖملُت الًمىً ؤن جىخمل اعوانها الابٗض ٖبىع هفم الهغاٖاث
الضازلُت ،والحيىماث ؤلاؾدبضاصًت ونىال الى مغخلت الخدىٌ الضًملغاَي ،وهظا ماكاله صػمىهضجىجى عبِـ لجىت "
الحلُلت واإلاهالحت" في ظىىب افغٍلُا ":هدغط اهفؿىا إن كلىا ان اإلااض ي ؾُظهب وٍيس ى ،اإلااض ي باق  .واطا لم هىً كمىا
بما كمىا به في لجىت الحلُلت واإلاهالحت  ،فئهه ؾُٗىص إط اإلااض ي وخل وٍجب مىاظهخه وظها لىظه وإال ؾُٗىص مغاث
لحرهبً" .3لظا ٖضث اإلاهالحت الىَىُت في البلضان التي مغث إما بدغوب ؤهلُت ،او باهلالب مً خىم الاؾدبضاص ،زُاعا
اؾتراجُجُا لخجاوػ مغخلت اإلااض ي والاهُالق في ٖملُت البىاء.
الفزع الثالث :إخياء الذكزي:
ًخمشل اخُاء الظهغي في ؤي خضر ،او واكٗت ،او بِئت حٗمل وإلُت للخظهغ ،وٍمىً ؤن جحي الظهغي بكيل عؾمي مشل
اكامت ههب جظواعي ،ؤو ٚحر عؾمي ظضاعٍت في مجخم٘ مدلي ،وَؿعى الىاؽ الى اخُاء طهغي اخضار اإلااض ي ألؾباب
ٖضًضة منها:
 جإهُض الشىابذ الىَىُت. ان الىهب الخظواعي ،واإلاخاخف ،ووكاَاث جسلُض الظهغي ،هي مباصعاث جغبىٍت يغوعٍت لىي٘ السجالث التي الجترن مجاال للىىغان ،ومً الامشلت ٖلى طلً مخدف في الدكُلي واملتهو لٗغى جاعٍش الضًىخاجىعٍت الٗؿىغٍت ،وجىزُم
اهتهاواةها ،ومخدف املجاهض في الجؼابغ الظي ًظهغ ول ػابغ الُه بالجغابم التي كام بها اإلاؿخٗمغ الفغوس ي.
 الاماهً التي جم جدىٍلها للضاللت ٖلى مىك٘ خهلذ فُه اهتهاواث ،مشل جلت الضؾخىع في ظىهاوؿبىع ،ٙسجًؾابم انبذ الُىم املحىمت الضؾخىعٍت لجىىب ؤفغٍلُا.4
اإلاطلب الثاوي :آلالياث اللضائيت:
 1ممضوح خمؼة ،هُف هبني الىًَ ،حصتُو خالت وٖالط ،الىغمت لليكغ ،اللاهغة،2017 ،م .179
 2هٓام بغواث وٖبض الفخاح الغقضان ،وازغون ،الٗالم الٗغبي مً الاهلؿام الى اإلاهالحاث ،مغهؼ صعاؾاث الكغق الاوؾِ ،الاعصن،2019 ،م.136
 3هٓام بغواث وٖبض الفخاح الغقضان ،وازغون ،اإلاغظ٘ الؿابم،م.53
 4اإلاغهؼ الضولي للٗضالت الاهخلالُت ICTJجم الاَالٕ في  02ماعؽ.2019
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ًمىً للكٗىب اإلاًُهضة ،ؤو التي ؤهتهىذ خلىكها ؤن جلجإ الى الجهاث اللًابُت ملحاهمتهم ،ومؿابلتهم ًٖ ؾبب
اعجياب هظه الجغابم ،و الاهتهاواث ،وجىكُ٘ الٗلىبت ٖليهم ،وهظا ما ؾىىضحه في الفزع الاول .ؤما الفزع الثاوي ؤعصن ؤن
هؤهض ٖلى يغوعة إنالح اإلاؤؾؿت اللًابُت الىَىُت وجُىٍغها .
الفزع ألاول :اإلاالخلاث اللضائيت:
ةهضف مباصعاث اإلاالخلت اللًابُت الى مداهمت مؿؤولحن ًٖ اعجياب اهتهاواث زُحرة جمـ خلىق الاوؿان ،وجخدمل
الضولت اإلاؿؤولُت الاولى ًٖ مماعؾت الىالًت اللًابُت ٖلى هظه الجغابم ،1إلن ُٚاب مبضؤ املحاهماث مً اإلامىً له ؤن
ًؤصي إلى ػٖؼٖت الشلت في الضولت واللاهىن ،وهما هى الحاٌ في لُبُا ًؤصي ؤًًا إلى اهدكاع الٗكىابُت ،والاعججالُت ،وألازظ
بالشإع والاهخلام ،وؤزظ ػمام اإلاباصعة مً كبل ألافغاص في جدهُل الحلىق الفغصًت.
جُبُم مبضؤ املحاهماث ،ؾاص الٗضًض مً الضوٌ الٗاإلاُت وصوٌ الغبُ٘ الٗغبي لِؿذ باالؾخصىاء ،وألامشلت ػازغة في هظا
املجاٌ ،مشل مداهمت هىعهبحر ٙملجغمي الحغب الىاػٍحن في ؤإلااهُا ٖام  ،1945ومداهماث ًىٚؿالفُا الؿابلت ملجغمي الحغب
ؾلىبىصان مُلىؾىفدل وعصوفان هغاصحل وعاجيى مالصًدل ،ومدىمت الجىاًاث التانت بغواهضا في ٖام  1994ملحاهمت
اللابمحن ٖلى ؤٖماٌ ؤلاباصة الجماُٖت مً كبابل الهىجى والخىحس ي ،ومداهمت حكاعلؼ جُلىع في لُبحرًا ،وٚحرها الىشحر.
لظلً حؿعى الاؾتراجُجُت اإلاؿخضامت للٗضالت الاهخلالُت ،الى جىمُت اللضعاث الىَىُت للمالخلت اللًابُت ،هظا
باليؿبت للضوٌ التي لضيها كضعاث ٖلى طلً ،اما الضولت التي جيىن زاعظت مً هؼإ لِـ لضيها اللضعة ٖلى اظغاء
الخدلُلاث ،ومالخلاث كًابُت فٗالت ،وفي هظه الحاالث ًجىػ للمداهم الجىابُت الضولُت ،ان جماعؽ ازخهانا مكتروا،
والهضف مً طلً هى ان جلىم ٖلى التزام واضح بميافدت الافالث مً الٗلاب.
ان الٗضالت والؿالم والضًملغاَُت ،لِؿذ اهضافا ٌؿدبٗض ول منها الازغ ،اهما هي باألخغي خخمُاث حٗؼػ ول منها
الازغي ،والٗمل ٖلى جدلُم الشالزت ولها في اويإ ما بٗض الهغإ هكتً ،خُلب الامغ جسُُُا اؾتراجُجُا لألوكُت
وجيامال خغٍها بُنها ،وجغجِبا خىُما لها.
وهىا ًتزاًض اهخمام الامم اإلاخدضة بىي٘ اؾتراجُجُاث ملىصة وَىُا للخلُُم والدكاوع ،وجًُل٘ بها بمكاعهت فٗالت
ومجضًت مً ظاهب الىَىُحن ،بمً فيهم مىْفى كُإ الٗضالت ،واملجخم٘ اإلاضوي ،والغابُاث اإلاهىُت ،وفي هظه الحاالث
جخىلى الهُئاث الىَىُت الغٍاصة في الايُالٕ بٗملُت الدصتُو للُإ الٗضالتَ ًٖ ،غق حٗبئت اإلاهىُحن اللاهىهُحن
الىَىُحن ،وجخىلى كُاصة اإلاكاوعاث والحىعاث الىَىُت اإلاخهلت بالٗضالت الاهخلالُت.
وفي هظه الٗملُت ًمىً لألمم اإلاخدضة ،ان حؿهل ٖلض الاظخماٖاث ،وحٗؼػ مكاعهت الفئاث اإلاؿخٗبضة واليؿاء،
وجلضم اإلاؿاٖضاث اإلااصًت واإلاالُت بِىما جترن للجهاث الىَىُت كُاصة الٗملُت واجساط اللغاعاث.
ٖلى هفـ الٛغاع جضًً ؤهثر ججاعب الٗضالت الاهخلالُت هجاخا لحجم ،وهىُٖت الدكاوع اإلاًُل٘ به مً الجمهىع
والطحاًا ،فالدكاوع املحلي ٌٗحن ٖلى جدلُم افًل صًىامُاث نغإ اإلااض ي ،واهماٍ الخمُحز الٗىهغي واهىإ الطحاًا،
ألهه في نهاًت الامغ ال ًمىً ان ًغجى اي هجاح او اؾخضامت الي مباصعة جفغى مً التاعط لإلنالح في مجاٌ ؾُاصة اللاهىن،

1

اإلابضؤ 21مً جلغٍغ الامم اإلاخدضة عكم)(E/CN.4/2005/AAd.1
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او اٖاصة بىاء الٗضالت اللًابُت ،او الٗضالت الاهخلالُت ،وٍيبغي ان ًيىن صوع الامم اإلاخدضة ،واملجخم٘ الضولي صوع جًامً
ولِـ صوع اؾدبضاٌ وجضزل.
الفزع الثاوي :جطىيزهظم العذالت الىطىيت:
ًمىً ان جؤصي املحاهماث الجىابُت صوعا هاما في الؿُاكاث الاهخلالُت ،فهي حٗبر ًٖ الغفٌ الٗام للؿلىن
الاظغامي ،وٍمىً ان ًدُذ وؾُلت مباقغة إلاؿاءلت مغجىبي الجغابم ،وجىفل جىفحر كضع مً الٗضالت للطحاًا  ،لىً عٚم طلً
الا ان هٓم الٗضالت اللًابُت الىَىُتً ،يبغي ان جيىن اإلاالط الاوٌ للؿعي ملحاؾبت املجغمحن ،واإلافؿضًً في البالص ،و هظا
ال ًيىن الا بخىفحر الاعاصة الؿُاؾُت و الىعي الفىغي لًغوعة طلً.1

اإلابدث الثاوي :معاًيرجطبيم العذالت الاهخلاليت:
إن جُبُم الُاث الٗضالت الاهخلالُت ،ال ًمىً ان ًخم بهفت جدىُمُت ،او ٖكىابُت ،بل ًٖ َغٍم اجبإ مٗاًحر مدضصة،
وواضحت جًفي ٖلى الُاث الٗضالت الاهخلالُت اإلاهضاكُت ،واإلاكغوُٖت مً ظهت ،و التي ًخىكف هجاح جُبُلها او فكـلها فـي
جدلُــم الهــضف اإلاغظــى منهــا ،واإلاخٗلــم بخٗؼٍــؼ الٗضالــت والؿــالم والضًملغاَُــت الحلُلُــت مــً ظهــت ؤزــغي ،لــظلً فــان اهــم
اإلاٗاًحر التي ًجب مغاٖاةها هي التي هىص صعاؾتها في اإلاطلب ألاول  ،ؤما اإلاطلب الثاوي وكحر فُه الى فٗالُت هظه اإلاٗاًحر.
اإلاطلب ألاول :معاًيرجدلم العذالت الاهخلاليت .
في إَاع هظا اإلاُلب هغهؼ ٖلى ظملت مً الىلاٍ التي حٗخبر ؤؾاؾُت لخُبُم الٗضالت الاهخلالُت صازل ول صولت زاعط
مً نغإ ،ؤو هؼإ ،ؤو قٗىب فيها ؤيُهضث خلىكها ،مً هظه اإلاٗاًحر هظهغ ماًلي :كفزع ألاول :جياملُت الٗالكت بحن
الضًملغاَُت وبحن الٗضالت الاهخلالُت ،ؤما الفزع الثاوي:هخصصه لـ اإلاكاوعاث الىَىُت همُلب كاهىوي لحغٍت الكٗىب .
الفزع ألاول :جكامليت العالكت يين الذًملزاطيت ويين العذالت الاهخلاليت :
جل ــاعٍغ ألام ــم اإلاخد ــضة ،جؤه ــض ؤن ال ــضوٌ الضًملغاَُ ــت ل ــضيها مل ــضعة ؤفً ــل م ــً ٚحره ــا ٖل ــى اصاعة اله ـغاٖاث ،وجف ــاصي
اليـىاعر والخٗامـل ٖلـى خماًـت اإلالىُـت الفىغٍـت ،وحصـجُ٘ الابـضإ ،ولخدلُـم ٖملُـت جدـىٌ صًملغاَـي البـض مـً جـىفغ ٖىامـل
ٖضًضة منها :

 1مجلـ الامً ،اللاهىن والٗضالت الاهخلالُت في مجخمٗاث الهغإ ومجخمٗاث مابٗض الهغإ 29 ،اوث،2004م(S/2004/616(.19
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أوال :يىاء مؤشصاث شياشيت كىيت :
ان اللجىء الى اخالٌ اإلاؤؾؿاث الخللُضًت في الضولت الحضًشـتًً ،ـ٘ ؤي مجخمـ٘ ٌؿـعى الـى جدـىٌ صًملغاَـي ؤمـام ةهضًـض
زُحر ،فاألفغاص خُشما ٌكٗغون بالىالء الى الاهخماءاث الًـُلت ؤهثـر مـً اهخمـااهم الـى صولـت ًجٗـل إخـالٌ الؿـلُت مـً فئـت
ألزغي ًيىن بئظغاءاث ال ًيخلهها ؤبضا اؾخٗماٌ الٗىف والتهضًض ،ؤما في الضًملغاَُت فالفغص ال ًهىث بىنفه مىخمُا إلى
فئت ،ؤو َابفت ،ؤو ٖكحرة ،بل فلِ بىنفه مىاًَ. 1
ثاهيا :الثلافت الصياشيت و اخترام خلىق الشعىب:
التي لها صوع هبحر في اهخماٌ ألاؾـ الصحُت لالهخلاٌ الضًملغاَي ،وهظلً ملاومت ؤهٓمت الحىم الكمىلُت ،ؤو الللت
اإلاؿــدبضة اإلاخمؿــىت بالؿــلُت ،وكمــ٘ اإلاٗاعيــت ،وشتهــىت الؿــلُت الضهخاجىعٍــت،2والهــضف مــً إعؾــاء الخدــىٌ الــضًملغاَي
إل ــى جدلُ ــم صًملغاَُ ــت خلُلُ ــت ،عاس ــتت ف ــئن اخت ـرام الك ــٗىب ،وي ــمان خلىكه ــا ه ــى اخ ــض ؤؾ ـــ الىٓ ــام ال ــضًملغاَي
اإلاؿخمغ والىاجح .
ثالثا :الىعي الفكزي ومبذأ اإلاىاطىت الكاملت :
إن الضًملغاَُ ــت كب ــل ؤن جي ــىن هٓام ــا ؾُاؾ ــُا ،ه ــي ك ــُم اظخماُٖ ــت ،وؤزالكُ ــت وؾ ــلىهُت ،جخمش ــل ف ــي الح ــىاع والخٗ ــاون،
والخًامً الاظخماعي.
رابعا :صىاعت دشخىرجذًذ :
ان نىاٖت صؾخىع ظضًضٌٗ ،بر ًٖ َمىخاث ٖامت الكٗب ،وٍيىن مخىافم م٘ اإلاباصا الشابخت ،ومخُلباث الضولت
اإلاضهُت الضًملغاَُت ،وهٓامها الؿُاس ي الجضًض ،اللابم ٖلى الحغٍت والٗضالت في اَاع الحفاّ ٖلى الهىٍت ،وصٖم
ملاومت مكغوٕ الهُمىت الاظىبُت ،وٍؤؾـ ٖلى ٖضة مباصا مهمت هي: 3
 الكٗب مهضع الؿلُاث.
 الفهل بحن الؿلُاث.
 يمان الحلىق والحغٍاث صؾخىعٍا وكاهىهُا وكًابُا.
 اٖخماص مبضؤ الخضاوٌ الؿلمي للؿلُت .

ٖ 1امغ خاصي ٖبضهللا الجبىعي  ،الٗضالت الاهخلالُت وصوع ؤظهؼة الامم اإلاخدضة في إعؾاء مىاهجها  ،الُبلت ألالى ، 2018،اإلاغهؼ الٗغبي لليكغ والخىػَ٘،
مهغ ،م 130
 2قظي ػوي خؿحن ,مٗىكاث البىاء الضًمىكغاَي في الٗغاق  ،صعاؾاث و بدىر الىًَ الٗغبي ،مجلت ٖلمُت جهضع ًٖ مغهؼ صعاؾاث وبدىر الىًَ الٗغبي
 ،الجامٗت اإلاؿدىهغٍت ،الٗضص  ،17ؾىت  ،2005م . 6
 3خؿحن الٗماف ،الحغٍت والخىمُت  ،مؿخلبل ؾىعٍت الجضًضة ،صاع البحرووي لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت الٗغبُت الاولى،2014 ،م.42
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الفزع الثاوي :اإلاشاوراث الىطىيت كمطلب كاهىوي لحزيت الشعىب :
ًخًـمً اللــاهىن الــضولي لحلــىق الاوؿــان ،مُلبـا ًخٗلــم باإلاكــاوعاث الىَىُــت ،ففــي اإلاـاصة  25مــً الٗهــض الــضولي التــام
بالحلىق اإلاضهُت و الؿُاؾـُتًً ،ـمً ليـل مـىاًَ الحـم فـي اإلاكـاعهت فـي اصاعة الكـؤون الٗامـت  ،ولهـم الحـم فـي اؾدكـاعةهم
بكإن جهمُم بـغامج الٗضالـت الاهخلالُـت وجىفُـظها  ،وفـي ٖـام  2006ؤونـذ اللجىـت ظمهىعٍـت افغٍلُـا الىؾـُى بـإن جبـاصع فـي
ؤؾــغٕ وكــذ ممىــً الــى " جىفُــض جىنــُاث "الحــىاع الــىَني " الهــاصف الــى اوك ـاء لجىــت جلص ـ ي الحلــابم واإلاهــالحت "، 1وخــم
املجخمٗاث اإلاخًغعة في اؾدكـاعةها بكـإن جهـمُم هاـع الٗضالـت الاهخلالُـت ،فاإلابـضؤ "ً "35ـىو ٖلـى يـغوعة اظـغاء انـالخاث
مؤؾؿُت حؿتهضف مى٘ جىغاع الاهتهاواث ،مً زالٌ ٖملُت مكاوعاث واؾٗت الىُاق م٘ الجمهىع.2
اإلاطلب الثاوي :جفصيرإهخمام الامم اإلاخدذة يئكزارالعذالت الاهخلاليت.
صٖم ــذ اإلافىي ــُت وك ــاٍ بـ ـغامج الٗضال ــت الاهخلالُ ــت ،ف ــي ؤهث ــر م ــً  23بل ــضا خ ــىٌ الٗ ــالم ،وَك ــمل صٖمه ــا هفال ــت إصعاط
إٖخباعاث خلىق الاوؿان ،و الٗضالت الاهخلالُت في إجفاكُاث الؿالم ،واإلاكاعهت في جهمُم وجىفُظ مكاوعاث وَىُت قاملت،
بكــإن الُــاث الٗضالــت الاهخلالُــت ،و الُــاث اإلاؿــاءلت اللًــابُت ،وظبــر الًــغع ،.....واإلافىيــُت بىنــفها هــظلً مؿــؤولت ٖــً
وي ــ٘ الؿُاؾ ــاث وجدضً ــض اإلاٗ ــاًحر و الخىظُ ــه اإلاىي ــىعي  ،وبى ــاء الل ــضعاث و الخيؿ ــُم م ــ٘ الجه ــاث صاز ــل مىٓىم ــت الام ــم
اإلاخدــضة بك ــإن مؿــابل الٗضال ــت ؤلاهخلالُــت ،واله ـضف م ــً اللُــام به ــظه ألاصواع هــى ؤلاؾ ــخجابت لُلبــاث الٗضال ــت الاهخلالُ ــت،3
وهظا ما ًفؿغ ؤًًا إهخمام ألامم اإلاخدضة بىي٘ مىاهع ومٗاًحر لإلكغاع بالٗضالت الاهخلالُت ،وٍخجلى طلً مً زالٌ :
 ؤنبذ مً كىاٖض اللاهىن الضولي ،خٓغ إنضاع ٖفى قامل فُما ًخٗلم بجغابم الاباصة وظغابم الحغب ،والخٗظًب،
وجلتزم الضوٌ بئظغاء جدلُلاث في الجغابم ،وملاياة مغجىبيها.
 وكىء صوابغ خلىق الاوؿان ،بهفت زانت ومىٓماث ٚحر خيىمُت بهفت ٖامتٌ ،كيل يُٛا ظضًضا ٖلى
الحيىماث ،لخدلُم مؿإلت الٗضالت.
 جُىع مجاٌ النهىى بدلىق الاوؿان ،ؤفط ى الى مُالص الُاث مخسههت ٖلى اإلاؿخىي الضولي منها ":الحم في مٗغفت
الحلُلت" و" الحم في الٗضالت" و" الحم في ظبر الًغع" .ولها حؿاهم في اإلاُالبت بخُبُم الٗضالت واخلاق الحم.

الخاجمت:
في اَاع الخدىالث الٗمُلت التي ٌٗغفها الٗالم الُىم ،جدخل كًُت الٗضالت الاهخلالُت مغهؼ الهضاعة في اهخمام الغؤي
الٗام الضولي ،بل باجخا مُلبا ٖاإلاُا في ول الضوٌ ،وان واهذ هظه اللًُت كض َفذ الى الؿُذ بكيل كىي زالٌ الٗلضًً
الازحرًً(الشماهِىاث و الدؿُٗىاث)،هخٗبحر ًٖ مؿاع جاعٍخي مً بحن ؾماجه ألاؾاؾُت ،بضاًت جغاظ٘ الاهٓمت الضًىخاجىعٍت،
 1الخٗلُم الٗام عكم  :)1996( 25بكإن الحم في اإلاكاعهت في الكؤون الٗامت ،و خم الاكترإ والحم في جللض الىْابف الٗامت ٖلى كضم اإلاؿاواة (اإلااصة )25
الفلغة . 5
 2مفىيُت ألامم اإلاخدضة بدلىق الاوؿان  ،ؤصواث ؾُاصة اللاهىن في الضوٌ التاعظت مً هؼاٖاث اإلاكاوعاث الىَىُت بكإن الٗضالت الاهخلالُت  ،ألامم اإلاخدضة
 . 2004م . 4
3
ق
الجمُٗت الٗامت ،صعاؾت جدلُلُت بكإن خلى الاوؿان والٗضالت الاهخلالُت  06،اوث )A/HRC/12/18( 2009
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و الؿلُىٍت في الٗالم ،1وطلً جدذ ي ِٛصولي مخىام ،وبفًل جىىٕ مٓاهغ الاخخجاظاث ،واإلاُالب الكٗبُت ،و
الحلىكُت في وظه الاهٓمت الفاؾضة ،فإنها ما فخئذ ان اهًبذ وىنفت مُٗاعٍت جستزٌ في ظلها اقيالُت الاهخلاٌ
الضًملغاَي في الضوٌ اإلاخسلفت ،او ان ؤمىً اللىٌ الضوٌ الٗغبُت الؿابغة في َغٍم الخدغع.
باإليافت الى طلً ان خغهت الٗضالت الاهخلالُت ٖبر الٗالم الُىم ،هي حكيل اصاهت كىٍت ،ومىاهًت صولُت و واؾٗت
الىُاق ،هما ؤنها حٗخبر هكغٍ صولي ،ليل مكاعَ٘ الخىمُت البكغٍت وخُاػةها لضٖم اممي ،وهظا ما ازبدخه وزُلت الامم
اإلاخدضة الهاصعة ًٖ مفىيُت خلىق الاوؿان ،وجًمىذ ":ال ؾبُل لىا لخمخ٘ بالخىمُت صون ؤمً ،وال ؤمً صون جىمُت ،ولً
هخمخ٘ بإي منهما صون اخترام خلىق الاوؿان".2
 الىخائج :ومً زالٌ البدض في هظا اإلاىيىٕ ًمىىىا ان وؿخيخج والخالي: لجىت الحلُلت واإلاهالحت في ظىىب ؤفغٍلُا ،حٗخبر اهم مدُت جاعٍسُت ،في مؿاع الٗضالت الاهخلالُت في الٗالم ،خُض واهذ ٖمالكت في هُاق ٖملها /وزلفذ ازغا وهمىطظا صولي ًدخظي به ،ملاعهت بؿابغ الخجاعب الٗاإلاُت ،فاهخهبذ
بظلً الُت الٗضالت وىنفت مُٗاعٍت جستزٌ في ظلها اقيالُت الاهخلاٌ الؿلـ في البلضان التاعظت مً هؼإ او خغب ،لدكيل
مضزال ظضًضا للخٗاٌل الؿلمي بحن الجمُ٘ .
 اإلالترخاث: مً اإلاهم نُاٚت كاهىن ظبر الًغع( ،كاهىن الٗضالت الاهخلالُت وميافدت الفؿاص) ،ألنها َغٍلت للً ِٛؤو ختىالدكهحر بمً حؿبب بالًغع ،والخإهُض في الىو ٖلى ؤن ألامىاٌ اإلاؿترصة حؿخسضم لجبر الًغع ،إلكىإ الضوٌ ألاظىبُت
بئٖاصة ألانىٌ.
 ؤما فُما ًسو الٗضالت الاهخلالُت وجدلُم الخىمُتً ،جب جلضًغ كُمت الٗضالت الاهخلالُت باليؿبت الى ؤهضافالخىمُت اإلاؿخضامت وملانضها ،مشل ؾُاصة اللاهىن والىنىٌ الى الٗضالت.
 جهمُم الٗضالت الاهخلالُت بُغٍلت جدُذ لها مىاظهت ؤهٓمت ،وهُاول ول مً الألمؿاواة وؤلاكهاء ،والخمُحز ،وؤلاهلؿام املجخمعي ،وٚحرها مً ألاؾباب الجظعٍت والضواف٘ التي جلىص الى الٗىف.
 حٗؼٍؼ ٖملُاث الٗضالت الاهخلالُت الدكاعهُت ،حؿمذ للمجخم٘ اإلاضوي والطحاًا والفئاث اإلاهمكت واإلاؿخًٗفت مًؤَفاٌ ووؿاء في اإلاىاَم الغٍفُت باإلاكاعهت بكيل فٗاٌ مىظ البضاًت.

الهىامش :
1

Kieran Mcevoy ,Beyond legalism: "Towards a thicker Understanding of transitional justiee of law and
society vol .34 .2007 . p .439 .
 1اخمض الحاعسي ،الٗضالت الاهخلالُت في اإلاٛغب ،كغاءة في ججغبت هُئت الاههاف و اإلاهالحت ،مجلت هىافظ ،الٗضص  ،32في ظاهفي ،2007م.9
 2جلغٍغ الامحن الٗام لألمم اإلاخدضة ٖ ،لى اإلافىيُت الٗلُا(ؾابم) الؿامُت لحلىق الاوؿان بٗىىان" :في ظى مً الحغٍت ؤفسح نىب جدلُم الخىمُت و الامً
وخلىق الاوؿان للجمُ٘" اإلاغظ٘ الىزابلي ( )A2005/59الفلغة ٖ ،17لى مىك٘ الامم اإلاخدضة  WWW.UN.orgفي  15ماعؽ .2017
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2

Couis Bickford ,the Encyclopedia of Genocide and crimes Against Humanity ,vol 3
,Macumillan,refetance,Usa,2004,p1045.
ٖ 3اصٌ ؾاظض ،الٗضالت الاهخلالُت والاصاعٍت الىاجحت إلاـا بٗـض الشـىعاث ،مجلـت الؿُاؾـت الضولُـت ،الٗـضص ، 192مغهـؼ الاهـغام
للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت اللاهغة هِؿان  2013م . 10
4زالض هانغ وهُفحن دمحم جىفُم ،صعاؾت ًٖ الٗضالت الاهخلالُت  ،وخضة الضعاؾاث والبدىر البرإلااهُت وألاواصًمُت  ،اللاهغة
 .2012 .م .6
 5ولمت الغبِـ اإلاؤؾـ للمغهؼ الضولي للٗضالت الاهخلالُت ،الىِـ بىعًٍ في هضوة ؤؾئلت الٗضالت الاهخلالُت في اإلاٛغب
(الغباٍ)  ،مغهؼ صعاؾت خلىق الاوؿان والضًملغاَُت  ، 2008،م .9
6لؤي دمحم خؿحن الىاًف  ،الٗالكت الخياملُت بحن املحىمت الجىابُت الضولُت و اللًاء الىَني  ،مجلت ظامٗت صمكم
للٗلىم الاكخهاصًت و اللاهىهُت  ،الٗضص  .3صمكم ،2011م م .533. 529
ٖ 7امغ خاصي ٖبض هللا الجبىعي  .اإلاغظ٘ الؿابم  .م 141
 8ص  .ماعن فغٍماث و ًغؾُالب هاًؼ ،اإلاغهؼ الضولي للٗضالت الاهخلالُت  .هُىٍىعن . 2004.
 9صًان اوعٍيخلُدكغ ،صعاؾت مؿخللت ًٖ ؤفًل اإلاماعؾاث جخًمً جىنُاث إلاؿاٖضة الضوٌ في حٗؼٍؼ كضعةها الضازلُت ٖلى
ميافد ـ ـ ــت ظمُ ـ ـ ــ٘ ظىاه ـ ـ ــب الاف ـ ـ ــالث م ـ ـ ــً الٗل ـ ـ ــاب  )E/CN.4/2004/88( ,ز ـ ـ ــم الاَ ـ ـ ــالٕ ٖليه ـ ـ ــا ف ـ ـ ــي ٖ 2017 – 04- 4 :ل ـ ـ ــى
اإلاىك٘ www.Ohchr.org
 10مفىيُت ألامم اإلاخدضة لحلىق ؤلاوؿان  ,ؤصواث ؾُاصة اللاهىن لضوٌ ما بٗض الهغإ ( )..لجان الحلُلت  ,هُىٍىعن
وظىُف  . 2006 .م .33
11

See : from Madness .to hope the 12 yoar weur in El Salvador , Report of the commission on the truth for

EL . Salvador ,New york , United Nations , 1993 ,p33
12اإلااصة ( )2مً كاهىن مؤؾؿت الكهضاء عكم ( )2لؿىت .2016
 13اإلااصة ( )1مً الخٗضًل ألاوٌ عكم ( )35الؿىت  2013للاهىن مؤؾؿت السجىاء الؿُاس ي عكم ( )4الؿىت .2006
 14اإلااصة ( )1مً كاهىن هُئت صٖاوي اإلالىُت عكم ( )13لؿىت . 2010
 15جم الٛاء وػاعة خلىق الاوؿان بمىظب الامغ الضًىاوي الهاصع ًٖ مىخب عبِـ الىػعاء لؿىت،2015وهللذ صابغة قؤون
اإلالابغ الجماُٖت في الىػاعة الى مؤؾؿت الكهضاء ونضع هظا الامغ اؾدىاصا الى اإلااصة 78مً الضؾخىع الٗغاقي لؿىت ،2005
إلاؼٍض مً الخفهُل إعظ٘ الى ٖبض هللا الجبىعي ،اإلاغظ٘ الؿابم ،م .147
 16الحبِب لبيىف ،الٗضالت الاهخلالُت .اإلافاهُم وآلالُاث ,الٗضالت الاهخلالُت م  48في الؿُاكاث الٗغبُت  .اإلاىٓمت
الٗغبُت لحلىق ؤلاوؿان . 2014 AOHR
 17ممضوح خمؼة ،هُف هبني الىًَ ،حصتُو خالت وٖالط ،الىغمت لليكغ ،اللاهغة،2017 ،م .179
18هٓ ــام بغ ـو ــاث وٖب ــض الفخ ــاح الغق ــضان ،واز ــغون ،الٗ ــالم الٗغب ــي م ــً الاهلؿ ــام ال ــى اإلاه ــالحاث  ،مغه ــؼ صعاؾ ــاث الك ــغق
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اوث،2004م(S/2004/616.19
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 25خؿحن الٗماف ،الحغٍت والخىمُت  ،مؿخلبل ؾىعٍت الجضًضة ،صاع البحرووي لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت الٗغبُت الاولى،
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ٖامغ خاصي ٖبضهللا الجبىعي  .الٗضالت الاهخلالُت وصوع ؤظهؼة الامم اإلاخدضة في إعؾاء مىاهجها  ,الُبلت ألالى 2018.
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ثاهيا  :اإلالاالث:
 ٖـ ـ ــاصٌ ؾـ ـ ــاظض ،الٗضالـ ـ ــت الاهخلالُـ ـ ــت والاصاعٍـ ـ ــت الىاجحـ ـ ــت إلاـ ـ ــا بٗـ ـ ــض الشـ ـ ــىعاث ،مجلـ ـ ــت الؿُاؾـ ـ ــت الضولُـ ـ ــت ،الٗـ ـ ــضص، 192مغهؼ الاهغام للضعاؾاث الؿُاؾُت والاؾتراجُجُت اللاهغة هِؿان . 2013
 ل ـ ـ ــؤي دمحم خؿ ـ ـ ــحن الى ـ ـ ــاًف  ،الٗالكـ ـ ــت الخياملُ ـ ــت بـ ـ ــحن املحىمـ ـ ــت الجىابُـ ـ ــت الضولُ ـ ــت و اللًـ ـ ــاء الـ ـ ــىَني  ،مجلـ ـ ــتظامٗت صمكم للٗلىم الاكخهاصًت و اللاهىهُت  ،الٗضص  .3صمكم .2011
 ق ـ ـ ــظي ػ ـو ـ ـ ــي خؿ ـ ـ ــحن ,مٗىك ـ ـ ــاث البى ـ ـ ــاء ال ـ ـ ــضًمىكغاَي ف ـ ـ ــي الٗـ ـ ـ ـغاق ,صعاؾ ـ ـ ــاث و بد ـ ـ ــىر ال ـ ـ ــىًَ الٗغب ـ ـ ــي ,مجلـ ـ ــتٖلمُـ ـ ـ ــت جهـ ـ ـ ــضع ٖـ ـ ـ ــً مغهـ ـ ـ ــؼ صعاؾـ ـ ـ ــاث وبدـ ـ ـ ــىر الـ ـ ـ ــىًَ الٗغبـ ـ ـ ــي ،الجامٗـ ـ ـ ــت اإلاؿدىهـ ـ ـ ــغٍت ،الٗـ ـ ـ ــضص  ،17ؾـ ـ ـ ــىت
.2005
ثالثا :الخلاريز.
 الجمُٗ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الٗام ـ ـ ـ ـ ـ ــت ،صعاؾ ـ ـ ـ ـ ـ ــت جدلُلُ ـ ـ ـ ـ ـ ــت بك ـ ـ ـ ـ ـ ــإن خل ـ ـ ـ ـ ـ ــىق الاوؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــان والٗضال ـ ـ ـ ـ ـ ــت الاهخلالُ ـ ـ ـ ـ ـ ــت  06،اوث 2009(.)A/HRC/12/18

 الخٗلُـ ـ ــم الٗـ ـ ــام عكـ ـ ــم  )1996( 25بكـ ـ ــإن الح ـ ــم ف ـ ــي اإلاكـ ـ ــاعهت فـ ـ ــي الكـ ـ ــؤون الٗامـ ـ ــت و خـ ـ ــم الاكت ـ ـ ـرإ والحـ ـ ــم فـ ـ ــيجللض الىْابف الٗامت ٖلى كضم اإلاؿاواة (اإلااصة  )25الفلغة . 5
 مجل ـ ـ ـ ـ ـــ الام ـ ـ ـ ـ ــً ،الل ـ ـ ـ ـ ــاهىن والٗضال ـ ـ ـ ـ ــت الاهخلالُ ـ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ــي مجخمٗ ـ ـ ـ ـ ــاث اله ـ ـ ـ ـ ـغإ ومجخمٗ ـ ـ ـ ـ ــاث مابٗ ـ ـ ـ ـ ــض اله ـ ـ ـ ـ ـغإ29 ،اوث،2004م(S/2004/616.19
 الخٗضًل ألاوٌ عكم ( )35الؿىت  2013للاهىن مؤؾؿت السجىاء الؿُاس ي عكم ( )4الؿىت .2006 ولم ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــغبِـ اإلاؤؾ ـ ـ ـ ـــ للمغه ـ ـ ـ ــؼ ال ـ ـ ـ ــضولي للٗضال ـ ـ ـ ــت الاهخلالُ ـ ـ ـ ــت ،الى ـ ـ ـ ــِـ ب ـ ـ ـ ــىعًٍ ف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــضوة ؤؾ ـ ـ ـ ــئلت الٗضال ـ ـ ـ ــتالاهخلالُت في اإلاٛغب (الغباٍ)  ،مغهؼ صعاؾت خلىق الاوؿان والضًملغاَُت .2008،
 صًـ ـ ــان اوعٍيخلُدكـ ـ ــغ ،صعاؾـ ـ ــت مؿـ ـ ــخللت ٖـ ـ ــً ؤفًـ ـ ــل اإلاماعؾـ ـ ــاث جخًـ ـ ــمً جىنـ ـ ــُاث إلاؿـ ـ ــاٖضة الـ ـ ــضوٌ فـ ـ ــي حٗؼٍـ ـ ــؼك ـ ـ ــضعةها الضازلُ ـ ـ ــت ٖل ـ ـ ــى ميافدـ ـ ـ ــت ظمُ ـ ـ ــ٘ ظىاه ـ ـ ــب الاف ـ ـ ــالث مـ ـ ـ ــً الٗل ـ ـ ــاب  )E/CN.4/2004/88( ,زـ ـ ــم الاَ ـ ـ ــالٕ
ٖليها في ٖ 2017 – 04- 4 :لى اإلاىك٘ .www.Ohchr.org
اإلازاجع ياللغت الاجىبيت:
-Kieran Mcevoy ,Beyond legalism: "Towards a thicker Understanding of transitional justiee
of law and society vol .34 .2007 . p .439 .
-Couis Bickford ,the Encyclopedia of Genocide and crimes Against Humanity ,vol 3
,Macumillan,refetance,Usa,2004,p1045.
See : from Madness .to hope the 12 yoar weur in El Salvador , Report of the commission on
the truth for EL . Salvador ,New york , United Nations , 1993
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ملخص:
ّ
زو ٛاملشغم الجؼاثغي للٓػاء الوؾني؛ م٘ىت الُطل في املىاػناث التي جىجم نً نٓوص لاؾداراع نجأحى ي و ذاظا
بروحب الؿلؿت املرىوخت له صؾخوعٍاو ذالتي جرىده باإلغاَت بلى الُطل في املىاػنت الٓاثرت ؤمامه؛ خراًت املشغذم
لاؾداراعي نجأحى ي املٓام في الجؼاثغ ؤزىاء الجزام ذبهضهو ذاظا بالىكغ لألارُت البالًت لهاجه املشاعَوو ذؤزغاا نلى
لاْخطاص الوؾنيو ٖرا ذمىذ ألؾغاٍ اظا الهٓض خغٍت اللجوء بلى ؾغّ ؤزغى يحر الٓػاء وابخًاء َؼ الجزام الٓاثمو نلى
يغاع ؾغٍٔ الخدُ٘م الخجاعي الضذليوالظي ًخرحز ٖىكام ْػاجي بضًل ب ّ
رحزاث نضةو ججهل مً املىاػنت لاؾداراعٍت ؾغَهت
ذؾلؿتو منهاحها بعاصة نجأؾغاٍو ذبهظا َةن الضعاؾت تهضٍ بلى بُان صذع ٗل مً الٓػاء الوؾني ذالخدُ٘م الخجاعي الضذلي
في َؼ مىاػنت لاؾداراع في الدشغَو الجؼاثغيو ذٖظا مداذلت ؾبر إلاحغاءاث املخبهت ؤمام ٗل منهراو اهؿالْا مً بشٙالُت
مُاصاا مضى ُٖاًت الٓوانض املوغونُت ذإلاحغاثُت التي عضضاا املشغم الجؼاثغي لخىكُم املىاػنت لاؾداراعٍت نجأحىيُتو
نلى الىدو املؿلوب الظي ًداَل نلى اؾخٓغاع املشاعَو املىجؼة.
الكلمات املفحاحية :اؾداراع ؤحى ي ؛ َؼ املىاػناث ؛ ْػاء ذؾني؛ جدُ٘م ججاعي صذلي؛ مؿدارغ ؤحى ي.
Abstract:
The Algerian legislator has empowered the national judiciary to adjudicate disputes
arising from foreign investment contracts, according to the power granted to him
;constitutionally, which is granted to him in addition to adjudicating the dispute before him
Protection of the foreign investment project established in Algeria during and after the
conflict, given the critical importance of the latter and its impact on the national economy, and
granting the parties to this contract the freedom to resort to methods other than the judiciary in
order to resolve the existing dispute, similar to the method of international commercial
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arbitration, Which is characterized as an alternative judicial system with several
advantages that make the dispute quick and smooth, according to the will of the parties, and
thus the study aims to clarify the role of both the judiciary and arbitration in settling the
investment dispute in Algerian legislation, as well as the procedures followed before each of
them, based on the problematic of the adequacy of the rules Objective and procedural
monitored by the Algerian legislator to regulate the foreign investment dispute, as required
that maintains the stability of the completed projects, and work to increase the flow of more of
them.
Keywords :foreign investment; Dispute Settlement ; national judiciary; international
commercial arbitration; foreign investor.
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ملذمة:
جتزاًض ؤارُت لاؾداراعاث نجأحىيُت ًوما بهض ًومو ذاظا بالىكغ بلى صذعاا الُانل في بىاء ْانضة اْخطاصًت مؿخضامتو
ْوامها اؾداراعاث مخىونتو خُُٓٓتو ذمىخجتو ذفي اظا حؿعى الجؼاثغ بسؿى خاِات بلى ػٍاصة جضَٔ اظا الشٙل مً
لاؾداراع بليهاو ذاظا ال ًخإحى بال بهض جإاُل نجأعغُت الدشغَهُت املالثرتو التي جاؾـ لجرلت لامخُاػاث ذالػراهاث التي
ٌؿخُُض منها املؿدارغ زاضت نجأحى يو ذال ؤام مً اظه الػراهاثو جل ٚاملخهلٓت بدُاص الضذلت املػُُت لالؾداراعو خاٛ
ُْام هؼام مغجبـ بهظا الشإنو َػال نً انتراٍ الضذلت املػُُت بدغٍت ؤؾغاٍ نٓوص لاؾداراعو في اهخٓاء الوؾُلت
البضًلت نً الٓػاء الوؾنيو ذالتي ًغجػُانها ؾيُال لُؼ الجزاناث الٓاثرت ؤذ مدخرلت الوْومو ذالتي يالبا ما جىطغٍ بلى
ازخُاع الخدُ٘م الخجاعي الضذليو ٗإخض الؿغّ البضًلت نً الٓػاء ذالغامُت لُؼ الجزاناثو ذؤٖثراا شُونا بحن ؤذؾاؽ
املؿدارغًٍ.
جٓخيـ الضعاؾت حضذااا مً نجأارُت التي جدُـ برؿإلت حؿوٍت مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو ذصذعاا في ج٘غَـ
غراهاث بحغاثُتو جُض ي بلى املخاَكت نلى البيُان الُهلي للرشغذم لاؾداراعيو ذاملخاَكت نلى اؾخٓغاعهو عحاء جدطُل
ؤزغه لاْخطاصي نلى مؿخوى الضذلت املػُُت لالؾداراعو مً زال ٛمهغَت صذع ٗل مً الٓػاء الوؾني ذالخدُ٘م الضذلي في
َؼ املىاػناث املغجبؿت بروغوم لاؾداراع نجأحى يو ذبهظا َٓض حاءث الضعاؾت بهضٍ حؿلُـ الػوء نلى نجأهكرت
الٓاهوهُت لٙل مً الٓػاء الوؾني ذالخدُ٘م الخجاعي الضذليو ٖؿغٍٓحن مرحزًً لدؿوٍت مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو ذطلٚ
بهغع إلاحغاءاث املخبهت ؤمام ٗل ؾغٍٔو ذمً زم بُان زطوضُت الخإؾحر الدشغَعي الجؼاثغي للرىاػنت لاؾداراعٍتو
ّ
ذمضى جد٘ره في اظه الخطومت املرحزةو ؾواء مً خُث نجأؾغاٍو ؤذ مً خُث موغوم الجزامو ذٖظا إلاحغاءاث املخبهتو في
ؾيُل الوضو ٛبلى خ٘م َاضل في املوغوم ًخطضى ملخخلِ ؾلباث الخطومو بىاء نلى جإؾِؿها الٓاهووي في الدشغَو
الوؾنيو ذنجأنغاٍ الخجاعٍت الؿاثضة.
جىؿلٔ بشٙالُت الضعاؾت مً زال ٛحؿائ ٛعثِـو مُاصه؛ ما مضى مواءمت نجأخٙام الٓاهوهُت التي عضضاا املشغم
لخإؾحر مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو ذإلاخاؾت بسطوضُتها ؟.
لإلحابت نً اظه إلاشٙالُت هدبو جٓؿُرا زىاثُا ملوغوم الضعاؾتو ٌهنى املبدث نجأذ ٛبيُان ذالًت الٓػاء الوؾني في
الىكغ في مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو مً زال ٛنغع ْوانض لازخطاص ذمسخلِ إلاحغاءاث املخبهت في طلٚو في خحن
زطظ املبدث الااوي لهغع حرلت إلاحغاءاث الخدُ٘م الخجاعي الضذلي في قل الدشغَو الجؼاثغي.

املبحث ألاول :ألاحكام العامة لوالًة اللضاء الوظني على مىاسعات الاسخثمارألاجىبي في الجشائز
جبنى املشغم الجؼاثغي مً زال ٛالباب الاالث مً نجأمغ ) 1(03-01املخهلٔ بخؿوٍغ لاؾداراعو حرلت مً الػراهاث
املوغونُت ذإلاحغاثُتو شٙلذ مجخرهت هكاما ْاهوهُا مخرحزاو ًغجى مً زالله جوؾحن لاؾداراعاث املٓامت في الضذلتو َػال
( )1نجأمغ عْم  03-01املاعر في نجأذ ٛمً حراصى الااهُت نام  1422املوأَ  20ٛؤذث ؾىت 2001و ج ع ج نضص  47املهض ٛذاملخرم باألمغ  08-06ذنجأمغ 01-09
ذنجأمغ عْم  01-10ذالٓاهون عْم  16-11ذالٓاهون  12-12ذالٓاهون عْم 08-13و ذالٓاهون  10- 14املخهلٔ بخؿوٍغ لاؾداراعو املهض ٛذاملخرم بروحب
الٓاهون عْم  16/09املخهلٔ بترُْت لاؾداراع.
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نً اؾخٓؿاب املؼٍض منها ؾلبا لالؾخضامت لاْخطاص ذالخىرُتو ذطل ٚاهؿالْا مً مباصت ْاعةوزاضت جل ٚالتي هطذ نليها
املاصة  15ذالتي جػرىذ مبضؤ املؿاذاة في الخهامل مو لاؾداراعاث نجأحىيُت املٓامت في الجؼاثغو باإلغاَت بلى مبضؤ مؿاذاة
لاؾداراعاث في الخٓوّ ذالواحباث بًؼ الىكغ نً حيؿُتهاو ذيحراا مً املباصت التي حاءث لخترحم عيبت املشغم
الجؼاثغي في جوَحر مىار اؾداراع ااصتو ًخرخو َُه حرُو املؿدارغًٍ ذؾىُحن ؤذ ؤحاهب بالخٓوّ ذالواحباث نُنها.
ذفي طاث الطضصو حاءث املاصة  17مً نجأمغ املظٗوعو في مهغع الخىطُظ نلى ؾغّ حؿوٍت املىاػناث الىاحرت
برىاؾبت لاؾداراعاث نجأحىيُت املٓامت في الجؼاثغو لخإٖض نلى بمٙاهُت لجوء املؿدارغ نجأحى ي للٓػاء الوؾني-شإهه في طلٚ
شإن املؿدارغ الوؾني-و بًُت َؼ الجزام الٓاثم بِىه ذبحن املطلخت الوؾىُت املخهاْضةو زاضت ٗاهذ ؤذ نرومُتو ذنلُه
َؿِىاْش اظا املبدث ؾلؿت الٓػاء الوؾني في البذ في املىاػنت لاؾداراعٍت نجأحىيُت.
املعلب ألاول :سلعة اللاض ي الوظني في الىظزفي مىاسعات الاسخثمارألاجىبي
ْض ًوحي اشخرا ٛنالْت لاؾداراع نلى نىطغ ؤحى يو زػونها للٓاهون الضذلي الخاصو الظي ٌهنى بخدضًض
الٓاهون الواحب الخؿبُٔ ذجبها لظل ٚجدضًض الٓػاء املخخظو يحر ؤهه في الخُٓٓت لً جسغج اظه الهالْت نً جىكُم
الٓاهون ذالٓػاء الوؾىُحنو ذالؿيب ذعاء طلٚو نضم ْضعة املؿدارغ نجأحى ي لاخخجاج بًحر الٓواهحن الوؾىُت لخؿبٔ نلى
الجزامو َلِـ له ؤن ًؿلب جؿبُٔ ْاهون صذلخه ؤذ صذلت ؤزغىو ؤذ ًدخج باالمخُاػاث املرىوخت له بروحب اظه الٓواهحنو
ذٖىدُجت خخرُت لظلَ ٚةن جؿبُٔ الٓاهون الوؾني ًٓض ي بةخالت الجزام نلى الٓػاء الوؾنيو ذلهل ما ٌهؼػ اظا الؿغح او
اشخرا ٛنالْت لاؾداراع باإلغاَت بلى الهىطغ نجأحى يونىطغا ذؾىُا حؼاثغٍاو ًجهل مً زػوم املىاػنت للٓػاء الوؾني
ؤمغا مىؿُٓاو ذاظا ما لم ًخُٔ ؾغَا الجزام نلى بزػام نالْتهرا لٓاهون ؤذ ْػاء مدضصو جؿبُٓا ملبضؤ خغٍت إلاعاصةو التي
جُ٘ل للؿغَحن ازخُاع الىكام الٓاهووي الظي ًد٘م اظا لاؾداراعو نلى ؤن ال ًٙون في اظا الخطغٍ تهغب مً ؤخٙام
الٓاهون الوؾنيو ؤذ يش هدو الٓاهون.
اظا ذججضع إلاشاعة بلى ؤن زغذج بهؼ مىاػناث لاؾداراع نجأحىيُت نً هؿاّ الٓاهون الضذلي الخاصو عاحو
باألؾاؽ بلى ؾبُهت موغوم الجزامو ذٖظا املغٖؼ الٓاهووي ألخض ؤؾغاَهو ذاو الخا ٛباليؿبت للرىاػناث الػغٍيُت التي
جباشغاا الضذلت املػُُت لالؾداراع غض املؿدارغ نجأحى ي الظي جٓانـ في جىُُظ التزاماجه الجباثُتو ؤذ جل ٚاملىاػناث التي
جٙون َيها الضذلت ؤذ ؤخض ماؾؿاتها ؾغَا َُاو مضعي ٗاهذ ؤذ مضعى نليهاو َهظه املىاػناث جاذ ٛبدؿب ؾبُهتها بلى
الٓػاء إلاصاعيو العجباؾها بؿُاصة الضذلت نلى بْلُرها.
جكهغ زطوضُت الخإؾحر الدشغَعي لٓوانض لازخطاص الىاقرت للرىاػناث لاؾداراع نجأحى يو مً زال ٛحرلت مً
املكااغ جاؾـ لها هطوص ذؾىُت في الٓاهون  )1(09-08املخػرً إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت ذاظا ذَٔ الهغع آلاحي:
الفزع ألاول :مظاهزخصوصية سير مىاسعة الاسخثمارألاجىبي أمام اللضاء الجشائزي
/1الاخحصاص الىوعي للىظزفي مىاسعات الاسخثمارألاجىبي

() 1الٓاهون عْم  09-08املاعر في  18ضُغ  1424املوأَ َ 25ٛبراًغ2008و املخػرً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍتو ج ع ج نضص . 21
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هطذ املاصة  24مً ْاهون لاؾداراع نلىً ":سػو ٗل زالٍ بحن املؿدارغ نجأحى ي ذالضذلت الجؼاثغٍت ًدؿيب َُه
املؿدارغ ؤذ ًٙون بؿيب بحغاء اجسظجه الضذلت في خٓهوبلى الجهاث الٓػاثُت الجؼاثغٍت املخخطت ذهي الجهاث التي ًىُظ في
صاثغة ازخطاضها لاؾداراع"و ذفي اظا جإُٖض نلى ذالًت الٓػاء الجؼاثغي نلى مىاػناث لاؾداراعو ؾُرا جل ٚالتي جٙون
الضذلت الجؼاثغٍت ؾغَا َيهاو ذبرا ؤن ْاهون لاؾداراع لم ًسظ اظه املىاػناث بةحغاءاث زاضتو ذبهظا َةنها جسػو شإنها
شإن يحراا مً املىاػناث املضهُت لٓاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت.
حاء في هظ املاصة  32مً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت ":املخ٘رت هي الجهت الٓػاثُت طاث لازخطاص الهام
ذجدشٙل مً ؤْؿام وًرً٘ ؤًػا ؤن جدشٙل مً ؤْؿاب مخسططت".
بىاء نلى املاصة املظٗوعة ؤنالهو َةن لازخطاص الىوعي ًىهٓض بضاًت ؤمام املخاٖم لابخضاثُتو التي جسخظ في الىكغ في
حرُو الضناذىو ؾُرا املضهُت ذالخجاعٍت منهاو ذلازخطاص اىا او ؾلؿت الخ٘م برٓخض ى الٓاهون في زطومت مهُىتو
ذازخطاص املخ٘رت او هطُبها مً املىاػناث التي ًجوػ لها ْاهوها ؤن جُطل َيها()1و ذبهظا َةن الٓػاء الهاصي مراال في
املخ٘رت لابخضاثُت() 2او مً ًسخظ بالىكغ في املىاػناث لاؾداراعٍتوالتي جىؿوي في ؤيلبها ؾلباث مضهُت ذججاعٍتو صذن
إلازال ٛبطالخُاث الجهاث الٓػاثُت إلاصاعٍت ؤذ يحراا مً ؤحهؼة الٓػاء بالىكغ في اظه املىاػنت متى اؾخضنذ ؾبُهت
املىاػنت طل.ٚ
ذبرا ؤن مىاػنت لاؾداراع نجأحى ي حشخرل نلى ؾغٍ ؤحى ي بالػغذعةو َٓض ؤٖض املشغم نلى بمٙاهُت جٙلُِ اظا
نجأزحر للخػوع ؤمام الجهاث الٓػاثُت الجؼاثغٍتو ذإن لم ًً٘ مُٓرا في الجؼاثغو ذاظا بروحب هظ املاصة )3(41مً ْاهون
إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت و ذفي اظا جإُٖض نلى ازخطاص املخاٖم الجؼاثغٍت في الىكغ في مسخلِ الضناذى التي ًٙون
املؿدارغ نجأحى ي َيها ؾغَاو ذاظا بشإن التزاماث حهاْض نليها في الجؼاثغو ذاظا بهض جُهُل "الجيؿُت" ٖػابـ بؾىاصو
اؾدىاصا بلى مبضؤ شخطُت الٓاهونو ذبهظا َةن لازخطاص ًىهٓض ملطلخت الٓػاء الوؾني الجؼاثغي برجغص الخدٓٔ مً
خرل ؤخض ؾغفي الجزام الجيؿُت الجؼاثغٍت.
ُ
اظا َذٍرال الؿغٍ نجأحى ي في نالْت لاؾداراعو ؤمام الٓػاء الجؼاثغيو لِـ َٓـ بىاء نلى لالتزاماث التي حهاْض
َيها مو حؼاثغي في الجؼاثغو بل ًجوػ ٖظل ٚؤن ًٙلِ بالخػوع ٗل شخظ حهاْض مو حؼاثغي في بلض ؤحى يو ذاو الخ٘م
الظي ؤٖضجه املاصة  2/41مً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت.
بن اؾخُخاح هظ املاصة بلُل" ًجوػ"؛ صلُل نلى ؤنها حاءث لخ٘رل بعاصة نجأؾغاٍ التي لها ؤن جخجاذػ اظا الخ٘مو بإن
جدخ٘م بلى ْػاء آزغ يحر الجؼاثغيو يحر ؤن بعاصة الؿغَحن في اظه املؿإلت وؿيُتو َلِـ لهرا لاجُاّ بشإن ْػاء يحر
الٓػاء الوؾني في مىاػناث مهُىتو ٖخل ٚالواعصة نلى نٓاعاث موحوصة في الجؼاثغو ذالتي ًد٘رها ْػاء موْو ذحوص
الهٓاع مطضاْا لىظ املاصة  )4(18مً الٓاهون املضوي.
( َ)1غٍجت خؿحنو املباصت نجأؾاؾُت في ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍتو الؿبهت الااهُتو صًوان املؿبوناث الجامهُتو الجؼاثغو 2010وص .35
( ) 2اوام نالذةو ْغذي ؾرحرةو ؤؾغ َؼ مىاػناث لاؾداراع نجأحى ي املباشغو مجلت الخٓوّ ذالهلوم الؿُاؾُتو الهضص 6و 2016و ص.123
( )3اهكغ املاصة  41مً الٓاهون  09-08الؿابٔ الظٖغ.
4
( )4ؤهكغ املاصة  18مً نجأمغ  58-75ماعر في  20عمػان  1395املوأَ  26ٛؾيخربر 1957و املخػرً الٓاهون املضوي الجؼاثغي.
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مغاناة للخطوضُت التي جدُـ بهالْاث لاؾداراع نجأحى يو َٓض اؾخدضر املشغم بروحب ْاهون إلاحغاءاث املضهُت
ذإلاصاعٍتو حهاث ْػاثُت يحر مإلوَت في ْاهون إلاحغاءاث املضهُت امللغىو َةغاَت بلى املخاٖم طاث الوالًت الهامت في
الُطل في مىاػناث مسخلُتو قهغث نجأْؿاب املخسططتو ذالتي جسخظ صذن ؾوااا في الىكغ في ْػاًا مهُىتو ذلهل
الٓؿب املضوي الخاص بالخجاعة الضذلُتو ؤٖثر حهاػ ًخجاذب ذ مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو ذطل ٚماصاه ؤن لاؾداراعاث
نجأحىيُتو حهخبر في مجرلها مً ْبُل الهٓوص الضذلُتو طاث الؿابو الخجاعيو جىهٓض اظه نجأْؿاب في بهؼ املخاٖمو لخترٕ
مؿإلت جدضًض مٓغاتها ذلازخطاص إلاْلُمي للجهاث الخابهت لها نً ؾغٍٔ الخىكُمو ذٍُطل في الضناذى املغَونت ؤمام
الٓؿب بدشُ٘لت جخٙون مً ْ 3ػاةو ؾبٓا لىظ املاصة  32في َٓغاتها  7ذ.8
 /8إلغاء شزط كفالة الشخص ألاجىبي أمام اللضاء الوظني
جؿبُٓا ملبضؤ املؿاذاة بحن املؿدارغًٍو َٓض نض ٛاملشغم الجؼاثغي نً َ٘غة الُ٘التو ذهي مبالٌ مالُت جخهلٔ
برطاعٍِ الضنوىو التي جُغع نلى الصخظ نجأحى ي الظي ٌهؼم لازخطام ؤمام الجهاث الٓػاثُت الجؼاثغٍت()1و ذالتي
ٗاهذ مُغذغت بروحب ْاهون إلاحغاءاث املضهُت امللغى برٓخض ى هظ املاصة  460مىهو لُدؿاذى بظل ٚاملؿدارغذن
نجأحاهب ذالوؾىُحن لىُـ الشغذؽ الشٙلُت املخهاعٍ نليهاو ابخًاء مباشغة الضناذى املضهُتو ذاظا في بؾاع جيؿُـ
بحغاءاث الخٓاض ي ؤمام مغَٔ الهضالتو ذالتي ؾاملا ؤعآذ املخٓاغحنو ذطل ٚبجهلها ؤٖثر لُوهت ذنضالتو بدُث ال جػو
َواعّ بحن حرهوع املخهاملحن مو اظا املغَٔ.
/2الححليم في مىاسعات الاسخثمارألاجىبي عن ظزيم إلاهابة اللضائية الذولية
هكغا للؿبُهت الضذلُت التي جدُـ بهٓوص لاؾداراع نجأحى يو ؤحاػ املشغم للٓاض ي الجؼاثغيو بىاء بىُؿه ؤذ بىاء نلى
ؾلب ؤخض الخطومو اللجوء بلى بحغاء إلاهابت الٓػاثُتو بدُث ًؿلب مً الٓاض ي الخابو لضذلت ؤحىيُتو اجساط بحغاءاث
جدُٓٔ جسضم الجزام املغجبـ باالؾداراع نجأحى يو عحاء جدُٓٔ الهضالت ذإقهاع الخُٓٓتو ٗان ٌؿرو اظا نجأزحر شااضا ؤذ
ًٓضم مؿدىضا ؤذ ًٓوم بإي بحغاء مً شإهه املؿانضة في َؼ الجزام ذاؾدُُاء ٗل مخىاػم خٓهو ٖرا ًجوػ ؤن ًىِب الٓاض ي
الوؾني الؿلؿاث الضبلوماؾُت ؤذ الٓىطلُاث الجؼاثغٍت املوحوصة في الخاعجو بدُث ًخُ٘ل ٗاجب الػبـ بخدوٍل إلاهابت
بلى الىاثب الهام الظي ًٓوم بضذعه بةعؾا ٛإلاهابت بلى ذػٍغ الهض ٛلٓطض جدوٍلها بلى الضذلت نجأحىيُت املخخطتو ما لم جوحض
اجُاُْت ْػاثُت حؿرذ بةعؾالها مباشغة بلى الجهاث الٓػاثُت نجأحىيُتو ذاظا بدؿب هظ املاحت 112و 113و  114مً ّ
ب م بو لخىُظ اظه إلاهابت الٓػاثُت ؾبٓا للٓاهون الجؼاثغيو ما لم جؿلب الجهت الٓػاثُت نجأحىيُت املىِبت جىُُظاا في شٙل
زاصوشغٍؿت ؤال ًخهاعع مو الدشغَو الوؾنيو ذاو ما ؤٖضجه املاصة .118
الفزع الثاوي :اخحصاص اللضاء الوظني في ثىفيذ ألاحكام ألاجىبية الفاصلة في مىاسعات الاسخثمارألاجىبي
ًسخظ الٓاض ي الوؾني بالىكغ في صنوى جىُُظ الخ٘م نجأحى يو ذاو الخ٘م الظي ؾبٔ ذؤضضعجه حهاث ْػاثُت
ؤحىيُتو خا ٛهكغاا في الجزاناث طاث لاعجباؽ املوغوعي باالؾداراعاث نجأحىيُت في الجؼاثغو ذالتي ًغاعى َيها ؤن جُطل في
الجزام بخؿبُٔ الٓواهحن الوؾىُت املاؾغة لالؾداراع(ْواهحن الضذلت املػُُت لالؾداراع)و بىاء طلَ ٚةن ؤؾغاٍ الجزام ؤذ مً
(  )1ؤذؾهلت نبض الغخُمو آلالُاث الٓاهوهُت لدؿوٍت مىاػناث لاؾداراع نجأحى ي في الجؼاثغو ؤؾغذخت مٓضمت لىُل شهاصة الضٖخوعاهو حامهت حُاللي الُابـ
ٗلُت الخٓوّ ذالهلوم الؿُاؾُتو 2015و 2016و ص. 59
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له مطلخت في جؿبُٔ اظه الٓواهحنو ؤن ًباصع بلى بزباث ذحوصاا ذؾغٍانها الُهليو ذاو الُهل الظي ال ًلؼم به نجأؾغاٍ بطا
ما ازخطرا ؤمام الٓػاء الوؾني بًُت اؾخطضاع خ٘م َاضل في املوغوم(.)1
بًُت جىُُظ الخ٘م نجأحى ي في الجؼاثغيو ال بض مً عَو صنوى ؤمام مد٘رت مٓغ املجلـ املغاص جىُُظ الخ٘م في صاثغة
ازخطاضهاو ذاظا ؾبٓا لىظ املاصة  67مً ّ ب م ب و ذاظا بًُت بضباى اظا الخ٘م بالطًُت الخىُُظًت و ذاظا ال ًخإحى بال
بهض جإٖض الٓاض ي مً نضة شغذؽ ذحب جواَغاا في الخ٘م مدل الخىُُظو ذالتي جخرال ذَٔ هظ املاصة  607مً ْاهون
إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت في ؤن ال ًخػرً الخ٘م ما ًسالِ ْوانض لازخطاصو ذؤن ًٙون خاثؼا لٓوة الش يء املٓض ي
َُه ؾبٓا لٓاهون البلض الظي ضضع َُهو ذفي ؤال ًخهاعع مو ؤمغ ؤذ خ٘م ؤذ ْغاع ؾبٔ ضضذعه مً الجهاث الٓػاثُت
الجؼاثغٍتو ٖرا ال ًخػرً ما ًسالِ الىكام الهام ذآلاصاب الهامت في الجؼاثغ.
املعلب الثاوي :سيرمىاسعات الاسخثمارألاجىبي أمام اللاض ي الوظني
ألؾغاٍ املىاػنت املغجبؿت باالؾداراع نجأحى يو بروحب ْاهون إلاحغاءاث املضهُتو اجساط ؾيُل الضنوى التي ًغٍانها
مىاؾبت الؾدُُاء خٓهرا املُ٘وْ ٛاهوهاو َلهرا ؤن ًسخاعا ؾغٍٔ الضنوى إلاؾخعجالُتو ملا لها مً ّمحزاث الؿغنت َُرا
ًسظ إلاحغاءاث آلاحاٛو ذاو ما ًخراش ى ذالؿبُهت املرحزة لألنرا ٛذالتي جغج٘ؼ نلى نىطغي الؿغنت ذلاثخرانو ذلهرا
ٖظل ٚاللجوء بلى ؾيُل الضنوى املوغونُتو ذالتي لهرا في هُـ الوْذ ؤن ًصخبااا بضنوى اؾخعجالُتو ياًتها خُل
الخٓوّ لخحن الُطل َيها مً ؾغٍ ْاض ي املوغوم .
الفزع ألاول :سلعة كاض ي الاسحعجال في الىظزفي مىاسعات الاسخثمارألاجىبي
هكم ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت صذع الٓػاء إلاؾخعجاليو الظي له ضالخُت الُطل في الضناذى إلاؾخعجالُتو
شغٍؿت ذحوص صنوى في املوغوم بحن ؤؾغاٍ لاؾخعجا ٛؤهُؿهمو خُث ٌهحن ْاض ي لاؾخعجا ٛمً ْبل عثِـ الجهت
الٓػاثُت املغَوم بليها الجزاموذاو ما هطذ املاصة  299مً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت .
ذبهظا َةن لألخض الخطوم في مىاػناث املؿدارغ نجأحى يو الظي جػغع مً نضم جىُُظ الخطم املٓابل اللتزاماجه
الخهاْضًتو ؤن ًباشغ صنوى بؾخعجالُت ؤمام عثِـ الٓؿم الخجاعيو مو مغاناة الىطوص الشٙلُت املهلومتو ًؿالب َيها
بةلؼام املخل بالخىُُظ الُوعي اللتزاماجه املخُٔ نليهاو ٖدؿُلم الؿلهت ؤذ ؤصاء الارً املهلومو ؤذ اخترام آلاحا .ٛذاظا
خُكا للرطالر الخجاعٍت للرخػغعو ذالتي في جإزغ اؾخدٓاْها غغع مػاٍ له.
بن الًاًت مً الٓػاء إلاؾخعجاليو ذزاضت في مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو او الخُاف نلى الخٓوّو ذاجساط جضابحر
جدُكُت ؤذ الخ٘م بالخغاؾت الٓػاثُتو صذن املؿاؽ بإضل الخٔو ذاظا ذَٓا إلحغاءاث ذموانُض لِؿذ ٖخل ٚاملههوصة
في الضناذى املوغونُتو جطب اظه نجأزحر في مطلخت املؿدارغًٍ املخىاػنحنو ذاو الش يء الظي ًضعء جُوٍذ َغص الغبذ
ذإلخاّ زؿاثغ ؤزغى بطا ما ؾالذ بحغاءاث الخطومتو ذاظا جإؾِؿا نلى هظ املاصة  299مً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت
ذإلاصاعٍتو التي جىظ نلى غغذعة الُطل في الضنوى إلاؾخعجالُت في ؤْغب آلاحاٛو ذالتي جخجاذػ ناصة نجأؾبونحنو ٖرا ؤن
املشغم ْض ْلظ آلاحا ٛالُاضلت بحن الخٙلُِ بالخػوع ذ جاعٍش ؤذ ٛحلؿت ب  24ؾانتو بل ذحهلها مً ؾانت بلى ؾانت
(1

)ذحضي عايب َهميو الىكغٍت الهامت للُطل الٓػاجي في ْاهون املغاَهاثو ميشإة املهاعٍو إلاؾ٘ىضعٍت مطغو 1974ص .26
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في خالت لاؾخعجا ٛالٓطوىو شغٍؿت الخبلٌُ الغؾمي للخطم شخطُا ؤذ مراله الٓاهووي ؤذ لاجُاقي جؿبُٓا لىظ املاصة
.301
اظا ذمغاناة لخطوضُتهاو ًدٔ للرضعي في مىاػنت لاؾداراع نجأحى يو اللجوء بلى الٓاض ي إلاؾخعجاليو زاعج ؾاناث
الهرل ذؤًامهو ذإن لم جُٓض نغٍػت الضنوى نلى مؿخوى ؤماهت غبـ الجهت الٓػاثُتو لُدضص الٓاض ي جاعٍش الجلؿت
نوع ؤمحن الػبـ املٙلِ بالدسجُلو لُُطل ؤزحرا في الؿلباث إلاؾخعجالُت في ؤْغب آلاحاٛو ذإن اْخض ى نجأمغ زاعج
ؾاناث الهرل ذؤًام الهؿلو ذاو ما هطذ نلُه املاصة .302
جإُٖضا نلى صذع الٓاض ي إلاؾخعجالي في خُل خٓوّ املؿدارغًٍو حهل املشغم نجأذامغ إلاؾخعجالُت معجلت الىُاطو
ؾواء بُ٘الت ؤذ بًحراا عيم ؾغّ الؿهًو بل ذطاب ؤٖثر مً طلٚو في خاالث لاؾخعجاالث الٓطوىوبدُث مً٘ الٓاض ي
مً نجأمغ بدىُُظ نجأذامغ إلاؾخعجالُت بروحب وسخها نجأضلُتو ذإن لم حسجل بهضو ذاو ما حاءث به املاصة  303مً ْاهون
إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت.
بالغحوم بلى هظ املاصة  )1(536مً ّ ب م بو َٓض مً٘ املشغم الٓاض ي الخجاعيونً ؾغٍٔ لاؾخعجا ٛبحغاءاث ماْخت
ؤذ جدُكُت ياًتها الخُاف نلى الخٓوّ املخىاػم نليهاو ذماا ٛطل ٚؤن جٓخني ماؾؿت ذؾىُت مً ماؾؿت ؤحىيُت حؿدارغ
في الجؼاثغ في مجا ٛالطىاناث إلال٘ترذهُتو ْؿها الؾخًاللها في اليشاؽ املظٗوعو زم جدخج بهضم صَو املبلٌ املخبٓي مً
الطُٓتو جإؾِؿا نلى نضم مؿابٓت املىخج للرواضُاث املهخرضة في الؿوّ املهىُتو َللرضعي اىا ذهي املاؾؿت نجأحىيُت
ؤن جغَو صنوذًٍ:
 نجأذلى ؤمام الٓؿم الخجاعيو ًؿلب َيها بلؼام املاؾؿت الوؾىُت املضعى نليهاو الوَاء بالتزاماتها الٓاغُت بضَواملبلٌ ذَٔ الوضِ املخُٔ نلُهو ٖرا له ؤن ًؿلب اخخُاؾا حهُحن زبحرا للىكغ في مضى مؿابٓت الٓؿو مدل الهٓض(.)2
 ؤما الااهُت َإمام الٓػاء إلاؾخعجاليو َُضعي َيها املؿدارغ نجأحى ي ؤمام الٓاض ي الُاضل في املوغومو غضاملاؾؿت الوؾىُتو لُؿلب الُٓام بذجؼ جدُكي نلى الٓؿو التي ٗاهذ املاؾؿت الوؾىُت ْض ذغهذ نليها ًضااو مو
حهُحن مؿحر اظه املاؾؿت خاعؾا نليهاو بًُت خغاؾتها ذمىو مً ؤي جلِ غُامو شغٍؿت بزباث ذحوص صنوى في املوغوم
بحن هُـ نجأؾغاٍو ذاظا ذَٔ هظ املاصة 536و ذلهل ؤام ؾرت لغَو اظه الضنوىو هي ؤنها جغَو ؤمام هُـ الٓؿمو
ذٍُطل َيها هُـ الٓاض ي الُاضل في املوغومو الش يء الظي ًجهله ؤزغ بؾالنا نلى مالبؿاث املىاػنت.
الفزع الثاوي :سلعة كاض ي املوضوع في الىظزفي مىاسعة الاسخثمارألاجىبي
خاَ ٛطلهم في مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو ًخرخو ْػاة املوغوم بطالخُاث ذاؾهتو ذاظا في ؾيُل غران الخىُُظ
الُها ٛلهٓوص لاؾداراعو التي بهرا ؤبغمذ لخىُظو ذاظا في ؾيُل جدُٓٔ نجأاضاٍ املغحوة مً اظه املشاعَو ٗاملت يحر
مىٓوضتو بشٙل ناصٌ ٛؿخوفي َُه ٗل زطم خٓوْه املُ٘ولت بروحب الدشغَهاث املهرو ٛبها.
( ) 1ؤهكغ املاصة  536مً الٓاهون  08-09الؿالِ الظٖغ
(  )2ؾاثذ ؾىٓوْتو الضلُل الهرلي في بحغاءاث الضنوى املضهُتو صاع الهضىو الجؼاثغو ص ؽ ن و ص.13
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جسػو مىاػناث لاؾداراع نجأحى ي لىُـ الشغذؽ الشٙلُت ذاملوغونت املخهاعٍ نليها في بحغاءاث الخٓاض يو زاضت
ما حهلٔ بطُت الخٓاض ي ذاملطلخت َُهو ذٖظا نغٍػت اَخخاح الضنوى ذشغذؾها الشٙلُتو َػال نً ْوانض لازخطاص
الىوعي ذإلاْلُمي .ذإحغاءاث ؾحر الضنوى ؤمام اُئت الخ٘مو ذبضاات َةن الخ٘م الُاضل في املوغوم الطاصع نً اظه
نجأزحرةو ًسػو لىُـ بحغاءاث الخىُُظو بهض اؾدىُاط ؾغّ الؿهً املخضصة لهظه الضناذى.
بالىكغ بلى ما ْض ًدُـ برىاػنت لاؾداراع نجأحى يو مً مؿاثل جٓىُت ذَىُتو ذٖظا جػرً نٓوص لاؾداراع نجأحى ي
نلى التزاماث يحر مإلوَت في الهٓوص الوؾىُت املخػتو َةهه ْض ًخهظع نلى الٓاض ي الىكغ في اظا الجزام برهؼ ٛهضب زبراء
في مجاالث مسخلُت خؿب ما جُغغه مٓخػُاث الضنوىو ًىاؽ بهم جدػحر جٓاعٍغ ٌؿدىض بلها الٓاض ي في جدػحر الخ٘م.
بن الهضٍ مً الخبرة ؤؾاؾاو او جوغُذ ذاْهت ماصًت جٓىُت ؤذ نلرُت مدػتو خؿب هظ املاصة  125مً ّ ب م بو
ًلجإ بليها الٓاض ي مً جلٓاء هُؿه ؤذ بؿلب مً الخطومو يحر ؤن الٓاض ي يحر ملؼم صاثرا بخإؾِـ خ٘ره نلى الخبرةو ذفي
اظه الخالت ًجب ؤن ًوضر ؤؾباب اؾدبهاص هخاثج الخبرةو ذاو الخ٘م الظي هطذ نلُه املاصة .144
اظا ذفي ؾيُل جر٘حن الٓاض ي مً الُطل في املىاػنت بشٙل موغوعي ذمداًضو ؤجاح املشغم لهظا نجأزحر جٓىُاث
جدُٓٔ ؤزغىو نلى يغاع بمٙاهُت اهخٓاله شخطُا بلى نجأماًٖ ملهاًىت ذإناصة الوْاجوو ذله ٖظل ٚؾرام الخطوم ذ الشهوص
بطا ٗاهذ الواْهت جٓبل إلازباث بشهاصة الشهوصو َػال نً الُٓام برػاااة الخؿوؽ جإٖض مً صخت املخغعاث الهغَُت
املٓضمت لهو ٖرا له البذ في الؿلباث الُغنُت نلى يغاع صنوى التزذٍغ في الهٓوص الغؾرُتو غِ بلى طل ٚضالخُخه في
جوحُه الُرحن َُرا ًٓبل طلٚو ذهي الخٓىُاث التي ّ
َطل َيها ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍتو ذفي طل ٚحهؼٍؼ للضذع
إلاًجابي لٓاض ي في جوحُه الضنوى.
ًرً٘ ؤن ًُطل الٓاض ي إلاصاعي في املىاػناث التي جيشب بحن املؿدارغ نجأحى ي ذؤخض ؤشخاص الٓاهون الهامو نلى
يغاع صناذى املطاصعة إلاصاعٍت لالؾداراعاث نجأحىيُتو ؤذ مؿالبت املؿدارغ نجأحى ي صنوى غض الوٗالت الوؾىُت لخؿوٍغ
(1

لاؾداراعاثو خا ٛعَػها جرُ٘ىه مً املؼاًا املىطوص نليها في ْاهون لاؾداراعو َله في اظه الخالت ذَٓا لىظ املاصة 33

)مً ْاهون لاؾداراع ؤن ًؿهً في اظا الٓغاع لضى لجىت ًدضصاا الخىكُم في ؤحل ً 15وما مً الخبلٌُ بالٓغاع مدل
لاخخجاج و صذن املؿاؽ بطالخُت الؿهً الٓػاجي.

املبحث الثاوي :جسوية مىاسعات الاسخثمارعن ظزيم الححكيم الحجاري الذولي
ًىطغٍ مُهوم الخدُ٘م بلى جل ٚالهرلُت الٓاهوهُت املغٖبتو جٓوم نلى اجُاّ ؤؾغاٍ هؼام مهحن نلى نغع هؼانهم
نلى مد٘م ؤذ ؤٖثرو لٙي ًُطل َُه نلى غوء ْوانض الٓاهون ذاملباصت الهامت التي جد٘م بحغاءاث الخٓاض يو ؤذ نلى غوء
ْوانض الهضالت ذَٓا ملا ًىظ نلُه لاجُاّو مو حههض ؤؾغاٍ الجزام بٓبو ٛالخ٘م الظي ًطضع نً املخ٘رحنو ذالظي ًدوػ
() 2

حجُت نجأمغ املٓض ي َُهو ذٍطضع ؤمغ بدىُُظه مً الؿلؿت الٓػاثُت في الضذلت التي ًغاص جىُُظه بها .

( )1ؤهكغ املاصة  33مً نجأمغ  03-01الؿابٔ الظٖغ
( )2زالض دمحم الٓاض يو موؾونت الخدُ٘م الخجاعيو الؿبهت نجأذلىوصاع الشغذّ و الٓااغة و مطغ 2002وص ص111-110
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ًدخل الخدُ٘م الخجاعي الضذلي ٖؿغٍٔ بضًل نً الٓػاءو مٙاهت اامت في َؼ مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو بالىكغ
بلى ما ًىؿوي نلُه مً محزاث ًغى َيها املؿدارغذن نلى ازخالٍ ؤذضاَهموذنلُه ؾُسطظ اظا املبدث لبُان صذع
الخدُ٘م الخجاعي الضذلي في حؿوٍت مىاػناث لاؾداراع نجأحى ي ذَٓا للهغع آلاحي:
املعلب ألاول :موكف املشزع الجشائزي من الححكيم الحجاري الذولي كآلية لخسوية مىاسعات الاسخثمار
ؤحاػ املشغم الجؼاثغي بروحب املاصة  24مً ْاهون لاؾداراعو ألؾغاٍ نٓوص لاؾداراع نجأحىيُت اللجوء بلى الخدُ٘م
الخجاعيو بشإن املىاػناث التي جاوع بحن املؿدارغ نجأحى يو الضذلت الجؼاثغٍتو ؾواء حؿيب َيها املؿدارغو ؤذ بؿيب بحغاء
اجسظجه الضذلت الجؼاثغٍت في خٓهو ذاظا شغٍؿت ذحوص اجُاّ بحن اظًً الؿغَحنو في ضوعة بىض في الهٓض نجأضليو ًداٛ
بروحبه الجزام نلى اُئت جدُ٘م بض ٛالٓػاء.
اظا ذْض هكم املشغم الجؼاثغيو الخدُ٘م الخجاعي الضذلي بروحب ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍتو َٓض هطذ
املاصة  )1(1039مىه نلى ؤههٌ ":هض الخدُ٘م صذلُاو برُهوم اظا الٓاهونو الخدُ٘م الظي ًسظ الجزاناث املخهلٓت باملطالر
لاْخطاصًت لضذلخحن نلى نجأْل".
مً زال ٛاظه املاصة لم ًٓضم املشغم حهغٍُا مباشغا للخدُ٘م الخجاعي الضذليو ذإهرا نرض بلى جوغُذ املهُاع الٓاهووي
النخباع الخدُ٘م صذلُاو ذاو اعجباؽ موغوم الجزام الظي ًٓوم الخدُ٘م برىاؾيخهو باملطالر لاْخطاصًت لضذلخحن ؤذ ؤٖثرو
ذاو الخ٘م الظي ًدؿو لِشرل مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو زاضت جل ٚاملٓامت في الجؼاثغو متى ٗاهذ شغٖت املخهاْضة
بروحبه ؤحىيُتو ذحهلٔ موغونه باملطالر لاْخطاصًت للرطلخت الوؾىُت املخهاْضةو مرالت للضذلت ؤذ ؤخض ماؾؿاتها ؤذ
ؤخض ؤشخاص الٓاهون الخاص.
ذملا ٗان الخدُ٘م الخجاعي الضذلي في ؾبُهخه الٓاهوهُتو نباعة نً اجُاّو َةن اظا نجأزحر ال ًسغج نً ضوعجحن
ازيخحنو شغؽ الخدُ٘مو ذمشاعؾت الخدُ٘م.
الفزع ألاول :شزط الححكيم
ؤصلى املشغم الجؼاثغي بخهغٍِ لشغؽ الخدُ٘م مً زال ٛهظ املاصة  1007مً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت و
ذالتي حاء َيها ":شغؽ الخدُ٘م او لاجُاّ الظي ًلتزم بروحبه نجأؾغاٍ في نٓض مخطل بدٓوّ مخاخت برُهوم املاصة
()2

 1006ؤنالهو لهغع الجزاناث التي ْض جااع بشإن اظا الهٓض نلى الخدُ٘م".

ذبهظا َةن شغؽ الخدُ٘م او اجُاّ بحن ؤؾغاٍ نالْت ْاهوهُت ماو نلى الُطل في الجزاناث مدخرلت الوْوم بؿيب
اظه الهالْتو نً ؾغٍٔ الخدُ٘م ذاؾدبهاص اللجوء بلى الٓػاء3و ذطل ٚمتى ٗان موغوم الهالْت ًٓبل الُطل َُه نً
ؾغٍٔ الخدُ٘م ٖرا او مىطوص نلُه في املاصة 1006و خُث جخسظ اظه الطوعة مً اجُاّ الخدُ٘مو شٙل الهٓضو يحر ؤن
اظا املاصة لم جدضص ما بطا ٗان شغؽ الخدُ٘م ًضعج غرً الهٓض نجأضلي هُؿهو ؤذ في نٓض مؿخٓلو لخإحي املاصة 100مً
(َ ) 1غاح عبُهت ذ َاغل بلهام و ؾلؿت الٓاض ي الجؼاثغي في مجا ٛلانتراٍ بد٘م الخدُ٘م الخجاعي الضذلي ذجىُُظهو مجلت لاحتهاص الٓػاجيو املجلض
13و الهضص 2و 2021و ص.688
(ً )2ىكغ املاصة  1007مً الٓاهون  08-09الؿابٔ الظٖغ.
( ) 3شغٍُي عاغُتو الخدُ٘م الخجاعي الضذلي ٗوؾُلت بضًلت لخل مىاػناث لاؾداراع نجأحى ي املباشغو مجلت ضوث الٓاهونو املجلض 7و الهضص3و 2021و
.535
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هُـ الٓاهون ذلتزًل الليـ نً اظه املؿإلتو خُث حاء َيهاّ ":
ًايذ شغؽ الخدُ٘مو جدذ ؾاثلت البؿالنو بال٘خابت في
لاجُاُْت نجأضلُت ؤذ في الوزُٓت التي حؿدىض بليها.)1("...
خُث ؤحاػث اظه املاصة ؤن ًخم بصعاج شغؽ الخدُ٘م في الهٓض نجأضليو ؤذ في نٓض آزغ مؿخٓل نً الهٓض نجأضليو
نلى ؤن ًخم إلاشاعة بلُه بروحب ؤخض بىوص الهٓض نجأضلي.
ذْض اشترؽ املشغم الجؼاثغي ؤن ًخم جايُذ شغؽ الخدُ٘م بال٘خابت في ؤخض الهٓضًً نجأضلي ؤذ الهٓض املؿىض بلُه
جدذ ؾاثلت بؿالن شغؽ الخدُ٘مو َال٘خابت اىا لالوهٓاصو ذهي بظل ٚعًٖ مً ؤعٗان اجُاّ الخدُ٘م متى اجسظ ضوعة
شغؽ الخدُ٘م.
اظا اشترؾذ الُٓغة الااهُت مً اظه املاصة جدذ ؾاثلت بؿالن شغؽ الخدُ٘م ذحوب حهُحن املخ٘م ؤذ املخ٘رحن ؤذ
جدضًض ُُُٖت حهُُنهمو ذاظا لخجىب مًبت حهؿُل نرلُت الخدُ٘م هدُجت لازخالٍ نلى حهُحن املخ٘رحن ؤذ الؿغٍٓت
املخبهت في حهُُنهم
الفزع الثاوي :مشارظة الححكيم
ًخسظ اجُاّ الخدُ٘م ضوعة ؤزغى يحر شغؽ الخدُ٘مو حهغٍ برشاعؾت الخدُ٘مو خُث ّ
نغٍ املشغم الجؼاثغي اظه
نجأزحرة بروحب املاصة  1011مً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت الجؼاثغيو ذالتي حاء َيها ":اجُاّ الخدُ٘م او لاجُاّ
الظي ًٓبل نجأؾغاٍ بروحبه نغع هؼام ؾبٔ وشوئه نلى الخدُ٘م".
َرشاعؾت الخدُ٘م بطن هي اجُاّ ؤؾغاٍ هؼام ْاثم برىاؾبت ذحوص نالْت لاؾداراعو نلى اللجوء بلى الخدُ٘م
للُطل في الجزام الٓاثم بُنهراو متى ٗان موغوم الجزام ًٓبل الُطل َُه نً ؾغٍٔ الخدُ٘م.
جٙون اظه الطوعة مً اجُاّ الخدُ٘م الخٓت نً ذْوم الجزام ذالظي ًٙون ماٖضا ن٘ـ شغؽ الخدُ٘م ذالظي ًٙون
ؾابٓا لوْوم الجزام ذمدخرال ال ماٖضا.
اظا ذْض حاء في املاصة  1012مً طاث الٓاهون ؤههً ":دطل لاجُاّ نلى الخدُ٘م ٖخابُاو ًجب ؤن ًخػرً اجُاّ
الخدُ٘مو جدذ ؾاثلت البؿالنو موغوم الجزام ذؤؾراء املخ٘رحن ؤذ ُُُٖت حهُُنهم.)2("...
َٙون مشاعؾت الخدُ٘م الخٓت نً ذْوم الجزام َةنها جٙون بروحب نٓض مؿخٓلو بدُث لم ٌشترؽ املشغم الجؼاثغي
ال٘خابت في مشاعؾت الخدُ٘م لالوهٓاصو ذصلُل نلى طل ٚاو نضم جغجِبه لجؼاء البؿالن نلى نضم ٖخابت مشاعؾت الخدُ٘مو
َال٘خابت بظل ٚلإلزباث ال لالوهٓاصو في خحن اشترؾذ اظه املاصة ذحوبا ذجدذ ؾاثلت البؿالن طٖغ موغوم الجزام ذؤؾراء
املخ٘رحن ؤذ ُُُٖت حهُُنهمو بًُت إلاؾغام في بخالت الجزام الٓاثم نلى املخ٘رحنو للُطل َُه في ؤْغب آلاحا.ٛ
ؤما َُرا ًسظ مىاػناث لاؾداراع نجأحى ي الٓاثرتو ذالتي لجإ َيها نجأؾغاٍ للٓػاء ابخًاء الُطل َيهاو َةن املاصة
 1013مً اظا الٓاهونو ؤْغث بجواػ لجوء نجأؾغاٍ بلى الخدُ٘م نً ؾغٍٔ اجُاّ مشاعؾت بٓولها ً ":جوػ لألؾغاٍ
لاجُاّ نلى الخدُ٘م ختى ؤزىاء ؾغٍان الخطومت ؤمام الجهت الٓػاثُت".

( ً) 1ىكغ املاصة  1008مً الٓاهون  08-09الؿابٔ الظٖغ.
( )2ؤهكغ املاصة  1012مً الٓاهون 08-09و الؿالِ الظٖغ.
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َدتى ذإن لجإ الخطوم بلى الٓػاء ذؤزىاء ؾحر الضنوى ؤمامهو َةن لهرا الخٔ في اللجوء بلى الخدُ٘م نً ؾغٍٔ ببغام
اجُاّ جدُ٘م في شٙل مشاعؾت للخدُ٘مو ذاظا ْبل الُطل َيها ذضضذع خ٘م َاضل في املوغوم.
املعلب الثاوي :دورالححكيم في فض مىاسعات الاسخثمارألاجىبي
ًدا ٛالجزام بلى مد٘رت الخدُ٘مو متى ٗان اجُاّ الخدُ٘م صخُداو ذالجزام الٓاثم بشإهه الخدُ٘م ًٓبل طلٚو
ذنلُه متى اؾخوفى اجُاّ الخدُ٘م اظه الشغذؽو ٗان للرد٘رحن ؤن ًباشغذا بحغاءاث الخدُ٘م التي جٙلل بطضع خ٘م
ًٓض ي بُؼ الجزام الٓاثم.
الفزع ألاول :سيرخصومة الاسخثمارألاجىبي أمام محكمة الححكيم
جرغ الخطومت املغجبؿت موغونا باالؾداراع نجأحى يو يضاة بخالتها بلى مد٘رت الخدُ٘مو بةحغاءاث نضة هوعصاا في
آلاحي.
أوال :جعيين املحكم
اهخٓاء املخ٘رحنو مً الهرلُاث الهامتو ذالتي حؿبٔ بضء بحغاءاث الخدُ٘مو َهاصة ًخم حهُحن املخ٘رحن في الهٓض
نجأضلي الٓاثم بشإهه الجزاموؤذ ذزُٓت ؤزغى مؿخٓلتو ذفي ٗلخا الخالخحن َةن املخ٘م او طل ٚالصخظ الظي اجُٔ
الخطوم نلى بخالت الجزام الٓاثم بُنهم بلُهو عحاء الُطل َُه صذن اللجوء للٓػاء املخخظو ذنلُه ال بض ؤن جخواَغ نضة
شغذؽ في اظا نجأزحرو حؿاام في الخطضي ّ
الُها ٛللجزام.
حشترؽ ؤيلب الدشغَهاثو برا َيها الدشغَو الجؼاثغي()1و ؤن ًٙون نضص املخ٘رحن الظًً ٌشٙلون اُئت الخدُ٘م
َغصًاو ذفي اظا الشغؽ جالٍ لخهاص ٛؤضواث املخ٘رحن بطا ما ٗاهوا بهضص ػذجيو ذاو نجأمغ الظي ؾُدو ٛصذن الخغذج
بٓغاع ًُطل في الجزامو ٖرا ٌشترؽ ؤن ًدؿم املخ٘م بطُت الخُاصوًٓطض بطُت الخُاص في نرلُت الخدُ٘م الخجاعيو ؤن
ًٓوم املخ٘م باملهام الخدُ٘رُت املىوؾت بهو بشٙل موغوعي ذمجغصو صذن جدحز لخطم نلى خؿاب آلازغو ذغراها لهظه
الطُتو البض مً جواَغ نضة شغذؽو َال ًجوػ جؿبُٓا لها ؤن جغبـ املخ٘م ضلت ْغابت ؤذ وؿب مو ؤخض ؾغفي الجزامو ؤذ ؤن
جٙون له مطلخت مو ؤخضاراو ٗإن ًٙون ُُٖال ؤذ صاثىا لواخض منهرا.
ثاهيا :اخحياراللاهون الواجب الحعبيم على موضوع وإجزاءات النزاع محل الححكيم
جدضًض الٓاهون الواحب الخؿبُٔ نلى مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو ؤام بحغاء مً بحغاءاث الخدُ٘م الخجاعي الضذليو
ٌؿعى مً زالله املؿدارغوزاضت نجأحى ي خراًت ملطالخهو الزخُاع الٓاهون نجأٖثر مواءمت لخل الجزام.
َبالغحوم بلى موِْ الدشغَو الوؾني مً مؿإلت جدضًض الٓاهون الواحب الخؿبُٔ نلى موغوم ذإحغاءاث الجزام
مدل الخدُ٘م الخجاعي الضذليو َةن املشغم ْض طاب بلى بنراْ ٛاهون إلاعاصة ذاظا بروحب هظ املاصة  1050ذالتي هطذ
نلى ؤهه ":جُطل مد٘رت الخدُ٘م في الجزام نرال بٓوانض الٓاهون الظي ازخاعه نجأؾغاٍو ذفي خالت يُاب اظا لازخُاع
جُطل خؿب ْوانض الٓاهون ذنجأنغاٍ التي جغااا مالثرت" ذؤمام اظا الخ٘م َةن ملخ٘رت الخدُ٘م ؤن جؿبٔ ْاهون الظي

( )1

ؤهكغ املاصة  1007مً الٓاهون  08-09الؿالِ الظٖغ.
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ازخاعه املخىاػنحنو ؾواء في نٓض لاؾداراع نجأضلي ؤذ في اجُاُْت الخدُ٘مو ؤذ في ذزُٓت ؤزغى ملخٓتو ؤما بطا ؤحجرا نً
اظا لازخُاعو َإن للرد٘رت ؤن جُطل في الجزام نرال بٓوانض الٓاهون ذنجأنغاٍ التي جغااا مالثرت.
ؤما َُرا الٓاهون الواحب الخؿبُٔ نلى إلاحغاءاث املخبهت ؤمام مد٘رت الخدُ٘مو َٓض ّعجب املشغم الجؼاثغي ؾغّ
ازخُاع الٓاهون املؼمو جؿبُٓه في الخطومت الخدُ٘رُت جوالُاو بإن حهل بعاصة نجأؾغاٍ هي نجأذلى في طلٚو خُث ًسخاع
نجأؾغاٍ ْاهوها مهُىا ًغجػُاهه ألن ًؿبٔ نلى الجزام بُنهراو ذنلُهو َرتى اجُٔ نجأؾغاٍ نلى جؿبُٔ ْاهون صذلت مهُىتو
َلِـ ملخ٘رت الخدُ٘م اؾدبهاص اظا الٓاهون ذجؿبُٔ ْاهون آزغ بضال نىهو ذفي خالت بيُا ٛطلَٓ ٚض مىدذ الُٓغة
الااهُت مً املاصة  1043للرد٘رت ضالخُت جولي غبـ إلاحغاءاث اؾدىاصا بلى هكام جدُ٘مي مهض مؿبٓاو ًالثم الجزام
املخ٘م َُه.
الفزع الثاوي :صذوركزارالححكيم الفاصل في مىاسعة الاسخثمارألاجىبي
ذَٓا ملبضؤ الوحااُتو جباشغ الخطومت الخدُ٘رُت ؤمام مد٘رت الخدُ٘مو َُهرض الخطوم بإهُؿهم ؤذ بواؾؿت
مراليهمو نلى جباص ٛالضَوم َُرا بُنهم نلىاو ماٍضًنها بإصلت إلازباث التي ًيخًون مً زاللها جإؾِـ ؾلباتهم املخٓابلتو
َبهض نهاًت املغاَهاثو ذاملضاذالث الؿغٍتو ًطضع خ٘م الخدُ٘مو بإيلبُت ؤضواث املخ٘رحنو مخبهحن في طل ٚهُـ
إلاحغاءاث التي حؿبٔ بضضاع الخ٘م الٓػاجيو ذبهظا َالبض ؤن ًٙون الٓغاع الخدُ٘مي م٘خوبا بإن ٌشخرل نلى حرلت مً
الهىاضغ حشٙل مجخرهت الضنامت ال٘خابُت للٓغاع الخدُ٘ميو جخرال اظه الهىاضغ في:
أوال :الوكائع
ذَيها ًخم نغع مٓخيـ نً اجُاّ الخدُ٘مو ذشغذؾهو ذٖظا موحؼا نً موغوم الجزامو ذاظا ختى جخرً٘ املخ٘رت
املخخطت مً َغع الغْابت نلى مضى التزام املخ٘رحن بدضذص الؿلؿاث املرىوخت لهمو ذاملخضصة بروحب اجُاُْت
الخدُ٘مو َػال نً نغع حرلت إلاحغاءاث التي اجبهتها مد٘رت الخدُ٘م نلى يغاع ؾرام الخطومو ؤذ هضب الخبراءو ؤذ
بحغاء الخدُٓٓاث.
ثاهيا :مىعوق الحكم والخسبيب
بهض نغع ذْاجو الضنوى الخدُ٘رُتو ذنجأؾباب التي ًيبني نليها الٓغاع الُاضل في الجزام مدل الخدُ٘مو ًسخم
الٓغاع برىؿوّ الخ٘مو ذَُه ٌهؿي املخ٘م خال للجزامو جىُؼ بروحبه الخطومتو بىاء نلى طل ٚالبض ؤن ًٙون املىؿوّ
ذاضخا ذضغٍداو مخىاؾبا مو ؾلباث الخطومو ذبرا ؤهه آزغ مشخرالث ْغاع الخدُ٘مو َةهه ًغصٍ ب٘خابت ؤؾراء املخ٘رحن
ذجواُْههم()1و اظا ذالبض ؤن جخػرً ذزُٓت الٓغاع الخدُ٘مي نجأؾباب التي بني نليها الٓغاع الُاضل في الجزام املغجبـ
باالؾداراع نجأحى ي املباشغو ذاو ما ٌهغٍ بدؿبِب الٓغاع الخدُ٘ميو خُث جوعص مد٘رت الخدُ٘م حرلت الدجج الواْهُت
ذؤصلت إلازباث املخهلٓت بهاو َػال نً حرلت نجأؾاهُض الٓاهوهُت التي ؤؾؿذ لهظا الٓغاع.

() 1صماهت دمحم ذمهىطغي مغٍمو بحغاءاث جىُُظ ؤخٙام الخدُ٘م الخجاعي في الجؼاثغو مجلت الضعاؾاث الٓاهوهُت ذالؿُاؾُتو الهضص4و 2016وص .153
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ثالثا :ثىفيذ كزارالححكيم الحجاري الذولي
بهض ضضذع ْغاع الخدُ٘م النهاجي الُاضل في املوغومو البض مً اؾخطضاع ؤمغ ْػاجي ًٓض ي بدىُُظ اظا الٓغاعو
ذاظا بهض جواَغ شغذؽ ذاؾدُُاء حرلت مً إلاحغاءاث هوحؼاا في آلاحي:
ٗي ًىُظ خ٘م الخدُ٘م الخجاعي الضذلي الُاضل في مىاػنت لاؾداراع نجأحى ي في الجؼاثغو البض ؤن ٌؿخوفي شغؾحن
ازىحنو ؤذلهرا ؤن ال جٙون املخاٖم الجؼاثغٍت مسخطت في الىكغ في الجزامو ؤما الااوي َالبض ؤال ًخهاعع ْغاع الخدُ٘م مو
خ٘م ؾبٔ ضضذعه في الجؼاثغو ذاظا خراًت لدجُت نجأخٙام ذالٓغاعاث الٓػاثُت الوؾىُتو َػال نً غغذعة زلوه مرا
ٌشٙل مؿاؾا باآلصاب الهامت ذالىكام الهام في الجؼاثغ.
ؤما نً بحغاءاث جىُُظ ْغاع الخدُ٘م َٓض َطلذ َيها املاصة  1036مً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍتو بدُث
ًايذ ضضذع الٓغاع الخدُ٘مي بخٓضًم نجأضل مىهو مغَٓا باجُاُْت الخدُ٘مو نلى مؿخوى ؤماهت غبـ الجهت الٓػاثُت
املخخطت ذالتي ضضع في صاثغة ازخطاضها ْغاع الخدُ٘مو لُٓوم بهضاا عثِـ اظه الجهت بضضاع ؤمغ ًٓض ي بدىُُظ ْغاع
الخدُ٘مو نً ؾغٍٔ بمهاعه بالطًُت الخىُُظًتو لُدؿنى بهضاا لغثِـ ؤمىاء الػبـ حؿلُرها لألؾغاٍ متى ؾلبوااو
ذججضع إلاشاعة ؤن الٓغاع الخدُ٘مي مشرو ٛبالىُاط املعجلو في اظا غران لهضم نغْلت مطالر املؿدارغًٍو ذحهؼٍؼ
لػراهاث لاؾداراع نجأحى ي التي ًرىدها الدشغَو الجؼاثغي للرشغذناث الضذلُت املٓامت نلى ؤعع الجؼاثغ.
اظا ذلألؾغاٍ اؾخئىاٍ نجأذامغ الطاصعة بغَؼ ؾلب الخىُُظو ذاظا في ؤحل ً 15وما مً جاعٍش الغَؼ ؤمام املجلـ
الٓػاجيو في خحن ؤن نجأمغ الظي ًٓض ي بدىُُظ ْغاع الخدُ٘مو ال ًٓبل ؤي ؾهًو ذإهرا ًترجب بٓوة الٓاهون الؿهً في ؤمغ
الخىُُظو ؤذ جسلي املخ٘رت في الُطل في ؾلب الخىُُظ بط لم ًخم الُطل َُهو ذاظا ذَٓا ملا هطذ نلُه املاصة  1058مً
ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت(.)1
ٖرا لظذي املطلخت اؾخئىاٍ نجأمغ الٓاض ي بغَؼ لانتراٍو ؤذ عَؼ جىُُظ ؤذ الؿهً ببؿالن ْغاع الخدُ٘م
الخجاعي الضذليو في ؤحل شهغ ابخضاء مً جاعٍش الخبلٌُ الغؾمي لألذامغ الٓاغُت بغَؼ لانتراٍ ؤذ نضم الخىُُظو ذاظا
ؤمام املجلـ الٓػاجي الظي ذْو في صاثغة ازخطاضه ْغاع الخدُ٘مو ؾبٓا لىظ املاصة  1060مً ْاهون إلاحغاءاث املضهُت
ذإلاصاعٍت.

خاثمة:
بىاء نلى ما ؾبٔ نغغهو َةن املشغم الجؼاثغي ْض ؤذلى نىاًت بالًت باالؾداراعاث نجأحىيُتو زاضت جل ٚاملٓامت نلى
ؤعع الجؼاثغو َباإلغاَت بلى الػراهاث املوغونُت ذاملالُت التي زطها لهظه نجأزحرةو َٓض ؤخاؾها بػراهاث ؤزغى طاث
ؾبُهت بحغاثُتو جخهلٔ ؤؾاؾا برغخلت َؼ الجزاناثو ذاظا مً زال ٛغران خُاص الٓػاء الوؾنيو جؿبُٓا ملبضؤ املؿاذاة
التي ًخرخو بها املؿدارغذن بًؼ الىكغ نً حيؿُاتهمو َػال نً لانتراٍ بؿلؿت نجأؾغاٍ املخهاْضة في جدضًض الوؾُلت
البضًلت نً الٓػاء الوؾنيو للىكغ في الجزام الٓاثمو ذاملخرالت في الخدُ٘م الخجاعي الضذليو بالىكغ بلى ما ًدُده اظا
() 1ذااب خرؼةو مغامغٍت ؾىاءو جىُُظ ؤخٙام الخدُ٘م الخجاعي ذَٓا لالجُاُْاث الضذلُت ذؤخٙام ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍتو مجلت املُضان للهلوم
إلاوؿاهُت ذلاحخرانُتو املجلض 4و الهضص 1و 2021و ص.216
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الؿغٍٔ مً مؼاًا جطب في مطلخت املؿدارغًٍو نلى يغاع ؾغنت ذؾغٍت إلاحغاءاثو َػال نً خغٍت ازخُاع املخ٘رحنو ذما
في طل ٚمً حهؼٍؼ لُ٘غة الخُاصو لُبٓى لاخخٙام ألخض اظًً الؿغٍٓحن الٓػاثُحنو عاحن باخترام شغذؽ ذإحغاءاث
مدضصة.
اظا ذْض زلطذ الضعاؾت بلى حرلت مً الىخاثج هوعص ؤارها في آلاحي:
َ ؼ مىاػناث لاؾداراع نجأحى ي بدُاص ذموغونُتو مً بحن ٖبرى الػراهاث التي ٌؿخض ٛبها نلى ْضعة الضذلت
املػُُت في اؾخٓؿابها ذجوؾُنها.
 هكم ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍت ذٖظا ْاهون لاؾداراعو حرلت آلالُاث الٓاهوهُت التي جىاؽ بها مهرت
الىكغ في مىاػناث لاؾداراع نجأحى يو ذَهض الٓػاء الجؼاثغيو ذالخدُ٘م الخجاعي الضذليو ؤام ؾيُلحن ْاهوهُحنو ياًتهرا
َؼ الجزام الٓاثم برىاؾبت نٓض لاؾداراع نجأحى ي املٓام في الجؼاثغ.
ً رً٘ ؤن ًرال شخظ ؤحى ي ؤمام الجهاث الٓػاثُت الجؼاثغٍت بشإن التزاماث حهاْض نليها في الجؼاثغو ذطاب
ؤٖثر مً طل ٚبإن ؤزػو لالتزاماث التي حهاْض نليها املؿدارغ نجأحى ي مو حؼاثغي زاعج الجؼاثغو بلى الٓػاء الوؾني.
 نرض املشغم الجؼاثغي في مهغع مهالجت مىاػنت لاؾداراع نجأحى يو بلى مغاناة الخطوضُت التي جدُـ بهظه
نجأزحرةو بانخباعاا نالْت مشخرلت نلى نىطغ ؤحى يو خُث ٖغؽ الهضًض مً الػراهاث إلاحغاثُت نلى يغاع بلًاء شغؽ
الُ٘الت الظي ٗان شغؾا ملاو ٛاملؿدارغ نجأحى ي ؤمام الجهاث الٓػاثُت الوؾىُتو َػال نً انخراص بحغاءاث زاضت
برىاؾبت الُطل في اظه الخطومتو نلى يغاع ٗل مً الخدُٓٔ ذإلاهابت الٓػاثُت الضذلُت .
 للرؿدارغ نجأحى ي م٘ىت جسوله لازخُاع ؤزىاء لجوثه للٓػاء الوؾنيو عَو صناذاه ؤمام الٓػاء الهاصي نً ؾغٍٔ
صنوى موغونُتو ؤذ عَهها ؤمام الٓػاء إلاؾخعجاليو نً ؾغٍٔ الضنوى إلاؾخعجالُتو ذفي اظه نجأزحرة مؿاًغة لهىطغي
الؿغنت ذإلاثخرانو التي جرحز الهالْاث الخجاعٍت الضذلُت.
َُ را ًسظ الخدُ٘م الخجاعي الضذليو َةن خغٍت إلاعاصة جلهب َُه صذعا ؤؾاؽو بدُث حهؿي لألؾغاٍ ؾلؿت
ازخُاع اللجوء بلى اظا الؿغٍٔو ذحهُحن املخ٘رحن َُهو ذٖظا الٓاهون الواحب الخؿبُٔ نلى موغوم الجزام ذإحغاءاث
الخدُ٘م برىاؾيخه.
ؤزحرا َٓض زلطذ الضعاؾت بلى حرلت مً الخوضُاث هوعص ؤارها في آلاحي:
 بزػام املىاػناث لاؾداراعٍت نجأحىيُت للٓػاء الوؾنيو َُه مً املأزظ التي جؼٍض مً هُوع املؿدارغًٍ ذحش٘ٚ
في حضًت َ٘غة خُاص الضذلت املػُُت لالؾداراع.
ً ىدطغ صذع الٓاض ي الجؼاثغي يضاة َطله في مىاػناث لاؾداراع نجأحى ي املباشغو بالىكغ بلى الؿبُهت الخاضت
التي جرحز الوقُُت التي جىاؽ به و ذبهظا َةهه ال ٌؿخؿُو ؤن ًٙون مد٘را ؤذ موَٓا ؤذ ختى مُاذغاو في طاث الجزام.
 جارحن إلاحغاءاث الخاضت التي جىاذلها ْاهون إلاحغاءاث املضهُت ذإلاصاعٍتو ذٖظا ْاهون لاؾداراع الجؼاثغيو التي
ٌؿعى مً زاللها املشغم بلى ج٘غَـ مبضؤ املؿاذاة ؤمام الٓػاء بحن املؿدارغًٍ املخلحن ذنجأحاهبو َػال نً صذع اظه
نجأزحرة في جدُٓٔ الهضالت.
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 الخإُٖض نلى الضذع إلاًجابي للخدُ٘م الخجاعي الضذلي في َؼ مىاػناث الؾداراع نجأحى يو ملا له مً محزاث حؿهم
في املخاَكت نلى بىاء املشغذم لاؾداراعيو ذإن ؾغؤث نلُه بهؼ إلازخالالثو نلى يغاع ؾغنت إلاحغاءاثو ذجسطظ
املخ٘رحنو َػال نً املخاَكت نلى الؿغٍت .
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إلاخالٌ بالتزام طمان السالمت في علذ الىلل الجىي في الاجفاكُاث الذولُت والدششَع املصشي
Title in English Breach of the obligation to ensure safety in the air transport contract in
international conventions and Egyptian legislation
وف ء نبذلذ
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ملخص4
الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت دهذ ا الازتلام ث وهىيش ت زتل ي تشجا نلذ زتلللا وهىف ذ ر ت زتلل كا وهىف و لخض ي
يز الازتلام ب ؤنه بر

ؤضيب زتلش هب مإف غشس ؤزل ء نلله حش ء خؿإ زتلل كا وهىف فةنه دهذ بخةمال م زتلام ب نلذف ن ش ئ

نا نلذ زتلللا وهىف و تشجب عاوزتليت زتلل كا وهىف وكذ جبنى إلاششم إلاطشف زتلام ب غن ا زتلعةم ت منىحب زتلل نىا
سكم ( )28زتلعلت 1981ب و إلاهذٌ م زتلل نىا سكم ( )136زتلعلت  2010ب زتلخلكيم إلاعاوزتليت زتلخه كذتت زتللل كا وهىف وؤخػو
زتلللا وهىف زتلذولذ الجف كيت و سظى إلاىكهت مخ س خ  12ؤهخىبش زتلعلت  1929ب و الاجف كي ث ألاخشي إلاهذزتلت و إلاىنلت زتله و
زتل ي نػنذ بزتلي وهنهىس ت إلاطش ت مإ ش سكم  593زتلعلت  1955ب ميلن حعشف نلى زتلللا وهىف زتلذ خلذ ؤخي ب زتلفشم
زتلش بو ا زتلفطا زتلع بو ا زتلب ب زتلث ني ا ك نىا زتلخج سة زتلط دس م زتلل نىا سكم ( )17زتلعلت .1999
اليلماث املفخاخُت :نلذ زتلللا وهىف؛ زتلل كا وهىف؛ غن ا زتلعةم ت؛ زتلدششيو إلاطشف؛ جف كيت و سظى 1929ب.
Abstract:
The obligation to ensure safety is one of the essential obligations that the air transport
contract owes to the air carrier, and this obligation requires that if the passenger suffers any
damage during his transportation as a result of the air carrier’s mistake, it is considered a
breach of a contractual obligation arising from the air transportation contract and entails the
responsibility of the air carrier The Egyptian legislator has adopted the obligation to ensure
safety under Law No (28) for the year 1981 AD as amended by Law No (136) for the year
2010 AD to regulate the contractual responsibility of the air carrier and subject international
air transport to the Warsaw Convention signed on October 12, 1929 AD and other amended
and supplemented agreements The provisions of Section IV of Chapter VII of Chapter Two of
the Trade Law promulgated by Law No (17) of 1999 shall apply to internal air transport .
;Keywords : Air transport contract; Air carrier; Safety guarantee; Egyptian legislation
Warsaw Convention 1929.
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ملذمت4
دهخبر زتلللا وهىف زتلىظيلت ألاظشم زتللشبـ ميا زتلذوٌ و زتلشهىب مديث ظ يم ذ صدي س زتلخج سة والازتلخل ء وحػ سف
ميا زتلشهىب ذ وكذ ؤضبذ فيه زتله زتلم تل ط مخؿىس زتلللا وهىف و ندش س شبىت وخؿىؽ وهى ت إلالخكنت زتلخًؿي وا
ملهت ذ زتلي بعت ذ ص ا ؤضبدذ زتلعشنت ظنخه زتلب سصة.
وسيم خي ص ث زتلؿ ئشة وىظيلت ى هبت زتلهز زتلخؿىس وح ضا يير ؤن حهذ نشغت زتللنخ ؾش نكش زتللي ه بهنليت
زتلللا ونليه ف زتلام ب زتلل كا وهىف مػن ا ظةم ت زتلش هب دهذ ا الازتلام ث وهىيش ت و ا ؤمشص إلاع ئا زتل ي تثيري
زتلللا وهىف و ا زم و ا المذ ا خن ت ت هبر زتلهز زتلش هب ونليه نجذ ؤا يز الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت و ا دا جب تا
و خخةمف ميا ألانكنت زتلدششيهيت والاجف كي ث زتلذوزتليت ن دفو م ملهخنو زتلذولذ زتللخذخا زتلىغو كى نذ ك نىنيت جإخز شيا
جف كي ث دوزتليت جىفا ظةم ت يزه إلاشهبت منا في

ا خةمٌ بمش ب جف كيت و سظى زتلعلت  1929ب و جم بخػ م إلاعاوزتليت

زتلخه كذتت زتللل كا وهىف زتلهزه ألاخيرة.
إشيالُت الذساست4
جبنى إلاششم إلاطشف منىحب زتلل نىا سكم ( )28زتلعلت  1981ب و إلاهذٌ م زتلل نىا سكم ( )136زتلعلت  2010ب زتلخلكيم
إلاعاوزتليت زتلخه كذتت زتللل كا وهىف و ؤخػهه الجف كيت و سظى  1929ب خيث ح ء ذ نظ إلا دة  123ا ك نىا زتلؿير ا
إلاذني إلاطشف ؤنه"حسشي على الىلل الجىي الذولي أخيام اجفاكُت جىخُذ بعع كىاعذ الىلل الجىي الذولي املىكعت في
واسسى بخاسٍخ  12أهخىبش 1323والتي اهظمذ إليها الذولت املصشٍت و الاجفاكُاث الاخشي املعذلت واملىملت لها.
وحسشي على الىلل الجىي الذاخلي أخيام الفشع الشابع مً الفصل السابع مً الباب الثاوي مً كاهىن الخجاسة
الصادسباللاهىن سكم  11لسىت ".1333
و ذ يز زتلعي ق جؿشح بشي زتليت زتلذس ظت ذ حع ئٌ تط ى نلى زتللدى زتلخ لذ:
 ما مذي فعالُت الالتزام بالسالمت في علذ الىلل الجىي في جلشٍش الحماًت للمسافشًٍ حشاء إخالٌ الىاكلالجىي بالتزامه بظمان السالمت في الاجفاكُاث الذولُت والدششَع املصشي؟
أهذاف الذساست  4ت ذف يزه زتلذس ظت بلى:
 زتلىكىف نلى عإزتلت زتلىغو زتلل نىني إلاعاوزتليت زتلل كا وهىف وفل زتلةمجف كي ث زتلذوزتليت و زتلدششيو إلاطشف. -هن ت ذف بلى مي ا نىنيت زتلخهى ؼ هجض ء نلذ كي ب عاوزتليت زتلل كا وهىف حش ء ؤلاخةمٌ مةزتلام ب غن ا زتلعةم ت.
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 -1ملاسبت مفاهُمُت ملصؼلحاث الذساست 4
ا ؤيم الازتلام ث زتل ي تشجا زتلل نىا نلى زتلل كا وهىف يى الازتلام ب مػن ا ظةم ت زتلش هب و شد يزه ألاينيت بلى
وىا يز الازتلام ب شجبـ مدي ة ؤلانع ا و لو بتل م ألاري مجعذه زتلزف دهذ ا زتلػشوس ث زتل ي ظهذ الاجف كي ث زتلذوزتليت
و زتلدششيه ث زتلىؾليت و ن زتلدششيو إلاطشف بلى خن تخه و جبه إلالخػي ث زتلذس ظت ظنخهشع بلى وا ا فهىب ؤؾش ف
نلذ زتلللا وهىف و فهىب الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت .
 -1.1الخعشٍف بأػشاف علذ الىلل الجىي.
تدشيا نلذ زتلللا وهىف ا ؾشفيا و ين زتلل كا وهىف و زتلش هب و ظنخهشع إلاذزتلىٌ وا ن ن جب ن .
 .1.1.1املذلىٌ اللاهىوي للىاكل الجىي4
نهشف زتلل كا وهىف ذ وا ا الاجف كي ث زتلذوزتليت و زتلدششيو إلاطشف.
 .1.1.1.1املذلىٌ اللاهىوي الذولي للىاكل الجىي4
ندل وٌ حهش فه ؾبل زتلةمجف كي ث زتلذوزتليت و م زتللكش زتلؿبيهت زتلللا.
 .1.1.1.1.1حعشٍف الىاكل الجىي في الاجفاكُاث الذولُت 4نخهشع زتلخهش فه ذ جف كيت شيي يى و جف كيت و سظى
زتلعلت .1929
 حعشٍف الىاكل الجىي في اجفاكُت شُياغى 4نشفذ جف كيت شيي يى إلاىكهت ذ  7ددعنبر ظلت  1944ذ فلشت( )22ا إلا دة ألاولى ن زتلل كا وهىف مإنه" ول شخص ػبُعي أو اعخباسي ٌعشض أو ًلىم بدشغُل خؼىغ حىٍت
لىلل الشواب أو البرًذ أو البظائع"".1
ا ظخلش ء نظ إلا دة نعخنخج ؤا زتلل كا وهىف يى وا شخظ ؾبيعذ ؤو هلىف تخههذ مللا ؤشخ ص ؤو مػ ئو
ؤو مش ذ مى ظؿت ؾ ئشة.
 حعشٍف الىاكل الجىي في إجفاكُت واسسى 4زتلم جػو بجف كيت و سظى زتله ب  1929حهش ف زتللل كا وهىف زتلذولذ م زتلشيما ؤن و نذ ألاظبم ا جف كيت شيي يى إلاهذزتلت الجف كيت و سظى و زتل ي خذدث حهش ف زتللل كا وهىف.
 . 2.1.1.1.1حعشٍف الىاكل الجىي جبعا لؼبُعت الىلل 4تخخلف حهش ف زتلل كا وهىف جبه زتلؿبيهت زتلللا بر و ا
مى ظؿت وو الث زتلللا 2ؤو ا كبا عخإحش زتلؿ ئشة ؤو ذ خ زتلت زتلللا إلاخخ بو.
 وهالء الىلل 4الىاكل الفعلي و الىاكل املخعاكذ :ذ وح زتلت زتل ي تخفلىا في وهةمء زتلللا و زتلش هب نلى نلله حىتلام ىا بجج يه ب ششة هنخه كذتا ؤضلييا" 3زتلىا ذ وحليلت زتليعى يم زتلزتا ظيلفزوا فهةم ننليت زتلللا وهىف ما

( )1إلا دة  01زتلفلشة  22ا جف كيت شيي يى جف كيت زتلؿير ا إلاذني زتلذولذ إلاىكهت ذ  7ددعنبر  1944و ةمخله و حهذتةمت زتلع س ت و زتل ي جيىا زتلذوزتلت
إلاطش ت ؾشف في ( إلا دة  1زتلفلشة  6ا زتلل نىا سكم  28ظلت  1981إلاخهلم م زتلؿير ا إلاذني إلاطشف إلاهذٌ و إلاخنم) زتلهذد  17زتلط دسة ذ -04-23
.1981
( )2إلا دة  01زتلفلشة ب ج ا جف كيت حى د الخ س إلاىنلت الجف كيت و سظى  1929إلاىكهت م إلاىعيً ذ  18ظبخنبر  1961و دخلذ خيم زتلخلفيز ذ  1ف
.1964
ف
ف
ا
( )3دمحم فش ذ زتلهش ني زتلل نى وهى زتلللا وهى و خى در زتلؿير ا د س وه هت وهذتذة ؤلاظىلذس ت طش  2009ص.250
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تلىب ب ىولىيم ا ششو ث و اظع ث زتلؿير ا زتلزتا دهذوا زتلل كليا زتلفهلييا وإجف كيت حى د الخ س زتله ب  1961و
إلاىنلت الجف كيت و سظى زتله ب  1929كذ فشكذ ميا "الىاكل املخعاكذ "و" الىاكل الفعلي".
 الىاكل املخعاكذ 4نشفخه إلا دة الاولى ا الاجف كيت ذ ( زتلفلشة ب) مإنه "ول شخص ًىىن ػشفا في علذ هلل خاطعالجفاكُت واسسى و مبرما مع الشاهب أو املشسل أو أي شخص ٌعمل لحساب الشاهب أو املشسل" .
 أما الىاكل الفعلي 4نشفخه زتلفلشة ج ا نفغ إلا دة مإنه "شخص أخش غير الىاكل املخعاكذ ًلىم بملخض ى إلارنمً الىاكل املخعاكذ بيل الىلل املشاس إلُه في الفلشة ب أو بجضء مىه،و لىً لِس باليسبت لهزا الجضء هاكال مخخابعا
باملعنى امللصىد في اجفاكُت واسسى.
وكذ كػذ إلا دة زتلث نيت ا نفغ الاجف كيت مإنه"ًىىن الىاكل املخعاكذ و الفعلي خاطعين الجفاكُت واسسى ألاوٌ
فُما ًخعلم بيامل الىلل املعين في العلذ و الثاوي فُما ًخعلم فلؽ بجضء الىلل الزي كام به".
م ظخلش ء نظ إلا دة نعخنخج ؤا هدع ب ضفت زتلل كا وهىف جخخلف مدعب بر و ا ن كةم خه كذ تلىب بهنليت
زتلللا و لت ؤو و ا ن كةم فهلي تلىب ميا ننليت زتلللا ؤو حضء ن مل ء نلى برا ا زتلل كا إلاخه كذ وحعشف جف كيت
و سظى نلى هةمين فيخػو زتلل كا إلاخه كذ الجف كيت و سظى فين تخهلم مي ا زتلللا إلاهيا ذ زتلهلذ ؤ إلاخه كذ زتلفهلذ
فيخػو زتله فلـ مجضء زتلللا زتلزي ك ب مه.
 جأحير الؼائشاث 4ذ صخنت إلاى ظم كذ جلهإ بهؼ ششو ث زتلؿير ا بلى الاظخه نت بششو ث ؾير ا ؤخشي نا ؾش مظدئج س بهؼ ؾ ئش ت زتلخخنىا ا جلفيز نلىد زتلللا زتل ي ؤمش ت وفم هيفي ث خذدي زتلفله زتلل نىني فشك ميا
نىنيا ا بتج س زتلؿ ئش ث و ين :
 إًجاس ػائشة دون ػاكم 4ذ يزه وح زتلت دهنا إلاعخإحش نلى جضو ذ زتلؿ ئشة مؿ كم ةمخت زتلزف تيىا ج به زتلهو عاوال نا نخ ج تدذزه ا ؤغش س زتللشو ب و ييريم هن تخدنا إلاعخإحش جي زتليف حشًيا و ضي نت زتلؿ ئشة و زتلخإ يا
نلي " 1ونليه فةا إلاعخإحش يى زتلزف تىدعب ضفت زتلل كا وهىف إلاعاوٌ ذ نةمكخه م زتلشو ب ؤ إلا زتلً إلااحش زتللؿ ئشة
فةم جخهذي ضفخه ؤهثر ا وىنه ؾشف ذ نةمكت بتج س ت ميله و ميا إلاعخإحش زتللؿ ئشة و تخل ض ى له مذٌ ؤلاتج س.
 إًجاس الؼائشة بالؼاكم4منىحب يز زتلهلذ تلامب إلا زتلً إلااحش مإا تػو جدذ جطشف إلاعخإحش ؾ ئشة إلاذة هيلتو ؾ كنه زتلزف تبلى جدذ جطشف عخإحش زتلؿ ئشة إلاذة هيلت و ؾ كنه زتلزف تبلى ج به زتله و دهنا جدذ سك مخه و
بشش فه و م زتلخ لذ تيىا عاوال نا ؤفه زتلهم و تلحلىنه ا ؤغش س م زتلشو ب ؾبل زتللى نذ عاوزتليت إلاخبىم نا ؤنن ٌ
ج بهيه" 2وؾبل الجف كيت حى د الخ س فيهذ ن كةم فهلي ؤ

إلاعخإحش زتللؿ ئشة فهى زتلزف دعخًا زتلؿ ئشة خةمٌ فارة

ؤلاتج س فيبرب نلىد زتلللا و زتلشو ب وجيىا ألاحشة نلذ رزتلً لي خ ض زتله و م زتلخ لذ فةنه دهذ زتلل كا إلاخه كذ و
زتلشو ب و تيىا يى و إلا زتلً إلااحش خػ ليا ذ إلاعاوزتليت بجج ه زتلشو ب".

3

( )1دنىد ؤخنذ زتلىلذسف زتللك ب زتلل نىني زتللللا وهىف وفل الجف كيت ىنارت ٌ زتله ب  1999جلت زتلنشش زتلهلمي مج هت زتليى ذ زتليى ذ 2000
ص.160
( )2ؤخنذ نبذ زتلفػيا زتلل نىا وخ ص وهىف د س زتلفىش و زتلل نىا إلالطىسة طش  2006ص.10
( )3دمحم فش ذ زتلهش ني زتلل نىا وهىف زتلللا وهىف و خى در زتلؿير ا د س وه هت وهذتذة ؤلاظىلذس ت طش  2012ص.246
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 الىلل املخخابع4خعب إلا دة ألاولى ا جف كيت و سظى ( زتلفلشة )3فةنه"ٌعذ الىلل الزي ًخىاله عذد مً الىاكلينبؼشٍم الجى على الخخابع عىذ جؼبُم هزه الاجفاكُت ،هلال واخذا إرا هظش إلُه الؼشفان على أهه عملُت واخذة،زم
الاجفاق بشأهه في صىسة علذ واخذ أم سلسلت مً العلىد.
وال جفلذ صفخه الذولُت طشوسة جىفُز أخذ العلىد أو بعظها جىفُزا وامال في إكلُم خاطع لسُادة ػشف واخذ
مخعاكذ".
ونليه ف زتلللا وهىف إلاخخ بو يى زتلزف تلىب مه نذد ا زتلل كليا وهى يا نلى خؿىؽ حى ت خخلفت نلى ؾ ئش ت م
م زتلخخ بو و إلاشهض زتلل نىني زتليا ا زتلل كليا إلاخخ بهيا زتلزتا شاروى ذ ننليت نلا زتلشو ب و ذي عاوزتلي ت م وسد ذ نظ
إلا دة  30ا جف كيت و سظى مإنه ال تدم زتللش هب ؤو وخلفه زتلشحىم نلى زتلل كا زتلزف وكو وح در ذ سخلت زتلللا زتلزف
جىالي

زتلم تىا زتلل كا الاوٌ و م جف ق ضش ذ كذ ؤخز نلى ن جله جدنا إلاعاوزتليت نا زتلشخلت مإهنله ".

1

وبل ء نلى ظبم نعخنخج ؤا هدع ب ضفت زتلل كا وهىف جخهلم ؤظ ظ مؿبيهت زتلللا و ظدثن س خؿىؽ زتلللا
وهىف و ال دشارؽ لىيت زتلل كا وهىف زتللؿ ئش ث زتل ي حعدثنش مى ظؿت و يز

ظ سث نليه جف كيت و سظى

والاجف كي ث زتلةمخلت زتله .
 . 2.1.1.1املذلىٌ اللاهىوي الذاخلي للىاكل الجىي 4نشفذ إلا دة ألاولى ذ فلشت  18ا ك نىا زتلؿير ا إلاذني
إلاطشف زتله ب  1981زتلل كا وهىف مإنه":ول شخص ػبُعي أو إعخباسي ًلىم بدشغُل خؽ أو خؼىغ حىٍت لىلل
الشواب أو البرًذ أو البظائع أو أي منها في مجاٌ حشغُل الؼائشاث أو ٌعشض هزا الدشغُل"".

2

ويى نفغ زتلخهش ف زتلزف ح ءث مه جف كيت شيي يى زتله ب  1944زتلع زتلفت زتلزهش .خيث جةمقى زتلخطىس ا ذ جدذتذ
نل ضش حهش ف زتلل كا وهىف مإنه شخظ ؾبيعذ ؤو هلىف تلىب مللا زتلشو ب ؤو زتلبػ ئو ؤو زتلبرتذ نا ؾش م وهى
م ظخهن ٌ زتلؿ ئشة.
 .1.2.1.1.1الخعشٍف بالشاهب 4زتلم جخؿشق جف كيت و سظى زتلعلت  1929و مشوجىوىالت إلاهذزتلت زتله زتلخهش ف زتلش هب
زتلزف دهذ زتلؿشف زتلث ني ذ نلذ زتلللا وهىف خيث زتلم جإحي بال مزهش ولنت ع فش ذ وا ا نظ دجي ()18-17
وهززتلً وح ٌ م زتلنعبت زتللنششم إلاطشف ونليه ال تىحذ حهش ف ك نىني زتللش هب و ظنخؿشق بلى حهش فه وفم ؤوسده زتلفله.
 امللصىد بالشاهب 4م زتلشحىم بلى زتلفله تنىا ؤا نهشف زتلش هب مإنه  ":زتلصخظ زتلزف تخم نلله مل ء نلى نلذ بربميله و ميا زتلل كا"".

3

 هن دهشف مإنه ":زتلصخظ زتلزف تبرب نلذ زتلللا و زتلل كا وهىف ملفعه ؤو مى ظؿت ن ئبه هن تنىا بمش ه ناؾش م وهيا م زتلهنىزتلت و زتلزف تش ذ الانخل ٌ ا ي ا بلى ؤخش مى ظؿت زتلؿ ئشة"".

4

( )1إلا دة  30ا جف كيت و سظى وخ ضت مخىخيذ بهؼ زتللى نذ إلاخهللت م زتلللا وهىف زتلذولذ إلاىكهت مبىزتللذ ذ  1929-10-12و دخلذ خيم زتلخلفيز ذ
 1933-02-13و زتل ي ض دكذ نلي طش مإ ش سكم  593زتلعلت .1955
( )2إلا دة  01زتلفلشة  18ا زتلل نىا سكم  28زتلعلت  1981إلاخهلم مل نىا زتلؿير ا إلاذني إلاطشف إلاهذٌ و إلاخنم زتلهذد  17زتلط دسة ذ .1981-04-23
( )3دمحم فش ذ زتلهش ني شحو ظ مم ص.77
( )4ي ني دو ذ س زتلللا زتلبدشف و وهىف نشىس ث وحلبي وحلىكيت ميروث زتلبل ا  2008ص.223
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و تزيب زتلبهؼ ا زتلفله ء لى زتللىٌ مإا خطىضيت نلذ زتلللا وهىف جنبو ا بكخط سه نلى ألاشخ ص وحيت و
م زتلخ لذ فةا نلا وهثث زتله ذة حهذ ا كبيا نلا ألاشي ء" 1ؤ

زتلش هب فهى ا ألاشخ ص وحيت خ ى زتلى و ا ف كذ

زتلىعذ ؤزل ء نلله ؤو و ا خذس ف إلاهي س زتلزف دهىٌ نليه ذ يزه وح زتلت يى بضذ س جزهشة زتلللا مةظنه ؤوال و دخىزتله
زتلؿ ئشة ز ني .
 .2.2.1.1.1أهلُت الشاهب 4م زتلنعبت أليليت زتلش هب فةم تىحذ ذ ك نىا زتلخج سة إلاطشف سكم ( )17زتلعلت  1999نظ
خ ص تدذد ؤيليت زتلش هب و ذ يزه وح زتلت نشحو بلى زتللى نذ زتله ت م زتلنعبت زتلأليليت ذ زتلل نىا إلاذني إلاطشف و ال
دشارؽ ذ زتلش هب ؤهثر ا ملىيه ظا زتلخنييم زتلهذب نخب س زتلللا ا ؤنن ٌ زتلخطشف زتل ي حعخلضب ذ زتلل ئم ب زتلخنخو
م أليليت زتلي لت .
و ةمخل ؤا زتلل كا وهىف دهذ زتلصخظ س هب و تطذس زتله جزهشة نلا خ ى زتلى و ا ك ضش و زتلززتلً و ألحا جدذتذ
فهىب زتلش هب ذ زتلللا وهىف دهذ زتلصخظ س هب ظى ء ؤو ا و ا ألايليت ؤو ن كظ ألايليت و بًؼ زتللكش بر و ا وزتليه
يى ا شاري زتله جزهشة زتلللا د ذ يزه ألاخيرة م ظنه و وحع مه و زتلززتلً فةا زتلل كليا وهى يا تي دوا تجنهىا
نلى جخطيظ لهذ زتليا س هب تض ذ ننشه نا ظنخيا.
 -2.1مفهىم الالتزام بظمان السالمت4
تشجب نلذ زتلللا وهىف زتلألشخ ص حنلت ا الازتلام ث دهذ الازتلام ب مػن ا ظةم ت زتلش هب ا ؤيم الازتلام ث
إلالل ة نلى ن جم زتلل كا وهىف و مل ء نليه ظنخؿشق لى فهىب يز الازتلام ب و جدذتذ زتلؿبيهت زتلل نىنيت زتله.
 .1.2.1الخعشٍف بالتزام طمان سالمت الشاهب 4با جف كيت و سظى و حهذتةمت كذ خطذ زتلش هب إلاع فش مدن تت
ذ نلذ زتلللا وهىف زتلألشخ ص مخىشيغ زتلام ب غن ا ظةم ت زتلش هب ا خى در زتلللا وهىف م إلغ فت بلى ك نىا
زتلؿير ا إلاذني إلاطشف زتلزف ؤكش يز الازتلام ب ذ نطىضه زتلدششيهيت".

2

 .1.1.2.1املذلىٌ الفلهي اللتزام طمان سالمت الشاهب 4ظيخم زتلخؿشق زتلبهؼ زتلفله ء زتلزتا نشفى يز الازتلام ب
نلى زتللدى زتلخ لذ:
 1.1.1.2.1حعشٍف أمل واظم4نشفذ بزتلام ب غن ا زتلعةم ت مإنه":الازتلام ب زتلزف تلو نلى ؤخذ إلاخه كذتا ذ ى حهت
إلاخه كذ ألاخش خللي وخذ ت مػن ا ي ذده ا خ ؾش ؤلاض مت وهعذتت ؤزل ء جلفيز الازتلام ث زتلخه كذتت زتلل شئت
نا زتلهلذ 3" ".و م زتلخ لذ الازتلام ب م زتلعةم ت يل دعخلضب جى فش زتلششوؽ زتلخ زتليت و هذ ؤا تلهإ ؤخذ إلاخه كذتا زتللنخه كذ ألاخش
ا ؤحا وحطىٌ نلى خذ ت هيلت و ؤا تىحذ خؿش تت ذد إلاخه كذ ؾ زتلب يزه وخذ ت و ؤخير ؤا تيىا إلاخه كذ إلالامب
مخلذتم وخذ ت هلي دارف .

( )1دمحم فش ذ زتلهش ني شحو نفعه ص.80
( )2إلا دة  123ا ك نىا زتلؿير ا إلاذني إلاطشف سكم ( )28زتلعلت  1981شحو ظ مم إلاهذٌ م زتلل نىا سكم ( )136زتلعلت  2010ج س زتلهذد  25ىشس ؤ
زتلط دسة ذ  27تىنيت ظلت .2010
( )3ؤ ا و قم ظهىد دمحم نلذ ض خب الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت ذ زتلهلىد زتلعي خيت(دس ظت ل سنت) جلت ح هت الانب س زتللهلىب زتلل نىنيت و زتلعي ظيت وليت
وحلىق وه هت إلاعدلطش ت  2010ص.92
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يير ؤنه تاخز نلى يز زتلخهش ف ؤنه زتلم تلطب نلى إلاهشف و مززتلً زتلم تطا بلى ييت الازتلام ب م زتلعةم ت بشيا دكيم
وو ضح الا حهش ف الازتلام ب ظدل د زتللششوؽ إلاؿلىبت زتلىحىده ال جبيا إلالطىد م زتلعةم ت زتل ي تلامب ب إلاذتا و يى
إلاؿلىب له م زتلػبـ وهيف جخدلم زتلززتلً و ا تلخض ي ألا ش زتلخهشع إلا ييت يز الازتلام ب وىا زتلششوؽ حعخخلظ ا
فهىب زتلص يء ر جه ويى ؤ ش زتلم تذزتلل نليه زتلخهش ف.
 2.1.1.2.1حعشٍف عِس ى الشبض ي  :نشفه مإنه ":ؤا تلامب زتلل كا وهىف مخىضيا إلاع فش بلى نلؿت زتلىضىٌ إلاخفم
نلي ظلين ه ى 1" ".و ا يل تخطح ؤا الازتلام ب م زتلعةم ت تخنثا فين تنبغذ ؤا تلىب مه إلاذتا( زتلل كا وهىف) ملطذ
نذب حهشع زتلذ ئا( زتلش هب) ألف ىشوه تنغ ظةم خه وهعذتت و خي جه وهذ نديجت ال مذ ؤا جخدلم خ ى تنىا زتللىٌ مإا
إلاذتا كذ و ى م زتلام ه.
ونليه فةا الازتلام ب م زتلعةم ت يى رزتلً الازتلام ب زتلزف تلو نلى ن جم إلاذتا مه جج ه زتلذ ئا مه تخههذ منخلػ ه
م وحف ف نلى زتلعةم ت وهعذتت ويزه ألاخيرة حعخلضب غشوسة زتلعيؿشة نلى زتلهل ضش إلاعببت زتللػشس.
 .2.1.2.1املذلىٌ اللاهىوي اللتزام طمان السالمت  4ندل وٌ حهش فه نلى إلاعخىي زتلذولذ و زتلذ خلذ جب ن .
 1.2.1.2.1على املسخىي الذولي  4با جف كيت و سظى زتلعلت  1929زتلم جلظ ضش خت نلى زتلام ب زتلل كا وهىف مػن ا
ظةم ت زتلش هب غنا نطىضه و زتلم جإحي مخهش ف زتلهز الازتلام ب و بنن دعخخلظ رزتلً و دعدشف ا خةمٌ نطىضه و
خ ضت

ح ءث مه إلا دة  17ا جف كيت و سظى و زتل ي ؤكشث عاوزتليت زتلل كا وهىف نا زتلػشس زتلزف تلو زتللش هب ذ

خ زتلت وف ة ؤو حشح ؤو ؤف ؤري مذني ؤخش تلحم إلاع فش وهذ مززتلً جاهذ ذي خشضه نلى ظةم ت زتلش هب غنا سخلت زتلللا
وهىف.
 2.2.1.2.1على املسخىي الذاخلي 4م زتلشحىم بلى ك نىا زتلؿير ا إلاذني إلاطشف ىغىم زتلذس ظت نجذه يى ؤتػ زتلم
تلظ ضش خت ذ نطىضه نلى الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت بال ؤنه م إلال سبت ميا زتللطىص نجذه تاهذ نلى يز الازتلام ب
غنلي ويى

نعخخلطه ا نظ إلا دة  128زتلع زتلفت زتلزهش و زتل ي ؤوحبذ ع ءزتلت زتلل كا وهىف نا ألاغش س زتل ي

تط ب ب شخظ للىٌ و زتل ي جادف بلى جدليم غشس ظى ء و ا حعذت ؤو نػى من ذ رزتلً زتلػشس زتلزف تطيب
إلاذ سن زتلهلليت و م زتلخ لذ فةا طذس الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت طذسه زتلهلذ.
و مل ء نلى ظبم نجذ ؤا إلاششم إلاطشف ؤخز ؤتػ من ح ء م جف كيت و سظى ذ ك نىا ؾير نه إلاذني زتل ي ض دق
نلي م أل ش سكم  593زتلعلت  1955إلاش س بزتليه ظ مل .
 .2.2.1الؼبُعت اللاهىهُت اللتزام طمان السالمت 4ألاضا ؤا الازتلام ب ب تيىا مخدليم ي تت ؤو مبزٌ نل تت و ا زم
و ذ بؾ س رزتلً نبرص زتلؿبيهت زتلل نىنيت زتلةمزتلام ب مػن ا زتلعةم ت.
 .1.2.2.1الالتزام بظمان سالمت الشاهب التزام بخدلُم هدُجت 4و تلطذ مه ذ فهىب زتلل نىا وهىف يى نلا
زتلش هب ا ي ا ألخش ظلين ه ى ؤف خن تخه ؤزل ء فارة زتلللا ا ؤف غشس كذ تدطا زتله و كذ نخبر زتلفله ؤا ؾبيهت
الازتلام ب مػن ا ظةم ت زتلش هب يى زتلام ب مخدليم نديجت و زتليغ زتلام ب مبزٌ نل تت و نليه فةا زتلل كا لضب مةسش د زتلش هب
( )1نيس ى يع ا سبض ي عاوزتليت زتلل كا وهىف زتلذولذ نا زتلػشس زتلى كو نلى ألاشخ ص وؤ خهت م دس ظت ل سنت د س زتلثل فت زتللنشش
و زتلخىصيو ؽ 1نن ا ألاسدا  2011ص.92
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د خا زتلؿ ئشة مشبـ الاخض ت و ظخهن ٌ ؤؾى ق زتللج ة و ؤحهضة الاهسهيا ...وخ" 1و كذ ؤخز زتلدششيو إلاطشف ب ز الاجج ه
خيث نطذ زتلفلشة ألاولى ا إلا دة  264ا ك نىا زتلخج سة إلاطشف سكم ( )17نلى ؤنهً":ظمً الىاكل سالمت الشاهب
أزىاء جىفُز علذ الىلل و ًلع باػال ول اجفاق ٌعفي الىاكل مً هزا الظمان" ".

2

ا ظخلش ء نظ إلا دة نجذ ؤا زتلام ب زتلل كا يى زتلام ب مخدليم نديجت هيلت و هذ ظةم ت زتلش هب ؾى ٌ ش خا
جلفيز نلذ زتلللا و يز الازتلام ب ؤظ ظه نلذ زتلللا و نليه فةا وا جف ق تلض ي بًير رزتلً دهخبر م ؾةم.
وؤتػ

ح ء ذ نظ إلا دة  287ا زتلل نىا نفعه نلى ؤنهٌ":سأٌ الىاكل الجىي عً الظشس الزي ًدذر عىذ

وفاة الشاهب أو إصابخه بجشوح أو أي أري بذوي أخش  "..تخطح ا نظ إلا دة جإهيذ إلاششم إلاطشف نلى ؤا زتلام ب زتلل كا
وهىف مػن ا ظةم ت زتلش هب يى زتلام ب مخدليم ي تت و ال تجىص زتللل كا نفي إلاعاوزتليت بال مةزب ث زتللىة زتلل يشة ؤو خؿإ
زتلش هب".

3

وب زتلخ لذ نجذ ؤا يز الازتلام ب يى زتلام ب مخدليم ي تت ؤظ ظه وخؿإ زتلهلذف و جخدلم عاوزتليت زتلل كا وهىف
منجشد حهشع زتلش هب وح در ؤزل ء جلفيز نلذ زتلللا وهىف و زتليغ منلذوس زتلل كا زتلخخلظ ا إلاعاوزتليت بال نا ؾش م
بزب ث زتلعبب ألاحلبي ؤف بزب ث ؤا زتلػشس زتلزف وكو ال تذ زتله فيه.
 .2.2.2.1الالتزام بظمان سالمت الشاهب التزام ببزٌ عىاًت 4ذ الازتلام ب مبزٌ نل تت جبرؤ ر ت إلاذتا بر مزٌ ذ
جلفيز زتلام ه زتللذس زتلةمصب ا زتلهل تت بًؼ زتللكش با جدلم ؤو زتلم تخدلم و زتللذ ؤضؿلح نلى حعنيت يز الازتلام ب ذ
زتلفله زتلفشنس ي نب سة  obligation de moyenؤف الازتلام ب مبزٌ وظيلت و دهبر نله بهؼ زتلفله م الزتلام ب مبزٌ نل تت
" 4و ا ألانكنت زتلل نىنيت زتل ي جإخز مه يى زتللك ب ألا ش يي و م زتلشحىم لى جف كيت و سظى نجذي كذ نطذ نلى يز
الازتلام ب ذ إلا دة  17ن ضش خت خيث ح ء ذ نظ إلا دة ؤنهٌ":سأٌ الىاكل عً الظشسالزي ًلع في خالت الىفاة أو الجشح
أو أي أري بذوي أخش ًلحم املسافش،إرا وكع الحادر الزي هجم عىه الظشس على متن الؼائشة أو في أزىاء عملُت الصعىد
أو النزوٌ".
ا نظ إلا دة تخطح ؤنه تلو نلى ن جم زتلل كا وهىف زتلام مػن ا ظةم ت إلاع فش ويى زتلام ب مبزٌ نل تت وزتليغ
مخدليم نديجت وزتلىا خؿإ زتلل كا وهىف تيىا فارغ خ ى جلىب عاوزتليخه منجشد خذور زتلىف ة ؤو ؤلاض مت بال ؤا
زتلل كا وهىف دعخؿيو دفو يزه إلاعاوزتليت نا ؾش م بزب ث ؤنه و ج بهيه كذ جخزو وا الاخخي ؾ ث زتلػشوس ت زتلخف دف
زتلػشس.

( )1
( )2
( )3
( )4

دنىد دمحم نب ملت ؤخي ب نلذ زتلللا زتلللا زتلبدشف زتلللا زتلبرف زتلللا وهىف د س زتلثل فت زتللنشش و زتلخىصيو ؽ 1نن ا الاسدا  2019ص.308
إلا دة  1/264ا ك نىا زتلخج سة إلاطشف وهذتذ سكم ( )17ن ب  1999ج س زتلهذد  19زتلط دسة ذ .1999-05-17
إلا دة  290ا ك نىا زتلخج سة إلاطشف شحو نفعه.
وحذف نبذ زتلى خذ نلذ زتلخهى ؼ نا ؤلاخةمٌ م زتلام ب غن ا ظةم ت زتلش هب ؤو إلاع فش ششهت سشذف زتللؿب نت ؽ 1طش  2013ص.37
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يير ؤا ي زتلبيت فله ء زتلل نىا وهىف دهخبروا جف كيت و سظى زتلم حهخلم نلى خذ كىزتلهم ؤت ا زتلخطىس ا زتلع مليا
زتلهز الازتلام ب و بنن ؤخزث مدا جىفيلي اد ه نخب س يز الازتلام ب زتلام مبزٌ نل تت و نلا نبء ؤلازب ث بلى زتلل كا
مديث تفارع وكىم وخؿإ ا ح نبه دعخىحب عاوزتليخه منجشد بض مت زتلش هب ؤو وف جه خ ى تليم زتلذزتليا زتلهىس ي".

1

 -2كُام مسؤولُت الىاكل الجىي على ألاطشاس الى اكعت على الشواب4
إلا و نذ إلاعاوزتليت هذ حض ء ؤلاخةمٌ م الزتلام ب فةن ال جبذؤ منجشد نهل د زتلهلذ ما ا ج س خ زتلبذء ذ جلفيز الازتلام ث
زتل ي تشجا نلذ زتلللا ذ ر ت زتلل كا وهىف فةر ؤخا ب ز الازتلام ب نهلذث عاوزتليخه و ظدل د إلا ظبم ظنخؿشق بلى
ششوؽ جدلم ؤلاخةمٌ م الزتلام ب مػن ا زتلعةم ت و حض ء ؤلاخةمٌ م الزتلام ب مػن ا زتلعةم ت .
 .1.2ششوغ جدلم إلاخالٌ بااللتزام بظمان السالمت 4تلخض ي زتللي ب عاوزتليت زتلل كا وهىف نا بخةمزتله مػن ا
ظةم ت زتلش هب جى فش زةمر ششوؽ ندل وزتله جب ن .
 .1.1.2وشىء خادر 4با ؤوٌ ششؽ تجب جى فشه زتلخؿبيم ؤخي ب عاوزتليت زتلل كا وهىف نن تطيب زتلش هب ا
ؤغش س مذنيت يى وكىم خ در حىف.
 .1.1.1.2مىكف إجفاكُت واسسى لسىت  1323مً الحادر 4شارؾذ جف كيت و سظى ذ إلا دة  17ن زتلع زتلفت زتلزهش
النهل د عاوزتليت زتلل كا وهىف نا ألاغش س زتل ي جطيب زتلشو ب ؤا تلو خ در وزتلم جدذد إلالطىد ب ز ألاخير و زتلزف نشفه
زتلفله مإنه "وا و كهت فج ئيت ن حنت نا ننليت زتلللا و شجبؿت ا خيث ؤضله م ظخًةمٌ زتلؿ ئشة " ونلى رزتلً ال دعإٌ
زتلل كا وهىف نا زتلػشس زتلزف تلحله ع فش ملفعه هعلىؾه ثةم ا لهذه نديجت جل وزتله إلاى د عىشة و هززتلً وح ٌ
ر وحم ع فش غشس منع فش ؤخش الا زتلػشس زتلزف ؤض ب إلاع فش زتلم تلجم نا ننليت الاظخًةمٌ وهىف" 2و وا يز
بًشع وحيلىزتلت دوا جؿبيم نك ب إلاعاوزتليت ذ وح الث زتل ي ال تيىا زتللل كا في تذ الا رزتلً تدل ى و نخب س ث زتلهذٌ
مخدنيله إلاعاوزتليت نا رزتلً مطىسة جلل ئيت" 3فلذ ؤسظذ جف كيت و سظى وبشوجىوىٌ الي ف إلاهذٌ زتله ؤظ ط عاوزتليت
زتلل كا وهىف نلى عاوزتليت شخطيت ك ئنت نلى وخؿإ إلافارع فلم ت خم مخهش ف وح در ونلى زتلل كا وهىف ؤا
دععى إلزب ث جخلف وضف وح در نا زتلى كهت إلاعببت زتللػشس و رزتلً د وزتلت له إلزب ث نخف ء وخؿإ وفل زتللظ إلا دة
 20ا جف كيت و سظى.

4

 .2.1.1.2مىكف املششع املصشي مً الحادر4نشف إلاششم إلاطشف خ در زتلؿ ئشة ذ إلا دة  98ىشس ؤ ا ك نىا
زتلؿير ا إلاذني إلاطشف سكم ( )28زتلعلت  1981إلاهذٌ مإنه ً":لصذ بدادر ػائشة ول و اكعت مشجبؼت بدشغُل ػائشة جلع
في أي وكذ مىز صعىد أي شخص للؼائشة بلصذ الؼيران ختى هضوٌ حمُع هؤالء ألاشخاص مً الؼائشة إرا جشجب
على هزا الحادر أي مما ًأحي4
( )1ن ؾف دمحم زتلفلي جؿىس عاوزتليت زتلل كا وهىف وفل الجف كيت ىنارت ٌ  1999د س زتلفىش وه عذ ؤلاظىلذس ت طش  2007ص..568
( )2نيس ى سبض ي يع ا شحو ظ مم ص.94
( )3دمحم فش ذ زتلهش ني زتلل نىا وهىف زتلللا وهىف زتلذولذ و زتلذ خلذ د س وه هت وهذتذة الاظىلذس ت طش  2016ص.200
( )4رهشي نبذ زتلش صق دمحم ذي عاوزتليت زتلل كا وهىف نا الاغش س زتل ي جطيب إلاع فش ا ذ بجف كيت ىنارت ٌ  1999و ك نىا زتلخج سة وهذتذ إلاطشف د س
زتلن ػت زتلهشبيت زتلل يشة طش  2015ص.31
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 -1إصابت أي شخص إصابت ممُخت أو حسُمت هدُجت وحىده على متن الؼائشة أو اخخياهه مباششة بأي حضء مً
ألاحضاء املخصلت بها أو التي جىفصل عنها أو هدُجت الخعشض املباشش للفذ الىفار و ال ًذخل في رلً إلاصاباث الىاججت
عً أسباب ػبُعُت أو التي ًدذثها الشخص بىفسه أو التي ًدسبب فيها أشخاص آخشون وال دخل للحادر بها
وإلاصاباث التي جلع لشخص مدسلل مخخبئ في غير ألاماهً املخاخت عادة للشواب أو أفشاد ػى اكم الؼائشة.
-2إصابت الؼائشة بخلف أو بعؼل هُىلي مً شأهه أن ًؤزش جأزيرا طاسا في كىة بيُت الؼائشة أو أدائها أو خصائص
ػيراجها و ًخؼلب إصالخاث سئِسُت أو اسدبذاٌ ألاحضاء الخالفت و ال ًذخل في رلً فشل املحشن أو جلفه عىذما ًلخصش
الخلف على املحشن أو أغؼُخه أو ملحلاجه أو املشاوح أو أػشاف ألاحىدت أو الهىائُاث أو إلاػاساث أو الفشامل أو ألاسؼذ
الاوسُابُت أو إهبعاحاث السؼذ الخاسجي الصغيرة أو الثلىب الصغيرة في السؼذ أو اليسُج الخاسجي للؼائشة.
وٍلصذ بى اكعت الؼائشة4ول و اكعت ال ًىؼبم عليها حعشٍف خادر ػائشة على الىدى املبين في هزه املادة وجشجبؽ
بدشغُل الؼائشة وجؤزش أو ًمىً أن جؤزش على سالمت الدشغُل أو حعشٍع الؼائشة للخؼش،أما إرا وان الظشس هاشئا عً
اعخذاء أخذ الشواب على ألاخشمثال فال ًمثل هزا الاعخذاء خادزا ًشجب املسؤولُت على عاجم الىاكل الجىي" ".

1

م ظخلش ء نظ إلا دة نةمخل ؤا إلاششم إلاطشف كذ فشق ميا زتلى كهت و وح در ذ إلاهنى خيث نشف و كهت زتلؿ ئشة
ؤن وا خ در ال تلؿبم نليه خ در ؾ ئشة و تشجبـ مدشًيا زتلؿ ئشة و تازش ؤو تنىا ؤا تازش ذ ظةم ت زتلدشًيا ويز
زتلخهش ف يير لػبـ بر ؤنه دشنا م وحن تت ؤف شخظ تطهذ بلى زتلؿ ئشة ملطذ زتلؿير ا و زتلى زتلم تىا ا زتلش هبيا
زتلزف تشبؿهم م زتلل كا وهىف نلذ نلا حىف خيث نخبر ؤف و كهت حعبب غشس ألف شخظ نلى زتلؿ ئشة غنا هنى
وح در زتلزف دعإٌ نليه زتلل كا وهىف خ ى بهذب وحىد نلذ نلا حىف و يز إلاهنى تخه سع و جف كيت و سظى زتلعلت
 1929زتل ي شارؾذ كي ب نلذ زتلللا وهىف النهل د عاوزتليت زتلل كا وهىف هن كيذ وح در مػشوسة ؤا تلو ذ ذة
حشًيا زتلؿ ئشة و ا زم تيىا كذ غيم إلاذة زتل ي دعشف في زتلام ب زتلل كا وهىف مػن ا ظةم ت زتلش هب فةم دشنا
الاغش س زتل ي جلحم م زتلش هب كبا كي ه م زتلطهىد لى زتلؿ ئشة ؤو بهذ يبىؾه ن ".

2

بغ فت بلى رزتلً تةمخل ؤا إلاششم إلاطشف كذ جىظو ذ فهىب وح در غنا ؤخي ب عاوزتليت زتلل كا وهىف مديث
تطبذ وح در نديجت ظخًةمٌ زتلؿ ئشة ؤو بعبب يز الاظخًةمٌ و زتليغ نديجت حشًيا زتلؿ ئشة منهل ه إلاةمحذ ؤو تنىا
ؤا تازش ذ يز زتلدشًيا.
و مل ء نلى رزتلً ف إلافهىب زتلزف جبل ه إلاششم إلاطشف و هززتلً جف كيت و سظى  1929زتللح در وهىف و ا و ظه بر
ؤنه دشخنا نلى وا و كهت جخا م زتلعير زتله دف زتلهنليت زتلللا وهىف بًؼ زتللكش نا ذي ب ي نيت جىكو يز وح در ؤو
ب ي نيت دفهه ما تىفي جشد وكىم غشس م زتلش هب و ذ قا يز زتلخىظو ذ فهىب وح در فدى در ؤلاسي ب مىضفه

( )1إلا دة  98ىشس ؤ ا زتلل نىا سكم  28زتلعلت  1981إلاهذٌ شحو ظ مم.
( )2ؤمى ص ذ سغى ا زتلل نىا وهىف ك نىا زتلؿير ا زتلخج سف د س زتلفىش زتلهشبي زتلل يشة طش دوا ظلت نشش ص.38
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و كهت جخا م زتلعير زتله دف زتلهنليت زتلللا دعإٌ نن زتلل كا وهىف وىن ي زتلب

تش فله ؤغش س دتت ونفعيت هبيرة جلحم

م زتلش هب نلى بزش وكىنه و بنف ء زتلش هب ا نبء بزب ث خؿإ زتلل كا وي تليم عاوزتليخه نا يزه الانخذ ء ث".1
 .2.1.2هؼاق سشٍان الالتزام بظمان السالمت مً خُث الضمان4ظبم زتللىٌ ؤا عاوزتليت زتلل كا دذدة ذ بؾ س
ص ني دذد و جبذؤ يزه إلاذة ا وكذ مذء زتلل كا ذ جلفيز الازتلام ث زتل ي تشجا نلذ زتلللا ذ ر خه.
 .1.2.1.2على املسخىي الذولي4خذدث جف كيت و سظى ذ إلا دة  17ن زتلع زتلفت زتلزهش ؤلاؾ س زتلض ني زتلزف تجب ؤا
تلو فيه زتلػشس زتللشو ب و رزتلً مإا تدطا زتلػشس نلى اا زتلؿ ئشة ؤو خةمٌ ننليت ؤلاسو ب ؤو ؤلانض ٌ ونليه فبذ تت زتلفارة
جيىا ا زتللحكت زتل ي تطبذ في زتلش هب جدذ ب شة زتلل كا ؤو ج بهيه م زتلل نت إلاهذة وهنو إلاع فش ا منؿ س زتللي ب
زتللخىحه بلى زتلؿ ئشة إلاهذة زتلللله و دعخنش يز الازتلام ب م زتلعش ا بلى ي تت وحكت جخلطه ا وض تت زتلل كا وهىف ؤو ؤخذ
ج بهيه مذخىزتله ب ني ؿ س زتلىضىٌ 2و نؿةمك ا يز تجب جى فش ششؾيا ؤظ ظييا:
 ؤا تيىا زتلل كا كذ مذؤ ذ جلفيز نلذ زتلللا وهىف خ ى تفهم وحه جدلم عاوزتليخه زتلهلذتت نن تطيب إلاع فشا ؤغش س مذنيت و ال تدعنى زتللل كا زتلبذء ذ جلفيز زتلهلذ بال بر وغو إلاع فش نفعه جدذ وض تت زتلل كا ؤو ج بهيه".

3

 ؤا تىحذ إلاع فش ذ ي ا جدفه ملخ ؾش وخ ضت م زتلؿير ا و الاظخًةمٌ وهىف خ ى تفهم وحه خػىم يزهإلاعاوزتليت ألخي ب جف كيت و سظى زتلعلت .1929
كي ظ نلى يز زتلخهش ف زتلى ظو فهنلي ث زتلشوىب وؤلانض ٌ زتليغ فلـ ي ا جى حذ إلاع فش ؤو ىؾئ كذ يه وكذ
وكىم وح در الا نب سة زتلطهىد جلطشف بلى جدذتذ زتلهنلي ث زتل ي و ا تلىب ب زتلش هب و زتل ي تخدخم نليه بنج صي ا
ؤحا زتلطهىد بلى اا زتلؿ ئشة وب زتلخ لذ دعإٌ زتلل كا نا وحى در زتل ي جلو زتللشو ب ؤزل ء جى حذيم ذ ي ا

د خا

إلاؿ س ؤ زتلهبىؽ فيلخطش نلى فارة خشوج زتلشو ب ا حىف زتلؿ ئشة جدذ ب شة زتلل كا ؤو ؤخذ ج بهيه و خ ى جخلطهم ا
وض تت ياالء مذخىزتلهم ب ني ؿ س زتلىضىٌ و ب ز تيىا زتلل كا وهىف غ ل زتلي فت ألاغش س زتل ي جطيب زتلش هب ؤزل ء
جى حذه منب ني ؿ س ؤلاكةمم.
ونديجت إلا ظبم مي نه فةا زتلل كا ال دهذ عاوال نا ألاغش س زتل ي جلحم م إلاع فش خ سج خذود يزه زتلفارة فنثةم ال
جارجب عاوزتليت زتلل كا وهىف نا ألاغش س زتل ي جطيب إلاع فش ؤزل ء نلله ا ىخب زتلل كا إلاىحىد ذ وظـ إلاذتلت بلى
ؿ س إلاً دسة.
 .2.2.1.2على املسخىي الذاخلي 4ججه إلاششم إلاطشف وفل زتللن دة  287ا ك نىا زتلخج سة إلاطشف سكم  17زتلعلت
 1999بلى كي ب عاوزتليت زتلل كا وهىف نا ألاغش س زتل ي جطيب زتلشو ب بر وكو وح در زتلزف ؤدي بلى زتلػشس ؤزل ء وحىد
زتلش هب ذ خش ظت زتلل كا ؤو ج بهيه د خا ؿ س زتللي ب ؤو ذ زتلؿ ئشة ؤو د خا ؿ س زتلىضىٌ ؤو ؤف ؿ س ؤو ي ا ؤخش
ت بـ فيه زتلؿ ئشة خخي س ؤو غؿش س ".

4

()1نةمء زتلخنيمي نبذه ذي عاوزتليت زتلل كا وهىف نا ؤغش س الاسي ب ؾبل الخذر الاجف كي ث زتلذوزتليت وخ ضت مللا الاشخ ص د س زتلن ػت
زتلهشبيت زتلل يشة طش دوا ظلت نشش ص.57
( )3
( )4

M.pourcellet,transport aérien international et responsabilité, les presse de l’université de monteral,1964,p43.

()3

دمحم فش ذ زتلهش ني زتلل نىا وهىف زتلللا وهىف زتلذولذ شحو ظ مم ص.193
إلا دة  287ا ك نىا زتلخج سة إلاطشف وهذتذ سكم  17شحو ظ مم.
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وبل ء نلى ظبم فد ى دعإٌ زتلل كا وهىف نا ألاغش س زتل ي جلحم زتلشو ب وفل زتلل نىا زتلخج سة ؤا تلو رزتلً خةمٌ
إلاذة زتل ي تطبذ في زتلش هب جدذ ب شة زتلل كا وهىف و سن تخه ؤو ؤخذ ج بهيه و كذ خذدث زتلفلشة  24ا إلا دة ألاولى ا
ك نىا زتلؿير ا إلاذني إلاطشف سكم  28زتلعلت  1981إلاهذٌ إلاذة زتل ي دعإٌ في زتلل كا وهىف نا ؤلاغش س زتل ي جطيب
زتلشو ب منهي س غيم تلخطش نلى ذة زتلؿير ا منهل ي زتلػيم خيث ح ء ذ نظ إلا دة

تلذ":مذة الىلل الجىي هي

الىكذ الىلي الى اكع بين اللحظت التي جبذأ فيها الؼائشة خشهتها بفعل كىتها الزاجُت لغشض إلاكالع،ختى لحظت جىكفها
عً الحشهت بعذ اهتهاء ػيراجها" ".

1

ويى هي س زتلم دهخنذه إلاششم إلاطشف ذ ك نىا زتلخج سة وهذتذ سكم  17و زتلزف نفز منهي س و ظو زتللنذة زتل ي تكا
في زتلل كا وهىف لام بعةم ت زتلشو ب نلى زتللدى زتلى سد ذ إلا دة  287ا يز زتلل نىا و زتلع زتلفت زتلزهش.
 .3.1.2الظشس الزي ًصِب الشاهب4ال دهذ زتلل كا وهىف خةم م زتلام ه مػن ا زتلعةم ت و م زتلخ لذ ال جلهلذ
عاوزتليخه بال بر جشجب نلى يز ؤلاخةمٌ بوح ق زتلػشس م إلاع فش و زتلػشس يى ألاري زتلزف تطيب زتلصخظ ذ خم ا
خلىكه ؤو ذ طلحت ششونت زتله ظى ء و ا رزتلً وحم ؤو جلً إلاطلحت خهللت بعةم ت حعنه ؤو ن ؾفخه ؤو من زتله ؤو
ششفه ؤو نخب سه ؤو يير رزتلً".

2

 .1.3.1.2مىكف اجفاكُت واسسى مً الظشس4مدعب نظ إلا دة  17ا جف كيت و سظى زتلع زتلفت زتلزهش فهي جدنا
زتلل كا وهىف عاوزتليت زتلخهى ؼ نا ألاغش س زتل ي جارجب ذ خ زتلت وف ة زتلش هب ؤو حشخه ؤو بض مخه مإغش س حعن نيت
ؤخشي ف الزتلام ب مدشفيت الاجف ق إلابرب ميا زتلل كا و زتلش هب دعخلضب وضىٌ يز ألاخير بلى وههت إلالطىدة يير ن كظ وال
نػى ا ؤنػ ئه ؤو حثت ي ذة ويز

تاهذه ألاخز مشوح زتلهلذ و جفعيره و لخض ى خعا زتلليت ذ جلفيز

زتلهلىد" 3يير ؤنه و ذ قا نذب جدذتذ جف كيت و سظى زتللػشس زتلل ما زتللخهى ؼ ذ خ زتلت زتلىف ة ؤو وهشح ؤو ظ ئش ألاغش س
زتلبذنيت زتللش هب و ا ح نب ؤخش نلى وحىد إلاعاوزتليت ر ت

ى حهشع زتلش هب إلغش س ؤو غؿش م ث نفعيت و ال ظين

ؤا وح حت ؤضحذ ام تذة ذ ؤنل ب صدت د خى در ؤلاسي ب زتل ي ي زتلب

جادف بلى جىزتليذ ؤغش س هلى ت ؤو نفعيت زتلذي

زتلشو ب" 4و و وهذٌ زتلل ئم خىٌ جفعير حنلت –أي أري بذوي آخش -زتلى سدة ذ نظ إلا دة  17ا جف كيت و سظى خيث
نخبر ح نب ا زتلفله ء يزه زتلهب سة ال حشنا ألاغش س زتللفعيت و ن م ا ك ٌ ؤن حشنا و فت ألاغش س زتل ي جطيب زتلش هب
من في زتللفعيت و زتلهلليت و زتلخفعير إلاىظو زتلهزه زتلهب سة يى زتلزف تخفم و

هشف نله نلم وق ئف ألانػ ء ا

وحىد سجب ؽ وزيم ميا حعذ ؤلانع ا و ؤد ء ؤنػ ئه زتلىق ئفه زتلؿبيهيت و ميا وهه ص زتلهطبي و زتللفس ي زتله و ذي جإزير
وا ن ن ذ آلاخش و جإزشه مه نلى ندى تطهب هه زتلفطا مين ن ".

5

( )1إلا دة ألاولى زتلفلشة  24ا ك نىا زتلؿير ا إلاذني إلاطشف سكم  28إلاهذٌ شحو ظ مم.
( )2ن ؾف دمحم زتلفلي شحو ظ مم ص.255
( )3رهشي نبذ زتلشص ق شحو ظ مم ص.31
( )4ؤظيا م كش ح ظم ضف ء جلي نبذ زتللىس خنذ ظلن ا زتلشهيب كي ب عاوزتليت زتلل كا مػن ا زتلعةم ت ذ خى در ؤلاسي ب وهىف جلت و ظـ زتللهلىب
ؤلانع نيت زتلهذد 22 2013ص ص .136-135
( )5رهشي نبذ زتلش صق شحو ظ مم ص.36
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وكذ ضشح دظخىس إلالكنت زتله إلايت زتللصحت نلى ؤا ":الصحت هي خالت واملت مً الصالخُت البذهُت و العللُت
والاحخماعُت" ".

1

وسيم رزتلً تكا وخةمف عخنش خىٌ

بر و ا تنىا إلاؿ زتلبت م زتلخهى ؼ نا الاغش س إلاهلى ت خ ضت ذ قا

يي ب نظ ذ جف كيت و سظى زتلعلت .1929
 .2.3.1.2مىكف املششع املصشي مً الظشس4وفل زتللل نىا إلاطشف منجشد ؤا تلحم غشس م زتلش هب دعخىحب
زتلخهى ؼ زتللي ب عاوزتليت زتلل كا وهىف وإا تخى ى زتلش هب نديجت وح در فيارجب نلى رزتلً غشس تلحم بًيره نا و ا
دهىزتلهم زتلش هب ؤو تخىبذ ييره إلاط س ف بعبب زتلىف ة هنط س ف د وزتلت نةمج إلاخى ذ زم جي زتليف دفله و خػو جلذتش
زتلػشس ملحىنت إلاىغىم فةم جخػو ذ يزه إلاعإزتلت زتلشك مت دىنت زتلللؼ خيث كػذ دىنت زتلللؼ إلاطش ت
ب(وحىب زبىث زتلػشس ششؾ زتللي ه و دهذ جلذتشه و جدذتذ ذ ه و جلذتش زتلخهى ؼ نله ا إلاع ئا زتلى كهيت زتل ي
حعخلا ب

دىنت إلاىغىم 2" )...هن كػذ ؤتػ ؤنه (:إلالشس-و نلى

حشي مه كػ ء دىنت زتلللؼ-ؤنه وإا و ا

زتلػشس ا ؤسو ا إلاعاوزتليت وو ا زبىجه ششؾ الص زتللي ه بال ؤا جلذتشه و جدذتذ ذ ه و جلذتش زتلخهى ؼ نله ا
إلاع ئا زتلى كهيت زتل ي حعخلا ب دىنت إلاىغىم دوا حهليب نلي فيه د ذ كذ مينذ نل ضش زتلػشس ووحه ؤخليت
ؾ زتلب زتلخهى ؼ فيه 3" ).و شارؽ زتللػ ء ؤا تيىا زتلػشس دلل ؤو ؤنه ظيلو خخن ذ إلاعخلبا زتللي ب إلاعاوزتليت بر
كػذ دىنت زتلللؼ إلاطش ت ؤنه (:دشارؽ ؤا تيىا زتلػشس دلل منهنى ؤا تيىا كذ وكو ؤو ؤنه ظيلو خخن ذ
إلاعخلبا ؤ

جشد خخن ٌ وكىم زتلػشس ذ إلاعخلبا فةنه ال تىفي زتللحىم م زتلخهى ؼ 4" ).هن كػذ ؤتػ  (:زتلػشس

إلاىحب زتللخهى ؼ نذب فار ع وحىده ملهشد نذب كي ب إلاذتا م زتلام ه زتلهلذف وحىب ؤا تيىا دلل زتللػشس الاخخن لذ
يير دلم زتلىكىم ال دعخدم نله زتلخهى ؼ بال بر وكو فهةم إلالشس ؤا زتلػشس ا ؤسو ا إلاعاوزتليت و زبىجه الصب زتللي ه و
وحىم م زتلخهى ؼ نديجت زتلززتلً و يى ال تفارع وحىده ملهشد ؤا إلاذتا زتلم تلم م زتلام ه زتلهلذف و دشارؽ فيه ؤا تيىا
دلل منهنى ؤا تيىا كذ وكو ؤو ؤنه ظيلو خخن ذ إلاعخلبا ؤ

جشد خخن ٌ وكىم زتلػشس ذ إلاعخلبا فةنه ال تىفي

زتللحىم م زتلخهى ؼ.5" ).
فلةمخل ا يزه ألاخي ب ؤا زتللػ ء كذ ظخلش نلى وحىب ؤا زتلػشس دلل ؤو ؤنه تيىا دخنا زتلىكىم خخن ذ
إلاعخلبا.
.2.2حضاء إلاخالٌ بااللتزام بظمان السالمت4دهذ زتلخهى ؼ حض ء تارجب نلى بخةمٌ زتلل كا وهىف م زتلام ه مػن ا
زتلعةم ت و زتلخهى ؼ خم تارجب ذ ر ت دذر زتلػشس إلاطلحت زتلذ ئا إلاػشوس ظى ء نلى شيا نلذ ؤو ؤف جشغيت ؤخشي

( )1يز زتلذظخىس ؤكشه اجنش زتلصحت زتلذولذ إلالهلذ ذ نيى ىسن زتلفارة ميا  19تىنيى لى  22تىزتليى  1946ووكو ذ  22تىزتليى  1946نثلىه  36دوزتلت دخا
خيم زتللف ر ذ  7ؤمش ا .1948
( )2زتلؿها سكم  4039زتلعلت  1974حلعت .2005-05-08
( )3زتلؿها نفعه ط 56ص 458ق.72
( )4زتلؿهل ا سكن  3238 3269زتلعلت 1971حلعت  2003-05-08ط 56ص 458ق.72
( )5زتلؿها سكم  3238زتلعلت  1971حلعت 2002-12-26ط 53م 2ص 1290ق.248

ملهلذ -09زتلهذد -02زتلعلت2022

EISSN: 2528-2309

230

ISSN: 2352-9806
l

اإلخال بالتسام ضمان السامة يف عقد النقل اجلوي يف االتفاقيات الدولية والتشريع املصري /ـــــــــــــ ــــــــــــــــــ

وفاء عبديل  /ــــــــ  /الطاهر زواقري

وجخخلف مدعب ألاغش س زتل ي جطيب زتلش هب ونليه ظلدل وٌ هةم ا زتلخهى ؼ نا زتلػشس إلا دف وألادبي و جىغيذ
إلاىكف الاجف كي ث زتلذوزتليت و زتلدششيو إلاطشف ن ن .
 .1.2.2الخعىٍع عً الظشس املادي 4و لطذ مه رزتلً زتلخهى ؼ إلالشس وهبر زتلػشس زتلزف تطيب إلاػشوس ذ ر خه
إلا زتليت".

1

 .1.1.2.2مىكف اجفاكُت واسسى مً الخعىٍع عً الظشس املادي4كشسث جف كيت و سظى زتلعلت  1929ذ دت 17
زتلع زتلفت زتلزهش ؤا زتلل كا وهىف دهىع زتلش هب نا زتلػشس زتلى كو نليه ذ خ زتلت وف جه ؤو حشخه ؤو ؤف ؤري مذني
ؤخش شش ؿت ؤا تطيبه نلى اا زتلؿ ئشة ؤو ؤزل ء ننليت زتلطهىد و زتلهبىؽ يير ؤا الاجف كيت زتلم جدذد نىم زتلػشس بر
و نذ وحى در زتل ي جدطا ؤزل ء زتلللا وهىف جخنثا م ألغش س إلا دتت هنىث زتلش هب ؤو بض مخه مجشوح يير ؤا زتلل كا ال
تلضب م زتلخهى ؼ بال نا الاغش س إلاب ششة زتل ي جيىا نديجت ؾبيهيت زتلإلخةمٌ م الزتلام ب.
 .2.1.2.2مىكف املششع املصشي مً الخعىٍع عً الظشس املادي 4نظ إلاششم إلاطشف ذ إلا دة  265ا ك نىا
زتلخج سة إلاطشف سكم  17زتلعلت  1999نلى ؤنه....":بٌ -سأٌ الىاكل عً ما ًلحم الشاهب أزىاء جىفُز علذ الىلل مً
أطشاسبذهُت أو غيربذهُت".
م ظخلش ء نظ إلا دة نعخنخج ؤا إلاششم ؤش س ضش خت لى بزتلض ب زتلل كا مخهى ؼ زتلش هب نا الاغش س إلا دتت هن نظ
ؤتػ ذ إلا دة  221ا زتلل نىا إلاذني إلاطشف سكم ( )131زتلعلت  1948نلى ؤنه":
 -1إرا لم ًىً الخعىٍع ملذسا في العلذ أو بىص في اللاهىن فاللاض ي هى الزي ًلذسه،و ٌشمل الخعىٍع ما
لحم الذائً مً خساسة وما فاجه مً هسب،بششغ أن ًىىن هزا هدُجت ػبُعُت لعذم الىفاء بااللتزام أو للخأخش في
الىفاء به،و ٌعخبرالظشسهدُجت ػبُعُت إرا لم ًىً في اسخؼاعت الذائً أن ًخىكاه ببزٌ حهذ معلىٌ.
 -2ومع رلً إرا وان الالتزام مصذسه العلذ،فال ًلتزم املذًً الزي لم ًشجىب غشا أو خؼأ حسُما،إال بخعىٍع
الظشس الزي وان ًمىً جىكعه عادة وكذ الخعاكذ" ".

2

ا نظ إلا دة نعخنخج ؤا إلاششم إلاطشف كذ ؤوحب نلى زتلل كا وهىف حهى ؼ ألاغش س نديجت ؤلاخةمٌ مػن ا
زتلعةم ت و من ؤا الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت تنشإ ا نلذ زتلللا وهىف ف ألضا ؤا زتلل كا ال تلامب بال مخهى ؼ زتلػشس
إلاب شش إلاخىكو نلذ زتلخه كذ بال ذ خ زتلت زتلًش ؤو وخؿإ وهعيم" 3و تلامب زتلل كا وهىف مخهى ؼ زتلػشس إلاخىكو وىنه و
زتلش هب ذ بؾ س إلاعاوزتليت زتلهلذتت زتلل شئت نا نلذ زتلللا وهىف كذ جىكه زتلػشس و ا زم تلامب زتلل كا وهىف مخهى ؼ
جىكهه ا غشس الا زتلخه كذ كذ جم نلى ؤظ ظه ؤ زتلػشس يير إلاخىكو فةم تلامب مخهى ػه بال بر بسجىب زتلل كا وهىف
ؤو ؤخذ ج بهيه يش ؤو خؿإ حعين .

( )1رهشي نبذ زتلش صق دمحم شحو ظ مم ص.32
( )2إلا دة  221ا زتلل نىا سكم( )131زتلعلت  1948ا زتلل نىا إلاذني إلاطشف زتلط دس ذ 16تىزتليى .1948
( )3سفهذ فخشف زتلىحيم ذ زتلل نىا وهىف د س زتلىخب وه هيت زتللنشش و زتلخىصيو ؤلاظىلذس ت طش  2008ص.56
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و لامب زتلل كا مخهى ؼ زتلش هب نن فػةم نا زتلىعب زتلف ئذ ؤو وخع سة زتلةمخلت زتل ي تلامب ب زتلل كا وهىف و
تطيب زتلش هب ا غشس و وهشوح و زتله ي ث ؤو زتلعهض هن تلامب ملفل ث زتلهةمج و ؤحشة زتلؿبيب و طشوف ث
إلاعدشفى".1
 .2.2.2الخعىٍع عً الظشس ألادبي 4يز زتللىم ا زتلػشس ال تنغ زتلز ت إلا زتليت زتللصخظ و بنن غشس تلجم نا
زتلليا ا طلحت يير زتليت ا ؾبيهت بعييىزتلىحيت نفعيت فنثةم كذ تخهلم ألا ش م زتلليا ا خم ؤو ؤهثر ا وحلىق
زتلصخطيت و وحم ذ وحي ة وحش ت زتلعنهت...
وكذ تخنثا زتلػشس ألادبي ذ وحضا زتلل حم نا فلذ ا شخظ نض ض ؤو فلذ ا ش ئ زتله كينت ن ؾفيت".2
 .1.2.2.2مىكف اجفاكُت واسسى  1323مً الخعىٍع عً الظشس ألادبي4خذدث جف كيت و سظى زتله ب  1929ضىس
ألاغش س زتل ي تجىص زتلخهى ؼ نن ذ إلا دة  17ن بر شنلذ زتلىف ة و وهشح هنط دس زتللخهى ؼ فين تخطا م ألغش س زتل ي
جطيب زتلش هب يير ؤن زتلم حشش بلى ػنىا زتلػشس ألادبي و ؤهخفذ مخىخيذ بهؼ زتللى نذ إلاخهللت م زتلللا وهىف و
بخ زتلت جدذتذ ذي زتلػشس زتللل نىا زتلىؾني زتلى حب زتلخؿبيم.
وسيم ؤز سجه نب سة "أو أي أري بذوي أخش" ا حذٌ س حو زتلهذب جدذتذ جف كيت و سظى إلالطىد ا يزه زتلهب سة
و بر و ا زتلخهى ؼ دشنا يزه ألاغش س مطفت عخللت و زتلى زتلم جىا ارجبت نا ؤغش س دتت فيري سؤف ا زتلفله ؤا
هةم ا نب سة زتلىف ة ؤو وهشح و نب سة ؤف ؤري مذني ؤخش ين طؿلح ا إلاذزتلىٌ و خذ و ال تىحذ تنلو ا زتلخهى ؼ
نا ألاغش س ألادميت وفل زتللظ إلا دة  17ا جف كيت و سظى و ؤا ششو ث زتلللا كذ ججهذ زتللذفو م زتلخفعير زتلػيم زتلهب سة
أي أري بذوي أخش و رزتلً بًشع جلطير زتلخهى ؼ نا ألاغش س إلا دتت و وهعن نيت ورزتلً نلذ ؿ زتلب ت م زتلخهى ؼ نا
ألاغش س ألادميت ا كبا زتلشو ب إلاػشوس ا" 3يير ؤا ح نب آخش ا زتلفله تشي ؤنه إل ي ا إلاؿ زتلبت م زتلخهى ؼ نا ألاغش س
ألادميت ؤا تيىا يز ألاخير ارجب نا غشس مذني وؾلب زتلخهى ؼ ألادبي مىحه عخلا تنبغذ سفػه مل ء نلى نذب
وحىد ثا يزه وح الث ذ نظ إلا دة  17الجف كيت و سظى بال ؤا زتلػشس إلاشنىٌ م زتلخهى ؼ تنىا ؤا تنخذ زتليشنا
زتلػشس ألادبي زتلزف جشجب نا ألاري زتلبذني فيشارؽ ؤا جيىا آلاالب زتللفعيت صحىبت مأالب نػى ت الا وحىد يزه
ألاخيرة تبريا نلى حذتت ؾلب زتلخهى ؼ وخ ص م آلالب زتللفعيت ".

4

 .2.2.2.2مىكف املششع املصشي مً الخعىٍع عً الظشس ألادبي 4وسد ذ زتلل نىا إلاطشف بش سة ضش دت بلى زتلػشس
ألادبي فج ء ذ نظ إلا دة  222ا زتلل نىا إلاذني إلاطشف ؤنه":
ٌ -1شمل الخعىٍع الظشس ألادبي أًظا و لىً ال ًجىص في هزه الحالت أن ًيخلل إلى الغير إال إرا جدذد بملخض ى
اجفاق أو ػالب الذائً به أمام اللظاء.

( )1سفهذ فخشف شحو نفعه ص..57
()2ن ؾف دمحم زتلفلي شحو ظ مم ص.269
( )3سفهذ فخشف شحو ظ مم ص ص .121 122
( )4فش ذ زتلهش ني زتلل نىا وهىف خى در زتلؿير ا شحو ظ مم ص.208
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 -2ومع رلً ال ًجىص الحىم بخعىٍع إال ألاصواج و ألاكاسب إلى الذسحت الثاهُت عما ًصُبهم مً ألم مً حشاء مىث
املصاب.1" ".
م ظخلش ء نظ إلا دة نجذ ؤا إلاششم إلاطشف كذ نظ نلى ؤا زتلخهى ؼ دشنا زتلػشس ألادبي ؤتػ ثا زتلػشس
زتلل حم نا بض مت زتلصخظ وألازتلم زتلزف جخلفه ؤلاض مت وؤتػ

دعدشهشه زتلصخظ ا خضا و ؤس ى نلى تفخلذه

نديجت ىث نض ض نليه و زتلىا زتلل نىا إلاذني إلاطشف ؤكخطش ذ زتلخهى ؼ نا زتلػشس ألادبي زتلل ش ئ نا زتلىف ة ذ نؿ ق
ألاصو ج و ألاك سب بلى زتلذسحت زتلث نيت فلـ إلاا ؤض مه ن م ؤزتلم خليلي ا حش ء ىث إلاط ب.
هن ؤح ص زتللػ ء إلاطشف زتلخهى ؼ نا زتلػشس ا إلا دف و ألادبي بحن ال بر كػذ دىنت زتلللؼ إلاطش ت ؤا
( زتللػ ء م زتلخهى ؼ نا زتلػشس ا إلا دف وألادبي ال خؿإ د ب ؤنه نىع زتللهل ضش إلايىنت زتللػشس 2" ).وكػذ دىنت
زتلللؼ إلاطش ت ب(حى ص زتللػ ء مخهى ؼ بحن لذ نا زتلػشس ا إلا دف و ألادبي حنلت بًير جخطيظ ششؽ مي ا نل ضش
زتلػشس و ل كشت زتلػشس و ل كشت وا نلطش نلى خذي) ".

3

الخاجمت4
ا خةمٌ يزه زتلىسكت زتلبدثيت نجذ ؤا ظخًةمٌ ؤلانع ا زتللهى ا شإنه ؤا تثير عاوزتليت زتلل كا وهىف شإنه شإا
ؤف نلا آخش كذ تخا م زتلام جه زتلخه كذتت نلذ جلفيزه زتلهلذ زتلللا وهىف ن تادف بلى بوح ق زتلػشس م زتلؿشف إلاخه كذ
آلاخش و يم زتلام ب يى زتلام ب بعةم ت زتلش هب ورزتلً زتلػن ا ملح فكت نلى ؤسو ح إلاع فش ا وظهي زتلػن ا خم إلاػشوس ذ
وحطىٌ نلى حهى ؼ ن دٌ ذ خ زتلت حهشغه إلض مت ؤزل ء ننليت زتلللا .
و ذ خخ ب يزه زتلىسكت زتلبدثيت نجنا نخ ئجه ذ زتللل ؽ زتلخ زتليت:
 -1نخبرث إلاعاوزتليت ذ جف كيت و سظى و هززتلً زتلدششيو إلاطشف عاوزتليت حه كذتت جلىب نلى ؤظ ط وخؿإ إلافارع
زتللل كا وهىف و رزتلً زتليىا عاوزتليخه زتلهلذتت ن شئت نا نلذ زتلللا وهىف ا ن خيت و فار ع وخؿإ ا ح نبه ا
ن خيت ؤخشي و زتلىله خؿإ ك ما إلزب ث زتلهىغ.
 -2زتلم حهشف جف كيت و سظى و الاجف كي ث إلاهذزتلت زتله و هززتلً زتلدششيو إلاطشف الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت و ؤهخفى مخدذتذ
ششوؽ الازتلام ب و نل ضشه.ر
 -3جب تنذ آلاس ء ذ جدذتذ فهىب زتلل كا وهىف يير ؤا جف كيت شيي يى زتله ب  1944ذ حهش فه زتللل كا وهىف و ا نفغ
زتلخهش ف زتلزف ؤخز مه إلاششم إلاطشف.
 -4ؾبيهت عاوزتليت زتلل كا وهىف ذ زتلل نىا إلاطشف هذ زتلام ب نلذف ل ؾه جدليم نديجت وؤظ ظه وخؿإ زتلهلذف و
جخدلم عاوزتليخه منجشد حهشع زتلش هب وح در ؤزل ء جلفيز نلذ زتلللا وهىف و دعخؿيو زتلل كا زتلخخلظ ا إلاعاوزتليت
نا ؾش م بزب ث زتلعبب ألاحلبي.
()1
()2
()3

إلا دة  222ا زتلل نىا سكم ( )131زتلعلت  1948شحو ظ مم.
زتلؿها سكم  669زتلعلت  1940حلعت .1976-11-27
زتلؿها سكم  719زتلعلت  1971حلعت  13تىنيى ظلت  2002ص.800
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 -5مينذ جف كيت و سظى زتلعلت  1929ضىس ألاغش س إلاشنىزتلت م زتلخهى ؼ و زتلىف ة و وهشح بال ؤن زتلم حشش بلى ػنىا
زتلػشس ألادبي و هخفذ مخىخيذ بهؼ زتللى نذ إلاخهللت م زتلللا وهىف و بخ زتلت جدذتذ ذي زتلػشس زتللل نىا زتلىؾني
زتلى حب زتلخؿبيم.
 -6دعإٌ زتلل كا وهىف وفل الجف كيت و سظى و زتلدششيو إلاطشف نا الاغش س إلاخىكهت ؤ بر و ا زتلػشس تشحو زتلًش
زتلل كا ؤو خؿإه وهعيم فيلامب زتلل كا وهىف مخهى ؼ الاغش س زتل ي وحلذ زتلش هب خىكهت ؤو يير خىكهت دتت و نذ
ؤو ؤدميت.
ؤ جىضي ث يزه زتلىسكت فخخهلم ؤظ ظ ب:
 -1بزتلض يت زتللظ ضش خت نلى الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت زتلزف زتلم تذسحه إلاششم إلاطشف غنا نطىضه زتلدششيهيت.
 -2غشوسة جىخيذ ؤخي ب زتلللا وهىف ا خةمٌ بضذ س ك نىا تػم حنيو ألاخي ب إلالكنت إلاع ئا زتلللا وهىف مذال ا
جىصيهه ميا ك نىا زتلؿير ا إلاذني إلاطشف و ك نىا زتلخج سة إلاطشف وهذتذ.
 -3غشوسة بنش ء دىنت دوزتليت خططت زتللخفعير ث حهؿي جفعير ث لض ت زتلللى نذ زتلذوزتليت وخ ضت م زتلللا وهىف
جف دت زتللبغ و زتلًنىع زتلزف تىخلف ألاخي ب زتلط دسة نلى عخىي ملح هم إلاطش ت و جب تن .
 -4غشوسة بظش م إلاششم إلاطشف ذ إلاط دكت نلى جف كيت ىنارت ٌ  1999زتل ي ؤكشث إلاعاوزتليت إلاىغىنيت زتلل ئنت نلى
ؤظ ط وخؿش بغ فت زتللنعاوزتليت زتلصخطيت زتلل ئنت نلى ؤظ ط وخؿإ إلافارع و هززتلً سفهذ ا كينت زتلخهى ؼ
زتل ي و نذ ظ ئذة ذ جف كيت و سظى.

كائمت املشاحع4
 -1الاجفاكُاث الذولُت4
 جف كيت شيي يى زتللؿير ا إلاذني زتلذولذ . جف كيت حى د الخ س إلاىنلت الجف كيت و سظى .1964 جف كيت و سظى وخ ضت مخىخيذ بهؼ زتللى نذ إلاخهللت م زتلللا وهىف زتلذولذ 1929. -2اللىاهين4
 زتلل نىا إلاذني إلاطشف سكم( )131زتلعلت .1948 ك نىا زتلؿير ا إلاذني إلاطشف سكم ( )28زتلعلت .1981 ك نىا زتلخج سة إلاطشف وهذتذ سكم ( )17زتلعلت .1999 -3الىخب :
 ؤمى ص ذ سغى ا زتلل نىا وهىف ك نىا زتلؿير ا زتلخج سف زتلل يشة طش د س زتلفىش زتلهشبي دوا ظلت نشش. زتلهش ني دمحم فش ذ زتلل نىا وهىف زتلللا وهىف و خى در زتلؿير ا ؤلاظىلذس ت طش د س وه هت وهذتذة .2009 زتلهش ني دمحم فش ذ زتلل نىا وهىف زتلللا وهىف و خى در زتلؿير ا ؤلاظىلذس ت طش د س وه هت وهذتذة .2012 زتلهش ني دمحم فش ذ زتلل نىا وهىف زتلللا وهىف زتلذولذ و زتلذ خلذ ؤلاظىلذس ت طش د س وه هت وهذتذة .2016ملهلذ -09زتلهذد -02زتلعلت2022
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 زتلفلي ن ؾف دمحم جؿىس عاوزتليت زتلل كا وهىف وفل الجف كيت ىنارت ٌ  1999ؤلاظىلذس ت طش د س زتلفىشوه عذ .2007
 زتلخنيمي نةمء نبذه ذي عاوزتليت زتلل كا وهىف نا ؤغش س ؤلاسي ب ؾبل ألخذر الاجف كي ث زتلذوزتليت وخ ضت مللاألاشخ ص زتلل يشة طش د س زتلن ػت زتلهشبيت دوا ظلت نشش.
 دو ذ س ي ني زتلللا زتلبدشف و وهىف ميروث زتلبل ا نشىس ث وحلبي وحلىكيت .2008 سبض ي نيس ى يع ا عاوزتليت زتلل كا وهىف زتلذولذ نا زتلػشس زتلى كو نلى ألاشخ ص وؤ خهت م دس ظت ل سنت د سزتلثل فت زتللنشش و زتلخىصيو ؽ 1نن ا ألاسدا .2011ر
 نبذ زتلفػيا ؤخنذ زتلل نىا وخ ص وهىف د س زتلفىش و زتلل نىا إلالطىسة طش .2006 -نب ملت دنىد

دمحم ؤخي ب نلذ زتلللا

زتلللا زتلبدشف زتلللا زتلبرف زتلللا وهىف د س زتلثل فت زتللنشش

و زتلخىصيو ؽ 1نن ا ألاسدا .2019
 نلذ وحذف نبذ زتلى خذ زتلخهى ؼ نا ؤلاخةمٌ م زتلام ب غن ا ظةم ت زتلش هب ؤو إلاع فش ششهت سشذفزتللؿب نت ؽ 1طش .2013
 نبذ زتلش صق دمحم رهشي ذي عاوزتليت زتلل كا وهىف نا ألاغش س زتل ي جطيب إلاع فش ا ذ بجف كيت ىنارت ٌ  1999وك نىا زتلخج سة وهذتذ إلاطشف د س زتلن ػت زتلهشبيت زتلل يشة طش .2015
 فخشف سفهذ زتلىحيم ذ زتلل نىا وهىف د س زتلىخب وه هيت زتللنشش و زتلخىصيو ؤلاظىلذس ت طش .2008M.pourcellet,transport aérien international et responsabilité, les presse de l’université de monteral,1964,p43.

-

-4املجالث4
 زتلىلذسف دنىد ؤخنذ " زتللك ب زتلل نىني زتللللا وهىف وفل الجف كيت ىنارت ٌ زتله ب  "1999جلت زتلنشش زتلهلميمج هت زتليى ذ زتليى ذ . 2000
 م كش ح ظم ؤظيا ضف ء جلي نبذ زتللىس ؤخنذ ظلن ا زتلشهيب "كي ب عاوزتليت زتلل كا مػن ا زتلعةم ت ذ خى درؤلاسي ب وهىف" جلت و ظـ زتللهلىب ؤلانع نيت زتلهذد.2013 22
 ظهىد ؤ ا و قم دمحم نلذ ض خب "الازتلام ب مػن ا زتلعةم ت ذ زتلهلىد زتلعي خيت(دس ظت ل سنت)" جلت ح هتالانب س زتللهلىب زتلل نىنيت و زتلعي ظيت وليت وحلىق وه هت إلاعدلطش ت .2010
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التحذيات الذاخلية في جمهورية الكونغو الذيمقراطية
Internal challenges in the Democratic Republic of the Congo
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ملخص:
جخميز حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت بىبر مؼاحتها فهي حهس زاوي أهبر زولت في أفطٍلُا ،وهصلً بثرواتها اإلاهسهُت
الهاةلت ،فبسال مً الؼالم والاظزهاض ابخلذ البالز بخحسًاث زادلُت لهلىز مً العمً ئلى وكذ الخالي ،فهلى مؼخىي
الخحسي الاحخماعي ناهذ مً هعاناث ازيُت بين ميىهاتها املجخمهُت فهى بلس ًػم ما ًلاضب ( )250حمانت ازيُت غمً
اضاغيها ،فلم ًىً هىان جذؿُـ لىغو ػُاػت نامت ضشُسة جحخىي هصه اإلايىهاث او نلى الاكل جذفف مً حسة هصه
النزاناث ،بِىما الىىم الثاوي هى الخحسي الاكخطازي ان الىهمت التي وهبها هللا للبالز مً زطواث مهسهُت اهللبذ لها جحسي
وشلً الن حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت وغهذ ول حهىزها وامياهاتها في هصا اللؿام جاضهت اللؿاناث الادطي (العضانت
والطىانت والخسماث) مما حهل اكخطازها ًفخلس الخىىم وٍخهطع بين الخين والادط ئلى جباؾإ في الىمى ،اما الىىم الادط
الخحسي الؼُاس ي ان ػىء ؤلازاضة والخىم وجفص ي قاهطة الفؼاز والططاناث بين الاحعاب ،ئش هال منهم ًفىط في الىضىٌ
ئلى الؼلؿت لخحلُم ما ًطبىا الُه جاضوا دلفه اإلاطلخت الهامت ،الامط الصي حهل البالز جخهطع ئلى جحسًاث وأظماث
احخمانُت واكخطازًت وػُاػُت مؼخمطة وزاةمت ال فطاض منها.
الكلمات املفتاحية :املجخمو ؛ الاكخطاز؛ الؼُاػت؛ الفؼاز؛ الفلط؛ البؿالت.
Abstract:
The Democratic Republic of the Congo is characterized by its large area, as it is the
second largest country in Africa, as well as for its enormous mineral wealth. Approximately
250 ethnic groups within its lands. There was no planning for a rational public policy that
contains these components or at least mitigates these conflicts, while the second type is the
economic challenge. The Democratic Republic of the Congo put all its efforts and capabilities
in this sector, leaving the other sectors (agriculture, industry and services), which made its
economy lack diversity and be subjected from time to time to a slowdown in growth. Some of
them think about reaching power to achieve what they aspire to, leaving behind the public
interest, which has made the country exposed to social, economic and political challenges and
crises. It is a continuous and permanent one from which there is no escape.
Keywords : Society; economy; politics; corruption; poverty; unemployment.
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مقذمة:
هكطا لدجم مؼاحت حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت ونسز ػيانها وامخالهها للمىاضز الؿبُهُت الاػخثىاةُت بما في
شلً اإلاهازن مثل اليىبالذ ،فسخذ املجاٌ للسوٌ املجاوضة التي حهاوي مً الفلط الشسًس ان جخسدل في شإونها السادلُت
بذجت اػدباب الامً والاػخلطاض في البالز ،ئال ان الاديرة وان همها الىحُس هى الخافل نلى مطالخها في حمهىضٍت اليىوغى
السًملطاؾُت ،وهكطا ئلى فشل الخيىماث اإلاخهاكبت في الؼُؿطة نلى أضحاء السولت وغمان أمً الخسوز ،الامط الصي حهل
البالز حهاوي مً جحسًاث زادلُت جمثلذ بـ (احخمانُت واكخطازًت وػُاػُت) ،وان الخحسًاث الاحخمانُت جمثلذ بالخىىم
الازني الصي حهل مً البالز بإضة للنزاناث والخطوب اإلاخخالُت والاهتهاواث الطاضدت لخلىق الاوؼان التي ابخلذ بها السولت
نلى مسي ػىىاث ؾىاٌ ،الامط الصي حهل النزاناث الازيُت اإلاطجبؿت مو اإلاىافؼت الشسًسة نلى الثرواث الؿبُهُت ان حهلس
حهىز جحلُم حفل الؼالم والاػخلطاض ،فكلذ اجفاكاث الؼالم ووكف ئؾالق الىاض بين ألاؾطاف الهساةُت جنهاض بين الخين
والادط ،اما الخحسًاث الاكخطازًت فلس جمثلذ باالنخماز نلى اإلاىاضز اإلاهسهُت ،الصي حهل البالز ًلو في اظمت اكخطازًت بين
مسة والادطي ولما حهطع الؼىق الهالمي ئلى اظماث ناإلاُت ،وان انخماز حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت نلى كؿام واحس
حهلها تهمل اللؿاناث الادطي هـ(العضانت والطىانت والخسماث) ،وهصلً ػاهم الامط في اضجفام وؼبت البؿالت والفلط في
البالز ،بِىما جمثلذ الخحسًاث الؼُاػُت بغُاب اإلاشاضهت الؼُاػُت  ،ئلى حاهب الططام بين ألاحعاب الؼُاػُت حىٌ
الؼلؿت مو وحىز حعب واحس مهُمً نلى مفاضل السولت ،والفؼاز اإلاؼدشطي في الجىاهب وافت ،ونلى غىء شلً جم
جلؼُم هصا البحث ئلى زالزت مباحث ،جىاوٌ اإلابحث الاوٌ الخحسًاث الاحخمانُت ،اما اإلابحث الثاوي جىاوٌ الخحسًاث
الاكخطازًت ،في حين جىاوٌ اإلابحث الثالث الخحسًاث الؼُاػُت.
وجىمً اهمُت البحث في هسضة السضاػاث الهلمُت حىٌ حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت وان ما جىفط مً مطازض لم
جىً مخذططت في هصه الجىاهب ،والطغبت في جعوٍس الباحثين مهلىماث نً هصا اإلاىغىم ،وهصلً ان هصه السولت حهاوي
مىص اػخلاللها بساًت الؼخِىاث مً جحسًاث اكخطازًت واحخمانُت وػُاػُت هخجذ ننها قاهطة نسم الاػخلطاض في البالز
فهي بإضة الخىجط في اللاضة الافطٍلُت.
وٍخىخى هصا البحث جحلُم نسة اهساف :حؼلُـ الػىء نلى الخحسًاث السادلُت في حمهىضٍت اليىوغى
السًملطاؾُت ،والخهطف نلى اهم هصه الخحسًاث التي جمثلذ بـ (احخمانُت واكخطازًت وػُاػُت) التي بسوضها حىلذ البالز
ئلى حالت نسم الاػخلطاض ،
وان ئشيالُت البحث جخمحىض حىٌ ان حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت حهاوي مً جحسًاث زادلُت حمت اػهمذ في
نسم اػخلطاض البالز ،جمثلذ هصه الخحسًاث بـ (اكخطازًت واحخمانُت وػُاػُت) ،وان الخحسًاث الاكخطازًت جمثلذ
باالنخماز نلى اإلاىاضز اإلاهسهُت والفؼاز اإلاؼدشطي في حمُو مفاضل السولت واضجفام وؼبت البؿالت والفلط ،اما الخحسًاث
الاحخمانُت فلس جمثلذ بالخىىم الازني الصي حهل مً البالز بإضة للنزاناث والخطوب اإلاخخالُت والاهتهاواث الطاضدت لخلىق
الاوؼان التي ابخلذ بها السولت نلى مسي ػىىاث ؾىاٌ ،بِىما جمثلذ الخحسًاث الؼُاػُت بغُاب اإلاشاضهت الؼُاػُت  ،ئلى
حاهب الططام بين ألاحعاب الؼُاػُت حىٌ الؼلؿت مو وحىز حعب واحس مهُمً نلى مفاضل السولت.
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وٍىؿلم البحث مً فطغُت مفازها ان اللىي الؼُاػُت في حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت لم حهمل بادالص وحسًت
ً
إلاىاحهت الخحسًاث السادلُت واهدشاٌ املجخمو والسولت في البالز مً هصا الىاكو وضىال ئلى جحلُم الاػخلطاض الؼُاس ي وهى
الاػاغ لخحلُم الخىمُت الشاملت نبر جىقُف ما جمخلىه السولت مً امياهاث اكخطازًت هاةلت ،ولىً واكو الخاٌ ماظالذ
البالز حهس مً كبُل السوٌ الفاشلت.
وانخمسها في مهالجت هصا اإلاىغىم مىهجين اػاػين هما:
اإلاىهج الخاضٍخي ليىن هصا اإلاىهج ًحاوٌ ان ًبين حصوض الخحسًاث السادلُت التي حهاوي منها حمهىضٍت اليىوغى
السًملطاؾُت باللسم ،وهصلً اإلاىهج الىضفي الخحلُلي ليىن هصا اإلاىهج ًحاوٌ الاحابت نلى ماهي الخحسًاث الاحخمانُت
والاكخطازًت والؼُاػُت للبالز.
املبحث الاول :التحذيات الاجتماعية .
حهس اليىوغى مً غمً البلسان الافطٍلُت التي جخميز بالخىىم الازني ،ئش انها جػم ماًلاضب ( )250حمانت ازيُت غمً
اضاغيها ،واهم هصه الجماناث هي (لىبا ،مىوغى ،وىوغى ،ماوغُبِخى ،مىضو ،ظاهسي ،ألاكعام ،اليىوغىلُىن ألاوضوبُىن)،
وَهس هصا الامط مً اهبر الخحسًاث التي جىاحه نملُاث الخجاوؽ الثلافي والىحسة الىؾىُت والاػخلطاض الؼُاس ي ،واوهسام
الخىاكؼ الؼُاس ي والخطازم بين مذخلف ؤلازيُاث التي جحخػنها الجمانت الىؾىُت الىحسة ،ومما ػاهم في هصا الامط هى
هخاةج كطاضاث مإجمط بطلين الصي نلس نام ( )1985الصي ضػم حسوز السولت زون مطاناة ألوغام الجماناث ؤلازيُت
الىاحسة ،الصي حهل الازيُت الىاحسة جىلؼم بين زولخين او اهثر ،مما شيل الخهسز الازني نامل مهطكل لبىاء السولت نبر
حؼِؽ الخهسز الازني مً كبل الاحعاب اللاةمت ،ئلى حاهب شلً ان ػُاػاث الاػخهماض الاوضبي نملذ نلى جىطَؽ وحهعٍع
الفىاضق الازيُت نبر ئشواء الططام بين الجماناث الازيُت املخخلفت ،وٍطحو الؼبب في شلً ان اللىي الاػخهماضٍت ال جىكط
للهامل الازني نلى اهه نىطط لدشىُل اللىمُت بل ازاة لخيىًٍ الططاناث والنزاناث ،ئش انها اػخغلذ هصا الهامل ألحل
الخفاف نلى مطالخها نبر زنم حمانت ازيُت مهُىت نلى حؼاب الادطي ،وباإلالابل اوص ى في املجخمو حمانت ازيُت مخميزة
ً
ً
ً
وحمانت ادطي محطومت احخمانُا واكخطازًا وػُاػُا ،وكس هخج نً هصا الامط نسم كسضة الخيىماث اإلاخهاكبت نً
اػدُهاب هصه اإلايىهاث املجخمهُت وعجعها نً دلم الخؽ اللىمي لسي هصه الجماناث(.)1
وٍإزط الخهسز الازني في نملُت بىاء السولت نبر النزاناث التي جحسر مً كبل الجماناث ؤلازيُت حىٌ الثروة والؼلؿت،
ئش شهسث البالز مىص اػخلاللها ضطانا مؼخمطا بين مذخلف ؤلازيُاث ،وكس ادص هصا الططام زضحت هبيرة مً الررهُب
والخهلُس وشلً الضجباؾه بجماناث ئزيُت ئكلُمُت ادطي مً (ضوهسا وبىضهسي) ،وكس جحىٌ مً ضطام زادلي ئلى حطب
ئكلُمُت في مىخطف الدؼهُىاث ،وشاضهذ فيها( )8زوٌ ئفطٍلُت مجاوضة بهسف جحلُم مطالخها او مطالر السوٌ الىبري
والشطواث اإلاخهسزة الجيؼُاث بسنم أحس أؾطاف الططام (الخيىمت ،او الخمطز) (.)2

()1

هــطوي هطٍمــت وبىضٍــال ػــلمت ،الخهسزًــت ألازيُــت همــسدل لخفؼــير نطكلــت بىــاء السولــت فــي ئفطٍلُــا -حالــت اليىوغــى السًملطاؾُــت ،-مجلــت أوازًمُــا للهلــىم
الؼُاػُت ،حامهت حؼِبت بً بىنلي شلف ،الجعاةط ،املجلس ،6الهسز ،2020 ،2ص.111-110

()2

اإلاطسض هفؼه ،ص.112
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وكس ػاهمذ الخيىماث اإلاخهاكبت نلى الخىم في ازاضة النزاناث نبر جىقُف الهامل الازني في حؼُير الخىم ،فان
حيىمت (مىبىجى) اػخؿانذ مىص وضىلها للؼلؿت نام  1965ان حهُس جىحُه اللسضاث الاػخذطاحُت لطالر الهاةلت
ً
الطةاػُت والىذبت اإلاهُمىت ،فالطةِؽ وحسه وان ٌؼُؿط نلى حىالي ( )%60مً اإلاعاضم الىبري فػال نً البىىن ومطاوو
الؼُاضاث ،بِىما الؿبلت الؼُاػُت التي حشاضهه في الؼلؿت واهذ حؼخحىش نلى ما ًلاضب( )%50شطهت(.)1
وكس ضىف الطةِؽ (مىبىجى) مً الطؤػاء الصًً ًدبهىن ػُاػت فطق حؼس وشلً هكطا لدجم النزاناث الؼاةسة نلى
ئػاغ ئزني في نهسه ،الػُما النزاناث التي وشبذ في شطق اليىوغى بؼبب اكلُت (الخىحس ي) التي جم جهجيرهم مً (ضوهسا
وبىضهسي) بؼبب مشاول ػُاػُت ،والتي هسزث باالهفطاٌ حعء مهم غني بالثرواث نً اضاض ي البالز ،مما زفو
الطةِؽ(مىبىجى) بانؿائهم الجيؼُت اليىوغىلُت ،ئال ان الامط ظاز نً شلً فلس ؾالبىا بالخطىٌ نلى مياػب ػُاػُت
واكخطازًت جدىاػب مو نسزها الؼياوي في شطق البالز ،ونلى اػاغ شلً كطض الطةِؽ اضساض كاهىن نام ٌ 1981شير ئلى
هعم اإلاىاؾىت وسخب الجيؼُت مً الاكلُت (الخىحؼُت) ،الامط الصي ازي ئلى وشىب اظمت نمُلت بين هصه الاديرة
والخيىمت(.)2
وكس اػخؿام اإلاخمطزًً مً الاكلُت (الخىحؼُت) بلُازة (لىضان وابُال) وبمؼاهسة مً زوٌ املجاوضة وبسنم مً ملاجلين
مً فطاةل ادطي مً اشخهاٌ هيران الخطب الاولى التي شهستها البالز دالٌ الانىام ( ،)1997-1996وكس اػخؿام (لىضان
وابُال) ان ًرزنم الخىم والاؾاحت بالخيىمت الؼابلت ،فلس جميزث ػُاػخه بخىقُف الهامل الازني في حىمه نبر انؿاء
حمُو اإلاىاضب الخؼاػت واإلاهمت ألبىاء حمانخه الازيُت (البالىبا) ،الامط الصي نسجه الجماناث الازيُت الادطي حهسًا نلى
حلىكها ،هصه الؼُاػت زفهذ البالز ئلى السدىٌ في حطب زادلُت جحىلذ ئلى حطب اكلُمُت نام  1998ػاهمذ بها ()6
زوٌ ئكلُمُت ونشطاث الفطاةل(.)3

ً
ئلى ان (لىضان وابُال) لم ٌؼخمط ؾىٍال حتى جم اغخُاله لُخىلى الخىم مً بهسه ابىه (حىظٍف وابُال) ،ومً الاحطاءاث

التي نملها في بساًت حىمه هى اكطاض زػخىض حسًس ًيىن غامً لخلىق اإلاىاؾىين وافت  ،ئلى حاهب شلً زدل في مفاوغاث
ػالم ادخخمذ باجفاكُت (لىػاوا) التي هطذ نلى اوسخاب ول مً (ضوهسا) و(أوغىسا) مً الاضاض ي البالز ،وهصلً زدل في
مفاوغاث مو الجماناث اإلاخمطزة وونسها بخىظَو الؼلؿت  ،ئلى ان الىدُجت واهذ غير مطغُت للشهب ،ئش اػخمطث
النزاناث الازيُت وججسز اللخاٌ بين اللىاث اإلاؼلخت اليىوغى السًملطاؾُت والجماناث اإلاخمطزة ،وباإلالابل قلذ النزاناث
الازيُت نامل مهطكل لبىاء حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت ئلى وكذ الخالي ولم حؼخؿو اي حيىمت مخهاكبت ان جحل هصه
الاظمت ،ليىنها اظمت مخجصضة ونمُلت اضهلذ البالز في حىاهبه وافت(.)4
( )1فىظٍت ظضاولُت ،الطَو والخطوب ألاهلُت في ئفطٍلُا حىىب الصخطاء :مو ؤلاشاضة لخالت حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت ،مجلت الخلُلت ،حامهت احمس
زضاًت ،الجعاةط ،الهسز ،2017،39ص.171
( )2ضفُم بىبشِش ،النزام في حمهىضٍت الي ىوغى السًملطاؾُت :ػماجه وزوافهه ،املجلت الجعاةطٍت لألمً والخىمُت ،حامهت باجىت ،الجعاةط ،الهسز،2013 ،4
ص.188
( )3هطوي هطٍمت وبىضٍال ػلمت ،مطسض ػبم شهطه ،ص.113
( )4بىنشِبت ناتشت ،أزط النزاناث الازيُت نلى الخىمُت في ئفطٍلُا :زضاػت حالت اليىوغى السًملطاؾُت ،أؾطوحت زهخىضاه(ميشىضة) ،ولُت الخلىق والهلىم
الؼُاػُت ،حامهت باجىت ،الجعاةط،2017،ص.206
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ومً هىا ًمىً اللىٌ ان الهامل الازني وان ػببا ضةِؼُا للخطوب والخىجطاث التي ابخلذ بها البالز نلى مسي الانىام ،
الامط الصي نلس حهىز جحلُم الاػخلطاض وحفل الؼالم في البالز ،وبالطغم مً الططام الىبير الصي حسر مً احل
الاػخلالٌ ،فبسٌ ان ًحمل هصا الادير امل مً احل بىاء زولت كىٍت في قل الامياهاث التي جعدط بيها جحىلذ البالز ئلى حالت
الفىض ى في قل النزاناث الازيُت.
املبحث الاان  :التحذيات الاقتصادية.
ً
جلو حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت في وػـ أفطٍلُا حىىب الصخطاء ،ناضمتها هُيشاػا ،واهذ حؼمى ػابلا بهسة
اػماء ومنها اػم (ظاةير) ،وجحسها مً الشماٌ (حمهىضٍت أفطٍلُا الىػؿى) ومً الشماٌ الغطبي (حمهىضٍت اليىوغى) ومً
الشماٌ الشطقي (حىىب الؼىزان) ومً الجىىب والجىىب الشطقي (ظامبُا) ومً الجىىب الغطبي (أوغىال) ومً الشطق
ً
(أوغىسا وضواهسا وبىضوهسي وجنزاهُا) ومً الغطب (املخُـ الاؾلس ي الجىىبي ومحافكت وابىسا الخابهت ألوغىال) ،أما فلىُا
ً
ً
ً
فانها جلو بين زاةطحي نطع ( )6زضحت شماال و ( )14زضحت حىىبا وبين دؿي ؾىٌ( )32,12زضحت شطكا ،وجبلغ مؼاحتها
حىالي (243454000هم ، )2وجحخل الُابؼت مً مجمىم اإلاؼاحت اليلُت بيؼبت (2.267.048هم )2أما الباقي مً اإلاؼاحت فهى
ٌشمل ألانهاض والبحيراث والخعاهاث بيؼبت (77.810هم.)1( )2
أما فُما ًذظ اإلاىاخ في اليىوغى ًذخلف مً ميان ئلى آدط ،لىىه ًمخاظ بشيل نام باهه حاض ضؾب جبلغ زضحت الخطاضة
(24م26-م) وتهؿل فُه الامؿاض نلى مساض الؼىت ،وجبلغ همُت ألامؿاض في بهؼ احعاء اليىوغى هحى (250ػم) ،ففي
الشماٌ حؼلـ فُه الامؿاض مً ماضغ ئلى ًىهُى  ،زم ًلُه فطل كلُل اإلاؿط في شهطي ًىهُى وٍىلُى ،وَهلبه فطل مؿط
ٌؼخمط مً أغؼؿؽ ئلى هىفمبر ،وبهس شلً ًأحي فطل كلُل اإلاؿط ًمخس مً زٌؼمبر وٍيخهي في شهط فبراًط ،بِىما في
الاكلُم الجىىبي حؼلـ فُه الامؿاض او ًحل الجفاف في مىاػم مهاهؼت إلاىاػم الشماٌ ،ففطل اإلاؿط الؿىٍل ًبسأ هىا
مً ػبخمبر ئلى نهاًت زٌؼمبرً ،لُه فطل كلُل اإلاؿط كطير ألامسً ،سوم شهطًٍ هما زٌؼمبر وٍىاًط ،زم ًأحي فطل مؿير
مً اوٌ فبراًط ئلى نهاًت ماًى ،وبهس شلً ًحل مىػم حاف ؾىٍل مً أوٌ ًىهُى حتى مىخطف ػبخمبر(.)2
وحهس حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت اهبر زولت في افطٍلُا حىىب الصخطاء وزاوي اهبر زولت في اللاضة الافطٍلُت
والخازي نشط نلى مؼخىي الهالم مً حُث اإلاؼاحت ،ولسيها الهسًس مً الثرواث الؿبُهُت التي حهس كىة زانمت الكخطاز
ً ً
البالز ،فلس واهذ العضانت كؿانا مهما في اكخطاز البالز في الهلىز اإلااغُت ،ووان ٌؼهم في الىاجج املخلي الاحمالي بملساض
( )%40في نام  ،1960ئش حشتهط اليىوغى بعضانت املخاضُل الاجُت( :الشاي ،الؼىط ،اللؿً ،اإلاؿاؽ ،الىذُل ،ألاضظ ،الفىٌ
الؼىزاوي ،الصضة ،اإلاىظ ،الىؼافا ) ،ئال ان هصا اللؿام اهذفػذ وؼبت مؼاهمخه في الىاجج املخلي الاحمالي بحىالي
( )%19.7في نام ،2017وشلً بؼبب جصبصب ػُاػت السولت آهصان في ئًجاز الخلىٌ التي حؼانس نلى الىمى العضاعي ونسم
هفاًت السدل ،ونسم الررشُس إلهجال الخؿـ العضانُت ،واػخهماٌ مهساث وإمسازاث أولُت جفخلط ئلى اإلاسدالث الخسًثت
والخىىىلىحُا والخمىٍل ،وجطزي وػىء حالت الؿطق العضانُت واإلاسكاث واضجفام جيلفت الػطاةب والىلل ،ئلى حاهب شلً

()1

United Nations Environment Programme, The Congo Basin and Climate Change, Germany,2020,p.1.on the
link:2021/10/13https://www.cms.int/sites/default/files/publication/fact_sheet_congo_basin_climate_change.pdf

( )2حىزة حؼين حىزة ،كاضة أفطٍلُا-زضاػت في الجغطافُت الاكلُمُت ،-زاض اإلاهطفت الجامهُت ،مطط،2000،ص.378
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النزاناث الؼاةسة التي وان لها زوض في ظنعنت اػخلطاض ؤلاهخاج العضاعي ،الامط الصي ازط نلى ػيان البالز مً هاحُت اضجفام
جيلفت الغصاء ،ئش الًعاٌ اليشاؽ العضاعي غير واف لخلبُت احخُاحاث الؼيان مً الغصاء ،ئش أن ( )%95مً الشهب
اليىوغىلي ٌهِش في اوهسام امً غصاتي(.)1
هما جخميز البالز بىثرة الغاباث فهي جحخل زاوي اهبر غابت مؿطٍت في الهالم بهس ألاماظون ،وحغؿي الاديرة ( )%60مً
مؼاحت اليلُت لألضاض ي مما ٌؼاهم في ظٍازة الثروة الخشبُت ،الا ان الاشجاض جخهطع ئلى كؿو كاهىوي وغير كاهىوي بين
الخين والادط ففي نام  2003جم اػخلؿام حىالي (72.170.000م )3ما ًلاضب ( )%95منها اػخهملذ للخطىٌ نلى
الىكىز ،فلس بلغذ ضازضاث البالز مً الخشب في الهام هفؼه ( )25.7ملُىن زوالض(.)2

ً
م
اما فُما ًخهلم بالثروة الخُىاهُت والثروة الؼمىُت فالبالز حهس غىُت بهصه الثروة  ،وجمثل الثروة الخُىاهُت نىططا
ً
ً
ً
ً
مهما ،ئش ئنها حعءا ال ًخجعأ مً العضانت ومطسضا ضةِؼا للثروة الاكخطازًت مً هاحُت ؤلاهخاج وضأغ ماٌ ،هما ان مىاخ البالز
اإلامؿط ٌؼاهم في ظٍازة وجىىَو الثروة الخُىاهُت  ،وكس ًلىم اهالي اللطي برربُت اهىام مهُىت مً الخُىاهاث هـ(اإلاانع،
السواحً  ،الخىاظٍط) زادل اوىاخ ضغيرة ،وحهس اإلاىاؾم الجبلُت في شطق وحىىب شطق(هُفى) بِئت مىاػبت لرربُت

اإلااشُت ،ئال ان اإلاعاضنين ٌهخمسون في جطبُت اإلااشُت نلى الؿطق البساةُت ،الامط الصي حهل انساز اإلااشُت الصي ًبلغ ما
ًلاضب ( )112.771.30ضأػا ًىذفؼ باػخمطاض مىص نام  ،1990بالطغم مً جىاحس الكطوف الالظمت ،أما فُما ًخهلم بالثروة
الؼمىُت فهي حهس اهم مطسض اكخطازي في البالز ،وٍلسض احمالي ئهخاج هصه الثروة بـ( )2274965ؾً في نام .)3(2003
واهم الطىاناث التي جىحس في اليىوغى هي الخهسًً (اللطسًط ،العهً ،اليىلخان ،اإلااغ ،الصهب ،اليىبالذ،
الىحاغ) واإلاىخجاث الاػتهالهُت( الاغصًت ،السجاةط ،الاحصًت ،البالػدًُ ،اإلايؼىحاث ،الخشب ،اإلاشطوباث) والاػمىذ،
واضالل الؼفً الخجاضٍت ،لىً ال حهمل ػىي بهؼ اإلاطاوو الطغيرة التي جيشـ في اليؼُج والغعٌ والىُماوٍاث واإلاىاز
الغصاةُت والؼلو الطاػمالُت ،فلس ػاهم هصا اللؿام في الىاجج املخلي الاحمالي لهام  2017بيؼبت ( ،)4()%43.6وان حمُو
اإلاطاوو في اليىوغى حهاوي مً نسة ضهىباث بؼبب الاظماث التي غطبذ البالز  ،وان هصا اللؿام ال ٌؼخهمل ػىي (15
و )%17مً ؾاكخه الاهخاحُت ،وَهىز شلً ئلى جحسًاث التي جمىو البالز مً الاػخفازة مً زطوتها اإلاهسهُت ملطوهت باهذفاع
الاػدثماض وهلظ البيُت الخحخُت(.)5
ً ً
مهما مً مإشطاث الخىمُت ومً م
ألاػؽ الطةِؼت م
للبيُت الخحخُت الصي ًجب أن ًطبـ بين اإلاىاؾم
ٌَهس الىلل مإشطا
الطٍفُت واإلاىاؾم الخػطٍت والجىىب والشماٌ ،أش ان اليىوغى حهخمس نلى هكام هلل مخهسز الىػاةـ بطي ونهطي لىلل
()1

The World Factbook, Congo, Democratic Republic of the Africa, September 01,2021, on the link:
https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/congo-democratic-republic-of-the
()2
United States Agency for International Development, The Forests of the Congo Basin A Preliminary
Assessment ,2005,p.7,on the link:
https://carpe.umd.edu/sites/default/files/focb_aprelimassess_en.pdf
()3
Moula Nassim and others, Production of animal protein in the Congo Basin, a challenge for the future of
people and wildlife, International Conference Nutrition and food production in the Congo Basin, Brussels,
2013,p.3.
()4
The World Factbook, Congo, Op. Cit.
()5
Bernardin Akitoby and Matthias Cinyabuguma, Sources of Growth in the Democratic Republic of the Congo:
A Cointegration Approach, International Monetary Fund, USA, 2004,p.9.
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ً
الاشخاص والبػاتو مً زادل البالز وداضحه ،وحشغل الؿطق البرًت مؼاحت ما ًلاضب ( 1524320هم) كؼما منها مهبس
وآلادط غير مهبس ،بِىما جبلغ دؿىؽ الؼىً الخسًسًت حىالي (5033هم ،)2وان الخسمت نلى هصه الخؿىؽ جيىن بؿُئت
ً
حسا مما ًجهل شخً البػاتو مهطغت للخلف  ،ليىن اوشاء هصه الىػُلت مً الىلل ٌهىز ئلى الفررة الاػخهماضٍت ولم ًخم
جؿىٍطه او بىاء دؿىؽ حسًسة ئال بهؼ الخؿىؽ التي جطبـ (هُيشاػا) بمحافكتي (واػاي وواجاوغا) مً احل الخطسًط
الؼطَو إلاىاز الخام (اإلاؿاؽ والهاج واإلاهازن والادشاب) مً زادل البالز ،هصلً لسيها ماًلاضب اهثر مً (25000هم )2مً
الؿطق اإلااةُت الطالخت للمالحت ،وحهس هصه الىػُلت الخللُسًت الاهثر شُىنا ئش ٌؼخهملها اهثر مً زلي الؼيان ،فان
اليىوغى جمخلً واحسة مً اهبر شبياث الؿطق الطالخت للمالحت في الهالم ،فان الاػخهماٌ الافػل للىلل النهطي
والبحطي ٌهس احس مفاجُح الخىمُت والخذفُف مً حسة الفلط ،وشلً ليىنها وػُلت هلل ضدُطت ،وجذسم مهكم اإلاىاؾم
السادلُت الػُما التي حشتهط بالعضانت ،هما حهس هصه الىػُلت احس البساةل للمىاؾم التي ال جخىفط فيها وػاةل الىلل
هـ(اضجباؽ مىؿلت مباهساوا ناضمت ملاؾهت ئوىاجىض بالهاضمت هُيشاػا) ًيىن الىلل فيها فلـ نً ؾطٍم النهطي ،ئلى
حاهب شلً هىان مإاوى نهطٍت وبحطٍت ابطظها(هُيشاػا ،هُىسو ،بىما ،ماجازي) حهس اإلاىفص الىحُس لخطسًط اإلاىخجاث بيل
ً
أهىانها ،وَهس مُىاء (هُيشاػا) مً اهبر اإلاىاوئ في البالز  ،ئش اهه ًخهامل مو حىالي ( )2ملُىن ؾً مً البػاتو ػىىٍا فهى
اإلاُىاء الىحُس الصي ًحمل أهثر مً زالزت أغهاف الدجم الصي جىلله الؼىً الخسًسًت(.)1
اما الىلل الجىي فان اليىوغى جمخلً ( )270مؿاض منها ( )5مؿاضاث زولُت جلو في اإلاىاؾم الاجُت( :هُيشاػا،
غبازولُذ ،هِؼاوغاوي ،غىما ،لىبىمباش ي)  ،وبالطغم مً شلً ئال ان اليىوغى جفخلط لشبياث ؾطق هثيرة  ،وان ما مىحىز
مً وػاةل هلل لم جفي بالؿلباث اإلاؼخمطة مً كبل الؼيان والتي جفاكمذ بؼبب ػىء حالت البيُت الخحخُت لالدير ،فان
الخيىماث اإلاخهاكبت لم جىً حازة باالحطاءاث الاضالحُت بهصا اللؿام وان واهذ هىان احطاءاث فهي غير مؿبلت نلى اضع
الىاكو بشيل حلُلي(.)2
ونلى الطغم مما جملىه اليىوغى مً امياهاث هاةلت مً الثرواث الؿبُهُت والبشطٍت ،لىنها حهاوي مً نسم جىقُف
هصه ؤلامياهاث ،ألامط الصي اوهىؽ نلى قاهطحي الفلط والبؿالت  ،ئش ان البلس جطىف وىاحسة مً افلط زوٌ الهالم ،
وَهىز شلً بشيل اػاس ي ئلى الخطوب والنزاناث التي معكذ البالز ،ئش الجعاٌ قاهطة الفلط واػهت الاهدشاض ومخفشُت،
واظزازث دالٌ الانىام الاديرة بؼبب جأزيراث وباء وىضوها ،ففي نام  2018كسض ان ( )%73مً ػيان اليىوغى البالغ
نسزهم ( )89.56ملُىن وؼمت وفم احطاةُت نام  ،2020اي ما ًلاضب ( )60ملُىن شخظٌ ،هِشىن نلى اكل مً ()1.90
زوالض في الُىم  ،اي ٌهِش واحس مً ول ػخت اشخاص في فلط مسكو  ،وألهثر مً () 30ناما واهذ البالز جحذ حىم

()1

Richard Damania and others ,Transport, Economic Growth, and Deforestation in the Democratic Republic of
CongoA –Spatial Analysis-, World Bank, Washington,2016-01-13,p.21. on the link:
2021/10/13
?https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/24044/Transport00eco000a0spatial0analysis.pdf
sequence=1&isAllowed=y
()2
Richard Damania and others ,op.cit.p.21.
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زًىخاجىضٍت فاػسة لم ًخم الخهامل مو الاهخلاٌ مً السًىخاجىضٍت ئلى السًملطاؾُت بشيل حُس مىص نام  ،1990ئش ئزي نسم
الاػخلطاض اإلاإػس ي واللخاٌ الهطقي ئلى دلم أظمت مؼخمطة مخهسزة ألاوحه احس ازاضها هى ظٍازة الفلط(.)1
هما ان غُاب ػُاػت ضشُسة حلُلُت ػاهمذ في نسم اًجاز فطص نمل هفإة ،مما حهل قاهطة البؿالت جدؼو
وجىدشط بين اواػـ الشباب التي جرراول انماضهم بين ()24-15ناما ،ئش ان ( )%36مً الشباب ناؾلىن نً الهمل نام
 ،2014الامط الصي ػانس نلى هجطة الىفاءاث ئلى داضج البالز باحثين نً ػبل الهِش والطاحت والامان  ،وان كلت وغُاب
اإلاإػؼاث الطكابُت الفهالت زفو الهسًس مً الشباب ئلى اضجياب الجطاةم ،ئش جم اػخغالٌ هصه الفئت مً كبل الجماناث
اإلاخمطة واكىانهم باالهخماء اليها نبر جىفير حمُو الىػاةل التي ًبحثىن ننها مً ماٌ ومؼىً ونمل  ،الامط الصي زفو
الخيىمت بانالن حالت ؾىاضب إلاىاحهت جلً الكاهطة  ،وضهعث نلى مهالجتها مً دالٌ ئنؿاء املجاٌ لللؿام الخاص
اإلاىكم ،وىهه أحس الخُاضاث ألاػاػُت في هصا ؤلاؾاض ،وشلً مً دالٌ ظج افىاج مً الهاؾلين في الشطواث واإلاهامل ألاهلُت
مو ئضساض كىاهين مً كبل الخيىمت جإهس نلى ئنفاء هصه الشطواث مً الػطاةب اإلافطوغت نلى اللؿام الخاص  ،ئال ان
جلً اإلاهالجاث لم جحؼً الىغو بشيل الصي ًلض ي نلى هصه الكاهطة بل بلذ الاديرة جرراول في ميانها(.)2
وان نسم كسضة الخيىماث اإلاخهاكبت مً جىقُف مىاضز البالز وغو الاديرة في جحسي ادط وهى اإلاسًىهُت الخاضحُت،
فلس سجلذ ما ًلاضب ( )1.1569ملُاض زوالض امطٍيي حؼب احطاةُت نام  2020اي ما ًلاضب ( )%98مً الىاجج املخلي
الاحمالي ،والؼبب في شلً نسم اػدثماض أمىالها في مشاضَو مىخجت أو حتى مشاضَو دسمُت  ،ومً زم نسم اللسضة نلى
ّ
ػسازها مو جطاهم الفىاةس نليها ،وهصلً فشل الخؿـ الخىمىٍت وما ضاحبها مً ػىء جىظَو ناةساث البالز  ،فػال نً
جليإ وجىكف الىثير مً اإلاشاضَو التي جم جذطُظ أمىاٌ لها غمً فلطاث اإلاىاظهاث الهامت الؼىىٍت للسولت  ،ئلى حاهب
وحىز مشاضَو أدطي لم جىً البالز في حاحت لها ولىً أهجعث مً زون الاػخفازة منها(.)3
ووؼخيخج مً شلً بأن الخذبـ في الؼُاػت التي جدبهها الخيىمت اليىوغىلُت في جطشُس وجىقُف الهاةساث وانخمازها
ً
جحسًا ًخمثل في نسم جىىَو اكخطازها وجؿىٍط اللؿاناث ألادطي
نلى كؿام واحس وهى اإلاىاضز اإلاهسهُت حهلها جىاحه
(العضانُت والطىانُت والخجاضٍت) ،وانخمازها نلى ؤلاػخيراز فلـ ،وهصا ما وان نلى السوام ًطبً ميزاهُت السولت وٍجهلها
ً
مؼتهلىت وغير مىخجت ،ومً حاهب آدط ولما ًخهطع هصا اللؿام لالظماث ًىهىؽ شلً ػلبا نلى اإلاىاظهت نلى وحه
الخطىص ونلى الاكخطاز الىؾني نلى وحه الهمىم.
()1

See: The World Bank. Also :Donald Kaberuka others: Congo, Democratic Republic, France,Development
Centre of the Organisation for Economic Co-operation and Development ,2012,p.15.Also:
DR Congo Population,Worldometer,2021,Octoper 22, on the link:
2021/10/22https://www.worldometers.info/world-population/democratic-republic-of-the-congo-population/

4/10
The World Factbook, Congo, Op. Cit.

()2

( )3اليىوغى والطين ًخفلان نلى انازة هُيلت السًً اليىوغىلي ، 2020/6/ 21، SWI swissinfo.ch،ملاٌ مخال نلى اإلاىكو الالىررووي.
2021/10/11 https://www.swissinfo.ch/ara/4558

وهصلً:
International Development Association International Monetary Fund, The Democratic Republic of the Congo
Joint World Bank- IMF debt Sustainability Analysis, world Bank Document, 2019.p.3,5.on the link:
الديون في الكونغو.pdf2
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رقية حممد حممىد محداهلل  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املبحث الاالث :التحذيات السياسية.
 .1ازمة الشرعية:
جىاحه حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت اظمت شطنُت ػُاػُت دلفذ جسهىضا في الاوغام الاحخمانُت والاكخطازًت
والامىُت والؼُاػُت ،ئش حهاكب نلى الخىم الطةاس ي ول مً (حىظٍف واظافىبى ،حىظٍف مىبىجى ،فلىضان وابُل ،حىظٍف
وابُال) ول الطؤػاء التي جم شهطهم لم ًىالىا الشطنُت مانسا الطةِؽ الاوٌ الصي ضهس ػسة الخىم نً ؾطٍم الاهخذاباث،
لىً في هصه اإلاسة وبطةاػت (حىظٍف واظافىبى) اغؿطب الامط بِىه وبين ضةِؽ الىظضاء (باجطَؽ لىمىمبا) ،الامط الصي فسر
املجاٌ للخسدالث الخاضحُت ،مما نمم ألاظماث والخحسًاث ،وكاز بالبالز ئلى اهلالب نؼىطي بعنامت (حىظٍف مىبىجى) نام
 ،1965ومً اإلابازضاث التي كامذ بها حيىمخه في بساًت الخىم واهذ مً أهمها اضساض زػخىض  1967وىػُلت إلغفاء
الشطنُت نلى ػلؿخه واوص ى حعبا واحس ٌؼُؿط نلى نمل اإلاإػؼاث وافت (الخىفُصًت والدشطَهُت واللػاةُت) ،ئش واهذ
اإلاإػؼت اللػاةُت جفلس حم الاػخلاللُت الػُما حتى في ضسوض الاحيام حهىز للطةِؽ  ،وهصلً نمل نلى فطع الخكط
نلى وشاؽ حمُو ألاحعاب آهصان وكمو الخطٍاث اإلاسهُت وافت ،وجميزث مطحلت حىمه التي اػخمطث ( )32ناما بالسهخاجىضٍت
والدؼلؿُت  ،ئش اهه جم اهخذابه إلاسة ( )7ػىىاث زالر مطاث في الانىام نلى الخىالي 1970و1977و ،1984وان بلاةه ؾُلت
هصه اإلاسة في الؼلؿت جسٌ نلى فؼاز اإلاإػؼت الهؼىطٍت التي امخسث اليها النزاناث الازيُت ،وفي مسة حىمه حهطغذ البالز
ئلى زالر أظماث اهفطالُت هي(:ئكلُم واهخغا ،1960أظمت شابا ألاولى  ،1977أظمت شابا الثاهُت  ،)1978وهصلً جأججذ
مؼألت الجيؼُت التي هخج ننها الخطوب والططاناث في مىؿلت (هُفى) ،ليىن الاديرة جمؽ بحلىق بهؼ الجماناث في
مماضػت الؼلؿت وجىظَو الثروة ،وان هصه الططاناث هخجذ نً جىامي شهىض لسي الجماناث اإلاهمشت بالخطمان مً حلها
في الجيؼُت نلى حؼاب اإلاطالر الؼُاػُت والاكخطازًت لسي العنماء اإلاخىافؼين مً مذخلف اإلايىهاث املجخمهُت ،ئال
ان الطةِؽ حهطع ئلى غغىؾاث زادلُت وداضحُت حهلخه ًطسض زػخىض نام  1990بهسما جم حهسًله مطجين نام 1974
و 1978وٍىظ السػخىض نلى الخحىٌ السًملطاؾي الشىلي ،ئال ان في نام  1991اهتهذ الفررة ولم ًحسر اي اهخذاباث وهصا
ٌهس دطكا للسػخىض واػخمط في حىمه حتى جم اؾاحخه باهلالب نؼىطي(.)1
وبهس شلً جىلى الخىم (لىضان وابُال) وونس باػخهازة اإلاؼاض السًملطاؾي نً ؾطٍم حملت مً الاضالحاث مً بُنها
اضالل كاهىن الاهخذاباث ،ئال ئن ول جلً الخؿـ والبرامج واإلاشاضَو التي أنلً ننها الطةِؽ في بطهامجه ؤلاهخذابي  ،وشطم
في جىفُصها بهس جىلُه ػسة الخىم حىبهذ بجملت مً الخحسًاث  ،ومنها الخطب الثاهُت نام  1998والخكاهطاث التي واهذ
جؿالب بطحُل اللىاث الاحىبُت واػررحام ألامً للبالز ،ئلى حاهب شلً مؿالب حلفاةه بهلس اجفاكاث ججاضٍت ،وهصلً
غغـ اإلاهاضغت باػخحسار مىطب ضةِؽ الىظضاء بطةاػت ظنُم اإلاهاضغت (اجُان حشِؼُىُسي) ،ئال اهه اجذص احطاءاث
نسة منها اضساض مطػىما حشطَهُا بخأضٍر  1999/1/29بشأن جأػِؽ الاحعاب والخم في الخجمهاث الؼُاػُت بهس ما نلم
اوشؿت حمُو الاحعاب ،ومىح هصا الخم فلـ لألحعاب اإلاإٍسة ألًسًىلىحُاجه ،وػس الابىاب امام الاحعاب اإلاهاضغت له ،ئش
اهه كام بمالحلتهم وامط الشطؾت بمساهمت ملطاتهم وانخلاٌ كازاتهم وحهصًبهم ومطازضة حىاظاتهم إلاىههم مً الؼفط ،فلس
( )1ػمُت بلهُس ،النزاناث الازيُت في ئفطٍلُا وجأزيرها نلى مؼاض السًملطاؾُت فيها حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت همىشحا ،ضػالت ماحؼخير(ميشىضة) ،ولُت
الخلىق ،حامهت مىخىضي -كؼىؿُىت ،-الجعاةط ،2009،ص.148-147
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وان هىان سجىن ػطٍت داضت بهم ،ففي نام  1999سجلذ ( )1000حالت وفاة في سجً (مياال) مً الخعب اإلاهاضع
(لىمىمبا)  ،الامط الصي ازي ئلى نسم جىافله مو هصه اللىي الؼُاػُت ،ئلى حاهب اإلاشاول الاكخطازًت التي ٌهاوي منها البلس
التي هخجذ نً الخطب والخضخم وجىجط الهالكت مو البىً السولي وضىسوق الىلس السولي(.)1
ئلى حاهب شلً جسهىض الىغو الامني  ،مما ازي ئلى هعول نشطاث الاالف مً الشهب اليىوغىلي مً زًاضهم ئلى بلسان
ادطي هـ(أوغىسا  ،أوغىال ،جنزاهُا ،ظامبُا) ،وبلغذ شضوتها نىسما جم اغخُاٌ الطةِؽ (لىضان وابُال) ،ئش اظنعم الاػخلطاض في
البالز  ،فلس دلفه في الخىم ابىه(حىظٍف وابُال) لُطبح ضةِؽ مإكذ لخين احطاء اهخذاباث ضةاػُت ،فلس انخلى ػسة
الخىم زون الاػدىاز ئلى شطنُت زػخىضٍت ،لىىه حاوٌ ان ًخذص احطاءاث اضالحُت بغُت اضغاء الاؾطاف اإلاهاضغت ،ئش اهه
نعظ نالكاجه مو اللىي املجاوضة هـ(ضواهسا ،اوغىسا) واللىي السولُت هـ(الىالًاث اإلاخحسة الامطٍىُت ،فطوؼا ،بلجُيا ،الطين،
ضوػُا ،وغيرها) ،هصلً ػعى ئلى دلم حىاض مشررن مو الخطواث اإلاخمطزة وألاحعاب واإلاىكماث اإلاسهُت ،فلس ػلً مىهج
مغاًط إلاىهج والسه مً احل بلاةه في الؼلؿت ،ومً اهساف هصه الخيىمت اإلاإكخت هي  :اػدخاب الىغو الامني وجىكُم
اهخذاباث حطة وهعيهت وإنازة ؤلانماض وحشىُل حِش وؾني مىكم(.)2
وفي هصه اإلاطحلت واهذ اإلاإػؼت الخىفُصًت جىاؽ بُس ضةِؽ السولت الصي هى الطةِؽ الخىفُصي واللاةس الهام لللىاث
اإلاؼلخت ،وَؼانس الطةِؽ في ئزاضة شإون الخىم ( )4هىاب ومجلؽ الىظضاء الصي ًخألف مً ( )36وظٍطا و( )36وظٍطا
مؼانسا ،بِىما اإلاإػؼت الدشطَهُت جخيىن مً مجلؼين هما الجمهُت الىؾىُت وجخألف مً ( )500نػى ،ومجلؽ
الشُىخ وٍخيىن مً ( )120نػى ،اما نلى مؼخىي الىالًاث :جىلؼم البالز ئلى ( )11ملاؾهت ،وٍيىن في ول ملاؾهت حاهم
ًمثل اإلاإػؼت الخىفُصًت وٍخمخو بادخطاضاث هثيرة  ،وٍخم حهُىه مً كبل الطةِؽ مو ( )3هىاب ًخىلىن اإلاهام في الشإون
الاحخمانُت والؼُاػُت والاكخطازًت والازاضٍت والثلافُت(.)3
وفي نام  2006جم احطاء الاهخذاباث الطةاػُت ،وانلىذ اللجىت الاهخذابُت ان هىان حىلت زاهُت بؼبب نسم حطىٌ
هال اإلاطشخين نلى وؼبت ( ،)%50واهتهذ الجىلت الثاهُت بفىظ الطةِؽ اإلاإكذ (حىظٍف وابُال) هطةِؽ شطعي للبالز ،وكس
حاظ نلى ( )%58مً مجمىم ألاضىاث  ،في حين لم ًحطل مىافؼه (حان بُم بُمبا)  ،ػىي نلى وؼبت ( )%42مً
ً
ألاضىاث  ،ومثل فىظ الطةِؽ (حىظٍف وابُال) في الاهخذاباث الطةاػُت اهخطاضا له الػخمطاضه بازاضة البالز  ،مما ًمىحه
فطضت حسًسة الػخىماٌ مؼيرجه ؤلاضالحُت ،ئال ان الىغو وان بهس انالن الىخاةج لم ًؿمً بذير الػُما مً كبل
اإلاهاضغين للطةِؽ (حىظٍف وابُال) ،ئش كىبلذ الاهخذاباث باالهخلازاث والدشىًُ مً كبلهم ،وجىحُه أضابو ؤلاتهام
للطةِؽ ومإٍسًه بالرزوٍط ،وشلً الدرراق اإلاازة السػخىضٍت التي حشير ئلى ان مسة الجىلت الثاهُت مً الاهخذاباث (ً )15ىم
لىنها احطٍذ دالٌ اهثر مً شهطًٍ ،مما ازي ئلى حهطع البالز ئلى ئنماٌ نىف هخجذ نً ملخل أضبهت أشخاص مً بُنهم
( )3مسهُين بهس الاكخخاٌ بين اهطاض (حىظٍف وابُال) و(حان بُم بُمبا)  ،ئش كام مإٍسي(حان بُم بُمبا) بمهاحمت ضحاٌ
الشطؾت ،وهصلً معكىا الالفخاث الاهخذابُت لـ(حىظٍف وابُال) وأحطكىا ؤلاؾاضاث في الشىاضم ،ولم تهسي الاوغام في
()1

ػمُت بلهُس ،مطسض ػبم شهطه  ،ص.151-150

()2

اإلاطسض هفؼه ،ص.152

()3

اإلاطسض هفؼه ،ص.153
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الهاضمت (هُيشاػا) ئال بهس جسدل كىاث حفل الؼالم ،ومو شلً هىان مً وضف هصه ؤلاهخذاباث بأنها أوٌ اهخذاباث
مخهسزة ألاحعاب بهس جاضٍر ؾىٌ اي ما ًلاضب ( )40ناما مً الخىم اإلاؼدبس والططام الؿىٍل(.)1
وبالطغم مً شلً جم انخماز هخاةج الاهخذاباث وجم اضساض زػخىض  2006الصي ًىظ نلى اكامت هكام شبه ضةاس ي
ًدؼم بالالمطهعٍت ،ئش ًمثل الطةِؽ انلى ػلؿت في البالز ،وجيىن مسة والًخه ( )5ػىىاث لسوضجين ،وٍىحب نلى الطةِؽ
حهُين ضةِؽ الىظضاء ومً الاغلبُت البرإلااهُت ،بِىما اإلاإػؼت الدشطَهُت جخيىن مً مجلؼين ،واما اإلاإػؼت اللػاةُت لها
الخم في الاػخلالٌ والخمخو بطالحُاتها وافت ،وهصلً ػمح السػخىض بالخهسزًت الخعبُت ،ئش جم حسجُل ( )513حعبا
بشطؽ ان ٌهمل الخعب إلاطلخت الىؾً ولِؽ إلاطلخت داضت بمجمىنت ازيُت(.)2
ئال ان هصه الاهخذاباث لم حغير حاٌ اليىوغى ولم حهالج الخحسًاث التي واهذ حهاوي منها البالز ،وشلً الن الاظماث
مخجصضة مىص ظمً ؾىٍل وال ًمىً ان حهالج نبر نسة اضالحاث البهؼ منها لم جىً واكهُت الػُما أن بهؼ جلً الخؿـ
واإلاشاضَو التي وغهها الطةِؽ (حىظٍف وابُال) جخؿلب مسة ظمىُت ؾىٍلت فكلذ البالز حهاوي مً قاهطة نسم الاػخلطاض
الؼُاس ي .
وبخأضٍر  2011/11/28أحطٍذ الاهخذاباث الطةاػُت في اضهب الكطوف ،ئش وان الىغو الامني مخسهىض فلس وان
ٌشىب اليىوغى حىازر نىف وكخل في حمُو مىاؾلها ،وهدُجه لهصه الكطوف جم جأدير في حؼلُم ضىازًم الاكررام وجمسًس
الاهخذاباث للُىم الخالي ،وبهس انالن الىخاةج جبين ان الطةِؽ (حىظٍف وابُال) جمىً مً انخالء مىطب الطةاػت للسوضة
الثاهُت بيؼبت ( )%48مً الاضىاث كس جفىق نلى مىافؼه (ئجُان حشؼُىُسي) الصي حطل نلى وؼبت ( )%32مً
ً
ً
الاضىاث ،وان انالن الىخاةج كس ػبب احخلاها واضجباوا لألوػاؽ الؼُاػُت والشهبُت ،ووان شلً كس أزاض غػب كىي
اإلاهاضغت وأوػاؽ شهبُت واػهت  ،وول شلً وان بمثابت تهسًس للهملُت السًملطاؾُت وػاهم في ظنعنت الاػخلطاض
الؼُاس ي ،ليىن الىخاةج واهذ لم حهىؽ ئضازة الشهب ،ئش اشاض اإلاطاكبىن السولُىن ان في بهؼ اإلاىاؾم واهذ بؿاكاث
الاكررام مفلىزة ،بِىما اإلاىاؾم الادطي حللذ فيها اإلاشاضهت وؼبت ( )%100لطالر (حىظٍف وابُال) ،الامط الصي ازي ئلى
ضزة فهل ػادؿت مً الاحعاب اإلاهاضغت فأشخهلذ الىيران في البالز(.)3
وبهس ان انخلى الطةِؽ (حىظٍف وابُال) مىطت الخىم للسوضة الثاهُت ،وفي بساًت حىمه كام باضالحاث زػخىضٍت
الهسف منها حهسًل السػخىض ،لُىفط له فطضت البلاء في الطةاػت لىالًت زالثت ،فلس ػعى ئلى حشىُل لجان للىكط في اإلاىاز
الجسًسة للسػخىض ،ولىً فىطة الخهسًل السػخىضي واحهذ مهىكاث نسًسة  ،ومنها اظزًاز حالت الخصمط والغػب لسي
( )1الىخاةج اإلاإكخت جكهط جفىق وابُال باهخذاباث اليىوغى  ،الجعٍطة ،2006/11/15 ،مخال نلى اإلاىكو الالىررووي،
2021/11/1،https://www.aljazeera.net/news/international/2006/11/15/

هصلً:أػماء حجاظي أبى اليزًس 4الىكام الؼُاس ي في اليىوغى السًملطاؾُت مىص نام  ،2006اإلاطهع السًملطاؾي الهطبي ،2018/12/19 ،مخال نلى اإلاىكو
الالىررووي2021/11/11https://democraticac.de/?p=58021.
()2

Andre Mbata B Mangu, Democracy and elections in Africa in the Democratic Republic of Congo: Lessons for
Africa, LAW, Democracy and Development, African Journals Online, Vol.12,No.1,2008,p.99
()3
the Carter Center, Presidential and Legislative Elections in the Democratic Republic of the Congo, Carter
Center,2011/11/28.p.33,on the link:
2021/11/16https://www.cartercenter.org/resources/pdfs/news/peace_publications/election_reports/drc-112811elections-final-rpt.pdf
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كؿاناث شهبُت واػهت  ،ودطوج بهؼ ألاحعاب اإلاهاضغت  ،وضاحذ جيشـ باججاه جحطًٍ الجماهير للخطوج في جكاهطاث
واحخجاحاث جؿالب بأػلاؽ الخيىمت وضةِؼها واحطاء اهخذاباث مبىطة في قل شطوؽ مهُىت لػمان هعاهت جلً
الاهخذاباث ،ئش حهطغذ البالز ئلى اشدباواث بين حطواث اإلاُلِشُاث اإلاؼلخت في شماٌ(هُفى وواػاي) وكىاث الامً ،فلس
جعنعم اػخلطاض جلً اإلاىاؾم  ،وظنمذ الاحعاب اإلاهاضغت ان الخيىمت جفخلط ئلى الؼُاػت ضشُسة إلاهالجت اإلاأظق الؼُاس ي،
ئش قلذ البِئت الؼُاػُت والامىُت في البالز غير مؼخلطة الػُما مو قهىض (حطهت  23ماضغ) والتي جأػؼذ في محافكت
شماٌ (هُفى) بعنامت الجنراٌ(بىػيى هخاغاهسا) وغمذ الخطهت مجمىنت اإلاخمطزًً مً اإلاإجمط الىؾني وبهس ضطام شسًس
بين الادير وبين كىاث الامً جسدلذ زوٌ الجىاض ومىكمت الامم اإلاخحسة للخهاون مو اللىاث اإلاؼلخت اليىوغىلُت لخحلُم
الاػخلطاض في البالز ،فلس شيذ نملُاث هجىمُت غس هصه الخطهت ،واوسخب اإلاخمطزًً مً مسًىت (غىما) وجم انازتهم ئلى
الخسوز الاوغىسًت ،واػخمط الهجىم نلى الادير حتى  ، 2013/11/5وباإلالابل ػلمذ الخطواث اإلاخمطزة اػلختها ،ومً زم
بساث املخاززاث بين كازة هصه الخطهت وبين الخيىمت ووكو الؿطفان اجفاكُت ػالم في (همباال) ،وبالطغم مً شلً الا ان
للخطهت دالًا مُخت مخجصضة في بهؼ اإلاىاؾم جيشـ بين الخين والادط لرربً الىغو الهام في البالز مً حسًس(.)1
ففي نام  2016والتي حهس فررة نهاًت الطةِؽ(حىظٍف وابُال) واإلاسة املخسزة حؼب السػخىض الحطاء اهخذاباث نامت،
ئال ان الىغو لم ًىً هما هى مخىكو ،اضبح الىغو بالفهل غير مؼخلط ،فلس كسمذ اللجىت الاهخذابُت الىؾىُت اإلاؼخللت
الخماػا ئلى املخىمت السػخىضٍت للخطىٌ نلى ػلؿت جأحُل الاهخذاباث ،ألامط الصي ضفػخه الاحعاب اإلاهاضغت وانخبرجه
اهلالبا زػخىضٍا ،اػفط نً شلً احخجاحاث نىُفت ازث بلخل ما ًلاضب ( )44شخطا ،وأشاض بهؼ انػاء الخيىمت ئلى
أن الخأدير لً ٌؼخمط أهثر مً نام ولىً كطاض اللجىت الاهخذابُت الىؾىُت اإلاؼخللت ٌشير ئلى ان الاهخذاباث لً ججطي حتى
نام  2918نلى أكطب جلسًط ،وكػذ املخىمت السػخىضٍت بامياهُت بلاء الطةِؽ في مىطبه ،اشا فشلذ البالز في ئحطاء
ً
اهخذاباث  ،2016لىً هصا اللطاض ٌهس دطكا للسػخىض الصي ًىظ نلى ئهه في حاٌ وحىز شاغط في مىطب ضةِؽ السولت
هدُجت وفاة أو اػخلالت او ألي ش يء ادط ًخم اشغاٌ اإلاىطب مً كبل ضةِؽ مجلؽ الشُىخ ،وان الطةِؽ ًمىو بشيل زاةم
مً البلاء في هصا اإلاىطب او الخىافؽ نلى هصا اإلاىطب بهس ان اهمل فررجين مستهما دمؽ ػىىاث بمىحب السػخىض فهى
ملُس وال ًجيز له شلً(.)2
وبهس نسة احطاءاث مً جأدير مىنس احطاء الاهخذاباث في البالز ،وشطث اللجىت الاهخذابُت الىؾىُت اإلاؼخللت جلىٍم
اهخذابي في حشطًٍ الثاوي مً نام  2017حسزث فُه ًىم الاهخذاباث في  23واهىن الاوٌ مً نام  ،2018ئال ان البالز جىاحه
جحسًاث دؿيرة منها هلظ الخمىٍل وغهف البيُت الخحخُت وحىازر لىحؼدُت وانخماز جلىُت جطىٍذ حسًسة ،ئالمط
الصي حهل اللجىت الاهخذابُت الىؾىُت اإلاؼخللت جخذبـ في احطاء هصه الاهخذاباث ،الػُما بهس اهسالم حطٍم هبير في احسي
اإلاطاهع الاهخذابُت في مسًىت (هُيشاػا) الصي زمط اإلاىاز وآالث الخطىٍذ ،ئش جم جأحُل مىنس الاهخذاباث إلاسة اػبىم مً
الخأضٍر املخسز ،وبالطغم مً شلً ئال ان الهملُت الاهخذابُت لم جطل ئلى اإلاهاًير السولُت ،مما ازي ئلى حطمان ما ًلاضب
()1

John Mukum Mbaku, The postponed DRC elections: What does the DRC,S Situation look like now?, Africa
in Focus, November 22,2016,p.13,on the link:
2021/11/11https://www-brookings-edu.translate.goog/blog/africa-in-focus/2016/11/22/
()2
John Mukum Mbaku, op. cit. p.16.
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( ) 143594000هادب مً الازالء بطىجه في هصه الاهخذاباثٌ ،هىز شلً ئلى ئن اللجىت الاهخذابُت الىؾىُت اإلاؼخللت انلىذ
كبل مسة وحيزة مً الاكررام جأحُل الاهخذاباث في زواةط (بني وبىجُمبى وٍىمبي) وشلً بؼبب جفص ي فاًطوغ (ؤلاًبىال)
ووحىز الجماناث اإلاؼلخت والنزاناث الهطكُت في هصه اإلاىاؾم ،ولم حشط هصه اللجىت ئلى اي دؿت بسًلت للؼمال للىادبين
في اإلاىاؾم اإلاخػطضة بمماضػت حلهم في الخطىٍذ ،وبالخالي جم حطمانهم مً هصا الخم(.)1
وكس جمذػذ الاهخذاباث الطةاػُت نً فىظ ظنُم اإلاهاضغت (فُلُىؽ حشِؼىُسي) اإلاطشر نً حعب الخاهم بهسما
جىافؽ مو ( )21مطشر مً بُنهم اإلاطشر (ماضجً فاًىلى) ،ئش ان اإلاطشر الادير ضفؼ كبىٌ الىخاةج وازعى انها معوضة وجم
الخالنب بها وكسم ؾهً ئلى املخىمت السػخىضٍت ،وباإلالابل جم نلس احخمام في أزٌؽ أبابا بطةاػت ضةِؽ الاجحاز ألافطٍلي
وحػطه نسز مً ضؤػاء وممثلي زوٌ حىىب افطٍلُا ،واجفم الانػاء نلى اضػاٌ وفس ئلى حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت
بلُازة ضةِؽ الاجحاز ألافطٍلي ،الطةِؽ الطواهسي (بىٌ واحامي) وضةِؽ مفىغُت الاجحاز ألافطٍلي (مىس ى فلي دمحم) ،بهسف
الخىضل ئلى جىافم حىٌ مذطج مً أظمت ما بهس الاهخذاباث ،وبالىدُجت ًبسو أن الجهاث السولُت الطةِؼُت وأصخاب
اإلاطلخت الىؾىُين كطضوا اللبىٌ بشيل حاػم نملُت اهخذابُت مهُبت مً أحل غمان اهخلاٌ ػلمي للؼلؿت مً الطةِؽ
الؼابم (حىظٍف وابُال) ئلى ظنُم اإلاهاضغت (فُلُىؽ حشِؼىُسي) ،ئال ان مً دالٌ الؼلؿت اإلاؼخمطة التي ًماضػها
الطةِؽ الؼابم (حىظٍف وابُال) ومإٍسًه ،ػخجهل الطةِؽ (فُلُىؽ حشِؼىُسي) ًىاحه جحسًاث حمه جلف نلبه في
جىفُص بطهامجه الاهخذابي ،مما ًجهل البالز في حالت نسم اػخلطاض مؼخمطة وزاةمت(.)2
 .2الفساد السياس ي والاداري
ضىفذ حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت مً السوٌ الهالُت الفؼاز ،فبحؼب مىكمت الشفافُت السولُت احخلذ
ً
ً
الاديرة اإلاطجبت ( )165بلسا ألاهثر فؼازا في الهالم لهام ( ،)2020ئش حهاوي البالز مً الفؼاز باهىانه اإلاباشط وغير اإلاباشط،
الاوٌ ًخم نبر جذطُظ حطت مً اإلاىاظهت الهامت ألغطاع شخطُت هـ(جىفير الطفاهُت لخُاتهم ،فخح حؼاباث داضحُت،
شطاء ممخلياث ونلاضاث في البلسان الاوضبُت) ،ئش ما ًلاضب ( )%30-%20مً الهاةساث واهذ جطب في الخؼاباث الخاضحُت
إلاطالر الخيىماث اإلاخهاكبت ،ئش بلغ نسزها في الثماهِىاث ( )7حؼاباث ،وفي بهؼ الاحُان لم ًىخفىن باالػدُالء نلى
ناةساث اإلاىاظهت بل واهىا ٌؼخحىشون نلى شخىاث اليىلخان والىحاغ وٍلىمىن ببُهها إلاطالخهم الصخطُت ،بِىما الىىم
الادط هى الفؼاز غير اإلاباشط باالجفاق مو الشطواث الاحىبُت ،والصي اهدشط بشيل واػو دالٌ مطحلت مشاضَو الفُلت
البُػاء ،ئش لم جلم الؼلؿت الخاهمت فيها باالدخالغ اإلاباشط مً اإلاىاظهت  ،بل جحطل نلى وؼبت مً الامىاٌ ملابل جلسًم
بهؼ الامخُاظاث للشطواث الاحىبُت هـ(ؤلانفاء مً الػطاةب) في اإلاشاضَو التي جحخاج ئلى ضأغ ماٌ الاحىبي وجىىىلىحُا
زلُلت ،ومهكمها ممىلت مً اللطوع الخاضحُت ،فلس وان الطةِؽ ألاػبم (حىظٍف مىبىجى) ًحطل نلى حىالي وؼبت

()1

United States Agency international Development, Assessment of Electoral Preparations in the Democratic
Republic of the Congo (DRC) ndi.org, 2018/5/8, p.6, on the link:
2021/11/16https://www.ndi.org/sites/default/files/cepps_drc_2018_electoral_preparation_assessment_final_exter
nal.pdf
()2
expert the Carter Center, Democratic Republic of the Congo 2018 Harmonized Parliamentary and Provincial
Elections, The Carter Center,2018.p.6,7,8.
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()%7نً ول مشطوم وابطظ هصا اإلاشاضَو( :مشطوم مطىو الخسًس والطلب ،مشطوم بىاء حؼط ماجازي ،مشطوم جؿىٍط
مُىاء باهاها ،مشطوم فخح محؿاث ئشانُت واػهت ،مشطوم ػس ئًىغا) (.)1

الخاثمة:
ومً دالٌ هصا البحث جىضلىا ئلى أن الخحسًاث السادلُت في حمهىضٍت اليىوغى السًملطاؾُت لها نسة اهىام ممىً ان
جبرظ نلى الؼاحت الاحخمانُت والاكخطازًت والؼُاػُت ،ولهصه الخحسًاث زوض مإزط في ابطاظ قاهطة نسم الاػخلطاض في
م
البالز ،ولبروظ هصه الخحسًاث نسة اػباب جىمً في الاحي :الخحسًاث الاحخمانُت ًمىً ان حهعي ئلى حس هبير ئلى ػىء
ؤلازاضة والخىم الؼيئ ،ئش ان كازة الخىم نملىا نلى دسمت مطالخهم الخاضت ومطالر حمانتهم الازيُت نلى حؼاب
مطالر شهىبهم ،فلم ًخمىىىا مً اػدُهاب هصه الخهسزًت الازيُت غمً املجخمو اليىوغىلي ،بل ظاز الخماًع الهىططي بين
الجماناث نبر ػُاػاث التهمِش الاكخطازي للجماناث الازيُت الؼاةسة في اإلالاؾهاث الشمالُت ،ئلى حاهب شلً الخىظَو
غير الهازٌ للمىاضز فأوص ى ؾبلاث في املجخمو :الاولى جخمخو بحلىكها وافه والادطي محطومت ،مما زفو الاديرة ئلى أزاضة
النزاناث الازيُت ألدص حلىكها باللىة مً دالٌ اجذاش مذخلف أشياٌ الهىف في قل اهكمت اػدبسازًت ؾاغُت ،لُطبح
النزام وػُلت لىؼب اإلاىافو بغؼ الىكط نً ازاضه ،الامط الصي نمم ألاظمت مىص الاػخلالٌ ئلى الىكذ الخالي ،بِىما
الخحسًاث الاكخطازًت جطحو ئلى ان البالز حهخمس بشيل هبير نلى كؿام واحس وهى اإلاىاضز اإلاهسهُت ،والػُما (اليىبالذ)،
وإهمالها لخؿىٍط اللؿاناث ألادطي (العضانُت والطىانُت والخجاضٍت) حهلها حهخمس نلى ؤلاػخيراز فلـ ،وهصا ما وان نلى
السوام ًطبً ميزاهُت السولت وٍجهلها مؼتهلىت وغير مىخجت ،ومً حاهب آدط ولما ًخهطع هصا اللؿام لالظماث ًىهىؽ
ً
ً
شلً ػلبا نلى اإلاىاظهت نلى وحه الخطىص ونلى الاكخطاز الىؾني نلى وحه الهمىم لدشهس معٍسا مً الخباؾإ
الاكخطازي ،وشلً الهذفاع أػهاض اليىبالذ بشيل هبير في الانىام ألاديرة ،وهصلً الفؼاز والخطوب ونسم الاػخلطاض
الؼُاس ي حهل البالز حهاوي مً جحسًاث هبيرة جعنعم اكخطازها وجػهها في هصا اإلاىغو ،ئلى حاهب شلً الاػباب اإلاخهللت
بىباء (وىفُس )19-مً كُىز الخىلل وغهف الاوشؿت الخجاضٍت والاهفاق الخيىمي اإلالُس ،حتى وضل مهسٌ همى ئحمالي
الىاجج املخلي لالنىام  2020 2019نلى الخىالي ًلسض بـ ( )%4.9و( )%048ملاضهت بهام  2018واهذ اليؼبت حىالي (،)%5.8
واما الخحسًاث الؼُاػُت جخىخى في ان البالز حهاوي مً قاهطة الططاناث الؼُاػُت والخعبُت ،فلس واهذ مهكم ألاحعاب
واللىي الؼُاػُت جطهع نلى الخمؼً بالؼلؿت ،ومً زم لم جىً حطٍطت نلى بىاء السولت وجحلُم الخىمُت.
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أخلقت الحياة الضياصيت في الجسائر
" الضماهاث املرجبطت بالعمليت الخمهيذًت لإلهخخاباث املحليت اهمورجا"
Political ethics in Algeria
The guarantees associated with the preliminary process of local elections as a model
عالء الضًً كلُل
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ملخص:
ئن بدث مىغىع أزللت الحُاة الؿُاؾُت في الجؼائغ ،البض أن ًلترن بضعاؾت مىغىع الػماهاث اإلاغجبؿت باإلاغخلت
الخمهُضًت لإلهخساباث ،ألن هظه اإلاغخلت جىدس ي خلُلت أهمُت بالؼت مؿخمضة مً أهمُت هظه اإلاغخلت ،هكحر ئعجباؾها
بػماهاث صؾخىعٍت -كاهىهُت -كػائُت كغعها اإلاشغع ؤلاهخسابي على غىء كاهىن ؤلاهخساباث  92-02بهضؾ جىغَـ
الشـاؿُت والحُاص في هظه اإلاغخلت ألاؾاؾُت مً العملُت ؤلاهخسابُت ،بما ًخماش ى ومخؿلباث جدلُم الهضؾ اإلايشىص مً
أزللت الحُاة الؿُاؾُت في الجؼائغ وؿطل اإلااٌ عً الؿُاؾت.
الكلماث املفخاحيت :ؤلاهخساباث ؛ الػماهاث ؛ أزللت الحُاة الؿُاؾُت.
Abstract:
The Constitution of Algeria in 2020 formed a basis for starting a dialogue on the ways
and modalities of the ethics of political action in Algeria. The issue of elections constitutes an
important point in the issue of Political ethics as it is related to the transparency and integrity
of the electoral process.
In this study I looked closely at the cconstitutional, legal and judicial guarantees In light
of the Elections Law 01-21, related to the preparatory process for the electoral process, in line
with the requirements of achieving transparency in the electoral process and to get money out
of politics.
Keywords : electoral process; Guarantees; Political ethics.
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عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
مقذمت:
ئن العملُت ؤلاهخسابُت هي ئخضي آلالُاث اإلاثلى لخدلُم الضًملغاؾُت في أؾمى معاهيها وأوضح ضىعها زاضت مً
خُث ئؾىاص اإلاهام وجىلي اإلاؿإولُاث الاهخسابُت ،شغٍؿت أن جماعؽ في ؿػاء كىامه الجزاهت والشـاؿُت .ؿالىكام الؿُاس ي
الضًملغاؾي ٌؿخمض بدم شغعُخه مً ئعاصة الىازبحن ،ألن الحضًث عً شغعُت أي هكام خىم ًلىصها  -خخما -ئلى مىاكشت
ؿىغة مضي جىاؿغ الػماهاث الىـُلت باحغاء ئهخساباث خغة هؼيهت وشـاؿت ،حعىـ بطضق ؤلاعاصة الشعبُت للهُئت الىازبت
في ؤلازخُاع الحغ إلامثليهم صازل املجلـ اإلاىخسبت في الضولت .ئن الىكام اللاهىوي لالهخساباث مً آلالُاث اللاهىهُت
واإلاإؾؿاجُت في ججؿُض هظه الضًملغاؾُت ،ليىهه ًدُذ الـغص أمام الشعب ،ضاخب الؿُاصة ومطضع ول
الؿلؿاث،للمشاعهت في الاهخساباث والاؾخـخاءاث والخعبحر الحغ عً ئعاصجه في الىكام الؿُاس ي الظي ًسخاعه وعً اهخلائه
لحيامه ومغاكبتهم ومداؾبتهم وعؼلهم عىض الاكخػاء.
في هظا الشأن باصع اإلاشغع الجؼائغي ئلى ئضضاع ألامغ عكم ً 92-02خػمً اللاهىن العػىي اإلاخعلم بىكام ؤلاهخساباث
( ج ع عضص  )27هسؿىة أولى هدى ئخضار اللؿُعت مع اإلاماعؾاث الؿابلت للـعل ؤلاهخسابي ،وهلؿت ئهؿالق أزللت الحُاة
الؿُاؾُت وؿطل اإلااٌ عً الؿُاؾُت ،وإبعاص شبذ جأزحر ؤلاصاعة عً العملُت ؤلاهخسابُت .وإطا وان "الؿُاؾت صون أزالق ما
هي ئال زغاب لألمت" هما كاٌ اإلاـىغ الجؼائغي مالً بً هبي ،ؿان الجؼائغ كض خاولذ مغاعا وجىغاعا ،ججؿُض مخؿلباث هظه
ألازللت اإلايشىصة في ول الاؾخدلاكاث الاهخسابُت املحلُت وعبر جغؾاهت ضخمت مً آلالُاث اللاهىهُت واإلاإؾؿاجُت ،بُض أنها
باءث ولها بـشل طعَع في طلً هدُجت عىامل هثحرة وأؾباب عضًضة " الؼش ،الخداًل ،التزوٍغ والـؿاص بىحه عام…"
ؾاهمذ بشيل وآزغ في ػعؼعت مبضأ ألامً ؤلاهخسابي في الىُان اللاهىوي للضولت .وهظا ماًضؿعىا خلُلت ئلى ؾغح ؤلاشيالُت
آلاجُت:
هل أهاؽ اإلاشغع الجؼائغي على غىء كاهىن ؤلاهخساباث  92-02باإلاغخلت الخمهُضًت للعملُت ؤلاهخسابُت على اإلاؿخىي
املحلي الػماهاث الياؿُت والىـُلت بخدلُم الجزاهت والشـاؿُت؟ بما ًخماش ى ؿعال ومخؿلباث أزللت العمل الؿُاس ي في
الجؼائغ .؟ ئحابت على ؤلاشيالُت اإلاؿغوخت هلترح جلضًم زؿت الضعاؾت هماًلي:
الفرع ألاول :الػماهاث اإلاغجبؿت باؾخضعاء الهُئت الىازبت
الفرع الثاوي :الػماهاث اإلاخعللت باعضاص اللىائم ؤلاهخسابُت ومغاحعتها
الفرع الثالث :الػماهاث اإلاغجبؿت بخلؿُم الضوائغ ؤلاهخسابُت
الفرع الرابع :الػماهاث اإلاغجبؿت باوشاء مياجب الخطىٍذ وجىػَع الىازبحن
الفرع الخامط :الػماهاث اإلاغجبؿت بعملُت الترشُذ
الفرع الضادش :الػماهاث اإلاغجبؿت بالحملت ؤلاهخسابُت
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عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
الفرع ألاول :الضماهاث املرجبطت بإصخذعاء الهيئت الىاخبت
ؾاعث أػلب الدشغَعاث ؤلاهخسابُت على مىذ ضالخُت ئضضاع كغاع ئؾخضعاء الهُئت الىازبت لإلؾخدلاق ؤلاهخسابي
للؿلؿت الخىـُظًت ،ومغص طلً ئعخباعها الؿلؿت اإلايلـت باإلشغاؾ على ضحروعة العملُت ؤلاهخسابُت زاضت في ئحغاءاتها
الخمهُضًت ،وٍخعلم ألامغ بغئِـ الجمهىعٍت – جدضًضا -خُث ًلط ي كاهىن ؤلاهخساباث بأهه حؿخضعى الهُئت الىازبت
بمىحب مغؾىم عئاس ي في ػػىن ألاشهغ الثالزت التي حؿبم جاعٍش ؤلاهخساباث

1

وبالغحىع ئلى آزغ مغؾىم عئاس ي ًخػمً ئؾخضعاء الهُئت الىازبت 2هجض أهه ًخػمً جاعٍش ئؾخضعاء الىازبحن والظي
خضص ًىم الؿبذ  07هىؿمبر  ،0902وجاعٍش بضاًت ونهاًت اإلاغاحعت ؤلاؾخثىائُت لللىائم ؤلاهخسابُت ،هى اللغاع الظي ٌؿهغ
على جؿبُله عئِـ الؿلؿت اإلاؿخللت لإلهخساباث بيل وؾُلت مىاؾبت.

3

طهب البعؼ ئلى غغوعة ئهاؾت ضالخُت ئؾخضعاء الهُئت الىازبت بغئِـ الؿلؿت اإلاؿخللت لإلهخساباث غمً الخىحه
الغامي ئلى هلل ول الطالخُاث اإلاخعللت بالعملُت ؤلاهخسابُت مً ؤلاصاعة بمـهىمها الىاؾع ئلى الؿلؿت اإلاؿخللت
لإلهخساباث،لىىىا وعاعع هظا الغأي هكغا ألهمُت وزؿىعة العملُت ؤلاهخسابُت التي جدخاج صعاًت هبري بالكغوؾ الؿُاؾُت
وؤلاحخماعُت وؤلاكخطاصًت وألامىُت املحُؿت بالعملُت ؤلاهخسابُت ،كبل جىكُمها وؤلاعالن عنها ،وهى ماجـلضه الؿلؿت
اإلاؿخللت هكحر مدضوصًتها في هظه اإلاغخلت ،ماًجعل الؿلؿت الخىـُظًت في اخؿً عواق ،زاضت بما لها مً كضعاث وإمياهاث
حباعة لخىلي ػمام هظه العملُت الخمهُضًت.

الفرع الثاوي :الضماهاث املخعلقت بإعذاد القوائم إلاهخخابيت ومراجعتها
اللائمت ؤلاهخسابُت هي اللائمت ؤلاؾمُت اإلاخػمىت في سجل عؾمي ،هظا ألازحر الظي ًخػمً بُاهاث اإلاىاؾىحن الظي
جخىاؿغ ؿيهم الشغوؽ اإلاؿلىبت كاهىها لللُض في اللائمت ؤلاهخسابُت ،والظًً لهم الحم في الخطىٍذ زالٌ ؤلاؾخدلاكاث
ؤلاهخسابُت.

4

ئن خغص اإلاإؾـ الضؾخىعي الجؼائغي على هؼاهت عملُت الدسجُل والخطغؾ في اللىائم ؤلاهخسابُت باعخباعها
مغخلت خاؾمت في هؼاهت وصحت العملُت ؤلاهخسابُت ،حعله ًىاصي بشيل مؿخمغ وبمىاؾبت ول حعضًل مـ كاهىن
ؤلاهخساباث ،على جىؿحر الػماهاث الالػمت لحماًت اللىائم ؤلاهخسابُت مً واؿت أشياٌ الخالعب وؤلاؾخؼالٌ ،والظي مً
شأهه الخأزحر مباشغة على ؾحر وهدُجت العملُت ؤلاهخسابُت .ؿتري ماهي هظه الػماهاث؟

 -1اإلااصة  02كاهىن ؤلاهخساباث  ( 92-02ج ع عضص  27لؿىت )0902
 -2اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  226-02اإلاىاؿم  08ػشذ ً 0902خػمً ئؾخضعاء الهُئت الىازبت إلحغاء ئهخساباث مؿبلت للمجالـ الشعبُت البلضًت والىالئُت،
ج ع عضص .66
 -3اإلااصة  65كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -4للخىغُذ أهثر عاحع:
 دمحم دمحم علي ،هكم وإحغاءاث ئهخساب املجالـ املحلُت في غىء الـله واللػاء اإلالاعن ،صاع النهػت العغبُت،مطغ ،2998 ،ص.626 جىؿُم بىكغون ،الػماهاث الضؾخىعٍت واللاهىهُت لجزاهت عملُت الدسجُل في اللىائم ؤلاهخسابُت ،مجلت العلىم ؤلاحخماعُت ،مجلض  ،25عضص،08ص.266-- Charles Debbasch et Autres, Droit constitutionnel et Institutions Politiques, Economica, Paris
, 1983, p 465
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اوال -الطعً إلاداري في القائمت إلاهخخابيت
مىً اإلاشغع ؤلاهخسابي ول هازب – هػماهت أولى -مً الؿعً ئصاعٍا في اللىائم الاهخسابُت ئطا عؿػذ اإلاطالح البلضًت
حسجُل ئؾمه في اللائمت بالغػم مً جىاؿغ الشغوؽ اللاهىهُت ،مً زالٌ جلضًم جكلم ئلى عئِـ اللجىت البلضًت إلاغاحعت
اللىائم ؤلاهخسابُت 1.هما ًجىػ الؿعً في أي عملُت حسجُل شخظ ال جخىاؿغ ؿُه الشغوؽ اإلاؿلىبت ،أو لصخظ مؼـل
في هــ الضائغة ،وطلً ؾبلا للماصة  67مً ألامغ  92-02اإلاخػمً اللاهىن العػىي اإلاخعلم باإلهخساباث.
مً اإلاـُض ؤلاشاعة أن جلضًم هظه الؿعىن ؤلاصاعٍت ( ؤلاعتراغاث على الدسجُل أو الشؿب) ًجب أن ًخم زالٌ (29
أًام) اإلاىالُت لخعلُم ئعالن عملُت ئزخخام ؿترة اإلاغاحعت العاصًت لللىائم ؤلاهخسابُت ،على أن ًسـؼ هظا ألاحل ئلى (95
أًام) في خالت اإلاغاحعت ؤلاؾخثىائُت ،وجداٌ هظه الؿعىن على اللجىت البلضًت ؾالـت الظهغ التي جـطل في الؿعً بلغاع في
أحل أكطاه  92أًام خؿب اإلااصة  68مً ألامغ  92-02اإلاخعلم باإلهخساباث ،هظه ألازحر التي أوحبذ على عئِـ اللجىت
البلضًت جبلُؽ ألاؾغاؾ اإلاعىُت كغاع اللجىت في أحل  92أًام واملت بيل وؾُلت كاهىهُت.

2

ثاهيا -الطعً القضائي في القائمت إلاهخخابيت
ئن اإلاضكم في هظ اإلااصة  69مً ألامغ  92-02اإلاخعلم باإلهخساباث – وإن وان مً ألاحضع على اإلاشغع أن ٌؿمي ألاؾماء
بمؿمُاتها وٍطف الؿعً اإلاظوىع ؿيها بالؿعً "اللػائي" بضٌ مطؿلح الؿعً ؿلـً -ضعن أن كغاع اللجىت البلضًت
املخخطت بالىكغ في الؿعً ؤلاصاعي في اللائمت الاهخسابُت هى كغاع كابال للؿعً اللػائي ؾبلـ ــا لىظ اإلا ـ ـ ــاصة  69ؾالـت
الظهغ ،وطلً في أحل  95أًام مً جبلُؼه مً ؾغؾ عئِـ اللجىت البلضًت ؾبلا للـلغة ألاولى مً هظه اإلااصة؛على أن ٌسجل
اإلاعني ؾعىه اللػائي في أحل  98أًام واملت ئبخضاء مً جاعٍش ؾعىه ؤلاصاعي خاٌ عضم جبلُؼه كاهىها.
ؾبلا للـلغة الثالثت مً اإلااصة  69مً ألامغ  92-02اإلاخعلم باإلهخساباث ًيىن الؿعً أمام املحىمت العاصًت املخخطت
ئكلُمُا ،أو املحىمت الخابعت للىكام اللػائي العاصي بالجؼائغ العاضمت باليؿبت للجالت الجؼائغٍت اإلالُمت بالخاعج؛ التي
جـطل في هظا الؿعً بدىم زالٌ أحل أكطاه  95أًام صون أًت مطاعٍف كػائُت وصون ئلؼامُت جىهُل مدامي ،وبىاء على
ئشعاع عاص ًغؾل ئلى ألاؾغاؾ اإلاعىُت كبل  92أًام،مع الخظهحر أن خىم املحىمت هى خىم باث ػحر كابل ألي شيل مً
أشياٌ الؿعً؛هظا ألامغ الظي ماػاٌ ًدضر حضال لضي ؿله اللاهىن الضؾخىعي زاضت ،ؿهىان مً ًىاؿم اإلاشغع – في
هظا الحىم الباث -بؼلم باب ؤلاؾخئىاؾ في خىم املحىمت ،إلاا في شأن طلً أن ًـخذ باب الضعاوي اللػائُت ػحر اإلاىتهُت
وهإٍض خلُلت هظا ؤلاججاه ،في خحن ًغي البعؼ آلازغ أن ٌشيل مؿاؾا بمبضأ صؾخىعي مهم هى مبضأ الخلاض ي على
صعحخحن.

الفرع الثالث :الضماهاث املرجبطت بخقضيم الذو ائرإلاهخخابيت
وشحر بضاءة أن اإلالطىص بالضائغة ؤلاهخسابُت هى الىخضة ؤلاهخسابُت اللائمت بظاتها ،وؤلاؾاع الجؼغافي الظي جخم في خحزه
حمُع العملُاث ؤلاهخسابُت التي جإصي في نهاًتها ئلى جغحمت أضىاث الىازبحن ئلى ملاعض غمً املجالـ املحلُت

 -1اإلااصة  66مً ألامغ  92-02اإلاخػمً اللاهىن العػىي اإلاخعلم باإلهخساباث
 -2اإلااصة  68مً ألامغ  92-02اإلاخػمً اللاهىن العػىي اإلاخعلم باإلهخساباث.
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اإلاىخسبت،1ؿهي حؼء مً ئكلُم الضولت كل ئحؿاعه أو هثر ًدضص له واخض أو أهثر مً اإلاغشححن إلزخُاعهم مً كبل الىازبحن
في جلً اإلاىؿلت.

2

ئن العضٌ الٌعني اإلاؿاواة ،هى خلُلت هــ ألامغ الظي ًىؿبم على مؿألت جلؿم الضوائغ ؤلاهخسابُت التي لؿاإلاا واهذ
مً أضعب العملُاث التي جىاحهها الؿلؿت املخخطت في العملُت ؤلاهخسابُت ،ؾُما أنها جإصي ػالبا ئلى هؼاعاث وججاطباث
بحن ألاخؼاب الؿُاؾُت والؿلؿت ،ؿالىاكع أزبذ ان مؿألت جلؿُم البالص ئلى صوائغ ئهخسابُت مخعضصة الٌعضو أن ًيىن –
ؿلـ -غماهت ئحغائُت لشـاؿُت العملُت ؤلاهخسابُت ،بل ئن الخلؿُم ػحر اإلاخمازل واإلادؿاوي كض ًإصي ئلى ؤلاهخلاص مً
أضىاث صائغة ئهخسابُت ما ئلى أزغي ،هما كض ًيىن ؾببا في ئهضاع الثلل أو الىػن الؿُاس ي ألضىاث الىازبحن وإهتهان مبضأ
اإلاؿاواة في الخمثُل.

3

مً اإلاـُض ؤلاشاعة أن أػلب الدشغَعاث ؤلاهخسابُت اإلالاعهت ئجسظث في ؾبُل جلؿُم الضوائغ ؤلاهخسابُت ئما ألاؾاؽ
الجؼغافي أو ألاؾاؽ الضًمؼغافي ،ؿيان الباعث الخـي مً وعاء طلً حشخِذ بل جمؼٍم زغٍؿت الضوائغ ؤلاهخسابُت ،على هدى
ًسل بمضأ اإلاؿاواة في الخطىٍذ ،بما ًىحه الىخلت الىازبت لخضمت خؼب او حهت أو هـت على خؿاب أزغي ،وهى ماٌشيل
ئعخضاء على ؾُاصة الشعب.
مايهمىا بضعحت أولى في هظا اإلالام ،هى الػماهاث اإلاغجبؿت بخدضًض وجىػَع الضوائغ ؤلاهخسابُت في الىكام ؤلاهخسابي
الجؼائغي ،بالغحىع ئلى هظ الخعضًل الضؾخىعي  0909وجدضًضا اإلااصة  269التي جدضص الىؿاق اإلاىغىعي املخطظ
ملجاالث الدشغَع العػىي املخطظ للبرإلاان الظي ًمثل " هكام ؤلاهخساباث " أبغػ مىغىعاجه ،لظا ؿان الدشغَع عً ؾغٍم
اللىاهحن العػىٍت في مجاٌ هكام ؤلاهخساباث هى ئزخطاص أضُل للؿلؿت الدشغَعُت ،لىً بالعىصة للاهىن ؤلاهخساباث
 92-02هجض أن اإلاشغع ؤلاهخسابي كض ئعخمض ألاؾاؽ الجؼغافي مً زالٌ اإلااصة  206التي جىظ " ًمىً أن جدشيل الضائغة
ؤلاهخسابُت مً شؿغ بلضًت أو مً بلضًت أو مً عضة بلضًاث .جدضص الضائغة ؤلاهخسابُت بمىحب كاهىن "
ػحر أهه ًيبغي ؤلاشاعة ئلى هلؿت مهمت ،وهي مضي كضعة وكىة البرإلاان في ؿغع ؾلؿاهه في مؿألت الخلؿُم ،ؾُما أن
كىة ومياهت الؿلؿت الخىـُظًت في مىاحهت البرإلاان الظي حؿمذ له بمىاحهت البرإلاان في هظه اإلاؿألت  ،طلً أن ؾلؿت الغئِـ
حؿمذ له باؾخعماٌ ؾلؿخه في الدشغَع بأوامغ ،4في جمغٍغ مؿألت جلؿُم الضوائغ ؤلاهخسابُت بما ًسضم جىحهاث وأحىضة
الؿلؿت الخىـُظًت في هظا ألامغ ،وهى ما خضر ؿعال مً زالٌ عضة كىاهحن هظهغ منها مثال ( :ألامغ عكم  90-02اإلاىاؿم 26
ماعؽ  0902الظي ًدضص الضوائغ ؤلاهخسابُت وعضص اإلالاعض اإلاؿلىب شؼلها في ئهخساباث البرإلاان) 5وهظا مً مىؿلم أن
اللاهىن العػىي اإلاخػمً كاهىن الاهخساباث ً 92-02دُلىا ئلى اللاهىن لخلؿُم الضوائغ الاهخسابُت6؛ وهى ما وعخبره
 -1وامل عـُـي ،ؤلاهخساباث الىُابُت وغماهاتها الضؾخىعٍت واللاهىهُت في اللاهىن اإلاطغي واإلالاعن ،أؾغوخت صهخىعاه ،حامعت اؾُىؽ ،ولُت الحلىق،
مطغ ،0999 ،ص .779
 -2مىظع الشاوي ،ؤلاكتراع الؿُاس ي،ميشىعاث العضالت ،العغاق ،0992 ،ص.52
 -3عبض الىهاب خمُض عشُض ،الخدىٌ الضًملغاؾي واملجخمع اإلاضوي ،صاع الهضي ،ؾىعٍا ،0992 ،ص.56
 -4اإلااصة  260مً الخعضًل الضؾخىعي .0909
 -5ج ع عضص  29لؿىت .0902
 -6اإلااصة  206مً كاهىن ؤلاهخساباث .92-02
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مؿاؾا بالػماهاث اإلالغعة لحماًت هؼاهت وشـاؿُت العملُت ؤلاهخسابُت ،طلً أهىا هغؿؼ هظه ؤلاخالت ػحر اإلابرعة ،والتي
وعخبرها ئخالت ػحر صؾخىعٍت بل وإؾدىلاضا مً ئزخطاص أضُل هـله وأهاؾه الضؾخىع باإلاإؾؿت الدشغَعُت
ضغاخت،1طلً أن مؿألت جلؿُم الضوائغ ؤلاهخسابُت هي ميىن عئِـ ومغخلت مهمت مً مغاخل العملُت ؤلاهخسابُت ،وهي
حؼء ال ًمىً أن ًخجؼأ مً هكام ؤلاهخساباث ،ولظلً ؿان الحضًث عً مخؿلباث ألازللت  -الُىم -الؿُاؾُت جخؿلب ؿعال
أن ًخمؿً البرإلاان ممثل ؤلاعاصة الشعبُت بطالخُخه الضؾخىعٍت في مىاحهت الؿلؿت الخىـُظًت ،بما ًخماش ى والخدلُم
ألامثل لشـاؿُت وهؼاهت العملُت ؤلاهخسابُت.
حضًغ باإلشاعة أن ألاوامغ التي ًخسظها عئِـ الجمهىعٍت ؾىاء في خاٌ شؼىع املجلـ الشعبي الىؾني أو زالٌ
العؿل البرإلااهُت بعض أزظ عأي مجلـ الضولت ،والتي ًمىً أن جمـ مؿألت الخلؿُم هما ؿطلىا أعاله ًجب ان حعغع
بلىة الضؾخىع على املحىمت الضؾخىعٍت التي ًسؿغها عئِـ الجمهىعٍت ،إلبضاء كغاعها بشأن مضي صؾخىعٍت هظه ألاوامغ
وهى ماهثمىه همىؿب في الخعضًل الضؾخىعي  ،0909مع العلم أن عئِـ الجمهىعٍت ملؼم صؾخىعا بعغع ألاوامغ التي
ئجسظها على ول ػغؿت مً البرإلاان في بضاًت الضوعة اللاصمت للمطاصكت علُه ولِـ إلاىاكشخه ،ؾبلا إلاا جلخػُه اإلااصة  27مً
اللاهىن العػىي  20-26املحضص لخىكُم املجلـ الشعبي الىؾني ومجلـ ألامت وعملها ،وهظا العالكاث الىقُـُت بُنهما
وبحن الحيىمت.
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الفرع الرابع :الضماهاث املرجبطت بإوشاء مكاجب الخصويت وجوزيع الىاخبين
ًيىن مىخب الخطىٍذ زابخا أو مخىلال على أن ًخيىن مً ( :عئِـ -هائب عئِـ -واجب -مؿاعضًً ئزىحن) 3وٍخم ئوشاء
مغاهؼ الخطىٍذ بمىحب ملغع مً ميؿم اإلاىضوبُت الىالئُت للؿلؿت اإلاؿخللت 4،على أن ًخم وشغ هظا اإلالغع بملغ
اإلاىضوبُت الىالئُت واإلاىضوبُت الىالئُت وملغاث الىالًت واإلالاؾعت ؤلاصاعٍت والضائغة والبلضًت ومغاهؼ الخطىٍذً 25( 5ىما)
على ألاهثر بعض كـل كائمت اإلاترشححن 6،مع وحىب حؿلُم هظه اللائمت ئلى اإلامثلــحن اإلاإهلــحن كاهىهــا لألخ ـؼاب الؿُاؾُــت
اإلاشاعهــت في الاهخسابــاث وللمترشحـحن ألاخ ـغاع في هــــ الىكــذ ،بؿلــب منههم ملابــل وضــل اؾخالم ،وحعلم في مياجب
الخطىٍذ ًىم الاكتراع 7.وحضًغ باإلشاعة أن هلل ئزخطاص ئوشاء مغاهؼ الخطىٍذ وجىػَع الىازبحن عليها مً الىالي ئلى
ميؿم الؿلؿت اإلاؿخللت على اإلاؿخىي املحلي مىؿب مهم وزؿىة هدى حعؼٍؼ شـاؿُت وخُاص العملُت ؤلاهخسابُت.

 -1اإلااصة  269مً الخعضًل الضؾخىعي .0909
 -2ج ع عضص  59لؿىت .0926
 -3اإلااصة  208كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -4اإلااصة  205ؾ 2كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -5اإلااصة  205ؾ 5كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -6اإلااصة  209ؾ 2كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -7اإلااصة  209ؾ 6كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
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أخلقت احلياة السياسيت يف اجلزائر " الضماناث املرتبطت بالعمليت التمهيذيت لإلنتخاباث احملليت امنىرجا " /ـــــــــــــــــــ
عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
ئن أولى الػماهاث العملُت اإلاخعللت باوشاء مياجب الخطىٍذ ،جخمثل في ئمياهُت أن جيىن هظه ؤلازحرة مدل ئعتراع
هخابي مإؾـ ًلضم مً طوي الطـت واإلاطلحت زالٌ أحل ( 95أًام) اإلاىالُت لخاعٍش الخعلُم والدؿلُم ألاولي لللائمت 1،على
أن ًبلؽ كغاع الغؿؼ ئلى ألاؾغاؾ اإلاعىُت في أحل ( 92اًام) واملت ابخضاء مً جاعٍش ئًضاع ؤلاعتراع.

2

ؿخذ اإلاشغع ؤلاهخسابي في هظا املجاٌ باب الؿعً اللػائي مً زالٌ ئمياهُت لجىء اإلاعني ئلى املحىمت ؤلاصاعٍت
املخخطت للؿعً في كغاع الغؿؼ ،في أحل ( 92أًام) واملت ئبخضاء مً جاعٍش جبلُؼه باللغاع 3على أن جـطل املحىمت ؤلاصاعٍت
ؤلاصاعٍت املخخطت ئكلُمُا في الؿعً زالٌ أحل (  95أًام) واملت مً جاعٍش ئًضاعه.

4

ًػمً اللاهىن الخلاض ي على صعحخحن 5وإعماال لهظا اإلابضأ ؿخذ اإلاشغع ؤلاهخسابي باب الؿعً على صعحخحن في كغاع
الغؿؼ ،بدُث ًمىً للمعني أن ًؿعً في خىم املحىمت ؤلاصاعٍت أمام املحىمت ؤلاصاعٍت لإلؾخئىاؾ املخخطت ئكلُمُا في
أحل ( 92أًام) واملت ئبخضاء مً جاعٍش جبلُؽ الحىم ،على أن جـطل حهت ؤلاؾخئىاؾ في الؿعً في أحل ( 95أًام) واملت مً
جاعٍش حسجُله ،بمىحب كغاع كػائي باث ػحر كابل ألي شيل مً أشياٌ الؿعً 6.لىً هكغا لعضم جىطِب املحاهم ؤلاصاعٍت
ؤلاصاعٍت لإلؾخئىاؾ ؿان ئؾخئىاؾ خىم املحىمت ؤلاصاعٍت ًغؿع مإكخا أمام مجلـ الضولت.

7

الفرع الخامط :الضماهاث املرجبطت بعمليت الترشيح
ئن كُمت وأهمُت الحم في الترشُذ حعلخه ًتربع على هغم الحلىق والحغٍاث اإلاىـىلت ليل مً جخىاؿغ ؿُه الشغوؽ
اللاهىهُت ،ولظلً هجض أن اإلاإؾـ الضؾخىعي هـل وغمً هظا الحم مً زالٌ الخىطُظ ضغاخت أن ليل مىاؾً
جخىاؿغ ؿُه الشغوؽ اللاهىهُت الحم في أن ًيخسب وٍيخسب 8،ؿدم الترشُذ هى ئبضاء الىازب لغػبخه الطغٍدت في
اإلاشاعهت في الحُاة الؿُاؾُت لؼغع جىلــي مىاضب مدلُــت أو وؾىُ ــت هُابــُت أو عئاؾُت أي ؤلاؿطــاح عً ؤلاعاصة للمؿاهمت
في الحُاة الؿُاؾُت.

9

البض مً الخظهحر بضاءة أن عملُت صعاؾت ملـاث الترشُذ والبذ في صحتها مً عضمها ًخم على مؿخىي اإلاىضوبُت
الىالئُت للؿلؿت اإلاؿخللت ،وصون الخؿغق – جـطُال -لباب الشغوؽ العامت والخاضت للترشح لإلهخساباث املحلُت ،ؿلض
وان لؼاما ئهاؾت هظا الحم بػماهاث هىحؼها في الىلاؽ الخالُت:

 -1اإلااصة  209ؾ 5كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -2اإلااصة  209ؾ  6كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -3اإلااصة  209ؾ 7كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -4اإلااصة  209ؾ 8كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -5اإلااصة  265مً الخعضًل الضؾخىعي .0909
 -6اإلااصة  ( 209ؾ ،9ؾ ،29ؾ )22كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -7اإلااصة  226كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 - 8اإلااصة  56الخعضًل الضؾخىعي .0909
 -9حجاػي دمحم عبض العؼٍؼ ،هكام ؤلاهخساب وأزغه في جيىًٍ ألاخؼاب ،عؾالت صهخىعاه ،ولُت الحلىق ،حامعت عحن شمـ ،2997 ،ص.02
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أخلقت احلياة السياسيت يف اجلزائر " الضماناث املرتبطت بالعمليت التمهيذيت لإلنتخاباث احملليت امنىرجا " /ـــــــــــــــــــ
عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
أوال -إعخماد إلاقتراع اليضبي املبني على هظام القائمت املفخوحت
جبنى اإلاشغع ؤلاهخسابي الجؼائغي على غىء كاهىن ؤلاهخساباث  92-02هكام ؤلاكتراع اليؿبي اإلابني على اللائمت
اإلاـخىخت ،هسؿىة هدى ئبعاص اإلااٌ الـاؾض عً العملُت ؤلاهخسابُت وأزللت العمل الؿُاس ي في البالص مً زالٌ الـطل بحن
اإلااٌ والؿُاؾت ،هظا اإلاؿعى الظي هثمىه زاضت أهه ًىضعج في ئؾاع ججؿُض مبضأ جياؿإ الـغص والحكىف بحن
اإلاترشححن،وؾض ول مىاؿظ املحاوالث أمام جالعباث هغؾها كاهىن الاهخساباث الؿابم ،ؿهى الىكام الظي ٌعؼػ خلُلت
شـاؿُت وهؼاهت العملُت ؤلاهخسابُت ،زاضت مً زالٌ جىحُه ضىث الىازب هدى اإلاترشح الظي ًغي – وهى ألاضل -ؿُه
اللضعة والىـاءة الالػمخحن لخىلي اإلاهمت الىُابُت على اإلاؿخىي املحلي ،هى ؤلامخُاػ الظي ًؿغخه هكام ؤلاكتراع اليؿبي اإلابني
على اللائمت اإلاـخىخت بخطىٍذ جـػُلي صون مؼج.
ثاهيا -حعليل قراررفض الترشيح حعليال قاهوهيا
جلتزم ؤلاصاعة وأضل عام بغص معلل في أحل معلىٌ بشأن الؿلباث التي حؿخىحب ئضضاع كغاع ئصاعي 1والباعث في طلً
طلً هشف الدؿبِب الظي صؿع عحل ؤلاصاعة ئلى ئجساط مىكف مً عضمه ،ؿالدؿبِب في اللغاع ؤلاصاعي هى مكهغ زاعجي مً
مكاهغ شغوؽ صحت الشيل في اللغاع ؤلاصاعي ،ؿهي اإلاكاهغ وألاشياٌ التي تهضؾ ئلى خماًت املخاؾب باللغاع ؤلاصاعي مً
عؿف ؤلاصاعة مً حهت ،والعمل على عللىت العمل ؤلاصاعي وجدلُم الشـاؿُت ؤلاصاعٍت 2التي جغمي ئلى جدؿحن العالكت بحن
ؤلاصاعة واإلاىاؾً مً حهت أزغي.
ؿالدؿبِب ئطا هى ئؿطاح ؤلاصاعة عً ألاؾباب اللاهىهُت أو الىاكعُت التي جبرع اللغاع ؤلاصاعي 3.وإعماال لظلً ؿان
كاهىن ؤلاهخساباث  92-02هظ ضغاخت على وحىب أن ًيىن عؿؼ أي جغشُذ أو كائمت مترشححن بلغاع معلال حعلُال كاهىهُا
ضغٍدا مً ميؿم اإلاىضوبُت الىالئُت للؿلؿت اإلاؿخللت .هما ًجب أن ًبلؽ كغاع الغؿؼ – جدذ ؾائلت البؿالن -في أحل
( 98أًام) واملت ئبخضاء مً جاعٍش ئًضاع الخطغٍذ بالترشح ،على أن ٌعض الترشُذ ملبىٌ غمىُا باهلػاء هظه اإلاضة.

4

ثالثا -الطعً القضائي على درجخين في قراررفض الترشيح
ًمىً أن ًيىن كغاع عؿؼ الترشُذ مدل ؾعً كػائي أمام املحىمت ؤلاصاعٍت املخخطت ئكلُمُا زالٌ ( 92أًام) واملت
مً جاعٍش جبلُؽ اللغاع ،على أن جـطل املحىمت ؤلاصاعٍت املخخطت ئكلُمُا في اللغاع في أحل ( 96أًام) واملت مً جاعٍش ئًضاع
الؿعً.

5

هما ًمىً أن ًيىن خىم املحىمت ؤلاصاعٍت مدل ؾعً وإؾخئىاؾ أمام املحاهم ؤلاصاعٍت ؤلاؾخئىاؿُت في أحل ( 92أًام)
واملت ئبخضاء مً جاعٍش جبلُؽ الحىم ،على أن جـطل حهت ؤلاؾخئىاؾ في الؿعً اإلاغؿىع في أحل ( 96أًام) واملت مً جاعٍش

 -1اإلااصة  06كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -2اإلااصة  98مً اإلاغؾىم الخىـُظي  222-88اإلاىاؿم ً 6ىلُى ً 2988ىكم العالكاث بحن ؤلاصاعة واإلاىاؾً ،ج ع عضص .07
- Galogero poulos (A), le contrôle de la légalité externe des actes administratifs unilatéraux, LGDJ 1983,p281

3

 -4اإلااصة  282كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -5اإلااصة  ( 282ؾ +0ؾ )2كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
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أخلقت احلياة السياسيت يف اجلزائر " الضماناث املرتبطت بالعمليت التمهيذيت لإلنتخاباث احملليت امنىرجا " /ـــــــــــــــــــ
عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
ئًضاع الؿعً بلغاع باث ،1ػحر أهه بطـت ئهخلالُت وإلى ػاًت جىطِب املحاهم ؤلاصاعٍت ؤلاؾخئىاؿُت جيىن أخيام املحاهم
ؤلاصاعٍت كابلت لإلؾخئىاؾ أمام مجلـ الضولت.

2

الفرع الضادش :الضماهاث املرجبطت بالحملت إلاهخخابيت
الشً أن مغخلت الضعاًت ؤلاهخسابُت هي مً بحن أهم اإلاغاخل الخدػحرًت للعملُت ؤلاهخسابُت ،إلاا لها مً جأزحر وجىحُه
للغأي العام والهُئت الىازبت ،وإلاا واهذ الحملت ؤلاهخسابُت هي جلـ ألاوشؿت التي ًخم مً زاللها حعغٍف هُئت الىازبحن
بمغشحيهم وبغامهجم الؿُاؾُت بؼغع ئؾخمالتهم لىؿب جأًُضهم للىضىٌ ئلى املجالـ الشعبُت املحلُت أو الىؾىُت

3

ولظا وان لؼاما على اإلاشغع ؤلاهخسابي أن ًػبـ هظا اليشاؽ بػماهاث وشغوؽ جدلم مبضأ اإلاؿاواة بحن اإلاترشجحن
وججؿض الجزاهت والشـاؿُت في العملُت ؤلاهخسابُت،ؿتري في ماطا جخمثل هظه الػماهاث؟
أوال -مبذأ املضاواة في إعالن الترشيحاث وممارصت ألاوشطت الذعائيت
ئبخؼاء جدلُم هؼاهت وشـاؿُت العملُت ؤلاهخسابُت وضضق حعبحرها عً الغأي العام ،خغص اإلاشغع ؤلاهخسابي على
جىغَـ مبضأ اإلاؿاواة في ئؾخعماٌ ؤلامياهاث والىؾائل اإلاخاخت كاهىها إلعالن الترشُداث على خض ؾىاء باليؿبت لألخؼاب
الؿُاؾُت أو اللىائم الحغة ،وهي اإلاهمت اإلاللاة خلُلت على عاجم الؿلؿت اإلاؿخللت بالخيؿُم مع ؾلؿت غبـ الؿمعي
البطغي ،وجخجلى هظه الػماهاث التي خضصها كاهىن ؤلاهخساباث  92-02في الىلاؽ الخالُت:
 خم ول مترشح في خؼب ؾُاس ي أو كائمت خغة مً ؤلاؾخـاصة مً بشيل مىطف مً الىضىٌ ئلى وؾائل ؤلاع ــالمالؿمعُــت البطغٍت اإلاغزظ لها باإلاماعؾت.

4

 حؿخـُض ألاخؼاب الؿُاؾُت التي جلىم بالحملت الاهخسابُت في ئؾاع ؤلاؾدشاعاث الاؾخــخائُت مً مجاٌ عاصٌ فيوؾائل ؤلاعــالم الؿم ـع ـُــت الــبطغٍــت اإلاغزـظ لها باإلاماعؾت ؾبلا للماصة  77ؿلغة.96
 غمان الخىػَع اإلاىطف للححز الؼمني الؾخعماٌ وؾائل ؤلاعالم مً ؾغؾ اإلاترشححن.5 الحم في علض وجىكُم ئحخماعاث وجكاهغاث عمىمُت بمىاؾبت ؤلاهخساباث ؾبلا للىُـُاث وؤلاحغاءاث اإلاىطىصعليها في اللاهىن عكم  08-89اإلاخعلم بعلض جىكُم ؤلاحخماعاث والخكاهغاث العمىمُت 6وفي قل ؤلالتزام بأخيام كاهىن
ؤلاهخساباث .92-02
 -الحم في ؤلاؾخـاصة بالدؿاوي مً أماهً ؤلالطاق العمىمي ووغع الالؿخاث الضعائُت.

7

ثاهيا -إلالتزام بضوابط ممارصت ألاوشطت الذعائيت بعىوان الحملت إلاهخخابيت
 -1اإلااصة  ( 282ؾ +5ؾ )6كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -2اإلااصة  226كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -3صاوص الباػ ،خم اإلاشاعهت في الحُاة الؿُاؾُت ،عؾالت صهخىعاه ،ولُت الحلىق ،حامعت ؤلاؾىىضعٍت ،2990 ،ص .522
 -4اإلااصة ( 77ؾ )2كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -5اإلااصة  78كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -6ج ع عضص  96لؿىت  ،2999اإلاعضٌ واإلاخمم بمىحب:
 اللاهىن عكم  29-92اإلاىاؿم  90صٌؿمبر ٌ 2992عضٌ وٍخمم اللاهىن  08-89اإلاخعلم بدىكُم علض ؤلاحخماعاث والخكاهغاث العمىمُت ج ع عضص  96لؿىت.2992
ن
 -7اإلااصة  80كاهى ؤلاهخساباث 92-02
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أخلقت احلياة السياسيت يف اجلزائر " الضماناث املرتبطت بالعمليت التمهيذيت لإلنتخاباث احملليت امنىرجا " /ـــــــــــــــــــ
عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
 اإلاىع مً ئؾخعماٌ أي ؾغٍلت ئشهاعٍت ججاعٍت ؾُلت الحملت ؤلاهخسابُت لؼغع الضعاًت ؤلاهخسابُت.ً -مىــع اؾ ـخ ـعــماٌ اللؼاث ؤلاحىبُت في الحملت ؤلاهخسابُت.

1

2

 ًمىع وشغ وبث ؾبر آلاعاء واؾخؿالع هىاًا الىازبحن كبل ( 70ؾا) مً جاعٍش ؤلاكتراع على التراب الىؾني و( 95اًام)كبل جاعٍش ؤلاكتراع باليؿبت للجالُت الىؾىُت اإلالُمت بالخاعج.

3

 ًمىع اؾخعماٌ اإلامخلياث أو الىؾائل الخابعت لصخظ معىىي ز ــاص أو عم ــىمي أو مإؾؿت أو هــُئـت ع ـمـىمـُـتألػ ـغاع الــضع ــاًــت الاهخسابُت ،ئال ئطا هـطـذ ألاخ ـىـام الدشغَعُت ضغاخت على زالؾ طلً.

4

 ًـمـىع اؾخـعـمـاٌ أمـاهــً الـعـبـاصة واإلاإؾـؿـاث وؤلاصاعاث العمىمُت ومإؾؿاث التربُت والخعلُم والخيىًٍ مهما وانهىعها أو اهخماؤها ،ألػغاع الضعاًت الاهخسابُت بأي شيل مً ألاشياٌ.5
 ًجب على ول مترشح أن ًمخىع عً أًت خغهت أو مىكف أو عمل أو ؾلىن عىُف ،ػحر مشــغوع أو مهحن أو شائً أوػحر كاهىوي أو ال أزالك ــي ،وأن ٌؿهغ على خؿً ؾحر الحملت الاهخسابُت.6
 -خػغ ؤلاؾخعماٌ الؿيئ لغمىػ الضولت.

7

ثالثا -املضاواة في الىفقاث إلاهخخابيت
ًلعب عىطغ اإلااٌ صوعا مهما في جدضًض مؿاع العملُت ؤلاهخسابُت عامت ،وفي ؾحر الحملت ؤلاهخسابُت زاضت ،وعلى هظا
ألاؾاؽ ؿلض زطه اإلاشغع ؤلاهخسابي على غىء ألامغ  92-02اإلاخػمً اللاهىن العػىي اإلاخعلم باإلهخساباث بدىكُم
زاص ،بحن مً زالله ؾبل جمىٍل الحملت ؤلاهخسابُت مً خُث مطاعصها واللُىص على هُـُت خطىٌ اإلاترشححن على هظا
الخمىٍل ،كطضا بخدلُم مبضأ اإلاؿاواة بحن اإلاترشححن ،وعلى هظا ألاؾاؽ ؿان جمىٍل الحملت ؤلاهخسابُت ًيىن مً اإلاطاصع
آلاجُت:

8

 مؿاهمت ألاخؼاب الؿُاؾُت اإلاشيلت مً اشتراواث أعػائها واإلاضازُل الىاججت عً وشاؽ الحؼب،–اإلاؿاهمت الصخطُت للمترشح،
– الهباث الىلضًت أو العُيُت اإلالضمت مً اإلاىاؾىحن وأشخاص ؾبُعُت،
 اإلاؿاعضاث املحخملت التي ًمىً أن جمىدها الضولت للمترشححن الشباب في اللىائم اإلاؿخللت بمىاؾبت ؤلاهخساباثالدشغَعُت أو املحلُت ،ولخدلُم هظا ؤلالتزام ؿلض أشاع كاهىن ؤلاهخساباث  92-02ضغاخت أن جخىـل الضولت بىـلاث

 -1اإلااصة  89كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -2اإلااصة  76كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -3اإلااصة  82كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -4اإلااصة  82كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -5اإلااصة  86كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -6اإلااصة  85كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -7اإلااصة  86كاهىن ؤلاهخساباث . 92-02
 -8اإلااصة  87كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
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أخلقت احلياة السياسيت يف اجلزائر " الضماناث املرتبطت بالعمليت التمهيذيت لإلنتخاباث احملليت امنىرجا " /ـــــــــــــــــــ
عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
الحملت الاهخسابُت في ئؾاع حصجُع الترشُداث اإلاؿخللت للشباب ،للمؿاهمت في الحُاة الؿُاؾُت ،وزاضت هـلاث الحملت
الاهخسابُت الخاضت مً زالٌ:

1

 مطاعٍف ؾبع الىزائم ،اليشغ وؤلاشهاع مطاعٍف ئًجاع اللاعاث والىلل ،مع ئمياهُت حعىٍؼ الضولت لجؼء مً هـلاث الحملت ؤلاهخسابُت.هما أهه ًدكغ على ول مترشح ألي اهخساباث وؾىُت أو مدلُت أن ًخللى بطـت مباشغة أو ػحر مباشغة،هباث هلضًت أو
عُيُت أو أي مؿاهمت أزغي ،مهما وان شيلها ،مً أي صولت أحىبُت أو أي شخظ ؾبُعي أو معىىي مً حيؿُت أحىبُت .2
رابعا -إغفال املشرع إلاهخخابي مضألت حضقيف هفقاث جمويل الحمالث إلاهخخابيت في إطارإلاهخخاباث املحليت
هي هلؿت البض مً الىكىؾ عىضها زاضت وأن هظه الىـلاث جىدس ي أهمُت بالؼت في خؿم العملُت ؤلاهخسابُت زاضت
مً زالٌ جأزحرها وجىحيهها آلعاء وجىحهاث ؾاهىت الجماعاث ؤلاكلُمُت ملاعهت باإلؾخدلاكاث ألازغي ،باعخباع أن
ؤلاهخساباث املحلُت حشيل ؿعال الىىاة الحلت في بىاء الضولت الضًملغاؾُت ،وعلى طلً ؿان هظه الـجىة اللاهىهُت التي
ئؾخمغث ئهؿالكا مً كاهىن ؤلاهخساباث الؿابم وإمخضث ختى لللاهىن الحالي  92-02كض جمىً ألاخؼاب الؿُاؾُت مً
ؤلاؿالث مً الغكابت اإلاالُت مً ؾغؾ اإلاإؾؿاث اإلايلـت بظلً،ؾُما أنها الجلُض اإلاترشححن باللجىء ئلى مطاصع جمىٍلُت
زاضت أو ػحر جلً التي خضصها اللاهىن وهى ماٌشيل خلُلت بمؿألت أزللت العمل الؿُاس ي وؿطل اإلااٌ عً
الؿُاؾت،زاضت وأنهم ػحر ملؼمحن بخلضًم خؿابا زخامُا لىـلاتهم في الحملت ؤلاهخسابُت ،لظا ؿلض وان خغي باإلاشغع
ؤلاهخسابي أن ٌعُض الىكغ في هظا الـغاغ اللاهىوي ،مً زالٌ ئعاصة ؤلاعخباع لإلهخساباث املحلُت ،مً زالٌ الىظ على
هُـُاث وغىابـ جمىٍل الحملت ؤلاهخسابُت لإلهخساباث املحلُت ،وؾبل جدضًض الخعىٍؼ الجؼافي لىـلاث الحملت
ؤلاهخسابُت ،والجؼاءاث اإلاترجبت على ؤلازالٌ بها.
خامضا -الرقابت على الحملت إلاهخخابيت
مدؿت مهمت مً املحؿاث التي البض أن هلف عىضها في ئؾاع صعاؾدىا ،إلاا لها مً أزغ مباشغ في حعؼٍؼ غماهاث هؼاهت
وشـاؿُت العملُت ؤلاهخسابُت ،وزاضت ؿطل اإلااٌ عً الؿُاؾت بما ًدلم الهضؾ اإلايشىص مً ئحغاء ؤلاهخساباث.ؾبلا
للماصة  225مً ألامغ  92-02ؿاهه جيشأ لضي الؿلؿت اإلاؿخللت لجىت مغاكبت جمىٍل الحملت الاهخسابُت ،جدشيل اللجىت مً:
كاع حعُىه املحىمت العلُا مً بحن كػاتها (عئِؿا)
 ٍكاع ٌعُىه مجلـ الضولت مً بحن كػاجه،
 ٍكاع ٌعُىه مجلـ املحاؾبت مً بحن كػاجه اإلاؿدشاعًٍ،
 ٍ ممثل عً الؿلؿت العلُا للشـاؿُت والىكاًت مً الـؿاص ومياؿدخه، ممثل عً وػاعة اإلاالُت،صعما إلؾخلاللُت هظه اللجىت ؿانها جلىم باعضاص هكامها الضازلي وجطاصق علُه ،على أن حؿخلبل هظه ألازحرة
خؿاب الحملت الاهخسابُت في أحل شهغًٍ ابخضاء مً جاعٍش ئعالن الىخائج النهائُت وباهلػاء هظا ألاحل ال ًمىً اإلاترشح أو
 -1اإلااصة  200كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -2اإلااصة  88كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
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عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
كائمت اإلاترشححن الاؾخـاصة مً حعىٍؼ هـلاث خملتهم الاهخسابُت 1.مع العلم أهه ال ًجىػ جلضًم خؿاب الحملت
الاهخسابُت عىضما ًيىن في خالت عجؼ ،وفي خالت العجؼً ،خعحن جطـُت الحؿاب وكذ ئًضاعه ،وعىض الاكخػاء بمؿاهمت
مً اإلاترشح 2.على أن جلىم لجىت مغاكبت جمىٍل الحملت الاهخسابُت بمغاحعت صحت ومطضاكُت العملُاث اإلالُضة في خؿاب
الحملت الاهخسابُت ،وجطضع اللجىت في أحل ؾخت أشهغ كغاعا وحاهُا جطاصق بمىحبه على الحؿاب أو حعضله أو
جغؿػه،وباهلػاء هظا ألاحل ٌعض الحؿاب مطاصكا علُه.

3

هما أكغ كاهىن ؤلاهخساباث  92-02أهه ال ًجىػ للجىت مغاكبت جمىٍل الحملت الاهخسابُت أن جمىذ أي حعىٍؼ عً
هـلاث الحملت في خالت عضم ئًضاع الحؿاب ،أو ئًضاعه زاعج أحل الشهغًٍ املحضص بمىحب اإلااصة  226مً كاهىن
ؤلاهخساباث ،أو في خالت عؿؼ الحؿاب أو ججاوػ الحض ألاكص ى اإلاغزظ به للىـلاث الاهخسابُت ،وفي خالت ججاوػ الحض
ّ
ألاكص ى اإلاغزظ به للىـلاث الاهخسابُت ،جدضص اللجىت ،بمىحب كغاع وحاهي ،مبلؽ الخجاوػ الظي ًجب على اإلاترشح صؿعه
للخؼٍىت العمىمُت .4ػحر أهه في خالت ما ئطا هخج عً خؿاب الحملت الاهخسابُت ؿائؼ في اإلاىاعص ًيىن مطضعه الهباثً،دىٌ
هظا الـائؼ ئلى الخؼٍىت العمىمُت غمً الشغوؽ التي ًدضصها الخىكُم5.ولإلشاعة ؿاهه ًمىً الؿعً في كغاعاث لجىت
مغاكبت جمىٍل الحملت الاهخسابُت ،أمام املحىمت الضؾخىعٍت في أحل شهغ مً جاعٍش جبلُؼها.

6

الخاجمت:
إلاا وان مىغىع هظه الضعاؾت مىؾىما ب ـ ـ " هدى أزللت الحُاة الؿُاؾُت في الجؼائغ -الػماهاث اإلاغجبؿت بالعملُت
الخمهُضًت لإلهخساباث املحلُت اهمىطحا" -ؿلض جم الخؿغق مً زاللها ئلى مجمىعت الػماهاث الضؾخىعٍت -اللاهىهُت-
اللػائُت التي جم جىغَؿها خماًت للعملُت الخمهُضًت لإلهخساباث على اإلاؿخىي املحلي ،بما ًخماش ى ومخؿلباث أزللت
الحُاة الؿُاؾُت مً حهت ،وجدلُم الشـاؿُت والجزاهت في مسخلف اإلاغاخل التي جمغ بها العملُت الخدػغٍت لإلهخساباث
املحلُت ،ئهؿالكا مً ئؾخضعاء الهُئت الىازبت وإعضاص اللىائم ؤلاهخسابُت ومغاحعتها التي ؿخذ لها اإلاشغع ؤلاهخسابي مىىت
الؿعً ؤلاصاعي واللػائي ،وضىال ئلى مغخلت مهمت هي مغخلت جلؿُم الضوائغ ؤلاهخسابُت أًً وكـىا على الـغاغ اللاهىوي
الظي شاب هظه اإلاغخلت والظي مً شأهه خلُلت اإلاؿاؽ بمضأ اإلاؿاواة بحن اإلاترشححن والخأزحر ؾلبا في جدلُم الجزاهت
والحُاص في العملُت ؤلاهخسابُت ،وكض أبغػها في مدؿت أزغي الػماهاث اإلاغجبؿت باوشاء مياجب الخطىٍذ وجىػَع
الىازبحن،اإلاخعللت – أؾاؾا -بالؿعً ؤلاصاعي واللػائي اإلالغع في طلً مً حهت ،في خحن أبغػها الػماهاث اإلاغجبؿت بعملُت
الترشُذ وماحعلم بها ؾىاء مً زالٌ جبني هكام ؤلاكتراع اليؿبي على اللائمت اإلاـخىخت أو مً هاخُت الػماهاث ؤلاصاعٍت
واللػائُت اإلاغجبؿت بلغاع عؿؼ الترشُذ مً حهت أزغي ،أًً وكـىا في هلؿت أزحرة على أهم ألاخيام والػماهاث اإلاغجبؿت
بالحملت ؤلاهخسابُت .وفي زخام هظه الضعاؾت هلترح ماًلي:
 -1اإلااصة  226كاهىن ؤلاهخساباث .92-02
 -2اإلااصة  227كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -3اإلااصة  228كاهىن ؤلاهخساباث .92-02
 -4اإلااصة  229مً كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -5اإلااصة  209كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
 -6اإلااصة  202كاهىن ؤلاهخساباث 92-02
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عالء الذين قليل  /ــــــــــــــــــ
 ؤلاؾخؼالٌ ألامثل لخلُىاث ؤلاعالم وؤلاجطاٌ ( )TICEفي مسخلف اإلاغاخل الخمهُضًت العملُت ؤلاهخسابُت. للض هظ كاهىن ؤلاهخساباث  92-02أن عئِـ الجمهىعٍت ٌعحن أعػاء مجلـ الؿلؿت ،وهى ما ٌعض جغاحعا عما وانعلُه الحاٌ في اللاهىن العػىي  97-29اإلاىكم لعمل الؿلؿت اإلاؿخللت ،وعلُه ًخعحن اهخساب عئِـ الؿلؿت اإلاؿخللت
وأعػاء مجلؿها ،جدلُلا إلابضأي الاؾخلاللُت والحُاص الظي ًجب أن جدؿم به الؿلؿت اإلاؿخللت لإلهخساباث.
 هلخمـ مً اإلاشغع الجؼائغي حعضًل كاهىن ؤلاهخساباث  92-02إلعاصة ؤلاعخباع لإلهخساباث املحلُت،مً زالٌ الىظعلى هُـُاث وغىابـ جمىٍل الحملت ؤلاهخسابُت لإلهخساباث املحلُت ،وؾغق جدضًض الخعىٍؼ الجؼافي لىـلاث الحملت
ؤلاهخسابُت ،والجؼاءاث اإلاترجبت على ؤلازالٌ بها.
 الترهحز على الخيىًٍ اإلاؿخمغ للجاهب البشغي الظي ًضًغ مسخلف مغاخل العملُت ؤلاهخسابُت ،زاضت مً زالٌجـعُل الخيىًٍ املحلي بما ًخماش ى وغغوعة ئهـخاح اإلاإؾؿاث الجامعُت على مدُؿها الخاعجي.
 جمضًض ؿترحي اإلاغاحعت الؿىىٍت وؤلاؾخثىائُت لللىائم ؤلاهخسابُت بشيل ٌؿمذ باؾدُعاب حمُع الؿلباث الخاضتبالدسجُل أو الشؿب ومعالجتها عكمُا بطىعة صكُلت ( جؿبُم الشـ آلالي) زاضت في قل ؤلاؾخعماٌ ألامثل لخلىُاث
ؤلاجطاٌ وؤلاعالم في هظه اإلاغخلت الضكُلت.
 ئن جدلُم ألاهضاؾ اإلايشىصة مً وعاء الغكابت على الحملت ؤلاهخسابُت ،لً ًخأحى خلُلت ئال مً زالٌ ئهاؾت الؿلؿتاإلاؿخللت لإلهخساباث بطالخُاث خلُلُت جطل خض ؿغع العلىباث وجىكُع الجؼاءاث وضىال ئلى ؤلاؾدبعاص مً العملُت
ؤلاهخسابُت.
 جدلُم اللُم اإلاثلى إلابضأ الحُاص واإلاؿاواة في ؤلاهخساباث ،لً ًخجؿض بؿغٍلت مثلى ئال مً زالٌ عكمىت العملُتؤلاهخسابُت في مسخلف مغاخلها.
 ئن الدشغَع عً ؾغٍم اللىاهحن العػىٍت في مجاٌ هكام ؤلاهخساباث هى ئزخطاص أضُل للؿلؿت الدشغَعُت ،لظاؿاهىا وعخبر الدشغَع بأوامغ مً ؾغؾ عئِـ الجمهىعٍت في مؿألت جلؿُم الضوائغ ؤلاهخسابُت ئهخلاص مً ئزخطاص أضُل
مىىؽ بالؿلؿت الدشغَعُت ؾبلا للماصة  269مً الضؾخىع ،ولظا هجضص الضعىة للبرإلاان ممثل ؤلاعاصة الشعبُت أن ًماعؽ
وٍضاؿع عً خله في مماعؾت ئزخطاضه الضؾخىعي في ماًخعلم بمماعؾت الدشغَع العػىي في مجاٌ ؤلاهخساباث بمسخلف
اإلاغاخل التي جمغ بها العملُت ؤلاهخسابُت ،زاضت أن جلؿُم الضوائغ ؤلاهخسابُت حؼء ال ًخجؼأ مً العملُت ؤلاهخسابُت.
 الخعجُل بدىطِب املحاهم ؤلاصاعٍت ؤلاؾخئىاؿُت أمغ البض مىه ،باعخباعه ٌشيل واخضة مً الػماهاث الضؾخىعٍت –مبضأ الخلاض ي على صعحخحن -التي جدمي العملُت ؤلاهخسابُت.
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:ملخص
ٝ بهض،ل واإلاًمىن٩ؼ ٖلى الك٨ جغج،اهىهُت حُضة٢ تٚاهىوي في الضولت وحىص نُا٣ًخُلب جدؿحن الىٓام ال
 املخخهحن٤٘ ٖلى ٖاج٣ً ًً ؤ،اهىن٣تراح مكغوٕ ال٢اًخه مً اٚهم بعاصة اإلاكغٕ وٞ ًا م٢ اهُال،ُت٦مٗالجت ْىاهغ ؾلى
١ى٣اْا ٖلى الحٟغاص املجخم٘ التي جدخاج بلى جىُٓم خٞاث ؤ٢ُت الىاقئت ًٖ ٖال٦ في صعاؾت الٓىاهغ الؿلى٤الخٗم
اع التي٩ٞمُُٗاث عثِؿُت جبني بها ألا٦  ٖلى مُُٗاث َبُُٗت وجاعٍسُت٪ مٗخمضًً في طل،غاصهٞوالالتزاماث الىاقئت بحن ؤ
.ىاٖض ويىابِ يغوعٍت٢ ٤ٞ و،اتها٣ملت لؿاب٨لُت ومثالُت م٣ٖ  م٘ اؾخسضام مُُٗاث،ل اإلااصة ألاولُت٩حك
 خاثؼة،هم مً ٖامت الىاؽٟ ؾهلت ال،٤ُابلت للخُب٢ت و٣ُ٢ بٗباعاث وحمل واضحت وص،اع٩ٞ جغحمت ألاًٜباقغ الهاج
غاع٣اؽ خؿب صعحت ويىح واؾخ٣ ج،اهىهُت٣ىاٖض ال٣ وجترجب ؤزاع وؿبُت ًٖ احخماُٖت ال،ٖلى عض ى املخاَبحن بها
.الدكغَ٘ الىاجج ٖنها
.ُت٦اٖضة ؾلى٢ اهىهُت؛٣ت الٚاٖضة احخماُٖت؛ الهُا٢ اهىهُت؛٣اٖضة ال٣ ال6الكلماث املفخاخيت
Abstract:
Improving the legal system in the country requires a good legal formulation, based on
form and content, with the aim of addressing behavioral phenomena, based on an
understanding of the will of the legislator and its purpose in proposing the draft law. An
organization in order to preserve the rights and obligations arising among its members,
relying on natural and historical data as main data by which to build the ideas that constitute
the raw material, with the use of rational and ideal data complementing its predecessors,
according to necessary rules and controls.
The goldsmith proceeds with translating ideas, in clear, accurate and applicable phrases
and sentences, easy to understand by the general public, obtaining the approval of the
addressees, and the relative effects of social legal rules, measured according to the degree of
clarity and stability of the resulting legislation.
Keywords : legal rule; social rule; legal formulation; behavioral rule.
ُ
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ملذمت:
ؤلاوؿان ٧اثً احخماعيٞ ،هى ال ًم ً٨ؤن ٌِٗل بال في حماٖتٞ ،الِٗل في مجخم٘ ًدخم وي٘ ٢ىاٖض جىٓم خغٍاث
ألاٞغاص وعٚباتهم اإلاُل٣ت ،حٗمل ٖلى الخى ٤ُٞبحن مهالحهم اإلاخًاعبت ٖبر وي٘ ٢ىاٖض جد٨م ؾلى٦هم ،هظه ال٣ىاٖض
حك٩ل ال٣اهىنٞ ،ال وحىص ل٣اٖضة ٢اهىهُت صون مجخم٘.
وال٣اهىن ال ًىحض بال في مجخم٘ ؾُاس ي مىٓم ًسً٘ ُٞه ؤٞغاصه لؿُاصة ؾلُت ٖامت جمل ٪خ ٤الؼامهم وحبرهم،
وال ً٣خهغ ال٣اهىن ٖلى الضولت بىنٟها الك٩ل ألاؾاس ي للمجخم٘ اإلاٗانغ ،بل ًىحض في ٧ل مجخم٘ ٖلى ازخال ٝؤق٩اله
جىحض ُٞه ؾلُت مؿُُغة جلؼم ؤٞغاصه بالغيىر لل٣اهىن.
بن ال٣اهىن والجماٖت ٧لمخان مخالػمخان ٞدُث ًىحض ال٣اهىن ًىحض املجخم٘ ،وخُث ًىحض املجخم٘ ًىحض ال٣اهىن،
وال اؾخمغاع لحُاة مجخم٘ صون جىُٓم ٢اهىوي ًد٨مه ،وإال ؾاصث ُٞه قغَٗت الٛاب ًإ٧ل ٞيها ال٣ىي الًُٗ ٠ومألها
الحخمي هى الؼوا.٫
خُث جٓهغ ؤهمُت الهُاٚت ال٣اهىهُت مً زالٞ ٫هم بعاصة اإلاكغٕ وجغحمتها بٗباعاث ٢اهىهُت٧ ،ىنها ألاصاة الغثِؿُت
التي ٌؿخُُ٘ الهاج ٜمً زاللها بًها ٫الٛغى مً الدكغَ٘ اإلا٣ترح ،وٖالج ْاهغة احخماُٖت ؤو ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو
مهىُت بإلُاث ٢اهىهُت ملؼمت ،وؤ٦ثر ما تهض ٝبلُه ٖلى ؤلاَال ١هى جدؿحن الىٓام ال٣اهىوي في الضولت.
واهُال٢ا مً ؤن الخىُٓم ال٣اهىوي للمجخم٘ يغوعة ال بض منهاٞ ،هى ال ًخإحى بال مً زال ٫نُاٚت ٢اهىهُت حُضة
لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت ،باٖخباعها ًًُ ًٞل٘ به املخخهحن مً ؤهل الٗلم ،في بَاع مىُ٣ي مىٓم ًًبِ مً ٢بل الهاج،ٜ
ًغاعى ُٞه حملت مً اإلاٗاًحر واإلاخُلباث الًغوعٍت لحؿً يبِ هظه الهُاٚت و ٤ٞبعاصة اإلاكغٕ وٚاًخه منها.
وبالخاليً ،م ً٨ؤن ًيخج ًٖ احخماُٖت ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ،آزاع هامت جخٗل ٤بجىصة الدكغَ٘ في الضولت ،مما ؾُإزغ
خخما ٖلى جدؿحن الىٓام ال٣اهىي الؿاثض ٞيها ،يُ٣ا وؤحؿاٖا.
وٖلُهٞ ،اإلق٩الُت اإلاُغوخت هي 6ما مذي جأثيراجخماعيت اللاعذة اللاهىهيت على جىدة الدشريع؟
لإلحابت ٖلى هظه ؤلاق٩الُت ًخُلب ألامغ اجبإ اإلاىهج الىنٟي الخدلُلي لخدضًض م٣ىماث الهُاٚت ال٣اهىهُت زم
اؾخيباٍ آلازاع اإلاترجبت ٖلى احخماُٖت ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ،و ٤ٞالخ٣ؿُم آلاحي6
ؤوال 6م٣ىماث للهُاٚت ال٣اهىهُت.
زاهُا 6آزاع احخماُٖت ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ٖلى حىصة الدكغَ٘.
 -1ملىماث الصياغت اللاهىهيت:
جدخاج الهُاٚت ال٣اهىهُت بلى مهاعاث ٞىُت مً ؤهل الازخهام ممً ًدؿىىن الخٗامل مٗها بما ًمل٩ىهه مً زبراث
وماهالث ٖلمُت حؿاٖضهم ٖلى الُ٣ام بهظه اإلاهمت بٟ٨اءة ٖالُت ،وال جخإحى  ِ٣ٞبالٗىاًت باإلاٗنى الٓاهغ بالتر٦حز ٖلى
الك٩ل ؤو البىاء اللٟٓي للجمل وللٗباعاث ،بهما جخجاوػه بلى ؤٖما ١ال٨ٟغة ؤو الغئٍت اإلاغاص الخٗبحر ٖنها مً ٢بل اإلاكغٕ
إلاٗغٞت مًمىنها وحىهغها وخضوصها لُدؿنى بٗض طل ٪ال٨كٖ ٠نها في ؤلٟاّ مٗبرة ص٣ُ٢ت وواضحت.
وٖلُه ،وحب الخُغ ١ؤوال بلى الهُاٚت ال٣اهىهُت 6ؤهمُتها وؤهضاٞها وٖىانغها ألاؾاؾُت ،وزاهُا بلى ٢ىاٖض ويىابِ
الهُاٚت ال٣اهىهُت الجُضة.
املجلض -95الٗضص -92الؿىت2922

EISSN: 2528-2309

267

ISSN: 2352-9806
l

اجتماعية القاعدة القانونية وأثرها على جودة التشريع /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
 -1.1أهميت وأهذاف الصياغت اللاهىهيت الجيذة وعىاصرها ألاصاصيت:
ج٨مً ؤهمُت الٗمل ال٣اهىوي في صعحت حىصجه ،وللهُاٚت ال٣اهىهُت ال٣ضع ال٨بحر مً ألاهمُت ٧ىنها ألاؾاؽ الظي جبنى
ٖلُه ألاهٓمت ال٣اهىهُتُٞ ،د٨م ٖليها بما بالجىصة ؤو بٗضم الٟاٖلُت خؿب صعحت حىصة الدكغَ٘ في الضولت.
وبالخالي ،وحب الخُغ ١ؤوال بلى ؤهمُت وؤهضا ٝالهُاٚت ال٣اهىهُت الجُضة ،وزاهُا بلى ٖىانغ الهُاٚت ال٣اهىهُت.
 -1.1 .1أهميت وأهذاف الصياغت اللاهىهيت الجيذة:
ج٨دس ي الهُاٚت ال٣اهىهُت الجُضة ؤهمُت ٦بحرة ؾىاء باليؿبت لجماٖت املخاَبحن بها ،ؤو باليؿبت بلى الضولت بُٛت
جدؿحن هٓامها ال٣اهىوي مً حهت ،والىنى ٫بلى عض ى الجماٖت مً حهت ؤزغي .و ٖلى هظا ألاؾاؽ ،ؾيخُغ ١ؤوال بلى
ؤهمُت الهُاٚت ال٣اهىهُت ،وزاهُا بلى حؿهُل الٗمل الدكغَعي ٦هضا ٝللهُاٚت ال٣اهىهُت الجُضة.
 -1 .1 .1 .1أهميت الصياغت اللاهىهيت:
جبرػ ؤهمُت الهُاٚت ال٣اهىهُت ،مً زالٞ ٫هم بعاصة اإلاكغٕ وال٣ضعة ٖلى جغحمتها بٗباعاث وحمل ٢اهىهُت واضحت
وبؿُُت ج٩ىن ؾهلت الٟهم ٖىض ٖامت الىاؽ و٢ابلت للخُبُ ،٤باإلياٞت بلى جدؿً الىٓام ال٣اهىوي في لضولت.
أ -فهم إرادة املشرع وجرجمتها بعباراث كاهىهيت:
حٗض الهُاٚت ال٣اهىهُت ألاصاة الغثِؿُت التي مً زاللها ٌؿخُُ٘ الهاج ٜبًها ٫الٛغى اإلا٣هىص مً الدكغَ٘
اإلا٣ترح والٛاًت مىه بٟهم بعاصة اإلاكغٕ وجغحمتها بٗباعاث وحمل ٢اهىهُت ،ومٗغٞت الح٣ى ١والالتزاماث ،مً زالٖ ٫الج
ْاهغة احخماُٖت ؤو ؾُاؾُت ؤو ا٢خهاصًت ؤو مهىُت بإلُاث ٢اهىهُت ملؼمت ،جٓهغ بلى الىحىص بٗض جدضًض مسغحاث
()1

الدكغَ٘ ،للخىنل بلى جبُان هُا ١الح٣ى ١والالتزاماث ،وجًُِ ٤مجا ٫الخال ٝخى ٫م٣خًُاث الىو الدكغَعي.
ب -جدضين الىظام اللاهىوي في الذولت:

بن ؤ٦ثر ما تهض ٝبلُه الهُاٚت ال٣اهىهُت ،هى جدؿحن الىٓام ال٣اهىوي ،بدىُ٣خه مً الكىاثب التي ٢ض حٗل ٤به،
وجسلُهه مً ٖضم الاؾخ٣غاع الظي ٢ض ٌٗاوي مىه هدُجت ٦ثرة الخٗضًالث التي ججغي ٖلى الدكغَٗاث ،للخهضي صون خضور
()2

جًاعب في اإلاهالح بحن ٞئاث املجخم٘ املخاَبحن بإخ٩امه ،ألنها ٖملُت جدىٍل الُ٣م بلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت نالحت للخُبُ.٤
 -2 .1.1.1حضهيل العمل الدشريعي كهذاف للصياغت اللاهىهيت الجيذة:

حٗض ٖملُت حؿهُل الٗمل الدكغَعيٚ ،اًت الدكغَ٘ ٌٗ ًٟ٦نى بةوكاء ٢ىاٖض ٢اهىهُت جيب٘ وحٗبر في ألاؾاؽ ٖلى ما
ًضوع في املجخم٘ وما ًخُل٘ بلُه ،وٖلُه ،ؾيخُغ ١ؤوال بلى يغوعة اؾخسضام مىاهج وؤؾالُب في الهُاٚت ،وزاهُا بلى زل٤
ؤ٩ٞاع ٢اهىهُت حضًضة ،وزالثا بلى الاؾخٗاهت بال٣ىاهحن اإلا٣اعهت.
أ -اصخخذام مىاهج وأصاليب في الصياغت:
جبرػ ؤهمُت اؾخسضام مىاهج وؤؾالُب  ًٞالهُاٚت ال٣اهىهُت مً زال ٫اخخىاء ٧اٞت الى٢اج٘ في مجا ٫ال٣ىاٖض
ال٣اهىهُتٞ)3(،ى٢اج٘ الحُاة اإلاخىىٖت حؿخٗص ى ٖلى ؤلاصعا ٥والاؾدُٗاب ،في خحن ؤن ؤؾالُب الهُاٚت الدكغَُٗت مدضوصة
(  -)1لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مخُلباث الهُاٚت الدكغَُٗت الجُضة وؤزغها ٖلى ؤلانالح ال٣اهىوي ،مجلت ٧لُت ال٣اهىن ال٩ىٍدُت ،الؿىت الخامؿت ،ماًى ،2953
م .155
( – )2اإلاغح٘ هٟؿه ،م .152
( ِٖ -)3س ى اإلاغاػٍ ،٤الهُاٚت الدكغَُٗتٖ ،مان ،اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت ،2951 ،م .25
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ؤلام٩اهُاثٞ ،ةهه ًهٗب ٖلى ؤي  ًٞبكغي مهما بل ٜمً ٦ما ٫ؤن ًهى ٙمباصت و٢ىاٖض جهلح ل٩اٞت ألاما ً٦ول٩اٞت
ألاػمان والؿلىُ٦اث )1(،خُث ًيبغي ؤن جهب ال٣ىاٖض وجههغ و٣ٞا لألقُاء والى٢اج٘ ٖلى هدى جدؿ٘ إلاا بُنها مً جىىٕ
()2

وجٟاوث ،ؤي ًيبغي ٖلى اإلاكغٕ ؤن ًجم٘ في الهُاٚت ال٣اهىهُت بحن ٦ما ٫الخدضًض وإج٣ان الخ.٠ُُ٨
ب -خلم ألافكاراللاهىهيت:

بن الحُاة الاحخماُٖت جىلض مهالح وخاحاث مُٗىت ،وٍإحي  ًٞالهُاٚت الدكغَُٗت إلقباٖها ،مً زال ٫اؾخسضام
وؾاثل مهُىٗت وؤ٩ٞاع ٢اهىهُت ،وه٨ظا ًخًمً ٧ل حكغَ٘ ٖىانغ ماصًت جىٞغها الحُاة ،وٖىانغ مهُىٗت مً زال٫
الهُاٚت ال٣اهىهُت )3(،بؿً ٢ىاٖض مًمىنها الُ٣ام بٗمل ؤو الامخىإ ًٖ الُ٣ام بٗمل ؤو حؿلُم ش يء.

()4

جـ -الاصخعاهت بالذراصاث امللارهت6
جؼٍض الضعاؾاث اإلا٣اعهت مً خضة هٓغ اإلاكغٕ لإلإلاام بالحلى ٫الكغُٖت في ال٣ىاهحن ألاحىبُت ،وٍىؾ٘ ؤ٣ٞه ال٣اهىهُت
وؤ ٤ٞج٨ٟحره وزُاله وجؼصاص بظل ٪مل٨خه الاهخ٣اصًت الخدلُلُت ،بم٣ضاع اعجٟإ ؤ ٤ٞصعاؾخه ال٣اهىهُت)5(،بط ًترجب ٖلى جباًً
مُُٗاث الحُاة الاحخماُٖت بحن الضو ،٫وؿبُت الدكغَ٘ وجٟاوث مًمىهه ،الظي وحب مغاٖاجه مً ٢بل الهاج ٜوؤزظه
بٗحن الاٖخباع في الضعاؾت اإلا٣اعهتٞ ،هى ًجٗلىا ؤ٦ثر م٣ضعة ٖلى بصعا ٥الدكغَ٘ الىيعي الىَني وما ً٨خىٟه مً مىاًَ
()6

ال٣ىة والًٗ ،٠بما ًىمُه ُٞىا مً مل٨ت اإلاالخٓت واإلاىاػهت بحن الىٓاثغ وألايضاص.
 -2.1.1عىاصرالصياغت اللاهىهيت.

جخ٩ىن ال٣اٖضة ال٣اهىهُت مً ٖىهغًٍ ؤؾاؾُحن م٨ملحن لبًٗهما البٌٗ ،ألاوٌ ٫ؿمى الجىهغ ؤو اإلاًمىن،
والثاوي هى ٖىهغ الك٩ل الظي ًخجلى في الهُاٚت ال٣اهىهُت اإلاٗبرة ًٖ حىهغ ؤو ماصة جل ٪ال٣اٖضة ال٣اهىهُت.
 -1.2.1.1عمليت وصف الحالت ( الجىهر):
جخمحز الٓاهغة الاحخماُٖت بالٛمىى في بٌٗ ألاخُان ،ألامغ الظي ٌؿخضعي مً الضاعؾحن لها ؤلاخاَت بجمُ٘ حىاهبها
بُٛت الخىنل بلى ون ٠صٌٗ ٤ُ٢بر ٖنها وٍغؾم خضوصها بهض ٝالخىنل الخ٣ا إلًجاص ؾبال إلاٗالجتها ب٣ىاٖض ٢اهىهُت بغئٍت
صحُدت واؾدكغاُٞت ،ببُان اإلا٣هىص بجىهغ ال٣اٖضة ،زم الخٗغٖ ٝلى مدل حىهغ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت.
أ -امللصىد بجىهراللاعذة اللاهىهيت:
ؤهم ٖىانغ الهُاٚت ال٣اهىهُت ٖملُت ون ٠الحالت ؤو حىهغ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ،والتي ً٣هض بها الٓغو ٝالتي
ًىُبٖ ٤ليها خ٨م الٟٗل ال٣اهىوي ،بمٗنى هى اإلااصة التي ٌؿخسلهها الٗ٣ل مً َبُٗت الغوابِ الاحخماُٖت اإلاخُىعة،
()7

٩ُٞىن الٗلم بظل ٪هى اإلااصة الجىهغ.

ب -مدل جىهراللاعذة اللاهىهيت:
(  -)1لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .159
( ِٖ -)2س ى اإلاغاػٍ ،٤الهُاٚت الدكغَُٗتٖ ،مان ،اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت ،2951 ،م .25
(  -)3اإلاغح٘ هٟؿه ،م .22
(  -)4لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .159
( ٖ -)5همذ ٖبض املجُض ب٨غ ،مك٨الث الدكغَ٘ -صعاؾت هٓغٍت وجُبُُ٣ت م٣اعهت ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان ،2951 ،م .592
( ٖ -)6همذ ٖبض املجُض ب٨غ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .592
(  -)7لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .999 ،145
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ًخٗل ٤حىهغ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت باإلااصة ألاولُت التي ًخ٩ىن منها الدكغَ٘ ،والٗىامل التي جضزل في مًمىهه ؤي ال٣ىي
الخال٢ت له ،وال ٌؿغي الٟٗل ال٣اهىوي ٖلى حمُ٘ الحاالث بل ٖلى خالت ؤو خاالث مُٗىت مدضصة بظاتها ،ؤو ٢ابلت للخدضًض،
وما ٌٗض ونٟا للحالت في حكغَ٘ ما ٢ض ال ً٩ىن ٦ظل ٪في حكغَ٘ آزغ ،وجدضًض الحالت بض٢ت وويىح ً٣ضم زلُٟت واضحت
وحىهغٍت لألويإ والٓغو ٝالتي ٌؿغي ٞيها خ٨م ال٣اهىنٞ )1(،هى الخىُٓم الكامل للمجخم٘ ،وال ٌٗخض بال بما هى
احخماعي ،بل ًً٘ ههب ُٖيُه الهالح الظي ًم ً٨ؤن ًجىُه املجمىٕ بإؾغه مً بٖما ٫ؤخ٩امه.
 -2.2.1.1عمليت الصياغت اللاهىهيت(الشكل):
ب٣ضع ما هدخاج بلى الجىهغ إلصعا ٥الٛاًت مً ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ،ب٣ضع ما هدخاج بلى الك٩ل لخد ٤ُ٣الخُبُ ٤الٗملي
لهظه ألازحرة ،مً زال ٫يبِ وجدضًض اإلاًمىن ب٩ل ويىحٞ ،ةطا ٧ان الجىهغ هى الٛاًت مً ال٣اٖضةٞ ،ةن الك٩ل ٌٗض
الىؾُلت إلصعا ٥هظه الٛاًت ،والظي ال ًخد ٤٣بال ًٖ َغٍ ٤الهُاٚت ال٣اهىهُت.
وبالخالي ،ؾيخُغ ١ؤوال بلى اإلا٣هىص بٗملُت الهُاٚت ال٣اهىهُت ،وزاهُا بلى مًمىنها.
أ -امللصىد بعمليت الصياغت اللاهىهيت (الشكل):
ًُل٣ٞ ٤هاء ال٣اهىن ٖلى ٖملُت الهُاٚت ال٣اهىهُت مهُلح" ال ًٟالدكغَعي" باٖخباعها مهىت ج٣ىم بحغاثُا بخدىٍل
الُ٣م واإلاباصت واإلاثل الٗلُا في املجخم٘ ونُاٚتها في ٢الب ٞني لخدىٍلها بلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت نالحت الخُبُ 2،٤وؾهلت الٟهم
()3

مِؿىعة الخُبُ ٤ج٩ىن مخ٣ٟت م٘ م٣خًُاث الٗهغ الاحخماعي.
ب -مضمىن عمليت الصياغت اللاهىهيت (الشكل):

ختى ٌؿخٟاص مً اإلاًمىن الح٣ُ٣ي ألي ٢اٖضة ٢اهىهُتً ،يبغي ؤن ًخم الخٗبحر ٖىه بهُاٚت ص٣ُ٢ت وواضحت في
ال٨كٖ ٠ىه بال بٞغاٍ ؤو جٟغٍِ ،وبهظا الك٩ل جهبذ ألاصاة ؤو الىؾاثل ؤو ألاصواث الٟىُت التي جخدىَ ًٖ ٫غٍ٣ها اإلاىاص
ألاولُت لهىاٖت ؤو اوكاء ال٣اهىن بلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت ويُٗتٞ )4(،هي بطن الك٩ل والهىعة ،وال جىدهغ في ألاؾلىب ال٨خابي
ال٨خابي للماصة بل جخٗضاها لدكمل هُ٩ل ال٣اهىن وبىاثه ،ألن الحُاة الاحخماُٖت جسل ٤مهالح وخاحاث مؿخمغة ال ًمً٨
بصعا٦هاٞ ،خإحي الهُاٚت ال٣اهىهُت لدكب٘ ٧ل هظه الحاحاث واإلاهالح والخُىعاث الؿغَٗت التي جدهل باؾخسضام وؾاثل
مهُىٗت وؤ٩ٞاع ٢اهىهُت )5(،ألامغ الظي ًخُلب زبرة ٢اهىهُت ومهاعاث ٖملُت ،لىي٘ الىو ال٣اهىوي في ٢البه الصحُذ.
 -2.1كىاعذ وضىابط الصياغت اللاهىهيت الجيذة:
ٌؿدىض الهاجٖ ٜلى ٢ىاٖض ٖلمُت يغوعٍت حؿاٖضه للخٗغٖ ٝلى الٓاهغة الاحخماُٖت مدل الضعاؾت والخغوج بيخاثج
صحُدت بلى خض ما واضحت وص٣ُ٢ت في ون ٠الحالت ،مؿخُٗىا في ؾبُل جد ٤ُ٣طل ٪بًىابِ مدضصة حؿاٖضه ٖلى

( - )1لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .999
(  -)2لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .144
( ِٖ -) 3س ى اإلاغاػٍ ،٤مغح٘ ؾاب ،٤م .52
( -)4زالض حما ٫ؤخمض خؿً ،ماهُت الهُاٚت الدكغَُٗت وم٣ىماث حىصتها ،مجلت ٧لُت ال٣اهىن ال٩ىٍدُت الٗاإلاُت ،الؿىت الخامؿت ،الجؼء ألاو ،٫الٗضص،2
ماًى  ،2953م .529
(  -)5لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .145 ،144
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ؤلاإلاام بها وعؾم نىعة زالزُت ألابٗاص لها ،لىيٗها في ٢البها الصحُذ ،وبالخالي ،مً الًغوعي ؤوال مٗغٞت ٢ىاٖض الهُاٚت
ال٣اهىهُت ،وزاهُا الخٗغٖ ٝلى يىابِ الهُاٚت ال٣اهىهُت الجُت.
 -1.2.1كىاعذ الصياغت اللاهىهيت:
جخمثل ٢ىاٖض الهُاٚت الدكغَُٗت الجُضة في ٢اٖضجحن ؤؾاؾِخحن ،ألاولى جخمثل في ٢اٖضة الحاحت الدكغَُٗت ،ؤما
الثاهُت ٞخخٗل ٤بالجاهب الٟني للهُاٚت ال٣اهىهُت ،واإلاخمثلت في ٢اٖضة خغُٞت الهاج.ٜ
 -1.1.2.1كاعذة الحاجت الدشريعيت:
جإزظ صوا ٘ٞبٖضاص ؤي حكغَ٘ مً واٖ ٘٢لمي ،مً زال ٫صٖىة اإلاخسههحن مً ؤهل الٗلم لإلصالء بأعائهم في مكغوٕ
ال٣اهىن ،ما ٢ض ًجىب الدكغَ٘ الثٛغاث ال٣اهىهُت التي ٢ض جاصي بلى اؾخدالت جُبُ٣ه ٖلى ؤعى الىا )1(،٘٢ؤو قُىٕ الٟؿاص
ٖىض جُبُ٣هٞ ،ةن ٢غع اإلاكغٕ خاحت املجخم٘ مً ؤحل الخضزل الدكغَعي ٞةهه ًدخاج في ؾبُل جد ٤ُ٣طل ،٪بلى الىٓغ في
مضي صؾخىعٍت مكغوٕ ال٣اهىن اإلا٣ترح ،والىٓغ لدكابه مكغوٕ ال٣اهىن م٘ ال٣ىاهحن ألازغي الؿاعٍت ،م٘ الخإ٦ض مً
()2

الىيىح في ٧ل هو وٖضم ج٨غاعه ،باإلياٞت بلى صعاؾت ألازاع التي ًم ً٨ؤن جترجب ٖلمُا خى ٫هظا ال٣اهىن.
 -2.1.2.1كاعذة خرفيت الصائغ:

ٌٗض الهاج ٜالحل٣ت النهاثُت ٢بل نضوع ال٣اهىن ،بط ٌٗخبر اإلاٗبر ًٖ حىهغ الٓاهغة الاحخماُٖت مغج٨ؼا ٖلى
الضعاؾاث اإلا٣ضمت له مً اهل الٗلمٖ ،امال ٖلى نبها في ٢البها بترحمتها في حمل وٖباعاث ٢اهىهُت ص٣ُ٢ت حٗبر ًٖ الٛاًت
التي يهض ٝبليها بعاصة اإلاكغٕ مً ا٢تراح مكغوٕ ال٣اهىن.
وٖلُه ،ؾيخُغ ١ؤوال بلى اإلا٣هىص بدغُٞت الهاج ،ٜوزاهُا بلى الخُغ ١بلى مخُلباث خغُٞت الهاج.ٜ
أ -امللصىد بدرفيت الصائغ وواجباجه:
ٌٗخبر الهاج ٜمؿاو ٫مؿاولُت ؤزالُ٢ت لِـ ًٖ ق٩ل مكغوٕ ال٣اهىن ٞدؿب بل ًٖ مىيىٖه وحىهغه ،وٍ٘٣
ٖلُه واحب جغؾُش مباصت ال٣اهىن في ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ،وؤن ً٩ىن مضع٧ا بإن الٗمل الدكغَعي ًدخاج بلى ٟ٦اءة وخغُٞت
مً الىاخُخحن الك٩لُت واإلاىيىُٖت ،مخمحزا في طل ٪بالحُاصًت واإلاىيىُٖت )3(،بمٗنى ٢ضعجه ٖلى جدىٍل ألا٩ٞاع وألاهضاٝ
بلى ههىم ٢اهىهُت ،مً زال ٫بْهاع ٢ضعجه ٖلى جغحمت ما ٌٗغى ٖلُه مً ؤ٩ٞاع بلى ٢ىاٖض ٢اهىهُت مدضصة.
ب -مخطلباث خرفيت الصائغ:
ًٖ ٘٣لى الهاج ٜبحاصة ٢ىاٖض اللٛت ،والخض ٤ُ٢في ازخُاع ألالٟاّ ٖلى يىء بصعا٦ه ألهضا ٝواي٘ الدكغَ٘ مً
زالٞ ٫هم بعاصة اإلاكغٕ ،لُخم ً٨مً جغحمت وجدىٍل هظه ألا٩ٞاع بلى ههىم ٢اهىهُت ،ؾهلت للٟهم و٢ابلت الخُبُ )4(،٤ؤي
ؤهىا بػاء ٖملُت مً مؿخىٍحن مخضازلحن باؾخمغاع ،ألاولى بخدضًض الؿُاؾت الدكغَُٗت وألاهضا ٝاإلاغؾىمت للدكغَ٘
اإلا٣ترح ،والثاوي بىيٗها في ؤَغ م٣ىىت.
(  -)1قُىقً ٖبلت ،زلٟت هاصًت ،الهُاٚت الدكغَُٗت الجُضة ٧إصاة لخضُٖم الح٨م الغاقض في الجؼاثغ ،مجلذ الباخث للضعاؾاث ألا٧اصًمُت ،حامٗت
باجىت -5الحاج لخًغ ،الجؼاثغ ،املجلض ،95الٗضص ،95حاهٟي  ،2922م .951
(ِٖ -)2س ى زلُل زحر هللا ،عوح ال٣ىاهحن ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان ،2955 ،م .22
( - )3لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .923
(  -)4قُىقً ٖبلت ،زلٟت هاصًت ،مغح٘ ؾاب ،٤م .951
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غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
وباٖخباع ؤن الهُاٚت ال٣اهىهُت هي ٞ ،ًٞةهه ال بض ؤن ً٩ىن الهاج ٜالظي ًماعؾها ٖلى ٢ضع ٖا ٫مً الٗلم واإلاٗغٞت
في ٖلم ال٣اهىن وؤنىلهٖ ،اعٞا بخاعٍسه وجُىعه ،مضع٧ا لٓغو ٝالؼمان واإلا٩ان والبِئت التي وكإث ٞيها ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت
()1

الؿاب٣ت ،لُخىنل في ألازحر بلى الاٞتراياث ال٣اهىهُت التي مً زاللها ؾخها٢ ٙىاٖض ٢اهىهُت الجضًضة.
 -2.2.1ضىابط الصياغت اللاهىهيت:

بن يىابِ الهُاٚت ال٣اهىهُت جخمثل في جُبُ ٤ال٣اهىن بؿً حكغَ٘ مخُىع ،واضح وص ،٤ُ٢ميسجما ٚحر مخٗاعى
م٘ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت ألازغي ،بط ًٖ ٘٣لى الهاجٖ ٜىض مٗالجت مىيىٕ ما ،ؤن ًإزظ بٗحن الاٖخباع مجمىٖت مً الٗىامل
واإلاٗاًحر اإلاىُُ٣ت لخالفي ْاهغحي الاؾغا ٝوالخًاعب الدكغَعي ،وباٖخباع ؤن ال٣اٖضة ال٣اهىهُت هي مدهلت جٟاٖل ٖىامل
ومُُٗاث عثِؿُت وؤزغي ج٨ملها ،جخمثل في مُُٗاث َبُُٗت ومُُٗاث جاعٍسُت ً٦ابُحن عثِؿُحن ،ومُُٗاث ٖ٣لُت
وؤزغي مثالُت ً٦ابُحن م٨ملحن ،ألامغ الظي ًخُلب مىا مداولت جىيُذ مٗنى ٧ل منهاٖ ،لى الك٩ل اإلابحن ؤصهاه.
 -1.2.2.1املعطياث الرئيضيت للصياغت اللاهىهيت:
بن ل٩ل ْاهغ مهما ٧ان ق٩لها ْغو ٝجدُِ بها وهظا مً َبُٗت الحُاة ؤلاوؿاهُت ٖلى مغ الٗهىع ،خُث لجإ
ؤلاوؿان ٖلى مغ الٗهىع ،بلى جىُٓم ٖال٢اجه الاحخماُٖت ًٖ َغٍٖ ٤اصاث وج٣الُض مخىاعزت وؤٖغا ٝمخٖ ٤ٟليها ،ؤجذ
بثماعها في طا ٥الٗهغ ،ألامغ الظي ٌؿخضعي مىا صعاؾتها لالؾخٟاصة منها ٢ضع اإلاؿخُإ.
أ -املعطياث الطبيعيت6
جخمثل اإلاُُٗاث الُبُُٗت في الٓغو ٝالتي ًىحض ٞيها ؤلاوؿان ؾىاء ٧اهذ ماصًت ؤو مٗىىٍت ؤو ا٢خهاصًت
واحخماُٖت ،وإن ٧اهذ ٚحر ٧اُٞت لىخضها إلوكاء ال٣اٖضة ال٣اهىهُت 2،بال ؤنها حٗض بمثابت اإلااصة ألاولُت التي ًجب ؤن ً٠٣
ٖليها الهاجٖ ٜىض البضء في الخ٨ٟحر في بوكاء ٢اٖضة ٢اهىهُت حضًضة ،ؤو مداولت عؾم خضوص وهُا ١اإلاؿاثل ال٣اهىهُت التي
ٌٗتزم جىُٓمها ،بمٗنى ؤنها حؿاهم في زل ٤البِئت واإلاىار الًغوعٍحن لىحىصها.
ب -املعطياث الخاريخيت6
جخجلى في الترار الظي زلٟخه ألاحُا ٫الؿاب٣ت للبكغٍت في مجا ٫جىُٓم ٖال٢اتها الاحخماُٖت مً ٖغ ٝوٖاصاث
وج٣الُض ال جخه ٠بالجمىص ،خُث ًجىػ الخضزل في حكُ٨لها بما ًىا٦ب الٓغو ٝاإلاخُىعة الٗهغٍت للمجخم٘ ،ألن ال٣اهىن
مىنى ٫بالهض ٝالاحخماعي في اإلاؿخ٣بل ،وال٨ٟغ ال٣اهىوي في الحايغ مغجبِ باؾدكغا ٝاإلاؿخ٣بل مً زال ٫نىعة
اإلااض ي ،بدُث ً٩ىن باإلم٩ان ٟ٦الت هٓام ٢اهىوي ًخه ٠باإلاغهت(ٞ ،)3ال بض ؤن جخإحى له ال٣ضعة الحُ٣ُ٣ت ٖلى عئٍت
اإلاؿخ٣بل واؾدبا٢ه بالحلى ٫ال٣اهىهُت اإلاىاؾبت.
 -2.2.2.1املعطياث املكملت:
ٌٗض الدكغَ٘ حٗبحر ٞني ٖما ج٣ط ي به خاحت املجخم٘ وما ٌؿُُغ ٖلُه مً مىحهاث ٖ٣لُت ؤو مثالُت يغوعٍت،
بالخ٨ٟحر في ُُٟ٦ت ٞهم الٓاهغة الاحخماُٖت وويٗها في ٢البها الصحُذ ٢ضع ؤلام٩انٞ ،هى حٗبحر ًٖ خاحت املجخم٘
ومكُئخه ،والتي هي هض ٝاإلاكغٕ مً ا٢تراح مكغوٕ ال٣اهىن بةعاصجه ،هاجه ألازحر هي ٚاًت ٖملُت الهُاٚت ال٣اهىهُت.
(  -)1لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .145
( ِٖ -)2س ى زلُل زحر هللا ،مغح٘ ؾاب ،٤م .21
( ٖ -)3همذ ٖبض املجُض ب٨غ ،مغح٘ ؾاب ،٤م .595
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أ -املعطياث العلليت6
ً٣هض بالح٣اث ٤الٗ٣لُت ،ما ٌؿخسلهه الٗ٣ل وخضه مً َبُٗت ؤلاوؿان ومً خُاجه في املجخم٘ صون الىٓغ بلى ٚاًت
مثالُت ،ؤي هى ما ًخىنل بلُه الٗ٣ل مً ج٣ضًغ للمُُٗاث الُبُُٗت والخاعٍسُت إلاٗغٞت مالءمت ؤو ٖضم مالءمت الٛاًت التي
يهض ٝبليها الخىُٓم ال٣اهىوي في الضولتٞ )1(،ال٣اهىن ًيب٘ مً الىا ٘٢الاحخماعي وٍهحر بيُاهه ٧الهغم الغاسخ ،و٢اٖضجه
اإلاهالح ؤلاوؿاهُت و٢مخه اإلاباصت ال٣اهىهُت ،و٧ل جُىع ًهِب ال٣اهىن وعاءه خ٨ما مً ؤخ٩ام الٗ٣لٞ ،الدكغَ٘ بطن ًهاٙ
في ْل ما ً٣ط ي به الٗ٣ل وٍد٨م به ال٣اهىن )2(،وٍٓل ال٣اهىن ٖمال ٖ٣لُا ٢ىامه الٗضً ٫ىٞغ ألامً والىٓام في الجماٖت،
ل ً٨هظا ٚحر ٧افي ،بط ال بض مً وحىص اٖخباع إلاُُٗاث ؤزغي جخمثل في اإلاُُٗاث اإلاثالُت.
ب -املعطياث املثاليت6
جىحض اٖخباعاث ؤزغي ،جمثل مُىال مُٗىت ًجب بجباٖها لخد ٤ُ٣الخىُٓم اإلاثالي للغوابِ الاحخماُٖت ،ولُضة ألا٩ٞاع
واإلاٗخ٣ضاث الؿاثضة في مجخم٘ مٗحن وفي ػمً مٗحن ،حٗبر ًٖ آما ٫الجماٖت وؤماهيها وَمىخاتها وعٚباتها اإلاؿخمغة هدى
النهىى بال٣ىاهحن وجُىٍغهم ،بدُث ج٩ىن ٢اصعة ٖلى الخإزحر في ؾاب٣اتها ،بط ًٖ ٘٣لى اإلاكغٕ اؾخدًاعها وجُٟٗلها مٗا،
للخىنل بلى جدضًض ؤهضا ٝالدكغَ٘ اإلاغحى ونُاٚخه بالُغٍ٣ت اإلاالثمت ،ججؿُضا إلاىُ ٤الٗ٣الهُت والىٓغة الكمىلُت في
الهُاٚت ال٣اهىهُت )3(.بهض ٝجد ٤ُ٣الخىُٓم اإلاثالي للغوابِ ال٣اهىهُت ألٞغاص املجخم٘.

 -2آثاراجخماعيت اللاعذة اللاهىهيت على جىدة الدشريع:
جخجلى في جد ٤ُ٣ألامً ال٣اهىوي والً٣اجي ،ؤًً ًخمثل ألامً ال٣اهىوي في الىيىح في الهُاٚت والاوسجام واإلاالثمت
بحن ألاخ٩ام الجضًضة وال٣اثمت ؤنال في الهُ٩ل الدكغَعي ،وجد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الدكغَعي ،بِىما ًخجؿض جد ٤٣ألامً
الً٣اجي في اخترام الح٣ى ١والحغٍاث ،والحغم ٖلى جد ٤ُ٣الٗضالت واإلاؿاواة بحن ؤٞغاص املجخم٘ ،باهتهاج مُٗاع مىيىعي
ًدؿم بالخجغٍض ٖىض نُاٚتها ،م٘ الحغم ٖلى ٖضم الخمُحز بحن ؤٞغاص الُاثٟت الىاخضة٦ ،ما ًترجب ٖليها جد ٤ُ٣عيا
ألاٞغاص املخاَبحن بها ،ما ًجٗلهم مؿخٗضًً لٟهمها وجُبُ٣ها ب٩ل اَمئىان٦ ،ما ٌٗض ويىخها واؾخ٣غاعها مدٟؼا هاما
لخدؿحن مىار الاؾدثماع٩ُٞ ،ىن لها ألازغ ؤلاًجابي ٖلى النهىى بالخىمُت الا٢خهاصًت.
وٖلُه ،ؾيخُغ ١ؤوال بلى جد ٤ُ٣ألامً ال٣اهىوي والً٣اجي ،وزاهُا بلى جد ٤ُ٣الغض ى الاحخماعي وجدؿحن مىار
الاؾدثماع ألاحىبي.
 -1.2جدليم ألامن اللاهىوي و اللضائي:
ويىح الدكغَ٘ ًخُلب ؤن ً٩ىن ؾهل الٟهم٢ ،ابل للخُبُ ،٤في خحن لالؾخ٣غاع الدكغَعي٩ً ،ىن هخاج ويىخه،
وٖضم حٗاعيه م٘ ألاخ٩ام ال٣اهىهُت ،وبالخالي ،ؾيخُغ ١بلى جد ٤ُ٣ألامً ال٣اهىوي ،زم بلى جد ٤ُ٣ألامً الً٣اجي.
 -1.1.2جدليم ألامن اللاهىوي:

(  -)1ؤهىع ؾلُان ،اإلاباصت ال٣اهىهُت الٗامت ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ ،2991 ،م .52 ،55
( ٖ -)2لي ؤخمض خؿً اللهُبي٢ ،ىاٖض نُاٚت الىو الدكغَعي ،مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت٧ ،لُت ال٣اهىن ،حامٗت بٛضاص ،الٗضص ألاو ،2955 ،٫م .22
( ِٖ -)3س ى زلُل زحر هللا ،مغح٘ ؾاب ،٤م .29 ،21
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غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
محزة للدكغَ٘ الجُض ج٨مً في ص٢ت وويىح ٢ىاٖضه ال٣اهىهُت ،بط ٌٗخبر اإلاغآة الٗا٦ؿت الوكٛاالث ألاٞغاصٖ ،ىما
ًخُلٗىن بلُه لخىُٓم ٖال٢اتهم الاحخماُٖت٣ً ،ضم خلى٢ ٫اهىهُت جداٖ ٔٞلى خ٣ى٢هم وخغٍاتهم ،وٍيخج ًٖ احخماُٖت
ال٣اٖضة ال٣اهىهُت جد ٤ُ٣ألامً ال٣اهىوي ،وهظا ًخُلب الخُغ ١بلى ُُٟ٦ت جد ٤ُ٣الىيىح ،والاؾخ٣غاع الدكغَعي.
 -1.1.1.2جدليم الىضىح الدشريعي:
ٌٗض الىيىح الدكغَعي مً آلازاع اإلاهمت الٖخباع ال٣اٖضة ال٣اهىهُت ولُضة املجخم٘ ،ألامغ الظي ًخُلب مىا جىيُذ
اإلا٣هىص بالىيىح الدكغَعي ؤوال ،زم بُان ؤهمُت باليؿبت للهُاٚت ال٣اهىهُت الجُضة ٦ىدُجت الحخماُٖتها.
أ -امللصىد بالىضىح الدشريعي:
ج٨مً محزة ال٣اٖضة ال٣اهىهُت الجُضة في صعحت ويىخها ص٢تها ،بدُث ال جدُذ جٟؿحرها بك٩ل ًدى ٫صون جد٤ُ٣
الهض ٝالظي املى نضوعها ،بةجبإ ؤؾلىب ال ًدخمل الخإوٍل ،وٍ٣خط ي ويىخها ؤن ج٩ىن م٣غوءة ومٟهىمت مً ٢بل
املخاَب بها ،مً زال ٫الاهخمام بترجُبها جيؿُ٣ها وق٩لها وؤؾلىب جدغٍغها )1(،وٍ٣هض بالض٢ت في الهُاٚت اؾخسضام
()2

الالٟاّ خؿب مٗىاها وفي مىيىٖها ،وٍ٣هض بالىيىح ؤن حٗبر الجمل والٗباعاث ًٖ اإلا٣هىص منها بؿهىلت.
ب -مظاهرجدليم الىضىح الدشريعي:

ٌك٩ل اٖخال ٫الىٓام الدكغَعي ٖاث٣ا ؤمام ألامً ال٣اهىوي )3(،وج٨مً مٓاهغ الهُاٚت الجُضة في الك٩ل الظي حٗبر
به الؿلُت الدكغَُٗت ًٖ بعاصتها ،مً زال ٫حمل وٖباعاث واضحت وٚحر ٚامًت )4(،وجىيُذ ٨ٞغة الدكغَ٘ والخٗبحر ٖنها
بإبؿِ الُغ ،١لُخم ً٨ألاخشخام مً مخابٗت مضي اخترام ؾُاصة وخ٨م ال٣اهىن ،ومغا٢بت ؤصاء الضولت )5(،خُث ؾُاصي
بلى الخ٣لُل مً الازخال ٝبحن ال٣اثمحن ٖلى جُبُ٣ه.
 -2.5.5.2جدليم الاصخلرارالدشريعي:
ٌٗمل اإلاكغٕ ٖلى جُىٍغ ال٣اٖضة ال٣اهىهُت وججضًضها بما ًسضم املجخم٘ ،وَٗمل ال٣ٟهاء بضعاؾاتهم اإلاؿخًُٟت
للٓىاهغ الاحخماُٖت الؿلىُ٦ت ٖلى بلىعة ألا٩ٞاع والخهىعاث وويٗها في ٢البها الصحُذ ،مما ًترجب ٖىه ويىخها،
واؾخ٣غاعها ،وٖلُه ،ؾيخُغ ١ؤوال بلى اإلا٣هىص باالؾخ٣غاع الدكغَعي ،وزاهُا جىيُذ مٓاهغ هظا الاؾخ٣غاع.
أ -امللصىد باالصخلرارالدشريعي:
()6

ٌٗني اؾخ٣غاع ال٣اٖضة ال٣اهىهُت والح٣ى ١الشخهُت اإلا٨دؿبت ،والتي ويٗذ ؤؾاؾا إلاىذ ناخبها ويُٗت آمىت.

و٧لما ٧اهذ واضحت وٚحر نٗبت ٧لما ٖاقذ مضة ؤَى ،٫ألن هضٞها جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع في املجخم٘ ،والظي ال ًخد ٤٣بال
(  -)1مىالي بل٣اؾم ،الهُاٚت ال٣اهىهُت وصوعها في جد٨ٞ ٤ُ٣غة ألامً ال٣اهىوي ،مجلت ال٣اهىن والٗلىم الؿُاؾُت ،مٗهض الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،اإلاغ٦ؼ
الجامعي نالحي ؤخمض ،الىٗامت ،الجؼاثغ ،املجلض  ،94الٗضص  ،2922 ،95م .51
(  -)2بىػٍض بً مدمىص ،اخترام ؤنى ٫الهُاٚت الدكغَُٗت في يىء احتهاصاث املجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي ،مجلت صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن ،حامٗت
٢انضي مغباح ،وع٢لت ،الجؼاثغ ،املجلض  ،92الٗضص  ،2929 ،92م .15
( ٖ -)3بض هللا لٗىٍجي ،ألامً ال٣اهىوي وٖىاث ٤جد٣ُ٣ه في الجؼاثغ ،مجلت البدىر في الٗ٣ىص و٢اهىن ألاٖما ،٫حامٗت ألازىة مىخىعي ٢ؿىُُىت -5الجؼاثغ،
املجلض  ،92الٗضص ،2925 ،92م .555
(  -)4بغ٧اث ؤخمض ،صوع الهُاٚت ال٣اهىهُت الجُضة في خماًت الح٣ى ١والحغٍاث الٗامت ،مجلت الح٣ُ٣ت للٗلىم الاوؿاهُت والاحخماُٖت ،حامٗت ؤخمض صعاًت-
ؤصعاع -الجؼاثغ ،اإلالض  ،53الٗضص ،2954 ،95م .11
(  -)5قُىقً ٖبلت ،زلٟت هاصًت ،مغح٘ ؾاب ،٤م .191
(  -)6مىالي بل٣اؾم ،مغح٘ ؾاب ،٤م .53
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بمٗغٞت ألاٞغاص إلاغا٦ؼهم ال٣اهىهُت صون ٢ل ٤ؤو زى ٝمً ؾىء جُبُ ٤ؤو حُٛحر مٟاجئ لها )1(،والتي جب٣ى في خاحت بلى
الخجضًض بهض ٝجلبُت جُلٗاث وؤما ٫ألاٞغاص اإلاؿخ٣بلُت.
ب -مظاهرالاصخلرارالدشريعي:
خغم الىٓام ال٣اهىوي ٖلى اؾخ٣غاع ال٣ىاٖض ال٣اهىهُت ،واخترام ٢اٖضة جضعحها وٖضم عحُٗتها ،ا٢خهاعها ٖلى خ٨م
الى٢اج٘ التي ج ٘٣ابخضاء مً ًىم بنضاعها )2(،واخترام الؿلُت الح٣ى ١اإلا٨دؿبت لألخشخام ،التي ال ًجىػ الخٗضي ٖليها
()3

متى ا٦دؿبذ بالُغ ١اإلاكغوٖت ،وحٗل٣ذ بمماعؾت الحغٍاث الٗامت ؤو الح٣ى ١ألاؾاؾُت التي ًخًمنها ال٣اهىن.
 -2.1.2جدليم ألامن اللضائي:

جبنى صولت ال٣اهىن ٖلى جُىٍغ الىٓام ال٣اهىوي ،مً زال ٫نُاٚت ٢ىاٖض ٢اهىهُت حضًضة ،ج٩ىن مٗبرة ًٖ جُلٗاث
املجخم٘ ،مد٣٣ت للٛغى مً ال٣اهىن ،بهض ٝجد ٤ُ٣عيا ألاخشخام الظي ًخجلى مً مضي جُبُ٣هم ألخ٩امه ،وهىا وحب
الخُغ ١بلى اخترام الح٣ى ١والحغٍاث الٗامت ،وإلى جد ٤ُ٣الٗضالت و اإلاؿاواة.
 -1.2.1.2كفالت اخترام الحلىق والحرياث العامت:
ٟ٦لذ الضؾاجحر واإلاىازُ ٤الضولُت الح٣ى ١والحغٍاث ألاؾاؾُت ،وخغنذ ٖلى خماًتها مً ٧ل اٖخضاء ٢ض ًُالها ،مً
زال ٫الحغم ٖلى نُاٚت مٗبرة ،وٖلُه وؿخٗغى ؤوال ؤؾاؽ اخترام الح٣ى ١والحغٍاث الٗامت ،وزاهُا ؾبل اخترامها.
أ -أصاش اخترام الحلىق والحرياث العامت:
جيب٘ الح٣ى ١والحغٍاث مً الُبُٗت ؤلاوؿاهُت ،مً الضؾاجحر واإلاىازُ ٤الضولُت ،التي حك٩ل ُ٢ضا ٖلى اإلاكغٕ ٖىض
بٖضاصه للدكغَ٘ ي ونُاٚخه وإنضاعه ،خُث ؤنها مٟ٨ىلت بمبضؤ ؾُاصة ال٣اهىن ،وخماًت الح٣ى ١والحغٍاث )4(،خُث ؤن
()5

الً٣اء هى مً ًدمي املجخم٘ وخغٍاث وخ٣ى ١اإلاىاَىحن.
ب -صبل كفالت اخترام الحلىق والحرياث العامت:

جلؼم الضولت بةنضاع ٢ىاهحن جٟ٨ل خماًت الح٣ى ١والحغٍاث ،مً آلازاع الؿلبُت التي ٢ض جيخج ًٖ الدكغَ٘ )6(،ل٨نها ال
ال جخىٖ ٠٢لى ج٣غٍغها صؾخىعٍا ،بل بهُاٚت حُضة لها ،ومٗغٞت ٖىانغ الح ٤والحغٍت وُُٟ٦ت مماعؾتهاٞ ،هي جىٞغ
خماًت ؾاب٣ت للح٣ى ١والحغٍاث ،ي ٠بلى طل ،٪اخترام مبضؤ الٟهل بحن الؿلُاث ً٦ماهت هامت لها ،ألن الحغٍت جيخٟي
()7

بطا ما جم حم٘ الؿلُت الدكغَُٗت م٘ الؿلُت الخىُٟظًت في ًض خشخو واخض ،وؾلُت ً٢اثُت مؿخ٣لت ٖنهما.

(  -)1بهلى ٫زالض ،خمُضة هاصًت ،ألامً الً٣اجي وؾُاصة ال٣اهىن " الجؼاثغ همىطحا" ،مجلت خ٣ى ١ؤلاوؿان والحغٍاث الٗامت ،حامٗت ٖبض الحمُض ابً
باصٌـ ،مؿخٛاهم ،الجؼاثغ ،املجلض  ،92الٗضص  ،2925 ،91م .224
(  -)2قىعف خؿً ٖمغ ،زامىف ٖمغ ٖبض هللا ،صوع الٗضالت الدكغَُٗت في جد ٤ُ٣ألامً ال٣اهىوي -صعاؾت م٣اعهت ،-املجلت ألا٧اصًمُت للبدىر ال٣اهىهُت
والؿُاؾُت٧ ،لُت الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت ٖماع زلُجي  ،ألاٚىاٍ ،الجؼاثغ ،املجلض الثالث ،الٗضص الثاوي ،ؾبخمبر  ،2955م .195
(  -)3مىالي بل٣اؾم ،مغح٘ ؾاب ،٤م .54
(  -)4بهلى ٫زالض ،خمُضة هاصًت ،مغح٘ ؾاب ،٤م .212 ،215
(  -)5اإلااصة  529مً الخٗضًل الضؾخىعي  ،2929الهاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  992 -29اإلااعر في  19صٌؿمبر  ،2929اإلاخٗل ٤بالخٗضًل الضؾخىعي 95
هىٞمبر  ،2929الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  42اإلااعزت في  19صٌؿمبر .2929
( ٖ -)6بض املجُض لخظاعيُُٞ ،مت بً حضو ،ألامً ال٣اهىوي وألامً الً٣اجيٖ -ال٢ت ج٩امل ،-مجلت الكهاب ،مٗهض الٗلىم ؤلاؾالمُت ،حامٗت الىاصي،
الجؼاثغ ،املجلض  ،99الٗضص  ،92حىان  ،2954م .992 ،995
( ٖ -)7بض املجُض لخظاعيُُٞ ،مت بً حضو ،مغح٘ ؾاب ،٤م .992

املجلض -95الٗضص -92الؿىت2922

EISSN: 2528-2309

275

ISSN: 2352-9806
l

اجتماعية القاعدة القانونية وأثرها على جودة التشريع /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
 -2.2.1.2جدليم العذالت و املضاواة:
ًترجب ٖلى خؿً نُاٚت الىهىم الدكغَُٗت و ٤ٞالاٖخباعاث الاحخماُٖت ،جد ٤ُ٣اإلاؿاواة ،وإلى جد ٤ُ٣الٗضالت.
أ -جدليم املضاواة:
يهض ٝال٣اهىن بلى جد ٤ُ٣اإلاؿاواة بحن ؤٞغاص املجخم٘ ٖلى ؤؾاؽ الىي٘ الٛالب في الحُاة الاحخماُٖت )1(،وٍ٣هض
باإلاؿاواة ؤمام ال٣اهىن ،زًىٕ ٧اٞت اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت اإلاخمازلت إلاٗاملت ٢اهىهُت واخضة )2(،وهى في حىهغه وؾُلت هامت
لخ٣غٍغ خماًت ٢اهىهُت مخ٩اٞئت بحن ألاخشخام.
ب -جدليم العذالت:
بضون وحىص هض ٝاحخماعي ًهبذ ال٣اهىن بال نلت م٘ الىاٞ ،٘٢ةطا ٧ان الدكغَ٘ ٌٗبر ًٖ الُ٣م ومباصت املجخم٘
ٞهى ًاصي بلى جد ٤ُ٣الٗضالت )3(،وخ٨م ال٣اهىن قغٍ لُ٣ام الٗض ،٫بط ٌٗض الغ٦حزة ألاؾاؾُت لضولت ال٣اهىن ،خُث ًترجب
ًترجب ًٖ مسالٟت خ٨م ال٣اهىن م٣اومت قضًضة مً َغ ٝاملجخم٘ ،وٖضم الغيا ٞ ،ال٣اض ي ال ًسً٘ بال لل٣اهىن في
()4

ٖضله.

 -2.2جدليم الرضا الاجخماعي وجدضين مىاخ الاصدثمارألاجىبي:
ًترجب ًٖ جد ٤ُ٣الىيىح والاؾخ٣غاع الدكغَعي في اَاع الح٨م الغاقض ،الخ٣لُل مً الٓىاهغ الاحخماُٖت الؿلبُت،
وجد ٤ُ٣الغيا الاحخماعي في ْل وحىص ٢ىاٖض ٢اهىهُت حُضة في نُاٚتها ،والتي حٗبر ًٖ َمىخاث املجخم٘ ،وٖلُه ،وحب
الخُغ ١بلى جد ٤ُ٣الغيا الاحخماعي ،زم بلى جدؿحن مىار الاؾدثماع.
 -1.2.2جدليم الرضا الاجخماعي:
ًخد ٤٣الغيا الاحخماعي مً زالٞ ٫هم ألاخشخام لألخ٩ام ال٣اهىن ،ما ًدٟؼهم ٖلى جُبُ٣ه ،وٖلى هظا ألاؾاؽ
ؾيخُغ ١بلى ألازاع اإلاباقغة الىاججت ًٖ جد ٤ُ٣الغيا الاحخماعي مً حهت ،ومً حهت ؤزغي بلى ألازاع الٛحر اإلاباقغة له.
 -1.1.2.2ألاثاراملباشرة الىاججت عن جدليم الرضا الاجخماعي:
ًترجب ًٖ جد ٤ُ٣الغض ى الاحخماعي ؤزاع مباقغة ،جخمثل في مداؾبت نىإ ال٣غاع في الضولت ،وحٗؼٍؼ الث٣ت
والاَمئىان في الضولت و٢ىاهُنها.
أ -مداصبت صىاع اللرارفي الذولت:
بخىٞحر الكٟاُٞت والىيىح الدكغَعي الظي ًًبِ الٗال٢اث بحن ؤٞغاص املجخم٘ ،ؾُدُذ لألخشخام ال٣ضعة ٖلى
مداؾبت نىإ ال٣غاع في الضولت ،ؾىاء بهٟت مباقغة ؤو بهٟت ٚحر مباقغة ًٖ َغٍ ٤ممثليهم )5(،مً زال ٫الًُٗ بٗضم
بٗضم صؾخىعٍت ال٣ىاهحن ،ؤو ع ٌٞالخهىٍذ لهالحها في الاؾخٟخاء الكٗبي.

( -)1الٟخالوي ؾالم ٖبض الؼهغاء ٖبض هللا ،آمىت ٞاعؽ خامض ،اإلاٗاًحر الٗامت للهُاٚت الدكغَُٗت(صعاؾت م٣اعهت) ،مجلت املح ٤٣الحلي للٗلىم ال٣اهىهُت
والؿُاؾُت ،املجلض  ،95الٗضص  ،2953 ،99م .591
(  -)2بهلى ٫زالض ،خمُضة هاصًت ،مغح٘ ؾاب ،٤م .211 ،212
(  -)3قىعف خؿً ٖمغ ،زامىف ٖمغ ٖبض هللا ،مغح٘ ؾاب ،٤م .114
(  -)4بهلى ٫زالض ،خمُضة هاصًت ،مغح٘ ؾاب ،٤م .219 ،211
(  -)5قُىقً ٖبلت ،زلٟت هاصًت ،مغح٘ ؾاب ،٤م .191
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غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
ب -حعسيسالثلت والاطمئىان في الذولت و كىاهينها:
ٌؿخُُ٘ ألاٞغاص جغجِب ؤوياٖهم و٣ٞا لل٣ىاٖض ال٣اهىهُت ال٣اثمت و٢ذ مباقغتهم ألٖمالهم صون ؤن جخٗغى
()1

إلاٟاحئاث لم ،ما ٌٗؼػ الث٣ت والاَمئىان في الضولت و٢ىاهُنها ،بط ٌٗض يماهت الؾخ٣غاع اإلاغا٦ؼ ال٣اهىهُت وٖضم اإلاؿاؽ بها.
 -2.1.2.2ألاثارغيراملباشرة لخدليم الرضا الاجخماعي:

ًيخج ًٖ جد ٤ُ٣الغض ى الاحخماعي ؤزاع ٚحر مباقغة ،جخجلى في جد ٤ُ٣الجىصة والٟٗالُت ومالثمت الىو ال٣اهىوي
الىاب٘ ؤؾاؾا مً البِئت الاحخماُٖت ،واَمئىان ألاخشخام ٖلى خ٣ى٢هم اإلا٨دؿبت.
أ -جدليم جىدة وفعاليت ومالئمت الىص:
ًخجلى جماؾ ٪الىو ال٣اهىوي ،في الحغم ٖلى حىصة وٞاٖلُت ومالثمت الىو ،وحٗخمض الجىصة ٖلى اؾخٗما ٫الىو
في الاجها ٫م٘ بظ ٫ؤ٢ل حهض مً اإلاخل٣ي ؤو املخاَب به ،بِىما حٗخمض ٗٞالُخه ٖلى جغ٦ه اهُباٖا ٢ىٍا لضي ألاخشخام،
وحٗخمض مالثمخه ٖلى الخىا ٤ٞبحن م٣ام الىو ،و وؾاثل املحآٞت ٖلى مٗاًحره الىهُت.

()2

ب -اطمئىان ألافراد على خلىكهم املكدضبت:
ًخد ٤٣اَمئىان ألاخشخام ٖلى خ٣ى٢هم الكغُٖت التي ا٦دؿبذ بُغ ١مكغوٖت ،في ٖضم مباٚخت الضولت لهم بما
حٗلىه مً ٢ىاهحن جسال ٠جىٗ٢اتهم ،ما ٌٗؼػ الث٣ت اإلاكغوٖت بُنهم وبحن الؿلُت التي جهضعه )3(،وجد ٤ُ٣الاَمئىان ٖلى
الح ٤اإلا٨دؿب ًجٗل ألاخشخام ًث٣ىن في ال٣ىاهحن الضولت.
 -2.2.2جدضين مىاخ الاصدثمار:
ًخُلب الاؾدثماع ،مخُلباث حؿاهم في جد ٤ُ٣وجدؿحن مىار الاؾدثماع ،وٖلُه ،وحب الخُغ ١بلى مخُلباث جدؿحن
الاؾدثماع ،وزاهُا بلى ؾبل جد ٤ُ٣الثباث الدكغَعي في مجا ٫الاؾدثماع.
 -1.2.2.2مخطلباث جدضين مىاخ الاصدثمار:
ًلؼم لخل ٤بِئت ٢اهىهُت مؿخُ٣بت لالؾدثماع بعاصة ؾُاؾُت تهض ٝبلى جد ٤ُ٣الخىمُت الكاملت ،مً زال ٫جىٞحر
اإلاىار اإلاىاؾب لجظب الاؾدثماع ،جخجلى في ػعٕ الث٣ت والاَمئىان لضي اإلاؿدثمغ ،وُُٟ٦ت يمان الخُبُ ٤الؿلُم لل٣اهىن.
أ -زرع الثلت والاطمئىان لذي املضدثمر:
ٌٗخبر جدؿحن الاؾدثماع٦ ،مغاص ٝالهسٟاى مٗض ٫املخاَغ التي ًم ً٨ؤن ًخٗغى لها اإلاكغوٕ الاؾدثماعي ،مما ٢ض
ًازغ ٖلى الجاهب الغبحي للمؿدثمغ ،مً زال ٫بِئت ٢اهىهُت مؿخُ٣بت لالؾدثماع ،جدؿم باالؾخ٣غاع والىيىح ،وٖضم
()4

الكٟاُٞت٦ ،ما ًخٗحن ٖلى الدكغَٗاث اإلاخٗل٣ت باالؾدثماع ؤن جسلى مً قبهت ؤلايغاع بإمىا ٫اإلاؿدثمغ وؤنىله.

(  -)1قىعف خؿً ٖمغ ،زامىف ٖمغ ٖبض هللا ،مغح٘ ؾاب ،٤م .115
( ٖ -)2لي ؤخمض خؿً اللهُبي ،مغح٘ ؾاب ،٤م .22،25
(  -)3مىالي بل٣اؾم ،مغح٘ ؾاب ،٤م .54
(  -)4حما ٫بً مامي ،صوع الاؾخ٣غاع الدكغَعي في جدؿحن مىار الاؾدثماع ألاحىبي في الجؼاثغ ،مجلت اإلاىاع للبدىر والضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت٧ ،لُت
الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت ًحي ٞاعؽ ،اإلاضًت ،الجؼاثغ ،املجلض  ،92الٗضص  ،99صٌؿمبر  ،2954م .112
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غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
ب -ضمان الخطبيم الضليم لللاهىن:
ال ًخُلب الاؾخ٣غاع  ِ٣ٞويىخا في الىٓم ال٣اهىهُت ،بل ٌٗني ٞى ١طل ٪جُبُ٣ا ؾلُما لل٣ىاهحن ،والتي جخجلى في
ٞاٖلُت ال٣اهىن اإلاخٗل ٤باالؾدثماع ،وٖلى مضي جىاٞغ هٓام ً٢اجي مؿخ٣ل ًخمخ٘ بال٣ضعة ٖلى جىُٟظ ال٣ىاهحن والخٗا٢ضاث
وخل اإلاىاػٖاث الىاقئت بحن اإلاؿدثمغ والضولت بالٟ٨اءة الٗالُت والجزاهت اإلاُلىبت والحُاصًت.

()1

 -2.2.2.2جدليم الثباث الدشريعي في مجال الاصدثمار:
جسً٘ ال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت باالؾدثماع بلى الخٗضًل اإلاؿخمغ ،ما ٢ض ًًغ باإلاؿدثمغًٍ ،ما ًخُلب الٗمل ٖلى جد٤ُ٣
الثباث الدكغَعيً٦ ،مان لجظب اإلاؿدثمغًٍ واَمئىان اإلاؿدثمغًٍ ٖلى ؤمىالهم.
أ -حعريف الثباث الدشريعي:
ٌٗغ ٝالثباث الدكغَعي في مجا٣ٖ ٫ىص الاؾدثماع ألاحىبي بإهه" حٗهض الضولت اإلاًُٟت بٗضم حُٛحر ألاخ٩ام الدكغَُٗت
والخىُٓمُت اإلاُب٣ت ٖلى ٖ٣ض الاؾدثماع ألاحىبي ،وب٣ائها زابخت مىظ اللحٓت التي ؤبغم ٞيها الٗ٣ض بلى ٚاًت اهتهاثه ،وهظا
()2

خماًت للمؿدثمغ مً حهت وحشجُ٘ الاؾدثماع وحظبه مً حهت ؤزغي".
ب -جىفيرضماهاث كافيت للمضدثمرين:

ٌك٩ل قغٍ الثباث الدكغَعي خهاهت للمؿدثمغ في مىاحهت ما جخمخ٘ به الضولت مً ؾلُاث ،وفي هٟـ الى٢ذ
ٌك٩ل للضولت اإلاًُٟت جُُ٣ضا لحغٍتها في مماعؾت نالخُاتها ،بم٣خًاه جخٗهض بٗضم بحغاء ؤي حٗضًل ٖلى الٗ٣ض بةعاصتها
اإلاىٟغصة ،ما ًخُلب التزام ؾُاس ي خ٣ُ٣ي وٗٞا ٫مً ٢بل الضولت ٢هض الخًُِ ٤مً اإلاٗى٢اث الاؾدثماعٍت والخىؾُ٘ مً
الًماهاث والخدٟحزاث اإلا٣ضمت للمؿدثمغًٍ مً ؤحل جد ٤ُ٣الخىمُت اإلايكىصة وجدؿحن مىار الاؾدثماع ،مً زال ٫مىده
()3

خ٣ى ١وامخُاػاث حباثُت و٢ذ جى ُ٘٢الٗ٣ض الاؾدثماعي م٘ الضولت اإلاًُٟت.
الخاجمت:

جغج٨ؼ الهُاٚت ال٣اهىهُت ٖلى م٣ىماث جبرػ ؤهمُتها وؤهضاٞها وٖىانغ ألاؾاؾُت ،و ٤ٞؤؾالُب ويىابِ و٢ىاٖض
مدضصة ،ال جإحي زماعها بال بىن ٠الحالت اإلاخمثلت في حىهغ الٓاهغة الاحخماُٖت اإلاخمسًت في ألاؾاؽ مً الٗال٢اث
الىاقئت بحن ؤٞغاص املجخم٘ ،والتي حك٩ل اإلااصة ألاولُت ،التي ًترجب ٖنها مٗغٞت مىبٗها ومؿبباتها واًجاص خلى ٫لها ،لً٨
طلٚ ٪حر ٧افي لىخضه بل ًجب ؤن جهب ألا٩ٞاع الىاججت ًٖ صعاؾاث ال٣ٟهاء للحالت الاحخماُٖت في ٢البها الصحُذ ،وٍترجب
ٖل احخماُٖتها آزاع وؿبُت ،جخجلى في جد ٤ُ٣ألامً ال٣اهىوي ،والً٣اجي ،وبالخالي ،ال٣اٖضة ال٣اهىهُت في حىهغها ولُضة

(  -)1قىقي حباعي ،ؤزغ الاؾدثماع ألاحىبي ٖلى الىمى الا٢خهاصي صعاؾت خالت الجؼاثغ ،ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاه ٖلىم في الٗلىم الا٢خهاصًت،
جسهو 6ا٢خهاص الخىمُت٧ ،لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر٢ ،ؿم الٗلىم الا٢خهاصًت ،حامٗت الٗغبي بً مهُضي ،ؤم البىاقي ،الجؼاثغ،
 ،2951 ،2959م .31
( ٖ -)2ماوي زضًجتٖ ،الٖ ١بض ال٣اصع ،بً قىىٞ ٝحروػ ،مبضؤ الثباث الدكغَعي وؤزغه في اؾخُ٣اب الاؾدثماعاث ألاحىبُت ،املجلت الجؼاثغٍت للح٣ى ١الٗلىم
الؿُاؾُت٧ ،لُت الح٣ى ،١حامٗت ؤخمض بً ًحي الىوكغَس ي ،جِؿمؿُلذ ،الجؼاثغ ،املجلض  ،92الٗضص  ،2925 ،95م .155
(  -)3والي هاصًت ،مغح٘ ؾاب ،٤م .159 ،195
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غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
املجخم٘ٚ ،حر ؤن طلٚ ٪حر ٧افي بط هىا ٥ما ً٨مله مً زال ٫نب الا٩ٞاع الىاججت ًٖ احخماُٖتها في ٢البها اإلاالثم بجمل
وؤلٟاّ مٗبرة جه ٠الحالت الىاُٗ٢ت ب٩ل مىيىُٖت.
وفي زخام هظه الضعاؾت ه٣ضم حملت مً الىخاثج و الخىنُاث.
الىخائج:
 الخٓىا ؤهه في ٦ثحر مً ألاخُان جلجإ الضولت في مغاخل مُٗىت بلى ٖملُت اؾخحراص الىهىم ال٣اهىهُت ألاحىبُتلًغوعة الاؾخعجا ٫التي محزة اإلاغخلت التي اؾخضٖذ طل.٪
 ٦ثرة الخٗضًالث واإلاغاحٗاث اإلاخخالُت لل٣ىاهحن ،ما ؤؾٟغ ًٖ وحىص هىٕ مً الخٗاعى بً ال٣ىاهحن اإلاغجبُت في بٌٗمً حىاهبها.
الخىصياث:
 يغوعة الابخٗاص ًٖ اؾخحراص ال٣ىاهحن مً الخاعج ألن الٓاهغ اإلاغاص مٗالجتها مً اإلام ً٨ؤنها ال جىُبْ ٤غوٞهاالاحخماُٖت بىٟـ الك٩ل ٖلى التي ٖىضها ،بل ًجب الخ٨ٟحر في اؾخدضار هُئت ج٩لٖ ٠لى الضوام بمؿإلت الدكغَ٘.
 يغوعة مٗالجت مؿإلت الخٗاعى بحن ال٣ىاهحن اإلاخىازغ التي جغجبِ بك٩ل ما في مٗالجت ْاهغة ؤو مىيىٕ ،مً زال٫الؿهغ ٖلى جىخُض هظه ال٣ىاهحن بجمٗها في ٢اهىن واخض.
كائمت املراجع:
أوال-الكخب6
 -5ؤهىع ؾلُان ،اإلاباصت ال٣اهىهُت الٗامت ،صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ ،ؤلاؾ٨ىضعٍت ،مهغ.2991 ،
ِٖ -2س ى اإلاغاػٍ ،٤الهُاٚت الدكغَُٗتٖ ،مان ،اإلامل٨ت ألاعصهُت الهاقمُت.2951 ،
ٖ -1همذ ٖبض املجُض ب٨غ ،مك٨الث الدكغَ٘ -صعاؾت هٓغٍت وجُبُُ٣ت م٣اعهت ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان،
.2951
ِٖ -9س ى زلُل زحر هللا ،عوح ال٣ىاهحن ،صاع ال٨خب الٗلمُت ،بحروث ،لبىان.2955 ،
ثاهيا -الرصائل الجامعيت:
 -1قىقي حباعي ،ؤزغ الاؾدثماع ألاحىبي ٖلى الىمى الا٢خهاصي صعاؾت خالت الجؼاثغ ،ؤَغوخت م٣ضمت لىُل قهاصة ص٦خىعاه
ٖلىم في الٗلىم الا٢خهاصًت ،جسهو 6ا٢خهاص الخىمُت٧ ،لُت الٗلىم الا٢خهاصًت والخجاعٍت وٖلىم الدؿُحر٢ ،ؿم الٗلىم
الا٢خهاصًت ،حامٗت الٗغبي بً مهُضي ،ؤم البىاقي ،الجؼاثغ.2951 ،2959 ،
ثالثا-امللاالث العلميت:
 -1الٟخالوي ؾالم ٖبض الؼهغاء ٖبض هللا ،آمىت ٞاعؽ خامض ،اإلاٗاًحر الٗامت للهُاٚت الدكغَُٗت(صعاؾت م٣اعهت) ،مجلت
املح ٤٣الحلي للٗلىم ال٣اهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض  ،95الٗضص .2953 ،99
 -2بهلى ٫زالض ،خمُضة هاصًت ،ألامً الً٣اجي وؾُاصة ال٣اهىن " الجؼاثغ همىطحا" ،مجلت خ٣ى ١ؤلاوؿان والحغٍاث
الٗامت ،حامٗت ٖبض الحمُض ابً باصٌـ ،مؿخٛاهم ،الجؼاثغ ،املجلض  ،92الٗضص .2925 ،91
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غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
 -1بىػٍض بً مدمىص ،اخترام ؤنى ٫الهُاٚت الدكغَُٗت في يىء احتهاصاث املجلـ الضؾخىعي الجؼاثغي ،مجلت صٞاجغ
الؿُاؾت وال٣اهىن ،حامٗت ٢انضي مغباح ،وع٢لت ،الجؼاثغ ،املجلض  ،92الٗضص .2929 ،92
 -9بغ٧اث ؤخمض ،صوع الهُاٚت ال٣اهىهُت الجُضة في خماًت الح٣ى ١والحغٍاث الٗامت ،مجلت الح٣ُ٣ت للٗلىم الاوؿاهُت
والاحخماُٖت ،حامٗت ؤخمض صعاًت -ؤصعاع -الجؼاثغ ،اإلالض  ،53الٗضص.2954 ،95
 -1حٟٗغ زضًجت ،ألامً ال٣اهىوي بحن اإلاخُلباث والحماًت ،مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت والاحخماُٖت ،حامٗت ػٍان ٖاقىع،
الجلٟت ،الجؼاثغ ،املجلض  ،93الٗضص .2922 ،95
 -2حما ٫بً مامي ،صوع الاؾخ٣غاع الدكغَعي في جدؿحن مىار الاؾدثماع ألاحىبي في الجؼاثغ ،مجلت اإلاىاع للبدىر
والضعاؾاث ال٣اهىهُت والؿُاؾُت٧ ،لُت الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت ًحي ٞاعؽ ،اإلاضًت ،الجؼاثغ ،املجلض ،92
الٗضص  ،99صٌؿمبر .2954
 -3زالض حما ٫ؤخمض خؿً ،ماهُت الهُاٚت الدكغَُٗت وم٣ىماث حىصتها ،مجلت ٧لُت ال٣اهىن ال٩ىٍدُت الٗاإلاُت ،الؿىت
الخامؿت ،الجؼء ألاو ،٫الٗضص ،2ماًى .2953
 -4قُىقً ٖبلت ،زلٟت هاصًت ،الهُاٚت الدكغَُٗت الجُضة ٧إصاة لخضُٖم الح٨م الغاقض في الجؼاثغ ،مجلذ الباخث
للضعاؾاث ألا٧اصًمُت ،حامٗت باجىت -5الحاج لخًغ ،الجؼاثغ ،املجلض ،95الٗضص ،95حاهٟي .2922
 -5قىعف خؿً ٖمغ ،زامىف ٖمغ ٖبض هللا ،صوع الٗضالت الدكغَُٗت في جد ٤ُ٣ألامً ال٣اهىوي -صعاؾت م٣اعهت ،-املجلت
ألا٧اصًمُت للبدىر ال٣اهىهُت والؿُاؾُت٧ ،لُت الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت ٖماع زلُجي  ،ألاٚىاٍ ،الجؼاثغ،
املجلض الثالث ،الٗضص الثاوي ،ؾبخمبر .2955
ٖ -59بض هللا لٗىٍجي ،ألامً ال٣اهىوي وٖىاث ٤جد٣ُ٣ه في الجؼاثغ ،مجلت البدىر في الٗ٣ىص و٢اهىن ألاٖما ،٫حامٗت ألازىة
مىخىعي ٢ؿىُُىت -5الجؼاثغ ،املجلض  ،92الٗضص .2925 ،92
ٖ -55ماوي زضًجتٖ ،الٖ ١بض ال٣اصع ،بً قىىٞ ٝحروػ ،مبضؤ الثباث الدكغَعي وؤزغه في اؾخُ٣اب الاؾدثماعاث
ألاحىبُت ،املجلت الجؼاثغٍت للح٣ى ١الٗلىم الؿُاؾُت٧ ،لُت الح٣ى ،١حامٗت ؤخمض بً ًحي الىوكغَس ي ،جِؿمؿُلذ،
الجؼاثغ ،املجلض  ،92الٗضص .2925 ،95
ٖ -52لي ؤخمض خؿً اللهُبي٢ ،ىاٖض نُاٚت الىو الدكغَعي ،مجلت الٗلىم ال٣اهىهُت٧ ،لُت ال٣اهىن ،حامٗت بٛضاص،
الٗضص ألاو.2955 ،٫
ٖ -51بض املجُض لخظاعيُُٞ ،مت بً حضو ،ألامً ال٣اهىوي وألامً الً٣اجيٖ -ال٢ت ج٩امل ،-مجلت الكهاب ،مٗهض الٗلىم
ؤلاؾالمُت ،حامٗت الىاصي ،الجؼاثغ ،املجلض  ،99الٗضص  ،92حىان .2954
 -59لُث ٦ما ٫ههغاوًٍ ،مخُلباث الهُاٚت الدكغَُٗت الجُضة وؤزغها ٖلى ؤلانالح ال٣اهىوي ،مجلت ٧لُت ال٣اهىن
ال٩ىٍدُت ،الؿىت الخامؿت ،ماًى .2953
 -51مىالي بل٣اؾم ،الهُاٚت ال٣اهىهُت وصوعها في جد٨ٞ ٤ُ٣غة ألامً ال٣اهىوي ،مجلت ال٣اهىن والٗلىم الؿُاؾُت ،مٗهض
الح٣ى ١والٗلىم الؿُاؾُت ،اإلاغ٦ؼ الجامعي نالحي ؤخمض ،الىٗامت ،الجؼاثغ ،املجلض  ،94الٗضص .2922 ،95
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املجلض -95الٗضص -92الؿىت2922

EISSN: 2528-2309

280

ISSN: 2352-9806
l

اجتماعية القاعدة القانونية وأثرها على جودة التشريع /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غربي فريد  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /أمحد فنيدس
 -1الخٗضًل الضؾخىعي  ،2929الهاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  992 -29اإلااعر في  19صٌؿمبر  ،2929اإلاخٗل ٤بالخٗضًل
الضؾخىعي  95هىٞمبر  ،2929الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  42اإلااعزت في  19صٌؿمبر .2929
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السياسة الجىائية للمشرع الجزائري في مىاجهة جرائم التزويرللحصىل على إلاعاهات واملساعذات
العمىمية وإلاعفاءات الاجتماعية في ظل جائحة لىفيذ " 11دراسة ثحليلية في طىء ألامر  06/20املعذل
واملتمم لقاهىن العقىبات الجزائري"
The criminal policy of the Algerian legislator in the face of the offenses of forgery to
obtain subsidies, public aid and social exemptions in the light of the Covid 19 pandemic
"An analytical study in the light of Ordinance 20/06 amended and supplemented by the
"Algerian penal code
ؾػاص أحػىص
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ملخص:
حؿاغض أهظمت الخماًت الاحخماغُت التي جلغَا الضوٌ زالٌ اليىاعر الؿبُػُت غلى مىاحهت ألاػماث ئط حشيل عصغا
واكُا لها لظلً خظث الضولت الجؼائغٍت زالٌ حائدت وىعوها الى اؾخدضار ؾُاؾاث للخماًت الاحخماغُت مً زالٌ ئكغاع
مؿاغضاث مالُت وأزغي غُيُت وماصًت وإغفاءاث في املجاٌ الاحخماعي زاضت للفئاث اإلاخػغعة مً َظٍ الجائدت هما
ؾػذ غلى الطػُض اللاهىوي غلى جىفير هىع مً الخماًت الجؼائُت لخلً اإلاؿاغضاث بالخجغٍم والػلاب غلى بػؼ أشياٌ
الخالغب والخداًل للخطىٌ غلى جلً اإلاؿاغضاث بضون وحه خم بمىحب أخيام اإلاىاص 253مىغع 1الى  253مىغع5
اإلاؿخدضزت بمىحب ألامغ  06/20اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ  156/66اإلاخػمً كاهىن الػلىباث  .لظلً أجذ َظٍ الضعاؾت
بغغع حؿلُـ الػىء غلى همىطج الؿُاؾت الجىائُت للمشغع الجؼائغي في مىاحهت حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى الاغاهاث
و اإلاؿاغضاث الػمىمُت و الاغفاءاث الاحخماغُت مً زالٌ ؾالح الخجغٍم و الػلاب و جلُُم مضي فػالُت جلً
الؿُاؾت.
الكلمات املفتاحية :الؿُاؾت الجىائُت ؛ التزوٍغ؛ ؤلاغاهاث واإلاؿاغضاث الػمىمُت؛ ؤلاغفاءاث الاحخماغُت.
Summary:
The social protection systems approved by the States during natural disasters help to cope
with crises because they constitute a means of protective deterrence against them. This is why
the Algerian State, during the Corona pandemic, took the initiative to develop social
protection policies by approving financial and other aid. in-kind and material assistance and
exemptions in the social field, in particular for groups affected by this pandemic On the legal
ُ
ُ
 اإلا ِإلف اإلاغ ِاؾل.
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level, ensure a kind of penal protection for such assistance by criminalizing and punishing
certain forms of manipulation and deception to obtain a such assistance illegally in
accordance with the provisions of articles 253 bis 1 to 253 bis 5 created by ordinance 06/20
amending and supplementing ordinance 66/156 on the penal code. Therefore, this study came
with the aim of clarifying the model of the criminal policy of the Algerian legislator in the
face of counterfeiting offenses to obtain subsidies, public aid and social exemptions by the
weapon of criminalization and punishment. , and to assess the effectiveness of this policy.
Keywords: criminal policy; counterfeit; public subsidies and aid; social exemptions.
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جرائن التزوير للحصول على اإلعانات واملساعدات العووهية واإلعفاءات االجتواعية "دراسة حتليلية يف ضوء
األهر  06/20املعدل واملتون لقانوى العقوبات اجلزائري"/ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد أجعود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمة:
في ظل ألاػمت الصخُت الىبائُت التي حػِشها البالص مً اهدشاع فيروؽ وىفُض  ،)1(19أكغث الؿلؿاث الجؼائغٍت حملت
مً الخضابير الاحخماغُت اإلاخػمىت إلاؿاغضاث مالُت وماصًت وأزغي غُيُت وإغفاءاث احخماغُت لضغم الفئاث الاحخماغُت
الػػُفت واإلاخىؾؿت التي جػغعث حغاء َظٍ ألاػمت ،وفي اإلالابل ولػمان هجاغت جلً الخضابير وملجابهت اإلاماعؾاث الغير
مشغوغت الطاصعة مً بػؼ ألاشخاص الظًً ًلجإون الؾخػماٌ ؾغق غير مشغوغت لالؾخفاصة مً جلً اإلاؿاغضاث
وؤلاغفاءاث وَى ما ًُدمل الخؼٍىت الػمىمُت زؿائغ مػخبرة وٍإزغ ؾلبا غلى ؾُاؾت الضولت الغامُت ئلى مؿاغضة الفئاث
الػػُفت واإلاخىؾؿت ،اؾخدضر اإلاشغع الجؼائغي هطىص غلابُت ّ
ججغم أفػاٌ التزوٍغ في الىزائم والخطغٍذ الياطب
واؾخػماٌ مػلىماث زاؾئت بغغع الخطىٌ غلى مؿاغضاث وإغفاءاث احخماغُت بل وختى جدىٍل وحهت جلً اإلاؿاغضاث
ّ
غً الغغع الظي ؾلمذ مً أحله أو ختى الاؾخمغاع في الاؾخفاصة منها بػض ػواٌ شغوؽ الاؾخفاصة وطلً بمىحب أخيام
اإلاىاص  253مىغع 1ئلى  253مىغع 5مً ألامغ  )2(06/20اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ  156/66اإلاخػمً كاهىن الػلىباث.
 أهمية الذراسة:جخأحى أَمُت َظٍ الضعاؾت مً ؾبُػت مىغىغها الظي ًدىاوٌ الطىع اإلاؿخدضزت لجغائم التزوٍغ جخػلم بالتزوٍغ في
الىزائم والخطغٍذ الياطب واؾخػماٌ مػلىماث زاؾئت بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث الاحخماغُت التي
جلغَا الضولت ،وهظغا لخضازت َظٍ الطىع مً حغائم التزوٍغ التي جمـ بمطضاكُت املجهىصاث التي جبظلها الضولت للخىفل
باإلاػىػًٍ احخماغُا بطىعة غامت ،واإلاخػغعًٍ فػال مً َظٍ الجائدت بطىعة زاضت أجذ َظٍ الضعاؾت لضعاؾت َظٍ
الطىع اإلاؿخدضزت مً حغائم التزوٍغ وجلُُم مضي هجاغت الجهىص التي بظلها اإلاشغع في ؾبُل اخخىائه لهظٍ الظاَغة
ؤلاحغامُت.
 إشكالية الذراسة:جثمُىا للمجهىصاث التي جبظلها الضولت مً زالٌ أهظمت الخماًت الاحخماغُت التي جخسظَا للخىفل بالفئاث مدضوصة
الضزل والػػُفت بطفت غامت واإلاخػغعًٍ حغاء الجائدت بطفت زاضت ،ؾعى اإلاشغع الجؼائغي لخىفير هىع مً الخماًت
الجؼائُت للمؿاغضاث وؤلاغاهاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت التي أكغتها الضولت لفائضة َإالء مً زالٌ ألامغ 06/20

( .)1الفيروؽ الخاجي الجضًض اإلاػغوف باؾم َ covid 2019ى هىع مً الفيروؾاث التي حؿبب مغغا في الجهاػ الخىفس ي ًإصي الى التهاب وجغاهم املخاؽ
والؿىائل في مجغي الهىاء وفي الغئخين )الالتهاب الغئىي ( .وفيروؽ وىعوها َى فطُلت هبيرة مً الفيروؾاث التي كض حؿبب اإلاغع للخُىان وؤلاوؿان ومً
اإلاػغوف أن غضصا مً فيروؾاث وىعوها ٌؿبب لضي البشغ خاالث غضوي الجهاػ الخىفس ي التي جتراوح خضتها مً هؼالث البرص الشائػت الى ألامغاع ألاشض
زؿىعة مثل مخالػمت الشغق ألاوؾـ الخىفؿُت واإلاخالػمت الخىفؿُت الخاصة الىزُمت (الؿاعؽ) وَؿبب فيروؽ وىعوها مغع فيروؽ وىعوها وىفُض .19
اإلاىكؼ الالىترووي إلاىظمت الصخت الػاإلاُت
https://www.who.int/ar/energencies/diseases/novel-coronavirus-2019
htmlhttps://www.emro.who..int/ar/health.topics/ corona-virus/ information-resources.
( .)2ألامغ  06/20اإلاإعر في  28ابغٍل ٌ 2020ػضٌ وٍخمم ألامغ عكم  156/66اإلاإعر في ً 8ىهُى 1966واإلاخػمً كاهىن الػلىباث  .ج ..ع  .ج..ج غضص 25ضاصعة
في  29ابغٍل . 2020
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األهر  06/20املعدل واملتون لقانوى العقوبات اجلزائري"/ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد أجعود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلاػضٌ اإلاخمم للاهىن الػلىباث الجؼائغي فما مضي فػالُت الؿُاؾت الجىائُت للمشغع الجؼائغي في مىاحهت حغائم التزوٍغ
للخطىٌ غلى ؤلاغاهاث و اإلاؿاغاث الػمىمُت و الاغفاءاث الاحخماغُت ؟
أهذاف الذراسة:
تهضف َظٍ الضعاؾت ئلى:
 حؿلُـ الػىء غلى همىطج اإلاىاحهت الدشغَػُت لظاَغة اؾخػماٌ ألاؾالُب والؿغق الاخخُالُت للخطىٌ غلىاإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث الاحخماغُت التي جلضمها الضولت.
 جلُُم الؿُاؾُت الجىائُت (الخجغٍمُت والػلابُت) للمشغع الجؼائغي إلاىاحهت ظاَغة اللجىء ئلى أفػاٌ التزوٍغللخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت.
 جلضًم اكتراخاث كاهىهُت الخخىاء َظٍ الظاَغة.املىهج املستخذم:
ئن جدلُل أخيام وهطىص اإلاىاص  253مىغع 1ئلى  253مىغع 5مً ألامغ  06/20اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ 156/66
اإلاخػمً كاهىن الػلىباث والخػلُم غليها ال جخأحى ئال باؾخسضام اإلاىهج الخدلُلي لظلً كمىا بخىظُف َظا اإلاىهج غىض
جدلُلىا لهظٍ الىطىص .
ثقسيم الذراسة:
اعجأًىا جلؿُم مىغىع الضعاؾت ئلى مدىعًٍ أؾاؾين:
املحىر ألاول :هؿاق حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغاهاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت .مً خُث
الخجغٍم
املحىر الثاوي :هؿاق حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغاهاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت .مً خُث
الػلاب
 -1هطاق جرائم التزويرللحصىل على املساعذات وإلاعاهات العمىمية وإلاعفاءات الاجتماعية مً حيث التجريم
ألاضل أن اإلاشغع الجؼائغي كؿم حغائم التزوٍغ ئلى أعبؼ مجمىغاث جخمثل في حغائم جؼوٍغ الىلىص وما ًخطل بها،
حغائم جللُض أزخام الضولت و الضمغاث والؿىابؼ والػالماث وحغائم التزوٍغ في املخغعاث وحغٍمت شهاصة الؼوع وما
ٌشابهها.ولىً وغلى ئزغ حػضًله ألخيام كاهىن الػلىباث باألمغ  06/20أغاف هىع آزغ لجغائم التزوٍغ الخللُضًت ًخمثل في
حغائم التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغاهاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت التي جمىدها الضولت إلاؿخدليها
التي جأزظ بضوعَا غضة ضىع وفلا أخيام هطىص اإلاىاص  253مىغع 1ئلى  253مىغع 5مً ألامغ  06/20اإلاظوىع أغالٍ ،جخمثل
في:
 حغائم التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث الاحخماغُت غً ؾغٍم التزوٍغ في الىزائم ،الخطغٍذالياطب ،ؤلاصالء بمػلىماث زاؾئت أو هاكطت.
 حغٍمت الاؾخمغاع بضون وحه خم في الاؾخفاصة مً ؤلاغاهاث واإلاؿاغضاث بػض ػواٌ شغوؽ الاؾخفاصة.املجلض -09الػضص -02الؿىت2022
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األهر  06/20املعدل واملتون لقانوى العقوبات اجلزائري"/ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد أجعود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 حغٍمت جدىٍل وحهت ؤلاغاهاث واإلاؿاغضاث. -حغٍمت اإلاؿاغضة والدؿهُل للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث صون وحه خم.

 1-1العىاصر القاهىهية لجرائم التزوير للحصىل على املساعذات وإلاعفاءات عً طريق التزوير في
الىثائق ،التصريح الكارب ،إلادالء بمعلىمات خاطئة.
ّ
غغف الفله الجىائي التزوٍغ بأهه غباعة غً حغُير الخلُلت بلطض الغش في مدغع بؿغٍلت بُنها اللاهىن جإصي ئلى
ئلخاق الػغع بالغير أو َى مداولت لؿمـ الخلُلت أًا واهذ وؾُلخه ؾىاء باللىٌ أو الىخابت بغُت حغُير الخلُلت والغش
ُ
في مدغع باخضي الؿغق التي هظ غليها اللاهىن بيُت اؾخػماٌ املخغع اإلاؼوع فُما أغض له( .)1مً زالٌ َظٍ الخػاعٍف ًمىً
اؾخسالص الػىاضغ اللاهىهُت التي جلىم غليها حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث في املجاٌ الاحخماعي
والتي جخمثل في:
 -1.1.1الرلً املادي
ًخيىن مً الػىاضغ الخالُت:
 -1.1.1.1السلىك إلاجرامي
ًأزظ الؿلىن ؤلاحغامي ا ّ
إلايىن لجغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت
اإلاىطىص واإلاػاكب غليها بمىحب هظ اإلااصة  253مىغع 1/1مً ألامغ  06/20اإلاظوىع أغالٍ الطىع الخالُت:
 التزوير في الىثائق :ال ًمىً لجغٍمت التزوٍغ أن جلىم ئال ئطا خضر حغُير للخلُلت ألنها أؾاؽ الغهً اإلااصي لهظٍ الجغٍمتوطلً غً ؾغٍم ئبضالها بما ًسالفها وٍلخض ي طلً أن حىَغَا َى الىظب والتزًُف( ،)2فال ٌػخبر حغُير للخلُلت أي ئغافت
أو خظف ؾاإلاا ظلذ الخلُلت اإلاىبػثت مىه بىفـ خالتها كبل ؤلاغافت والخظف ،ئهما ًيىن َىان حغُير في الخلُلت ئطا
جغجب غلُه زلم خلُلت حضًضة أو جضخُم الخلُلت التي واهذ مىحىصة أو جدغٍفها أو جسفُػها أو جضكُلها غلى هدى
جطبذ به أهثر خؿما غىض الاخخجاج بها أو ئؾىاصَا ئلى غير مطضعَا ،وغلُه ال جدضر حغٍمت التزوٍغ ئال ئطا وحض حغُير
للخلُلت ،وال ًخؿلب اللاهىن أن جخغير الخلُلت بغمتها وإهما جلىم الجغٍمت بأكل كضع مً الخغُير فِؿخىي أن ًلؼ الخغُير
في مػمىن املخغع بيامله أو ًىطب الخغُير غلى واخض فلـ مً بُاهاجه هما ٌؿخىي أن ًىطب الخغُير غلى وؿبت الىزُلت
ئلى حهت لم جطضع غنها أو ئلى مىظفين لم ًىكػىا غليها(.)3
أ .محل التزوير :اشترؾذ اإلااصة  253مىغع 1/1مً ألامغ  06/20اإلاظوىع أغالٍ أن ًلؼ التزوٍغ غلى الىزائم صون
غيرَا مً املخغعاث ولم ًظهغ ضىع جلً الىزائم ولى غلى ؾبُل اإلاثاٌ وبالغحىع ئلى ألاخيام الػامت الىاعصة في هطىص اإلاىاص
 222ئلى  228مً كاهىن الػلىباث اإلاخػللت بجغائم التزوٍغ في الىزائم والشهاصاث هجضَا كض هطذ غلى ضىع مسخلفت
للتزوٍغ ئط جػمىذ- :التزوٍغ في الغزظ ،الشهاصاث وجدؿؼ لدشمل ول الىزائم التي جطضعَا ؤلاصاعاث الػمىمُت بغغع
( .)1دمحم ضبحي هجم ،شغح كاهىن الػلىباث الجؼائغي ،الؿبػت الؿاصؾت ،صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت ،الجؼائغ ،2005 ،ص.30
( .)2دمحم ػوي أبى غامغ ،كاهىن الػلىباث اللؿم الخاص ،الؿبػت الثاهُت ،1989 ،ص.289
( .)3أخؿً بىؾلُػت ،الىحيز في اللاهىن الجؼائي الخاص الجؼء الثاوي  .صاع َىمت لليشغ والخىػَؼ الجؼائغ الؿبػت الخاؾػت  2008ص .352
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ئزباث خم أو مىذ ئطن ،الضفاجغ ،البؿاكاث وأَمها بؿاكت الخػغٍف الىؾىُت ،ؤلاًطاالث وهي أوعاق جثبذ فيها ؤلاصاعة
جىضلها بىزائم مً ضاخبها ،حىاػ الؿفغ وجطاعٍذ اإلاغوع ،أوامغ اإلاهمت الطاصعة مً ؤلاصاعاث واإلاإؾؿاث الػمىمُت
والىزائم ألازغي التي جطضعَا ؤلاصاعاث الػمىمُت ،وؾاإلاا أن هظ اإلااصة  253مىغع  1لم ًدضص لىا ضىع جلً الىزائم غلى
غغاع هظ اإلااصة  222كاهىن غلىباث فان حغُير الخلُلت في أي وزُلت مً الىزائم الىاعصة في هظ اإلااصة  222أو أي وزُلت
أزغي ًجىػ أن ًيىن مدال لجغائم التزوٍغ اإلاىطىص غليها في اإلااصة  253مىغع 1كاهىن غلىباث اإلاػضٌ واإلاخمم باألمغ
 06/20اإلاشاع الُه ؾابلا.
ب  .طرق التزويرً :خم التزوٍغ في الىزائم بؿغٍلخين:
ّ
 التزوٍغ اإلااصي :أشاعث اإلااصة  222كاهىن غلىباث ئلى َظا الؿغٍم بىطها غلى مػاكبت ول مً كلض جلً املخغعاث أوػوعَا أو ّػٍفها أي ول مً اضؿىؼ املخغع أو ّ
غير فُه.
 التزوٍغ اإلاػىىي :أشاعث اإلااصة  1-223كاهىن غلىباث ئلى َظا الؿغٍم بىطها غلى مػاكبت ول مً جدطل بغير خمغلى الىزائم اإلاظوىعة أو شغع في الخطىٌ غليها ؾىاء بالصالء باكغاعاث واطبت أو باهخداٌ اؾم واطب أو ضفت واطبت أو
بخلضًم مػلىماث أو شهاصاث أو ئكغاعاث واطبت.
 التصريح الكارب :واإلالطىص به الخطىٌ اإلااصي والخلُلي وبغير مىحب خم غلى مؿاغضاث غمىمُت وإغفاءاثفي املجاٌ الاحخماعي بىاء أو اؾدىاصا ئلى جطغٍذ مؼٍف وواطب  .وألاضل الػام أن الغهً اإلااصي في حغٍمت الخطغٍذ الياطب ال
ًلىم ئال ئطا جىافغ غىطغ الفػل اإلااصي اإلاخمثل في الخطىٌ الخلُلي وبغير مىحب خم غلى ئخضي الىزائم اإلاظوىعة غلى
ؾبُل اإلاثاٌ في الفلغة  1مً اإلااصة  222اإلاخػللت بالغزظ والشهاصاث والبؿاكاث وحىاػاث الؿفغ وغيرَا مً الىزائم
واإلاؿدىضاث التي جطضعَا ؤلاصاعة الػمىمُت بغغع ئزباث خم أو شخطُت أو ضفت أو مىذ ئطن( ،)1وإزباث أن الخطغٍذ
اإلالضم جم بلطض الخطىٌ غلى َظٍ الىزائم َى جطغٍذ مؼٍف وواطب بمػنى الخطىٌ اإلااصي غلى ئخضي الىزائم الطاصعة
غً ؤلاصاعة الػمىمُت بغغع ئزباث خم أو ضفت أو شخطُت أو مىذ ئطن وغىطغ ئزباث أن َظا الخطىٌ كض وكؼ اؾدىاصا
ئلى جطغٍذ واطب ؾىاء وان هخابُا أو شفاَُا،
 استعمال معلىمات هاقصة أو خاطئة (إلاقرارات الخاطئة)َ :ى بُان أو مجمىغت مً البُاهاث ًثبتها شخظ فيمدغع وجيىن مخػللت بمغهؼٍ اللاهىوي وخضٍ صون مؿاؽ بمغهؼ الغير مثل غً َظٍ ؤلاكغاعاث ما ًلضمه اإلامىٌ ئلى مطلخت
الػغائب مً بُاهاث جخػلم بملضاع صزله الظي ًخسظ أؾاؾا لخلضًغ الػغٍبت الػامت غلى الضزل وؤلاكغاع الصخص ي
ببُاهاث جخػلم بمهىخه أو بدالخه الصخطُت أو الػائلُت( ،)2فاللاغضة في ؤلاكغاعاث الفغصًت أن حغُير الخلُلت فيها ال ٌػخبر
ُ
جؼوٍغا ؾاإلاا ًيؿب اإلالغ ئكغاعٍ لىفؿه وَػترف بطضوعٍ مىه ألنها ال جخػلم ؾىي باإلاغهؼ اللاهىوي للملغ صون غيرٍ وبالخالي
فله أن ٌػلً في شأهه ما ًغٍض وَؿتر ما ًغٍض وَى في طلً ال ًجاوػ هؿاق خله ،زم ئن َظٍ ؤلاكغاعاث ال حػض حجت غلى غير
مً أكغ بها ،فاطا ما اخخج اإلالغ بهظا ؤلاكغاع غلى الغير فاهما ًسػؼ َظا ؤلاكغاع لغكابت الغير وفؿىخه ولفدطه وجمدُطه،
(.)1غبض الػؼٍؼ ؾػض .حغائم التزوٍغ و زُاهت الاماهت واؾخػماٌ اإلاؼوع  .صاع َىمت لليشغ و الخىػَؼ  .الجؼائغ الؿبػت الثالثت  2006ص .122
( .)2صخبي دمحم أمين ،الؿبُػت اللاهىهُت لجغٍمت التزوٍغ في املخغعاث ،مجلت اللاهىن الػام الجؼائغي واإلالاعن ،الػضص  ،2017/6ص.58
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وفي َظٍ الغكابت ًجض َظا الغير غماهخه في املخافظت غلى خلىكه فان ّ
كطغ في وكاًت هفؿه فان اللاهىن الجىائي لِـ مً
وظائفه خماًت اإلالطغًٍ(.)1
ولىً ئطا وعصث وخملذ جلً ؤلاكغاعاث الفغصًت في مدغعاث عؾمُت ًيىن فيها حغُير للخلُلت جؼوٍغا وَظا ما ًخدلم
في ول خالت ًيىن فيها للملغ في هظغ اللاهىن ضفت ججػله ًثبذ بُاها ًخػلم بالغير وٍدضر طلً في الخاالث التي ال ًمىً
ئزباث الخلُلت اإلاغاص ئزباتها في جلً املخغعاث غلى الىحه الصخُذ ئال غً ؾغٍم اإلالغ ،ففي مثل َظٍ ألاخىاٌ ًفغع
اللاهىن غلى اإلالغ أن ًلتزم الطضق فُما ًثبخه باملخغع ألهه مً الطػب في َظٍ ألاخىاٌ ئحغاء عكابت غلى أكىاٌ اإلالغ أو
مغاحػتها ومً بين َظٍ ؤلاكغاعاث التي ٌػخبر الىظب فيها جؼوٍغا حغُير الخلُلت في صفاجغ اإلاىالُض والىفُاث ،وفي خلُلت ألامغ
ًمىً اغخباع َاجين الطىعجين (ؤلاكغاعاث الخاؾئت والخطغٍذ الياطب) ضىعة مً ضىع التزوٍغ اإلاػىىي التي هطذ غليها
اإلااصة  223كاهىن غلىباث واإلااصة  228كاهىن غلىباث ،خُث حاء في هظ اإلااصة « 223ول مً جدطل بغير خم غلى ئخضي
الىزائم اإلابِىت في اإلااصة  222أو شغع في الخطىٌ غليها ؾىاء بالصالء باكغاعاث واطبت أو باهخداٌ اؾم واطب أو ضفت واطبت
أو بخلضًم مػلىماث أو شهاصاث أو ئكغاعاث واطبت ٌػاكب بالخبـ مً زالر أشهغ ئلى زالر ؾىىاث وبغغامت مً  20.000ئلى
 100.000صًىاع» ،وحاء في هظ اإلااصة ٌ« 228ػاكب ب ...ول مً:
 خغع غمضا ئكغاعا أو شهاصة جثبذ وكائؼ غير صخُدت ماصًا. ّػوع أو ّغير بأًت ؾغٍلت واهذ ئكغاعا أو شهاصة صخُدت أضال.
 اؾخػمل غمضا ئكغاعا أو شهاصة غير صخُدت أو مؼوعة».فهاجين الطىعجين حشىالن جؼوٍغا مػىىٍا ًخم بجػل واكػت مؼوعة في ضىعة واكػت صخُدت أي ئزباث لىاكػت غلى
غير خلُلتها.
 -1.2.1.1الظرر
للض اجفم الفله واللػاء غلى أهه ال جؼوٍغ صون خطىٌ غغع ،لىً ازخلفىا خىٌ مؿألت جىُُف َظا الػغعَ ،ل
ًمىً اغخباعٍ مً كبُل اللطض الجىائي وٍضزل بظلً في حشىُل الػىطغ اإلاػىىي لجغٍمت التزوٍغ والظي ًخػين البدث فُه
غً هُت الفاغل وكطضٍ ؤلاغغاع بالغير أم أهه ًضزل في حشىُل الغهً اإلااصي لجغٍمت التزوٍغ ،وَل ًىظغ ئلُه غلى أهه
مجغص شغؽ أو غىطغ في الغهً اإلااصي أم َى عهً مؿخلل وكائم بظاجهً ،ظَب غالبُت الفله ئلى اغخباع الػغع مً شغوؽ
الغهً اإلااصي لجغٍمت التزوٍغ ئط ًغي ألاؾخاط حاعو  Garrouأن اللاهىن ال ٌػخض بالػغع في التزوٍغ ،ئال ئطا وان مً شأهه
ئَضاع كُمت املخغع وىؾُلت لإلزباث ،أما ما غضي طلً مً ضىع الػغع فال اغخضاء لللاهىن وال ٌػخبر عهىا للتزوٍغ(،)2
فالػغع ئطن َى غىطغ أؾاس ي في حغائم التزوٍغ ،فاطا جسلف الػغع اهخفى التزوٍغ ولى جىافغث ول أعواهه ،وألاضل الػام
أهه ال ٌػخبر حغُير الخلُلت جؼوٍغا ئال ئطا أصي ئلى ئلخاق الػغع بالغير وَؿخىي أن ًيىن الػغع زاص ًلخم باألفغاص أو

( )1صخبي دمحم أمين  .اإلاغحؼ الؿابم ص 58
( .)2أخؿً بىؾلُػت ،اإلاغحؼ الؿابم ص.340
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الهُئاث الخاضت( )1أو غغعا غاما ًطِب اإلاطلخت الػامت للمجخمؼ والظي ًطِب الخيىمت في أمىالها ووزائلها الغؾمُت
هما َى الخاٌ في حغائم التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث ،والػغع في حغائم التزوٍغ بغغع الخطىٌ
غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغاهاث ًخمثل في ئلخاق ألاطي اإلااصي والخؿاعة اإلااصًت للضولت أو الجماغاث ؤلاكلُمُت والهُئاث
الػمىمُت املخىلت كاهىها بخلضًم اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث الاحخماغُت إلاؿخدليها ،وغلى الػمىم ًمىً اؾخسالص أعبؼ هخائج
ًيخفي فيها التزوٍغ لػضم جىافغ الػغع(.)2

 ال وحىص للتزوٍغ اإلاػاكب غلُه الهخفاء الػغع ئطا وان املخغع الظي ّغيرث فُه الخلُلت ال ًطلح مؿدىضا للمؿالبت

بأي خم مً الخلىق.
 ال وحىص للتزوٍغ اإلاػاكب غلُه الهخفاء الػغع ئطا لم ًىً ؤلاكغاع الياطب أو البُان اإلاغاًغ للخلُلت مً بين ما أغضاملخغع لخضوٍىه ولزباجه.
 ال وحىص للتزوٍغ اإلاػاكب غلُه غىضما ًيىن ئزباث الىكائؼ الياطبت في املخغع الغؾمي كض جم بىاؾؿت مىظف غيراإلاىظف الظي ًسخظ كاهىها- ،غلى فغع اغخباع الىكائؼ صخُدت -ئزباتها أو الخدلم منها.
 ال غلاب غلى حغُير الخلُلت في هشىف خؿاب أو فىاجير أو هخاباث جخػمً أعكاما أو خؿاباث أو أي مدغع ًضعيبه ضاخبه خلا في طمت الغير ألنها ال جطلح في هظغ اللاهىن ؾىضا مثبخا للخم.
 -3.1.1.1الغرض مً التزوير(الحصىل على املساعذات وإلاعفاءات).
ًلىم التزوٍغ ولما جدطل الفاغل غلى مىفػت كاهىهُت حغاء غمله ،وبمفهىم املخالفت ال ًلىم التزوٍغ ئطا وان الػمل
الظي أكضم غلُه الفاغل ال ًسىٌ ضاخبه أي مىفػت كاهىهُت وٍيىن ألامغ هظلً ئطا واهذ الىزُلت جفخلض ئلى اللىة ؤلازباجُت
وال ًيئ أي التزام غلى غاجم الغير ،وحغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى مؿاغضاث وإغفاءاث احخماغُت ال جلىم ئال ئطا وان
الغغع مً أفػاٌ التزوٍغ الاؾخفاصة مً اإلاؿاغضاث اإلاالُت أو اإلااصًت أو الػُيُت مً الضولت أو الجماغاث ؤلاكلُمُت أو
الهُئاث الػمىمُت أو الخطىٌ غلى ئغفاءاث في املجاٌ الاحخماعي.
 إلاعفاءات الاجتماعية :وهي ئغفاءاث شغغتها الضولت ألغغاع احخماغُت وؾُاؾُت واكخطاصًت وأخض الخضابيرالىكائُت الخخىاء الجائدت جلغعث إلاطلخت اإلاخػغعًٍ مً وباء وىعوها ومً أمثلتها:
ما جػمىه اللاهىن عكم ،)3(07/20الطاصع بخاعٍش ً 04ىهُى  2020اإلاخػمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت ،2020
خُث حاء في هظ اإلااصة  35مىه أهه بالىظغ ئلى ألاػمت الصخُت التي هخجذ غً حائدت فيروؽ وىعها (وىفُض )19وهخضبير
اؾخثىائي لؿىت :2020
 -جمضص آحاٌ جلضًم الخطغٍداث الجبائُت وهظا صفؼ الػغائب والغؾىم اإلاخػللت بها.

( .)1دمحم ػوي أبى غامغ ،ؾلُمان غبض اإلاىػم ،كاهىن الػلىباث الخاص ،ؽ ،1اإلاإؾؿت الجامػُت للضعاؾاث واليشغ والخىػَؼ ،1988 ،ص . 566
( .)2فخىح غبض هللا الشاطلي ،غلي غبض اللاصع اللهىجي ،شغح كاهىن الػلىباث اللؿم الخاص ،صاع اإلاؿبىغاث الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت ،1999 ،ص.400
( .)3اللاهىن عكم  ،07/20اإلاإعر في  12شىاٌ َ1441ـ اإلاىافم لـ ً 04ىهُى ،اإلاخػمً كاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  ،2020ج.ع ج.ج ،غضص  ،33الطاصعة في 12
شىاٌ  ٌ 1441اإلاىافم ٌ ً 04ىهُى .2020
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 جمضص آلاحاٌ اللاهىهُت الهخخاب الخطغٍداث الجمغهُت وحؿىٍتها مً ؾغف مطالح الجماعن وهظا آحاٌ صفؼالخلىق والغؾىم الجمغهُت.
هما حػفى مً الغؾم غلى اللُمت اإلاػافت والخلىق الجمغهُت بطفت مإكخت اإلاىاص الطُضالهُت واإلاؿخلؼماث
الؿبُت ومػضاث الىشف وهظا لىاػم وكؿؼ الغُاع لهظٍ اإلاػضاث اإلاؿخػملت املخضصة كائمتها ؾبلا للخىظُم الؿاعي اإلافػىٌ
ملجابهت وباء فيروؽ وىعوها وىفُض ،19وٍبضأ ؾغٍان أخيام َظٍ اإلااصة مً جاعٍش  21ماعؽ ؾىت  2020وٍيخهي بمجغص
ؤلاغالن الغؾمي غً ػواٌ حائدت فيروؽ وىعوها ،فلإلؾخفاصة مً مثل َظٍ ؤلاغفاءاث الاحخماغُت كض ًلىم بػؼ
ألاشخاص ممً ال جخىفغ فيهم الشغوؽ اللاهىهُت اإلاؿلىبت بأفػاٌ التزوٍغ في الىزائم أو ؤلاصالء بخطغٍداث وإكغاعاث واطبت
والتزوٍغ مثال في الشهاصاث الؿبُت ،الظي جؿغكذ له هظ اإلااصجين  225و 226كاهىن غلىباث.
 ما جػمىه اإلاغؾىم الخىفُظي عكم )1( 69/20الطاصع بخاعٍش  21ماعؽ  2020اإلاخػلم بالخضابير الىكائُت مً اهدشاعوباء فيروؽ وىعوها مً بػؼ ؤلاغفاءاث الاحخماغُت في ظل ألاػمت الىبائُت التي حػِشها الجؼائغ مىظ  2019مً بُنها؛ مىذ
ألاولىٍت في الػؿل الاؾخثىائُت لليؿاء الخىامل واليؿاء اإلاخىفالث بتربُت أبىائهً الطغاع وهظا ألاشخاص اإلاطابين
بأمغاع مؼمىت وأولئً الظًً ٌػاهىن َشاشت صخُت ،وغلى ئزغ َظا الامخُاػ ًمىً إلاً ال حشمله َظٍ الخاالث أن ًلىم
بالتزوٍغ في وزائم لإلؾخفاصة مً َظا الامخُاػ.
 ما جػمىخه الخػلُمت الىػاعٍت الطاصعة غً وػاعة اإلاالُت (اإلاضًغٍت الػامت للػغائب) اإلاإعزت في  16أوث 2020اإلاخػللت بخاعٍش ئًضاع الخطغٍداث التي حاء فيها أهه وإلاغافلت اإلاخػاملين الاكخطاصًين الظًً ًىاحهىن ضػىباث مالُت فاهه
ًمىً الاؾخجابت لؿلباتهم اإلاخػللت بمىدهم مسخلف الدؿهُالث اللاهىهُت اإلامىىخت لغغع حؿضًض صًىنهم الجبائُت،
خؿب ما جغاٍ الخؼٍىت الػمىمُت  .فُما ًسظ ئحغاءاث اإلاخابػت فاهه ًفػل اجباع الطُغت الىصًت ئطا جىافغث الجضًت لضي
اإلاضًً(.)2
 إلاعاهات واملساعذات املالية أو املادًة أو العييية :بؿبب الجائدت غللذ الؿلؿاث الجؼائغٍت الػمل في الػضًضمً اللؿاغاث الؾُما الخجاعٍت منها مما أصي ئلى ظهىع فئت هبيرة مً اإلاخػؿغًٍ ماصًا ال ًمليىن اإلااٌ اليافي لخغؿُت
مطاعٍفهم الُىمُت ومؿخلؼماتهم الؿبُت وإغالت أهفؿهم  .جدملذ الضولت بجمُؼ مإؾؿاتها مؿإولُتها الاحخماغُت
اججاَهم وكغعث مىذ مؿاغضاث وإغاهاث مالُت وأزغي غُيُت لفائضة الػائالث اإلاخػغعة اإلاخىكف صزلها بؿبب فيروؽ
وىعوها همىذ صغم مالي كُمخه  10.000صًىاعا لؿائلي ؾُاعاث ألاحغة وحػىٍػاث مالُت أزغي ألصخاب اإلاهً الخغة الظًً
غللذ وشاؾاتهم الاكخطاصًت .
 -2.1.1الرلً املعىىي.
حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث اإلاالُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت غً ؾغٍم التزوٍغ في الىزائم والخطغٍذ
الياطب وؤلاصالء بمػلىماث زاؾئت مً الجغائم الػمضًت التي ًلؼم للُامها جىافغ اللطض الجىائي لضي ّ
اإلاؼوع بطىعجُه الػام
( )1أهظغ هظ اإلااصة  08مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  69/20اإلاإعر في  26عحب َ 1441ـ اإلاىافم لـ  21ماعؽ  ،2020اإلاخػلم بخضابير الىكاًت مً اهدشاع وباء
فيروؽ وىعها (وىفُض )19وميافدخه ،ج.ع.ج.ج ،غضص  ،15ضاصع في  21ماعؽ .2020
( .)2الخػلُمت الىػاعٍت الطاصعة غً وػاعة اإلاالُت عكم  /08وم/م ع ع/م ع 2020/اإلاإعزت في .2020/08/16
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والخاص باغخباعٍ هُت أو غاًت ًخىزاَا الجاوي مً حغاء اعجيابه للغهً اإلااصي للتزوٍغ وَى وفم ما اؾخلغ غلُه الفله
واللػاء هُت اؾخػماٌ املخغع اإلاؼوع فُما ػوع مً أحله.
 -1.2.1.1القصذ الجىائي العام
ًلىم اللطض الجىائي الػام غلى الػلم وؤلاعاصة ،فهظٍ الجغائم جلخض ي أن ًخىافغ لضي الجاوي ئعاصة حغُير الخلُلت
مؼ غلمه بأن َظا الخغُير ًخم في وزُلت ،شهاصة ،جطغٍذ ،ئصالء ،ئكغاع وأن مً شأهه أن ًغجب للغير غغعا فػلُا أو مدخمال.
 -2.2.1.1القصذ الجىائي الخاص
غالوة غلى اللطض الػام ،جلخض ي َظٍ الجغائم أن ًخىافغ لضي الفاغل اللطض الخاص أي اججاٍ ئعاصجه ئلى جدلُم
غاًت مػُىت مً اعجياب الغهً اإلااصي ،وللض زاع زالف فلهي خىٌ جدضًض ماَُت َظا اللطض ،فلُل أهه هُت ؤلاغغاع بالغير
وأهه «هُت ؤلاغغاع بثروة الغير أو بىغامخه واغخباعٍ» ،وكُل أنها «هُت الاخخجاج باملخغع هضلُل ،وكُل بأهه الػلم بأن املخغع
اإلاؼوع ؾِؿخػمل غض مً ػوع غلُه»( ،)1واللطض الخاص اإلاخؿلب للُام الغهً اإلاػىىي لهظٍ الجغائم َى اججاٍ هُت اإلاؼوع
لخظت اعجياب فػل حغُير الخلُلت ئلى اؾخػماٌ املخغع اإلاؼوع فُما ػوع مً أحله وإن اؾخػماٌ الىزُلت اإلاؼوعة لِـ عهىا في
حغٍمت التزوٍغ فلض ال ٌؿخسضم الىزُلت اإلاؼوعة ومؼ طلً جلىم الجغٍمت ئطا جىافغث لضي الجاوي هُت اؾخػماٌ املخغع.
 -2.1العىاصرالقاهىهية لجريمة الاستمراربذون وجه حق في الاستفادة مً املساعذات وإلاعفاءات الاجتماعية،
جػمً َظٍ الجغٍمت هظ الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  253مىغع  1مً ألامغ  06/20اإلاشاع ئلُه ؾابلا ،وبالغحىع ئلى
أخيام هظ َظٍ الفلغة ،فاهه ٌشترؽ للُام َظٍ الجغٍمت جىافغ الػىاضغ الخالُت:
 -1.2.1السلىك إلاجرامي
ًخلغع مىذ اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث في املجاٌ الاحخماعي إلاؿخدليها بىاءا غلى جىافغ شغوؽ مػُىت جلغعَا
الضولت خؿب الخالت هػغوعة ئزباث ملضم ؾلب الاؾخفاصة مً ؤلاغاهت أو اإلاؿاغضة أهه ال ًملً أي صزل أو مىدت أو ًثبذ
جػغعٍ مً الجائدت ليي ًخم الخدلم مً اؾخدلاكه للمؿاغضة ،لىً وغػُت مؿخدلي اإلاؿاغضاث غير زابخت وغير
مؿخلغة ،كابلت للؼٍاصة أو الىلطان ،ئط كض ًدضر أن ًخدطل اإلاؿخفُض مً ؤلاغاهت أو اإلاؿاغضة غلى صزل أو ًىضمج في
ؾىق الػمل ،في َظٍ الخالت ًلؼ غلُه واحب أزالقي ًخمثل في التزامه بدبلُغ الؿلؿاث بخغير وغػُخه وخالخه الاحخماغُت
وػواٌ الشغؽ الظي مً أحله جلغع مؿاغضجه احخماغُا ،في خالت مسالفخه لهظا الالتزام ٌػض مغجىبا لجغٍمت الاؾخمغاع
بضون وحه خم في الاؾخفاصة مً ؤلاغاهاث واإلاؿاغضاث.
 -2.2.1الرلً املعىىي
حغٍمت الاؾخمغاع بضون وحه خم في الاؾخفاصة مً اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت مً الجغائم
الػمضًت التي جخؿلب جىافغ كطض حىائي غام وزاص.
 اللطض الػام ًخمثل في غلم الجاوي بؼواٌ شغوؽ الاؾخفاصة مً اإلاؿاغضاث وؤلاغاهاث وغضم أخلُخه بها ،وبالغغممً طلً جخجه ئعاصجه ئلى الاؾخمغاع في جللي جلً اإلاؿاغضاث وؤلاغاهاث.
( .)1دمحم ػوي أبى غامغ ،كاهىن الػلىباث ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص.346
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األهر  06/20املعدل واملتون لقانوى العقوبات اجلزائري"/ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد أجعود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اللطض الخاص ًخمثل في اججاٍ ئعاصة الفاغل ئلى جدلُم غاًت مػُىت مً اعجياب الغهً اإلااصي  .واللطض الخاصاإلاخؿلب للُام الغهً اإلاػىىي لجغٍمت الاؾخمغاع في جللي اإلاؿاغضاث َى اججاٍ ئعاصة الفاغل ئلى جػلُل الؿلؿاث والخداًل
غليها كطض الاؾخمغاع في الاؾخفاصة مً اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث .
 -3.1العىاصرالقاهىهية لجريمة ثحىيل وجهة إلاعاهات واملساعذات العمىمية وإلاعفاءات الاجتماعية.
هظ وغاكب غلى َظٍ الجغٍمت هظ الفلغة الثالثت مً اإلااصة  253مىغع 1مً ألامغ  06/20اإلاشاع ئلُه ؾابلا،
وبالغحىع ئلى أخيامها ًمىً اؾخسالص الػىاضغ اللاهىهُت اإلايىهت لها وجخمثل في:
 -1.3.1السلىك إلاجرامي
خين شغغذ اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت وان اللطض منها جلضًم ؤلاغاهت لفئاث مً املجخمؼ
والخىفل بهم ،فاطا ما جم جدىٍل وحهت َظٍ اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث بأن ًخم حغُير وحهتها وملطضَا جلىم َظٍ الجغٍمت
صون أن ًدضص لىا َظا الىظ ولى غلى ؾبُل اإلاثاٌ ضىع َظا الخدىٍل فلض ًخطىع أن ًخم َظا الخدىٍل مً اإلاؿخفُض في
خض طاجه بأن ًلىم باغاصة بُؼ اإلاؿخلؼماث الؿبُت التي اؾخفاص منها مجاها بغغع الػالج أو مً الجهت اإلااهدت لخلً
اإلاؿاغضاث والجماغاث ؤلاكلُمُت أو أي َُئت غمىمُت وفي َظٍ الخالت ًثىع الخضًث غً اإلاؿإولُت الجؼائُت لهظٍ
الجماغاث والهُئاث (الصخظ اإلاػىىي ) الظي لم جخؿغق له هطىص اإلاىاص مً 253مىغع 1ئلى253مىغع 5مً ألامغ06/20
اإلاشاع الُه ؾابلا .
 -2.3.1الرلً املعىىي
حغٍمت جدىٍل وحهت اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث بضوعَا مً الجغائم الػمضًت التي جخؿلب جىافغ كطض حىائي غام
وزاص:
 اللطض الػام ًلىم غلى الػلم وؤلاعاصة فهى ًخؿلب غلم الجاوي بأن ما ًلىم به مً حغُير في وحهت جلً اإلاؿاغضاثوؤلاغفاءاث وجدىٍلها غً مؿاعَا وملطضَا مسالف لللاهىن وبالغغم مً طلً جخجه ئعاصجه ئلى جدلُم اليشاؽ ؤلاحغامي
والىدُجت اإلاترجبت غلُه(.)1
 اللطض الخاص :ئن الغاًت التي ًيشضَا الجاوي مً وعاء حغُيرٍ لىحهت جلً اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث َى الخداًلغلى الضولت واؾخغاللها بػضم اؾخػمالها في الهضف الظي زططذ له و ؾلمذ مً أحله
 -4.1العىاصر القاهىهية لجريمة التسهيل واملساعذة على ارثكاب جرائم التزوير للحصىل على املساعذات
العمىمية وإلاعفاءات الاجتماعية،
أفغص اإلاشغع لهظٍ الطىعة هظ ججغٍمي مؿخلل ًسظ ججغٍم بػؼ ألافػاٌ التي ًأجيها اإلاىظف ّ
وكغع لها غلىبت أشض
ملاعهت بباقي الطىع ،لِـ ئال ليىنها مغجىبت مً شخظ أزل بىاحب وظُفخه وزان ألاماهت فُما غهض به الُه .جلىم َظٍ
الجغٍمت وفلا لىظ اإلااصة 253مىغع 3مً ألامغ  06/20اإلاظوىع أغالٍ غلى ألاعوان الخالُت:
 -1.4.1الرلً املفترض (صفة الجاوي)
( .)1فخىح غبض هللا الشاطلي ،شغح كاهىن الػلىباث الجؼائغي ،اللؿم الػام ،صاع اإلاؿبىغاث الجامػُت ،الجؼائغ ،1997 ،ص.474
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جرائن التزوير للحصول على اإلعانات واملساعدات العووهية واإلعفاءات االجتواعية "دراسة حتليلية يف ضوء
األهر  06/20املعدل واملتون لقانوى العقوبات اجلزائري"/ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد أجعود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمخاػ َظٍ الطىعة مً ضىع حغائم التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى مؿاغضاث وإغفاءاث احخماغُت بيىنها مً حغائم
الطفت التي ال جلؼ ئال مً شخظ ًخطف بطفت مػُىت وهي ضفت اإلاىظف( ،)1ولم ًسظ هظ اإلااصة  253مىغع 3اإلاىظف
بخػغٍف مػين ولم ًلم بخدضًضٍ ،وفي َظٍ الخالت هدخىم للخػغٍف الظي أغؿاٍ اللاهىن  01/06اإلاخػلم بالىكاًت مً
الفؿاص وميافدخه( ،)2وهظا اللاهىن  09/21اإلاخػلم بدماًت اإلاػلىماث والىزائم ؤلاصاعٍت( ،)3للمىظف ئط ًلطض به:
 ول شخظ ٌشغل مىطبا حشغَػُا أو جىفُظًا أو ئصاعٍا أو كػائُا أو في أخض املجالـ الشػبُت املخلُت اإلاىخسبتؾىاء أوان مػُىا أو مىخسبا ،صائما أو مإكخا ،مضفىع ألاحغ أو غير مضفىع ألاحغ بطغف الىظغ غً عجبخه أو أكضمُخه.
 ول شخظ ازغ ًخىلى ولى مإكخا وظُفت أو ووالت بأحغ أو بضون أحغ وَؿهم بهظٍ الطفت في زضمت َُئت غمىمُتأو مإؾؿت غمىمُت أو أًت مإؾؿت أزغي جملً الضولت ول أو بػؼ عأؾمالها أو أًت مإؾؿت جلضم زضمت غمىمُت.
 ول شخظ آزغ مػغف بأهه مىظف غمىمي أو مً في خىمه ؾبلا للدشغَؼ والخىظُم اإلاػمىٌ بهما.ًلخض ي َظا الغهً أًػا ئغافت ئلى خمل الجاوي لطفت مػُىت وهي ضفت اإلاىظف أن جيىن أغماٌ اإلاؿاغضة
واإلاؿهلت كض جمذ بمىاؾبت الىظُفت ،فلىال أغماٌ اإلاؿاغضة التي كضمها اإلاىظف بدىم وظُفخه إلاا اؾخؿاع الجاوي اعجياب
حىذ التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث احخماغُت.
 -2.4.1الرلً املادي
ألاضل أن أغماٌ اإلاؿاغضة أو الدؿهُل حشيل الغهً اإلااصي لحغام الشغًٍ هما بُيخه اإلااصجان  42و 43كاهىن
غلىباث ئط هي ألافػاٌ التي ٌػخض بها في اإلاؿاَمت الخبػُت للشغًٍ ،ئال أهه وزغوحا غً َظٍ ألاخيام الػامت لجأ اإلاشغع ئلى
ججغٍم أغماٌ اإلاؿاغضة هجغائم مؿخللت( ،)4أًً اغخبر اإلاشغع ألاغماٌ اإلاؿهلت واإلاؿاغضة التي ًلىم بها اإلاىظف بغغع
مؿاغضة شخظ غلى الخطىٌ غلى مؿاغضاث وإغفاءاث احخماغُت اليشاؽ ؤلاحغامي اإلايىن للغهً اإلااصي لجغٍمت
اإلاؿاغضة والدؿهُل التي ٌػاكب غليها اإلاىظف هفاغل أضلي بمىحب هظ زاص َى هظ اإلااصة  253مىغع 3مً ألامغ
 06/20اإلاظوىع أغالٍ.
 ألاعمال املساعذة :وٍلطض بها جلضًم الػىن واإلاؿاغضة إلاغجىب الجغٍمت هما ًلطض بها جىفير الىؾائل وٍالخظأن هظ اإلااصة لم ًدضص لىا ألاغماٌ التي حػض مً كبُل أغماٌ اإلاؿاغضة .وكض جيىن أغماٌ اإلاؿاغضة ماصًت هما في خالت
حؿلُم اإلاىظف وزائم مػُىت للجاوي إلاؿاغضجه غلى اعجياب الجغٍمت ،وكض جيىن مػىىٍت هما في خالت ئفاصجه بمػلىماث
(ً )1لطض بمطؿلح اإلاىظف الػمىمي وفلا ألخيام هظ اإلااصة  4مً ألامغ  " 03/06ول غىن غين في وظُفت غمىمُت صائمت وعؾم في عجبت في الؿلم الاصاعي "
اللاهىن  03/06اإلاإعر في  19حماصي الثاهُت غام  ٌ 1427اإلاىافم ٌ ً 15ىلُى ؾىت ً 2006خػمً اللاهىن ألاؾاس ي الػام للىظُفت الػمىمُت ،حغٍضة
عؾمُت غضص  46اإلاإعزت في  20حماصي الثاهُت غام  1427اإلاىافم ٌ ً 16ىلُى .2006
( )2اللاهىن  01/06اإلاإعر في  20فبراًغ  2006اإلاخػلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت الػضص  14اإلاإعر في  08ماعؽ  2006اإلاػضٌ واإلاخمم
باألمغ عكم  05/10اإلاإعر في  20غشذ  2010ج ع غضص .50
( .)3ألامغ  09/21الطاصع بخاعٍش  28شىاٌ غام  ٌ 1442اإلاىافم ًٌ 09ىهُى  2021م اإلاخػلم بدماًت اإلاػلىماث والىزائم ؤلاصاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت
للجمهىعٍت الجؼائغٍت الػضص  ،45الؿىت الثامىت والخمؿىن.
( .)4لجأ اإلاشغع ئلى ججغٍم أغماٌ اإلاؿاغضة هجغائم زاضت مثالها حغائم ئزفاء ألاشُاء اإلاخدطلت مً حىاًت أو حىدت اإلاىطىص غليها في اإلااصة  387ق.ع
وإزفاء ألاشُاء أو ألاصواث التي اؾخػملذ أو واهذ حؿخػمل في اعجياب الجىاًت أو الجىدت اإلاىطىص غليها في اإلااصة 3/91كاهىن غلىباث.
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األهر  06/20املعدل واملتون لقانوى العقوبات اجلزائري"/ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد أجعود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حؿاغضٍ غلى اعجياب الجغٍمت أو مً اإلاىظف الظي ٌػض الجاوي بػضم حػغغه للمخابػت اللػائُت غً الجغائم التي ًسؿـ
لها ،مسال بظلً بىاحباجه الىظُفُت(.)1
 ألاعمال املسهلة :وهي مً كبُل أغماٌ اإلاؿاغضة اإلاػاضغة ،فاطا واهذ أغماٌ اإلاؿاغضة حؿبم اعجياب الجغٍمت،فان ألاغماٌ اإلاؿهلت حػض مً كبُل أغماٌ اإلاؿاغضة اإلاػاضغة العجياب الجغٍمت ،بخلضًم ًض اإلاؿاغضة للجاوي الظي بضأ
بدىفُظ الجغٍمت بغُت جمىُىه مً الاؾخمغاع فيها وإنهاؤَا غلى الىدى الظي ًػمً جدلُم الىُت ؤلاحغامُت التي ًطبى لها(،)2
وبظلً جيىن أغماٌ اإلاؿاغضة التي حػاضغ اعجياب الجغٍمت (اإلاؿهلت) حػض غمال مباشغا وملخطلا بالجغٍمت وبالخالي
مؿاَمت أضلُت ومً كام بها فاغال أضلُا ولِـ شغٍيا( ،)3وغلُه فان أغماٌ اإلاؿاغضة أو اإلاؿهلت هي التي حؿبم أو حػاضغ
اعجياب الجغٍمت أما أغماٌ اإلاؿاغضة الالخلت غلى جمام الجغٍمت ال جضزل جدذ هؿاق ججغٍم هظ اإلااصة  253مىغع.)4(3
 -3.4.1الرلً املعىىي.
َظٍ الجغٍمت مً الجغائم الػمضًت ،فاحغام اإلاىظف َىا َى ئحغام غمضي والطىعة التي ًظهغ غليها الغهً اإلاػىىي
للمىظف هي ضىعة اللطض الجىائي الػام والخاص.
 -1.3.4.1القصذ الجىائي العام:
وغىطغاٍ الػلم وؤلاعاصة.
 الػلم :البض أن ًيىن اإلاىظف غلى غلم بأن الػمل الظي ًلىم به ؾِؿاغض وَؿهل غلى الجاوي اعجياب حغائمالتزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث أي أن ًيىن غلى غلم بػمله وغمل غيرٍ والتي بمجمىغها
ؾخإصي ئلى الىاكػت ؤلاحغامُت.
 ؤلاعاصة  :ال ًىفي أن ًيىن اإلاىظف غلى غلم بػمله وغمل غيرٍ وجىكػه الىدُجت بل ًجب أن جىطغف ئعاصجه ئلىوكىغها ،وجسػؼ ؤلاعاصة َىا لألخيام الػامت ،ئط ال ٌػخض اللاهىن ئال باعاصة واغُت مضعهت ومميزة وخغة الازخُاع
لللىٌ بخىافغ اإلاؿإولُت.
 -2.3.4.1القصذ الجىائي الخاص
غالوة غلى اللطض الػام ًلؼم أن ًخىافغ لضي اإلاىظف اللطض الخاص أي اججاٍ ئعاصجه ئلى جدلُم غاًت مػُىت مً
اعجياب الغهً اإلااصي والظي ًخمثل في اإلاؿاغضة غلى اعجياب حغائم التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث الاحخماغُت.

( .)1اخؿً بىؾلُػت الىحيز في اللاهىن الجؼائي الػام ،ؽ ،2011 ،1ص.188
( .)2مدمىص هجُب خؿني ،شغح كاهىن الػلىباث .اللؿم الػام ،صاع النهػت الػغبُت  1977ص.456
( .)3غبض هللا ؾلُمان ،شغح كاهىن الػلىباث الجؼائغي ،اللؿم الػام ،ج ،1صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت ،2016 ،ص.256
(ّ .)4
حغم اإلاشغع الجؼائغي أغماٌ اإلاؿاغضة الالخلت هجغائم زاضت مثل حغائم ئزفاء ألاشُاء اإلاخدطلت مً حىاًت أو حىدت اإلاىطىص غليها في هظ اإلااصة
 387كاهىن غلىباث
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 -2قمع جرائم التزويرللحصىل على إلاعاهات واملساعذات العمىمية وإلاعفاءات الاجتماعية.
جػمىذ هطىص اإلاىاص مً  253مىغع  1ئلى  253مىغع 5مً كاهىن الػلىباث اإلاػضٌ بمىحب ألامغ  06/20أخياما
زاضت ومميزة للمؼ َظٍ الجغائم ؾىاء فُما حػلم بالشغوع أو بالجؼاءاث اإلالغعة ملجابهتها ،أو فُما ًسظ ظغوف الدشضًض.
 -1.2الشروع
ًخؿلب اللاهىن في الجغائم اإلااصًت (طاث الىدُجت) أن ًيشأ غً الؿلىن املخظىع هدُجت ئحغامُت ختى ًىخمل الغهً
اإلااصي لها ،لىً كض ًدضر أن ال جخدلم الىدُجت بالغغم مً أن اللاهىن ًخؿلبها الهخماٌ الغهً اإلااصي ،هما ئطا أوكف
اليشاؽ ؤلاحغامي كبل نهاًخه( ،)1أو وان الؿلىن غير كاصع غلى جدلُم الىدُجت بالغغم مً اهخماٌ ول زؿىاجه ؤلاحغامُت
وضىعة طلً خالتي الشغوع في الجغٍمت والجغٍمت اإلاؿخدُلت( ،)2التي ٌػاكب غليها اإلاشغع الجؼائغي ،باليؿبت لجغائم التزوٍغ
مً أحل الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت فهي مً الجغائم اإلااصًت التي اشترؽ اإلاشغع لخمام
عهنها اإلااصي غغوعة جىافغ غىطغ الػغع باغخباعٍ الىدُجت ؤلاحغامُت ألفػاٌ التزوٍغ ؾىاء وان َظا الػغع ماصًا أو مػىىٍا،
مدللا أو مدخمل ،ولىً غضم جدلم الىدُجت ؤلاحغامُت التي جؿلبها اللاهىن لخمام الغهً اإلااصي لهظٍ الجغائم ال ًدىٌ صون
مػاكبت الفاغل ،طلً أن اللاهىن  06/20كض غاكب غلى الشغوع أواملخاولت في اعجياب َظٍ الجغائم( ،)3والػلت في الػلاب
غلى الشغوع في َظٍ الجغائم وىن الشغوع في َظٍ الجغائم ًدمل في ؾُاجه ول مػاوي الاغخضاء غلى اإلاطلخت املخمُت ولىىه
غىضما أوكف أو زاب أزغٍ فلض جدىٌ مً ضىعة الاغخضاء الفػلي ئلى ضىعة اغخضاء يهضص بسؿغ ،فهى بمثابت اغخضاء مدخمل
ً
اغخضاء
واللاهىن ًدمي اإلاطالح مً ول اغخضاء فػلي أو اغخضاء مدخمل غليها ،لظلً فلض وحب ججغٍم الشغوع بىضفه
مدخمال يهضص اإلاطالح املخمُت بسؿغ ومطضع الخؿغ في حغائم الشغوع ًىمً في أفػاٌ الجاوي مً حهت وهِخه ؤلاحغامُت في
اعجياب الجغٍمت مً حهت أزغي(.)4
 -2.2هطاق جرائم التزوير بغرض الحصىل على إلاعاهات واملساعذات العمىمية وإلاعفاءات الاجتماعية مً
حيث العقاب
ئطا وان اإلاشغع كض وػع حغائم التزوٍغ الخللُضًت بين حىاًاث وحىذ ،فاهه وباليؿبت لجغائم التزوٍغ بغغع الخطىٌ
غلى مؿاغضاث وإغفاءاث احخماغُت هُفها غلى أؾاؽ أنها حىذ بؿُؿت ،أكغ لها غلىباث أضلُت( ،)5وغلىباث جىمُلُت،
البػؼ منها وحىبي والبػؼ حىاػي.

( .)1مدمىص هجُب خؿني ،اللؿم الػام ،مغحؼ ؾابم ،ص.289
( .)2أهظغ هظ اإلااصة  30كاهىن غلىباث .
( .)3أهظغ هظ اإلااصة  253مىغع 5مً اللاهىن عكم  06/20اإلاشاع الُه ؾابلا .
( .)4غبض هللا ؾلُمان ،شغح كاهىن الػلىباث الجؼائغي ،اللؿم الػام ،مغحؼ ؾابم ،ص.164
( .)5حػغف اإلااصة  2/4كاهىن غلىباث الػلىباث ألاضلُت بأنها جلً التي ًجىػ الخىم بها صون أن جلترن بها أًت غلىبت أزغي.
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 -1.2.2العقىبات ألاصلية
الػلىباث ألاضلُت( )1في حىذ التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث الاحخماغُت حشمل غلىبت الخبـ
ملغوهت بالغغامت الجؼائُت ملضعجين غلى الىدى آلاحي:
 باليؿبت لجىذ التزوٍغ في الىزائم أو الخطغٍذ الياطب أو اؾخػماٌ مػلىماث زاؾئت أو هاكطت والاؾخمغاع بضونوحه خم في الاؾخفاصة مضة الخبـ مً ؾىت ئلى زالر ؾىىاث ملغوهت بالغغامت مً 100.000صج ئلى 3000.000صج.
 حىدت جدىٍل وحهت اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث ،مضة الخبـ مً ؾيخين ئلى زالر ؾىىاث والغغامت مً  200.000ئلى300.000صج.
 حىدت الدؿهُل واإلاؿاغضة غلى الخطىٌ غلى مؿاغضاث وإغاهاث احخماغُت مضة الخبـ مً ؾىت ئلى  05ؾىىاثوالغغامت مً 100.000صج ئلى 300.000صج.
 -2.2.2العقىبات التكميلية
وٍلطض بها جلً الػلىباث التي ال ًجىػ الخىم بها مؿخللت غً غلىبت أضلُت فُما غضي الخاالث التي ًىظ غليها
اللاهىن ضغاخت وهي ئما ئحباعٍت أو ازخُاعٍت باليؿبت لجىذ التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى مؿاغضاث مالُت وإغفاءاث
احخماغُت مً الضولت ومإؾؿاتها ،أكغ لها حػضًل  06/20غلىباث جىمُلُت وحىبُت وأزغي ازخُاعٍت.
 العقىبات التكميلية الىجىبية :اؾخدضر اإلاشغع الجؼائغي مً زالٌ حػضًله ألخيام كاهىن الػلىباث باللاهىن 06/20غلىبت جىمُلُت حضًضة غمال بمبضأ ال حغٍمت وال غلىبت وال جضبير أمً بغير هظ ،لم جخػمنها هظ اإلااصة  09مىغع1
اإلاؿخدضزت بمىحب اللاهىن  23/06اإلاػضٌ و اإلاخمم لألمغ  156/66اإلاخػمً كاهىن الػلىباث اإلاخػللت بالػلىباث
الخىمُلُت جخمثل في غلىبت الغص والتي لم ٌػغفها اإلاشغع باؾخثىاء هطه غلى غلىبت عص ألاشُاء اإلاحجىػة أو اإلاػبىؾت
اإلاىغىغت جدذ ؾلؿت اللػاء ،وغلى الػمىم ًىطغف مضلىٌ عص ؤلاغاهاث واإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث ئلؼام املخيىم غلُه
اإلاضان باخضي حغائم التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى مؿاغضاث وإغفاءاث احخماغُت بجمُؼ ضىعَا مً ئعحاع جلً
اإلاؿاغضاث اإلاالُت أو اإلااصًت أو الػُيُت أو ؤلاغاهاث أو ؤلاغفاءاث التي جدطل غليها بضون وحه خم ئلى الضولت.
 العقىبات التكميلية الاختيارية :وعصث في هظ اإلااصة  253مىغع 4وجخمثل في غلىبت الخغمان مً خم أو أهثر مًالخلىق اإلاىطىص غليها في اإلااصة  09مىغع 1كاهىن غلىباث (.)2
 -3.2ظروف التشذًذ
زظ اإلاشغع حىذ التزوٍغ بغغع الخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت بظغف حشضًض وخُض
ًخػلم باملجغم ًخمثل في ظغف الػىص أًً غاغف مً الػلىباث اإلالغعة لهظٍ الجغائم في خالت جىافغٍ ،وللض حػضصث
الخػغٍفاث اإلالضمت للػىص الجغمي بازخالف الؼواًا اإلاىظىع بها له ،فمً ػاوٍت غلم الػلاب املجغم الػائض َى السجين الظي
ؾبم ئًضاغه في السجً بؿبب الخىم غلُه في حغٍمت ما ،أما غلماء ؤلاحغام ٌػغفىن الػىص بأهه غملُت جىغاع اعجياب
( .)1الػلىباث ألاضلُت في مىاص الجىذ جخمثل في الخبـ الظي مضجه جخجاوػ شهغًٍ ئلى زمـ ؾىىاث ما غضي الخاالث التي ًلغع بها خضوصا أزغي والغغامت
التي جخجاوػ 20.000صج.
ن
مىغع
 1مً ألامغ  156/66اإلاخػمً كاهى الػلىباث اإلاػضٌ واإلاخمم .
( )2اهظغ هظ اإلااصة 09
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الجغائم ،خُث ًيىن املجغم الػائض َى طلً الصخظ الظي ؾبم الخىم غلُه واعجىب بػض طلً حغٍمت ؾىاء زبدذ َظٍ
الجغٍمت عؾمُا أم ال(.)1
أما مً الىاخُت اللاهىهُت فهى خالت زاضت بالجاوي الظي ؾبم الخىم غلُه بدىم باث في حغٍمت واعجىب بػض طلً
حغٍمت أزغي( ،)2وفلا للشغوؽ املخضصة في اللاهىن( ،)3وكض هظم اإلاشغع الجؼائغي أخيام الػىص في هطىص اإلاىاص  54مىغع
ئلى  54مىغع 10كاهىن غلىباث.

الخاثمة:
كطض الخىفل باألشياٌ الجضًضة لإلحغام التي جىلضث هدُجت الظغوف الاؾخثىائُت التي حػِشها البالص مً اهدشاع وباء
فيروؽ وىعوها "وىفُض  "19التي أزظث غضة ضىع ،مً بُنها اؾخػماٌ ؾغق غير مشغوغت والتزوٍغ في الىزائم والخطغٍذ
الياطب بغغع الاؾخفاصة مً اإلاؿاغضاث الػمىمُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت التي أكغتها الضولت لفائضة الفئاث اإلاخىؾؿت
والػػُفت اإلاخػغعة مً الجائدت أوبخدىٍل وحهت جلً اإلاؿاغضاث وؤلاغفاءاث ،أو الاؾخمغاع في الاؾخفاصة منها بػض ػواٌ
شغوؽ الاؾخفاصة ،اؾخدضر اإلاشغع الجؼائغي هطىص غلابُت ججغم وحػاكب غلى َظٍ ألافػاٌ بملخض ى هطىص اإلاىاص
 253مىغع  1ئلى  253مىغع  5مً ألامغ  06/20الطاصع بخاعٍش  ،2020/06اإلاػضٌ واإلاخمم لألمغ  156/66اإلاخػمً كاهىن
الػلىباث كغاءجىا اللاهىهُت لهظٍ الىطىص أوضلىا ئلى اؾخسالص الىخائج و غلى غىئها اكتراح الخىضُاث الخالُت:
الىتائج
 كطىع الؿُاؾت الجىائُت للمشغع الجؼائغي في مىاحهت حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى الاغاهاث و اإلاؿاغضاثالػمىمُت و الاغفاءاث الاحخماغُت ئط :
 لم ٌػغف ألامغ 06/20اإلاػضٌ واإلاخمم للاهىن الػلىباث حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث اإلاالُت والػُيُتوؤلاغفاءاث الاحخماغُت مما ضػب مً غملُت اؾخسغاج غىاضغَا اللاهىهُت مما صفؼ ئلى اللجىء لللُاؽ غلى حغائم
التزوٍغ الخللُضًت الؾخسالص جلً الػىاضغ و اهخفى بخدضًض ضىع جلً الجغائم فلـ .
 خضص َظا اللاهىن غلى ؾبُل الخطغ ؾغق وأؾالُب التزوٍغ والخالغب للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث اإلاالُتوالػُيُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت التي ٌػاكب غليها .
 خضص ضىع حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث اإلاالُت والػُيُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت غاكب غلى الشغوع في اعجياب َظٍ الجغائم بىفـ الػلىبت اإلالغعة للجغٍمت الخامت. هظ غل ظغف حشضًض وخُض ًخمثل في ظغف الػىص. اغخبر غىطغ ضفت الجاوي (مىظف غمىمي) حغٍمت مؿخللت بظاتها مً حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاثالاحخماغُت وؤلاغفاءاث الاحخماغُت.
( .)1فهض ًىؾف الىؿاٌؿت .وظُفت الػلىبت وصوعَا في ؤلاضالح والخأَُل .صعاؾت ملاعهت  2010صاع وائل لليشغ  .غمان  .ألاعصن ص .16
( .)2غبض اإلاالً ضاٌئ ي ،صوع بضائل الػلىبت في الخللُظ مً ظاَغة الػىص ئلى الجغٍمت ،ؽ ،1اإلاإؾؿت الخضًثت للىخاب ،لبىان 2015 ،ص.175
( .)3أهظغ هظ اإلااصة  54مىغع مً ألامغ 156/66اإلاخػمً كاهىن الػلىباث اإلاػضٌ واإلاخمم .
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جرائن التزوير للحصول على اإلعانات واملساعدات العووهية واإلعفاءات االجتواعية "دراسة حتليلية يف ضوء
األهر  06/20املعدل واملتون لقانوى العقوبات اجلزائري"/ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سعاد أجعود  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هُف َظا اللاهىن َظٍ الجغائم غلى أنها حىدا بؿُؿت وكغع لها غلىباث ال جدىاؾب مؼ حؿامت َظٍ الجغائم. لم ًىظ َظا اللاهىن غلى اإلاؿإولُت الجؼائُت للصخظ اإلاػىىي غً َظٍ الجغائم. لم ًلغ َظا اللاهىن كىاغض احغائُت زاضت للمخابػت أو الخدلُم أو املخاهمت في َظٍ الجغائم.اؾخدضر َظا اللاهىن غلىبت جىمُلُت حضًضة جخمثل في غلىبت الغص .التىصيات:
 ئغاصة ضُاغت الىطىص التي حػاكب غلى حغائم التزوٍغ للخطىٌ غلى اإلاؿاغضاث اإلاالُت والػُيُت وؤلاغفاءاثالاحخماغُت غلى أن جأحي الطُاغت مىحؼة  .ملخػبت شاملت ليل ضىع الخالغب وطلً بابخػاص اإلاشغع غً حػضاص وخطغ
ضىع الؿلىن الاحغامي ئط كض ًخطىع أن ًخم الخالغب بؿغق أزغي وأؾالُب جلىُت خضًثت زطىضا في ظل الخؿىع
الخىىىلىجي الظي وػِشه الُىم.
 الخغلُظ مً الػلىباث اإلالغعة لهظٍ الجغائم ليي جدىاؾب مؼ حؿامت َظا الىىع مً الجغائم اإلااؾت بالخؼٍىتالػمىمُت .
 اغاصة الىظغ في الخىُُف اللاهىوي لهظٍ الجغائم وجىػَػها بين حىذ بؿُؿت وحىاًاث أو غلى ألاكل بين حىذ بؿُؿتوحىذ مشضصة.
-

غضم الاهخفاء بالىظ غلى ظغف الػىص فلـ هظغف حشضًض وخُض لهظٍ الجغائم بل البض مً الىظ غلى ظغوف

حشضًض ازغي هظغف الخػضص واإلاؿاَمت الجىائُت والىؾُلت اإلاؿخػملت في اعجياب الجغٍمت والىؾائل الخىىىلىحُت الخضًثت
وظغف ضفت الجاوي.
 -الاغتراف باإلاؿإولُت الجؼائُت للصخظ اإلاػىىي غً َظٍ الجغائم.
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وصم محعذدي الجيعيات اإلاعخىكفين ديييا مً الخذمة الععكشية في اللاهىن الذولي
Stigmatization of multi-national religious objectors of military service in international law
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ملخص:
الخضمت الٗؿىغٍت مً الىاحباث اإلاخًمىت في كىاهحن الٗضًض مً الضوٌ ،وٖاصة ما جيىن ٖالكت اإلاىاَىت بحن الفغص
والضولت والتي جدىمها عابُت الجيؿُت أخض ألاؾباب الغةِؿت ألصاء الخضمت الٗؿىغٍت ،وكض ًدضر أن ًىدؿب الصخو
حيؿُت أزغي أو ًيىن خامال ألهثر مً حيؿُت أنلُت مما ًُغح ئقياالث مغجبُت بأصاء الخضمت الٗؿىغٍت أو الٗؼوف
ٖنها ألؾباب ٖضًضة منها الاهخماء الضًجي ،و في خاالث هثحرة ًدؿبب هظا الٗؼوف في مٗامالث ونمُت يض اإلاؿدىىف صًيُا
حُٗم اؾخفاصجه مً خلىكه أو جمىٗها ٖىه لخبرػ ؤلاقيالُت اإلاخٗللت بماهية اإلاشهض اللاهىوي للمعخىكفين ديييا مً
الخذمة الععكشية مً محعذدي الجيعيات في اللاهىن الذولي وظبل حمايتهم؟و الحماًت اللاهىهُت اإلاىفىلت لهم خاٌ
ونمهم حغاء اؾدىيافهم ،وهىدُجت للبدث اإلالضم جم الخىنل ئلى أن الهيىن الضولُت الىاْمت لحلىق ؤلاوؿان أكغث
بالحم في الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت وخخما جىفحر الحماًت للمؿخفُضًً مً هظا الحم .
الكلمات اإلافحاحية :الاؾدىياف الضًجي؛ الضًً ؛الىنم؛ مخٗضصي الجيؿُت؛ الخضمت الٗؿىغٍت.
Abstract:
Military service is one of the duties contained in the laws of many States. The
relationship of citizenship is usually one of the main reasons for performing military
service. It may occur that a person acquires another nationality, which poses problems
associated with the performance or reluctance to perform military service for a religious
distributor, In many cases, this reluctance causes stigmatized transactions against the religious
objector that impede or prevent their access to their rights to highlight the problem of: What is
the legal status and means of protecting religious objectors of multinational military service in
And the legal protection afforded to them. The conclusion was

?international law

reached that the State instruments governing human rights recognized the right of religious
objection to military service and inevitably protected the beneficiaries of that right.
Keywords : Religious objection; Religion; stigmatization; Multiple nationality; Military
service.
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وصن هتعددي اجلٌسيات ادلستٌكفني ديٌيا هي اخلدهة العسكرية يف القاًوى الدويل /ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وًاس عواطف  /ــــــــــــــــــــــــــــــ  /بوكواش حمود

ملذمة:
حٗض الحغوب و ألاٖماٌ الٗؿىغٍت مً اإلاؿلماث في جاعٍش البكغٍت فلض ٖاهذ الخجمٗاث البكغٍت مً الجزاٖاث
بمسخلف صعحاث خضتها وؾبل الاكخخاٌ فيها ،وهدُجت لًغوعة البدث ًٖ خُاة أخؿً و مؿخىي مِٗص ي أهثر ٌؿغا ايُغ
الٗضًض مً ألافغاص و الجماٖاث لترن بلضانهم ألانلُت و الاهدؿاب ألمم أزغي جسخلف ٖنهم في اإلالىماث الؿُاؾُت و
الثلافُت والىاػٕ الضًجي مً أبغػ ٖىامل الازخالف التي كض جهاصف اإلاهاحغ في مهجغه ،هدُجت لظلً كض ًخٗغى ألافغاص
اإلاهاحغون إلاٗامالث ونمُه زاعج مدُُهم ألام عٚم خهىلهم ٖلى حيؿُت املحُِ الجضًض والاعجباٍ بغابُت الىالء له
جدذ مؿمى الجيؿُت  ،لٗل أهم ؤلاقياالث التي جهاصف مخٗضص الجيؿُاث ئقيالُت الخضمت الٗؿىغٍت زانت ئن واهذ
يض بلضه ألام أو بجي صًىه وحلضجه  ،وكض بغػ مهُلح ًهف خالت الٗؼوف ًٖ أصاء هظه الخضمت الٗؿىغٍت ئن واهذ جمـ
بٗلُضة الفغص ومباصةه وهى مهُلح الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت  ،وبالٗىصة للخاعٍش فان أوٌ مؿدىىف صًجي
هى ' ماهعيميلياهىط' (ؾىت 295مُالصًت) ابً أخض كضامى الجىىص الغوماهُحن فٗىض بلىٚه ؾً الحاصًت و الٗكغًٍ جمذ
صٖىجه لالهسغاٍ في نفىف فُالم الجِل الغوماوي لىىه أٖلم خاهم والًت هىمُضًا بٗضم اؾخُاٖخه الاهًمام لؿلً
الجىضًت ،و أنغ ٖلى عفًه وهدُجت لغفًه جم ئٖضامه زم أٖلىخه الىىِؿت و ألاهالي كضٌؿا أَلم ٖلُه اؾم 'اللذيغ
ماهعميليان'( ،)1اإلاالخٔ أن هظه الىاكٗت الخاعٍسُت ؾلُذ الًىء ٖلى فىغة اإلاٗاملت الىنمُت للمؿدىىف صًيُا مً
الخضمت الٗؿىغٍت و الىنىٌ بها لحض الخهفُت الجؿضًت زانت م٘ الازخالفاث في اإلافاهُم الضًيُت لؤلكُاع التي اؾخىلذ
ٖليها ؤلامبراَىعٍت الغوماهُت  ،وبُٛت فهم اإلاىيىٕ َغخذ ؤلاقيالُت البدثُت اإلاخٗللت بـ  :ماهية اإلاشهض اللاهىوي
للمعخىكفين ديييا مً الخذمة الععكشية مً محعذدي الجيعيات في اللاهىن الذولي وظبل حمايتهم؟ و لئلحابت ٖلى
هظه ؤلاقيالُت البدثُت َغخذ فغيِخان أؾاؾِخان هما الفشضية اإلاىعذمة وهي ٖضم وحىص هظا الحم ٖلى الهُٗض
الضولي و في الهيىن الىاْمت لحلىق ؤلاوؿان و الفشضية اإلاعاهعة لها وهي جىغَـ اللاهىن الضولي لحم اإلاؿدىىفحن
صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت لؤلفغاص ٖامت و إلاخٗضصي الجيؿُاث زانت.
لئلحابت ٖلى ؤلاقيالُت اإلاُغوخت جم اٖخماص زُت بدثُت زىاةُت حكمل مدىعًٍ أؾاؾُحن  :ألاوٌ مىؾىم بالفهم
اإلاهُلحي إلاخٛحراث ونم مخٗضصي الجيؿُاث اإلاؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت.و املحىع الثاوي هى أَغ خماًت
مخٗضصي الجيؿُاث اإلاؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت ،وجم الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنفي أؾاؾا لضعاؾت اإلاىيىٕ و
ما كض ْهغ مً مالمذ إلاىاهج أزغي فهى هخاج الًغوعة البدثُت.
املحىسألاول  :الفهم اإلاصطلحي إلاحغيرات وصم محعذدي الجيعيات اإلاعخىكفين ديييا مً الخذمة الععكشية.
الاؾدىياف مً الخضمت الٗؿىغٍت ٌٗض مً بحن أهم اإلاىايُ٘ التي ناخبذ الحغوب التي قهضتها املجخمٗاث
البكغٍت ٖبر الحلب الؼمىُت التي مغث بها  ،وللٗؼوف ًٖ أصاء الخضمت الىَىُت أؾباب ٖضة مً بُنها الىاػٕ الضًجي ؛زانت
ئن ازخلف َ
مٗخىم اإلاؿدىىف م٘ اإلاٗخلضاث الضًيُت للبلض الظي فغى ٖلُه أصاء الخضمت الٗؿىغٍت -ػمً الحغب  -خاٌ
()1ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي ،خلىق ؤلاوؿان " ،الاؾدىياف الًمحري ًٖ الخضمت الٗؿىغٍت" ميكىعاث ألامم اإلاخدضة ،حىُف ،2012،م.2

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

300

ISSN: 2352-9806
l

وصن هتعددي اجلٌسيات ادلستٌكفني ديٌيا هي اخلدهة العسكرية يف القاًوى الدويل /ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وًاس عواطف  /ــــــــــــــــــــــــــــــ  /بوكواش حمود

خهىله ٖلى حيؿِخه وصزىله ػمغة مخٗضصي الجيؿُت  ،وحٗض الىنمت اللهُلت باإلاؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت
مً أهم ألاؾباب التي ججىذ باملجخمٗاث و هٓمها  -التي ٌِٗكىن بها  -ئلى اإلاؿاؽ بدلىق اإلاؿدىىفحن و الخٗضي ٖليها ،ومً
زالٌ هظه الجؼةُت البدثُت ؾِخم الخٗغٍج ٖلى أهم ما َغح مً حٗغٍفاث جىضح مخٛحراث الٗىىان ألانلي للبدث.
أوال -جعشيف الاظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشيةٌٗ:خبر الاؾدىياف مً الخضمت الٗؿىغٍت بؿبب الىاػٕ
الضًجي مً اإلاىايُ٘ كضًمت اليكأة لىً كلُلت البدث فيها ؛ فاإلاخدب٘ للضعاؾاث ألاواصًمُت التي جبيذ هظا اإلاىيىٕ ًجض أنها
كلُلت ملاعهت ببلُت مىايُ٘ اللاهىن الضولي ٖامت و خلىق ؤلاوؿان زانت ،وللفهم الصحُذ للمهُلح وحب َغح ما
كضم مً حٗغٍفاث لهظا اإلاىيىٕ لخدضًض مٗاإلاه وهظا َغاةم و خضوص اؾخسضامه.
 -1الاظخىكاف الذيني لغةً :خألف اإلاهُلح مً مخٛحرًً هما الاؾدىياف و الضًً وَٗغفان لٛىٍا بأنهما:
 -1.1الاظخىكاف لغة":

الىىف جىدُخً الضم٘ ًٖ زضًً بانبًٗ  ...وهىف الغحل ًٖ ألامغ بالىؿغ هىفا

واؾدىىف أهف وامخى٘ وفي الخجزًل الٗؼٍؼ لً ٌؿدىىف اإلاؿُذ أن ًيىن ٖبض هللا وال اإلاالةىت اإلالغبىن وعحل هىف
ٌؿدىىف مىه ألاػهغي ؾمٗذ اإلاىظعي ًلىٌ ؾمٗذ أبا الٗباؽ وؾئل ًٖ الاؾدىياف في كىله حٗالى لً ٌؿدىىف اإلاؿُذ
فلاٌ هى أن ًلىٌ ال وهى مً الىىف والىهف ًلاٌ ما ٖلُه في طلً ألامغ هىف وال وهف فالىىف أن ًلاٌ له ؾىء
واؾدىىف وهىف ئطا صفٗه وكاٌ ال واإلافؿغون ًلىلىن الاؾدىياف والاؾخىباع واخض والاؾخىباع أن ًخىبر وٍخٗٓم
والاؾدىياف ما كلىا وكاٌ الؼحاج في طلً أي لِـ ٌؿدىىف الظي ًؼٖمىن أهه ئله أن ًيىن ٖبض هللا وال اإلاالةىت اإلالغبىن
وهم أهبر مً البكغ كاٌ ومٗجى لً ٌؿدىىف أي لً ًأهف وأنله مً هىفذ الضم٘ ئطا هدُخه بانبًٗ ًٖ زضن كاٌ
فخأوٍل لً ٌؿدىىف لً ًىلبٌ ولً ًمخى٘ مً ٖبىصة هللا وٍلاٌ هىفذ مً طلً ألامغ أهىف هىفا ئطا اؾدىىفذ مىه وخيى
الجىهغي ًٖ الفغاء كاٌ و هىفذ بالفخذ لٛت و هىفذ ًٖ الص يء أي ٖضلذ "1...و هى الاؾخىباع و الامخىإ " و مهضعه
الفٗل اؾدىىف أي أهف و امخى٘ و ًلاٌ اؾدىىف ًٖ الٗمل امخى٘ مؿخىبرا ،وٍلىٌ ؾبداهه وحٗالى في هخابه الٗؼٍؼ ‹‹
َ َ َّ َّ َ َ َ
َ
َ
َف َأ َّما َّالظ َ
ًً َآم مىىا َو َٖم ملىا َّ
الهال َحاث َف مُ َىفيهم مأ مح َ
ًً اؾدىى مفىا َواؾ َخى َب مروا ف مُ َٗظ مب مهم
ىع مهم َو ٍَؼ مٍض مهم مً فًله ۖ وأما الظ
َ َ
َ َ
َ
َّ َ م
َ َ
َّ
الىىف و هى جىدُذ الضم٘ ًٖ الخض
َٖظ ًابا أل ًُما َوال ًَج مضون ل مهم مً مصون ّللا َول ًُّا َوال هه ًحرا ... ››2و مهضع الفٗل
باألنب٘"( ،)3وٍفهم مً الخٗغٍف اللٛىي اإلالضم لالؾدىياف هى الٗؼوف ًٖ ألاصاء و الامخىإ و الخمى٘ .
 -1.2الذيً لغة:هى " الُاٖت ،الجؼاء ،الٗاصة ،حيـ مً الاهلُاص ؛ فالضًً بىؿغ الضاٌ اإلاكضصة حم٘ أصًان ما
ًخضًً به ؤلاوؿان ،وهى وي٘ الهي ًغقض ئلى الحم مً الاٖخلاصاث و الخحر في الؿلىن و اإلاٗامالث ،الضًاهت اؾم لجمُ٘
ما ٌٗبض به هللا و الاٖخلاص بالجىان و ؤلاكغاع باللؿان و ٖمل الجىاعح باألعوان  ،و الضًً اؾم لجمُ٘ ما مًخضًً به ،")4(...
بجم٘ مخٛحر الاؾدىياف بمخٛحر الضًً ًخطح اإلاٗجى اللٛىي لالؾدىياف الضًجي وهى الٗؼوف ًٖ أصاء أمغ و الخمى٘ ٖىه
()1ابً مىٓىع " ،لؿان الٗغب " ، https://www.lesanarab.com/kalima/%D9%86%D9%83%D9%81 ،جمذ الؼٍاعة ًىم . 19:39 - 2022/08/31
( ) 2ؾىعة اليؿاء آلاًت . ٣٧١
( )3مها دمحم أًىب و خؿام ٖلي مدمىص "،الاؾدىياف الًمحري في هُاق الخضمت الٗؿىغٍت" املجلت ألاواصًمُت للبدىر اللاهىهُت و الؿُاؾُت ،املجلض
الثالث ،الٗضص ألاوٌ،2019،م .299
( )4بىلُُف ؾلُمت " ،الخمُحز بحن مهُلح خغٍت اإلاٗخلض و خغٍت الضًً في الدكغَ٘ الجؼاةغي" ،مجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصًمُت ،الٗضص ،06حىان
 ،2015م م .202،201
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وًٖ فغاةًه بؿبب الىاػٕ الضًجي  ،فالىاػٕ الضًجي هى اإلاخٛحر اإلاؿخلل الظي ًخدىم في اإلاخٛحر الخاب٘ وهى الاؾدىياف،
فضعحت الدكب٘ بالخٗالُم الضًيُت و وؿبت الامخثاٌ لها حٗىص باألزغًٍ الٗاحل و آلاحل – ؾلبا أو ئًجابا ٖ -لى فىغة الامخىإ
ًٖ أصاء بٌٗ اإلاخُلباث اإلافغويت ٖلى الفغص أو الجماٖت.
 -2الاظخىكاف الذيني اصطالحا :لخىيُذ مٗجى الاؾدىياف الضًجي انُالخا و جماقُا م٘ ما ؾبم جلضًمه أٖاله
وحب جدضًض وحٗغٍف ول مهُلح بظاجه و صمج الفهمحن للخغوج باإلاٗجى الترهُبي لهما خاٌ اكترانهما.
أ -الاظخىكاف اصطالحاًُ :لم ٖلُه هظلً باالٖتراى الًمحري  ،وكض وعصث له حٗغٍفاث انُالخُت مً بُنها "هى
الصخو الظي ًإمً ئًماها جاما بٗضم خمل الؿالح لللخاٌ أو اإلاكاعهت في أي أٖماٌ ٖؿىغٍت في الحغب"( ، )1و أعصفذ
اللجىت اإلاٗىُت بدلىق ؤلاوؿان أنها ال حٗترف بالحم في الاؾدىياف الًمحري ئال في ٖالكت اإلاؿدىىف مً الخضمت
الٗؿىغٍت بااللتزام باؾخسضام اللىة بهضف اللخل  ،و فؿغث هظه اللجىت هظا الحم اؾدىاصا إلالخًُاث اإلااصة الثامىت ٖكغ
مً الٗهض الضولي الخام بالحلىق اإلاضهُت و الؿُاؾُت  ،و اٖخبرجه خلا ملؼما ليل ألاَغاف في الٗهض "و الٗهض ال ٌكحر
نغاخت ئلى الحم في الاؾدىياف الًمحري  ،بُض أن اللجىت حٗخلض أن هظا الحم ًمىً أن ٌؿخمض مً اإلااصة  ،18خُث أن
اؾخسضام اللىة بهضف اللخل ًمىً أن ًخٗاعى بكيل زُحر م٘ خغٍت الىحضان و الحم في املجاهغة بالضًً أو الٗلُضة(")2
ب -الذيً اصطالحا :الضًً مً بحن اإلاهُلحاث التي ًهٗب حٗغٍفها حٗغٍفا حامٗا ماوٗا هدُجت لىثرة املحضصاث و
اإلاىُللاث التي ٌكملها  ،لظلً ازخلف فُه ولم ًلضم له حٗغٍفا مىخضا  ،لىً اإلاالخٔ هى قبه ؤلاحمإ ٖلى ٖىهغًٍ
أؾاؾُحن هما ٖاإلاُت الٓاهغة الضًيُت و اإلاياهت و ألاهمُت التي جىدؿيها  ،و كضم الفله ؤلاؾالمي حٗغٍفا للضًً مفاصه " الضًً
وي٘ الهي لظوي الٗلىٌ بازخُاعهم املحمىص ئلى الخحر بالظاث كلبُا وان أو كالبُا واالٖخلاص و الٗلم و الهالة"(،)3و ٌكحر
مهُلح الضًً للمماعؾاث الغوخاهُت والٗلاةضًت التي ٌٗخىلها ألافغاص والجماٖاث والتي جسخلف بازخالف ما ًخم اٖخىاكه
والححز الظي حكٛله هظه اإلاماعؾاث ،وهى الغابِ اإلامحز لهظه الجماٖاث ؾىاء واهذ جدؿم باألهثرًت أو ألاكلُت الضًيُت،وكض
َ
مٖغف بأهه جلً " اإلاٗخلضاث الضًيُت ...و اإلاىاكف الًمحرًت و اإلاماعؾاث...التي ًمىً أن ًماعؾها ألافغاص وخضهم و أو م٘
ٚحرهم مً أفغاص َاةفتهم.")4(...
 -3.1الاظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشية كاهىها :الاؾدىياف الضًجي هى اكتران مهُلحي الضًً و الاؾدىياف
وبُٛت الىنىٌ لخٗغٍف ًجمٗهما وحب الخٗغٍج ٖلى فهمهما كاهىها ول خضة.
أ -الاظخىكاف كاهىها :لم جىعص ههىم الهيىن الضولُت حٗغٍفا زانا بمهُلح الاؾدىياف بمفغصه لىً حٗلخه
مغجبُا بالخضمت الٗؿىغٍت و أؾباب الٗؼوف ًٖ الاهخماء و الاهسغاٍ في نفىفها ،وَٗغف الاؾدىياف الًمحري مً
الخضمت الٗؿىغٍت بأهه  ... ":خم ألاشخام الظًً ًغفًىن أصاء الخضمت الٗؿىغٍت بؿبب ٖلاةض ٖمُلت صًيُت أو
أزالكُت أو مٗىىٍت أو ئوؿاهُت و ما قابه طلً  ،وٍيبغي ٖلى ألاكل أن ًمخض خم الاؾدىياف لِكمل ألاشخام الظًً
( )1مها دمحم أًىب و خؿام ٖلي مدمىص ،مغح٘ ؾابم.301 ،
()2ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي ،مغح٘ ؾابم ،م.11
(َُ )3بي وعصة "،مبضأ الحغٍت الضًيُت في الفله و اللاهىن الضولي" ،مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان ،الٗضص ً ،31ىم  ، https://jilrc.com/،2018/07/11جمذ
الؼٍاعة ًىم . 19:34 - 2021/09/08
(  )4ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت ،مظهغة مً ألامحن الٗام "،اللًاء ٖلى حمُ٘ أقياٌ الخٗهب الضًجي" ،وزُلت عكم  02 ،A/71/269أوث  ، 2016م.7
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ًدىٌ وحضانهم صون الاهسغاٍ في الخضمت الٗؿىغٍت جدذ أي ْغف  ،و خم ؤلاٖفاء مً الخضمت في اللىاث اإلاؿلحت التي
ٌٗخبر اإلاؿدىىف الًمحري أنها كض حؿخسضم لخىفُظ الفهل الٗىهغي  ،و في الٗملُاث التي جغجلي ئلى ؤلاباصة الجماُٖت و
في الاخخالٌ ٚحر اإلاكغوٕ ألعاى أحىبُت  ،")1(...اإلاالخٔ أن هظا الخٗغٍف كضم جفؿحرا إلاٗجى الاؾدىياف الًمحري مً
الخضمت الٗؿىغٍت ٖامت  ،والجضًغ بالظهغ أن الاؾدىياف الًمحري مً الخضمت الٗؿىغٍت لِـ مغاصفا لالؾدىياف
الضًجي مً الخضمت ؛ فالثاوي حؼء مً ألاوٌ أي أن الاؾدىياف مً الخضمت الٗؿىغٍت بؿبب الضًً هى أخض أهىإ
الاؾدىياف الًمحري الظي جخٗضص أؾبابه لىً حمُٗها جهب في مهب واخض هى الٗؼوف ًٖ الاهًمام للخضمت
الٗؿىغٍت  ،ولىً بكغٍ أن جيىن اإلاهام اإلاىولت لهظه الخضمت جهب في مٗجى زغق خلىق آلازغًٍ املحمُت بمىحب
الهيىن الضولُت الىاْمت لحلىق ؤلاوؿان ػمً الؿلم و ػمً الحغب  ،ومثاٌ طلً حغاةم الٗضوان و ؤلاباصة و الخمُحز
الٗىهغي اإلاماعؽ مً كبل اإلاىدؿبحن للخضمت الٗؿىغٍت .وحٗخبر اإلافىيُت الؿامُت لحلىق ؤلاوؿان الاؾدىياف
الًمحري مً الخضمت الٗؿىغٍت ومىه الاؾدىياف الضًجي منها " مماعؾت مكغوٖت للحم في خغٍت الفىغ و الىحضان والضًً
" وتهُب بىحىب جىفحر زضماث بضًلت جدل مدل هظه الخضمت الٗؿىغٍت(،)2و كضمذ حٗغٍفاث ٖضًضة للحم في خغٍت الفىغ
و الىحضان الظي ًيبجي ٖلُه الحم في الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت ،ومً بُنها الخٗغٍف اإلالضم بمىحب كغاع
مجلـ خلىق ؤلاوؿان عكم  10/40و الظي ٌٗغف الحغٍت الضًً و الىحضان أو اإلاٗخلض بأنها " خم ول فغص في خغٍت الفىغ
أو الىحضان أو الضًً أو اإلاٗخلض  ،بما ٌكمل خغٍخه في أن ًيىن له صًً أو مٗخلض  ،أو ال ًيىن  ،أو في أن ٌٗخىم صًىا أو
مٗخلضا ًسخاعه بىفؿه ،وخغٍخه في املجاهغة بضًىه أو مٗخلضه ،بمفغصه أو في حماٖتٖ ،لىا أو ؾغا َ ًٖ ،غٍم الخٗلُم و
اإلاماعؾت و الٗباصة و ئكامت الكٗاةغ ...خغٍت الضًً أو اإلاٗخلض و خغٍت الخٗبحر مترابُخان و مدكابىخان و مخٗايضان"
وباكترانهما ومماعؾتهما صون قىاةب حكىب اإلاماعؾت الؿلُمت لهما ًمىً الىنىٌ إلايافدت حمُ٘ أقياٌ الخٗهب و
الخمُحز الٗىهغي اللاةم ٖلى أؾاؽ الضًً أو اإلاٗخلض(.)3
كضمذ بٌٗ اللىاهحن الىَىُت مفهىما واضحا لالؾدىياف مً الخضمت الٗؿىغٍت منها الضؾخىع ألاإلااوي الظي ًىو
ٖلى أهه " ال ًجىػ وفلا للماصة  )3(4مً الضؾخىع  ،ئحباع أي شخو يض يمحره ٖلى الخضمت الٗؿىغٍت التي جىُىي ٖلى
اؾخسضام الؿالح" و ًىو كاهىن الخجىُض ؤلالؼامي في فىلىضا ٖلى أهه" ٌٗفى الصخو اإلاإهل للخضمت الٗؿىغٍت و الظي
ًإهض أن أؾبابا فٗلُت جخٗلم بالًمحر جمىٗه مً أصاء زضمخه الٗؿىغٍت اإلاؿلحت ،"...وَٗغف أمغ وػاعة الضفإ الىَىُت في
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت عكم  6-1300اإلاؿدىىف يمحرًا بأهه "شخو لضًه اٖتراى عاسخ و زابذ و ناصق ٖلى
اإلاكاعهت في أي قيل مً أقياٌ الحغب أو ٖلى خمل الؿالح ،بؿبب حٗلُمه و  /مٗخلضه الضًجي"(.)4

() 1ألامم اإلاخدضة ،املجلـ الاكخهاصي و الاحخماعي  ،لجىت خلىق ؤلاوؿان ،جلغٍغ اإلافىيُت الؿامُت لحلىق ؤلاوؿان "،الحلىق اإلاضهُت و الؿُاؾُت بما
فيها مؿألت الاؾدىياف الًمحري مً الخضمت الٗؿىغٍت" ،وزُلت عكم  16 ،E/CN.4/2004/55فُفغي  ، 2004م.6
()2ألمم اإلاخدضة ، ،لجىت خلىق ؤلاوؿان ،اللغاع عكم  "،2000/34الاؾدىياف الًمحري مً الخضمت الٗؿىغٍت" ،وزُلت عكم  20 ،E/2000/23ابغٍل .2000
()3ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت ،مجلـ خلىق ؤلاوؿان ،الضوعة ألاعبٗىن ،كغاع اٖخمضه مجلـ خلىق ؤلاوؿان في 21آطاع  /ماعؽ  10/40 "، 2019خغٍت
الضًً أو اإلاٗخلض" ،وزُلت عكم  12،A/HRC/ERS/40/10ابغٍل  ، 2019م.2
()4ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي،مغح٘ ؾابم ،م .54
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ب -الذيً كاهىها :لم جلضم الهيىن الضولُت حٗغٍفا مدضصا للضًً( )1وجغي بٌٗ الجهاث الضولُت هفغٍم لجىت
البىضكُت إلاىٓمت ألامً و الخٗاون وحىص زُأ حٗغٍفي قات٘ ًخٗلم بغبِ الضًً بىحىص طاث ئلهُت لُيىن صًىا( ،)2وكض خاوٌ
ألامحن الٗام لؤلمم اإلاخدضة جلضًم حٗغٍف للضًً في مٗغى جفؿحره للحغٍت الضًيُت بلىله الضًً هى" :اإلاٗخلضاث
الضًيُت...واإلاىاكف الًمحرًت واإلاماعؾاث...التي ًمىً أن ًماعؾها ألافغاص وخضهم و/أو م٘ ٚحرهم مً أفغاص
َاةفتهم،")3(...لىً هظا الخٗغٍف ال ًغجم إلاهاف الخٗغٍف اللاهىوي وٍبلى خبِـ هُاق الخٗغٍف الانُالحي  ،وَكىبه
اللهىع وىهه ال ٌٗغف الضًً بل ٌكحر ئلُه ومماعؾخه  ،و بالغحىٕ للخٗلُم الٗام عكم  22للجىت ألاممُت اإلاٗىُت بدلىق
ؤلاوؿان في اإلااصة الثاهُت واإلاخٗلم بدغٍت الفىغ و الىحضان و الضًً أوحب هظا الخٗلُم جفؿحر الضًً جفؿحرا واؾٗا
لِكمل الضًاهاث الخىخُضًت و ٚحر الخىخُضًت (الىدل) و ؤلالحاصًت  ،وجفؿحر ولمتي صًً و ٖلُضة جفؿحرا ال ًلخهغ ٖلى
الضًاهاث الخللُضًت اإلاخٗاعف ٖليها (" )4
ًمىً اٖخباع الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت بأهه الٗؼوف ًٖ أصاء الخضمت الٗؿىغٍت و خمل الؿالح ئن
وان الهضف مً هظه الٗملُاث الٗؿىغٍت أؾاؾا هى اللخل و زغق خلىق ؤلاوؿان املحمُت صولُا و أؾاؽ هظا الٗؼوف هى
الىاػٕ الضًجي الظي ال ٌؿمذ لهاخبه باػهاق ألاعواح و أٖماٌ الٗىف.
 -2جعشيف وصم محعذدي الجيعيات :كض ٌٗاوي مخٗضصي الجيؿُاث مً مٗامالث ونمُت ماؾت بدلىكهم زاعج
مدُُهم ألام وبٗض خهىلهم ٖلى حيؿُت املحُِ الجضًض الظي اهدؿبىا ئلُه  ،وكض جؼاصا الاهتهاواث و جغبى ًٖ خضوص
اإلاٗلىٌ ئن وان مخٗضص الجيؿُت مؿدىىفا ًٖ الخضمت الٗؿىغٍت بؿبب الىاػٕ الضًجي الظي ًدمله بضازله  ،زانت ئن
واهذ ألاٖماٌ الٗؿىغٍت مىحهت هدى بلضه ألام أو بلض حيؿِخه الفٗلُت  ،وبُٛت فهم مٗجى اإلاٗامالث الىنمُت التي جمـ
بدلىق ؤلاوؿان وهظا فهم الجيؿُت ومٗجى حٗضصها وحب ئُٖاء حٗغٍف إلاهُلحي الىنم و حٗضص الجيؿُاث،و الىكىف
ٖلى اإلاٗجى اللٛىي و الانُالحي ونىال للمٗجى اللاهىوي بُٛت جدضًض أبٗاص اإلاهُلحاث و اؾخسضاماتها وفلا لليؿم
البدثي الظي جيخمي ئلُه.
 -1.2وصم محعذدي الجيعيات لغة:بُٛت فهم مٗجى ونم مخٗضصي الجيؿُاث وحب حٗغٍف مدضصي الٗىىان
لٛىٍا  :الىنم ،الجيؿُت وحٗضصها.

() 1ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت ،مظهغة مً ألامحن الٗام "،جلغٍغ اإلالغع الخام اإلاٗجي بدغٍت الضًً أو اإلاٗخلض ،حٗؼٍؼ و خماًت حمُ٘ خلىق ؤلاوؿان
اإلاضهُت و الؿُاؾُت و الاكخهاصًت و الاحخماُٖت و الثلافُت بما في طلً الحم في الخىمُت" ،وزُلت عكم  17،A/HRC/34/50حاهفي  ، 2017م.11
() 2اإلاباصب الخىحيهُت الؾخٗغاى الدكغَٗاث اإلاخٗللت بالضًً أو الٗلُضة مً ئٖضاص فغٍم الخبراء الاؾدكاعي إلاىٓمت ألامً و الخٗاون ،مىخب اإلاإؾؿاث
الضًملغاَُت اإلاٗجى بدغٍت الضًً أو الٗلُضة بالدكاوع م٘ اللجىت ألاوعوبُت الضًملغاَُت مً زالٌ اللاهىن ،اٖخمضتها لجىت البىضكُت في حلؿتها الٗامت
الخاؾٗت و الخمؿحن بالبىضكُت ًىمي ً 19-18ىهُى  ،2004و اؾخلبلتها الجمُٗت البرإلااهُت للمىٓمت في صوعتها الؿىىٍت في اصهبرً ٙىمي ً 09-05ىلُى ، 2004
في  ،https://www.osce.org/files/f/documents/6/2/103315.pdf :جمذ الؼٍاعة في.20:14-2021/09/12 :
() 3ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت ،مظهغة مً ألامحن الٗام "،اللًاء ٖلى حمُ٘ أقياٌ الخٗهب الضًجي" ،وزُلت عكم  ،A/71/269مغح٘ ؾابم  ،م.7
() 4الخٗلُم الٗام عكم  22اإلااصة  (18خغٍت الفىغ و الىحضان و الضًً) اٖخمضجه اللجىت اإلاٗىُت بالحلىق اإلاضهُت و الؿُاؾُت في الضوعة الثامىت و ألاعبٗىن
ؾىت  ، 1993أهٓغ :ألامم اإلاخدضة ،الهيىن الضولُت لحلىق ؤلاوؿان ،مظهغة مً ألاماهت" ،املجلض ألاوٌ ججمُ٘ للخٗلُلاث الٗامت و الخىنُاث الٗامت التي
اٖخمضتها مٗاهضاث خلىق ؤلاوؿان "وزُلت عكم )27 ، HRI/GEN/Rev9(Vol.1ماي ،2008م .208

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

304

ISSN: 2352-9806
l

وصن هتعددي اجلٌسيات ادلستٌكفني ديٌيا هي اخلدهة العسكرية يف القاًوى الدويل /ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وًاس عواطف  /ــــــــــــــــــــــــــــــ  /بوكواش حمود

أ -الىصم لغة  :الىنم لٛت هى الُٗب والٗاع فلض ٖغفه ابً مىٓىع بأهه " هى الُٗب وونم الص يء ٖابه ،والىنمت
الُٗب في الىالم ،وهى الُٗب والٗاع وٍلاٌ في فالن ونمت أي ُٖب ،)1(".و ٖلُه فالىنم بالٗاع ٌٗخبر حملت مً اإلاىاكف
واإلاٗخلضاث طاث الُاب٘ الؿلبي الاحخماعي التي جدمل كُمت ؾلبُت هدُجت وكأة قٗىع لضي ألافغاص في املجخمٗاث باػصعاء
أفغاص أو حماٖاث أزغي(.)2
ب-جعذد الجيعيات لغة :لفهم حٗضص الجيؿُاث وحب أوال فهم مٗجى الجيؿُت وجلضًم حٗغٍف لٛىي لها،فلفٔ
الجيؿُت خضًث الٓهىع في اللٛت الٗغبُت وٍلابله في الفغوؿُت مهُلح "  " Nationalitéوَٗجي الاهخماء لؤلمت ال الضولت
وهظا حىهغ الازخالف بحن الخٗغٍف اللٛىي و الانُالحي؛ فالخٗغٍف الانُالحي هما هى مبحن أصهاه ًغبِ الجيؿُت
باالهخماء للضولت( ،)3وبىاء ٖلى هظا الخٗغٍف فان حٗضص الجيؿُاث ٌٗجي ئيافت لغابُت الىالء ألاولى الاهخماء ألمم ٚحر أمخه
ألام التي ًىدضع منها.
 -2.2وصم محعذدي الجيعيات اصطالحا :حٗضص الجيؿُاث كض ًثحر ٖضًض اإلاؿاةل منها ئقيالُت الىنم وٖضم
الاؾخفاصة مً الحلىق ،و اهُالكا مً حٗغٍف اإلاهُلححن و الغبِ بُنهما ًدكيل اإلاٗجى الكامل م
للمسغج البدثي اإلاىؾىم
بىنم مخٗضصي الجيؿُاث انُالخا.
أ -الىصم اصطالحا :حٗىص فىغة جأؾِـ هٓغٍت الىنم للٗاإلاحن ألامغٍىُحن اصوًٍ إلاحرث ( )Edwin Lamertو هاواعص
بُىغ(  )Howard Beckerفلض وكغ الٗالم إلاحرث هٓغٍخه في هخاب ؾىت  1951بٗىىان بـ" اإلاغى الاحخماعي مً الخغافت ئلى
الٗلم"وَىع الفىغة واؾترؾل في قغخها في هخاب وؾمه "بالٛغباء" وكض بدث مً زاللهما ٖالكت الفغص باملجخم٘ واؾترؾل
في قغح هٓغة املجخم٘ للفغص و الاهُبإ الظي ًدمله املجخم٘ حغاء ؾلىهُاث ألافغاص و بىاء الاهُبإ املجخمعي بلُبُه
ؤلاًجابي و الؿلبي ،لظلً اؾخسضمذ هظه الىٓغٍت لخفؿحر الؿلىهُاث ؤلاحغامُت و الاهدغافُت لؤلفغاص وإقياالث
الجىىح()4و ألامغاى الىفؿُت اإلاخأجُت حغاء الٓغوف املجخمُٗت ،و كؿمذ هٓغٍت الىنم الجغٍمت لهىفحن أؾاؾُحن هما:
*الجشائم ألاولية :هي الجغاةم اإلاخأجُت حغاء جىافغ ألاؾباب ألاولُت للجغٍمت ومثاٌ طلً الفلغ وهىُٖت البِئت
الاحخماُٖت وَبُٗت الصخهُت واعجباَها باإلاؼاج واإلاإزغاث املحُُت ،وجيخمي ٖضًض الجغاةم لهظا الفهُل هجغاةم اللخل
والؿغكت والازخالؽ.
*الجشائم الثاهىية :هي الهىعة الىمُُت وهخاج الىنف اللهُم بمغجىبي الجغاةم ألاولُت وونمهم بها والىٓغة
املجخمُٗت الضوهُت لهم وصفٗهم للٗىص واعجياب طاث الجغاةم وكض جمخض هظه الىٓغة لدكمل أهل اإلاىنىمحن وحماٖاتهم،

( )1صاوص بىكلمىن" ،مٓاهغ الىنم الاحخماعي ٖلى السجحن اإلافغج ٖىه صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً اإلاؿاححن اإلافغج ٖنهم بىالًت حُجل" ،مجلت الٗلىم
ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ، 31الٗضص  ، 1حىان  ،2020م.110
( ) 2عبُدت هباع "،ونمت اإلاغى الىفس ي وهخاةجها الؿلبُت ٖلى اإلاغٌٍ الىفس ي" ،مجلت الضعاؾاث والبدىر الاحخماُٖت حامٗت الكهُض خمت لخًغ الىاصي،
الٗضص  ،28صٌؿمبر  ،2018م .317
( ) 3لُٗضي ٖبض اللاصع " ،اإلاٗالجت اللاهىهُت لحم الجيؿُت في الدكغَ٘ الجؼاةغي"،مظهغة ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الحلىق و الحغٍاث الٗامت ،
الجامٗت ألافغٍلُت الٗلُض أخمض صعاعٍت أصعاع  ،اإلاىؾم الجامعي  ،2011م .18
( ) 4خؿان دمحم الحؿً ،الىٓغٍاث الاحخماُٖت اإلاخلضمت صعاؾت جدلُلُت في الىٓغٍاث الاحخماُٖت اإلاٗانغةٖ،3 ٍ ،مان ،صاع واةل لليكغ و
الخىػَ٘،2015،م .231
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وبدؿب هٓغٍت الىنم حٗخبر الجغٍمت هخاج الخفاٖل ٚحر اإلاخيافئ بحن اإلاىنىم ومجخمٗه(،)1وٖلُه فالىنم " ْاهغة
احخماُٖت مغهبت حٗبر ًٖ الفٗل الاحخماعي الظي جماعؾه فئت مً ألافغاص وجخٗغى له فئت أزغي فُٓهغ البٗض الؿلبي
للٗالكت بؿبب وكىء مكيلت حٗىـ زلال في اإلاىٓىمت ...وجخجلى في نىعة ٖلباث أو مٗىكاث جخُلب جضزل اللاهىن
لًبُها)2(".و الىنم هى ؾبب الخمُحز الٗىهغي و ًغجبِ بٗضم اإلاؿاواة في ئُٖاء الحلىق(.)3
ب-جعذد الجيعيات اصطالحا :حٗخبر الجيؿُت الىؾُلت التي جلىي الغابِ بحن الضولت و الفغص  ،وبهظا جلىم الضولت
بضوعها في جدلُم ألامً ملابل أن ًإصي الفغص ما ًفغى ٖلُه مً التزاماث وواحباث حغاء هظه الٗالكت (،)4وَٗخبر
الصخو ٖضًم الجيؿُت ئن ولض" ...مً صون حيؿُت ولم ًدهل ال ٖلى حيؿُت والضًه وال ٖلى حيؿُت الضولت التي ولض
فيها  ،ومً اإلاهم اإلاالخٓت أن وي٘ والضي الُفل بمٗجى ئطا ما واهىا أم لم ًيىهىا ٖضًمي الجيؿُت لِـ الٗامل الحاؾم و
املحضص فُما ئطا وان الُفل كض ولض ٖضًم الجيؿُت ،وعبما ًيىن واك٘ الحاٌ هى أن والضي الُفل ال ٌؿخُُٗان مىذ
حيؿُتهما ئلى َفلهما ختى و ئن واها هالهما لضيهما حيؿُت  ،والؾُما ئن وان بلض حيؿُت أخض الىالضًً أو هال بلضي
حيؿُتهما ًدضان مً كضعتهما ٖلى مىذ الجيؿُت ألَفالهما الظًً ًىلضون زاعج بلض الجيؿُت ،)5("...ما ٌؿخسلو مً
هظا الخٗغٍف هى وحىص عابُت بحن الفغص و الضولت التي مىدخه الجيؿُت وحٗضص ألاؾباب التي ججٗل ؤلاوؿان ال ًدمل
حيؿُت الضولت ،لىً بمفهىم املخالفت ًمىً للفغص أن ًدمل أهثر مً حيؿُت وٍهبذ مً مؼصوجي الجيؿُت أو مخٗضصي
الجيؿُت خاٌ جىفغ الكغوٍ اللاهىهُت الالػمت فُه أو ما ًُلم ٖلُه بالهلت اإلاىاؾبت وَٗغف هظا اإلاهُلح بأهه " الهلت
بحن الصخو و الضولت التي ًمىً أن حكيل ألاؾاؽ إلاىذ الجيؿُت أو الاٖتراف بها  ،و مؿخمض مً مىاص لجىت اللاهىن
الضولي اإلاخٗللت بجيؿُت ألاشخام الُبُُٗحن "...وطاث اللجىت اٖخمضث مهُلح الهلت اإلاىاؾبت امخثاال للخفؿحر الىاؾ٘
بضال مً مهُلح الهلت الحلُلت الظي ًًُم مً هُاق الفهم(.)6
 - 3.2وصم محعذدي الجيعيات كاهىها :مً الاخخماالث واعصة الظهغ و الحضور ًبرػ ونم مخٗضصي الجيؿُت،
زانت ئن عفًىا الاؾخجابت لبٌٗ الىاحباث بٗض الحهىٌ ٖلى حيؿُت الضولت اإلاًُفت جدذ واػٕ الضًً والىحضان ،و
ٖضم جىاؾب هظا الىاحب م٘ اإلاٗخلضاث التي ًدملىنها و منها عفًهم خمل الؿالح يض مً ًدملىن طاث مٗخلضاتهم
الضًيُت ػمً الحغب أو صولتهم ألام التي كضمىا منها .

( )1اإلاغح٘ هفؿه ،م م .233-231
() 2وؾُلت قابى" ،جأزحر الىنم في ئٖماٌ خلىق ؤلاوؿان" ،مجلت نىث اللاهىن  ،الٗضص  ،2017، 8م .346
( ) 3بىهماف دمحم ووهاؽ ٖىاَف "،الىنم اإلااتي للفئاث الًُٗفت " ،مجلت الٗلىم اللاهىهُت والاحخماُٖت حامٗت ػٍان ٖاقىع بالجلفت ،الٗضص ، 10
حىان ،2018م .123
( ) 4قُىغ عٍمت و دمحم ٖلُاحي "،الخدضًاث اللاهىهُت للحض مً ْاهغة حٗضص الجيؿُاث في اللاهىن الضولي الخام" ،مجلت اإلاىاع للبدىر و الضعاؾاث
اللاهىهُت و الؿُاؾُت مجلت جهضع ًٖ حامٗت ًحى فاعؽ باإلاضًت ،الٗضص 23 ،5حىان ،2018م .410
( )5حامٗت الضوٌ الٗغبُت "،الضلُل ؤلاكلُمي الخام بلىاهحن الجيؿُت" ،ص م ن،ص ب ن،أًاع ماًى  ،2021م .18
( )6الاجداص ؤلافغٍلي ،مظهغة جفؿحرًت "،مكغوٕ البروجىوىٌ اإلالحم باإلاُثاق ؤلافغٍلي لحلىق ؤلاوؿان و الكٗىب بكأن الجىاهب املحضصة اإلاخٗللت بالحم في
في الجيؿُت و اللًاء ٖلى اوٗضام الجيؿُت "،م ،7في  ،https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments :جمذ الؼٍاعة في 30
أهخىبغ .19:55-2021
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أ-الىصم كاهىهاٖ :غف الىنم مً زالٌ جلغٍغ اإلالغعة الخانت اإلاٗىُت بدلىق ؤلاوؿان في الحهىٌ ٖلى مُاه
الكغب اإلاأمىهت وزضماث الهغف الهحي ووفلا للىزُلت ألاممُت فالىنم هى"ٖملُت ججغٍض أشخام في مجمىٖاث
مدضصة مً الؿيان مً نفت ؤلاوؿان و اهاهتهم وحكىٍه ؾمٗتهم وجدلحرهم  ...والكٗىع بالىفىع ...والىنم ًغجبِ بهفت
أو محزة أو هىٍت صوهُت أو ٚحر ٖاصًت وٍلىم الىنم ٖلى جغهُبت احخماُٖت حؿدىض ٖلى هُاوي هدً وهم وجغمي ئلى جثبُذ
الحالت الُبُُٗت لؤلهثرًت مً زالٌ جدلحر آلازغ"( ،)1الجضًغ بالظهغ أن الىنم له مسلفاث ٖضًضة جهب في مؿاع واخض
وهى ٖضم جمخ٘ اإلاىنىمحن بظاث الحلىق والحغٍاث اإلاىفىلت لٛحرهم وهظا هدُجت اإلاٗامالث الخمُحزًت اللاةمت ٖلى ٖضم
اإلاؿاواة،وللفهم الصحُذ للىنم وحب طهغ الحالت الصحُت التي ًيبغي أن جيىن ٖليها املجخمٗاث البكغٍت وفلا ملجمىٖت
مً الكغوٍ التي جىفل جمخ٘ ؤلاوؿان بالحلىق اإلاىفىلت له كاهىها ،ئٖماال للٗهض الضولي الخام بالحلىق الاكخهاصًت
والاحخماُٖت والظي يهُب بىحىب خهىٌ ول ئوؿان ٖلى خلىكه ًٖ َغٍم الخضماث اإلالضمت له بهىعة؛ وافُت ،مأمىهت،
ملبىلتً ،مىً الحهىٌ ٖليها ماصًا ومِؿىعة مالُا ،صون جمُحز أو جضابحر جغاحُٗت جدض مً هظه الحلىق أو جمىٗها(. )2
ب-جعذد الجيعيات كاهىها :حٗضص الجيؿُاث مهُلح ٌٗبر ًٖ" الىي٘ اللاهىوي الظي ًيىن فُه لىفـ الصخو
حيؿُت صولخحن أو أهثر ،بدُث ٌٗخبر كاهىها مً عٖاًا ول صولت ًخمخ٘ بجيؿُتها" ؛و جخدلم هظه الحالت خاٌ الخىاػٕ
ؤلاًجابي للجيؿُاث حغاء حٗضصها ،وحٗضص عوابِ الىالء اللاهىهُت التي جغبِ الفغص بالضوٌ التي حؿمذ كىاهُنها باهدؿابه
لها( ،)3وٍُغح هظا الخٗضص ئقياالث ٖضًضة منها اللىاهحن واحبت الخُبُم و كىاٖض ئؾىاصها ،وٍفغػ مهُلحاث ٖضة منها
مهُلح الجيؿُت الفٗلُت أو الجيؿُت الٛالبت ؛وهى مهُلح ٌكغ للاٖضة مً كىاٖض اللاهىن الضولي اإلاُبلت ٖىض حٗضص
الجيؿُاث و ٌٗجي" الُاب٘ الظي جدؿم به الجيؿُت خُىما حٗبر ًٖ اعجباٍ شخو بضولت بغوابِ(احخماُٖت و زلافُت و
لٛىٍت وٚحر طلً) أكىي مً مثُالتها التي كض جغبُه بضولت أزغي"(.)4
حٗخبر الخضمت الىَىُت واحبا ٖلى حمُ٘ اإلاىاَىحن ئط ًخم اؾخضٖاؤهم لخأصًتها واإلاؿاهمت في الضفإ ًٖ ؾُاصة
الىًَ ووخضة جغابه(،)5هظا الخٗغٍف ًً٘ في طمت ول مىاًَ مدكب٘ باللُم الىَىُت ٖامت –الضًيُت زانت -واحب
الحفاّ ٖلى صولخه والامخىإ ًٖ اللُام بأٖماٌ جخهف بالٗضواهُت يضها  ،ومً حهت أزغي ٌكحر للهغإ الظي كض
ًيكب في هفـ الفغص ئن حٗضص حيؿُاجه زانت ئن أحبر ٖلى الخضمت الٗؿىغٍت خاٌ الخٗبئت أو اؾخضٖاء اللىة
الاخخُاَُت ػمً الحغب و ئحباعه ٖلى اللخاٌ يض صولخه ألام  ،وكض ًهل ألامغ إلاٗاملخه مٗاملت ونمُه جدغمه مً خلىكه
( )1ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت "،جلغٍغ اإلالغعة الخانت اإلاٗىُت بدم ؤلاوؿان في الحهىٌ ٖلى مُاه الكغب اإلاأمىهت وزضماث الهغف الهحي واجغٍىا صي
ألبى هحر وي الىنم وإٖماٌ خلىق ؤلاوؿان في الحهىٌ ٖلى اإلاُاه وزضماث الهغف الهحي" ،وزُلت عكم 2 ،A/HRC/21/42حىٍلُت ،2012م .06
( )2ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت" ،الهيىن الضولُت لحلىق ؤلاوؿان :ججمُ٘ للخٗلُلاث الٗامت والخىنُاث الٗامت التي اٖخمضتها هُئاث مٗاهضاث
خلىق ؤلاوؿان املجلض ألاوٌ" ،وزُلت عكم ) 27 ،HRI/GEN/Rev.9(vol.9ماي ،2008م.3
( ) 3كضاصعة ٖبحر"،جىاػٕ الجيؿُاث في اللاهىن الضولي الخام" ،مظهغة جىمُلُت لىُل قهاصة اإلااؾتر ،قٗبت الحلىق،جسهو كاهىن صولي زام ،حامٗت
الٗغبي بً مهُضي أم البىاقي ،ولُت الحلىق و الٗلىم الؿُاؾُت كؿم الحلىق ،2016/2015 ،م .6
( ) 4ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت،لجىت اللاهىن الضولي ،جلغٍغ الؿُض مىعَـ وامخى اإلالغع الخام "،الخلغٍغ الغاب٘ ًٖ َغص ألاحاهب" وزُلت عكم
 24، ،A/CN4/594ماعؽ  ، 2008م.8
( ) 5الخضمت الىَىُت واحب قغف جيىًٍ" ،حٗغٍف" ،مىك٘ وػاعة الضفإ الىَجي للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت في:
 ،https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/service/presentation_ar.phpجمذ الؼٍاعة في.12:55- 2021/11/01
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أو حٗضمها ئن عفٌ الامخثاٌ لؤلوامغ الٗؿىغٍت ،وال ًجض خال ئال في الاؾدىياف –الضًجي ئن وان هى واػٖه -مً الخضمت
الٗؿىغٍت اإلاىحهت يض صولخه ألام أو البلض الظي ًدمل صًاهخه و ًمىٗه واػٖه الضًجي مً اللخاٌ يضه.

املحىسالثاوي:أطشحماية محعذدي الجيعيات اإلاعخىكفين ديييا مً الخذمة الععكشية.
لفهم ألاَغ التي جدمي مخٗضصي الجيؿُاث اإلاؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت وحب جدضًض مجمىٖت مً
الىلاٍ ألاؾاؾُت التي جمـ اإلاىيىٕ و جخهل به مباقغة  ،ومنها الىهىم اللاهىهُت الضولُت التي جدمي هظه الفئت مً
ألافغاص وجدضص مً ًمىً خماًخه و نىال لآللُاث اإلاىغؾت ٖلى أعى الىاك٘ في هظا املجاٌ.
أوال :اإلاشجعية اللاهىهية لالظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشية :لفهم اإلاغحُٗت اللاهىهُت التي ٌؿدىض ئليها
اإلاؿدىىف صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت ًجب جدضًض أهىإ هظا الاؾدىياف طو الىاػٕ الضًجي و الحضوص التي ًيخهي منها و
ئليها ،ونىال للىهىم اللاهىهُت الضولُت التي جىٓم الفىغة وجلُم الالتزاماث لخدفٔ الحلىق.
 -1أهىاع الاظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشية وحذوده :لالظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشية هىعين
أظاظيين هما الاظخىكاف الكلي و الاظخىكاف الاهحلائي.
أ -الاظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشية الكلي :بغػث أولى خاالث الاؾدىياف الىلي مً الخضمت الٗؿىغٍت في
الحغب الٗاإلاُت ألاولى بٗض لجىء الضوٌ اإلاخىاخغة لفىغة الخجىُض ؤلاحباعي لؤلفغاص  ،وٍغفٌ اإلاؿدىىف بهىعة ولُت الخضمت
الٗؿىغٍت ججىضا أو جُىٖا وىن كىاٖاجه الضًيُت جمىٗه مً طلً و جدمله ٖلى عفٌ خمل الؿالح أو اللخاٌ و اإلاكاعهت
فُه ،وحؿدىض هظه الفىغة لفىغة أزغي هي خغٍت الضًً و الًمحر و ألازالق و الضفإ ٖنها  ،وجاعٍسُا وان عحاٌ الضًً أهثر
اإلاؿدىىفحن مً الخضمت الٗؿىغٍت وٍظهبىن لفىغة أصاء ألاٖماٌ البضًلت والخمغٌٍ و الخضمت اإلاضهُت ػمً الحغب بضال
مً ألاٖماٌ الٗؿىغٍت و اللخل واللخاٌ ،وحٗترف بٌٗ البلضان هبرًُاهُا اٖترافا نغٍدا بهظا الحم بل و جغنض له
البُاهاث و السجالث التي ًضون فيها اإلاؿدىىفىن أؾباب اؾدىيافهم مً الخضمت الٗؿىغٍت و الخأهض مً صحتها ٚ .حر أن
هظا الاٖتراف الهغٍذ بالحم في الاؾدىياف الىلي مً الخضمت الٗؿىغٍت بؿبب الىاػٕ الضًجي ال ًجض له مدال لضي ول
الضوٌ ،فالضوٌ التي ال حٗترف بهظا الحم و التي ال جىو ٖلى الخضمت البضًلت في خاٌ الاؾدىياف مً الخضمت الٗؿىغٍت
جظهب لفىغة ججغٍم الامخىإ ًٖ أصاء الىاحباث الٗؿىغٍت ،وكض ًخٗغى الصخو للمداهمت و كض جهل هخاةجها
للخهفُت الجؿضًت( ،)1هظا ألامغ ًمـ بكيل مباقغ ألافغاص مخٗضصي الجيؿُت اإلالُمحن ٖلى أعاض ي الضولت التي كض جفغى
ٖليهم اللُام بأٖماٌ ٖضاةُت يض بلضانهم التي ًىدضعون منها أو البلضان التي ًدملىن هفـ صًاهتها و ًدكبٗىن بظاث كُمها
،وهظا يغب مً يغوب اإلاٗاملت الىنمُت إلاخٗضصي الجيؿُت اإلاؿدىىفحن صًيُا و ولُا مً الخضمت الٗؿىغٍت و اإلامخىٗحن
ًٖ أٖماٌ اللخل  ،ومؿاؽ بالحم في الحغٍت الضًيُت و الىحضان و الفىغ اإلاىهىم ٖلُه في الهيىن الضولُت الىاْمت
لحلىق ؤلاوؿان ؛ واإلٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان  ،و الٗهض الضولي للحلىق اإلاضهُت و الؿُاؾُت .
ب  -الاظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشية الاهحلائيً:سخلف هظا الىىٕ مً الاؾدىياف ًٖ ؾابله وىهه ًلىم
ٖلى ٖىهغ الاهخلاء ؛ أي أن اإلاؿدىىف ال ًغفٌ ول ألاٖماٌ الٗؿىغٍت و اللخاٌ بل البٌٗ منها  ،و ال ًغفٌ الخضمت
( ) 1مها دمحم أًىب و خؿام ٖلي مدمىص ،مغح٘ ؾابم ،م م .304-303
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الٗؿىغٍت بغمتها بل ما ال ًخىافم وجىحهه الضًجي فلِ  ،فهى ًغي بأن ألاٖماٌ الٗؿىغٍت مكغوٖت ئن لم حٗبر زِ اإلاٗلىٌ
لخهل ألٖماٌ اللخل و الٗضوان -وٍغبِ في خالت مخٗضصي لجيؿُت بالضولت التي ال ًغٚبىن باإلاكاعهت في أٖماٌ اللخاٌ
يضها -وأصحاب هظا الاججاه مً اإلاؿدىىفحن صًيُا ًجىدىن الؾخسضام مهُلح الحغب الٗاصلت و أزالكُاث الحغب و
ئٖماٌ كىاٖض ألازالق في الحغب و ٖضم اؾخسضام ألاؾلحت اإلامىىٖت واألؾلحت الىىوٍت و البُىلىحُت و ٖضم اإلاؿاؽ
باإلاضهُحن و أُٖانهم ٚ ،حر أن هظا الاججاه واحه الٗضًض مً الاهخلاصاث ٖلى أؾاؽ أن الىاػٕ الضًجي الظي ًمى٘ اللخل و
اللخاٌ واػٕ ٖام ال اهخلاء فُه ،وال ًجض الاؾدىياف الاهخلاتي اٖترافا صولُا واؾٗا به  ،ومً بحن الضوٌ التي اٖترفذ به هجض
صولت اؾترالُا  ،و حٗترف اؾترالُا باالؾدىياف الاهخلاتي لىنها جغبُه بفىغة الخجىُض ؤلالؼامي ال الخُىعي ،فاالؾدىياف
َ
الضًجي الظي ًيكا لضي الجىىص ومؿخسضمي الجِل مٌٗترف به للمجىضًً ئلؼامُا ال جُىٖا ؛ وىن اإلاخُىٖحن جضزل ٖىهغ
ؤلاعاصة في اهدؿابهم للجِل وزضماجه (.)1
اٖترفذ ألامم اإلاخدضة ًٖ َغٍم الجمُٗت الٗامت بىىٕ واخض مً الاؾدىياف الًمحري -الضًجي – مً الخضمت
الٗؿىغٍت و بكيل نغٍذ مً زالٌ كغاعها عكم  165/33وخثذ الضوٌ ألاًٖاء ٖلى مىذ خم اللجىء و خم اإلاغوع الٗابغ
آلامً ٖلى صولت أزغي لؤلفغاص اإلاؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت و اإلاغٚمحن ٖلى مٛاصعة البلضان التي ًدملىن
حيؿُتها الٖترايهم ٖلى ألاٖماٌ الٗؿىغٍت التي تهضف للفهل الٗىهغي ،اللخل وٚحرها مً ألاٖماٌ التي ًغفًىنها(.)2
 -2الاثفاكيات الىاظمة لالظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشيةٌ.ؿدىض الاؾدىياف مً الخضمت الٗؿىغٍت ٖامت
وبؿبب الىاػٕ الضًجي زانت ؾىاء إلاخٗضصي الجيؿُت أو ٚحرهم ئلى مجمىٖت مً الىهىم اللاهىهُت ،منها الضولُت و
ؤلاكلُمُت  ،اإلالؼمت ليل الضوٌ ،و اإلالؼمت ألَغافها فلِ ،و ؤلالؼامُت جسخلف بدؿب الىو و بالىٓغ لُبُٗخه و ػمان
وميان ؾغٍاهه.
أ  -الىصىص الذولية اإلاعضصة لالظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشيةٌ :ؿدىض هظا الحم في كُامه إلاىاص
اللاهىهُت التي جسو الحغٍت الضًيُت و خغٍت الفىغ و الىحضان وحكيل مجمىٖت مً الهيىن طاث الُاب٘ الضولي منها:
* ؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوعان :ئن اإلااصة  18مً ؤلاٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان جبُذ ليل شخو الحغٍت في
الفىغ و الىحضان و الضًً و ؤلاٖغاب ًٖ هظه الحغٍاث و مماعؾتها وهظا مغاٖاتها ،وَؿدىض الحم في الاؾدىياف الضًجي مً
الخضمت الٗؿىغٍت في وحىصه لهظه اإلااصة( ،)3وعٚم أن ؤلاٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان ًدمل نفت 'ؤلاٖالن 'ووفلا
للمخٗاعف ٖلُه فال ئلؼامُت لئلٖالن ،ئال أن ؤلاٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان له وي٘ زام فهى باإلاماعؾت الضولُت اعجلى
إلاهاف ؤلالؼامُت مثله مثل باقي الىهىم الضولُت اإلالؼمت لؤلَغاف ،بل ئن بٌٗ الىهىم الضولُت حؿدىض في وحىصها ئلُه
وحؿخمض مىه َاب٘ ؤلالؼامُت.

( )1اإلاغح٘ هفؿه ،م م .306-305
( )2ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي ،مغح٘ ؾابم ،م .9
( )3اإلاغح٘ هفؿه  ،م .7
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* العهذ الذولي الخاص بالحلىق اإلاذهية و العياظية :حكحر اإلااصة  18مً هظا الٗهض لىفـ الحغٍت التي ههذ
ٖليها اإلااصة  18مً ؤلاٖالن الٗالمي لحلىق ؤلاوؿان  ،وهي مً اإلاغجىؼاث اللاهىهُت الضولُت ألاؾاؾُت للحم في الاؾدىياف
الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت(.)1
ب  -الىصىص ؤلاكليمية الىاظمة لفكشة الاظخىكاف الذيني مً الخذمة الععكشيةً :جض الاؾدىياف الضًجي مً
الخضمت الٗؿىغٍت أؾاؾا كاهىهُا له في الاجفاكُاث ؤلاكلُمُت اإلالؼمت ألَغافها ومً بُنها:
* الاثفاكية ألاوسوبية لحماية حلىق ؤلاوعان لعىة  :1050بما أن الحم في الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت
الٗؿىغٍت ٌؿدىض للحم في خغٍت الفىغ و الضًً و الىحضان فان اإلااصة الخاؾٗت مً هظه الاجفاكُت الىانت ٖلى الحم في
خغٍت الفىغ و الًمحر و الضًاهت هي أؾاؽ للحم في الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت(. )2
* ميثاق الاثحاد ألاوسوبي للحلىق ألاظاظية :جىو اإلااصة الٗاقغة مً هظا اإلاُثاق ٖلى خغٍت الفىغ و الًمحر و
الضًاهت و ؤلاٖالن ٖنها و مماعؾت الكٗاةغ بكيل اهفغاصي أو م٘ آلازغًٍ و أكغث الفلغة الثاهُت منها ٖلى" ئكغاع الحم في
ٖضم الاقتران في الحغوب وفلا لللىاهحن املحلُت التي جدىم مماعؾت هظا الحم"(.)3
* الاثفاكية ألامشيكية لحلىق ؤلاوعان لعام : 1050جىو اإلااصة  12مً الاجفاكُت ٖلى خغٍت الىحضان و الضًً و ال
ًجىػ الخًُِم ٖلى هظه الحغٍت باجساط ئحغاءاث جمـ بها ئال في خضوص اللاهىن التي تهضف للحفاّ ٖلى الؿالمت الٗامت و
الصحت و آلاصاب وخلىق الٛحر و خغٍاتهم(.)4
* اإلايثاق ألافشيلي لحلىق ؤلاوعان و الشعىب  :جىو اإلااصة الثامىت مىه ٖلى خغٍت الٗلُضة ومماعؾت الكٗاةغ
الضًيُت صون جلُُض في ئَاع اللاهىن و خفٔ الىٓام.
* الاثفاكية ألايبيرية – ألامشيكية اإلاحعللة بحلىق الشباب لعىة  :2002جىو هظه الاجفاكُت في اإلااصة  12منها ٖلى
الحم في الاؾدىياف الًمحري نغاخت فلغتها ألاولى " للكباب الحم في الاؾدىياف الًمحري مً الخضمت الٗؿىغٍت"(.)5
ثاهيا :ظبل الاهحصاف الذولية إلاحعذدي الجيعيات اإلاعخىكفين ديييا مً الخذمة الععكشية :جخٗضص الُغق التي
جيخهجها الضوٌ بُٛت خماًت عٖاًاها زاعج جغابها والاهخهاف لهم ،وٍُغح حٗضص الجيؿُاث ئقياال هبحرا في ٖملُت فغى
الحماًت و اللىاهحن واحبت الخُبُم و كىاٖض ئؾىاصها ،و الاؾدىياف الًمحري و الضًجي مً الخضمت الٗؿىغي لحاملي
الجيؿُاث اإلاخٗضصة مً بحن أهثر ؤلاقياالث حٗلُضا ،لظلً جلجأ الضوٌ إلبغام اجفاكاث زىاةُت فُما بُنها بُٛت جىيُذ
اللىاهحن واحبت الخُبُم وجدضًض اإلاغاهؼ اللاهىهُت للىنىٌ للؿبل التي جىفل الاهخهاف و الحفاّ ٖلى الحلىق وخم
الازخُاع لؤلفغاص.
 -1أظلىب الاثفاكيات الثىائية لححذيذ اإلاشاهض اللاهىهية :ألانل أن الجيؿُت جىضعج أخيامها في ئَاع اللىاهحن
الىَىُت -الضازلُت -لىً صون زغوج ًٖ ألاخيام الضولُت الىاْمت إلاؿألت الجيؿُت ،فٗلى ؾبُل اإلاثاٌ اجفاكُت الهاي
()1اإلاغح٘ هفؿه  ،م .7
( )2مها دمحم أًىب و خؿام ٖلي مدمىص،مغح٘ ؾابم ،م .309
( )3ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي ،مغح٘ ؾابم ،م .9
( )4مها دمحم أًىب و خؿام ٖلي مدمىص،مغح٘ ؾابم ،م .309
( )5ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي ،مغح٘ ؾابم ،م م .10-9
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الضولُت اإلاإعزت في 12هِؿان /أبغٍل لؿىت 1930و املحضصة إلاؿاةل جىاػٕ الازخهام في مؿألت الجيؿُت جىو ٖلى أهه "
ليل لضولت أن جدضص مً هم مىاَىىها بمىحب كاهىنها ،و ًخٗحن أن جلبل الضولت ألازغي هظا اللاهىن ،قغٍُت أن ًخماش ى
م٘ الاجفاكُاث الضولُت  ،و الٗغف الضولي ،ومباصب اللاهىن ٖمىما فُما ًخٗلم بالجيؿُت" و حٗخمض الضوٌ أؾالُب ٖضًضة
إلهفاط أخيام اللاهىن الضولي ومنها(:)1
أ – أظلىب ثبادل اإلازهشات بين الذول :ئٖماال لىهىم اللاهىن الضولي اٖخمضث الٗضًض مً الضوٌ أؾلىب جباصٌ
اإلاظهغاث لخدضًض ويُٗت مؼصوجي و مخٗضصي الجيؿُت و ؾبل الخٗامل مٗهم و اللاهىن واحب الخُبُم في قأنهم ،وحٗض
هؼٖت حٗضص الجيؿُاث هؼٖت خضًثت لىنها أفغػث أوياٖا جدخاج خلىال جدضص اإلاغاهؼ اللاهىهُت و اللىاهحن واحبت الخُبُم،و
بُٛت ئًجاص الحلىٌ لهظا الىيُٗاث اٖخمضث صولت اؾترالُا أؾلىب جباصٌ اإلاظهغاث م٘ صولت هىٛاعٍا ومفاص هظه اإلاظهغة
أن ٌٗامل مىاَىىها مٗاملت ألاحاهب في البلض آلازغ(هىٛاعٍا) متى صزل ألاشخام اإلاٗىُىن بهظه اإلاظهغة مؿخسضمُىا حىاػ
ؾفغ الضولت ألازغي(اؾترالُا) ممهىعا بالخأقحرة اإلاالةمت(الخأقحرة الهىٛاعٍت) للًاء فترة ئكامت مإكخت فيها في صولت هىٛاعٍا
أو الٗىـ ،هظا الىي٘ كض ًدضص ويُٗت خاملي حيؿُت صولت اؾترالُا وهىجاعٍا ئن فغيذ ٖليهم الخضمت الٗؿىغٍت في
واخضة مً الضولخحن ٖىض صزىٌ أعاييها ،وجباصلذ الىالًاث اإلاخدضة و بىلىهُا و أًًا هىضا وهىٛاعٍا مظهغاث بكأن
اإلاٗاهضاث اللىهلُت اإلابرمت بُنها التي جدمل أخياما خىٌ حٗضص الجيؿُاث (.)2
ب -اإلاعاهذة الجضائشية الفشوعية بخصىص الخذمة الععكشية إلاضدوجي الجيعية أهمىرجا :ويٗذ اجفاكُت
الهاي لؿىت  1930هٓاما ًدل ئقيالُت أصاء الخضمت الٗؿىغٍت " ول مً ًدمل حيؿُت ٖضة صوٌ وٍيىن ملُما في ئكلُم
ئخضاها ومخهال فٗال به ٌٗفى مً ول التزام ٖؿىغي في صولت أزغي "...وجلغ اإلااصة الخامؿت مً اجفاكُت مجلـ أوعوبا
لؿىت  1963أن مخٗضص الجيؿُت ال ًيىن ملؼما بأصاء الخضمت الٗؿىغٍت ئال في واخضة فيها فلِ قغٍُت أن ًدمل
حيؿُتها،وبالٗىصة لضولت الجؼاةغ فلض أبغمذ مٗاهضة م٘ صولت فغوؿا في 11اهخىبغ ؾىت 1983و ناصكذ ٖليها الجؼاةغ
بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عكم  84-284اإلاإعر في  06أهخىبغ مً ؾىت  1984وطلً لحل ئقيالُت أصاء الخضمت الىَىُت مً
َغف الجؼاةغٍحن مؼصوجي الجيؿُت اإلاىلىصًً بٗض جاعٍش  01حاهفي  ،1963وههذ هظه الاجفاكُت ٖلى ئٖفاء مؼصوج
الجيؿُت مً أصاء الخضمت الٗؿىغٍت في ئخضي الضولخحن في خاٌ ئجمامها في الضولت ألازغي(.)3
كض ًثاع الدؿاؤٌ خىٌ مضي أهمُت جدضًض ميان جأصًت الخضمت الىَىُت و ػمانها و كىاهُنها واحبت الخُبُم باليؿبت
للمؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت وىنهم ًغفًىن الخضمت الٗؿىغٍت و اللخاٌ ٖامت  ،لىً ألاصح أن هظه
الاجفاكُاث وٚحرها جفُض اإلاؿدىىفحن الاهخلاةُحن ال اليلُحن وحؿاٖضهم ٖلى ئٖماٌ خلهم في الازخُاع ال ؤلاحباع.
-2اإلاعاءلة الذولية و بذيل الخذمة الععكشية للمعخىكفين ديييا مً أدائها  :الىهىم اللاهىهُت الىاْمت إلاؿالت
الخضمت الٗؿىغٍت جدخاج ألحهؼة حؿهغ ٖلى الؿحر الحؿً لها و جغنض مضي ئهفاطها و جلُم الجؼاء خاٌ اإلاؿاؽ بها  ،وال
()1ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت،لجىت اللاهىن الضولي ،جلغٍغ الؿُض مىعَـ وامخى اإلالغع الخام "،الخلغٍغ الغاب٘ ًٖ َغص ألاحاهب ،مغح٘ ؾابم  ،م
م .6-3
( )2ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت،لجىت اللاهىن الضولي ،جلغٍغ الؿُض مىعَـ وامخى اإلالغع الخام "،الخلغٍغ الغاب٘ ًٖ َغص ألاحاهب ،مغح٘ ؾابم  ،م
م .6
()3قُىغ عٍمت و دمحم ٖلُاحي،مغح٘ ؾابم ،م م .418-417
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ٌٗض الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت طعَٗت للخىهل مً وافت الالتزاماث ،فاكغاع الخضمت البضًلت هفُل باخلاق الخىاػن بحن
اإلاإصًً للخضمت الٗؿىغٍت و اإلاؿدىىفحن ٖنها.
أ – اإلاعاءلة الذولية -املحكمة ألاوسوبية لحلىق ؤلاوعان أهمىرجا :حٗض املحىمت ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان هُئت
كًاةُت صولُت هضفها الغكابت ٖلى الخهغفاث التي جىضعج جدذ لىاء الاجفاكُت ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان ،و الهضف منها هى
يمان اخترام الاجفاكُت و الالتزاماث اإلاىبثلت ٖنها مً الضوٌ ألاَغاف فيها ،وَٗهض لها باالزخهام اللًاتي وفلا
للكغوٍ التي خضصتها اإلاىاص  37-34-33مً الاجفاكُت  ،وكض بُيذ الاجفاكُت أن ليل صولت َغف أو فغص َبُعي أو مجمىٖت
أفغاص أو مىٓمت ٚحر خيىمُت في خاٌ زبىث اهتهان خلىكهم اإلاىفىلت بمىحب الاجفاكُت مً أي صولت َغف في الاجفاكُت
الحم في جلضًم قيىي للمدىمت ،وجخسظ املحىمت جضابحرها وجدب٘ ئحغاءاث اإلاؿاءلت لخدلُم الاهخهاف إلاً جم اهتهان
خله ،كُاؾا ٖلى هظا فُمىً للمؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت مً مخٗضصي الجيؿُت جلضًم قيىي أمام هظه
املحىمت في خاٌ زغق خلهم في خغٍت الضًً والفىغ و الىحضان (،)1
ب – الخذمة البذيلة للمعخىكفين ديييا مً الخذمة الععكشية :حٗترف الٗضًض مً الضوٌ بالحم في الاؾدىياف
الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت لىنها جغبُه بمجمىٖت مً الكغوٍ؛ فضولت الىمؿا ججحز ٖضم كبىٌ الاؾدىياف الضًجي مً
الخضمت الٗؿىغٍت ئن وان ملضمه مغجىبا لجغٍمت أو ًيخمي لكغَت الضولت أو ًدمل عزهت ؾالح أو وان اٖترايه ٖلى
الخضمت الٗؿىغٍت بضواف٘ ؾُاؾُت ال صًيُت ،و جغبِ الُىهان الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت بٗضم كًاء فترة
في أي همِ مً الخضمت الٗؿىغٍت في الُىهان أو زاعحها كبل جلضًم َلب الاؾدىياف ،و ٖضم الحهىٌ ٖلى عزهت خمل
الؿالح أو الاهسغاٍ في وكاَاث الغماًت و اللىو و ما ٌكابهها مً أوكُت جلىم ٖلى اؾخٗماٌ الؿالح  ،و وفلا للاهىن
الخجىُض الفىلىضي وحب ٖلى اإلاؿدىىف صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت جلضًم َلب ألصاء زضمت ٚحر مؿلحت ،وٍهُلح
ٖلى الخضمت البضًلت هظلً بالخضمت ٚحر اللخالُت وهي زضمت ٚحر مؿلحت  ،وحؿمذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت للمىْفحن
اإلاإصًً للخضمت َلب نفت ٚحر ملاجل ختى ئن اهدؿبىا للجهاػ الٗؿىغي  ،وٖاصة ما ٌكاعن اإلاؿدىىفىن مً الخضمت
الٗؿىغٍت في بغامج احخماُٖت في مُاصًً الخٗلُم و الغٍايت و املحافٓت ٖلى الترار الثلافي و الىكاًت مً ؤلاصمان و الٗمل
الخُىعي الاحخماعي  ،واؾخدضزذ بٌٗ الضوٌ ألاوعوبُت زضمت بضًلت للمؿدىىفحن ًٖ أصاء الخضمت الٗؿىغٍت يمً
كُاعي الصحت و الٗمل الاحخماعي  ،وٖلى مؿخىي ألاحىع خضصث بٌٗ الضوٌ طاث ألاحغ إلاإصي الخضمت الٗؿىغٍت و
اإلاؿدىىف ٖنها اإلاإصي للخضمت ٚحر اللخالُت وطاث ألامغ باليؿبت للغٖاًت الصحُت و جيالُف الؿفغ و اللباؽ الىاقي ئن
جُلبخه الخضمت البضًلت(. )2
ج -اإلاماسظة الذولة في مجال حماية اإلاعخىكفين ديييا مً الخذمة الععكشية :بالٗىصة لخاعٍش الحغوب التي
زايتها البكغٍت هجض أن الخجىُض ؤلاحباعي أمغ قات٘ وىهه مً وؾاةل خكض الجُىف  ،وفىغة الاؾدىياف بؿبب الضًً
كلُلت ملاعهت م٘ حٗضاص املجىضًً الغاضخحن ألوامغ الخجىُض ؤلاحباعي ؛ ففي الحغب الٗاإلاُت ألاولى و نل ٖضص اإلاؿدىىفحن
يمحرًا مً الخضمت الٗؿىغٍت ئلى  16000مً اإلاملىت اإلاخدضة و خىالي  4000مً الىالًاث اإلاخدضة ٚ ،حر أن حل
( )1اإلاغح٘ هفؿه ،م.315
()2ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي،مغح٘ ؾابم  ،م م .73-54
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اإلاؿدىىفحن – صًيُا-جم الؼج بهم في السجىن ولم ًخم ؤلافغاج ٖنهم ئال بٗضما ويٗذ الحغب أوػاعها  ،1لىً هىان بٌٗ
الخجاعب الاًجابُت في مجاٌ خماًت اإلاؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت ؛ ففي عوؾُا اللُهغٍت ؾمذ ألجبإ َاةفت
اإلاُىىهاث باصاعة الخضماث و بالٗمل في اإلاؿدكفُاث هسضماث بضًلت للخضماث الٗؿىغٍت وبٗض اهضالٕ الثىعة الغوؾُت في 1917
أنضع الاجداص الؿىفُاحي ؾابلا مغؾىما ٌؿمذ للمؿدىىفحن صًيُا بأصاء الخضماث البضًلت  ،وفي هىضا ؾمذ للمؿدىىفحن صًيُا
مً الخضمت الٗؿىغٍت باإلٖفاء الخللاتي مً هظه الخضمت زالٌ الحغب الٗاإلاُت ألاولى ،وبنهاًت الحغب أنبدذ الضهماعن أوٌ
بلض ؾً اللىاهحن لحماًت اإلاؿدىىفحن يمحرًا – صًيُا -مً الخضمت الٗؿىغٍت  ،و في ٖام  1922أصعحذ فلىضا زُاع الخضمت
الٗؿىغٍت ٚحر اللخالُت عٚم أن الخضمت الٗؿىغٍت بلُذ ئحباعٍت و ٌٗاكب اللاهىن ٖلى جغهها  ،و في اإلاىؿًُ ؾمذ
للمؿدىىفحن صًيُا باإلاكاعهت في بغامج احخماُٖت بضًلت في مُاصًً الخٗلُم و الغٍايت و املحافٓت ٖلى الترار الىَجي و الىكاًت

مً ؤلاصمان و الٗمل الاحخماعي،2و لللًاء الضولي بإ في مجاٌ الضفإ ًٖ اإلاؿدىىفحن صًيُا مً الخضمت الٗؿىغٍت و
اإلاىنىمحن بؿبب هظا الاؾدىياف ومً بٌٗ أبغػ اللًاًا هجض:
* كضية ثليميىىط في دولة اليىهان :أكغث املحىمت ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان بأخلُت َالب نفت اإلاؿدىىف
صًيُا ؾىت  " 1983زلُمُىىؽ" وىهه وان ًيخمي لُاةفت صًيُت جدغم عف٘ الؿالح وٖضم امخثاله ألمغ اعجضاء بؼة الجىضًت
ومٗاكبخه لهظا الؿبب فُه زغق لحلىق ؤلاوؿان ،وعأث املحىمت ألاوعوبُت أن الُالب وان ًماعؽ خله في خغٍت الفىغ و
الىحضان وفلا للماصة الخاؾٗت مً الاجفاكُت ألاوعوبُت لحلىق ؤلاوؿان وأن ؤلاصاهاث التي ال جأزظ بٗحن الاٖخباع أخيام
الاجفاكُت حٗض اهتهاوا ناعزا لحلىق ؤلاوؿان.3

الخاثمة:
بٗض ما جلضم ًمىً اللىٌ بأن الاؾدىياف الضًجي مً الخضمت الٗؿىغٍت هى أخض الحلىٌ إلاكاول مخٗضصي
الجيؿُاث الظًً جفغى ٖليهم كُىص كاهىهُت أفغػتها خالت الحهىٌ ٖلى حيؿُت مؼصوحت أو مخٗضصة ئن حٗاعى أصاء
َ
الخضمت الٗؿىغٍت م٘ واػٖهم الضًجي ،وٍىجغ ًٖ الاؾخفاصة مً هظا الحم واحباث في طمت اإلاؿدىىف و الضولت اإلاؿدىىف
مً زضمتها الٗؿىغٍت؛ فٗلى اإلاؿدىىف وحىب ئزباث أؾباب صحُدت الؾدىيافه وٖلى الضولت اخترام خلىكه اإلاىهىم
ٖليها في حكغَٗاتها الىَىُت و اإلاٗمىٌ به وفلا إلاخُلباث الهيىن اللاهىهُت الضولُت ،وبالىخيجة فان فشضية وجىد هزا
الحم و اكعا و ثضميىه في الصكىن الذولية هخيجة مثبحة ثشصذ لها اللىاهين و آلاليات إلهفارها ،وجيىن ؤلاحابت
الهغٍدت ًٖ فغيُتي اإلاىيىٕ مثبخت للفغيُت الثاهُت ؛الغامُت لخأهُض الىحىص اللاهىوي لحم الاؾدىياف الضًجي مً
الخضمت الٗؿىغٍت وهافُت للفغيُت ألاولى الىافُت لىحىص جأنل كاهىوي لهظا الحم في الهيىن الضولُت الىاْمت لحلىق
ؤلاوؿان.
مجمل اإلالترخاث التي ًفغػها مىيىٕ الاؾدىياف الضًجي إلاخٗضصي الجيؿُت مً الخضمت الٗؿىغٍت جهب في :
 وحىب الىو ٖلُه في الدكغَٗاث الىَىُت بُٛت جفُٗله .( )1ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي ،خلىق ؤلاوؿان " ،الاؾدىياف الًمحري ًٖ الخضمت الٗؿىغٍت" ميكىعاث ألامم اإلاخدضة ،حىُف ،،م .4
( )2اإلاغح٘ هفؿه ،م ى .71-5
( )3اإلاغح٘ هفؿه ،م.25
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 عنض اإلاىىاث الىفُلت باٖماٌ هظا الحم ئٖماال صحُدا. ئًالء مىيىٕ الاؾدىياف الضًجي ٖامت و الاؾدىياف مً الخضمت الٗؿىغٍت اؾدىاصا للىاػٕ الضًجي أهمُت زانت وئُٖاء اإلاىيىٕ خله مً البدث ألاواصًمي بُٛت عف٘ اللبـ اإلافاهُمي ٖىه.

كائمة اإلاصادسو اإلاشاجع:
أوال – اللشآن الكشيم
ثاهيا -اإلالاالت:
 -1ألامم اإلاخدضة ،مىخب اإلافىى الؿامي ،خلىق ؤلاوؿان " ،الاؾدىياف الًمحري ًٖ الخضمت الٗؿىغٍت" ميكىعاث ألامم اإلاخدضة،
حىُف.2012،
 -2مها دمحم أًىب و خؿام ٖلي مدمىص "،الاؾدىياف الًمحري في هُاق الخضمت الٗؿىغٍت" املجلت ألاواصًمُت للبدىر اللاهىهُت و الؿُاؾُت،
املجلض الثالث ،الٗضص ألاوٌ.2019،
 -3صاوص بىكلمىن" ،مٓاهغ الىنم الاحخماعي ٖلى السجحن اإلافغج ٖىه صعاؾت مُضاهُت ٖلى ُٖىت مً اإلاؿاححن اإلافغج ٖنهم بىالًت حُجل" ،مجلت
الٗلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ، 31الٗضص  ، 1حىان .2020
 -4عبُدت هباع "،ونمت اإلاغى الىفس ي وهخاةجها الؿلبُت ٖلى اإلاغٌٍ الىفس ي" ،مجلت الضعاؾاث والبدىر الاحخماُٖت حامٗت الكهُض خمت لخًغ
الىاصي ،الٗضص  ،28صٌؿمبر .2018
 -5خؿان دمحم الحؿً ،الىٓغٍاث الاحخماُٖت اإلاخلضمت صعاؾت جدلُلُت في الىٓغٍاث الاحخماُٖت اإلاٗانغةٖ،3 ٍ ،مان ،صاع واةل لليكغ و
الخىػَ٘.2015،
 -6وؾُلت قابى" ،جأزحر الىنم في ئٖماٌ خلىق ؤلاوؿان" ،مجلت نىث اللاهىن  ،الٗضص .2017، 8
 -7بىهماف دمحم ووهاؽ ٖىاَف "،الىنم اإلااتي للفئاث الًُٗفت " ،مجلت الٗلىم اللاهىهُت والاحخماُٖت حامٗت ػٍان ٖاقىع بالجلفت ،الٗضص ، 10
حىان.2018
 -8قُىغ عٍمت و دمحم ٖلُاحي "،الخدضًاث اللاهىهُت للحض مً ْاهغة حٗضص الجيؿُاث

في اللاهىن الضولي الخام" ،مجلت اإلاىاع للبدىر و

الضعاؾاث اللاهىهُت و الؿُاؾُت مجلت جهضع ًٖ حامٗت ًحى فاعؽ باإلاضًت ،الٗضص 23 ،5حىان  1.2018حامٗت الضوٌ الٗغبُت "،الضلُل ؤلاكلُمي الخام
بلىاهحن الجيؿُت" ،ص م ن،ص ب ن،أًاع ماًى .2021
ثالثا -الىثائم الذولية:
 -9ألامم اإلاخدضة  ،لجىت خلىق ؤلاوؿان ،اللغاع عكم  "،2000/34الاؾدىياف الًمحري مً الخضمت الٗؿىغٍت" ،وزُلت عكم 20 ،E/2000/23
ابغٍل .2000
 -10ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت ،مجلـ خلىق ؤلاوؿان ،الضوعة ألاعبٗىن ،كغاع اٖخمضه مجلـ خلىق ؤلاوؿان في 21آطاع  /ماعؽ "، 2019
 10/40خغٍت الضًً أو اإلاٗخلض" ،وزُلت عكم  12،A/HRC/ERS/40/10ابغٍل . 2019
 -11ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت "،جلغٍغ اإلالغعة الخانت اإلاٗىُت بدم ؤلاوؿان في الحهىٌ ٖلى مُاه الكغب اإلاأمىهت وزضماث الهغف الهحي
واجغٍىا صي ألبى هحر وي الىنم وإٖماٌ خلىق ؤلاوؿان في الحهىٌ ٖلى اإلاُاه وزضماث الهغف الهحي" ،وزُلت عكم 2 ،A/HRC/21/42حىٍلُت ،2012م
.06
 -12ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت" ،الهيىن الضولُت لحلىق ؤلاوؿان :ججمُ٘ للخٗلُلاث الٗامت والخىنُاث الٗامت التي اٖخمضتها هُئاث
مٗاهضاث خلىق ؤلاوؿان املجلض ألاوٌ" ،وزُلت عكم ) 27 ،HRI/GEN/Rev.9(vol.9ماي .2008
سابعا  -الحلاسيش:
 -13ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت ،مظهغة مً ألامحن الٗام "،اللًاء ٖلى حمُ٘ أقياٌ الخٗهب الضًجي" ،وزُلت عكم  02 ،A/71/269أوث 2016
 ،م.7
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وصن هتعددي اجلٌسيات ادلستٌكفني ديٌيا هي اخلدهة العسكرية يف القاًوى الدويل /ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وًاس عواطف  /ــــــــــــــــــــــــــــــ  /بوكواش حمود

 -14ألامم اإلاخدضة ،املجلـ الاكخهاصي و الاحخماعي  ،لجىت خلىق ؤلاوؿان ،جلغٍغ اإلافىيُت الؿامُت لحلىق ؤلاوؿان "،الحلىق اإلاضهُت و
الؿُاؾُت بما فيها مؿألت الاؾدىياف الًمحري مً الخضمت الٗؿىغٍت" ،وزُلت عكم  16 ،E/CN.4/2004/55فُفغي  . 2004ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت
الٗامت ،مظهغة مً ألامحن الٗام "،جلغٍغ اإلالغع الخام اإلاٗجي بدغٍت الضًً أو اإلاٗخلض ،حٗؼٍؼ و خماًت حمُ٘ خلىق ؤلاوؿان اإلاضهُت و الؿُاؾُت و
الاكخهاصًت و الاحخماُٖت و الثلافُت بما في طلً الحم في الخىمُت" ،وزُلت عكم  17،A/HRC/34/50حاهفي .2017
 -15ألامم اإلاخدضة ،الجمُٗت الٗامت،لجىت اللاهىن الضولي ،جلغٍغ الؿُض مىعَـ وامخى اإلالغع الخام "،الخلغٍغ الغاب٘ ًٖ َغص ألاحاهب" وزُلت عكم
 24، ،A/CN4/594ماعؽ . 2008
خامعا  -اإلازهشات:
 -16ألامم اإلاخدضة ،الهيىن الضولُت لحلىق ؤلاوؿان ،مظهغة مً ألاماهت" ،املجلض ألاوٌ ججمُ٘ للخٗلُلاث الٗامت و الخىنُاث الٗامت التي
اٖخمضتها مٗاهضاث خلىق ؤلاوؿان "وزُلت عكم )27 ، HRI/GEN/Rev9(Vol.1ماي.2008
ظادظا  -اإلازهشات الجامعية:
 -17لُٗضي ٖبض اللاصع " ،اإلاٗالجت اللاهىهُت لحم الجيؿُت في الدكغَ٘ الجؼاةغي"،مظهغة ملضمت لىُل قهاصة اإلااحؿخحر في الحلىق و الحغٍاث
الٗامت  ،الجامٗت ألافغٍلُت الٗلُض أخمض صعاعٍت أصعاع .
 -18كضاصعة ٖبحر"،جىاػٕ الجيؿُاث في اللاهىن الضولي الخام" ،مظهغة جىمُلُت لىُل قهاصة اإلااؾتر ،قٗبت الحلىق،جسهو كاهىن صولي زام،
حامٗت الٗغبي بً مهُضي أم البىاقي ،ولُت الحلىق و الٗلىم الؿُاؾُت كؿم الحلىق.
ظابعا  -اإلاى اكع الالكتروهية:
 -19بىلُُف ؾلُمت " ،الخمُحز بحن مهُلح خغٍت اإلاٗخلض و خغٍت الضًً في الدكغَ٘ الجؼاةغي" ،مجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصًمُت ،الٗضص
،06حىان .2015
َُ -20بي وعصة "،مبضأ الحغٍت الضًيُت في الفله و اللاهىن الضولي" ،مجلت حُل خلىق ؤلاوؿان ،الٗضص ً ،31ىم . https://jilrc.com/،2018/07/11
 -21اإلاباصب الخىحيهُت الؾخٗغاى الدكغَٗاث اإلاخٗللت بالضًً أو الٗلُضة في .https://www.osce.org/files/f/documents/6/2/103315.pdf :
 -22الاجداص ؤلافغٍلي ،مظهغة جفؿحرًت "،مكغوٕ البروجىوىٌ اإلالحم باإلاُثاق ؤلافغٍلي لحلىق ؤلاوؿان و الكٗىب بكأن الجىاهب املحضصة اإلاخٗللت
بالحم في الجيؿُت و اللًاء ٖلى اوٗضام الجيؿُت "،م ،7في .https://au.int/sites/default/files/newsevents/workingdocuments :

 -23الخضمت الىَىُت واحب قغف جيىًٍ" ،حٗغٍف" ،مىك٘ وػاعة الضفإ الىَجي للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت في:
https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/service/presentation_ar.php
 -24ابً مىٓىع " ،لؿان الٗغب ". https://www.lesanarab.com/kalima/%D9%86%D9%83%D9%81 ،
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مساهس و مددداث هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطبت
Risks and limitations of human resources information systems


سٍمتٟ بىُؼىز
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bouachourkarima@gmail.com
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: ملخص
هدٗذ الدزاطت إلى بُان أهمُت و دوز هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت للىٗاء باالخخُاحاث ؤلادازٍت اللسوزٍت الجساذ
. سازاث اإلاىاطبتٜؤلاحساءاث و ال
اث و املخدداث جيبّ مً بِم املخاهس ذاثٛ هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطب بِم اإلاِى٤و ٌؼهد اطخٔال
.ت بمساخل إوؼاء الىٌام بداًت مً مساهس اإلادزالث وؿىال إلى مسسحاجهٛالِال
ّ م، ىىلىحُا للمان طالمت و أمً اإلاِلىمت١اث ًجب جىٗير البنى الخدخُت مً مظخلصماث الخٛو للخد مً هره اإلاِى
ٖ ألاهداُٜٝ في كل الدُم اإلاظخمس لإلدازة الِلُا لخد،  ألامثل للىٌام٤ادز البؼسي للمان الاطخٔال٢كسوزة جدزٍب ال
.اإلايؼىدة
. هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت، هٌم اإلاِلىماث، اإلاِلىماث، إدازة اإلاىازد البؼسٍت:الكلمات املفتاح
Abstract:
This study aimed to demonstrate importance of information systems to meet the
requested administrative needs to get decisions.
The exploitation of human resources information systems is witnessing some obstacles
and limitations stemming from some risks related to the stages of establishing the system,
starting from the input risks to its outputs..
In order to reduce these obstacles, the infrastructure of technology requirements must be
provided to ensure the safety and security of information, with the need to train the human
cadre to ensure the optimal use of the system, in addition to the continuous support of the
senior management to achieve the desired goals.
Keywords Human resource management; information; information Systems; human
information systems; human information systems computerized.
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مقذمة:
أجاخذ الخوىزاث اإلاِاؿسة للمىٌماث و جىطِها زُازاث حدًدة في مجا ٤حظُير و إدازة اإلاىازد البؼسٍت  ،زاؿت في
ًل الخـوىزاث الخ ٜـىُت و الخ ١ـى ـىلىح ـُت التي ٗسك ـذ جددًاث ٟبري لخ ـوىٍس أطالُب ُلمُ ـت للخ ـد١م في البُ ـ ـاهاث

و

اإلاِلىماث مً أحل جىًُ٘ها الجساذ الٜسازاث و خل اإلاؼ١الث.
و في زـ ـلم الخوىزاث اإلادظازُت لل ـ ـ٘١س ؤلادازي في الى ــ ٙالثاوي مً ال ـ ـٜسن الخالي  ،في مـ ـجا ٤إدازة اإلاـ ـىزد
الب ـ ـ ـؼسي و إلاىاٟبت هره الخوىزاث طِذ اإلاؤطظاث إلى وكّ أهس خىطبت حمُّ ألاوؼوت ؤلادازٍت بما ٗيها إدازة اإلاىازد
البؼسٍت  ،للخسلف مً ألاهٌمت الخٜلُدًت الُدوٍت و إوؼاء أهٌمت مِلىماث مدىطبت حظمذ بدٍ٘ و جسصًٍ اإلاِلىماث و
مِالجتها ٛـد اطخٔاللها في ؿىّ الٜسازاث ُلى مسخل ٙاإلاظخىٍاث ؤلادازٍت.
و لِل مً بين اإلاِىٛاث التي جوسخها هٌم اإلاِلىماث املخىطبت بـ٘ت ُامت و هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت هي
مظالت أمً و ج٢امل الىٌم املخىطبت و ؿِىبت كبى آلُاث لسٛابتها .
إلاشكالية و التساؤالت:
هره الدزاطت جىول ٝمً زال ٤هسح ؤلاػ٢الُت الخالُت  :ما هي مِىٛاث و مساهس إوؼاء هٌم مِلىماث اإلاىازد
البؼسٍت املخىطبت و ؿِىبت اطخسدامها ؟
و طِخم مِالجت إػ٢الُت الدزاطت مً زال ٤ؤلاحابت ُلى ال٘سكُاث الخالُت :
 -2ما هى م٘هىم و أهداٖ هٌم مِلىماث إدازة اإلاىازد البؼسٍت ؟
 -3ما هي مساخل و آلُاث الخدى ٤إلى هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطب و مخولباجه ؟
 -4ما هي مددداث و مساهس جوبُ ٝهٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطب و هس ٚمجابهتها؟
أهمُت الدزاطت
 ثنذرج أهمية الذراسة من املكانة التي جدخلها اإلاِلىمت في اهجاش وًائ ٙؤلادازة اإلاِاؿسة للمؤطظاث و في مٜدمتهاإدازة اإلاىزد البؼسي الجساذ الٜسازاث ُلى مسخل ٙاإلاظخىٍاث .
 ج١مً أهمُت الدزاطت في ج ُُٙ١اطخسدام ج١ىىلىحُا اإلاِلىماث في إوؼاء هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطبتحظمذ بمِالجت اإلاِلىمت ٛـد اطخٔاللها و جىًُ٘ها ُىد اللسوزة.
أهذاف الذراسة
ج ـهدٖ هره الدزاطت إلى إبساش مخولباث إوؼاء هٌم مِلىماث اإلاىازد الب ـؼسٍت املخىطبت و آلُاث جوب ـ ـُ ـٜها في
اإلاؤطظت
و ٟرا الىٛىٖ أمام أهم مددداث و مِىٛاث هره الىٌم و مدي ِٗالُتها ٛـد اطخٔاللها بـ٘ت هاحِت ُلى ٠اٗت
اإلاظخىٍاث.
منهج الذراسة
اطخِملىا في دزاطدىا هره اإلاىهج الىؿ٘ي ألهه ًخماش ى و هرا الىىَ مً الدزاطاث وذل ٣بىؿ ٙالٌاهسة اإلادزوطت
ومسخل ٙمخٔيراتها باالُخماد ُلى اإلاساحّ املخخل٘ت مً ٟخب ،مجالث...الخ مً حهت ،ومً حهت أزسي ٛمىا بخدلُل هسٚ
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بوعشور كرمية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وآلُاث الخدى ٤إلى هٌام اإلاىازد البؼسٍت املخىطب و الىٛىٖ ُلى أهم املخاهس و اإلاِىٛاث التي حِتري جوبُٜه مً أحل
اطخيبان أهمُت اطخسدام الخٜىُاث الخ١ىىلىحُت في جُِ٘له وكمان هجاخه و ٟرا أهمُت جدزٍب الِىاؿس اإلاظخسدمت له
لخد ُٜٝألاهداٖ اإلايؼىدة.
لإلحابت ُلى ؤلاػ٢الُت اإلاوسوخت أُاله ،ازجأًىا إلى جٜظُم هره الدزاطت إلى مدىزًٍ أطاطُين وٗ ٝالخوت الخالُت :
مقذمة
 -1مفهىم نظم املعلىمات  ،أنىاعها  ،و مكىناتها
 )1-1م٘هىم هٌم اإلاِلىماث .
 )2-1أهىاَ هٌم اإلاِلىماث .
 ) )3-1م٢ىهاث هٌم اإلاِلىماث .
 -2نظم معلىمات املىارد البشزية املحىسبة و محذداتها.
 -)1-2م٘هىم و أهداٖ هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت .
 -)2-2آلُاث الاهخٜا ٤مً هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت الُدوي إلى الىٌام املخىطب.
 -)3-2مددداث و مِىٛاث هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطبت .
خاثمة

 -1مفهىم نظم املعلىمات  ،أنىاعها  ،و مكىناتها
ازخل ٙالباخثىن في جددًد م٘هىم هٌم اإلاِلىماث  ،هٌسا لألهمُت التي جدخلها اإلاِلىماث و هس ٚخٌ٘ها مً أحل
اطخٔاللها في اجساذ الٜسازاث ُلى مظخىي اإلاىٌمت  ،و ًٜظم الباخثىن هٌم اإلاِلىماث إلى أهمان جخِل ٝبالىطائل
اإلاظخسدمت أو وٗ ٝالخٜظُم الىًُ٘ي  ،أو الدُم اإلاٜدم  ،و مً أهم م٢ىهاث هرا الىٌام مجمىَ البُاهاث التي حؼ٢ل
اإلادزالث و هٌم الدؼُٔل  ،و الخٔرًت الِ١ظُت.
 )1-1مفهىم نظم املعلىمات
لٜد ُسٖ م٘هىم هٌام اإلاِلىماث جوىزا هدُجت الخوىزاث التي ػهدتها ؤلادازة  ،و ُلى السٓم مً ُدم وحىد اج٘اٚ
مؼتر ٞخى ٤حِسٍ ٙمـولح هٌام اإلاِلىماث  ، système d’informationإال أن هىاُ ٞلى الدوام ٗهما ُاما إلاا ٌِىُه
هرا اإلاـولح  ،خُث ٌِسٖ ُلى أهه مجمىُت مً اإلاىازد و اإلا٢ىهاث اإلاترابوت مّ بِلها بؼ٢ل مترابى  ،مً أحل إهخاج
اإلاِلىمت اإلاُ٘دة  ،حظمذ ُلى مِالجت و جسصًٍ و إًـا ٤اإلاِلىماث إلى اإلاظخسدمين بالؼ٢ل اإلاالئم و في الىٛذ اإلاىاطب
مً أحل أداء اإلاهام اإلاىىهت بهم.1
خُث أهه ٌِسٖ ُلى أهه بِئت جدخىي ُلى ُدد مً الِىاؿس التي جخ٘اُل ُٗما بُنها و مّ مدُوها بهدٖ حمّ
البُاهاث و مِالجتها خاطىبُا و إهخاج و بث اإلاِلىماث إلاً ًدخاحها لـىاُت الٜسازاث.
و الخِسًٍ ٙبين أن هٌام اإلاِلىماث:

( -)1دمحم ٛاطم ُبد السشا ، ٚهٌم اإلاِلىماث املخاطبُت الخاطىبُت  ،داز الثٜاٗت لليؼس و الخىشَّ ُ ،مان  ، 2998 ،ؾ .19
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 -1هى بِئت أو ُٟان ٛائم براجه ج٘ـله ًُ الُ١اهاث ألازسي أو ًُ املخُى الري ٌِمل ُٗه خدود  ،و في مٌِم
الخاالث ال جمخل ٣هره الخدود ؿ٘ت اإلاادًت.
 -2أهه ًخأل ٙأو ًخ٢ىن مً ُدد مً الِىاؿس هي ألاٗساد ( ازخـاص ي أهٌمت اإلاِلىماث أو الخاطىب و مظخسدمين
نهائُ ـين للىـ ـٌام )  ،و مىٌـ ـىماث خاطىب بـ ـجاهبها اإلا ـادي ( )hardwareو البرمج ـ ـ ـُاث (  ، )softwareو مىٌىماث الاجـا٤
( الهىاج ٙو الخل١ع و الخل٘اٟع و ألاٛماز الـىاُُت ..الخ)  ،و ؤلاحساءاث و ألاطالُب التي جد١م ُمل الىٌام و ألاحهصة
و اإلاِداث ( أحهصة الاطخيظار  ،و آلاالث الوابِت و أحهصة الُ٘دًى ....الخ) و ألابيُت و ألازار.
 -3إن الِىاؿس أُاله جخ٘اُل ُٗما بُنها مّ بِئتها أو مدُوها بـىزة دائمت ،و هرا ما ٌظمى بالىٌام اإلا٘خىح ،أما
الىٌام الري ال ًخ٘اُل مّ بُئخه ِٗظمى بالىٌام اإلأل.ٝ
 -4الهدٖ ألاطاس ي لىٌم اإلاِلىماث حمّ البُاهاث و مِالجتها و إهخاج و بث اإلاِلىماث.
و ال ـبُاهاث " ٗ " dataهي م ـ ـ٘اه ـُم لٔىٍت أو زٍاكـ ـُت ـ أو زمصٍت زالُت مً اإلاِنى الٌاهسي مخُ٘ ٝليها لخ ـمثُل ألاػ ـُاء
أو ألاشخاؾ أو ألاخدار  ،و هي بداحت ألن جسلّ لِملُت مِالجت لخخدى ٤إلى مِلىماث  ،و هره اإلاِالجت جخم ًُ هسٍٝ
الجمّ أو الخـيُ ٙأو الترجِب أو الترميز  ،و ٓسق اإلاِالجت هى جدىٍل اإلا٘اهُم الخالُت اإلاِنى الٌاهسي إلى م٘اهُم ذاث
مِنى حظاُد في اجساذ الٜسازاث و خل اإلاؼا٠ل و ًولُ ٝليها حظمُت اإلاِلىماث.1
ٌِسٖ هٌام اإلاِلىماث بأهه جل ٣الىٌم السطمُت و ٓير السطمُت التي جمدها بمِلىماث طابٜت و خالُت و مظخٜبلُت في
ؿىزة ػ٘ىٍت أو م١خىٍت هبٜا للِملُاث الدازلُت للمىٌمت و البِئت املخُوت بها  ،و هي جدُم اإلادًسًٍ و الِاملين
و الِىاؿس البُئُت ألاطاطُت بئجاخت اإلاِلىماث في إهاز الىٛذ اإلاىاطب للمظاُدة في اجساذ الٜسازاث.2
و هىا ٞمً ٌِسٖ هٌم اإلاِلىماث ُلى أنها ُبازة ًُ الخجـ ـهيزاث و ؤلاحساءاث و الىزائ ٝو الاجـاالث التي جج ـ ـ ـمّ و
جلخف و جسصن البُاهاث الطخسدامها في ُملُت الخسوُى و اإلاىاشهت  ،و الخظاباث  ،و ٓيرها مً الِملُاث.3
و هـ ـسلف مما طب ٝبأن هٌـ ـم اإلاـ ـِ ـلىماث في م٘هىمها الىاطّ جخـ ـلمً مج ـم ـ ـىُت ألاٗساد  ،الخج ـ ـ ـه ـيزاث و
ؤلاح ـ ـساءاث

و اإلاِلىماث التي حظمذ بدٍ٘ و جـيُ ٙاإلاِلىماث و جبىٍبها ٛـد اطخٔاللها في اجساذ الٜسازاث اإلاىاطبت

في اإلاىٌمت .

(ُ -)2ماد الـُاْ  ،هٌم اإلاِلىماث ماهُتها و م٢ىهاتها  ،م١خبت داز الثٜاٗت لليؼس و الخىشَّ ٛ ،وس  ، 2999 ،ؾ .12-11
(ً - )1ىط ٙحجُم الوائي و هاػم ٗىشي الِبادي  ،إدازة اإلاىازد البؼسٍت ٛ :لاًا مِاؿسة في ال٘١س ؤلادازي  ،داز ؿ٘اء لليؼس و الخىشَّ  ،ألازدن ،ؾ
.295
(ُ -)2الء طالمي ،زٍاق الدباْ  ،جٜىُاث اإلاِلىماث ؤلادازٍت  ،داز وائل لليؼس و الخىشَّ ُ ،مان  2919،ؾ .19
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 )2-1أنىاع نظم املعلىمات
لٜد جم جٜظُم هٌم اإلاِلىماث وٗ ٝاإلاِاًير الخالُت :
 -1من حيث وسائل العمل و التشغيل:
أ -هٌم اإلاِلىماث الُدوٍت أو الخٜلُدًت و التي حِخمد ُلى الـُٕ الخٜلُدًت في الخِامل مّ اإلاِلىماث و مـادزها.
ب  -هٌم اإلاِلىماث املخىطبت أو آلالُت  ،أو ما ٌظميها البِم الىٌم اإلاؤجمخت  ،و هي حِخمد الخٜىُاث الخدًثت  ،و في
هلُِتها الخاطىب في جسصًٍ و مِالجت و اطترحاَ اإلاِلىماث.1
 -2التقسيم الىظيفي:
جخِدد الىًائ ٙفي ؤلادازة كمً اإلاؤطظاث و ل٢ل وًُ٘ت هٌام مِلىماث زاؾ بها ٌظمى هٌام مِلىماث و هي
أهٌمت ٗسُُت للىٌم اإلاِلىماجُت ؤلادازٍت و هجد منها:
هٌام مِلىماث ؤلاهخاج :و هي حؼمل الِملُاث ؤلاهخاحُت و حظاُد ؤلادازة في إُداد الخوت ؤلاطتراجُجُت لِملُت إهخاج
الظلّ ،و هجد منها جسوُى ؤلاهخاج  ،جسوُى اخخُاحاث اإلاىاد ألاولُت  ،و الِمالت  ،و السٛابت ُلى املخصون و الظلعي.
هٌام اإلاِلىماث الدظىٍٜي  :و هى الري ًخىلى حمّ و جدلُل البُاهاث الىاججت ًُ أوؼوت و ُملُاث إدازة الدظىٍٝ
و جىٗير اإلاِلىماث الدظىٍُٜت الجساذ الٜسازاث ذاث الِالٛت بخسوُى اإلاصٍج الدظىٍٜي.
هٌام مِلىماث املخاطبت و الدظىًٍ : ٝسخف بالجىاهب اإلاالُت مً زال ٤جصوٍد اإلاؤطظت بمِلىماث ًُ وكُِتها
اإلاالُت و ًُ الخدٜٗاث الىٜدًت مً و إلى اإلاؤطظت  ،و مظاُدتها للىؿى ٤إلى اإلاصٍج ألامثل لالطدثماز.
هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت ًٜ :ىم بجمّ و ؿُاهت البُاهاث التي جـ ٙاإلاىازد البؼسٍت ٗيها و جدىٍلها إلى
مِلىماث ُلى ػ٢ل جٜازٍس.
 - 3التقسيم حسب الذعم املقذم
الىٌم الِملُت  :و هي جسدم الٜسازاث اإلاهُ٢لت و جخِامل مّ الِملُاث الُىمُت في الِدًد مً وًائ ٙاإلاؤطظت ٟ ،ما
جسخف بدسجُل و مِالجت البُاهاث التي جيخج ًُ ألاوؼوت السوجُيُت اإلاخ١سزة اإلاسجبوت بمِامالث ؤلادازة.
الىٌم الٜسازٍت  :هي حِخمد ُلى حهاش الخاطىب لتزوٍد اإلاؤطظت باإلاِلىماث الالشمت الجساذ الٜسازاث و حؼمل هٌم
دُم اإلادًسًٍ الخىُ٘رًين و الىٌم الخداوزٍت لدُم الٜسازاث و ٟرا مىـاث مظخىدُاث البُاهاث .
 )3-1مكىنات نظم املعلىمات املحىسبة
جخلمً هٌم اإلاِلىماث املخىطبت ُلى اإلاظخلصماث اإلاادًت التي حؼمل الاحهصة و اإلاِداث و البرمجُاث  ،و
اإلاظخلصماث البؼسٍت ( اإلاىازد البؼسٍت )  ،و وطائل الاجـاالث و الؼب٢اث و ٛىاُد البُاهاث  ،و هٌم الدؼُٔل و الاهترهذ .
ًـى ٙالباخثىن م٢ىهاث هٌم اإلاِلىماث اإلاظخسدمت لإلُالم آلالي ٟما ًلي :2
-1.3.1املذخالت

(ُ -)3امس ٛىدًلجي  ،إًمان الظامسائي ٛىاُد و ػب٢اث اإلاِلىماث املخىطبت  ،داز ال٘١س للوباُت و اليؼس و الخىشَّ ُمان ألازدن  ، 2999 ،ؾ .42
( -)1مىير هىزي  ،هٌام اإلاِلىماث اإلاوب ٝفي الدظُير  ،الجصائس  ،دًىان اإلاوبىُاث الجامُِت  ،ؾ .112-111
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الخلٜت ألاولى في الىٌام و جخمثل في مجمىُت البُاهاث التي ًخم الخـىُ ٤ليها و اإلاولىب حؼُٔلها و هلباث ؤلادازاث
و ألاٛظام املخ ـخل٘ت مً اإلا ـ ـِل ـىماث و ًد ـ ــ ـل هٌام اإلاِلىماث ُلى اإلادزالث مً م ـ ـــ ـدزًٍ أطاطُـ ـين هما اإلاىـ ـٌمـ ـت
)مـدز دازلي ) و البِئت املخُوت ( مـادز زازحُت ).
 - 2.3.1التشغيل
ًخم جدىٍل البُاهاث التي جم الخـىُ ٤ليها إلى مِلىماث ذاث مِنى و داللت باطخِماُ ٤ىاؿس الخ١ىىلىحُا
املخزحات
و حؼير إلى مجمىُت الىخائج اإلاسٓىب الىؿى ٤إليها أو اإلاِلىماث اإلاولىب الخـىُ ٤ليها مً البُاهاث التي ًخم
حؼُٔلها ال١تروهُا و التي ًخم جدىٍلها إلى ألاٗساد أو ألاوؼوت التي طىٖ حظخسدمها.
 -3.3.1التغذًة العكسية
و حِني ُملُت إزحاَ هدُجت جُُٜم اإلاِلىماث التي جم الخـىُ ٤ليها مً املخسحاث إلى ألاُلاء اإلاِىُين في الخىٌُم
لخُُٜم و جصخُذ مسخلت اإلادزالث ختى جؤدي بدوزها إلى جدظين هىُُت املخسحاث.

 -2نظم معلىمات املىارد البشزية املحىسبة و محذداتها
هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت هى الري ًخم مً زالله ججمُّ وخٍ٘ البُاهاث الخاؿت باإلاىازد البؼسٍت كمً
اإلاؤطظت  ،و جدىٍل هره البُاهاث بِد مِالجتها ٛـد اجساذ الٜسازاث اإلاىاطبت.
هٌم اإلاِلىماث ؤلادازٍت جمثل هٌم مخ٢املت ل٢ل مً الِىـس البؼسي و آلالي و جسخف بجمُّ املجاالث ؤلادازٍت في
اإلاىٌمت.1
 -)1-2مفهىم و أهذاف نظم معلىمات املىارد البشزية
ًدخل اإلاىزد البؼسي في اإلاؤطظت مسٟص الـدازة في ُداد الِىامل التي حظاهم في جسٛيها  ،و مىه ًسي بِم الباخثين
بأن إدازة اإلاىازد البؼسٍت ٠ىًُ٘ت جٜىم بؼؤون الاطخسدام ألامثل للمىازد البؼسٍت ُلى حمُّ اإلاظخىٍاث باإلاؤطظت  ،بُٔت
اإلاظاُدة ُلى جد ُٜٝأهداٗها و حظهُل وؼاهاث الىًائ ٙألازسي  ،و ذل ٣بخدظين مظاُدة ألاٗساد في ُملُت الخدىٍل.2
و مً أحل حمّ مجمىَ اليؼاهاث و الخ٘اُالث و الخدٜٗاث و اإلاِلىماث  ،جم اطخددار هٌم و هسُ ٚلمُت لخىٌُم
اإلاِلىماث بىكّ ٛاُدة بُاهاث حظاُد ُلى الىؿى ٤للمِلىماث ٛـد اجساذ الٜسازاث في ٠اٗت اإلاظخىٍاث.
لٜد ُسٖ  COLBERTهٌم اإلاِلىماث ؤلادازٍت بأنها " الوسٍٜت اإلاىٌمت لخٜدًم اإلاِلىماث ل٢ل مدًسي اإلاىٌمت زاؿت
في الىٛذ الخاكس بما ًِظس لهم اجساذ الٜسازاث اإلاىاطبت".
وَِسٖ  " Sang & Garyهٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت بأهه الىٌام الري ًخم جـمُمه للُٜام بىًُ٘ت مدددة في
إهاز ُ :ملُاث اإلاىٌمت  ،وبالخددًد للُٜام بىًُ٘ت إدازة اإلاىازد البؼسٍت و الظعي بـ٘ت أطاطُت إلى جىٗير اإلاِلىماث التي

( -)2دًاب ُابدًً دًاب  ،هٌم اإلاِلىماث ؤلادازٍت  : 2919 ،مً اإلاى: ّٛ
www.kotobdigital.com , consulté le 23/04/2022. .
( -)1ماهس اُلِؽ  ،إدازة اإلاىازد البؼسٍت  ،الٜاهسة  ،م١خبت ُين ػمع  ، 1971 ،ؾ .28
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بوعشور كرمية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًدخاحها اإلادًسون الجساذ الٜسازاث اإلاخِلٜت بِ٘الُت وٟ٘اءة اطخسدام الِىـس البؼسي والسّٗ مً مظخىي أدائه لُؤدي
دوزه في جد ُٜٝألاهداٖ الخىٌُمُت .
وَِسٖ ٠ل مً “  " Mathis & Jacksonهٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت بأهه " هٌام مخ٢امل ًـمم بٔسق إمداد
اإلاِلىماث للمظخُ٘دًً بما ٌظهم في اجساذ ٛسازاث اإلاىازد البؼسٍت باإلاىٌمت".1
وَِسٖ " ُبد الىهاب وآزسون " هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت بأهه " الىٌام الري ًٜىم بخجمُّ وخٍ٘ البُاهاث
الخاؿت باإلاىازد البؼسٍت في اإلايؼأة ُلى ازخالٖ أهىاُها ومظخىٍاتها  ،وجدىٍل هره البُاهاث إلى اإلاِلىماث بِد حؼُٔلها
والاخخ٘اي بها في ٛاُدة بُاهاث الىٌام واطخدُائها وٛذ الخاحت إليها إلُداد الخٜازٍس الالشمت بىاء ُلى هره اإلاِلىماث
وجٜدًمها إلى اإلاظئىلين في اإلايؼأة" .
هٌم اإلاِلىماث ؤلادازٍت جمثل هٌم مخ٢املت ل٢ل مً الِىـس البؼسي و آلالي و جسخف بجمُّ املجاالث ؤلادازٍت في
اإلاىٌمت.2
تهدٖ هٌم اإلاِلىماث إلى جصوٍد حمُّ اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت باخخُاحاتها الخالُت و اإلاظخٜبلُت مً اإلاِلىماث ؤلادازٍت
الالشمت لـىّ الٜسازاث و خل اإلاؼا٠ل ُ ،لى أن جـل هره اإلاِلىماث إلى مظخسدميها في الىٛذ اإلاىاطب ٘ٗ ،ي ٟثير مً
ألاوٛاث ً٢ىن الخىُٛذ أهم الِىاؿس التي جددد ُٛمت اإلاِلىماث ٟ ،ما أن ٟثرة اإلاِلىماث في خاالث ُدًدة ال جٜل زوىزة
ًُ هٜـها ُٗ ،جب أن جٜدم اإلاِلىماث بالؼ٢ل اإلاىاطب مً خُث دزحت الخ٘ـُل التي جىاطب اطخسدامها.3
إن الهدٖ ألاطاس ي مً هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت هى جىٗير اإلاِلىماث ًُ اإلاىازد البؼسٍت و إُادة اطخسدامها
مً ٛبل اإلادًسًٍ في اإلاىٌمت  ،و أن ألاطاض في جىٗير هره اإلاِلىماث هى بىاء ٛاُدة بُاهاث جلم البُاهاث التي جخِلٝ
باألٗساد و الىًائ.4ٙ
و لٜد خدد بِم الباخثين أهداٖ هٌم اإلاِلىماث ُٗما ًلي :5
 -1مد اإلاظخسدمين باإلاِلىماث اللسوزٍت التي ًدخاحىنها لخىمُت مدازٟهم و مِازٗهم  ،و اجساذ ٛسازاتهم الِملُت ،
و اٟظابهم زبراث حظاهم في جد ُٜٝألاهداٖ التي ٌظِىن اليها .
 -2اإلاظاهمت في زبى ألاهداٖ املخخل٘ت التي حظعى اإلاىٌمت الى جدُٜٜها و جىحيهها مِا لخد ُٜٝألاهداٖ الؼاملت.
 -3حظهُل ُملُت اجساذ الٜسازاث ُلى ٠اٗت أجىاُها و مظخىٍاتها  ًُ ،هسٍ ٝجىٗير اإلاِلىماث اإلاىخٜاة و اإلاالئمت بالؼ٢ل
الظلُم و في الخىُٛذ اإلاىاطب.
 -4جىٗير اإلاِلىماث الالشمت ألٓساق اإلاخابِت و جُُٜم ألاداء.
 -5جبظُى طبل و أطالُب اُداد الخٜازٍس بمسخل ٙأهىاُها .

(ُ -)2بد ال٘خاح ُبد الخمُد اإلأسبي  ،هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت  :دزاطت جوبُُٜت ٠ ،لُت الخجازة ٛظم إدازة ألاُما ، 1996 ، ٤ؾ .2
( -)3دًاب ُابدًً دًاب  ،هٌم اإلاِلىماث ؤلادازٍت  : 2919 ،مً اإلاى: ّٛ
www.kotobdigital.com , consulté le 23/04/2022
( -)4هبُل ُىث أخمد مىس ى  ،أطاطُاث هٌم اإلاِلىماث في الخىٌُماث ؤلادازٍت  ،داز زىازشم  ،الظِىدًت .166 ، 2996 ،
(ً -)1ىط ٙحجُم الوائي و هاػم ٗىشي الِبادي  ،إدازة اإلاىازد البؼسٍت ٛ :لاًا مِاؿسة في ال٘١س ؤلادازي  ،مسحّ طاب ، ٝؾ .214-213
( -)2دمحم الـيرفي  ،هٌم اإلاِلىماث الادازٍت  ،الاط١ىدزٍت  ،مـس  ،مؤطظت خىزض الدولُت  ، 2995 ،ؾ .189
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بوعشور كرمية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6السٛابت ُلى جداو ٤أوُُت البُاهاث املخخل٘ت في اإلاىٌمت ٠الىماذج  ،البُاهاث و اإلاظدىداث و ٓيرها.
 -2-2آليات التحىل إلى نظام معلىمات املىارد البشزية املحىسب و متطلباثه
إن ُملُت الاهخٜا ٤مً الىٌام الُدوي الخٜلُدي إلدازة اإلاىازد البؼسٍت إلى الىٌام الال١ترووي املخىطب جد١مه
مجمىُت مً اإلابرزاث و لِل أبسشها وحىد ٟمُاث هائلت مً ال ـىزائ ٝالىزُٛت و البُاهاث مىشُت في أوُُت و مـادز مسخل٘ت
٠اإلالـ ـ٘اث و الخٜازٍس ٟ ،ما أن هره الىزائ ٝج٢ىن مىشُت في مىا ّٛحٔساُٗت و دوائس مخِددة في اإلايؼاة أو الىشازة و ٛد جؤزس
في بِم ألاخُان ُلى طسُت اجساذ بِم الٜسازاث .1
و ٛد خددث آلُاث الاهخٜا ٤إلى الىٌام املخىطب بسمظت مساخل أطاطُت ممثلت في الجدو ٤الخالي :2
الجذول رقم ( : )1مزاحل التحىل من نظام معلىمات املىارد البشزية اليذوي إلى النظام املحىسب
املزحلة ألاولى  :دراسة الجذوي
حصخُف اإلاؼ١الث

جددًد اإلاِىٛاث الدازلُت

جددًد ألاهداٖ مً

جددًد مخولباث

الُٜام بالدزاطت و جٜدًم

و الخازحُت

اإلاُ١ىت

الدؼُٔل

الخٜسٍس ألاولي

املزحلة الثانية  :التصميم ألاولي للنظام
ُسق م١خىب للـىز

جددًد بدائل ألاهٌمت

جٜدًم الخىؿُاث

جٜىٍم البدائل

اإلاخىِٛت للىٌام
املزحلة الثالثة  :الذراسة الهنذسية
جددًد اإلا٢ىهاث

دزاطت أولُت للخ٢ل٘ت

جٜدًم الخىؿُاث

ازخُاز الخـمُم البدًل

بِد اإلاىاٜٗت جددد مخولباث
الىٌام مً ألاٗساد

اإلاادًت للىٌام
املزحلة الزابعة  :اختيارالنظام

ازخُاز الىٌام ال١لي اإلاٜترح للمىازد البؼسٍت

ازخُاز ألاهٌمت ال٘سُُت

املزحلة الخامسة  :متابعة و ثقييم النظام
جٜىٍم ألاداء

ُٛاض ألازس

إحساء الخِدًالث

الخىُ٘ر

اإلاخابِت اإلاظخمسة

اللسوزٍت
اإلاـدز ٟ :خاب الظالم مؤٍد طُِد ُ ،اد ٤خسػىغ  ،إدازة اإلاىازد البؼسٍت مدزل اطتراجُجي.

(ُ -)3امس ٛىدًلجي  ،إًمان الظامسائي ٛ ،ىاُد و ػب٢اث اإلاِلىماث املخىطبت  ،مسحّ طاب ، ٝؾ .42
( -)4الظالم مؤٍد طُِد ُ ،اد ٤خسػىغ  ،إدازة اإلاىازد البؼسٍت مدزل اطتراجُجي  ،ألازدن ُ ،مان  ،حداز لل١خاب الِالمي  ، 2996 ،ؾ .273
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بوعشور كرمية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هىا ٞبِم اإلاؤػساث السئِظُت التي ًم ً١الاُخماد ُليها في جـمُم هٌام اإلاِلىماث الخاؾ باإلاىازد البؼسٍت ،
بدُث ًخماش ى مّ الخوىزاث في ُالم الخ١ىىلىحُا  ،و ًخم الاطخ٘ادة مً ٠اٗت ألاحهصة اإلاخوىزة في جىُ٘ر هرا الىٌام ،
ٗهىا ٞزمظت زوىاث أطاطُت البد مً إجباُها في جـمُم الىٌام :1
 -1الخدلُل ألاولي لألهٌمت.
 -2الخـمُم آلالي لألهٌمت.
 -3هىدطت ألاهٌمت.
 -4ازخباز و جوبُ ٝألاهٌمت.
 -5جٜىٍم ألاهٌمت.
و وظخسلف مما طب ٝأن ُملُت الخدى ٤مً هٌام مِلىماث اإلاىزد البؼسي الُدوي الى املخىطب ًٜخض ي دزاطت
مِمٜت للىٌام مً زال ٤وكّ جـىز أولي له  ،زم دزاطت ام٢اهُت ججظُده مً زال ٤جددًد اإلا٢ىهاث اإلاادًت له  ،و بِد
اهخٜاء الىٌام اإلاىاطب ًجب أن ج٢ىن هىا ٞمساٛبت مظخمسة لِملُت ججظُده  ،و ألامس ًٜخض ي باللسوزة إًمان الادازة
بأهمُت الخدى ٤و اؿسازها ُلى اهجاشه بالؼ٢ل الصخُذ.
ًسلّ هجاح هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت خظب الباخثين إلى مجمىُت مً اإلاخولباث :2
 -1اإلاخولباث ؤلادازٍت  :و هي جل ٣اإلاخِلٜت باإلدازة الِلُا و ما جٜدمه مً الدُم اإلاادي و اإلاِىىي مً أحل الخسوُى
الِ٘ا ٤الخخُاحاث الىٌام  ،و جددًد أهداٖ ؤلادازة بؼ٢ل واضح  ،و بُان ألاهداٖ التي ٌظعى إلى جدُٜٜها هرا الىٌام.
 -2اإلاخولباث الخ١ىىلىحُت :و جخجلى في جىٗير ألادواث الالشمت مً خُث ألاحهصة و آلاالث لدؼُٔل الىٌام و ؿُاهخه للمان
طسٍت البُاهاث و اإلاِلىماث.
 -3اإلاخولباث الاحخماُُت :و حِني بخد ُٜٝالخِاون اإلاظخمس بين إدازة اإلاىازد البؼسٍت و ٠اٗت ؤلادازاث ألازسي باإلاىٌمت
للمان ؤلامداد باإلاِلىماث لخل ٣ؤلادازاث و الخـى ٤منها ُلى البُاهاث و الخٜائ.ٝ
 -4اإلا ــخولباث الخ ــدزٍبُت  :و جـ ـخ ــجلى في كسوزة جأهُل و جدزٍب اإلاىزد البؼ ـ ــسي الطخ ــِمل و حؼُٔل الىٌ ـ ــام ل ـ ـلمان الد ٛــت
و الظسُت في اطخِماله ،و ِٗالُخه .
 - )3-2محذدات و معىقات نظم معلىمات املىارد البشزية املحىسبة
هىا ٞمجمىُت مً الِىامل التي جدد مً ِٗالُت هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطب و التي هىحصها ُٗما ًلي :3
ُ - 1دم جددًد أهداٖ هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت بدٛت .
ُ-2دم اإلاؼازٟت الِ٘الت إلدازة اإلاىازد البؼسٍت في بىاء وجـمُم هٌام اإلاِلىماث.
-3كِ ٙالازجبان والخ٢امل بين الىٌم ال٘سُُت لىٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت.
-4وحىد حُِٜداث وُالٛاث مدؼاب١ت بالىٌام جؤدي لخِدد الخٜازٍس والسطىم البُاهُت والجداو ٤ؤلاخـائُت.
ُ-5دم وحىد الدُم ال٢افي مً ٛبل ؤلادازة الِلُا.
(ً -)1ىط ٙحجُم الوائي  ،هاػم ٗىشي الِبادي  ،إدازة اإلاىازد البؼسٍت ٛ :لاًا مِاؿسة في ال٘١س ؤلادازي  ،مسحّ طاب ، ٝؾ .216-215
(ُ -)1بد الخمُد اإلأسبي  ،هٌم اإلاِلىماث ؤلادازٍت  ،اإلا١خبت الِـسٍت  ،مـس  ، 2992 ،ؾ .253-252
(ُ -)2بد ال٘خاح ُبد الخمُد اإلأسبي  ،هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت  ،مسحّ طاب ، ٝؾ .19
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بوعشور كرمية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -6الاُخماد ُلى اللجان لخـمُم الىٌام ومخابِخه.
-7اُخماد ج١ىىلىحُا ًـِب ُلى مىً٘ي إدازة اإلاىازد البؼسٍت اطخسدامها بظبب ُٓاب الخدزٍب الِ٘ا ٤لها.
-8التهاون في ُملُت السٛابت ٛبل وأزىاء ُملُت بىاء وجـمُم الىٌام.
-9مٜاومت الِاملين إلدزا ٤هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت.
ُ -19دم دزاطت ج٢ل٘ت البرامج اإلاظاُدة اإلاظخسدمت بدٛت وُىاًت.
و أزبدذ بِم الدزاطاث اإلاُداهُت بِم املخاهس و املخدداث ألهٌمت اإلاِلىماث املخىطبت و التي جخجلى بـ٘ت
أطاطُت :1
 مساهس البِئت التي ٌؼخٔل بها الىٌام بظبب وحىد زلل في الخىاطِب و البرامج اإلاظخسدمت في جوبُ ٝالىٌام والتي حؼمل بدوزها :
مساهس الدؼُٔل.
كِ ٙالـُاهت .
مساهس الظمِت ( الازترا ٚاإلاؤزس).
 مساهس حؼُٔل الىٌام و هي جسف مساهس ُدم ٟ٘اًت كىابى اإلاِالجت اإلاـممت بؼان جوبُٜاث ج١ىىلىحُااإلاِلىماث.
 مساهس مسسحاث الىٌام و هي املخاهس الىاحمت ًُ ُدم ٟ٘اًت كىابى ؤلازساج اإلاـممت و التي جسجبى بظسٛتالبُاهاث و اإلاِلىماث ش زل ٝمسسحاث ٓير صخُدت ة و ُمل وسخ ٓير مسزف بها مً املخسحاث.

خاثمة:
إن الخوىز الري ػهده ال٘١س ؤلادازي في الىـ ٙالثاوي مً الٜسن الخالي ٛ ،د دّٗ باإلاىٌمت هٌسا لخىطّ وؼاهها
ُلى اُخماد هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطبت  ،مً أحل ججمُّ وخٍ٘ البُاهاث الخاؿت باإلاىازد البؼسٍت في
اإلايؼأة ُلى ازخالٖ أهىاُها ومظخىٍاتها  ،وجدىٍل هره البُاهاث إلى مِلىماث بِد حؼُٔلها والاخخ٘اي بها في ٛاُدة بُاهاث
الىٌام واطخٔاللها الجساذ الٜسازاث اإلاىاطبت.
و لٜد خاولىا مً زال ٤هره الدزاطت ا الاحابت ُلى الاػ٢الُت اإلاوسوخت بخددًد أهم اإلاِىٛاث و املخاهس التي جدد
مً إوؼاء هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطبت مً ٛبُل املخاهس البُئُت و حؼُٔل الىٌام .
و لِل مً بين اإلاِىٛاث التي جوسخها هٌم اإلاِلىماث املخىطبت بـ٘ت ُامت و هٌم مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت هي
مظالت أمً و ج٢امل الىٌم املخىطبت و ؿِىبت كبى آلُاث لسٛابتها .
لٜد أٗسشث هخائج الدزاطت ُلى ما ًأحي :
 ًسلّ هٌام مِلىماث اإلاىازد البؼسٍت املخىطب ملجمىُت مً اإلاخولباث و مً بُنها ؤلادازٍت التي جٜخض ي وحىد دُممً ؤلادازة الِلُا و ما جٜدمه مً الدُم اإلاادي و اإلاِىىي للمان الخسوُى الِ٘ا ٤للىٌام  ،مّ مساُاة اخخُاحاث
(ٗ -)3اهمت هاجي الُِدي  ،مساهس اطخسدام هٌم اإلاِلىماث املخاطبُت املخىطبت و أزسها ُلى ٗاُلُت ُملُت الخد ُٝٛفي ألازدن  ،زطالت ماحظخير ٠ ،لُت
ألاُما ، ٤حامِت الؼس ٚألاوطى  ،ألازدن .2912 ،
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اإلاظخُ٘دًً مً مسسحاث الىٌام  ،هرا الى حاهب اإلاخولباث الخٜىُت التي جٜخض ي الاطخ٘ادة مً ج١ىىلىحُا اإلاِلىماث مً
مظخلصماث بيُت جدخُت و أحهصة لدؼُٔل الىٌام للمان امً اإلاِلىمت و طسٍتها  ،مّ الاطخِاهت باألٗساد ذوي اإلاهازاث و
الخبراث ال٘ىُت مً اطدؼازٍين في هرا املجا.٤
 مً اإلاِىٛاث و املخاهس التي جدد مً ِٗالُت هٌم اإلاِلىماث املخىطبت مساهس إدزا ٤اإلاِلىماث الري ًجب أن جخمبـ ـ٘ت دُٜٛت و طلُمت  ،هرا إلى حاهب املخاهس البُئُت و التي هجد منها مؼا٠ل ؿ ـُاهت و ج ـ ـددًث الب ـسامج و كمان أمً
اإلاِلىمت و طسٍانها مً أي ازترا ٚزازجي ،و مساهس أزسي جخِل ٝبلسوزة جدزٍب ال٢ىادز اإلا٢ل٘ت بدؼُٔل و جوبُ ٝالىٌام
وٗ ٝللخجدًد في الخٜىُت .
التىصيات و املقترحات:
وظدؼ ٙمما طب ٝبلسوزة جىٗير بِم الِىاؿس لخالفي مِىٛاث و مددداث هٌم اإلاِلىماث املخىطبت للمىازد
البؼسٍت و التي هىحصها ُٗما ًلي :
 جىٗس ؤلازادة لدي الُٜادة الِلُا لخجظُد الىٌام. إلٛساز هٌام للمِلىماث البؼسٍت املخىطب جخجظد ُٗه الدٛت والظسُت والؼمى ٤والخُٜذ الظلُم ً ،جب جدزٍبالِىـس البؼسي الٜائم ُلى الى ـٌام و ٠اٗت مظخِملُه وٗ ٝالخـ ـجدًد في الخٜىُت للمان شٍادة ٟ٘اءة الِىـس البؼـ ـسي
و زّٗ مظخىٍاث أدائه في جد ُٜٝأهداٖ اإلاؤطظت.
 -كسوزة جىٗير هٌام خماًت للىٌام مً أي ازتراٛاث زازحُت أو دازلُت  ،مّ كسوزة إزلاُه للسٛابت و الخُُٜم اإلاظخمس.
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حعسٍس مبذأ الوقاًت من املخاظر الصحُت في قاهون العقوباث
Strengthening The Principle Of Prevention Of Health Risks In The Penal Code
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:ملخص
 هما أنها مً أؾمى، الصخت والعافُت وؾالمت الجؿض مً آلافاث وألامغاض مً أعـم الىعم ؤلالهُت لئلوؿان
 زاصت عىض إهدكاع،  ًمىً أن ًفلض الصخص الصخت والعافُت، ً ومع طل،الخلىق التي هفلها الضؾخىع لئلوؿان
 مما كض ٌؿاهم في ػٍاصة عىامل إهدكاعها مً كبل ألاشخاص الظًً ال ًلتزمىن بئحغاءاث الىكاًت إلاىع، ألامغاض وألاوبئت
 لظا إؾخىحب على اإلاكغع جلغٍغ خماًت كاهىهُت لضعا أي اعخضاء مً قأهه ؤلازالٌ بالصخت، إهدكاع ألامغاض اإلاعضًت
 ألحل طلً جبجى اإلاكغع مبضأ. مً زالٌ ججغٍم أي ؾلىن ًمىً أن ٌكيل زؼغا مخىكعا على صخت ؤلاوؿان، العامت
 إػاء الخضابحر الىكاًت،  هدُجت ال مباالة بعع ألاشخاص، اإلاؿؤولُت الجؼابُت عً مساػغ ؤلاعخضاء بالفحروؾاث وألامغاض
 هُف:  لظا فلض جم الخىصل إلى صُاػت إقيالُت البدث في ؾؤاٌ حىهغي هى. اإلاىخججت لحخض مً إهدكاع مالمغاض اإلاعضًت
هغؽ اإلاكغع مبضأ الىكاًت الصخُت في كاهىن العلىباث لحخماًت مً املخاػغ الصخُت؟
 حعؼٍؼ ؛ الىكاًت ؛ املخاػغ ؛ الصخُت ؛ العلىباث:الكلماث املفخاحُت
Abstract:
Health, wellness and body integrity from pests and diseases are of the greatest blessings
of Almighty God for the human being, as they are one of the highest rights guaranteed by the
constitution, However, health and well-being can be lost by a person, especially when
diseases and infectious diseases spread, and people who do not adhere to preventive measures
contribute to factors of spread of these infectious diseases, for that the legislator is required to
establish a legal protection to prevent any attack that would disturb public health, by
criminalizing any behavior that could pose a potential risk to human health.
For that reason, the legislator has adopted the principle of criminal responsibility to stave
off any attack that would violate public health, by criminalizing any behavior that might pose
a potential risk to human health. For this reason, the legislator has adopted the principle of
criminal responsibility for the risks of attacking by viruses and diseases.
in light of the carelessness of some people towards the preventive measures adopted to
reduce the spread of infectious diseases. So that we’ve reached to put the following
problematic: How did the legislator enshrine the principle of health protection in the Penal
Code to guard against health risks?
Keywords : Strengthening  ؛Prevention  ؛Risks  ؛Health  ؛Sanctions
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تعزيز مبذأ الوقاية من املخاطر الصحية يف قانون العقوبات  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
ٌعخبر الخجغٍم العام لخعغٍع خُاة آلازغًٍ وؾالمتهم الجؿضًت لحخؼغ  ،أخض أهم املخاوع اإلاؿخدضزت في الدكغَع
الجىاةي اإلاعاصغ بكيل عام (،)1لظلً  ،فئن أخض مالؾخسضاماث اإلاعاصغة الهامت لللاهىن الجىاةي هى ؾً كىاهحن ججغم
اهخلاٌ ألامغاض عمىما واإلاعضًت منها زصىصا ،للؿُؼغة على الؿلىهُاث املخفىفت باملخاػغ الصخُت وإلاىع حعغض
آلازغًٍ لؤلطي املخخمل واإلامىً وكىعها مؿخلبال  ،حعؼٍؼا إلابضأ الؿالمت الصخُت هخضبحر وكابحي لحخماًت مً املخاػغ
الصخُت(.)2
جدىىع مصاصع مالزؼاع الصخُت التي ًخعغض لها ؤلاوؿان وتهضصه بالؼواٌ  ،وعاصة ما ًدؿبب فيها مالوؿان هفؿه ،
هدُجت جلصحره وإهماله في جلضًغ املخاػغ الصخُت ،مما ًؤصي إلى ؤلاطغاع بالصخت والؿالمت العامت  ،مما ٌؿخضعي
جضزل اإلاكغع الجؼاةي  ،باعخباع أن الخجغٍم ٌعض أكصخى صعحاث الخماًت التي ًظفيها الدكغَع على هىع معحن مً اإلاصالر
التي تهم املجخمع( .)3وهظا مما صفع اإلاكغع الجؼابغي الى جبجي جضابحر وكابُت وأخيام حؼابُت بخعضًله للاهىن العلىباث،
واإلاخعلم منها بجغابم اللؿم الثالث :اللخل الخؼأ والجغح الخؼأ وحعغٍع خُاة الؼحر وؾالمخه الجؿضًت لحخؼغ ،
باللاهىن عكم  06-20مؤعر في  28أبغٍل ؾىت  ،2020عبر اؾخدضار اإلااصة  290مىغع وججغٍم ول ":مً ٌعغض خُاة الؼحر
أو ؾالمخه الجؿضًت مباقغة لحخؼغ باهتهاهه اإلاخعمض والبحن لىاحب مً واحباث مالخخُاغ أو الؿالمت التي ًفغطها
اللاهىن أو الخىـُم" ( .)4اإلاكغع الجؼابغي وإن لم ًىص صغاخت على خىم مالعخضاء بالفحروؾاث  ،في هص اإلااصة  290مىغع
ق.ع .... ":زالٌ فتراث الدجغ الصحي أو . "...
إال أن ما ًمحز الخجغٍم الىكاةي ملخاػغ مالزالٌ باألمً الصحي  ،أهه ًثحر العضًض مً مالقياالث اللاهىهُت اإلاخعللت
بالؿلىن ؤلاحغامى الظي ًمخض ػماها ومياها فُصِب أشخاصا ازغًٍ ػحر املججى عليهم  ،باإلطافت الى زفاء الىؾُلت
والؿالح اإلاؿخسضم فى مالعخضاء وصعىبت إزباجه ( .)5وهظا ما ؾِخم جىطُده فُما ًلي :

 -1العبُعت القاهوهُت للخجرٍم الوقائي للمخاظرفي املجال الصحي
ٌعخبر الخجغٍم الىكاةي مً الىؾابل اإلاهمت التي ٌعخمض عليها اإلاكغع الجؼاةي لحخض مً حجم الظغع الىاجج عً أفعاٌ
الخؼغ العام  ،ومىع جفاكمها واهدكاع آزاعها بكيل ًصعب إصالخه  ،وطلً بخجغٍم الخؼىعة .الؿلىن في مغخلت ما كبل
( )1عها ابغاهُم العؼىع" ،حغٍمت حعغٍع الؼحر لحخؼغ في كاهىن العلىباث الفغوسخي" ،مجلت حامعت الكاعكت للعلىم الكغعُت واللاهىهُت ،حامعت الكاعكت ،
مالماعاث العغبُت اإلاخدضة  ،مجلض  ، 8العضص ،2خؼٍغان  ،2011ص 149

()2

?Leslie Pickering Francis • John G. Francis ، (Criminalizing Health-Related Behaviors Dangerous To Others
Disease Transmission, Transmission Facilitation, And The Importance Of Trust) , University Of Utah, Salt Lake
City, UT, USA , Springer Science+Business Media B.V. Published Online، 10 December 2011, P.48.

ججغٍم الؿلىهُاث اإلاخعللت بالصخت – حكيل زؼغ على آلازغًٍ؟ اهخلاٌ اإلاغض  ،حؿهُل الىلل وأهمُت الثلت
(ً )3ىـغ  ،أخمض فخحي ؾغوع  ،أصىٌ الؿُاؾت الجىابُت  ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة  ،1972 ،ص  /19-18على خمؼة عؿل  " ،الخجغٍم الىكاةي في
كاهىن ميافدت ؤلاعهاب  13-لؿىت ،"2005مجلت اليىفت للعلىم اللاهىهُت والؿُاؾُت،حامعت اليىفت ،العغاق ،املجلض  ،1العضص ،2017، 30ص 157
()4اإلااصة  290 ،مىغع "اللؿم الثالث اللخل الخؼأ والجغح الخؼأ وحعغٍع خُاة الؼحر وؾالمخه الجؿضًت لحخؼغ"  ،مً كاهىن عكم  06-20مؤعر في  28أبغٍل
ؾىت ٌ ،2020عضٌ وٍخمم ألامغ عكم 66 - 156اإلاؤعر في ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخظمً كاهىن العلىباث .ج.ع.ج  ،العضص . 25
( )5عبض اللاصع خؿُجى إبغاهُم مدفىؾ ،.اإلاؿئىلُت الجىابُت الىاقئت عً ؤلاصابت بالفحروؾاث ،عؾالت صهخىعاه ،ولُت الخلىق ،حامعت عحن قمـ،
اللاهغة  ،2007 ،ص 12-08
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إصعان الظغع  ،والظي ًمىً أن ًؤصي إلى زؿابغ فاصخت في ألاعواح البكغٍت وصختهم( ،)1وهى ما ًفؿغ مالعجباغ بحن
مفهىمي الخجغٍم الىكاةي ومالمً الصحي ،الظي ًأحي طمً ؾُاؾت الخجغٍم بىصفها املخىع الغبِـ للؿُاؾت الجىابُت في
املجاٌ الصحي.
 -1.1مفهوم الجرائم راث الخعرالعام
الدكغَع الجىاةي ًدغص على أن ًلخصغ هؼاق الخجغٍم على خاالث الخؼغ التي جمثل صعحت معُىت مً ألاهمُت ،
ولعل مً أهم هظه الخاالث :حعغٍع صخت ؤلاوؿان لحخؼغ مً زالٌ اهدكاع ألامغاض( .)2إلاا حكيله مً
تهضص للصخت العمومُت بىكىع زؼغ قامل على صخت ألافغاص كض ًصعب جضاعن آزاعه مؿخلبال  .هظا وكض هصذ اإلااصة 290
مىغع ق.ع.ج على معاكبت ":ول مً ٌعغض خُاة الؼحر أو ؾالمخه الجؿضًت مباقغة لحخؼغ" .وعلُه وكبل الخؼغق إلى
املخاػغ الصخُت فال بض أن هخؼغق أوال الى بُان حعغٍف الخؼغ والىكىف على فىغة الخؼىعة مالحغامُت عمىا وأؾاؽ
ومعُاع لخؼبُم الخضابحر الىكابُت :
 -1.1.1حعرٍف الخعر وبُان صوره  :الخؼغ هى اخخماٌ خضور الظغع ومً زم فان فىغة الخؼغ بىحه عام جغجبؽ
()3

اعجباػا وزُلا باللاهىن الجىاةي ،فالخؼغ له أهمُه وأؾاؽ لخجغٍم الكغوع والضفاع الكغعي وخاله الظغوعة .

الخؼغ هى الظغع امل ل
خخمل واإلامىً أن ًمـ بمصحخت مدمُت كاهىها  ،لظا ٌؿخىحب مىاحهخه كبل خضور الظغع،
إال أن لحخؼغ معجى مدضص في ؾُاق الؿالمت والصخت ،ؾِخم الخؼغق لها ال خلا ،وفُما ًلي ؾيخؼغق الى حعغٍف الخؼغ
وبُان صىعه:
 - 1.1.1.1حعرٍف الخعر  :عغف الفله الخؼغ باالعخماص على  :مالخخماٌ و ؤلاميان هعىصغ صازل في حعغٍف الخؼغ
 ،وؾيؿخعغض بعظا مً جلً الخعاعٍف إعخماصا على اإلاعُاعًٍ الؿابلحن  :عغف الخؼغ بأهه " :اخخماٌ خضور الظغع" (،)4
و "اخخماٌ جدلم هدُجت طاعة مؿخلبلُت" ( ،)5وبأهه  " :مجمىعت مً مالزاع اإلااصًت ًيكأ بها اخخماٌ خضور اعخضاء ًىاٌ
الخم"  ،و أًظا  ":خالت واكعُت جخمثل في مجمىعت مً آلازاع اإلااصًت التي ًيكأ بها اخخماٌ خضور طغع ًىاٌ اإلاصحخت

املخمُت حىابُا" (. )6
هما عغف الخؼغ بأهه " :الخالت التي جخمثل في امياهُت الخأزحر الظاع على اإلاصالر املخمُت كاهىها" ( ،)7و الخؼغ هى :
"صالخُت عامل ما أو ؿغف ما إلخضار طغع ما" ( ،)8باإلطافت إال أن هىان حعاعٍف أزغي لحخؼغ بأهه " :طغع كغیب
( )1دمحم مؤوـ محي الضًً  ،البِئت في اللاهىن الجىاةي  ،مىخبت ألاهجلى اإلاصغٍت  ،اللاهغة  ، 1990 ،ص /.203عبض العـُم مغسخي وػٍغ ،قغح كاهىن
العلىباث  -اللؿم العام  ،ج  ، 1غ ، 6صاع النهظت العغبُت  ، 2008 ،ص 34
( )2عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،الىـغٍت العامت لحجغابم طاث الخؼغ العام  ،الضاع العلمُت  ،عمان ،ألاعصن  ،2002 ،ص 13
( )3اخمض قىقي عمغ ابى زؼىة ،حغابم الخعغٍع لحخؼغ العام -صعاؾت ملاعهت ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة ،1999 ،ص.18
( )4عاصٌ عاػع ،الىـغٍت العامت في ؿغوف الجغٍمت  ،اػغوخت صهخىعاه  ،ولُت الجلىق  ،حامعت اللاهغة ،1968 ،ص ،148
( )5عبض الفخاح الصُفي  ،عبض الفخاح الصُفي ( ،اإلاؼابلت في مجاٌ الخجغٍم ) ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة  ،غ ، 1991 ,،2ص 132
( )6مدمىص هجُب خؿجي  ( ،اللؿم العام)  ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة  ،غ ، 1989، 6ص 28و 284
( )7علي ًىؾف خغبه  ( ،الىـغٍت العامت للىدُجت مالحغامُت في كاهىن العلىباث  ،صعاؾت ملاعهت)  ،عؾالت صهخىعاه  ،ولُت الخلىق ،حامعت اللاهغة ،1995 ،
ص .108
ن
( )8عمؿِـ بهىام  ،هـغٍت الخجغٍم في اللاهى الجىاةي  ،ميكأة اإلاعاعف  ،مالؾىىضعٍت  ، 1999 ،ص103
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الخضور" ( ،)1أما مصؼحر املخاػغ ) (Riskعغف أهه اخخماٌ أو فغص خضور هىع مً الظغع أو الخؿاعة  ،وهي جخظمً
عىصغًٍ أؾاؾُحن هما اخخماٌ خضور طغع ما والىخابج أو آلازاع اإلاترجبت على خضور هظا الظغعً .
هـغا ألن جغجِب الظغع
ٌعخمض على مالفتراطاث ،فال ًمىىىا ً
أبضا الخيبؤ بما ؾُدضر بالظبؽ ،ولىً هىان ً
صابما اخخماٌ طغع(.)2
 -2.1.1.1صورالخعر :لحخؼغ صىع عضًضة .ؾيخؼغق لبعع هظه الصىع :
 الخعر الفردي و الخعر العام ( : )danger individuelle et danger collectiveالخؼغ الفغصي هى الخؼغالظي يهضص بئلخاق الظغع باإلاصالر الفغصًت لصخص معحن أو مجمىعت معُىت ( .)3والتي ًدميها اللاهىن  ،وػالبا ما جخمثل
في خم ؤلاوؿان في الخُاة وخله في الؿالمت الجؿضًت ،أما الخعغٍع لحخؼغ العام  ،هى الظي يهضص اإلاصالر التي تهم
اإلاصحخت العامت للمجخمع  ،أي اإلاصالر طاث اللُمت الىبحرة ػحر املخضصة  ،وٍمىً أن يهضص ً
عضصا ػحر مدضوص مً الىاؽ ،

ً
جاعوا مالزخُاع وعضص الطخاًا للصضفت(. )4

 الخعر البعُذ و الخعر القرٍب ( :)danger eloigné et en danger procheالخعغض لحخؼغ اللغٍب هى الظيجىحض فُه عىاصغ وعىامل ججعل إخخماٌ خضور الظغع أهبر مً اخخماٌ عضم خضوجه( . )5أما الخؼغ الظي ًخؼلبه اإلاكغع
اإلاكغع بعُضا ،إطا اجطر مً مدخىي الىص اهه ًىخفي بئميان خضور الظغع ،جلؿُم الخؼغ إلى بعُض وكغٍب هى جلؿُم

على أؾاؽ مضي اخخمالُت الظغع (.)6
 الخعر الحال والخعر املقبل :الخؼغ الخاٌ هى ":مىكف ًضعى إلى زىف حضي مً طغع معحن على وقً الىكىع".أما الخؼغ اللاصم فهى زؼغ وهمي ال أؾاؽ له في الىاكع ( . )7إن ججغٍم الخؼغ املخع الىاحم عً اعجياب أي حغٍمت مً
حغابم الخؼغ العام  ،وعضم خصغ ججغٍم على الظغع الفعلي  ،هى الخل اإلاىاؾب لبعع اإلاكاول اللاهىهُت اإلاغجبؼت
ببعع الجغابم كُض البدث ( ، )8والجغابم اإلاظغة بالصخت العامت.
 الخعر املباشر والخعر غير املباشر  :الخؼغ اإلاباقغ في خالت وحىص حمُع الكغوغ والعىامل الالػمت إلخضارالظغع  ،بِىما ًيىن ػحر مباقغ إطا خضر الظغع في اإلاؿخلبل ( ،)9وعلُه ًمىً جمُحز الخؼغ اإلاباقغ عً الخؼغ ػحر
اإلاباقغ على مضي جىافغ أو عضو جىافغ الـغوف إلخضار الظغع  ،ومتى اكترهذ جلً الـغوف مع عىامل معُىت .

( )1عبض الفخاح الصُفي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 230
( )2قعبان زلف هللا  ،علم الىبابُاث في مجاالث صخت ؤلاوؿان والخُىان  ،صاع الىخب العلمُت  ،بحروث  ،2015 ،ص 193
()3أخمض عبض الاله اإلاغاغي  ،صوع اللاهىن الجىاةي في خماًت خغٍت العلُضة ،اإلاغهؼ اللىمي لالصضاعاث العغبُت ،اللاهغة  ،الؼبعت مالولى، 2016 ،ص.62
( )4اهـغ في طلً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  60وما بعضها  /أخمض فخحي ؾغوع  ،الىؾُؽ في كاهىن العلىباث -اللؿم العام
العام  ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة ، 1996 ،ص 299
( )5هبُل العبُضي ،أؾـ الؿُاؾت العلابُت في السجىن ومضي التزام الضولت باإلاىازُم الضولُت ،إلاغهؼ اللىمى لئلصضاعاث اللاهىهُت ،اللاهغة  ،الؼبعت مالولى ،
 ،2015 ،ص.44
( )6اهـغ في طلً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  60ومابعضها  /أخمض فخحي ؾغوع  ،الىؾُؽ في كاهىن العلىباث -اللؿم العام
 ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  /299هبُل العبُضي ،اإلاغحع الؿابم  ،ص.44
( )7عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 69
( )8محرفذ دمحم الباعوصي  (،اإلاؿؤولُت الجىابُت عً مالؾخسضاماث الؿلمُت للؼاكت الىىوٍت)  ،عؾالت صهخىعاه  ،حامعت اللاهغة  ،1993 ،ص.301
( )9عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 69
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2.1.1الخعورة إلاجرامُت  :ازخلف الفله الجىاةي في حعغٍف الخؼغ الجىاةي  ،ووان ؾبب هظا مالزخالف هى
ازخالف وحهاث الىـغ في حعغٍف مفهىم الخؼغ ،فمً الفلهاء مً ًخجه إججاهه إحخماعُا عىض حعغٍفه له  ،ومنهم مً
ًخجه إججاها هفؿُا على إعخباع أن الخؼىعة ؤلاحغامُت خالت هفؿُت ًمغ بها الصخص فخؤزغ على ؾلىهه(.)1
 -1.2.1.1الخعرٍف الفقهي للخعورة الاجرامُتً :خفم الفله جلغٍبا باإلحماع على أن الخؼغ هى اخخماٌ اعجياب
الصخص لجغٍمت  ،وهظا ًمثل اللاؾم اإلاكترن للدكغَعاث املخخلفت ( . )2لظلً ًجب على اإلاكغع عىض اجساطه معُاع

الخؼغ الجىاةي  ،أن ًدبع مىججُت علمُت صكُلت بئحغاء صعاؾت قاملت ومخياملت إلاا ًغٍض اخترامه. )3( .
 الخعرٍف النفس ي للخعورة الاجرامُت  :عغفذ الخؼىعة مالحغامُت على أنها  ":خالت هفؿُت ًدخمل مً صاخبها أنًيىن مصضعا لجغٍمت مؿخلبلُت " ( . )4هما عغفذ أًظا بأنها  ":خالت ًيىن عليها املجغم جىبئ عً اخخماٌ اعجيابه حغٍمت
أزغي في اإلاؿخلبل" (.)5
 الخعرٍف الاجخماعي للخعورة الاجرامُت  :عغف "حاعوفالى " الخؼغ ؤلاحغامي في هخابه "علم ؤلاحغام"  ،الظيصضعث الؼبعت ألاولى مىه عام  ، 1885على أهه العالماث التي جـهغ الفؿاص الـاهغ للمجغم وجدضص ملضاع الكغ الظي
ًجب جىكعه مىه ،وجلضًغ الخؼىعة ؤلاحغامُت ًجب أن ًغاعى فُه مضي كابلُت املجغم للخجاوب مع املجخمع ،أي ما ًخىكع أن
ًصضع عىه مً حغابم ،واجبع الفلُه "صي أؾىا " هفـ الىجج الظي ؾاع علُه "حاعوفالى"،إط عغف "صي اؾىا" الخؼىعة
ؤلاحغامُت بأنها مالخخماٌ ألاهثر وطىخا في أن ًصبذ الصخص مغجىبا لحجغابم .)6( ...
 -2.2.1.1الخعرٍف الدشرَعي للخعورة الاجرامُت :ؿهغ الخؼغ ؤلاحغامي في هصىص اللىاهحن الجىابُت الىطعُت
مىظ اللغن العكغًٍ اإلاُالصي ( .)7وهظهغ على ؾبُل اإلاثاٌ ما هجضه في الدكغَع ؤلاًؼالي لعام 1930م ،مً زالٌ هصىص
اإلاىاص  203 / 133 :مىه ،بدُث هصذ اإلااصة  133الفلغة  01كاهىن العلىباث ؤلاًؼالي على الخؼىعة ؤلاحغامُت بلىلها" :أنها
جمثل اؾخعضاص الصخص لئلحغام" ،هما وطعذ معیاع پؿتر قض به اللاضخي الؾخـهاع الخؼىعة ؤلاحغامُت مؿخمضا مً
حؿامت الجغٍمت اإلاغجىبت بلىلها" :على اللاضخي أن ًلُم وػها لجؿامت الجغٍمت"(.)8
هما أن اإلاكغع الجؼابغي هص في كاهىن العلىباث على خالت الخؼىعة في اإلااصة  19اإلاخعللت بخضابحر ألامً و اإلااصة 22
اإلاخعللت بالىطع اللظاةي في مؤؾؿت عالحُت ،ومع طلً  ،فئن جىؾع اإلاكغع في ججغٍم ألاوكؼت التي جىؼىي على زؼغ
عام ٌعبر عً خغصه على طمان أهبر كضع مً الخماًت  ،لِـ فلؽ طض ألاعماٌ التي حكيل طغع مؤهضا  ،ولىً ً
أًظا طض

( )1دمحم صبحي هجم ،اصىٌ علم مالحغام والعلاب ،صاع الثلافت لليكغ ،عمان  ،2006 ،ص.121
( )2دمحم ػاعق الضًغاوي  ،الىـغٍت العامت لحخؼىعة وازغها على اإلاباصا العلابُت  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .36هلال عً  ،فاػمت ػٍخىن ،ازغ الخؼىعة مالحغامُت في
كُام اإلاؿؤولُت الجىابُت الضولُت ،عؾالت ماحؿخحر  ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت ،كؿم الخلىق،حامعت الخاج لخظغ -باجىت  ،1الجؼابغ -2011 ،
 ،2012ص.16
( )3على خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 159
( )4ؾلُمان عبض اإلاىعم  ،علم العلاب والجؼاء ،ميكىعاث الخلبي الخلىكُت ،بحروث ،2003 ،ص.517
( )5هبُل العبُضي ،اإلاغحع الؿابم  ،ص.63
( )6هفـ اإلاغحع  ،ص57 ،55
( )7اخمض عُاف  ،الكغ والجغٍمت  ،صاع الىخاب اللبىاوي ،بحروث  ،2013 ،ص .266
( )8بً الكُش هىع الضًً ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  .86هلال عً ،فاػمت ػٍخىن  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص18
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ألاعماٌ التي حكيل زؼغا مخىكعا .هظه الخماًت مهمت وطغوعٍت في مجاٌ حغابم الخؼغ العام ، .ألن العىاكب الظاعة التي
ًمىً الىصىٌ إليها في اإلاؿخلبل ً
ػالبا ما ًيىن مً اإلاؿخدُل عالحها أو جضاعهها (. )1
 -2.1مفهوم الخجرٍم الوقائي وجذابيره الاحترازٍت
ًغجىؼ معُاع الخجغٍم الىكاةي على مضي جأزحر الفعل ؤلاحغامي على أؾـ املجخمع وهُاهه ( ،)2لظا ًغجبؽ الخجغٍم
الىكاةي اعجباػا وزُلا باإلاصحخت اإلاغاص خماًتها( ،)3وصُاهتها مً الخعغض لحخؼغ  .إن الضوع الىكاةي لللاهىن  ،زاصت عىضما
ٌعؼػ اإلاكغع أوامغه بمدـىعاث وبعلىباث مدضصة ً ،جعل مغاعاتها أكغب إلى الؼامُت الخلُض بها ( .)4لظلً ٌعض مىع املخاػغ
ً
ً
مؼلبا ً
وأؾاؾُا ليل حهاػ خيىمي(.)5
مهما
 -1.2.1حعرٍف الخجرٍم الوقائي  :على الغػم مً أهمُت الضوع الظي لعبه اإلاكغع الجىاةي بعض إعجياب الجغٍمت  ،إال
أهه ًجب طمان هظه الخماًت لئلوؿان كبل أن ًيىن ضخُت فعل ػحر كاهىوي  ،وٍمىً طمان هظه الخماًت مً زالٌ
جىفُظ ؤلاحغاءاث الىكابُت .ججغٍم بعع الؿلىهُاث ػحر اللاهىهُت التي حعغض الىاؽ لحخؼغ ( .)6ولخعغٍف الخجغٍم
الىكاةي  ،علُىا جىطُذ معىاه في اللؼت ومالصؼالح :
 -1.1.2.1معنى الخجرٍم الوقائي لغت  :الخجغٍم ٌعجي إطفاء أكصخى مغاجب الخماًت الدكغَعُت على مصحخت معُىت
( .)7اما الىكاةي :فهى اؾم ميؿىب إلى الىكاًت ،أي إحغاء وكاةي  :بمعجى إحغاء ًخىقى به ،مىه الؼب الىكاةي :الظي ٌعخمض
أؾالُب الىكاًت مً ألامغاض ،مثل بغامج الصخت الىكابُت  :بمعجى أوكؼت صخت هضفها الخماًت مً ألامغاض وطمان
مؿخىي صحي ملبىٌ ،وطلً عً ػغٍم الخؼعُم والخىعُت الصخُت والبدىر البازىلىحُت عً ألامغاض وأؾبابها وػغق

الىكاًت منها( ، )8وٍلابله مصؼحر(  ،)preventativeوٍأحي بمعجى ( )prophylacticأي عالج ًدصً طض اإلاغض(.)9
 -2.1.2.1معنى الخجرٍم الوقائي اصعالحا  :هدُجت لخىؾع العالكاث مالحخماعُت  ،أصي طلً إلى جىؾع هفىط اللاهىن
ومجاالجه  ،وامخضاصه إلى أهبر عضص مً الؿلىهُاث ( ،)10بما في طلً الخجغٍم الىكاةي الظي ٌعمل على جىفحر الخماًت

( )1دمحم مؤوـ مدب الضًً  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 210وما بعضها .
()2وازبت صاوص الؿعضي " ،مالمذ الؿُاؾت الجؼابُت الخضًثت في الدكغَع الجؼاةي في العغاق"  ،مجلت اللاهىن اإلالاعن  ،حمعُت اللاهىن اإلالاعن العغاكُت،
العضص  ، 15الؿىت  ،1983 ،10ص /240على خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 159
()3باؾم عبض ػمان الغبُعي  ،مصضع ؾابم  ،ص  /29علي خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 159
( )4حماٌ ابغاهُم الخُضعي  ،الىافي في قغح اخکام اللؿم العام مً كاهىن العلىباث  ،مىخبت الؿنهىعي  ،غ  ،1بحروث ،2012 ،ص . 139
( )5آٌ عبىص عبض هللا بً ؾعُض بً دمحم  ،كُم اإلاىاػىت لضي الكباب وإؾهامها في حعؼٍؼ ألامً الىكاةي  ،مغهؼ الضعاؾاث والبدىر  .حامعت هاًف العغبُت
للعلىم ألامىُت ، 2011 ،ص 97
( )6زالض مجُض عبض الخمُض الجبىعي  ،الىـغٍت العامت للخجغٍم الىكاةي ،اإلاغهؼ العغبي ،اللاهغة  ،الؼبعت ألاولى  ، 2018 ،ص 09
( )7على خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  / 157فاػمت الؿباعي وآزغون ،الؿُاؾت الجىابُت ،اإلافهىم والخؼىع ،بدث ملضم إلى حامعت ؾُضي دمحم بً عبض
عبض هللا .2018-2017 ،اإلاىكع ماللىترووي //www.mohamah.net/law/،https ،
( )8
اهـغ  ،مجمع اإلاعاوي الجامع  ،مىكع مالهترهذ //www.almaany.com/home،http ،
()9

A. Farah, M.Said, R.N.Karim, S.K.Eduard, The Dictionary Englisharabic, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, Edition
2, Beyrouth, 2006, P.968.

هلال عً  ،علي خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 156
( )10مدمىص عثمان الهمكغي  ،اإلاؿؤولُت الجىابُت عً فعل الؼحر  ،صاع املخامي للؼباعت  ،اللاهغة ،غ ، 1969 ، 1ص  .03-02هلال عً  ،عبض الباؾؽ دمحم
ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 11
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اللاهىهُت اليافُت لخلىق ألافغاص واملجخمع( . )1وحعجي الىكاًت في مجاٌ مىع الجغٍمت أنها أؾالُب وكابُت جخبىاها الضولت

واملجخمع وجىفظ وفم بغامج واؾتراجُجُاث وزؼؽ إلاىع الجغٍمت كبل وكىعها(. )2
عغف الخجغٍم الىكاةي بأهه " :الخجغٍم الظي بىاؾؼخه ًخم إؾباغ الخماًت الجؼابُت على مصحخت ألافغاص في املجخمع
مً زالٌ ججغٍم حعغٍع هظه اإلاصحخت لحخؼغ وطلً كبل خضور أي طغع " ،وهظا الىىع مً الخجغٍم ٌؿمى أًظا
"بالخجغٍم اإلاىعي" أي الظي يهضف إلى مىع جدلم الظغع( ،)3هما ٌؿمى أًظا بجغابم الخؼغ املجغص وهي " :الجغابم التي
تهضف إلى جأمحن مغاعاة مالهظباغ مالحخماعي ،فهظه الجغابم ال جفغض علابا على مالعخضاء اإلاباقغ على خلىق الؼحر  ،إهما
ٌؿعى اإلاكغع مً زاللها إلى أوكاء خىاحؼ جدىٌ صون حعغٍع هظه الخلىق لخؼغ ؤلاطغاع الفعلي" (. )4
وعلُه ًمىً حعغٍف الخجغٍم الىكاةي الصحي بالجؼاء الظي ًىكعه اإلاكغع على ألاشخاص الؼبُعُت ومالعخباعٍت
هدُجت مسالفتهم للخضابحر ال َّ
صخُت التي هضفها الخماًت مً ألامغاض وطمان خُاة مالفغاص ؾالمتهم الجؿضًت .وهى ما
جظمىه اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  127-20اإلاؤعر في  20ماًت  2020اإلاعضٌ للمغؾىم الخىفُظي عكم  70-20اإلاؤعر في -24
ماعؽ  2020الظي ًدضص الخضابحر الخىمُلُت للىكاًت مً إهدكاع وباء فحروؽ وىعوها ( وىفُض )19-ووافدخه  ،في هص اإلااصة
 13مىغع والتي جلغ بئلؼام حمُع مالشخاص على اعجضاء اللىاع الىاقي  .وفي ول الـغوف ،في الؼغق وألاماهً العمىمُت
وأماهً العمل وهظلً الفظاءاث اإلافخىخت أو اإلاؼللت التي حؿخلبل الجمهىع  ،هما هصذ اإلااصة  17مً هفـ اإلاغؾىم
الخىفُظي ان ول مً ًىتهً جضابحر الدجغ واعجضاء اللىاع الىاقي وكىاعض الخباعض والىكاًتً ،لع جدذ ػابلت العلىباث
اإلاىصىص عليها في كاهىن العلىباث ( . )5باإلطافت الى العلىباث ؤلاصاعٍت واإلاخمثلت في السخب الفىعي والنهاةي للؿىضاث
اللاهىهُت الخاصت بمسالفت مماعسخي ألاوكؼت الخجاعٍت إلحغاء الؼلم ( اإلااصة  – 17مغؾىم .)70-20
 -2.2.1الخذابير الاحترازٍت :صفعذ ؾُاؾت الخجغٍم الىكاةي اإلافىغًٍ وعلماء الجغٍمت  ،إلى اإلاؼالبت بظغوعة جدضًض
الخضابحر الىاحب اجساطها للخعامل مع الخؼغ مالحخماعي للفغص مً أحل مىعه مً اعجياب الجغٍمت( .)6والخضابحر مالختراػٍت ما
ما هي إال كىاعض كاهىهُت احغابُت جخسظ اخخُاغ لىكىع طغع ما .وٍفغض مبضأ الكغعُت جؼبُم مبضأ الكغعُت على الخضابحر
ألامىُت  ،وهظا وفم اإلااصة  19ق.ع.ج التي جدضص جضابحر ألامً  :الدجؼ اللظاةي في مؤؾؿت إؾدكفابُت لؤلمغاض العللُت ،
أو الىطع اللظاةي في مؤؾؿت عالحُت.
 -1.2.2.1إلاجراءاث الوقائُت الصحُت ً :غجبؽ جؼبُم ؤلاحغاءاث مالختراػٍت وهىعُتها وحىصا واوعضاما بمفهىم
الخؼغ ؤلاحغامي ،ألن هظه الخضابحر ال ًجب البذ فيها إال إطا زبذ الخؼغ الجىاةي  ،وبالخالي ًجب أن جخىكف مع ػواٌ هظا
ً
الخؼغ الجىاةي  ،و وهظا ًخؼلب وطع جضابحر اختراػٍت مً خُث ػبُعتها أو مضتها أو ػغق جىفُظها وفلا لخؼىع الىطع
( )1علي خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 155
()2قغٍفت ؾىماحي " ،الخجغٍم الىكاةي في الؿُاؾت الجؼابُت اإلاعاصغة" ،مجلت صىث اللاهىن ،املجلض  ،6العضص  ،2هىفمبر  ،2019ص 1202
( )3ججضع ؤلاقاعة إلى أن البعع ٌؿمي هظا الىىع مً الخجغٍم ( بالخجغٍم الخدى ػي الؿباق ) ،للمؼٍض مً الخفاصُل ًىـغ ،عمؿِـ مهىام  ،اإلاغحع الؿابم ،
 ،ص  290وما بعضها .هلال عً  ،علي خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 158
Chavanne ( A ) ، op . cit . , p . 128 ; Schrader ، op . cit . , p . 8 ; Philippe Graven ، op . cit . , p85,

()4

هلال عً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .82
( )5اهـغ  ،الجغٍضة الغؾمُت الجؼابغي العضص  ، 30الصاصعة بخاعٍش -21 ،ماًى  . 2020ص .33
( )6على خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 158
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ُ
الخؼحر للمديىم علُه مىطىع هظه ؤلاحغاءاث ( .)1فالخضابحر الىكابُت الصخُت هي زؼىاث ج َّخسظ لحخفاؾ على صخت
ّ
َّ
خخُاػُا إلاىع و ا ِجلاء إصابتهم باإلاغض .ومً بحن هظه الخضابحر الصخُت الىكابُت ما حاء بها اإلاكغع الجؼابغي في
مالفغاص ،ا
اإلاغؾىم الخىفُظي  70-20الصاصع في في  -24ماعؽ  2020الظي ًجضص جضابحر جىمُلُت للىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ
وىعوها ( وىفُض )19-وميافدخه(: )2
 -2.2.2.1الحرمان من الحرٍت للوقاًت ( الحجر الصحي)  :هىان أؾاؽ ٌؿمذ لئلصاعة العامت بخلُُض خغٍت
ً
اإلاىاػىحن  ،بذجت وحىص زؼغ أن ًيىن الصخص خامال إلاغض ًمىً أن ٌعغض خُاة أو صخت اإلاىاػىحن آلازغًٍ لحخؼغ
( ،)3لظلً فئن ججغٍم الؿلىهُاث التي تهضص بئهخلاٌ فحروؽ ألامغاض اإلاعضًت ،هى هدُجت ؾىء فهم لؼبُعت اهخلاٌ اإلاغض
وهُفُت الخض مىه .وبالخالي ً ،جب جىؾُع الخضبحر التي هؼىعها لدكمل مالخخجاػ أو العؼٌ أو الدجغ الصحي وئحغاءاث
للىكاًت مً ألامغاض( .)4ألحل طلً هجض اإلاكغع الجؼابغي هص في اإلاغؾىم  70-20اإلاظوىع ؾابلا  ،على جضابحر جىمُلُت مً
وطع ألهـمت لحدجغ وجلُُض الخغهت ،وجأػحر ألاوكؼت الخجاعٍت وجمىًٍ اإلاىاػىحن  ،وكىاعض الخباعض  ،وهظلً حعبئت
اإلاىاػىحن إلاؿاهمتهم في الجهض الىػجي للىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها  .فلض أكغ اللاهىن هـام الدجؼ اإلاجزلي الىلي
أو الجؼةي في بعع الىالًاث بئكغاع مً الىػٍغ مالوٌ ( اإلااصة – 2مغؾىم  ،)70-20وهى إلؼام ألاشخاص بعضم مؼاصعة
مىاػلهم أو أماهً إكامتهم زالٌ فتراث أو أػمىت معُىت جدضصها الؿلؼاث العمىمُت ( اإلااصة ،03و – 04مغؾىم ،)70-20
هما كض جدضص خغهت ألاشخاص زالٌ فترة الدجغ مع إمياهُت الترزُص لؤلشخاص بالخىلل على ؾبُل ؤلاؾخثىاء ( اإلااصة
 05و –06مغؾىم .)70-20
وكابُا ً
حعخبر مؿافت ألامان التي ال جلل عً متر واخض بحن شخصحن إحغاء ً
ملؼما جمذ اإلاىافلت علُه بمىحب اإلاغؾىم
الخىفُظي  20-70في ماصجه .13خُث ًخعحن على ول إصاعة ومؤؾؿت حؿخلبل الجمهىع اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت لخىفُظها.
وفغض مالخترام عليها بيل الىؾابل بما في طلً اؾخسضام اللىة العامت .باإلطافت إلى إحغاءاث الدجغ الصحي  ،وهى ميان
ً
ًخم فُه إبلاء اإلاصابحن بأمغاض وبابُت جدذ اإلاغاكبت زىفا مً اهدكاعها(.)5
مع طلً فئن معُاع الخؼىعة كض ًؤصي إلى زؼأ في الخؼبُم أو ؾىء مالؾخعماٌ ،مما كض ًؤصي إلى جىؾُع صابغة
الخجغٍم على خؿاب خغٍت ألافغاص  ،وهظلً حعل العلىبت ػحر مخالبمت مع الجغٍمت  ،زصىصا وأن الجغٍمت هىا هي أمغ
مؿخلبلي لم جغجىب بعض ولم جخطر صىعتها وأطغاعها ( .)6وللض اعخبر "اإلاؤجمغ الضولي الغابع للضفاع مالحخماعي طض الجغٍمت
الجغٍمت " واإلاىعلض في مُالهى عام  1956مبضأ الكغعُت وؾُلت مً وؾابل الؿُاؾت الىكابُت للىكاًت مً الجغٍمت  ،إط حاء
( )1ػالٌ أبى عفُفت  ،أصىٌ علم ؤلاحغام والعلاب وأزغ الجهىص الضولُت والعغبُت إلايافدت الجغٍمت صاع الجىضي ،اللضؽ  ،2013 ،ص .502
( )2ج.ع.ج  ،العضص  16الصاصعة بخاعٍش -24ماعؽ  ، 2020ص .09
()3

Emilio José Armaza-Armaza ، Criminal Protection of Public Health in the Field of Biological Emergencies,
Springer Nature Switzerland AG 2019 , p.201-207. , https،//doi.org/10.1007/978-3-030-11977-5_16
( )4
?Leslie Pickering Francis • John G. Francis ، (Criminalizing Health-Related Behaviors Dangerous To Others
Disease Transmission, Transmission Facilitation, And The Importance Of Trust) , University Of Utah, Salt Lake
City, UT, USA , Springer Science+Business Media B.V. Published Online، 10 December 2011, P.94.

ججغٍم الؿلىهُاث اإلاخعللت بالصخت – حكيل زؼغ على آلازغًٍ؟ اهخلاٌ اإلاغض  ،حؿهُل الىلل وأهمُت الثلت
( )5
اهـغ  ،مجمع اإلاعاوي الجامع  ،مىكع مالهترهذ //www.almaany.com/home،http ،
( )6
ًىـغ  ،باؾم عبض ػمان الغبُعي  ،ؾُاؾت الخجغٍم والعلاب في الـغوف مالؾخثىابُت في الدكغَع العغاقي  ،عؾالت ماحؿخحر ملضمت إلى مجلـ ولُت اللاهىن
اللاهىن ،حامعت بؼضاص ،1997 ،ص .27هلال عً  ،علي خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .158
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كغاعاجه ان  " :اعماٌ الىكاًت ال ًمىً مماعؾتها إال مع مالخترام الخام للىغامت مالوؿاهُت وطلً بالخمؿً الخام بمبضأ (
كاهىهُت الجغابم والعلىباث ) وفي اكامت الظماهاث التي مً قأنها أن جؤمً خلىق الفغص بصىعة عملُت " ( ، )1ومع طلً،
ًىاصل الىطعُىن اللىٌ إهىا إطا كبلىا عضم عحعُت هصىص الخجغٍم والعلىباث  ،فال ًيبػي أن ًىؼبم هظا على الخضابحر
اإلاؤكخت ومالختراػٍت  ،وطلً لؿببحن( : )2ألاوٌ  -أن الخضابحر مالختراػٍت  ،بسالف العلىبت  ،جؼبم على ألافغاص بؿبب زؼىعة
وطعهم  ،وٍجب مغاعاة وصعاؾت خالت الخؼغ هظه أزىاء هـغ اللاضخي في الىاكعت .اما الثاوي فهى  :ال ًلصض باإلحغاءاث
مالختراػٍت إلخاق ألالم بالفغص اإلاىدغف  ،لظلً هلىٌ إنها ال جؼبم بأزغ عحعي  ،بل هي هىع مً العالج  ،وألافظل جؼبُم
العالج اإلاىاؾب لخالت اإلاغٍع على الفىع.
 -3.2.2.1دور سلعاث الضبعُت الادارٍت في املحافظت على الصحت العامت  :خماًت اإلاصالر مً أػغاض الغكابت
ؤلاصاعٍت التي جدغص حمُع الدكغَعاث على عضم اإلاؿاؽ بها  ،وجخعهض بالخأهض مً جىفُظ مظمىنها مع الجهاث ؤلاصاعٍت
املخخصت، )3(.وإطا وان ألاصل هى أن املخاهم هي التي جدىم في الجغابم التي جضزل في ازخصاصها وجؼبم العلىباث
والخضابحر على مغجىبيها  ،ولىً ًمىً للمكغع  -اؾخثىاء -أن ًسغج عنها بخفىٍع الؿلؼاث ؤلاصاعٍت ؾلؼت العلىباث .خُث
أن هظا ألامغ ٌعض مً أهم وأزؼغ وؿابفها .الظي وان وما ًؼاٌ مدل جلُُم وجدلُل على اإلاؿخىي الىـغي واإلاؿخىي العملي
( ،)4فلض حاء في جىصُاث اإلاؤجمغ الضولي للاهىن العلىباث اإلاىعلض بغوما عام  1953أهه«في حمُع الخاالث التي ٌعخلض فيها
بظغوعة ازخصاص الؿلؼاث مالصاعٍت بخىكُع حؼاءاث حىابُت معُىت في مسالفاث معُىت ًجب مغاعاة الفصل بحن
مالزخصاص اللظاةي والخىفُظي هما ًجب أن ٌؿمذ بالؼعً في اللغاع أمام مدىمت اصاعٍت أو كظابُت " (. )5
لحخفاؾ على ألامً الصحي في أي صولت جلىم أحهؼة الكغػت بمؿاهضة وػاعة الصخت في جدلُم هظا الهضف وجدبلىع
حهىص أحهؼة الكغػت في هظا املجاٌ في املخافـت على الصخت العامت والؿهغ على مغاعاة كىاعض خماًتها في قتى ألاماهً
العامت وجىفُظ اللىاهحن الغاصعت على مسالفي اللىاعض الصخُت العامت  ،وٍخمثل جضزل الكغػت في املجاٌ الصحي في صىعة
إصضاع لىابذ الصخت العامت والعمل على جىفُظها في قتى مجاالث الخُاة الُىمُت للمجخمع لخدلم ألامً الصحي(.)6وال
ً
ً
فعال ً
عمىما عىضما ٌؿً اإلاكغع ً
ً
ً
معُىا وَعاكب علُه ،زم ًترهه
حكغَعُا ًجغم
هصا
ٌعض اهتهاوا إلابضأ الكغعُت ما ًدضر
لجهت أزغي لخدضًض جفاصُل الفعل ؤلاحغامي  ،وهى ما ًلاٌ علُه " الىصىص على بُاض" فئن طلً ال ٌعضو أن ًيىن

( )1عبضه ًدحى دمحم الكاػبي  ،مبضأ قغعُت الخجغٍم والعلاب (( صعاؾت ملاعهت )) عؾالت ماحؿخحر  ،ولُت اللاهىن  ،حامعت بابل  ، 2001 ،ص .9
( )2دمحم الغاػقي  ،مداطاعث في اللاهىن الجىاةي  -اللؿم العام  ،صاع الىخاب الجضًض اإلاخدضة  ،بحروث  ،غ  ،2002 ،3ص  53و / .54مدؿً هاجي  ،مالخيام
العامت في كاهىن العلىباث  ،مؼبعت العاوي  ،بؼضاص  ،غ  ، ، 1974 .1ص 31
( )3الظبؽ مالصاعي هى اليكاغ الظي جخىاله الهُئاث مالصاعٍت وٍخمثل في جلُُض اليكاغ الخاص بهضف صُاهت الىـام العام في املجخمع  .أهـغ  ،عاػف
مدمىص البىا ( ،خضوص ؾلؼت الظبؽ مالصاعي)  ،بضون ؾىت ػبع  ،ص .40
( )4أهـغ جفصُال أهثر ،زالض لفخه قاکغ ( ،مالزخصاص اللظاةي لالصاعة في ػحر مىاػعاث الىؿُفت العامت  -صعاؾت ملاعهت )  ،عؾالت صهخىعاة ملضمت الى ولُت
اللاهىن  -حامعت بؼضاص  ،أًاع  ، 1992ص  206وما بعضها .
( )5فسغي عبض الغػاق الخضًثي ( ،أصىٌ ؤلاحغاءاث في املخاهم مالكخصاصًت )  ،قغهت الخغٍت للؼباعت الفىُت  ،بؼضاص  ،1980 ،ص. 106
( )6ؾىٍلم خمض بً عبض هللا ،اوعياؾاث اؾخسضام اإلااصة الىعابُت وجأزحرها املخخملت على ألامً الىػجي ،حامعت هایف  ،الغٍاض  ،2011 ،ص 235
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ؾىي هىعا مً الخفىٍع الدكغَعي الظي جلبله الكغعُت ( ،)1خُث أوكأ اإلاكغع الجؼابغي ووفلا لىص اإلااصة  07مً
اإلاغؾىم الخىفُظي  ، 70-20لجىت والبُت ميلفت بخيؿُم اليكاغ اللؼاعي للىكاًت مً اهدكاع وباء فحروؽ وىعوها .وولفذ
مصالر الضعن ومصالر مالمً الىػجي املخخصت اكلُمُا بدىفُظ كغاعاث الحجىت الىالبُت ( اإلااصة  08مً مغؾىم .)70-20

 -2أركان الخجرٍم الوقائي للمخاظرفي املجال الصحي
ٌعخمض الخجغٍم الىكاةي إلى خض هبحر على جلُُم كُمت الخم اإلاعخضي علُه  ،وملضاع الظغع الىاجج عً الفعل ؤلاحغامي
وعىاكب هظا الفعل  ،هما ٌعخمض على ػغٍلت اعجياب الفعل والىؾابل اإلاؿخسضمت العجيابه  ،ووكذ الفعل ومياهه والـغوف
املخُؼت به  ،وهظلً شخص الفاعل ومضي خغٍخه في مالزخُاع ( .)2وعلُه فئن للخجغٍم الىكاةي عمىما ألاعوان:
 -1.2الركن املادي للخجرٍم الوقائي للمخاظرفي املجال الصحي
مالصل في ول مجخمع ان جيىن الجغٍمت ؿاهغة ملخمؿت الخىاؽ  ،إال أن أهماػها وصوافعها ووؾابل ميافدتها كض
جؼىعث مع جؼىع املجخمعاث ( .)3ومع طلً  ،فئن الدكغَع الُىم ًخجه هدى ججغٍم حعغٍع آلازغًٍ لحخؼغ  ،ختى لى لم ًيخج
عىه بعع الظغع  ،والظي كض ٌكيل زؼغا مدخمال أو مخىكعا مً زالٌ مجمىعت مً آلازاع اإلااصًت  ،والتي مً زاللها جيكأ
إمياهُت العضوان الظي ًدصل على خم مدمي كاهىها ( . )4كض أصبذ معاكبا علُه حىابُا وٍلع جدذ ػابلت الجؼاء الجىاةي
كُام الصخص بخعغٍع آلازغًٍ لحخؼغ ؾىاء وان بلصض او صون كصض.

ً
 -1.1.2السلوك املنش ئ للخعر  :أصبدذ الفحروؾاث والجغازُم أهثر ألاؾحخت فخيا في الجغابم التي ًغجىبها الجىاة

بهضف إػهاق أعواح الطخُت ؛ إهه الؿالح الخفي الظي ال ٌؿخؼُع الطخُت مىاحهخه أو الضفاع عً هفؿه طضه (،)5هضف
ً
أخُاها معاكبت الؿلىن البكغي
اإلاكغع مً الخجغٍم الىكاةي هى الخفاؾ على هُان املجخمع بكيل فعاٌ  ،والظي ًخظمً
ختى لى لم ًصل بعض إلى اعخضاء مباقغ فاعل على مصحخت أؾاؾُت مدمُت  ،ولما وان هظا الؿلىن ٌعغض هظه اإلاصحخت
لحخؼغ  .ولى لم ًخدلم مالطي فعال  ،ال في اإلااضخي وال في الخاطغ  ،لىً ألامغ ًلخصغ على الخىف البؿُؽ مً أن الظغع
ؾىف ًخدلم مؿخلبال (ٌ .)6عخبر الخعغض لحخؼغ ملضمت إلصعان الظغع  ،مما ٌعجي أن خضور هظا الخعغض هى ملضمت
لخضور عىاكب طاعة

()7

 .واإلاكغع الجؼابغي في اإلااصة  290مىغع مً كاهىن العلىباث الجؼابغي هص صغاخت على معاكبت

( )1اهغم وكأث ابغاهُم  ،اللىاعض العامت في كاهىن العلىباث اإلالاعن  ،مىخبت الؿنهىعي  ،بؼضاص  ،غ ، 1998 ، 2ص  .81هلال عً  ،صباح مصباح مدمىص
خمضان ،هاصًت عبض هللا اللؼُف " ،الضوع الىكاةي إلابضأ كاهىهُت الجغابم و الجؼاءاث" ،مجلت حامعت جىغٍذ لحخلىق  ،الؿىت( ،)1املجلض ( ،)1العضص (،)4
الجؼء ( ،)6خؼٍغان  ،2017ص 22
()2باؾم عبض ػمان الغبُعي  ،مصضع ؾابم  ،ص  .29علي خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 159
( )3مدمىص عثمان الهمكغي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  .03-02هلال عً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 11
( )4مدمىص هجُب خؿً  ،عالكت الؿببُت في كاهىن العلىباث ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة  ، 1983 ،ص .219
( )5ممضوح خامض عؼُت" ،اإلاىاحهت ألامىُت واإلاؤؾؿُت لىباء الجمغة الخبِثت" ،مجلت بدىر الكغػت ،العضص ً ،22ىلُى  ،2002حماص أوٌ  ،1922ص ،191
هلال عً  ،عبض اللاصع خؿُجى إبغاهُم مدفىؾ ،.اإلاغحع الؿابم  ،ص .07
( )6عمؿِـ بهىام  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 290و.493
( )7اإلاغحع هفؿه  ،ص .290
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
()1

 " :ول مً ٌعرض خُاة الؼحر أو ؾالمخه الجؿضًت مباقغة لحخؼغ "  .وجبعا لظلً فمعُاع الخجغٍم هى حعغٍع الؼحر
لحخؼغ .
 -1.1.1.2حعرٍف الخعرٍض للخعر ٌ :عغف الخعغٍع لحخؼغ ( )La mise en dangerبأهه  " :الؿلىن ؤلاوؿاوي
()2

اإلايشخي لخالت الخؼغ الظي ٌعجي اخخماٌ خضور طغع باإلاصحخت التي ًدميها اللاهىن"

 ،وَعغف ( )Verseleالخعغٍع

لحخؼغ بأهه  " :الؿلىن مالًجابي أو الؿلبي الظي ٌعجي زكُت خضور طغع للُمت احخماعُت مدل الخماًت اللاهىهُت" (. )3
الخؼغ هى حؼُحر في العالم الخاعجي مثل خضر طاع  ،لىً هظا الخؼُحر ال ًخعلم بئصعان طغع فعلي  ،بل ًخعلم بسلم
مىكف واكعي ًىظع بالظغع  ،ؾىاء خضر طلً اإلاىكف بؿلىن إًجابي أو ؾلىن ؾلبي( .)4وَعخبر الؿلىن الؿلبي في مجاٌ
الصحي جلغٍبا مغاصف لئلهماٌ وعضم مالخخُاغ .
 - 2.1.1.2العبُعت القاهوهُت لجرٍمت الخعرٍض للخعر  :الؿؤاٌ الظي ًؼغح هفؿه هى إلى أي مضي ًمىً للمكغع
الجىاةي أن ٌعخبر خالت اهدغاف خالت حكحر إلى زؼىعة حىابُت (.)5أزاع مىطىع ججغٍم وطع زؼحر الىثحر مً الخالف بحن
الفلهاء  ،ألن هظا الىىع مً الجغابم ال ًدخىي في الىاكع على فعل ػحر مكغوع ًخعلم بؿلىن ؤلاوؿان  ،ؾىاء وان هظا
الؿلىن إًجابُا أم ؾلبي( ،)6فلض هـغث اإلاضعؾت الىطعُت إلى الجاوي باعخباعه مصضع الخؼىعة على املجخمع( ،)7لظلً
ًجب أن جخىفغ أمام املجخمع إمياهُت الضفاع عً هفؿه وأن ًداؾب الجاوي  ،إطا ما بضعث مىه باصعة جضٌ على زؼىعجه
()8

ؤلاحغامُت  ،ختى ولى لم ًغجىب فعال معُىا  .إال أهه ًيبػي الخمُحز بحن الخؼغ الىاكعي والخؼغ املجغص .
"الخعرٍض للخعر الو اقعي هى مىكف جخىافغ فُه حمُع العىاصغ الالػمت لئلطغاع بالخم اإلاعخضي علُه  ،فهى إطا
زؼغ خاٌ وقًُ الىكىع  ،ومً قأهه أن ًؤصي مباقغة إلى هخابج طاعة  .أما الخعرٍض للخعر املجغص فهى زؼغ لم
ٌؿخىمل بعض حمُع العىاصغ اإلاىطىعُت الالػمت لؤلطغاع خاال بالخم الظي ًدمُه اللاهىن الجىاةي  ،ولظا فهى ال ٌكيل
اعخضاء أو تهضًضا مباقغا لهظه الخلىق  ،وال ًخدىٌ بظاجه إلى طغع  ،وان وان هظا الخدىٌ ػحر مؿدبعض جماما الن الؿلىن
()9

الظي ًدؿم بالخؼغ املجغص جخىافغ له اللضعة املجغصة على أخضار الظغع" .

()1اإلااصة  290 ،مىغع "اللؿم الثالث اللخل الخؼأ والجغح الخؼأ وحعغٍع خُاة الؼحر وؾالمخه الجؿضًت لحخؼغ"  ،مً كاهىن عكم  06-20مؤعر في  28أبغٍل
ؾىت ٌ ،2020عضٌ وٍخمم ألامغ عكم 66 - 156اإلاؤعر في ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخظمً كاهىن العلىباث .الجغٍضة الغؾمُت لحجمهىعٍت الجؼابغٍت  ،العضص . 25
( )2اهـغ  ، Schiorde ،op . cit.p.9اقاع الُه  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 59
Verselle )S . C،( op . cit, p.84

()3

هلال عً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 59
( )4عمؿِـ بهىام  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  .108-107هلال عً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 27
( )5عباؽ عبض الغػاق مجلي الؿعُضي  ،طىابؽ اؾخدضار الىص الجؼاةي الخاص ،صعاؾت جدلُلُت ملاعهت  ،اإلاغهؼ العغبي ،اللاهغة، 2018 ،ص .204
( )6اإلاغحع هفؿه  ،ص 205
( )7أخمض فخحي ؾغوع" ،الخؼىعة ؤلاحغامُت" ،مجلت اللاهىن ومالكخصاص ،ؽ  ، 34ع  ، 1ماعؽ  ،1964ص  /139عباؽ عبض الغػاق مجلي الؿعُضي  ،اإلاغحع
اإلاغحع الؿابم  ،ص .204
( )8مدمىص مدمىص مصؼفى ،أصىٌ كاهىن العلىباث في الضوٌ العغبُت ،صاع النهظت العغبُت1983 ،ء الفلغة  ،126ص  .161هلال عً  ،عباؽ عبض الغػاق
مجلي الؿعُضي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .205
( )9هلال عً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 64
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هما لم ًدضص اإلاكغع وؾُلت مدضصة العجياب حغٍمت الخؼغ والتي ًمىً أن جيىن بأي وؾُلت  ،بل خضص الىدُجت وهي
ً
عمىما بالـغوف والعىامل التي جخيبأ بئمياهُت أو اخخمالُت وكىع الظغع  ،ومثاٌ على طلً
الخعغض لحخؼغ .والتي جغجبؽ
وهـغا ملخاػغ جفشخي ألامغاض وألاوبئت  ،والخىاصر الصىاعُت واليىاعر الؼبُعُت وخاالث الؼىاعا الصخُت ألازغي على
()1

إمياهُت أن جخدىٌ بؿغعت إلى تهضًضاث أمىُت خىٌ العالم  .وفُما ًلي وؿخعغض مالعاء الفلهُت اإلاؤٍضة واإلاعاعطت إلاىطىع
إلاىطىع ججغٍم الخالت الخؼغة :
 الرأي املعارض لخجرٍم الخعرٍض للخعر  :جترهؼ مالعتراطاث على ججغٍم الخالت الخؼغة على ما ًلي :کىن حغابمالخالت الخؼغة كض ال جىؼىي على الصفت اللاهىهُت التي ًخعحن جىافغها في الفعل املجغم  ،فاللاهىن الجىاةي يهخم بما ًفعله
اإلاغء ال بما هى علُه مً خاٌ  .إلى حاهب جىافي هظا الىىع مً الجغابم مع اإلابضأ الضؾخىعي الظي ًدـغ العلاب إال على
ألافعاٌ اإلااصًت...الخ (،)2وهىظا ًخطر أن مؤٍضي هظا مالججاه ًغفظىن إكامت الخجغٍم بما ًخجاوػ الؿلىن اإلااصي مثل
ألافياع والىىاًا واإلاعخلضاث مً أحل طمان اخترام الخلىق والخغٍاث الفغصًت في مىاحهت ججغٍم الؿلؼت (. )3

ً
ً
 الرأي املؤٍذ لخجرٍم الخعرٍض للخعر  :وجغي مجمىعت أزغي مً مالحتهاصاث أن اإلاكغع الظي ًجغم وطعا زؼحراً
بؿُؼا ال ًخعاعض مع فىغة الفعل الخاطع للخجغٍم والدكغص ومالقدباه  ،أو أن ٌعاكب على مالجفاق الجىاةي أو التهضًض
(،)4وكض طهب بعع أهصاع هظا مالججاه إلى أبعض مً طلً بالخأهُض على أهه ًجىػ معاكبت مً زبذ زؼغه ؤلاحغامي ختى لى
ً
لم ًغجىب فعال مً قأهه أن ٌكيل حغٍمت ،على اؾاؽ أن الخؼىعة ؤلاحغامُت هي مجغص خالت وامىت في هفـ الصخص ،
وٍخيبأ بئمياهُت اعجياب الجغٍمت في اإلاؿخلبل وَؿدىض إلى ؿغوف واكعُت وٍخجؿض في عالماث واضخت وزصابص
حؿضًت(،)5والؼغٍلت اإلاىاؾبت لخدضًض هظه الخصابص هي مً زالٌ الفدص البُىلىجي والىفسخي ومالحخماعي لخدضًض
مضي هظا الخؼغ(ٌ ،)6عخلض أهصاع هظا اإلاظهب أن ؤلاعاصة ؤلاحغامُت هي مصضع الخؼغ  ،لظلً مً الظغوعي مالهخمام
بصخص املجغم ولِـ الجغم اإلااصي( .)7إن الجغٍمت الجؿُمت ال جغجىب إال مً كبل مجغم زؼحر  ،وهي زؼىعة ال جثحر
()8

الكبهاث وبالخالي ال حعخمض على إزباث ألاصلت، .ألن الجغابم الجؿُمت جخمحز بصعىبت إزباث الظغع  ،ألن هظا الىىع مً
()9

الجغابم ال هدخاج إلى إزباث مؿئىلُت الجاوي عً الىدُجت  ،بل مؿئىلُخه فلؽ عً الؿلىن ؤلاحغامي .

( )1خؿحن باؾم عبض ألامحر  ،حباع خؿً صالر " ،جأزحر فحروؽ هلص اإلاىاعت البكغٍت على ألامً الصحي في اللاعة مالفغٍلُت" ،مجلت أهل البِذ  ،هغبالء،
العغاق ،حامعت اهل البِذ ،العضص  ،2019 ،23ص 493
( )2عباؽ عبض الغػاق مجلي الؿعُضي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 205
( )3صلكاص عبض الغخمً البرًفياوي ،مصضع ؾابم ،ص 154هلال عً  ،عباؽ عبض الغػاق مجلي الؿعُضي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 205
( )4مدمىص هجُب خؿجي ،عالكت الؿببُت في كاهىن العلىباث ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  /2-1عباؽ عبض الغػاق مجلي الؿعُضي  ،اإلاغحع الؿابم ،ص 205
( )5عمؿِـ بهىام ،مصضع ؾابم ،ص  66و  /467عمظان الؿُض ألالفي ،هـغٍت الخؼىعة ؤلاحغامُت ،صعاؾت ملاعهت ،عؾالت صهخىعاه ملضمت إلى ولُت الخلىق
حامعت الؼكاػٍم ،1994 ،ص  . 8هلال عً  ،عباؽ عبض الغػاق مجلي الؿعُضي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 206
( )6ػوي على إؾماعُل الىجاع ،الخؼىعة ؤلاحغامُت ،عؾالت صهخىعاه ملضمت إلى ولُت الخلىق بجامعت ؤلاؾىىضعٍت ،بضون جاعیش للؼبعت ،ص  .39هلال عً ،
عباؽ عبض الغػاق مجلي الؿعُضي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 206
( )7ؾمحر الججزوعي  ،مباصا كاهىن العلىباث – اللؿم العام ،الؼبعت مالولى  ،حامعت مالػهغ ،ص.90
()8وازبت صاوص الؿعضي ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .240هلال عً  ،على خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 159
( )9هىع الضًً هىض اوي ( ،الخماًت الجىابُت للبِئت)  ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة  ،1980 ،ص.93
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإطا واهذ خالت الخؼغ الجىاةي ال جلخصغ على الخالت الىفؿُت لصخص الجاوي  ،بل جخىكف ً
أًظا على الـغوف
والعىامل املخُؼت بها .عىضما ًيىن لها جأزحر هبحر للؼاًت في فغض خالت الخؼغ  ،مما ٌعجي أهه لً ًمثل أي شخص ً
زؼغا
ً
مدخمال إطا لم ًمخثل للخضابحر الىكابُت التي جخؼلبها الؿلؼاث املخخصت .فلض حكضص اإلاكغع وفلا للماصة  290مىغع كاهىن
علىباث حؼابغي  ،في اًلاع العلىبت على ول مً ٌعغض خُاة الؼحر أو ؾالمخه الجؿضًت مباقغة لحخؼغ باهتهاهه اإلاخعمض
والبحن ،وطلً زالٌ فتراث الدجغ الصحي أو زالٌ وكىع واعزت ػبُعُت أو بُىلىحُت أو جىىىلىحُت أو ػحرها مً اليىاعر(.)1
اليىاعر(.)1
 -2.1.2الندُجت الخعرة :هـغا لؼبُعت الفحروؾاث والجغازُم التي جخيىن مً وابىاث صكُلت خُت وػحر مغبُت ومعضًت
جخيازغ وجىدكغ بمغوع الىكذ  ،باإلطافت إلى وىنها ؾالخا ػالبا ما ًخجاوػ الخضوص اإلاياهُت التي ًلصضها الجاوي وهظلً
()2

الطخُت لآلزغًٍ .وهظا ٌؿخضعي طغوعة اجساط ؤلاحغاءاث الىكابُت التي تهضف إلى عضم خضور طغع معحن  ،والظي ًمىً
ً
ًمىً أن ٌؿببه آلازغون بؿبب عضم اخترام ألاؾالُب الىكابُت  ،مما ًجعله ً
زؼغا مدخمال لخعغٍع آلازغًٍ للعضوي أو
ألامغاض اإلاعضًت .وكض صفع طلً اإلاكغع الجىاةي إلى جبجي ؾُاؾت ججغٍم الىطع الخؼحر أو الؿلىن الخؼحر بؼع الىـغ
عً إمياهُت خضور الظغع .ما ٌؿمُه البعع حغابم الؿلىن املجغص "الخؼغ املجغص" (.)3
()4

ومع طلً  ،في حغابم الخؼغ العام ً ،جب أن ًدضص الىص صغاخت الىدُجت الخؼحرة التي ًغهؼ عليها الخجغٍم  ،وهى
وهى ما جيبه الُه اإلاكغع الجؼابغي خحن هص في اإلااصة  290مىغع مً كاهىن العلىباث على مً ٌعغض خُاة الؼحر أو ؾالمخه
الجؿضًت مباقغة لحخؼغ ( .)5و ً
ػالبا ما ًخم جأزغ ؿهىع آزاع بعع حغابم الخؼغ العام وال جـهغ إال بعض فترة ػمىُت ًمىً
أن جمخض لعلىص في خاالث معُىت  ،مثل الخلىر ؤلاقعاعي والخلىر الؼاػي (.)6
-3.1.2رابعت السببُت :في حغابم طاث ألاطغاع  ،هىان ً
صابما آزاع ماصًتً .مىً علي أؾاؾها إوكاء عالكت ؾببُت بحن
الفعل والىدُجت الظاعة .لظلً فئن الصعىباث التي هىاحهها في الجغابم الخؼحرة ال جؼغح ؛ ألهه ال جىحض هدُجت ماصًت
ًأزظها اإلاكغع بعحن مالعخباع  ،بل خالت مً الخؼغ هاججت عً الؿلىن ؤلاحغامي ( .)7ججض الؿببُت في الجغابم الخؼحرة
جؼبُلها في ؾُاق هـغٍت الؿبب "اليافي" اإلاىاؾب  ،وهظه الىـغٍت جبدث عً ألاؾباب اإلاعلىلت التي ٌعخبرها اللاهىن مهمت
وألاوؿب أو ألاكغب لخدضًض عامل الؿببُت  ،وفلا للمؿاع العاصي لؤلقُاء  ،أي هدُجتها مألىفت  ،والتي لم ٌعُم مؿاعها
()1اإلااصة  290 ،مىغع "اللؿم الثالث اللخل الخؼأ والجغح الخؼأ وحعغٍع خُاة الؼحر وؾالمخه الجؿضًت لحخؼغ"  ،مً كاهىن عكم  06-20مؤعر في  28أبغٍل
أبغٍل ؾىت ٌ ،2020عضٌ وٍخمم ألامغ عكم 66 - 156اإلاؤعر في ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخظمً كاهىن العلىباث .الجغٍضة الغؾمُت لحجمهىعٍت الجؼابغٍت ،
العضص . 25
( )2ممضوح خامض عؼُت ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  ،191هلال عً  ،عبض اللاصع خؿُجى إبغاهُم مدفىؾ ،.اإلاغحع الؿابم  ،ص .07
()3
Chavanne ( A ) ، OP . Cit . , P.128
هلال عً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 126
()4
Dolensky ، op . cit . , p . 244 ;259
هلال عً  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 144
()5اإلااصة  290 ،مىغع "اللؿم الثالث اللخل الخؼأ والجغح الخؼأ وحعغٍع خُاة الؼحر وؾالمخه الجؿضًت لحخؼغ"  ،مً كاهىن عكم  06-20مؤعر في  28أبغٍل
أبغٍل ؾىت ٌ ،2020عضٌ وٍخمم ألامغ عكم 66 - 156اإلاؤعر في ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخظمً كاهىن العلىباث .ج.ع.ج  ،العضص . 25
( )6محرفذ دمحم الباعوصي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص295
()7دمحم أخمض اإلايكاوي  ،الىـغٍت العامت لحخماًت الجىابُت للبِئت البدغٍت ،صعاؾت ملاعهت  ،مىخبت اللاهىن ومالكخصاص ،الغٍاض ،2014،ص184
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عامل هاصع أو ػحر ػبُعي أو ػغٍب .عىض جؼبُم هظا مالزخباع على الجغابم الخؼحرة ً ،مىً اللىٌ إن هىان ً
زؼغا إطا وان
مخىكعا ً ،
ً
وفلا للمجغي الؼبُعي لؤلمىع (.)1
الؿلىن الظي اعجىبه الجاوي كض ؾبله أو مغ به ؿغوف ججعله
 -2.2الركن املعنوي للخجرٍم الوقائي للمخاظرفي املجال الصحي
ٌعخمض معُاع الخجغٍم الىكاةي على خالت الخؼغ ؤلاحغامي  ،وهي خالت هفؿُت ٌعاوي منها الصخص هدُجت عىامل

صازلُت وزاعحُت ججعله أهثر عغطت العجياب حغٍمت في اإلاؿخلبل ( .)2حغابم الخؼغ إما أن جيىن عمضًت او ػحر عمضًت :
 -1.2.2القصذ الاجرامي في جرائم الخعر  :الىُت ؤلاحغامُت هي الخىحُه اإلاخعمض إلعاصة الجاوي آلازمت العجياب
الجغٍمت  ،أي وحىص الغػبت في اعجياب الجغٍمت ( .)3وٍلىم اللصض الجىاةي في حغابم الخؼغ بخىافغ عىصغي العلم وؤلاعاصة .
.
العلم هى اإلاعغفت باألخضار وألامىع والىكاةع( .)4وكض جم جدضًضها مً زالٌ الىـغ في اللىاهحن الؼبُعُت التي وان في
()5

وطع ٌؿمذ له بمعغفتها  ،لظلً أهه ًمىىه إصزالها في خؿابه لخدضًض مضي جىكعه للىدُجت الجىابُت .معُاع الخؼغ
الجىاةي مهم في ؾُاؾت الخجغٍم الىكاةي  ،ألن فعل الصخص ًمىً ججغٍمه بؿبب العىامل التي ججعله أهثر اخخماال
العجيابه الجغٍمت مً أولئً الظًً لم ًغجىبىها  ،وأن لم ًىً كض اعجىب حغٍمت ؾابلت ( .)6لظلً فلض هص كاهىن العلىباث
العلىباث الجؼابغي في اإلااصة  465على معاكبت العابض في ماصة املخالفاث (.)7
إطافت إلى أن الخؼغ ؤلاحغامي هى خالت ال إعاصًت  ،أي أن جىافغها ال ٌعخمض على إعاصة صاخبها " ،فهي خالت جمغ
ً
بالصخص وال جخعلم بئعاصجه وٍبضو طلً واضخا فُما ًخعلم بمصاصعها ػحر ؤلاعاصًت واإلاغض العللي  ،هظا باليؿبت لؤلخىاٌ
ألازغي خُث جخىافغ الخؼىعة هدُجت لخفاعل بعع العىامل الضازلُت والخاعحُت  ،وال ًدىٌ صون اعخباعها خالت ػحر
إعاصًت أن ًيىن لصاخبها صزل في جىافغها ،و حعخبر مجغص مدغن أو واقف لظاجِخه الخؼغة التي جمُل الى ألاحغام عىض جىافغ
هظا اإلاؤزغ الخاعجي" ( ،)8هما لى اهتهً شخص ما جضابحر الدجغ واعجضاء اللىاع الىاقي وكىاعض الخباعض والىكاًت ( اإلااصة 17
– مغؾىم .)70-20
 -2.2.2الخعأ الاجرامي في جرائم الخعر ٌ :كترغ اللاهىن على ألافغاص أن ًيىهىا ًلـحن ومضعهحن لؿلىههم  ،وأن
ًدبعىا اللىاعض وألاهـمت .إطا زالفىا واحباث الخُؼت والخظع  ،فئن أفعالهم حعخبر حغابم ٌعلب عليها .جخعضص أقياٌ
الؿلىن الخؼأ في مسخلف املجاالث هدُجت ؤلاهماٌ أو التهىع أو كلت مالهدباه أو كلت الخُؼت أو عضم ماللتزام باللىاهحن
()1مجُض زظغ أخمض الؿبعاوي  ،هـغٍت الؿببُت في اللاهىن الجىاةي  ،اإلاغهؼ اللىمى لئلصضاعاث اللاهىهُت ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .410
( )2دمحم قالٌ خبِب ،الخؼىعة ؤلاحغامُت صعاؾت ملاعهت  ،الؼبعت ألاولى  ،صاع الغؾالت للؼباعت  ،بؼضاص  ،1980 ،ص  /32علي خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم ،
ص 158
( )3ػباف عؼ الضًً ،مداؿغاث في اللاهىن الجىاةي الخاص ( الجغابم الىاكعت على مالشخااص وألامىاٌ ) ،ملضمت لؼلبت الؿىت مالولى ماؾتر  ،جسصص
كاهىن حىاةي وعلىم حىابُت ،حامعت عبض الغخمً محرة  ،بجاًت  ،الجؼابغ ،2015-2014 ،ص.01
()4مجُض زظغ الؿبعاوي،هـغٍت الؼلؽ في كاهىن العلىباث اإلالاعن ،اإلاغهؼ اللىمي لالصضاعاث اللاهىهُت ،اللاهغة  ،الؼبعت مالولى  ،2013 ،ص.80
( )5مدمىص هجیب خؿجي(،عالكت الؿببُت في كاهىن العلىباث)،اإلاغحع الؿابم  ،ص /166-165عبض الباؾؽ دمحم ؾُف الخىُمي ،اإلاغحع الؿابم،ص.47
( )6دمحم قالٌ خبِب  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص  / 106علي خمؼة عؿل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 158
()7اإلااصة " 465 ،اللؿم الثالث اللخل الخؼأ والجغح الخؼأ وحعغٍع خُاة الؼحر وؾالمخه الجؿضًت لحخؼغ"  ،مً كاهىن عكم  06-20مؤعر في  28أبغٍل ؾىت
ؾىت ٌ،2020عضٌ وٍخمم ألامغ عكم 66 - 156اإلاؤعر في ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخظمً كاهىن العلىباث .ج.ع.ج،العضص . 25
( )8هبُل العبُضي ،اإلاغحع الؿابم  ،ص.76
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وألاهـمت واإلاغاؾُم ( .)1وكض هص اإلاكغع الجؼابغي في اإلااصة  290مىغع مً كاهىن العلىباث على معاكبت ول مً ٌعغض
خُاة الؼحر أو ؾالمخه الجؿضًت مباقغة لحخؼغ باهتهاهه اإلاخعمض والبحن لىاحب مً واحباث مالخخُاغ أو الؿالمت التي

ًفغطها اللاهىن أو الخىـُم(.)2
 -1.2.2.2صىع الخؼأ  :جخمثل صىع الخؼأ في حغابم الخؼغ لضي اإلاكغع الجؼاةي الجؼابغي في اخضي الصىعجحن :
ً
 عذم الاحخُاط  :هى أن ؤلاوؿان ًفعل قِئا وان ًجب أن ًمخىع عىه ،أي زغق ألخض التزاماث الخُؼت التي جيكأعً الخجغبت البكغٍت العامت( ،)3فهى الصىعة التي ًأزظ فيها الخؼأ وكاػا إًجابيً ،دؿم بعضم الخىمت والخأمل في
العىاكب ،ولىىه عىـ ؤلاهماٌ الظي ؾيىن اليكاغ فُه ؾلبُا(ً .)4يىن عضم مالخخُاغ بيكغ مغض عً ػغٍم الخؼأ
بعضة ػغق في الهىاء او اإلااء او التربت  ،وعً ػغٍم الؼبِب الظي كض ًدؿبب في وكغ اإلاغض عً ػغٍم الخؼأ او عً ػغٍم
مالصابت بالفحروؾاث وألامغاض اإلاعضًت (.)5
 عذم مراعاة القواهين والقراراث واللوائح وألاهظمت :ليىن الىدُجت في حغابم الظغع ػحر مخىفغة  ،فاهه ًيبػي هماازباث ان مالبؿاث خالت الخؼىعة ؾببها مسالفت اللىاهحن واللغاعاث واللىابذ وألاهـمت .وجضعم كىاث الكغػت وػاعة
الصخت في جدلُم الخفاؾ على الصخت العامت والخأهض مً ماللتزام بلىاعض خماًتها في مسخلف ألاماهً العامت وجىفُظ
اللىاهحن الغاصعت طض املخالفحن للىاعض الصخت العامت .)6( .في هص اإلااصة  13مىغع 1مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ،127-20
 ،127والتي جلؼم ول إصاعة ومؤؾؿت حؿخلبل الجمهىع مالؾخعاهت باللىة العمىمُت لفغض جضابحر الىكاًت  ،هما اػم حمُع
مالعىان العمىمُحن اإلاؤهلحن بالؿهغ على فغض الخلُض الصاعم بىاحب اعجضاء اللىاع الىاقي (. )7
 -2.2.2.2أشكال الخعأ  :كض ًغجىب الخؼأ بكيل فغصي او حماعي او مً اشخاص طو صفت معُىت .
 الخعأ املشترك :زبذ في اللاهىن الجىاةي أهه مً الصخُذ أن ًدضر اللخل العغضخي أو ؤلاصابت العغطُت هدُجتزؼأًً اعجىبهما شخصان مسخلفان ،هما ًصر أن الخؼأ الظي أصي إلى وكىع الخاصر ًخم جلاؾمه بحن اإلاتهم والطخُت "،

( )1اؾخبرق كاؾم خمضان الىعبي ،مِؿىن زلف خمض الخمضاوي ( ،الجغابم اإلاظغة بالصخت العامت في العغاق ،املجلض  ،21العضص  ،2019 ،4ص.153
()2اإلااصة  290 ،مىغع "اللؿم الثالث اللخل الخؼأ والجغح الخؼأ وحعغٍع خُاة الؼحر وؾالمخه الجؿضًت لحخؼغ"  ،مً كاهىن عكم  06-20مؤعر في  28أبغٍل
أبغٍل ؾىت ٌ ،2020عضٌ وٍخمم ألامغ عكم 66 - 156اإلاؤعر في ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخظمً كاهىن العلىباث .ج.ع.ج ،العضص . 25
( )3ازخلف الفله بكأن اإلاعُاع الظي ًيبػي اعماله لخلضًغ العىاًت التي ًجب على الجاوي اجساطها " ،فلض اججه البعع إلى ألازظ باإلاعُاع الصخصخي  ،الظي
ًغحع في جلضًغه الى الـغوف الخاصت بالجاوي هفؿه هضعحت طوابه وزلافخه وزبرجه وؾىه وكضعاجه البضهُت  .واججه البعع آلازغ الى ألازظ بمعُاع مىطىعي
جخدضص العىاًت الىاحبت وفلا له ،أي بمعُاع الصخص العاصي اإلاخىؾؽ في خظعه واهدباهه  . .. .اهـغ  ،فىػٍت عبض الؿخاع ( ،الىـغٍت العامت لحخؼأ ػحر
العمضي -صعاؾت ملاعهت  ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة  ، 1973 ،ص  71وما بعضها  /قغٍف ؾُض کامل  ،الىـغٍت العامت لحخؼأ في اللاهىن الجىاةي -صعاؾت
جاصُلُت ملغهت للغهً اإلاعىىي في الجغابم ػحر العمضًت  ،صهخىعاه  ،ولُت الخلىق  ،حامعت اللاهغة  ،ص  .627-528اقاع اليهما  ،عبض الباؾؽ دمحم ؾُف
الخىُمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 163
( )4مصؼفى مجضي هغحه  ،اللخل والظغب وؤلاصابت الخؼأ وحغابم البلؼجت  ،صاع مدمىص ،اللاهغة ،2003 ،ص 150
( )5اؾخبرق كاؾم خمضان الىعبي ،مِؿىن زلف خمض الخمضاوي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص.153
( )6ؾىٍلم خمض بً عبض هللا ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 235
( )7اهـغ  ،الجغٍضة الغؾمُت الجؼابغي العضص  ، 30الصاصعة بخاعٍش -21 ،ماًى  . 2020ص .33
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سفيان عرشوش /ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فال ًىلى زؼأ أخضهما مؿئىلُت آلازغ  ،هما أن ألاصل أن زؼأ املججي علُه ال ٌؿلؽ مؿئىلُت اإلاتهم ماصام هظا الخؼأ لم
ًترجب علُه اهخلاء ألاعوان اللاهىهُت لجغٍمت اللخل الخؼأ أو ؤلاصابت الخؼأ اإلايؿىبت إلى اإلاتهم" (.)1
ً
أخُاها أن ًصل زؼأ املججي علُه إلى صعحت ججعله ً
وافُا مً جللاء هفؿه إلخضار الىدُجت  ،وال
ومع طلً ً ،دضر
ًيىن لخؼأ اإلاتهم بجاهبه أي جأزحر  ،وجلُُم مضي جىافغ الؿببُت بحن الخؼأ و الىدُجت أو عضم جىفغها هي إخضي اإلاكىالث
اإلاىطىعُت ،وأن ألاصل أن زؼأ املججى علُه ال ًغفع مؿئىلُت اإلاؿئىٌ وإهما ًسففها  ،إال إطا جبحن مً ؿغوف الخاصر أن

زؼأ املججى علُه هى العامل ألاوٌ في أخضار الظغع الظي أصابه (.)2
 الخعأ املادي والخعأ الفنى  :الخؼأ اإلااصي ٌعجي اهتهان ماللتزام اإلافغوض على أي شخص بأزظ الخُؼت الىاحبتعىض مالهسغاغ في ؾلىن معحن أو اللُام بشخيء ما لخجىب ما كض ًؤصي إلُه هظا الؿلىن مً هدُجت ػحر كاهىهُت  .أما الخؼأ

الفجي فُلصض به ألازؼاء التي ًغجىبها أصخاب اإلاهاعة  ،واألػباء والصُاصلت واإلاهىضؾحن واملخامحن واللظاة (.)3
الخاجمت:
ٌعض ألامً الصحي للمىاػً أخض أهم مغجىؼاث ألامً الكامل للمجخمعاث ؤلاوؿاهُت عامت  ،وهى ما صفع بالضوٌ الى
بظٌ حهىص مظيُت  ،للخدظًغ مً مساػغ مالمغاض وألاوبئت  ،وفي ؿل خالت العجؼ الضواةي لهظه مالمغاض صعذ الظغوعة
إلى البدث عً ؾبل الىكاًت منها  ،عبر الغفع مً الىعي الصحي الىكاةي  ،هؿلىن ًماعؾه الفغص بهضف وكاًت املجخمع مً
مظاعفاث اإلاغض وجدؿحن الصخت العامت .
ُ
إال ان جلً الخضابحر الىكابُت كض ال ججضي هفعا  ،مما اؾخىحب البدث عً أؾالُب أزغي جيىن عاصعت وػاحغة للىف
عً ؾلىهُاث كض حعغض آلازغًٍ إلى الخؼغ  .ألامغ الظي صفع بالضوٌ الى ؾً حكغَعاث على مؿخىي اللاهىن الجىاةي
ُ
ل ّ
خجغم الؿلىواث املخفىفت باملخاػغ  ،والتي ًُغجر أن حعغض خُاة ألافغاص وؾالمتهم الجؿضًت لحخؼغ  .ؾىاء بلصض
بئعاصة آزمت أو صون كصض هدُجت عضم مالخخُاغ أو إهماٌ او عضم مغاعاة اللىابذ وألاهـمت الصخُت .
ومع طلً فئن مىطىع اإلاؿؤولُه الجىابُت عً حعغٍع الؼحر لحخؼغ ؾُما في خالت الفحروؾاث وألامغاض اإلاعضًت ،
كض حعترطها علباث مً خُث الخجغٍم والعلاب وإؾىاص الفعل إلى مغجىبه  ،وبالغػم جلً الصعىباث فلض أصبدذ خضزا
كاهىهُا مؿخدضزا  ،وإن وان كض ٌعتريها بعع اللصىع الدكغَعي  ،فى ؿل عضم وحىص حكغَع واضر وصغٍذ اإلاعالم ًجغم
هظه الؿلىهُاث الخؼغة  ،إلى حاهب أن معُاع الخؼىعة الظي ًمثل أخض الغوابؼ ألاؾاؾُت التي جلىم عليها ؾُاؾت الخجغٍم
الىكاةي  ،ال ًيبػي أن جؤصي إلى إؾاءة اؾخعماٌ اصواث الىكاًت  ،التي ال ًمىً مماعؾتها إال مع مالخترام الخام لحخغٍت
والىغامت ؤلاوؿاهُت .

قائمت املراجع:
 اخمض قىقي عمغ ابى زؼىة ،حغابم الخعغٍع لحخؼغ العام -صعاؾت ملاعهت ،صاع النهظت العغبُت  ،اللاهغة.1999 ،
()1مصؼفى مجضي هغحه  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 151
()2خؿً صاصق اإلاغصفاوي اإلاغحع الؿابم ص  /344مصؼفى مجضي هغحه  ،اإلاغحع الؿابم ،ص 152
( )3اإلاغحع هفؿه  ،ص 344
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:ملخص
ٕ ظلُا في جنى٪ ًبضو طل،ناء ٖنهاٛن الاؾخ٨ ال ًم٠انذ جإصي وْائ٧ أًن،  في املجخم٘ إلاؾالمي جاعٍش مجُضٝا٢لألو
وابن،ويألًخا ويألعامل،،ح٦ واملؿا،غاء٣ٟن لل٨ظاء واملالبـ والؿٛحر الٞض اؾخسضمذ في جى٣ٞ،هاٞمىاعصىا وحٗضص مهاع
بهىعة،١اٟحرىا من وظىو إلانٚو،والجهاص في ؾبُل هللا، والضٖىة، وبناء املؿاظض،والصخت، ٖلى الخٗلُم١اٟوإلان،الؿبُل
ّ
هىعىا٢ و، الناْغ في الخايغ ًغي جغاظٗا وايمدالال في صوعىا،حر أٚ ، نجض لها مشُال في ٖاملنا إلاؾالمي املٗانغ،ل أ٢
سانُت مالػمت٦ ض اؾخمغث٢ ٝا٢انذ يألو٧ اطاٞ ضمها ٖلى مغ الخاعٍش إلاؾالمي؛٣انذ ج٧ شحر من الخضماث التي٦ ٖن أصاء
انت٩ امل٪انها الُى ال جدٓى بخلٞ ض أؾاس ي للمالُت إلاؾالمُت ؛ٞغا٦و،تٟللمجخم٘ الٗغبي وإلاؾالمي ٖبر الٗهىع املخخل
 من،٠٢ت الى٣ُ٣ض ظاء ىظا البدض لِؿلِ الًىء ٖلى خ٣ٞ وٖلُه،خهاصًت٢والا،اىُت الاظخماُٖتُٞٗت في حٗؼٍؼ الغٞالغ
وصٖم، الخنمُت املؿخضامت٤ُ٣وػٍاصة حجم مىاعصو بما ٌؿاىم في جد،ُٗلهٟىماجه وؾبل ج٣ م،وبُا،  عنض أصواعو٫زال
.او الاظخماعيٞالغ
.؛ إلاصاعة؛ الخنمُت؛الاؾدشماعٝا٢ يألو:الكلماث اإلافخاحيت
Abstract:
Awqafs in the Islamic society have a glorious history, where they performed functions
that cannot be dispensed with. This is evident in the diversity of their resources and the
multiplicity of their banks. They were used to provide food, clothing and housing for the poor,
the needy, orphans, widows, and wayfarers, spending on education and health, building
mosques and advocacy. Jihad, and other aspects of spending, in a rare way that we find an
analogue of it in our contemporary Islamic world, but the beholder in the present sees a
decline and a decline in its role and its failure to perform many of the services that it provided
throughout Islamic history; If Awqafs have persisted as an inherent characteristic of Arab and
Islamic society through different ages; Today, it does not enjoy that high position in
promoting social and economic well-being, and therefore this research came to shed light on
the developmental role of endowments by monitoring the reasons for the decline of
endowments, then clarifying the elements of its activation and increasing the volume of its
resources in order to achieve sustainable endowment development, and support .
Keywords: Awqafs; management; developmen ; investment.
ُ
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ملذمت:
ًخمحز املجخم٘ املؿلم يألنُل ب٣ىة الهلت بح ،أٞغاصوٖ ،لى ندى ٌٗ٨ـ وخضتهم وجًامنهم ،جماما ٦ما ونٟهم النبي
ُ
َ
اقخ٩ى ْ
مشل املإمنح ،في َج ّ
ىاصىم َ ،وج َغ ُ
مشل َ
وحٗاَ ِٟه ْم ُ .
نلى هللا ٖلُه وؾلم في الخضًض ُ (( :
من ُه ًٖى
الجؿ ِض ئطا
اخ ِم ِهم ،
ِ
ِ
َ َ َ
ْ
ّ
َ
الجؿ ِض َّ
بالؿ َه ِغ وال ُخ َّمى))[عواو البساعي ومؿلم]،وىى ما جمشلخه يألمت إلاؾالمُت ّئبا ،نهًتها
اعى ل ُه ؾا ِئ ُغ
جض
الخًاعٍت،وظؿضجه منهجا إلعؾاء صولتها ،وبؿِ نٟىطىا في أنداء املٗمىعة،مؿدنحرة بنهىم الىحي الضاُٖت ئلى الخ٩اٞل
والخالخم بح ،أٞغاص وم٩ىناث املجخم٘،وبالخهىم ما ٧ا ،منه ممخض الن ٟ٘ويألظغ بٗض املماث من ؾائغ أنىإ الخبرٕ،الظي
َ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ َ
َّ َ َ
َ
ّللا َ ٦مش ِل َخ َّبت
ً٣هض به ناخبه املشىبت وال٣غبى من املىلى ٖؼ وظل٢،ا ٫هللا حٗالى﴿ :مش ُل ال ِظًن ًن ِ٣ٟى ،أمىال ُه ْم ِفي ؾ ِب ُِل ِ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ّ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َّ َ َّ ُ ُ َ ُ َ َ
اِٖ ٠مل ْن ٌَك ُاء ﴾ [الب٣غة ،]261 :و٢ا ٫عؾى ٫هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم:
أنبدذ ؾب٘ ؾن ِابل ِفي ِ ٧ل ؾنبلت ِمائت خبت وّللا ًً ِ
َ ّ َ َ َ ْ َ ُ َّ ُ َّ َّ
َ
الُ ُّ َبَٞ ،ا ََّ َّ ،
ّللا ًَ َخ ََّ ٣ب ُل َها ب َُمُنهُ ،ز َّم ًُ َغّب َيها ل َ
َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ه ِاخ ِب َهاَ ٦ ،ما ًُ َغِّبي
ِ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
((من جهضِ ١بٗض ِ ٫جمغة ِمن ٦ؿب َ ُِب ،وال ً٣بل ّللا ِئال ِ
َأ َخ ُض ُْ ٦م َُ ٞل َّى ُوَ ،خ َّتى َج ُ٩ى َ ،م ْش َل َ
الج َب ِل)) [عواو البساعي ومؿلم].
ِ
ل٣ض قغٕ هللا ٖؼ وظل الخبرٕ لخ٨م ظلُلت ،وآزاع مباع٦ت ،ومهالر ظمت ،حٗىص ٖلى الٟغص والجماٖت بالًٟل الُٗٓم
،والخحر الٗمُم؛ٞللخبرٕ صوع مكغ ١في اػصىاع املجخمٗاث إلاؾالمُت ٖبر الخاعٍش ،وال أصٖ ٫لى طل ٪مما ٢ضمه الى ٠٢من
زضماث ظلُلت لألٞغاص ويألؾغ ًٞ،ال ٖن الضولت ،التي جم٨نذ جاعٍسُا بًٟله من ججمُ٘ ئًغاصاث ،ومضزغاث ٦بحرة
،ؾاٖضتها ٖلى نناٖت الاؾخ٣غاع والغٞاىُت ،ومن زم ٖض الى ٠٢أىم نىع الخبرٕ ،وأخض املٗالم ال٨بري ،والغ٧ائؼ يألؾاؾُت
في بناء الضولت واػصىاعىا،بل ومىعصا ىاما للٗضًض من الُ٣اٖاث الخُىٍت ٞيها.
وإصعا٧ا من يألمت لضوع الى ٠٢؛جًاٖ ٠اىخمامها به ؾُما في ىظا الٗهغ،وىى ما جإ٦ضو ٖضًض املإجمغاث والنضواث
املنٗ٣ضة ألظله،وجؼاًض جناو ٫مىيىٖه من ٢بل ٧ل النسب؛الضًنُت،وال٨ٟغٍت،والش٣اُٞت،والا٢خهاصًت ،والؿُاؾُت في
املجخم٘ ،والتي حٗخبر مإقغا خُا ٖلى الغٚبت يألُ٦ضة،والٗؼٍمت الهاص٢ت ،من ٢بل الخ٩ىماث ،ولِـ يألٞغاص ٞدؿب؛في
ئٖاصة الى ٠٢ئلى ؾالٖ ٠ؼو،وماض ي مجضو،الٟاٖل في عجلت الخنمُت املنكىصة في الضو ٫إلاؾالمُت.
ئ ،ايُالٕ الى ٠٢بمهامه ًٟغى جىٞغ صزل ٧ا ٝلخنُٟظ أصواعو يألؾاؾُت في املجخم٘ ٖلى ندى الئ،٤وأي ئزال٫
بظلً ٪دى ٫صو ،جد ٤ُ٣املُلىب ٚ،حر أ ،املُُٗاث في الىا ٘٢ج٨ك ٠بأ ،ىظا الضزل ًتراوح بح ،الًُٗ ٠ظضا ،
واملنٗض في ٦شحر من يألخُا ،،وبالخالي ٞال منام من ئٖاصة النٓغ في الى٦ ٠٢نٓا اظخماعي وا٢خهاصي واٖض،لجٗله
ٖنهغا مإزغا في جدؿح ،الىي٘ املؼعي،الظي حٗاني منه مٗٓم صو ٫الٗالم إلاؾالمي ،من انسٟاى في مؿخىي صزل
أٞغاصىا ،وجٟص ي ال٣ٟغ والبُالت بح ،أبنائها،وجٟا٢م العجؼ في محزانُتها ،وطلٖ ٪ن َغٍ ٤ئٖاصة جأىُله لًُُل٘ بغؾالخه
الخاعٍسُت،وَؿخجُب للخاظاث املؿخجضة.
و٢ض ق٩ل اندؿاع صوع الى ٠٢مدىعا لن٣اقاث ٖضًضة ،حٛظيها صخىة ئًمانُت،وأمل منكىص في مؿخ٣بل ػاىغ
للى ٠٢بىنٟه أصاة جنمىٍت،وفي ٚمغة ىظا الن٣اف املحمىم ثار الدساؤل حىل سبل جطىير الىكف في العصر الحالي؟
وآلياث جفعيله من حذًذ ؟.
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عبد النور متني /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أهذاف البحث :جبرػ أىمُت البدض في مداولت ئصعا ٥أىمُت الى، ٠٢وا٢تراح الؿبل الُٟ٨لت إلخُائه،واؾخٗاصة صوعو
في املكاع٦ت في ظهىص الخنمُت ،وزضمت املجخم٘ ،وصٖم ا٢خهاص الضولت،من زال ٫جىيُذ صوعو في بناء الخُاة
وجماؾ٨ها،وطل ٪بُٛت إلاؾها في الخغوط بخهىع قامل ٖن إلاق٩الُاث والخدضًاث التي ًىاظهها الى ،٠٢ومن زم الٗمل
ٖلى جالٞيها.
مىهج البحث٣ً :ى ىظا البدض ٖلى املنهج الىنٟي الخدلُلي لبُا ،املٟاىُم املخٗل٣ت بالى،٠٢و٦ظا ججلُت أصواعو،
وآلُاث النهىى به .

 -1اإلابحث ألاول :ماهيت الىكف و ِحكمه وأحكامه الشرعيت
جُغ٢ذ في ىظا البدض ئلى بٌٗ يألخ٩ا الكغُٖت املخٗل٣ت بالى،٠٢خُض ٢ؿمخه ئلى مُلبح،،جناولذ في املُلب
يألو ٫مٟهى الى، ٠٢و صلُل مكغوُٖخه ،وفي املُلب الشاني الخ٨مت من حكغَٗه ،وأع٧انه وزهائهه.
 -1.1اإلاطلب ألاول:حليلت الىكف وجأصيله وجاريخه
ًدخىي ىظا املُلب ٖلى زالزت ٞغوًٕ،دناو ٫الٟغٕ يألو ٫مٟهى الى،٠٢و الٟغٕ الشاني أصلت مكغوُٖخه،أما الٟغٕ
الشالض ِٞؿخٗغى جاعٍش الى. ٠٢
 -1.1.1الفرع ألاول:مفهىم الىكف
أوال/حعريف الىكف لغت:
ّ
٢ا ٫ابن ٞاعؽ :الىاو وال٣ا ٝوالٟاء أنل واخض ًضٖ ٫لى جم٨ض في ش يء(،)1وُ٢ل للمى٢ى( ٝو )٠٢حؿمُت
باملهضع،ولظا ظم٘ ٖلى (أو٢ا٧ )ٝى٢ذ وأو٢اث(.)2
والى ٠٢الخبـ والدؿبُل٣ً،ا ٫وٟ٢ذ الضابت وٟ٢ا خبؿتها في ؾبُل هللا(،)3والخبـ املن٘(٢،)4ا ٫حٗالى﴿ :وٟ٢ىىم
ئنهم مؿإولى[ ﴾،ؾىعة الهاٞاث،آلاًت،]24أي اخبؿىىم ٖن الؿحر(،)5وش يء مى٢ى ٝوو ٠٢حؿمُت باملهضع ،والجم٘
أو٢ا،ٝوأما (أو)٠٢؛ٞلٛت عصًئت(.)6
ثاهيا/حعريف الىكف اصطالحا :ازخلٟذ ٖباعاث ال٣ٟهاء في حٗغٍ ٠الى ٠٢جبٗا الزخالٞهم في لؼو الى ٠٢من
ٖضمه،وىظو بٌٗ حٗغٍٟاتهم:
أ/حعريف الحىفيت:
الخٗغٍ ٠يألو:٫خبـ الٗحٖ ،لى مل ٪الىا ٠٢والخهض ١باملنٟٗت(،)7وٍنؿب ىظا الخٗغٍ ٠ئلى أبي خنُٟت النٗما،،
م٘ مالخٓت ما ًلي:
( - )1ابن ٞاعؽ،معجم م٣اًِـ اللٛت،جدٖ ٤ُ٣بض الؿال ىاعو ،،ط،9صاع ال٨ٟغ،بحروث،1979،م.135
( - )2دمحم بن أخمض يألػىغي،تهظًب اللٛت،جدٖ ٤ُ٣بض الؿال ىاعو،،ط،9الضاع املهغٍت،مهغ،1975،م.333
( - )3ئؾماُٖل بن خماص الجىىغي،الصخاح ،جدٖ ٤ُ٣بض الٟٛىع ُٖاع،ط،4صاع الٗلم للمالًح ،،بحروث ،لبنا،1979 ،2ٍ،،م.1440
( - )4دمحم بن م٨غ بن منٓىع،لؿا ،الٗغب،ط ،9صاع ناصع،بحروث،م.392-359
( - )5دمحم الُاىغ بن ٖاقىع،الخدغٍغ والخنىٍغ،ط،22الضاع الخىنؿُت للنكغ،جىنـ، 1984،م.102
( - )6ابن منٓىع،مغظ٘ ؾاب،٤نٟـ الهٟدت.
(ٖ - )7الء الضًن الخه٩ٟي،الضع املخخاع قغح جنىٍغ يألبهاع،ط،4صاع ال٨ٟغ،1979 ،2ٍ،م .338 ،337
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عبد النور متني /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
ّ
وٍغصو الىا٠٢
 -1ل ٟٔالخبـ ػائض ال مٗنى له ،أل ،أبا خنُٟت ًغص أخ٩ا الى ٠٢ئلى
الٗاعٍت؛ وبالخالي ٞهى ٚحر الػ
()1

متى قاء  ،وٍىعر الىٖ ٠٢ن واٟ٢ه.

 -2أزبذ الخٗغٍ ٠ملُ٨ت الى ٠٢للىاٖ ٠٢نض أبي خنُٟت ،بِنما ًسغط املسجض ٖن مل ٪الىا ٠٢ئلى مل ٪هللا حٗالى
باظمإ الخنُٟت(.)2
والٓاىغ أ ،أبا خنُٟت لم ًبلٛه خضًض ابن ٖمغ ؛ٞاظتهض في ٞهمه لخ٣ُ٣ت الى، ٠٢وظٗله ٚحر الػ ٧الٗاعٍت ،وىى ما
أ٦ضو بٌٗ جالمُظو ؛خُض ٢ا ٫ابن مىصوص٧ :ا ،أبى ًىؾ٣ً ٠ى ٫ب٣ى ٫أبي خنُٟت ختى صزل بٛضاص ٞؿم٘ خضًض ٖمغ
ٞغظ٘ ٖنه و٢ا :٫لى بل ٜىظا أبا خنُٟت لغظ٘ ئلُه(.)3
زم ئ ،إلاخاَت بجمُ٘ يألخاصًض أمغ مؿخدُل ؛ وٖلُه ًجىػ للٗالم أً ،جتهض ُٞما لم ًبلٛه نو ،وفي ىظا املٗنى
ً٣ى ٫ابن جُمُت:ومن لم ًبلٛه الخضًض،لم ً٩ل ٠أ٩ً ،ىٖ ،املا بمىظبه،وإطا لم ً٨ن ٢ض بلٛه؛٣ٞض ًىا ٤ٞالخضًض جاعة
وٍسالٟه أزغي...؛ٞا ،إلاخاَت بدضًض عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص لم ج٨ن ألخض من يألمت(.)4
الخٗغٍ ٠الشانيٖ:غ ٝالهاخبا ،أبى ًىؾ ٠ودمحم بن الخؿن الى ٠٢ب ــأنه :خبـ الٗحٖ ،لى مل ٪هللا حٗالى(.)5
ب /حعريف اإلاالكيت:ئُٖاء منٟٗت ش يء مضة وظىصو الػما ب٣اؤو في مل ٪مُٗيها ولى ج٣ضًغا(،)6ومٗناو ب٣اء الى٠٢
ٖلى مل ٪الىا ٠٢أو واعزهٖ،ضا املؿاظض؛ٞا ،ملُ٨ت الىا ٠٢جغجٞ،ٟ٘ال ملٞ ٪يها ملخلى،١ل٣ىله حٗالى﴿ :وأ ،املؿاظض هلل
ٞال جضٖىا م٘ هللا أخضا﴾[ؾىعة الجن،آلاًت ، ]18وٍترجب ٖلى ىظا أنه ال ًد ٤ألخض ئنالخه أو الخُٛحر ُٞه ئال باطنه(.)7
حـ /حعريف الشافعيت :خبـ ما ًم٨ن الانخٟإ به،م٘ ب٣اء ُٖنه ب ُ٘٣الخهغ ٝفي ع٢بخهٖ،لى مهغ ٝمباح
مىظىص،وٖلُه ًسغط املاٖ ٫ن مل ٪الىا ،٠٢وٍهحر خبِؿا ٖلى خ٨م مل ٪هللا حٗالى(.)8
د /حعريف الحىابلت  :الى ٠٢ىى جدبِـ يألنل وحؿبُل املنٟٗت(،)9ومٗناو خبـ ع٢بت الص يء املى٢ىٖ ٝن جهغٝ
املى٢ىٖ ٝليهم ،أو الىا ،٠٢في الٗح ،املى٢ىٞت ،بالبُ٘ ،أو الهبت ،أو ٚحر طل ٪من ؾائغ الخهغٞاث النا٢لت للملُ٨ت.
و٢ض ً٩ى ،ىظا أخؿن حٗغٍ ٠للى ٠٢ألنه ا٢خباؽ خغفي للخضًض (( :اخبـ أنلها ّ
وؾبل زمغتها))( )10وال ق ٪أ،
النبي ملسو هيلع هللا ىلص أٖلم باألخ٩ا الكغُٖت.

(٦ - )1ما ٫الضًن بن الهما ،قغح ٞخذ ال٣ضًغ،ط،9صاع ال٨خب الٗلمُت،بحروث،لبنا،2003 ،1ٍ،،م.189
( - )2ابن ٖابضًن،خاقُت عص املخخاع ٖلى الضع املخخاع قغح جنىٍغ يألبهاع،ط،4صاع ال٨ٟغ،بحروث،م .519
(ٖ - )3بض هللا بن مدمىص بن مىصوص،الازخُاع لخٗلُل املخخاع،ط،3صاع ال٨خب الٗلمُت،الؿٗىصًت،م.41
( - )4أخمض بن ٖبض الخلُم بن جُمُت،ع ٘ٞاملال ٖن يألئمت يألٖال ،الغئاؾت الٗامت إلصاعاث البدىر الٗلمُت والضٖىة وإلاعقاص،الغٍاى ،1413،م.9
(ٖ - )5شما ،بن ٖلي الؼٍلعي،جبُح ،الخ٣ائ ٤قغح ٦جز الض٢ائ،٤ط،3املُبٗت يألمحرًت،بىال،١مهغ ،1ٍ،م.324
( - )6دمحم ٖلِل،قغح منذ الجلُل ٖلى مسخهغ زلُل،ط،4صاع ناصع،لبنا،،م.34
( - )7الهاص ١الٛغٍاني،مضونت ال٣ٟه املال٩ي وأصلخه،ط،4مإؾؿت الغٍا ،للُباٖت والنكغ والخىػَ٘،بحروث،لبنا ،2002 ،1ٍ ،،م.239
( - )8دمحم الخُُب الكغبُني ،مٛني املخخاط ئلى مٗغٞت مٗاني ألٟاّ املنهاط ،ط،2صاع املٗغٞت،بحروث،لبنا،1997 ،1ٍ،،م.489
( - )9ابن مٟلر،املبضٕ في قغح امل٣ن٘،ط،5صاع ال٨خاب إلاؾالمي،مهغ،م.313
( - )10خضًض صخُذ،أزغظه ابن خبا،)4899(،والُبراني في يألوؾِ( .)6430
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عبد النور متني /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا /حعريف الىكف كاهىها ٖ:غٞه املكغٕ الجؼائغي في نو املاصة )10/91 ١( 3ب٣ىله :الى ٠٢ىى خبـ الٗحٖ ،ن
الخملٖ، ٪لى وظه الخأبُض ،والخهض ١باملنٟٗت ٖلى ال٣ٟغاء ،أو ٖلى وظه من وظىو البر ،والخحر(.)1
وٖغٞخه املاصة  213من (يألمغ  :)02/05الى ٠٢خبـ املاٖ ٫ن الخمل ٪ألي شخوٖ ،لى وظه الخأبُض ،والخهض.)2(١
 -2.1.1الفرع الثاوي :مشروعيت الىكف
الى ٠٢زابذ بال٨خاب ،والؿنت ،وإلاظمإ.
أوال/دليل الكخابً :نضعط الى ٠٢في ٖمى الهض٢اث التي نضب ئليها الكاعٕ الخُ٨م٢،ا ٫حٗالى ﴿ :لن جنالىا البر ختى
ّ
جن٣ٟىا مما جدبى[ ﴾،ؾىعة آٖ ٫مغا،،آلاًت]92:؛ ٗٞن أبي َلخت يألنهاعي عض ي هللا ٖنه أنه ظاء ئلى النبي نلى هللا ٖلُه
َ َ ُ ْ
َ
ُ
ُ
وؾلم٣ٞ ،اً (( :٫ا عؾى ٫هللا٣ً :ى ٫هللا جباع ٥وحٗالى في ٦خابه ﴿ :ل ْن ج َنالىا ال ِب َّر َخ َّتى ج ْن ِ٣ُ ٟىا ِم َّما ج ِد ُّبى، ﴾ ،وإ ،أخب أمىالي
ئلي َب ْح ُرخاء -و٧انذ خضً٣ت ًضزلها النبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ،وَؿخٓل بها ،وَكغب من مائهاٞ -هي ئلى هللا ٖؼ وظل ،وإلى
عؾىله نلى هللا ٖلُه وؾلم ،أعظى ّبغىا وطزغىا ٖنض هللاًٗٞ ،ها ًا عؾى ٫هللا خُض أعا ٥هللا٣ٞ ،ا ٫نلى هللا ٖلُه وؾلم:
ّ
ٞخهض ١به أبى َلخت ٖلى
بش ًا أبا َلخت ،طا ٥ما ٫عابذ ،طا ٥ما عابذ٢ ،بلناو من ،٪وعصصناو ٖلُٞ ،٪اظٗله في يأل٢غبح،،
طوي َع ِخ ِمه)[عواو البساعي ومؿلم]،و بحرخاء -خضً٣ت مكهىعة -وهي من أخب يألمىا ٫ئلُه ًىمئظ))(،)3و٢ا ٫هللا ٖؼ وظل:
﴿وما جٟٗلىا من زحر ٞلن جٟ٨غوو ﴾ [آٖ ٫مغا،]115:،وٍضزل في طل ٪الى.٠٢
ثاهيا/دليل السىت  :وعصث في الؿنت أخاصًض ٦شحرة في مكغوُٖت الى ٠٢منها:
ٖ -1ن أبي ىغٍغة هنع هللا يضر أ ،عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٢ا((: ٫ئطا ماث ابن آص انٖ ُ٘٣مله ئال من زالر،نض٢ت ظاعٍت ،أو ٖمل
ًنخ ٟ٘به ،أو ولض نالر ًضٖى له))(.)4
والهض٢ت الجاعٍت مدمىلت ٖنض الٗلماء ٖلى الى،٠٢ومن طل٢ ٪ى ٫النىوي في قغح ىظا الخضًض :وُٞه صلُل لصخت
أنل الى ٠٢وُٖٓم زىابه(.)5
ٖ -2ن ابن ٖمغ امهنع هللا يضر أ ،أباو ٖمغ أناب أعيا بسُبرٞ ،أحى النبي ملسو هيلع هللا ىلص ٌؿخأمغو ٞيها ٣ٞاً(( :٫ا عؾى ٫هللا أنبذ أعيا
بسُبر لم أنب ماال  ِ٢أنٟـ ٖنضي منهٞ ،ما جأمغني؟٣ٞا:٫ئ ،قئذ ّ
خبؿذ أنلها وجهض٢ذ بها٢،اٞ: ٫خهض ١بهاٚ ،حر
أنه ال ًُبإ أنلها ،وال ًىىب ،وال ًىعر٢ .اٞ :٫خهضٖ ١مغ في ال٣ٟغاء ،وفي ال٣غبى ،وفي الغ٢اب ،وفي ؾبُل هللا ،وابن
ً
نضً٣اٚ ،حر ُم َخ َم ّ ِىُٞ ٫ه)) ،وفي لٚ(( :ٟٔحر
الؿبُل ،والًُ .٠ال ظناح ٖلى من وليها أً ،أ٧ل منها باملٗغو ،ٝأو ًُٗم
ّ
ُم َخ ِأزل)) (٢،)6ا ٫بن حجغ :خضًض ٖمغ أنل في مكغوُٖت الى.)7(٠٢
(٢ - )1انى10-91 ،املإعر في 27أٞغٍل املخًمن ٢انى ،يألو٢ا،ٝط ع،21الهاصعة في 8ماًى.1991
(٢ - )2انى 11/84 ،املخًمن ٢انى ،يألؾغة املٗض ٫واملخمم باألمغ  02-05املإعر في ٞ27براًغ املخًمن ٢انى ،يألؾغة املٗض ٫واملخمم،ط ع 15الهاصعة في
ٞ27براًغ .2005
( - )3عواو البساعي(،)1461ومؿلم(.)998
( - )4عواو مؿلم(.)1631
(ً - )5خي بن قغ ٝالنىوي،قغح النىوي ٖلى مؿلم،بِذ يأل٩ٞاع الضولُت ،م.1038
( - )6عواو البساعي(،)2772ومؿلم(.)1632
( - )7ابن حجغ الٗؿ٣النيٞ،خذ الباعي بكغح صخُذ البساعي،جد ٤ُ٣قُٗب يألعنإوٍ ٖ،اص ٫مغقض،ط،8الغؾالت الٗاملُت،بحروث،لبنا،2013 ،1ٍ،،
م.583
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عبد النور متني /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وخضًض ٖمغ ىظا ُٞه املٗنى الباعػ للخؿبت ب٣ىله هنع هللا يضر(( :لم أنب ماال  ِ٢أنٟـ ٖنضي منه)) ،و٢ىله ملسو هيلع هللا ىلص لٗمغ هنع هللا يضر M
((ئ ،قئذ خبؿذ أنلها))ً ،ضٖ ٫لى أ ،الى ٠٢لِـ بىاظب بل مؿخدب،وأ ،املباصعة لٟٗله جنم ٖلى صعظت الدؿامي
الظي ًخمخ٘ به ناخبه ،ملا ظبلذ ٖلُه النٟـ من خب املا.)1(٫
ٖ -3ن أنـ هنع هللا يضر أنه ملا ٢ض عؾى ٫هللا ملسو هيلع هللا ىلص املضًنت أمغ باملسجض و٢اً(( :٫ا بني النجاع زامنىني خائُ٨م ىظا٣ٞ ،الىا :ال
وهللا ال نُلب زمنه ئال ئلى هللا))(.)2
ثالثا/دليل ؤلاحماع:
٢ا ٫ال٣غَبي :ئ ،املؿألت ئظمإ من الصخابت،وطل ٪أ ،أبا ب٨غ ،وٖمغ ،وٖشما ،،وٖلُا ،وٖائكت ،وٞاَمتٖ ،مغو
بن الٗام ،والؼبحر ،وظابغا٧،لهم وٟ٢ىا يألو٢ا،ٝوأو٢اٞهم بم٨ت واملضًنت مٗغوٞت مكهىعة(.)3
و٢ا ٫الكاٞعي:بلٛني أ ،زمانح ،صخابُا من يألنهاع جهض٢ىا بهض٢اث ّ
مدغماث،والكاٞعي ٌؿمي يألو٢اٝ
بالهض٢اث املخغماث(٢ ،)4ا ٫الترمظي :والٗمل ٖنض أىل الٗلم من أصخاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،وٚحرىم ،ال نٗلم بح ،املخ٣ضمح ،منهم
منهم في طل ٪ازخالٞا في ئظاػة و ٠٢يألعيح، ،وٚحر طل.)5(٪
٢ا ٫ظابغ:ما أٖلم أخضا ٧ا ،له ما ٫من املهاظغٍن ويألنهاع ئال خبـ ماال من ماله نض٢ت مإبضة ،ال حكتري أبضا ،وال
جىىب ،وال جىعر(.)6
 -2.1.1الفرع الثالث :جاريخ حشريع الىكف
حٗىص بضاًت ْهىع الى ٠٢ئلى ٖهغ النبىة ؛خُض جظ٦غ ٦خب الؿنت أ ،أو ٫و ٠٢هي أعاض ي مسحرً- ٤عظل من اليهىص-
 ،وهي ؾبٗت خىائِ باملضًنت أوص ى بها ئ ،ىى ٢خل ًى أخض؛ ٞهي ملخمض ملسو هيلع هللا ىلص ًًٗها خُض أعاو هللا حٗالى،و٢ض ٢خل في أخض
وىى ٖلى يهىصًخه٣ٞ،ا ٫النبي ملسو هيلع هللا ىلص((:مسحرً ٤زحر يهىص))(،)7و٢بٌ النبي ملسو هيلع هللا ىلص جل ٪الخىائِ وظٗلها أو٢اٞا هلل٩ٞ،انذ أو٫
و ٠٢باملضًنت،زم وٖ ٠٢مغ وجخاب٘ الصخابت ختى ٢ا ٫ظابغ:لم ً٨ن أخض من أصخاب النبي ملسو هيلع هللا ىلص طا م٣ضعة ئال و٢.٠٢ا ٫بن
٢ضامت:وىظا ئظمإ منهم ٞا ،الظي ٢ضع منهم ٖلى الى ٠٢و ٠٢و٢ض اقتهغ طلٞ ٪لم ًن٨غو أخض ٩ٞا ،ئظماٖا(.)8
و٢ا ٫الكاٞعي :ولم ًدبـ أىل الجاىلُت ُٞما ٖلمخه صاع،ا وال أعيا جبرعا بدبؿها؛ وإنما خبـ أىل إلاؾال (٢.)9ا٫
بن خؼ  :أل ،الٗغب لم حٗغ ٝفي ظاىلُتها الخبـ الظي ازخلُٞ ٠ه الجمهىع،ومن ً٣ى ٫بٗض مكغوُٖخه ئنما ىى اؾم

( - )1عيىا ،الؿُضٞ،لؿٟت الى ٠٢في الكغَٗت إلاؾالمُت،مجلت املؿخ٣بل الٗغبي،مج٧،274ٕ،24انى ،يألو،2001 ٫م.79
( - )2عواو البساعي(،)2779ومؿلم(.)524
( - )3دمحم بن أخمض ال٣غَبي،الجام٘ ألخ٩ا ال٣غآ،،ط،8مإؾؿت الغؾالت،بحروث،لبنا،2009 ،1ٍ،،م.243
( - )4الكغبُني،مٛني املخخاط،مغظ٘ ؾاب،٤م .489
( - )5أبى ِٖس ى الترمظي ،الجام٘ ال٨بحر،جد ٤ُ٣بكاع ٖىاص مٗغو،ٝط،3صاع الٛغب إلاؾالمي،بحروث ،1999 ،1ٍ،م .52
( - )6أبى ب٨غ الخها،ٝأخ٩ا يألو٢ا،ٝاملُبٗت يألمحرًت ،بىال، ١مهغ،1322،م.9
( - )7انٓغ ابن ؾٗض،الُب٣اث ال٨بحر،ط،1جدٖ ٤ُ٣لي دمحم ٖمغ،م٨خبت الخانجي،ال٣اىغة،مهغ، 2001 ،1ٍ،م ،431وابن حجغ  ،إلانابت في جمُحز
الصخابت،ط،6جدٖ ٤ُ٣اصٖ ٫بض املىظىص وٖلي دمحم مٗىى،صاع ال٨خب الٗلمُت،بحروث،لبنا،1995 ،1ٍ،،م،46وفي ؾنضو الىا٢ضي وىى مترو.٥
( - )8ابن ٢ضامت امل٣ضس ي،املٛني،جدٖ ٤ُ٣بض هللا التر٧ي وٖبض الٟخاح الخلى،ط،8صاع ٖالم ال٨خب،الغٍاى،1989 ،1ٍ،م .189
( - )9دمحم بن ئصعَـ الكاٞعي٦،خاب يأل ،جد ٤ُ٣عٗٞذ ٞىػي،ط،5صاع الىٞاء للُباٖت والنكغ،املنهىعة،2001 ،1ٍ،م.107
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عبد النور متني /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قغعي وقغٕ ئؾالمي ظاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ٦ما ظاء بالهالة ،والؼ٧اة ،والهُا  ،ولىالو ٖلُه الهالة والؿال ما ٖغٞنا قِئا من
ىظو الكغائ٘ ،وال ٚحرىا(.)1
ومٗنى ٦ال يألئمت :أ ،الجاىلُت لم حٗغ ٝالى٦ ٠٢ما ٖغٞه الضًن إلاؾالمي ،بضلُل أ ،هللا ؾبدانه عص ٖليهم ما
ًخىىم أنه و ٠٢وىى لِـ ٦ظل٢ ،٪ا ٫ؾبدانه﴿ :ما ظٗل من بدحرة وال ؾائبت وال ونُلت وال خا ﴾ [املائضة،]103:وإنما
ٖغٞذ نىٖا من الخبـ ًسخلٖ ٠ما ظاء به الكغٕ ٢هضا ومٗنى؛ٞمن خُض ال٣هض ٧انذ ٚاًتهم الخباهي والٟسغ،ومن
خُض املٗنى ؛لم ً٨ن للٗغب جهىع للخبـ وأخ٩امه،بل ئ٧ ،ل ما ٖغٞىا منه ٖض ظىاػ الخٗغى لهظو يألنٗا ؛ال بظبدها،
وال بدلب لبنها ،ئال للًُ.)2(٠
 -2.1اإلاطلب الثاوي:الحكمت من الىكف وأركاهه وخصائصه
جُغ٢ذ في ىظا املُلب ئلى بُا ،الخ٨مت من حكغَ٘ الى ٠٢في الٟغٕ يألو،٫زم ئلى أع٧انه وقغوٍ ٧ل ع٦ن في الٟغٕ
الشاني٦،ما جُغ٢ذ في الٟغٕ الشالض ئلى زهائهه التي ًخمحز بها.
 -1.2.1الفرع ألاول :حكمت حشريع الىكف
الى ٠٢من أًٞل الهض٢اث ئلى هللا،وإلاخؿا ،ئلى املخخاظح،،والخٗاوٖ ،لى البر والخ٣ىي،والىؾائل التي جد٤٣
الخ٩اٞل بح ،أٞغاص يألمت ،وجؼٍل الٟىاع ١بُنهم؛ٞخدهل بظل ٪املىصة،ويألزىة ،والاؾخ٣غاع(.)3
وىى وؾُلت ٞغٍضة من نىٖها لٗالط مك٩لت ال٣ٟغ والبُالت ،ال جىظض في ؾائغ الهض٢اث؛ٞا ،املؿلم عبما ًنٖ ٤ٟلى
ال٣ٟغاء ماال ٦شحرا زم ًٟنى طل ٪املاُٞ، ٫دخاط أولئ ٪ال٣ٟغاء مغة أزغي ،وٍأحي بٗضىم ٢ى آزغو ،من ال٣ٟغاء ُٞب٣ى،
مدغومحٞ ،،ال أخؿن وال أن ٟ٘للٗامت من أ٩ً ،ى ،قِئا خبؿا لل٣ٟغاء،وابن الؿبُلً،هغٖ ٝليهم مناٗٞه وٍب٣ى
أنله(.)4
 -2.2.1الفرع الثاوي :أركان الىكف
للى ٠٢أعبٗت أع٧ا ،هي :الىا ،٠٢واملا ٫املى٢ى ،ٝواملى٢ىٖ ٝلُه ،والهُٛت.
أوال /الى اكف :وَكترٍ ُٞه الٗ٣ل ،والبلى ،ٙوالازخُاع ،وأال ً٩ى ،مذجىعا ٖلُه لؿٟه ،أو ٟٚلت،وقغٍ بٌٗ
ال٣ٟهاء أال ً٩ى ،الىا ٠٢مذجىعا ٖلُه لضًن،وأال ً٩ى ،مغًٍا مغى املىث ،وهي الكغوٍ نٟؿها ج٣غٍبا التي أوعصىا
املكغٕ الجؼائغي في املىاص  16-14 ،10من( )10/91١و املىاص  220 -214من ٢انى ،يألؾغة .
ثاهيا/اإلاال اإلاىكىف :وقغَه أ٩ً ،ى ،مخ٣ىما،ومٗلىما،ومملى٧ا للىا ٠٢مل٩ا جاما باجا؛أل ،الى ٠٢جهغ ٝفي نٟـ
الٗح ،املى٢ىٞتٞ،ال ًصر ئال ممن ًمل ٪ىظا الخهغ ٝأنالت أو نُابت،وأ٩ً ،ى٢ ،ابال للى ٠٢بُبُٗخه،و٢ض بِنه املكغٕ
بنو املاصة ٩ً :11ى ،مدل الى٣ٖ ٠٢اعا أو من٣ىال أو منٟٗت،وٍجب أ٩ً ،ى ،مدل الى ٠٢مٗلىما مدضصا

( - )1ابن خؼ يألنضلس ي،املخلى باآلزاع،جدٖ ٤ُ٣بض الٟٛاع ؾلُما،،ط،8صاع ال٨خب الٗلمُت،بحروث،لبنا،2003 ،1ٍ،،م .152
( - )2بن ٖبض هللا دمحم بن ٖبض الٗؼٍؼ،الى ٠٢في ال٨ٟغ إلاؾالمي،ط،1وػاعة يألو٢ا ٝوالكإو ،إلاؾالمُت املٛغبُت ،1999،م.15
( - )3أًمن دمحم ٖمغ الٗمغ،الى ٠٢وصوعو في الخنمُت الا٢خهاصًت،مجلت الكغَٗت والضعاؾاث إلاؾالمُت،ال٩ىٍذ،مج،2005، 90ٕ،20م.43
( - )4قاو ولي هللا الضىلىي،حجت هللا البالٛت،ط،2جد ٤ُ٣ؾُض ؾاب،٤صاع الجُل،بحروث،2005، 1ٍ،م.180
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عبد النور متني /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومكغوٖا،وٍصر و ٠٢املا ٫املكإ ،وفي ىظو الخالت جخٗح ،ال٣ؿمت،ونهذ املاصة  216من ٢انى ،يألؾغة ً :جب أ٩ً ،ى،
املا ٫املخبـ مملى٧ا للىا ،٠٢مُٗنا ،زالُا من الجزإ ولى ٧ا ،مكاٖا.
ثالثا/اإلاىكىف عليه :وقغَه أ ،ج٩ى ،ظهت بغ وزحر٧،املؿاظض و املكافي ،واملضاعؽ وٚحرىا،وأ ،ج٩ىٚ ،حر
منُٗ٣ت،وىظا الكغٍ يألزحر مغجبِ بخأبُض الى،.٠٢ونهذ املاصة  13من ( :)10/91١املى٢ىٖ ٝلُه ىى الجهت التي
ًدضصىا الىا ٠٢في ٖ٣ض الى ٠٢وٍ٩ى ،شخها مٗلىما َبُُٗا أو مٗنىٍا.
رابعا /الصيغت :وجخم بالل ٟٔوال٨خابت وإلاقاعة،وَكترٍ ٞيها أ ،ج٩ى ،ظاػمت،زالُت من زُاع الكغٍ،ومنجؼة،
ومإبضة  ،ومُٗنت املهغ ،ٝوأال ج٣تر ،بكغٍ ًسل بأنل الى، ٠٢أو ًنافي م٣خًاو،وىى ما نهذ ٖلُه ،)10/91١(29
واملاصة  12من نٟـ ال٣انى :،ج٩ى ،نُٛت الى ٠٢بالل ٟٔأو ال٨خابت أو إلاقاعة خؿب الُُٟ٨اث؛ التي جدضص ٖن َغٍ٤
الخنُٓم م٘ مغاٖاة أخ٩ا املاصة  2أٖالو.
*شرط الرسميت :من قغوٍ الهُٛت أًًا الغؾمُت ،وىظا ما نهذ ٖلُه املاصة ً:)10/91 ١( 41جب ٖلى الىا٠٢
أُ٣ً ،ض الى ٠٢بٗ٣ض لضي املىز ،٤وأٌ ،سجله لضي املهالر امل٩لٟت بالسجل الٗ٣اعي ،امللؼمت بخ٣ضًم ئزباث له بظل،٪
وإخالت نسخت منه ئلى الؿلُت امل٩لٟت باألو٢ا.ٝ
 -3.2.1الفرع الثالث :خصائص الىكف
ًخمحز الى ٠٢و ٤ٞال٣انى ،الجؼائغي بأنه :
أ -علذ من هىع خاص :ل٣ض نهذ املاصة  04من (ٖ)10/91 ١لى أ :،الى٣ٖ ٠٢ض التزا جبرٕ ناصع ٖن ئعاصة منٟغصة.
ب -خروج اإلاال اإلاىكىف عن ملكيت الى اكف ئلى حكم ملك هللا حعالى:وىظا ما نهذ ٖلُه املاصة  :)10/91١(17ئطا
صر الى ٠٢ػا ٫خ ٤ملُ٨ت الىا ،٠٢وٍإو ٫خ ٤الانخٟإ ئلى املى٢ىٖ ٝلُه في خضوص أخ٩ا الى ٠٢وقغوَه،وىى ما
أ٦ضجه املخ٨مت الٗلُا أًًا في ٢غاعىا ع٢م 109957 :املإعر في ،1994/03/30ب٣ىلها:من امل٣غع ٢انىنا أ ،الى ٠٢ىى خبـ
املاٖ ٫ن الخمل ٪ألي شخو ٖلى وظه الخأبُض والخهض،١ئال أنه ًجىػ للىا ٠٢أً ،دخ ٟٔبمنٟٗت الص يء املخبـ مضة
خُاجهٖ،لى أ٩ً ،ى ،ما ٫الى ٠٢بٗض طل ٪للجهت املُٗنت،وملا زبذ من ًُ٢ت الخا ٫أً٢ ،اة املىيىٕ أؾؿىا ٢غاعىم
بغ ٌٞصٖىي الُاٖن،التي اصعى ٞيها أنه الىاعر الىخُض للمغخى أزُه؛ٞانهم التزمىا بخُبُ ٤ال٣انى،،أل ،املا ٫املخبـ ال
ًم٨ن أ٩ً ،ى ،مدل جمل ٪أو صٖىي ملُ٨ت،مما ًخٗح ،مٗه ع ٌٞالُٗن(.)1
حـً -خمخع بالشخصيت اإلاعىىيت :جنو املاصة  05من (ٖ )10/91 ١لى أ ":،الى ٠٢لِـ مل٩ا لألشخام الُبُُٗح،
وال الاٖخباعٍح ،وٍخمخ٘ بالصخهُت املٗنىٍت ،وحؿهغ الضولت ٖلى اخترا ئعاصة الىا ٠٢وجنُٟظىا".
د -معفى من رسىم الدسجيل :جنو املاصة  44من ٢انىٖ 10/91 ،لى أنه":حٟٗى يألمال ٥الىُٟ٢ت الٗامت من عؾى
الدسجُل ،والًغائب ،والغؾى يألزغي؛ ل٩ىنها ٖمال من أٖما ٫البر والخحر".

(٢ - )1غاع ع٢م  109957املإعر في  1994/03/30ناصع ٖن الٛغٞت املضنُت،املجلت الً٣ائُت ،3،1994ٕ،م.39
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هـ -محمي كاهىها :نهذ املاصة  60ال٣ٟغة 4من الخٗضًل الضؾخىعي لؿنت ٖ 2020لى أ :،يألمال ٥الىُٟ٢ت وأمال٥
الجمُٗاث الخحرًت مٗتر ٝبها،وٍدمي ال٣انى ،جسهُهها(٦،)1ما نهذ املاصة  08من (ٖ )10/91 ١لى أ ،يألو٢ا ٝالٗامت
مًمىنت.
و -غير كابل للنزع وال للخخصيص :جنو املاصة ٖ)10/91 ١( 24لى أنه ال ًجىػ أ ،حٗىى ٖح ،مى٢ىٞت أو ٌؿدبض٫
بها مل ٪آزغ ؛ئال خالت الًُإ أو الانضزاع،أو خالت ٣ٞضا ،املل ٪الىٟ٢ي للمنٟٗت ،م٘ ٖض ئم٩ا ،ئنالخه،أو الًغوعة
الٗامت ٦خىؾٗت مسجض ،أو م٣برة ،أو َغٍٖ ٤ا ،أو خالت انٗضا املنٟٗت في الٗ٣اع املى٢ى، ٝوانخٟاء ئجُانه بن،ِ٢ ٟ٘
قغٍُت حٗىًٍه بٗ٣اع ً٩ى ،ممازال ،أو أًٞل منه.
ز -غير كابل للخغيير:وىى ما نهذ ٖلُه املاصة  25من(.)10/91 ١

 -2اإلابحث الثاوي:مرجكساث جفعيل الىكف وجطىيره
جُغ٢ذ في ىظا البدض ئلى بٌٗ الجىانب الٗملُت املخٗل٣ت بخُىٍغ الى،٠٢خُض ٢ؿمخه ئلى مُلبح،،جناولذ في
املُلب يألو ٫أ٢ؿا الى، ٠٢وأصواعو ،وآزاعو املخخلٟت ،وفي املُلب الشاني آلُاث النهىى بالى.٠٢
 -1.2اإلاطلب ألاول :فله أدوارالىكف و آثاره
جناولذ في ىظا املُلب أ٢ؿا الى ٠٢في الٟغٕ يألو، ٫زم أصواعو وآزاعو في الٟغٕ الشاني،أما الٟغٕ الشالض ٞاؾخٗغيذ
ُٞه آزاع الىٖ ٠٢لى الهُٗضًن الاظخماعي ،والا٢خهاصي .
 -1.1.2الفرع ألاول :أكسام الىكف :
ًن٣ؿم الى ٠٢ئلى أنىإ مخٗضصة جسخل ٠بدؿب ٧ل اٖخباع ُٞ،ن٣ؿم باٖخباع ٚغيه ئلى زحري وأىلي،وباٖخباع
مدله ئلى ٖ٣اع ومن٣ى، ٫وباٖخباع مضجه ئلى مإ٢ذ ومإبض ،ئلى ٚحر طل ٪من الاٖخباعاث،وؾى ٝن٣خهغ ٖلى الاٖخباع
يألو،٫جماقُا م٘ ما ىى منهىم ٖلُه في ال٣انى،؛ خُض ًن٣ؿم الى ٠٢ئلى نىٖح:،
أوال/الىكف الخيري(العام) :وىى ما زههذ مناٗٞه لجهت بغ ابخضاء٧،الىٖ ٠٢لى املؿاظض،والؼواًا،وندىىا.
ثاهيا/الىكف ألاهيي(الخاص) :وىى ما زههذ مناٗٞه ئلى شخو أو أشخام مُٗنح،،وطعٍاتهم من بٗضىم،زم
ئلى ظهت من ظهاث البر بٗض ان٣غايهم.
وىى طاجه الخ٣ؿُم الظي أزظ به املكغٕ الجؼائغي ؛ خُض نهذ املاصة  06من ( )10/91 ١أ ،الى ٠٢نىٖاٖ :،ا
وزام.
أ /الىكف العام :وٖغٞخه املاصة  06من (ٖ )10/91 ١لى أنه:ما خبـ ٖلى ظهاث زحرًت من و٢ذ ئنكائه ،وٍسهو
عَٗه للمؿاىمت في ؾبل الخحراث وىى ٢ؿما:،
 ٢ؿم ًدضص ُٞه مهغ ٝمٗح ،لغَٗهٞ ،ال ًصر نغٞه ٖلى ٚحرو من وظىو الخحر ئال ئطا اؾدنٟظ،أي أً ،هغٝعَ٘ املا ٫املى٢ى ٝئلى الجهت التي خضصىا الىا ،٠٢م٘ ظىاػ نغٞ ٝائٌ ىظا الغَ٘ ئلى ظهاث أزغي اؾخصناء ،وىظا و٤ٞ
ئعاصة الىا ٠٢وقغوَه وجغزُهه.
( - )1مغؾى عئاس ي ع٢م  442-20مإعر في  30صٌؿمبرً،خٗل ٤بانضاع الخٗضًل الضؾخىعي،ط ع  82الهاصعة بخاعٍش  30صٌؿمبر .2020
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 ٢ؿم ال ٌٗغُٞ ٝه وظه الخحر الظي أعاصو الىاِٞ ٠٢ؿمى وٟ٢ا ٖاما ٚحر مدضص الجهت ،وٍهغ ٝعَٗه في نكغالٗلم وحصجُ٘ البدض ُٞه وفي ؾبل الخحراث.
ب/الىكف الخاصٖ :غٞخه املاصة  06من(ٖ )10/91 ١لى أنه :ما ًدبؿه الىاٖ ٠٢لى ٖ٣به من الظ٧ىع وإلانار ،أو
ٖلى أشخام مُٗنح ،،زم ًإو ٫ئلى الجهت التي ٌُٗنها الىا ٠٢بٗض انُ٣إ املى٢ىٖ ٝليهم.وؾ٨ذ ٖنه املكغٕ في ال٣انى،
10-02املٗض ٫واملخمم ل٣انى10-91 ،؛خُض نهذ ال٣ٟغة الشانُت من  01منهً":سً٘ الى ٠٢الخام لألخ٩ا الدكغَُٗت
والخنُٓمُت املٗمى ٫بها"٦،ما ألٛذ املاصة  06منه ٧ل املىاص التي جخدضر ٖن الى ٠٢الخام،أٖني املىاص 22، 19 ،07
.)1(47،
وَٗؼو بٌٗ املخخهح ،ؾبب ٖض جنُٓم بٌٗ الدكغَٗاث الىيُٗت للى ٠٢الخام ،لجملت من إلاق٩الُاث
الكغُٖت والٗملُت التي ًخسبِ ٞيها ،ومن طل٦ ٪ثرة املؿخُٟضًن بخىالي يألظُا ،٫والظي أصي ئلى جٟخِذ الخهو،و٦ثرة
الخالٞاث والجزاٖاث الً٣ائُت التي عجؼ الً٣اء ٖن مجابهتها وإًجاص الخلى ٫لها(.)2
ج /الىكف اإلاشترك :وىى الى ٠٢الظي ًجم٘ ُٞه الىا ٠٢بح ،الى ٠٢الٗا والى ٠٢الخام ،وىى ما ٧اُٞ ،ه
نهِب زحري ٖا  ،ونهِب أىلي زام.
 -2.1.2الفرع الثاوي:أدوارالىكف
أوال/دور الىكف في اسخلالليت اإلاإسساثً :مشل الى ٠٢مهضعا لخُىٍت املجخم٘ وٗٞالُخه ٖبر املخآٞت ٖلى
اؾخ٣اللُت ٦شحر من يألنكُت ،بدُض ال جسً٘ ألي ؾلُاٚ ،حر ؾلُا ،الكغَٗت،ما ًجٗلها أ٦ثر ٞاٖلُت في جأصًت وُْٟتها
من جل ٪املغجبُت بالؿلُت؛ِٞؿاىم بظل ٪في الخض من مغ٦ؼٍت الؿلُت ،من زال ٫منذ بٌٗ املإؾؿاث ظؼءا من
الثروة،ومن زم ًمندها نىٖا من الخغٍت،وطل ٪أل ،جمغ٦ؼ الثروة في ًض َب٣ت مُٗنت ،أو ًض الضولت نٟؿهاٚ ،البا ما ًإصي ئلى
َُٛا ،وحؿلِ من ًملٖ ٪لى من ال ًملٖ ،٪ن َغٍ ٤جد٨مه في خاظاجه يألؾاؾُت(.)3
أما اؾخ٣ال ٫املإؾؿت الىُٟ٢ت؛ٞاألنل في نٓا الى ٠٢بغمخه ىى اؾخ٣ال ٫ئعاصة الىا، ٠٢و٢ضعجه ٖلى جدضًض
أولىٍاث نغٖ ٝىائضو وجسهُهها للمنٟٗت الٗامت،صو ،أ ،ج٩ى ،ألي ؾلُت خ٩ىمُت أو ئصاعٍت خ ٤الخضزل بخُٛحر،ما
()4

صامذ ال جسال ٠م٣هضا ٖاما من م٣انض الكغَٗت إلاؾالمُت،ومٗغو ٝأ ،املهلخت هي ظىىغ امل٣انض الٗامت للكغَٗت

ثاهيا /دورالىكف في الخىميت الاكخصادًت٣ً :هض بالخنمُت في مٟهىمها الٗا طل ٪الخُٛحر املنكىص والخُىٍغ الكامل
للمجخم٘ ب٩ل ٗٞالُاجه وم٩ىناجه،ئلى صعظت جٟى ١خض ئقبإ الخاظاث يألؾاؾُت ألٞغاصو،وجد ٤٣الغٞاىُت لهم(،)5أما

(٢ - )1انى ،ع٢م  10/02املإعر في  ،2002/12/ 14املٗض ٫واملخمم لل٣انى ،ع٢م  10/91املخٗل ٤باألو٢ا ،ٝط ع  83الهاصعة بخاعٍش .2002/12/15
( - )2خؿحٖ ،بض املُلب يألؾغط،الضوع الخنمىي للى:٠٢يألو٢ا ٝفي الكاع٢ت نمىطظا،مجلت قإو ،اظخماُٖت،الكاع٢ت،إلاماعاث الٗغبُت املخدضة ،مج،31
ٕ ،121عبُ٘ ،2014م.192
( - )3ؾلُم ىاني منهىع،يألو٢ا ٝوالخنكئت الؿُاؾُت،مجلت املؿخ٣بل الٗغبي،357ٕ،نىٞمبر ،2008م 89، 84بخهغ.ٝ
( - )4ئبغاىُم البُىمي،نٓا الى ٠٢إلاؾالمي ومك٨الث جمىٍل املجخم٘ املضني،مجلت الؿُاؾت الضولُت،174ٕ،مج  ،43أ٦خىبغ،2008م.99
( - )5منظع ٖبض ال٨غٍم أخمض الً٣اة ،صوع يألو٢ا ٝاملكتر٦ت بح ،املؿلمح ،واملؿُدُح ،في زضمت م٣انض الى ٠٢الٗامت،مجلت الؼع٢اء للبدىر والضعاؾاث
إلانؿانُت،مج،2020، 3ٕ،20م.505
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الا٢خهاص ٞهى جدىٍل يألمىاٖ ٫ن الاؾتهال ٥واؾدشماعىا في أنى ٫عأؾمالُت ئنخاظُت،جنخج املنا ٘ٞوإلاًغاصاث التي حؿتهل٪
في املؿخ٣بل(.)1
وٖلُه ًم٨ن حٗغٍ ٠الى ٠٢من الناخُت الا٢خهاصًت بأنه :جدىٍل لجؼء من الضزى ٫والثرواث الخانت ئلى مىاص
ج٩اٞلُت صائمت جسهو مناٗٞها من ؾل٘ وزضماث وٖىائض لخلبُت اخخُاظاث الجهاث والٟئاث املخٗضصة املؿخُٟضة،مما
ٌؿاىم في ػٍاصة ال٣ضعاث إلانخاظُت لخ٩ىٍن و نمى الُ٣إ الخ٩اٞلي الخحري الظي ٌٗض أؾاؽ الا٢خهاص الاظخماعي في نٓغٍت
الا٢خهاص إلاؾالمي(.)2
وَؿخُُ٘ الى ٠٢املؿاىمت في جد ٤ُ٣خاظاث الناؽ الا٢خهاصًت بُغ ١قتى؛ أىمها نُ ٜاملغابدت والاؾدشماع،و٦ظا
ٖن َغٍ ٤املكاع٦ت في املكاعَ٘ إلانخاظُت٦ ،دهو ئنخاظُت مىػٖت مؿدشمغة،أو ٖن َغٍ ٤يألؾهم والؿنضاث،وى٨ظا
ًم٨ننا أ ،نٗٓم ئًغاصاث الى،٠٢ونس ٌٟالن٣ٟاث الىاٗ٢ت ٖلى أمىالها ،ونؼٍض في مٗضالث انسٟاى البُالت في املجخم٘
املؿلم،ونغ ٘ٞالٟ٨اءة إلانخاظُت ألمىا ٫يألو٢ا.)3(ٝ
ثالثا /دور الىكف في جخفيف أعباء الذولت :ئ ،الخضًض الُى ٖن مكاعَ٘ الخنمُت الخًاعٍت ًغجبِ في أخض
جىظهاجه ٖلى نٓغٍت املجا ٫املكتر ٥بح ،الضولت واملجخم٘،وبالخالي ئٖاصة الخىاػ ،بُنهما،و٢ض مغث الضولت إلاؾالمُت بشالزت
مغاخل.احؿمذ في املغخلت يألولى ب٣ىة الضولت واملجخم٘،بِنما جمحزث املغخلت الشانُت بًٗ ٠الضولت م٘ مدآٞت املجخم٘
ٖلى ٢ىجه، ،وأما املغخلت الشالشت ويألزحرة والتي أٖ٣بذ اخخال ٫البالص إلاؾالمُت ؛ٞخمحزث باٖاصة حكُ٨ل املجخم٘ و٤ٞ
النمىطط الٛغبي الظي ال ٌٗتر ٝئال بالضولت ومإؾؿاتها الغؾمُت ، ِ٣ٞومن زم جم اؾدبٗاص ٧ل امل٩ىناث يألىلُت
واملضنُت،وٍأحي ٖلى عأؾها مإؾؿت يألو٢ا .ٝو٢ض مشل ئٖاصة الخىاػ ،لهظو املٗاصلت ٢اٖضة أؾاؾُت لبرامج خغ٧اث إلانالح
التي انُل٣ذ في الٗالم إلاؾالمي اؾخجابت لجملت الخدضًاث الضازلُت والخاعظُت،وجأحي مإؾؿت يألو٢اٖ ٝلى عأؽ ٢ائمت
ىظو النماطط املٗنُت بالٗملُت(.)4
و٦ندُجت لظل ٪ال جؼا ٫حٗاني أٚلب مإؾؿاث املجخم٘ املضني في الضو ٫الٗغبُت وإلاؾالمُت من مك٩لت يٗ ٠مهاصع
الخمىٍل املخلُت،يألىلُت والخ٩ىمُت ٖلى خض ؾىاء،وفي مىاظهت ىظو املك٩لت،ال ججض جل ٪املإؾؿاث،أو أٚلبها ئال أ،
حؿدؿلم لألمغ الىا،٘٢وجٓل مٗخمضة ٖ ِ٣ٞلى الجزع الِؿحر من الخبرٖاث من ىنا وىنا،٥وبالغٚم مما ًبظ ٫من ظهىص من
أظل مٗالجت مك٩لت الخمىٍل،ئال أنها ال جؼا ٫بُٗضة ٖن أىم مهضع طاحي للخمىٍل وىى نٓا الى ٠٢إلاؾالمي(.)5
في خح٧ ،اً ،م٨ن الاؾخٟاصة من الى ٠٢في جدغٍ ٪املا ٫وجضاولهٖ ،مال باملبضأ الكغعي ال٣ائل أ ،يألنل في يألمىا٫
الغواط ،أزظا من النو ال٣غآني٧﴿ :ي ال ً٩ى ،صولت بح ،يألٚنُاء من٨م﴾ [الخكغ٢،]07:ا ٫ابن ٖاقىع في جٟؿحرو :و٢ض بضا

( - )1منظع ٢د،٠الى ٠٢إلاؾالمي جُىعو ئصاعجه جنمُخه،صاع ال٨ٟغ،لبنا ،2000 ،1ٍ،،م.99
( - )2مدمىص خامض ٖبض الغػا،١الى٧ ٠٢أخض أصواث النٓا املالي إلاؾالمي،املجلت الٗغبُت لإلصاعة،مجً،1ٕ،33ىنُى ،2013م.199
( - )3منظع ٢د،٠مغظ٘ ؾاب ٤م.309
( - )4أؾغة الخدغٍغ،الى ٠٢ومكاعَ٘ النهًت أًت ٖال٢ت؟،مجلت أو٢ا،ٝؽ،11ٕ،9طو الٗ٣ضة1427ىـ/نىٞمبر،2009م10-9بخهغ.ٝ
( - )5ئبغاىُم بُىمي،مغظ٘ ؾاب،٤م.94
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من ىظا الخٗلُل أ ،من م٣انض الكغَٗت أ٩ً ،ى ،املا ٫صولت بح ،يألمت إلاؾالمُت ٖلى نٓا مد٨م ُٞه انخ٣اله من ٧ل ما٫
لم ٌؿبٖ ٤لُه ِمل ٪ألخض ،مشل املىاث والٟيء،والؼ٧اة والٟ٨اعاث،وٚحرىا.)1(...
 -3.1.2الفرع الثالث :آثارالىكف
أوال/آلاثار الاحخماعيت للىكف:ل٣ض ٧ا ،للىٖ ٠٢لى مضاع الخاعٍش إلاؾالمي آزاع خمُضة من الناخُت الاظخماُٖت،ئط
أؾهم الى ٠٢في ج٣ىٍت أوانغ يألزىة في املجخم٘ املؿلم،وؾاٖض ٖلى جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع الاظخماعي،من زال ٫جم٨ح ،ال٣ٟغاء
واملؿا٦ح ،من الخهىٖ ٫لى مسخل ٠الخضماث الًغوعٍت ،جدذ مؿمى مبضأ الخًامن الاظخماعي الظي أعؾاو
إلاؾال ،وع ٘ٞمن املؿخىي الا٢خهاصي والٗلمي والش٣افي ل٨شحر من أٞغاص املجخم٘.
٦ما ؾاىم الى ٠٢في الً٣اء ٖلى مسخل ٠آلاٞاث الاظخماُٖت،وٖلى عأؾها جل ٪التي حؿببها البُالت ٧ال٣خل
والؿغ٢ت،وال٨ؿب الخغا ،وطلٖ ٪ن َغٍ ٤جمىٍل مكاعَ٘ الكباب الٗاَل ٖن الٗمل ؛بخمُ٨نهم من الُ٣ا بمكاعَٗهم
الهٛحرة،أو املخىؾُت ؛طل ٪أ ،ىظو املكاعَ٘ جخُلب جمىٍال عبما حعجؼ الخ٩ىماث ٖن حُُٛخه،مما ًلؼ البدض ٖن
مهاصع جمىٍل ظضًضة(٦.)2ما ٌٗض الى ٠٢أًًا يمانت ىامت لخماًت املجخم٘ في أزال٢هم وؾلى٦هم بؿض ظمُ٘ الظعائ٘
املًُٟت للٟؿاص والاندغا ،ٝمن زال ٫جىٞحر ْغو ٝالخُاة ال٨غٍمت للمٗىػٍن من ٧ل قغائذ املجخم٘ ٧املُل٣اث ويألعامل
السجناء وٖىائلهم وال٣ٟهاء وٚحرىم(.)3
ول٣ض خٟلذ ٦خب الخاعٍش بنماطط عائٗت ٖن ٦ثرة الى ٠٢وحٗضص مناٗٞه ،ومن طل ٪ما سجلخه ٖن أو٢ا ٝمضًنت
صمك،٤التي ٧انذ أو٢اٞها ومهاعٞها ال جدهغ ل٨ثرتها ٞمنها أو٢اٖ ٝلى الٗاظؼٍن ٖن الدج ،وأو٢اٖ ٝلى ججهحز
الٗغائـ،وأو٢ا ٝل٩ٟا ٥يألؾغي،وأو٢ا ٝألبناء الؿبُل،وأو٢ا ٝلخٗضًل الُغ،١وعنٟها،وأو٢ا ٝإلنالح يألواني
امل٨ؿىعة،وأو٢ا ٝلؿىي طل ٪من أٗٞا ٫الخحر ،وىى ما ًإ٦ض الضوع ال٨بحر للى.)4(٠٢
ثاهيا /آلاثار الاكخصادًت للىكف :للى ٠٢أزغ بح ،في جدؿح ،ا٢خهاصًاث املجخمٗاث املؿلمتً،خجلى طلُٞ ٪ما ًلي:
/1ؤلاهفاق الاستهالكي :ملا ٧ا ،الى ٠٢ببؿاَت ىى عنض يألمىا ٫ؾىاء ٧انذ ٖ٣اعاث أو من٣ىالث لخضمت أٚغاى
مُٗنت؛ ٞا ،عنض جل ٪يألو٢ا ٝلهالر ٞئاث مُٗنت ًجٗل إلانٟا ١الاؾتهال٧ي لخل ٪الٟئاث ًنمى وٍؼصاص،وبالخبُٗت ًنمى
إلانٟا ١الاؾتهال٧ي للمجخم٘ أًًا،مما ًضٖم في النهاًت إلانٟا ١الاؾتهال٧ي ال٣ىمي،وٍ٣لل الغ٧ىص الا٢خهاصي من زال٫
جدغٍ ٪الُلب ٖلى الؿل٘ ،والخضماثٖ ،لى ندى ًد ٤٣انخٗاف الا٢خهاص(.)5
/2الادخار اللىميٌٗ :خبر الى ٠٢في بضاًت نكأجه ق٨ال من أق٩ا ٫الاصزاع ؛خُض ًخم اصزاع يألمىا ٫في نىعة
ٖ٣اعاث أو من٣ىالث ،لغنضىا ملهلخت يألظُا ٫امل٣بلت،ومن زم ٌؿهم الىٟ٦ ٠٢غٕ من ٞغوٕ النٓا املالي إلاؾالمي في ػٍاصة
املضزغاث ال٣ىمُت،والتي جهب في النهاًت في ع ٘ٞال٣ضعة الا٢خهاصًت لألمت إلاؾالمُت ،وأنكُتها الاؾدشماعٍت.

( - )1ابن ٖاقىع،الخدغٍغ والخنىٍغ،مغظ٘ ؾاب،٤ط،28م.25
( - )2منظع ٖبض ال٨غٍم أخمض الً٣اة ،مغظ٘ ؾاب،٤م.509
(ٖ - )3بض هللا بن نانغ الؿضخا،،يألو٢ا ٝواملجخم٘،مجلت صعاؾاث ٖلى الكغَٗت وال٣انى،،مج ،2001، 1ٕ،28م .207 -205
( - )4ابن بُىَت،جدٟت النٓاع في ٚغائب يألمهاع وعجائب يألؾٟاع،جدٖ ٤ُ٣بض املنٗم الٗغٍا،،ط،1صاع ئخُاء الٗلى ،بحروث،لبنا ،1987، 1ٍ،،م.119
( - )5مدمىص خامض ٖبض الغػا،١مغظ٘ ؾاب،٤م.209
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/3الاسدثمار اللىمي٦ :ما ًمشل الى ٠٢نىٖا من الاصزاع باٖخباعو ًدبـ املىاعص ٖن الاؾتهال٥؛ٞانه ًٞال ٖن طل٪
ال ًتر ٥الثروة املخبىؾت ٖاَلت،وإنما ًىْٟها وٍن ٤ٟنافي عَٗها في الٛغى املخهو له٦،ما ٌؿاىم في جىٞحر ٖضص من
الىْائ ٠والنكاَاث؛ئط ً٣ى بخدىٍل يألمىاٖ ٫ن الاؾتهال، ٥واؾدشماعىا في أنى ٫عأؾمالُت لخىٞحر الؿل٘
والخضماث،من أمشلت طل ٪م٩ا ،الهالة في املسجض،ومنٟٗت م٩ا ،ؾغٍغ املغٌٍ في املؿدكٟى،أو م٩ا ،لخلمُظ في
مضعؾت٦،ما ًم٨نه أًًا أً ،نخج أي ؾل٘ أو زضماث أزغي جبإ للمؿتهل٨ح ،،وجىػٕ ٖائضاتها الهاُٞت ٖلى أٚغاى
الى.)1(٠٢
 -2.2اإلاطلب الثاوي :آلياث النهىض بالىكف
جُغ٢ذ في ىظا املُلب ئلى ؾبل النهىى بالى ٠٢في زالزت ٞغوٕ ،جناولذ في الٟغٕ يألو ٫خالت يألو٢ا ،ٝوفي الشاني
ُُٟ٦ت ئصاعتها واؾدشماعىا،وفي الشالض يغوعة نُانتها،اؾدب٣اء ألنلها ،وعٗٞا ملغصوصىا.
 -1.2.2الفرع ألاول:جحيين الحظيرة الىكفيت
أوال /دراست وطعيت الىكف :جباًنذ ويُٗت الى ٠٢في الجؼائغ جبٗا للٓغو ٝالخاعٍسُت التي مغث بها البالص؛خُض
جغاوح خاله بح ،الخؿن والس يء،وحٗض الخ٣بت الٗشمانُت أخؿن ٞترة لخ٩ازغ الى ٠٢واندكاعو،بل وقهغجه واؾخ٣ال٫
مإؾؿاجه ،من أمشلت طل ٪أو٢ا ٝالخغمح،،وأو٢ا ٝالجام٘ يألٖٓم،وأو٢ا ٝمإؾؿت ؾبل الخحراث،وأو٢ا ٝأىل
يألنضلـ ،ويألقغا ... ٝئلخ ،وباؾخصناء ىظو الٟترة ٣ٞض ٧ا ،الى ٠٢في وي٘ ؾيئ للٛاًت بضءا من الاخخال،٫بل واػصاص يألمغ
ؾىءا بٗض الاؾخ٣ال ٫مباقغة،عٚم نضوع ٢انى ،يألؾغة ٖا  1984؛خُض حٗغى أٚلبه لإلىما ٫والانضزاع،زانت
الٗ٣اعاث املبنُت بؿبب الٗىامل الُبُُٗت،وُٚاب الهُانت ،باإلياٞت ئلى يُإ الىزائ ٤املشبخت له(.)2
واؾخمغ الىي٘ ٖلى خاله ج٣غٍبا ئلى ٚاًت نضوع صؾخىع )3( 1989؛خُض ق٩ل نو املاصة 49منه أو ٫زُىة
لالٖترا ٝبالى،٠٢و٢ض أزمغ نضوع ٢انى 10/91 ،املخًمن ٢انى ،يألو٢ا،ٝوالظي مهض بضوعو ئلى نضوع ٢ىانح ،وجنُٓماث
أزغي حٗنى بدنمُت الى ٠٢وجشمحرو ،آزغىا املغؾى الخنُٟظي املخٗل ٤باؾخدضار الضًىا ،الىَني لألو٢ا ٝوالؼ٧اة
(،)4الظي ًإمل منه ئٖاصة الى ٠٢مل٩انه الُبُعي ،و ٤ٞما جًمنخه نهىنه،وأ٦ضو وػٍغ الكإو ،الضًنُت ويألو٢اٝ
بالجؼائغ الٗانمت ،زال ٫الُى البرملاني الظي نٓمخه لجنت التربُت والخٗلُم الٗالي والبدض الٗلمي والكإو ،الضًنُت خى٫
"الى ٠٢وصوعو في الخنمُت املؿخضامت  :عؤٍت خًاعٍت وز٣اُٞت ب٣ىله ":أ ،الضولت ؾٗذ ئلى ئٖاصة الاٖخباع للمإؾؿت الىُٟ٢ت
،من زال ٫الدكغَ٘ ،والخنُٓم ؛الظي ٌٗتر ٝبامللُ٨ت الىُٟ٢ت ،وٍىٞغ لها الخماًت ال٣انىنُت الىاظبت أوال ،وٍدضص ئظغاءاث
جىزُ٣ها ،واؾدشماعىا ،وجنمُتها زانُا ،ئصعا٧ا منها ألىمُت نٓا الى ٠٢في املجا ٫الا٢خهاصي ،والاظخماعي(.)5
ثاهيا /حرد ألامالك الىكفيت  :جدىػ الجؼائغ ٖلى ٦م ىائل من يألو٢ا،ٝول٨نها جٟخ٣ض ئلى وؾائل اؾخٛال٫
واؾخُ٣اب مناؾبت،عٚم الخاظت املاؾت ئليها؛خُض ًبل ٜئظمالي يألو٢ا )9967(ٝمل٩ا وُٟ٢ا ،مىػٖت بح ،املإظغة،و
( - )1منظع ٢د،٠الى ٠٢إلاؾالمي،مغظ٘ ؾاب ،٤م.99
(ٞ - )2اعؽ مؿضوع،يألو٢ا ٝالجؼائغٍت بح ،الانضزاع والاؾدشماع،مجلت ٖلى الا٢خهاص والدؿُحر والخجاعة،مج،2008، 3ٕ،12م.192
( - )3مغؾى عئاس ي ع٢م  18-89مإعر في ٞ28براًغً،خٗل ٤بانضاع الخٗضًل الضؾخىعي،ط ع  09الهاصعة بخاعٍش 01ماعؽ .1989
( - )4انٓغ مغؾى جنُٟظي ع٢م  179- 21مإعر في  03ماي ً ،خًمن ئنكاء الضًىا ،الىَني لألو٢ا ٝوالؼ٧اة،ط ع 35الهاصعة بخاعٍش 12ماي .2021
ّ
الىُٟ٢ت)،الكغو ١الُىمي. https://www.echoroukonline.com ،2022/03/15 ،
(( - )5الضولت حؿعى ئلى ئٖاصة الاٖخباع للمإؾؿت
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عبد النور متني /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الكاٚغة ،جمشل الؿ٨ناث ٞيها خهت يألؾض ب ـ( )4020ؾ٨ن وُْٟي و()2266مإظغ،زم املخالث بـ(،)1388زم يألعاض ي
بمجمىٕ ()1406مل٩ا (.)1
و ٢ض جًاٖ ٠ىظا الغ٢م زال ٫الؿنىاث يألزحرة،خُض حكحر يألع٢ا الجضًضة ئلى وظىص ( )11751مل٩ا ،خؿبما وعص
في خهُلت نكاَاث وػاعة الكإو ،الضًنُت و يألو٢ا،)2( ٝوىى ما جإٍضو إلاخهاءاث الىالئُت ؛ٗٞلى ؾبُل املشا ٫في والًت
ؾُُ ٠أخهذ الىػاعة ؾنت  )365( 2014ؾ٨نا،بِنما الٗضص الخ٣ُ٣ي الظي ٦كٟذ ٖنه ئخهاءاث مضًغٍت الكإو،
الضًنُت ويألو٢ا ٝللشالسي الشاني من ؾنت  2022ىى ( )791ؾ٨نا،أي يٗ ٠الٗضص،ناىُٖ ٪ن يألنىإ يألزغي من يألو٢اٝ
(.)3

خُض جدص ي املضًغٍت أًًا ( )62مغقا،و( )18مدال ججاعٍا،و()190.5ى٨خاعا من يألعاض ي ...،ئلخ

ثالثا/جثمين ؤلاًراداث الىكفيت٣ً :ضع الخبراء نؿبت إلاًغاصاث الىُٟ٢ت املم٨نت في الجؼائغ جتراوح ما بح ،أعبٗت()04
مالًحر صوالع وؾخت ٖكغ()16ملُاع صوالع،خؿب املٗض ٫املٗخمض في الخ٣غٍغ ؾنىٍا،وهي نؿبت ٧اُٞت زال ٫مضة مخىؾُت
يألمض م٘ آزاعىا الترا٦مُت الاًجابُت بأ ،حؿاىم ب٣ؿِ ٦بحر في حُُٛت خض الٟ٨اًت املجخمُٗت،والخسلو من ال٣ٟغ،وإٖاصة
الاٖخباع والهُبت لألمت (.)4
والعجُب أ ،ىظا املبل )16( ٜملُاع صوالع املخىٖ ٘٢لى املضي املخىؾًِٟ،ى ١مبل ٜالخدىٍالث الاظخماُٖت الظي ٢ضعو
٢انى ،املالُت بأعبٗت ٖكغ()14ملُاع صوالع (،)5وىى ما ًإ٦ض ما ط٦غناو من ٢ضعة الى ٠٢في ٧ل خحٖ ،لى مىا٦بت الخُىعاث
املخخلٟت،ومن زم إلاؾها في الخنمُت بكتى أنىاٖها ٖن َغٍ ٤جىُْ ٠أمىاله في مكاعَ٘ اؾدشماعٍت.
ىظا وٍدؿن أ ،ننبه ىنا ئلى أ ،ىظو الخ٣ضًغاث مغشخت لإلعجٟإ،وطل ٪في خالت ما ئطا أيٟنا لها مىاعص الؼ٧اة؛خُض
جتراوح الخ٣ضًغاث ما بح ،زمانُت()08ملُاعاث صوالع في املضي ال٣هحر ،وأعبٗت وٖكغٍن( )24ملُاع صوالع في املضي
الُىٍل،وىظا عٚم الاٖخماص ٖلى أصنى املٗضالث ٦نؿبت من الناجج املخلي إلاظمالي،و الضزل ال٣ىمي(.)6
وال ق ٪أ ،املؼاوظت بح ،املإؾؿخح ،الىُٟ٢ت والؼ٧ىٍت أمغ يغوعي،نٓغا القترا٦هما في الىُْٟت الترا٦مُت الخىػَُٗت
للمىاعصٚ،حر أ ،جد ٤ُ٣ىظا الخ٩امل ًب٣ى مغىىنا با٢امت مإؾؿاث لخجؿُضو ٖلى الىا٧،٘٢انكاء بن ٪للؼ٧اة ويألو٢اٝ
(.)7

مشال ،أو و٧الت لضٖم املكغوٖاث الىُٟ٢ت والؼ٧ىٍت،أو ننضو ١لخُُٛت مساَغ الاؾدشماع،وندى طل٪
 -2.2.2الفرع الثاوي :جحسين اإلاردود الىكفي

أوال /حغييرمفهىم ؤلادارة الىكفيت :من أىم يألؾباب املإصًت ئلى جغاظ٘ صوع الى ٠٢الخنمىي في الٗالم إلاؾالمي ؾىء
ئصاعجه،ومن زم ٞا ،جُٟٗل صوع الىً ٠٢خُلب م٣ىماث إلاصاعة طاث الٟ٨اءة املغجٟٗت؛ وهي إلاصاعة التي حؿعى ئلى ػٍاصة
( - )1وػاعة الكإو ،الضًنُت ويألو٢ا،ٝويُٗت يألو٢ا ٝفي الجؼائغ. https://www.marw.dz ،
( - )2و٧الت يألنباء الجؼائغٍت(2021 /02/08،جاعٍش الضزى. https://www.aps.dz ،)2022/07/22 ٫
( - )3مضًغٍت الكإو ،الضًنُت ويألو٢ا،ٝؾُُ.٠
( - )4نالر نالخي ،الخ٩امل الىُْٟي بح ،مإؾؿت يألو٢ا ٝومإؾؿت الؼ٧اة لًما ،خض الٟ٨اًت املجخمُٗت في الجؼائغ،مجلت الخمىٍل والاؾدشماع والخنمُت
املؿخضامت،مج ،01ٕ،05ظىا،2020 ،م.22
( - )5وػاعة املالُت،ج٣غٍغ ٖغى مكغوٕ ٢انى ،املالُت لؿنت  2021وج٣ضًغاث ،2023 -2022الجؼائغ،2021م .40-38 ،10
( - )6نالر نالخي،مغظ٘ ؾاب،٤م.23
(ٖ - )7بض النانغ بغاني،ئؾماُٖل مىمني،أىمُت جُٟٗل الخ٩امل الىُْٟي بح ،مإؾؿاث الا٢خهاص إلاؾالمي،مجلت الا٢خهاص الهناعي،14ٕ،ماعؽ
،2018م.50
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عبد النور متني /ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حجم املىاعص الىُٟ٢ت ،من زال ٫ػٍاصة الىعي خىّ ٫
ؾنت يألو٢ا،ٝزم جنمُتها،وجشمحرىا؛ختى ًؼٍض صوعىا وٍدؿ٘ (، )1أما
الا٢خهاع ٖلى الخنُٟظ الخغفي لبنىص وزُ٣ت الى٠٢؛ٞانه ًإصي ال مدالت ئلى ع٧ىص يألو٢ا،ٝوجغاظ٘ صوعىا ،وىظا ٖ٨ـ ئصاعة
الخضبحر ،التي من قأنها جدؿح ،وي٘ املإؾؿت الىُٟ٢ت ،وجُىٍغىا ،والغ ٘ٞمن ٟ٦اءتها(.)2
ئ ،في قُىٕ ْاىغة يألو٢ا ٝوخؿن ئصاعتها واؾدشماعىا ٖضة منا،٘ٞومن طل ٪ما ًخىلض ٖنها من صزى ٫ومغجباث
وأزما،،وىى ما ٌٗض ئياٞت في خ٣ل الُا٢ت إلانخاظُت،ومن زم صٖم نكاٍ النمى الا٢خهاصي،ولنا في بٌٗ الخجاعب أؾىة
في طل،٪خُض ق٩لذ الخجغبت ال٩ىٍدُت الغائضة ،نمىطظا ًدخظي لٗضًض الضو ٫الٗغبُت وإلاؾالمُت(.)3
ثاهيا /جىىيع الاسدثماراث الىكفيتً :غمي الى ٠٢ئلى الخنمُت بما ًدضزه من بناء للثروة إلانخاظُت ،من زال ٫جغا٦م
لغأؽ املا٫؛ٞهى في خ٣ُ٣خه ق٩ل من أق٩ا ٫عأؽ املا ٫الاؾدشماعي املتزاًض،والضائم لخانُت ٖنهغ الخأبُض؛التي جخىاٞغ في
الى.)4(٠٢
و٢ض أولخه الكغَٗت إلاؾالمُت أىمُت بالٛت ،وصٖذ ئلى جشمحر مىاعصو وػٍاصتها ،جد٣ُ٣ا مل٣انض الٗماعة املنهىم ٖلُه
في ٢ىله حٗالى﴿ :ىى أنكأ٦م من يألعى واؾخٗمغ٦م ٞيها﴾ [ىىص،]91:والظي ًغاص به جنمُت وجشمحر املىاعص املخىاٞغة ،والؿعي
الضائب لؼٍاصتها(٦.)5ما أوالو املكغٕ الجؼائغي اىخماما ىى آلازغ ؛خُض نضع ال٣انى 01/07 ،املٗض ٫واملخمم ل٣انى،
يألو٢ا)6(10/91ٝ؛الظي خمل في َُاجه َغ ١وأؾالُب جنمُت يألمال ٥الىُٟ٢تٖ،لى ندى ًٟ٨ل صًمىمت مغصوصىا،زهىنا
مما حٗل ٤باؾدشماع الٗ٣اع الىٟ٢ي بنىُٖه الٟالحي،وٚحر الٟالحي.
و ؾُٗا منها للنهىى بالى ٠٢خغنذ ئصاعة الى ٠٢ممشلت في وػاعة الكإو ،الضًنُت ويألو٢اٖ ٝلى جُبُ ٤ىظو
الُغ ،١ئلى ظانب اجساطىا لؿلؿلت من إلاظغاءاث يألزغي ٦ترُ٢ت أؾالُب الدؿُحر املالي وإلاصاعي،و جدؿحُ٢ ،مت ئًجاع
يألمال ٥الىُٟ٢ت،وخهغ يألمال ٥الىُٟ٢ت والبدض ٖنها ،والدؿىٍت ال٣انىنُت لألمال ٥الىُٟ٢ت ،وجنىَ٘ الاؾدشماعاث
الىُٟ٢ت؛خُض ٖملذ الىػاعة ٖلى بٗض مكاعَ٘ وُٟ٢ت واٖضةٖ ،لى ٚغاع مكغوٕ حي ال٨غا بالٗانمت ،الظي ٌٗخبر نمىطظا
لالؾدشماع الىٟ٢ي  ،ومكغوٕ مسجض الجؼائغ يألٖٓم،الظي ٌٗض زالض أ٦بر مسجض في الٗالم بٗض الخغمح،
الكغٍٟح،،ونغخا وُٟ٢ا خًاعٍا بأجم مٗنى ال٩لمت،ئلى ظانب مكغوٕ املغ٦ب الىٟ٢ي بالبلُضة،وٚحرىا من املكاعَ٘(.)7
ٚحر أ ،الىا ٘٢ال ًؼاً ٫نبئ بخضىىع يألمال ٥الىُٟ٢ت ،مما ًىحي بانٗضا ئعاصة ؾُاؾُت للضولت في ظٗل الٗ٣اع الىٟ٢ي
مهضعا مهما لالؾدشماع،ومن زم جد ٤ُ٣جنمُت اظخماُٖت وا٢خهاصًت مؿخضامت()8؛خُض وبالغٚم من الجهىص املبظولت،
واملكاعَ٘ الىاٖضة،لم ًغ ١الى ٠٢بٗض ئلى مؿخىي الخُلٗاث م٣اعنت باإلم٩اناث املخاخت ،و ىى ما ًدخم اؾخسضا الهُٜ
(ً - )1ىؾ ٠زلُٟت الُىؾ،٠مغظ٘ ؾاب،٤م .102-101
(ٖ - )2بض الغػا ١انبُخي،ئصاعة واؾدشماع ئصاعة يألو٢ا ٝإلاق٩االث والخدضًاث،مجلت أو٢ا،29ٕ،ٝؽ،15مدغ 1437ىـ/نىٞمبر ،2015م.19،20
( - )3انٓغ بدض ُ٢م ،بضع نانغ املُحري،الخجاعب إلاؾالمُت في جنُٓم وإصاعة يألو٢ا(ٝصولت ال٩ىٍذ نمىطظا)،مجلت أو٢ا،ٝال٩ىٍذ،ؽ،15ٕ ،8طو الٗ٣ضة
/1429نىٞمبر .2008
( - )4منظع ٢د،٠الى ٠٢إلاؾالمي،مغظ٘ ؾاب،٤م .25-23
( - )5الُٗاش ي الهاصٞ ١ضاص ،جنمُت مىاص الى ٠٢واملخآٞت ٖليها(بدض م٣ض ملإجمغ يألو٢ا ٝيألو ٫بالؿٗىصًت)1422ىـ ،م.101
( - )6انٓغ ٢انى ،ع٢م  07/01املإعر في  ،2001/5/ 22املٗض ٫واملخمم لل٣انى ،ع٢م  10/91املخٗل ٤باألو٢ا ،ٝط ع  23الهاصعة بخاعٍش.2001 /05/23
( - )7وػاعة الكإو ،الضًنُت ويألو٢ا،ٝجهنُ ٠يألمال ٥الىُٟ٢ت،مغظ٘ ؾاب.٤
( - )8خمغ الضًن ٖبض ال٣اصع،أزغ الؿُاؾت الدكغَُٗت ٖلى الٗ٣اع الىٟ٢ي في الجؼائغ،مجلت ظُل لألبدار ال٣انىنُت املٗم٣ت،40ٕ،أٞغٍل ،2020م .26
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الٗهغٍت،التي أزبدذ نجاخها،ومغصوصىا في الىا،٘٢ومن طل٣ٖ ٪ض الاؾخهنإ،واملكاع٦ت الضائمت واملخنا٢هت ،وإلاظاعة
املنتهُت بالخملُ،٪واملًاعبت،وٖ٣ض البناء والدكُٛل( ،)B.O.Tوٚحرىا من الهُ ٜطاث املغصوص الىاؾ٘ (.)1
الفرع الثالث :صياهت ألاصىل الىكفيت -3.2.2
ئ ،املخدب٘ لضوع الى ٠٢في الخًاعة إلاؾالمُت؛ لُعجب من الخنىٕ ال٨بحر في مهاعٞه؛ ٣ٞض ٧ا ،الى ٠٢عاٞضا مهما،
ًمض بِذ املا ٫في الضولت ٖنض الخاظت ،ومسٟٟا ٖنها ٖبئا ٦بحرا في ٖضة نىاحي؛ ٞمن الى ٠٢وظضث مإؾؿاث مخنىٖت حٗنى
بسضمت املجخم٘،وحؿاىم في ػٍاصة املا.٫
وَٗىص الًٟل في طل ٪ئلى خؿن جضبحر قإونه؛خُض أ٦ضث الخجاعب أ ،اؾخمغاع ُٖاء الى ٠٢مغىى ،بمضي الٗناًت
به خٟٓا وحٗمحرا؛ٞهظا ؾُضنا ٖمغ هنع هللا يضر ملا اٞخخذ املؿلمى ،الؿىاص و٢الىا له:ا٢ؿمه بُننا ٞانا ٞخدناو ٖنىة أبى و٢اٞ :٫ما
ملن ظاء بٗض٦م من املؿلمح،؟وأزا ٝئ٢ ،ؿمخه أ ،جٟاؾضوا بِن٨م في املُاو...؛ول٨ني أخبؿه هلل وللمؿلمح٢.،ا ٫أبى
ٖبُض:أعاو أعاص أ ،ج٩ىُٞ ،ئا مى٢ىٞا للمؿلمح ،ما جناؾلىا ًغزه ٢غ ،بٗض ٢غٞ،،خ٩ى٢ ،ىة لهم ٖلى ٖضوىم(ٟٞ،)2ي ىظو
ال٣هت صاللت ٢ىٍت ٖلى أ ،ب٣اء يألو٢ا ٝواؾخمغاع ُٖائها ٖبر الخاعٍش إلاؾالمي ؾببه ٖناًت الناؽ بها خ٩اما
ومد٩ىمح،)3(،أما وا ٘٢الى ٠٢الُى ُٞنُبٖ ٤لُه ما ًنؿب لإلما مال٢ ٪ىله:أنٓغوا ئلى أو٢ا ٝالصخابت أًن هي
آلا،؟و٢ض ماث ؾنت 179ىـ،مما ًُغح ٖضة أؾئلت خى ٫أؾباب ػوا ٫يألو٢اٝ؟،والجىاب يألُ٦ض أنها حٗغيذ ٦ما ط٦غنا
لهنى ٝمن إلاىما ٫جاعة ،والاٖخضاء جاعاث أزغي ،ومن زم ٞا ،الضٖىة ئلى نُانتها واملخآٞت ٖليها أضخذ واظبا ٖلى
يألٞغاص والخ٩ىماث؛أٞغاصا من زال ٫خؿن الخٗامل مٗها ،ونُانتها ،واملخآٞت ٖليها ؛وخ٩ىمت من زال ٫جىزُ٣ها ،وُ٢ضىا
،وٞغى الغ٢ابت الً٣ائُت ٖليها(.)4
وأل ،الهُانت م٣هض قغعي ،اج٣ٟذ ٖباعاث ال٣ٟهاء ٖلى أ :،الىالًت ٖلى الى ٠٢منىَت باملهلخت،وأ ،الناْغ ال
ٖمل له في الى ٠٢ئال الٗماعة ،وإلاظاعة ،وجدهُل الٛلت ،وج٣ؿُمها ٖلى املؿخد٣ح،،وخ ٟٔيألنى ٫والٛالث(، )5ولِـ له
أًٟٗ ،ل قِئا في أمغ الى٠٢؛ئال بم٣خط ى املهلخت الكغُٖت(،)6أل ،املى٢ى ٝمدبىؽ أبضا ٖلى ما و ٠٢لهٞ ،ال ًجىػ
ألخض أً ،خهغُٞ ٝه جهغٞا ً٣ٟضو ىظو الهٟت(،)7وىظا ىى ٖح ،الىاظب ٦ما ىى الكأ ،في ٧ل الىالًاث الكغُٖت(.)8

( - )1انٓغ الُٗاش ي الهاصٞ ١ضاص،مغظ٘ ؾاب،٤م .121-119
( - )2أبى ال٣اؾم بن ؾال ٦،خاب يألمىا،٫م٨خبت ال٩لُاث يألػىغٍت،مهغ،1998،م.85-81
( - )3عيىا ،الؿُض،صوع يألو٢ا ٝوالؼ٧اة في مٗالجت املك٨الث الاظخماُٖت في الٗالم الٗغبي،مجلت الاظتهاص،بحروث،م.15
( - )4منظع ٢د،٠يألو٢ا ٝإلاؾالمُت:الخاظت ملُشا ١ظضًض،مجلت ظامٗت امللٖ ٪بض الٗؼٍؼ،الا٢خهاص إلاؾالمي،مج،3ٕ،31مدغ 1439ىـ/أ٦خىبغ
،2018م.90
( - )5قغ ٝبن ًخي النىوي،عويت الُالبح ،وٖمضة املٟخح،،ط،5امل٨خب إلاؾالمي،بحروث،1991، 3ٍ،م.348
( - )6أخمض بن ٖبض الخلُم بن جُمُت،مجمىٕ الٟخاوي،ط،31صاع الىٞاء للُباٖت والنكغ،املنهىعة ،2005 ،3ٍ،م.97
(ٖ - )7بض هللا بن أخمض الؼٍض،أىمُت الى ٠٢وخ٨مت مكغوُٖخه،مجلت البدىر إلاؾالمُت1413،36ٕ،ه،م .208، 207
(ٖ - )8بض الٗؼٍؼ بن ٞىػا ،بن نالر الٟىػا،،مؿإولُت الضولت في خماًت يألو٢ا،ٝمجلت الٗض،58ٕ،٫عبُ٘ آلازغ 1434ىـ،ؾنت،15م.129
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الخاجمت:
زالنت ما ًم٨ن الخىنل ئلُه أ ،مإؾؿت الى ٠٢لٗبذ صوعا ٦بحرا في الخاعٍش الاظخماعي للمؿلمح،،ومكاع٦ت ٗٞالت
في ظهىص الخنمُت،ولى أنها الُى ما ػالذ حٗاني ٖلى الغٚم من ٧ل ما بظ ٫من جدضًاث ٖضة ٖلى ظمُ٘ املؿخىٍاث ،ومن طل٪
مك٩لت جدضًض أنى ٫يألو٢اٝ؛التي ًم٨ن أ ،جىٞغ مهضعا مؿخضاما لألمىا ٫ملٗالجت مسخل ٠الاخخُاظاث املخخلٟت ،بما في
طل ٪الخس ٠ُٟمن خضة ال٣ٟغ والبُالت،أو مك٩لت الٟ٨اءة والٟٗالُت في ئصاعة مإؾؿاث يألو٢ا ٝلخٗؼٍؼ مهضاُ٢تها
،وصوعىا الاظخماعي ،ئلى ٚحر طل ٪من الخدضًاث.
أوال/الىخائج:
 للى ٠٢صوع عائض في جأمح ،الخاظاث الًغوعٍت لخُاة املجخم٘ ٖلى مضي ٖهىع إلاؾال ،وىى من أنجر الىؾائل في ص٘ٞال٣ٟغ والبُالت.
 ٌك٩ل الى ٠٢وٖاء للمىاعص الا٢خهاصًت طاث املضي الُىٍل باٖخباعو خبؿا لألُٖا، ،وإخُاء صوعو لِـ مؿخدُال؛ٞانهمتى جًاٞغث الجهىص لخجضًض صماء الخُىٍت في ئصاعجه ،وا٢خهاصًاجه؛اؾخٗاص بغٍ٣ه وُٖاءو.
 ىنا ٥عٚبت ٢ىٍت في ئٖاصة بٗض الى٠٢؛وىى ما ًٟؿغو اؾخدضار صًىا ،زام بالى ٠٢والؼ٧اة.ثاهيا/الخىصياث:
 اؾخمغاع ٖ٣ض النضواث الٗلمُت ٖن يألو٢ا ٝوَغخها بك٩ل أوؾ٘ ،ومخخاب٘ ،من أظل ئبغاػ أىمُت الى.٠٢ النٓغ في ئنكاء ظهاث زانت بنٓغ يألو٢ا ٝجخمخ٘ بضعظت ٦بحرة من الاؾخ٣اللُت ،واملغونت؛ بدُض ال ج٩ى ،ظهت خ٩ىمُتزالهت وال ج٩ى ،مؿخ٣لت جماما.
 جدىٍل ظمُ٘ ٖملُاث الى ٠٢من مباصعاث ٞغصًت ئلى ٖمل مإؾس ي منٓم ،من زال ٫ئنكاء نناصً ٤وُٟ٢ت مخسههت،جًُل٘ باألنكُت الش٣اُٞت ،والخٗلُمُت ،والصخُت ،والاظخماُٖت ،وٚحرىا.
 خهغ أمال ٥الى ،٠٢واؾترظإ ما جم الؿُى ٖلُه منها ،خُض ما ٧ا ،،ومن أي ظهت ٧ا.، وي٘ يألنٓمت وال٣ىانح ،التي جدمي أمىا ٫الى ،٠٢وجؼٍض من وٖائها ،بما ٌٗىص بالنٖ ٟ٘لى الٟغص والضولت. الاؾخٟاصة من ججاعب وزبراث الضو ٫التي خ٣٣ذ نجاخا في مجا ٫الى.٠٢ -يغوعة املخابٗت املؿخمغة ملكاعَ٘ الى،٠٢والٗمل ٖلى جنمُتها ،وػٍاصتها وجدؿحَ ،غ ١اؾدشماعىا.

كائمت اإلاراحع:
-1الكخب:
 )1ابن بُىَت،جدٟت النٓاع في ٚغائب يألمهاع وعجائب يألؾٟاع،جدٖ ٤ُ٣بض املنٗم الٗغٍا،،ط،1صاع ئخُاء
الٗلى ،بحروث،لبنا.1987، 1ٍ،،
 )2ابن جُمُت،ع ٘ٞاملال ٖن يألئمت يألٖال ،الغئاؾت الٗامت إلصاعاث البدىر الٗلمُت والضٖىة وإلاعقاص،الغٍاى.1413 ،
 )3ابن جُمُت،مجمىٕ الٟخاوي،ط،31صاع الىٞاء للُباٖت والنكغ،املنهىعة،مهغ.2005 ،3ٍ،
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 )4ابن حجغ الٗؿ٣النيٞ،خذ الباعي بكغح صخُذ البساعي،جد ٤ُ٣قُٗب يألعنإوٍ و ٖاص ٫مغقض،ط،8الغؾالت
الٗاملُت،بحروث ،لبنا.2013 ،1ٍ ،،
 )5ابن حجغ الٗؿ٣الني ،إلانابت في جمُحز الصخابت،ط،6جدٖ ٤ُ٣اصٖ ٫بض املىظىص وٖلي دمحم مٗىى،صاع ال٨خب
الٗلمُت،بحروث،لبنا.1995 ،1ٍ،،
 )6ابن خؼ يألنضلس ي،املخلى باآلزاع،جدٖ ٤ُ٣بض الٟٛاع ؾلُما،،ط،8صاع ال٨خب الٗلمُت،بحروث،لبنا.2003 ،1ٍ،،
 )7ابن ؾٗض ،الُب٣اث ال٨بحر،ط،1جدٖ ٤ُ٣لي دمحم ٖمغ،م٨خبت الخانجي،ال٣اىغة،مهغ. 2001 ،1ٍ،
 )8ابن ٖابضًن،خاقُت عص املخخاع ٖلى الضع املخخاع قغح جنىٍغ يألبهاع،ط،4صاع ال٨ٟغ،بحروث.
 )9ابن ٞاعؽ،معجم م٣اًِـ اللٛت،جدٖ ٤ُ٣بض الؿال ىاعو ،،ط،9صاع ال٨ٟغ،بحروث.1979،
 )10ابن ٢ضامت امل٣ضس ي،املٛني،جدٖ ٤ُ٣بض هللا التر٧ي وٖبض الٟخاح الخلى،ط،8صاع ٖالم ال٨خب،الغٍاى.1989 ،1ٍ،
 )11ابن مٟلر،املبضٕ في قغح امل٣ن٘،ط،5صاع ال٨خاب إلاؾالمي،مهغ،ص ث.
 )12أبى ال٣اؾم بن ؾال ٦،خاب يألمىا،٫م٨خبت ال٩لُاث يألػىغٍت،مهغ.1998،
 )13أبى ب٨غ الخها،ٝأخ٩ا يألو٢ا،ٝاملُبٗت يألمحرًت ،بىال، ١مهغ1322،ه.
 )14أبى ِٖس ى الترمظي ،الجام٘ ال٨بحر،جد ٤ُ٣بكاع ٖىاص مٗغو،ٝط،3صاع الٛغب إلاؾالمي،بحروث.1999 ،1ٍ،
 )15ئؾماُٖل بن خماص الجىىغي،الصخاح،جدٖ ٤ُ٣بض الٟٛىع ُٖاع،ط،4صاع الٗلم للمالًح،،لبنا.1979 ،2ٍ،،
 )16بن ٖبض هللا دمحم بن ٖبض الٗؼٍؼ،الى ٠٢في ال٨ٟغ إلاؾالمي،ط،1وػاعة يألو٢ا ٝوالكإو ،إلاؾالمُت املٛغبُت.1999،
 )17الخُُب الكغبُني ،مٛني املخخاط ئلى مٗغٞت مٗاني ألٟاّ املنهاط ،ط،2صاع املٗغٞت،بحروث،لبنا.1997 ،1ٍ،،
 )18قاو ولي هللا الضىلىي،حجت هللا البالٛت،ط،2جد ٤ُ٣ؾُض ؾاب،٤صاع الجُل،بحروث،2005، 1ٍ،م.180
 )19قغ ٝبن ًخي النىوي،عويت الُالبح ،وٖمضة املٟخح،،ط،5امل٨خب إلاؾالمي،بحروث.1991، 3ٍ،
 )20الهاص ١الٛغٍاني،مضونت ال٣ٟه املال٩ي وأصلخه،ط،4مإؾؿت الغٍا ،للُباٖت والنكغ والخىػَ٘ ،بحروث ،لبنا1ٍ ،،
.2002،
ٖ )21بض هللا بن مدمىص بن مىصوص،الازخُاع لخٗلُل املخخاع،ط،3صاع ال٨خب الٗلمُت،الؿٗىصًت.
ٖ )22شما ،بن ٖلي الؼٍلعي،جبُح ،الخ٣ائ ٤قغح ٦جز الض٢ائ،٤ط،3املُبٗت يألمحرًت،بىال،١مهغ،.1ٍ،ص ث.
ٖ )23الء الضًن الخه٩ٟي،الضع املخخاع قغح جنىٍغ يألبهاع،ط،4صاع ال٨ٟغ.1979 ،2ٍ،
٦ )24ما ٫الضًن بن الهما ،قغح ٞخذ ال٣ضًغ،ط،9صاع ال٨خب الٗلمُت،بحروث،لبنا.2003، 1ٍ،،
 )25دمحم الُاىغ بن ٖاقىع،الخدغٍغ والخنىٍغ،ط،22الضاع الخىنؿُت للنكغ،جىنـ.1984،
 )26دمحم بن أخمض يألػىغي،تهظًب اللٛت،جدٖ ٤ُ٣بض الؿال ىاعو،،ط،9الضاع املهغٍت،مهغ.1975،
 )27دمحم بن أخمض ال٣غَبي،الجام٘ ألخ٩ا ال٣غآ،،ط،8مإؾؿت الغؾالت،بحروث،لبنا.2009 ،1ٍ،،
 )28دمحم بن ئصعَـ الكاٞعي٦،خاب يأل ،جد ٤ُ٣عٗٞذ ٞىػي،ط،5صاع الىٞاء للُباٖت والنكغ ،املنهىعة.2001 ،1ٍ،
 )29دمحم بن م٨غ بن منٓىع،لؿا ،الٗغب،ط ،9صاع ناصع،بحروث،ص ث.
 )30دمحم ٖلِل،قغح منذ الجلُل ٖلى مسخهغ زلُل،ط،4صاع ناصع،لبنا،،ص ث.
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 )31منظع ٢د،٠الى ٠٢إلاؾالمي جُىعو ئصاعجه جنمُخه،صاع ال٨ٟغ،لبنا.2000 ،1ٍ،،
ً )32خي بن قغ ٝالنىوي،قغح النىوي ٖلى مؿلم،بِذ يأل٩ٞاع الضولُت،الؿٗىصًت،ص ث.
-2املجالث:
 )1ئبغاىُم البُىمي،نٓا الى ٠٢إلاؾالمي ومك٨الث جمىٍل املجخم٘ املضني،مجلت الؿُاؾت الضولُت،174ٕ،مج ،43
أ٦خىبغ.2008
 )2أؾغة الخدغٍغ،الى ٠٢ومكاعَ٘ النهًت أًت ٖال٢ت؟،مجلت أو٢ا،ٝؽ،11ٕ،9طو الٗ٣ضة1427ىـ/نىٞمبر.2009
 )3أًمن دمحم ٖمغ الٗمغ،الى ٠٢وصوعو في الخنمُت الا٢خهاصًت،مجلت الكغَٗت والضعاؾاث إلاؾالمُت،ال٩ىٍذ ،مج،20
ٕ.2005، 90
 )4بضع نانغ املُحري،الخجاعب إلاؾالمُت في جنُٓم وإصاعة يألو٢ا(ٝصولت ال٩ىٍذ نمىطظا)،مجلت أو٢ا،ٝال٩ىٍذ،ؽ،8
ٕ،15طو الٗ٣ضة /1429نىٞمبر .2008
 )5خؿحٖ ،بض املُلب يألؾغط،الضوع الخنمىي للى:٠٢يألو٢ا ٝفي الكاع٢ت نمىطظا،مجلت قإو،
اظخماُٖت،الكاع٢ت،إلاماعاث الٗغبُت املخدضة ،مج ،121ٕ ،31عبُ٘ .2014
 )6خمغ الضًن ٖبض ال٣اصع،أزغ الؿُاؾت الدكغَُٗت ٖلى الٗ٣اع الىٟ٢ي في الجؼائغ،مجلت ظُل لألبدار ال٣انىنُت
املٗم٣ت،40ٕ،أٞغٍل .2020
 )7عيىا ،الؿُض،صوع يألو٢ا ٝوالؼ٧اة في مٗالجت املك٨الث الاظخماُٖت في الٗالم الٗغبي،مجلت الاظتهاص،بحروث،ص ث.
 )8عيىا ،الؿُضٞ،لؿٟت الى ٠٢في الكغَٗت إلاؾالمُت،مجلت املؿخ٣بل الٗغبي،مج٧،274ٕ،24انى ،يألو.2001 ٫
 )9ؾلُم ىاني منهىع،يألو٢ا ٝوالخنكئت الؿُاؾُت،مجلت املؿخ٣بل الٗغبي،357ٕ،نىٞمبر .2008
 )10نالر نالخي،الخ٩امل الىُْٟي بح ،مإؾؿت يألو٢ا ٝومإؾؿت الؼ٧اة لًما ،خض الٟ٨اًت املجخمُٗت في
الجؼائغ،مجلت الخمىٍل والاؾدشماع والخنمُت املؿخضامت،مج ،01ٕ،05ظىا.2020 ،
ٖ )11بض الغػا ١انبُخي،ئصاعة واؾدشماع ئصاعة يألو٢ا ٝإلاق٩االث والخدضًاث،مجلت أو٢ا،29ٕ،ٝؽ،15مدغ
1437ىـ/نىٞمبر .2015
ٖ )12بض الٗؼٍؼ بن ٞىػا ،بن نالر الٟىػا،،مؿإولُت الضولت في خماًت يألو٢ا،ٝمجلت الٗض،58ٕ،٫ؽ ،15عبُ٘ آلازغ
1434ه.
ٖ )13بض هللا بن أخمض الؼٍض،أىمُت الى ٠٢وخ٨مت مكغوُٖخه،مجلت البدىر إلاؾالمُت1413،36ٕ،ه.
ٖ )14بض هللا بن نانغ الؿضخا،،يألو٢ا ٝواملجخم٘،مجلت صعاؾاث ٖلى الكغَٗت وال٣انى،،مج. 2001، 1ٕ،28
ٖ )15بض النانغ بغاني،ئؾماُٖل مىمني،أىمُت جُٟٗل الخ٩امل الىُْٟي بح ،مإؾؿاث الا٢خهاص إلاؾالمي،مجلت
الا٢خهاص الهناعي،14ٕ،ماعؽ .2018
ٞ )16اعؽ مؿضوع،يألو٢ا ٝالجؼائغٍت بح ،الانضزاع والاؾدشماع،مجلت ٖلى الا٢خهاص والدؿُحر والخجاعة،مج.2008 ،3ٕ،12

 )17مدمىص خامض ٖبض الغػا،١الى٧ ٠٢أخض أصواث النٓا املالي إلاؾالمي،املجلت الٗغبُت لإلصاعة،مجً،1ٕ،33ىنُى
.2013
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 )18منظع ٖبض ال٨غٍم أخمض الً٣اة ،صوع يألو٢ا ٝاملكتر٦ت بح ،املؿلمح ،واملؿُدُح ،في زضمت م٣انض الى٠٢
الٗامت،مجلت الؼع٢اء للبدىر والضعاؾاث إلانؿانُت،مج.2020، 3ٕ،20
 )19منظع ٢د،٠يألو٢ا ٝإلاؾالمُت:الخاظت ملُشا ١ظضًض،مجلت ظامٗت امللٖ ٪بض الٗؼٍؼ،الا٢خهاص إلاؾالمي ،مج،31
ٕ،3مدغ 1439ىـ/أ٦خىبغ .2018
-3الخلارير:
 )1مضًغٍت الكإو ،الضًنُت ويألو٢ا،ٝئخهاء م٨خب يألو٢ا،ٝؾُُ.2022،٠
 )2وػاعة املالُت،ج٣غٍغ ٖغى مكغوٕ ٢انى ،املالُت لؿنت  2021وج٣ضًغاث ،2023 -2022الجؼائغ.2021
-4اإلالخلياث:
 )1الُٗاش ي الهاصٞ ١ضاص ،جنمُت مىاص الى ٠٢واملخآٞت ٖليها(بدض م٣ض ملإجمغ يألو٢ا ٝيألو ٫بالؿٗىصًت)1422ىـ .
-5اللىاهين وألاحكام اللظائيت:
٢ )1انى 11/84 ،املخًمن ٢انى ،يألؾغة املٗض ٫واملخمم باألمغ  02-05املإعر في ٞ27براًغ املخًمن ٢انى ،يألؾغة املٗض٫
واملخمم،ط ع 15الهاصعة في .2005/02/27
٢ )2انى10-91 ،املإعر في 27أٞغٍل املخًمن ٢انى ،يألو٢ا،ٝط ع،21الهاصعة في .1991/05/8
٢ )3انى ،ع٢م  07/01املإعر في  ،2001/5/ 22املٗض ٫واملخمم لل٣انى ،ع٢م  10/91املخٗل ٤باألو٢ا ،ٝط ع  23الهاصعة
بخاعٍش.2001 /05/23
٢ )4انى ،ع٢م  10/02املإعر في  ،2002/12/ 14املٗض ٫واملخمم لل٣انى ،ع٢م  10/91املخٗل ٤باألو٢ا ،ٝط ع  83الهاصعة
بخاعٍش .2002/12/15
٢ )5غاع ع٢م  109957املإعر في  1994/03/30ناصع ٖن الٛغٞت املضنُت،املجلت الً٣ائُت .1994، 3ٕ،
 )6مغؾى عئاس ي ع٢م  18-89مإعر في ٞ28براًغً،خٗل ٤بانضاع الخٗضًل الضؾخىعي،ط ع  09الهاصعة بخاعٍش
.1989/03/01
 )7مغؾى عئاس ي ع٢م  442-20مإعر في  30صٌؿمبرً،خٗل ٤بانضاع الخٗضًل الضؾخىعي،ط ع  82ناصعة بخاعٍش /12/ 30
.2020
 )8مغؾى جنُٟظي  179- 21مإعر في  3ماي ً 2021خًمن ئنكاء الضًىا ،الىَني لألو٢ا ٝوالؼ٧اة،ط ع،35ناصعة بخاعٍش
.2021 /05/12
-6اإلاى اكع الالكتروهيت:
 )1الضعع الؿنُت(املىؾىٖت الخضًصُت)https:// www.dorar.net ،
 )2الكغو ١الُىمي ًى https://www.echoroukonline.com ،2022/03/15
 )3وػاعة الكإو ،الضًنُت ويألو٢ا،ٝويُٗت يألو٢ا ٝفي الجؼائغ. https://www.marw.dz ،
 )4و٧الت يألنباء الجؼائغٍت(2021 /02/08،جاعٍش الضزى. https://www.aps.dz ،)2022/07/22 ٫
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الكخابت كوسيلت إثباث للقاض ي إلاداري في املىاسعت إلاداريت
Writing as a means of proof for the administrative judge in the administrative dispute


حلُلت بغاهىُت

اإلاغهؼ الجامعي مغؾلي غبض هللا بخِباػة
مسبر اإلااؾؿاث الضؾخىعٍت و الىظم الؿُاؾُت
brenkia.djalila@cu-tipaza.dz
2022/09/18:جاريخ القبول

2022/09/15:جاريخ املزاجعت

2022/06/27:جاريخ إلايذاع

:ملخص
 خُث ًخمخؼ ؤلازباث بإهمُت،تهخم الىعكت البدثُت بضعاؾت الىخابت وىؾُلت بزباث لللاض ي ؤلاصاعي في الضغىي ؤلاصاعٍت
 إلاا جىفغه للخهىم، هما ؤن اإلاكغع الجؼاثغي ٌػخبر الىخابت مً ؤهم و ؤكىي ألاصلت،بالؿت في بظهاع الحلُلت ؤمام اللًاء
.مً يماهاث ال جىفغها لهم ؾحرها مً ألاصلت
ً وهظا في الفهل ألاوٌ مً الباب الؿاصؽ م،خُث ويػها اإلاكغع الجؼاثغي في ملضمت ؤصلت ؤلازباث اإلاػغوفت
ً هما ٌػخبر مبضؤ ؤلازباث بالىخابت يماها وافُا للحض م.الىخاب الثاوي اإلاخًمً الالتزاماث و الػلىص في اللاهىن اإلاضوي
. بط ؤن هظه ألازحرة ال جيىن في هظه الحالت بال صلُال مىمال ؤو مخمما،املخاَغ التي جىخىف ؤلازباث بكهاصة الكهىص
. الىخابت؛ اإلاىاػغت ؤلاصاعٍت؛ ؤلازباث؛ املحغعاث الغؾمُت؛ املحغعاث الػغفُت:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The research document is concerned with the study of writing as a means of proof, for the
administrative judge, in the administrative action, as the evidence is extremely important in
showing the truth before the courts, also the Algerian legislator considers writing as one of the
most important and strongest evidence, because it provides the litigants with guarantees that
other evidence does not provide them with.
Where the Algerian legislator put it at the forefront of the well-known evidence of proof,
in the first chapter of sixth chapter of the second book, which includes obligations and
contracts in the civil law.
The principle of proof in writing is also considered as a sufficient guarantee to limit the
risks surrounding the testimony of witnesses, as the latter is only a complementary evidence
in this matter.
Keywords: Writing; Administrative dispute; Evidence; Authentic Writings; Private
Documents.
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مقذمت:
مغخلت ؤلازباث هي ؤهم وؤنػب مغخلت مً مغاخل الخهىمت اللًاثُت ،بل هي مدىعها خُث ّ
ًلضم ول زهم فيها
ألاصلت اإلااٍضة لُلباجه ،وغلى ؤؾاؽ هخاثج هظه اإلاغخلت ًخم الفهل في َلباث الخهىم التي جمثل الهضف النهاجي لغفؼ
الضغىي.
وؤلازباث مً اإلاىيىغاث التي جىاولها فلهاء اللاهىن بالبدث والخدغي ؾىاء اإلاضوي ؤو الخجاعي ؤو الجىاجي ؤو ؤلاصاعي
هظغا ألهمُخه ومياهخه في اللاهىن والىاكؼ.
هما ٌػخبر ؤلازباث الضلُل و كىام الحُاة الحم ،و ؤلازباث لؿت هى جإهُض خلُلت الص يء بإي صلُل  ،ؤما ؤلازباث بمػىاه
اللاهىوي هى ؤلازباث اللًاجي و الظي ًلهض به بكامت الضلُل ؤمام اللًاء بالُغق التي خضصها اللاهىن .
وجهاؽ هظغٍت ؤلازباث في ول فغع مً فغوع اللاهىن باإلاغاغاة لخهىنُاث هظا اللاهىن ،وَبُػت الػالكاث التي
ًىظمها ،وهظغا للخهىنُت التي ًخمحز بها اللاهىن ؤلاصاعي ،و اؾخثىاثُت الػالكت التي جغبِ ؤلاصاعة باألفغاص ،فةن الجزاغاث
التي جيكإ غً هظه الػالكت ،جخم مػالجتها في ظل اللىاغض الاؾخثىاثُت التي ٌػغفها اللاهىن ؤلاصاعي.
وفي ظل الامخُاػاث التي جخمخؼ بها ؤلاصاعة فان الضغىي ؤلاصاعٍت ًيىن اإلاضعي فيها في حمُؼ ألاخىاٌ هى الفغص ،وٍيىن
بظلً اإلايلف بػبء ؤلازباث؛ مً بحن وؾاثل ؤلازباث الىخابت.
لىً الىخابت لم جىً ولُضة الهضفت ،و بهما غغفها ؤلاوؿان مىظ الػهىع اللضًمت و جُىعث بلى ؤن ونلذ بلى ماهي
غلُه الُىم( ،)1فخػخبر الىخابت ؤهم َغق بزباث الخهغفاث اللاهىهُت في الػهغ الحضًث ،خُث ؤنبدذ الىؾُلت الفػالت
واإلاإمىهت في اإلاػامالث ؤمام يػف الثلت في قهاصة الكهىص ،و جُىع الػالكاث و حكابىها()2؛ بل وؾضث ألانل في بزباث
الخهغفاث اللاهىهُت( ،)3لىً هظا ال ٌػني خغمان ألاَغاف مً ببضاء مالخظاتهم الكفىٍت ؤزىاء الجلؿت(.)4
وهظا ما ًلىصها لُغح الدؿائٌ الخالي :ما مضي هجاغت الضلُل الىخابي لإلزباث في الخهىمت ؤلاصاعٍت ؟
و لضعاؾت الىخابت وىؾُلت مً وؾاثل ؤلازباث في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،ؾيخُغق لها بالضعاؾت في مدىعًٍ:
املحىع ألاوٌ خىٌ ماهُت ؤلازباث بالضلُل الىخابي ،ؤما املحىع الثاوي هخُغق مً زالله ألهىاع ألاصلت الىخابُت و حجُتها .و
فُما ًلي جفهُل هظًً املحىعًٍ .

 - 1ؤخمض مُضي ،الىخابت الغؾمُت هضلُل بزباث في اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،الُبػت ألاولى ،الجؼاثغ ،صاع هىمت للُباغت واليكغ و الخىػَؼ ،2005 ،م.07
 - 2دمحم خؿحن مىهىع" ،كاهىن ؤلازباث  ،مباصت ؤلازباث و َغكه(الىخابت-البِىت-اللغاثً-ؤلاكغاع-الُمحن-اإلاػاًىت-الخبرة-حجُت ألامغ اإلالط ي)" ،ؤلاؾىىضعٍت
 ،مهغ ،صاع الجامػت الجضًضة لليكغ  ،2002 ،م.54
 - 3هبُل ببغاهُم ؾػض ،ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهُت و الخجاعٍت ،بحروث ،صاع النهًت الػغبُت للُباغت و اليكغ ،م.89
 - 4غبض الغخمً بىهثحر ،غبء ؤلازباث في صغىي ؤلالؿاء ،عؾالت الضهخىعاه في اللاهىن الػام  ،ولُت الحلىق بً غىىىن  ،حامػت الجؼاثغ ، 2014-2013 ،1
م.23
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 -1ماهيت إلاثباث بالذليل الكخابي:
ًىمً مفهىم ؤلازباث بهفت غامت في وىهه وؾُلت إلكامت الضلُل ؤمام اللًاء بالُغق التي خضصها اللاهىن غلى
وحىص واكػت كاهىهُت جغجب آزاعها( .)1هما حػخبر الىخابت مهُلح مبهم و مبضؤ زابذ في ؤؾلب اللىاهحن ،لظلً اعجإًىا في
البضاًت صعاؾت حػغٍف ؤلازباث بالىخابت (أوال) ،زم الخُغق بلى قغوٍ ؤلازباث بالىخابت (ثاهيا).
 -1.1مفهوم إلاثباث بالذليل الكخابي:
لخػغٍف ؤلازباث بالىخابت ؾِخم حػغٍف ؤلازباث ،زم ؾيخُغق بلى حػغٍف الىخابت وهظا ما ؾىداوٌ جىيُده في
الىلاٍ آلاجُت:
 -1.1.1إلاثباث لغت و إصطالحا
بن ؤلازباث بمػىاه الػام هى مداولت الىنىٌ بلى الحلُلت و هظا ما ٌؿمى باإلزباث الػلمي ؤو الخاعٍخي( ،)2بال ؤن
ؤلازباث اللًاجي ًسخلف غنهما في ؤهه ملُض في َغكه و هى ما يهمىا في صعاؾدىا لإلزباث.
 -1.1.1.1إلاثباث لغت
ؤلازباث لؿت مً ؤزبذ الص يء بمػنى ؤكغه ،و ألامغ صححه(.)3
(َ ُ َّ َ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َّ َ ُ ُ ْ َ ْ َ )4
ّللا ز ْح ُر
وفي اللغآن الىغٍم " و ِإط ًمىغ ِبً ال ِظًً هفغوا ِلُث ِبخىن ؤو ًلخلىن ؤو ًس ِغحىن وٍمىغون وٍمىغ ّللا و
ْاإلاَاهغ َ
ًٍ " .
ِ ِ
و ؤلازباث مً ؤزبذ الص يء بمػنى غغفه خم اإلاػغفت و زبذ زبىجا فهى زابذ ،و ؤلازباث ٌػني الضوام و ؤلاؾخلغاع وٍلاٌ
زبذ فالن غلى مىكفه بطا لم ًتراحؼ غىه و لظا ٌؿمى الضلُل زباجا(.)5
هما ًمىً حػغٍف ؤلازباث لؿت ،بإهه جإهُض الحم بالبِىت و هي مكخلت مً البُان و هى الظهىع و الىيىح و مػىاها
البرهان الخام الحاؾم الظي ًدىم صغىي اإلاضعي( .)6هما ًالخظ ؤن بػٌ الدكغَػاث كض كهغث لفظ البِىت غلى قهاصة
قهاصة الكهىص( ،)7بال ؤن مً الدكغَػاث ما ؤَللذ البِىت غلى ول الىؾاثل ؤلازباث الحم والدكغَؼ الؿىعي و اللبىاوي في
خحن الدكغَػاث ألازغي كض بزخاعث لفظ ؤلازباث لضاللت غلى وؾاثل ؤلازباث والدكغَؼ اإلاهغي و اإلاؿغبي .

 - 1غبض الػؼٍؼ غبض اإلاىػم زلُفت ،ؤلازباث ؤمام اللًاء ؤلاصاعي ( ؤلازباث اإلاباقغ -ؤلازباث الؿحر مباقغ -صوع اللاض ي في ؤلازباث) ،ؤلاؾىىضعٍت ،مهغ ،صاع
الفىغ الجامعي ،2008 ،م . 15
 - 2دمحم خؿحن مىهىع ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .8
 - 3دمحم ههغ دمحم ،الىافي في حجُت ؤلازباث باللغاثً و جُبُلها في اللاهىن ؤلاصاعي ،الُبػت ألاولى ،الغٍان ،الؿػىصًت ،مىخبت اللاهىن و ؤلاكخهاص،2014 ،
م . 19
 - 4ؾىعة ألاهفاٌ ،آلاًت . 30
 -5حماٌ الضًً ؤبى الفًل دمحم بً مىغم بً غلي بً ؤخمض بً ؤبي اللاؾم بً خُفت بً اإلاىظىع :معجم لؿان الػغب  ،املجلض  ،6اللاهغة ،مهغ صاع اإلاػاعف
 ،م . 467
 - 6بصعَـ الػلىي الػبضالوي ،وؾاثل ؤلازباث في الدكغَؼ اإلاضوي اإلاؿغبي ،الضاع البًُاء ،اإلاؿغب ،مُبػت الىجاح الجضًضة ،1981 ،م . 4
 - 7في الدكغَؼ الجؼاثغي في ألامغ ،58-75اإلااعر في  26ؾبخمبر  ،1975اإلاخًمً اللاهىن اإلاضوي ،الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  78الهاصعة في  30ؾبخمبر ،1975
كبل حػضًله باللاهىن .10-05
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 -2.1.1إلاثباث إصطالحا
ؾيخُغق فُه بلى ول مً الخػغٍف اللاهىوي زم الخػغٍف الفلهي .
 املفهوم القاهووي:
بن ؤلازباث بمػىاه اللاهىوي هى ؤلازباث اللًاجي و الظي ًلهض به بكامت الضلُل ؤمام اللًاء بالُغق التي خضصها
اللاهىن( )1غلى وحىص ؤو صحت واكػت مخىاػع فيها بلهض الىنىٌ بلى هخاثج كاهىهُت مػُىتً ،خمثل ؤلازباث اللاهىوي في جإهُض
خم مخىاػع غلُه ؤمام اللًاء و طلً بةكامت الضلُل غلى الىاكػت مهضع الحم ،فهى بزباث ًغمي بلى جدلُم ؾاًاث غملُت
هي الفهل في اإلاىاػغاث و خماًت الحلىق ألصحابهاً ،لىم به الخهىم ؤمام اللًاء بُغق مدضصة عؾمها اللاهىن(.)2
 املفهوم الفقهي:
للض غغف الفله الؿغبي ؤلازباث و منهم الفلُه بالهُىٌ " "Planiolغلى ؤهه  " :جلً الىؾاثل املخخلفت اإلاؿخسضمت
إلكىاع اللاض ي " و هى اإلاػنى الظي ؤغُاه"  "PLANETبط وان ٌػغف ؤلازباث بإهه " ول ما ًجػل مىظىع عوح خلُلت ما
()3

".

و كض غغفه الفله الفغوس ي بإهه "بكامت الضلُل ؤمام اللًاء غلى خلُلت واكػت مػُىت ًاهضها ؤخض ؤَغاف الخهىمت
و ًىىغها الُغف ألازغ"(.)4
ؤما باليؿبت للفله الػغبي فلض غغفها ؾلُمان مغكـ ؤن ؤلازباث هى بكامت الضلُل ؤمام اللًاء غلى خلُلت ؤمغ
مضعى به  ،هظغا إلاا ًترجب غلُه مً ؤزاع كاهىهُت(.)5
 -2.1.1إلاثباث في املىاسعاث إلاداريت:
اإلاىاػغت ؤلاصاعٍت هي الىؾُلت اللاهىهُت التي ًىفلها اإلاكغع لألشخام لحماًت خلىكهم في مىاحهت ؤلاصاعة غً َغٍم
اللًاء؛ هما حػغف بإنها حمُؼ الجزاغاث التي ٌػىص الفهل فيها لللًاء ؤلاصاعي( .)6وهي جسخلف غً الخهىمت التي حػغف
بإنها الحالت اللاهىهُت التي جيكإ مىظ غغى الجزاع غلى اللًاء هما جُلم غلى الجزاع في مظهغه فالخهىمت جظهغ في نىعة
ؾلؿلت مً ألاغماٌ املخخلفت ًىحب اللاهىن اللُام بها لخهل الخهىمت بلى نهاًتها(.)7

 - 1غبض الغػاق ؤخمض الؿنهىعي ،الىؾُِ في قغح اللاهىن اإلاضوي الجضًض " ( هظغٍت ؤلالتزام بىحه غام – ؤلازباث – آزاع الالتزام)"  ،الجؼء  ،2اللاهغة،
مهغ ،صاع النهًت الػغبُت ،م . 15
 - 2دمحم خؿحن مىهىع ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .7
3

- Planiol marcel,droit civile : tome 2 L.G.D.J ,1905 , p 04.

 - 4فغاح مىاوي  ،ؤصلت ؤلازباث الحضًثت في اللاهىن ،غحن ملُلت  ،الجؼاثغ ،صاع الهضي،بضون ؾىت ،م.8

 - 5ؾلُمان مغكـ ،الىافي في قغح اللاهىن اإلاضوي ( ،ؤنىٌ ؤلازباث و بحغاءاجه في اإلاىاص اإلاضهُت) ،الُبػت الخامؿت  ،الجؼء الخامـ  ،مهغ ،صاع الىخب
اللاهىهُت ،1991 ،م .1
 -6عقُض زلىفي ،كاهىن اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت جىظُم وازخهام اللًاء ؤلاصاعي ،الُبػت الخامؿت ،صًىان اإلاُبىغاث الجامػُت ،الجؼاثغ،2019 ،م.13
 - 7فاَُمت الؼهغاء فغخاث و وفاء بىؾىان ،الخهىمت اللًاثُت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مجلت الحلىق والػلىم ؤلاوؿاهُت ،حامػت ػٍان
غاقىع الجلفت ،املجلض ،13الػضص ،2حىٍلُت ،2020م.39
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وال ًسخلف حػغٍف ؤلازباث في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت غً ؤلازباث في اإلاؿاثل اإلاضهُت ؤو الخجاعٍت ،وإن وان ؤلازخالف ًىمً
في الُغق( )1ؤو الىؾاثل ،فاإلزباث في اللاهىن اإلاضوي ًمخاػ بالخإهض و الخدفظ لظلً فان اللاض ي اإلاضوي ملُض بةجباع َغق
مدضصة لإلزباث  ،وؤلازباث في اللاهىن الخجاعي ًدؿم باإلاغوهت و الؿغغت جبػا إلاا جمخاػ به ألاغماٌ الخجاعٍت( .)2ؤما ؤلازباث في
اللاهىن ؤلاصاعي فهى ًسخلف و هظا جبػا إلزخالف ألاحهؼة اللاثمت غلى طلً و َبُػت ماًُغح مً هؼاع ،و غلُه ًمىً
اللىٌ ؤن ؤلازباث في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت هي جلً الىؾاثل التي زىلها اللاهىن للىكف غً الحلُلت ؤمام اللًاء ؤلاصاعي في
الضغاوي ؤلاصاعٍت اإلاُغوخت ؤمامه(.)3
 -2.1مفهوم الذليل الكخابي:
مً زالٌ مفهىم الضلُل الىخابي ؾىلىم بخػغٍف الضلُل الىخابي ،زم الخُغق إلامحزاث الىعكت ؤلاصاعٍت وهظا
ماؾىداوٌ مػالجخه في الىلاٍ اإلاىالُت:
 -1.2.1حعزيف الذليل الكخابي:
حػض ألاوعاق اإلاىخىبت مً ؤهم ؤصلت ؤلازباث التي ٌػخمضها اللاض ي ؤلاصاعي ،وؾالبا ما ٌػىٌ غليها في ؤلازباث ،طلً ؤن
ؤلاصاعة مىظمت جىظُما ٌػخمض ولُا غلى ألاوعاق ،وال ٌػخمض غلى طاهغة اإلاىظفحن ؤو الكهىص ،لهظا وان الضلُل الىخابي ؤهم
ألاصلت التي ٌػخض بها ؤمام اللاض ي ؤلاصاعي( .)4فاإلااصة" "169مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت( )5ؤوحبذ عفؼ الضغىي ؤمام الؿغفت
الؿغفت ؤلاصاعٍت بمىحب غغًٍت مىخىبت،هما ؤوحبذ اإلااصة" "282ؤن ًغفم بالػغًٍت،بما كغاع عفٌ الخظلم ؤلاصاعي الظي
ؾبم الضغىي ؤو اإلاؿدىض اإلاثبذ عفؼ طلً الخظلم(.)6
وإن اإلافهىم الحضًث للىخابت احؿؼ لِكمل الىخابت الالىتروهُت ،وهظغا لضزىٌ هظه الىؾُلت املجاٌ الػلمي وان مً
الًغوعي جضزل اإلاكغع مً ؤحل جىظُمها كاهىهُا مً خُث الىو غلى غىانغها و جىظُمها والىو غلى كُمتها الثبىجُت مؼ
بكغاع مبضؤ الخيافا بحن الخىكُؼ الالىترووي و الخىكُؼ الػاصي.
فمثال اإلاكغع الجؼاثغي جضزل بمىحب اللاهىن اإلاضوي في حػضًله لؿىت  2005مً زالٌ اللاهىن 10 /05الهاصع في
 2005/07/20وههذ اإلااصة ( 323مكزر)( )7مىه غلى الىخابت في الكيل الالىترووي :بإنها طاث الدؿلؿل في ألاوناف ؤو

 - 1بلُاؽ حىاصي ،ؤلازباث اللًاجي في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت" صعاؾت ملاعهت" ،ؤَغوخت الضهخىعاه غلىم  ،جسهو كاهىن بصاعي ،ولُت الحلىق و الػلىم
الؿُاؾُت  ،حامػت دمحم زًُغ بؿىغة  ،2014 -2013 ،م . 15
 - 2فغاح مىاوي ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.9
 - 3ؾػاص بىػٍانَ ،غق ؤلازباث في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،الجؼاثغ ،صاع الهضي ،2015 ،م . 12
 - 4لحؿحن بً قُش ؤر ملىٍا  ،مباصت ؤلازباث في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت  ،الجؼاثغ ،صاع هىمت للُباغت و اليكغ ،2005 ،م.246
- Jean-Philippe Colson, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif , Paris, L.G.D.J, 1970, p
109.

 - 5اإلااصة  169مً ألامغ عكم  ، 154-66اإلااعر في  18نفغ غام  1386اإلاىافم ٌ ً 8ىهُى  ،1966اإلاخًمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت.
 - 6لحؿحن بً قُش ؤر ملىٍا :اإلاغحؼ الؿابم  ،م .246
 - 7اللاهىن عكم ، 10- 05اإلااعر في 13حماصي ألاولى غام  1426اإلاىافم ًٌ 20ىهُى  ، 2005اإلاخًمً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص 44
الهاصعة في  26حىان  ،2005اإلاػضٌ باللاهىن  05 – 07اإلااعر في  25عبُؼ الثاوي غام  1428اإلاىافم ٌ  13ماًى  ، 2007الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص 31
الهاصعة في  13ماًى . 2007
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ألاعكام ؤو ؤًت غالمت ؤو عمىػ طاث مػنى مفهىم مهما واهذ الىؾُلت الالىتروهُت اإلاؿخػملت و مهما واهذ َغق بعؾالها هما
ههذ ؤًًا اإلااصة(  323مكزر )1غلى مبضؤ الخيافا بحن الىخابت الػاصًت والىخابت الالىتروهُت.
هما هو اإلاكغع الجؼاثغي في ؤخيام( املادة  )03مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 162/07 :اإلااعر في  2001/05/09اإلاخػلم
بىظام الاؾخؿالٌ اإلاُبم غلى ول هىع مً ؤهىاع الكبياث بما فيها الالؾلىُت الىهغباثُت وغلى مسخلف زضماث اإلاىانالث
الؿلىُت و الالؾلىُت غلى حػغٍف الخىكُؼ الالىترووي(.)1
هما جضزل اإلاكغع الجؼاثغي وؤنضع كاهىن عكم 04/15 :بخاعٍش ً 2015/02/01دضص اللىاغض الػامت اإلاخػللت
بالخىكُؼ و الخهضًم الالىترووي(.)2
والىخابت التي حؿخسضم هضلُل لإلزباث بما ؤن جيىن هخابت عؾمُت ؤو هخابت غغفُت وهظا ما ؾىضعؾه في الىلُت
الثاهُت.
 -2.2.1ممبزاث الورقت إلاداريت:
ؾىف هدىاوٌ ممحزاث الىعكت ؤلاصاعٍت في هظه الىلُت مً زالٌ وىنها هخابت في خىػة ؤلاصاعة ،و جاعٍسها كابل لإلزباث،
و جضٌ غلى واكػت بصاعٍت .
 -1.2.2.1هي كخابت في حوسة إلادارة:
جيىن في قيل هماطج بصاعٍت ،ؤو جدمل اؾم الجهت التي ؤنضعتها ؤو زاجمها ،ؤو جيىن مىكؼ غليها مً َغف ؤخض
ؤلاصاعٍحن ؤو ماقغ غليها مىه ،فةنها كض جيىن هظلً مجغص وعكت ؾحر مىكػت وال ماعزت وال جدمل ؤًت ؾمت بصاعٍت ،ولىً
جىافغ ؾاثغ الػىانغ فيها ًجػلها بصاعٍت ،ولى واهذ مؿىصة مملىءة بالكُب و الخدكحر.
ؤما بسهىم ؤنها في خىػة ؤلاصاعة فهظا ٌػخبر مً ؤهم قغوٍ الىعكت ؤلاصاعٍت ،وٍجب ؤن ًيىن صزىلها بالىُفُت التي
ًلخًيها الىظام اإلاػمىٌ به في الهُئت ؤلاصاعٍت ،فةن واهذ واعصة مً زاعج الهُئت ،كُضث في صفتر البرًض الىاعص بالغكم و
الخاعٍش ،وإن واهذ مً ألاغماٌ الضازلُت فُجب بًضاغها ؤمامها في اإلالفاث ؤو السجالث مً كبل اإلاىظف املخخو .
والىغاء الُبُعي لحفظ ألاوعاق هى اإلالفاث و السجالث ،وكض حغی الػمل ؤلاصاعي غلى يم ألاوعاق اإلاخػللت بمىيىع
واخض في ملف واخض ،طو عكم مػحن ،وحػىىن حمُؼ ألاوعاق التي ًخًمنها اإلالف بهظا الغكم( .)3وهظا صلُل غلى امخُاػ ؤلاصاعة
ؤلاصاعة بدُاػة اإلاؿدىضاث و ألاوعاق ؤلاصاعٍت باغخباعها الجهت ألامُىت غلى اإلاهلحت الػامت و الؿحر الحؿً للػمل ؤلاصاعي

 -1اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،162/07اإلااعر في  13حماصي ألاولى غام  1428اإلاىافم 30ماًى ؾىت  ،2007اإلاخػلم بىظام الاؾخؿالٌ اإلاُبم غلى ول هىع مً
ؤهىاع الكبياث بما فيها الالؾلىُت الىهغباثُت وغلى مسخلف زضماث اإلاىانالث الؿلىُت والالؾلىُت ٌ،ػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  123-01اإلااعر
في  15نفغ غام  1422اإلاىافم  09ماًى ؾىت  ،2001الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  12لؿىت .2007
 - 2اللاهىن عكم  ،04-15اإلااعر في  11عبُؼ الثاوي غام  1436اإلاىافم ؤوٌ فبراًغ ؾىتً ،2015دضص اللىاغض الػامت اإلاخػللت بالخىكُؼ و الخهضًم الالىتروهُحن
الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  6لؿىت .2015
 - 3لحؿحن بً قُش ؤر ملىٍا ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م .249-248
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فهي جدىػ اإلاؿدىضاث و السجالث الخانت بػملها ،إلزباث ول ما ًخػلم بيكاَها و بػامليها،و ما ًاهض ؤهمُت هظا الامخُاػ
هى َبُػت ؤلاحغاءاث اإلاخبػت في الخهىمت ؤلاصاعٍت ،و التي حػخمض غلى زانُت الىخابت(.)1
 -2.2.2.1أن جاريخها قابل لإلثباث:
وطلً ختى لى واهذ في طاتها زالُت مً الخىكُؼ والخاعٍش ،وٍيىن بزباث جاعٍسها بدؿلؿلها في اإلالف بكيل مُمئن
کثبىث عكم غليها ًغبُها بؿحرها في اإلالف ؤو في سجل لللُض ،ؤو بخػلُلها  ،وغضم ظهىع ما ًضٌ غلى جدغًٍ اإلالف وخكغها
فُه و هدى طلً.
وللخاعٍش ؤهمُت كهىي ألهه صلُل غلى فىعٍت الىعكت وجدغٍغها فيلما وان جدغٍغ الىعكت كغٍب الػهض مً الىاكػت وان
ؤهثر كُمت و ولما بػض جاعٍش جدغٍغها يػفذ كُمتها ،وإن وحضث وعكخان مخػللخان بمىيىع واخض ،وواهذ بخضاهما ؤكغب
جاعٍسا ،فةنها جغجح غلى ألازغي بال بطا جًمىذ الالخلت غىانغ جضٌ غلى التروي و الاؾخىماٌ.
 -3.2.2.1موضوعها و اقعت إداريت:
مىيىع الىعكت ؤلاصاعٍت ًىهب خىٌ واكػت بصاعٍت وهظا ألامغ بدىم الًغوعة وىن اإلالفاث ال جخًمً ؤمىعا ال جخػلم
بالىكاجؼ ؤلاصاعٍت ،ؤما بطا واهذ ألاوعاق ال غالكت لها بالػمل ؤلاصاعي ،فال ًازظ بها غلى ؤؾاؽ ؤنها ناصعة مً كبل ؤلاصاعة و
بالخالي ال حجُت لها في ؤلازباث(.)2

 -2أهواع ألادلت الكخابيت و حجيتها:
ألاصلت الىخابُت جىمً في املحغعاث الغؾمُت و الػغفُت  ،و ليل منهما حجُت في ؤلازباث جسخلف غً ألازغي .
 - 1.2أهواع ألادلت الكخابيت:
جىلؿم املحغعاث و هي ألاوعاق التي جخًمً الىخابت صلُال لإلزباث بلى مدغعاث عؾمُت و مدغعاث غغفُت ؤو هما
حاء في انُالح املجمىغت اإلاضهُت غلىص عؾمُت و غلىص غغفُت و انُالح املحغعاث ؤهثر صكت(.)3
 -1.1.2املحزراث الزسميت:
املحغعاث الغؾمُت جىاولذ ؤخيامها اإلاىاص  324،325،326مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي خُث غغفذ اإلااصة  324مىه
الػلض الغؾمي بإهه ":الػلض الظي ًثبذ فُه مىظف غام ؤو شخو ميلف بسضمت غامت ما جم غلى ًضًه ؤو ما جللاه مً
طوي الكإن،و طلً َبلا لألوياع اللاهىهُت،و في خضوص ازخهاناجه و ؾلُخه"(.)4

 - 1آماٌ ٌػل جمام ،ؾلُاث اللاض ي ؤلاصاعي في جىحُه ؤوامغ لإلصاعة ،ؤَغوخت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه غلىم في الحلىق جسهو كاهىن غام ،ولُت
الحلىق والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت دمحم زًُغ بؿىغة ،2012/2011 ،م.235
 - 2اإلاغحؼ هفؿه  ،م .250
 - 3دمحم نبري الؿػضي  ،الىاضح في قغح اللاهىن اإلاضوي " ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهُت و الخجاعٍت"  ،غحن ملُلت  ،الجؼاثغ  ،صاع الهضي  ، 2009،م.48
 - 4غثماهُت ؾُفي ،ؤلازباث في اإلاىاص ؤلاصاعٍت و صوع اللاض ي ؤلاصاعي فُه –صعاؾت ملاعهت ،-مظهغة اإلااحؿخحر ،جسهو اللاهىن الػام اإلاػمم ،ولُت الحلىق
و الػلىم الؿُاؾُت ،حامػت ؤبىبىغ بللاًض جلمؿان ،2014 -2013 ،م.47
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وهي غضًضة و مخىىغت منها ألاوعاق الخانت بالحالت اإلاضهُت ومنها الىزاثم الغؾمُت اللًاثُت واألخيام واللغاعاث و
مدايغ اإلاىفظًً ومنها الىزاثم الغؾمُت الػامت واللغاعاث ؤلاصاعٍت واللىاهحن(،)1و غغفها اإلاكغع الجؼاثغي في اإلااصة
""324مً اللاهىن اإلاضوي( )2هماًلي ":الػلض الغؾمي غلض ًثبذ فُه مىظف ؤو يابِ غمىمي ؤو شخو ميلف بسضمت
غامت ،ما جم لضًه ؤو ما جللاه مً طوي الكإن وطلً َبلا لألقياٌ اللاهىهُت وخضوص ؾلُخه وازخهانه" .
و ٌكترٍ في املحغع الغؾمي زالزت قغوٍ :
 نضوعه مً مىظف غام ؤو شخو ميلف بسضمت غامت و ؤن ًيىن مسخها بىخابخه ، و الخدغٍغ َبلا لللىاغض اإلالغعة كاهىها(.)3 -1.1.1.2صذوره من موظف عام أو شخص مكلف بخذمت عامت
ونف املحغع بالغؾمُت هدُجت لخدغٍغه بمػغفت مىظف غام ؤو شخو ميلف بسضمت غامت ،وال ٌؿخلؼم طلً ؤن
ًىخب املحغع بُض اإلاىظف بل ًىفي ؤن ًيؿب بلُه ،ؤي ؤن جيىن الىعكت ناصعة باؾمه وؤن ًىكػها بىفؿه.
واإلاىظف الػام ول شخو حػُىه الضولت لللُام بػمل مً ؤغمالها ،ؾىاء بإحغ ؤو بضون ؤحغ ،وٍدىىع اإلاىظفىن
الػمىمُىن بازخالف الؿىضاث التي ًسخهىن بةنضاعها،فاإلاىزم هى يابِ غمىمي ًخىلى جدغٍغ الػلىص التي ًدضص
اللاهىن نُؿتها الغؾمُت ،و الػلىص اإلاضهُت و الخجاعٍت التي ًلغع ألافغاص بغُائها هظه الهفت ؤو الهبؿت هػلض الكغهت
والبُؼ و ؤلاًجاع...الخ ،واللاض ي ٌػض مىظفا غاما وظُفخه بنضاع ألاخيام،و الياجب ًضون ما في الجلؿاث الغؾمُت،
وهىان ؾاثغ اإلاىظفحن ؤلاصاعٍحن الظًً ًباقغون ؤغمالهم في مسخلف ؤلاصاعاث الحيىمُت ،واإلاضًغ،الىالي ،وعحاٌ الضعن و
الكغَت ،فهاالء حمُؼ ألاوعاق التي ًهضعونها في خضوص ازخهانهم ؤوعاكا عؾمُت .
هما ًمىً للميلف بسضمت غامت ؤن ًهضع وعكت عؾمُت مثل :الخبحر اإلاػخمض مً َغف املحىمت(.)4
 -2.1.1.2اخخصاص املوظف العام:
ًجب ؤن ًيىن للمىظف الػام والًت جدغٍغ املحغع مً خُث اإلاىيىع ومً خُث الؼمان واإلايان(.)5
فمً حيث املوضوع :ؤهه ًخػحن ؤن ًخدضص ازخهام اإلاىظف بىىع الػمل بط ال ًيىن له ؤن ًىخب مدغعا مً ؾحر
اإلاىىٍ به بنضاعه ،فمثال اللاض ي ًسخو بىخابت الحىم ،ؤما واجبه فال ًجىػ له بال اليسخ فلِ واإلاىزم ًسخو بىخابت
حمُؼ املحغعاث الىاحبت الكهغ.
ؤما ازخهانه مً حيث الشمانً :جب ؤن جيىن والًت ؤو ؾلُت اإلاىظف كاثمت وكذ جدغٍغ املحغع الغؾمي ،فةطا وان
كض غؼٌ مً وظُفخه ؤو ؤوكف مً غمله ؤو هلل مىه فةن والًخه جؼوٌ وال ًجىػ له مباقغة غمله ،وٍيىن املحغع الظي ًدغعه
 - 1اإلااصة  324مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،اإلاغحؼ الؿابم.
 - 2دمحم خؿحن مىهىع ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .57
 ؤهىع ؾلُان ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.45 - 3ؾمحر بً فاجذ ،ؤلازباث في اإلاىاص الخجاعٍت ،مظهغة اإلااحؿخحر في الحلىق،جسهو كاهىن ؤغماٌ ،ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت ،حامػت الحاج
لخًغ باجىت  ،2005 -2004 ،م.46
 - 4بلُاؽ حىاصي ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.118-117
 - 5اإلاغحؼ هفؿه ،م. 118
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باَال لإلزالٌ بكغٍ مً قغوٍ صحخه غلى ؤهه بطا وان اإلاىظف لم ٌػلم بالػؼٌ ؤو الخىكُف ؤو الىلل ؤو اهتهاء الىالًت
وطوي الكإن ؤًًا واهىا خؿني الىُت ال ٌػلمىن بظلً ،فةن الىعكت الغؾمُت التي ًدغعها اإلاىظف في هظه الظغوف جيىن
صحُدت خماًت للىيؼ الظاهغ اإلاصحىب بدؿً الىُت لظوي الكإن باغخباع ؤن اإلاىظف في هظه الحالت مىظفا فػلُا ،ؤما
بطا غلم اإلاىظف ؤو الًابِ الػمىمي بػؼله ؤو جىكُفه كاهىها مً وظُفخه واؾخمغ مؼ طلً في مماعؾت ؤغماٌ وظُفخه فةن
املحغعاث التي ًدغعها جهبذ همدغع غغفي بطا وكؼ غليها.
ؤما ازخهانه من حيث املكان :مثال ال ًىفي ازخهام اإلاىزم مً خُث اإلاىيىع بل ًجب ؤن ًيىن مسخها مً
خُث اإلايان فليل مىخب للخىزُم صاثغة مػُىت ًلىم في خضوصها اإلاىزلىن بخىزُم ألاوعاق الغؾمُت التي ًُلب بليهم جىزُلها
وهجض ؤن الازخهام اإلاياوي بهما ًلُض مىخب الخىزُم وخضه ؤي اإلاىزلحن مً مباقغة غملهم زاعج صاثغة ازخهانهم ،ؤما
()1
ناخب الكإن فله خغٍت الخلضم بمدغعه بلى ؤي مىخب لخىزُله غبر وامل التراب الىَني .

 -3.1.1.2أن يكون الخحزيزطبقا للقواعذ املقزرة قاهوها:
للض حاء في هو اإلااصة " " 324مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي...":وطلً َبلا لألقياٌ اللاهىهُت "..فاللاهىن ًلغع ليل
هىع مً املحغعاث الغؾمُت ؤقياال مػُىت ًجب غلى اإلاىظف املخخو مغاغاتها غىض جدغٍغ املحغع ختى ًدؿم بالهفت
الغؾمُت وهظه ألاقياٌ مخػضصة ال ًمىً خهغها و ًمىً ؤلاقاعة بلى بػٌ منها مثل ما حاء في اإلاىاص مً »  324مكزر 2بلى
324مكزر «4مً اللاهىن اإلاضوي وهظا ؤخيام كاهىن الخىزُم بخىزُم الػلض" .وهظه الكيلُاث هي التي حؿمذ بخفؿحر كغٍىت
الغؾمُت التي جخمخؼ بها هظه ألاوعاق"(.)2
 -2.1.2املحزراث العزفيت :
لم ٌػغف اإلاكغع الجؼاثغي املحغعاث الػغفُت ،لىً ههذ اإلااصة"  326مكزر" 2مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي غلى
ؤههٌ":ػخبر الػلض ؾحر عؾمي بؿبب غضم هفاءة ؤو ؤهلُت الًابِ الػمىمي ؤو اوػضام الكيل ،همدغع غغفي بطا وان مىكػا
مً كبل ألاَغاف".
واملحغعاث الػغفُت هي ألاوعاق التي ًدغعها ألافغاص الػاصًىن مً صون ؤن ًخىلى ؤو ًخضزل في جدضًضها مىظف غام
ؤو شخو ميلف بسضمت غامت( .)3و ًثبذ بها واكػت كاهىهُت و مىكػت مً الصخو الظي ًدخج بها غلُه بةمًاثه ؤو زخمه
ؤو بهمت ؤنابػه،وهي هىغان ؤوعاق غغفُت مػضة لإلزباث هؿىضاث البُؼ و ؤلاًجاع...الخ و ؤوعاق غغفُت لم حػض
لإلزباث()4هضفاجغ الخجاع و ألاوعاق اإلاجزلُت...الخ .
و ٌكترٍ في املحغع الػغفي هضلُل بزباث جىافغ قغَحن:ألاوٌ هى الىخابت والثاوي هى الخىكُؼ(.)5
 -1.2.1.2الكخابت:
 - 1ؾػاص بىػٍان  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م .67
 - 2ؾمحر بً فاجذ ،اإلاغحؼ الؿابم ،م. 53
 - 3غبض الىهاب مسلىفي ،الخجاعة الالىتروهُت غبر الاهترهِذ ،ؤَغوخت صهخىعاه الػلىم في الحلىق ،جسهو كاهىن ؤغماٌ  ،ولُت الحلىق و الػلىم
الؿُاؾُت  ،حامػت الحاج لخًغ باجىت  ،2012 -2011 ،م .179
 - 4دمحم نبري الؿػضي ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.66
 - 5دمحم خؿحن مىهىع ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.78
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وهي غىهغ الػم لىحىصه جضٌ غلى الؿغى الظي ؤغض مً ؤحله ،ؤي الىاكػت التي ؤغض املحغع لُيىن صلُال غليها ،وال
ٌكترٍ ؤي قيل مػحن في هظه الىخابت ،و ٕاهما لظوي الكإن الحغٍت في هخابخه بإي لؿت ؤو غباعاث ؤو ختى عمىػ ما صامذ
مفهىمت مً الُغفحن بسِ ؤخضهما ؤو بسِ الؿحر ختى لى وان هاكو ألاهلُت  ،هما ال ًازغ في صحت املحغع الػغفي وحىص
جإقحر ؤو بيافاث ؤو هكِ ؤو هخاباث غلى الهامل،و كض اغخبر اللاهىن ؤلازباث بالىخابت في الكيل الالىترووي واإلزباث
بالىخابت غلى الىعق خؿب اإلااصة" 323مكزر"1مً اللاهىن اإلاضوي عكم  10-05قغٍ بمياهُت الخإهض مً هىٍت الصخو
الظي ؤنضعها و ؤن جيىن مػضة و مدفىظت في ظغوف جًمً ؾالمتها.
 -2.2.1.2الخوقيع:
هى قغٍ ؤؾاس ي وحىهغي لىحىص املحغع وهى الظي ًًفي الحجُت غلى الىعكت الػغفیت وغضم وحىصه ًاصي بلى
بُالنها  ،واإلاغاص بالخىكُؼ ؤن ًًؼ الصخو بسِ ًضه غليها للبه ؤو اؾمه ؤو هما مػا،ؤو هخابت ؤزغي حغث غاصجه ؤن ًضلل
بها غلى هىٍخه.و الخىكُؼ ًيىن باإلمًاء و هى ألانل في ؾالبُت الدكغَػاث ،و ببهمت ألانابؼ ،و ًيىن الخىكُؼ بالخخم
الصخص ي،هما ًيىن الخىكُؼ الىتروهُا و هظا الخىكُؼ خضًث فغيخه الخلىُاث الػلمُت الحضًثت مثل الفاهـ والخلىـ
والبرًض الالىترووي،وهى هاجج غً بجباع بحغاءاث مدضصة،وان ًيىن عكما ؾغٍا ؤو عمؼا مدضصا وَػبر غنها ازخهاعا باليىص،و
هى عمؼ ؤو قفغة(.)1
 2.2حجيت الكخابت في إلاثباث:
الىخابت هىغان :هخابت عؾمُت وهخابت غغفُت ،فاألولى ًلهض بها التي جيىن مً غمل مىظف عؾمي ؤما الىخابت الػغفُت
فهي التي ًلىم بها ألافغاص فُما بُنهم صون جضزل مىظف عؾمي ،وليل مً الىىغحن حجُت زانت هضلُل لالبثاث" .وهي
جخفاوث كىة و يػفا" (.)2
 - 1.2.2حجيت الكخابت الزسميت
هما طهغها ؾابلا جدفظ ألاوعاق ؤلاصاعٍت الغؾمُت في ملف فيلما وان مىخظما وان حجت في ؤلازباث ،وولما وان هاكو
كلذ كُمخه الثبىجُت لألوعاق التي ًخًمنها ،بال ؤن اللاض ي ال ًدىم يض ؤلاصاعة لهظا الؿبب ،بل بهه ٌؿخفُض مً اإلالف
بلضع اهخظامه ،بل كض ٌؿخىمل الضلُل ما هلو مً ؤوعاق.
وٍجب غلى اللاض ي ؤن ًىضح ؤؾباب غضم اكخىاغه بدالت اإلالف وما خمله غلى الدكىًُ فُه ،وٍجىػ لللاض ي
ؤلاؾخػاهت بإصلت ؤزغي لخىملت اإلالف وجفؿحر مدخىٍاجه ،وله الؿلُت الخلضًغٍت في طلً جبػا لضعحت اكخىاغه.
هما ؤن املحغعاث الغؾمُت جيىن طاث حجُت فُما ًسو اإلاػلىماث التي ٌػاًنها الًابِ الػمىمي املحغع لها لؿاًت
الُػً فيها بالتزوٍغ .هما ؤن املحغعاث الغؾمُت التي ًدىمها اللاهىن الخام لها حجُت لؿاًت الُػً فيها بالتزوٍغ( .)3متى

 - 1ؾػاص بىػٍان ،اإلاغحؼ الؿابم  ،م. 69
 - 2غبض الغػاق ؤخمض الؿنهىعي ،الىؾُِ في قغح اللاهىن اإلاضوي الجضًض ،هظغٍت ؤلالتزام بىحه غام (ؤلازباث –ؤزاع ؤلالتزام) ،الجؼء الثاوي ،اللاهغة ،مهغ،
صاع النهًت الػغبُت  ،1967 ،م. 107
 - 3لحؿحن بً قُش ؤر ملىٍا  ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.253
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جىافغ للمدغع الغؾمي ملىماجه و قغوَه و وان مظهغه الخاعجي ًضٌ بىيىح غلى نفخه الغؾمُت ،كامذ كغٍىت غلى
ؾالمخه مً الىاخُت اإلااصًت ختى الُػً فُه بالتزوٍغ.فالىعكت الغؾمُت حجت في طاتها صون خاحت بلى ؤلاكغاع بها.
وغلى الػىـ بطا وان اإلاظهغ الخاعجي للىعكت الغؾمُت ًضٌ غلى جؼوٍغ واضح بها وىحىص هكِ فيها ؤو خبر مسخلف
اللىن ؤو هدى طلً،ؤو غضم جىكُػها مً اإلاىزم ؤو ؤصحاب الكإن،حاػ لللاض ي ؤن ًغص الىعكت باغخباعها مؼوعة باَلت(.)1
بهظا الهضص هظهغ كغاع مجلـ الضولت في الؿغفت الغابػت الهاصع في  ،2000/ 24/04كًُت َغوصي ؾلُم يض وػٍغ
اإلاالُت(. )2
بط ؤن الؿُض َغوصي ؾلُم ،كام بىاؾُت مدامُه ألاؾخاط زلیلی مدمىص ،بغفؼ صغىي البُالن يض وػٍغ اإلاالُت
وإصاعة الجماعن اإلامثلت بىاؾُت مضًغها الػام ،حغاء مدًغها الخػؿفي .خُث ؤن املحًغ الظي جم جدغٍغه بخاعٍش
ٌ 26/03/1996كحر بلى غضص املخالفاث الجمغهُت التي وؿبذ للػاعى ،وهظا ما ًدىاكٌ نغاخت مؼ الىزاثم اإلامىىخت
للػاعى مً َغف بصاعة الجماعن ،وإحغاءاث الجمغهت .
و ٓعص اإلاضًغ الػام للجماعن بإهه جبػا للماصة  254مً كاهىن الجماعن والتي جىو ؤهه":في مجاٌ مغاكبت
السجالث،الًمىً بزباث الػىـ بال بىاؾُت وزاثم ًيىن جاعٍسها ألاهُض ؾابلا فػال لخاعٍش الخدلُم الظي باقغه ؤغىان
الجماعن املحغعون للمدايغ".
خُث ؤن اإلاضعي لم ًثبذ بإن وكؼ جؼوٍغ فُما ًسو جدغٍغ املحًغ اإلاخىاػع غلُه ،وغلُه ًخػحن غضم ألازظ بػحن
ؤلاغخباع مؼاغمه ،و بالخالي جم عفٌ صغىاه لػضم الخإؾِـ .
و في كغاع ملجلـ الضولت ناصع في  ،2002 /02/11جدذ عكم  5680بسهىم كًُت (م.ف.ب) لبلضًت ؾُضي
مػغوف يض(ؽ.ر.ػ).مً مػه .
املوضوع :ببُاٌ غلض جىزُلي  -الجهت اللًاثُت املخخهت
املبذأ :اللاض ي ؤلاصاعي ؾحر مسخو للفهل في الُػً اإلاغفىع َػىا في وزُلخحن مدغعجحن مً َغف مىزم.
الىزُلخحن اإلاُلىب بلؿائهما (غلض الكهغة والبُؼ) لم جهضعا غً ؾلُت بصاعٍت و ال حكىالن كغاعا ؤو غلضا بصاعٍا.
خُث كبل الخُغق بلى اإلاىيىع ًخطح ؤن م.ف ،ب لبلضًت ؾُضي مػغوف عفؼ الضغىي الحالُت مً ؤحل ببُاٌ
غلضي الكهغة والبُؼ اإلااعزحن غلى الخىالي في 1992/08/01 :و .1995/03 /28-25
خُث ؤن هظًً الػلضًً مدغعان مً َغف مىزم.
خُث ؤن الىزُلخحن اإلاُلىب بلؿائهما ال جهضعا غً ؾلُت بصاعٍت وال حكىالن كغاعا ؤو غلضا بصاعٍحن وبالخالي فةن
اللًاء ؤلاصاعي ؾحر مسخو للفهل في الُػً اإلاغفىع مً َغف اإلاؿخإهف الحالي يض وزُلخحن مدغعجحن مً َغف مىزم
وغلُه فةن كًاة املجلـ غىضما جمؿيىا بازخهام الؿغفت ؤلاصاعٍت للفهل في الضغىي الحالُت ًيىهىن كض زغكىا
اللاهىن مما ٌػغى كغاعهم لإللؿاء(.)3
 - 1غبض الغػاق ؤخمض الؿنهىعي ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .119 -118
 - 2كغاع ؾحر ميكىع فهغؽ  (261هلال غلى لحؿحن بً قُش ؤر ملىٍا  ،اإلاغحؼ الؿابم ،م.)270
 - 3حماٌ ؾاٌـ ،الاحتهاص الجؼاثغي في اللًاء ؤلاصاعي  ،الُبػت الثاهُت ،الجؼء  ،4الجؼاثغ ،ميكىعاث ولًُ، 2018 ،م .1443-1442
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وججضع ؤلاقاعة بلى ؤهه بطا واهذ اللاغضة الػامت في ؤلازباث الػاصي ؤهه ال ًجىػ بحباع ؤخض غلى جلضًم صلُل يض
هفؿه ففي اإلااصة ؤلاصاعٍت ًجىػ لللاض ي ؤمغ الخهىم ؤو الؿحر بخلضًم ؤي مؿدىض جدذ ًضه بهضف الىنىٌ بلى هكف
الحلُلت .لظلً فةهه مً اإلاباصت اإلاؿخلغة في مجاٌ اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،ؤهه غلى حهت ؤلاصاعة جلضًم ول الىزاثم واإلاؿدىضاث
ّ
اإلاكغع الجؼاثغي مً زالٌ كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
اإلاخػللت بمىيىع اإلاىاػغت متى َلب منها طلً ،ولهظا فلض خغم
وؤلاصاعٍت خؿب هو اإلااصة  844مىه جسىٍل اإلاؿدكاع اإلالغع الحم في ؤن ًُلب مً الخهىم اإلاؿدىضاث والىزاثم التي
ًغاها مفُضة لفٌ الجزاع في آلاحاٌ اإلامىىخت بىاءا غلى ظغوف اللًُت ،للخسفُف مً نػىباث ؤلازباث التي ٌػاوي منها
اإلاضعي( .)1وٍمىً جفؿحر صوع اللاض ي ؤلاصاعي بالضوع ؤلاًجابي مً خُث مخابػخه إلحغاءاث ؤلازباث ،فػىضما جسُغ ؤلاصاعة
بالضغىي ًمىنها ؤن جلضم مً جللاء هفؿها حمُؼ ؤلاًًاخاث واإلاؿدىضاث التي جاٍض مىكفها وهظا هى الىيؼ الُبُعي ولىً
بطا ؾىخذ ؤلاصاعة وحػىدذ وعفًذ جلضًم اإلاؿدىضاث ،فةن اللاض ي له الؿلُت ؤن ًخضزل بمىحب صوعه الاًجابي ،وهظا
ؤمغ َبُعي ،خُث ًيلفها بخلضًم اإلاؿدىضاث وؤلاًًاخاث التي ًغي لؼومها ،فةطا امخىػذ ؤو جماَلذ ًمىً ؤن ٌػخبر هظا
اإلاىكف مً حاهبها كغٍىت جىلل غبء ؤلازباث بليها ،ؤي ؤن هظا اإلاىكف الؿلبي ًفؿغ يضها ،2وبالخالي هسلو بلى ؤن صوع
اللاض ي ؤلاًجابي اإلاىحه ومباقغجه للخيلُف بخلضًم اإلاؿدىضاث ٌػخبر مظهغا ممحز ا إلحغاءاث الخلاض ي ؤلاصاعٍت غلى زالف
الىيؼ ؤمام اللًاء الػاصي ،وهى ًاصي بلى جدلُم الخىاػن بحن الُغفحن خُث ًىحه في الػاصة بلى ؤلاصاعة الحاثؼة
للمؿدىضاث مما ٌؿاغض في جسفُف نػىباث ؤلازباث باليؿبت للمضعي الفغص.
 - 1.2.2حجيت الكخابت العزفيت:
حؿمى املحغعاث الػغفُت بالؿىض الػاصي ؤو ؾىض طي الخىكُؼ الخام ،فهي ألاوعاق التي ًدغعها ألاَغاف الػاصًىن مً
صون ؤن ًخىلى ؤو ًخضزل في جدضًضها مىظف غام ؤو شخو ميلف بسضمت غامت.
ؤفصح اإلاكغع الجؼاثغي غً حجُتها في هو اإلااصة  1/327مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي في فلغتها ألاولى مىه والتي
ههذ في فلغتها ألاولى غلى ؤههٌ" :ػخبر الػلض الػغفي ناصعا ممً هخبه ؤو وكػه ؤو ويؼ غلُه بهمت ؤنبػه ما لم ًىىغ
نغاخت ما هى ميؿىب بلُه" .
ؤما وعزخه ؤو الؿحر املحغع الػغفي ال ًيىن حجت غلى الؿحر بال مىظ ؤن ًيىن له جاعٍش زابذ ،فالخاعٍش الػاصي الظي ًضوهه
ؤَغاف الخهغف اللاهىوي لِـ له ؤزغ غلى الؿحر وال ًدخج به غلُه هظغا ألهه لم ٌكترن في جدغٍغ املحغع ومً زمت ٌؿخُُؼ
ألاَغاف غً َغٍم خلف ًمحن ؤنهم ال ٌػلمىن بإن الخِ و الخىكُؼ هى إلاً جللىا مىه الحم(.)3
وغلُه زبىث صحت الخىكُؼ غلى الىعكت الػغفُت ًجػلها بما وعص فيها حجت غلى ناخب الخىكُؼ بهغف الىظغ غما
بطا وان نلب الىعكت مدغعا بسِ ًضه ؤو بسِ ؾحره،و ال ًجىػ لهاخبه ؤن ًخدلل مً وؿب هظه الىعكت بلُه بال باإلصغاء
بتزوٍغها.

 - 1غبض الغخمً بىهثحر ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .147
 - 2بلُاؽ حىاصي ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .97
 - 3دمحم خؿحن مىهىع ،اإلاغحؼ الؿابم ،م .81
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وال ٌكترٍ ؤن ًيىن الخىكُؼ ملغوءا ؤو واقفا غً اؾم ناخبه وؤن ًيىن جىزُم الخىكُؼ غلى الىعكت الػغفُت ببهمت
زاجم مىكػها ؤو مدغعة غلى مُبىغاث جدمل اؾمه( .)1هما ؤن نىع املحغعاث الػغفُت هي وعكت مىلىلت غنها هخابت ؤو
جهىٍغا  ،و ؾالبا ما ًيىن جىكُؼ مً ًيؿب بلُه املحغع مىلىال غً َغٍم الخهىٍغ و ألانل هى ؤن ال حجُت لهىعة ألاوعاق
الػغفُت  ،وال كُمت لها في ؤلازباث بال بملضاع مُابلتها بلى ألانل بطا وان مىحىصا فحرحؼ بلُه هضلُل بزباث ؤما بطا وان ؾحر
مىحىص فال ؾبُل لالخخجاج بالهىعة بطا هي ال جدمل جىكُؼ مً نضعث غىه(.)2
هما ؤهه جىحض بػٌ املحغعاث الػغفُت التي ال جيىن غاصة مىكؼ غليها و لِؿذ مػضة لإلزباث ،بل جيىن بما بؿبب
جىظُم الصخو لكاوهه ؤو بةلؼام كاهىوي ،جخيىن مً مػلىماث مخػضصة و ال جدخىي خخما ؤلامًاء ،ؾحر ؤهه ًمىً ؤلاصالء
بها ؤمام اللًاء بكيل غغض ي و ٌػُيها اللاهىن بطا ما جىافغث فيها قغوٍ مػُىت لىنها جبلى ؤكل صعحت مً الىعكت
الػغفُت ،و جتراوح كُمتها في ؤلازباث ما بحن اللىة و الًػف.

الخاجمت:
ؤجاح اإلاكغع لللاض ي ؤلاصاعي ؾلُاث واؾػت اججاه َغق ووؾاثل ؤلازباث في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،خُث ًإزظ بىفـ
وؾاثل ؤلازباث اإلاىهىم غليها في اإلاىاص اإلاضهُت والخجاعٍت  ،و منها الىخابت مىيىع هظه الضعاؾت.
والتي حػخبر مً ؤهم وؾاثل ؤلازباث في الضغىي ؤلاصاعٍت ؾىاء واهذ عؾمُت ؤو غغفُت بالغؾم مً غضم هجاغتها في
غهغ جىىىلىحُا ألاهترهِذ و جىحذ صعاؾدىا ببػٌ الىخائج هظهغ منها:
 ٌػخبر الضلُل الىخابي هى الىؾُلت الىاقئت غً الىخابت التي ًخُلبها اللاهىن إلزباث الخهغفاث اللاهىهُت ،وحػض الىخابتمً ؤهم َغق ؤلازباث ،ألن بغضاصها وكذ خهىٌ الخهغف اللاهىوي ًلغبها مً الحلُلت .
 بالغؾم مً ؤهمُت الىخابت وىؾُلت بزباث بال ؤنها و مؼ الخُىع الػلمي و الخىىىلىجي و ظهىع وؾاثل ؤلازباث الحضًثتواإلهترهِذ و البرًض ؤلالىترووي بضؤث جخالش ى كُمتها الثبىجُت ولم ٌػض الاغخماص غليها بىثرة بل ؤنبذ ؤلاغخماص غلى وؾاثل
ؤهثر فػالُت و جماقُا مؼ الخىىىلىحُا الحضًثت.
 بن خُاػة وجدىم ؤلاصاعة للمؿدىضاث وألاوعاق الغؾمُت اإلاخػللت بمىيىع الضغىي ٌػض ؤوٌ الامخُاػاث التي جخمخؼ بها والتيجازغ بكيل ؤو بأزغ غلى ؾحر الخهىمت ؤلاصاعٍت الؾُما ما ًخػلم بةحغاءاث ؤلازباث ،طلً ؤن ؤلاصاعة بامخالهها لهظا
ؤلامخُاػ ًجػلها جدخل ويػا مخمحزا والُغف اللىي في الضغىي ؤلاصاعٍت مً خُث اللىة والاؾخػضاص في بزباث
الىكاجؼ،بػىـ الصخو الػاصي الظي ًلضم بصغاءاجه زالُت ًضًه مً ؤي وزُلت وٍجػله ؾحر كاصع غلى بعقاص اللاض ي
ؤلاصاعي بلى الحلُلت.
 بمخُاػ خُاػة ؤلاصاعة للمؿدىضاث ًهػب ؤلازباث بالىخابت في خاٌ وكىب هؼاع بصاعي بؿبب غضم اإلاؿاواة بحن ألاَغافؤي بحن ؤلاصاعة الػامت باغخباعها شخها مً اللاهىن الػام و ألافغاص الػاصیحن إلاا لها مً امخیاػاث جخمخؼ بها هدیاػتها للىزاثم
و ألاوعاق ؤلاصاعیت و عفٌ حؿلُمها.
 - 1دمحم خؿىحن ،الىححز في هظغٍت الحم بىحه غام ،الجؼاثغ ،اإلااؾؿت الىَىُت للىخاب ،1985 ،م .367
- 2بلهام بيىف ،حجُت الىخابت وىؾُلت لإلزباث ،مجلت البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ،حامػت ؾىُىضة،املجلض ،11الػضص ،1حىان ،2017م.390
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 جًمً الىخابت ؤلالىتروهُت صعحت غالُت مً الضكت والىيىح جفىق الىخابت الىعكُت التي كض جيىن غغيت للخضلِـ بإٌؿغالؿبل.
 الىخابت التي حؿخسضم هضلُل لإلزباث بما ؤن جيىن هخابت عؾمُت ؤو هخابت غغفُت. ًجب ؤن ًيىن للمىظف الػام والًت جدغٍغ املحغع مً خُث اإلاىيىع ومً خُث الؼمان و اإلايان . الخىكُؼ قغٍ ؤؾاس ي وحىهغي لىحىص املحغع وهى الظي ًًفي الحجُت غلى الىعكت الػغفیت وغضم وحىصه ًاصي بلىبُالنها .
و مً زالٌ هظه الىخاثج ًمىً جلضًم إلاقرااحاث الخالُت:
 ًجب بلؼام ؤلاصاعة جلضًم ألاصلت اإلاىحىصة بدىػتها في خالت هؼاع كاثم بُنها و بحن ألافغاص الػاصًحن و حؿلُِ غلىبت غليها فيخاٌ عفٌ حؿلُمها.

 الىهىم اإلاىظمت لؿلُت ؤمغ ؤلاصاعة بخلضًم مؿدىضاث حػاوي بػٌ اللهىع الظي ًّخػحن غلى ا ّ
إلاكغع جضاعهه غلى ؾغاع

الجؼاء اإلاترجب في خاٌ عفٌ جلضًم هظه اإلاؿدىضاث ،والىزاثم الؿغٍت التي ال ًمىً جلضًمها ؤمام اللاض ي ؤلاصاعي.
 -ويؼ اإلاكغع الجؼاثغي كاهىن زام باإلزباث غلى ؾغاع الدكغَؼ اإلاهغي و ألاعصوي و الػغاقي.

قائمت املصادرواملزاجع:
.I

قائمت املصادر:

-1القزآن الكزيم:
 ؾىعة ألاهفاٌ ،آلاًت . 30-2الىصوص القاهوهيت:
 اللاهىن عكم ، 10- 05اإلااعر في 13حماصي ألاولى غام  1426اإلاىافم ًٌ 20ىهُى  ، 2005اإلاخًمً اللاهىن اإلاضويالجؼاثغي ،الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  44الهاصعة في  26حىان  ،2005اإلاػضٌ باللاهىن  05 – 07اإلااعر في  25عبُؼ الثاوي
غام  1428اإلاىافم ٌ  13ماًى  ، 2007الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  31الهاصعة في  13ماًى . 2007
 اللاهىن عكم  ، 04-15اإلااعر في  11عبُؼ الثاوي غام  1436اإلاىافم ؤوٌ فبراًغ ؾىتً ،2015دضص اللىاغض الػامت اإلاخػللتبالخىكُؼ و الخهضًم الالىتروهُحن الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  6لؿىت .2015
 ألامغ عكم  ، 154-66اإلااعر في  18نفغ غام  1386اإلاىافم ٌ ً 8ىهُى  ،1966اإلاخًمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت. ألامغ ،58-75اإلااعر في  26ؾبخمبر  ،1975اإلاخًمً اللاهىن اإلاضوي ،الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  78الهاصعة في  30ؾبخمبر.1975
 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،162/07اإلااعر في  13حماصي ألاولى غام  1428اإلاىافم 30ماًى ؾىت  ،2007اإلاخػلم بىظامالاؾخؿالٌ اإلاُبم غلى ول هىع مً ؤهىاع الكبياث بما فيها الالؾلىُت الىهغباثُت وغلى مسخلف زضماث اإلاىانالث
الؿلىُت والالؾلىُت ٌ،ػضٌ و ًخمم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  123-01اإلااعر في  15نفغ غام  1422اإلاىافم  09ماًى ؾىت
 ،2001الجغٍضة الغؾمُت ،الػضص  12لؿىت .2007
املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

379

ISSN: 2352-9806
l

الكتابة كوسيلة إثبات للقاضي اإلداري يف املنازعة اإلدارية/ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

جليلة برانكية  /ــــــــ

-3املعاجم
 حماٌ الضًً ؤبى الفًل دمحم بً مىغم بً غلي بً ؤخمض بً ؤبي اللاؾم بً خىُفت بً اإلاىظىع  ،معجم لؿان الػغب،املجلض  ،6اللاهغة ،مهغ  ،صاع اإلاػاعف.
.II

قائمت املزاجع:
أوال :املزاجع باللغت العزبيت

-1الكخب:
 ؤخمض مُضي ،الىخابت الغؾمُت هضلُل بزباث في اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي ،الُبػت ألاولى ،الجؼاثغ ،صاع هىمت للُباغتواليكغ و الخىػَؼ.2005 ،
 ؤهىع ؾلُان ،كىاغض ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهُت و الخجاعٍت  ،ؤلاؾىىضعٍت  ،مهغ ،صاع الجامػت الجضًضة لليكغ .2005 ، بصعَـ الػلىي الػبضالوي ،وؾاثل ؤلازباث في الدكغَؼ اإلاضوي اإلاؿغبي ،الضاع البًُاء ،اإلاؿغب ،مُبػت الىجاح الجضًضة،.1981
 حماٌ ؾاٌـ ،الاحتهاص الجؼاثغي في اللًاء ؤلاصاعي  ،الُبػت الثاهُت ،الجؼء  ، 4الجؼاثغ ،ميكىعاث ولًُ.2018 ، عقُض زلىفي ،كاهىن اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت جىظُم وازخهام اللًاء ؤلاصاعي ،الُبػت الخامؿت ،صًىان اإلاُبىغاثالجامػُت ،الجؼاثغ.2019 ،
 ؾػاص بىػٍان َ ،غق ؤلازباث في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،الجؼاثغ ،صاع الهضي.2015 ، ؾلُمان مغكـ ،الىافي في قغح اللاهىن اإلاضوي ( ؤنىٌ ؤلازباث و بحغاءاجه في اإلاىاص اإلاضهُت) ،الُبػت الخامؿت  ،الجؼءالخامـ ،مهغ ،صاع الىخب اللاهىهُت.1991 ،
 غبض الغػاق ؤخمض الؿنهىعي ،الىؾُِ في قغح اللاهىن اإلاضوي الجضًض ،هظغٍت ؤلالتزام بىحه غام (ؤلازباث –ؤزاع ؤلالتزام) ،الجؼء الثاوي ،اللاهغة  ،مهغ ،صاع النهًت الػغبُت .1967 ،
 غبض الػؼٍؼ غبض اإلاىػم زلُفت ،ؤلازباث ؤمام اللًاء ؤلاصاعي ( ؤلازباث اإلاباقغ -ؤلازباث الؿحر مباقغ -صوع اللاض ي فيؤلازباث) ،ؤلاؾىىضعٍت ،مهغ ،صاع الفىغ الجامعي.2008،
 فغاح مىاوي  ،ؤصلت ؤلازباث الحضًثت في اللاهىن ،غحن ملُلت  ،الجؼاثغ ،صاع الهضي . لحؿحن بً قُش ؤر ملىٍا ،مباصت ؤلازباث في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت ،الجؼاثغ  ،صاع هىمت للُباغت و اليكغ. 2005 ، دمحم خؿىحن ،الىححز في هظغٍت الحم بىحه غام ،الجؼاثغ ،اإلااؾؿت الىَىُت للىخاب.1985 ، دمحم خؿحن مىهىع ،كاهىن ؤلازباث  ،مباصت ؤلازباث و َغكه(الىخابت-البِىت-اللغاثً-ؤلاكغاع-الُمحن-اإلاػاًىت-الخبرة-حجُت ألامغ اإلالط ي) ،ؤلاؾىىضعٍت  ،مهغ ،صاع الجامػت الجضًضة لليكغ. 2002 ،
 دمحم نبري الؿػضي ،الىاضح في قغح اللاهىن اإلاضوي  ،ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهُت و الخجاعٍت  ،غحن ملُلت  ،الجؼاثغ ،صاعالهضي . 2009،
 دمحم ههغ دمحم ،الىافي في حجُت ؤلازباث باللغاثً و جُبُلها في اللاهىن ؤلاصاعي ،الُبػت ألاولى ،الغٍان ،الؿػىصًت مىخبتاللاهىن و ؤلاكخهاص.2014 ،
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 هبُل ببغاهُم ؾػض ،ؤلازباث في اإلاىاص اإلاضهُت و الخجاعٍت،بحروث ،صاع النهًت الػغبُت للُباغت و اليكغ.-2الزسائل واملذكزاث:
 آماٌ ٌػل جمام ،ؾلُاث اللاض ي ؤلاصاعي في جىحُه ؤوامغ لإلصاعة ،ؤَغوخت ملضمت لىُل قهاصة صهخىعاه غلىم فيالحلىق جسهو كاهىن غام ،ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت دمحم زًُغ بؿىغة.2012/2011 ،
 بلُاؽ حىاصي ،ؤلازباث اللًاجي في اإلاىاػغاث ؤلاصاعٍت " صعاؾت ملاعهت"  ،ؤَغوخت الضهخىعاه غلىم  ،جسهو كاهىنؤلاصاعي  ،ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت  ،حامػت دمحم زًُغ بؿىغة .2014 -2013 ،
 غبض الغخمً بىهثحر ،غبء ؤلازباث في صغىي ؤلالؿاء،عؾالت الضهخىعاه في اللاهىن الػام ،ولُت الحلىق بً غىىىن،حامػت الجؼاثغ.2014-2013 ،1
 غبض الىهاب مسلىفي ،الخجاعة الالىتروهُت غبر الاهترهِذ  ،ؤَغوخت صهخىعاه الػلىم في الحلىق ،جسهو كاهىن ؤغماٌ ،ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت ،حامػت الحاج لخًغ باجىت .2012-2011 ،
 ؾمحر بً فاجذ ،ؤلازباث في اإلاىاص الخجاعٍت ،مظهغة اإلااحؿخحر في الحلىق،جسهو كاهىن ؤغماٌ ،ولُت الحلىق والػلىمالؿُاؾُت  ،حامػت الحاج لخًغ باجىت .2005-2004 ،
 غثماهُت ؾُفي  ،ؤلازباث في اإلاىاص ؤلاصاعٍت و صوع اللاض ي ؤلاصاعي فُه – صعاؾت ملاعهت ، -مظهغة ماحؿخحر ،جسهواللاهىن الػام اإلاػمم ،ولُت الحلىق و الػلىم الؿُاؾُت ،حامػت ؤبى بىغ بللاًض ،جلمؿان.2014-2013،
 -3املجالث:
 بلهام بيىف ،حجُت الىخابت وىؾُلت لإلزباث ،مجلت البدىر والضعاؾاث ؤلاوؿاهُت ،حامػت ؾىُىضة،املجلض،11الػضص ،1حىان .2017
 فاَُمت الؼهغاء فغخاث و وفاء بىؾىان ،الخهىمت اللًاثُت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مجلت الحلىقوالػلىم ؤلاوؿاهُت ،حامػت ػٍان غاقىع الجلفت ،املجلض ،13الػضص ،2حىٍلُت .2020
ثاهيا :املزاجع باللغت الفزوسيت
- Jean-Philippe Colson, L'office du juge et la preuve dans le contentieux administratif , Paris,
L.G.D.J, 1970.
-Planiol marcel,droit civile : tome 2 L.G.D.J ,1905 .
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:ملخص
 ؤضحذ جاعم ؤصحاب املغيباث والؿلُاث،اؾخكداُ ظاَغة الحظائغ ؾحر املغزهت واهدكاعَا غلى هُام واؾؼ
 خُث َالذ ؤيغاعَا مؿخػملي الُغم الػمىمُت وزؼائً البلضًاث وألامً والؿٌُىت الػمىمُحن،الػمىمُت غلى خض ؾىاء
 لىيؼ، مما خضا باملكغع الىَني للخضزل بخجغٍم َظا الؿلىى املكحن،في الكىاعع وألاخُاء التي جخىاحض بها ؤو بمداطاتها
.خض الوػٍاؾاجه الؿلبُت املتزاًضة وخماًت ألاشخام وممخلٍاتهم
ًومً زم قةن َظٍ الضعاؾت تهضف للىنىف غلى مضي اؾخجابت َظا الخضزل لحماًت مؿخػملي ؤمايً الخىنل م
 وصوعٍ في جدكحز الجماغاث املحلُت إلًجاص بضائل ناهىهُت لخلَ املىانل الػكىائُت واؾترحاع،الخجاوػاث التي نض جُالهم
. ومداولت اؾدكغاف مضي هجاغخه في مػالجت املكٍلت مً حىاهبها املخخلكت،ؤوغُتها الػهاعٍت للنهىى بالخىمُت
 مىانل املغيباث ؾحر املغزهت؛ الحظائغ ؾحر الكغغُت؛ ججغٍم اؾخؿالُ الُغم واملؿاخاث:الكلماث املفتاحيت
.الػمىمُت؛ الخػضي غلى ألامالى الػهاعٍت؛ خغاؾت الؿُاعاث
Abstract:
The widespread phenomenon of unlicensed sheds has become a concern for vehicle
owners and public authorities alike, as it has affected users of public roads, municipal
treasuries, security and public tranquility in the streets and neighborhoods in which they are
located or adjacent to them. This situation has prompted the legislator to intervene in order to
criminalize this shameful behavior and put an end to its increasing negative repercussions and
protect people and their property.
Hence, this study is aiming to determine this intervention’s extent of response on the
protection of the parking spaces users from the abuses that may affect them, and its role in
motivating local groups to find legal alternatives to recover their real estate and promote local
development, as well as its effectiveness in addressing the case from its various aspects.
Keywords : unlicensed car parks; illegal car sheds; criminalization of the exploitation of
roads and public spaces; violation on real property; guarding cars.
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مقذمت:
اهدكاع مىانل الؿُاعاث ؾحر املغزهت ؤو الحظائغ ؾحر الكغغُت ؤضحذ ظاَغة جاعم ؤصحاب املغيباث والؿلُاث
الػمىمُت غلى خض ؾىاءَ ،ظٍ الظاَغة الضزُلت غلى مجخمػىا ؾؼث ًل املضن الٌبري ،بل واهخهلذ ختى بلى املضن الهؿحرة
ؾُما الؿاخلُت منها ؤو التي جخىاحض غلى مؿخىاَا مهالح ؤو ماؾؿاث زضمُت خهغٍت حهىٍا ؤو وَىُا ،خُث ًلجإ قباب
غاَلىن غً الػمل وفي الٌثحر مً ألاخُان ؤصحاب ؾىابو بلى جدىٍل الكىاعع واملؿاخاث الػمىمُت والكىاَئ وختى
ألاعنكت بلى خظائغً ،كغيىن قيها مىُههم وٍجبرون ؤصحاب املغيباث غىض عينهم لها قُما اؾخىلىا غلُه غلى صقؼ بجاواث
ً
بضغىي خغاؾتها ،ختى ؤن مً ًبهى في ؾُاعجه ًجض هكؿه مجبرا غلى صقؼ مبلـ الحغاؾت ،وجدذ َائلت التهضًض والخىف مما
ُ
نض ًدهل ملغيباتهم مً ؾغنت ؤو جسغٍب ًًُغ َاالء للدؿلُم لألمغ الىانؼ ،وألايثر وألازُغ مً طلَ ؤن جدىُ ألاقىُت
في ألاخُاء وؤمام الؿٌىاث بلى مىانل ؾُاعاث ًجبر ؾايىىَا غلى صقؼ زمً عيً ؾُاعاتهم ؤمام مىاػلهم ،وإطا عقًىا الضقؼ
جدهل مىاوقاث واقدباًاث جٍىن هخائجها وزُمت نض جهل خض الهخل.
وجخػاظم َظٍ املكٍلت ؤيثر زالُ قهل الهُل خُث ًؼصاص بنباُ املىاًَ غلى بػٌ ألامايً ًالكىاَئ
والكًاءاث الترقيهُت ،وفي املىاؾباث الضًيُت والضزىُ الاحخماعي ؤًً حػغف ؤؾلبُت ألاعنكت واملؿاخاث املحُُت
باألؾىام واملغايؼ الخجاعٍت واملؿاحض واملاؾؿاث إلاصاعٍت واملؿدككُاث اهدكاعا القخا لهظٍ الحظائغ ؾحر الكغغُت
والكىيىٍت ،والتي جدؿبب غالوة غلى ابتزاػ ؤصحاب املغيباث في غغنلت خغيت املغوع ،مما خضا بالحٍىمت بلى جهضًم مكغوع
ناهىن  -خظي بمىاقهت البرملانً -جغم َظٍ الظاَغة في مداولت ملجابهت آزاعَا الؿلبُت املخىامُت.
 قما ألاؾباب الٍامىت وعاء َظا الخجغٍم؟ ومتى جخدهو حغٍمت اؾخؿالُ مىانل املغيباث ؾحر املغزهت؟ وما مضي يكاًت الػهىبت املهغعة ملجابهتها؟وؾىداوُ إلاحابت غً َظٍ ألاؾئلت ،وجهضًم مهاعبت ملػالجت مكٍلت الحظائغ ؾحر الكغغُت مً زالُ الخُت الخالُت:
 .1صواعي ججغٍم ظاَغة مىانل املغيباث ؾحر املغزهت
 .2ؤعًان حغٍمت اؾخؿالُ مىانل املغيباث ؾحر املغزهت
 .3نمؼ حغٍمت اؾخؿالُ مىانل املغيباث ؾحر املغزهت

 -1دواعي ججزيم ظاهزة مو اقف املزكباث غيراملزخصت
بغعث الحٍىمت ممثلت في وػاعة الػضُ ججغٍم ظاَغة الحظائغ ؾحر الكغغُت في مكغوع الخػضًل املهضم للبرملان (بىاء
غلى إلاخالت عنم  21 /10املاعزت في  04هىقمبر  )2021بٍىنها حػغف اهدكاعا واؾػا في املجخمؼ ،وؤنها ناعث جاعم املىاَىحن
وجاصي في يثحر مً ألاخُان بلى شجاعاث جمـ بالىظام الػام.
يما ؤيضث لجىت الكاون الهاهىهُت وإلاصاعٍت والحغٍاث للمجلـ الكػبي الىَني في جهغٍغَا الخمهُضي غً مكغوع
الخػضًل ،بإن ججغٍم َظٍ الظاَغة ٌػض يماهت لحماًت املىاًَ مً ًل ؤقٍاُ الابتزاػ ،ومىه جخٌكل لىا ؤؾباب الخجغٍم
مخمثلت قُما ًلي:
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 -1.1رفع الظلم الذي ًقع على أصحاب املزكباث من قبل مستغلي الحظائزغيرالشزعيت
ؤنغ امليكىع  2127الهاصع غً وػاعة الضازلُت والجماغاث املحلُت املاعر في  20هىقمبر  2012املخػلو بدىظُم
خغاؾت خظائغ الؿُاعاث بمهابل واؾخؿالُ خهىم الخىنل غلى مؿخىي البلضًاث ،باؾخكداُ ظاَغة الحغاؾت
الكىيىٍت لحظائغ الؿُاعاث وؤمايً الخىنل بمهابل ،وؤنها ؤنبدذ حكٍل اوكؿاال ؤؾاؾُا ملؿخػملي الُغٍو الػمىمي
بؿبب إلاػغاج الظي ٌؿببه لهم ويظا املؿاؽ بدههم في الاؾخكاصة مً زضماث املغقو الػمىمي ،وللؿلُاث الػمىمُت
بؿبب اوػٍاؾاث َظا اليكاٍ غلى ألامً والؿٌُىت الػمىمُت واخترام الهىاهحن.1
وؤياف مايضا بإن احؿاع هُام َظا اليكاٍ املىاػي حػله مكخىخا غلى مسخلل ؤهىاع الخجاوػاث ال ؾُما:
 الاخخالُ املتزاًض للُغم وألامايً الػمىمُت؛ قغى حؿػحراث بُغٍهت ؾحر مىخضة وغكىائُت ال جغجٌؼ غلى ؤي ناغضة خؿابُت مىيىغُت؛ ؾمىى في جدضًض املؿاولُت املضهُت ملماعس ي َظا اليكاٍ قُما ًسو املؿاؽ بممخلٍاث املىاَىحن ،والتي ًخػحنخماًتها؛
 الاغخضاءاث املخٌغعة غلى مؿخػملي الُغم الػمىمُت بؿبب قغى مهابل مالي مً نبل خاعس ي خظائغ الخىنلالكىيىٍت ،في ظل ؾُاب بَاع ناهىوي زام بمماعس ي َظا اليكاٍ؛
 املؿاؽ بممخلٍاث مؿخػملي الُغم الػمىمُت مً نبل مماعس ي َظا اليكاٍ الكىيىي؛ حكٍل قبٍاث مىظمت جهىم باؾخؿالُ ؾحر ناهىوي للػضًض مً املؿاخاث والُغناث الػمىمُت.قُما ٌػخبر ؤصحاب املغيباث ما ًكغى غليهم مً َغف مؿخؿلي جلَ الحظائغ ابتزاػا وؾهبا ألمىالهم صون ؤي وحه،
وؤنهم ًضقػىن مٌغَحن بؿبب غضم نُام الضولت بىاحبها في خماًتهم في ظل ؾُاب إلاَاع الخىظُمي املؿحر لهظا اليكاٍ.
وال قَ ؤن الاؾخالء غلى حؼء مً َغٍو ؤو مؿاخت غمىمُت وابتزاػ ؤصحاب املغيباث بكغى الغؾىم غليهم صون
ُّ
عزهت مً الجهت املالٌت ،مً الظلم وؤًل ؤمىاُ الىاؽ بالباَل املحغم قغغا ،حاء في يخاب الؼواحغ ":الٌبحرة الحاصًت
والثالزىن بػض املإجحن :بيغاء ش يء مً الكاعع وؤزظ ؤحغجه وإن ًان خغٍم ملٌه ؤو صًاهه"2؛ وَى مما غمذ به البلىي في
ّ
جدغم ؤًل ؤمىاُ الىاؽ بالباَل ،ناُ
ؤًامىا َظٍ ،ونض وعصث الٌثحر مً لاًاث الهغآهُت وألاخاصًث الىبىٍت الكغٍكت التي ِ
ْ ْ َْ
َُ ُْ َ َ ْ ُ
َْ ُُ َ ً ْ َْ َ
ََ َْ ُُ َ ْ َ َ ُ ََْ ُ َْ
اإلز ِم َوؤه ُخ ْم
ؾبداهه وحػالى :وال جإًلىا ؤمىالٌ ْم بِىٌ ْم ِبالب ِ
اؽ ِب ِ
اَ ِل وجضلىا ِبها ِبلى الحٍ ِام ِلخإًلىا ق ِغٍها ِمً ؤمى ِاُ الى ِ
َ َ َ
ح ْػل ُمىن[ البهغة ،]188 :قىهى حػالى غً ؤًل ؤمىاُ الىاؽ بالباَل ،ؤي بؿحر خو ،وَى غام في حمُؼ الخهغقاث ًالبُىع
وإلاحاعة ُّ
والغَىن وؾحرَا ،وٍضزل في طلَ ؤًله غلى وحه الؿهب والؿغنت واملٌـ والابتزاػ وهدى طلَ.
ُ َ َ ُ
وناُ ؤًًاًَ  :ا َؤ ُّي َها الظ َ
ًً َآم ُىىا َال َج ْإ ًُ ُلىا َؤ ْم َى َال ٌُ ْم َب ِْ َى ٌُ ْم ب ْال َ
اَل بال َؤ ْن َج ٍُى َن ِج َج َاع ًة َغ ًْ َج َ
اى ِم ْىٌ ْم َوال ج ْه ُخلىا
غ
ب
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ َ َ ُ
َْ ُ
ان ِبٌ ْم َع ِخ ًُما[ اليؿاء ،]29 :قىهى حػالى غباصٍ املامىحن غً ؤًل ؤمىاُ الىاؽ بإهىاع املٍاؾب املحغمت
ؤه ُك َؿٌ ْم ِبن َّللا ً
ً 1ىظغ :املاصجان  143و 99مً املغؾىم الغئاس ي عنم  442 -20املاعر في  2020 /12 /30املخًمً الخػضًل الضؾخىعي ،الجغٍضة الغؾمُت غضص  .82واملاصة
 114مً الهاهىن  07 -12املاعر في  28عبُؼ ألاوُ غام  ٌ1433املىاقو  21قبراًغ ؾىت 2012م املخػلو بالىالًت ،الجغٍضة الغؾمُت غضص  .12واملاصجان  88و94
مً الهاهىن عنم  10-11املاعر في  20عحب غام  1432املىاقو ً 22ىهُى ؾىت  2011املخػلو بالبلضًت ،الجغٍضة الغؾمُت غضص .37
 2ابً حجغ املٍي الهُثمي ،الؼواحغ غً انتراف الٌبائغ ،جذ :غبض الحمُض َىضاوي ،صاع البُان الػغبي ،الهاَغة2005 /ٌ1426 ،1ٍ ،م.559 /1 ،
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ومنها ؤزظ مهابل مً مؿخػملي الُغم واملؿاخاث الػمىمُت لهاء عيً مغيباتهم قيها يغَا ،ناُ ّ
الؿضي  ":ؤما ؤًلهم
ُّ
ّ
قبالغبا والهماع والبسـ والظلم".1
ؤمىالهم بُنهم بالباَلِ ،
وناُ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص قُما عواٍ غىه ؤبى َغٍغة هنع هللا يضرُّ ًُ ":ل ْاملُ ْؿلم َغ َلى ْاملُ ْؿلم َخ َغ ٌام َص ُم ُه َو َم ُال ُه َوغ ْغ ُ
ي ُه"2؛ قإًل ؤمىاُ الىاؽ
ِ
ِِ
ِِ
ُّ
بؿحر خهها مً ؤنبذ املػاص ي والظهىب املىبهاث ،وطلَ لٌثرة مُالباث ؤصحابها آلًليها وظالماتهم غىضَم.3
وؤما بطا ًان مً ًهىم بهظا اليكاٍ نض خهل غلى مىاقهت وجغزُو مً الؿلُت املحلُت املخخهت بنلُمُا ،قال
ًضزل غمله في ُّ
ّ
املىهي غنها ،ألن الُغم واملؿاخاث الػمىمُت التي ًؼاوُ قيها وكاَه ملَ للبلضًت ،وهي مً نامذ
الهىعة
ِ
ّ
الػالمت غبض الحمُض بً باصٌـَ :ل ًجىػ يغاء ألاؾىام الػامت ،وؤزظ زمً ُّ
الضزىُ غلى ؤعباب
بةحاعتها له؛ ونض ُؾئل
املىاش ي ّ
والؿلؼ؟ قإحاب" :املػغوف ؤن َظٍ ألاؾىام هي ملَ للبلضًت ،وإطا نلىا هي ملَ البلضًت ،قهي ملَ للػامت التي
ِ
جىىب غنها البلضًت ،قللبلضًت ؤن جبُؼ مىكػتها بثمً مػلىم بلى ؤحل مػلىم ،قُجىػ ايترائَا منها يظلَ ،وٍجىػ للمٌتري ؤن
ًٌغي الاهخكاع بها يظلَ ،قُجىػ له ؤن ًإزظ غلى ّ
ًل صازل ملاقِخه ؤو ؾلػخه ً
ؤحغا في مهابلت اهخكاع طلَ الضازل باملٍان
ِ
ي ْ ْ ً
ُّ
الظي ُّ
ًدل قُه ،والظي َى مملىى املىكػت لهاخب الؿىم ،وهظحرٍ مً ايتر ان ُِبال زم ًإزظ غلى ؤعباب املىاش ي ؤحغة
بهاء مىاقيهم في انُبله مضة مدضوصة" .4وٌَظا خاُ مً اؾخإحغ مً البلضًت مؿاخت مسههت للخىنل ،زم ًإزظ َى
بضوعٍ املهابل مً ؤصحاب املغيباث بدؿب ما اجكو غلُه في صقتر الكغوٍ.
 -2.1الاهتشارالواسع للظاهزة وعذم كفاًت إلاجزاءاث ألامنيت للحذ منها
جغحؼ ؤؾباب الاهدكاع الىاؾؼ للحظائغ الػكىائُت بالضعحت ألاولى بلى غضم جىقغ البضائل الكغغُت ،زم في صعحت زاهُت
غضم وحىص قغم غمل للكباب ،وغضم جىقغ عنابت قػلُت ومؿخمغة مً الؿلُاث املحلُت ،غالوة غلى حػاَل املحايم
وإقاصة املتهمحن بظغوف الخسكُل5؛ وغلُه وفي ؾبُل بًجاص خل غملي لهظٍ الظاَغة باصعث وػاعة الضازلُت بلى ويؼ بَاع
جىظُمي لها جًمىه امليكىع عنم  2127املخػلو بدىظُم خغاؾت خظائغ الؿُاعاثٌ ،ػُي مهالح ألامً صوعا مدىعٍا وعئِؿا
في جإَحر َظٍ الحظائغ ومغانبتها وقغى اخترام إلاحغاءاث والخضابحر الهاهىهُت املهغعة ملؼاولت َظا اليكاٍ ،قُما جخٌكل
البلضًاث بدؿب طاث امليكىع بخدضًض قًاءاث الخىنل وؤحؼاء الُغم الػمىمُت التي ًمًٌ ؤن جٍىن مدل عزهت
اؾخؿالُ وحػُُنها ماصًا ،بمىحب نغاع ًخسظٍ عئِـ املجلـ الكػبي البلضي بػض اؾدكاعة املجلـ ،وبػضَا ًخم مىذ
عزهت ملضة ؾيخحن نابلت للخجضًض جغقو بهغاع جسهُو مٍان للخىنل لُالبي الاؾخكاصة مً عزو الاؾخؿالُ املىصغت
لضي بلضًت إلانامت ،والتي جضعؾها وجكهل قيها لجىت البلضًت املٍىهت مً:
 عئِـ املجلـ الكػبي البلضي عئِؿا، ألامحن الػام للبلضًت ًاجبا للجلؿت، 1ؤبى حػكغ دمحم بً حغٍغ الُبري ،جكؿحر الُبري :حامؼ البُان غً جإوٍل آي الهغآن ،جذ :مدمىص دمحم قايغ ،مٌخبت ابً جُمُت ،الهاَغة.217 /8 ،
 2ؤزغحه :ؤبى الحؿً مؿلم بً الحجاج الهكحري الىِؿابىعي ،صحُذ مؿلم ،جذ :دمحم قااص غبض الباقي ،صاع بخُاء الترار الػغبي ،بحروث-ٌ1374 ،
1955م ،يخاب البر والهلت ولاصاب ،باب جدغٍم ظلم املؿلم وزظله واخخهاعٍ وصمه وغغيه وماله ،986 /4 ،عنم .2564
 3ؤبى ػيغٍا مديي الضًً ًديى بً قغف الىىوي ،املنهاج قغح صحُذ مؿلم بً الحجاج ،صاع بخُاء الترار الػغبي ،بحروث.203 /11 ،ٌ1392 ،2ٍ ،
 4غماع الُالبي ،يخاب آزاع ابً باصٌـ ،الكغيت الجؼائغٍت لهاخبها الحاج غبض الهاصع بىصاوص.256 /4 ،
 5وَُبت ؾلماوي" ،جكص ي حغائم الهخل وجدُُم للؿُاعاث بحجت غضم صقؼ مبالـ الحظائغ الػكىائُت -ماقُا "الباعيُىـ"  ..مً جغَُب املىاًَ بلى نخله!"،
حغٍضة الكغوم )https://2u.pw/oP2KC( 2018 /06 /23 :جم الاَالع غلُه في.2022 /03 /05 :
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 ممثل مضًغٍت الىهل للىالًت، ممثل املهلحت املخخهت لألمً الىَني.وَؿخكُض ألاشخام الظًً جم اهخهائَم ملماعؾت َظا اليكاٍ مً:
 بُانت حػغٍل الؾخظهاعَا ؤزىاء مماعؾت مهامهم، نغاع بلضي ًغزو لهم بمماعؾت وكاٍ خغاؾت خظائغ الؿُاعاث بمهابل مالي، مهغع جسهُو مؿاخت الخىنل املخههت ملماعؾت اليكاٍ، نضعٍت وقاعة ًضوٍت ًجب غليهم اعجضائَا ؤزىاء مماعؾت وكاَهم ختى ٌؿهل الخػغف غليهم.ًخم جبلُـ عزو الاؾخؿالُ ومهغعاث الخسهُو وبُاناث الخػغٍل ملماعس ي َظا اليكاٍ مً نبل مهالح ألامً
الىَني املاَلت ،وٍخػحن غليهم يمان نُاهت وهظاقت ؤمايً الخىنل وؤحؼاء الُغم الػمىمُت مىيىع عزهت الاؾخؿالُ
بهكت مىخظمت ،وٍمًٌ سحب عزهت الاؾخؿالُ بمباصعة مً البلضًت املػىُت ؤو بىاء غلى َلب مؿبب ملهالح ألامً
الىَني املٍلكت باإلقغاف غلى مماعؾت َظا اليكاٍ.
وعؾم ؤن غضًض البلضًاث نامذ بمؿاعي خثِثت الؾترحاع ؤوغُتها الػهاعٍت ،وخاولذ جىقحر املىانل الػمىمُت
للهًاء غلى ظاَغة الحظائغ ؾحر الكغغُت ؾىاء بةوكاء خظائغ طاث َىابو لغيً املغيباث ؾُما في املىاَو املٌخظت ،ؤو
ويؼ صقتر قغوٍ لدؿُحر خظائغ غلى مؿخىي الكىاعع الٌبري ؤو الكًاءاث الػمىمُت بمهابل ًسهو لضغم غائضاث
البلضًت ،بال ؤنها جىدكغ ًالكُغٍاث في مسخلل ؤخُاء وقىاعع املضن ،ملا ًدههه َظا اليكاٍ املىاػي مً ؤعباح بؿبب
الدؿػحرة التي ًكغيها مماعؾىٍ صون خؿِب وال عنُب ،مما ػاصٍ حاطبُت واؾخهُابا وحػل مً َظٍ الظاَغة حؿخكدل
وَؿخػص ي اؾدئهالها.1
قهض ؤخهذ والًت الجؼائغ  1200خظحرة غكىائُت مىػغت غبر  57بلضًت ،وبلؿذ في مضًىت باجىت لىخضَا  193خظحرة
مً بُنها ؤعبػت قهِ مغزهت ،و ِنـ غلى طلَ ،وفي عص لىػٍغ الضازلُت والجماغاث املحلُت غلى ؾااُ لػًى مجلـ ألامت
"نُكت دمحم" (حلؿت )2017 /12 /02 :ناُ بإن وػاعجه ويػذ خضا ليكاٍ  1617مىنل ؾحر ناهىوي زالُ ؾىت ،2017
مؼ حسجُل  3444مىنل مهغح به ،وطيغ بإن َىاى غضص مً الُلباث املىيىغت لضي الجهاث املخخهت مً ؤحل مؼاولت
وكاٍ خغاؾت الؿُاعاث والحهىُ غلى جغازُو مهضع بـ َ 7305لب ،وؤن الغزو املمىىخت بلى خض  -طلَ الُىم -بلؿذ
 3294عزهت ،واغترف الؿُض الىػٍغ بخكانم ظاَغة الاؾخؿالُ الػكىائي للمىانل ،واخخالُ املؿاخاث الػمىمُت،
وألامايً الخانت للخىنل في ألاخُاء الؿٌىُت ،مما ؤصي ـ خؿبه -للمؿاؽ بالىظام الػام في بػٌ الحاالث ،مايضا جضزل
مهالحه للحض مً الكىض ى الحانلت.2

1ملىش ي خمؼة" ،مهالح ؤمً باجىت في مىاحهت صائمت مؼ خغاؽ الحظائغ ؾحر الكغغُت" ،حغٍضة الكػب ؤوهالًً 13 :ؤوث  ،2018جم الاؾترحاع مً الغابِ
( )https://2u.pw/nUWIGفي.2022 /01 /27 :
2ؤؾامت ؾبؼ" ،الضازلُت جإمغ ألامُاع باجساط بحغاءاث قىعٍت يض مؿخؿلي الباعيُىـ الكىيىي" ،حغٍضة املحىع الُىميً 25 :ىهُى  ،2018جم الاؾترحاع مً
الغابِ ( )http://elmihwar.dz/ar/149632في.2022 /02 /15 :
 -م ملحن ،حغٍضة البالص إلالٌتروهُت ،2017 /12 /02 :جم الاؾترحاع مً الغابِ ( )https://2u.pw/56b96في.2022 /02 /15 :
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وجهىم مهالح ألامً املخخهت بدمالث للحض مً املىانل ؾحر املغزهت وإًهاف مؿخؿليها ،لٌنها جكخهغ بلى
الاؾخمغاعٍت مما حػلها صون حضوي ،وختى في خاُ بًهاف الحغاؽ ؾحر الكغغُحن وجهضًمهم للػضالت ،قةصاهتهم ال جخػضي
الحبـ ؾحر الىاقظ والؿغاماث مما ًجػلهم ٌػىصون بلى وكاَهم في ؤؾغع ونذ ،1غالوة غلى ؤنهم ًدكٍلىن في قبٍاث
مىظمت للهُام بهظا اليكاٍ ؾحر الكغعي .2وفي ظل الاهدكاع الىاؾؼ لهظٍ الظاَغة جغاًَ مهالح ألامً الىَني غلى صوع
املىاًَ في الخبلُـ غً ًل شخو ال ًدىػ غلى قغوٍ اؾخؿالُ الحظائغ ،وٍخهضم لُلب خهىم الخىنل غً َغٍو
الاجهاُ غبر ألاعنام الخًغاء  1548ؤو  17ؤو اؾخػماُ جُبُو ”ؤلى قغَت” ،مً ؤحل الخضزل في الىنذ املىاؾب واجساط
إلاحغاءاث الهاهىهُت يضٍ.3
 -3.1الشجاراث التي جحذث بسبب رفض الذفع أو الصزاع على مساحاث الاستغالل
عيً ؾُاعة في مٍان غام ؤنبدذ مؿامغة يبري ،قةما ؤن ًٍىن ناخبها غلى اؾخػضاص وٍغضخ لضقؼ ؤي مبلـ ًُلب
مىه ؤو ًًؼ ؾالمخه الجؿضًت وعبما خُاجه غلى املحَ ،ومً ألامثلت التي نضمذ املجخمؼ الجؼائغي واَتز لها وحضاهه في
َظا الهضص؛ حػغى الغيُػت "لُغف عخمت" ناخبت الػكغًٍ قهغا لدكىٍه بؿٌحن غلى مؿخىي زضَا ألاٌؿغ مً
خاعؽ خظحرة ؾحر قغغُت في والًت غىابت ؾىت  ،2014اهخهاما مً والضَا ألهه عقٌ صقؼ مهابل عيً ؾُاعجه في خظحرة ؾحر
مغزهت في الُغٍو الػام ،4ويظا مهخل الكاب "غِس ي ػبحر"  36ؾىت مً واصي ؾىف ،بػض حػغيه لالغخضاء مً نبل
خغاؽ مىنل للؿُاعاث ؾحر قغغُحن في ؤخض قىاَئ ؾىم إلازىحن قغقي والًت بجاًت ،بػض عقًه صقؼ مبلـ  200صًىاع
لغيً ؾُاعجه ًىم ألاعبػاء الكاجذ مً ؤوث  ،2018لُلكظ آزغ ؤهكاؾه نباح الثالزاء في الؿابؼ مً طاث الكهغ في مؿدككى
زلُل غمغان مخإزغا بجغاخه.5
ونًاًا ؤزغي يثحرة خضزذ غبر ؤهداء الىًَ ،وباجذ ؾِىاعٍى ًخٌغع ًىمُا ًدمل ماقغ الالؤمً والكىض ى التي حؿىص
مىانل الؿُاعاث الػكىائُت وعجؼ الضولت غً جىقحر ألامً والؿٌُىت الػمىمُت ملىاَىيها ،ؤما نًاًا الاغخضاءاث اللكظُت
وجدُُم املغيباث بؿبب مكاًل الخالف خىُ صقؼ مهابل الغيً قدضر وال خغج ،قهض ؤنبدذ جمأل املحايم.6

 ، https://2u.pw/oP2KC 1مغحؼ ؾابو.
 2امليكىع الىػاعي عنم  2127الهاصع غً وػاعة الضازلُت والجماغاث املحلُت املاعر في  20هىقمبر  2012املخػلو بدىظُم خغاؾت خظائغ الؿُاعاث بمهابل
واؾخؿالُ خهىم الخىنل غلى مؿخىي البلضًاث.
3آؾُا غىفي" ،خملت للهًاء غلى مىانل الؿُاعاث الكىيىٍت" ،حغٍضة املؿاء ،2020 /12 /22 :جم الاؾترحاع مً الغابِ ( )https://2u.pw/XJh43
في.2022 /02 /15 :
 ببغاَُم قلُؿم" ،اؾخؿالُ ؾحر مغزو لحظائغ جىنل املغيباث" ،حغٍضة الىهغ ،2021/01/25 :جم الاؾترحاع مً الغابِ ()https://2u.pw/qHjC5في.2022 /02 /15 :
 4م.و" ،قاب ٌكىٍ وحه عيُػت بؿٌحن في غىابت" ،حغٍضة الكجغ ،2014 /07 /16 :جم الاؾترحاع مً الغابِ ( )https://2u.pw/YwLBSفي/02 /19 :
.2022
 دمحم .ب" ،عيُػت في خًً والضَا جخػغى الغخضاء بسىجغ في الىحه بؿبب "باعيُىـ" في غىابت" ،حغٍضة النهاع ؤوهالًً ،2014 /07 /16 :جم الاؾترحاع مًالغابِ ( )https://2u.pw/H62QFفي.2022 /02 /19 :
"5حغٍمت نخل بؿبب ”باعيُىـ” في بجاًت" ،حغٍضة الهىث لازغ إلالٌتروهُت ،2018 /08 /07 :جم الاؾترحاع مً الغابِ ()https://2u.pw/NgNVN
في.2022 /02 /19 :
 ،http://elmihwar.dz/ar/149632 6مغحؼ ؾابو.
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وال ًخىنل ألامغ غلى الخجاوػاث التي جُاُ ؤصحاب املغيباث قدؿب ،بل جخػضي لخُاُ املحُِ املجاوع لخلَ
الحظائغ ؾحر الكغغُت ،ؾُما غىضما جيكب شجاعاث بحن مؿخؿليها ؾحر الكغغُحن بؿبب الخالف خىُ ؤمايً ومؿاخاث
الخىنل ،وألاخهُت ؤو ألاؾبهُت في خُاػتها ،1التي حاء ألامغ  03 -20املخػلو بالىناًت مً غهاباث ألاخُاء ومٍاقدتها 2لُدض
منها وٍداقظ غلى ألامً والؿٌُىت الػمىمحن مً زالُ لالُاث التي ًىقغَا وَىُا ومدلُا.
 -4.1استرجاع ألاوعيت العقاريت للبلذًت بهذف جحصيل موارد ماليت لفائذة خشينتها
حػخبر مىانل الؿُاعاث الػكىائُت مهضع عػم الٌثحر مً الكباب الظي ٌػملىن بضون عزهت ،ؾُما ؤصحاب
الؿىابو الػضلُت 3الظًً ؾالبا ما ًخػظع غليهم مماعؾت غمل آزغ ،بدُث ًجضون في َظٍ املهىت غمال مىاؾبا لٌؿب
ألامىاُ ،وَىاى غائالث جىاعزذ مؿاخاث غمىمُت اؾخىلذ غليها بالهىة وخىلتها بلى مهضع لخدهُو مضازُل مالُت مػخبرة،
مؿخؿلحن نمذ الؿلُاث إلاصاعٍت وزانت منها مهالح البلضًت ،التي لم جإزظ غلى غاجهها مؿاولُت جىظُم مىانل
الؿُاعاث.
بن احؿاع هُام َظا اليكاٍ املىاػي حػل مىه وكاَا مغبدا وحظابا للػضًض مً املماعؾحن له ،في ظل بقالتهم مً ًل
ؤهىاع الغنابت ألامغ الظي ؤلحو يغعا مالُا بسؼٍىت البلضًت هدُجت غضم جدهُل خهىم الخىنل التي ًخهاياَا املماعؾىن
لهظا اليكاٍ بُغٍهت ؾحر قغغُت ،وحػض الؿلُاث املحلُت املخخهت بنلُمُا الجهت الىخُضة املاَلت لكغيها وجدهُلها.4
ونض ؤَلهذ غضًض البلضًاث خمالث الؾترحاع ؤوغُتها الػهاعٍت وجثمُنها بهضف جدهُل مىاعص مالُت حضًضة لهالح
زؼٍىتها ،وزلو مهاصع زغوة حضًضة زهىنا مؼ جغاحؼ مىاعص الضولت الظي اوػٌـ بكٍل مباقغ غلى مكاعَؼ الخىمُت
املحلُت ،واعجكاع وؿبت البُالت بلى ؾهىف مؼعجت الؼمذ قباب الىًَ وطزغٍ غلى الػُالت وَم في غؼ مغخلت الُانت
والػُاء.
بن الخهضي لهظٍ الظاَغة والحض مً وَإتها ًخُلب جًاقغ حهىص ًل الكىاغل الغؾمُت واملجخمػُت ،وٍإحي غلى
عؤؾها الجماغاث املحلُت ومهالح ألامً ،زم املجخمؼ املضوي ممثال في حمػُاث ألاخُاء وحمػُاث خماًت املؿتهلَ
وحمػُاث خهىم إلاوؿان ،بياقت بلى الضوع الخىغىي والخدؿِس ي الظي ًجب ؤن جلػبه املؿاحض ووؾائل إلاغالم املخخلكت
لبلىؽ َظا الهضف الظي ًكغيه جغاحؼ مىاػهاث البلضًاث ،يما ًهؼ الغَان الٌبحر غلى وعي املىاًَ وخؿه الىَني ؾُما
ضحاًا جلَ الخجاوػاث.

 ،https://2u.pw/nUWIG 1مغحؼ ؾابو.
2ألامغ عنم  03 -20املاعر في  11مدغم غام  1442املىاقو  30ؾكذ ؾىت  2020املخػلو بالىناًت مً غهاباث ألاخُاء ومٍاقدتها ،الجغٍضة الغؾمُت غضص
.51
" 3املغائب ؾحر الكغغُت ..ؤعنكت وقىاعع جدذ عخمت اللهىنُت" ،حغٍضة الكغوم ؤوهالًً 28 :هىقمبر  ،)https://2u.pw/xnl4S( 2012جم الاَالع
غلُه في .2022 /02 /19
4امليكىع الىػاعي عنم  2127الهاصع غً وػاعة الضازلُت.
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 -2أركان جزيمت استغالل مو اقف املزكباث غيراملزخصت
جىو املاصة  386مٌغع 1غلى ؤههٌ ":ػانب بالحبـ مً ؾخت ( )6ؤقهغ بلى ؾيخحن ( )2وبؿغامت مً  25.000صج بلى
 200.000صج ؤو بةخضي َاجحن الػهىبخحنً ،ل مً ًهىم بمهابل وبضون عزهت مً الجهت إلاصاعٍت املخخهت ،باؾخؿالُ
َغٍو ؤو حؼء مىه ؤو مؿاخت غمىمُت ؤو زانت يمىنل للمغيباث ."...
ومىه جظهغ لىا ؤعًان حىدت اؾخؿالُ مىانل املغيباث ؾحر املغزهت غلى الىدى الخالي:
 -1.2استغالل مساحت كموقف للمزكباث
جخُلب حغٍمت اؾخؿالُ خظحرة ؾحر مغزهت ،الخػضي غلى امللٌُت الػهاعٍت للضولت باالؾدُالء غلى َغٍو ؤو حؼء مىه
ؤو مؿاخت غمىمُت ؤو زانت واجساطَا مىنكا للمغيباث ،واملههىص باالؾخؿالُ َى الاؾخدىاط غلى َظٍ ألامايً صون وحه
خو ،ومُالبت مً ًغيً مغيبخه قيها بضقؼ مهابل هظحر طلَ.
ؾني غً البُان ؤن الُغٍو التي ًمًٌ ؤن جٍىن مدال ملىانل الؿُاعاث هي الُغم الػمىمُت التي جخىاحض صازل املضن
ؾالبا ،لظلَ املكغع لم ًهكها بالػمىمُت في الىو الػغبي غلى اغخباعَا جدهُل خانل ،وإن ًان الىو الكغوس ي نض
نُضَا بالُغم الػامت خُث حاء قُه:
« ... quiconque exploite, à titre onéreux et sans autorisation de l’autorité administrative
compétente, une voie publique ou une partie d’une voie publique ou un espace public ou privé
à titre de parking pour véhicules ».

ؤما املؿاخاث التي ًمًٌ ؤن جٍىن مدال لحظائغ املغيباث قال جهخهغ غلى املؿاخاث التي حػخبر مً ؤمالى الضولت
الػامتً ،املؿاخاث التي جسهو للخىنل في الكىاعع الٌبري ،والكىاَئ ،ومدُِ املىتزَاث في الؿاباث والجباُ ،بل
حكمل ؤًًا ؤمالى الضولت الخانت ًإقىُت الػماعاث الخابػت لضواوًٍ الترنُت الػهاعٍت واملخههت للمغاقو الػمىمُت
والهُئاث إلاصاعٍت ،2غالوة غلى املؿاخاث الخانت وهي اململىيت للخىام ؾىاء ملٌُت قغصًت ؤو غً َغٍو الكُىع ؤو ما
ٌؿمى بامللٌُت املكتريت ،لًٌ ًبضو مً ؾحر املىُو الدؿىٍت بحن غهىبت مؿخؿل ألامايً الػامت الظي حمؼ بحن اغخضاءًً
ومؿخؿل املٍان الخام الظي ونؼ في مسالكت قغٍ الترزُو قهِ.
وباإلياقت بلى الاؾدُالء غلى امللٌُت الػهاعٍت الػامت ؤو الخانتً ،جب مُالبت ًل مً ًهىم بغيً مغيبخه بضقؼ
مهابل هظحر طلَ ،وَى ما ًمثل غىهغ ابتزاػ وؤزظ ألمىاُ ؤصحاب املغيباث صون وحه خو ،وَى حىَغ وؤؾاؽ الكػل
الجغمي في َظا الاغخضاء.
 -2.2عذم وجود رخصت من السلطت املختصت
ال ًٌكي لهُام حغٍمت اؾخؿالُ َغٍو ؤو مؿاخت غمىمُت ؤو زانت يمىنل للؿُاعاث مجغص الاؾدُالء املاصي ،بل
ًجب غالوة غلى طلَ ؤن ًٍىن طلَ الاؾدُالء صون عزهت ؤو مسالكا ألخٍام الغزهت ،وغلُه ال جهخهغ َظٍ الجىدت غلى
1اؾخدضزذ بمىحب :الهاهىن عنم  14 -21املاعر في  23حماصي ألاولى  ٌ1443املىاقو لـ  28صٌؿمبر  2021املػضُ واملخمم لألمغ  156 -66املاعر في  18نكغ
غام  1386املىاقو ً 8ىهُى ؾىت  1966واملخًمً ناهىن الػهىباث ،الجغٍضة الغؾمُت غضص .99
ً2ىظغ :املىاص ( )20 – 12مً الهاهىن عنم  30 -90املاعر في  14حماصي ألاولى غام  1411املىاقو  01صٌؿمبر  1990املخًمً ناهىن ألامالى الىَىُت،
الجغٍضة الغؾمُت غضص  ،52املػضُ واملخمم.
 -ؤخؿً بىؾهُػت ،الىححز في الهاهىن الجؼائي الػام ،صاع َىمه ،الجؼائغ ،2013 /2012 ،12 ٍ ،م .112 -110
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الاغخضاء غلى ممخلٍاث الجماغاث املحلُت صون بطنهم قدؿب ،بل وجخدهو ختى في الحاالث التي ًٍىن قيها مىنؼ الحظحرة
ملٌُت زانت ما لم ًًٌ ناخبها نض اؾخهضع عزهت مً الجهت املخخهت.
ونض هو امليكىع الىػاعي عنم  2127الهاصع غً وػاعة الضازلُت والجماغاث املحلُت املاعر في  20هىقمبر 2012
املخػلو بدىظُم خغاؾت خظائغ الؿُاعاث بمهابل واؾخؿالُ خهىم الخىنل غلى مؿخىي البلضًاث ،ؤن البلضًت هي الجهت
الىخُضة املخىلت مىذ عزهت اؾخؿالُ مىنل للمغيباث بهغف الىظغ غً جبػُت امللٌُت املهام غليها غامت ؤو زانت،
مغقهت بهغاع جسهُو مٍان الخىنل مدضص بضنت ،وؤن مماعؾت َظا اليكاٍ جٍىن جدذ بقغاف وجإَحر مهالح ألامً
الىَني املاَلت.
 -32.القصذ الجنائي
جهخط ي َظٍ الجغٍمت جىاقغ هُت حغمُت لضي الجاوي جخمثل في اههغاف بعاصجه بلى جدهُو الجغٍمت بجمُؼ ؤعًانها مؼ
غلمه بإن الهاهىن ٌػانب غلى طلَ ،1وغلُه ًخدهو الههض الجىائي متى ؤنضم املؿخؿل ؾحر الكغعي للحظحرة غلى نبٌ
مهابل عيً الؿُاعاث مً ؤصحابها وَى ٌػلم ؤهه ال ًملَ عزهت الؾخؿالُ املؿاخت التي ًماعؽ غليها وكاَه ،وعؾم طلَ
ًؼاوله صون مىاقهت مً الجهت املخخهت.
وال يهم الضاقؼ ؤو الباغث الظي حػل الجاوي ًهىم بإقػاله ختى ولى اعجٌبذ بههض قغٍل وؾاًت هبُلت ًإن ًٍىن
لضًه ابً مغٌٍ وٍىىي الخىنل بمجغص حمؼ املبلـ املُلىب لػالحه ،ؤو ؤن ًهضم املبالـ التي ًدهلها ألًخام ال مػُل لهم،
يما ال ًازغ في طلَ الضاقؼ الضويء ًإن ًىكو ألامىاُ التي ًجمػها في قغب الخمغ اللهم بال بطا قٍل طلَ حغٍمت مؿخهلت
بظاتهاً ،إن ًٍىن الؿٌغ غلني 2ؤو في خالت ؾُانت.3
ولًٌ ال ًغجٌب الجغٍمت مً ؤزُإ الخهضًغ قخجاوػ خضوص املؿاخت املغزهت له متى اغخهض ناصنا ؤنها حؼء مً
املؿاخت املغزو له بمماعؾت وكاَه غليها ،ؤو لم ٌػلم اههًاء مضة اؾخؿالله ؤو بنهائها مً الجهت الىنُت.

 -3قمع جزيمت استغالل مو اقف املزكباث غيراملزخصت
جىو املاصة  386مٌغع غهىباث غلى ؤههٌ" :ػانب بالحبـ مً ؾخت ( )6ؤقهغ بلى ؾيخحن ( )2وبؿغامت مً  25.000صج
بلى  200.000صج ؤو بةخضي َاجحن الػهىبخحنً ،ل مً ًهىم بمهابل وبضون عزهت مً الجهت إلاصاعٍت املخخهت ،باؾخؿالُ
َغٍو ؤو حؼء مىه ؤو مؿاخت غمىمُت ؤو زانت يمىنل للمغيباث.
يما جإمغ الجهت الهًائُت بمهاصعة املبالـ املالُت الىاججت غً َظٍ الجىجت".

1ؤخؿً بىؾهُػت ،املغحؼ الؿابو ،م .143
ً2ىظغ :املاصة  1مً ألامغ عنم  26 -75املاعر في  17عبُؼ الثاوي غام  1395املىاقو  29ؤبغٍل ؾىت  1975املخًمً نمؼ الؿٌغ الػمىمي وخماًت الههغ مً
الٌدىُ ،الجغٍضة الغؾمُت غضص .37
ً3ىظغ :املاصة  67مً الهاهىن عنم  14-01املاعر في  29حماصي ألاولى غام  ٌ1422املىاقو  19ؾكذ ؾىت  2001املخػلو بدىظُم خغيت املغوع غبر الُغم
وؾالمتها وؤمنها ،الجغٍضة الغؾمُت غضص 46؛ زم ههل مًمىنها بلى املاصة  74مً ألامغ عنم ّ 03 -09
املاعر في  29عحب غام  ٌ1430املىاقـو ً 22ىلُى ؾـىت
2009م امل ّ
ػضُ ّ
واملخمم للهاهىن عنم  14-01ؤغالٍ ،الجغٍضة الغؾمُت غضص .45
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نغع املكغع لهظٍ الجىدت غهىبتي الحبـ ؤو الؿغامت غلى الازخُاع ؤو الجمؼ بُنهما ،غالوة غلى املهاصعة باغخباعَا
غهىبت جٌمُلُت وحىبُت ،وطلَ صون املؿاؽ بما للمدٌمت مً خو قغى الػهىباث الخٌمُلُت الجىاػٍت بطا عؤث لظلَ
مهخط ى.
 -1.3العقوباث ألاصليت
ٌػانب ًل مً نام باؾخؿالُ َغٍو ؤو حؼء مىه ؤو مؿاخت غمىمُت ؤو زانت يمىنل للمغيباث بمهابل وبضون
عزهت مً الجهت إلاصاعٍت املخخهت ،بالحبـ مً ؾخت ( )6ؤقهغ بلى ؾيخحن ( )2وبؿغامت مً  25.000صج بلى  200.000صج
ؤو بةخضي َاجحن الػهىبخحن؛ ؤي ؤن للهاض ي الازخُاع بحن الػهىبخحن مؼ بمٍاهُت املغاوخت بحن خضيهما ألاصوى وألاغلى ،ؤو
الجمؼ بُنهما.
وٍالخظ ؤن َظٍ الجىدت مً الجىذ البؿُُت التي ال ًخجاوػ خضَا ألانص ى باليؿبت لػهىبت الحبـ ؾيخحن ،1وغلُه
قهي نابلت لىنل الخىكُظ ،2والاؾدبضاُ بػهىبت الػمل للىكؼ الػام بطا ًاهذ الػهىبت املىُىم بها ال جخجاوػ ؾىت ،3يما ؤهه
ًمًٌ الجزوُ بها بلى خضَا ألاصوى الػام ؤي الحبـ قهغًٍ والؿغامت  20.000صج ،ؤو الحٌم بةخضاَما قهِ غلى ؤال جهل
غً الحض ألاصوى الخام املهغع لها ناهىها وَى ؾخت ؤقهغ خبؿا ؤو  25.000صج ؾغامت خاُ بقاصة املحٍىم غلُه قيها
بظغوف الخسكُلً ،4ل طلَ ما لم ًًٌ املتهم مؿبىنا نًائُا.
ومؼ ؤن الػهىبت املهغعة لجغٍمت اؾخؿالُ مىنل للمغيباث لِؿذ مؿلظت ،بال ؤنها ًاقُت لغصع مً ًؼاوُ َظا اليكاٍ
غاصة بطا َبهذ بدٌمت وخؼم ،ولًٌ نض ًثىع الدؿائُ خىُ الدؿىٍت في الػهىبت بحن مً ًهُم خظحرة غلى ملٌُت زانت
ومً ٌؿخؿل مؿاخت غمىمُت ،طلَ ؤن َظا ألازحر نام بخػضًحن؛ ألاوُ ًخمثل في الاؾدُالء غلى ألامالى الػهاعٍت للضولت،
والثاوي ًخػلو بػضم اخترام الًىابِ والىظم التي جهغعَا الهىاهحن قُما ًخػلو بىحىب اؾخهضاع عزهت ملً ًغٍض مماعؾت
َظا اليكاٍ مً نبل الؿلُت املحلُت املخخهت ،بِىما مً ٌؿخؿل مؿاخت زانت ًىدهغ طهبه في الخػضي الثاوي قهِ،
وَى حؿائُ وحُه ؾُما وؤهه ؾبو الخمُحز بحن قغوى مً َظا الهبُل قُما ًخػلو بالػهىباث املالُت التي ًدغعَا ألاغىان
املاَلىن في مسالكاث البىاء صون عزهت.5
وغىض بمػان الىظغ هجض ؤن املكغع ًكغم بحن الجؼاء إلاصاعي الظي ًمُل قُه بلى جدضًض الحاالث املحخملت وٍغنض لها
الجؼاءاث املىاؾبت ،والجؼاء الهًائي الظي ًٍىن قُه للهاض ي ؾلُت جهضًغٍت واؾػت؛ وَى ما ًظهغ حلُا باليؿبت للجؼاء

1ال ًىحض مػُاع لخهيُل الجىذ بلى بؿُُت وزُحرة ،ولًٌ ًمًٌ ؤن ٌؿدكل طلَ مً الػهىبت املهغعة للجىدت ؾُما باليؿبت لحضَا ألاغلى الخام ،مؼ
الاؾخئىاؽ بالخهيُل الظي ويػه املكغع للماؾؿاث الػهابُت في البِئت املؿلهت ،بالىظغ بلى زُىعة هؼالئها ونض نؿمها خؿب املضة املحٍىم بها غليهم بلى
زالر صعحاث هي :حؿاوي ؤو ؤنل مً ؾيخحن ،حؿاوي ؤو ؤنل مً زمـ ؾىىاث ،جكىم زمـ ؾىىاثً .ىظغ :املاصة  28مً الهاهىن عنم  04 -05املاعر في 6
قبراًغ  2005املخًمً ناهىن جىظُم السجىن وإغاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾحن ،الجغٍضة الغؾمُت غضص  ،12املػضُ واملخمم.
ً2ىظغ :املاصة  592مً ألامغ عنم  155 -66املاعر في  18نكغ غام  1386املىاقو ً 8ىهُى ؾىت  1966واملخًمً ناهىن إلاحغاءاث الجؼائُت ،الجغٍضة
الغؾمُت غضص  ،48املػضُ واملخمم.
ً3ىظغ :املاصة  5مٌغع 1مً ناهىن الػهىباث البىض (.)3
ً4ىظغ :املاصة  53مٌغع 4مً ناهىن الػهىباث.
ً 5ىظغ :املاصة  50مً املغؾىم الدكغَيي عنم  07 -94املاعر في  7طي الحجت غام  1414املىاقو  18ماًى ؾىت  1994املخػلو بكغوٍ إلاهخاج املػماعي
ومماعؾت مهىت املهىضؽ املػماعي ،الجغٍضة الغؾمُت غضص .32
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املهغع لىكـ الجغٍمت (البىاء صون عزهت) في املاصة  77مً ناهىن التهُئت والخػمحر ،1خُث عنضث لها غهىبت بحن خضًً
ؤصوى وؤغلى صون جمُحز بحن الحاالث املخخلت لُبُػت ملٌُت ألاعى التي قُض غليها البىاء (ألامالى الػمىمُت الىَىُت،
ألامالى الخانت الىَىُت ،امللٌُت الخانت) ،وَى املؿلَ الظي اجسظٍ في حغٍمت اؾخؿالُ مىنل للمغيباث صون عزهت
ؤًًا.
وٍكهم مً طلَ ؤن املكغع ٌػخض بهظا الازخالف لظلَ محز بحن مهضاع الجؼاء قُه باليؿبت لألغىان املاَلحن في
مسالكاث البىاء ،لٌىه جغى جهضًغٍ للهاض ي في خالت جدغٍَ الضغىي ؤمام الهًاء بالىظغ بلى ًل خالت غلى خضة ،هظغا
لُبُػت الػمل الهًائي الظي ًجب ؤن ًدظى بهضع يبحر مً الؿلُت الخهضًغٍت التي جمٌىه مً جكغٍض الػهىبت مً خُث
ازخُاع هىغها ؤو جدضًض يمها ،وَى مبضؤ مؿلم به في الدكغَػاث الجىائُت الحضًثت.2
 -2.3العقوباث التكميليت
الػهىباث الخٌمُلُت بما وحىبُت (بحباعٍت) ؤو حىاػٍت (ازخُاعٍت).
 -1.2.3العقوباث التكميليت الوجوبيت
ههذ الكهغة الثاهُت مً املاصة  386مٌغع ؤغالٍ غلى مهاصعة ألامىاُ املخدهلت مً حىدت اؾخؿالُ خظحرة ؾحر
قغغُت ،بهىلها" :يما جإمغ الجهت الهًائُت بمهاصعة املبالـ املالُت الىاججت غً َظٍ الجىدت".
ونض بُيذ الكهغة الثاهُت مً املاصة  15مٌغع 1ؤن املهاصعة جٍىن وحىبُت بطا هو الهاهىن نغاخت غلى َظٍ الػهىبت،
وطلَ مؼ مغاغاة خهىم الؿحر خؿً الىُت ممً لم ًٍىهىا شخهُا مدل مخابػت ؤو بصاهت مً ؤحل الىنائؼ التي ؤصث بلى
املهاصعة ،ولضيهم ؾىض ملٌُت ؤو خُاػة صحُذ ومكغوع غلى ألاقُاء الهابلت للمهاصعة.3
 -2.2.3العقوباث التكميليت الجواسيت
ًجىػ الحٌم غلى الصخو املضان العجٍابه حىدت اؾخؿالُ مىنل للمغيباث صون عزهت باملىؼ مً مماعؾت َظا
اليكاٍ ،وخغماهه مً ؤن جمىذ له عزهت اؾخؿالُ مؿاخت جىنل ملضة ال جخجاوػ زمـ ( )05ؾىىاث ،ؾىاء ملجغص
اؾخؿالله ؾحر الهاهىوي للمىنل ؤو العجٍابه حغٍمت ؤزغي مغجبُت بهً ،اؾخؿالله في املخاحغة باملخضعاث ؤو اغخضائه غلى
املغيباث بالؿغنت ؤو الاجالف ؤو غلى ؤصحابها بمىاؾبت الهُام بمهامه قُه ،بطا زبذ للجهت الهًائُت ؤن للجغٍمت التي
اعجٌبها نلت مباقغة بمؼاولت َظا اليكاٍ ،وؤن زمت زُغ في اؾخمغاع مماعؾخه له.4
 -33.الظزوف املشذدة
ال ًىحض ظغف مكضص زام لجغٍمت اؾخؿالُ مىنل للمغيباث صون عزهت ،ولًٌ الؿالب غلى مغجٌبي َظٍ
الجغٍمت الػىص بليها 5والاؾخمغاع في انتراقها غلى اغخباع ؤنها مهضع عػنهم ،وغلُه آزغث ؤن ؤبحن خٌم جٌغاع هكـ الكػل

 1الهاهىن عنم  29 -90املاعر في  14حماصي ألاولى غام  1411املىقو ألاوُ صٌؿمبر ؾىت  1990املخػلو بالتهُئت والخػمحر ،الجغٍضة الغؾمُت غضص .52
2ؤيغم وكإث ببغاَُم ،الحضوص الهاهىهُت لؿلُت الهاض ي الجىائي في جهضًغ الػهىبت ،مٌخبت الثهاقت لليكغ والخىػَؼ ،غمان ،1998 ،م  66وما بػضَا.
ً3ىظغ :املاصة  15مٌغع 2مً ناهىن الػهىباث.
ً4ىظغ :املاصة  16مٌغع مً ناهىن الػهىباث.
5املههىص َىا الػىص بلى وكاٍ خغاؾت الؿُاعاث صون عزهت مؼ ؤن الكػل لم ًًٌ مجغما نبل ججغٍما زانا ،بال ؤن املخبػاث غلى َظا اليكاٍ ؾالبا ما
ًاهذ جخم غلى ؤؾاؽ الصجاعاث التي جدهل بؿبب عقٌ الضقؼ.
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الجغمي وَى ما ٌؿمى بالػىص الخام ،ونض ههذ غلى َظٍ الهىعة املاصة  54مٌغع 3بهىلها" :بطا ؾبو الحٌم نهائُا غلى
شخو َبُيي مً ؤحل حىدت ،واعجٌب زالُ الخمـ ( )5ؾىىاث الخالُت لهًاء الػهىبت الؿابهت هكـ الجىدت ؤو
حىدت ممازلت بمكهىم نىاغض الػىص ،قةن الحض ألانص ى لػهىبت الحبـ والؿغامت املهغعة لهظٍ الجىدت ًغقؼ وحىبا بلى
الًػل".
وفي َظا الدكضًض بؿبب الػىص ًالخظ ؤن الحض ألاغلى قهِ َى الظي ًًاغل وحىبا ،صون ؤن ًٍىن لظلَ ؤي ؤزغ
غلى الحض ألاصوى ،بمػنى ؤن الهاض ي ًغاوح الػهىبت بحن الحضًً الجضًضًً وَما غلى الىدى الخالي :الحبـ مً ؾخت ()6
ؤقهغ بلى ؤعبؼ ( )4ؾىىاث والؿغامت مً  25.000صج بلى  400.000صج ،وٌَظا ًظهغ ؤن الدكضًض في الحهُهت حىاػي ولِـ
وحىبي وؤن بمهضوع الهاض ي غضم الدكضًض ،ألن الىُام الظي جخم قُه املغاوخت خاُ الػىص ٌكمل هُانها نبله.

الخاجمت:
عؾم ؤهه مً املبٌغ الحٌم غلى مضي حضوي ججغٍم اؾخؿالُ مىانل املغيباث صون عزهت وقاغلُت الػهىبت التي
عنضَا لها املكغع الىَني ،بال ؤن جضزله ال ًؼاُ ؤؾحر الىو ولم ًُ ّ
كػل في الىانؼ بالكٍل الظي ًجب ،قكي زغحاث
مُضاهُت في غضة مضن (باجىت ،بؿٌغة ،نؿىُُىت ،الػلمت ،وؾُُل) وإلى ؾاًت قهغ ماعؽ  2022ونكذ غلى اؾخمغاع
الظاَغة وإن زكذ بػٌ الص يء ،وفي بػًها بمهغبت ؤو بمداطاة مهاع ألامً الىَني ،مما ًثحر الدؿائُ خىُ حضًت
الخهضي لها والحؼم في الخػاَي مؼ مً ًماعؾها ،ؾُما بػض جىقغ إلاَاع الهاهىوي ملخابػت مً ًؼاوُ َظا اليكاٍ وجهضًمه
للػضالت ،وفي يىء ما جهضم ًمًٌ جهغٍغ الىخائج الخالُت:
 .1ؤغخهض ؤن املكغع الجؼائغي جضزل في الىنذ املىاؾب وؤخؿً نىػا بخجغٍمه لهظٍ الظاَغة الضزُلت ،في مداولت لىيؼ
خض البتزاػ املىاًَ املنهَ ؤنال ،ويظا خغمان الجماغاث املحلُت مً مىعص لى اؾخؿل بكٍل حُض قؿىف ٌؿهم في عقؼ
مضازُل البلضًت وٍىقغ مىانب غمل ألشخام مػغوقحن ًمًٌ الىزىم قيهم ومؿاءلتهم في خالت الخههحر.
 .2مً الىاحب غلى الضولت عقؼ الظلم غً مىاَىيها وجىقحر ألامً والؿٌُىت لهم ،وخماًتهم مً الاغخضاءاث التي نض جُالهم
ؾىاء في ؤهكؿهم ؤو ؤمىالهم او ؤغغايهم ،واؾخجابت لظلَ حاء ججغٍم اؾخؿالُ ؤمايً الخىنل صون مىاقهت وجغزُو
الؿلُت املخخهت ،ملا ًىجغ غنها مً مظالم جهؼ غلى مؿخػملي الُغم واملؿاخاث الػامت.
 .3البُالت ؤخض ألاؾباب التي صقػذ خغاؽ املىانل بلى مماعؾت َظا اليكاٍ املىاػي زاعج بَاع الهاهىن ،والهًاء غلى
خظائغَم الػكىائُت ؤمغ حُض ومُلىب لٌىه لِـ الحل ،قالحل ألامثل ًٌمً في زلو مىانب غمل لهاالء الكباب
والخٌكل بهم وبإمثالهم ًي ال ًلجاوا لألؾىؤ ًالؿغناث واملخاحغة في املمىىغاث ،وجمٌُنهم مً الهُام بظلَ بكٍل ناهىوي
ٌؿهم في الحض مً الظاَغة ،ؾُما مؼ اؾخدضار مىدت البُالت املؼمؼ ؤن جضزل خحز الخىكُظ ابخضاء مً قهغ ماعؽ .2022
 .4املهاصعة الىحىبُت للمبالـ املالُت الىاججت غً حىدت اؾخؿالُ مىنل صون عزهت غالج حُض ملكٍلت الحظائغ ؾحر
الكغغُت ،طلَ ؤن مً ًماعؾها يهضف لٌؿب املاُ قةطا غغف ؤن ما ؾىف ًجىُه بهظٍ الُغٍهت ؾُازظ مىه وٍظَب حهضٍ
ؾضي زم ٌػانب قىم طلَ بالحبـ و/ؤو الؿغامت ،قالؿالب ؤهه ؾُهغف هظغٍ غً َظا اليكاٍ بطا ظهغ نضم جلَ
الجؼاءاث وجُهً جُبُهها قػلُا ،ألن الًغع الظي ؾىف ًلحهه ؤيبر مً الىكؼ الظي ًبخغي الحهىُ غلُه وقها لىظغٍت
إلايغاٍ الىكس ي.
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 .5الهاهىن بما ًغجبه مً حؼاءاث غلى حىدت اؾخؿالُ مىانل املغيباث صون عزهت ٌكٍل غامل عصع ًدض بػٌ الص يء
مً اهدكاع َظٍ الظاَغة ،بال ؤهه ال ًهط ي غليها حظعٍا ًأقت احخماغُت ،بل ًجب بضاًت بًجاص البضائل املكغوغت وجٌثُل
عنابت الؿلُاث املحلُت وألامىُت ،وألاَم مً ًل طلَ وعي املىاَىحن وجًامنهم ملجابهت َظا الؿلىى الؿلبي ،وغلُه ؤجهضم
باملهترخاث الخالُت:
 صغىة املجخمؼ املضوي بٍل مٍىهاجه (املؿاحض ،وؾائل إلاغالم ،والجمػُاث الىاقُت في َظا املجاُ  )...إلاغالموالخدؿِـ بمساَغ اهدكاع َظٍ الحظائغ بكٍل قىيىي زاعج بَاع الهاهىن ،واؾخػماُ وؾائل جٌىىلىحُاث إلاغالم
والاجهاُ الحضًثت في قضح مً ًمتهنها بكٍل ؾحر ناهىوي لدؿهُل مخابػخه وجهضًمه للػضالت.
 الخؿُُت ألامىُت املخىاػهت لألخُاء وإلاقغاف املباقغ غلى جإَحر الحظائغ مً نبل مهالح ألامً ملػغقت ما ًضوع بضازلها،وغضم جغى قغنت لخكغٍش إلاحغام واؾخكداله.
 مىذ عزو اؾخؿالُ مىانل الؿُاعاث ٌؿخىحب مغاغاة خؿً ؾحرة وؾلىى املمىىح ،ختى ال جخدىُ جلَ الحظائغ بلىباع قؿاص وخىايً ملضمني ومغوجي املخضعاث.
 ألازظ بػحن الاغخباع ويؼ خظائغ ؤو ؤمايً لخىنل املغيباث في ؤي مسُِ قؿل ؤعاض ي ،ؾىاء غىض الخىؾػتالػمغاهُت للمضن ؤو في خاُ بوكاء ؤخُاء ؤو مضن حضًضةً ،غاعى قيها مخُلباث الىناًت مً الجغٍمت لخكاصي الخىنل
الايُغاعي في ألامايً املمىىغت وما ًىجغ غنها مً الازخىاناث املغوعٍت.
 بغضاص البلضًاث صقتر قغوٍ ٌؿخجُب لخىظُم وجإَحر َظا اليكاٍ مً ًل حىاهبه ،يمؿإلت هظاقت املٍان ،املجاُالؼمني للػملَ ،غٍهت اخدؿاب ألاحغة ،همىطج الخظيغة ،املؿاولُت املضهُت للحغاؽ ،الحو في جكخِل الؿُاعة مً غضمه
وخضوص َظا الخكخِل ؾُما ملا جٍىن الحظحرة غباعة غً بىاء  ،...وٍدؿً ؤن ًٍىن َظا مكهغا في مٍان باعػ لخجىب
الصجاعاث املخىنػت مؿخهبال.
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جترين استغالل هواقف املركبات دوى رخصة -األسباب واملآالت  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حمود العاية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1997م.
ثالثا :هصوص القاهون
 .8املغؾىم الغئاس ي عنم  442 -20املاعر في  2020 /12 /30املخًمً الخػضًل الضؾخىعي ،الجغٍضة الغؾمُت غضص .82
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غضص .37
 .12الهاهىن عنم  04 -05املاعر في  6قبراًغ  2005املخًمً ناهىن جىظُم السجىن وإغاصة الاصماج الاحخماعي للمدبىؾحن،
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) 19 آلياث حماًت الصحت في الىضط املذرس ي في الظزوف العادًت و في ظل جائحت كىروها ( كىفيذ
كظزف اضخثىائي
Mechanisms to protect health in the school environment under normal circumstances
and under the Corona pandemic (Covid 19) as an exceptional circumstance
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:ملخص
 فأولذ لهظا اإلاىيىٕ أهمُت، أصعهذ وػاعة التربُت الىَىُت مؿإولُتها،هٓغا ألهمُت الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي
 و للض وان لجاةدت وىعوها ( وىفُض، وبمكاعهت الىػاعاث ألازغي أكامذ هُاول وفغق صحُت إلاخابٗت صحت الخالمُظ،كهىي
 ألامغ الظي أصي ئلى اجساط جضابير وكاةُت زانت جخىاهب م٘ كُإ التربُت للحض مً اهدكاع، ) جأزير هبير ٖلى اإلاضاعؽ19
٘ وتهضف هظه الضعاؾت ئلى ئبغاػ ؤلاحغاءاث اللاهىهُت التي أكغتها وػاعة التربُت الىَىُت لغف،هظا الفيروؽ بين الخالمُظ
 ولٗل، ) هٓغف اؾخثىاتي19  و إلاىاحهت حاةدت وىعوها ( وىفُض،اإلاؿخىي الهحي للخالمُظ في اإلاضاعؽ في الٓغوف الٗاصًت
م الجهىص اإلابظولت مً َغف وػاعة التربُت مً أحل ججؿُض الحم في الحماًت الصحُتٚأهم الىخاةج اإلاؿخسلهت واهذ أهه ع
 ئال أن هظه الىهىم لم جُبم وججؿض بالكيل، مً زالٌ ؾً الٗضًض مً الىهىم الخىُٓمُت،في الىؾِ اإلاضعس ي
. و ئن الىثير منها ًدخاج ئلى اإلاغاحٗت إلاىاهبت اإلاؿخجضاث،٘اإلاُلىب ٖلى أعى الىاك
.19  الصحت اإلاضعؾُت؛ الحماًت الصحُت؛ الىؾِ اإلاضعس ي؛ حاةدت وىعوها؛ وىفُض:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
Given the importance of health in the school environment, the Ministry of National
Education realized its responsibility, and gave this issue the utmost importance, and with the
participation of other ministries, it established health structures and teams to follow up on the
health of students, and the Corona pandemic (Covid 19) had a significant impact on schools,
which led to the adoption of preventive measures. Especially in line with the education sector
to limit the spread of this virus among students, and this study aims to highlight the legal
procedures approved by the Ministry of National Education to raise the health level of
students in schools under normal conditions, and to confront the Corona pandemic (Covid 19)
as an exceptional circumstance, and perhaps the most important results extracted It was that
despite the efforts made by the Ministry of Education to embody the right to health protection
in the school community through the enactment of many regulatory texts, these texts were not
implemented and embodied as required on the ground, and many of them need review to keep
pace with developments.
Keywords: School health; health protection; school environment; corona pandemic;
covid19.
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ملذمت:
جمثل الصحت اإلاؿاع ألاؾاس ي في خُاة الخلمُظ ،فخمخٗه بالصحت الجُضة والخالُت مً ول ألامغاى والٗلض الىفؿُت
ٖامل هام في ٖملُت الخٗلم و اهدؿاب اإلاٗاعف و الىفاءاث التي تهُإها له اإلاضعؾت ،هدُجت لظلً جضزل اإلاكغٕ الجؼاةغي
لىي٘ آلُاث مً أحل خماًت وخفٔ صحت الخالمُظ في الىؾِ اإلاضعس ي.
وهٓغا ألهمُت مىيىٕ الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي أصعهذ وػاعة التربُت الىَىُت مؿإولُتها ،وأولذ لها ألاهمُت
الالػمت ،وبمكاعهت الىػاعاث ألازغي أكامذ هُاول وفغق صحُت إلاخابٗت صحت الخالمُظ في الىؾِ اإلاضعس ي في ئَاع البرامج
الىَىُت للصحت اإلاضعؾُت.
وكض وان لجاةدت وىعوها ( وىفُض  ) 19جأزير هبير ٖلى صحت الخالمُظ في اإلاضاعؽ ،مما اوٗىـ ؾلبا ٖلى جدهُلهم
الضعاس ي ،ألامغ الظي صف٘ الىػاعة الىنُت ٖلى كُإ التربُت ئلى حٗؼٍؼ الجهاػ الهحي اإلاضعس ي اللاةم ،مً زالٌ حملت مً
ؤلاحغاءاث والخضابير الاؾخثىاةُت للحض مً زُغ اهخلاٌ هظا الفيروؽ بين الخالمُظ.
ومً هىا جبرػ أهمُت هظه الضعاؾت مً الجاهبين الٗلمي والٗملي ،مً زالٌ البدث والخدلُل للىهىم اللاهىهُت
اإلاىغؾت للصحت في الىؾِ اإلاضعس ي ،و التي مً زاللها حٗمل الىػاعة اإلاٗىُت ٖلى ئًجاص مسخلف الحلىٌ للمكاول الصحُت
في اللُإ التربىي ،وما ًىاحهها مً جدضًاث في هظا ؤلاَاع مً أحل الىنىٌ ئلى عف٘ اإلاؿخىي الهحي للخالمُظ ،وهظا ما
ًضفٗىا لُغح إلاشكاليت آلاجيت:
ما مضي هفاًت وفٗالُت آلالُاث اللاهىهُت التي أكغتها وػاعة التربُت الىَىُت لحماًت الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي في
الٓغوف الٗاصًت ،و إلاىاحهت حاةدت وىعوها ( وىفُض  ) 19هٓغف اؾخثىاتي؟
وٖلُه ؾىٗخمض في هظه الضعاؾت ٖلى حملت مً اإلاىاهج الٗلمُت بالىٓغ ئلى حكٗب اإلاىيىٕ بما ًًمً جىُْف ول
مىهج لإلإلاام بيل الخفانُل الىاعصة ،فلض جم الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنفي الخدلُلي مً زالٌ اؾخٗغاى وجدلُل الىهىم
اللاهىهُت و الخىُٓمُت املخخلفت التي حكيل مدل صعاؾدىا وجبُان اللهىع الظي ًيخابها ،هما جم الاؾخٗاهت باإلاىهج الخاعٍخي
لخدب٘ مغاخل جُىع هٓام الغٖاًت الصحُت ٖلى مؿخىي اإلاضاعؽ الجؼاةغٍت ،باإليافت ئلى اٖخماص اإلاىهج اإلالاعن في مىاي٘
أزغي.
ولإلحابت ًٖ هظه ؤلاقيالُت كمىا بخلؿُم الضعاؾت ئلى مدىعًٍ أؾاؾُين ،هخُغق في ألاوٌ ئلى الىٓام اللاهىوي
للصحت اإلاضعؾُت في الجؼاةغ ،زم هخٗغى في املحىع الثاوي ئلى جضابير الىكاًت مً فيروؽ وىعوها (وىفُض )19و الحُلىلت صون
اهدكاعه في الىؾِ اإلاضعس ي.
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 -1الىظام اللاهىوي للصحت املذرضيت في الجشائز:
حٗمل الصح ـ ـ ـت اإلاضعؾُت ٖلى خماًت و خفٔ صحـ ــت الخالمُظ وهظا حٗؼٍؼ صحـ ـ ـت املجخمـ ـ ـ٘ مً زالٌ اإلاضاعؽ( ،)1و
الضاعؽ لىٓام الغٖاًت الصحُت ٖلى مؿخىي اإلاضاعؽ الجؼاةغٍتً ،جض أهه مغ بثالر مغاخل ،وهظا ما ؾىدىاوله في الىلُت
ألاولى ،أما الجاهب الخىُٓمي للصحت اإلاضعؾُت فؿيخُغق له في الىلُت الثاهُت.
 -1.1جطىرهظام الصحت املذرضيت في الجشائز:
مغث الغٖاًت الصحُت ٖلى مؿخىي اإلاضاعؽ الجؼاةغٍت بثالر مغاخل أؾاؾُت :مغخلت الىٓافت اإلاضعؾُت ،مغخلت
الُب اإلاضعس ي و مغخلت الصحت اإلاضعؾُت.
 -1.1.1مزحلت الىظافت املذرضيت:
واهذ الحماًت الصحُت في الىؾِ اإلاضعس ي ٚضاة الاؾخلالٌ مغجبُت بؿلؿلت ٖالحُت جخمثل في الخدىٍل ليل َفل
مغٌٍ ٖلى اإلاغهؼ الهحي ،زم جُىعث لدكمل الجاهب الٗالجي ،وبؿبب ْهىع بٌٗ ألامغاى في أوؾاٍ الخالمُظ،
أنضعث الؿلُاث الٗمىمُت أوامغ باًفاص ألاَباء و اإلامغيين ئلى اإلاضاعؽ بكيل صوعي ،لفدو الخالمُظ ،وَٗض نضوع
اللغاع الىػاعي اإلاكترن نهاًت ؾىت  ،)2(1983صلُل ٖلى ألاهمُت التي أولتها الضولت الجؼاةغٍت ئلى الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي،
خُث جم ئكغاع جضابير جخٗلم بالىٓافت في الىؾِ اإلاضعس ي و يمان وحىص اإلاُاه بهفت مؿخمغة ،باإليافت ئلى هٓافت
اإلاُاٖم اإلاضعؾُت( .)3و للض امخضث هظه الفترة ئلى ٚاًت ؾىت  ،1985وواهذ خُنها حؿمى اليكاَاث الصحُت التي ًخم
جىفيرها للخالمُظ ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث التربىٍت ب ـ " الىٓافت اإلاضعؾُت "(.)4
 -2 .1.1مزحلت الطب املذرس ي:
جميزث هظه اإلاغخلت بضزىٌ ألاَباء ئلى اإلاضاعؽ ،وخًىع الؿلً الُبي في وكاٍ الصحت اإلاضعؾُت م٘ ئصزاٌ اإلالف
الُبي للخلمُظ،اهُللذ هظه الفترة مً ؾىت  1985جاعٍش نضوع كاهىن الصحت( )5وامخضث ئلى ؾىت  ،1994وواهذ حؿمى "
الُب اإلاضعس ي " )6(،ومً بين الىهىم الخىُٓمُت التي نضعث في هظه اإلاغخلت ،اللغاع الىػاعي اإلاكترن اإلاخٗلم بكغوٍ
الٗؼٌ والحماًت الصحُت للخلمُظ في خالت ئنابخه بمغى مٗض في اإلاإؾؿاث التربىٍت(.)7

( )1أمـاٌ بىعوبــت ،التربُــت الصــحُت فــي الىؾــِ اإلاضعسـ ي وصوعهــا فــي حٗؼٍــؼ ألامــً الهــحي – وخــضاث الىكـف واإلاخابٗــت لىالًــت ؾــُُف همىطحــا ،املجلــت الجؼاةغٍــت
لألمً ؤلاوؿاوي ،حامٗت باجىت ،1املجلض  ،06الٗضص  ،01حاهفي  ،2021م.1124 :
( )2الل ـغاع ال ــىػاعي اإلاكــترن عك ــم ،00495اإلا ــإعر فــي  21ه ــىفمبر  ،1983اإلاخٗلــم ب ــاإلحغاءاث الٗملُ ــت التــي ًج ــب مغاٖاتهــا فُم ــا ًس ــو الىٓافــت ف ــي اإلاإؾؿ ــاث
التربىٍت.
( )3دمحم كىظوػ ،جُىعاث كاهىن الصحت في الجؼاةغ ،أَغوخت صهخىعاه ،ولُت الحلىق ؾُٗض خمضًً ،حامٗت ًىؾف بً زضة الجؼاةغ  .2019/1018 ،م-85 :
.91
( )4الل ـغاع ال ــىػاعي اإلاكــترن عك ــم ،00495اإلا ــإعر فــي  21ه ــىفمبر  ،1983اإلاخٗلــم ب ــاإلحغاءاث الٗملُ ــت التــي ًج ــب مغاٖاتهــا فُم ــا ًس ــو الىٓافــت ف ــي اإلاإؾؿ ــاث
التربىٍت ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )5اللاهىن عكم  ،05 – 85اإلاإعر في  16فبراًغ  ،1985اإلاخٗلم بدماًت الصحُت وجغكُتها ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،08اإلاإعزت في  17فبراًغ .1985
( )6دمحم كىظوػ ،جُىعاث كاهىن الصحت في الجؼاةغ ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.91 :
( )7اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن ،اإلاإعر في  21حىان  ،1987اإلاخٗلم بكغوٍ الٗؼٌ والحماًت الصحُت في خالت ئنابت بمغى مٗض في اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت.
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.1.1

 -3مزحلت الصحت املذرضيت:

وهي مغخلت حضًضة وهىُٖت واهُالكت فٗلُت خلُلُت إلاا ٌؿمى ب ـ " الصحت اإلاضعؾُت " ،وطلً بهضوع اإلايكىع الىػاعي
اإلاخٗلم بالصحت اإلاضعؾُت وإٖاصة جىُٓم اليكاٍ الُبي وٖمل اإلاماعؾين مً أَباء وحغاحي ألاؾىان وممغيين
وهفؿاهُين( ،)1وطلً بغؾم املخُِ الىَني للصحت اإلاضعؾُت الظي ٌكمل ول اإلاضاعؽ ،هظا املخُِ ال ًلخهغ ٖلى
الجىاهب الُبُت ليكاٍ وٖمل الصحت اإلاضعؾُت ،بل ًخٗضي طلً لِكمل حغاحي ألاؾىان واإلامغيين والكبه َبُين
والىفؿاهُين واإلاؿاٖضًً الُبُين ،ول هإالء ًخم جيىٍنهم في صوعاث جضعٍبُت وٍؼوصون بمٗلىماث ومفاهُم جسو املحُِ
التربىي ،وبفًل املخُِ الىَني للصحت اإلاضعؾُت جم جُىٍغ الحماًت الصحُت في الىؾِ اإلاضعس ي( ،)2وٚني ًٖ البُان أن
ألامغ عكم  ،35 – 76اإلاإعر في  16أفغٍل  )3(،1976واللاهىن الخىحُهي للتربُت( ،)4أُُٖا أهمُت إلاىيىٕ الصحت اإلاضعؾُت
هيكاٍ احخماعي طو أولىٍت.
 -2 .1جىظيم الصحت املذرضيت:
لًمان الفٗالُت والاوسجام اإلاُلىبين للجهىص اإلابظولت مً َغف اللُاٖاث الىػاعٍت اإلاخضزلت في خماًت وجغكُت
الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي ،أوكئذ هُاول للخيؿُم بين اللُاٖاث اإلاخضزلت ،هما جخٗاون هظه اللُاٖاث في مجاٌ خفٔ
الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي يمً هُاول أزغي حؿمى وخضاث الىكف واإلاخابٗت.
 -1 .2 .1هياكل الخيطيم:
هٓم اإلاكغٕ الجؼاةغي الحماًت الصحُت في الىؾِ اإلاضعس ي بمىحب مىاص اللاهىن الهحي لؿىت  ،1985وطلً ابخضاء
باإلااصة  77مىه( )5التي قملذ ئيافت ئلى الخالمُظ في اإلاضعؾت ،الُلبت في الجامٗت وفي مإؾؿاث الخيىًٍ اإلانهي( ،)6هما لم
ٌٛفل اإلاكغٕ ًٖ هظا اإلاىيىٕ في اللاهىن الجضًض للصحت الهاصع ؾىت  ،)7(2018وفي ئَاع اإلاؿاعي اإلابظولت في مجاٌ
خماًت الُفل في الىؾِ اإلاضعس ي ،حاء اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن اإلاخٗلم بالخىفل باألمغاى التي جىدكف في الىؾِ
اإلاضعس ي( ،)8خُث أهض ٖلى يغوعة الخيؿُم بين اللُاٖاث اإلاٗىُت مً زالٌ اللجان اإلايكأة لهظا الٛغى ،وجخمثل هظه
اللجان في :اللجان الصحُت ،و املجالـ الصحُت للمإؾؿاث التربىٍت.

( )1اإلايكىع الىػاعي عكم ،01اإلاإعر في  06أفغٍل  ،1994اإلاخًمً مسُِ ئٖاصة جىُٓم الصحت الٗمىمُت.
( )2دمحم كىظوػ ،جُىعاث كاهىن الصحت في الجؼاةغ ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.91 :
( )3ألامــغ عكــم  ،35 – 76اإلاــإعر فــي  16أفغٍــل  ،1976اإلاخٗلــم بدىٓــُم التربُــت والخيــىًٍ ،الجغٍــضة الغؾــمُت  ،الٗــضص  ،33اإلاإعزــت فــي  23أفغٍــل  ،1976اإلاٗــضٌ
واإلاخمم.
( )4اإلاــاصة عكــم  ،97اللــاهىن عكــم  08ـ ـ  ،04اإلاــإعر فــي  23حــاهفي ً ،2008خًــمً اللــاهىن الخــىحُهي للتربُــت الىَىُــت ،الجغٍــضة الغؾــمُت ،الٗــضص  ،04اإلاإعزــت فــي
 27حاهفي .2008
 اإلااصة عكم  ،43اللغاع عكم  ،65اإلاإعر في  12حىٍلُت ً ،2018دضص هُفُاث جىُٓم الجماٖت التربىٍت وؾيرها.( )5اللاهىن عكم  ،05 – 85اإلاإعر في  16فبراًغ  ،1985اإلاخٗلم بدماًت الصحُت وجغكُتها ،اإلاغح٘ الؿابم.
(ٖ )6مغ قيخير عيا ،الىٓام اللاهىوي للصحت الٗمىمُت ،أَغوخت صهخىعاه ،ولُت الحلىق ببن ٖىىىن ،حامٗت الجؼاةغ  ،2013/2012 ،1م.439 :
( )7اللاهىن عكم  18ـ  ،11اإلاإعر في ً 02ىلُى ً ،2018خٗلم بالصحت ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،46اإلاإعزت في ً 29ىلُى  ،2018اإلاٗضٌ واإلاخمم.
( )8اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم  ،05اإلاإعر في حاهفي  ،1985اإلاخٗلم بالخىفل باألمغاى التي جىدكف في الىؾِ اإلاضعس ي.
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 -1 .1 .2. 1اللجان الصحيت:
جىحض زالر لجان في مؿخىٍاث مسخلفت حٗمل ولها بالخيؿُم فُما بُنها لًمان الخىفل باألمغاى اإلاىدكفت في
اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت و الىكاًت منها:
 -1 .1 .1 .2. 1لجىت الخيطيم البلذًت :وجخألف مً :ممثل ًٖ مهالح الصحت ،ممثل ًٖ الخفخِل الابخضاتي ،ممثل
ًٖ املجلـ الكٗبي البلضي ،ممثل ًٖ حمُٗت أولُاء الخالمُظ ،ججخم٘ هظه اللجىت بُلب مً مؿإوٌ اللُإ الهحي م٘
بضاًت الؿىت الضعاؾُت ،زم في ول فهل لضعاؾت بغهامج ٖمل مهالح الصحت في مجاٌ الصحت اإلاضعؾُت(.)1
 -2 .1 .1 .2. 1لجىت الخيطيم الىالئيت  :وجخألف مً :اإلاؿإولين ًٖ الصحت ،اإلاؿإولين ًٖ التربُت ،مؿدكاع في
الخٛظًت باإلاضاعؽ ،ججخم٘ هظه اللجىت بُلب مً مضًغ الصحت و طلً في أي وكذ ئطا واهذ الحالت الصحُت في مإؾؿت ما
حؿخضعي طلً ،و ججخم٘ في نهاًت الؿىت لخلُُم اإلاؿاعي التي بظلذ و إلٖضاص بغهامج ٖمل الؿىت الضعاؾُت اإلالبلت(.)2
 -3 .1 .1 .2. 1لجىت الخيطيم على املطخىي املزكشي :وهي لجىت وػاعٍت مكترهت بين الصحت و التربُت ،ججخم٘ هظه
اللجىت مغة في الؿىت بمباصعة مً وػاعة الصحت كبُل ول مىؾم صعاس ي لخًبِ الخىحيهـاث اإلالبلت في مجــاٌ الىكاًـ ــت
الصحُت.
 -2 .1 .2. 1املجلظ الصحي املذرس ي:
أوش ئ مجلـ الصحت بملخض ى اإلايكىع الىػاعي عكم  ،)3(410وَبلا للخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،175اإلاخٗللت
بدىُٓم الصحت اإلاضعؾُت ،بىاء ٖلى جىنُاث ملخلى بجاًت(:)4
 -1 .2 .1 .2. 1حشكيل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت املجلظ وصالحياجهٌ :كخمل املجلـ ٖلى أًٖاء طوي الحلىق ،أًٖاء مىخسبين ،و
أًٖاء مؿدكاعًًًٍ ،مً املجلـ مغاكبت الحالت الصحُت للخالمُظ و اإلاغافم اإلاضعؾُت ،هما ٌُٗي عأًه في الخىُٓم الٗام
للمإؾؿت في اإلاُاصًً الصحُت ،و ٌؿاهم في خل اإلاكاول الصحُت للمجمىٖت التربىٍت ،هما ٌؿهغ ٖلى صحت و أمً و
ؾالمت ول مً ٌِٗل باإلاإؾؿاث الخٗلُمُت(. )5
 -2 .2 .1 .2. 1ضي ــز مجلظ الصحتً :جخم٘ املجلـ ٖلى ألاكل مغة ول فهل باؾخضٖاء مً َغف عةِؿه ،هما
ًمىً للمجلـ ٖلض احخمإ َاعب باؾخضٖاء مً َغف عةِؿه أو بُلب مً َغف حؼء مً أًٖاةه(.)6
وجأؾِؿا ٖلى ما ؾبم ،هسلو ئلى أن الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي جخُلب مكاعهت ٖضة أَغاف مً زالٌ لجان
الخيؿُم واملجالـ الصحُت ،ئال أن واك٘ هظه الهُاول الصحُت أزبذ مدضوصًت فٗالُتها مً الىاخُخين الًٗىٍت
( )1اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم  ،05اإلاإعر في حاهفي  ،1985اإلاخٗلم بالخىفل باألمغاى التي جىدكف في الىؾِ اإلاضعس ي ،اإلاغح٘ هفؿه.
( )2اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم  ،05اإلاإعر في حاهفي  ،1985اإلاخٗلم بالخىفل باألمغاى التي جىدكف في الىؾِ اإلاضعس ي ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )3اإلايكىع الىػاعي عكم  ،410اإلاإعر في  15حاهفي  ،1990اإلاخٗلم باملجلـ الهحي.
( )4اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم  ،175اإلاإعر في  27صٌؿمبر  ،1989اإلاخٗلم بدىُٓم الصحت اإلاضعؾُت.
( )5اإلايكىع الىػاعي عكم  ،410اإلاإعر في  15حاهفي  ،1990اإلاخٗلم باملجلـ الهحي ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )6اإلايكىع الىػاعي عكم  ،410اإلاإعر في  15حاهفي  ،1990اإلاخٗلم باملجلـ الهحي ،اإلاغح٘ هفؿه.
 -ؾٗض لٗمل ،الجام٘ في الدكغَ٘ اإلاضعس ي ،الجؼء الثاوي ،صاع الهضيٖ ،ين ملُلت ،الجؼاةغ ،2010 ،م.419 :
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والىُْفُت ،فمً الىاخُت الًٗىٍت هالخٔ أن الترهُبت البكغٍت ألًٖاء هظه اللجان ال جىهغف ئلى ول اإلاؿاهمين في
الصحت اإلاضعؾُت،زانت أًٖاء الجماٖت التربىٍت ،وطلً بؿبب كضم الىهىم الخىُٓمُت التي جدىم وجىٓم هظه
اللجان ،فلجان الخيؿُم بين اللُاٖاث أوكئذ ؾىت ،)1(1985أما املجلـ الهحي فلض جم ئوكاؤه ؾىت  ،)2(1990ومىه
وحب ئٖاصة الىٓغ في هظه الىهىم الخىُٓمُت لخىاهب الخُٛيراث واإلاؿخجضاث في اللىاهين الخانت بلُإ التربُت،
واللاهىن الخىحُهي للتربُت الهاصع ؾىت  ،)3(2008و الىهىم الخىُٓمُت ،وٖلى عأؾها اللاهىن ألاؾاس ي الخام
باإلاىْفين اإلاىخمين لألؾالن الخانت بالتربُت الىَىُت ،الهاصع ؾىت  ،)4( 2008اإلاٗضٌ واإلاخمم ،باإليافت ئلى اللغاع الظي
ًىٓم الجماٖت التربىٍت الجضًض ،الهاصع ؾىت  ،)5(2018أما مً الىاخُت الىُْفُت ،فىالخٔ أهه لم ًُغأ أي جُىع ٖلى
نالخُاث لجان الخيؿُم ،واملجلـ الهحي ،مما ٌٗمم الهىة بُنها وبين ما حاءث به الخٗلُماث الىػاعٍت اإلاكترهت اإلاخٗللت
باٖاصة جفُٗل البرهامج الىَني للصحت اإلاضعؾُت ،زانت الخٗلُمت عكم  06الهاصعة ؾىت .)6( 2014
 -2 .2 .1وحذاث الكشف واملخابعت الصحيت:
جبلىعث فىغة ئوكاء وخضاث الىكف واإلاخابٗت زالٌ أقٛاٌ ملخلى ؾُضي فغج الظي حم٘ ممثلى وػاعاث التربُت،
الصحت ،والحماًت الاحخماُٖت ،في  20و  22أفغٍل  ،1991ومً بين ما زلو ئلُه املجخمٗىن ،ئوكاء هُاول صحُت
كاٖضًت ٖلى مؿخىي ول مإؾؿت حٗلُمُت( ،)7وهى ما جدلم بمىحب اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم  01الهاصع بخاعٍش 06
أفغٍل  ،1994اإلاخًمً ئٖاصة جىُٓم الصحت اإلاضعؾُت( ،)8والخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  02الهاصعة بخاعٍش  27أفغٍل
 ،1995التي أوكئذ بملخًاها وخضاث الىكف واإلاخابٗت(.)9
 -1 . 2 .2 .1الخعزيف بىحذة الكشف واملخابعت:
وخضة الىكف واإلاخابٗت هُيل َبي مىحه لًمان ٖملُت الخىفل الهحي بالخالمُظ( ،)10و جيكأ هظه ألازيرة بلغاع
مكترن بين مضًغ التربُت ومضًغ الصحت والحماًت الاحخماُٖت بالىالًت ،بٗض اؾدكاعة مضًغ اللُإ الهحي اإلاؿإوٌ
مدلُا ،جىحض وخضة الىكف واإلاخابٗت صازل اإلاإؾؿت التربىٍت ،هما ًمىً جىاحضها في اإلاإؾؿت الٗمىمُت للصحت
( )1اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم  ،05اإلاإعر في حاهفي  ،1985اإلاخٗلم بالخىفل باألمغاى التي جىدكف في الىؾِ اإلاضعس ي ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )2اإلايكىع الىػاعي عكم  ،410اإلاإعر في  15حاهفي  ،1990اإلاخٗلم باملجلـ الهحي ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )3اللاهىن عكم  08ـ  ،04اإلاإعر في  23حاهفي ً ،2008خًمً اللاهىن الخىحُهي للتربُت الىَىُت ،اإلاغح٘ الؿابم.
 اإلااصة عكم  ،43اللغاع عكم  ،65اإلاإعر في  12حىٍلُت ً ،2018دضص هُفُاث جىُٓم الجماٖت التربىٍت وؾيرها.( )4اإلاغؾ ــىم الخىفُ ــظي عك ــم  ،315 – 08اإلا ــإعر ف ــي  11أهخ ــىبغ  ،2008اإلاخً ــمً الل ــاهىن ألاؾاسـ ـ ي الخ ــام ب ــاإلاىْفين اإلاىخم ــين لألؾ ــالن الخان ــت بالتربُ ــت
الىَىُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،59اإلاإعزت في  12أهخىبغ  ،2008اإلاٗضٌ واإلاخمم.
( )5اللغاع الىػاعي عكم  ،65اإلاإعر في  12حىٍلُت  ،2018املحضص لىُفُاث جىُٓم الجماٖت التربىٍت وؾيرها ،اإلاغح٘ الؿابم.
()6

الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،06الهاصعة بخاعٍش  02ؾبخمبر  ،2014جخٗلم باٖاصة جفُٗل البرهامج الىَني للصحت اإلاضعؾُت.

( )7دمحم بً خمىصةٖ ،لم ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،صاع الٗلىم لليكغ و الخىػَ٘ ،الجؼاةغ ،2006 ،م.177 :
( )8اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم  ،01الهاصع في  06أفغٍل  ،1994اإلاخًمً ئٖاصة جىُٓم الصحت اإلاضعؾُت ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )9الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،02الهاصعة في  27فُفغي  ،1995اإلاخٗللت باوكاء وحؿُير وٖمل وخضاث الىكف واإلاخابٗت.
( )10أمـاٌ بىعوبــت ،التربُـت الصــحُت فـي الىؾــِ اإلاضعسـ ي وصوعهــا فـي حٗؼٍــؼ ألامــً الهـحي – وخــضاث الىكـف واإلاخابٗــت لىالًـت ؾــُُف همىطحـا ،اإلاغحــ٘ الؿــابم،
م.1125 :
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عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
الجىاعٍت ،وللض خضصث حٗلُمت وػاعٍت مكترهت بين وػاعة الصحت والؿيان و وػاعة التربُت الىَىُت اإلالاًِـ الخانت
باملحالث والخجهيزاث الالػمت لىخضاث الىكف واإلاخابٗت للصحت اإلاضعؾُت(.)1
 -2 . 2 .2 .1حطييروحذاث الكشف واملخابعت وحشكيلت فزيلها الطبي:
ٌؿهغ مضًغ اإلاإؾؿت اإلاخىاحض بها وخضة الىكف واإلاخابٗت ٖلى الدؿُير الحؿً لها ،في خين ٌٗين اللُإ الهحي
الفغٍم الُبي الظي ًدكيل مً َبِب ٖامَ ،بِب َب ألاؾىان ،ازخهاص ي في ٖلم الىفـ ،و أٖىان قبه َبُين ،وهظا
الفغٍم ملؼم باخترام و جُبُم الىٓام الضازلي للمإؾؿت التربىٍت و الحًىع الفٗلي وؤلاحباعي باإلاإؾؿت التي ٌُٛىنها
أزىاء وامل الؿىت الضعاؾُت( ،)2وٍسًٗىن وحىبا لضوعاث جيىٍيُت جىٓمها لهم وػاعة الصحت( ،)3طلً أن الىكف ًٖ بٌٗ
بٌٗ ألامغاى اإلاٗضًت الجضًضة ٌؿخضعي جيىًٍ حضًض ومؿخمغ للفغٍم الُبي (.)4
 -3 . 2 .2 .1مهام وحذة الكشف واملخابعت :
جخىلى وخضة الىكف واإلاخابٗت ؤلاقغاف ٖلى حمُ٘ ألاوكُت الىكاةُت والٗالحُت والتربُت الصحُت والىكف بيامل
اإلاإؾؿاث التربىٍت الخابٗت لها( ، )5هما جخىفل باإلاغاكبت الُبُت للابلُت مماعؾت التربُت البضهُت والغٍايُت في مإؾؿاث
التربُت الىَىُت( ،)6و جللُذ الخالمُظ ،هما جلىم بالؿهغ ٖلى الىٓافت واإلاالةمت الصحُت في اإلاإؾؿاث التربىٍت،
والضازلُاث ،واإلاُاٖم اإلاضعؾُت( ،)7و جىحُه خاالث ألامغاى اإلاٗضًت ،و اللُام باحغاءاث الٗؼٌ والخُهير( ،)8و مغاحٗت
اإلاماعؾاث ول ؾىت مً أحل جدؿين الخضمت ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث التربىٍت (.)9
ئن جلُُم أصاء وخضاث الىكف واإلاخابٗت ومضي هجاخها في جُبُم البرامج الصحُت في الىؾِ اإلاضعس يً ،لىصها ئلى
اهدكاف أن هىان كهىع في جُبُم ما حاءث به الىهىم الخىُٓمُت التي حؿعى ئلى ججؿُض الخٗاون باإلاإؾؿاث التربىٍت
والفغق الُبُت اإلاخٗضصة الخسههاث لىخضاث الىكف واإلاخابٗت مُضاهُا(.)10
وٚني ًٖ البُان أن املجهىصاث اإلابظولت في ئَاع جىفُظ البرهامج الىَني للصحت اإلاضعؾُت مً زالٌ مسخلف الهُاول
الصحُت اإلاضعؾُت اإلايكأة لهظا الٛغى ،ؾمدذ خلا بدسجُل ٖلى الٗمىم هخاةج مٗخبرة صون جدلُم بكيل هلي ألاهضاف
املحضصة باليؿبت لبٌٗ الىالًاث( ،)11وٖلُه ًجب جىثُف املجهىصاث بخٗؼٍؼ ملاعبت الخٗضص اللُاعي ،وجضُٖم الىؾاةل
( )1الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،44الهاصعة في  24ماعؽ  ،1997اإلاخٗللت باإلالاًِـ للمدالث والخجهيزاث لىخضاث الىكف واإلاخابٗت للصحت اإلاضعؾُت.
( )2الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت ،الهاصعة في  27أهخىبغ  ،2002اإلاخٗللت بخضُٖم البرهامج الىَني للصحت اإلاضعؾُت.
( )3الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،02الهاصعة في  28ماي  ،2000اإلاخٗللت باإلاهام و الىاحباث ألَباء الصحت اإلاضعؾُت.
( )4الخٗلُمت الىػاعٍت عكم  ،03الهاصعة في  24ماي  ،1999اإلاخٗللت بالخللُذ في الىؾِ التربىي للخالمُظ واإلاخمضعؾين.
( )5الخٗلُمت الىػاعٍت عكم  ،02الهاصعة في  31حاهفي  ،2012اإلاخًمىت مهام وخضاث الىكف واإلاخابٗت.
( )6اللاهىن عكم  ،10 – 04اإلاإعر في  15أوث ً ،2004خٗلم بالتربُت البضهُت والغٍايُت ،الجغٍضة الغؾمُت  ،الٗضص  ،52اإلاإعزت في  18أوث .2004
( )7دمحم أخمض بضح ،وآزغون ،الثلافت الصحُت ،صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت ،ألاعصن ،2008 ،م.17 :
( )8الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،02الهاصعة في  27فُفغي  ،1995اإلاخٗللت باوكاء وحؿُير وٖمل وخضاث الىكف واإلاخابٗت ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )9الخٗلُمت الىػاعٍت عكم  ،02الهاصعة في  31حاهفي  ،2012اإلاخًمىت مهام وخضاث الىكف واإلاخابٗت ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )10أمـاٌ بىعوبــت ،التربُـت الصــحُت فـي الىؾــِ اإلاضعسـ ي وصوعهــا فـي حٗؼٍــؼ ألامــً الهـحي – وخــضاث الىكـف واإلاخابٗــت لىالًـت ؾــُُف همىطحـا ،اإلاغحــ٘ الؿــابم،
م.1136 :
( )11الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،06الهاصعة بخاعٍش  02ؾبخمبر  ،2014جخٗلم باٖاصة جفُٗل البرهامج الىَني للصحت اإلاضعؾُت ،اإلاغح٘ الؿابم.
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عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
الًغوعٍت ،و جدؿين الىفاءاث التي ًخُلبها اهخلاٌ الصحت اإلاضعؾُت ئلى مغخلت هىُٖت حؿخجُب بكيل حُض لالخخُاحاث
الصحُت ليل الخالمُظ اإلاخمضعؾين ،ومىه ًخٗين ٖلى مؿإولي كُإ الصحت والتربُت و كُإ الجماٖاث املحلُت جىخُض
الجهىص والؿهغ مً حهت ٖلى الحفاّ ٖلى الىخاةج التي خللتها فغق الصحت اإلاضعؾُت ،ومً حهت أزغي جدؿين مإقغاث
الصحت اإلاضعؾُت ،هما ًجب جُىٍغ وجغكُت الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي في ئَاع ملاعبت مخٗضصة الازخهاناث واللُاٖاث
باؾهام الخالمُظ وباقغان أهبر لجمُٗاث أولُاء الخالمُظ.

 -2جذابيرالىكاًت مً فيروص كىروها (كىفيذ )19و الحيلىلت دون اهدشاره في الىضط املذرس ي:
في ْل اهدكاع حاةدت فيروؽ وىعوها (وىفُض  ) 19والظي فغى جُبُم جغجِباث وكاةُت واختراػٍت إلاى٘ اهدكاعه جُبُلا
ألخيام اإلااصة  43مً كاهىن الصحت( ،)1وجدهِىا للجماٖت التربىٍت مً هظا الىباء ،اجسظث وػاعة التربُت حملت مً الخضابير
الخىُٓمُت الخانت ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث الخابٗت لها ،هما جم حٗؼٍؼ الجهاػ الهحي للىكاًت وميافدت فيروؽ وىعوها
(وىفُض )19في الىؾِ اإلاضعس ي .
 -1. 2الخذابيرالاضخثىائيت الخاصت:
اجسظث وػاعة التربُت الىَىُت حملت مً الخضابير وؤلاحغاءاث الاؾخثىاةُت :حٗلُم صوام الخٗلُم الحًىعي في
مإؾؿاث التربُت والخٗلُم ،ئٖاصة جىُٓم جمضعؽ الخالمُظ في اإلاغاخل الخٗلُمُت الثالر ،وي٘ بغوجىوىٌ وكاتي نحي و
ئَالق خمالث وَىُت لخللُذ مؿخسضمي كُإ التربُت الىَىُت.
 -1 .1 . 2حعليم دوام الخعليم الحضىري في مؤضطاث التربيت والخعليم:
لجأث وػاعة التربُت ئلى ئحغاء حٗلُم صوام الخٗلُم الحًىعي في مإؾؿاث التربُت في فتراث مسخلفت والخالي:
 -1 .1 . 1 . 2حعليم دوام الخعليم الحضىري خالل الطىت الذراضيت :2020/2019
كغعث وػاعة التربُت الىَىُت جلضًم جاعٍش الُٗلت الغبُُٗت التي واهذ مبرمجت في  19ماعؽ  ،2020ئلى ًىم الخمِـ 12
ماعؽ  ،2020وطلً ٖلى مؿخىي وافت مإؾؿاث التربُت والخٗلُم ،زم أٖلىذ الىػاعة في بُان لها ًٖ جمضًض حٗلُم الضعاؾت
مً ًىم ألاخض  05أفغٍل  2020ئلى ٚاًت ًىم ألاخض  19أفغٍل  ،)2(2020وفي ئَاع ججضًض الٗمل بىٓام الحجغ الهحي ،جم
جمضًض حٗلُم الضعاؾت ئلى ٚاًت ًىم ألاعبٗاء  29أفغٍل  ،)3( 2020زم مضص مغة أزغي لفترة ئيافُت( ،)4بضاًت مً ًىم
الخمِـ  30أفغٍل  2020ئلى ٚاًت ًىم الخمِـ  14ماي  ،2020لُخم بٗضها ؤلاٖالن ًٖ نهاًت الؿىت الضعاؾُت -2019
.2020
 -2 .1 . 1 . 2حعليم دوام الخعليم الحضىري خالل الطىت الذراضيت :2021/2020
( )1اللاهىن عكم  18ـ  ،11اإلاإعر في ً 02ىلُى ً ،2018خٗلم بالصحت ،اإلاغح٘ الؿابم.
( )2بُـ ـ ـ ـ ــان نـ ـ ـ ـ ــاصع ٖـ ـ ـ ـ ــً وػاعة التربُـ ـ ـ ـ ــت الىَىُـ ـ ـ ـ ــت ،بخـ ـ ـ ـ ــاعٍش  02أفغٍـ ـ ـ ـ ــل  ،2020بسهـ ـ ـ ـ ــىم حٗلُـ ـ ـ ـ ــم صوام الخٗلـ ـ ـ ـ ــُم فـ ـ ـ ـ ــي اإلاغاخـ ـ ـ ـ ــل الخٗلُمُـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــثالر،
.https://www.education.gov.dz
( )3بُـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ـ ــاصع ٖ ـ ـ ـ ــً وػاعة التربُـ ـ ـ ــت الىَىُ ـ ـ ـ ــت ،بخ ـ ـ ـ ــاعٍش  19أفغٍـ ـ ـ ــل  ،2020بسه ـ ـ ـ ــىم جمضً ـ ـ ـ ــض حٗلُـ ـ ـ ــم الضعاؾ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي اإلاغاخـ ـ ـ ــل الخٗلُمُ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــثالر،
.https://www.education.gov.dz
( )4بُـ ـ ـ ــان ن ـ ـ ـ ــاصع ٖ ـ ـ ـ ــً وػاعة التربُـ ـ ـ ــت الىَىُ ـ ـ ـ ــت ،بخ ـ ـ ـ ــاعٍش  28أفغٍ ـ ـ ـ ـل  ،2020بسه ـ ـ ـ ــىم جمضً ـ ـ ـ ــض حٗلُـ ـ ـ ــم الضعاؾ ـ ـ ـ ــت ف ـ ـ ـ ــي اإلاغاخـ ـ ـ ــل الخٗلُمُ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ــثالر،
.https://www.education.gov.dz
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آليات محاية الصحة يف الوسط املدرسي يف الظروف العادية و يف ظل جائحة كورونا ( كوفيد  ) 19كظرف استثنائي /.ــــــ
عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
خل الضزىٌ اإلاضعس ي  2020ـ  2021في ؾُاق وَني وٖالمي مخميز وزام(ًُ ،)1بٗه اهدكاع حاةدت فيروؽ وىعوها (
وىفُض  ،) 19فهظا الىي٘ الهحي الاؾخثىاتي خخم ٖلى اللاةمين ٖلى كُإ التربُت الىَىُت ،جأحُل الضزىٌ اإلاضعس ي،
خُث خضص جاعٍش الضزىٌ اإلاضعس ي لخالمُظ الخٗلُم الابخضاتي ًىم  21أهخىبغ  ،2020أما جالمُظ الخٗلُم اإلاخىؾِ والخٗلُم
الثاهىي فيان صزىلهم ًىم  4هىفمبر .)2(2020
 -3 .1 . 1 . 2حعليم دوام الخعليم الحضىري خالل الطىت الذراضيت :2022/2021
بٗض حسجُل بٌٗ خاالث ؤلاناباث بمغى( وىفُض  ) 19في الىؾِ اإلاضعس ي ،ما أصي ئلى حٗلُم الضعاؾت ،وبهظا
الهضص أٖلىذ وػاعة التربُت في بُان لها( ،)3حٗضًل جاعٍش ُٖلت الكخاء باليؿبت للؿىت الضعاؾُت  2022 -2021لُيىن مً
ًىم الخمِـ  9صٌؿمبر مؿاء ئلى ًىم الؿبذ  1حاهفي  2022مؿاء ،و هٓغا لتزاًض ٖضص ؤلاناباث بمغى ( وىفُض ،) 19
في وؾِ الخالمُظ ومؿخسضمي التربُت ،و إلُٖائهم الىكذ اليافي لُخمازلىا للكفاء ،ولىؿغ ؾلؿلت الٗضوي ،أٖلىذ الىػاعة
في بال ٙلها حٗلُم الضعاؾت إلاضة ٖكغة أًام ،ابخضاء مً ًىم الخمِـ  20حاهفي نباخا ئلى ٚاًت ًىم الؿبذ  29حاهفي
 2022مؿاء( ، )4و جمضًضها لفترة ئيافُت مضتها ؾبٗت ( )7أًام( ،)5وبخاعٍش  03فُفغي  ،2022أٖلىذ الىػاعة في بُان لها ًٖ
عف٘ ئحغاء ٚلم اإلاإؾؿاث اإلاضعؾُت واؾخئىاف الضعاؾت ٖلى مؿخىي ول اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت ( ،)6ابخضاء مً نبُدت ًىم
ًىم ألاخض  06فُفغي  ،2022هما جلغع ئٖاصة الىٓغ في عػهامت الخلىٍم البُضاٚىجي للفهل الثاوي والفهل الثالث و
جللُو مضة ُٖلت الغبُ٘ ئلى حؿٗت أًام(.)7
ئن ئحغاء حٗلُم صوام الخٗلُم الحًىعي عٚم هجاٖخه في الحض مً اهدكاع الىباء ،ئال أن له آزاع ؾلبُت حؿُمت ٖلى
الخدهُل الضعاس ي للخالمُظ ،لظلً لجأث الىػاعة الىنُت ئلى اجساط ئحغاءاث ملجابهت اهلُإ الخٗلُم ًٖ الخالمُظ،
واوكاء كىىاث حٗلُمُت جدذ ئقغاف الضًىان الىَني للخٗلُم والخيىًٍ ًٖ بٗض ،جبث خهها حٗلُمُت لفاةضة الخالمُظ
ًٖ َغٍم الُىجُىب ،بث صعوؾا ٖبر كىىاث الخلفؼٍىن الٗمىمي لفاةضة الخالمُظ ،و ؤلاٖالن ًٖ الكغوٕ في جفُٗل حهاػ
الضٖم اإلاضعس ي ٖبر الاهترهذ لفاةضة جالمُظ الؿىت الغابٗت مخىؾِ والؿىت الثالثت زاهىي.
وٚني ًٖ البُان أن آلُاث الخٗلُم ًٖ بٗض جم ويٗها لدؿُير الفترة اإلاخبلُت مً الؿىت الضعاؾُت  ،2020 -2019أي
الفهل الثالث الظي جم ئلٛاؤه فُما بٗض ،مما ًإهض ْغفُت هظه ؤلاحغاءاث ،وٖضم وحىص زُت مضعوؾت واضحت اإلاٗالم
ملجابهت مثل هظه الٓغوف ،مما ًخٗين ٖلى اللاةمين ٖلى كُإ التربُت مىاهبت الخُىعاث الحانلت في همِ الخٗلُم ًٖ بٗض
اإلاٗمىٌ به في الضوٌ اإلاخلضمت ،لجٗل الضعاؾت ًٖ بٗض أمغا بضيهُا ،ؾىاء في الٓغوف الٗاصًت أو زالٌ ألاػماث .
( )1اإلايكىع الىػاعي عكم  ،699اإلاإعر في  8حىٍلُت  ،2020اإلاخًمً اإلايكىع ؤلاَاع للضزىٌ اإلاضعس ي.2021/ 2020
( )2اللغاع الىػاعي عكم  ،52اإلاإعر في  11أهخىبغ ً ،2020دضص جاعٍش الضزىٌ اإلاضعس ي وعػهامت الُٗل اإلاضعؾُت للؿىت الضعاؾُت .2021/ 2020
( )3بُ ـ ــان ن ـ ــاصع ٖ ـ ــً وػاعة التربُ ـ ــت الىَىُ ـ ــت بخ ـ ــاعٍش  07صٌؿ ـ ــمبر ،2021خ ـ ــىٌ حٗ ـ ــضًل ف ـ ــي ج ـ ــاعٍش ُٖل ـ ــت الك ـ ــخاء وم ـ ــضتها للؿ ـ ــىت الضعاؾ ـ ــُت ،2022/2021
.https://www.education.gov.dz
()4
بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  19حاهفي .https://www.education.gov.dz ،2022
()5

بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  27حاهفي .https://www.education.gov.dz ،2022

()6

بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  03فُفغي https://www.education.gov.dz ،2022

()7

بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  06فُفغي .https://www.education.gov.dz ،2022

 -اإلايكىع الىػاعي عكم  95الهاصع في  05فُفغي  ،2022بسهىم جغجِباث ئٖاصة جىُٓم الفترة اإلاخبلُت مً الؿىت الضعاؾُت .2022/2021
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آليات محاية الصحة يف الوسط املدرسي يف الظروف العادية و يف ظل جائحة كورونا ( كوفيد  ) 19كظرف استثنائي /.ــــــ
عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
 -2 .1 . 2إعادة جىظيم جمذرص الخالميذ في املزاحل الخعليميت الثالث:
امخثاال للخضابير الىكاةُت وؤلاحغاءاث اإلالغعة في البروجىوىٌ الىكاتي الهحي ،أٖضث وػاعة التربُت الىَىُت مسُُاث
وجضعحاث اؾخثىاةُت الؾخئىاف الضعاؾت في اإلاغاخل الخٗلُمُت الثالر:
-1 . 2 .1 . 2املخططاث الاضخثىائيت للذراضت:
في ْل جىانل وباء وىعوها ،ويٗذ الىػاعة الىنُت مجمىٖت مً الخضابير الخىُٓمُت جسً٘ لها حمُ٘ املخُُاث
الاؾخثىاةُت لخىُٓم جمضعؽ الخالمُظ في مغاخل الخٗلُم الثالر ،وفم مباصب أؾاؾُت جخمثل في خخمُت الخٗاٌل م٘ وباء
وىعوها ،واؾخئىاف الضعاؾت خًىعٍا كضع اإلاؿخُإ ،يغوعة املحافٓت ٖلى صحت الخالمُظ و اإلاؿخسضمين و ؾالمتهم ،و
الٗمل الضؤوب ٖلى جىُٖت و مغافلت الخالمُظ و جدؿِـ ألاولُاء بأهمُت حٗاونهم في طلً (.)1
 -2 . 2 .1 . 2الخذرجاث ومخططاث الخعلم:
ويٗذ وػاعة التربُت الىَىُت بين أًضي اإلاغبين ـ أؾاجظة ومفدكين للمغاخل الخٗلُمُت الثالر ـ مسُُاث الخٗلم
الؿىىٍت إلاغخلتي الخٗلُم الابخضاتي والخٗلُم اإلاخىؾِ و الخضعحاث الؿىىٍت إلاغخلت الخٗلُم الثاهىي ،مىُفت خؿب الٓغف
الاؾخثىاتي(.)2
 - 3 .1 . 2وضع بزوجىكىل وكائي صحي
في ئَاع جُبُم أخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،69 – 20اإلاخٗلم بخضابير الىكاًت مً اهدكاع وباء فيروؽ وىعوها
(وىفُض  )19وميافدخه( ،)3والىهىم طاث الهلت ،منها اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،)4(70 - 20و في ْل الٓغوف الاؾخثىاةُت
الىاحمت ًٖ جُبُم الخضابير الىكاةُت والاختراػٍت إلاى٘ اهدكاع فيروؽ وىعوها ،والتي جلخض ي جىفير بِئت مضعؾُت صحُت
وآمىت للضعاؾت ومخابٗت الخالمُظ صحُا ،ويٗذ وػاعة التربُت الىَىُت بالخيؿُم م٘ وػاعة الصحت والؿيان وإنالح
اإلاؿدكفُاث بغوجىوىال صحُا وكاةُا( ،)5يهضف ئلى جدضًض ؤلاحغاءاث الىاحب جُبُلها واللىاٖض التي ًيبغي اخترامها
للىكاًت مً فيروؽ وىعوها ومى٘ اهدكاعه في الىؾِ اإلاضعس ي ،والٗمل ٖلى فخذ اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت م٘ املحافٓت ٖلى
صحت الخالمُظ وحمُ٘ مؿخسضمي اللُإ وؾالمتهمً ،ىو هظا البروجىوىٌ ٖلى ٖضص مً ؤلاحغاءاث الىكاةُت لحماًت
الخالمُظ ومؿخسضمي اللُإ مً وباء فيروؽ وىعوها (وىفُض . )19
 - 4 .1 . 2إطالق حمالث وطىيت لخلليح مطخخذمي كطاع التربيت الىطىيت:
في ئَاع الجهىص التي جبظلها الضولت للىكاًت والحض مً اهدكاع فيروؽ وىعوها ( وىفُض  ) 19وؾالالجه اإلاخدىعة،
وباٖخباع أن الخللُذ ٌٗض الىؾُلت اإلاثلى ملجابهت الجاةدت ،لًمان أمً وؾالمت حمُ٘ أًٖاء الجماٖت التربىٍت ،كغعث
( )1اإلايكىع الىػاعي عكم  ،1127اإلاإعر في  11أهخىبغ  ،2020بسهىم جىُٓم جمضعؽ الخالمُظ زالٌ الؿىت الضعاؾُت .2021 / 2020
( )2اإلايكىع عكم  1126الهاصع في  11اهخى بغ  ،2020بسهىم الخضعحاث ومسُُاث الخٗلم للؿىت الضعاؾُت .2021/2020
( )3اإلاغؾ ــىم الخىفُ ــظي عك ــم  20ـ ـ  ،69اإلا ــإعر ف ــي  21م ــاعؽ ً ،2020خٗل ــم بخ ــضابير الىكاً ــت م ــً اهدك ــاع وب ــاء في ــروؽ وىعوها(وىفُ ـض  )19وميافدخ ــه ،الجغٍ ــضة
الغؾمُت ،الٗضص  ،15اإلاإعزت في  21ماعؽ .2020
( )4اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  20ـ  ،70اإلاإعر في  24ماعؽ ً ،2020دضص جضابير جىمُلُت للىكاًت مً اهدكاع وباء فيروؽ وىعوها(وىفُض  )19وميافدخه ،الجغٍضة
الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،16اإلاإعزت في  24ماعؽ .2020
( )5اإلايكىع الىػاعي عكم  ،313مإعر في  15ماعؽ ً ،2020خٗلم بالىكاًت مً فيروؽ وىعوها ( وىفُض  ) 19والحُلىلت صون اهدكاعه في الىؾِ اإلاضعس ي.
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آليات محاية الصحة يف الوسط املدرسي يف الظروف العادية و يف ظل جائحة كورونا ( كوفيد  ) 19كظرف استثنائي /.ــــــ
عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
وػاعة التربُت ،ئَالق خمالث وَىُت لخللُذ مؿخسضمي كُإ التربُت الىَىُت ًٖ َغٍم مضًغٍاث التربُت بالخيؿُم م٘
اإلاهالح الىالةُت للصحت ،ابخضاء مً جاعٍش  22أوث  ،2021و إلهجاح هظه الٗملُت جم اللُام باإلحغاءاث آلاجُت (: )1
 -1 . 4 .1 . 2جىصيب لجىت والئيت مشتركت:
كهض ئهجاح خملت الخللُذ إلاؿخسضمي كُإ التربُتَ ،لبذ الىػاعة مً مضًغي التربُت للىالًاث الخيؿُم م٘ مضًغ
الصحت للىالًت لخدًير هظه الٗملُت ،م٘ يغوعة جىهِب لجىت والةُت مكترهت لخدًير ومخابٗت وجلُُم خملت الخللُذ
ٖلى اإلاؿخىي الىالتي.
 -2 . 4 .1 . 2جحذًذ مزاكشالخلليح:
وجخمثل في وخضاث الىكف واإلاخابٗت الىُْفُت اإلاىهبت بمإؾؿاث التربُت والخٗلُم ،مهلحت َب الٗمل ،واإلاغاهؼ
الاحخماُٖت الخابٗت للجىت الىالةُت للخضماث الاحخماُٖت (.)2
والجضًغ بالظهغ أن وػاعة التربُت الىَىُت هٓمذ أعب٘ خمالث للخللُذ ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث يض فيروؽ وىعوها (
وىفُض  ،) 19بالخيؿُم م٘ وػاعة الصحت ،وكض امخضث خملت الخللُذ ألازيرة( )3مً جاعٍش  23ئلى  27حاهفي  ،2022زم مضصث
ئلى ٚاًت ًىم الخمِـ  03فُفغي .)4( 2022
وججضع ؤلاقاعة أهه عٚم املجهىصاث التي جبظلها وػاعة التربُت الىَىُت في مجاٌ الخللُذ ،وعٚم ؤلاكباٌ اإلاسجل مُضاهُا،
ئال أن وؿبت الاؾخجابت جبلى ٚير وافُت بالىٓغ ئلى زُىعة الفيروؽ وؾغٖت اهدكاعه.
 - 2 . 2حعشيشالجهاسالصحي للىكاًت ومكافحت فيروص كىروها (كىفيذ )19في الىضط املذرس ي:
هٓغا لخُىع الىيُٗت الىباةُت لفيروؽ وىعوها ( وىفُض  ،)19حاءث الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت( ،)5اإلاإعزت في 10
حاهفي  ،2021لخٗؼٍؼ اليكاَاث الىكاةُت ،وميافدت فيروؽ وىعوها (وىفُض )19في الىؾِ اإلاضعس ي ،و جىفير الحماًت
الصحُت ألًٖاء الجماٖاث التربىٍت ،وجخمثل اليكاَاث الغةِؿُت املحضصة إلايافدت (وىفُض ، )19خؿب هظه الخٗلُمت في:
هكف وعنض خاالث (وىفُض )19وجىحيهها للخىفل بها ،مغاكبت جُبُم البروجىوىٌ الهحي مً كبل فغق مكترهت ميكأة
لهظا الٛغى ،باإليافت ئلى الخىُٖت والخىانل م٘ أًٖاء الجماٖت التربىٍت.
 -1 . 2 . 2كشف ورصذ حاالث (كىفيذ )19في الىضط املذرس ي وجىجيهها للخكفل بها:
وٍخم طلً ًٖ َغٍم ئحغاءاث جدضص َغق الفدو والخىفل بمسخلف الحاالث اإلاىدكفت ،و متى ًخم ٚلم الفىج
التربىي أو اإلاإؾؿت اإلاضعؾُت:

( )1الخٗلُمت الىػاعٍت عكم  ،71مإعزت في  16أوث  ،2021جخٗلم بٗملُت جللُذ مؿخسضمي كُإ التربُت الىَىُت.
( )2الخٗلُمت الىػاعٍت عكم  ،71مإعزت في  16أوث  ،2021جخٗلم بٗملُت جللُذ مؿخسضمي كُإ التربُت الىَىُت ،اإلاغح٘ الؿابم.
()3

بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  19حاهفي https://www.education.gov.dz ،2022

()4

بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  27حاهفي https://www.education.gov.dz ،2022

( )5الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،01اإلاإعزت في  10حاهفي  ، 2021جخٗلم بخٗؼٍؼ الجهاػ الهحي للىكاًت وميافدت (وىفُض )19في الىؾِ اإلاضعس ي .
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 -1 . 1 . 2 . 2طزق الفحص والخكفل:
أهضث الخٗلُمت اإلاكترهت الؿابم طهغهاٖ ،لى أن وكاَاث الىكف والخىفل بداالث (وىفُض )19جخُلب جيؿُلا
وزُلا بين اللُاٖاث اإلاٗىُت بمغاكبت وميافدت وباء (وىفُض )19في الىؾِ اإلاضعس ي ،وفي هظا الهضص أوعصث الخٗلُمت
ئحغاءاث جبين َغق الفدو وما ًجب اللُام به في الحاالث املخخلفت.
 -2 . 1 . 2 . 2كزارغلم الفىج التربىي أو املؤضطت املذرضيت:
أهضث الخٗلُمت اإلاكترهت أن كغاع ٚلم الفىج التربىي أو اإلاإؾؿت اإلاضعؾُت ًجب أن ًخسظ بالخيؿُم بين مضًغ
اإلاإؾؿت اإلاضعؾُتَ ،بِب وخضة الىكف واإلاخابٗت ،و مهلحت ألاوبئت والُب الىكاتي للجماٖاث املحلُت باقغاف والي
الىالًت(.)1
 -2 . 2 . 2مز اكبت جطبيم البروجىكىل الصحي مً كبل فزق مشتركت:
حاء في الخٗلُمت اإلاكترهت الؿابم طهغها ،أن ٖملُت مغاكبت جُبُم البروجىوىٌ الهحي جخم مً كبل فغق مكترهت
ميكأة لهظا الٛغى ،هما خضصث الترهُبت البكغٍت لهظه الفغق ،وهظا الخضابير الىكاةُت التي جسً٘ للمغاكبت مً َغفها:
 -1 . 2 . 2 . 2جزكيبت الفزق املشتركت املكلفت باملز اكبت وإلاشزاف على جذابيرالىكاًت :
جخيىن الفغق اإلاكترهت مً :مضًغي التربُت بالىالًاث ،ومضًغي الصحت والؿيان ،و ممثلي الجماٖاث املحلُت ومفدش ي
اإلالاَٗاث ،وأَباء اإلاهالح الىباةُت والُب الىكاتي ،و هظا أَباء وخضاث الىكف و اإلاخابٗت.
 -2 . 2 . 2 . 2الخذابيرالىكائيت التي جخضع للمز اكبت مً كبل الفزق املشتركت:
أؾىض للفغق اإلاكترهت مهمت جُبُم الخضابير الىكاةُت اإلاخسظة ٖبر مجمىٕ فًاءاث اإلاإؾؿت اإلاضعؾُت ،وما ًالخٔ
أن مهمت ؤلاقغاف ٖلى جُبُم البروجىوىٌ الهحي أؾىضث في بضاًت ألامغ ئلى زالًا زانت جم جىهُبها مغهؼٍا و مدلُا ٖلى
مؿخىي مضًغٍاث التربُت واإلاإؾؿاث التربىٍت( ،)2زم أوولذ هظه اإلاهمت فُما بٗض ئلى الفغق اإلاكترهت( ،)3و لم حؿىض ئلى
لجان الخيؿُم واملجالـ الصحُت اإلاضعؾُت اللاةمت ،مما ًضفٗىا للدؿاؤٌ ًٖ مضي حاهؼٍت وفٗالُت هظه ألازيرة لحماًت
الصحت في الىؾِ اإلاضعس ي في الٓغوف الاؾخثىاةُت.
 -3 . 2 . 2إلاعالم ،الخىعيت والخىاصل مع أعضاء الجماعت التربىيت:
حؿهغ فغق الُب اإلاضعس ي ٖلى الخيؿُم والخىانل م٘ وافت أًٖاء الجماٖت التربىٍت كهض الخُبُم ألاهج٘ للخضابير
الىكاةُت اإلاخسظة للحض مً جفش ي فيروؽ وىعوها ( وىفُض  )19وميافدخه ،خُث ًلىم َبِب وخضة الىكف واإلاخابٗت
بالخيؿُم م٘ مضًغ اإلاإؾؿت و ألاؾاجظة بىي٘ مسُِ جىٖىي ًدخىي ٖلى:

( )1الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،01اإلاإعزت في  10حاهفي  ، 2021جخٗلم بخٗؼٍؼ الجهاػ الهحي للىكاًت وميافدت (وىفُض ) 19في الىؾـِ اإلاضعسـ ي ،اإلاغحـ٘
الؿابم.
( )2اإلايكىع الىػاعي عكم  ،313مإعر في  15ماعؽ ً ،2020خٗلم بالىكاًت مً فيروؽ وىعوها ( وىفُض  ) 19والحُلىلت صون اهدكاعه فـي الىؾـِ اإلاضعسـ ي ،اإلاغحـ٘
الؿابم.
( )3الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكـم  ،01اإلاإعزـت فـي  10حـاهفي  ، 2021جخٗلـم بخٗؼٍـؼ الجهـاػ الهـحي للىكاًـت وميافدـت وىفُـض 19-فـي الىؾـِ اإلاضعسـ ي ،اإلاغحـ٘
الؿابم ،اإلاغح٘ الؿابم.
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عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
 الخٗمُم و ؤلاعقاص للمفاهُم ألاؾاؾُت التي ًجب ههجها إلايافدت ( وىفُض  ،)19ئٖضاص ملهلاث وإقاعاث أعيُت لخظهيرالخالمُظ واإلاىْفين اخترام الخباٖض الجؿضي والحغهت صازل مإؾؿاث التربُت والخٗلُم.
 الضعؽ الىمىطجي الخام بىباء وىعوها ( وىفُض.)1( ) 19 الغؾاةل التي جم جىُُفها مً أحل الخُبُم الهاعم لخضابير الخباٖض الاحخماعي.وجأؾِؿا ٖلى ما جلضم ،حٗض للاءاث الخيؿُم الضوعٍت التي ججم٘ الفغٍم الُبي اإلاضعس ي لىخضاث الىكف واإلاخابٗت
م٘ مضًغي اإلاإؾؿاث و ألاؾاجظة و أًٖاء حمُٗاث أولُاء الخالمُظ ،مً أفًل الىؾاةل لخلُُم الٗمل اإلاُضاوي للىكاًت
مً جفش ي( وىفُض ،) 19و اؾخضعان الىلاةو اإلاسجلت.

خاجمت:
حٗمل وػاعة التربُت الىَىُت ٖلى جدلُم الحماًت الصحُت في اإلاإؾؿاث التربىٍت ،و مخابٗت صحت الخالمُظ بخىفير
الٓغوف الصحُت اإلاالةمت بمدُُها الضازلي والخاعجي في ئَاع البرهامج الىَني للصحت اإلاضعؾُت ،وهظا مً زالٌ حهاػ
نحي مضعس ي جللُضي ًخمثل في :اللجان الصحُت اإلاكترهت للخيؿُم بين اللُاٖاث مدلُا ومغهؼٍا ،و املجالـ الصحُت
اإلاضعؾُت ،باإليافت ئلى وخضاث الىكف واإلاخابٗت.
وكهض عف٘ مؿخىي الاؾخجابت والفٗالُت لهظه ألاحهؼة الصحُت اإلاضعؾُت ،ملجابهت الىي٘ الهحي الاؾخثىاتي الظي
جمغ به البالص ،والغامي لخجؿُض جضابير الىكاًت مً فيروؽ وىعوها (وىفُض ، )19التي أكغتها الؿلُاث الٗمىمُت ،وجُبُلا
للبروجىوىٌ الىكاتي الهحي الظي ويٗخه وػاعة التربُت الىَىُت ٖلى مؿخىي اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت بالخيؿُم م٘ اإلاهالح
املخخهت ،جم اؾخدضار حهاػ نحي للىكاًت وميافدت فيروؽ وىعوها (وىفُض  ،)19وحٗؼٍؼ ئحغاءاث الىكاًت مىه في
الىؾِ اإلاضعس ي.
مً زالٌ ما جم الخٗغى ئلُه في هظه الضعاؾت أمىىىا الخىنل ئلى الىخائج آلاجُت:
ـ ـ مغ هٓام الغٖاًت الصحُت اإلاضعؾُت في الجؼاةغ بٗضة مغاخل ،بضأث بمغخلت الىٓافت اإلاضعؾُت ،فمغخلت الُب اإلاضعس ي،
زم مغخلت الصحت اإلاضعؾُت.
ـ ـ جخميز الصحت اإلاضعؾُت بىحىص هٓام هُىلي زامً ،خمثل في هُاول الخيؿُم ،و وخضاث الىكف واإلاخابٗت.
ـ ـ إلاىاحهت الٓغف الهحي الاؾخثىاتي الخام الظي ًميزه اؾخمغاع اهدكاع حاةدت وىعوها ( وىفُض  ،) 19اجسظث وػاعة التربُت
الىَىُت جضابير وكاةُت اختراػٍت للحُلىلت صون اهدكاعه في الىؾِ اإلاضعس ي ،والخٗلُم اإلاإكذ لضوام الخٗلُم الحًىعي في
مإؾؿاث التربُت والخٗلُم ،ئٖاصة جىُٓم جمضعؽ الخالمُظ في اإلاغاخل الخٗلُمُت الثالر ،و وي٘ بغوجىوىٌ وكاتي نحي ،م٘
جىُٓم خمالث الخللُذ لفاةضة مؿخسضمي اللُإ.
ـ بهضف جىفير الغٖاًت الصحُت ألًٖاء الجماٖت التربىٍت ،جم وي٘ جضابير ئحغاةُت لخٗؼٍؼ الجهاػ الهحي للىكاًت
وميافدت فيروؽ وىعوها ( وىفُض  ) 19في الىؾِ اإلاضعس ي ،بالخيؿُم م٘ اللُاٖاث الىػاعٍت ألازغي.

( )1اإلايكىع عكم  ،1224اإلاإعر في  03هىفمبر  ،2020بسهىم الضعؽ الافخخاحي للضزىٌ اإلاضعس ي .2021/2020
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عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
 ئن حل الىهىم الخىُٓمُت الخانت بالصحت اإلاضعؾُت كض نضعث في ْل كىاهين كضًمت جم ئلٛاؤها ،هلاهىن الصحتلؿىت  ،1985ألامغ عكم  ،35 – 76اإلاخٗلم بدىُٓم التربُت والخيىًٍ ،مما حٗل الىٓام الهحي اإلاضعس ي اللاةم بهُاوله
الخللُضًت ٖاحؼا ًٖ مؿاًغة اإلاؿخجضاث ،وكض اجطح طلً حلُا زالٌ أػمت حاةدت وىعوها.
 ٖضم وحىص مسُِ نحي مضعس ي ملجابهت ألاػماث الصحُت في الىؾِ اإلاضعس ي.وليي هًمً فٗالُت الىٓام الهحي في الىؾِ اإلاضعس ي ،البض مً ئبضاء بٌٗ اإلالترخاث التي هغاها مفُضة في هظا
الكأن ،ومً أهمها ما ًلي:
 يغوعة ئٖاصة الىٓغ في الىهىم الخىُٓمُت الخانت بالصحت اإلاضعؾُت ،إلاؼامىتها م٘ مؿخجضاث الىهىم اللاهىهُتالجضًضة.
 الٗمل ٖلى ؾً كىاهين وجىُٓماث زانت باصاعة ألاػماث الصحُت في الىؾِ اإلاضعس ي.ـ ـ عف٘ اهخمام اإلاضاعؽ بالثلافت الصحُت ومجابهت ألاػماث ،مً زالٌ اإلاىاهج الضعاؾُت واملخُُاث الخىٖىٍت.
ـ ـ يغوعة جيىًٍ فغق َبُت مخسههت في الصحت اإلاضعؾُت ،م٘ ججهيز وخضاث الىكف واإلاخابٗت بمسخلف ألاحهؼة
وألاصواث الالػمت لٗملها.
 -عكمىت اإلاخابٗت الصحُت للخالمُظ ٖبر ألاعيُت الغكمُت لىػاعة التربُت ،بضٌ الُغق الخللُضًت اإلاخمثلت في الضفتر الهحي.

كائمت املزاجع:
أوال -الىصىص اللاهىهيت والخىظيميت:
 -1ألامغ عكم  ،35 – 76اإلاإعر في  16أفغٍل  ،1976اإلاخٗلم بدىُٓم التربُت والخيىًٍ ،الجغٍضة الغؾمُت  ،الٗضص ،33
اإلاإعزت في  23أفغٍل  ،1976اإلاٗضٌ واإلاخمم.
 -2اللاهىن عكم  ،05 – 85اإلاإعر في  16فبراًغ  ،1985اإلاخٗلم بالحماًت الصحُت وجغكُتها ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص ،08
اإلاإعزت في  17فبراًغ  ،1985اإلاٗضٌ واإلاخمم.
 -3اللاهىن عكم  ،10 – 04اإلاإعر في  15أوث ً ،2004خٗلم بالتربُت البضهُت والغٍايُت ،الجغٍضة الغؾمُت  ،الٗضص ،52
اإلاإعزت في  18أوث .2004
 -4اللاهىن عكم  08ـ  ،04اإلاإعر في  23حاهفي ً،2008خًمً اللاهىن الخىحُهي للتربُت الىَىُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص
 ،04اإلاإعزت في  27حاهفي .2008
 -5اللاهىن عكم  18ـ  ،11اإلاإعر في ً 02ىلُى ً ،2018خٗلم بالصحت ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،46اإلاإعزت في ً 29ىلُى
 ،2018اإلاٗضٌ واإلاخمم.
 -6اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،315 – 08اإلاإعر في  11أهخىبغ ً ،2008خًمً اللاهىن ألاؾاس ي الخام باإلاىْفين اإلاىخمين
لألؾالن الخانت بالتربُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،59اإلاإعزت في  12أهخىبغ  ،2008اإلاٗضٌ واإلاخمم.
 -7اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  20ـ  ،69اإلاإعر في  21ماعؽ ً ،2020خٗلم بخضابير الىكاًت مً اهدكاع وباء فيروؽ
وىعوها(وىفُض  )19وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،15اإلاإعزت في  21ماعؽ .2020
 -8اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  20ـ  ،70اإلاإعر في  24ماعؽ ً ،2020دضص جضابير جىمُلُت للىكاًت مً اهدكاع وباء فيروؽ
وىعوها(وىفُض  )19وميافدخه ،الجغٍضة الغؾمُت ،الٗضص  ،16اإلاإعزت في  24ماعؽ .2020
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آليات محاية الصحة يف الوسط املدرسي يف الظروف العادية و يف ظل جائحة كورونا ( كوفيد  ) 19كظرف استثنائي /.ــــــ
عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
 -9اللغاع الىػاعي عكم  ،65اإلاإعر في  12حىٍلُت ً ،2018دضص هُفُاث جىُٓم الجماٖت التربىٍت وؾيرها.
 -10اللغاع الىػاعي عكم  ،52اإلاإعر في  11أهخىبغ ً ،2020دضص جاعٍش الضزىٌ اإلاضعس ي وعػهامت الُٗل اإلاضعؾُت للؿىت
الضعاؾُت .2021/ 2020
 -11اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم ،00495اإلاإعر في  21هىفمبر  ،1983اإلاخٗلم باإلحغاءاث الٗملُت التي ًجب مغاٖاتها فُما
ًسو الىٓافت في اإلاإؾؿاث التربىٍت.
 -12اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن عكم  ،05اإلاإعر في حاهفي  ،1985اإلاخٗلم بالخىفل باألمغاى التي جىدكف في الىؾِ
اإلاضعس ي.
 -13اإلايكىع الىػاعي اإلاكترن اإلاإعر في  21حىان  ،1987اإلاخٗلم بكغوٍ الٗؼٌ والحماًت الصحُت في خالت ؤلانابت بمغى
مٗض في اإلاإؾؿاث الخٗلُمُت.
 -14اإلايكىع الىػاعي عكم  ،410اإلاإعر في  15حاهفي  ،1990اإلاخٗلم باملجلـ الهحي.
 -15اإلايكىع الىػاعي عكم ،01اإلاإعر في  06أفغٍل  ،1994اإلاخًمً مسُِ ئٖاصة جىُٓم الصحت الٗمىمُت.
 -16اإلايكىع الىػاعي عكم  ،313مإعر في  15ماعؽ ً ،2020خٗلم بالىكاًت مً فيروؽ وىعوها ( وىفُض  ) 19والحُلىلت صون
اهدكاعه في الىؾِ اإلاضعس ي.
 -17اإلايكىع الىػاعي عكم  ،699اإلاإعر في  8حىٍلُت  ،2020اإلاخًمً اإلايكىع ؤلاَاع للضزىٌ اإلاضعس ي.2021/ 2020
 -18اإلايكىع عكم  1126الهاصع في  11اهخى بغ  ،2020بسهىم الخضعحاث ومسُُاث الخٗلم للؿىت الضعاؾُت
2021./2020
 -19اإلايكىع الىػاعي عكم  ،1127اإلاإعر في  11أهخىبغ  ،2020بسهىم جىُٓم جمضعؽ الخالمُظ زالٌ الؿىت الضعاؾُت
.2021 / 2020
 -20اإلايكىع عكم  ،1224اإلاإعر في  03هىفمبر  ،2020بسهىم الضعؽ الافخخاحي للضزىٌ اإلاضعس ي .2021/2020
 -21اإلايكىع الىػاعي عكم  95الهاصع في  05فُفغي  ،2022بسهىم جغجِباث ئٖاصة جىُٓم الفترة اإلاخبلُت مً الؿىت
الضعاؾُت .2022/2021
 -22الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،02الهاصعة في  27فُفغي  ،1995اإلاخٗللت باوكاء وحؿُير وٖمل وخضاث الىكف
واإلاخابٗت.
 -23الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،44الهاصعة في  24ماعؽ  ،1997اإلاخٗللت باإلالاًِـ للمدالث والخجهيزاث لىخضاث
الىكف واإلاخابٗت للصحت اإلاضعؾُت.
 -24الخٗلُمت الىػاعٍت عكم  ،03الهاصعة في  24ماي  ،1999اإلاخٗللت بالخللُذ في الىؾِ التربىي للخالمُظ اإلاخمضعؾين.
 -25الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،02الهاصعة في  28ماي  ،2000اإلاخٗللت باإلاهام و الىاحباث ألَباء الصحت اإلاضعؾُت.
 -26الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت ،الهاصعة في  27أهخىبغ  ،2002اإلاخٗللت بخضُٖم البرهامج الىَني للصحت اإلاضعؾُت.
 -27الخٗلُمت الىػاعٍت عكم  ،02الهاصعة في  31حاهفي  ،2012اإلاخًمىت مهام وخضاث الىكف واإلاخابٗت.
 -28الخٗلُمت الىػاعٍت اإلاكترهت عكم  ،06الهاصعة بخاعٍش  02ؾبخمبر  ،2014جخٗلم باٖاصة جفُٗل البرهامج الىَني للصحت
اإلاضعؾُت.
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آليات محاية الصحة يف الوسط املدرسي يف الظروف العادية و يف ظل جائحة كورونا ( كوفيد  ) 19كظرف استثنائي /.ــــــ
عبد الغني براهمية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /زين العابدين خبوش
 -29الخٗلُمت الىػاعٍت مكترهت عكم  ،01اإلاإعزت في  10حاهفي  ، 2021جخٗلم بخٗؼٍؼ الجهاػ الهحي للىكاًت وميافدت
(وىفُض )19في الىؾِ اإلاضعس ي .
 -30الخٗلُمت الىػاعٍت عكم  ،71مإعزت في  18أوث  ،2021جخٗلم بٗملُت جللُذ مؿخسضمي كُإ التربُت الىَىُت.
 -31بُان ناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت ،بخاعٍش  02أفغٍل  ،2020بسهىم حٗلُم صوام الخٗلُم في اإلاغاخل الخٗلُمُت
الثالر.https://www.education.gov.dz ،

 -32بُان ناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت ،بخاعٍش  19أفغٍل  ،2020بسهىم جمضًض حٗلُم الضعاؾت في اإلاغاخل الخٗلُمُت
الثالر.https://www.education.gov.dz ،

 -33بُان ناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت ،بخاعٍش  28أفغٍل  ،2020بسهىم جمضًض حٗلُم الضعاؾت في اإلاغاخل الخٗلُمُت
الثالر.https://www.education.gov.dz ،

 -34بُان ناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  07صٌؿمبر ،2021خىٌ حٗضًل في جاعٍش ُٖلت الكخاء ومضتها للؿىت
الضعاؾُت .https://www.education.gov.dz ،2022/2021
 -35بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  19حاهفي .https://www.education.gov.dz ،2022
 -36بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  27حاهفي .https://www.education.gov.dz ،2022
 -37بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  03فُفغي https://www.education.gov.dz ،2022
 -38بال ٙناصع ًٖ وػاعة التربُت الىَىُت بخاعٍش  06فُفغي .https://www.education.gov.dz ،2022

ثاهيا -الكخب:
 -1ؾٗض لٗمل ،الجام٘ في الدكغَ٘ اإلاضعس ي ،الجؼء الثاوي ،صاع الهضيٖ ،ين ملُلت ،الجؼاةغ.2010 ،
 -2دمحم أخمض بضح ،وآزغون ،الثلافت الصحُت ،صاع اإلاؿيرة لليكغ والخىػَ٘ والُباٖت ،ألاعصن.2008 ،
 -3دمحم بً خمىصةٖ ،لم ؤلاصاعة اإلاضعؾُت ،صاع الٗلىم لليكغ و الخىػَ٘ ،الجؼاةغ.2006 ،
ثالثا -امللاالث:
 -1أماٌ بىعوبت ،التربُت الصحُت في الىؾِ اإلاضعس ي وصوعها في حٗؼٍؼ ألامً الهحي – وخضاث الىكف واإلاخابٗت لىالًت
ؾُُف همىطحا ،املجلت الجؼاةغٍت لألمً ؤلاوؿاوي،حامٗت باجىت  ،1املجلض  ،06الٗضص  ،01حاهفي  ،2021م -118 :
.1139
 -2الؿُٗض خغػي ،آلالُاث الىَىُت للغٖاًت الصحُت في الىؾِ اإلاضعس ي جىغَؿا للحم في الصحت "وخضة الىكف
واإلاخابٗت أهمىطحا" ،مجلت الاحتهاص اللًاتي ،حامٗت دمحم زًُغ ،بؿىغة ،املجلض  ،12الٗضص  ،02أهخىبغ  ،2020م529 :
– .596
رابعا -الزضائل الجامعيت:
ٖ -1مغ قيخير عيا ،الىٓام اللاهىوي للصحت الٗمىمُت ،أَغوخت صهخىعاه ،ولُت الحلىق ببن ٖىىىن ،حامٗت الجؼاةغ ،1
.2013/2012
 -2دمحم كىظوػ ،جُىعاث كاهىن الصحت في الجؼاةغ ،أَغوخت صهخىعاه ،ولُت الحلىق ؾُٗض خمضًً ،حامٗت ًىؾف بً
زضة الجؼاةغ .2019/1018 ،
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Settlement of disputes of waste transportation by arbitration in the global
environmental agreement (The Basel1989 and Stockholm2001 conventions as a model)


الؿلُض خغػي

- حاملت دمحم بىطُاي باإلاؿُلتSaidherzi28@gmail.com
2022/09/19:جاريخ القبول

2022/09/12:جاريخ املراحعت

2021/10/10:جاريخ إلاًذاع

:ملخص
ٍّلِض أولذ اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم اإلاخللِخحن بدماًت البِئت مً الىٌاًاث أهمُت ٓبحرة لدؿىٍت الجزاكاث كً ػغ
 مما ًجللىا هدؿاء٘ خى٘ احغاءاث الخدُٕم واحبت الاجباق لدؿىٍت الجزاكاث اإلاخللِت بدماًت البِئت؟،الخدُٕم
 مم جأُٓضهما كلى، كضم جىخُض الاحغاءاث الخدُٕمُت بحن اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم،وللل أهم ما اؾخيخجىاه
طغوعة جٌلُل ُىاكض الِاهىن الضولي وهصىص الاجٌاُُخحن مهملخان بظلٗ ئعاصة ألاػغاي في ازخُاع الِاهىن واحب
.الخؼبُّ كلى الجزاق
. الخدُٕم الضولي؛ باػ٘ وؾخىٓهىلم؛ اإلالىزاث اللظىٍت؛ حؿىٍت الجزاكاث؛ الىٌاًاث الخؼغة:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The Basel and Stockholm conventions related to the protection of the environment from
wastes have attached a great importance to settling disputes through arbitration, which makes
us wonder about the arbitration procedures to be followed for settling disputes related to
environmental protection?
Perhaps the most important thing we concluded was the lack of unification of arbitral
procedures between the Basel and Stockholm conventions, with their emphasis on the
necessity of activating the rules of international law and the texts of the two conventions, thus
ignoring the will of the parties to choose the law applicable to the dispute.
Keywords: international arbitration; Basel and Stockholm; organic pollutants; dispute
settlement; hazardous waste.
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انسعيد حرزي /ــــــــــــ

مقذمت:
مً أهم مىاطُم الِاهىن الضولي البُئي لهى مىطىق خماًت البِئت ،حغاء الخلىر والخضهىع البُئي الظي ؿهغ ُضًما
واهدشغ بيؿب ٓبحرة ،مما أصبذ مله ٌشٖل زؼغا بالوا كلى ٔل كىاصغ البِئت وزاصت الاوؿان ،وهـغا الؾدشلاع هظا
الخؼغ ًِض جبنى املجخمم الضولي كضة آلُاث للىُاًت مً جلٗ ألازؼاع ومداولت لىٍُ ػخٍ الخلىر الغهُب ُبل أن ًأحي
كلى ألازظغ والُابـ.
ومً طمً جلٗ آلالُاث كِضث كضًض الضو٘ واإلاىـماث الضولُت خؼمت مً الاجٌاُُاث الضولُت اإلالؼمت لحماًت
البِئت ،وكلى ٓثرة جلٗ ؤلاجٌاُُاث ؾىِخصغ في صعاؾدىا كلى اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم باكخباعهما مً أهم اإلاىازُّ الضولُت
في مجا٘ خماًت البِئت مً الىٌاًاث الخؼغة والىٌاًاث ألازغي التي حشٖل تهضًضا صولُا لألمً البُئي والاوؿاوي بصٌت
كامت ،ولألمً الصحي بصٌت زاصت ،ألامغ الظي ًضًم باملجخمم الضولي ئلى جٕثٍُ الجهىص الضولُت والىػىُت والاُلُمُت
مً أحل الخسلص مً هظه الىٌاًاث وحلؼٍؼ الحِىَ الصحُت بىصٌها مً أهم خِىَ الاوؿان ،بُض أن كملُاث هِلها كبر
الحضوص بشتى الؼغَ الجىٍت والبرًت والبدغٍت ،باجذ حشٖل كاةِا أمام الضو٘ للخسلص مً هظه الىٌاًاث زشُت الحاَ
ألاطغاع بالبِئت الضازلُت ألي مً الضو٘ التي جمغ كبرها كملُاث الىِل ،مما ُض ًثحر اللضًض مً الجزاكاث الضولُت وكضة
مؼالباث بىحىب جدمل اإلاؿإولُت الضولُت ئما كلى أؾاؽ الخؼأ او الخؼغ أو جبلا لىـغٍت املخاػغ  ،والتي حلغُل الخىمُت
بالضو٘ وججللها جبظ٘ حهىصا ماصًت و بشغٍت و مالُت في ؾبُل حؿىٍتها وصًا او كً ػغٍّ الخدُٕم و الِظاء  ،وٍمًٕ أن
حشٖل مؿاؾا باألمً والؿلم الضولُحن زاصت في خالت الىٌاًاث الىىوٍت او الُٕماوٍت و التي حلخبر أؾاؽ أؾلحت الضماع
الشامل .
ولخجىب ٔل اإلاىاػكاث الضولُت مهما ٔان هىكها ،و بوغض الدؿىٍت الؿلمُت لخلٗ للجزاكاث وًِا إلاباصب و ههج مُثاَ
هُئت ألامم اإلاخدضة ًِ ،ض صأب الِظاء و الِاهىن الضولي كلى جبني كضة وؾاةل ؾلمُت لحل الجزاكاث ُبل ان جصل ئلى
الِظاء بؿبب اإلاشأل اللىٍصت التي ُض جىجم حغاء الخسلص مً الىٌاًاث الخؼغة كلى اإلاؿخىي اللالميًِ ،ض ٔان صًضن
حل الاجٌاُُاث الضولُت اهتهاج الخدُٕم ٔاخضي وؾاةل ًع الجزاكاث الضولُت ؾلمُا ،ومً طمنها اجٌاُُتي باػ٘
وؾخىٓهىلم اهمىطج بدثىا هظا .واللخان أٓضجا كلى طغوعة أن حؿىي الضو٘ ألاكظاء في هاجحن الاجٌاُُخحن هؼاكاتهما التي ُض
جيشأ بمىاؾبت جٌؿحر أو جىٌُظ هصىصهما باللجىء الى الِظاء ممثال في مدٕمت اللض٘ الضولُت ،أو كً ػغٍّ الخدُٕم.

إشكاليت البحث:
باكخباع ؾلىْ ػغٍّ الِظاء الضولي شاُا وػىٍال ػمىُا ٔىهه ٌؿخجزي الٕثحر مً الىُذ والجهضً ،ان الخدُٕم
الضولي ٌلض الؼغٍّ ألاوؿب للىصى٘ ئلى خٕم باث في الجزاقً ،سخصغ الىُذ والجهض .وهى ما ًضًلىا ئلى الدؿاؤ٘ خى٘
ؤلاحغاءاث الىاحب ئجباكها كبر وؾُلت الخدُٕم ،للىصى٘ ئلى حؿىٍت ؾلمُت للجزاكاث الضولُت اإلاخللِت بدماًت البِئت؟ مً
زال٘ ؤلاحابت كلى الدؿاؤالث الٌغكُت الخالُت:
 مٌهىم الخدُٕم واحغاءاجهاملجلض -09اللضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

413

ISSN: 2352-9806
l

تسىية نساعبت نمم اننفبيبت عن طريك انتحكيى يف االتفبق انبيئي انعبملي (اتفبليتي ببزل وستىكهىمل أمنىذجب) /ـــــــــــــ

انسعيد حرزي /ــــــــــــ

 -أهمُت الخدُٕم في حؿىٍت الجزاكاث الضولُت ،وجمُحزه كً الِظاء الضولي.

أهذاف البحث:
ًسخصغ الهضي مً هظا البدث في الىُىي كلى مؼاًا الخدُٕم الضولي في ًع الجزاكاث الضولُت البُئُت ،بلُضا كً
صاةغة الِظاء الضولي التي جخؼلب الٕثحر مً الىُذ والجهض ،مً حهت ،ومً حهت زاهُت ،في اؾخلغاض ٔاًت ؤلاحغاءاث
الىاحب اجباكها كبر حمُم مغاخل اللملُت الخدُٕمُت وكالُتها باعاصة ألاػغاي اإلاخىاػكت ،في ئػاع أخٖام اجٌاُُتي باػ٘
وؾخىٓهىلم .وٓظلٗ الاشاعة الى زؼىعة هِل الىٌاًاث الخؼغة كلى البِئت والاوؿان.

املنج املخب :
لِض اجبلىا في صعاؾدىا اإلاىهج الىصٌي ،مً زال٘ الُِام بلملُت مسح مسخلٍ الىصىص الِاهىهُت الجىهغٍت اإلاضعحت
في اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم ،بصٌت زاصت ،وبلع هصىص الِاهىن الضولي البُئي ألازغي طاث اللالُت بالخدُٕم الضولي،
ملخمضًً كلى أصاة الخدلُل.
خطت الذراست :لضعاؾت الاشٖالُت اإلاشاع اليها أكاله اعجأًىا اجباق الخؼت الثىاةُت الخالُت:
 أًظلُت الخدُٕم الضولي في ؿل اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم -ئحغاءاث اللملُت الخدُٕمُت لدؿىٍت الجزاكاث البُئُت الضولُت في ؿل اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم

 -1أفضليت وسيلت الخحكيم الذولي في ظل اجفاقيتي بازل وسخوكهولم
مً اإلاللىم أن الخدُٕم الضولي هى ئخضي الىؾاةل الؿلمُت لدؿىٍت اإلاىاػكاث الىاشئت بمىاؾبت جٌؿحر أو جىٌُظ
هصىص وأخٖام الِاهىن الضولي بصٌت كامت ،والِاهىن الضولي البُئي بصٌت زاصت وٍخم بىاؾؼت ُظاة جسخاعهم الاػغاي
اإلاخىاػكت وهم في الاصل زبراء في مجا٘ الِاهىن الضولي وكلُه ًالخدُٕم كملُت ججمم بحن الصٌاث الؿُاؾُت و
الِاهىهُت ،1الؾُما في ؿل اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم ،ومغص طلٗ ئلى ما ًخمحز به الخدُٕم مً زصاةص ال جخىاًغ في بُِت
وؾاةل ًع الجزاكاث ألازغي ،مما حلل مىه الىؾُلت اإلاٌظلت لدؿىٍت الجزاكاث البُئُت الضولُت ،ولظلٗ ًخدخم كلُىا
ؤلاخاػت بمٌهىم الخدُٕم الضولي ،وما ًمحزه كً بُِت الىؾاةل الىصًت لدؿىٍت الجزاكاث الضولُت البُئُت ،وبساصت اجٌاُُتي
باػ٘ وؾخىٓهىلم كبر الىِاغ اإلاىالُت:
 -1.1ماهيت الخحكيم الذولي
مٌهىم الخدُٕم الضولي في اللوت ال ًسخلٍ ٓثحرا كىه في الاصؼالح ،والظي ًىحي بخىًغه كلى حملت مً الخصاةص،
ججلل مىه طا أًظلُت كلى وؾاةل ًع الجزاكاث الضولُت ألازغي ،كلى الخٌصُل الاحي بُاهه:
أ -املفهوم اللغوي للخحكيم
ًِصض بالخدُٕم في ًِه اللوت في متن الِامىؽ املحُؽ "الخٌىٍع في الحٕم ،وهى مأزىط مً خٕمه وأخٖامه،
ًاؾخدٕم ،أي صاع مدٕما في ماله جدُٕما ،ئط حلل ئلُه الحٕمً ،اخخٕم كلُه في طلٗ"  .وأطاي لؿان اللغب "
- 1كبض اللؼٍؼ اللشاوي و كلي أبى هاويً ،ع الجزاكاث الضولُت بالؼغَ الؿلمُت ،صاع الخلضوهُت ،الؼبلت الاولى ،2010،ص.243
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وخٕمىه بُنهم ،أمغوه أن ًدٕم بُنهمًُِ ،ا٘ خٕمىا ًالها ًُما بُيىا ،أي أحؼها خٕمه بُيىا"  ،وحاء في الصحاح" ،خٕمذ
الغحل في مالي ،أي حللذ الحٕم ئلُه ًُهً ،اخخٕم كلي في طلٗ"  ،لُسخم اإلاىجض في اللوت وؤلاكالم بالِى٘" جدٕم في ألامغ
أي خٕم ًُه وًصل بغأي هٌؿه مً صون أن ًبرػ وحها للحٕم" .
وفي اللوت الٌغوؿُتً ،ان ٔلمت الخدُٕم( )Arbitrageهي ٔلمت مشخِت مً ًلل خٕم(،)Arbitrerوهي مً أصل
الجُني مشخِت مً ٔلمت( ،)Arbitrareوحلني الخضزل ،والحٕم بصٌخه خٕم والخدُٕم في زالي ،أو هؼاق ،والٌصل ًُه
ومً زمت ًاهه ٌلني حؿىٍت الخالي ،أو الحٕم الخدُٕمي الصاصع مً شخص ،أو أٓثر الظي ُغع أػغاي الجزاق اللجىء ئلُه
لحؿمه". 1
ب -املفهوم الاصطالحي للخحكيم
ال ًسخلٍ اإلاِصىص بالخدُٕم في الاصؼالح كىه في اللوتًٌ ،ي الٌِه الِاهىوي لم حلغي هالبُت الدشغَلاث الخدُٕم
ئال الىظع الِلُل ،في خحن كغًه اإلاشغق الٌغوس ي بأهه" ئحغاء زاص لدؿىٍت بلع الخالًاث بىاؾؼت مدٕمت جدُٕم ٌلهض
ئليها ألاػغاي بمهمت الِظاء ًيها بمِخط ى اجٌاَ جدُٕم" .
ٓما كغًخه اإلااصة  37مً اجٌاُُت الهاي للام 1907بأهه" حؿىٍت اإلاىاػكاث بحن الضو٘ ،وبملغًت ُظاة ًخم ازخُاعهم
مً ُبل هظه الضو٘ ،وكلى أؾاؽ اخترام الِاهىن ،وٍىؼىي اللجىء الى الخدُٕم طمىا كلى حلهض باالمخثا٘ في مىؼّ خؿً
الىُت لِغاع الخدُٕم " .
أما في الٌِه الاصؼالحي الوغبي ًِض كغًه الٌُِه أهؼىان ٔاؾِـ باهه" خل للجزاق مً ػغي شخص أو كضة
أشخاص ازخاعهم بمدع ئعاصتهم أػغاي الجزاق ،للغحىق ئليهم لحل الجزاق الظي ُض ًِىم مً حغاء ئبغام وجىٌُظ كِىص
صولُت"ٓ . 2ما ٌلغي بأهه" اجٌاَ بحن ػغًحن ًغص بشغغ في اللِض ألاصلي ،أو بلِض مؿخِل ،وٍخظمً ئخالت هؼاق مدخمل
الىُىق بُنهما ئلى هُئت جدُٕم للٌصل ًُه ،وًّ أخٖام ُاهىن ًخم الاجٌاَ كلى حلُِىه في هظا الشغغ ،أو وًّ ُىاكض
جظلها هُئاث ومغآؼ الخدُٕم اإلاىدشغة في حمُم أهداء اللالم ،أو ًترْ أمغ حلُحن هظه الِىاكض مً ُبل هُئت الخدُٕم
اإلاٖلٌت بالٌصل في الجزاق مىطىق الاجٌاَ كلى الخدُٕم ،كلى أهه-وفي بلع ألاخُانُ-ض ًترْ لهظه الهُئت أمغ الٌصل في
الجزاق مىطىق الاجٌاَ كلى الخدُٕم وًّ ُىاكض اللضالت-التي ال جيخمي ئلى صولت ملُىت-بما ٌلني أنها هحر مُِضة بأًت
ُىاكض ،ؾىاء في احغاءاث الخدُٕم ،أو في مىطىق الجزاق اإلاخٌّ كلى الٌصل ًُه كً ػغٍّ هـام الخدُٕم" . 3أما الٌُِه
عوبحر ًِض كغي الخدُٕم بأهه" هـام للِظاء الخاص ،جِط ى ًُه زصىمت ملُىت ،بلُضا كً ازخصاص الِظاء اللاصي،
ٌلهض بها ئلى أشخاص ًسخاعون للٌصل ًيها".4

1

International Court of Arbitration, rules for a pre-arbitral referee, Paris, ICC publication, 2008, p11.
Taki Noureddine, l'arbitrage commercial en Algérie, Alger, office des publications universitaires, 1999, p01.
3
Fouchard Philippe, l'arbitrage commercial international, paris, Dalloz, 1965, p09.
4
Jean Robert, l'arbitrage en droit interne prive, 5eme édition, paris, Dalloz, 1983, p03.
2
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في خحن ٌلغي الخدُٕم في الٌِه الاصؼالحي اللغبي بأهه" هـام ُظاتي زاصً ،سخاع ًُه ألاػغاي وباعاصتهم
ُظاتهم ،وٍسىلىنهم بمِخط ى اجٌاَ مٕخىب مهمت الٌصل في اإلاىاػكاث التي وشأث ،أو التي ُض جيشأ بُنهم بسصىص
كالُاتهم اللِضًت ،أو هحر اللِضًت وًِا إلاباصب الِاهىن واللضالت باصضاع خٕم ملؼم ًٌصل في الجزاق "
وفي حلغٍٍ آزغ ًِصض بالخدُٕم " ،الؼغٍِت التي ًسخاعها ألاػغاي لٌدص اإلاىاػكاث التي جيشأ كً اللِض كً ػغٍّ
ػغح الجزاق والبذ ًُه أمام شخص أو أٓثرً-ؼبّ كلُه اؾم املحٕم أو املحٕمحن-صون اللجىء ئلى الِظاء"  .أو أهه" هـام
لدؿىٍت اإلاىاػكاث كً ػغٍّ أًغاص كاصًحن ًسخاعهم الخصىم مباشغة ،أو كً ػغٍّ وؾُلت أزغي ًغجظىنها" .
وٍخطح مً زال٘ حملت الخلاعٍٍ الؿابِت ،بأن اإلاِصىص بالخدُٕم ًخم جىاوله خؿب الؼاوٍت التي ًىـغ منها ئلُه،
ًٌي خحن ٌلغًه البلع اهؼالُا مً ٔىهه وؾُلت عطاةُت ،كغًه البلع آلازغ مً ٔىهه وؾُلت الؾدبلاص الِظاء مً
الىـغ في الخصىمت ،وأما البلع الثاوي ًىـغ ئلُه مً ػاوٍت صىعه ؾىاء ٔان شغػا أو مشاعػت ،لُدىاوله البلع ألازحر
مً ػاوٍت مضي ئُغاع اإلاشغق بجىاػ الخدُٕم.
ج -أهميت الخحكيم الذولي مقارهت بغيره من وسائل فض النزاعاث ألاخرى
مما ًمحز الخدُٕم الضولي كً هحره مً أؾالُب ًع الجزاكاث الضولُت الىصًت ،جمخله بجملت مً الخصاةص ججلل
مىه طا أًظلُتً ،مًٕ اًجاػها ًُما ًلي:
أوال -السرعت في فض النزاعاث :جدُِِا إلاصلحت ألاػغاي في الىصى٘ ئلى حؿىٍت وصًت جخماش ى ومخؼلباث
مصلحتهما اإلاشترٓت ،اإلاخللِت بؿغكت الٌصل في الخصىمت ،بلُضا كً الِظاء وما ًخمحز به مً زِل وػى٘ ؤلاحغاءاث،
ألهه كاصة ما ًٖىن املحٕمحن مخٌغهحن للٌصل في زصىمت واخضة ،ال جخلضي مضتها كمىما الؿخت أشهغ.
ثاهيا-الاقخصاد في النفقاث :حلخبر هٌِاث الخدُٕم أُل بٕثحر مً هٌِاث عؾىم املحآم ،وأحلاب املحاماة،
وإحغاءاث الخىٌُظٓ ،ما ًجىب أػغاي الخصىمت الخوُحر الٕبحر في ُُمت الىِىص ،في خا٘ كغض الجزاق كلى الِظاء ،وػالذ
مضة الٌصل ًُه ،واهسٌظذ زال٘ هظه اإلاضة الُِمت الشغاةُت للىِىص.1
زالثا -الؿغٍت :حلخبر الؿغٍت ئخضي أًظل الخصاةص التي ًخمخم بها الخدُٕم ،الهدصاع ملٍ الخصىمت جدذ
أًضي املحٕمحن ًِؽ ،في خحن حلؿاث الخِاض ي أمام الهُئاث جٖىن كلىُتً ،ظال كلى ُؿم املحٕمحن بالحٌاؾ كلى
الحُاص والؿغٍت ،هظه ألازحرة التي حلخبر مً أكغاي اللملُت الخدُٕمُت التي ًجب مغاكاتها ،كٕـ الِظاء الظي جخصٍ
ئحغاءاجه بالللىُت ،والتي ُض جإصي ئلى ٓشٍ ألاؾغاع ،أو اإلاغآؼ.2
رابعا -البساطتً :مخاػ الخدُٕم ببؿاػت ئحغاءاجه ،والحغٍت اإلاخاخت لهُئت الخدُٕم بدؿم الخالي صون جُُِض ،ئال
بما ًىٌم خؿم اإلاىطىقً ،هى ًبخلض كً الشٖلُت ،بشغغ كضم الازال٘ بظماهاث الخِاض ي ألاؾاؾُت.3

 1مغاص اإلاىاحضة ،الخدُٕم في كِىص الضولت طاث الؼابم الضولي ،املجلض الثالث ،كمان ،صاع الثِاًت لليشغ والخىػَم ،2015 ،ص.40
 2كبض اللؼٍؼ كبض اإلاىلم زلٌُت ،الخدُٕم في مىاػكاث اللِىص الاصاعٍت الضازلُت والخاعحُت ،الاؾٕىضعٍت ،صاع الٌٕغ الجامعي ،2006 ،ص.21
 3مدمىص كمغ الؿُض الخدُىي ،أعٔان الاجٌاَ كلى الخدُٕم وشغوغ صحخه ،الاؾٕىضعٍت ،صاع الٌٕغ الجامعي ،2014 ،ص.03
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خامسا -املروهت :جخجؿض مغوهت الخدُٕم في الحغٍت اإلالؼاة للخصىم  ،ئط جللب ئعاصتهم صوعا ٓبحرا في ازخُاع
املحٕمحن ،بغطا جام ،وازخُاع الِاهىن واحب الخؼبُّ كلى مىاػكاتهم ،وجدضًض مىطىق الجزاق ،1مما ًٕؿبهم الشلىع
باالػمئىان ،وٍضكم الثِت في هٌىؾهم ،كٕـ الِظاء الظي ًتهم بلضم الحُاص والثِت لصالح ػغي صون آلازغ.
سادسا -الخبرة والحفاظ على العالقت الودًتً :إصي الخدُٕم ئلى جالفي الحِض بحن اإلاخساصمحن في أهلب الجزاكاث،
ًُٖىن الحٕم الخدُٕمي أُغب ئلى للتراض ي ألهه صضع كً مدٕمحن ًدىػون كلى زِت الخصىم ،مما ًإصي ئلى وأص
الخصىمت واإلاشاخىاث ،وبالخالي اػمئىان الىٌىؽ ،وإكاصة اللالُاث الؼُبت والحٌاؾ كليها ،هدُجت ما ًخمخم به املحٕمحن
مً زبرة وٌٓاءة كلمُت وُاهىهُت ؤل الصٌاث اإلاؼلىبت لٌع الجزاكاث اإلالغوطت كليهم.2
وللل هظه اإلامحزاث التي ال جخىًغ في هحر الخدُٕم ،هي الضاًم ألآبر الزخُاع ومٌاطلت الخدُٕم صون هحره مً
الىؾاةل البضًلت لٌع الجزاكاث بالؼغَ الؿلمُت.

 -2.1قراءة في اجفاقيتي بازل وسخوكهولم
حلخبر اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم مً بحن أهم الاجٌاُُاث اللاإلاُت طاث الشأن بالحٌاؾ كلى البِئت والتي الُذ ُبى٘
مً ػغي هالبُت أكظاء املجخمم الضولي إلاا جخمخم به هصىصها مً شمى٘ في مجا٘ الىٌاًاث الخؼغة والىٌاًاث ألازغي،
ٓما أنهما جلخُِان كلى حؿىٍت الجزاكاث التي ُض جيشأ بمىاؾبت جٌؿحر أو جىٌُظ هصىصهما كبر ُظاء مدٕمت اللض٘
الضولُت أو الخدُٕم مثلما ؾىىضحه:

أ -اجفاقيت بازل:
جم اكخماص اجٌاُُت باػ٘ بشأن الخدٕم في هِل الىٌاًاث الخؼغة والخسلص منها كبر الحضوص في 22ماعؽ  ،1989وبضأ
هٌاطها في كام ،1992بلض مط ي ً 90ىما مً جاعٍش ئًضاق الصٗ اللشغًٍ بالخصضًّ أو الِبى٘ ،أو الخأُٓض ،أو اإلاىاًِت أو
الاهظمام ،ػبِا لىص اإلااصة  25مً الاجٌاُُت.
جخٖىن هظه الاجٌاُُت مً صًباحت و29ماصة ،جىـم هِل الىٌاًاث الخؼغة والىٌاًاث ألازغي كبر الحضوص ،بهضي
خماًت صحت البشغ والبِئت مً آلازاع الظاعة التي جىجم كً جىلُض الىٌاًاث الخؼغة والىٌاًاث ألازغي وهِلها وإصاعتها كبر
الحضوص .وُض خضص هؼاَ جؼبُّ هظه الاجٌاُُت بالىٌاًاث الؿمُت والؿامت ،واإلاخٌجغة وألأالت والِابلت لالشخلا٘،
والؿمُت الاًٖىلىحُت واإلالضًت ،باكخباعها هٌاًاث زؼغة.
ولِض كغًذ الاجٌاُُت الىٌاًاث بأنها" مىاص أو أشُاء ًجغي الخسلص منها ،أو ًىىي الخسلص منها أو مؼلىب الخسلص
منها بىاء كلى أخٖام الِاهىن الىػني" ٓما بُيذ الاجٌاُُت اإلاِصىص بالىِل كبر الحضوص بأهه "أي هِل لىٌاًاث زؼغة أو
لىٌاًاث أزغي مً مىؼِت زاطلت للىالًت الِظاةُت الىػىُت لضولت ،ئلى أو كبر مىؼِت زاطلت للىالًت الِظاةُت الىػىُت
لضولت أزغي ،أو ئلى أو كبر مىؼِت ال جسظم للىالًت الِظاةُت الىػىُت ألي صولت ،شغٍؼت أن حشترْ في الىِل صولخان كلى
 1ؾغاج خؿحن أبى ػٍض ،الخدُٕم في كِىص البترو٘ ،الِاهغة ،صاع النهظت اللغبُت ،2014 ،ص.12
ٓ 2ىضة حما٘ كبض الؿاجغ ،الخدُٕم في كِىص البترو٘-صعاؾت مِاعهت -عؾالت مِضمت لىُل صبلىم الضعاؾاث الللُا في ُاهىن ألاكما٘ ،لبىان ،الجاملت
اللبىاهُت ،2017 ،ص.54
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ألاُل" ٓ .ما هصذ الٌِغة الثاهُت مً اإلااصة اللشغًٍ مً طاث الاجٌاُُت كلى طغوعة حؿىٍت الجزاكاث التي ُض جيشأ بحن
أكظائها كبر اللجىء الى املحٕمت الضولُت ،أو كً ػغٍّ الخدُٕم وًِا للشغوغ املحضصة في اإلاغًّ الؿاصؽ باالجٌاُُت .
وهـمذ هظه الاجٌاُُت مؿاةل كضة منها الىِل كبر الحضوص بحن الضو٘ الاػغاي في الاجٌاُُت ،وبُنها وبحن الضو٘ هحر
ألاكظاءٓ ،ما هـمذ واحب اؾترصاص الضولت مىخجت الىٌاًاث لىٌاًاتها في خالت كضم ُبى٘ الضولت الازغي للخسلص مً هظه
الىٌاًاث صازل أعاطيها ،باإلطاًت للخلاون الضولي في مجا٘ ئصاعة وهِل الىٌاًاثً ،ظال كً ٌُُٓت الاهظمام والخلضًل
والاوسحاب والخدٌف ،لخسخم بالىصىص طاث الحجُت في صمُم اإلااصة  29منها .وحلخبر الجؼاةغ مً بحن الضو٘ ألاكظاء في
هظه الاجٌاُُت ،بمِخط ى اإلاغؾىم الغةاس ي عُم 158-98اإلاإعر في  16ماي1998اإلاخظمً اهظمام الجمهىعٍت الجؼاةغٍت
الضًمِغاػُت الشلبُت مم الخدٌف ئلى اجٌاُُت باػ٘ بشأن الخدٕم في هِل الىٌاًاث الخؼغة والخسلص منها كبر الحضوص.
ب -اجفاقيت سخوكهولم:
جم اكخماص اجٌاُُت ؾخىٓهىلم بشأن اإلالىزاث اللظىٍت الثابخت في 22ماي ،2001وصزلذ خحز الخىٌُظ بخاعٍش
17ماي ،2004بلض مط ي حؿلحن ًىما مً جاعٍش اًضاق الصٗ الخمؿحن مً صٖىْ الخصضًّ ،أو الِبى٘ ،أو اإلاىاًِت أو
الاهظمام لالجٌاُُت.
جخٖىن هظه الاجٌاُُت مً صًباحت وزالزحن ماصة ،خُث خضصث اإلااصة الاولى منها الهضي مً الاجٌاُُت واإلاخمثل في
خماًت الصحت البشغٍت والبِئت مً اإلالىزاث اللظىٍت الثابخت ،هحر أنها لم حلغي هظه اإلالىزاث ،في خحن بُيذ اإلااصة الثالثت
جضابحر زٌع الاػالُاث اإلاِصىصة مً الاهخاج والاؾخسضام أو الِظاء كلُه .أما اإلااصة الخامؿت ًِض بُيذ جضابحر زٌع
الاػالَ مً الاهخاج هحر اإلاِصىص أو الِظاء كلُه ،وحاءث اإلااصة الؿاصؾت لخظٍُ جضابحر جسٌُع الاػالَ مً املخؼوهاث
والٌظالث أو الِظاء كلُه .ختى أن اإلااصة  11مً طاث الاجٌاُُت هصذ كلى مهام البدث والخؼىٍغ والغصض بهضي:
*البدث في مصاصع اإلالىزاث اللظىٍت الثابخت واػالُاتها في البِئت.
*وحىصها ومؿخىٍاتها واججاهاتها في البشغ وفي البِئت.
*اهخٌالها ومصحرها وجدىلها بُئُا.
*آزاعها كلى صحت البشغ والبِئت.
*جأزحراتها الاحخماكُت والاُخصاصًت والثِاًُت.
*زٌع اػالُاتها و/أو الِظاء كليها.
*وطم مىهجُاث مدؿِت إلحغاء كملُاث خصغ للمصاصع اإلاىلضة وأؾالُب جدلُلُت لُِاؽ مؿخىي الاػالُاث.
ٓما هـمذ هصىص الاجٌاُُت اًظا مؿألت الخلاون بحن ألاكظاء ،وجِضًم اإلاؿاكضة الٌىُت ،وٓظا مؿاةل الخىُُم
والاوسحاب والخدٌف ..لخسخم هي ألازغي بالىصىص طاث الحجُت في صمُم اإلااصة الثالزحن منها.
واإلاهم باليؿبت لبدثىا هظا ،أن اجٌاُُت أؾخىٓهىلمُ ،ظذ بأن ٌلخمض الضو٘ ألاػغاي ئحغاءاث للخدُٕم واإلاصالحت
لخصٌُت الجزاكاث بُنهم  ،وهى ألامغ الظي حؿضه مإجمغ ألاػغاي زال٘ احخماكه اإلاىلِض في بىهخا صًل ئٌؿتي باألوعهىاي في
الٌترة اإلامخضة بحن 6-2ماي  ،2005خُث وعصث هظه الاحغاءاث في اإلاغًّ ػاي ،والظي صزل خحز الخىٌُظ في 31أٓخىبغ2007.
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 -2إحراءاث الخحكيم لدسويت النزاعاث البيئيت الذوليت في ظل اجفاقيتي بازل وسخوكهولم
ألاصل في الخدُٕم أهه اجٌاقي وباعاصة ألاػغاي الحغةً ،هي وخضها مً جخضزل في حشُٕل هُئت الخدُٕمٓ ،ما أنها هي
وخضها مً جدضص مىطىق الجزاق والِاهىن الىاحب الخؼبُّ كلى احغاءاث ومىطىق الجزاق ،اؾدىاصا إلابضأ ؾلؼان ؤلاعاصة،
وَلخبر اللجىء الى الخدُٕم في ئػاع اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم شغػا اجٌاُُا  ، Clause Compromissoireمضعج في
اإلاىاص اإلاخللِت بىؾاةل خل اإلاىاػكاث اإلاترجبت كلى جٌؿحر أو جؼبُّ اإلالاهضاث ،في صىعة شغغ جدُٕم كامً ،1دىاو٘ حمُم
اإلاىاػكاث مً صون اؾخثىاء ،التي ُض جيشأ مً حغاء جؼبُّ اإلالاهضة ألاؾاؾُت التي جظمىخه.
وجىٌُظا لهظا الشغغ ،أصعحذ ٔل مً اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم حملت مً ؤلاحغاءاث واحب الاجباق طمً اإلاغًّ
الؿاصؽ ،واإلاغًّ ػاي منهما كلى الترجِب ،وُض بُيذ هظه الاحغاءاث ٌُُٓت ؾحر اللملُت الخدُٕمُت ؾىاء ًُما ًخللّ
بٌُُٕت حشُٕل هُئت الخدُٕم ،أو ما ًخللّ بدٕم الخدُٕم وهى ألامغ الظي ؾىبُىه في اإلاؼلبحن الخالُحن:
 -1.2كيفيت حشكيل هيئت الخحكيم وفقا الجفاقيتي بازل وسخوكهولم
جدشٖل هُئت الخدُٕم وًِا الجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم مً زالر أكظاءً ،خم حشُٕلها باجٌاَ اػغاي الجزاق ،أو مً
ُبل ألامحن اللام لألمم اإلاخدضة مثلما ؾىبُىه في الٌغكحن الخالُحن:

أ -الدشكيل الاجفاقي لهيئت الخحكيم:
خاإلاا ًسخاع ألاػغاي كغض الجزاق الىاش ئ بُنهما كلى الخدُٕم ،وًِا لىصىص اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم خؿب
مِخظُاث اإلااصجحن 20و18كلى الترجِب ،وجىٌُظا إلابضأ اللِض شغَلت اإلاخلاُضًًً ،دّ لٖل منهما باإلحغاءاث الخالُت:
أوال -في اجٌاُُت باػً٘ :مًٕ للؼغي الظي ًِضع بأن أخض أكظاء الاجٌاُُت ُض حؿبب في طغع له ،مً زال٘ جٌؿحر أو
جىٌُظ أخض أو بلع هصىص هظه الاجٌاُُت ،مً جِضًم ئزؼاعا ئلى ألاماهت اللامت لألمم اإلاخدضة بىصٌه مضكُا ،مٌاصه أن
ػغفي الجزاق ُض اجٌِا كلى كغض هؼاكهما كلى الخدُٕمً ،خظمً هظا ؤلازؼاع كلى وحه الخصىص مىاص الاجٌاُُت اإلاخىاػق
خى٘ جٌؿحرها أو جىٌُظها ،والتي جدُلها ألاماهت اللامت بضوعها ئلى حمُم الضو٘ أػغاي الاجٌاُُت.2
وألن هُئت الخدُٕم جدشٖل مً زالر أكظاءًِ ،ىم ٔل ػغي مً أػغاي الخصىمت بخلُحن مدٕما واخضا ،لُلُىا
هظًً ألازحرًً باالجٌاَ اإلاشترْ بُنهما مدٕما زالثا ،لُٖىن عةِؿا لهُئت الخدُٕم ،شغٍؼت أال ًٖىن مً عكاًا الضولخحن
الؼغي في الجزاق ،أو أن ًٖىن مُِما باخضاهما ،أو أن ًٖىن مؿخسضما لضي أي منهما ،وأال ًٖىن ُض جىاو٘ الِظُت بصٌت
أزغي ،3زشُت أن ًٖىن ُض ٔىن عأًا مؿبِا خى٘ الجزاق  ،ؤل هظا طماهت لجزاهت املحٕم وخُاصه واؾخِالله.
ثاهيا -في اجفاقيت سخوكهولم :عٍثما ًخٌّ أػغاي الجزاق كلى ئخالت هؼاكهما كلى الخدُٕمً ،جىػ ألي منهما أن ًىحه
ئزؼاعا ٓخابُا ئلى الؼغي آلازغ في الخصىمتً ،صاخبه بُاها باالصكاء مشٌىكا بأًت وزاةّ صاكمت ،مبِىا مىطىق الخدُٕم،
وشامال بصىعة زاصت إلاىاص الاجٌاُُت التي ٌشٖل جؼبُِها أو جٌؿحرها مىطىق الخالي .وفي هٌـ الىُذ ًىحه ئزؼاع ئلى
 1أخمض بلِاؾم ،الخدُٕم الضولي ،الجؼاةغ ،صاع هىمت ،2005 ،ص.125-124
 2اإلااصة الثاهُت مً اإلاغًّ الؿاصؽ اإلالحّ باجٌاُُت باػ٘ للام  ،1989بشأن الخدُٕم.
 3اإلاغحم هٌؿه ،اإلااصة الثالثت.
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ألاماهت اللامت لألمم اإلاخدضةً ،خظمً ُبى٘ أػغاي الجزاق إلخالت هؼاكهما كلى الخدُٕم ،جىٌُظا للماصة  18مً طاث
الاجٌاُُتً ،صحب هظا ؤلازؼاع بيسخت كً ؤلازؼاع اإلاىحه للخصم وبٖاًت البُاهاث اإلاؼلىبت ،والىزاةّ الضاكمت ،لخدُل
ألاماهت اللامت ٔاًت اإلاللىماث التي جلِتها ئلى ٔل ألاكظاء في الاجٌاُُت.1
بلض هظا ؤلازؼاعًِ ،ىم ٔل ػغي مً أػغاي الجزاق بخلُحن مدما واخضا ،واللظان ًِىمان بضوعهما وباالجٌاَ
اإلاشترْ بُنهما بدؿمُت املحٕم الثالث الظي جخىًغ ًُه هٌـ شغوغ الجزاهت والحُاص والاؾخِال٘ التي ؾبّ طٓغهأ ،ي
ًٖىن عةِؿا لهُئت الخدُٕم.
هحر أهه ئطا حلضص أػغاي اإلاىاػكت ألٓثر مً ئزىحنً ،اهه ًخلحن كلى ألاػغاي التي لها هٌـ اإلاصلحت ،وباالجٌاَ
اإلاشترْ بُنهم ،حلُحن مدٕما واخضا.2
وٍىضعج طمً شغوغ الجزاهت والاؾخِال٘ والحُاص أًظا ،شغوغ أزغي منها كضم جبلُت عةِـ هُئت الخدُٕم ألي حهت
مً حهاث أػغاي الجزاق ،وال ًضًً بالىالء ألي منهما ،وال جغبؼه أًت مصلحت أو كالُت بأي ػغي مً أػغاي الخصىمت.

ب-مساهمت ألاماهت العامت في حشكيل هيئت الخحكيم:
ُض ًصاصي أن ًخلؿٍ أخض أػغاي اإلاىاػكت في اؾخلما٘ خِه في حلُحن مدٕمه ،أو أن ًتراخى في حلُِىه في ألاحل
اإلاؼلىب ،ولهظا أحاػث اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم ،لألمحن اللام لألمم اإلاخدضة مً الخضزل لجب الىِص الحاصل في
حشُٕل هُئت الخدُٕم مثلما ؾىبُىه ًُما ًلي:
أوال -الدشكيل ألاممي في اجفاقيت بازل :ئطا جسلٍ املحٕمان اإلالُىان مً ُبل أػغاي الجزاق كً حلُحن مدٕما زالثا
بؿبب كضم الاجٌاَ بُنهما ،أو ألي ؾبب آزغ ،إلاضة جصل الى شهغًٍ مً جاعٍش حلُُنهما ،حاػ ألخض أػغاي الجزاق أن ًِضم
ػلبا لألمحن اللام لألمم اإلاخدضة ،بوُت حلُحن مدٕما زالثا زال٘ الشهغًٍ الخالُحن ،لحرأؽ هُئت الخدُٕم ،وبالشغوغ
اإلاؼلىبت في اإلااصة الثالثت مً طاث اإلاغًّ.
ٓما أهه ئطا لم ٌلحن الؼغي الثاوي مً ػغفي الخصىمت مدٕمه بلض جلُِه الؼلب زال٘ شهغًٍ ئبخضاء مً جاعٍش
وصى٘ ؤلازؼاع ئلُه ،حاػ للؼغي ألاو٘ مىحه الؼلب والظي أوفى هى آلازغ بالتزامه بخلُحن مدٕمه ،أن ًبلى ألامحن اللام
لألمم اإلاخدضة ،لُِىم هظا ألازحر بخلُحن عةِـ هُئت الخدُٕم زال٘ ًترة شهغًٍ آزغًٍ .وبلضها ًِىم عةِـ هُئت الخدُٕم
بخىحُه ػلب الى الؼغي اإلاخأزغ كً حلُحن مدٕم مٌاصه طغوعة حلُحن مدٕمه زال٘ شهغًًٍ ،اطا لم ًٌلل هظا الؼغي
ما ػلب مىه زال٘ هظه الٌترة ،حاػ لغةِـ هُئت الخدُٕم ئبالن ألامحن اللام لألمم اإلاخدضة بامخىاق الؼغي اإلاخسلٍ كلى
جىٌُظ ما ػلب مىه ،لُِىم ألامحن اللام بخلُحن املحٕم الثاوي في ًترة شهغًٍ آزغًٍ ،3وبظلٗ ًمخض أحل حشُٕل هُئت
املحٕمت ئلى زماهُت أشهغ ،وهى ألامغ الظي ٌس يء الى ؾملت الخدُٕم مً خُث ؾغكت الٌصل في الجزاكاث ،ئط ٔان مً
ألاحضع أهه خاإلاا ًخسلٍ الؼغي الثاوي كً حلُحن مدٕمه ،حاػ لألمحن اللام حلُحن هظا املحٕم الثاوي ،والظي ًخىلى
 1اإلالحّ ػاي للام  ،2005بشأن ئحغاءاث الخدُٕم وإحغاءاث الخىًُّ لدؿىٍت اإلاىاػكاث ،اإلالحّ باجٌاُُت ؾخىٓهىلم للام.2001
 2اإلاغحم هٌؿه ،اإلااصة الثاهُت.
 3اإلااصة الغابلت مً اإلاغًّ الؿاصؽ ،اإلاغحم الؿابّ.
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باالجٌاَ مم املحٕم ألاو٘ ،مهمت حلُحن املحٕم الغةِـ ،ختى جخِلص مضة حلُحن هُئت املحٕمت ،ئال ئطا لم ًخٌّ املحٕمان
كلى حلُحن املحٕم الغةِـ ،خُنها ًجىػ لألمحن اللام حلُحن هظا ألازحر.
ثاهيا -الدشكيل ألاممي في اجفاقيت سخوكهولم :ئطا أزل أخض ػغفي الجزاق بالتزامه في حلُحن مدٕمه زال٘ شهغًٍ
ئبخضاء مً جاعٍش ئؾخالم ؤلازؼاع اإلاىحه ئلُه مً ػغي زصمه ،وطلٗ بلض مىاًِتهما كلى ئخالت الجزاق كلى الخدُٕم ،حاػ
للؼغي الظي ُام بخلُحن مدٕمه ،أن ٌللم ألامحن اللام لألمم اإلاخدضة ،لُِىم هظا ألازحر بخلُحن املحٕم الثاوي زال٘ ًترة
شهغًٍ ابخضاء مً ًىم اؾخالمه لإلكالم اإلاىحه ئلُه ،وبلض هظا الخلُحنًِ ،ىم املحٕمان وباالجٌاَ اإلاشترْ بُنهما بخلُحن
املحٕم الثالث الظي ًترأؽ هُئت الخدُٕم زال٘ ًترة شهغًٍ مً آخما٘ حلُحن املحٕم الثاوي ،وًِا لشغوغ الجزاهت
والحُاص والاؾخِاللُت.
هحر أهه في خالت ما ئطا لم ًخٌّ املحٕمان كلى حلُحن املحٕم الثالث ألي ؾبب ٔان ،زال٘ ًترة الشهغًًٍ ،دّ ألي
ػغي مً الؼغًحن جِضًم ػلب ئلى ألامحن اللام لألمم اإلاخدضة ،ختى ًِىم بخلُحن عةِـ هُئت الخدُٕم في مضة شهغًٍ
آزغًٍ.1
وٍخطح مً زال٘ هظه ؤلاحغاءاث ،أن هىاْ هىق مً كضم الغطا بحن الؼغًحن كلى اللملُت الخدُٕمُت ،وألاصل في
الخدُٕم أهه عطاتي ،ألهه ًٌترض أن ًٍُٕ ازال٘ الؼغي بخلُحن مدٕمه كلى أهه كضو٘ كً الِبى٘ بالخدُٕم ،وهىا
جِىم مؿإولُت هظا ألازحر اللِضًت التي حؿخلؼم حبر الظغع الظي ًلحّ الؼغي آلازغ مً حغاء الخسلٍ كً جىٌُظ
التزاماجه اللِضًت وطلٗ بخلىٍع اإلاظغوع ،خُنها جإو٘ مؿألت الٌصل في الجزاق ئلى الِظاء ممثال في مدٕمت اللض٘
الضولُت ،ألن الخىٌُظ اللُني ًُه مؿاؽ بؼبُلت الخدُٕم الاجٌاُُت ،والتي جىلٕـ بالؿلب كلى اللالُت الىصًت بحن ػغفي
الجزاقٓ ،ما جمـ بالهضي مً اللجىء ئلى الخدُٕم وهى ًع اإلاىاػكت بالؼغَ الؿلمُت التي جبنى كلى ؤلاعاصة الحغة لألػغاي
في ازخُاع مدٕمت الخدُٕم صون طوؽ أو ئٓغاه ،ختى ٌؿخأوؿىا ئلى خٕمها بٖل زِت واػمئىان.
ٓما أن ؤلاحغاءاث الخدُٕمُت اإلاخبلت في خالت جسلٍ أخض ػغفي الخصىمت كً حلُحن مدٕمه ،وعهم أنها مىخضة بحن
اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم كمىماً ،انها جسخلٍ مً خُث ئكؼاء ألاولىٍت في اجٌاُُت ؾخىٓهىلم ،لألمحن اللام في حلُحن
املحٕم الثاوي ،زم في خالت كضم اجٌاَ املحمحن خى٘ حلُحن املحٕم الثالث ًِىم الامحن اللام بخلُحن هظا ألازحر ،في خحن أن
اجٌاُُت باػ٘ أكؼذ ألاولُت في حلُحن املحٕم الغةِـ أوال ،زم حلُحن املحٕم الثاوي في خالت الامخىاق كً الُِام بظلٗ مً
ُبل ألامحن اللام ،وهىا ٌؿخىحب جصىٍب هظا الازخالي ختى ًخم جىخُض ئحغاءاث الخدُٕم في ٔل اجٌاَ بُئي كالمي.
 2.2إصذارحكم الخحكيم في اجفاقيتي بازل وسخوكهولم:
ال ًسخلٍ ئزىان كلى أن هضي اللملُت الخدُٕمُت هى ًع الجزاق وصًا بدٕم ملؼم لٕال ػغفي الخصىمت ،جصضعه
هُئت الخدُٕم التي اجٌِا ألاػغاي كلى حشُٕلها باعاصتهما الحغة صون ئٓغاه ،ولظلٗ ؾىي هدىاو٘ ٌُُٓت ئصضاع خٕم
الخدُٕم طمً هصىص اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم كلى الىدى الخالي:
أ -إصذارالحكم في اجفاقيت بازل:
 1اإلااصة الثالثت مً اإلالحّ ػاي ،اإلاغحم الؿابّ.
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ٌلض ئصضاع خٕم الخدُٕم النهاًت الؼبُلُت لللملُت الخدُٕمُت لٌع الجزاكاث الضولُت ،والهضي ألاؾمى ألػغاي
الخصىمت ،مما ًخىحب ئخاػخه بٖل شغوغ الثِت والؼمأهِىت ،ئط هصذ اجٌاُُت باػ٘ كلى أن هُئت الخدُٕم ًجب أن
جصضع ُغاعها وًِا للِاهىن الضولي ووًِا ألخٖام هظه ؤلاجٌاُُت ،وهى ما ًخلاعض مم الؼبُلت ؤلاجٌاُُت لللملُت
الخدُٕمُت والتي جخىحب جدضًض الِاهىن واحب الخؼبُّ كلى الجزاق ؾىاء ما حللّ مىه باإلحغاءاث أو باإلاىطىق مً ُبل
أػغاي الجزاقٓ ،ما أطاًذ طاث الاجٌاُُت الىص كلى ُُام هظه الهُئت بلض حشُٕلها بىطم هـامها الضازلي الخاص  ،وهى
ألامغ الظي ٌلض زلؼا بحن الخدُٕم الحغ والخدُٕم اإلاإؾس ي ،خُث ًٌترض في الخدُٕم الحغ الظي ًِىم كلى ازخُاع
ألاػغاي لهُئت الخدُٕم مً زال٘ ازخُاع مدٕميهم بٖل خغٍت ،أال جسغج كلى ما ًدضصه ألاػغاي اإلاخىاػكت مً ُىاكض
وإحغاءاث ًخم ؤلاجٌاَ كليها ؾلٌا ،وإال كض خٕم الخدُٕم باػال لخجاوػه الصالخُاث اإلامىىخت مً ُبل ألاػغاي.
لِض أٓضث اجٌاُُت باػ٘ كلى أن هُئت الخدُٕم جخسظ ُغاعاتها بشأن ؤلاحغاءاث واإلاظمىن بأهلبُت أصىاث أكظائها،
ٓما أهه ًجىػ للهُئت أن جخسظ حمُم الخضابحر اإلاىاؾبت مً أحل ئزباث الحِاةّٓ ،ما ًجىػ لها بىاء كلى ػلب أخض الخصىم
أن جىص ي بخضابحر مإُخت الػمت للحماًت ،عهم أهه ٔان مً ألاحضع أن جلتزم في ٔل مغاخل ئحغاءاث اللملُت الخدُٕمُت باعاصة
ألاػغاي ،وأال جخسظ أي ئحغاء صون اللىصة لهم ،ختى ال حلغض خٕمها لشاةبت البؼالن مثلما جِخظُه ألاخٖام اللامت
للخدُٕم الضولي.
واؾخىحبذ أخٖام اجٌاُُت باػ٘ مً ػغفي الخصىمت ،جىًحر حمُم الدؿهُالث الظغوعٍت مً أحل ؾحر ؤلاحغاءاث
بٌلالُتٓ ،ما لم حلخبر جسلٍ أخض ألاػغاي كً الحظىع خاةال صون اجمام ؾحر هظه الاحغاءاث.
ولِض أكؼذ هصىص اجٌاُُت باػ٘ لهُئت الخدُٕم الحّ في أن جىـغ لإلصكاءاث اإلاظاصة الىاحمت كً لب مىطىق
الجزاق مباشغة والٌصل ًيها  ،وهى أًظا ما ًخلاعض مم ئحغاءاث الخدُٕم خُث أهه ًٌترض أن جخُِض هُئت الخدُٕم
بمىطىق الجزاق املحضص مً ُبل ألاػغاي ،وأال جخلضي ئلى ؾىاه ،وللل مغص هظا الحٕم ٔىن الخدُٕم في ئػاع اجٌاُُت باػ٘
ًمًٕ أن ًخلضص ًُه ألاػغاي ألٓثر مً ئزىحن مثلما أشغها ئلُه ؾابِا ،مما ٌؿخىحب الىـغ في ٔاًت ؤلاصكاءاث اإلاِضمت مً
ػغي حمُم ألاػغاي .ولخدُِّ هظا الوغض ،أحاػث اجٌاُُت باػ٘ ألي ػغي ًيها لضًه مصلحت طاث ػبُلت ُاهىهُت في لب
مىطىق الجزاق ُض جخأزغ بالحٕم في الِظُت ،أن ًخضزل في الاحغاءاث بمىاًِت هُئت الخدُٕم .
لخسلص في صمُم اإلااصة اللاشغة مً مغًِها الؿاصؽ ،الى الخأُٓض كلى ئصضاع الِغاع الخدُٕمي مً ُبل الهُئت في
أحل أُصاه زمؿت أشهغ مً جاعٍش حشُٕلهاُ ،ابلت للخمضًض مغة واخضة ،وطلٗ متى صكذ الحاحت الى مثل هظا الخمضًض،
كلى أن ًٖىن الحٕم مشٌىكا بدُثُاث الِظُت ،مم اكخباعها الحٕم الصاصع خٕما نهاةُا وملؼما لؼغفي الجزاق .مظٌُت أهه
في خالت همىض الحٕم ًجىػ ألي ػغي أن ٌلغض أي هؼاق ًثىع بشأن جٌؿحر أو جىٌُظ هظا الحٕم ،كلى الهُئت اإلاصضعة،
أو كلى هُئت أزغي حشٖل بىٌـ ٌُُٓت حشُٕل الهُئت ألاولى ،مهمتها عًم الومىض كلى الحٕم الصاصع كً ؾابِتها.
وَلاب كلى هظه الاجٌاُُت أنها حللذ مً ُغاع هُئت الخدُٕم ،خٕما نهاةُا ،ولم حلؽ الٌغصت لألػغاي في اؾخئىاًه،
متى صكذ الظغوعة ئلى طلٗ ،أو كلى ألاُل أن ججلل ُابلُت الؼلً في خٕم الهُئت ،وٌُا كلى ئعاصة أػغاي الجزاق ئكماال
إلابضأ ؾلؼان ؤلاعاصة الؿاةض في اللالُاث الخلاُضًت الخاصت .وإلؼام ػغفي الجزاق بخدمل هٌِاث هُئت الخدُٕم بما ًيها
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أحلاب أكظائها بالدؿاوي ،مالم جدضص الهُئت زالي طلٗ ،في سجل ًخظمً حمُم هٌِاتها جدخٌف به الهُئتٓ ،ما جِضم
بُاها زخامُا بظلٗ للؼغًحن .
ب -إصذارالحكم في اجفاقيت سخوكهولم
لِض خظث اجٌاُُت ؾخىٓهىلم خظو ؾابِتها ،خُث هصذ أخٖامها كلى طغوعة أن جصضع هُئت الخدُٕم ُغاعاتها وًِا
ألخٖام هظه الاجٌاُُت والِاهىن الضولي (اإلاغًّ ػاي اإلالحّ باجٌاُُت ؾخىٓهىلم ،2005 ،صٌدت م  ،)04وهى ما ٌلغض هظه
ألاخٖام لظاث الاهخِاصاث اإلاىحهت الجٌاُُت باػ٘ في هظه اإلاؿألت.
ئال أن اجٌاُُت ؾخىٓهىلم ُض جضاعٓذ الخؼأ الظي وُلذ ًُه اجٌاُُت باػ٘ ،خُث ُغهذ ُُام هُئت الخدُٕم بىطم
ُاهىنها الضازلي الخاص بها باعاصة أػغاي الخصىمت  ،وهى ما ًدِّ الهضي مً اللجىء الى الخدُٕم وهى جٌلُل اعاصة
الاػغاي في ٔاًت مغاخل اللملُت الخدُٕمُتٓ .ما حللذ مً مؿألت ئشاعة هُئت الخدُٕم ئلى الخضابحر اإلاإُخت الالػمت
للحماًت مغهىن بؼلب أخض الخصىم  ،مثلما هى كلُه الشأن في اجٌاُُت باػ٘.
وُض أٓضث اجٌاُُت ؾخىٓهىلم لؿالمت الىصى٘ الى خٕم في الجزاق طغوعة أن ًلتزم ػغًا الجزاق بخِؿحر كمل هُئت
الخدُٕم ،مً زال٘ جؼوٍضها بٖل الىزاةّ واإلاللىماث والدؿهُالث طاث الصلت بمىطىق الجزاقً ،ظال كً جمُٕنها كىض
الظغوعة ،مً اؾخضكاء الشهىص والخبراء وجلِي ئًاصتهم  ،ختى جخمًٕ هظه الهُئت مً جٖىًٍ عأي ؾلُم ومللل مشٌىق
بالىزاةّ والضالةل الضاموت ،وبظلٗ ئصضاع خٕم نهاتي باث في الجزاق ًدىػ كلى زِت ألاػغاي وؤلاعجظاء بدىٌُظه.
وُض أٓضث هصىص طاث الاجٌاُُت كلى طغوعة التزام أػغاي الجزاق وٓظا أكظاء هُئت الخدُٕم بدماًت ؾغٍت
اإلاللىماث التي ًخلِىنها أزىاء أكما٘ هُئت الخدُٕم ،ختى جخجؿض اخضي ممحزاث اللجىء الى الخدُٕم وهي الؿغٍت مثلما
جىاولىاه ؾابِا ،بلٕـ الِظاء التي جٖىن ٔاًت مغاخله كالهُت .وُض ؾمدذ الاجٌاُُت لٖل ػغي ًيها له مصلحت ُاهىهُت
جخللّ بمىطىق الجزاق ُض جخأزغ بالِغاع الظي ؾخصضعه هُئت الخدُٕم مً الخضزل في الضكىي وطلٗ بمىاًِت هُئت
الخدُٕمٓ ،ما أحاػث لهُئت الخدُٕم أن جىـغ وجبذ في ٔاًت الاصكاءاث اإلاظاصة الىاشئت مباشغة كً مىطىق الجزاق.
وهصذ اإلااصة  12مً اجٌاُُت ؾخىٓهىلم كلى أن الهُئت جصضع ُغاعاتها بأهلبُت أصىاث أكظائها ،ؾىاء ًُما حللّ
باإلحغاءاث أو اإلاىطىق .وأكؼذ الحّ ألخض ػغفي الجزاق في خالت جسلٍ زصمه كً الحظىع الى الجلؿاث والضًاق كً
ُظِخه أن ًؼلب الى هُئت املحٕمت مىاصلت الىـغ في الِظُت ،وإصضاع خٕمها ،ألن طلٗ ال ٌشٖل كاةِا أمام اؾخمغاع
الِظُت  ،وهى هٌـ ألامغ الظي طهبذ ئلُه اجٌاُُت باػ٘.
هحر أهىا ولُب كلى ٔلخا الاجٌاُُخحنًُ ،ما ًخللّ بلضم خظىع اخض أػغاي الجزاق في الجلؿاث والضًاق كً ُظِخه،
وػلب الؼغي آلازغ لهُئت املحٕمت الاؾخمغاع في الىـغ في الجزاق وإصضاع خٕم بشأهه ،كضم مغاكاتهما ئلى ؿغوي هُاب
الؼغي ،خى٘ ما ئطا ٔاهذ هدُجت ؿغوي اؾخثىاةُت أو ُىة ُاهغة ،أو أنها هدُجت هُاب مخلمض ،وهىا ًمًٕ لهُئت املحٕمت
أن جىاصل الؿحر في الضكىي ختى ئصضاع الحٕم ًيها في خالت الوُاب اإلاخلمض ًِؽ صون ؾىاه مً الحاالث ألازغي.
وُض عٓؼث اجٌاُُت ؾخىٓهىلم كلى وحىب اُخىاق هُئت الخدُٕم ُبل ئصضاع خٕمها النهاتي في الجزاق مً وحىص
أؾاؾا مخِىا في الىاُم والِاهىن  ،ختى ًٖىن خٕمها مللال ،ومغاق إلابضأ الشغكُتٓ .ما خضصث طاث الاجٌاُُت لهُئت
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الخدُٕم أحل إلصضاع الحٕم مضجه 5أشهغ ،ابخضاء مً جاعٍش آخما٘ ئوشائها ،مالم جضكى الحاحت أو الظغوعة ئلى جمضًض
هظا ألاحل ئلى  5أشهغ أزغي  ،وبظلٗ ٌشٖل أحل  10أشهغ ألاحل ألاُص ى للٌصل إلصضاع الحٕم هحر ُابل للخمضًض.
واشترػذ أخٖام اجٌاُُت ؾخىٓهىلم كلى وحىب اُخصاع خٕم الخدُٕم النهاتي كلى مىطىق الجزاق ،مم طٓغ ألاؾباب
التي اؾدىض ئليهاً ،ظال كً طٓغ أؾماء أكظاء الهُئت الظًً شاعٔىا في ئصضاع الحٕم وجاعٍش الحٕمٓ ،ما ًجىػ ألي كظى
في هُئت الخدُٕم أن ًغًّ عأًا مؿخِال أو مسالٌا بالحٕم النهاتي  ،ختى جخمًٕ الهُئاث اإلاٖلٌت بمغاُبت أخٖام الخدُٕم
وحهاث الؼلً ًيها مً مغاُبت مضي جُِض أكظاء هُئت الخدُٕم بمىطىق الجزاق املحضص مً ػغي الخصىم ،وكضم
ججاوػها ئلى هحره مً الىِاغ ،ومغاُبت مضي جُِض هُئت الخدُٕم بالِاهىن واحب الخؼبُّ كلى اإلاىاػكت مما ًدِّ عًٓ
الشغكُت ،وأما طٓغ أؾماء املحٕمحنً ،اهه ًمًٕ هُئت الغُابت مً الخأٓض مً أن الهُئت مصضعة الحٕم ،هي طاتها الهُئت
اإلاشٖلت مً ُبل ألاػغاي أو اإلاشٖلت حشُٕال أممُا ،وٍبرع طٓغ جاعٍش الحٕم مضي جُِض هُئت الخدُٕم باألحل املحضص
إلصضاع خٕمها النهاتي ،ألن كضم اخترام هظا ألاحل ٌلغض الحٕم الصاصع ئلى البؼالن ،هاهُٗ كً أن طٓغ آلاعاء اإلاؿخِلت
أو املخالٌت ًُِم الحجت كلى مضي صضُُت الحٕمًِ ،ض جٖىن في بلع ألاخُان آلاعاء اإلاؿخِلت أو املخالٌت هي اإلاصِبت،
وأن عأي ألاهلبُت ُض حاهب الصىاب.
لخسخم اجٌاُُت ؾخىٓهىلم بأن الحٕم الصاصع ملؼما ألػغاي الجزاقٓ ،ما ًٖىن الخٌؿحر اإلاِضم مً ػغي هُئت
الخدُٕم لبلع هصىص الاجٌاُُت ملؼما لٖل ػغي جضزل في الخصىمتٔ ،ل بِضع اإلاؿألت التي جضزل ًيهآ ،ما ًٖىن
الحٕم الصاصع هحر ُابل لالؾخئىاي مالم جًٕ أػغاي الجزاق ُض اجٌِذ مؿبِا كلى اؾخئىاًها وًِا إلحغاءاث مدضصة
مؿبِا .
وؾحرا كلى ههج ؾابِتها ،أحاػث اجٌاُُت ؾخىٓهىلم ،ألي مً ألاػغاي اإلالؼمت بالِغاع النهاتي الصاصع كً هُئت
الخدُٕم ،في خالت همىض خٕم الخدُٕم ،مً خُث جٌؿحره أو جىٌُظه ،أن جغحم ئلى طاث الهُئت مصضعة الِغاع بوُت
ئػاخت الومىض الحاصل ،وهى ألامغ الظي ًمضص كمل هُئت الخدُٕم ئلى ما بلض ئصضاع الِغاع النهاتي في الجزاق .مما ًـهغ
أن اجٌاُُت باػ٘ ُض جىاولذ ئحغاءاث الخدُٕم بشٖل مِخظب مِاعهت باجٌاُُت ؾخىٓهىلم.

الخاجمت:
لِض ئهخم املجخمم الضولي بمؿألت ًع الجزاكاث كً ػغٍّ الىؾاةل الؿلمُت مثلما جِخظُه اإلااصة 33مً مُثاَ
ألامم اإلاخدضة ،بلُضا كً ٔل ما مً شأهه تهضًض الؿلم وألامً الضولُحن مً أزؼاع ،وهى ألامغ الظي حؿضجه مسخلٍ
الاجٌاُُاث الضولُت اإلالىُت بدماًت البِئت مً الىٌاًاث التي حشٖل زؼغا كلى صحت الاوؿان وبُئخه الؼبُلُت ،ومً طمنها
الاجٌاُُخحن مىطىق صعاؾدىا هظه ،واللخان أولُخا كىاًت ٓبحرة بمؿألت ًع الجزاكاث التي ُض جيشأ بمىاؾبت جٌؿحر أو جىٌُظ
هصىصهما كً ػغٍّ الخدُٕم باكخباعه ،مً بحن أًظل الىؾاةل الؿلمُت لٌع الجزاكاث الضولُت ،والتي جداًف كلى
اللالُاث الىصًت ُاةمت بحن الضو٘ ألاكظاء في هاجحن الاجٌاُُخحن.
وللل أهم الىخاةج اإلاخىصل ئليها جٕمً في:
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 كضم جىخُض ئحغاءاث الخدُٕم بحن اجٌاُُتي باػ٘ وؾخىٓهىلم ،واهمالهما في الٕثحر مً ألاخُان إلعاصة ألاػغاي اإلاخىاػكت،مما ٌشٖل مؿاؾا بالؼبُلت الاجٌاُُت للخدُٕم الضولي.
 أن ئخالت مىطىق الجزاق الىاش ئ بحن أػغاي الخصىمت كلى حمُم الضو٘ ألاكظاء اإلاىصىص كىه في اجٌاُُت باػ٘للام ،1989ولى أن الهضي مىه ئجاخت الٌغصت لٖل طي مصلحت ُاهىهُت ُض جخأزغ بالحٕم الظي ؾُصضع ًيها بالخضزل في
الخصىمت ،ئال أهه ًمـ بؿغٍت اإلاللىماث التي ٌؿخىحب اخترامها.
 أن الىص كلى طغوعة ئصضاع الِغاعاث مً ُبل هُئاث الخدُٕم وًِا ألخٖام الِاهىن الضولي وأخٖام الاجٌاُُخحنًِ ،لصمً ًغص لجىء ألاػغاي الى الخدُٕم لٌع هؼاكاتهم ،ومغص طلٗ حوُِب ئعاصة الاػغاي في ازخُاع الِاهىن واحب الخؼبُّ
كلى الخصىمت.
 ٓما أن ٔلخا الاجٌاُُخحن أهملخا جٌلُل هـغٍت الـغوي الؼاعةت ،والِىة الِاهغةًُ ،ما ًخللّ بلضم خظىع أخض ألاػغايئلى الجلؿاث ،وحللذ مً هُابه هحر خاةل لالؾخمغاع في الضكىي ،والٌصل ًيها بىاء كلى ػلب الؼغي آلازغ ،وهى ما
ًخلاعض مم مبضأ اإلاؿاواة بحن الخصىم.
وٓغص ًلل كً هظه الىخاةج عأًىا طغوعة جِضًم الاُتراخاث الخالُت:
 طغوعة جىخُض الاحغاءاث الخدُٕمُت بحن مسخلٍ اجٌاُُاث خماًت البِئت في اجٌاُُت همىطحُت لؼغَ حؿىٍت اإلاىاػكاثالضولُت الؿلمُت حشٖل صلُال صولُا لٌع اإلاىاػكاث بلُضا كً الؼغَ الِصغٍت.
 طغوعة الخُِض بالؼابم ؤلاجٌاقي لللملُت الخدُٕمُت ختى ال جٌِض كىصغ الغطاةُت ،مما ًِلل مً ًغص اللجىء ئلىالخدُٕم ،وهى ما يهضص الؿلم وألامً الضولُحن.
 طغوعة مغاكاة هـغٍت الـغوي الؼاعةت والِىة الِاهغة في ٔاًت ؤلاحغاءاث الخدُٕمُت ،ختى جٕدؿب ألاخٖام الخدُٕمُتالحجت الٖاملت باليؿبت ملخاػبيها ،وباكثت للثِت والاػمئىان في هٌىؽ اإلاخساصمحن ،ما ًجللهم ًخِبلىن الحٕم بٖل عاخت
وٍداًـىن كلى اللالُاث الىصًت ًُما بُنهم.

قائمت املراح :
-1القواهين:
 اجٌاُُت الهاي للام  ،1907بشأن ػغَ الدؿىٍت الؿلمُت للمىاػكاث الضولُت. الِاهىن الٌغوس ي عُم  ،42اإلاخللّ بالخدُٕم. اجٌاُُت باػ٘ للام  ،1989بشأن الخدٕم في هِل الىٌاًاث الخؼغة والخسلص منها كبر الحضوص. اجٌاُُت ؾخىٓهىلم للام  ،2001بشأن اإلالىزاث اللظىٍت الثابخت. اإلاغًّ الؿاصؽ اإلالحّ باجٌاُُت باػ٘ للام  ،1989بشأن الخدُٕم. اإلالحّ ػاي للام  ،2005بشأن ئحغاءاث الخدُٕم وإحغاءاث الخىًُّ لدؿىٍت اإلاىاػكاث ،اإلالحّ باجٌاُُت ؾخىٓهىلمللام..2001
-مُثاَ هُئت ألام اإلاخدضة لؿىت .1945
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اإلاغؾىم الغةاس ي عُم 158-98اإلاإعر في  16ماي  1998اإلاخظمً اهظمام الجؼاةغ بخدٌف ئلى اجٌاُُت باػ٘ للام ،1989بشأن الخدُٕم في هِل الىٌاًاث الخؼغة والخسلص منها كبر الحضوص.

-2الكخب:
* الكخب بالعربيت:
 أبى ػٍض عطىان ،ألاؾـ اللامت للخدُٕم الخجاعي الضولي ،كمان ،صاع الثِاًت لليشغ والخىػَم.1992 ، أخمض بلِاؾم ،الخدُٕم الضولي ،الجؼاةغ ،صاع هىمت.2005 ، كبض اللؼٍؼ اللشاوي و كلي أبى هاويً ،ع الجزاكاث الضولُت بالؼغَ الؿلمُت ،صاع الخلضوهُت ،الؼبلت الاولى.2010، حما٘ الضًً أبي الٌظل دمحم بً مٕغم بً مىـىع ؤلاًغٍِي اإلاصغي ،لؿان اللغب ،الجؼء الثاوي ،بحروث ،صاع صاصع،.1997
 ػًٍ الضًً دمحم بً أبي بٕغ كبض الِاصع الغاػي ،مسخاع الصحاح ،بحروث ،مإؾؿت الغؾالت.1987 ، ٓغم البؿخاوي ،كاص٘ أمبىبا ،اإلاىجض في اللوت وؤلاكالم ،املجلض ،34بحروث ،صاع اإلاشغَ.1984 ، ٓىضة حما٘ كبض الؿاجغ ،الخدُٕم في كِىص البترو٘-صعاؾت مِاعهت -عؾالت مِضمت لىُل صبلىم الضعاؾاث الللُا في ُاهىنألاكما٘ ،لبىان ،الجاملت اللبىاهُت.2017 ،
 لؼهغ بً ؾلُض ،الخدُٕم الخجاعي الضولي وًِا لِاهىن الاحغاءاث اإلاضهُت والاصاعٍت والِىاهحن اإلاِاعهت ،الجؼاةغ ،صاعهىمت.2012 ،
 مجض الضًً دمحم بً ٌلِىب الٌحروػ أباصي ،الِامىؽ املحُؽ ،الِاهغة ًً ،الؼباكت.1978 ، مدمىص كمغ الؿُض الخدُىي ،أعٔان الاجٌاَ كلى الخدُٕم وشغوغ صحخه ،الاؾٕىضعٍت ،صاع الٌٕغ الجامعي.2014 ، مغاص اإلاىاحضة ،الخدُٕم في كِىص الضولت طاث الؼابم الضولي ،املجلض الثالث ،كمان ،صاع الثِاًت لليشغ والخىػَم.2015 ، كبض اللؼٍؼ كبض اإلاىلم زلٌُت ،الخدُٕم في مىاػكاث اللِىص الاصاعٍت الضازلُت والخاعحُت ،الاؾٕىضعٍت ،صاع الٌٕغالجامعي.2006 ،
 ًىػي دمحم ؾامي ،الخدُٕم الخجاعي الضولي ،كمان ،صاع الثِاًت لليشغ والخىػَم.2006 ، -ؾغاج خؿحن أبى ػٍض ،الخدُٕم في كِىص البترو٘ ،الِاهغة ،صاع النهظت اللغبُت.2014 ،

* الكخب باللغت ألاحنبيت:
-Fouchard Philippe, l'arbitrage commercial international, paris, Dalloz, 1965.
-Jean Robert, l'arbitrage en droit interne prive, 5eme édition, paris, Dalloz, 1983.
-International Court of Arbitration, rules for a pre-arbitral referee, Paris, ICC publication,
2008.
-Taki Noureddine, l'arbitrage commercial en Algérie, Alger, office des publications
universitaires, 1999.
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زطىضُت الىظام اللاهىوي للمطىفاث في البِئت الغكمُت
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ملخص:
إن الخػامل في هؿاق اإلاػامالث ؤلالىتروهُت ًفغع غلى اإلاخػامل اللجىء إلى اؾخسضام حملت مً ألاصواث و الخلىُاث
الغكمُت ؾىاء وان الهضف مً الخػامل غغع مىخجاث ؤو جللي ؾلباث ؤو صفؼ الفىاجير و اإلاؿخدلاث  ،و كض جم جطيُف
هظه ألاصواث والخلىُاث مً الىاخُت اللاهىهُت غلى ؤجها مطىفاث فىغٍت مً هىع زاص ؤؾلم غليها حؿمُت اإلاطىفاث
الغكمُت هظا مً حهت ،و مً حهت ؤزغي فئن هظه اإلاطىفاث حشيل ؤغلب ما ًيشغ في الفػاء ؤلالىترووي فاملحخىي الغكمي
ّ
ٌشيل ؤغلب غملُاث الخباصٌ الخجاعي و الاؾدثماعي في الػالم و له غالكت مباشغة بالخىمُت ،و هظغا لخػغع هظا الىىع مً
اإلاطىفاث إلى غضة اغخضاءاث وان الػما إخاؾتها بجملت مً الخضابير الحمائُت جلىُت واهذ ؤو كاهىهُت وان لها الضوع الفاغل
في بػث الثلت في الخػامالث ؤلالىتروهُت و جىفير بيُت جدخُت عكمُت لدؿهُل الخػامل ؤلالىترووي في حمُؼ حىاهب الحُاة.
الكلماث اإلافخاحيت :اإلاطىفاث الغكمُت ؛ اإلالىُت الفىغٍت ؛ الخػامل ؤلالىترووي ؛ البِئت الغكمُت ؛ الخضابير الخلىُت.
Abstract:
Managing inside the extent of electronic exchanges requires the client to turn to the
utilization of various advanced instruments and innovations, whether the reason for the
exchange is to show items, get requests, or address the cost; These apparatuses and methods
have been legitimately delegated scholarly works of a unique kind called computerized deals
with the one hand, and then again, these works comprise a large portion of what is distributed
in the electronic space, as computerized content is the vast majority of the business and
venture trades. On the planet and has an immediate relationship with improvement, and given
the openness of this kind of works to a few assaults, it was important to encompass them with
a bunch of defensive measures, whether specialized or legitimate, that played a functioning
part in imparting trust in electronic exchanges and giving an advanced foundation to work
with electronic managing in all angles life.
;Keywords : digital works; Intellectual property ; electronic dealing; digital environment
technical measures.
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ملذمت:
أصي الخؿىع الخىىىلىجي الظي شهضجه البِئت الغكمُت في آلاوهت ألازيرة إلى ظهىع هظام مػلىماحي حضًض مىً ألافغاص
مً هلل حػامالتهم وؤغمالهم إلُه ،فخػضصث ؾبل الحطىٌ غلى اإلاػلىماث و جسؼٍنها و ظهغث فىغة ؤلاهخاج و ؤلابضاع
الظهني و الػللي في املجاٌ ؤلالىترووي ،مما هخج غىه هىع حضًض مً اإلاطىفاث ألاصبُت و الفىُت ؾمُت باإلاطىفاث الغكمُت و
التي حػض صغامت ؤؾاؾُت لخؿىع الخػامالث ؤلالىتروهُت ،غير ؤهه و بؿبب ما جىفغه البِئت الغكمُت مً وؾائل وؤصواث حؿهل
مً اهتهان ملىُت هظه اإلاطىفاث بمسخلف ضىعها كض هثر الاغخضاء غليها ،مما شيل زؿغا لِـ فلـ غلى ؤصحاب هظه
اإلاطىفاث بل ختى غلى اإلاخػاملين في البِئت ؤلالىتروهُت ومضي ؤمان الخػامل صازل هظه البِئت ،وطلً بؿبب اهتهان
زطىضُت اإلاخػاملين والحطىٌ غلى مػلىماتهم الصخطُت ؾىاء واهذ مػىىٍت ؤو ماصًت هما هى الحاٌ في ؾغكت بُاهاث
اإلاخاحغ ؤلالىتروهُت والحطىٌ غلى مػلىماث البؿاكاث الائخماهُت مما ؤوحب إخاؾت هظه اإلاطىفاث بىىع مً الحماًت
ًدىاؾب مؼ ؾبُػتها ؤلالىتروهُت.
جخجلى ؤهمُت هظا اإلاىغىع ؤؾاؾا في ألاثغ الىبير الظي زلفه وحىص الخلىُت و هُمىتها غلى آلُاث إهفاط الخػامل في
شتى اإلاُاصًً مما زلم جدضًا حضًضا ؤمام ألاهظمت اللاهىهُت مً هاخُت ،و مً هاخُت ؤزغي فئن اللُمت الاكخطاصًت و
الاؾدثماعٍت للمطىفاث الغكمُت ججػلها ؤصاة فػلُت في جدلُم الخىمُت ،فهي لم حػض مجغص هخاج فىغي حهضف إلى وشغ
اإلاػغفت والػلىم مما ؤوحب وحىص هظم كاهىهُت جىفغ الحماًت لها  ،و مً هىا جبرػ إشيالُت هظا اإلالاٌ و التي جضوع خىٌ:
فما زطىضُت الىظام اللاهىوي للمطىفاث الغكمُت؟
تهضف هظه الىعكت البدثُت إلى حؿلُـ الػىء غلى ماهُت هظه اإلاطىفاث الغكمُت و هظا مسخلف ألاهظمت اإلاىغؾت
لحماًتها ؾىاء مً الجاهب الخلني ؤو اللاهىوي و طلً بغُت بػث الثلت و ألامان ،في ؾبُل حػؼٍؼ الخػامل في البِئت الغكمُت
وػٍاصة ؤلابضاع الخىىىلىجي.
و لإلحابت غلى ؤلاشيالُت اإلاؿغوخت اعجإًىا جلؿُم زؿت الضعاؾت إلى كؿمين هخػغع في اللؿم ألاوٌ لألخيام
اللاهىهُت الػابؿت للمطىفاث الغكمُت ،ؤما في اللؿم الثاوي فىخؿغق فُه لبُان ؤهم آلُاث خماًت هظه اإلاطىفاث
الغكمُت بئغخباعها وألُت لبػث الثلت في اإلاػامالث الغكمُت.

 -1ألاحكام اللاهىهيت للمصىفاث الركميت:
ؾاهم الاهدشاع و الاؾخسضام الىاؾؼ للىمبُىجغ و جؿىع جلىُاث اليشغ ؤلالىترووي و الاغخماص غلى الخمثُل الغكمي
لىلل البُاهاث و اإلاػلىماث في ظهىع الػضًض مً ؤهىاع اإلاطىفاث الغكمُت  ،التي لػبذ صوعا هبيرا في حؿهُل و جإمين
الخػامل في البِئت ؤلالىتروهُت ،لىً و بالغغم مً الخؿىعاث التي غغفتها هظه اإلاطىفاث إال ؤن الفله اللاهىوي عجؼ غً
الىضىٌ إلى ضُاغت حػغٍف مدضص لها  ،و لظلً ؾىف هسطظ هظا اإلابدث لبُان ؤهم الىلاؽ الػابؿت لهظه اإلاطىفاث
مً زالٌ جدضًض مفهىمها و هؿاق اإلاطىفاث اإلاشمىلت بالحماًت:
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-1.1جحذًذ مفهىم اإلاصىفاث الركميت:
ٌػخبر الىعي بدلىق اإلالىُت الفىغٍت في الىكذ الحالي مفخاح الابخياعاث الخىىىلىحُت و الاكخطاص اللائم غلى اإلاػغفت
الىاشئت  ،فالىاعي بين اإلابضغين للمػلىماث و اإلاػغفت اضبذ امغ غغوعي في البِئت الغكمُت هظغا لطػىبت اثباث
اهتهان الحلىق غىض خضوثها  ،لظلً باث الخػغف غلى مىخجاث جلاؾؼ اإلالىُت الفىغٍت بالبِئت ؤلالىتروهُت امغا
غغوعٍا في الىاكؼ الحضًث فاإلاطىف الغكمي هى اخض اهم مفغػاث الخىىىلىحُا الحضًثت  ،و لخػغف غلى مػمىن هظه
اإلاطىفاث هدىاولها غلي الىدى الخالي:
--1.1.1حعريف اإلاصىفاث الركميت:
بئغخباع ان هظه اإلاطىفاث هي اخض اإلافغػاث الحضًثت لخلاؾؼ الابضاع و الابخياع الظهني بالبِئت الغكمُت  ،فئجها لم
جدظى باللضع اليافي مً الضعاؾاث ختى ًخم وغؼ حػغٍف شامل لها  ،زطىضا مؼ اوػضام حػغٍف حشغَعي في مػظم
الدشغَػاث اإلالاعهت  ،لظلً ؾىف هداوٌ الخػغف غلى هظا الىىع مً اإلاطىفاث مً الجاهب ؤلالىترووي و هظا اللاهىوي و
هيخهي بمىكف مشغع الجؼائغ مً زالٌ امغ  05-03اإلاخػلم بدلىق اإلاؤلف و الحلىق املجاوعة :
 1.1.1.1حعريف اإلاصىفاث الركميت من وجهت إلكتروهيت ً :لىم غلم الحىؾبت بغمخه في الاؾاؽ غلى الػضصًً
(ضفغ واخض )  ،فالبرمجُاث هي جغجِب ألوامغ جخدىٌ الى ؤعكام جباصلُت غبر وؾائل الاجطاٌ  ،و هلل البُاهاث عمىػا واهذ او
هخاباث ًخم مً زالٌ جدىٍلها الى اعكام جمثل هظه البُاهاث و جخػامل مػها الشبىت غلى هظا الاؾاؽ ؛ طلً ان اهخلاٌ
اإلاػلىماث غبر وؾائل الاجطاٌ كض جدىٌ شِئا فش يء مً الاغخماص غلى جباصٌ اإلاػلىماث غبر الىؾائل الىهغبُت و
ؤلالىترومغىاؾِؿُت الى اغخماص بشيل هلي غلى الخباصٌ الغكمي مً زالٌ الىؾائل الغكمُت( ، )1لظلً ًمىىىا حػغٍف
اإلاطىفاث الغكمُت مً وحهت إلىتروهُت غلى اجها مىخجاث ًخم اوشائها و جباصلها اهؿللا مً وؾائل عكمُت .
 2.1.1.1حعريف اإلاصىفاث الركميت من وجهت كاهىهيت  :حػاملذ مػظم الىظام الدشغَػُت و الضعاؾاث اللاهىهُت
مؼ اإلاطىفاث الغكمُت بىضفها جيخمي الى بِئت الىمبُىجغ صون اغؿاء حػغٍف زاص بها و الاهخفاء بالخػغٍف الخللُضي
للمطىفاث  ،و كض شملذ هظه اإلاطىفاث ابخضاء مً مىخطف الدؿػُىاث ختى وكخىا الحاغغ ثالثت اهىاع مً اإلاطىفاث:
البرمجُاث و كىاغض البُاهاث و ؾبىغغافُت الضوائغ اإلاخياملت ،و هي مطىفاث حاءث ولُضة غلم الحىؾبت مؿخللت غً
غلىم الاجطاٌ و جباصٌ اإلاػؿُاث  ،و مؼ ظهىع شبىت اإلاػلىماث التي اعجبؿذ في الظهىُت الػامت بشبىه الاهترهذ ظهغث
اهماؽ حضًضة مً اإلاطىفاث جثير مؿإلت الحاحت الى الحماًت اللاهىهُت  ،و التي جخمثل غمىما في اؾماء الىؿاكاث و
اإلاُاصًً و اإلاىاكؼ غلى الشبىت ،و هظا غىاوًٍ البرًض الالىترووي و كىاغض البُاهاث(.)2
لظلً ٌػغف اإلاطىف بشيل غام غلى اهه ول غمل مبخىغ ؤصبي ؤو فني ؤو غلمي مهما وان هىغه ؤو ؾغٍلت الخػبير
غىه او الهُئت ؤو الغغع مً جطيُفه( ،)3و ٌػخبر ؤي مطىف إبضاعي غللي ًيخمي إلي بِئت جلىُت اإلاػلىماث مطىفا عكمُا
(ً )1ىوـ غغب  ،الخذابير الدشريعيت العربيت لحماًت اإلاعلىماث و اإلاصىفاث الركميت  ،الىضوة الػلمُت الخامؿت خىٌ صوع الخىثُم و اإلاػلىماث في بىاء
مجخمؼ غغبي  ،صمشم :الىاصي الػغبي للمػلىماث  ، 2009 ،ص . 8
( )2اإلارجع هفضه  ،ص . 9
( )3دمحم اخمض غِس ى  ،حماًت اإلالكيت الفكريت للمصىفاث الركميت في ظل اللاهىن الذولي  ،مجلت حامػت اإلالً غبض الػؼٍؼ لألصب و الػلىم ؤلاوؿاهُت ،
املجلض  ، 28الػضص  , 2020 ، 07ص . 65
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وفلا للمفهىم اإلاخؿىع لألصاء الخلني و وفم اججاهاث جؿىع الخلىُت في اإلاؿخلبل اللغٍب ( ،)1و لظلً غغفه الضهخىع عجت
الجُاللي بإهه "مىخىج طهني ًخميز باإلبضاع و ألاضالت هاجج غً بِئت عكمُت مشيلت مً جىىىلىحُا اإلاػلىماث "( .)2لظلً هغي
ان اإلاطىف الغكمي بشيل غام ٌشمل وافه الابخياعاث اإلاغجبؿت بالبِئت الغكمُت و اليشغ في هظه البِئت .
 3.1.1.1حعريف اإلاصىفاث الركميت وفلا للمشرع الجسائري :لم ًىظ اإلاشغع الجؼائغي غلى حػغٍف ضغٍذ
للمطىفاث بشيل غام مً زالٌ ألامغ  05-03اإلاخػلم بدلىق اإلاؤلف و الحلىق املجاوعة  ،و اهخفى بظهغ اإلاطىفاث
اإلاشمىلت بالحماًت غلى ؾبُل اإلاثاٌ ؛ مً زالٌ الفلغة  2مً هظ اإلااصة  3مً طاث الامغ الؿابم طهغه التي جىظ غلى" :
جمىذ الحماًت مهما ًيىن هىع اإلاطىف و همـ حػبيره و صعحت اؾخدلاكه و وحهخه بمجغص اًضاع اإلاطىف ؾىاء وان
اإلاطىف مثبخا او ال بإًت صغامت حؿمذ بئبالغه للجمهىع "( ، )3و باغخباع ان الحاؾىب و الاهترهذ ٌؿمدان باليشغ
ؤلالىترووي للمطىفاث  ،فِؿدشف مً طلً ان اإلاطىفاث الغكمُت مشمىلت بالحماًت التي ًىفغها الامغ  05-03اإلاخػلم
بدلىق اإلاؤلف والحلىق املجاوعة
و بالػىصة الى هطىص اإلاىاص  4و  5مً الامغ  05-03هجضها كض جػمىذ الىظ غلى بػؼ اإلاطىفاث بضاًت مً بغامج
الحاؾىب في اإلااصة الغابػت و كىاغض البُاهاث اط جىفغ فيها شغؽ ألاضالت مً زالٌ اإلااصة الخامؿت  ،لظلً فئن اإلاالخظ ان
اإلاشغع الجؼائغي كض اغفل وغؼ حػغٍف شامل لهظه اإلاطىفاث ؾىاء مً زالٌ ؾبُػتها او مً زالٌ حػغٍف ألاهىاع
الىاعصة في ضلب الامغ  ، 05-03مؼ غضم إغفاء اي زطىضُت غلى جدضًض ؾبُػت هظه اإلاطىفاث الخلىُت او اللاهىهُت و
ما ًميزها غً غيرها مً اإلاطىفاث الخللُضًت  ،و بالخالي كض ازػػها اإلاشغع لىفـ اللىاغض اإلاىظمت للمطىفاث الخللُضًت
الغخماصه في الاؾاؽ غلى وىن اها اإلاطىف الغكمي ال ًسخلف غً اإلاطىف الخللُضي الا مً خُث الىؾُلت التي ًخم الخػبير
بها للجمهىع.
 -2.1.1خصائص اإلاصىفاث الركميت:
جخمخؼ اإلاطىفاث الغكمُت بجملت مً الخطائظ جميزها غً غيرها مً اإلاطىفاث و التي حؿخمضها مً ؾبُػتها
اللاهىهُت و هظا الافتراغُت و جخمثل في :
-1.2.1.1خصائص اإلاصىفاث الركميت بالىظر لطبيعتها اللاهىهيت :خؿب جطيُف اإلاشغع الجؼائغي لهظه
اإلاطىفاث الغكمُت فهي جخمخؼ بالخطائظ الخالُت:
 اإلاصىفاث الركميت هي عبارة عن مال معىىي مىلىل  :ألاضل في ألاشُاء اإلاػىىٍت التي جيخمي إليها اإلاطىفاثالغكمُت ؤهه ال ًمىً اغخباعها ال غلاعاث وال مىلىالث ،لىً اهؿالكا مً حػغٍف اإلاشغع لألمىاٌ الػلاعٍت فلض اغخبر ما

(ً )1طغف خاج  ،الحماًت اللاهىهيت للمصىفاث الركميت و أثرها على جذفم اإلاعلىماث في الذول الىاميت  ،عؾالت صهخىعاه غلىم في غلىم ؤلاغالم و
الاجطاٌ ،ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت و الػلىم ؤلاؾالمُت  ،حامػت وهغان ، 2016/2015 ، 1ص .14
( )2عجت الجُاللي  ،ازماث حلىق اإلالكيت الفكريت  ،صاع الخلضوهُت  ،الجؼائغ  ، 2012 ،ص . 300
( )3ألامغ عكم  05-03اإلاؤعر في  19حماصي ألاولى غام  1424اإلاىافم لـ  19حىٍلُت ً ، 2003خػلم بحم اإلاؤلف والحلىق املجاورة  ،ج.ع عكم  ، 44اإلاؤعزت
بخاعٍش  23حىٍلُت .2003
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جديدي ضيبء الديه رمضبن /ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
غضاها مً اإلاىلىالث ؾىاء واهذ ماصًت ؤو مػىىٍت و إن واهذ ال جلؼ جدذ الحـ إال ؤجها حػخبر مىلىال لِـ ألهه ًمىً هللها
مً خيزها صون جلف بل ملجغص ؤجها جطلح ألن جيىن مدال للحلىق اإلاالُت وؤجها لِؿذ مً الػلاعاث.
 اإلاصىفاث الركميت هي عبارة عن مصىفاث أدبيت و فىيت :فاإلاطىفاث الغكمُت في ؤؾاؾها هي غباعة غً ؤفياعومػلىماث جم الخػبير غنها بؿغٍلت جلىُت باالغخماص غلى ما ٌػغف بلغت البرمجت ،وغلُه فئن مً كام بئوشاء وجطمُم اي
بغهامج ٌػخبر مؤلفا وٍدمى غمله بىاؾؿت ما ٌػغف بىظام خلىق اإلاؤلف والحلىق املجاوعة ( ،)1وهظا ما طهب إلُه اإلاشغع
الجؼائغي مً زالٌ هظ اإلااصة  4مً ألامغ  05-03اإلاخػلم بدلىق اإلاؤلف والحلىق املجاوعة التي لم حػخبر ؤي هىع مً ؤهىاع
اإلاطىفاث الغكمُت غلى ؤجها ازتراغاث جدمي بىظام بغاءة الازتراع وٍمىً جبرًغ طلً لؿببين:
" _ إن شغؽ اللابلُت للخؿبُم الطىاعي غير مخىافغة في مػظم اإلاطىفاث الغكمُت.
_ ضػىبت البدث في شغؽ الجضة باليؿبت للمطىفاث الغكمُت "(.)2
غير ؤهه ال ًىحض ما ًمىؼ مً زػىع هظه اإلاطىفاث لىظام بغاءة ازتراع متى جىافغ فُه شغؽ الجضة وكابلُت
الخؿبُم الطىاعي وهظا مخجهت إلى ؤهظمت الضولت اإلاخلضمت ولػل ؤبغػ ؤمثلت لها في مجاٌ الضغاًت والدؿىٍم هما هى الحاٌ
باليؿبت لبراءة ازتراع اإلاىفظ الطفغي خُث ًىفغ اؾخسضام الىىافظ ؤلاغالهُت ،وبغاءة ازتراع حىهى وهى هظام البرًض
ؤلالىترووي لػغع ؤلاغالن غلى حهاػ الىمبُىجغ باإلغافت لبراءاث الازتراع في مجاٌ الشغاء غبر الاهترهذ هما هى الحاٌ
باليؿبت لبراءة ازتراع الىلغة الىاخضة مً شغهت ؤماػون(.)3
-2.2.1.1خصائص اإلاصىفاث الركميت بالىظر لطبيعتها الافتراضيت :جخميز اإلاطىفاث الغكمُت بالىظغ الى ؾبُػتها
الافتراغُت بـ :
 اإلاصىفاث الركميت جرد على الحامل الركمي  :وطلً ؤؾاؽ حؿمُتها باإلاطىفاث الغكمُت فهي جغص غلى خىاملعكمُت غلى غىـ اإلاطىفاث الخللُضًت التي جغص غلى خىامل وعكُت(. )4
 اإلاصىفاث الركميت جمخاز بالخعليذ  :فهي حػخمض غلى زىاعػمُاث مػلضة ًطػب جدلُلها وفهمها هما ؤن اإلاطىفاثالغكمُت جمخاػ بالخؿىع الؿغَؼ فُطػب الىكىف غلى مضي الابخياع وؤلابضاع فيها هما ؤن الاغخضاء غليها ٌؿخلؼم إلثباجه
زبراء مسخطين في مجاٌ الخػامالث ؤلالىتروهُت .
- 3.1.1شروط حماًت اإلاصىفاث الركميت:
بالغغم مً ازخالف ؤهىاع اإلاطىفاث الغكمُت غً اإلاطىفاث الخللُضًت مً خُث الشيل إال ؤن اإلاشغع الجؼائغي
ؤزػػها للىاغض اإلالىُت الفىغٍت الخللُضًت مً الجاهب الدشغَعي زاضت فُما ًخػلم بشغوؽ الحماًت وهظا ما هالخظه مً

( )1اؾامت بً ًؿى  ،خمؼة غبضلي  ،حماًت برامج الحاصب ألالي في ضىء الدشريع الجسائري و اإلاىاثيم الذوليت  ،مجلت مػاعف  :كؿم الػلىم اللاهىهُت ،
املجلض  ، 10الػضص ،19صٌؿمبر  ، 2015ص .130
( )2خلى غبض الغخمان خلى  ،إشكاليت الحماًت اللاهىهيت لبرامج الحاصب ؤلالكترووي بين كىاهين براءة الاختراع وكىاهين حم اإلاؤلف  ،املجلت الجؼائغٍت
للػلىم اللاهىهُت والاكخطاصًت و الؿُاؾُت ،املجلض  ، 47الػضص  ، 03افغٍل  ، 2010ص . 216
( )3اهظغ اإلاىؾىغت الحغة وٍىبُضًا  ،مىغىع بغاءة ازتراع البرمجُاث في هؿاق الخجاعة ؤلالىتروهُت.
( )4دمحم اخمض غِس ى ،مرجع صابم ،ص . 69
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جديدي ضيبء الديه رمضبن /ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
زالٌ اإلاىاص  4و  27مً ألامغ  05-03اإلاخػلم بدلىق اإلاؤلف والحلىق املجاوعة وٍمىً جىُُف هظه الشغوؽ غلى
اإلاطىفاث الغكمُت غلى الىدى الخالي :
-1.3.1.1الابخكار في اإلاصىفاث الركميت  :الابخياع هى ألاؾاؽ الظي جلىم غلُه خماًت اللاهىن وهى الثمً الظي
حشتري به هظه الحماًت  ،و اإلاػُاع الغئِس ي لُلىم الابخياع هى ؤن ًيىن الىاجج فُه حضًضا وؤضُال وطا كُمت للمجخمؼ( ،)1و
مجاعاة لهظا الخىحه اججهذ ؤغلب الدشغَػاث إلى خماًت بغامج ؤلاغالم آلالي وكىاغض البُاهاث والىظ غليها باغخباعها
مطىفاث ؤصبُت جدمى بمىحب خم اإلاؤلف وهظا ما ٌػض إكغاعا مً كبل اإلاشغع بخدلم شغؽ الابخياع باليؿبت لهظه
اإلاطىفاث الغكمُت(.)2
-2.3.1.1الخجضيذ اإلاادي املحضىش للمصىف الركمي  :وطلً بئزغاحه إلى خيز الىحىص  ،و بالخالي ًمىً اللىٌ
بإهه ًجب ؤن جيىن بغامج الحاؾىب مجؿضة في إخضي وؾائل الخػبير غً فىغة وعكُت ؤم ممغىؿت ؤم مسجلت صازل كغص
ضلب ؤو غلى الخـ اإلاباشغ ؤو صازل ؤؾؿىاهت ليزعٍت  ،إط ؤهه وبمجغص ابخياع ألاثغ ًخمخؼ ضاخبه بالحم في اإلالىُت الفىغٍت
صون الحاحت إلحغاء ؤي مػاملت إًضاع (.)3
 -2.1هطاق اإلاصىفاث الركميت اإلاشمىلت بالحماًت:
لم ًىظ اإلاشغع الجؼائغي في هؿاق اإلاطىفاث اإلاشمىلت بالحماًت مً زالٌ ألامغ عكم  05-03إال غلى هىغين مً
اإلاطىفاث والتي جخمثل في بغامج الحاؾىب وكىاغض البُاهاث لىً بالغحىع لىظ اإلااصة  4مً هفـ ألامغ هجضها كض ؤوعصث
غباعة " وباقي اإلاصىفاث التي جماثلها "( )4مما ًفهم مىه ؤن اإلاشغع ّ
غضص هظه اإلاطىفاث غلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الحطغ عغم
اعجباؾها بىطىص حؼائُت وٍمىً جلؿُم هظه اإلاطىفاث مً خُث ؾبُػت اعجباؾها إلى هىغين ؤخضهما مغجبـ بالحاؾب
آلالي وألازغ بشبىت الاهترهذ.
-1.2.1اإلاصىفاث الركميت اإلارجبطت بالحاصب آلالي:
هي ؤوٌ اإلاطىفاث الغكمُت ظهىعا مً خُث ؤؾبلُت وحىصها ؛ و ًلطض بها حمُؼ ؤهىاع اإلاطىفاث التي جغجبـ وظُفُا
بالحاؾب ألالي ؤو جلً التي ًمىً إهخاحها بىاؾؿخه  ،و جخمثل في البرمجُاث و كىاغض البُاهاث و ؾبىغغافُا الضوائغ
اإلاخياملت(.)5
-1.1.2.1البرمجياث :و ًلطض بها الجاهب اإلاػىىي للحاؾىب ؤو ما ٌػغف بالؿىفذ وٍغ( ،)6وكض ضىف اإلاشغع هظه
البرمجُاث همطىفاث ؤصبُت و طلً غمال بىظ اإلااصة  04مً ألامغ  05-03اإلاخػلم بدلىق اإلاؤلف والحلىق املجاوعة
( )1حبران زلُل هاضغ  ،خماًت اإلالكيت الفكريت  :حلىق اإلاؤلف في ظل الدشريعاث الىطىيت و الاجفاكياث الذوليت  ،عؾالت صهخىعاه غلىم في غلىم اإلاىخباث
و الػلىم الىثائلُت  ،ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت و الػلىم ؤلاؾالمُت  ،حامػت وهغان  ، 2018/2017 ، 1ص . 143
( )2دمحم ؤخمض غِس ى  ،مرجع الضابم  ،ص 69
( )3حبران زلُل هاضغ  ،مرجع الضابم  ،ص 144
( )4اإلااصة  4مً ألامغ عكم  ، 05-03الؿابم طهغه .
( )5غؿاوي ؾه  ،غبض هللا فىػٍت  ،اإلاصىفاث الركميت اإلاشمىلت بالحماًت بمىجب كىاهين اإلالكيت الفكريت و الاجفاكاث الذوليت و اللاهىن الجسائري ،
الجؼائغ  ،صفاجغ الؿُاؾت و اللاهىن  ،املجلض  ، 13الػضص  ، 01حاهفي  ، 2021ص . 134
( )6اإلارجع هفضه  ،ص . 135
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وحػغف غلى ؤجها مجمىغت الخػلُماث اإلاػبر غنها بإي لغت ؤو عمؼ  ،و التي جخسظ ؤي شيل مً ألاشياٌ التي ًمىً اؾخسضامها
بؿغٍلت مباشغة ؤو غير مباشغة في الحاؾىب ألصاء وظُفت ؤو الىضىٌ إلى هدُجت ؾىاء واهذ هظه الخػلُماث في شيلها
ألاضلي ؤو في ؤي شيل آزغ جخدىٌ إلُه بىاؾؿت الحاؾىب  ،و جطىف مً هاخُت الضعاؾاث اللاهىهُت إلى بغمجُاث اإلاطضع
وبغمجُاث آلالت ،و الخىاعػمُاث و لغاث البرمجت و بغامج الترحمت(. )1
-2.1.2.1كىاعذ البياهاث :ؤوعص اإلاشغع الجؼائغي هظا الىىع مً اإلاطىفاث غمً اإلاطىفاث املحمُت و طلً بمىحب
ؤخيام اإلااصة  5مً ألامغ  ، 05-03و بالغحىع للغاع الخىحه ألاوعوبي بشإن الحماًت اللاهىهُت للىاغض البُاهاث هجضه كض
غغفها في اإلااصة ألاولى غلي ؤجها " ججمُؼ ؤغماٌ وبُاهاث ؤو ؤًت ماصة ؤزغي مىخجت بشيل مؿخلل متى واهذ مغجبؿت بؿغٍلت
هظامُت ومىهجُت ًمىً الىضىٌ إليها بؿغٍلت فغصًت او بىؾُلت إلىتروهُت و بإًت ؾغٍلت ؤزغي "

()2

-3.1.2.1طىبىغر افيا الذو ائراإلاخكاملت :جمثل ؤخض ؤهم اإلاطىفاث الغكمُت اإلاغجبؿت بالحاؾب آلالي ،بل هي مً ؤهم
اإلايىهاث اإلااصًت له بىضفها مغهؼ الػملُاث الظي ًدىي حمُؼ البرمجُاث  ،و كض اغخبرها البػؼ غلى ؤجها ازتراغاث
جىىىلىحُت ،و غغفها اإلاشغع الجؼائغي في اإلااصة  2مً الامغ 08-03اإلاخػلم بدماًت الخطامُم الشيلُت لضوائغ اإلاخياملت مً
زالٌ وضفين:
 ألاوٌ طهغجه الفلغة ألاولى و جىظ غلى  ":الضوائغ اإلاخياملت بىضفها هي :مىخىج في شيله النهائي ؤو في شيله الاهخلاليًيىن ؤخض غىاضغه غلى ألاكل غىطغا وشُؿا وول الاعجباؾاث ؤو حؼء منها هى حؼء مخيامل مً حؿم ؤو ؾؿذ للؿػت مً
ً
ماصة  ،وٍيىن مسططا ألصاء وظُفت إلىتروهُت ".
 ؤما الثاوي فظهغجه الفلغة الثاهُت و جىظ ؤن " :الخطمُم الشىلي هظير الؿبىغغافُا  :بإهه ول جغجِب ثالثي ألابػاص ،ً
مهما واهذ الطُغت التي جظهغ فيها الػىاضغ ًيىن ؤخضها غلى ألاكل غىطغا وشُؿا وليل وضالث صائغة مخياملت ؤو للبػؼ
منها ؤو إلاثل طلً الترجِب الثالثي ألابػاص لضائغة مخياملت بغغع الخطيُؼ"(.)3
و مً زالٌ هظه الخػغٍفاث ًخضح ؤن خماًت ؾبىغغافُا الضوائغ ؤلالىتروهُت اإلاخياملت جإحي مً مهامها الطىاغُت و
الخجاعٍت  ،مً زالٌ حغظًت آلاالث التي حػمل بالشغائذ طاث الػلىٌ ؤلالىتروهُت اإلاخطلت بالحاؾىب  ،هما ؤن الخطمُم
الخسؿُؿي لها مبخىغ و حضًض ًبرػ فُه الجهض الفىغي و الظهني(. )4
 -2.2.1اإلاصىفاث الركميت اإلارجبطت بشبكت الاهترهذ:
هظا الىىع مً اإلاطىفاث ال ًغجبـ وظُفُا بالحاؾب آلالي بل ٌػخمض في وحىصه وغضمه غلى شبىت الاهترهذ ،بدُث
حػخمض اغخماصا ولُا في حشغُلها غلى هظه الشبىت وهي في ألاؾاؽ جػم  3ضىع:
( )1مدىض الؼًٍ وؿغاقي  ،حلىق اإلاؤلف على اإلاصىفاث الركميت في شبكت ألاهترهذ  ،مجلت الفىغ اللاهىوي و الؿُاس ي  ،املجلض  ، 01الػضص  ، 01ماي
 ، 2017ص . 46
( )2عاغُت مشغي  ،الحماًت الجسائيت للمصىفاث الركميت في ظل كاهىن حم اإلاؤلف  ،الخىاضل في الػلىم ؤلاوؿاهُت و الاحخماغُت  ،املجلض  ، 19الػضص 02
 ،حىان  ، 2013ص . 138
( )3ألامغ عكم  08-03اإلاؤعر في  19حماصي ألاولى غام  1424اإلاىافم لـ  19حىٍلُت ً ، 2003خعلم بالخصاميم الشكليت للذوائر اإلاخكاملت  ،ج.ع عكم ، 44
مؤعزت بخاعٍش  23حىٍلُت . 2003
( )4غؿاوي ؾه  ،غبض هللا فىػٍت  ،مرجع صابم  ،ص . 140
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-1.2.2.1اإلاى اكع الافتراضيت :هي هظام غلى شبىت ألاهترهذ واؾمه املخخطغ  ،DNSو ًمىً حػغٍفه بإهه كاغضة
مػلىماث غير مغهؼٍت مىػغت غلى شبىت ألاهترهذ ًدخىي غلى مػلىماث و ؤؾماء ألاحهؼة و غىاوٍنها الغكمُت جدذ ول
هؿاقً ،خميز باألضالت  ،و التي جبرػ مً زالٌ الترجِب الخاص للػضًض مً الػىاضغ اإلايىهت له ،و ٌػترف له بالحماًت بىفـ
الضعحت التي جدمى بها البرمجُاث فهى ؤؾاؽ الخػامالث ؤلالىتروهُت ،فمً زالله ٌػغع اإلاخػامل مىخجاجه وبػاغخه
وَؿىكها غبره(.)1
 -2.2.2.1الىصائط اإلاخعذدة :و هي جلً اإلاطىفاث التي ًخم فيها جمثُل اإلاػلىماث و البُاهاث باؾخسضام مؤثغ
(الطىث و الطىعة ) الحؿُين  ،ؤي ؤهه غمل طهني ابخياعي ًخيىن مً مجمىغت مً الطىع اإلاترابؿت باألضىاث مىغىغت
غلى صغائم مػُىت ،و حشمل هظه اإلاطىفاث ألاغماٌ الؿِىمائُت و الخلفؼٍىهُت و ؤلاطاغُت  ..الخ ،فهي جدظى بمياهت هامت في
حمُؼ الجىاهب الثلافت و الاكخطاصًت و ضاعث حجغ ألاؾاؽ في الاكخطاص الػالمي اللائم غلى ؤلاغالم و اإلاػلىمت(.)2
- 3.2.2.1عىاوين البرًذ ؤلالكترووي :جبنى اإلاشغع الجؼائغي خماًت هظا الىىع مً اإلاطىفاث غمىُا مثلها مثل باقي
اإلاطىفاث اإلاغجبؿت باألهترهذ ،و ٌػخبر مً ؤهثر الخضماث التي ؤجاختها هظه الشبىت ؛ فهى ًدُذ إمياهُت جباصٌ البُاهاث بين
ألافغاص ؤو اإلاؤؾؿاث غً بػض بإكل وكذ و حهض و جيلفت ،فالبرًض ؤلالىترووي ًمثل ضىعة خضًثت للبرًض الخللُضي لظلً
اججهذ ؤغلبُت الدشغَػاث لخػغفه بإهه " ول عؾالت هطُت ؤو ضىجُت ؾىاء ؤعفم بها ؤضىاث ؤو ضىعة ؤو لم ًغفم ً ،خم
إعؾالها غبر شبىت الاجطاالث الػامت وجسؼن لضي ؤخض الخىاصم ؤو في اإلاػضاث الظغفُت للمغؾل إلُه لُخمىً مً
اؾخػاصتها غىض الؿلب(.)3

 -2آلياث حماًت اإلاصىفاث الركميت:
ان الاهدشاع الىاؾؼ لخىىىلىحُا اإلاػلىماث و الاجطاٌ في حمُؼ حىاهب الحُاة اثغ بطىعة واضحت غلى ؾلىن ألافغاص
و اإلاؤؾؿاث في حػامالتهم  ،فإضبذ الاغخماص غليها ؤمغ ال مفغ مىه إلاا لها مً اًجابُاث في الخػامل  ،و بظلً اهدشغث
اإلاػامالث في البِئت الغكمُت و ضاخبها الػضًض مً ألازؿاع غلى اإلاخػاملين إلاا جىفغه هظه البِئت مً ؤصواث وجلىُاث حؿهل
اهتهان اإلالىُت الخاضت لألفغاص  ،لظلً وان الػم إخاؾت هظه الخػامالث بشتى ؤهىاع الحماًت زاضت ما حػلم منها بدماًت
اإلاطىفاث الغكمُت التي ًلىم غليها هظا الخػامل و جيىن هظه الحماًت غىض ؾغٍم آلُخين  :ألاولى خماًت طاجُت مً زالٌ
اجساط حملت مً الخضابير الخلىُت و الثاهُت كاهىهُت وفلا لدشغَؼ اإلاػمىٌ بُه .
-1.2الخذابيرالىكائيت الخلىيت:
لم ًىخفي ؤصحاب الحلىق اإلاخاخت غبر البِئت الغكمُت بالحماًت اللاهىهُت التي جىفغها الدشغَػاث الىؾىُت و
الضولُت  ،بل اضبدىا ًلجئىن إلى جضابير جلىُت لحماًت مطىفاتهم الغكمُت وىؾُلت مػؼػة للحماًت اإلالغعة في اللاهىن ،

()1

بىغمغة اؾُا  ،الىظام اللاهىوي للخجارة ؤلالكتروهيت  ،عؾالت صهخىعاه جسطظ كاهىن اإلالىُت الفىغٍت  ،ولُت الحلىق  ،حامػت الجؼائغ ، 1

 ،2013/2012ص . 241
( )2دمحم ؤخمض غِس ى  ،مرجع صابم  ،ص . 77
( )3غؿاوي ؾه  ،غبض هللا فىػٍت  ،مرجع صابم  ،ص . 144
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لظلً حػخبر هظه الخضابير الىكائُت اهم ما ًميز الحماًت اإلالغعة للمطىفاث الغكمُت  ،و ًمىً ؤن جطىف هظه الخضابير
الخلىُت إلى كؿمين :
 -1.1.2الخذابيرالخلىيت الخاصت بحماًت ألاهظمت اإلاعلىماجيت:
حؿخػمل هظه الخضابير لحماًت اإلاىاكؼ ؤلالىتروهُت و هظا ؤهظمت ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت ،و جخػضص جلؿُماتها وجخفاوث
في ألاهمُت لىنها جطب في هضف واخض هى مىؼ الازتراق ،و جخمثل هظه الخضابير ؤؾاؾا في:
 -1.1.1.2جلىيت الدشفيرؤلالكترووي ٌ :ػخبر الدشفير فىا في خماًت اإلاػلىماث ًخم غً ؾغٍم جدىٍل الىظ ألاضلي إلى
هظ ؤزغ غير ملغوء ًضعى بالىظ اإلاشفغ ،و ال ًمىً فً حشفيره إال مً زالٌ مفخاح ؾغي ًملىه ؤشخاص مدضصًً ؤو
ما ؤضؿلح غلُه اإلاشغع الجؼائغي بجهاث الخطضًم ؤلالىترووي الظي ًمىنهم جدىٍله إلى هظ آزغ ملغوء ،ومً بين ؤهم
ؤهضاف الدشفير  :الؿغٍت  ،الخطىضُت  ،جيامل البُاهاث  ،الخدلم و إثباث الهىٍت و غضم ؤلاهياع(.)1
وبهظا فئجمام غملُت الدشفير حؿخلؼم جىافغ غىطغًٍ ؤؾاؾين :
 وحىص بُاهاث حؿخلؼم حشفيرها .اؾخسضام آلُت حشفير مػُىت لخؿبُلها غلى حمُؼ البُاهاث اإلاغاص إعؾالها.و هظغا ألهمُت املحافظت غلى حىصة جلىُاث الدشفير و فػالُتها فلض مىػذ الدشغَػاث بُؼ بغامج التي حؿخسضم لفً
هظا الدشفير ،وطلً إلاىؼ وضىلها لُض اإلاللضًً واللغاضىت لخداًل غلى الخضابير الخلىُت ( ،)2غير ؤن الىاكؼ ًثبذ غىـ طلً
فهم ًخمخػىن بمػغفت جلىُت هبيرة بإؾالُب الدشفير و وجطمُمها وهظا ما ًظهغه فيروؽ الفضًت ؛ الظي ًلىم بدشفير
بُاهاث الضحُت و التي ال ًمىً اؾترصاصها بشتى البرامج الخاضت بفً الدشفير اإلاخىفغة هظغا لؿغغت جؿىع هظه الػملُاث
الاخخُالُت.
 -2.1.1.2جذران الحماًت  :حهضف هظا الىىع مً الخضابير إلى خماًت اإلاػلىماث والبُاهاث واإلالفاث غلى شبىت الاهترهذ
مً الازتراق ،وطلً مً زالٌ بغامج إلىتروهُت ًخم جفػُلها غلى الحاؾىب والتي جخدىم بمغوع اإلاػلىماث ،فخػخبر بمثابت
خاحؼ غلى ؾغٍم شبىت الاهترهذ  ،هظغا ملحفظتها غلى ؤمً الشبىت و جىظُم خغهت البُاهاث مً ؤحل الحماًت مً وافت
ؤشياٌ الازتراق(.)3
 -2.1.2الخذابيرالخلىيت اإلارجبطت بحماًت الحم راجه:
جخػلم هظه الخضابير الخلىُت باإلاطىفاث الغكمُت طاتها ،و جدىىع مً خُث ؤهمُتها و فػالُتها ومً بين ؤهم هظه
الخضابير ما ًلي:
 -1.2.1.2الخىكيع ؤلالكتروويٌ :ػخبر الخىكُؼ ؤلالىترووي حملت مً ؤلاشاعاث و الغمىػ ؤو الحغوف ؤو الؿماث
البُىمترًت  ،مغجبؿت اعجباؾا وثُلا بالخطغف اللاهىوي ،و حؿمذ بخميز ضاخبها و جدضًض هىٍخه .
( )1اخمض غغبي  ،خىعٍت كاؾمي  ،دور صياصت الدشفيرؤلالكتروهيت في حماًت هظم معلىماث ؤلادارة ؤلالكتروهيت بمؤصضت بريذ الجسائر فرع اإلاذًت  ،مجلت
ؤلاكخطاص الجضًضة  ،الجؼائغ  ،املجلض  ، 12الػضص  ، 01حاهفي  ، 2021ص . 313
( )2هىع خؿين غلي مىس ى الفهضاوي  ،حىل الطبيعت اللاهىهيت لخذابير الحماًت الخلىيت للمصىفاث الركميت (دراصت كاهىهيت جحليليت ملارهت)  ،مجلت
الضعاؾاث خىٌ فاغلُت اللاغضة اللاهىهُت  ،املجلض  ،05الػضص  ، 01حاهفي  ، 2021ص . 157
( )3اإلارجع هفضه ،ص .158
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و بىاء غلى ازخالف آلُاث إوشاءه جسخلف ضىعه و ؤشياله واإلاخمثلت في :الخىكُؼ بالللم ؤلالىترووي ،الخىكُؼ البُىمتري
 ،و هظا الخىكُؼ الغكمي و التي جؤصي وافت الى وظُفت مشترهت جخمثل ؤؾاؾا في جدضًض هىٍت اإلاىكؼ  ،و مجاٌ اؾخػماٌ
الخىكُؼ ؤلالىترووي  ،و ًؤصي هظا الىىع مً الخىكُؼ حمُؼ الىظائف التي ًلىم بها الخىكُؼ الخللُضي(.)1
 -2.2.1.2البصمت ؤلالكتروهيت  :هي جلىُت حؿمذ بمغاكبت حمُؼ ؾلباث الضزىٌ و الىفاط إلى اإلاطىفاث اإلايشىعة في
البِئت الغكمُت ،فمً زالٌ جلاعٍغ اإلاغاكبت الضائمت لهظا الىظام ًخم مػغفت حمُؼ ألازؿاع التي تهضص هظه اإلاطىفاث الؾُما
ما حػلم منها باللغضىت ،وجسخلف البطماث ؤلالىتروهُت خؿب ول ملف فليل ملف بطمت زاضت ًخم اشخلاكها وفلا
لخىاعػمُاث مػُىت ؛ فهي بطمت عكمُت جخم مً زالٌ بغمجُاث طهُت حػخمض غلى صواٌ وخؿاباث عٍاغُت(.)2
باإلغافت إلى اغخباعها جلىُت خماًت حشيل هظه البطمت الغكمُت مطضعا غىُا حضا للبُاهاث اإلافُضة الجساط اللغاعاث
الاؾتراجُجُت صازل الشغواث الخجاعٍت مً زالٌ الخػغف غلى جىحه وؾلىن الػمالء وبالخالي جىثُف ؤلاغالهاث التي جخىافم
مؼ عغبتهم(.)3
-3.2.1.2الىشم ؤلالكترووي :هى جلىُت حؿمذ بالخػغف غلى ول اإلاػلىماث الخاضت باإلاطىف  ،فخػمض غلى جػمُىه
بُاهاث حؿمذ ألصحاب الحلىق باهدشاف ؤي حغيراث ًلىم بها اإلاؿخسضم للىضىٌ إلي مطىفاتهم ؤو اؾخغاللها صون
جغزُظ وفي ؤغلب الحاالث ًيىن هظا الىؾم زفُا ليي ٌؿخؿُؼ ؤصحاب الحلىق مػغفت مطضع اليسخ اإلاللضة
إلاطىفاتهم مً زالٌ اإلاػلىماث اإلاىؾىمت غلى اليسخ (.)4
وحؿخػمل هظه الخلىُت بشيل هبير في مجاٌ ؤلاهخاج الؿِىمائي ،إط ًخم وؾم وسخت الفُلم بمػلىماث غً ميان
الػغع وعكم الغزطت وغيرها مً البُاهاث ،التي ٌؿخؿُؼ مً زاللها ضاخب اإلاطىف اإلاىؾىم هشف غملُاث اللغضىت
إطا ما جم جطىٍغ الفُلم بياميراث فُضًى في ضالت الػغع وإجاخخه غلى شبىت الاهترهذ ،فمً زالٌ الىؾم ًمىً لطاخب
اإلاطىف مػغفت مطضع اليسخ اإلاللضة والىشف غلى ضالت الػغع التي جمذ فيها اللغضىت(.)5
 -2.2الحماًت اللاهىهيت الردعيت
ًلطض بالحماًت اللاهىهُت مجمىغت ألاخيام التي ًىفل مً زاللها هظام خلىق اإلاؤلف ألصحاب الحلىق بمً في
طلً مالن اإلاطىفاث الغكمُت خماًت كاهىهُت  ،و اإلاالخظ ان هظه الحماًت ال جمخاػ بإًت زطىضُت في ما حػلم منها
باإلاطىفاث الغكمُت طلً لػضم جميز اإلاشغع بُنها و بين اإلاطىفاث الخللُضًت  ،و ًدشيل هظا الىىع مً الحماًت مً خماًت
مضهُت و ؤزغي حؼائُت جىفل اخترام ملىُت هظه الحلىق و هفطل فيها غلى الىدى الخالي:
 -1.2.2الحماًت اإلاذهيت

( )1بىالف ؾامُت ،غُاللي الؿاهغ ،الخىكيع ؤلالكترووي في ظل اللاهىن  ،04-15املجلت الجؼائغٍت لألمً ؤلاوؿاوي ،املجلض  ، 05الػضص  ، 2020 ، 01ص .108
( )2هىع خؿين غلي الفهضاوي  ،مرجع صابم  ،ص . 160
( )3ؾامغ اخمض كاؾم  ،حىصث صًاب  ،دراصت العالكت بين جحليل البصمت الركميت و الخأثير علي اإلاضتهلك خالل مراحل عمليت الشراء  ،مجلت حامػت
حشغًٍ للػلىم الاكخطاصًت و اللاهىهُت  ،املجلض  ، 11الػضص  ، 2019 ، 05ص .412
( )4هىع خؿين غلي الفهضاوي  ،مرجع صابم  ،ص . 161
( )5اإلارجع هفضه  ،ص . 162
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ًلطض بالحماًت اإلاضهُت جىفير ؾغق ؤمام ضاخب الحم في ؾلب اكخػاء خله في الخػىٍؼ غً الػغع الىاحم غً
غش ؤو حػض غلى ملىُت اإلاطىفاث الغكمُت ؾىاء حػلم ألامغ بخػض غلى بغاءة ازتراع ؤو خم اإلاؤلف ،ؤو ألاصاء إلاالً الحلىق
املجاوعة الىاجج غً الاؾخغالٌ غير اإلاغزظ به  ،ؾىاء وان هظا الاغخضاء هاججا غً مؿؤولُت جلطيرًت ؤو هدُجت كغضىت ؤو
اؾخػماٌ ؾغق جداًل إلىتروهُت(.)1
-1.1.2.2الحماًت اإلاذهيت عن طريم كاهىن براءاث الاختراع  :اهؿالكا مً فىغة ؤهه ال ًىحض ما ًمىؼ مً مىذ بغاءة
الازتراع إلاطىفاث عكمُت مػُىت إطا ما جىفغث فيها مجمىغت مً الشغوؽ اللاهىهُت اإلاػُىت إلاىذ هظه البراءة واإلاخمثلت
ؤؾاؾا في إمياهُت الخؿبُم الطىاعي( ،)2فئن ضاخب هظه البراءة ًدظى بدله في عفؼ صغىي الخللُض اإلاضهُت ؤو ما ٌؿمى
بضغىي اإلاىافؿت غير اإلاشغوغت غمال بإخيام اإلااصة  58مً كاهىن بغاءاث الازتراع ،هما ًيىن للمالً الحم في عفؼ صغىي
الخػىٍؼ غً هظا الػمل الػاع ؾبلا للىاغض اإلاؿؤولُت اإلاضهُت مً اللاهىن اإلاضوي .
-2.1.2.2الحماًت اإلاذهيت وفلا للاهىن حم اإلاؤلف :هطذ اإلااصة  143مً ألامغ  05-03اإلاخػلم بدلىق اإلاؤلف
والحلىق املجاوعة غلى ؤهه «جيىن الضغىي اللػائُت لخػىٍؼ الػغع الىاجج غً الاؾخغالٌ غير اإلاغزظ به إلاطىف
اإلاؤلف وألاصاء إلاالً الحلىق املجاوعة مً ازخطاص اللػاء اإلاضوي " هظا وٍمىً للضغىي اإلاضهُت ؤن جإؾـ غلى هطىص
ؤزغي واإلااصة  66اإلاخػللت بمغاحػت الػلض هدُجت الغبن  ،ؤو اإلااصة  97التي جىظ غلى صغىي فسخ اليشغ"(.)3
 -2.2.2الحماًت الجسائيت
ًخمخؼ ؤصحاب اإلاطىفاث الغكمُت اإلاشمىلت بالحماًت غىض حػاملهم في البِئت الغكمُت ،بدماًت ؤزغي حؼائُت مىملت
للحماًت اإلاضهُت ،فُػض ول مؿاؽ بمطىفاتهم الغكمُت بمثابت حغٍمت مػاكب غليها كاهىها وهفطل في طلً غلى الىدى
الخالي:
-1.2.2.2الحماًت الجسائيت بمىجب كاهىن براءاث الاختراع  :جخمثل هظه الحماًت في ؤن اإلاشغع ًجغم فػل الخػضي
غلى بغاءاث الازتراع بالخللُض وهظا ما هظ غلُه اإلاشغع مً زالٌ هطىص اإلاىاص  62 ، 61مً ألامغ  07/03اإلاخػلم ببراءاث
الازتراع ،التي اغخبرث هظا الاغخضاء بمثابت حىدت جخسظ ضىعجين ألاولى ؤضلُت والثاهُت مشابهت ،ألامغ الظي مً شإهه وكف
الاغخضاء وعصع اإلاػخضًً(.)4
 -2.2.2.2الحماًت الجسائيت بمىجب كاهىن حلىق اإلاؤلف و الحلىق املجاورة ّ :
هُف اإلاشغع الجؼائغي الاغخضاء
غلى هظه اإلاطىفاث الغكمُت ألاصبُت بئغخباعها حىدت جللُض ،وَػض مللضا وفلا لألمغ  05-03اإلاخػللت بدلىق اإلاؤلف
والحلىق املجاوعة ؛ ول مً كام بالىشف غير اإلاشغوع غً اإلاطىف ؤو ألاصاء املحمي  ،ؤو مً كام بالخػغع لؿالمت هظا
( )1بستي بىبىغ  ،الىظام اللاهىوي لبرامج الحاصب ألالي في الدشريع الجسائري  ،مجلت ألاؾخاط الباخث للضعاؾاث اللاهىهُت و الؿُاؾُت  ،املجلض ، 05
الػضص  ، 2020، 03ص .111
( )2دمحم مىس ى زلف  ،حماًت برامج الحاصب ؤلالكترووي بين براءة ؤلاختراع و حم اإلاؤلف ( دراصت ملارهت مع الدشريعاث اإلاطبلت في فلضطين )  ،مجلت
اإلافىغ  ،الػضص  ، 11الػضص  ، 01فُفغي  ، 2016ص . 62
( )3بستي بىبىغ  ،مرجع صابم  ،ص . 112
( )4فخاحي فىػٍت  ،هاضغ مىس ى  ،جىحت جلليذ براءة الاختراع في الدشريع الجسائري  ،مجلت الضعاؾاث اللاهىهُت  ،املجلض  ، 03الػضص  ، 03حاهفي ، 2018
ص.23
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اإلاطىف و ألاصاء  ،و مً كام بػملُاث اؾخيؿار باالغخماص غلى اي وؾُلت واهذ ؤو بإي ؤؾلىب وان في شيل وسخ مللضة
وول مً كام بػملُاث بُؼ ؤو جإحير ؤو اؾترصاص ؤو جطضًغ لهظه اليسخ اإلاللضة ،هما اغخبر مغجىبا لجىدت الخللُض ول مً كام
باؾخغالٌ اإلاطىفاث املحمُت بمىحب ألامغ عكم ، 05-03غبر اهتهان الحلىق ألاصبُت واإلاالُت اإلاىطىص غليها في هظا
ألامغ(.)1
 -3.2.2.2الحماًت اإلالررة بمىجب كاهىن العلىباث :هظم اإلاشغع الجؼائغي مىغىع الخػضي غلى اإلالىُت في البِئت
ؤلالىتروهُت وخماًت خلىق ؤصحاب اإلاطىفاث الغكمُت فيها ،مً زالٌ الخػضًل عكم  15-04اإلاخػلم بلاهىن الػلىباث
وجدضًضا غمً كؿم اإلاؿاؽ بإهظمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث الظي حاء بىاء غلى جىحه الضولت الجؼائغٍت إلى جبني
مىغىع ميافدت الجغٍمت اإلاػلىماجُت  ،وطلً مً زالٌ هطىص اإلاىاص  394و  396مىغع  ، 1و جخمثل ألافػاٌ التي اغخبرها
اإلاشغع مؿاؾا بإهظمت اإلاػالجت آلالُت للمػؿُاث في " :
 حغٍمت الضزىٌ ؤو البلاء غً ؾغٍم الغش في ول ؤو حؼء مً مىظىمت للمػالجت آلالُت للمػؿُاث. حغٍمت إصزاٌ بؿغٍلت الغش مػؿُاث في الىظام. حغٍمت إػالت بػؼ اإلاػؿُاث في هظام حغٍمت حػضًل بػؼ مػؿُاث الىظامحغٍمت جطمُم ؤو بدث ؤو ججمُؼ ؤو جىفير ؤو وشغ ؤو ؤلاًجاع في مػؿُاث مسؼهت ؤو مػالجت ؤو مغؾلت غً ؾغٍم مىظىمت()2

مػلىماجُت ًمىً ؤن جغجىب بها الجغائم اإلاىطىص غليها في كؿم اإلاؿاؽ بإهظمت اإلاػالجت ألالُت للمػؿُاث "

و كض هُف اإلاشغع هظه الجغائم بطفتها حىدت و غاكب ختى غلى الشغوع فيها مما ًبين ؾعي اإلاشغع إلغفاء خماًت
اهثر للبِئت الغكمُت بشيل غام و اإلاطىفاث اإلايىهت لهظه البِئت بشيل زاص .

الخاجمت:
للض ؤضبدذ اإلاطىفاث الغكمُت في ظل الخؿىع الىبير للخلىُت حشيل ؤؾاؽ الخػامالث ؤلالىتروهُت هظغا لخدىمها في
حمُؼ مُاصًً الغكمىت  ،و لهظا وان مىغىع البدث في زطىضُت الىظام اللاهىوي للمطىفاث الغكمُت مغجبـ اعجباؾا
وثُلا ببػث الثلت في البِئت الغكمُت  ،و لهظا كض خاولىا مً زالٌ هظه الضعاؾت الخىضل الى إغؿاء مفهىم لهظه اإلاطىفاث
الغكمُت و هظا وؾائل خماًتها ؾىاء ما حػلم منها بخؿىع جلىُاث الحماًت الظاجُت او جلً الحماًت التي جىفغها الدشغَػاث
الىؾىُت مً زالٌ كاهىن الػلىباث و هظا كاهىن خم اإلاؤلف و الحلىق املجاوعة.
ومً بين ؤهم الىخائج هظهغ :
_للىاغض اإلالىُت الفىغٍت صوع هبير في غبـ اإلاػامالث ؤلالىتروهُت مً زالٌ فغع اخترام خلىق ؤصحاب اإلاطىفاث
الغكمُت مً حهت و خماًت الخػامل مً ؤي كغضىت او جداًل مً حهت ؤزغي.

( )1غؿاوي ؾه  ،غبض هللا فىػٍت  ،مرجع صابم  ،ص . 143
( )2غبض الغخمان زلفي ،الحماًت اللاهىهيت للمصىفاث الركميت (دراصت في الدشريع الجسائري و اإلالارن)  ،مجلت الحلىق و العلىم صياصيت  ،املجلض
 ،01الػضص  ، 02اهخىبغ  . 2014ص .16
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_ضػىبت وغؼ حػغٍف مدضص للمطىفاث الغكمُت هظغا لخؿىعها الؿغَؼ فهي ال جخمش ى مؼ الخؿىع الخىىىلىجي فدؿب بل
هي ؤؾاؽ هظا الخؿىع.
_لخضابير الخلىُت ؤثغ هبير غلى فػالُت و حىصة خماًت اإلاطىفاث الغكمُت  ،و هُا خماًت زاضت بهظه اإلاطىفاث فغغتها
الؿبُػت الخلىُت للبِئت الغكمُت  ،و الخدىم بهظه الخلىُاث ٌؿمذ بمىاحهت مسخلف املخاؾغ التي كض تهضص خلىق
ماليي اإلاطىفاث الغكمُت .
_جؿىع اإلاطىفاث الغكمُت زاضت الخلىُت منها ؤصي إلى ظهىع ؤهىاع حضًضة مً الحماًت الظاجُت لخإمين البِئت الغكمُت مً
غملُاث اللغضىت و الخداًل ؤلالىترووي.
_ال جىفي الخضابير الخلىُت لخىفير بِئت ؤمىت لالبخياع ؤلالىترووي ،فئلى حاهبها جىحض خماًت كاهىهُت مضهُت و حؼائُت.
_جإمين اإلاطىفاث الغكمُت ٌػني بالػغوعة جإمين البِئت ؤلالىتروهُت و املحافظت غلى زطىضُت اإلاخػاملين فيها .
و لظلً فئهه ومً بين الاكتراحاث التي هؿغخها في هظه الضعاؾت هظهغ:
_ٌؿخىحب غلى الفاغلين في املجخمؼ مً ؤؾاجظة وباخثين ػعع ؤزالكُاث الخػامل ؤلالىترووي واخترام خلىق الغير في البِئت
الغكمُت  ،في شتى فئاث املجخمؼ.
_غغوعة جإمين ؤهثر للمجاٌ الغكمي مً الىاخُت اللاهىهُت غً ؾغٍم حشغَؼ كاهىن شامل لجمُؼ هىاحي هظا املجاٌ لِـ
فلـ مً هاخُت غبـ الخػامالث بل ختى مً زالٌ غبـ الخفاضُل الخلىُت للبِئت الغكمُت.
_إًجاص غماهاث كاهىهُت وافُت إلاىاحهت ألامىع اإلاخػللت بمساؾغ ألامً واللغضىت وخماًت هظم اإلاػلىماث وحشضًض
الػلىباث غلى اإلاػخضًً ،باإلغافت إلى إلؼام مؿخسضمي الشبىت بئجباع ؤؾالُب الحماًت الخلىُت ؤلالىتروهُت بهضف مىؼ
الاغخضاء مً ؤؾاؾه .

كائمت اإلاصادرو اإلاراجع :
أوال  :اإلاصادر
 .1ألامغ عكم  05-03اإلاؤعر في  19حماصي ألاولى غام  1424اإلاىافم لـ  19حىٍلُت ً ، 2003خعلم بحم اإلاؤلف والحلىق
املجاورة  ،ج.ع عكم  ، 44اإلاؤعزت بخاعٍش  23حىٍلُت .2003
 .2ألامغ عكم  08-03اإلاؤعر في  19حماصي ألاولى غام  1424اإلاىافم لـ  19حىٍلُت ً ، 2003خعلم بالخصاميم الشكليت
للذو ائراإلاخكاملت  ،ج.ع عكم  ، 44مؤعزت بخاعٍش  23حىٍلُت .2003
ثاهيا  :اإلاراجع :
أ .الكخب :
.1عجت الجُاللي  ،أزماث حلىق اإلالكيت الفكريت  ،صاع الخلضوهُت  ،الجؼائغ . 2012 ،
ب .ألاطروحاث :
 .1بىغمغة اؾُا  ،الىظام اللاهىوي للخجارة ؤلالكتروهيت  ،عؾالت صهخىعاه جسطظ كاهىن اإلالىُت الفىغٍت  ،ولُت الحلىق
 ،حامػت الجؼائغ .2013/2012 ، 1
 .2حبران زلُل هاضغ  ،حماًت اإلالكيت الفكريت  :حلىق اإلاؤلف في ظل الدشريعاث الىطىيت و الاجفاكياث الذوليت ،
عؾالت صهخىعاه غلىم في غلىم اإلاىخباث و الػلىم الىثائلُت  ،ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت و الػلىم ؤلاؾالمُت  ،حامػت وهغان ، 1
. 2018/2017
ً .3طغف خاج  ،الحماًت اللاهىهيت للمصىفاث الركميت و أثرها على جذفم اإلاعلىماث في الذول الىاميت  ،عؾالت
صهخىعاه غلىم في غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ  ،ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت و الػلىم ؤلاؾالمُت  ،حامػت وهغان.2016/2015 ، 1
املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

439

ISSN: 2352-9806
l

خصوصية الىظبم القبوووي للمصىفبت يف البيئة الرقمية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جديدي ضيبء الديه رمضبن /ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
ث .اإلالاالث:
 .1ؤخمض غغبي  ،خىعٍت كاؾمي  ،دور صياصت الدشفير ؤلالكتروهيت في حماًت هظم معلىماث ؤلادارة ؤلالكتروهيت
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ملخص:
الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت هي اوػياؽ ليل اإلاكاعَؼ والبرامج وزؼؽ الخىمُت الىػىُت الكاملت ،ولً ًيىن
لهظا اإلاىطىع غلى الغغم مً ؤهمُخه بحن مىاطُؼ الخىمُت في الفىغ الاكخصاصي والضعاؾاث الاحخماغُت والؿُاؾاث
اإلاىخهجت ؤي ؤهمُت ما لم ًيخلل مً مجغص هصىص ومإمىٌ للىاكؼ الػملي ،وهى ما ًخؼلب وطؼ بؾتراجُجُت مخياملت
لخجؿُض الخىمُت اإلاؿخضامت مؼ بًجاص ألاصواث الىفُلت بخدلُلها ،والتي حػخبر غلىص البىث ؤصاة لها متى اجصلذ بضعاؾت
حضوي اكخصاصًت فػالت.
الكلماث املفخاحيت :غلض؛ البىث؛ الخىمُت؛ مؿخضامت؛ الجؼاثغ.
Abstract:
Sustainable economic development reflects all projects, programs and national
development plans. Despite the importance of this subject among social studies and economic
research, it will not have any real impact unless it is put into practice.
The implementation of these projects requires the development of an integrated strategy
to embody sustainable development and allowing adequate resources. Among these resources
and tools are BOT contracts that, when combined with an effective economic feasibility
study, present a practical and implementable toolkit that tailors strategies to economic
development.
Keywords : contract; BOT ; development; sustainable; Algeria.
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ملذمت:
فغض مىطىع الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت مياهخه بحن مىاطُؼ الخىمُت والبرامج التي حػضها اإلاىظماث الضولُت
وؤلاكلُمُت ،ليىنها الػملُت التي مً زاللها ًمىً الاهخلاٌ باملجخمػاث املخلُت وهىدُجت خخمُت الضولت مً خالت
الخسلف/الغوىص الظي حكهضه إلاغخلت الىمى ،فيها ًخم جلبُت اخخُاحاث الؿيان املخلُحن مً زالٌ الجهىص التي ًبظلىنها مً
حهت ،ومً حهت ؤزغي طمان جدلُم الخىاػن بحن جىفحر خاحاث ألاحُاٌ الخالُت وخاحاث ألاحُاٌ اللاصمت وهى ؤؾاؽ
الخىمُت اإلاؿخضامت.
حػض الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت الغهحزة التي ٌؿدىض بليها لخدلُم الخىمُت الكاملت واإلاخىاػهت اإلاغاغُت لكغوغ
الاؾخضامت ،والتي تهضف الضولت لخجؿُضها لىً ألامغ مغجبؽ بلضعاتها اإلاالُت غلى جىفحر الخمىٍل الالػم لخجؿُضها غملُا،
وهى ألامغ الظي ؤصبذ غبئا ًثلل واهلها مؼ العجؼ الظي حػاهُه مىاػهاتها ،ومً هىا البض مً الخدىٌ لػلىص البىث وبكيل
هبحر لخمىٍل الخىمُت الاكخصاصًت املخلُت في الجؼاثغ ،الؾُما بػض اغخماصه في الػضًض مً املجاالث بػض الاصالخاث التي
اهخهجتها الضولت لخىفحر بِئت مىاؾبت الهدكاعه.
أهميت الذساشت:
 .1هخج غً اإلاكغوغاث الخىمىٍت جدلُم بهجاػاث هامت )1(،لىً طلً وان ماؾؿا غلى اؾخسضام ول اإلاىاعص اإلاخاخت وؾبب
ؤطغاعا للبِئت ،ومً هىا واهذ الخىمُت اإلاؿخضامت الىمىطج الخىمىي الجضًض اإلاخبؼ في مجاٌ الخىمُت.
 .2صمج الاغخباعاث الاكخصاصًت والاحخماغُت والبُئُت في زؼؽ الخىمُت بزغ آلازاع الؿلبُت التي عجبتها البرامج الخىمىٍت
اإلاغجىؼة غلى جدلُم الخىمُت الاكخصاصًت.
 .3جؼىع مفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت لخصبذ مػبرة غً جىحه حضًض حؿعى ول ألاػغاف لخدلُلها مً زالٌ بعؾاء مخؼلباتها
في الىاكؼ الػملي مدلُا وصولُا ،بمكاعهت ول ألاػغاف التي لها غالكت باألمغ.
 .4جىحه الجؼاثغ لالغخماص غلى غلىص البىث لخدلُم الخىمُت الاكخصاصًت ،إلصعاهها ؤنها اإلاضزل لخدلُم ألاؾلىب الظي
ًدلم الخىمُت الكاملت اإلاؿخضامت.
أهذاف الذساشت:

( )1مً بحن الاهجاػاث التي جم جدلُلها هىحؼ ما ًلي:
 ػٍاصة مػضالث ؤلاهخاج الؼعاعي والصىاعي وػٍاصة في الاؾتهالن. جدؿحن مؿخىي اإلاػِكت ،وخضور جدؿً في هصِب الفغص مً الىاجج اللىمي. جضوي وؿبت الىفُاث بحن ألاػفاٌ خضًثي الىالصة. جىفحر ول اإلاغافم الظغوعٍت مً مُاه صالخت للكغب ،صغف صحي ،حػلُم...الخ.عاحؼ في هظا الصضص :سخغ كضوعي الغفاعي " ،الخىمُت اإلاؿخضامت مؼ جغهحز زاص غلى ؤلاصاعة البُئُت بقاعة زاصت للػغاق" ،وعكت بدثُت ملضمت للمكاعهت
في اإلااجمغ الػغبي الخامـ لإلصاعة البُئُت اإلاىؾىم بـ ":اإلاىظىع الاكخصاصي للخىمُت اإلاؿخضامت الخجاعة الضولُت وؤزغها غلى الخىمُت اإلاؿخضامت" ،اإلاىظم مً
كبل حامػت الضوٌ الػغبُت :،اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،اإلاىػلض بخىوـ  ،2006ص .22
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 .1مػغفت اإلالصىص بػلض البىث باغخباعه غلضا حضًضا ٌكهض اهدكاعا واؾؼ في الخؼبُم الػملي في الجؼاثغ وفي غحرها مً
الضوٌ.
 .2العجؼ الظي حػاهُه الضوٌ الؾُما بػض اهدكاع فحروؽ وىعوها (وىفُض  ، )19وختى كبله بؿبب انهُاع ؤؾػاع البتروٌ
باليؿبت للضوٌ التي حػخمض غلى الجباًت البترولُت همصضع إلًغاصتها ،بضؤ ًؼغح فىغة البدث غً آلُت حضًضة لخىفُظ
بلتزاماتها ؤمام مىاػىيها صون ؤن ٌكيل طلً غبئا غلى محزاهُتها.
 .3مػغفت مصاصع جمىٍل اإلاكاعَؼ اإلاىجؼة بػلض البىث زالٌ مغخلتي بىاء اإلاكغوع وحكغُله ،ومضي هفاًت الخإػحر اللاهىوي
الؾُما في الجؼاثغ إلهجاح الخىحه لهظا الػلض لللُام باإلاكاعَؼ الخىمىٍت الاكخصاصًت.
الذساشاث الصابلت:
هىان صعاؾاث غغبُت هثحرة في غلض البىث بالىظغ ألهمُت الػلض ،منها ما اؾخػغض جؼبُلاث الػلض في بػع الضوٌ
غلى غغاع صعاؾت  S.Mubin, A. Ghaffarوالظي اؾخػغض جؼبُم غلض البىث في باهؿخان في مجاٌ البيُت الخدخُت ،هما
هىان صعاؾت  Santoch Kumar Shresthaوالتي اؾخػغطذ جؼبُم غلض البىث في الىباٌ ،هىان صعاؾاث ؤحىبُت ؤزغي
اؾخػغطذ صػىباث جؼبُم غلض الُىث في مصغ غلى غغاع صعاؾت .Mohamed M . Askar, Ahmed A ; Gab-Allah
باليؿبت للفله الػغبي فالضعاؾاث هثحرة غً غلض البىث وغالبها صعاؾاث فلهُت ،مؼ اؾخػغاض غضص منها جؼبُلاث
الػلض في غضص مً الضوٌ ،وهظا هظامها اللاهىوي وخل اإلاىاػغاث الىاقئت غنها غلى غغاع :ماهغ دمحم خامض الظي جىاوٌ الىظام
اللاهىن لػلىص  ،BOTوحيهان خؿً ؾُض ؤحمض التي جىاولذ غلىص  BOTوهُفُت فع اإلاىاػغاث الىاقئت غنها ،وإلُاؽ
هاصُف الظي جىاوٌ ؾلؿلت ؤبدار كاهىهُت ملاعهت غلض ...BOTالخ.
في الجؼاثغ الضعاؾاث غً الػلض بكيل صكُم كلُلت حضا ،فالترهحز صاثما غلى حػغٍفها فلؽ صون الخىض في جىفُظ
الػلض وهظامه اللاهىوي الظي ًدؿم بىىع مً الخػلُض لػضم وحىص كاهىن واخض مىظم لها ،وهثرة الىصىص الىاحبت
الخؼبُم...الخ ،ومً هظه الضعاؾاث مظهغة ألاؾخاطة خصاًم ؾمحرة اإلاىؾىمت بـ ":غلىص البىث  BOTبػاع الؾخلباٌ
اللؼاع الخاص في مكاعَؼ البيُت الخدخُت وهي مظهغة ماحؿخحر بجامػت مىلىص مػمغي هىككذ الؿىت الجامػُت
 ،2011/2010ؤقاعث لبػع مجالث جؼبُم غلىص البىث في الجؼاثغ لىً صون جفصُل في الىظام اللاهىوي الخاهم لها،
هما ؤن مظهغة ألاؾخاط بىصعاف مصؼفى جيلمذ غً الدؿُحر اإلافىض والخجغبت الجؼاثغٍت في مجاٌ اإلاُاه ،والتي هىككذ
بجامػت الجؼاثغ  1ؾىت  ،2012/2011لىنها ال جسخلف غً ؾابلتها لىنها اؾخػغطذ غضًض الصىع غً الػلض التي ػبلذ
في مجاٌ اإلاُاه بكيل زاص ،هما هىان ؤػغوخت صهخىعاه للضهخىع خىاصق غصام اإلاىؾىمت بخفىٍع اإلاغفم الػام املخلي
في الجؼاثغ ،وكض ؤقاع لػلض البىث في ؤػغوخخه وجؼبُله في الؼغٍم الؿُاع قغق غغب ،لىً ؤػغوخخه مخػللت بالخفىٍع
ؤؾاؾا ولِـ بػلض البىث بكيل زاص ،فغاب غنها ؤلاقياالث التي جؼغخها هظه الػلىص الؾُما ؤنها غلىص صولُت في
الغالب.
جسخلف صعاؾدىا في هظا اإلالاٌ غً الضعاؾاث اإلاىحىصة بخسصُصىا اإلالاٌ لضعاؾت هُف ًمىً لػلض البىث ؤن ًيىن
ؤصاة لخدلُم الخىمُت الاكخصاصًت واؾخضامتها صعاؾت خالت الجؼاثغ ،ببدث الىصىص اللاهىهُت اإلاىحىصة وهُف ًمىً
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عقد البوث البديل اجلديد لتمويل التنميت االقتصاديت املستدامت يف اجلزائر /ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
بوخرية حسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جفػليها ختى ًمىً الاؾخفاصة مً الػلض في ظل مسلفاث حاثدت وىعوها غلى الاكخصاص بصفت غامت ،وختى كبلها في ظل
ألاػماث التي جظهغ بؿبب انهُاع ؤؾػاع البتروٌ بحن الخحن وألازغ والتي ججػل اإلاكاعَؼ الخىمىٍت مغهىهت بخدؿنها صاثما.
إشكاليت الذساشت:
إلاا وان ؾعي الضولت لخدلُم جىمُت اكخصاصًت مؿخضامت مغجبؼا بالخىحه لبضًل حضًض لخدلُلها ،فؿىداوٌ مً
زالٌ هظه هظا اإلالاٌ مداولت ؤلاحابت غً ؤلاقيالُت الخالُت :ما هى غلض البىث؟ وجؼبُلاجه وإصاة لخدلُم الخىمُت
الاكخصاصًت؟
الفشطياث:
 .1غلض البىث صىعة مؿخدضزت لػلض الامخُاػ الخللُضي ومدلم للخىمُت الاكخصاصًت.
 .2غلض البىث (البىاء والدكغُل وجدىٍل اإلالىُت) ًخدمل فُه اإلاىفظ للمكغوع هفلاث مغخلتي البىاء والدكغُل للمكغوع
اإلاىجؼ ،بػُضا غً محزاهُت الضولت ما ًظمً جىفُظ اإلاكاعَؼ الخىمىٍت طاث الؼابؼ الاكخصاصي.
 .3مصاصع جمىٍل غلض البىث في الجؼاثغ مخىىغت ما ًظمً جىفُظ اإلاكاعَؼ اإلاىجؼة.
املىهج:
لإلحابت غً هظه ؤلاقيالُت وػخمض غلى ملاعبت مىهجُت جخمثل في مىاهج البدث الخالُت :اإلاىهج الىصفي بكيل ؤؾاس ي
في املخىع ألاوٌ اإلافاهُمي الظي هظبؽ فُه مصؼلخاث الضعاؾت ،هما وػخمض بكيل ؤؾاس ي في املخاوع ألازغي غلى اإلاىهج
الخدلُلي ألهه اإلاىهج اإلاالثم لؼبُػت اإلاىطىع ،مؼ اؾخسضام ؤؾلىب اإلالاعهت لإلػالع غلى الخجاعب اإلالاعهت في جؼبُم غلض
البىث.
جلصيم الذساشت:
لإلحابت غً هظه ؤلاقيالُت ؾىلؿم صعاؾدىا ملخاوع ؤعبػت هدىاوٌ في ألاوٌ ؤلاػاع اإلافاهُمي مبرػًٍ حػغٍف غلض
البىث باغخباعه مً الػلىص الخضًثت ،التي ًخػحن طبؽ حػغٍفها لُبرػ ازخالفها الؾُما غً غلىص الامخُاػ الخللُضًت ،زم
هخىلى حػغٍف الخىمُت والخىمُت اإلاؿخضامت باغخباعها اإلاخغحر الثاوي مً صعاؾدىا ،زم هدىاوٌ في املخىع الثاوي جؼبُلاث غلض
البىث لخدلُم الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت ،وؿخػع فُه غضصا مً الخجاعب الضولُت ،ومىحباث الخدىٌ لػلض البىث
لخدلُم الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ،زم هدىاوٌ في املخىع الثالث اإلاصاصع اإلاػخمض غليها في جمىٍلها ،زم هبرػ
في املخىع ألازحر مغاخل ببغام غلض البىث ،وطلً غلى الىدى الخالي:

 -1إلاطاساملفاهيمي للذساشت:
جلخض ي مىا صعاؾدىا طبؽ مفهىم لػضص مً اإلاصؼلخاث الضعاؾت وهي :غلض البىث ،الخىمُت ،الخىمُت اإلاؿخضامت
وطلً غلى الىدى الخالي:
 -1.1حعشيف علذ البوث:

املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

444

ISSN: 2352-9806
l

عقد البوث البديل اجلديد لتمويل التنميت االقتصاديت املستدامت يف اجلزائر /ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
بوخرية حسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصؼلح البىث  B.O.Tازخصاع لثالر ولماث بهجلحزًت هي :البىاء  ،Buildالدكغُل  ،Operateوهلل اإلالىُت
 )1(،Transferلم حػغف غلىص البىث في باصت ألامغ لصػىبت بًجاص حػغٍف صكُم ًدُؽ بها بخاػت واملت وصكُلت بمفهىمها
الكامل ،والظي ًظم في ػُاجه غضصا مً الػىاصغ الخػاكضًت املخخلفت )2(،وكض ؤوعصث الػضًض مً الخػغٍفاث الفلهُت
لػلىص البىث هىعص البػع منها غلى الىدى الخالي:
غغفذ مىظمت الُىهُضو  UNIDOغلىص البىث بإنها ":اجفاق حػاكضي بملخظاه ًخىلى ؤخض ؤشخاص اللؼاع الخاص
بوكاء ؤخض اإلاغافم ألاؾاؾُت في الضولت ،بما في طلً غملُت الخصمُم والخمىٍل واللُام بإغماٌ الدكغُل والصُاهت لهظا
اإلاغفم ،فُلىم هظا الشخص الخاص بةصاعة وحكغُل اإلاغفم زالٌ فترة ػمىُت مدضصةٌ ،ؿمذ له فيها بفغض عؾىم مىاؾبت
غلى اإلاىخفػحن مً هظا اإلاغفم ،وؤًت عؾىم ؤزغي بكغغ ؤن ال جؼٍض غما هى ملترح في الػؼاء ،وما هى مىصىص غلُه في
صلب اجفاق اإلاكغوع ،لخمىحن طلً الشخص مً اؾترحاع ألامىاٌ التي اؾدثمغها ومصاعٍف الدكغُل والصُاهت باإلطافت
بلى غاثض مىاؾب غلى الاؾدثماع ،وفي نهاًت اإلاضة الؼمىُت املخضصة ًلتزم الشخص اإلاظوىع بةغاصة اإلاغفم بلى الخيىمت ؤو بلى
شخص زاص حضًض ًخم ازخُاعه غً ػغٍم اإلاماعؾت الػامت")3(.
اإلاالخظ غلى حػغٍف الػلض مً كبل مىظمت الُىهُضو ؤهه ٌكحر إلمياهُت جؼبُم غلض البىث في بػاع الػلىص الخاصت
اإلابرمت بحن ألاشخاص الػاصًت الخاصػت ألخيام اللاهىن الخاص ،مً حهت ؤزغي ٌكحر إلمياهُت فغض اإلاخػاكض مؼ الضولت
ؤو الشخص اإلاػىي الػام لغؾىم ؤزغي ،وهظا مً الىاخُت الػملُت غحر ممىً ألن الغؾىم غلى ازخالفها مدضصة ابخضاء في
الػلض اإلابرم بحن الؼغفحن ،وال ًمىً للمخػاكض ؤو قغهت اإلاكغوع بطافت عؾىم ازغي صون الغحىع للشخص اإلاػىىي الػام،
مً حهت ؤزغي ؤغفل الخػغٍف ؤلاقاعة بلى بن بغاصة هلل اإلاكغوع اإلاىجؼ ًيىن زالُا مً ؤي ؤغباء مالُت في نهاًت الػلض،
وٍخػحن ؤن ًغحؼ بدالت حُضة وإال ما الفاثضة مً مكغوع مهخلً.
غغفذ ؤًظا بإنها ":حػهض مً الخيىمت ؤو بخضي الىػاعاث ؤو الهُئاث الخابػت لها بلى ماؾؿت زاصت مدلُت ؤو ؤحىبُت
ؤو مكترهت بةجباع وؾاثل مػُىت إلوكاء مغفم غام ،إلقباع خاحت غامت والؼغق واإلاؼاعاث واإلاىاوئ ومدؼاث الؼاكت
وغحرها ،وطلً غلى خؿاب هظه اإلااؾؿت ،زم جلىم هظه اإلااؾؿت بةصاعة اإلاغفم وجاصي الخضمت للجمهىع اإلاؿخفُض مً
طلً إلاضة مػُىت ،بكغوغ مدضصة جدذ بقغاف الجهت اإلاخػاكضة وعكابتها ،لخلىم بػض طلً بىلل ؤصىٌ اإلاغفم ؤو اإلاكغوع
للضولت ؤو الجهت اإلاخػاكضة في خالت حُضة كابلت الؾخمغاع حكغُله) 4(".
اإلاالخظ غلى الخػغٍف الؿابم ؤن الشخص اإلاػىىي الػام غحر كاصغ غلى الضولت فلؽ وغملُا هظا ممىً لىً
ًدخاج لخدضًث في الىصىص اللاهىهُت ختى ًمىً ؤصال جؼبُم غلض البىث غلى اإلاؿخىي املخلي ،مً حهت ؤزغي ؤنها
جدضر غً ماؾؿت زاصت هؼغف زاوـ مؿدبػضة ؤن ًيىن شخص ػبُعي وهظا صخُذ ألن جىفُظ الػلض ًدخاج ؤمىاٌ
هبحرة كض ال جخىافغ في شخص مػىىي واخض لظا ًخم جيىًٍ ججمُؼ ؤو اجداص قغواث خؿب كاهىن ول صولت ختى ًخم جىفُظ
()1حيهان خؿً ؾُض ؤخمض ،غلىص البىث  B.O.Tوهُفُت فع اإلاىاػغاث الىاقئت غنها ،صاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة ،ص غ ،2002 ،ص .14
( )2بلُاؽ هاصُف ،ؾلؿلت ؤبدار كاهىهُت ملاعهت غلض اٌ  ،BOTاإلااؾؿت الخضًثت للىخاب ،ػغابلـ ،ص غ ،ص ؽ ،ص .82
( )3هفـ اإلاغحؼ ،ص 83
()4ؤمل هجاح البكبِص ي " ،هظام البىاء والدكغُل والخدىٍل" ،ؾلؿلت حؿغ الخىمُت ،اإلاػهض الػغبي للخسؼُؽ ،اليىٍذ ،الػضص الخامـ والثالزىن ،هىفمبر
2004
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بوخرية حسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الػلض ،لىً مؿإلت بلاء الجهت اإلاخػاكضة مماعؾت للغكابت غلى اإلااؾؿت الخاصت لِـ بكيل مؼلم لىحىص فغق في
مماعؾت هظه الؿلؼت بحن غلض البىث وغلض الامخُاػ ،ألامغ الظي ال ٌػُه الىخاب في هثحر مً ألاخُان.
للض خغص هظا الخػغٍف غلى الخإهُض غلى ؤن ملىُت الخيىمت للمكغوع جظل كاثمت وهظا هى الصخُذ فملىُت
اإلاؿدثمغ للمكغوع زالٌ فترة ؤلاوكاء والدكغُل غاعطت ال جغقى إلافهىم اإلالىُت بمػىاها الصخُذ والتي حػجي الاؾخػماٌ
والاؾخغالٌ والخصغف ،ومتى وان اإلاؿدثمغ ال ًملً ؾلؼت الخصغف في هظا اإلاكغوع زالٌ هظه الفترة فةهه ال هيىن بصضص
ملىُت باإلاػجى الصخُذ.
غغفذ غلىص البىث ؤًظا بإنها ":صىع حضًضة ومؿخدضزت مً الػلىص ؤلاصاعٍت حؿتهضف اللُام بمكاعَؼ ضخمت،
حػهض بها الخيىمت بلى بخضي الكغواث الىػىُت ؤو ألاحىبُت ،لللُام بةوكاء مغفم غام وحكغُله لخؿابها الخاص مضة مً
الؼمً ،غلى ؤن جلتزم بىلل ملىُخه بلى الضولت ؤو بصاعاتها الػامت ؤو ماؾؿاتها الػامت بػض اهلظاء اإلاضة اإلاخفم غليها")1(.
الخػغٍف الفلهي عهؼ غلى وىهه خضًثا بػباعة ؤزغي لِـ غلض الامخُاػ الخللُضي هما هى مىحىص في هخاباث غضًض
الباخثحن ،لىىه ؤغفل اإلالابل الظي ًيىن في الػلض وهُفُت جدضًضه ،وهُفُت هلل اإلالىُت زالُت مً ألاغباء اإلاالُت وبدالت
حُضة ،مً حهت ؤزغي ؤػغاف الػلض غحر مػغفت بكيل صكُم في الػلض.
غغفذ لجىت ألامم اإلاخدضة لللاهىن الخجاعي غلض البىث بإنها ":قيل مً ؤقياٌ جمىٍل اإلاكاعَؼ جمىذ الخيىمت
بمىحبه مجمىغت مً اإلاؿدثمغًٍ ًؼلم غليهم الاجداص اإلاالي للمكغوع ،امخُاػا لبىاء مكغوع مػحن وحكغُله وإصاعجه
واؾخغالله ججاعٍا لػضص مً الؿىحن ،جيىن وافُت الؾترصاص جيالُف البىاء ،بلى حاهب جدلُم ؤعباح مىاؾبت مً غىاثض
الدكغُل واؾخغالله ججاعٍا ؤو مً اإلاؼاًا ألازغي اإلامىىخت لهم طمً غلض الامخُاػ ،وفي نهاًت الامخُاػ جيخلل ملىُت اإلاكغوع
بلى الخيىمت صون ؤي جيلفت ؤو ملابل جيلفت مىاؾبت ًيىن كض جم الاجفاق غليها مؿبلا ؤزىاء الخفاوض غلى مىذ امخُاػ
اإلاكغوع)2(".
حػغٍف اللجىت كاصغ ألهه لم ًبحن ػبُػت البىث غلض ؤم ال؟ إلاػغفت ألازاع اللاهىهُت التي جترجب غلى هظا الخىُُف
والىظام اللاهىوي الظي ؾُسظؼ له ،هما ؤهه ؤقاع لالجداص اإلاالي وهظا صخُذ غملُا ٌؿخدُل جىفُظ الػلض مً كبل
شخص مػىىي واخض ،هما ؤهه وضح اإلالابل اإلاالي والامخُاػاث التي ًدصلىن غليها وهي ؾبب الخػاكض ؤصال مً قغهت
اإلاكغوع ،لىً ما ٌػاب غلى الخػغٍف هى هصه غلى ملىُت اإلاغفم ملابل جيلفت مىاؾبت مخفم غليها مؿبلا ،وهظا مً
الخؼبُلاث الخاػئت في جىفُظ غلض البىث ،ألهه مً اإلافغوض ؤن ًخدمل قغهت اإلاكغوع ول مساػغ غلض البىث ،ومً حهت
ؤزغي مضة الػلض مً اإلافغوض وافُت لخدصُل الىفلاث وألاعباح ،ومً زم ما هي هظه الخيلفت التي جظاف لىلل اإلالىُت في
نهاًت الػلض؟
 -2.1حعشيف الخىميت
كامذ ألامم اإلاخدضة في ؾىت  1986باغخىاق بغالن " الخم في الخىمُت" باغخباعه خلا مً خلىق ؤلاوؿان ،والظي ؤهض
فُه غلى ؤن ":الخىمُت غملُت قاملت جدىاوٌ الخلىق الاكخصاصًت والاحخماغُت والثلافُت والؿُاؾُت ،وهي تهضف لخدؿحن
( )1بلُاؽ هاصُف ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .81
()2غصام ؤخمض البهجى ،غلىص البىث  B.O.Tالؼغٍم لبىاء مغافم الضولت الخضًثت ،صاع الجامػت الجضًضة ،ألاػاعٍؼت ،ص غ ،2008 ،ص .13
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عقد البوث البديل اجلديد لتمويل التنميت االقتصاديت املستدامت يف اجلزائر /ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
بوخرية حسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظغوف اإلاػِكُت للمجخمؼ هيل ولألفغاص غلى الؿىاء ،وطلً غلى ؤؾاؽ اإلاكاعهت الىاقؼت والخغة وألاؾاؾُت في الخىمُت
وفي الخىػَؼ الػاصٌ للػاثضاث" ومً زم فالخىمُت غملُت مخياملت الجىاهب (اكخصاصًت واحخماغُت وزلافُت) وهي خم مً
خلىق اإلاىاػً)1(.
غغفذ الخىمُت ؤًظا ؤنها ":اؾخغالٌ ؤمثل للمىاعص اإلااصًت والبكغٍت وجىظُفها للغقي باإلوؿان وجدؿحن صزله وجىفحر
كؿؽ وافغ مً الخضماث ألاؾاؾُت له وألؾغجه وملجخمػه ،وهظا ال ًدضر بال بىحىص آفاق وجؼلػاث غلى اإلاؿخىي املخلي
جخمثل في جفػُل صوع اإلاىاػىحن في الخىمُت املخلُت وصغم الاؾدثماع املخلي غً ػغٍم اؾخسضام مىاهج غلمُت جِؿغ الىصىٌ
لألهضاف التي حػحن في جدلُم الخىمُت اإلاؿخضامت")2(.
للض مغث الخىمُت بمغاخل لدؿخلغ غلى ما هي غلُه آلان ،وكض واهذ مغاصفت للىمى الاكخصاصي في البضاًت وغغفذ
الخىمُت بظلً ؤنها ":الؼٍاصة اإلاؿخضامت لخصت الفغص مً بحماٌ الضزل الىػجي مً ؾلؼ وزضماث في فترة ػمىُت مػُىت")3(،
وواهذ الؿُاؾاث اإلاخبىاة زالٌ جلً الفترة هاجخت )4(،فلض واهذ ػٍاصة الىاجج ؤهبر وؤؾغع مً همى الؿيان مً زالٌ
اؾخسضام مػضالث ومؿخىٍاث همى الىاجج اللىمي الخلُلي للفغص للُاؽ الغفاهُت الاكخصاصًت الػامت التي ًخمخؼ بها
الؿيان مً ؤحل الاؾتهالن ؤو الاؾدثماع )5(،ؤما اإلاغخلت الثاهُت بغػ فيها غلى الغغم مً جدلُم مػضالث همى مغجفػت بال ؤن
مؿخىٍاث مػِكت اإلاىاػىحن لم جخغحر ،وهى ما ؤصي للمىاصاة باالهخمام بالجىاهب الاحخماغُت التي مً قانها جدؿحن
الظغوف اإلاػِكُت ،وطلً في ؾُاق اكخصاصي جدذ قػاع " بغاصة الخىػَؼ مً الىمى" )6(،وهىا غغفذ الخىمُت غلى ؤنها":
ميافدت ول هظه اإلاكاول فةطا جفاكمذ خضة واخضة ؤو ؤهثر منها فةهه ال ًمىً اللىٌ بىحىص جىمُت في جلً الضولت ختى لى
جظاغف الضزل اللىمي والفغصي ،فلض قهضث الػضًض مً الضوٌ الىامُت مػضالث همى غالُت وؿبُا إلاخىؾؽ صزل الفغص
()7

ؤزىاء فترة الؿخِىاث والؿبػُىاث لىنها فكلذ في جسفُع ومىاحهت البؼالت وغضم اإلاؿاواة".

مً زالٌ ما ؾبم ًخطح ؤن مفهىم الخىمُت ؤهثر احؿاغا مً اإلافاهُم الخىمىٍت التي واهذ ؾاثضة بػض الخغب الػاإلاُت
الثاهُت ،والتي كصغتها غلى ما ًدصل غلُه الفغص مً ؾلؼ وزضماث ،لدكمل ول ما له صلت بالخُاة مً فلغ ،صخت،
مؿاواة...الخ ،وبظلً وطػذ خلىال ليل حاهب مً حىاهب الخُاة لخىمُت قيل اإلاؿخلل وهى ما زلم الػضًض مً اإلاكاول
()8

لغُاب الخيامل والظي جدلله الخىمُت اإلاؿخضامت بحن مسخلف الجىاهب.
()1ملاٌ بػىىان " :صوع املجخمؼ اإلاضوي في الخىمُت املخلُت :الخالت ألاعصهُت" ،ص .1

http://www.arabsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2903:2013-07-29-12-0946&catid=122:2012-09-24-14-50-33&Itemid=135

()2غبض الغخمً دمحم الخؿً " ،صوع الؿُاؾاث الىػىُت في الخىمُت املخلُت بالؿىصان" ،مجلت الباخث ،حامػت كاصضي مغباح ،وعكلت ،الػضص ،2013 ،13
ص .116
()3صالح صالحي ،اإلاىهج الخىمىي البضًل في الاكخصاص ؤلاؾالمي (صعاؾت للمفاهُم وألاهضاف وألاولىٍاث وجدلُل لألعوان والؿُاؾاث واإلااؾؿاث" ،صاع
الفجغ ،اللاهغة ،الؼبػت ألاولى2006 ،
( )4صوهاجى عوماهى " ،الاكخصاص البُئي والخىمُت اإلاؿخضامت" ،وعكت غمل جضعٍبُت ،اإلاغهؼ الىػجي للؿُاؾاث الؼعاغُت ،صمكم ،2003 ،ص .51
( )5مِكاٌ جىصاعو ،جغحمت مدمىص خؿً مضوي ومدمىص خامض ،الخىمُت الاكخصاصًت ،صاع اإلاغٍش ،الؿػىصًت ،2009 ،ص .51
( )6هفـ اإلاغحؼ ،ص .52
( )7هفـ اإلاغحؼ ،ص .52
()8غىُم دمحم غىُم ،ماحضة ؤبى ػهؽ ،الخىمُت اإلاؿخضامت ،صاع صفاء ،غمان ،2007 ،ص .91
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 -3.1حعشيف الخىميت املصخذامت
غغفذ الخىمُت اإلاؿخضامت ؤنها ":الخىمُت اللاثمت غلى طغوعة اؾخسضام اإلاىاعص الؼبُػُت اإلاخجضصة بؼغٍلت ال جاصي
لفىائها ؤو جضهىعها ؤو جاصي لخىاكص حضواها باليؿبت لألحُاٌ اإلالبلت ،وطلً مؼ املخافظت غلى عصُض زابذ بؼغٍلت فػالت
()1

ؤو غحر مخىاكص مً اإلاىاعص الؼبُػُت مثل :التربت واإلاُاه الجىفُت والىخلت البُىلىحُت"،
ًالخظ ؤن الخػغٍف كاصغ إلافهىم الخىمُت اإلاؿخضامت غلى الجىاهب اإلااصًت لها.

غغفذ لجىت بغهخالهض الخىمُت اإلاؿخضامت ؾىت  1987بإنها ":الخىمُت التي جدلم خاحت ألاحُاٌ الخاطغة صون اإلاؿاؽ
بلضعة ألاحُاٌ اللاصمت غلى جدلُم خاحاتها" ،وؤهض اللجىت غلى طغوعة اإلاىاػهت بحن زالر غىاصغ ؤؾاؾُت لخدلُم الخىمُت
اإلاؿخضامت :الىاؽ ،اليىهب ،الغبذ.
ًالخظ غلى الخػغٍف الؿابم ؤهه كاثم غلى عهحزجحن:
 جىفحر الخاحاث ألاؾاؾُت التي ًخػحن جلبُتها بما ًدلم الػضالت الاحخماغُت ليل مً ألاحُاٌ الخاطغة وألاحُاٌاللاصمت.
 ؤن ًيىن اؾخغالٌ اإلاىاعص غلالهُا ،ختى جبلى بمياهُت الاؾخغالٌ كاثمت لألحُاٌ اللاصمت.غغفذ الخىمُت اإلاؿخضامت بإنها ":جلً التي جلبي خاحاث الخاطغ صون الخػغض للضعة ألاحُاٌ في اإلاؿخلبل غلى جلبُت
الخاحاث الخاصت بها ،وهي لِؿذ خالت زابخت لىنها فهي مخغحرة بما ًدلم جىافلا بحن مخؼلباث الخاطغ مؼ اإلاؿخلبل ،وهى
ما ًلخض ي جىافغ الػىاصغ الخالُت في مفهىم الخىمُت اإلاؿخضامت:
 بصماج ألاػغ البُئُت والاكخصاصًت في صىؼ اللغاعً :خظمً طلً بصزاٌ ألابػاص البُئُت في صىؼ اللغاع الخاصباملجخمؼ ،مؼ بحغاء جلُُم لألزؼاء البُئُت وإصاعتها ،والػمل غلى حػل ؤلاػاع البُئي صازل اإلااؾؿاث حؼء مً اهخماماث
ألاحهؼة الػامت في الضولت غلى اإلاؿخىٍحن اإلاغهؼي واملخلي.
 جىؾُؼ اإلاكاعهت الاحخماغُت في بصاعة الىظام البُئي لخدلُم جدىم مػلىٌ في الىظام البُئي. حػمُم صىؼ الؿُاؾاث البُئُت غلى الصػُض الضولي ختى ًدؿجى الخدىم في املخاػغ وألاغباء البُئُت غلى اإلاؿخىي()2

الػالمي.

غغف البىً الضولي الخىمُت اإلاؿخضامت بإنها ":اؾخضامت في عؤؽ اإلااٌ ،وبظلً فهي الخىمُت التي تهخم بخدلُم جيافا بحن
الفغص الظي ًظمً بجاخت الفغص لألحُاٌ اللاصمت وطلً بظمان زباث عؤؽ اإلااٌ الكامل ؤو ػٍاصجه اإلاؿخمغة غبر
()3

الؼمً".

( )1هبُلت فالي ،الخىمُت :مً الىمى بلى الخىمُت ،بدث ملضم للمكاعهت في اإلالخلى الضولي اإلاىؾىم بـ ":الخىمُت اإلاؿخضامت والىفاءة الاؾخسضامُت للمىاعص
اإلاخاخت ،اإلاىظم مً كبل ولُت الػلىم الاكخصاصًت وغلىم الدؿُحر ،حامػت فغخاث غباؽ ؾؼُفً ،ىمي  8 ،7ؤفغٍل  ،2008اإلايكىع مً كبل مسبر ف ب م ف
ؤ م ،في صاع الهضي للؼباغت واليكغ ،غحن ملُلت ،2008 ،ص .232
( )2مصؼفى ػلبت ،بلُاؽ بُظىن ،اإلاىؾىغت الػغبُت للمػغفت مً ؤحل الخىمُت اإلاؿخضامت ،الضاع الػغبُت للػلىم ،بحروث ،املجلض ألاوٌ ،الؼبػت ألاولى،
 ،2006ص .415
( )3غماع غىابضي " ،بقيالُت الخىمُت اإلاؿخضامت وؤبػاصها" ،بدث ملضم للمكاعهت في اإلالخلى الضولي اإلاىؾىم بـ :الخىمُت اإلاؿخضامت والىفاءة الاؾخسضامُت
للمىاعص اإلاخاخت ،اإلاىظم مً كبل ولُت الػلىم الاكخصاصًت وغلىم الدؿُحر ،حامػت ؾؼُفً ،ىمي  8 ،7ؤفغٍل  ،2008ص .05
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غغفها بغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت في جلغٍغه خىٌ الخىمُت البكغٍت ؾىت  1992بإنها ":غملُت ًخم مً زاللها صُاغت
الؿُاؾاث الاكخصاصًت ،الظغٍبُت ،الخجاعٍت ،الؼاكىٍت ،الؼعاغُت والصىاغُت ولها بلصض بكامت جىمُت جيىن اكخصاصًا
()1

واحخماغُا وبُئُا مؿخضامت".

 -2جطبيلاث علذ البوث لخحليم الخىميت الاكخصادًت املصخذامت:
جىحهذ غضًض الضوٌ الىامُت منها واإلاخلضمت لألزظ بػلض البىث لخىفُظ مكاعَػها الخىمىٍت ،وإن وان الضافؼ وعاء طلً
مسخلفا بُنهما فاألولى مضفىغت صاثما بعجؼ مىاػهاتها وخاحتها ألصاة حضًضة لخىفُظ بلتزاماتها امام مىاػىحن ،ؤما الثاهُت ألنها
جامً ؤن اللُام بإغباء الخيىمُتلِـ خىغا غلى الضولت وإهما اللؼاع الخاص قغًٍ فيها ،لظا وؿخػغض هىا ججاعب بػع
الضوٌ في ألازظ بػلض البىث ،وؤؾباب طغوعة اغخماه والخىؾؼ في طلً مً الجؼاثغ غلى الىدى الخالي:

 -1.2همارج عن علذ البوث
أ .الخجشبت التركيت)2(:
حكحر الضعاؾاث لخصضع جغهُا في حجم الاؾدثماعاث الخيىمُت والخاصت في مكاعَؼ البيُت الخدخُت ،ففي جلغٍغ صاصع
غً البىً الضولي بػىىان " الاؾدثماعاث الضولُت اإلاكترهت لللؼاع الػام والخاص لؿىت  ،"2014ؤقاع الخلغٍغ الخخالٌ
جغهُا للمغجبت الثاهُت بػض البراػٍل مً ؤصل  139صولت هاثمت ألاهثر اؾدثماعاث في مجاٌ البيُت الخدخُت.
فلض كامذ هظه ألازحرة بخجؿُض  %40مً حجم الاؾدثماعاث الػاإلاُت في مجاٌ البيُت الخدخُت ،وكضعث كُمت
الاؾدثماعاث بػلىص الكغاهت في مجاٌ البيُت الخدخُت ما ًخجاوػ  44.7ملُاع صوالع ،ولترهُا ججغبت عاثضة في جمىٍل الجؿىع،
فبػض فخدها لجؿغ الؿلؼان ًاووػ ؾلُم في ؤوث  2016وهى زالث حؿغ ًغبؽ بحن ػغفي اإلاضًىت ،افخخدذ جغهُا هفم
ؤوعاؾُا بكيل عؾمي كبل مىغض افخخاخه بؿخت ؤقهغ في صٌؿمبر  ،2016وهى هفم للؿُاعاث ًغبؽ اؾؼىبىٌ في الكم
ألاوعوبي باألؾُىي ،وإوٌ هفم بدغي لػبىع الؿُاعاث ،باعجفاع ًبلغ  14مترا ،وػىله  15ولم ،مالف مً ػغٍلحن طهاب
وإًاب وهى ؾاصؽ ؤػىٌ هفم في الػالم ،في نهاًتي الىفم فخداث تهىٍت ومضازل مغوع ،وفي حاهب واخض منهما ملغ ؤلاصاعة
اإلاغهؼي ،وفُه ممغاث غلىٍت للمكاة وممغاث ؾفلُت لىؾاثل الىلل.
ولف اإلاكغوع هدى  1.246ملُاع صوالع ،وغمل غلى بهجاػه ؤهثر مً  60قغهت ومصىؼ ،وغمل فُه ول ًىم 1800
غامل ،وما مجمىغه  2500شخص مً اإلاهىضؾحن واإلاكغفحن والخلىُحن.
بلغذ غاثضاث جغهُا مً اإلاغوع غلى الجؿىع والؼغق الؿغَػت خؿب جلضًغ اإلاضًغٍت الػامت للؼغق البرًت هدى 703
ملُىن لحرة جغهُت ؤي ما ٌػاصٌ  23433ملُىن صوالع ؤمغٍيي ،وبلغذ ؤعباح ول مً حؿغ مظُم البىؾفىع وحؿغ الؿلؼان
دمحم الفاجذ  18.241ملُىن لحرة جغهُت.
( )1مؼاعش ي فخُدت ،مضاوي خؿِبت " ،اؾتراجُجُاث جغكُت الىفاءة الاؾخسضامُت للثروة البترولُت في الاكخصاصًاث الػغبُت في ظل طىابؽ الخىمُت
اإلاؿخضامت" ،بدث ملضم للمكاعهت في اإلالخلى اإلاىؾىم بـ :الخىمُت اإلاؿخضامت والىفاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت ،اإلاىظم مً كبل ولُت الػلىم
الاكخصاصًت وغلىم الدؿُحر ،حامػت ؾؼُفً ،ىمي  8 ،7ؤفغٍل  ،2008ص .3
(-)2بً مىفم مغػوق ،كاصعي دمحم الؼاهغ ،جفػُل اؾتراجُجُت الكغاهت بحن اللؼاع الػام والخاص هسُاع لخدفحز الخىىَؼ الاكخصاصي غلى طىء بػع
الخجاعب الضولُت" ،مجلت البضًل الاكخصاصي ،مسبر ؾُاؾاث الخىمُت الغٍفُت في الؿهىب ،حامػت الجلفت ،املجلض الخامـ ،الػضص ألاوٌ ،حىان  ،2018ص
ص .126 ،124
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عقد البوث البديل اجلديد لتمويل التنميت االقتصاديت املستدامت يف اجلزائر /ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
بوخرية حسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمىىذ جغهُا هظلً في مجاٌ الؼاكت الىهغباثُت مً عفؼ ملضاع كضعتها اإلابظولت مً  38843مُغاواغ ؾىت  2005بلى
 73147مُغاواغ ؾىت  ،2015وحؿعى الضولت للىصىٌ بلى  120000مُغاواغ بدلىٌ ؾىت  ،2023وكض جدصلذ جغهُا غلى
 10/5396خؿب مػؼُاث مغهؼ الخىافؿُت الػالمي مً خُث مؿخىي الىفاءة والفػالُت في البيُت الخدخُت الخاصت
بالؼاكت الىهغباثُت)1(.
ب .الخجشبت الفشوصيت
مؼ بضاًت ؾىت  2000ظهغ صىع حضًضة لػلىص  PPPفيها مؿخىخاة مً الخجغبت البرًؼاهُت ،بهضف الخض مً الظغىغ
غلى مؿخىي اإلاىاعص البكغٍت واإلاالُت ،والاؾخفاصة مً زبراث حضًضة ،وجغقُض اؾخسضام مىاعص الضولت ،وكض جمىىذ الضولت
الفغوؿُت مً غصغهت البيُت الخدخُت بمضنها غلى غغاع باعَـ ،وؤهجؼث  3سجىن وبيذ مؿدكفُاث حامػُت ،زم اهخلل
الاغخماص غلى غلىص الكغاهت ملجالث ؤزغي :ؤلاهاعة الػمىمُت ،الؼغكاث ،الؿىً الخضًضًت ،الاجصاالث ،حمؼ الىفاًاث،
اإلايكأث الغٍاطُت...الخ،ففي ؾىت  2004بلغذ غلىص الكغاهت ؤهثر مً  91مكغوع جم ؤلامظاء غليها في حىان  ،2011وَػض
كؼاع الىلل مً بحن ؤهثر اإلاكاعَؼ اإلاىجؼة بػلىص الكغاهت ،خُث ؤن  11000ولم مً الؼغكاث الفغوؿُت فيها خىالي 8500
ولم مً اللؼاع الخاص )2(،ففي ؾىت  2010ؤبغم  57غلض قغاهت ؤغلبها بيلفت ال جخجاوػ  30ملُىن ؤوعو مً حملت 327
3

مكغوع مػلً غىه ،حػىص زالر ؤعباع الػلىص اإلابرمت للجماغاث املخلُت ،الؾُما في مجاٌ ؤلاهاعة الػمىمُت...الخ ) (،وؤعحؼ
طلً لإلػاع اللاهىوي اإلاىظم لػلىص الكغاهت خُث وطؼ اإلاغؾىم عكم  559اإلااعر في  17حىان  ،2004اإلاػضٌ باللاهىن
 735لؿىت  ،2008وبصضوع اللاهىن عكم  179لؿىت  2009ؤغُض الىظغ في بػع حىاهب الىظام اإلاالي اإلاؼبم غلى غلىص
الكغاهت ختى جخالءم مؼ ظغوف ألاػماث اإلاالُت()4.
مً اإلاكاعَؼ اإلاىجؼة بػلىص الكغاهت بلى حاهب الؼغكاث وقبىت الؿىً الخضًضًت 3 ،سجىن ومؿدكفُاث
حامػُت ،وامخضث الخجغبت لإلهاعة الػمىمُت للميكأث الغٍاطُت والاجصاالث وحمؼ الىفاًاث ،فيلف اإلاػهض الىػجي
للغٍاطت ملُىن ؤوعو إلاضة  30ؾىت ،اإلالػب الغٍاض ي بمضًىت لُل  430ملُىن ؤوعو ،غلض هغاء إلاضة  30ؾىت إلهجاػ كؼب
صحي اؾدكفاجي بـ  Nancyكضع بـ  70ملُىن ؤوعو ،ومغهب صحي بجىىب فغوؿا بـ 340ملُىن ؤوعو ،ومكغوع مغاكبت
باليامحرا إلاضًىت باعَـ بخيلفت  44ملُىن ؤوعو)5(.
ج .الخجشبت الخووصيت
 -في بىاء املذن الشياطيت العامليت:

( )1ؾػىص وؾُلت ،فغخاث غباؽ " ،الكغاهت بحن اللؼاغحن الػام والخاص في بوكاء مكاعَؼ البيُت الخدخُت في جغهُا" ،مجلت البكاثغ الاكخصاصًت ،ولُت
الػلىم الاكخصاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر ،حامػت بكاع ،ص .212
( )2هاصًت مىهِـ " ،هماطج الكغاهت كؼاع غام زاص في مجاٌ البجى الخدخُت لبػع صوٌ الػامل" ،مجلت اكخصاصًاث ألاغماٌ والخجاعة ،ولُت الػلىم
الاكخصاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر ،حامػت اإلاؿُلت ،املجلض الغابؼ ،الػضص ألاوٌ ،ماعؽ  ،2019ص .192
( )3بً مىفم مغػوق ،كاصعي دمحم الؼاهغ ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص ص .130 ،129
( )4هاصًت مىهِـ ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .193
( )5هفـ اإلاغحؼ ،ص .193
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اجفلذ الؿلؼت الػمىمُت الخىوؿُت ومجمىغت " بىزاػغ ؤلاماعاجُت" ،غلى بهجاػ مكغوع اؾدثماعي ضخم ببدحرة
جىوـ الكمالُت ،وهى مكغوع زاص بةكامت مكغوع عٍاض ي ؾىجي مىضمج غلى كؼػت ؤعض واثىت بالبدحرة مؿاختها
ؤلاحمالُت خىالي  257هىخاع ،لبىاء خىالي  435ملُىن متر مغبؼ باؾدثماعاث جلضع بـ  5ملُاع صوالع.
 مششوع مشفأ جووض من والًت أسياهت:جم بمظاء غلض مؼ ماؾؿت مالُت بدغٍيُت وهي " بِذ الخمىٍل الخلُجي" مً ؤحل بوكاء مغفإ مالي بمىؼلت الخؿُان
كغب كلػت ألاهضلـ مً والًت ؤعٍاهت ،غلى كؼػت ؤعض جملىها الضولت مجاوعة للبدغ ،جبلغ مؿاختها  521هىخاع ،وهي ؤعض
غحر مؿخغلت ،وغحر صالخت للفالخت ،وٍخظمً اإلاغفإ مىؼلت مسصصت للماؾؿاث اإلاالُت (بىىن،قغواث جإمحن ،قغواث
هىضؾت مالُت ،ولُاث ،مؿدكفُاث ،مغافم خيىمُت ،ومغافم ؤزغي) بلى حاهب مبان ؾىىُت ،ومُىاء جغفُهي وملػب
كىلف ،وجسظؼ الاجفاكُت ألخيام الاجفاكُت الػغبُت الؾدثماع عئوؽ ألامىاٌ الػغبُت في الضوٌ الػغبُت ،وال ًلف طلً
خاثال صون جؼبُم الاجفاكُاث الثىاثُت واإلاخػضصة ألاػغاف ألازغي الخاصت بدماًت الاؾدثماع والخػاون اللظاجي.
 علود الششاكت  PPPفي مجال الىلل:اؾخػملذ جىوـ غلض البىث  BOTفي غضًض اإلاكاعَؼ الىبري اإلاىجؼة في بػاع غلىص الكغاهت ،ؾاء وان طلً غً ػغٍم
الخفاوض اإلاباقغ ؤو الخفاوض الخىافس ي ،ومنها بالخصىص اللؼمت الهامت ،التي زصذ مؼاع الىفُظت -خماماث،
باغخباعها جمثل ؤضخم غلض قغاهت ؤبغم مؼ الكغهت الترهُت  TAVؾىت  ،2005إلاضة  40ؾىت بيلفت كضعث بإلف ملُىن
صًىاع ،وجىفلذ الضولت ببىاء مدىلحن وججهحز ألاعض التي مؿاختها  5700هىخاع ،املخصصت للبىاء ،والىهغباء والغاػ
والاهترهِذ غالوة غلى بغج اإلاغاكبت ،وجيخهي اإلاغاخل ألاعبػت لالؾخغالٌ ؾىت  2036الؾخلباٌ  30ملُىن مؿافغ ،وكض ًيىن
غضم جضقحن اإلاؼاع الظي بضؤ اؾخغالله ؾىت  2010مغصه غضم عغبت قغهت  TAVحكغًٍ الخىوؿُحن في عؤؾمالها ،وهظلً
ملاػػت قغهتي جىوـ الجىٍت والؼحران الجضًض لها)1(.
د .الجزائش
في بػاع جىفُظ الؿُاؾت الػامت للمُاه افترض البرهامج الؼاعت للخيىمت اإلالغع في نهاًت ؾىت  2002بهجاػ  21وخضة
صغحرة للخدلُت بؿػت  2500م 3ليل واخضة ،بؼاكت بحمالُت كضعها  57000م 3مً اإلااء ًىمُا بخيلفت  80ملُىن صوالع ممىٌ
مً محزاهُت الضولت التي مىدذ اخخياع الخضزل في مجاٌ بهجاػ اإلاصاوؼ مصاوؼ جدلُت مُاه البدغ إلاخػاملحن ازىحن :اإلااؾؿت
الػمىمُت للجؼاثغٍت للمُاه والتي حػمل لخؿاب وػاعة اإلاىاعص اإلاالُت ،وقغهت اإلاؿاهمت الجؼاثغٍت للؼاكت  AECالتي جخلاؾم
ؤؾهمها مؼ ول مً ؾىهؼغان وؾىهلغاػ ،وكض جىصلخا إلبغام غلىص قغاهت مؼ قغواث ؤحىبُت مخسصصت في هظا املجاٌ
بصُغت  BOOؤو  )2(،BOTمً بُنها:

( )1بً مىفم مغػوق ،كاصعي دمحم الؼاهغ ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .127
( )2بىهالي هىاٌ " ،الجؼاثغٍت للمُاه مغفم غام" ،بدث ملضم اؾخىماال لىُل قهاصة اإلااحؿخحر جسصص :الضولت واإلااؾؿاث الػمىمُت ،ولُت الخلىق،
حامػت الجؼاثغ ًىؾف بً زضة ،2009/2008 ،ص .80
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 ببغام الجؼاثغٍت للمُاه جدذ وصاًت وػاعة اإلاىاعص اإلااثُت غً ػغٍم مىاكصت ببغام غلض بصُغت  BOTمؼ الكغهتألامغٍىُت ؤلاؾباهُت  BARNAINYEST/ LEMNAإلهجاػ مصىؼ بؿػت  100000م 3بوهشان()1
 ببغام الجؼاثغٍت للؼاكت  AECغلضا بصُغت  BOOمؼ الكغهت ألامغٍىُت  Black and Veatchوالتي اهبثم غنهاماؾؿت حضًضة هي ههغماء  KAHRAMAجخضزل في مجاٌ الىهغباء واإلااء وهي مسىلت إلهجاػ مصىؼ ؤعػٍى بؿػت  40000م

3

ًىمُا)2(.
 جم ببغام غلض بحن  ADE/AECوالكغهت ألامغٍىُت  IONICSإلهجاػ مصىؼ الخامت الجؼاثغ بؿػت كضعها 150000مً/3ىم إلالُىن و  500000ؾاهً والظي كضعث جيلفخه بـ  210ملُىن صوالع ،وكض جم الخػاكض في قيل  BOOحؿاهم فُه
 ADE/AECبـ  %30مً عؤؽ اإلااٌ ،و  70%مً ػغف  IONICSوإهجاػ اإلاصىؼ واؾخغالله ًيىن مً كبل اإلاؿدثمغ الظي
ًيىن ماليا له إلاضة  25ؾىت وال جيىن الضولت طامىت للمكغوع)3(.
وكض جم اللجىء إلبغام غلىص البىث في مجاٌ اإلاىاعص اإلااثُت في اإلاكاعَؼ اإلاخػللت بةهجاػ وحؿُحر مدؼاث جدلُت مُاه
البدغ غلى مغخلخحن ،في ألاولى وهي مغخلت الخإهُل اإلاؿبم جم ازخُاع اإلاترشخحن اإلااهلحن وجم حمؼ آعائهم وجىصُاتهم خىٌ
ملفاث اإلاىاكصت وؤلاقيالُاث اإلاؼغوخت في هظا الىىع مً الػلىص واإلاخػللت بالظماهاث وؤلاػاع اللاهىوي وحؿػحرة اإلاُاه،
وفي الثاهُت جم اؾخلباٌ الػغوض وجدلُلها) 4(،وكض جم بوكاء لجىت مخابػت وجىفُظ بغامج جدلُت مُاه البدغ بلغاع وػاعي
مكترن ما بحن وػاعة اإلاىاعص اإلااثُت ووػاعة الؼاكت واإلاىاحم ،والتي جلىم بما ًلي:
 فدص واكتراح بغامج اليكاػاث التي تهضف لخؼىٍغ جدلُت مُاه البدغ.
 طمان جيؿُم بغامج جؼىٍغ مكاعَؼ مغهباث الخدلُت التي ؤوكإها اللؼاغحن.

 -2.2موحباث جحول الجزائشلعلذ البوث للليام بأعباء الخىميت الاكخصادًت فيها
 هللها غبء جمىٍل مكاعَؼ بوكاء اإلاغافم الػامت ومكغوغاث البيُت الخدخُت في الضولت مً الضولت ؤو اللؼاع الػاملللؼاع الخاص ،وهى ما ًسفف الػبء غلى مىاػهاتها املخضوصة ،ألن اللؼاع الخاص ؾِخدمل الخمىٍل وول مساػغ
الخمىٍل ،وهى ما ًجىب الضولت اللجىء لالكتراض.
 طمانها زلم فغص غمل حضًضة في الضولت صاخبت اإلاكغوع ،ألهه في الغالب ما حػخمض قغهت اإلاكغوع غلى ألاًضيالػاملت في الضولت اإلاظُفت ،ألهه غالبا ما ًخم بصعاج هظا الكغغ في هظا الىىع مً الػلىص ما لم جىص غلُه كىاهُنها
صغاخت ،وهظا ؾُاصي للخغلب غلى مكيل البؼالت وٍاصي لؼٍاصة الضزل اللىمي.
 جظمنها هلل الخىىىلىحُا الخضًثت والػمل غلى جؼىٍغ الخبراث الفىُت وجضعٍب الػاملحن في اإلاكاعَؼ التي جلىمبةوكائها وحؿُحرها ،وهى ما ؾُاصي لخىفحر البِئت اإلاىاؾبت للخىمُت الاكخصاصًت الؾُما باليؿبت للضوٌ الىامُت.
)1 (Document EP Algérienne des eaux, Le dessalement option stratégique et opportunité d’investissement, 2003 ,
p4.
)2 (R. Toimer et O.Obeida, « L’option dessalement », Revue l’économie, Avril 2002, nouvelle série N° 1, p 30.
)3 (Document EP Algérienne des eaux, op .cit, p 4

( )4بىصعاف مصؼفى" ،الدؿُحر اإلافىض والخجغبت الجؼاثغٍت في مجاٌ اإلاُاه " ،مظهغة ملضمت اؾخىماال لىُل قهاصة اإلااحؿخحر ،جسصص كاهىن اإلااؾؿاث،
ولُت الخلىق ،حامػت الجؼاثغ  ،2012/2011 ،1ص ص .72 ،71
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 هي خل هاجح للجماغاث املخلُت في جلبُتها لالخخُاحاث واإلاخؼلباث اإلاتزاًضة في بكلُمها ،صون ؤن جلجإ إلاحزاهُتالضولت الؾُما مؼ ما حػاهُه مىاػهاتها الخاصت مً عجؼ وختى مً جبػُت في الخمىٍل للؿلؼت اإلاغهؼٍت والظي ًثلل واهل
()1

الخؼٍىت الػامت.

 الخىمُت الؿغَػت للمكاعَؼ التي كض جيخظغ ػىٍال إلًجاص الخمىٍل الالػم واللؼاغاث الاحخماغُت التي لِـ لهامغصوص اكخصاصي مباقغ والخػلُم والصخت.
 جىفحر الػملُت ألاحىبُت غً ػغٍم الاجفاق مؼ اإلاؿدثمغ غلى ؤن ًيىن جمىٍل اإلاكغوع في الجاهب ألاهبر مىهبالػملت ألاحىبُت.
 جدؿحن ؤصاء ؾىق ألاوعاق اإلاالُت خُث ًلجإ اللؼاع الخاص إلاصاصع جمىٍل مخػضصة منها ػغح الؿىضاث ؤو ػٍاصةعؤؽ اإلااٌ مً زالٌ الؿىق املخلي.
 جدغًٍ عجلت الاكخصاص غبر جيكُؽ كؼاغاجه املخخلفت :الخضمُت والخمىٍلُت ،الصىاغُت التي ؾُيىن لها ؤصواعمسخلفت ؤزىاء جىفُظ وحكغُل اإلاكغوع.
()2

 -جملً الضولت إلاكغوع حاهؼ ومخيامل بػض اهتهاء فترة الػلض.

 بصاعة اإلاغفم الػام اإلايكإ بىاؾؼت غلض البىث ًجىب الضولت مكاول بصاعة اإلاغفم الػام ،فالىاكؼ الػملي ؤزبذ ؤنبصاعة اإلاكغوغاث بإؾلىب اللؼاع الػام وؤلاصاعة الػامت غالبا ما ًاصي لػضم جدلُم الىخاثج اإلاغحىة.
 ػٍاصة بقغان اللؼاع الخاص في بصاعة مكاعَؼ البيُت ألاؾاؾُت ًاصي لؿغغت جىفُظها والاكخصاص في الخيلفت ألنهاؤمىع ًدغص غلى جدلُلها اللؼاع الخاص ؤهثر مً غحره ،ومً حهت ؤزغي فهي جاصي لغفؼ هفاءة حكغُل اإلاكاعَؼ اإلاىجؼة،
ومؿخىي الخضماث اإلالضمت ،ألن اللؼاع الخاص ًخمخؼ بسبرة مالُت وفىُت هبحرة ،وله مصلخت مباقغة في طلً لجظب
()3

الجمهىع وهى ما ؾُاصي بالىدُجت لخىفحر ؤلاًغاصاث غلى هدى ًمىً قغهت اإلاكغوع مً اؾترحاع ما اؾدثمغجه

 جفاصي اعجفاع ؤؾػاع الفاثضة التي جيىن الؿبب اليامً وعاء بحجام اللؼاع الخاص غً الاؾدثماع ،وبظلًًظمً جفاصي مكىالث محزان اإلاضفىغاث ؤو الاؾخجزاف الخخُاػي الػمالث ألاحىبُت ،وما ًترجب غلى طلً مً جسفُع
للُمت الػملت.
 جصخُذ غضم الفػالُت التي ًدؿم بها اللؼاع الػام في مجاٌ بهجاػ اإلاكاعَؼ وحؿُحرها بما ٌؿخجُب لؼلباثاإلاؿتهلىحن في الىثحر مً كؼاغاث البيُت الخدخُت ومغافلها الػامت ،ألن ؤلاقياٌ في الغالب لِـ مخػللا بةوكاء اإلاكاعَؼ
()4

بلضع ما هى مخػلم ؤؾاؾا بجػلها ؤهثر فػالُت ،والخللُل مً الهضع مثال.

( )1ؤبى بىغ ؤخمض غثمان " ،غلىص البىث ومخؼلباث جؼبُلها في الػغاق" ،مجلت الغافضًً للخلىق ،ولُت الخلىق ،حامػت اإلاىصل ،املجلض الػاقغ ،الػضص
الثامً والثالزحن 2008 ،املجلض الػاقغ ،الػضص الثامً والثالزحن ،2008 ،ص .357
( )2ؤؾامت مضلىٌ زغٍص ؤبى هلُبه اإلاؼحري ،زىصصت اإلاغافم الػمىمُت بىظام البىاء والدكغُل والخدىٍل  ،BOTمؼبػت وػاعة ؤلاغالم ،ص ب ن ،الؼبػت
ألاولى2006 ،
( )3ؤخمض ؾالمت بضع ،الػلىص ؤلاصاعٍت وغلض البىث  ،BOTصاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة ،ص غ ،2003 ،ص ص .397 ،396
( )4بلُاؽ هاصُف ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص ص .150 ،149
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 -3مصادسجمويل مشاسيع علذ البوث
جىفغ غلىص البىث الػضًض مً اإلاؼاًا للضوٌ ولللؼاع الخاص ،فالضولت ال جمىٌ اإلاكغوع مً محزاهُتها الػامت ،هما ؤن
جإزحر غلىص البىث غلى الضًً الػام ؾُيىن طئُال ،هما ؤن املخاػغ اإلاالُت والصىاغُت جىلل لللؼاع الخاص ،والضولت
اإلاظُفت ؾدؿخفُض مً الضعاًت الفىُت لللؼاع الخاص في ؤلاصاعة ،وألاؾاؽ اإلاػىٌ غلُه في الخمىٍل هى طمان الؿضاص مً
غاثضاث اإلاكغوع اإلاىجؼ ،وكض كضم اإلاصغف ألاوعوبي لإلوكاء والخػمحر الضغم اإلاالي إلاكاعَؼ البىث.
اإلاصاصع التي ًخم الاغخماص غليها في جمىٍل في غلض البىث مخىىغت ،فلض جيىن غباعة غً ؤمىاٌ قغهت اإلاكغوع بدض
طاتها ،هما كض ًخم الاغخماص غلى اللغوض والاهخخاب باألؾهم وغحرهما ،فالؼغق اإلاخبػت في الخمىٍل جؼىعث مىظ اجفاكُت
بغٍخىن ووصػ لؿىت  ،1994خُث وان الاكتراض مدضوص للخيىماث ومػلض حضا باليؿبت لللؼاع الخاص وكض وان غباعة
غً كغوض وهباث زىاثُت ،لىً الىطؼ حغحر بػض ؤن ظهغث قغواث الخمىٍل الخاصت اللىٍت مً خُث عؤؽ اإلااٌ وهىا بضؤ
الضاثىىن الخجاعٍىن ًفىغون في بكغاض جلً الكغواث صون خم الغحىع ،لىً هظا ألامغ زؼحر ألهه ٌػغض مىحىصاث
الكغهت للظُاع في خالت غضم اؾخىماٌ ؤو فكل اإلاكغوع ؤو غضم الؿضاص ،هدُجت لظلً ظهغ ما ٌؿمى باإلكغاض مؼ خم
الغحىع املخضوص ،وبملخظاه الضاثىىن بخىفحر الخمىٍل الالػم إلاكغوع اغخماصا غلى مؼاًاه وٍيىن لفترة مدضوصة ،وٍصبذ
لخمىٍل مغة ؤزغي جمىٍال صون خم الغحىع وَػخبر الخمىٍل مؼ خم الغحىع املخضوص هى ألاهثر قُىغا في الػمل ،وؾىلىم
ببُان هظه الؼغق والخالي:
 -1.3سأس املال بىظام امللكيت:
مصاصع الخمىٍل التي ٌػخمض غليها في الخمىٍل في غلىص البىث مخىىغت ،فلض جيىن غباعة غً اؾدثماعاث ؤولُت ًخم
جلضًمها مً قغهت اإلاكغوع طاتها ،وهى غباعة غً هىع مً عؤؽ اإلااٌ ًلضمه مباقغة اإلاؿدثمغون ،بىاء غلُه هىان جىاؾب
ػغصي بحن ألاعباح املخللت مً اإلاكغوع وهظا الخؿاثغ التي ًمىً ؤن جخدلم ؤزىاء جىفُظ اإلاكغوع ،وهي ػغٍلت مدبظة لضي
الضوٌ اإلاظُفت ألن في هظه الؼغٍلت اإلاػغوفت باؾم سأس املال بىظام امللكيت جسفُف لػبء زضمت الضًً مً غلى غاجم
()1

قغهت اإلاكغوع وػٍاصة طمان هجاح اإلاكغوع بؿبب التزامهم اإلاالي الىبحر فُه.
مً ؤهم مصاصع الخصىٌ غلى عؤؽ اإلااٌ بىظام اإلالىُت ما ًلي:
-

قغهت اإلاكغوع هفؿها هي مً جلىم بالخمىٍل باغخباعها الغاعي ألاؾاس ي إلاكغوع اإلاغفم الػام.

-

مؿدثمغون آزغون ًيىن لضيهم اهخمام باإلاكغوع ،فلض جيىن الضولت اإلاظُفت ،ؤو ؤػغاف ؤزغي غلى غغاع:

اإلالاولحن ،مىعصي اإلاىاص واإلاػضاث للمكغوع ،قغواث الدكغُل والصُاهت للمكغوع...الخ.
-

اإلاؿدثمغون الؿلبُىن وهم لِؿى باإلاؿاهمحن في بصاعة اإلاكغوع وجىفُظه ،لىنهم فلؽ ممً ًغغبىن في الخصىٌ

غلى ألاعباح.
-

صغاع اإلاؿدثمغًٍ ،وهي فئت جخىاحض في بىعصت ألاوعاق اإلاالُت مً زالٌ ػغخهم ألؾهم قغواث البىاء إلاكغوغاث

البىث.
( )1دمحم بً حىاص الخغؽ ،مكغوغاث البيُت الخدُت مً زالٌ هظام البىاء والدكغُل وهلل اإلالىُت  ،BOTميكىعاث الخلبي الخلىكُت ،بحروث ،الؼبػت ألاولى،
 ،2012ص .257
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-

ماؾؿاث الاؾدثماع غلى غغاع :اإلاصاعف ،قغواث الخإمحن ،صىاصًم الاؾدثماع ،صىاصًم اإلاػاقاث.
وكحر هىا بلى ؤهه ال ًخم اللجىء بلى صغاع اإلاؿدثمغًٍ وماؾؿاث الاؾدثماع بال في خالت واخضة وهي غضم كضعة

قغهت اإلاكغوع غلى جىفحر عؤؾماٌ اإلالىُت الابخضاجي وفلا إلاا هى مدضص في كىاهحن الضولت ،ألن اللجىء بليهم ؾُجػلهم
ًدصلىن غلى مياؾب عؤؾمالُت ػىاٌ مضة الخػاكض الدكغُلُت ،وهى ما ؾُازغ غلى وؿبت ؤعباح قغهت اإلاكغوع مؼ ؤنها
جسفع في مساػغ الخمىٍل غلى قغهت اإلاكغوع)1(.
 2.3اللشوض:
اللغوض بصىعتها الخللُضًت هي ؤوٌ مصاصع الخمىٍل ولها ؤولىٍت غلى ػغق الخمىٍل التي ؾيؿخػغطها )2(،وحػغف
ؤًظا باؾم سأس املال بىظام املذًوهيت ،وغلى الغغم مً ؤهمُتها همصضع جمىٍلي في غلض البىث بال ؤن قغهت اإلاكغوع غالبا
ما جىاحه مكاول في الخصىٌ غليها مً ؤحل بهجاػ اإلاكغوع وحكغُله ،ألنها لِؿذ باإلاالىت لألصىٌ الخإمُيُت اليافُت
لخغؼُت هظه اإلابالغ الخمىٍلُت في خالت وحىص بزالٌ مً كبل قغهت اإلاكغوع في جىفُظها اللتزاماتها ،الؾُما وإن غلمىا ؤن
الضولت اإلاظُفت ال جلضم غالبا طماهاث مباقغة للممىلحن في خالت فكل قغهت اإلاكغوع ألن اإلابالغ ضخمت وٍخم الخصىٌ
غليها مً كغوض مدلُت وصولُت.
ًلىم اإلامىلىن بخلضًم اللغوض لكغهت اإلاكغوع بظمان اجفاكُت اإلاكغوع وآلاالث واإلاػضاث والػاثضاث ،وجخمحز
اللغوض اإلامىىخت في غلض البىث غً غحرها مً اللغوض الخللُضًت في ؤن البىىن ال جىظغ للضعة ومالءة اإلالترض اإلاالُت،
وإهما جإزظ بالخؿبان حجم الخضفلاث والػاثضاث اإلاالُت للمغفم والتي حكيل اإلاصضع ألاؾاس ي لؿضاصها )3(،وبالىظغ
لطخامت حجم الاؾدثماع الالػم للمغفم اإلامىٌ غالبا ما ًخم جدىٍل اللغوض وجىظُمها في قيل كغوض اثخماهُت مجمػت،
ًخىلى مصغف ؤو ؤهثر الخفاوض غلى مؿدىضاث الخدىٍل هُابت غً اإلااؾؿاث اإلاالُت ألازغي اإلاكاعهت ،وٍخم جلضًم
اللغوض لكغهت اإلاكغوع مؼ قغغ ألاؾبلُت في ؾضاصها ،وهظا غلى ؤن جيىن لها خم في الغكابت الضكُلت غلى
()4

الاؾدثماعاث.

جخػضص مصاصع الخصىٌ غلى اللغوض مً كبل قغواث اإلاكغوع :فلض جيىن ماؾؿاث الخمىٍل مدلُت ،هما كض جيىن
مً مؿدثمغًٍ ؤو الىواالث اإلاصضعة لالثخمان وكغض البىىن اإلاكترن واللغض الؿىضي...الخ ،وغاصة ما حؿخسضم في هظا
الغغض ؤمىاٌ مؿخمضة مً وصاجؼ كصحرة ؤو مخىؾؼت ألاحل ،وغالبا ما جفظل اإلاصاعف حمؼ ألامىاٌ وإكغاطها ألحل

( )1دمحم بً حىاص الخغؽ ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص ص .361 ،360
( )2ؤخمض عقاص مدمىص ؾالم ،غلض ؤلاوكاء وؤلاصاعة وجدىٍل اإلالىُت  BOTفي مجاٌ الػالكاث الضولُت الخاصت ،صاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة ،ص غ، 2004 ،
ص .129
( )3ؾامي غبض الباقي ؤبى صالح " ،آلُاث خماًت البىىن اإلامىلت إلاكغوغاث البيُت ألاؾاؾُت اإلاضاعة وفلا لىظام  ،BOTوغىاثم اللجىء للخدىُم لخل
اإلاىاػغاث الىاقئت غً جىفُظ هظه اإلاكغوغاث" ،بدث ملضم للمكاعهت في اإلااجمغ الثامً غكغ اإلاىؾىم بـ :غلىص البىاء والدكُِض بحن اللىاغض اللاهىهُت
الخللُضًت والىظم اللاهىهُت اإلاؿخدضزت ،اإلاىػلض بـ ؤلاماعاث الػغبُت اإلاخدضة ً ،ىمي  21 ،19ؤفغٍل .2010
( )4فُصل غلُان بلُاؽ الكضًفاث " ،جمىٍل مكغوغاث البىث" ،مجلت حامػت صمكم للػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت ،حامػت صمكم ،صمكم ،املجلض
الؿاصؽ والػكغون ،الػضص ألاوٌ ،2010 ،ص ص .507 ،506

املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

455

ISSN: 2352-9806
l

عقد البوث البديل اجلديد لتمويل التنميت االقتصاديت املستدامت يف اجلزائر /ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
بوخرية حسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًتراوح بحن اإلاخىؾؽ والؼىٍل وبؿػغ فاثضة زابذ في خالت ما بطا واهذ ظغوف الؿىق اإلاالُت ممىىت مً الىاخُت الػملُت
والاكخصاصًت ،وفي طلً ججىِب لخػغٍع اإلاصاعف وصاخب الامخُاػ غلى اإلاضي الؼىٍل لػملُت جللب ؤؾػاع الفاثضة.
باليؿبت لللغوض وىؾُلت لخمىٍل اإلاكاعَؼ الىبري غلى غغاع غلض البىث هجض ؤن اإلاكغع الجؼاثغي جيلم غنهما في
مىطػحن ؤؾاؾُحن:
-

في ظل أمش بىك الجزائش سكم  :07/09اإلاخػلم باللغوض اإلامىىخت لػملُت جمىٍل اإلاكغوغاث الىبري ال جظاف

ملخاػغ اإلاؿاهمحن في الهُئاث اإلااؾؿت لغاًت بهجاػ اإلاكغوغاث ،قغٍؼت ؤن ال جيىن هىان طماهاث مخلاػػت بحن
اإلاؿاهمحن ،ففي الخاالث الػاصًت ًمىؼ غلى البىىن ؤن جمىذ كغوض جفىق وؿبت  %25مً ؤمىالها الخاصت لكغهت واخضة،
مؼ طلً حغاض ى بىً الجؼاثغ غً جؼبُم ألامغ الؿابم لدشجُؼ اؾخسضام هظه الصُغت الخمىٍلُت مً حهت ،ومً حهت
ؤزغي فبىً الجؼاثغ ٌػلم ؤن البىىن غحر كاصعة غلى مىذ كغوض هبحرة كض جخجاوػ عؤؽ ماٌ البىً ولِـ  %25مىه
فدؿب.
-

في املششوم الخىفيزي سكم  :411/09هص اإلاكغع الجؼاثغي صغاخت غلى ؤن ًخم جسفُع مػضالث الفاثضة مً

كبل ماؾؿاث اللغوض باليؿبت لللغوض اإلاخػللت بخمىٍل مدؼاث جدلُت اإلاُاه بيؿبت  ،% 3,75وٍيىن الفغق بحن ؾػغ
اللغض ومػضٌ ً % 3,75مثل مػضٌ الخسفُع)1(.
مً زالٌ ما ؾبم ًخطح لىا ؤن اإلاكغع الجؼاثغي هضف مً زالٌ ؤلاحغاء الؿابم جدفحز اللؼاع الخاص للخىحه
لالؾدثماعاث الىبري في مكاعَؼ جدلُت مُاه البدغ ،وفي الىاكؼ الػملي زبذ ؤن اللجىء لللغوض في غلض البىث جغجبذ غلُه
الػضًض مً اإلاكاول ،بؿبب الاكتراض بالػمالث ألاحىبُت مً بىىن الضولت اإلاظُفت الؾخحراص اإلاخؼلباث الالػمت للبىاء وهى
ما ؤزغ غلى عصُضها مً الػمالث ألاحىبُت ،وهى ما ؤصي العجفاع ؤؾػاع الػمالث ألاحىبُت في ؤؾىاكها املخلُت ،وما ػاص مً
الخإزحراث الؿلبُت هى كُام اإلاؿدثمغًٍ ألاحاهب بخدىٍل ؤعباخهم زاعج الضولت صون كُض هما خضر في مصغ.
 - 3.3الاكخخاب باألشهم
في هظا ألاؾلىب ًخم الخصىٌ غلى ألامىاٌ غً ػغٍم ماؾس ي اإلاكغوع ؤو غحرهم ممً ًضزلىن مؿاهمحن بدصت في
قغهت اإلاكغوع ،وعؤؽ اإلااٌ هظا ال ًمثل بال حؼء مً بحمالي جيلفت اإلاكغوع ،وغاصة ًخم الاؾدثماع باألؾهم بالخض ألاصوى
الظي ًخم اؾدثماعه في اإلاكغوغاث في غلض البىث.
ٌػض غاثض الؿهم حؼء مً ألاعباح الصافُت اللابلت للخىػَؼ والتي جدللها الكغهت اإلاصضعة له ،وٍإزظ الؿهم صىعجان:
ؾهم غاصي وؾهم ممخاػ ،وججضع ؤلاقاعة في هظا الصضص بلى ؤن الكيل اإلاإلىف لألؾهم في غلىص البىث هي ألاؾهم الػاصًت،
والتي جمثل :مؿدىض ملىُت لخامله لظا حؿمى بدلىق اإلالىُت ،وهظه ألاؾهم ًخم ػغخها مً كبل الكغهت للخصىٌ غلى
ألامىاٌ الظغوعٍت لخمىٍل هفلاتها لظا حػخبر اؾدثماع مباقغ ،ولخامل الؿهم الخم في ؤعباح وزؿاثغ الكغهت وٍإزظ ؤعبػت
كُم ،ؤما باليؿبت للؿهم اإلامخاػ فهى مؼٍج بحن الؿهم الػاصي والؿىض ،وٍىحض ازخالف بحن هظا ألازحر وبحن الؿهم الػاصي،

 1اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،411/09اإلااعر في  15صٌؿمبر  ،2009اإلاخظمً مؿخىي جسفُع وؿبت الفاثضة غلى اللغوض التي جمىدها ماؾؿاث اللغوض
إلهجاػ مدؼاث جدلُت مُاه البدغ وهُفُاث مىده ،ج ع غضص .74
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خُث ؤن جيلفت ألامىاٌ باألؾهم اإلامخاػة ؤكل مً جيلفت الخمىٍل باألؾهم الػاصًت ألنها ال جدخىي غلى مػضٌ همى ألاعباح
اإلاخىكػت.
 -4.3آلياث جمويل مخخلطت
الخمىٍل غً ػغٍم الضًً الخابؼ له شخصُت ججمؼ بحن الخمىٍل باألؾهم والخمىٍل باللغض ،ولهظا الىىع ؤهمُت ؤكل
ملاعهت باللغض الخجاعي لىىه ٌػلى مً خُث ألاهمُت مً الخمىٍل باألؾهم ،ومً ؤمثلت الضًً اإلاىخصفي اللغوض الخابػت
وألاؾهم اإلامحزة ،ولجظب هظا الىىع مً عؤؽ اإلااٌ كض ًمىذ ملضمى اللغوض الخابػت بمياهُت اإلاكاعهت اإلاباقغة في اإلاياؾب
الغؤؾمالُت وطلً بةصضاع ؤؾهم ؤو ؾىضاث مفظلت ؤو كابلت للخدىٍل وؤخُاها بةجاخت الخُاع في اهخخاب ؤؾهم مؼ صاخب
()1

الامخُاػ بإؾػاع جفظُلُت.

 -5.3وصبت الذًون إلى أشهم سأس املال
ًفظل اإلالغطىن ؤكل وؿبت مً اللغوض وألاؾهم لخدلُم ؤهبر اؾخفاصة مً اؾدثماع اإلاكاعهحن ،وهىا ًجب غلى
اإلاكاعهحن باإلاكغوع خماًت ؤصخاب اللغوض خماًت بطافُت غً ػغٍم ػٍاصة عؤؽ ماٌ هظا ألازحر وخماًت كُمت ؤصىله،
هما ؤن اإلاكاعهحن ًغغبىن في ػٍاصة وؿبت ؤصخاب ألاؾهم بلى اللغوض مً زالٌ بكالٌ اؾدثماعاث اللغوض ،وبظلً فهم
بداحت في خالت الػىصة لالهخخاب غً ػغٍم الضًً ألن ًيىن في ؤكل مؿخىي ملاعهت بخػظُم وجفػُل صوع الاهخخاب
واإلاكاعهت باألؾهم ،وجخدلم اإلاىاػهت الفػلُت ليؿبت عؤؽ اإلااٌ اإلاضًً ملاعهت باألؾهم هدُجت لدؿىٍت بحن قغهت اإلاكغوع
()2

واإلالغطحن مؿدىضة ملخاػغ اإلاكغوع وػبُػخه وػبُػت الؿىق ومضي جظامً الغغاة والخىىىلىحُا اإلاؿخسضمت.
 -6.3الخمويل عن طشيم أشواق سؤوس ألاموال

جخمحز بلُامها غلى جضفلاث اإلاكغوع الىلضًت صون ؤن ًيىن هىان خم بالغحىع للمؿاهمحن ،وٍخم ججمُؼ ألامىاٌ في
ؾىق عؤؽ اإلااٌ مً زالٌ جىظُف ألاؾهم اإلافظلت وغحرها مً صيىن كابلت للخضاوٌ في ؾىق ألاوعاق اإلاالُت ،غلى ؤن جيىن
هظه ألازحرة مػترف بها ،وختى حػغض هظه ألازحرة للخضواٌ ًخػحن الخصىٌ ؤوال غلى مىافلت هُئاث الغكابت املخخصت ،وفي
الغالب ما جيىن بمياهُت الىصىٌ ألؾىاق عئوؽ ألامىاٌ مخاخت للمغافم الػمىمُت اإلاىحىصة بالفػل والتي لها سجل
ججاعي ،هظا في ملابل الكغواث التي ًخم بوكائها زصُصا لبىاء وحكغُل مغفم غام ؤو بيُت ؤؾاؾُت حضًضة جفخلغ لضعحت
الاثخمان اإلاؼلىبت ،وهى ما حكترػه بػع ؤؾىاق ألامىاٌ بإن ًيىن للكغهت سجل ججاعي ولفترة مدضصة ختى حؿمذ لها
()3

بةصضاع صيىن كابلت للخضاوٌ.
 -7.3إلاعخماد إلاًجاسي

ما يهمىا في صعاؾدىا الاغخماص الاًجاعي وإؾلىب جمىٍلي في غلض البىث هى صىعة واخضة وهي اإلاخػللت باألصىٌ اإلاىلىلت
فلؽ ،والتي غغفها اإلاكغع الجؼاثغي بإنها ":غلض جمىذ مً زالله قغهت الخإححر ،البىً ؤو اإلااؾؿت اإلاالُت اإلاؿماة باإلااحغ،
غلى قيل جإححر ملابل الخصىٌ غلى بًجاعاث وإلاضة زابخت ؤصىال مدكيلت مً ججهحزاث ؤو غخاص ؤو ؤصواث طاث الاؾخػماٌ
( )1فُصل غلُان بلُاؽ الكضًفاث ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .516
( )2هفـ اإلاغحؼ ،ص .517
( )3ؤخمض عقاص مدمىص ؾالم ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص ص  - ،134 ،133فُصل غلُان بلُاؽ الكضًفاث ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص ص .519 ،518
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اإلانهي إلاخػامل اكخصاصي شخصا ػبُػُا وان ؤو مػىىٍا ًضعى اإلاؿخإحغ ،هما ًترن لهظا الشخص بمياهُت اهدؿاب ولُا ؤو
حؼثُا ألاصىٌ اإلااحغة غً ػغٍم صفؼ ؾػغ مخفم غلُه والظي ًإزظ بػحن الاغخباع ،غلى ألاكل حؼثُا ،ألاكؿاغ التي جم
()1

صفػها بمىحب ؤلاًجاع".

اغخبر اإلاكغع الجؼاثغي غملُاث الاغخماص ؤلاًجاعي كغطا ليىنها حكيل ػغٍلت لخمىٍل اكخىاء ألاصىٌ التي ؾبم
ؤلاقاعة بليها،ووكحر في هظا الصضص بلى ؤن الػالكت بحن اإلااحغ واإلاىعص حؿغي غليها ؤخيام غلض البُؼ )2(،وحؿغي غلى الػالكت
بحن اإلااحغ واإلاؿخإحغ ؤخيام الاغخماص الاًجاعي ،وزالٌ مضة ؤلاًجاع جظل اإلاػضاث وآلاالث مليا للماؾؿاث اإلاالُت وهظا
ً
ًدلم لها طماهت بطافُت ،وغالبا ما ًخم الاجفاق غلى هلل جبػت الهالن لكغهت اإلاكغوع غلى ؤؾاؽ ؤنها الخاثؼة لها ،وٍمىً
الاغخماص ؤلاًجاعي قغهت اإلاكغوع في غلض البىث مً الخصىٌ غلى ألاصىٌ ؤلاهخاحُت الالػمت إلصاعة اإلاغفم الػام صون ؤن
جيىن مظؼغة لضفؼ كُمتها صفػت واخضة.
مً زالٌ ما ؾبم هغي ؤن الاغخماص ؤلاًجاعي ًدلم مؼاًا غضًضة لكغهت اإلاكغوع خُث جدخفظ بدغٍت هبحرة في
الخدىم باإلاغفم الػام زالٌ مغخلتي ؤلاوكاء والدكغُل ،غىـ ما لى وان الخمىٍل غً ػغٍم اللغوض ،وغلى الغغم مً
طلً فكغهت اإلاكغوع ال ًمىنها الاغخماص غلُه همصضع وخُض للخمىٍل وإهما ًمىنها اللجىء بلُه لخمىٍل ما ًخػلم باآلالث
واإلاػضاث الالػمت إلهجاػ وحكغُل اإلاكغوع ،ؤما باقي الخمىٍل فخدصله مً اإلاصاصع ألازغي التي ؾبم طهغها ،وهغي ؤن
ؤلاقياٌ الىخُض الظي ًمىً ؤن ًىجغ غً الاغخماص ؤلاًجاعي لللُم اإلاىلىلت وإؾلىب جمىٍلي ٌػخمض غلُه في غلض البىث هى
غضم بغماٌ قغهت اإلاكغوع لخُاع الكغاء في نهاًت الػلض ،ألامغ الظي كض ًازغ ؾلبا غلى الضولت اإلاظُفت ألن غمالها كض
زظػىا للخضعٍب غلى اؾخسضام هظه آلاالث التي حكغله ،ومً زم حغحرها ؤو غضم بغماٌ زُاع الكغاء كض ًازغ غلى الضولت
اإلاظُفت ،لظا هغي ؤهه غلى الضولت اإلاظُفت طبؽ هظه اإلاؿإلت مؼ قغهت اإلاكغوع لخىحُه غلض الاغخماص ؤلاًجاعي
والاؾخفاصة مً مؼاًاه.
 .4مشاحل إبشام علذ البوث
 -1.4اخخياسالششكت املىفزة للمششوع
هي ؤهم مغخلت ألن الخؼإ الكغهت اإلاىفظة لػلض البىث ؾُاصي خخما لفكل جىفُظ الػلض وهىا البض ؤن هىىه ؤن اللىٌ
بفكل الػلض ألن الػلض فاقل باألؾاؽ زاػئ ،ألن هىان ؤؾباب ؤزغي مغجبؽ بها هجاح ؤو فكل الػلض والخؼإ في اهخلاء
مً ًخىلى جىفُظ اإلاكغوع  ،وهىان ازخالف بحن الدكغَػاث في الىُفُت التي ًخم بها الاهخلاء في مصغ في اللاهىن اإلاخػلم
بةوكاء هُئت ههغباء مصغ هصذ غلى الاهخلاء ًيىن في بػاع اإلاىافؿت والػالهُت صون بلؼام الضولت بةبغامه غً ػغٍم
اإلاىاكصت الػامت ألن غلض الامخُاػ والبىث ؤهثر مغوهت مً بحغاءاث كاهىن الصفلاث الػمىمُت)3(.

( )1اإلااصة  7مً ألامغ عكم  ،09/96اإلااعر في  10حاهفي  ،1996اإلاخظمً الاغخماص ؤلاًجاعي ،ج ع غضص .3
( )2خ ُث ًلؼم اإلااحغ اججاه اإلاىعص ؤو الباجؼ بضفؼ الثمً ،وٍلؼم اإلاىعص بىلل ملىُت اإلااٌ للماحغ وحؿلُمه له وطمان الاؾخدلاق والخػغض وطمان الػُىب
الخفُت .عاحؼ في هظا الصضص :غالء الضًً غبض هللا فىاػ الخصاوهت ،الخىُُف اللاهىوي لػلض ؤلاًجاع الخمىٍلي (صعاؾت ملاعهت) ،الضاع الػلمُت الضولُت لليكغ
والخىػَؼ وصاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ ،غمان ،الؼبػت ألاولى ،2002 ،ص .27
( )3ماهغ دمحم خامض ،الىظام اللاهىوي لػلىص ؤلاوكاء والدكغُل وإغاصة اإلاكغوع  ،BOTصاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة ،صغ ،2005 ،ص 85
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لىً هىان الػضًض مً الضوٌ مً جؼبم كاهىن الصفلاث الػمىمُت غلى ؤؾاؽ ؤهه صفلت ؤقغاٌ وهظا زاػئ ألن
التزاماث اإلاخػاكض في صفلت ألاقغاٌ الػمىمُت جيخهي بػملت البىاء ،لىً غلض البىث ؾلؿلت مً اإلاغاخل الاهتهاء مً البىاء
ًاصي لالهخلاٌ للدكغُل زم هلل اإلالىُت وأزغ مغخلت صون ببغام غلض في ول مغخلت.
ازخُاع اإلاخػاكض في غلض البىث ًخم وفلا لللىاهحن اإلاىظمت المخُاػاث اإلاغافم الػامت ال للاهىن الصفلاث الػامت غلى
ؤؾاؽ صفتر قغوغ وهىان هصىص هثحرة في هظا الصضص ال مجاٌ لظهغها ؾىاء في مجاٌ اإلاىاعص اإلااثُت ؤو جدلُت مُاه
البدغ ؤو الؼغق ؤو الىهغباء...الخ.
 -2.4مشحلت بىاء املششوع
هي اإلاغخلت اإلاىالُت لػملُت اهخلاء قغهت اإلاكغوع ،فخبضؤ قغهت اإلاكغوع باؾخحراص اإلاػضاث التي ال جخىافغ في الضولت
اإلاظُفت واإلاىاص ؤًظا واللُام بالتهُئت الخاصت باإلاىكؼ )1(،وهىا ًخػحن غلى قغهت اإلاكغوع الالتزام باللىاهحن اإلاخػللت
بالتهُئت الػمغاهُت والخػمحر ،واللىاهحن اإلاخػللت بالبِئت وغحرها واؾخصضاع الغزص والكهاصاث اإلافغوطت كاهىها وال ًمىنها
ججاوػها ،وجلضم الضولت اإلاظُفت الدؿهُالث الالػمت ،لىً هىان غضًض اإلاكاعَؼ التي قهضث جلاغؿا مً الضولت وهثرة
البحروكغاػُت ؤلاصاعٍت والتي واهذ ؾببا في ػىٌ جىفُظ غلض البىث ؤو ختى فكله ،ألنها غلىص مالُت والؼمً فيها ًلضع مالُت
وول جإزغ هى زؿاعة مالُت.
زالٌ هظه اإلاغخلت هظلً جيىن قغهت اإلاكغوع كض خضصث مصاصع جمىٍل اإلاكغوع اإلاىجؼ ،وحمػتها ألن غملُت
الخمىٍل مهمت حضا في غلض البىث ،وهي ؾبب اللجىء لهظا الػلض ؤصال لخىفُظ مكاعَؼ الخىمُت الاكخصاصًت ،وهي مصاصع
مسخلفت ؾبم لىا ؤلاقاعة لها في املخىع الؿابم.
 -3.4مشحلت حشغيل املششوع
هي اإلاغخلت الثاهُت التي ؾدؿخفُض قغهت اإلاكغوع منها الؾترحاع هفلاتها وجدلُلها الاعباح اإلاخفم غليها ،وفيها البض مً
هلل الخىىىلىحُا الخضًثت الالػمت لدكغُل ،والػمل غلى صُاهتها ػىاٌ مضة الػلض )2(،هما ًلؼ غلى غاجلها زالٌ هؼه
اإلاغخلت جضعٍب الػمالت املخلُت ألن طلً مهم ختى جخمىً الضولت اإلاظُفت مً بصاعة اإلاكغوع بىفؿها بػض نهاًت الػلض وهلل
اإلالىُت لها.
هما ًخػحن غلى قغهت اإلاكغوع اخترام مبضؤ صوام ؾحر اإلاغافم الػامت باهخظام واػغاص ،ومبضؤ اإلاؿاواة بحن اإلاىخفػحن
مً زضماث اإلاغافم الػامت وغحرها...الخ)3(.
 -4.4مشحلت هلل ملكيت املششوع
في نهاًت الػلض جىلل ملىُت اإلاكغوع للضولت اإلاظُفت ،وٍخػحن ؤن ًيىن بدالت حُضة ختى حؿخفُض مىه الضولت ،وٍخػحن
ؤن ًيىن الىلل صون ؤغباء مالُت.
( )1ؾمحر غبض الػؼٍؼ ،بؾماغُل خؿحن بؾماغُل ،قىغي عحب الػكماوي،هظام البىاء ،الدكغُل ،هلل اإلالىُت  BOTلخمىٍل وإصاعة وجدضًث مكغوغاث
البيُت ألاؾاؾُت ،الضاع الجامػُت ،ؤلاؾىىضعٍت ،ص غ ،2007 ،ص 30
( )2هبُل بؾماغُل الكبالق " ،الؼبُػت اللاهىهُت إلاؿاولُت ألاػغاف في مغخلت ما كبل الػلض –صعاؾت في الػلىص الضولُت لىلل الخىىىلىحُا ،-مجلت حامػت
صمكم للػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت ،حامػت صمكم ،صمكم ،املجلض الخاؾؼ والػكغون ،الػضص الثاوي ،2013 ،ص ص .303 ،302
( )3غلي زاػغ قؼىاوي ،مىؾىغت اللظاء ؤلاصاعي ،الجؼء ألاوٌ ،صاع الثلافت ،غمان ،ص غ ،2004 ،ص ص 342 ،318

املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

459

ISSN: 2352-9806
l

عقد البوث البديل اجلديد لتمويل التنميت االقتصاديت املستدامت يف اجلزائر /ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
بوخرية حسني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخاجمت:
في زخام صعاؾدىا جىصلىا لجملت مً الىخاثج والاكتراخاث هىحؼها غلى الىدى الخالي:
أوال :الىخائج
 .1ؤن الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت غملُت للخغحر ملصىصة ومسؼؽ لها مً خُث الخيالُف ،والىؾاثل التي ًخم
الاغخماص غليها ،لظا ًمىً جىكؼ الىخاثج التي ًمىً جدلُلها غملُا.
 .2هدُجت لعجؼ مىاػهاث الضولت مً حهت وخاحتها الضاثمت لخدلُم الخىمُت الاكخصاصًت بكيل ًظمً الاؾخضامت ،لً
ًخدلم غملُا بال بالخىؾؼ في اغخماص غلض البىث التي ًخىلى فيها اللؼاع الخاص ججؿُضها وبخمىٍله اليامل بما ًجىب
محزاهُاتها جدمل هظا الػبء الىبحر.
 .3هجاح غلض البىث في ججؿُض الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت لً ًخدلم بال بطا هىان جيؿُم فػاٌ بحن مسخلف الجهاث
التي لها صلت بالػلض.
ثاهيا :الاكتراحاث
ً .1خػحن غلى الجؼاثغ وهي جخجه للخىؾؼ في الاغخماص غلى غلض البىث ؤن جظمً وحىص هظام كاهىوي مخيامل ًدىم هظا
الىىع مً الػلىص ،بالىظغ لخصىصِخه اإلاؿخمضة مً ػىٌ مضجه مً حهت ووىهه ؾلؿلت مترابؼت مً اإلاغاخل.
 .2هجاح الجؼاثغ في الاؾخفاصة مً غلض البىث لخدلُم الخىمُت الاكخصاصًت اإلاؿخضامت ،وججىِب محزاهُاتها ؤغباء مالُت
هبحرة ًخؼلب منها بغضاص صعاؾاث الجضوي الاكخصاصًت للمكغوع بكيل مظبىغ مً حهت ،ومً حهت ؤزغي ًخػحن ؤن
جخدغي الصُاغت الضكُلت ألخيام الػلض لخفاصي ؤلاقياالث التي ًمىً ؤن جظهغ مؿخلبال.
ً .3خػحن ؤن جظل اإلاكاعَؼ التي ًخم جىفُظها مً زالٌ غلض البىث جدذ عكابت الضولت ،مىظ البضء بدىفُظ ؤقغاٌ الخىفُظ
وختى ؤزىاء غملُت حكغُل اإلاكغوع وصُاهخه ،ختى جخإهض صالخُتها الؾُما بػض اهتهاء اإلاضة واهخلاٌ ملىُخه للضولت ،ومتى وان
ألامغ هظلً فةهه مً واحب اإلاؿدثمغ ؤن ًمىً الضولت في ول وكذ مً الاػالع غلى اإلاكغوع ومغاكبخه ،وهى ما ًمىنها مً
جىحُه اإلاكغوع لخضمت الصالح الػام.

كائمت املشاجع
أوال :باللغت العشبيت
 -1الىصوص اللاهوهيت:
 ألامغ عكم  ،09/96اإلااعر في  10حاهفي  ،1996اإلاخظمً الاغخماص ؤلاًجاعي ،ج ع غضص .3 اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  ،411/09اإلااعر في  15صٌؿمبر  ،2009اإلاخظمً مؿخىي جسفُع وؿبت الفاثضة غلى اللغوضالتي جمىدها ماؾؿاث اللغوض إلهجاػ مدؼاث جدلُت مُاه البدغ وهُفُاث مىده ،ج ع غضص .74
 -2الكخب:
 ؤخمض عقاص مدمىص ؾالم ،غلض ؤلاوكاء وؤلاصاعة وجدىٍل اإلالىُت  BOTفي مجاٌ الػالكاث الضولُت الخاصت ،صاعالنهظت الػغبُت ،اللاهغة ،ص غ.2004 ،
 ؤخمض ؾالمت بضع ،الػلىص ؤلاصاعٍت وغلض البىث  ،BOTصاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة ،ص غ.2003 ، -بلُاؽ هاصُف ،ؾلؿلت ؤبدار كاهىهُت ملاعهت غلض اٌ  ،BOTاإلااؾؿت الخضًثت للىخاب ،ػغابلـ ،ص غ ،ص ؽ.
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 حيهان خؿً ؾُض ؤخمض ،غلىص البىث  B.O.Tوهُفُت فع اإلاىاػغاث الىاقئت غنها ،صاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة ،صغ.2002 ،
 ؾمحر غبض الػؼٍؼ ،بؾماغُل خؿحن بؾماغُل ،قىغي عحب الػكماوي،هظام البىاء ،الدكغُل ،هلل اإلالىُت BOTلخمىٍل وإصاعة وجدضًث مكغوغاث البيُت ألاؾاؾُت ،الضاع الجامػُت ،ؤلاؾىىضعٍت ،ص غ.2007 ،
 صالح صالحي ،اإلاىهج الخىمىي البضًل في الاكخصاص ؤلاؾالمي (صعاؾت للمفاهُم وألاهضاف وألاولىٍاث وجدلُل لألعوانوالؿُاؾاث واإلااؾؿاث" ،صاع الفجغ ،اللاهغة ،الؼبػت ألاولى.2006 ،
 غصام ؤخمض البهجى ،غلىص البىث  B.O.Tالؼغٍم لبىاء مغافم الضولت الخضًثت ،صاع الجامػت الجضًضة ،ألاػاعٍؼت ،صغ.2008 ،
 غالء الضًً غبض هللا فىاػ الخصاوهت ،الخىُُف اللاهىوي لػلض ؤلاًجاع الخمىٍلي (صعاؾت ملاعهت) ،الضاع الػلمُت الضولُتلليكغ والخىػَؼ وصاع الثلافت لليكغ والخىػَؼ ،غمان ،الؼبػت ألاولى.2002 ،
 غلي زاػغ قؼىاوي ،مىؾىغت اللظاء ؤلاصاعي ،الجؼء ألاوٌ ،صاع الثلافت ،غمان ،ص غ.2004 ، غىُم دمحم غىُم ،ماحضة ؤبى ػهؽ ،الخىمُت اإلاؿخضامت ،صاع صفاء ،غمان.2007 ، ماهغ دمحم خامض ،الىظام اللاهىوي لػلىص ؤلاوكاء والدكغُل وإغاصة اإلاكغوع  ،BOTصاع النهظت الػغبُت ،اللاهغة ،صغ،2005
 دمحم بً حىاص الخغؽ ،مكغوغاث البيُت الخدُت مً زالٌ هظام البىاء والدكغُل وهلل اإلالىُت  ،BOTميكىعاث الخلبيالخلىكُت ،بحروث ،الؼبػت ألاولى2012 ،
 مصؼفى ػلبت ،بلُاؽ بُظىن ،اإلاىؾىغت الػغبُت للمػغفت مً ؤحل الخىمُت اإلاؿخضامت ،الضاع الػغبُت للػلىم،بحروث ،املجلض ألاوٌ ،الؼبػت ألاولى2006 ،
 مِكاٌ جىصاعو ،جغحمت مدمىص خؿً مضوي ومدمىص خامض ،الخىمُت الاكخصاصًت ،صاع اإلاغٍش ،الؿػىصًت.2009 ،-3املجالث:
 ؤبى بىغ ؤخمض غثمان " ،غلىص البىث ومخؼلباث جؼبُلها في الػغاق" ،مجلت الغافضًً للخلىق ،ولُت الخلىق ،حامػتاإلاىصل ،املجلض الػاقغ ،الػضص الثامً والثالزحن 2008 ،املجلض الػاقغ ،الػضص الثامً والثالزحن.2008 ،
 ؤمل هجاح البكبِص ي " ،هظام البىاء والدكغُل والخدىٍل" ،ؾلؿلت حؿغ الخىمُت ،اإلاػهض الػغبي للخسؼُؽ ،اليىٍذ،الػضص الخامـ والثالزىن ،هىفمبر .2004
 بً مىفم مغػوق ،كاصعي دمحم الؼاهغ ،جفػُل اؾتراجُجُت الكغاهت بحن اللؼاع الػام والخاص هسُاع لخدفحز الخىىَؼالاكخصاصي غلى طىء بػع الخجاعب الضولُت" ،مجلت البضًل الاكخصاصي ،مسبر ؾُاؾاث الخىمُت الغٍفُت في الؿهىب،
حامػت الجلفت ،املجلض الخامـ ،الػضص ألاوٌ ،حىان .2018
 ؾػىص وؾُلت ،فغخاث غباؽ " ،الكغاهت بحن اللؼاغحن الػام والخاص في بوكاء مكاعَؼ البيُت الخدخُت في جغهُا"،مجلت البكاثغ الاكخصاصًت ،ولُت الػلىم الاكخصاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر ،حامػت بكاع.
 غبض الغخمً دمحم الخؿً " ،صوع الؿُاؾاث الىػىُت في الخىمُت املخلُت بالؿىصان" ،مجلت الباخث ،حامػت كاصضيمغباح ،وعكلت ،الػضص .2013 ،13
 فُصل غلُان بلُاؽ الكضًفاث " ،جمىٍل مكغوغاث البىث" ،مجلت حامػت صمكم للػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت،حامػت صمكم ،صمكم ،املجلض الؿاصؽ والػكغون ،الػضص ألاوٌ.2010 ،
 هاصًت مىهِـ " ،هماطج الكغاهت كؼاع غام زاص في مجاٌ البجى الخدخُت لبػع صوٌ الػامل" ،مجلت اكخصاصًاثألاغماٌ والخجاعة ،ولُت الػلىم الاكخصاصًت والخجاعٍت وغلىم الدؿُحر ،حامػت اإلاؿُلت ،املجلض الغابؼ ،الػضص ألاوٌ ،ماعؽ
.2019
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 هبُل بؾماغُل الكبالق " ،الؼبُػت اللاهىهُت إلاؿاولُت ألاػغاف في مغخلت ما كبل الػلض –صعاؾت في الػلىص الضولُتلىلل الخىىىلىحُا ،-مجلت حامػت صمكم للػلىم الاكخصاصًت واللاهىهُت ،حامػت صمكم ،صمكم ،املجلض الخاؾؼ
والػكغون ،الػضص الثاوي.2013 ،
-4املزكشاث:
 بىصعاف مصؼفى" ،الدؿُحر اإلافىض والخجغبت الجؼاثغٍت في مجاٌ اإلاُاه " ،مظهغة ملضمت اؾخىماال لىُل قهاصةاإلااحؿخحر ،جسصص كاهىن اإلااؾؿاث ،ولُت الخلىق ،حامػت الجؼاثغ .2012/2011 ،1
 بىهالي هىاٌ " ،الجؼاثغٍت للمُاه مغفم غام" ،بدث ملضم اؾخىماال لىُل قهاصة اإلااحؿخحر جسصص :الضولت واإلااؾؿاثالػمىمُت ،ولُت الخلىق ،حامػت الجؼاثغ ًىؾف بً زضة2009./2008 ،
 .5امللخلياث:
 صوهاجى عوماهى " ،الاكخصاص البُئي والخىمُت اإلاؿخضامت" ،وعكت غمل جضعٍبُت ،اإلاغهؼ الىػجي للؿُاؾاث الؼعاغُت،صمكم2003 ،
 غماع غىابضي " ،بقيالُت الخىمُت اإلاؿخضامت وؤبػاصها" ،بدث ملضم للمكاعهت في اإلالخلى الضولي اإلاىؾىم بـ :الخىمُتاإلاؿخضامت والىفاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت ،اإلاىظم مً كبل ولُت الػلىم الاكخصاصًت وغلىم الدؿُحر ،حامػت
ؾؼُفً ،ىمي  8 ،7ؤفغٍل 2008
 مؼاعش ي فخُدت ،مضاوي خؿِبت " ،اؾتراجُجُاث جغكُت الىفاءة الاؾخسضامُت للثروة البترولُت في الاكخصاصًاث الػغبُتفي ظل طىابؽ الخىمُت اإلاؿخضامت" ،بدث ملضم للمكاعهت في اإلالخلى اإلاىؾىم بـ :الخىمُت اإلاؿخضامت والىفاءة الاؾخسضامُت
للمىاعص اإلاخاخت ،اإلاىظم مً كبل ولُت الػلىم الاكخصاصًت وغلىم الدؿُحر ،حامػت ؾؼُفً ،ىمي  8 ،7ؤفغٍل .2008
 هبُلت فالي ،الخىمُت :مً الىمى بلى الخىمُت ،بدث ملضم للمكاعهت في اإلالخلى الضولي اإلاىؾىم بـ ":الخىمُت اإلاؿخضامتوالىفاءة الاؾخسضامُت للمىاعص اإلاخاخت ،اإلاىظم مً كبل ولُت الػلىم الاكخصاصًت وغلىم الدؿُحر ،حامػت فغخاث غباؽ
ؾؼُفً ،ىمي  8 ،7ؤفغٍل  ،2008اإلايكىع مً كبل مسبر ف ب م ف ؤ م ،في صاع الهضي للؼباغت واليكغ ،غحن ملُلت،
.2008
-.6املو اكع الالكتروهيت:
 سخغ كضوعي الغفاعي " ،الخىمُت اإلاؿخضامت مؼ جغهحز زاص غلى ؤلاصاعة البُئُت بقاعة زاصت للػغاق" ،وعكت بدثُتملضمت للمكاعهت في اإلااجمغ الػغبي الخامـ لإلصاعة البُئُت اإلاىؾىم بـ ":اإلاىظىع الاكخصاصي للخىمُت اإلاؿخضامت الخجاعة
الضولُت وؤزغها غلى الخىمُت اإلاؿخضامت" ،اإلاىظم مً كبل حامػت الضوٌ الػغبُت :،اإلاىظمت الػغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،اإلاىػلض
بخىوـ .2006
 ملاٌ بػىىان " :صوع املجخمؼ اإلاضوي في الخىمُت املخلُت :الخالت ألاعصهُت" ،ص .1http://www.arabsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2903:2013-07-29-12-0946&catid=122:2012-09-24-14-50-33&Itemid=135
ثاهيا :باللغت ألاجىبيت
-Document EP Algérienne des eaux, Le dessalement option stratégique et opportunité
d’investissement, 2003
-R. Toimer et O.Obeida, « L’option dessalement », Revue l’économie, nouvelle série N° 1,
Avril 2002
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الاختصاص القضائي في املناسعات العقارية على ضوء قاهون إلاجزاءات املذهية وإلادارية رقم 80-82
مناسعات الترقية العقارية مثاال
Jurisdiction in real-estate disputes in general and real estate promotion disputes
specifically in the light of the of the 08-09 Civil and Administrative Procedure Code
بلهام قهغػاص عوابذ



ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت-حامػت البلُضة-02
ilhem.rouabah@yahoo.fr
ثاريخ املزاجعة8888/80/88:

ثاريخ إلاًذاع8888/81/61:

ثاريخ القبول8888/80/88:

ملخص:
حػخبر اإلالىُت الػلاعٍت وما ًخفغع غنها مً خلىق غُيُت مً ؤهم الثرواث التي حؿاهم في جعىٍغ املجخمػاث ،إلاا لها مً
ؤهمُت غلى مسخلف ألاصػضة ،فبىاء غلى جىظُم وجىحُه الاؾدثماع الػلاعي جخدضص الاحؿاغاث الاكخصاصًت للضولت
بمسخلف صىعها الصىاغُت والفالخُت والػمغاهُت ،لىً باإلالابل وهظغا لهظه ألاهمُت للػلاع فةن اإلاىاػغاث بكإهه جىثر
وجدكػب ،مما ًجػل مً مؿإلت جدضًض الجهت املخخصت بىظغها ؤمغا صػبا ،لؾُما بػض جبني اإلاكغع الجؼاثغي إلابضؤ
اػصواحُت اللضاء،خُث جلدؿم حهاث اللضاء الػاصي مؼ حهاث اللضاء ؤلاصاعي هظغ اإلاىاػغاث الػلاعٍت -التي مً بُنها
مىاػغاث التركُت الػلاعٍت -وٍخدضص ازخصاص ول حهت بىاء غلى مػاًحر مػُىت ًخم جىضُدها في هظا اإلالاٌ.
الكلمات املفتاحية :اإلاىاػغاث الػلاعٍت؛ مىاػغاث التركُت الػلاعٍت؛ الازخصاص اللضاجي؛ الازخصاص الىىعي؛
الازخصاص ؤلاكلُمي.
Abstract:
Real-estate and legal-interest are considered one of the most important resources that
contribute in the development of societies. Based on the way they are organized and invested
out, it is possible to difine the various indistrials, agricultural and urban economic
opportunities that open up to the state. However, the duality of the algerian juridical system :
ordinary and adminisrtative courts makes disputes over it frequent and complex, identifying
the rightful court to see through the matter is difficult, real-estate-promotion disputes, for
example.Thus, is requires defined criteria to identify the legality of each court, as described in
this article.
Jurisdiction

;disputes

promotion

Real-estate

;disputes

Real-estate

Keywords :

competence; Qualitative competence; Regional competence.
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إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
مقذمة:
للض غغف الىظام اللضاجي الجؼاثغي مبضؤ الاػصواحُت خضًثا ،والظي غلى بزغه جم جدضًض ازخصاص الجهاث
اللضاثُت الػاصًت وإلى حاهبها ازخصاص الجهاث ؤلاصاعٍت وفم مػُاع قىلي ٌػخمض غلى وحىص الضولت ؤو الىلًت ؤو البلضًت
وختى اإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاعٍت ظغفا في الخصىمت ،وهظا ما ٌػغف بالزخصاص الىظُفي(.)1
بن الازخصاص غمىما في اصعالح الىظام اللضاجي مػىاه الؿلعت التي ّ
زىلها اللاهىن ملحىمت ما في الفصل في هؼاع
ما ،ؤي هى هعاق اللضاًا التي ًمىً ؤن جباقغ فُه املحىمت ولًتها ،وٍلابل الازخصاص غضم الازخصاص وهى فلضان هظه
الؿلعت .فازخصاص مدىمت ما مػىاه هصُبها مً اإلاىاػغاث التي ًجىػ لها الفصل فُه ،ؤما الازخصاص الىظُفي فُلصض
به جىػَؼ اإلاىاػغاث غلى الجهاث اللضاثُت اإلاىحىصة بالضولت ،ؤي جدضًض هصِب ول حهت كضاثُت مً ولًت اللضاء،
وكىاغضه جدضص حهت اللضاء الىاحب عفؼ الجزاع ؤمامها(. )2
لىً ًبلى هظا الخدضًض غحر واف إلاػغفت الجهت اللضاثُت ضمً حهاث اللضاء الػاصي ؤو ؤلاصاعي للُامهما غلى مبضؤ
الخضعج اللضاجي ،فيان مً الضغوعي الاغخماص غلى مػُاع آزغ لضبغ هظه اإلاؿإلت ،وهى اإلاػُاع الىىعي ،والظي ًلصض به:
ؤن ًُخسظ مً هىع الجزاع ؤؾاؾا لخدضًض املحىمت املخخصت،بدُث جسخص ول مدىمت بضغاوي مدضصة بىىغها وبصغف
الىظغ غً ّ
ؤي اغخباع آزغ هلُمتها مثال(.)3زم بػض طلً جإحي مغخلت حػُحن مدىمت بػُنها لخخىلى الفصل في الجزاع وهظا هى
الازخصاص ؤلاكلُمي ،والظي ًلصض مً وعاثه جِؿحر الخلاض ي غً ظغٍم جلغٍب اللضاء مً اإلاخلاضحن وطلً بخلغٍب
املحاهم مً مدل اإلاىاػغاث(.)4
غلى طلً فةن ول اإلاىاػغاث جسضؼ في جىػَػها غلى حهاث اللضاء إلاػاًحر الازخصاص الىظُفي والىىعي زم ؤلاكلُمي،
وهى ما ًىعبم غلى اإلاىاػغاث الػلاعٍت ،لىً هظغا ليىنها جخمحز بعبُػت زاصت مما ًجػلها مدكػبت ألابػاص بؿبب هثرة
اليكعاث والػملُاث التي جغص غلى الىغاء الػلاعي  ،فلض ًصػب ؤخُاها جدضًض الجهت اللضاثُت املخخصت بالفصل فيها
بصفت صكُلت  ،وهى ما ًجػل مؿاولُت اللضاة مضاغفت ،خُث ًخعلب ألامغ منهم جىُُف الجزاع جىُُفا صحُدا بىاء غلى
اللىاغض اللاهىهُت التي ّ
جبحن ازخصاص ول كضاء وضىابعه ،ول قً ؤن هظه الػملُت جخعلب هفاءة غالُت وزبرة مػخض
بها ألن اإلاىاػغاث الػلاعٍت كض ًخلاؾمها اللاض ي اإلاضوي وكاض ي ألاخىاٌ الصخصُت واللاض ي الخجاعي في بػض اإلاؿاثل
اإلاخػللت باملحالث الخجاعٍت و اللاض ي الجؼاجي في مجالث ؤزغي( ،)5همىضىع الخػضي غلى اإلالىُت الػلاعٍت والتزوٍغ في

)-(1اهظغ :بىبكحر مدىض ؤملغان ،الىظام اللضاجي الجؼاثغي ،الجؼاثغ،صًىان اإلاعبىغاث الجامػُت ،2005 ،ص368
)-(2ؤخمض هىضي ،ؤصىٌ كاهىن اإلاغافػاث اإلاضهُت والخجاعٍت ،ؤلاؾىىضعٍت ،صاع الجامػت الجضًضة لليكغ ،2002 ،ص 127 ،125
) - (3هبُل بؾماغُل غمغ ،كاهىن ؤصىٌ املحاهماث اإلاضهُت ،بحروث ،ميكىعاث الحلبي الحلىكُت ،2008 ،ص .101
)-(4اهظغ :بىبكحر مدىض ؤملغان ،الىظام اللضاجي الجؼاثغي ،اإلاغحؼ هفؿه ،ص 414
)-(5اهظغ :لُلى ػعوقي وغمغ خمضي باقا ،اإلاىاػغاث الػلاعٍت ،الجؼاثغ ،صاع هىمت ،2015 ،ص 13
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املدنية واإلدارية  /09-08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
الػلىص اإلاخضمىت خلىق غُيُت غلاعٍت اإلاىصىص غليها في كاهىن الػلىباث ؤو في اللىاهحن الخاصت هلاهىن  29/90اإلاخػلم
()1

بالتهُئت والخػمحر

هما ؤن للمىاػغاث الػلاعٍت غضة صىع مً بُنها اإلاىاػغاث اإلاخػللت بالتركُت الػلاعٍت ،والتي ل جسضؼ في هثحر مً
الحالث لللىاغض الػامت لالزخصاص الىىعي وؤلاكلُمي ،مما ّ
ًخػحن الغحىع بلى الىصىص الخاصت بكإنها ،وهظا مً قإهه
ؤن ًعغح الػضًض مً ؤلاقيالث التي كض حػىص ؤؾاؾا بلى ظبُػت اإلاىاػغاث الػلاعٍت في خض طاتها هما كض حػىص بلى غضم
ضبغ اإلاكغع لللىاغض اللاهىهُت التي جدىم جىػَؼ الازخصاص بكيل واضح وصكُم في الػضًض مً الحالث ،والظي ًترجب
غلُه بال قً غضم جدضًض الجهت اللضاثُت املخخصت بىظغها والفصل فيها بصفت واضحت وصحُدت ،وهى ما ًعغح
بقيالُت هامت جخمثل في  :ما هي الضىابغ وألاؾـ التي اغخمض غليها اإلاكغع الجؼاثغي في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت
بكإن بؾىاص الازخصاص اللضاجي -بإهىاغه املخخلفت -بلى حهت كضاثُت مػُىت في اإلاىاػغاث الػلاعٍت لؾُما مىاػغاث
التركُت الػلاعٍت؟
لإلحابت غليها وػخمض الخلؿُم اإلاىالي:

-1اختصاص القضاء العادي بالفصل في املناسعات العقارية
جدبنى مػظم ألاهظمت اللضاثُت مبضؤ حػضص صعحاث الخلاض ي والتي غالبا ما جيىن صعحخحن ( )2وهى ما ّ
هغؾه اإلاكغع
الجؼاثغي مً زالٌ هص اإلااصة الؿاصؾت مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت الحالي  ":اإلابضؤ ؤن الخلاض ي ًلىم غلى
صعحخحن ما لم ًىص اللاهىن غلى زالف طلً"( )3وهظا الخضعج ًىعبم غلى اللضاء الػاصي ،مما ًترجب غلُه ؤن جغفؼ اإلاىاػغت
ابخضاء ؤمام مدىمت الضعحت ألاولى فخيىن بظلً هي صاخبت الازخصاص الػام للفصل في ول اإلاىاػغاث ،وهي في الخىظُم
ّ
اللضاجي الىظني مكيلت مً ؤكؿام(ً )4سخص ول كؿم منها بىىع مً اللضاًا ،وهظا هى الازخصاص الىىعي ،ؤما
الازخصاص ؤلاكلُمي فهى جدضًض املحىمت املخخصت مً بحن مداهم الضعحت الىاخضة ،والظي ًفتر ؤن ًخم غلى بزغ بًضاع
صحُفت افخخاح الضغىي بللم هخاب املحىمت بػض مغاغاة اللىاغض اللاهىهُت التي جضبغ هظا الازخصاص.
واإلاىاػغاث الػلاعٍت بما فيها مىاػغاث التركُت الػلاعٍت جسضؼ لهظه ؤلاحغاءاث ،وهظغا لخعغق اإلاكغع الىظني في باب
الازخصاص لللىاغض اإلاخػللت بالزخصاص الىىعي ؤول زم هظحرتها اإلاخػللت بالزخصاص ؤلاكلُمي وػخمض الترجِب طاجه
باليؿبت لهظه اإلاىاػغاث في جدضًض حهاث ازخصاصها واآلحي:
) –(1بً حبلت دمحم وغلي ،اإلاىاػغت الػلاعٍت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مداضغة ؤللُذ في الُىم الضعاس ي خىٌ غلىص التركُت الػلاعٍتاإلاىظم مً
ظغف حىعي وىوؿُل بىهغانً ،ىم  12ماي  ،2009مىكؼ الضعاؾاث اللاهىهُت والخدىُم  ، https://juriconsul.com/ar-intervention.phpجاعٍش
الاظالع ًىم  2022/05/09غلى الؿاغت 22:27
)-(2بلهام قهغػاص عوابذ ،العػً بالىلض في ألاخيام اللضاثُت ،صعاؾت ملاعهت بحن الكغَػت ؤلاؾالمُت واللاهىن ،ؤظغوخت صهخىعاه  ،ولُت الحلىق والػلىم
الؿُاؾُت ،حامػت البلُضة ،2016 ،02ص 352-350
)-(3كاهىن عكم  09-08اإلااعر في  25فُفغي ً ،2008خضمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت غضص 21لؿىت 2008
) -(4جىص اإلااصة  32في فلغتها ألاولى مً اللاهىن هفؿه غلى ؤن ":املحىمت هي الجهت اللضاثُت طاث الازخصاص الػام وجدكيل مً ؤكؿام"

املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 8528-2309

465

ISSN: 2352-9806
l

االختصاص القضائي يف املنازعات العقارية عمىما ومنازعات الرتيقية العقارية دحديدا عل ضىء يقانىن اإلجراءات

املدنية واإلدارية  /09-08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
 -6-6الاختصاص النوعي للقضاء العادي بالفصل في املناسعات العقارية
للض جم بوكاء اللؿم الػلاعي بمىحب اإلااصة الخامؿت مىغع مً اللغاع اإلااعر في  01ؤبغٍل ؾىت  1994اإلاخمم لللغاع
اإلااعر في  25ؾبخمبر  1990الظي ًدضص غضص ؤكؿام املحاهم( )1وهظا اللؿم ًىظغ وٍفصل في اإلاىاػغاث اإلاخػللت باألمالن
الػلاعٍت بمىحب هص اإلااصة  511و 512مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت( )2لؾُما اللضاًا آلاجُت:
-1في خم اإلالىُت والحلىق الػُيُت ألازغي والخإمُىاث الػُيُت،
-2في الحُاػة والخلاصم وخم الاهخفاع وخم الاؾخػماٌ وخم الاؾخغالٌ وخم الؿىً،
-3في وكاط التركُت الػلاعٍت،
-4في اإلالىُت اإلاكترهت للػلاعاث اإلابيُت واإلالىُت غلى الكُىع،
-5في بزباث اإلالىُت،
-6في الكفػت،
-7في الهباث والىصاًا،
-8في الخىاػٌ غً اإلالىُت وخم الاهخفاع،
-9في اللؿمت وجدضًض اإلاػالم،
-10في بًجاع الؿىىاث واملحالث اإلاهىُت،
-11في ؤلاًجاعاث الفالخُت.
اإلاالخظ مً الفلغة الثالثت مً هظه اإلااصة ؤن اللؿم الػلاعي ًيىن مسخصا بالفصل في اإلاىاػغاث اإلاخػللت بيكاط
التركُت الػلاعٍت ،والتركُت الػلاعٍت ما هي بل صىعة مً اليكاط الػلاعي و ل حكيل بل مظهغا مً مظاهغه ،وهى ما ًخضح
مً حػغٍف اإلاكغع الىظني لهما مً زالٌ اللاهىن عكم  04/11اإلاخػلم بخدضًض اللىاغض التي جىظم وكاط التركُت الػلاعٍت
اإلااعر في 2011/02-17

()3

؛ خُث وعص في ماصجه الثالثت الفلغة الػاقغة؛ ؤن التركُت الػلاعٍت " :مجمىع غملُاث حػبئت

اإلاىاعص الػلاعٍت واإلاالُت وهظا بصاعة اإلاكاعَؼ الػلاعٍت" ؤما اليكاط الػلاعي فلض حاء الىص غلُه في اإلااصة الغابػت غكغ
بإههٌ " :كمل وكاط التركُت الػلاعٍت مجمىع الػملُاث التي حؿاهم في اهجاػ اإلاكاعَؼ الػلاعٍت املخصصت للبُؼ ؤو ؤلاًجاع
ؤو جلبُت الحاحاث الخاصت" فاإلاكغع الجؼاثغي ؤغعى مجال ؤوؾؼ للتركُت الػلاعٍت ،بإن وؾؼ مجالث وكاظها لِكمل
مىضىغاث اإلاكاعَؼ الػلاعٍت ،والتي غغفها في اإلااصة الثالثت الفلغة الخاؾػت" :اإلاكغوع الػلاعي:مجمىع اليكاظاث اإلاخػللت
بالبىاء والتهُئت وؤلاصالح والترمُم والخجضًض وإغاصة الخإهُل وإغاصة الهُيلت وجضغُم البىاًاث املخصصت للبُؼ و/ؤو
ؤلاًجاع ،بما فيها تهُئت ألاعضُاث املخصصت لؾخلباٌ البىاًاث".
) -(1جىص اإلااصة  5مىغع غلى ؤههً" :دضر لضي ول مدىمت كؿم غلاعي ػٍاصة غلى ألاكؿام املحضصة في اإلاىاص مً 2بلى  5ؤغاله" كغاع ماعر في  01ؤبغٍل ؾىت
ً 1994خمم اللغاع اإلااعر في  25ؾبخمبر ؾىت  1990الظي ًدضص غضص ؤكؿام املحاهم ،الجغٍضة الغؾمُت غضص  25لؿىت 1994
)-(2كاهىن عكم  ،09-08اإلااعر في  25فُفغي ً ،2008خضمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلاغحؼ الؿابم
) -(3كاهىن عكم  04-11ماعر في  17فبراًغ ؾىت ً ،2011دضص اللىاغض التي جىظم وكاط التركُت الػلاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت غضص  14لؿىت 2011.
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املدنية واإلدارية  /09-08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
ما ًفهم مىه ؤن التركُت الػلاعٍت ،هي مجمىغت الػملُاث اإلاالُت واللاهىهُت وؤلاصاعٍت اإلاخسظة لخىفُظ اإلاكاعَؼ
الػلاعٍت .ؤو بمػنى آزغ ؤنها :غملُت ألازظ بؼمام اإلاباصعة واجساط الػىاًت الغثِؿُت إلهجاػ اإلاكاعَؼ الػلاعٍت،وطلً بةؾلاط
حػغٍف اإلاغقي الػلاعي غليها الىاعص في هص اإلااصة الثالثت في فلغتها الخامؿت غكغ.
فُيىن اإلاكغع كض زغج مً صاثغة الحصغ بلى صاثغة الكمىلُت في الخػغٍف وجىؾُؼ آفاق مجاٌ وكاط التركُت
الػلاعٍت ،ومً زم جىؾُؼ مجاٌ ازخصاص اللؿم الػلاعي الظي ًىظغ في اإلاىاػغاث اإلاخػللت بهظا اليكاط(.)1
مؼ مالخظت ؤن مجاٌ وكاط التركُت الػلاعٍت ٌكمل الػضًض مً الػملُاث ،حاء طهغها في اإلااصة  15مً اللاهىن
عكم  ،11/04وهي:
اهجاػ البرامج الؿىىُت واإلاياجب والخجهحزاث الجماغُت اإلاغافلت الضغوعٍت لدؿُحر هظه املجمػاث،اكخىاء وتهُئت ألاعضُاث مً ؤحل البىاء،-ججضًض ؤو بغاصة جإهُل ؤو بغاصة هُيلت ؤو جغمُم ؤو جضغُم البىاًاث.

ُ
فيل اإلاىاػغاث التي ًيىن مىضىغها بخضي هظه الػملُاث ًىظغها اللؿم الػلاعي ،والظي اهُعذ به بملخط ى اإلاىاص

مً 513بلى  517مً اللاهىن هفؿه ازخصاصاث ؤزغي هي هاججت غً اللاهىن اإلاضوي وكىاهحن ؤزغي هلاهىن ؤمالن الضولت.
اإلاىاػغاث التي جيكإ بحن اإلاؿخغلحن الفالخُحن ؤو مؼ الغحر بسصىص ألاعاض ي الفالخُت الخابػت لألمالن الىظىُت
وقغلها واؾخغاللها (.)2
ومض الازخصاص بلى اإلاىاػغاث التي جيكإ بحن اإلاؿخغلحن الفالخُحن مؼ الغحر حاء بىاء غلى جضزل لجىت الكاون
اللاهىهُت وؤلاصاعٍت والحغٍاث(.)3
وغىضما ًيىن الجزاع كاثما بحن ؤغضاء املجمىغت الفالخُت بؿبب زغق الالتزاماث اإلاىصىص غليها كاهىها ؤو الاجفاق
بحن ألاظغاف وىن الضولت لِؿذ ظغفا في هظا الجزاع.
وٍاوٌ الازخصاص ؤًضا لللؿم الػلاعي للفصل في اإلاىاػغاث في ول الحلىق اإلاترجبت غً غلىص عؾمُت جم قهغها،
وجيىن مدل ظلب ؤو ببعاٌ ؤو حػضًل ؤو هلض ؤمامه ،وطلً ظبلا ألخيام اإلاىاص  87 ،85،86مً اإلاغؾىم عكم 63/76
اإلااعر في  1976/03/25اإلاخػلم بخإؾِـ السجل الػلاعي.
هما ًسخص هظلً اللؿم الػلاعي بالضغاوي اإلاخػللت بالتركُم اإلااكذ بمىاؾبت مسح ألاعاض ي بكغط ؤن ًيىن
ألاشخاص اإلاػىُحن بػملُت التركُم زىاص ،وطلً ظبلا ألخيام اإلااصة 15مً اإلاغؾىم  63/76اإلاخػلم بخإؾِـ السجل
الػلاعي.
)-(1مجاٌ التركُت الػلاعٍت ،مىكؼ كغظبت للتركُت الػلاعٍت  ،https://kortobaimmo.blogspot.com/2016/08/blog-post.htmlجاعٍش الاظالع
غلى اإلاىكؼ ًىم  2022/05/09غلى الؿاغت 22:07
)-(2كاهىن عكم  ،09-08اإلااعر في  25فُفغي ً ،2008خضمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلاغحؼ الؿابم.
) -(3غبض الغخمً بغباعة ،قغح كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،الجؼاثغ ،ميكىعاث بغضاصي ،2009 ،ص .366
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إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
ُ
ولم جيخه الازخصاصاث اإلاؿىضة لللؿم الػلاعي في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت الحالي ،بل اؾىضث له
باإلضافت بلى ما ؾبم مهمت الفصل في اإلاىاػغاث اإلاخػللت بملاًضت غلاعاث جابػت لألمالن الخاصت للضولت مؼ غلاعاث
جابػت إلالىُت الخىاص ،وطلً ظبلا لللاهىن عكم  30/90اإلاخػلم باألمالن الىظىُت.
وكض اهعلم اإلاكغع الىظني لخدضًض هظه الازخصاصاث مً الىاكؼ الػملي ،مؼ الخإهُض غلى ؤهه ازخصاص غحر
ماوؼ( ،)1فلض ًلجإ بػض ألاشخاص لعغح صغىي غلاعٍت ؤمام اللؿم اإلاضوي ول ًجىػ لهظا ألازحر عفضها لػضم الازخصاص
الىىعي باغخباع ؤن الجهاث اللضاثُت لها الازخصاص الػام وهى ما حػل الفلغة الخامؿت مً اإلااصة  32مً كاهىن
ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت حػعي الازخصاص لللؿم اإلاضوي للمداهم التي جفخلض لألكؿام ألازغي باؾخثىاء اللؿم
الاحخماعي وختى الخجاعي غحرا إلاظوىع لزخالف الدكىُلت (بً حبلت دمحم وغلي ،اإلاىاػغت الػلاعٍت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
وؤلاصاعٍت(.)2
ولم ًسخلف مىكف املحىمت الػلُا بكإن هظه اإلاؿإلت  ،خُث ّ
ؤكغث في ؤخض مباصئها ازخصاص اللاض ي اإلاضوي بكإن
اإلاىاػغاث الىاحمت غً خماًت خلىق اإلاؿدثمغاث الفالخُت غلى ؤؾاؽ ؤنها قغواث مضهُت لها صفت الخلاض ي للضفاع غً
()3

خلىكها في الاهخفاع الضاثم

والازخصاص الػام لللؿم اإلاضوي ل ًىفي وىن كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت الحالي كض مىذ صالخُاث حضًضة
لللؿم الػلاعي ،وهي صالخُاث كاض ي الاؾخعجاٌ الػلاعي مً ؤحل اجساط ؤلاحغاءاث الخدفظُت لحماًت ألامىاٌ اإلاخىاػع
غليها ظبلا ألخيام اإلااصة  ،521ومً كبلها اإلااصة  300باليؿبت للضاة ألاكؿام بجىاػ الفصل بمىحب ؤمغ اؾخعجالي في
اللضاًا التي ًىص غليها اللاهىن.
وفي بظاع الصالخُاث الاؾخعجالُت ّ
املخىلت لغثِـ اللؿم الػلاعي ًمىىه ؤًضا اجساط الخضابحر اإلاؿخعجلت بمىحب
ؤمغ غلى غغٍضت بملخط ى اإلااصة  523مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت

()4

وبىاء غلى ما جلضم ًمىىىا اللىٌ بإن الازخصاص الىىعي لللضاء الػاصي في اإلاىاػغاث الػلاعٍت بما فيها مىاػغاث
التركُت الػلاعٍت ،حؿىض لللؿم الػلاعي ،وهى ازخصاص غحر ماوؼ بمػنى ؤهه ل ًىدصغ غلُه فدؿب ،بل كض ٌؿىض في
املحاهم التي ل ًىحض بها هظا اللؿم بلى اللؿم اإلاضوي ،بمىحب ؤخيام اإلااصة  32مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،ول
ًلضح هظا في اغخباع كىاغض الازخصاص الىىعي مً الىظام الػام هما ؤكغجه اإلااصة  36مً اللاهىن طاجه.
-8-6الاختصاص إلاقليمي للقضاء العادي بالفصل في املناسعات العقارية

) -(1غبض الؿالم طًب ،كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت الجضًض ،الجؼاثغ ،مىفم لليكغ 2009 ،ص 295 ،294
) -(2بً حبلت دمحم وغلي ،اإلاىاػغت الػلاعٍت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلاىكؼ الؿابم
) -(3املحىمت الػلُا ،الغغفت الػلاعٍت ،كغاع عكم  228051بخاعٍش  ،2002/04/24املجلت اللضاثُت غضص زاص لؿىت  ،2004ص .204
) -(4بً حبلت دمحم وغلي ،اإلاىاػغت الػلاعٍت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلاىكؼ الؿابم
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إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
بن اللاغضة الػامت التي جدىم الازخصاص ؤلاكلُمي في اللضاء الػاصي هي هص اإلااصة  37مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
وؤلاصاعٍت ،والتي ٌػخض غلى ؤؾاؾها بمىظً ّ
اإلاضعى غلُه ،وإن لم ًىً له مىظً مػغوف فالػبرة بأزغ مىظً له ،وفي خالت
ازخُاع اإلاىظً فةن الجهت اللضاثُت املخخصت بكلُمُا هي التي ًلؼ فيها اإلاىظً املخخاع ما لم ًىص اللاهىن غلى زالف
طلً .وهظه اللاغضة جىعبم غلى الحالت التي ًىحض فيها مضعى غلُه واخض ؤما في خالت الخػضص فةن الجهت اللضاثُت
املخخصت بكلُمُا هي التي ًلؼ فيها مىظً ؤخضهم وفم ما هصذ غلُه اإلااصة  38مً اللاهىن هفؿه.
لىً هظه اللاغضة الػامت اؾدثنى منها اإلاكغع الىظني بػض اإلاىاػغاث مً زالٌ اإلااصجحن  39و 40مً كاهىن
ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،مؼ مالخظت ؤن هظه اإلااصة ألازحرة وعصث بصُغت ؤلالؼام صون ؾابلتها التي حاءث غلى ؾبُل
الخىحُه ل غحر(..)1
ومً حملت الاؾخثىاءاث التي هصذ غليها اإلااصة  40في فلغتها ألاولى اإلاىاػغاث في اإلاىاص الػلاعٍت ،ؤو ألاقغاٌ اإلاخػللت
بالػلاع ،ؤو صغاوي ؤلاًجاعاث بما فيها الخجاعٍت اإلاخػللت بالػلاعاث ،والضغاوي اإلاخػللت باألقغاٌ الػمىمُت ،خُث جغفؼ
ؤ مام املحىمت التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها الػلاع ؤو املحىمت التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها ميان جىفُظ ألاقغاٌ ،بدؿب
مىضىع الضغىي بن وان ًسص غلاعا ؤو ًسص ألاقغاٌ الػمىمُت.
وٍخفم هظا الاؾخثىاء مؼ مضمىن اإلااصة  518مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت الىاعصة بكإن بُان الازخصاص
ؤلاكلُمي لللؿم الػلاعيً ":اوٌ الازخصاص ؤلاكلُمي بلى املحىمت التي ًىحض الػلاع في صاثغة ازخصاصها ،ما لم ًىص
اللاهىن غلى زالف طلً".
وجىضعج ضمىه ول الجزاغاث الػلاعٍت بما فيها جلً اإلاخػللت بالتركُت الػلاعٍت بطا وان مىضىع مىاػغاتها هى الػلاع،
غلى ؤؾاؽ ؤن مفهىم التركُت الػلاعٍت ًىصب غلى جعىٍغ ألامالن الػلاعٍت واملحافظت غليها مً زالٌ غملُاث الخػبئت
للمىاعص الػلاعٍت منها واإلاالُت ،وهظا حؿُحر اإلاكاعَؼ الػلاعٍت .غحر ؤهه في خالت ما بطا وان مىضىع اإلاىاػغت ًخػلم بالحلىق
الصخصُت الػلاعٍت فةن الىضؼ ًسخلف فلض ّ
ؤكغث املحىمت الػلُا في ؤخض مباصئها ؤههً ":ىػلض الازخصاص املحلي في
الضغىي اإلاخػللت بالحلىق الصخصُت الػلاعٍت للمدىمت الىاكؼ في صاثغة ازخصاصها مىظً اإلاضعى غلُه" وكض حاء هظا
اإلابضؤ غلى بزغ كغاع لها وعص فُه " :خُث ًيبغي الخظهحر ؤن الازخصاص املحلي في اإلاىاػغاث اللضاثُت جدىمه اإلااصة  08مً
كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت التي ججػل الازخصاص للجهت اللضاثُت التي ًلؼ في صاثغتها مىظً اإلاضعى غلُه باليؿبت لضغاوي
الحلىق الصخصُت الػلاعٍت ما لم ًىص فيها غلى ازخصاص مدلي زاص.
خُث ؤن في الضغىي الصخصُت الػلاعٍت ٌؿخػمل اإلاضعي فيها خلا شخصُا كصض الحصىٌ غلى خم غُني غلى
غلاع ،والحم الصخص ي عابعت بحن شخصحن ولِـ ؾلعت غلى ش يء.
خُث ؤهه في صغىي الحاٌ فةن الجزاع اإلاػغو

مدله مبالغ مالُت اصعى اإلاعػىن ضضه ؤهه كض ؾبلها للعاغىحن في

بظاع اجفاق بُنهما مً ؤحل ؤن ًبُػا له مجزل في ظىع الاهجاػ ،غحر ؤن كضاة اإلاىضىع ؤغعىا الازخصاص ملحىمت ؾُضي
)-(1غبض الغخمً بغباعة ،قغح كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 86-85
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املدنية واإلدارية  /09-08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
بلػباؽ زعإ بلىلهم ؤن الازخصاص ًىػلض إلالغ الػلاع مؼ ؤن ألامغ ل ًخػلم بضغىي غلاعٍت بل بضغىي جخػلم بدلىق
شخصُت غلاعٍت ،والثابذ مً اإلالف ؤن مىظً اإلاضعى غليهما في الضغىي ألاصلُت هى مضًىت وهغان ومً زم ًىػلض
الازخصاص ملحىمت وهغان وغلُه ًيىن كضاة مجلـ ؾُضي بلػباؽ بلضائهم هما فػلىا كض ؤزعئىا في جعبُم اللاهىن
فُما ًسص جدضًض الازخصاص املحلي مما ّ
ٌػغ كغاعهم للىلض"(.)1
بن الضغاوي الصخصُت الػلاعٍت جخمثل في صىعجحن؛ ألاولى :صغىي صحت وهفاط غلض بُؼ غلى غلاع ،وهي جلً الضغىي
التي ًغفػها مكتري غلاع غحر ّ
مسجل غلى الباجؼ إللؼامه بدسجُل الػلض .فدم اإلاكتري كبل حسجُل غلض البُؼ ل ٌػخبر
خلا غُيُا ألن البُؼ غحر ّ
مسجل ل ًىلل اإلالىُت في الحاٌ ،وإهما ًيش ئ التزاماث شخصُت غلى غاجم الباجؼ ،هجض مً بُنها
التزامه بدسجُل الػلض كصض هلل اإلالىُت.
والثاهية :صغىي ًغفػها مً هلل خلا غُيُا غلى مً هلله بلُه ًعلب فيها فسخ الخصغف الىاكل للحم الػُني الػلاعي
ؤو ببعاله؛ ومثالها الضغىي التي ًغفػها باجؼ الػلاع بػلض مسجل غلى اإلاكتري للمعالبت بفسخ غلض البُؼ واؾترصاص الػحن
اإلابُػت(.)2
وفي ولخا الصىعجحن فةن املحىمت املخخصت بكلُمُا هي املحىمت التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها مىظً اإلاضعى غلُه
بملخط ى هص اإلااصة  37مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت .وهظا ًضٌ غلى ؤن الجهت اللضاثُت املخخصت بكلُمُا
باإلاىاػغاث التي ًيىن فيها غلاع لِؿذ بالضغوعة هي املحىمت التي ًيىن في صاثغة ازخصاصها هظا الػلاع ،ألن جدضًض حهت
الازخصاص ٌؿدىض ؤؾاؾا غلى مضمىن اإلاعالبت اللضاثُت ختى ولى وان للجزاع اعجباط بالػلاع ،ومثاٌ طلً اإلاىاػغاث التي
جخػلم بمىاص اإلاحرار والتي غالبا ما ًيىن مً مكخمالتها غلاعاث خُث بمىحب الفلغة الثاهُت مً اإلااصة  40مً كاهىن
ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،فةن الجهت اللضاثُت املخخصت بها بكلُمُا هي املحىمت التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها مىظً
اإلاخىفى ،وهى ما جاهضه اإلااصة  498مً اللاهىن هفؿه(.)3
هظا ووكحر بلى ؤن كىاغض الازخصاص ؤلاكلُمي لِؿذ مً الىظام الػام في اللضاء الػاصي هلاغضة غامت بل ما
اؾخثىاه اإلاكغع بىص زاص هما هى الحاٌ باليؿبت للماصة  40مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت التي ؤؾىضث
الازخصاص بلى حهاث مدضصة بػُنها بدؿب هىع الضغاوي والتي مً بُنها اإلاىاػغاث اإلاخػللت باإلاىاص الػلاعٍت ؤو ألاقغاٌ
اإلاخػللت بالػلاع.

-8اختصاص القضاء إلاداري بالفصل في املناسعات العقارية

)-(1املحىمت الػلُا ،الغغفت اإلاضهُت ،كغاع عكم  259587بخاعٍش  ،2002/05/29املجلت اللضاثُت الػضص ألاوٌ لؿىت  ،2004ص 85
) -(2بىبكحر مدىض ؤملغان ،كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت ،هظغٍت الضغىي –هظغٍت الخصىمت-ؤلاحغاءاث الاؾخثىاثُت ،الجؼاثغ ،صًىان اإلاعبىغاث الجامػُت،
 ،2001ص 89
) -(3بً حبلت دمحم وغلي ،اإلاىاػغت الػلاعٍت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلاىكؼ الؿابم
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املدنية واإلدارية  /09-08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
للض ؤفغص اإلاكغع الىظني في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت الحالي الىخاب الغابؼ لإلحغاءاث ؤلاصاعٍت بضءا مً اإلااصة
 800بلى غاًت اإلااصة  ،969مؿتهال فيها ببُان كىاغض الازخصاص الىىعي زم ؤلاكلُمي للمدىمت ؤلاصاعٍت والتي جسضؼ لها
اإلاىاػغاث التي ًيىن فيها شخص مً ؤشخاص اللاهىن الػام ظغفا فيها ،بما في طلً اإلاىاػغاث الػلاعٍت.
 -6-8الاختصاص النوعي للقضاء إلاداري بالفصل في املناسعات العقارية
ل ٌػغف اللضاء ؤلاصاعي جلؿُم املحىمت خؿب هىع الجزاع مثلما هى مىحىص في اللضاء الػاصي ،فاملحىمت ؤلاصاعٍت
بمىحب اإلااصة  800مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت طاث الازخصاص الػام بالىظغ في ؤوٌ صعحت في حمُؼ اللضاًا
التي جيىن فيها الضولت ؤو الىلًت ؤو البلضًت ؤو بخضي اإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاعٍت ظغفا فيها  ،بما فيها
اللضاًا الػلاعٍت والتي مً بُنها مىاػغاث التركُت الػلاعٍت؛ فهي ل جسغج غً هظا ؤلاظاع ،خُث جسضؼ للمػُاع الػضىي
ّ
جخدضص الجهت اللضاثُت املخخصت ازخصاصا هىغُا غلى الغغم مً حكػب مجالث وكاط التركُت
الظي غلى ؤؾاؾه
الػلاعٍت؛ البىاء والتهُئت ،باليؿبت لألوسجت الػمغاهُت الجضًضة  ،وؤلاصالح والخجضًض ؤو بغاصة جإهُل ؤو بغاصة هُيلت ؤو
جغمُم ؤو جضغُم البىاًاث باليؿبت لألوسجت الػمغاهُت اللضًمت ؾىاء وان ؤشخاص اللاهىن الػام بصفت مضعي ؤو مضعى
غلُه ؤو مخضزل ؤو مضزل في الخصىمت( .)1وهظا ما ؤهضجه مدىمت الخىاػع في كغاع لها  ":وؤهه وماصام الجزاع مخػللا بةبعاٌ
غلض بصاعي صاصع غً بلضًت صًضوف مغاص فةن الجهت اللضاثُت املخخصت للىظغ فُه هي الجهت اللضاثُت ؤلاصاعٍت ظبلا
إلالخضُاث اإلااصة  800مً ق.ب.م.ب.
وؤن ملخضُاث اإلااصة  515مً ق.ب.م.ب التي اغخمضث غليها الغغفت ؤلاصاعٍت ملجلـ كضاء كؿىعُىت للخصغٍذ بػضم
ازخصاصها للفصل في الجزاع لِؿذ كابلت للخعبُم في كضُت الحاٌ.
وؤهه وبالفػل فةن اإلااصة  515مً ق.ب.م.ب جىص غلى ً ....":ىظغ اللؿم الػلاعي في الضغاوي اإلاخػللت بةبعاٌ ؤو فسخ
ؤو حػضًل ؤو هلض الحلىق اإلاترجبت غلى غلىص جم قهغها".
وؤن هظه اإلالخضُاث جخػلم بجزاغاث بحن ؤشخاص زاضػحن لللاهىن الخاص.
وؤن وغىضما ًسص الجزاع شخصا زاضػا لللاهىن الػام ،فةن الازخصاص ٌػىص بلى الجهت اللضاثُت ؤلاصاعٍت مثلما
ٌؿخسلص مً ملخضُاث اإلااصجحن  800و 801مً ق.ب.م.ب.
وؤهه ًخػحن بالخالي اللىٌ بإن اللغاع الصاصع غً الغغفت ؤلاصاعٍت ملجلـ كضاء كؿىعُىت بخاعٍش  24هىفمبر 2009
(جدذ عكم  (09/1110باظل ول ؤزغ له ،واللىٌ بإن هظه الجهت اللضاثُت مسخصت للفصل في الجزاع الحالي وإخالت اللضُت
وألاظغاف بليها للفصل فيها وفلا لللاهىن" (.)2
هما جسخص املحاهم ؤلاصاعٍت بالفصل في مىاػغاث ؤزغي وعص طهغها في هص اإلااصة  801مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
وؤلاصاعٍت وهي:
) -(1بً حبلت دمحم وغلي ،اإلاىكؼ هفؿه
) -(2مدىمت الخىاػع ،اللغاع عكم  100بخاعٍش  ،2011/04/04مجلت املحىمت الػلُا ،الػضص ألاوٌ لؿىت  ،2011ص 377
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املدنية واإلدارية  /09-08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
 -1صغاوي بلغاء اللغاعاث ؤلاصاعٍت والضغاوي الخفؿحرًت وصغاوي فدص اإلاكغوغُت لللغاعاث الصاصعة
غً:
الىلًت واإلاصالح غحر اإلامغهؼة للضولت غلى مؿخىي الىلًت،البلضًت واإلاصالح ؤلاصاعٍت ألازغي للبلضًت،اإلااؾؿاث الػمىمُت املحلُت طاث الصبغت ؤلاصاعٍت.ومً ؤمثلت طلً في بظاع مىاػغاث التركُت الػلاعٍت الضغىي التي جغمي بلى بلغاء عزصت البىاء ،ؤو جإحُل جىفُظها ؤو
الامخىاع غً مىدها  ...فةن ولًت الىظغ في الخصىمت جاوٌ بلى اللاض ي ؤلاصاعي صون ؾىاه ،والظي له وخضه صالخُت الىظغ
في مضي قغغُت جصغفاث ؤلاصاعة.فالظي ًىاػع في عزصت البىاء ًمىىه ؤن ًغفؼ صغىي بلغاء خؿب الحالت ؤمام املحىمت
ؤلاصاعٍت ؤو مجلـ الضولت خؿب الجهت مصضعة عزصت البىاء(.)1
 -2صغاوي اللضاء اليامل ،وهي الضغاوي التي ًغمي صاخبها بلى الحىم له بدلىق شخصُت ،ؾىاء
بالغتراف له بخلً الحلىق ؤم بالحم في اؾترحاغها ؤو الخػىٍض غنها لجبر ألاضغاع الحاصلت له بؿبب ألاغماٌ
ؤلاصاعٍت(.)2

ففي هظا الىىع مً الضغاوي ًملً اللاض ي ؤلاصاعي ؾلعاث ؤهثر مً مجغص ؤلالغاء بط ؤهه ٌؿخعُؼ ؤن ّ
ٌػضٌ ؤو
ٌؿدبضٌ اللغا اث ؤلاصاعٍت التي ؾببذ ؤضغا ا ّ
للمضعي ،فلللاض ي ؤن ًدىم بالخػىٍضاث للمضعي في ملابل ما ؤلحلخه به
ع
ع
ؤلاصاعة مً ؤضغاع بؿبب كغاعاتها .وهىا ًعالب ؤلاصاعة بدلىق شخصُت غىـ كضاء ؤلالغاء الظي ًىصب غلى ازخصام

كغاع بصاعي بؿبب غضم اإلاكغوغُت(.)3
وفي هظا الصضص هجض ؤخض اإلاباصت التي ؤكغها مجلـ الضولت :مً اإلالغع كاهىها ؤن "ول غمل ؤي وان ًغجىبه اإلاغء
وَؿبب ضغعا للغحر ًلؼم مً وان ؾببا في خضوزه بالخػىٍض".
وإلاا وان -زابخا في كضُت الحاٌ -ؤن البلضًت كامذ بالخػضي غلى الجضاع وجدعُمه بضون ؤن جدصل غلى خىم ًغزص
لها بظلً بحجت ؤن الحاثغ جم بىائه بعغٍلت فىضىٍت عغم ؤن اإلاؿخإهف اؾخظهغ عزصت البىاء ومدضغ بزباث خالت غلى
ؤهه لم ٌغلم مجغي مُاه الىاصي هما ّجضغُه البلضًت.
وغلُه فةن البلضًت جخدمل مؿاولُت زعئها مما ّ
ًخػحن بلغاء اللغاع اإلاؿخإهف الظي عفض حػىٍض اإلاؿخإهف والحىم

مً حضًض بخػىٍض اإلاؿخإهف(.)4

) -(1لُلى ػعوقي ،غمغ خمضي باقا ،اإلاىاػغاث الػلاعٍت ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 380
)-(2ػاصي ؾُض غلي ،ازخصاص اللاض ي ؤلاصاعي في مىاػغاث اإلالىُت الػلاعٍت ،مظهغة ماحؿخحر ،ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت مىلىص مػمغي-
جحزي وػو ،2014-ص 39
) -(3خؿحن فغٍجت،اإلاباصت ألاؾاؾُت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،الجؼاثغ ،صًىان اإلاعبىغاث الجامػُت ،2010 ،ص .336
) -(4مجلـ الضولت ،الغغفت ؤلاصاعٍت ،كغاع عكم  167252ماعر في  ،1997/04/27املجلت اللضاثُت ،الػضص ألاوٌ لؿىت  ،1998ص .198
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املدنية واإلدارية  /09-08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
هما ًضزل في هعاق صغاوي اللضاء اليامل اإلاىاػغاث الخاصت بػلىص الالتزام ؤو ألاقغاٌ الػامت ؤو الخىعٍضاث ؤو بإي
غلض بصاعي آزغ(.)1
 -3اللضاًا املخىلت لها بمىحب هصىص زاصت ،ومثالها ما حاءث به اإلااصة  17مً اللاهىن عكم 02-07
اإلااعر في  27فبراًغ 2007اإلااؾـ إلحغاء مػاًىت خم اإلالىُت الػلاعٍت وحؿلُم ؾىضاث اإلالىُت غً ظغٍم جدلُم(.)2
هىظا فةن اإلاكغع الىظني كض جبنى اإلاػُاع الػضىي في بؾىاص الازخصاص الىىعي لجهاث اللضاء ؤلاصاعي متى وان ؤخض
ؤشخاص اللاهىن الػام ظغفا في اإلاىاػغت ،وهى مبضؤ غام ًىعبم غلى ول اإلاىاػغاث بما فيها اإلاىاػغاث الػلاعٍت والتي مً
ضمنها مىاػغاث التركُت الػلاعٍت ،لىىه مؼ طلً ؤوعص غلُه اؾخثىاءًً وعص طهغهما في هص اإلااصة  802مً كاهىن ؤلاحغاءاث
اإلاضهُت وؤلاصاعٍت؛ اإلاىاػغاث اإلاخػللت بمسالفاث العغق واإلاىاػغاث اإلاخػللت بيل صغىي زاصت باإلاؿاولُت الغامُت بلى ظلب
حػىٍض ألاضغاع الىاحمت غً مغهبت جابػت للضولت ،ؤو إلخضي الىلًاث ؤو البلضًاث ؤو اإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت
ؤلاصاعٍت.
-8-8الاختصاص إلاقليمي للقضاء إلاداري بالفصل في املناسعات العقارية
ؤزضؼ اإلاكغع الىظني مؿإلت جدضًض الازخصاص ؤلاكلُمي باليؿبت للمداهم ؤلاصاعٍت لللاغضة الػامت هفؿها التي
جدىم حهاث اللضاء الػاصي في جدضًض ازخصاصها ؤلاكلُمي ،وهي هص اإلااصة  37مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت واإلااصة 38
غىض حػضص اإلاضعى غليهم ،وطلً بملخط ى ؤخيام اإلااصة  ،803لىً وعصث اؾخثىاءاث غلى هظه اللاغضة في اإلااصة  ،804والتي
جضمىذ بػض الصىع للمىاػغاث الػلاعٍت وطلً في ماصة ألاقغاٌ الػمىمُت ،خُث جيىن املحىمت ؤلاصاعٍت املخخصت
بكلُمُا هي جلً التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها ميان جىفُظ ألاقغاٌ.
وٍلصض باألقغاٌ الػامت :ألاقغاٌ التي جىفظ غلى غلاع لحؿاب شخص مً ؤشخاص اللاهىن الػام ؤو بىاؾعخه ؤو
جدذ عكابخه وإصاعجه ألحل جدلُم مىفػت غامت ،وٍجىػ ؤن ًيىن الػلاع ؤعضا ؤو بىاء ؤو ؾاخاث غمىمُت مثال ،ول ًجىػ ؤن
ججغي ألاقغاٌ الػامت غلى ملً غام بل ًجىػ ؤن ججغي غلى ملً زاص لألفغاص ؤو لإلصاعة الػامت ،بكغط ؤن جيىن ؤلاصاعة
ظغفا في جىفُظ ألاقغاٌ.
وٍغحؼ بؾىاص الازخصاص لللضاء ؤلاصاعي في ماصة ألاقغاٌ الػمىمُت بلى ؤهمُتها وليىنها جاصي بلى بلحاق الضغع
باألمىاٌ وألاشخاص في بػض ألاخُان ،خُث كض جيخج جلً ألاضغاع غً جىفُظ ألاقغاٌ وإكامت البىاًاث.
هما ٌؿىض الازخصاص ؤًضا لللضاء ؤلاصاعي في ماصة الػلىص ؤلاصاعٍت ،مهما واهذ ظبُػتها -بما في طلً الػلىص
ؤلاصاعٍت في اإلاىاص الػلاعٍت -خُث جيىن الجهت اللضاثُت املخخصت بىظغها هي املحىمت التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها ميان
ببغام الػلض ؤو جىفُظه ،وفي ؤي مغخلت مً مغاخله؛ ابخضاء مً ببغامه واهتهاء باهلضاثه .بط ًمىً للمخػاكض مؼ ؤلاصاعة ؤن
) -(1هبُل صلغ ،الىؾُغ في قغح كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت ،غحن ملُلت –الجؼاثغ ،صاع الهضي ،2009 ،ص 72
) -(2كاهىن عكم  02-07ماعر في  27فبراًغ ؾىت ً ،2007خضمً جإؾِـ بحغاء إلاػاًىت خم اإلالىُت الػلاعٍت وحؿلُم ؾىضاث اإلالىُت غً ظغٍم جدلُم غلاعي،
الجغٍضة الغؾمُت غضص  15لؿىت .2007
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إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
ًغفؼ ؤمام املحىمت ؤلاصاعٍت صغىي ببعالن الػلض ؤو صغىي اإلاعالبت بدلىق مالُت هاججت غً الػلض ؤو صغىي جصغفاث
صاصعة غً ؤلاصاعة ومسالفت للػلض وصغىي حػىٍض ؤو صغىي بعحاع الػلض بلى الخىاػهاث اإلاالُت التي ظغؤث ولم جىً في
الحؿبان ؤزىاء جىكُؼ الػلض(.)1
وفي حمُؼ الحالث التي ًخدضص فيها الازخصاص ؤلاكلُمي للمداهم ؤلاصاعٍت ؾىاء في بظاع اللاغضة الػامت بملخط ى
هص اإلااصة  803مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ؤو الاؾخثىاءاث التي وعصث غليها في هص اإلااصة  804مً اللاهىن طاجه
فةن املحىمت التي جيىن مسخصت بكلُمُا بالىظغ في العلباث ألاصلُت جيىن هظلً مسخصت بالفصل في العلباث ؤلاضافُت
ؤو الػاعضت ؤو اإلالابلت التي جضزل في ازخصاص املحاهم ؤلاصاعٍت .وٍىعبم هظا غلى الضفىع ؛ خُث جسخص بىظغها املحىمت
ؤلاصاعٍت بطا واهذ في ألاؾاؽ مً ازخصاص اللضاء ؤلاصاعي وهظا بمىحب ؤخيام اإلااصة  805مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
وؤلاصاعٍت(. )2
والازخصاص ؤلاكلُمي للمداهم ؤلاصاعٍت مً الىظام الػام هما هى باليؿبت لالزخصاص الىىعي لها ،خُث ًترجب غلُه
ؤن لللاض ي بمياهُت بزاعة الضفؼ بػضم الازخصاص جللاثُا ،هما ًجىػ طلً للخصىم في ؤي مغخلت واهذ غليها الضغىي(.)3

خاثمة:
بن جدضًض الجهت املخخصت باإلاىاػغاث الػلاعٍت غمىما ومىاػغاث التركُت الػلاعٍت جدضًضا ًسضؼ للضىابغ الػامت
إلؾىاص الازخصاص لجهاث اللضاء الػاصي ؤو حهاث اللضاء ؤلاصاعي:
فاإلاكغع الىظني في هظا الصضص كض جبنى اإلاػُاع الػضىي لبُان الجهت املخخصت ،ليىن هظا اإلاػُاع ًلىم غلى مضي وحىصؤخض ؤشخاص اللاهىن الػام هعغف في الجزاع ومضي ظهىعه بمظهغ الؿلعت والؿُاصة ،وفي خالت جدلم هظًً الكغظحن
وان الازخصاص بالفصل في الجزاع لللضاء ؤلاصاعي ؤما في خالت اوػضامهما ؤو ختى في الحالت التي ًيىن فيها ؤشخاص
اللاهىن الػام ظغفا في اإلاىاػغت لىنهم ًخصغفىن وإشخاص غاصًحن ففي مثل هظا الىضؼ ٌُؿىض الازخصاص لللضاء
الػاصي ما لم ًىص اللاهىن غلى زالف طلً.
 ؤما باليؿبت لالزخصاص الىىعي فِؿىض لجهت كضاثُت بػُنها بىاء غلى ظبُػت اإلاىاػغت وكض جلضم جفصُل طلً باليؿبتللمىاػغاث الػلاعٍت والتي مً بُنها مىاػغاث التركُت الػلاعٍت ،خُث في اللضاء الػاصي ًىظغها غاصة اللؿم الػلاعي في
املحاهم التي ًخىاحض بها ،مؼ ؤلاقاعة بلى ؤن ازخصاصه لِـ ازخصاصا ماوػا،فلض ٌؿىض في املحاهم التي ل ًىحض بها هظا
اللؿم بلى اللؿم اإلاضوي ،وفم ما حاء في هص اإلااصة  32مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،ؤما في اللضاء ؤلاصاعي

)-(1خؿحن فغٍجت ،اإلاباصت ألاؾاؾُت في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .341-338
) -(2كاهىن عكم  09-08اإلااعر في  25فُفغي ً ،2008خضمً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،اإلاغحؼ الؿابم
) -(3اللاهىن هفؿه.
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إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
فِؿىض الازخصاص الىىعي بالىظغ بلى وحىص ؤخض ؤشخاص اللاهىن الػام هعغف في اإلاىاػغت ،وهى مبضؤ غام ًىعبم غلى
ول اإلاىاػغاث بما فيها اإلاىاػغاث الػلاعٍت التي مً بُنها مىاػغاث التركُت الػلاعٍت ،عغم وحىص اؾخثىاءًً حاء طهغهما في
هص اإلااصة  802مً اللاهىن هفؿه؛ هما اإلاىاػغاث اإلاخػللت بمسالفاث العغق واإلاىاػغاث اإلاخػللت بيل صغىي زاصت
باإلاؿاولُت الغامُت بلى ظلب حػىٍض ألاضغاع الىاحمت غً مغهبت جابػت للضولت ،ؤو إلخضي الىلًاث ؤو البلضًاث ؤو
اإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الصبغت ؤلاصاعٍت.
باليؿبت لالزخصاص ؤلاكلُمي فُخم بؾىاصه بىاء غلى الترهحز اإلاياوي لبػض غىاصغ اإلاىاػغت ،وفي اإلاىاػغاث الػلاعٍتغمىما ومىاػغاث التركُت الػلاعٍت جدضًضا ٌؿىض هظا الازخصاص في اللضاء الػاصي -وفم ما حاء في الفلغة ألاولى مً هص
اإلااصة  40مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت -بلى املحىمت التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها الػلاع ،ؤما باليؿبت إلاىاػغاث
ألاقغاٌ اإلاخػللت بالػلاع ،ؤو صغاوي ؤلاًجاعاث بما فيها الخجاعٍت اإلاخػللت بالػلاعاث ،والضغاوي اإلاخػللت باألقغاٌ
الػمىمُت ،فترفؼ ؤمام املحىمت التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها ميان جىفُظ ألاقغاٌ ،بدؿب مىضىع الضغىي بن وان
ًسص غلاعا ؤو ًسص ألاقغاٌ الػمىمُت.وفي اللضاء ؤلاصاعي ٌؿىض الازخصاص ؤلاكلُمي ظبلا لللاغضة الػامت التي جدىم
حهاث اللضاء الػاصي بكإن هظا الازخصاص ،وهي ما هصذ غليها اإلااصجحن  37و 38غىض حػضص اإلاضعى غليهم مً كاهىن
ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،وؤكغه هص اإلااصة  803مً اللاهىن هفؿه ،ألامغ الظي ًاصي بلى اهعباق هظه اللاغضة هظلً
غلى اإلاىاػغاث الػلاعٍت ومىاػغاث التركُت الػلاعٍت،لىً مؼ ضغوعة مغاغاة الاؾخثىاءاث الىاعصة في هص اإلااصة  ،804فلض
جضمىذ بػض الصىع للمىاػغاث الػلاعٍت وطلً في ماصة ألاقغاٌ الػمىمُت ،خُث جيىن املحىمت ؤلاصاعٍت املخخصت
بكلُمُا هي جلً التي ًلؼ في صاثغة ازخصاصها ميان جىفُظ ألاقغاٌ.
لىً اإلاالخظ ؤهه عغم الىص غلى هظه الضىابغ التي ؤوعصها اإلاكغع الجؼاثغي في بؾىاص الازخصاص اللضاجي غمىما وفياإلاىاػغاث الػلاعٍت زصىصا-بما فيها مىاػغاث التركُت الػلاعٍت–بل ؤهه ل ًمىً بغمالها بهظه الصىعة اإلابؿعت غلى ول
اإلاىاػغاث الػلاعٍت ،وهظا بؿبب العبُػت اإلاػلضة لهظا الىىع مً الضغاوي مً حهت ،وغضم ضبغ اللىاغض اللاهىهُت
الخاصت بها ضمً جلىحن واخض مً حهت زاهُت ،باإلضافت بلى غضم جسصُص حهت كضاثُت واخضة صون ؾىاها للفصل فيها
مً حهت زالثت ،وٍظهغ هظا بصىعة واضحت ؤمام حهاث اللضاء الػاصي ،خُث ٌكترن اللؿم الػلاعي مؼ ؤكؿام ؤزغي في
هظغها هلؿم قاون ألاؾغة باليؿبت للترواث الػلاعٍت ،واللؿم الخجاعي فُما ًخػلم باملحالث الخجاعٍت وغحرها ،وإن وان
اللؿم الػلاعي في اإلاىاػغاث اإلاخػللت بيكاط التركُت الػلاعٍت هى صاخب الازخصاص ألاصُل بمىحب ؤخيام الفلغة
الثالثت مً اإلااصة  512مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،لىىه ًبلى ازخصاص غحر ماوؼ كض ًخىله اللؿم اإلاضوي ؤو
كؿم آزغ للمدىمت بىاء غلى غضم وحىص اللؿم الػلاعي بها ؤو بىاء غلى مضمىن اإلاعالبت اللضاثُت في ّ
خض طاتها.

ثوصيات:
مما جلضم ّجبحن لىا ؤن مؿإلت جدضًض الجهت اللضاثُت املخخصت باإلاىاػغاث الػلاعٍت -بما فيها مىاػغاث التركُت الػلاعٍت-
ًخىكف غلى الخىُُف الضكُم والؿلُم للمىاػغت بجمُؼ غىاصغها اللاهىهُت ،وهظا ًخعلب في ألاؾاؽ وحىص كضاة ؤهفاء
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املدنية واإلدارية  /09-08ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
إهلام شهرزاد روابح /ـــــــــــــــ
في اإلاىاص الػلاعٍت ،خُث هىص ي في هظا الصضص الجهاث اإلاؿاولت بضغوعة جيىٍنهم في هظا الخسصص اللاهىوي الهام  ،ألهه
ؾُػىـ ؤهمُت الػلاع وصوعه في جعىع املجخمؼ واػصهاعه.
-هما هىص ي بضم ول اللىاهحن اإلاخػللت بالػلاع ضمً جلىحن واخض هى اللاهىن الػلاعي.
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ملخص:
جداوٌ هره الدزاطت أن جدىاوٌ مىكىعا أزاز العدًد مً الىلاػاث الىٌسٍت واملُداهُت وهرا هٌسا للىشن الري ًدٌى
به في املجاٌ العالمي الخىافس ي والخعاووي ،خُث جىولم هره الدزاطت مً مداولت كُاض هبُعت العالكت بحن وشن مىولت
اللسن إلافسٍلي والخىافع العالمي عليها ،زاؿت مع جىًُف هره الفىاعل لبعم إلاطتراجُجُاث التي جأزر العامل
الجُىطُاس ي وأطاض خلُلي ًسجىص على مخغحراث الظُوسة والىفىذ.
تهدف هره الدزاطت ئلى معسفت دزحاث جوبُم الفىاعل الدولُت وإلاكلُمي للعامل إلاطتراجُجي في طعيها لخعصٍص
هفىذها في مىولت اللسن إلافسٍلي ،خُث طِىـب الحدًث في هره الدزاطت عً هره املىولت التي جدخل أهمُت بالغت
ومياهت ئطتراجُجُت وىنها ئكلُم خُىي ،فمً حهت مول على زلُج عدن وملُم باب املىدب فهي برلً ملابلت ألخىاق
الىفى في مىولت الخلُج العسبي ،ومً حهت أزسي جالؿم بدىافها ئكلُم البدحراث العٌمى املخمحزة بىفسة مُاهها ،وما
مشلخه هره املغسٍاث الجُىطُاطُت مً عىامل طُوسة لبلُت الفىاعل.
الكلماث املفتاخيت :امللازبت الجُىطُاطُت؛ اطتراجُجُاث الظُوسة؛ اللسن إلافسٍلي؛ الفاعل الخازجي.
Abstract:
This study attempts to address a topic that has raised many theoretical and field discussions,
and this is due to the weight it enjoys in the global competitive and cooperative field. Take the
geopolitical factor as a real basis based on the variables of control and influence.
This study aims to know the degrees of international and regional actors’ application of the
strategic factor in their quest to enhance their influence in the Horn of Africa. The discussion in
this study will focus on this region, which occupies a very important and strategic position as a
vital region. On the one hand, overlooking the Gulf of Aden and Bab al-Mandab Strait, it Thus, in
contrast to the oil basins in the Arabian Gulf region, and on the other hand, adjacent to its edges,
the Great Lakes region, which is distinguished by its abundance of water, and what these
geopolitical temptations represented as controlling factors for the rest of the actors.

Keywords : geopolitical approach; control strategies; Horn of Africa; external actor.
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د /عبد الرحين رمحىني  /ـــــــــــــــــــــ
مقذمت:
ًىدس ي جسـف دزاطت املىاهم الجُىطُاطُت مياهت حد هامت في خلل العالكاث الدولُت مً مىولم أن هره ألازحرة
جلم طُاكاث ومجاالث مخجاوظت مخدازلت ألابعاد والخىحهاث ،فٌاهسة الاهخمام املتزاًد بدزاطت املىاهم أزرث خحزا
زاؿا كمً جفىحر املهخمحن بالظُاطت الدولُت بعد أن أزرث بعدا ووشها مسمىكا على املظسح الدولي هٌسا لحظاطُتها
وفاعلُتها ،والتي ًمع ؿداها مسخلف ألاؿعدة واملجاالث ،لعل املىولت الجُىطُاطُت  -اللسن إلافسٍلي  -التي طُداوٌ
الباخث الخىق فيها حعخبر ئكلُم ذا كُمت حُىطُاطُت هٌسا للمىكع الري ًدٌى به في طُاق اللازة إلافسٍلُت.
جيبع أهمُت هره الدزاطت مً أنها حاءث لسؿد وجدلُل الظُاق العام للخىافع الدولي في اللازة إلافسٍلُت مع ألازر
بالحظبان اللسن إلافسٍلي وىخدة الخدلُل التي ًسهص عليها الباخث في زىاًا هره الدزاطت ،زاؿت في ًل جىامي الخىافع
الىاعم في ول اللازة إلافسٍلُت والري ًىرز بخفاكم ألاوكاع ألامىُت والجُىطُاطُت ألكالُم اللازة ،خُث تهدف الدزاطت ئلى
جىكُذ حملت الاطتراجُجُاث التي جخبىاها الفىاعل اللسٍبت أو البعُدة حغسافُا مً مىولت اللسن إلافسٍلي مع ئفساد مدىز
أطاس ي ليل ئطتراجُجُت ًساها الباخث هفُلت بخىكُذ الظُاق الجُىطُاس ي للخىافع على اللسن.
مً املفُد أن هخوسق للوسح الري حاء ث به طىشان زاٌع  Susan Raisمع بداًت عام  1998وهى فىسة مؼسوع اللسن
إلافسٍلي الىبحر في الفىس الاطتراجُجي ألامسٍيي والري ًخألف مً اللسن إلافسٍلي بمعىاه الجغسافي مع الظىدان امخدادا ئلى
مىولت البدحراث العٌمى ،أما املىطىعت الخازٍسُت الجغسافُت فتري أن ئكلُم اللسن إلافسٍلي هى ذلً الجصء املخيىن مً
الـىماٌ ،حُبىحي ،ئزٍترًا وأزُىبُا خُث حؼغل الـىماٌ معٌم مىاهم اللسن الظاخلُت التي جلع على املحُى الهىدي
وزلُج عدن ،وحؼمل حُبىحي وإزٍترًا بلُت مىاهم اللسن الظاخلُت التي جلع على ملُم باب املىدب والبدس ألاخمس ،أما
ئزُىبُا فلد خسمذ مً هرا املىفر الظاخلي الاطتراجُجي بعد اهفـاٌ ئزٍترًا في العام  )1(،1993فبالسغم مً املؼىالث
املخخلفت التي حعاوي منها املىولت ،ئال أنها أضحذ جخمحز باهخمام اللىي املإزسة في الىٌام الدولي  ،ولعل الظبب السةِس ي
الري ًىمً وزاء هرا الاهخمام هى جدىم املىولت في بعم الىلان الهامت ملسوز الخجازة وهرا ممساث بالغت ألاهمُت ملسوز
الىفى مً الخلُج العسبي ئلى أوزوبا وأمسٍيا ،هما حؼخمل املىولت على غالبُت دوٌ خىق نهس الىُل ،ومً ّ
جم فهي جخدىم في
( )2

مىابع خد أهم ألانهاز العاملُت.

على هرا ألاطاض ،حاءث هره الدزاطت لدظلى اللىء على هبُعت العالكت بحن املىكع الجُىطُاس ي الهام إلكلُم
اللسن إلافسٍلي والخىافع الدولي على املـالح ،باعخبازها حدًسة بالبدث والاهخمام ئذ هي برلً مددد لوبُعت الخىاحد
ألاحىبي والخدزل الدولي في اللازة .جأطِظا على ذلً ًمىً هسح إلاػيالُت الخالُت :ما هي أبسش ؿىز الخىافع الدولي،
وطماث الىفىذ الخازجي في مىولت اللسن إلافسٍلي؟.

( - )1حالٌ الدًً دمحم ؿالح" ،اللسن ألافسٍلي ..أهمُخه إلاطتراجُجُت وؿساعاجه الدازلُت" ،مجلت قراءاث افريقيت( ،العدد ألاوٌ) (أهخىبس  ،)2004ؾ ؾ.
.29 -01
(ً - )2اطس كوِؼان" ،الخىافع إلاكلُمي والدولي في اللازة الظمساء :اللسن إلافسٍلي همىذحا" ،مجلت آراء خول الخليج ،وؼس ًىم  01دٌظمبر  ،2010أهلع
علُه ًىم ً 22ىاًس  ،2022أهٌس السابى:
http://www.araa.sa/index.php?view=article&id=702:2014-06-24-15.
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 -1الجغر افيا السياسيت من منظورايتمولوجي.
ٌعِؽ العالم في املساخل الحالُت خالت مً العالكاث الشىاةُت والجماعُت التي جخمحز بظُاكاث الخعاون والـساع،
خُث جىولم ول الدوٌ مً زؤي واكعُت جإؿل ملياهت الدولت في الفلاء الدولي بما ًدُذ لها أن جدٌى بمياهت هامت في
الظُاق العالمي ،هرا الظعي والسغبت في امخالن عىامل كىة حغري باإلغساءاث الجغسافُت لبعم ألاكالُم التي حؼهد
طُاكاث جىافظُت بحن اللىي العاملُت وإلاكلُمُت مىًفت برلً ول الظُاكاث إلاطتراجُجُت لخعصٍص هفىذها في إلاكلُم الري
ًدٌى بمياهت حغسافُت هامت ،مشلما هى ألامس باليظبت لللسن إلافسٍلي الري ٌعخبر ئكلُما ذا أهمُت حغسافُت في ًل
جىًُف اللىي املخىافظت ليل الظُاكاث الظُاطُت حعصٍصا لىفىذها في اللسن إلافسٍلي باعخبازه ئغساءا حغسافُا هاما.
مً بحن الىلان الحظاطت التي بدأث جوغى على املىٌىمت املفاهُمُت مـولخي الجُىبىلخًُ والجغسافُت الظُاطُت،
ّ
خُث ججدز إلاػازة ئلى ّ
أن البعم مً املفىسًٍ والباخشحن في هرا املجاٌ ًىوللىن مً أهه ًىحد زأًان بهرا الؼأن ،السأي
ألاوٌ ًسي ّ
بأن الجُىبىلخًُ والجغسافُا الظُاطُت حظمُخحن ملىٌىز واخد فالجُىبىلخًُ هي حعسٍب ليلمت الجغسافُا

فانهم ًىوللىن في جفظحراتهم مً ّ
جم ّ
الظُاطُت ومً ّ
أن الجُىبىلخًُ والجغسافُا الظُاطُت مـولح واخد بدظمُخحنّ ،أما
السأي الشاوي فحري ّأنهما ّ
مخغحران ئال ّأنهما ٌؼتروان في بعم الىلان الحظاطت؛ فمشال ًسون ّأهه "في الخلفُت الخازٍسُت بسش
ِ
علم الجُىبىلُدًُ في اللسن الخاطع عؼس ،مخجاوشا ما وان ّ
ٌظمى بالجغسافُت الظُاطُت كبله ،وذلً في مسخلت الخمهُد
أن الجُىبىلخًُ جخعلم بالىخداث الظُاطُت في خحن ّ
لـساع عالمي هبحر ،)1( "...هما ًسي البعم كمً هرا السأي ّ
أن
الجغسافُا الظُاطُت جأزر ألاكالُم وىخداث جدلُل.
لُأزر الباخث بالسأي اللاةل ّ
أن للجغسافُا الظُاطُت والجُىبىلخُيا معنى واخد وهرا ختى ال ًخم فخذ مجاٌ هلاش ي
ّ
ال ًمىً الخسوج مىه زاؿت وأهه ال جىفي املىخباث للحدًث عً هرا الؼأنً ،سي فـسٍدًسًٍ زاجصٌ(F. Ratzel) (1844-
 )1904وهى أخد مإطس ي الجغسافُا الظُاطُت أن هره ألازحرة جدىاوٌ املىكىع الظُاس ي في الجغسافُا ،خُث ٌعخبر زاجصٌ
ّ
ّأنها حصء مسهصي ال ًمىً الاطخغىاء عىه في مُدان البدث الجغسافي ،زاؿت وأهه زبى اللىة الظُاطُت للدولت بما جمخلىه
مً مظاخت مما كد ٌعمل على جىطُع مظاخت الدولت همىولم أطاس ي في الجغسافُا الظُاطُت( ،)2خُث ّ
ٌؼبه زاجصٌ الدولت
ِ
بالياةً الخي جىمى وجخوىز فهي حظعى دوما للخىطع على خظاب الجحران الجغسافُحن مما ًمىنها –خظبه -مً اهدظاب
عىامل كىة حدًدة كادزة على النهىق بمياهت ووشن الدولت في الظاخت العاملُت.
ختى ًخطح مدلىٌ ومفهىم الجغسافُا الظُاطُت وحب ئدزاج ُحملت مً الخعازٍف والتي ًساها الباخث هفُلت بأن ُجفً
ُ
اللبع عً بعم ّ
الىلان الحظاطت دازل هرا املجاٌ الحُىي ،خُث ٌُعسفها هسَس ي (ّ )Cressey
بأنها "جوبُم املبادب
ِ
الجغسافُت على مؼىالث الظُاطت الدازلُت والخازحُت ،وهي برلً جبدث في الحلاةم املخعللت باملىكع والحدود الظُاطُت
واملظاخت ومدي الخماطً أو الخجاوع الدازلي للدولت" ،هما ًىٌس ئليها زَؼازدهازحظهىزن ( )R. Hartshorneعلى ّأنها

( -)1الؼــىفي حم ــاٌ" ،حُىبىلُدُي ــا ال ــدواةس املخلاهع ــت…ط ــىزٍت ف ــي ع ــالم مخغ ــىٌ" ،دراس اااث سياس اايت( ،الدوخ ــت :مسه ــص خسم ــىن للدزاط ــاث املعاؿ ــسة ،أبسٍ ــل
 ،)2018ؾ.10 .
(-)2عــاهف علــي ،الجغر افيااا الاقتصاااديت والسياساايت والسااكاهيت والجيوبولتيكااا( ،بحــروث :املإطظــت الجامعُــت للدزاطــاث واليؼــس والخىشَــع ،ن،)1989 ،1.
ؾ.228 .
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"دزاطت العالكت بحن ألازق في ؿىزة املىكع واملظاخت واملىازد الاكخـادًت والدولت في ؿىزة الظيان مً خُث كدزاتهم
وآزائهم ودوافعهم الاحخماعُت في كىء جباًً ًىاهس طوذ ألازق ودزاطت العالكاث بحن الدوٌ في كىء العىامل
ُ
الجغسافُت" ،ومً ذلً ًسي وٍخلس ي ( )Whittleseyفي هخاب ــه  The Earth And The Stateبأن "الىخدة الظُاطُت حعد هىاة
الجغسافُت الظُاطُتّ ،
وأن اللُمت الظُاطُت للدولت جسجبى ازجباها وزُلا بالٌسوف املىازُت التي حؼغلها الدولت وبأػياٌ
()1

طوذ ألازق باملىازد الوبُعُت في جلً املىاهم".
مً زالٌ ما حاء به هسَس ي ّ
فان الجغسافُا الظُاطُت ئلى خد هبحر حعني ئطلان ألاطع التي جخدىم في الجغسافُا على
ّ
امللىماث الجغسافُت على املعادالث الظُاطُت زاؿت ئذا ما
الظُاطت بؼليها الدازلي والخازجي وذلً للُاض مدي أزس ِ
حعلم ألامس ّ
بملىماث الحدود التي حعد أطع حغسافُت للدوٌ وفي هفع الىكذ ذاث أبعاد طُاطُت جخدىم في مـاةس
ِ
ّ
حعصش مً
الدوٌ ،والتي بدوزها جأزر مظاخت الىخدة الظُاطُت وهبُعت الخماطً دازل الدولت هعىامل دافعت للدوٌ ألن ِ
ُ
مياهتها دازلُا وزازحُا ،في خحن أن هازحظهىزن ًسي ّ
أن الجغسافُا الظُاطُت حعد معادلت زالزُت ألابعاد ًلمً في طُاكاتها
هفىاعل مسهصٍت ألازق بىؿفها الجغسافي والدولت بمىوللها الدًمغسافي والاحخماعي والعالكاث بحن الدوٌ في كىء
ّ
امللىماث الجغسافُت ،هره املعادلت جدزض مدي هبُعت العالكت بحن هره املخغحراث "ألازق-الدولت -العالكاث الدولُت" وفم
ِ
مىدىُاث جفاعلُت جسجىص باللسوزة على الىشهُحن الجغسافي والظُاس ي.
وٍخلس ي زهص في ُ
ؿلب خدًشه عً الجغسافُا الظُاطُت على دوز العىامل الجغسافُت في جددًد كُمت الدولت دازلُا
ُ
وزازحُا ،ئذ ّ
أن هره امللىماث الجغسافُت التي جوسق ئليها "املىار -ػيل طوذ ألازق -املىزد الوبُعي" حعخبر هلان كىة
للىخداث الظُاطُت والتي جدزل كمً ملىماث اللىة واللدزة ،هره ألازحرة –اللىة -التي حعد املعُاز ألاطاس ي للُاض
ّ
ملىماث اللىة الجغسافُت
وشن الدولت كمً مظازاث الظُاطت العاملُت ،والتي بدوزها جأزر بالحظبان الحفاي على ِ
وإعادة جىًُفها في مجاالث أزسي لخعصٍص مياهت ووشن الدولت في الظُاق الدازلي والخازجي إلاكلُمي والعالمي هيل ،مما كد
ًخم جىًُف طُاكاتها إلاطتراجُجُت لخعصٍص هفىذ اللىي املخىافظت في اللسن إلافسٍلي.

 -2القوة الناعمت واملقاربت الذبلوماسيت ...مفتاح للتواجذ في القرن إلافريقي.
ئن املخأمل في زؤٍت وجىحه معٌم اللىي املخىافظت على مىولت اللسن إلافسٍلي ًدزن خلا ال مدالت أن ول هره
الفىاعل اعخمدث في ملازبتها وإطتراججُتها للىفىذ باألطاض على اللىة الىاعمت  Soft Powerباعخبازها املفخاح السةِس ي ألي
عالكت والري حعني في مجملها اهتهاج ألاطالُب الدبلىماطُت كف ئلى ذلً عامل املظاعداث الاكخـادًت وختى إلاوظاهُت
وما جسلفه مً آزاز على الدولت املظخلوبت للعىن ،هرا مً حهت ومً حهت أزسي هبُعت دوٌ اللازة إلافسٍلُت املخعوؼت
ملشل هره املبادزاث –زاؿت الدبلىماطُت -ختى ججد لىفظها ولى حصءا مً ئبساش مياهتها ئفسٍلُا وختى دولُا.
بداًت ،وفي طُاق الحدًث عً أهم اللىي املخىافع في مىولت اللسن إلافسٍلي بسش الدوز التروي وهرا هٌسا لخفخذ
جسهُا على العالم ما خخم عليها الخىحه ئلى ئفسٍلُا وبـفت زاؿت مىولت اللسن إلافسٍلي هىافرة للخىاحد في اللازة مً
وحهت هفعُت بدخت ،ئذ ًمىً الحدًث على الخىاحد التروي في اللسن مىر  1998مً زالٌ طعيها لخعصٍص العالكاث

( -)1علي هازون ،ؤسس الجغر افيت السياسيت( ،اللاهسة :داز الفىس العسبي ،ن ،)1998 ،1.ؾ ؾ.30 -29 .
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الدبلىماطُت والعمل على جلىٍت أواؿس العالكاث والعمل على الخعاون والظهس على مدي جدلُم حغلغل ًجعل مً جسهُا
فاعال في هرا الجاهب مً اللازة.
ومً هافلت اللىٌ أن جسهُا واهذ بهره إلاطتراجُجُت حظعى وحعمل على فخذ حظس زابى بحن الؼسق ألاوطى وػماٌ
ئفسٍلُا حاعلت ئكلُم اللسن إلافسٍلي همفخاح للىلىج ئلى اللازة ،وما عصش هرا الخىحه شٍازة أزدوغان في  2005ئلى ئزُىبُا
وهى ما اعخبر اهفخاخا على هره اللازة الغىُت باملىازد ،ومً حهت أزسي فلد خٌُذ جسهُا بمىكع املساكب في الاجداد
إلافسٍلي في  2008واطخلافتها للمت جسهُت افسٍلُت في هفع الظىت( ،)1هما وكع البرملان التروي اجفاكُت مع أدٌع أبابا
وأزرث هابع الاجفاكُت ألامىُت والتي طعذ جسهُا مً زاللها ئلى حعصٍص هفىذها مً زالٌ العمل على ئوؼاء كىاعد عظىسٍت
في هرا إلاكلُم ،وهى حعل جسهُا جخجه ئلى زوىة حدًدة مً الخغلغل في اللازة باججاهها ملىاكؼت كلاًا واهذ في مسخلت
طابلت حعخبر بعُدة املىاٌ هللاًا البِئت والواكت واملُاه باعخباز اللسن إلافسٍلي حصء مول على نهس الىُل ،وباإلكافت ئلى
اللاعدة الجدًدة جسوى جسهُا الفخخاح مدزطت لللبان العظىسٍحن الـىمالُحن .ئال ّأهه بالسغم مً أن هره اللاعدة أوٌ
كاعدة عظىسٍت جسهُت داةمت في الـىماٌ ،لىً عالكت ألاجسان بالـىماٌ لِظذ ألغساق عظىسٍت فدظب بل لخىطُع
هفىذها الاكخـادي في املىولت أهثر (.)2
حعخبر الصٍازة السطمُت التي كام بها السةِع أزدوغان ئلى مىولت اللسن إلافسٍلي في حاهفي  2015في ئهاز حىلخه
الؼسق-ئفسٍلُت مً ئزُىبُا مً بحن الصٍازاث الهامت التي كام بها وفد جسوي زفُع املظخىي ئلى مىولت اللسن إلافسٍلي ،خُث
جم في هره الصٍازة الترهحز على مجاٌ الواكت باعخبازها مجاال حعاوهُا واطتراجُجُا هاما في خظاب ؿاوع اللساز التروي ،أبدي
مً زاللها اطخعداد جسهُا للخعاون في ئهخاج الواكت الـدًلت للبِئت وبُعها لدوٌ الجىاز مشل حُبىحي وهُيُا ،هما الخلى
أزدوغان هٌحره الجُبىحي ئطماعُل عمس حُلي ،مظتهال الصٍازة بالخىكُع على طبعت اجفاكُاث حعاون في مجاالث املىاوئ
والىلل وإلاعالم والصزاعت والصحت ئكافت ئلى املجاٌ العظىسي ،وهى ما ًشحر ػيىوا خىٌ مىاؿلت ػسهت دبي للمىاوئ
عملها في مُىاء حُبىحي في الفترة امللبلت(.)3
ئكافت ئلى هرا عسف كواع البىاء ئلخفاجت جسهُت ئذ حعهدث ببىاء 10آالف ػلت طىىُت في العاؿمت الـىمالُت
ملدٌؼى ،وهرا لخدظحن مٌهس املدًىت وإشالت العؼىاةُاث التي حؼيلذ بظبب وؿىٌ خىالي هـف ملُىن هاشح جلسزوا
مً الجفاف الري كسب مىاهم واطعت مً الجىىب والىطى ،لىىه لم ًىضح أن الخيلفت طخيىن مىدت أم أنها بداًت
الاطدشماز العلازي التروي في الـىماٌ ،أما ئزٍترًا فلد وحدث جسهُا فيها طىكا زاةجا للظالح التروي هدُجت للمجاعت والفلس
زاؿت في فترة الحسب ألازُىبُت إلازٍترًت ،وهى ما حعلها مسهصا لخجازة الظالح التروي الري ًخم جـدًسه عبر البدس ألاخمس

( - )1بىخىُت كىي" ،ئفسٍلُا في إلاطتراجُجُت الترهُت الجدًدة -هل ًيىن اللسن الىاخد والعؼسون كسها ئفسٍلُا" ،مركزالجزيرة للذراسااث( ،الدوخـت ،)2016
ؾ ؾ.06 -01 .
( - )2مىلىد حاوغ أوغلى"،جسهُا جخىطع باوؼاء كاعدة عظىسٍت في اللسن ألافسٍلي" ،صحيفت العرب 08 ( ،مازض ( ،)2016العدد  ،)10208ؾ.05 .
( - )3علي هىز ؿالد " ،جسهُا واللسن إلافسٍلي ..تهدًد ألامـً العسبـي" ،ساكا هياوععربيات ،وؼـس ًـىم  10فبراًـس  ،2015أهلـع علُـه ًـىم  11دٌظـمبر  ،2021أهٌـس
السابى:
http://www.skynewsarabia.com/web/article/723168%/.
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التىظيف اجليىبىلتيكي لديناهيكياث السيطرة يف القرن اإلفريقي :قراءة يف االسرتاتيجياث وهآالتها /ــــــــــــــــــــــ
د /عبد الرحين رمحىني  /ـــــــــــــــــــــ
للحىزُحن بالُمً ،وٍـل حجم ؿادزاث الظالح التروي إلزٍترًا ئلى  50ملُىن دوالز طىىٍا ،باإلكافت ئلى أن كُمت الـادزاث
الترهُت للبالد بلغذ  70ملُىن دوالز والتي جترهص خىٌ املىاد الغراةُت وامليظىحاث(.)1
ولعل أهم الخددًاث التي جىاحه جسهُا في اللازة إلافسٍلُت جخمشل في حعلُد الخىافع إلاكلُمي والدولي عليها زاؿت
مىولت اللسن إلافسٍلي ،فاًسان وإطساةُل والهىد والـحن وغحرهما مً الدوٌ الىبري لً حظمذ لترهُا بأن جدلم أهبر كدز
ممىً مً املياطب إلاطتراجُجُت دون حعوُلها أو جلاطمها أو على ألاكل جلظُم مىاهم الىفىذ فيها ،فاللازة إلافسٍلُت
لِظذ بالدزب الهحن للظُاطت الخازحُت الترهُت ،وإهما مليء باألػىان املسجلبت التي جدخاج إلشالتها .وهى الخددي الحلُلي
لها هىان( ،)2وهىا ال ًمىً أن وغفل على أن جسهُا وًفذ كىتها الىاعمت هرلً في الـىماٌ بالعمل على بىاء بعم البنى
الخدُت واملوازاث والجظىز وهرا طعُا منها ئلى ئزطاء حدًد الطتراجُجُاتها اللاةمت على كسوزة الخىاحد والىفىذ الىشُف
اللاةم على املظاعداث وإلاعاهاث ،مما طبم ًمىً اللىٌ أن جسهُا طعذ في ئطتراجُجُتها ججاه مىولت إلافسٍلي ئلى الخأهُد
على كسوزة اللىة الىاعمت ،مساهىت برلً على دوز امللازبت الشلافُت واملظاعداث إلاوظاهُت.
أما باليظبت ألخد أهم اللىي املهددة وهي ئطساةُل فُجب علُىا أن هخيلم بؼيل أوطع عً واكع العالكاث بحن
الوسفحن ملعسفت مدي كُاض دزحت الخغلغل ،خُث حعىد العالكاث ئلى فترة كُام الىُان في  1948في البداًت واهذ ئطساةُل
حظعى حاهدة باخشت عً ػسعُت لخىاحدها على املظسح الدولي ،لىً ما فخأث هره الظُاطت ختى ػهدث هىعا مً الخدزل
في ئفسٍلُا مع بداًت  1957هره املسخلت التي حعد مً البىادز ألاولى لخىسَع هرا الىفىذ ،هما ػهدث مسخلت ما بحن -1967
 1973جأشما للىكع بحن الوسفحن أدث للوع العالكاث الدبلىماطُت مً حهت دوٌ ئفسٍلُا ،وهرا زاحع لوبُعت جدىٌ
الىُان مً دولت فخُت باخشت عً الؼسعُت ئلى دولت كىٍت مهددة لألمً على الظاخت العاملُت هيل ،مع بداًت الشماهِىاث
عادث العالكاث بحن الوسفحن ئلى ما واهذ علُه طابلا لىً هره املسة ًدزن هال الوسفان مدي أهمُت جمخحن هره ألاواؿس،
ومً الِظحر أن هبلغ الدكت في اللىٌ أن أهم شٍازة والتي حعخبر جازٍسُت هي التي كام بها زةِع الىشزاء إلاطساةُلي بيُامحن
هخيُاهى لللازة في ًىلُى  2016ػملذ أزبع دوٌ وخىث جىفُر  09بىىد لالجفاكُت ،هره الصٍازة التي حاءث جدذ غواء
اكخـادي حعاووي ئال أنها جدمل في هُاتها بىادز كاةمت على مداوالث ئطساةُل الدؤوبت لخوىٍم العالم العسبي مً الجىىب
( )3

حاعلت مً الاكخـاد مدزال للخىاحد في اللسن إلافسٍلي.

 -3جدقيق ؤعلى قذرمن املكاسب للفواعل املتنافست.
ًيبغي الخأهُد في ؿلب الحدًث عً دوز البراغماجُت في ًل الخىافع على أن املـلحت هي أطاض الـساع العالمي
والخىافع الدولي في أي ئكلُم مً العالم ،ئذ جلعب املـلحت وزاؿت الاكخـادًت منها دوزا فعاال في اطتراجُجُاث الخىطع
مً مىولم أنها عامل مسهصي ًلف وزاء اػخداد الخىاحد الدولي في مىولت اللسن إلافسٍلي ،ئذ أن هرا الخىافد الدولي ًمىً
الىٌــس ئلُه وفم السؤٍت الاكخـادًت والتي جسي أن املىكع الجُىبىلخُيي ملىولت اللسن إلافسٍلي وغنى دوله باملىازد الوبُعُت

( - )1دمحم أبى عاص ي" ،ماذا جسٍد جسهُا مً دوٌ "اللسن إلافسٍلي؟" ،مجلت  ،datmsnأهلع علُه ًىم  01فبراًس  ،2022أهٌس السابى:
https://bit.ly/3BMEdFb
( - )2معمس فُـل زىلي" ،الظُاطت الخازحُت الترهُت ججاه ئفسٍلُا ،مركزالروابط للبدوث والذراساث إلاستراجيجيت( ،فبراًس  ،)2015ؾ ؾ12 -01 .
( - )3فهد ًاطحن" ،الخغلغل إلاًساوي في ػسق ئفسٍلُا :أهدافه ومساهسه" ،مركزالجزيرة للذراساث( ،الدوخت ،أغظوع  ،)2016ؾ.04 .
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الحُىٍت حعل مً الفىاعل جىٌس ئلُه على أهه غاًت البد مً الىؿىٌ ئليها مع العلم أن ول دولت اجسرث حاهبا ممحزا في ًل
املـلحت الاكخـادًت.
وعلُه ،في ًل الخوسق للدوز الحُىي لالكخـاد وحد هرا العامل مياهت مدىزٍت كمً املحسواث السةِظُت للوبُعت
الخىافظُت الدولُت ،ووفلا لهرا زهصث هره الفىاعل في عالكاتها مع الدوٌ إلافسٍلُت عامت ودوٌ اللسن باألزف على مسهصٍت
املـلحت جدذ غواء زفي جمشل في الخعاون واملعىهاث ،هما ًمىً اللىٌ أن اهتهاج هره اللىي الدولُت املخىافظت ملشل هره
املُياهصماث في جىسَع جىاحدها دازل هره املىولت احع ئلى أنها ػعسث ّ
بأن مـالحها في هره املىاهم مً العالم مهددة
ز
هٌسا جدازل وحؼابً ألاهساف مً حهت ومً حهت أزسي هٌسا الخعلُد الري ًمحز الىٌام العالمي(.)1
ئذا وان ألامس هرلً وفي ًل مسهصٍت املـلحت اهخهجذ الفىاعل املخىافظت في اللسن إلافسٍلي هسق وأطالُب لخدلُم
هرا الغاًت لعل الوسٍلت التي للُذ زباجا وفعالُت مع دوٌ اللسن إلافسٍلي هي املظاعداث الاكخـادًت واملعىهاث إلاوظاهُت
وختى اللىحظدُىُت ،لىً ما يهمىا هىا هى أن هره الخوىة حعد أطلىبا لُىا وملازبت هاعمت لخدلُم بساغماجُاث زفُت
جدذ غواء ئوظاوي حعاووي ،كف ئلى ذلً طعي الدوٌ لخدلُم املـلحت وفم مىولم واكعي كاةم على مسهصٍت املـلحت في
زلم الظُاطت الخازحُت للدوٌ.
ومما ال ًدخاج ئلى الخأهُد هى أن الىفى وحد مسهصه في اطتراججُاث ول الفىاعل هٌسا ليىن هرا امليىن ذو أهمُت
بالغت في جدسًٍ دوالُب الظُاطت العاملُت ما ًجعل مىه عامل كىة ودافع هدى هظب هفىذ وكىة أهبر ،وعلُه ػهدث هره
املىولت جىافظا ػدًدا خىٌ هرا املـدز الحُىي حاعلت –الفىاعل الخازحُت -مً الاطدشماز جدذ غواء هاعم املدزل
املسهصي لخىسَع الىفىذ وهظب جأًُد ئفسٍلي أهبر.
لىخيلم بؼيل أوطع فان املدزل الاكخـادي لعب دوزا بازشا وحىهسٍا في جىحُه طُاطاث الىفىذ عمال لخىسَع
الخىاحد في اللسن إلافسٍلي ما حعل مً هرا املدزل ًجد مسهصٍخه في ًل جالش ي املدزل إلاًدًىلىجي وفم مىخى الخعلُد في
املىٌىمت العاملُت ،ما أهد على البدث عً بداةل ومدازل حدًدة لخعصٍص دوز اللىي الدولُت في ًل حؼابً ألاهساف ،ومع
ول هرا وان لصاما مً الفىاعل على جدازل اطتراججُاتها املخبعت أن ججعل مً الاكخـاد املحسن ألاطاس ي ألي جىاحد بفعل
خُىٍخه مً حهت وحُىبىلُدًُ اللسن إلافسٍلي مً حهت أزسي.
ومً هره الىلوتً ،مىً اللىٌ أن املـلحت هي ألاطاس ي املسهصي في العالكاث بحن الفىاعل الدولُت ما أهظبها كدزة
حدًدة لخدعُم مسهصها مً زالٌ الحسض الؼدًد وكسوزٍتها وفم الاطتراجُجُاث الجدًدة التي ًمليها واكع العالكاث
الدولُت في بِئت حظُوس عليها العىملت وجداعُاتها ،والتي حعلذ مً الاكخـاد املحدد السةِس ي للىة الدولت مً كعفها،
ُ
وعلُه فان ول الاطتراججُاث املخبعت في الىفىذ في أي كوس مً املظسح الدولي ًدسهها دوالب مسهصي وهى مدىزٍت املـلحت في
ًل طُاطت دولُت ًدىمها الاكخـاد واللىة همخغحر زةِس ي في الىٌام الدولي الحالي.

 -4كسب الصوث إلافريقي ...ؤخذ مذاخل فك العزلت الذوليت.

( - )1هــادي بــسهم ،التنااافس رمريكااي الصاايقي فااي القااارة إلافريقياات عااذ الحاارب الباااردة ( 2010-1991ألازدن :داز شهـسان لليؼــس والخىشَــع ،)2013 ،ؾ ؾ.
.207 -203
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ئهه ملً الجدًس بالرهس في مظتهل الحدًث عً مُياهصماث أو باألخسي جىحهاث بعم الدوٌ والتي واهذ في عصلت دولُت
مفسوكت والتي زأث مفخاح الاهفخاح والفسؿت الظاهدت في مىولت اللسن إلافسٍلي مً هلوت هامت وهي اعخباز املىولت
املخىفع الىخُد وألامل لفً هره العصلت في ًل مخولباث الظُاطت الدولُت والتي ججعل مً اللىة عامال مسهصٍا وعىـسا
بالغ ألاهمُت ،ئذ هجد في حملت هره الفىاعل هال مً ئطساةُل وإًسان باعخبازهما كىجحن مهددجحن للظلم وألامً الدولُحن.
ئذا وان ألامس هرلً فاهه وفي طُاق الحدًث عً الىفىذ إلاطساةُلي في مىولت اللسن إلافسٍلي ًجب ئدزان أن مخغحر
املـلحت لعب دوزا فاعال في جىحُه الظُاطت إلاطساةُلُت في مىولت اللسن مً مىوم البراغماجُت الاكخـادًت وختى
ألامىُت ،جأطع ول هرا زغبت في املىازد إلاطتراجُجُت الهامت التي جدىيها املىولت ئكافت ئلى الظىق إلافسٍلُت باعخبازها
طىكا مفخىخت على ول الظلع ،ما خخم عل ئطساةُل الىفىذ مً هرا املدزل الاطتراجُجي الري ٌعخبر مفخاخا ألي جىافع
طىاء دولي أو ئكلُمي ،وهىا طُلُف الاكخـاد العظىسي كفصة هىعُت في جدلُم الغسق الري ؿبىا ئلُه ئطساةُل
()1

باإلكافت ئلى جلىٍت الاطدشماز في بعم اللواعاث الحظاطت.

وعلُه عمدث ئطساةُل مً مىولم اطتراجُجي بعد ئزطاء وجىسَع أطع جىاحدها على اهتهاج مسخلت حدًدة وطُاطت
ئطتراجُجُت جمشلذ في الخعاوهاث ألامىُت والاطخسبازاجُت ،ئن هره الظُاطت املخبعت جمشل الخوس املحدق وألاهبر على ألامً
اللىمي العسبي بـفت زاؿت ،ئذ وان مً حملت ما اهخهجخه ئطساةُل هى بىاء كىاعد عظىسٍت في دوٌ املىولت ومدها
باملظاعداث الاطخسبازاجُت والخدزٍب العظىسي باعخباز اللازة أزكا زـبت وملعبا للخيالب الدولي.
ومً هافلت اللىٌ أن إلاطتراجُجُت إلاطساةُلُت في اللسن إلافسٍلي جأطظذ في مىوللها الجُىبىلُدُيي على جدظحن
ؿىزتها في املجاٌ الدولي بدءا مً ئفسٍلُا التي اعخبرتها ئطساةُل همفخاح لفً العصلت الدولُت عليها ،وهى ما ٌعخبر معُازا
ملدي هجاح أو فؼل العمل الدبلىماس ي وجىًُف اللىة الىاعمت لىً بجسعاث مسخلفت خظب الحالت والهدف ،مع ألازر
بالحظبان أن املحدد الدبلىماس ي لعب دوزا بازشا في حعصٍص هرا الىفىذ.
وفي حاهب آزسً ،مىً اعخباز أن الخىحهاث إلاًساهُت في ئطتراجُجُاث الىفىذ حاءث همداولت لىظس العصلت الغسبُت
املفسوكت على ئًسان مً مىولم جأمحن وحىد ئًساوي فعاٌ كسٍب مً مىولت ألاشماث في الؼسق ألاوطى وهى ما ًدٌ على
املياهت اللُمت والهامت للجاهب ألامني في هره إلاطتراجُجُت ،ول هرا حاء جأًُدا ليؼس الدؼُع الدًني في اللازة بفعل البِئت
املظاعدة لرلً ،ألامس الري أوول لفُلم اللدض الخابع للحسض الشىزي إلاًساوي العامل على جـدًس ألاطلحت والترطاهت
()2

العظىسٍت لخلىٍت هرا الخىاحد.

ئذ ًمىً اللىٌ أن الاهخمام إلاًساوي بمىولت اللسن إلافسٍلي ًسحع ئلى عدة علىد ماكُت مً اللسن املاض ي ،ولعل
علد الظخِىُاث أبسش طىىاث الاهخمام إلاًساوي بهره املىولت مً مىولم خىم الؼاه والري هاد وأطع لعالكاث ئًساهُت
ئفسٍلُت دبلىماطُت في البداًت ،ما كد ًمىً ئزحاعه العخبازاث املـلحت الاكخـادًت وهبُعت اللازة املفخىخت على ول
إلاطتراججُاث.
( - )1واةل علي هـس الدًً" ،دالالث شٍازة هخيُاهى الافسٍلُت" ،موقع إطاءاث ،وؼس ًىم  06حىٍلُت  ،2016أهلع علُه ًىم  01فبراًس  ،2022أهٌس السابى:
https://bit.ly/3Ljd4wA

( - )2أًمــً ألامــحن" ،بصٍــازة هخيُــاهى إلفسٍلُا...ئطـساةُل ٌظــُوس علــى مىــابع الىُــل" ،مركاازمصاارالعربياات ،وؼــس ًــىم ً 04ىلُــى  ،2016أهلــع علُــه ًــىم  10فبراًــس
 ،2022أهٌس السابى:

https://2u.pw/hoMc7
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 -5جوظيف املتغيرالعقذ كسبا وجإييذا لسياساث إيران.
ٌعد العامل العلدي أو املخغحر املرهبي أخد أهم السواةص وامليىهاث في الظُاطت الخازحُت ألي دولت لىً جأزحراجه
جدباًً مً فاعل آلزس ،ومً هىا ًلعب دوزا بازشا في جددًد وجىحُه الظُاطاث وفم مىخى دًني هرا ألازحر الري وحد كالخه
زاؿت في خحز هرا الحلل هٌسا للخعلُد الري حؼهده الظُاطت العاملُت مً مىولم أهه عامل كادز على هظب ول ألاهساف
على اعخباز مهم وهى أن الدًً ملدض في معٌم الفىاعل الدوالجُت وغحر الدوالجُت.
للخرهحر فان ئطتراجُجُت الخغلغل إلاًساوي في اللازة إلافسٍلُت عامت واللسن إلافسٍلي على وحه الخـىؾ هٌسا
ألهمُتها زاحعت لوبُعت الخدىٌ في الظُاطت الخازحُت إلاًساهُت مً مددد املـلحت إلاًساهُت البدخت ،ئذ وان البد مً
العمل على جللُل الخىاحد الغسبي في جلً املىولت وفم آلُت جـدًس الشىزة إلاًساهُت وؿىع ممساث لتهسٍب ألاطلحت ،ول هرا
للحـىٌ على الُىزاهُىم الطخىماٌ مؼسوعها الىىوي ئكافت ئلى إلامداداث الىفوُت وفم آلُت جىًُف دبلىماطُت حدًدة
()1

ومإزسة وهي دبلىماطُت الىفى لىظب الدوٌ.

وللحدًث أهثر عً دوز هرا العامل في ؿلب إلاطتراجُجُت إلاًساهُت ًمىً اللىٌ أن ئًسان ادعذ أن أوٌ مً أدزل
إلاطالم ملىولت اللسن إلافسٍلي هم الؼساشٍىن اللادمىن مً ئًسان ولِع العسب املظلمىن ،وهى الدوز الري لعبخه الفسكت
إلازىا عؼسٍت ليؼس الدؼُع في بعم دوٌ هرا إلاكلُم وهرا دوز مإطظت بالٌ مظلم الخحرًت ،ول هرا حاء جدذ غواء
جلدًم املعىهاث الاكخـادًت شٍادة على ذلً لعب اللواع الظُاحي دوزا هبحرا لتروٍج هره إلاطتراجُجُت وفي ملدمخه
الاطدشماز الري وحد ألازق الخـبت في هره املىولت بفعل الؼباب إلاًساوي وهرا ػسواث جـدًس البتروٌ.

()2

مً حاهب آزس عملذ ئًسان على بىاء أزكُت بدسٍت وهى ما جأهد -لىً بظسٍت -باوؼاء كاعدة عظىسٍت بدسٍت على
البدس ألاخمس جىاحد فُه فُلم اللدض وهرا طعُا لفسق هُمىتها على املظوداث املاةُت في املىولت باعخبازها هلان كىة،
ئذ لعبذ هره الدًىامُىُت دوزا فعاال في فخذ حبهت حدًدة للـساع وهللها مً ملُم هسمص والخلُج العسبي ئلى زلُج عدن
()3

وباب املىدب أي جىطُع داةسة التهدًد ،أما التهدًد الحلُلي فُخمشل بسبى هره اللاعدة في مُىاء عصب الزتراق الُمً.

ومً هىا ،وجبعا لهره إلاطتراجُجُت املبيُت على املـلحت باألطاض عمدث ئًسان إلزطاء جىاحدها وجأمحن هفىذها باهتهاج
عدة أطالُب جمشلذ في:
 املظاعداث بيل حىاهبها وإوؼاء الؼسواث زاؿت الـىاعُت مما كد ًإدي ئلى همى الخبادٌ الخجازي زاؿت مع دوٌػسق ئفسٍلُا.
 -وؼس الدؼُع في املىولت اهوالكا مً اطخلواب اللُاداث إلاطالمُت الفاعلت ودعمها ببىاء مإطظاث دعىٍت.

( - )1هجالء مسعي" ،ئًسان والىفىذ املخـاعد في اللسن إلافسٍلي" ،مجلت البيان( ،دٌظمبر  ،)2012ؾ ؾ.12 -01 .
( - )2عبد املالً علي الحامدي" ،الخىغل إلاًساوي في اللازة إلافسٍلُت" ،املعهذ الذولي للذراساث إلايراهيتً( ،ىلُى  )2016ؾ ؾ06 -01 .
( - )3أخمــد الغسٍــب" ،اليؼــان العظــىسي إلاًساوــي فــي اللــسن إلافسٍلــي وخلُلــت املخــاوف إلاط ـساةُلُت" ،موق ااع ق اااو  ،أهلــع علُــه ًــىم  01فبراًــس  ،2022أهٌــس
السابى:
https://bit.ly/3RJj9F7
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 ئمداد دوٌ اللسن إلافسٍلي بالظالح والخدزٍب العظىسي للجىىد وهرا مً زالٌ العمل على جـدًس الرزحرة()1

واملعداث لهره الدوٌ.

ولعل ما هظبخه ئًسان مً هرا الخغلغل في املىولت جمشل باألطاض في أنها زسحذ هىعا ما مً عصلتها املفسوكت ،ئكافت
ئلى ذلً هظبذ حصءا مً جـىٍذ بعم الدوٌ إلافسٍلُت لها ،أما اكخـادًا فدللذ همىا ودزال اكخـادًا هبحرا حساء
الاطدشماز املىطع.
على هرا ألاطاضً ،مىً اللىٌ أن ئًسان اطخواعذ ئلى دزحت هبحرة ومعخبرة مً أن جإطع لىفظها مياهت
حُىطُاطُت كىٍت في اللازة والعالم ودعمذ مً ئمياهُاتها على مسخلف ألاؿعدة ،شٍادة على ذلً هجحذ في وؼس املرهب
الؼُعي في ألاوطان إلافسٍلُت زاؿت ما حعلم بؼسق ئفسٍلُا وهى ما ٌعخبر تهدًدا هبحرا وخلُلُا لألمً اللىمي العسبي.

 -6السيطرة والتدكم في النقاط املائيت.
حعد املظوداث املاةُت مً أهم الىلان املحىزٍت خظاطُت ملا لها مً أهمُت ئطتراجُجُت ،فمً حهت أؿبدذ عامل
مهم في ئدازة الحسوب الخفُت ومً حهت أزسي باجذ مدل طعي بعم اللىي الدولُت وإلاكلُمُت للهُمىت على اللدز ألاهبر
منها بعد أن أضحذ املظحر ألاطاس ي لعدة مجاالث خُىٍت طىاء اكخـادًت أو احخماعُت وختى أمىُت ،ما ًجعل مً هره
الظُوسة على هره املظوداث هلان هفىذ حظعى الفىاعل مً زاللها ئلى حعصٍص طُوستها وبظى هفىذها.
ومً هافلت اللىٌ أن الخدىم في الىلان املاةُت ٌعد أخد أهم ألاطالُب الجُىطُاطُت ألاهثر جأزحرا في مجاٌ الظُوسة
والىفىذ مً اعخباز أن املُاه حعد السهحزة ألاطاطُت ألوؼوت الدولت على وافت مظخىٍاتها الاكخـادًت والاحخماعُت وختى
الظُاطُت و ،...ئذ وفلا للمىوللاث الجُىطُاطُت فان عالكاث الدوٌ بالفىاعل الدوالجُت وغحر الدوالجُت جخأزس بالعىامل
الجغسافُت بما فيها املُاه ،بُد أن هرا املؼيل أدي في هشحر ألاخُان ئلى هصاعاث ئكلُمُت.
ٌعخبر ألامً املاتي مً أبسش عىامل اللىة املظاعدة على جىسَع الخىاحد زاؿت مع الىمى الدًمغسافي املتزاًد وًاهسة
الجفاف والتي حعخبر مددد كعف أدي باللسوزة ئلى اهدؼاز الخىافع بحن الفىاعل هٌسا لعجص بعلها املاتي مً حهت ومً
حهت أزسي غنى بعم ألاكواز بالثروة املاةُت ،ما حعل هره ألاهمُت جخطح مً زالٌ املحاوالث الدؤوبت مً بعم الفىاعل
للظُوسة على هرا العامل املهم والري ًمشل زهحزة أطاطُت.
لعل نهس الىُل ئخدي هره الىىاًا مً بعم ألاهساف لىظب كىة أهبر مً زالٌ بظى طُوستها على أخىاكه
ومـابه وختى مىابعه ،فأمً نهس الىُل ميىها أطاطُا خاطما في ألامً الىهني وإلاكلُمي للدوٌ املولت علُه مً اعخباز أهه
ًمع  11دولت وَؼغل مظاخت خىالي  2.9ملُىن ولم ،2حؼيل مـس والظىدان دوٌ املـب مىه باعخباز أنهما آزس دولخحن
للمجسي والدوٌ الدظع الباكُت بما فيها ئزُىبُا وإزٍترًا دوٌ للمىبع جىلظم مابحن الهلبت إلازُىبُت وخىق البدحراث
العٌمى ،لإلػازة فان نهس الىُل ًيبع مً الحىكحن الظالفي الرهس –الهلبت إلازُىبُت والبدحراث العٌمى -ئال أن أهم ما
( - )1عسفت البىدازي" ،الخىغل إلاًساوي في ئفسٍلُا :ألاهـداف وألادواث" ،موقع رصايف  ،22وؼـس ًـىم ً 30ىهُـى  ،2017أهلـع علُـه ًـىم  15مـازض  ،2022أهٌـس
السابى:
http://raseef22.com/politics/2016/10/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%91%D9%84-%D8
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ًمىً مالخٌخه هى الخباًً في ألاهمُت الجُىطُاطُت لهرًً الحىكحن زاؿت وأن البدحراث العٌمى حعد املىبع الداةم على
عىع مُاه مىابع الهلبت إلافسٍلُت التي حعد مُاهها مىطمُت ،مً هىا عملذ الفىاعل الدولُت وإلاكلُمُت على الظُوسة
والىفىذ في هرًً الىلوخحن بىاطوت الدبلىماطُت الىاعمت وإلاعاهاث الاكخـادًت زاؿت ما حعلم ببىاء الظدود (.)1
وعلُه وحد مخغحر ألامً املاتي مسهصه الهام كمً مسوواث الظُوسة وهىا البد مً الحدًث عً أهبر وأزوس هره
الظُاطاث الخىافظُت على الىُل ئذ أهد عىـس املُاه مسهصه في ؿلب إلاطتراجُجُت إلاطساةُلُت هٌسا لحظاطُت هرا
العىـس الحُىي في خالت الظلم والحسب ،ما مىً إلطساةُل مً فسؿت ئكامت عالكاث كىٍت مع دوٌ هره املىولت –دوٌ
املىبع -ودعمها إلكامت الظدود هدل لخوىٍم ألامً املاتي املـسي ما كد ًدسم مـس مً خلها في مُاه الىُل.
ئن ئطساةُل باهتهاحها لهره الخوىة فانها حعمل حاهدة علي ابتزاش مـس بالعالكت الىهُدة مع دوٌ املىبع ما ٌعخبر
طالخا حدًدا وفخاوا كمً عىامل اللىة ومُياهصماث إلاطتراجُجُت إلاطساةُلُت ،ئكافت ئلى ذلً عملذ ئطساةُل على اهتهاج
طُاطت بدسٍت هجىمُت جىطعُت كادزة على ئكافت عىامل كىة حدًدة للظُاطت إلاطساةُلُت ،ما كد ًيىن كمً أهم
.

ألاهداف الخفُت مً وزاء هرا الىفىذ املتزاًد في املىولت جللُف الخىاحد التروي وإلاًساوي باعخبازهما كىي معادًت

على هرا ألاطاض ًمىً اللىٌ أن إلاطتراجُجُت إلاطساةُلُت املخبعت والخىافد على اللازة إلافسٍلُت مشل جددي خلُلي
لألمً اللىمي العسبي ،هرا الخىحه إلاطساةُلي الري هسض وال شاٌ ٌعمل على ئكعاف وجفخِذ املىولت العسبُت بدءا مً
مـس والظىدان وباقي ألاكالُم ألازسي ،ما ًمشل تهدًدا أمىُا لللازة وبرلً ًجعل مىولت اللسن إلافسٍلي أزكا زـبت
للخىافع العسبي إلاطساةُلي وطاخت حدًدة إلدازة الـساع العسبي إلاطساةُلي.

 -7القرن إلافريقي قاعذة خلفيت لوجستيكيت في الحرب على إلارهاب.
حعد مىولت اللسن إلافسٍلي ذاث أهمُت حُىطتراجُجُت بالغت ألاهمُت هٌسا للمىكع الهام والاطتراجُجي على عدة
أؿعدة ،ولعل الجاهب اللىحظدُيي وحد مىفرا له العخبازاث الظُاق العظىسي وأهمُخه في جىشَع اللىي العاملُت وفم
مبدأ اللىة الـلبت همددد للىٌام العالمي ،ما جمشل في طعي بعم الفىاعل إلًجاد هسٍلت دًىامُىُت لخدلُم غاًاتها لعل
أهمها ميافدت إلازهاب في الُمً والجصٍسة العسبُت وهرا هٌسا للمجاٌ الهام لللسن إلافسٍلي باليظبت لألمً اللىمي العسبي.
على هره الـُغت مً الوسح فان الظعىدًت باعخبازها أخد اللىي الفاعلت في املىولت طعذ مً زالٌ جىاحدها ئلى
هظب كىة أهبر واطخغالٌ للمياهت إلاطتراجُجُت للحد مً الخىطع إلاًساوي في ػسق ئفسٍلُا ما حعلها جىلي عىاًت أهبر لللىة
الـلبت باعخبازها مً أهم الفىاعل املإزسة في املظسح الدولي ،وعلُه طعذ الظعىدًت ئلى الخعاون مع هره الدوٌ في مجاٌ
ميافدت إلازهاب مً زالٌ العمل على ججفُف الدعم اللىحظتي للحىزُحن وجأمحن املالخت في البدس ألاخمس حعل مً
()2

ئطتراجُجُت جدعُم العملُاث العظىسٍت أخد أبسش هره املدازل.

ئذا وان ألامس هرلً فان الظعىدًت بـفتها فاعال أطاطُا في معادلت ميافدت إلازهاب في الؼسق ألاوطى عملذ على
ئوؼاء كىاعد عظىسٍت في مىولت اللسن ما جسجب عىه اجفاق طعىدي ئزٍتري في أفسٍل  2015خىٌ ميافدت إلازهاب
(" ،---- - )1ألاهمُت الجُىبىلخُىُت وإلاطتراجُجُت لدوٌ خىق الىُل" ،منتذى املقاجل ،أهلع علُه ًىم  01فبراًس  ،2022أهٌس السابى:
https://bit.ly/3BLEo3p
( - )2شهحر فهد الحازسي" ،الظعىدًت ودوٌ اللسن إلافسٍلي...مغصي الصٍازاث" ،صحيفت الرياض 27 ( ،أهخىبس ( )2015العدد .)17291
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التىظيف اجليىبىلتيكي لديناهيكياث السيطرة يف القرن اإلفريقي :قراءة يف االسرتاتيجياث وهآالتها /ــــــــــــــــــــــ
د /عبد الرحين رمحىني  /ـــــــــــــــــــــ
واللسؿىت وإفؼاٌ مسوواث الحىزُحن بعد جـاعد ألاخدار في الُمً ،ئكافت ئلى هرا جمسم طعي الظعىدًت في ًل
الخىاحد في هره املىولت ئلى اغخىام فسؿت جىجس العالكاث إلامازاجُت الجُبىجُت لللُام باطخعادة خم الخىاحد في مواز
وامب لُمىهُِه في أهخىبس  2015وهرا مباخشاث مازض  2016خىٌ ئوؼاء اجفاق أمني الغسق مىه ئوؼاء كاعدة طعىدًت
()1

هىٍلت ألامد.

في الظُاق ذاجه وحدث إلامازاث مياها لها هٌسا للىة حظلحها في املخوواث العظىسٍت اججاه اللسن إلافسٍلي مً
مىولم مىاحهت املخاهس زاؿت فُما حعلم بدبعاث السبُع العسبي وهرا الىفىذ إلاًساوي املتزاًد ،كف ئلى ذلً عملذ على
ئمياهُت أن جـبذ مدسوا زةِظُا في املىولت حعصش مع ئوؼاء كاعدة عظىسٍت في مُىاء عـب عام  2015وجدىله فُما بعد ئلى
كاعدة حىٍت وفم الاهفخاح على الخعاون مع دوٌ اللسن إلافسٍلي في مسخلف املجاالث في ًل الدوز الري لعبخه ػسهت مىاوئ
دبي العاملُت لخعبُد الوسٍم أمام الخىاحد إلامازاحي ،هما أهظب فىش هره الؼسهت في  2016بعلد مدجه  30طىت إلدازة
مُىاء بسبسة دفعا كىٍا ملياهتها اللىحظدُىُت مىخهجت برلً مصٍجا مً اللىة الىاعمت والـلبت ،هما حعهدث إلامازاث في
أهخىبس  2015على دفع زواجب كىاث ألامً اللىحظتي الـىمالُت ،وعلُه دعمذ برلً إلامازاث طُاطتها في املحُى الهىدي
مىر افخخاخها ملسهص جدزٍب في الـىماٌ في ماًى  2015وبىاء كاعدة عظىسٍت في ئزٍترًا ما ًجعلها جلعب دوزا مسهصٍا في خماًت
املـالح الحُىٍت لرلً لعبذ كاعدة عـب دوزا فعاال هلاعدة زلفُت لىحظدُىُت في عملُتي "عاؿفت الحصم" و"ئعادة
ألامل" في الحسب على إلازهاب في الُمً لدظخلُف هره اللاعدة في أواةل  2016جسطاهت حىٍت ئمازاجُت لللُام بعملُاث في
()2

حىىب غسب الُمً ئكافت ئلى هرا هلل وجدزٍب اللىاث الُمىُت.

وعلُه ًمىً اللىٌ أن الدوٌ إلافسٍلُت لعبذ دوزا بازشا في مجاٌ ميافدت إلازهاب زاؿت في الُمً باعخبازه مىولت
ؿساع مخدازلت ألاهسف هرا الدوز زدم أهثر الظعىدًت وإلامازاث باعخبازهما كىجحن عسبِخحن فاعلخحن ،إلفؼاٌ املؼسوع
إلاًساوي للخغلغل أهثر في ئفسٍلُا والؼسق ألاوطى مع ألازر في الحظبان كسوزة الاهفخاح أهبر في املجاالث ألازسي زاؿت
الاكخـادًت العخبازها مدسوا مسهصٍا للظُاطاث ،حعل مً اللسوزة جلىٍت الخعاون ألامني والظُاس ي وجبادٌ الصٍازاث بما
كد ًجعل مً امللازبت الدبلىماطُت مىحها لخعصٍص ألامً اللىمي العسبي.
ًلاف ئلى ذلً أن املىٌىز ألامسٍيي ًسي في مىولت اللسن إلافسٍلي أبسش الىلان الجُىطُاطُت في الحسب على
إلازهاب ،خُث عملذ على ئوؼاء مىخبحن للمظاعداث ألامىُت في ول مً حُبىحي وهُيُا وكدمذ مىدا عظىسٍت على طبُل
املشاٌ "مىدت الدزاطت العظىسٍت في الىالًاث املخددة التي كدمتها في عام  1995لجُىغ طبع مً دوٌ اللسن إلافسٍلي وهي:
بىزوهدي وحُبىحي وإزٍخحرًا وإزُىبُا وهُيُا وججزاهُا وأو غىدا" مخسرة مً أطمسة مسهصا ملمشل اللُادة ألامسٍىُت

( - )1دمحم كُاء" ،الدوز الظعىدي املخىامي في اللسن إلافسٍلي حعصٍص لألمً اللىمي املـسي" ،موقع الحياة ،أهلع علُه ًىم  22هىفمبر  ،2021أهٌس السابى:
https://2u.pw/fo87R
( - )2ألىظــىدز مبلــى ،ماًيــل هــاًدع" ،إلامــازاث العسبُــت املخدــدة جلــع أهٌازهــا علــى غــسب الظــىَع" ،مجلاات الااولي العر ااي( ،معهــد واػــىوً لظُاطــت الؼــسق
ألادوى) ،ؾ ؾ.09 -01 .
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 )1( ،CENTCOMوعلُه جيبع أهمُت هرا املجاٌ الجغسافي في خظاباث الظُاطت ألامىُت ألامسٍىُت مً هٌسة أن هرا اللسن
إلافسٍلي مً بحن ألاكالُم الجُىطاطُت املـدزة لإلزهاب في العالم هٌسا لغىاه ببإز الخىجس املإزسة في الظُاق ألامني العالمي.

الخاجمت:
خاولذ هره الدزاطت زؿد أهم الاطتراججُاث املخبعت مً كبل اللىي الدولُت وإلاكلُمُت في اللسن إلافسٍلي ،هما
خىث أهم الخوىزاث التي عسفتها عملُت الىفىذ الخازجي في هره املىولت ،خُث اهتهذ ئلى حملت مً الىخاةج والخالؿاث،
التي جخعلم مً حهت بوبُعت املىولت الجُىطُاطُت ومً حهت أزسي مً إلاطتراجُجُاث التي جىًفها الفىاعل الظاعُت ئلى
بظى هفىذها على مىولت اللسن اللسن إلافسٍلي.
عمىما ًمىً الحدًث عً العىامل التي طاهمذ في حعصٍص الىفىذ الخازجي في هره املىولت وهىا ًمىً أن هفـل
حصةُا في أهم ألاهس املظاعدة على حعصٍص الخىاحد ألاحىبي في مىولت اللسن إلافسٍلي والتي طاعدث ئلى خد بعُد في ئًجاد
ألازكُت الخـبت لخىفُر جلً الظُاطاث وألاحىداث الخازحُت ،ففي زلم الحدًث عً أهم الاطتراجُجُاث املخبعت مً
هسف الفىاعل الدولُت زلـذ الدزاطت ئلى الىخاةج الخالُت:
– ازخلفذ إلاطتراجُجُاث وجباًيذ هٌسا لخـىؿُت ول فاعل ئذ ًمىً اللىٌ أن أهم فاعل في هره إلاطتراججُت جمشل
أطاطا في املظاعداث واملعىهاث إلاوظاهُت ،وعلُه جم الخوسق ازخـازا ئلى جلً الظُاطاث املىخهجت والتي أزسث ئلى دزحت
هبحرة في جىحُه عجلت الخغلغل ألاحىبي في جلً املىولت.
– لعبذ اللىة الىاعمت دوزا زٍادًا في جدسًٍ ول الاطتراجُجُاث املىخهجت مً هسف الفىاعل الدولُت هٌسا لحظاطُتها
وفعالُتها ودوزها الخفي في ئزطاء أطع الخىاحد والىفىذ ،ئذ ما ًمىً أن هلمظه هى عامل امللازبت الدبلىماطُت اللاةمت
على حعصٍص العالكاث مع دوٌ املىولت ول هرا مً مىولم املـلحت والبراغماجُت الراجُت.
– ٌعد الـىث إلافسٍلي عامل حرب لبعم اللىي الخازحُت ملا له مً مياهت على الظاخت العاملُت والتي جخسللها وجخأزس
باملىٌماث الدولُت وختى إلاكلُمُت ،كف ئلى ذلً الىشن الهام لهرا املحدد –الـىث إلافسٍلي -في عدًد املحافل هما أن
عامل هظب الـىث أوحد مىافظت خادة ومعلدة بحن أهم الفىاعل لعل في ملدمتها ئًسان وإطساةُل اللىجان إلاكلُمُخان
في الؼسق ألاوطى.
– ًمىً اللىٌ أن العامل الجُىبىلخُيي وحد كالخه في هره املظألت اللاةمت على جىطُع الخىاحد مع املىكع الاطتراجُجي
ملىولت اللسن إلافسٍلي.
– أزس الخىافع والظُوسة على الىلان املاةُت في هره البلعت زاؿت نهس الىُل ئلى دزحت هبحرة في جأطِع مسهص للظُوسة
دون أن هيس ى عامل الجفاف الري ٌعد عامال مهما في جدسًٍ اللىي الخازحُت زاؿت إلاكلُمُت ئلى جلً الىىافر والسوافد
إلاطتراجُجُت.
– هما أن مىكع هره املىولت في الخسٍوت العاملُت طاعد ئلى خد هبحر في ميافدت إلازهاب في زلُج عدن والؼسق ألاوطى.

قائمت املراجع:
( – )1الظ ــُد أخم ــد ط ــامي ،السياس اات رمريكي اات جج ااار صا اراعاث الق اارن إلافريق ااي م ااا ع ااذ الح اارب الب اااردة :ال ااذوروإلاس ااتجابت (إلام ــازاث :مسه ــص إلام ــازاث
للدزاطاث والبدىر إلاطتراجُجُت ،)2010 ،ؾ ؾ.129 ،128 .
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الكتب:
 .1الظُد أخمد طامي ،الظُاطت ألامسٍىُت ججاه ؿساعاث اللسن إلافسٍلي ما بعد الحسب البازدة :الدوز والاطخجابت،
إلامازاث ،مسهص إلامازاث للدزاطاث والبدىر إلاطتراجُجُت.2010 ،
 .2هادي بسهم ،الخىافع ألامسٍيي الـُني في اللازة إلافسٍلُت بعد الحسب البازدة  ،2010-1991ألازدن ،داز شهسان لليؼس
والخىشَع.2013 ،
 .3عاهف علي ،الجغر افيا الاقتصاديت والسياسيت والسكاهيت والجيوبولتيكا،بحروث ،املإطظت الجامعُت للدزاطاث
واليؼس والخىشَع ،ن.1989 ،1.
 .4علي هازون ،ؤسس الجغر افيت السياسيت ،اللاهسة ،داز الفىس العسبي ،ن.1998 ،1.

املجالث:
 .1أوغلى مىلىد حاوغ"،جسهُا جخىطع باوؼاء كاعدة عظىسٍت في اللسن ألافسٍلي" ،صحُفت العسب ،العدد  ،10208مازض
.2016
 .2الحازسي شهحر فهد" ،الظعىدًت ودوٌ اللسن إلافسٍلي...مغصي الصٍازاث" ،صحُفت السٍاق ،العدد  ،17291أهخىبس
.2015
 .3مسعي هجالء" ،ئًسان والىفىذ املخـاعد في اللسن إلافسٍلي" ،مجلت البُان ،دٌظمبر .2012
 .4ؿالح حالٌ الدًً دمحم" ،اللسن ألافسٍلي ..أهمُخه إلاطتراجُجُت وؿساعاجه الدازلُت" ،مجلت كساءاث افسٍلُت ،العدد
ألاوٌ ،أهخىبس .2004

الذراساث املنشورة:
 .1الحامدي عبد املالً علي" ،الخىغل إلاًساوي في اللازة إلافسٍلُت" ،املعهد الدولي للدزاطاث إلاًساهُتً ،ىلُى .2016
 .2الؼىفي حماٌ" ،حُىبىلُدُيا الدواةس املخلاهعت…طىزٍت في عالم مخغىٌ" ،دزاطاث طُاطُت ،الدوخت :مسهص خسمىن
للدزاطاث املعاؿسة ،أبسٍل .2018
ً .3اطحن فهد" ،الخغلغل إلاًساوي في ػسق ئفسٍلُا :أهدافه ومساهسه" ،الدوخت ،مسهص الجصٍسة للدزاطاث ،أغظوع
.2016
 .4زىلي معمس فُـل" ،الظُاطت الخازحُت الترهُت ججاه ئفسٍلُا ،مسهص السوابى للبدىر والدزاطاث إلاطتراجُجُت،
فبراًس .)2015
 .5كىي بىخىُت" ،ئفسٍلُا في إلاطتراجُجُت الترهُت الجدًدة -هل ًيىن اللسن الىاخد والعؼسون كسها ئفسٍلُا" ،الدوخت،
مسهص الجصٍسة للدزاطاث.2016 ،

املو اقع الالكتروهيت:
 .1أبى عاص ي دمحم ،ماذا جسٍد جسهُا مً دوٌ "اللسن إلافسٍلي؟ ،مجلت  ،datmsnأهلع علُه ًىم  01فبراًس  ،2022أهٌس
السابى:
http://www.dotmsr.com/details/%D9%85.
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 .2الغسٍب أخمد ،اليؼان العظىسي إلاًساوي في اللسن إلافسٍلي وخلُلت املخاوف إلاطساةُلُت ،مىكع كاوم ،أهلع علُه
ًىم  01فبراًس  ،2022أهٌس السابى:
http://ar.qawim.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4864
 .3البىدازي عسفت ،الخىغل إلاًساوي في ئفسٍلُا :ألاهداف وألادواث ،مىكع زؿُف  ،22وؼس ًىم ً 30ىهُى  ،2017أهلع
علُه ًىم  15مازض  ،2022أهٌس السابى:
http://raseef22.com/politics/2016/10/03/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%BA%D9%91%D
9%84-%D8
 .4واةل علي هـس الدًً ،دالالث شٍازة هخيُاهى الافسٍلُت ،مىكع ئكاءاث ،وؼس ًىم  06حىٍلُت  ،2016أهلع علُه ًىم 01
فبراًس  ،2022أهٌس السابى:
http://ida2at.com/connotations-visit-african-netanyahu
 .5ؿالد علي هىز ،جسهُا واللسن إلافسٍلي ..تهدًد ألامً العسبي ،طياي هُىش عسبُت ،وؼس ًىم  10فبراًس  ،2015أهلع علُه
ًىم  11دٌظمبر  ،2021أهٌس السابى:
http://www.skynewsarabia.com/web/article/723168%/.
 .6كوِؼان ًاطس ،الخىافع إلاكلُمي والدولي في اللازة الظمساء :اللسن إلافسٍلي همىذحا ،مجلت آزاء خىٌ الخلُج ،وؼس
ًىم  01دٌظمبر  ،2010أهلع علُه ًىم ً 22ىاًس  ،2022أهٌس السابى:
http://www.araa.sa/index.php?view=article&id=702:
 .7كُاء دمحم ،الدوز الظعىدي املخىامي في اللسن إلافسٍلي حعصٍص لألمً اللىمي املـسي ،مىكع الحُاة ،أهلع علُه ًىم 22
هىفمبر  ،2021أهٌس السابى:
https://2u.pw/fo87R
 ،---- .8ألاهمُت الجُىبىلخُىُت وإلاطتراجُجُت لدوٌ خىق الىُل ،مىخدي امللاجل ،أهلع علُه ًىم  01فبراًس  ،2022أهٌس
السابى:
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/SraaHwdNil/sec02.doc_cvt.htm.
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الحماًت اللاهىهيت لألشخاص روي إلاعاكت أثىاء النزاعاث املسلحت
Legal Protection of persons with disabilities during armed conflict
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اإلاطيع الجامعي مؿىُت
miloudabdeldjalil.mentfah@univ-tlemcen.dz

2022/09/20:جاسٍخ اللبىل

2022/09/20:جاسٍخ املشاعةت

2022/06/28:جاسٍخ إلاًذاع

:ملخص
وأيثرها، ًبهى ألاشخاص شوو ؤلاغانت مً أيثر الكئاث هشاشت، بادخالف املجخمػاث و الشػىب جهسما وجذلكا
قلً ًىحس وضل إلاا ًمًٌ أن ًحسر قالهخل، قاشا ما شب هعاع مؼلح، هشاشت وقهطا في السوُ اإلاخذلكت في أوناث الؼلم
قالخحسًاث التي جىاحهها هاجه الكئت جبرظ ماهُت الحهىم ؤلاوؼاهُت وجؿبُهها ػىاء في الؼلم أو في أوناث الجزاع، أيُس
لًٌ حماًتهم أزىاء الجزاغاث، وػعى املجخمؼ السولي لػمان حهىم هصه الكئت في اجكانُت ألاشخاص شوي ؤلاغانت، اإلاؼلح
وألحل هصا يهسف البحث باجباع اإلاىهج الىضكي الخؿطم ئلى الىطىص الهاهىهُت السولُت التي جىقط، اإلاؼلحت أمط آدط
وجحلُل أهمها، الحماًت لصوي الاحخُاحاث الخاضت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت وآلالُاث الٌكُلت بخحهُهها غلى أضع الىانؼ
واجكانُاث، والاػخػاهت باإلاىهج الخاضٍخي لخحسًس أوحه الحماًت لألشخاص شوي ؤلاغانت في اجكانُاث حهىم ؤلاوؼان،
.الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي
. ألاشخاص شوو ؤلاغانت ؛ الحماًت ؛ الجزاغاث اإلاؼلحت ؛ الاجكانُاث السولُت:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
With different societies and peoples, progress and underdevelopment, persons with
disabilities remain among the most vulnerable groups, and the most vulnerable and poor in
underdeveloped countries in times of peace. humanity and its application, both in peace and in
times of armed conflict, The international community has sought to guarantee the rights of
this group in the Convention on Persons with Disabilities, but protecting them during armed
conflicts is another matter, and for this purpose, the research aims by following the
descriptive approach to address the international legal texts that provide protection for people
with special needs during armed conflicts and the mechanisms to achieve them on the ground,
and to analyze The most important of which is the use of the historical approach to determine
the aspects of protection for persons with disabilities in human rights conventions and
international humanitarian law conventions.
Keywords : People with disabilities ; protection; armed conflicts; international
conventions.
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ملذمت:
الحطوب ػمت مالظمت لٍل الحػاضاث واملجخمػاث البساةُت والحسًثت واإلاػاضطة ،وال ٌػثر في الخاضٍر البشطي غلى
مطحلت ظمىُت أو نطن زون أن ٌشهس حطوبا مخػسزة ،وإن ًاهذ الحطوب مىص الهطن الؼابؼ غشط ولخاضٍذىا مإضدت ومىزهت
بأػالُبها وهخاةجها الػامت وحتى آزاضها الهاهىهُت،1قالخؿىض الخهجي الصي حطل وايبخه مكاهُم ناهىهُت حػلذ حماًت
وحػعٍع حهىم ؤلاوؼان مؼألت شاث أولىٍت باليؼبت للمجخمؼ السولي ،وحتى ضاضث ؾحر نابلت للجسُ ،ؾحر أن الالتزام
باحترام بهصه الحهىم زون أي جمُحز هى ؤلاشٍاُ اإلاؿطوح ،قالهاهىن السولي ؤلاوؼاوي وغؼ بػؼ الػىابـ لألغماُ
الحطبُت قهى مجمىغت مً الهىاغس التي جطمي ئلى الحس مً آزاض الجزاغاث اإلاؼلحت لسواقؼ ئوؼاهُت ویحمي ھصا الهاهىن
ألاشخاص الصًً ال یشاضًىن في ألاغماُ الهخالُت أو يكىا غً اإلاشاضيت قیھا ،يما أهه یكطع نیىزا غلى الىػاةل
وألاػالُب اإلاؼخػملت في الحطب، 2ولًٌ ألاشخاص شوي ؤلاغانت ًبهىن ضؾم شلَ قئت جحخاج ئلى حماًت داضت ،قما
وشهسه آلان مً حطوب وهعاغاث أزبذ أن اإلاسهُحن بطكت غامت هم اإلاخػطض ألايبر منها ،وشلَ ًسُ بالػطوضة غلى أن
اإلاػانحن أيثر غطضا ،وأشاضث اجكانُت حهىم ألاشخاص شوي ؤلاغانت3في زًباحتها ئلى اإلابازب التي هظ غليها مُثام الامم
اإلاخحسة ،والتي حػترف بٌطامت ؤلاوؼان وحهىنه اإلادؼاوٍت ؾحر الهابلت للخططف ،يما شيطث حو ًل قطز في الخمخؼ بجمُؼ
الحهىم و الحطٍاث .وغلى هصا ألاػاغ ًدبلىض ؤلاشٍاُ الخالي :ماهي أوحه الحماًت اإلاهطضة للمػانحن أزىاء الجزاغاث
اإلاؼلحت؟ ولإلحابت غلى هصا ؤلاشٍاُ ًدبؼ البحث اإلاىهجحن الىضكي و الخحلُلي اإلاالةمحن للسضاػاث الهاهىهُت ،في بحث
الىطىص التي جىقط الحماًت الهاهىهُت لهاجه الكئت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت ،ولً ًخؿطم البحث ئلى الجهىز التي جبصلها
مذخلل الهُئاث ؤلاوؼاهُت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت ًاللجىت السولُت للطلُب ألاحمط ،ومىظمت أؾباء بال حسوز وؾحرهما
،وزون اهخهاص مً مجهىزاتهما ،باغخباض أن اللجىت السولُت للطلُب ألاحمط حػخبر ميشأ الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي اإلاؿبو
حالُا و وشحر ئلى أهه في مإجمط الجمػُت السولُت للطلُب ألاحمط والهالُ ألاحمط لؼىت  2019أضسضث نطاضا غمىذ مازجه
الخاػػت أهه "ًسغى السوُ ئلى حماًت ألاشخاص ألايثر اػخػػاقا اإلاخػطضًٍ مً الجزغاث اإلاؼلحت ،والػُما اليؼاء
وألاؾكاُ وألاشخاص روي إلاعاكت ،وإلى غمان حطىلهم غلى مؼاغسة ئوؼاهُت مالةمت الخىنُذ وقػالت" 4ولًٌ البحث
ًدىاوُ اإلاإػؼاث الطػمُت بالخؿطم ئلى مؿلبحن ازىحن ًدىاوُ أولهما حماًت اإلاػانحن أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت في الىطىص
السولُت وٍدىاوُ الثاوي حهىز الهُئاث السولُت في حماًت ألاشخاص شوي ؤلاغانت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت ،غلى الىحى آلاحي:

 -1املطلب ألاول :حماًت روي إلاعاكت أثىاء النزاعاث املسلحت في الىصىص اللاهىهيت الذوليت:

 1ـ غلي حمُل حطب ،هظام الجعاء السولي ،الػهىباث السولُت غس السوُ و ألاقطاز ،الؿبػت ألاولى ،ميشىضاث الحلبي الحهىنُت ،بحروث ،لبىان ، 2010،ص.44
 2ـ أوضزجه اللجىت السولُت للطلُب ألاحمط في مىنػها ؤلالٌترووي www.icrc.org :اؾلؼ غلُه بخاضٍر  2022/05/06غلى الؼاغت.22:15 :
 3ـ نطاض الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسة  611/61اإلاإضخ في  13زٌؼمبر  2006اجكانُت حهىم ألاشخاص شوي ؤلاغانت ضازنذ غليها الجعاةط بمىحب اإلاطػىم
الطةاس ي ضنم 188-09اإلاإضخ في  12ماي،2009الجطٍسة الطػمُت ضنم  33اإلاإضدت في  31ماي .2009
4ـ اإلاإجمط السولي الثالث والثالزىن للطلُب ألاحمط والهالُ ألاحمط ،اإلاػهىز مً  09ئلى  12زٌؼمبر  2019بػىىان "نىة ؤلاوؼاهُت"في حىُل ػىَؼطا
الىزُهت،33IC/19/R1/AR :ص .4
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وججسض ؤلاشاضة ئلى أن البحث ًخؿطم ئلى الىطىص الهاهىهُت السولُت التي جدىاوُ مػا الجزاغاث اإلاؼلحت وحهىم شوي
ؤلاغانت ،قِشترى ًل مً الهاهىن السولي لحهىم ؤلاوؼان والهاهىن السولي ؤلاوؼاوي في الحماًت ،وفي اإلاػاًحر ،املحسزة
واإلاؿبهت ػىاء غلى ألاشخاص أو غلى اإلاخحاضبحن ،قُكطع البحث في اجكانُاث حهىم ؤلاوؼان مً حهت واجكانُت حىُل
بشأن حماًت ألاشخاص اإلاسهُحن ونذ الحطب 1لؼىت ( 1949الاجكانُت الطابػت) ،والبروجىًىلحن ؤلاغاقُحن 2لؼىت 1977
اإلالحهحن باجكانُاث حىُل ألاضبؼ ،مً حهت أدطي في الكطغحن اإلاىالُحن:
 1.1الفشع ألاول :حماًت املةاكين أثىاء النزاعاث املسلحت في اجفاكياث حلىق إلاوسان:
ال شَ أن الطٍىى الهاهىهُت السولُت في الػطط الحاغط وغػذ ناغسة غامت 3جخمثل في أن لٍل ئوؼان حو الخمخؼ
بجمُؼ الحهىم والحطٍاث الىاضزة قيها زون أي هىع مً أهىاع الخمُحز غلى أي أػاغ ،ما ٌشٍل هىغا مً الػماهاث ـ ئن
أمًٌ الهىُ ـ لكاةسة شوي ؤلاغانت ،وجٌمً ألاهمُت الهاهىهُت لىطىص مُثام ألامم اإلاخحسة التي تهخم بحهىم ؤلاوؼان ،في
أهه ابخساء مً ػىت 1945م جاضٍر بسء ػطٍان اإلاُثام ،لم حػس حهىم ؤلاوؼان مً اإلاؼاةل التي جسدل في الادخطاص
السادلي للسوُ ،لصلَ ال حؼخؿُؼ هاجه السوُ أن جخج ـطأ غلـى اهتهـاى حهــىم ؤلاوؼان وحطٍاجـه ألاػاػُت 4ولػل أهم
اجكانُخحن لحهىم ؤلاوؼان ضبؿخا مىغىع ؤلاغانت و الجزاع اإلاؼلح ،هما اجكانُت حهىم الؿكل ،واجكانُت حهىم ألاشخاص
شوي ؤلاغانت  ،وٍخؿطم البحث ئليهما في بىسًً ازىحن ًاآلحي:
البىذ ألاول :حماًت املةاكين أثىاء النزاعاث املسلحت في اجفاكيت حلىق الطفل:5
ونس أنطث هصه الاجكانُت غسزا يبحرا مً الحهىم للؿكل ،بما في شلَ الؿكل اإلاػام ،قىطذ اإلاازة  23منها غلى
اغتراف السوُ بىحىب جمخؼ الؿكل اإلاػام غهلُا أو حؼسًا بحُاة ًاملت ويطٍمت في ظطوف جٌكل له يطامخه، ...6مؼ جؿبُو
اإلابسئ ألاػاس ي بػسم الخمُحز الطاحؼ ألي ظطف وداضت بؼبب ؤلاغانت ،يما ألعمذ ألاؾطاف باجذاش حمُؼ الخسابحر اإلاالةمت
إلاىؼ ادخؿاف ألاؾكاُ أو بُػهم أو الاججاض بهم ، 7يما وغػذ غلى السوُ واحب احترام نىاغس الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي
اإلاىؿبهت غليها في اإلاىاظغاث اإلاؼلحت واإلاطجبؿت بالؿكل ،وأن جػمً احترام هصه الهىاغس ،وحثذ املجخمؼ السولي غلى

1ـ اجكانُتحىُل بشأن حماًت ألاشخاص اإلاسهُحن ونذ الحطب اإلاإضدت في 12أوث  1949اغخمسث وغطغذ للخىنُؼ والخطسًو والاهػمام مً نبل اإلاإجمط
السبلىماس ي لىغؼ اجكانُاث زولُت لحماًتضحاًا الحطوب اإلاػهىز في حىُل دالُ الكترة مً 21أقطٍل ئلى 12أوث  1949وزدلذ ححز الىكاش في 21أيخىبط
1950وقها ألحٍام اإلاازة 53منها.
2ـ اغخمسا وغطغا للخىنُؼ والخطسًو والاهػمام مً نبل اإلاإجمط السبلىماس ي لخأيُس الهاهىن السولي ؤلاوؼاوي اإلاىؿبو غلي اإلاىاظغاث اإلاؼلحت وجؿىٍطه
بخاضٍر  8حىان  1977زدال ححز الىكاش في  07زٌؼمبر .1978
3ـ ههىُ ناغسة غامت ًىنها مػترف بها غاإلاُا يحهىم أضُلت لإلوؼان ال ًمًٌ الخططف قيها بأي شٍل مً ألاشٍاُ ،ووضزث في أؾلب الاجكانُاث اإلاخػلهت
بحهىم ؤلاوؼان بسءا بالكهطة الثالثت مً اإلاازة ألاولى مً مُثام ألامم اإلاخحسة  1945و اإلاازة الثاهُت مً ؤلاغالن الػالمي لحهىم ؤلاوؼان  1948و الكهطة
الثاهُت مً اإلاازة الثاهُت و الكهطة ألاولى مً اإلاازة الثاهُت مً الػهسًً السولُحن الخاضحن بالحهىم ؤلانخطازًت والاحخماغُت والثهاقُت و الحهىم اإلاسهُت
والؼُاػُت لؼىت  1966غلى الخىالي ،ويصلَ في ًل مً الاجكانُت السولُت للهػاء غلى ًاقت أشٍاُ الخمُحز الػىططي ،واجكانُت الهػاء غلى حمُؼ أشٍاُ
الخمُحز غس اإلاطأة ،واجكانُت حهىم الؿكل ،واجكانُاث اإلاىظمت السولُت لػمل ،وؾحرها.
4ـ غبس الػعٍع دمحم ػطحان ،ؤلاؾاض الهاهىوي لحهىم ؤلاوؼان في الهاهىن السولي،ؽ  ،1زاض الهىاء للؿباغت ،الهاهطة ،1987 ،ص 109
5ـ اجكانُت حهىم الؿكل نطاض الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسة ضنم  25/44اإلاإضخ في  20هىقمبر .1989
6ـ هظ اإلاازة  23مً اجكانُت حهىم الؿكل.
 7ـ اإلاازة  38الكهطة ألاولى مً اجكانُت حهىم الؿكل.
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غطوضة حماًت هصه الحهىم وحػعٍعها ًي جػمً حماًت وضغاًت ألاؾكاُ اإلاخأزطًٍ بجزاع مؼلح، 1غلى اغخباض أن ألاؾكاُ
غل ئلى شلَ ًىنهم مػانحن هم الشطٍحت ألايثر جػطضا في حاالث الجزاغاث اإلاؼلحت السولُت منها وؾحر السولُت ،أضسضث
الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسة الهطاض ضنم  52/107اإلاإضخ في  1997/12/12بشأن حهىم الؿكل ،حُث حاء في البىس الطابؼ
مىه واإلاػىىن بـ " حماًت ألاؾكاُ اإلاخأزطًٍ بالجزاع اإلاؼلح " واإلاخػمً غشطًٍ قهطة ،غلى غطوضة التزام ػاةط ألاؾطاف في
الجزاع اإلاؼلح باحترام الهاهىن السولي ؤلاوؼاوي ،ويصا احترام حهىم الؿكل ،وشلَ باالهػمام ئلى الطٍىى السولُت لحهىم
ؤلاوؼان والطٍىى السولُت للهاهىن السولي ؤلاوؼاوي شاث الطلت ،وباإلغاقت ئلى حماًت حهىم الؿكل بطكت غامت أزىاء
الجزاغاث اإلاؼلحت ،قهس امخسث الجهىز السولُت ئلى مىؼ ئشطاى ألاؾكاُ في اإلاىاظغاث اإلاؼلحت ،وشلَ مً دالُ البرجىًىُ
الادخُاضي اإلالحو باجكانُت حهىم الؿكل اإلاإضخ في 2000/05/25م.
وبصلَ جٍىن اجكانُت حهىم الؿكل أوُ اجكانُت حمػذ بحن اللكظ الططٍح للؿكل اإلاػام ،أو اإلاػام بطكت غامت زم
ضجبذ حماًت للؿكل مً آزاض الجزاغاث اإلاؼلحت بما ٌشمل الؿكل اإلاػام.
البىذ الثاوي:حماًت املةاكين أثىاء النزاعاث املسلحت في اجفاكيت حلىق ألاشخاص روي إلاعاكت:2
ضازم  187بلسا غلى اجكانُت حهىم ألاشخاص شوي ؤلاغانت ،بما في شلَ حمُؼ أغػاء مجلؽ ألامً الحالي الـ ،15
باػخثىاء الىالًاث اإلاخحسة ألامطٌٍُت3مىص جاضٍر اغخمازها في  13زٌؼمبر ، 2006والتي حػخبر ئؾاضا ألهم الحهىم التي ججب
يكالتها للمػانحن ،في ًل ألاوناث ،حُث أن بػؼ الحهىم ألاػاػُت ال ًمًٌ جهُُسها حتى أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت
،باالػدىاز ئلى هظ اإلاازة الثالثت اإلاشتريت الجكانُاث حىُل ألاضبؼ لؼىت  1949و البروجىًىلحن ؤلاغاقُحن اإلالحهحن لؼىت
، 1977التي جمىؼ الاغخساء غلى الحُاة والؼالمت البسهُت ،والاغخساء غلى الٌطامت ؤلاوؼاهُت ً،ىنها حهىنا ؾحر نابلت
للخططف أو الخهُُس ،وغلى هصا ألاػاغ قان اجكانُت حهىم ألاشخاص شوي ؤلاغانت لم جكطل في حماًتهم أزىاء الجزاغاث
اإلاؼلحت ،بشٍل مؼخهل غً الحماًت الػامت اإلاىقطة للمسهُحن ،وايخكذ بالىظ في اإلاازة  11منها بػىىان حاالث الخؿط
والؿىاضب ؤلاوؼاهُت ،التي حػبر غً هصه الحماًت حُث هطذ " :جخػهس السوُ ألاؾطاف ،وقها اللتزاماتها بمهخط ى الهاهىن
السولي ،بما قيها الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي و الهاهىن السولي لحهىم ؤلاوؼان ،باجذاش ًاقت الخسابحر الالظمت لػمان حماًت
وػالمت ألاشخاص شوي ؤلاغانت الصًً ًىحسون في حاالث جدؼم بالخؿىضة بما في شلَ حاالث الجزاع اإلاؼلح والؿىاضب
ؤلاوؼاهُت والٍىاضر الؿبُػُت " .قأػىسث بصلَ حماًتهم ئلى الهىاغس الػامت لحماًت مسهُحن أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت
بخؿبُو نىاغس الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي وقو اإلابسئ ألاػاس ي غسم الخمُحز،الصي ٌػخبر أػاػا مً ألاػؽ الثابخت في
مذخلل الهىاغس الهاهىهُت ػىاء في أوناث الؼلم أو الحطب بادخالف مكهىمه ،4شوي ؤلاغانت .وٍحظط أػاػا الخمُحز غس
 1ـ اإلاازة  38الكهطة الطابػت مً اجكانُت حهىم الؿكل.
2ـ نطاض الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسة  611/61اإلاإضخ في  13زٌؼمبر  2006اجكانُت حهىم ألاشخاص شوي ؤلاغانت.
 3ـ مهاُ ميشىض غلى اإلاىنؼ ؤلالٌتروويhttps://www.hrw.org/ar/news/2018/12/05/324750 :اؾلؼ غلُه بخاضٍر  2022/04/29غلى الؼاغت .00:02
وحاء قُه أًػا أهه ٌػاوي أيثر مً ملُاض شخظ في حمُؼ أهحاء الػالم ،أو هحى  15في اإلائت مً ػٍان الػالم ،مً ؤلاغانت ،وَػخبر ألاشخاص شوي
الاحخُاحاث الخاضت مً أيثر الؼٍان اإلاهمشحن واإلاػطغحن للخؿط في أي مجخمؼ مخأزط باألظماث ،وٍهسض غسز الىاظححن نؼطا مً شوي الاحخُاحاث الخاضت
بحىالي  9.7ملُىن شخظ هدُجت للجزاع ،والاغؿهاز ،يما ّأنهم ضحاًا اهتهاًاث حهىم ؤلاوؼان والػىل اإلاطجبـ بالجزاغاث.
4ـ ئش ًذخلل مكهىمه في الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي حُث ٌشحر ئلى اإلابسئ الطةِس ي اإلاخمثل في الخمُحز بحن اإلاهاجلحن وؾحر اإلاشاضيحن في الهخاُ قُمىح لهاجه الكئت
الحماًت الالظمت ،قُما حشحر نىاهحن حهىم ؤلاوؼان ئلى حظط الخمُحز غلى أي أػاغ مً ألاػؽ التي ٌشٍل مكهىم ؤلاغانت واحسا منها.
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أي قطز غلى أػاغ ؤلاغانت ،ألن هصا الخمُحز ًحىُ زون جمخؼ ألاشخاص بحهىنهم غلى نسم اإلاؼاواة مؼ ؾحرهم..1
وٍكهسهم الحماًت التي ًجب أن ًحطلىا غليها ،ولًٌ اإلاالحظ أن شوي ؤلاغانت في حاالث الجزاع ًجب جمُحزهم غً
ألاشخاص الػازًحن ًىنهم ال ٌؼخؿُػىن الاغخماز غلى أهكؼهم ،ونس أوضزث مىظمت مطانبت حهىم ؤلاوؼان غلى مىنػها
أهه في حىىب الؼىزان ،وأزىاء الجزاع الصي ما ظاُ ناةما مىص غام  ،2013نالذ امطأة ( 45غاما) لـ هُىمً ضاًدؽ ووحش:
"غىسما اهسلؼ الهخاُ ،هطبىا ئلى مجمؼ ألامم اإلاخحسة ،وجطيىا أمي وشهُو ظوجي ألنهما ُمهػسان ،ولم وؼخؿؼ حملهما .ابً
شهُو ظوجي الصي ًان ٌػاوي مً حالت صحُت هكؼُت ،لم ًترى والسه ،قاحترنىا حمُػا وػـ الىحران" 2وفي هصا الاججاه
ًصهب الباحث ئلى الاغخهاز بىحىب قطع حماًت ئغاقُت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت وجػمُىه في الاجكانُت بخػسًلها أو
ئغاقت ملحو ئليها و الىظ غلى وحىب حؼهُل دطوج شوي ؤلاغاناث مً مىاؾو الجزاع .
وٍمًٌ الهىُ أهه مجمل ما وضز في اجكانُاث حهىم ؤلاوؼان بشأن حماًت ألاشخاص شوي ؤلاغانت أزىاء الجزاغاث
اإلاؼلحت ،وٍيخهل البحث ئلى الىطىص الهاهىهُت لحماًتهم في نىاغس الهاهىن ؤلاوؼاوي في الكطع آلاحي:
 -2.1الفشع الثاوي :حماًت املةاكين أثىاء النزاعاث املسلحت في اجفاكيت عىيف الشابةت لسىت  1949والبروجىهىلين
إلاضافيين لسىت  1977امللحلين باجفاكياث عىيف ألاسبع لسىت : 1949باغخباض أن هصه الاجكانُت هي ألاػاغ الهاهىوي
الصي ًىظم مؼألت حماًت اإلاسهُحن بطكت غامت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت بِىما ًىظم البروجىًىالن ؤلاغاقُان الحماًت في
الجزاغاث اإلاؼلحت السولُت وؾحر السولُت ،وٍحاوُ البحث الخؿطم ئلى أوحه الحماًت اإلاهطضة لألشخاص شوي ؤلاغانت في
قطغحن ازىحن ًدىاوُ أولهما الاجكانُت بِىما ًدىاوُ الثاوي البروجىًىلحن اإلالحهحن غلى الىحى آلاحي:
البىذ ألاول :أوعه الحماًت امللشسة لألشخاص روي إلاعاكت في اجفاكيت عىيف الشابةت:
غلى الطؾم أن اجكانُت حىُل الطابػت بشأن حماًت الاشخاص اإلاسهُحن ونذ الحطب ضسضث في ػىت ، 1949بحُث
لم ًًٌ الخؿىض الحاضل في مكهىم ؤلاغانت و حهىم أصحابها ،ئال أنها جٌكل لألشخاص شوي ؤلاغانت حماًت أػاػُت
باغخباضهم أشخاضا مسهُحن ؾحر مشتريحن في ألاغماُ الهخالُت ما ًكطع مػاملتهم مػاملت ئوؼاهُت حشمل احترام حُاتهم
وػالمتهم البسهُت ،يما جحظط الاجكانُت الخػصًب وؤلايطاه واإلاػانبت البسهُت والػهىباث الجماغُت وأغماُ ؤلاهخهام ،وهى
ما وقطث هؿانه مىاز الاجكانُت ،ما ٌشملهم بجمُؼ أهىاع اإلاػاملت اإلاهطضة في الاجكانُت ،ؾاإلاا أنهم ال ٌشاضًىن في ألاغماُ
الهخالُت ،يما ًمًٌ أن ًؿبو غليهم لكظ الػاحعًٍ أو العجعة أو اإلاطض ى الصي اػخػملخه الاجكانُت في هطىص مىازها
،وبصلَ قاهه ًهؼ واحبا غلى زولتهم ،أو السولت الحامُت ،أو زولت الاحخالُ ،أو أي ػلؿت ًهػىن في ئنلُمها مطجبؿت بهىاغس
الهاهىن ؤلاوؼاوي مطاغاة أحىالهم ،ومً شلَ أًػا غسم اػخذسام ألاػلحت التي جحسر أغطاضا دؿحرة أو غشىاةُت لصلَ
،مً ؤلاهطاف الهىُ بأن الاغخباضاث ؤلاوؼاهُت وجبازُ اإلاطالح واإلاىهج الػملي والاغخباضاث الؼُاػُت أجاحذ حمُػها
الخطوج بمجمىغت الهىاهحن التي جحظط أػلحت مػُىت وجهُس اػخذسام أهىاع أدطي منهاً .3ىحه مً أوحه الحماًت ،والتي
حاولذ أحٍام الاجكانُت قطغها ،و غلى هصا ألاػاغ قهس هطذ اإلاازة  27مً الاجكانُت الطابػت غلى أن لألشخاص
 1ـ اجكانُت ألاشخاص شوي ؤلاغانت زلُل الخسضٍب ،ػلؼلت الخسضٍب اإلانهي ضنم ، 19مؿبىغاث ألامم اإلاخحسة ،هُىٍىضى و حىُل ، 2014،ص .11
 2ـ ميشىض غلى اإلاىنؼ ؤلالٌترووي  https://www.hrw.org/ar/news :اؾلؼ غلُه بخاضٍر  2022/05/06غلى الؼاغت.22:53 :
 3ـ محمىز شطٍل بؼُىوي ،الهاهىن السولي ؤلاوؼاوي ،الؿبػت الثالثت ،زاض النهػت الػطبُت لليشط والخىظَؼ ،الهاهطة .2016،
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املحمُحن حو الاحترام ألشخاضهم و شطقهم و حهىنهم الػاةلُت و غهاةسهم السًيُت وغازاتهم وجهالُسهم يما ججب
مػاملتهم مػاملت ئوؼاهُت وحماًتهم غس حمُؼ أشٍاُ الػىل يما شسزث في قهطتها الثاهُت غلى مطاغاة ألاحٍام اإلاخػلهت
بالحالت الصحُت و الؼً والجيؽ ،والتي ًمًٌ ضبؿها مباشطة باألشخاص شوي ؤلاغانت ،ئش أن حالتهم الصحُت حػبر غً
حالهم في هصا اإلاهام ،قدؼخسعي حماًتهم زون أي جمُحز .1يما شيطث في اإلاىاز التي بػسها غسم حىاظ اػخؿالُ أي شخظ
محمي بمىحب هصه الاجكانُت ،وضجبذ اإلاؼإولُت غلى الؼلؿت التي ًهػىن جحذ حماًتها ،وحظطث مماضػت أي ئيطاه بسوي
أو مػىىي غليهم ،يما حظطث ضطاحت أي جسابحر مً شأنها أن حؼبب مػاهاة لألشخاص املحمُحن ،ما ًسدل ألاشخاص مً
شوي ؤلاغانت غمً هصه اإلاكاهُم.
البىذ الثاوي :حماًت ألاشخاص روي إلاعاكت في البروجىهىلين إلاضافيين لسىت  1977امللحلين باجفاكياث عىيف
ألاسبع لسىت:1949
و وشحر في هصا اإلاهام ئلى أن أحٍام البروجىًىُ ؤلاغافي ألاوُ هظمذ الجزاغاث اإلاؼلحت السولُت ،بِىما هظمذ أحٍام
البروجىًىُ ؤلاغافي الثاوي الجزاغاث اإلاؼلحت ؾحر السولُت ،وهى ما ٌؼخسعي بحث هطىضهما يما ًلي:
البروجىهىل إلاضافي ألاول لسىت  1977امللحم باجفاكياث عىيف ألاسبع لسىت :1949
وَػخبر مٌمال الجكانُاث حىُل حُث غمل غلى ػس الثؿطاث الهاهىهُت للحماًت واػخػمل لكظ شوي الػاهاث في
هظ اإلاازة الثامىت مىه التي جحسز اإلاطؿلحاث قأوضزها غمً مكهىمي الجطحى و اإلاطض ى حُث هطذ..." :وَشمل هصان
الخػبحران أًػا حاالث الىغؼ وألاؾكاُ حسًثي الىالزة وألاشخاص آلادطًٍ الصًً نس ًحخاحىن ئلى مؼاغسة أو ضغاًت
ؾبیت غاحلت ،مثلروي الةاهاث وأوالث ألاحماُ ،الصًً ًحجمىن غً أي غمل غساتيً 2".ىن حػطٍل ألاشخاص شوي
ؤلاغانت أو اللكظ لم ًًٌ محسزا في شلَ الىنذ بل ًان ئغالن حهىم اإلاػىنحن لؼىت  1975اػخذسم ًلمت "مػىم"

3

،والجسًط بالصيط أن البروجىًىُ الاغافي ألاوُ ًىظ غلى الحماًت الػامت مً آزاض الحطب والتي جىظ غلى ناغسة أػاػُت
هي أن ( حػمل أؾطاف الجزاع غلى الخمُحز بحن الؼٍان اإلاسهُحن واإلاهاجلحن ،وبحن ألاغُان اإلاسهُت وألاهساف الػؼٌطٍت ،ومً
زم جىحه غملُاتها غس ألاهساف الػؼٌطٍت زون ؾحرها .وشلَ مً أحل جأمحن احترام وحماًت الؼٍان اإلاسهُحن وألاغُان
اإلاسهُت ) .4و لٌىه باجذاش مبسئ الخمُحز بحن اإلاهاجلحن وؾحر اإلاشاضيحن في ألاغماُ الهخالُت نس حسز وغؼ اإلاسهُحن و ئن لم
ٌػطف لكظ اإلاسوي مباشطة بل اػخثىاه مً مجمىع اإلاهاجلحن 5في هظ اإلاازة ()50دمؼحن مىه و التي اغخبرث أًػا أهه ًىسضج
جحذ مكهىم اإلاسهُحن ً،ل ألاشخاص اإلاسهُىن  6يخأيُس غلى وغػهم ،قهم ال ٌؼخثىىن مً أوحه الحماًت اإلاهطضة للمسهُحن.
البروجىهىل إلاضافي الثاوي لسىت  1977امللحم باجفاكياث عىيف ألاسبع لسىت :1949
 1ـ ضاحؼ في شلَ هظ اإلاازة  27مً اجكانُت حىُل الطابػت ،مطحؼ ػابو.
 2ـ مً هظ الكهطة (أ) مً اإلاازة الثامىت مً البروجىًىُ ؤلاغافي ألاوُ لؼىت .1977
3ـ ؤلاغالن الخاص بحهىم اإلاػىنحن نطاض الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسةضنم  3447زوضة  30اإلاإضخ في 9زٌؼمبر ،1975ويصلَ اػخذسم هكؽ اللكظ نطاض
املجلؽ الانخطازي والاحخماعي ضنم 1921في زوضجه 58-اإلاإضخ في 6ماي  1975بذطىص الىناًت مً الخػىٍو وجأهُل اإلاػىنحن.
 4ـ اإلاازة  48مً البروجىًىُ ؤلاغافي ألاوُ.
 5ـ و التي أػىسث حػطٍل الهىاث اإلاؼلحت و اإلاهاجلحن وقئاتهم بىظ اإلاازة الطابػت مً اجكانُت حىُل الثالثت بشأن مػاملت أػطي الحطب اإلاىنػت في  12أوث
 1949ويصلَ بىظ اإلاازة  34مً البروجىًىُ ؤلاغافي ألاوُ لؼىت .1977
 6ـ الكهطة  02مً اإلاازة  50مً البروجىًىُ ؤلاغافي ألاوُ.
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دطظ هصا البروجىًىُ لحماًت ضحاًا اإلاىاظغاث اإلاؼلحت ؾحر السولُت حُث حاء في زًباحخه أن اإلابازب ؤلاوؼاهُت
التي جإيسها اإلاازة الثالثت اإلاشتريت مً اجكانُاث حىُل ألاضبؼ حشٍل ألاػاغ الصي ًهىم غلیه احترام شخظ ؤلاوؼان في
حاالث الجزاع اإلاؼلح الصي الیدؼم بالؿابؼ السولي ،وأن اإلاىازُو السولیت اإلاخػلهت بحهىم ؤلاوؼان جٌكل لشخظ ؤلاوؼان
حمایت أػاػُت ًجب جأمُنها لطحاًا هصه اإلاىاظغاث، 1ومىه قان ألاشخاص شوي ؤلاغانت ًجب أن ًٍىهىا مخمخػحن بهسض
مً هصه الحماًت ،وحاء هصا البروجىًىُ في  28مازة لُؿىض وٌٍمل أحٍام اإلاازة الثالثت اإلاشتريت مً اجكانُاث حىُل ألاضبؼ
لؼىت ، 1949التي حػجى بالجزاغاث اإلاؼلحت ؾحر السولُت ،والتي حظطث الاغخساء غلى الحُاة والؼالمت الجؼسًت ،وًل
أشٍاُ الخػصًب و ؤلاهاهت وأدص الطهاةً ،وهظم البروجىًىُ ؤلاغافي الثاوي شلَ أًػا بىظ اإلاازة الطابػت مىه بػىىان
اإلاػاملت ؤلاوؼاهُت ،ويصلَ أوضز حماًت اإلاسهُحن في هظ اإلاازة ( )13مىه التي أيسث جمخػهم بحماًت غامت مً ألادؿاض
الىاحمت غً الػملُاث الػؼٌطٍت ،وحظطث أن ًٍىهىا محال للهجىم ،يما حظطث أًػا أغماُ الػىل أو التهسًس به
غسهم،2وبخؿبُو مبسئ غسم حىاظ الخمُحز هجس ألاشخاص شوي ؤلاغانت مشمىلحن بالحماًت الػامت لطحاًا الجزاغاث
اإلاؼلحت.
ولًٌ ججب ؤلاشاضة ئلى أن أشٍاُ الحماًت اإلاهطضة للمسهُحن في أوناث الجزاغاث اإلاؼلحت ال ًمًٌ أن جٍىن ػىسا ًاقُا
لحماًت ألاشخاص شوي ؤلاغانت ومً أهم ما ًمًٌ شيطه أن يال مً اجكانُت حىُل الطابػت والبروجىًىالث ؤلاغاقُت

3

اإلالحهت باجكانُاث حىُل نس أوضزث حمُػها الشاضاث الخاضت ،واػخػماالتها ،وأوحه الحماًت اإلاهطضة لها ،زون الخؿطم ئلى
شاضاث أدطي في ححن ًمًٌ جػمحن شاضاث ؤلاغانت يشاضة حؼخىحب الحماًت أزىاء قتراث الجزاع ،يما ججسض ؤلاشاضة ئلى أن
بػؼ قئاث ألاشخاص شوي ؤلاغانت نس ٌؼخثىىن مً أوحه الحماًت ،قطاحب الطمم غلى ػبُل اإلاثاُ ال ًمًٌ الاغخساز
بؼماغه ضىث ضكاضاث ؤلاهصاض ،وقانس الطؤٍت ال ًمٌىه ضؤٍت ؤلاشاضاث الخحصًطٍت ،و ألاضىاف ألادطي لصوي ؤلاغانت أًػا
جلعمها حماًت داضت وهى ما ٌؼخسعي بحثا وجساضًا ألحل جىقحر الحماًت الالظمت لكئت ال زدل لها في ألاغماُ الهخالُت.

 -2املطلب الثاوي :عهىد الهيئاث الذوليت في حماًت روي إلاعاكت أثىاء النزاعاث املسلحت:
ئن الحماًت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت جخؿلب جظاقط الػسًس مً الجهىز ألحل جؿبُهها ،وإن ًان أوُ مهطس لألمم
اإلاخحسة حكظ ألامً و الؼلم السولُحن، 4ووظُكت مجلؽ ألامً السولي، 5ئال أن الىانؼ ًثبذ ضػىبت جحهُو هصا اإلاؿلب
،ولػل هصا ألامط ًؿلب غمال مٌثكا ألحل جؿبُهه ،ومً أحل شلَ ًخؿطم البحث ئلى حهىز هُئت ألامم اإلاخحسة في حماًت
ألاشخاص شوي ؤلاغانت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت حُث أن جىضل املجخمؼ السولي ئلى وغؼ اجكانُت جػمً مً داللها قئت
شوي ؤلاغانت الخمخؼ بحهىنها دحر زلُل غلى حؿحر الىظطة ئليها بىضكها ضاحب حو ،ولًٌ الجزاغاث اإلاؼلحت ال جػمً
حهىنه ،وإن شملذ هطىص الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي بػؼ مظاهط الحماًت لهاجه الكئت و" ًهىُ ألاػخاش ضٍىه ًاػان:
 1ـ ضاحؼ زًباحت البروجىًىُ ؤلاغافي الثاوي لؼىت  1977اإلالحو باجكانُاث حىُل ألاضبؼ لؼىت .1949
2ـ ضاحؼ هظ اإلاازة  13مً البروجىًىُ ؤلاغافي الثاوي لؼىت .1977
 3ـ وشلَ باغاقت البروجىًىُ ؤلاغافي الثالث لؼىت  2005اإلالحو باجكانُاث حىُل ألاضبؼ لؼىت  1949بشأن اغخماز شاضة ممحزة ئغاقُت اإلاإضخ في 08زٌؼمبر
.2005
 4ـ اإلاازة ألاولى مً مُثام ألامم اإلاخحسة.
 5ـ اإلاازة  24مً مُثام ألامم اإلاخحسة.
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"هظ ال ًكي بىغىزه أػىء مً ؾُابه"" 1وغلى هصا ألاػاغ ًحاوُ البحث الخؿطم ئلى حهىز هُئت ألامم اإلاخحسة بمذخلل
قطوغها الطةِؼُت لػمان حماًت ألاشخاص شوي ؤلاغانت غلى الىحى الخالي:
 1.2الفشع ألاول :عهىد الجمةيت الةامت لألمم املخحذة :
الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسة هي الجهاظ الطةِؽ والجهاظ الدشطَعي إلاىظمت ألامم اإلاخحسة ،والجهاظ الىحُس الصي
ًمثل قُه حمُؼ السوُ ألاغػاء ،وهي بصلَ ؤلاؾاض الصي ًمثل الشطغُت السولُت ،وجىػهس الجمػُت الػامت مطة واحسة
ػىىٍا في زوضة غازًت جبسأ مً ًىم الثالزاء اإلاطازف لألػبىع الثالث مً شهط ػبخمبر وحؼخمط زالزت أشهط، 2يما ًمًٌ لها
أن حػهس احخماغاث اػخثىاةُت أو ؾاضةت دالُ 24ػاغت بىاء غلى ؾلب مً مجلؽ ألامً ،أو مً أؾلبُت السوُ ألاغػاء ،أو
بؿلب مً غػى واحس جإٍسه أؾلبُت السوُ ألاغػاء .3وجدىانش الجمػُت الػامت أي مؼألت أو أمط ًسدل في هؿام اإلاُثام
أو ًخطل بؼلؿاث قطع مً الكطوع اإلاىطىص غليها قُه، 4وحػخبر الجمػُت الػامت الجهاظ الػام لألمم اإلاخحسة ،الصي ٌػمس
ئلى مىانشت وزضاػت وإضساض الخىضُاث في اإلاؼاةل التي جسدل في ئؾاض مُثام ألامم اإلاخحسة ،ويصلَ ما ًخػلو
بادخطاضاث أي مً أحهعتها قاإلاٍاهت الهامت التي جحخلها الجمػُت الػامت مطزها اغخباضها الكطع الطةِس ي الػام ،الصي
ًػم حمُؼ السوُ ألاغػاء في اإلاىظمت السولُت ،قهي حػبر غً ضأي الجماغت السولُت ،يما أنها حػخبر أيثر أحهعة ألامم
اإلاخحسة ،التي جدبجى اإلاىازُو السولُت الخاضت بحهىم ؤلاوؼان ػىاء ًان شلَ في ضىضة ئغالهاث أم نطاضاث أم جىضُاث أم
اجكانُاث زولُت وؾحرها،5و جسًط أغمالها أزىاء السوضاث أو في لجانها الطةِؼُت ،6وٍمٌنها ئوشاء أي لجىت داضت جطاها
غطوضٍت و قو أحٍام اإلاازة  22مً اإلاُثام ،و التي غلى ئزطها أوشأث مكىغُت ألامم اإلاخحسة لشإون الالحئحن في 03
زٌؼمبر ، 1949ومإػؼت ألامم اإلاخحسة لطغاًت الؿكىلت الُىهِؼُل في  11زٌؼمبر ، 1949و اللخان جػؿلػان بأزواض
ضةِؼُت في حماًت ألاشخاص شوي ؤلاغانت في حاالث الجزاع اإلاؼلح.
 2.2الفشع الثاوي :عهىد مجلس ألامً في حماًت روي الاحخياعاث الخاصت:
ال ًذكى أن مجلؽ ألامً هى أهم هُئت أممُت حػمل بطكت زاةمت ،وٍخمخؼ املجلؽ باالدخطاضاث الخاضت بحكظ
الؼالم وألامً السولُحن ،وقها للكطلحن الؼازغ و الؼابؼ مً مُثام ألامم اإلاخحسة ،وهى املخىُ باجذاش ؤلاحطاءاث الالظمت
للخطسي للجزاغاث اإلاؼلحت ،يما أوشأ املجلؽ املحايم الجىاةُت ملحايمت مىتهٍي نىاغس الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي، 7أضسض
غسًس الهطاضاث اإلاخػلهت باحترام نىاغس الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي بطكت غامت و حماًت اإلاسهُحن بشٍل داص ،و هصيط منها
 1ـ أوضزه ألاػخاش بؿاهط بىحالُ ،زلُل آلُاث اإلاىظىمت ألاممُت لحهىم ؤلاوؼان ،اإلاػهس الػطبي لحهىم ؤلاوؼان ،جىوؽ ، 2004،ص.10
 2ـ ضاحؼ في شلَ اإلاىنؼ الطػمي لألمم اإلاخحسة www.un.org:اؾلؼ غلُه بخاضٍر.2021/11/11 :
 3ـ اإلاازة  20مً اإلاُثام.
 4ـ ضاحؼ في شلَ هظ اإلاازة الػاشطة مً اإلاُثام ووشحر ئلى الاػخثىاء الىاضز في هظ اإلاازة  12مً اإلاُثام التي جحظط غليها مىانشت أي مؼألت جٍىن جحذ هظط
مجلؽ ألامً حتى ًكطؽ منها.
5ـ قاؾمت شحاجت أحمس ظٍسان ،مطيع الؿكل في الهاهىن السولي الػام ،زاضالجامػت الجسًسة لليشط،ؤلاػٌىسضٍت،2007،ص.562
6ـ و اإلاخمثلت في لجىت الؼالح و ألامً السولي و لجىت الشإون ؤلانخطازًت و اإلاالُت و لجىت الشإون ؤلاحخماغُت و الاوؼاهُت والثهاقُت واللجىت الؼُاػُت
الخاضت و وإنهاء ؤلاػخػماض ولجىت الشإون ؤلازاضٍت و اإلاحزاهُت واللجىت الهاهىهُت ،إلاعٍس مً الخكطُل ضاحؼ مىنؼ ألامم اإلاخحسة ؤلالٌتروويwww.un.org :
وإلاعٍس مً الخكطُل ألاػخاش بؿاهط بىحالُ آلُاث اإلاىظىمت ألاممُت لحماًت حهىم ؤلاوؼان ،هكؽ اإلاطحؼ ص  17و ماًليها.
 7ـ ووشحر في شلَ ئلى الهطاض  867لؼىت  1993الخاص باوشاء املحٌمت السولُت الجىاةُت لُىؾؼالقُا الؼابهت و الهطاض الخاص باوشاء املحٌمت السولُت
الجىاةُت لطواهسا.
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الهطاضاث 1265 :لؼىت ، 1999و 1296لؼىت ، 2000و 1674لؼىت ، 2006و 1738لؼىت  2006أًػا ،و  1894لؼىت
، 2009و 2222لؼىت ، 2015و 2286لؼىت ، 2016و  2417لؼىت ً، 2018لها أيسث غلى غطوضة حماًت ألاشخاص
اإلاسهُحن و ألاغُان اإلاسهُت مً آزاض الجزاغاث اإلاؼلحت  ،ومؼإولُت السوُ الطةِؼُت غنها ،وشسزث غلى غطوضة احترام نىاغس
الهاهىن ؤلاوؼاوي السولي وناهىن حهىم ؤلاوؼان .
ؾحر أن مىػطج حماًت ألاشخاص شوي ؤلاغانت يكئت مؼخهلت لم ًطسض ئال في الهطاض  2475لسىت  2019الصي هظ
ضطاحت غً بالـ الهلو ئظاء الخأزحر ؾحر اإلاخىاػب للجزاع اإلاؼلح غلى ألاشخاص شوي ؤلاغانت بما في شلَ جطيهم زون
مؼاغسة وحػطغهم للػىل وغسم نسضتهم غلى الاػخكازة مً الخسماث ألاػاػُت، 1وأنطث الكهطة الثامىت مً زًباحخه
بالػهباث التي ًىاحهها ألاشخاص شوو ؤلاغانت في الىضىُ ئلى الػسالت قُما ًخػلو باهتهاًاث الهاهىن السولي ؤلاوؼاوي .وأوضز
( )11ئحسي غشطة مازة جىاولذ حث حمُؼ أؾطاف الجزاغاث اإلاؼلحت غلى احترام حماًت اإلاسهُحن بمً قيهم ألاشخاص شوي
ؤلاغانت ،وغطوضة ججطٍم ألاغماُ ؤلاحطامُت اإلاطجٌبت غلى اإلاسهُحن بمً قيهم ألاشخاص شوي ؤلاغانت ،وغطوضة اجذاش
الخسابحر الػطوضٍت ومالءمت الدشطَػاث واجذاش الخؿىاث الٌكُلت بخحؼحن أوغاع ألاشخاص شوي ؤلاغانت والخٌكل
بحماًتهم غلى وحه أمثل ،بالهُام بازضاج اإلاػلىماث وجحُحن اإلاػؿُاث والخىضُاث وبىاء الهسضاث واإلاػطقت بالحهىم
وباالحخُاحاث الخاضت لألشخاص شوي ؤلاغانت في مجاالث الػمل ؤلاوؼاوي ومىؼ وشىب الجزاغاث وحؼىٍتها.
و أضبح الهطاض  2475لؼىت  2019مطحػا ملجلؽ ألامً قُما ًذظ اإلاؼاةل اإلاخػلهت بحماًت اإلاسهُحن و ألاغُان
اإلاسهُت أزىاء الجزاغاث اإلاؼلحت حُث أشاض ئلُه في الهطاض  2573لؼىت  2021حُث أوضزث الكهطة الخاػػت غشط( )19مً
زًباحخه الخأيُس غلى آلازاض الخاضت للجزاغاث اإلاؼلحت غلى اليؼاء وألاؾكاُ ...وغلى ؾحرهم مً اإلاسهُحن الصًً ٌػاهىن مً
أشٍاُ غػل داضت ،ومنهم ألاشخاص شوو ؤلاغانت ويباض الؼً.2
 3.2الفشع الثالث :عهىد محكمت الةذل الذوليت:
وضؾم أنها ال جخسدل في الجزاغاث اإلاؼلحت ئال أن محٌمت الػسُ السولُت و في الهػاًا التي غالجتها ،ويصلَ في آضائها
الاػدشاضٍت نس نامذ بابطاظ وجحسًس اإلابازب ألاػاػُت للهاهىن السولي ؤلاوؼاوي التي ًمًٌ جطيُكها في زالر مجمىغاث:
اإلابازب ألاػاػُت اإلاخػلهت بؼحر الػملُاث الػساةُت ،وجلَ التي جحٌم مػاملت ألاشخاص جحذ ػلؿت الؿطف اإلاػازي
،وجلَ التي جمؽ جىكُص الهاهىن السولي ؤلاوؼاوي ،وجمثل جلَ الهىاغس ملخطا لهاهىن الجزاغاث اإلاؼلحت وحىهط نىاغس
هصا الكطع الخهلُسي مً الهاهىن السولي في آن واحس.3
 4.2الفشع الشابع :عهىد مجلس حلىق إلاوسان:
وفي السضاػت اإلاىاغُػُت التي أغستها مكىغُت ألامم اإلاخحسة الؼامُت لحهىم ؤلاوؼان بشأن زوض الخػاون السولي في
زغم الجهىز الىؾىُت الطامُت ئلى ئغماُ حهىم ألاشخاص شوي ؤلاغانت ف  20زٌؼمبر  2010نطض املجلؽ أهه مً اإلاهم

 1ـ الكهطة الثاهُت مً زًباحت الهطاض  2475لؼىت  2019الىزُهت ) S/res/2475(2019اإلاإضدت في  20حىان .2019
 2ـ الكهطة  19مً زًباحت الهطاض  2573لؼىت  2021الىزُهت ) S/res/2573(2021اإلاإضدت في  27أقطٍل .2021
3ـ فاوسان شيخاي  ،مساهمت محكمت الةذل الذوليت في اللاهىن الذولي إلاوساوي ،املجلت الذوليت للصليب ألاحمش،الةذد.2003، 850
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ئغؿاء جكؼحر واػؼ للخػاون السولي ئشا أضٍس زغم الخىكُص الٍامل لالجكانُت ،ألامط الصي ًخؿلب حملت أمىض منها اجذاش
السوُ ألاؾطاف حمُؼ الخسابحر الػطوضٍت لػمان حماًت ألاشخاص شوي ؤلاغانت وػالمتهم في الظطوف الخؿطة ،بما في
شلَ أوغاع الجزاع اإلاؼلح وحاالث الؿىاضب ؤلاوؼاهُت والٍىاضر الؿبُػُت ،ويىدُجت مىؿهُت ً،يبغي أًػا لجمُؼ مطاحل
الػملُاث ؤلاوؼاهُت ،ابخساء مً الاػخػساز للٍىاضر ،زم اإلاطحلت الاهخهالُت ،قمطحلت حؼلُم غملُاث ؤلاؾازت ،التي ًجب أن
حشمل ألاشخاص شوي ؤلاغانت وأن جٍىن في مخىاولهم.1
 5.2الفشع الخامس:عهىد املحكمت الجىائيت الذوليت:
اإلاؼلم به أن ادخطاص املحٌمت الجىاةُت السولُت مهخطط غلى أشس الجطاةم دؿىضة مىغؼ اهخمام املجخمؼ السولي
بأػطه ،يما هطذ اإلاازة  05مً هظامها ألاػاس ي 2التي حططتها في حطٍمت ؤلابازة الجماغُت ،والجطاةم غس ؤلاوؼاهُت
،وحطاةم الحطب ،وحطٍمت الػسوان ،ؾحر أن هصه ألادحر لم ًسدل غمً الادخطاص الػام للمحٌمت حتى اغخماز حػطٍل
حطٍمت الػسوان مً نبل حمػُت السوُ ألاؾطاف ،3ووغؼ الشطوؽ التي بمىحبها جماضغ املحٌمت ادخطاضها قُما ًخػلو
بهصه الجطٍمت .4ولم ًخػمً الىظام ألاػاس ي لكظ أو مطؿلح شوي ؤلاغانت ،حتى في هطىص اإلاىاز  06و 07و 08مىه ،التي
غطقذ حطاةم ؤلابازة الجماغُت والجطاةم غس ؤلاوؼاهُت وحطاةم الحطب ،وال في أضًان الجطاةم ، 5ولً جهخط ي ؤلاشاضة ئلى أن
نىاغس الهاهىن السولي اإلاخمثلت أػاػا في غسم الخمُحز ،جػؼ أػاػا ًكطع اغخباض ألاشخاص شوي ؤلاغانت مشمىلحن
بالحماًت ،وججب ؤلاشاضة أًػا أن اوػهاز الادخطاص للمحٌمت الجىاةُت السولُت ال ٌػجي الحطٍت اإلاؿلهت للمحٌمت في
ئحطاء املحايماث زون حسوز مػُىت لىؿام الادخطاص بل ًىحطط ادخطاص املحٌمت في هؿام مػحن جلتزم بمىحبه بىظط
حطاةم مػُىت حسزتها اإلاازة  05مً الىظام و هؿام شخص ي ًخػلو قهـ باألشخاص الؿبُػُحن و ٌؼدثجي السوُ و
ألاشخاص الاغخباضٍت ،قاألقطاز مطجٌبى الجطاةم السولُت التي هظ غليها الىظام ألاػاس ي هم وحسهم محل اإلاالحهت و
املحايمت و ال جحىُ اغخباضاث الحطاهت زون جحمُل اإلاؼإولُت الجىاةُت الكطزًت لألشخاص ػىاء ًاهىا نازة أو
مؼإولحن.

6

الخاجمت:
بالبحث قُما ػبو هجس أن قئت ألاشخاص شوي ؤلاغانت جبهى في حمُؼ الظطوف في ئؾاض الحماًت الػامت اإلاهطضة
للمسهُحن بطكت غامت في أوناث الجزاع ،جؿبُها إلابسئ غسم حىاظ الخمُحز بحن ألاقطاز بؼبب ألاضل أو الجيؽ أو اللىن أو
السًً أو ؤلاغانت ،يما أػىسث اإلاازة  11مً اجكانُت ألاشخاص شوي ؤلاغانت ئلى اإلابازب الػامت للهاهىن ؤلاوؼاوي السولي
1ـ الخلشٍشالسىىي ملفىضيت ألامم املخحذة الساميت لحلىق إلاوسان لسىت 2010الىثيلت  A/HRC/16/38املؤسخت في  20دٌسمبر، 2010ص .7، 6
 2ـ هظام ضوما ألاػاس ي للمحٌمت الجىاةُت السولُت الىزُهت  A/CONF.183/9اإلاإضدت في  17حىٍلُت . 1998
 3ـ والصي اغخمسجه في اإلاإجمط الاػخػطاض ي الصي أنُم في الػاضمت ألاوؾىسًت ًامباال مً  31ماي ئلى 11حىان  2010الىزُهت RC/RES06اإلاإضدت في 11
حىان . 2010
4ـ قسدل بصلَ ححز الىكاش في  17حىٍلُت  2018بمىحب نطاض حمػُت السوُ ألاؾطاف للمحٌمت الجىاةُت السولُت اإلاىػهس مً  04ئلى  14زٌؼمبر .2017
 5ـ أضًان الجطاةم التي اعخمذث مً كبل عمةيت الذول ألاطشاف في هظام سوما ألاساس ي للمحكمت الجىائيت الذوليت في دوستها ألاولى املىةلذة في هيىٍىسن
خالل الفترة مً  3إلى  10أًلىل/سبخمبر2002
 6ـ قاضوم دمحم ضازم ألاغطجي،الهاهىن الىاحب الخؿبُو غلى الجطاةم أمام املحٌمت الجىاةُت السولُت،زضاػت في هظام ضوما ألاػاس ي،الؿبػتألاولى،مٌخبت ظًٍ
الحهىنُت و ألازبُت،بحروث،لبىان،2016،ص. 109
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ونىاهحن حهىم ؤلاوؼان ،ؾحر أن هصا اإلابسأ نس ًٍىن في أوغاع الجزاغاث اإلاؼلحت غاضا باألشخاص شوي ؤلاغانت ،قخذخلل
أضىاف ؤلاغانت ،وبالخالي ًجب أن جذخلل أوحه الحماًت هظطا ألن الحو في الحُاة حو مٌكىُ ال ًجىظ اإلاؼاغ به بأي
حاُ مً ألاحىاُ ،وغلى ئزط شلَ ججب يكالخه في أوناث الجزاع لألشخاص شوي ؤلاغانت الصًً ًجسون أهكؼهم في وػـ
هعاع مؼلح ،قال ًٌكي ؤلاغخماز غلى هظطٍاث ؤلاحؼان والشكهت ً،ىنها تهسم حو شوي ؤلاغانت في الٌطامت ،وغلى هصا
ألاػاغ دلظ البحث ئلى الخىضُاث والانتراحاث آلاجُت:
الخىصياث و الاكتراحاث:
ـ ألن حماًت ألاشخاص روي إلاعاكت ًجب أن ًىظش إليها مً مىظىس خاص ًيبغي ألاخز باساء مىظماتهم في سبيل جطىٍش
كىاعذ اللاهىن إلاوساوي الذولي بما ًضمً حماًتهم أثىاء النزاع املسلح.
ـ هىنها أفشدث املادة وحيذة جشبط حماًتهم أثىاء النزاع املسلح باحترام كىاعذ اللاهىن الذولي إلاوساوي ً،جب حةذًل
اجفاكيت ألاشخاص روي إلاعاكت بخضمين مىاد جضمً حماًتهم بالخحذًذ أثىاء النزاعاث املسلحت.
ـ البحث في هيفياث وضع بشوجىهىل خاص بخضمين شاساث إلاعاكت إلى الشاساث التي حسخىعب الحماًت أثىاء النزاعاث
املسلحت.
ـ الةمل على وشش كىاعذ اللاهىن إلاوساوي الذولي في أوساط ألاشخاص روي إلاعاكت لخةشٍفهم بكيفياث حصىلهم
على الحماًت في حاالث النزاع املسلح.
ـ ضشوسة التزام الذول بخحيين إحصاءاث ألاشخاص روي إلاعاكت وأماهً إكامتهم كصذ حسهيل وصىل الحماًت إليهم
في أوكاث الطىاسئ.
ـ ضشوسة جمكين املؤسساث واملىظماث الةاملت في مجال حماًت ألاشخاص روي إلاعاكت مً الىسائل الضشوسٍت
لضمان كيامها بىاعباتها في حماًتهم وحسهيل الىصىل إليهم.

كائمت املشاعع:
-1املصادس:
 .1مُثام ألامم اإلاخحسة.
 .2اجكانُتحىُل بشأن حماًت ألاشخاص اإلاسهُحن ونذ الحطب اإلاإضدت في 12أوث  1949اغخمسث وغطغذ للخىنُؼ
والخطسًو والاهػمام مً نبل اإلاإجمط السبلىماس ي لىغؼ اجكانُاث زولُت لحماًتضحاًا الحطوب اإلاػهىز في حىُل دالُ
الكترة مً 21أقطٍل ئلى 12أوث  1949وزدلذ ححز الىكاش في 21أيخىبط  1950وقها ألحٍام اإلاازة 53منها.
 .3اجكانُت حهىم الؿكل نطاض الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسة ضنم  25/44اإلاإضخ في  20هىقمبر .1989
 .4اجكانُت حهىم ألاشخاص شوي ؤلاغانت نطاض الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسة  611/61اإلاإضخ في  13زٌؼمبر .2006
 .5هظام ضوما ألاػاس ي للمحٌمت الجىاةُت السولُت الىزُهت  A/CONF.183/9اإلاإضدت في  17حىٍلُت  1998اإلاػسلت
واإلاىهحت.
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 .6أضًان الجطاةم التي اغخمسث مً نبل حمػُت السوُ ألاؾطاف في هظام ضوما ألاػاس ي للمحٌمت الجىاةُت السولُت في زوضتها
ألاولى اإلاىػهسة في هُىٍىضى دالُ الكترة مً  3ئلى  10أًلىُ/ػبخمبر .2002
 .7البروجىًىُ ؤلاغافي ألاوُ اإلاخػلو بحمایت ضحایا اإلاىاظغاث السولیت اإلاؼلحت و البروجىًىُ ؤلاغافي الثاوي اإلاخػلو
بحمایت ضحایا اإلاىاظغاث اإلاؼلحت ؾحر السولیتاغخمسا وغطغا للخىنُؼ والخطسًو والاهػمام مً نبل اإلاإجمط السبلىماس ي
لخأيُس الهاهىن السولي ؤلاوؼاوي اإلاىؿبو غلي اإلاىاظغاث اإلاؼلحت وجؿىٍطه بخاضٍر  8حىان  1977زدال ححز الىكاش في 07
زٌؼمبر .1978
 .8البروجىًىُ ؤلاغافي الثالث لؼىت  2005اإلالحو باجكانُاث حىُل ألاضبؼ لؼىت  1949بشأن اغخماز شاضة ممحزة ئغاقُت
اإلاإضخ في 08زٌؼمبر .2005
 .9نطاض مجلؽ ألامً  808لؼىت  1993الخاص باوشاء املحٌمت السولُت الجىاةُت لُىؾؼالقُا الؼابهت الىزُهت
) S/res/808(1993اإلاإضدت في  22قُكطي .1993
 .10نطاض مجلؽ ألامً  955لؼىت  1994الخاص باوشاء املحٌمت السولُت الجىاةُت لطواهسا الىزُهت )S/res/955(1994
اإلاإضدت في  08هىقمبر .1994
 .11الهطاض  2475لؼىت  2019الىزُهت ) S/res/2475(2019اإلاإضدت في  20حىان .2019
 .12الهطاض  2573لؼىت  2021الىزُهت ) S/res/2573(2021اإلاإضدت في  27أقطٍل .2021
 .13ؤلاغالن الخاص بحهىم اإلاػىنحن نطاض الجمػُت الػامت لألمم اإلاخحسةضنم  3447زوضة  30اإلاإضخ في 9زٌؼمبر
،1975ويصلَ اػخذسم هكؽ اللكظ نطاض املجلؽ الانخطازي والاحخماعي ضنم 1921في زوضجه 58-اإلاإضخ في 6ماي 1975
بذطىص الىناًت مً الخػىٍو وجأهُل اإلاػىنحن.
 .14الخهطٍط الؼىىي إلاكىغُت ألامم اإلاخحسة الؼامُت لحهىم ؤلاوؼان لؼىت 2010الىزُهت  A/HRC/16/38اإلاإضدت في 20
زٌؼمبر ، 2010ص .7، 6
اإلاإجمط السولي الثالث والثالزىن للطلُب ألاحمط والهالُ ألاحمط ،اإلاػهىز مً  09ئلى  12زٌؼمبر  2019بػىىان "نىة
ؤلاوؼاهُت"في حىُل ػىَؼطا الىزُهت.33IC/19/R1/AR :
-2الكخب:
 .1اجكانُت ألاشخاص شوي ؤلاغانت زلُل الخسضٍب ،ػلؼلت الخسضٍب اإلانهي ضنم ، 19مؿبىغاث ألامم اإلاخحسة ،هُىٍىضى و
حىُل 2014،
 .2بؿاهط بىحالُ ،زلُل آلُاث اإلاىظىمت ألاممُت لحهىم ؤلاوؼان ،اإلاػهس الػطبي لحهىم ؤلاوؼان ،جىوؽ . 2004،
 .3قاؾمت شحاجت أحمس ظٍسان ،مطيع الؿكل في الهاهىن السولي الػام ،زاضالجامػت الجسًسة لليشط،ؤلاػٌىسضٍت2007،
 .4غلي حمُل حطب ،هظام الجعاء السولي ،الػهىباث السولُت غس السوُ و ألاقطاز ،الؿبػت ألاولى ،ميشىضاث الحلبي
الحهىنُت ،بحروث ،لبىان . 2010،
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ملخص:
غاًت ؤي هظام كاهىوي؛ هفالت الخلىق لألفساد املخاؾبحن بإخيامه ولى واهىا مً فئت املخالفحن لها ومً مسجىبي
الظلىواث املجسمت بمىحبها؛ بذ حظعى هره ألاهظمت بلى جبني مىاهج بضالخُت جلىم غلى اخترام خلىق ألافساد مً حهت،
والػمل غلى جدلُم ؤهداف الدفاع الاحخماعي للػلىبت مً حهت ؤزسي؛ ومً هىا بسشث فىسة ألازر بمفهىم الػدالت
ُ
السغاثُت التي حػد بداثل الػلىبت ؤهم جؿبُلاتها؛ وفي هرا ؤلاؾاز طلً اإلاشسع الجصاثسي هفع اإلاىحى باألزر بهره البداثل؛
ألامس الري ًخجلى مً زالٌ غدة هطىص كاهىهُت بازخالف ؾبُػتها ،وغلُه تهدف هره الدزاطت بلى بللاء الػىء غلى
بداثل الػلىبت في بؾاز اللاهىن الجصاثسي مؼ مداولت جلُُم مدي فػالُتها في جدلُم ؤهداف الػدالت السغاثُت.
الكلماث املفخاحيت :بداثل الػلىبت؛ الػدالت السغاثُت؛ خلىق ألافساد؛ الػمل للىفؼ الػام؛ اإلاساكبت الالىتروهُت.
Abstract:
The goal if any legal system is to ensure the rights of the individuals addressed by its
rules even if they are accused, where these systems aim to adopt reform approaches based on
;respecting the rights of individuals and work to achieve the goals of social defense of penalty
accordingly the idea of adopting the concept of consensual justice emerged which alternatives
penalty are among its most important applications, in this context the algerian legislator took
the same approach by adopting these alternatives; accordingly this study aims to shed light on
alternatives penalty in algerian law and try to evaluate its effectiveness in achieving the goals
of consensual justice.
Keywords : alternatives penalty; consensual justice; individual rights; community service
order; electronic surveillance.
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
ملذمت:
جخجه الظُاطاث الجىاثُت اإلاػاضسة بلى جبني حملت مً ألاهظمت واإلافاهُم اإلاظخددزت ،وجسحمتها بلى جؿبُلاث جظهس
مً زالٌ مسخلف الىطىص اللاهىهُت الظازٍت ،التي حشيل في غمىمها مداولت لىغؼ خلىٌ إلاشاول الػدالت الجىاثُت،
ومً ؤهم هره ألاهظمت هسضد فىسة الػدالت السغاثُت ،التي حشحر بلى ذلً الخىحه اللاثم غلى حػلُم جؿبُم هظ كاهىوي
مػحن غلى زغا املخاؾبحن به ،طىاء واهىا ضخاًا ؤو متهمحن  ،وطىاء وان هرا الىظ اللاهىوي ذا ضبغت بحساثُت وشيلُت
هلاهىن ؤلاحساءاث الجصاثُت(الىطاؾت الجصاثُت ،الدظىٍت الجصاثُت وإهم جؿبُلحن للػدالت السغاثُت في الجاهب ؤلاحساجي )،
ؤو ذا ضبغت مىغىغُت هلاهىن الػلىباث مثال.
ُ
وحػد بداثل الػلىبت مً ؤهم ضىز وجؿبُلاث فىسة الػدالت السغاثُت باليظبت للىطىص اللاهىهُت ذاث الطبغت
اإلاىغىغُت؛ بدُث ًلطد بها -الػدالت السغاثُت -في هرا ؤلاؾاز ججاوش جؿبُم اللىاغد اللاهىهُت مػخادة الخؿبُم
واإلاخػمىت جلسٍس غلىبت مػُىت والاغخداد بسؤي اإلاتهم وبسغاه في الخىم بها؛ وهرا لغسع الخىضل لدظىٍت غادلت كدز
ؤلاميان جػمً فػالُت الهدف مً الػلىبت في بضالح وجإهُل اإلاتهم ،وجدلم فىسة الدفاع الاحخماعي ؤطاطا هما كسزجه اإلاادة
ألاولى مً اللاهىن زكم  04-05اإلاخػمً جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن ،مؼ غسوزة الخإهُد غلى
ؤن ألازر بفىسة السغاثُت وإشسان اإلاتهم بسؤًه في جؿبُم بػؼ الىطىص اللاهىهُت املخددة واملخطىزة ًسػؼ لخىافس
ُ
شسوؽ مػُىت جخػلم بصخظ اإلاتهم ذاجه وبؿبُػت الجسم اإلاسجىب؛ واهؿالكا مً اإلاػؿُاث الظابم غسغها جؿسح ؤلاشيالُت
الخالُت:
ما مذي فعاليت بذائل العلىبت في جحليم أهذاف العذالت الرضائيت بين جطلعاث املشرع من خالل الىص
اللاهىوي و جحذياث الخطبيم العملي؟
جىدزج غمً ؤلاشيالُت ؤغاله مجمىع الدظائالث الفسغُت آلاجُت:
 ما هي ؤهم هماذج بداثل الػلىبت في بؾاز اللاهىن الجصاثسي؟ هُف هظم اإلاشسع الجصاثسي بداثل الػلىبت ؟ ما هي مداطً ومأزر بداثل الػلىبت اإلاػسوغت هىماذج في الدزاطت؟لإلحابت غً ؤلاشيالُت الظابلت ومجمىع حظائالتها الفسغُت طِخم الاغخماد غلى اإلاىهج الىضفي لبىاء ؤلاؾاز اإلافاهُمي
لىماذج بداثل الػلىبت اإلادزوطت ،وغلى ؤداجه السثِظُت اإلاخمثلت في الخدلُل وذلً -ؤطاطا -خحن غسع جلُُم بداثل
الػلىبت ،هما طِخم الاغخماد غلى اإلاىهج الاطخلساجي مً زالٌ ججمؼ حصثُاث وجفاضُل اإلاىغىع اإلادزوض اإلاخػمىت في
غدًد اإلاىاد اللاهىهُت وهرا للخسوج باإلابادت الػامت التي جدىمه.
لخىاوٌ ول حىاهب الدزاطت جدلُلا لغاًت ؤلاحابت غً بشيالُتها؛ طِخم اغخماد جلظُم زىاجي مبني غلى مدىزًٍ
ؤطاطُحنًُ :سطظ املخىز ألاوٌ لػسع هماذج لبداثل الػلىبت في بؾاز اللاهىن الجصاثسي ،بِىما ًُسطظ املخىز الثاوي
لػسع جلُُم هظام الػمل ببداثل الػلىبت في بؾاز اللاهىن الجصاثسي.
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
 -1همارج لبذائل العلىبت في إطاراللاهىن الجزائري.
ًُلطد بىظام الػلىباث البدًلت ذلً الىظام اللاثم غلى وحىد ؤهثر مً غلىبت للجسٍمت الىاخدة؛ بدُث ًجحز
اللاهىن لللاض ي بخالٌ ؤخدها مدل آلازس طىاء كبل الخىم بالػلىبت ؤو بػدها ،بما لخػرز جىفُر الػلىبت ألاضلُت ؤو
الخخماٌ حػرز جىفُرها ؤو إلاالثمت جىفُر الػلىبت ألاضلُت باألزر في الاغخباز شخطُت اإلاتهم( ،)1وبالسحىع بلى اللاهىن
الجصاثسي هجد في ول مً غلىبت الػمل للىفؼ الػام وهرا الىغؼ جدذ اإلاساكبت الالىتروهُت ؤهم جؿبُلحن ؤو همىذححن
لىظام الػلىباث البدًلت فُه؛ وغلُه طِخم الخؿسق ليل همىذج مً هرًً الىمىذححن في غىطس مظخلل.
 -1.1علىبت العمل للىفع العام في إطاراللاهىن الجزائري.
ٌُػد الػمل للىفؼ الػام ؤهم جؿبُلاث الػلىباث البدًلت في اللاهىن الجصاثسي اإلاظخددزت بمىحب اللاهىن زكم -01
 09اإلاازر في  25فبراًس  2009اإلاػدٌ واإلاخمم للاهىن الػلىباث ،وخسضا غلى الخؿبُم ألامثل له جم بضداز اإلايشىز الىشازي
زكم  02اإلاازر في  21ؤفسٍل ً 2009خػمً هُفُاث جؿبُم غلىبت الػمل للىفؼ الػام ،الري اغخبر هره الػلىبت حػصٍصا
للمبادت ألاطاطُت للظُاطت الجىاثُت والػلابُت التي جسجىص غلى اخترام خلىق ؤلاوظان وجدلُم بغادة ؤلادماج الاحخماعي
للمديىم غلُه()2؛ ولإلخاؾت بمفهىم هره الػلىبت طِخم الخؿسق بداًت بلى حػسٍفها وجمُحزها غً اإلاطؿلخاث اإلاشابهت،
ومً زم بلى جددًد زطاثطها ،وضىال بلى غسع غىابـ جؿبُلها.
 -1.1.1حعريف علىبت العمل للىفع العام وجميزها عن املصطلحاث املشابهت.
لم ٌػسف اإلاشسع الجصاثسي غلىبت الػمل للىفؼ الػام واهخفى بخددًد شسوؾها والغاًت منها فلـ ،وبالسحىع بلى
املخاوالث الفلهُت لخػسٍفها هجد مً غسفها بإنها" :غلىبت ضادزة مً حهت كػاثُت مسخطت ًىافم مً زاللها املخيىم غلُه
غلى جيلُفه لللُام بػمل لفاثدة املجخمؼ لدي شخظ مػىىي غام دون ؤحس ،بدال مً بدزاله اإلااطظت الػلابُت لخىفُر
غلىبت طالبت للخسٍت"( ،)3ؤو بإنها" :غلىبت بدًلت غً الخبع بملخػاها ًمىً لللاض ي في بؾاز طلؿخه الخلدًسٍت في جفسٍد
الػلىبت -بػد الىؿم بالػلىبت ألاضلُت -ؤن ٌػسع غلى املخيىم غلُه وبمىافلخه ووفلا لىطىص اللاهىن ؤداء ؤغماٌ
مدددة لطالح املجخمؼ إلادة شمىُت مدددة"(.)4
هما لم ًددد اإلاشسع الجصاثسي هىع ألاغماٌ التي حػخبر ؤغماال للمىفػت الػامت التي ًمىً جيلُف املخيىم به بها ،فلـ
ؤشاز في اإلايشىز الىشازي طابم الرهس بلى اغخماد مػُاز اإلاالثمت للدزاث هرا املخيىم غلُه ،لىً مً ؤبسش ألاغماٌ التي
ُ
غددها الفله الجىاجي وٍمىً الاطخفادة منها في زدمت املجخمؼ :جسضد ألاغماٌ اإلاخطلت بخدظحن وخماًت البِئت ،وؤغماٌ

ً -1ىطف حىادي ،خدود طلؿت اللاض ي الجىاجي في جلدًس الػلىبت ،داز الجامػت الجدًدة لليشس ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس ،2011 ،ص.39 .
 -2دزٍاض شٍدومت" ،غلىبت الػمل للىفؼ الػام بحن اغخبازاث الظُاطت الػلابُت اإلاػاضسة والىاكؼ الجصاثسي" ،املجلت الجصاثسٍت للػلىم اللاهىهُت
والاكخطادًت والظُاطُت ،حامػت بً ًىطف بً زدة ،الجصاثس ،املجلد  ،48الػدد  ،04ص.138 .
 -3غبد اللؿُف بىطسي ،الػلىبت السغاثُت وؤزسها في جسشُد الظُاطت الػلابُت ،ؤؾسوخت دهخىزاه الػلىم في الخلىق جسطظ غلىم حىاثُت ،ولُت الخلىق
والػلىم الظُاطُت ،حامػت باجىت ،2018-2017 ،1ص.240 .
 -4حىهس كىادزي ضامذ ،غلىبت الػمل للىفؼ الػام في اللاهىهحن الجصاثسي واإلالازن ،ؤؾسوخت دهخىزاه غلىم في اللاهىن الخاص ،ولُت الخلىق والػلىم
الظُاطُت ،حامػت ؤبى بىس بللاًد ،جلمظان ،2017-2016 ،ص.25 .
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
ضُاهت اإلايشئاث واإلاسافم الػامت ،وؤغماٌ جخػلم بمػاوهت آلازسًٍ واالشتران في ؤوشؿت مدى ألامُت ؤو اللُام بخلدًم
اإلاظاغدة الاحخماغُت في ؤغماٌ ؤلاطػاف في اإلاظدشفُاث الػامت.)1(...
وكد جسخلـ غلىبت الػمل للىفؼ الػام مؼ بػؼ ألاهظمت الػلابُت اإلاشابهت لها ،الخاٌ مؼ هظام غمل املخبىطحن
اإلاىطىص غلُه في كاهىن جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن( )2؛ بذ ًسخلفان في ؤن غمل السجحن ال
ًخم بال بػد كػاء مدة مً الػلىبت الظالبت للخسٍت املخيىم بها غلى الصخظ بػىع غلىبت الػمل للىفؼ الػام ُ
فخؿبم
مباشسة هبدًل لػلىبت الخبع ،هما ؤن غمل السجحن ؤًا واهذ ؾبُػخه ًىُف بإهه جيىًٍ للسجحن في خحن ؤن غلىبت
الػمل للىفؼ الػام ال جمثل جيىٍىا للصخظ ،هما ؤن غمل السجحن ًيىن ملابل ؤحس في خحن ؤن الػمل للىفؼ الػام ًيىن
بدون ؤحس ،هما كد ًخدازل مفهىم غلىبت الػمل للىفؼ الػام مؼ هظام وكف جىفُر الػلىبت ،لىنهما ًسخلفان في هلؿخحن
حىهسٍخحن :ألاولى جخمثل في ؤن هظام الىكف ًمىً ؤن ًُؿبم بشيل حصجي ؤما غلىبت الػمل للىفؼ الػام فال جلبل الخجصثت،
ؤما الىلؿت الثاهُت فخخمثل في وحىب ؤن ًيىن الخىم اللػاجي بىكف جىفُر الػلىبت مظببا في خحن ؤن غلىبت الػمل
للىفؼ الػام ال ٌُشترؽ فيها الدظبِب(.)3
 -2.1.1خصائص علىبت العمل للىفع العام.
وىن الػمل للىفؼ الػام ٌُػد غلىبت فهى ٌشترن مؼ الػلىباث ألازسي اإلاػسوفت في زطاثظ مػُىت ًمىً اللىٌ بإنها
حشيل الخطاثظ الػامت لػلىبت الػمل للىفؼ الػام ،وجخمثل في زػىغها إلابدؤ الشسغُت والصخطُت واإلاظاواة ،وحػبحرها
غً مبدؤ الخفسٍد الػلابي ،وهرا غسوزة ضدوزها بمىحب خىم كػاجي ،بال ؤنها جىفسد غنها في زاضِخحن ؤطاطِخحن هما:
أ -غسوزة الفدظ الدكُم والشامل للمديىم غلُه كبل جيلُفه بإداء الػمل اإلاظىد بلُه ،ما ًىظ غلُه اإلايشىز
الىشازي زكم  02طابم الرهس ،وهرا كاهىن الػلىباث في مادجه  5مىسز  ،3بذ ًػؿلؼ كاض ي جؿبُم الػلىباث بهره اإلاهمت؛
بدُث بػد اطخدغاثه-املخيىم غلُه -والخإهد مً هىٍخه ٌشسع في الخػسف غلى وغػُخه الاحخماغُت واإلاهىُت والصخُت
وجبػا لرلً ًمىىه وكف جىفُر غلىبت الػمل للىفؼ الػام ؤو جىفُرها.
ُ
ب -غسوزة مىافلت املخيىم غلُه ؛ ؤي ؤن اللاض ي اإلاخابؼ ؤمامه املخيىم غلُه ٌػسع غلُه غلىبت الػمل للىفؼ الػام
وال ًدىم بها بال بذا وافم غليها هرا املخيىم ،وهرا ما ًمحزها غً الػلىباث ألازسي( ،)4وهى حىهس الػدالت السغاثُت.
 -3.1.1ضىابط جطبيم علىبت العمل للىفع العام.
جػمً الفطل ألاوٌ مىسز مً كاهىن الػلىباث اإلاػىىن بالػمل للىفؼ الػام غىابـ جؿبُم هره الػلىبت ،التي
جىلظم بلى غىابـ مىغىغُت وغىابـ شخطُت ،طِخم جىاوٌ ول منها في غىطس مظخلل.
 -1هبُل بً غىدة" ،مدي جىافم غلىبت الػمل للىفؼ الػام مؼ حشسَػاث الػمل" ،مجلت البدىر اللاهىهُت والظُاطُت ،حامػت مىالي ؾاهس ،طػُدة ،املجلد
 ،02الػدد  ،2020 ،14ص .ص.86 -85 .
 -2ؤهظس اإلاادة  97مً اللاهىن زكم  04 -05اإلاازر في  06فبراًس  2005اإلاخػمً كاهىن جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن اإلاػدٌ
واإلاخمم.
 -3لُلى كاًد ،السغاثُت في اإلاىاد الجىاثُت ،ؤؾسوخت دهخىزاه في اللاهىن الجىاجي ،ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت حُاللي الُابع ،طُدي بلػباض،
 ،2015 -2014ص .ص.231 -230 .
 -4غبد هللا شٍاوي ،الػلىباث البدًلت في اللاهىن الجصاثسي(دزاطت ملازهت) ،ؤؾسوخت دهخىزاه في اللاهىن الػام ،ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت
وهسان  ،2020 -2019 ،2ص.279 .
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 -1.3.1.1الضىابط املىضىعيت لخطبيم علىبت العمل للىفع العام.
حشمل الػىابـ اإلاىغىغُت جلً الشسوؽ اإلاخػللت بالػلىبت؛ بدُث ًجب ؤال جخجاوش غلىبت الجسٍمت اإلاسجىبت زالر
طىىاث خبظا ،وؤال جخجاوش الػلىبت اإلاىؿىق بها طىت خبظا ،هما حشمل جددًد مدة الػمل؛ بدُث جتراوح بحن ؤزبػحن()40
طاغت وطخماثت( )600طاغت بدظاب طاغخحن غً ول ًىم خبع ،بِىما باليظبت لللاضس ًجب ؤال جلل غً غشسًٍ()20
طاغت وؤن ال جصٍد غً زالزماثت( )300طاغت.
 -2.3.1.1الضىابط الشخصيت لخطبيم علىبت العمل للىفع العام.
حشمل الػىابـ الصخطُت زالزت شسوؽ؛ بدُث ال ًجب ؤن ًيىن اإلاتهم مظبىكا كػاثُا ،وؤن ًبلغ مً الػمس 16
غشس طىت غلى ألاكل وكذ ازجياب الىكاجؼ املجسمت( ،)1باإلغافت بلى شسؽ خػىز املخيىم غلُه حلظت املخاهمت بما فيها
الىؿم بالخىم وذلً مً ؤحل الخطىٌ غلى زغاثه ،وغلى اللاض ي ؤن ًيبه املخيىم غلُه بسفؼ ؤو كبىٌ غلىبت الػمل
للىفؼ الػام ،وإذا واهذ هىان مىافلت مً حاهب املخيىم غلُه ًجب ؤن جيىن ضسٍدت فظيىجه ال ٌػخبر كسٍىت بلبىله
الػلىبت( ،)2وهىا ؤًػا ًظهس جؿبُم الػدالت السغاثُت.
 -2.1علىبت الىضع جحت املر اكبت إلالكتروهيت.
ُ
حػد الجصاثس ؤوٌ دولت غلى الطػُد الػسبي كامذ باغخماد هظام الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت باطخسدام الظىاز
ؤلالىترووي هبدًل للػلىباث الظالبت للخسٍت( ،)3وذلً بمىحب اللاهىن زكم  01 -18اإلاازر في  2018/01/30اإلاخمم للاهىن
جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن؛ ولغاًت ؤلاإلاام بهرا الىظام البدًل طِخم جىاوٌ ول مً حػسٍفه
وجمُحزه غً اإلاطؿلخاث اإلاشابهت ،وهرا زطاثطه ،وغىابـ بغماله ،ول في غىطس مظخلل.
 -1.2.1حعريف علىبت الىضع جحت املر اكبت إلالكتروهيت وجمييزها عن املصطلحاث املشابهت.
غسف اإلاشسع الجصاثسي غلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت بمىحب اإلاادة  150مىسز مً اللاهىن  01 -18اإلاخمم
للاهىن جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن الىاضت بإنها :بحساء ٌظمذ بلػاء املخيىم غلُه ول
الػلىبت ؤو حصء منها زازج اإلااطظت الػلابُت .وٍخمثل في خمل الصخظ املخيىم غلُه ؾُلت اإلادة اإلاروىزة في اإلاادة 150
مىسز لظىاز بلىترووي ٌظمذ بمػسفت جىاحده في ميان جددًد ؤلاكامت اإلابحن في ملسز الىغؼ الطادز غً كاض ي جؿبُم
الػلىباث ،ؤما فلها فهىان الػدًد مً الخػسٍفاث لهره الػلىبت ،لىنها ال جسسج في غمىمها غً ما هى وازد في الخػسٍف
اللاهىوي ،ومنها اللىٌ بإنها" :زكابت جخم غً بػد بىاطؿت ؤحهصة بلىتروهُت بهدف جددًد مىاكُذ وؤماهً جىاحد املخيىم
غلُه غمً اإلاىؿلت اإلاظمىح له بها"( ،)4ؤو بإنها" :جسن املخيىم غلُه بػلىبت طالبت ؾلُلا مؼ بزػاغه لػدة التزاماث

 -1اإلاادة  5مىسز  1مً ألامس زكم  156/66اإلاازر في ً 08ىهُى  1966اإلاخػمً كاهىن الػلىباث اإلاػدٌ واإلاخمم.
 -2غلي شمالٌ" ،غلىبت الػمل للىفؼ الػام" ،خىلُاث حامػت الجصاثس ،1املجلد  ،35الػدد  ،2021 ،02ص.356 .
 -3غبد هللا شٍاوي ،مسحؼ طابم ،ص.289 .
 -4زجِبت بىدزان" ،الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت(الظىاز ؤلالىترووي في الدشسَؼ الجصاثسي)" ،مجلت البدىر اللاهىهُت والاكخطادًت ،اإلاسهص الجامعي
بأفلى ،املجلد  ،01الػدد  ،02ص.247 .
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ومساكبخه بلىتروهُا مً زالٌ بشازاث ًخم الخػسف غليها غً ؾسٍم طىاز بلىترووي ًىغؼ في مػطم ؤو كدم الخاغؼ
للمساكبت في الىؿاق الجغسافي املخدد له"(. )1
وٍجدز هىا الخمُحز بحن هظام الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت اإلاىطىص غلُه في كاهىن جىظُم السجىن وإغادة
ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن وبحن ذلً اإلاىطىص غلُه في كاهىن ؤلاحساءاث الجصاثُت؛ فاألوٌ وهى مدل الدزاطت بدًل
للػلىبت ًؿبم غلى املخيىم غلُه نهاثُا ،ؤما الثاوي فهى ًدزل غمً بحساءاث السكابت اللػاثُت ٌظخفُد مىه املخبىض
ماكخا ؤزىاء طحر الدغىي الػمىمُت ،ومً حهت زاهُت وألغساع هره الدزاطت داثما وجىغُدا إلافسداتها فةن الىغؼ جدذ
اإلاساكبت ؤلالىتروهُت والػمل للىفؼ الػام ٌشتروان وليهما في وىنهما بداثل للػلىبت الظالبت للخسٍت ،وؤًػا في وىنهما جؿبُلا
للػدالت السغاثُت اللاثمت غلى مىافلت الصخظ اإلاػني غلى الخػىع لهما ،لىنهما ًسخلفان في وىن الػمل للىفؼ الػام
غلىبت ؤضلُت ًىؿم بها كاض ي الخىم ابخداء ومىطىص غليها في كاهىن الػلىباث ،بِىما الىغؼ جدذ السكابت ؤلالىتروهُت
لِع غلىبت بدًلت ؤضلُت ولىنها غلىبت بدًلت جىفُرًت لػلىبت ؤضلُت ؤزسي مىطىص غليها في كاهىن جىظُم السجىن
وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن..
 -2 .2.1خصائص علىبت الىضع جحت املر اكبت إلالكتروهيت.
جخمحز غلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت بساضِخحن ؤطاطِخحن هما:
ُ
أ -زاضُت مخػللت بػلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت في ذاتها؛ بدُث حػد مً ؤهم ما ؤفسشه الخلدم
الخىىىلىجي ،الري اوػىع غلى الظُاطت الػلابُت في مػظم ألاهظمت الػلابُت آلازرة بها؛ بذ بسشث اججاهاث خدًثت جدغى
بلى جبني ؤهظمت ؤهثر فاغلُت في جدلُم ألاغساع الػلابُت اإلاػاضسة والتي جسجىص غلى ؤلاضالح وإغادة ؤلادماج الاحخماعي
بػُدا غً ؤطىاز السجىن.
ب -زاضُت مخػللت بىطُلت جىفُر اإلاساكبت ؤلالىتروهُت اإلاخمثلت في الظىاز ؤلالىترووي؛ بدُث ًخمحز هرا ألازحر بجملت
زطاثظ ججػله كادزا بلى خد هبحر غلى بهجاح هظام اإلاساكبت ؤلالىتروهُت ،منها وىهه مػادا لالزتراق بدُث ال ًمىً هظسه
ؤو فخده ؤو حػؿُله ،ووىهه كابال للىشف ؤي جددًد مىكؼ خامله ولى غلى مظافت بػُدة ،ووىهه مطدزا مىزىكا بذ ٌػمل
باخترافُت وخدود زؿإه في جددًد مىكؼ خامله غئُلت(.)2
 -3.2.1ضىابط جطبيم علىبت الىضع جحت املر اكبت الالكتروهيت.
جػمً اللاهىن  01-18اإلاخمم للاهىن جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن مجمىغت الػىابـ
التي جدىم جؿبُم غلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت ،وٍمىً جلظُمها بلى غىابـ مىغىغُت وغىابـ شخطُت.
 -1.3.2.1الضىابط املىضىعيت لخطبيم علىبت الىضع جحت املر اكبت إلالكتروهيت.
حشمل الػىابـ اإلاىغىغُت لخؿبُم غلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت بداًت هىع الػلىبت؛ بدُث ال ًؿبم
الىغؼ بال في خالت ؤلاداهت بػلىبت طالبت للخسٍت ال جخجاوش مدتها زالر طىىاث ؤو في خالت ما بذا واهذ الػلىبت اإلاخبلُت ال
 -1غبد الهادي دزاز" ،الظىاز ؤلالىترووي ومظاطه بالخُاة الخاضت للمتهم بمىظىز ألامس  ،"02-15مجلت دزاطاث في خلىق ؤلاوظان ،حامػت الجصاثس،3
املجلد  ،04الػدد  ،2020 ،01ص.71 .
 -2غبد الخلُم بىكسًٍ والفدلت مدًدت" ،الظىاز ؤلالىترووي هخؿبُم للػدالت البدًلت في اللاهىن الجصاثسي" ،مجلت البدىر في الخلىق والػلىم الظُاطُت،
حامػت ابً زلدون ،جُازث ،املجلد ،05الػدد  ،2019 ،01ص .ص.200 -191 .
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جخجاوش هره اإلادة( ،)1وغلُه ًمىً كػاء الػلىبت ولها زازج اإلااطظت الػلابُت باطخسدام الظىاز ؤلالىترووي بذا واهذ
الػلىبت ال جخجاوش زالر طىىاث ؤي باليظبت للجىذ التي ال جخجاوش هره اإلادة وهرا املخالفاث ،هما ًمىً كػاء حصء فلـ
مً الػلىبت الظالبت للخسٍت غً ؾسٍم اطخسدام الظىاز ؤلالىترووي بذا واهذ اإلادة اإلاخبلُت ال جخجاوش الثالر طىىاث
وٍمىً في هره الخالت بن جيىن الجسٍمت حىدت ؤو حىاًت(. )2
هما حشمل الػىابـ اإلاىغىغُت جددًد الجهت املخىلت بخلسٍس الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت وهى كاض ي جؿبُم
الػلىباث( ،)3والجهت اللاثمت غلى جىفُر الىغؼ وهي اإلاطالح الخازحُت إلدازة السجىن اإلايلفت بةغادة ؤلادماج الاحخماعي
للمدبىطحن وذلً جدذ بشساف كاض ي جؿبُم الػلىباث(.)4
باإلغافت بلى غابـ الىطُلت؛ بدُث ًخم الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت باطخسدام الظىاز الالىترووي والري ًخم
وغػه غلى مظخىي ماطظت بغادة التربُت ،وذلً بما في اإلاػطم ؤو في ؤطفل زحل اإلاػني ،مؼ وغؼ مىظىمت بلىتروهُت
لخىفُره مً كبل مىظفحن ماهلحن جابػحن لىشازة الػدٌ(.)5
 -2.3.2.1الضىابط الشخصيت لخطبيم علىبت الىضع جحت املر اكبت إلالكتروهيت.
جىحد زالزت غىابـ شخطُت لخؿبُم هظام الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت ،ألاوٌ ًخػلم بفئت املخيىم غليهم
الرًً ًمىنهم الاطخفادة مىه؛ بدُث حشمل البالغحن واللطس مػا وهرا ما ٌظخيخج مً هظ اإلاادة  150مىسز 2مً اللاهىن
 01-18اإلاخمم للاهىن جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن  ،ؤما الػابـ الثاوي فُخػلم بالظالمت
الجظدًت للمػني؛ بدُث ال ًمىً اللجىء بلُه بذا-الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت -وان ًػس بصخخه ،و بدظب اإلاادة
 150مىسز 7مً اللاهىن ؤغاله ًخم الخدلم مً ذلً طىاء كبل الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت ؤو زالٌ جىفُرها وطىاء
وان ذلً جللاثُا مً كبل كاض ي جؿبُم الػلىباث ؤو بىاء غلى ؾلب اإلاػني ،ؤما الػابـ الثالث والري جخجلى فُه الػدالت
السغاثُت فهى غسوزة مىافلت املخيىم غلُه ؤو ممثله اللاهىوي بذا وان كاضسا غلى الخػىع للمساكبت ؤلالىتروهُت وذلً
بدظب اإلاادة 150مىسز 2مً اللاهىن  01-18اإلاخمم للاهىن جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن.

 -2جلييم هظام العمل ببذائل العلىبت في إطاراللاهىن الجزائري.
وإي هظام غمل ذا ؾابؼ كاهىوي مػبر غً ججسبت وغػُت مخبىاة إلاىاحهت بشياالث مػُىت هجده ٌشمل حىاهب اًجابُت
مدللت للهدف مىه وحىاهب ؤزسي حشيل كطىز ومأزر له وإشياالث لخؿبُله ،وهظام الػمل ببداثل الػلىبت لم ًسسج
غً هرا الؿسح؛ وغلُه طِخم الخؿسق في هرا الجصء مً الدزاطت بلى اًجابُاث الػمل بىظام بداثل الػلىبت وهرا بلى
هلاثظ وإشياالث جؿبُله ول في غىطس مظخلل.

 -1اإلاادة  150مىسز 1مً اللاهىن  01 -18اإلاازر في  2018/01/30اإلاخمم لللاهىن زكم  04 -05اإلاازر في  06فبراًس  2005اإلاخػمً كاهىن جىظُم السجىن
وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن اإلاػدٌ واإلاخمم.
 -2فسٍد بً بى غبد هللا وملُىت مدمىدي" ،الاكخطاد في جىفُر الػلىبت( الظىاز ؤلالىترووي همىذحا)" ،مجلت البدىر في الخلىق والػلىم الظُاطُت،
حامػت ابً زلدون ،جُازث ،املجلد  ،06الػدد  ،2020 ،02ص.8 .
 -3اإلاادة  150مىسز  ،1اللاهىن زكم  01-18الظابم ذهسه.
 -4اإلاادة 150مىسز  ،8اإلاطدز هفظه.
 -5اإلاادة  150مىسز  ،7اإلاطدز هفظه.
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 -1.2ايجابياث العمل بىظام بذائل العلىبت.
لىظام الػمل بداثل الػلىبت مداطً هثحرة جظهس في ؤحه مخػددة طدخم مداولت خطس ؤهمها في الىلاؽ الخالُت:
 -1.1.2جكريض ضماهاث فعاليت الىظام العلابي.
جلاض فػالُت ؤي هظام غلابي مً زالٌ جدلُله لألهداف التي ًلىم مً احلها؛ والتي ًمىً بحمالها في غىطسًٍ:
 -1.1.1.2من حيث جحليم مبادئ وخصائص العلىبت :جلىم الػلىبت الجصاثُت غلى مجمىغت مبادت وزطاثظ
ًسحؼ بليها همػاًحر لخددًد هجاغتها ،ومً زاللها جلُم الػلىباث البدًلت؛ فهره ألازحرة جلىم غلى جدلُم ما ًلي:
 مبذأ جفريذ العلىبتٌ :شحر هرا اإلابدؤ بلى غسوزة جدزج الػلىبت في الىىع واإلالداز ختى جخالءم مؼ حظامت الجسٍمتوشخظ الجاوي ومدي زؿىزجه ؤلاحسامُت( ،)1ولخدلُم ذلً ًفترع وغؼ آلُاث كاهىهُت إلغماٌ الخفسٍد في ول مساخل
الػلىبت بدؤ بدشسَػها مسوزا بالخىم بها وضىال بلى جىفُرها؛ وبخؿبُم مفهىم الخفسٍد الػلابي غلى الػلىباث البدًلت هجد
ؤن اإلاشسع كد هظ غلى غلىبت الػمل للىفؼ الػام في كاهىن الػلىباث ؤطاطا وغلى غلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت
الالىتروهُت في كاهىن جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن وخدد شسوؽ وغىابـ بغمالها ،واإلاالخظ ؤن
بداثل الػلىبت كد ؤطهمذ في جىطُؼ طلؿت اللاض ي الجصاجي في جفسٍد الػلىبت مً زالٌ ازخُاز الجصاء اإلاىاطب لخالت
املخيىم غلُه جؿبُلا إلابدؤ خسٍت اللاض ي الجصاجي في الاكخىاع؛ وغلُه فةن بغافت اإلاشسع لىظام الػمل للىفؼ الػام مثال كد
طاهم بشيل فػاٌ في جىطُؼ هؿاق الخفسٍد اللػاجي للػلىبت( ،)2وهرا باليظبت للاض ي اإلاىغىع ؤطاطا ،وباليظبت للاض ي
جؿبُم الػلىباث فُما ًسظ اإلاساكبت الالىتروهُت؛ بذ مىده طلؿت جلسٍس هره الػلىبت البدًلت ومخابػت ومساكبت جىفُرها
وإلغاءها(.)3
 خاصيت إلايالم :ؤلاًالم هى حىهس الػلىبت وضفتها ألاطاطُت؛ بدُث بذا اهخفى اهخفذ مػه فىسة الػلىبت ذاتهافهره ألازحرة ما هي بال بًالم ومػاهاة إلاً ججزٌ به ،وٍخدلم ذلً غً ؾسٍم الاهخلاص ؤو الخسمان مً ول ؤو بػؼ
الخلىق( ،)4وبخؿبُم هرا اإلافهىم غلى الػلىبت البدًلت بىمىذجي الدزاطت هلخظ جدلله؛ بذ حظلب غلىبت الػمل للىفؼ
الػام خم املخيىم غلُه في جلاض ي ؤحس ملابل الػمل الري ًلىم به فخيىن خسٍخه ملابل ذلً ألاحس ،باإلغافت بلى
بخظاطه بالىغؼ غحر الؿبُعي له باليظبت لبلُت الػاملحن في املجاٌ الري ًادي فُه هره الػلىبت ،هما حظلب غلىبت
الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت خم الخطىضُت بلى خد ما ،باإلغافت بلى بخظاض املخيىم غلُه بخدىٌ ملس بكامخه وهى
مدل الخىفُر بلى سجً خىمي بمػنى ؤن الخسٍت التي ًخمخؼ بها مدطىزة الىؿاق ومسخلفت اإلاػنى.
 فكرة العذالتً :لطد بػدالت الػلىبت "ؤن جدظم بلدز مً ؤلاًالم ًطِب الجاوي طىاء في شخطه ؤو خسٍخه ؤوماله وباللدز الري ًدىاطب مؼ الجسم الري ازجىبه دون مبالغت ؤو حظاهل في ملداز الػلىبت"( ،)5وبخؿبُم هرا اإلافهىم فةن
 -1طامي غبد الىسٍم مدمىد ،الجصاء الجىاجي ،ميشىزاث الخلبي الخلىكُت ،بحروث ،لبىان ،2010 ،ص.33 .
 -2وٍصة بلػظلي" ،فػالُت غلىبت الػمل للىفؼ الػام في الظُاطت الػلابُت الخدًثت" ،مجلت الػلىم اللاهىهُت والظُاطُت ،املجلد  ،10الػدد  ،01ؤفسٍل
 ،2019ص.262 .
 - 3ؤهظس اإلاىاد  150مىسز 150 1مىسز  8و 150مىسز  10مً اللاهىن زكم  01-18الظابم ذهسه.
 -4طامي غبد الىسٍم مدمىد ،مسحؼ طابم ،ص .ص.25 -24 .
 -5ؤخمد طػىد ،بداثل الػلىباث الظالبت للخسٍت( غلىبت الػمل للىفؼ الػام همىذحا) ،ؤؾسوخت دهخىزاه غلىم جسطظ اللاهىن الػام ،ولُت الخلىق
والػلىم الظُاطُت ،حامػت ؤبى بىس بللاًد ،جلمظان ،2017 -2016 ،ص.40 .
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فةن بداثل الػلىبت هي في النهاًت غبازة غً غلىباث جدظم بساضُت ؤلاًالم هما طبم جىغُده ،والخىم بها وجىفُرها غلى
الجاوي ًسػؼ لظلؿت ومالثمت اللاض ي اإلايلف برلً بالسحىع بلى حملت شسوؽ مدددة كاهىها طلفا ،واإلاالخظ ؤن غلىبتي
الػمل للىفؼ الػام وهرا الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت ملسزة لفئت مً الجىاة كلُلي الخؿىزة؛ بذ ٌشترؽ ؤال ًيىهىا
مظبىكحن كػاثُا وؤن جيىن الظلىواث اإلاسجىبت مىُفت مسالفاث ؤو حىذ بظُؿت ال جخجاوش غلىبتها الثالر طىىاث؛ وغلُه
ال ٌشترؽ طلب خسٍتهم باإلافهىم الخللُدي هجصاء إلاا ازجىبىا ُوٍىخفى بهره البداثل جىزُا للػدالت ،هما ؤن بداثل الػلىبت
حشيل ؾسخا حدًدا لفىسة الػلىباث الىطؿُت؛ بذ ؤن الىظام الػلابي كد ًدظم بالخؿسف فُما ًسظ ؤلاحسام اإلاخىطـ
بما بخؿبُم حصاء شدًد والخبع ؤو حصاء زمصي والغسامت ؤو وكف الخىفُر()1؛ وغلُه جمىذ بداثل الػلىبت فسضت لخدلُم
الػدالت وذلً غً ؾسٍم اإلاالثمت بحن الظلىواث اإلاسجىبت البظُؿت ودزحت ؤلاًالم اإلاترجبت غً الجصاء اإلالسز لها.
 -2.1.1.2من حيث جحليم فكرة الذفاع الاحخماعي :جؿىزث غاًت ألاهظمت الػلابُت وضىال بلى جدلُم فىسة الدفاع
الاحخماعي ،التي واهذ تهدف في بداًتها بلى خماًت املجخمؼ مً املجسم بِىما آلان باهؿىائها غلى مػان بوظاهُت هبُلت جسمي بلى
خماًت املجسم واملجخمؼ مػا مً ظاهسة ؤلاحسام()2؛ وغلُه اهخلل الدفاع الاحخماعي مً وىهه مسادفا للشدة في الػلاب بلى
وىهه مىظىمت مخياملت جلىم غلى غدة اغخبازاث ،فهى ًفترع ؤوال جطىزا غاما لىظام كاهىوي حدًد ال يهدف فلـ بلى
الخىفحر غً الخؿإ غً ؾسٍم الػلىبت ،وزاهُا وحىد مجمىغت مً ؤلاحساءاث الغسع منها تهرًب الصخظ وإضالخه ،وزالثا
الدغىة بلى طُاطت حىاثُت جسجبـ بةغادة جسبُت الجىاة والػمل غلى بغادة جإكلمهم مؼ كُم الجماغت ،وزابػا الػمل غلى
ؤوظىت اللاهىن الجىاجي الجدًد وذلً باالغخماد غلى اإلاػؿُاث الفسدًت لصخظ املجسم مً حهت والجسٍمت مً حهت
زاهُت( ،)3وهره الاغخبازاث حمُػا حشيل طمت بداثل الػلىبت ومنها هماذج الدزاطت ،وكد حػل اإلاشسع الجصاثسي مً زالٌ
اإلاادة ألاولى مً كاهىن السجىن فىسة الدفاع الاحخماعي زهحزة للظُاطت الػلابُت الجصاثسٍت بمسخلف مفسداتها(.)4
 -2.1.2ضمان حملت معخبرة من حلىق املحكىم عليهم.
حػمل بداثل الػلىبت في بؾاز جدلُم فىسة الدفاع الاحخماعي الظابم غسغها غلى هفالت حملت مػخبرة مً الخلىق
ألاطاطُت للمديىم غليهم بها ،ؤهمها الخم في الخىاحد في بِئت ومدُـ ؾبُعي وطلُم بلى خد ما ،وهرا ما ًخجلى مً زالٌ
هفالت الحم في الحريت؛ بذ ًبلى املخيىم غليهم زازج ؤطىاز السجىن وفي هىف ألاطسة؛ وهرا ما ًادي مً حهت ؤزسي بلى
هدُجت حد هامت فبخؿبُم هره البداثل ًخم ججاوش بشياالث الػلىباث كطحرة اإلادة ،هره ألازحرة حػد ؤهثر اإلاػػالث التي
جىاحه ألاهظمت الػلابُت مىر اللدم ،فهي غلىبت جادي بلى غصٌ الفسد غً بُئخه الاحخماغُت وغً مدُـ غمله ما ًُسجب آزاز
طِئت هفظُت غلُه وغلى ؤطسجه ،وٍمع باكخطاد الدولت مً خُث جيالُف بىاء السجىن وحشغُل خساطها وإؾػام
هصالءها( ،)5باإلغافت بلى جطادمها مؼ ؤغسع الػلىبت اإلاخمثلت في الخإهُل وؤلاضالح ألحل بغادة ؤلادماج وجدلُم فىسة

 -1فسٍد بً بىغبد هللا وملُىت مدمىدي ،مسحؼ طابم ،ص.10 .
 -2فىشٍت غبد الظخاز  ،مبادت غلم ؤلاحسام والػلاب ،ؽ ،5داز النهػت الػسبُت للؿباغت واليشس  ،بحروث ،لبىان ،1985 ،ص.302 -301 .
 -3مازن ؤوظل ،الدفاع الاحخماعي الخدًث ،غسع وجدلُل دمحم الساشقي ،داز الىخاب الجدًد ،ؾسابلع ،لُبُا ،ص .ص.19 -18 .
 -4جىظ اإلاادة  1مً اللاهىن زكم  04-05غلى" :يهدف هرا اللاهىن بلى جىسَع مبادت كىاغد إلزطاء طُاطت غلابُت كاثمت غلى فىسة الدفاع الاحخماعي التي
ججػل مً جؿبُم الػلىبت وطُلت لخماًت املجخمؼ بىاطؿت بغادة التربُت وؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن".
 -5مىطىز زخماوي ،غلم ؤلاحسام والظُاطت الجىاثُت ،داز الػلىم لليشس والخىشَؼ ،غىابت ،الجصاثس ،2006 ،ص.265 .
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
ُ
الدفاع الاحخماعي ،فهره الػلىباث جادي بلى اهدشاز مطؿلح زلافت السجً ،اإلاػبر غً جلً الثلافت الفسغُت الظاثدة في
مجخمؼ ضغحر هى السجً؛ فهرا ألازحر ٌُػد مياها لظسوف احخماغُت كاطُت ًجد املخيىم غلُه هفظه مجبرا غلى
الاطخجابت لها ؤو الخىُف مػها بلبىٌ الىثحر مً الػاداث واللُم غحر الظىٍت ،بغافت بلى اإلاػاهاة الىفظُت وؤلاخظاض
باأللم الىاحم غً الخىف طىاء غلى الىفع ؤو الػسع ؤو اإلامخلياث ،والللم غلى اإلاظخلبل والخىف غلى ألاطسة ،دون
وظُان ؤلم الػصٌ وطلب الخسٍت( ،)1وإغافت بلى الخسٍت فبداثل الػلىبت جىفل حم الاخخيار؛ وهى حىهس فىسة الػدالت
السغاثُت فخؿبُم غلىبتي الػمل للىفؼ الػام ؤو الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت مخىكف غلى مىافلت املخيىم غلُه،
باإلغافت بلى هفالتها لحم الشخص في الصمعت والاعخبار؛ بدُث ًجىب املخيىم غلُه اخخلاز املجخمؼ وهظسجه الظلبُت
جلً الىظسة التي ٌػاوي منها زسٍجىا السجىن ولى دزلىها ألحل ؤفػاٌ بظُؿت( ،)2بلى حاهب حملت الخلىق الػامت الظابلت
هىان حم خاص جىفله غلىبت الػمل للىفؼ الػام للمديىم غلُه بها؛ بذ ًسػؼ لألخيام الدشسَػُت والخىظُمُت اإلاخػللت
بالىكاًت الصخُت وألامً وؾب الػمل والػمان الاحخماعي(.)3
 -3.1.2جكريض فكرة الرشادة اللضائيت.
ًادي جبني الػمل بىظام بداثل الػلىبت بلى جدلُم فىسة السشادة في املجاٌ اللػاجي وذلً غً ؾسٍم ؤلابلاء غلى
املخيىم غليهم بها ؤخسازا ،فخىفُر الػلىباث الظالبت للخسٍت ًسهم محزاهُت الدولت هدُجت ما جىفله لدشُِد السجىن وفم
اإلاػاًحر الدولُت ،وجىفحر الىطاثل اإلاادًت والبشسٍت لخظً حظُحرها ،وجىفحر الخدماث الالشمت للمديىمحن مً بؾػام وإًىاء
وغالج وخساطت ،باإلغافت بلى هفلاث جطيُف املجسمحن دازل اإلااطظاث الػلابُت مساغاة الغخبازاث الخإهُل( ،)4وهمثاٌ
غلى جدلُم السشادة فػلىبت الػمل للىفؼ الػام ججظد فىسة اطدثماز الػلىبت وذلً بخىُُف اللاهىن مؼ مػؿُاث
اكخطاد الظىق وجىظُفه لخدمت هرا ألازحر؛ خُث غلى الدولت ؤن جلجإ بلى غلىباث لها مىفػت وغحر ميلفت مً الىاخُت
اإلاالُت وفي الىكذ هفظه جلػب دوزا في بدماج املجسم في املجخمؼ ،ف ُخدُذ للهُئاث اإلاظخلبلت الاطخفادة مً وشاؾاث وزبراث
املخيىم غليهم مً زالٌ الاطدثماز في ؾاكاتهم؛ وبالخالي اطخفادة املجخمؼ منهم دون ؤغباء مالُت شاثدة بل بالػىع فهي
جللل مً جيلفت الخدماث اإلاىحهت للمجخمؼ بمشازهت املخيىم غليهم فيها(.)5
 -2.2هلائص وإشكاالث العمل بىظام بذائل العلىبت.
زغم حملت اًجابُاث الػمل بىظام بداثل الػلىبت ومبرزاث جبيُه اللىٍت ،بال ؤهه وإي هظام حػترًه هلاثظ وحػترع
جؿبُله بالشيل ألامثل غدًد ؤلاشياالث ،وطِخم الخؿسق بلى هره الىلاثظ وؤلاشياالث في الػىاضس الخالُت.
 -1.2.2وصبيت جحليله لغرض ي الردع العام والخاص.

 -1غبد هللا غبد الغني غاهم ؤزس السجً في طلىن الجزًل ،داز الخامد لليشس والخىشَؼ ،غمان ،ألازدن ،2014 ،ص .ص.228 -223 .
 -2ؤخمد طػىد ،مسحؼ طابم ،ص.175 .
 -3اإلاادة  5مىسز  5مً كاهىن الػلىباث.
 -4وٍصة بلػظلي" ،الىغؼ جدذ هظام اإلاساكبت ؤلالىتروهُت باطخػماٌ الظىاز ؤلالىترووي(آلُاث جسشُد الظُاطت الػلابُت اإلاػاضسة)" ،مجلت الخلىق
والخسٍاث ،حامػت دمحم زُػس ،بظىسة ،الػدد  ،2018 ،05ص.147 .
 -5حىهس كىادزي ضامذ ،مسحؼ طابم ،ص.325 .
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
ٌُػد السدع الػام والسدع الخاص ؤهم ؤهداف الػلىبت ،ومدلها جىبت وإضالح املخيىم غلُه وغدم زحىغه الكتراف
الظلىواث املجسمت ذاتها ؤو غحرها( السدع الخاص) ،وهرا جىبُه باقي ؤفساد املجخمؼ بلى ما ًمىً ؤن ًىجم غً اخخمالُت
ازجيابهم لىفع فػل الجاوي فِشيل هرا ماوػا لهم مً اكترافها مظخلبال( السدع الػام) ،وال ًخدلم السدع بطىزجُه بال بذا
جدلم غىطس ؤلاًالم في الػلىبت ووان هرا ؤلاًالم مىاطبا لدزحت زؿىزة الظلىن املجسم اإلاسجىب ،وبخؿبُم ما طبم بًساده
غلى بداثل الػلىبت وزاضت هماذج الدزاطت؛ هجد ؤن جدلُم السدع بطىزجُه الخاص والػام وان مدل حدٌ؛ فمً حهت
جىؿىي غلى ألالم الري ًدلم الغاًخحن الظابلخحن واإلاخمثل في الػمل بدون ملابل وهرا جلُُد الخسٍت ،وغلُه ًدلم بضالح
املخيىم غلُه ،فالػمل للىفؼ الػام مثال ًلىم غلى جإدًب املخيىم غلُه مً زالٌ ألازس الري ًترهه فُه؛ فإداءه ٌُػد بمثابت
حػىٍؼ غً الػسز الري ؤلخله باملجخمؼ هدُجت حسٍمخه وىهه دون ؤحس ؤو ملابل هما ؤهه ًجػله ًلدز كُمت الخسٍت
وٍدزن ضػىبت جلُُدها مما ًادي إلضالخه( ،)1لىً مً حهت ؤزسي ًالخظ وظبُت جدلُم السدع الػام والخاص باليظبت
لهره البداثل؛ فاللجىء مثال بلى الػمل للىفؼ الػام هػلىبت زغاثُت بدًلت للػلىبت طالبت الخسٍت طُادي بلى الخللُل مً
اللُمت السدغُت للػلىبت بطفت غامت الفخلازها لػىطسي السهبت والخسىٍف للمديىم غلُه مما ًادي بلى الخىاكؼ مؼ
فلظفت الػلىبت اللاثمت غلى ببساش كىة الدولت وطلؿتها غلى ؤزغها وغلى مً يهدد ؤمً مىاؾىيها؛ فاملخيىم غلُه ؾاإلاا
ؤضبذ ٌػسف بإن الػلىبت اإلالسزة لِظذ زؿحرة طِظخبُدها وٍسجىبها دون زىف ،هما ؤن السدع بىىغُه مخىكف هرلً غلى
جىافس غىطس ؤلاهساه في الػلىبت بذ هى مجبر غلى جؿبُلها دون حػلُم ذلً غلى كبىله ؤو زغاه بها( ،)2وهفع اإلاإزر كُل
بشإن الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت؛ بذ ُيهدز اغخبازاث السدع الػام وكىاغد الػدالت وخفظ ؤمً املجخمؼ ،هما ال ًىاحه
الخؿىزة التي ًخػسع لها املجخمؼ بطسامت فهى ًىؿىي غلى جسار في زدة الفػل الاحخماعي غلى الجسٍمت(.)3
 -2.2.2مصاس هظام بذائل العلىبت ببعض حلىق املحكىم عليهم.
ملابل هفالت بداثل الػلىبت لجملت مػخبرة مً الخلىق للمديىم غليهم بها؛ فهي جيخلظ ؤو جمع بؿاثفت ؤزسي مً
الخلىق ،غلى زؤطها الخم في الخطىضُت ومدله "اللدزة غلى ؤن ٌػِش ؤلاوظان خُاجه هما ًسٍد مؼ ؤكل خد ممىً مً
الخدزل"( ،)4وٍخػمً هرا الخم غدة ؤوحه بن جم اإلاظاض بإخدها ؤو ؤهثر فلد جم اإلاظاض بدم الخطىضُت هيل ،ومً
ؤبسش هره ألاوحه :اإلاظىً ،والجظد ،وطمػت واغخباز الفسد ؤمام الغحر ،و جؿبُم بداثل الػلىبت مً وحهت هظس البػؼ
ماض بالخم في الخطىضُت بإوحهه هاجه ،فالىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت ًمع بسطىضُت مظىً املخيىم غلُه بها؛
بذ ًؿسح مشيل اإلاالثمت مً الىاخُت اللاهىهُت بحن ميان جىفُره وبحن مبدؤ غدم الاغخداء غلى خسمت اإلاظىً واخترام الخُاة
الخاضت وهُف ًخم جدىٍل بِذ اخدهم بلى سجً بدون كػبان واهخظاز ؤن املخيىم غلُه بػد جىفُر الػلىبت طُػىد بلى
بخظاطه الؿبُعي ججاه مجزله هملجإ ومإمً وهُف ًىظس بلى مجزله الري وان باألمع فلـ سجىا له ألهه وان ميان

 -1وٍصة بلػظلي" ،فػالُت غلىبت الػمل للىفؼ الػام في الظُاطت الػلابُت الخدًثت" ،مسحؼ طابم ،ص.264 .
 -2غبد اللؿُف بىطسي ،مسحؼ طابم ،ص.262 .
 -3ؤخمد طػىد ،مسحؼ طابم ،ص.117.
 -4زجِبت بً دزان" ،الخم في الخطىضُت ؤزىاء جىفُر الػلىبت غً ؾسٍم الظىاز ؤلالىترووي" ،مجلت الدزاطاث اللاهىهُت اإلالازهت ،حامػت خظِبت بً
بىغلي ،الشلف ،املجلد ،07الػدد ،2021 ،01ص.2087 .
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اخخجاشه( ،)1باإلغافت بلى امخداد اإلاظاض بالخطىضُت لِشمل ألاشخاص الرًً ًخلاطمىن الظىً مؼ املخيىم غلُه ختى
وإن ججظد هرا في مجسد بخظاطهم بػدم الساخت وباإلاساكبت الداثمت لهم ،مؼ ألازر بػحن الاغخباز ؤن اإلاشسع اطخسدم
مطؿلح مدل ؤلاكامت ولِع اإلاظىً مما ًىطؼ مفهىمه وألاشخاص الرًً ًدظىن بخػسغهم للمساكبت واإلاظاض
بسطىضُتهم ،ومً حهت ؤزسي ًمع الىغؼ جدذ اإلاساكبت الالىتروهُت بدسمت حظد وطالمت املخيىم غلُه؛ بدُث ًترجب
غلى الظىاز ؤلالىترووي آزاز صخُت حظدًت وهرا هفظُت هاحمت غلى ؤلاخظاض الداثم باإلاساكبت ،هما جمع بداثل الػلىبت
بطىزجيها بظمػت واغخباز املخيىم غلُه مً خُث الىظسة غحر الؿبُػُت والظِئت التي ًىاحهىن بها مً كبل املجخمؼ غلى
اغخبازهم مجسمحن وغحر حدًسًٍ بالثلت وهرا الخسىف مً الازخالؽ بهم ختى لى واهذ الظلىواث اإلاسجىبت مً كبلهم
بظُؿت وازجىبذ دون طابلت.
وبىظس مىخلدي الػمل بىظام بداثل الػلىبت فهي جمع هرلً بالخم في اإلاظاواة ؤمام اللاهىن؛ فالفسد الري ال ًملً
ملىماث الخػىع لىظام اإلاساكبت ؤلالىتروهُت مثال ال ٌظخفُد مىه هبدًل غً جىفُر الػلىبت الظالبت للخسٍت ،فشسؽ جىفس
الظىً ؤو ؤلاكامت الثابخت هما هى مىطىص غلُه في اإلاادة  150مىسز  3مً اللاهىن  01-18اإلاخمم للاهىن جىظُم السجىن
وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن ًىؿىي غلى مظاض بىخدة الػلىبت باغخبازها غىطسا مً غىاضس مبدؤ اإلاظاواة ألن
اإلاظىً ؤو مدل ؤلاكامت الثابذ كد ًخىافس لدي البػؼ دون آلازس( ،)2وٍىؿبم هفع ألامس باليظبت للمديىم غلُه بػلىبت
الػمل للىفؼ الػام التي جمع بدوزها بمبدؤ اإلاظاواة وىن السجحن ًلض ي ؤوكاث ًىمه مظلىب الخسٍت فُما ال ًلؼ
اإلاظخفُد مً الػمل للىفؼ الػام طىي طاغخحن مً الػمل هظحر ذلً الُىم وبما ًخالءم وكدزاجه ،وٍرهب بلُه مسخازا ال
ملصما هما ؤهه كد ٌظخفُد مً ؤطباب جسفُف الػلىبت كبل ؤن ًُفاد بػلىبت الػمل للىفؼ الػام وكد ًيىن ؤهثر زؿىزة مً
شخظ ًلبؼ زلف اللػبان(.)3
 -3.2.2اصطذام جطبيم بذائل العلىبت بجملت من إلاشكاالث اللاهىهيت والعمليت.
ًىاحه جؿبُم هظام بداثل الػلىبت في الجصاثس مجمىغت بشياالث ذاث ؾبُػت كاهىهُت مخػللت بطُاغت وجفظحر
الىطىص التي جدىم هره البداثل ،وإشياالث ؤزسي غملُت جخػلم بخؿبُم جلً البداثل غلى ؤزع الىاكؼ؛ فباليظبت مثال
لػلىبت الػمل للىفؼ الػام جىظ اإلاادة  5مىسز  1مً كاهىن الػلىباث غلى ؤن املخيىم غلُه ًادي الػمل لدي شخظ
مػىىي مً اللاهىن الػام ،وإذ ًُلخظ ؤن حجت اإلاشسع مً خطس اإلااطظاث والهُئاث التي ًلتزم املخيىم غلُه بإداء الػمل

في بؾازها بىحىب وىنها ؤشخاضا غامت في وىهه ٌُشيل خماًت للمديىم غلُه مً حهت وجإهُد غلى طلؿت الدولت مً حهت
زاهُت ،بال ؤن ؤلاشياٌ اإلاؿسوح هىا ًظهس في ؤمسًٍ :ألاوٌ مخػلم بهرا الخطس ذاجه؛ بذ وان باإلميان شإن بػؼ الدشسَػاث
ُ
ألازسي غلى زؤطها الفسوس ي ؤن ججػل مىاؽ ميان الخىفُر ومػُازه هى الىفؼ الػام ،وفي هره الخالت حشسن ؤًػا
ألاشخاص اإلاػىىٍت الخاضت التي جلدم زدمت للىفؼ الػام وهرا جلً ألاشخاص التي تهدف بلى جلدًم زدماث زحرًت
للمجخمؼ  ،والثاوي مخػلم بىُفُاث جىفُر الػلىبت فيها؛ فاإلاشسع ؤغفل هُفُت بشسان ألاشخاص الػامت ودوزها في جىفُر
 -1غبد الهادي دزاز ،مسحؼ طابم ،ص.74 .
 -2حماٌ كخاٌ وطلمى غلباوي"،بداثل الػلىبت الظالبت للخسٍت(الظىاز ؤلالىترووي)" ،مجلت الدزاطاث والبدىر اللاهىهُت ،حامػت اإلاظُلت ،املجلد ،04
الػدد  ،02حاهفي  ،2020ص.189 .
 -3غبد اللؿُف بىطسي ،مسحؼ طابم ،ص.263 .
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
الػلىبت ما حػل البػؼ ًسفؼ هرا اطخلباٌ املخيىم غليهم بحجت ؤنهم ٌػدون مجسمحن وإمياهُت الػىد باليظبت لهم
مؿسوخت ما ٌُػسع هره ألاشخاص اإلاػىىٍت للخؿس الىاجج غً جىظُفهم بدون ملابل()1؛ وغلُه لى خدد اإلاشسع بدكت
هُفُت الخىفُر لخم جفادي الىثحر مً هره ؤلاشياالث فدكت الىظ وضُاغخه جادي لىغىح الالتزاماث وطهىلت جؿبُلها،
وإغافت لإلشياالث الظابلت اإلاخػللت بالىظ اللاهىوي وجؿبُله هىان بشياالث مخػللت باملخيىم غلُه؛ فمً حهت كد
ًسفؼ الػمل بحجت غدم جىاطبه مؼ مظخىاه الػلمي ،ومً حهت ؤزسي ًُلخظ ألازس الىفس ي الري ًخػسع له هدُجت هظسة
الدوهُت والاخخلاز التي كد جؿاله في ماطظت الخىفُر( ،)2ما ًخػازع مؼ هدف الػلىبت ؤلاضالحي.
ؤما باليظبت لػلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت؛ فاإلاالخظ ؾىٌ مدة هرا الىغؼ الري ًطل بلى زالر طىىاث
وذلً خظب اإلاادة  150مىسز 1مً اللاهىن  01-18اإلاخمم للاهىن جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن
باغخباز ؤن الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت بدًل للػلىباث الظالبت للخسٍت التي ال جخجاوش مدتها الثالر طىىاث ؤو بدًل
لخىفُر ما جبلى مً غلىباث ؤزسي وداثما في خدود الثالر طىىاث ،فؿىٌ هره اإلادة ًيىن له آزاز هفظُت غلى املخيىم
وهرلً آزاز حظدًت وصخُت زغم الفدىص التي ًسػؼ لها ،هما كد ًادي ؾىٌ اإلادة بلى جساخي املخيىم غلُه في جىفُر
التزاماجه؛ ُ
فُىكف الػمل باإلاساكبت ُوٍخم املخيىم غلُه جبػا لرلً اإلاخبلي مً غلىبخه مهما وان في اإلااطظت الػلابُت ،و َُػاد
مجددا ؾسح طلبُاث الخبع كطحر اإلادة وؤزسها غلى جدلُم غاًت ؤلاضالح والخإهُل ،وإغافت بلى ما طبم ذهسه فةن حػمُم
جؿبُم غلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت ٌظخلصم جىفحر ألاؾس الخىىىلىحُت لرلً مً ججهحزاث زكمُت ،وؾاكم بشسي
مخسطظ لدظُحرها مؼ وحىب بزػاغه لدوزاث جدزٍبُت داثمت لخدُحن اإلاػازف جبػا لخؿىز الخىىىلىجي والخلني ،ما ًؿسح
مشيل شٍادة ألاغباء والىفلاث.

الخاجمت:
ؤدي حغحر وظُفت الجصاء وجبني مفهىم الدفاع الاحخماعي الخدًث اللاثم غلى الظعي لخدلُم هدف بضالح املخيىم
غلُه وإغادة بدماحه في املجخمؼ بشيل ًجػل هرا ألازحر ٌظخفُد مىه؛ بلى حػدًل ؤو جخمت ألاؾس اللاهىهُت اإلاىحىدة وذلً
بالىظ غلى مجمىغت مً ألاهظمت الجىاثُت زغاثُت الؿبُػت ،ؤبسشها في بؾاز اللاهىن الجصاثسي بداثل الػلىبت ،وجددًدا
غلىبت الػمل للىفؼ الػام وغلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت وإهم همىذححن لها ،وكد زلطذ دزاطتهما بلى جددًد
حملت مً الىخاثج ،وإبداء مجمىغت مً الاكتراخاث جىضح في آلاحي:
أوال -هخائج الذراشت:

ُ
 -1ججظد بداثل الػلىبت مظهسا لخبني فىسة الػدالت السغاثُت اللاثمت غلى مىافلت وزغا اإلاػني بها غلى الخػىع لها؛ فال
ًمىً جؿبُم غلىبتي الػمل للىفؼ الػام ؤو الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت بال باإلاىافلت الطسٍدت للمديىم غلُه ،وهرا
ما ًجػل املخيىم غلُه شسٍيا في جلسٍس الػلىبت التي ًسػؼ لها ما ًادي بلى زفؼ فسص هجاح الغسع ؤلاضالحي لها.
 -2جخماًص بداثل الػلىبت فُما بُنها مً خُث الؿبُػت وغىابـ الخؿبُم لخىطؼ مً خدود جؿبُلها بازخالف وغػُاث
املخاؾبحن بها ،فػلىبت الػمل للىفؼ الػام غلىبت بدًلت للخبع لىنها ؤضلُت جم جبىيها في اللاهىن الجصاثسي بمىحب حػدًل
 -1حىهس كىادزي ضامذ ،مسحؼ طابم ،ص.283 .
 -2غبد اللؿُف بىطسي ،مسحؼ طابم ،ص.264 .
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
كاهىن الػلىباث لظىت ً 2009دىم بها كاض ي اإلاىغىع ابخداء ،بػىع الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت فهي غلىبت بدًلت
ولىً بدًلت لػلىبت ؤضلُت ؤزسي طالبت للخسٍت جم جبىيها في اللاهىن الجصاثسي بمىحب جخمت كاهىن السجىن طىت 2018
وٍلسزها كاض ي جؿبُم الػلىباث.
ًُ -3اطع جبني بداثل الػلىبت غلى حملت مبرزاث حشيل اًجابُاث الػمل بها ،هخىسَظها لػماهاث فػالُت الىظام الػلابي
مً خُث جدلُلها إلابادت جفسٍد الػلىبت وألغساع الػلاب ،وججظُدها إلافهىمي الػدالت والدفاع الاحخماعي الخدًث،
باإلغافت لػمانها لجملت مػخبرة مً خلىق املخيىم غليهم والخم في الخسٍت باغخبازها بداثل للػلىباث الظالبت للخسٍت،
والخم في الازخُاز اللاثم غلى السغا بها ،والخم في الظمػت والاغخباز ،والخم في الاطخفادة مً الػماهاث اإلالسزة في كىاهحن
الػمل باليظبت لػلىبت الػمل للىفؼ الػام ،باإلغافت لخجظُدها لفىسة السشادة اللػاثُت.
 -4وإي هظام غمل وان لخؿبُم بداثل الػلىبت هطِب مً الىلد ،مً خُث وظبُت جدلُلها لغسض ي السدع الػام والخاص
وإهم ؤهداف للػلاب ،ومظاطها بدم الخطىضُت ،وخم اإلاظاواة ؤمام اللاهىن ،بغافت بلى اضؿدام جؿبُلها بجملت
غساكُل جخػلم بطُاغت الىظ اللاهىوي براجه وهرا بخؿبُله غملُا ،وبىظسة الغحر للمديىم غلُه ،بال ؤن اإلادكم فيها ًجد
ؤن اغلب هره الىلاثظ مسدود غليها؛ فإغساع الػلىبت مدللت جبػا لخىافس غىطس ؤلاًالم والاهخلاص مً الخلىق ،هما ؤن
الخم في الخطىضُت في مجاٌ جؿبُم بداثل الػلىبت هدم ملسز للفسد ال ًُسجح غلى خظاب خم املجمىغت والدولت في
فسع الىظام زاضت وؤن الفسد اإلاػني هىا كام بةزادجه بسسق هرا الىظام ،ؤما خم اإلاظاواة فال مجاٌ إلغماله بمفهىمه
اإلاؿلم فاللاهىن خدد بداًت الفئاث الخاغػت له والػىابـ التي جدىمه بطفت مجسدة وغامت؛ وغلُه فىظام بداثل
الػلىبت هظام ملبىٌ وفػاٌ بترحُذ اًجابُاجه غلى هلاثطه.
ثاهيا -اكتراحاث الذراشت:
 -1بغادة الىظس في الىطىص اللاهىهُت اإلاىظمت لبداثل الػلىبت؛ باليظبت لػلىبت الػمل للىفؼ الػام بخىطُؼ داثسة
اإلاظخلبلحن للمديىم غليهم لدشمل بغافت لألشخاص اإلاػىىٍت الػامت ول شخظ ًلدم غمال للىفؼ الػام ،وهرا بالخددًد
الدكُم لىُفُاث جىفُر حهاث الاطخلباٌ لهره الػلىبت ،وباليظبت لػلىبت الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت بخسفُؼ مدة
الخػىع لها فالثالر طىىاث مدة ؾىٍلت الطخسدام الظىاز ؤلالىترووي ،وهرا بىغؼ هطىص جىضح ؾسق غمل هرا ألازحر.
 -2بذا واهذ غلىبت الػمل للىفؼ الػام جلىم غلى مبدؤ اإلااٌ ملابل الخسٍت بمػنى كُام املخيىم غلُه بػمل دون ؤحس  ،وزغم
وحىد مىادًً بخسطُظ ولى ؤحس بظُـ له وهى ما ًمع بػىطس ؤلاًالم الىاحب جدلله في الػلىبت ،بال ؤهه ًمىً ؤن
ٌظخفُد مً شهادة غمل جثبذ زبرجه في الػمل اإلاظىد له مظاهمت في جدلُم فىسة ؤلادماج الاحخماعي.
 -3باليظبت للػمل بػلىبت اإلاساكبت ؤلالىتروهُت؛ غسوزة الػمل غلى جؿىٍس ُ
البنى السكمُت بجهىد وؾىُت ،غً ؾسٍم حصجُؼ
البدث الػلمي الخىىىلىجي والػمل غلى جيىًٍ وجدُحن مػازف الػىطس البشسي اللاثم غلى حظُحر هره البني؛ وذلً
لخسفُف الىفلاث ولخفادي ؤغباء الطُاهت ،وغمان الاطخلالٌ السكمي.
 -4بداثل الػلىبت وجددًدا هماذج الدزاطت مىحهت لفئت مً املخيىم غليهم غحر اإلاظبىكحن اإلاسجىبحن لجساثم بظُؿت؛ لرا
فهم ؤكسب لإلضالح وإغادة ؤلادماج؛ وغلُه ًفترع مً املجخمؼ اإلاظاهمت غً ؾسٍم جلبل هرا الىىع مً الػلىباث البدًلت
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
وغدم بظهاز الخسىف وغدم الثلت واشدزاء املخيىم غليهم ،باغخباز ؤن هره الػلىباث جىفر زازج اإلااطظت الػلابُت ووطـ
املجخمؼ لرا فهى شسًٍ في جدلُم الهدف منها.

كائمت املصادرواملراحع.
أوال -كائمت املصادر:
 -1اللاهىن زكم  01 -09اإلاازر في  25فبراًس  2009اإلاػدٌ واإلاخمم لألمس زكم  156 -66اإلاازر في ً 08ىهُى  1966اإلاخػمً
كاهىن الػلىباث.
 -2اللاهىن زكم  01 -18اإلاازر في  2018/01/30اإلاخمم لللاهىن زكم  04 -05اإلاازر في  06فبراًس  2005اإلاخػمً كاهىن
جىظُم السجىن وإغادة ؤلادماج الاحخماعي للمدبىطحن.
 -3اإلايشىز الىشازي زكم  02اإلاازر في  21ؤفسٍل ً 2009خػمً هُفُاث جؿبُم غلىبت الػمل للىفؼ الػام.
ثاهيا -كائمت املراحع:
أ -الكخب:
 -1طامي غبد الىسٍم مدمىد ،الجصاء الجىاجي ،ميشىزاث الخلبي الخلىكُت ،بحروث ،لبىان.2010 ،
 -2غبد هللا غبد الغني غاهم ،ازس السجً في طلىن الجزًل ،داز الخامد لليشس والخىشَؼ ،غمان ،ألازدن.2014 ،
 -3فىشٍت غبد الظخاز ،مبادت غلم ؤلاحسام والػلاب ،ؽ ،5داز النهػت الػسبُت للؿباغت واليشس ،بحروث ،لبىان.1985 ،
 -4مازن ؤوظل ،الدفاع الاحخماعي الخدًث ،غسع وجدلُل دمحم الساشقي ،داز الىخاب الجدًد ،ؾسابلع ،لُبُا.
 -5مىطىز زخماوي ،غلم ؤلاحسام والظُاطت الجىاثُت ،داز الػلىم لليشس والخىشَؼ ،غىابت ،الجصاثس.2006 ،
ً -6ىطف حىادي ،خدود طلؿت اللاض ي الجىاجي في جلدًس الػلىبت ،داز الجامػت الجدًدة ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس.2011 ،
ب -ألاطروحاث الجامعيت:
 -1ؤخمد طػىد ،بداثل الػلىباث الظالبت للخسٍت(غلىبت الػمل للىفؼ الػام همىذحا) ،ؤؾسوخت دهخىزاه الػلىم جسطظ
اللاهىن الػام ،ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت ؤبى بىس بللاًد ،جلمظان.2017 -2016 ،
 -2حىهس كىادزي ضامذ ،غلىبت الػمل للىفؼ الػام في اللاهىهحن الجصاثسي واإلالازن ،ؤؾسوخت دهخىزاه غلىم في اللاهىن
الخاص ،ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت ؤبى بىس بللاًد ،جلمظان.2017 -2016 ،
 -3غبد اللؿُف بىطسي ،الػلىبت السغاثُت وؤزسها في جسشُد الظُاطت الػلابُت ،ؤؾسوخت دهخىزاه الػلىم جسطظ غلىم
حىاثُت ،ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت باجىت.2018 -2017 ،1
 -4غبد هللا شٍاوي ،الػلىباث البدًلت في اللاهىن الجصاثسي(دزاطت ملازهت) ،ؤؾسوخت دهخىزاه في اللاهىن الػام ،ولُت
الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت وهسان .2020 -2019 ،2
 -5لُلى كاًد ،السغاثُت في اإلاىاد الجىاثُت ،ؤؾسوخت دهخىزاه في اللاهىن الجىاجي ،ولُت الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت
حُاللي الُابع ،طُدي بلػباض.2015 -2014 ،
ج -امللاالث:
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نادية سالمي /ــــــــــــــــــ
 -1حماٌ كخاٌ وطلمى غلباوي" ،بداثل الػلىبت الظالبت للخسٍت(الظىاز ؤلالىترووي)" ،مجلت الدزاطاث والبدىر
اللاهىهُت ،حامػت اإلاظُلت ،املجلد  ،04الػدد  ،02حاهفي .2020
 -2دزٍاض شٍدومت" ،غلىبت الػمل للىفؼ الػام بحن اغخبازاث الظُاطت الػلابُت اإلاػاضسة والىاكؼ الجصاثسي" ،املجلت
الجصاثسٍت لػلىم اللاهىهُت والاكخطادًت والظُاطُت ،حامػت بً ًىطف بً زدة ،الجصاثس ،املجلد  ،48الػدد .04
 -3زجِبت بً دزان" ،الخم في الخطىضُت ؤزىاء جىفُر الػلىبت غً ؾسٍم الظىاز ؤلالىترووي" ،مجلت الدزاطاث اللاهىهُت
اإلالازهت ،حامػت خظِبت بً بىغلي ،الشلف ،املجلد  ،07الػدد .2021 ،01
 -4زجِبت بً دزان" ،الىغؼ جدذ اإلاساكبت ؤلالىتروهُت(الظىاز ؤلالىترووي في الدشسَؼ الجصاثسي)" ،مجلت البدىر اللاهىهُت
والاكخطادًت ،اإلاسهص الجامعي بأفلى ،املجلد  ،01الػدد .02
 -5غبد الخلُم بىكسًٍ والفدلت مدًدت" ،الظىاز ؤلالىترووي هخؿبُم للػدالت البدًلت في اللاهىن الجصاثسي" ،مجلت
البدىر في الخلىق والػلىم الظُاطُت،حامػت ابً زلدون ،جُازث ،املجلد  ،05الػدد.2019 ،01
 -6غبد الهادي دزاز" ،الظىاز ؤلالىترووي ومظاطه بالخُاة الخاضت للمتهم بمىظىز ألامس  ،"02-15مجلت دزاطاث في خلىق
ؤلاوظان ،حامػت الجصاثس  ،3املجلد  ،04الػدد .2020 ،01
 -7غلي شمالٌ" ،غلىبت الػمل للىفؼ الػام" ،خىلُاث حامػت الجصاثس ،1حامػت بً ًىطف بً زدة ،الجصاثس ،املجلد ،35
الػدد .2021 ،02
 -8فسٍد بً بى غبد هللا وملُىت مدمىدي" ،الاكخطاد في جىفُر الػلىبت( الظىاز ؤلالىترووي همىذحا) ،مجلت البدىر في
الخلىق والػلىم الظُاطُت ،حامػت ابً زلدون ،جُازث ،املجلد  ،06الػدد .2020 ،02
 -9هبُل بً غىدة" ،مدي جىافم غلىبت الػمل للىفؼ الػام مؼ حشسَػاث الػمل" ،مجلت البدىر اللاهىهُت والظُاطُت،
حامػت مىالي ؾاهس ،طػُدة ،املجلد  ،02الػدد .2020 ،14
 -10وٍصة بلػظلي" ،الىغؼ جدذ هظام اإلاساكبت ؤلالىتروهُت باطخػماٌ الظىاز الالىترووي(آلُاث جسشُد الظُاطت الػلابُت
اإلاػاضسة)" ،مجلت الخلىق والخسٍاث ،حامػت دمحم زُػس ،بظىسة ،الػدد .2018 ،05
 -11وٍصة بلػظلي" ،فػالُت غلىبت الػمل للىفؼ الػام في الظُاطت الػلابُت الخدًثت" ،مجلت الػلىم اللاهىهُت والظُاطُت،
املجلد  ،10الػدد ،01ؤفسٍل .2019
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:ملخص
حعض اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت أَم مىكمت على اإلاؿخىي العالمي التي حعنى بدماًت خلىق اإلالىُت
 وإكغاع خماًت اإلالىُت،وحؿعى لخؿىٍغ هكام خماًت اإلالىُت الفىغٍت بمىاهبت الخؿىع العلمي في مسخلف املجاالث.الفىغٍت
ٌ وبغػ صوع اإلاىكمت بهظا الخطىص مً زال.الفىغٍت أضبذ ًلىم على أؾـ مهمت منها جدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت
 وعلُه جأحي َظٍ الىعكت البدثُت لإلحابت عً ئشيالُت جضوع خىٌ ئؾهاماث.ؾغٍلت عملها ومشاعَعها والخضماث التي جلضمها
لُخم الخىضل ئلى أن الاعخماص على الابخياع وصعمه. اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت لخدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت
.َى مدفؼ خلُلي لخضعُم جدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت
 اللجىت اإلاعىُت، اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت؛ الخىمُت اإلاؿخضامت؛ الابخياع؛أحىضة الخىمُت:الكلماث املفخاحيت
.بالخىمُت واإلالىُت الفىغٍت
Abstract:
The World Intellectual Property Organization is the most important global organization
concerned with the protection of intellectual property rights. It seeks to develop the
intellectual property protection system to keep pace with scientific development in various
fields. The adoption of intellectual property protection has become based on important
foundations, including the achievement of sustainable development goals. The role of the
organization in this regard has emerged through the way it works, its projects and the services
it provides. Accordingly, this research paper comes to show the organization's contributions to
achieve the goals of sustainable development. It was concluded that relying on and supporting
innovation is a real catalyst to support the achievement of sustainable development goals.
Keywords : World Intellectual Property Organization; sustainable development;
Innovation; Development Agenda, Committee on Development and Intellectual Property.
ُ
ُ
. اإلا ِإلف اإلاغ ِاؾل
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إسهامات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف حتقيك أهداف التنمية املستدامة /ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
جيخمي اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت للىواالث اإلاخسططت إلاىكمت ألامم اإلاخدضة وحعض أهبر وأَم مىكمت على
اإلاؿخىي الضولي التي حعنى بمجاالث اإلالىُت الفىغٍت ،وكض ؾاَمذ اإلاىكمت مىظ وشأتها في خماًت اإلالىُت الفىغٍت على
الطعُضًً الضولي والىؾني مً زالٌ مجمىع الطيىن الضولُت التي اهبثلذ عنها ومً زالٌ صعمها للضوٌ في ئعؾاء كىاهحن
ًُػمً مً زاللها خماًت الابخياعاث في وافت املجاالث التي جضزل غمً ما ٌعغف بدلىق اإلاإلف والحلىق املجاوعة واإلالىُت
الطىاعُت ،ومً زالٌ أًػا مجمىع الخضماث التي جىفغَا.
شهض عمل اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت جؿىعا جطاعضًا مع جؿىع ألاوشؿت على اإلاؿخىي العالمي بىُفُت حعلذ
مىغىع خماًت اإلالىُت الفىغٍت أولىٍت صولُت ووؾىُت جلخػيها غغوعاث الخؿىع في حمُع املجاالث زاضت مع الؿفغة
العلمُت الخىىىلىحُت التي ٌشهضَا العالم.
وفي ئؾاع زؿت ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت لؿىت  2030لم جخسلف اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت في لعب
صوعَا لخدلُم َظٍ ألاَضاف باعخباعَا حؼء ال ًخجؼأ مً املجخمع الضولي الظي ٌؿعى لخدلُم َظٍ ألاَضاف.وؾؿغث
اإلاىكمت لظلً عضة بغامج وأعضث جلاعٍغ مهمت غمىتها بخىضُاث الهضف منها الىضىٌ للؼاًت ميشىصة مً ئكغاع َظٍ
ألاَضاف ببلىغ ؾىت .2030
وعلُه جأحي َظٍ الىعكت البدثُت لخبُان صوع اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت في ئعؾاء كىاعض لخدلُم أَضاف
الخىمُت اإلاؿخضامت وما جىضلذ له مً زالٌ هخائج الخلاعٍغ التي عفعذ في الؿىىاث ألازحرة بسطىص طلً ،وعلى غىء ما
جلضم ًمىً ؾغح ؤلاشيالُت الخالُت :ما هي إسهاماث املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت لخحقيق أهذاف الخىميت
املسخذامت لسىت  2030؟
ولإلحابت عً َظٍ ؤلاشيالُت جم الاعخماص على اإلاىهج الخاعٍخي لخبُان الخؿىع الخطاعضي إلؾهاماث اإلاىكمت في خماًت
خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،وهظا الىضفي والخدلُلي لخبُان مجمىع البرامج والخؿـ اإلاعخمض عليها مً ؾغف اإلاىكمت كطض
جدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت .ووان طلً وفم الخؿت الخالُت:
 -1أجىذة الخىميت للمىظمت العامليت للملكيت الفكشيت مشجعيت للسيرضمً أهذاف الخىميت املسخذامت.
-2خطط املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت لخحقيق أهذاف الخىميت املسخذامت لسىت .20230
 -1أجىذة الخىميت للمىظمت العامليت للملكيت الفكشيت مشجعيت للسيرضمً أهذاف الخىميت املسخذامت 2030
للىضىٌ إلهجاػاث اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ألحل جدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ًخؿلب ألامغ الىلىج
أوال ئلى جؿىع الظي شهضجه اإلاىكمت في مجاٌ خماًت اإلالىُت الفىغٍت ( )1 .1زم ئبغاػ صوعَا في مجاٌ الخىمُت مً زالٌ
أحىضة الخىمُت للمىكمت وجىضُاتها التي حعض مغحعُت لخدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ()2 .1
 -1.1.مىاكبت خذماث املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت للخطىساث الحذيثت للملكيت الفكشيت
شهضث اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت جؿىعا جطاعضًا اعجلى معه هكام الحماًت الظي جلغٍ اإلاىكمت في مجاالث
اإلالىُت الفىغٍت لخخؿىع زضماث اإلاىكمت في َظا املجاٌ جماشُا مع الخؿىع الخىىىلىجي الظي حشهضٍ البشغٍت في ول
املجاالث ،وَظا الخؿىع الخطاعضي له مغحعُت جاعٍسُت وَى ولُض مفاوغاث شاكت وؾىٍلت بضأث في مؿلع الؿبعُيُاث
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زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لللغن الثامً عشغ عام  ،1873لِشيل نهاًت اللغن الثامً عشغ بضاًت ليشأة اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ووان طلً
ابخضاء مً ؾىتي  1883وَى جاعٍش ئبغام اجفاكُت باعَـ لحماًت اإلالىُت الطىاعُت ،و 1886وَى جاعٍش ئبغام اجفاكُت بغن
لحماًت اإلاطىفاث ألاصبُت والفىُت ،وكض هطذ الاجفاكُخحن اإلاظوىعجحن آهفا على ئوشاء مىخب صولي مىخض ،الظي ججؿض في
ؾىت  ،1893جىاضلذ الجهىص لخجؿُض الغؤٍت الضولُت لحماًت اإلالىُت الفىغٍت وخلم طلً مً زالٌ الخىكُع على الاجفاكُت
اإلايشئت للمىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت اإلاعغوفت بمسخطغ (الىٍبى) ( )WIPOفي اؾخىههلم بخاعٍش ً 14ىلُى  1967والتي
صزلذ خحز الخىفُظ ؾىت  .11970فخدذ َظٍ الاجفاكُت ئمياهُت العػىٍت في اإلاىكمت ألًت صولت عػى في أي مً الاجداصاث
وأًت صولت أزغي باًضاع وزُلت الاهػمام ئلى ؤلاجفاكُت لضي اإلاضًغ العام للمىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت وفم شغوؽ
جخمثل في ئما:
ً
 أن جيىن عػىا في مىكمت ألامم اإلاخدضة أو في أي مً الىواالث اإلاخسططت اإلاغجبؿت بها أو في الىوالت الضولُت للؿاكتالظعٍت؛
 أو أن جيىن ؾغفا في الىكام ألاؾاس ي ملحىمت العضٌ الضولُت؛ أو أن جضعىَا الجمعُت العامت للمىكمت لخيىن ؾغفا في الاجفاكُت.وحعض اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت مىكمت صولُت خيىمُت ،أصعحذ غمً الىواالث اإلاخسططت الخابعت
إلاىكمت ألامم اإلاخدضة مىظ ؾىت  ،1974حعخمض أؾاؾا في جدطُل ئًغاصاث اإلاحزاهُت العاصًت مً الغؾىم التي ٌؿضصَا
اإلاىخفعىن بسضماث الدسجُل الضولي وؤلاًضاعاث والاشتراواث التي جضفعها خيىماث الضوٌ ألاعػاء,2
ولخدلُم أَضافها جػم اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت مجمىعت مً ألاحهؼة حؿاَم في أصاء مهامها هظهغ مً
أحهؼتها الجمعُت العامت التي جػم الضوٌ ألاعػاء فيها وفي أي مً الاجداصاث ،ومً بحن مهامها الغئِؿُت حعُحن اإلاضًغ العام
بىاء على جغشُذ لجىت الخيؿُم والىكغ في جلاعٍغٍ واعخماصَا ،الىكغ في جلاعٍغ لجىت الخيؿُم وأوشؿتها واعخماصَا وإكغاع
َ
الالئدت اإلاالُت للمىكمت ،3زم لجىت للخيؿُم التي جخيىن مً الضوٌ ألاعػاء اإلاىخسبت مً بحن الضوٌ ألاعػاء في اللجىت
الخىفُظًت الجداص باعَـ واللجىت الخىفُظًت الجداص بغن ،ومً بحن مهامها ئؾضاء اإلاشىعة ئلى أحهؼة الاجداصاث والجمعُت
العامت واإلاإجمغ واإلاضًغ العام خىٌ حمُع الشإون ؤلاصاعٍت واإلاالُت التي تهم َظٍ الهُئاث،هما حعض مشغوع حضوٌ أعماٌ
الجمعُت العامت ومشغوع حضوٌ أعماٌ اإلاإجمغً .4ػاف ئلى طلً مإجمغ الىٍبى الظي ًخيىن مً الضوٌ ألاؾغاف في اجفاكُت
اإلاىكمت ومً مهامه ئكغاع الخعضًالث الىاعصة على اجفاكُت الىٍبى،5

 1اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،مً هي الىٍبى  ،www.wipo.int،جاعٍش وؾاعت الؼٍاعة ،2022/04/27 ،الؿاعت.19.00
 2وٍلع ملغ اإلاىكمت في ؾىَؿغا (حىُف) .وللمىكمت مياجب اجطاٌ في البراػٍل (عٍى صي حاهحرو) والُابان (ؾىهُى) وؾىؼافىعة (ؾىؼافىعة) والىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍىُت (لضي ألامم اإلاخدضة في هُىٍىعن) ،اإلاغحع هفؿه.
 3اإلاغحع هفؿه.
4جخمخع اإلاىكمت باالمخُاػاث والحطاهاث اإلامىىخت للمىكماث الضولُت واإلاىقفحن فيها لخدلُم أَضافها اإلايشىصة وأصاء مهامها ،وكض أبغم في َظا الطضص
اجفاق اإلالغ مع الاجداص الؿىَؿغي ،اهكغ أهثر بسطىص خماًت اإلالىُت الفىغٍت  :ص /عٍاع عبض الهاصي عبض الغخُم ،الخىكُم الضولي لحماًت اإلالىُت
الفىغٍت في قل اجفاكُاث اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت( ،)WIPOصاع الجامعُت الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت.2012 ،
 5اإلاىكع الغؾمي للمىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،اإلاغحع الؿابم طهغٍ.
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زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هما جػم اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت عضة لجان صائمت مهمت هظهغ منها لجىت خم اإلاإلف والحلىق املجاوعة،
لجىت البرامج واإلاحزاهُت ،اللجىت اإلاخعللت بلاهىن العالماث الخجاعٍت والغؾىم والىماطج الطىاعُت والبُاهاث الجؼغافُت
وػحرَا مً اللجان الضائمت التي جطبى ئلى خماًت اإلالىُت الفىغٍت ،1ولعل التي تهمىا في َظٍ الضعاؾت اللجىت اإلاعىُت بالخىمُت
واإلالىُت الفىغٍت.
ٌعخمض هكام خماًت اإلالىُت الفىغٍت للمىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت على مجمىعت مً الطيىن الضولُت جلىم
عليها زضماث اإلاىكمت هظهغ منها :معاَضة الخعاون بشأن البراءاث ) (PCTالتي حؿاعض مىصعي الؿلباث على الحطىٌ على
خماًت ازتراعاتهم بمىحب بغاءة على الطعُض الضولي ،وحؿاعض مياجب البراءاث في اجساط كغاعاث مىذ البراءاث ،وحؿهل
هفاط الجمهىع ئلى هم مً اإلاعلىماث الخلىُت بشأن َظٍ الازتراعاثً ،ػاف ئليها هكام مضعٍض الضولي للعالماث الخجاعٍت
الظي ًدُذ جلضًم ؾلب واخض وصفع مجمىعت واخضة مً الغؾىم للحطىٌ على الحماًت في العضًض مً البلضان ،هما ًىفغ
هكام الَاي للدسجُل الضولي للخطامُم الطىاعُت مً حسجُل َظٍ الخطامُم في بلضان ّ
مخعضصة بأصوى خض مً ؤلاحغاءاث
والخيالُف ،وَعض هكام لشبىهت الضولي لحماًت اإلايشأ واإلاإشغاث الجؼغافُت وؾُلت للحطىٌ على الحماًت لدؿمُاث اإلايشأ
في عضة بلضان وطلً باجباع ئحغاء حسجُل واخض بلؼت واخضة وملابل مجمىعت واخضة مً الغؾىم ُح ّ
ؿضص بعملت واخضة،
ٌشيل هكام بىصابؿذ لإلًضاع الضولي لليائىاث الضكُلت خال عملُا عىض ؾلب بغاءاث جخعلم بمىاص بُىلىحُت في العضًض مً
البلضان مً زالٌ الاعتراف باًضاع صولي واخض لضي ؾلؿت ئًضاع صولُت .وٍػاف ئلى طلً هكام خماًت شعاعاث وأعالم
الضوٌ وهظلً أؾماء وشعاعاث اإلاىكماث الحيىمُت الضولُت مً حسجُلها واؾخسضامها هعالماث ججاعٍت بضون جطغٍذ وفلا
للفلغة الثالثت مً اإلااصة  6مً اجفاكُت باعَـ.2
هما ًضزل غمً زضماث اإلاىكمت حؿىٍت اإلاىاػعاث اإلاخعللت باإلالىُت الفىغٍت بالؿغق البضًلت عً املحاهم عً ؾغٍم
محكم يتخذ ق ار ار نهائيا ملزما،
مغهؼ الىٍبى للىؾاؾت والخدىُم ،والخدىُم َى ئحغاء يوافق عليه أطراف النزاع لعرضه على ّ

والىؾاؾت ًلىم بمىحبها وؾُـ مداًض على مؿاعضة أؾغاف الجزاع للخىضل الجفاق ًلبله ول ؾغف ،أو كغاع الخبراء
ئحغاء جىافم بمىحبه ألاؾغاف على عغع كػُت ّ
مدضصة (مثل ؾغح ؾإاٌ جلني ،أو جلضًغ معضالث ؤلاجاواث) على زبحر
وهو

واخض أو أهثر ًخسظ كغاعا بشأنها3،وٍػاف ئلي طلً ئجاخت مغهؼ الىٍبى للخدىُم والىؾاؾت آلُاث فعالت لدؿىٍت اإلاىاػعاث
اإلاخعللت بأؾماء الحلىٌ على ؤلاهترهذ وكض جىضل اإلاغهؼ إلاعالجت أهثر مً  57 000كػُت بهظا الخطىص.4
هما ًضزل غمً زضماث اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت الخضماث اإلاىحهت إلاياجب الغاءاث ( ،)DASمنها زضمت
ُ ّ
الىٍبى للىفاط الغكمي التي جمىً مً جباصٌ الىزائم اإلاهمت بؿغٍلت آمىت بحن مياجب اإلالىُت الفىغٍت اإلاشاعهت ،وزضمت الىٍبى
ّ
عً ؾغٍم هكام الىٍبى للىفاط اإلاغهؼي ئلى هخائج البدث والفدظ ( )CASEالظي ًُمىً مياجب البراءاث مً جباصٌ وزائم
1اإلاغحع هفؿه ،.أهكغ :بسطىص خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،مغهؼ الضعاؾاث والبدىر ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،حامعت هاًف للعلىم ألامىُت ،الغٍاع.2004 ،
 2اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،زضماث اإلالىُت ،خماًت اإلالىُت الفىغٍت ، /https://www.wipo.int/services/ar ،جاعٍش الؼٍاعة في 2022 /5 /5
الؿاعت 17.00
 3اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،زضماث اإلالىُت ،حؿىٍت اإلاىاػعاث اإلاخعللت باإلالىُت الفىغٍت ، /https://www.wipo.int/services/ar ،جاعٍش الؼٍاعة في
 2022 /5 /5الؿاعت 17.00
 4اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،حؿىٍت اإلاىاػعاث اإلاخعللت بأؾماء الحلىٌ ، /https://www.wipo.int/amc/ar/domains ،جاعٍش الؼٍاعة في /5 /5
 2022الؿاعت 17.00

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

525

ISSN: 2352-9806
l

إسهامات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف حتقيك أهداف التنمية املستدامة /ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البدث والفدظ اإلاخطلت بؿلباث البراءاث بؿغٍلت آمىت .1هما جػع اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت بىابت للملىُت
الفىغٍت وَى مجمع للخضماث الشبىُت للملىُت الفىغٍت ًىفغ مجمىعت َائلت مً اإلاعلىماث اإلاخىىعت خىٌ اإلالىُت
الفىغٍت. 2
 -2.1دوس أجىذة الخىميت للمىظمت في اعخباس الخىميت جضء ال يخجضأ مً أعمال املىظمت وفي وشأة اللجىت املعىيت
بالخىميت وامللكيت الفكشيت.
أعضث الضوٌ ألاعػاء للمىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت في ؾىت  2007أجىذة الخىميت باعخباع الخىمُت حؼء ال
ًخجؼأ مً أعماٌ اإلاىكمت ،ووان طلً جيلُال لجهىص ؾابلت جمثلذ في أوٌ اكتراح بىغع حضوٌ أعماٌ للىٍبى بشأن الخىمُت
جلضمذ به ول مً البراػٍل وألاعحىخحن في ؾىت  2004صعمه  113بلضا هامُا ،3واؾخػافذ اإلاىكمت في ؾىت  2005هضوة
صولُت خىٌ اإلالىُت الفىغٍت والخىمُت ،أوشأث زالٌ هفـ الؿىت اللجىت اإلاإكخت اإلاعىُت باإلالترخاث اإلاخعللت بجضوٌ أعماٌ
الىٍبى بشأن الخىمُت وبعض ؾلؿلت مً الاحخماعاث وفي ئؾاع صوعجحن جم علضَما في ؾىت  2007مً ؾغف اللجت اإلاإكخت
اإلاعىُت باإلالترخاث ،وافلذ الضوٌ ألاعػاء فُعما على ( )45زمؿت وأعبعحن اكتراح وأوضذ باوشاء اللجىت اإلاعىُت بالخىمُت
واإلالىُت الفىغٍت.

4

جمدىعث اإلالترخاث اإلاخعللت بأحىضة الىٍبى بشأن الخىمُت .باصعاج الخىضُاث ( )45زمؿت وأعبعحن غمً ؾذ فئاث
وعصث على الشيل الخالي :
 الفئت ألاولى الفئت -أ -جخضمً املساعذة الخقىيت وجكىيً الكفاءاث ،شملذ الخىضُاث عكم  1ئلى .14 الفئت الثاهُت الفئت –ب -جخعلم بىضع القىاعذ واملعايير وجىاهب املشوهت والسياست العامت وامللك ،وشملذالخىضُاث عكم  15ئلى .23
 الفئت الثالثت الفئت –ج -جخعلم هقل الخكىىلىجيا ،وجكىىلىجيا املعلىماث والاجاال ،والحاىل عى املعشةت،وشملذ الخىضُاث عكم  24ئلى .32
 الفئت الغابعت الفئت–ص -جخعلم بعملياث الخقذيشوالخقييم ودساساث ألاثش ،وشملذ الخىضُاث عكم  33ئلى .38 الفئت الخامؿت الفئت –ٌ -جخعلم باملسائل املؤسسيت ومً ضمنها الىاليت وإلاداسة ،وشملذ الخىضُاث عكم  40ئلى.44
 الفئت الؿاصؾت الفئت –و -جخعلم باملسائل أخشي ،وشملذ الخىضُت عكم .45ولم جسلى الفئاث الخمؿت ألاولى مً جىضُاث طاث ألاولىٍت والتي اكخػذ آهظان الخؿبُم الفىعي.5
 1اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،زضماث اإلالىُت الفىغٍت ،الخضماث اإلاىحهت إلاياجب بغاءاث ؤلازتراع ، /https://www.wipo.int/services/ar ،جاعٍش
الؼٍاعة في  2022 /5 /5الؿاعت 17.00
 ، /https://ipportal.wipo.int 2جاعٍش الؼٍاعة في  2022 /5 /5الؿاعت .17.48
 3الىزُلت ) ) WO/GA/31/11
 4اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،أحىضة الىٍبى بشان الخىمُت -معلىماث أؾاؾُت  ،2007-2004جاعٍش الؼٍاعة ي  2022 /5 /5الؿاعت .21.45
https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/background.html
5
اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،جىضُاث الخمـ وألاعبعحن اإلاعخمضة في ئؾاع أحىضة الىٍبى بشان الخىمُتhttps://www.wipo.int/ip- ،

 ،،development/ar/agenda/recommendations.htmlجاعٍش الؼٍاعة في  2022 /5 /5الؿاعت .22.22
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زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومً بحن اهجاػاث صوعاث اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت اإلاىعلضة ؾىت  2007الخىضُت باوشاء اللجىت اإلاعىُت
بالخىمُت واإلالىُت الفىغٍت ،وجم جدلُم طلً باوشائها مً ؾغف الجمعُت العامت للمىكمت عام  ،2008وحعض مً بحن الجان
الضائمت للمىكمت ،وجخألف مً حمُع الضوٌ ألاعػاء في اإلاىكمت واإلاشاعهت فيها مفخىخت بطفت مغاكب ،للمىكماث
الحيىمُت الضولُت واإلاىكماث ػحر الحيىمُت التي جخمخع بطفت اإلاغاكب الضائم لضي اإلاىكمت ،ولؿائغ اإلاىكماث الحيىمُت
الضولُت واإلاىكماث ػحر الحيىمُت التي جلبلها اللجىت على أؾاؽ مإكذ. 1
أؾىضث للجىت اإلاعىُت بالخىمُت واإلالىُت الفىغٍت مجمىعت مً اإلاهام جطبى ئلى جدلُم الخىمُت مً زالٌ مجاالث
اإلالىُت الفىغٍت وهظهغ مً بُنها:
 مهمت ئعضاص بغهامج عمل لخىفُظ الخىضُاث ( )45زمؿت وأعبعحن ألحىضة الخىمُت؛ مغاكبت جىفُظ حمُع الخىضُاث اإلاعخمضة وجلُُمها ومىاكشتها وإعضاص الخلاعٍغ عنها؛ والخيؿُم لهظٍ الؼاًت معؾائغ َُئاث اإلاىكمت؛
 مىاكشت اإلاؿائل اإلاخعللت باإلالىُت الفىغٍت والخىمُت التي اجفلذ عليها اللجىت ،واإلاؿائل التي كغعتها الجمعُتالعامت.
مع عفع اللجىت اإلاعىُت بالخىمُت واإلالىُت الفىغٍت لخلاعٍغ ؾىىٍت للجمعُت العامت وجلضًم جىضُاث بشأنها.2
َظٍ اإلاؿاعي ولها جبحن أن للمىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت زلفُت جاعٍسُت مهمت َضفذ مىظ أمض بعُض ئلى جدلُم
الخىمُت ،وحعض َظٍ اإلاغحعُت اؾخمغاعٍت في العمل لخدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت لؿىت  ،2030وَظا ما ؾىدىاوله في
املحىع الثاوي مً َظٍ الضعاؾت.

 -2خطط املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت لخحقيق أهذاف الخىميت املسخذامت لسىت 2030
حعض اإلاؿاعي الحث ِثت للمىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت مً زالٌ أَضافها الىالؾُىُت والحضًثت ومً زالٌ أحهؼتها
اإلاخسططت صفعت مهمت في جدلُم الخىمُت مً حهت وألاَضاف ألاممُت للخىمُت اإلاؿخضامت اإلاغاص بلىػها ؾىت )1.2( 2030
والتي أعضث ألحل طلً ئؾتراجُجُت مضعوؾت للىضىٌ لهظٍ الؼاًت ()2.2
 -1.2أهذاف املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت وعالقتها بأهذاف الخىميت املسخذامت
جؿىعث ألاَضاف الىالؾُىُت للمىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت التي كامذ على صعم خماًت اإلالىُت الفىغٍت في حمُع
أهداء العالم وغمان الخعاون ؤلاصاعي بحن اجداصاث اإلالىُت الفىغٍت اإلايشأة بمىحب اإلاعاَضاث التي جضًغَا اإلاىكمت،
لخخؿىع ئلى أَضاف ئؾتراجُجُت معضلت ومىؾعت غمً مؿاع جلىٍم اإلاىكمت لػمان أصاء أخؿً وفعالُت أهحر في جدلُم
ً 1ىضعج غمً اللجان الضائمت للىٍبى- :لجىت البرامج واإلاحزاهُت ،اللجىت اإلاعىُت بدم اإلاإلف والحلىق املجاوعة ،اللجىت اإلاعىُت بلاهىن البراءاث ،اللجىت
الضائمت اإلاعىُت بلاهىن العالماث الخجاعٍت ،اللجىت الحيىمُت الضولُت ،اللجىت اإلاعىُت بمعاًحر الىٍبى ،اللجىت الاؾدشاعٍت اإلاعىُت باإلهفاط.
هما ًمىً للؼٍبى اوشاء لجان صائمت أزغي بلغاع مً الجمعُت العامت للمىكمت لؼغع معحن ، https://www.wipo.int/policy/ar/index.html#bodies
جاعٍش الؼٍاعة في  2022 /5 /5الؿاعت . 19.00
 2اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،اللجىت اإلاعىُت بالخىمُت واإلالىُت الفىغٍت ، ،/https://www.wipo.int/policy/ar/cdip ،جاعٍش الؼٍاعة في 2022 /5 /5
الؿاعت . 19.00
أهكغ بسطىص ماَُت خلىق اإلالىُت الفىغٍت وؾبُعتها اللاهىهُت ،ص /وهىغي هبُل ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت وجازحراتها" بحن الىاكع واإلاأمىٌ" ،املجلت الياصًمُت للبدىر
اللاهىهُت والؿُاؾُت ،ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت عماع زلُجي ألاػىاؽ ،املجلض ألاوٌ ،العضص الثاوي، 2017 ،ص .155-154
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إسهامات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف حتقيك أهداف التنمية املستدامة /ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التزاماتها في مجاٌ خماًت اإلالىُت الفىغٍت مىاهبت للخؿىع الظي ٌشهضٍ العالم ،ولم حؼفل عً ئصعاج الخىمُت غمً َظٍ
ألاَضاف ؤلاؾتراجُجُت.
ومً حملت ما اعخمضجه الضوٌ ألاعػاء بهظا الخطىص ،جؿىع مخىاػن لىغع اللىاعض واإلاعاًحر الضولُت بشأن اإلالىُت
الفىغٍت ،جلضًم زضماث عاإلاُت في مجاٌ اإلالىُت الفىغٍت مً الؿغاػ ألاوٌ ،حسهيل الاهخفاع بامللكيت الفكشيت في سبيل
الخىميت ،جلضًم زضماث عالُت الجىصة في ئؾاع أهكمت خماًت اإلالىُت الفىغٍت العاإلاُت؛ ،عفع هفاءة أعماٌ ؤلاصاعة والضعم
في اإلاىكمت ،جيؿُم البيُت الخدخُت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت وجؿىٍغَا ،اإلاطضع العالمي إلاغاحع اإلاعلىماث والضعاؾاث
اإلاخعللت باإلالىُت الفىغٍت ،الخعاون الضولي على ئطواء الاخترام للملىُت الفىغٍت ،اإلالىُت الفىغٍت وكػاًا الؿُاؾاث العامت
العاإلاُت ،آلُت جىاضل مخجاوب بحن اإلاىكمت والضوٌ ألاعػاء وحمُع أصحاب اإلاطالح ،بيُت صعم ئصاعي ومالي فعالت لخمىحن
اإلاىكمت مً جىفُظ بغامجها.1
ولعل أهذاف بغهامج البيُت الخدخُت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت الظي حاء جلبُت للىضىٌ ئلى مؿخىي أعلى مً جىخُض
اإلاعاًحر الخلىُت وجلاؾم العمل بحن مياجب اإلالىُت الفىغٍت خىٌ العالم بؼُت اإلاؿاعضة في مىاحهت الؿلب العالمي اإلاتزاًض
على هكام اإلالىُت الفىغٍت ًخماش ى أهثر وأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ،ولدؿهُل جباصٌ البُاهاث واإلاعاعف بحن اإلاياجب ،و
صيادة اسخفادة البلذان الىاميت إل أقص ى حذ عً طشيق حسهيل مشاسكتها في الىظام وهفارها واسخخذامها ملىاةعه بما
يخفق مع جذول أعمال الخىميت ،هما جم ئكغاع على أن عىاضغ البيُت الخدخُت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت في اإلاؿخلبل :جيىن
بالخيؿُم على ئوشاء بيُت جدخُت عاإلاُت للمعاعف ،جخألف مً كىاعض بُاهاث عامت مخاخت مجاها للمعلىماث الخىىىلىحُت
والعلمُت وحعمل وفلا إلاعاًحر عامت لخباصٌ البُاهاث ،ومً زالٌ زضماث ألاجمخت والخضعٍب للمياجب ئط ًمىً إلاياجب اإلالىُت
الفىغٍت ومعاَض ألابدار والجامعاث في البلضان الىامُت أن جيىن مجهؼة للمشاعهت في البيُت الخدخُت ،.هما ًخىكع أن
حؿهم البيُت الخدخُت عملُا في جلاؾم اإلاىفعت الاحخماعُت الاكخطاصًت ألهكمت اإلالىُت الفىغٍت.2.
جىذسج مؿاَمت اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت بطفت بضيهُت في مؿاعي مىكمت ألامم اإلاخدضة باعخباعَا ووالت مً
وواالتها اإلاخسططت ،وعلُه ٌعض ججؿُض ألاَضاف ألاممُت للخىمُت اإلاؿخضامت لؿىت  2030مً أولىٍاث اإلاىكمت أًػا .ومً
غمً ألاَضاف ()17الؿبعت عشغ للخىمُت اإلاؿخضامت والتي جخماش ى مع أَضاف اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت الهضف
( )9الخاؾع الظي ٌعض خؿب اإلاىكمت حىَغ مهمتها لغٍاصة جىمُت هكام صولي للملىُت الفىغٍت ًيخفع به الجمُع .وٍخمدىع
الهضف الخاؾع على إقامت بنى جحخيت قادسة عى الامىد ،وجحفيز الخاييع الشامل للجميع واملسخذام ،وحشجيع
الابخكاس.
ويقىم الهذف  0عى مجمىعت مً املقاصذ هزكش منها " :ئكامت بنى جدخُت حُضة الىىعُت ومىزىكت ومؿخضامت
وكاصعة على الطمىص ،بما في طلً البنى الخدخُت ؤلاكلُمُت والعابغة للحضوص ،لضعم الخىمُت الاكخطاصًت وعفاٍ ؤلاوؿان ،مع
الترهحز على جِؿحر ُؾ ُبل وضىٌ الجمُع ئليها بخيلفت مِؿىعة وعلى كضم اإلاؿاواة ،حعؼٍؼ الخطيُع الشامل للجمُع
 1اعخمضث َظٍ ألاَضاف الدؿعت همغخلت أولُت مً الضوٌ ألاؾغاف في اإلاىكمت في ؾىت  ،2008اهكغ بسطىص طلً اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت،
ألاَضاف ؤلاؾتراجُجُت ،https://www.wipo.int/about-wipo/ar/goals.html ،جاعٍش الؼٍاعة في  2022 /5 /6الؿاعت .09.00
 2اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،أَضاف البرامج ،https://www.wipo.int/global_ip/ar/objectives.html ،جاعٍش الؼٍاعة في  2022 /5 /6الؿاعت
.12.00

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

528

ISSN: 2352-9806
l
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زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
واإلاؿخضام ،وجدلُم ػٍاصة هبحرة بدلىٌ عام  2030في خطت الطىاعت في العمالت وفي الىاجج املحلي ؤلاحمالي ،بما ًخماش ى مع
الكغوف الىؾىُت ،ومػاعفت خطتها في أكل البلضان همىا ،ػٍاصة فغص خطىٌ اإلاشاعَع الطىاعُت الطؼحرة الحجم
وؾائغ اإلاشاعَع ،وال ؾُما في البلضان الىامُت على الخضماث اإلاالُت ،بما في طلً الائخماهاث مِؿىعة الخيلفت ،وإصماحها في
ؾالؾل اللُمت وألاؾىاق ،جدؿحن البنى الخدخُت وجدضًث الطىاعاث بدلىٌ عام  2030مً أحل جدلُم اؾخضامتها ،مع
ػٍاصة هفاءة اؾخسضام اإلاىاعص وػٍاصة اعخماص الخىىىلىحُاث والعملُاث الطىاعُت الىكُفت والؿلُمت بُئُا ،ومع كُام حمُع
البلضان باجساط ئحغاءاث وفلا للضعاتها  ،حعؼٍؼ البدث العلمي وجدؿحن اللضعاث الخىىىلىحُت في اللؿاعاث الطىاعُت في
حمُع البلضان ،وال ؾُما البلضان الىامُت ،بما في طلً ،بدلىٌ عام  ،2030حصجُع الابخياع والؼٍاصة بيؿبت هبحرة في عضص
العاملحن في مجاٌ البدث والخؿىٍغ ليل ملُىن شخظ ،وػٍاصة ئهفاق اللؿاعحن العام والخاص على البدث والخؿىٍغ ،
جِؿحر جؿىٍغ البنى الخدخُت اإلاؿخضامت واللاصعة على الطمىص في البلضان الىامُت مً زالٌ جدؿحن الضعم اإلاالي
والخىىىلىجي والخلني اإلالضم للبلضان ألافغٍلُت ،وأكل البلضان همىا ،والبلضان الىامُت ػحر الؿاخلُت ،والضوٌ الجؼعٍت
الطؼحرة الىامُت ،صعم جؿىٍغ الخىىىلىحُا املحلُت والبدث والابخياع في البلضان الىامُت ،بما في طلً عً ؾغٍم هفالت
وحىص بِئت مإاجُت مً خُث الؿُاؾاث للخىىَع الطىاعي وإغافت كُمت للؿلع ألاؾاؾُت بحن أمىع أزغي ،جدلُم ػٍاصة
هبحرة في فغص الحطىٌ على جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجطاالث ،والؿعي ئلى جىفحر فغص الىضىٌ الشامل واإلاِؿىع ئلى
شبىت ؤلاهترهذ في أكل البلضان همىا بدلىٌ عام ,1"2020
هما حعخبر اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت أن الابخياع غغوعة لخدلُم مجمىعت مً أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت
ّ
املحؿىت وحعؼٍؼ الؼعاعت
وٍخعلم ألامغ أؾاؾا باألَضاف عكم  2اإلاخعلم باللػاء على الجىع وجىفحر ألامً الؼظائي والخؼظًت
اإلاؿخضامت ،وعكم  3اإلاخعلم بػمان ّ
جمخع الجمُع بأهماؽ عِش صحُت وبالغفاَُت في حمُع ألاعماع ،والهضف عكم  6غمان
ئجاخت اإلاُاٍ وزضماث الطغف الطحي للجمُع ،و عكم  7غمان خطىٌ الجمُع بخيلفت مِؿىعة على زضماث الؿاكت
الحضًثت اإلاىزىكت واإلاؿخضامت ،والهضف عكم  8حعؼٍؼ الىمى الاكخطاصي اإلاؿغص والشامل للجمُع واإلاؿخضام ،والعمالت
الياملت واإلاىخجت ،وجىفحر العمل الالئم للجمُع ،والهضف عكم  11حعل اإلاضن واإلاؿخىؾىاث البشغٍت شاملت للجمُع وآمىت
وكاصعة على الطمىص ومؿخضامت ،والهضف عكم  13اجساط ئحغاءاث عاحلت للخطضي لخؼحر اإلاىار وآزاعٍ ،2هما حؿعى اإلاىكمت
لىغع ئؾاع لؿُاؾت الابخياع ًمىً أن ٌؿاعض في جدلُم معكم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ألازغي.
 2.2إستراجيجيت املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت لخحقيق أهذاف الخىميت املسخذامت
ؾؿغث اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ئؾتراجُجُت لبلىغ أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت لؿىت  2030وججؿضث
حهىصَا في مجمىعت مً الخؿـ حعض هماطج إلاؿاعي اإلاىكمت في جدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ،)1 .2.2( .وكض أهض
جلغٍغ اللجىت اإلاعىُت للخىمُت واإلالىُت الفىغٍت لؿىت  2020حهىص اإلاىكمت في جىفُظ َظٍ ألاَضاف (،)2 .2.2
 1مىكمت اإلام اإلاخدضة ،أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ،الهضف الخاؾع ئكامت بنى جدخُت كاصعة على الطمىص ،وجدفحز الخطيُع الشامل للجمُع واإلاؿخضام،
وحصجُع الابخياع ،/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-industrialization،جاعٍش الؼٍاعة في 2022 /5 /6
الؿاعت .12.00
 2مىكمت ألامم اإلاخدضة ،أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ، https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/،جاعٍش الؼٍاعة في 2022 /5 /6
الؿاعت .15.00
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إسهامات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف حتقيك أهداف التنمية املستدامة /ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( )1 .2.2همارج مً مساعي املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت لخىفيز أهذاف الخىميت املسخذامت.
جدىىع هماطج جىفُظ أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت وهظهغ مً بُنها ما ًخعلم باالبخياع ومنها ما ًخعلم بمجاٌ الخىافؿُت،
ومنها ما ًغجبـ بالشغاواث جماشُا مع الهضف  17مً أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت.
أ –مساعي املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت في مجال الابخكاس :مً بحن ما حؿعى ئلُت اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت
الفىغٍت في مجاٌ الابخياع ماًلي :
 الابخياع لعمغان البلضان وصعم البنى الخدخُت للملىُت الفىغٍت والاؾخفاصة مً الخلىُاث الجضًضة  ::حؿعى اإلاىكمتبهظا الخطىص ئلى حؿهُل فهم عمل هكام الابخياع مً زالٌ وشغ عضص مً الخلاعٍغ الخدلُلُت ،هما حؿعى ئلى ئوشاء البنى
الخدخُت للملىُت الفىغٍت الىؾىُت لضعم الابخياع الىؾني وجؿىٍغٍ ،والاؾخفاصة مً الخلىُاث الجضًضة,1 .
الؿعي لبىاء هكام للملىُت الفىغٍت وصعم العمل الدشغَعي والجهاػ اللػائي وجىفحر الخعلُم والخضعٍب ؤلاغافي:جلضم اإلاىكمت مجمىعت مً الخضماث إلاؿاعضة البلضان على بىاء أهكمت ملىُت فىغٍت مبخىغةّ .
وبهظا الخطىص ّ
وجدفؼ
وغع اؾتراجُجُاث وؾىُت للملىُت التي حعمل على جؿىٍغَا وإصاعتها وخماًتها على اإلاؿخىي الىؾني .وحعؼػ َظٍ ألاوشؿت
كضعة أي بلض على جىلُض أضىٌ ملىُت فىغٍت طاث كُمت اكخطاصًت ،هما حعمل اإلاىكمت على مؿاعضة البلضان لىغع
حشغَعاث جدمي الابخياع باعخباع أن َظٍ الحماًت هي مدفؼ لدصجُع الاؾدثماع في َظا املجاٌ ومىه الىضىٌ ئلى ابخياعاث
مخؿىعة جسضم البشغٍت.وَظا الخؿىع ًلخض ي صعم لألحهؼة اللػائُت للملىُت الفىغٍت وجىفحر الخضعٍب والخعلُم ؤلاغافي
إلاىاهبت الخؿىعاث التي ٌعغفها الابخياع والتي ػالبا ما جخجاوػ ألاهكمت الدشغَعُت الؿاعٍت اإلافعىٌ,2
ب – مساعي املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت في مجال الخىاةسيت:
مً بحن ما جضعحه اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت في مجاٌ الخىافؿُت على ؾبُل اإلاثاٌ:
الخطامُم واللضعة الخىافؿُت" :خم الخطمُم الطىاعي َى ملىُت فىغٍت ًدمي الجاهب الجمالي لؿلعتما.والخطامُم الطىاعُت بؿُؿت ً
وؿبُا وجؿىٍغَا وخماًتها ػحر ميلفحن ملاعهت مع خلىق اإلالىُت الفىغٍت ألازغي ؾىاء في
ّ
وجلضم "اإلاؿاعضة لجمُع الضوٌ
البلضان الطىاعُت أو الىامُت ،وحعمل اإلاىكمت على خماًتها بهضف صعم حؿىٍلها
الؾخسضام هكام الخطمُم الطىاعي مً أحل ئغافت كُمت ئلى مىخجاث اإلاطممحن ألػغاع الخىافـ الخجاعي .حشمل
اإلاؿاعضة الخلىُت في مجاٌ الخطامُم الطىاعُت ،جضعٍب مىقفي مياجب اإلالىُت الفىغٍت وجلضًم اإلاشىعة الدشغَعُت وجىفحر
هضواث وأصواث ئلىتروهُت مجاهُت لفائضة أصحاب الخطامُم."3
 اإلاىخجاث اإلاؿدىضة ئلى اإلايشأ واللضعة الخىافؿُت:وبهظا الخطىص " ّ
جلضم اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت اإلاؿاعضة لجمُع الضوٌ ،وال ؾُما البلضان الىامُت وألاكل

ً
همىا ،على اؾخسضام حؿمُاث اإلايشأ واإلاإشغاث الجؼغافُت مً أحل ئغافت كُمت ئلى مىخجاتهم ألػغاع الخىافـ الخجاعي.
وحشمل اإلاؿاعضة الخلىُت في مجاٌ حؿمُاث اإلايشأ واإلاإشغاث الجؼغافُت جضعٍب مىقفي الؿلؿاث اإلاعىُت وأصحاب

اإلاطلحت اإلاهخمحن وجلضًم اإلاشىعة الدشغَعُت وجىكُم فعالُاث وؾىُت وإكلُمُت لفائضة املجخمعاث املحلُت واإلاىخجحن. ،هما
 1أزغ الابخياع الىٍبى وأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ،https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html ،جاعٍش الؼٍاعة في  2022 /5 /6الؿاعت .15.00
 2اإلاغحع هفؿه.
 3اإلاغحع هفؿه.
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زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حؿاعض في وغع زؿـ حىصة للمإشغاث الجؼغافُت ،جػُف اللُمت وحؿهل الحفاف على ؾمعت اإلاىخجاث اللائمت على
اإلايشأ .ومً شأن طلً اإلاؿاَمت في زلم فغص عمل حضًضة وحعؼٍؼ الخىمُت املحلُت اإلاؿخضامت واؾخلغاع الؿيان في
مىاؾلهم ألاضلُت .وباعخباع أن اإلاؿاَمت اليؿىٍت في ئهخاج اإلاىخجاث الخللُضًت اللائمت على اإلايشأ هي واؾعت الىؿاق،
ً
ً
فؿُيىن لهظٍ ألاوشؿت أزغا ئًجابُا على حعؼٍؼ َضف مً أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت وَى اإلاؿاواة بحن الجيؿحن وجمىحن
اإلاغأة".1
ج -مساعي املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت في مجال الششاكاث:
حؿاَم اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت وبطفت فعالت في ول الفعالُاث التي حؼؿيها مىكمت ألامم اإلاخدضة والتي
تهضف ئلى جضعُم وجلُُم ألاَضاف ألاممُت للخىمُت اإلاؿخضامت ،وَشمل طلً الاحخماعاث الىحيهت لألحهؼة والبرامج
والىواالث اإلاخسططت الخابعت لألمم اإلاخدضة ،مثل الجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة واملجلـ الاكخطاصي والاحخماعي وآلُت
اللجىت الخىفُظًت اإلاىؾعت للشإون الاكخطاصًت والاحخماعُت والاجداص الضولي لالجطاالث وألاوهىخاص والُىوؿيى واجفاكُت
ألامم اإلاخدضة ؤلاؾاعٍت بشأن حؼحر اإلاىار ومىكمت الصحت العاإلاُت ومىكمت الخجاعة العاإلاُت.2
وجماشُا صائما مع الهضف17مً أأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ،أأكامذ اإلاىكمت عضصا ً مً الشغأواث التي حؿاعض على
حعؼٍؼ الىكام البُئي لالبخياع العالمي وجدفحز جىفُظ أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت .وحشمل َظٍ الشغاواث ول مً اجداص
الىخب اإلاِؿغة )،(ABCومىطت كاعضة بُاهاث الىٍبى للبدث) ،(WIPO Re:searchومىطت وٍبى ػغًٍ ،ومباصعة معلىماث
البراءاث مً أأحل ألاصوٍت) ،(Pat-INFORMEDوبغهامج الىفاط ئلى ألابدار ألػغاع الخؿىٍغ والابخياع) ،(ARDIوبغهامج
الىفاط ئلى اإلاعلىماث اإلاخسططت بشأن البراءاث ) ،(ASPIوبغهامج مؿاعضة املخترعحن ) ،(IAPومىطت الىٍبى ؤلالىتروهُت
للمؿابلت).3(WIPO Match
(،)2 .2.2جقشيشمساهمت املىظمت العامليت للملكيت الفكشيت في جىفيز أهذاف الخىميت املسخذامت:
كضم الخلغٍغ التي أعضجه اللجىت اإلاهىُت بالخيُمت واإلالىُت الفىغٍت اإلاؿخجضاث اإلاخعللت ب:
أ -ألاوشطت واملبادساث التي جضطلع بها الىيبى بمفشدها؛
وٍمىً أن هضعج غمً َظٍ ألاوشؿت واإلاباصعاث على ؾبُل اإلاثاٌ مىطاث الىٍبى التي حؿاعض في جدؿحن الىفاط ئلى
هكام اإلالىُت الفىغٍت واإلاعلىماث الخىىىلىحُت والخجاعٍت التي ًّىلضَا،وجمىً مياجب اإلالىُت الفىغٍت الىؾىُت مً
الاؾخجابت بشيل أأفػل لالججاَاث الخجاعٍت والؿُاؾُت وجلضًم زضماث مدؿىت لعمالئها .وحشمل َظٍ اإلاىطاث ما ًلي:
مغاهؼ الىٍبى لضعم الخىىىلىحُا والابخياع) ،(TISCsهكام الىٍبى إلصاعة اإلالىُت الطىاعُت) ،(IPASاشغ الىٍبى (WIPO

 1الىٍبى وأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت،الخىافؿُت ،https://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html#group-ltnfsy-fjYfSbyFmd ،جاعٍش الؼٍاعة في /5 /6
 2022الؿاعت .15.00
 2الىٍبى وأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت،الخىافؿُت ،الشغواث مع ألامم اإلاخدضة ،اإلاغحع هفؿه.
 3اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،جلغٍغ 11 CDIP/25/6ماعؽ  ،2020ا للجىت اإلاعىُت بالخىمُت واإلالىُت الفىغٍت ،الضوعة الخامؿت والعشغون حىُف مً
 18ئلى  22ماًى  ،2022جلغٍغ بشان مؿاَمت الىٍبى في جىفُظ أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت والؼاًاث اإلاغجبؿت ،ص مً  6ئلى ،8
 ،https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_25/cdip_25_6.pdfجاعٍش الؼٍاعة في  2022 /5 /6الؿاعت ..19.00
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) ،Publishهكام وٍبى فاًل) ،(WIPO Fileهكام الىٍبى للىفاط اإلاغهؼي ئلى هخائج البدث والفدظ) ،(CASEزضمت الىٍبى
للىفاط الغكمي).1(DAS
وبسطىص كؿاع الخىمُت "واضل كؿاع الخىمُت صعم عضص مً ألاوشؿت التي ؾهلذ جباصٌ اإلاعاعف والخبراث طاث
اإلاىفعت اإلاخباصلت بحن البلضان الىامُت وألاكل همىا بهضف حعؼٍؼ الابخياع وؤلابضاع والاؾخسضام الفعاٌ لىكام اإلالىُت الفىغٍت
ألػغاع الخىمُت الاكخطاصًت والخىىىلىحُت والاحخماعُت والثلافُت.واؾخمغ جىفُظ مشاعَع أحىضة الخىمُت زالٌ
عام ،2019مدللا ً مجمىعت مً الىخائج التي ًمىً أن حؿخسضمها الضوٌ ألاعػاء مً أحل جىمُتها اإلاؿخضامت .ومً ألامثلت
عً جلً الىخائج الضعاؾت خىٌ صوع اإلالىُت الفىغٍت في جىمُت الؿُاخت اإلاؿخضامت في هامُبُا ،والضعاؾت عً اإلالىُت الفىغٍت
في الؿُاخت والثلافت في ؾغي لىيا ،هما حؿضث عضة مشاعَع هاجحت جطبى ئلى جدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت هظهغ
منها ،إلاشغوع في عواهضا لخىىىلىحُا جلؿحر اإلاُاٍ باؾخسضام الؿاكت الشمؿُت التي حعالج مشيلت مدضوصًت فغص الحطىٌ
على اإلاُاٍ الىكُفت والىلُت الطالحت للشغب ،.ومشغوع الىِباٌ لخىىىلىحُا املحضصة إلهخاج كىالب الىخلت الحُىٍت
باؾخعماٌ الىخلت الحُىٍت مً البلاًا الؼعاعُت مً أأحل ئهخاج كىالب عالُت الجىصة هبضًل عً الخشب .وٍللل َظا
الىكىص البضًل الىكُف وألازػغ جلىر الهىاء الضازلي ،وَؿاَم في جدؿحن صحت الؿيان وعفاَهم ،لؿُما اليؿاء
وألاؾفاٌ ،فػال ً عً مؿاَمخه في الحفاف على ػاباث البلض ،ومشغوع ػامبُا لخىىىلىحُا حمع مُاٍ ألمؿاع جدُذ اخخىاء
مُاٍ ألامؿاع وجسؼٍنها عً ؾغٍم زؼان لجمع مُاٍ ألامؿاع .وخلم جؿبُم جىىىلىحُا حمع مُاٍ ألامؿاع آزاعا ئًجابُت على
ؤلاهخاحُت الؼعاعُت ،وهظلً على ؤلاًغاصاث وفغص العمل وألامً الؼظائي في اإلاىاؾم الغٍفُت".2
ب -وألاوشطت التي جضطلع بها الىيبى باعخباسها جضءا ً مً مىظىمت ألامم املخحذة؛
شاعهذ اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت عً ؾغٍم ممثليها في مجمىع الخكاَغاث التي هكمذ مً ؾغف ألامم
اإلاخدضة كطض جلُُم جىفُظ أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت هظهغ منها كمت أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت الضوعة الغابعت والؿبعحن
للجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة (اإلاعلىصة في الفترة مً23ئلى27ؾبخمبر ،)2019اإلاىخضي الؿُاس ي الغابع عفُع اإلاؿخىي،
وَى الهُئت اإلاغهؼٍت اإلاؿإولت عً عضض الخىفُظ العالمي لخؿت عام 2030في شهغ ًىلُى  2019في هُىٍىعن في ئؾاع اإلاىغىع
جمىحن الىاؽ وغمان الشمىٌ واإلاؿاواة .جم جىاوٌ فُه زمؿت أَضاف مً أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت الؿبعت عشغ،
وكضم ؾبعت وأعبعىن بلضا ً الؾخعغاع الىؾني بشأن جىفُظ أأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت هما شاعهذ الىٍبى في العملُت
الخدػحرًت إلاإجمغ ألامم اإلاخدضة للخعاون فُما بحن بلضان الجىىب ( )BAPA+40الظي أفض ى في بىٍيـ أآًغؽ ،ألاعحىخحن،
في22ماعؽ ،2019ئلى اعخماص وزُلت زخامُت جدث على مؼٍض مً الخعاون فُما بحن بلضان الجىىب مً أأحل جدلُم الخىمُت
اإلاؿخضامت ,3ووشاؽ اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت مىثف حضا ئط ال جسلى جكاَغة مىكمت مً ؾغف ألامم اإلاخدضة
بسطىص جىفُظ أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت مً خػىع مً الىٍبى.
ج -املساعذة التي جقذمها املىظمت إل الذول ألاعضاء بىاء ً عى طلبها.

 1اإلاغحع هفؿه ،ص  4و ..5
 2اإلاغحع هفؿه ،ص  24و.25
 3اإلاغحع هفؿه ،ص .42و.44
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زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما بسطىص اإلاؿاعضة التي جلضمها اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ئلى الضوٌ ألاعػاء بىاء ً على ؾلبها هظهغ منها
ملترح اإلاشغوع "صعم عٍاصة اإلاغأة لألعماٌ في العغاق" الظي كضمخه وػاعة الطىاعت واإلاعاصن في العغاق في ؾبخمبر  2019وهي
ئشاعة واضحت ئلى جؿبُم الهضفحن  5و  9مً أأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت .ويهضف اإلاشغوع ئلى جلىٍت مشاعهت اإلاغأة في
ُ
اليشاؽ الاكخطاصي وحعؼٍؼ صوعَا في ؾىق العمل .وفي َظا الطضص ،زؿـ لخىفُظ مؿاعضة الىٍبى الخلىُت في عام،2020
وطلً بالدشاوع مع وػاعة الطىاعت واإلاعاصن في العغاق .وٍيبػي أن جضعم َظٍ اإلاؿاعضة الخضابحر التي اجسظتها الؿلؿاث
الىؾىُت مً أأحل ئعضاص آلالُاث والؿُاؾاث اإلاىاؾبت عً ؾغٍم التروٍج لثلافت عٍاصة اإلاغأة لألعماٌ".1
ئن مهمت اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت هي حعؼٍؼ الابخياع وؤلابضاع في ؾبُل جىمُت ول البلضان اكخطاصًا
واحخماعُا وزلافُا عً ؾغٍم هكام صولي للملىُت الفىغٍت ًدؿم بالخىاػن والفعالُت وحؿدىض اإلاىكمت على أعبعت أعوان في
مجاٌ صعم الابخياع وهي اللاهىن الضولي والؿُاؾت الضولُت ،زضماث اإلالىُت الفىغٍت العاإلاُت ،الخعاون وبىاء اللضعاث
واإلاىاعص اإلاعغكُت ،وجإهض اإلاىكمت على أن جؿىٍغ الخىىىلىحُاث اإلابخىغة ووشغَا أمغ خاؾم لبلىغ أَضاف الخىمُت
اإلاؿخضامت.2 .

الخاجمت:
جدخل اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت مياهت َامت غمً الىواالث اإلاخسططت إلاىكمت ألامم اإلاخدضة باعخباعَا
حؿعى بيل الىؾائل اإلاخاخت لها لخدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت لؿىت  .2030ولعل وغع اإلاىكمت ألحىضة الخىمُت
بخىضُاتها ( )45الخمؿت وألاعبعحن مىظ ؾىت  2007واؾخدضار لجىت معىُت بالخىمُت واإلالىُت الفىغٍت لضلُل كاؾع على
اعخباع جدلُم الخىمُت حؼء ال ًخجؼأ مً ؤلاؾتراجُجُت اإلاؿؿغة للمىكمت ،وجيلل فعال طلً مً زالٌ حهىص اإلاىكمت
اإلاخىىعت لخىفُظ َظٍ الهضاف والتي جم جبُانها في متن َظٍ الىعكت البدثُت.
ًبلى وان العمل بىزحرة أهبر بهظا الخطىص ؾِؿغع مً وزحرة جىفُظ وجدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت وٍمىً مً
زالٌ َظا الؿغح جلضًم بعؼ مً الخىضُاث التي كض حؿاَم في جفعُل أهبر للمىكمت في مجاٌ جدلُم أَضاف الخىمُت
اإلاؿخضامت هضعحها هما ًلي:
 مىاضلت وجىثُف الخعاون الضولي في مجاٌ اإلالىُت الفىغٍت، الؿعي لخمىحن الضوٌ الىامُت وبيل الؿغق اإلاخاخت لالؾخفاصة مً مشاعَع اإلاىكمت في مجاٌ جدلُم أَضاف الخىمُتاإلاؿخضامت،
 ؤلاشاصة باإلاشاعَع الىاجحت في مجاٌ الخىمُت اإلاؿخضامت وحعمُمها،خماًت وحصجُع اإلابخىغًٍ في مىاغُع اإلالىُت الفىغٍت طاث ألابعاص ألاممُت للخىمُت اإلاؿخضامت ،وحعل الابخياع مدفؼخلُلي لخدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت.

 1اإلاغحع هفؿه ص ,47
 2اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،الابخياع ًضفع عجلت الخلضم البشغي ،الىٍبى وأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ،مغحع الىٍبى عكم  ، 1061A/2021 :الىٍبى
ؾىَؿغا ،2021 ،ص.9ئلى .13
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زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 اؾخدضار مشاعَع لضعاؾت كضعاث الضوٌ في جدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت وجدضًض ؾبل مؿاَمت اإلالىُت الفىغٍت فيجضعُم َظٍ اللضعاث،
 العمل بطفت أهبر على حعمُم وجىقُف الخؿىع الخىىىلىجي والاؾخفاصة مىه بىؾائل جدُذ الىضىٌ له واوشاء ضىاصًملضعم الخىمُت بالخؿىع الخىىىلىجي.
ًبلى في ألازحر وأن ئهجاح مؿاعي جدلُم أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت عً ؾغٍم اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت
ٌؿدىض على ؤلاعاصة الؿُاؾُت الضولُت والضازلُت للضوٌ بجعل اإلالىُت الفىغٍت بمثابت جغار عالمي حؿخفُض مىه البشغٍت
حمعاء للىضىٌ ئلى عالم أهثر أماها زاضت وأن ئبضاعاث اإلالىُت الفىغٍت هي هخاج علىٌ عبلغٍت مطضعَا حمُع الضوٌ
بضون اؾخثىاء بل ًمىً أن حشيل أصمؼت الضوٌ الىامُت وألاكل هماء مطضعا مهما للملىُت الفىغٍت.

قائمت املشاجع:
-1الكخب:
 -1ص /عٍاع عبض الهاصي عبض الغخُم ،الخكُم الضولي لحماًت اإلالىُت الفىغٍت في قل اجفاكُاث اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت
الفىغٍت( ، ،)WIPOؤلاؾىىضعٍت ،صاع الجامعُت الجضًضة.2012
 -2مغهؼ الضعاؾاث والبدىر ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت ،حامعت هاًف للعلىم ألامىُت ،الغٍاع.2004 ،
 -3اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،الابخياع ًضفع عجلت الخلضم البشغي ،الىٍبى وأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ،مغحع
الىٍبى عكم  ، 1061A/2021 :الىٍبى ؾىَؿغا.2021 ،
-2املجالث:
 ،ص /وهىغي هبُل ،خلىق اإلالىُت الفىغٍت وجأزحراتها" بحن الىاكع واإلاأمىٌ" ،املجلت الياصًمُت للبدىر اللاهىهُت والؿُاؾُت،
ولُت الحلىق والعلىم الؿُاؾُت ،حامعت عماع زلُجي ألاػىاؽ ،املجلض ألاوٌ ،العضص الثاوي. 2017 ،
-3جقاسيشاملىظمت العامليت للملكيت الفكشيت
اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،جلغٍغ 11 CDIP/25/6ماعؽ  ،2020ا للجىت اإلاعىُت بالخىمُت واإلالىُت الفىغٍت ،الضوعةالخامؿت والعشغون حىُف مً  18ئلى  22ماًى  ،2022جلغٍغ بشان مؿاَمت الىٍبى في جىفُظ أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت
والؼاًاث اإلاغجبؿت.
-4املى اقع الالكتروهيت:
اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت،صازل الىٍبى-مً هي الىٍبى ،www.wipo.int،جاعٍش وؾاعت الؼٍاعة-اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،زضماث اإلالىُت ،خماًت اإلالىُت الفىغٍت/https://www.wipo.int/services/ar ،

اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،زضماث اإلالىُت ،حؿىٍت اإلاىاػعاث اإلاخعللت باإلالىُت الفىغٍت،/https://www.wipo.int/services/ar
-

اإلاىكمت

العاإلاُت

للملىُت

الفىغٍت،

حؿىٍت

اإلاىاػعاث

اإلاخعللت

بأؾماء

الحلىٌ،

/https://www.wipo.int/amc/ar/domains

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

534

ISSN: 2352-9806
l

إسهامات املنظمة العاملية للملكية الفكرية يف حتقيك أهداف التنمية املستدامة /ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زهية عيسى  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،زضماث اإلالىُت الفىغٍت ،الخضماث اإلاىحهت إلاياجب بغاءاث ؤلازتراع،/https://www.wipo.int/services/ar
/https://ipportal.wipo.intاإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،أحىضة الىٍبى بشان الخىمُت -معلىماث أؾاؾُت  ،2007-2004ث 2022الؿاعتhttps://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/background.html.21.45
اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،جىضُاث الخمـ وألاعبعحن اإلاعخمضة في ئؾاع أحىضة الىٍبى بشان الخىمُت،،https://www.wipo.int/ip-development/ar/agenda/recommendations.html
https://www.wipo.int/policy/ar/index.html#bodies-

اإلاىكمت

العاإلاُت

للملىُت

الفىغٍت،

اللجىت

اإلاعىُت

بالخىمُت

واإلالىُت

الفىغٍت،

،/https://www.wipo.int/policy/ar/cdip
اعخمضث َظٍ ألاَضاف الدؿعت همغخلت أولُت مً الضوٌ ألاؾغاف في اإلاىكمت في ؾىت  ،2008اهكغ بسطىص طلًاإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،ألاَضاف ؤلاؾتراجُجُت،https://www.wipo.int/about-wipo/ar/goals.html ،
 اإلاىكمت العاإلاُت للملىُت الفىغٍت ،أَضاف البرامج،https://www.wipo.int/global_ip/ar/objectives.html ،مىكمت اإلام اإلاخدضة ،أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت ،الهضف الخاؾع ئكامت بنى جدخُت كاصعة على الطمىص ،وجدفحز الخطيُعالشامل للجمُع واإلاؿخضام ،وحصجُع الابخياعhttps://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/infrastructure-،
،/industrialization
مىكمت ألامم اإلاخدضة ،أَضاف الخىمُت اإلاؿخضامتhttps://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/،أزغ الابخياع الىٍبى وأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامتhttps://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html ،-

الىٍبى وأَضاف الخىمُت اإلاؿخضامت،الخىافؿُتhttps://www.wipo.int/sdgs/ar/story.html#group-ltnfsy- ،

fjYfSbyFmd
https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/ar/cdip_25/cdip_25_6.pdf
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ملخص:
في ؿل جىحه الىـام الدولي هدى ألاكلمت والخيامل ،بسشث مظاعي خثِثت مً ؤحل زلم جىاطم طسٍبي همُياهيزم
فلاٌ ًصبى بالدوٌ اإلاخازمت بكلُمُا بلى اإلاصٍد مً الاهدماج الاكخصادي ،بدُث حلمل هره الىزكت البدثُت كلى
الخمدُص اإلالسفي إلاظامين الخيظُم الظسٍبي وؤهىاكه و ؤهدافه ،فظال كلى جإصُل هـسي للخيامل الاكخصادي؛ ػسوػه و
صىزه ؤو ؤػياله ،والىؼف كً مـاهس و دوز هـسٍت الخيظُم الظسٍبي في ول مسخلت مً مساخل الخيامل الاكخصادي.
وفي الازير جىصلىا الى ؤن الخيظُم الظسٍبي الفلاٌ ٌلمل كلى حلمُم الخيامل الاكخصادي للدوٌ اإلاخياملت .
كلماث مفخاخيت :طسائب؛ جيظُم طسٍبي؛ هـسٍت الخيظُم الظسٍبي؛ جيامل اكخصادي.
Abstract:
In light of the international system's orientation toward regionalization and integration,
efforts have been made to create tax harmonization as an effective mechanism for regional
countries to seek further economic integration, So that this paper work on the scrutiny of
knowledge of the contents of the coordination of taxation and types and objectives, As well as
theoretical rooting of economic integration, its conditions and forms or forms, And the
disclosure of the manifestations and the role of the theory of tax coordination at each stage of
economic integration.
Keywords: Taxation; Tax Coordination; Tax Coordination Theory; Economic
Integration.
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جعفري عمار/ــــــــــ/عالم خالف  /ـــــــــــ  /صحراوي عبد العزيز
-2ملذمت:
جإزر الظُاطاث الاكخصادًت كظؼا ملخبرا في الفىس الاكخصادي اإلالاصس ،خُث خصل ججاذب فىسي بين مسخلف
اإلافىسًٍ والباخثين خىٌ ببساش دوز الظُاطت الاكخصادًت في جدلُم مجمىكت مً ألاهداف باللجىء بلى مجمىكت مً
ألادواث واإلاخمثلت في الظُاطت اإلاالُت والظُاطت الىلدًت والظُاطت الخجازٍت،خُث هجد ؤهثر مً وحهت هـس خىٌ جإزير
وفلالُت هره الادواث زصىصا في الخىخالث الاكخصادًت.
فالدوٌ اإلاخياملت حلاوي مً كدة ملىكاث ؤو مؼاول التي جدىٌ دون جدلُم ؤهدافها الاكخصادًت ،والتي ًسحلها
املخللين الاكخصادًين الى جباًً وكدم الخيظُم بين الظُاطاث اإلاالُت الكخصادًاث الدوٌ الاكظاء.
واخخدم الخىافع بين الخىخالث الاكخصادًت بصفت كامت وبين الدوٌ بصفت زاصت بىطم طُاطاث دون مساكاة
مسخلف الجىاهب الاكخصادًت والاحخماكُت بين الدوٌ الاكظاء ،مثل طُاطاث وخىافص حرب الاطدثماز الاحىبي
وباطخلماٌ مسخلف اإلامازطاث الظسٍبُت الظازة ،في الىكذ الري وان ًجب اللمل كلى جيظُم الظُاطاث اإلاالُت
اإلاخىاكظت.
وهـسا للمؼاول اللدًدة التي جازس طلبا كلى اكخصادًاث الدوٌ اإلاخياملت واإلامازطاث الظسٍبُت الظازة مثل الاشدواج
الظسٍبي والتهسب الظسٍبي ،فلد ؿهس ما ٌلسف بالخيظُم الظسٍبي بين الدوٌ وىطُلت مً الىطائل الهامت في جدلُم
الخىاشن الاكخصادي بُنها.
ومما طبم ًمىً ػسح ؤلاػيالُت الخالُت :هل ًمكً للخيسيم الضشٍبي جفعيل الخكامل الاكخصادي؟
-2-2فشضياث البدث :لإلحابت كلى الاػيالُت اإلاؼسوخت جم وطم الفسطُاث الخالُت:
 ٌلخبر الخيظُم الظسٍبي آلُت تهدف بلى جدلُم الخيامل الاكخصادي. جخدىم هـسٍت الخيظُم الظسٍبي في حمُم مساخل الخيامل الاكخصادي. اإلاىافظت الظسٍبُت جدد مً كملُت الخيظُم الظسٍبي.أهذاف البدث :يهدف البدث بلى ما ًلي:
الىكىف كلى ألاطع الىـسٍت اإلاخلللت بالخيظُم الظسٍبي.جددًد ؤهداف الخيظُم الظسٍبي كلى مظخىي الخيامل الاكخصادي.مىهج البدث :لإلحابت كلى اػيالُت البدث وازخباز صخت الفسطُاث وهـسا لؼبُلت البدث جم اطخسدام ول مً
اإلاىهج الىصفي لإلإلاام بجمُم حىاهب اإلاىطىق وجددًد اإلافاهُم اإلاخلللت به ،واإلاىهج الخدلُلي لخدلُل دوز الخيظُم
الظسٍبي في جدلُم كملُت الخيامل الاكخصادي وجفلُله .
الذساساث السابلت:
الذساساث السابلت باللغت العشبيت:دزاطت خمادة زير مدمىد( :)2021واإلاىطىمت بـ" مذي خاحت الذول العشبيت إلى الخيسيم الضشٍبي بما ٌسهم في جدليمالخىميت الاكخصادًت" ،وخاولذ هره الدزاطت ملالجت بػيالُت الخيظُم الظسٍبي بين الدوٌ اللسبُت في خاحتها بلى جدلُم
الخىمُت الاكخصادًت والابخلاد كً اإلاىافظت الظسٍبُت ودون مساكاة الدوٌ املجاوزة زاصت ،هما طلذ الدزاطت بلى بُان
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جعفري عمار/ــــــــــ/عالم خالف  /ـــــــــــ  /صحراوي عبد العزيز
ؤطالُب الخيظُم الظسٍبي بين الدوٌ ،وجىصلذ الدزاطت بلى ؤن للظسائب ؤهمُت في جدلُم الخىمُت الاكخصادًت ،وما
ٌظاكد الدوٌ اللسبُت كلى جدلُم الخيظُم الظسٍبي فُما بُنها هى جىخُد ؤطلاز الظسٍبت  ،وجبلى الدوٌ اللسبُت في
خاحت ماطت بلى الخيظُم الظسٍبي في ؿل اإلاخغيراث اللاإلاُت وجربرب ؤطلاز الىفؽ.
دزاطت دمحم كباض مدسشي( )2005واإلاىطىمت بـ"هدى جيسيم ضشٍبي في إظاسالخكامل الاكخصادي اإلاغاسبي"،دزاطت كصوش كلي( )2014واإلاىطىمت بـ" ملىكاث الخيظُم الظسٍبي اللسبي وآلُاث ملالجتها" وجىاولذ هره الدزاطت ألاطع
الىـسٍت اإلاخلللت بالخيظُم الظسٍبي وجددًد آلالُاث الىفُلت بىجاخه واطخمسازه وباإلطلاغ كلى الخجسبت اللسبُت وذلً
بةبساش مـاهس الخيظُم والخلاون الظسٍبي في الدوٌ اللسبُت وملىكاتها ،وجىصلذ الدزاطت بلى مدي ؤهمُت الخيظُم
الظسٍبي بين الدوٌ اللسبُت زاصت وؤن هىان جباًً الهُاول وألاهـمت والدؼسَلاث الظسٍبُت فُما بُنها ،وطلف الخيظُم
الظسٍبي اللسبي لغُاب بػاز ماطس ي ًىاهب هره اللملُت .
الذساساث السابلت باللغت ألاحىبيت:-دزاطت ول مً)4102( Keuschnigg, Christian; Loretz, Simon; Winner, Hannes :والموسومة بـTax " :

 " competition and tax coordination in the European Union: A surveyوزهصث هره الدزاطت كلى
جؼىز الظُاطت الظسٍبُت ألاوزوبُت وزاصت الخيظُم في الظسائب اإلاباػسة وغير اإلاباػسة وجىصلذ الدزاطت بلى ؤن
اإلاىافظت الظسٍبُت جادي بلى جيظُم مددود وطلُف.
دزاطت ول مً )3102( Mario Mansour , Grégoire-Rota Graziosi:واإلاىطىمت بـTax Coordination, ":Tax Competition, and Revenue Mobilization in the West African Economic and
 "Monetary Unionوزهصث هره الدزاطت كلى ألاهداف السئِظُت إلالاهدة  WAEMUكام  1994واإلاخلللت بالخيظُم

الظسٍبي لالجداد الاكخصادي والىلدي لغسب افسٍلُا ،وحلخبر مً ؤهم كملُاث الخيظُم الظسٍبي الىاجخت ،وجىصلذ
الدزاطت بلى ؤهه كلى السغم مً ؤهمُتها و هجاخها( )WAEMUفي جلازب الىـم الظسٍبُت بال ؤن اللدًد مً املجاالث غير
فلالت.
وجسخلف دزاطدىا كً هره الدزاطاث وىن ملالىا ٌظعى بلى بُان هُف ٌظاهم الخيظُم الظسٍبي في جدلُم الخيامل
الاكخصادي كبر مساخله املخخلفت ،زاصت وؤن الظسائب جمازض وؿُفتها في بىاء الخظامً الاوظاوي باطخسدام وافت ؤهىاق
الظسائب اإلاباػسة وغير اإلاباػسة ودكم الخلاون بين الؼلىب.
و مً أحل الاحابت على هزه الاشكاليت جم الخعشق إلى املحاوسالخاليت:
 الاظاساإلافاهيمي للخيسيم الضشٍبي: الاظاسالىظشي الخكامل الاكخصادي: -الخيسيم الضشٍبي ودفع الخكامل الاكخصادي واإلاماسساث الضشٍبيت الضاسة:

-8الاظاساإلافاهيمي للخيسيم الضشٍبي:
-2-8ماهيت الخيسيم الضشٍبي:
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-2-2-8حعشٍف الخيسيم الضشٍبيً :لصد بلملُت الخيظُم الظسٍبي مجمىكت اللىاكد والاجفاكُاث والخلاكداث التي
جبرم بين كدد مً الدوٌ فُما بُنهم ،ؤو بين كدد مً الدوٌ ومجمىكت مً اإلاظدثمسًٍ خىٌ ػسوغ اإلالاملت الظسٍبُت
والخىافص الظسٍبُت التي جمىذ لدوٌ ومظدثمسي ؤػساف الاجفاكُت زالٌ فترة مدددة كابلت للخجدًد.

1

وٍمىً الخفسكت بين الخجاوع الظسٍبي والخيظُم الظسٍبي؛ فالخيظُم الظسٍبي ًخجظد مً زالٌ اجفاكُاث مبدئُت
حلبر كً وحىد هُت للخلازب.

2

وؤما الخجاوع الظسٍبي فيهدف الى جدلُم جؼابم ألاطع الظسٍبُت وفسض هفع اإلالدالث الظسٍبُت.

3

ومىه ًخظمً الخيظُم الظسٍبي ما ًلي:
 حلدًال حصئُا وجدزٍجُا لألهـمت الظسٍبُت الىػىُت املخخلفت ،وذلً في طىء ازخالف الهُاول وألاكباء الظسٍبُت،وازخالف جىشَم هره بين طسائب مباػسة وغير مباػسة.
 يهدف الخيظُم الظسٍبي كلى حظاوي ألاكباء الظسٍبُت بين الدوٌ ألاكظاء ،وكلى جدلُم اللدالت الظسٍبُت بيناإلايلفين وججىب الاشدواج الظسٍبي.
 -بشالت وافت الللباث والخىاحص الظسٍبُت التي ًمىً ؤن جدد مً اإلاىافظت بين الدوٌ.

4

-8-2-8هظشٍت الخيسيم الضشٍبي :وجؼبُم هـسٍت الخيظُم الظسٍبي بصفت كامت هى جسلُص الظسٍبُت مً حمُم
آزازها غير اإلاالئمت والغير مىاطبت وذلً بغسض جىمُت اللالكاث الاكخصادًت و اإلاالُت ،وَلمل جؼبُم الىـسٍت ؤًظا كلى
زلم ؿسوف مؼابهت لخلً التي جىحد في اكخصاد مىخد حظىده اإلاىافظت وجخمخم فُه الظلم وزئوض ألامىاٌ وألافساد بدسٍت
الاهخلاٌ ،مما ٌظاكد كلى جدلُم الخسصُص ألامثل للمىازد.

5

 -8-8أهىاع الخيسيم الضشٍبي وأهذافه:
-2-8-8أهىاع الخيسيم الضشٍبيً :مىً جصيُف الخيظُم الظسٍبي وفم اإلالاًير الخالُت:

6

أوال-معياسالضمًً :صىف الخيظُم الظسٍبي خظب هرا اإلالُاز بلى:
أ-جيسيم ضشٍبي مؤكت :وٍيىن لفترة شمىُت مدددة بثالر ( )03ؤو زمع ( )05ؤو كؼس( )10طىىاث كلى ؤكص ى
جلدًس.
ب-جيسيم ضشٍبي دائم :وٍيىن لفتراث ػىٍلت وظبُا ؤهثر مً كؼس( )10طىىاث،ؤو لفترة غير مددودة.
ثاهيا-معياسكىاعذ وبىىد الخيسيم  :وَؼمل الخيظُم الظسٍبي خظب هرا اإلالُاز هىكين:
-1فسٍد الىجاز "الاطدثماز الدولي والخيظُم الظسٍبي" ،ماطظت ػباب الجاملت،الاطىىدزٍت،مصس،2000،ص.81
-2 Anne Gaudillat,Eric Rimbaux,impots directs et politique fiscale Europenne,in revue d’economie
politique,N°107(2) ,éditions ;Dalloz,paris,mars-avril1997,p262.
3
 Catherine Plichou,l’harmonisation fiscale européenne,conjoncture,février 1999,p10 sur le siteinternet :http://research,bnpparibas.com/applis/www/Research.
Bnpparibas.com/applis/www/Recheco.nsf/ConjonctureNewByDateFR/A560A360F994D20FC125671D003E184
F/$FILE/C9902_F2.PDF ?OpenELement le 11/09/18 a18h00.

-4كصوش كلي"ملىكاث الخيظُم الظسٍبي اللسبي وآلُاث ملالجتها"مجلت الاكخصاد واملجخمم،اللدد ،10حاملت خظِبت بً بىكلي-الؼلف،2014،ص .66
ً-5ىوع ؤخمد البؼسٍم "الظُاطاث الدولُت في اإلاالُت اللامت"،الداز الجاملُت ،مصس ،غ،2مصٍدة ومىلدت،2004-2003،ص.233
-6كصوش كلي "آلُاث ومخؼلباث جفلُل الخيظُم الظسٍبي اللسبي"،مجلت الاوادًمُت للدزاطاث الاحخماكُت و الاوظاهُت،حاملت خظِبت بً بىكلي الؼلف
،اللدد ،2012-8ص .60-59
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أ-الخيسيم الضشٍبي رو البىىد الثابخت :وجمثل الاجفاكُت اإلاىكلت بين كدد مً الدوٌ لخلسٍب ألاهـمت الظسٍبُت
وإشالت حىاهب الازخالف بُنها وجيىن مىاد وكىاكد الخلاكد زابخت غير كابلت للخغُير ؤو ؤلالغاء كلى ألاكل زالٌ فترة الخلاكد.
ب-الخيسيم الضشٍبي رو البىىد اإلاخغيرة أو اإلاخدشكت :وٍمثل ذلً الخيظُم الظسٍبي الري جيىن اده وكىاكده كابلت
إلكادة الصُاغت وفلا لألخدار الاكخصادًت ،خُث ًخم طىىٍا الخفاوض كلى بىىد الاجفاكُت بين ألاػساف اإلاخلاكدة.
ثالثا-معياسشكل الاجفاكيتً :مىً جلظُم الخيظُم الظسٍبي خظب هرا اإلالُاز بلى:
أ-الخيسيم الضشٍبي الثىائي :وٍيىن بين ػسفين فلؽ ًمثالن ألاػساف اإلاخلاكدة .
ب-الخيسيم الضشٍبي مخعذد الاظشاف  :وٍيىن بين ؤهثر مً ػسفين (،)02ؤي زالزت ؤػساف فإهثر مثل دوٌ ؤلاجداد
ألاوزوبي.
سابعا-معياس ؤلاظاس املحذد لعمليت الخيسيم الضشٍبيً :صىف الى هىكين خظب الخلدًالث التي جؼسؤ كلى اإلالامالث
الظسٍبُت:
أ-الخيسيم الضشٍبي مدذود الىعاق (حضئي) :وهى ذلً الخيظُم الري ًخم الترهيز فُه كلى طسٍبت مدددة ؤو بحساء
حصئيي إلالاملت طسٍبُت مدددة مً ؤحل جدلُم هدف مددد،فةذا وان الغسض مً الخيظُم الظسٍبي مثال شٍادة حجم
الاطدثمازاث فةن الترهيز ًيىن كلى مىذ مصاًا وإكفاءاث طسٍبُت لالطدثماز الىافد،هما ًخم وطم اجفاكُت إلاىم الاشدواج
الظسٍبي .
ب-الخيسيم الضشٍبي الشامل (الكلي) :بىطم بسهامج ػامل ًخظمً الظُاطاث وؤلاحساءاث التي مً ػإنها اللمل
كلى جيظُم مسخلف اإلالامالث الظسٍبُت وكادة ما جخظمً الظسائب اإلاخىىكت،و مىاءمت الظُاطاث اإلاالُت والىلدًت
بدزحاث مخلددة.
خامسا-معياسدسحت الخيسيم الضشٍبي :وٍصىف الخيظُم الظسٍبي خظب هرا اإلالُاز بلى صىفين:
أ-الخيسيم الضشٍبي الذولي :وٍمثل مداولت جلسٍب وجىخُد ألاهـمت الظسٍبُت بين مجمىكت مً الدوٌ اإلاىظىٍت
جدذ زاًت مجمىكت اكخصادًت واخدة،مثل دوٌ ؤلاجداد ألاوزوبي.
ب-الخيسيم الضشٍبي الىظني :وَؼير بلى كملُت الخمازل الظسٍبي مً ؤحل الىصىٌ بلى هُيل طسٍبي مىخد دازل
هـام فُدزالي هما هى خاصل في الىالًاث اإلاخددة ألامسٍىُت وطىَظسا اللخان جخمخلان بالالمسهصٍت في الدؼسَم الظسٍبي.
 :8-8-8أهذاف الخيسيم الضشٍبيً :للب الخيظُم الظسٍبي دوزا هاما وفلاال زصىصا في اللظاء كلى اإلامازطاث
الظازة بالظسٍبت ويهدف بلى:

1

أوال:أهذاف الخيسيم الضشٍبي كصيرة اإلاذي:
حرب ؤهبر كدز مً حجم الامىاٌ اإلاخاخت لالطدثماز الدولي.جدظين مىار الاطدثماز.جلدًم حظهُالث جادي بلى كملُت جساهم زؤض اإلااٌ.-1كمسو دمحم ًىطف دمحم"الخيظُم الظسٍبي وؤزس جؼبُله في الخيامل الاكخصادي اللسبي"،ؤػسوخت دهخىزاه،ولُت الخلىق،حاملت خلىان  ،مصس 2010،
،2011/ص .90-89
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الاطخفادة مً مصاًا مثلُت مً الدوٌ الاكظاء في الخيظُم .جىفير فسص للمىافظت مم الدوٌ الصىاكُت الىبري.جدلُم جيامل اكخصادي في ػيل مؼسوكاث مؼترهت.حشجُم جىػين زؤض اإلااٌ املخلي.حشجُم الخجازة البُيُت.حشجُم مىاػم الخجازة الخسة.ثاهيا :أهذاف الخيسيم الضشٍبي بعيذة اإلاذي:
الخىحه هدى الخيامل الاكخصادي.جيظُم الظُاطاث اإلاالُت والىلدًت.شٍادة الاطدثماز اإلاؼترن.اطخلساز مىار الاطدثماز.حرب مصٍد مً الاطدثمازاث.جدظين اللائد كلى الاطدثماز.شٍادة حجم الخجازة البُيُت.حرب جىىىلىحُا مخلدمت.جسفُع ؤطلاز اإلاىخجاث بما ٌظمذ بالخصدًس الدولي.شٍادة حجم الائخمان الدولي ومً زم اللظاء كلى البؼالت.اللظاء كلى الخطخم.الاطخسدام الامثل للمىازد.جىؿُف كىامل الاهخاج املخلُت.-جدلُم مصاًا الاهخاج الىبير.

-3الاظاسالىظشي للخكامل الاكخصادي:
2-3مفهىم الخكامل الاكخصادي
-2-2-3حعشٍف الخكامل لغت واصعالخا:
أوال-حعشٍف الخكامل لغىٍا:بن ولمت جيامل ذاث ؤصل الجُني بدؤ اطخلمالها كام  1620في كامىض ؤهظفىزد
الاهجليزي وحلني حمم ألاػُاء لخالف هال واخدا وفي اللغت اللسبُت ًسد الخيامل بملنى ممازل ففي اللامىض اللصسي بملنى
جىمُل و جخمُم ،وهجده في اإلاىزد بملنى جىخُد وفي اإلاصباح اإلاىير ًلاٌ همل الش يء بذا جمذ ؤحصائه وهملذ مداطىه.

1

 -1غسبي هاصس صالح الدًً ،دزاطت امياهُت بكامت مىؼلت هلد مثلى بين دوٌ مجلع الخلاون الخلُجي مً زالٌ جدلُل جمازل الصدماث ،ؤػسوخت دهخىزاه
غير ميؼىزة ،ولُت الللىم الاكخصادًت وكلىم الدظُير ،حاملت ؤبي بىس بللاًد جلمظان، 2015-2014 ،ص.27
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ثاهيا-حعشٍف الخكامل اصعالخا :لم ًدف حلسٍف الخيامل الاكخصادي باجفاق كام بين الللماء والباخثين
الاكخصادًين ،بل حلددث الخلسٍفاث التي جىاولذ هرا اإلافهىم ،فمً الىاخُت الاكخصادًت فةن مصؼلح الخيامل
الاكخصادي هى مىطىق ازخلف فُه الباخثىن في حلسٍفه ،بذ هجد البلع ًدزل في هؼاكه صىزا مسخلفت مً الخلاون
الدولي ،هما ًسي آزسون ؤهه مجسد كُام كالكاث ججازٍت بين اكخصادًاث كىمُت مسخلفت ًىؼىي في واكم ألامس كلى" جيامل
اكخصادي "ًسبؽ هره الاكخصادًاث اللىمُت.

1

ثالثا :حعشٍف الخكامل عىذ اإلافكشًٍ الاكخصادًين:
جىحد َ
كدة حلسٍفاث للخيامل الاكخصادي ؤهثرها كبىال وداللت حلسٍف -ميرداٌ -الري كسفه بإهه :كملُت اكخصادًت
واحخماكُت ًخم بمىحبها بشالت حمُم الخىاحص بين الىخداث املخخلفت وجادي بلى جدلُم جيافا الفسص ؤمام حمُم كىاصس
ؤلاهخاج في دوٌ الخيامل.2
وٍىضح الاكخصادي فان طيرحُه ؤن الخيامل الاكخصادي هى " :كساز ًخسر بدسٍـت بىاطـؼت دولخين ؤو ؤهثر ًادي بلى
مصج جدزٍجُا ؤو في الخاٌ ،وهرا اللساز ًخظمً خدا ؤدوى مً الخيـظُم في الـظُاطاث الاكخصادًت للدوٌ ألاكظاء ،بملنى
3

بشالت ول اللُىد الخالُت في اللالكاث الخجازٍت ،بل وكدم وطم اللُىد حدًدة".

ؤما كبد الغني كماد فُلسفه بإهه " حمم ما لِع مىخدا في بػاز كالكت جبادلُت جلىم كلى الخيظُم الؼىعي وؤلازادي
بهدف جىخُد ؤهماغ ملُىت مً الظُاطاث الاكخصادًت بين مجمىكت مً الدوٌ ججملها زصائص ومميزاث مدددة
4

حظتهدف اإلاىفلت اإلاؼترهت مً زالٌ بًجاد طلظلت مً اللالكاث الخفظُلُت".

وًلسف الخىامل االكخصادي كلى ؤهه" :كملُت جىظُم مظخمسة ومخصلت ،جخظمً ﳎمىكت مً اإلحساءاث الﱵ
تهدف بﱃ بشالت اللُىد كلى خسهت الخجازة وكىاصس اإلهخاج فُما بﲔ ﳎمىكت مً الدوٌ ذاث اﻷهـمت الظُاطُت
5

واالكخصادًت اإلاخجاهظت.

خُث كسف حان جىبرحً الخيامل الاكخصادي "بإهه كملُت جظم حاهبين ؛حاهب طلبي وحاهب اًجابي فإما الجاهب
الظلبي فُلخض ي بشالت الخمُيز ووافت الاحساءاث الخلُُدًت –بشالت الخلسٍفاث الجمسهُت ؤهـمت الخصص-وشٍادة الخسٍت في
اإلالامالث الاكخصادًت ،والجاهب الاًجابي ًلخض ي حظىٍت الخفاوث اللائم في الظُاطاث الخجازٍت ووطم طُاطاث
وماطظاث حدًدة جخمخم بصالخُاث الاحباز.

6

 :8-3ششوط الخكامل الاكخصادي وصىسه:
 -1كمس خظين "الخيامل الاكخصادي ؤوؼىدة اللالم اإلالاصس :الىـسٍت والخؼبُم" داز الفىس اللسبي  ،اللاهسة ،مصس، 1998 ،ص .07
-G. Merdal: An Integration Economy, Roothold on Keg an Paul, London 1956, P.12.

2

 -3كبد اإلاؼلب كبد الخمُد" الظىق اللسبُت اإلاؼترهت الىاكم واإلاظخلبل في ألالفُت" ،الؼبلت ألاولى ،مجمىكت الىُل اللسبُت ،مدًىت هصس ،اللاهسة،
،2003،ص.14
 -4كبد الغني كماد" الخيامل الاكخصادي والظىق اللسبُت اإلاؼترهت  :ؤطباب الخلثر وػسوغ ؤلاهؼالكت"،مسهص دزاطاث الىخدة اللسبُت،الؼبلت ألاولى
،بيروث،لبىان،اللدد،40ػباغ/فبراًس ،2005ص ص .162-161
-5ؤخمد كازف اللظاف ،مدمىد خظًً الىادي  ،اكخصادًاث الىػً اللسبي ،الؼبلت اﻷولى ،داز اإلاظًسة للىؼس والخىشًم والؼباكت،كمان ،اﻷزدن
، 2010،ص.294
6

-Miroslav n.jovanovic and Richard g.n lipsey, International economic integration "limits and prospects",second
edition, London, routledge,1998,p5.
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1

 :2-8-3ششوط الخكامل الاكخصادي:لخإطِع جيامل اكخصادي هاجح بجمُم اإلالاًِع ًجب جىفس الؼسوغ الخالُت:

أوال :جيسيم السياساث اللىميت الاكخصادًت ً :لخض ي الخيظُم بمظإلت الخلسٍفت الجمسهُت ،الىلدًت والظُاطت
الخجازٍت ججاه الدولت الىاكلت زازج اإلاىؼلت ،وػاون الىلد ،وبلع اللىاصس الظسٍبُت وألاوطاق الاحخماكُت وطُاطاث
الاطدثماز ،وحظخدعي كملُت الخيظُم الدؼسَلاث والظُاطاث الاكخصادًت اللىمُت وحىد ؤحهصة مخسصصت وماطظاث
جخمخم بالصالخُاث اإلاؼلىبت لللمل ،مظاًسة للـسوف الاكخصادًت الىػىُت وطُاطاتها الاكخصادًت.
ثاهيا :جىفش ألاًذي العاملت اإلاذسبت :بذ ٌلخبر مً اللىامل اإلاادًت بلى هجاح الخيامل الاكخصادي ،وٍدُذ للدوٌ
ألاكظاء اطخسدام مىازدها ؤلاهخاحُت بؼسٍلت فلالت مظخمسة ،هما ًمىنها في الىكذ هفظه جىمُت هره اإلاىازد وشٍادة
حجمها ،وجيىن الىدُجت شٍادة ؤلاهخاج الىلي ومظخىي اإلالِؼت في الدوٌ اإلاخياملت وبالخالي؛شٍادة الخلاون الاكخصادي فُما
بُنها.
ثالثا :ججاوس الاكخصادًاث اللابلت للخكامل ً :جب ؤن ًيىن الخيامل بين الاكخصادًاث ذاث هُاول مخجاوظت
ومخمازلت وكابلت للخيامل ،وجياملها ٌلني زلم فظاء خلُلي مخظامً مً خُث ال وحىد لالزخالفاث الاكخصادًت بين الدوٌ
ألاكظاء ،وإال طِظُؼس اكخصاد بلد ما كلى اكخصادًاث الدوٌ ألازسي.
سابعا :وضع شبكت إكليميت مالئمت للىلل واإلاىصالث  :بهه مً الظسوزي جىفس ػبىت واطلت للىلل واإلاىصالث بين
الدوٌ الىاكلت في بػاز جىخل بكلُمي ،فخىفس هره الؼبىت ٌلخبر كامال خاطما في طمان جإزير خلُلي إللغاء الخىاحص التي
حلترض الخبادٌ الخجازي بين الدوٌ اإلاخياملت.
خامسا :ضشوسة الخذسج وآلاليت ً :جب ؤن ًيىن الخيامل جدزٍجُا وآلُا ،بؼيل ٌظمذ الكخصادًاث املخخلفت الخإكلم
مم حجم الظىق الجدًد وآلُا ،ﻷن الخدىالث الدازلُت للبظائم وألامىاٌ جسلم بلع اإلاؼاول بدُث ال ًمىً ججاوشها بال
في اإلاساخل ألازيرة مً الخيامل  ،هما ًجب الاجفاق كلى صُغت جدزٍجُت وآلُت جإزر بلين الاكخباز ألاوطاق الخاصت ليل
بلد.
:8-8-3صىس الخكخالث الاكخصادًت  :جىحد كدد صىز للخىخالث الاكخصادًت وهره الصىز جسخلف فُما بُنها مً
خُث الخىخل وجخمثل الصىز السئِظُت للخىخالث فُما ًلي:
ؤوال :اجفاكيت الترجيباث الخجاسٍت الخفضيليت  :Preferential Trade Agreement:و في هرا الؼيل ًسفع اللُىد
كلى الخجازة بين الدوٌ ألاكظاء اإلاؼازهت فُه ؤهثر مً الدوٌ غير ألاكظاء ،وهرلً ٌلخبر هرا الؼيل ؤهثر ؤػياٌ الخيامل
الاكخصادي ززاوة " "More Looseوؤفظل مثاٌ كلى هرا الؼيل اليىمىىلث البرًؼاوي للخفظُل الخجازي الري ؤطع كلى
ًد اإلاملىت اإلاخددة ومظخلمساتها الظابلت.

2

ثاهيا :مىعلت الخجاسة الحشة  :free trade areaوفيها حللد الدوٌ الاػساف اجفاكُت ًخم بمىحبها بلغاء الخىاحص
الجمسهُت فُما بُنها كلى اإلاىخجاث ذاث اإلايؼإ املخلي ؤي ًخم بهخاحها في دولت ؤو ؤهثر دازل اإلاىؼلت ،مم اخخفاؾ ول
بخلسٍفتها ججاه الدوٌ غير اإلاؼازهت في اإلاىؼلت مما ٌظمذ بازخالف السطىم والخىاحص الجمسهُت اإلاؼبلت مً حاهب الدوٌ
-1صباح بالة"مفهوم التكامل االقتصادي"،متوفر على الموقع https://political-encyclopedia.org

-2كِس ى دمحم الغصالي"الخجازة الخازحُت والخيامل الاكخصادي الاكلُمي"،مجلت حظس الخىمُت ،اإلالهد اللسبي للخسؼُؽ ،اليىٍذ،اللدد،81مازض ،2009ص
ص .9-8
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الاػساف كلى الخبادٌ مم باقي اللالم .وبلد اكامت اإلاىؼلت جـل الدوٌ الاكظاء مؼللت الُد في جددًد طُاطتها الجمسهُت
الخازحُت وفلا إلاصالخها.
ثالثا :الاجداد الجمشكي :Customs unionوٍخظمً بطافت بلى ما جإزر به مىؼلت الخجازة الخسة مً بلغاء للسطىم
الجمسهُت واللُىد ألازسي كلى اهخلاٌ الظلم بين الدوٌ ألاػساف ،التزام هره الدوٌ بخىخُد هره ألاهـمت الجمسهُت،
وبخؼبُم حلسٍفت حمسهُت واخدة بشاء دوٌ اللالم الخازجي  ،جدل مدل الخلسٍفاث الىػىُت التي واهذ كائمت كبل كُام
الاجداد وبلد كُامه جخىلى حهت بكلُمُت (حؼازن فيها الدوٌ ألاكظاء) بدازة الظُاطت الجمسهُت للجمُم ،مما ًمثل كدزا مً
الخيامل الاًجابي .
زابلا :السىق اإلاشتركت  :Common marketوجخجاوش هده اإلاسخلت ما ًدلله الاجداد الجمسوي مً جمازل في ملاملت
اهخلاٌ الظلم ،بلى جدلُم خسٍت كىاصس الاهخاج مً دوٌ الى ؤزسي دازل الظىق ؤي اهخلاٌ زؤض اإلااٌ وخسٍت ممازطت اإلاهً
1

و مصاولت اليؼاغ الاكخصادي .

خامسا:الاجداد الاكخصادي economy union :وجخميز كً دزحت الظىق اإلاؼترهت بإنها و باإلطافت بلى خسٍت خسهت
الظلم والخدماث وخسٍت اهخلاٌ كىاصس الاهخاج –اللمل –زؤض اإلااٌ -فُما بين الدوٌ الاكظاء ،والخلسٍفت الجمسهُت
اإلاىخدة للدوٌ الاكظاء ججاه اللالم الخازجي فةن هره اإلاسخلت حؼمل ؤًظا ؤلاحساءاث اإلاخلللت بخيظُم الظُاطاث
الاكخصادًت واإلاالُت والىلدًت،هرا بلى حاهب الظُاطاث الاحخماكُت والظسٍبُت ألازسي التي جخجظد في حؼسَلاث اللمل
والظسائب وغيرها.

2

سادسا :الاجداد الىلذي Monetary Union:و ٌلسف مازلىب  F.Machlupاصؼالح الخيامل الىلدي كلى ؤهه:
"مجمىكت مً الترجِباث الهادفت بلى حظهُل اإلادفىكاث الدولُت كً ػسٍم بخالٌ كملت مؼترهت مدل اللمالث الىػىُت
للدوٌ ألاكظاء في اإلاىؼلت الخياملُت".

3

 :4الخيسيم الضشٍبي ودفع الخكامل الاكخصادي واإلاماسساث الضشٍبيت الضاسة:
:2-4الخيسيم الضشٍبي ودفع الخكامل الاكخصاديً :خدىم الخيظُم الظسٍبي في حمُم دزحاث وؤػياٌ الخيامل
الاكخصادي كلى الىدى الخالي:

4

 :2-2-4الخيسيم الضشٍبي ومىعلت الخجاسة الخفضيليت:خُث حلمل هـسٍت الخيظُم الظسٍبي في هرا الؼيل مً
ؤػياٌ الخيامل الاكخصادي مً زالٌ مجمىكت مً الخدابير الخجازٍت التي جمىدها دوٌ ملُىت لدوٌ ؤزسي للخسفُف مً
اللُىد اإلالىكت لخسهت الخبادٌ الخجازي ،فهي بذن هىق مً اإلالامالث الخفظُلُت الجمسهُت الهادفت بلى حشجُم الخبادٌ
الخجازي بين دولخين ؤو ؤهثر وَلخبر هـام الخجازة الخفظُلي ؤكل صىز الخيامل الاكخصادي ؤو اإلاسخلت ألاولى مً مساخل
 -1دمحم مدمىد الامام "الخيامل الاكخصادي الاكلُمي بين الىـسٍت والخؼبُم"ملهد البدىر والدزاطاث اللسبُت،اللاهسة،بدون داز اليؼس، 2000،ص .40
-2زبُلت خمالوي"ملىكاث الخيامل الاكخصادي اللسبي ودوز كؼاق البدسي في جدلُله"،الىدوة الللمُت الدولُت خىٌ الخيامل الاكخصادي اللسبي وألُت
لخدظين وجفلُل الؼساهت اللسبُت-ألاوزوبُت"،ولُت الللىم الاكخصادًت والخجازٍت وكلىم الدظُير،فسخاث كباض،طؼُف،الجصائس 9-8،ماي ،2004ص.2
- F-Machlup, A history of Thought on Economic Integration,Macmillan,London,1977,p190.

3

--4كمسو دمحم ًىطف دمحم"الخيظُم الظسٍبي وؤزس جؼبُله في الخيامل الاكخصادي اللسبي"،ؤػسوخت دهخىزاه،ولُت الخلىق،حاملت خلىان  ،مصس 2010،
.2011/ص .290-288
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الخيامل الاكخصادي اليامل ،وجسحم هره الخفظُالث الجصئُت لسوابؽ كدًدة ،فلد جيىن هره السابؼت جسحم الى كامل
الجىاز ؤو لسوابؽ اللىمُت.
 :8-2-4الخيسيم الضشٍبي ومىعلت الخجاسة الحشة  :وفي هرا الؼيل مً الخيامل حلمل هـسٍت الخيظُم الظسٍبي
بؼيل حصئي وذلً بإن ًخم الاجفاق بين دوٌ اإلاىؼلت الخسة كلى بلغاء مسخلف اللُىد الجمسهُت و ؤلادازٍت كلى خسهت
الظلم والخدماث مم اخخفاؾ ول دولت كظى في هره اإلاىؼلت بخلسٍفتها الجمسهُت ججاه بلُت دوٌ اللالم ،ومىه فىجاح
هره اإلاىؼلت مسهىن بمدي بمياهُت جؼبُم جلً الىـسٍت واللمل كلى جيظُم الظُاطاث اإلاالُت والظسٍبُت بين جلً الدوٌ.
 :3-2-4الخيسيم الضشٍبي والاجداد الجمشكي :في هره اإلاىؼلت حظاهم هـسٍت الخيظُم الظسٍبي بجصء هبير؛ فلالوة
كلى بشالت اللُىد الجمسهُت وؤلادازٍت بين الدوٌ اإلاخياملت ،حلمل الىـسٍت ؤًظا في جىخُد الخلسٍفت الجمسهُت ججاه اللالم
الخازجي ،وبرلً ًدظم جؼبُم هره الىـسٍت في هره اإلاسخلت الخياملُت كنها في اإلاسخلت الظابلت.
 :4-2-4الخيسيم الضشٍبي والسىق اإلاشتركت :وفي هره اإلاسخلت جـهس هـسٍت الخيظُم الظسٍبي بصىزة ؤهبر وؤكمم
مً الصىز الظابلت ،ومً مـاهس الخيظُم الظسٍبي في هره اإلاسخلت :
خسٍت خسهت الظلم فُما بين الدوٌ الاكظاء وذلً بةشالت اللُىد الجمسهُت وؤلادازٍت بُنهم . جؼبُم حلسٍفت حمسهُت مىخدة ججاه اللالم الخازجي.بلغاء اللُىد كلى خسهت كىاصس الاهخاج (اللمل /زؤض اإلااٌ) فُما بين دوٌ الظىق ،لدؼيل برلً هره الدوٌ طىكاواخدة ًخم في اػازها اهخلاٌ الظلم وألاشخاص وزئوض الامىاٌ في خسٍت جامت.
 :5-2-4الخيسيم الضشٍبي والاجداد الاكخصادي :وحلمل هـسٍت الخيظُم الظسٍبي بصىزة ؤهبر وؤػمل مً الصىز
الظابلت مً زالٌ :
خسٍت جىلل الظلم والخدماث وزؤض اإلااٌ ،وذلً بةلغاء وافت اللُىد الجمسهُت والادازٍت بين دوٌ الاجداد هيل،باإلطافت بلى جؼبُم حلسٍفت حمسهُت مىخدة ججاه اللالم الخازجي.
وٍظاف بلى ذلً جيظُم وجىخُد الظُاطاث الاكخصادًت واإلاالُت والىلدًت ،هرا بلى حاهب الظُاطاث الاحخماكُتوالظسٍبُت ألازسي والتي جخمثل في الدؼسَلاث والىـم الظسٍبُت.
 :6-2-4الخيسيم الضشٍبي والاهذماج الاكخصادي  :في هره اإلاسخلت باإلطافت بلى ول ما جخميز به اإلاسخلت الظابلت مً
جيظُم للىـم والظُاطاث الاكخصادًت واإلاالُت والىلدًت والظسٍبُت ،فخصل هـسٍت الخيظُم الظسٍبي في هره اإلاسخلت بلى
ذزوتها ،خُث حلمل كلى بًجاد جىخُد جام للظُاطاث الاكخصادًت باإلطافت بلى بًجاد طلؼت بكلُمُت كلُا وذلً بجاهب
اللمل كلى بًجاد كملت هلدًت مىخدة ًجسي الخلامل والخداوٌ بها بين بلدان ودوٌ مىؼلت الخيامل الاكخصادي وجسصُص
حهاش بدازي مىخد لللمل كلى جىفُر مهامه في طىء هره الظُاطاث .
 :8-4اإلاماسساث الضشٍبيت الضاسة :وجخمثل اإلامازطاث الظسٍبُت الظازة في اهدؼاز ؿاهسة الاشدواج الظسٍبي والتهسب
الظسٍبي والخىافع الظسٍبي الظاز بين الدوٌ وهي والخالي:
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 :2-8-4الاصدواج الضسيبيٌ:لسف بمؼىلت خلدد فسض الظسٍبت كلى المىلف بإداﺌﻬا زالٌ هفع الفخزة الشمىُت.
1

ففي اإلشدواج الظسٍبي ًدفم اإلايلف بالظسٍبت كلى هفع الىكاء ؤهثر مً مسة ،ﻷهثر مً بدازة طسٍبُت.
ً
ً
 :8-8-4التهشب الضشٍبي :وٍلصد به جسلص اإلايلف مً دفم الظسٍبت اإلاخىحه كلُه ولُا ؤو حصئُا وٍخم التهسب كبل
بدء فترة الدفم ؤو زاللها باطخسدام وطائل ملُىت غير مؼسوكت.

2

 :3-8-4اإلاىافست الضشٍبيت :حلني اإلاىافظت الظسٍبُت مجمل ؤلاحساءاث الظسٍبُت التي جخسرها الخيىماث مً حاهب
ؤخادي مً ؤحل حشجُم الاطدثماز ؤو جىطُم الىكاء الظسٍبي ،بخسفُع ملدالث الظسٍبت ؤو مىذ ؤلاكفاءاث الظسٍبُت.
وجمازل طُاطت اإلاىافظت الظسٍبُت طُاطت الخماًت ؤو الدكم التي جلىم بها الدولت لخماًت ؤو دكم صادزاتها ،دون مساكاة
للظُاطاث اإلاظادة التي ًمىً ؤن جلىم بها الدوٌ اإلاىافظت لها.

3

 :4-8-4اإلاالراث الضشٍبيت :اإلاالذ الظسٍبي ؤو حىت طسائبُت هى مىؼلت جفسض بلع الظسائب ؤو ال جفسض ؤي
طسائب كلى ؤلاػالق ؤو هي دوٌ جخمخم ؤهـمتها اإلاصسفُت بلىاهين صازمت لخدافف كلى طسٍت خظاباث كمالئها ألاحاهب
فدظاكدهم كلى التهسب مً دفم الظسائب في بالدهم ألاصلُت ًمىً لألفساد ؤو الؼسواث ؤن ججد هفظها جدذ طغؽ
ؤلاغساء لالهخلاٌ بلى اإلاىاػم التي جىسفع فيها ملدالث الظسائب.

4

 :5-8-4الفساد الضشٍبي :جىجس كً الفظاد في اللؼاق الظسٍبي آزاز زؼيرة جخمثل في الخلدًس غير الخلُلي للىكاء
الظسٍبي مً زالٌ بكسازاث مصٍفت ،مما ًادي بلى ؤلازالٌ بمبدؤ اللدالت الاحخماكُت في جىشَم ألاكباء اللامت .هما ًادي
الفظاد في هرا اللؼاق بلى عجص الظُاطت اإلاالُت والاكخصادًت كً جدلُم ؤهدافها النهائُت ،والىاججت بالدزحت الاولى كً
الخددًد الصائف للؼاكت الظسٍبُت للمجخمم ،والري ًيخج كىه جسؼُؽ زاػئ لدجم لإلهفاق اللام.

5

-5الخاجمت:
في ؿل الخددًاث التي جىاحهها اكخصاداث الدوٌ اإلاخياملت دازلُا وزازحُا ؤصبذ الخيظُم الظسٍبي طسوزة ملخت
وهرا لخلصٍص اللدزة كلى البلاء وطؽ الخىخالث الاكخصادًت الىبري مما ًخؼلب جىخُد ألاهـمت والظُاطاث اإلاالُت
الاكخصادًت والىلدًت ،وكد ؤصدزث مسخلف الخىخالث الاكخصادًت كدة هصىص جدكم كملُت جيظُم الظُاطاث اإلاالُت
والظسٍبُت وجلدًم الخىـُم ؤلادازي لهره اللملُت.
ومما سبم وسخيخج أن الخيسيم الضشٍبي ًخضمً:
ٌلمل الخيظُم الظسٍبي الفلاٌ كلى حلمُم الخيامل الاكخصادي للدوٌ اإلاخياملت.الخيظُم الظسٍبي ٌلخمد كلى جبني ؤفظل اإلامازطاث اللاإلاُت.كلى الدوٌ الاكظاء اللُام بجهىد هبيرة واجساذ جدابير مً ؤحل بكداد الىطم الصخُذ للخلسٍب والخيظُم فُما بُنها.1

-Bernard Castagnède, « Précis de fiscalité internationale », Presses Universitaires de France », 1er Edition,
Paris, 2002, page 12.

2ـ دمحم خباغ ،هدي اللصاوي" اكخصادًاث اإلاالُت اللامت" ،دازاإلاظيرة ،كمان  ، 2010،ص. 118

- Annie VALLEE, « Les systèmes Fiscaux », Editions du Seuil, France, 2000, p 207.
4
-دالٌ اللىُلي" اإلاالذاث الظسٍبُت :خاطىاث الفظاد الظسٍت"مخىفس كلى الموقع https://annabaa.org/arabic/economicreports/11430

3

-5لؼهب مظلىد"دزاطت الزس الفظاد اإلاالي والادازي كلى ؤداء الظُاطت اإلاالُت في الجصائس زالٌ الفترة  2015-2002باطخسدام هماذج VARمجلت الباخث
الاكخصادي،اللدد ،8حاملت طىُىدة دٌظمبر ،2017ص .197
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جعفري عمار/ــــــــــ/عالم خالف  /ـــــــــــ  /صحراوي عبد العزيز
هُفُت جفادي ؿاهسة الاشدواج الظسٍبي.وطم آلُاث الشمت إلدازاث الظسائب في الدوٌ الاكظاء للمظاهمت في الىؼف كً خاالث التهسب الظسٍبي.بن كملُت الخيظُم الظسٍبي جخؼلب وكُا طُاطُا وامال.كلى الدوٌ الاكظاء جددًد الاحساءاث اإلاىطىكُت الالشمت لخدلُم الخيظُم الظسٍبي.الخيظُم الظسٍبي ؤصبذ طسوزة مً طسوزاث دكم الخيامل الاكخصادي.ومما سبم هداول اكتراح بعض الخىصياث الخاليت :
 طسوزة جؼبُم هـسٍت الخيظُم الظسٍبي لصٍادة الخيامل الاكخصادي.اللمل كلى جىخُد الظسٍبت فُما بين الدوٌ اإلاخياملت إلاا لها مً آزاز اكخصادًت هامت.اللمل كلى جيظُم الدؼسَلاث الظسٍبُت واإلاالُت بين الدوٌ اإلاخياملت .كلى الدوٌ الاكظاء اللُام بجهىد هبيرة واجساذ جدابير مً ؤحل بكداد الىطم الصخُذ للخلسٍب والخيظُم فُما بُنها.-كلى الدوٌ الاكظاء جددًد الاحساءاث اإلاىطىكُت الالشمت لخدلُم الخيظُم الظسٍبي.

كائمت اإلاشاحع:
أوال:كائمت اإلاشاحع باللغت العشبيت:
الكخب:
-1 -1فسٍد الىجاز "الاطدثماز الدولي والخيظُم الظسٍبي" ،ماطظت ػباب الجاملت،الاطىىدزٍت،مصس.2000،
 - -2كمس خظين "الخيامل الاكخصادي ؤوؼىدة اللالم اإلالاصس :الىـسٍت والخؼبُم" داز الفىس اللسبي  ،اللاهسة ،مصس. 1998 ،
 -3كبد اإلاؼلب كبد الخمُد" الظىق اللسبُت اإلاؼترهت الىاكم واإلاظخلبل في ألالفُت" ،الؼبلت ألاولى ،مجمىكت الىُل اللسبُت ،مدًىت هصس،
اللاهسة.2003، ،
 -4كبد الغني كماد" الخيامل الاكخصادي والظىق اللسبُت اإلاؼترهت  :ؤطباب الخلثر وػسوغ ؤلاهؼالكت"،مسهص دزاطاث الىخدة اللسبُت،الؼبلت
ألاولى ،بيروث،لبىان،اللدد،40ػباغ/فبراًس .2005
 -5ؤخمد كازف اللظاف ،مدمىد خظًً الىادي  ،اكخصادًاث الىػً اللسبي ،الؼبلت اﻷولى ،داز اإلاظًسة للىؼس والخىشًم والؼباكت،كمان،
اﻷزدن
.2010 ، -6
 -7دمحم مدمىد الامام "الخيامل الاكخصادي الاكلُمي بين الىـسٍت والخؼبُم"ملهد البدىر والدزاطاث اللسبُت،اللاهسة،بدون داز اليؼس. 2000،
 -8دمحم خباغ ،هدي اللصاوي" اكخصادًاث اإلاالُت اللامت" ،دازاإلاظيرة ،كمان .2010،

ألاظشوخاث:
 -1كمسو دمحم ًىطف دمحم"الخيظُم الظسٍبي وؤزس جؼبُله في الخيامل الاكخصادي اللسبي"،ؤػسوخت دهخىزاه،ولُت الخلىق،حاملت خلىان  ،مصس
.2011/ 2010،
-2

غسبي هاصس صالح الدًً ،دزاطت امياهُت بكامت مىؼلت هلد مثلى بين دوٌ مجلع الخلاون الخلُجي مً زالٌ جدلُل جمازل الصدماث ،ؤػسوخت

دهخىزاه غير ميؼىزة ،ولُت الللىم الاكخصادًت وكلىم الدظُير ،حاملت ؤبي بىس بللاًد جلمظان. 2015-2014 ،
 -3كمسو دمحم ًىطف دمحم"الخيظُم الظسٍبي وؤزس جؼبُله في الخيامل الاكخصادي اللسبي"،ؤػسوخت دهخىزاه،ولُت الخلىق،حاملت خلىان  ،مصس
.2011/ 2010،

اإلاذاخالث:
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جعفري عمار/ــــــــــ/عالم خالف  /ـــــــــــ  /صحراوي عبد العزيز
 .1زبُلت خمالوي"ملىكاث الخيامل الاكخصادي اللسبي ودوز كؼاق البدسي في جدلُله"،الىدوة الللمُت الدولُت خىٌ الخيامل الاكخصادي اللسبي
وألُت لخدظين وجفلُل الؼساهت اللسبُت-ألاوزوبُت"،ولُت الللىم الاكخصادًت والخجازٍت وكلىم الدظُير،فسخاث كباض،طؼُف،الجصائس 9-8،ماي .2004

املجالث:
 .1كصوش كلي"ملىكاث الخيظُم الظسٍبي اللسبي وآلُاث ملالجتها"مجلت الاكخصاد واملجخمم،اللدد ،10حاملت خظِبت بً بىكلي-الؼلف.2014،
ً .2ىوع ؤخمد البؼسٍم "الظُاطاث الدولُت في اإلاالُت اللامت"،الداز الجاملُت،مصس،،غ،2مصٍدة ومىلدت.2004-2003،
 .3كصوش كلي "آلُاث ومخؼلباث جفلُل الخيظُم الظسٍبي اللسبي"،مجلت الاوادًمُت للدزاطاث الاحخماكُت و الاوظاهُت،حاملت خظِبت بً بىكلي
الؼلف ،اللدد .2012-8
 .4كِس ى دمحم الغصالي"الخجازة الخازحُت والخيامل الاكخصادي الاكلُمي"،مجلت حظس الخىمُت ،اإلالهد اللسبي للخسؼُؽ ،اليىٍذ،اللدد،81مازض
.2009
 .5لؼهب مظلىد"دزاطت الزس الفظاد اإلاالي والادازي كلى ؤداء الظُاطت اإلاالُت في الجصائس زالٌ الفترة  2015-2002باطخسدام هماذج VARمجلت
الباخث الاكخصادي،اللدد ،8حاملت طىُىدة دٌظمبر.2017

ثاهيا :كائمت اإلاشاحع باللغت ألاحىبيت:
الكخب:
1. G. Merdal: An Integration Economy, Roothold on Keg an Paul, London 1956.
2. Miroslav n.jovanovic and Richard g.n lipsey, International economic integration "limits and
prospects",second edition, London, routledge,1998.
3. Bernard Castagnède, « Précis de fiscalité internationale », Presses Universitaires de France », 1er
Edition, Paris, 2002.
4. Annie VALLEE, « Les systèmes Fiscaux », Editions du Seuil, France, 2000.
5. F-Machlup, A history of Thought on Economic Integration,Macmillan,London,1977.

املجالث:
1. Anne Gaudillat,Eric Rimbaux,impots directs et politique fiscale Europenne,in revue d’economie
politique,N°107(2) ,éditions ;Dalloz,paris,mars-avril1997.

مى اكع الكتروهيت:
1دالٌ اللىُلي" اإلاالذاث الظسٍبُت :خاطىاث الفظاد الظسٍت"مخىفس كلى الموقع https://annabaa.org/arabic/economicreports/11430
- .3صباح بالة"مفهوم التكامل االقتصادي"،متوفر على الموقع https://political-encyclopedia.org
3. Catherine Plichou,l’harmonisation fiscale européenne,conjoncture,février 1999,p10 sur le site
internet :http://research,bnpparibas.com/applis/www/Research.
Bnpparibas.com/applis/www/Recheco.nsf/ConjonctureNewByDateFR/A560A360F994D20FC125671D003E184
F/$FILE/C9902_F2.PDF ?OpenELement le 11/09/18 a18h00.
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ملخص:
تهض ٝالضعاؾت ئلى جدلُل الؿُاؾت الخاعحُت للهحن ججاه أهم الً٣اًا وألاػماث الغاهىت التي ٌٗغٞها الٗالم الٗغبي،
ٞالهحن بهٟتها صولت ناٖضة و٢ىة صولُت ٦بري ٖلى مؿخىي الىٓام الضولي أنبدذ ؾُاؾاتها الخاعحُت أ٦ثر جأزحرا وهظا
عاح٘ إلاُُٗاث ومدضصاث حضًضة ،وباٖخباعها أًًا قغٍ٩ا ا٢خهاصًا وؾُاؾُا مهما ل٨شحر مً الضو ٫الٗغبُت ،وٖلُه جم
حؿلُِ الًىء ٖلى مسغحاث الؿُاؾت الخاعحُت للهحن ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،و٦ظل ٪ججاه ألاػماث الٗغبُت
الغاهىت التي ْهغث بٗض  ،2011زانت في ؾىعٍا ،لُبُا والُمً والتي ما ػالذ جضاُٖاتها مؿخمغة ئلى ًىمىا هظا ،خُث
جباًيذ مىا ٠٢الهحن ججاهها جبٗا ملجمىٖت مً اإلاخٛحراث واإلاُُٗاث الضازلُت والضولُت.
الكلمات املفتاحية :الؿُاؾت الخاعحُت؛ الهحن؛ الًُ٣ت الٟلؿُُيُت؛ ألاػماث الٗغبُت الغاهىت
Abstract:
The study aims to analyze China's foreign policy towards the most important issues and
current crises known to the Arab world, China as a rising country and a major international
power at the level of the international system has become more influential and this is due to
new data and determinants, and also as an important economic and political partner for many
Arab countries, and therefore highlighted the foreign policy outputs of China towards the
Palestinian issue, as well as towards the crises that emerged after 2011, especially in Syria,
Libya and Yemen, whose repercussions continue to this day, as China's attitudes toward it
have varied according to a range of internal and international variables and data.
Keywords: Foreign Policy; China; The Palestinian Issue; Current Arab Crises.
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مقذمة:
بٗض نهاًت الحغب الباعصة واججاه الٗالم هدى هٓام ألاخاصًت الُ٣بُت ،اهخمذ حمُ٘ الضعاؾاث والبدىر ألا٧اصًمُت
بخدلُل ؾُاؾاث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت بهٟتها ال٣ىة الٗٓمى واإلاهُمىت في الىٓام الضولي ،ل ً٨مىظ بضاًت ال٣غن
الحالي وبغوػ الهحن ٣٦ىة صولُت ناٖضة زانت في املجا ٫الا٢خهاصي والٗؿ٨غي ،اججهذ لها ألاهٓاع ٣٦ىة حضًضة
مىاٞؿت للىالًاث اإلاخدضة وأنبدذ ؾُاؾتها الخاعحُت مدل اهخمام متزاًض ،وٖلى هظا ألاؾاؽ اهُل٣ذ هظه الضعاؾت
لخ٣ضم مباصب الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت وأهم املحضصاث الضازلُت والخاعحُت التي جد٨مها ،وأًًا لخبرػ مسغحاث
الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ججاه أهم الً٣اًا وألاػماث االٗغبُت بضءا مً الًُ٣ت الٟلؿُُيُت التي بضأث م٘ ؾىت 1948
بؿبب الاخخال ٫الههُىوي والتي ماػالذ جضاُٖاتها ئلى ًىمىا هظا ،وألاػماث التي ْهغث بٗض ما انُلح ٖلُه بالشىعاث
الٗغبُت مُل٘  ،2011زانت في ؾىعٍا  ،لُبُا والُمً .
أهمية الذراسة:
ئن الاهخمام بالضوع الهُني الجضًض ٣٦ىة صولُت ٦بري ٖلى مؿخىي الىٓام الضولي ًٟغى اإلاؼٍض مً ألابدار
والضعاؾاث التي جدىاو ٫جىحهاث الهحن وؾُاؾاتها هدى مسخل ٠الً٣اًا الا٢لُمُت والضولُتٞ ،م٘ حٗاْم ال٣ىة
الا٢خهاصًت والٗؿ٨غٍت للهحن ؾِخٛحر صوعها الؿُاس ي والاؾتراجُجي صولُا جبٗا للىي٘ الجضًض ،ومً هظا اإلاىُل ٤جىاولذ
هظه الضعاؾت ؾُاؾاث الهحن ججاه الً٣اًا وألاػماث الٗغبُت مبرػة مىٟ٢ها ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،و٦ظل ٪ألاػماث
في ؾىعٍا ،لُبُا والُمً.
إشكالية الذراسة:
ما هي اإلاخٛحراث اإلاخد٨مت في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ،وما هي مسغحاتها ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت
وألاػماث في ؾىعٍا ،لُبُا والُمً؟
فرضيات الذراسة :لإلحابت ٖلى ؤلاق٩الُت اإلاُغوخت ًم ً٨نُاٚت الٟغيِخحن الخالُخحن:
-1حٗخبر اإلاباصب واملحضصاث الضازلُت للهحن واملحضصاث الخاعحُت الضولُت مً أهم اإلاخٛحراث اإلاخد٨مت في نى٘
الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت.
-2جباًيذ مىا ٠٢الهحن ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وألاػماث في ؾىعٍا ،لُبُا والُمً جبٗا لخهىنُت ٧ل واخضة
منها وخٟاْا ٖلى اإلاهالح الهِىُت في اإلاىُ٣ت.
مناهج الذراسة:
مىهج صعاؾت الحالت :هى اإلاىهج الظي ًخجه ئلى حم٘ البُاهاث اإلاخٗل٣ت بىخضة مُٗىت وعؾم نىعة مُٗىت ٖنها فيٖال٢اتها اإلاخىىٖت و٢ض جم الاٖخماص ٖلُه في هظا البدث مً زال ٫ازخُاع الهحن ٧ىخضة للخدلُل.
اإلاىهج الخاعٍذي :الُغٍ٣ت أو ألاؾلىب اإلاؿخسضم في بلى ٙاإلاٗاع ٝوالح٣اة ٤الخاعٍسُت وٖغيها بُٛت الخٗغٖ ٝليها،خُث جم ج٣ضًم ون ٠جاعٍذي للًُ٣ت الٟلؿُُيُت وألاػماث في ؾىعٍا ،لُبُا والُمً وطلَ ًٖ ٪غٍ ٤مُالٗت اإلاٗلىماث أو
البُاهاث التي ٦خبذ في الٟتراث اإلاايُت وجىُ٣دها.
خطة الذراسة :جم ج٣ؿُم الضعاؾت ئلى مدىعًٍ ازىحن
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 -1اإلاباصب واملحضصاث اإلاخد٨مت في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت
 -2مسغحاث الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وألاػماث في ؾىعٍا ،لُبُا والُمً

-2املبادئ واملحذدات املتحكمة في صنع السياسة الخارجية الصينية
حٗغ ٝالؿُاؾت الخاعحُت ٖل أنها مجمىٕ اليكاَاث التي ج٣ىم بها الضولت ٖبر اجهاالتها الغؾمُت م٘ مسخل٠
ٞىاٖل الىٓام الضولي مً صو ٫ومىٓماث و٣ٞا لبرهامج مد٨م الخسُُِ ومدضص ألاهضا ٝوالتي تهض ٝئلى حُٛحر ؾلىُ٦اث
الضو ٫ألازغي أو املحآٞت ٖلى الىي٘ الغاهً في الٗال٢اث الضولُت ،1وعرفها "والتر لُبمان" بأنها "الؿُاؾت الخاعحُت هي
الٗمل ٖلى ئًجاص الخىاػن بحن الالتزام الخاعجي لضولت ما وال٣ىة التي جلتزم لخىُٟظ هظا الالتزام " و٢ض ٖغ ٝالالتزام ٖلى أهه
"٧ل حٗا٢ض جغجبِ بمىحبه الضولت زاعج خضوصها ،و٢ض ٌؿخلؼم جىُٟظه مً زلل اؾخٗما ٫ال٣ىة التي جخًمً الجِل
واإلاىاعص ألاولُت والغوح اإلاٗىىٍت للكٗب"٦ ،ما ٖغٞها ؾُض دمحم ؾلُم ٖلى أنها " مجمىٖت مً ألاهضا ٝوالاعجباَاث التي
جداو ٫الضولت بىاؾُتها مً زلل الؿلُاث املحضصة صؾخىعٍا الخٗامل م٘ الضو ٫في مدُُها الخاعجي وما جىاحهه مً
مك٨الث البِئت الضولُت مً زال ٫اؾخٗما ٫ال٣ىة والىٟىط"٦ 2،ما ون ٠هحرمان الؿُاؾت الخاعحُت بأنها "الٗمل الهاصٝ
اإلاىٟهل الظي ًيخج ًٖ ٢غاع اإلاؿخىي الؿُاس ي لٟغص أو مجمىٖت مً ألاٞغاص.

3

ؾِخُغ ١هظا املحىع ئلى اإلاباصب واملحضصاث التي جد٨م نىاٖت الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت.
-212مبادئ السياسة الخارجية الصينية
ال ق ٪أن ٧ل صولت حٗخمض في جدضًض ؾُاؾتها الخاعحُت ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصب وألاؾـ جىُل ٤منها بُٛت جد٤ُ٣
أهضا ٝمُٗىت ،في بضاًت ال٣غن الحاصي والٗكغًٍ زانت م٘ حٛحر الىٓام الضولي لهالح الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،أنبذ
واحبا للؿُاؾت الخاعحُت لجمهىعٍت الهحن الكٗبُت أن جخٛحر ،في اإلاغخلت الحالُت ا٦دؿبذ الهحن ٢ىة ا٢خهاصًت
وٖؿ٨غٍت ٦بحرة مما ٌؿمذ لها باإلاُالبت بىػن أ٦بر في الجٛغاُٞا الؿُاؾُت ،بضأث الهحن في مٗاعيت الحٟاّ ٖلى همىطج
هٓام أخاصي الُ٣بُت في الٗالم ،وجضٖى ئلى حٗضص ألاُ٢اب وبالخالي ًجب ٖليها مىاحهت جًاعب في اإلاهالح م٘ الىالًاث
اإلاخدضة ،وم٘ طل ٪جبني الهحن بمهاعة زِ ؾلى٦ها الخام والظي ٧الٗاصة ًغ٦ؼ ٖلى صٖم مهالحها الا٢خهاصًت  ،ال حٗلً
الهحن بك٩ل مباقغ ًٖ اصٖاءاث الهُمىت ،ل٨نها حؿعى جضعٍجُا لخىؾُٗها بك٩ل نامذ للٗالم.

4

ئن َبُٗت الاصعا ٥الهُني للمخٛحراث التي أنابذ الىٓام الضولي الجضًض بٗض اهتهاء الحغب الباعصة حٗلذ الؿُاؾت
الخاعحُت للهحن جأزظ بٗحن الاٖخباع الابٗاص الغةِؿُت للمُُٗاث اإلاخٛحرة في املجا ٫الضولي ،ال ؾُما في هُا ١جٟاٖالتها في
البُئخحن ؤلا٢لُمُت والضولُت ،وباإلا٣ضاع الظي يهم الهحن في اهُال٢تها هدى اإلاؼٍض مً ٗٞالُت الضوع والحًىع.

5

ٖ 1غبي الصمي دمحم ،الؿُاؾُت الخاعحُت :صعاؾت في اإلاٟاهُم الخىحهاث واملحضصاث ،ال٣اهغة ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي.2016 ،
 2أزحر هاْم الجاؾىع ،الؿُاؾت الخاعحُت :اإلاٟهىم وألاصواث ،مجلت ً٢اًا ؾُاؾُت ،2018 ،53ٕ ،م.228.
3
Bojang AS, The Study of Foreign Policy in International Relations, Journal of Political Sciences & Public Affairs, vol 6, issue 4, 2018, p.1.
 4ص.ط ،٥.الهحن :الؿُاؾت الخاعحُت .اإلاباصب ألاؾاؾُت والٗال٢اث الضولُتٖ ،لى الغابِ ، https://bit.ly/3IMKTE4 :جاعٍش الخهٟذ.2022/04/ 28 :
 5هبُل ٖلي ؾغوع ،الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت بٗض الحغب الباعصة ( ،)2011-1990أَغوخت ص٦خىعاه ،الجامٗت ؤلاؾالمُت في لبىان٧ ،لُت الٗلىم الؿُاؾُت
وؤلاصاعٍت والضبلىماؾُت ،2013 ،م.04
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جضٖىا الهحن للحٟاّ ٖلى الؿالم وصٖم الخىمُت الٗاإلاُت وهى مبضأ أؾاس ي للهحن في حكُ٨ل الٗال٢اث الضولُت
خُث جم اٖخماص اإلاُشا ١الظي ًدضص اإلاباصب ألاؾاؾُت للؿُاؾت الخاعحُت للهحن ،وجخمشل في:1
 مبضأ الاخترام اإلاخباص ٫للؿُاصة وخضوص الضولت مبضأ ٖضم الاٖخضاء مبضأ اإلاؿاواة في الٗال٢اث مبضأ الؿالم م٘ حمُ٘ صو ٫الٗالم مبضأ ٖضم الخضزل في قإون الضو ٫ألازغي حكحر اؾتراجُجُت الؿُاؾت الخاعحُت الحالُت ئلى أن الهحن ؾدؿاهم ب٩ل الُغ ١في جُىٍغ ٖالم مخٗضص ألاُ٢ابواؾخ٣غاع املجخم٘ الضولي.
 حٗلً الضولت مبضأ الضًم٣غاَُت وجدترم الازخالٞاث الش٣اُٞت وخ ٤الكٗىب في ج٣غٍغ مهحرها ،حٗاعى الهحن أًًاحمُ٘ أق٩ا ٫ؤلاعهاب وحؿاهم ب٩ل َغٍ٣ت مم٨ىت في ئوكاء هٓام ٖالمي ا٢خهاصي وؾُاس ي ٖاص.٫
حؿعى الهحن ئلى ئ٢امت ٖال٢اث وصًت ومخباصلت اإلاىٟٗت م٘ ححرانها في اإلاىُ٣ت ،و٦ظل ٪م٘ حمُ٘ صو ٫الٗالم.-812املحذدات املتحكمة في ثىجيه السياسة الخارجية الصينية
ًىحض الٗضًض مً املحضصاث الضازلُت والخاعحُت التي جإزغ في جىحُه الؿُاؾت الهِىُت ،والتي جسخل ٠في صعحت
الخأزحر وألاهمُت مً مدضص ئلى آزغ ،ولٗل أبغػها ما ًلي:
-21812املحذدات الذاخلية:
أ-املحذد السياس ي:
ال ًمٞ ً٨هم الؿُاؾت الخاعحُت ألي صولت صون ٞهم هٓامها الؿُاس ي وإعزه الخاعٍذي ،باليؿبت للهحن ٞهى مدضص
أؾاس ي ًإزغ ٖلى جىحهاتها ئط ًد٨مها هٓام حمهىعي عةاس ي وَٗخبر عةِـ الجمهىعٍت الٗىهغ ألاؾاس ي في هُ٩ل الضولت
وٍخمحز بهالخُاث واؾٗت وجخسظ ال٣غاعاث الؿُاؾُت أؾاؾا مً ٢بل اللجىت الضاةمت للم٨خب الؿُاس ي للحؼب الكُىعي
الهُني وجها ٙاإلاكاعَ٘ وجدبلىع مً ٢بل عةِـ الجمهىعٍت واإلاإؾؿاث الح٩ىمُت  ،2وٍمحز الهحن وحىص ٖال٢ت وَُضة
وممحزة ججم٘ الىٓام الحا٦م بكٗبه ،ئط هىا ٥اوسجام واؾخ٣غاع مما ٌؿهل ٖملُت جد ٤ُ٣ؤلاحمإ الىَني بكأن الً٣اًا
الىَىُت ،هظا ما حٗل الؿُاؾت الخاعحُت حؿحر في مؿاع زابذ هدى جد ٤ُ٣أهضاٞها ،ومً زهاةو الكٗب الهُني
الىالء لح٩امه ولألعى التي ٌِٗل بهاٞ ،هى ًمخاػ بىَىُت ٖالُت وعوح مٗىىٍت ٦بحرة.

3

ب-املحذد الاقتصادي:
حكهض الهحن مىظ أ٦ثر مً أعبٗت ٖ٣ىص ججغبت جىمىٍت عاةضة ،مً ا٢خهاص ً٣ىم في ألاؾاؽ ٖلى الؼعاٖت ئلى صولت
نىاُٖت ٖاإلاُت٧ ،اهذ الهحن ختى نهاًت ٞترة الؿخِىُاث مً الضو ٫الًُٟٗت ا٢خهاصًا ،ومىظ الٗام  1978جبيذ ما ٖغٝ
 1ص.ط ،٥.الؿُاؾت الخاعحُت للهحن :اإلاباصب ألاؾاؾُت للٗال٢اث الضولُتٖ ،لى الغابِ ،https://bit.ly/32DGDHk :جاعٍش الخهٟذ.2022 /04/ 26 :
 2باهغ مغيان ،الىٓام الؿُاس ي الهُني ،نٟدت ا٧اصًمُاٖ ،لى اإلاى. /https://www.academia.edu :٘٢
 3دمحم ٢غوفَ ،بُٗت الىٓام الؿُاس ي وأزغه في جىحُه الؿلى ٥الخاعجي للضولت :الؿُاؾت الهِىُت اججاه صو ٫اإلاٛغب الٗغبي همىطحا ،مجلت ال٣اهىن
الضؾخىعي واإلاإؾؿاث الؿُاؾُت ،03ٕ ،م.153.
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عمر بوتشيش  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ببرهامج الخدضًشاث ألاعبٗت ،والظي حٗل الا٢خهاص الهُني أ٦ثر ٢ضعة ٖلى الخ ٠ُ٨م٘ اإلاخٛحراث الهُ٩لُت وإٖاصة الىٓغ في
أولىٍاث الخىمُت ومىذ اإلاإؾؿاث ؤلاصاعٍت صعحت مً الاؾخ٣ال ٫وحؿهُل ٢ىىاث الخجاعة الخاعحُت  ،وجخهضع الهحن صو٫
الٗالم مً خُث الىمى الا٢خهاصي الٗالمي مىظ الٗام  2006وختى الٗام  2021وجخجاوػ وؿبت مؿاهمتها في الا٢خهاص
الٗالمي ٟٞ 1،% 30ي ؾىت  2019بل ٜالىاجج الضازلي الخام  14.28جغٍلُىن صوالع وبلٛذ وؿبت الىمى  ،% 5.90وفي ؾىت
 2020بل ٜالىاجج الضازلي الخام  14.72جغٍلُىن صوالع ووؿبت الىمى ٦ ،%2.30ما بل ٜالىاجج الضازلي الخام ؾىت 2021
خىالي  17.73جغٍلُىن صوالع ووؿبت الىمى الا٢خهاصي  2،% 8.10بىاءا ٖلى الح٣اة ٤الؿاب٣ت ههل ئلى عؾم نىعة طهىُت
ئًجابُت للهحن خُث هجحذ بالٟٗل في بىاء هُ٩ل ا٢خهاصي ٢ىي ٢اصع ٖلى ه٣ل البالص مً مؿخىي الضو ٫الىامُت ئلى
مها ٝال٣ىي ال٨بري ،ختى أن ال٨شحر مً الباخشحن اٖخبر أن ال٣غن الحالي هى ٢غن الهِىُحن.3
ج-املحذد العسكري:
جأحي الهحن في اإلاغ٦ؼ الشاوي زل ٠الىالًاث اإلاخدضة مً خُث ؤلاهٟا ١الٗؿ٨غي في الٗام  2019بىا261 ٘٢ملُاع صوالع
وٍدخل حِل الهحن اإلاغجبت الشالشت ٖاإلاُا ،في ٢اةمت أ٢ىي حُىف الٗالم لٗام  ،2021ولضيها َ3260اةغة خغبُت و3250
صبابت وُٗ٢ 777ت بدغٍت مخىىٖت ،وحٗضاص حىىص الجِل الهُني في الخضمت  2.185ملُىن حىضي ،ئياٞت ئلى  510أل٠
حىضي في ٢ىاث الاخخُاٍ ،وجخًمً الاججاهاث الباعػة في جُىٍغ ٢ضعاث الجِل الهُني ما ًلي:4
* ازخباع مىهاث حضًضة ٖالُت الخ٣ىُت ووكغها ،بما في طلَ ٪اةغاث خغبُت بضون َُاع ،وَاةغاث بضون َُاع،
وم٣اجالث قبذ حضًضة.
* الخُىٍغ اإلاؿخمغ ل٣ضعاث الخلىٍذ بال٣ىة بما في طل ٪خامالث الُاةغاث والهجىم بُٗض اإلاضي بالهىاعٍش البالِؿدُت
وال٣ظاة ٠الاوؿُابُت.
* الاؾدشماع في أهٓمت الُ٣اصة والخد٨م والاجهاالث والجىؾؿت والاؾخسباعاث ،وال٣ضعاث الًٟاةُت بما في طل٪
أحهؼة الغاصاع ،و٢ضعاث خغب اإلاٗلىماث والحغب ؤلال٨تروهُت والخجؿـ ؤلال٨ترووي.
د-املحذد الجغرافي والذيمغرافي:
ج ٘٣الهحن في الجؼء الكغقي مً ال٣اعة آلاؾُىٍت ،وٖلى الؿاخل الٛغبي مً املحُِ الهاصي ،جبل ٜمؿاختها 6.9
ملُىن ٦مٞ ، 2هي بظل ٪جأحي في اإلاغجبت الشالشت بٗض عوؾُا و٦ىضا ،وهظا ًجٗل مً الهحن صولت طاث بٗض اؾتراجُجي مً
قأهه أن ًضٖم وػنها وم٩اهتها في جغجِب ال٣ىة الٗاإلاُت مً حهت ،و٢ىتها الضٞاُٖت مً حهت أزغي ،و حكحر ؤلاخهاةُاث ئلى أن
الهحن ًُ٣ىه ملُاع وزالر ماةت ملُىن وؿمت ،م٣ؿمت ٖلى ؾذ وزمؿحن ٢ىمُت ًجمٗها ٢ضع ٦بحر مً الخىاؾ٤
والاهههاع ،ئال أنها جسخل ٠مً خُث الش٣اٞت والٗ٣اةض والُ٣م وختى الخاعٍشٞ ،الٗامل البكغي ٌٗخبر مً بحن ٖىامل ٢ىة
الضولت والتي لها أزغ ٦بحر في جدضًض وجىحُه الؿُاؾت الخاعحُت للضو.٫

5

 1ؾٗىص دمحم الكاوف ،ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعحُت للهحن ،مجلت ً٢اًا آؾُىٍت ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،2022 ،12ٕ ،م-م.53-52.
 2بُاهاث البى ٪الضولي ،الهحنٖ ،لى اإلاىhttps://data.albankaldawli.org/country/china?display=default.22 :٘٢
 3جامغ ابغاهُم هاقم ،الهغإ بحن الىالًاث اإلاخدضة والهحن وعوؾُا ،ال٣اهغة ،اإلا٨خب الٗغبي للمٗاع ،1ٍ ،2014 ،ٝم.139
 4ؾٗىص دمحم قاوف ،مغح٘ ؾاب ،٤م-م.54-53.
 5دمحم ٢غوف ،مغح٘ ؾاب ،٤م.150.
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-81812املحذدات الخارجية للسياسة الخارجية الصينية
ئياٞت للمدضصاث الضازلُت جىحض مدضصاث زاعحُت في نى٘ الؿُاؾت الخاعحُت وهجملها ُٞما ًلي:
أ-طبيعة النظام الذولي :مً خُث ٧ىهه أخاصي الُ٣بُت أو مخٗضص ألاُ٢ابٟٞ ،ي خالت الىٓام الضولي أخاصي
الُ٣بُت وهى خالت الىٓام الضو لي في الى٢ذ الغاهً ًدؿم همِ جىػَ٘ ال٣ىي باؾخُ٣اب خاص ًهٗب ٖلى أي صولت جبني
ؾُاؾت الٗؼلت ،وٍض ٘ٞناوعي ال٣غاع في الضو ٫الهٛحر ة ئلى الخدال ٠م٘ الضو ٫ألا٢ىي لحماًت أمنها ال٣ىمي ب ٌٛالىٓغ
ٖما ئطا ٧ان طل ٪الخدالً ٠خ ٤ٟم٘ أو ٌٗاعى جىحهاث الؿُاؾت الخاعحُت.

1

ب-املؤسسات الذولية :جأزظ اإلاإؾؿاث الضولُت ق٨ال جىُٓمُا للضو ،٫وجىٓم الٗال٢اث الخاعحُت ُٞما بُنها وجإزغ
اإلاإؾؿاث ال٣اهىهُت الضولُت ٖلى الؿُاؾاث الخاعحُت للضو ،٫ألنها جسلُ٢ ٤ىصا ٖلى بٌٗ الخهغٞاث الخاعحُت ،وحٗمل
اإلاإؾؿاث الضولُت أًًا ٖمى جيؿُ ٤الخٗاون الضولي وخل الجزاٖاث التي جيكأ بحن الضو ٫و٣ٞا ل٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي،2
ومً أبغػها هُئت ألامم اإلاخدضة بمسخلٞ ٠غوٖها ومإؾؿاتها زانت مجلـ ألامً الظي جمخلُٞ ٪ه الهحن خ ٤الُٟخى مما
ًمشل هُ٣ت ٢ىة لهالحها ،واإلاإؾؿاث الا٢خهاصًت الضولُت ٦مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت التي اهًمذ ئليها الهحن في ٖام
 2001وٖلى مضي ٖ 20اما ،اؾخُاٖذ الهحن مً زاللها أن جد ٤٣جُىعا ؾغَٗا وٞىاةض ضخمت و٢ىة ص ٘ٞجىمىٍت وٞغم
٦شحرة لها ولباقي الضو.3٫
ج-العمليات السياسية الذولية :أي الجاهب الحغ٧ي والخٟاٖلي للىٓام الضولي و٣ٞا إلابضأ الٟٗل وعص الٟٗل ،واإلاٗاملت
باإلاشل والتي ئما أن ًيكأ ٖنها َاب٘ حٗاووي أو نغاعي بحن الضو.٫

4

د-البنيان الذولي :وٍ٣هض به جغجِب الضو ٫خؿب ٢ىتها وصوعها ؤلا٢لُمي والضولي .وًٖ صوعه ٦مإزغ زاعجي في
الؿُاؾت الخاعحُت للضوُٞ ٫خطح أهه ٧لما ٧ان البيُان الضولي مخٗضص ألاُ٢اب ػاصث ٞغنت الضو ٫في الخأزحر ُٞه مً زال٫
اهًمامها ئلى أخض ألاُ٢اب ،ألامغ الظي ًجٗل جل ٪الضو ٫ألاُ٢اب في خالت جىاٞـ مؿخمغ الؾخُ٣اب أ٦بر ٖضص مً
الضو ٫ألازغي.

5

-8مخرجات السياسة الخارجية الصينية ثجاه القضية الفلسطينية وألازمات في سىريا ،ليبيا واليمن
حٗض الًُ٣ت الٟلؿُُيُت اإلال ٠ألاؾاس ي والجىهغي في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ وفي الٗالم ٧له٦ ،ما ْهغث أػماث
ٖهٟذ ببٌٗ الضو ٫الٗغبُت زانت بٗض  2011أو ما ٖغ ٝبالغبُ٘ الٗغبي أو الشىعاث الٗغبُت ،الظي بضأ مً جىوـ
لُيخ٣ل ئلى الٗضًض مً الضو ٫الٗغبُت ألازغي منها مً اؾخُاٖذ اخخىاء الًٛب الكٗبي ٦خىوـ ،مهغ ،البدغًٍ ومنها ما
جُىع لُهبذ خغوبا أهلُت وزىعاث مؿلحت ٦ؿىعٍا ،لُبُا والُمً بٟٗل ٖىامل صازلُت وزاعحُت ،وؾِخُغ ١هظا املحىع ئلى
ٖغى مى ٠٢الهحن ججاه هظه الً٣اًا وألاػماث.
 1ئؾالم أخمض ؾلُم الُٗانغة ،مدضصاث الؿُاؾت الخاعحُت ،املجلت الٗغبُت لليكغ الٗلمي ،2019 ،09ٕ ،م.10.
 2اإلاغح٘ هٟؿه.
 3اهًمام الهحن ئلى مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت ٌٗىص بؼزم جىمىي وٞغم مىاجُت ٖلى الٗالم أحم٘ ،و٧الت قىسىاٖ ،2021/11/10 ،لى الغابِ:
http://arabic.news.cn/2021-11/10/c_1310301905.htm
 4ئؾالم أخمض ؾلُم الُٗانغة ،مغح٘ ؾاب.٤
 5اإلاغح٘ هٟؿه.
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-218مىقف الصين من القضية الفلسطينية
في ٖام  1947نىجذ ألامم اإلاخدضة ٖلى ٢غاع لخ٣ؿُم ٞلؿُحن ئلى صولخحن مىٟهلخحن يهىصًت وٖغبُت ٖلى أن جهبذ
ال٣ضؽ مضًىت صولُت ،و٢ض وا ٤ٞالؼٖماء اليهىص ٖلى هظه الخُت التي عًٞها الجاهب الٗغبي ولم ًخم جُبُ٣ها مُل٣ا ،في
ٖام ٚ 1948اصع البرًُاهُىن الظًً ٧اهىا ًد٨مىن اإلاىُ٣ت مً صون أن ًخم٨ىىا مً خل اإلاك٩لت ٞأٖلً الؼٖماء اليهىص
جأؾِـ صولت ئؾغاةُل ،اهضلٗذ خغب قاع٦ذ ٞيها ٢ىاث مً الضو ٫الٗغبُت املجاوعة التي ٢ضمذ ئلى اإلاىُ٣ت و٢ض هؼح
زاللها مئاث آلاال ٝمً الٟلؿُُيُحن أو أحبروا ٖلى جغ ٥مىاػلهم ،وبٗض اهتهاء ال٣خا ٫بهضهت في الٗام الخالي٧ ،اهذ ئؾغاةُل
٢ض ؾُُغث ٖلى مٗٓم اإلاىُ٣ت ،وؾُُغ ألاعصن ٖلى اإلاىُ٣ت التي باجذ حٗغ ٝباؾم "الًٟت الٛغبُت" ٦ما ؾُُغث مهغ
ٖلى ُ٢إ ٚؼة وج٣اؾمذ ال٣ضؽ ال٣ىاث ؤلاؾغاةُلُت في حاهبها الٛغبي وال٣ىاث ألاعصهُت في الجاهب الكغقي ،وهدُجت لٗضم
جى ُ٘٢اجٟا ١ؾالم ،وٗ٢ذ خغوب أ٦ثر وٖملُاث ٢خالُت في الٗ٣ىص الخالُت واخخلذ ئؾغاةُل ال٣ضؽ الكغُ٢ت والًٟت
الٛغبُت ًٞال ًٖ مٗٓم مغجٟٗاث الجىالن الؿىعٍت وُ٢إ ٚؼة وقبه حؼٍغة ؾِىاء اإلاهغٍت في الحغب الخالُت في ٖام
.1967

1

وْل الالحئىن الٟلؿُُيُىن وأخٟاصهم في ٚؼة والًٟت الٛغبُتًٞ ،ال ًٖ صو ٫الجىاع أمشا ٫ألاعصن وؾىعٍا
ولبىان ،ولم حؿمذ ئؾغاةُل لهم أو ألخٟاصهم بالٗىصة ئلى بُىتهم التي ج٣ى ٫ئؾغاةُل ئن مشل هظه الٗىصة ؾخإصي ئلى أن
ً٨دسحىا البالص وتهضص وحىصها ٦ضولت يهىصًت ،وما ػالذ ئؾغاةُل جدخل الًٟت الٛغبُت وٖلى الغٚم مً اوسحابها مً ٚؼة
ما ػالذ ألامم اإلاخدضة حٗخبر جل ٪البٗ٣ت مً ألاعى حؼءا مً ألاعاض ي املحخلت ،وج٣ى ٫ئؾغاةُل ئن ال٣ضؽ ب٩املها هي
ٖانمتها ،بِىما ً٣ى ٫الٟلؿُُيُىن أن ال٣ضؽ الكغُ٢ت هي ٖانمت صولتهم الٟلؿُُيُت اإلاؿخ٣بلُت ،وحٗض الىالًاث
اإلاخدضة واخضة مً بً٘ الضو ٫التي اٖترٞذ بمُالبت ئؾغاةُل بمجمل مضًىت ال٣ضؽ ٖانمت لها ،و٢ض بيذ ئؾغاةُل زال٫
الخمؿحن ؾىت اإلاايُت مؿخىَىاث في هظه ألاعاض ي ،وٍ٣ى ٫الٟلؿُُيُىن ئن جل ٪اإلاؿخىَىاث ٚحر ٢اهىهُت بمىحب
ال٣اهىن الضولي وجمشل ٖ٣باث أمام ٖملُت الؿالم.

2

اججهذ الهحن هدى البراٚماجُت٣ٖ ،ب اجباٖها ؾُاؾت ؤلانالح والاهٟخاح اهُال٢ا مً ٖام  ،1978وفي هظه ألاحىاء
جم٨ىذ الهحن مً الجم٘ بحن مىانلت الاهدُاػ لح٣ى ١الكٗب الٟلؿُُني وإ٢امت ٖال٢اث وزُ٣ت م٘ ئؾغاةُل٣ٞ ،ض
اٖترٞذ بالضولت الٟلؿُُيُت التي أٖلىتها مىٓمت الخدغٍغ ٖام  1988في الجؼاةغ وبٗض أعب٘ ؾىىاث أ٢امذ ٖال٢اث
صبلىماؾُت م٘ الضولت الٗبرًت م٨ىتها ٖلى مضاع الؿىىاث الخالُت مً ئبغام ن٣ٟاث لكغاء ج٨ىىلىحُا ٖؿ٨غٍت ٚغبُت
مخُىعة٧ ،اهذ خهلذ ٖليها ئؾغاةُل مً الىالًاث اإلاخدضة وصو ٫أزغيٖ ،لى الغٚم مً هظه البراٚماجُت لم جٟلح الهحن في
لٗب صوع الىؾُِ الؿُاس ي بحن الجاهبحن الٟلؿُُني وؤلاؾغاةُلي ٖ٣ب حٗثر مٟاوياث الؿالم ،ألن ئؾغاةُل ْلذ حٗغ٢ل
جمُ٨نها مً هظا الضوع وأقهغ ألامشلت ٖلى طلٖ ٪ضم اؾخجابت خ٩ىمت جل أبِب إلاؿاعي الغةِـ الهُني "ش ي ححن بِى"ٜ
لٗ٣ض احخمإ في ب٨حن ٖام  2013بحن الغةِـ الٟلؿُُني "مدمىص ٖباؽ" وعةِـ الىػعاء ؤلاؾغاةُلي ألاؾب" ٤بيُامحن
هخيُاهى" وهظا ٌٗني أن الٗال٢اث الخجاعٍت والٗؿ٨غٍت الىاؾٗت بحن الهحن وإؾغاةُل مٗؼولت ًٖ اإلاىا ٠٢الؿُاؾُت٦ ،ما
 1الهغإ ؤلاؾغاةُلي الٟلؿُُني :قغح مبؿِ ومىحؼ ،م٣ا ٫بخاعٍش  19ماي  ،2021مى.bbc ٘٢
 2اإلاغح٘ هٟؿه.
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ٌٗني أن ئؾغاةُل جضع ٥أن الهحن لً ج٩ىن مىداػة لها ٦ما هى خا ٫الىالًاث اإلاخدضةُٞ ،ما لى جضزلذ في الهغإ الٗغبي
ؤلاؾغاةُلي ولً جدبنى مىاٟ٢ها وجضٖم ؾُاؾاتها الاؾدُُاهُت والخىؾُٗت ٖلى خؿاب الكٗب الٟلؿُُني٦ 1.ما ٌٗخبر
الكغ ١ألاوؾِ مى ٘٢مهم في زاعَت الُغٍ ٤الاؾتراجُجُت الحؼام ومباصعة الُغٍ ،٤وٍخماش ى طل ٪م٘ اإلاهالح
الاؾتراجُجُت للهحن في الخاعج ومً مهلحتها الٗمل ٖلى جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع ؤلا٢لُمي في اإلاىُ٣ت.

2

وفي جدضًض أ٦ثر ويىخا ئن ؾُاؾت الهحن ججاه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت جخلخو في زمؿت ٖىانغ أؾاؾُت هي:3
 أن مداصزاث الؿالم ًيبغي أن حؿحر ٖلى أؾاؽ جىُٟظ ٢غاعاث ألامم اإلاخدضة اإلاخٗل٣ت بالكغ ١ألاوؾِ ونُٛت ألاعىم٣ابل الؿالم اإلاخٖ ٤ٟليها في مإجمغ مضعٍض.
 جىُٟظ ٧ل الاجٟاُ٢اث اإلاىٖ ٘٢ليها بك٩ل حاص لخٟاصي أي حُُٗل لٗملُت الؿالم. الً٣اء ٖلى ؤلاعهاب والٗى ٠في ٧ل أق٩اله ختى ًدؿنى ئعؾاء أمً الضو ٫الكغ ١أوؾُُت. حصجُ٘ الخٗاون ؤلا٢لُمي بىنٟه ٖامال مؿاٖضا ٖلى جباص ٫الش٣ت وهبظ الٗضاء جضعٍجُا بحن الضو ٫الٗغبُت وإؾغاةُل. الخأُ٦ض ٖلى صوع املجخم٘ الضولي في مؿاٖضة ألاَغا ٝاإلاٗىُت في الكغ ١ألاوؾِ ومؿاهضتها لخد ٤ُ٣ؾالم قامل وٖاص٫في اإلاىُ٣ت.
– 818مىقف الصين ثجاه ألازمة السىرية
قهضث اإلاىُ٣ت الٗغبُت مىظ أوازغ ٖام  2010وبضاًت  2011جدىال ؾُاؾُا ومىحت مً الاخخجاحاث والحغا٥
الكٗبي الظي احخاح الضو ٫الٗغبُت واحؿم بأؾلىبه املخخل ٠و٢ىاه الؿُاؾُت والاحخماُٖت الجضًضة وجباًً جٟاٖالجه ما
بحن اإلاُالب ؤلانالخُت والشىعة ،وحٗؼػث بٟٗل عٍاح الخُٛحر التي اهُل٣ذ مً جىوـ مغوعا بمهغ وجٟاٖلذ مٗها الكٗىب
الٗغبُت بما ٞيها الكٗب الؿىعي وال ًمٞ ً٨هل الشىعة الؿىعٍت ًٖ اإلاىار الشىعي الٗغبي الظي ؾاص اإلاىُ٣ت الٗغبُت بٗض
هجاح الشىعجحن الخىوؿُت واإلاهغٍت وال ًم ً٨جدلُلها زاعج ؾُا٢اجه الح٣ُ٣ت ،ئن الشىعة الؿىعٍت والتي اهضلٗذ في ٞبراًغ
 2011بضأث زىعة ؾلمُت ٖٟىٍت لِـ وعاءها خؼب مٗحن وال ًد٨مها بغهامج مدضص ،مُالبت بالحغٍت وال٨غامت والٗضالت
الاحخماُٖت ونىال ئلى اإلاُالبت باؾ٣اٍ الىٓام ،وبؿبب اٖخماص الىٓام اإلاتزاًض ٖلى ال٣ىة اإلاٟغَت في ٢م٘ الاخخجاحاث،
اهتهذ مغخلت الشىعة الؿلمُت وْهغث بىاصع الدؿلح في الشىعة الؿىعٍت  ،وٍم ً٨اٖخباع مىخهً ٠ىاًغ  2012بضاًت ٗٞلُت
لخبنى الشىعة الؿىعٍت الٟ٨اح اإلاؿلح 4،ومما ػاص ألامغ حُٗ٣ضا الخضزل ألاحىبي لل٣ىي ؤلا٢لُمُت والضولُت التي ٖملذ ٖلى
حؿلُذ وجمىٍل الٟهاةل اإلاىالُت لها زضمت إلاهالحها في اإلاىُ٣ت.
عًٞذ الهحن مىظ بضاًت ألاػمت الخضزل الخاعجي ب٩ل نىعه وأق٩اله في الكإون الضازلُت الؿىعٍت وعؤٍتها أن الحل
الؿُاس ي ولِـ الٗؿ٨غي هى ألاصاة اإلاىاؾبت لدؿىٍت وإنهاء ألاػمت الؿىعٍت٦ ،ما أ٦ضث الهحن أنها ؾدؿخمغ في لٗب صوع
ئًجابي لضٖم الٗملُت الؿُاؾُت في ؾىعٍا ،بما ًإصي للىنى ٫ئلى خل م٣بى ٫مً حمُ٘ ألاَغا ،ٝمكحرة ئلى أن املجخم٘
 1ص.ط ،٥.الهحن والًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،صحُٟت الٗغبي الجضًض ،بخاعٍش.2021/05/23 :
2
Yang chen, China’s Position on the Palestine-Israel Issue: A Historical Perspective, Middle Eastern Studies, 2017, p11.
 3ئؾالم ُٖاصي ،اإلاىٓىع الهُني للًُ٣ت الٟلؿُُيُت :اإلاىا ،٠٢وألاهضا ،ٝوآلُاث حٗؼٍؼ الٗال٢اث ومؿخ٣بل الٗال٢اث الشىاةُت ،أإلااهُا ،اإلاغ٦ؼ
الضًم٣غاَي الٗغبي.2019،
 4دمحم ألامحر أخمض ٖبض الٗؼٍؼ ،مدضصاث الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ججاه ألاػمت الؿىعٍت ،أإلااهُا ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،بخاعٍش.2018/09/04 :
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الضولي بضأ ٌعي أن خل ألاػمت في ؾىعٍا هى خل ؾُاس ي٦ ،ما ٖاعيذ الخضزل الخاعجي في الكإون الؿىعٍت الضازلُت
بدؿب ٢ىاهحن ألامم اإلاخدضة ،وأنها ٧اهذ جدب٘ صاةما الُغ ١الؿلمُت لحل ألاػمت الؿىعٍت ،وبظلذ الهحن ٧ل الجهىص م٘
اإلاٗاعيت والح٩ىمت الؿىعٍت لض ٘ٞعجلت املحاصزاث الؿىعٍت ئلى ألامام.

1

٦ما أبضث الهحن ٢ل٣ها مً اخخما ٫حُٛحر الىٓام في ؾىعٍا ،خُث ٖاعيذ الخضزل اإلاؿلح الخاعجي أو الخُٛحر
ال٣ؿغي للىٓام مكحرة ئلى أن مشل هظه ألاٖما ٫مً قأنها أن جىته ٪مبضأ الؿُاصة اإلاىهىم ٖلُه في مُشا ١ألامم اإلاخدضة،
ومً قأهه أن ًؼٖؼٕ الاؾخ٣غاع الؿُاس ي لؿىعٍا واإلاىُ٣ت٦ 2،ما احخىبذ ب٨حن ئ٢امت الٗال٢اث م٘ اإلاٗاعيت الضًم٣غاَُت
في ؾىعٍا زىٞا مً اؾخٗضاء الح٩ىمت الحا٦مت.
اؾخٗملذ الهحن الُٟخى أعبٗت مغاث إلخباٍ نضوع ٢غاعاث ًٖ مجلـ الامً ،ئزىحن منها صٖذ ئلى جىخي الغةِـ
الؿىعي "بكاع ألاؾض" ،وزالث َالب بخُبُ ٤الٟهل الؿاب٘ مً مُشا ١الامم اإلاخدضة ٖلى الىٓام الؿىعي ،الظي ًىو
ٖلى ٞغى ٖ٣ىباث والغاب٘ ؾعى ئلى ئخالت اإلال ٠الؿىعي ئلى مد٨مت الجىاًاث الضولُت ٗٞاعيذ الهحن أي جضزل
ٖؿ٨غي في ؾىعٍا ،ختى وإن حاء ملحاعبت الخىُٓماث ؤلاعهابُت ٞيها ،حاء طل ٪الاؾخسضام الهُني اإلاخ٨غع لح ٤الى ٌ٣في
مجلـ الامً ٖلى الغٚم مً أن الهحن حٗخبر الضولت التي لم حؿخسضم هظا الح ٤ئال هاصعا مً بحن صوله الضاةمت الخمـ،
٦ما أنها لم جلجأ ئلى اؾخسضامه لخ٣ىٌٍ ئنضاع ٢غاعًٍ مكابهحن وحها يض الىٓام اللُبي في ٖهض الغةِـ الؿاب" ٤مٗمغ
ال٣ظافي" زالٞ ٫ترة الشىعة اللُبُت ،عٚم اٖترايها ٖلى نضوعهما.

3

ل٣ض احؿم اإلاى ٠٢الهُني بازخال ٝاإلاى ٠٢ألامغٍ٩ي ججاهها وهى جباًً في اإلاىا ٠٢ولِـ حضًضا بُنهما ،ئال أن
اإلالٟذ هى أهه حٗضي الازخال ٝفي اإلاىا ٠٢وبل ٜخض الخهاصم واإلاىاحهت الؿُاؾُت ،وَؿاهم جضزل الهحن في حُٛحر وا٘٢
جىاػهاث مٗاصلت ال٣ىي في الكغ ١ألاوؾِ ئلى حاهب ٧ل مً عوؾُا وإًغان في مىاحهت الىالًاث اإلاخدضة والضو ٫الٛغبُت.

4

-218مىقف الصين ثجاه ألازمة الليبية
حٗاوي لُبُا مىظ ؤلاَاخت بىٓام ال٣ظافي اهٟالجا أمىُا واه٣ؿاما ؾُاؾُا ،وأػمت ا٢خهاصًت خاصة أخض أبغػ وحىه
الاه٣ؿام ججلى في جىاٞـ خ٩ىمخحن ٖلى الكغُٖت والؿُُغة ،ئخضاهما خ٩ىمت الىٞا ١الىَني التي جدٓى بضٖم أممي
بغةاؾت ٞاًؼ الؿغاج ٚغبي البالص ،والشاهُت الح٩ىمت اللُبُت اإلاإ٢خت بغةاؾت ٖبض هللا الشني حهت الكغ ١وػاصث خضة ألاػمت
بىحىص الٗكغاث مً اإلالِكُاث وال٣ىاث اإلاؿلحت اإلاىالُت ألَغا ٝالجزإ واإلاخىاٞؿت ُٞما بُنها ،وَُلت ؾىىاث أنه٨ذ
البالص الاقدبا٧اث التي ما ئن تهضأ ختى حٗىص مً حضًض جدذ أؾباب ومؿمُاث مسخلٟت ،وأزغث ٖلى الا٢خهاص والخضماث
الٗامت ،وُ٢إ الصحت الٗمىمُت ،وحؿببذ بجزوح ٖكغاث آلاال٦ ،ٝما جؼصاص خضة ألاػمت اللُبُت م٘ اؾخمغاع الٟلخان

 1دمحم ؾٗض أبى ٖامىص ،الهحن ج٣خدم ألاػمت الؿىعٍت ،صحُٟت الخلُج ،بخاعٍش.2016/04/07 :
2
Yun sun, Syria: What China Has Learned From its Libya Experience, Asia Pacific Bulletin, east west center, vol 152, p2.
 3ؾيُت الحؿُني ،هل حٗ٨ـ ؾُاؾت الهحن ججاه الاػمت الؿىعٍت جدىالث اؾتراجُجُت حضًضة في اإلاىُ٣ت؟ ،أإلااهُا ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،بخاعٍش:
.2015/12/28
 4ئبغاهُم جِؿحر الىىاٌؿت ،الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ججاه مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت مإجت٧ ،لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ألاعصن،
 ،2016م.68
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عمر بوتشيش  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ألامني والخالٞاث الؿُاؾُت وُٚاب خ٩ىمت وخضة وَىُت جؼصاص املخاو ٝمً أن ًهبذ الخ٣ؿُم الحالي للبالص أمغ وا٘٢
جٟغيه ال٣ىي اإلاؿُُغة ٖلى ألاعى وصاٖميها مً الخاعج.

1

اجسظث الهحن مىا ٠٢جدؿم بخىدي الحظع ججاه الخُىعاث ٖلى الؿاخت اللُبُت مىظ اهضالٕ الهغإ الؿُاس ي في
البالص في مىخهٞ ٠براًغ  ،2011و٢ض ٧اهذ هظه اإلاىا ٠٢مً بضاًتها ٚحر ٢اَٗت خُىما لم حؿخسضم الهحن خ ٤الُٟخى
وامخىٗذ في ماعؽ  ًٖ 2011الخهىٍذ ٖلى ٢غاع مجلـ ألامً الضولي بخىحُه يغباث حىٍت ً٣ىصها خل ٠قما ٫ألاَلس ي
في ألاعاض ي اللُبُت ،وشجبذ الًغباث الٗؿ٨غٍت وٞغى خٓغ حىي ٖلى لُبُا ،زم الاٖترا ٝاإلاخأزغ بكغُٖت املجلـ
الاهخ٣الي الىَني اإلاٗاعى 2،في ٖام ٢ 2011امذ البدغٍت الٗؿ٨غٍت الهِىُت في ئحالء ما ً٣غب مً  40.000نُني ٧اهىا
ٌٗملىن في لُبُا ٢بل ٚاعاث الىاجى الجىٍت.

3

ٖلى الغٚم مً اهدُاػ مٗٓم الٟاٖلُحن الضولُحن لُغ ٝمً أَغا ٝالهغإ في لُبُا ،ئال أن الهحن ب٣ذ في مى٠٢
خُاصي بُنهماٞ ،لم جىسغٍ الهحن في الهغإ اللُبي بك٩ل مباقغ بِىما جداو ٫حاهضة الحٟاّ ٖلى مهالحها الا٢خهاصًت
ال٣اةمت مً حاهب ،وجىمُتها مؿخ٣بال في مغخلت ما بٗض الهغإ وحهىص ؤلاٖماع مً حاهب آزغ ،ومً هىا ًأحي خظع
الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ججاه ألاػمت اللُبُت ،خُث جدؿم صبلىماؾُت ب٨حن في هظا اإلال ٠بالحُاص والهضوء البراٚماحي
وجدغم ٖلي جغ ٥ال٣ىىاث اإلاٟخىخت بؿبب حٗ٣ض وحٛحر مجغٍاث الهغإ اللُبي بك٩ل مؿخمغ ،وٖضم عٚبت ب٨حن في
زؿاعة أي ٞهُل ؾُاس ي لُبي ٢ض ًمشل لها ٞغنت حٗاون بٗض اهتهاء ألاػمت مؿخُٟضة في طل ٪مً جُُ٣م مىٟ٢ها و٢ض حؿبب
الخُىعاث ٖلى ألاعاض ي اللُبُت ئلى ايُغاع ُ٢إ ٦بحر الكغ٧اث الهِىُت ئلى و ٠٢أٖمالها هىا ٥وجسص ى الهحن مً ٖضم
الاؾخ٣غاع في اإلاىُ٣ت وجىًَ قب٩اث الجغٍمت وؤلاعهاب ٞيها ،خُث ًمشل طل ٪تهضًض ٦بحر إلاباصعة "الحؼام والُغٍ "٤التي
جخبىاها الهحن ،وبظل ٪اإلاى ٠٢الظي ٌُٗيها ٢ضعة ٖلي اإلاؿاومت ومغوهت في الحغ٦ت.

4

-218مىقف الصين ثجاه ألازمة في اليمن
بضأث ألاػمت م٘ الشىعة يض الغةِـ ألاؾبٖ ٤لي ٖبض هللا نالح ،الظي جغأؽ الُمً أل٦ثر مً  33ؾىت  ،جغ ٥نالح
الؿلُت في أواةل ٖام ٦ 2012جؼء مً اجٟا ١بىؾاَت بحن الؿلُت الحا٦مت ،وحماٖاث اإلاٗاعيت ،بُ٣اصة هاةب الغةِـ
خُنها ٖبض عبه مىهىع هاصي ،في ٖام  2014قً اإلا٣اجلحن الحىزُحن مٗغ٦ت نىٗاء  ،2014وصزلىا في مٟاوياث م٘ الغةِـ
هاصي خى ٫خ٩ىمت وخضة وَىُت م٘ الٟهاةل الؿُاؾُت ألازغيُٞ ،ما وانل الحىزُحن مماعؾت الًٖ ِٛلى الح٩ىمت
ختى يٟٗذ ،وهاحم الحىزُحن ال٣هغ الجمهىعي وم٣غ ئ٢امت الغةِـ هاصي ،ومً زم اؾخ٣ا ٫هاصي حىبا ئلى حىب م٘
وػعاةه في ًىاًغ  ،2015وبٗضها ٢ام الحىزُحن باه٣الب خل ُٞه مجلـ الىىاب الُمني وجىلذ الؿلُت اللجىت الشىعٍت بُ٣اصة
دمحم ٖلي الحىسي وهى ابً ٖم ػُٖم الحىزُحن ٖبض اإلال ٪الحىسي 5.واػصاصث ّ
خضة الهغإ م٘ مداولت الحىزُحن وخلُٟهم

1ص.ط ،٥.ألاػمت اللبُت ،مىٖ ،dw ٘٢لى الغابِ ،https://bit.ly/3u6HifV :جاعٍش الخهٟذ.2022 /04/ 24 :
ٖ 2مغو ن٣غ ،ؾُاؾت خظعة :الضوع الهُني في ألاػمت اللُبُتٖ ،لى الغابِ ، https://bit.ly/3rZJWkP :جاعٍش الخهٟذ2022 /04/ 28 :
3
Adel Abdel Chafer and Anna L. Jacobs, China in the Mediterranean implications of expanding Sino- north Africa relations, regional
influence and strategy, jyly2020, p11.
 4اإلاغح٘ هٟؿه.
 5دمحم خؿحن ٖلي ال٣اؾم ،ألاػمت الُمىُت أؾبابها وأبٗاصها  ،2020-2015اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،ال٣اهغة.2021/09/13 ،
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ؤلا٢لُمي ئًغان الهُمىت ٖلى الُمً وجدىٍله الى مدُت أزغي ّ
تهضص أمً صو ٫الخلُج الٗغبُت واؾخ٣غاعها ،و٢ض أصث هظه
الخُىعاث ئلى عصاث ٗٞل ئ٢لُمُت خاصة ،جمشلذ بخضزل ٖؿ٨غي ٢ام به جدالٖ“ ٠انٟت الحؼم” الظي يم ٖكغ صو٫
بُ٣اصة الؿٗىصًت ،خُث جخٟا٢م ألاػمت الُمىُت بٟهىلها الضامُت التي جسلً ٠ىمُا ٢خلى وحغحى وصماع وحىٕ ًُا ٫مسخل٠
اإلاىاَ ٤الُمىُت ،و٢ض جدىلذ ألاػمت ئلى مأؾاة صامُت بٗضما ٞكل الحل الؿُاس ي وبضاًت خغب ج٣ىصها الؿٗىصًت يض
الحىزُحن وخلٟائهم.

1

ئن املحضصاث الا٢خهاصًت والؿُاؾُت للهحن ججاه ألاػمت الُمُيُت جغجبِ بٗضة ٖىامل منها الٗال٢ت الهِىُت-
ؤلاًغاهُت والٗال٢ت الهِىُت-الؿٗىصًت واإلاغخلت الاهخ٣الُت للضبلىماؾُت الهِىُت ومنها مسالٟت اإلاى ٠٢ألامغٍ٩ي الضاٖم
للكغُٖت الُمىُتٞ ،الهحن جدخاج بضعحت أؾاؾُت َغٞا ًغعى مهالحها ،وٍخٟهم َبُٗت وحىصها في اإلاىُ٣ت ،وجضازالث
مهالحها ٖلى الًٟاءاث الشالزت :ألامً والا٢خهاص والُمىح الغٍاصي.

2

٦ما أًضث الهحن ال٣غاع ألاممي  2216يض الحىزُحن ،وصٖذ باإلا٣ابل للحل الؿلمي وإً٣ا ٝالحغب في مى ٠٢مخىاػن
ًغاعي مهالحها ؤلا٢لُمُت بحن الغٍاى وَهغان وَؿمذ باؾخمغاع الخٟاوى الضولي خى ٫البرهامج الىىوي ؤلاًغاوي الظي
حُُٗه الهحن ألاولىٍت ٖلى ٦شحر مً قإون الكغ ١ألاوؾِ٦ ،ما جبيذ ب٨حن مجمىٖت مً الحلى ٫ججاه ألاػمت الُمىُت
جخمشل في:

3

 خل ؾلمي بمىحب ٢غاع مجلـ ألامً. مباصعاث مجلـ الخٗاون الخلُجي. هخاةج مإجمغ الحىاع الىَني. -اجٟاُ٢ت الؿلم والكغا٦ت الىَىُت.

الخاثمة:
ٖلى يىء اإلاُُٗاث الؿاب٣ت في ٖغى وجدلُل مسغحاث الؿُاؾت الخاعحُت للهحن هالخٔ أنها جخمحز بشىابذ
مخجظعة مخمشلت في اخترام الىخضة والؿُاصة الىَىُت اإلاخباصلت للضو ،٫وٖضم الخضزل في الكإون الضازلُت للضو ٫وحصجُ٘
الخٗاون الا٢خهاصي والخجاعي اإلاخىاػن مً أحل بىاء ٖال٢اث مخِىت حؿىصها اإلاىٟٗت اإلاخباصلت ججاه الً٣اًا الضولُت ٖمىما
ومىُ٣ت اإلاخىؾِ والٗالم الٗغبي زانت مما ٌؿاهم في جد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع في اإلاىُ٣ت.
جمشل الهحن ٢ىة ا٢خهاصًت وٖؿ٨غٍت هاةلت حؿخُُ٘ مً زالله لٗب صوع حضًض ئ٢لُمُا وصولُا ،وهي خالُا اإلاغشح
ألاو ٫إلاىاٞؿت الىالًاث اإلاخدضة في أٖلى هغم الىٓام الضولي والخىحه هدى ئ٢امت هٓام صولي حضًض زىاتي أو مخٗضص ألاُ٢اب.
ٖلُه ًم ً٨الخغوج بيخاةج مً زال ٫هظا البدث هجملها في الى ِ٣الخالُت:

 1اإلاغح٘ هٟؿه
 2نالح خؿً أبى ٖؿغ ،ألاػمت الُمىُت في مىٓىع الؿُاؾت الهِىُتٖ ،ضن آلان.2021/09/22 ،
 3عاًمىهض لي ،الهحن والحغب في الُمًٖ :ضم الاهدُاػ والحل الؿلمي ،مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث2015 ،
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 أنبذ الاهخمام اإلاتزاًض بضعاؾت الؿُاؾت الخاعحُت للهحن ججاه صو ٫الٗالم مهمت في خ٣ل الٗال٢اث الضولُت ،هٓغاللهٗىص الهُني الؿغَ٘ ٖلى مؿخىي الىٓام الضولي وبالخالي ًيخٓغ أن ً٩ىن لها صوع ٖالمي حضًض ٣٦ىة ئ٢لُمُت وصولُت
جسخل ٠في جىحهاتها ًٖ ؾُاؾاث الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت التي جؼٖمذ الٗالم بٗض نهاًت الحغب الباعصة.
 ازخال ٝوجباًً مىا ٠٢الهحن مً الً٣اًا وألاػماث الٗغبُت جبٗا إلاهالحها الجُى-ؾُاؾُت والا٢خهاصًت زانت. الابخٗاص ًٖ ألاًضًىلىحُت خُث أنبدذ البراٚماجُت هي املحغ ٥ألاؾاس ي للؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت. الًُ٣ت الٟلؿُُيُت :ج ٠٣الهحن مىٟ٢ا مخىاػها ٞهي حُٗي الح ٤للٟلؿُُيُحن إل٢امت صولتهم ٖلى خضوص ،1967باإلا٣ابل جغبُها ٖال٢اث ا٢خهاصًت وؾُاؾُت وزُ٣ت م٘ الُ٨ان الههُىوي.
 ألاػمت في ؾىعٍا :جضزلذ الهحن صٞاٖا ًٖ مهالحها الجُى-اؾتراجُجُت في اإلاىُ٣ت إلاا جمشله ؾىعٍا مً مغ٦ؼ مٗاصيللىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ومخدال ٠م٘ الهحن ،ئًغان وعوؾُا.
 ألاػمت اللُبُت :ججخيب الهحن الى٢ى ٝيض أي َغ ٝوج ٠٣بمؿاٞت واخضة م٘ الجمُ٘ ،لخًمً بٗض الدؿىٍت الحٟاّٖلى مهالحها واؾدشماعاتها في لُبُا.
 ألاػمت الُمىُت :هٓغا لخٗ٣ض اإلاُُٗاث في مىُ٣ت الخلُج الٗغبي ٞاًغان جمشل خلُٟا اؾتراجُجُا للهحن ًضٖم الحىزُحن،بِىما جمشل اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت قغٍ٩ا ا٢خهاصًا ومهضعا هاما للُا٢ت مما حٗل الهحن جبدث ًٖ خل ؾلمي لألػمت
والحٟاّ ٖلى مهالحها م٘ حمُ٘ ألاَغا.ٝ
و٦سالنت ٖامت ٞان مبضأ البراٚماجُت في الحٟاّ ٖلى اإلاهالح الؿُاؾُت ،الجُى-اؾتراجُجُت والا٢خهاصًت هى
املحغ ٥والضا ٘ٞألاؾاس ي والجىهغي في نىاٖت الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ججاه مسخل ٠الً٣اًا وألاػماث الٗغبُت.

قائمة املراجع:
أوال :باللغة العربية
-1هبُل ٖلي ؾغوع ،الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت بٗض الحغب الباعصة ( ،)2011-1990أَغوخت ص٦خىعاه ،الجامٗت ؤلاؾالمُت
في لبىان٧ ،لُت الٗلىم الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت والضبلىماؾُت.2013 ،
-2ئبغاهُم جِؿحر الىىاٌؿت ،الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ججاه مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،عؾالت ماحؿخحر ،حامٗت مإجت،
٧لُت الضعاؾاث الٗلُا ،ألاعصن.2016 ،
-3ؾٗىص دمحم الكاوف ،ال٣ىة الىاٖمت في الؿُاؾت الخاعحُت للهحن ،مجلت ً٢اًا آؾُىٍت ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي،
ٕ.2022 ،12
-4دمحم ٢غوفَ ،بُٗت الىٓام الؿُاس ي وأزغه في جىحُه الؿلى ٥الخاعجي للضولت :الؿُاؾت الهِىُت اججاه صو ٫اإلاٛغب
الٗغبي همىطحا ،مجلت ال٣اهىن الضؾخىعي واإلاإؾؿاث الؿُاؾُت.03ٕ ،
-5ئؾالم أخمض ؾلُم الُٗانغة ،مدضصاث الؿُاؾت الخاعحُت ،املجلت الٗغبُت لليكغ الٗلمي.2019 ،09ٕ ،
-6أزحر هاْم الجاؾىع ،الؿُاؾت الخاعحُت :اإلاٟهىم وألاصواث ،مجلت ً٢اًا ؾُاؾُت.2018 ،53ٕ ،
-7دمحم خؿحن ٖلي ال٣اؾم ،ألاػمت الُمىُت أؾبابها وأبٗاصها  ،2020-2015اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي الٗغبي ،ال٣اهغة،
.2021/09/13
 .-8عاًمىهض لي ،الهحن والحغب في الُمًٖ :ضم الاهدُاػ والحل الؿلمي ،مغ٦ؼ الجؼٍغة للضعاؾاث.2015 ،
-9ص.ط ،٥.الهغإ ؤلاؾغاةُلي الٟلؿُُني :قغح مبؿِ ومىحؼ ،م٣ا ٫بخاعٍش  19ماي  ،2021مى.bbc.٘٢
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-12دمحم ألامحر أخمض ٖبض الٗؼٍؼ ،مدضصاث الؿُاؾت الخاعحُت الهِىُت ججاه ألاػمت الؿىعٍت ،أإلااهُا ،اإلاغ٦ؼ الضًم٣غاَي
الٗغبي ،بخاعٍش.2018/09/04 :
-13دمحم ؾٗض أبى ٖامىص ،الهحن ج٣خدم ألاػمت الؿىعٍت ،صحُٟت الخلُج ،بخاعٍش.2016/04/07 :
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:ملخص
إط ؤضبدذ وؾُلت اجطاٌ وجىاضل إلاا جلضمه، ال ًمىً ألخض إهياع ؤَمُت الخىىىلىحُا الغكمُت في خُاجىا اإلاعاضغة
 '' ؿغغذ19هما ؤن ألاػماث الخالُت وإػمت ''وىؿُض، مً زضماث مخعضصة وبخيالُف اكل ما ًلاٌ عنها ؤنها بؿُؿت
 ولم ًىً ألاؾـاٌ بعُضًً عً طلً بل اضبدىا ألاهثر جـاعال معها إلاا جدلله،الاهػمام إليها والخعامل بها في شتى املجاالث
وؤمام عجؼ آلاباء وعضم كضعتهم على مغاكبت ؤوالصَم وؤلاشغاؾ على اؾخسضامهم لشبىت، لهم مً ؿغص للخعلُم والترؿُه
الاهترهذ اػصاصث مساؾغَا وتهضًضاتها لخلىكهم ولم ٌعض ما ابغم مً اجـاكُاث وؾً مً حشغَعاث هـُل للخض منها ؛بل البض
مً اجساط جضابحر ؤزغي جيىن ؤهثر اؾخجابت للخؿىعاث الخاضلت واشض ضغامت للخـاف على خلىق الؿـل في البِئت
.الغكمُت
.  خلىق الؿـل؛ الخىىىلىحُا الغكمُت ؛ مساؾغ الاهترهذ:الكلمات املفحاحية
Abstract:
No one can deny the importance of digital technology in our modern life, as it has
become a means of communication and connection, for the multiple services it provides and
at costs that are least said to be simple, for example crises such as the “Covid 19” impose
dealing with it in various fields, as it is shown Children have become the most interactive
with it because of the opportunities it provides for education and entertainment,
In the ther hand there are some dangers to excess use of digital technology as parent's inability
to monitor and supervise their children use of the Internet, the risks and threats to their rights
have increased, and the agreements and enactment of legislation are no longer capable of
limiting them. Serious measures must be taken that are more responsive to developments and
more stringent to preserve the rights of the child in the digital environment
Keywords : children's rights; digital technology; Internet dangers.
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تأثري التكنولوجيا الرقمية على احلماية الدولية حلقوق لطفل  /ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلعباس عيشة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمة:
ؤضب ـ ــدذ خماًت خلىق الاوؿان مً ؤولىٍاث املجخمع الضولي بعض زغوحها مً هؿاق الازخطاص الضازلي للضوٌ مما
ؤهؿبها شغعُت صازلُت وصولُت وباجذ مً اللػاًا اإلاؿخجضة طاث ألاَمُت و ألاولىٍت  ،ؿبظلذ الجهىص لجمعها في هطىص
اجـاكُاث ومىازُم لخدلُم الـعالُت في الخماًت وجىىعذ الـئاث التي حعنى بها ومً بُنها ألاؾـاٌ ألنهم ؤهثرَا غعـا
وحعغغا لالهتهاواث بمسخلف ؤهىاعها  ،صون ؤن جيىن لضيهم اللضعة على عصَا  ،وعػم ضضوع جغؾاهت كاهىهُت صولُا ووؾىُا
ؾعذ للخـاف على َظٍ الخلىق إال ؤنها و وفي قل اهدشاع الخىىىلىحُا وجؿىع شبىت الاهترهذ بطىعة ؿابلت لم حعض َظٍ
الجهىص جدلم ألاَضاؾ اإلاغحىة منها زاضت في قل الخعامل اإلاتزاًض لألؾـاٌ مع الخلىُت الغكمُت مما ؤزغ على حمُع حىاهب
خُاتهم .
ومع ؤنها جىؿغ لهم ؿغضا في الخعامل مع الؼحر وهظا للخعلم و اللعب وخغٍت الخعبحر  ،إال ؤهه ال ًمىً ججاَل مساؾغَا
وتهضًضاتها اإلاباشغة و الػمىُت على خلىكهم  ،و ألاهثرَا شُىعا العىف بيل ؤهىاعه ولم ٌعض َؤالء في مىإي عً ؤؾىء ما
جلضمه َظٍ الخىىىلىحُا الغكمُت .
مً َىا ؿئن ؤلاشيالُت التي ًمىً ؾغخها هي :
كيف يمكن للىظام اللاهىوي الذولي أن يحلم الحىاسن املطلىب بين أفضل ما ثلذمه الحكىىلىحيا الزكمية
لألطفال وبين الحذ من آثارها السلبية عليهم ؟
وازغاءا للمىغىع ومىاكشخه جم اعخماص اإلاىهج الىضـي وطلً مً زالٌ البدث في الخماًت اإلالغعة للؿـل صولُا
وإكلُمُا و ما ًخعغع له مً تهضًضاث زاضت في واكع البِئت الغكمُت ،وهظا الىكىؾ على مضي هـاًت الجهىص التي بظلذ
مً ؤحل جـعُل الخماًت الؿابلت في َظٍ البِئت بعض ما ؿغغذ هـؿها على خُاجه.
بالىكغ إلى ما ؾبم ؿلض كؿم اإلاىغىع إلى ماًلي:
اإلابدث ألاوٌ  :تهضًضاث الخىىىلىحُا الغكمُت لخلىق الؿـل .
اإلابدث الثاوي  :هدى جـعُل خماًت خلىق الؿـل في البِئت الغكمُت .

املبحث ألاول  :تهذيذات الحكىىلىحيا الزكمية لحلىق الطفل .
جؿىعث هكغة املجخمع الضولي للؿـل همـهىم كاهىوي خضًث وحب خماًت خلىكه  ،وألنها حؼء ال ًخجؼؤ مً خلىق
الاوؿان هيل ؤضبدذ مً ؤَم اللػاًا اإلاثحرة لالَخمام  ،ؿطضعث بشإنها ؤلاعالهاث و اإلاىازُم الضولُت  ،هما ؤبغمذ خىلها
الاجـاكُاث ؾىاء في إؾاع مىكمت ألامم اإلاخدضة ؤو في إؾاع اإلاىكماث ؤلاكلُمُت ،وعػم طلً إال ؤن َظٍ الخلىق ؤضبدذ
ؤهثر عغغه للتهضًض في عطغ الخىىىلىحُا الغكمُت وما جىؿغٍ لألؾـاٌ مً ؾغعت في الاؾالع على مدخىٍاث ؤكل ما ًلاٌ عنها
ؤنها جمـ ؾالمتهم الىـؿُت و الجؿضًت ،وعلُه ؾيخؿغق في َظا اإلابدث إلى الخماًت اللاهىهُت الضولُت للؿـل في اإلاؿلب
ألاوٌ  ،وواكع خلىق الؿـل في قل الخىىىلىحُا الغكمُت في مؿلب الثاوي .
املطلب ألاول  :الحماية اللاهىهية الذولية للطفل

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

563

ISSN: 2352-9806
l

تأثري التكنولوجيا الرقمية على احلماية الدولية حلقوق لطفل  /ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلعباس عيشة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ٌعخبر الؿـل مً ؤهثر الـئاث الػعُـت اإلاعغغت خلىكها للخؿغ ملاعهت بالـئاث ألازغي التي جيخمي إلى خلىق
الاوؿان  ،لظلً بظلذ الجهىص الضولُت في ؾبُل جىؿحر الخماًت الالػمت لها و الخطضي إلاا كض جخعغع له مً اهتهاواث حغاء
َظٍ الخطىضُت  ،وػالبا ما جؤصي إلى ؾلب خلىكهم صون ؤن جيىن لضيهم اللضعة على خماًتها ؤو اإلاؿالبت باؾترحاعها ،
ؿياهذ َىان غغوعة للخضزل ؾىاء صولُا ( الـغع ألاوٌ) ،ؤو إكلُمُا لخدمل مؿؤولُت جدلُم طلً (الـغع الثاوي).
الفزع ألاول :ثلزيزحلىق الطفل في إلاعالهات و الاثفاكيات الذولية .
-1خلىق الؿـل في ؤلاعالهاث الضولُت جمثلذ َظٍ ؤلاعالهاث في :
أ-إعالن حىيف الصادرعام : 1024
إن ؤوٌ مداولت صولُت لىـالت خلىق الؿـل واهذ ؾىت  ،1923وكض جػمىذ مجمىعت مً الخلىق وصعذ املجخمع
الضولي إلى حعؼٍؼَا  ،وهي اإلاعغوؿت باؾم " إعالن حىُف " و الظي ؤكغجه عطبت ألامم و باإلحماع ؾىت . .1924
وَعض َظا ؤلاعالن زؿىة اًجابُت في مجاٌ الاَخمام بدلىق الؿـل وخماًتها  ،وَى ًخيىن مً صًباحت وزمؿت مباصا
وكض وحهذ له عضة اهخلاصاث ؤَمها ؤهه لم ًطضع باؾم الضوٌ بل عً حمعُت العطبت ولم ًساؾبها وبالخالي ؿهى ال ًغجب ؤي
التزاماث عليها  ،هما ؤهه لم ٌعالج خلىق الؿـل إال بشيل حؼةي ولم ًخػمً ؤًت آلُت صولُت إلاغاكبت مضي جؿبُم بىىص
الاجـاكُت .
ب-إعالن حلىق الطفل لعام :1050
ضضع عؾمُا بمىحب كغاع الجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة عكم (1368ص )14-اإلاؤعر في  20هىؿمبر  1959و ًدخىي على
صًباحت و  10مباصا  ،وَعبر َظا ؤلاعالن عً إعاصة املجخمع الضولي في الاعتراؾ بمجمىعت مً اإلاباصا التي جدلم الغعاًت
الاحخماعُت و الاكخطاصًت و الصخُت لألؾـاٌ  ،وعػم طلً ؿهى حاء زالُا مً آلازاع اللاهىهُت اإلالؼمت إط ٌعض ؤًػا بمثابت
جىضُت ػحر ملؼمت للضوٌ املخاؾبت به .
-2حلىق الطفل في اثفاكية حلىق الطفل لعام :1020
مً ؤحل هـالت كاهىهُت ملؼمت ججعل خلىق الؿـل هي اإلاىاؽ ألاؾاس ي للخماًت وفي قل َُئت ألامم اإلاخدضة ضضع ما
ٌعغؾ باجـاكُت خلىق الؿـل ولم ًىً ؤمغ علضَا ؾهال ؿلض بظلذ العضًض مً الجهىص مً ؾغؾ الضوٌ و اإلاىكماث
الضولُت الخيىمُت و ػحر الخيىمُت لخدلُم طلً وَى ما ًؤهض ؤَمُت جؿىع الخماًت الضولُت لخلىق الؿـل .

–دمحم الؿعُض الضكاق  ،الخماًت اللاهىهُت لالؾـاٌ في إؾاع مشغوع اجـاكُت الامم اإلاخدضة لخلىق الؿـل  ،في :مدمىص شغٍف بؿُىوي و آزغون  ،خلىق
الاوؿان صعاؾاث خىٌ الىزابم العاإلاُت و الاكلُمُت  ،املجلض الثاوي ،الؿبعت الثاهُت  ،بحروث ،صاع العلم للمالًحن  ،1998 ، ،ص 334
–ؾمغ زلُل مدمىص عبض هللا  ،خلىق الؿـل في الاؾالم و الاجـاكُاث الضولُت  ،صعاؾت ملاعهت  ،ماحؿخحر حامعت الىجاح الىؾىُت  ،هابلـ  ،ؿلؿؿحن ،
ولُت الضعاؾاث العلُا  ، 2003 ،ص .141
–وؿاء مغػوق  ،خماًت خلىق الؿـل في قل الاجـاكُاث الضولُت  ،الؿبعت الاولى  ،بحروث ،ميشىعاث الخلبي الخلىكُت  ، 2010 ،ص 53
–دمحم الؿعُض الضكاق  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .334
–ماَغ حمُل ؤبى زىاث  ،الخماًت الضولُت لخلىق الؿـل  ،اللاَغة ،صاع النهػت العغبُت  ، 2005 ،ص .43
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وواهذ َىان عضة مبرعاث إلبغام َظٍ الاجـاكُت ؤَمها ؤن جيىن َىان وزُلت حضًضة لخلىق الؿـل جإزظ شيل
اجـاكُت صولُت جدؿم بالؿابع ؤلالؼامي  ،باإلغاؿت إلى عضم جمخع الىثحر مً الضوٌ بهظٍ الطـت عىض ضضوع إعالن حىُف
 1959باهدؿاب العػىٍت في ألامم اإلاخدضة ؤضبذ بئميان َظٍ الضوٌ اإلاشاعهت في إعضاص الاجـاكُت و اإلاىاؿلت عليها .
وحعخبر َظٍ الاجـاكُت مُثاق صولي ًدضص خلىق الؿـل في مسخلف املجاالث اإلاضهُت و الؿُاؾُت و الاكخطاصًت
و الثلاؿُت وهي جخيىن مً صًباحت و  54ماصة  ،وجلىم لجىت خلىق الؿـل الخابعت لألمم اإلاخدضة و اإلاشيلت مً ؤعػاء
ًيخمىن الى مسخلف صوٌ العالم بدىـُظ بىىص َظٍ الاجـاكُت .
وكض خضصث هلؿت اهؿالق للؿـىلت وهي مىظ والصة الؿـل خُا  ،جـاصًا لـىغة ما ًىجم عً طلً مً إشياالث
كاهىهُت إلاا كبل الىالصة واإلحهاع  ،وما حؿببه مً تهضًض لللبىٌ العالمي لالجـاكُت  ،ؿمىاصَا جىؿبم ؿلـ على الؿـل
بعض الىالصة



هما خضصث نهاًت للؿـىلت وهي بلىغ  18ؾىت وؾُلت َظٍ اإلاغخلت العمغٍت ؾِؿخـُض ؤصخابها مً حمُع الخلىق
اإلاىطىص عليها غمً ؤخيام الاجـاكُت بما ؿيها جضابحر الخماًت الخاضت .
وما حعل َظٍ الاجـاكُت ممحزة ؤنها حمعذ خلىق الؿـل في هكام شامل بعض ؤن واهذ مبعثرة في عضة إعالهاث وهي
جؿبم على حمُع ألاؾـاٌ صون جمُحز .
وَشيل الؿـل الىؿاق الشخص ي لؿبُعت َظٍ الاجـاكُت :
ؿال جىؿبم إال على مً ًطضق علُه َظا الىضف ،ؤما مػمىنها اإلاىغىعي ؿُخعلم باألخيام الخالُت :
أ-ألاحكام التي من شأنها جعشيشوثأكيذ حلىق الطفل:
إما باعخباعٍ إوؿان والخلىق و الخغٍاث اللطُلت بشخطُت الؿـل هدله في الاؾم و الجيؿُت و اإلاعاملت ؤلاوؿاهُت
صون جمُحز آلي ؾبب وان ؤو بىضـه ؾـال هدله في اللعب  ،وجىؿحر الغعاًت للـئاث الخاضت واإلاعىكحن و املخغومحن مً
آلاباء هكغ إلاضي جإزحر طلً على خُاتهم .
ب-ألاحكام التي ثكفل حماية خاصة لألطفال ضذ ثصزفات معىية:
و حشيل زؿغ عليهم هكغا لؿبُعتها ؤو هكغا لكغوؿها واالججاع باألؾـاٌ ؤو إحباعَم على مماعؾت الضعاعة ؤو
ألاعماٌ الشاكت وول طلً لعضم كضعتهم على خماًت ؤهـؿهم.
–ؿاؾمت شخاجت ؤخمض ػٍضان  ،مغهؼ الؿـل في اللاهىن الضولي العام  ،الاؾىىضعٍت  ،صاع الجامعت الجضًضة  ، 2007 ،ص ص .119-118
–عبض اإلاىمً بً ضؼحر  ،آلالُاث اللاهىهُت لخماًت خلىق الؿـل في قل الدشغَع الضولي –صعاؾت خالت الاجـاكُت الضولُت لخلىق الؿـل لؿىت ، 1989
مكاَغ الخماًت وكطىع اإلاُثاق  ،مضازلت في إؾاع اإلاؤجمغ الضولي الؿاصؽ  :الخماًت الضولُت للؿـل –ؾغابلـ ،لُبُا
 ، 2014/11/20،22 ،ص .4


–United Nations Children „s Fund )UNICEF (.Implementation Handbook For The Convention On The
Rights Of The Child .Third Edition .Geneva .Switzerland .September 2007.P30

–Ibid . P31.

–ماَغ حمُل ؤبى زىاث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص . 48
–دمحم الؿعُض الضكاق  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .337-336
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ج-ألاحكام التي هكفل للطفل كذرثه على ثكىين حياثه الخاصة كطفل :
إط ؤولذ الاجـاكُت ؤَمُت للىؾـ العابلي الظي ًىلض ؿُه إلاا له مً جإزحر مباشغ في جيىٍىه الجؿضي و الىـس ي



وعػم الاَخمام بهظٍ الاجـاكُت على اإلاؿخىي الضولي إلاا لها مً جإزحر  ،إط ججؿض طلً بعلض مؤجمغ عالمي مً ؤحل
الؿـىلت في  29و  30ؾبخمبر  1990وجم مىاكشت بىض واخض وَى ألاؾـاٌ ،زم جم جبني ؤلاعالن العالمي لبلاء الؿـل وخماًخه
وهمابه.
إال ؤن َىان ضعىباث حعترع خماًت الؿـل التي جىؿغَا َظٍ الاجـاكُت ومنها :
ؤنها لم جخػمً بعؼ الخلىق الهامت ولم جغاعي ضُاػتها بشيل ًخالءم وخالت الؿـل البضهُت و العللُت  ،ولمجخعغع إلى الخماًت مً قاَغة الاعخضاء الجيس ي وؿلا للمؿخجضاث الخالُت والخدغٍؼ عبر اإلاىاكع ؤلاباخُت (وَظا ما
ؾِخم الخعغع له في الطـداث الالخلت ) .
ؤنها كُضث ؾلؿت الىالضًً على الؿـل إط له ؤن ًماعؽ خلىكا بشيل مؿخلل ًمىً ؤن جىكعه في ؤزؿاء وكضؤػـلذ ؤًػا جـطُل الىثحر مً الخلىق هدم الؿـل في الكغوؾ الاؾخثىابُت وخله في الخعبحر عً مشاعغٍ صون علاب .
جمحزث آلُاث جىـُظ َظٍ الاجـاكُت بالػعف صون ؤن حؿخؿُع ججغٍم بعؼ اإلاماعؾاث ؤلاوؿاهُت التي ًخعغع لهاألاؾـاٌ



وكض الخم بهظٍ الاجـاكُت بغوجىوىلحن ازخُاعٍحن اعخمضتهما الجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة عام  2000و ًخعللان
بدماًت ألاؾـاٌ مً الاؾخؼالٌ الجيس ي و اإلاشاعهت في الطغاع اإلاؿلح  ،وفي عام  2011ؤعخمض بغوجىوىٌ ازخُاعي زالث
ًخعلم بئحغاء جلضًم البالػاث و إوشاء آلُت اجطاالث لخلليها .
إن اجـاكُت خلىق الؿـل لؿىت  1989ختى و إن واهذ حشيل ؤلاؾاع العام لخماًت خلىق َظٍ الـئت  ،إال ؤنها إطا لم
حعضٌ وجـعل بالشيل الظي ًخماش ى مع اإلاؿخجضاث الغاَىت و التي جؤصي إلى اهتهان َظٍ الخلىق بطىع ؤوؾع هؿاق و ؤهثر
اهدشاع ؿئنها خخما لً جدلم ألاَضاؾ اإلاغحىة مً إبغامها .
الفزع الثاوي :ثلزيزحلىق الطفل على املسحىي إلاكليمي .
وان الجـاكُت خلىق الؿـل صوع باعػ و خُىي إط حعخبر الاهؿالكت الخلُلت للخماًت العامت و الخاضت للؿـل لِـ
على اإلاؿخىي الضولي ؿلـ و إهما ؤًػا على اإلاؿخىي ؤلاكلُمي



وكض واهذ َىان مداوالث على َظا اإلاؿخىي ججؿضث في شيل اجـاكُاث ومىازُم على الىدى الخالي :
–دمحم الؿعُض الضكاق  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص . 338
 –ماَغ حمُل ابى زىاث ،اإلاغحع الؿابم  ،ص. 57-56
–عبض اإلاىمً بً ضؼحر  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 10
–عبض هللا بً دمحم بً عبض هللا الؿىالت  ،خلىق الؿـل الىاعصة في اجـاكُت خلىق الؿـل –صعاؾت ملاعهت بالـله الاؾالمي  ،ماحؿخحر  ،حامعت الامام دمحم
بً ؾعىص الاؾالمُت  ،اإلاعهض العالي لللػاء  ،كؿم الـله اإلالاعن  ،اإلاملىت العغبُت الؿعىصًت  ، ٌ1435-1434ص .31


Anahita Karimzadeh Meibody .Les enfants soldas :aspects de droit international humanitaireet de droit
compare .pour obtenir le grade de :Docteur. Spécialité : Droit International Public .Université de Strasbourg.
Ecole Doctorale Droit .Science Politique Et Histoire. 14/05/2014 .P19.
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-1حلىق الطفل في مىظمة الذول ألامزيكية :
ٌعخبر إوشاء اإلاعهض ألامغٍيي لخماًت الؿـىلت ؾىت  1927ؤكضم مداولت لغعاًت الؿـل على اإلاؿخىي ؤلاكلُمي  ،زم
ؤبغم اجـاق بحن اإلاعهض ومىكمت الضوٌ ألامغٍىُت بملخػاٍ ؤضبذ اإلاعهض حهاػا مخسططا جابعا لهظٍ ألازحرة  ،يهضؾ إلى
حشجُع صعاؾت مشاول ألامىمت و الؿـىلت ومشاول ألاؾغة في ؤمغٍيا و إكغاع ؤلاحغاءاث اإلامىىت لخل َظٍ اإلاشاول



ؤما البروجىوىٌ ؤلاغافي لالجـاكُت ألامغٍىُت لخلىق الاوؿان في مجاٌ الخلىق الاكخطاصًت و الاحخماعُت و الثلاؿُت
ؿلض خث على جىحُه الخعلُم هدى الخىمُت الياملت للشخطُت ؤلاوؿاهُت و الىغامت وعلى وحىب جلىٍت الاخترام لخلىق
الاوؿان وحعضص ؤلاًضًىلىحُاث و الخغٍاث ألاؾاؾُت و العضٌ و الؿالم و ؤهه ًمىً مً زالٌ الخعلُم ليل الشخظ
اإلاشاعهت بـعالُت في مجخمع صًملغاؾي حعضصي وان ًيىن الخعلُم ألاولي إلؼامي ومخاخا للجمُع



-2حماية حلىق الطفل في الذول ألاوروبية :
مً ؤَم اإلاىازُم ؤلاكلُمُت هجض اإلاُثاق ألاوعوبي و الظي ًلطض به مُثاق الخلىق ألاؾاؾُت لالجداص ألاوعوبي الظي
صزل خحز الخىـُظ في صٌؿمبر  2000خُث ؤعلً البرإلاان ألاوعوبي و املجلـ ألاوعوبي و اللجىت ألاوعوبُت الىظ الغؾمي له
في مضًىت هِـ الـغوؿُت



وحاءث هطىضه مشابهت إلى خض هبحر لىطىص اجـاكُت  ، 1989إال ؤنها طَبذ الى ابعض مً طلً إط اعخمضث
اإلاماعؾت ؤلاحغابُت الـعلُت لخلىق الؿـل زاضت ؤمام اللػاء و الجهاث ؤلاصاعٍت و الهضؾ منها َى التزام الضوٌ ألاؾغاؾ
بخدلُم اإلاطالح اإلاثلى لألؾـاٌ



ؿدلىق الؿـل مدمُت عً ؾغٍم هكام الخماًت ألاوعوبي لخلىق الاوؿان  ،والظي ٌؿمذ للضوٌ ألاوعوبُت بمغاكبت
بعػها البعؼ لخدلُم اخترام َظٍ الخلىق .
وجخلاؾم ول مً اللجىت ألاوعوبُت لخلىق الاوؿان وهظا املخىمت ألاوعوبُت لهظٍ الخلىق مهمت الغكابت على جىـُظ
خماًت خلىق الؿـل على اإلاؿخىي ألاوعوبي مما ًؤهض هجاعتها. 
-3حماية حلىق الطفل على املسحىي إلافزيلي :
ؾعذ مىكمت الىخضة ؤلاؿغٍلُت إلى الاَخمام بدلىق الؿـل ووان طلً مً زالٌ إكغاع اإلاُثاق ؤلاؿغٍلي لخلىق
الؿـل و عؿاَُخه في " ؤصٌـ بابا " ؾىت  ، 1990وضاصكذ علُه زمؿت عشغ صولت عػى في َظٍ اإلاىكمت  ،و ًإزظ ؤخيامه

–ماَغ حمُل ؤبى زىاث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .373
–اإلاغحع هـؿه  ،ص ص .374-373
–وؿاء مغػوق  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .38
–ماَغ حمُل ابى زىاث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .380
–اإلاغحع هـؿه  ،ص 380
–مِؿىم بىضىاع  ،ججغٍم الخعضي على خلىق الؿـل في اللاهىن الضولي  ،ؤؾغوخت صهخىعاٍ  ،حامعت ؤبي بىغ بللاًض  ،جلمؿان  ،ولُت الخلىق و العلىم
الؿُاؾُت ، 2017-2016 ،ص . 171
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مً اللاه ـ ـىن الضولي اإلاخعل ـ ـ ـم بدلىق الاوؿان ؾُما ؤخى ــام اإلاُثاق ؤلاؿغٍل ـ ــي بدل ـ ـ ـىق الاوؿان و الشع ـ ـىب  ،ومُث ـ ـاق
الىخ ـ ـضة ؤلاؿغٍلُت و ؤلاعالن العالمي لخلىق الاوؿان وهظا الاجـاكُت الضولُت لخلىق الؿـل ؾىت .1 1989
ومً صواعي إبغام َظا اإلاُثاق اإلاياهت اإلاخمحزة للؿـل في املجخمع ؤلاؿغٍلي هكغا الخخُاحاجه اإلاخعللت بالصخت و الخىمُت
البضهُت و العللُت و ألازالكُت و الاحخماعُت وهظا غغوعة الخماًت اللاهىهُت في حى مً الخغٍت و الىغامت و ألامان  ،و ؤَم
ما ؤهض علُه َظا اإلاُثاق مطالح الؿـل اإلاثلى بما ؿيها خغٍت الخعبحر الـىغ و الػمحر و الضًاهت  ،الخم في الخعلُم ....

2

وجلىم " اللجىت " وهي لجىت زاضت جخإلف مً زبراء ؤؿاعكت في إؾاع مىكمت الىخضة ؤلاؿغٍلُت بخؿبُم البىىص الىاعصة
في اإلاُثاق

3

-4الحماية العزبية لحلىق الطفل :
اَخمذ الضوٌ العغبُت بدلىق الؿـل مً زالٌ عضة إؾهاماث ًظهغ مً بُنها :
أ-ميثاق حلىق الطفل العزبي لعام :1023
جم جبني َظا اإلاُثاق في الضوعة الغابعت ملجلـ وػعاء الشؤون الاحخماعُت لجامعت الضوٌ العغبُت في جىوـ مً  04إلى
 06صٌؿمبر  ، 1983بعض ؤن وان مجغص مشغوع غمً ؿعالُاث اإلاؤجمغ العغبي ألاوٌ للؿـل ؾىت  ، 1980وكض حؿض َظا
اإلاُثاق هىعا مً ؤلاخؿاؽ العمُم بػغوعة جىخُض الجهىص العغبُت في ؤؾغَا الضًيُت و ؤلاوؿاهُت و الضولُت

4

ب-وثيلة إلاطارالعزبي لحلىق الطفل :
و واهذ َظٍ الىزُلت إؾاع اؾترشاصي للعمل في اللػاًا اإلاخعللت بالؿـىلت  ،وكض ضضعث في ماعؽ  ، 2001وجمذ
اإلاطاصكت عليها مً مجلـ الضوٌ العغبُت في عاضمت اإلاملىت ألاعصهُت عمان ،وجػمىذ جإهُضاث الضوٌ العغبُت على وعيها
بجؿامت اإلاؿؤولُت اججاٍ الؿـىلت واعخبرث إن مطالح ألاؾـاٌ جمثل ألاولىٍت اللطىي و الخُاع الاؾتراجُجي لخلضم
ألامت .5
إغاؿت إلى ما ؾبم َىان ؤًػا زؿت العمل العغبُت الثاهُت للؿـىلت( ) 2015-2004و التي ؤكغتها حامعت الضوٌ
العغبُت وزؿت العمل العغبُت الثالثت للؿـىلت( .6) 2030-2015
ؿدلىق الؿـل خؿب ما وعص ؤعالٍ  ،خكُذ بترؾاهت كاهىهُت في مجاٌ الخماًت  ،مما ًكهغ اَخمام املجخمع الضولي
بهظٍ الـئت الػعُـت إلاا لها مً زطىضُت ؾُما عضم كضعتها في جدمل اإلاؿؤولُت مً ؤحل مىاحهت ما جخعغع له مً

– 1ؿاؾمت شخاجت ؤخمض ػٍضان  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .99
– 2وؿاء مغػوق ،اإلاغحع الؿابم  ،ص ص .43-42
– 3اإلاغحع هـؿه  ،ص.44
– 4ؿاعوق زلُل  ،الؿـل العغبي في قل الاجـاكُاث الضولُت الخاضت بدلىق الؿـل  ،مظهغة ماحؿخحر  ،حامعت الجؼابغ بً ًىؾف بً زضة  ،ولُت
الخلىق ببن عىىىن  ،2007/2006 ،ص .24
– 5وؿاء مغػوق  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص ص . 50-49
– 6مِؿىم بىضىاع  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص ص . 183-182
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مساؾغ كض جطل إلى خض اعجياب الجغابم في خلها زاضت في قل جدضًاث العالم اإلاعاضغ الُىم و ؤبغػَا الاؾخسضام ػحر
الؿلُم للخىىىلىحُا الغكمُت وما حؿببه مً آزاع ؾلبُت على الؿـل .
املطلب الثاوي  :و اكع حلىق الطفل في ظل الحكىىلىحيا الزكمية
إن الاعخماص اإلاـغؽ على الخىاؾِب بئؾخسضام الاهترهذ و حعمُم اؾخعمالها في حمُع اإلاعامالث هي وػحرَا مً
الىؾابـ الاجطالُت و الخىاضلُت هشُىع اؾخسضام الهىاجف الظهُت و اللىخاث الغكمُت  ،إط ؤضبدذ ؤصاة للخىاضل و
الاؾخعالم و الدؿىق َى الظي ٌعبر عىه بالخىىىلىحُا الغكمُت  ،ومً ؤؾباب اهدؿاخها لعطغها َى ؾهىلت وامخُاػاث
اؾخسضامها مً ؾغعت ؿابلت وولـت ؤكل .1
وألاهثر مً طلً َى ؾغعت وجحرة جؿىعَا ختى ؤضبدذ حؿُؿغ على خُاة الىاؽ  ،وجإزظ معكم وكتهم مً زالٌ
اؾخسضام ألاحهؼة الخلىُت الخضًثت و باألزظ الهىاجف الظهُت و الخىاؾِب .

2

وكض جـاعلذ مسخلف شغابذ املجخمع مع َظٍ الخىىىلىحُا الغكمُت  ،ووان لألؾـاٌ هطِب منها إط مىدذ لهم ؿغضت
لالجطاٌ و الخىاضل وهظا ؾهىلت الىضىٌ إلى اإلاعلىمت  ،مما ػحر اَخماماتهم ووان لها جإزحر إًجابي في إصاعة خُاتهم (الـغع
ألاوٌ)،إال ؤن طلً لم ًسلى مً الؿلبُاث (الـغع الثاوي).
الفزع ألاول :إيجابيات الحكىىلىحيا الزكمية على حلىق الطفل
ؤكغث زؿت الخىمُت اإلاؿخضامت لعام  2030ؤن جىىىلىحُا اإلاعلىماث و الاجطاالث ًمىً ؤن جيىن عامال جمىُيُا
لخدلُم ؤَضاؾ الخىمُت اإلاؿخضامت وؤن اهدشاعَا مً شإهه ؤن ٌعجل بالخلضم البشغي وؾض الـجىة الغكمُت وتهُئت
مجخمعاث جلىم على اإلاعغؿت  ،وعهؼث َظٍ الخؿت على ؤَضاؾ مدضصة الؾخسضام الخىىىلىحُا .3
أ-الحعليم :
وَى الهضؾ الغابع مً زؿت الخىمُت اإلاؿخضامت لعام  2030و الظي حؿعى مً زالله إلى جدلُم حعلُم شامل وحُض
للجمُع وجىؿحر ؿغص مدؿاوٍت مع اللػاء على الخـاوث بحن الجيؿحن لػمان الىضىٌ الشامل إلى حعلم عاٌ . 4
وؿعال ؿئن الخىىىلىحُا الغكمُت حعلذ مً الخعلُم اَخماما عاإلاُا وؿخدذ آؿاكا حضًضة جىؾع مً زاللها جلىُاث
اإلاعلىماث و الاجطاالث مع إمياهُت الىضىٌ إلى مدخىي حعلُمي عالي الجىصة بما في طلً الىخب اإلاضعؾُت ومىاص الـُضًى
والخعلُم عً بعض وبخيلـت ؤكل وَى ما خـؼ الؿالب وحعل الخعلُم ؤهثر مخعت و بالىجحرة التي جالبمهم .1

–1لخػاعي مىطىعي  ،جإزحر الخىىىلىحُا الغكمُت على حىصة البدث العلمي  ،اإلاؤجمغ الضولي الخاصي عشغ خىٌ عطغ الخىىىلىحُا الغكمُت  ،ؾغابلـ
 24-22ؤبغٍل  ، 2016ص .169
–2ؤخمض مشىف  ،خـُكت كاًض  ،صعاؾت جدلُلُت لخإزحر الخلضم الخىىىلىجي على ؾالمت الاوؿان  ،اإلاؤجمغ الضولي العلمي الاؿتراض ي اوعياؾاث الخؿىع
الخىىىلىجي على خم الاوؿان في الؿالمت الجؿضًت  ،2021/04/18-17الجؼء ألاوٌ  ،اإلاغهؼ الضًملغاؾي العغبي  ،بغلحن  ،ؤإلااهُا  ،ص .144
 –3جلغٍغ الاجداص الضولي لالجطاالث ،مبـاصا جىحيهُت لىاغعي الؿُاؾاث بشإن خماًت ألاؾـاٌ على الاهترهذ  ،ميشىعاث ،ITUحىُف ،ؾىَؿغا
 ، 2020ص . 08
–4بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماةي ،جلغٍغ خىٌ ؤَضاؾ الخىمُت اإلاؿخضامت ،مخىؿغ على اإلاىكع https//www.undp.org/content.جاعٍش الاؾالع
. 2022/03/26ؾاعت الاؾالع .10.47
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وؤَمُت الخىىىلىحُا في زضمت العملُت الخعلُمُت جكهغ في كضعتها على حؿهُل عملُت الخطىٌ على اإلاعلىماث العلمُت
 ،وإمياهُت الغحىع إليها لالؾخـاصة منها .
وحعض ؤهثر هـاًت وجىكُما مً الىؾابـ الخعلُمُت الخللُضًت التي ؤضبدذ عاحؼة عً مىاهبت مخؿلباث الخدضًث
في البرامج الخعلُمُت  ،هما جضؿع الؿالب إلى ؤلابضاع وجمىىه مً الخدىم في عملُت الخعلم بشيل ؤهبر .2
ب-الصحة :
حؿاَم الخىىىلىحُا الغكمُت في حؿهُل الخطىٌ على الخضماث و اإلاعلىماث الصخُت وجدؿحن زضماث الدشخُظ
و العالج باليؿبت للصخت البضهُت و العللُت لألمهاث و اإلاىالُض الجضص و ألاؾـاٌ و اإلاغاَلحن وحؼظًتهم  ،وحؿاعض في
الىضىٌ إلى ألاؾـاٌ الظًً ٌعاهىن مً الخغمان و الػعف  ،وٍمىً لهظٍ الـئت ومً زالٌ الاهترهِذ البدث عً اإلاعلىماث
اإلاخطلت بالصخت و ال ــغؿاٍ بما في طلً الصخت البضهُت و العللُت و الجيؿُت وطلً إلاا جىؿغٍ لهم مً زضماث مجاهُت
وؾغٍت ومىاؾبت لؿنهم صون جمُحز .3
هما للخىىىلىحُا الغكمُت صوع ؿعاٌ باليؿبت لألؾـاٌ طو ؤلاعاكت ؿهي جمىدهم ؿغضا لالهسغاؽ في عالكاث احخماعُت
مع ؤكغانهم  ،والىضىٌ إلى اإلاعلىماث .4
وكض ؾاَمذ ؤًػا في اللػاء على ؾلؿلت مً ألامغاع التي واهذ مىحىصة ؾابلا همغع شلل ألاؾـاٌ و الخمى
اللغمؼٍت وػحرَا .5
ؿمً زاللها ًمىً للىالضًً بمجغص قهىع ؤعغاع معُىت على الؿـل الىلىج الى شبىت الاهترهذ إلاعغؿت ما ٌعاهُه إن
واهذ الخضمت الؿبُت ػحر مخاح ؤزىاء طلً .
ج-حزية الحعبير:
جدُذ الخىىىلىحُا الغكمُت لألؾـاٌ مجاال واؾعا للخعبحر عً ؤؿياعَم وؤعائهم وختى الظًً ٌعِشىن الخغمان منهم
حؿاعضَم في الخعبحر عً ؤهـؿهم و الخـاعل مع ػحرَم

6

 – 1جلغٍغ ًىهِؿُف ،ألاؾـاٌ في عالم عكمي ،خالت ؤؾـاٌ العالم لعام ، 2017مىكمت الامم اإلاخدضة للؿـىلت (ًىهِؿُف)  ،هُىٍىعن  ،الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍىُت  ،صٌؿمبر  ، 2017ص . 14
– 2خامض ؾعُض الجبر  ،ضالح عِس ى الثىٍني و ػُضاء دمحم العُاع  ،ؤَمُت الخىىىلىحُا الغكمُت في مجاٌ الخعلُم مً وحهت ؤعػاء َُئت الخضعَـ في ولُت
التربُت ألاؾاؾُت في صولت اليىٍذ  ،مجلت ولُت التربُت  ،حامعت اإلاىطىعة  ،املجلض  ، 111العضص  ، 2020 ، 1ص . 182
– 3لجىت خلىق الؿـل  ،الخعلُم العام عكم  )2021( 25بشإن خلىق الؿـل ؿُما ًخعلم بالبِئت الغكمُت  ،ميشىعاث َُئت ألامم اإلاخدضة  ،عكم
 2 ،CRC/C/GC/25ماعؽ  ، 2021ص . 19
– 4اإلاغحع هـؿه  ،ص18
– 5خبِبت كضة  ،جإزحر الخؿىع الخىىىلىجي على خم العِش في بِئت ؾلُمت  ،اإلاؤجمغ الضولي العلمي الاؿتراض ي  ،اوعياؾاث الخؿىع الخىىىلىجي على خم
الاوؿان في الؿالمت الجؿضًت  ،اإلاغحع الؿاًم  ،ص .36
 – 6جلغٍغ لجىت خلىق الؿـل ،اإلاغحع الؿابم  ،ص . 12
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د-الحم في الذفاع عن حلىكهم وثكىين الجمعيات :
حؿاعض الخىىىلىحُا الغكمُت ألاؾـاٌ على حشىُل َىٍاتهم الاحخماعُت و الضًيُت و الثلاؿُت و الخـاعل مع
املجخمعاث اإلاىاؾبت لظلً  ،وجمىدهم ؿغص لاللخلاء و جباصٌ آلاعاء مع مً لهم هــ الاَخماماث وجمىنهم مً الضؿاع عً
خلىق الاوؿان التي ًخمخعىن بها . 1
وعمىما ؿالخىىىلىحُا الغكمُت جضعم مماعؾت ألاؾـاٌ لخلىكهم بمسخلف ؤهىاعها إطا جم اؾخسضامها في الاججاٍ
الؿلُم ػحر ؤن طلً ال ًىـي وحىص مساؾغ و تهضًضاث حعترع مماعؾت الؿـل لخلىكه في َظٍ البِئت .
الفزع الثاوي :ثحذيات الحكىىلىحيا الزكمية أمام حلىق الطفل
عػم اؾخـاصة ألاؾـاٌ مً ممحزاث اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت إال ؤنهم ٌعاهىن في طاث الىكذ مً مساؾغ ؤهبر
مً بُنها :
حعغع الؿـل ملخخىي ػحر البم  ،وإن ٌشمل ضىع حيؿُت و إباخُت وعىُـت  ،وبعؼ ؤشياٌ الضعاًت و اإلاىاص
العىطغٍت و الخمُحزًت ؤو زؿاب الىغاَُت

2

ؿالخعغع إلاثل َظا املخخىي ًؤصي إلى الخؿغؾ و إًظاء الىــ واعخىاق ؤؿياع مضمغة ألن ألاؾـاٌ ال ًلؼمىن باللُىص
العمغٍت اإلاـغوغت على اإلاىاكع الالىتروهُت  ،مما ًؤزغ على همىَم وؤعائهم و كُمهم وعاصاتهم. 3
كض جخعغع زطىضُت ألاؾـاٌ للتهضًض حغاء عملُاث حمع البُاهاث ومعالجتها مً حاهب اإلاؤؾؿاث العامت و
الشغواث و اإلاىكماث ألازغي هدُجت ؤوشؿت إحغامُت جخمثل ؤؾاؾا في ؾغكت الهىٍت  ،وٍمىً إن ًدؿبب ألاؾـاٌ ؤـىـؿهم
ؤو ؤؿغاص ؤؾغتهم في طلً همشاعهت الطىع مع الؼحر على الاهترهذ .4
وما ججضع ؤلاشاعة إلُه ؤهه ختى مجاٌ الترؿُه لألؾـاٌ عىض اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت لم ٌؿلم مً َظٍ املخاؾغ
 ،ؿلض ؤزبدذ معكم الضعاؾاث ؤن لأللعاب الالىتروهُت ؤغغاع صخُت على الؿـل إط ًطاب حهاػٍ العكمي و العػلي
هدُجت الخغواث الؿغَعت وػحر اإلاىخكمت  ،هما ًخعغع آللم ؤؾـل الكهغ و ألاضابع بؿبب الجلىؽ اإلاؿخمغ ولؿاعاث
ؤمام حهاػ اليىمبُىجغ و ؤًػا لىثرة خغهت ألاضابع على لىخت اإلاـاجُذ باإلغاؿت إلى ػٍاصة الىػن وَشاشت العكام .5

 – 1جلغٍغ لجىت خلىق الؿـل ،اإلاغحع الؿابم  ،ص . 13
– 2جلغٍغ الُىهِؿُف ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .72
– 3جلغٍغ الاجداص الضولي لالجطاالث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص . 10
– 4لجىت خلىق الؿـل  ،اإلاغحع الؿابم ،ص .13
– 5شمامت بىجغعت  ،ألالعاب الالىتروهُت لضي ألاؾـاٌ بحن خم اإلاماعؾت وؿلا للماصة  31مً اجـاكُت خلىق الؿـل وتهضًض الخم في الخُاة و الؿالمت
الجؿضًت –لعبت الخىث ألاػعق همىطحا  ،-اإلاؤجمغ الضولي العلمي الاؿتراض ي  ،اوعياؾاث الخؿىع الخىىىلىجي على خم الاوؿان في الؿالمت الجؿضًت ،
اإلاغحع الؿابم  ،ص .123
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بلعباس عيشة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهدُجت الاؾخؼالٌ الؿيئ للبرامج الالىتروهُت ؤزىاء اللعب  ،قهغث حغٍمت اجسظث شىال حضًضا له وهي حغٍمت اللخل
الالىترووي التي عاح ضخُتها ألاؾـاٌ ألاكل مً  14ؾىت و اإلاعغوؿت إعالمُا بـ  " :الخىث ألاػعق " وَى ما ؤصي إلى جؿىٍغ
اللضعاث ؤلاحغامُت لضي َظٍ الـئت بئؾخسضام شبىت اإلاعلىماث مما ؾهل جىـُظ العلمُاث ؤلاحغامُت و التي ػالبا ما جػغع
منها ألاؾـاٌ

1

و ؤهثر الجغابم زؿىعة و جإزحر هـس ي و احخماعي على ألاؾـاٌ هي الجغابم الجيؿُت و التي جمىً مغجىبيها مً زالٌ
الاؾخعاهت بالخىىىلىحُا الغكمُت في اؾخضعاج ألاؾـاٌ ألػغاع حيؿُت وطلً عً ؾغٍم البث اإلاباشغ بالـُضًى و إهخاج
وجىػَع مىاص الاعخضاء الجيس ي على ألاؾـاٌ .2
وال جخىكف املخاؾغ و التهضًضاث التي ًخعغع لها ألاؾـاٌ هدُجت اؾخسضامهم للخىىىلىحُا الغكمُت على ما طهغ ؤعالٍ
بل َىان ؤًػا حغابم ؤزغي ال ٌؿعىا طهغَا حمُعا هكاَغة الخىمغ الالىترووي  ،ومسخلف ؤشياٌ الاؾخؼالٌ بما في طلً
ازخؿاؾ ألاؾـاٌ و الاججاع بهم وججىُضَم في اعجياب حغابم مخعضصة  ،وَظا ما حعل َىان غغوعة إلاىاحهتها مً ؤحل
اللػاء عليها ؤو على ألاكل الخض مً اهدشاعَا .

املبحث الثاوي  :هحى ثفعيل حماية حلىق الطفل في البيئة الزكمية
اػصاص عضص ألاؾـاٌ الظًً ٌؿخسضمىن الخىىىلىحُا الغكمُت في آلاوهت ألازحرة بشيل ملـذ لالهدباٍ زاضت في قل
ألاػماث التي شهضَا العالم واألػمت الصخُت اإلاعغوؿت بيىؿُض  )covid-19( 19ـ والتي ؿغغذ عليهم ؤهثر مً ؤي وكذ مط ى
الخعامل باالهترهذ ؾىاء في حعلُمهم ؤو في عالكاتهم الاحخماعُت هكغا للدجغ اإلاجزلي الظي كُض حعامالتهم بطىعة جللُضًت ،
وختى الدؿىق ؤضبذ ًخم مً زاللها لخلبُت خاحاتهم الُىمُت مما حعلهم ؤهثر عغغت ملخاؾغ اؾخسضامها و ؤوحب الخضزل
لخماًت خلىكهم ؿبظلذ الجهىص الغامُت لخدلُم طلً وَى ما ؾيخعغع له في اإلاؿلب ألاوٌ  ،وهكغ لعضم هـاًت َظٍ
الجهىص وغعذ بعؼ الؿُاؾاث الخىحيهُت لخـعُل َظٍ الخماًت وأؿاق مؿخلبلُت ،وَى ما ؾِخم جىاوله في اإلاؿلب الثاوي
املطلب ألاول  :الاهحمام الذولي بحماية وإعمال حلىق الطفل في البيئة الزكمية
هما ؾبم طهغٍ ؤعالٍ ال ًمىً إهياع ما جىؿغٍ الخىىىلىحُا الغكمُت مً زضماث لألؾـاٌ في شتى املجاالث والخعلُم
والصخت مما ؤزغ على جيىًٍ شخطُتهم وكضعاتهم العللُت والبضهُت باعخباع َظٍ الـئت ؤؾاؽ املجخمعاث وعهحزتها وان
اؾخسضامها لهظٍ آلالُت مً شإهه الخعجُل في جلضم البشغٍت  ،وعػم ول طلً إال إن لها جإزحراث ؾلبُت عليهم ؾاَمذ في
اهدشاع مساؾغ ال خطغ لها  ،ألامغ الظي ؤصي إلى جدغن املجخمع الضولي إػاءَا مً زالٌ اجـاكُت خلىق الؿـل لؿىت
 1989ؤوال  ،وػحرَا مً الجهىص الضولُت وؤلاكلُمُت زاهُا .
الفزع ألاول :مىكف اثفاكية  1020من مخاطزالبيئة الزكمية على الطفل
حعض اجـاكُت  1989الاجـاكُت ؤلاؾاعٍت لخماًت خلىق الؿـل مً ول ؤشياٌ الاهتهاواث التي كض جخعغع لها  ،والخماًت
مً حمُع ؤشياٌ ؤلاؾاءة و ؤلاَماٌ وؿم اإلااصة  ،19و الاؾخؼالٌ و الاعخضاء الجيس ي اإلااصة 34إط جخػمً الخضابحر الخالُت
– 1صالٌ بلُضي  ،عبض الخلُم بىكغًٍ  ،آلالُاث اللاهىهُت إلاياؿدت الجغابم الالىتروهُت غض ألاؾـاٌ مجلت الخمىحن الاحخماعي  ،حامعت عماع زلُجي ،
الاػىاؽ  ،املجلض  ، 1العضص  ، 2019-03-30 ، 1ص .78
– 2جلغٍغ لجىت خلىق الؿـل ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .16
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بلعباس عيشة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إؾاعا كاهىهُا كىٍا لخطيُف املخخىي و ألاوشؿت ػحر اللاهىهُت على الاهترهذ التي جىؿىي على اعخضاء حيس ي على ألاؾـاٌ
باإلغاؿت إلى خلهم في الخماًت مً الاججاع اإلااصة  35وحمُع ؤشياٌ الاؾخؼالٌ ألازغي الػاعة بإي حاهب مً حىاهب
عؿاَُت الؿـل خؿب اإلااصة  36و كض جـاكمذ َظٍ املخاؾغ التي خاولذ الاجـاكُت الخماً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت منها بؿبب الاؾخس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـضام
الجماعي لالهترهذ

1

وباالؾالع على اجـاكُت  1989ؿهي لم جىاهب مؿخجضاث الاهتهاواث التي كض جخعغع لها خلىق

الؿـل زاضت عىض اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت إال ؤنها جطضث ألضل َظٍ الجغابم بطىعة ضغٍدت مثل حغابم
الاؾخؼالٌ الجيس ي إط هطذ على غغوعة اجساط حمُع الخضابحر الالػمت إلاىع خمل ؤو إهغاٍ الؿـل على حعاؾي ؤي وشاؽ
حيس ي ػحر مشغوع ،الاؾخسضام الاؾخؼاللي لألؾـاٌ في الضعاعة ؤو ػحرَا مً اإلاماعؾاث الجيؿُت ػحر اإلاشغوعت .
والاؾخسضام الاؾخؼاللي لألؾـاٌ في العغوع و اإلاىاص الضاعغة .2
الفزع الثاوي :حهىد املىظمات والهيئات الذولية وإلاكليمية لحماية حلىق الطفل في البيئة الزكمية
علض في ؿُِىا اإلاؤجمغ الضولي إلاياؿدت الاؾخؼالٌ الجيس ي لألؾـاٌ عام  1999وجػمً حملت مً الخىضُاث وهي :
حشجُع وغع كىاعض للؿلىن مً كبل ملضمي زضمت الاهترهذ .الدشجُع على إوشاء مىاكع للمىاؾىحن لإلبالغ عً اإلاىاكع ؤلاباخُت لألؾـاٌ عبر الاهترهذ .غغوعة كُام اإلاشغع الىؾني بئضضاع حشغَعاث جخعلم بخجغٍم الخجاعة الجيؿُت على الاهترهذ لؼغع جىؿحر الخماًتاللاهىهُت للؿـل  ،باإلغاؿت إلى غغوعة وغع كىاعض حعغؾ مً زاللها َظٍ الجغٍمت مع ألازظ بعحن الاعخباع الخُاػة
العمضًت لطىع الؿـل و الخطغؾ ؿيها .3
هما ضُؽ البروجىوىٌ الازخُاعي اإلالخم باجـاكُت خلىق الؿـل و اإلاخعلم ببُع ألاؾـاٌ و اؾخؼاللهم في البؼاء وفي
اإلاىاص ؤلاباخُت لعام  2000و الظي جػمً ماًلي :
ًمىع على الضوٌ ألاؾغاؾ بُع ألاؾـاٌ واؾخؼاللهم في البؼاء وفي اإلاىاص ؤلاباخُت  ،هما عغؾ اإلالطىص بجغٍمتاؾخؼالٌ ألاؾـاٌ في البؼاء .4
ول صولت ؾغؾ وهدض ؤصوى حؼؿي ألاؿعاٌ و ألاوشؿت ؤلاحغامُت الؿالف طهغَا حؼؿُت واملت بمىحب كاهىنهاالجىاةي ؤو كاهىن العلىباث ؿيها ؾىاء واهذ َظٍ الجغابم جغجىب مدلُت ؤو صولُت على ؤؾاؽ ؿغصي ؤو مىكم وعَىا بإخيام

1

–Sonia Livingstone and Brian O‟Neill .children‟s rights online :challenges .dilemmas and emerging
directions .information technology and law series springer with T.M.C.A sserpress. the hague .The
Netherlands. 2014.p08

–2هطغ الضًً مىطغ  ،ؾُف الضًً عبان  ،الخماًت اللاهىهُت للؿـل مً الاؾخؼالٌ الجيس ي عبر الاهترهذ صعاؾت وغعُت ملاعهت بحن الدشغَعاث الضولُت
و الدشغَع الجؼابغي  ،مجلت الغؾالت للضعاؾاث و البدىر ؤلاوؿاهُت  ،حامعت العغبي الخبس ي  ،جبؿت  ،املجلض  ، 02العضص  ، 08ؾبخمبر .151 ، 2018
 – 3ؿغٍضة بىحعني  ،ؾامُت شِىاع  ،آًت بىلخباٌ  ،الؿـل و الجغٍمت اإلاعلىماجُت  ،حغٍمت الاؾخؼالٌ الجيس ي لألؾـاٌ عبر الاهترهذ  ،مجلت الاحتهاص
للضعاؾاث اللاهىهُت و الاكخطاصًت  ،ولُت الخلىق و العلىم الؿُاؾُت  ،حامعت جامىؼؿذ  ،املجلض  ، 10العضص  ، 02حىان  ، 2021ص ص .270-269
– 4هطغ الضًً مىطغ  ،ؾُف الضًً عبان  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .158

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

573

ISSN: 2352-9806
l

تأثري التكنولوجيا الرقمية على احلماية الدولية حلقوق لطفل  /ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اللاهىن الىؾني للضولت الؿغؾ  ،وهــ الص يء ًىؿبم على ؤًت مداولت تهضؾ إلى اعجياب ؤخض َظٍ ألاؿعاٌ ؤو الخىاؾؤ ؤو
اإلاشاعهت في ؤي منها .5
على ول صولت ؾغؾ اجساط الخضابحر الالػمت التي مً شإنها ؤن ججعل َظٍ الجغابم مىحبت للعلىباث اإلاىاؾبت والتيجػع في الاعخباع زؿىعة ؾابعها مع غغوعة الاَخمام ؤهثر بخىؿحر خماًت لألؾـاٌ الظًً َم عغغت بىحه زاص لهظٍ
اإلاماعؾاث .
على الضوٌ ألاؾغاؾ حعؼٍؼ الىعي لضي الجمهىع عامت بما في طلً ألاؾـاٌ عً ؾغٍم ؤلاعالم لجمُع الىؾابل اإلاىاؾبت ،وهظا جلىم بدشجُع مشاعهت املجخمع املخلي في بغامجه و ؤًػا اإلاشاعهت على الطعُض الضولي .1
واهذ َىان ؤًػا مؿاَمت في َظا املجاٌ مً ؾغؾ مجلـ ؤوعوبا لخماًت ألاؾـاٌ بحن الاؾخؼالٌ و الاعخضاء
الجيؿحن بئبغام اجـاكُت ''الهؼاعوث ''  ''Convention De Lanzaroteالتي جخؿلب مً الضوٌ جلضًم اؾخجابت شاملت للعىف
الجيس ي غض ألاؾـاٌ مً زالٌ الىكاًت و الخماًت و اإلالاغاة و حعؼٍؼ الخعاون الىؾني وجلىم لجىت الضوٌ ألاؾغاؾ في
الاجـاكُت وهي " لجىت الهؼاعوث" بدىـُظ الاجـاكُت ؿُما ًخعلم بالبِئت الغكمُت

2

هما ضضع عً مجلـ ؤوعوبا بشإن اخترام خلىق الؿـل وخماًتها وؤعمالها في البِئت الغكمُت مجمىعت مً اإلاباصا
الخىحيهُت إلى حمُع الضوٌ ألاعػاء في مجلـ ؤوعوبا بؼغع مؿاعضة َظٍ الضوٌ وػحرَا مً ؤصخاب اإلاطلخت اإلاعىُحن في
حهىصَم الغامُت لخعؼٍؼ الىؿاق اليامل لخلىق ألاؾـاٌ في البِىت الغكمُت ومً بُنها خماًت البُاهاث الشخطُت وجىؿحر
مدخىي مالبم لألؾـاٌ ًدىاؾب مع كضعاتهم اإلاخؿىعة .3
وفي طاث الؿُاق وان إلاىكمت ألامم اإلاخدضة صوع في خماًت خلىق ألاؾـاٌ في البِئت الغكمُت  ،ؿإضضعث مجمىعت مً
اللغاعاث مً زالٌ الجمعُت العامت جىضح مضي جطاعض الاَخمام العالمي باؾخسضام جىىىلىحُا الاجطاٌ و اإلاعلىماث
اؾخسضاما ػحر ؾلمي  ،ؿاجسظث كغاع بشإن الخؿىعاث في مُضان اإلاعلىماث و الاجطاالث الؿلىُت و الالؾلىُت في مجاٌ
ألامً الضولي وطلً بخاعٍش  22هىؿمبر  ، 2002وفي صٌؿمبر مً هــ الؿىت اجسظث كغاع إعؾاء زلاؿت عاإلاُت ألمً الـػاء
الالىترووي.4
َظا باإلغاؿت إلى حهىص الهُئاث الضولُت ألازغي الخابعت لألمم اإلاخدضة واالجداص الضولي لالجطاالث  ،.5الظي ًلىم
بئعضاص ميشىعاث صوعٍت هخلً الطاصعة ؾىت  2020جدذ عىىان مباصا جىحيهُت لىاغعي الؿُاؾاث بشإن خماًت ألاؾـاٌ
– 5ؿغٍضة بىحؼني  ،ؾامُت شِىاع ،آًت بىلخباٌ  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .270
 – 1ؿغٍضة بىحؼني  ،ؾامُت شِىاع ،آًت بىلخباٌ  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص. 271
– 2جلغٍغ الاجداص الضولي لالجطاالث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 28
– 3جلغٍغ الاجداص الضولي لالجطاالث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 29
– 4صالٌ بلُضي  ،عبض الخلُم بىكغًٍ  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .82

– 5وَى ووالت ألامم اإلاخدضة اإلاخسططت في مجاٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث و الاجطاالث ( ، )ICTجإؾـ عام  1865لدؿهُل الخىضُلُت الضولُت
لشبياث الاجطاالث  ،مهمخه مؿؤولُت جىػَع الؿُف الغاصًىي و اإلاضاعاث الؿاجلُت في العالم وجػع اإلاعاًحر الخلىُت التي جػمً ؾالؾت
الخىضُل بحن الشبياث و الخىىىلىحُاث وحؿعى الى جدؿحن هـاطَا الى املجخمعاث املخلُت التي حعاوي مً هلظ الخضماث في حمُع اهداء العالم  ،مخىؿغ على

اإلاىكع  https//www.itu.int :جاعٍش الاؾالع  2022/03/28ؾاعت الاؾالع .12.27
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بلعباس عيشة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على الاهترهذ  ،باالشتران مع مؤؾؿاث ؤزغي مثل اإلاؤؾؿت الضولُت لللػاء على اؾخؼالٌ ألاؾـاٌ في البؼاء و اإلاىاص
ؤلاباخُت و الاججاع بهم ألػغاع حيؿُت "  "Ecpat Internationalوالشبىت العاإلاُت لألؾـاٌ على الاهترهذ  ،و الشغاهت
العاإلاُت إلنهاء العىف غض ألاؾـاٌ  ،ومىخب اإلامثل الخاص لالمحن العام اإلاعني بالعىف غض ألاؾـاٌ و اإلالغع الخاص
اإلاعني ببُع ألاؾـاٌ و اؾخؼاللهم حيؿُا  ،وول َظٍ الهُئاث وػحرَا حؿعى إلى جدلُم َضؾ مشترن وَى حعل الاهترهذ
مياها ؤؿػل وؤهثر ؤماها لألؾـاٌ و الشباب .1
وصون إػـاٌ صوع مىكمت ألامم اإلاخدضة للؿـىلت "  "UNITED NATIONS CHILDREN ’S FUNDومسخطغَا
( ، )UNCFوالتي جلىم بئضضاع جلاعٍغ ؾىىٍت جىضح الجهىص اإلابظولت مً ؾغؿها ختى ًخمخع ول ؾـل بدلىكه  ،ومً بحن ما
ؤضضعجه في مجاٌ الؿـل و البِئت الغكمُت جلغٍغ خالت ؤؾـاٌ العالم لعام  2017بعىىان ألاؾـاٌ في عالم عكمي خاولذ مً
زالله " الُىهِؿُف " هشف ما حؿببه الخىىىلىحُا الغكمُت مً مساؾغ على ألاؾـاٌ والدؿلـ و الاعخضاء الجيس ي عليهم
عبر الاهترهِذ  ،وهظا اإلاعامالث التي حؿهل إزـاء الاججاع وػحرَا مً ألاوشؿت ػحر اللاهىهُت ألازغي .2
وفي إؾاع اخترام خلىق الؿـل وخماًتها و ؤعمالها في البِئت الغكمُت وان للجىت خلىق الؿـل  ،3صوع ؤًػا مً
زالٌ ما حعضٍ مً حعلُلاث والخعلُم العام عكم  25لؿىت  2021الؿالف طهغٍ .
إن اؾخعغاع َظٍ الجهىص َى الخإهُض على ؤَمُتها وفي هــ الىكذ عضم هـاًتها إط البض مً إجباع ؾُاؾاث ؤزغي
لخدلُم ؿعالُت ؤهثر لهظٍ الخماًت في البِئت الغكمُت .
املطلب الثاوي  :آفاق جعشيشوحماية حلىق الطفل في البيئة الزكمية
إن الخعغع للىكام اللاهىوي الضولي لخماًت خلىق الؿـل ؾُما اجـاكُت  1989و ػحرَا مً الاجـاكُاث و اإلاىازُم
الضولُت و ؤلاكلُمُت لِـ مً ؤحل الخعغٍف بما جػمىخه مً خلىق ؤو آلالُاث اإلاىىؽ بها الخىـُظ وإهما للخإهُض على ؤن
َظا الىكام اللاهىوي ؤضبذ في مـترق الؿغق باليؿبت للخماًت  ،ؿهى كض جػمً حاهب خماًت خلىق الؿـل بطىعجه
الخللُضًت  ،كبل ان جكهغ جدضًاث ومساؾغ اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت وما حؿببه مً اهتهاواث لخلىق َظٍ الـئت
وإلاىاهبت َظا الخؼُحر وجدلُم الخماًت اإلاغحىة َىان مخؿلباث على الضوٌ ألاؾغاؾ في اجـاكُت  1989ؤزظَا بعحن
الاعخباع .
الفزع الاول :محطلبات الحماية على املسحىي الخشزيعي
ًخمثل البعؼ منها في ماًلي:
البض ؤن جطضع الضوٌ حشغَعاث مالبمت غض ؾىء اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت لخىحيهها إلى ؤػغاع حىابُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتعلى ؤن ًيىن طلً في إؾاع ضُاػت كاهىهُت واضخت جخػمً ؤخيام حىابُت مىغىعُت ججغم َظٍ ألاؿعاٌ وَى ما ٌعخبر مً

– 1جلغٍغ الاجداص الضولي لالجطاالث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص . 4
– 2جلغٍغ الُىهِؿُف  ،ألاؾـاٌ في عالم عكمي  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص . 8
– 3وهي لجىت ؤوشئذ بؼغع عضض وجىـُظ اجـاكُت خلىق الؿـل لؿىت  1989مً حاهب الضوٌ ألاؾغاؾ وما ًدبعها مً بغوجىوىالث ازخُاعٍت  ،اهكغ في
طلً  ،اإلااصة  43وما ًليها مً اجـاكُت .1989
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اإلاعاًحر ألاؾاؾُت لخىـُظ ألامً الؿُبراوي 4وه ـ ـ ـ ـ ـ ـظا مً الخؿىاث الغبِؿُت إلهج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ؤي إؾتراجُجُت وؾىُت لخماًت
ألاؾـاٌ على الاهترهذ وإكامت ؤؾغ كاهىهُت للىكاًت مً الجغٍمت الؿُبراهُت.1
إن مً ؤهثر ؾلبُاث اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت و ؤشضَا غغعا َى العىف غض ألاؾـاٌ لظلً ًجب ؤن جخسظالضوٌ جضابحر حشغَعُت و إصاعٍت لخماًتهم ؾُما اللُام و باهخكام باؾخعغاع وجدضًث و إهـاط ألاؾغ بمسخلف مجاالتها
الدشغَعُت و الخىكُمُت و اإلاؤؾؿُت التي جدمي ألاؾـاٌ مً مسخلف ضىع العىف بما ؿُما العىف البضوي ؤو العللي ،
ؾىء اإلاعاملت و الاؾخؼالٌ و الاعخضاء الجيس ي و الاججاع بهم

2

ًيبغي مؿاعضة ألاؾـاٌ على مماعؾت حمُع خلىكهم و الاهخـاع بها في البِئت الغكمُت الؾُما :ؤ-الخم في عضم الخمُحز  :وطلً بؿً الضوٌ حشغَعاث حعمل مً احل الخؼلب على الاؾدبعاص الغكمي و غمان
وضىلها الـعلي لألؾـاٌ على كضم اإلاؿاواة وبطىعة مجاهُت و آمىت  ،وفي البِئاث الخعلُمُت البض مً جضعُمها للخطىٌ
عليها بخيلـت مِؿىعة  ،هما عليها مىع الخمُحز بؿبب الجيـ ؤو ؤلاعاكت ؤو الىغع الاحخماعي  ،الاكخطاصي ؤو ألاضلي ؤلازني
ؤو اللىمي ؤو اللؼت ؤو ؤي صواؿع ؤزغي وعلاب ول مً ًغجىب طلً .3
ب-خغٍت الخعبحر  :بمعنى ؤن جسػع خغٍت ألاؾـاٌ في الخعبحر إلى كُىص كاهىهُت وغغوعٍت ومخىاؾبت وؤن جدميها الضوٌ
مً ؤي اعخضاءاث او تهضًضاث كض ًخعغغىن لها هدُجت آعائهم ؤو َىٍاتهم الؿُاؾُت ؤو ؤًػا مً الغكابت وازتراكاث
البُاهاث وٍجب عضم ملاغاتهم على الخعبحر على طلً

4

ج-الخم في الخطىضُت ؤو ما ٌعغؾ بالبُاهاث الشخطُت لألؾـاٌ َى ؤهثر خم ًخإزغ باالؾخسضام الؿلبي
للخىىىلىحُا الغكمُت  ،لظلً وحب على الضوٌ والشغواث و اإلاضاعؽ وغع غماهاث لخماًت َظٍ البُاهاث وؿلا للمعاًحر
الضولُت و ألازالكُت  ،وٍيىن طلً مً زالٌ ؤلاعضاص ألاؾاس ي لألصواث و اإلاىطاث الغكمُت التي ٌؿخسضمها ألاؾـاٌ بئصعاج
الخطىضُت في جطمُم حمُع الخلىُاث الجضًضة مً البضاًت  ،وهظا الامخىاع عً ؤي اؾخؼالٌ لها مً ؤحل جدلُم مياؾب
ججاعٍت

5

– 4لخدضًض مـهىم ألامً الؿُبراوي ً ،جب ؤوال معغؿت اإلالطىص بيلمت ؾُبراوي  ،ؿهي جؿلم على ول ما ًخعلم بالشبياث الالىتروهُت الخاؾىبُت وشبىت
الاهترهذ  ،وٍلطض بالـػاء  ،الؿُبراوي الـػاء الالىترووي " " Cyberspaceوَى الظي ًخعلم بشبياث الخاؾىب ،الاهترهذ و الخؿبُلاث املخخلـت والىحؿاب
و الـِـ بىن وػحرَا  ،وول ما جلىم بدىـُظٍ مً زضماث هخدىٍل ألامىاٌ مثال .
ؤما ألامً الؿُبراوي "  "Cyber Securityؿهى خماًت ألاشُاء مً زالٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث مثل ألاحهؼة و البرمجُاث والتي حعني Information And ".
Communication Technologiesوٍغمؼ لها ب ـ "  "ICTومً زالله جخسظ الخضابحر الالػمت لخماًت الـػاء الؿُبراوي مً الهجماث الؿُبراهُت وؿلا لىؾابل
مؿخسضمت جلىُا و جىكُمُا واصاعٍا في مىع الىضىٌ ػحر اإلاشغوع للمعلىماث ؤلالىتروهُت ومىع اؾخؼاللها بؿغٍلت ػحر كاهىهُت  ،عاحع في طلً :منى عبض هللا
الؿمدان  ،مخؿلباث جدلُم ألامً الؿُبراوي ألهكمت اإلاعلىماث ؤلاصاعٍت بجامعت اإلالً ؾعىص  ،مجلت ولُت التربُت  ،حامعت اإلاىطىعة  ،املجلض  ، 111العضص
 ، 2020 ، 01ص. 09
– 1جلغٍغ الاجداص الضولي لالجطاالث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص 30
– 2لجىت خلىق الؿـل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص ص17-16
– 3لخىت خلىق الؿـل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص ص 3-2
– 4اإلاغحع هـؿه  ،ص. 12
– 5جلغٍغ الُىهِؿُف  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .127
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الفزع الثاوي  :محطلبات الحماية على املسحىي العملي
ًجب على الضوٌ ان ال جىخـي بؿً حشغَعاث جبلى خبِؿت ألاصعاج لخدض مً مساؾغ ما ًخعغع له الؿـل في البِئت
الغكمُت ،وإهما عليها اجساط جضابحر عملُت جيىن اهثر ضغامت وؿعالُت لخدلُم الخماًت ومً بُنها:
 وحىب جضعُم اإلاؤؾؿاث الخعلُمُت و الثلاؿُت بمسخلف مىاعص الخعلُم الغكمي و الخـاعلي ختى ًخمىً ألاؾـاٌمً مماعؾت كضعاتهم ؤلابضاعُت و مع جدمل جيالُـها  ،وهظا جضعٍب اإلاعلمحن على اؾخسضام جىىىلىحُا الخعلُم الغكمي

1

وهجؼء مً إؾتراجُجُت اؾخـاصة ألاؾـاٌ مً الخىىىلىحُا الغكمُت البض مً حعلُمهم في مجاٌ مدى ألامُت الغكمُت

2

وطلً بئصماج بغامجها ابخضاء امً ؾىىاث الخعلُم ألاولى .3
-عىضما ًيىن َىان مدخىي ػحر البم وػحر كاهىوي وَؿتهضؾ ألاؾـاٌ مباشغة ًيبغي إوشاء آلُاث جبلُؽ على مؿخىيمسخلف شبياث الخىىىلىحُا الغكمُت وؾىُا وصولُا مثال على مؿخىي لجىت خلىق الؿـل ؤو على ؤخض مىاكع الُىهِؿُف
وهظا على مؿخىي زؿىؽ وؾىُت حعض زطُطا لهظا الؼغع  ،مً ؤحل الخبلُؽ عً ؤي ؾلىن مً شإهه ؤن ٌعغغهم
للخؿغ ؤو ًىتهً خلىكهم على ؤن ًيىن طلً مخاخا لهم بؿهىلت .4
لخدلُم الغعاًت الصخُت لألؾـاٌ في وحىص الخىىىلىحُا الغكمُت ؿئهه على الضوٌ حشجُع الاؾدثماع في البدث والخؿىٍغ الظي ًغهؼ على الاخخُاحاث الصخُت لهظٍ الـئت وؤن جدؿً الخضماث الغكمُت الصخُت اإلالضمت لهم  ،وطلً
بئلؼام ملضميها بئصعاج خلىق الؿـل في وقابـها ومدخىاَا وفي جىػَعها وعليها ؤًػا اجساط جضابحر إلاىع الاشتران ػحر الطخي
في ألالعاب الغكمُت ؤو وؾابل الخىاضل الاحخماعي  ،باإلغاؿت إلى وغع لىابذ إلاىع حعغع ألاؾـاٌ إلاىخجاث ػحر صخُت
هبعؼ ألاػظًت و اإلاشغوباث و الىدىٌ و الخبؽ مً ؤلاعالهاث وعملُاث الدؿىٍم اإلاىحهت لهم في قل البِئت الغكمُت .5
إن ما طهغ ؤعالٍ ًمثل بعؼ الخضابحر التي ًجب على الضوٌ اجساطَا هدماًت مؿخلبلُت لخلىق الؿـل في َظٍ البِئت
ألن َىان جضابحر ؤزغي ال ًمىً خطغَا .هخلً اإلاخعللت بدلىق الؿـل في العمل و اإلاعغوؿت بعمالت ألاؾـاٌ ،و ؤًػا
الخغٍت في الـىغ و الضًً وخغٍت جيىًٍ الجمعُاث و مسخلف خلىكهم ألاؾغٍت صون إػـاٌ الخماًت الخاضت لألؾـاٌ طوي
ؤلاعاكت عىض اؾخسضامهم لهظٍ الخىىىلىحُا ألنهم ؤهثر عغغت ملخاؾغَا  ،مما ؤوحب ؾً حشغَعاث جدميهم بطـت زاضت
وجىؿغ لهم بِئت عكمُت ؾلُمت .

الخاثمة :
مً ؤولىٍاث املجخمع الضولي خالُا الخـاف على خلىق الؿـل وخماًتها زاضت في قل جؿىع الخىىىلىحُا و الظي
صؿعهم إلى اؾخسضامها بشيل مىثف الؾُما شبىت الاهترهذ و التي ؤضبدذ خلُلت ًجب جلبلها  ،هكغا إلاا جىؿغٍ لهم مً
ؾهىلت في الخعامل مع ػحرَم  ،وهظا ما جدُده مً ؿغص للخعلم و الترؿُه و اللعب صون حهض و بإكل جيلـت ؛هما ؤنها حؿمذ
 – 1لجىت خلىق الؿـل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .20
– 2جلغٍغ الاجداص الضولي لالجطاالث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص . 37
– 3جلغٍغ الُىهِؿُف  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .129
– 4جلغٍغ الاجداص الضولي لالجطاالث  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص ص 40-39
– 5لجىت خلىق الؿـل  ،اإلاغحع الؿابم  ،ص .19
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لألؾـاٌ بدغٍت الخعبحر عً ؤعائهم صون كُىص إال ؤنها في اإلالابل جؿغح جدضًاث هبحرة جؤزغ ؤؾاؾا على ؾالمتهم مً حمُع
الىىاحي .
وألحل جدلُم الخىاػن بحن ؿىابض اؾخسضام الخىىىلىحُا الغكمُت مً كبل ألاؾـاٌ وبحن املخاؾغ التي تهضصَم ؿئهه
البض على املجخمع الضولي هيل ؾىاء صوال ؤو مىكماث صولُت ؤو ؤؿغاص إجساط حملت مً الخضابحر ووغع مجمىعت مً
الؿُاؾاث الخىحيهُت ًظهغ مً بُنها :
إجباع ما جؿغق له جلغٍغ خماًت الؿـل الطاصع عً الاجداص الضولي لالجطاالث و اإلاخعلم ؤؾاؾا بئؾخسضام الخلىٌ الخلىُتبما في طلً الظواء الاضؿىاعي لىشف وحجب اإلاىاص الػاعة و البث اإلاباشغ عبر الاهترهذ لخجىب اؾخسضامها وإصاة
لالؾخؼالٌ الؿيئ لألؾـاٌ بما ؿيها الاؾخؼالٌ الجيس ي .
ؤن جيىن َىان مخابعت حؼابُت على اإلاؿخىي الضولي ألصخاب اإلاؤؾؿاث و اإلاىاكع التي جماعؽ الجغابم الؿُبراهُت غضألاؾـاٌ مً زالٌ َُئاث عؾمُت جيشإ زطُطا لظلً  ،وإلاا ال على مؿخىي املخىمت الجىابُت الضولُت بعض حعضًل هكامها
ألاؾاس ي  ،ختى جضعج الجغٍمت الؿُبراهُت هكغا إلاا حشيله مً اعخضاء على خلىق الاوؿان وخلىق الؿـل زاضت غمً
ؤخيام اإلااصة الخامؿت مً هكام عوما .
البض مً جىـُظ مبضؤ الخعاون الضولي على الجغابم الؿُبراهُت اإلاىتهىت لخلىق ألاؾـاٌ بجمُع ؤشياله  ،والخعاون اللاهىويؤي إبغام اجـاكُاث جسظ خماًت ألاؾـاٌ في البِئت الغكمُت وهظا الخعاون اللػاةي الظي ٌشيل غماهت خلُلت للخماًت ،
بما في طلً مً إحغاءاث هدؿلُم مغجىبي َظٍ الجغابم و اإلاؿاعضة اللػابُت اإلاخباصلت .

كائمة املصادرو املزاحع:
املصادر:
اجـاكُت خلىق الؿـل لؿىت  1989والتي ؤعخمضث في  20حشغًٍ الثاوي/هىؿمبر  ،1989وصزلذ خحز الىـاط فيؤًلىٌ/ؾبخمبر 1990
املزاحع باللغة العزبية
 .1الكحب
ؤبى زىاث ماَغ حمُل  ،الخماًت الضولُت لخلىق الؿـل  ،اللاَغة ،صاع النهػت العغبُت.2005 ،الضكاق دمحم الؿعُض  ،الخماًت اللاهىهُت لألؾـاٌ في إؾاع مشغوع اجـاكُت ألامم اإلاخدضة لخلىق الؿـل ،في مدمىصشغٍف بؿُىوي و آزغون  ،خلىق الاوؿان صعاؾاث خىٌ الىزابم العاإلاُت و ؤلاكلُمُت  ،املجلض الثاوي ،الؿبعت الثاهُت
،بحروث ،صاع العلم للمالًحن.1998 ،
شخاجت ؿاؾمت ،ػٍضان ؤخمض  ،مغهؼ الؿـل في اللاهىن الضولي العام  ،ؤلاؾىىضعٍت ،صاع الجامعت الجضًضة.2007 ،مغػوق وؿاء  ،خماًت خلىق الؿـل في قل الاجـاكُاث الضولُت  ،الؿبعت ألاولى  ،بحروث ،ميشىعاث الخلبي الخلىكُت ،. 2010
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بلُضي صالٌ  ،بىكغًٍ عبض الخلُم  ،آلالُاث اللاهىهُت إلاياؿدت الجغابم الالىتروهُت غض ألاؾـاٌ ،مجلت الخمىحنالاحخماعي  ،حامعت عماع زلُجي الاػىاؽ  ،املجلض  ، 1العضص . ، 2019-03-30 ، 1
بىحعني ؿغٍضة  ،شِىاع ؾامُت  ،بىلخباٌ آًت  ،الؿـل و الجغٍمت اإلاعلىماجُت  ،حغٍمت الاؾخؼالٌ الجيس ي لألؾـاٌ عبرالاهترهذ  ،مجلت الاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت و الاكخطاصًت  ،ولُت الخلىق و العلىم الؿُاؾُت  ،حامعت جامىؼؿذ ،
املجلض  ، 10العضص  ، 02حىان . 2021
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العضص . 2020 ، 1
مىطغ هطغ الضًً  ،عبان ؾُف الضًً  ،الخماًت اللاهىهُت للؿـل مً الاؾخؼالٌ الجيس ي عبر الاهترهذ صعاؾت وغعُتملاعهت بحن الدشغَعاث الضولُت و الدشغَع الجؼابغي  ،مجلت الغؾالت للضعاؾاث و البدىر ؤلاوؿاهُت  ،حامعت العغبي
الخبس ي  ،جبؿه  ،املجلض  ، 02العضص  ، 08ؾبخمبر . 2018
عبض هللا الؿمدان  ،منى مخؿلباث جدلُم ألامً الؿُبراوي ألهكمت اإلاعلىماث ؤلاصاعٍت بجامعت اإلالً ؾعىص مجلت ولُتالتربُت  ،حامعت اإلاىطىعة  ،املجلض  ، 111العضص 2020 ، 01
 .3امللحليات
بً ضؼحر عبض اإلاىمً  ،آلالُاث اللاهىهُت لخماًت خلىق الؿـل في قل الدشغَع الضولي –صعاؾت خالت الاجـاكُت الضولُتلخلىق الؿـل لؿىت  ، 1989مكاَغ الخماًت وكطىع اإلاُثاق  ،مضازلت في إؾاع اإلاؤجمغ الضولي الؿاصؽ  :الخماًت الضولُت
للؿـل –ؾغابلـ ،لُبُا
بىجغعت شمامت  ،ألالعاب الالىتروهُت لضي ألاؾـاٌ بحن خم اإلاماعؾت وؿلا للماصة  31مً اجـاكُت خلىق الؿـل وتهضًضالخم في الخُاة و الؿالمت الجؿضًت –لعبت الخىث ألاػعق همىطحا  ،-اإلاؤجمغ الضولي العلمي الاؿتراض ي  ،اوعياؾاث الخؿىع
الخىىىلىجي على خم الاوؿان في الؿالمت الجؿضًت  ،2021/04/18- ،الجؼء ألاوٌ  ،اإلاغهؼ الضًملغاؾي العغبي  ،بغلحن ،
ؤإلااهُا .
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بغلحن  ،ؤإلااهُا .
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ملخص:
ال جضاٌ مٍاهش الثىاثُت اللىبُت العاإلاُت كاثمت لمً اليعم الذولي الخالي ،ؿلذ اكخمذ لشوساث البِئت
ؤلاظتراجُجُت الجذًذة بعادة الىٍش في اإلاـاهُم اإلاىسوزت عً الخشب الباسدة التي واهذ ؤظالُب الشدع والاخخىاء ؿيها حجش
الضاوٍت ،وجم الخدىٌ مً هٍام الخىخالث الذولُت اإلاخفاسعت على ؤظاط بًذًىلىجي بلى هٍام الخىاؿغ الجُىظُاس ي اللاثم
على الخىىع الثلافي والخماسي .ؿٍهىس ؤكىاب ؤو جدالـاث للىي مىاؿعت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،ؤعاد الخـىحر
الاظتراجُجي في ؤحىاء الخشب الباسدة مً حذًذ ،وإعادة بعث هٍشٍت الشدع والاخخىاء بلى مجاٌ ؤسخب ًشجبي باالخخىاء
الؽامل لللىي الفاعذة في العالم.
مً هزا اإلاىىلم ،حععى هزه الذساظت بلى جدلُل مؽىالث الىٍام الذولي الشاهً اللاثمت على الخىاؿغ خىٌ مىاوم
الىـىر وإعادة ؿخذ معإلت الشدع الىىوي واهدؽاسه لذي بعن اللىي ؤلاكلُمُت الفاعذة في ٌل جذهىس العالكاث الشوظُت
ألامشٍىُت ،واهدؽاس ألاصماث الذولُت والجزاعاث ؤلاكلُمُت وجـاكمها ،ألامش الزي ًلىدها بلى اظخيخاحاث خىٌ خخمُت ججذد
الخشب الباسدة .وكذ اعخمذث الذساظت على هٍشٍت الشدع الىىوي :ؿشلُاتها وجىبُلاتها ،وإهم اإلالاسباث التي وىسها مـىشو
العالكاث الذولُت والذؿاع واظخخذمتها الذوٌ الىبري في بداسة الفشاعاث ومىعها.
الكلماث املفخاحيت :الخشب الباسدة ،الثىاثُت اللىبُت ،الىٍام الذولي الجذًذ ،ألاخالؾ الععىشٍت ،الشدع الىىوي.
Abstract
The manifestations of global bipolarity still exist in the environment of the current
international system. The necessities of the new strategic environment necessitated a
reconsideration of the strategies inherited from the Cold War, of which the strategies of
deterrence and containment were the cornerstone, and a shift from a system of international
blocs in conflict on an ideological basis to a system of geopolitical competition based on
cultural and civilizational diversity. The emergence of poles or alliances of rival powers with
the United States of America, strategically rethinking in the atmosphere of the Cold War once
more, and reviving the theory of deterrence and containment in a broader field related to the
global containment of the rising powers in the world. From this point, This study seeks to
analyze the problems of the current international system based on competition over spheres of
ُ
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influence and the reopening of the issue of nuclear deterrence and its spread among some
emerging regional powers in light of the deterioration of Russian-American relations, and the
spread and exacerbation of international crises and regional conflicts, which leads us to
conclude that the cold war may resume. The study drew on nuclear deterrence theory: its
assumptions and applications, as the most important approaches developed by international
relations and defense thinkers and used by major powers in the management and conflict
prevention.
Keywords : Cold war, bipolarity, new international order, military alliances, nuclear
deterrence.
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مقذمت:
بمجشد اهتهاء الخشب العاإلاُت الثاهُت ،اظخمش الخىاؿغ بحن الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىؿُتي لعلىد وؤظـش عً
ؼيىن معادًت للؽُىعُت وؤخذار دولُت ؤدث باللىجحن العٍمُحن بلى خاؿت واسزت هىوٍت .ؿخالٌ الـترة اإلامخذة ما بحن
( 5097و ،)5005اهخشوذ الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىؿُتي وخلـائهما في ـشاع وىٍل ومخىجش مع الاجداد العىؿُاحي
(سوظُا خالُا) عشؾ هزا الفشاع في اللامىط العُاس ي باظم "الخشب الباسدة" .وعلى الشػم مً ؤن الىشؿحن واها في ظالم
مً الىاخُت الـىُت ،ؿلذ جمحزث الـترة بعباق حعلر عذواوي ،وخشوب بالىوالت ،ومىاكماث ؤًذًىلىحُت للعُىشة على
العالم.
للذ ؤولم مفىلر الخشب الباسدة مىز زالزُيُاث اللشن اإلااض ي على وـف العالكاث اإلاصخىهت بؽيل متزاًذ بحن
الذوٌ ألاوسوبُت .زم بعذ عام  ،5091ؤولم على العالكاث اإلاصخىهت بحن اإلاععىشًٍ الؽشقي والؼشبي وهزا بعذ وكذ كفحر
مً اظخخذام الىالًاث اإلاخدذة اللىبلت الزسٍت على هحروؼُما وهاواصاوي ،خُث اعخبرث اللىبلت بمثابت تهذًذا خلم خالت
داثمت مً الفشاع اظخعملذ ؿُه حمُع الىظاثل باظخثىاء اإلاىاحهت بحن الىشؿحن.
ً
ولهزا ظمُذ بالخشب الباسدة اظدىادا بلى ؤن اللىجحن العٍمُحن لم ًلاجال بؽيل مباؼش ،بل اظخخذم الخفمان ول
اإلاىاسد اإلاخاخت لهما والترهُب والخخشٍب والخفادم في مىاوم مخـشكت مً العالم وفي ـشاع اظتراجُجي وؤًذًىلىجي وىٍل
جخخللها بإصماث مخـاوجت الؽذة ،خُث ؤنهما دؿع العالم بلى ؼـا خشب هىوٍت في عذة مىاظباث .وواهذ وظُلت الشدع الىىوي
ؤهم الىظاثل الـعالت إلاىع اإلاىاحهت الععىشٍت ،خُث ؤن هزا الشدع ؤو "جىاصن الشعب" في الىاكع وان بمثابت خاؿض لعباق
الدعلر ،مع جخلل ؿتراث الخىجش بعن لخٍاث اهـشاج ؤو جدعً العالكاث بحن اإلاععىشًٍ.
بن ظعي الىشؿان (الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىؿُتي) هدى حعضٍض كذساتهما وإوؽائهما لؤلخالؾ والخدالـاث
ؤهعب "الخشب الباسدة" ؼعبُت وجشن العالم ًخخاس بعشعت ً
حاهبا في معشهت ؤًذًىلىحُت بحن الشؤظمالُت والؽُىعُت .ؿلذ
اعخبرث ظُاظت الشثِغ هاسي جشومان في مجاٌ جمىٍل ودعم اكخفادًاث جشهُا والُىهان العام  5096همداولت الخخىاء
الىـىر العىؿُتي ،ؤوٌ وابل في ظُاظت اخخىاء والتي اظخمشث لعلىد مً الضمً ،دعمذ الىالًاث اإلاخدذة مخخلف الذوٌ
ػحر الؽُىعُت هما جذخلذ في ظُاظاتها وجىحهاتها .وبدلىٌ عام  ،5072وان لذي هال البلذًً دؿاعاث ـاسوخُت مىحهت
لبعمهما البعن .وكذ حعلذ ؤصمت الفىاسٍخ اليىبُت هال البلذًً ؤكشب بلى الفشاع الـعلي مً ؤي خذر آخش في الخشب
الباسدة.
ػحر ؤن جـىً الاجداد العىؿُُتي في عام  5005الزي هخج عً خشان اللىي التي ؤوللذ بـالخاث ػىسباحؽىؾ لها
العىان وـاس مً اإلاعخدُل العُىشة عليها؛ اعخبر خذزا جاسٍخُا مهما في خذ راجه ،لىىه حاء بعذ الاهتهاء الـعلي للخشب
الباسدة .وبدلىٌ الىكذ الزي جـىً ؿُه الاجداد العىؿُُتي ،واهذ الخشب الباسدة هـعها كذ ـاسث ــدت وىاها الخاسٍخ
مً حىاهب عذة ،وان هذم حذاس بشلحن وما جبعه مً انهُاس لِغ ؿلي لخيىماث ؤوسوبا الؽشكُت الؽُىعُت وخعب ،بل
ؤًما للىٍام الزي كام علُه خلف واسظى باليامل؛ ٌعني اهتهاء الخشب الباسدة .لُيخهي الفشاع ألاًذًىلىجي ولم حعذ
الؽُىعُت ؤو الذولت العىؿُُدُت جمثل خىشا على ؤمً الىالًاث اإلاخدذة ؤو خلـائها.
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العذًذ مً اإلاشاكبحن ًشون عام  5080بمجزلت نهاًت الخشب الباسدة ،لىً ختى رلً الخاسٍخ ٌلذ بعذ ألاصماث الذولُت
دون خل وهى ما اظخىحب بعادة بخُاء مً حذًذ الفشاع ؤلاًذًىلىجي ولىً بإوشاؾ حذد ووظاثل حذد ومخخلـت .وكذ
باجذ جلً ألاصماث مُذان ـشاع خلُلي بحن الىالًاث اإلاخدذة وخلـائها مً حهت وسوظُا وخلـائها مً حهت زاهُت ،مع ما
ًشاؿم رلً مً جلاسب وجباعذ وجىاكن وحؽابً بعبب هثرة اإلاخؼحراث اإلاازشة في هزا الفشاع ،هزا الخعلُذ ًجعل معخلبل
هزا الفشاع ػحر واضر اإلاعالم ،ومع ػضو سوظُا ألوهشاهُا في ؿبراًش  ،2922وججذد اللىُعت بحن سوظُا والؼشب ًمىً
اللىٌ بخجذد الخشب الباسدة بحن مىظيى وواؼىىً .والعااٌ الزي ًىشح هـعه :هل جحوالث القوة الحاصلت في الىظام
الذولي الحالي والخىافس الجيبولوجيكي القائم على استراجيجياث الردع والاحخواء ٌعخبر مؤشر ا على ججذد الحرب
الباردة؟
بن ؤلاحابت عً هزا الىشحً ،ذؿعىا بلى البدث عً ظُاظاث اللىي العٍمى اإلاخبعت في الىكذ الشاهً وجدلُلها في
ظعيها بلى جدلُم ؤهذاؿها ؤلاظتراجُجُت في مخخلف مىاوم العالم اللاثمت على ؿشك الهُمىت والضعامت مً خالٌ بزاسة
ألاصماث الذولُت همٍهش مً مٍاهش الخشب الباسدة ،والزي بشص ؤهثر مع ألاصمت الاهشاهُت وجذاعُاتها على العالكاث الذولُت،
هما حععى الذساظت بلى جدلُل هٍشٍت الشدع الىىوي وجىىساتها الجذًذة والتي جخىذ حمُع الاخخباساث وألاصماث التي مشث
بها العالكاث الذولُت ،خفىـا في الىكذ الشاهً.

 -1و اقع البيئت الذوليت بعذ نهاًت الحرب الباردة 1020
ؤـبدذ البِئت الذولُت ؤهثر حعلُذا بـعل جىىع وجيازش وجذاخل عىامل الاعخماد اإلاخبادٌ وهزا بـعل جىىع الـىاعل
التي جازش في ؤهماه العلىن الذولي؛ زم بعادة الىٍش في ظلم اللُم وألاهذاؾ وألاولىٍاث للـىاعل الشثِعُت في املخُي
الذولي التي ٌهشث ظابلا والتي وكـذ على كىجحن عٍمخحن هما الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت كاثذة اإلاععىش الؼشبي والاجداد
العىؿُاحي (سوظُا خالُا) صعُمت اإلاععىش الؽشقي .مً زمً ،بذو ؤن ؤلاظتراجُجُت في العهذ الجذًذ ؤـبدذ جذوس ؤظاظا
خىٌ جدذًذ الخدىالث الهُيلُت الجذًذة في الىٍام الذولي وألاهٍمت ؤلاكلُمُت ؤو ختى الـشعُت.
ؤؿشصث الخشب العاإلاُت الثاهُت في اللعم الؽشقي مً الىشة ألاسلُت ٌهىس كىب زاوي مدشن للعُاظت العاإلاُت وهى
الاجداد العىؿُاحي وهي هـغ الٍشوؾ التي هُإث املجاٌ للىالًاث اإلاخدذة وصعامتها العاإلاُت .ؿلذ جمىً الاجداد العىؿُاحي
مً ؤن ًيىن ؼشٍيا ؿاعال وسثِعُا في ظُاظت ما بعذ الخشب العاإلاُت الثاهُت وجمىىه في ؿترة وححزة مً حؼُحر ؤهٍمت خىم في
بلذان ؤوسوبا الؽشكُت بلى ؤهٍمت ؼُىعُت مىالُت له .وكذ اوعىغ ٌهىس اللىبحن في العُاظت الذولُت بلى الخإزحر الىبحر على
() 1

الىشة ألاسلُت.

في ؿترة الخشب الباسدة ألاولى ،هُمىذ ألاظلخت الىىوٍت على الـىش ؤلاظتراجُجي مما حعلها ؤهثر اصدهاسا ،وهخج عً رلً
بشوص مجمىعت مً الىٍشٍاث ؤهمها هٍشٍت الشدع الىىوي التي دؿعذ بلى جـادي الخشوب الىىوٍت خُث اؼتهشث بىٍشٍت
الالخشب ،هزا الترهحز واهذ على اإلاعإلت الىىوٍت جم على خعاب مىالُع ؤخشي ال جلل ؤهمُت مً خُث الاظخلشاس وألامً
(الجزاعاث ؤلازيُت ،العشكُت).
( )1بًىاط ظعذي عبذ هللا ،الخشب الباسدة :دساظت جاسٍخُت للعالكاث ألامشٍىُت العىؿُاجُت ( ،)5071-5091الىبعت ألاولى ،الىاؼش :ؤؼىسٍاهِباٌ للىخاب،
العشاق ،2951 ،ؿ .991
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ً
للذ واهذ الخشب الباسدة ـشاعا وىٍال بحن الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىؿُتي ،خُث كامذ الىالًاث اإلاخدذة
والاجداد العىؿُُتي جذسٍجُا ببىاء مىاوم هـىرهما الخاـت مما ؤدي بلى جلعُم العالم في مععىشًٍ مخعاسلحن .وفي
خلُلت ألامش لم جىً الخشب الباسدة ـش ً
ً
خفشٍا بحن الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىؿُتي بلذس ما واهذ ـشاعا عاإلاُا
اعا
ؤزش على مىاوم مخـشكت في العالم ،وعلى وحه الخفىؿ كاسة ؤوسوبا ،خُث ؤـبدذ ؤوسوبا ملعمت بلى هخلخحن ،ؤوسوبا
ً
ؤكماسا ـىاعُت
الؼشبُت التي بذؤث عملُت الخيامل ألاوسوبي بذعم للىالًاث اإلاخدذة  ،بِىما ؤـبدذ دوٌ ؤوسوبا الؽشكُت
()1

الجداد الجمهىسٍاث الاؼتراهُت العىؿُاجُت.

ولىً الخدىالث التي خذزذ علب وي ملف الخشب الباسدة واهتهاء عفش اللىبُت الثىاثُت ،حزبذ اهخمام
الاظتراجُجُحن واإلاـىشًٍ الععىشٍحن واإلاذهُحن هٍشا لآلزاس التي هخجذ عً اللىُعت ؤلاظتراجُجُت التي ؿسخذ املجاٌ ؤمام
ٌهىس العذًذ مً الخىاكماث ،اإلاـاسكاث والتهذًذاث ،والتي ّؤدث بلى بعادة الىٍش في مخخلف الىٍشٍاث والاظتراجُجُاث
()2

اإلاعمىٌ بها ؤزىاء الخشب الباسدة ألاولى وؤهمها بظتراجُجُت الشدع الىىوي.

ؤـبدذ جلً ألاظلخت مجشد ؤدواث ػحر هاؿعت ولِعذ لشوسٍت بال لشدع اللىي ألاخشي ،مً حهت ؤخشي ،ؤعىى جىىس
جلىُاث ؤلاعالم (ؤلاعالم آلالي ،اليىاؼف وألاكماس الفىاعُت) دؿعا كىٍا لبروص ؤحُاٌ حذًذة مً ألاظلخت الزهُت راث دكت
()3

هبحرة والتي بةميانها ؤن جخلف ؤلشاسا بلُؼت ،حعلذ هزه الاججاهاث اللىة الععىشٍت ؤكل جيلـت.

 -1.1حعذد الالعبين الذوليين وبىاء هظام مخعذد ألاقطاب
خالٌ اللشن اإلااض ي ،وكبل الخش ب العاإلاُت ألاولى ،هُمً اإلاىٍىس اإلاثالي على دساظت وجدلُل العالكاث الذولُت واججه
مـىشوه بلى جإهُذ مياهت اللُم وألاعشاؾ واإلااظعاث الذولُت بىــها ؤدواث إلاىع الخشوب والفشاعاث ،زم ٌهش اإلاىٍىس
الىاكعي الزي هُمً هى آلاخش بىٍشٍاجه اإلاخعذدة (الخللُذًت ،الذؿاعُت ،الهجىمُت ،البىاثُت) وهزلً مشاخل جىىسه
املخخلـت على جىحهاث واظتراجُجُاث العالكاث الذولُت ً
ؿىشا وخشهت ،ؿلذ ٌهشث هٍشٍاث حذًذة هُمىذ هي ألاخشي على
دساظت العالكاث الذولُت ،ووان لها جإزحرها في ماظعاث ـىع كشاساث العُاظت الخاسحُت في الذوٌ الؼشبُت واؿت.

()4

بن بلاء اللىي العٍمى ،واخخـاً الىالًاث اإلاخدذة بخدالـاث واظعت الىىاق ،واظدثماساث هبحرة في ألاظلخت،
وهلاه ععىشٍت دولُتً ،لابله ظعي سوظُا الاجدادًت بلى العىدة للىٍام الذولي واظخعادة مياهت اللىة العٍمىًٍ ،هش رلً
بزش الخذخل ععىشٍا في حىسحُا ظىت  ،2008وؤوهشاهُا ظىت  2014ومداولتها جإهُذ وجشظُخ هزه العىدة عبر بىابت الؽشق
ألاوظي وؼماٌ بؿشٍلُا ،ول رلً ٌؽحر بلى بذاًت الخىجشاث اإلاتزاًذة بحن سوظُا والؼشب وهى ما ًشاه اإلاشاكبىن على ؤهه ؿخُل
للخشب الباسدة الثاهُت.

(1) CVCE, Cold War (1945–1989)، UNI.LU, 07/07/2016, URL:
http://www.cvce.eu/obj/the_cold_war_1945_1989_full_text-en-6dfe06ed4790-48a4-8968-855e90593185.

( )2عبذ العضٍض لضهش ،بظتراجُجُت الشدع الىىوي بحن الخفىساث الخللُذًت وجدىالث ما بعذ الخشب الباسدة ،مجلت البدىر اللاهىهُت والعُاظُت ،املجلذ
الثاوي ،العذد  ،2929 ،51ؿ .210
( )3اإلاشحع هـعه ،ؿ .291-292
( )4عفام عبذ الؽافي ،الخشب الشوظُت-ألاوهشاهُت ومعخلبل الىٍام الذولي :وسكت جدلُلُت ،مشهض الجضٍشة للذساظاث ،ماي  ،2922ؿ .1
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وباعخباس العالكاث الذولُت حؽيل وعلا ؤو معاسا للخـاعالث بحن الىٍام اللاثم ووخذاجه ألاظاظُت وبُئخه الذاخلُت
والخاسحُت ،ؿةن اكتراب "اليعم الذولي همىهج جدلُل الىٍمٌ ،عمذ لىا بالخعشؾ بذكت على الذًىامُىُت العُاظُت ،ومً
َّ
جخدىم في خشهتها .وٍـهم مً رلً اهه خالٌ الـترة مً  2991بلى َّ ،2925
جبنى كادة
زم مداولت ؿهم اللىاهحن التي جدىم ؤو
الذوٌ الىبري "اظتراجُجُت اظترداد الىـىر واإلاياهت" ،التي جلىم على ّ
ؼً خشب هجُىت ؼاملت على ول الجبهاث ،وعلى عذة
ِ
معخىٍاث ،والخشوب العُبراهُت الهجىمُت واظعت الىىاق والخذخالث الععىشٍت اإلاباؼشة ؤو ػحر اإلاباؼشة ،لخىىٍش
اإلادعاسع للخىىىلىحُاث الدعلُدُت والشكمُت )1(،وٍمىً الخىشق ملخخلف الخدىالث الىبري في اظتراجُجُت ألامً
اللىمي التي عشؿتها الذوٌ الىبري:
 -1.1.1الخذخالث ألامرٍكيت الروسيت :ظعذ اللىي العٍمى مىز علىد خلذ للخىاحذ عبر عذة ؤظالُب اكخفادًت،
ععىشٍت ،زلاؿُت وخماسٍت .ؿالىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت التي هجخذ في لم عذة دوٌ داخل خلف الىاجى وامخالهها مىاسد
الىاكت كذ عضصث مً هـىرها املخعىط ،ؿهي التي هجخذ في وؽش هٍامها بكلُمُا وعاإلاُا بعذ العام  .5005ؿخاسٍخ
الخذخالث ألامشٍىُت في العالم الثالث ؤدي بلى جىىس ؤلاًذًىلىحُت ألامشٍىُت وحؽىُلها لعُاظاث الىخبت اإلاىحهت للعُاظت
الخاسحُت ألامشٍىُت ،ؿبالشػم مً ؿتراث اإلاعاسلت الذاخلُت الؽذًذة للعُاظاث اإلاخبعت ،بال ؤن ؿترة الخشب الباسدة جمثل
ؿترة وان بها بحماع ملخىً (وؿم اإلالاًِغ ألامشٍىُت) على ألاهذاؾ اإلاباؼشة والىظاثل اإلاىشوخت للعُاظت ألامشٍىُت في
()2

الخاسج.

للذ واهذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وال جضاٌ كىة جذخلُت جلُم ظُاظتها الخاسحُت على الخىظع ؤلاكلُمي ،كىة
بمبرًالُت عابشة للمدُىاث وجخدمل اإلاعاولُت العُاظُت عً الؽعىب التي حعُىش عليها مً خالٌ كُادة اللىي الؼشبُت
()3

الىبري في حؽىُل العالم وإعادة بىاء الىٍام العالمي ما بعذ الخشب العاإلاُت الثاهُت.

ؤما عً العُاظت الخاسحُت الشوظُت ؿهي حعخبر هخاحا ًبعُىا ـشٍدا للعىة ظخالحن وحعىؽه للعُىشة ،مع ما
جدمله هزه العىامل مً ؤهمُت ماهذة في "محزان اللىي" العاثذ )4(.ؿلذ هُمً حىصٍف ظخالحن على اللشاس العُاس ي
()5

العىؿُُتي كبل الخشب وخاللها وبعذها ،ولم ٌعمذ بإكل كذس مً اإلاعاسلت.

لىً جـىً الاجداد العىؿُاحي في العام  ،5005ؤزش في العالكاث ألامشٍىُت الشوظُت ،ؿإهخج الىاكع الذولي بعذ اهتهاء
الخشب الباسدة بِئت دولُت حذًذة جمثلذ بعُىشة الىالًاث اإلاخدذة مىـشدة على العالكاث الذولُت بجمُع حىاهبها ،ألامش
ً
وجدذًذا خالٌ ؿترة
الزي اوعىغ على وبُعت العالكاث ألامشٍىُت الشوظُت ،بل ؤـبدذ هزه العالكاث ػحر مخياؿئت
الدععُيُاث مً اللشن اإلااض ي.
في اللشن الىاخذ والعؽشًٍ ،وبعذ وـىٌ الشثِغ ؿالدًمحر بىجحن ومً بعذه دمتري مذؿُذًف بلى العلىت في سوظُا،
بذؤث العالكاث ألامشٍىُت-الشوظُت جإخز مىخى آخش ،مً خالٌ مداولت اظخعادة سوظُا إلاياهتها الذولُت وحعضٍضها في مىاحهت
( )1عفام عبذ الؽافي ،اإلاشحع العابم ،ؿ .7
( )2ؤود آسن وظخاد ،الخشب الباسدة اليىهُت ،جش :مي مللذ ،الىبعت ألاولى ،اإلاشهض اللىمي للترحمت ،اللاهشة ،2957 ،ؿ.26
( )3اإلاشحع هـعه ،ؿ ؿ .17 -28
( )4سوبشث حُه ماهمان ،اإلاشحع العابم ،ؿ .22
( )5اإلاشحع هـعه ،ؿ .25
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ّ
ً
الهُمىت ألامشٍىُت ،واوعياط رلً على وبُعت العالكت ؤلاظتر ّ
اجُجُت مع الىالًاث اإلاخدذة ً
وإًجابا .وكذ اجضر رلً
ظلبا
بؽيل حلي في مجمىعت مً اإلاعىُاث الذولُت ،لعل مً ؤبشصها الخشب الشوظُت الجىسحُت ،ومىكف سوظُا مً الشبُع
()1

العشبي في مىىلت الؽشق ألاوظي وظلىهها في ألامم اإلاخدذة.

سوظُا التي عاهذ خالٌ الدععُيُاث مً اللشن اإلااض ي مً عضلتها بعبب مؽاولها الذاخلُت وجضاًذ الخشواث
الاهـفالُت ،حععى لخعضٍض مياهتها في مىىلتي الؽشق ألاوظي وؼماٌ بؿشٍلُا إلعادة مياهتها الذولُت مً حذًذ ،وهزا مً
خالٌ بظتراجُجُتها التي ؼشعذ في جىبُلها مىز العام  )2(،2990مً بُنها الخعاون ألامني والاكخفادي والععىشي مع
الـىاعل الؽشكُت مثل بًشان ،ظىسٍا ،لُبُا ،والجضاثش ،وجدعحن عالكاتها مع جشهُا ،الععىدًت ،على ػشاس خلـاءها
الخللُذًحن والفحن ووىسٍا الؽمالُت.
 -2.1.1الىفور الصيني :ؤـبدذ الىالًاث اإلاخدذة اللىة العٍمى اإلاعُىشة في العالم خالٌ مذة ما بعذ اهتهاء الخشب
الباسدة ظعذ بلى املخاؿٍت على هٍام ظُىشة عالمي ،بال ؤهه لم ًىً مً العهل املخاؿٍت على هزا اإلاؽشوع ،ؿلذ باجذ
الفحن العبا ًخمخع بخإزحر واظع وٍـشك جدذًا هبحرا ،لهزا ًشي الىثحرون ؤن على الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت بدسان كىة
آلاخش وعذم ججاهلها ألن معخلبل الىٍام الذولي ظِخدذد في ٌل اظخمشاس الفحن هلىة ؿاعلت ومازشة في الىٍام الذولي.
في ٌل اظخمشاس جىىس كذساث الشدع الاظتراجُجي لذي الفحن ،ججذ الفحن هـعها ؤمام عىامل كىة ععىشٍت جدعع
بدىم الىمى في كىتها الاكخفادًت والخىىىلىحُت ،والاظخمشاس بهزا الاججاه مع عذم الخدشن ظُاظُا في الىٍام الذولي ٌعىي
ماؼش ؤن الفحن ولعذ ؤمامها حىىب ؼشق آظُا هخىىة ؤولى للخىظع ،وبعذها ظخيىن آظُا وبعذها الباظـًُ وؤخحرا
الىٍام الذولي ،ؤي ؤن مىٍىس الفحن وومىختها ال ًمىً ؤن ًيىن ملخفشا على مجاٌ مدذد بدذودها ؤلاكلُمُت اإلاىلت
()3

على بدش الفحن.

( )1مىفىس صػُب ،ججذد الفشاع ألامحروي -الشوس ي في لىء ألاصماث اإلاعخجذة ،مجلت الذؿاع الىوني اللبىاوي ،لبىان ،العذد  ،09حؽشًٍ ألاوٌ،2959 ،
ؿ.89
( )2دمحم بهلىٌ ،بظتراجُجُت سوظُا في مىىلت الؽشق ألاوظي وؼماٌ بؿشٍلُا بعذ  ،2959مجلت العلىم اللاهىهُت والعُاظُت ،املجلذ  ،59العذد  ،95ؤؿشٍل
 ،2950ؿ .165
( )3مدمىد عبذ العضٍض ،ألابعاد اللُمُت في العُاظت الفِىُت وجإزحرها على الىٍام الذولي ،مجلت اججاهاث ظُاظُت ،اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن،
العذد  ،59ماسط  ،2925ؿ .0 -8
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بن الاهذؿاع الفُني باججاه اإلاىاؿعت الذولُت ووشح هـعها هبذًل لخشوج الاجداد العىؿُتي العابم عً جلً
اإلاىاؿعت وجدذيها للخـشد ألامشٍيي في بداسة العالكاث الذولُت حعل منها كىبا مىاؿعا على مخخلف ألاـعذة وفي ول مىاوم
العالم ،اهىالكا مً مؽشوعها الىبحر اإلاعشوؾ بالخضام والىشٍم ،خُث كامذ بدبني ظُاظت الخُاد واللؼت الذبلىماظُت
الىاعمت ججاه جدشواث ؤلاداسة ألامشٍىُت الذولُت في مداولت منها لعذم عشكلت خىىاتها الاكخفادًت الىمىخت التي واهذ كذ
()1

ؼشعذ بها.

 -3.1.1الخوسع التركي :ؤدي الىمى الاكخفادي في جشهُا ،زم وـىٌ جشهُا بلى ؤظىاق الاجداد ألاوسوبي بلى بشوص ؿئت
حذًذة مً سحاٌ ألاعماٌ (همىس ألاهالىٌ )،بذئوا باظخلىاب لـشؿ الاكخفادًت واإلاالُت في بلذان ؤظُا الىظىى ودعمىا
الذولت في حهىدها لخدلُم الاظخلشاس في اإلاىىلت منها الخجاسة والبيُت الخدخُت والىاكت والاجفاالث ،وهي اللىاعاث التي
عملذ ؿيها جشهُا عالكاتها الاكخفادًت .ؿلذ بلؽ بدلىٌ عام  2016حجم ججاسة جشهُا مع دوٌ اإلاىىلت هدى  07ملُاساث
دوالس ،وفى دٌعمبر ،2017ججاوص بحمالي اظدثماساث الؽشواث الترهُت في اإلاىىلت  13ملُاس دوالس .هما ؤـبدذ اللُمت
ؤلاًجاسٍت للمؽاسَع التي خللتها ؼشواث اإلالاوالث الترهُت في اإلاىىلت خىالي  86ملُاس دوالس ،وما ًلشب مً  4آالؾ ؼشهت
()2

جشهُت حعمل على ألاسك.

جداوٌ جشهُا الُىم  -بعذ بىاء الذولت باألظلىب اإلاذوي الخذًث -اظخعادة ؤمجاد اإلااض ي ؤلامبرًالي عبر جفذًش
الثلاؿاث اللذًمت عبر اللىي الىاعمت ،وهزلً اظتهالن اللماًا العشبُت مثل اللمُت الـلعىُيُت وإوالق الؽعاساث
اللذًمت ،وماخشا بذؤث الجُىػ الترهُت بالخشوج عً خذودها على اإلاىاوم املجاوسة عبر اظخعذاد اظخؼالٌ كماًا وؤصماث
اإلاىىلت وعلى سؤظها اللمِخحن العىسٍت واللُبُت وهزلً المشباث التي جىتهً ظُادة العشاق ،وهزا الخىػل العُاس ي في
اإلاىىلت عبر دعم كىي ؤلاظالم العُاس ي في هزه البلذان.
 -4.1.1الىفور إلاًراوي :مىز العام ( 5076عهذ الؽاه سلا بهلىي) ،واهذ بًشان الخلُف الشثِس ي للىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت ،خُث ظاعذتها على جىـُز مؽشوعها الىىوي على ؤسك الىاكع ،ولىً اظخخذامها للىاكت الزسٍت ًذخل في هىاق

( )1جدىلذ الذبلىماظُت الفِىُت وظُاظتها الخاسحُت جدىال حزسٍا ،ؿبعذ ؤن وان مدىسها وؽش ؤلاًذًىلىحُت اإلااسهعُت الذاعُت بلى جىبُم الـىش الؽُىعي
في الفحن والعالم الظُما خالٌ الخلبت اإلااوٍت ،ؤـبذ الاهـخاح الاكخفادي والخىمىي وؿم مىٍىس اكخفاد العىق على ول العالم هى الهذؾ ألاظاس ي
لعُاظتها الخاسحُت .اظخخذمذ الفحن بؽيل مخلً ؤدواث اللىة الىاعمت في بظتراجُجُتها راث ألاهذاؾ العاإلاُت إلاا ؤولم عليها (ؤلاظتراجُجُت الزهُت) .ؿلذ
سهضث الفحن على دوس ألاعالم في حعىٍم هـعها ومفالخا باعخباسها كىة اهىللذ مً كلب ؤظُا وجدذث ول ٌشوؿها العُاظُت والاكخفادًت وحعمل إلعادة
الخىاصن للعالكاث الذولُت ،هما عملذ على جإظِغ معاهذ في مخخلف ؤهداء العالم ؤولم عليها (معاهذ وىهـىؼُىط) ليؽش اللؼت والثلاؿت الفِىُت.
وؤجبعذ ؤًما الىظاثل الذبلىماظُت التي حعدىذ على الىد والدعامذ مع حىاسها ؤلاكلُمي بشؿن ؤي هضاعاث خىٌ الجضس وػحرها ؿُما ؤولم عليها ظُاظت
(الفبر الاظتراجُجي) ،خُث سؿعذ الفحن ؼعاس (دولت واخذة بىٍامحن) ؿُما ًخعلم بعالكتها مع جاًىان وهىهً وىوؽ في مداولت منها الظدُعاب واظدثماس
بمياهُاث هاجحن اإلاىىلخحن الخُىٍخحن .ؤهٍش :مىس ى دمحم وىٍشػ ،اللىة الفِىُت :مشاخل بىائها وإمياهُت اظخمشاسها ،مجلت اججاهاث ظُاظُت ،اإلاشهض
الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ،العذد  ،59ماسط  ،2925ؿ .17-11-19
( )2مهذي مياوي وإظماعُل دبؾ ،جشهُا وسوظُا في ؤظُا الىظىى بعذ  :2003الخدىٌ مً بظتراجُجُت الخىاؿغ والفشاع بلى بظتراجُجُت الخعاون
والؽشاهت ،املجلت الجضاثشٍت للعلىم الاحخماعُت وؤلاوعاهُت ،املجلذ  ،98العذد  ،2929 ،2ؿ .507
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معاهذة الخذ مً اهدؽاس ألاظلخت الىىوٍت بال لؤلػشاك العلمُت اإلاىكعت عام  ،5078ػحر ؤن هزا اإلاؽشوع جم ججمُذه
بىـىٌ آًت هللا الخمُني لعذة الخىم العام .5060

()1

في نهاًت الثماهُيُاث وهدُجت خشبها مع العشاق ،كامذ بًشان بةعادة بىاء بيُتها الخدخُت الىىوٍت ،والخىحه هدى ألابدار
الىىوٍت لؤلػشاك الععىشٍت ،وظاسث بًشان خعب مخىلباث اللعبت الذولُت .ؿلم جىً بًشان لخيىن كىبا بكلُمُا ؿاعال في
املجاٌ الععىشي وامخالهها ألاظلخت وكىة الشدع لىال جذخل سوظُا التي حعلذ مً بًشان خلُـا حُىبىلُدُىُا .ؿمً اإلاعلىم
ؤن سوظُا هي الذولت التي ظاعذث في جىـُز اإلاؽشوع الىىوي ؤلاًشاوي وهزا ًذخل في بواس اإلابذؤ الزي ؤعلىخه لجىت ألامً
()2

اللىمي في سوظُا خىٌ خم الذوٌ ؤلاظالمُت في امخالهها لؤلظلخت الىىوٍت وىظُلت لشدع ؤي عذوان خاسجي.

كامذ بًشان ببىاء اللىة الععىشٍت مً خالٌ الخعاون مع سوظُا والفحن ووىسٍا الؽمالُت دون هىٍش بلى ؤنها جىىي عبر
هزا الخعاون صعضعت ألامً والاظخلشاس بكلُمُا وعاإلاُا .ؿلذ عضصث هزه اللىة بؽشاء ـىاسٍخ بدشٍت مً الفحن وػىاـاث
ـؼحرة الدجم مً وىسٍا الؽمالُت وسوظُا ،وجمخلً خبرة في مجاٌ ألالؼام البدشٍت خُث كامذ بالعذًذ مً اإلاىاوساث
()3

مىىذ كىاتها مً اهدعاب خبرة في خاٌ مىاحهتها مع الذوٌ املجاوسة خاـت دوٌ الخلُج.

اظخىاعذ بًشان بةدساهها إلالىماث سوظُا في املجاٌ الععىشي والىىوي اؿخيان علىد واجـاكاث مؽترهت الظخىماٌ
اإلاـاعل الىىوي بىؼهش ،وواؿلذ سوظُا على رلً إلدسان هزه ألاخحرة وبُعت الخىاؿغ الزي ال ًضاٌ كاثما بُنها وبحن
الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،ؿياهذ معاعذة بًشان هي ؿشـت إلاىاحهت الخمذد ألامشٍيي وعىدة سوظُت في هـغ الىكذ بلى
اإلاىىلت ،ؿدعاباث اإلاىاؿع والخيالُف مً وشؾ كىي هشوظُا لذيها مً الخبرة الىثحرة في املجاٌ الىىوي ظُدخم عليها
الاعخماد على اللىي الىىوٍت الفؼشي هشواثض بكلُمُت لخشوب معخلبلُت كادمت.
بذؤث عالكاث الخعاون بحن سوظُا وإًشان جإخز مجشاها مع جىكُع علذ بُنهما إلهماٌ اإلاـاعل الىىوي بلُمت 899
ملُىن دوالس للىـىٌ باإلاـاعل بلى دسحت بهخاج  1000مُجاواث ؤي هدى % 58مً الىاكت الىىوٍت ـالخت بدلىٌ عام
 ،2929على ؤن ًخم اظخىماٌ الخعاون بةوؽاء مـاعالث ؤخشي في ؤهداء مخـشكت في الذولت .ولم جلف املخاوالث ؤلاًشاهُت عىذ
سوظُا ؿلي ،وإهما ؤجبعتها باجـاكُاث مع دوٌ ؤخشي والجمهىسٍاث العىؿُدُت ؤلاظالمُت ووىسٍا الؽمالُت ،وحىىب بؿشٍلُا
()4

للخفىٌ على الخىىىلىحُا الىىوٍت اإلاخلذمت ،وؿعال هجخذ بًشان في اظخلىاب العذًذ مً ألاوشاؾ لخىىٍش بشهامجها.

ًـعش الخىحه ؤلاًشاوي لخىىٍش العالكاث الشوظُت-ؤلاًشاهُت ظعي بًشان بلى هلل الفشاع اللذًم بحن الىالًاث اإلاخدذة
ألامشٍىُت وسوظُا بلى اإلاعخىي ؤلاكلُمي ،وهزا ما ًمىً ؤن جـعشه الىشوخاث الىٍشٍت على ؤهه مداولت لخدلُم الشدع
اإلاىظع عبر الاسجيان بلى خلُف كىي ًملً مً اإلالىماث ما ًجعلها جىاحه عبره كىة ن بشي ،ؿالخدالف بحن ألاوشاؾ ًممً
ؿعالُت الشدع.
(ً )1اصا حىىُاوي ،ـشاع اللىي الذولُت في لىء الىٍام العالمي الجذًذ ودوس العُاظت الىىوٍت في سظم الخاسوت العُاظُت للؽشق ألاوظي ،الىبعت ألاولى،
جش :علي مشجط ى ظعُذ ،اإلاشهض اللىي للترحمت ،اللاهشة ،2955 ،ؿ .556
(ً )2اصا حىىُاوي ،اإلاشحع العابم ،ؿ .58
( )3عبلت مضوصي ،بظتراجُجُت الشدع واوعياظاتها على الىاكع ؤلاكلُمي والذولي بعذ نهاًت الخشب الباسدة :دساظت خالت بًشان ،ؤوشوخت دهخىساه في العلىم
العُاظُت جخفق :عالكاث دولُت ،ولُت الخلىق و العلىم العُاظُت ،حامعت باجىت ( ،2958-2956 ،)5ؿ .562
( )4اإلاشحع هـعه ،ؿ .507
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رملي خملوف/ــــــــــــــــــ
العلىواث ألامشٍىُت اإلاىحهت هدى حؼلُب اللىة ألامشٍىُت في آظُا ملابل بلعاؾ اللىي ألاخشي ،جـشك على سوظُا
عذم العماح للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت بجعل الؽشق ألاوظي مىىلت جابعت لها ألن رلً ٌؽيل تهذًذا ؤمىُا لخذودها
الجؼشاؿُت اإلاخلاسبت ،وهزا ما ًجعل بظتراجُجُت الشدع ؤلاًشاوي مبيُت على مبذؤ الاعخماد على الخلُف في جدلُم الخمازل
ؤمام اللىي الىبري ،وما ًاؼش على ـىاب الشئٍت ؤلاًشاهُت هي العلىواث الشوظُت اججاه اإلالف الىىوي ؤلاًشاوي ؿهي حعخبر
الؽشًٍ ألاظاس ي لها مً الىاخُت الععىشٍت ومعاهماث سوظُا في بىاء اإلاىٍىمت الععىشٍت هبحر حذا لذعم خلـاءها في
()1

الؽشق ألاوظي مثل العشاق وظىسٍا.

 -5.1.1جصعيذ كورٍا الشماليت :حعذ وىسٍا الؽمالُت مً الذوٌ الللُلت التي ما صالذ جخمع -اظمُا على ألاكل-
لخىم ؼُىعي ،لىً ومىخاتها الىىوٍت ؤضخذ جىاؿغ مثُالتها مً الذوٌ الىبري التي حععى بلى جدلُلها بمىاٌبت وزباث.
ؿلذ واـلذ وىسٍا الؽمالُت جدذ خىم هُم حىوؽ ؤون ظُاظتها التي جخلخق في حعضٍض كىتها الععىشٍت داخلُا وإسظاٌ
بؼاساث مخىاكمت بلى العالم الخاسجي خىٌ بشهامجها الىىوي.
بعذ اهتهاء الخشب الباسدة ،خاولذ الىالًاث اإلاخدذة بظلاه الىٍام اليىسي الؽمالي مً خالٌ مداـشجه اكخفادًا
ً
وعضله دبلىماظُا على معخىي العالم وجدشٍن خلـائها في حىىب ؼشق آظُا على وكف اإلاعاعذاث الؼزاثُت واإلاالُت
للىٍام اليىسي الؽمالي وخاـت مً حاهب وىسٍا الجىىبُت والُابان .وحعىد بذاًت ألاصمت الىىوٍت الخالُت بحن وىسٍا الؽمالُت
والىالًاث اإلاخدذة عام  5009عىذما كامذ الذولخان بخىكُع "اجـاق ؤلاواس" خىٌ وكف بشهامجها الىىوي ،وكذ واهذ
خلـُاث هزا الاجـاق هى اللماء على الىٍام اليىسي الؽمالي ،زم الخـشغ إلاىاحهت الفعىد الفُني الاكخفادي
()2

والععىشي في ؼشق آظُا والعمل على جذجُم جمذد هـىرها في اإلاىىلت.

في العام  ،2992كامذ الىالًاث اإلاخدذة بمم وىسٍا الؽمالُت بلى كاثمت "مدىس للؽش" ،اظدىادا ججاسبها الىىوٍت
وتهذًذاتها اإلاعخمشة خفىـا بعذ اوسخابها العام  2991مً معاهذة الخذ مً اهدؽاس ألاظلخت الىىوٍت ،واظخإهـذ
بشهامجها الىىوي الععىشي.
في هزا العُاق ،ؿشك مجلغ ألامً علىباث لذ وىسٍا الؽمالُت وبلا لللشاس  5658الفادس في  59ؤهخىبش 2997
بعذ بحشائها ججشبت هىوٍت في  0ؤهخىبش ،2997اكخفشث على حىاهب اكخفادًت وججاسٍت جخعلم بمىع بُع ؤو حعلُم مىاد
وؤحهضة جذخل في الفىاعت الىىوٍت والفاسوخُت بلى وىسٍا الؽمالُت ،وججمُذ ألاسـذة اإلاالُت واإلاىاسد الاكخفادًت راث
ً
الفلت ببرامج ؤظلخت الذماس الؽامل اليىسٍت ،ؿمال عً الامخىاع عً بُع ؤو حعلُم ؤظلخت زلُلت بليها ،ػحر ؤن مماولت
الىالًاث اإلاخدذة وخلـائها في ؤلاًـاء بخعهذاتهم ،وعذم التزامهم بىعىدهم ،حعلها حعخإهف ؤوؽىتها الىىوٍت مً حذًذ.
بن الخفعُذ اليىسي الؽمالي ،مىذ الىالًاث اإلاخدذة مبرسا ليؽش ؼبىت ـىاسٍخ "زاد" اإلامادة للفىاسٍخ في مذًىت
ظُىوغجى اليىسٍت الجىىبُت ،وخؽذ ؤظاوُلها البدشٍت باللشب مً ؼبه الجضٍشة اليىسٍت ،ما ؼيل بخالال في الخىاصهاث
الععىشٍت في ؤلاكلُم ،وهى ما دؿع بلى جدشن ول مً سوظُا والفحن والهىذ وإبذاء مىاكـها خىٌ ألاصمت.
( )1عبلت مضوصي ،اإلاشحع العابم ،ؿ .507
( )2واسق زابذ ،ألاصمت الىىوٍت بحن وىسٍا الؽمالُت والىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،وؽش في  55حىٍلُت  ،2956مخىؿش على الشابي ؤلالىترووي:
 ،http://www.acrseg.org/40535جاسٍخ الذخىٌ.2925-99-21 :
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رملي خملوف/ــــــــــــــــــ
جخص ى سوظُا مً حهتها جذاعُاث الخفعُذ ؤلاعالمي واخخماالث جىىس اإلاىكف بلى خشب؛ ما ًمعها في مىكف خشج
وٍذؿعها بلى مىاحهت خُاساث خعاظت بحن الىكىؾ في ـف وىسٍا الؽمالُت والفحن ،إلاىع الىالًاث اإلاخدذة مً العُىشة
على ؤلاكلُم بؽيل وامل.
باإلالابل ،لم ًىً للفحن خُاساث ظهلت في الخعاوي مع ألاصمت ،ما الىشها بلى اجخار مىاكف على ؤهثر مً مدىس:
المؼي على وىسٍا الؽمالُت لذؿعها بلى وكف ججاسبها الفاسوخُت والىىوٍت ملابل خماًت الفحن لها ،والمؼي على وىسٍا
الجىىبُتًّ ،سدا على وؽش ؼبىت ـىاسٍخ "زاد" ألامشٍىُت على ؤساليها مً حهت ؤخشي ،ومً خالٌ رلً جلىع واؼىىً بدذود
اللىة والعُىشة ألامشٍىُت على ؼاون العالم.
ؤما مىكف الهىذ ،ؿلذ دؿعها الللم مً الفحن ودوسها اإلاخىامي بلى جىزُم عالكاتها الععىشٍت مع الىالًاث اإلاخدذة
وحعضٍضها عبر بحشاء مىاوساث بدشٍت ظىىٍت ،حؽاسن ؿيها الُابان؛ ؿالهىذ باليعبت لىاؼىىً مهمت لخىىٍم الفحن،
والىالًاث اإلاخدذة باليعبت للهىذ مهمت إلاىاصهت كىة الفحن الععىشٍت اإلاخىامُت
ؤـذس مجلغ ألامً في  2951كشاس ًىالب ؿُه وىسٍا الؽمالُت بىكف بشهامجها الىىوي ،وؿشك علىباث اكخفادًت
على وىسٍا الؽمالُت باعخباسها جمثل تهذًذ للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت خاـت ما جمخلىه مً ـىاسٍخ بالِعدُت بعُذة اإلاذي.
وفي  ،2951صادث خذة الخٍش الاكخفادي على وىسٍا الؽمالُت ومداولت تهذًذها بخىحُه لشبت ععىشٍت ليىسٍا الؽمالُت
()1

برا لم جخىكف عً اظخعشاك ـىاسٍخها وىٍلت اإلاذي.

للذ وان للبرهامج الىىوي اليىسي جإزحره اإلاباؼش على الخىاصهاث في مىىلت مهمت إلافالر الؼشب ،ؿلذ ؼيل هلىت
الثلل في هضاع وىسٍا الؽمالُت مع الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وخلـائها ،ؿالللم والشعب ؤلاكلُمي والذولي مً خفىٌ
اهـجاس خشب هىوٍت ،دؿع بلى جدشن ظُاس ي وؿخذ مـاولاث حذًذة لالجـاق على مخشج ًلبي جىلعاث ألاوشاؾ العُاظُت
والععىشٍت ،ؿيان سؿع العلىباث عً وىسٍا الؽمالُت والاخخـاً بفىاسٍخها ،والاعتراؾ بها هذولت هىوٍت ،مً ؤهم الؽشوه
اإلاخـم عليها.

 -2.1هظرٍت الردع الىووي وجوازن القوى

ّ
حعخبر هٍشٍت الشدع الىىوي مذخال بلى دساظت جىىس الـىش الاظتراجُجي ،خُث مثلذ نهاًت الخشب الباسدة التي جضامىذ
ّ
مع ظلىه ماؼشا هاما في جدذًذ معخلبل الشدع في ٌل بِئت دولُت وإكلُمُت مصخىهت بالجزاعاث واهدؽاس الخىىىلىحُا
الىىوٍت .ؿىمىخاث الذوٌ الىىوٍت لم جخؼحر ختى بعذ نهاًت الخشب الباسدة ألاولى ،بل ؤعىتها دؿعا حذًذا خفىـا بعذ ؤن
جم سبي معإلت امخالن ؤظلخت الذماس الؽامل باإلسهاب الذولي ،باإللاؿت بلى جبني مـاهُم حذ خىحرة مثل الخشب الىكاثُت
()2
الخشب ؤلاظدباكُت ّ
مما ؿخذ الباب ؤمام خلي ؤوساق الذؿاع والهجىم.
حاء ٌهىس ؤلاظتراجُجُت الىىوٍت ،هدُجت امخالن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت وؿشوعا وبشٍىاهُا للىة هىوٍت في حاهب،
وعلى الجاهب آلاخش امخالن الاجداد العىؿُتي ألاظلخت الىىوٍت ووظاثل هللها .وكذ اهلعم الخىاصن الىىوي بحن اللىجحن بلى
مشاخل عذة .ؿـي اإلاشخلت ألاولى وهي مشخلت الاخخياس ألامشٍيي لؤلظلخت الىىوٍت ،والتي اظخخذمذ مً عام  5091بلى عام
( )1واسق زابذ ،ألاصمت الىىوٍت بحن وىسٍا الؽمالُت والىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُتhttp://www.acrseg.org/40535 ،
( )2عبذ العضٍض لضهش ،اإلاشحع العابم ،ؿ .291-292
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رملي خملوف/ــــــــــــــــــ
 ،5090جبيذ ؤمشٍيا جفىس الخذمحر بالمشبت ألاولى  First Strikeوالتي جىىسث بعذ رلً بلى جدلُم الخذمحر اإلااهذ بالمشبت
الثاهُت  .Second Strikeجلي رلً مشخلت الخـىق الىىوي ألامشٍيي ،والزي اظخمش مً عام  5090بلى عام  ،5019زم مشخلت
الخياؿا الىىوي الخلشٍبي بحن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت والاجداد العىؿُتي.
ً ً
ً
للذ ٌهشث اللىبلت الىىوٍت ،كبل ول ش يء ،ظالخا ؿخاوا حذًذا ًىمم بلى الثدت ألاظلخت اإلاعخخذمت في بظتراجُجُاث
اللفف الؽامل الىثُف للمذن ،والزي ؤـبذ عملُت ساثجت ،مخذاولت في ؤوظاه كُاداث ألاسوان اإلاخداسبت في اإلاشخلت
ألاخحرة مً الخشب اليىهُت الثاهُت.
ؿبـعل كىبلتي هحروؼُما وهاواصاوي ( ،)5091ؤـبدذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت مخـىكت على الاجداد العىؿُاحي
ً
الزي وان ًلىده ظخالحن آهزان معلىا بذاًت الخشب الباسدة بُنهما ،ؿلذ اظخـادث الىالًاث مً خبرة العلماء ألاوسوبُحن
الىاححن مً الىاصٍت والزًً لجإوا بلى الىالًاث اإلاخدذة مع ؤظشاس جلىُت وخبراث علمُت ومعلىماث جـُذ بإن ؤإلاـاهُا الهخلشٍت
()1

حعمل بجذ ووؽاه على جىىٍش هزا الىىع مً العالح الزي لً جتردد في اظخخذامه خاإلاا ًفبذ حاهضا.

بعذ ؤسبع ظىىاث على رلً ،هجر الاجداد العىؿُاحي في جىـُز اهـجاسه الخجشٍبي الىىوي ألاوٌ ( )5090ووان ظخالحن،
ً
ً
الزي اظخـاد ؤًما مً خبرة العلماء الهاسبحن مً الىاصٍت ،كذ ؤعىى ألاوامش باإلظشاع في ـىع اللىبلت الىىوٍت جدلُلا
لخىاصن بظتراجُجي مع الىالًاث اإلاخدذة ػذاة مباخثاث ًالىا التي ظِىلعم بزشها العالم بلى مععىشًٍ بًذًىلىحُحن
مخىاؿعحن.
بشٍىاهُا التي واهذ جمخلً اللذسة على بهخاج اللىبلت الىىوٍت لم جيخٍش ؤن ًدعم هزا الجذٌ ؤمشه ،ؿإحشث اهـجاسها
الخجشٍبي ألاوٌ في الثالث مً آب  .5012ؤما في ؿشوعا ؿلم ًيخفـش ؤصخاب مبذؤ "الاظخلالٌ الىىوي" بال بعذ خشب
العىَغ  5017واإلاالبعاث التي ساؿلتها والتي ّبُيذ للـشوعُحن ؤهه لم جىً زمت زلت في ؤمش اظخخذام خماًت واؼىىً
ً
الىىوٍت لخلـائها في خلف ألاولس ي خحن ّ
جخعشك مفالخهم اللىمُت ؤلاظتراجُجُت للخىش .وبذؤث خيىمت غي مىلُه بشهامجا
ً
معخلال ًللدعلر الىىوي خلع علُه وـىٌ دٌؼىٌ بلى العلىت عام  5018اهخماما ؤهبر .وفي  51ؼباه  5079دخلذ ؿشوعا
()2

في "الىادي الىىوي" بةحشائها الاخخباس الخجشٍبي ألاوٌ في مىىلت الشكان الجضاثشٍت.
ّ
وؤخحرا ،جمىىذ بىحن (الفحن) مً اللُام بخـجحرها الخجشٍبي ألاوٌ في آب  ،5019وكذ ظاهم جملىها للعالح الىىوي في
اسجلائها الخذسٍجي بلى خٍحرة هباس العالم وخفىلها على ملعذ في مجلغ ألامً الذولي عام  ،5076لخىدعب مياهت هلىة
ؿعالت في العالكاث الذولُت )3(.وبهزا الاهممام حؽيل "الىادي الىىوي" مً الخمعت الىباس ألاعماء الذاثمحن في مجلغ
ألامً (الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،سوظُا ،بشٍىاهُا ،ؿشوعا ،الفحن) والزي ساخـىا ٌعملىن على جىىٍش جشظاهتهم وصٍادة
()4

مـاعُلها الخذمحرًت التي وـلذ بلى خذ اللذسة على بؿىاء الىشة ألاسلُت بياملها عؽشاث اإلاشاث.

( )1ػعان العضي ،العالح الىىوي بعذ الخشب الباسدة :هدى اإلاضٍذ مً الاهدؽاس والعىإلات ،مجلت الذؿاع الىوني ،العذد  ،27حؽشًٍ ألاوٌ  ،5008ؿ .91
( )2ػعان العضي ،اإلاشحع العابم ،ؿ .91
( )3صاًذي وسدًت ،اظخخذام الىاكت الزسٍت لؤلػشاك الععىشٍت والعلمُت ،مزهشة ماحعخحر في اللاهىن ،جخفق :كاهىن دولي عام ،ولُت الخلىق والعلىم
العُاظُت ،حامعت مىلىد معمشي ،جحزي وصو ،2952 ،ؿ .11
( )4بلاؿت بلى دوٌ هزا الىادي هىان ما ظمي ببلذان "العخبت الىىوٍت :ؿبعذ كُام الهىذ بخـجحر ججشٍبي هىوي في  58ؤًاس  5069وؤؿشٍلُا الجىىبُت التي ؿعلذ
الص يء هـعه في العىت راتها ،وباهعخان التي لم جخف عضمها على بهخاج اللىبلت الىىوٍت ،وإظشاثُل التي خفلذ على كذساث هىوٍت ؿملذ ببلائها في الىخمان
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باإلالابل ،الخـجحراث الىىوٍت الهىذًت في  55و 51ؤًاس  5008والباهعخاهُت التي جلتها في  28مً الؽهش هـعه ،ؤعادث
ً
خُل للجمُع ؤن اإلالف الىىوي جم بكـاله نهاثُا بـعل اهتهاء الخشب الباسدة
بلى ألارهان هىاحغ الخشب الىىوٍت بعذ ؤن ِ
ً
وظُىشة الىالًاث اإلاخدذة على "هٍام دولي حذًذ" جشٍذه خالُا مً ؤظلخت الذماس الؽامل.
للذ ظاهمذ الخجاسب الىىوٍت في صٍادة ألاظلخت الىىوٍت وجىىٍشها ،وألنها ؼيلذ خىىسة على البِئت وؤلاوعان،
علذث الذوٌ اجـاكاث دولُت لخٍش الخجاسب الىىوٍت حضثُا في الـماء الخاسجي واإلااء والجى ،هما حعهذث الذوٌ في معاهذة
مىع اهدؽاس ألاظلخت الىىوٍت بةبشام معاهذة الخٍش الؽامل للخجاسب الىىوٍت .وٍادي صٍادة الذوٌ الخاثضة لؤلظلخت الىىوٍت
بلى الاهدؽاس ألاؿلي لؤلظلخت الىىوٍت ،وإمياهُت اظخخذامها ،ؿلامذ اجـاكُت خٍش اهدؽاس ألاظلخت الىىوٍت بدٍش خُاصة
ألاظلخت الىىوٍت عاإلاُا ،هما ؤوؽئذ مىاوم خالُت مً ألاظلخت الىىوٍت دعما للعلم وألامً الذولُحن وؤلاكلُمُحن ،ولىً
الىلع ألامني للذوٌ ػحر الخاثضة لؤلظلخت الىىوٍت خالٌ الخشب الباسدة ألاولى ،وبعذ جـىً ؤلاجداد العىؿُاحي دؿعها
ملخالـت هزه الاجـاكاث الذولُت ،لخخمىً مً امخالن ألاظلخت الىىوٍت.

()1

للذ عاد هزا اإلالف لُىـخذ على مفشاعُه مع ما ًخممىه مً حعائالث خىٌ ـحروسة الىٍام الذولي وهٍشٍت الشدع
الىىوي واللذسة على مىع اهدؽاس ؤظلخت الذماس الؽامل في الىفـحن الؽمالي والجىىبي مً اإلاعمىسة ،واوعياط ول رلً
()2

على معخلبل مىىلت الؽشق ألاوظي التي حعخإزش ؿيها بظشاثُل ،وبمـشدها ،بالعالح الىىوي.

الخىىس الزي عشؿه مـهىم الشدع مىز الخشب الباسدة بلى الُىم وؿعالُخه في بداسة ألاصماث الىىوٍت ؤزاس هىعا مً
الاهخمام لذي الذوٌ الىىوٍت الفؼشي التي حععى بلى بىاء مىٍىماتها الذؿاعُت مً حهت ومياهتها ؤلاكلُمُت والذولُت مً
حهت ؤخشي التي جشي في العالح الىىوي مخشحا آمىا ألصماتها وجدلُم ومىخاتها.
للذ ظمذ الاظخلشاس الزي عشؿخه البِئت الذولُت خالٌ الخشب الباسدة وٌهىس ألاظلخت الىىوٍت بٍهىس الشدع
وةظتراجُجُت دولُت ظاهمذ في ؤن جيىن ؤخذ ؤهم اإلاـاهُم التي حعضص عملُاث بىاء ألامً والعالم في العالم ،وهزا مً
مىىلم اإلاـهىم العام للشدع والزي ًـشك على العالكاث الفشاعُت مىىم عذم املخاوشة باإلاىاحهاث اإلاباؼشة وىن ؤن
()3

ألاوشاؾ اإلاخفاسعت كذ جلجإ للخذمحر الؽامل اإلااهذ وهى ما ًدىافى والهذؾ الزي ٌععى ول وشؾ مً ؤحل جدلُله.

الخلُلت ؤن الشدع ما صاٌ بظتراجُجُت كاثمت جماسط وحىدها في العالكاث الذولُت الخالُت ،على الشػم مً اهخـاء
الخاحت بليها ،وكذ اصدادث كىة الشدع بعذ زىسة الخىىىلىحُاث الخذًثت التي جمىً مً جىىٍش ألاظلخت الىىوٍت ،ؿالشدع
()4

وةظتراجُجُت في اإلاىٍىمت ألامىُت ألامشٍىُت لم ًيخهي وإهما بلاثه مشهىن باكتراهه مع بعن ألاؿعاٌ واالظدباق والىكاًت.

وإخاوتها بجذاس ظمًُ مً الؼمىك والخعخُم .الُىم جلف دوٌ الىادي الىىوي الىبري ؤمام معملت مضدوحت :بما الاعتراؾ للهىذ وباهعخان بدلهما في
ً
دخىٌ هزا الىادي بؼُت اظدُعابهما وخمهما على جىبُم اللىاعذ وألاعشاؾ العاثذة ؿُه ،ألامش الزي ٌؽيل ظابلت كذ حؼشي دوال عذًذة ؤخشي على الععي
للخفىٌ على بىاكت دخىٌ هىوٍت في هزا الىادي الزي لم حعذ ؤبىابه مىـىدة هما في العابم؛ وإما سؿن اهممام هزًً البلذًً بلى مدـل الىباس مما
ًجعلهما في خل مً ؤي التزام دولي لجهت العمل على مىع الاهدؽاس الىىوي .ؤهٍش :ػعان العضي ،اإلاشحع العابم ،ؿ.91
( )1صاًذي وسدًت ،اإلاشحع هـعه ،ؿ .59
( )2ػعان ّ
العضي ،اإلاشحع العابم ،ؿ .92
( )3عبلت مضوصي ،اإلاشحع العابم ،ؿ.55
( )4اإلاشحع هـعه ،ؿ .8-6
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 -2مؤشراث الحرب الباردة الجذًذة
ال جضاٌ مٍاهش الثىاثُت اللىبُت العاإلاُت كاثمت في بِئت الىٍام الذولي الخالي ،ؿلذ اكخمذ لشوساث البِئت
ؤلاظتراجُجُت الجذًذة بعادة الىٍش في الاظتراجُجُاث اإلاىسوزت عً الخشب الباسدة التي واهذ بظتراجُجُخا الشدع والاخخىاء
ؿيها حجش الضاوٍت ،وجم الخدىٌ مً هٍام الخىخالث الذولُت اإلاخفاسعت على ؤظاط بًذًىلىجي بلى هٍام الخىاؿغ
الجُىظُاس ي اللاثم على الخىىع الثلافي والخماسي .ؿٍهىس ؤكىاب ؤو جدالـاث للىي مىاؿعت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت،
ؤعاد الخـىحر الاظتراجُجي في ؤحىاء الخشب الباسدة مً حذًذ ،وإعادة بعث هٍشٍت الشدع والاخخىاء بلى مجاٌ ؤسخب ًشجبي
باالخخىاء الؽامل لللىي الفاعذة في العالم.
وعلى مذاس علىد مً الضمً وان ًخعلم بالىظاثل ألاحذس بخىٌُـها مً وشؾ اللىي الذولُت لخدلُم الؼاًاث دون
بؼعاٌ ـشاع هىوي ،خُث اظخعملذ في ـشاع الجبابشة حمُع وظاثل الخشب دون العالح بال في بعن اإلاىاوم اإلاخـشكت
مً العالم بعبب وبُعت ؤهٍمتها.

 -1.2وسائل الحرب الباردة الجذًذة
ًمىً جلذًم ؤهم الىظاثل التي حعخعملها ؤوشاؾ الخشب الباسدة الجذًذة في حعامالتها:
 -1.1.2الوسائل الاقخصادًت :جخجلى الىظاثل الاكخفادًت التي جخخزها اللىي الذولُت اإلاهُمىت في العلىباث
الاكخفادًت واإلاعاعذاث الاكخفادًت:
ؤ .العقوباث الاقخصادًت :ال جضاٌ ماظعاث املجخمع الذولي جـشك علىباث على بعن الذوٌ لذؿعها هدى حؼُحر
ظُاظاتها التي عىكبذ بعببها ،في الاججاه الزي جشٍذه جلً اإلااظعاث وهزا الذوٌ اإلاعُىشة على ـىاعت اللشاس ؿيها )1(.ؿلذ
اجبعذ واظخخذمذ الىالًاث اإلاخدذة مىز علىد العذًذ مً ؤلاحشاءاث العلابُت الخخىاء ؤو عضٌ ؤو حؼُحر الىٍام في بًشان،
بما في رلً خٍش الىاسداث الىـىُت مً بًشان ،وخٍش ألاظلخت وهلل الخىىىلىحُا الىىوٍت راث الاظخخذام اإلاضدوج،
وججمُذ ألاـىٌ ؤلاًشاهُت ،وخٍش العـش بحن الىشؿحن .باإللاؿت بلى خٍش معامالث معُىت ؿُما ًخعلم بدىمُت اإلاىاسد
البترولُت ؤلاًشاهُت ،وهزلً خٍش ؤي كشوك جمىٍل ججاسٍت ؤو ؤي خذماث مالُت راث ـلت .12هما سؿمذ الىالًاث اإلاخدذة
ؤي خىاس وحعامل مع العلىاث ؤلاًشاهُت وظعذ بلى اهتهاج ظُاظت عضٌ وهشان اكخفادًا وظُاظُا واخخىاءها ،مً خالٌ
()2

ؿشك علىباث اكخفادًت كاظُت على هدى متزاًذ وخؽذ ععىشي في الؽشق ألاوظي.

العلىباث ألامشٍىُت على بًشان واهذ ؿشدًت ؤخادًت مىز هجاح الثىسة ؤلاظالمُت في بًشان ،تهذؾ حمُعها ٌاهشٍا بلى
هبذ حماخها في اهدعاب الخىىىلىحُت الىىوٍت )3(،هما ؤن العلىباث التي ؿشلتها الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت على بًشان
ُ
ً
دخلذ سظمُا خحز الخىـُز في هىؿمبر  ،2958خُث ؤعلً عنها مباؼشة في ماي  2958بعذ اوسخاب الىالًاث اإلاخدذة ماسط
( )1سملي ؿهُم وعبذ الشخمً ؿشٍجت ،الخفاثق الاكخفادًت إلًشان :الاكخفاد ؤلاًشاوي بحن العلىباث الخاسحُت واإلالاومت الذاخلُت ،مجلت مذاساث بًشاهُت،
اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ،املجلذ الثاوي ،العذد  ،1ظبخمبر  ،2950ؿ .51
( )2عمشان عمش علي ،ؤزحر العالكاث ألاوسوبُت-ؤلاًشاهُت على ؿعالُت ظُاظت العلىباث ألامشٍىُت ججاه بًشان ،اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ،مجلت كماًا
آظُىٍت ،العذد ألاوٌ ،ماسط  ،2950ؿ .21
( )3سملي ؿهُم وعبذ الشخمً ؿشٍجت ،اإلاشحع ؤعاله ،ؿ ..27
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 2958مً الاجـاق الىىوي ؤلاًشاوي بعبب عذم التزام وهشان ببىىد الاجـاق خعب الىالًاث اإلاخدذة ،وٍلط ي اللشاس
ً
ألامشٍيي بمىع ّ
ول مً ًخعامل اكخفادًا مع بًشان مً دخىٌ العىق ألامشٍىُت )1(.ؿالعلىباث الاكخفادًت اإلاـشولت على
ً
واهتهاء بالضساعي.
بًشان معذ مخخلف كىاعاتها الاكخفادًت؛ بذءا باللىاع الىاكىي مشوسا بالفىاعي
للفحن وسوظُا ؤوساق هثحرة ًمىً اظخخذامها للمؼي على بًشان للخذ مً ألاصمت ؤو عذم جـاكمها ،رلً ؤنهما معىُان
بؽيل مباؼش باالظتهذاؾ ألن ًىحذ لذيهما الىثحر مً الىاكالث الىـىُت والخجاسٍت التي جمش عبر اإلامُم ،مما ًجعل
اإلاىلىع في هـتي محزان بحن اظخمشاس دعمهما إلًشان وبحن اظتهذاؾ ججاستهما اإلااسة مً خالٌ اإلامُم والتي لِغ بالص يء
()2

الهحن.

ً
بوعاهُا ،جم جىبُله في عذن ،خُث جم جلذًم
ب .املساعذاث الاقخصادًت :جخممً عملُت "بعادة ألامل" عىفشا

الىاثشاث والعـً املخملت باإلاعاعذاث مً وشق بعن اللىي الذولُت .وفي وكذ ال جضاٌ ؿُه حهاث بكلُمُت جخدمل الجضء
ألاهبر مً العبء ،جلذم الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت اإلاعاعذة مً خالٌ الاظخخباساث ،وجضوٍذ الىاثشاث اإلالاجلت ًحىا
()3

بالىكىد ،وجلذًم اإلاعاعذة اإلامىىت في بهلار الىُاسًٍ الزًً حعلي واثشاتهم.

باإلالابلًٍ ،هش الذعم سوس ي لبعن البلذان في الجاهبحن الاكخفادي والععىشي ،خُث عمذث سوظُا الاجدادًت بلى
اإلاعاعذاث الاكخفادًت خفىـا لذي الذوٌ املجاوسة ،ؿلامذ بذعم الىٍام العىسي ،بر بلؼذ اظدثماساث سوظُا في
ظىسٍا في العام  2990خىالي عؽشًٍ ملُاس دوالس .وؤهم املجاالث الاكخفادًت اإلاذهُت التي جخذم اإلافالر الشوظُت في ظىسٍا،
مجاٌ الخىلُب عً الىـي والؼاص وإهخاحهما ،خُث هجذ ؼشهتي "جاجىـذ" و"ظىٍىصؿذ ػاص" الشوظِخحن التي ال جضاٌ حعمل
في عملُت اظخخشاج الىـي في ظىسٍا.
مً حاهب آخش ،ؤدسهذ سوظُا ؤهمُت العشاق على اإلاعخىي الجؼشافي وما ًملىه مً زشواث وبُعُت والىـي والؼاص،
مما حعله مدل اهخمام لمً الخىاصهاث ؤلاكلُمُت والذولُت .وؤدي رلً بلى جىىٍش ظُاظت سوظُا في الخاسحُت ججاه العشاق
بىاء على العذًذ مً الذواؿع ،ؿعُاظُا حععى سوظُا إلعادة الهُبت والىـىر في مىىلت الؽشق ألاوظي .واكخفادًا وىهه
بلذ مىاظب لالظدثماس ،وؤمىُا مً احل املخاؿٍت على ألامً مما ًضٍذ مً اإلافالر والاظدثماساث الشوظُت في العشاق.
ً
اجخزث سوظُا في ظُاظتها ججاه العشاق ؤًما وابع الخعاون والاهـخاح ،لىً خمعذ هزه العُاظت للعذًذ مً
الخؼحراث ؤلاكلُمُت والذولُت .ووان هزا الخعاون والاهـخاح مشهىها بهزه الخؼحراث ،وؿهم هزه العُاظت اإلاشهىهت بالخؼحراث
()4

ًخم مً خالٌ الخىحهاث الشوظُت ججاه العشاق.

( )1هُبت ػشبي ،ججلُاث العلىباث اإلاشؿىلت على بًشان ،مجلت مذاساث بًشاهُت ،اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن -ؤإلااهُا ،املجلذ الثاوي ،العذد  ،1ظبخمبر
 ،2950ؿ .16
( )2علي اإلاعمىسي ،جدلُل ظُاس ي :ظِىاسٍى خشب الىاكالث بلى ؤًً؟ مجلت مذاساث بًشاهُت ،اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ؤإلااهُا ،املجلذ الثاوي ،العذد ،1
ظبخمبر  ،2950ؿ .68
ّ
( )3ؤلىعىذس مترظيي ،لخشب ألاهلُت في الُمً :ـشاع معلذ وآؿاق مخباًىت :جلُُم خالت ،اإلاشهض العشبي لؤلبدار ودساظت العُاظاث ،كىش ،ظبخمبر ،2951
ؿ .1
( )4سبا عبادة معىدة ،العُاظت الخاسحُت الشوظُت ججاه العشاق ( ،)2956 – 2999مجلت كماًا آظُىٍت ،اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ،العذد ألاوٌ،
ماسط  ،2950ؿ .89
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رملي خملوف/ــــــــــــــــــ
على معخىي الخبادٌ الخجاسي ما بحن البلذًً ،ؼهذ العام  2014جىىسا هبحرا في حجم الخبادٌ الخجاسي بحن البلذًً
الزي وـل بلى 5.172ملُاس دوالس ( 287ملُىن دوالس ظىت  .)2951وفي عام  2951اسجـع الخبادٌ الخجاسي بؽيل اًجابي وبلؽ
()1

خىالي  2.8ملُاس دوالس .وَعىد ظبب الاسجـاع في الخبادٌ الخجاسي بـعل الخبادالث في كىاع الؼزاء والدعلر.

ؤما دوٌ ؤلاجداد ألاوسوبي ،ؿتزودهم سوظُا بةمذاداث الؼاص الىبُعي ( )%99والثرواث الىبُعُت واإلاىاد ألاولُت،
بلاؿت بلى ؿخذ الاظدثماساث وألاظىاق الجذًذة ؿيها.
ظىت  ،2959وهدُجت اهدؽاس ؿحروط وىسوها –وىؿُذ  -50اظخىاعذ هزه الجاثدت مً ؤن جٍهش حجم اللىة
الخلُلي للذوٌ واإلااظعاث ،ؿلذ اظخىاعذ جلً الجاثدت ؤن حعُذ مياهت سوظُا على معخىي اإلاعاعذاث ؤلاوعاهُت
والاكخفادًت ،ؿلامذ بخلذًم اإلاعاعذاث بلى البلذان الؽشٍىت في الاجداد الاكخفادي ألاوساس ي (ؤسمُيُا ،بالسوظُا،
هحرػِعخان) ،هما دعمذ ؿجزوٍال وـشبُا والفحن واًىالُا.
ومع اهدؽاؾ سوظُا لذواء وىؿُذ ،50 -ؼهذ الىٍام الذولي وؽاوا خذدث سوظُا معاسه مً خالٌ ظُاظاتها
الخاسحُت التي اوعىعذ على جىىٍش العالكاث مع الذوٌ املجاوسة والترهحز على بكامت ؼشاواث اكخفادًت وععىشٍت حعُذ
مياهت سوظُا الاكخفادًت وؤمنها ؤلاكلُمي.
 -2.1.2الوسائل العسكرٍت
جخجلى مخخلف الىظاثل الععىشٍت التي سخشث وال جضاٌ في الفشاع في:
أ .سياست الدسلح :على مش الخاسٍخ اإلاسجل واهذ ظباكاث الدعلر ظمت ؤظاظُت للفشاعاث الذولُت ،لىً بىبُعت
الخاٌ ما ؤلـى الخـشد على ظباق الدعلر في خلبت الخشب الباسدة وان ُ
البعذ الىىوي .ولىاإلاا جذبش الباخثىن ومدللى
العُاظاث ووالعى الاظتراجُجُاث الخيىمُت هُف ؼيل جىاؿش ألاظلخت اللادسة على ـىع دماس ال هٍحر له اإلاعاساث التي
اجخزتها الخشب الباسدة .ؿمً هاخُت ،مىدذ ألاظلخت الىىوٍت كذسا مً الاظخلشاس للعالكت بحن اللىجحن العٍمُحن ،وكللذ
()2

على هدى ماهذ مً اخخمالُت وؽىب ـشاع مـخىح في ؤوسوبا.

ب .حروب الوكالت :برا واهذ الععىدًت ،ومً خلـها الىالًاث اإلاخدذة ،اظخىاعذ ؤن ججىذ اإلااظعاث ؤلاكلُمُت
والذولُت راث العالكت ،والظُما حامعت الذوٌ العشبُت ومجلغ ألامً الخابع لؤلمم اإلاخدذة ،إلافلختها .وهزا ما ًـعش خالت
العيىن لذي هزه اإلااظعاث ججاه ما خذر وماصاٌ ًدذر في الُمً .في اإلالابل ،ؤدث بًشان ،في الخشب الذاثشة مىز عام
ً
ً
ً
وإعالمُا داعما للخىزُحن في خشبهم مع الععىدًت ،ومع اللىي املخلُت التي
وععىشٍا
ظُاظُا
 2951وختى جاسٍخه ،دوسا
جشؿن العُىشة الخىزُت على ؤحهضة الذولت وعلى العاـمت ـىعاء.

()3

خشوب مخعذدة بالىوالت واهذ بمثابت ـشاع خلُلي بحن الىالًاث اإلاخدذة والاجداد العىؿُتي .ؿالخشب اليىسٍت،
وخشب ؿُدىام ،وعذد مً الجزاعاث اإلاعلخت ألاخشي التي كام خاللها هال الجاهبحن بما بخمىٍل حاهب واخذ مً الخشب ؤو

( )1سبا عبادة معىدة ،اإلاشحع العابم ،ؿ .09
( )2سوبشث حُه ماهمان ،اإلاشحع العابم ،ؿ 68
( )3هاوي مىس ى ،اإلاشحع العابم ،ؿ .16-17
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خشب مباؼشة لذ كىة ؼُىعُت ؤو سؤظمالُت ،حعخبر ولها مٍاهش للخشب الباسدة .هاهًُ عً كُام هال الجاهبحن بخمىٍل
الثىساث وخشواث الخمشد والاػخُاالث العُاظُت في ؤمشٍيا الىظىى وإؿشٍلُا وآظُا والؽشق ألاوظي.
ج .سياست الخحالفاث وألاحالف العسكرٍت :عمذث الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت بلى حؼُحر ظُاظتها في حىىب ؼشق
آظُا ،مً الاخخىاء الاكخفادي والذبلىماظُت الىاعمت بلى الاخخىاء الععىشي إلاىاحهت الخدذًاث ؤلاكلُمُت ،خُث كامذ
بخعضٍض وحىدها الععىشي )1(،بلاؿت بلى بسظاٌ ؤعذاد هبحرة مً حىىدها بلى اإلاىىلت .في هزا العُاق ،وظعذ الىالًاث
اإلاخدذة ألامشٍىُت مً مجاٌ الخدالف الععىشي ؤلاكلُمي ،خُث كامذ بخلىٍت الاختراق للمجاٌ الخُىي الفُني ،وجىظُع
هىاق الخدالف ؤلاكلُمي ،لِؽمل دوٌ حذًذة حىىب ؼشق آظُا هخىزُم الخعاون الععىشي مع ؿُُدىام ،وحعمل ؤًما على
ً
بكلُمُا ،وٍمخذ عبر املخُي الهادت وحىىب
خلم جدالف آظُىي ًداوي خلف ؼماٌ ألاولس ي ،بهذؾ اخخىاء اإلاذ الفُني
()2

ؼشق آظُا.

في العام  ،2999جم اهممام لعمىٍت خلف الىاجى ظبع دوٌ بما ؿيها زالر دوٌ مً البلىُم (اظخىهُا ،الجُـُا،
ولُخىهُا) وإعماء حذد بعذ الخىظع الزي اهخهجه الخلف في العام .5006

()3

باإلالابل ،وفي ٌل الخىظع ألامشٍيي وجضاًذ املخاوؾ الشوظُت والفِىُت مً ظُاظت الهُمىت ألامشٍىُت ،حعضصث
العالكاث بحن سوظُا والفحن ،بخىكُع سثِس ي البلذًً في  57حىٍلُت  2995على معاهذة "خعً الجىاس والفذاكت
والخعاون" في مىظيى ،وإوٌ اجـاق بحن اللىجحن ألاوساظِخحن بعذ الخشب الباسدة ،وهي امخذاد لالجـاق الخاسٍخي الزي وكع
()4

ظىت  5019بحن حىصٍف ظخالحن وماوحس ي جىوؽ وإوٌ اجـاكُت ججعذ اإلاؽاعش اإلاؽترهت اإلاعادًت للؼشب خُنها.

في العام  ،2996جم بحشاء مىاوساث ععىشٍت مؽترهت بحن البلذًً إلاياؿدت ؤلاسهاب ظمُذ بـ"مهمت العالم" ،خُث
واهذ بمثابت ؤوٌ مىاوسة ععىشٍت مؽترهت في بواس مىٍمت ؼىؼهاي للخعاون وؤوٌ جشجِب ؤمني بكلُمي وسد ؿعلي على
التهذًذاث ألامشٍىُت في اإلاىىلت.
بن الذوس الاظتراجُجي الشوس ي ًخدذد مً خالٌ الىخب الخاهمت في سوظُا ،ودوسها في جىٌُف مخخلف املخذداث وفي
ملذمتها املخذد الععىشي ،بر حععى الىخب الشوظُت الخاهمت بلى جىظُع هىاق اهدؽاسها الععىشي مً ؤحل حعاٌم ؤدائها
الاظتراجُجي ،وهى ما حعمل به العُاظت الشوظُت .لىً العُاظت التي جدبعها سوظُا ججاه الذوٌ جدعم بعُاظت الدعاهل
وهي مؽشووت بلُىد وهي ؤن ال ًلبل حؼُحر هٍام الخىم في ؤي دولت مً الذوٌ ،بل ًجب ؤن جٍل العُىشة ؿلي للخضب
()5

الاؼتراوي ؤو الؽُىعي وجىوُذ العالكاث في املجاٌ الاكخفادي والععىشي.

ً
جدذًذا في حضٍشة
( )1بلؽ عذد اللىاعذ الععىشٍت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت خىالي  20كاعذة ،وهي مىصعت في ول مً الُابان ووىسٍا الجىىبُت وؤظترالُا،
حىام ،وحضٍشة دًُؼى ػاسظُا في املخُي الهىذي .ؤهٍش :خُذس علي ظىُىه ،ألاهمُت الجُى-بظتراجُجُت لبدش الفحن الجىىبي ،والفشاع ألامحروي الفُني
خىله ،مجلت الذؿاع الىوني اللبىاوي ،لبىان ،العذد  ،551واهىن الثاوي  ،2925ؿ .25
( )2خُذس علي ظىُىه ،اإلاشحع هـعه ،ؿ .25
( )3ؿشكاوي ؿخُدت ،ساهً العالكاث الفِىُت الشوظُت :بحن الؽشاهت ؤلاظتراجُجُت واخخماالث الخدالف الععىشي ،املجلت الجضاثشٍت للعلىم الاحخماعُت
وؤلاوعاهُت ،املجلذ  ،1العذد  ،.2957 ،7ؿ .599
( )4ؿشكاوي ؿخُدت ،اإلاشحع العابم ،ؿ .09
( )5بًىاط ظعذي عبذ هللا ،اإلاشحع العابم ،ؿ .556
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 -3.1.2الوسائل الخكىولوجيت
لم حعذ اإلاىاحهت بحن اللىي الىبري جشجىض بفىسة ؤظاظُت على ؤدواث العىف والفشاع اإلاعلر ،بلذس ما ؤـبدذ
ؤدواث الخىاؿغ العلمي في املجاالث الاكخفادًت والخىىىلىحُت هي اإلاشجىض ألاظاس ي في هزه اإلاىاحهت .ؿلذ اظخعملذ وال
عىفشا ً
ً
خمىس زابذ في
مازشا را
جضاٌ اللىي الىبري في خشبها الـىشٍت وؤلاًذًىلىحُت والععىشٍت الخىىىلىحُا باعخباسها
ٍ
حمُع الخشوب والجزاعاث خىٌ العالم ،بر ؤن الخلذم الخىىىلىجي ؤحى بخلىُاث حذًذة وؤوحذ بالخالي مـهىم الخشوب
()1
الخذًثت ،بدُث ـاس لض ًاما على الجُىػ ؤن جذمج جلً الخلىُاث وحعخؼلها لشؿع معخىي الاختراؾ لذي الععىشٍحن.
في العُاق هـعه ،خلذ الخشوب العُبراهُت في ـذاسة الذساظاث اللاهىهُت اإلاخخففت ،ملاسهت مع اللماًا الذولُت
َ
الذولُحن ،بر جدىلذ الهجماث العُبراهُت بؽيل ظشَع بلى همىرج حذًذ مً الخشب
ألاخشي اإلاهذدة للعلم وألامً
ً
الخذًثتٌ )2(،هشث علىا ألوٌ مشة في الجزاع اإلاعلر الذولي لعام  2008بحن حىسحُا وسوظُا ،هما اظخخذمذ في الجزاع اإلاعلر
()3

الذولي بحن سوظُا وؤوهشاهُا ،ؤًما ؤزىاء الجزاعاث اإلاعلخت الذولُت وػحر الذولُت في ؤؿؼاوعخان والعشاق ولُبُا وظىسٍا.

في هزا الفذد ،حعشلذ اظخىهُا في العام  ،2996وهي بخذي حمهىسٍاث الاجداد العىؿُاحي العابم بلى هجماث
ظُبراهُت مخالخلت ؤدث بلى الخعىُل اليامل لؽبياث الاجفاٌ ؿيها ،ؼملذ مىاكع سظمُت خعاظت لشثِغ الىصساء وسثِغ
البرإلاان والىصساء ألاظخىهُحن .هما جمذ هزه الىظُلت في الجزاع الشوس ي الجىسجي في العام  ،2998والزي ؤدي بلى حعىل هٍام
وبخاـت في بكلُم ؤوظُدُا
بُىم واخذ،
ٍ
الاجفاٌ ؤلالىترووي ( )ITلللىاث الجىسحُت باليامل كبل بذء العملُاث اللخالُت ٍ
ً
علب بعالن اهـفاله عً حىسحُا ،مما ؤلعف وظاثل الذؿاع الجىٍت الجىسحُت ،ؿمال عً حعشك وظاثل ؤلاعالم والبنى
()4

لهجماث ظُبراهُت ؤًما.
الخدخُت وؤهمها كىاع اإلاىاـالث
ٍ

 -2.2جصاعذ حذة ألازماث الذوليت
بىادس خشب باسدة زاهُت ٌهشث بعذ زالزت علىد مً اهتهاء الخشب الباسدة ألاولى بحن اللىجحن العٍمُحن ،خُث حؼحرث
الـىاعل التي ؤؼعلذ الخشب الباسدة ألاولى وحؼحرث مىاصًٍ اللىي بـعل جشاحع دوس الـىش ؤلاًذًىلىجي ،ؿشػم جىاحذ ول
مً سوظُا وؤمحروا في جلً الـىاعل وخفش اإلاىاحهاث الباسدة بُنهما بال ؤهه بشصث ؤهىاع هجُىت ػحر مإلىؿت مً ؤدواث الخشب
( )1علي كاهفى ،جىىىلىحُا الخشوب الخذًثت ،مجلت الذؿاع الىوني اللبىاوي ،لبىان ،العذد  ،597حؽشًٍ ألاوٌ  ،2958ؿ .5
( )2جخخلف الخشب العُبراهُت عً الخشب الخللُذًت ،بر جىىىي ألاخحرة على اظخخذام الجُىػ الىٍامُت مع بعالن معبم للخشب ومُذان كخاٌ مدذد،
بِىما جيىن ألاولى ػاممت وػحر مدذدة ألاهذاؾ وىنها جخدشن عبر ؼبىت اإلاعلىماث ؤلالىتروهُت .جشحع العُبراهُت بلى اإلافىلر الالجِىـي  ،kybernetesوَعني
اللُادة ؤو الخدىم عً بعذ .وكذ وسد هزا اإلافىلر في كامىط اإلاىسد بر ٌعشؿها باللىٌ :العُبراهُت هي علم المبي ومفذسها ،وهى مفذس ًخىابم مع
مـهىم الهجماث العُبراهُت ،ؤي لبي ألاؼُاء عً بعذ والعُىشة عليها ،وهي عملُت اهخلاٌ ؤوامش ؼـهُت ؤو ػحر مشثُت بلى خلُلت واكعت مادًت .وؤوٌ مً
ؤوـلم هزه الدعـمُت عالم الشٍالُاث هــىسبشث وٍىــش  Weiner Norbertفي العام  ،1948في ؤزىاء دساظخه إلاىلىع اللُادة والعُىشة والاجفاٌ في عالم
الخُىان ،ؿمال عً خلل الهىذظت اإلاُياهُىُت .ؤما مً خُث اإلاعنى الاـىالحي للهجماث العُبراهُت :ؿهي مجمىعت مً ألاوؽىت ؤلالىتروهُت التي جخخز مً
وشؾ ظىاء ؤوان جابعا لذولت ؤم ٌعمل لخعابها بفىسة معخللت عنها في الذولت (ؤ) لذ هٍم بلىتروهُت جابعت لىشؾ (ب) في دولت ؤخشيً ،شاد منها الخؼلؼل بلى
جلً الىٍم بهذؾ العُىشة على كىتها ؤلالىتروهُت ومً زم الخدىم بها عً بعذ ،ألحل بخذار ؤهبر كذس ممىً مً ألالشاس .ؤهٍش :خعً ؿُاك ،الهجماث
العُبراهُت مً مىٍىس اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،مجلت الذؿاع الىوني اللبىاوي ،لبىان ،العذد  ،559حؽشًٍ ألاوٌ  ،2929ؿ .8
( )3اإلاشحع هـعه ،ؿ .6
( )4خعً ؿُاك ،اإلاشحع العابم ،ؿ .51-52
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ً
ً
والفشاع ،بعذة العبحن حذد وبإدواث مخخلـت ولُا ؤبشصها خشوب الؽبىت العىىبىجُت ،وجدذًذا عبر وظاثي الخىاـل
()1

الاحخماعي.

ججلذ الخشب الباسدة في اإلااض ي مً خالٌ ألاصماث التي مشث بها ،وبخاـت معإلت الفشاع العشبي ؤلاظشاثُلي وما جبعها
مً خشوب وؤخذار ،وجىىساث على الفعُذًً ؤلاكلُمي والذولي .ؤما في الىكذ الشاهً ،ؿةن مىىلت الؽشق ألاوظي واهذ
وال جضاٌ مدل ؤوماع وجىاؿغ بحن الذوٌ الىبري ،وباسة للخىجش وعذم الاظخلشاس خاـت بعذ اهذالع زىساث الشبیع العشبي التي
اهىللذ مً جىوغ وـىال بلى ظىسیا ،خُث حؽيل ألاصمت العىسٍت الشاهىت بخذي الخجلُاث واملخىاث الباسصة في هزه
اإلاشخلت وفي هزه اإلاىىلت ،عً وشٍم حؽىُل ألاسلُت اإلاالثمت لخـاعل عىاـش وميىهاث هزا الفشاع وحعضٍضه وجلاظم
الىـىر بحن الذوٌ العٍمى ،ؿلذ جدىلذ ؿيها الثىسة بلى ؤصمت جذخلذ ؿيها العذیذ مً ألاوشاؾ بما ؿيها الخذخالث ؤلاكلیمیت
()2

التي جمثلذ في الخذخل ؤلایشاوي والتروي ،هما ظاهمذ ول مً سوظُا والىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت في ألاصمت وجفاعذ خذتها.

هما ال هيس ى ؤن ظلىه العشاق العام  2991وان له ؤزش هبحر على مىىلت الؽشق ألاوظي وؤعاد جشجیب العذیذ مً
ألاوساق داخلها لحرظم معالم كىي بكلیمیت حذیذة في اإلاىىلت جمثلذ في حعاٌم الخىاحذ ؤلایشاوي وجىامي الذوس التروي.
بن الخذخالث ألامشٍىُت والشوظُت كذ ؼيلذ بلى دسحت هبحرة ألاوش العاإلاُت واملخلُت التي كامذ عليها الخؼحراث
العُاظُت والاحخماعُت والثلاؿُت في دوٌ العالم الثالث ،ؿالىخب في العالم الثالث واهىا هثحرا ما ٌؽيلىن ؤحىذتهم
العُاظُت بىــها اظخجابت واعُت ألهماه الخىمُت اإلالذمت مً كبل الشاعُحن ألاظاظُحن للىٍام الذولي (الىالًاث اإلاخدذة
وسوظُا) وفي الىثحر مً الخاالث كشبذ خُاساث صعماء العالم الثالث للخدالـاث ؤلاًذًىلىحُت بُنهم وبحن بخذي اللىجحن
العٍمخحن )3(.ومً بحن الخاالث الشثِعُت للخذخل في العالم الثالث:
 -1.2.2ألازمت العر اقيت :هدُجت جضاًذ الىـىر ألامحروي في مىىلت الؽشق ألاوظي وبالخدذًذ الخلاسب بحن ؤلاداسة
ألامشٍىُت وبؼذاد ،دؿع رلً إلعادة بخُاء العالكاث الذبلىماظُت اللذًمت بحن سوظُا والعشاق واظخعادة سوظُا مياهتها في
بلذ وان ٌؽيل ؤخذ ؤكىاب الخىاصن في مىىلت الؽشق ألاوظي .ؿلذ اعخبرث العالكاث ألامشٍىُت العشاكُت مً ؤهم
العالكاث في العاخت الذولُت إلاا ٌؽيله اإلالف العشاقي مً ؤهمُت في ؤحىذة العُاظت الخاسحُت ألامشٍىُت مما اظخىحب على
ـىاع اللشاس ألامشٍيي الخعامل مع العشاق باظتراجُجُاث مخخلـت جدذدها وبُعت الٍشؾ الذولي.

()4

وفي ػضوها للعشاق ،كامذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت في اظخخذام بظتراجُجُت الشدع لىً بفىس حذًذة وان إلاخؼحراث
البِئت الجذًذة دوسا هبحرا في جـعُلها لبىاء بظتراجُجُت سدع حذًذة لذ الخدذًاث الجذًذة واإلسهاب والتهذًذاث الىىوٍت،

( )1دمحم واهش ،الخشب الباسدة الجذًذة بحن ؤمحروا والفحن اؿترالُت لىنها منهىت حىىدها مجهىلىن ومُذان معاسهها ؤلاهترهذ وضخاًاها دوٌ وؤؿشاد
عادًىن ،2929-96-21 ،الشابي ،https://www.independentarabia.com/node :جاسٍخ الذخىٌ.2925-91-29 :
( )2مىفىس صػُب ،اإلاشحع العابم ،ؿ .555
( )3ؤود آسن وظخاد ،اإلاشحع العابم ،ؿ .59
( )4ملُىت كادسي ،الخشب ألامشٍىُت على العشاق عام  2991جدذ مٍلت هٍشٍت الخشب العادلت ،مجلت العلىم الاحخماعُت وؤلاوعاهُت ،العذ الثاوي عؽش،
 ،2957ؿ .981
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رملي خملوف/ــــــــــــــــــ
ولزلً جىلب مضج الاظتراجُجُاث الهجىمُت الاظدباكُت لُخدلم الشدع ،وهزا ما خاولذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت
()1

حعىٍله عبر خشبها على العشاق.

ً
ً
باعخباس العشاق ٌؽيل حضءا مهما مً مىىلت الؽشق ألاوظي ،ؿةنها حعذ مً اإلاىىلت الخُىٍت باليعبت لشوظُا

ألظباب عذًذة منها بظتراجُجُت واكخفادًت وظُاظُت .والخذخل الععىشي ألامشٍيي في العشاق وإظلاه هٍام ـذام
خعحن ،كذ ؤزش بال ؼً على وبُعت العالكاث العشاكُت-الشوظُت .ؿالعشاق ًبرص وإخذ ؤهم ألاوشاؾ ؤلاكلُمُت اإلاعتهذؿت
مً ؤلاظتراجُجُت الشوظُت ،ؿذواثش ـىع العُاظت الشوظُت ،بذؤث بىلع اظتراجُجُاث حذًذة لخجذًذ اإلافالر في العشاق
اهىالكا مً سئٍت مـادها ؤن العشاق ًلع لمً املخاوس التي جترهض ؿيها اإلافالر اللىمُت الشوظُت ،وهى حضء منهم مً
مشجىضاث ألامً اللىمي الشوس ي .وهزا ما ًفب في مفلخت اظخمشاس سػبت سوظُا بخإدًت دوس ؤهبر في مىىلت الؽشق ألاوظي.
ً
هما ؤن العىدة بلى اإلاياهت الذولُت ًخىلب مً سوظُا الخذخل املخعىب وبلا إلافالخها الـعلُت التي حعخلضم ألاداء
()2

الـاعل.

مىز الؼضو الزي كادجه واؼىىً لئلواخت بفذام خعحن العام  ،2991عاسلذ سوظُا بلى حاهب الذوٌ الخلُـت هزا
الؼضو ،خُث حعاسعذ الجهىد الشوظُت مىز  2959في مداسبت داعؾ مً خالٌ اجخار سوظُا مً هزا لىلع مىىللا
للذخىٌ بلى العاخت العشاكُت بعذ وحىدها اإلاباؼش في ظىسٍا وكىة عالكتها ؤلاظتراجُجُت مع بًشان مً خالٌ بوؽاء (مشهض
معلىماحي اظخخباساحي) في بؼذاد ًمم هُئت ؤسوان الجِؾ في سوظُا وإًشان وظىسٍا والعشاق ووؽش كىاث بشٍت وإوؽاء كىاعذ
ععىشٍت مؽترهت ملخاسبت داعؾ.
وتهذؾ سوظُا بلى ـذ ألاهذاؾ ألامشٍىُت في اإلاعخلبل ،ؿللعشاق في الىكذ الخالش دوس مدىسي في ؤلاظتراجُجُت
الشوظُت في الؽشق ألاوظي ،وهلىت الشبي والىـل بحن الجاهبحن الؽشقي والؼشبي للمىىلت ألهه ًمثل الجعش الشابي الزي
ًممً الخىاـل بحن الىشؿحن ،ؿشوظُا جذسن حُذا وحىد سػبه عشاكُت لخىىٍش الخىاس الاظتراجُجي الزي ًـط ي لعالكاث
ؤوظع مع اظخمشاس جإزحراث ألاصمت العىسٍت وحجم ألاداء الشوس ي ؿيها .وٍبلى هجاح سوظُا في حزب العشاق للخدالف له
دالالث عذًذة ومهمت ،خُث ؤهه ظُمهذ لخبادٌ معلىماث اظخخباساجُت بحن هزه الذوٌ ،ورلً في بواس العملُاث اإلاؽترهت
لذ داعؾ ،هما ظخفبذ ؤوٌ بهجاص ملمىط جدلله مىظيى هترحمت بلى الىاكع للخىحه هدى حؽىُل حبهت ؤو جدالف دولي
()3

بكلُمي ٌعضص اللذسة واإلاياهت الشوظُت في الؽشق ألاوظي.

 -2.2.2ألازمت السورٍت :في بواس لعبت الخىاصهاث التي وان الشثِغ بؽاس ألاظذ ًداوٌ بوؽاءها خىٌ ظىسٍا ،ولخؼىُت
لعـه اإلاتزاًذ بعذ انهُاس العشاق وخشوحه مً لبىان ،بذؤ بمداولت جىىٍش عالكاجه مع سوظُا ،ؿلام في ؤواخش العام ،2004
ً
ً
اهخماما ً
مدصجعا بمىكف
هبحرا لعىسٍا في رلً الىكذ .بر مً خالٌ الضٍاسة التي كام بها
بضٍاسة سوظُا التي لم جىً حعحر
سوظُا اإلاعاسك لؼضو العشاق ،خاوٌ بؽاس ألاظذ بخُاء الخدالف اللذًم واظخذعاء ؤحىاء الخشب الباسدةّ ،
لىً سوظُا لم

(ً )1اصا حىىُاوي ،اإلاشحع العابم ،ؿ .559
( )2خُذس علي خعحن ،العشاق في ؤلاظتراجُجُت الشوظُت ،مجلت حُل الذساظاث العُاظُت والعالكاث الذولُت ،العذد  ،2950 ،22ؿ .21
( )3اإلاشحع هـعه ،ؿ .11
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جىً مهخمت ً
هثحرا بهزا العشك ،ألنها واهذ في رلً الىكذ ما جضاٌ جداوٌ اظخعادة جىاصنها الزي ؿلذجه بعلىه الاجداد
()1

العىؿُاحي ،ولم جىً مهخمت بإي ـشاع مع الؼشب.

بعذ اهذالع ألاصمت ألاوهشاهُت في عام  ، 2014ؤـشث سوظُا على ؤداء دوس ماٍذ لىٍام بؽاس ألاظذ في ظىسٍا ،بر لم
ًىحه الؼشب لشبت كىٍت لشوظُا عبر بظلاوه الىٍام الخلُف لها في هُُف ؿدعب ،بل ؿشك عليها علىباث كاظُت
ً
ؤًما ،ورلً ًسدا على كُامها بمم ؼبه حضٍشة اللشم في ماسط ،2014وهزا ما حعل الشثِغ بىجحن ًخللى دعىة مً الىٍام
ً
ععىشٍا بلى حاهبه ،بعذ ؤن بذؤث كىاجه جخذاعى ؤمام جلذم اإلاعاسلت خاـت في مىاوم الؽماٌ الؼشبي
العىسي للخذخل
بذاًت مً سبُع .2951
وكذ كام الشثِغ بؽاس خالٌ صٍاسجه ألاولى بلى مىظيى مً ببشام اجـاق ًلػي ؤهثر مً  % 70مً دًىن سوظُا اإلاعخدلت
على بالده خالٌ ؿترة الخشب الباسدة ،وحعذًذ الباقي على ؼيل بماجع ،ؤو اظدثماساث داخل ظىسٍا .وكذ ظىدذ الـشـت
ؤمام الشثِغ بؽاس مً ججذًذ العالكت مع الىشملحن ،عىذما كامذ سوظُا بؼضو حىسحُا في ؤوث  ،2008ؿلذ ّؤدي صٍاسة
ً
اظخدعاها في مىظيى التي
ؤخشي بلى مىظيى ؤعشب ؿيها بؽاس ألاظذ عً جإًُذه اليامل للمىكف الشوس ي ،وهى ؤمش للي
ً
اظخعذادا إلاىاحهت الؼشب ،بعبب جىظع ألاولس ي ومىلىع الذسع الفاسوخُت والثىساث اإلالىهت التي سؤث
ؤخزث جبذو ؤهثر
()2

سوظُا ؤنها ماامشة ػشبُت حعتهذؾ الىـىٌ بليها وإواخت هٍامها ؤو على ألاكل بخاوتها بإهٍمت معادًت.

مىز بذاًت ألاصمت في ظىسٍا ،بادسث سوظُا بةعالن دعمها لىٍام بؽاس ألاظذ هشد ؿعل للذعىة التي ؤوللها ـىاع اللشاس
ألامشٍيي واإلاـىلُت العلُا لؽاون العُاظت الخاسحُت وألامً في ؤلاجداد ألاوسوبي خىٌ جىخي بؽاس ألاظذ وحؼُحر الىٍام.
ؿلذ بشص مىكف سوظُا مً ألاصمت العىسٍت مً خالٌ سؿمها للخذخالث الخاسحُت في ؼاون ظىسٍا الذاخلُت ،وظعذ بلى
مىع ؤلاواخت بىٍام بؽاس ألاظذ خىؿا مً الخذاعُاث التي لخلذ بعن مً الذوٌ العشبُت التي ؼهذث سبُعا عشبُا وال جضاٌ
حعاوي مً مخخلف اإلاؽاول الذاخلُت على سؤظها مؽاول ؤلاسهاب.
في هزا العُاق ،دعمذ سوظُا الىٍام العىسي بالخذؿلاث اإلاالُت واإلاعذاث الععىشٍت والخبراء الـىُحن وألامىُحن
والععىشٍحن والذعم الخلني والخىىىلىجي إلاىاحهت جىٍُم داعؾ وخشواث اإلاعاسلت وهزا مجابهت جذخالث اللىي ؤلاكلُمُت
هترهُا وإظشاثُل .هما ؼمل الذعم الشوس ي ؤـُما الخيعُم مع اللىي اإلااٍذة لىٍام بؽاس ألاظذ ،ودعمها ظُاظُا في
()3

املخاؿل الذولُت لخجاوص ؤًت كشاساث دولُت ؤو بكلُمُت جذعم الخذخل الخاسجي في ألاصمت العىسٍت.

مً حهتها ،جبيذ دواثش الخإزحر ؤلاًشاوي الشواًت الشظمُت للىٍام العىسي ،وظاهذجه ظُاظُا وإعالمُا ومادًا وععىشٍا
للخُلىلت دون بظلاوه ،ولعل مشد هزا الخؼُحر هابع مً وبُعت الخدالف الاظتراجُجي مع الىٍام ،ومدعم مع لشوساث
الخذ مً جذاعُاث الخشان الثىسي الزي ُ
ظُـلذ وهشان جىاـلها مع خلـاء آخشًٍ مثل :خضب هللا اللبىاوي وخماط ،ألامش
()4

الزي ظُادي بلى حؼُحر عمُم في كىاعذ اللعبت والخإزحر في اإلاىىلت.

( )1مشوان كبالن ،الثىسة والفشاع على ظىسٍت :جذاعُاث الـؽل في بداسة لعبت الخىاصهاث ؤلاكلُمُت ،مجلت ظُاظاث عشبُت ،العذد ً ،58ىاًش  ،2957ؿ .69
( )2ا مشوان كبالن ،اإلاشحع العابم ،ؿ .67-61
( )3الخاسر دمحم ظبِخان الخالإلات ،الخذخل الععىشي الشوس ي في ظىسٍا :ألاظباب واإلاأالث ،مجلت اإلاـىش ،املجلذ  ،59العذد  ،2حىان  ،2950ؿ .55
( )4معً والع ،الذوس ؤلاًشاوي في ألاصمت العىسٍت :الخمىلع والخدالـاث واإلاعخلبل ،جلشٍش مشهض الجضٍشة للذساظاث ،ماسط  ،2950ؿ.2
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رملي خملوف/ــــــــــــــــــ
للذ اجضر وىاٌ مشاخل ألاصمت العىسٍت مىز اهذالعها العام  ،2955ظعي سوظُا في دعم الىٍام العىسي وداؿعذ عً
وحىده واظخمشاسه ،ملابل دعم الىالًاث اإلاخدذة اإلاعاسلت ،ومداولتها دؿع الؽعب العىسي اإلاعاسلت في اججاه حؼُحر
()1

دًملشاوي في ظىسٍا.

 -3.2.2ألازمت اليمىيت :احع ـمذ الذولــت الُمىُــت اإلاعاـشة بالخــإصم والخعلُذ ،وحاهب مهم مً ؤصمت الذولت الُمىُت
الشاهىت هى عذم اجـاق الُمىُحن على ؼيل الذولت ووبُعت هٍامها العُاس ي؛ ؿهىان مً ًىالب بذولت مشهبت ،وآخشون
ًشٍذون دولت بعُىت ،وهىان مً ًشٍذ بكامت خىم بظالمي ،وآخشون ًىالبىن بدىم علماوي ،وهىان كىي جىالب
باالهـفاٌ وإعادة الُمً بلى ما وان علُه كبل كُام الىخذة عام  ،5009هزا بلى حاهب وحىد كىي جىالب بالخلذم هدى
()2

الذًملشاوُت والذولت اإلاذهُت ،وؤخشي جشٍذ ببلاء الذوس اللبلي واإلازهبي ؿاعال ً في الخُاة العُاظُت الُمىُت.

على مذاس الخاسٍخ والُمً ٌؽهذ هضاعاث داخلیــت معــلخت ًخلاجل ؿيها الیمىیـىن بعمـهم مـع بعـن ،ػحر ؤن الخــشب
ألاهلیــت الخــي اهــذلعذ عــام  5009اعخبرث خشبا على العـلىت والخىـم.
بن ؤـل ألاصمت الخالُت التي حؽهذها الُمً حعىد بلى العام  ،2955عىذما بذؤث اخخجاحاث ؼعبیت عشؿـذ باظـم
"زـىسة الؽباب الیمني" لذ الشثیغ العابم علي عبذ هللا ـالر )3(.ولعل ظببها ساحع لـؽــل الىخــب العیاظــیت الیمىیت في
ججعیذ ؤلاسادة الؽعبیت في جدلیم الخؼیحر الذیملشاوي ،وللخــذخل الععــىشي الخــاسجي هدیجــت جىامي خذة الخىاكماث
ؤلاكلیمیت التي اوعىعــذ بؽــيل مباؼــش علــى الىلــع الــذاخلي ألهمیــت الــیمً الجؼشاؿیــت وؤلاظتراجُجُت وعجــض ألامــم
()4

اإلاخدذة في بداسة اإلاشخلت الاهخلالیت.

للذ سؤث كىي بكلُمُت ودولُت في الىخذة الُمىُت جدذًا وتهذًذا لذوسها ؤو مياهتها ؤو مفالخها ؤو اظخلشاسها ،وهزا ما
حعلها حعخمش في ؤداء دوس ظلبي ججاه الُمً .ووان ؤبشص جلً اللىي الععىدًت والىالًاث اإلاخدذة؛ ؿاألولى ظعذ إلؿؽاٌ
الىخذة ً
ججىبا لىخاثجها املخخملت عليها ،مثل وؽىء دولت كىٍت حىىب الجضٍشة العشبُت ،وجلذم الُمً في اججاه الذًملشاوُت،
وإعادة الترظُم الخذودي الزي ؿشلخه على الُمً ،والخىحه الُمني املخخمل هدى بكامت هٍام ظُاس ي دًملشاوي مؼاًش
لؤلهٍمت العاثذة في الخلُج العشبي.

()5

ؤما الىالًاث اإلاخدذة ؿيان دوسها ،خالٌ العلذ ألاخحر مً اللشن اإلاـاض يً ،خمدىس خىٌ خماًت مفالخها
ؤلاظتراجُجُت وخلـائها الخللُذًحن في الخلُج العشبي ،وهبذ حماح ؤي حهت تهذد هزًً الجاهبحن .لزا ،ظاهذث الذوس

( )1ألاصمت العىسٍت :اججاهاث الخذاؿعاث ؤلاكلُمُت والذولُت :جلشٍش مىكف ،مشهض الجضٍشة للذساظاثً ،ىاًش  ،2957ؿ .1
( )2هاوي مىس ى ،ؤصمت الذولت في الُمً :الخلـُاث واملخذداث ،مجلت ظُاظاث عشبُت ،العذد  ،16ماسط .2950
( )3هماٌ ــا ،اإلاشحع العابم ،ؿ .58
( )4اإلاشحع هـعه ،ؿ .50
ً
( )5مىـز بعـالن اإلاملىت العـعىدیت عـً جدـالف ما ظمي بـ"عاـــت الخـضم" إلعـادة الؽـشعیت للـیمً ؿـي ماسط  ،2951ؤــبدذ العـعىدیت جىاحـه خشبـا على
ً
عذة حبهاث في الیمً .ؿبعــذ ؤن واهــذ العــعىدیت وخلـائهــا علــى حبهــت واخــذة ،لــذ ؤهفــاس هللا (الخــىزیحن) ،باجــذ اإلاملىت جخـىك خشبـا علـى حبهخـحن
حذیـذجحن ،ألاولـى هـي الـذؿاع عـً مـذنها مـً هجمـاث الفـىاسیخ البالعدیت ،بعذ ؤن واهذ هزه الهجماث حعتهذؾ خذودها الجىىبیت ؿلي .والجبهـت الثاهیـت
للخدـالف بلیـادة العـعىدیت ،هـي الـذؿاع عـً ظـمعخه ؤمـام جلـاسیش ألامـم اإلاخدـذة واإلاىٍماث الذولیت التي ال جىـً جتهمه باسجياب اهتهاواث لخلىق ؤلاوعان
وحعشین الیمىیحن للمجاعـت ،وألامشاك وألاوبئت وباألخق وباء اليىلحرا .ؤهٍش :هماٌ ــا ،اإلاشحع العابم ،ؿ .11
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رملي خملوف/ــــــــــــــــــ
الععىدي في خشبها ،وخذث مً كذسة الُمً على الخدشن على الفعُذ الذولي ،ومىعخه مً الخفىٌ على ؤي معىهاث
ؤمحرهُت .وبعذ جىكف الخشب إلافلخت ـىعاء ،وجشاحع خذة الخىجش في الجضٍشة العشبُت ،ؤعادث واؼىىً الىٍش في عالكتها
بالُمً ،ورلً هٍشا بلى ما ًخمخع به هزا البلذ مً مضاًا حؼشاؿُت واكخفادًت ،وان آخشها ٌهىس الثروة الىـىُت في ؤسالُه،
ً
هـىُا ،ؿخمحزث العالكاث الُمىُت – ألامشٍىُت بالخللب الىاجج مً حعذد
لُفبذ الُمً مىز زماهُيُاث اللشن اإلااض ي بلذا
ؤوشاؾ ألاصمت وهثرة معخجذاتها )1(.هما ؤًذث الىالیاث اإلاخدذة ألامحرهیت عملیت "عاـــت الخـضم " ،وؤبذث اظـخعذادها
()2

لخلـذیم دعـم لىحعـتي واظـخخباساحي للخدشواث الععىشیت الععىدیت والخلیجیت في الیمً.

بن الخدــالف الععــىشي ال ــزي جل ــىده الع ــعىدیت عم ــل م ــً ؤح ــل جدلی ــم ؤهذاؿ ــه ،بل ــى جىثی ــف الهجماث البریت لذ
حماعت ؤهفاس هللا (الخىزُحن) واإلاىالحن للشثیغ العـابم علـي عبـذ هللا ــالر احعمذ العیاظت الشوظیت ؿیما یخعلم باألصمت
ً
ً
الیمىیـت بالخیـاد ،ؤو الؼمـىك ؤخیاهـا ،وواهـذ ؤكـل جلاوعا مع ظحر العیاظـت ألامشیىیـت وبعـن الـذوٌ الؼشبیـت ،اإلاخمثـل ؿـي
الاعخـشاؾ بعـلىت الـشثیغ عبـذ سبه مىفىس هادي ،والخعامل معه هعـلىت ؼـشعیت مـً حهـت ،والخیلىلـت دون هضیمـت حماعـت
ؤهفـاس هللا ) الخىزیحن) مـً حهـت زاهیـت ،ؿهـي لـم جایـذ عاـــت الخـضم ،ولـم حعلـً جإییـذها لـإهفـاس هللا (الخـىزیحن( ،هما ؤنها لم
حعترك ؤو جایذ اللشاس ألاممي سكم .2257

()3

مً ألاهمُت اللفىي ؤلاؼاسة بلى ؤن هىان دوسا مهما ،ظُاظُا وععىشٍا ،ؤدجه الىالًاث اإلاخدذة في دعم الىٍام
الععىدي ،ودعم الجمهىسٍحن في ؼماٌ الُمً ،ورلً في بواس اخخىاء الخىظع العىؿُاحي ،ومداـشة اللىي اإلاىاـشة له
()4

ظىاء في حىىب الُمً ؤو ػحره مً اإلاىاوم.

ؤما دوس سوظیا في اإلالف الیمىـي ؿخخضر سػبتها باعخبـاس الُمً مىىلـت هــىر بظتراجُجُت وؿـي بىـاء كاعـذة ععـىشیت،
وكذ خــاوٌ ؤهفــاس هللا وؤلایشاهیــىن دؿــع مىظــيى هدــى الخــذخل ؿــي الیمً إلخذار جىاصن دولي لاػي.
بعذ ٌهىس ماؼشاث جفذع هٍام الخىم في الُمً وجضعضعه في دمؽم ،ظعذ بًشان بلى جىثُف ؤدواث اإلاعاهذة
والاهخشاه الععىشي الىىعي :والذعم اإلاُلِؽُاوي ألاحىبي وجإظِغ وجذسٍب وجمىٍل مُلِؽُاث مدلُت ودعمها ظُاظُا
وععىشٍا ،وجلذًم الاظدؽاساث واإلاؽاسهت في ػشؾ اللُادة والعملُاث اإلاشهضٍت والـشعُت؛ بلاؿت بلى جذخلها اإلاباؼش في
()5

اإلاـاولاث املخلُت و"اإلافالخاث املخلُت".

یمىـً اللـىٌ بـإن للفـشاع الیمىـي بعـذ حیى -اظـتراجیجي مهـم ،ألن بیـشان جبزٌ ول ما بىظعها لعىىاث مـً ؤحـل ؤن
یىـىن لهـا خمـىس ؿـي مىىلـت البدـش ألاخمـش ،وؿـي خالـت مـا برا ظـیىش ؤهفـاس هللا (الخىزیـىن) علـى العـلىت ؿـي الـیمً ؿـةن
رلـً كـذ یؽـيل مىىلـت هــىر بیشاهیـت ؿــي اإلاعخلبل وظیيىن لها خشهت خیىیت بحن ؤوسوبا والؽشق ألاكص ى.
 -4.2.2ألازمت ألاوكراهيت :ال جضاٌ حؽيل ؤوهشاهُا مدىس الخىاؿغ ؤلاظتراجُجي الذولي (الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت،
سوظُا ،وؤلاجداد ألاوسوبي) وإخذي مىاوم الىـىر الخُىي خاـت بحن كىبي الخشب الباسدة ،خُث ججعذ ؼبه حضٍشة اللشم
( )1هاوي مىس ى ،ؤصمت الذولت في الُمً :الخلـُاث واملخذداث ،مجلت ظُاظاث عشبُت ،العذد  ،16ماسط  ،2950ؿ .16-17
( )2هماٌ ــا ،اإلاشحع العابم ،ؿ 99
( )3هماٌ ــا ،اإلاشحع العابم ،ؿ .91
( )4هاوي مىس ى ،اإلاشحع هـعه ،ؿ .17
( )5معً والع ،اإلاشحع العابم ،ؿ .1
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معشح الخجارباث الخاـلت بحن مخخلف اللىي الـاعلت في الىٍام الذولي ،خفىـا بعذ العام  ،2951بر ًشي الؼشب بإن
()1

ؤوهشاهُا حؽيل ممشا خُىٍا للذوٌ ألاوسوبُت ،في خحن جشي سوظُا في لمها لؽبه حضٍشة اللشم اظترحاعا لخلها الخاسٍخي.

في هزا الفذدً ،مثل مىكع ؤوهشاهُا مدىسا بظتراجُجُا ،حُىبىلُدُىُا في جفىس اإلاىٍشًٍ ؤلاظتراجُجُحن ،هـاعل
ؤظاس ي ؿُما ٌعمى بشكعت الؽىشهج الىبري ،وهي حعذ باليعبت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت راث ؤهمُت خُىٍت
وحُىظُاظُت ،وحُىإظتراجُجُت ،جبذؤ بمداـشة مىىلت الىـىر الشوس ي ،هما ؤن مىاوئ ؤوهشاهُا مهمت للخلف ألاولس ي
عىذ دخىلها بلى البدش ألاظىد ،خُث ًمثل الىـىر ألامشٍيي وظُلت لؼي لشوظُا ،لعذم عشكلت مؽاسَع ؤمشٍيا في اإلاىىلت،
وخاـت الؽشق ألاوظي.
حععى سوظُا بيل مالها مً بمياهاث إلزباث مىكعها هذولت هبري على اإلاعخىٍحن ؤلاكلُمي والذولي ،بر ًٍهش رلً مً
خالٌ جفذيها لخىظع امخذاد خلف الىاجى ؼشكا مً خالٌ اظخعمالها اللىة الععىشٍت بجىسحُا عام  ،2008زم لم ؼبه
حضٍشة اللشم العام  )2(.2959وجبذو سػبت الشثِغ الشوس ي "بىجحن" في اظخعادة ألامجاد العىؿُاجُت اعخبر ؤوهشاهُا باليعبت له
حجش الضاوٍت للذؿاعاث الشوظُت ،ؿهي جإوي ؤهبر ججمع سوس ي في العالم خاسج سوظُا ،وحعذ امخذادا وبُعُا للفىاعت
والضساعت الشوظُت ،وهزلً ؿةن ؤهمُتها جيبع مً وىنها حعىي سوظُا اللذسة على مذ هـىرها العُاس ي ،والععىشي
والاكخفادي ،بلى دوٌ ؼشق ؤوسوبا واللىكاص ،والبدش ألاظىد.
العامل الجُىظُاس ي ألوهشاهُا هذولت عاصلت بحن سوظُا والؼشب كذ ؤزش في ججذد الفشاع بُنهما ،ورلً هدُجت بدساههما
بمذي مدىسٍت وؤهمُت اإلاىىلت ،ؿإوهشاهُا حعذ اإلامش الشثِس ي لخىىه هلل الىاكت الشوظُت هدى ؤوسوبا ،بر ؤن معٍم الؼاص
ًفل بلى ألاظىاق ألاوسوبُت عبر ألاهابِب اإلااسة عبر ؤوهشاهُا ألامش الزي ًجعلها جدٍى بإهمُت حىهشٍت في اإلاعادلت الىاكىٍت
ألاوسو -سوظُت ،واظخؼىاء ؤوسوبا عً واسداث الىاكت الشوظُت لِغ باألمش العهل ،بل ًخىلب جذبحر مفادس بذًلت بلاؿت
بلى ؤهه ٌعخؼشق وكخا ،هما ًخىلب الىثحر مً اإلااٌ إلوؽاء خىىه ؤهابِب لىلل الؼاص بلى مىاوم حذًذة ،وفي هـغ الىكذ
()3

ٌعذ حؼُحر ألاظىاق باليعبت لشوظُا ـعب حذا.

في  29ؿبراًش  ،2922ػضث سوظُا ؤوهشاهُا لعذة ؤظباب منها هضع العالح مً ؤوهشاهُا واحخثار الىاصٍت منها ،وهزا هشد
ؿعل على مداولت ؤوهشاهُا املخخمل الاهممام بلى الىاجى وجىظُع الخلف ،هزا الؼضو والزي جدىٌ بلى خشب دولُت بعذ
الخىػل الشوس ي في ألاساض ي ألاهشاهُت ،ظاهم في ججذد اللىُعت بحن سوظُا والؼشب ،وحعذد ألاوشاؾ اإلاعىُت بالفشاع وحعلذ
اإلاؽهذ الذولي .وواهذ جذاعُاث ألاصمت ألاوهشاهُت في بيُت الىٍام الذولي ،ؤنها ػحرث في جىاصهاث الىٍام الذولي اللاثم
ومعاساجه اإلاعخلبلُت.

خاجمت:

( )1ؤظماء خذاد ،سوظُا والخذاعُاث الجُىظُاظُت ألصمت اللشم في ٌل الخىاؿغ الذولي على ؤوساظُا ،مجلت اإلاعُاس ،املجلذ الخاظع ،العذد  ،9دٌعمبر
 ،2958ؿ .519
( )2ؤظماء الخذاد ،اإلاشحع العابم ،ؿ ؿ .516 -525
( )3اإلاشحع هـعه ،ؿ .515
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بن سواظب الخشب الباسدة وجذاعُاتها ؤزشث على جىحه العالكاث ألامشٍىُت-الشوظُت الخالُت هدُجت ّ الخدىٌ الزي وشؤ
على هىعُت اللُادة في هال الىشؿحن .ومً الىاضر بإن جىحهاث اللُادجحن كذ اـىذمذ ؿُما بُنها ولم جلخم بال في هلاه
كلُلت وهادسة ،ؿيان الخىاكن والخىجش العمت اإلامحزة للعالكت بُنهما.
اإلافالر ؤلاظتراجُجُت ليل مً الىالًاث اإلاخدذة وسوظُا جخلاوع في بعن املجاالث ،وجخخلف في مجاالث ؤخشي ،لىً
اللاظم اإلاؽترن بُنهما ؤن اللىجحن خشٍفخان حذا على ؤن ًيىن لهما هـىر كىي في مىاوم مخـشكت مً العالم راث اإلاىكع
اإلامحز وؤلاظتراجُجي ،بهذؾ حعضٍض مشهضيهما ؤلاكلُمُحن ،وجدىٍل مىاصًٍ اللىي لفالر ول منهما.
لً جشجىض الخشب الباسدة الجذًذة على كارؿاث بظتراجُجُت ؤو ـىاسٍخ عابشة ؤو ػىاـاث مشعبت جمخش ػُاهب
ً
املخُىاث بإظىانها الىىوٍت ،بل ظخيىن خشبا هجُىت ظُبراهُت (خشب الـحروظاث) واكخفادًت واحخماعُت مخعذدة
ألاوشاؾ ،وظخيىن ضخُتها في الذسحت ألاولى خشٍت الـشد ؤًىما وان ،مع اججاه الؽمىلُت الخيىمُت بلى الاهذماج ؤهثر ؿإهثر
ً
ً
ً
مع الخىىىلىحُا الشكمُت وخفىـا حُل ؤلاهترهذ الخامغ ،الزي ظُجعل ؤي شخق هخابا مـخىخا حعهل كشاءجه.
ً
ً
ً
ً
وتهذًذا لؤلمً والعلم الذولُحن خعب ما
واضخا واهتهاوا للمعاًحر العاإلاُت،
وإرا وان الؼضو الشوس ي ألوهشاهُا خشكا
اظدىذث بليها الذوٌ والؽشواث وألاؿشاد في معٍم ؤهداء العالم مً خالٌ بـذاس ألاخيام وؿشك العلىباث لذ سوظُا،
ؿهزا ًاهذ ؿشلُت جىبُم الىاكعُت هملاسبت لـهم ظلىن الذوٌ الىبري ،ؿةرا وان الىاكعُىن ًلللىن مً ؤهمُت دوس
اإلاعاًحر واللىاعذ اللاهىهُت هلُىد كىٍت على ظلىن اللىي العٍمى ،ؿةن اللىة ال جضاٌ جلعب ً
دوسا ًّ
مهما في جـعحر
الاظخجابت العاإلاُت ،وؤن ؤلاداهت ألاخالكُت وخذها لً جمىع هزه اإلاماسظاث ،ؿخذاعُاث الخشب الشوظُت-ألاوهشاهُت على
معخلبل الىٍام الذولي اإلاعاـش جاهذ صخت هزا الـشلُت.

قائمت املراجع:
 -1الكخب
( )1بًىاط ظعذي عبذ هللا ،الخشب الباسدة :دساظت جاسٍخُت للعالكاث ألامشٍىُت العىؿُاجُت ( ،)5071-5091الىبعت
ألاولى ،الىاؼش :ؤؼىسٍاهِباٌ للىخاب ،العشاق.2951 ،
( )2ؤود آسن وظخاد ،الخشب الباسدة اليىهُت ،جش :مي مللذ ،الىبعت ألاولى ،اإلاشهض اللىمي للترحمت ،اللاهشة.2957 ،
( )1ؤلىعىذس مترظيي ،لخشب ألاهلُت في الُمً :ـشاع ّ
معلذ وآؿاق مخباًىت :جلُُم خالت ،اإلاشهض العشبي لؤلبدار ودساظت
العُاظاث ،كىش ،ظبخمبر .2951
(ً )9اصا حىىُاوي ،ـشاع اللىي الذولُت في لىء الىٍام العالمي الجذًذ ودوس العُاظت الىىوٍت في سظم الخاسوت
العُاظُت للؽشق ألاوظي ،الىبعت ألاولى ،جش :علي مشجط ى ظعُذ ،اإلاشهض اللىي للترحمت ،اللاهشة.2955 ،
( )1معً والع ،الذوس ؤلاًشاوي في ألاصمت العىسٍت :الخمىلع والخدالـاث واإلاعخلبل ،مشهض الجضٍشة للذساظاث.2950 ،
( )7ألاصمت العىسٍت :اججاهاث الخذاؿعاث ؤلاكلُمُت والذولُت :جلشٍش مىكف ،مشهض الجضٍشة للذساظاث.2957 ،
( )6عفام عبذ الؽافي ،الخشب الشوظُت-ألاوهشاهُت ومعخلبل الىٍام الذولي :وسكت جدلُلُت ،مشهض الجضٍشة للذساظاث ،ماي
.2922
 -2املقاالث
( )1ؤظماء خذاد ،سوظُا والخذاعُاث الجُىظُاظُت ألصمت اللشم في ٌل الخىاؿغ الذولي على ؤوساظُا ،مجلت اإلاعُاس ،املجلذ
الخاظع ،العذد  ،9دٌعمبر .2958
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رملي خملوف/ــــــــــــــــــ
( )2الخاسر دمحم ظبِخان الخالإلات ،الخذخل الععىشي الشوس ي في ظىسٍا :ألاظباب واإلاأالث ،مجلت اإلاـىش ،املجلذ  ،59العذد
 ،2حىان 2950
( )1سبا عبادة معىدة ،العُاظت الخاسحُت الشوظُت ججاه العشاق ( ،)2956 – 2999مجلت كماًا آظُىٍت ،اإلاشهض
الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ،العذد ألاوٌ ،ماسط .2950
( )9خُذس علي ظىُىه ،ألاهمُت الجُى-بظتراجُجُت لبدش الفحن الجىىبي ،والفشاع ألامحروي الفُني خىله ،مجلت الذؿاع
الىوني اللبىاوي ،لبىان ،العذد  ،551واهىن الثاوي .2925
( )1خعً ؿُاك ،الهجماث العُبراهُت مً مىٍىس اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ،مجلت الذؿاع الىوني اللبىاوي ،لبىان ،العذد
 ،559حؽشًٍ ألاوٌ . 2929
( )7خُذس علي خعحن ،العشاق في ؤلاظتراجُجُت الشوظُت ،مجلت حُل الذساظاث العُاظُت والعالكاث الذولُت ،العذد ،22
.2950
( )6سملي ؿهُم وعبذ الشخمً ؿشٍجت ،الخفاثق الاكخفادًت إلًشان :الاكخفاد ؤلاًشاوي بحن العلىباث الخاسحُت واإلالاومت
الذاخلُت ،مجلت مذاساث بًشاهُت ،اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ،املجلذ الثاوي ،العذد  ،1ظبخمبر .2950
( )8عبذ العضٍض لضهش ،بظتراجُجُت الشدع الىىوي بحن الخفىساث الخللُذًت وجدىالث ما بعذ الخشب الباسدة ،مجلت البدىر
اللاهىهُت والعُاظُت ،املجلذ الثاوي ،العذد .2929 ،51
( )0عمشان عمش علي ،ؤزحر العالكاث ألاوسوبُت-ؤلاًشاهُت على ؿعالُت ظُاظت العلىباث ألامشٍىُت ججاه بًشان ،اإلاشهض
الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ،مجلت كماًا آظُىٍت ،العذد ألاوٌ ،ماسط .2950
( )59علي اإلاعمىسي ،جدلُل ظُاس ي :ظِىاسٍى خشب الىاكالث بلى ؤًً؟ مجلت مذاساث بًشاهُت ،اإلاشهض الذًملشاوي العشبي،
بشلحن ؤإلااهُا ،املجلذ الثاوي ،العذد  ،1ظبخمبر .2950
( )55علي كاهفى ،جىىىلىحُا الخشوب الخذًثت ،مجلت الذؿاع الىوني اللبىاوي ،لبىان ،العذد  ،597حؽشًٍ ألاوٌ 2958
( )52ػعان العضي ،العالح الىىوي بعذ الخشب الباسدة :هدى اإلاضٍذ مً الاهدؽاس والعىإلات ،مجلت الذؿاع الىوني ،العذد
 ،27حؽشًٍ ألاوٌ .5008
( )51مىفىس صػُب ،ججذد الفشاع ألامحروي -الشوس ي في لىء ألاصماث اإلاعخجذة ،مجلت الذؿاع الىوني اللبىاوي ،لبىان،
العذد  ،09حؽشًٍ ألاوٌ.2959 ،
( )59دمحم بهلىٌ ،بظتراجُجُت سوظُا في مىىلت الؽشق ألاوظي وؼماٌ بؿشٍلُا بعذ  ،2959مجلت العلىم اللاهىهُت
والعُاظُت ،املجلذ  ،59العذد  ،95ؤؿشٍل .2950
( )51مدمىد عبذ العضٍض ،ألابعاد اللُمُت في العُاظت الفِىُت وجإزحرها على الىٍام الذولي ،مجلت اججاهاث ظُاظُت،
اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن ،العذد  ،59ماسط .2925
( )57مىس ى دمحم وىٍشػ ،اللىة الفِىُت :مشاخل بىائها وإمياهُت اظخمشاسها ،مجلت اججاهاث ظُاظُت ،اإلاشهض الذًملشاوي
العشبي ،بشلحن ،العذد  ،59ماسط .2925
( )56ملُىت كادسي ،الخشب ألامشٍىُت على العشاق عام  2991جدذ مٍلت هٍشٍت الخشب العادلت ،مجلت العلىم الاحخماعُت
وؤلاوعاهُت ،العذ الثاوي عؽش.2957 ،
( )58مشوان كبالن ،الثىسة والفشاع على ظىسٍت :جذاعُاث الـؽل في بداسة لعبت الخىاصهاث ؤلاكلُمُت ،مجلت ظُاظاث
عشبُت ،العذد ً ،58ىاًش . 2957
( )50مهذي مياوي وإظماعُل دبؾ ،جشهُا وسوظُا في ؤظُا الىظىى بعذ  :2003الخدىٌ مً بظتراجُجُت الخىاؿغ
والفشاع بلى بظتراجُجُت الخعاون والؽشاهت ،املجلت الجضاثشٍت للعلىم الاحخماعُت وؤلاوعاهُت ،املجلذ  ،98العذد .2929 ،2
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( )29هُبت ػشبي ،ججلُاث العلىباث اإلاشؿىلت على بًشان ،مجلت مذاساث بًشاهُت ،اإلاشهض الذًملشاوي العشبي ،بشلحن -ؤإلااهُا،
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 الخحالف الذولي ضذ جىظيم (داعش) همورجا:دوسلاحاف العسكشيت في اللضاء على إلاسهاب
The role of military organizations in eliminating terrorism:
The international coalition against (ISIL) is a model
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:ملخص
 أنبذ جىظُم الضولت الاؾالمُت في الػغاق والكام (صاغل) مإزغا في،بػض أخضار املىنل و ئغالن الخالفت إلاؾالمُت
 هظا ما صفؼ صوٌ ئكلُمُت وصولُت الى غلض غضة ئحخماغاث طاث َابؼ أمني لخيؿُم.الؿُاؾاث املخلُت في الػغاق وؾىعٍا
 تهضف هظه الىعكت البدثُت ئلى بُان.)الجهىص ولدكىُل جدالف صولي مً أحل اللُام بمهمت اللًاء غلى جىظُم (صاغل
 مً زالٌ َغح ئقيالُت بسهىم مػغفت،صوع الخدالفاث الػؿىغٍت وكضعتها غلى اللًاء الخىظُماث إلاعهابُت الىاقئت
 بدُث زلهذ الضعاؾت الى أن ئزخالف.فػالُت الضوع الظي جلػبه ألاخالف الػؿىغٍت في جدُُض الخىظُماث إلاعهابُت
.أهضاف الضوٌ في إلاهظمام ئلى ألاخالف الػؿىغٍت ًأزغ بىيىح في اللضعة غلى جدُُض هظا الىىع مً الخىظُماث الهالمُت
.الكلماث املفخاحيت< الخلف؛ الػغاق؛ ؾىعٍا؛ الخغب؛ الاؾتراجُجُت
Abstract:
After the events of Mosul and the declaration of the Islamic caliphate, (ISIS) became
influential in local politics in Iraq and Syria. This prompted regional and international
countries to hold several meetings of a security nature to coordinate efforts and form an
international coalition to eliminate ISIS. This research paper aims to clarify the nature of role
of military alliances and their ability to eliminate emerging terrorist organizations, by posing a
problem regarding the effectiveness of military alliances in neutralizing terrorist
organizations. So that the study concluded that the different goals of countries in joining
military alliances clearly affects the ability to neutralize this type of non-asymmetric
organizations.
Keywords: alliance; Iraq; Syria; the war; the strategy.
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ملذمت:
بػض اخضار املىنل حىان  2962و اؾدُالء جىظُم الضولت الاؾالمُت في الػغاق والكام (صاغل) غلى مضًىت املىنل
قماٌ الػغاق ،صزل هظا الازحر واملىُلت في مىاحهت جىظُم اعهابي ٌػخبر زلُفت لخىظُم اللاغضة ،بل وسخت مُىعة غىه.
اغخبرث الىالًاث املخدضة واللىي الاكلُمُت هظا الىيؼ الجضًض بػض الاوسخاب الامغٍيي مً الػغاق نهاًت غام ،2966
تهضًضا ألمنها اللىمي واؾتهضافا ألفغاص امغٍىُحن وهظا ايغاع بمهالخها الاكلُمُت وخلفائها الاكلُمُحن .اهُالكا مً هظا
غلضث غضًض الاحخماغاث لدكىُل جدالف صولي اهمها احخماع الغٍاى واحخماع باعَـ ،خُث اجسظ اللغاع حكىُل
جدالف صولي جلىصه الىالًاث املخدضة ما فخأث ان اهظم الُه صوٌ ازغي جبػا ،اهمها اغالن صزىٌ عوؾُا للخاٌ صاغل
(باهخمام اهثر في الجبهت الؿىعٍت) ،واهًمذ فغوؿا بػض اخضار باعَـ هىفمبر  ،2962واجبػتها بغٍُاهُا واملاهُا في اَاع
جًامً اوعوبي.
تهضف هظه الىعكت البدثُت ئلى بُان صوع الخدالفاث الػؿىغٍت وكضعتها غلى اللًاء الخىظُماث إلاعهابُت الىاقئت
ومىه هُغح الاقيالُت الخالُت< ما هي فػالُت الضوع الظي جلػبه الخىظُماث الػؿىغٍت في اللًاء غلى الخغواث إلاعهابُت وإلى
أي مضي جمىً الخدالف الضولي مً اللًاء غلى جىظُم صاغل؟ أما الفغيُت فخم بىاؤها غلى الىدى الخالي< ًخىكف هجاح
الخدالف الضولي في اللًاء غلى جىظُم صاغل غلى غضص أغًائه و مضي كضعتهم غلى جيؿُم الجهض الػؿىغي .وإغخماصا
غلى املىهج الىنفي الخدلُلي جم ئجباع زُت جخًمً ماًلي<


مفهىم ألاخالف الػؿىغٍت



البىاء الفىغي واملغفىلىجي لخىظُم الضولت إلاؾالمُت



بىاء الخدالف الضولي يض جىظُم الضولت إلاؾالمُت.

 -6مفهوم لاحاف العسكشيت.
ًخفم صاعس ي الػالكاث الضولُت أن ظاهغة حكىُل ألاخالف ألغغاى غؿىغٍت لِؿذ حضًضة ،بل هي ظاهغة غغفتها
الػضًض مً املجخمػاث في الخلب الغابغة .وَػىص هظا أؾاؽ لخدلُم أهضاف أمىُت ال ًمىً للىخضة الؿُاؾُت الىاخضة
أن جدللها بمفغصها ؾىاء لللت مىاعصها أو يػف مجهىصها الخغبي أو غضص ألافغاص .في الػهغ الخضًث أضخذ ظاهغة بىاء
الاخالف الػؿىغٍت غمال غاصًاٌ .ػىص طلً لخضازل الاغباء الػؿىغٍت وجؼاًض الضوافؼ الامىُت للضوٌ املػىُت ببىاء الخدالف.
ومً أقهغ جلً الاخالف هجض الخدالفاث الػؿىغٍت بحن اليازىلًُ مً حهت والبروحؿخاهذ مً حهت أزغي فُما ٌؿمى خغب
الثالزحن غاما .كبل مػاهضة وؾخفالُا  682:أو ؾُاؾت الخىاػن ألاوعوبي بػض مإجمغ فُيىا  ،6:62وهظا الخدالفاث اللائمت
في الخغب الػاملُت الاولى والثاهُت والخغب الباعصة.
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ٌكحر املفهىم املػغفي ملهُلح الخلف الى ازخالف في املًمىن والالُت والهضف مً اوكاء الخىخل طو الُبُػت
الػؿىغٍت .مً خُث اللغت ًغاص بالخلف املػاهضة واملػاكضة غلى الىهغة وكض ًغاص بها إلازاء والهضاكت .1ومً زم فان
الخلف الػؿىغي ٌػني املػاهضة واملػاكضة والىهغة بحن الجُىف وإلاجفاق غلى الخػاون في غملُاث اللخاٌ .وهىان مً ًمحز
بحن الخىخالث الضولُت  coalitionsوألاخالف ً alliancesدث جىحض زالزت مػاًحر للخفغكت بُنها اط ًىمً الفغق الاوٌ في أن
الخىخل ٌؿخىحب هىع مً الخجاوـ املظهبي بِىما الخلف ال ٌؿخىحب طلً ،والفغق الثاوي ًىمً في التزام الخلف بخلضًم
املؿاغضة الػؿىغٍت بِىما ًخػضي صوع الخىخل الى الخيؿُم والخػاون في مجاالث ازغي وزالثا فهىان ازخالف حىهغي في
َبُػُت الػًىٍت في الخىخل الظي ًلخض ي وحىص صولت كُب حؿُُغ وجىحه باقي الاغًاء أما الخلف فُلىم غلى أؾاؽ
الدؿاوي والخىاػن بحن ول ألاغًاء .جىحض نىع أزغة ملػاهضة غؿىغٍت لِؿذ بالًغوعة خلفا مثل مػاهضة غضم إلاغخضاء
أو الىفاق الضولي أو هظام الخماًت الضولُت.2
هىان مً ًلضع أن الخلف الػؿىغي هى ئلتزام حػاكضي بحن صولخحن أو أهثر بهبغت غؿىغي خُث ًيىن مىحها يض
صولت مػُىت أو يض خلف أو جىخل أزغ وهظا الىىع ًيىن أؾاؾا غباعة غً جىظُم وجغبُه وزُلت أو مػاهضة جأؾِؿُت.3
ًىهب هظا املفهىم جماما غلى مًمىن املىظمت املهُيلتٌ .ػغفه ول مً بُغؽ غالي وزحري خماص بأهه مػاهضة جبرم بحن
صولخحن أو اهثر م أحل نض غضوان كض ًلؼ غلى اي َغف مً صولت مػُىت أو غحر مػُىت وهظا خلف صفاعي بِىما ًيىن
الخلف الهجىمي ؾغٍا في الػاصة وهى اجفاق بحن َغفحن غلى الهجىم غلى صولت ازغي .4وَػغف مً كبل الضهخىع دمحم َه
بضوي بأهه ئجفاق بحن صولخحن أو أهثر غلى جضابحر مػُىت لخماًت اغًائه مً كىة ازغي مػاصًت و مهضصة ألمً ول هإالء
ألاغًاءً .5الخظ غلى املًامحن الؿابلت انها حكحر الى الخلف مً خُث مفهىم الخىظُم املكترن ألصاء وظُفت مػُىت بِىما
هىان مً ًلضع بأه ه آلُت لخدلُم أهضاف مػُىت وهى ما ٌعجل مً ئهلًاء الخلف بػض إلاهتهاء وجدلُم ألاهضاف .وهظا ما
ًىهب غلى مفهىم الخدالف اللائم غلى أؾاؽ جدلُم مهمت مدضصة وهضف مػحن .خُث غغفه قاعٌ والفى بأهه حػاكض
بحن صولخحن لخدُم أهضاف غؿىغٍت ،بِىما غغفه فاجُل بأهه اجداص بحن َغفحن أو اهثر مً احل مخابػت جدلُم هضف أو
أهثر .6وٍضفؼ هظا املفهىم الى الخمُحز بحن الائخالفاث أو الخدالفاث املإكخت والخدالفاث أي الخىظُماث الهُيلُت الضائمت،
خُث جخمخؼ هظه ألازحرة بهفت الضًمىمت وألازغ اللاهىهُت والؿُاصة هخىظُم صولي طو َابؼ ئكلُمي أو صولي ،بِىما جيىن
الخدالفاث مإكخت جيخهي باهتهاء الهضف املغاص جدلُله مثل الخدالف الظي كاصجه الىالًاث املخدضة إلزغاج اللىاث الػغاكُت
 1هكام دمحم ؾػُض آٌ بغغل ،لاحاف العسكشيت و السياست املعاصشة و لاثاس املترجبت عليها دساست فلهيت ملاسهت .6.ٍ ،اللاهغة < صاع الىخب
املهغٍت ،)2962(،م.22.
"صوع
ألاخالف الػؿىغٍت في خفظ ألامً الجماعي الضولي وفلا ملُثاق ألامم املخدضة "،مجلت العلوم اللاهوهيت و السياسيت  .غضص
 2مغغني خحزوم بضع الضًً،
 ،)2962( .:.م.م.692 .;6 ،
3مهُفى هانف ،لاحاف و الخكخاث في السياست العامليت .اليىٍذ< املجلـ الىَني للثلافت والفىىن والاصاب .)6;9:(،م.; .
 4قُماء غبض الؿمُؼ غبض هللا دمحم" صوافؼ وكأة اللىي إلاكلُمُت (الخدالفاث الػؿىغٍت والخىخالث الاكخهاصًت) "،مجلت الذساساث العليا( ،حامػت الىُلحن
الؿىصان) غضص ،)2962( ،62.م.م.22 .6 ،
 5هكام دمحم ؾػُض آٌ بغغل ،مغحؼ ؾابم ،م.22.
 6هفـ املغحؼ ،م.28.
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مً اليىٍذ .1ومىه فان مىيىع صعاؾت الخالت ًىبري الى جبني مفهىم الخدالف اللائم غلى اللًاء غلى جىظُم صاغل
ههضف مإكذ مهما َاٌ ػمً جىفُظه –خُث َاٌ الخدالف في الخغبحن الػاملُخحن الاولى والثاهُت أعبػت ؾىىاث وَاٌ في
الخغوب ألاوعوبُت امللضؾت في الخغب بحن اليازىلًُ والبروحؿخاهذ  29غام -ولِـ الخلف الضائم اللائم غلى الهُيل
والخىظُم اللاهىوي والؿُاصي.

 -2البىاء الفكشي واملشفولوجي لخىظيم الذولت إلاساميت.
 1 .2البىاء الفكشي< غغفذ الخىظُماث الاعهابُت غبر جُىعها في مىُلت الكغق الاوؾِ مغاخل نػىص أخُاها،
والتراحؼ أخُاها أزغي ،ومً أبغػ هظه الخىظُماث هجض زالر أحُاٌ اولها حُل الخىظُماث املغهؼٍت في مهغ في اللغن
املاض ي .منها جىظُم الجهاص والخىفحر والهجغة والجماغت الاؾالمُت املؿلخت والجماغت الؿلفُت للضغىة واللخاٌ في الجؼائغ،
وغهبت الاههاع في لبىان ،وحِل دمحم في باهؿخان وحماغت ابي ؾُاف في الفلبحن .أما زاهيها هجض حُل الجهاص الاممي في
افغاوؿخان غام  .6;;:بؼغامت أؾامت بً الصن واًمً الظىاهغي ،خُث جأؾـ بظلً جىظُم اللاغضة .أما جىظُماث الجُل
الثالث فظهغث وامخضاص لخىظُم اللاغضة ومً ابغػ ممثلي هظا الاججاه هجض بىوى خغام في هُجحرًا واههاع بِذ امللضؽ في
مهغ ،وجىظُم الضولت الاؾالمُت في الػغاق وبالص الكام.2
غمل الجُل الثالث مً جىظُماث الػىف غلى كخاٌ "الػضو اللغٍب" املخمثلت في خيىماث الضوٌ الػغبُت والاؾالمُت
وأههاع بِذ امللضؽ في مهغ ،او مهاحمت الػضوًٍ مػا (اللغٍب و البػُض) الخيىماث الاؾالمُت واللىاث الاحىبُت هما
ًفػل بظلً جىظُم صاغل.3
حؿاهم مجمىغت مً الػىامل في جدلُم أهضاف الجماغاث الجهاصًت ،وػٍاصة هفىطها ،خُث ان فكل الضوٌ
وهكاقت املجخمػاث ٌؿمذ بخىاحض مثل هظه الخىظُماث ،وهظا اجباع الفله املدكضص بؿبب غُاب الخغٍت الؿُاؾُت
والاكخهاصًت ،وعسخذ الىظم الضهخاجىعٍت ؾُاؾاث التهمِل واللمؼ وهبذ الخغٍاث ،واهضعث الغوابِ الىَىُت الجامػت
واًضث الاكلُاث بضال مً اعؾاء املىاَىت وبضولت اللاهىن .4ال ًىخفي بيىهه جىظُما ال جمازلُا أي أهه غحر مػغوف املػالم
والخضوص ،فاجىظُم الضولت الاؾالمُت ٌؿُُغ غلى مؿاخاث قاؾػت في ؾىعٍا والػغاق وٍُمؼ ان ًىؾؼ خضوصه الجغغافُت
الى الاعصن ،بمػنى اهه جىظُم ٌؿخغل يػف الضوٌ وَؿُُغ غلى مجمىغت مً الاعاض ي املػغوفت املػالم.5
زًؼ جىظُم الضولت الاؾالمُت الى اعبؼ ملاعباث جفؿحرًت خُث جأؾؿذ الاولى غلى غىامل الدكيل والاصواث
فاالهفجاع الضًمغغافي والبُالت ومؿخىي الخػلُم جلػب صوعا في هظا املجاٌ أيف الى طلً فكل املىار الؿُاس ي
1دمحم بضعي غُض " ،كىة الخلُج الػؿىغٍت بحن الخدالفاث املإكخت و الالُاث الضائمت( "،مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاث) ،)2962( ،جم إلاَالع غلُه غبر املىكؼ
إلالىترووي الخالي<  ، https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/05/20155181022790304.htmlجم إلاَالع غلُه غام .296:
2أبى بىغ الضؾىقي" ،ئقيالُاث الاهخلاٌ في احُاٌ الػىف "،السياست الذوليت غضص .)2962( ،68: .م.م96 .8: ،
 3املغحؼ الؿابم .م.م96 .8: ،
 4دمحم بغهىمت" ،اللابلُت لالخخًان< غىامل نػىص الؿلفُت الجهاصًت في بالص الكام "،السياست الذوليت .الػضص  ،)2962( ،6;9م.م.26 .28 ،
5

Ahmed s.hashim, "from al-Qaida affiliate to the rise of the Islamic caliphate the evolution of the Islamic state
of Iraq and Syria(ISIS),” S. rajartman school of international studies,(2014). available in this site:
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/12/PR141212_The_Evolution_of_ISIS.pdf , viewed in: 2016.
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والضًملغاَي في اعاض ي الضوٌ جدذ التهضًض .أما امللاعبت الثاهُت فترهؼ غلى الىهىم الفلهُت والضًيُت املىلضة للظاهغة.
أما امللاعبت الثاهُت فهي امللاعبت الاحخماغُت والىفؿُت والتي جغهؼ غلى الفاغلحن وجيىٍنهم الاحخماعي وججاعبهم وبىائهم
الىفس ي ،أما امللاعبت الغابػت فتري ان صاغل ،هي َفغة في جاعٍش الجهاص الػالمي وججض جفؿحرها في مضي وخكُتها 1خُث
جبضو مظاهغ الخىخل والغغب مً زالٌ ما وكاهضه مً نىع الظبذ والخغق ومكاهض الاغخُاالث ،أيف الى طلً
الخفجحراث الاهخداعٍت وهظا غملُاث الخسغٍب والهضم لبػٌ مػالم الترار الػالمي.2
 2 .2البىاء املشفولوجيً :لىم البىاء الخىظُمي للضولت الاؾالمُت غلى ما ًلي<3
الخلُفت< ٌكترٍ في الخلُفت ان ًجمؼ قغوٍ الىالًت والػلم الكغعي واليؿب اللغش ي وؾالمت الخىاؽ وهى اللائضالؿُاس ي والضًني له خم الُاغت بػض ازخُاعه مً كبل مجلـ الكىعي واهل الخل والػلض.
مجلـ الكىعي< وهى اوٌ املإؾؿاث الخابػت للخىظُم ،خُث ًتراؽ مجلـ الكىعي خالُا أبى أعوان الػامغي،وٍجخمؼ للىظغ في اللًاًا املؿخجضة واجساط اللغاعاث املهمت وعؾم الؿُاؾاث الػامت ،وًٍم في غًىٍخه غضصا مً
اللُاصاث ،وٍخمخؼ بهالخُت غؼٌ الامحرً ،لضم املكىعة لألمحر في كغاع الخغب والؿلم ،وصازل مجلـ الكىعي ًخمخؼ
املجلـ الكغعي بأهمُت بالغت وٍتراؾه البغضاصي شخهُا ،ومهامه الاؾاؾُت مغاكبت التزام بلُت املجالـ بالًىابِ
الكغغُت.
أهل الخل والػلض< وٍُلم غلُه مجلـ الكىعي خُث ًلىم بمباٌػت الخلُفت وٍلىم بدىهِبه ،وًٍم في غًىٍخهَائفت واؾػت مً الاغًاء واملىانغًٍ مً أهل الكأن مً الامغاء والػلماء.
الهُئت الكغغُت< جلىم الهُئت بانضاع الىخب والغؾائل ونُاغت زُاباث البغضاصي والبُاهاث والخػلُم غلى الافالموالاهاقُض واملىاص الاغالمُت الخانت بالخىظُم.
الهُئت الاغالمُت< خُث قهضث جُىعا هبحرا في الكيل واملخخىي ،وجخمخؼ بضغم واؾىاص هبحرًً خُث تهخم هثحرابكبىت الاهترهذ حغظيها مإؾؿت الفغكان الاغالمُت ومإؾؿت اغماق ومإؾؿت الخُاع وغحرها مً املإؾؿاث الاغالمُت
وجمخلً غضصا مً املجالث بالػغبُت والاهجلحزًت .وجبػا للمإؾؿاث إلاغالمُت هجض مإؾؿت الفغكان إلاغالمُت خُث بضأث
حكخغل مً غام  ،2969فمً زالٌ انضاعاتها ججؿضث ابػاص وعؾالت واهضاف الخىظُم الاغالمُت مً زالٌ الترغُب
والترهُب والخجىُض والتروٍج بأفالمها وإنضاعاتها .هما هجض مإؾؿت الاغخهام الاغالمي غام  2962ومغهؼ الخُاة لالغالم

4

1

مػتز الخُُب" ،جىظُم الضولت الاؾالمُت< البيُت الفىغٍت و حػلُضاث الىاكؼ( "،مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاث)( ،)2962مخاح غلى املىكؼ الالىترووي الخالي<
 ، https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112355523312655.htmlجم إلاَالع غلُه غام .296:
 2خمؼة املهُفى وغبض الػؼٍؼ الخُو" ،ؾُيىلىحُا صاغل( "،مىخضي الػالكاث الػغبُت والضولُت) مخاح غلى املىكؼ الالىترووي الخالي<
https://fairforum.org/wpcontent/uploads/2014/08/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%
A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.pdf

 ،جم إلاَالع غلُه غام 296:
3خؿً أبى هىُت" ،البىاء الهُىلي لخىظُم الضولت الاؾالمُت "،مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاثً ،)2962( ،مىً الاَالع غلُه غلى املىكؼ الخالي:
، https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112363816513973.htmlتن اإلطالع عليه عام .8102

4هجالء وآزغون ،جىظيم الذولت دساست جحليليت في بييت الخطاب .6.ٍ ،بحروث< مغهؼ نىاغت الفىغ للضعاؾاث وألابدار .)2968 ( ،م.86.
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بِذ املاٌ< للض جىؾػذ مهاصع الخمىٍلً ،ضزل فيها الخبرغاث والهباث أمىاٌ الهضكاث والخبرغاث والؼواة ،وهظاغىائض جدغٍغ الاحاهب املخخُفحن والاؾدُالء غلى املىاعص والؿلؼ مً الاماهً التي ٌؿُُغ غليها وهظا غىائض الثرواث
الُبُػُت واملػاصن .زانت واهه ٌؿُُغ غلى اماهً غىُت بالىفِ والغاػ ،وفغى الًغائب والغؾىم وهظا الامىاٌ
الخيىمُت التي جم ازظها مً املهاعف واملإؾؿاث الخيىمُت وغائضاث الؼعاغت والخبىب.
املجلـ الػؿىغي< خُث ٌػخبر الاهم صازل جىظُم الضولت ،ال ًىحض غضص مدضص ألفغاصه بدؿب كىجه ومضي هفىطه،وؾُُغجه ،خُث ًخيىن مً كاصة اللىاَؼ ،وول كاَؼ ًخيىن مً زالزت هخائب وول هخِبت جًم  299الى  229غًىا
وجىلؿم الىخِبت الى غضص مً الؿغاًاً .ىلؿم املجلـ الى هُئت اعوان وكىاث الاكخدام والاؾدكهاصًحن وكىاث الضغم
اللىحؿتي ،وكىاث اللىو ،وكىاث الخفسُش وٍلىم املجلـ بالىظائف الػؿىغٍت والخسُُِ الاؾتراجُجي واصاعة املػاعن،
وججهحز الغؼواث وغملُاث الاقغاف واملغاكبت وجلىٍم غمل الامغاء الػؿىغٍحن ،باإليافت الى جىلي واصاعة قإون الدؿلُذ
والغىائم الػؿىغٍت.
املجلـ الامني< هى أخض أهم ازُغ املجالـ في جىظُم الضولت ،خُث ًلىم بىظُفت الاؾخسباعاث وحمؼ املػلىماثوٍخىلى مغاكبت غمل امغاء الخىظُم الامىُحن في الىالًاث واللىاَؼ واملضن ،و ٌكغف غلى جىفُظ أخيام اللًاء واكامت
الخضوص وازتراق الخىظُماث املػاصًت وخماًت الخىظُم مً الازتراق وَكغف غلى الىخضاث الخانت وىخضة الاؾدكهاصًحن.
لضًه مفاعػ زانت باالغخُاالث والخُف وحمؼ الامىاٌ.
الخلؿُم الاصاعي< خُث ًلؿم الخىظُم مىاَم هفىطه الى وخضاث اصاعٍت ًُلم غليها اؾم "والًاث" خُث ًخىلىمؿإولُت ول والًت مجمىغت مً الامغاء ،وَؿاغضهم مجمىغت مً الخبراء في املجاٌ الامني ،الػؿىغي والكغعي.

 .3الخحالف الذولي ضذ جىظيم داعش:
كبل الخضًث غً بضاًت الخدالف الضولي لللًاء غلى جىظُم صاغل ًجضع بىا الخُغق الى ؾُُغة هظا الخىظُم غلى
أعاض ي مهمت في الػغاق .فبخاعٍش  62حىان  ،2962أغلً جىظُم صاغل ؾُُغجه غلى مضًىت املىنل ئط ًإهض اللىاء الغهً
مهضي الغؼاوي مؿإوٌ الػملُاث في مدافظت هِىىي والتي مغهؼها مضًىت املىنل بأهه َلب حػؼٍؼاث غؿىغٍت مً الخيىمت
املغهؼٍت في بغضاص الن الجِل هىا وان منهيا ،لىً َلبه كىبل بالغفٌ مً َغف هىعي املاليي بججت أن اللىاث الػغاكُت في
املىنل جخمخؼ بخضعٍب زام وٍمىنها الخػامل مؼ الىيؼ .1وأهض جدلُم مؿخلل أن هىعي املاليي ووػٍغ صفاغه اعجىبا زُأ
اؾتراجُجي بغفٌ غغوى مخىغعة مً اللىاث الىغصًت املػغوفت بالبكمغهت لخلضًم املؿاغضة .في هظا الاَاع أنضع جىظُم
صاغل بُاها ًىم  62حىان  2962حاء فُه ماًلي<
".....سوف هطمس اللبوس و املضاساث الششكيت في العشاق و هحزس مً مغاصلت الحكومت وهؤكذ ان الاموال العامت اصبحت جحت اداسة
الخىظيم حصشا ،و مىع أي أحذ مً اخز جضء منها ،و مىع ججاسة الذخان والخموس ،وهطالب وساء املوصل بالحشمت و الستر وجشك الخشوج

 1خؿً جغوي غمحر" ،املإؾؿت الػؿىغٍت الػغاكُت في مىاحهت الخىظُماث الاعهابُت غىامل الاهجاػ وصواعي الازفاق "،دفاجش السياست واللاهون .الػضص،
 ،)2962( ،62م.م.62: .626 ،
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مً املنزل .1".......وهى ما كامذ به فػال غلب جضمحر ملام الىبي ًىوـ والىبي قِذ غليهما الؿالم وهظا ملاماث الصخابت في
جىغٍذ ،ومػالم خًاعٍت وجاعٍسُت كضًمت.
ًضعن اللاصة الػغاكُىن ان مؿخىي هفاءة الجِل ال ٌؿمذ بدىفُظ غملُاث هىغُت يض جىظُم صاغل ،وطلً ٌػىص
الى زالزت غىامل ،الاوٌ يهخم بيىهه حؼء مً الهغاع الُائفي ألهه انبذ ٌغلب غلُه الُابؼ الكُعي وهظا الهغاع الػغقي
وىهه ًخيىن مً الكُػت والاهغاص وأغلبُت .وبظلً ًخطح صوع الهغاع الُائفي و الػغقي في ايػاف كضعة الجِل الػغاقي.
اما زاوي هظه الػىامل فهى يػف الىالء للجِل الػغاقي وىن اغلب املىسغَحن فُه ئما مً الفاعًٍ مً البُالت او الخضمت
الازيُت التي ًيخمىن ئليها .أما الػامل الثالث فُخمثل في وىن الىخضاث اللخالُت الػؿىغٍت الػغاكُت هي مدل ازتراق مً
الخىظُماث املؿلخت زهىنا مىظمت بضع وحِل املهضي.2
 .1 .3حشكيل الخحالف الذولي :جم غلض مجمىغت مً الاحخماغاث بحن صوٌ جدالف للخاٌ جىظُم صاغل ًمىً
جدضًضها غلى الىدى الخالي<3
خلف قماٌ ألاَلس ي< احخمؼ كاصة الخلف في اماعة وٍلؼ غغب بغٍُاهُا في  2ؾبخمبر  ،2962خُث جم نضوع بُان ًغصبدؼم و صون جغصص غلى جىظُم "صاغل" في خالت تهضًضه ألمً اي صولت مً الضوٌ ألاغًاء ،طلً َبلا الجفاكُت الضفاع
املكترن بحن صوٌ الخلف ،هما ؾِخم جيؿُم الضغم الامني للخيىمت الػغاكُت ،هما ًمىً جلضًم الضغم اللىحِؿدُيي
للخيىمت الػغاكُت.
احخماع حضة< غلض احخماع وػاعي مىؾؼ لضوٌ مجلـ الخػاون الخلُجي ،والىالًاث املخدضة ومهغ والاعصن والػغاقوجغهُا مليافدت الاعهاب .خُث التزمذ الضوٌ بىكف جضفم امللاجلحن الاحاهب غبر الضوٌ املجاوعة ،والػمل غلى جًُِم مىابؼ
جمىٍل صاغل .وهغؽ الاحخماع اؾتراجُجُت ؾػىصًت-امغٍىُت جلتزم باكامت مػؿىغاث جضعٍب لخضعٍب ملاجلي املػاعيت
الؿىعٍت املػخضلت ملىاحهت صاغل والىظام مػا ،وصغم الجِل الػغاقي.
احخماع باعَـ< غلض في  62ؾبخمبر  2962بدًىع  28صولت بغئاؾت الغئِـ هىالهض اهمها صوٌ الضائمت الػًىٍت فيمجلـ الامً والامم املخدضة و الاجداص الاوعوبي ،والػغاق والؿػىصًت والاماعاث وكُغ واليىٍذ ومهغ والاعصن ولبىان
وجغهُا .خُث وان الهضف هى صغم الخيىمت الػغاكُت ،وخكض اللىي املكاعهت في الهجىم ،خُث اهض املكاعوىن غلى صغم
الػغاق والػمل غلى وخضة اعايُه.
احخماع كاغضة اهضعوػ< هظم الججراٌ ماعجً صًمبس ي كائض اللىاث الامغٍىُت احخماغا في  62اهخىبغ  ،2962مؼ اللاصةالػؿىغٍحن لضوٌ الخدالف املكيل اؾاؾا مً  22صولت ،وطلً مً احل ويؼ اللمؿاث الازحر لبضاًت جىفُظ الػملُاث.

 1املغحؼ الؿابم ،م.م.62: .626 ،
2اًمان عحب" ،الػغاق بػض  <2966الخدضًاث في فترة ما بػض الاوسخاب الامغٍيي "،املسخلبل العشبي .الػضص  ،)2962( ،2;8م.م.:2 .82 ،
3مهُفى غلىي " ،الخغب غلى صاغل  ....جفاغالث اكلُمُت و صولُت ".السياست الذوليت ،ع ،)2962( ،6;;.م.م.;8 .;2 ،
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احخماع بغوهؿل< غلض احخماع غلى مؿخىي وػعاء زاعحُت الضوٌ املخدالفت ًىمي  2و  2صٌؿمبر  ،2962بغئاؾت وػٍغالخاعحُت الامغٍيي حىن هحري ،في ملغ خلف قماٌ الاَلس ي بهضف اغاصة جلُُم الاؾتراجُجُت اللخالُت يض صاغل وهظا
اعؾاء ابػاص غحر حىٍت في الاؾتراجُجُت ،بمػنى البدث غً هُفُت اللُام بدغب بغٍت.
بػض مإجمغ باعَـ في ؾبخمبر  2962جلغع عؾمُا اللُام بدملت غؿىغٍت صولُت بلُاصة الىالًاث املخدضة مً أحل
اللًاء غلى صاغل ،الا اهه ًبضو مً الىهلت الاولى اهه ٌػاوي مً اػماث غضًضة أولها جىاكٌ عؤي وجىحهاث اَغافه
الغئِؿُت ،فاللىي الاكلُمُت ٌؿىص بُنها الكً في املىكف الامغٍيي زهىنا وىهه حاء مخأزغة بػض ؾُُغة الخىظُم غلى
مىابؼ الىفِ في هغوىن واعبُل .ففي خحن حاء الضوع التروي والاًغاوي بػضم املكاعهت في الخدالف بؿبب مكيلت الاكلُاث
الىغصًت باليؿبت لترهُا وهظا بؿبب الخلُف الؿىعي باليؿبت إلًغان .اغلىذ مهغ اهخفائها بالضغم املػلىماحي
والاؾخسباعاحي .1هما كغع الخلفاء الاوعوبُىن غضم املكاعهت الا في وكذ مخأزغ خُث كغعث عوؾُا صغم خلُفها الاؾض
واهضث طلً كبل جبني الخىظُم إلؾلاٍ الُائغة الغوؾُت بػض اهُالكها مً مُاع قغم الكُش واملخىحهت هدى عوؾُا ًىم
 26أهخىبغ  .2962اما فغوؿا فلغعث الالخداق بالخدالف بػض اخضار باعَـ الاحغامُت امؿُت الجمػت  62هىفمبر.2962
وكغعث غلى ازغها بغٍُاهُا املكاعهت جًامىا مؼ فغوؿا ،واغلىذ املاهُا مكاعهتها بُائغجحن اؾخُالغُخحن.
ًمحز (عٍدكاعص هاؽ) عئِـ مجلـ الػالكاث الخاعحُت الامغٍىُت بحن خغب الًغوعة وخغب الازخُاع .2ما ًهُلح
غليها في الاَاع الىظغي بالىاكػُت الضفاغُت و الىاكػُت الهجىمُت .خُث الخغب الامغٍىُت يض صاغل بانها خغب ازخُاع
وىن املهالح الػلُا والاؾاؾُت للىالًاث املخدضة لم ًخم تهضًضها بكيل حضي في هظا الاَاع حكيل الخغب غلى جىظُم
صاغل هضفا خُىٍا للىالًاث املخدضة وىنها حاءث في ظغوف صازلُت قهذ اهسفاى قػبُت الغئِـ اوباما ،اما اكلُمُا
فالػالكاث الامغٍىُت الػغبُت جيخلل مً س يء الى اؾىاء مً بحن اهم الاؾباب هجض فكل الاصاعة الامغٍىُت في جدغًٍ مؿاع
الدؿىٍت الفلؿُُني الاؾغائُلي.
في الخلُلت جلجا الضوٌ الى اكامت جدالفاث في مغاخل الهغاغاث والاػماث بلهض ػٍاصة اللضعاث الاؾتراجُجُت ،ؾىاء
الػؿىغٍت أو الاكخهاصًت ،في مىاحهت الاغضاء الفػلُحن او املخخملحن ،في اغلب الاخُان جيىن املفاوياث بحن اغًاء
الخدالف ؾغٍت وال ًظهغ الخلف للىحىص الى وكذ كغب صزىٌ الػملُاث مغخلت الخىفُظ ،3وَبػا جضزل مجمىغت مً
الكغوٍ في اهجاح غملُاث الخيامل منها وحىص كىة صولُت او اكلُمُت لها اللضعة غلى حمؼ غىانغ فاغلت ألصاء املهام
املُلىبت ،ايف الى طلً وحىص خض اصوى مً املهالح املكترهت مؼ جىافم في جدلُم الاهضاف.
 .2 .3أهذاف الخحالف الذولي :أغلىذ الاهضاف الخالُت<4

 1أبى بىغ الضؾىقي "الخدالف املأػوم  ..وفغم الاهخهاع "،السياست الذوليت .غضص ;; ،)2962( ،6م.م.:6 . :9 ،
2خؿً هافػت ،ماػق الخغب الامغٍىُت  ..بحن الًغوعة و الازخُاع "،السياست الذوليت ،ع ،)2962( ،6;; .م.م.;6 .:8 ،
3غبض املىػم املكاٍ" ،الخدالف الضولي ..الاهضاف و الخىاكًاث "،السياست الذوليت .الػضص ،)2962( ،6;; .م.م.:2 .:2 ،
4خؿحن بهاػ ،جىظُم الضولت الاؾالمُت في الػغاق و الكام "صاغل" الخدضًاث الامىُت والخىاػهاث الاكلُمُت في املىُلت الػغبُت( ،امللخلى الذولي حول
سياساث الذفاع الوطني بين الخحذًاث الاكليميت و الالتزاماث السيادًت) ،ولُت الخلىق و الػلىم الؿُاؾُت حامػت كانضي مغباح وعكلتً ،ىمي 66 -69
هىفمبر .2962
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الخأهُض غلى يغب كىاث وكضعاث جىظُم الضولت الاؾالمُت في الػغاق والكام وجضمحرها باألزو في الػغاق



جللُو مجاٌ الؿُُغة الجغغافي و الػملُاحي لضاغل.



جلضًم الػىن اللىحؿدُيي لللىاث الػغاكُت واعؾاٌ مػضاث حضًضة و زبراء وعحاٌ اؾخسباعاث.



حجب وجًُِم الخىاق غلى مهاصع الخمىٍل وهظا هبذ مىحت جضفم املخُىغحن الى نفىف الخىظُم.



جلضًم املؿاغضاث الاوؿاهُت.
هما جىحض بػٌ الاهضاف غحر املػلىت ًمىً جدضًض غلى الىدى الخالي<



جُىٍغ وظائف الؿلُت في اكلُم هغصؾخان والػمل غلى اوكاء كىاغض غؿىغٍت و اؾخسباعاجُت ًمىً الاؾخفاصة

منها في أي نضام مؿخلبلي مؼ عوؾُا.


اللُام بلهف مىاكؼ في ؾىعٍا و الػمل غلى ػعع عحاٌ املخابغاث هىان.



الػىصة الى الػغاق هظه املغة بُلب عؾمي صازلي وإكلُمي.



جيكُِ ؾىق الؿالح الامغٍيي
هىان غضة مإقغاث جبحن مدضوصًت الخدالف الضولي يض صاغل ًمىً جىنُفها هما ًلي:1



-اجفم ول الخبراء غلى ان اؾخسضام ؾالح الجى لىخضه ال ًلض ي غلى جىظُم صاغل.



-غضم حضوي اؾتراجُجُت اعؾاٌ الخبراء و املؿدكاعًٍ مً احل جضعٍب اللىاث الػغاكُت او كىاث الجِل الخغ

واللىي املػخضلت في ؾىعٍا صون اللُام بػملُت بغٍت.


-اؾخمغاع فػالُت الخىظُم غلى الاعى ؾىاء في الػغاق او ؾىعٍا.



-غُاب جغهُا غً اصاء اي صوع مً غحر الخأهُض الغغبي غلى اؾلاٍ الاؾض.



-غُاب الهضف املىخض بحن اغًاء الخدالف اهفؿهم.

 .3 .3جطبيلاث إلاستراجيجيت العسكشيت لخىظيم الذولتً :خمحز الاؾلىب اللخالي لخىظُم صاغل بيىهه ًسخلف بحن
ما هى صازل املضن وما هى زاعج املضن<
الػملُاث الػؿىغٍت صازل املضن< واهذ الاؾلىب املمحز للمغخلت الاولى مً وكاٍ الخىظُم وٍُلم غليها اؾمالغؼواث والهجىم غلى البىً الػغاق في حىان  2969او اكخدام وػاعة الػضٌ او اكخدام سجً ابى غغٍب ،خُث جبضأ في
البضاًت باالؾخُالع والخسُُِ ومغخلت الخضعٍب والخدًحراث زم مغخلت الخلغب مً الهضف و مغخلت الاكخدام زم مغخلت
الضغم والاؾىاص زم في الازحر مغخلت الاوسخاب.
الػملُاث زاعج املضن< خُث ٌػض هظا الىىع مً الػملُاث جدىال اؾتراجُجُا في اؾالُب كخاٌ الخىظُم ،بػض ان جدىٌالى املىاحهت الػؿىغٍت املفخىخت مؼ وخضاث الجِل الػغاقي في املضن و الىىاحي ،باغخباع الخبرة التي اهدؿبها بػض اللخاٌ مؼ
يض الجِل الؿىعي .خُث يهضف الى اؾلاٍ الخيىمت الػغاكُت واكامت زالفت اؾالمُت .في كُػت اعى او اكلُم ال
حؿُُغ غلُه الخيىمت.
 1غماص غلى ،الاؾتراجُجُت اللخالُت لخىظُم "صاغل "،السياست الذوليت ،الػضص ;; ،)2962(،6م.م.26 .62 ،
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جلىم الاؾتراجُجُت اللخالُت لضاغل غلى ما ًلي<1
الخجىُض< خُث جلػب الظغوف الؿُاؾُت والاكخهاصًت غامال مهما في اؾخلُاب افغاص وملاجلحن حضص في نفىفصاغل .خُث جلػب ظغوف الاخخالٌ والؿُاؾاث الػضائُت للىالًاث املخدضة ،وؾُاؾت املخانهت الُائفُت والػغكُت
والفلغ والبُالت والجهل ،ول هظه الػىاٌ جإصي الى نىاغت الىغاهُت مً َغف املىاَىحن الػغاكُحن ججاه ؾُاؾاث
خيىمتهم .وحؿاغض ول مً اللُاصاث الضًيُت والخىام املباقغ والخالًا املخلُت وقبياث الخىانل الاحخماعي التي حػضاهم
وؾائل الخجىُض.
هظام اللُاصة والؿُُغة< خُث ٌكيل هظام اللُاصة لضي هظام صاغل هظام هغمي مغن ًخيىن مً اللائض وهىاباللائض و كاصة املفاعػ املُضاهُحن .خُث جدىىع املفاعػ بحن مفاعػ الخدغي والاغخُاالث ،مفاعػ املخفجغاث والؿُاعاث املفخخت،
مفاعػ الاهخداعٍحن ،مفاعػ الهُئت الكغغُت ،واللًاء واملظالم وفهل الجزاغاث والخهىماث ،ومفاعػ الاغالم املغئي
والهىحي والالىترووي وفي الازحر مفاعػ الخضعٍب البضوي والػؿىغي والالىترووي والخهيُؼ املُياهُيي والىُمُائي ففي خحن
جدضص اللُاصة الاهضاف وجخىفل املفاعػ بالخىفُظ.
الاؾتراجُجُت اللخالُت< مىظ جىلي ابى بىغ البغضاصي اللُاصة غغفذ املفاعػ جُىعا واهخماما ػائضا وىنها هي املىفظلألهضاف ،فهي حػمل في مجاٌ ههب الىمائً والاغاعاث غلى الاهضاف الخُىٍت هملغاث الكغَت والجِل ،هما جلىم
باؾخسضام الػبىاث الىاؾفت ،وهظا وكغ امللاجلحن واملفاعػ غلى مؿافاث ومؿاخاث مخباغضة .هما حؿخػمل وؾائِ
الخىانل الاحخماعي مً احل َلب اللُام بمهماث مػُىت او َلب وكفها.
الضغم اللىحِؿدُيي< ٌؿخغل جىظُم صاغل مجمىغت مً املىاعص والػائضاث التي جلضع باملالًحن وهي اؾاؾا مًالبتروٌ والغاػ الىاكؼ جدذ ؾُُغة الخىظُم .ايافت الى ؾغكت ونهب الازاع وبُػها في الؿىق الؿىصاء وأمىاٌ الخُف
والفضًت ،وهظا ؾغكت البىىن وفغى الجؼٍت والًغائب والغؾىم الجمغهُت في الخضوص التي ٌؿُُغ غليها .هما ًمخلً
الخىظُم مساػن ومؿخىصغاث للخمىًٍ والامضاص .اما الاؾلخت فُخدهل الخىظُم غليها مً الاؾلخت التي ًفلضها الجِل
الؿىعي والجِل الػغاقي .هما جمىً مً الاؾخالء غلى مضافؼ وغغباث امغٍىُت ومىهاث اَالق نىاعٍش ونىاعٍش مًاصة
للُحران.
الاؾخُالع وحمؼ املػلىماث< حكيل املػلىماث حؼء مهم لىجاح الخىظُم في جىفُظ غملُاجه ،ومً احل جامحناملؿخلؼماث اللىحؿدُىُت .وهظه َبػا وظُفت مفغػة الاؾخُالع ،هما جلىم بفدو وجلُُم الاغًاء الجضص زكُت ان
ًيىن بُنهم مىضؾحن أو حىاؾِـ .خُث جلىم بجمؼ املػلىماث غً الاشخام والاماهً والاهضاف والػملُاث املغاص
اؾتهضافها.
حػضص مداوع الهجىم< ًدبؼ جىظُم صاغل جىخُيا ًخجىب مً زالله الهجىم مً مدىع واخض ،بل ٌػخمض غلى زالزتمداوع في الغالب .خُث ًيىن املخىع الاوٌ مً احل الؿُُغة غلى الهضف الغئِس ي واملخىع الثاوي مً احل اؾىاص املخىع
الاوٌ اما املخىع هى مدىع مساصع للػضو ًلهض مً وعائه حكخِذ اهدباه الػضو وجغهحزه.
1مغحؼ الؿابم ،م.م.26 .62 ،
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الؿُُغة غلى املضن< جلىم غلى اعبؼ مغاخل اما ألاولى فخبضأ بالؿُُغة غلى الاهضاف الخُىٍت باملضن والؿُُغة غليهالترهُب ؾيان املضن .املغخلت الثاهُت جيىن اؾاؾا بالخلغب مً ؾيان املضن لىؿب وصهم .اما املغخلت الثالثت فهي جيىن
بفغى البُػت غلى الافغاص الظًً ًلبلىن بدمل الؿالح ،والا ؾِخم كخله .اما املغخلت الغابػت فهي مغخلت فغى الاخيام
الاؾالمُت والتي جبضأ فىع مغخلت فغى البُػت.
حػضص الجبهاث< ٌػخمض الخىظُم غلى اؾلىب حػضص الجبهاث خُث ٌؿعى الى اللخاٌ وقً الغاعاث ،وفخذ غضًض حبهاثاللخاٌ في املىنل ونالح الضًً وهغوىن والاهباع.
ٌكحر املػهض الامغٍيي لضعاؾت الخغب الى ان الاؾتراجُجُت الامغٍىُت للخاٌ جىظُم صاغل جلىم غلى ما ًلي<1
الػمل مؼ الكغواء الاكلُمُحن. صغم الػغاق وؾىعٍا لخدلُم ؾُاصتهما الياملت غبر جضمحر ول الظغوف املالئمت لخىاحض الجمػاث الاعهابُت وهظااللًاء غلى الخىاحض الاحىبي الغحر مغغىب فُه وهلهض هىا ئًغان.
مىؼ ئًغان مً ئزاعة وػاعاث صازلُت مً أحل الىف غً غملُاث الاكخخاٌ الُائفي الضازلي. املخافظت غلى ؾُاصة لبىان والاعصن النهما صولخان مدل اؾتهضاف مً الضولت الاؾالمُت. الخض مً الخُىع والخمضص املُضاوي لخىظُم صاغل. جضمحر مهاصع املضازُل للخىظُم وهظا كغاجه الهجىمُت.في هظا الاَاع كغعث واقىًُ اجساط مجمىغت مً الاحغاءاث اللىحؿدُىُت لخضغُم اللىاث الػغاكُت وهي غلى الىدى
الخالي<2
بُؼ أؾلخت ئيافُت< ػوصث وػاعة الضفاع الػغاكُت بمئاث مً الهىاعٍش(  )HELLFIRحى-ؾُذ الؾخسضامها يضمػؿىغاث جضعٍب صاع .وَ 29ائغة هلُيىبتر هجىمُت مً َغاػ أباحص ي و 299غغباث (همفي) املضعغت ،وؾغب مً الُائغاث
الػؿىغٍت ،وَائغاث مً صون َُاع واملػضاث طاث الهلت وبلغ ئحمالي كُمت جلضع بىدى 6جغلُىن صوالع.
جضعٍب ئيافي< وكض غؼػث وػاعة الضفاع الامغٍىُت فغم الخضعٍب الثىائُت وإلاكلُمُت مً زالٌ كُامها بخضعٍبمجمىغت مً ئَاعاث اللىاث الػغاكُت في ألاعصن.
هما ًلغ (ماًيل اًؼوكخاث) بأهه ًمىً مىاحهت جىظُم الضولت الاؾالمُت في الػغاق والكام غً َغٍم جُىٍغ آلُت
ئؾتراجُجُت لهؼٍمت صغل جلىم غلى مداوع زالر جلىم غلى جىثُف الػمل الػؿىغي يض كاصة صاغل وجدُُم كضعاتهم

1

Kimberly Kagan, Frederick W. Kagan, and Jessica D. Lewis, “A strategy to defeat the Islamic state” (institute
for the study of war), available in the following site:
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/Defeating%20ISIS_0.pdf , view in 2020.
2
Kenneth Katzman. “Iraq: Politics, Security, And U.S Policy” (congressional research service). available in the
following site:
https://www.everycrsreport.com/files/20150622_RS21968_7e0d0d89783bbfa096db302a0cd927b9ca96b10e.pdf
, viewed in 2018.
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اللخالُت والخض مً تهضًضاتهم املخىامُت .1مؼ إلاغالن غً ملخل ػغُم الخىظُم أبى بىغ البغضاصي ًظهغ أن هظا الىىع مً
الخىظُماث الهالمُت ًمىً أن حػُض ججضًض هُيلتها وأغظائها وجلىم كُاصاث ازغي بتزغم الخىظُم وإغاصة تهُئت الظغوف
ملؼٍض مً الػملُاث ،وهى ما خضر مثال مؼ جىظُم اللاغضة .2بكأن كخاٌ صاغل واهذ عؤٍت أوباما واضخت بسهىم غضم
الخىعٍ بغٍا ،3و عهؼ زلفه صوهالض جغامب غلى جللُو الخىاحض الػؿىغي ألامغٍيي في الػغاق عغم بلاء بػٌ اللىاغض
الػؿىغٍت والتي جمخلً اللضعة غلى املباصعة والهجىم مً أحل جدُُض الخهىم ،والضلُل غلى طلً اللُام بخهفُت الججراٌ
إلاًغاوي كاؾم ؾلُماوي بػض حهض ئؾخسبراحي كغب مُاع بغضاص في  2حاهفي .2929

الخاجمت:
ان ازخالف اهضاف الضوٌ املخدالفت يض كخاٌ جىظُم صاغل ،وهظا ازخالف حهاث اللخاٌ وغضم الغغبت في زىى
خغب بغٍت ول هظا حػل مً غملُت كخاٌ الخىظُم امغا غبثُا .ومىه فان الؿِىاعٍى الاكغب للخدلم هى اؾخمغاع الاوياع
غلى ماهي غلُه ولى بدضة أكل مما واهذ غلُه في الؿابم وطلً لضزىٌ اللىي الاوعوبُت الىبري الى حاهب الىالًاث املخدضة
في الخغب يض الخىظُم ،وزانت عوؾُا التي صزلذ في جيؿُم غؿىغي كخالي مؼ الىالًاث املخدضة للمغة الاولى مىظ الخغب
الػاملُت الثاهُت .وعبُذ الىالًاث املخدضة ألامغٍىُت ئوسخابها مً الػغاق باللًاء نهائُا غلى جىظُم صاغل ئيافت ئلى
جججُم الىفىط إلاًغاويً .مىً ونف الخدالف الضولي لللًاء غلى صاغل بالخدالف مإكذ ؾُيخهي باهتهاء الهضف مهما
َاٌ جدلُله ،ولم ًخىكف وكاٍ جىظُم صاغل عغم ملخل ػغمُه أبى بىغ البغضاصي مىظ غام ; .296بل الًؼاٌ وكاَه
كائما غلى الغغم مً كلخه وصزىٌ صوٌ أزغي في مؿاهضة الىالًاث املخدضة هغوؾُا .ئن الاوسخاب النهائي لللىاث ألامغٍىُت
مً الػغاق مغجبِ نهائُا باللًاء غلى صاغل .ئن وحىص جدالفاث ألصاء أهضاف غؿىغٍت وامىُت غمل مىُلي وغاصي في
الؼمان املػانغ طلً أن صولت بمفغصها ال ًمىً ان جىجح في اللًاء غلى جىظُم هالمي ،ولىً في مػظمها جدالفاث مإكخت
جيخهي باهتهاء أهضاف وحىصها.

كائمت املشاجع:
أوال< بالػغبُت<
-1الكخب<
-6مهُفى هانف .لاحاف و الخكخاث في السياست العامليت .اليىٍذ< املجلـ الىَني للثلافت والفىىن و الاصاب.
.6;9:
1

Michael Eisenstadt, “Defeating ISIS: A Strategy for a Resilient Adversary and an Intractable Conflict” (The
Washington institute for near policy) available in following site:
file:///C:/Users/User/Downloads/PolicyNote20_Eisenstadt4%20(1).pdf , viewed in 2018.

2نبخي غىضوع" ،هىظا جيىن نهاًت صاغل فػال"( ،مغهؼ البُان) ،)296;( ،مخاح غلى املىكؼ الخالي:

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-10-30-1.3687135

جم إلاَالع غلُه غام ;.296
3

Marc lynch, “The Tourniquet A Strategy For Defeating The Islamic State And Saving Syria And Iraq” (center
for a new American security), available in this site:
https://www.files.ethz.ch/isn/185013/CNAS_SavingSyriaandIraq_Lynch.pdf , viewed in 2018 .
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-2هكام دمحم ؾػُض آٌ بغغل  .لاحاف العسكشيت و السياست املعاصشة و لاثاس املترجبت عليها دساست فلهيت ملاسهت.
ٍ .6.اللاهغة< صاع الىخب املهغٍت (.)2962
-2هجالء مياوي ودمحم مدمىص الؿُض وهُثم ؾمحر .جىظيم الذولت دساست جحليليت في بييت الخطاب .6.ٍ .بحروث< مغهؼ
نىاغت الفىغ للضعاؾاث و ألابدار.2968 .
-2املجاث:
-2أبى بىغ الضؾىقي" .الخدالف املأػوم  ..وفغم الاهخهاع "،السياست الذوليت .غضص ;;.)2962( .6
-2أبى بىغ الضؾىقي" .ئقيالُاث الاهخلاٌ في احُاٌ الػىف "،السياست الذوليت غضص. )2962(.68: .
-8اًمان عحب" .الػغاق بػض  <2966الخدضًاث في فترة ما بػض الاوسخاب الامغٍيي "،املسخلبل العشبي .الػضص .)2962( .2;8
-9خؿً جغوي غمحر" .املإؾؿت الػؿىغٍت الػغاكُت في مىاحهت الخىظُماث الاعهابُت غىامل الاهجاػ وصواعي الازفاق"،
دفاجشالسياست واللاهون .الػضص.)2962( . 62 ،
-:خؿً هافػت .ماػق الخغب الامغٍىُت  ..بحن الًغوعة والازخُاع "،السياست الذوليت .الػضص.)2962( .6;; .
;-غبض املىػم املكاٍ" .الخدالف الضولي ..الاهضاف والخىاكًاث "،السياست الذوليت .الػضص.)2962( 6;; .
-69قُماء غبض الؿمُؼ غبض هللا دمحم ".صوافؼ وكأة اللىي إلاكلُمُت (الخدالفاث الػؿىغٍت والخىخالث الاكخهاصًت)"،
مجلت الذساساث العليا( ،حامػت الىُلحن الؿىصان) غضص.)2962( .62.
-66غماص غلى( .)2962الاؾتراجُجُت اللخالُت لخىظُم "صاغل "،السياست الذوليت .الػضص.)2962( .6;; .
-62دمحم بغهىمت" .اللابلُت لالخخًان< غىامل نػىص الؿلفُت الجهاصًت في بالص الكام "،السياست الذوليت .الػضص .6;9
(.)2962
-62مغغني خحزوم بضع الضًً" .صوع ألاخالف الػؿىغٍت في خفظ ألامً الجماعي الضولي وفلا ملُثاق ألامم املخدضة "،مجلت
العلوم اللاهوهيت و السياسيت .غضص . )2962( .:.
-62مهُفى غلىي " .الخغب غلى صاغل  ....جفاغالث اكلُمُت و صولُت ".السياست الذوليت الػضص ;;.)2962( .6
-3امللخلياث:
-62خؿحن بهاػ .جىظيم الذولت الاساميت في العشاق و الشام "داعش" الخحذًاث الامىيت والخواصهاث الاكليميت في
املىطلت العشبيت( ،امللخلى الضولي خىٌ ؾُاؾاث الضفاع الىَني بحن الخدضًاث الاكلُمُت و الالتزاماث الؿُاصًت) ،ولُت
الخلىق و الػلىم الؿُاؾُت حامػت كانضي مغباح وعكلتً ،ىمي  66 -69هىفمبر .2962
-4املو اكع الالكتروهيت:
 16خؿً أبى هىُت" ،البىاء الهُىلي لخىظُم الضولت الاؾالمُت "،مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاثً ،)2962( ،مىً الاَالع غلُهغلى املىكؼ الخالي، https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112363816513973.html :جم إلاَالع غلُه غام
.296:
 17خمؼة املهُفى وغبض الػؼٍؼ الخُو" ،ؾُيىلىحُا صاغل( "،مىخضي الػالكاث الػغبُت والضولُت) مخاح غلى املىكؼالالىترووي الخالي<
https://fairforum.org/wpcontent/uploads/2014/08/%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4.pdf
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: مخاح غلى املىكؼ الخالي،)296;( ،) (مغهؼ البُان،" "هىظا جيىن نهاًت صاغل فػال، نبخي غىضوع18.296;  جم إلاَالع غلُه غامhttps://www.albayan.ae/opinions/articles/2019-10-30-1.3687135
،)" (مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاث، " كىة الخلُج الػؿىغٍت بحن الخدالفاث املإكخت و الالُاث الضائمت، دمحم بضعي غُض19<الخالي
إلالىترووي
املىكؼ
غبر
غلُه
إلاَالع
جم
،)2962(
.296:  جم إلاَالع غلُه غام،https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/05/20155181022790304.html
،)2962()" (مغهؼ الجؼٍغة للضعاؾاث، "جىظُم الضولت الاؾالمُت< البيُت الفىغٍت و حػلُضاث الىاكؼ، مػتز الخُُب20https://studies.aljazeera.net/ar/files/isil/2014/11/2014112355523312655.html<مخاح غلى املىكؼ الالىترووي الخالي
.296:  جم إلاَالع غلُه غام،
: باألجىبيت:ثاهيا
Internet sites:
21- Ahmed s.hashim, "from al-Qaida affiliate to the rise of the Islamic caliphate the evolution
of the Islamic state of Iraq and Syria(ISIS),” S. rajartman school of international
studies,(2014). available in this site:
https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/12/PR141212_The_Evolution_of_ISIS.pdf
, viewed in: 2016.
22- Kenneth Katzman. “Iraq: Politics, Security, And U.S Policy” (congressional research
service). available in the following site:
https://www.everycrsreport.com/files/20150622_RS21968_7e0d0d89783bbfa096db302a0cd9
27b9ca96b10e.pdf , viewed in 2018.
23- Kimberly Kagan, Frederick W. Kagan, and Jessica D. Lewis, “A strategy to defeat the
Islamic state” (institute for the study of war), available in the following site:
https://www.understandingwar.org/sites/default/files/Defeating%20ISIS_0.pdf , view in 2020
24-Marc lynch, “The Tourniquet A Strategy For Defeating The Islamic State And Saving
Syria And Iraq” (center for a new American security), available in this site:
https://www.files.ethz.ch/isn/185013/CNAS_SavingSyriaandIraq_Lynch.pdf ,
viewed in
2018 .
25- Michael Eisenstadt, “Defeating ISIS: A Strategy for a Resilient Adversary and an
Intractable Conflict” (The Washington institute for near policy) available in following site:
file:///C:/Users/User/Downloads/PolicyNote20_Eisenstadt4%20(1).pdf , viewed in 2018.
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ششعيت الىص الخجشيمي في عذم خضىع الفعل لسبب إباحت إلالكترووي
The legality of the offence in the fact that the act is not subject to
the cause of electronic permissibility
مىَٔ هىعالضًً
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جاسيخ إلايذاع2022/05/12:

جاسيخ املشاجعت2022/00/21:

جاسيخ القبىل2022/00/22:

ملخص:
جد٘م ْىانض الٓاهىن الجىائي مبضؤ الشغنُت في وحىص هظ ججغٍمي ونضم زػىنه لؿبب مً ؤؾباب ؤلاباخت ،وفي
قل الخؿىعاث الخاضلت نلى الجغٍمت الال٘تروهُت ؤضبذ هىإ ؤؾباب بباخت ال٘تروهُت ال ػالذ جسػو للٓىانض الهامت،
جخمدىع هظا الضعاؾت في ببغاػ الٓىانض الهامت ألؾباب ؤلاباخت ؤَ اإلااصة  39مً ْاهىن الهٓىباث وإؾٓاؾها نلى البِئت
الاَتراغُت.
الكلماث املفخاحيت :ؤؾباب الاباخت؛ حغٍمت ال٘تروهُت؛ حغٍمت ؾُبراهُت؛ عصم ؾُبراوي.
Abstract:
The rules of the Criminal Code govern the principle of legality in the existence of a
criminal provision and its non-submission for a reason of permissibility, and in the light of
the advances in cybercrime, there are reasons for cybercrime, still subject to general rules
This study focuses on highlighting the general rules for permissibility reasons According to
article 39 of the Penal Code and its drop on the virtual world.
Keywords : Reasons for permissive ;cybercrime ;electronic crime ;cybercrime
deterrence.

 ال ُمؤلِف ال ُمراسِل.
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مقذمت:
ْض جبضو بهؼ ألاَها ٛقاهغٍا ؤجها َهل مجغم ٌؿخىحب الهٓاب ،لً٘ لًلبت اإلاطلخت الهامت في الُهل مً الىاخُت
ؤلاًجابُت وؤزغه الخؿً في املجخمو ٗان ؾببا ٗاَُا لجهله مباح ،وهظا ما ٌؿمى بإؾباب ؤلاباخت ،وْض ًٙىن هظا ألامغ
مٓبىال في البِئت الخٓلُضًت لً٘ ما ٌؿخىحب البدث ُٖىىهت الُهل في البِئت الاَتراغُت َهل ًمً٘ اؾٓاؽ الٓىانض
الهامت الخٓلُضًت نلى ؤَها ٛجضزل في زاهت ؤلاباخت ال٘تروهُتَ ،خإزظ هكغٍت الاباخت هُـ ْىانض مبضؤ الشغنُت ٗىجها
حؼء مً ُْامها ؾىاء ٗاهذ في بِئت جٓلُضًت ؤو ال٘تروهُت ؾُبراهُت.
وؤؾباب الاباخت جىُي الجغٍمت ابخضاءٖ ،ما حشمل ازاعها نلى اإلاؿاولُت الجىائُت للُانل والشغٍ ،ٚؤًً حشمل
ؤلاباخت ونضم الهٓاب نلى ٗل مً ْام بالُهل ؾىاء بطُخه َانال ؤضلُا ؤو شغٍٗ ،ٚىن ؤن ؤؾباب الاباخت ؤؾباب
مىغىنُت جىطب نلى الُهل َخىُي نىه الجغم ،وال جىطب نلى الُانل ٖمىاوو اإلاؿاولُت والهٓاب.
ٖظل ٚجمخاػ ؤؾباب ؤلاباخت بسغوحها نً مؿلماث ْاهىن الهٓىباث الظي ٌهخبر ؤؾاؽ مبضؤ الشغنُتَُ ،جىػ
للٓاض ي اللجىء بلى ؤخٙام الشغَهت ؤلاؾالمُت والهغٍ الظي له صوع في جُؿير الىظ الدشغَعي و جإزيره 1نلى الخجغٍم
وْىانض الهضالت ٖما هى مهمى ٛبه في الٓاهىن اإلاضوي ؤَ ؤخٙام اإلااصة ألاولى َٓغة  1وٗ ،2ىجها حهُض ألامغ بلى ؤضله "
ألاضل في ألاَها ٛالاباخت" ،ؤزغحها اإلاشغم مً ْانضة "الدشغَو اإلاطضع الىخُض" ٗىجها ال جضنى للخجغٍم والهٓاب بل هي
ؤؾباب مىغىنُت جاصي بلى البراءة ،ولهظا ؾمذ اإلاشغم َيها اللجىء بلى الُٓاؽ والخُؿير الىاؾو واللجىء بلى ؤخٙام
الشغَهت والهغٍ.
مً زال ٛما ؾبٔ وؿدشِ ؤهمُت هظه ألاؾباب في مؿإلت الخجغٍم والهٓاب وإزغاج الُهل مً صائغة الخجغٍم بلى
صائغة الاباخت الهخُاء نلت الخجغٍم واهخُاء الػغع.
وما ًؼٍض مً ؤهمُت اإلاىغىم ؤهه مو الخؿىع الخ٘ىىلىجي الخاضل وجىؾو مجا ٛاؾخهما ٛوؾائل الانالم والاجطاٛ
الخضًثت واعجباؾها الال٘ترووي بالشبٙاث التي جغبـ الاَغاص ببهػها ،قهغث بِئت بل٘تروهُت ًمً٘ ؤن جٙىن مجاال زطبا
للجغٍمتَُ ،هاْب ؤصخابها نلى الُهل الظًً ْامىا به ال٘تروهُا ،وبالخبهُت جكهغ ؤَها ٛلها ضىعة الجغٍمت لً٘ َيها
مطلخت نامت،
تهضٍ هظا الضعاؾت بلى ببغاػ مؿإلت ؤؾباب الاباخت في الُػاء الال٘ترووي ،وجىاَغه في هظه البِئت و ؤي هظ ًد٘م
ْىانضه ؾىاء الشٔ اإلاخهلٔ بإمغ و بطن الٓاهىن ؤو خالت الضَام الشغعي ٖؿبب مً ؤؾباب الاباخت.
ومً هىا ًثاع الدؿائ ٛفي بشٙالُت بدثىا خى ٛمضي جىاَغ ؤؾباب الاباخت في البِئت الال٘تروهُت واحؿاْها مو هظ
اإلااصة  39مً ْاهىن الهٓىباث اإلا٘غؽ نلى البِئت الخٓلُضًت؟ ولخىغُذ ؤلاشٙالُت هؿغح وحؿائالث َغنُت منها:
 هل ٌؿغي ما ؤمغ الٓاهىن وإطن به الٓاهىن ؤَ هظ اإلااصة  39نلى البِئت الال٘تروهُت؟ هل جد٘م خالت الضَام الشغعي الال٘ترووي هُـ الشغوؽ اإلاظٗىعة في اإلااصة 39؟ونلى هظا ألاؾاؽ لإلحابت نلى ؤلاشٙالُاث اإلاؿغوخت ؾىٓؿم بدثدىا بلى مبدثين

 1خؿً بحهاب دمحم ،صوع الهغٍ في الخجغٍم ،املجلت اإلاطغٍت للضعاؾاث الٓاهىهُت والاْخطاصًت ،مطغ ،الهضص  ،10حاهُي  ،2018ص .541
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أوال :إسقاط هص املادة  30من قاهىن العقىباث على ما أمشوإرن به القاهىن على البيئت الالكتروهيت
ثاهيا :إسقاط هص املادة  30وششوطها على حالت الذفاع الششعي الالكترووي
مهخمضًً في طل ٚنلى اإلاىهج الىضُي في وضِ ألاَها ٛوألاوامغ واإلاىهج الخدلُلي في جدلُل الىطىص الٓاهىهُت
وعئٍت اإلاشغم والُٓه.

 -1إسقاط هص املادة  30من قاهىن العقىباث على ما أمشوإرن به القاهىن على البيئت الالكتروهيت.
هطذ اإلااصة  39مً ْاهىن الهٓىباث نلى ؤهه " ال حغٍمت بطا ٗان الُهل ْض ؤمغ به الٓاهىن ؤو اطن به الٓاهىن.".....
ٌؿخسلظ مً هظا الىظ ؤن اإلاشغم خضص الخاهاث التي ًٙىن َيها الُهل مباخا صون جدضًض ؤَها ٛنلى ؾِبل الخطغ ،ولى
خطغها ُلُٓضث الخ٘مت مً الىظ ٗىن الاباخت ججيز الخىؾو َيها ولِـ خطغها ٖما في ْىانض الخجغٍم والهٓاب ،ولهظا
انؿاها اإلاشغم الخاهاث التي جؼٍل نً الُهل الطُت الاحغامُت ،بطا ٗان ألامغ بةجُاهه بإمغ مً الٓاهىن ؤو بةطن مً الٓاهىن.
وشمى ٛالىظ ًجهلىا هغي بمٙاهُت ؤن ًٙىن هظا ألامغ وهظا ؤلاطن في البِئت الخٓلُضًت ٖما ْض ًٙىن في البِئت
الال٘تروهُت ،ونلُه ؾىٓىم بالخؿغّ بلى ما ؤمغ به الٓاهىن ؤوال ،زم ما ؤطن به الٓاهىن ،بةؾٓاؽ هظا الىظ الخٓلُضي نلى
البِئت الال٘تروهُت للىْىٍ ضالخُت الىظ َُما ًسظ ؤؾباب الاباخت الال٘تروهُت.
 -1.1إلاباحت الالكتروهيت وفق ما أمشبه القاهىن.
ؤمغ الٓاهىن هىا لِـ مدطىعا في هطىص ْاهىن الهٓىباث بل جخهضاه بلى ْىاهين ؤزغي ،وهظا ما ًميز الكغٍ اإلاهُى
نً الكغٍ اإلابُذَ ،الكغٍ اإلاهُي ،الٓاهىن الجىائي هى الظي ًٓغعه ،بِىما الكغٍ اإلابُذ ًغحو الانخضاص به والترزُظ
َُه بالجغٍمت بلى بعاصة ْاهىن يير حىائي ؤْغها الٓاهىن الجىائي وحهل منها بعاصجه هى آلازغ

1

وال ًؿغح اشٙا ٛفي ؤؾباب الاباخت الخٓلُضًت َُما ًسظ ؤمغ الٓاهىنَٓ ،ض ًإمغ الٓاهىن الؿبِب بدبلٌُ الؿلؿاث
املخخطت في خالت وْىَه نلى مغع مهضي لضي ؤخض ألاشخاص وال ًٙىن بهظا ْض ْام بجغٍمت اَشاء الاؾغاع ؤَ اخٙام
اإلااصة  301مً ْاهىن الهٓىباثٗ ،ىن ؤن الٓاهىن مً ؤمغه باإلَشاء ومً يير اإلآبى ٛؤن ًإمغٕ الٓاهىن بةجُان َهل زم
ٌهاْب ٚنلُه.2
لً٘ الاشٙآً ٛىم خى ٛبمٙاهُت ُْام ؤمغ الٓاهىن في البِئت الال٘تروهُت وبِئت الاهترهذ ،ؤًً ًإمغ الٓاهىن بالُٓام
بإَها ٛمجغمت ال٘تروهُا لً٘ ؤمغ الٓاهىن ًجهل الٓائم بها َهله مباخا.
وْض ًٙىن ألامغ في الٓاهىن بدض طاجه ٖما ْض ًٙىن ألامغ ضاصع نً ؾلؿت ؤو هُئت زىلها الٓاهىن بنؿاء هظا ألامغ،
ونلى هظا ألاؾاؽ ؾيخؿغّ الى ألامغ الظي مطضعه الٓاهىن ،زم وهغج نً ألامغ الطاصع نً ؾلؿت ؾلمُت.
 -1.1.1إلاباحت الالكتروهيت الىاججت عن أمشالقاهىن في راجه.
بالغحىم للضؾخىع وْاهىن الهٓىباث هجض ؤن خغمت الخُاة الخاضت لألَغاص مطاهت بما َيها ؾغٍت مغاؾالتهم
واجطاالتهم ،ؾىاء ٗاهذ هظه الاجطاالث واإلاغاؾالث نً ؾغٍٔ جٓلُضي ؤو مخؿىع بىاؾؿت الهاجِ وشبٙاث الخىاضل

 1عمؿِـ بهىام ،هكغٍت الخجغٍم في الٓاهىن الجىائي ،مهُاع ؾلؿت الهٓاب حشغَها وجؿبُٓا ،صاع الجامهت الجضًضة ،مطغ ،صون ؾىت ،ص 91
 2نبض هللا ؾلُمان ،شغح ْاهىن الهٓىباث الٓؿم الهام ،الجؼء ألاو ،ٛصاع الهضي للؿبانت واليشغ ،نين ملُلت ،الجؼائغ ،صون ؾىت ،ص 99
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موفـــــك نورالدين /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاحخماعي والاًمُالث ،وَهخبر انتراغها ومغاْبتها ،وجُخِش وحجؼ جل ٚاإلاغاؾالث والاجطاالث والخٓاؾها حغٍمت ٌهاْب
نليها الٓاهىن.1
بال ؤهه وَٓا ألخٙام الٓاهىن  ،204-09ؤمغ الٓاهىن مٓضمي زضماث الاهترهذ بخٓضًم ًض اإلاؿانضة للؿلؿاث اإلاٙلُت
بالخدغٍاث الٓػائُت وَٓا للماصة  11و 12مىهَ ،خىظ اإلااصة  11نلى ؾبُل اإلاثاً .... " ٛلتزم مٓضمى الخضماث بدُل:
 اإلاهؿُاث التي حؿمذ بالخهغٍ نلى مؿخهملي الخضمت، اإلاهؿُاث اإلاخهلٓت بالخجهيزاث الؿغَُت اإلاؿخهملت لالجطا،ٛ الخطائظ الخٓىُت وٖظا جاعٍش ووْذ ومضة ٗل اجطا،ٛ اإلاهؿُاث التي حؿمذ بالخهغٍ نلى اإلاغؾل بلُه ؤو اإلاغؾل بليهم الاجطا ٛوٖظا نىاوًٍ اإلاىاْو اإلاؿلو نليها"....َُخطح مً الىظ ؤن هىإ انتراع لخطىضُت الخُاة الخاضت لألَغاص ٌهاْب نليها ْاهىن الهٓىباث خؿب نضة
مىاص منها اإلااصة  303م٘غع ،لً٘ الىظ اباح الُهل إلآضمي زضمت الاهترهذ بمىحب ؤمغ الٓاهىن ،بل ناْب نلى نضم
الالتزام ،بما وعص في هظ اإلااصة  11مً ّ  ،04-09بهٓىبت الخبـ مً  6ؤشهغ بلى  5ؾىىاث وبًغامت مً  50.000صج بلى
 500.000صج وانخبرها حغٍمت نغْلت الؿير الخؿً للخدغٍاث الٓػائُت.
ٖما ؤن الخٓاؽ ضىع لألشخاص ؾىاء نً ؾغٍٔ الطىعة الثابخت ؤو الُُضًى ممىىم ومهاْب نلُهٖ ،ما ؤن الضزىٛ
بلى ؤي هكام زاص بالضولت ؤو مىكىمت مهلىماجُت مهاْب نلُه بمىحب اإلاىاص  394م٘غع ،بال ؤن الٓاهىن ؤباح هظا الُهل
ٖظل ٚلبهؼ الهُئاث ؤَ اإلاغؾىم الغئاس ي عْم  228-15اإلااعر في  22ؤوث  ،32015في اإلااصة  11مىه التي جىظ نلى ؤهه "
ًخىلى ؤمً الىالًت حؿُير الىكام املخلي للمغاْبت بىاؾؿت الُُضًى اإلاىغىم نلى مؿخىي الىالًت.
وجطلع على هزا الىظام ،بقىة القاهىن ،اإلاطالح ؤلاْلُمُت لُٓاصة الضعٕ الىؾني ومضًغٍت ألامً الضازلي ."....
ًخطح مً الىظ ؤن الٓاهىن ؤمغ ؾلؿاث الضعٕ باالؾالم نلى الىكام ومغاْبت ألاشخاص مً احل مٙاَدت الجغٍمت
َإباح لهم الُهل نً ؾغٍٔ هظه اإلااصة مً اإلاغؾىم.
لً٘ الجضًغ باإلاىاْشت هىا ؤَ مبضؤ الشغنُت ؤن الىظ الظي ًجغم ؤو ٌهاْب ؤو ًػُٔ مً الخغٍاث ًجب ؤن ًٙىن
حشغَها ضاصعا نً البرإلاان ،واإلاالخل ؤن الاباخت في اإلاغاْبت والخٓاؽ الطىع نبر الُُضًى لألشخاص ٗاهذ بإمغ مغؾىم
عئاس ي ولِـ بإمغ الٓاهىن بمُهىمه الػُٔ – الدشغَو ،-الص يء الظي ًىحي ؤن اإلاشغم اهخهج في ؤؾباب الاباخت ألازظ
باإلاُهىم الىاؾو للٓاهىن ؾىاء ٗان حشغَها ؤو مغاؾُم ضاصعة نً الؿلؿت الخىُُظًت ؾاإلاا ؤن الًغع منها الاباخت ولِـ
الخجغٍم ،ومىه ال مؿاؽ بمبضؤ الشغنُت في هظه اإلاؿإلت.

 1جضزل هظه الاباخت في هؿاّ الاباخت الؿاعئت التي احاػها الٓاهىن ٗىجها بضون الىظ جٙىن َهال مجغما ،للمؼٍض في مؿإلت الاباخت الاضلُت والؿاعئت عاحو
الطضًٔ ؤبى الخؿً دمحم ،خٔ الضَام الشغعي الخاص ،صعاؾت مٓاعهت بالٓاهىن الىغعي ،صاع الخىَُٔ الىمىطحُت ،الؿبهت ألاولى ،مطغ ،1992 ،ص – ص
.15 ،12
ْ 2اهىن عْم  04-09ماعر في  5ؤوث ً ،2009خػمً الٓىانض الخاضت للىْاًت مً الجغائم اإلاخطلت بخ٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطا ٛومٙاَدتها ،الجغٍضة
الغؾمُت ،نضص 2009 ،47
 3مغؾىم عئاس ي عْم  228-15اإلااعر في  22ؤوث ً ، 2015دضص الٓىانض الهامت اإلاخهلٓت بدىكُم الىكام الىؾني للمغاْبت بىاؾؿت الُُضًى وؾيره ،الجغٍضة
الغؾمُت ،نضص .2015 ،45
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 -2.1.1إلاباحت الالكتروهيت الىاججت عن أمشالسلطت.
وْض جٙىن هظه الؿلؿت هي الؿلؿت الؿلمُت للهىن ٖما ْض جٙىن ؾلؿت يير زاغو لها الهىن ٖما هى الخا ٛبإمغ
الؿلؿت الٓػائُت.
و ْض حاءث ؤخٙام اإلااصة  119مً الٓاهىن  04-18بهظا الىىم مً ألاوامغ في البِئت الال٘تروهُت ،التي بىاؾؿتها جطبذ
ألاَها ٛمباخت خُث جىظ نلى ؤهه " ًلتزم مخهاملى الاجطاالث الال٘تروهُت باجساط الخضابير التي مً شإجها ؤن جػمً ؾغٍت
اإلاٙاإلااث واإلاهلىماث التي ًدىػوجها مشترٖيهم ،و ؤال ٌؿمدىا بىغو ؤي جغجِباث بًغع انتراع الاجطاالث ؤو مغاْبت
اإلاٙاإلااث الهاجُُت و الىضالث و املخاصزاث و اإلاباصالث الال٘تروهُت صون بطن مؿبٔ مً الؿلؿت الٓػائُت وَٓا للدشغَو
اإلاهمى ٛبه ،و ًجب نليهم ؤن ًؿلهىا ؤنىاجهم نلى الالتزاماث التي ًسػهىن لها و نلى الهٓىباث التي ًخهغغىن لها في خاٛ
نضم اخترامهم لهظه ألاخٙام".
ٖما هطذ اإلااصة  41مً الٓاهىن  ،07-18اإلاخهلٔ بدماًت ألاشخاص الؿبُهُين في مجا ٛمهالجت اإلاهؿُاث طاث
الؿابو الصخص ي ،1نلى ؤهه " ال ًجىػ ألي شخظ ٌهمل جدذ ؾلؿت اإلاؿاو ٛنً اإلاهالجت ؤو ؾلؿت اإلاهالج مً الباؾً
الظي ًلج بلى مهؿُاث طاث ؾابو شخص ي ،ؤن ٌهالج هظه اإلاهؿُاث صون حهلُماث اإلاؿاو ٛنً اإلاهالجت ،باؾخثىاء خالت
جىُُظ التزام ْاهىوي".
والجضًغ باإلاالخكت هىا ان الاؾخثىاء الىخُض للخغوج نلى ؤمغ ؾلؿت اإلاؿاو ٛهى جىُُظ التزام ؤمغ به الٓاهىن َُي
هظه الخالت ٌؿمى ؤمغ الٓاهىن نلى ؤمغ الؿلؿتَُ ،هخبر جىُُظ الالتزام الٓاهىوي ؤولى.
وهُـ الص يء وؿدشُه في اإلاىاص  22و 23مً الٓاهىن عْم  ،05-20اإلاخهلٔ بالىْاًت مً الخمُيز وزؿاب ال٘غاهُت
ومٙاَدتهما ،2التي جىظ نلى اهه " ًمً٘ الجهاث الٓػائُت املخخطت وبمىاؾبت الخدُٓٔ في بخضي الجغائم اإلاىطىص
نليها في هظا الٓاهىن ،ؤن جأمش مٓضمي الخضماث ؤو ؤي شخظ ؤزغ بدؿلُمها ؤي مهلىماث ؤو مهؿُاث جٙىن مسؼهت
باؾخهما ٛوؾائل ج٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطا ،ٛجدذ ؾائلت الهٓىباث اإلاىطىص نليها ْاهىها".
هىا ًخطح ؤن الٓاهىن ْض ًخؿلب في بهؼ ألاخُان شٙلُت مهُىت في ؤمغ الؿلؿت املخخطت ٗإن ًٙىن ٖخابت ٖما هى
الخا ٛفي اإلااصة  109مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت التي جىحب ؤن ًٙىن ٖخابت ،وإطا لم جدترم هظه الشٙلُت ًجىػ للمغئوؽ
نضم جىُُظ ألامغ ألهه حاء مسالِ ألخٙام الٓاهىن ،3وٖظا اإلاغؾىم عْم  373-83اإلاهض ٛواإلاخمم ،اإلاخهلٔ بؿلؿاث الىالي
وؤوامغه للػبؿُت الٓػائُت في مجا ٛألامً و الخُاف نلى الىكام الهام ،4في ماصجه  16التي جىظ " ًسى ٛالىالي في خالت
وْىم خضر زؿير ؤن ٌؿعى بلى جضزل وخضاث ألامً الىؾني اإلاخسططت ،بهض بنالم م٘خب الخيؿُٔ اإلاىؾو بلى الىائب
الهام.
وٍخم جضزل هظه الىخضاث بىاء نلى حهلُماث م٘خىبت وَهلم وػٍغ الضازلُت بظلَ ٚىعا"...

ْ1اهىن عْم  07-18ماعر في  10حىان ً ،2018خهلٔ بدماًت اإلاهؿُاث طاث الؿابو الصخص ي ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص .2018 ،34
ْ 2اهىن عْم  05-20ماعر في  28ؤَغٍل ً ،2020خهلٔ بالىْاًت مً الخمُيز وزؿاب ال٘غاهُت ومٙاَدتهما ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص .2020 ،25
 3نبض هللا ؾلُمان ،مغحو ؾابٔ ،ص 123
 4مغؾىم عْم  373-83ماعر في  28ماي ً ،1983دضص ؾلؿاث الىالي في مُضان ألامً واملخاَكت نلى الىكام الهام ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص .1983 ،22

املجلض -09الهضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

626

ISSN: 2352-9806
l

شرعية النض التجرميي يف عدم خضوع الفعل لسبب إباحة إلكرتوني /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
موفـــــك نورالدين /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهى ما وؿخيخجه في اإلاىاص  22و 23الؿابٓت ؤهه ختى في ؤمغ الؿلؿت الخاص بالخدُٓٓاث الال٘تروهُت ًجب ؤن ًٙىن
ألامغ ٖخابُا إلآضم الخضماثَ ،الشٙلُت التي جؿلبها الٓاهىن جٙىن ؤولى باالخترام مً ؤمغ الؿلؿت ،وإطا ؾبٓها اإلاغئوؽ عيم
نضم اخترامها للٓاهىن جؿاله اإلاؿاولُت نً َهله.
 -2.1إلاباحت الالكتروهيت وفق ما أرن به القاهىن.
وهى الؿماح ْاهىها بةجُان َهل مهين لُطبذ مباخا وفي يُاب هظا الؿماح الٓاهىوي هٙىن ؤمام حغٍمت ،لً٘ لِـ
هىإ بحباع نلى بجُان اإلاؿمىح جدذ ؾائلت الهٓىباث.
وهظا هى الُغّ بين ما ؤمغ به الٓاهىن وما ؤطن به الٓاهىنَ ،األمغ وحب جىُُظه جدذ ؾائلت الهٓىباث الٓاهىهُت ٗىن
عَؼ جىُُظه ٌهخبر حغٍمت ٌهاْب نليها ،ؤما بطن الٓاهىن َهى عزطت ججيز للصخظ ؤن ًٓىم بالُهل ؤو جغٖه نلى ؾبُل
الازخُاع مىه ولِـ نلى ؾبُل ؤلاحباع.
وْض ًٙىن ؤلاطن ضاصع مً الٓاهىن ،وْض ًٙىن الٓاهىن زى ٛؾلؿت جٓضًغٍت ألخض ألاشخاص بإن ًٓىم هى باإلطن
إلاً هم جدذ بمغجه ،وهظا ما ؾِخم الخؿغّ بلُه ٖما ًلي:
 -1.2.1إلاباحت الالكتروهيت الىاججت عن إرن القاهىن في راجه
وهي الغزطت التي ًمىدها الٓاهىن لصخظ صون ييره للُٓام بُهل مهينٖ ،ما هى الخا ٛفي اإلااصة  70مً الٓاهىن
 04-18املخضص للٓىانض الهامت اإلاخهلٓت بالبرًض والاجطاالث الال٘تروهُت ،1بٓىلها " يشخص لبرًض الجؼائغ َٓـ ،وبٓىة
الٓاهىن ،بْامت ضىاصًٔ الغؾائل في الؿغٍٔ الهمىمي لجمو البرًض.".
لً٘ اإلاالخل هىا ؤن اإلاشغم ؤطن لبرًض الجؼائغ بجمو الغؾائل الخٓلُضًت صون الغؾائل في الُػاء الغْمي ولخؿىعة
هظا الُهل ومؿاؾه بالخغٍاث خطغه اإلاشغم في ازخطاضاث الػبؿُت الٓػائُت ؤو الؿلؿاث الٓػائُت.
ٖما هجض ؤن اإلاشغم حهل مً مهالجت اإلاهؿُاث الصخطُت لألَغاص ممىىنت جدذ ؾائلت الخجغٍم بال بمىآَت
ضغٍدت مً الصخظ اإلاهني ،بال ؤهه ؤنؿى عزطت في خاالث للمؿاو ٛنً اإلاهالجت الال٘تروهُت ،بمهالجت جل ٚاإلاهؿُاث
صون مىآَت ضاخب الشإن وهظا ما حاءث به اإلااصة  07مً الٓاهىن  ،07-18اإلاخهلٔ بدماًت ألاشخاص الؿبُهُين في
مجا ٛمهالجت اإلاهؿُاث طاث الؿابو الصخص ي ... " ،يير ؤن مىآَت الصخظ اإلاهني ال جٙىن واحبت ،بطا ٗاهذ اإلاهالجت
غغوعٍت:
 الخترام التزام ْاهىوي ًسػو له الصخظ اإلاهني ؤو اإلاؿاو ٛنً اإلاهالجت لخماًت الصخظ اإلاهني لخىُُظ نٓض ًٙىن الصخظ اإلاهني ؾغَا َُه ؤو لخىُُظ بحغاءاث ؾابٓت للهٓض اجسظث بىاء نلى ؾلبه للخُاف نلى اإلاطالح الخُىٍت للصخظ اإلاهني ،بطا ٗان مً الىاخُت البضهُت ؤو الٓاهىهُت يير ْاصع نلى الخهبير نًعغاه
 لخىُُظ مهمت جضزل غمً مهام الطالح الهام ؤو غمً مماعؾت مهام الؿلؿت الهمىمُت التي ًخىالها اإلاؿاو ٛنًاإلاهالجت ؤو الًير الظي ًخم اؾالنه نلى اإلاهؿُاث
ْ 1اهىن عْم  04-18ماعر في  10ماي ً ،2018دضص الٓىانض الهامت اإلاخهلٓت بالبرًض والاجطاالث الال٘تروهُت ،الجغٍض الغؾمُت ،نضص .2018 ،27
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 لخدُٓٔ مطلخت مشغونت مً ْبل اإلاؿاو ٛنً اإلاهالجت ؤو اإلاغؾل بلُه مو مغاناة مطلخت الصخظ اإلاهني و /ؤوخٓىْه وخغٍاجه الاؾاؾُت"
ٖما اطن الٓاهىن باإلاغاْبت الال٘تروهُت ،التي َيها مؿاؽ بالخغٍاث في بهؼ الخاالث وهى ما حاءث به اإلااصة  04مً
الٓاهىن  04-09جدذ نىىان " الخاالث التي حسمح باللجىء بلى اإلاغاْبت الال٘تروهُت"َ ،هلى هظا ألاؾاؽ عزظ الٓاهىن
وؤنؿى بطن للُٓام باإلاغاْبت الال٘تروهُت بطا ٗان الًغع منها:
 الىْاًت مً ألاَها ٛؤلاعهابُت والجغائم التي جمـ بإمً الضولت خالت اخخما ٛانخضاء نلى مىكىمت مهلىماجُت تهضص الىكام الهام وألامً الؿُبراوي الجؼائغي. إلآخػُاث الخدغٍاث والخدُٓٓاث الٓػائُت ،وال ًٙىن هظا مغزطا بال بطا ٗان اإلابرع للُٓام باإلاغاْبت الال٘تروهُت ْائمنلى مؿبباث ضهىبت الىضى ٛبلى هدُجت في الخدُٓٔ صون اللجىء بلى هظا الىىم مً اإلاغاْبت
 في بؾاع الخهاون الٓػائي الضولي اإلاخباص ٛوَٓا إلابضؤ اإلاهاملت اإلاثل.و عيم ؤن الٓاهىن عبـ الُٓام باإلاغاْبت الال٘تروهُت بةطن م٘خىب مً الؿلؿت الٓػائُت ،بال ؤن هظه الغزطت ال
ججهل مً ؤلاطن هىا ًضزل في زاهت في اطن الؿلؿت الخٓضًغٍت للمىقِ بل جبٓى في زاهت الاطن الطاصع مً الٓاهىن في طاجه
ٗىن ؤن الٓاهىن خطغ الخاالث التي ٌؿمذ َيها باللجىء باإلاغاْبت الٓاهىهُت نلى ؾبُل الخطغ و لم ٌهـ للؿلؿت
الٓػائُت ؾلؿت جٓضًغٍت مُخىخت في ازخُاع الخاالث ،و هظا ما ًجؿض ؤن الٓاهىن ٖغؽ الاطن اإلا٘خىب الطاصع نً
الؿلؿت الٓػائُت لُٙىن غماهت ْػائُت و ْاهىهُت لهضم اإلاؿاؽ بالخغٍاث بال في خضوص ما ؾؿغه الٓاهىن ،و لخبؿـ
عْابتها نلى الهمل الغْابي الال٘ترووي.
وٖدىضلت ًمً٘ الٓى ٛبن الٓاهىن زى ٛلبهؼ الهُئاث وعزظ لها بجُان بهؼ ألاَها ٛحهخبر صون جل ٚالغزطت
الٓاهىهُت مجغمت ،في خاالث خضصها نلى ؾبُل الخطغ ختى ال ًٙىن هىإ مؿاؽ بالخٓىّ والخغٍاث ألاؾاؾُت بال وَٓا
إلاا ؾؿغه الٓاهىن مً حهت ،ومً حهت جٙىن الغزطت زضمت للمطلخت الهامت.
لً٘ ما ًثير الدؿائ ٛهل بطن الٓاهىن ًٙىن مدطىعا صائما في هُئت ؤو ؾلؿت إلاىقِ ؤم ًمً٘ في بهؼ الخاالث ؤن
جٙىن الغزطت لألَغاص نلى هُئت واشخاص ؾبُهُت ومهىىٍت؟
َ٘ما ؤحابدىا اإلااصة  61مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت نً الاطن الخاص باألشخاص في البِئت الخٓلُضًت ،ؤحابدىا
اإلااصة  16مً ْاهىن  08-04اإلاخهلٔ بمماعؾت ألاوشؿت الخجاعٍت ،1نلى البِئت الال٘تروهُت بإهه " ًجىػ لٙل شخظ حهمه
ألامغ ،ونلى هُٓخه الخطى ٛمً اإلاغٖؼ الىؾني للسجل الخجاعي نلى ٗل مهلىمت جخهلٔ بصخظ ؾبُعي ؤو انخباعي مسجل
في السجل الخجاعي" ،زاضت وؤن الدسجُل في السجل الخجاعي ٗل مهؿُاجه ؤضبدذ عْمُت.
ومً هىا ًدبين ؤن ؤلاطن يير مدطىع نلى الؿلؿاث او الهُئاث َٓـ ،وٍمً٘ للُغص الاؾالم نلى مهلىماث ؾغٍت
زاضت ،مثل السجل الخجاعي ،ؾىاء في ضًُخه الىعُْت ؤو في البىابت الال٘تروهُت التي اؾخدضثها الٓاهىن والتي بىاؾؿتها
ًمً٘ الاؾالم نلى اإلاهلىماث الخاضت بالخجاع ال٘تروهُا صون ؤن ٌهخبر هظا حغٍمت الاؾالم نلى مهلىماث زاضت وؾغٍت.
ْ 1اهىن عْم ً ،08-04خهلٔ بشغوؽ مماعؾت ألاوشؿت الخجاعٍت ،مهض ٛومخمم بالٓاهىن  ،08-18اإلااعر في  10حىان  ،2018الجغٍضة الغؾمُت ،نضص ،35
.2018
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 -2.2.1إلاباحت الالكتروهيت الىاججت عن إرن من السلطت:
بن الخُخِش مجغم ْاهىها صون بطن الٓاهىن ؾىاء في البِئت الخٓلُضًت ،لً٘ ًالخل ؤن اإلاشغم الجؼائغي حهل مؿإلت
الخُخِش في البِئت الال٘تروهُت زاغو ألخٙام ؤزغي ،بما ؤهه حهله نلى ؾبُل الجىاػ ،مما ًضزله في صائغة ؤلاطن الٓاهىوي
ولِـ ألامغَ ،دؿب اإلااصة  05مً الٓاهىن ً " 04-09جىػ للؿلؿاث الٓػائُت املخخطت وٖظا غباؽ الشغؾت الٓػائُت
في بؾاع ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت وفي الخاالث اإلاىطىص نليها في اإلااصة  4ؤناله الضزى ٛبًغع الخُخِش ،ولى نً بهض
بلى:
ؤ -مىكىمت مهلىماجُت ؤو حؼء منها وٖظا اإلاهؿُاث اإلاهلىماجُت املخؼهت َيها.
ب -مىكىمت جسؼًٍ مهلىماجُت "
وهىا ًخطح ؤمغًٍ ألاو ٛؤن الٓاهىن ؤطن بالخُخِش لػباؽ الشغؾت الٓػائُت و الؿلؿاث الٓػائُت بىاء نلى
الؿلؿت الخٓضًغٍت لها و ازخُاع ما جغاه مىاؾب و جٓغع مثال ؤن ًٙىن الخُخِش في نين اإلاٙان ؤو نً بهض زضمت لخؿً ؾير
الهضالت و لِـ أليغاع شخطُت جدذ ؾائلت الهٓىبت ،ؤما ألامغ الثاوي هى ؤن بطن الٓاهىن شمل ٗل مً الؿلؿاث
الٓػائُت وغباؽ الشغؾت الٓػائُت و مىه ال ًدخاج غباؽ الشغؾت بلى بطن مً وُٖل الجمهىعٍت للُٓام بالخُخِش
اإلاىطىص نلُه في هظا الىظٗ ،ىن ؤن اإلااصة  45مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت اؾخثىذ الجغائم ال٘تروهُت مً جؿبُٔ
الٓىانض الهامت نليها.
وججضع ؤلاشاعة ٖظل ٚؤهه ؾاإلاا اخالخىا هظه اإلااصة نلى الٓىانض الهامت لإلحغاءاث الجؼائُت في الخُخِش ،وبما ؤهىا في
حغٍمت مهالجت آلُت للمهؿُاث َةهه ًجىػ الخُخِش في ؤي ؾانت مً لُل ؤو جهاع وفي ؤي مٙان ؾ٘ني ؤو ييره بةطن مً وُٖل
الجمهىعٍت املخخظ خؿب اإلااصة  46مً ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت.
ٖما هجض ؤن اإلااصة  26و 27مً ْاهىن  05-20حاءث بإخٙام ؤلاطن الطاصع مً الؿلؿتَٓ ،ض هطذ اإلااصة  26نلى ؤهه
" مو مغاناة ؤخٙام ْاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُتً ،مً٘ وُٖل الجمهىعٍت ؤو ْاض ي الخدُٓٔ بهض بزؿاع وُٖل الجمهىعٍت ،ؤن
يأرن جدذ عْابخه ،لػباؽ الشغؾت الٓػائُت ،بالدؿغب الال٘ترووي بلى مىكىمت مهلىماجُت ؤو هكام لالجطاالث
الال٘تروهُت ؤو ؤٖثرْ ،طض مغاْبت ألاشخاص اإلاشدبه في اعجٙابهم ألي حغٍمت مً الجغائم اإلاىطىص نليها في هظا الٓاهىن
وطل ٚبةحهامهم ؤهه َانل مههم ؤو شغٍ"... ٚ
والاطن ن٘ـ ألامغ ال ًدمي ضاخبه بطا ٗان ألامغ مجغما ْاهىها وهظا ما اشاعث الُه اإلااصة َ ،26دتى وؤن غابـ
الشغؾت جدطل نلى بطن للدؿغب الال٘ترووي َهظا ألامغ ال ًسىله ؤن ًخهضاه بلى ؤَها ٛمجغمت ؤزغي ٖخدغٍؼ اإلاشدبه
َيهم باعجٙاب حغٍمت مً ؤحل خطىله نلى الضلُل َهىا ٌهاْب نلى حغٍمت الخدغٍؼ ،ؤو ٗان ْطض الػابـ ال ًغمي بلى
مغاْبت ألاشخاص بل للخجؿـ ؤو ؤيغاع شخطُت.
َهىا هظا الخهضي ًغجب آزاع ْاهىهُت نلى نمل الػابـ ؤًً حهخبر بحغاءاث الدؿغب ؤلال٘ترووي التي ْام بها باؾلت،
وهي غماهت ْاهىهُت مً غماهاث الخٓىّ والخغٍاث ٗي ال ٌؿدىض الضلُل بلى بحغاءاث مشىبت بالالشغنُت وؤن الخطىٛ
نليها َُه شبهت الؿغّ اإلالخىٍت
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ؤما اإلااصة َٓ 27ض هطذ نلى الخدضًض الجًغافي بىؾائل ال٘تروهُت ماؾت بظل ٚالخٔ الضؾخىعي في خغٍت جىٓل
الاَغاص صون عْابت نليهم بٓىلها " ًمً٘ وُٖل الجمهىعٍت ؤو ْاض ي الخدُٓٔ بهض بزؿاع وُٖل الجمهىعٍت ،ؤن يأرن جدذ
عْابخه ،لػباؽ الشغؾت الٓػائُت ،متى جىَغث صوام جغجح اعجٙاب حغٍمت مً الجغائم اإلاىطىص نليها في هظا الٓاهىن،
بخدضًض اإلاىْو الجًغافي للصخظ اإلاشدبه َُه ؤو اإلاتهم ؤو وؾُلت اعجٙاب الجغٍمت ؤو ؤي ش يء آزغ له ضلت بالجغٍمت و
طل ٚباؾخهما ٛؤي وؾُلت مً وؾائل ج٘ىىلىحُاث الانالم و الاجطا ،ٛؤو بىغو جغجِباث جٓىُت مهضة زطُطا لهظا
الًغع"
وهىا ًخطح حلُا مً نباعة " متى جىاَغث صوام " الؿلؿت الخٓضًغٍت للٓاض ي ولىُٖل الجمهىعٍت بةضضاع ؤلاطن ؤَ
ؾلؿخه الخٓضًغٍت بمجغص جىَغ صوام ختى لى لم جً٘ ماٖضة ،وٍدؿو الاطن لِشمل ألاشخاص اإلاشدبه َيهم وختى اإلاغٖباث
اإلاؿخهملت ؤو جدبو هىاجُهم الىٓالت نً ؾغٍٔ  ،GPSؤو خىاؾُبهم نً ؾغٍٔ بغوجىٗىIP ٛؤو بغوجىٗى.MAC ٛ
وهُـ الص يء حاءث به ؤخٙام اإلااصة  15مً ْاهىن  15-20اإلاخهلٔ بالىْاًت مً حغائم ازخؿاٍ ألاشخاص
ومٙاَدتها

1

 -3.1إلاباحت الالكتروهيت الىاججت عن مماسست أحذ الحقىق املقشسة
وهى ما ًضزل في هؿاْه خٔ الخإصًب وخٔ مماعؾت ألانما ٛالؿبُت وخٔ مماعؾت الغٍاغت ،والخٔ اإلآغع هىا ؤَ
الٓاهىن بمُهىم نباعة الٓاهىن ٗل الٓىانض الٓاهىهُت بما َيها الهغٍ والشغَهت ؤلاؾالمُت والُٓاؽ ولِـ ْاهىن الهٓىباث
َٓـ ،وْض احمو الُٓه الخٓلُضي نلى ؤؾباب الاباخت في الخإصًب والانما ٛالؿبُت ومماعؾت الغٍاغت ،لً٘ ما هغٍض
حؿلُـ الػىء نلُه هل ًمً٘ جطىع هظا في مجا ٛؤؾباب الاباخت الال٘تروهُت؟
ونلى هظا ؾِخم اؾٓاؽ ما هى مهمى ٛبه في الاباخت الخٓلُضًت نلى الاباخت الال٘تروهُت للخغوج بىدُجت نما بطا ٗان
ًمً٘ الهمل بالخٓىّ اإلآغعة في بطن الٓاهىن نلى الاباخت الال٘تروهُت ؤم ال.
 1.3.1حق الخأديب
ًخُٔ الُٓه ؤن خٔ الخإصًب اإلآغع لألب لخإصًب ؤوالصه ؤو غغب الؼوج لؼوحه غغبا يير مبرحً ،ضزل غمً ؤؾباب
الاباخت ،عيم ؤن الٓاهىن الجؼائغي لم ًجب نلى هظه اإلاؿإلت بل حهل مً غغب الؼوج لؼوحه حغٍمت وَٓا لىظ اإلااصة
 266م٘غع مً ْاهىن الهٓىباث ،وهُـ الص يء باليؿبت بلى غغب ألاؾُاَ ٛهى مهاْب نلُه بمىحب الٓاهىن.2
بال ؤن الخإصًب ال ًٙىن بالػغب َٓـ َٓض ًٙىن بإؾالُب ؤزغي ،وٍجب ؤن ًٙىن الًغع مً الػغب واإلاغاْبت هى
الخإصًب وهظا ما ْغع الُٓه ؤهه ًضزل في ؤؾباب الاباخت الخٓلُضًت.
ؤما في البِئت الال٘تروهُت َُمً٘ ؤن وؿدشِ ؤن مغاْبت الؼوحت وألابىاء بًغع الخإصًب والتربُت واعص ؤَ ما
وؿدشُه مً اإلااصة  06مً الٓاهىن عْم  07-18اإلاخهلٔ بدماًت ألاشخاص الؿبُهُين في مجا ٛمهالجت اإلاهؿُاث طاث
الؿابو الصخص ي ،التي اؾخثىذ مً مجا ٛجؿبُٔ هظا الٓاهىن اإلاهالجت مً ؾغٍ شخظ ؾبُعي لًاًاث ال جخجاوػ
الاؾخهما ٛالصخص ي ؤو الهائلي ،وبشغؽ نضم اخالتها للًير ؤو وشغها.
ْ 1اهىن عْم  15-20ماعر في  30صٌؿمبر ً ،2020خهلٔ بالىْاًت مً حغائم ازخؿاٍ ألاشخاص وخماًتها ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص 2020 ،81
 2الٓاهىن عْم  12-15اإلااعر في  15حىٍلُت  ،2015اإلاخهلٔ بدماًت الؿُل
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َمً زال ٛهظا وؿدىج ؤن ألاب الظي ًٓىم بمهالجت ومغاْبت اإلاهؿُاث الصخطُت الخاضت بإبىائه ،التي ًخضاولىجها
في البِئت الال٘تروهُت والاهترهذ ،ال ًٙىن َهله حغٍمت بل ًضزل غمً هؿاّ ؤؾباب الاباخت الال٘تروهُت ؾاإلاا ؤن الًاًت منها
ّ
هى الخإصًب ،وما ٌهؼػ هظا هى ُْام مطالح اجطاالث الجؼائغ بةهخاج جؿبُٔ ال٘ترووي ًمً٘ ألاولُاء مً جإصًب ؤؾُالهم.
البرهامج الظي ُؤؾلٔ نلُه اؾم "في أمان" ،إلاغاْبت اؾخسضام ألاؾُا ٛواإلاغاهٓين لإلهترهذ ،حاء اؾخجابت لخاحت ّ
نبر ننها
ال٘ثير مً ألاولُاء ،الظًً باجىا ًسشىن جإزير هظه الىؾُلت الاجطالُت نلى ؤبىاههم ،الؾُما في قل ألاوغام التي حهِشها
اإلاىؿٓتَ .هظه الخضمت الجضًضة ،تهضٍ بلى "الخماًت" ولِـ الغْابت بمُهىمها الػُٔ.1
 2.3.1حق مباششة الاعمال الطبيت:
ٌهترٍ الٓاهىن بالؿب وٍسغج الجغوح التي جٙىن بطضصه مً صائغة الخجغٍم إلاا َيها مً مطلخت ،وهظا الانتراٍ
ٌشمل ختى الىؾائل اإلاؿخهملت في الهالج.
وهغي ؤن شغؽ الازخطاص في مهىت الؿب نً ؾغٍٔ شهاصة مهترٍ بها مً حامهت ،ومىآَت اإلاغٍؼ لخػىنه
للهالج للخىطل الؿبِب مً مؿاولُخه 2وياًت الهالج ،حشترٕ في الاباخت ؾىاء ٗاهذ جٓلُضًت ؤو الال٘تروهُت بال ان
الازخالٍ ًمً٘ في الىؾُلت اإلاؿخهملت.
َٓض ًٙىن ؤَ الخؿىعاث الخ٘ىىلىحُت الخاضلت ؤن ٌؿخهمل الؿبِب وؾائل مخؿىعة نً بهضَُ ،جغي نملُت
حغاخُت بالؿغٍٓت الال٘تروهُت نً بهض نً ؾغٍٔ جؿبُٔ " ػووم" مثال والخد٘م الالي نً بهض في ألاحهؼةَ ،هظه الىؾائل
الال٘تروهُت ال جسغج الُهل مً صائغة الاباخت الى الخجغٍم بل جبٓى في بؾاع الاباخت الال٘تروهُت للىؾُلت ؾاإلاا الًغع هى
الخؿبِب.
 3.1.1مماسست ألالعاب الشياضيت:
لِـ هىإ زالٍ ؤن الٓاهىن ًإطن بمماعؾت الغٍاغت ختى وإن ٗاهذ ْخالُت وَيها غغع بالؿالمت الجؿضًت في خضوص
ْىاهين اللهبت وإال زغج نً هؿاّ ؤلاباخت.
وهجض ؤن ألامغ هُؿه في الاباخت الال٘تروهُت عيم ازخالٍ الؿاخت الىاْهُت والاَتراغُتَ ،ىجض ؤن اإلاشغم ًبُذ
ألالهاب الال٘تروهُت ختى لى ٗاهذ َيها نىِ اَتراض ي ًمً٘ ؤن ًازغ نلى الجاهب الىُس ي لألَغاص ،بال ؤهه بطا ججاوػث
الخضوص وْىاهين اللهبت َخسغج مً هؿاّ الاباخت بلى هؿاّ الخجغٍمٖ ،مً ًلهب لهبت ال٘تروهُت مو ؤشخاص ًدغغىهه
َيها باالهخداع مثال ؤو الؿغْت وييرها ٖما هى الخا ٛفي لهبت " الخىث ألاػعّ".
وٍبٓى الاشٙا ٛهىا في ُْام اإلاؿاولُت الجىائُت نلى ضاخب اللهبت في خاٗ ٛان وغو بىض في حهلُماث وْىاهين اللهبت
ًىُي نىه اإلاؿاولُت الجىائُت ،هاهُ ٚنً ضهىبت الىضى ٛالُه.

 1حؼاًغؽ  :اجطاالث الجؼائغ جؿلٔ "في ؤمان "إلاغاْبت اؾخسضام ألاؾُا ٛلإلهترهذ) (djazairess.comاؾلو نلُه ًىم  29ؤَغٍل  ،2022الؿانت 15:12
ْ 2ض حؿٓـ اإلاؿاولُت الجىائُت للؿبِب ،لً٘ ال حؿٓـ اإلاؿاولُت اإلاضهُت نىه بطا لم ًسؿغ اإلاغٍؼ نً زؿىعة الهملُت ختى ولى وْو نلى وزُٓت احغاء
الهملُت وٗاهذ جخػمً نباعة " ًخدمل اإلاغٍؼ الىخائج الؿلبُت للهملُت " وهظا ما طهبذ الُه املخ٘مت الهلُا في ْغاعها للملِ عْم  1193813اإلااعر في 21
حىان  ،2018مجلت املخ٘مت الهلُا ،الهضص الثاوي ،2018 ،ص 44
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وهسلظ في جهاًت الضعاؾت ؤن ؤمغ الٓاهىن وإطن الٓاهىن ٗإؾباب بباخت اإلاظٗىع في هظ اإلااصة  39لِـ مدطىعا نلى
ؤؾباب الاباخت الخٓلُضًت ،بل ًمً٘ بنما ٛالىظ الخٓلُضي " هظ اإلااصة  39مً ْاهىن الهٓىباث" نلى ؤؾباب الاباخت
الال٘تروهُت صون بي بشٙاالث.
ولهل الاشٙآً ٛىم في الشٔ اإلاخهلٔ بالضَام الشغعي اإلاىطىص نلُه في اإلااصة  39مً ّ مَ ،هل ًمً٘ ؤن هؿبٔ
هُـ الاخٙام والشغوؽ اإلاؿلىبت في الضَام الشغعي التي جد٘م البِئت الىاْهُت ،نلى البِئت الاَتراغُت والٓى ٛبن هىإ
صَام شغعي ال٘ترووي ٗىن ؤهه ًطهب جؿبُٔ ٗل الشغوؽ نلى الضَام الشغعي الال٘ترووي ،هظا ما ؾِخم الخؿغّ الُه في
املخىع الثاوي.

 -2إسقاط هص املادة  30وششوطها على حالت الذفاع الششعي الالكترووي.
هطذ اإلااصة  39مً ْاهىن الهٓىباث خالت الضَام الشغعي وبين هؿاْها ؤجها جىطب نلى حغائم الىُـ واإلاا ٛوهُـ
الًير وما ٛالًير صون خطغٖ ،ما لم ًدطغ الضَام الشغعي في الجغائم الهمضًت َٓـ صون الجغائم يير الهمضًت.1
وْض ؤحمو الُٓه الجىائي ؤهه لُٓام خالت الضَام الشغعي ًجب جىاَغ شغوؽ جىطب نلى َهل الانخضاء وشغوؽ
جىطب نلى َهل عص الانخضاء ،التي جٙىن في ؾاخت الانخضاء وجبرع الػغوعة الخالت لغص الانخضاء والخؿغ الخا.ٛ
وال هٓىم بضعاؾت شغوؽ خالت الضَام الشغعي في هظه الضعاؾت بل ؾِخم صعاؾت مضي جىاَغ خالت الضَام الشغعي في
البِئت الال٘تروهُت ،نلى غىء الشغوؽ اإلاؿلىبت في الضَام الشغعي الخٓلُضي.
بما ؤن زطىضُت الجغٍمت الال٘تروهُت هي حغٍمت نابغة للخضوص الىؾىُت َةن صَانها الشغعي بطا زبذ ؾُٙىن صَانا
َُه حهضي للخضوص ،وٍٙىن صَام نلى اإلاؿخىي الضولي ؾىاء ٗان َُه مؿاؽ باإلاطالح ألاؾاؾُت للضو ٛؤو الاَغاص.
ونلى هظا ألاؾاؽ ؾِخم الخؿغّ بلى الضَام الشغعي الال٘ترووي نلى غىء الشغوؽ اإلاىغىنُت الخٓلُضًت ؤوال ،زم
ًخم الخؿغّ بلى خالت الضَام الشغعي الال٘ترووي الضولي.
 -1.2الذفاع الششعي الالكترووي وفق الششوط املىضىعيت الخقليذيت.
للىضى ٛبلى مهغَت جىَغ خالت الضَام الشغعي الال٘ترووي اؾخىحب ازػانها للشغوؽ التي ًخؿلبها الٓاهىن ؤَ
الىظ الخٓلُضي " اإلااصة  39مً ّ م " لُٓام خالت الضَام اإلاشغوم ونلى هظا ألاؾاؽ ؾِخم اؾٓاؽ هظه الشغوؽ نلى
الضَاعي الشغعي الال٘ترووي ٖما ًلي:
 -1.1.2الشغوؽ الىاجبت في فعل الاعخذاء:
 1.1.1.2أن يكىن الاعخذاء والخطش حاال :وهى ما نبرث نىه اإلااصة َٓ 39غة  2بالػغوعة الخالت ،2وَؿخىي في طلٚ
ؤن ًٙىن الخؿغ هاحم نً َغص ؤو مجمىنت مً ألاَغاص.

ٖ 1ما ٛبالعو ،ؤخٙام الضَام الشغعي في الدشغَو الجؼائغي ،مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُتْ ،ؿىؿُىت ،الجؼائغ ،الهضص  ،49مجلض ب ،حىان  ،2018ص .10
 2ال ًٓطض بالػغوعة الخالت اإلاظٗىعة في الىظ خالت الػغوعة التي حهخبر ماوو مً مىاوو اإلاؿاولُت و لِـ ؾبب مً ؤؾباب الاباخت ،والظي ًسخلِ نً
خالت الضَام الشغعيَُ ،ي خالت الضَام الشغعي اؾخىحب الىْىٍ نلى ؤن ًٙىن الخؿغ هاحم نً لُهل يير مشغوم ،لً٘ خالت الػغوعة ال حشترؽ هظا
لُٓامها َىإ َغّ بين الضَام الشغعي و خالت الػغوعة عاحو في هظا :هاضغ بً دمحم الجىَان ،الضَام الشغعي ،صعاؾت مٓاعهت ،مجلت الهض ،ٛالهضص ،58
الؿىت الخامؿت نشغة ،عبُو الثاوي  1434هـ  ،ص 13
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واإلاشغم الجؼائغي وؾو مً هؿاّ الضَام الشغعي ،في ؤن ًٙىن الخؿغ خاال بل انخمض ٖظل ٚنلى الخؿغ اإلاؿخمغ،
الظي ًإزظ وْخا في الخدػير والخسؿُـ وانخض بالضَام الشغعي َُه َٓض حاءث اإلااصة  22مً ألامغ عْم  24 -95اإلاخهلٔ
بدماًت ألامالٕ الهمىمُت وؤمً ألاشخاص َيها ،1بٓىلها " ٌؿخُُض اإلاؿخسضمىن اإلاٙلُىن بإمً اإلااؾؿت ،خا ٛحهغغها
للهضوان ،مً ْغٍىت الضَام الشغعي نً ٗل ألاَها ٛالتي ًٓىمىن بها الهضوان.
وٍم٘نهم في هظه الخالت ؤن ٌؿلمىا ألاشخاص اإلاهخضًً ؤو اإلاشدبه َيهم العجٙابهم حغائم ؤو حهض ؤو الخدػير لها ؤو
جىُُظها ؤو جٓضًم ؤي مؿانضة مهما ٗان شٙلها صازل املخُـ ألامني للماؾؿت َىعا بلى مطالح ألامً املخخطت بْلُمُا".
َُُهم مً هظا الىظ ؤن الخؿغ ًٙىن خاال ٖٓانضة نامت وْض ًٙىن خلى ٛالخؿغ بالخدػير له َُي هظه الخالت
ؤنؿاه اإلاشغم خ٘م الخؿغ الخا ٛإلاا َُه مً تهضًض للممخلٙاث وؤمً ألاشخاص.
وخؿً َهل اإلاشغم الجؼائغي في هظا زاضت في الجغائم ؤلاعهابُت ،التي ييرث مً الؿُاؾت الجىائُت واإلاُاهُم
الخٓلُضًت التي جد٘م ْىانض الضَام الشغعي.
وبالغحىم للىظ هجضها اؾخهمل نباعة " مهما ٗان شٙلها" بما ًىحي نضم خطغ الخؿغ و عص الانخضاء نلُهَ ،هظه
الهمىمُت حؿمذ ؤن جضزل في هؿاْها الخؿغ ؤلال٘ترووي الظي حهضص اإلااؾؿاث و ؤمنها اإلاهلىماحي ،و ًجىػ عص الانخضاء
بالخطضي له و ٖؿغ الخدػير له بىُـ الؿغٍٔ ،مما ًىحي ؤهه ًمً٘ الهمل بالضَام الشغعي الال٘ترووي في هظه الخالت و
انخباع الخؿغ الال٘ترووي واعص.
وججضع ؤلاشاعة ؤن الخؿغ ْض ًٙىن مً َهل بًجابي ؤو ؾلبي ،وإن ٗان هاصعا لً٘ ًمً٘ جطىعه في الضَام الال٘ترووي
واعيام اإلامخىو نً الُٓام بالُهلَٓ ،ض ؤنؿذ اإلااصة  15مً الٓاهىن  15-20للؿلؿاث الٓػائُت الخٔ في اعيام مٓضمي
الخضماث الظًً ًمخىهىن نً الُٓام بهمل بةجُاهه ،وَهخبر هظا ضىعة مً ضىعة الضَام الشغعي الىاجج نً َهل ؾلبي.
 2.1.1.2أن يكىن الخطش غير مششوع :وهىا ًسغج مً هؿاّ جؿبُٔ خالت الضَام الشغعي ؤن ًٙىن الخؿغ مشغونا
بما ؤمغ به ؤو ؤطن به الٓاهىن ؤو ٗان مً الخٓىّ اإلآغعة وهىا ٖظلً ٚمً٘ جطىع الضَام الشغعي الال٘ترووي َمً ًٓىم
بمغاْبت ؤؾُاله ال٘تروهُا ًٙىن َهله مشغونا ال ٌؿخىحب صَانا مشغونا ٖما ؾبٔ طٖغه.
 3.1.1.2أن يهذد الخطش الىفس واملال :وتهضًض الىُـ ٌشمل حمُو الجغائم اإلاىطىص نليها في ْاهىن الهٓىباث
التي َيها مؿاؽ بالؿالمت الجؿضًت ؤو الىُؿُت لألْغاص صون خطغٖ ،ظل ٚالجغائم اإلاىطبت نلى ألامىا ٛيير مدطىعة في
حغائم مهُىت.2
وْض ٌؿهل ألامغ في الضَام الشغعي الال٘ترووي نلى الجغائم التي جمـ الىُـ لً٘ ًطهب ألامغ في الجغائم التي جمـ
اإلااٗ ٛىن ؤن مؿغح الجغٍمت ًسخلِ ومىه جسخلِ الىكغة مً البِئت الخٓلُضًت نً البِئت الال٘تروهُت.
َُي حغٍمت الؿغْت مثال الانخضاء وؾلب ألامىا ٛبيُه جمل٘ها ًسى ٛالضَام الشغعي ٗىن ؤن اإلاهخضي ؾلب اإلاهخضي
نلُه مً ماله ،ؤما في البِئت الال٘تروهُت َمُهىم اإلااً ٛثير اشٙاال َؿغْت مطىِ ؤصبي ؤو ٖخب ال٘تروهُا ال ًجهل اإلاا ٛفي
 1ؤمغ عْم  24-95ماعر في  25ؾبخمبر ً ،1995خهلٔ بدماًت ألامالٕ الهمىمُت وؤمً ألاشخاص َيها ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص 1995 ،55
 2انخض اإلاشغم ٖظل ٚبالضَام اإلاشغوم نلى ممخلٙاث اإلااؾؿاث الهمىمُت والخاضت ،ونغٍ ألامالٕ الهمىمُت بإجها " ًٓطض باألمالٕ الهمىمُت في مُهىم
هظا ألامغ ،اإلايشأث ألاؾاؾُت والترُٖباث واإلايشأث ال٘بري والىؾائل ،واإلامخلٙاث الهمىمُت اإلاىٓىلت والهٓاعٍت التي حؿخًل في ألاوشؿت ؤلاصاعٍت
والاْخطاصًت والاحخمانُت والثٓاَُت و التربىٍت و الغٍاغُت و الضًيُت" ؤمغ .24-95
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خىػة اإلاهخضي ٗلُت بل ًبٓى في خىػة اإلاهخضي نلُه ماله ،ؤي ؤن اإلاهخضي ٌؿغّ وسخت وجبٓى وسخت ؤزغي لضي اإلاهخضي
نلُه ،مما ًجهل الُهل لِـ ؾغْت بل حغٍمت جٓلُض ،مما ًطهب الٓى ٛبدالت الضَام الشغعي في هظه الخالت بل الٓىٛ
بجغٍمت الخٓلُض بمُهىمها للجىائي ؤضال.
لهظا طهبذ املخ٘مت الهلُا في ْغاعها عْم  368024اإلااعر في  ،2007/11/28بإن الٓاض ي اإلاضوي هى املخخظ هىنُا
لخهىٍؼ الػغع الىاحم نً حغٍمت جٓلُض مطىِ ؤصبي ؤو َني.1
 -2.2الششوط الىاجبت في سد الاعخذاء
بطا جىاَغث الشغوؽ الؿابٓت في َهل الانخضاء ووحض اإلاهخضي نلُه هُؿه ؤمام زؿغ ْائم له الخٔ في عص الانخضاء.
وهىا هالخل ؤن عص الانخضاء في الضَام الشغعي الخٓلُضي مبني نلى اؾخهما ٛالٓىة الالػمت لطض الهضوان ،في الخضوص
اإلاىاؾبت لغص الخؿغ صون ججاوػه لُطبذ اهخٓاما ،ما ًبين ؤن شغوؽ عص الهضوان هي اللؼوم والخىاؾب.
لً٘ عص الانخضاء في البِئت الال٘تروهُت لِـ مبني نلى الٓىة البضهُت ،بل نلى الٓىة الُ٘غٍت والظهىُت والتي ْض جخجاوػ
ْىة اإلاهخضي ،ومىه هداو ٛمهغَت مضي اؾخهما ٛاللؼوم والخىاؾب في عص الانخضاء الال٘ترووي
 1.2.2اللزوم :والظي ٌهني ؤن َهل عص الانخضاء والضَام ًٙىن الػما ولِـ ؤمام اإلاهخضي نلُه مً وؾُلت ؤزغي لغص
الانخضاء وإجُان َهل مجغمَ ،مً هم شخظ لػغبه بهطا وٗان في مٓضوعه هؼم الهطا له ،ال ًجىػ عص الانخضاء بالػغب.
وهظا ما ًجهل اللؼوم في الانخضاء الال٘ترووي الخاْ ٛض ًٙىن في خا ٛحهغع شخظ لٓظٍ ؤو ؾب نً ؾغٍٔ وؾائل
الخىاضل الاحخماعي َُٙىن عص الانخضاء بدكغ الصخظ مثال "  "BLOQUEؤو "  "SIGNALEلطُدت الصخظَُ ،هخبر هظا
مً ْبُل عص الانخضاء الال٘ترووي ،وال ًىحب ؾبه وْظَه َهظا لِـ مً ْبُل اللؼوم في عص الانخضاءٖ ،ما ْض ًٙىن عص
الانخضاء باإلاىو في خالت الخهضي نلى هكامٖ ،ما هطذ نلُه اإلااصة  05مً اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  ،63-18خُث جمىو مً
اؾخسضام الىكام اإلاهلىماحي إلصاعة الجماعٕ بطُت ماْخت في خا ٛوحىص حهضي نلى الىكام او اعجٙاب حغائم في هظا
الشإن

2

مو الازظ في الانخباع صائما ؤهه بطا ٗان ؤمام اإلاهخضي نلُه في البِئت الال٘تروهُت مدؿو مً الىْذ لخبلٌُ الؿلؿاث،
حؿٓـ خالت اللؼومَ ،مً حهضص شخظ نبر الاهترهذ بالٓخل ؤو الدشهير ،ال ًجىػ له ْخله والاخخجاج بدالت الضَام
الشغعي.
 2.2.2الخىاسب :وهى شغؽ هطذ نلُه اإلااصة  39الُٓغة  ،2وهى ؤن ًلجإ اإلاضاَو بلى َهل ًُُ٘ه صعء الخؿغ الخاٛ
به وخؿب صون مبالًت والا زغج نً هؿاّ الضَام الشغعيَ٘ ،ما ؾبٔ و ؤشغها في اإلاثا ٛالؿابٔ مً ًخهغع لؿب و
ْظٍ في ضُدت في الاهترهذ ًٙىن عصه مخىاؾب مو عص الانخضاء بدكغ الطُدت مثال ،و لِـ الُٓام بازتراّ خاؾىب
الصخظ و ضُدخه و اجالٍ خاؾىبهَ ،هىا هٙىن امام اهخٓام و ججاوػ لخضوص الخىاؾب.

ْ 1غاع ملِ عْم  368024ماعر في  28هىَمبر  ،2007مجلت املخ٘مت الهلُا ،الهضص ألاو ،2009 ،ٛص 349
 2مغؾىم جىُُظي عْم  63-18ماعر في َُُ 13غي ً ،2018خهلٔ باؾخسضام اإلاخهاملين للىكام اإلاهلىماحي إلصاعة الجماعٕ ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص ،10
.2018
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ٖما ًمً٘ ؤن ًٙىن عص الانخضاء بالؿغٍٓت اإلاىاؾبت وباللؼوم الٓاهىوي بؿلب مً الجهاث الٓػائُت املخخطت بحغاءاث
جدُكُت اؾخعجالُت لىغو خض لهظا الخهضي ؤو للخطى ٛنلى حهىٍؼ خؿب ما حاءث به ؤخٙام اإلااصة  52مً الٓاهىن
.07-18
 3.2.2حالت الذفاع الششعي الجماعي " املىظم":
يالبا ما هخدضر نً الضَام الشغعي بداله اإلاىُغص ،ؤًً ًٙىن مهخضي غض مهخضي نلُه ؤو نضة مهخضًً نلى مهخضي
نلُه واخض ،وْض ًٙىن اإلاىكمين بلى اإلاهخضي نلُه ؤهاؽ ال ٌهغَهم َُإزظون خ٘م الضَام الشغعي ،لً٘ هل ًمً٘ جطىع
ؤن جدشٙل مجمىناث مىكمت ْاهىها لغص الانخضاءاث وحؿخُُض مً خالت الضَام الشغعي؟ زاضت بكهىع حغائم ؤلاعهاب
وحغائم الهطاباث.
وهظا ما اؾخدضزه اإلاشغم الجؼائغي ؾىت  1997بكهىع ؤلاعهاب واؾخُداله نً ؾغٍٔ اإلاغؾىم الخىُُظي عْم 04-97
الظي ًدضص شغوؽ مماعؾت نمل الضَام اإلاشغوم في بؾاع مىكمَ ،1إنؿى مً زال ٛاإلااصة  04مىه ؤمٙاهُت جإؾِـ
مجمىناث للضَام اإلاشغوم في بؾاع الضَام اإلاشغوم اإلاىكم ،التي جٙىن مً الؿٙان واإلاىاؾىين نلى ؾبُل الخؿىم ولِـ
بإحغ ،وٍدطلىن نلى عزطت مً الىالي إلوشاء مجمىنت للضَام اإلاشغوم.
وبظلً ٚسػو الضَام الشغعي الُغصي ألخٙام اإلاىاص  39و 40مً ْاهىن الهٓىباث َٓـ ،بِىما ًسػو الضَام
الشغعي الجماعي باإلغاَت للٓىانض الهامت ألخٙام هظا اإلاغؾىم.
وٍٙىن نمل هظه املجمىنت في بؾاع الضَام الشغعي الاؾدباقي الظي ٌؿتهضٍ الىْاًت والخضابير ألامىُتٖ ،ما ْض ًٙىن
في خالت الخؿغ الخا ٛاؾخهما ٛالغص والخطضي بالٓىة واؾخهما ٛالؿالح وَٓا ألخٙام اإلااصة  09مً اإلاغؾىم.
وهظا ما هدث اإلاشغم الجؼائغ جٓىِىه في الٓاهىن الخاص بجغائم نطاباث الاخُاء التي هظ نليها الٓاهىن 03-20
بةصعاج هظ ًجيز الهمل بىكام الضَام الشغعي اإلاىكم في نطاباث الاخُاء بغزطت مً الىالي.
ٖما ًجىػ الهمل بهظا الىكام في مجا ٛالضَام الشغعي الال٘ترووي زاضت لغص نضوان الظباب الال٘ترووي وحغائم
الجىؾؿت والخغب الؿُبراهُت نلى اإلاؿخىي الضولي.
 -2.3حالت الذفاع الششعي الالكترووي الذولي.
ْض ًخىؾو مُهىم الضَام الشغعي الظي ًمـ بإمً الضولت والىكام الهام لهاَ ،ال حؿدىض خُنها بلى شغؽ الخؿغ
الخا ،ٛوحهخبر ؤن ٗل تهضًض ألمنها وهكامها ٌهخبر زؿغا خاال و لى خ٘ما ،و هظا ما ًبرع َ٘غة الضَام الشغعي الاؾدباقي
الظي حهخمضه الضو ٛؾىاء نلى اإلاؿخىي الضازلي ؤو الخاعجي في خالت وشىب خغب ،و ما حهمىا في هظا البدث هى حؿلُـ
الػىء نلى الضَام الشغعي الاؾدباقي الال٘ترووي نلى اإلاؿخىٍين ،ؾىاء ٗان حهضص ُٖان الضولت و ماؾؿاتها صازلُا ؤو
الخغب الجضًضة التي اؾلٔ نليها حؿمُت الخغب الؿُبراهُت مبرػًٍ مىِْ اإلاشغم الجؼائغي مً هظا.
 -1.2.3الذفاع الششعي الىقائي والاسدباقي

 1مغؾىم جىُُظي عْم  04-97ماعر في  04حاهُي ً ،1997دضص شغوؽ مماعؾت نمل الضَام اإلاشغوم في بؾاع مىكم ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص .1997 ،01
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ْض ًجض الضَام الشغعي الىْائي او الاؾدباقي ؤضله في الشغَهت ؤلاؾالمُت الًغاء ؤًً اباخذ الضَام نً الؿترَٙ ،ل
صولت لها اؾغاعها وؾترها الظي لى اؾلهذ نلُه اشخاص ؤو صو ٛحاػ للضولت الضَام نً هُؿها ،1وٍجىػ ختى الضَام
الشغعي غض الؿُغاء وؤنػاء البهثت الضبلىماؾُت اإلاىحىصة في البلضٗ ،ىن ؤن الخطاهت الضبلىماؾُت جسػو لٓىاهين
ومهاهضاث بين الضو ٛومً ْام بانخضاء ؤي ٗان ًمـ الضولت ًٙىن ْض هٓؼ جل ٚالههىص مما ٌهؿي الضولت خٔ الضَام
الشغعي.2
وٍخسظ الضَام الشغعي الاؾدباقي في املجا ٛالال٘ترووي نضة ضىع منها اإلاغاْبت الاؾدباُْت وآلاهُت الال٘تروهُت
لالجطاالث وللمىاْو و للبِئت الال٘تروهُت بطُت نامتَُُ ،ما ًسظ الضَام الشغعي الاؾدباقي اإلابني نلى اإلاغاْبت الٓبلُت
ٖغؾه اإلاشغم في اإلاغؾىم الغئاس ي عْم  ،3228-15الظي حاء في ماصجه  " 2الىكام الىؾني للمغاْبت بىاؾؿت الُُضًى الظي
ًسػو بلى ؤخٙام هظا اإلاغؾىم ،ؤصاة جٓىُت لالؾالم و الاسدباق بهضٍ اإلاؿاهمت َُما ًإحي:
 مٙاَدت ؤلاعهاب الىْاًت مً ألانما ٛؤلاحغامُت خماًت ألاشخاص واإلامخلٙاث الخُاف نلى الىكام الهام "....مً زال ٛهظا الىظ ًخطح حلُا ؤن اإلاشغم زغج نً الشغوؽ الهامت التي جد٘مها اإلاىاص  39و 40مً ْاهىن
الهٓىباث الخاضت بالضَام الشغعي ،خُث وؾو في مُهىم الخؿغ الخا ٛوحهله مُترع ،لُدؿنى له الضَام الاؾدباقي ْبل
وْىم الجغائم والا ًُٓض الضَام الشغم الاؾدباقي مهىاه.
وهظا ما شغنذ َُه الجؼائغ َهلُا ؾىت  ،2004وخؿً َهل اإلاشغم الجؼائغي ٗىن ؤن هظا الىىم مً الجغائم في
مىدنى جطانضي عهُب خُث بضؤ ب ْ 16ػُت ؾىت  ،2008بلى  102ؾىت  ،2013بلى  1652ؾىت .2019

4

ٖظل ٚهجض ؤن اإلاشغم زى ٛالؿلؿاث مً مغاْبت الشب٘ت الال٘تروهُت بمىحب الٓاهىن  ،04 -09بمىحب اإلااصة 04
مىه ٗةحغاء اؾدباقي للىْاًت مً حغائم ؤلاعهاب وؤمً الضولت ،ؤو في خالت جىَغ مهلىماث نً احخمال اعخذاء نلى مىكىمت
مهلىماجُت نلى هدى حهضص الىكام الهام ؤو الضَام الىؾني ؤو ماؾؿاث الضولت ؤو الاْخطاص الىؾني.
وججضع ؤلاشاعة هىا ؤن اإلاشغم الجؼائغي في هظا الىظ زغج نً الغاجح لضي الُٓه الجىائي في ٗىن ؤن الخؿغ ًجب
ؤن ًٙىن خا ٛووشُ ٚالىْىم ولِـ زؿغ اخخمالي ؤو مؿخٓبلي ،5مما ًبين وحه الازخالٍ بين الضَام الشغعي الخٓلُضي

 1الطضًٔ ؤبى الخؿً دمحم ،مغحو ؾابٔ ،ص 112
 2مؿُغ عػّ هللا دمحم الؼخامي ،الضَام الشغعي الخاص ،صَو الطائل ،عؾالت ماحؿخير في مٙاَدت الجغٍمت ،جسطظ الدشغَو الجىائي ؤلاؾالمي ،حامهت
ؤم الٓغي ،الؿهىصًت ،الؿىت الجامهُت  ،1997-1996ص 115
 3مغؾىم عئاس ي عْم  228-15ماعر في  22ؤوث ً ،2015دضص الٓىانض الهامت اإلاخهلٓت بدىكُم الىكام الىؾني للمغاْبت بىاؾؿت الُُضًى و ؾيره ،الجغٍضة
الغؾمُت ،نضص .2015 ،45
 4حىٍضة بىنغابت ،جغحمت مهُىٍ دمحم ،عحا ٛالضعٕ الىؾني في مىاحهت الجغٍمت الؿُبراهُت ،جدض حضًض ،مجلت الجِش ،الجؼائغ ،الهضص  ،685ؤوث ،2020
ص،ص .21 -20
 5نبض هللا ؾلُمان ،مغحو ؾابٔ  ،ص .134
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والضَام الشغعي الال٘ترووي الظي ًٓىم ؤؾاؾا نلى الضَام الشغعي الاؾدباقي وٖظا جُُٓم الخؿغ اإلاىحب لغص الانخضاء صوعٍا
وانخباعه خا ٛفي ٗل ألاوْاث.
ومً ؤحل بغُاء ؾابو الشغنُت نلى الهمل في هظا املجا ٛؤوٗلذ مهامه بلى الهُئت الىؾىُت للىْاًت مً الجغائم
اإلاخطلت بخ٘ىىلىحُا الانالم والاجطا ٛومٙاَدتها ،التي زىلها الٓاهىن نضة مهام منها ما ًخهلٔ بمؿإلت الضَام الشغعي
الىْائي الاؾدباقي:
 غمان اإلاغاْبت الىْائُت لالجطاالث الال٘تروهُت ْطض ال٘شِ نً الجغائم اإلاخهلٓت باألنما ٛؤلاعهابُت والخسغٍبُتواإلاؿاؽ بإمً الضولت.
 الُٓام صوعٍا نً ؾغٍٔ مجلؿها بخُُٓم خالت التهضًض في مجا ٛالجغائم اإلاخطلت بخ٘ىىلىحُا ؤلانالم والاجطا ٛللخمً مًجدضًض مػامين الهملُاث الىاحب الُٓام بها وألاهضاٍ اإلايشىصة بضْت

1

وهىا ًؿغح اشٙا ٛالخغٍت الخاضت لألَغاص اإلاطىهت صؾخىعٍا ،خُث ؤهه ال ًجىػ الخىطذ ؤو الخجؿـ ومغاْبت
الاجطاالث الال٘تروهُت لألَغاص ،وهظا ما حهل بهؼ الضو ٛجلجإ بلى اؾخهما ٛجؿبُٓاث ال جٓىم بازتراّ زطىضُت الاَغاص
ٖبرًؿاهُا.
ؤما اإلاشغم الجؼائغي َٓض حهل اإلاؿاؽ في ؤغُٔ خضوصه ؤَ ما هطذ نلُه اإلااصة  03مً الٓاهىن ،04-09
هظا وْض ؤْضمذ الؿلؿاث الجؼائغٍت نلى حجب مىاْو "جىالى" ،و"الؿغٍٔ هُىػ" ،و"ؤهترلُني" ،و"مًغب اًمغحىذ"،
و"عاصًى ؤم" ،و"ْطبت جغٍبىن" ،و"شهاب بغؽ" ،و"ؤلترا ضىث" ،و"ٗل ش يء نً الجؼائغ".2
َ
مىْعي "جىالى" و"ؾغٍٔ هُىػ" وييرهما،
ولم حهلً الؿلؿاث الجؼائغٍت نً ؤي ْغاع ؤو زلُُاث جىضح ؤؾباب حجب
والالَذ ؤن هظه الٓغاعاث حاءث بهض ؤؾبىم َٓـ مً بضضاع البرإلاان ألاوعوبي الئدت جضًً حهامل الؿلؿاث الجؼائغٍت مو
الصخاَت وْػاًا خغٍت الخهبير ،والخػُِٔ نلى الصخِ ووؾائل ؤلانالم .وؾالبذ ماؾؿاث الاجداص ألاوعوبي الخىُُظًت
بلؼام الؿلؿاث الجؼائغٍت بمػمىن اجُاّ الشغاٖت اإلاىْو نام  ،2002والظي ًخػمً بشاعة بلى غغوعة التزام الجؼائغ
بٓىانض خغٍت الخهبير.3
وججضع الاشاعة ؤن بحغاء حجب اإلاىاْو ًجض مكلخه الٓاهىهُت في نضة هطىص زاضت ،هظٖغ نلى ؾبُل اإلاثا ٛألامغ
 ،409-21الظي ًىظ ضغاخت في ماصجه  2 – 23بالخضزل الُىعي وبإمغ مً الؿلؿاث الٓػائُت ،جدذ ؾائلت الهٓىباث،
مً ؤحل سخب ؤو جسؼًٍ املخخىٍاث التي ًدُدىن الاؾالم نليها ؤو حهل الضزى ٛبلُه يير ممً٘ نىضما حشٙل حغٍمت مً
الجغائم اإلاىطىص نليها في هظا ألامغ ،ؤو بىغو جغجِباث جٓىُت حؿمذ بسخب ؤو جسؼًٍ هظه املخخىٍاث ؤو لجهل الضزىٛ
بليها يير ممً٘.
 1مغؾىم عئاس ي عْم 439-21ماعر في  07هىَمبر ً ،2021خػمً بناصة جىكُم الهُئت الىؾىُت للىْاًت مً الجغائم اإلاخطلت بخ٘ىىلىحُاث ؤلانالم والاجطاٛ
ومٙاَدتها ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص .2021 ،86
 2الؿلؿاث الجؼائغٍت جحجب  7مىاْو بزباعٍت :جػُِٔ حضًض) (alaraby.co.ukاؾلو نلُه ًىم  07ماي  ، 2022ؾا 19:12
3لً٘ الاشٙا ٛاهه ًمً٘ الضزى ٛللمىاْو اإلاحجىبت بٙل بؿاؾت نىض اؾخسضام بغهامج شب٘ت زاضت اَتراغُت ) (VPNالتي جٓىم بخًُير آلاًبي َ ،IPبضال مً
ؤن جخطل نلى مىْو ه٘غ مً الجؼائغ ؾىٍ جخطل مً اإلاىػمبُٔ مثال .و الؿغٍٓت ؾهلت للًاًت ،خُث جٓىم باإلجطا ٛبؿيرَغ في اإلاىػمبُٔ و بضال مً جطُذ
مىْو ه٘غ باآلًبي الخاص ب ٚو الظي هى مً الجؼائغ و َغغا ؤن اإلاىْو مدكىع ؾىٍ ًٓىم بغهامج  vpnبُخذ اإلاىْو بالخاصم اإلاىحىص في اإلاىػمبُٔ،
 4ؤمغ عْم  09-21ماعر في  08حىان ً ،2021خهلٔ بدماًت اإلاهلىماث والىزائٔ ؤلاصاعٍت ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص .2021 ،45
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وهظا ما ٌهاْب نلُه ْاهىن زؿاب ال٘غاهُت في خا ٛوشغ ؤي مهلىماث جاصي بلى الاغغاع بالىخضة الىؾىُت ،لهظا
ؤضبذ مً اإلاؿدؿاى اللجىء بلى الضَام الشغعي الاؾدباقي الظي حهضص اإلاؿاؽ بالىخضة الىؾىُت.
ومً هىا هسلظ ؤن الضَام الشغعي ًمً٘ ؤن حؿخهمله الضولت اؾدباُْا نلى َغغُت الخؿغ اإلاهضص لُ٘اجها ومؿاؽ
ؤمنها ؾىاء ٗان هظا اإلاؿاؽ مً ؾغٍ ألاَغاص نً ؾغٍٔ اؾخسضامهم إلاىاْو الخىاضل الاحخماعي َخٙىن الخغب صازلُت ،ؤو
مً ؾغٍ الضو ٛنً ؾغٍٔ عص الهجىماث والخغوب التي حشً غض مهلىماث الضو ٛو حهؿُل ختى مطالخها و مؿاعاتها و
هظا اؾلٔ نلُه الخغب في الُػاء الؿُبراوي.
-2.2.3الذفاع الششعي في ظل الحشوب السيبراهيت
ولدؿمُت هظه الُ٘غة ،حمو حُبؿىن ٗلمت "الؿبرهؿُٓا " Cyberneticsالتي حهني نلم الخد٘م آلالي ،مو ٗلمت
"الُػاء ،" Spaceوؾ ٚمنهما مطؿلح "الُػاء الؿُبراوي " Cyberspaceالظي ؤضبذ خُٓٓت مو اهدشاع شب٘ت الاهترهذ
نلى هؿاّ الهالمَ .الُػاء الؿُبراوي Cyberspaceمطؿلح خضًث ،قهغ هدُجت لثىعة ج٘ىىلىحُا اإلاهلىماث .وَشمل
حمُو الخىاؾِب واإلاهلىماث التي بضازلها وألاهكمت والبرامج والشبٙاث اإلاُخىخت إلؾخهما ٛالجمهىع الهام ؤو جلٚ
الشبٙاث التي ضممذ الؾخهماَ ٛئت مدضصة مً اإلاؿخهملين ومىُطلت نً شب٘ت الاهترهذ الهامتَ ،ـ "الُػاء الؿُبراوي"
هى الهالم اإلااصي واإلاُاهُمي الظي جىحض َُه حمُو هظه ألاهكمت

1

وبكهىع هظا الىىم مً الخغوب ختى بضؤ اؾخهماله مىظ الثماهُيُاثَُ ،ي صٌؿمبر مً الهام  2009ضغخذ الخٙىمت
الٙىعٍت الجىىبُت نً حهغغها لهجىم هُظه ْغاضىت بهضٍ ؾغْت زؿـ صَانُت ؾغٍت جخػمً مهلىماث نً شٙل
الخدغٕ الٙىعي الجىىبي وألامغٍٙي في خالت خطى ٛخغب في شبه الجؼٍغة الٙىعٍت .
وفي  ،2010ؤنلىذ ؤإلااهُا ؤجها واحهذ نملُاث ججؿـ شضًضة الخهُٓض لٙل مً الطين وعوؾُا ٗاهذ حؿتهضٍ
الٓؿاناث والبنى الخدخُت الخؿاؾت في البالص ومً بُنها شب٘ت ال٘هغباء التي حًظي الضولت ،2وما ًؼٍض مً زؿىعتها ؾهىلت
الخطى ٛنلى الاؾلخت الؿُبراهُت ويمىع هىٍت الؿغٍ الٓائم بهظه الهملُت.
و ججضع الاشاعة هىا ؤن الُٓه َغّ بين مُهىمي " الهجىم الؿُبراوي" و " الخغب الؿُبراهُت" َُ ،هني ألاو ٛبلى
اؾخسضام الخطىم لشُُغاث و ؤٗىاص ٖمبُىجغ بًغع الخضزل في وقُُت و هكام ال٘مبُىجغ ؤو الشب٘ت ،ؾىاء ٗاهذ
اهكمت خاؾىبُت زاضت بماؾؿاث الضولت " ماؾؿاث اْخطاصًت ،مؿاعاث ،مىاوئ ،و ييرها" ؤو ؤهكمت الاحهؼة الضَانُت
و الاؾخسباعاجُت ،نً ؾغٍٔ حهؿُل جل ٚالشبٙاث و الاهكمت ،و اَشا ٛمداولت الاجطا ٛبها ؤو جضميرها بالٙامل ،ؤما
مطؿلح " الخغب الؿُبراهُت" َِشير خؿبهم بلى ؤلاحغاءاث التي جخسظها الضولت الزتراّ ؤحهؼة ٖمبُىجغ ؤو شبٙاث زاضت
بضولت ؤزغي بًغع الدؿبب في جلُها ؤو حهؿُلها.3
ٖظل ٚهىإ مً ًؿلٔ نلى مطؿلح الضَام الؿُبراوي " الغصم الؿُبراوي"

 1نالء َغخاث ،الُػاء الؿُبراوي ،حشُ٘ل ؾاخت اإلاهغٖت في الٓغن الخاصي والهشغًٍ ،مجله الهلىم الٓاهىهُت و الؿُاؾُت ،املجلض ،10الهضص ،03
صٌؿمبر  ،2019ص .90
َُ 2طل دمحم نبض الًُاع ،الخغوب ؤلال٘تروهُت ،الجىاصعٍت لليشغ والخىػَو ،2015 ،ص ص 13– 11
 3خؿين ْىاصعة ،الغصم الؿُبراوي بين الىكغٍت والخؿبُٔ ،املجلت الجؼائغٍت لألمً والخىمُت ،املجلض  ،9الهضص  ،16حاهُي  ،2020ص 521
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وؤمام هظه الخؿىعة حهل املجخمو الضولي هكام الهملُاث الهؿ٘غٍت في الُػاء الؿُبراوي حؿتهضٍ نضة ؤهضاٍ مً
بُنها الهملُت الضَانُت التي ًٙىن هضَها خماًت اإلاهالجت الالُت للمهؿُاث الال٘تروهُت نلى مؿخىي الشبٙاث الهى٘بىجُت
والخاضت بالضولت والىْىٍ صون الخاّ اغغاع بالضولت وشهبها وممخلٙاتها.1
و هظا ما صَو الضو ٛالى جبني اؾتراجُجُاث عصنُت صَانُت نلى هؿاْها الؿُبراوي ْطض جدُٓٔ ما اغحى ٌؿمى " ألامً
الؿُبراوي" ،و الجؼائغ ؤخض هظه الضو ٛالتي اؾتهضَتها الهضًض مً الهجماث الؿُبراهُت ،الص يء الظي اصي ؤًالهها ؤهمُت
ْطىي لألمً الؿُبراوي نلى حمُو اإلاؿخىٍاث ،بضاًت بىغو مغؾىم ؾىت ً 2020يص ئ مجلـ و وٗالت لألمً الؿُبراوي ،2
هظه اإلاىكىمت الىؾىُت ؤنؿى لها اإلاشغم مً زال ٛمجلؿها و وٗاالتها ضالخُاث واؾو في مجا ٛالخدُٓٔ الال٘ترووي و
ألامً و الضَام نً الهجماث الؿُبراهُت بانخماص اؾتراجُجُت جغجبـ بىكام ًٓكت شامل هضَه الخطضي للتهضًضاث
الجضًضة و اوهٙاؾاتها نلى اؾخٓغاع الضولت.
ولخهؼٍؼ هظا اإلاؿاع اؾخدضر اإلاشغم الجؼائغي في ؤوث ْ 2021ؿب حؼائي وؾني إلاٙاَدت الجغائم اإلاخطلت
بخ٘ىىلىحُاث الانالم والاجطاً ،ٛسخظ بالُطل في الجىذ الخاضت بالجغٍمت الال٘تروهُت واإلاخطلت بها ؾىاء ٗاهذ غض
ألاَغاص ؤو الضولت ؤو الضَام الىؾني ،3وهى ما ٌه٘ـ الاهخمام الظي جىلُه الجؼائغ إلاٙاَدت الجغٍمت الؿُبراهُت ومىاٖبتها
مً الجاهب الدشغَعي والٓػائي.
ٖما ؤهه جم في هىَمبر  2015اؾخدضار مطلخت نلى مؿخىي صائغة الاؾخهما ٛوالخدػير بإحهؼة الجِش الىؾني
الشهبي " مطلخت الضَام الؿُبراوي ومغاْبت ؤمً ألاهكمت" مهمتها جإمين وخماًت اإلاىكىماث واإلايشأث الخُىٍت في البالص،
غض التهضًضاث والاعهاب الال٘ترووي.
ؤًً جخمدىع اؾتراجُجُت الضَام الشغعي الؿُبراوي للجِش الىؾني خى ٛحهؼٍؼ وجدُين ؤلاؾاع الٓاهىوي اإلاخهلٔ
باؾخهما ٛج٘ىىلىحُاث الانالم والاجطا ٛوجإمين مىكىماث ؤلانالمٖ ،ما جخػمً جٙىًٍ للمىعص البشغي في هظا الشإن.4
مً زال ٛما ؾبٔ ًخطح ؤن اإلاشغم الجؼائغي والضولت الجؼائغٍت ،حشهغان بحجم زؿىعة هظه الخغوب الجضًضة،
َهي حؿعى صائما بلى ج٘غَـ ْىانض ْاهىهُت ؤَ ؾُاؾت حىائُت مىاٖبت للهطغ يير مخُٓضة بالٓىانض الخٓلُضًت ،وهى
زُاع ؾلُم ؾاإلاا ؤن الجغٍمت جؿىعث واؾالُبها حًيرث َمً يير اإلاىؿٓي ؤن جبٓى الضو ٛجدذ وؾإة الٓىانض الخٓلُضًت التي
ال جدٓٔ خماًت اإلاطلخت الجضًغة بالخماًت والتي حهخبر ياًت ْاهىن الهٓىباث.
لً٘ مً وحهت هكغها هغي ؤن اإلاشغم باخترام الٓىانض الٓاهىهُت وجدُُنها التي ال جخهاعع مو اإلاطلخت الهامت للضولت
والاَغاص ومبضؤ الشغنُت ؤن ٌهُض الىكغ اإلااصة  39مً ْاهىن الهٓىباث ؤًً ٌشير ضغاخت بلى الخؿغ اإلاؿخٓبلي والخؿغ
الاَتراض ي الال٘ترووي.
 1حىن باؾِذ ،خغب الُػاء الال٘ترووي :الدؿلح وؤؾالُب الضَام الجضًضة ،الخغوب اإلاؿخٓبلُت في الٓغن الـ  ،21الؿبهت  ،1مغٖؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث
والبدىر الاؾتراجُجُت ،2014 ،ص .57
 2مغؾىم عئاس ي عْم  05-20ماعر في  20حاهُي ً ،2020خهلٔ بىغو مىكىمت وؾىُت ألمً ألاهكمت اإلاهلىماجُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص .2020 ،04
 3ؤمغ عْم  11-21ماعر في  25ؤوث ً ،2021خمم ألامغ  155-66اإلااعر في  08حىان  ،1966اإلاخهلٔ بٓاهىن ؤلاحغاءاث الجؼائُت ،الجغٍضة الغؾمُت ،نضص ،65
.2021
 4ب ،حىاصي ،م ،بىٖبشت ،ؤُْ ،ضوم ،ب ،ياػي ،خغوب الجُل الجضًض ،جدؿُم ألامم بإْل جٙلُت ،مجلت الجِش ،الجؼائغ ،الهضص  ،701صٌؿمبر  ،2021ص
.39
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الخاجمت:
حؿعى ٗل الدشغَهاث صائما بىغو ؾُاؾت حىائُت جسضم الخىاػن اإلاؿلىب لخماًت اإلاطلخت الهامت مً حهت ،صون
هػم اإلاطلخت الخاضت خٓها مً حهت زاضت ،وبما ؤهه في بهؼ الاخُان جخٓابل مطلخخان ًدميهما الٓاهىن في هُـ
الىْذً ،سلٔ هظا الاشٙا ٛوحىب اًجاص خل ْاهىوي بًؼ الىكغ نً البِئت التي ولضث َُه.
َهىا ً٘غؽ الٓاهىن الجىائي ْانضة اإلاطلخت الاحضع بالخماًتَُ ،ػحي باإلاطلخت الاْل حضاعة ؤمامها.
ومً هظا وصون الخغوج نً مبضؤ الشغنُت حاءث َ٘غة اؾباب الاباخت زضمت لُ٘غة اإلاطلخت الجضًغة بالخماًت
ؾىاء ٗاهذ نامت ؤو زاضت ،جٓلُضًت ؤو ال٘تروهُت ،وخاضل هظا الهمل هجمله في الىخائج الخالُت:
 ؤن الاباخت اإلآطىصة في هظ اإلااصة  39هي الاباخت الؿاعئت التي جإحي بهض ججغٍم َهل وحشىبه الشبهت وَُه مطلختولِـ الاباخت الاضلُت ألن ألاضل ال ًدخاج بلى هظ ًبُده.
 ؤن هظ اإلااصة  39مً ْاهىن الهٓىباث ًمً٘ بؾٓاؾه نلى ما ؤطن به الٓاهىن وما ؤمغ به الٓاهىن لهمىم الىظ ونضمخطغ الاوامغ وألاطن في البِئت الخٓلُضًت.
 ؤهه ًمً٘ جطىع ؤؾباب اباخت في الُػاء الاَتراض يَ٘ ،ما هىإ حغٍمت ال٘تروهُت هىإ اؾباب اباخت ال٘تروهُت ؤن الخُخِش الال٘ترووي جد٘مه ْىانض جسخلِ نً ْىانض الخُخِش الخٓلُضًت. ؤهه ًمً٘ جطىع ؤن ًٙىن هىإ خالت صَام شغعي ختى في البِئت الال٘تروهُت ؾىاء لألَغاص ؤو الضولت. ؤن هظ اإلااصة  39اإلاهمى ٛبه في مجا ٛاؾباب الاباخت الال٘تروهُت ْاضغ في مؿإلت شغوؽ الضَام الشغعي ٗىن ؤنالضَام الشغعي الال٘ترووي ال ًد٘مه شغؽ الخؿغ الخا ٛصائما ،وال ًمً٘ جٓضًغ الخىاؾب َُه جٓضًغا هاَُا للجهالت.
 ؤن الضَام الشغعي باليؿبت للضو ٛجىؾهذ صائغجه بكهىع الخغوب الؿُبراهُت التي حؿتهضٍ اإلاهلىمت.وبىاء نلى ما ؾبٔ هخىضل الى بهؼ الاْتراخاث والخىضُاث ًمً٘ ؤن ًدُنها اإلاشغم منها:
 حهضًل اإلااصة  3مً ْاهىن الهٓىباث والىظ نلى بْلُم الجمهىعٍت " بغ وبدغ وحى وهطاق الكترووي" ختى َهى الاْلُمالظي ٌشمل الجغٍمت والاباخت نلى خض ؾىاء.
 جدُين هظ اإلااصة  39مً ْاهىن الهٓىباث والاشاعة بلى الخؿغ اإلاُترع في مؿإلت الضَام الشغعي الال٘ترووي. جدضًض شغؽ اللؼوم والخىاؾب في الاباخت الال٘تروهُت في هظ اإلااصة .39 انخماص الضَام الشغعي اإلاىكم ختى في املجا ٛالال٘ترووي بمىحب هظ ْاهىوي لُٙىن مجابه للظباب الال٘ترووي. جبُان خضوص الضَام الشغعي والاباخت الال٘تروهُت في مؿإلت الازتراّ ؾىاء ازتراّ خؿاباث الاَغاص ؤو مىاْو الضوٛزاضت ،ومىه جدضًض اؾخثىاءاث الضَام وْذ الؿلم.
قائمت املشاجع:
-1الكخب:
( )1حىن باؾِذ ،خغب الُػاء الال٘ترووي :الدؿلح وؤؾالُب الضَام الجضًضة ،الخغوب اإلاؿخٓبلُت في الٓغن الـ ،21
الؿبهت  ،1مغٖؼ ؤلاماعاث للضعاؾاث والبدىر الاؾتراجُجُت.2014 ،
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( )2عمؿِـ بهىام ،هكغٍت الخجغٍم في الٓاهىن الجىائي ،مهُاع ؾلؿت الهٓاب حشغَها وجؿبُٓا ،صاع الجامهت الجضًضة،
مطغ ،صون ؾىت.
( )3نبض هللا ؾلُمان ،شغح ْاهىن الهٓىباث الٓؿم الهام ،الجؼء ألاو ،ٛصاع الهضي للؿبانت واليشغ ،نين ملُلت،
الجؼائغ ،صون ؾىت.
(َُ )4طل دمحم نبض الًُاع ،الخغوب ؤلال٘تروهُت ،الجىاصعٍت لليشغ والخىػَو2015 ،
-2املجالث:
( )1حىاصي ،م ،بىٖبشت ،ؤُْ ،ضوم ،ب ،ياػي ،خغوب الجُل الجضًض ،جدؿُم ألامم بإْل جٙلُت ،مجلت الجِش ،الجؼائغ،
الهضص  ،701صٌؿمبر .2021
( )2حىٍضة بىنغابت ،جغحمت مهُىٍ دمحم ،عحا ٛالضعٕ الىؾني في مىاحهت الجغٍمت الؿُبراهُت ،جدض حضًض ،مجلت
الجِش ،الجؼائغ ،الهضص  ،685ؤوث 2020
( )3خؿً بحهاب دمحم ،صوع الهغٍ في الخجغٍم ،املجلت اإلاطغٍت للضعاؾاث الٓاهىهُت والاْخطاصًت ،مطغ ،الهضص ،10
حاهُي .2018
( )4خؿين ْىاصعة ،الغصم الؿُبراوي بين الىكغٍت والخؿبُٔ ،املجلت الجؼائغٍت لألمً والخىمُت ،املجلض  ،9الهضص ،16
حاهُي ،2020
( )5نالء َغخاث ،الُػاء الؿُبراوي ،حشُ٘ل ؾاخت اإلاهغٖت في الٓغن الخاصي والهشغًٍ ،مجله الهلىم الٓاهىهُت
والؿُاؾُت ،املجلض ،10الهضص  ،03صٌؿمبر .2019
(ٖ )6ما ٛبالعو ،ؤخٙام الضَام الشغعي في الدشغَو الجؼائغي ،مجلت الهلىم ؤلاوؿاهُتْ ،ؿىؿُىت ،الجؼائغ ،الهضص ،49
مجلض ب ،حىان .2018
( )7هاضغ بً دمحم الجىَان ،الضَام الشغعي ،صعاؾت مٓاعهت ،مجلت الهض ،ٛالهضص  ،58الؿىت الخامؿت نشغة ،عبُو
الثاوي  1434هـ
-3الشسائل الجامعيت:
( )1مؿُغ عػّ هللا دمحم الؼخامي ،الضَام الشغعي الخاص ،صَو الطائل ،عؾالت ماحؿخير في مٙاَدت الجغٍمت ،جسطظ
الدشغَو الجىائي ؤلاؾالمي ،حامهت ؤم الٓغي ،الؿهىصًت ،الؿىت الجامهُت ،1997-1996
-4املى اقع الالكتروهيت:
( )1الؿلؿاث الجؼائغٍت جحجب  7مىاْو بزباعٍت :جػُِٔ حضًض) (alaraby.co.ukاؾلو نلُه ًىم  07ماي  ،2022ؾا
.19:12
( )2حؼاًغؽ  :اجطاالث الجؼائغ جؿلٔ "في ؤمان "إلاغاْبت اؾخسضام ألاؾُا ٛلإلهترهذ) (djazairess.comاؾلو نلُه ًىم
 29ؤَغٍل  ،2022الؿانت 15:12
-5قشاساث املحكمت العليا:
(ْ )1غاع ملِ عْم  1193813اإلااعر في  21حىان  ،2018مجلت املخ٘مت الهلُا ،الهضص الثاوي،2018 ،
(ْ )2غاع ملِ عْم  368024ماعر في  28هىَمبر  ،2007مجلت املخ٘مت الهلُا ،الهضص ألاو.2009 ،ٛ
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اإلاعالجت اللاهىهُت لخعاب الكزاهُت بين الدشزَعاث املحلُت الجزائزٍت والاجفاكُاث الذولُت
Legal treatment of hate speech between local legislation algerian and international
conventions


ٖبض اإلاالً ناولي
-حامٗت دمحم بىيُاف – اإلاؿُلت
Abdelmalik.saouli@univ-msila.dz
2022/09/23:جارٍخ اللبىل

2022/09/22:جارٍخ اإلازاحعت

2022/06/14:جارٍخ ؤلاًذاع

:ملخص
 هى في ألانل لِـ مىيىٖا،زُاب الىغاهُت الظي أنبذ مثاع حضٌ وهلاف في آلاوهت ألازحرة بحن عحاٌ اللاهىن
 وكض ٖالجخه ألاصًان والٗالكاث ؤلاوؿاهُت اللضًمت هٓاهغة، بل له حظوع جاعٍسُت جمخض ئلى ٖمم الىحىص البكغي،حضًضا
 جخسلل مسخلف، ولم ٌٗالج بالكيل الظي هدً ٖلُه ئال بٗض أن أنبذ ْاهغة زُحرة،احخماُٖت مغجبُت بالؿلىن
، خُث ًبضو ؤلاوؿان مخٗاوها ئلى خض ما، ؾُما بٗض الخلاعب الظي فغيخه الخىىىلىحُا ٖلى البكغ،اإلاٗامالث البكغٍت
 وجخضزل ألاهىاء ختى يهغوٌ ئلى الىعاء وَؿدىجض بما أوحي لُدلم الخجمُ٘ اليافي ٖلى أؾـ،وبمجغص أن جخٗاعى اإلاهالر
، التي ججني ٖلى الجمُ٘ الىٍالث الىثحرة، بما ًًمً له جدلُم اإلاىاحهت واؾخمغاعها،... لغت- ٖغق – لىن-ًًمسخلفت –ص
 ومداعبت ول ما، وًٍ٘ خضوصا هفُلت باؾخمغاع الخٗاون بحن البكغ،ِلظلً وان لؼاما ٖلى اإلاكغٕ أن ًخضزل لىي٘ يىاب
. بما ٌٗبر ٖىه بسُاب الىغاهُت ٖمىما، باليلمت أو الهىعة أو الاهخماءاث املخخلفت،مً قأهه أن ٌٗىغ الهفى الٗام
.  زُاب الىغاهُت ؛ الخُاب ؛ الىغاهُت ؛ الخمُحز ؛ الخدغٌٍ ؛ خغٍت الخٗبحر:الكلماث اإلافخاحُت
Abstract:
Hate speech, which has become the subject of controversy and debate in Recently among
jurists, is not originally a new topic, but rather has historical roots that extend to the depths of
human existence. Religions and ancient human relations have treated it as a social
phenomenon linked to behavior, and it has not been treated in the way we are until after It has
become a dangerous phenomenon that permeates various human transactions, especially after
the rapprochement imposed by technology on humans, where man appears to be cooperative
to some extent, and once interests conflict, and whims interfere until he rushes back and seeks
help from what he has been given to achieve sufficient collection on different bases " religion
- Race - color - language...ect", in a way that guarantees the achievement and continuation of
confrontation, which reaps many scourges on everyone, so it was necessary for the legislator
to intervene to set controls, and set limits that would ensure the continuation of cooperation
between human beings, and to combat everything that would disturb the public peace by
word, image, or different affiliations, including hate speech in general.
Keywords: hate speech ; the speech ; the hatred ;discrimination ; agitation ; freedom of
expression.…
ُ
ُ
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ملذمت:
مىُم ألاها الظي ٌِٗل ٖلُه ؤلاوؿان ًجٗل مىه صوما ًدب أن ًدؿُض ،وٍيىن ناخب عأي وكغاع ،وأزىاء طلً
ًخهاصف م٘ مً هى أهثر مىه َمىخا ،وهىا ًبضأ الاخخيان والدكاخً والبغًاء ،كض ًخُىع طلً ئلى مالؾىاث ومىاػالث
بمسخلف الىؾاةل ،وول َغف ٌؿعى لخجمُ٘ كىاه وأههاعه ،ختى هجض أهفؿىا أمام مىاحهاث َاةفُت ،كض جيىن لها زلفُت
كضًمت ،وكض جيىن ولُضة ْغوف كاةمت ،وٖلى هظا ألاؾاؽ بىِذ خُاة بني البكغ ،وكض جيىن هظه الجزٖت طاث بٗض صًني أو
ؾُاس ي أو ٖغقي ً ...دضر طلً ختى بحن بني اإلالت الىاخضة ،هما حاء في اللغآن الىغٍم كاٌ حٗالى " وإن َاةفخان مً اإلاإمىحن
اكخخلىا فأنلخىا بُنهما ،فان بغذ ئخضاهما ٖلى ألازغي فلاجلىا التي جبغي ختى جفيئ ئلى أمغ هللا ،فان فاءث فأنلخىا
بُنهما بالٗضٌ واكؿُىا ئن هللا ًدب اإلالؿُحن  09." ...الدجغاث
ؤلاشكالُت:
أًا واهذ أؾباب الجزإ واإلاىاحهاث بحن بني البكغ ،فاهه ٖمىما هى ول ما مً قأهه اإلاؿاؽ باإلاٗخلضاث وألاٖغاق
واللغاث وألاًضًىلىحُاث املخخلفت ،ؾُما طاث الُاب٘ ؤلازنيٖ - ،لى أؾاؽ الضًً أو الٗغق أو اللىمُاث املخخلفت،
فُدكيل املجخم٘ في َىاةف مخٗضصة الى الءاث .
خُىما حؿخىمل املجمىٖاث هُيلتها في ئَاع مً هظه ألاَغٖ ،ىضها ًبضأ البدث ًٖ ألاصواث والىؾاةل الىفُلت
بًمان جلً اإلاىاػالث مُضاهُا بالخدغٌٍ واإلاىاحهت ،فُبضأ عحاٌ ؤلاٖالم بالىخابت والخُابت ،وعحاٌ اإلااٌ بالخمىٍل ،وعحاٌ
الؿُاؾت بالخٗبئت  ،...وهىظا حؿخمغ الٗملُاث وجأزظ أقياال وألىاها ،زانت في بلض ًخمخ٘ بدغٍت الخٗبحر اإلافخىخت بال
كُىص ،خُث هجض مً ًخسظ طلً طعَٗت إللخاق الًغع بالغحر ،وفي اإلالابل هجض مً ألاهٓمت الؿُاؾُت اللاةمت مً ًخظعٕ
بدفٔ الىٓام الٗام لُلم٘ الخغٍاث الٗامت ،وجدؿ٘ الهىة أو جخلاعب بدؿب ئصاعة هظه اإلاىُلت (الغماصًت) بحن الكٗىب
وخيامها.
وأًا واهذ هظه اإلافاعكاث فان اإلاغح٘ ألاؾاؽ والخىم اإلاثالي بحن الُغفحن هى اللاهىن ،خُث ًخم حكغَ٘ كىاٖض
كاهىهُت يابُت للفغٍلحن ،ختى ال جخجاوػ أي حهت خضوصها ،وخُث أن هظه الًىابِ واهذ في نىعة كىاٖض أزالكُت،
جًمىتها اإلاىٓىماث املخخلفت ،ومنها الضًً ؤلاؾالمي ،فاهه وبٗض جأؾِـ هُئت ألامم اإلاخدضة أنبدذ كىاٖض كاهىهُت آمغة
جترجب ٖليها حؼاءاث ،وان طلً ٖلى مؿخىي اإلاىازُم الضولُت ،وأمغث الضوٌ أن جًمنها في صؾاجحرها وحكغَٗاتها املخخلفت،
زانت بٗض أن جىخضث الجغٍمت وٖىانغها في أهثر ألاخُان ،بٓهىع الاهترهذ وْهىع قبياث الخىانل الاحخماعي ،ووؾاةل
ئٖالم مغجبُت باألكماع الهىاُٖتْ ،هغث في اإلالابل هُئاث صولُت ميلفت بمداعبت الجغٍمت اإلاىٓمت والٗابغة لللاعاث،
واحؿمذ الدكغَٗاث بالخىافم ختى حؿهل ٖملُت اإلاغاكبت واإلاخابٗت في ْل حٗاون صولي ،وٍبلى الخىفُظ بدؿب زهىنُت
ول صولت ،مغاٖاة للؿُاصة ومبضأ اإلاٗاملت باإلاثل .
حاءث هظه الىعكت البدثُت لخىضر مضي اهخمام اإلاكغٕ ٖمىما –ٖاإلاُا ومدلُا -بخُىٍم ْاهغة الجغٍمت اإلاىٓمت
ٖمىما ،وزُاب الىغاهُت زهىنا ،واللًاء ٖلى مؿبباتها ،بدكغَ٘ كىاهحن ناعمت طاث َاب٘ أزالقي مً حهت ،وَاب٘
حؼاتي مً حهت أزغي ،وإلى هىا ًمىً َغح ؤلاقيالُت آلاجُت:
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ئلى أي مضي بضا اهخمام اإلاكغٕ الجؼاةغي بمداعبت ْاهغة زُاب الىغاهُت ؟ وما مضي اؾخفاصجه مً الدكغَٗاث
الضولُت في هظا ؤلاَاع ؟
وٍمىً ؤلاحابت ٖلى هظا الدؿاؤٌ مً زالٌ هظه املخاوع:
خغٍت الخٗبحر وزُاب الىغاهُت بحن الكض والجظب.
مىكف الكغَٗت ؤلاؾالمُت مً زُاب الىغاهُت .
زُاب الىغاهُت مً زالٌ اإلاىازُم الضولُت والدكغَٗاث املخلُت .
الخٗاون الضولي واملخلي في مداعبت حغٍمت الخمُحز وزُاب الىغاهُت.
اإلاىهج اإلاخبع في الذراشت  :جم اٖخماص اإلاىجج ؤلاؾخلغاتي  ،خُث جم ٖغى حملت الىهىم اللاهىهُت التي جىاولذ
اإلاىيىٕ  ،ؾىاء حٗلم ألامغ ب اللىاهحن املخلُت أو الٗاإلاُت  ،وجمذ مىاككتها وملاعهتها  ،مً خُث املخخىي وهظا ميان
الهضوع ومً جأزغ باآلزغ  ،هما جمذ ملاعهتها بىهىم الكغَٗت ؤلاؾالمُت التي حٗخبر كضًمت ملاعهت باإلاىازُم الضولُت
واملخلُت اللاةمت  ،وأن ؤلاؾالم جىاولها بالخفهُل أهثر مً اللىاهحن اإلاٗانغة .

اإلابحث ألاول :مذخل مفاهُهي:
الفزع ألاول :مفهىم خعاب الكزاهُت :hate speech

أوال :لغت" :مهضع للفٗل الغباعي زاَب ،هلىٌ زاَبخه مساَبت وزُابا" ( ،)1وحظعه الخاء والُاء والباء" ،أنالن
()2

أخضهما الىالم بحن ازىحن

والخُبت "اؾم للىالم الظي ًخيلم به الخُُب في مسخلف اإلاىاؾباث" ()3.
وكض وعص لفٔ الخُاب في اللغآن في مىاي٘ مخٗضصة ،فجاء بهُغت الفٗل هما في كىله حٗالى( :وإطا زاَبهم
الجاهلىن كالىا ؾالما ) -الفغكان  63وأخُاها بهُغت اإلاهضع هما في كىله حٗالى( :وقضصها ملىه وآجِىاه الخىمت وفهل
الخُاب ) -ؾىعة م الاًت 20
أما الخُاب بالفغوؿُت ( – )discoureوباالهجلحزًت (  ،)the speechوجغحم ئلى الٗغبُت بٗضة مهُلخاث ،مثال –
"اإلالاٌ – الخضًث – الىو " ()4.
ثاهُا :مفهىم خعاب الكزاهُت اصعالحا:
ٌ -1عزفه كامىس كامبرًذج " :الىالم الظي ًدٌ ٖلى الىغاهُت بأهه زُاب ٖام ٌٗبر ًٖ الىغاهُت ،أو ٌصج٘ ٖلى
الٗىف ،ججاه شخو أو مجمىٖت ٖلى أؾاؽ ش يء مثل الٗغق أو الضًً أو الجيـ ،أو الخىحه الجيس ي"( )5

( )1أبى بىغ دمحم بً الخؿً بً صعٍض ألاػصي ،حمهغة اللغت ،ماصة زُب - .291/1
() 2ابى مىهىع ألاػهغي ،معجم ملاًِـ اللغت -تهظًب اللغت- ،-ماصة زُب،)198/2 ،-
( ) 3تهظًب اللغت :ألاػهغي ،ماصة زُب  .)255/1اإلاغح٘ هفؿه
( ) 4خؿً دمحم وحُه ،املجلـ الىَني ألاٖلى للثلافت والفىىن وآلاصاب ،اليىٍذ  1994م.)53
( dictionary cambridg . org 07/01/2022 :( hate speech)5الساعة 11
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الخُاب الظي ًدٌ ٖلى الىغاهُتً :خًمً ٖاصة اجهاالث بالٗضاء أو الاؾخسفاف ،بفغص أو مجمىٖت ٖلى أؾاؽ
زانُت املجمىٖت ،مثل "الٗغق أو اللىن أو ألانل اللىمي أو الجيـ أو ؤلاٖاكت أو الضًً أو الخىحه الجيس ي"

()1

"وبدؿب مباصب وامضن فان الىغاهُت هي :خالت طهىُت جدؿم باهفٗاالث خاصة وغحر ٖلالهُت مً الٗضاء واإلالذ
والاخخلاع ججاه املجمىٖت والصخو املخغى يضه"،

()2

 -2أول حعزٍف أمزٍكي لخعاب الكزاهُت:
نضع في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ؾىت  ،1993أنضعه اليىوغغؽ ألامغٍيي –حاء فُه "هى الخُاب الظي ًضٖى ئلى
ئٖماٌ الٗىف ،وحغاةم الىغاهُت" :الخُاب الظي ًسلم مىازا مً الىغاهُت وألاخيام اإلاؿبلت التي كض جخدىٌ ئلى حصجُ٘
اعجياب حغاةم الىغاهُت "

()3

 -3أما اإلاشزع الجزائزي:
فلض ٖغف زُاب الىغاهُت في اللاهىن  05-20اإلاإعر في  05عمًان  1441اإلاىافم ٌ /28أفغٍل  2020اإلاخٗلم ب
الىكاًت مً الخمُحز وزُاب الىغاهُت وميافدتهاً " :لهض في مفهىم هظا اللاهىن ما ًأحي:
 زُاب الىغاهُت :حمُ٘ أقياٌ الخٗبحر التي جيكغ أو حصج٘ أو جبرع الخمُحز ،وهظلً التي جخًمً أؾلىب الاػصعاء،أو ؤلاهاهت أو الٗضاء أو البغٌ أو الٗىف اإلاىحه ئلى شخو أو مجمىٖت أشخام ٖلى أؾاؽ الجيـ أو الٗغق أو اللىن
أو اليؿب أو ألانل اللىمي أو ؤلازني أو اللغت أو الاهخماء الجغغافي أو ؤلاٖاكت أو الخالت الصخُت .
ئطن زُاب الىغاهُت" :هى الظي ٌؿتهضف هغامت الفغص ،أو املجمىٖت ٖلى أؾاؽ هىٍتهم وأشخام "

()4

 -4الخعزٍف اللاهىوي لخعاب الكزاهُت:
الىالم الظي يهضف ئلى ئهاهت أو جغهُب شخو بؿبب بٌٗ الؿماث "مثل الٗغق أو الضًً أو الخىحه الجيس ي أو
ألانل اللىمي أو ؤلاٖاكت "

()5

فخعاب الكزاهُت" :ما ًىضعج يمىه ول حٗبحر باللىٌ أو الغمؼ أو ؤلاقاعة ًٖ مكاٖغ كىٍت وغحر ٖلالهُت مً
الاػصعاء والٗضاوة أو البغٌ ججاه املجمىٖت اإلاؿتهضفت" ( .)6
 -5أما العهذ الذولي الخاص بالحلىق اإلاذهُت والصُاشُت:
فٗغف زُاب الىغاهُت :ول ما ٌكمل صٖاًت للخغب" ،وأي جدغٌٍ ٖلى الىغاهُت اللىمُت أو الٗغكُت أو الضًيُت
باٖالنها غحر كاهىهُت" (.)7.
ثالثا - :الاهخماء الجغزافي :الاهخماء إلى مىعلت أو حهت محذدة مً ؤلاكلُم الىظني .

(brown sica margaret beal jeffrey 2008K library2.0and the problem of hate speech « electronic journal of )1
acadimic and special libranan ship9(2)retrieve-junn2021/22

(  ) 2قُماء الهىاعي ،مفهىم زُاب الىغاهُت في الكغُٖت الضولُت ،اإلاغهؼ الضًمىكغاَي الٗغبي،2017/10/17 ،
() 3قُماء الهىاعي :هفـ اإلاغح٘.
( )  challengehate .comمجموعة المادة  11بتاريخ .2022/01/07
(merriam-webster-com/dictionary/hate speech)5
4

(  ) 6مىٓمت اإلااصة 2009 19م12
( ) 7ألامم اإلاخدضة –اإلااصة 1966/ 20
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
املجمىٖت الازيُت :مجمىٖت مً الىاؽ ٌٗغفىن بًٗهم البٌٗ ٖلى أؾـ مسخلفت مثل الٗغق البكغي أو اللغت أو
الثلافتٖ" ،اصة ما جيىن ؤلازيُت خالت مىعوزت ٖلى أؾاؽ املجخم٘ الظي ٌِٗل فُه"

()1

املجمىٖاث الازيُت اإلاؿخمضة مً هفـ جأزحر اإلاإؾـ الخاعٍخي ،غالبا ما حؿخمغ في جيلم لغاث مغجبُت وجدباصٌ
ججمُٗت حُىاث مخمازلتَ ًٖ ،غٍم الخدىٌ اللغىي ،الخثاكف والخبنيً" ،مىً أخُاها لألفغاص والجماٖاث جغن مجمىٖت
ئزيُت مُٗىت ،وأن ًهبدىا حؼء مً مجمىٖت أزغي ،باؾخثىاء املجمىٖاث ؤلازيُت التي جإهض ٖلى الىلاء الٗغقي همُٗاع

أؾاس ي للًٗىٍت " ).( 2
وجبٗا إلاهضع جأهُض هىٍت املجمىٖت لخدضًض الًٗىٍتً ،مىً جدضًض ألاهىإ الخالُت مً املجمىٖاث اإلاخضازلت في
أغلب ألاخُان:
"ؤلازيُت اللغىٍت ،جغجىؼ ٖلى اللغت ،اللججت اإلاكترهت (وعبما هٓام الىخابت ) -مثاٌ :هىضًىن فغوؿُىن).
ؤلازيُت اللىمُت ،جغجىؼ ٖلى وحىص هُان ؾُاس ي أو قٗىع بهىٍت كىمُت مكترن  -مثاٌ :ألاعمً.
ؤلازيُت الٗغكُت ،جغجىؼ ٖلى اإلآهغ الجؿضي اإلاكترن اللاةم ٖلى أنىٌ وعازُت  -مثاٌ :ألامغٍىُىن ألافاعكت.
ؤلازيُت الجهىٍت ،جغجىؼ ٖلى قٗىع مدلي مخمحز باالهخماء الىاحم ًٖ الٗؼلت الجغغافُت اليؿبُت ٖ -لى ؾبُل اإلاثاٌ:
ؾيان الجؼع الجىىبُت.
()3

ؤلازيُت الضًيُت ،جغجىؼ ٖلى الاهخماء اإلاكترن بضًً مٗحنَ ،اةفت أو َاةفت  -مثاٌ :اليهىص" .
الفزع الثاوي :مصعلحاث كزٍبت مً خعاب الكزاهُت:

أوال :العذوانً :لىل اهعىان شخىر :بأن الٗضوان ؾمت َبُُٗت في ؤلاوؿان" ،فاإلوؿان هى أهثر ألاحىاؽ جضمحرا
لبني حيؿه ،وأهثرها خبا واؾخمخاٖا إلاماعؾت اللىة م٘ بني حيؿه ئلى خض الهمجُت في اإلاٗاملت" (4) .
أشباب العذوان:
-"1الٗضوان غغٍؼة ٖامت مىحىصة لضي ؤلاوؿان لخفغَغ الُاكت الٗضواهُت اإلاىحىصة ٖىضه ،وٍدب الخٗبحر ٖنها.
-2الٗضوان ؾلىن مخٗلم فُخٗلمىن هظا الؿلىن مً زالٌ الخبراث التي ًمضون بها في خُاتهم .
-3الٗضوان هدُجت خخمُت بما ًىاحه الفغص مً ئخباَاث مخىغعة جإصي ئلى جىبُه الؿلىن لضي لفغص .
ٖ-4ضم كضعة ألاَفاٌ ٖلى ئصعان متى ٌكٗغون باالهؼٖاج أو ؤلاخباٍ وال ٌؿخُُٗىن مغاٖاة مكاٖغ آلازغًٍ ئال بٗض
أن ًىفجغ في هىبت غًب قاملت .
-5ئن مٗٓم ألاَفاٌ الظًً ًأجىن مً أؾغ حؿخسضم الٗلاب وحؿىصها الخالفاث مما ًىدؿبىن نفاث ٖضواهُت،
وٍماعؾىن ؾلىوا ٖضواهُا (5) ".
(  ) 1ابً فايل فلُب ،كامىؽ اإلاهُلخاث اللاهىهُت (فغوس ي ٖغبي) ،مىخبت لبىان هاقغون 1ٍ ،لبىان 2004 ،م 250
2
( ) "Oxford Dictionaries | ، "ethnicity | Definition of ethnicity in English by Oxford Dictionaries
 ، Englishمإعقف مً ألانل في  11ماًى  ، 2019اَل٘ ٖلُه بخاعٍش ً 25ىاًغ 2018 .
(  )3وٍىُبُضًا – اإلاىؾىٖت الخغة – بخاعٍش 2022/04/25 :الؿاٖت  10.00نباخا
(  ) 4الؼًٍ ٖباؽ ٖماعة ،مضزل ئلى الُب الىفس ي ،صاع الثلافت بحروث ٍ.185/1986
(  ) 5هجاة أخمض الؼلُُني ،ؾُيىلىحُت الٗضوان والىٓغٍاث اإلافؿغة له ،املجلت الجامٗت – الٗضص الؿاصؽ ٖكغ ،املجلض الغاب٘ ،حامٗت الؼاوٍت –لُبُا –
هىفمبر .2014
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
ثاهُا :الخحزٍض :agitation
ٌؿخسضم ٖاصة لىلل زالزت أفياع مسخلفت ٖلى ألاكل هي:
-"1الخدغٌٍ ٖلى فٗل غحر مكغوٕ ًخم فٗال مثل ؤلاباصة الجماُٖت والٗىف والخمُحز .
-2الخدغٌٍ ٖلى فٗل مكغوٕ ال ًخم ،ولىً ًسلم في طهً اإلاخللي الغغبت ألاؾاؾُت في اعجياب فٗل غحر مكغوٕ.
-3زلم خالت طهىُت مُٗىت ،هغاهُت ٖغكُت وٖىهغٍت صون نلت بفٗل غحر مكغوٕ مٗحن" (1).
ًمىً ئزباث هُت الخدغٌٍ ٖلى اعجياب مثل هظه ألافٗاٌ "بمجغص أن ًضٖى ناخب زُاب الىغاهُت أشخانا
آزغًٍ بكيل ال لبـ فُه ئلى اللُام بظلً (2 )".
ثالثا - :الخمُيز:discrimination

ول جفغكت أو اؾخثىاء أو جلُُض أو جفًُل ًلىم ٖلى أؾاؽ الجيـ أو الٗغق أو اللىن أو اليؿب أو ألانل اللىمي،
أو ؤلازني أو اللغت أو الاهخماء الجغغافي ،أو ؤلاٖاكت أو الخالت الصخُتٌ ،ؿتهضف أو ٌؿخدب٘ حُُٗل أو ٖغكلت الاٖتراف
بدلىق ؤلاوؿان ،والخغٍاث ألاؾاؾُت أو الخمخ٘ بها أو مماعؾتها ٖلى كضم اإلاؿاواة في املجاٌ الؿُاس ي أو الاكخهاصي أو
الاحخماعي أو الثلافي أو في أي مجاٌ آزغ مً مجاالث الخُاة الٗامت .
ئن الخمُحز بؿبب الجيـ مثال ٌؿبب الىثحر مً الٗىف يض اإلاغأة ،وٍيىن طلً بالًغِ ٖلى اإلاغأة لللُام بٗمل أو
المخىإ ٖىه ،أو باؾخٗماٌ الٗىف اللفٓي ” ،زم ئن ٖضم اإلاؿاواة والخمُحز بحن الجيؿحن مً ألاؾباب الجظعٍت لبٌٗ
أقياٌ الٗىف” (3).
وٖلُه ًمىً حٗغٍف الىغاهُت الخمُحزًت بأنها" :قٗىع كىي وغحر ٖلالوي بالٗضاوة ججاه شخو أو مجمىٖت مً
الىاؽ بؿبب هىٍتهم ٖلى أؾاؽ محزة زانت مٗترف بها في اللاهىن الضولي لخلىق ؤلاوؿان ".
رابعا - :أشكال الخعبير :اللىٌ أو الىخابت أو الغؾم أو ؤلاقاعة أو الغىاء أو الخمثُل ،أو أي قيل مً أقياٌ الخٗبحر
مهما واهذ الىؾُلت اإلاؿخٗملت .
أما الخعاب  :the speechفهى أي قيل مً أقياٌ الخٗبحر ًٖ فىغة ،أو عأي أمام حمهىع ٖلى هدى لفٓي أو غحر
لفٓي أو مغتي أو فني أو ما ئلى طلً ،وٍمىً وكغ هظا الخٗبحر ٖبر وؾاةل ؤلاٖالم ومنها الاهترهذ واإلايكىعاث وؤلاطاٖت
والخلفؼٍىن.
الفزع الثالث :كُف ًيشأ خعاب الكزاهُت:
ًيكأ زُاب الىغاهُت في مسخلف ألاوؾاٍ –اللغٍبت والبُٗضة-هدُجت إلاىُم ألاها الظي ًُغى أخُاها في املجخم٘ ٖلى
خؿاب مىُم الجماٖت ،والىٓغة الضوهُت التي جيكأ لضي البٌٗ آلازغ أخُاها أزغي ،خحن ٌكٗغ َغف أهه أفًل مً
آلازغ ،وأن عأًه هى الهىاب ،وعأي غحره زُأ ،هما ًمىً أن ًيىن لللًُت بٗض ؾُاس ي ،خُىما ًغي َغفا أهه أخم
( )1الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة :مجلـ خلىق ؤلاوؿان ن الضوعة الثاهُت البىض  2مً حضوٌ ألاٖماٌ -2006/09/20جىفُظ كغاع الجمُٗت الٗامت 251/60
اإلاإعر في أطاع –ماعؽ 2006م12
(  ) 2اللجىت ألاوعوبُت إلاىاهًت الٗىهغٍت والخٗهب  )15(2016اإلاٗخمضة في 08صٌؿمبر  2015الخىنُت  15م20
( Alice edwareds , violence against women under international human rights law , first published , cambridje )3
university press , new York ,2011,p194
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
بالدؿُحر مً الُغف آلازغ ،عغم أن الُغفحن ججضهم ًإمىىن بالخغٍت الفىغٍت ،وخغٍت الخٗبحر ،فىُف باالزخالفاث
اللاةمت ٖلى أؾاؽ الضًً واإلاظاهب املخخلفت .
وٖلى هظا هجض ول َغف ًيخهغ لفىغجه وعأًه ،فان هظا ًإصي ئلى اإلاىاحهت بمسخلف أقيالها ،بضء بالجاهب الىفس ي،
هؿىء الًٓ ئلى الاػصعاء والاخخلاع باأللفاّ والخغواث ولتي جخُىع في أهثر ألاخُان ئلى مىاحهاث مباقغة باؾخسضام
مسخلف ألاصواث اإلااصًت.

اإلابحث الثاوي :حزٍت الخعبيروخعاب الكزاهُتfreedom of expression –and- hate speech :
الفزع ألاول :الخمُيزبين حزٍت الخعبيروخعاب الكزاهُت:
كض ًل٘ هىان الخباؽ بحن مهُلحي خغٍت الخٗبحر وزُاب الىغاهُت ،وول ًخذجج بأي مً اإلاهُلخُحن العجياب
مسالفاث كاهىهُت ،فال ًمىً جهيُف أي زُاب بأهه مً زُاب الىغاهُت ،ألن طلً ؾًُغ بمبضأ خغٍت الخٗبحر ،هما ال
ًمىً الاخخجاج بدغٍت الخٗبحر للمؿاؽ بدغمت خغٍت آلازغًٍ ،ئن وان طلً ٖلى أؾاؽ ٖغقي أو حيس ي أو صًني.
وهظا ما حاء في هو اإلااصة  04مً كاهىن  " 05/20ال ًمىً الاخخجاج بدغٍت الغأي والخٗبحر لخبرًغ الخمُحز وزُاب
الىغاهُت " ،وما حاء بٗض هظه اإلااصة مً مىاص جىضر آلُاث الىكاًت مً الخمُحز ،زانت اإلااصة  05التي جضٖى ئلى وي٘
ئؾتراجُجُت وَىُت للىكاًت مً الخمُحز كهض أزللت الخُاة الٗامت ،ووكغ زلافت الدؿامذ والخىاع وهبظ الٗىف مً
املجخم٘ ،وهظا اإلااصة  06التي جخًمً وي٘ ئحغاءاث للىكاًت مً الخمُحز وزُاب الىغاهُت ،ؾُما جًمحن هظه اإلاباصب في
البرامج الخٗلُمُت ،وهظا الخلُُم الضوعي لألصواث اللاهىهُت في مجاٌ الىكاًت مً الخمُحز وزُاب الىغاهُت ،هما صٖا
اإلاكغٕ في الفلغة  6مً هفـ اإلااصة  06ئلى جدضًض ملاًِـ لهظا ألامغ ،وجُىٍغ الخبرة الىَىُت في هظا اإلاُضان ،ووي٘ بغامج
جدؿِؿُت وجىٖىٍت للمجخم٘ في هظا ؤلاَاع ،م٘ حم٘ ومغهؼة اإلاُُٗاث اإلاخٗللت بالخمُحز وزُاب الىغاهُت ،هما صٖا ئلى
اهجاػ بدىر وصعاؾاث في هظا اإلاىيىٕ ،وجلضًم اكتراخاث لخدؿحن اإلاىٓىمت اللاهىهُت في هظا املجاٌ ،وهظا جُىٍغ
الخٗاون وجباصٌ اإلاٗلىماث م٘ مسخلف اإلاإؾؿاث في هظا اإلاُضان .
وبهظا ًمىً وي٘ خض فانل بحن خغٍت الخٗبحر وزُاب الىغاهُت ،وجخضزل الجهاث الىنُت لًبِ ألامغ ،ؾُما بما
وعص في اإلااصة  11التي جضٖى ئلى حكىُل اإلاغنض الىَني للىكاًت مً الخمُحز وزُاب الىغاهُت ،خُث يمىذ لهم اإلااصة 13
اللُام بمهامهم بيل خغٍت واؾخلاللُت وخُاص ،وَؿخفُضون مً خماًت الضولت مً ول أقياٌ ؤلاهاهت والتهضًض والٗىف.
ومً حهت أزغي "ٌؿخفُض ضخاًا الخمُحز وزُاب الىغاهُت مً الخماًت اللاهىهُت وخماًت الكهىص ،وول ما ًخٗلم
بًمان ؾالمتهم وؾالمت خغمتهم الجؿضًت والىفؿُت والصخُت ( 1)".
وفي هظا الهضص ًلىٌ اهُىهُىغىجحرف " الخهضي لخُاب الىغاهُت ال ٌٗني جلُُض خغٍت الخٗبحر أو خٓغها ،بل ٌٗني
مى٘ جهُٗض زُاب الىغاهُت ،بدُث ًخدىٌ ئلى ما هى أقض زُىعة وزانت ئطا بلغ مؿخىي الخدغٌٍ ٖلى الخمُحز
والٗضواهُت والٗىف ،وهى أمغ ًدٓغه اللاهىن الضولي "(2).

( ) 1كاهىن عكم 05/20مإعر في 05عمًان  1441اإلاىافم ٌ /28أفغٍل -2020اإلاخٗلم بالىكاًت مً الخمُحز وزُاب الىغاهُت وميافدتها(اإلااصة .)19+18
( ) 2اهُىهُىغىجحرٌل ،زُاب الىغاهُت هاع ؾاعٍت في الهكُم ،ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة بخاعٍش 2019/16/18
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
وفي هفـ ؤلاَاع جلىٌ ألاؾخاطة  :caroline grossholzبمىاؾبت حٗلُلها ٖلى أخضار قاعٌ ئبضو في فغوؿا بخاعٍش
 2015/01/07جلىٌ :ئن خغٍت الخٗبحر الُىم في خاحت لضولت كىٍت أهثر مً اخخُاحها لضولت لُبحرالُت ".
()1

« Aujourd„hui la liberte d„expression a plus que jamais besoin d„un ètat certes libiral ,mais d„un forte
الفزع الثاوي :معاًيرأشكال الخعبيراملحظىرة حىائُا مً خالل خعت عمل الزباط:

-1الصُاقً :يبغي فهم الىالم اإلاٗبر ًٖ الخدغٌٍ في ؾُاكه ،فلض ًيىن اإلالفىّ ش يء وؾُاكه مسالف له ،فُيبغي
فهم الىالم في ؾُاكه .
-2اإلاخكلمً :يبغي صعاؾت وي٘ اإلاخيلم أو خالخه في املجخم٘ ،وٖلى وحه الخهىم مغهؼه الفغصي أو مغهؼ مىٓمخه في
بِئت الجمهىع الظي ًىحه ئلُه الخُاب.
-3الىُت :فالبض مً خًىع اللهض ملخاؾبت الصخو ،فاإلاهمل واإلاتهىع لِؿا وافُحن إلصاهت الصخو .
-4املحخىي والشكل :البض مً صعاؾت مدخىي الىالم وعبُه بمٗىاه ختى جخم ئصاهت الصخو .
-5مذي الخعاب :بالىٓغ ئلى هُفُت هلل الخُاب ئن ٖلى هُاق يُم ،أو ٖبر وؾاةل ؤلاٖالم أو في ألاماهً
الٗمىمُت ،أو ٖبر الاهترهذ وقبياث الخىانل الاحخماعي ،وٖلى غغاع طلً جيىن املخاؾبت .
 -6الزجحان :البض أن ًترجر فٗل الجغٍمت مً زالٌ طلً الخُاب" ،ألن الخدغٌٍ حغٍمت غحر جامت ،ولِـ مً
الًغوعي اعجياب الفٗل الظي صٖا ئلُه زُاب الخدغٌٍ(2).

الفغٕ الثالث :مكيلت ئصعان اإلاٗنى الخلُلي في اللغت ،وزانت منها اللغت الٗغبُت:
فمً الهٗب ئصعان اإلاٗنى الخلُلي لٗباعة ما ،ألن اؾخٗماٌ اللغت كض ًيىن في الخلُلت واملجاػ ،واللغت الٗغبُت
حؿخٗمل هثحرا املجاػ ،والدكبيهاث والاؾخٗاعاث والىىاًاث ،وكض ًيىن الفهم مً مىُىق الىو –الهغٍذ وغحر الهغٍذ،-
أو مً اإلافهىم بىىُٖه مفهىم اإلاىافلت ومفهىم املخالفت ،الظي مً الهٗب ئصعاهه ،وكض ٌؿخٗمل زُاب الىغاهُت في أخض
هظه اإلافاهُم " وهاصعا ما ًخُابم اإلاٗنى الًمني واإلاٗنى اإلافؿغ له ،فُيىن في هظه الخالت مهضعا لؿىء فهم لِـ فلِ
ٖلى اإلاؿخىي اللغىي الضاللي ،ولىً أًًا ٖلى اإلاؿخىي الٗالةلي" ،وهىظا ًهبذ زُاب الىغاهُت نفت جُلم ٖلى أي هو
أو هالم أو مداصزت حٗبر ًٖ الىغاهُت (3)"..

اإلابحث الثالث :مىكف الشزَعت ؤلاشالمُت مً خعاب الكزاهُت:
الفزع ألاول :الشزَعت ؤلاشالمُت جخصذي لخعاب الكزاهُت:
حٗخبر الكغَٗت ؤلاؾالمُت الىمىطج ألامثل في الخهضي لخُاب الىغاهُت ،والخمُحز بحن البكغ ،ؾىاء مً خُث الكيل
أو اللىن أو اللؿان أو الجيـ ،أو غحر طلً مً ألاقياٌ التي ًمىً أن ًيىن مً زاللها الخمُحز ،خحن اٖخبر أن خغٍت
الخٗبحر مبضأ ئوؿاوي ،فهي حُٗي نىعة ؤلاوؿان الخلُلُت بغٌ الىٓغ ًٖ اهخماةه ومظهبه.

(caroline grosshols , la libertè d’exprission a bousoin de l’etatAJDA N04: 09.02.2015 P186 )1

() 2زُت ٖمل الغباٍ ،الىخاةج والخىنُاث اإلاىبثلت ًٖ خللاث ٖمل الخبراء ؤلاكلُمُت ألاعب٘ التي هٓمتها اإلافىيُت الؿامُت لخلىق ؤلاوؿان في ٖام 2011
واٖخمضها الخبراء في الغباٍ – اإلاغغب – في  05حكغًٍ أًلىٌ /أهخىبغ 2012
ن
(  ) 3اهُىهُىؽ هاصع ،مىهت مٗنى الثلافُت ،زُاب الىغاهُت والؿإاٌ اإلاإلم ملاعبت فلؿفُت –(حى لىن اوؾتن –اهمىطحا -الخمِـ ً 06ىاًغ . 2022
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
أوال :ألادلت مً اللزآن:
مً الىاحُت الاحخماعُت :فلاٌ حٗالىً" :أيها الظًً آمىىا ال ٌسخغ كىم مً كىم ٖس ى أن ًيىهىا زحرا منهم وال وؿاء
مً وؿاء ٖس ى أن ًىً زحرا منهً وال جلمؼوا أهفؿىم وال جىابؼوا باألللاب بِـ الاؾم الفؿىق بٗض ؤلاًمان ومً لم ًدب
فإلئً هم الٓاإلاىن " 11 .الدجغاث .
بٗض أن أمغ هللا حٗالى بًغوعة الخضزل بحن اإلاخسانمحن ،ومداولت الهلر بُنهمٌٗ ،ني بظلً الُاةفت الخُاصًت ،كاٌ
حٗالى (وإن َاةفخان مً اإلاإمىحن اكخخلىا فأنلخىا بُنهما )...الدجغاث ،خُث بحن الُغٍلت اإلاثلى لفٗل طلً ،حاء في هظه
آلاًت الىهي ًٖ مسخلف ألاؾباب اإلاإصًت ئلى الجزاٖاث والتي حٗخبر ٖمم زُاب الىغاهُتً ،خٗلم ألامغ ب:
ا :السخزٍت  :the ironyوحٗني باالهجلحزًت  (ridiculeكامىؽ ٖغبي اهجلحزي) ،هما حاءث بمٗنى  ،ironyوغحرها مً
اإلاٗاوي اإلاٗبرة ًٖ الاؾتهؼاء والتهىم ،بما ًخىافم م٘ ما وعص في اللاهىن  05/20اإلاخٗلم بالخمُحز وزُاب الىغاهُت
وميافدتها“ :جلً التي جخًمً أؾلىب الاػصعاء أو ؤلاهاهت أو الٗضاء ،أو البغٌ أو الٗىف اإلاىحه ئلى شخو أو مجمىٖت
أشخام”

1

ب :اللمز allussion) :وما في مٗىاها مً الخٗاًب ،إلاؼ الصخو بمٗنى :أقاع ئلُه بُٗىه أو بغأؾه أو بكفخُه م٘
هالم زفي لظهغ ُٖىبه ،فالهمؼ واللمؼ ًأحي بمٗنى :الًُٗ في أٖغاى الىاؽ أو الاهخلام منهم بالخلمُذ .وطلً ما ًثحر
الًغاةً وألاخلاص .
ج :الخىابزباألللاب name - calling :أن ٌٗحر ؤلاوؿان غحره بما ًىغهه مً ألاللاب مما فُه طم واخخلاع.
ول هظه الخهغفاث اإلاثحرة للجزاٖاث مىهي ٖنها قغٖا ،وحٗخبر مً زُاب الىغاهُت بدؿب اللىاهحن املخلُت
والضولُت ،وٍترجب ٖلى مً كالها ٖلاب في الضهُا وآلازغة ،خُث اٖخبرها ؤلاؾالم مً ألاؾباب التي جىك٘ الٗضاوة والبغًاء
بحن اإلاؿلمحن ،بل وجىك٘ الجزاٖاث .
وإطا واهذ هظه أؾباب ْاهغٍت فلض ههى الكاعٕ الخىُم ختى ًٖ ألاؾباب الباَىُت ،التي جإجج هاع الخلض في هفىؽ
البكغ ،والتي ال جلبث أن جهبذ ٖلىُت فلاٌ حٗالىً ( :أيها الظًً آمىىا احخيبىا هثحرا مً الًٓ ئن بٌٗ الًٓ ئزم وال
ججؿؿىا وال ٌغخب بًٗىم بًٗا أًدب أخضهم أن ًأول لخم أزُه مُخا فىغهخمىه - 12 )...الدجغاث .
أما ًٖ الٗالكت بحن اإلاؿلمحن واإلاكغهحن ،فلض أحاػ ؤلاؾالم اهخلاص صًاهتهم املخغفت ويغوعة ئزباث طلً مً غحر
حٗغى لألشخام ،زانت ئطا حٗلم ألامغ باإليغاع باإلؾالم ،فؿب اإلاكغهحن مً قأهه أن ًجٗلهم ٌؿبىن ؤلاؾالم
واإلاؿلمحن وهبيهم .
ْ
َّ
َ
َ
َ
َّ َ َ ْ ً َْ
َّ
ْ ُ
َ َْ ُ
َ
ُ
َّللا ف َِ ُؿ ُّبىا َّللا ٖضوا ِبغح ِر ِٖل ٍم) [ألاوٗام.108 :
كاٌ حٗالى :وال حؿ ُّبىا ال ِظًً ًضٖىن ِمً صو ِن ِ
ً
 كاٌ ابً هثحر عخمه هللاً" :لىٌ هللا حٗالى هاهُا لغؾىله ملسو هيلع هللا ىلص واإلاإمىحن ًٖ ؾب آلهت اإلاكغهحن ،وإن وان فُه مهلخت ئالأهه ًترجب ٖلُه مفؿضة أٖٓم منها ،وهي ملابلت اإلاكغهحن بؿب ئله اإلاإمىحن ،وهى :هللا ال ئله ئال هى ".ا.هـ)(2.
 وكاٌ اللغَبي عخمه هللا" :كاٌ الٗلماء :خىمها باق في هظه ألامت ٖلى ول خاٌ ،فمتى وان اليافغ في مىٗت وزُف أن ٌؿب 1اللاهىن  – 05-20اإلاغح٘ هفؿه  -اإلااصة 02
(  ) 2مىك٘ ئؾالم وٍب ،الفخىي جاعٍش اليكغ  19أفغٍل .2003
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
ؤلاؾالم أو الىبي ملسو هيلع هللا ىلص أو هللا ٖؼ وحل ،فال ًدل إلاؿلم أن ٌؿب نلبانهم وال صًنهم وهىاتؿهم ،وال ًخٗغى ئلى ما ًإصي ئلى
طلً ".أ.هـ وهللا أٖلم) ( 1.هجض في هاجحن آلاًخحن خغم ؤلاؾالم ٖلى الخفاّ ٖلى الفغص والجماٖت ،والفغص في ئَاع الجماٖت،
فىهى ًٖ زُاب الىغاهُت اإلاباقغ والٗلني كاٌ حٗالى ( :ال ًدب هللا الجهغ بالؿىء مً اللىٌ ئال مً ْلم ووان هللا ؾمُٗا
ٖلُما) 148-اليؿاء  ،-بل وختى الغحر مباقغ مً ػاوٍت أزغي ،ئط ًداؾب هللا ختى ٖلى ؾىء الًٓ الظي مدله الللب لئال
ًيىن طلً ؾببا في جدىله ئلى الخجؿـ والغُبت وغحرها مً أمغاى الللب ،الىاقئت مً ألافٗاٌ وألاكىاٌ اللبُدت التي كض
جيىن ؾببا في اهضالٕ مىاحهاث ،زم اهلؿاماث َاةفُت ،جخضزل فيها مسخلف ألاَغاف ،ؾىاء وان طلً صازل املجخم٘
ؤلاؾالمي ،أو بحن اإلاؿلمحن وغحرهم .
 -2في املجال الذًنيٌٗ :خبر ؤلاؾالم أن ال ئهغاه في الضًً ،هما ال ًجىػ الخالٖب باألصًان ،ففي ؤلاؾالم عجب ٖلى اإلاغجض
واملخالف لضًً ؤلاؾالم بٗض ئن اَمأن ئلُه ٖلىبت اللخل كاٌ حٗالى ( :ومً ًغجضص مىىم ًٖ صًىه فُمذ وهى وافغ فأولئً
خبُذ أٖمالهم في الضهُا وآلازغة ،وأولئً أصخاب الىاع هم فيها زالضون ) 217البلغة
وكاٌ أًًا ( وال حؿبىا الظًً ًضٖىن مً صون هللا فِؿبىا هللا ٖضوا بغحر ٖلم ،هظلً ػًٍ ليل أمت ٖملهم زم ئلى عبهم
مغحٗهم فُيبئهم بما واهىا ٌٗملىن ) 108ألاوٗام
هظه صٖىي نغٍدت لًغوعة اخترام آلازغًٍ ،وٖضم ؾبهم ألن طلً كض ًيىن طعَٗت لؿب ؤلاؾالم ،وول هظا الاخترام
في ئَاع الخغٍت الفىغٍت وخغٍت اإلاٗخلض.
ُّ ّ
الظمي:
ؾب ِ
ؾب اإلاؿلم للظمي مٗهُت" ،ههى ٖنها ؤلاؾالم إلاا فُه مً خم آلاصمي –كىال أو فٗال -ئطا وان طلً بغحر خم ،فلى
كظف اإلاؿلم اليافغ ،بأن اتهمه بالؼها ،فٗلُه الخٗؼٍغ ( 2) ".
وفي خضًث أزغحه الخاهم والبيهلي ًٖ ؾُٗض بً ػٍض – هنع هللا يضر –ًٖ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ ( :ال جإطوا مؿلما بكخم وافغ )-
صخُذ الجام٘ 7191
وؾبب وعوص الخضًث أن ٖىغمت بً أبي حهل مغ باإلاضًىت فلُل له :هظا ابً ٖضو هللا فلام الىبي ملسو هيلع هللا ىلص زُُبا فظهغ
الخضًث.
أما ما ًخٗلم بالٗهىص واإلاىازُم بحن اإلاؿلمحن والىفاع فلاٌ حٗالى " ئن قغ الضواب ٖىض هللا الظًً هفغوا فهم ال
ًىمىىن ،الظًً ٖاهضث منهم زم ًىلًىن ٖهضهم في ول مغة وهم ال ًخلىن ،فاما جثلفنهم في الخغب فكغص مً زلفهم
لٗلهم ًظهغون ،وإما جسافً مً كىم زُاهت فاهبظ ئليهم ٖلى ؾىاء ئن هللا ال ًدب الخاةىحن "  58ألاهفاٌ .
مً زالٌ هظه آلاًت فمً وفي مً اإلاكغهحن بٗهضه مٗىا فال ججىػ زُاهخه ،ومً هلٌ الٗهض هلًىاه مٗه والباصب
أْلم  ،-وفلا إلابضأ اإلاٗاملت باإلاثل ،وٍجىػ أن هخسظ طلً طعَٗت لفغى قغوَىا بلىة ٖىض الخمىً ،أما لى بضث منهم
الخُاهت ،أو ما ٌؿمُه ٖلماء الؿُاؾت الكغُٖت بىاصع الخُاهت ،فىحب الاختراػ منهم والىبظ مٗهم ٖلى ؾىاء .

( ) 1مىك٘ ئؾالم وٍب ،الفخىي جاعٍش اليكغ  19أفغٍل  -.2003هفـ اإلاغح٘
( ) 2قبىت ألالىهت ،اإلاىؾىٖت الفلهُت ( – )141 :24املجمىٕ للىىوي  . 241/21ماي 2022
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فمً وان مً أهل الىفغ بِىه وبحن اإلاؿلمحن ٖهض أو أمان ،أو طمت فاهه ال ًجىػ كخله ،بل وال ًجىػ الاٖخضاء ٖلى ماله
وال ٖلى ٖغيه ،وال فغق في طلً بحن اإلاؿُحي واليهىصي وغحرهما ،حاء في الصخُذ مً خضًث ٖبض هللا بً ٖمغو عض ي هللا
ً
ً
ٖنهما كاٌ :مً كخل مٗاهضا لم ًغح عاةدت الجىت وإن عٍدها جىحض مً مؿحرة أعبٗحن ٖاما .عواه البساعي،
ً
وفي اليؿاتي وغحره مً خضًث أبي بىغة هنع هللا يضر كاٌ :كاٌ عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :مً كخل مٗاهضا في غحر هنهه خغم هللا ٖلُه
الجىت " )(1.
َّ َ ّ
ٌ ٌ ًجىػ ُ
هلًه ،ولِـ لهم ْ
فسخه وإلغاؤه ،وال ًملً اإلاؿلمىن َ
أن ًيبظوا ئليهم َّ
طم َتهم ،بل ال
الظ ّمت ٖلض الػم ال
ئن ٖلض ِ
َّ
لٌ ئال مً أهل ِّ ّ
أهفؿهم.
الظمت ِ
ًل٘ الى ُ ِ
ُ
ّ
َ
كاٌ الياؾاوي في" بضات٘ الهىات٘" ّ ":
الٗلض فهى ّأهه ٌ
بداٌ ِمً
وأما نفت
ِ
الػم في ِ
خلىا ختى ال ًملً اإلاؿلمىن هلًه ٍ
ألاخىاٌ(2 ) ".
ألن َ
أن ًيبظ ئليهم َ
ًجؼ ْ
"وإن لم ًَىلًىا ،لىً زاف ّ
ابً كضامت في "اإلاغني"ْ :
ٖهضهم؛ َّ
وكاٌ ُ
لٌ منهم ،لم ْ
الى َ
ٖلض
َّ َ ّ
ّ
ّ
الظ ّمت ل َـد ّلهم ،بضلُل َّ
ُ
َ
ٖلض ا ِلظ ّمت
ألامان والهضهت؛ فاهه إلاهلخت اإلاؿلمحن ،وألن
أن
ؤلامام جلؼمه ئحابتهم ئلُه ،بسالف ِ
ِ ِ
ٖلض ِ
ِ
ّ
ألهه ّ
مإبض" )(3
أهض؛
ثاهُا :مً الصىت:
ًٖ أبي هغٍغة – هنع هللا يضر –كاٌ :كاٌ عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص" :ال جداؾضوا وال جىاحكىا وال جباغًىا ،وال جضابغوا ،وال ًب٘ بًٗىم
ٖلى بُ٘ بٌٗ ،ووىهىا ٖباص هللا ئزىاها ،اإلاؿلم أر اإلاؿلم ال ًٓلمه وال ًدلغه وال ًسظله ،الخلىي هاهىا "-وَكحر ئلى نضعه
زالر مغاث  " ،-بدؿب امغب مً الكغ أن ًدلغ أزاه اإلاؿلم ،ول اإلاؿلم ٖلى اإلاؿلم خغام صمه وماله وٖغيه "-عواه
مؿلم.
وًٖ اوـ –هنع هللا يضر ًٖ -الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ " :ال ًإمً أخضهم ختى ًدب ألزُه ما ًدب لىفؿه " – مخفم ٖلُه – وًٖ أوـ
–أًًا – كاٌ ::كاٌ عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص " :اههغ أزان ْاإلاا أو مٓلىما ،فلاٌ عحلً :اعؾىٌ هللا اههغه ئن وان مٓلىما ،اعآًذ
ئن وان ْاإلاا هُف اههغه ؟ كاٌ :جذجغه –أو جمىٗه -مً الٓلم فان طلً ههغه " –عواه البساعي
وًٖ نفىان بً ؾلُم –هنع هللا يضر – أن عؾىٌ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ" :أال مً ْلم مٗاهضا أو اهخلهه خله أو ولفه فىق َاكخه ،أو
أزظ مىه قِئا بغحر َُب هفـ فأها حجُجه ًىم اللُامت "عواه أبى صاوص
وفي ونُت أبي بغ الهضًم هنع هللا يضر  :-وهى ًىص ي حِل أؾامت بً ػٍض ٖىضما هم بالخغوج ئلى الكامً " :أيها الىاؽ كفىا
أونُىم بٗكغ فا خفٓىها ٖلي :ومما طهغه منها :وؾىف جمغون بأكىام فغغىا أهفؿهم في الهىام٘ ،فضٖىهم وما فغغىا
أهفؿهم له ( 4) -"...

اإلابحث الزابع :خعاب الكزاهُت في اإلاىاثُم الذولُت واملحلُت –كزاءة ملارهت :-
() 1ئؾالم وٍب ،بخاعٍش  2022/4/04الؿاٖت 23.00
(ٖ )2الء الضًً أبى بىغ بً مؿٗىص الياؾاوي الخىفي ،بضات٘ الهىات٘ في جغجِب الكغات٘ -صاع الخضًث  ،اللاهغة  ،مهغ  -هخاب الجهاص م 3
eldorar.info/science/article/13597

( - ) ". eldorar.info/science/article/13597)3اإلاغح٘ هفؿه
() 4بؿُىوي دمحم الكغٍف ،الىزاةم الضولُت اإلاٗىُت بدلىق ؤلاوؿان ،املجلض الثاوي ،صاعا لكغوق –اللاهغة –  (2003اإلاٗهض الضولي لخلىق ؤلاوؿان بجامٗت
صي بىٌ قُياغى -
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الفزع ألاول :خعاب الكزاهُت في اإلاىاثُم الذولُت
أوال :ؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوصان(1) . :

حاء في اإلااصة  02مىه :ليل ئوؿان خم الخمخ٘ بيافت الخلىق والخغٍاث الىاعصة في هظا ؤلاٖالن صون أي جمُحز ،والخمُحز
بؿبب الٗىهغ أو اللىن أو الجيـ أو اللغت أو الضًً ،أو الغأي الؿُاس ي ،أو أي عأي آزغ ،أو ألانل الىَني أو الاحخماعي
أو الثروة ،أو اإلاُالص أو أي وي٘ آزغ صون أًت جفغكت بحن الغحاٌ واليؿاء ،وفًال ٖما جلضم فلً ًيىن هىان أي جمُحز
أؾاؾه الىي٘ الؿُاس ي ،أو اللاهىوي أو الضولي لبلض أو البلٗت التي ًيخمي ئليها الفغص ،ؾىاء وان هظا البلض أو جلً البلٗت
مؿخلال أو جدذ الىناًت ،أو غحر مخمخ٘ بالخىم الظاحي ،أو واهذ ؾُاصجه زايٗت ألي كُض مً اللُىص.
اإلااصة :07
ول الىاؽ ؾىاؾُت أمام اللاهىن ،ولهم الخم في الخمخ٘ بدماًت مخيافئت ٖىه صون أًت جفغكت ،هما أن لهم حمُٗا
الخم في خماًت مدؿاوٍت يض أي جمُحز ًدل بهظا ؤلاٖالن ،وأي جدغٌٍ ٖلى جمُحز ههظا.
اإلااصة  19ليل شخو خم في خغٍت الخٗبحر ،وَكمل هظا الخم خغٍت اٖخىاق آلاعاء صون أي جضزل ،واؾخلاء ألاهباء
وألافياع وجلليها وإطاٖتها بأًت وؾُلت واهذ صون جلُض بالخضوص الجغغافُت .
وٖلى مؿخىي الاحتهاصاث اللًاةُت فلض "أقاعث املخىمت الجىاةُت الضولُت الخانت بغواهضا ئلى ئبغاػ مفهىم زُاب
الىغاهُت ٖلى أهه قيل مً أقياٌ الٗضوان الخمُحزي الهاصف ئلى جضمحر هغامت ؤلاوؿان (2) ".
ثاهُا :العهذ الذولي للحلىق اإلاذهُت والصُاشُت(3) :
اإلااصة :02
جخٗهض ول صولت َغف في هظا الٗهض باخترام الخلىق اإلاٗترف بها فُه ،وبىفالت هظه الخلىق لجمُ٘ ألافغاص
اإلاىحىصًً في ئكلُمها والضازلحن في والًتها ،صون أي جمُحز بحن بؿبب الٗغق أو اللىن أو الجيـ أو اللغت أو الضًً أو الغأي
ؾُاؾُا أو غحر ؾُاس ي ،أو ألانل اللىمي أو الاحخماعي ،أو الثروة أو اليؿب ،أو غحر طلً مً ألاؾباب .
اإلااصة  :18ليل ئوؿان خم في خغٍت الفىغ والىحضان والضًً ،وَكمل طلً خغٍخه في أن ًضًً بضًً ما ،وخغٍخه في
اٖخىاق أي صًً أو مٗخلض ًسخاعه .
اإلااصة :19
ليل ئوؿان خم في اٖخىاق أعاء صون مًاًلت،
ليل ئوؿان خم في خغٍت الخٗبحر ،وَكمل هظا الخم خغٍخه في الخماؽ مسخلف يغوب اإلاٗلىماث ،وألافياع وجلليها،
وهللها ئلى آلازغًٍ صوهما اٖخباع للخضوص ،ؾىاء ٖلى قيل مىخىب أو مُبىٕ ،أو في كالب فني ،أو بأًت وؾُلت أزغي
ًسخاعها.
اإلااصة :20
( )1الاٖالن الٗالمي لخلىق الاوؿان ،اإلاٗخمضة في  10صٌؿمبر  1948بمىحب اللغاع  217ألف-ص. 3-
() 2ؾىَس ي ابغاهُم ، :صوع مىٓمت ألامم اإلاخدضة في مىاحهت زُاب الىغاهُت ٖبر وؾاةل ؤلاٖالم ،كغاءة مً مىٓىع مبضأ مؿإولُت الخماًت :،املجلت الجؼاةغٍت
لبدىر ؤلاٖالم والغأي الٗام ،حامٗت ٖماع زلُجي ،ألاغىاٍ ،مجلض ٖ 04ضص  01حىان  2021م 221
()3الٗهض الضولي للخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت ،بمىحب كغاع ج ٕ م م عكم  2200ألف (ص )21اإلاإعر في  16صٌؿمبر 1966
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
جدٓغ باللاهىن أًت صٖاًت للخغب.
جدٓغ باللاهىن أًت صٖىة ئلى الىغاهُت اللىمُت ،أو الٗىهغٍت أو الضًيُت حكيل جدغًٍا ٖلى الخمُحز أو الٗضاوة أو
الٗىف..
اإلااصة :27
ال ًجىػ في الضوٌ التي جىحض فيها أكلُاث أزيُت أو صًيُت أو لغىٍت أن ًجغم ألاشخام اإلاىدؿبىن ئلى ألاكلُاث
اإلاظوىعة مً خم الخمخ٘ بثلافتهم الخانت أو املجاهغة بضًنهم وإكامت قٗاةغه ،أو اؾخسضام لغتهم باالقتران م٘ ألاًٖاء
آلازغًٍ في حماٖتهم.
ثالثا :العهذ الذولي الخاص بالحلىق الاكخصادًت والاحخماعُت والثلافُت:
اإلااصة  – 02الفلغة الثاهُت " :جخٗهض الضوٌ ألاَغاف في هظا الٗهض بأن جًمً حٗل مماعؾت الخلىق اإلاىهىم ٖليها
في هظا الٗهض ،بغٍئت مً أي جمُحز بؿبب الٗغق أو اللىن أو الجيـ أو اللغت ،أو الضًً أو الغأي ؾُاؾُا أو غحر ؾُاس ي أو
ألانل اللىمي أو الاحخماعي أو الثروة أو اليؿب ،أو غحر طلً مً ألاؾباب .
رابعا :اجفاكُت حلىق العفل  :1989اعخمذث الاجفاكُت في  20هىفمبر  1989ودخلذ حيز الخىفُذ في شبخمبر
(1)1990
اٖخمضتها الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة وبضأ جُبُلها ٖام  ،1990جلؼم ألاَغاف اإلاىكٗت ٖليها باخترام ول َفل
ًسً٘ لىالًتها صون جمُحز ،م٘ ئُٖاء ألاولىٍت إلاهالر الُفل في ؤلاصاعة واملخاهم ،وإنضاع الدكغَٗاث الًغوعٍت لخماًت
خلىق الُفل ،وأولها الخم في الخُاة:
اٖخمضتها الجمُٗت الٗامت بلغاعها  4/25اإلاإعر في  20هىفمبر  /حكغًٍ الثاوي  ،1989بضا هفاطها ًىم  02ؾبخمبر
أًلىٌ  1990بمىحب اإلااصة . 49
اإلااصة :02
-1جدترم الضوٌ ألاَغاف الخلىق اإلاىضخت في هظه الاجفاكُت وجًمنها ليل َفل ًسً٘ لىالًتها ،صون أي هىٕ مً
أهىإ الخمُحز بغٌ الىٓغ ًٖ ٖىهغ الُفل أو والضًه ،أو الىص ي اللاهىوي ٖلُه ،أو لىنهم أو حيؿهم أو لغتهم ،أو صًنهم
أو عأيهم الؿُاس ي أو غحره ،أو أنلهم اللىمي ،أو ؤلازني أو الاحخماعي أو زغوتهم أو عجؼهم أو مىلضهم أو أي وي٘ آزغ.
 - 2جخسظ الضوٌ ألاَغاف حمُ٘ الخضابحر اإلاىاؾبت لخىفل للُفل الخماًت مً حمُ٘ أقياٌ الخمُحز أو الٗلاب
اللاةمت ٖلى أؾاؽ مغهؼ والضي الُفل أو ألاونُاء اللاهىهُحن ٖلُه أو أًٖاء ألاؾغة ،أو أوكُتهم أو آعائهم اإلاٗبر ٖنها أو
مٗخلضاتهم.
وكض اٖخمضث الجؼاةغ هظه الاجفاكُت وٖملذ بها مً زالٌ كاهىن  12-15اإلاإعر في عمًان  1436اإلاىافم ٌ ً 15ىلُى
ً 2015خٗلم بدماًت الُفل (2).

()1اجفاكُت خلىق الُفل  ،1989اٖخمضث الاجفاكُت في  20هىفمبر  ،1989وصزلذ خحز الخىفُظ في ؾبخمبر 1990
( )2كاهىن  12-15اإلاإعر في عمًان  1436اإلاىافم ٌ ً 15ىلُى ً 2015خٗلم بدماًت الُفل .
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خامصا :اإلاُثاق ؤلافزٍلي لحلىق الاوصان – :اإلاادة – 02

1

ًخمخ٘ ول شخو بالخلىق والخغٍاث اإلاٗترف بها واإلاىفىلت في هظا اإلاُثاق صون جمُحز ،زانت ئطا وان كاةما ٖلى
الٗىهغ أو الٗغق أو اللىن أو الجيـ ،أو اللغت أو الضًً أو الغأي الؿُاس ي ،أو أي عأي آزغ ،أو اإلايكأ الىَني أو أي وي٘
آزغ.
شادشا :اإلاُثاق العزبي – اإلاادة (2 )03
جخٗهض ول صولت َغف في هظا اإلاُثاق بأن جىفل ليل شخو زاي٘ لىالًتها خم الخمخ٘ بالخلىق والخغٍاث اإلاىهىم
ٖليها في هظا اإلاُثاق ،مً صون جمُحز بؿبب الٗغق أو اللىن أو الجيـ أو اللغت أو اإلاٗخلض الضًني أو الغأي أو الفىغ أو
ألانل الىَني ،أو الاحخماعي أو الثروة ،أو اإلاُالص ،أو ؤلاٖاكت البضهُت أو الٗللُت،
 -2جخسظ الضوٌ ألاَغاف في هظا اإلاُثاق الخضابحر الالػمت لخأمحن اإلاؿاواة الفٗلُت في الخمخ٘ بالخلىق والخغٍاث وافت،
اإلاىهىم ٖليها في هظا اإلاُثاق بما ًىفل الخماًت مً حمُ٘ أقياٌ الخمُحز ،بأي ؾبب مً ألاؾباب اإلابِىت في الفلغة
الؿابلت .
 -3الغحل واإلاغأة مدؿاوٍان في الىغامت ؤلاوؿاهُت والخلىق والىاحباث في ْل الخمُحز الاًجابي الظي أكغجه الكغَٗت
ؤلاؾالمُت والكغات٘ الؿماوٍت ألازغي ،والدكغَٗاث واإلاىازُم الىافظة لهالر اإلاغأة ،وجخٗهض جبٗا لظلً ول صولت َغف
باجساط ول الخضابحر الالػمت لخأمحن جيافإ الفغم واإلاؿاواة الفٗلُت بحن اليؿاء والغحاٌ في الخمخ٘ بجمُ٘ الخلىق الىاعص في
3

هظا اإلاُثاق ( ).

الفزع الثاوي :الدشزَعاث الىظىُت ودورها في مكافحت كل أشكال الخمُيزوالكزاهُت وبأًت وشُلت:
ًخٗلم ألامغ زانت بالضؾخىع في آزغ حٗضًل له ،وهظا كاهىن الٗلىباث  ،14-21زم كاهىن  ،04/09واللاهىن ،05/20
وهظا ألامغ .03/20
أوال :الذشخىر(4) :the constitution
ففي اإلااصة  :11جمخى٘ اإلاإؾؿاث ًٖ ما ًلي ،وطهغ في الفلغة ألاولى :اإلاماعؾاث ؤلاكُاُٖت والجهىٍت واملخؿىبُت.
وفي اإلااصة  :37ول اإلاىاَىحن ؾىاؾُت أمام اللاهىن ،ولهم الخم في خماًت مدؿاوٍت وال ًمىً أن ًخظعٕ بأي جمُحز ٌٗىص
ؾببه ئلى اإلاىلض أو الجيـ أو الٗغق أو الغأي ،أو أي قغٍ أو ْغف آزغ شخص ي أو احخماعي.
وفي اإلااصة  :39الفلغة الثاهُتً :دٓغ أي ٖىف بضوي أو مٗىىي أو مؿاؽ بالىغامت .
 وفي الفلغة ٌٗ :03اكب اللاهىن ٖلى الخٗظًب ،وٖلى اإلاٗامالث اللاؾُت ،والالئوؿاهُت أو اإلاهُىت ،والاججاع بالبكغ .وفي اإلااصة  :40جدمي الضولت اإلاغأة مً ول أقياٌ الٗىف في ول ألاماهً والٓغوف...
اإلااصة  :54الفلغة ً " :4دٓغ وكغ زُاب الخمُحز والىغاهُت " في مٗغى خضًثه ًٖ خغٍت الصخافت.

( )1اإلاُثاق الافغٍلي لخلىق الاوؿان والكٗىب ،الضوعة الٗاصًت عكم  ( 18هحروبي – هُيُا) ًىهُى 1981
( )2اإلاُثاق الٗغبي ،اليسخت الخضر ،اللمت الٗغبُت الؿاصؾت ٖكغ –جىوـ  23ماًى 2004
( )3مُثاق خلىق الُفل الٗغبي ،صٌؿمبر  – 1984كغاع اإلاىافلت ق.ق  270ص.)16(– 2004/05/23 ٕ.
()4صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت ،الخٗضًل  05ؾبخمبر 2020
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
ثاهُا :كاهىن ركم  14-21اإلاخضمً كاهىن العلىباث – اإلاعذل واإلاخمم (1) -

اإلااصة  295مىغع  ( 1أيُفذ باللاهىن  01-14اإلاإعر في  04فبراًغ :2014
"ٌكيل جمُحزا ول جفغكت أو اؾخثىاء أو جلُُض أو جفًُل ًلىم ٖلى أؾاؽ الجيـ أو الٗغق أو اللىن ٌٗ...اكب ٖلى
الخمُحز بالخبـ مً  6أقهغ ئلى زالر ؾىىاث وبغغامت مً  50.000صج ئلى  150000صج.
ٌٗاكب بىفـ الٗلىبت ول مً ًلىم ٖلىا بالخدغٌٍ ٖلى الىغاهُت أو الخمُحز ...ئيافت ئلى ما وعص في اإلاىاص -297-296
 299-298مً كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي
ثالثا :اللاهىن  :04/09اإلاخعلم باللىاعذ الخاصت للىكاًت مً الجزائم اإلاخصلت بخكىىلىحُاث ؤلاعالم والاجصال
ومكافحتها ،والشُما اإلاادة  04منهاً ،خعلم ألامز بمىضىع شزٍت اإلازاشالث ،حاء فيها "ًمكً اللُام بعملُاث اإلاز اكبت
اإلاىصىص عليها في اإلاادة  03أعاله في الحاالث آلاجُت:
للىكاًت مً ألافٗاٌ اإلاىنىفت بجغاةم ؤلاعهاب أو الخسغٍب أو الجغاةم اإلااؾت بأمً الضولت.
ج – ص في ئَاع جىفُظ َلباث اإلاؿاٖضة اللًاةُت الضولُت اإلاخباصلت (2)...
رابعا :ألامز ركم  03-20مؤرخ في  11محزم  1442اإلاى افم ل  30غشذ شىتً 2020خعلم بالىكاًت مً عصاباث
ألاحُاء ومكافحتها وعالكخه باللاهىن  05-20اإلاؤرخ في  05رمضان  1141اإلاى افم ل 28أفزٍل  2020اإلاخعلم بالىكاًت
مً الخمُيزوخعاب الكزاهُت ومكافحتها(3 ) :
بٗض الاَالٕ ٖلى مًمىن ألامغ  03-20اإلاخٗلم بالىكاًت مً ٖهاباث ألاخُاء وميافدتها ،وحض بأن هىان جضازل بِىه
وبحن اللاهىن  ،05-20ووأهه حاء جخىٍجا ملخخىي هظا اللاهىن مً أحل الخسلو مً ول ما ٌكيل زُغا ٖلى اؾخلغاع
املجخم٘ ،بأي قيل مً أقياٌ الخمُحز والاهدُاػ والىغاهُت للخغوج مً خُاة البضاوة ئلى خُاة اإلاضهُت ،ومما حاء في هظا
ألامغ:
في اإلااصة الثاهُت ،الفلغة الثاهُت :وَكمل الاٖخضاء اإلاٗىىي ول اٖخضاء لفٓي ،مً قاهه أن ًسلم الخىف أو الغٖب
لضي الغحر ،والتهضًض أو الؿب أو الكخم أو اللظف أو الترهُب ،أو الخغمان مً خم ،وهظا ٖمم الخمُحز الىاعص في اللاهىن
ٖ 05-20لى اٖخباع ٖمم الجغم فُه ًخجلى في جلؿُم املجخم٘ ئلى فغٍلحن مخجابهحن الٖخباعاث ما ،وكض ٌؿخٗمل الفغٍلان
وؾاةل الخىانل الاحخماعي في جىفُظ هظه الاٖخضاءاث ،ومما وعص في الفلغة الثالثت مً هفـ اللاهىن  ،03-20وفي اإلااصة 04
مىه" :ومً أؾالُب الىكاًت مً ٖهاباث ألاخُاء :ؤلاٖالم والخدؿِـ بمساَغ الاهخماء لٗهاباث ألاخُاء ،وأزاع اؾخٗماٌ
وؾاةل جىىىلىحُاث ؤلاٖالم والاجهاٌ في ؤلاقاصة بها ووكغ أفياعها " .
وصون ؤلازالٌ بما وعص في كاهىن الٗلىباث ؾُما اإلااصة  144مىه التي جىو " أن اؾخٗماٌ أي وؾُلت مً هظه الىؾاةل
هفُلت باإلصاهت " :الىخابت أو الغؾم أو الخهغٍذ ،أو أًت آلُت لبث الهىث أو الهىعة ،أو بأًت وؾُلت الىتروهُت ،أو
()1كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي اإلاٗضٌ واإلاخمم لألمغ عكم  156/66والخٗضًل الىاعص في الجغٍضة الغؾمُت 14/21
أيُفذ باللاهىن  01-14اإلاإعر في 04فبراًغ :2014
( )2اللاهىن  04/09اإلاإعر في  14قٗبان  1430اإلاىافم ٌ  05أوث  2009اإلاخًمً اللىاٖض الخانت للىكاًت مً الجغاةم اإلاخهلت بخىىىلىحُاث ؤلاٖالم
والاجهاٌ وميافدتها .
()3ألامغ عكم  03-20مإعر في  11مدغم  1442اإلاىافم ٌ  30غكذ ؾىتً 2020خٗلم بالىكاًت مً ٖهاباث ألاخُاء وميافدتها
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
مٗلىماجُت أو ئٖالمُت أزغي ،وفي خالت الٗىص جًاٖف الغغامت  .وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  02مً اللاهىن  " 04-09الفلغة
الؿاصؾت " :الاجهاالث ؤلالىتروهُت :أي جغاؾل أو ئعؾاٌ أو اؾخلباٌ ٖالماث أو ئقاعاث أو هخاباث أو نىع أو أنىاث أو
مٗلىماث مسخلفت بىاؾُت أي وؾُلت الىتروهُت " .
خامصا :ألاشخاص اإلاذكىرًٍ في خعاب الخمُيز والكزاهُت مً خالل كاهىن  ( 05-20الجزٍذة الزشمُت ركم )25
ملارهت باإلاادة  295مكزر  1مً كاهىن العلىباث الجزائزي التي أضُفذ باللاهىن ركم 01-14 :اإلاؤرخ في  04فُفزي
 ( 2014الجزٍذة الزشمُت ركم  07ص (1) .06
هظا ههها :اإلااصة  295مىغعٌ " :1ك يل جمُحزا ول جفغكت أو اؾخثىاء أو جلُُض أو جفًُلً ،لىم ٖلى أؾاؽ الجيـ أو
الٗغق أو اللىن أو ألانل اللىمي أو ؤلازني أو ؤلاٖاكت ،وَؿتهضف أو ٌؿخدب٘ حُُٗل أو ٖغكلت الاٖتراف بدلىق ؤلاوؿان
والخغٍاث ألاؾاؾُت ،أو الخمخ٘ بها أو مماعؾتها ٖلى كضم اإلاؿاواة في اإلاُضان الؿُاس ي والاكخهاصي والاحخماعي والثلافي ،أو
في أي مُضان آزغ مً مُاصًً الخُاة الٗامت.
ٌٗاكب ٖلى الخمُحز مً  06أقهغ ئلى  03ؾىىاث وبغغامت مالُت مً  50000ئلى  150000صج ٌٗاكب بىفـ الٗلىبت ول مً ًلىم ٖلىا بالخدغٌٍ ٖلى الىغاهُت والخمُحز يض أي شخو أو مجمىٖت مًألاشخام بؿبب اهخمائهم الٗغقي أو ؤلازني أو ًىٓم أو ًغوج أو ٌصج٘ أو ًلىم بأٖماٌ صٖاةُت مً أحل طلً .
اإلااصة ً :02لهض في مفهىم هظا اللاهىن ما ًأحي:
زُاب الىغاهُت :حمُ٘ أقياٌ الخٗبحر التي جيكغ أو جبرع الخمُحز ،وهظلً التي جخًمً أؾلىب الاػصعاء أو ؤلاهاهت أو
الٗضاء ،أو البغٌ أو الٗىف اإلاىحه ئلى شخو ،أو مجمىٖت أشخامٖ ،لى أؾاؽ الجيـ أو الٗغق أو اللىن أو ألانل
اللىمي أو ؤلازني أو اللغت أو الاهخماء الجغغافي أو ؤلاٖاكت أو الخالت الصخُت .
الخمُحز :ول جفغكت أو اؾخثىاء أو جلُُض أو جفًُل ًلىم ٖلى أؾاؽ الجيـ أو الٗغق أو اللىن أو اليؿب أو ألانل
اللىمي أو ؤلازني أو اللغت أو الاهخماء الجغغافي أو ؤلاٖاكت أو الخالت الصخُتٌ ،ؿتهضف أو ٌؿخدب٘ حُُٗل أو ٖغكلت
الاٖتراف ...
أقياٌ الخٗبحر :اللىٌ أو الىخابت أو الغؾم ،أو ؤلاقاعة أو الخهىٍغ أو الغىاء أو الخمثُل أو أي قيل مً أقياٌ
الخٗبحر مهما واهذ الىؾُلت اإلاؿخٗملت .
الاهخماء الجغغافي :الاهخماء ئلى مىُلت أو حهت مدضصة مً ؤلاكلُم الىَني.
هظه اإلااصة  02جخىافم وجدىاؾب م٘ اإلااصة  01مً الاجفاكُت الضولُت لللًاء ٖلى حمُ٘ أهىإ الخمُحز الٗىهغي
 1965والبروجىوىٌ الازخُاعي اإلااصة  01واإلااصة02

( )1كاهىن  ،05-20الجغٍضة الغؾمُت عكم  01-14 / 25اإلاإعر في  04فُفغي  ( 2014الجغٍضة الغؾمُت عكم  07م )06
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
اإلابحث الخامض :الخعاون الذولي واملحلي في محاربت حزٍمت الخمُيزوخعاب الكزاهُت:
الفزع ألاول :مبادئ وكُم الخعاون املحلي والذولي ملحاربت حزٍمت خعاب الكزاهُت:
أوال :ضزورة جى افم دشاجيرالذول مع اإلاىاثُم الذولُت:
بٗض أن جىاولذ اإلاإؾؿاث الضولُت مىيىٕ الخمُحز وزُاب الىغاهُت بٗحن الاٖخباع ،وان لؼاما ٖلى الضوٌ التي
أمًذ ٖلى الاجفاكُاث أن جخًمً صؾاجحرها ومسخلف حكغَٗاتها كىاهحن جخٗلم بخجغٍم زُاب الخمُحز والىغاهُت،
فخًمً طلً الضؾخىع الجؼاةغي ومً زالله هظا اللاهىن  05-20الظي ًلؼم الضوٌ التي أمًذ ٖلى الاجفاكُت بالخٗاون
الضولي في هظا ؤلاَاع ،مً زالٌ ما وعص في اإلااصة  21مً هظا اللاهىن " ػٍاصة ٖلى كىاٖض الازخهام اإلاىهىم ٖليها في
كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت جسخو الجهاث اللًاةُت الجؼاةغٍت بالىٓغ في الجغاةم اإلاىهىم ٖليها في هظا اللاهىن اإلاغجىبت
زاعج ؤلاكلُم الىَني ئطا واهذ الطخُت حؼاةغٍا أو أحىبُا ملُما بالجؼاةغ "
ئن الجهت اللًاةُت املخخهت هي جلً التي ًل٘ بضاةغة ازخهانها ميان ئكامت الصخو اإلاًغوع أو مىَىه املخخاع "
ثاهُا ::مبادئ الىكاًت مً الخمُيزوخعاب الكزاهُت:
زهو اللاهىن الجؼاةغي  05-20أعبٗت مىاص جخٗلم بالىكاًت مً زُاب الىغاهُت وهي اإلاىاص،08/07/06/05 :
خُث أزظث الضولت ٖلى ٖاجلها هظه اإلاهمت مً زالٌ مسخلف مإؾؿاتها ؾىاء في ئَاع التربُت والخٗلُم أو ؤلاقاصة بمبضأ
خلىق ؤلاوؿان وجىغَـ زلافت الخىاع والدؿامذ ،ئلى يغوعة أن ًلىم ؤلاٖالم بالضوع اإلاىىٍ به في اإلاىيىٕ مً زالٌ
الكبىت البرامجُت لها ،هما صٖذ ئلى يغوعة ئقغان املجخم٘ اإلاضوي في اإلاىيىٕ .
ثالثا ::مشاركت كبري الشزكاث العاإلاُت GAFAMفي محاربت خعاب الكزاهُت:
وطلً وفلا إلاا حاء في مضوهت الؿلىن الهاصع ًٖ الاجداص ألاوعوبي ،جىو ٖلى أن حكاعن قغواث جىىىلىحُاث
اإلاٗلىماث والضوٌ ألاًٖاء في الاجداص في مىاحهت زُاب الىغاهُت الالىتروويٖ ،لى الىدى املخضص في اللغاع الهاصع في
 2008/11/28بكان ميافدت ول أقياٌ الخدحز الٗىهغيَ ،بلا لللاهىن الجىاتي الضولي ،واللىاهحن الىَىُت" ،وكض
قاعهذ كىكل وماًىغوؾىفذ وفاٌؿبىن وجىٍتر في مضوهت الؿلىن ،خُث التزمذ بمغاحٗت املخخىي اإلايكىع أو ؤلاقٗاعاث
والخضماث اإلاٗغويت ٖبر نفداتها ومىاكٗها ،والتي جخًمً زُاب هغاهُت ،ووٖضث باػالتها في مضة ال جلل ًٖ  24ؾاٖت "
( 1).
الفزع الثاوي :مكافحت كل أشكال الخمُيزوخعاب الكزاهُت اإلازجبغ باشخخذام جكىىلىحُاث ؤلاعالم والاجصال:
أوال :الاخخصاص اللضائي:
صون ؤلازالٌ باإلاىاص 211 :مىغع  22ئلى اإلااصة  211مىغع  29مً اإلاغ عكم 11-21 :اإلاإعر في  16مدغم  1443اإلاىافم ٌ
 25غكذ  - 2021اإلاٗضٌ واإلاخمم ،والؾُما اإلااصة  211مىغع ً " 24سخو وهُل الجمهىعٍت ...خهغٍا باإلاخابٗت والخدلُم

( )1اهُىهُىؽ هاصع ،مىهت مٗنى الثلافُت ،زُاب الىغاهُت والؿإاٌ اإلاإلم ملاعبت فلؿفُت –(حىن لىن اوؾتن –اهمىطحا -الخمِـ ً 06ىاًغ . 2022
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والخىم في الجغاةم اإلاخهلت بخىىىلىحُاث ؤلاٖالم والاجهاٌ اإلاظوىعة أصهاه ،وهظا الجغاةم اإلاغجبُت بها " وطهغ في الفلغة 06
"حغاةم الخمُحز وزُاب الىغاهُت " (1).
ثاهُا :اإلازصذ الىظني للىكاًت مً الخمُيزوخعاب الكزاهُت:
صٖذ الضولت الجؼاةغٍت ئلى جأؾِـ مغنض وَني ًخىلى اإلاهمت اإلاظوىعة زىلذ له ول الهالخُاث واإلاهام اٖخباعا مً
وىهه هُئت مؿخللت مالُا وإصاعٍا حؿىض له مهمت عنض أقياٌ ومٓاهغ الخمُحز وزُاب الىغاهُت وجدلُلها وهكف أؾبابها
واكتراح الخضابحر وؤلاحغاءاث الالػمت للىكاًت منها ،خُث أؾىضث له مهام هثحرة مىضخت في اإلااصة  10مً ئخضي ٖكغ هلُت،
وخضصث ول مً اإلاىاص  15/14/13/12/11حكىُلت اإلاغنض وحؿُحر حلؿاجه ،وهُفُت ئٖضاص جلاعٍغه.
ثالثا :الخكفل بضحاًا الخمُيزوخعاب الكزاهُت:
حاء طلً في اإلاىاص  ،20/19/18/17/16خُث هو هظا اللاهىن ٖلى يغوعة الخىفل بطخاًا زُاب الىغاهُت
وخماًتهم والدؿهُل لهم باللجىء ئلى اللًاء وٍمىنهم الاؾخفاصة مً اإلاؿاٖضة اللًاةُت ،هما هو ٖلى خماًت مسخلف
ألاصلت التي ًمليىنها ئػاء طلً الخجاوػ ،ومنها خماًت الكهىص ،وخلهم في اللجىء ئلى اللًاء الاؾخعجالي ئطا وان الخجاوػ
ًخمخ٘ بُاب٘ الاؾخعجاٌ .
اللىاٖض ؤلاحغاةُت إلاىاحهت زُاب الىغاهُت في الدكغَ٘ الجؼاةغي... :اإلاىاص مً  21ئلى  29اؾخلغاء –الجاهب الجؼاتي:
خُث عجب ٖلىباث كاؾُت...
رابعا :الخعاون اللضائي الذولي ملحاربت أشكال الخمُيزوخعاب الكزاهُت:
ًخجلى طلً في اإلاىاص  45-44-43مً اللاهىن  05-20اإلاخٗلم بالىكاًت مً الخمُحز وزُاب الىغاهُت وميافدتها أهض
اللاهىن في البضاًت ٖلى مبضأ اإلاٗاملت باإلاثل ،هما أهضث هفـ اإلااصة ٖلى ئمياهُت اؾخٗماٌ الىؾاةل الخىىىلىحُت آلامىت
للخأهض مً صختها ،هما صٖذ اإلااصة  44ئلى يغوعة أن جيىن اللًُت مدل اإلاخابٗت طاث نلت باالجفاكُاث الضولُت الثىاةُت،
م٘ الخأهُض ٖلى مبضأ اإلاٗاملت باإلاثل ،وأهضث اإلااصة ٖ 45لى يغوعة اخترام الؿُاصة الىَىُت والىٓام الٗام في ول هظا ،هما
البض مً ألازظ بٗحن الاٖخباع مؿألت ؾغٍت اإلاٗلىماث ،ويغوعة اؾخٗمالها فلِ في اإلاىيىٕ مدل الىلاف ،أو بًغوعة
جىفغ لضي الضولت كاهىن ًخٗلم بدماًت اإلاُُٗاث طاث الُاب٘ الصخص ي .
خامصا :ؤلاهابت اللضائُت وجمذًذ الاخخصاص –محلُا ودولُا -ملحاربت حزائم الخمُيزوخعاب الكزاهُت:
ًخٗلم ألامغ باإلاىاص :مً  138ئلى  ،142ففي اإلااصة ً" 138جىػ للاض ي الخدلُم أن ًيلف بُغٍم ؤلاهابت اللًاةُت أي
كاض ي مً كًاة مدىمخه  ،"...وفي اإلااصة  " 142ئطا جًمىذ ؤلاهابت اللًاةُت ئحغاءاث ًلخط ي اجساطها في وكذ واخض في
حهاث مسخلفت مً ألاعاض ي الجؼاةغٍت حاػ بأمغ مً كاض ي الخدلُم اإلاىِب أن ًىحه ئلى كًاة الخدلُم اإلايلفحن بدىفُظ
جلً ؤلاهابت  ،"...وهظا جمضًض الازخهام في اإلاىاص مً  249ئلى  . 252ففي اإلااصة  " 252وٍمخض ازخهانها املخلي ئلى صاةغة
ازخهام املجلـ ،وٍمىً أن ًمخض ئلى زاعحه بمىحب هو زام " ،وٍلهض بىو زام ما وعص في ا لفلغة  01مً هفـ
اإلااصة .
()1ألامغ عكم  11-21اإلاإعر في  16مدغم  1443اإلاىافم ٌ  25أوث ً 2021خًمً ألامغ عكم  155/66اإلاإعر في  18نفغ  1386اإلاىافم ٌ ً 08ىهُى 1966
اإلاخًمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت اإلاخٗلم ب ميافدت اإلاخهلت بخىىىلىحُاث ؤلاٖالم والاجهاٌ
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وٍمىً جىؾُ٘ الازخهام زاعج أعى الىًَ وفلا إلاا وعص في عكم  11-21اإلاإعر في  16مدغم  1443اإلاىافم ٌ 25
غكذ  2021في اإلااصة  211مىغع ً ... " 25لهض بالجغٍمت اإلاخهلت بخىىىلىحُاث ؤلاٖالم والاجهاٌ ألاهثر حٗلُضا بمفهىم
هظا اللاهىن ...جخُلب اؾخٗماٌ وؾاةل جدغي زانت أو زبرة فىُت مخسههت أو اللجىء ئلى حٗاون كًاتي صولي "" (1).
هخائج الذراشت :
 -1زُاب الخمُحز والىغاهُت زُاب ملُذ وٖىهغي  ،مىبىط مً مسخلف الكغات٘ واللىاهحن.
 -2ال ًيبغي الخظعٕ بدغٍت الخٗبحر ليكغ زُاب الىغاهُت .
-3ال ًيبغي الخظعٕ بيبظ زُاب الىغاهُت ملخاعبت خغٍت الخٗبحر.
الخىنُاث :
ً-1جب وي٘ مٗاًحر صكُلت جخىافم م٘ الدكغَٗاث واللىاهحن لًبِ زُاب الىغاهُت .
ً-2جب ألازظ بٗحن الاٖخباع ما ههذ ٖلُه ألاصًان الؿماوٍت في هظا الكأن .

خاجمت:
مداولت الدكغَ٘ في مىيىٕ زُاب الىغاهُت الظي وان في نىعة مباصب أزالكُت ،صٖذ ئلى ججؿُضها مسخلف
ألاصًان واإلاظاهب الٗاإلاُت ،فمىظ هدى كغن مً الؼمً صٖا املجخم٘ الضولي ئلى نُاغت طلً في نىعة كىاٖض كاهىهُت آمغة،
ؾٗذ مسخلف الضوٌ ئلى ججؿُضها في صؾاجحرها ،وأهثر مً طلً في نىعة حكغَٗاث مؿخللت ،وطلً لغغى وي٘ خض لهظه
الٓاهغة التي لها امخضاص ٖالمي ،ومالػمت للخُاة الُىمُت للبكغٍت ،التي ئن لم جدترم في نىعة مباصب وكُم ،فُجب الامخثاٌ
لها في نىعة كىاٖض كاهىهُت ،بالىٓغ إلاا ًيخج ًٖ مسالفتها مً ٖىاكب وزُمت ٖلى املجخمٗاث التي جتهُيل أخُاها ٖلى أؾـ
مسخلفت ( اللىن ،الٗغق ،اللغت ،الضًً  ،)...خُث جل٘ بُنهم مىاػٖاث جخُىع أخُاها لخهبذ بحن الضوٌ ،لخأحي ٖلى ألازًغ
والُابـ ،وٖالج هظه اللًُت ًيبغي أن ًغقى ئلى مسخلف اإلاؿخىٍاث ،وكبل أن جداؾب الضوٌ قٗىبها ،فهي مأمىعة
بخجؿُض طلً ٖلى مؿخىي املجخم٘ الضولي ،اإلاهُيل في نىعة مٗؿىغاث مخىاخغة ،جيىن في أهثر الخُان ؾببا في ؤلاًلإ بحن
قٗىب الٗالم ،جدذ مؿمُاث مسخلفت ،ولىً ٖملها وله خلض وهغاهُت وجهفُت خؿاباث ،والاؾخٗماع اإلااض ي وله وان
ٖلى هظا اإلابضأ الجاةغ.

اإلازاحع :
اإلاعاحم والفهارس:
-1أبى بىغ دمحم بً الخؿً بً صعٍض ألاػصي ،حمهغة اللغت،ماصة زُب ،291/1بحروث،صاع الىخب الٗلمُت2006 ،
-2أخمض بً فاعؽ بً ػهغٍاء أبى الخؿحن ـ معجم ملاًِـ اللغت ماصة زُب ،198/2 ،-بحروث ،صاع الفىغ2012 ،
-3أبى مىهىع ألاػهغي ،تهظًب اللغت ماصة زُب  ،255/1بحروث ،صاع الىخب الٗلمُت.2007 ،
-4ابً فايل فلُب ،كامىؽ اإلاهُلخاث اللاهىهُت (فغوس ي ٖغبي) بحروث ،مىخبت لبىان هاقغون. 2004 ،1ٍ ،
الكخب:
-1الؼًٍ ٖباؽ ٖماعة ،مضزل ئلى الُب الىفس ي ،صاع الثلافت بحروث ٍ.1986
( )1أمغ عكم  11-21اإلاإعر في  16مدغم  1443اإلاىافم ٌ  25غكذ  2021في اإلااصة  211مىغع 25
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عبد ادلالك صاويل/ـــــــــــ
-2بؿُىوي دمحم الكغٍف ،الىزاةم الضولُت اإلاٗىُت بدلىق ؤلاوؿان ،اإلاٗهض الضولي لخلىق ؤلاوؿان بجامٗت صي بىٌ
قُياغى ،املجلض الثاوي ،صاعا لكغوق –اللاهغة – .2003
-3نالر دمحم مدمىص بضع الضًً ،خماًت الترار الثلافي والُبُعي في اإلاٗاهضاث الضولُت ،اللاهغة ،صاع النهًت الٗغبُت،
. 1999
ٖ-4الء الضًً أبى بىغ بً مؿٗىص الياؾاوي الخىفي ،بضات٘ الهىات٘ في جغجِب الكغات٘ -صاع الخضًث هخاب الجهاص،
اللاهغة. 2018 ،
اللىاهين:
-1صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًملغاَُت الكٗبُت الخٗضًل  05ؾبخمبر 2020
-2كاهىن الٗلىباث الجؼاةغي اإلاٗضٌ واإلاخمم لألمغ عكم  156/66والخٗضًل الىاعص في الجغٍضة الغؾمُت 14/21
أيُفذ باللاهىن  01-14اإلاإعر في 04فبراًغ :2014
-3ألامغ عكم  11-21اإلاإعر في  16مدغم  1443اإلاىافم ٌ  25أوث ً 2021خًمً ألامغ عكم  155/66اإلاإعر في  18نفغ
 1386اإلاىافم ٌ ً 08ىهُى  1966اإلاخًمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت اإلاخٗلم ب ميافدت اإلاخهلت بخىىىلىحُاث ؤلاٖالم
والاجهاٌ
-4كاهىن  12-15اإلاإعر في عمًان  1436اإلاىافم ٌ ً 15ىلُى ً 2015خٗلم بدماًت الُفل .
-5اللاهىن  04/09اإلاإعر في  14قٗبان  1430اإلاىافم ٌ  05اوث  2009اإلاخًمً اللىاٖض الخانت للىكاًت مً الجغاةم
اإلاخهلت بخىىىلىحُاث ؤلاٖالم والاجهاٌ وميافدتها .
-6ألامغ عكم  03-20مإعر في  11مدغم  1442اإلاىافم ٌ  30غكذ ؾىتً 2020خٗلم بالىكاًت مً ٖهاباث ألاخُاء
وميافدتها
-7أمغ عكم  11-21اإلاإعر في  16مدغم  1443اإلاىافم ٌ  25غكذ  2021في اإلااصة  211مىغع 25
-8كاهىن عكم 05/20مإعر في 05عمًان  1441اإلاىافم ٌ /28أفغٍل -2020اإلاخٗلم بالىكاًت مً الخمُحز وزُاب الىغاهُت
وميافدتها
اإلازاحع باللغت ألاحىبُت
1-Alice edwareds , violence against women under international human rights law , first
published , cambridje university press , new York ,2011
2- brown sica margaret beal jeffrey 2008K library2.0and the problem of hate speech -1
« electronic journal of acadimic and special libranan ship9(2)retrieve-junn2021/22
3- caroline grosshols , la libertè d’exprission a bousoin de l’etatAJDA N04: 09.02.2015. -2
4- glaser –stevan . droit international pènal conventionnel –etablissements èmile bruy lant -3
bruxelles . 1970.
 - 4مؤرشف من األصل في  11مايو  2019اطلع عليه بتاريخ  25يناير5- Oxford Dictionaries ، 2018 ،
| English
6- 1 hate speech: dictionary cambridg . org 07/01/2022 -5
مجموعة المادة  11بتاريخ challengehate .com2022/01/07
7- merriam-webster-com/dictionary/hate speech -6
8- eldorar.info/science/article/13597 -7

املجالث:-1خؿً دمحم وحُه ،مجلت ٖالم اإلاٗغفت ،ملضمت في ٖلم الخفاوى الاحخماعي والؿُاس ي ،املجلـ الىَني ألاٖلى للثلافت
والفىىن وآلاصاب ،اليىٍذ . 1994
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-2ؾىَس ي ابغاهُم ،صوع مىٓمت ألامم اإلاخدضة في مىاحهت زُاب الىغاهُت ٖبر وؾاةل ؤلاٖالم ،كغاءة مً مىٓىع مبضأ
مؿإولُت الخماًت :،املجلت الجؼاةغٍت لبدىر ؤلاٖالم والغأي الٗام ،حامٗت ٖماع زلُجي ،ألاغىاٍ ،مجلض ٖ 04ضص  01حىان
.2021
-3قُماء الهىاعي ،مفهىم زُاب الىغاهُت في الكغُٖت الضولُت ،حامٗت الخؿً الثاوي ،الضاع البًُاء ،اإلاغهؼ
الضًمىكغاَي الٗغبي. 2017/10/17 ،
-4هجاة أخمض الؼلُُني ،ؾُيىلىحُت الٗضوان والىٓغٍاث اإلافؿغة له ،املجلت الجامٗت – الٗضص الؿاصؽ ٖكغ ،املجلض
الغاب٘ ،حامٗت الؼاوٍت –لُبُا –هىفمبر ..2014
الىثائم:
-1ؤلاٖالن الٗالمي لخلىق ؤلاوؿان :صٌؿمبر 1948
-2مىٓمت اإلااصة  2009 /19البرهامج الضولي لخماًت خلىق ؤلاوؿان
-3ألامم اإلاخدضة –اإلااصة  1966/ 20الٗهض الضولي الخام بالخلىق اإلاضهُت والؿُاؾُت .
-4اجفاكُت لخماًت اإلامخلياث الثلافُت في خالت هؼإ مؿلر 1954/05/14 :الهاي في  14ماي 1954
-5اإلاُثاق ؤلافغٍلي لخلىق ؤلاوؿان والكٗىب :الضوعة الٗاصًت عكم  ( 18هحروبي – هُيُا) ًىهُى 1981
-6اإلاُثاق الٗغبي – اليسخت الخضر ،اللمت الٗغبُت الؿاصؾت ٖكغ –جىوـ  23ماًى 2004
-7مُثاق خلىق الُفل الٗغبي –صٌؿمبر  – 1984كغاع اإلاىافلت ق.ق  270ص.)16(– 2004/05/23 ٕ.
--8الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة :مجلـ خلىق ؤلاوؿان ن الضوعة الثاهُت البىض  2مً حضوٌ ألاٖماٌ -2006/09/20
جىفُظ كغاع الجمُٗت الٗامت  251/60اإلاإعر في آطاع –ماعؽ .2006
--9اللجىت ألاوعوبُت إلاىاهًت الٗىهغٍت والخٗهب  )15(2016اإلاٗخمضة في 08صٌؿمبر  2015الخىنُت . 15
-10زُت ٖمل الغباٍ :الىخاةج والخىنُاث اإلاىبثلت ًٖ خللاث ٖمل الخبراء ؤلاكلُمُت ألاعب٘ التي هٓمتها اإلافىيُت
الؿامُت لخلىق ؤلاوؿان في ٖام  2011واٖخمضها الخبراء في الغباٍ – اإلاغغب – في  05حكغًٍ أًلىٌ /أهخىبغ 2012
-11اهُىهُىغىجحرٌل :زُاب الىغاهُت هاع ؾاعٍت في الهكُم ،ألامحن الٗام لألمم اإلاخدضة بخاعٍش .2019/16/18
اإلاى اكع:
-1اهُىهُىؽ هاصع ، :زُاب الىغاهُت والؿإاٌ اإلاإلم ملاعبت فلؿفُت – مىهت مٗنى الثلافُت( ،حىن لىن أوؾتن –
أهمىطحا -الخمِـ ً 06ىاًغ . 2022
-2وٍىُبُضًا – اإلاىؾىٖت الخغة – ،بخاعٍش 2022/04/25 :الؿاٖت  10.00نباخا
-3مىك٘ ئؾالم وٍب ،الفخىي جاعٍش اليكغ  19أفغٍل  2022/4/04 /.2003الؿاٖت 23.00
-4قبىت ألالىهت ،اإلاىؾىٖت الفلهُت ( – )141 :24املجمىٕ للىىوي  241/21بخاعٍش  05ماًى 2022
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مبضأ خؿً الىُت في الهٓىص ،في الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي.
The principle of good faith in contracts in Algerian Civil Code
بزكان فضيلت
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ملخص:
ئن مبضأ خؿً الىُت مً اإلاباصب ألاؾاؾُت في الٓىاهحن اإلاضهُت ،وْض هطذ ال٘ثحر مً الٓىاهحن نلى مبضأ خؿً الىُت.
وٖما أن ألاضل في الهٓض هى شغَهت اإلاخهاْضًً َان مبضأ خؿً الىُت ٌهض نىطغا أؾاؾُا مً نىاضغ هظه الٓانضة
َدؿً الىُت هى حهبحر نً املحاَكت نلى الثٓت والطضّ في الخهامل وَؿخلؼم ألاماهت وؤلازالص والجزاهت في جىُُظ
الالتزاماث اإلاترجبت نلى ٗل ؾغٍ أؾغاٍ الهٓض ،وحهضٍ مبضأ خؿً الىُت ئلى جسُُِ ال٘ثحر مً ضغامت بهؼ الىطىص
الٓاهىهُت والتي ْض ًإصي جؿبُٓه بدغَُخه ئلى ما ًسالِ عوح الهضالت وحىهغها.
ً
ٖما أن هظا اإلابضأ هى أًػا مطضع زطب ليشأة الٓىانض الٓاهىهُت ًٖحره مً اإلاباصب الهامت للٓاهىن التي قهغث
الحاحت ئليها والاهخمام بها ٖىدُجت للخؿىع الؿغَو الظي جمغ به يالبُت ألاهكمت الٓاهىهُت وبالخالي َان مبضأ خؿً الىُت
ًُترع في حمُو ألاخىا ٛال بل هى ألاضل الظي ًيبغي أن جٓىم نلُه حمُو اإلاهامالث ،ونلُت َان مبضأ خؿً الىُت ٌهض
ً
مبضأ ناما لٙاَت الخطغَاث والهٓىص الٓاهىهُت.
الكلماث اإلافخاحيت :مبضأ خؿً الىُت ،ئبغام الهٓض ،جىُُظ الهٓض ،الٓىة اإلالؼمت للهٓض ،الالتزاماث الخهاْضًت.
Abstract
The principle of good faith is one of the basic principles in civil laws, and many laws stipulated
the principle of good faith.
Just as it is the basis in the contract is the law of the contractors may reduce many of the severity
of some legal texts, which application may literally lead to a violation of the spirit and essence of
justice.
Just as this principle is also a fertile source for the emergence of rules Legal as other general
principles of the law that are needed and taken care of as a result of the rapid development experienced
by most legal systems, and therefore the principle of good faith is assumed in all cases, but rather is
the basis upon which all transactions should be based, and therefore, the principle of good faith is a
principle Year for all legal actions and contracts. Consequently, it is important for us to clarify the
topics that this principle
Keywords Good faith Principle, Performance of Contract, Conclusion of the contract, The
Enforceability of Contract, Contractual Obligation:.
ُ
ُ
 اإلا ِإلِ اإلاغ ِاؾل.
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مقذمت:
ٌهض مبضأ خؿً الىُت مً اإلاباصب ألاؾاؾُت التي هطذ نلُه ال٘ثحر مً الٓىاهحن ،وجيبو أهمُت هظه الضعاؾت مً زالٛ
حؿلُـ الػىء نلى مُهىم خؿً الىُت وٖظل ٚبُان الخؿىع الخاعٍخي لهظا اإلابضأ ،وجىغُذ آلازاع اإلاترجبت نلى هظا اإلابضأ وبُان
أهمُت مبضأ خؿً الىُت في مغخلت ئبغام وجٙىًٍ الهٓض وبُان أهمُخه في مغخلت جىُُظ الهٓض وٖظل ٚحؿلُـ الػىء نلى آلازاع
اإلاترجبت نلى مبضأ خؿً الىُت والجؼاء اإلاترجب نلى مسالُت هظا اإلابضأ ،وطل ٚباالؾخهاهت بىطىص الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي.
وحهضٍ هظا البدث ئلى بُان مُهىم مبضأ خؿً الىُت واإلاهاًحر التي طهبذ لخهغٍِ هظا اإلابضأ ،وبُان أهمُت مبضأ خؿً الىُت
في الٓاهىن وٖظل ٚأهمُخه في الشغَهت ؤلاؾالمُت وبُان الخؿىع الخاعٍخي لهظا اإلابضأ ،و بُان آلازاع اإلاترجبت نلى هظا اإلابضأ مً زالٛ
حؿلُـ الػىء نلى أهمُت خؿً الىُت في مغخلت ئبغام الهٓض ،وبُان مضي اعجباؽ مبضأ خؿً الىُت بىؿاّ الٓىة اإلالؼمت للهٓض،
وبُان الجؼاء اإلاترجب نلى مسالُخه.
وإلاا ٗان مبضأ خؿً الىُت ٌهخبر مبضأ نامً ،ؿبٔ نلى حمُو الخطغَاث الٓاهىهُتَٓ ،ض ضًُذ ؤلاشٙالُت ٗاآلحي :هل غبـ
اإلاشغم الجؼاةغي مُهىم مبضأ خؿً الىُت في الٓاهىن اإلاضوي ،ختى ًمً٘ جدضًض آلازاع اإلاترجبت نلى هظا اإلابضأ؟
ومً أؾباب ازخُاع هظا اإلاىغىم هى ضهىبت وغىح بهؼ ألامىع التي ْض جغص نلى مبضأ خؿً الىُت ،ئغاَت ئلى ٖثرة
الٓػاًا اإلاؿغوخت نلى املحاٖم بشأن هظا اإلابضأ.
وْض انخمضها في صعاؾدىا لهظا اإلاىغىم نلى اإلاىهج الخاعٍخي إلاهغَت الخؿىع الخاعٍخي إلابضأ خؿً الىُت ،ئلى حاهب اإلاىهج
الىضُي ،لخدضًض ماهُت مبضأ خؿً الىُت خؿب هطىص الٓاهىن الجؼاةغي ،زاضت هظ اإلااصة  107مىه اإلاخهلٓت بطلب
الضعاؾت ،ئلى حاهب بهؼ الىطىص طاث الهالْت .وخؿب الُٓه ،وٖظل ٚجدضًض آلازاع اإلاترجبت نلى هظا اإلابضأ.
وْض انخمضها الخؿت الخالُت:
اإلابدث ألاو :ٛاإلاباصب الهامت إلابضأ خؿً الىُت.
اإلاؿلب ألاو :ٛالخؿىع الخاعٍخي إلابضأ خؿً الىُت.
اإلاؿلب الثاوي :ما هُت مبضأ خؿً الىُت وأهمُخه
اإلابدث الثاوي :أزاع مبضأ خؿً الىُت في مغخلت الخهاْض.
اإلاؿلب ألاو :ٛمبضأ خؿً الىُت في مغخلت ئبغام الهٓض.
اإلاؿلب الثاوي :مبضأ خؿً الىُت في مغخلت جىُُظ الهٓض.

اإلابحث ألاول – اإلابادئ العامت إلابذأ حصن النيت
ٌهخبر مبضأ خؿً الىُت مً أهم اإلاباصب الٓاهىهُت ؾىاء ٗان طل ٚنلى مؿخىي الٓاهىن الهام أو الٓاهىن الخاص ،وَهخبر
مبضأ خؿً الىُت طو ؾبُهت مىغىنُت بدُث أهه أؾاؽ الٓىانض الهامت للٓاهىن َخؿبُٔ هظه الٓانضة له أهمُت بالًت نلى
الخطغَاث والهٓىص التي ًبرمها ألاَغاص في حهامالتهم َُما بُنهم ،ومً هىا هخؿغّ ئلى الخؿىع الخاعٍخي إلابضأ خؿً الىُت في الٓاهىن،
في اإلاؿلب ألاو ،ٛوماهُت بمبضأ خؿً الىُت في اإلاؿلب الثاوي.
اإلاطلب ألاول – :الخطىرالخاريخي إلابذأ حصن النيت
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ٌهىص أضل هظا اإلابضأ في الٓضم ئلى الههض الغوماوي الٓضًم ،خُث ٗان الضًً ٌؿُؿغ نلى جىكُم املجخمو وٍػبؿه في طلٚ
الىْذ ،وٗان حهضص آلالهت أمغ ؾبُعي باليؿبت لهمَ ،مً آلهت الجحُم وآلهت الحب وآلهت الخطب ،ئلى آلهت الىىاًا وؤلازالص والتي
ٌهىص أضلها ئلى الضًاهت الىزيُت ،وبدؿب الغواًاث وألاؾاؾحر ؤلايغٍُٓت َان لهظه آلالهت مهبض مدمى ٛنلى ٖخُي َخاة ضًحرة
مٓضؾت في أنلى حبل ،وإن ؾانت هظه آلالهت ًٓخط ي الامخثا ٛألوامغ الضًاهت الغوماهُت بالجؼء اإلاخهلٔ منها بجاهب اإلاهامالث وهى
الجاهب الاحخماعي؛ َهى حاهب صًني احخماعي ولِـ حاهب نباصاث أو نٓاةض ،وبالخالي َان خالت الانخٓاص وإؾانت ألاوامغ الضًيُت
اإلاخهلٓت بالجاهب الاحخماعي وحاهب اإلاهامالث ٗان ٌشٙل مطؿلح ا 1 (FIDES )ٛالظي ٗان ٌهني ؤلازالص لآللهت التي ٗاهذ حؿمى
باؾمها ،وٗان هم ئعغاء جل ٚآلالهت وؾانتها ياًت اإلاخهاْضًً.
أما في َغوؿا َٓض هطذ اإلااصة  1134مً الٓاهىن اإلاضوي الُغوس ي نلى التزام ؾغفي الخهاْض بدىُُظ التزاماتهما إلآخػُاث مبضأ
خؿً الىُت ،ولم ًمىو هظا الىظ َٓهاء الٓاهىن وْػاء مداٖم الىٓؼ الُغوؿُت مً الخهامل مو هظا اإلابضأ نلى أهه التزام
ْاهىوي ًؿبٔ أًػا في مغخلت الخُاوع نلى الهٓض ،وطل ٚاؾدىاصا إلاا حاء ٍ بالٓىانض الهامت في اإلاؿإولُت وباألزظ هظ اإلااصجحن
 1382و 1383اللخحن جلؼمان مغج٘ب الُهل الػاع الظي أصي بسؿئه ،أو باهماله ،أو بخٓطحره ئلى ؤلاغغاع بالًحر بػمان هظا
الػغع ،وأزحرا لم جلؼم اإلاضعؾت ؤلاهجلحزًت بضاًت هُؿها ضغاخت بخؿبُٔ هظا اإلابضأ ما التزام حهاْضي ،خُث انخبرث أن الالتزاماث
الخهاْضًت الجيشأ ئال بالخىُْو نلى الهٓض وإوشاةه ْاهىها.
هظا ما أْغه مجلـ اللىعصاث ضغاخت في الهام  1992في الٓػُت اإلاشهىعة )  ،)Walford v Milesالتي أْغ ضغاخت بأهه ال
التزام بالخُاوع بدؿً هُت في هكغٍت الهٓض في الىكام الٓاهىوي ؤلاهجلحزي ،وشهض الهامان  1994و  2002جؿىعا في جىكُم اإلاشغم
ؤلاهجلحزي لهظا اإلابضأ ،أوال في الهام  ،1994أضضع اإلاشغم ؤلاهجلحزي الٓاهىن عْم  3159/1994الخاص بالشغوؽ الخهؿُُت في
نٓىص الاؾتهالٕ  ،UTCCRخُث جبنى الٓاهىن ألازحر ضغاخت حمُو ماجػمىه الخىحُه ألاوعوبي ،وفي مجمل ألامغ هطذ اإلااصجان
 1/3مً الخىحُه ألاوعوبي واإلااصة  1/5مً الٓاهىن ؤلاهجلحزي نلى هظا اإلابضأ ضغاخت خُىما انخبرجا الشغؽ الخهاْضي حهؿُُا متى
زالِ مٓاغُاث مبضأ خؿً الىُت ،وأْغ هظا الخىحُه ضغاخت بشمىلُت مبضأ خؿً الىُت الىاعص في هظ اإلااصة  1/3مىه إلاغخلت
الخُاوع نلى شغوؽ الهٓض خُث وعص في ٗل مٓضمت وحلؿت مضاوالث(  )Recitalالبرإلاان ألاوعوبي الخاضت بهظا الخىحُه عْم 16
ضغاخت بىحىب مغاناة مبضأ خؿً الىُت بحن ؾغفي الخهاْض في أزىاء مغخلت الخُاوع نلى شغوؽ الهٓض وغغوعة مغاناة ازخالٍ
اإلاغٖؼ الخُاوع لٙليهما (  )the bargaining psitionsنىض جٓضًغ الشغوؽ الخهاْضًت ،وزاهُا :أْغ مجلـ اللىعصاث في الهام 2002
بىحىص بهؼ جؿبُٓاث هظا اإلابضأ ،في الٓػُت الشهحرة ( )Yeoman’s Row Management v Cobbe

2

اإلاطلب الثاني :ما هيت مبذأ حصن النيت وأهميخه.
ٌهخبر الهٓض شغَهت اإلاخهاْضًً بدُث ٌهبر الهٓض بخىأَ ئعاصجحن َأٖثر نلى جغجِب أزغ ْاهىوي مهحن ئال أن هظه الهٓىص البض
مً أن جسػو في جٙىٍنها وجىكُمها لهضة غىابـ والتزاماث نلى ٗل ؾغٍ مً أؾغاٍ الهٓض بطىعة ال جإصي ئلى ئحهاع الهضالت

 1نهىص أخمض خؿحن زلُُاث ،مضي اوسحاب وصوع مبضأ خؿً الىُت نلى مغاخل ما ْبل وأزىاء وبهض جىُُظ الهٓىص اإلاضهُت ،صعاؾت جدلُلُت مجلت الهلىم الٓاهىهُت و
الاحخمانُت ، ،حامهت ػٍان ناشىع الجلُت ،الجؼاةغ ،املجلض الخامـ الهضص ألاو ،ٛماعؽ 2020م ،ص .571
 2مدمىص َُاع ،مضي التزام ألاهكمت الٓاهىهُت اإلآاعهت بمبضأ خؿً الىُت في مغخلت الخُاوع نلى الهٓض ،مجلت الشغَهت والٓاهىن ،الهضص ٗ 27لُت الٓاهىن ،حامهت
ألاماعاث الهغبُت اإلاخدضة ،أبغٍل 2013م ،ص .14
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الهٓضًت ،ومً هظه الػىابـ أو الالتزاماث الالتزام بمبضأ خؿً الىُت ًٓخط ي في هظا اإلاؿلب بُان اإلآطىص بمبضأ خؿً الىُت
خؿب الٓاهىن والُٓه ،وطل ٚفي الُغم ألاو ،ٛوجدضًض أهمُت هظا اإلابضأ في الشغَهت ؤلاؾالمُت والٓاهىن ،وطل ٚفي الُغم الثاوي.
الفزع ألاول – اإلاقصىد بمبذأ حصن النيت
أوال /مفهىم مبذأ حصن النيت حصب نص القانىن الجزائزي.
ئن مبضأ خؿً الىُت في الهٓض هى مبضأ ًجض مٙاهه في الدشغَهاث التي حهؿي صوعا للبىانث والىُاث في الخطغَاث الٓاهىهُت،
ئط نً ؾغٍٔ مغاْبت مشغونُت البانث ًبؿـ الٓاهىن قال ٛألازالّ نلى صاةغة الخهاْض بحن ألاَغاص وفي مهامالتهم الخاضت،
وٍغاْب بظل ٚمشغونُت البىانث والىىاًا 1وبالىكغ للمشغم الجؼاةغي هجضه ْض هظ في اإلااصة .ّ 97م .ج " :ئطا التزم اإلاخهاْض
لؿبب يحر مشغوم أو لؿبب مسالِ للىكام الهام أو لآلصاب ٗان الهٓض باؾال ".

2

وهظا ٌهني أن اإلاشغم الجؼاةغي أزظ بُ٘غة البانث الضاَو الظي صَو اإلاخهاْض ئلى ئبغام الهٓضٖ ،ما أهه هظ ضغاخت نلى
اشتراؽ خؿً الىُت في جىُُظ الهٓض ،في الُٓغة ألاولى مً اإلااصة .ّ 107م.ج ،وبالخالي مبضأ خؿً الىُت في الهٓىص له وحىص وصوع في
الٓاهىن الجؼاةغي ،ئط عيم أن الهٓض شغَهت اإلاخهاْضًً ئال أهه لِـ هىإ نٓىص جد٘م َيها اإلاباوي صون اإلاهاوي ،وْض اؾخمض
اإلاشغم الجؼاةغي مبضأ خؿً الىُت مً الٓاهىن الُغوس ي والٓاهىن اإلاضوي اإلاطغي له أًػا ،في الُػل في الطُايت الٓاهىهُت -
باللًت الهغبُت  -التي حاءث بها الىطىص اإلاخهلٓت بدؿً الىُت في الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،وألامغ واضح لٙل مً ًٓاعجها بىطىص
الٓاهىن اإلاضوي اإلاطغي الظي جأزغث به مهكم الٓىاهحن اإلاضهُت الهغبُت ،ولظلٌ ٚهخبر ٗل مً الٓاهىن اإلاضوي اإلاطغي والٓاهىن
اإلاضوي الُغوس ي مطضعا جاعٍسُا باليؿبت ئلى ٖثحر مً مؿاةل ألاخىا ٛالهُيُت التي جخػمنها هطىص الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي،
وأًػا جأزحر الشغَهت ؤلاؾالمُت التي ٌؿخمض منها الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي أخٙامه ؾبٓا لىظ اإلااصة ألاولى مىه ،ئط أهه لى ٗان مبضأ
خؿً الىُت ًدىافى مو أخٙام الشغَهت ؤلاؾالمُت ،إلاا أزظ به الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،وإلاا اؾخمضه مً الٓاهىن اإلاضوي الُغوس ي،
َالشغَهت ؤلاؾالمُت تهخم هي أًػا بالىُاث واإلآاضض ،وؾىإٖض طل ٚنىض الخؿغّ إلابضأ خؿً الىُت في الشغَهت ؤلاؾالمُت.
ومبضأ خؿً الىُت في الهٓىص ،لم ًأزظ وْخا ؾىٍال لٙي حهمل به املحاٖم الجؼاةغٍت ،ئط أن الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ضضع في
 26ؾبخمبر ؾىت  1975و وغو مىغو الخىُُظ بأزغ عحعي ابخضاء مً  5حىٍلُت .1975
وبالغحىم أًػا ئلى الىطىص وألاخٙام الخاضت اإلاخىازغة في زىاًا متن الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي هالخل أن مطؿلح خؿً الىُت
ج٘غع نضة مغاث َُهَ ،ىعص بلُل ضغٍذ في :م ،82/م ،85/م ،107/م ،141/م 146/م ،147/م ،192/م ،198/م ،268/م،359
م ،373/م ،399/م ،409م  ،485/م ،501م 595/م ،785/م ،788/م ،791/م ،813/م ،814/م ،819 /م ،824/م ،825/م،828
م 835/م ،836/م ،837/م ،842/م ،885/م ،933/م ،964/م ،970/م  ،985/م ،995م 996/م.997/
أما مطؿلح ؾىء الىُت َٓض وعص بلُل ضغٍذ في الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي في :م ،147/م ،187/م  309/م ،375/م،540/
م ،814/م ،825/م ،838/م.843/

3

ثانيا :مفهىم مبذأ حصن النيت حصب ما عزفه الفقه.
 1بً ًىب هضي ،مبضأ خؿً الىُت في الهٓىص ،مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر جسطظْ :اهىن الهٓىص اإلاضهُتٗ ،لُت الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُتْ ،ؿم
الحٓىّ ،حامهت الهغبي بً مهُضي ،أم البىاقي ،الؿىت الجامهُت 2012/2013م ،ص .19
 2ألامغ عْم  58/75اإلاإعر في  1975/09/26اإلاخػمً الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت الشهبُت الهضص  78لؿىت
1975م.
3بً ًىب هضي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .20
املجلض -09الهضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

666

ISSN: 2352-9806
ـ

مبدأ حسن النية يف العقود ،يف القانون املدني اجلزائري/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بركان فضيلة/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هىإ بهؼ الخهغٍُاث التي ُْلذ بشأن هظا اإلابضأ وهغٖؼ في طل ٚنلى مغخلت جىُُظ الهٓض ،منهاْ" :طض اإلاخهاْضًً جدُٓٔ
أهضاٍ الهٓض ومٓاضضه الحُُٓٓت بأَػل ؾغٍٓت ونلى أخؿً وحه ،وبمهنى آزغ أن ًٓىم ٗل مخهاْض بدىُُظ التزامه
بالُُُ٘ت والؿغٍٓت التي ًخمنى أن جإصي ئلُه لى ٗان في مٙان اإلاخهاْض آلازغ ،لظلً ٚجب نلى ٗل مخهاْض أن ًُي بالتزاماجه
صون هٓظ أو حًُحر بل نلُه أن ًدٓٔ ٗل بىىص الاجُاّ وشغوؾه ،وبىاء نلى ما ؾبًٔٙ ،ىن اإلاخهاْض خؿً الىُت في جىُُظ التزاماجه
الىاشئت نً نٓضه ،ئطا ْام بدىُُظها بأماهت وضضّ وإزالص وحهاون ،وابخهض نً ٗل ما ًإصي ئلى ؤلاغغاع بالؿغٍ آلازغ ،وإال ٗان
ً
1
مسال بمبضأ خؿً الىُت في جىُُظ الهٓىص".
وفي ؾُاّ هظا الاججاه أًػا "أن جدترم ما ْام بِى ٚوبحن الؿغٍ آلازغ مً أوغام ،وأن جىُظها وَٓا لظل ٚولِـ ٖما
جغٍض" ،2أو "اإلآطىص بدؿً الىُت ،هى أن ًٓىم اإلاضًً بدىُُظ التزامه نلى هدى ًؿابٔ هُت اإلاخهاْضًً نىض ئبغام الهٓض ،وبؿغٍٔ
ًخىخى مىه ما ْطضه الضاةً مً مطلحت نىض الخهاْض ،وان ال ًُىث مثل هظه اإلاطلحت للضاةً ،أو ًجهلها أٖثر ٗلُت وصوهما
مؿىى أو مبرع ْاهىوي".

3

وٍىحض مً ًٓى ٛئن اإلآطىص مً خؿً الىُت في الخىُُظ" :هى ؤلازالص وألاماهت َُما ًٓطض اإلاخهاْضان وَُما حهضَان ئلُه
ً
مً ئبغام ما اجُٓا نلُه .وإلاا ٗاهذ الالتزاماث جيشأ نً ئعاصة اإلاخهاْضًً َاهه جأؾِؿا نلى طلً ٚجب أن ًٙىن جىُُظها ؾبٓا إلاا
أعاصه الؿغَانٖ ،ما ًجب مً هاخُت أزغي أن ًدٓٔ هظا الخىُُظ الًغع الاْخطاصي اإلآطىص مً الخهاْض ،وإن الخغوج نً هظه
4

الحضوص مهىاه ؤلازال ٛبمباصب ألاماهت وؤلازالص ،التي ًُترع أن حؿىص الهالْاث َُما بحن اإلاخهاْضًً ".
ً
ً
وفي هظا الؿُاّ ٌهغَه آزغون أًػا نلى" :أن ًلتزم ٗل مخهاْض مٓخط ى الجزاهت وؤلازالص في جىُُظ الهٓض" 5 .و أًػا مً
ٌهغَه نلى أهه "غغوعة مغاناة ؤلازالص وألاماهت في الىَاء بما ًىحبه الهٓض مً أصاءَ ،ال ًىكغ ئلى ؾلىٕ اإلاضًً في جىُُظه
اللتزاماجه نلى غىء الحُؿت واإلاهاعة الىاحبخحن ،بل أًػا نلى غىء ألاماهت وؤلازالص في الخىُُظ".

6

الفزع الثاني – أهميت مبذأ حصن النيت في الشزيعت ؤلاشالميت والقانىن
أوال /أهميت مبذأ حصن النيت في الشزيعت ؤلاشالميت.
ً
ألاضل في الهٓىص في الُٓه ؤلاؾالمي الغغاةیت ،ئنماال لٓىله حهالىً" :ا أحها الظًً آمىىا ال جأٗلىا أمىال٘م بِى٘م بالباؾل ئال
أن جٙىن ججاعة نً جغاع مى٘م وال جٓخلىا أهُؿ٘م ئن هللا ٗان ب٘م عخُما" ،7وللمخهاْضیً الحٔ في الخمؿ ٚبشغوؽ الهٓض
ّ
یإصي الخمؿ ٚبدغَیت شغوؽ الهٓض ئلى ؤلاجحاٍ بالؿغٍ آلازغ و
وبىىصه ٖما وعصث باالجُاّ ،ئال أهه في الهضیض مً الحاالث ْض ِ
ئلحاّ الػغع به وػیاصة التزاماجه في بهؼ الحاالثٖ ،ما في خاالث الكغوٍ الٓاهغة أو اإلاغهٓتَ ،ال غغع وال غغاعَ ،لیـ
للمخهاْض أن یخمؿ ٚبشغوؽ الهٓض نلى وحهم یدىافى مو خؿً الىیت.

 1شحرػاص نؼٍؼ ؾلُمانً ،ىوـ نثمان نلي ،خؿً الىُت في جىُُظ الهٓض  -صعاؾت مٓاعهت ،املجلت الهلمُت لجامهت حُـهان – الـؿــلُماهُت ،املجلض  5الهضص  ،1الهغاّ،
حىان  ،2021ص .43
 2اإلاغحو هُؿه ،ص .44
3شحرػاص نؼٍؼ ؾلُمانً ،ىوـ نثمان نلي اإلاغحو الؿابٔ ،ص .44
4اإلاغحو هُؿه ،ص .44
5اإلاغحو هُؿه ،ص .44
6اإلاغحو هُؿه ،ص .44
 7ؾىعة اليؿاء آلاًت ()29
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َیٓو نلى ناجٔ اإلاخهاْض التزام ب٘شِ حمیو الهیىب في الص يء مدل اإلاُاوغتَ ،ال٘خمان ونضم الطضّ أو ؤلاَطاح ألامحن
یسل بمبضأ خؿً الىیت في اإلاهامالثَ ،مً يشىا َلیـ مىا.
ٖظل ٚیمخض مبضأ خؿً الىیت ئلى مغخلت جٙىیً الهٓض ،ومً طل ٚاهخُاء الخالبت –أي الخضام بىؾیلت ْىلیت أو َهلیت ججهل
الصخظ یٓبل نلى الخهاْض ،و یغض ى بما لم یغع به لىالها ،نً نبض هللا بً نمغ امهنع هللا يضر،أن عحال طٖغ للىبي أهه ًسضم في البُىم
1

َٓا ٛعؾى ٛهللا ملسو هيلع هللا ىلص " :ئطا باٌهذ َٓل الزالبت"
ً
ومً ضىع الخالبت في الخهاْض :الخًغیغ ،أي الخػلیل ،وهى مً الًغع2 ،ؾىاء أٗان ْىلیا أم َهلیا أو بال٘خمان بٓطض الخًغیغ،
ّ
و مً ضىع الخالبت في الخهاْض :الخیاهت ،خیث طٖغها الُٓهاء في بیىم ألاماهتٖ ،ما خغمها هللا حهالى في ٗاَت اإلاهامالث ،ونً أبي
هغٍغة هنع هللا يضر أن الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ههى نً الىجش بٓىله" :و ال جىاحشىا " 3و ئطا ٗان هىإ ٌ
مدل لخُؿحر الهٓضَ ،یجب البدث نً الىیت
اإلاشترٖت للمخهاْضیً ،صون الىْىٍ نلى اإلاهنى الحغفي لؤللُافٖ ،ما ُ
یمخض مبضأ خؿً الىُت ئلى جىُیظ الهٓضٗ ،الخهاون بحن
ّ
ُ
الخهؿِ في اؾخهما ٛالحٔ ،والىَاء بالحٓىّ ،وجىُیظ الالتزاماث الىاشئت نً الهٓض .
الؿغَحن ،ونضم
ألي مً اإلاخهاْضیً أن یهض ٛمً شغوؽ الهٓض باعاصجه اإلاىُغصة ،ونلى الضاةً ئمها ٛاإلاضیً اإلاهؿغ ،ئنماال
ٖما ال یجىػ ٍ
لٓىله حهالى  ":وإن ٗان طو نؿغة َىكغة ئلى مِؿغة".
و في الُٓه أن الهمل وإن وأَ هیت خؿىت لم یصح ئال ئطا وْو نلى ؤَ الشغم ٖما بحن الهلماء أهه" :یدغم نلیه الضزى ٛفي
نٓض مدغم ابخضاء ،ولى ٗاهذ هِخه خؿىتَ ،ان الىُت الحؿىت ال جبیذ الضزى ٛفي الحغام".

4

و هطىا نلى "حىاػ ؾاةُت مً الخیاعاث في الهٓض ،وهى أن یٙىن للمخهاْض الحٔ أو الازخیاع بحن ئمػاء الهٓض وَسخه و
ُ
ئبؿاله ،ویٙىن الهٓض يحر الػم ،مو أن ألاضل في الهٓىص ْ
أن جٙىن الػمت ال یجىػ َسخها ،وأححز الخیاع للحاحت اإلااؾت ختى ال یؿغى
أخض نلى مطلحت أخض بضون جدٓٔ عغاه وال یؿخًل ناْض خؿً هیت الهاْض آلازغ َیًبىه ولیخمً٘ ُ
ٗل ناْض مً جُدظ اإلاهٓىص
للتروي والخثبذ واإلاشىعة ،إلاىاػهت خٓه مو التزامه".
نلیه ،أو اٖدشاَه أزىاء الخبرة و الخجغبت ،أو لختهُأ له َغضت ِ

5

ثانيا :أهميت مبذأ حصن النيت في العقىد
أنؿذ ال٘ثحر مً الٓىاهحن الىغهُت بما َيها الٓاهىن الجؼاةغي أهمُت بالًت إلابضأ خؿً الىُت َدغمذ ٗل َهل أو جغٕ
ًخهاعع مو خؿً الىُت ومٓخػُاجه ،وإن ٗاهذ لم جػو له حهغٍُا ْاهىهُا مدضصا بل جغٖذ أمغ حهغٍُه للُٓه والٓػاء ،ئال أن
اإلاشغم الجؼاةغي ْض ألؼم اإلاخهاْضًً بمغاناجه والالتزام بمٓخػُاجه ،وألؼم جىُُظ الهٓض نلى غىء ما جملُه الٓىة اإلالؼمت للهٓض
وخؿً الىُتٖ ،ما أن هظا اإلابضأ لِـ في خاحت للىظ نلُه ضغاخت ،ئهما ًؿبٓه الٓػاء بانخباعه مبضأ ْاهىوي وهظا ما ًضلل نلى
أهمُخه وغغوعجه ٖمبضأ ْاهىوي نام اؾخٓغ في الحُاة الٓاهىهُت.

 1أزغحه البساعي في صحُده ،املجلض الثاويٖ ،خاب البُىم ص .25
2ؾهض بً ؾهُض الظًابي ،مبضأ خؿً الىُت في الىكام الؿهىصي وألاهكمت اإلآاعهت ،مجلت الشغَهت والٓاهىن والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،الهضص  ،23اإلامل٘ت الهغبُت
الؿهىصًتَ ،براًغ 2014م ،ص .22
 3أزغحه البساعي في صحُده ،املجلض الثاويٖ ،خاب البُىم ص  ، 71و ؾجن الترمظي ،الجامو املخخطغ مً الؿجن نً عؾى ٛهللا ومهغَت الصحُذ واإلاهلى ٛوما نلُه
نلُه الهمل املجلض الثاوي ،الؼٗاة ،البُىم باب .27
4ؾهض بً ؾهُض الظًابي ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .23
 5اإلاغحو هُؿه ،ص .24
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هطذ اإلااصة  1/107مً الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي نلى أههً " :جب جىُُظ الهٓض ؾبٓا إلاا اشخمل نلُت وبدؿً الىُت " و ٌهخبر
مبضأ خؿً الىُت ،مً أٖثر اإلاؿاةل الٓاهىهُت حهُٓضا وطل ٚبانخباعه مً ألاؾـ ألازالُْت التي أْدمذ للخؿبُٔ نلى الىاْو
الٓاهىوي إلاا لها مً َىاةض ٖبحرة في غبـ ؾلىُٖاث اإلاخهاْضًً أو ختى اإلاخُاوغحن في اإلاغاخل الؿابٓت نلى الهٓض وْض ازظ هظا
ً
اإلابضأ خحزا ٖبحرا في ٗاَت الىكم اإلاهاضغة وْض انخمض اإلاشغم الجؼاةغي نلى مبضأ خؿً الىُت ٖمبضأ نام لٙاَت الخطغَاث الٓاهىهُت
زاضت إلاا له مً أهمُت في جىُُظ الهٓىص ونضم تهغب أؾغاٍ الهٓض مً التزاماتهم ،مما ًإصي ئلى بهث الثٓت والاؾمئىان في هُىؽ
اإلاخهاْضًً ،وهظا ألن الهٓىص حهخبر مً أهم الىؾاةل الٓاهىهُت التي تهضٍ ئلى جىكُم مهكم الهالْاث بحن ألاشخاص ،وهظه
الهٓىص في جٙىٍنها وإبغامها وجىُُظها جسػو لػىابـ والتزاماث مدضصة ٌهُنها الٓاهىن جغمى ئلى غبـ وجىحُه ؾلىُٖاث وجطغَاث
أؾغاٍ الهٓض.

اإلابحث الثاني :آلاثاراإلاترجبت على مبذأ حصن النيت في العقذ
ً
هكغا ألهمُت هظا اإلاىغىم وبهض أن جؿغْىا ئلى حهغٍُه وأهمُخه والخؿىع الخاعٍخي له ،هخؿغّ آلان ئلى آلازاع اإلاترجبت نلى مبضأ
ً
خؿً الىُت في الهٓض ،وهى التزام َغغه الٓاهىن عيم أهه لِـ التزام نٓضي ئال أهه ًجب أن ًىُظ هى أًػا بدؿً هُت.
ولهظا ؾىٓؿم صعاؾدىا في هظا اإلابدث في اإلاؿلب ألاو ٛمبضأ خؿً الىُت في مغخلت ئبغام الهٓض ،واإلاؿلب الثاوي مبضأ خؿً
الىُت في مغخلت جىُُظ الهٓض.
اإلاطلب ألاول – مبذأ حصن النيت في مزحلت إبزام العقذ
ئ ن الهٓض اجُاّ ًلتزم بمىحبه شخظ أو نضة أشخاص هدى شخظ أو نضة أشخاص آزغًٍ بمىذ أو َهل أو نضم َهل
ش يء ما ،والالتزام بالُٓام بهمل مػمىهه أن ًٓىم اإلاضًً بهمل اًجابي مهحن إلاطلحت الضاةً ٗالتزام املحامي ،والالتزام باالمخىام
نً نمل مػمىهه أن ًمخىو اإلاضًً نً أصاء نمل ًمل ٚالُٓام به ْاهىها لىال وحىص هظا الالتزام ٗااللتزام بهضم اإلاىاَؿت ،والالتزام
بانؿاء أو بمىذ هى الالتزام بىٓل خٔ نُنيٖ ،هٓض البُو

1

والهٓض ًىهٓض بمجغص جؿابٔ ؤلاًجاب والٓبى ،ٛئال ئطا ْغع الٓاهىن شٙلُت مهُىت الوهٓاصه ،والهٓض ًٖحره مً الخطغَاث
ًدخاج ئلى هُت ،أي اججاه ئعاصي هدى أمغ مهحنَٙ ،ل َهل ٌؿبٔ بهؼم وجطمُم نلى الُٓام به أو الامخىام نىه ،وبالخالي البض أن
ًخطِ ٗل مخهاْض نىض جىُُظه اللتزامه بٙل مكاهغ خؿً الىُت مً ألاماهت والثٓت وشغٍ الخهامل والخهاون مو اإلاخهاْض آلازغ،
ونلُت ؾىٓؿم صعاؾدىا في هظا اإلاؿلب في الُغم ألاوْ ٛانضة الهٓض شغَهت اإلاخهاْضًً ومبضأ خؿً الىُت ،وفي الُغم الثاوي مبضأ
خؿً الىُت والاجُاّ الهٓضي.
الفزع ألاول – قاعذة العقذ شزيعت اإلاخعاقذًن ومبذأ حصن النيت
جىظ اإلااصة  106مً الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي نلى أهه ":الهٓض شغَهت اإلاخهاْضًً َال ًجىػ هٓػه وال حهضًله ئال باجُاّ
الؿغَحن أو لؤلؾباب التي ًٓغعها الٓاهىن".
ٖما جىظ الُٓغة ألاولى مً اإلااصة ً" 107جب جىُُظ الهٓض ؾبٓا إلاا اشخمل نلُه وبدؿً الىُت " ...وٍخطح مً هظًً الىطحن
أن الهٓض ئطا اوهٓض صحُدا بخىاَغ أعٗاهه وشغوؽ صحخه َاهه ً٘دؿب ما ٌهغٍ بالٓىة اإلالؼمت ،بدُث ًلتزم اإلاخهاْضًً بدىُُظ
 1شىقي هظًغ ،مداغغاث في مُٓاؽ الٓاهىن اإلاضوي ( الالتزاماث) ،مههض الحٓىّ ،اإلاغٖؼ الجامعي أمحن الهٓا ٛالحاج مىس ى آّ أزامىٕ جمجراؾذ ،صون ؾىت وشغ،
ص .15
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الهٓض بدؿً هُتَ ،ابغام الهٓض مً خُث أعٗاهه وشغوؾه ًد٘مه مبضأ خؿً الىُت مً ْبل اإلاخهاْضًًٖ ،ما وان اإلاشغم ٌهخض
بدؿً الىُت في ئبغام الهٓض مً خُث الغغا والؿبب واملحل.
ونلُت َان الطًُت التي أحى بها اإلاشغم الجؼاةغي في اإلااصة  107هي ضًُت ألامغ بىحىب جىُُظ الهٓىص بما ًخُٔ مو خؿً
الىُت ،ولظل ٚئن جىُُظ الهٓض بدؿً هُت أمغ ًىحبه الٓاهىن وإن الٓىة اإلالؼمت للهٓض جىحب نلى ٗل مخهاْض أن ًٓىم بدىُُظ
التزامه ؾىانُت وازخُاعا وبالؿغٍٓت التي جخُٔ مو خؿً الىُت.
وخُث ئن ْانضة الهٓض شغَهت اإلاخهاْضًً جلؼم نلى اإلاخهاْضًً أن ًىُظا ٗل ما وعص في الهٓض والالتزام به خغَُا ٖما هى
واضح في هظ اإلااصة  106ولً٘ الاٖخُاء بهظا الىظ ْض ًلحٔ الػغع بأخض اإلاخهاْضًً لظل ٚحاء اإلاشغم بىظ اإلااصة  107للحضًث
نً خؿً الىُت وبمٓخط ى هظا الىظ الظي ٌهض اؾخثىاء نلى ْانضة الهٓض شغَهت اإلاخهاْضًً َُطبذ ألاضل هى أن ًلتزم
اإلاخهاْضًً بدىُُظ الهٓض وَٓا لخل ٚالٓانضة والاؾخثىاء هى أال ًدٔ للمخهاْضًً أن ًخمؿٙا بدىُُظ الهٓض بدغَخُه ئطا ٗان في
طل ٚزغوحا نلى ما ًٓخػُه مبضأ خؿً الىُت.
وهظه الٓانضة لِؿذ ؾىي هدُجت ؾبُهُت إلابضأ ؾلؿان ؤلاعاصةَ ،ماصام أن الشاعم ٌهترٍ لئلعاصة بؿلؿان في خضوص الىكام
الهام وآلاصاب الهامتَ ،ان ما جىهٓض نلُه ئعاصة الؿغَحن ًٙىن باليؿبت ئليهما بمثابت ْاهىن واحب الاخترام.

1

وؾاإلاا أن الهٓض هى الٓاهىن الظي ًىكم الهالْت الخهاْضًت َُما بحن اإلاخهاْضًً َاهه ال ًجىػ هٓػه أو حهضًله ئال باجُاّ
الؿغَحن مها ،أوفي ألاخىا ٛالتي ًٓغعها الٓاهىنَٓ ،ض ًدضص الٓاهىن أؾبابا لىٓؼ الهٓض أو حهضًلهٖ ،ما وٍجىػ ألخض اإلاخهاْضًً
أن ٌهض ٛأو ًلغي أخض مً شغوؽ الهٓض ،ولً٘ َٓض اوحب الٓاهىن أن ًٙىن طل ٚبهضم ؤلاغغاع بالؿغٍ ألازغ وبالخالي َاهه ًجب
نلى اإلاخهاْضًً ئبغام الهٓض مو ما ًىحبه خؿً الىُت.
ونلُه َان الالتزاماث الهٓضًت ال جخدضص بدؿب ما طٖغه اإلاخهاْضًً في بىىص الهٓض ومػمىهه بل ًخجاوػ طل ٚلِشمل ما هى
مً مؿخلؼماجه بما ًيسجم مو الٓاهىن والهغٍ والهضالت وؾبُهت الالتزام لظل ٚحهض ؤلاعاصة اإلاشترٖت للمخهاْضًً اإلاغحو ألاؾاس ي
في جدضًض مػمىن الهٓض وماهُخه ،وجسػو للخىغُذ مً زال ٛجُؿحر وجدضًض الالتزاماث الىاشئت نىه
الفزع الثاني – مبذأ حصن النيت والاجفاق العقذي
حهض نملُت الخُاوع أو اإلاغخلت الؿابٓت نلى ئبغام الهٓض مً أهم اإلاغاخل وأزؿغها نلى ؤلاؾالّ إلاا جدخىٍه مً جدضًض ألهم
ومهكم التزاماث وخٓىّ ؾغفي الهٓضَ ،هي حهض َترة إلنضاص الهٓض َٙلما ٗان ؤلانضاص حُضا ٗلما ٗان الهٓض مدٓٓا إلاطلحت
ألاؾغاٍ ومخػمىا الشغوؽ الالػمت التي جدى ٛصون ُْان الجزام بُنهمَ ،الخُاوع هى الخٓاء ئعاصجحن أو أٖثر بًغع جباصٛ
الاْتراخاث والهغوع جمهُضا إلبغام الهٓض في اإلاؿخٓبل.

2

ْبل الشغوم في الحضًث نً مبضأ خؿً الىُت في مغخلت الخُاوع ،البض أوال مً الحضًث نً مغخلت الخُاوع أو اإلاُاوغاث
هُؿها ،بانخباعها اإلاغخلت التي حؿبٔ ضضوع ؤلاًجاب ،ألن ضضوع ؤلاًجاب هى الىٓؿت التي جيخهي نىضها مغخلت اإلاُاوغاث ،وٍخم
بهضها الضزى ٛفي مغخلت حضًضة في خُاة الهٓض ،وهي مغخلت جٙىًٍ الهٓض ،وَؿخىحب نلى الؿغَحن زال ٛمغخلت اإلاُاوغاث
الالتزام بمغاناة ما ٌهغٍ بمبضأ خؿً الىُت ،وطل ٚمً أحل ئْامت هىم مً الخىاػن اإلآبى ٛأو اإلاهٓى ٛبحن مبضأ ؾلؿان ؤلاعاصة،
 1نبض اإلاىهم َغج الطضة ،هكغٍت الهٓض في ْىاهحن البالص الهغبُت ،صاع النهػت الهغبُت للؿبانت واليشغ ،بحروث1974 ،م ،ص .476
 2نبض الحُ٘م بً نِس ى ،مبضأ خؿً الىُت في الهٓض ،مجلت اإلاُضان للهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت ،حامهت ػٍان ناشىع الجلُت 2021م املجلض  ،04الهضص  ،01ص
.171
املجلض -09الهضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

670

ISSN: 2352-9806
ـ

مبدأ حسن النية يف العقود ،يف القانون املدني اجلزائري/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بركان فضيلة/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظي ال ًلؼم ألاؾغاٍ بالخىضل ئلى ئبغام الهٓض النهاتي وبحن جىَحر الحض ألاصوى مً الثٓت والاؾخٓغاع والجضًت في مغخلت
اإلاُاوغاث.

1

ًٓطض بمبضأ خؿً الىُت في الخُاوع أو الالتزام بالخُاوع بدؿً الىُت أن جخىَغ لضي الؿغَحن اإلاخُاوغحن الغيبت
الطاصْت والاؾخهضاص الجُض للخُاوع ،بًُت الىضى ٛئلى ئبغام الهٓض النهاةُه ،وهى مبضأ ًد٘م ٗل الهٓىص ؾىاء جل ٚالخاغهت
للٓاهىن الضازلي والتي جد٘مها الىكغٍت الهامت للهٓض في الٓاهىن اإلاضوي أو الهٓىص الضولُت ،وجٙىن بضاًت ئنما ٛمبضأ خؿً الىُت
في مغخلت اإلاُاوغاث؛ اهؿالْا مً الالتزام باإلنالم وٍٙىن طل ٚبخٓضًم ألاؾغاٍ لبُاهاث صحُدت ،الؾُما جل ٚاإلاهلىماث اإلاخهلٓت
بمدل الخهاْض ،وٖظا الدشغَهاث الىؾىُت التي جد٘م 2نملُت الخهاْض ئطا ٗان أخض اإلاخهاْضًً ًدمل ضُت ألاحىبي ،ونلُه َهظا
الىىم مً الالتزام ًأحي في مٓضمت ضىع الالتزام بالخُاوع بدؿً هُت.

3

ونلُت َان الخُاوع هىا ًىطب نلى ؾلىٕ اإلاخهاْض الظي ٌؿبٔ ئبغام الهٓض ،ومً هىا جبرػ أهمُت ئنما ٛمبضأ خؿً الىُت
في الخُاوع والاجُاّ اإلابضتي نلى ؤلازال ٛبه ،وطل ٚمً زال ٛئنماَ٘ ٛغة اإلاؿإولُت الخٓطحرًت اإلابِىت نلى َ٘غة الخؿأ ،والظي
ًمً٘ الخهبحر نىت بأهه ئزال ٛبالىاحب الهام الٓاض ي بهضم اهدغاٍ اإلاُاوع نً اإلاؿل ٚاإلاهخاص واإلاألىٍ للغحل اإلاهخاص ،خُث
مٓخط ى خؿً الىُت أن ًٙىن اإلاُاوع حضًا وضاصْا وهؼحها ال مساصنا ومدخاال ،وخُث أن ؤلازال ٛبمبضأ خؿً الىُت ًإصي ئلى
جدٓٔ اإلاؿإولُت ،ونلُت َان ؤلازال ٛبالتزام خؿً الىُت في مغخلت الخُاوع ئطا لم ًخم الىظ نلُت ضغاخت هى أو أخض الالتزاماث
اإلاخُغنت نىهَ ،اهه في ألاضل الهام ًغجب اإلاؿإولُت الخٓطحرًت ،وهظا ما اؾخٓغ نلُت يالبت الُٓه اإلاهاضغ.
اإلاطلب الثاني :مبذأ حصن النيت في مزحلت جنفيذ العقذ
ؾىيخٓل في هظا اإلاؿلب للحضًث نً التزام أؾغاٍ الهٓض بدىُُظ الهٓض نلى وحه ًىحبه مبضأ خؿً الىُت وطل ٚفي الُغم
ألاو ٛوٖظل ٚصوع الٓػاء في جؿبُٔ مبضأ خؿً الىُت ومضي حهلٔ مبضأ خؿً الىُت بالىكام الهام وطل ٚفي الُغم الثاوي ،وفي
الُغم الثالث حؼاء ؤلازال ٛبمٓخػُاث خؿً الىُت في الهٓىص ،وطل ٚنلى الىدى ألاحي:
الفزع ألاول – التزام أطزاف العقذ بدنفيذ العقذ على وجه ًىجبه مبذأ حصن النيت
ئطا ٗان الهٓض شغَهت اإلاخهاْضًً ،جُغع نلى اإلاخهاْضًً نضم اإلاؿاؽ بالهٓض ؾىاء مً خُث حهضًله أو هٓػه ئال
باجُاْهما أو في ألاخىا ٛالتي ًٓغعها الٓاهىن َاهه مً مٓخػُاث هظه الٓانضة أًػا وحىب جىُُظ اإلاخهاْضًً للهٓض ؾبٓا إلاا
اشخمل نلُت وبؿغٍٓه جخُٔ مو ما ًىحبه خؿً الىُت وطل ٚخؿب هظ اإلااصة  106واإلااصة  107مً الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي،
خُث أن اإلاُغوع أن خؿً الىُت هى أؾاؽ الخهامل ،وٍٓخط ي خؿً الىُت أن ًٓىم اإلاخهاْض بدىُُظ الهٓض بالؿغٍٓت التي
جٓخػيها ألاماهت والجزاهت في الخهامل.
َلى هكغها ئلى الطًُت التي أحى بها اإلاشغم الجؼاةغي في اإلااصة  107هي ضًُت ألامغ بىحىب جىُُظ الهٓىص بما ًخُٔ مو خؿً
الىُت ،ولظل ٚئن جىُُظ الهٓض بدؿً هُت أمغ ًىحبه الٓاهىن ،وإن الٓىة اإلالؼمت للهٓض جىحب نلى ٗل مخهاْض أن ًٓىم بدىُُظ
التزامه ؾىانُت وازخُاعا وبالؿغٍٓت التي جخُٔ مو خؿً الىُت ،وبالخالي َاهه ال ًجىػ ألخض اإلاخهاْضًً أن ًىٓؼ أو ًٌحر ما َغغه
 1دمحم خمُضاوي ،مبضأ خؿً الىُت في مغخلت الخُاوع وَٓا ألخٙام ألامغ  131-2016اإلاهض ٛللٓاهىن اإلاضوي الُغوس ي ،خىلُاث حامهت ْاإلات للهلىم الاحخمانُت
وؤلاوؿاهُت الهضص  ،26حىان  2019م ،ص .302
 2اإلاغحو هُؿه ،ص .303
 3اإلاغحو هُؿه ،ص .304
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نلُه ْاهىن الهٓض بل ًجب نلُه أن ًُي بالتزاماجه وأن ًىُظ ٗل بىىص الهٓض وشغوؾه ،يحر أهه بالغحىم ئلى الُٓغة الثالثت مً اإلااصة
 107مً الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،هجضها جىظ نلى أهه... " :يحر أهه ئطا ؾغأث خىاصر اؾخثىاةُت نامت لم ًً٘ في الىؾو جىْهها
وجغجب نلى خضوثها أن جىُُظ الالتزام الخهاْضي ،وإن أضبذ مؿخدُال ،ضاع مغهٓا للمضًً بدُث حهضصه بسؿاعة َاصخت حاػ
للٓاض ي جبها للكغوٍ وبهض مغاناة إلاطلحت الؿغَحن أن ًغص الالتزام اإلاغهٔ ئلى الحض اإلاهٓى ،ٛوٍٓو باؾال ٗل اجُاّ نلى زالٍ
طل ،"ٚوٍُهم مً هظا الىظ أهه متى ٗان جىُُظ الهٓض بٙل بىىصه وشغوؾه ًػغ باإلاخهاْض آلازغَ ،مً خؿً الىُت أن ًسُِ نىه
وال ًخمؿ ٚبالخىُُظ الحغفي للهٓض وهظا ًجب مغاناجه بدٔ ٖال اإلاخهاْضًً ،وهظا هى اإلآطىص مً هظ اإلااصة .107
ونلُت َان خؿً الىُت في الهٓىص له مكاهغ مخهضصة ال حهض وال جدص ى ،لظا هجض ال٘ثحر مً الُٓهاء ًظهبىن ئلى ئمٙاهُت عبـ
خؿً الىُت الخهاْضي بااللتزاماث ،وبظلً ٚكهغ خؿً الىُت في جىُُظ الهٓىص في الٓاهىن اإلاضوي مً زال ٛالتزاماث مً أهمها:
الالتزام باألماهت ،والالتزام بالخهاون ،والالتزام باخترام الثٓت اإلاشغنت ،والتزام بالجزاهت ،ويحرها مً الالتزاماث التي ًجب مغاناتها
نىض جىُُظ الهٓض وبالخالي وٗأضل نام َاهه ًخُٔ ٗل مً الُٓه والٓاهىن اهه في التزام مً هظه الالتزاماث له ؾغٍٓخه في الخىُُظ،
وان هظا الخىُُظ البض وان ًخم بدؿً الىُت وهى التزام ًٓو نلى ناجٔ ٗل ؾغٍ مً أؾغاٍ الهٓض.
واإلآطىص بالتزام اإلاخهاْض بدىُُظ الهٓض بدؿً هُت أن جخىاَغ لضًه هُت جىُُظ الهٓض وَٓا إلاا جملُه نلُه الٓىة اإلالؼمت للهٓض
وال ًٓخطغ الخىُُظ هىا نلى الالتزاماث الىاعصة في الهٓض َدؿب ،بل جدىاو ٛأًػا ماهى مً مؿخلؼماجه وَٓا للٓاهىن ،والهغٍ،
والهضالت ،بدؿب ؾبُهت الالتزامٖ ،خىُُظه للهٓض ؾىانُت وازخُاعا وفي ألاحل وأن ًدض مً الخؿاعة التي ْض جلحٔ اإلاخهاْض آلازغ
وأن ال ًتراخى وال حهمل في الىَاء بما التزم به.
ٖما واهه ًجب مغاناة خؿً الىُت في الخمؿ ٚبالضَو بهضم الخىُُظ ،بدُث ئطا حهلٔ ألامغ بهٓض ملؼم لجاهبحن وٗان مؿخدٔ
ألاصاء ٗان للمخهاْض أن ًضَو بهضم الخىُُظ ؾاإلاا لم ًٓم ألازحر بالخىُُظ ئال اهه ًيبغي نضم الخهؿِ في هظا الحٔ ئط أن الٓانضة
اهه ًجب مغاناة خؿً الىُت في جىُُظ الهٓىصَ ،اطا ٗان مً ًخمؿ ٚبالضَو هى الظي حؿبب في جأزحر جىُُظ الؿغٍ ألازغ
اللتزامهَ ،اهه ال ًدٔ للمخهاْض الخمؿ ٚبالضَو بهضم الخىُُظ وإال نض مخهؿُا في اؾخهما ٛخٓه.
الفزع الثاني :دورالقضاء في جطبيق مبذأ حصن النيت ومذي حعلق مبذأ حصن النيت بالنظام العام
ًغجبـ مبضأ خؿً الىُت بالؿلؿت الٓػاةُت وٍإصي ئلى جىؾُو صوع الٓاض ي ،خُث ًم٘ىه مً ئناصة الىكغ في مػمىن
الهٓض ،ؾىاء باألزظ بىكغٍت الكغوٍ الؿاعةت أو هكغٍت اإلاِؿغة ،أو بخمُ٘ىه مً ئناصة الىكغ في الشغؽ الجؼاتي اإلاخُٔ نلُه بحن
اإلاخهاْضًً ،نلى أهه وألحل ئؾالّ ًض الٓاض ي لخلٔ التزاماث حضًضة اهٓؿم الُٓه الُغوس ي في صاللت اإلابضأ بحن مهنى جُؿحري
ومهنى جىُُظيٖ 1 ،ما جباًىاث أعاء الُٓهاء خى ٛمضي حهلٔ خؿً الىُت بالىكام الهام.
أوال :دورالقضاء في جطبيق مبذأ حصن النيت.
متى ٗاهذ الٓانضة الٓاهىهُت مغهت َاجها جمىذ الٓاض ي ؾلؿاث واؾهت في جؿبُٓها  ،ومً طل ٚمبضأ خؿً الىُت الظي ٌشٙل
أصاة ،أو وؾُلت وهاَظة في ًض الٓاض يً ،خضزل بمىحبها في الهٓىص ٗلما صنذ الحاحت ئلى طل ،ٚؾىاء باألزظ بالكغوٍ الؿاعةت ،أو

1ػیخىوی َاؾمت الؼهغاء ،مبضأ خؿً الىُت في الهٓىص -صعاؾت مٓاعهت – عؾالت مٓضمت لىُل شهاصة صٖخىعاه في الهلىم جسطظ :الٓاهىن الخاصٗ ،لُت الحٓىّ
والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت أبي ب٘غ بلٓاًض ،جلمؿان ،الجؼاةغ ،الؿىت الجامهُت 2018 – 2017م ،ص .119
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ئناصة الىكغ في الشغؽ الجؼاتي ،أو مىذ اإلاضًً خؿً الىُت س يء الحل أحال لخهضًل بىىص الهٓض أو بانؿاء اإلابضأ صاللت جىُُظًت
جخجاوػ صاللخه الخُؿحرًت
أ -ألاخذ بنظزيت الظزوف الطارئت
ْض جؿغأ بهض ئبغام الهٓض قغوٍ زاعحت نً ئعاصة الؿغَحن ،جدى ٛصون جىُُظه بضون أن ًخ٘بض اإلاضًً زؿاعة ٖبحرة ،جٓلب
الخىاػن الهٓضي الظي ْام نلُه الهٓض أضال ،لظل ٚججاوبذ الدشغَهاث مو خ٘م هظه الحالت َىطذ نلى هكغٍت الكغوٍ
الؿاعةت ،التي ججحز للٓاض ي ئطا ما ؾغأث قغوٍ اؾخثىاةُت نامت يحر مخىْهت ،بؿبها ًطبذ جىُُظ الالتزام مغهٓا للمضًً ولِـ
مؿخدُال هضصه بسؿاعة َاصخت أن ًغص الالتزام اإلاغهٔ ئلى الحض اإلاهٓى ،ٛؾبٓا للماصة  ّ 3/107م ج .والُ٘غة أن الالتزام الظي
ًطبذ مغهٓا للمضًً ،أمغ ًغَػه الهض ٛوؤلاهطاٍَُ ،طبذ الهٓض زاغها لغْابت الٓاض ي ،ألن ألاؾاؽ في الخهاْض هى خؿً
الىُتَ ،اطا ٗان جدُٓٔ الغبذ وخطى ٛالخؿاعة هى مً آزاع ٗل نٓض ،ئال أن جدُٓٔ عبذ َاصح مٓابل زؿاعة َاصخت ،ال ًٓخط ي
أن ًٙىن 1أزغا ألي نٓضَ ،االؾخٓامت الهٓضًت وهي الترحمت الهملُت لحؿً الىُت في الخهامل ،جغَؼ ٗل ازخال ٛفي الخىاػن
الهٓضي نىضما ًخجاوػ طل ٚالازخال ٛخضوص ما هى مٓبى ٛومهٓى ٛفي الخهامل.
وٍالخل أن اإلاشغم الُغوس ي ٗان ْض أضضع حشغَهاث زاضت ببهؼ الهٓىص ،وٖغؽ َيها هكغٍت الكغوٍ الؿاعةتٖ ،هٓض
الضزل مضي الحُاة ،نٓض الػمان واإلالُ٘ت ألاصبُت والُىُت ،ول٘ىه لم ً٘غؽ الىكغٍت ٖٓانضة نامت في هكغٍت الهٓضَ ،أزظ بها
اؾخثىاءا في بهؼ الهٓىص ،والاؾخثىاء ال ًخىؾو َُه ،وْض انخبرث مد٘مت الىٓؼ الُغوؿُت في ْغاع مشهىع ًخهلٔ بٓىاة ,
 Canal de Craponneومىظ ػمً بهُض حهضًل بىىص الهٓض مً ْبل الٓاض ي ،حهضًا نلى مبضأ الٓىة اإلالؼمت للهٓض ،خُث أن اإلااصة
 1/1134مً ّ م الُغوس ي جمىو أي حهضًل لبىىص الهٓض صون جىأَ ؤلاعاصجحن.
يحر أهه وفي حهضًله ألازحر ألخٙام ْاهىن الهٓىص بمىحب ألامغ عْم  ،131-16هظ نلى هكغٍت الكغوٍ الؿاعةت بشٙل مباشغ
مً زال ٛهظ اإلااصة  ّ 1195م َغوس ي.
وما ًالخل خى ٛهظا الىظ أن اإلاشغم الُغوس ي ،أشاع ئلى أهه في خالت حًحر الكغوٍ التي لم ًً٘ باإلمٙان الخيبإ بها نىض
ئبغام الهٓضً ،مً٘ للؿغٍ الظي ال ًغيب في جدمل املخاؾغ ،أن ًؿلب ئناصة الخُاوع نلى الهٓض ،مو مىاضلت جىُُظ الهٓض في
هُـ الىْذ ،وفي خالت عَؼ الخُاوع أو َشله َُمً٘ للمخهاْضان أن ًخُٓا نلى َسخ الهٓض .وٍمً٘ أن ًؿلب باالجُاّ مً
الٓاض ي الُٓام بظل ٚومتى حهظع الخىضل ئلى اجُاّ زالَ ٛترة ػمىُت مهٓىلتً ،جىػ للٓاض ي بىاءا نلى ؾلب أخض ألاؾغاٍ أن
ٌهُض الىكغ في الهٓض ،أو ًنهُه في الخاعٍش والشغوؽ التي ًدضصها ،وهظا ٌهني أن الخُاوع نلى شغوؽ الهٓض أضبذ مم٘ىا ،ختى
بهض ئبغام الهٓض متى حًحرث الكغوٍ الاْخطاصًت.

2

ب -إدخال اإلازونت على الشزط الجزائي وإعمال نظزة اإلايصزة
ا ٛاإلابضأ أن الشغؽ الجؼاتي في خالت نضم الخىُُظ ًدخُل بٓىجه اإلالؼمت ،ولظل ٚال ًُ٘ي أن ًثبذ اإلاضًً أن الشغؽ الجؼاتي
ًجاوػ مٓضاع الػغع الظي لحٔ بالضاةً ،ختى ٌؿخؿُو الٓاض ي أن ًسُؼ هظا الشغؽ ،وإال هٙىن ْض هؼنىا ٗل َاةضة للشغؽ
الجؼاتيَُ ،يبغي أن ًماعؽ الٓاض ي بهظه الؿلؿت بدظع وبؿغٍٓت اؾخثىاةُت ،خالت ما ئطا ٗان الشغؽ الجؼاتي ،مجحُا باإلاضًً،
ونبئ ؤلازباث ًٓو نلى اإلاضًً ،خُث ًخهحن نلُه أن ًثبذ أن جٓضًغ الخهىٍؼ ٗان مبالًا َُه ئلى صعحت ٖبحرةَ ،اطا ما أزبذ اإلاضًً
 1اإلاغحو هُؿه ،ص .120
2ػیخىوی َاؾمت الؼهغاء ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص .121
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طلًٓ ٚىم الٓاض ي بسُؼ الخهىٍؼ ئلى الحض اإلاهٓى ،ٛأي ئلى الحض الظي ًدىاؾب مو الػغع ،ال ئلى الحض اإلاؿاوي للػغع آزظا
في الانخباع ئعاصة اإلاخهاْضًً ومطالح الضاةً وخؿً هُت اإلاضًً وللٓاض ي في هظا الطضص ؾلؿت جٓضًغٍت واؾهت َُما ًٓغعه أو
ًىُُه مً مبالًت في الخهىٍؼ اإلاشغوؽ أو َُما ًغاه خضا مىاؾبا لخسُُػه ،وال عْابت نلُه في طل.ٚ
ٖما أن هىإ خالت ًُغع الٓاهىن جسُُؼ الخهىٍؼ اإلاخُٔ نلُه بالخىاؾب مو الخىُُظ الظي جم ،وما ناص نلى الضاةً مً
َاةضة مً هظا الخىُُظ ،الهلت في حىاػ الخسُُؼ أن الشغؽ الجؼاتي ئهما وغو لحالت نضم ُْام اإلاضًً بدىُُظ التزامه أضال أو
لحالت جأزغه في الىَاء بااللتزام ٗلهَ ،اطا زُؼ الٓاض ي الشغؽ الجؼاتي بيؿبت ما هُظ اإلاضًً مً التزامه َاهه ًٙىن ْض اخترم
ئعاصة اإلاخهاْضًً ،وٍٓو نبئ ؤلازباث الخىُُظ الجؼتي نلى اإلاضًً ،لً٘ ًجب أن هالخل أهه الًُ٘ي أن ًٙىن هىإ جىُُظ حؼتي مً
حاهب اإلاضًً ختى ًخم جسُُؼ الشغؽ الجؼاتي وإهما ًلؼم نالوة نلى طل ٚأن ًٙىن هىإ ئشبام حؼتي للضاةًَ ،اطا ٗان الجؼء
الظي جم جىُُظه جاَها أو لم ًً٘ في الخىُُظ الجؼتي َاةضة للضاةًَ ،ال ًد٘م الٓاض ي بالخسُُؼ.
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هكغة اإلاِؿغة هي مهلت ػمىُت جمىذ للمضًً إلاىاحهت ضهىباث جؿغح بهض ئبغام الهٓض ،هظ نليها اإلاشغم الجؼاةغي في اإلااصة
َٓ 281غة زاهُت مً ّ م ج نلى يغاع هكحره اإلاطغي اإلااصة  ّ 346م م ،خُث حاء َيها  ":يحر أهه ًجىػ للٓػاء هكغا إلاغٖؼ اإلاضًً
ومغاناة للحالت الاْخطاصًت ،أن ًمىدىا آحاال مالةمت للكغوٍ صون أن جخجاوػ هظه مضة ؾىت ،وأن ًىُْىا الخىُُظ مو ئبٓاء حمُو
ألامىع نلى خالها.
مً زم خؿً الىُت شغؽ إلاىذ اإلاضًً س يء الحل أحال ،متى ٗان نضم جىُُظه لاللتزام ًغحو لكغوٍ زاعحت نً ئعاصجهٗ ،أن
جٙىن هىإ قغوٍ اْخطاصًت ؾِئت ،أو الٙىن ما لم ًىُظه ْلُل ألاهمُت باليؿبت لاللتزام في حملخه ،أو ختى لٙىن أن الضاةً لم
ًطبه غغع ٖبحر مً حغاء هظا الخأزغ .أما متى ٗان اإلاضًً س يء الىُت ،أو أن ؾلبه لهظا ألاحل نلى ؾبُل اإلاماؾلت جمهُضا للخسلظ
مً جىُُظ الهٓضَُ ،لؼم بالخىُُظ الُىعي.
وٍالخل أن اإلاشغم الجؼاةغي لم ٌشترؽ أن ال ًلحٔ الضاةً غغعا حؿُما ،نلى زالٍ اإلاشغم اإلاطغي َُمىذ اإلاضًً أحال
بشغؽ أن ال ًلحٔ بالضاةً غغع حؿُم ،خؿب اإلااصة  ّ 349م م ،أما اإلاشغم الُغوس ي َُخم مىذ ألاحل مو ألازظ بهحن الانخباع
اخخُاحاث الضاةً.
وَؿخُاص مما ؾبٔ طٖغه أن اإلابضأ اإلاأزىط به في هكغٍت الهٓض ،هى املحاَكت ْضع اإلاؿخؿام نلى الهٓض ختى ًإصي ياًخه
لؿغَُه ،لظلً ٚدغص الٓػاء نلى ؤلابٓاء نلى الهٓض ،ؾاإلاا أن َغضت جىُُظه جبضو حضًت ،وأن الهٓباث التي بغػث في وحهه ًمً٘
ججاوػها غمً خملت مهٓىلت ومهخضلت ،بدُث ال ًُٓض الهٓض َاةضجه ججاه اإلاخهاْض الظي لم جىٓظ الالتزاماث ْبله ،لظل ٚأنؿى
اإلاشغم للٓاض ي خغٍت جٓضًغ ما ئطا ٗاهذ الاؾخجابت الؿلب َسخ الهٓض غغوعٍت ،في خحن ًٙىن مً اإلامً٘ ئهٓاط الهٓض ئطا أنؿي
اإلاضًً مدملت لظل ،ٚبشغؽ أن ال ًػاع الضاةً مً حغاء الخىُُظ اإلاإحل ،وهظا ما ٌؿخضنُه اإلاىؿٔ ولى لم ًىظ اإلاشغم ضغاخت
نلى طل.ٚ
مً زم حهض هكغة اإلاِؿغة مدملت ْػاةُت جمىذ للمضًًٖ ،محزة ٌؿخُُض منها إلبهاص شبذ َسخ الهٓض وما ًيخج ننها مً آزاع
مٙلُت نلى ناجٔ اإلاضًً ،وللٓاض ي ئطا انترغذ اإلاضًً في جىُُظه لاللتزام قغوٍ ؾاعةت ،أن ًٓىم بىِْ جىُُظ التزام اإلاضًً خؿً
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الىُت ئطا ٗاهذ الكغوٍ الؿاعةت مإْخت ولً جؿى ،ٛئطا لم ًً٘ في وِْ الخىُُظ غغع ؾُلحٔ الضاةً ،وَهض طل ٚهىنا مً هكغة
اإلاِؿغة بشغؽ أن ال جخجاوػ ألاحل اإلامىىح أي مضة ؾىت.
هظا وأن ئنؿاء الٓاض ي مدملت للمضًً للىَاء بااللتزام أمغ حىاػيَ ،له أن ًٓبل ئطا عأي أن قغوٍ اإلاضًً حؿخضعي طل،ٚ
ٖما له أن ًغَؼ ئطا عأي ن٘ـ طل ،ٚأو زاع لضًه ش ٚخى ٛخؿً أو ؾىء هُت اإلاضًً".
وزالضت الٓى ٛأن نلى الٓاض ي أن ًىكغ بهحن الانخباع خالت اإلاضًً ،بأهه ؾيئ الىُت أم خؿً الىُت ،وفي غىء طلًٓ ٚغع
ئخال ٛاإلاضًً أو َسخ الهٓض.
ثانيا /مذي حعلق مبذأ حصن النيت بالنظام العام
اججه حاهب مً الُٓه ئلى ئلحاّ مُهىم خؿً الىُت بمُهىم ال ًٓل نىه غبابُت َُلحٓه بالىكام الهام أو ًلحٓه باإلهطاٍ
ً
وٍىحض أًػا عأي آزغ ٌهخبر ئلحاّ خؿً الىُت بأخض اإلاُاهُم ألازغي ًُٓضه حضواه وُْمخه والىكام الهام في الخهاْض ًمثل ُْضا
ً
ً
أو جدضًضا لحغٍت ؤلاعاصة ولم ًػبـ أي حهغٍِ له ئلى ًىمىا هظا ؾبها الىكام الهام طو مُهىم غبابي ويحر واضح اإلاهالم وَاةضجه
أهه ًغمى ئلى الاوسجام الاحخماعي وهى مً الؿهت بدُث ًم٘ىه أن ٌؿخىنب مُهىم خؿً الىُت ،وألن خؿً الىُت ٖمبضأ ْاهىوي
ً
ًٙىن مؿخمضا مً الُ٘غة الهامت للىحىص في مجخمو مهحن وٍمً٘ اؾخٓغاؤه مً الٓىانض الٓاهىهُت الىغهُت اإلاىحىصة في هظا
ً
املجخمو أي أن اإلاباصب الهامت حهبر نً الُ٘غة الؿاةضة للىحىص وجأحي الٓىانض الٓاهىهُت لخهبر حؼةُا نً ألاَٙاع التي جخػمنها هظه
اإلاباصب أي أن اإلاشغم ٌؿخىحبها نىض وغو الدشغَهاث ٖما أجها حؿهم في جدضًض هظه الٓىاهحن ٖما في الىكام الهام وآلاصاب الهامت.
ئال أن َ٘غة الىكام الهام جسخلِ نً التزام خؿً الىُت في ئبغام الهٓىص في أوحه نضة منها:
أَ -مً خُث الجؼاء :خُث أن حؼاء مسالُت الىكام الهام وآلاصاب الهامت هى البؿالن اإلاؿلٔ وفي ٗل الحاالث ،بِىما حؼاء
ؤلازال ٛبمٓخػُاث خؿً الىُت هى الخهىٍؼ في ألاؾاؽ.
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ب -مً خُث اإلاطلحت التي ًغمي الٓاهىن ئلى خماًتها مً زاللهماَ :الٓاهىن ًغمي مً زال ٛالتزام خؿً الىُت املحاَكت نلى
اإلاطالح الخاضت للؿغٍ اإلآابل مباشغة ،ئط أن ؤلازال ٛبدؿً الىُت مً ؾغٍ ًإصي ئلى ػنؼنت مطالح الؿغٍ ألازغ ،وبالخالي
َان الىدُجت يحر اإلاباشغة بمٓخػُاث خؿً الىُت هي جدٓٔ اإلاطلحت الهامت ،بِىما ؤلازال ٛبالىكام الهام وآلاصاب الهامت َاهه
ًإصي ئلى اإلاؿاؽ باإلاطالح الهلُا للمجخمو أي اإلاطلحت الهامت بشٙل مباشغ وان ٗان هىإ ئزال ٛباإلاطلحت الخاضت ألخض
ألاَغاص َاهه ًٙىن يحر مباشغ ،وبالخالي َان ٗل منهما حهضٍ ئلى يغع مهحن ًسخلِ آلازغ ،وال ًمً٘ الاؾخًىاء نً ٖال الُ٘غجحن
بحجت وحىص ألازغي َٙل واخضة منهما حهض آلُت مؿخٓلت مً آلُاث جىكُم الهالْاث الخهاْضًت.
ئال أن هظا الازخالٍ ال ًمىو مً انخباع مبضأ خؿً الىُت ٖٓانضة ْاهىهُت مً الىكام الهام ،ئط أهه مً يحر اإلاهٓىٛ
اؾدبهاصه نً الىكام الهام الظي ًد٘م الهٓىص ،ألن وحىصه غمً الىكام الهام ًإصي ئلى خماًت اإلاطالح الهلُا للمجخمو ،وهظا
ٌهني أن الالتزام بدؿً الىُت مُغوع بالٓاهىن لطالح ألاؾغاٍ اإلاخهاْضة.
الفزع الثالث :جزاء ؤلاخالل بمقخضياث حصن النيت في العقىد
ئن اإلاشغم اجسظ مً يش اإلاخهاْض اإلاضًً أو زؿئه الجؿُم صاللت أو ْغٍىت واضحت نلى ؾىء هِخه في ؤلاغغاع باإلاخهاْض آلازغ
الضاةً بااللتزام ،لظلَ ٚان اإلاخهاْض في هاجحن الحالخحن أي الًش والخؿأ الجؿُم لِـ حضًغة بأي عناًت أو خماًت ًٓغعها الٓاهىن
 1بُالمي ؾاعة ،خؿً الىُت في جٙىًٍ الهٓض ،مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الٓاهىن الخاصَ ،غم نٓىص ومؿإولُتٗ ،لُت الحٓىّ ،حامهت ؤلازىة مىخىعي
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اإلاخهاْض خؿً الىُت حؼاءا له نلى ؾىء هِخه ،ولهظا الؿبب عجب الٓاهىن أخٙاما زاضت نلى ؾىء الىُت اإلاخمثل في اعجٙاب الًش
والخؿأ الجؿُم  ،وهي ٖما ًلي:
 الخهىٍؼ نً ألاغغاع اإلاباشغة اإلاخىْهت ويحر اإلاخىْهتَٓ ،ض هطذ نلى طل ٚالُٓغة الثاهُت مً اإلااصة .ّ 182م. امخىام ئمها ٛاإلاضًً في خالت اعجٙاب الًش أو الخؿأ الجؿُم ،ألن هكغة اإلاِؿغة جمىذ للمضًً خؿً الىُت. بؿالن الاجُاّ نلى ئنُاء اإلاضًً الهٓضي نً يشه أو زؿئه الجؿُمَٓ .ض هطذ نلى هظا الح٘م الُٓغة الثاهُت مًاإلااصة .ّ 178م.ج.
 نضم حىاػ الخأمحن نً اإلاؿإولُت الىاججت نً يش اإلاإمً له ،ونضم حىاػ الخأمحن نً الخؿأ الجؿُمَ ،ؿبٓا لىظ اإلااصة 102مً ْاهىن الخأمُىاث عْم َ 1،07 – 95ان اإلاإمً ال ًػمً أزؿاء اإلاإمً له اإلاخهمضة أو الجؿُمتٖ ،ما هطذ اإلااصة 110
مً هُـ ْاهىن الخأمُىاث ،بأن الخأمحن ٌهخبر اليُت في حمُو خاالث الًش الظي ًغج٘به اإلاإمً لهٖ ،ظل ٚهطذ اإلااصة  73مً
هُـ ْاهىن الخأمُىاث ،أهه نىضما ًدؿبب اإلاؿخُُض نمضا في مىث اإلاإمً له ( أي اإلاإمً نلى خُاجه )ًٙ ،ىن حهىٍؼ الىَاة يحر
واحب ألاصاء ( أي ٌؿٓـ الحٔ في الخأمحن )ٖ ،ما هطذ اإلااصة  47مً هُـ ْاهىن الخأمُىاث ،بأهه ًجب نلى اإلاإمً أن ًػمً
ألاشُاء اإلاإمً نلي ها مً ٗل غُام أو َٓضان أزىاء الحغٍٔ يحر أن هظا الػمان ال ٌشمل ألاشُاء التي جُٓض بؿبب زؿأ مً اإلاإمً
له ،ئغاَت لظل ٚجٓط ي الُٓغة ألاولى مً اإلااصة .ّ 622م.ج بؿٓىؽ الحٔ في الخأمحن بؿبب زغّ اإلاإمً له للٓىاهحن أو ألاهكمت،
ئطا ٗان طل ٚالخغّ حىاًت أو حىدت نمضًت ،ون٘ـ ما ؾبٔ طٖغه َاهه ؾبٓا للماصة  12مً ْاهىن الخأمُىاثً ،لتزم اإلاإمً بخأمحن
الخؿاةغ وألاغغاع الىاججت نً الخؿأ يحر اإلاخهمض مً اإلاإمً له.
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 مؿإولُت اإلاضًً نً يشه أو زؿئه الجؿُم ختى لى ٗان التزامه التزاما ببظ ٛنىاًتًٓ ،اؽ بمهُاع الغحل اإلاهخاص .وْضهطذ نلى طل ٚاإلااصة .ّ 172م .ج ٖ ،ما ًلي  " :في الالتزام بهمل ئطا ٗان اإلاؿلىب مً اإلاضًً أن ًداَل نلى الص يء ،أو أن ًٓىم
باصاعجه أو أن ًخىخي الحُؿت في جىُُظ التزامه َان اإلاضًً ًٙىن ْض وفي بااللتزام ئطا بظ ٛفي جىُُظه مً الهىاًت ٗل ما ًبظله
الصخظ الهاصي ،ولى لم ًخدٓٔ الًغع اإلآطىص .هظا ما لم ًىظ الٓاهىن أو الاجُاّ نلى زالٍ طل .ٚونلى ٗل خاً ٛبٓى
اإلاضًً مؿإوال نً يشه أو زؿئه الجؿُم ".
 حىاػ اإلاؿالبت بخهىٍؼ ج٘مُلي ًػاٍ ئلى الُىاةض الٓاهىهُت أو الاجُاُْت وحىاػ جسُُػها أو نضم الٓػاء بها ئؾالّ،َالٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ًجحز اإلاؿالبت بخهىٍؼ ج٘مُلي ًػاٍ ئلى الُىاةض الٓاهىهُت ئطا زبذ أن الػغع الظي ًخجاوػ الُاةضة ْض
حؿبب َُه اإلاضًً بًش مىه أو بسؿأ حؿُم.
وإطا ٗاهذ ٖثحر مً الضو ٛأحاػث الخهامل بالُاةضة بحن ألاَغاص ئال أن اإلاشغم الجؼاةغي خغم الخٓاض ي بالُاةضة بحن ألاَغاص ئط
هطذ اإلااصة .ّ 454م .ج " :الٓغع بحن ألاَغاص ًٙىن صاةما بضون أحغ وٍٓو بؿالن ٗل هظ ًسالِ طل ،" ٚبِىما أحاػ اإلاشغم
 1أمغعْم  ،07/95مإعر في ً 25ىاًغ ؾىت ً ،1995خهلٔ بالخأمُىاث ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت الشهبُت نضص  13لؿىت  ،1995مهضٛ
ومخمم بالٓاهىن عْم  ،04/06مإعر في َُُ 20غي ؾىت ٌ ،2006هض ٛوٍخمم ألامغ عْم  ،07/95الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت الشهبُت نضص 15
لؿىت  ،2006وألامغ عْم  01/10مإعر في  26أوث ؾىت  ،2010اإلاخػمً ْاهىن اإلاالُت الخ٘مُلي لؿىت  ،2010الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت
الشهبُت نضص  49لؿىت  ،2010والٓاهىن عْم  ،11/11مإعر في  18حىٍلُت ؾىت  ،2011اإلاخػمً ْاهىن اإلاالُت الخ٘مُلي لؿىت  ،2011الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت
الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت الشهبُت نضص  40لؿىت  ،2011والٓاهىن عْم  ،08/13مإعر في  30صٌؿمبر ؾىت  ،2013اإلاخػمً ْاهىن اإلاالُت لؿىت  2014الجغٍضة الغؾمُت
للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت الشهبُت نضص  68لؿىت .2013
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الجؼاةغي الخهامل بالُاةضة إلاإؾؿاث الٓغع وهظا ما هطذ نلُه اإلااصة .ّ 455م.ج بأهه ًجىػ إلاإؾؿاث الٓغع في خالت ئًضام
أمىا ٛلضحها أن جمىذ َاةضة ًدضص ْضعها بمىحب ْغاع مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت لدصجُو الاصزاع ،وأشاعث بظل ٚأًػا اإلااصة 456
ّ.م.ج َجاء َيها بأهه ًجىػ إلاإؾؿاث الٓغع التي جمىذ ْغوغا ْطض حصجُو اليشاؽ الاْخطاصي الىؾني أن جأزظ َاةضة ًدضص
ْضعها بمىحب ْغاع مً الىػٍغ اإلاٙلِ باإلاالُت.
ٖما أن الُىاةض ًجىػ جسُُػها أو نضم الٓػاء بها ئؾالْا ،ئطا زبذ أن الػغع الظي ًجاوػ الُىاةض ْض حؿبب َُه اإلاضًً
بًشه أو زؿئه الجؿُم ،وْض هطذ نلى طل ٚاإلااصة .ّ 187م .ج " :ئطا حؿبب الضاةً بؿىء هِخه ،وهى ًؿالب بدٓه ،في ئؾالت
أمض الجزام َللٓاض ي أن ًسُؼ مبلٌ الخهىٍؼ املحضص في الاجُاّ أو ال ًٓط ي به ئؾالْا نً اإلاضة التي ؾاَ ٛيها الجزام بال مبرع"

1

أما باليؿبت ئلى حؼاءاث مٓغعة ملخالُت أخٙام الػمانَ ،اطا ٗان اإلاشتري ٌهلم بىحىص الهُب باإلابُو ختى ولى ٗان زُُا
بدُث الًمً٘ جبِىه لى َدظ اإلابُو بهىاًت الغحل الهاصيَ ،اهه لِـ للمشتري خٔ الغحىم نلى الباتو بالػمان ،وطل ٚألن نلم
اإلاشتري بالهُب وؾٙىجه نً طلًُ ،ٚؿغ بمهنى ْبىله باإلابُو وبالخالي هؼوال نً خٓه بالػمان 2،وٍٙىن الباتو مؿإوال نً الهُب
ولى ٗان قاهغا  ،نىضما ًثبذ اإلاشتري أن الباتو ْض حهمض ئزُاء الهُب نىه يشا مىه.

3

أما باليؿبت ألزغ هُت اإلاشتري في عحىنه بػمان الاؾخدٓاّ ،أي أزغ نلم اإلاشتري وْذ الهٓض بؿبب الاؾخدٓاَّ ،ان اإلااصة
.ّ 375م.ج لِـ َيها أًت ئشاعة لشغؽ خؿً هُت اإلاشتري ،وبالخالي هغحو للٓىانض الهامت في الخىُُظ بمٓابل بؿغٍٔ الخهىٍؼ،
وؾبٓا لهظه الٓىانض هجض أن مضي الخهىٍؼ ال ًسخلِ بازخالٍ هُت الضاةً 4،أي أهه في خالت غمان الاؾخدٓاّ َان خؿً هُت
اإلاشتري بجهله لؿبب الاؾخدٓاّ نىض البُو أو ؾىء هِخه بهلمه به ال ًإصي ئلى ؾٓىؽ الػمان ئال ئطا اْترن هظا ألازحر بشغؽ
نضم الػمان في الهٓض.
أما باليؿبت للباتو َان الػمان ًٓو نلُه مهما بلٌ خؿً هِخه أو خغضه ،لً٘ الػمان ْاةم بالؿبو بأٖثر ضغامت في هخاةجه
ئطا ٖىا بطضص ؾىء هُت ،أي أن الباتو ًلتزم بالػمان في حمُو الحاالث بطغٍ الىكغ نً خؿً أو ؾىء هِخه ،ؾىاء حهلٔ ألامغ
بػمان الخهغع والاؾخدٓاّ ،أم بػمان الهُىب ،وال ًثىع ألامغ ئال باليؿبت لىؿاّ الػمان ،أي مضي ما ًلتزم به الباتو هدى
اإلاشتري ،ئطا ما زبذ الػمان لهظا ألازحرة.
وؾبٓا للماصة .ّ 383م.ج ،حؿٓـ صنىي غمان الهُىب الخُُت بهض مغوع ؾىت مً حؿلُم اإلابُو حؿلُما َهلُا ئطا ٗان
الباتو خؿً الىُت بطغٍ الىكغ نً وضى ٛاإلاشتري ئلى ٖشِ الهُب اإلاىحب للػمان أو نضم وضىله ئلى طل ،ٚوبالخالي اإلاشغم
لم ًغبـ بحن اٖدشاٍ الهُب وؾغٍان الخٓاصم ،أما ئطا أزبذ اإلاشتري بأن الباتو ْام بازُاء الهُب يشا مىهَ ،هىا حؼاءا لؿىء هُت
الباتو ال حؿٓـ صنىي الػمان بمغوع ؾىت ،بل ًٙىن الخٓاصم لهظه الضنىي خؿب الٓىانض الهامت بمهنى بهض مغوع زمؿت نشغ
ؾىت مً جاعیش اوهٓاص البُو ول ِـ مً وْذ الدؿلُم ،.وبالخالي ال ٌؿخؿُو الباتو س يء الىُت أن ًخمؿ ٚبهظه اإلاضة ( أي مضة الؿىت
مً جاعٍش حؿلُم اإلابُو َهلُت ) لخمام الخٓاصم ئطا أزبذ اإلاشتري أهه حهمض ئزُاء الهُب يشا مىه ،ألن مضة الخٓاصم حؼاء لؿىء هِخه

 1بً ًىب هضي ،اإلاغحو الؿابٔ ص .184
 2زلُل أخمض خؿً ْضاصة ،الىححز في شغح الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ( ،نٓض البُو) ،الجؼء الغابو ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت ،الجؼاةغ 2001م ص .177
 3صعاجي ؾهُضاوي ،بً نماعة دمحم ،خؿً الىُت وأزغه نلى الحٔ في الػمان في بهؼ الهٓىص ،املجلت الجؼاةغٍت لؤلمً ؤلاوؿاوي ،حامهت الحاج لخػغ باجىت  ،املجلض:
 05الهضص ،02 :حىٍلُت 2020م ،ص .632
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أضبدذ  15ؾىت مً ًىم اوهٓاص البُو ولِـ مً وْذ الدؿلُم 1،وججضع ؤلاشاعة ئلى أن الخٓاصم اإلاؿٓـ ؾبب مً أؾباب اهٓػاء
الالتزام بمط ي اإلاضة التي ًدضصها الٓاهىن مً وْذ اؾخدٓاّ الالتزام صون مؿالبت الضاةً للمضًًَ ،اطا اهٓػذ هظه اإلاضة
ٌؿخؿُو اإلاضًً صَو مؿالبت الضاةً له بأن ًخمؿ ٚبهظا الىىم مً الخٓاصم 2،خُث ًسى ٛالٓاهىن اإلاضًً أن ًخمؿ ٚبؿٓىؽ
الالتزام نىض مؿالبت الضاةً بدىُُظه ئطا ما أزبذ اهٓػاء مضة مهُىت صون أن ًؿالب به الضاةً ،ولظلٌ ٚهخبر مغوع الؼمً أو
الخٓاصم ؾببا مً أؾباب ؾٓىؽ الالتزام عيم أهه ْض ال ًٙىن الىَاء به جدٓٔ.3

خاجمت:
بهض أن نغَىا مُهىم مبضأ خؿً الىُت ،وجؿىعه الخاعٍخي ،وجؿبُٓاجه وآزاعه في مجا ٛالهٓىص جىضلىا ئلى نضة هخاةج:
أوال :ئن مبضأ خؿً الىُت ٌؿىص ؾىاء في مجا ٛالٓاهىن الخاص أو الٓاهىن الهام ،وهى ٌشمل ٗاَت الهٓىص َهى ال ٌؿغي نلى نٓض
صون آزغ ،وٍد٘م الهٓىص في مغاخلها مىظ وشأتها ئلى خحن اهٓػائها ،وال ًٓخطغ نلى مغخلت جىُُظ الهٓض َٓـ.
زاهُا :ال ًىحض حهغٍِ حامو إلابضأ خؿً الىُت ،مما أصي ئلى يمىع مُهىم خؿً الىُت.
زالثا :ئن الشغَهت ؤلاؾالمُت والحػاعاث الٓضًمت هطذ نلى مبضأ خؿً الىُت في ٗل الخهامالث .
عابها :ئن مبضأ خؿً الىُت ًغجب التزاماث نلى اإلاخهاْضًً ختى وان لم ًً٘ ْض هظ نليها ضغاخت.
زامؿا :ئن مبضأ خؿً الىُت ٌهخبر مً أهم الىؾاةل الٓاهىهُت التي تهضٍ ئلى جىكُم مهكم الهالْاث بحن ألاشخاص وبالخالي له
أهمُت بالًه في جىكُم الهٓىص.
الاقتراحاث:
أوال :ئن اإلاشغم الجؼاةغي ْض هظ نلى مبضأ خؿً الىُت بهباعاث نامت ويحر واضحت ولم ًدضص مهالم ولم ًبن مُهىمت ٖما هى
مىضح في هظ اإلااصة  1/107مً الٓاهىن اإلاضوي خُث حاء َيهاً ":جب جىُُظ الهٓض ؾبٓا إلاا اشخمل نلُه وبدؿً هُت " لظا هىص ي
اإلاشغم الجؼاةغي نلى أن ًدضص نباعاث واضحت وشاملت حشخمل نلى هظا اإلابضأ.
زاهُا :ئن اإلاشغم الجؼاةغي ْض هظ ٖظل ٚفي اإلااصة  107أهه لم ًىحب مغاناة مبضأ خؿً الىُت في حمُو مغاخل الهٓض بل اْخطغ
في الىظ نلى وحىب مغاناجه نىض جىُُظ الهٓض لظا نلى اإلاشغم أن ًىظ نلى أن ٌشمل مبضأ خؿً الىُت حمُو مغاخل الهٓض،
ٖمغخلت الخُاوع ومغخلت ؤلابغام.

قائمت اإلازاجع:
أوال :الكخب

 1بً ًىب هضي ،اإلاغحو الؿابٔ ص .189
 2دمحم ضبري الؿهضي ،الىكغٍت الهامت لاللتزاماث ،أخٙام الالتزام في الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،صاع ال٘خاب الحضًث ،صون ؾبهت ،الجؼاةغ 2004م ،ص .404
 3مطؿُى الجما ،ٛأخٙام الالتزام ،صون ؾبهت ،الُخذ للؿبانت واليشغ ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،الٓاهغة2000 ،م ،ص .218
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 -1زلُل أخمض خؿً ْضاصة ،الىححز في شغح الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ( ،نٓض البُو) ،الجؼء الغابو ،صًىان اإلاؿبىناث الجامهُت،
الجؼاةغ 2001م.
 -2ؾجن الترمظي ،الجامو املخخطغ مً الؿجن نً عؾى ٛهللا ومهغَت الصحُذ واإلاهلى ٛوما نلُه الهمل املجلض الثاوي ،الؼٗاة،
البُىم باب 27
 -3صحُذ البساعي  ،املجلض الثاويٖ ،خاب البُىم.
 -4نبض اإلاىهم َغج الطضة ،هكغٍت الهٓض في ْىاهحن البالص الهغبُت ،صاع النهػت الهغبُت للؿبانت واليشغ ،بحروث1974 ،م.
 -5دمحم ضبري الؿهضي ،الىكغٍت الهامت لاللتزاماث ،أخٙام الالتزام في الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي ،صاع ال٘خاب الحضًث ،صون ؾبهت،
الجؼاةغ2004 ،م.
 -6مطؿُى الجما ،ٛأخٙام الالتزام ،صون ؾبهت ،الُخذ للؿبانت واليشغ ،ؤلاؾ٘ىضعٍت ،الٓاهغة2000 ،م.
ثانيا :اإلاقاالث

 -1صعاجي ؾهُضاوي ،بً نماعة دمحم ،خؿً الىُت وأزغه نلى الحٔ في الػمان في بهؼ الهٓىص ،املجلت الجؼاةغٍت لؤلمً ؤلاوؿاوي،
حامهت الحاج لخػغ باجىت  ،املجلض 05 :الهضص،02 :حىٍلُت 2020م.
 -2ؾهض بً ؾهُض الظًابي ،مبضأ خؿً الىُت في الىكام الؿهىصي وألاهكمت اإلآاعهت ،مجلت الشغَهت والٓاهىن والضعاؾاث
ؤلاؾالمُت ،الهضص  ،23اإلامل٘ت الهغبُت الؿهىصًتَ ،براًغ 2014م
 -3شحرػاص نؼٍؼ ؾلُمانً ،ىوـ نثمان نلي ،خؿً الىُت في جىُُظ الهٓض  -صعاؾت مٓاعهت ،املجلت الهلمُت لجامهت حُـهان –
الـؿــلُماهُت ،املجلض  5الهضص  ،1الهغاّ ،حىان .2021
 -4نهىص أخمض خؿحن زلُُاث ،مضي اوسحاب وصوع مبضأ خؿً الىُت نلى مغاخل ما ْبل وأزىاء وبهض جىُُظ الهٓىص اإلاضهُت،
صعاؾت جدلُلُت مجلت الهلىم الٓاهىهُت و الاحخمانُت ،حامهت ػٍان ناشىع الجلُت ،املجلض الخامـ الهضص ألاو ،ٛالجؼاةغ ،ماعؽ
2020م.
 -5نبض الحُ٘م بً نِس ى ،مبضأ خؿً الىُت في الهٓض ،مجلت اإلاُضان للهلىم ؤلاوؿاهُت والاحخمانُت ،حامهت ػٍان ناشىع
الجلُت ،املجلض  ،04الهضص 2021 ،01م
 -6مدمىص َُاع ،مضي التزام ألاهكمت الٓاهىهُت اإلآاعهت بمبضأ خؿً الىُت في مغخلت الخُاوع نلى الهٓض ،مجلت الشغَهت
والٓاهىنٗ ،لُت الٓاهىن ،حامهت ألاماعاث الهغبُت اإلاخدضة الهضص  ،27أبغٍل 2013م.
 -7دمحم خمُضاوي ،مبضأ خؿً الىُت في مغخلت الخُاوع وَٓا ألخٙام ألامغ  131-2016اإلاهض ٛللٓاهىن اإلاضوي الُغوس ي خىلُاث
حامهت ْاإلات للهلىم الاحخمانُت وؤلاوؿاهُت الهضص  ،26حىان 2019م.
ثالثا :رشائل الذكخىراه واإلااجصخير
 -1بً ًىب هضي ،مبضأ خؿً الىُت في الهٓىص ،مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة اإلااحؿخحر جسطظْ :اهىن الهٓىص اإلاضهُتٗ ،لُت
الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُتْ ،ؿم الحٓىّ ،حامهت الهغبي بً مهُضي ،أم البىاقي ،الؿىت الجامهُت 2012/2013م.
 -2بُالمي ؾاعة ،خؿً الىُت في جٙىًٍ الهٓض ،مظٖغة لىُل شهاصة اإلااحؿخحر في الٓاهىن الخاصَ ،غم نٓىص ومؿإولُتٗ ،لُت
الحٓىّ ،حامهت ؤلازىة مىخىعي ْؿىؿُىت ،الؿىت الجامهُت 2017/2016م.
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بركان فضيلة/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -3ػیخىوی َاؾمت الؼهغاء ،مبضأ خؿً الىُت في الهٓىص -صعاؾت مٓاعهت – عؾالت مٓضمت لىُل شهاصة صٖخىعاه في الهلىم جسطظ:
الٓاهىن الخاصٗ ،لُت الحٓىّ والهلىم الؿُاؾُت ،حامهت أبي ب٘غ بلٓاًض جلمؿان الجؼاةغ ،الؿىت الجامهُت 2018 – 2017م.
رابعا :املحاضزاث:
 -1شىقي هظًغ ،مداغغاث في مُٓاؽ الٓاهىن اإلاضوي ( الالتزاماث) ،مههض الحٓىّ ،اإلاغٖؼ الجامعي أمحن الهٓا ٛالحاج مىس ى آّ
أزامىٕ ،جمجراؾذ ،صون ؾىت وشغ
خامصا :النصىص القانىنيت
 -1ألامغ عْم  58/75اإلاإعر في  1975/09/26اإلاخػمً الٓاهىن اإلاضوي الجؼاةغي الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت
الضًمٓغاؾُت الشهبُت ،الهضص  78لؿىت 1975م.
 -2أمغ عْم  ،07/95مإعر في ً 25ىاًغ ؾىت ً ،1995خهلٔ بالخأمُىاث ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت
الشهبُت ،نضص  13لؿىت 1995م.
 -3الٓاهىن عْم  ،04/06مإعر في َُُ 20غي ؾىت ٌ ،2006هض ٛوٍخمم ألامغ عْم  ،07/95الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت
الضًمٓغاؾُت الشهبُت ،نضص  15لؿىت 2006م.
 -4ألامغ عْم  01/10مإعر في  26أوث ؾىت  ،2010اإلاخػمً ْاهىن اإلاالُت الخ٘مُلي لؿىت  ،2010الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت
الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت الشهبُت ،نضص  49لؿىت 2010م.
 -5الٓاهىن عْم  ،11/11مإعر في  18حىٍلُت ؾىت  ،2011اإلاخػمً ْاهىن اإلاالُت الخ٘مُلي لؿىت  ،2011الجغٍضة الغؾمُت
للجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت الشهبُت ،نضص  40لؿىت 2011م.
 -6الٓاهىن عْم  ،08/13مإعر في  30صٌؿمبر ؾىت  ،2013اإلاخػمً ْاهىن اإلاالُت لؿىت  2014الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت
الجؼاةغٍت الضًمٓغاؾُت الشهبُت ،نضص  68لؿىت 2013م.
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الحماًت الجضائيت للمىاطم ألاثشيت الصحشاويت في الجضائش
Criminal protection of the archaeological sites of the desert in Algeria


بىخالت الُُب

1 حامٗت باجىت
bouhala.tayeb@univ-batna.dz
2022/09/20:جاسيخ اللبول

2022/01/11:جاسيخ اإلاشاجعت

2022/05/ 14:جاسيخ ؤلاًذاع

:ملخص
جؼزغ الجؼاثغ بالٗضًض مً املىاَم ألازغٍت املخىػٖت ٖلى مسخلف عبىٖها جمثل مسخلف الخًاعاث التي مغث ٖلى
ً وثآلزاع الغوماهُت ي ول م، ومنها الٗضًض مً املىاك٘ املهىةت هراار ٖاليي كهلهةت الجؼاثغ، ؤعاييها ٖلى مغ الٗهىع
 والتي جمثل مالطا هاما لٗلماء ثآلزاع.) وواصي ميزاب، وَاؾُل هاحغ، وهظا كلٗت بني خماص، وجُملاص، وحمُلت،جِةاػة
ٌ باإليافت بلى وىجها جمثل مىعصا اكخهاصًا هاما للضولت ي خا،لضعاؾت جُىعاث الؿلىن التكغي ٖلى مغ الٗهىع
 ولهظا كامذ الضولت الجؼاثغٍت براجِب الٗضًض مً الجؼاءاث الٗلابُت ٖلى، اؾخغاللها اؾخغالال ؤمثل ي الجاهب الؿُاح
 وهظا ما،  بلى ؤن طلً لم ًىً وافُا بؿتب ما حكهضه هظه املىاك٘ مً حؿِب وجهب،ول مً ًخٗغى لهظه املىاك٘ ألازغٍت
.ٌؿخىحب مً الؿلُاث الجؼاثغٍت اؾخدضار آلُاث كاهىهُت حضًضة للمدافٓت ٖلى هظه املىاك٘ كةل فىاث ألاوان
. املىاَم ألازغٍت؛ الصخغاء؛ الٗلىباث ؛بجالف ثآلزاع؛الخىلُب:الكلماث اإلافخاحيت
Abstract:
Algeria is rich in many archaeological areas spread over its different regions, representing
different civilizations that have passed through its lands through the ages, including many
world heritage sites (such as the Kasbah of Algiers, and the Roman ruins of Tipasa , Jamila,
Timgad, as well as the castle of the Bani Hammad, and the Tassili N'Ajjer) and the M'zab
valley). This represents an important haven for archaeologists to study the evolutions of
human behavior over the ages, in addition to being an important economic resource for the
State in the event that it is optimally exploited in the tourist aspect, and for this the Algerian
State has arranged numerous punitive sanctions on all those who are exposed to these
archaeological sites, until that is not enough because these sites are witness to looting, and
this is what which obliges the Algerian authorities to develop new legal mechanisms to
preserve these sites before it is too late.
Keywords : Archeological areas; the desert; Penalties; destruction of antiquities;
excavation.
م
م
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بوحالة الطيب  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
حٗض املىاك٘ ألازغٍت ٖلى ازخالف ؤهىاٖها وؤقيالها مةٗث فسغ واٖرزاػ لجمُ٘ ألامم  ،هٓغا للُمتها الخاعٍسُت
والخًاعٍت التي ال ٌؿتهان بها ،فهي بما جدمله مً كُم ومٗان صلُل ٖلى الٗغاكت وألانالت املٗباة ًٖ الهىٍت الىَىُت،
بىنةها نلت عبِ ما بين ماض ي ألامت وخايغها ،اط ؤجها جمثل السجل الخًاعي الظي ًىلل بلُىا بهماث املاض ي وٍمىىىا
مً مٗغفت مسخلف الٓغوف الؿاثضة ي جلً الخًاعاث املايُت ،هما ؤنةذ ًىٓغ بليها هغهيزة ؤؾاؾُت ي بىاء اكخهاص
الٗضًض مً الضوٌ ،بط ؤجها مً املىاعص املهمت التي جلىم خىلها نىاٖت الؿُاخت.
بال ؤن هظه ثآلزاع جىاحه الُىم ي الٗضًض مً الضوٌ الؾُما بٌٗ الضوٌ الٗغبُت ومً بُنها بلضها الجؼاثغ التي جمخض
خًاعتها بلى ؤٖماق الخاعٍش حملت مً املخاَغ والتهضًضاث التي تهضص بلاءها واؾخمغاعها هكاهض ٖلى الخًاعة إلاوؿاهُت
بمغاخلها املخخلةت ،خُث جخةغص الجؼاثغ بمٗالم جاعٍسُت وخًاعٍت مخىىٖت ،وحٗخبا مً بين الضوٌ التي جخىفغ ٖلى ٖضص ال
ٌؿتهان به مً املىاَم ألازغٍت ،خُث جدخل املغجةت الثاهُت بٗض بًُالُا مً خُث املىاك٘ ألازغٍت الغوماهُت ،بيافت بلى
مىكع الهلاع والُاؾُل املهىةين ٖاملُا وإكضم الكىاهض ٖلى جاعٍش إلاوؿان ألاوٌ ،هما ؤن الجؼاثغ جدخىي ٖلى كخؿب
جهيُف وػاعة الثلافت لؿىت ٖ )2010لى  456مىك٘ ومٗلم ؤزغي مهىف ومديي مً َغف وػاعة الثلافت مىػٕ ٖلى 48
والًت منها ؾةٗت مهىةت هراار ٖاليي ككهةت الجؼاثغ ،جِةاػة ،حمُلت ،جُملاص ،كلٗت بني خماصَ ،اؾُل هاحغ ،واصي
ميزاب)ك .)1وبلضع ؤهمُت هظه املٗالم وحب املخافٓت ٖليها ويمان خماًتها مً ألازُاع التي جىاحهها بيل الُغق والىؾاثل،
واٖخةاع ؤي اٖخضاء ٖليها حغٍمت ي خم إلاوؿاهُت وي خم الخاعٍش ،وٍإحي ي ملضمت هظه املخاَغ والتهضًضاث ما جخٗغى له
مً جضميا وجلف وؾغكت وجهب ؤزىاء النزاٖاث املؿلخت ،فًال ًٖ الخىلُب و الاججاع الغيا املكغوٕ باآلزاع.
ومً هىا جدةاصع بلى ؤطهاهىا إلاقيالُت الخالُت :ما ه الجؼاءاث الٗلابُت التي اٖخمضها املكغٕ الجؼاثغي لخماًت
املىاَم ألازغٍت واملغاهؼ الخاعٍسُت الىاكٗت ي صخغاء الجؼاثغ؟.
وبغغى صعاؾت هظا املىيىٕ وبغُت إلاحابت ٖلى إلاقيالُت املُغوخت ؾىف وٗخمض ٖلى املىهجين الىنةي والخدلُل
وطلً مً زالٌ ونةىا ألهم املىاَم ألازغٍت املىحىصة ي صخغاء الجؼاثغ ،ومً زم هخٗغى ألهم الىهىم اللاهىهُت التي
جىاولذ مىيىٕ صعاؾدىا وجدلُلها للىكىف ٖلى مضي هةاءتها .
ومً ؤحل إلاحابت ٖلى الاقيالت املُغوخت كؿمىا صعاؾدىا هظه بلى الٗىانغ الخالُت:
 -1حٗغٍف ثآلزاع
 -2هماطج ًٖ آزاع الصخغاء ي الجؼاثغ
 -3حغاثم الاٖخضاء ٖلى املىاك٘ ألازغٍت والٗلىباث امللغعة لها .

ك -)1دمحم الُاهغ صعبىفٖ ،ةض الجلُل حةاعي ،مغصاس ي ؤخمض عقاص ،جىُْف الراار الثلاي لخىمُت الؿُاخت الثلافُت ي الجؼاثغ ،مجلت الخلىق والٗلىم
الؿُاؾُت حامٗت زيكلت ،الٗضص  ،07حاهةي  ،2020م .203
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بوحالة الطيب  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1حعشيف آلاثاس :
جةاًيذ حٗاعٍف ثآلزاع بؿتب الاهخمام الظي خًِذ به ٖلى الهُٗضًً الضول والىَني ،وٖلُت ؾيخُغق بلى ؤهم
الخٗاعٍف التي اههتذ خىٌ ثآلزاع مً خُث املضلىٌ اللغىي والانُالح والدكغَع .
 -1-1حعشيف آلاثاسلغت :حم٘ ؤزغ ,بمٗنى :بلُت الص يء .ؤو ما بلي مً عؾم الص يءك.)1
ّ
 -2-1حعشيف آلاثاس اصطالحا :ه ول ما جغهه ألاكضمىهً .ؤي ول ما ًسلةه إلاوؿان مً ؤقُاء حٗض زمغة ليكاَه،
ؾىاء واهذ وزاثم كضًمت ؤو ؤبيُت ؤو جمازُل ؤو ؤصواث مِٗكُت ؤو هلىص بلى غيا طلً .ؤو هى ول ما ؤوكاه إلاوؿان مما هى
زابذ بُةُٗخه وول ما ؤهخجه بُضه ؤو فىغه والةلاًا التي زلةها ولهـا ٖالكـت بالراار إلاوؿاوي وٍغح٘ ٖهضها بلى ؤهثا مً مئت
ٖام بيـافت بلـى بلاًـا الـؿالالث التـكغٍت والخُىاهُت والىةاجُت وثآلزاع الٗلاعٍت والةىىن إلابضاُٖت وامللخيُاث الكٗةُتك. )2
ومً الخٗغٍةاث الانُالخُت ؤًًا لآلزاع فهي حٗني  :امليكإ الـظي لـه كُمـت مٗماعٍت وجاعٍسُت وٖمغه ؤهثا مً ماثت
ٖام ،ومٗنى طلً بهه بمغوع الؼمً جضزل املةاوي يـمً صاثغة ثآلزاع ؤو املةاوي ألازغٍت  .هما ٌٗغف ؤًًا بإهه  :لِـ كُٗت
ً
ً
ً
حجغ ؤو جدةت فىُت ؤو هلكا ملىها لىىه ع ٍاو للخاعٍش باٖخةاعه مٓهغا مً مٓاهغ الخًاعاث املخخلةت الخـي كامـذ ٖلـى ؤعى
الىًَ ؤو واهذ لها نلت جاعٍسُت به .هما ًمىً ؤن ٌٗغف بإهه هـل مـا جغهـه إلاوؿان اللضًم مً ؤصواث زلةه ؤو ههىف ؤو
كهىع ٖاف فيها ؤو مٗابض وكإ ٖليها  ،ؤو خلـي ؤو كالثض جؼًٍ ؤو هظوع جلغب بها ؤو هخاباث ؤو ؤؾلخت اؾخسضمها ؤو عؾىم ؤو
3

فىىن زلضها ...الخ .

 -3-1حعشيف آلاثاسفي اللاهون الجضائشي:
ٖغفها ألامغ عكم  281-67املاعر يى 20صٌؿمبا ؾىت  1967مً اللاهىن الجؼاثغي واملخٗلم بالخةغٍاث وخماًت ألاماهً
وثآلزاع الخاعٍسُت والُةُُٗت ٖلى ؤجها " :ألامىاٌ املىلىلت والٗلاعٍت التي جىُىي ٖلى مهلخت وَىُت مً الىاخُت الخاعٍسُت
والةىُت واملىحىصة ي ؤو جدذ ؤعى الٗلاعاث الخابٗت ألمالن الضولت الٗامت والخانت للٗمالث وللةلضًاث وللماؾؿاث
ّ
ً
الٗمىمُت)ك .)4ي خين ٖغفها اللاهىن  98-04املخٗلم بدماًت الراار الثلاي الجؼاثغيك ،)5ي ماصجه الثاهُت بإهه :كٌٗض جغازا
زلافُا لؤلمت ي مةهىم هظا اللاهىن حمُ٘ املمخلياث الثلافُت الٗلاعٍت والٗلاعاث بالخسهُو ،واملىلىلت املىحىصة ٖلى
ؤعى ٖلاعاث ألامالن الىَىُت وي صازلها ،اململىهت ألخخام َةُُٗين ومٗىىٍين جابٗين لللاهىن الخام ،واملىحىصة
هظلً ي الُةلاث الجىفُت للمُاه الضازلُت وإلاكلُمُت الىَىُت املىعوزت ًٖ مسخلف الخًاعاث املخٗاكةت مىظ ٖهغ ما
كةل الخاعٍش بلى ًىمىا هظا).

ك -)1مجض الضًً دمحم بً ٌٗلىب ،اللامىؽ املخُِ ،صاع الخضًث لليكغ ،اللاهغة ، 2008 ،م .74
ك -)2ؤمين ؤخمض الخظًةي ،الخماًت الجىاثُت لآلزاع ،صعاؾت ملاعهت  ،صاع النهًت الٗغبُت ،مهغ ،2007 ،م.110
ك -)3ؤخمض خليي ؤمين  ،خماًت ثآلزاع وألاٖماٌ الةىُت  ،صاع اليكغ والخضعٍب ألامين  ،الغٍاى  ،اململىت الٗغبُت الؿٗىصًت ،ص.ث.ن ،م.126
ك -)4ألامغ عكم 281/67املاعر ي 20صٌؿمبا 1967م ،املخٗلم بالخةغٍاث وخماًت ألاماهً وثآلزاع الخاعٍسُت والُةُُٗت ،ج ع ٖضص ،07الهاصعة بخاعٍشً 23 :ىاًغ
.1968
ك -)5املاصة 02مً اللاهىن عكم ، 04-98املاعر ي ً 15ىهُىً 1998خٗلم بدماًت الراار الثلاي  ،ج عٖضص، 44الهاصعة بخاعٍشً 17 :ىهُى .1998
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 4-1حعشيف آلاثاس على ضوء الاجفاكياث الذوليت:
خُٓذ ثآلزاع بإهمُت بالغت ٖلى املؿخىي الضول  ،ؤًً جىاولتها الٗضًض مً الاجةاكُاث الضولُت .والتي مً بُنها:
 1-4-1اجفاكيت اليووسكو اإلاخعللت بالخذابير الواجب اجخارها لحظش ومىع وجصذًش وهلل ملكيت اإلامخلكاث
الثلافيت بطشق غير مششوعت( :)1ؤًً جُغكذ ملىيىٕ ثآلزاع وطلً مً زالٌ املاصجين ألاولى والثاهُت منها  ،خُث ههذ
ماصتها ألاولى ٖلى ؤههٌٗ" :ني الراار الثلاي ألغغاى هظه الاجةاكُت - :ثآلزاع وه  :ألاٖماٌ املٗماعٍت ،وؤٖماٌ الىدذ
والخهىٍغ ٖلى املةاوي ،والٗىانغ ؤو الخياوًٍ طاث الهةت ألازغٍت  ،والىلىف ،والىهىف ،ومجمىٖاث املٗالم التي لها
ً
حمُٗا كُمت ٖاملُت اؾخثىاثُت مً وحهت هٓغ الخاعٍش ،ؤو الةً ،ؤو الٗلمك.)2
 2-4-1اجفاكيت حماًت التراث العالمي الثلافي والطبيعي لسىت  :)3(1192جُغكذ ه ألازغي ملىيىٕ ثآلزاع وطلً مً
زالٌ املاصجين ألاولى والثاهُت منها ؤًً ٖغفذ ثآلزاع بىةـ الخٗغٍف الظي ٖغفتها بها اجةاكُت الُىوؿيى الؿالةت الظهغ.
هظا بلى حاهب الٗضًض مً الاجةاكُاث الضولُت التي ؤقاعث لآلزاع يمً ههىنها والتي ال ٌؿ٘ املجاٌ هىا لظهغها،
وباؾخلغاثىا لهظه الىهىم الضولُت هجضها لم جةغص حٗغٍةا زانا باآلزاع وإهما اؾخسضمذ غالةا مهُلر املىعور الثلاي
ؾىاء واهذ جلهض ثآلزاع باملٗنى الضكُم ؤو حؿخسضم هظا املهُلر بمٗنى ؤوؾ٘ وؤقمل ،وي ول ألاخىاٌ فةن هظه
الىهىم صؤبذ ٖلى اؾخسضام املمخلياث الثلافُت همغاصف لآلزاع ،وبالخال ًمىً اللىٌ بإن ثآلزاع حكيل حؼءا مً
املمخلياث الثلافُت وما ٌؿغي ٖلى هظه ألازياة جىُةم ٖلى ثآلزاع املىلىلت والثابخت وغيا املاصًتك.)4
 5-1حعشيف اإلاىاطم ألاثشيت:
جخًمً الضالثل ّ
ّ
ألازغٍت التي جراهؼ فيها الٗضًض مً ثآلزاع ؤو ألاقُاء مً الٗهىع
حٗغف ٖلى ّؤجها جلً املىاَم التي
املايُت والتي جم صفنها ؤو بزةائها ألؾةاب مسخلةت :هخإزيا الغٍاح والخٗغٍت ،وجلضم الغُاء الىةاحي ...بلخ ،والتي جخم
صعاؾتها ،وفدهها مً كةل املخخهين ي ٖلم ثآلزاع ،مما ٌؿمذ لىا بةٖاصة بىاء الخاعٍش ؤو املؿاٖضة ي فهم الجىاهب
ً
الخلا ،وجىُْةها ي الٗضًض مً املجاالث املخخلةت ،مً زالٌ ّ
الخٗغف ٖلى
املخخلةت للخًاعة اللضًمت .لُخم الاؾخةاصة منها
ً
ؾلىهُاث ألاخخام الظًً جىاحضوا ًىما ما ي املىك٘ كُض الخىلُب ،ؤو ؤولئً الظًً اؾخةاصوا مً املىك٘ ي خُاتهم
ً
ّ
الُىمُتّ ،
ّ
الخٗغف ٖلى َةُٗت الخُاة التي واهذ ؾاثضة كضًما ي طلً امليانك .)5هما ٌٗخبا الخىلُب والةدث
مما ٌؿاٖض ي
ك -)1اوٗلضث هظه الاجةاكُت ي باعَـ بخاعٍش 14 :هىفمبا ،1970ناصكذ ٖليها الجؼاثغ بمىحب ألامغ عكم  37-73املاعر ي  25حماصي الثاوي املىافم لـ 25
حىٍلُت  ، 1973ج ع عكم .، 69الهاصعة بخاعٍش  18ؤوث .1973
ك -)2املاصة  01مً اجةاكُت الُىوؿيى ؾىت  1970املخٗللت بالخضابيا الىاحب اجساطها لخٓغ ومى٘ وجهضًغ املمخلياث الثلافُت بُغق غيا مكغوٖت .،اهٓغ:
هجم عاثف ًىؾف ،الخةغٍاث ألازغٍت ي اللضؽ ،صاع الةغكان ،اللضؽ 2009م م.112
ك -)3حٗغف هظه الاجةاكُت باجةاكُت باعَـ ،وكٗذ ي باعَـ بخاعٍش  1972/11/23و ناصكذ ٖليها الجؼاثغ بمىحب ألامغ عكم 38-73املاعر ي  25حىٍلُت
 ، 1973ج ع عكم  69الهاصعة بخاعٍش 18 :ؤوث .1973
ك -)4ؾٗىص ًديى ًاؾين ،املمخلياث الثلافُت الٗغاكُت ووؾاثل خماًتها واؾراصاصها صولُا ،مجلت الخلىق ،ولُت اللاهىن ،الجامٗت املؿدىهغٍت  ،الٗغاق مجلض
ٖ ،4ضص  ، 2011 ،15م.5
ك -)5هداخلُت خىُم ،الخماًت اللاهىهُت للراار الثلاي ي الدكغَ٘ الجؼاثغيكصعاؾت جإنُلُت لللاهىن عكم  ،)04/98مجلت الغؾالت للضعاؾاث والةدىر
الاوؿاهُت ،حامٗت الٗغبي الختس ي – جتؿت ،املجلض ،06الٗضص  ،04صٌؿمبا  ،2021م .224
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ًٖ املىاك٘ ألازغٍت مً ؤهم الخُىاث ّ
املاصًت بلى اهدكاف الىىىػ ّ
ّ
جخًمنها هظه املىاك٘ .وجخىاحض هظه املىاك٘
ألازغٍت التي
بكيل ٖام ّبما ٖلى الُابؿت ،ؤو ي ؤٖماق الةداع واملؿُداث املاثُت ،ومً هىا ّ
فةن بًٗها ًمخاػ بؿهىلت بًجاصها؛ خُث
ّ
الخجمٗاث التكغٍّت .وبًٗها ثآلزغ ًدخاج مً الٗلماء املخخهين بلى بجةإ
جل٘ ي مىاك٘ باعػة مً الُابؿت ،ؤو ي ؤماهً
م
ّ
الٗلمُت الضكُلت ،وبظٌ مجهىصاث هةياة ي ؾتُل طلًكَّ ،)1
الُغق
ولٗل ؤبغػ هظه الُغق :مسر املىُلت املخىك٘ بًجاص
ً
مىك٘ ما فيها ؾياا ٖلى ألاكضام ،بلى حاهب جىُْف الىؾاثل الخلىُت الخضًثت ي طلً؛ والخهىٍغ الجىي ،واليىاقف
ً
املٗضهُت ،وغياهما .بٗض اهدكاف املىك٘ ألازغيً ،لىم الٗلماء بدسجُل مالخٓاتهم خىله ،هما ًلىمىن ؤًًا بالخلاٍ
ّ ك)2
ُّ
بالخٗمم ؤهثا ي مدخىٍاث هظا املىك٘ بالُغق الٗلمُت
الهىع له ،زم عؾم الخغاثِ له ،زم ًةضئون

 -2همارج عن آثاسالصحشاء في الجضائش:
جخىفغ الجؼاثغ ٖلى ؤعاض ي قاؾٗت مراامُت ألاَغاف مابين ؾىاخل وحةاٌ وصخاعي وؾهىٌ وؤوصًت ،وكض مغث ٖلى
هظه ألاعاض ي الٗضًض مً الخًاعاث والتي جغهذ مً وعائها الٗضًض مً ثآلزاع .فإنةدذ بظلً مً ؤهم الضوٌ الغىُت
باملىاك٘ ألازغٍت .و ليىن مٗٓم ألاعاض ي الجؼاثغٍت طاث َاب٘ صخغاوي فان مٗٓم آزاعها جخىاحض بهظه املىُلت والتي مً
بُنها اللهىع الصخغاوٍت و آزاع الُاؾُل و الهلاع ،والتي ؾيخٗغى لها بص يء مً الخةهُل فُما ًل :
 1-2اللصوسالصحشاويت:
ْهغث مىظ الٗهىع اللضًمت ؤقياٌ ؾىىُت ٖمغاهُت ٖضًضة مخىاؾلت م٘ الُةُٗت الجغغافُت للمىُلت والتي مً
بُنها اللهىع الصخغاوٍت التي ٖغفذ بها الةِئت الصخغاوٍت ،والتي ؾىدىاولها فُما ًل :
 1-1-2حعشيف اللصوس الصحشاويت :اللهىع حم٘ كهغ وهى ي املٗنى الكاج٘ بِذ فسم ؤو بىاًت فسمت واؾٗت
ًخسظها ألازغٍاء وؤصخاب الؿلُت ؤماهً بكامت لهم .بال ؤن هظا املٗنى ًسخلف ًٖ مةهىم اللهغ املٗغوف ي املىاَم
الصخغاوٍت بالجؼاثغ فهى ي هظه املىاَم ٖةاعة ًٖ بىاًاث مً الُىب مراانت ومخالخمت حكتهغ بها الخجمٗاث الؿىىُت
اللضًمت ي الصخغاء الجؼاثغٍت  -زهىنا املضن الٗغٍلت منها  -والتي جلُنها مجمىٖاث بكغٍت جيخيي ألنىٌ ٖغكُت ؤو
َةلاث احخماُٖت مسخلةت ،وَؿيى ي بٌٗ املىاَم بالضقغة ؤو ألازام ؤو اٌغاعم ،و جاعر هظه اللهىع ملغوع مسخلف
الخًاعاث واللىافل .خُث نىةذ مىٓمت الُىهِؿيى الىثيا مً هظه اللهىع املىحىصة بالجؼاثغ جغازا ٖاملُا ،ملا لها مً
كُمت جاعٍسُتك.)3
 :2-1-2مميزاتها  :جخميز املضن الٗخُلت الىاكٗت ي صخغاء الجؼاثغ بمٗاملها وبُغاػها املٗماعي والةني ووؿُجها
الٗمغاوي الٗخُم وؾُماتها اللضًمت ،خُث ال ػالذ جدمل ي َُاتها بلى ثآلن جغار املاض ي وخًاعجه ،خُث هجض ول مضًىت
جملً مجمىٖت مً اللهىع جسخلف ي قيلها الٗام ًٖ بًٗها الةٗ ّ
ٌ ،لىً الٗامل املكران بُنها هى جمىيٗها فىق
كٖ -)1انم دمحم عػقٖ ،لم ثآلزاع بين الىٓغٍت والخُةُم ،مىخةت مضبىل  ،اللاهغة ،مهغ،1996 ،م 16
ك -)2املغح٘ الؿابم ،م .157 -128
ك -)3كةابلت مةاعن ،جُىع مىاص و ؤؾالُب الةىاء ي الٗماعة الصخغاوٍت ،مظهغة مىملت لىُل قهاصة املاحؿخيا ي ٖلم ثآلزاع ،حامٗت دمحم زًُغ -بؿىغة،
 ،2010-2009م .16
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كمم الجةاٌ ؤو ؾةىخها ؤو ٖلى هًةاث صخغٍت نلةت حؿهل ٖملُت الضفإ ٖنها ،هما جخميز هظه اللهىع بخىاحضها
باللغب مً مىاب٘ املُاه التي جدافٔ ٖلى اؾخلغاع الؿيان ،هما جخميز باعجةاَها الىزُم بالجاهب الةالح فهي جل٘ باللغب
مً ؤعاض ي نالخت للؼعاٖت لظلً فمٗٓم اللهىع الصخغاوٍت جدُِ بها واخاث الىسُل التي حٗمل ٖلى الخسةُف مً
قضة الخغ والغٍاح وجىفغ الٓالٌ التي جلُف الجى ،هما ًدُِ باللهغ صاثما نىع زاعج ًيىن بما صاثغي ؤو مغب٘ به
ؤبىاب حغلم لُال وجةخذ ً
جهاعك.)1
وٍخميز اليؿُج الٗمغاوي لللهىع الصخغاوٍت باللضم والخًام وجغام مؿاهىه ،والظي ٌٗىـ فىغة الخماؾً
الاحخماع والخةاّ ٖلى ألاعاض ي الؼعاُٖت وهظا الخىافم م٘ الٓغوف املىازُت الكضًضة ،هما ًخًمً ألاػكت الًُلت التي
حٗمل ٖلى الخسةُف مً لؿٗاث الكمـ الخاعكت ٖلى َىٌ املمغ وهظا هؿغ الغٍاح صازل الُغق .وٍمثل املسجض الىىاة
ألاولى ي حكىُل اليؿُج الخًغي لللهىع الصخغاوٍت و التي حٗىـ مضي الرزام كاَىيها بمةاصت الضًً إلاؾالمي ،خُث
ؤن جسُُِ الكىاعٕ ًةضؤ منها فُىُلم مً هلُت مغهؼٍت لرابُها بةاق ؤؾىاق املضًىت وؤػكتها ،وجيىن هظه الكىاعٕ
مؿخلُمت ؤخُاها ومخٗغحت ؤخُاها ؤزغي ،وحؿخٗمل فيها ألاكىاؽ واللةاب لخغُُت امليكأث .ؤما الؿاخت فخلٗب صوعا هاما
ًخمثل ي تهىٍت الُغق وي جىفيا مجاٌ ملماعؾت الخجاعة ،وهظا اؾخٗمالها للخجمٗاث الُىمُت والاحخماٖاث بين ؤفغاص
املضًىت ،التي ًغؤؾها قُش اللةُلت ؤو املضًىت مً ؤحل الةذ ي اللًاًا الاحخماُٖت والنزاٖاثك.)2
ؤما مؿاهً هظه اللهىع ،فهي جخميز بهغغ املضازل مً ؤحل الخغمت ،وبىىافظ يُلت جياص جيىن مىٗضمت هدى
الخاعج حٗمل فلِ ٖلى جىفيا إلاياءة وجيىن مغجةٗت .وٍخم بىاء هظه املؿاهً بمىاص مدُلت مخىفغة باملىُلت نممذ
بُغٍلت بؿُُت جخالءم م٘ مخُلةاتهم واخخُاحاتهم ،وجخىافم م٘ الخهىنُت املىازُت ملىاَم الصخغاء خُث جخيىن مًك:)3
 الحجاسة:طاث ؤحجام وؤقياٌ مسخلةت ،حؿخٗمل ي الجضعان ،وٍمىً ؤن حؿخٗمل ي ألاٖمضة املغهؼٍت ي املؿىًوهظا لخةلُِ ؤعيُاث الةىاًاث وعم الُغكاث والؿاخاث ،وهىان بٌٗ ألاهىإ مً الدجاعة كالخُمكيذ) جدغق ي ؤفغان
جللُضًت زانت ملضة جرااوح بين  4بلى  5ؾاٖاث زم ،جىؿغ وجُدً وجغف وحؿخٗمل ي الةىاء وجلةِـ الجضعان كالجيا ؤو
الجو) وه قةيهت بالجتـ ك.)4
 خليط الشمل والطينً :خيىن مً زلُِ مً الُين والغمل واملاء حؿخٗمل ي بىاء وَل الجضعان وألاٖمضة. جشيذ وجزوع الىخيل :حؿخٗمل الجغٍض ي بىاء الؿلف والؿٗف ي بىاء ؤخؼمت اللةب ،ؤما الجظوٕ فدؿخٗملهضاٖمت لؤلؾلف وي الةخداث والىىافظ.
 3-1-2أمثلت عن اللصوسالصحشاويت :الجؼاثغ بمؿاختها الكاؾٗت ،جدىي الٗضًض مً الثاواث الُةُُٗت ،الثلافُت
والٗمغاهُت الةغٍضة مً هىٖها ،خُث جدىي ؤهثا مً  500ؤزغ مً بُنهم ٖضة كهىع صخغاوٍت هظهغ منها:
ك -)1خمالوي ٖل  ،هماطج مً كهىع مىُلت ألاغىاٍ ،صعاؾت جاعٍسُت و ؤزغٍت ،مىفم لليكغ ،الجؼاثغ ،2006 ،م .19
ك -)2كةابلت مةاعن ،مغح٘ ؾابم ،م .24-16
ك -)3مىهىع بً ٖةض الٗؼٍؼ الجضًضٖ ،ماعة الُين ي الةالص الٗغبُت والغغبُتَ :غق الةىاء ومداوع الخُىٍغ امللراخت ،مجلت مغهؼ بدىر وصعاؾاث املضًىت
املىىعة ،الؿٗىصًتٖ ،ضص  30 ،08ماي ، 2004م.143-108
ك -)4خمالوي ٖل  ،مغح٘ ؾابم ،م..2 91
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 1-3-1-2كصش كماس بمذًىت واد سوفً :ل٘ اللهغ بمضًىت كماع بىالًت واص ؾىف الىاكٗت ي الجىىب الكغق
للةالص ،جةٗض هظه املضًىت ًٖ ملغ الىالًت  14ولم قماال ٖلى َىٌ الُغٍم الىَني الغابِ بين واصي ؾىف وبؿىغة ،والتي
حٗض الةىابت ألاولى للصخغاء الجؼاثغٍتً ،مخاػ كهغ كماع بُاب٘ ٖمغاوي مميز ،خُث هجض املسجض املغهؼي املٗغوف بمسجض
ؾُضي مؿٗىص مداَا بؿىىاث ؤغلبها ي قيل مؿخُُل ،هما هلخٔ مً الىهلت ألاولى وؿم ٖمغاوي مىخض ًخجلى مىه
ٖىهغ إلابضإ مً زالٌ اللةاب املميزة للمىُلت والتي حٗىـ َغٍلت حٗةيا الؿيان وهُةُت الخإكلم م٘ مىار املىُلت
الصخغاوٍت مما ؤُٖاها حؿمُت ؤلف كةت وكةت ،وبىِذ هظه اللهىع بهظه الُغٍلت لخهىبت ؤعى كماع والهخمام ؤهلها
بالةالخت ،فجٗلها طلً حٗم بالغزاء ،ما حٗلها هثياة الٗغيت للمىاوقاث و الاٖخضاءاث مً املضن املجاوعة لها .ولىكف هظه
الاٖخضاءاث ولخماًت املضًىت فلض بضؤ بىاءها ٖلى قيل خهً هةيا بني ٖلُه ما ٌكةه الهًةت التي جغجة٘ ًٖ ؾُذ ألاعى
املخُُت به وجسلل هظا الخهً ٖضة ؤبىاب هةياة مً ول حهت مً حهاجه  ،وجميزث هظه املضًىت باألكىاؽ واللةاب وألاػكت
الًُلت ك.)1
 2-3-1-2كصوس جيميمون :جُمُمىن بلضًت ومضًىت ي الجىىب الجؼاثغي ي مىُلت كىعاعة ،وواهذ حٗض بخضي ؤهبا
بلضًاث والًت ؤصعاع ؾابلا .وه ٖانمت لضاثغة ووالًت جدمالن هةـ الاؾم خالُا .وه ؤٖلى مىُلت مؿخىٍت وحٗخبا مً
ؤخؿً واخاث الصخغاء الجؼاثغٍت وؤحملها هدُجت للمىاْغ الُةُُٗت الخالبت املىحىصة بها مما حٗلها ججلب الؿُاح،
وجخميز جُمُمىن بلهىعها وبُىتها التي بىِذ بالُىب ألاخمغ ومىه ؤزظث جُمُمىن اؾمها ؤي الىاخت الخمغاء وؿةت للىن
الظي بىِذ به الةُىث والتي جدُِ بها الخلىٌ وواخاث الىسُل التي حؿلى مً آباع مخهلت بةًٗها اؾمها الةلاكيا هما
جىحض بها الٗضًض مً الىةاجاث الصخغاوٍت .وٍىحض ي «جُمُمىن» خىال  40كهغا ٌِٗل فيها ؤهل الىاخت ،وهظه اللهىع
ٖةاعة ًٖ ججمٗاث ؾياهُت ،جدُِ بها خلىٌ وبؿاجين وواخاث هسُل ،ما ًًةي ٖليها عوهم الُةُٗت الخالبت ،ومً ؤهم
جلً اللهىع ،ماؾين ،وبني مهالٌ ،وبضعٍان ،وجناوىن...الخك.)2
 3-3-1-2كصوس غشداًت :جل٘ والًت غغصاًت قماٌ صخغاء الجؼاثغ ٖلى بٗض  600ولم حىىب الجؼاثغ الٗانمت،
حٗغف غغصاًت بٗمغاجها وكهىعها املخٗضصة منها كهغ غغصاًت ،وبىىعة ,وبني ًؼكً ,واللغاعة ,وبغٍان وجاحىُيذ كالُٗف
خالُا) ،وملُىت .ونىةذ مىٓمت الُىوؿيى كهىع ؾهل واصي ميزاب الخمؿت فلِ يمً الراار الٗاليي ؾىت ،1982
وه غغصاًت وبىىعة والُٗف وملُىت وبني ًؼكً ،التي حٗىص وكإتها بلى اللغن الخاصي ٖكغ ي الةراة املمخضة ما بين  1012م
و 1353م ،هٓغا ملخافٓتها ٖلى َابٗها الٗمغاوي َُلت هظه اللغون وٖلى هٓامها الاحخماع  .والتي جىح حمُٗها بهىعة
حمالُت عاجٗت جخماػج فيها ألالىان ما بين ػعكت الؿماء وانةغاع املةاوي ؤو اليؿُج وهًغة الىاخت ،باإليافت بلى قيل الهغم
الظي ًٓهغ حلُا بلهغ واصي ميزاب الظي ًمخاػ بُاب٘ ٖمغاوي فغٍض مً هىٖه ،خُث حاءث ؾىىاجه وفم جضعج هغمي
زاي٘ للُةُٗت الهًتُت مما ؤهؿب ٖمغاجها قىال بًُىٍا هجض فُه املسجض مخمغهؼ ي كمت الهًةت ،وعغم ازخالف هظه
ك -)1بُضي الُاووؽ ،الخماًت الجؼاثُت للمىاك٘ ألازغٍت ي الدكغَ٘ الجؼاثغي ،مظهغة جسغج ماؾرا خلىق ،حامٗت باجىت  ،1ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت،
 ،2021-2020م .2
ك -)2املغح٘ هةؿه ،م .02
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اللهىع ي قيلها الهىضس ي فةجها جدكابه ي َابٗها الٗمغاوي ،خُث ًيىن املسجض ي مضزل املضًىت وبٗضها جإحي املىاػٌ،
ؤما ؾىق ول كهغ فُل٘ زاعج املضًىت بهضف ٖضم الؿماح لؤلحاهب بضزىٌ املضًىت ،وبىِذ املىاػٌ ي كهىع غغصاًت بما
ٌؿمذ للكمـ بالضزىٌ بليها ،فهي مغللت هدى الخاعج ومةخىخت هدى الضازل والؿماء مً ؤحل الًىء والتهىٍت وفيها
بًٗت فًاءاث ،منها الةًاء املخهو لليؿاء وهى ما ٌؿيى بـ"الخيزفغي" ،وهى يغوعي ليل بُىث بني ميزابك.)1
 4-1-2و اكع اللصوس الصحشاويت في الجضائش:جضٌ الٗضًض مً الىكاج٘ ٖلى جضهىع زُيا للراار الخًغي واملٗماعي
بالجؼاثغ هدُجت هلو الهُاهت ،فالجضًض ًلتهم اللضًم وألاوسجت الخًغٍت املىعوزت جخأول ،وباملىاػاة هجض الهُاول
الخضًثت جىْف بكيل فىيىي  ،ما ٌٗمل ٖلى جدلُم جضهىع هةيا ي الراار الٗمغاوي اللضًم مً حكىٍه وؿُجه املهضص
بالؼواٌ ،بيافت بلى حغُيا مٗامله وؤخُاها الاهدالٌ الخضعٍج ملخخىٍاجه والٗؼلت وٖضم بصماحه م٘ اليؿُج الٗمغاوي الخضًث،
هظا الىي٘ ميز مٗٓم املىاَم ألازغٍت بكيل مخةاوث .بدُث ؤن الازخالف وان ًىمً ي قيل وصعحت الخضهىع وإلاهماٌ
الظي لخم بها .فةطا ؤزظها ٖلى ؾتُل املثاٌ املضن الصخغاوٍت ،فةن ججاهل هظه املضن ي الؿابم وخغماجها مً بغامج
الخىمُت ؤصي بلى جضهىعها بكيل هةيا ومدؿاعٕ ،خُث هجض اللهىع مهجىعة بؿتب الخىؾٗاث التي جمذ زاعحها ،والتي
حؿةتذ ي هؼوح ألاهال وهجغاجهم لها بدثا ًٖ الغفاهُت وؤماهً جىًَ الخجهيزاث والكةياث الًغوعٍت وول مؿخلؼماث
الِٗل الغغض الظي ال ًمىً جىفياها بلهغهم بؿتب هثافت املةاوي ويُم الكىاعٕ الظي ٌُٗم ٖملُت مض الكةياث
بمسخلف ؤهىاٖهاك ،)2وكهىع ؤزغي مهضصة باالجهُاع هدُجت الؿُاؾت الخىمىٍت للضولت ؾىاء مً زالٌ الخلؿُم إلاصاعي
الظي عقى مىاَم ٖلى خؿاب ؤزغي وصٖمها بخىَين الخجهيزاث باللغب منها ،هما هى الخاٌ ي كهغ "بىهىعة" الظي لم
ٌؿخةض مً ٖملُاث الرامُم والخجهيز بال بٗض جغكُخه بلى ملغ صاثغة ،ؤو مً زالٌ بوكاء كهىع حضًضة جدمل هةـ ألاهماٍ
الٗمغاهُت اللضًمت لىً بُغٍلت ٖهغٍت م٘ مغاٖاة الخهاثو الاحخماُٖت والثلافُت للمىُلت ختى ًخماش ى ووجياة الىمى
الخالُت ،وهظا بسلم قىاعٕ ؤهثا احؿاٖا وجىفيا مسخلف الكةياث واملغافم الًغوعٍت ملخُلةاث الخُاة الٗهغٍت مثل
كهغ جافُاللذ ي مىُلت واصي مؼاب ك.)3
 2-2آثاسالطاسيلي:
جدخىي الصخغاء الجؼاثغٍت ٖلى الىثيا مً املالمذ ألازغٍت التي جاهض الٗالكت الٗمُلت بين إلاوؿان والىؾِ الُةُع
الظي وان ؾاثضا ي الةراة الىُىلُدُتك .)4ولٗل مً ؤبغػ هظه املالمذ جلً الىلىف والغؾىماث الصخغٍت املىدكغة ي ؤعحاء
كً -)1ىؾف بً بىيا الخاج ؾُٗض ،جاعٍش بني مؼاب صعاؾت احخماُٖت و اكخهاصًت و ؾُاؾُت ،املُةٗت الٗغبُت ،غغصاًت ،الجؼاثغ ،2014 ،03ٍ ،م -120
.122
ك -)2خمىص وُٗمــت ،خماًت اللهىع الصخغاوٍت ي بَاع الخىمُت املؿخضامت بالجؼاثغ ،مجلت ٖلىم وجىىلىحُا ،حامٗت الازىة مىخىعي كؿىُُىت ٖ ،1ضص ،39
حىان  ،2014م ,08
ك -)3املغح٘ هةؿه.
ك -)4ه املغخلت ألازياة مً ٖهىع ما كةل الخاعٍش كٖهىع ما كةل الىخابت) ؤو ما ًُلم ٖليها الٗهغ الدجغي الخضًث املمخض مابين  9000 – 4500كةل املُالص
ٖغف إلاوؿان فُه الاؾخلغاع الضاثم ي كغي زابخه مً زالٌ جىنله بلى الؼعاٖت وجضحين الخُىاهاث هما قهض إلاوؿان ي هظه املغخلت جُىع الةىغ
ً
الضًني وجىنله ؤًًا لهىاٖت الةساع واؾخسضامه ي الخُاة الُىمُت للخسؼًٍ والُةش وغياها مً الاؾخٗماالث.
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الصخغاء زانت بمىُلت الُاؾُل  ،والتي ه ٖةاعة ًٖ ؾلؿلت مً ألاكىاؽ الصخغٍت التي حكةه الجةاٌ والىهىف جؼٍض
ًٖ  300كىؽ مً الصخىع الُةُُٗت والٗضًض مً املىاْغ الصخغٍت املميزةً ،رااوح ٖغيها ما بين زمؿين بلى ؾخين
هُلىمرا  ،وَىلها ًخٗضي  800هُلى مرا ،ؤما بحمال مؿاختها فُلضع بـ  72,000هـُلىمرا مغب٘.ك ،)1جل٘ ي الصخغاء الىباي
ٖلى الخضوص اللُتُت حىىب قغق الجؼاثغ بىالًت بليزي وجةٗض ًٖ الٗانمت بدىال  2000هُلى مرا ،وجٓهغ هظه املىُلت
وإجها مضًىت مهجىعة حٗىص آلالف الؿىين بِىما ه جيىٍىاث صخغٍت هدختها الغٍاح بإقياٌ غغٍةت ً
حضا .وي كلب ؾلؿلت

الُاؾُل هاحغكهًةت الثىع) جىحض مضًىت “ؾُةاع) ،” (Sefarاملضًىت التي مح ُّ
ٗض ؤهبا مضًىت ههةُت ي الٗالم ،خُث جًم
ّ
ثآلالف مً الىهىف واملىاػٌ
املخذجغة .مٗغوفت باؾم الغاباث الدجغٍت خُث جدمل عؾىماث وهلىف ألقياٌ وإًداءاث
مسخلةت لخُىاهاث ومسلىكاث الٗهىع اللضًمت ؤو اليكاَاث التي وان ًماعؾها الؿيان مثل الهُض وجغبُت الخُىاهاث ؤو
َلىؽ مُٗىت ملٗخلضاث وٖاصاث ٖةاصاتهم ،باالْافت بلى الىثيا مً الغؾىماث التي جضٌ ٖلى وحىص خًاعة واملت ٌٗىص
ّ
املخدغهت .وكض جم
واص سخُم جىثا فُه الىثةان الغملُت
جاعٍسها بلى  30ؤلف ٖام .وإلى حىاع الىهىف الدجغٍت ًىحض ٍ
جهيُف هظه املىُلت وةعر جاعٍخ وَني بمىحب اللغاع الىػاعي عكم 168الهاصع بخاعٍش  26حىٍلُت  ،1972زم يمخه
الُىهِؿيى بلى كاثمت الراار الٗاليي ٖام  ،1982وي ؾىت  1986ؤصعج همدمُت إلاوؿان والةُىؾةيا ملا جدىٍه مً خُىاهاث
هاصعة ي َغٍلها لالهلغاىك.)2
 3-2آثاسالهلاس:
الهلاع ه ؾلؿلت حةلُت قهياة ،وه ٖةاعة ًٖ حكىُالث حةلُت بغواهُت طاث جاعٍش ٖغٍم ياعب ي ؤٖماق الؼمً
والجضاعٍاث الصخغٍت اللضًمت جضٌ ٖلى طلً جل٘ ي ؤكص ى الجىىب الكغق للجؼاثغ بىالًت جمنااؾذ وه حغُي مؿاخت
450.000هم 2ؤي زمـ املؿاخت إلاحمالُت للجؼاثغ ،جمخض ٖلى مضاع الؿغَان الىهيي الظي ًةهلها ًٖ الكماٌ ،هما
ًىحض بالهلاع ؤخض ؤٖلى كمم الجةاٌ بالجؼاثغ وه كمت جاهاجإجاوىع بـ  3003مك .)3حٗغف املىُلت بمىاْغها الخالبت وسخغها
الجظاب ،فهي جًم الىثيا مً املىاك٘ الجُىلىحُت واملىاحم واملٗالم ألازغٍت والىثيا مً الىلىف املخخلةت والغؾىماث
ّ
الصخغٍت التي حكهض ٖلى جاعٍش املىُلت .ؤبغػها الغؾىماث التي زلةها إلاوؿان اللضًم مىظ ؤهثا مً زمؿت آالف ؾىت
والتي ّ
جهىع خُاجه الُىمُت وَةُٗت املىُلت آهظان .فةٌٗ هظه الغؾىماث جضٌ ٖلى ؤن الصخغاء واهذ ٖةاعة ًٖ ؤجهاع
وبداع .خُث ٖثا ٖلماء ثآلزاع ٖلى بلاًا هُاول ٖٓمُت لؤلؾمان وؤصواث نُض حٗىص بلى مالًين الؿىين .وللض جم جهيُف
ً
املىك٘ ٖلى الثدت الراار الٗاليي للُىوؿيى هٓغا ألهمُخه الخاعٍسُت والراازُت .هما حكتهغ املىُلت بممغاتها الُةُُٗت
وؤقهغها ممغ ألاؾىغام الظي ّ
ٌٗض مً ؤحمل املمغاث ي الٗالم ،خُث ًمىً مً زالله مكاهضة ؤحمل مكهض لكغوق
ك -)1بً بىػٍض لخًغ ،ألازغ الضًني ي مكاهضة الغؾىم الصخغٍت ملىُلت الُاؾُل  -اػحغ زالٌ مغخلت الغئوؽ املؿخضًغة  8000ق.م 2500-ق.م ،مظهغة
ماحؿخيا ،مٗهض ثآلزاع ،حامٗت الجؼاثغ ،2008-2007،م.03
كٖ -)2ةاس ي ٖةض الجةاع ،الىخاباث اللُتُت البابغٍت ي اَاع الةً الجضاعي الصخغاوي كصعاؾت ؤزغٍت ملجمىٖت مً الىخاباث الصخغٍت ي مدُُها الُةُع و
ألازغي بالخاؾُل هاػحغ ،عؾالت ماحؿخيا ي ٖلم ألازاع ،حامٗت الجؼات ،2005-2004 ،م .11
ك -)3ؤماٌ هاقيي ،الىي٘ الاحخماع والةىغي لُىاعق الهلاع مً زالٌ الىخاباث الةغوؿُت ي بضاًت الاخخالٌ الةغوس ي للجؼاثغ ،مظهغة ملضمت لىُل قهاصة
املاحؿخيا ي الخاعٍش و الخًاعة إلاؾالمُت ،ولُت الٗلىم إلاوؿاهُت و الخًاعة إلاؾالمُت ،حامٗت وهغان ،2008-2007 ،م .03
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ً
وغغوب الكمـ ي الجؼاثغ وي الٗالم ؤحم٘ .ولظلً ؤنةدذ هظه املىُلت مً املىاك٘ املخمُت هٓغا ألهمُتها الُةُُٗت
والةُئُت مىظ ؾىت .1987

 -3جشائم الاعخذاء على اإلاو اكع ألاثشيت والعلوباث اإلالشسة لها :
ٖملذ الجؼاثغ ٖلى مؿاًغة املجخم٘ الضول ي الخةاّ ٖلى جغاثها الثلاي ك ،)1وطلً مً زالٌ بمًائها ٖلى الٗضًض مً
الاجةاكُاث الضولُت املهخمت بهظا املىيىٕ والتي مً بُنها اجةاكُت الراار الٗاليي الثلاي والُةُع والتي اهًمذ لها ؾىت
 ،1972وهظا الاجةاكُت املخٗللت بالخضابيا املخسظة ملى٘ اؾخيااص وجهضًغ وجدىٍل ألامالن الغيا كاهىهُت للممخلياث الثلافُت
ؾىت  ،1970والاجةاكُت الضولُت للراار الثلاي الغيا ماصي ؾىت  ،2003هما ناصكذ ٖلى الباجىوىٌ الثاوي لؿىت 1999
الجةاكُت الهاي لؿىت  1954املخٗللت بدماًت املمخلياث الثلافُت ي خالت النزإ املؿلر وطلً ي ؾتخمبا  ،2009هظا
باالْافت بلى الٗضًض مً الاجةاكُاث ألازغي والتي ال ٌؿ٘ لىا املجاٌ لظهغهاك.)2
ؤما مً الجاهب الدكغَع فلض ٖملذ الضولت ٖلى وي٘ مجمىٖت مً اللىاهين ي هظا املجاٌ ،وان ؤولها ألامغ 62-66
املخٗلم باملىاَم واملىاك٘ الؿُاخُت ،زم ألامغ  218-67املخٗلم بالخةغٍاث وخماًت املىاك٘ واملٗالم الخاعٍسُت والُةُُٗت،
والظي اكخهغ ٖلى خماًت إلاعر املاصي ؾىاء وان ٖلاعاث ؤو مىلىالث ،زم ؤلغ باللاهىن عكم  04-98املاعر ي 15حىان
 1998املخٗلم بدماًت الراار الثلاي والظي ؤياف إلاعر الالماصي بلى هُاق الخماًتك .)3و حهضف هظا اللاهىن بلى الخٗغٍف
بالراار الثلاي لؤلمت ،وٍةين اللىاٖض الٗامت لخماًخت واملخافٓت ٖلُه وجثمُىه .هما ؤصعج ي مةهىمه مجمىٖت مً املةاهُم
املٗخمضة ي الدكغَٗاث الضولُت واللُاٖاث املخمُت مثل اللهىع واللهةاث باٖخةاعها مٗالم جاعٍسُت وؤزغٍت جخُلب
ؤقياال مُٗىت مً الخماًت والاخخُاَاث ألازغٍت ،وهظا بقغان املجخم٘ املضوي ي الخىةل والؿهغ ٖلى خماًت الراار الثلاي .
وؤهم هلُت جُغق لها هظا اللاهىن جخمثل ي بوكاء نىضوق زام بدماًت الراار الثلاي ًيىن ممىال مً املضازُل
املخدهل ٖليها مً حغاء الاؾخةاصة باالؾخغالٌ املةاقغ ؤو غيا املةاقغ للراار الثلاي  ،والظي حهضف مً زالله بلى الةدث
ًٖ مهاصع لخمىٍل ٖملُاث الرامُم والهُاهت التي ال ًمىً مليزاهُت الضولت جدملها لىخضها.
وجىو هظه اللىاهين ي مجملها ٖلى يغوعة بخهاء الراار الثلاي الىَني والٗمل ٖلى نُاهخه والخةاّ ٖلُه
يمً اجةاكُاث الُىوؿيى التي جضٖى لظلً ،وطلً مً زالٌ إلابلاء ٖلى الكىاهض الخاعٍسُت بالخةاّ ٖلى ثآلزاع واملىاك٘
الخاعٍسُت صون اللُام بٗملُاث الخٗضًل ؤو الخغُيا ٖليها و الظي ًمـ بجىهغها وهظا خماًتها مً الؿغكت وألازُاع املهضصة
لها .وكض هو املكغٕ الجؼاثغي ٖلى حملت مً الٗلىباث امللغعة ٖلى ول خخو ًمـ باملمخلياث ألازغٍت لؤلمت وهظا ي

ك -)1خضص املكغٕ الجؼاثغي ي املاصة 08مً الةاب الثاوي مً اللاهىن  ، 04/98املىاص واملمخلياث الثلافُت املكمىلت بالخماًت اللاهىهُت وه  :املمخلياث الثلافُت
الٗلاعٍتك املٗالم الخاعٍسُت -املىاك٘ ألازغٍت -املجمىٖاث الخًغٍت ؤو الغٍةُت) ،املمخلياث الثلافُت املىلىلت ،املمخلياث الثلافُت غيا املاصًت.
ك -)2بً مىهىع دمحم ؤمين  ،مغؾل ٖةلت ،الخماًت اللاهىهُت للراار الثلاي الجؼاثغي ،مجلـت الةىغ املخىؾُي ،ولُت الٗلىم إلاوؿاهُت و الٗلىم الاحخماُٖت،
حامٗت ؤبى بىغ بللاًض جلمؿانٖ ،ضص زام  ،2022م .93
ك -)3بللاؾيي ههُىت ،الراار الثلاي الخللُضي و املٗاعف الخللُضًت كاملةهىم وامللاعبت اللاهىهُت) ،مجلت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت حامٗت زيكلت،
املجلض،08الٗضص  ،2021 ،02م .651
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الةاب الثامً مً اللاهىن عكم  04-98املخٗلم بدماًت الراار الثلاي الظي حاء بٗىىان املغاكةت والٗلىباث .وطلً ٖلى
الجغاثم الخالُت :الخجاوصعلى اإلاو اكع ألاثشيت وجشيمت الخىليب عن آلاثاسوجشيمت محو آلاثاس.
 1-3جشيمت الخجاوصعلى اإلاو اكع ألاثشيت والجضاءاث اإلافشوضت على مشجكبيها:
ًلهض بالٗلىبت ي املةهىم اللاهىوي الجؼاء الظي ًلغعه املكغٕ باؾم الجماٖت ولهالخها ،يض مً جثتذ مؿاولُت
اؾخدلاكه للٗلاب ًٖ الجغٍمت التي اكرافها ،والتي هو ٖليها اللاهىنك .)1ولجغٍمت الخجاوػ ٖلى املىاك٘ ألازغٍت نىع
ٖضًضةٖ ،لى ؾتُل املثاٌ ال الخهغ،والؿىً ؤو بكامت بىاء حضًض باللغب مً املىاك٘ ألازغٍت ،ؤو ميكأث ؤو مكغوٖاث ؤو
بخضار ما ٌغيا مٗاملها ؤو غيا طلً مً نىع الاٖخضاء الظي مً قإهه حٗغٌٍ املىاك٘ ألازغٍت للًغع ؤو زُغ الًغع .وهظا
هما حاء ي املاصة  21مً اللاهىن  04-98املخٗلم بدماًت الراار الثلاي  ،خُث ههذ ٖلى خٓغ ؤقغاٌ امليكأث اللاٖضًت
مثل جغهُب الكةياث الىهغباثُت والهاجةُت الهىاثُت ؤو الجىفُت وؤهابِب الغاػ ومُاه الكغب ،وهظلً حمُ٘ ألاقغاٌ التي
مً قإجها ؤن جمثل اٖخضاء بهغٍا ًلخم يغعا بالجاهب املٗماعي للمٗلم الةني ،وهظلً بوكاء مهاو٘ ؤو اللُام بإقغاٌ
هباي ٖمىمُت ؤو زانت وخٓغ ؤقغاٌ كُ٘ ألاخجاع ؤو غغؾها بطا وان مً قإجها إلايغاع باملٓهغ الخاعج للمٗلم الةني
برازُو مً مهالر الىػاعة امليلةت بالثلافت وألاقغاٌ ،هما ههذ املاصة  22مً طاث اللاهىن ٖلى خٓغ وي٘ الالفخاث
واللىخاث إلاقهاعٍت وإلهاكها ٖلى املٗالم الخاعٍسُت املهىةت ؤو امللراح جهيُةها بال برازُو مً مهالر الىػاعة امليلةت
ّ
بالثلافت ،وخٓغ هظلً جلُُ٘ املٗالم الخاعٍسُت املهىةت بال برازُو مؿةم مً الىػٍغ امليلف بالثلافت ٖلب اؾدكاعة
اللجىت الىَىُت للممخلياث الثلافُت.
وحٗخبا حغٍمت الخجاوػ ٖلى املىاك٘ ألازغٍت مً جرائم الخطر ،أين تضفى عليها الصفة اإلجرامية بمجرد اقتراف

السلىك المهذد ألدحذ المىاق األررية بخطر اإلضرار ،ولى لم تتحقق عنه أية نتيجة ضارة .ولظلً زىٌ املكغٕ الجؼاثغي
للجمُٗاث التي هضفها خماًت املمخلياث الثلافُت ؤن جىهب هةؿها زهما مضُٖا وجةاقغ الضٖىي بهةتها ناخةت خم،
هما ًمىً لًةاٍ الكغَت اللًاثُت وؤٖىاجها وهظا عحاٌ الةً املاهلين واملةدكىن امليلةىن بدماًت الراار الثلاي ،
وهظا ؤٖىان الخةٔ والخثمين واملغاكةت اللُام بمهمت الةدث والخدغي ومٗاًىت حمُ٘ مسالةاث ؤخيام كاهىن ، 04-98
ومٗاكةت ول مً ٌٗغكل ٖملهم ؤو ًجٗلهم ي وي٘ ًخٗظع ٖليهم اللُام بمهامهمك .)2وٖلى بزغ طلً ؤكغ املكغٕ الجؼاثغي
ٖلىباث ٖلى مغجىبي حغٍمت الخجاوػ ٖلى املىاك٘ ألازغٍت  ،مً زالٌ كاهىن  04-98املخٗلم بدماًت الراار الثلاي وطلً ي
مىاصه الخالُت كمً  93بلى  :)104خُث ههذ املاصة  97مىه ٖلى ؤههً :راجب ٖلى الخهغف صون جغزُو مؿةم ي ممخلً
زلاي ٖلاعي ؤو مىلىٌ مهىف ؤو مسجل ي كاثمت الجغص إلاياي بلغاء ٖلض الخهغف صون املؿاؽ بالخٗىًٍاث ًٖ
ألايغاع ،وؤهضث ي طاث الؿُاق ؤخيام املاصة  98مً هةـ اللاهىن ٖلى ؤههٌٗ :اكب بغغامت مالُت مً 2,000صج بلى
10,000صج صون املؿاؽ بالخٗىًٍاث ًٖ ألايغاع ٖلى املخالةاث ي قغل ممخلً زلاي ٖلاعي مهىف ؤو اؾخٗماله
ك -)1عيا ٖةض الخىُم عيىان ،الخماًت الجىاثُت لآلزاع  ،املجلت الٗغبُت للضعاؾاث ألامىُت والخضعٍب ،حامٗت هاًف الٗغبُت للٗلىم ألامىُت  ،الٗضص،35
 ،2007م .224
ك -)2زىاصحُت ؾمُدت ٖةض الةخاح غؼاٌ ،خماًت املمخلياث ألازغٍت ي ْل كاهىن الراار الثلاي  ،مجلت صؾاجيا الؿُاؾت واللاهىن ،ولُت الخلىق ،حامٗت
كانضي مغباح –وعكلت ،الٗضص  ،15حىان  ،2016م م ،87-71
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اؾخٗماال ال ًُابم الاعجةاكاث املخضصة واملظوىعة ي الرازُو املؿةم الظي ؾلمه الىػٍغ امليلف بالثلافت وَٗاكب ؤًًا
خؿب املاصة  99مً هةـ اللاهىن ول مً ًةاقغ اللُام بإٖماٌ بنالح املمخلياث الثلافُت والٗلاعٍت ملراخت للخهيُف ؤو
مهىةت وللٗلاعاث املكمىلت ي املىُلت املخمُت ؤو بٖاصة جإهُلها ؤو جغمُمها ؤو بيافت بليها ؤو اؾخهالخها ؤو بٖاصة
حكىُلها ؤو هضمها بما ًسالف إلاحغاءاث املىهىم ٖليها ي هظا اللاهىن بغغامت مالُت مً 2,000صج بلى 10,000صج صون
املؿاؽ بالخٗىًٍاث ًٖ ألايغاع ،وجُةُم الٗلىبت هةؿها ٖلى ول مً ًةاقغ ؤقغاال ممازلت ًٖ ٖلاعاث مهىةت ؤو غيا
مهىةت ومكمىلت جل٘ ي مدُِ كُاٖاث مدةىْت.وجًاٖف الٗلىبت ي خالت الٗىص وؤهضث املاصة  100مً هةـ
اللاهىن" ٌٗاكب ٖلى ول مسالةت ألخيام هظا اللاهىن جخٗلم باإلقهاع وجىُٓم خةالث وؤزظ نىع ومكاهض فىجىغغافُت ؤو
جخٗلم بإقغاٌ ميكأث كاٖضًت وإكامت مهاو٘ هباي ٖمىمُت ؤو زانت ؤو حشجيا ؤو كُ٘ ؤخجاع بغغامت مالُت مً2,000
صج بلى 10,000صج".
 2-3جشيمت الخىليب عن آلاثاسبذون جشخيص والجضاءاث اإلافشوضت على مشجكبيها:
الخىلُب هى الةدث ًٖ املخلةاث الخًاعٍت لئلوؿان بمسخلف ؤهىاٖها ومىاصها وٖهىعها وجغمُمها وحمٗها  -بن
واهذ مىلىالث -بهضف صعاؾتها .وَؿخىي ي طلً الةدث ًٖ ثآلزاع ٖلى ؾُذ ألاعى ؤو ي باَنها ؤو ي الةديااث ؤو املُاه
إلاكلُمُت .وٍيىن الخىلُب ًٖ ثآلزاع مكغوٖا مً الىاخُت اللاهىهُت بطا ما خاػ ؤصخابه -مً ؤؾاجظة وَلةت مٗاهض ثآلزاع
وغياهم -جغزُها مً الؿلُاث إلاصاعٍت املخخهت ي الضولت .ؤو وان يمً اجةاكُاث بٗثاث ثآلزاع بين الضوٌ.
ولىً بطا خضر وؤن كام خخو ؤو مجمىٖت ؤخخام بكيل مىةغص ؤو بخىاَا يمً ٖهاباث ؤو بٗثاث ؤو غياها
بالخىلُب ًٖ ثآلزاع صون ٖلم الؿلُاث املخخهت ي الضولت ،وصون ؤزظ مىافلتها والرازُو بالخىلُب ؤو ججاوػث الكغواث
املغزو لها بالخىلُب خضوص الخىلُب املخةم ٖلُه ،فهىا جلىم حغٍمت الخىلُب ًٖ ثآلزاع بضون جغزُو ،خُث ههذ
ّ
املاصة  1مً اللغاع الىػاعي املاعر ي  17ماًى 1980م املخٗلم بغزو الةدث ًٖ ثآلزاع ٖلى  :مى٘ الةاخثين الخابٗين
للجامٗاث ؤو للماؾؿاث الٗلمُت ألازغي اللُام بإي بدث ًٖ ثآلزاع ي وامل الرااب الىَني ما لم ًيىهىا خاثؼًٍ ٖلى
عزهت مؿةلت مً وػٍغ الثلافت.
وكض ٖالج املكغٕ الجؼاثغي حغٍمت الخىلُب ًٖ ثآلزاع اهُالكا مً املاصة  94مً كاهىن  04-98املخٗلم بدماًت الراار
الثلاي ٖلى ؤههٌٗ :اكب بغغامت مالُت ًرااوح مةلغها مابين10,000صج و 100,000صج وبالختـ مً ؾىت بلى زالر ؾىىاث
صون املؿاؽ بإي حٗىٌٍ ًٖ ألايغاع ،ول مً ًغجىب املخالةاث ثآلجُت:
 بحغاء ألابدار ألازغٍت صون جغزُو مً الىػٍغ امليلف بالثلافت. ٖضم الخهغٍذ باملىدكةاث الةجاثُت. ٖضم الخهغٍذ باألقُاء املىدكةت ؤزىاء ألابدار ألازغٍت املغزو بها وٖضم حؿلُمها للضولت.هما ههذ املاصة  95مً هةـ اللاهىن ٖلى ؤهه ٌٗ :اكب بالختـ مً ؾيخين ك )2بلى زمـ ك )5ؾىىاث ،و بغغامت
مالُت مً  100.000صج الى  200.000صج ؤو بةخضي الٗلىبخين فلِ،صون املؿاؽ بإي حٗىًٍاث ًٖ ألايغاع و
مهاصعاث ًٖ ،املخالةاث ثآلجُت :
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 بُ٘ ؤو بزةاء ؤقُاء مخإجُت مً ٖملُاث خةغ ؤو جىلُب ،مىدكةت بالهضفت ؤو ؤزىاء اللُام بإبدار ؤزغٍت مغزو بها. بُ٘ ؤو بزةاء ؤقُاء مخإجُت مً ؤبدار ؤحغٍذ جدذ مُاه الةدغ. بُ٘ ؤو بزةاء ممخلياث زلافُت مهىةت ؤو مسجلت ي كاثمت الجغص إلاياي و هظلً املمخلياث الثلافُت املخإجُت مًجلُُٗها ؤو ججؼثتها،
 بُ٘ ؤو بزةاء ٖىانغ مٗماعٍت مخإجُت مً جلُُ٘ ممخلً زلاي ٖلاعي ؤو ٖلاعي بالخسهُو ؤو ججؼثخه. 3-3جشيمت محو آلاثاسو الجضاءاث اإلافشوضت على مشجكبيها:
ًلهض بمدى ثآلزاع بجالفها ؤو هضمها ؤو جسغٍبها ؤو حغُيا خالهاك ،)1و حغٍمت بجالف ثآلزاع ه ول فٗل ًضزل ي بَاعه
حمُ٘ نىع الؿلىن التي مً قإجها إلايغاع بالص يء ألازغي وحٗله غيا نالر .و املكغٕ الجؼاثغي لم ًىو نغاخت ٖلى
املغاص مً إلاجالف بل جغن اللةٔ ًخهف بهةه الٗمىم خُث ههذ املـاصة  78مً اللاهىن  04-98املخٗلم بدماًت الراار
الثلاي ٖلى ؤهه ًخٗين ٖلى ول مً ًىدكف ممخلياث زلافُت ي املُاه الضازلُت ؤو إلاكلُمُت الىَىُت ؤن ًهغح بمىدكةاجه
خؿب الُغق املىهىم ٖليها ي املاصة  ،77و ًدٓغ فًال ًٖ طلً الاكخُإ مً ول ممخلً زلاي جم اهدكافه ٖلى هظا
الىدى ؤو هلله ؤو بجالفه ؤو بفؿاصه.
وكض ؤكغ املكغٕ الجؼاثغي خماًت حىاثُت لآلزاع وطلً بخلغٍغه لٗلىبت حغٍمت مدى ثآلزاع باٖخةاع هظه ألازياة جاصي بلى
َمـ الراار الخًاعي وألازغي للضولت ،وٖلى هظا ألاؾاؽ ٖالجها املكغٕ ي ٖضة كىاهين واملخمثلت ي كاهىن 04-98
املخٗلم بدماًت الراار الثلاي وهظلً ي كاهىن الٗلىباث.
خُث ؤهضث املاصة  96كاهىن  04-98املخٗلم بدماًت الراار الثلاي ٖلى مٗاكةت ول مً ًخلف ؤو ٌكىه ٖمضا ؤخض
املمخلياث الثلافُت املىلىلت ؤو الٗلاعٍت للخهيُف ؤو املهىةت ؤو املسجلت ي كاثمت الجغص إلاياي صون املؿاؽ بإي
حٗىٌٍ ًٖ الًغع بالختـ مضة ؾيخين بلى زمـ ؾىىاث وبغغامت مالُت مً20,000صج بلى 200,000صج ،وجُةم
الٗلىبت هةؿها ٖلى ول مً ًخلف ؤو ًضمغ ؤو ٌكىه ٖمضا ؤقُاء مىدكةت ؤزىاء ألابدار ؤزغٍت.
هما هو كاهىن الٗلىباث ٖلى خماًت ثآلزاع مً إلاجالف وطلً مً زالٌ املاصة  160مىغع  04خُث ههذ ٖلى ؤهه:
ٌٗاكب بالختـ مً قهغًٍ بلى زمـ ؾىىاث وبغغامت مً  500بلى  2000صج ول مً كام ٖمضا بةجالف ؤو هضم ؤو حكىٍه
ؤو جسغیب ههب ؤو جمازُل ؤو لىخاث ؤو ؤقُاء مسههت للمىةٗت الٗامت ؤو جؼٍين ألاماهً الٗمىمُت وملامت ؤو مىهىبت
مً َغف الؿلُت الٗمىمُت ؤو بىاؾُت جغزُو منهاك.)2

الخاجمت:
جىنلىا مً زالٌ هظا امللاٌ بلى ٖضة هخاثج وبٌٗ الاكرااخاث هىعصها هما ًل :
أوال  :الىخائج:

ك - )1مإمىن دمحم ؾالمت ،كاهىن الٗلىباث  ،صاع الةىغ الٗغبي ،مهغ ، 1990 ،03ٍ ،م 298
ك -)2ؤيُةذ املاصة  160مىغع  04باللاهىن عكم  04-82املاعر ي  13فُةغي،1982الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍتٖ ،ضص ،7م.334.
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 -1جؼزغ الجؼاثغ بالٗضًض مً املىاَم ألازغٍت واملٗالم الخاعٍسُت ي صخغائها الىباي والتي لها اعجةاٍ وزُم بمسخلف ألامم
التي حٗاكةذ ٖلى ؤعى الجؼاثغ مىظ آالف الؿىين كمثل اللهىع الصخغاوٍت و آزاع الُاؾُل والهلاع)  ،و ع غم ؤهه كض جم
ٖمل الٗضًض مً املؿىخاث ألازغٍت ببان الةراة الاؾخٗماعٍت الةغوؿُت والى ًىمىا هظا بال ؤجها غيا وافُت ؤو قاملت ليل
املىاَم مما ًةخذ الةاب ؤمام الٗةث باآلزاع واعجياب حغاثم ثآلزاع املخىىٖت .وهظا ما صف٘ بالضولت للخضزل لخماًتها.
ٖ -2ملذ الضولت الجؼاثغٍت ٖلى وي٘ مجمىٖت مً اللىاهين لخماًت املىاَم ألازغٍت واملٗالم الخاعٍسُت ،وان ؤولها ألامغ
 62-66املخٗلم باملىاَم واملىاك٘ الؿُاخُت ،زم ألامغ  218-67املخٗلم بالخةغٍاث وخماًت املىاك٘ واملٗالم الخاعٍسُت
والُةُُٗت والظي ؤلغ باللاهىن عكم  04-98املخٗلم بدماًت الراار الثلاي  .والظي خضص مً زالله املكغٕ الجؼاثغي املىاص
واملمخلياث الثلافُت املكمىلت بالخماًت اللاهىهُت والتي مً بُنها املٗالم الخاعٍسُت و املىاك٘ ألازغٍت الصخغاوٍت.
 -3هما هو اللاهىن عكم  04-98املخٗلم بدماًت الراار الثلاي ٖلى الجغاثم التي جمـ باملمخلياث ألازغٍت الصخغاوٍت وه :
حغٍمت الخجاوػ ٖلى املىاك٘ ألازغٍت وحغٍمت الخىلُب ًٖ ثآلزاع وحغٍمت مدى ثآلزاع .وخضص حملت مً الٗلىباث امللغعة ليل
حغٍمت .بال ؤن هظه الٗلىباث جةلى غيا عاصٖت بهةت ولُت وهظا ما صف٘ بالجهاث الىنُت التي لها ٖالكت مةاقغة بالخاعٍش
والثلافت وٖلى الخهىم وػاعة الثلافت والةىىن وطوي الخلىق بلى بظٌ مجهىصاث هةياة ي اَاع الخةاّ ٖلى هظا املىعور
الثلاي والخاعٍخ املاصي.
ثاهيا:الاكتراحاث:
ٖلى الغغم مً حهىص الضولت الجؼاثغٍت ي خةٔ ونُاهت املىاَم ألازغٍت الصخغاوٍت واملٗالم الخاعٍسُت ،بال ؤن هظه
ألازياة لم حؿلم مً الخسغٍب والدكىٍه واهتهان كضؾُتها ألازغٍت والخاعٍسُت مً َغف ؤٖضاء الراار والخاعٍش والؿُاخت
الثلافُت مً حهت ،ومً َغف ججاع ثآلزاع مً حهت ؤزغي ،خُث قهضث الٗضًض مً املىاَم ألازغٍت الصخغاوٍت ي الجؼاثغ
اٖخضاءاث جسغٍتُت ًٖ َغٍم الخىؿيا ؤو الخةغ الٗكىاجي ؤو حكىٍه الغؾىماث الدجغٍت ؾىاء ٖمضا ؤو بغيا ٖمض ،وهظا
ما ًضفٗىا لخلضًم الاكرااخاث الخالُت:
ّ
 -1يغوعة جدُين اللاهىن  04-98املخٗلم بدماًت الراار الثلاي بما ًىاهب الخُىعاث املخلُت والضولُت وهظا الخُىعاث
الٗلمُت والخىىىلىحُت.
 -2حكضًض الٗلىباث  -املةغويت ٖلى حغاثم الاٖخضاء ٖلى ثآلزاع -املضعحت ي اللاهىن عكم  04 -98املخٗلم بدماًت الراار
الثلاي ؛ بما ٌؿمذ بغف٘ خضي ٖلىبت الختـ بلى الخض ألاكص ى ،وهظلً عف٘ ٖلىبت الغغامت بلى خضها ألاكص ى ,هٓغا ملا
جخميز به الجؼاثغ مً ؤعاض ي غيا مإهىلت مراامُت ألاَغاف جدىي الٗضًض مً املىاك٘ ألازغٍت مما ٌؿخلؼم مٗه وحىص ٖلىباث
عاصٖت ليل مً ًخٗضي ٖليها .
 -3بوكاء مغاهؼ ؤمىُت ٖلى حىاهب املىاك٘ ألازغٍت الصخغاوٍت مً ؤحل خغاؾتها وجإمين الؿُاح الؼاثغًٍ لها .وهظا جغهُب
ؤحهؼة مغاكةت الىراوهُت ٖلى املىاك٘ ألازغٍت  ،ختى حؿهل ٖملُت خغاؾتها ومخابٗتها ي خاٌ حٗغيها ألي اٖخضاء.
 -4ػٍاصة الخيؿُم ألامني م٘ حمُٗاث املجخم٘ املضوي طاث الٗالكت املةاقغة بدةٔ ونُاهت املٗالم ألازغٍت الصخغاوٍت.
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 -5بوكاء فغق جضزل ميىهت مً ٖلماء حؼاثغٍين مخسههين ي ثآلزاع والخاعٍش بهضف الخضزل ثآلوي إلنالح ؤي بجالف ؤو
جسغٍب للمىاك٘ ألازغٍت الصخغاوٍت.
 -6جتؿُِ إلاحغاءاث إلاصاعٍت املخاخت لدسجُل املىاك٘ ؤو املٗالم ألازغٍت الصخغاوٍت وإُٖاء عزو للةدث والخلُب ي
هظه املىاك٘ ،وعزو لخهىٍغ الباامج الىزاثلُت بغُت الخٗغٍف بهظه املىاك٘ لكهغها ؾُاخُا.
 -7وي٘ بَاع كاهىوي ٖاصٌ ًدُذ ملىدكةي ثآلزاع و الىىىػ مً الاؾخةاصة مً مىدكةاتهم ،بما بكغاء الضولت لهاجه
املىدكةاث كةل تهغٍبها ،ؤو فخذ قغاهت بيؿب مُٗىت مٗهم لللُام بمٗاعى وَىُت ؤو صولُت وجلاؾم ؤعباخها فُما بُنهم.
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الٗغبُت.2014 ،03ٍ ،
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إلاؾالمُت ،حامٗت وهغان.2008-2007 ،
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إلاصالحاث السياسيت والذسخوريت في الجسائروجحذًاث جرسيخ الحكم الراشذ
Algeria's Political and Constitutional Reforms and the Challenges of Sustaining Good
Governance
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ملخص:
حؾخبر ؤلاضالخاث الضؾخىعٍت أهم الخطىاث التي ًجب أن جباصع بها الضوٌ في ؾبُل بىاء مىغىمت احخماؽُت
واكخطاصًت فؾالت وحؿخطُؿ الطمىص أمام الخدضًاث وألاػماث املخخلفت ،ولؾل هلطت الاهطالق هدى ضىاؽت صولت جمخؿ
ُ
بالؾضالت والخطىع هي خخمُت وغؿ كىاهحن ومإؾؿاث شغؽُت جػبط اإلاماعؾت الؿُاؾُت وجفؾل اإلاشاعهت الشؾبُت في
ضىؿ اللغاعاث والؿُاؾاث الؾامت وباإلالابل حؿاهم في جدضًض الؾالكت بحن الفىاؽل ألاؾاؾُت في مؾاصلت الخىمُت.
وتهضف هظه الضعاؾت ئلى الخؾمم في جلً اإلاىازُم الضؾخىعٍت واللىاهحن الؿُاؾُت التي ؽغفتها الجؼاةغ ومضي ؽالكتها
اإلاىهجُت بملاعبت ؤلاضالح والخىم الغاشض ئلى حاهب البدث في آلُاث الاهخلاٌ الؿُاس ي والاحخماعي هدى الغشاصة في حؿُحر
اإلاىاعص واللغاعاث واوؾياؾها ؽلى مؿخلبل البالص.
ولؾل أبغػ زطىاث الاهخلاٌ هدى الخىم الغاشض هي غغوعة وغؿ زطت ئضالخُت للمىغىمت الؿُاؾُت
والاكخطاصًت وجبني آلُاث املخاؾبت ،الشفافُت والىفاءة في الدؿُحر بهضف بىاء همىطج هاجح في الخىمُت ًغفؿ مً مإشغاث
الغفاهُت ومؾضالث ؤلاهخاحُت الاكخطاصًت بما ًىؾىـ اًجابُا ؽلى الخُاة الُىمُت لألفغاص والجماؽاث وٍدلم الغغا
الشؾبي ؽلى أصاء الخيىمت.
الكلماث املفخاحيت :ؤلاضالخاث الضؾخىعٍت؛ الخىم الغاشض ،الشفافُت واملخاؾبت؛ اكخطاص اإلاؾغفت؛ حىصة ألاصاء.
Abstract:
This research will delve into Algeria's constitutional charters and political laws, as well
as their methodological relationship to the approach of reform and good governance, as well
as researching the mechanisms of political and social transition towards rationality in
managing resources and decisions, and their reflection on the country's future.
Perhaps most visible steps in transition to good governance are the need to develop a
reform plan for political and economic systems, as well as to implement accountability
mechanisms, transparency, and efficiency in management. Imperative of establishing laws
and legitimate institutions that control political practise and activate popular participation in
decision-making and policies may be starting point for creating a state that enjoys justice and
development. with the goal of building a successful development model that raises welfare
indicators and economic productivity rates, which will reflect positively on the daily lives of
individuals and groups and achieve popular satisfaction.
;Keywords: Constitutional reforms; good governance; transparency and accountability
knowledge economy; quality of performance.
ُ
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ملذمت:
فغغذ الخدىالث الاحخماؽُت والاكخطاصًت ؽلى الضوٌ والخيىماث ئؽاصة الىغغ في اللىاؽض اللاهىهُت واإلاإؾؿاجُت
بقغع زلم آلُاث جىُف فؾالت مؿ البِئت الثلافُت والخؾلُمُت ،ولؾل مً أبغػ الخدضًاث التي واحهها ضىاؼ اللغاع هي
غغوعة بىاء مىغىمت مإؾؿاجُت حؾخمض ؽلى الشغؽُت واإلاشغوؽُت وجيىن لها اللضعة اليافُت ؽلى اؾدُؾاب حجم جلً
الخدىالث الىبري صازلُا وزاعحُا.
وجثبذ الخجاعب أن هظا الخقُحر ال ًخم ئال ؽبر مباشغة ؽملُت ئضالخُت ؽمُلت صازل الضولت جمـ حاهبحن مهمحن هما
" اإلاإؾؿت الضؾخىعٍت والؾملُت الؿُاؾُت " خُث ججؿض ألاولى ألاصاة والىؾُلت التي جماعؽ مً زاللها الؾملُت الخىمىٍت
والاحخماؽُت أما الثاهُت فخجؿض الطغٍلت التي ٌؿلىها الفاؽلحن ألاؾاؾُحن في الخىمُت ،وولما خضر اوسجام بحن ألاصاة
والطغٍلت ولما اهضفؾذ الضولت هدى الخطىع ولىما خضر شغر بحن الجاهبحن جسلفذ الضولت وفغكذ في اإلاشاول وألاػماث.
وبالغحىؼ ئلى اإلاإؾؿت الضؾخىعٍت التي حؾض بمثابت طلً الؾلض الاحخماعي والخىافم الىطني الظي ًغجىؼ ؽلى مؾاصلت
الخاهم واملخيىم ،الخلىق والىاحباث ،اللُم واإلاؾخلضاث التي جترحم في شيل مإؾؿاث لها ؾلطاث ووعاةف حؿاؽضها
ؽلى بىاء صولت الخم واللاهىن ،وهلطض هىا زالزت مإؾؿاث عةِؿُت وهي الؿلطت الخىفُظًت ،الؿلطت الدشغَؾُت والؿلطت
اللػاةُت.
والضاعؽ لإلضالخاث الضؾخىعٍت في الجؼاةغ ًجضها حؾبر ؽً احتهاصاث ومشاعَؿ خاوٌ مً زاللها ضىاؼ اللغاع ئًجاص
خلىٌ لألػمت الؿُاؾُت والاحخماؽُت وطلً ؽبر بىاء مإؾؿاث شغؽُت حؿخدىط ؽلى أهبر كضع مً الطالخُاث جمىنها مً
بىاء همىطج هاجح للخىمُت الاكخطاصًت والخىم الغاشض ،وهغغا للؾالكت الخفاؽلُت بحن مباصعاث ؤلاضالح وجدضًاث الىاكؿ
خاولىا وغؿ ؤلاشيالُت الخالُت:
كيف حساهم إلاصالحاث السياسيت والذسخوريت في جرسيخ الحكم الراشذ في الجسائر؟
مىهجُا جيىن فغغُت الضعاؾت هما ًلي:
جخوكف عمليت صىاعت الحكم الراشذ على مذى فعاليت جلك إلاصالحاث التي بادرث بها السلطت في الجسائر
وللخؾمم أهثر في اإلاىغىؼ جم وغؿ مداوعًٍ أؾاؾحن هما :
 ؤلاضالخاث الضؾخىعٍت واوؾياؾاتها الؿُاؾُت الخدىالث الؿُاؾُت وجدضًاث جغؾُش الخىم الغاشضوفي ؾبُل الىضىٌ ئلى فهم صكُم للمىغىؼ ئغافت ئلى جدلُل ػواًاه الؾلمُت جم اؾخسضام اإلاىهج الىضفي الخدلُلي
الظي ًمىً الباخث مً ؤلاخاطت الؾلُمت بضعاؾخه.
وؾىداوٌ في هظه الىعكت جلضًم صعاؾت هلضًت ملخخلف الخؾضًالث الضؾخىعٍت ئلى حاهب ملاعهتها مؿ ملاعبت الخىم
الغاشض والبدث ؽً آلُاث جدلُم الغشاصة الؿُاؾُت والاكخطاصًت في الجؼاةغ.
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 .1إلاصالحاث الذسخوريت و اوعكاساتها السياسيت
بضأ الخفىحر في مشغوؼ الضولت في مغخلت زىعة الخدغٍغ الىطىُت التي واهذ تهضف ئلى بىاء همىطج حضًض للضولت الخضًثت
ٌؾخمض ؽلى عؤٍت جىمىٍت جخمدىع خىٌ بىاء صولت احخماؽُت وفم عؤٍت ؾُاؾُت حؾخمض ؽلى جبني هغام الخؼب الىاخض الظي
له ًمخلً الخم في حؿُحر اإلاإؾؿاث الاحخماؽُت والاكخطاصًت وفم ملاعبت اإلاغهؼٍت في الدؿُحر.
وكض اؽخبر بُان أوٌ هىفمبر  1954أوٌ وزُلت جغحمت جلً الغؤٍت وخاولذ أن جغؾم مالمذ صولت الاؾخلالٌ التي واهذ
جيخغغها الؾضًض مً الخطىاث في ؾبُل جدلُم ئضالح شامل وؽمُم.
وكض خاوٌ ضىاؼ بُان أوٌ هىفمبر الاهخلاٌ مً زىعة الخدغٍغ ئلى زىعة البىاء التي اخخاحذ لطىاؽت همىطج زاص
للخىم ًيسجم مؿ الخدضًاث الاحخماؽُت والاكخطاصًت التي ؽغفتها صولت ما بؾض الاؾخؾماع ،وواهذ أوٌ زطىة في الؾلض
ألاوٌ مً الاؾخلالٌ هي ضُافت صؾاجحر وكىاهحن جىغم الخُاة الؾامت وهظا ما صفؿ ئلى وحىص صؾخىعًٍ مهمحن هما صؾخىع
. 1976 ،1963
 1.1دسخور 1963وأزمت بىاء الىظام
تهضف اإلاإؾؿت الضؾخىعٍت في عؤٍتها الؾامت ئلى غبط الؿلطاث بطغٍلت مىغمت ئلى حاهب عؾم الؾالكت بُنها وفم
مبضأ فطل الؿلطاث ،هما ًلضم الضؾخىع طغق وأؾـ خىٌ بىاء هُاول الضولت واإلاُياهحزماث ألاؾاؾُت للؿُاصة صازل
الضولت.

1

وبالغحىؼ ئلى أوٌ وزُلت صؾخىعٍت في الجؼاةغ فلض حاءث لخػبط الؿلطاث والهُاول بطغٍلت اؾخعجالُه تهضف مً
زاللها إلغفاء شغؽُت ؽلى الىغام اللاةم الظي خاوٌ وغؿ ئطاع كاهىوي ومإؾؿاحي ًماعؽ مً زالله الؿلطت وَؿحر
الضولت واملجخمؿ وفم هغغة ؾُاؾُت جلىم ؽلى مباصب الاشتراهُت وألاخاصًت الخؼبُت والتي اؽخبرث بمثابت الؾلُضة
الؿُاؾُت الجضًضة للىغام اللاةم ،وأهم ما ٌؾىـ هظا الخطىع املخاوع الخالُت:2
 مدىعٍت الؿلطت الخىفُظًت ممثلت في عةِـ الجمهىعٍت والظي خاػ ضالخُاث هبري حؿمذ له بالهُمىت

ؽلى

باقي اإلاإؾؿاث الضؾخىعٍت.
 جىلي عةِـ الجمهىعٍت ضالخُاث جدضًض الؿُاؾت الضازلُت ،الخاعحُت ،الضفاؼ والخىمُت املخلُت.
 ؾلطت الخؾحن لغةِـ الجمهىعٍت في حمُؿ اإلاىاضب الؾؿىغٍت واإلاضهُت.
 ؾُطغة مإؾؿت خؼب حبهت الخدغٍغ الىطني ؽلى الخُاة الاكخطاصًت والؿُاؾُت وطلً مً زالٌ عؾم وجىفُظ
الؿُاؾت الاشتراهُت ئلى حاهب مخابؾت وشاط الخيىمت واملجلـ الىطني
 فغع الىمىطج الاشتراوي وطلً مً زالٌ ضىؿ ؾُاؾاث جىمىٍت جمثلذ في الثىعة الؼعاؽُت ،بغامج الخماًت
الاحخماؽُت ،مجاهُت الصخت والخؾلُم.
وبهظه اإلاىاص ًيىن الضؾخىع كض وغؿ الؿلطت في ًض الغةِـ والخؼب مخجاهال بظلً صوع املجلـ الىطني الظي ٌؾض
الؿلطت الدشغَؾُت التي ٌؾحن هىابها مً الخؼب الىاخض إلاغاكبت وشاط الخؼب وعةِـ الخؼب مما فُب الؾلالهُت والؾضالت
 1ؽبض هللا بىكفت ،الخُاة الضؾخىعٍت الؾاإلاُت والثىعاث الؿُاؾُت ،صاع الهضي لليشغ والخىػَؿ ،الجؼاةغ ،ص.66
 2اهغغ للمىاص مً  39ئلى  54مً صؾخىع .1963
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في ضىؿ اإلاإؾؿاث الشغؽُت وكض غُؾذ الجؼاةغ ؽبر هظه اإلاماعؾاث فغضت زمُىت لبىاء صولت صًملغاطُت حؿخجُب
للخدىالث الضازلُت والخاعحُت.
وهدُجت للتراهماث الؿُاؾُت التي جمثلذ في جىحه الغةِـ هدى ئكطاء حؼء مً الىسب الؾؿىغٍت والؿُاؾُت مً
ضىؿ اللغاع ؽبر ئكالتهم مً اإلاؿإولُاث الىػاعٍت والخىفُظًت ألامغ الظي ولض جطاصماث صازلُت عجلذ باهلالب ؽؿىغي
ؾىت  1963ؽمل ؽلى حؾطُل اإلاإؾؿت الضؾخىعٍت ،ألامغ الظي جغن الجؼاةغٍحن ًيخغغون أهثر مً ؽشغة ؾىىاث إلاُالص
صؾخىع حضًض ؾىت .1976
 2.1دسخور  1976ومشروع إعادة البىاء
خاولذ الؿلطت الجضًضة بلُاصة الغةِـ هىاعي بىمضًً الترهحز ؽلى ملاعبت الخىمُت الاكخطاصًت وإؽاصة بىاء الضولت
الاحخماؽُت التي عهغث في صؾخىع  1976والظي عهؼ ؽلى مداوع مهمت هظهغ منها:1
 اؽخباع الاشتراهُت زُاع ال عحؾت فُه وؽلى ول اإلاإؾؿاث الغؾمُت وفحر الغؾمُت جغؾُش هظا الخىحه
 خؼب حبهت الخدغٍغ الىطني هى الفاؽل الغةِس ي والىخُض في الخُاة الؿُاؾُت.
 حؿىض الىعاةف الخاؾمت في الضولت للُاص الخؼب الىاخض.
وكض زطظ اإلاشغؼ الفطل ألاوٌ وامال إلاا ؾماه الىعُفت الؿُاؾُت التي جمغهؼث خىٌ الخؼب وخضه وهظا ما ٌؾني
أهه ال مماعؾت ؾُاؾت وال حؾضصًت خؼبُت زاعج ئطاع الخؼب الىاخض الظي له الخم الشغعي والضؾخىعي في عؾم الخطت
الؿُاؾُت والاكخطاصًت للضولت

.2

وؽملُا ًيىن مىكؿ الخؼب الىاخض الخللت الثاهُت بؾض الؿلطت الخىفُظًت التي ًترأؾها عةِـ الجمهىعٍت الظي ًمىىه
حؾُحن هاةب عةِـ أو وػٍغ أوٌ ٌؿاؽضه في أصاء مهامه.
ولؾل الباخث ؽً مؿاخاث الؿلطت الدشغَؾُت واللػاةُت ًجضها كض ؽىغذ بمططلح الىعاةف بضٌ الؿلطاث
وهظا ما ٌشحر ئلى اؽخباعها مجغص مهىت ًإصيها اإلاىخسب أو اللاض ي ًخلاض ى ؽليها أحغ وال ًدم له فغع ؾلطخه أو حقُحر
الخاعطت الؿُاؾُت واللاهىهُت صازل مىغىمت الخىم.3
وهدُجت للخدىالث الؿُاؾُت والاكخطاصًت التي واحهذ البالص حؾمض الىغام الؿُاس ي ئلى حؾضًل صؾخىع  1976مغجحن
هما:
 الخؾضًل ألاوٌ ووان هضفه جلىٍت ؾلطت الجهاػ الخىفُظي إلاىاحهت الخدضًاث الاكخطاصًت وطلً مً زالٌ حؾُحن
وػٍغ أوٌ لغةِـ الجمهىعٍت ٌؿاؽضه ؽلى أصاء مهامه وَؿهغ ؽلى جطبُم بغهامج الخيىمت.
 الخؾضًل الثاوي :وطلً بخأؾِـ مجلـ املخاؾبت الظي ولف بمغاكبت مالُت الضولت والخؼب ئغافت ئلى
املجمىؽاث املخلُت واإلاإؾؿاث الاشتراهُت بيل أهىاؽها.

 1اهغغ للمىاص 10،95،102 ،مً صؾخىع .1976
 2اهغغ للمىاص مً  94ئلى  103مً صؾخىع .1976
 3اهغغ الفطل الثالث والغابؿ مً صؾخىع .1976
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وبؾض وفاة الغةِـ هىاعي بىمضًً ؾىت  1978وجىلي الغةِـ الجضًض الشاصلي بً حضًض ملالُض الخىم الظي حؾمض
الاؾخمغاعٍت بىفـ الضؾخىع وبىفـ الخلالُض الؿُاؾُت اللاةمت ؽلى الشغؽُت الثىعٍت وخىم الخؼب الىاخض ،وكض أصي
هظا الىمط اإلاقلم ئلى اهفجاع ألاوغاؼ الؿُاؾُت والاحخماؽُت هدُجت لؾضم اؾدُؾاب الىغام الؿُاس ي لدجم الخقحراث
التي خضزذ في الؾالم ووان لها اوؾياؽ صازلي في أفلب صوٌ الؾالم الثالث زاضت جلً الخابؾت للمؾؿىغ الاشتراوي ،وما
ًمىً كىله ؽً جلً الخؾضًالث الؿُاؾُت والضؾخىعٍت في مغخلت ألاخاصًت هى وحىص ؽضة مالخغاث ًمىً أن هظهغ منها :
 وحضث صؾاجحر مغخلت ألاخاصًت لخىغُم ألاصواع والخىاػهاث بحن زالزت مإؾؿاث هي الخؼب ،الجِش والغةاؾت ولم
جطىؿ هظه اإلاشاعَؿ لخىغُم الؿلطاث والطالخُاث بحن اإلاإؾؿاث الشغؽُت الثالزت " الخيىمت ،البرإلاان ،اللػاء.
 ألخذ ول الىزاةم والبرامج ؽلى غغوعة جىغَـ الخىم الفغصي وؽضم وغؿ جلالُض ؾُاؾُت واحخماؽُت حؿمذ
بالخضاوٌ الؿلمي ؽلى الؿلطت وجدض مً ألاػماث الؿُاؾُت التي بضث للؿطذ ؽبر مداوالث الاهلالب والخمغص التي عهغث في
فتراث مسخلفت.
 حقُِب اإلاشاعهت الشؾبُت في ضىؿ الؿُاؾاث الؾامت والبرامج الخىمىٍت والاهخفاء باإلاهغحاهاث الشؾبُت التي
جطب في صاةغة الضؽم واإلاؿاهضة وال حؿمذ بخلضًم البضاةل والخلىٌ ؽبر مجخمؿ مضوي فؾاٌ.
 ؽغفذ فترة ألاخاصًت أًػا اإلاؼٍض مً الخػُِم ؽلى الخغٍاث الؾامت ؽبر أخاصًت ؤلاؽالم والثلافت الظي ججؿض في
ؤلاؽالم اإلاىحه الظي فُب بضوعه الغأي آلازغ وفغع همط مؾحن مً الخفىحر الجمعي ًثمً الىالء للؿلطت وَقُب الازخالف
والخىىؼ
وكض أضغ الىغام الخاهم في هظه اإلاغخلت الخغحت مً بىاء الضولت باالوقالق وؽضم الخىُف مؿ بُئخه وهظا عفم اعجفاؼ
مإشغاث الثلافت الؾامت وجؼاًض هخاةج اإلاىغىمت الخؾلُمُت التي ؾمدذ ليؿبت هبحرة مً الشباب باالهفخاح ؽبر الخؾلم
واهدؿاب مؾاعف ومضاعن حضًضة ؾاهمذ في ئهخاج حُل حضًض ًإمً بالخؾضصًت وجيافإ الفغص وهظا ما وغؿ الؿلطت
أمام مىحت حقُحر شؾبُت مؿخلبلُت ؾخىؿغ خاحؼ الخىف وجطالب باالهفخاح والضًملغاطُت.
 3.1الخطوراث السياسيت والذسخوريت في مرحلت الخعذدًت
ئن اللاعب للخدىالث الثلافُت والؿُاؾُت التي ؽغفتها الجؼاةغ ًجض أنها واهذ أهبر مً زطط الؿلطت اللاةمت التي
خاولذ هبؿ مىحت الخقُحر الاحخماعي الظي ٌؾض أهم الؿجن اليىهُت التي لم ًفهمها ضاوؿ اللغاع في جلً الفترة اإلاهمت مً
جاعٍش حشيل الضولت الىطىُت ألامغ الظي أصي ئلى مغاهغاث  1988والتي أهخجذ بضوعها ئضالخاث ؽضًضة وان أهمها الاهفخاح
الؿُاس ي والخؾضصًت الخؼبُت التي حاء بها صؾخىع ؾىت  1989ما لخله مً اهخساباث ومىاؾباث ؾُاؾُت.
 1.3.1كراءة هلذًت لذساجير "  1989و "1996
ؽلى مغ الخاعٍش واهذ الخؾضًالث الضؾخىعٍت بمثابت آلالُت اإلاإؾؿاجُت التي حؾبر ؽً خغهُت وصًىامُىُت الىطىص
الضؾخىعٍت وجفاؽلها مؿ خم ألامم والشؾىب في الخقُحر  ،هما أن الخؾضًل الضؾخىعي هى خم مً خلىق ألاحُاٌ
والضؾخىع الظي ال ًلبل ؤلاضالح أو الخؾضًل ًيىن مطحره الؿلىط ئما باالهلالب أو الثىعة.

1

 1ئبغاهُم ؽبض الؾؼٍؼ شُدا ،اإلاباصب الضؾخىعٍت الؾامت ،ميشأة اإلاؾاعف ،ؤلاؾىىضعٍت ،مطغ  ،2006ص.143
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وبالغحىؼ ئلى الجؼاةغ هجض بأن صؾخىع  1989حاء لُيىن بمثابت الؾلض الاحخماعي الجضًض وىهه حاء بؾض زىعة شؾبُت
هؿغث حمىص الضؾاجحر اإلاقللت وصؽذ ئلى ئؽاصة الىغغ في مىغىمت حؿُحر الؿلطت للمىاعص اإلااصًت واإلاؾىىٍت ،وٍخجؿض هظا
ؽبر ئؽاصة غبط الؾالكت بحن الؿلطت والشؾب ؽبر عؾم مالمذ حمهىعٍت صًملغاطُت حضًضة حؿمذ بالخؾضصًت والخىافـ
بحن ألافياع واإلاشاعَؿ ،ولؾل مً أهم املخاوع التي هظ ؽليها صؾخىع 1989هجض:1
 خغٍت ئوشاء حمؾُاث طاث طابؿ ؾُاس ي.
 اهخساب عةِـ الجمهىعٍت مً طغف الشؾب.
 اخخفاظ الغةِـ بطالخُاث ،الضفاؼ ،الؿُاؾت الخاعحُت ،الخىمُت املخلُت.
وَؾخبر صؾخىع  1989مً أخؿً الضؾاجحر-ملاعهت بالضؾاجحر الالخلت -وىهه هغم الخُاة الؿُاؾُت وؾمذ بالخؾضصًت
الخؼبُت وؤلاؽالمُت لىً هدُجت لؾضم هطج الطبلت الؿُاؾُت مً حهت وحؾىذ الؿلطت الخاهمت مً حهت أزغي فلض
اضطضمذ هظه الىزُلت بأػماث ؾُاؾُت حؿببذ في صزىٌ البالص في أػمت أمىُت اغطغ مً زاللها ضىاؼ الؿُاؾاث ئلى
ئؽاصة الىغغ في هظه الىزُلت ؽبر طغح صؾخىع  1996الظي أؽاص جغجِب ألابىاب وألاصواع وطلً ؽبر طغح حملت مً ألافياع
والخقُحراث هظهغ منها:2
 اؾخدضار مجلـ ألامت وهى مإؾؿت حشغَؾُت ئلى حاهب املجلـ الشؾبي
 الؾهضة الغةاؾُت كابلت للخجضًض مغة واخضة فلط.
 وحىص عةِـ للخيىمت ٌؿاؽض عةِـ الجمهىعٍت في جىفُظ بغهامجه.
ولؾل املخلل لطبُؾت الىغام الؿُاس ي الجؼاةغي في هظا الضؾخىع ًجض بأهه هغام كاةم ؽلى أؾاؽ الثىاةُت في
الؿلطاث فىجض بأن الؿلطت الخىفُظًت جخيىن مً هُئخحن هما عةِـ الجمهىعٍت وعةِـ الخيىمت ،وباإلالابل جىحض ؾلطخحن
حشغَؾُخحن هما املجلـ الشؾبي الىطني ومجلـ ألامت.3
واؾخمغ الؾمل بهظه الىزُلت ئلى فاًت  2002أًً كضم الغةِـ الؿابم ؽبض الؾؼٍؼ بىجفلُلت حؾضًالث حضًضة.
 2.3.1قراءة جحليليت للخعذًالث الذسخوريت.
اعجبطذ الخؾضًالث الضؾخىعٍت التي لخلذ فترة ما بؾض ألاػمت ألامىُت بمداولت ئًجاص مىهجُت ؾُاؾُت جدلم اهخلاٌ
صًملغاطي وجفخذ املجاٌ أمام الخؾضصًت والخغٍت وهظا ما خمله زطاب الغةِـ ؽبض الؾؼٍؼ بىجفلُلت الظي اؾتهلً زالزت
حؾضًالث صؾخىعٍت عهؼث ؽلى مدىعٍت الؿلطت الخىفُظًت التي ججؿضث في املخاوع الخالُت:
 فخذ الؾهضاث الغةاؾُت ؾىت  2008ئلى حاهب جغكُت الخلىق الؿُاؾُت للمغأة وهخابت الخاعٍش والخفاظ ؽلُه.4
 ئغافت ضالخُاث هبري للغةِـ أهمها ؾلطت الخىغُم والخؾُحن في اإلاهام اإلاضهُت والؾؿىغٍت بمىحب الضؾخىع.5
 1اهغغ للمىاص 76 ،68 ،40 ،مً صؾخىع 1989
 2اهغغ للمىاص  79 ،74 ،98مً صؾخىع 1996
 3ؾؾُض بىشؾحر ،طبُؾت الىغام الؿُاس ي الجؼاةغي ،صعاؾت جدلُلُت لطبُؾت هغام الخىم ؽلى غىء صؾخىع  ،1996صًىان اإلاطبىؽاث الجامؾُت ،الجؼاةغ،
ص .13
 4اهغغ اإلااصة  74مً حؾضًل 2008
 5دمحم ضقحر بؾلي ،اللاهىن ؤلاصاعي والخىغُم ؤلاصاعي ،صاع الؾلىم ،الجؼاةغ ،2002 ،ص.75
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 اؾخدضار هُئت ؽلُا مؿخللت إلاغاكبت الاهخساباث.1
 هما اؾخدضر صؾخىع  2008مىطب وػٍغ أوٌ ميان عةِـ الخيىمت ٌؾُىه عةِـ الجمهىعٍت وٍىهي مهامه.

2

ولم جلضم هظه الخؾضًالث أي ئغافت للخجغبت الضؾخىعٍت في الجؼاةغ واهخفذ بفخذ الؾهضاث التي ؾمدذ للغةِـ
بالترشح لؾهضة زالثت وعابؾت ،زم حاء حؾضًل  2016لُقلم الؾهضاث وٍىظ ؽلى ؽهضة واخضة كابلت للخجضًض مغة واخضة
فلط.
وإطا خاولىا جلُُم فترة الخؾضصًت فُمىً أن وؿميها مغخلت ئهضاع الفغص زاضت مؿ مطلؿ ألالفُت الجضًضة والتي
ؽغفذ اهدشاع لألمً والاؾخلغاع وان ًمىً مً اؾدثماعها لبىاء خىم عاشض ًلىي النهػت الاكخطاصًت وٍغفؿ مً مإشغاث
الخىمُت وطلً ؽبر وغؿ جلالُض للخىم والخضاوٌ ؽلى الؿلطت ٌؿمذ باإلاىافؿت الاًجابُت بحن الىسب والخُاعاث الؿُاؾُت
وٍدلم باإلالابل الؾضالت والخغٍت التي ًىفلها الضؾخىع وجغاكبها اإلاإؾؿاث الخيىمُت ،لىً ئضغاع الؿلطت اللاةمت ؽلى
فلم اللؾبت الؿُاؾُت وجضوٍغ اإلاىفؾت بحن أطغافها ؽبر ئجباؼ أؾالُب فحر شغؽُت جمثلذ في اإلااٌ الفاؾض واملخؿىبُت
وإكطاء الىسب وألاخؼاب الؿُاؾُت ،وهظا ما عجل بانهُاع هظه الؿلطت ؽً طغٍم اخخجاحاث شؾبُت مؿ مطلؿ 2019
طالبذ بانهاء ؽهض الغةِـ بىجفلُلت وعخُل ول عمىػه ،وكض خضر هظا بؾض باؾخلالت عةِـ الجمهىعٍت والظهاب ئلى
اهخساباث عةاؾُت حضًضة كض جيىن بمثابت فغضت حضًضة لبىاء الجؼاةغ.
وبالغحىؼ ئلى اإلاغاهغاث الشؾبُت التي ؽغفذ بمططلح الخغان الشؾبي ًمىً ئعحاؽها ئلى ؽضة ؽىامل منها:
 الاوقالق الؿُاس ي وخطغ اللؾبت الؿُاؾُت ؽلى الىسبت الخاهمت واإلاىالُت للغةِـ. ؾىء الدؿُحر الاكخطاصي وؤلاصاعي عفم جىفغ اإلاىاعص اإلاالُت والطبُؾُت. جدىٌ املجخمؿ اإلاضوي والىسب ئلى أصواث ؾُاؾُت بُض الؿلطت وابخؾاصها ؽً الىاكؿ الاحخماعي والثلافيللمىاطىحن.
 فُاب الىفاءة والغشاص في ئصاعة اإلالفاث الاحخماؽُت زاضت في مجاٌ الضؽم الاحخماعي والخىاػن الجهىي. اعجفاؼ مإشغ الثلافت الؿُاؾُت املجخمؾُت في ملابل زلافت حؿلطُت اؾخؾالةُت مً الىغام الخاهم وعمىػه حؿببفي وحىص فجىة زلافُت وجىىىلىحُت ؽمُلت.
 صوع وؾاةل ؤلاؽالم الضازلُت والخاعحُت ئلى حاهب اليشاط اإلاىثف لىؾاةل الخىاضل الاحخماعي.وكض ؾاهمذ ول هظه الؾىامل في جغاهم الػقط ؽلى الىغام الظي لم ًىً ًمخلً آلُاث اؾخجابُت فؾالت ٌؿخطُؿ
مً زاللها الخىُف والاؾخمغاعٍت فيان مطحره الانهُاع وفخذ املجاٌ أمام ؾلطت حضًضة كض جيىن لها اللضعة ؽلى ئًجاص
الخلىٌ والبضاةل لفئت ؽغٍػت مً اإلاىاطىحن لها الىثحر مً الطمىخاث واإلاطالب.
هما ججض الؿلطت الجضًضة هفؿها أمام خخمُت بىاء مىغىمت ؾُاؾُت واكخطاصًت مخطىعة لها اللضعة ؽلى جدلُم
الخىمُت والخغٍت ،ولً ًخم طلً ئال بىغؿ صؾخىع صًملغاطي ٌؿخجُب للخدىالث الثلافُت والخىىىلىحُت التي ضىؾذ حُل
مً الشباب له مً الىعي الؿُاس ي والثلافي ما ًإهله للمشاعهت ؤلاًجابُت في بىاء وطىه.
 1اهغغ اإلاىاص 05،200،194 ،88 ،مً صؾخىع الجمهىعٍت الجؼاةغٍت الضًملغاطُت الشؾبُت.2016،
 2كغاهت ؽاصٌ ،الىغم الؿُاؾُت ،الجؼاةغ ،صاع الؾلىم لليشغ والخىػَؿ  ،2013ص.130
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 .2الخحوالث السياسيت في الجسائر وجحذًاث جرسيخ الحكم الراشذ
حاء الخضًث ؽً الخىم الغاشض هدُجت لفشل الخيىماث الجؼاةغٍت في ضُافت همىطج هاجح للخىمُت ًدلم لها
الغفاهُت والخطىع ،فغفم جىفغ اإلاىاعص اإلااصًت والطبُؾُت ئال أن الؿلطت ومإؾؿاتها الاكخطاصًت فشلذ في بىاء صولت
مؾاضغة حؿخجُب لخطلؾاث ألافغاص وجدلم خاحُاتهم ألاؾاؾُت وطلً هدُجت لىحىص ؽضة ؾلبُاث في الخىم هظهغ منها:
 ؾىء الدؿُحر اإلاالي وهضع اإلاىاعص بؿبب ؽضم الفطل بحن اإلاطلخت الؾامت واإلاطلخت الخاضت وجدىٌ الخيىمت ئلىحهاػ لخماًت مطالح الىسب الىافظة.
 فُاب مإشغاث صولت الخم واللاهىن وغؾف حهاػ الؾضالت واإلاإؾؿاث اللػاةُت التي جغاكب وجداؾبالخيىمت وعحاٌ ألاؽماٌ.
 اهدشاع الفؿاص الاكخطاصي والاحخماعي وجفص ي الغشىة واملخؿىبُت في الخطىٌ ؽلى الامخُاػاث واإلاىذ.1وٍالخػ ؽلى مإشغاث الفشل أنها مشترهت بحن ول صوٌ الؾالم الثالث وهظا ما صفؿ اإلاإؾؿاث اإلاالُت الضولُت بخلضًم
وضفت الخىم الغاشض هدصخُظ واكعي وجلني إلاا ؽاهذ مىه صولت ما بؾض الاؾخلالٌ في الؾالم الثالث والتي وكؾذ في ملاعبت
الخىم الفاؾض الظي عفؿ مً مإشغاث الفلغ والجهل وحؿبب في الخغوب الضازلُت والخاعحُت بحن هظه الضوٌ.
وَؾغف البىً الضولي الخىم الغاشض بأهه مىهجُت الخىم الجُض الظي ٌؾخمض ؽلى جلً آلالُاث التي ًخم مً زاللها
حؿُحر الضولت وفم ملاعبت حشاعهُت ًخم فيها ججؿُض ؤلاعاصة الشؾبُت ؽبر جفؾُل املجخمؿ اإلاضوي وهظا ئلى حاهب ئشغان
اللطاؼ الخاص في الؾملُت الخىمىٍت.
وٍأزظ الخىم الغاشض بؾضًً مهمحن هما ،البؾض الؿُاس ي الظي ٌؾىـ مضي اخترام كىاؽض الضًملغاطُت والخغٍاث
الؾامت ،أما البؾض الثاوي فُخمثل في الجاهب الخلني الظي ٌشمل جىعُف آلالُاث اإلاؾاضغة في حؿُحر الجهاػ الخيىمي مثل
الشفافُت في الدؿُحر والجىصة في ؤلاهخاج ،وجغجبط فاؽلُت الجاهب الثاوي بفاؽلُت الجاهب ألاوٌ الظي ٌؾض مفخاح ول
الخدىالث الاكخطاصًت والثلافُت.
وٍلاؽ الخىم الغاشض بؾضة مإشغاث لؾل أبغػها كضعة الضولت ؽلى جطىٍغ اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت لخيىن في مؿخىي
جطلؾاث اإلاىاطىحن وطلً ؽبر جمىُنهم مً مماعؾت خلىكهم بيل خغٍت ئلى حاهب جىفحر بِئت حؿمذ بالخىافـ والخىمُت.
ولؾل اإلاخابؿ إلاضي جطبُم هظه اإلالاعبت في الجؼاةغ ًجضها بؾُضة ؽً اإلاإشغاث الخلُلُت للُاؽ الخىم الغاشض وهظا
هدُجت إلزفاق ؤلاضالخاث الؿُاؾُت الؿابلت في ئخضار جلالُض ؾُاؾُت حؿمذ بدىهمت اإلاإؾؿاث الؿُاؾُت
والاكخطاصًت وهظا ما الخغىاه في جلً الضؾاجحر التي وإن وفلذ في اؾخمغاع أهغمت الخىم ئال أنها لم جىجح في وغؿ
مإؾؿاث خىم جمخلً اللضعة ؽلى الاهفخاح والخفاؽل مؿ الخدىالث الؾاإلاُت وهظا ما أزغ الؾملُت الخىمىٍت وأخضر أػماث
ؾُاؾُت ولضث بضوعها أػماث أمىُت واحخماؽُت.
وإطا أعصها صعاؾت مؿخلبل الخىم الغاشض في الجؼاةغ فىجضه ٌشترط ؽضة مغجىؼاث ًمىً ؤلاشاعة ئليها في الؾىاضغ
الخالُت والتي ًمىً أن ًػؿ لها ضىاؼ اللغاع آلُاث كاهىهُت لخجؿُضها ؽلى أعع الىاكؿ وهظهغ منها:
 1.2عىاصرومبادئ الحكم الراشذ
 1خؿً هغٍم ،مفهىم الخىم الطالح ،لبىان :مغهؼ صعاؾاث الىخضة الؾغبُت ،ص.14
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ًغجىؼ الخىم الغاشض ؽلى حملت مً اإلاباصب التي حؾخبر شغوط لخدلُم الخىم الجُض والطالح في أي صولت مً الؾالم
وهظهغ مً بحن هظه الؾىاضغ:
 /1مبذأ املشاركت :وطلً ؽبر فخذ املجاٌ للمشاعهت الشؾبُت وأفغاص ،حماؽاث ،مإؾؿاث مجخمؿ مضوي وٍخم هظا
ؽً طغٍم وغؿ زالزت كىاهحن مهمت وهي:
 كاهون ألاحساب والجمعياث :وَؿاؽض هظا ؽلى ججمؿ ألافغاص في جىغُماث ؾُاؾُت ومجخمؾُت ٌؿخطُؾىن مً
زاللها الخؾبحر ؽً أفياعهم وآعاءهم ئلى حاهب الؾمل ؽلى زضمت مجخمؾهم ؽبر وشاطاث زلافُت وبغامج ؾُاؾُت جضفؿ
هدى الخىمُت والخطىع.
 كاهون الاهخخاباث :وطلً مً زالٌ وغؿ كىاؽض صًملغاطُت وشفافت حؿمج باإلاماعؾت الؿُاؾُت وجدُذ جىىؼ
الفغص بحن مسخلف اإلاترشخحن والفاؽلحن الؿُاؾُحن مدُا ووطىُا.
 كاهون إلاعالم :وطلً ؽبر فخذ املجاٌ ؤلاؽالمي زاضت ؽلى اإلاؿخىي املخلي بهضف ئشغان اإلاىاطىحن في الخؾبحر ؽً
مطالخهم ومطالبهم ،ئلى حاهب وغؿ كىاهحن لػبط ؤلاؽالم الجضًض وشبياث الخىاضل الاحخماعي.
 /2مبذأ الشفافيت وجكافؤ الفرص :وطلً ؽبر وغؿ هغام حؿُحر شفاف مبني ؽلى الىفاءة والجىصة ٌؿدبؾض
الؼباةيُت واملخؿىبُت في أزظ اإلاشاعَؿ واإلاىاضب ،هما ٌؿمذ باهدشاف الطاكاث واإلاىاهب ؽبر اللػاء ؽلى عاهغة هجغة
الىفاءاث وحؾىٍػها بىغام ؽمل جىافس ي ٌؾترف بالىفاءة والخمىً ،وحؾخبر الشفافُت أبغػ أؽمضة الضًملغاطُت اإلاؾاضغة
وىنها ؽىـ الفؿاص الظي ًىمى في بِئت فحر شفافت.
وؽلى ضىاؼ اللغاع في الجؼاةغ الؾمل ؽلى جغؾُش مدىع الشفافُت باؽخباعه الىؾُلت ألاهجؿ لللػاء ؽلى الفؿاص الظي
حؿبب في انهُاع الاكخطاص الىطني وجضمحر اللُم الاحخماؽُت والثلافُت للمجخمؿ الجؼاةغي.
هما حؾىـ الشفافُت أًػا جىفغ اإلاؾلىماث والبُاهاث وؾهىلت الخطىٌ ؽليها إلاؾغفت خالت البالص الاكخطاصًت
والاحخماؽُت ،وهظا ما ًفغع ؽلى الخيىماث ؾً كىاهحن ولىاةذ جىظ ؽلى خغٍت الىضىٌ والخطىٌ ؽلى الىزاةم الغؾمُت
ئلى حاهب خغٍت صعاؾتها وجضاولها ،وٍلابل هظا وحىص ئؽالم كىي وهفء.1
 /3املحاسبت واملساءلت :جىطلم املخاؾبت مً مؾاصلت مهمت وهي أن اإلاىاعص الطبُؾُت واإلااصًت هي ملً للشؾب لظا
وحب الخطغف فيها بىفاءة وخىمت وأي زغوج ؽً هظه اإلاؾاصلت ٌؾض حغٍمت في خم ألاحُاٌ وحب مداؾبت ول مً حؿبب
في جبظًغ وإغؾاف اإلاىاعص ،وحؾض اإلاؿاءلت أًػا أخض أبغػ جلىُاث مغاكبت اإلااٌ الؾام وطلً ؽبر أهىاؼ مخؾضصة منها ،اإلاؿاءلت
الشؾبُت والتي جخم ؽبر املجالـ اإلاىخسبت زاضت البرإلاان الظي ًمخلً خم اإلاؿاءلت ؽبر ألاؾئلت اإلاىحهت للخيىمت ئغافت
ئلى لجان الخدلُم اإلاخسططت ،هما جىحض أًػا اإلاؿاءلت الخلىُت التي جخم ؽبر مجلـ للمداؾبت ،لىً هدُجت لخمىً
الفؿاص مً مفاضل الضولت لم جباشغ هظه اإلاإؾؿاث مهامها بطغٍلت حُضة واهخفذ بخدلُلاث شيلُت وغؾُفت.
وكض ؽغفذ الجؼاةغ فُاب شبه هلي لؾملُت املخاؾبت ؽبر مسخلف اإلاغاخل الخاعٍسُت عفم أن أفلب الضؾاجحر
واللىاهحن واهذ حشحر ئلى هظه الىعُفت الؿامُت لىً مشيل الخطبُم وان صوما ؾببا في جسلف أصاء الخيىماث اإلاخؾاكبت،

 1ػهحر ؽبض الىغٍم واًض ،الخىماهُت :كػاًا وجطبُلاث ،ميشىعاث اإلاىغمت الؾغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،اللاهغة ،2003 .ص .50
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لظا وحب جضاعن ألامغ ؽبر وغؿ أحهؼة عكابُت فؾالت للمداؾبت الؿُاؾُت والخلىُت ئلى حاهب فخذ مجاٌ ؤلاؽالم لُلؾب
هفـ الضوع.
وٍمىً هىا ئغافت ؽىاضغ مهمت للخىم الغاشض هظهغها بازخطاع:
 /4سيادة اللاهونٌ :ؾني بأن الجمُؿ ؾىاؾُت أمام اللاهىن ؾىاء خيام أو مىاطىحن وال ش يء ٌؿمى فىق اللاهىن
وإطا هجخذ الضولت في جطبُم اللاهىن فانها حؿخطُؿ جدلُم الؾضالت التي حؾض أخض أعوان الضولت اإلاؾاضغة.
 /5كفاءة الدسيير :ووؾني بها الجاهب الخلني في حؿُحر اإلاإؾؿاث الؾمىمُت التي ًجب أن حؾخمض ؽلى آلُاث مخطىعة في
حؿُحرها وىنها مطضع مهم للىة الضولت ،لظا وحب اؽخماص الىفاءة لخدلُم الجىصة في ألاصاء زاضت ئطا ؽلمىا بأهىا في ؽطغ
اكخطاص اإلاؾغفت الظي ٌؾخمض ؽلى الاؾدثماع في الظواء والخؾلُم.
 /6المركسيت الخىميت :وهي اؽخماص هغام ئكلُمي وحقغافي ٌؿمذ بدؿُحر الشأن الؾام املخلي وٍسفف مً اللُىص
اإلاغهؼٍت ؽلى ول اإلاشاعَؿ والبرامج الخىمىٍت.
وجمخلً الجؼاةغ مؿاخت حقغافُت هبحرة فشلذ الخيىماث اإلاخخالُت في اخخىاءها جىمىٍا بؿبب اؽخماصها ؽلى مغهؼٍت
الخىمُت وؽضم فخذ مجاٌ الدؿُحر للجماؽاث ؤلاكلُمُت واملخلُت وهظا ما ًفغع ؽلى الؿلطت الجضًضة غغوعة الخىحه هدى
جسفُف ألاؽباء ؽلى الخيىمت اإلاغهؼٍت وفخذ املجاٌ أمام اإلاشاعهت الشؾبُت ؽبر املجخمؿ اإلاضوي واملجالـ اإلاىخسبت مً
مماعؾت مهمت الفؾل الخىمىي
الشكل ركم ( :)01مسطط ًىضح الؾىاضغ ألاؾاؾُت للخىم الغاشض

املصذر :مً اؽضاص الباخث

 .2.2دعائم وشروط الحكم الراشذ
ًلىم الخىم الغاشض ؽلى ؽضة صؽاةم وملىماث حؿاؽض ؽلى جدلُم الخىم الجُض والفؾاٌ ؽلى مؿخىي حؿُحر اإلاىاعص
والطاكاث وحؾمل اإلالابل ؽلى الخمىحن إلالاعبت الغفاهُت والخطىع ،وهظهغ مً بحن هظه الشغوط والضؽاةم:
 /1الذًملراطيت والاخخيارالجيذ:
هىان ؽالكت مخضازلت بحن ؽىطغ الضًملغاطُت وملاعبت الخىم الغاشض ،فالضًملغاطُت في حىهغها جلىم ؽلى
الازخالف في آلاعاء والبرامج التي جدخاج غىابط لخىغُمها وهظا ما ًىفغه الخىم الغاشض ؽبر ؽىطغي الشفافُت واملخاؾبت.1

 1أمحن ؽىاص اإلاشاكبت ،ؤلاضالح الؿُاس ي والخىم الغشُض :ئطاع هغغي ،ألاعصن ،صاع الخامض  ،2012ص.73
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وفىغٍا جىطلم فلؿفت الخىم الطالح مً مؾاصلت مهمت وهي أن ازخُاع الخىم الجُض والدؿُحر الىاجح ًمغ ؽبر
ازخُاع الخاهم الجُض الظي ًخم اهخلاءه ؽً طغٍم ؽملُت صًملغاطُت شفافت وهؼيهت جفخذ أبىاب الترشح والخىافـ بحن
الىفاءاث والطاكاث التي لها عفبت وزبرة في ئصاعة الشأن الؾام وهظا ما ٌصجؿ ؽلى الخضافؿ بحن الخُاعاث واإلاىغماث في
الخطىٌ ؽلى أفػل ازخُاع ما بحن البرامج والؿُاؾاث اإلاطغوخت والتي حؿخطُؿ أن جغفؿ مإشغاث الخىمُت وجػمً لها
الاؾخمغاع في الخىم وضُافت ؽلض احخماعي كاةم ؽلى اإلاىفؾت اإلاخباصلت والخاصمت للمطلخت الؾامت.
ولً ًخم جطبُم هظه اإلالاعبت ما لم ًخم الخمىحن للمىاطىحن مً مماعؾت خلهم في ازخُاع الخيام ومداؾبتهم ؽلى
املخغحاث الؾملُت التي كضمىها في ؾبُل الخىمُت.1
ومً اًجابُاث الؾملُت الضًملغاطُت ؽلى الخىم الطالح أنها جمىذ خم سخب الثلت مً اإلاؿإولحن والخيام الظًً
زبذ وكىؽهم في ؾىء الدؿُحر مدلُا ووطىُا ؽبر آلُت الاهخساباث وبالخالي الخسلي ؽً كاصة الخىم الفاشل ومىذ الفغضت
للاصة الخىم الغاشض إلضالح ما جم ئفؿاصه.
ولً جخدلم الؾملُت الضًملغاطُت ئال بالخىحه هدى اؽخماص مبضأ اؾخلاللُت الؿلطت اللػاةُت التي حؾمل ؽلى جطبُم
اللىاهحن واللىاةذ ،خُث يهضف أي هغام صؾخىعي صًملغاطي ئلى جغؾُش الؾضالت بيل مؾاًحرها وضىعها ئلى حاهب غماهه
للخلىق والىاحباث التي جغجبط بػمان شغوط الؾِش الىغٍم اإلاىفىلت صؾخىعٍا.

2

 /2املجخمع املذوي وكوة الاكتراح:
ًػمً اإلاشغؼ الجؼاةغي خم ئوشاء الجمؾُاث التي لها بؾض جطىعي وزضماحي تهضف مً زالله ئلى حسخحر اإلاؾاعف
والىؾاةل اإلاخاخت في ؾبُل جغكُت ألاوشطت الؾمىمُت وحصجُؾها الؾُما في املجاٌ الاحخماعي ،الؾلمي ،التربىي وؤلاوؿاوي.3
وؽملُا ًمخلً املجخمؿ اإلاضوي زبرة وهفاءة في مغاكبت الشأن الؾام ؽبر جسططاجه املخخلفت التي ججؾل مىه كغٍب
مً الؿُاؾاث الؾامت ومإزغ باعػ في ؽملُت ضىؿ اللغاعاث والبرامج زاضت ؽلى اإلاؿخىي املخلي ،لىً هدُجت لىحىص كىاهحن
جلُض أصاءه فلض اوسخب جضعٍجُا مً مهامه الطبُؾُت وجدىٌ في مغخلت مؾُىت ئلى جىخل مطلحي هضفه الػقط والخفاوع
لخدلُم اإلاىافؿ الخاضت وهظا ما هغؽ آلُا الخىم الفاؾض الظي اؾخفاص بضوعه مً مسخلف الخىغُماث والجمؾُاث في
الخأزحر ؽلى الغأي الؾام وهؿب اإلاؼٍض مً الىكذ والاؾخمغاعٍت وهظا ما أهخج هغام هفعي مخباصٌ بحن الؿلطت الؿابلت
والخىغُماث املجخمؾُت.
وهدُجت لهظا الخأػم الؿُاس ي والاحخماعي وان ال بض مً الخىحه هدى جبني ملاعبت ئضالخُت لؾالكت الضولت باملجخمؿ ؽبر
فغؽ صؽاةم الخىم الغاشض ولظ مغوعا بمغاحؾاث ؽمُلت ؽلى اإلاؿخىي الفىغي والؾملي لخىغُماث املجخمؿ اإلاضوي في
الجؼاةغ وطلً ؽبر ئجباؼ حملت مً اإلالترخاث هظهغ منها:

 1حجُلت عخالي ،خلىق ؤلاوؿان وخغٍت مماعؾت الشؾاةغ الضًيُت في عل الخىم الغاشض ،مجلت الؾلىم ؤلاوؿاهُت ،حامؾت دمحم زُػغ ،بؿىغة ،الؾضص ،23
هىفمبر  ،2011ص.172
 2ؽماع وىؾت ،مبضأ اؾخلاللُت الؿلطت اللػاةُت في الىغم اللاهىهُت الؾغبُت ،صعاؾت جدلُلُت وجلُُمُه-الجؼاةغ أهمىطحا -مجلت صعاؾاث وأبدار،
الؾضص ،18ماعؽ  ،2015حامؾت ػٍان ؽاشىع ،الجلفت ،ص.87
 3اهغغ كاهىن عكم  ،06-12اإلاإعر في ً 12ىاًغ  ،2012اإلاخؾلم بالجمؾُاث.
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 اؽخماص هغام كاهىوي زاص وواضح في هُفُت جأؾِـ واؽخماص الجمؾُاث واإلاىغماث املجخمؾُت في مسخلف
املجاالث ئلى حاهب الغفؿ مً اللُىص ؤلاصاعٍت والىضاًت البحروكغاطُت ؽلى الخأؾِـ واإلاماعؾت املجخمؾُت.
 وكىف الخيىماث وألاهغمت ؽلى مؿافت واخضة مً مسخلف الخىغُماث وؽضم ئكدامها في الخىخالث الؿُاؾُت
والطغاؽاث الاهخسابُت.
 الىغغ ئلى املجخمؿ اإلاضوي هشغًٍ له اللضعة والخبرة ؽلى ئًجاص الخلىٌ وجلضًم البضاةل لخضمت الخىمُت هما أهه
باإلالابل ٌؾخبر مغاكب ليل مسغحاث الؿُاؾاث الؾامت.
 جىفحر الضؽم اإلاالي والخلني لخطىٍغ أصاءه ئلى حاهب فخذ مجاٌ الاؾدثماع أمام الجمؾُاث التي لها كضعة ؽلى ولىج
ؽالم ألاؽماٌ زاضت في مجاٌ الخؾلُم والصخت.
 /3اللطاع الخاص وجودة الخىافس والدسيير.
جثبذ الخجاعب الضولُت أن مشغوؼ الخىمُت في الؾالم الثالث كض جسلف بؿبب ؽاملحن مهمحن هما:
 حشؾب الجهاػ البحروكغاطي وؾُطغجه ؽلى ؽملُاث ضىؿ الؿُاؾاث الؾامت ،ألامغ الظي حؿبب في جأزغ اإلاشاعَؿ
الخىمىٍت وؽضم فاؽلُتها وهظا عفم جىفغ اإلاىاعص والغغوف.
 فُاب اللطاؼ الخاص الظي ٌؾض فاؽل مهم في بىاء الخىمُت وشغًٍ عةِس ي في الخسفُف الخلني واإلاالي لألؽباء
الاكخطاصًت التي أنهىذ الخؼٍىت الؾمىمُت.
ومً هىا حاء الخضًث ؽً غغوعة ئؽاصة الىغغ في جغجِب وصوع اللطاؼ الخاص اإلاىخج الظي ًطلح أن ًيىن له شأن في
ؽملُت ئؽاصة بىاء الضولت وفم مىهجُت مضعوؾت حؾىص بالفاةضة ؽلى الطالح الؾام.
وحؾض الؾالكت بحن الخىم الغاشض واللطاؼ الخاص ؽالكت جفاؽلُت جإشغ ؽلى هفاءة أهغمت الدؿُحر صازل الضولت
وطلً ؽً طغٍم مؾاصلت مهمت وهي " ولما واهذ هىان خغٍت وشفافُت في الخطىٌ ؽلى اإلاشاعَؿ والطفلاث ولما وان هغام
الخىم صًملغاطي وعشُض ،وولما مىدذ اإلاشاعَؿ والطفلاث بطغٍلت فامػت ولما صٌ طلً ؽلى وحىص هغام ؾُاس ي
واكخطاصي مقلم وس يء" وإطا أعصها ئؾلاط هظا اإلافهىم في الجؼاةغ فاهىا هجض بأن اللطاؼ الخاص ومىظ الاؾخلالٌ كض
حؾغع لىىؿخحن هما:
 الاوغالق الاكخصادي :وطلً بالتهمِش الىلي لللطاؼ الخاص في مغخلت ألاخاصًت التي ؾُطغث فيها اإلالاعبتالاشتراهُت ؽلى الدؿُحر الاكخطاصي والخىمىي وطلً مً صون الؿماح لللطاؼ الخاص باإلاشاعهت في الؾملُت.
 الاهفخاح العشوائي :وطلً بضزىٌ الضولت في مغخلت ئؽاصة الهُيلت والتي جم مً زاللها جسلي الخيىمت ؽًالؾضًض مً اإلاإؾؿاث الاكخطاصًت لللطاؼ الخاص بثمً عمؼي ،فلض جم بُؿ ما ًلاعب  184شغهت خيىمُت ئلى حاهب 121
شغهت في كطاؼ الطىاؽت الخضماث.1
طلً مً صون مىهجُت مضعوؾت حؾىص بالفاةضة الاكخطاصًت والاحخماؽُت ؽلى الضولت واملجخمؿ ،واهخفذ الؿلطت
بطىاؽت طبلت مً عحاٌ اإلااٌ ؽبر مىدهم كغوع وامخُاػاث هبحرة وهظا مً صون أي ؽاةض اكخطاصي زاضت في مجاٌ
اللػاء ؽلى البطالت وجدطُل الػغاةب.
 1كاصعي دمحم الطاهغ ،الخىميت املسخذامت في البلذان العربيت :بين الىظريت والخطبيم ،بحروث :مىخبت خؿً الؾطغٍت ،2013 ،ص.99
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وأمام هظه اإلافاعكت فحر اإلاخجاوؿت بحن فشل الخيىماث وكطاؼ ألاؽماٌ في حؿُحر اإلالف الاكخطاصي بلُذ الؾملُت
الخىمىٍت جيخغغ بغوػ ملاعبت الخىم الغاشض التي حؾخمض ؽلى ؽضة أؾـ هظهغ منها:
 جدؿحن عغوف الاؾدثماع الاكخطاصي والخضماحي ؽبر ؾً كىاهحن وشغوط جدلم الجزاهت والشفافُت في الخىافـ.
 الغكمىت ؤلالىتروهُت لألؽماٌ ؤلاصاعٍت وكطاؼ اإلااٌ وألاؽماٌ بهضف الخسفُف مً الؾغاكُل البحروكغاطُت في حؿُحر
اإلاإؾؿاث والبرامج.
 وغؿ عؤٍت واكؾُت في زلم كطاؼ زاص مدلي كاصع ؽلى زلم الثروة وجلضًم البضاةل في مجاٌ الخضماث الؾامت.
 اإلاغافلت الخلىُت والفىغٍت لفئت الشباب الطامذ لىلىج ؽالم الاؾدثماع ؽبر الخضعٍباث والاؾدشاعاث اإلاخسططت
في ئصاعة اإلاشاعَؿ.
وججضع ؤلاشاعة هىا أن الترهحز ؽلى اللطاؼ الخاص في الجؼاةغ ال ٌؾني جسلي الضولت ؽً طابؾها الاحخماعي وجىاػلها ؽً
وعُفتها الىبري لىىه خضًث ؽً وحىص شغًٍ عةِس ي فغغخه الغغوف الاكخطاصًت والاحخماؽُت وان ال بض مً الخجاوب
ؤلاًجابي مؾه وطلً ؽبر جىفحر بِئت كاهىهُت وزلافُت حؿمذ لألفغاص واإلاإؾؿاث بازباث طاتهم في حؿُحر اللطاؼ الاكخطاصي
ألامغ الظي ٌؿمذ باإلالابل للضولت بالخفغـ لدؿُحر ملفاث ومشاعَؿ ئؾتراجُجُت مثل الخؾلُم ،الصخت ،الػمان الاحخماعي
والضفاؼ الىطني.

ً
واؾخىماال إلالىماث وشغوط الخىم الغاشض فُمىً اللىٌ بأن هظه اإلالاعبت جدخاج ئلى وحىص الؾضًض مً الضؽاةم

التي جيىن ؾىض مهم في جدلُم خىم حُض ًػمً هفاءة في حؿُحر الضولت ألامغ الظي ٌؾىص بالفاةضة ؽلى عفاهُت املجخمؿ
وعكُه ولؾل مً بحن الضؽاةم التي ًمىً ئغافتها:
 وحىص مىغىمت زلافُت مجخمؾُت جلىم ؽلى كُمت اخترام الخؾلُم واإلاؾغفت ،كُم الؾمل اإلاىخج ،ئلى حاهب اؽخباعالىفاءة والخبرة مطضع ول كُاصة وهجاح في املجخمؿ.
 فُاب الفؿاص ألازالقي ؽلى مؿخىي الؿلطت وفي املجخمؿ وإخالت كػاًا الخىافـ والطغاؼ ئلى اللىاؽض الجزيهتوالشفافت التي حؿمذ بفىػ ألاهثر جدػحر واحتهاص.
 ئؽالم هاصف له اللضعة ؽلى الخيشئت الاحخماؽُت والؾمل ؽلى بىاء اإلاىاطً الطالح الظي بضوعه ًطىؿ الخىمالطالح.
 2.3الترابط الاستراجيجي بين إلاصالحاث السياسيت والحكم الراشذ
جللي آلُاث ؤلاضالح الؿُاس ي والضؾخىعي مؿ ملاعبت الخىم الغاشض في هضف اؾتراجُجي وهى الخمىحن لضولت الخم
واللاهىن التي جخجؿض في جدلُم الخىمُت والغفاه ولؾل اإلاغوع ئلى هظه الغؤٍت ؤلاؾتراجُجُت ًىطلم مً الاهخلاٌ بحن زالزت
صواةغ مهمت جدلم الخىم الغاشض وجغس ي مؾاإلاه الؿُاؾُت والاكخطاصًت وٍمىً جلخُظ هظه الثالزُت في املخطط الخالي:
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الشكل ركم ( :)02مسطط جىغُحي آللُاث الاهخلاٌ للخىم الغاشض

اإلاطضع :مً اؽضاص الباخث

وؽملُا حؾخبر ؽملُت ؤلاضالح ملضمت مهمت للخىم الغاشض وىهه اإلاىؾغج الخاؾم في جغؾُش كُم الضًملغاطُت والؾضالت
التي جلض ي بضوعها ؽلى مباصب الخىم الفاؾض اإلاخمثلت في الغشىة ،املخؿىبُت والخمُحز ،وولما واهذ آلُاث ؤلاضالح حضًت
ومضعوؾت ؾاهمذ بضوعها في جىحُه بىضلت الخىم هدى الغشاصة وولما خضر الؾىـ ؾمدذ جلً آلالُاث الػؾُفت
باؽاصة ئهخاج مالمذ الىغام الفاؾض مً حضًض ،وهظا ما ًخىحب ؽلى ضىاؼ الؿُاؾاث الؾامت في الجؼاةغ مً ئجباؼ آلُاث
ئضالح ضاعمت جلخلؿ حظوع الفؿاص الؿُاس ي والاكخطاصي وجضفؿ هدى جغؾُش الخىم الغاشض وهظهغ مً بحن آلالُاث التي
جطلح لظلً:
 اللُام بمغاحؾت صؾخىعٍت جدلم بىاء صولت الخم واللاهىن وفم هغام خىم واضح ٌؿاؽض بضوعه ؽلى جثبُذ
ؾُاصة اإلاإؾؿاث الشغؽُت وغمان اؾخمغاعٍت الضولت.
 ئؽاصة ضُافت الىغام الاهخسابي بما ًػمً الخضاوٌ الؿلمي ؽلى الؿلطت وٍىغم أصواث الطغاؼ اإلاشغوؼ بحن
ألافياع والبرامج الخىمىٍت.
 جطىٍغ آلُاث حؿُحر ؤلاصاعة املخلُت وؤلاكلُمُت ؽبر صمج أؾلىب ئصاعة الجىصة الشاملت مؿ أؾلىب ؤلاصاعة
الخيىمُت ئلى حاهب جمىحن الضًملغاطُت الدشاعهُت والخمثُلُت مً ضىاؽت اللغاع املخلي وجىمُت مىاطم الغل.
 فخذ اللؾبت الؿُاؾُت والؿماح بخأؾِـ ألاخؼاب واإلاىغماث الخلىكُت التي جلضم ؤلاغافت للؾملُت الخىمىٍت
وجضفؿ هدى حىصة الخُاة الؾامت للمىاطىحن.
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 ئشغان املجخمؿ اإلاضوي في ضىاؽت الؿُاؾاث الؾامت ؽبر وغؿ كىاهحن و كىاؽض حؿمذ له باإلاشاعهت ؤلاًجابُت التي
ًىعف مً زاللها الخبرة والىفاءة التي ًمخلىها في فهم اإلالفاث الاحخماؽُت والاكخطاصًت مدلُا ووطىُا.
 ؾً كاهىن لإلؽالم والؿمعي البطغي ٌؿمذ بدغٍت الخؾبحر وجباصٌ ألافياع والبرامج بما ٌؿمذ بالخم في اإلاؾلىمت
وإبضاء الغأي.
 الضفؿ هدى اؾخلاللُت اللػاء وجىفحر أؾـ الؾضالت التي جػمً خؿً ؾحر املخاهم واإلاغافؾاث ؽبر الىطً بما
حؿاؽض ؽلى مداعبت الغشىة واملخؿىبُت في مسخلف املجاالث واإلاإؾؿاث.
حؾخبر هظه ؤلاضالخاث الضؾخىعٍت واللاهىهُت بمثابت زطىاث مهمت هدى جغؾُش الخىم الغاشض الظي ٌؾض مدطلت
لخلً آلالُاث والضؽاةم التي ًجب ؽلى الخيىماث اللاصم مباشغتها في ؾبُل بىاء صولت الؾضالت والغفاهُت.

الخاجمت:
جلؾب ؤلاضالخاث الؿُاؾُت صوع مهم في جدىٍل مىهجُت حؿُحر الضولت والضفؿ بها هدى جغؾُش آلُاث للخىم الطالح
جمخاػ بالىفاءة في ألاصاء والجىصة في الىخاةج وٍخم هظا الاهخلاٌ الاؾتراجُجي ؽبر اللػاء ؽلى مسلفاث الخىم الفؿاص ؽلى
مؿخىي الدؿُحر والبىاء وهظا ما ًُمىً الضولت مً ججاوػ الؾضًض مً الؿلبُاث وألاػماث والخىحه هدى جبني عؤٍت اًجابُت في
ئصاعة الضولت واملجخمؿ حؿخجُب للخدىالث الثلافُت والاكخطاصًت التي ٌؾغفها الؾالم اإلاؾاضغ.
وكض ؽغفذ الجؼاةغ الؾضًض مً اإلاباصعاث ؤلاضالخُت في ؾبُل مىاهبت جلً الخطىعاث الخاضلت في البِئت الضازلُت
والخاعحُت ،وكض خاولىا في هظه الضعاؾت جدلُل هظه ؤلاضالخاث ؽبر مسخلف اإلاغاخل ولؾل أبغػ مالخغت لها هي أنها جىً في
مؿخىي جطلؾاث املجخمؿ وىنها عهؼث ؽلى جلضًم كىاهحن ومشاعَؿ لم ججض آلالُاث الؾملُت لخطبُلها وبلُت خبِؿت اللىاةذ
وهظا ما فُب الضوع الخلُلي لؾملُت بىاء صولت مخطىعة بمإؾؿاث ؾُاؾُت واكخطاصًت حؿخطُؿ مىاحهت الخدضًاث
اإلاؾاضغة.
ولؾل مً بحن جىضُاث هظه الضعاؾت خىٌ آلُاث جغؾُش الخىم الغاشض هجض:
 غغوعة ؽملُت ئضالح شاملت للجهاػ ؤلاصاعي ؽبر اللػاء ؽلى البحروكغاطُت واؽخماص ألاؾالُب ؤلاصاعٍت اإلاؾاضغة
مثل ئصاعة الجىصة وؤلاصاعة باألهضاف.
 ئضالح اإلاىغىمت الاكخطاصًت ؽبر جبني ملاعبت اكخطاص اإلاؾغفت الظي ًغجىؼ ؽلى جىعُف البدث الؾلمي والخطىع
الخلني في ئهخاج الثروة.
 جطىٍغ الؾملُت الؿُاؾُت ؽً طغٍم ؤلاخالٌ الخضعٍجي للضًملغاطُت التي حؿمذ بضوعها باإلاشاعهت الشؾبُت في
ضىؿ اللغاعاث والؿُاؾاث.
 حقُحر مىهجُاث التربُت والخؾلُم في مسخلف اإلاؿخىٍاث والؿىىاث وطلً بالخىحه هدى الاؾدثماع الظي في اإلاىعص
البشغي الظي ٌؾض أهم زغوة في اللغن الجضًض.
 ئؽاصة مغاحؾت اللىاهحن اإلاخؾللت باالهخساب ،ؤلاؽالم والؾمل الجمؾىي وجىُُفها مؿ الخدىالث الثلافُت
والخىىىلىحُت لخطبذ صؽامت أؾاؾُت في جطىٍغ الخىمُت.
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وحؾخبر ؽملُت ؤلاضالح الخضعٍجي أهم مغخلت في فلؿفت الخىمُت وىنها جيخلل ؽبر زطىاث مضعوؾت جأزظ في الخؿبان
الؾىامل الثلافُت والاحخماؽُت صازل الضولت وزاعحها ،ولؾل أهم ؽامل ًجب أن حؾمل الؿلطت ؽلى جطىٍغه هى املخىع
اإلاإؾؿاحي الظي ٌؾض الػابط الغةِس ي ألي اهخلاٌ جىمىي أو صًملغاطي.
وججض الؿلطت الجضًضة في الجؼاةغ -في مغخلت ما بؾض الخغان -هفؿها أمام غغوعة اؾدُؾاب جلً الخطىاث
ؤلاضالخُت ؽبر الخسلي ؽً فىغة الخؾضًالث الشيلُت التي اؽخمضث في اإلاغخلت الؿابلت ووان الهضف منها الاهخطاع لىسبت
مخمىىت أو اؾخجابت لخىحهاث ؾُاؾُت مؾُىت ،هما ًجب ؽلى ضاوؿ اللغاع في هظه اإلاغخلت الخاؾمت أن ًضعن بأن هجاح
أي صولت في مإشغاث الغفاهُت ًخىكف ؽلى مضي هجاخها في بىاء اإلاإؾؿاث الشغؽُت الخلُلُت التي جػمً الخىافـ
الاًجابي الظي ًضفؿ بضوعه هدى ؤلاضالح والخطىع.
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:ملخص
 وهي لِـ قهؽ جخم زاعج،ؤصبدذ الهجغة ؾحر الكغغُت ظاهغة مىدكغة لضي الكباب الجؼائغي في الؿىىاث ألازحرة
 ولم حػض زاصت بكئت الظًىع، بل ؤصبدذ مؿامغة بدُاة هؤالء اإلاهاحغًٍ وؾببا للمأس ي لضي غائالتهم،ألاػغ الهاهىهُت
 ؤمام اهدكاع هظه الظاهغة ًان البض مً جظاقغ الجهىص للحض. بل ؤصبدذ اليؿاء جىاقـ الكباب غلى ػوعم اإلاىث،قهؽ
 وًان البض مً جضزل اإلاكغع بىطؼ آلُاث ناهىهُت ملحاعبت هظه،منها وخماًت قباب ألامت الظًً بهم ًبنى املجخمؼ وٍخؼىع
. 01-09  قٍاها منها حػضًل ناهىن الػهىباث بالهاهىن،الظاهغة
 وخماًت الكباب الجؼائغي مً املخاػغة،جظهغ ؤهمُت هظا البدث في اعجباػه بدماًت ؤمً واؾخهغاع الىػً مً حهت
 قهظه الضعاؾت تهضف إلى بُان ألاقػاُ التي جضزل في هؼام الهجغة ؾحر الكغغُت’وألاؾباب التي،بدُاتهم مً حهت ؤزغي
. في الحض مً اهدكاعها،01-09 ومضي قػالُت آلالُاث التي وطػها اإلاكغع في الهاهىن،جضقؼ الكباب إليها
. الهجغة ؾحر الكغغُت؛ اإلاهاحغون ؾحر الكغغُىن؛ غهىباث حؼائُت؛ حغٍمت مىظمت:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
Nowadays, Illegal immigration has become a widespread phenomenon among Algerian
youth, and it is not only an illegal act, but has been putting the lives of these immigrants in
danger and causing tragedies for their families. Moreover it is no longer specific to the male
category only, but rather women have become competing with men for the death boat. To
confront the spread of this phenomenon, it was necessary to combine efforts in order to
reduce it and protect our youth, whom are the basis on which society is built and developed.
Hence it was requisite for the legislator to intervene by setting up legal mechanisms to combat
this phenomenon. One of them was the amendment of the Penal Code by Law 09-01.
The importance of this research appears in its connection with protecting the security and
stability of the homeland on the one hand, and protecting the Algerian youth from risking
their lives on the other hand. as this study aims to clarify the actions that fall within the scope
of illegal immigration, the reasons that motivate young people to do so, and the effectiveness
of the mechanisms established by the legislator in Law 09-01, to limit its spread.
Keywords: illegal immigration, illegal immigrants, penal sanctions, organized crime.
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مقذمت:
لم حػض الهجغة ؾحر الكغغُت مهخصغة غلى بلض مػحن ،بل ؾضث ظاهغة غاإلاُت حػاوي منها الضوُ الؿىُت والكهحرة غلى
الؿىاء ،والجؼائغ يبهُت الضوُ ألازغي لم جًٌ بمىإي غً هظه الظاهغة التي اؾخكدلذ في املجخمؼ الجؼائغي ،ختى
ؤصبدذ الجؼائغ باإلطاقت إلى ًىنها بلضا مؿخهبال وبلض غبىع ،بلضا مصضعا لها.
ونض ؤصبدذ هظه الظاهغة جىظع بالخؼغ،و مؿامغة بدُاة هؤالء الكباب هدى اإلاىث ،ومأس ي قظُػت لػائالتهم،
وعؾم ًل املخاػغ التي جدُؽ بغخلت ػواعم اإلاىث ،ؤصبذ الجمُؼ ًدىاقـ غليها وؿاء وطًىعا ،بل غائالث بإػكالهم ،منهم
مً يهغب مً وانؼ ؤحػبه ،ومنهم مً ٌؿعى لخدهُو خلم ػاُ اهخظاعه..
ؤمام اهدكاع الهجغة ؾحر الكغغُت للكباب الجؼائغي ،والتي ؤزغث ؾلبا غلى املجخمؼ مً حمُؼ الىىاحي الانخصاصًت
والاحخماغُت وألامىُتً ،ان البض مً جظاقغ الجهىص إلاػالجت ؤؾبابها ومػانبت مغجٌبيها ،وفي هظا ؤلاػاع حاء حػضًل ناهىن
الػهىباث ؾىت  ،2009بالهاهىن  01-09الظي حغم ؤؾالُب الهجغة ؾحر الكغغُت ووطؼ غهىباث حؼائُت لها.
ومً هىا جظهغ ؤهمُت هظا اإلاىطىع ،الظي ًغجبؽ باؾخهغاع وؤمً الىػً ،وخماًت هسبت ؤقغاصه وهم الكباب والظي
نهضف مً زالله إلى مػغقت ماهُت الهجغة ؾحر الكغغُت ،وألاؾباب التي جضقؼ الكباب إليها ،ويُل غالجها ناهىن
الػهىباث  ،وماهي الجغائم اإلاغجبؼت بالهجغة ؾحر الكغغُت في الجؼائغ ،ومضي هجاغت الخجغٍم والػهاب في الحض منها.
ومً ؤحل الىصىُ إلى الؿاًت مً هظا البدث ،ػغخىا ؤلاقٍالُت الخالُت :ما مذي كفاًت املعالجت الجنائيت للحذ من
الهجزة غيرالشزعيت لذي الشباب الجزائزي؟.
ولإلحابت غلى هظه ؤلاقٍالُت اجبػىا اإلاىهج الخدلُلي في جدلُل الىصىص الهاهىهُت للىصىُ إلى الىخائج ،مؼ الاؾخػاهت
باإلاىهج الىصكي في حػغٍل الهجغة ؾحر الكغغُت ،خُث جم جهؿُم البدث إلى مدىعًٍ:
املحىع ألاوُ :ماهُت الهجغة ؾحر الكغغُت.
املحىع الثاوي :الجغائم اإلاغجبؼت بالهجغة ؾحر الكغغُت في الهاهىن 01-09
وهسخم بدثىا بمجمىغت مً الىخائج والانتراخاث.

-1ماهيت الهجزة غيرالشزعيت
ٌػخبر الكباب هبع املجخمؼ وػانخه ،واهدكاع ظاهغة الهجغة ؾحر الكغغُت بحن الكباب الجؼائغي لها ؤزاع ؾلبُت
يثحرة غلى ؤمىه واؾخهغاعه ،وختى هدضص ماهُتها هدىاوُ قُما ًلي :حػغٍكها ،زمـ ؤؾبابها قسصائصها ،وؤزحرا آزاعها غلى
املجخمؼ.
1-1حعزيف الهجزة غيرالشزعيت
ًخٍىن مكهمى الهجغة ؾحر الكغغُت مً لكظحن :الهجغة ،وؾحر الكغغُت
1-1-1حعزيف الهجزة :الهجغة لؿت حػني الخغوج مً ؤعض إلى ؤعض ،وؾمي اإلاهاحغون مهاحغًٍ ألنهم جغًىا صًاعهم
ومؿاينهم التي وكؤوا بها هلل ،ولحهىا بضاع لِـ لهم بها ؤهل وال ماُ خحن هاحغوا إلى اإلاضًىت( ،)1والهجغة اصؼالخا هي
()1

ؤبى الكظل دمحم بً مٌغم بً غلي بً هجُب الضًً بً مىظىع ،لؿان الػغب ،ج ،15صاع صاصع للؼباغت واليكغ ،بحروث ،لبىان،1997 ،ص..252
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قٍل مً ؤقٍاُ اهخهاُ الؿٍان مً ؤعض جضعى اإلاٍان ألاصلي ؤو مٍان اإلاؿاصعة إلى ؤزغي جضعى مٍان الىصىُ ؤو اإلاٍان
اإلاهصىص ،وما ًدبؼ في طلَ مً جبضُ في مدل ؤلانامت(.)1
ؤما الهجغة يمصؼلح ناهىوي يما ًىضحها الهاهىن الضولي الػام قهي حػني اهخهاُ ألاقغاص مً صولت ألزغي بهصض
ؤلانامت الضائمت قُه وهي جسظؼ للهاهىن الضازلي مً هاخُت إط لٍل صولت الحو في جىظُم الهجغة مً إنلُمها وإلُه ،ومً
حهت ؤزغي جخصل بالهاهىن الضولي إلاا جثحره مً مؿائل ناهىهُت صولُت ،هظمتها الاجكانُاث الضولُت(.)2
2-1-1حعزيف الهجزة غيرالشزعيت
ٌػغف الكهه الهجغة غي الكغغُت بإنها "الدؿلل غبر الحضوص البرًت ؤو البدغٍت وؤلانامت بضولت ؤزغي بؼغٍهت ؾحر
مكغوغت"( ،)3ونض غغقتها اإلاىظمت الضولُت للهجغة في جهغٍغها الصاصع ؾىت 2011بإنها" :الهجغة التي جخم زاعج ألاػغ
الخىظُمُت لضوُ اإلاصضع وصوُ الػبىع وصوُ اإلاهصض"(.)4
وٍمًٌ حػغٍكها ؤًظا مً زالُ اإلااصة 5مً الاجكانُت الضولُت لحماًت خهىم الػماُ لؿىت  ،)5(1990التي غغقذ
اإلاهاحغ ؾحر الهاهىوي بإههً" :ل شخص صزل ؤو ًهُم ؤو ًهىم بيكاغ مإحىع في إنلُم ؾحر صولخه وال جٍىن بدىػجه الىزائو
الالػمت للضزىُ إلى جلَ الضولت وؤلانامت قيها وال الىزائو الالػمت للػمل.
هالخظ مً زالُ الخػغٍكاث الؿابهت ؤنها جخكو حمُػها غلى ؤن الهجغة ؾحر الكغغُت جخظمً مسالكت الهاهىن غىض
صزىُ إنلُم صولت ما ،ؤو ؤلانامت ؤو مماعؾت اليكاغ ،وهظا ًترجب غلُه الٌثحر مً الاوػٍاؾاث الؿلبُت غلى املجخمؼ.
2-1أسباب الهجزة غيرالشزعيت للشباب الجزائزي
هىاى غضة غىامل ؾاهمذ في اهدكاع ظاهغة الهجغة ؾحر الكغغُت هظيغ منها ما ًلي:
1-2-1لعىامل الاقخصادًت والاجخماعيت والثقافيت  :جلػب هظه الػىامل صوع يبحر في اعجكاع وؿبت اإلاهاحغًٍ
قالكىاعم اإلاخباًىت بحن صوُ اإلاصضع للمهاحغًٍ والضوُ اإلاؿخهبلت هي ؤؾباب جؤصي إلى الهجغة خها ،قالكهغ والبؼالت،
وههص ؾىم الػمل ًضقؼ بالكباب هدى الضوُ ألاوعوبُت خُث ًدلمىن بىحىص الضزل اإلاغجكؼ والدكؿُل واإلاؿخىي
اإلاػِص ي الجُض.
2-2-1عىامل جغز افيت :اإلاىنؼ الاؾتراججي للجؼائغ ،وًىنها بىابت البدغ ألابُع اإلاخىؾؽ ،ونغبها مً الضوُ
ألاوعوبُت ًل هظا ؾاغض غلى اعجكاع وؿبت الهجغة ؾحر الكغغُت لضي قبابها ،خُث ولض لضيهم قٌغة ؾهىلت غبىع البدغ
( )1مدضًض خمُض ،خبحرف لػؼٍؼ ؤخمض ،الهجغة ؾحر الكغغُت لضي الكباب الجؼائغي( صعاؾت بحن الىانؼ واإلاإمىُ) ،مجلت الضعاؾاث الؿُاؾُت ،املجلض،12
الػضص،14حىان ،2021ص69
( )2اإلاغحؼ هكؿه ،ص.70
( )3بىاب عطىان ،خىَ قخُدت ،الهجغة ؾحر الكغغُت لضي الكباب الجؼائغي(حصخُص ألاؾباب ،الاوػٍاؾاث والحىُ) ،مجلت ألاًاصمُت للبدىر في الػلىم
الاحخماغُت ،املجلض ،1الػضص ،2020 ،2ص.393
( )4مكاع إلُه في :بىاب عطىان ،خىَ قخُدت ،اإلاغحػىكؿه ،ص.393
( )5الاجكانُت الضولُت لحماًت خهىم حمُؼ الػماُ اإلاهاحغًٍ اغخمضث مً ػغف الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة  ،بهغاع عنم 45/158اإلاؤعر في -18صٌؿمبر،1990
صزلذ خحز الخىكُظ في 1حىٍلُت ،2003مخاخت غلى اإلاىنؼ:
https://www.ohchr.org/AR/professionallnterest/pages/CMW.aspx
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ّ
والىصىُ إلى الضوُ ألاوعوبُت مثل إًؼالُا واؾباهُا ،اللخان ال جبػضان غً بػع اإلاضن الجؼائغٍت إال بمؿاقت 150يم
ؤو200يم.1
3-2-1عىامل جاريخيت :خُث ًاهذ الحٍىماث الكغوؿُت هي التي حصجؼ الجؼائغٍحن غلى الهجغة إلى قغوؿا لُسىطىا
مػها الحغوب ،وَؿضون الىهص في الُض الػاملت آهظاى ،وهظا حػل يثحر مً الجؼائغٍحن ًدصلىن غلى الجيؿُت الكغوؿُت
 ،مما ٌصجؼ ؤناعبهم وؤقغاص غائالتهم باللحام إليهم  ،زاصت إلاا ًغوه مً هجاح ومؿخىي مػِص ي ؤقظل مما ًدصل غلُه
ؾالبُت الكباب في الجؼائغ.
4-2-1عىامل سياسيت :اإلاكاًل الؿُاؾُت التي غاقتها الجؼائغ في الدؿػُىاث والتي ما ػالذ آزاعها إلى ًىمىا هظا
حػلذ الٌثحر مً الكباب ًكٌغ بالهجغة إلى ؤوعوبا ،إما زىقا غلى خُاجه ،ؤو بدثا غً مجاُ صًمهغاػي ٌػبر قُه غً ؤقٍاعه
بدغٍت وصًمهغاػُت
5-2-1طىروسائل الاجصال و اهدشارمى اقع الخىاصل الاجخماعي
جؼىع وؾائل الاجصاالث واهدكاع وؾائل الخىاصل الاحخماعي ؾهل للكباب الخىاصل مؼ ؤنغاهه في مسخلل صوُ
الػالم ،وهظا ٌصجػه غلى الهجغة لؿببحن ؤألوُ ؤهه ؾىف ًالخظ الكغم في اإلاؿخىي اإلاػِص ي والحغٍاث ألاؾاؾُت واخترام
خهىم ألاقغاص في الؿغب ،قُسلو له طلَ عؾبت للهجغة مً وانػه الصػب،ؤما الؿبب الثاوي قهى ؤن الكباب ؤًظا
ًخىاصلىن ق ُما بُنهم صازل الىػً لُخكهىا غلى الهجغة ،يما حؿهل لهم هظه اإلاىانؼ الاجصاُ مؼ الػصاباث اإلاىظمت التي
حؿخمغ في ههل اإلاهاحغًٍ بؼغٍهت ؾحر ناهىهُت .
3-1خصائص الهجزة غيرالشزعيت
ختى هصل إلى زصائص الهجغة ؾحر الكغغُت هدىاوُ ؾماث اإلاهاحغًٍ ؾحر الكغغُحن ،إط هىاى مجمىغت مً
الصكاث التي ججمؼ بُنهم واإلاخػلهت بالىىع والػمغ والؿً واإلاؿخىي الخػلُمي واإلاغيؼ الاحخماعي ،خُث ؤن ؾالبُت
اإلاهاحغًٍ ؾحر الكغغُحن هجضهم مً الظًىع ؾحر ؤلاهار ،إال ؤهه في آلاوهت ألازحرة بضؤ غضص اليؿاء اللىاحي ًغيبن جُاع الهجغة
ؾحر الكغغُت في جؼاًض ،يما ًغي يثحر مً الضاعؾحن ؤن الكباب في ؾً مً 34-20هم ألايثر اؾخػضاصا للهجغة ؾحر
الكغغُت ،غً باقي الكئاث الػمغٍت ألازغي ،وؤن للمؿخىي الخػلُمي له صوع مهم في غملُت الهجغة ،قؿالبا ما ٌؿعى الكباب
للهجغة إما إلاىاصلت الضعاؾت ؤو للبدث غً خُاة ؤقظل ،صون ؤن هيس ى الػامل ألازالقي قٌثحرا ما هجض قئاث مً املجغمحن
ؤو الخاعححن غً الهاهىن ،ؤو اإلاخمغصون غً املجخمؼ ٌؿػىن إلى الهجغة ؾحر الكغغُت ختى ال جؼالهم ًض الهاهىن.
ؤما غً وحهت اإلاهاحغًٍ ؾحر الكغغُحن قهي غاصة ما جٍىن هدى الضوُ الؿىُت ،قكي الجؼائغ جٍىن الىحهت في ؾالب
ألاخُان هدى ؤوعوبا ،وٍىاحه هؤالء اإلاهاحغًٍ صػىباث يثحرة في الضوُ ألاوعوبُت مً بُنها صػىبت الاهضماج ،وظاهغة
الخمُحز الحكي ؤو الػلني بؿبب اعجكاع غضصهم ،وجىحه بػظهم هدى الؿغنت واعجٍاب بػع الجغائم لخدهُو اخخُاحاجه.
وهٌظا قئن ؤهم زصائص الهجغة ؾحر الكغغُت ،هى اؾخجزاقها للؼاناث الكبابُت لضوُ اإلاصضع ،وتهضًض ألامً
والاؾخهغاع قيها ،يما حػخبر تهضًضا الؾخهغاع الضوُ اإلاؿخهبلت ،وهىٍتها الاحخماغُت والثهاقُت ،ووؾُلت الهدكاع الجغائم.
4-1آثارالهجزة غيرالشزعيت على املجخمع
1

بً ػاًض عٍم ،وانؼ وؤؾباب الهجغة ؾحر الكغغُت في الجؼائغ ،مجلت الػلىم ؤلاوؿاهُت ،ج،32غضص ،2021 ،3ص.30
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عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
ًترجب غلى الهجغة ؾحر الكغغُت غضة آزاع ؾلبُت غلى املجخمؼ مً غضة هىاحي ؾىاء ًاهذ الضولت مؿخهبلت ؤو
مصضعة ،والجؼائغ ؤصبدذ آلان صولت مؿخهبلت للمهاحغًٍ ؾحر الكغغُحن مً حهت ؤقغٍهُا ،ومىؼهت غبىع و صولت مصضعة
هدى ؤوعوبا( ،)1لظا قهي حػاوي مً آلازاع الؿلبُت للهجغة ؾحر الكغغُت ،ومً هظه آلازاع هظيغ:

اعجكاع وؿبت الجغائم زاصت في اإلاىاػو الحضوصًت ،خُث ًظؼغ اإلاهاحغون ؾحر الكغغُحن إلى اعجٍاب ّغضة حغائم

لخىقحر اخخُاحاتهمً ،الؿغنت ،والػىل ،والتزوٍغ.
اعجكاع وكاغ الػصاباث اإلاىظمت لتهغٍب اإلاهاحغًٍ هدى ؤوعوبا ،والاججاع بهم في بػع الحُانغضم اهضماج اإلاهاحغًٍ ؾحر الكغغُحن مؼ املجخمؼ الجؼائغي ،وظهىع ؾلىًاث ؾغٍبت غً غاصاجه وجهالُضه ،واهدكاعالدؿىُ ،والضغاعة ،والٌثحر مً آلاقاث.
الخٍالُل الباهظت التي جىكهها الضولت لجمؼ اإلاهاحغًٍ وإغاصتهم إلى صولهم باليؿبت لهجغة الكباب الجؼائغيً ،خم قهضان الٌثحر منهم في البدغ ،وخغمان الىػً مً هسبت ؤقغاصه وهمالكباب ،هبع املجخمؼ وػانخه.
الخإزحر غلى الػالناث الجؼائغٍت ألاوعوبُت ،خُث ؤن الضوُ ألاوعوبُت ؤصبدذ جدمل الجؼائغ مؿؤولُت غبىع هؤالء
اإلاهاحغًٍ ،وجؼالبها بدكضًض الغنابت غلى خضوصها للحض مً جضقهاث الهجغة هدى ؤوعوبا(.)2
 عواج ججاعة الػصاباث اإلاىظمت في تهغٍب اإلاهاحغًٍ؛خغمان الىػً مً يكاءاث بظلذ الضولت مبالـ ضخمت في جٍىٍنهم وحػلُمهم؛جدىٍل مبالـ يبحرة حضا هدى ؤوعوبا ،مً ػغف ألاهالي ألبىائهم ختى ًظمىىا لهم الؼػام و اإلاإوي؛هظا ما حػل اإلاكغع الجؼائغي ٌؿً غضة حكغَػاث ناهىهُت للحض مً ظاهغة الهجغة ؾحر الكغغُت منها الهاهىن -08
 11اإلاخػلو بضزىُ ألاحاهب إلى الجؼائغ وإنامتهم وجىهلهم قيها( ،)3و الهاهىن )4( 01-09اإلاػضُ لهاهىن الػهىباث الجؼائغي
الظي ّ
حغم الهجغة ؾحر الكغغُت بٍل صىعها.

 -2الجزائم املزجبطت بالهجزة غيرالشزعيت في القاهىن 01-00
ؤمام اهدكاع ظاهغة الهجغة ؾحر الكغغُت بحن الكباب الجؼائغي زاصت غً ػغٍو البدغ ،جضزل اإلاكغع بخجغٍمها في
الهاهىن 01-09الؿالل الظيغ خُث ؤطُكذ اإلااصة  175مٌغع 1التي جىص غلى ججغٍم مؿاصعة التراب الىػني بصكت ؾحر
قغغُت ،واإلااصة  330مٌغع 30التي ججغم تهغٍب اإلاهاحغًٍ ،عؾم الجضُ الٌبحر الظي ؤزحر صازل البرإلاان ،خىُ مسالكت هظا

( )1يهُىت ؾالم،الهجغة ؾحر الكغغُت وآلُاث مٍاقدتها في الدكغَؼ الجؼائغي ،مجلت الهاهىن واملجخمؼ ،الػضص ،2021 ،1ص.366
( )2هىاُ بً غماع ،الهجغة ؾحر الكغغُت وؤزغها غلى ألامً في الجؼائغ ،مجلت غلىم ؤلاوؿان واملجخمؼ ،املجلض ،9الػضص ،1ص.187
( )3ناهىن  11-08مؤعر فيً 25ىهُىً ،2008خػلو بضزىُ ألاحاهب إلى الجؼائغ وإنامتهم وجىهلهم قيها ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائغٍت الضًمهغاػُت
الكػبُت ،الػضص ،36صاصع بخاعٍش ً 02ىلُى2008
( )4ناهىن عنم  01-09مؤعر في ً ،2009-02-25خظمً ٌػضُ وٍخمم ألامغ  156-66اإلاؤعر فيً 08ىهُى 1966واإلاخظمً ناهىن الػهىباث ،الجغٍضة الغؾمُت
للجمهىعٍت الجؼائغٍت الضًمهغاػُت الكػبُت ،الػضص ،15صاصع بخاعٍش  08ماعؽ.2009
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عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
الخجغٍم للماصة  6مً بغوجىًىُ ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت تهغٍب اإلاهاحغًٍ الظي صاصنذ غلُه الجؼائغ ؾىت  ،)1(2003خُث
نغعث هظه اإلااصة غلى غضم اإلاؿاءلت الجؼائُت للمهاحغًٍ ؾحر الكغغُحن ،واغخبرتهم ضحاًا.
1-2جزيمت مغادرة التراب الىطني بصفت غيرشزعيت
عؾم ؤن الاجكانُاث الضولُت حػخبر اإلاهاحغًٍ ؾحر الكغغُحن ضحاًا ولِـ مجغمحن ،وعؾم ؤهه الٌثحر مً ألاصىاث في
البرإلاان ،هاصث بػضم ججغٍم الهجغة ؾحر الكغعي إال ؤن اإلاكغع الجؼائغي حغم الهجغة ؾحر الكغغُت في الهاهىن،11-08
الؿالل الظيغ ،و حػضًل ناهىن الػهىباث ؾىت.2009
بؿُت الحض مً ظاهغة الهجغة ؾحر الكغغُت للكباب الجؼائغي ،اؾخدضر اإلاكغع الجؼائغي في الهاهىن 01-09
اإلاظًىع ؤغاله اإلااصة  175مٌغع 1التي حاءث يما ًلي ":صون ؤلازالُ باألخٍام الدكغَػُت ألازغي الؿاعٍت اإلاكػىُ ٌ ،ػانب
بالحبـ مً قهغًٍ إلى ؾخت ؤقهغ وبؿغامت مً 20000ص ج إلى60000ص ج ،ؤو بئخضي هاجحن الػهىبخحن ًل حؼائغي او
ؤحىبي مهُم ٌؿاصع ؤلانلُم الىػني بصكت ؾحر قغغُت ،ؤزىاء احخُاػه مغايؼ الحضوص البرًت ؤو البدغٍت ؤو الجىٍت ،وطلَ
باهخداله هىٍت ؤو باؾخػماله وزائو مؼوعة ،ؤو ؤًت وؾُلت اخخُالُت ؤزغي للخملص مً جهضًم الىزائو الغؾمُت الالػمت ؤو
مً الهُام باإلحغاءاث التي جىحبها الهىاهحن وألاهظمت الؿاعٍت اإلاكػىُ.
وجؼبو هكـ الػهىبت غلى ًل شخص ٌؿاصع ؤلانلُم الىػني غبر مىاقظ ؤو ؤمايً ؾحر مغايؼ الحضوص".
ٌػخبر هص هظه اإلااصة الغيً الكغعي لهظه الجغٍمت ،قؼبها لىص اإلااصة 1مً ناهىن الػهىباث " ال حغٍمت وال غهىبت
ؤو جضبحر ؤمً بؿحر ناهىن" ،وطلَ جدهُها إلابضؤ قغغُت الجغائم والػهىباث ،الظي ٌػخبر خها مً خهىم ؤلاوؿان(.)2
وقُما ًلي هدىاوُ ؤعًان هظه الجغٍمت والجؼاءاث اإلاهغعة لها
1-1-2ركان جزيمت مغادرة التراب الىطني بصفت غيرشزعيت
ولٍي جهىم هظه الجغٍمت ًجب جىاقغ بهُت ألاعًان وهي :الغيً اإلااصي ،الغيً اإلاػىىي ،وعيً ؤلانلُم.
1-1-1-2الزكن املادي:
وٍخمثل في نُام الجؼائغي ؤو ألاحىبي اإلاهُم في ؤلانلُم الجؼائغي باهخداُ هىٍت ؤو اؾخػماُ وزائو مؼوعة ،ؤو ؤًت
وؾُلت اخخُالُت ؤزغي ،مً ؤحل مؿاصعة التراب الىػني ،خُث عيؼ اإلاكغع غلى الىؾُلت اإلاؿخػملت للخغوج ،ولِـ الخغوج
في خض طاجه( .)3والىؾُلخحن هىا طيغجا غلى ؾبُل اإلاثاُ ال الحصغ ،وعبما اإلاكغع طيغ هاجحن الىؾُلخحن ألنهما ألايثر
اؾخػماال ،وألنهما مجغمخحن بمهخط ى اإلااصجحن  ،218و 222مً ناهىن الػهىباث ،لًٌ إطا اؾخػملذ مً ؤحل مؿاصعة
التراب الىػني ًصىل الكػل غلى ؤهه هجغة ؾحر قغغُت ،وخؿىا قػل اإلاكغع غىضما ؤطاف ؤو ؤًت وؾُلت اخخُالُت ؤزغي،
ختى ال ًدصغ الخجغٍم قهؽ في اهخداُ الهىٍت ؤو اؾخػماُ وزائو مؼوعة.
ؤما الكهغة الثاهُت مً هظه اإلااصة قهض عيؼث غلى الكػل ولِـ الىؾُلت،ؤي مؿاصعة ؤلانلُم غبر مىاقظ وؤمايً ؾحر
مغايؼ الحضوص ،مهما ًاهذ الىؾُلت اإلاؿخػملت ،وؾىاء ًان مػه وزائو ناهىهُت ؤو ؾحر ناهىهُت.
( )1نغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عنم (-25ص ،)55مؤعر في ً ،2000-11-15خظمً بغوجىًىُ مٍاقدت الهجغة ؾحر الكغغُت ،صاصنذ غلُه الجؼائغ بمىحب
اإلاغؾىم الغئاس ي عنم  418-03اإلاؤعر في  ،2003-11-09الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائغٍت ،غضص ،69صاصع بخاعٍش2003-11-12
( )2الكىاغغه خابـ ،اخترام مبضؤ قغغُت الجغائم والػهىباث بحن الدكغَؼ والهظاء ،مجلت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت ،املجلض ،11الػضص،1ص.368
( )3غبض الحلُم بً مكغي ،حغٍمت مؿاصعة ؤلانلُم الىػني بصكت ؾحر قغغُت ،مجلت الضعاؾاث الهاهىوي و الؿُاؾُت ،املجلض ،6الػضص ،1حاهكي ،2020ص.6
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عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
وال ٌكترغ لهُام هظه الجغٍمت جدهو الىدُجت ،ؤي اإلاؿاصعة لإلنلُم ،قىص اإلااصة 175مٌغعٌ 1ػانب غلى مجغص
الكغوع في هظه الجغٍمت ختى ولى لم جخدهو الىدُجت.
2-1-1-2لزكن املعنىي:
جهىم هظه الجغٍمت بخىاقغ الهصض الجىائي الػام وهى الػلم وؤلاعاصة ،خُث ٌػلم الجاوي بإن مؿاصعة الانلُم
الجؼائغي صون الخهُض باألهظمت مػانب غليها ناهىها ،وهظا الػلم مكترض ،ألهه ًضزل في إػاع ناغضة ال غظع بجهل
الهاهىن( ،)1وال يهم الباغث الظي صقؼ الصخص إلى اؾخػماُ هظه الىؾائل إلاؿاصعة التراب الىػني ،قاإلاكغع عيؼ غلى
الىؾُلت ولِـ غلى الؿاًت،
يما ٌكترغ ؤن جٍىن إعاصة هظا الصخص ؾلُمت زالُت مً الػُىب ًاإليغاه اإلااصي واإلاػىىي.
3-1-1-2ركن إلاقامت في إلاقليم الىطني
قهظه الجغٍمت جهىم في خو الجؼائغٍحن وألاحاهب اإلاهُمحن في الجؼائغ ،الظًً ٌؿاصعون ؤلانلُم الجؼائغي بصكت ؾحر
هظامُت ،ختى لى ًان هظا ألاحىبي ًغٍض الغحىع إلى بلضه ألاصلي ،وال جهىم في خو ألاحىبي الظي ًغٍض الضزىُ بؼغٍهت ؾحر
ناهىهُت ،قهؤالء ًسظػىن للهاهىن 11-08اإلاؤعر في ً21ىهُى  ،2008والخاص بكغوغ صزىُ وإنامت وجضزل ألاحاهب في
البالص ،الظي هص غلى غهىباث حؼائُت السجً والؿغامت إطاقت إلى إحغاءاث الترخُل والؼغص إلى الحضوص( ،)2والابػاص هى
إحغاء إصاعي جخسظه الضولت في خو ألاحىبي اإلاهُم غلى إنلُمها ،لٍي ٌؿاصع في ؤحل نصحر ،وإال ؤحبرجه غلى طلَ ،وٍخسظ هظا
ؤلاحغاء غىضما ًٍىن وحىص ألاحىبي ٌكٍل تهضًضا الىظام الػام في الضولت ؤو ؾُاصتها واؾخهاللها(.)3
وٍالخظ ؤًظا ؤن هظه الجغٍمت جهىم في خو ألاحىبي اإلاهُم قهؽ ،ؤما ألاحىبي ؾحر اإلاهُم قُسظؼ للماصة  44مً
لهاهىن  11-08الؿالل الظيغ ،والتي وطػذ له غهىباث ؤقض ،وهي الحبـ مً ؾخت ؤقهغ إلى ؾيخحن وبؿغامت مً10000
إلى 30000صج.
2-1-2الجزاءاث املقزرة لجزيمت مغادرة التراب الىطني بطزيقت غيرشزعيت
هصذ اإلااصة  175مٌغع 1ناهىن غهىباث قئن غهىبت هظه الجغٍمت هي الحبـ مً قهغًٍ إلى ؾخت ؤقهغ وبؿغامت مً
20000ص ج إلى 60000ص ج ،ؤو بئخضي هاجحن الػهىبخحن.
نض جبضو هظه الػهىبت ؾحر مكضصة ،لًٌ الٌثحر ًغي ؤن الخجغٍم في خض طاجه ًمـ بدهىم هؤالء اإلاهاحغًٍ ،ؤو
الحغانت باإلاصؼلح الػامُت ،قهم لِؿىا مجغمحن  ،وإهما ضحاًا ظغوف صػبت لم ٌؿخؼُػىا جدملها ،قُؿامغون بدُاتهم
مً ؤحل خلم بمؿخهبل ؤقظل ،لًٌ في الىانؼ جٌمً زؼىعة هظه الجغٍمت في ًىنها جؤصي ؾلى يثحر مً الجغائم مً نبل

( )1صوٍني مسخاع "،الٌػظع ؤخض بجهل الهاهىن مبضؤ بػُض غً الحهُهت نغٍب مً الىهم" ،مجلت اإلاػُاع ،املجلض  ،5الػضص.326 ،10
( )2اإلااصة 22مً الهاهىن عنم  11-08اإلاؤعر في ً21ىهُىً ،2008خظمً قغوغ صزىُ وإنامت وجىهل ألاحاهب في البالص ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائغٍت،
الػضص ،36صاصع بخاعٍش ً02ىلُى2000
ن
ي
( )3يهُىت ؾالم ،الهجغة ؾحر الكغغُت وآلُاث مٍاقدتها في الدكغَؼ الجؼائغ  ،مجلت الهاهى واملجخمؼ،ا ملجلض ،9الػضص،01،2021ص.372
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عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
اإلاغشححن للخغوج  ،مثل الؿغناث والىصب وختى الدؿىُ،وحغائم التزوٍغ والاخخُاُ ،وؾغنت الهىاعب وؾحره ،بل وحغائم
الاغخضاء غلى ألاشخاص ؤخُاها(.)1
مؼ الػلم ؤهه في خاُ إصاهت اإلاهاحغ بجغٍمت ؤزغي ،قئهىا هؼبو الىصل ألاقض.
2-2جزيمت تهزيب املهاجزين
ؤصي اهدكاع الهجغة ؾحر الكغغُت في آلاوهت ألازحرة إلى اػصًاص في وكاغ الػصاباث ؤلاحغامُت اإلاىظمت التي حػمل في
تهغٍب اإلاهاحغًٍ ،هظا ما صقؼ اإلاكغع ؾلى ججغٍم هظه ألاقػاُ في الهاهىن ،01-09وغلُه ؾىف هدىاوُ ؤعًان هظه الجغٍمت
زم الجؼاءاث اإلاهغعة لها.
1-2-2أركان جزيمت تهزيب املهاجزين
1-1-2-2الزكن الشزعي
جم ججغٍمها بمهخط ى اإلااصة  303مٌغع 30مً الهاهىن ،19-15التي حاء قيهاٌ ":ػض تهغٍبا للمهاحغًٍ الهُام بخضبحر
الخغوج ؾحر اإلاكغوع مً التراب الىػني لصخص ؤو غضة ؤشخاص مً ؤحل الحصىُ بصىعة مباقغة ؤو ؾحر مباقغة ،غلى
مىكػت مالُت ؤو ؤي مىكػت ؤزغي.
وَػانب غلى تهغٍب اإلاهاحغًٍ بالحبـ مً زالر ؾىىاث إلى زمـ ؾىىاث وبؿغامت مً300000ص ج إلى 500000ص
ج " ،وحػخبر هظه اإلااصة هي الغيً الكغعي لهظه الجغٍمت ،وإن ًان ًالخظ ؤن هظا الىص ناصغ مً خُث الىؼام ألهه
ًهخصغ غلى الخغوج ؾحر اإلاكغوع صون الضزىُ ؾحر اإلاكغوع لإلنلُم،وهى ما ال ًخكو مؼ الىصىص الضولُت في هظا املجاُ
التي ججغم جضابحر الضزىُ والخغوج ؾحر اإلاكغوع(.)2
وال ًمٌىىا الاخخجاج بالهاهىن  11-08الؿالل الظيغ للهىُ ؤهه ّ
حغم جضبحر صزىُ اإلاهاحغًٍ بؼغٍهت ؾحر هظامُت،
ألن الهاهىنً ،11-08خػلو قهؽ بضزىُ ألاحاهب إلى التراب الىػني بؼغٍهت ؾحر قغغُت  ،ولم ٌكغ إلى اإلاىاػىحن
الجؼائغٍحن ،ؤما اإلااصة303مٌغع30قخىص غلى تهغٍب اإلاهاحغًٍ وػىُحن ًاهىا ؤم ؤحاهب( ،)3وختى لى نلىا بخؼبُو الهاهىن
 ،11-08قئن الػهىبت الىاعصة في اإلااصة303مٌغع 30ؤقض مً الػهىبت الىاعصة في الهاهىن ،11-08وبالخالي ًؼبو الىصل
ألاقض ػبها للماصة 32م.ع.ج.
2-1-2-2الزكن املادي
يتكهن الركن السادي للجريسة من الشذاط أو الدلهك الخارجي الذي يقهم بو الجاني سهاء كان ايجابيا أو سلبيا،
والشتيجة التي يفزي إلييا ،والعالقة الدببية بيشيسا،وفي جريسة تيريب السياجرين يتسثل الركن السادي حدب
السادة303مكرر 30يتكهن من العشاصر التالية:

( )1بً قغٍدت عقُض ،حغٍمت مؿاصعة ؤلانلُم الىػني بصكت ؾحر قغغُت ،عؾالت ماحؿخحر في الػلىم الجىائُت وغلم ؤلاحغامً ،لُت الحهىم ،حامػت ؤبى بٌغ
بلهاًض-جلمؿان ،2010-ص46
( )2اإلااصة 3مً بغوجٍىُ مٍاقدت تهغٍب اإلاهاحغًٍ غً ػغٍو البر والبدغ والجى ،الظي اغخمضجه الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة بمىحب الهغاع عنم  25الضوعة،55
بخاعٍش10هىقمبر.2000
ن
ي
مىظىع
ناهى الػهىباث ،مجلت الاحتهاص الهظائي ،الػضص الثامً ،2020،ص9
( )3غبض الحلُم بً مكغ  ،حغٍمت تهغٍب اإلاهاحغًٍ مً
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عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
1-2-1-2-2السلوك اإلجرامي :وىه أىم عشرر في ىذه الجريسة ،ونجده يشحرر في القيام بتدبير الخروج غيرالسذروع من اإلقليم الجزائري ،إما بتييئة وسيلة للشقل برية أو بحرية ،أو جهية ،أو تزويد السياجرين بهثائق مزورة كالجهازات

والتأشيرات ،أو االعتساد على تدييالت من رجال الجسارك والذرطة ،أو طاقم الطائرة أو الدفيشة وَؿخىي ؤن ًٍىن الهائم
بهظه الجغٍمت شخص ػبُعي ؤو شخص مػىىي خُث ؤصبذ هىاى غصاباث صولُت ،حؿخسضم الكغًاث الؿُاخُت،
ووًاالث ألاؾكاع ،ومٍاجب ألاغماُ يؿؼاء ليكاػها في تهغٍب اإلاهاحغًٍ والاججاع بالبكغ ،يما ال يهم إن ًان التهغٍب مً
ؤمايً مسصصت للخغوج مً التراب الىػني ؤو مً ؤمايً ؾحر مسصصت لظلَ.
وهظغا للمىنؼ الاؾتراجُجي للجؼائغ  ،قهظا حػلها مدل اهخمام اإلاهغبحن وطلَ بتهغٍب اإلاهاحغًٍ بدغا إلى اؾباهُا مً
الىاخُت الكمالُت للبدغ البُع اإلاخىؾؽ ،وإلى إًؼالُا مً الىاخُت الكغنُت ،وَؿخػمل اإلاهغبىن غضة وؾائل لىهل
اإلاهاحغًٍ ،مً الؼواعم البدغٍت الصؿحرة ،إلى الهىاعب طاث املحغيحن ،ؤو الهىاعب الٌبحرة ،يما ًخم تهغٍب اإلاهاحغًٍ غً
ػغٍو البر في ؾُاعاث وقاخىاث ،حػبر بهم غاصة مً ألامايً ؾحر اإلاىاػو املخصصت للػبىع ،ؤما التهغٍب غً ػغٍو الجى
قهى ؤنل وؿبت ،وٍخم غً ػغٍو جؼوٍغ حىاػاث الؿكغ ،وجإقحراث الضزىُ إلى الضوُ اإلاؿخهبلت ،ؤو عقىة اإلاؿؤولحن غً
الحضوص ومىظكي الهجغة ،وجؼوٍض مىظماث اإلاهغبحن بالكغًاث الؿُاخُت ووًاالث الؿكغ.
ونض ًٍىن الؿلىى ؤلاحغامي في هظه الجغٍمت ؾلبُا ًامخىاع خاعؽ الحضوص مً الخضنُو في مغانبت جإقحرة اإلاهاحغ
اإلاهغب ،ؤو الامخىاع غلى الهبع غلُه.
2-2--2-2النديجت :جخمثل الىدُجت في هظه الجغٍمت في زغوج اإلاهاحغًٍ مً التراب الىػني ، ،وال يهم إن ًان طلَ
لصخص واخض ؤو غضة ؤشخاص ،وال يهم صكت هؤالء اإلاهاحغًٍ ،ؤو ؾنهم ،ؤو وظُكتهم  ،ولًٌ هظه الجغٍمت ال جهىم إن
ًان التهغٍب ًىصب غلى بظائؼ ؤو خُىاهاث ؤو ؤي ش يء آزغ ؾحر ؤلاوؿان ،قكي هظه الحاالث جؼبو هصىص زاصت.
ال ٌكترغ جدهُو الىدُجت لهُام هظه الجغٍمت قاإلاكغع ٌػانب غلى مجغص الكغوع قيها بالػهىبت اإلاهغعة للجغٍمت
الخامت( ،)1قهظه الجغٍمت لها جإزحر يبحر غلى ألامً الهىمي الجؼائغي ،وٍجب مٍاقدتها بٍل الىؾائل ،ؾىاء ًاهذ حغٍمت جامت
()2

ؤو مجغص قغوع.

 3-2-1-2-2العالقت السببيتٌ :كترغ لخدهو الغيً اإلااصي في ؤي حغٍمت ؤن ًٍىن هىاى غالنت ؾببُت بحن اليكاغ
الظي ًهىم به الجاوي والىدُجت اإلاخدههت ،قئطا اهخكذ الػالنت الؿببُت ،ال جهىم الجغٍمت  ،و لًٌ حغٍمت تهغٍب اإلاهاحغًٍ
حغٍمت زؼغ وال ٌكترغ جدهو الىدُجت قيها ،بل ًٌكي الكغوع قيها لخهىم الجغٍمت.
3-1-2-2الزكن املعنىي
حغٍمت تهغٍب اإلاهاحغًٍ حغٍمت غمضًت ٌ ،كترغ قيها الهصض الجىائي الػام وهى الػلم وؤلاعاصة ،والػلم هىا ٌػخبر غلم
بالهاهىن وهى مكترض ،إط ال ٌػظع ؤخض بجهل الهاهىن ،ؤما ؤلاعاصة قخخمثل في ًىن الكاغل نام بهظه الجغٍمت وهى بٍامل

3اإلااصة 303مٌغع 39مً الهاهىن. 01-09
( )2هىاُ بً غماع ،الهجغة ؾحر الكغغُت وؤزغها غلى ألامً في الجؼائغ ،مجلت غلىم ؤلاوؿان واملجخمؼ ،املجلض  ،9الػضص ،1،2020ص178
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عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
إعاصجه ،وؤطاف اإلاكغع غىصغ آزغ ،وهى ؤن جٍىن الؿاًت مً هظا الكػل هى الحصىُ غلى مىكػت مالُت ؤو ؤي مىكػت
ؤزغي ،ختى ولى لم جًٌ مالُت ؤي اقتراغ جىاقغ الهصض الجىائي الخاص وال ٌػخض بالباغث في هظه الجغٍمت(.)1
وبظلَ ًٍىن نض وطؼ غلى الىُابت غبء إزباث وحىص مىكػت مً وعاء تهغٍب اإلاهاحغًٍ ،مما ًكخذ الباب ؤمام اإلاهغبحن
لالخخجاج بضواقؼ ؤزغي ،مثال الضاقؼ ؤلاوؿاوي ،مً ؤحل إزغاج اإلاهاحغًٍ مً الكهغ ،ومً الظلم الؿُاس ي ،ومً
الجزاغاث الضازلُت...الخ ،لظا خبظا لى ايخكى اإلاكغع بالهصض الجىائي الػام صون الهصض الخاص.
وهظا ٌػني ؤن اإلاتهم ٌؿخؼُؼ ؤن ًتهغب مً الػهىبت إطا لم ًخم إزباث اإلاىكػت ،مً ألاخؿً لى لم ًظل اإلاكغع هظا
الكغغ ،ألهه بظلَ ؤغؼى اإلاتهم قغصت التهغب مً الػهىبت بحجت الضواعي ؤلاوؿاهُت مثال.
 2-2-2جزاء جزيمت تهزيب املهاجزين
1-2-2-2العقىبت ألاصليت والخكميليت
اغخبر اإلاكغع هظه الجغٍمت في صىعتها البؿُؼت حىدت غهىبتها الحبـ مً زالزت إلى زمـ ؾىىاث وؾغامت مالُت مً
30000ص ج إلى 50000ص ج ،وغهىبت جٌمُلُت جخمثل في مصاصعة الىؾائل اإلاؿخػملت في تهغٍب اإلاهاحغًٍ بصكت ؾحر
مكغوغت ،مؼ مغاغاة الؿحر خؿً الىُت( ،)2وجؼبو الكترة ألامىُت اإلاىصىص غليها في اإلااصة  60مٌغع مً ناهىن الػهىباث
غلى هظه الجغٍمت وحىبا ػبها للماصة 303مٌغع ،41وٍهصض بالكترة ألامىُت خغمان املحٍىم غلُه مً جضابحر الخىنُل
اإلاؤنذ لخؼبُو الػهىبت والىطؼ في الىعقاث الخاعحُت ؤو البِئت اإلاكخىخت ،وإحاػاث الخغوج ،والحغٍت الىصكُت ،والاقغاج
اإلاكغوغ للكترة التي جدضصها الجهت الهظائُت(.)3
يما ًٍىن الصخص اإلاػىىي مؿؤوال حؼائُا غً هظه الجغٍمت ،متى اعجٌبذ لحؿابه مً ػغف ؤحهؼجه وممثلُه
الكغغُحن ،،ػبها للماصة  51مٌغع مً ناهىن الػهىباث وال ًمىؼ طلَ مً مؿاءلت الصخص الؼبُعي قاغل ؤصلي ؤو
قغٍَ( ،)4وَكترغ لهُام مؿؤولُت الصخص اإلاػىىي ؤن ًٍىن الصخص اإلاػىىي زاطؼ للهاهىن الخاص ،وؤن ًىص
الهاهىن غلى مؿاءلخه ،وؤن جغجٌب الجغٍمت مً ػغف ممثلُه وؤن جغجٌب لحؿابه(.)5
وجؼبو غلُه الػهىباث اإلاىصىص غليها في اإلااصة 18مٌغع مً ناهىن الػهىباث( ،)6والتي منها:
الؿغامت التي حؿاوي مً مغة إلى زمـ مغاث الحض ألانص ى للؿغامت اإلاهغعة للصخص الؼبُعي واخضة ؤو ؤيثر مًالػهىباث الخٌمُلُت آلاجُت:
خل الصخص الؼبُعيؾلو اإلاؤؾؿت ؤو قغع مً قغوغها إلاضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاثؤلانصاء مً الصكهاث الػمىمُت إلاضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث( )1غبض الغخمان زلكي ،الهاهىن الجىائي الػام ،صاع بلهِـ ،الجؼائغ ،2016،ص.223
( )2اإلااحت  303مٌغع 40مً الهاهىن .01-09
( )3هىعاوي خُاة ،ؤلاػاع الهاهىوي للكترة ألامىُت في الدكغَؼ الجؼائغي ،مجلت الباخث للضعاؾاث ألاًاصمُت املجلض ،6غضص1ن حاهكي .763 ،2019
( )4اإلااصة  303مٌغع ،38مً ناهىن.01-09
( )5قغخاوي غبض الػؼٍؼ ،اإلاؿؤولُت الجؼائُت للصخص اإلاػىىي في الدكغَؼ الجؼائغي ،مجلت الاصاب والػلىم الاحخماغُت ،املجلض  ،16الػضص ،2ص.94
( )6ؤمغ عنم  156-66مؤعر في ً08ىهُىً 1966خظمً ناهىن الػهىباث  ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائغٍت الضًمهغاػُت الكػبُت ،غضص ،49صاصع
بخاعٍش ً30ىهُى1966
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اإلاىؼ مً مؼاولت وكاغ ؤو غضة ؤوكؼت نهائُا ؤو إلاضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاثمصاصعة الص يء الظي اعجٌب في جىكُظ الجغٍمت وكغ وحػلُو خٌم ؤلاصاهتالىطؼ جدذ الحاؾت الهظائُت إلاضة ال جخجاوػ زمـ ؾىىاث وجىصب الحغاؾت غلى مماعؾت اليكاغ الظي ؤصي الىالجغٍمت ؤو الظي اعجٌبذ الجغٍمت بمىاؾبخه.
باإلطاقت إلى الحٌم غلى ألاحىبي الظي خٌم غلُه باعجٍاب هظه الجغٍمت باإلاىؼ مً ؤلانامت في التراب الىػني إما نهائُا،
ؤو إلاضة غكغ ؾىىاث.
يما ٌػانب ُ مً غلم باعجٍاب الجغٍمت ولى ًان ملؼما بالؿغ اإلانهي،ولم ًبلـ قىعا الؿلؼاث املخخصت ،بالحبـ مً
ؾىت إلى زمـ ؾىىاث وبؿغامت مً100000إلى500000صج .
2-2-2-2ظزوف الدشذًذ في جزيمت تهزيب املهاجزين
ح كضص الػهىبت في حغٍمت تهغٍب اإلاهاحغًٍ إطا ًان مً بحن ألاشخاص اإلاهاحغًٍ ناصغ ،ؤو ؤهه جم حػغٍع خُاة
وؾالمت اإلاهاحغًٍ واإلاهغبحن للخؼغ ؤو جغحُذ حػغطهم ،ومػاملت اإلاهاحغًٍ ؾحر الكغغُحن مػاملت ؾحر إوؿاهُت ،خُث
جصبذ الػهىبت الحبـ مً زمـ ؾىىاث إلى غكغ ؾىىاث وبؿغامت مً 500000ص ج إلى  1000000ج(.)1
وهبضي هىا بػع اإلاالخظاث:
قباليؿبت للظغف ألاوُ وهى ًىن ؤخض اإلاهاحغًٍ ناصغ ،خبظا لى جظاف إليها ؤو قئت الػاحؼًٍ ومً في خٌمهم،الحخماغهم في هكـ الػلت وهي غضم نضعتهم غلى جدمل مساػغ الهجغة.
باليؿبت للظغف الثاوي وهى حػغٍع خُاة وؾالمت اإلاهاحغًٍ للخؼغ ؤو جغحُذ حػغطهم ،وهى ما ًدضر غاصة غىضماًٍىن التهغٍب غً ػغٍو البدغ ،ولٌىه لم ًىص غلى الحالت التي ًخػغض قيها قػال إلى طغع ًاإلاىث ؾغنا ،ؤو ؤلاصابت بػاهت
مؿخضًمت  ،خُث مً اإلاكغوض حكضص الػهىبت ؤيثر.

( )1اإلااصة 303مٌغع 31مً الهاهىن.01-09
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عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
باليؿبت للظغف الثالث وهى مػاملت اإلاهاحغًٍ مػاملت ؾحر إوؿاهُت ،قاإلاكغع لم ٌػغقها ،عؾم ؤهه غغف الخػظًب فياإلااصة  263مٌغع بإهه ًل غمل ًيخج غىه غظاب ؤو ؤلم قضًض حؿضًا ًان ؤو غهلُا ًلحو غمضا بصخص ما مهما ًان ؾببه،
قاإلاػاملت الالإوؿاهُت حؿبب ؤلم ماصي ؤو مػىىي للصخص لًٌ ال ًصل إلى صعحت الخػظًب(.)1
وٍمًٌ الهىُ ؤنها" :جلَ اإلاػاملت التي ًهىم بها شخص وجدؿبب في خالت قضًضة مً ألالم ؤو اإلاػاهاة ؤو ؤلاصابت
الجؿضًت ،ؤو الظهىُت ،ؤو في قػىع بالخىف ؤو ألاس ى ؤو الضوهُت بما ًٌكي إلهاهت شخص ؤو الحؽ مً يغامخه ونضعه"(،)2
ونض هصذ غليها الٌثحر مً الصٍىى الضولُت لحهىم الاوؿان صون حػغٍكها ،وهظا ٌػؽ ؾلؼت جهضًغٍت واؾػت للهاض ي في
جٌُُل ألاقػاُ التي حػخبر مػاملت ناؾُت ؤو ال إوؿاهُت ،في خحن ًان غلى اإلاكغع خصغ جلَ ألاقػاُ ختى ال جهبل الخإوٍل.
يما حكضص الػهىبت لخصبذ السجً مً غكغ ؾىىاث إلى غكغًٍ ؾىت وؾغامت مً  1000000ص ج إلى 2000000ص ج
في الحاالث الخالُت:
إطا ؾهلذ وظُكت الكاغل اعجٍاب الجغٍمت؛إطا اعجٌبذ الجغٍمت مً ػغف ؤيثر مً شخص؛إطا اعجٌبذ الجغٍمت مً ػغف حماغت إحغامُت مىظمت(.)3
وخبظا لى اإلاكغع قضص الػهىبت ؤيثر في خالت الجماغت ؤلاحغامُت اإلاىظمت،قجغٍمت تهغٍب اإلاهاحغًٍ ما هي إال صىعة
مً صىع الجغٍمت اإلاىظمت.
3-2-2-2ظزوف الخخفيف وألاعذارالقاهىهيت
ؤوال وكحر إلى ؤن ظغوف الخسكُل اإلاىصىص غليها في اإلااصة  53مً ناهىن الػهىباث ال ٌؿخكُض منها مغجٌبىا حغٍمت
تهغٍب اإلاهاحغًٍ وطلَ ػبها ألخٍام اإلااصة 303مٌغع ،34ؾحر ؤهه وحصجُػا غلى مٍاقدت هظه الجغٍمت قئن اإلاكغع هص
غلى غظعًٍ ناهىهحن ؤخضهما غظع مػكي وآلازغ غظع مسكل ،هصذ غليهما اإلااصة  303مغع 36وهما:
 جبلُـ الؿلؼاث ؤلاصاعٍت ؤو الهظائُت غً حغٍمت تهغٍب اإلاهاحغًٍ نبل البضء في جىكُظها ؤو الكغوع قيها ،خُثٌػكى اإلاتهم في هظه الحالت مً الػهىبت اإلاهغعة لها.
ؤلابالؽ غً الجغٍمت بػض اهتهاء الخىكُظ ؤو الكغوع قيها ،ونبل جدغٍَ الضغىي الػمىمُت  ،وفي هظه الحالت جسكعالػهىبت إلى الىصل إطا ؤمًٌ بػض جدغٍَ الضغىي الػمىمُت مً إًهاف الكاغل ألاصلي ؤو الكغًاء في هكـ الجغٍمت.
وواضح ؤن الهضف مً هظا الخسكُل ،هى الدصجُؼ غلى ؤلابالؽ غً هظه الجغٍمت ختى ًدؿنى الهبع غلى مغجٌبيها.
وخؿىا قػل اإلاكغع بالىص غلى هظًً الػظعًٍ قهظه الجغٍمت ؾالبا ما جٍىن مغجٌبت مً غصاباث مىظمتً ،صػب
الىصىُ إلى ؤقغاصها ،ؤو إزباث التهمت غليهم ،لًٌ بالخبلُـ غنهم ًمً الهبع غليهم

الخاجمت:

( )1ؤخؿً بى ؾهُػت ،الىححز في الهاهىن الجؼائي الخاص ،الجؼء ألاوُ ،غ ،21صاع هىمت ن  ،2019ص.65
( )2ػوان دمحم الصالح ،حغٍمت الخػظًب نغاءة ناهىهُت ي اجكانُت مىاهظت الخػظًب وناهىن الػهىباث الجؼائغي ،مجلت الضعاؾاث الهاهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض،4
الػضص ،1ص.194
ن
مٌغع
 32مً الهاهى .01-09
( )3اإلااصة 303
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جدىلذ الهجغة الكغغُت إلى ظاهغة جىظع بالخؼغ غلى املجخمؼ الجؼائغي ،قهي جمـ ؤهم قئت قُه وهم
الكباب الظًً بهم ًخؼلؼ املجخمؼ للمؿخهبل ،وهظا هدذ جإزحر غضة غىامل حػلذ الكباب طًىعا وإهازا
ًغيبىن ػواعم اإلاىث وٍساػغون بدُاتهم مً ؤحل مؿخهبل مجهىُ.هظا ما حػل اإلاكغع ًجغمها في الهاهىن
 ،01-09مداوال بظلَ الحض منها غً ػغٍو الؼحغ والغصع.
هظا ما جىاولىاه في بدثىا هظا الظي بِىا قُه مكهىم الهجغة ؾحر الكغغُت وؤؾباب اهدكاعها لضي الكباب الجؼائغي،
وألاقػاُ التي حكٍل حغائم الهجغة ؾحر الكغغُت والجؼاءاث اإلاهغعة لها.
ومً زالُ هظه الضعاؾت جىصلىا إلى الىخائج الخالُت:
ؤن الهجغة ؾحر الكغغُت ؤصبدذ ظاهغة في املجخمؼ الجؼائغي ،ؾىاء بمؿاصعة الىػً ؤو الخغوج مىه بؼغٍهت ؾحر هظامُتجغحؼ الهجغة ؾحر الكغغُت في الجؼائغ إلى غضة غىامل منها ألاػماث الؿُاؾُت والانخصاصًت والاحخماغُت التي حػِكها البالص.الهجغة ؾحر الكغغُت ؤصبدذ حكٍل تهضًضا ؤمىُا الؾخهغاع وؾُاصة البالصخؿىا قػل اإلاكغع بخجغٍمه للهجغة ؾحر الكغغُت بىىغيها ،إلى صازل البالص ،وإلى زاعحها.ؤن الػهىباث التي وطػها اإلاكغع ؾحر ػاحغةعؾم ججغٍم الههجغة ؾحر الكغغُت في الهاهىن 01-09مهما ًاهذ الىؾائل اإلاؿخػملت قيها ،ال ًؼاُ غضص اإلاهاحغًٍ مً الجؼائغ
هدى ؤوعوبا في جؼاًض مؿخمغ زاصت غبر البدغ.
ال ًمًٌ للجؼائغ مداعبت ظاهغة الهجغة ؾحر الكغغُت ،جدخاج إلى حػاون مً صوُ الجىاع ومً الضوُ ألاوعوبُت في هظا املجاُ.
وعليه هقترح:
طغوعة اجساط جضابحر خماًت جىاقو بحن البػض ألامني والبػض الؿُاس ي والخىمىي ،للحض مً هظه الجغٍمتإغؼاء ؤهمُت يبحرة للخىمُت واؾخؿالُ الٌكاءاث ،وجىقحر لهم قغص الكؿل ،والاهخمام باإلاؿخىي الاحخماعي لهم.
يما ًجب جىغُت ؤقغاص املجخمؼ بمساػغ الهجغة ؾحر الكغغُت وهخائجها.يما ههترح حػضًل الهاهىن 01-09وطلَ ب:
حػضًل اإلااصة 175مٌغع 1في قهغتها ألاولى ،بدُث جظاف إلى غباعة " ؤزىاء احخُاػه ؤخض مغايؼ الحضوص البرًت او البدغٍت ؤوالجىٍت" ًلمت ؤو ؾحرها ،ختى حكمل ؤي مٍان مً التراب الىػنيً ،دؿلل مىه اإلاهاحغون.
حكضًض الػهىباث في خالت الخغوج ؾحر الىظامي مً اإلاغايؼ الحضوصًت البرًت والبدغٍت والجىٍت ،ألنها جٍىن مغجبؼت بجغائمؤزغي ًالتزوٍغ واهخداُ الهىٍت..الخ
والؿاء الػهىبت في الصىعة الثاهُت خُث ًٍىن الخغوج مً مىاقظ ؾحر اإلاغايؼ الحضوصًت ،قاإلاهاحغ هىا ًساػغ بدُاجه مً ؤحلالهغوب مً ظغوف ناؾُت لم حؿخؼؼ بالصه خماًخه منها ،قهى ضحُت الظغوف ولِـ حاوي.
باليؿبت للمهاحغًٍ ألاحاهب ًكظل الايخكاء بالترخُل والابػاص قظال غلى ؾغامت صون الحبـ.حػضًل اإلااصة 303مٌغع 30بدُث ٌكمل الخجغٍم تهغٍب اإلاهاحغًٍ إلى صازل وزاعج الىػً.يظلَ خظف مً اإلااصة 303مٌغع 30غباعة "مً ؤحل الحصىُ بصكت مباقغة ؤو ؾحر مباقغة غلى مىكػت مالُت ؤو ؤي مىكػتؤزغي" ،ألنها جكخذ الباب لتهغب مغجٌبي هظه الجغٍمت بإغظاع مسخلكت ،بل هٌخكي بالهصض الجىائي الػام.
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عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
إطاقت غباعة " والػاحؼًٍ ومً في خٌمهم" إلى اإلااصة  303مٌغع ،31لدكمل الحماًت الهاصغًٍ وًل مً هى غاحؼ غً جدهُوالغغاًت الظاجُت.
 في اإلااصة303مٌغع 31صاًما ههترح الدكضًض ؤيثر خؿب ألاطغاع التي جصِب اإلاهاحغًٍ.وطؼ مػاًحر ٌػخمض غليها الهاض ي لخدضًض مضي جدهو اإلاػاملت الهاؾُت والالإوؿاهُت واإلاهُىت.-حكضًض الػهىبت ؤيثر غىضما جٍىن الجغٍمت مغجٌبت مً ػغف حماغت مىظمت.

قائمت املصادرواملزاجع:
--1الكخب
- .1ؤخؿً بىؾهُػت ،الىححز في الهاهىن الجؼائغي الخاص ،الجؼء ألاوُ ،غ،21الجؼائغ ،صاع هىمت.2019 ،
- .2غبض الغخمان زلكي ،الهاهىن الجىائي الػام ،غ،1الجؼائغ ،صاع بلهِـ2016،
-2املقاالث العلميت
 .1بىاب عطىان ،خىَ قخُدت ،الهجغة ؾحر الكغغُت لضي الكباب الجؼائغي(حصخُص ألاؾباب ،الاوػٍاؾاث والحىُ)،
مجلت ألاًاصمُت للبدىر في الػلىم الاحخماغُت ،املجلض ،1الػضص.2020 ،2
 .2صوٍني مسخاع "،الٌػظع ؤخض بجهل الهاهىن مبضؤ بػُض غً الحهُهت نغٍب مً الىهم" ،مجلت اإلاػُاع ،املجلض ،5
الػضص.2020،10
 .3ػوان دمحم الصالح ،حغٍمت الخػظًب نغاءة ناهىهُت ي اجكانُت مىاهظت الخػظًب وناهىن الػهىباث الجؼائغي ،مجلت
الضعاؾاث الهاهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض ،4الػضص.1
 .4غبض الحلُم بً مكغي ،حغٍمت مؿاصعة ؤلانلُم الىػني بصكت ؾحر قغغُت ،مجلت الضعاؾاث الهاهىوي و الؿُاؾُت،
املجلض ،6الػضص ،1حاهكي.2020
 .5قغخاوي غبض الػؼٍؼ ،اإلاؿؤولُت الجؼائُت للصخص اإلاػىىي في الدكغَؼ الجؼائغي ،مجلت الاصاب والػلىم الاحخماغُت،
املجلض  ،16الػضص.2
 .6يهُىت ؾالم ،الهجغة ؾحر الكغغُت وآلُاث مٍاقدتها في الدكغَؼ الجؼائغي ،مجلت الهاهىن واملجخمؼ،املجلض ،9الػضص،1
.2021
 .7لكىاغغه خابـ ،اخترام مبضؤ قغغُت الجغائم والػهىباث بحن الدكغَؼ والهظاء ،مجلت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت،
املجلض ،11الػضص.1
 .8مدضًض خمُض ،خبحرف لػؼٍؼ ؤخمض ،الهجغة ؾحر الكغغُت لضي الكباب الجؼائغي( صعاؾت بحن الىانؼ واإلاإمىُ) ،مجلت
الضعاؾاث الؿُاؾُت ،املجلض ،12الػضص،14حىان.2021
 .9هىاُ بً غماع ،الهجغة ؾحر الكغغُت وؤزغها غلى ألامً في الجؼائغ ،مجلت غلىم ؤلاوؿان واملجخمؼ ،املجلض ،9
الػضص.1،2020
 .10وعاوي خُاة ،ؤلاػاع الهاهىوي للكترة ألامىُت في الدكغَؼ الجؼائغي ،مجلت الباخث للضعاؾاث ألاًاصًمُت املجلض ،6غضص،1
حاهكي .2019
 -4النصىص القاهىهيت
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املعاجلت اجلنائيت للهجرة غري الشرعيت لدي الشباب اجلزائري يف القانىن  / 01-09ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عيساوي فاطمت/ـــــــــــــــــــــ  /بكراوي حممد املهدي
- .1الاجكانُت الضولُت لحماًت خهىم حمُؼ الػماُ اإلاهاحغًٍ اغخمضث مً ػغف الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة  ،بهغاع
عنم 45/158اإلاؤعر في -18صٌؿمبر ،1990صزلذ خحز الخىكُظ في 1حىٍلُت ،2003مخاخت غلى اإلاىنؼ:
https://www.ohchr.org/AR/professionallnterest/pages/CMW.asp .2
- .3بغوجٍىُ مٍاقدت تهغٍب اإلاهاحغًٍ غً ػغٍو البر والبدغ والجى ،الظي اغخمضجه الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة
بمىحب الهغاع عنم  25الضوعة ،55بخاعٍش10هىقمبر.2000
- .4ؤمغ عنم  156-66مؤعر في ً08ىهُىً 1966خظمً ناهىن الػهىباث ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائغٍت
الضًمهغاػُت الكػبُت ،غضص ،49صاصع بخاعٍش ً30ىهُى ،1966مػضُ ومخمم.
- .5الهاهىن عنم  11-08اإلاؤعر في ً21ىهُىً ،2008خظمً قغوغ صزىُ وإنامت وجىهل ألاحاهب في البالص ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت
الجؼائغٍت ،الػضص36ن صاصع بخاعٍش ً02ىلُى.2000
الهاهىن 01-09مؤعر في  25قبراًغً ،2009خظمً حػضًل ألامغ  ،156-166اإلاخظمً ناهىن الػهىباث ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائغٍتالضًمهغاػُت الكػبُت ،غضص،15صاصع بخاعٍش08ماعؽ2009
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الوالًت في سواج املزأة بي ــن الشزيع ـ ــت والقاه ـ ــون
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ملخص:
ًدىاوٌ مىغىع البدث الخػضًالث الجىهغٍت التي أصزلذ غلى هظام الىالًت في ػواج اإلاغأة بمىحب ألامغ عكم 02-05
اإلاإعر في  27فُفغي  2005وهى غباعة غً صعاؾت هلضًت جدلُلُت لألخيام اللاهىهُت التي حاء بها هظا اللاهىن باإلالاعهت مؼ
أخيام الشغَػت ؤلاؾالمُت باغخباعها مً اإلاطاصع ألاؾاؾُت ألاضلُت لللاهىن الجؼاةغي ،واإلاطضع اإلاىغىعي والخاعٍخي
للاهىن ألاؾغة الجؼاةغي ،والظي ال ًمىً فهمه أو جفؿيره ئال بالغحىع ئليها ،واهخهى الى مجمىغت مً الىخاةج أهمها:
مىذ اإلاغأة الغاشضة الحم في ئبغام غلض ػواحها بىفؿها مثلما جبرم أي غلض آزغ ،وخلها في ازخُاع أي شخظ لحػىع
غلض ػواحها بطفخه ولُا لها بىاؾؿت ووالت غغفُت ،وبغؼ الىظغ غً وحىص ألاب وألاكاعب أو غضم وحىصهم وبغؼ الىظغ
غً خػىعهم أو غضم خػىعهم ،وبهظا ًيىن كض زغج غً اإلاغحػُت اإلاالىُت وغً ألاغغاف والخلالُض اإلاػمىٌ بها ،وأزظ
باإلاظهب الحىفي فُما ًسظ الىلي ،صون أن ًسغج غً أخيام الشغَػت ؤلاؾالمُت ،أو ًسالف الضؾخىع أو اللاهىن.
الكلماث املفخاحيت :الؼواج ؛ الىلي ؛ الػلض ؛ الشغَػت ؛ اللاهىن.
Abstract:
This research deals the amendments of the legal guardianship system in women’s
marriage as per Order No. 05-02 of 27 February 2005. It is a critical and analytical study of
the legal provisions of this law in comparison with Islamic jurisprudence as the primary
source of Algerian law and its historical source, and by extension, it is only understood or
interpreted by reference to it. Our work came up with several results, the most important of
which are:
It granted adult women the right to conclude their marriage contract themselves like
they are able to in any other contract. It also allowed them the right to choose any person to
attend their marriage contract as legal guardian—regardless of the presence or absence of the
father or the relatives— Thus, it has departed from the Maliki School and adopted the Hanafi
school when it comes to legal guardianship; but did not depart from Islamic law or violated
the constitution or the law.
Keywords: Marriage; Legal Guardian; Contract; Sharia Law; Law.
.

 ال ُمؤلِف ال ُمراسِل.
728
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عمار مسياوي  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقدمت:
ًىدس ي غلض الؼواج أهمُت هبيرة في خُاة أي عحل أو امغأة ألهه مً أهم الػلىص التي ًبرمها ؤلاوؿان في خُاجه ،وكض
ًيىن الػلض الىخُض اإلاىخىب الظي جبرمه اإلاغأة ؾىاٌ خُاتها ،وهظغا لػضم صعاًتها بشإون الػلىص شغغذ الىالًت غلى اإلاغأة
في غلض الؼواج غىض اإلاؿلمين ،لخؿىعة ما ًترجب غلُه مً آزاع ماصًت ومػىىٍت غلى خُاتها ومؿخلبلها مً حهت  ،ومدافظت
غلى خلىكها غىض ئبغام الػلض مً حهت أزغي.
وغىض ظهىع اإلاظاهب الفلهُت اؾخلغ أهل اإلاغغب الػغبي وؾيان الجؼاةغ غلى مظهب ؤلامام مالً الى غاًت مجيء
ألاجغان الظًً حلبىا مػهم اإلاظهب الحىفي ،فخػاٌش اإلاظهبان اإلااليي والحىفي حىبا الى حىب ،ألاجغان وأبىاؤهم الىغاغلت
ًدبػىن اإلاظهب الحىفي ،وألاهالي الجؼاةغٍىن ًدبػىن اإلاظهب اإلااليي مؼ الخلفُم بين اإلاظهبين زالٌ هظه الفترة ،لىً
فغوؿا بػض الغؼو فغغذ هظمها وكىاهُنها غلى الجؼاةغٍين باؾخثىاء كاهىن ألاخىاٌ الصخطُت عجؼث غلى فغغه غليهم،
لخمؿىهم الشضًض بىظام أخىالهم الصخطُت ؤلاؾالمي عغم ما هالهم مً غىاء في ؾبُل طلً الى غاًت الاؾخلالٌ.
اؾخمغ الىغؼ غلى خاله الى غاًت ضضوع اللاهىن عكم  11-84بخاعٍش ً 09ىهُى ؾىت  1984اإلاخػمً كاهىن ألاؾغة
الجؼاةغي ،الظي جم بمىحبه جلىين أخيام الشغَػت التي أضبدذ كاهىها وغػُا ٌؿخمض أخيامه مً الشغَػت ؤلاؾالمُت،
لىً جؿىع املجخمؼ جؿلب حػضًل هظا اللاهىن لُىاهب هظا الخؿىع ،وجم طلً بمىحب ألامغ عكم  02-05اإلاإعر في 27
فُفغي .2005
ويهضف هظا البدث الى ئماؾت اللثام غً اإلاغهؼ اللاهىوي لىلي اإلاغأة وصوعه في ػواحها ؾبلا ألخيام ألامغ عكم 02-05
اإلاإعر في  27فُفغي  2005ومضي جىافله مؼ أخيام الشغَػت ؤلاؾالمُت ،وأؾباب الازخالف الجىهغي في هظام الىالًت في
ػواج اإلاغأة بين كاهىن ألاؾغة الؿابم والخػضًل الالخم.
وٍؿغح اإلاىغىع ؤلاشيالُاث آلاجُت  :ما هى اإلاغهؼ اللاهىوي لىلي اإلاغأة وصوعه في ػواحها في الشغَػت ؤلاؾالمُت و كاهىن
ألاؾغة الجؼاةغي ؟ وما هي الازخالفاث الجىهغٍت بين مغهؼه اللاهىوي وصوعه في اللاهىن عكم  11-84اإلاإعر في ً 09ىهُى ؾىت
 1984وألامغ عكم  02-05اإلاإعر في  27فُفغي  2005؟ وما هى مطضعها وأؾبابها ؟ وإلاػالجت هظه ؤلاشيالُاث والىضىٌ الى
الىخاةج اإلاغحىة جم اغخماص صعاؾت ومىهجُت جدلُلُت هلضًت للخػضًالث باإلالاعهت مؼ الشغَػت ،وفلا للخؿت آلاجُت :
 -1الىالًت في ػواج اإلاغأة بالشغَػت ؤلاؾالمُت.
 -1.1مفهىم ولي اإلاغأة في الؼواج
 -2.1أكؿام الىالًت غلى اإلاغأة وخىمها
 -3.1خىم الىوالت والخلفُم بين اإلاظاهب في الؼواج
 -2الىالًت في ػواج اإلاغأة باللاهىن الجؼاةغي.
 -1.2ولي اإلاغأة في كاهىن ألاؾغة كبل الخػضًل
 -2.2ولي اإلاغأة في كاهىن ألاؾغة بػض الخػضًل
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عمار مسياوي  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1ولي املزأة في الشواج وفقا للشزيعت إلاسالميت
ًدىاوٌ هظا اإلابدث حػغٍف ولي اإلاغأة في الؼواج ،وجغجِب ألاولُاء مً خُث ألاؾبلُت في خالت حػضصهم  ،وخىم ولي
اإلاغأة في الؼواج وشغوؾه  ،وأكؿام الىالًت في ػواج اإلاغأة  ،وخىم الىلي فُما ئطا وان عهىا مً أعوان الؼواج أو شغؾا مً
شغوؾه فلـ  ،وأزيرا خىم الىوالت في جؼوٍج اإلاغأة  ،وجم وجلؿُمه الى زالزت مؿالب:
 -1.1مفهىم ولي اإلاغأة في الؼواج
 -2.1أكؿام الىالًت غلى اإلاغأة وخىمها في الشغَػت
 -3.1الحىم الشغعي في الجمؼ بين اإلاظهب
 -1.1مفهوم ولي املزأة في الشواج
ًدىاوٌ هظا اإلاؿلب حػغٍف ولي اإلاغأة في الؼواج غىض اإلاؿلمين  ،وجغجِب ألاولُاء في ألاؾبلُت لخىلي هظا الضوع في خالت
حػضصهم  ،وجم جلؿُمه الى فغغين:
 -1.1.1حعزيف ولي املزأة في الشواج
َ
َُ َ ّ ُ
َ
الىاض ُغ أو اإلاخى ِلي ألمىع الػالم
الىالًت لغت هي مطضع ولي ،ولها مػان هثيرة في أؾماء هللا حػالى منها  :الى ِل ُّي وهى ِ
ُ َ
َُ َ ّ ُ
و ُ
َ َ َ
َ َ
الىالًت بالىؿغ هي
اللاةم بها ،ومنها :الىالي وهى ِ
مالً ألاشُاء واإلاخط ِغف فيها  .وٍلاٌ ولي الص يء و و ِلي غلُه ِوالًت ،ف ِ
َ ُ
َّ َ ٌ
الًت َأي مجخمػىن غلى ُّ
الًت هي ُّ
الىطغة ،وكاٌ ؾِبىٍه َ :
الىالًت بالفخذ اإلاطضع
الىطغة ،فُلاٌ  :هم غلي و
الؿلؿان والى
لىالًت بالىؿغ الاؾم مثل ِؤلاماعة.1
وا ِ

وٍلاٌ ولي الص يء وولي غلُه أي :ملً أمغه وكام به ،ومىه الىلي وحمػه أولُاء ،وهى ول مً ولف بأمغ ،أو كام به).( 2
واضؿالخاٌ ،ػغف فلهاء الشغَػت الىالًت بأنها " :جىفُظ اللىٌ غلى الغير شاء أو أبى "3وحػغف أًػا بأنها " :جىفُظ

ألامغ غلى الغير حبرا غىه) " ( 4وهي ئما والًت غلى الىفـ أو غلى اإلااٌ أو غلى الىفـ واإلااٌ مػا ،فالىالًت غلى اإلااٌ جسظ
املحافظت غلى اإلااٌ وإصاعجه واؾدثماعه ،أما الىالًت غلى الىفـ فخخػلم بالحػاهت والتربُت والخػلُم والتزوٍج) ،( 5وبالخالي
فالىالًت في الؼواج حػض مً الىالًت غلى الىفـ.
وحػغف الىالًت في الؼواج بأنها " :الحم في ئبغام غلض ػواج اإلاغأة اإلاىلى غليها ،وؾلؿت كبىٌ أو عفؼ ػواحها)" ( 6
فالىلي في الؼواج هى الصخظ الظي ًخىلى جؼوٍج اإلاغأة ،وٍخىكف غلُه صحت أو غضم صحت غلض الؼواج ،فبضوهه ال ًىػلض
الؼواج صحُدا).(7

 - 1أبى الفػل حماٌ الضًً دمحم بً مىغم بً مىظىع الافغٍلي اإلاطغي ،لؿان الػغب  ،مجلض  15صاع ضاصع ،بيروث-لبىان ،ص 407-406
 - 2اإلاىجض في اللغت وألاغالم ،ؽ  ،26صاع اإلاشغق ،بيروث  ، 1986ص 741
 - 3دمحم أمين الشهير بابً غابضًً ،جدلُم وحػلُم الشُش غاصٌ أخمض اإلاىحىص والشُش غلي دمحم مػىع ،عص املخخاع غلى الضع املخخاع شغح جىىٍغ ألابطاع،
حـ ، 4صاع الىخب الػلمُت ،بيروث ،لبىان  1994ص . 154
 - 4الؿُض ؾابم ،فله الؿىت -هظام ألاؾغة ،الحضوص والجىاًاث ،حـ  ، 2صاع الفىغ الػغبي ،بيروث ،لبىان ، 1977 ،ص .111
 - 5دمحم خؿىين ،الىحيز في هظغٍت الحم بىحه غام ،اإلاإؾؿت الىؾىُت للىخاب ،الجؼاةغ  1985ص 96
 - 6بلحاج الػغبي ،الىحيز في شغح كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي (أخيام الؼواج) حـ  ،1صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت ،الجؼاةغ  2010ص .238
 - 7غبض الغخمً الجؼٍغي ،هخاب الفله غلى اإلاظاهب ألاعبػت ،حـ  ( 4كؿم ألاخىاٌ الصخطُت ) صاع الىخب الػلمُت ،بيروث ،ص 26
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 -2.1.1جزجيب ألاولياء في سواج املزأة
ًغجب أولُاء اإلاغأة في خالت حػضصهم مً خُث ألاولىٍت أو ألاؾبلُت في جؼوٍجها وفلا لضعحت اللغابت في اليؿب
والخػطِب) ، ( 1ؾبلا للترجِب آلاحي :
غىض اإلاالىُت :ألاب ووضُه ليىهه أكغب ألاولُاء في حمُؼ الحاالث ،وفي خالت غضم وحىص ألاب ًيىن الترجِب والخالي:
 -1الابً وابً ؤلابً  -2ألاب  -3ألار  -4الجض  -5الػم -6ابً الػم -5 ،اليافل  -6الحاهم  -7أي عحل جفىغه مً
اإلاؿلمين ،وٍلضم الشلُم صاةما .2
وٍغي بػؼ اإلاالىُت بأن جغجِب ألاولُاء لِـ واحبا وأن الؼواج ًىػلض صحُدا بالىلي البػُض في وحىص الىلي اللغٍب في
خاالث الىلي غير املجبر ،فان لم جغع اإلاغأة بدػىع أكاعبها وػوحها الحاهم ،فان ػواحها صحُذ ألهه مً ألاولُاء).( 3
وٍلخطغ الترجِب غىضهم في والًت ؤلاحباع غلى ألاب ووص ي ألاب فلـ ،4في خين اجفم الشافػُت والحىابلت غلى أن
الىلي املجبر هى ألاب والجض ،وػاص الحىابلت اللاض ي غىض الػغوعة ،فهإالء ولهم أولیاء مجبرون ،زم جيخلل الىالیت ئلى
ألاكغب فاألكغب ،لىً الحىابلت ًلضمىن ألابىة غً البىىة ،فُيىن الػاضب هى ألاب زم الجض.5
وجىػلض والًت الؼواج غىض الحىُفت أًػا لغير الػطبت مً ألاكاعب مً حهت ألام ،ألن اإلاغأة حؿخؿُؼ غلض ػواحها
بىفؿها ،وأن الىلي مؿخدب فلـ ،وجغجِب ألاولُاء أًػا مؿخدب ًبضأ باليؿب زم الخػطِب ،وإن اوػضمىا اهخللذ الىالًت
الى طوي ألاعخام) ،( 6فالىلي في هظه الحالت مجغص وهُل غً اإلاغأة ومً خلها أن جىول مً حشاء.
-2.1أقسام الوالًت على املزأة وحكمها في الشزيعت
وٍدىاوٌ هظا اإلاؿلب أكؿام الىالًت غلى اإلاغأة  ،وخىم ولي اإلاغأة في الؼواج فُما ئطا وان ٌشيل عهىا مً أعوان الؼواج أو
شغؾا مً شغوؾه ،وجم جلؿُمه الى فغغين:
 -1.2.1أقسام الوالًت على املزأة
ًلؿم فلهاء الشغَػت الىالًت في ػواج اإلاغأة الى كؿمين :والًت ئحباع ،ووالًت ئزخُاع.
أوال /والًت ؤلاحباع :و هي الىالًت التي جمىذ للىلي ؾلؿت ئحباع مً في والًخه غلى الؼواج صون اؾدشاعتها أو أزظ عأيها أو
ئطنها ،وٍؿلم غلى هظا الىىع الىالًت الاؾدبضاصًت ،7وألاضل أن اإلاغأة في الشغَػت ؤلاؾالمُت ال ججبر غلى الؼواج صون
اؾدشاعتها أو ئطنها ،وَؿدثنى غىض اإلاالىُت ألاب أو وضُه الظي له خم جؼوٍج ابيخه البىغ حبرا صون ئطنها أو اؾدشاعتها وأزظ
عأيها ولى مً غير عغاها ،ؾىاء واهذ كاضغة أو عاشضة ولى واهذ غاوؿا) ،(8أما الحىابلت فيرون بأهه لِـ لىلي الحم في
 - 1بلحاج الػغبي ،كاهىن ألاؾغة مؼ حػضًالث ألامغ  02/05ؽ  ، 3صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت  ،الجؼاةغ  2007ص75 :
 - 2زلُل ابً ئسحاق اإلااليي ،مسخطغ زلُل ،جدلُم أخمض حاص ،صاع الحضًث ،اللاهغة-مطغ  2005ص .97
 - 3هفؿه ،ص38-37 :
ي
ن
 - 4غبض اللاصع بً خغػ هللا ،الخالضت في أخيام الؼواج والؿالق في الفله ؤلاؾالمي وكاهى ألاؾغة الجؼاةغ  ،صاع الخلضوهُت،الجؼاةغ  2007ص63
 - 5أبي دمحم غبض هللا بً أخمض بً دمحم بً كضامت ،اإلاغني البً كضامت ،غلى مسخطغ أبي اللاؾم غمغ بً خؿين بً غبض هللا بً أخمض بً الحؼمي ،جدلُم دمحم
دمحم غبض الىهاب فاًض وغبض اللاصع أخمض غؿا ،حـ  ، 07مىخبت اللاهغة-مطغ  1989ص . 51 ،50
 - 6الؿُض ؾابم ،اإلاغحؼ الؿابم ص. 117 :
 - 7مـ الضًً الؿغزس ي ،هخاب اإلابؿىؽ ،حـ  ، 5صاع اإلاػغفت ،بيروث-لبىان ،ص.2
 - 8زلُل ابً ئسحاق اإلااليي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص - .96أهظغ أًػا اإلاىلىص غماع مهغي ،مضوهت ألاخىاٌ الصخطُت وحػلُلاث خىٌ كاهىن ألاؾغة ،صاع
البػث ،كؿىؿُىت ،الجؼاةغ  1985ص08:
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ئحباع مً هي في والًخه ئال ألاب باليؿبت للبيذ البىغ اللاضغة ليىنها ال جضعن ألامىع حُضا وال جميز بين ما هى ضالح أو غير
ضالح ،أما البىغ الغاشضة فال جؼوج حبرا صون اؾدشاعتها وإطنها ئال مً ؾغف ألاب أو الجض ،وختى ألاب والجض فُيبغي لهما
اؾدئظانها ،والازخالف وكؼ في الاؾدئظان ئن وان مؿخدبا أو واحبا ،1في خين أن الشافػُت كالىا أن الىلي املجبر هى ألاب
والجض وإن غال.2
فاإلاغأة غىض هإالء الفلهاء لِؿذ أهال إلبغام غلض ػواحها بىفؿها أو جؼوٍج غيرها مً اليؿاء ختى وإن واهذ ابىتها،
وبالخالي فال ًجىػ للمغأة في حمُؼ ألاخىاٌ أن جبرم غلض ػواحها بىفؿها ؾىاء واهذ بىغا أو زِبا ،ضغيرة أو هبيرة ،3باؾخثىاء
الثِب الغاشضة فال ًصح ػواحها ئال باطنها وعغاها ،فالثِب الغاشضة والىلي شغٍيان في الػلض فمً خلها أن جسخاع الؼوج
الظي ًىاؾبها ومً خم الىلي ئبغام غلض ػواحها ،وألحم بها بػؼ اإلاالىُت البىغ اإلاغشضة التي عشضها أبىها أو وضُه باغالن
جغشُضها أو بغفؼ الحجغ غنها وٍثبذ طلً باكغاعه أو ببِىت).( 4
أما الحىُفت فُلىلىن بأن ول ولي مجبر ،أي له الحم في جؼوٍج مً واهذ جدذ والًخه صون اؾدئظانها وصون عغاها ألن
الىالًت غىضهم ال جيىن ئال غلى اللطغ غضًمي ألاهلُت أو هاكطيها فلـ ،5وألن هظه الفئت مً البىاث أضال لؿً أهال
لللُام بأي جطغف مً الخطغفاث اللاهىهُت بما فيها ئبغام غلض الؼواج.
زاهُا /والًت الازخُاع وهي :الىالًت التي جلخطغ فيها ؾلؿت الىلي وصوعه غلى ئبغام غلض ػواج اإلاغأة ،لىً بػض اؾدشاعتها
مؼ ئشغاهها في الغأي والازخُاع) ،( 6وهظا في خالت ما ئطا واهذ اإلاغأة زِبا عاشضة ،وغىض البػؼ ختى وإن واهذ بىغا ،فالؼواج
في هظه الحالت ئن وكؼ صون عغا اإلاغأة وإطنها أو لم ًبرمه الىلي)( 7فاهه غير صحُذ ،وأؾاؽ طلً أن اإلاغأة لِـ لها أن جىفغص
بأمغ ػواحها صون مىافلت وإطن وليها ،ولِـ للىلي أًػا أن ًىفغص بتزوٍجها وإبغام غلض ػواحها صون ئطنها وصون عغاها)،( 8
فهما شغٍيان في ػواحها ولهظا حؿمى والًت الشغهت ألن ازخُاع الؼوج ًخم باالجفاق والاشتران بين اإلاغأة ووليها ،فال هي ًجىػ
لها أن جىفغص بؼواحها وال هى ًجىػ له ئحباعها غلى الؼواج بمً ال جغض ى به.
أما الحىفُت فلالىا باهفغاص اإلاغأة الغاشضة بازخُاع الؼوج اإلاىاؾب لها صون اشغان وليها) ( 9وباميانها أن جبرم غلض
ػواحها بىفؿها وبػباعتها مؼ مً حشاء ئطا وان هفء لها صون خاحت لىلي أو وهُل ؾىاء واهذ بىغا أو زِبا ،وأن الؼواج ًىػلض
صحُدا بػباعة اليؿاء ،لىً اإلاؿخدب هى أن ًيىن وليها عاغُا غنها وأن ًخىلى طلً بىفؿه).( 10

- 1أبى الػباؽ جلي الضًً أخمض بً غبض الحلُم (شُش ؤلاؾالم) الشهير بابً جُمُت ،حـ  ، 4الىىع ؤلاؾالمُت ،ص www.noor-book.com. 99
 - 2غبض الغخمً الجؼٍغي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص . 29 :أهظغ أًػا الؿُض ؾابم ،اإلاغحؼ الؿابم ص . 117
 -3أخمض شامي ،كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي -صعاؾت فلهُت وهلضًت ملاعهت-صاع الجامػت الجضًضة،ؤلاؾىىضعٍت ،مطغ  2010ص 76
 - 4غبض الغخمً الجؼٍغي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 51
 - 5شمـ الضًً الؿغزس ي ،اإلاغحؼ الؿابم ص. 96
 -6أخمض فغاج خؿين ،أخيام الؼواج في الشغَػت ؤلاؾالمُت ،صاع اإلاؿبىغاث الجامػُت ،ؤلاؾىىضعٍت ،مطغ  1997ص . 175 ،158
 -7بلحاج الػغبي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 199
 -8الاهدل بً حىاء ،هظغٍت الىالًت في الؼواج  ،اإلاغحؼ الؿابم  ،ص  :ص49 :
 - 9أبى بىغ أخمض بً غلي الغاػي الجطاص الحىفي ،أخيام اللغآن ،حـ  ،3صاع الىخاب الػغبي ،بيروث لبىان ،ص 45
 - 10الؿُض ؾابم ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 175 ، 115 - 113
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واؾخضلىا غلى طلً بلىله (ضل هللا غلُه وؾلم)" :ال حؿدىىذ ألاًم ختى حؿخأمغ ،وال جىىذ البىغ ختى حؿخأطن كالىا
ًاعؾىٌ هللا فىُف ئطنها؟ كاٌ :أن حؿىذ)."( 1
وكىله (ضل هللا غلُه وؾلم)  " :ألاًم أخم بىفؿها مً وليها والبىغ حؿخأطن وإطنها ضماتها) " ( 2فالبىغ وليها أخم منها،
منها ،والاؾدئظان مؿخدب ولِـ واحبا.
 -2.2.1حكم ولي املزأة في الشواج
ازخلف فلهاء الشغَػت خىٌ خىم ولي اإلاغأة في الؼواج فُما ئطا وان عهىا مً أعوان الؼواج أو شغؾا مً شغوؾه فلـ،
الى اججاهين :
ؤلاججاه ألاوٌ :وٍتزغمه حمهىع الفلهاء مً الشافػُت والحىابلت واإلاالىُت الظًً اجفلىا غلى أن الىلي عهً مً أعوان
الؼواج ،وأن ول ػواج بضون ولي أو مً ًىىبه ًلؼ باؾال ،ألن اإلاغأة في حمُؼ الحاالث ال ًمىنها أن جبرم غلض ػواحها بىفؿها،
ؾىاء واهذ كاضغة أو عاشضة وصلُلهم مً الؿىت كىله (ضل هللا غلُه وؾلم) " :أًما امغأة هىدذ بغير اطن وليها فىياخها
باؾل زالر مغاث) " ( 3ففي هظا الحضًث ئشاعة واضحت وجأهُض غلى أن الىلي عهً مً أعوان الؼواج ،فال هياح ئال بىلي.4
وَؿدثنى فغٍم مً اإلاالىُت ًغي بأن الىلي شغؽ مً شغوؽ الؼواج ولِـ عهىا مً أعواهه).( 5
ؤلاججاه الثاوي :وٍتزغمه ؤلامام أبا خىُفت الظي كاٌ بأن الىلي لِـ عهىا مً أعوان الؼواج وال شغؾا مً شغوؾه وإهما
هى مؿخدب فلـ ،ألن اإلاغأة الػاكلت البالغت لها الحم في ئبغام غلض ػواحها بىفؿها بىغا واهذ أو زِبا ،غير أهه ٌؿخدب لها
أن جفىع في ئبغام غلض ػواحها لىليها ضىها لها مً الابخظاٌ وؾـ مجالـ الغحاٌ ألاحاهب) ،( 6واؾخضلىا غلى طلً مً
َ َ َّ َ َ َ َ َ
َ
َ
الىخاب بلىله حػالى" :ف ِا ْن ؾلل َها فال ج ِد ُّل ل ُه ِم ًْ َب ْػ ُض َخ َّت ٰى ج ْى ِى َذ َػ ْوحا غ ْي َر ُه(  ") 7فىحه الضاللت في هظه آلاًت ئؾىاص الىياح
للمغأة هفؿها ،مما ًضٌ غلى حىاػ ئبغام غلض ػواحها بىفؿها صون الغحىع الى الىلي( .) 8
ومً الؿىت كىله (ضل هللا غلُه وؾلم) "الثِب أخم بىفؿها مً وليها ،والبىغ حؿخأطن في هفؿها ،وإطنها ضمتها(") 9
وهظا ٌػني  :أن الثِب أولى مً وليها في ازخُاع ػوحها وإبغام غلض ػواحها بىفؿها ،أما البىغ فدؿدشاع في ازخُاع الؼوج
اإلاىاؾب لها.
أما الشغوؽ الىاحب جىفغها في الىلي  ،فلض اجفم حمهىع الفلهاء غلى أن هظه الشغوؽ هي:
 )1أن ًيىن عحال ،لػضم حىاػ ابغام غلض الؼواج بطُغت اليؿاء.
 - 1أبى الحؿين مؿلم بً الحجاج بً مؿلم اللشيري الىِؿابىعي (الامام)  ،حـ  ،3ميشىعاث صاع ألافاق الجضًضة ،بيروث لبىان ،ص. 140
ً - 2خي بً شغف الىىوي (الامام) صحُذ مؿلم بشغح الىىوي ،حـ  1929 ، 9ص www.noor-book.com 204
أهظغ أًػا اإلاىلىص غماع مهغي ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 9
 - 3أبي الىلُض دمحم بً أخمض بً عشض اللغؾبي (ؤلامام) بضاًت املجتهض ونهاًت اإلالخطض ،حـ  ،2ؽ  ، 6صاع اإلاػاعف للؿباغت واليشغ ،بيروث-لبىان  1982ص .9
 - 4أبى غبض هللا دمحم بً اصعَـ الشافعي (الامام) ،زغج أخاصًثه مدمىص مؿغجي ،حـ  ،5صاع الىخب الػلمُت ،بيروث-لبىان  1993ص .22
 أهظغ أًػا شمـ الضًً دمحم بً أبي الػباؽ أخمض بً خمؼة بً شهاب الضًً الغملي اإلاىىفي اإلاطغي ألاهطاعي الشهير بالشافعي الطغير ،نهاًت املحخاج الىشغح اإلاهاج ،حـ  ،6صاع الىخب الػلمُت ،بيروث –لبىان  1993ص. 224
 - 5غبض الغخمً الجؼٍغي ،اإلاغحؼ الؿابم  ،ص .12
 -6الؿُض ؾابم ،اإلاغحؼ الؿابم  ،ص 113
 - 7ؾىعة البلغة  ،آلاًت 230 :
 - 8الؿُض ؾابم ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 114
ً -9خي بً شغف الىىوي (الامام)  ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 205
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وزالفهم الحىُفت الظًً كالىا باميان اإلاغأة أن جؼوج هفؿها ،وباميانها أن جؼوٍج غيرها مً اليؿاء أًػا( .) 1
 )2أن ًيىن مؿلما :فال والًت ليافغ غلى مؿلم ،أما اطا واهذ الؼوحت هخابُت فال ٌشترؽ ئؾالم وليها( .) 2
 )3أن ًيىن خغا :فالػبض ال ًملً أمغ هفؿه ،ومً باب أولى أهه ال ٌؿخؿُؼ جىلي أمىع غيره.
 )4أن ًيىن أهال لللُام بالخطغفاث اللاهىهُت ،أي بالغا ؾً الغشض مخمخػا بدلىكه اإلاضهُت وألابىٍت( .) 3
 -3.1حكم الوكالت والخلفيق بين املذاهب في الشواج .
 الىوالت لغت هي ؤلاهابت والخفىٍؼ ،واضؿالخا هي :غلض ًفىع بملخػاه شخظ شخطا آزغ لُىىب غىه في اللُامبػمل أو جطغف ما باؾمه ولحؿابه(  ،) 4واللاغضة هي :أن مً ًملً خم الخطغف ًملً خم الخىهُل  ،أي جىهُل غيره
لللُام بالخطغف هُابت غىه ئطا وان هظا الخطغف مً ألامىع التي جلبل الىُابت والخفىٍؼ  ،ولهظا اجفم فلهاء الشغَػت غلى
أن غلض الؼواج مً الػلىص التي ًجىػ ئبغامها بالىوالت باغخباعه غلضا مثل باقي الػلىص ألازغي  ،والىلي غىضهم هى ضاخب
الحم في ئبغام غلض ػواج مً هي في والًخه ،مما ٌػؿُه الحم في جىهُل شخظ آزغ لُىىب غىه في ئبغام غلض ػواج مً هي في
والًخه( .) 5
في خين أن الىلي غىض ؤلامام أبي خىُفت لِـ عهىا مً أعوان الؼواج وال شغؾا مً شغوؾه ،ألن اإلاغأة الغاشضة جبرم غلض
ػواحها بىفؿها ،غير أهه ٌؿخدب لها أن جفىع عحال إلبغام غلض ػواحها هُابت غنها ضىها لها مً الابخظاٌ وؾـ مجالـ
الغحاٌ  ،وفي هظه الحالت ًيىن جىهُل أي عحل إلبغام غلض ػواحها هُابت غنها مؿخدبا لطىن هغامتها.
 أما الخلفُم لغت فهى :الػم ،أي غم ش يء آلزغ ،فُلاٌ لفم الثىب ئطا غم شلُه لبػػهما بالخُاؾت .وٍلاٌ لفمالحضًث أي ػزغفه ومىهه( .) 6
واضؿالخا هى الجمؼ بين عأًين أو أهثر في مؿألت واخضة ،فُيخج غنهما عأي زالث مغهب لم ًلل به أخض( .) 7
وكض ازخلف الفلهاء في خىم الجمؼ بين اإلاظاهب أو ما ًؿلم غلُه الخلفُم بين اإلاظاهب الى زالر اججاهاث:
 )1اإلااوػىن لجىاػ الخلفُم :طهب بػؼ الػلماء ئلى مىؼ حىاػ الخللُض اإلاإصي ئلى الخلفُم بين اإلاظاهب ،ألن جدبؼ
الغزظ في اإلاظاهب مُل مؼ الاهىاء وكض ههى غىه الشاعع  ،وأن ول مً جدبؼ الغزظ فؿم(  ،) 8وٍتزغم هظا الاججاه اإلاالىُت
اإلاالىُت والحىابلت والغؼالي وابً حجغ مً الشافػُت.

 - 1غبض الػؼٍؼ ؾػض ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص. 94 :
 - 2الؿُض ؾابم ،اإلاغحؼ الؿابم. 111 ،
 -3بلحاج الػغبي ،اإلاغحؼ الؿابم  ،ص 72
 - 4اإلااصة  571مً اللاهىن اإلاضوي
 -5اؾماغُل غبض الىبي شاهين ،مؿإولُت الىهُل في الفله الاؾالمي ،صعاؾت ملاعهت باللاهىن الىغعي ،مجلـ اليشغ الػلمي ،حامػت اليىٍذ،1999 ،
ص ، 42أهظغ أًػا الؿُض ؾابم ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص  .123 :أهظغ فُما ًسظ اإلاظهب الشافعي  ،هخاب ألام ،لإلمام الشافعي ،ص .27
 - 6اإلاىجض في اللغت وألاغالم ،صاع اإلاشغق ،بيروث ،لبىان 1986 ،ص 727
 - 7غاعف دمحم غبض الغخمً الجىاحي ،الخلفُم وصوعه في الاحتهاص الاهخلاتي والخلىين اللاهىوي ،مجلت البدىر الػلمُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،الػضص ،18
ص 2022 /05/11 .136الؿاغت https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82014 ، 03:40
 - 8غاعف دمحم غبض الغخمً الجىاحي ،الخلفُم وصوعه في الاحتهاص الاهخلاتي والخلىين اللاهىوي ،مجلت البدىر الػلمُت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت ،ص145 :
الؿاغت https://www.asjp.cerist.dz/en/article/82014 ، 21:55
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 )2املجيزون للخلفُم بلُىص :أحاػ بػؼ الػلماء الخلفُم بشغؽ غضم الجمؼ بين الغزظ غلى ضىعة جسالف ؤلاحماع
 ،همً ًتزوج بغير ضضاق وال ولي وال شهىص ،فهظه الطىعة لم ًلل بها أي أخض.
 )3املجيزًً للخلفُم بضون كُىص :وهإالء ًجيزون جدبؼ الغزظ والخلفُم بين اإلاظاهب  ،وهى مظهب حمهىع الػلماء،
وٍتزغمهم الامام اخمض ابً خىبل وأبى خىُفت وبػؼ اإلاالىُت.
ئغافت الى ما ؾبم فان أخيام الشغَػت ؤلاؾالمُت واهذ جؿبم في حمُؼ ألاكالُم ؤلاؾالمُت وفلا للىخاب والؿىت إلاضة
كغن وهطف ،الى أن ظهغث اإلاظاهب الفلهُت فيان ليل ئمام احتهاصه وفلهه في اإلاؿاةل الفغغُت الى غاًت اللغن الغابؼ
الهجغي أًً اؾخلغث أخيام هظه اإلاظاهب وجميزث غً بػػها البػؼ ،فأضبذ ليل مظهب أجباع ًللضوهه وٍدبػىن عأًه وال
ًسغحىن غلى أخيامه الى أن اهخهى ألامغ بغلم باب الاحتهاص خُث اهخفى الىاؽ بالخللُض والخػطب فطاعث الشغَػت هي
أكىاٌ الفلهاء وأكىاٌ الفلهاء هي الشغَػت(  ،) 1عغم أن أةمت اإلاظاهب ألاعبػت واهىا ًنهىن غً جللُضهم ختى ال ًخدىلىا الى
مػطىمين وهي ضفت مً ضفاث ألاهبُاء وخضهم(  ) 2ألن كطضهم ئغاهت الىاؽ غلى فهم أخيام الشغَػت.
فاالهدؿاب ئلى مظهب مػين لِـ واحبا غلى اإلاؿلم ،بل الىاحب غلُه اجباع هخاب هللا وؾىت عؾىله ،زم ًأحي بػض
طلً الاؾترشاص بىالم ألاةمت ،وأهل الػلم الؿاةغًٍ غلى صعبهم صون الخمؿً بهم في ول ش يء ؾىاء وان ضىابا أو زؿأ ،وال
ّ
اإلاللض الظي ال ٌؿخؿُؼ الترحُذ بين ألاكىاٌ واإلاظاهب ،أن ًللض أيهم شاء ،وٍأزظ بما جِؿغ له مً مظاهبهم ،ؾاإلاا أهه
ًػغ ِ
ال ًفػل طلً اجباغا لهىاه وإعغاء لشهىجه.
وبالخالي فاهه ال ًىحض شغغا ما ًمىؼ اإلاشغع الجؼاةغي مً الجمؼ بين اإلاظهب اإلااليي واإلاظهب الحىفي في كاهىن
ألاؾغة ،ما صام هظا الخػضًل ال ًسالف أخيام الىخاب والؿىت ،وكض ؾبم للجؼاةغٍين ألازظ بالخلفُم مىظ اللضم ابخضاء مً
الػهض الػثماوي بالجؼاةغ.
فالحىمت مً حػضص اإلاظاهب الفلهُت هى حػل الشغَػت ؤلاؾالمُت ضالحت للخؿبُم في ول ػمان وميان.

 -2ولي املزأة في الشواج وفقا للقاهون الجشائزي
بػض اؾخلغاع الاحتهاص وغلم بابه في الػالم ؤلاؾالمي ؾاص اإلاظهب اإلااليي في الجؼاةغ الى غاًت الػهض الػثماوي خُث
اهدشغ الى حىبه اإلاظهب الحىفي الظي أخػغه الاجغان مىدشغا وؾؿهم ووؾـ أبىائهم الىغاغلت  ،وبػض الغؼو
الاؾخػماعي للجؼاةغ فغغذ فغوؿا هظمها وكىاهُنها غلى الجؼاةغٍين  ،لىنها عجؼث غً فغع هظام أخىالها الصخطُت
غليهم عغم حمُؼ الىؾاةل التي اؾخػملتها غضهم  ،فبلىا مخمؿىين بىظام أخىالهم الصخطُت ؤلاؾالمي صون جلىين
باؾخثىاء جلىِىاث حؼةُت في نهاًت زمؿِىاث اللغن اإلااض ي وجخػلم بالؼواج وشغوؾه  ،واؾخمغ ألامغ غلى هظه الحاٌ الى
ما بػض الاؾخلالٌ خين ضضوع اللاهىن عكم  11-84اإلاإعر في  09حىان  1984اإلاخػمً كاهىن ألاؾغة  ،الظي واهذ
أخيامه حمُػها مؿخمضة مً الشغَػت ؤلاؾالمُت وفلا للمغحػُت اإلاالىُت باؾخثىاء بػؼ ألاخيام التي واهذ مؿخمضة مً
اإلاظهب الحىفي  ،وبهظا أضبذ كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي كاهىها وغػُا مطضعه اإلااصي والخاعٍخي هى الشغَػت الاؾالمُت مما
ٌؿخىحب الغحىع ئليها غىض جفؿير وجؿبُم حمُؼ أخيامه  ،ووان صوع ومياهت ولي اإلاغأة في الؼواج في هظا اللاهىن ًسخلف
ً - 1ىؾف كاؾم ،أضىٌ ألاخيام الشغغُت ،اللؿم الثاوي ،بضون صاع وميان اليشغ 2007 ،ص . 267
 - 2الؿُض ؾابم  ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص . 13
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هثيرا غً صوعه ومياهخه في الخػضًل الطاصع بمىحب ألامغ اإلاإعر في  27فُفغي  2005جدذ عكم  02-05ولهظا هخؿغق لضوع
ومياهت ولي اإلاغأة في كاهىن ألاؾغة كبل حػضًله  ،وصوع ومياهت ولي اإلاغأة في كاهىن ألاؾغة بػض حػضًله ،في مؿلبين:
 -1.2ولي اإلاغأة في كاهىن ألاؾغة كبل الخػضًل
 -2.2ولي اإلاغأة في كاهىن ألاؾغة بػض الخػضًل
 -1.2ولي املزأة في قاهون ألاسزة قبل الخعدًل
لم ٌػغف اإلاشغع الجؼاةغي ولي اإلاغأة في كاهىن ألاؾغة وإهما ًمىً اؾخسالضه مً اإلااصة  11التي جم بمىحبها جغجِب
ألاولُاء في خالت حػضصهم وفلا ألؾبلُت بػػهم غلى البػؼ آلازغ  ،والتي جىظ غلى أههً " :خىلى ػواج اإلاغأة وليها وهى
أبىها فأخض أكاعبها ألاولين واللاض ي ولي مً ال ولي له " فالىلي ؾبلا لهظه اإلااصة هى :الصخظ الظي ًخىلى ئبغام غلض ػواج
اإلاغأة هُابت غنها ،مػخبرة اإلاغأة في خىم اللاضغ الىاكظ الخمُيز ،وفلا للمظهب اإلااليي ،وعجبذ ألاولُاء جغجِبا ئلؼامُا هما
ًلي:
 ) 1ألاب وٍأحي في اإلاغجبت ألاولى ،فهى أولى وأخم بتزوٍج ابيخه وال ٌؿخؿُؼ أي شخظ آزغ أن ًخلضم غلُه أو ًدل
مدله ما صام خُا ئال ئطا أوص ى أو وول غيره لُلىم ملامه ،فبضون مىافلخه ال حؿخؿُؼ اإلاغأة أن جتزوج.
ً )2أحي في اإلاغجبت الثاهُت ،أي واخض مً ألاكاعب ألاولين وصون أن ًفصح اإلاشغع فُما ئطا وان ًلطض بلفظ ألاولين،
غطبتها صون جدضًض أو ًلطض الترجِب ألاوٌ فاألوٌ.
 )3وأزيرا ًأحي اللاض ي باغخباعه ولُا إلاً ال ولي له ،وال صزل لللاض ي في ػواج أي امغأة وفي وحىص وليها.
ولم ٌشترؽ اإلاشغع الجؼاةغي في ولي اإلاغأة أي شغوؽ  ،مما ًجػله زاغػا لللىاغض الشغغُت.
وكض اغخبر كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي الىلي كبل الخػضًل عهىا مً أعوان الؼواج ألاعبػت وهي :الغض ى  ،الىلي ،
الشاهضًً ،والطضاق(  ،) 1وعجب البؿالن غلى جسلف عهً الغض ى ،أو ؤلازالٌ بغهىين غلى ألاكل مً ألاعوان ألازغي ومنها
الىلي ،هما عجب الفسخ غلى ؤلازالٌ بغهً واخض مً هظه ألاعوان ومنها الىلي كبل الضزىٌ ،وجثبُخه الػلض بطضاق اإلاثل
بػض الضزىٌ( .) 2
وألؼم الىلي بػضم ئحباع مً واهذ في والًخه غلى الؼواج ولى وان أبىها ،هما ألؼمه بػضم جؼوٍجها صون مىافلتها
وعغاها فىطذ اإلااصة  13غلى أهه " :ال ًجىػ للىلي أبا وان أو غيره ،أن ًجبر مً في والًخه غلى الؼواج ،وال ًجىػ له أن
ًؼوحها بضون مىافلتها" وبهظا ًيىن اإلاشغع الجؼاةغي كض وغؼ خضا إلاا ٌؿمى بىالًت ؤلاحباع في الشغَػت وؾمذ له
باإلاشاعهت في ازخُاع الؼوج اإلاىاؾب لها  ،الخخفاظه بالحم في ئبغام غلض الؼواج وبضوهه ال ٌؿخؿُؼ شخظ آزغ أن ًدل
مدله(  ،) 3هما خاوٌ اإلاشغع في الىكذ طاجه أن ًدمي اإلاغأة مً حػؿفه باالغتراع غلى ػواج مً واهذ في والًخه صون وحه
خم ،ففخذ املجاٌ لها باللجىء الى اللاض ي للحطىٌ غلى ئطن بالؼواج صون الغحىع للىلي ،لىىه في الىكذ طاجه كُض ؾلؿت
اللاض ي بمغاغاة أخيام اإلااصة  9التي ججػل الىلي عهىا ال بض مىه في الؼواج  ،زم أهض بمىحب اإلااصة  12غلى خم ألاب في مىؼ
ابيخه البىغ مً الؼواج ئطا وان في اإلاىؼ مطلحت لها  ،فمً هى ألاكضع غلى مػغفت مطلحت البيذ ؟ اللاض ي أم ألاب ؟.
 - 1اإلااصة  09مً اللاهىن عكم  11-84اإلاإعر في ً 09ىهُى  1984اإلاخػمً كاهىن ألاؾغة.
 - 2أهظغ اإلااصة  32و  33طاث اللاهىن.
 -3غبض الػؼٍؼ ؾػض  ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص 100

املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

736

ISSN: 2352-9806
l

الوالية يف زواج املرأة بيــــه الشريعـــــــة والقاوـــــــون /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمار مسياوي  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2.2ولي املزأة في قاهون ألاسزة بعد الخعدًل
بالغحىع الى ألاخيام اإلاىظمت لضوع ولي اإلاغأة في الؼواج بمىحب ألامغ الطاصع بخاعٍش  27فبراًغ  2005اإلاػضٌ واإلاخمم
للاهىن ألاؾغة الجؼاةغي ً ،دبين بأن مفهىم الىلي وصوعه  ،وختى مغهؼه اللاهىوي باليؿبت للمغأة الغاشضة أضبذ ًسخلف
ازخالفا حىهغٍا غما وان غلُه في اللاهىن اإلاإعر في  09حىان  1984هما هى مبين فُما ًلي:
وان غلض الؼواج ًلىم غلى أعبػت أعوان هي :الغض ى ،الىلي ،الشاهضًً ،والطضاق ،وعجب غلى ؤلازالٌ بأي عهً مً
هظه ألاعوان فسخ الؼواج كبل الضزىٌ ،وجثبُخه بطضاق اإلاثل بػض الضزىٌ ،وعجب البؿالن في خالت جسلف عهً الغض ى،
أو جسلف عهىين مً ألاعوان الغبػت ألازغي  ،فأضبذ بمىحب اإلااصة  9مػضلت واإلااصة  9مىغع ًلىم غلى عهً واخض هى:
عض ى الؼوحين فلـ  ،أما باقي ألاعوان ألازغي فأضبدذ ولها مً شغوؽ الؼواج اإلاخمثلت فُما ًلي :أهلُت الؼواج ،الطضاق،
الىلي ،الشاهضان ،واوػضام اإلاىاوؼ الشغغُت للؼواج(  ،) 1غير أن اإلاشغع لم ًغجب أي أزغ كاهىوي غلى جسلف شغؽ الىلي
باليؿبت للمغأة الغاشضة  ،فىطذ اإلااصة  2/33مً كاهىن ألاؾغة غلى أهه . :ئطا جم الؼواج بضون شاهضًً أو ضضاق ،أو ولي
في خالت وحىبهً ،فسخ كبل الضزىٌ وال ضضاق فُه ،وٍثبذ بػض الضزىٌ بطضاق اإلاثل  .واإلالطىص بػباعة الىلي في خالت
وحىبه  ،هي خالت البيذ اللاضغة الىاكطت الخمُيز التي ال حؿخؿُؼ اللُام باصاعة وحؿُير شإونها اللاهىهُت بىفؿها
فُخىلى طلً وليها هُابت غنها مما ًترجب غلى ؤلازالٌ بشغؽ الىلي في هظه الحالت ،فسخ غلض الؼواج كبل الضزىٌ وال
ضضاق فُه  ،وجثبُخه بػض الضزىٌ بطضاق اإلاثل( .) 2
أما اإلاغأة الغاشضة فبػض أن واهذ ال حؿخؿُؼ ئبغام غلض ػواحها بىفؿها  ،ووان وليها هى مً ًخىلى ئبغام غلض ػواحها
هُابت غنها ،وهى ئما أبىها أو أخض أكاعبها ألاولين واللاض ي ولي مً ال ولي له  ،وهإالء ألاولُاء مدضصون ومغجبىن كاهىها غلى
ؾبُل الحطغ وؤلالؼام  ،فانها بمىحب اإلااصة  1/11مػضلت جدغعث مً ؾلؿت الغحل الىالةُت وأضبدذ جبرم غلض ػواحها
بىفؿها مثلما جبرم أي غلض آزغ ،صون خاحت الى مً ًخىلى ئبغام غلض ػواحها هُابت غنها  ،وأضبذ ولي اإلاغأة هى أي شخظ
ًلخطغ صوعه غلى خػىع ئبغام غلض ػواحها بطفخه ولُا لها ؾىاء وان أبىها أو أخض أكاعبها أو أي شخظ آزغ جسخاعه
ختى وإن لم جغبؿه بها أي غالكت أو كغابت  ،فالخدضًض في هظه الحالت لِـ غلى ؾبُل الحطغ ،والترجِب لِـ غلى ؾبُل
ؤلالؼام ،وبظلً أضبذ صوع الىلي في الؼواج صوعا زاهىٍا ًلخطغ غلى مجغص الحػىع بىوالت أو بضون ووالت  ،ختى وإن أغؿاه
اإلاشغع ضفت الىلي بمىحب اإلااصة  1/11اإلاػضلت  ،فاهه ال ٌشيل ولُا باإلافهىم الحلُلي للىلي ألن صوعه أضبذ ًلخطغ غلى
مجغص خػىع ئبغام اإلاغأة غلض ػواحها وجىكُػه بطفخه ولُا ال ًغجب أي أزغ كاهىوي مما ًجػله هى والػضم ؾىاء.
هما اغخبره اإلاشغع شغؾا مً شغوؽ الؼواج بىظ اإلااصة  9مىغع ،غير أهه ال ٌشيل شغؾا باإلافهىم الحلُلي  ،ألن
الشغؽ ئطا اوػضم اوػضم اإلاشغوؽ ،وهظا ما ال ًىؿبم غلى غىطغ الىلي وفلا لىظ اإلااصة  33مً كاهىن ألاؾغة ألن جسلفه
بػض الضزىٌ ججػل ئزاعجه مخأزغة غً أوانها ،وٍترجب غلُه جثبُذ الؼواج بطضاق اإلاثل ،أما جسلفه كبل الضزىٌ فُطػب
جطىعها ليىن الؼواج الغؾمي ال ٌسجل ئال بدػىع الىلي في حمُؼ الحاالث ،وإن أمىً جطىعه في الؼواج الػغفي فان
اهدشافه كبل الضزىٌ ًمىً جضاعهه بيل ؾهىلت بخيبُه اإلاغأة الزخُاع أي شخظ ًخلمظ ضفت وليها  ،فان عفػذ هيىن

 - 1اإلااصة  09مً ألامغ اإلاإور في  27فبراًغ  2005جدذ عكم  02-05اإلاػضٌ للاهىن ألاؾغة.
 - 2أهظغ اإلااصة  32و  33مً اللاهىن طاجه.
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أمام غضولها غً الؼواج ولِـ زلال في وحىص الىلي ،مما ًجػل شغؽ الىلي كض أضبذ ضىعٍا ال ًترجب غً جسلفه أي أزغ
كاهىوي.
وكض ؾىذ اإلاشغع الجؼاةغي غً هُفُت وإحغاءاث ئخػاع اإلاغأة إلاً جسخاعه وىلي لها -ئطا لم ًىً أبا أو أخض ألاكاعب-
مما ًجػل ئمياهُت ئخػاعه مً الىاخُت الىظغٍت ال جسخلف غً خػىع ألاب أو أخض ألاكاعب ،لىً اإلاػمىٌ به غملُا في
مطالح الحالت اإلاضهُت :هى أن اإلاغأة جفىع الصخظ الظي جغغب في خػىعه بطفخه ولُا لها ،بمىحب ووالت غغفُت
زاضت لُخلمظ بها ضفت الىلي مما ٌؿخىحب مىاكشت صوع هظا الىهُل ؟
فاطا وان ولي اإلاغأة في الؼواج هى مً ًخىلى ئبغام غلض ػواحها هُابت غنها شاءث أم أبذ لػضم أهلُتها لللُام بابغام
هظا الػلض وفلا لجمهىع الفلهاء ،زالفا للمظهب الحىفي الظي ًغي بأن غلض الؼواج هى غلض مثل باقي الػلىص ألازغي
حؿخؿُؼ اإلاغأة ئبغامه بىفؿها صون خاحت لىلي ًىىب غنها.
أما الىوالت فهي :غلض ًفىع بملخػاه شخظ شخطا آزغ لُىىب غىه في اللُام بػمل أو جطغف ما باؾمه
ولحؿابه ،واللاغضة هي :أن مً ًملً خم الخطغف ًملً خم الخىهُل ،فُما ئطا وان هظا الخطغف ًلبل الىُابت
والخفىٍؼ ،وغلض الؼواج مً الػلىص التي ًجىػ فُه الخفىٍؼ  ،واللاغضة الػامت هي غضم ئمياهُت الجمؼ بين صوع الىلي
وصوع الىهُل في جطغف واخض  ،فاما أن ًيىن الصخظ الىاخض ئما ولُا أو وهُال فلـ.
وإطا أزظها باإلاظهب الحىفي هما فػل اإلاشغع الجؼاةغي خُث أضبدذ اإلاغأة جبرم غلض ػواحها بىفؿها فمً خلها
جفىٍؼ أي شخظ لُخىلى ئبغام غلض ػواحها هُابت غنها بمىحب ووالت زاضت مىخىبت ،عؾمُت أو غغفُت مطاصق غلى
ئمػاءاتها ،ألن الىلي غىض أبي خىُفت ال ٌشيل عهىا مً أعوان الؼواج وال شغؾا مً شغوؾه ،وإهما ٌؿخدب لها جفىٍؼ
عحل ًخىلى ئبغام غلض ػواحها هُابت غنها ضىها لىغامتها مً الابخظاٌ وؾـ مجالـ الغحاٌ.
وبالغحىع الى كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي ًدبين بأن اإلاشغع الجؼاةغي ؾىذ غً خم اإلاغأة في جىهُل غيرها إلبغام غلض
ػواحها هُابت غنها ليىهه خم ملغع لها بلىة اللاهىن فال ًدخاج الى هظ ًلغعه ،لىً ما هى مػمىٌ به في الىاكؼ ،فانها جبرم
غلض ػواحها بدػىع الصخظ الظي جسخاعه ئن لم ًىً أبىها أو أخض أكاعبها بطفخه ولُا لها بمىحب ووالت غغفُت جطغح
فيها بدػىعه بطفخه ولُا لها ،وجىكؼ مً الؿغفين مؼ اإلاطاصكت غلى الخىكُؼ.

الخاجمت:
بؿبب الػغىؽ اإلاماعؾت غلى الجؼاةغ مً ؾغف اإلاىظماث الضولُت والجمػُاث اليؿىٍت ومخؿلباث الحُاة
الاحخماغُت وألاؾغٍت اإلاخأزغة بىمـ الحُاة الغغبُت ،كام اإلاشغع الجؼاةغي بخػضًل كاهىن ألاؾغة لُخىافم مؼ هظه اإلاىازُم
واإلاػاهضاث ومباصب الحغٍت واإلاؿاواة بين الغحل واإلاغأة ،مؼ املحافظت غلى مباصب الضؾخىع والشغَػت الاؾالمُت ،فىحض
غالخه في حػضًل أخيام الىالًت في ػواج اإلاغأة بالخسلي غً اإلاغحػُت اإلاالىُت وألازظ باإلاظهب الحىفي أو الجمؼ والخلفُم
بُنهما بمىحب ألامغ عكم  02-05اإلاإعر في  2005/02/27اإلاػضٌ واإلاخمم للاهىن ألاؾغة الجؼاةغي ،فأضبدذ اإلاغأة الغاشضة
جبرم غلض ػواحها بىفؿها مثلما جبرم أي غلض آزغ ،فأضبذ صوع الىلي ًلخطغ غلى خػىعه ئبغام غلض ػواحها ؾىاء وان أبا
أو كغببا أو شخطا آزغ جسخاعه ،وعغم أن اإلاشغع اخخفظ بالىلي في الؼواج بمىحب اإلااصة  1/11مػضلت غير أن صوعه شيلُا
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فلـ ،وال ًترجب غلى جسلفه أي أزغ كاهىوي .هما اخخفظ به هشغؽ مً شغوؽ الؼواج بىظ اإلااصة  9مىغع غير أهه لم
ًمىده كىة وفػالُت الشغؽ باإلافهىم الحلُلي.
وفي غُاب هظ ًبين هُفُت ازخُاع اإلاغأة لىليها وإحغاءاث ئخػاعه ئطا لم ًىً أبا أو مً ألاكاعب؟ فان اإلاػمىٌ به في
مطالح الحالت اإلاضهُت :هى أن اإلاغأة جسخاع الصخظ الظي جغٍضه وجفىغه بمىحب ووالت غغفُت زاضت لُخلمظ ضفت
وصوع الىليي ،زم جىكؼ هظه الىوالت مً الؿغفين مؼ اإلاطاصكت غلى الخىكُؼ.
وماصام اإلاؿلم غير ملؼم بالخلُض بمظهب واخض ،وإهما ملؼم بالخلُض بىخاب هللا وؾىت عؾىله ،زم ًأحي بػض طلً
الاؾترشاص بأعاء ألاةمت ،وبالخالي فال ًىحض شغغا ما ًمىؼ اإلاشغع الجؼاةغي مً الجمؼ بين اإلاظهب اإلااليي واإلاظهب الحىفي في
كاهىن ألاؾغة زاضت وأن هظا الجمؼ والخلفُم بين اإلاظهبين لِـ غغٍبا غلى الجؼاةغٍين فلض وان مػغوفا زالٌ الػهض
الػثماوي بالجؼاةغ ،وهظه الجىاهب الحضًثت في جلىين الشغَػت ال جغحؼ الى الخأزير الغغبي ،وإهما حػىص الى الخؿىع الؿبُعي
للفله ؤلاؾالمي الظي ٌػبر غً اؾخجابت الشغَػت الاؾالمُت لحاحاث ومخؿلباث ألامت الاؾالمُت مىظ كغون ؾابلت غلى
ئضالخاث اللغهين الخاؾؼ غشغ واللغن الػشغًٍ ،ألن الحىمت مً حػضص اإلاظاهب الفلهُت هى حػل الشغَػت ؤلاؾالمُت
ضالحت للخؿبُم في ول ػمان وميان.
بػض ؤلاحابت غلى ؤلاشيالُت اإلاؿغوخت فاهه جم اؾخسالص الىخاةج آلاجُت:
 -1مىذ اإلاغأة الغاشضة الحم في ئبغام غلض ػواحها بىفؿها مثلما جبرم أي غلض آزغ.
 -2زغوج اإلاشغع الجؼاةغي غً اإلاغحػُت اإلاالىُت وغً ألاغغاف والخلالُض اإلاػمىٌ بها فُما ًسظ الىلي ،وأزظ باإلاظهب
الحىفي صون الخغوج غً أخيام الشغَػت ؤلاؾالمُت ،أو مسالفت الضؾخىع أو اللاهىن.
 -3اغخبر الىلي شغؾا مً شغوؽ الؼواج ،وال ًغجب أي أزغ كاهىوي غلى جسلفه.
 -4مىذ اإلاغأة الحم في ازخُاع أي شخظ جفىغه لحػىع غلض ػواحها بطفخه ولُا لها بمىحب ووالت غغفُت ،بغؼ الىظغ
غً وحىص ألاب وألاكاعب أو غضم وحىصهم.
 -5ألؼم الؼوحت بدػىع مجلـ الػلض وإبغام غلض ػواحها بىفؿها ،وبظلً ألغى الىوالت في الؼواج غمىُا.
وأخيرا هوص ي بما ًلي:
-1ئغاصة هظام الىوالت في الؼواج بىوالت زاضت مثله مثل باقي الػلىص ومثل الؿالق ،ألن الظغوف كض ال حؿمذ بدػىع
الؼوحت إلبغام غلض ػواحها.

-2ئغؿاء الخفىٍؼ الظي جمىده اإلاغأة للصخظ الظي جسخاعه لحػىع غلض ػواحها بطفخه ولُا حؿمُت
"غلض ازخُاع الىلي" هما حاءث في اللاهىن ؾبلا للماصة  11بضٌ الىوالت.
قائمت املزاجع:
 املاصارر: )1القزآن الكزيم
 )2اللاهىن عكم  11-84بخاعٍش ً 09ىهُى ؾىت  1984اإلاخػمً كاهىن ألاؾغة الجؼاةغي.
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سياست املشزع الجزائزي في ضمان حماًت فعالت لزدع إلاجزام البيئي البحزي:جبني مزيج من الجزاءاث
الجىائيت وغيرالجىائيت ضمن هظام عقابي واحذ
Algerian legislature's policy of ensuring effective protection to deter marine
environmental crime: adopting a combination of criminal and non-criminal sanctions
within a single penal system
بلغُض عئي
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ملخص:
تهضف هظه الىعكت البدشُت إلبغاػ مسخلف ؤهىام الجؼاءاث اإلالغعة لجغاثم البِئت البدغٍت التي ؤنخمضها اإلاشغم
الجؼاثغي ومضي فهالُتها،فػمان خماًت فهالت للبِئت البدغٍت مً وافت الجغاثم اإلاغجىبت في خلها ال ؾبُل بلى طلً بال بطا
صنمذ اإلاىكىمت الهلابُت بالجؼاءاث الغاصنت التي جػمً جدلُم هظا الهضف ،وجيىن هظه الجؼاءاث زلُـ مً الجؼاءاث
الجىاثُت واإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،وغالبا ما ًلجا اإلاشغم بلى صمجها في هكام واخض .
الكلماث املفخاحيت :ظغاثم البِئت البدغٍت؛ اإلاىكىمت الهلابُت؛الجؼاءاث الجىاثُت؛الجؼاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت.
Abstract:
It This paper aims to highlight the various types and effectiveness of sanctions
established for offences against the marine environment adopted by Algerian legislation and
that effective protection of the marine environment from all crimes committed against it can
only be achieved if the penal system is supported by deterrent sanctions that ensure the
achievement of this objective, Such sanctions are a mixture of criminal, civil and
administrative sanctions, and the legislator often has to incorporate them into a single system.
Keywords: Marine environment crime; Penal system; Criminal ;civil and administrative
sanctions.
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مقذمت:
بطا وان ليل نطغ مً الهطىع كػُت ؤؾاؾُت حؿُؿغ نلُه وحؿخدىط نلى بهخمام باخشُه ومفىغٍه ،فخضفههم بلى
البدض نً الخلىٌ اإلاالثمت ،فةهه ًمىً اللىٌ ؤن مؿإلت خماًت البِئت البدغٍت بخضي اللػاًا اإلاغهؼٍت لهظا الهطغ ،بل
بجها حهض جدضي للبشغٍت في ألالفُت الخالُت ،ليىجها جمـ ؤغلى نىطغ مً نىاضغ وىهبىا ؤال وهى ؤلاوؿان،فالبِئت البدغٍت
محرار جاعٍخي لِـ مليا لألخُاء آلان  ،بل هى ملً لألظُاٌ اللاصمت ،لظلً ظاء اللاهىن عكم  10-03اإلاخهلم بدماًت البِئت
في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،بطغٍذ نباعة " كاهىن خماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت زاضت بطا نلمىا بإهىا ال هغر
ؤعع ؤظضاصها ولىً هلترغها مً ؤبىاثىا ،لظا ًجب ؤن هدافل نليها ووؿلمها إلاً ًإحي مً بهضها هكُفت غحر ملىزت.
لهظا فةن اللاهىن الظي ًدمي البِئت البدغٍت هى ،بالضعظت ألاولى ،كاهىن ًخهلم بدلىق ؤلاوؿان وبدله في الهِش في
بؾاع ؾلُم ومالثم للخُاة ،لظا هغؽ هظا الخم صؾخىعٍا،وهفلذ له اللىاهحن البُئُت والدشغَهاث الخضًشت ظؼاءاث جىكو
نلى ول مً حؿىٌ له هفؿه الهبض بها،جػم مؼٍجا مً الهلىباث الجىاثُت وؤلاصاعٍت واإلاضهُت في هكام واخض ،وما ججضع
ؤلاشاعة بلُه هى ؤن مغظهُت وشإة اللاهىن الجىاجي البُئي حهخبر هفغم مؿخلل بظاجه عاظو بلى حغلغل الجؼاء الجىاجي
بمفهىمه الىاؾو في كىاهحن البِئت وٍخمشل ؤهم ما هطذ نلُه ؤنماٌ اإلااجمغ الشامً لألمم اإلاخدضة إلاىو الجغٍمت ومهاملت
املجغمحن الظي نلض في هافاها ؾىت  1990في وظىب بهلاط البِئت البدغٍت وخماًتها مً الخضهىعوما ًخؿلبه طلً مً اجساط
الخضابحر الالػمت في مُضان اللاهىن الجىاجي بلى ظاهب الخضابحر اإلاىطىص نليها في ول مً الخلىحن ؤلاصاعي واإلاضوي ،هما
نمضث ول الضوٌ في هؿاق ؾُاصتها ؤلاكلُمُت ،بلى بضضاع كىاهحن لخماًت البِئت البدغٍت وجضنُمها بخىكُو ظؼاءاث ظىاثُت
وإصاعٍت ومضهُت ججبر املجخمو نلى اخترامها ،ألهه ال فاثضة مً بضضاع كىاهحن لخماًت البِئت البدغٍت ال جخػمً ظؼاءاث
حهاكب املخالف لها ،فلغغع مً الهلىبت هى جدلُم الغصم الهام والخاص ،وبالخالي جؿبُم اللانضة الدشغَهُت وضىال بلى
الغاًت اإلاغظىة منها التي جخمشل في خماًت البِئت البدغٍت .
وهى ما ًاصي بىا الى الدؿائٌ نً مذي جىفيق املشزع الجزائزي في ضمان حماًت فعالت للبيئت البحزيت باإلعخماد
على جزاءاث الجىائيت وحذها دون اللجىء إلى الجزاء املذوي وإلاداري؟
جؿغح هظه ؤلاشيالُت نضة حسؤالث فزعيت مً بُنها ؛
_هل ٌؿخهحن اإلاشغم الجؼاثغي بجؼاءاث ؤزغي جباشغ بىاؾؿت جضابحر بصاعٍت تهضف بلى اإلاهاكبت نلى الخلطحر في
اللُام بالتزام بصاعي مدضص جفغغه اللىاهحن وألاهكمت؟
_ هل ًمىً ؤن جخكافغ الجؼاءاث ؤلاصاعٍت مو الجؼاءاث الجىاثُت مً ؤظل جدلُم خماًت ؤهجو للبِئت البدغٍت ،
وهظا زاضت نً ؾغٍم بلؼام ألاشخاص اإلاهىىٍت بدىكُم ؤوشؿتها في بؾاع خماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت.؟
_ بي الجؼاءاث ألاوؿب وألاخؿً مالثمت للجاهذ اإلاغجىب فهال ماؽ بالبِئت البدغٍت؟
_الجضًغ باإلاالخكت ؤن ألاشخاص الظًً ًغجىبىن الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت لِؿىا بداظت للتربُت والخإهُل نً
ؾغٍم خبؿهم ،فالخطضي ليشاؾهم ؤلاظغامي ًيىن نً ؾغٍم جىكُو ظؼاءاث مضهُت ؤو بصاعٍت جخالءم مو وغهُت هاالء
املجغمحن.
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لإلظابت نً ؤلاشيالُت وإلزباث صخت الفغغُاث مً نضمها ،ؤنخمضها املىهج الىصفي مً زالٌ الىضف الضكُم
ملخخلف الجؼاءاث اإلاىكهت نلى مغجىبي ؤفهاٌ ماؾت بالبِئت البدغٍت واملىهج الخحليلي مً زالٌ جدلُل مػامحن هطىص
اللىاهحن التي جطب في مُضان الضعاؾت ،فخم الخؿغق لفهالُت الجؼاءاث الجىاثُت في مىاظهت ظغاثم البِئت البدغٍت و
بشيالُت بزخُاع الهلىٍت ألاخؿً مالءمت إلاغجىبي الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت .

-1فعاليت الجزاءاث الجىائيت في مىاجهت جزائم البيئت البحزيت
ًظهب بهؼ الفلهاء بلى بنخباع الجؼاءاث اإلاؿبلت في مجاٌ خماًت البِئت البدغٍت ؤجها وظضث مً ؤظل خل مشاول
بُئُت هكغا لهضم فهالُت الضوع الىكاجي للاهىن البِئت ،وؤن الهلىباث جطب بدض طاتها في مطلخت الجاوي ؤهثر مً خماًت
البِئت البدغٍت ،بط هجض ؤن عظاٌ الاكخطاص والطىانُحن ٌهخبرون مً ؤهثر ملىسي البِئت البدغٍت ألجهم ًلىمىن بمىاػهت بحن
جيالُف اكخىاء مهضاث وؤصواث خماًت البِئت وبحن صفو الغغامت ،فحرجخىن هظه الهلىبت البؿُؿت ملاعهت مو جيالُف شغاء
الهخاص ،مما ًفلض في النهاًت الجاهب الغصعي لهظه الهلىبت مشال ًدبحن لىا ؤن الهلىباث اإلاؿبلت نلى الجغاثم اإلااؾت بالبِئت
البدغٍت كض جيىن نلىباث ؤضلُت في ضىعة ؾلب وكُض للخغٍت ؤو صفو غغامت مالُت ،وكض جيىن نلىباث جىمُلُت
وجضابحرألامً)1(،هي ؤًػا جدخاط بلى جلُم الضوع اإلاغظى منها ختى حؿاهم في جغشُض وجىظُه اإلاشغم بلى جبجي ؾُاؾت ظىاثُت
نلابُت فانلت في خماًت البِئت البدغٍت.
- 1.1جقييم الذوراملزجى من العقىباث املقزرة لجزائم البيئت البحزيت
جىلؿم الهلىباث ألاضلُت في ظغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت بلى هىنحن ؤؾاؾُحن :نلىباث ؾالبت للخُاة (ؤلانضام) ؤو
ملُضة للخغٍت (السجً والخبـ) وغغاماث مالُت حشيل ؤهم ؤهىام الهلىباث ألاضلُت اإلاؿبلت نلى الجغاثم اإلااؾت بالبِئت
البدغٍت.
- 1.1.1جقييم دور الجزاءاث السالبت للحياة والجزاءاث املقيذة للحزيت في مىاجهت الجزائم املاست بالبيئت
البحزيت:
ٌهخبر ؤلانضام بجهاء ؤو ؾلبا لخُاة املخيىم نلُه باؾدئطاله مً املجخمو ،وهي ال جلغع بال باليؿبت بلى الجغاثم
الخؿحرة التي جىُف باألؾاؽ ؤجها ظىاًاث ،اللاهىن عكم  10-03اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ()2هجضه
ال ًخػمً ؤضال ؤي نلىبت بنضام هكغا للؿىتها ،فهي نلىبت ال جىكو في الدشغَهاث البُئُت بال هاصعا()3لىً ًمىً ،مو
طلً ،طهغ خالت وعصث في الخلىحن البدغي الظي هطذ اإلااصة  500مىه ضغاخت نلى ؤهه «ٌهاكب باإلنضام ول عبان ؾفُىت
ظؼاثغٍت ؤو ؤظىبُت ؤللي نمضا هفاًاث مشهت في اإلاُاه الخابهت لللػاء الىؾجي » ()4هما طهغ جلىحن الهلىباث الجؼاثغي خالت
واخضة ؤًػا في اإلااصة 87مىغع التي حهاكب باإلنضام نىض ؤلانخضاء نلى املخُـ ؤو بصزاٌ ماصة ؤو حؿغٍبها في الجى ؤو في
( )1نبض الالوي ظىاص ،الخماًت الجىاثُت للبِئت ,صعاؾت ملاعهت ،ظامهت ؤبى بىغ بللاًض،جلمؿان،2005 ،ضفدت .92
ا( ) 2اللاهىن عكم 10 / 03اإلاخهلم بدماًت هللا في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،ط.ع،نضص 43اإلااعر في 2003/07/20
) )3دمحم نبض الغخُم الىاغي،الخماًت الجىاثُت في مجاالث الؿاكت الىىوٍت الؿلُمت،اللاهغة :صاع النهػت الهغبُت،2009،ضفدت .92
)(4ألامغ عكم  76/80ماعر في  23/10/1976اإلاخػمً اللاهىن البدغي ،ظغٍضة عؾمُت ،م 29ماعر في.10/04/1977
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باؾً ألاعع ؤو بللائها، ))1(..مً ظهخىا هغي ؤن هىان ظغاثم هشحرة جلو حؿخضعي ؤن ٌهاكب نليها بهلىبت ؤلانضام بالىكغإلى
ظؿامتها ،لىً شغٍؿت ؤن ًدضصها اإلاشغم بضكت وؤن ًاؾؿها نلى الػغع الجؿُم الظي ًمـ باإلاطلخت الىؾىُت للضولت
وؤمىه وؤن جيىن نمضًت.
ؤما فُما ًسظ الهلىباث الؿالبت للخغٍت ،فلض جػمً اللاهىن عكم  10-03اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت
اإلاؿخضامت  21ماصة ضغٍدت حهاكب ولها بالهلىبت اإلالُضة للخغٍت ؤو بضفو الغغامت ،وٍالخل ؤن مً بُنها ؾبو ( )7مىاص
فلـ جػمىذ نلىبت الغغامت صون الىظ نلى نلىبت اللُض مً الخغٍت ،في خحن هطذ زالر نشغة ( )13ماصة نلى نلىبت
كُض الخغٍت ههلىبت ؤضلُت زم ؤهملها بالغغامت اإلاالُت ولىً بدبجي ؤؾلىبُحنً :خمشل ألاوٌ في بنؿاء اإلاشغم لللاض ي ؾلؿت
جلضًغٍت في الازخُاع بحن الهلىبت الؿالبت للخغٍت والغغامت ،وهظا في خالخحن (اإلااصجان  81و  )83وٍخمشل الشاوي في الىظ في
بخضي نشغة ( )11ماصة ؤزغي نلى ؤن جيىن الهلىبت الؿالبت للخغٍت هي ألاضل والغغامت اإلاالُت جىملت لها.
ؤما اإلااصة  84مً اللاهىن هفؿه فُمىً انخباعها اؾخصىاء ،هظ فيها نلى ؤن الهلىبت ألاضلُت هي الغغامت ،لىً في
خالت الهىص ًىؿم بهلىبت ؾالبت للخغٍت مو غغامت مالُتً ،الخل ؤهه لم ًىظ نلى نلىبت الخبـ وخضها وقف اإلاشغم
الجؼاثغي الهلىباث الؿالبت للخغٍت هجؼاء عثِس ي في ميافدت ومىاظهت ؤغلب الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت فهل وفم في
طلً؟وهل ظؿضها مً الىاخُت الهملُت نلى ؤعع الىاكو؟
-2.1.1مذي مالءمت مىقف املشزع الجزائزي مع العقىبت السالبت للحزيت في الجزائم املاست بالبيئت البحزيت :
مً زالٌ اؾخلغاء بهؼ الدشغَهاث البُئُت املخخلفتً ،مىىىا اؾخسالص الىخاثج آلاجُت:


بنخمض اإلاشغم الجؼاثغي نلى نلىبت الخبـ بنخماصا زاضا بجهلها الهلىبت اإلالغعة نلى ؤغلب الجغاثم اإلاىطىص

نليها في كاهىن البِئت ،بط ًمىً اللىٌ بإجها جمشل زلثي  3/2الجؼاءاث،لىً لم ًىظ نليها ههلىبت وخُضة بال هاصعا ،بسالف
الغغاماث اإلاالُت ،مما ٌهجي ؤن اللاض ي ًلجإ في ؤغلب ألاخُان بلى الىؿم بالغغاماث اإلاالُت بضال مً الهلىبت الؿالبت
للخغٍت ،ألهه ال ًجض خغظا في الىؿم بهلىبت الغغاماث التي ًخلبلها ختى الجاوي في ؤغلب ألاخُان ،وؤن ؤغلب هظه الهلىباث
ًيىن جؿبُلها نلى الجىذ واملخالفاث ،مما ًضٌ نلى ؤن اإلاشغم انخبر ؤن هظه الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت بؿُؿت
وكلُلت ألاهمُت والخؿىعة ،هما ؤن نلىبت الغغامت مً هفـ ظيـ الجغٍمت اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ،ومو طلً ،فةن مجغص
الىظ نلى نلىبت الخبـ ًيىن ماوها للىشحرًً مً اكتراف هظه الجغٍمت ،وبظلً ًيىن كض خلم خماًت كبلُت ،وإطا واهذ
()2

الجغٍمت كض وكهذ ،وان طلً عصنا وػظغا لهضم اعجيابها مغة ؤزغي

ً الخل ؤن مهكم الهلىباث التي هظ نليها اإلاشغم الجؼاثغي الؿالبت للخغٍت جطاخبها غغامت مالُت ،لىً هىان
خاالث جيىن فيها الهلىبت الؿالبت للخغٍت ازخُاعٍت مو نلىبت الغغامت ،وفي ؤغلب الخاالث ًلجا اللاض ي بلى نلىبت الغغامت
مما ًللل مً فهالُت ؤو ؤهمُت الهلىباث الؿالبت للخغٍت ،وهى ما ٌصجو ؤصخاب اإلايشأث الىبحرة نلى الؿماح ألهفؿهم

(( 1ألامغ عكم  156-66اإلااعر في  08/06/1966اإلاخػمً كاهىن الهلىباث اإلاهضٌ واإلاخمم.
(( 2دمحم ؤخمض ميشاوي ،الخماًت الجىاثُت للبِئت البدغٍت .اللاهغة،:صاع النهػت الهغبُت,2005،ضفدت .378
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باعجياب الجغاثم ألجهم نلى نلم مؿبم بإن الهلىبت ال حهضو ؤن جيىن غغاماث مالُت)1( ،مما ًجهل هظه اإلايشأث جضعط
الهلىباث اإلاالُت غمً جيالُفها الهاصًت ،ولى وان طلً نلى خؿاب البِئت والصخت الهامت للمجخمو.
 جيىن الهلىبت الؿالبت للخغٍت هدُجت قغف الهىص في بهؼ الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت مػانفت وإضل نام
وختى مالُت بطا واهذ مخطلت بالهلىبت الؿالبت للخغٍت ؤو مىملت لها ،و كض وفم اإلاشغم الجؼاثغي في هظا الطضص ،ألن طلً
ًضٌ نلى ؤن الفانل الهاثض بلى هفـ الجغٍمت لم ًغجضم مً الهلىبت الؿابلت وبالخالي ًيبػي الدشضًض في الخالت الشاهُت


في بهؼ الخاالث كض جطاخب الهلىبت الؿالبت للخغٍت نلىباث جىمُلُت ،همطاصعة ألاالث والىؾاثل اإلاؿخهملت
()2

في الجغٍمت ،مما ًضفو بالفانل بلى نضم الهىص بلى الجغٍمت هدُجت نضم بمخالهه لىؾاثل جىفُظ الجغٍمت.

 -2.1جطبيق العقىباث السالبت للحزيت من الىاحيت العمليت في الجزائم املاست بالبيئت البحزيتً :بضو هظا الخىم
أهه ًخهاعع مو مىكف الدشغَهاث البُئُت مً ظاهبه الغصعي ،الظي كلىا بن ؤغلب ظؼاءاجه ؾالبت للخغٍت ،لىً هظا الخىم
ؤهضه الهضًض مً الفلهاء بط كالىا بإن هظه الهلىباث ' هاصعة الخؿبُم مً الىاخُت الهملُت وبإن نضم الىؿم بهظه
الهلىباث ال ًغظو ؤضال بلى تهاون اللػاءؤو حؿامده مو اإلالىزحن) 3( ،لىً ًغظو بلى ؤؾباب نضًضة ًمىً طهغ ؤهمها:
ؤ -الغالب ؤن ًيىن الفانل في الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت شخطا مهىىٍا ،وهى ال ًمىً بزػانه لهظا الىىم مً
الهلىباث ،وؤهثر مً طلً ،فةهه في ؤغلب الخاالث ًطهب جدضًض الصخظ الؿبُعي اإلاؿاوٌ الظي ًجب بزػانه
للهلىبت الؿالبت للخغٍت
ب -الخىم بالهلىبت الؿالبت للخغٍت نلى مغجىبي الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت البؿُؿت ًمىً ؤن ًسلم شهىعا
لضي املجخمو بإهه بظغاء نضواوي ًخجاوػ بىشحر ؤغغاع وؤهضاف الغصم في هظا الىىم مً الجغاثم اإلاؿخدضزت وغحر الغاسخت
بهض في غمحر املجخمو.

-2اللجىء إلى جزاءاث بيئيت غيرجىائيت (فكزة الحذ من العقاب الجىائي)
بن جدلم الخماًت للبِئت البدغٍت ال ًيىن فلـ بالخماًت الجىاثُت ،بل كض جخدلم بالجؼاءاث غحر الجؼاثُت التي كض
جيىن طاث فهالُت ،بل ؤهثر مً طلً كض جيىن بمشابت زـ صفام ؤوٌ ًلهب صوعا وكاثُا وعصنُا في آن واخض ،وول هظا ًغظو
لهضة انخباعاث مً ؤهمها اإلاطلخت مدل الخماًت بدض طاتها ،وىجها مً اللُم الاظخمانُت الجضًضة .هما جلخط ي الؿبُهت
الخاضت للجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍتوؾبُهت مغجىبيها (ؤشخاص مهىىٍت ) جؿبُم الجؼاءاث اإلاضهُت وبهؼ الىكم
الخاضت ،التي حهخبر مً ؤهم الجؼاءاث غحر الجىاثُت التي ججض جؿبُلا واؾها وفهاال في مجاٌ الجغاثم الىاكهت نلى البِئت
()4

البدغٍت ،باإلغافت بلى الهلىبت ؤلاصاعٍت التي جمشل اإلاحزة الغالبت في اللىاهحن البُئُت.
-1.2الجزاءاث املذهيت والىظم الخاصت

(( 1فغط ضالح الهغَش،ظغاثم جلىٍض البِئت ,صعاؾت ملاعهت .اللاهغة،اإلااؾؿت الفىُت للؿبانت واليشغ،1998،ضفدت .514
()2ؤؾامت نبض الهؼٍؼ ،هدى ؾُاؾت ظىاثُت لخماًت البِئت .الاؾىىضعٍت،2005،ضفدت.282
)(2

rachid, k. (2005). les instruments jurdique de la politiquede lenvironnement en Algerie. revue d l ecole
national d administration, 2005,page34.
)(4
abdelhady, a., le droit interne et international. revue de droit, 17(1.2),1994,page 24.
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الجؼاء اإلاضوي هى« ألازغ الظي ًغجبه اللاهىن نلى مسالفت كانضة كاهىهُت جدمي مطلخت زاضت ؤو خلا زاضا،
والجؼاء اإلاضوي ًإزظ نضة ضىع ؤهمها الخىفُظ الهُجي والىلضي (الخهىٍؼ)باإلغافت بلى البؿالن والفسخ» .وهىان ضىعة
ؤزغي ًمىً انخباعها زاضت وهي بناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه.
وٍىمً الهضف مً جىىم الجؼاءاث اإلاضهُت التي فغغتها الدشغَهاث البُئُت في غمان بخترام وخؿً جىفُظ ؤخيامه
ختى ًخم الخفاف نلى هلاء املخُـ البدغي وخماًت زىاضه الؿبُهُت،وَهض الخهىٍؼ ؤهم الجؼاءاث اإلاضهُت اإلاترجبت نلى
()1

اإلاؿاؽ بالبِئت البدغٍت ،وهىان ظؼاء مضوي ًمىً بنخباعه خالت زاضت هي بناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه

-1.1.2الخعىيض
ال ًجب نلى اللػاء اللجىء بلى الخهىٍؼ بال بهض اؾخدالت بػالت ؤزغ املخالفت ،ومً ألامشلت نلى طلً هضم ألابيُت
اإلالامت نلى الشىاؾئ وغفاف البداع بمسالفت ؤخيام كاهىن التهُئت والخهمُحر ،وهظلً ما هطذ نلُه اإلااصة  23مً
اللاهىن عكم  19-01اإلاخهلم بدؿُحر الىفاًاث ومغاكباتها وإػالتها مً ؤهه « :في خالت بهماٌ الىفاًاث ؤو بًضانها ؤو مهالجتها
زالفا إلاا جخظ نلُه ؤخيام هظا اللاهىن وهطىضه الخؿبُلُتً ،مىً الجهت اللػاثُت املخخطت ؤن جإمغ بهض بنظاع
املخالف بةػالت هظه الىفاًاث جللاثُا نلى خؿابه الخاص» ( ،)2فاللانضة الهامت في هظه الخالت هي ؤن ول مً ًمـ بالبِئت
البدغٍت وٍلخم بها غغعا جلو نلى ناجله جبهُت بػالت هظا الػغع ؤو جدمل الخيالُف الالػمت إلاهالجتها وإضالخها وفلا إلابضؤ
اإلالىر ًضفو زمً الخيلفت (.)3
هما هطذ اإلااصة  100مً اللاهىن عكم  11-01اإلاخهلم بالطُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث نلى ؤن « جحجؼ ؾفُىت الطُض
ألاظىبُت ختى جضفو اإلاطاعٍف اللػاثُت والغغاماث والخهىٍػاث اإلاضهُت)4( »...فهظه اإلااصة هطذ فلـ نلى الخهىٍػاث
اإلاضهُت صون جدضًض بظغاءاث زاضت بظلً،مما ًضٌ نلى ؤجها زاغهت لللىانض الهامت ،ولى ؤن اإلااصة وإضل نام جخدضر
نً حجؼ الؿفً،والجضًغ بالظهغ ؤن اللاهىن عكم  10-03اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت واللىاهحن
البُئُت الخاضت اإلاىملت له ،لم جخػمً ؤًت ؤخيام زاضت باإلاؿاولُت اإلاضهُت للجاهذ البُئي (اإلالىر) ،بسالف بهؼ
اللىاهحن اإلالاعهت ًاصي بزػام مؿاولُت مؿبب ألاغغاع البُئُت لألخيام الهامت الىاعصة في الخلىحن اإلاضوي بلى ظهلها غحر
فهالُت وغحر مالثمت وغحر وافُت ،هكغا للؿبُهت الخاضت للجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت وؾبُهت ألاغغاع التي جلخم بها،
هما ال جػمً الخهىٍؼ اإلاىاؾب نً هظه ألاغغاع هكغا لعجؼ الؿلؿاث اللػاثُت نً جلضًغ كُمت ألاغغاع التي لخلذ
بهىاضغ البِئت البدغٍت ،مما ًلخط ي بوشاء جىكیماث كاهىهُت زاضت باإلاؿاولُت نً ألاغغاع البُئُت ،ختى ًمىً الخضًض
نً حهىٍؼ خلُلي ؤو نً خماًت فهالت للبِئت البدغٍت التي جبلى الغاًت اإلاشترهت ؾىاء واهذ الخماًت مضهُت ؤو بصاعٍت

david, d. les installations classes pour la protection de l environnement. Paris,2007.

( )1

(( 2اللاهىن  19-01ماعر في  12صٌؿمبر  2001اإلاخهلم بدؿُحر الىفاًاث ومغاكبتها وإػالتها،ط.ع  ،م  77ماعر في .15/12/2001
(( 3دمحم ماوـ محي الضًً ،.البِئت في اللاهىن الجىاجي ,صعاؾت ملاعهت .اللاهغة :مىخبت ؤهجلى مطغٍت،1995،.ضفدت .301
()4كاهىن عكم  11-01اإلااعر في  03ظىٍلُت  2001واإلاخهلم بالطُض البدغي وجغبُت اإلااثُاث ط  .ع ،م  36لؿىت .2001
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ؤوظىاثُت،طهب ظاهب هبحر مً الفله بلى غغوعة جبجي جىكُماث زاضت باإلاؿاولُت نً ألاغغاع البُئُت ،جإزظ في الانخباع
نىض الخؿبُم اإلاهؿُاث آلاجُت:
_ؤن جاؾـ اإلاؿاولُت اإلاضهُت للملىر نلى مبضؤ اإلاؿاولُت صون زؿإ وؤهثر مً طلً ،ؤن جاؾـ نلى ؤؾاؽ الخؿإ
اإلافترع في خم الصخظ الظي ٌهخبر مؿاوال نً وشاؾه اإلالىر للبِئت البدغٍت  ،باإلغافت بلى اؾدبهاص فىغة الخؿإ ،ؤو
بهباعة ؤزغي ًجب ؤن جاؾـ نلى مبضؤ جدمل مساؾغ اليشاؽ اإلادؿو.
_ًجب ؤن ًىطب مبضؤ اإلاؿاولُت صون زؿا نلى ول ألاوشؿت التي ًمىً ؤن جلخلإغغاعا بالبِئت صون خطغها في
الخؿحرة منها وصون جمُحز بحن نىاضغ البِئت.
_بطا وان ألاضل ؤن ؤلازباث في اإلاؿاولُت اإلاضهُت ًلو نلى مً ًضعي ،فةن الخىكُماث البُئُت الخاضت جلخط ي كلب
نبء ؤلازباث ،لُلو نلى ناجم الفانل بكامت الضلُل نلى ؤن الخاصر ال ًمىً ؤن ٌؿبب الػغع الىاكو ،بشغؽ ؤن ًيىن
هظا الخاصر ضالخا إلهخاظه.
_ًجب جلضًغ ألاغغاع التي لخلذ بالبِئت البدغٍت بضكت لخهىٍػها ،ألامغ الظي ٌهجي ؤهه ًجب ؤن ٌشمل الخهىٍؼ
ألاغغاع اإلاباشغة وغحر اإلاباشغة ،واإلزالٌ بالخىاػن البُئي ،جػُِو فغص الغبذ نً اإلاػغوع ،اهسفاع ألاوشؿت الؿُاخُت
والترفيهُت ،هلظ كُمت الهلاعاث...الخ).
بُض ؤن ججؿُض هظه اإلاهؿُاث ال ًمىً جدلُله بضكت بال بىظىص كػاة مخسططحن وهُئاث بصاعٍت ميلفت بدماًت
البِئت البدغٍت طاث بمياهُاث نلمُت ،فىُت وجلىُت خضًشت حؿانض نلى بزباث وظىص غغع ،لظا ًيبػي نلى اإلاشغم الجؼاثغي
ؤن ًىغؽ إلاؿإلت الخهىٍؼ نً ؤغغاع الخلىر البُئي جىكُما كاهىهُا زاضا ،ختى ًخمىً مً مىاظهت اإلاؿاؽ اإلاؿخمغ
بالبِئت البدغٍت مً زالٌ بزػام اإلادؿبب في الخلىر البُئي للمؿاولُت صون زؿا ،هكغا لعجؼ اللىانض الخللُضًت في
جدلُم خماًت فهالت ،وهظا اكخضاء باللاهىهحن ألامغٍيي وألاإلااوي

((1

-2.1.2الجزاءاث الخاصت؛ؤزبذ الجؼاء الخللُضي فشله هكغا إلؾخمغاع الخضهىع البُئي ،مما صفو الفله بلى البدض
نً بضاثل طاث ؾبُهت زاضت ًمىً مً زاللها غبـ الؿلىهُاث وألاوشؿت الهامت والخاضت اإلااؾت بالبِئت البدغٍت،
ًغظو ألازظ بفىغة اإلاؿاولُت صون زؿا بلى نضة ؤؾباب مً ؤهمها ضهىٍت وغو حهغیف ماوو ظامو ومدضص للػغع
البُئي،وضهىبت بزباث الهالكت الؿغٍت التي جخمحز بضكت زاضت في هظا املجاٌ ،باإلغافت بلى ضهىبت جدضًض همُت وهىنُت
الػغع وصعظت زؿىعجه وفضاخخه ،وإمياهُت وشىء الخلىر نً مطاصع مخهضصة ،مما ٌهجي ؤن عظىم اإلاغوع نلى ول اإلالىزحن
اإلاخهضصًً بهض ؤمغا مؿخدُال ؤو شاكا نلى ألاكل،لىً ألازظ بفىغة اإلاؿاولُت صون زؿا ال ًجب ؤن ًفهم مىه اؾدبهاص
صعاؾت وفدظ الخطغفاث الخاؾئت ،فىظىص الخؿا ًجب ؤن ًازظ في الانخباع في بزباث الهالكت الؿببُت بالػغع الظي
ًلخم البِئت البدغٍت  ،ومً ؤهم هظه الجؼاءاث الخاضت اإلاؿخدضزت في مجاٌ خماًت البِئت في اللاهىن الجؼاثغي ما ظاء في
الفلغة  7مً اإلااصة  03مً اللاهىن عكم  10-03اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت التي جلط ي بما ًإحي« :
u.s,. environmental protection agency . contaminated sediment news,2005,page, 56.
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ًخإؾـ هظا اللاهىن نلى اإلاباصت الهامت آلاجُت:مبضؤ اإلالىر الضافو ،الظي ًخدمل ،بملخػاه ،ول شخظ ًدؿبب وشاؾه
ؤو ًمىً ؤن ًدؿبب في بلخاق الػغع بالبِئت ،هفلاث ول جضابحر الىكاًت مً الخلىر والخللُظ مىه وإناصة ألاماهً وبِئتها
نلى خالتها ألاضلُت>...
مً زالٌ هظا اإلابضؤ ًمىً مهالجت الجؼاءاث الخاضت التي كغعها كاهىن خماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت في
مبضؤ اإلالىر الضافو وإناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه .
 مبذأ امللىث الذافعٌ :هجي هظا اإلابضؤ ؤهه ًجب نلى ألاشخاص الؿبُهُحن ؤواإلاهىىٍحن الظًً ًلىزىن البِئت
البدغٍت بلطض ؤو صون كطض ،نمضا ؤو بهماال ؤن ًخدملىا مؿاولُتهم،وطلً بةلؼامهم بضفو هفلاث ،وجيالُف بػالت هظا
الػغع .وَهىص الؿبب اإلاىغىعي الظي صفو باإلاشغم الجؼاثغي بلى نضم جبجي اإلاهُاع اإلاىغىعي في جدضًض اإلالىر املخاؾب
بالغؾىم البُئُتؤو الػغاثب البُئُت بلى وظىص نضة ضهىباث ؤهمها:
 اؾخدالت الخلُُم الىلضي للهضًض مً الخؿاثغ التي ًمىً الخيبا بها. حهضص وحشهب مطاصع الخلىر التي جاصي في غالب ألاخُان بلى اؾخدالت جدضًض هىٍتاإلالىر الخلُلي()1و كضاججهذ الؿُاؾاث الدشغَهُت البُئُت في بهؼ الضوٌ ،في خالت ضهىبت الخدلم مً هىٍت اإلالىزحن البُئُحن بلى انخىاق مبضؤ
جؿبُم مبضؤ الالتزام اإلاشترن ،وهى اؾخصىاء مً اللانضة الهلابُت بي جلغٍض الهلىبت،وٍغي بهؼ الفلهاء ؤن جؿبُم مبضؤ
اإلالىر الضافو نً ؾغٍم الالتزام اإلاشترن ال ًدلم ،ولً ًدلم الهضالت ،بمفهىمها اللاهىوي ال خاال وال مؿخلبال.
للض شغم جؿبُم مبضؤ اإلالىر الضافو في الجؼاثغ بمىاؾبت جؿبُم كاهىن اإلاالُت لؿىت،2002بي ؾىت كبل ضضوع
اللاهىن عكم  10-03اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،بط خضص هظا اللاهىن اإلاؿاولحن نً ألاغغاع البُئُت
مو جدملهم ظاهبا مً جيالُف الخغؿُت التي جلخػيها نملُت ؤلاػالت ؤو بناصة الخاٌ بلى ما واهذ نلُه البِئت البدغٍت،بن
ؾبب اللجىء بلى هظه الجؼاءاث الخاضت هى اكخىام اإلاشغم و ؤلاصاعة البُئُت" بسطىضُت اإلاشاول البُئُت ونضم فهالُت
الجؼاءاث الخللُضًت بمفغصها في مىاظهت ظُل ظضًض مً اإلاشاول اإلادشهبت واإلاهلضة ،بدُض لم ًىً في وؾو اإلاشغم و
ؤلاصاعة البُئُت" بال وغو مجمىنت مً الػغاثب البُئُت اإلاخىىنت التي جػمنها كاهىن اإلاالُت لخدلُم هضف مؼصوط وكاجي
وعصعي في الىكذ طاجه )ً.(2الخل ؤهه ال ًمىً جدضًض ؤهضاف الػغاثب البُئُت ،لىً ًمىً طهغ ؤهم ألاهضاف التي جضوع
خىٌ خماًت البِئت البدغٍت مً الخلىر ؤو نلى ألاكل الخللُل مىه ،وهي:
 الؿعي هدى الخهضًل ؤلاًجابي لؿلىن اإلالىزحن نً ؾغٍم عصنهم مالُا. اإلاؿاهمت في جمىٍل ؾُاؾاث الضولت في خماًت البِئت البدغٍت. حصجُو الخؿىٍغ الخىىىلىجي في ؤؾالُب ؤلاهخاط الىكُفت. -جدمُل اإلالىر هطِبه مً هفلاث خماًت البِئت البدغٍت

( )1ؤؾامت نبض الهؼٍؼ،مغظو ؾابم،ضفدت .54
.78
()2دمحم ماوـ محي الضًً ،مغظو ؾابم ،ضفدت
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 اؾخهمالها وىؾُلت فهالت إلهخاط جيالُف الخضماث والؿلو اإلاهغوغت في الؿىق وألاغغاع البُئُت اإلاباشغة في هظهالؿلو والخضماث
وٍجب لخدلُم خماًت فهالت للبِئت البدغٍت جدمُل مً ًغٍض بكخىاء اإلاهضاث واملخترناث الخضًشت ،التي جىفغ
الغفاهُت ألصخابها وجلخم ؤغغاعا بالبِئت البدغٍت ،حهىٍؼ خلُلي فهلي ال ضىعي لألغغاع الىاشئت ننها .فغفو الػغاثب
التي جفغع نلى ؤغلب الىاؽ كض ًخإزغون مً هظه الػغٍبت ،لىً ؤهثر اإلاخػغعًٍ هم اإلاضمىىن نلى بؾخهماٌ هظه
ؾُاعاتهم صون غغوعة ملخت ،وإن لم جازغ نليهم هظه الػغاثب فما نليهم بال جدمل حهىٍؼ ألاغغاع الىاشئت ننها.
 إعادة الحال إلى ما كان عليهً :لطض بةناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه « ؤن جدىم الجهت اللػاثُت املخخطت نلى
املجغم بةػالت ؤزغ املخالفت متى وان طلً ممىىا»،وكض واهذ بناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه كبل وكىم الػغع ؾاثضا في
اإلاؿاولُت اإلاضهُت ،وَهض ؤمغا مإلىفا،خُض وان ٌؿمذ للمخػغع ؤن ًؿلب مً اللاض ي جلضًغ الخهىٍؼ ؤو ؤن ًؿالبه
بةناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه،ومً ؤهم جؿبُلاجه في اللاهىن الجؼاثغي ما ظاء في هطىص الخلىحن اإلاضوي التي ًمىً الغظىم
بليها وهي هشحرة ،هظهغ بهػا منها فلـ نلى ؾبُل اإلاشاٌ ال الخطغ ،منها اإلاىاص784 ،783 ،173،691/2 ،132،164 :
و ,)1975 ،85/75(.839لىً ما ال ًخؿابم مو الدشغَهاث البُئُت ؤن اإلاؿاولُت اإلاضهُت الخللُضًت جلىم نلى خماًت ملىُت
زاضت ماصًت مملىهت ،ؤما نىاضغ البِئت التي ًطُبها الػغع فهي ال مالً لها في بؾاع الخلىحن اإلاضوي ،مما ًجهل اإلاؿاولُت
اإلاضهُت بمفهىمها الخللُضي ال جخماش ى مو كاهىن البِئت ،مانضا ما ًضزل غمً البِئت الخابهت للملىُت الخاضت للخىاص،
فمشال بلخاق ؤغغاع باألؾمان اإلاىظىصة صازل خىع ماجي جابو للخىاص ٌهغع مغجىبه بلى حهىٍؼ كض ًيىن هلضًا هما
ًمىً ؤن ًيىن بةناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه بطا ؾلب اإلاخػغع طلً ،لىً هظا الخهىٍؼ ال ًمىً بصعاظه جدذ مفهىم
)1(.

خماًت البِئت هما جىظ نلُه الدشغَهاث البُئُت

ججض بناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه مجاله الخطب في كاهىن البِئت ،ومً شإن هظا الجؼاء بػالت آزاع الجغٍمت وإناصة
جإهُل البِئت .فالخىم نلى اإلالىر بةناصة ألاوغام بلى خالتها ألاضلُت اإلاىظىصة كبل الجغٍمت اإلااؾت بالبِئت ٌهخبر ألاؾلىب
ألاوؿب لخماًت البُئُت وؤلاوؿان.
وال جسلى ؤغلب الدشغَهاث البُئُت مً الىظ نلى التزام اإلالىر ،ؤي الجاهذ البُئي ،بةناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه
هجؼاء زاص ،وطلً بةػالت آزاع الجغٍمت نلى هفلخه الخاضت وفي آلاظاٌ التي جدضصها الجهت ؤلاصاعٍت ؤو اللػاثُت املخخطت
مً ؤهم جؿبُلاث هظا الجؼاء في كاهىن البِئت الجؼاثغي ما هطذ نلُه الفلغة  3مً اإلااصة 102مً اللاهىن عكم 10-03
اإلاخهلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت مً ؤهه « :هما ًجىػ للمدىمت ألامغ بةعظام ألاماهً بلى خالتها ألاضلُت في
ؤظل جدضصه»( )2وٍيبػي نلى اإلاشغم الجؼاثغي الىظ ضغاخت نلى بلؼامُت بناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه مهما ًىً هىم
املخالفت الىاكهت نلى البِئت البدغٍت ومتى وان طلً ممىىا ،هكغا ألن نىاضغ البِئت ملىُت مشترهت لإلوؿاهُت نامت وؤن
الخهىٍؼ الىلضي ال ًخالءم وألاغغاع التي جطِب نىاضغ البِئت البدغٍت ،فهظا الخهىٍؼ الىلضي ،ؾىاء خىم به لألفغاص
David,op.cit,page 89.

ا( ( 2اإلااصة  102الفلغة زالشت مً اللاهىن عكم ,10/03جم طهغه ؾابلا
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ؤو للجمهُاثٌ ،شيل هىنا مً ؤلازغاء بال ؾبب نلى خؿاب نىاضغ البِئت التي ال مالً لها ،وال ًدل مشيل الخضهىع البُئي
التي جطِب هظه الهىاضغومً الخؿبُلاث ألازغي لهظا الجؼاء ما هطذ نلُه اإلااصة  45مً اللاهىن عكم 02-02اإلاخهلم
بدماًت الؿاخل وجشمُىه ،مً ؤهه« :جإمغ الجهت اللػاثُت ،باليؿبت للمسالفاث اإلاىطىص نليها في اإلاىاص 39و  40و 41
و 43ؤناله ،ونلى هفلت املخيىم نلُه ،بما بةناصة ألاماهً بلى خالها ألاضلي ،ؤو بدىفُظ ؤشغاٌ التهُئت ؾبلا لألخيام
اإلاىطىص نليها في هظا اللاهىن»(ً )1الخل نلى خىم هظه اإلااصة ؤهه ازخُاعي وهى ما ًضٌ نلُه خغف  ،مما ٌهجي ؤن اإلاشغم
ؤنؿى للجهت اللػاثُت املخخطت ؾلؿت ازخُاع بناصة ألاماهً بلى خالها ألاضلي ؤو جىفُظ ؤشغاٌ التهُئت ؾبلا لألخيام
اإلاىطىص نليها في هظا اللاهىن ،هما ؤن الشؿغ الشاوي مً هظه الفلغة ًىخىفه الغمىع ،فهل ًلطض مىه بناصة الخاٌ بلى
ما وان نلُه الىغو كبل بضاًت ألاشغاٌ ؤم ؤهه ًىفي ؤن جىفظ وفم ؤخيام هظا اللاهىن لخيىن مؿابلت له صون بعظام
ألاوغام بلى خالها ألاضلي،ؤما بناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه هجؼاء ،كض جىكهه ؤلاصاعة مً جللاء هفؿها نلى املخالف
لإلظغاءاث ؤلاصاعٍت (ظؼاء بصاعي) ،وهىان ؤمشلت هشحرة هظهغ منها ما ظاء في اإلااصة  88مً اللاهىن عكم  12-05اإلاخهلم باإلاُاه
التي نلى ؤهه ال ًمىً ؤن جإمغ ؤلاصاعة اإلايلفت باإلاىاص اإلااثُت بماًإحي:
 حهضًل ؤنماٌ الخجهحز غحر اإلاؿابلت لشغوؽ الغزطت والامخُاػ. هضم اإلايشأث التي جم بىائها صون الخطىٌ نلى الغزطت ؤو الامخُاػ ،ؤو بناصة ألاماهً بلى خالتها ألاضلُت نىض(.)2

فلضان الخم في الغزطت ؤو الامخُاػ»

اإلاالخل نلى هظه اإلااصة ،ؤجها ظاءث بطُغت الجىاػ ونضم ؤلالؼام وؤلاظباع ،وهى ما ًخضح مً اؾخسضامها ولمت "
ًمىً" ،مما ٌهجي ؤن اإلاشغم مىذ الؿلؿت الخلضًغٍت لإلصاعة في بلؼام فاكض الخم في الغزطت ؤو الامخُاػ بةناصة الخاٌ بلى ما
وان نلُه مً نضمه ،ختى وإن بكخط ى ألامغ اللجىء بلى اللػاء الص يء هفؿه ًمىً كىله نً اإلااصة  40مً اللاهىن عكم
 03-03اإلاخهلم بمىاؾم الخىؾو واإلاىاكو الؿُاخُت ،التي جىظ نلى ؤهه « جفطل الجهت اللػاثُت ،في بؾاع ؤخيام اإلااصة 39
اإلاظوىعة ؤناله ،بما بالهمل نلى مؿابلت ألاشغاٌ اإلاىجؼة وفم مسؿـ التهُئت الؿُاخُت ،وؤما بهضم ما جم بهجاػه وألامغ
بةناصة اإلايان بلى خالخه الؿابلت »

(.)3

-2.2الجزاءاث إلاداريت املطبقت في مجال الجزائم املاست بالبيئت البحزيت؛انخمضث ؤغلب الدشغَهاث البُئُت
الجؼاثغٍت همـ مً الجؼاءاث زىلذ الؿلؿاث ؤلاصاعٍت جىكُو نلىباث شبه ظىاثُت مخىىنت ،وٍطضع هظا الجؼاء ؤو
الهلىبت ؤلاصاعٍت مً الؿلؿت ؤلاصاعٍتفي شيل كغاع بصاعي فغصي ،وهظا نلى بزغ بجُان مسالفت جدكغها اللىاهحن
وألاهكمت،خُض جدمل هظه الهلىباث الغصم والؼظغ لىً صون اللجىء بلى جدغًٍ الضنىي الجىاثُت في ؤغلب
ألاخُان،الؿبب الغثِس ي الظي صفو ؤغلب الدشغَهاث البُئُت بلى جبجي الجؼاءاث ؤلاصاعٍت في مجاٌ الجغاثم اإلااؾت بالبِئت
البدغٍت هى جمحز هظا الجؼاء بؿابهه الىكاجي والغصعي في آن واخض ،باإلغافت بلى ما ًدؿم به مً ؾغنت في الخؿبُم ،بط
()1كاهىن عكم  02-02ماعر في ً ، 05/02/2002خهلم بدماًت الؿاخل وجشمُىه ،ط.ع  ،م  10ماعر في 12/02/2002
( )2اإلااصة  88مً اللاهىن  12-05ماعر في  04/08/2005اإلاخػمً كاهىن اإلاُاه ،ط.ع  ،م  60ماعر في 04/09/2005مهضٌ ومخمم
( )3اإلااصة 40مً اللاهىن  03/03اإلاخهلم بالخىؾو الهمغاوي ومىاكو الؿُاخت ،ط.ع نضص  40ماعر 2003/03/20
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ًاصي بلى نضم احؿام هؿاق ألازؿاع وألاغغاع اإلاترجبت نلى اعجياب الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ،ومً زم بًلاف حهاقم
وجؿىع آزاع هظه الجغاثم ؤو الخللُل منها عٍشما ًطضع في شإجها خىم ظىاجي ًفطل فيها في خالت عفؼ الجؼاء ؤلاصاعي ؤو
لجىء اإلاهجي بلى اللػاء،هما ؤن هىان انخباعاث نضًضة صفهذ باإلاشغم بلى ألازظ بهظه الجؼاءاث منها:
 جمخو الؿلؿت ؤلاصاعٍت بةمياهُاث ماصًت وبشغٍت طاث الخبرة الخلىُت والفىُت والهلمُت اإلاخسططت في بهدشافومخابهت هظه الجغاثم،
_مؿاهمت الؿلؿت ؤلاصاعٍت في جدضًض مػمىن الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت نً ؾغٍم الخفىٍؼ الدشغَعي في
ضىعة بخالت ؤو الىطىص نلى بُاع ،خُض ًىخفي اإلاشغم بالىظ نلى هظ ججغٍم الفهل وٍترن مهمت جدضًض مػمىن
هظا الفهل ونىاضغه وشغوؾه للؿلؿت ؤلاصاعٍت .
جخسظ الجؼاءاث ؤلاصاعٍت مىهجا جطانضًا بػاء ول ظغٍمت ،فهي بضاًت جيىن جيبيها ؤو بنظاعا إلاطضع الجغٍمت زم جىكُو
غغاماث في خالت الاؾخمغاع،وإن زبذ ؤن هظه الجغٍمت لم جخىكف مو طلًٌ ،سخب الترزُظ إلاضة ماكخت  ،فةن لم جإث هظه
الهلىبت بفاثضة مو ول طلً ،فةهه ًلجا بلى سخب الترزُظ جهاثُا .

-3إشكاليت إخخيار العقىيت ألاحسن مالءمت ملزجكبي الجزائم املاست بالبيئت البحزيت
ًترجب نلى كُام اإلاؿاولُت جىكُو الجؼاء نلى مغجىب الجغٍمت ،وَهجي طلً ؤن الجؼاء ًلابل زؿإ ؾبب غغعا .وطلً
ما ًسلو نلى اإلاؿاولُت ؾابها ؤزالكُا وٍمىدها صوعا جغبىٍا في املجخمو،جىدطغ ؤغغاع الهلىبت في هىنحن ؤؾاؾُحن:
ؤخضهما مهىىي ًخمشل في جدلُم الهضالت،وؤزغ هفعي ًخمشل في الغصم الظي ًلي املجخمو مً جىغاع الجغٍمت في اإلاؿخلبل.
لىً هىان ظضال فلهُا خىٌ هىم الجؼاء اإلاىاؾب للجاهذ البُئي ،ما ؤن الغاًت النهاثُت للهلىبت هي ميافدت ؤلاظغام البُئي
وخماًت ؤلاوؿان والخُىان والىباث مً شغ الجغٍمت ؤو ،نلى ألاكل ،الخللُل مىه ،لهظا جداوٌ ؤغلب ألاهكمت الهلابُت
الخضًشت الجمو بحن ألاغغاع والهمل نلى الخيؿُم بُنها ختى ًمىً جدلُم الهضف ألاؾاس ي مً الهلاب .ولخدلُم هظا
الهضف ،فلض ًغجح ؤخض هظه ألاغغاع نلى ؾىاه ،لىً هظا ال ٌهجي بهماٌ ألاغغاع ألازغي ألجها ،في الخلُلت ،هي ؤغغاع
مخضازلت ومخياملت مً الطهب الفطل بُنها ؤو جدضًض مجاٌ زاص ليل منها ،وهظا ما ًدملىا نلى اللىٌ بإهه ًجب نلى
ألاهكمت ،نىض بنضاص ؾُاؾتها الهلابُت ،ؤن حهؿي ليل غغع هطِبه مً ألاهمُت مو ازخُاع الجؼاءاث اإلاىاؾبت ،لىً نضم
وظىص هظ ججغٍمي نام في الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ،مشل ما هى ؾاثض في الجغاثم الخللُضًت ،جسػو له ول ألافهاٌ
التي ًغٍض خكغها ،ووىن اللاض ي في ؤغلب الخُان ملُضا بخىكُو الهلىباث والجؼاءاث ،ؾىاء مً خُض هىنها ؤو ملضاعها،
صون ؤن جيىن له ؾلؿت جلضًغٍت واؾهت في جدضًض الهلىبت التي جخالءم مو قغوف الجاويٌ ،هخبر ؾببا في ضهىبت الخجغٍم
((1

البُئي وجدضًض الهلىبت

-1.3الجذل الفقهي حىل هىع الجزاء املىاسب للجائح البيئي؛ازخلف الفلهاء خىٌ هىم الجؼاء اإلاىاؾب للجغاثم
اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ،فهىان اججاه ًغي نضم ظضوي الجؼاءاث الجىاثُت في هظه الىىم مً الجغاثم ،وٍلىٌ بػغوعة ألازظ

((1

فغط ضالح الهغَش،مغظو ؾابم،ضفدت.76
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رؤى بلغيث  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /دويبزاد ثببث
فلـ بالجؼاءاث غحر الجىاثُت،مضهُت واهذ ؤو بصاعٍت  ،وهىان اججاه آزغ ًلىٌ بػغوعة ألازظ بالجؼاءاث الجىاثُت في هظا
الىىم مً الجغاثم.
-1.1.3الاججاه الذي ًزي ضزورة ألاخذ بالجزاءاث غيرالجىائيت في الجزائم املاست بالبيئت البحزيت فقطً :غي هظا
الاججاه ؤن الجغٍمت اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ناصة ًغجىبها ؤشخاص لِؿىا في خاظت بلى بناصة التربُت والخإهُل نً ؾغٍم
خبؿهم ،بضنىي ؤهه لِـ هىان غغوعة الؾدئطاٌ الخؿىعة ؤلاظغامُت التي هي مً ؤهم وقاثف الجؼاءاث
الجىاثُتٌ،ؿخيخج مً هظا الغؤي ؤن الجىىح البُئي ؤو الاًيىلىجي ال جخىفغ فُه الجزنت ؤلاظغامُت في هشحر مً ألاخىاٌ ،وختى
في خالت وظىصها فةهه ًمىً بؾدئطالها نً ؾغٍم جىكُو ظؼاءاث غحر ظىاثُت ،ؾىاء واهذ بصاعٍت ؤو مضهُت ،وةلؼام الجاهذ
بةناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه ،ؤو سخب الترزُظ مىه ،ؤو غلم ماؾؿخه ؤو فغع غغاماث مالُت نلُه وَشىً هظا الغؤي
في فاثضة الجؼاءاث الجىاثُت التي جىكو نلى مغجىب الجغٍمت اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ،هكغا لهضم وظىص الخؿىعة ؤلاظغامُت
لضًه ،هما ؤن بناصة جإهُله جغجبـ بخدىٍله بلى نػى هافو في املجخمو .ومهكم مغجىبي الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت
ؤشخاص مهىىٍت في شيل ميشأث مىخجت في املجخمو ،وبالخالي فةن فغع ظؼاءاث ظىاثُت نليها ،هدل الصخظ اإلاهىىي
مشال ،كض ًدغم املجخمو مً هشحر مً ؤلاؾهاماث التي ًمىً ؤن ًلضمها له)1(.
ولهلى هظا الانخباع هى ما ظهل واغو اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  198-06اإلاخهلم باإلايشأث اإلاطىفت ًضنم الؿابو
الدشاوعي اإلاغن في الغلم ولِـ خل الصخظ اإلاهىىي ،وطلً بخسىٍل اللجىت الىالثُت إلاغاكبت اإلايشأث اإلاطىفت
بخدغٍغمدػغ ًبحن ألافهاٌ املجغمت وألاظل اإلامىىح لهظه اإلايشأث لدؿىٍت وغهُتها ،ونىض جهاًت ألاظل،وفي خالت نضم
الامخشاٌ للخضابحر ،حهلم عزطت اؾخغالٌ اإلايشإة ،فةطا لم ًلم ضاخب اإلايشإة اإلاطىفت في ؤظل ؾخت ( )06ؤشهغ بهض جبلُغ
الخهلُم ،حسخب عزطت اؾخغاللها ،وول هظا مغاناة لألهضاف الاكخطاصًت والاظخمانُت التي ًجب نلى اإلايشأث اإلاطىفت
جدلُلها ،مً ظهت،وخفاقا نلى البِئت البدغٍت وجدلُلا للخىمُت في قل الخىمُت اإلاؿخضامت ،مً ظهت ؤزغي،ونلى غغاع
الجؼاءاث ألازغي ،فةن للجؼاءاث غحر الجىاثُت ؾابها نلابُا ؾاإلاا اعجىؼث نلى ألازؿاء اإلايؿىبت وواهذ غاًتها الهلاب نلى
()2

الخلطحر في ؤصاء التزام ما

هما ًغي هظا الاججاه ؤن الهلىباث الجىاثُت زللذ هىنا مً الخضخم الهلابي بؿبب جضزل كاهىن الهلىباث في
مسخلف مجاالث فغوم اللاهىن ،بما فيها كاهىن البِئت ،فهى بظلً ًلضم خلىال ؾغَهت ؾهلت الاؾخهماٌ وؤلاظباع ،لىً في
الخلُلت غهُفت غحر عصنُت ال جىفغ الخماًت اليافُت للبِئت البدغٍت -جإحي الهلىباث الجؼاثُت في مغخلت الخلت ،ؤي بهض
اعجياب ألافهاٌ الػاعة بالبِئت البدغٍت  ،ونلى نىـ مً طلً ،فةن الهلىباث غحر الجىاثُت ،الؾُما ؤلاصاعٍت منها ،حهمل
نلى مىو وكىم هظه ألانماٌ الػاعة ؤضال ،ؤما الهلىباث الجىاثُت ،مهما جىً ،فال جمىً مً بعظام البِئت البدغٍت بلى
ؤضلها الؿبُعي .،لظا فةن الهلىباث غحر الجىاثُت حهمل نلى جدلُم ملىلت الىكاًت زحر مً الهالط ،هما ؤن مً حجج
( )1ولُض ناًض نىع الغشُضي،.اإلاؿاولُت اإلاضهُت الىاشئت نً جلىر البِئت,صعاؾت ملاعهت .الشغق الاوؾـ.2012،ضفدت.47
((2مغؾىم جىفُظي عكم  198-06ماعر في  31ماًى ً ،2006ػبـ الخىكُم اإلاؿبم نلى اإلااؾؿاث اإلاطىفت لخماًت البِئت  ،ط.ع  ،م 37ماعر في ً 04ىهُى
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ؤهطاع الغافػحن باألزظ بالجؼاءاث الجىاثُت في الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت حشىُىهم في بمياهُت الغصم الىاظمت ؤضال
نً اؾخسضام الجؼاءاث الجىاثُت في الجغاثم اإلااؾت بالبِئت ،فةطا واهذ الهلىباث الخللُضًت ناظؼة نً جدلُم الىجاح في
مىاظهتالجغاثم الخللُضًت،فىُف حؿخؿُو جدلُله في الجغاثم اإلاؿخدضزت مشل الجغاثم الىاكهت نلى البِئت البدغٍت؟
ٌهخبر اللاهىن اإلاضوي الشغَهت الهامت ليل اللىاهحن ،بانخباعه ًىكم الهضًض مً ؤلالتزاماث الخهاكضًت وغحر الخهاكضًت التي
جيشإ بحن ؤفغاص املجخمو في ول وكذ ،وهى ًخػمً الجؼاءاث الخاضت به التي مً شإجها جدلُم الخهىٍؼ الهاصٌ ،فُىفي
ؤن هظهغ ؤن كىانض اإلاؿاولُت اإلاضهُت الخلطحرًت في اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي ججض مجاال عخبا للخؿبُم في زطىص ظغاثم
الخلىر وؤلانخضاء نلى البِئت البدغٍت والخهىٍؼ نً ألاغغاع الىاججت ننها ،اؾدىاصا بلى هظ اإلااصة  124مً الخلىحن
اإلاضوي،لظا ًجب ؤن جيىن الهلىبت الجىاثُت هي الىؾُلت ألازحرة التي ًلجإ بليها في هظاالىىم مً الجغاثم بالخدضًض.
وٍالخل ؤن الفىغة الخض مً الهلاب الجىاجي واخالٌ الجؼاءاث غحر الجؼاثُت مدل الجؼاءاث الجىاثُت هشحرا مً
اإلااٍضًً ،هكغا إلاا جاصي بلُه مً حؿهُالث للمداهم وجسفُف زػىم ألافغاص لإلظغاءاث الجؼاثُت الطاعمت والؿىٍلت
واإلاهلضة ،وطلً ما صفو ببهؼ الضوٌ ،وإإلااهُا وإًؿالُا ،بلى ؾً جلىحن للهلىباث ؤلاصاعٍت ًخػمً هكاما ناما للجغاثم
ؤلاصاعٍت ،حؿخؿُو بملخػاه جدلیم ؤلالتزام بإخيام اللىاهحن التي جلىم نلى جىفُظها ،مشل ؾلؿاجها في وغو اإلاهاًحر
واإلالاًِـ املخخملت لخىكُم اليشاؽ الظي جغاه ؤهثر جلىٍشا للبِئت البدغٍت ،وعفو الضناوي اإلاضهُت نلى املخالف للخطىٌ
نلى ؤوامغ كػاثُت ،بالخىكف ؤو الامخشاٌ ،وٍيىن لها ؾلؿت مىذ الترازُظ والغائها وإًلافها ،هما ًمىنها ؤن جغفو صناوي
بصاعٍت مً ؤظل جىكُو غغاماث مالُت ،وؤن جلىم بمهالجت الىفاًاث الػاعة بالبِئت وتهُئت الخجهحزاث نلى هفلت اإلاؿاوٌ .
ول هظه ألانماٌ والجؼاءاث والهلىباث غحر الجىاثُت ًمىً الهُئاث ؤلاصاعٍت اللجىء بليها بلىة اللاهىن ،وبظلً ججىب
الاكخطاص الىؾجي والخىمُت الىؾىُت غلم اإلايشأث التي مً ؤظلها جم ضغف مالًحر مً الضًىاعاث ،وجدافل نلى ؾمهت
ألافغاص بهضم بًضانهم في السجىن ومغاهؼ بناصة الخإهُل،وجسفف نلى املخاهم نضة ؤنباء

()1

وهسلظ ،في ألازحر ،بلى ؤن الجاهب الجىاجي في كاهىن البِئت كض ًاصي خلا صوعا زاهىٍا في مجاٌ خماًت البِئت في الضوٌ
اإلاخلضمت ألن ؤخترام البِئت بطفت نامت ًخم نً ؾغٍم التربُت البُئُت ،بط ؤن ؤغلب مىاهج الخهلُم جخػمً نضصا مً اإلاىاص
الخهلُمُت جخػمً مىغىناث جخطل بالبِئت البدغٍت ،ؤما في صوٌ الهالم الشالض ،ومً بُنها الضوٌ الهغبُت ،فةن املخاوالث
مً ؤظل جدلُم طلً ال جؼاٌ مخىاغهت ومدضوصة واإلاىغىناث البُئُت في مىاهجها الخهلُمُت ملخطغة نلى بهؼ هخب
الهلىم البُىلىظُت والجغغافُت والجُىلىظُت ،وهي حهغع بشيل غحر منهجي ال ٌؿانض نلى جيىًٍ خـ بُئي ؾلُم لضي
ؤفغاص املجخمو ،وزاضت نامت الىاؽ منهم ،لظلً فةهه ،نلى ألاكل في الىكذ الغاهً ،ال مهجى للتربُت البُئُت والشلافت
البُئُت في هظه الضوٌ ،وال ظضوي مً اللىاهحن غحر الغاصنت في مجاٌ خماًت البِئت البدغٍت ،ونلُه ًبلى ألاؾلىب ألاهجو في
طلً هى اللاهىن الجؼاجي.
-2.1.3إلاججاه الذي ًزي ضزورة ألاخذ بالجزاءاث الجىائيت فقط ،نلى زالف ؤلاججاه الؿابم اإلادؿاهل وؿبُا،
ًدبظ هظا الاججاه اهتهاط ؾُاؾت نلابُت ؤهثر حشضص ظىاثُا ،وجؿبُم الجؼاءاث الجىاثُت نلى هؿاق واؾو في الجغاثم
( )1ولُض نابض نىع عشُضي،عظو ؾابم،ضفدت.354
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رؤى بلغيث  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /دويبزاد ثببث
اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ،فيلما جطضع كانضة كاهىهُت ظىاثُت حهاكب نلى فهل ؤو ؾلىن مً شإهه اإلاؿاؽ بالبِئت البدغٍت
جتراظو كانضة ؤزالكُت ؾلبُت لفسح املجاٌ ؤمام هظه اللانضة اللاهىهُت ،ألامغ الظي ًجهل املجغمحن الجىاثُحن الفئت التي
جخإلم ؤهثر مً غحرها ،وولما ػاص اإلاشغم في ؾً حشغَهاث بُئُت طاث ؾابو ظىاجي()1ولما وان طلً ؾببا في قهىع ؤزالق
ظضًضة ًجب الخلُض بها نً ؾغٍم بهؼاٌ الهلىباث الجىاثُت نلى مً ال ٌؿحر نلى هضحهاً ،ىلى اإلاشغم الجؼاثغي ؤهمُت هبحرة
لضعاؾت الهلىباث ،زاضت الجىاثُت ،للجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت  ،ؤهثرمما ًىلُه لضعاؾت ججغٍم الؿلىهُاث وألافهاٌ
اإلااؾت بها ،فبالغظىم بلى الؿُاؾت الهلابُت ألي حشغَو بُئي ًخجلى في مضي الخطضي لإلظغام البُئي .
جغجىب الجغاثم اإلااؾت بالبِئت في ؤغلب ألاخُان مً ؾغف ألاشخاص اإلاهىىٍت ،هما كلىا فُما جلضم ،والخطضي
ليشاؾها ًيىن بدشضًض الهلىباث الجىاثُت ،وهى ما ظؿضه اإلاشغم الجؼاثغي بجهل الهلىبت اإلاؿبلت نلى الصخظ
اإلاهىىي جيىن في خضوص زمؿت ( )05ؤغهاف نلىبت الصخظ الؿبُعي .وما ًاهض هظا الاججاه ؤًػا ؤهه ختى ألاهكمت
اللاهىهُت التي واهذ حهخمضنلى الىؾاثل اإلاضهُت في مخابهت ألافهاٌ اإلااؾت بالبِئت البدغٍت بضؤث في حغُحر ؾُاؾتها وجخجه
بلى الىؾاثل الجىاثُت ،فبهض ؤن ؤضبدذ هظه الكاهغة مىدشغة نلى هؿاق واؾو ،اكخىهذ ؤغلب الدشغَهاث بإن خماًت
البِئت البدغٍت ال جخدلم صون هظا الجؼاء الجىاجي وهىان مً صنم الؿابو الغصعي غحر اإلاباشغ للجؼاءاث اإلافغوغت نلى
اإلايشأث اإلاطىفت املخيىم بها نليها العجيابها ظغاثم ماؾت بالبِئت البدغٍت بىاظب جىؾُو صاثغة مً ًدم لهم الاؾالم نلى
بُان بؿاكاث اإلااؾؿاث املخيىم نليها ،مشل الجمهُاث البُئُت ،اإلاخهاملحن الاكخطاصًحن ،مما ٌؿمذ بؿغٍلت غحر مباشغة
باالمخشاٌ لألخيام البُئُت ونضم اإلاؿاؽ بها ،وهظا وشغ الخىم اللػاجي اإلاخهلم بةصاهت اإلااؾؿت اإلالىزت.
هما ؤن مً حجج ؤهطاع غغوعة ألازظ بالجؼاءاث الجىاثُت ؤًػا ،الخسطظ الىىعي في مُضان اللاهىن الجىاجي الظي
ٌشمل نضة فغوم ،هظهغ منها اللاهىن الجىاجي الؿبي ،اللاهىن الجىاجي لألنماٌ واللاهىن الجىاجي لخماًت اإلاؿتهلً ،فةهه
ًبضو ملبىال ؤلانتراف بىظىص اللاهىن الجىاجي البُئي الظي حهخم ببُان الهلىباث اإلالغعة لألنماٌ غحر مشغونت مً الىاخُت
البُئُت
 -2.3الجزاءاث املىاسبت للجزائم املاست بالبيئت البحزيت؛بن الخىظه الخضًض للمشغم الجؼاثغي هى حشضًض
الهلىباث نمىما في مجاٌ الجىىح البُئي،زاضت بطا وان مغجىبي الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ؤشخاضا مهىىٍت ،لىً
ؾغق مىاظهت الخؿىعة ؤلاظغامُت للجاثذ البُئي جسخلف نلى غىء ؤخيام كاهىن الهلىباث الهام وكاهىن البِئت ،بط هجض
اإلاشغم ًفػل جاعة الهلىبت الجىاثُت ألظل عصم الجاثذ ،وجاعة ؤزغي ٌهمض بلى الهلىباث غحرالجىاثُت طاث الؿبُهت الىكاثُت
والهالظُت نلى وظه ناظل وؾغَو لضعء ألازؿاع التي تهضص البِئت البدغٍت،لظا ؾىهالج ؤؾلىب الجمو بحن الجؼاءاث
الجىاثُت وغحر الجىاثُت واؾلىب مفػل نىض اإلاشغم الجؼاثغي وهُفُت ازخُاعه للجؼاءاث اإلاىاؾبت للصخظ اإلاهىىي
بانخباعه الصخظ ألاهثر جلىٍشا للبِئت البدغٍت
 -1.2.3أسلىب الجمع بين الجزاءاث الجىائيت وغيرالجىائيت في الجزائم املاست بالبيئت البحزيت

( )1ضالح فغط هغَش،مغظو ؾابم،ضفدت .524
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جخفم ؤغلب الدشغَهاث نلى ؤن للجؼاء في اللاهىن الضازلي ضىعا زالزا هي الجؼاء الجىاجي والجؼاء اإلاضوي والجؼاء
ؤلاصاعي ،ونلى ؤهه ختى جيىن هظه الجؼاءاث اللاهىهُت فهالت ًفػل ؤن ججخمو مها إلاىاظهت املخالفت اإلاغجىبت غض ؤخيام
كاهىن البِئت ،فاإلايشإة التي حؿبب في جلىٍض البِئت البدغٍت كض ًدىم نليها بالغغامت هجؼاء ظىاجي وبةػالت آزاع الخلىر
وحهىٍؼ ألاغغاع اإلاترجبت نلُه هجؼاء مضوي ،فػال نً غللها ؤو بلغاء عزطت اؾخغاللها هجؼاء بصاعي والجمو بحن
الجؼاءاث الجىاثُت وغحر الجىاثُت في الدشغَهاث البُئُت ًدخاط بلى الخيؿُم بحن ؤلاؾتراججُاث الجىاثُت واإلاضهُت مً ظهت،
وبحن ؤلاؾتراججُاث الجىاثُت وؤلاصاعٍت مً ظهت ؤزغي،بدُض جيىن ؤهثر فانلُت ومغوهت إلاىاظهت الؿلىهُاث غحر اإلاشغونت،
مو الهمل نلى اؾخدضار ؤشياٌ ظضًضة مً الجؼاءاث جخالءم والخؿىع الؿغَو لألوشؿت اإلاؿببت في الجغاثم اإلااؾت بالبِئت
البدغٍت فاالخخفاف بالجؼاءاث الجىاثُت في الجغاثم اإلااؾت بالبِئت ،بطفت نامتً ،برػ مضي الطبغت ألازالكُت التي جىؿىي
نليها هظه الجغاثم وؤن اللاهىن الجىاجي هى اإلاىىؽ به جلغٍغ هظه الخماًت بانخباعه اللاهىن الظي ٌهخبر ؤضضق حهبحر نً
()1

اإلاطالح واللُم الاظخمانُت ألاؾاؾُت عغم خضاثها.

بن الجؼاءاث الجىاثُت حؿاهم في جدلُم غغع الهلىبت اإلاخمشل في ول مً الغصم الهام والغصم الخاص ،طلً ؤن ؤفغاص
املجخمو في هظا الىىم مً الجغاثم ال ًخىفغ لضحهم شهىع بإهمُت اإلاطلخت املخمُت ،مما ٌؿخلؼم جغؾُش عوح الامخىام نً
الجغٍمت اإلااؾت بالبِئت البدغٍت نً ؾغٍم التهضًض بالهلاب.
ؤغلب ألاوشؿت التي حهخبر انخضاء نلى البِئت البدغٍت ،والتي جترجب نليها مؿاولُت ظىاثُت ،نباعة نً مؿاثل مخغحرة
بخغحر الؼمان واإلايان ،وهي هشحرا ما جخىكف نلى ما ًلغعه الهلم الخضًض وألابدار الهلمُت .وجخغحر هظه الجغاثم في ؤي وكذ
وػمان جدذ ؤي قغف .وإطا وان املجاٌ الخطب لخدضًض الهلىباث اإلاالثمت لهظه الجغاثم ؤهثر وغىخا في الدشغَهاث
البُئُت طاث الؿابو الجىاجي ،فةهه ،بلى ظاهب الجؼاءاث الجىاثُتً ،جب الانخماص ؤًػا نلى الجؼاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت،
وبطفت زاضت بناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه بطا وان طلً ممىىا ،باإلغافت بلى الجؼاءاث طاث الؿبُهت اإلاالُت إلميان
الخهىٍؼ نً ألاغغاع ،وجىاؾبها مو شخطُت املجغم،وجغظو ؤهمُت الجؼاءاث غحر الجىاثُت بلى ما جدكى به الهُئاث التي
جسخظ بخىكُهها مً مغوهت بظغاثُت وزبرة جلىُت وفىُت مخسططت نلمُا ،باإلغافت بلى الىؾاثل اإلااصًت والبشغٍت التي
جىدؿبها في مجاٌ الخدغي والىشف نً الجغٍمت ،هكغا إلاا لها مً امخُاػ الخىفُظ اإلاباشغ ومكاهغ الؿلؿت الهامت ،وطلً ما
ًمىنها مً اجساط بظغاءاث وجضابحر طاث ؾبُهت وكاثُت ونالظُت نلى وظه ناظل،هغلم مدل اليشاؽ ماكخا ؤو نالط
الىفاًاث الػاعة بالبِئت البدغٍت نلى هفلت اإلاؿاوٌ عٍشما ًطضع في شإجها خىم ظىاجي وفلا إلظغاءاث الضنىي الجىاثُت
التي جخمحز بؿىٌ بظغاءاث الخلاض ي وضهىبت ؤلازباث في ؤغلب الخاالث (ً)2ىقف اإلاشغم الجؼاثغي في املجاٌ البُئي مؼٍجا
مً الجؼاءاث الجىاثُت وغحر الجىاثُت غمً هكام نلابي واخض ٌؿمذ بخىكُو الجؼاء اإلاىاؾب زاضت نلى اإلايشأث التي
ًدؿبب وشاؾها في اإلاؿاؽ بالبِئت البدغٍت.

( )1ؤؾامت نبض الهؼٍؼ،مغظو ؾابم ،ضفدت .289
.
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 -2.2.3اخخيار الجزاءاث املىاسبت واملالئمت للشخص املعىىي ً :ؿغح بشياٌ ًخهلم بازخُاع الجؼاءاث الجىاثُت
اإلاىاؾبت واإلاالثمت للصخظ اإلاهىىي بانخباعه اإلادؿبب الغثِس ي في الجغاثم الىاكهت نلى البِئت البدغٍت.
- 1.2.2.3الجزاءاث املالئمت لخطبيقها على الشخص املعىىي  :ؤهم ظؼاء ًخالءم وؾبُهت الصخظ اإلاهىىي ،بدؿب
جلىحن الهلىباث الجؼاثغي ،هى الغغامت اإلاالُت بانخباعها الهلىبت ألاضلُت باإلغافت بلى مجمىنت مً الهلىباث الخىمُلُت.
 العقىبت ألاصليت (الغزامت املاليت) :جىظ اإلااصة  18مىغع مً جلىحن الهلىباث الجؼاثغي نلى ما ًلي « :الهلىباث
التي جؿبم نلى الصخظ اإلاهىىي في مىاص الجىاًاث والجىذ هي الغغامت اإلاالُت التي حؿاوي مً مغة ( )1بلى زمـ ( )5مغاث
الخض ألاكص ى للغغامت اإلالغعة للصخظ الؿبُعي في اللاهىن الظي ٌهاكب نلى الجغٍمت »
وجلط ي اإلااصة  18مىغعا بإن الهلىبت التي جؿبم نلى الصخظ اإلاهىىي في املخالفاث هي « :الغغامت اإلاالُت التي حؿاوي
مً مغة ( )1بلى زمـ ( )5مغاث الخض ألاكص ى للغغامت اإلالغعة للصخظ الؿبُعي في اللاهىن الظي ٌهاكب نلى الجغٍمت،
()1

هما ًمىً الخىم بمطاصعة الص يء الظي اؾخهمل في اعجياب الجغٍمت ؤو هخج ننها»

ًالخل نلى هاجحن اإلااصجحن ؤهه ًمىً بصماظهما في ماصة واخضة مو بغافت املخالفاث بلى الجىاًاث والجىذ صون
اؾخدضار للماصة  18مىغعا ،فخيىن ضُاغت اإلااصة  18مىغع واإلااصة  8مىغعا في ماصة واخضة في الشيل آلاحي « :الهلىباث
التي جؿبم نلى الصخظ اإلاهىىي هي الغغامت اإلاالُت التي حؿاوي مً مغة ( )1بلى زمـ ( )5مغاث الخض ألاكص ى للغغامت
اإلالغعة للصخظ الؿبُعي في اللاهىن الظي ٌهاكب نلى الجغٍمت» ،ؤي صون طهغ هىم الجغٍمت ،وزاضت ؤهه ؤغاف فلغة
زاهُت في اإلااصة  18مىغعا جخدضر نً بمياهُت اللُام بمطاصعة الص يء الظي اؾخهمل في اعجياب الجغٍمت ؤو هخج ننها ،وهي
نلىبت جىمُلُت هطذ نليها اإلااصة  18مىغع ،مما ٌهجي ؤن الفلغة الشاهُت مً اإلااصة  18مىغعا ال ميان لها ؤو ال جإزحر لها في
خالت نضم طهغها في هظه اإلااصة ،بل ؤهثر مً طلً زللذ مشيلت ،فهل ًازظ بهلىبت اإلاطاصعة ههلىبت ؤضلُت ؤم ههلىبت
جىمُلُت؟ؤما في الخالت الخاضت التي ال ًىظ فيها اللاهىن نلى نلىبت الغغامت باليؿبت بلى الصخظ الؿبُعي ،فةن اإلااصة
 18مىغع 2خضصث الخض ألاكص ى للغغامت الظي ًيىن خؿب الخاالث آلاجُت 2.000.000:صط نىضما جيىن الجىاًت مهاكبا
نليها باإلنضام ؤو بالسجً اإلاابض 1.000.000،صط نىضما جيىن الجىاًت مهاكبا نليها بالسجً اإلااكذ 500.000،صط
باليؿبت للجىدت اإلاالخل ؤن هظه اإلااصة لم جىظ نلى الغغامت اإلالغعة لجغٍمت املخالفت ،عبما لهضم ؤهمُت ؤو نضم زؿىعة
هظا الىىم مً الجغاثم ،لىً الىاكو في مجاٌ الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ًشبذ نىـ طلً هكغا ليىن ؤغلب هظه
الجغاثم مسالفاث وظىذ .لظا ًجب نلى اإلاشغم جدضًض الخض ألاكص ى اإلالغع لجغٍمت املخالفت ،نلى ؤن ال ًلل مشال نً
 100.000صط.
حهخبر الغغاماث اإلاالُت مً ؤهثر الجؼاءاث ؤهمُت في مجاٌ الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت ،بط جىظهذ ؤغلب
الدشغَهاث اإلالاعهت بلى ظهل الغغامت اإلاالُت الجؼاء ألاضلي نلى بعجياب هظه الجغاثم .

( )1اإلااصة 18مىغع مً ألامغ ،156/66اإلاخػمً كاهىن الهلىباث ،اإلاظوىع ؾابلا،
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بن الهلىبت ألاضلُت هي في ألاضل بضًل نً نلىبت الخبـ كطحر اإلاضة ،والضافو ألاؾاس ي للمشغم بلى جبجي هظا الجؼاء
(الغغاماث اإلاالُت) ههلىبت ؤضلُت ،هى وىن البانض ألاؾاس ي نلى اعجياب ؤغلب الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت هى جدلُم
الغبذ غحر اإلاشغوم .لظلً واهذ الغغامت ؤضلح الجؼاءاث وؤهثرها جدىاؾبا مو ؾبُهت الجغٍمت.
 العقىباث الخكميليت :جىظ الفلغة الشاهُت مً اإلااصة  18مىغع ضغاخت نلى ؤن« الهلىباث التي جؿبم نلى
الصخظ اإلاهىىي في مىاص الجىاًاث والجىذ هي واخضة ؤو ؤهثر مً الهلىباث الخىمُلُت آلاجُت :خل الصخظ اإلاهىىي؛ غلم
اإلااؾؿت ؤو فغم مً فغونها إلاضة ال جخجاوػ زمـ ( )5ؾىىاث؛ ؤلاكطاء مً الطفلاث الهمىمُت إلاضة ال جخجاوػ زمـ ()5
ؾىىاث؛اإلاىو مً مؼاولت اليشاؽ ؤو نضة ؤوشؿت مهىُت ؤو اظخمانُت بشيل مباشغ ؤو غحر مباشغ جهاثُا ؤو إلاضة ال جخجاوػ
زمـ ( )5ؾىىاث،مطاصعة الص يء الظي اؾخهمل في اعجياب الجغٍمت ؤو هخج ننها؛وشغ وحهلُم خىم ؤلاصاهت؛الىغو جدذ
الخغاؾت اللػاثُت إلاضة ال جخجاوػ زمـ ( )5ؾىىاث ،وجىطب الخغاؾت نلى مماعؾت اليشاؽ الظي ؤصي بلى الجغٍمت ؤو
الظي اعجىبذ الجغٍمت بمىاؾبخه».
وجخسظ الجؼاءاث ألاهثر مالءمت لخؿبُلها نلى الصخظ اإلاهىىي في قل الىغو الاكخطاصي والخىمىي للبالص صون
الخضخُت بالبِئت البدغٍت التي ًجب ؤن جيىن غمً الخىمُت اإلاؿخضامت ؤشياال ؤعبهت هي :الجؼاءاث اإلااؾت باليشاؽ اإلانهي
والاكخطاصي للصخظ اإلاهىىي ،وشغ الخىم ،الىغو جدذ الخغاؾت اللػاثُت ،وؤزحرا اإلاطاصعة .
هما ًازظ اإلاشغم الجؼاثغي نلى نضم جدضًضه إلاػمىن هظه الجؼاءاث اإلالغعة للصخظ اإلاهىىي وهُفُت جؿبُلها،
وهظا زالفا للهلىباث اإلالغعة للصخظ الؿبُعي ،ففي خالت وغهه جدذ الخغاؾت اللػاثُت مشال ،لم ًىظ نلى حهُحن
وکُل كػاجي ولم ًدضص الجهت اللػاثُت التي جلىم بهملُت حهُحن هظا الىهُل ،هما لم ًدضص اإلاضة التي ًيىن فيها الىهُل
ملؼمت بغفو الخلغٍغ بلى اللاض ي وجؿبُم الهلىباث بغفو الهلىبت ؤو ججضًضها.ومهما ًىً مً ؤمغ ،فةهه ال ًمىً ؤن جيىن
نلىبت الىغو جدذ الخغاؾت اللػاثُت صاثمت،وإال ؤنخبر الصخظ اإلاهىىي هاكظ ألاهلُت ،ونىضثظ ًيىن مً ألافػل
خله
 -2.2.2.3جقييم الجزاءاث املطبقت على الشخص املعىىي ً :خضح مً نغغىا للجؼاءاث اإلاالثمت التي ًمىً جؿبُلها
نلى الصخظ اإلاهىىي،ؤن الغغاماث اإلاالُت هي ؤفػل الجؼاءاث مالثمت للصخظ اإلاهىىي باإلالاعهت مو الجؼاءاث ألازغي
التي ًمىً جىكُهها نلى الصخظ اإلاهىىي ،هدل اإلايشإة ؤو مىهها مً مماعؾت وشاؽ منهي ؤو غللها بطفت ماكخت ؤو
جهاثُت ...التي كض جيىن غحر مالثمت في بهؼ ألاخُان هكغا إلاا كض جغجبه مً آزاع ؾلبُت نلى ؤؾغاف ؤزغي ال طهب في اعجياب
الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت التي ًترجب نليها جىكُو هظا الجؼاء.
ًػاف بلى طلً ؤن فغع الغغاماث اإلاالُت ًجبر ؤصخاب اإلاشاعَو نلى جىكُم ؤوشؿتهم صازل بؾاع بُئي ٌؿمذ
باإلاىاػهت بحن مطلخخحن ؤؾاؾِخحن هما البِئت والخىمُت ،هما ؤن للغغاماث جإزحرا ؾلبُا نلى الىغو اإلاالي للميشإة هىدُجت
خخمُت لخىكُو ؤي ظؼاء مً الجؼاءاث ألازغي،فالغغاماث اإلاالُت جلخم الػغع بشغواء في الشغهت ؤو اإلايشإة ،والخلُلت ؤن
طلً هى ألاكغب بلى الهضالت ،طلً ؤن الشغواء كض ًيىهىن ؾببا مً ؤؾباب وكىم الجغٍمت اإلااؾت بالبِئت البدغٍت  ،خُض
ؤجهم ٌشاعوىن في بصاعة اإلايشإة .لظلً هغي بان لهظا الجؼاء اإلاؼصوط ،في الخلُلت ،جإزحر مباشغ نلى الصخظ اإلاهىىي ونلى
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اإلاؿحرًً ،وهى ما ًىهىـ بضوعه نلى اهخمام الشغواء ؤو اإلاؿاهمحن بؿالمت اليشاؽ الظي جؼاوله اإلايشإة ونلى خغص
اإلاؿحرًً نلى ججىب اإلايشإة للهلىباث الىاظمت نً مسالفت اللىانض البُئُت ،ألجها كض جيىن مطحرًت باليؿبت بلى
اؾدشماعهم.

الخاجمت:
جخفم ؤغلب الدشغَهاث نلى ؤن للجؼاء في اللاهىن الضازلي ضىعا زالزا هي الجؼاء الجىاجي والجؼاء اإلاضوي والجؼاء
ؤلاصاعي ،و ختى جيىن هظه الجؼاءاث اللاهىهُت فهالت ًفػل ؤن ججخمو مها إلاىاظهت املخالفت اإلاغجىبت غض ؤخيام كاهىن
البِئت ،وؤن غمان خماًت فهالت للبِئت البدغٍت مً وافت الجغاثم اإلاغجىبت في خلها ال ًخم بال بطا صنمذ اإلاىكىمت الهلابُت
بالجؼاءاث الغاصنت التي جػمً جدلُم هظا الهضف ،وجيىن هظه الجؼاءاث زلُـ مً الجؼاءاث الجىاثُت واإلاضهُت
وؤلاصاعٍت ،وغالبا ما ًلجا اإلاشغم بلى صمجها في هكام واخض .
ومً زالٌ ما ؾبم جدلُله وإظابت نلى ؤلاشيالُت التي جم ؾغخها في الىعكت البدشُت زلطىا لجملت مً الىخاثج لهلى
ؤبغػها ًخمشل في ؛
_بن الجؼاءاث الجىاثُت حؿاهم في جدلُم غغع الهلىبت اإلاخمشل في ول مً الغصم الهام والغصم الخاص ،طلً ؤن
ؤفغاص املجخمو في هظا الىىم مً الجغاثم ال ًخىفغ لضحهم شهىع بإهمُت اإلاطلخت املخمُت ،مما ٌؿخلؼم جغؾُش عوح الامخىام
نً الجغٍمت اإلااؾت بالبِئت البدغٍت نً ؾغٍم التهضًض بالهلاب.
_الىكام الهلابي اإلاؿبم في شإن ظغاثم البِئت البدغٍت ًلىم نلى صنامخحن عثِؿِخحن جمشل ألاولى في الجؼاءاث
الجىاثُت التي تهضف بلى ميافدت هظا الىىم مً الجغاثم والخُلىلت صون ؤن جيىن الجغٍمت اإلاغجىبت ملضمت لىكىم ظغاثم
ؤزغي بالخبهُت لها  ،وجمشل الشاهُت الجؼاءاث غحر الجىاثُت التي جػم ظؼاءاث بصاعٍت ومهىُت ومضهُت.
_زاعث مؿإلت بزخُاع الجؼاء ألاوؿب إلاغجىب ظغاثم ماؾت بالبِئت البدغٍت ،فهىان اججاه ًغي نضم  ²الجؼاءاث
الجىاثُت في هظه الىىم مً الجغاثم ،وٍلىٌ بػغوعة ألازظ فلـ بالجؼاءاث غحر الجىاثُت،مضهُت واهذ ؤو بصاعٍت  ،وهىان
اججاه آزغ ًلىٌ بػغوعة ألازظ بالجؼاءاث الجىاثُت في هظا الىىم مً الجغاثم.
_بن الغغاماث اإلاالُت هي ؤفػل الجؼاءاث مالثمت للصخظ اإلاهىىي باإلالاعهت مو الجؼاءاث ألازغي التي ًمىً جىكُهها
نلى الصخظ اإلاهىىي ،هدل اإلايشإة ؤو مىهها مً مماعؾت وشاؽ منهي ؤو غللها بطفت ماكخت ؤو جهاثُت ...التي كض جيىن غحر
مالثمت في بهؼ ألاخُان هكغا إلاا كض جغجبه مً آزاع ؾلبُت نلى ؤؾغاف ؤزغي ال طهب في اعجياب الجغاثم اإلااؾت بالبِئت
البدغٍت التي ًترجب نليها جىكُو هظا الجؼاء.
ًمىىىا مً زالٌ نغغىا لىخاثج الضعاؾت بكتراح بهؼ الخىضُاث ؛
 جؿىٍغ هكام الجؼاءاث الجىاثُت ،وطلً نً ؾغٍم حشضًض الجؼاءاث الجىاًت نً الجغاثم اإلااؾت بالبِئت البدغٍت،ختى ًدؿجى لها جدلُم ؤهم ؤغغاغها وهى الغصم الهام.
 جضاعن الىظ نلى نلىبت خل الصخظ اإلاهىىي ؤو اإلايشأث اإلاطىفت في كاهىن البِئت عكم  10-03اإلاخهلم بدماًتالبِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ؤو نلى ألاكل في بهؼ اللىاهحن اإلاىملت له.
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 بكغاع هكام الغغامت اليؿبُت في ول ظغٍمت جىضف بإجها ظىاًت ؤو ظىدت ،ليي جسىٌ لللاض ي الجىاجي ؾلؿت واؾهتفي جلضًغ كُمتها بالىكغ بلى ألاغغاع والفاثضة والاؾخمغاع ،ألن جدضًض الهلىبت في خضها ألاكص ى كض ًجهل اللاض ي ًىؿم
بهظا الخض لىً صون ؤن ًيىن مىاؾبا للػغع ؤو غحر واف إلناصة الخاٌ بلى ما وان نلُه .لىً هظا ال ًخدلم بال بخيىًٍ
كػاة مسخطحن في مجاٌ ميافدت ؤلاظغام البُئي.
_ػٍاصة فانلُت الؿلؿاث اإلامىىخت للهُئاث ؤلاصاعٍت وجؿىٍغ ألاصواث اإلامىىخت لها بةنؿائها الخم في فغع ظؼاءاث
بصاعٍت ومضهُت نً ؾغٍم اللػاء ،وطلً بخفهُل الضوع الىكاجي لللػاء الاؾخعجالي إلاا ًىفغه مً الؿغنت اإلاؿلىبت في
مىاظهت وافت الؿلىهُاث اإلاػغة التي جلو نلى البِئت ،وهظلً لخجىب الخالنب بالبُاهاث وحهضًلها مشال.
 وظىب الؿغنت في جىفُظ الىطىص اللاهىهُت في اإلاُضان الهملي لخدلُم الخماًت الجىاثُت الفهالت للبِئت البدغٍت ،والخىفُم بحن املجاالث الدشغَهُت والؿُاؾت وألازالكُت والاظخمانُت والاكخطاصًت ،مما ًدلم الىكاًت مً الجغٍمت اإلااؾت
بالبِئت البدغٍت  ،ألن الهبرة في طلً لِؿذ في هثرة الىطىص اللاهىهُت وال في شضة ػظغها .
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أثزالخخطُط إلاستراجُجي للمىارد البشزٍت على الخنمُت املحلُت في الجزائز
The impact of strategic planning for human resources on local development in algeria
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ملخص:
ًجد الخسؿُـ الاطتراجُجي للمىازد البشسٍت ؤهمُخه في ؤلادازة الػمىمُت املخلُت غمً اإلاهام اإلاظخددزت
للمجمىغاث املخلُت في جدهُو الخىمُت غلى اإلاظخىي املخلي ،بةغخبازه آلُت مً آلُاث الدظُير الػمىمي الجدًد اإلاظخلهمت
مً مجاُ بدازة ألاغماُ ،وذلَ بالىظس بلى الىخائج اإلاايدة التي خههتها بكػله مىظماث ألاغماُ ببلىؾها مظخىٍاث
مشجػت في الكػالُت في جدهُو ألاهداف والٌكاءة في اطخػماُ اإلاىازد ،وغلُه ًإحي هرا اإلاهاُ لُدىاوُ جؿبُو آلُاث
الخسؿُـ الاطتراجُجي غلى اإلاىازد البشسٍت في ؤلادازة املخلُت ،لػمان جسشُدها واطخؿاللها بالشٍل اإلاىاطب بما ٌػصش
شسوؽ جىمُت مدلُت قػالت.
الكلماث املفخاحُت :الخسؿُـ الاطتراجُجي؛ اإلاىازد البشسٍت؛ الخىمُت املخلُت؛ الٌكاءة؛ الكػالُت.
Abstract:
Finds strategic planning its importance in local public administration within the tasks
created for local groups in achieving devlopment at the local level,as it is the mechanism of
the new public management mechanisms inspired by the field of business administration ,
given the confirmed results achieved by business organization by reaching encouraging levels
of effectiveness in achieving objectives and efficiency in the use of resources. The article
aims to study the application of strategic planning mechanisms to humanresources in the local
administration to ensuretheirrationalization in an appropriatemanner in order to provide the
conditions for local developmentwithin the terms of efficiency and effectiveness.
;Keywords : strategic planning; human resources; localdevelopment; efficiency
effectiveness.
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ملذمت:
بالىظس بلى الخىطؼ اإلاؿسد للالمسيصٍت ًإطلىب للدازة في الدوُ الخدًثت ،والسهان اإلاتزاًد غلى الخىمُت املخلُت
ًىخدة ؤطاطُت لخػصٍص الخىمُت الشاملت بما جدُده مً بشساى ملخخلل الكىاغل في الخىمُت غلى ًل اإلاظخىٍاث وبما
جػمىه مً جسشُد الطخػماُ اإلاىازد واطخؿاللها غلى ؤخظً وحه ،قةن الجماغاث املخلُت مؿالبت الُىم باالغؿالع باإلاهام
الجدًدة –زاضت في الجصائس -بمىؿو حدًد ًسخلل غً مىؿو بدازة اإلاسقو الػام الظائد مىر الاطخهالُ ،وذلَ مً زالُ
جىظُل ؤدواث الدظُير الػمىمي الجدًد  NPMواإلاظخلهمت مً ؤطالُب بدازة مىظماث ألاغماُ التي ؤغؿذ هخائج ؾير
مظبىنت في بلىؽ مظخىٍاث غلُا مً الكػالُت في جدهُو ألاهداف ومً الٌكاءة في جسشُد الىطائل واإلاىازد اإلاظخػملت
لخدهُو هره ألاهداف ،ومً اإلاكاهُم الداغمت لهرا اإلاىؿو الجدًد :الرًاء ؤلانلُمي ،الاطدشساف ؤلانلُمي ،الخىاقظُت
ؤلانلُمُت ،الخىيمت ؤلانلُمُت وزاضت الخسؿُـ الاطتراجُجي ؤلانلُمي باغخبازه اإلاكهىم الىاظم الري جخكاغل غمىه ًل
اإلاكاهُم الظابهت.
وختى جخمًٌ الجماغاث املخلُت مً الاهسساؽ الظلُم غمً هرا اإلاىؿو الجدًد ،بما ٌظمذ لها بخدهُو ؤهداف
الخىمُت املخلُت بٌكاءة وقػالُت ،قةنها ملصمت باالغخماد غلى الٌكاءاث البشسٍت اإلاىاطبت باغخبازها حجس الصاوٍت في الػملُت
الخىمىٍت ،زاضت غلى مظخىي ؤحهصتها ؤلادازٍت التي ًهؼ غلى غاجهها بدازة وغبـ ؤلاًهاع الخىمىي.
ومً هىا جإحي غسوزة الخسؿُـ الاطتراجُجي للمىازد البشسٍت غلى اإلاظخىي املخلي ،لخدهُو الهدف اإلاصدوج في جىقير
الٍادز البشسي اإلااهل إلدازة الخىمُت غلى مظخىي الجهاش ؤلادازي ،مً زالُ اطدُػاب الٌكاءاث وجدزٍبها وجىحيهها
وجدكيزها لخخٌُل مؼ مخؿلباث اإلاىهج الجدًد.
حذود الذراست:
جخػلو الدزاطت بالخسؿُـ الاطتراجُجي للمىازد البشسٍت للدازة املخلُت ،في خين حظدبػد اإلاىازد البشسٍت غلى مظخىي
ؤلانلُم والري ًيخمي بلى الهؿاغين الانخطادي والاحخماعي.
غلى غىء ما طبو هؿسح إلاشكالُت الخالُت:
إلى أي مذي ٌساهم الخخطُط الاستراجُجي للمىارد البشزٍت لإلدارة املحلُت في جحلُم الخنمُت املحلُت؟
جىدزج غمً هره ؤلاشٍالُت الدساؤالث الفزعُت الخالُت:
 ماهي آلالُاث التي ًجب جؿبُهها غلى اإلاىازد البشسٍت للنهىع بدىمُت مدلُت هاحػت؟ هل جىقير الٌكاءاث الالشمت زُاز جيخهجه ماطظاث ؤلادازة املخلُت مً ؤحل جدهُو الخىمُت؟ ماهي الظسوف التي حظاغد ؤو حػُو عجلت الخىمُت املخلُت؟إلاىانشت ؤلاشٍالُت جم ؤلاهؿالم مً الكسغُت الخالُت:
حعخمذ إلادارة املحلُت على الخخطُط الاستراجُجي للمىارد البشزٍت لخحلُم الخنمُت املحلُت بكفاءة وفعالُت
على غزار منظماث ألاعمال.
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وإلاػالجت مىغىع الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي للمىازد البشسٍت وإطتراجُجُاث الخىمُت املخلُت جم بطخسدام اإلاىاهج
واإلاهازباث الخالُت :اإلاىهج الىضكي ،مدزل السؤض ماُ البشسي ،اإلادزل الخىمىي ،اإلادزل ؤلاضالحي ،مهازبت الدظُير
الػمىمي الجدًد.
أهمُت الذراست و أهذافها:
حظخمد هره الدزاطت ؤهمُتها جصامىا مؼ الخىحه هدى ؤلاهخمام في مسخلل الدوُ بالخسؿُـ ؤلاطتراجُجي ًألُت مً
آلُاث الدظُير الػمىمي الجدًد ،وباإلاىزد البشسي يثروة زمادًت ،وبةغخبازه مىغىع الخىمُت وؤداتها ألاطاطُت في هكع
الىنذ .وتهدف هره الدزاطت بلى الخسوج بيخائج ًمًٌ لها اإلاظاهمت في بلىزة جطىز واضح غً يُكُت ؤلاطخكادة مً غملُت
الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي في مجاُ بدازة وجؿىٍس اإلاىزد البشسي في ؤلادازة املخلُت ،بشٍل ًػمً جدهُو الخىمُت بطكت غامت
والخىمُت املخلُت بطكت زاضت.
وللحابت غلى ؤلاشٍالُت اإلاؿسوخت جم جهظُم البدث بلى مدىزًٍ ،خُث جىاوُ املخىز ألاوُ ؤلاؾاز اإلاكاهُمي
للدزاطت ،بِىما ًدىاوُ املخىز الثاوي جؿبُو آلُاث الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي غلى اإلاىازد البشسٍت في ؤلادازة املخلُت غمً
طُام الخىمُت املخلُت في الجصائس.

-1إلاطاراملفاهُمي للذراست:
 -1.1مفهىم الخنمُت املحلُت:
ٌػخبر مكهىم الخىمُت املخلُت مً اإلاكاهُم مخػددة ألاوحه ،خُث بزخلل مً خُث الخطىز و املجاالث اإلاؿبهت
واإلاهترخت ،خُث ؤضبذ مً الطػب جددًد وخطس مكهىم مشترى له ،ووظخػسع قُما ًلي ؤهم الخػازٍل الىازدة بشإن
مكهىم الخىمُت املخلُت:
ٌػسقها ًازوُ بىجم " "Carroll Bottemبإنها ذلَ الجهد لصٍادة الكسص الانخطادًت وجدظين مظخىي خُاة الاقساد
دازل املجخمؼ املخلي بمظاغدة مىاؾىُه غلى الخػسٍل بمشاًلهم التي جدخاج بلى نساز الجماغت ،وحػمل بةوشاء ؤو جؿىٍس
()1

اإلاشسوغاث ،وجدظين الخدماث مثل اإلاظايً والشىازع واملجازي اإلاائُت وجؿىٍس هظم الخدٌُم والصخت.

وٍسي الديخىز ؤخمد زشُد ؤن الخىمُت املخلُت هي "دوز الظُاطاث والبرامج التي جخم وقو جىحهاث غامت إلخدار
حؿُير مهطىد ومسؾىب قُه في املجخمػاث املخلُت ،وتهدف بلى زقؼ مظخىي اإلاػِشت في جلَ املجخمػاث بخدظين هظام
()2

جىشَؼ الدزىُ".

يما ًىظس يخاب آزسون بلى الخىمُت املخلُت الخاضت ببػؼ اإلاىاؾو في الدولت بلى مدي الخدػس ؤو الخمدن وبالخالي
()3

جم الخمُيز بين هىغين مً الخىمُت املخلُت في هرا املجاُ وهما :الخىمُت اإلادهُت ؤو الخػسٍت والخىمُت السٍكُت.

( )1الجىهسي غبد الهادي وآزسون ,دزاطاث في الخىمُت الاحخماغُت (مدزل اطالمي) ,الهاهسة ,مٌخبت نهػت الشسم ,1986 ،ص.19
( )2خىكسي زُػس ,جمىٍل الخىمُت املخلُت في الجصائس ,ؤؾسوخت ديخىزاءً ,لُت الػلىم الانخطادًت ,الػلىم الخجازٍت وغلىم الدظُير ,حامػت الجصائس ،2010 ,3
ص.17
ن
( )3ؾػبان بً قااد ،الخىمُت املخلُت :ممازطاث وقاغلى ،ؽ ،1ألازدن ،داز ضكاء لليشس والخىشَؼ،2015 ،ص.32
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وفي ألازير ًمًٌ الهىُ بإن الخىمُت املخلُت غملُت دًىامٌُُت مخػددة ألابػاد حشجؼ املجخمؼ املخلي غلى اجساذ
الخؿىاث اإلاىاطبت التي ججػل خُاتهم اإلاادًت واإلاػىىٍت ايثر ؾنى وزساء ،مػخمدا في ذلَ غلى هكظه ،وذلَ غمً مجاُ
بنلُمي مددد ،وفي ظل اإلاشازيت الكاغلت ملخخلل الكىاغل "خٍىمت،حماغاث مدلُت ،نؿاع زاص ،مجخمؼ مدوي".
 -2.1مفهىم الخخطُط إلاستراجُجي:
ٌػد مكهىم الخسؿُـ ؤلاطترجُجي مً اإلاكاهُم الخدًثت التي لهُذ بهخماما يبيرا لدي الباخثين في هرا املجاُ ،وند
بهخهل مكهىم ؤلاطتراجُجُت غمىما والخسؿُـ ؤلاطتراجُجي مً ؤلاطخسدام الػظٌسي لُدزل مجاالث مىظماث ألاغماُ
وؤلادازة الػمىمُت ،وند حػددث الخػازٍل اإلاهدمت له بةزخالف وحهاث الىظس ومُادًً الدزاطت ومجاالث جىظُل هرا
اإلاكهىم ،و قُما ًلي بػؼ مً هره الخػازٍل:
 الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي "غملُت مظخمسة ووظُكُت ؤطاطُت مً وظائل ؤلادازة جخػلو بةغداد الخؿـ وجىكُرهاومسانبت غملُاث الخىكُر و جهُُمها ،في خين ؤن الخؿـ هي ؤخد غىاضس ومٍىهاث الخسؿُـ يىخائج نهائُت ًخم وغػها
بجهد غهلي لخددًد طلىى ًلتزم به".

()1

 االخسؿُـ ؤلاطتراجُجي هى " الؿسٍهت اإلاالئمت واإلاىاطبت لخددًد الألهداف بػُدة اإلادي وجىحه اإلااطظت لخدهُوهره ألاهداف"(.)2
وفي ألازير ًمًٌ الهىُ ؤن الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي هى غملُت دًىامٌُُت بطدبانُت ،حظعى بلى زطم ؤهداف مظخهبلُت
ؾمىخت ،آزرة بػين ؤلاغخباز غىامل البِئت املخُؿت وما جخػمىه مً غىاضس الهىة والػػل والكسص واإلاػىناث ،زم
حظعى بلى جدهُهها مً زالُ جطمُم ؤلاطتراجُجُاث اإلاىاطبت ومسانبت جىكُرها باإلغخماد غلى ماشساث الٌكاءة الهابلت
للهُاض ،بما ٌظمذ بالخػدًل والخصخُذ ًلما جؿلب ألامس غماها لخدهُو ألاهداف اإلاسطىمت.
 -3.1الخخطُط إلاستراجُجي للمىارد الشزٍت:
نبل الخؿسم بلى مكهىم الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي للمىازد البشسٍت وشير بةزخطاز بلى مكهىم اإلاىازد البشسٍت.
 مفهىم املىارد البشزٍت :هي مجمىغت مً ألاقساد الرًً ٌشٍلىن نىي غاملت في مىظمت ؤو نؿاع ما ،بدُث ًخم
قيها الخسؿُـ ،الخىظُم ،الخىحُه والسنابت بؿُت جدهُو اهداف هره اإلاىظمت.
 مفهىم الخخطُط إلاستراجُجي للمىارد الشزٍت:
 ٌػسف بإهه " ؤخد ألاوشؿت (الىظائل) واإلامازطاث ؤلادازٍت التي جاديها اإلاىازد البشسٍت في ًاقت ؤهىاع اإلاىظماث،قمً زالله جهدز وجدظب بخخُاحاث اإلاىظمت اإلاظخهبلُت مً اإلاىازد البشسٍت مً خُث ؤغدادها ،وؤهىاغها ومهازاتها بشٍل
ًسدم بطتراجُجُتها" (.)3

( )1خظين دمحم،حىاد الجبىزي ،الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي في اإلااطظاث الػامت ،قٌس مػاضس و مىهج غلمي في غالم مخجدد،ؽ ،1غمان،داز ضكاء ليشس و
الخىشَؼ ,2014 ،ص.68
)(2

-Michel l.palicastro,introduction to strategic planning, U.s.small business administration,2010,p21.

(- )3غمس وضكي غهُلي ،بدازة اإلاىازد البشسٍت اإلاػاضسة بػد بطتراجُجي ،غمان،داز وائل لليشس ،2004،ص.229
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أثر التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية على التنمية احمللية يف اجلزائر  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالء الذين بوروح  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مسعود البلي
 ٌػخبر ؤطلىب وإدزاى وإًمان ؤلادازة الػلُا باإلاىازد البشسٍت وندزتها غلى الىضىُ بلى ؤهداف بطتراجُجُت قهراًخؿلب الدمج بين الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي للمىظمت وبين جسؿُـ وممازطاث بدازة اإلاىازد البشسٍت لخدهُو الخميز في
()1

مىاحهت الخؿيراث البُئُت الدازلُت والخازحُت.

وفي ؤلاحماُ قةن مكهىم الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي للمىازد البشسٍت ٌشير بلى يُكُت زطم ؤهداف بطتراجُجُت جخػلو
بالخطىُ غلى ؤقػل الٌكاءاث البشسٍت ،وؤلاطدثمازقيها بالخٍىًٍ والخدزٍب والخىحُه والخدكيز بةغخبازها الثروة
الخهُهُت التي الًمًٌ ألي مظعى جىمىي ؤن ًخدهو بدونها.
 -1.2مزاحل الخخطُط إلاستراجُجي:
ٌػخمد الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي في ؾالبُت اإلااطظاث الىاجخت في جددًد جىحهاتها ؤلاطتراجُجُت غلى مجمىغت مً
اإلاساخل وهي:
* الزؤٍت ألاستراجُجُت :و هي الػملُت التي حػٌع اإلاىانل والظسوف الخالُت ،وحػؿي بهؿباغا غً الخىحه اإلاظخهبلي
اإلاسؾىب قُه دازل اإلااطظت ،بدُث جٍىن هره السئٍت جٍاملُت وشمىلُت لٍل ؤوشؿت وؤغماُ اإلااطظت مدههت برلَ
الخيظُو وؤلازجباؽ والخٍامل والخكاغل بين هره ألاوشؿت ،وبرلَ حظخؿُؼ اإلااطظت ؤن جدٌم وجػبـ الىغؼ الساهً
()2

وجػمً اإلاظخهبل في مُدان ؤغمالها.

وحشمل السئٍت ؤلاطتراجُجُت مجمىغت مً الػىاضس مً بُنها:
 الزؤٍت :وهي غبازة غً قٌسة غامت ،جخػمً الخىحهاث اإلاظخهبلُت للماطظت والػاملين قيها. الزسالت :وهي طبب وحىد اإلااطظت وإطخمسازها وألاطاض الري ًددد ؤغمالها ،قهي جٌخب مً نبل ؤلادازة الػلُا()3

وٍخم شسح مػمىنها الخهُهي للػاملين وبشٍل جدسٍسي ألحل غمان ؤلاطدُػاب الٍامل إلاا حظعى بلُه اإلااطظت.

 اللُم :جمثل الهُم نىاغد بزشادًت وإؾاز طلىًي ٌػبر غً هظسة اإلاىظم وقلظكتها وؤطلىب حػاملها مؼ املجخمؼواإلاخػاملين واإلاىظكين ،وجىؿلو الهُم مً الثهاقت اإلااطظُت التي جدسص اإلاىظمت غلى حػمُمها وغمان بلتزام ؤلادازة الػلُا
واإلاىظكين بخؿبُهاتها ومخؿلباتها(.)4
 الغاًاث :وجمثل الىخائج والؿمىخاث النهائُت التي حظعى اإلااطظت لخدهُهها ،قهي جخطل بالػمىمُت والشمىلُتبػُدا غً الخكاضُل الدنُهت.

(- )1د.دمحم مدمىد الؿػامىت ،ؤ .نخِبت دمحم حاد هللا غامس غبد السخُم ،الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي للمىازد البشسٍت في الهؿاع الػام ألازدوي :الىانؼ و الخددًاث،
دزاطت مُداهُت في مسايص الىشازاث ،مجلت ؤلادازة و الخىمُت للبدىر و الدزاطاث ,الػدد السابؼ،ص.24.25
(- )2خظين دمحم ،حىاد الجبىزي ،مسحؼ طبو ذيسه،ص.155
( )3خظين دمحم ،حىاد الجبىزي ،هكع اإلاسحؼ ،ص.165
( )4غبد هللا دمحم الخُاؽ ،الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي( ،بدىر وؤوزام غمل اإلالخهى الػسبي ألاوُ بػىىان :الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي للخكىم والخميز في الهؿاع
الخٍىمي ،وزشت غمل هماذج جدظين ألاداء اإلااطس ي في الىخداث الخٍىمُت  ،مطس،2007 ،ص.170
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* الخحلُل "الدشخُص" إلاستراجُجي :وهى غملُت جدلُل البِئت الدازلُت والخازحُت لىغؼ زؿت بطتراجُجُت
مدٌمت جالئم البِئت التي حػمل قيها اإلااطظت ،إلاىؼ خدور ما ٌظمى باإلهجساف ؤلاطتراجُجي بدطىُ قازم بين ما جسؿـ له
()1

اإلاىظمت وما ًدوز في املخُـ الخازجي ،مً زالُ جددًد ههاؽ الهىة و الػػل والتهدًداث والكسضت اإلاخاخت للمىظمت.

يما ٌػسف الدشخُظ ؤلاطتراجُجي ؤًػا غلى ؤهه " جدلُل ًل مً البِئت الدازلُت للماطظت والبِئت الخازحُت
املخُؿت بها ،إلاػسقت مدي الخؿيراث الخاضلت ولخددًد الكسص والتهدًداث ،ومػسقت اإلاىاضكاث واإلايزاث الخىاقظُت مً
()2

ؤحل الظُؿسة غلى بِئتها الدازلُت بشٍل ٌظاغد ؤلادازة غلى جددًد ؤلاطتراجُجُت اإلاكُدة لخدهُو ؤهداف اإلااطظت".

* البذائل إلاستراجُجُت :وجإحي هره اإلاسخلت بػد الدشخُظ ؤلاطتراجُجي ،ؤي بػد نُام اإلااطظت بخدلُل البِئت
الدازلُت والخازحُت املخُؿت بها ومػسقت ههاؽ الهىة والػػل والكسص والتهدًداث التي جىاحهها في مُدان الػمل ،جهىم
بطُاؾت مجمىغت مً ؤلاطتراجُجُاث البدًلت والتي جدىاطب مؼ ظسوف وإمٍاهاث اإلااطظت(.)3
* جنفُذ إلاستراجُجُت :هى غملُت جسحمت ؤلاطتراجُجُت اإلاطاؾت بلى بحساءاث غمل في بؾاز بىاء هظم الخسؿُـ
وجسطُظ اإلاىازد البشسٍت وهظم الخىاقص والهٍُل الخىظُمي والظُاطاث الخىظُمُت ،ؤي مً زالُ حػبئت اإلاىظكين
اإلاىظكين واإلادًسًٍ لىغؼ ؤلاطتراجُجُاث اإلاىغىغت مىغؼ الخىكُر ،وحػخبر هره ؤضػب مسخلت في مساخل الخسؿُـ
()4

ؤلاطتراجُجي ،قخىكُر ؤلاطتراجُجُت ًخؿلب ؤلاهػباؽ الشخص ي وؤلالتزام والخىظُم وؤزيرا الهدزة غلى الخىكُر.
وهىاى زالر حىاهب ؤطاطُت مهمت في جىكُر ؤلاطتراجُجُت البد منها و هي(:)5

 ؤلاهخهاُ مً ألاقٍاز الػامت بلى ؤقٍاز جكطُلُت دنُهت بدُث ًٍىن جىكُر ؤلاطتراجُجُت ميسجم و مترابـ مؼجىحهاث اإلااطظت.
 مػسقت الىطائل الٌكُلت بخكػُل الهدزاث الهُادًت و اإلاهازٍت ،لجػل الجمُؼ في اإلااطظت ٌظاهم بٌكاءة فيغملُاث الخىكُر.
 بطدثماز ؤلامٍاهاث واإلاىازد بٍاقت ؤشٍالها بشسٍت ومػسقُت ومادًت ومالُت وزهاقُت وجٌىىلىحُت وحػلها لخدمتغملُاث جىكُر ؤلاطتراجُجُت للىضىُ بلى ألاهداف اإلاسطىمت.
* الخلُُم إلاستراجُجي :مً الطػب الهىُ بإن بطتراجُجُت ما هي اإلاثلى ،ؤو هي ألايثر مالئمت ،ؤو ؤنها طدىجح
ولًٌ في ؤلامٍان جهىٍم ؤلاطتراجُجُت للٌشل غً ههاؽ الخلل بها وَػد هرا ؤلاحساء غسوزي ومهم في هكع الىنذ باليظبت
للماطظاث قهي جخىاحد غمً بِئت دًىامٌُُت جخؿير قيها الػىاضس السئِظُت طىاءا الدازلُت ؤو الخازحُت ،وفي هرا
الطدد ندم زومالذ ؤزبؼ نىاغد ؤطاطُت ًخم بطخسدامها في جهىٍم ؤلاطتراجُجُت وهي  :الخجاوع ،الخىاقو ،الجدوي،
()6

واإلايزة.

( )1قساض دمحم الػامسي ،ابساهُم ضالح اإلاىطىي،ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت ،مكاهُم-هظسٍاث-جؿبُهاث ،ؽ،1ألازدن ،داز الُاشوزي الػلمُت لليشس و الخىشَؼ،
 ،2022ص.97
( )2حماُ الدًً دمحم اإلاسس ي وآزسون ،الخكٌير ؤلاطتراجُجي وؤلادازة ؤلاطتراجُجُت ،مطس ،الداز الجامػُت ؤلابساهُمُت ،2007 ،ص.269
( )3خظين دمحم ،حىاد الجبىزي ،هكع اإلاسحؼ،ص.278
( )4قساض دمحم الػامسي ،ابساهُم ضالح اإلاىطىي،هكع اإلاسحؼ ،ص.234
( )5خظين دمحم ،حىاد الجبىزي ،هكع اإلاسحؼ،ص .314
( )6د.مجد ضهىز،د.زغد الطسن،ؤلادازة ؤلاطتراجُجُت ،طىزٍا ،ميشىزاث الجامػت ؤلاقتراغُت الظىزٍت ،2018 ،ص.157
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 -2جطبُم آلُاث الخخطُط إلاستراجُجي على املىارد البشزٍت ضمن سُاق الخنمُت املحلُت.
بن حىهس الدزاطت هى جؿبُو آلُاث حدًدة مظخىخاة مً مجاُ مىظماث ألاغماُ ًالخسؿُـ الاطتراجُجي للمىازد
البشسٍت ،بالىظس إلاا خههه مً يكاءة وقػالُت ،لخإحي بدًال غً اإلاىؿو الخهلُدي الظائد واإلاػخمد غلى مىؿو بدازة اإلاسقو
الػام غلى مظخىي ؤلادازة املخلُت ،والري ؤزس طلبا غلى جدهُو الخىمُت املخلُت ،وذلَ مً ؤحل حظسَػها وجسشُدها ،وهظسا
لىدزة الدزاطاث الخؿبُهُت اإلاخػلهت بهرا اإلاىغىع في الجصائس مً حهت وهظسا ألن مىغىع الدزاطت ال ًمثل دزاطت خالت
غملُت إلدازة مدلُت مػُىت ،قةهىا وػخمد اإلاىهج الخدلُلي الري ٌػؿي الخؿىؽ الازشادًت يما ًبين اإلادزالث التي جمثل
اإلاادة ألاولُت في طُام ؤلادازة املخلُت الجصائسٍت.
 -1.2نحى رؤٍت إستراجُجُت للمىارد البشزٍت على املسخىي املحلي:
اهؿالنا مً ؤن السئٍت الاطتراجُجُت هي الخلم الري هسٍد ؤن جٍىن غلُه اإلاىازد البشسٍت مظخهبال غلى اإلاظخىي
املخلي ،ؤي غلى اإلادي البػُد وظبُا ،زاضت بذا ًان هىاى اطخهساز وظبي في البِئت املخُؿت به "الدازلُت و الخازحُت.
قةن السئٍت ؤلاطتراجُجُت للمىازد البشسٍت ًكترع ؤن جٍىن غلى الىدى الخالي:
 جىقير مىازد بشسٍت ذاث يكاءة غالُت للدازة املخلُت حظاهم في جدهُو الخىمُت غلى اإلاظخىي املخلي ،وؤطاض هرهالسئٍت هى ؤلاغخماد غلى مىؿو الكػالُت الخىمىٍت ،غلى خظاب ؾؿُان مىؿو بدازة اإلاسقو الػام ومىؿو الشٍلُاث ؤلادازٍت
في بدازة اإلاىازد البشسٍت غلى خظاب الٌكاءة والكػالُت ،وٍكترع في هره السئٍت ؤن حػخمد غلى زئٍت ؤشمل وهي السئٍت
الاطتراجُجُت للنلُم ؤو الجماغت املخلُت ،باغخباز ؤن السئٍت الاطتراجُجُت للمىازد البشسٍت هي زئٍت جكطُلُت حظاهم في
جدهُو السئٍت الشاملت للنلُم .وباإلاهابل قةن زئٍت ؤلانلُم ًجب ؤن حػخمد بدوزها غلى زئٍت ؤشمل هي السئٍت الىؾىُت
والتي جسطم آلاقام الػامت للمظخهبل الىؾني اإلايشىد( ،)1ومً هىا ًخم غمان جدهُو الاوسجام والخىاطو والخٍامل بين
اإلاظخىٍاث ًاقت مً الىؾني بلى املخلي بلى اإلاظخىي الكسعي للمىازد البشسٍت وضىال بلى جدهُو الخىمُت الشاملت الىؾىُت.
 -2.2حشخُص إستراجُجي للمىارد البشزٍت على املسخىي املحلي:
ًخمثل الدشخُظ الاطتراجُجي في دزاطت وجدلُل البِئت الدازلُت وما جدخىٍه مً ههاؽ الهىة والػػل ،ويرا البِئت
الخازحُت وما جخىقس غلُه مً قسص وتهدًداث ،ألزرها بػين الاغخباز في ضُاؾت اطتراجُجُاث وحيهت للمىازد البشسٍت غلى
مظخىي الجماغت املخلُت.
 -1.2.2حشخُص البِئت الذاخلُت " نلاط اللىة والضعف":
* مفهىم البِئت الذاخلُت :حػخبر البِئت الدازلُت " مجمىغت مً الػىامل واإلاٍىهاث و اإلاخؿيراث اإلاادًت واإلاػسقُت
والخىظُمُت ذاث الطلت الىزُهت بددود اإلااطظت الدازلُت .قالبِئت الدازلُت للماطظت جػم بين حىاخيها غىاضس الهىة
والػػل وجدلُل هره الػىاضس هى الري ًػؼ ألازغُت الهىٍت إلهؿالنت اإلااطظت"()2؛ واإلاػني باإلااطظت هي ؤلادازة
املخلُت الجصائسٍت.
( )1ؤ.د دمحم خظين ؤبى ضالح ،الخسؿُـ ؤلاطتراجُجي للدولت ،ماطظت اطتراجُجىض،2008 ،ص .44
( )2بىزسٍطت زدًجت ،الُهظت ؤلاطتراجُجُت ودوزها في جىاقظُت اإلااطظت ؤلانخطادًت الجصائسٍت (دزاطت خالت ماطظت جٌسٍس الظٌس زام مظخؿاهم) ،مريسة
لىُل شهادة اإلااحظخير في بدازة ألاغماُ ،حامػت وهسان ،2015 ،2ص.17
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أثر التخطيط اإلسرتاتيجي للموارد البشرية على التنمية احمللية يف اجلزائر  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عالء الذين بوروح  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مسعود البلي
اهؿالنا مما طبو قةن حشخُظ البِئت الدازلُت للمىازد البشسٍت للجماغاث املخلُت ٌشمل الػىاضس الخالُت:
 حشخُص إدارة املىارد البشزٍت:
 الخخطُط للمىارد البشزٍت :وهىا ًخم حشخُظ آلُاث الخسؿُـ إلدازة اإلاىازد البشسٍت ،ويُكُت الخؿرًت اإلاظخمسةللدازة املخلُت بالٌكاءاث البشسٍت التي جمثل نىام الخىمُت املخلُت ،وواضح في خالت ؤلادازة املخلُت الجصائسٍت ،ؤن
الخسؿُـ ًسػؼ إلاػاًير بدازٍت بدخت ومكسوغت مً ؤلادازة اإلاسيصٍت دون ألازر بػين الاغخباز للخطىضُاث املخلُت ،وؤن
الىظائل ًجب ؤن جٍىن غمً الهٍُل الخىظُمي اإلاىخد غلى مظخىي ًل الجهاث واإلاكسوع مسيصٍا والدظمُت الىظُكُت
وشسوؽ الالخدام بالىظُكت ًجب ؤن ًٍىن غمً مدوهت الىظُل الػمىمي والتي ٌػىد بليها وخدها جكظير آلُاث
الخىظُل ،قلرلَ ما هجد الػدًد مً الىظائل الػسوزٍت إلدازة مدلُت مػُىت ،والتي ال ًمًٌ جىظُكها ألنها لِظذ غمً
اإلاظمُاث الىظُكُت للهٍُل الخىظُمي وغمً مدوهت الىظُل الػمىمي ،يما ًمٌنها ؤن جدطل غلى مىاضب وظُكُت ال
جدخاحها ؤطاطا ،وهرا ما ًٌسض خالت الخطلب ؤلادازي واوػدام اإلاسوهت وبالخالي جهلظ الهىامش اإلاخاخت إلاخسر الهساز غلى
مظخىي ؤلادازة املخلُت لخسؿُـ طلُم للمىازد البشسٍت بىاء غلى ما جخؿلبه الكػالُت الخىمىٍت ولِع إلاا ًكسغه اإلاىؿو
ؤلادازي البدذ.
 الخنظُم للمىارد البشزٍت :وٍمثل ؤلاؾاز ؤو البىاء الري ًددد التريُب الدازلي للمىازد البشسٍت في اإلاىظمت ،بدُثًىضح ال خهظُماث والخىظُماث والىخداث الكسغُت التي جادي مسخلل ألاغماُ وألاوشؿت دازل اإلاىظمت مً ؤحل جدهُو
ؤهداقها( ،)1والهىامش اإلاخاخت للمىازد البشسٍت الجساذ الهسازاث.
وٍبدو واضخا مً الهُاًل الخىظُمُت اإلاػخمدة ،ؤنها جيخمي بلى ألاشٍاُ البيرونساؾُت الٌالطٌُُت اإلاػخمدة غلى
الخىظُم الهسمي ووخدة ؤلاشساف (ؤلاشساف الىخُد) والري ًىظم الخػامالث بين ألاقساد واإلاطالح بشٍل بحسائي مددد
وَػخمد زاضت غلى الخدبؼ  La traçabilitéوما ٌظخدبػه مً غسوزة لخىزُو ؤؾلب اإلاػامالث ،وهى ما ًػػل يثيرا مسوهت
الخىظُم وٍدد مً هىامش الخسيت اإلاخاخت للػاملين ،وهي ههؿت غػل هٍُلُت جسهً الاججاه لخػصٍص الكػالُت الخىمىٍت.
 الخىجُه :وٍمثل جدزل مخسري الهساز لخىحُه الؿاناث البشسٍت باججاه جدهُو ؤهداف مػُىت غمًالاطتراجُجُاث التي زطمتها اإلاىظمت لىكظها( ،)2ولًٌ وباغخباز ؾُاب آلُاث الخسؿُـ والخددًد اإلاظبو لألهداف قةهه مً
الطػىبت إلاخسر الهساز الهُام بػملُت الخىحُه في ؾُاب الىحهت اإلاىخظسة ،جػاف بلى ذلَ الطالبت الخىظُمُت وؤلادازٍت
والهاهىهُت التي جترى هامشا غئُال للمظاولين للهُام بىظُكت الخىحُه ،وٍبهى البدًل الؿبُعي في هره الخالت هى
الاطخؿسام في السوجين ؤلادازي الُىمي غلى خظاب مهام جدهُو الخىمُت.
 الخحفيز :وهي آلالُاث التي ًخم جىظُكها مً ؾسف اإلاىظمت لدقؼ اإلاىازد البشسٍت إلغؿاء ؤنص ى ما غىدها مً ؾانتلخدهُو ؤهداف اإلاىظمت( ،)3في ضىزة الاجطاُ والخىحُه وألاحىز الػادلت واملخكصة بما قيها اإلاٍاقأث وؤلادازة اإلاسهت والكػالت
للمظازاث اإلاهىُت للػماُ وزاضت حىاهب الترنُت اإلاهىُت يمهابل للخميز والٌكاءة في ألاداء ،وطىٌخكي هىا بدىاوُ طُاطاث
ألاحىز و الترنُت اإلاهىُت.
Greenberg jerald,baron robert, "behavior in organization," mc graw hill,U.S.A,2006,P675.

)(1

( )2د.زحم زالد ،بدازة اإلاىازد البشسٍت ،مؿبىغت في مهُاض بدازة اإلاىازد البشسٍت ،جسطظ مىاحمىذ ،حامػت وزنلت ،2017 ،ص.15 ،14
( )3د .زلُل غبد الخمُد ،بدازة اإلاىازد البشسٍت ،ميشىزاث الجامػت ؤلاقتراغُت الظىزٍت ،طىزٍا ،2018 ،ص.122
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عالء الذين بوروح  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مسعود البلي
 سُاساث ألاجىر :ألاحىز هي "ما ًخلهاه الػامل مهابل الجهد الري ًبرله في الػمل وند ًخم دقؼ هرا ألاحس غلىؤطاض ًىمي ،ؤطبىعي ،شهسي ،ؤو طىىي"(.)1
وفي خالت ؤلادازة املخلُت الجصائسٍت ،قةن طُاطت ألاحىز مدددة مسيصٍا وجػؼ حمُؼ اإلاىاؾو في طلت واخدة غمً
مبدؤ اإلاظاواة بؿؼ الىظس غً مظخىٍاث الخىمُت املخههت في ًل حهت  ،وقُما غدا  La prime de zoneاإلاخػلهت باإلاىار
،قةنها ال جإزر بػين الاغخباز ؤي زطىضُاث مدلُت ،وال جدُذ إلاخسر الهساز املخلي ؤي هامش للمبادزة في هرا املجاُ.
 املسار املنهي و التركُت :وهى اإلاظلَ الؿبُعي الري ًإزره مظاز اإلاىظل مىر دزىله بلى اإلاىظمت ختى ًطل بلىالخهاغد ،واملخؿاث السئِظُت التي ًمس بها وزاضت الاهخهاُ مً مظخىي وظُكي بلى آزس ؤغلى مىه ،وبدوزه هرا الجاهب
ًسػؼ لهىاهين مسيصٍت ٌؿلب غليها ؾابؼ اإلاظاواجُت ،خُث جسيص غلى ألاندمُت ؤيثر مً جسييزها غلى الٌكاءة طُما في ؾُاب
ماشساث مىغىغُت لخهُُم الٌكاءة وهرا ما ًخجلى في اإلاىاد مً  93بلى  96ومً  106بلى  111مً ألامس  06/03الري
ًخػمً الهاهىن ألاطاس ي الػام للىظُكت الػمىمُت .
وفي هره اإلاسخلت ًخم جدلُل و حشخُظ مساخل الترنُت ،ؤي ماهي آلالُاث وألاطع اإلاػخمدة في غملُت الترنُت؟
 الخطىٍز ( الخكىٍن) :وَػسقه  lakhdar sekiouغلى ؤهه "مجمىغت مً ألاقػاُ ،الىطائل ،الؿسم والدغائم التيجدث الػماُ غلى جدظين مػازقهم ،طلىًاتهم ،اججاهاتهم وندزاتهم الرهىُت الالشمت لخدهُو ؤهداف اإلاىظمت الشخطُت
()2

والاحخماغُت ،مؼ غدم بهماُ ؤلاهجاش اإلاالئم لىظائكهم الخالُت واإلاظخهبلُت".

وفي هرا الػىطس ًخم الدشخُظ اهؿالنا مً حشخُظ الهاهىن الىظُكي الػمىمي ؤمس زنم  ، 06/03قبالسؾم مً
وحىد ؤؾس ناهىهُت تهخم بخٍىًٍ اإلاىظل الري ًجب ؤن ًٍىن مىر بلخدانه بمىطبه مً ؤحل بيدظاب مػازف وزبراث و
الخإنلم في مهامه الجدًدة وهرا ماًخجلى في اإلاىاد مً 83بلى 93و104و ،)3( 105بال ؤن هرا ؾير ًاف إلغخبازه ههؿت غػل،
ألهه ًسيص غلى الشٍلُاث ؤلادازٍت ؤيثر مً ؤلاهخمام بىىغُت وحىدة الخٍىًٍ.
 الخلُُم :وهي الػملُت التي جهىم بها اإلاىظمت بشٍل دوزي لهُاض ؤداء اإلاىظكين ،للخإيد مً مدي يكاءتهم وجدكصهمإلهجاش ألاهداف اإلاىًلت بليهم .ومً زالُ الاطدىاد بلى ناهىن الىظُكت الػمىمُت اإلااؾس لهره الػملُت اإلاىاد مً  97بلى
103قةهىا هالخظ ؤنها حػخمد غلى مػاًير وماشساث لِظذ بالػسوزة مػخمدة غلى الٌكاءة.
في زخام الدشخُظ الاطتراجُجي للبِئت الدازلُتً :مًٌ مالخظت ههاؽ الػػل الهٍُلُت التي ال حشجؼ غلى جدهُو
الخىمُت املخلُت ،والتي جخؿلب جدزال غاحال مً ؤغلى الظلؿاث في الدولت لخجاوش هره الىغػُت وجىقس الشسوؽ الػسوزٍت
واإلاىغىغُت لخلو نُمت مػاقت حدًدة بدًال غً الانخطاد السَعي اإلاػخمد ؤطاطا غلى الثرواث الباؾىُت ،وهى ما
طىكطل قُه الخها في البدائل الاطتراجُجُت.

( )1د.زحم زالد ،هكع اإلاسحؼ ،ص.67
Lakhdar sekiou,Gestion du personnel,edition dogranisation,paris,1986,p293.

)(2

( )3ؤمس زنم  ،06/03الري ًخػمً الهاهىن ألاطاس ي الػام للىظُكت الػمىمُت ،الجسٍدة السطمُت ،غدد.46،2006
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 -2.2.2حشخُص البِئت الخارجُت " الفزص و التهذًذاث":
ًخمثل حشخُظ البِئت الخازحُت في جدلُل غىاضس ما ٌظمى ازخطازا ب  PESTELؤي املخُـ الظُاس ي
والانخطادي والظىطُى زهافي والخٌىىلىجي والبُئي (ؤلاًٍىلىجي) والهاهىوي والدشسَعي ،مػاقا بلُه املخُـ الدولي باغخباز
بِئت الػىإلات التي جكسع غلُىا الاهدماج والاوسجام مؼ مخؿلباتها.
 حشخُص املحُط السُاس ي :وهى املخُـ اإلاخػلو بالبِئت الظُاطُت غمىما وؾبُػت الىظام الهائم وجىحهاجهالانخطادًت والاحخماغُت وؤولىٍاجه الخىمىٍت ،وبخدلُل املخُـ الظُاس ي الجصائسي هالخظ ؤن الىظام الظُاس ي الهائم لم
ًكطل بشٍل واضح في السئٍت الخىمىٍت والىمىذج الخىمىي اإلاػخمد والري ظل ًخإزجح بين الىمىذج الاشتراًي اإلاؿبو مىر
ؤلاطخهالُ ،وهمىذج الانخطاد الخس اإلاؿبو مىر مؿلؼ الدظػُيُاث ،وجداوُ الظلؿت الظُاطُت الهائمت في مسخلت مابػد
الخساى الشػبي مداولت قؼ الاشدباى بين هره اإلاكاهُم اإلاخدازلت للىماذج الخىمىٍت اإلاؿبهت في مسخلت جدظم بالٌثير مً
ألاولىٍاث الانخطادًت والاحخماغُت وألامىُت وزاضت ما حػلو منها بالخدود ،ولرلَ غبرث الظلؿاث الظُاطُت في الٌثير
مً اإلاىاطباث غً غسوزة الاغخماد غلى الخىمُت املخلُت لدسجُل الخىىع الانخطادي والخسوج مً مإشم الخبػُت
للمدسوناث( ،)1وهرا الخىحه الظُاس ي السطمي ًمثل قسضت مهمت لخىقير شسوؽ خهُهُت للخىمُت املخلُت.
 حشخُص املحُط إلاكخصادي :وٍخمثل في الهٍُل الانخطادي للدولت واإلااشساث الانخطادًت الٍلُت والظُاطاثالانخطادًت اإلاخبػت ،وبخدلُل الىغؼ الانخطادي الىؾني ،هالخظ اغخماده الٌبير غلى اإلاىاد الخام وزاضت املخسوناث التي
جمثل ؤيثر مً  90باإلائت مً مدازُل الدولت بالػملت الطػبت ،طُما وؤنها ال جخدٌم في ؤطػازها غلى مظخىي الظىم
الدولُت مما ًجػلها غسغت لالهتزاشاث اإلاظخمسة مثلما هى خاضل مىر طىت  2014خُث جسجب غً هبىؽ ؤطػاز املخسوناث
في الظىم الدولُت اهسكاع اإلادازُل بلى ؤيثر مً الىطل مما حظبب في ؤشمت انخطادًت زاههت ،حػلذ الظُاطاث
الانخطادًت جساهً غلى جدهُو الىمى والخىمُت زازج املخسوناث وزاضت غلى اإلاظخىي املخلي وذلَ بمصٍد مً الخدظِىاث
غلى بِئت ألاغماُ وشسوؽ الاطدثماز وهى ما ًمثل ؤًػا قسضت يبيرة جخهاؾؼ مؼ الخىحه الظُاس ي للدولت لدشجُؼ
الاطدثماز الخاص والشسايت مػه.
 حشخُص املحُط السىسُىثلافي :وهى املخُـ الري جتزود مىه اإلاىظمت باإلاىازد البشسٍت زاضت ،وهى ما ًمثلالهُم الثهاقُت الظائدة في املجخمؼ وزاضت اإلاكاهُم اإلاخػلهت بالػمل ،الىجاح ،الخىمُت  ...الخ ،يما ٌشمل املخُـ التربىي
وما ٌشخمل غلُه مً هُاًل غلمُت وجسبىٍت حظاهم في جسسٍج الٌكاءاث البشسٍت التي جصود اإلاىظماث وبخدلُل هرا املخُـ
قةهىا هجد ؾؿُان الٌثير مً الهُم اإلاسجبؿت زاضت باإلاسخلت الاشترايُت والاغخماد اإلاتزاًد غلى الدولت ،والىظسة الظلبُت
للهؿاع الخاص والىظس بلُه بػين السٍبت ،يما ؤن مسسحاث الػملُت التربىٍت غادة ما ال جخالءم مؼ اخخُاحاث الظىم
وؤلادازة الػمىمُت ،بالىظس بلى اهكطاُ ماطظاث الخٍىًٍ غً الىانؼ الانخطادي والاحخماعي وؤلادازي ،مما ًجػل
اإلاىظكين الجدد زاضت في وغػُت جدغى بلى الاطدثماز في الخدزٍب والخٍىًٍ اإلاظخمس لسدم الكجىة بين ماهالتهم الخالُت
ومخؿلباث الىظائل التي ٌشؿلىنها ،وهى ما ًمثل مػىنا حادا ًجب ؤزره بػين الاغخباز مظخهبال.

( )1مظخمد مً زؿاب زئِع الجمهىزٍت  ،غبد املجُد جبىن.
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 حشخُص املحُط الخكنىلىجي :وٍمثل املخُـ الري ًمد اإلاىظمت بإدواث الػمل ألاطاطُت والري ند ًمثل قسضابذا اطخؿاغذ اإلاىظماث بطدثماز الخؿىز الخٌىىلىجي وجىظُكه لطالخها ،ؤو ًمثل مػىناث بذا بحظػذ الكجىة بين
اإلاىخجاث الخٌىىلىحُت اإلاخؿىزة وبين ألادواث التي جىظكها اإلاىظمت إلهجاش ؤغمالها ،و ما ًميز املخُـ مىغىع الخدلُل هى
الظسغت والدًىامٌُُت الٌبيرة في ببخٍاز ؤدواث وؤطالُب حدًدة وزاضت في مجاُ جهىُاث ؤلاغالم وؤلاجطاُ وهى ما ًدُذ
الهُام بالٌثير مً ألاغماُ ؤلادازٍت بشٍل آلي وغً بػد ،مما ًدُذ قسضا ؾير مظبىنت لخىحُه الاهخمام والخدزل البشسي
بلى مىغىع الخىمُت والاطخكادة مً جٌىىلىحُا اإلاػلىماث إلهجاش السوجين ؤلادازي بإنل الخٍالُل.
 حشخُص املحُط البُئي( إلاًكىلىجي)ً :مثل املخُـ ؤلاًٍىلىجي املجاُ الخُىي لػِش ؤلاوظان قمىه ًإزر اإلاىادوالىطائل التي حظاغده غلى بهجاش الخىمُت وقُه ًؿسح املخلكاث ،وبالىظس ألهمُخه البالؿت في اطخدامت الخىمُت مً
الاطخؿالُ السشُد للمىازد دون ؾمـ لخهىم ألاحُاُ الهادمت ودون جلىٍث ملجاُ الػِش اإلاظخهبلي( ،)1وهى ما ًكسع غلى
ؤلادازة املخلُت ؤن جسػؼ الخىمُت املخلُت لشسوؽ الاطخدامت الظابهت الريس.
 حشخُص املحُط اللانىني و الدشزَعي :وهى املخُـ اإلااطس ي الري ًػؼ الهىاغد التي جػبـ وجاؾس شاونالػمل في ًل مظخىٍاث الدولت غلى اإلاظخىي اإلاسيصي يما املخلي ،وند جمثل بدوزها قسضا بذا ًاهذ مسهت وميسجمت
ومخىاؾمت مؼ ؤهداف الدولت ،وجدُذ هىامش مػهىلت إلاخسر الهساز إلاصٍد مً الابخٍاز الخٍىمي ،يما ند جٍىن مػىنا خهُهُا
في خالت غدم ججددها لخخٌُل مؼ اإلاخؿيراث البُئُت والتي جكسع غلى ؤلادازة الػمىمُت وزاضت املخلُت ؤدوازا حدًدة  ،بذ
ال ًمًٌ الاغؿالع بها بشٍل حُد بذا ؾاب ما ٌظمى باألمً الهاهىوي والدشسَعي.
وٍبين الدشخُظ في هرا اإلاظخىي مً املخُـ ،الازخالالث اإلاصمىت التي حػُو زاضت ؤلادازة املخلُت مً بهجاش ما هى
مؿلىب منها مً جىمُت في ؾُاب آلُاث ناهىهُت وحشسَػُت إلاىايبت ألادواز الجدًدة ،وهى ما ًايده غدم حؿير ناهىن البلدًت
والىالًت لخد آلان ،يما ؤن الخهظُم الترابي لخد آلان ٌػخمد غلى الخجصيء وقها إلاىؿو جهسٍب ؤلادازة مً اإلاىاؾً ،زؾم ؤن
الخٌىىلىحُا الخدًثت جٌكلذ بهرا الجاهب ،وًان ألاحدي مثلما هى مػمىُ به في ًل دوُ الػالم ؤن ًخم ججمُؼ الجماغاث
املخلُت في يُاهاث ؤيبر لخبلـ ؤحجاما انخطادًت مىاطبت حظمذ لها بخدهُو الخىمُت اإلاؿلىبت ،ألن الٌُاهاث الطؿيرة ال
حظخؿُؼ جدهُهها وهى ما ًمثل ؤًػا واخدا مً ؤلايساهاث اإلاػُهت لخدهُو الخىمُت املخلُت ،وَظخدعي غسوزة الخدزل
الػاحل الطخدزايه.
 حشخُص املحُط الذولي :بالىظس بلى ما جكسغه الػىإلات مً اغخماد وجبادُ مٌثل بين الدوُ وجىخُد للٌثير مًاإلاهاًِع ،قةن دزاطت البِئت الدولُت ؤضخذ غسوزة وهي بِئت جكسع مساؾس وإيساهاث يما جىقس قسضا وآقانا حدًدة،
وٍبين جدلُل املخُـ الدولي ؤن الػالناث الدولُت بػد الخسب البازدة ؤضبذ مدٍىمت بمىؿو الجُى انخطاد اإلاػخمد لؿت
الانخطاد والخىمُت بدًال غً اإلاىؿو الجُىطُاس ي اإلاػخمد لؿت الخدالكاث غلى ؤطع ؤًدًىلىحُت ( )2وحشٍل الخىمُت
املخلُت الجصء ألاهم مً هرا الخىحه الجدًد ،وهى ما ًكظسه الاغخماد اإلاتزاًد غلى الالمسيصٍت وجٌُُل الدشسَػاث إلاصٍد
( )1د.الػسبي حجام ،طمُدت ؾسي ،الخىمُت اإلاظخدامت في الجصائس :نساءة جدلُلُت في اإلاكهىم و اإلاػىناث ،مجلت ؤبدار دزاطاث الخىمُت ،املجلد ،6الػدد،2
 ،2019ص.125،126
)(2

Lorot Pascal. La géoéconomie, nouvelle grammaire des rivalités internationales. In: L'information
géographique, volume 65, n°1, 2001. pp. 43-52.
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مً الهىامش اإلاخاخت إلاخسري الهساز غلى اإلاظخىي املخلي ،مؼ جسييزها غلى ؤولىٍت الكػالُت الخىمىٍت ،وهى ماًمثل قسضت
لالطخلهام منها غلى اإلاظخىي الىؾني لبلىؽ مظخىٍاث الخىمُت التي بلؿتها دوُ يثيرة منها دوُ ضاغدة ؤنل بٌثير مً الجصائس
مً خُث اإلاىازد والامٍاهُاث.
 -3.2بذائل إستراجُجُت لخطىٍزالكفاءاث املحلُت:
بين الدشخُظ الاطتراجُجي للمىازد البشسٍت غلى مظخىي ؤلادازاث املخلُت وحىد الػدًد مً ههاؽ الػػل وبػؼ
ههاؽ الهىة في البِئت الدازلُت ،يما بين وحىد الٌثير مً الكسص وبػؼ اإلاػىناث في البِئت الخازحُت ،وهى ما ًمًٌ
جلخُطه في مطكىقت  ، SWOTوهى ما ٌظمذ بخددًد الخددًاث الهائمت واطخيخاج الخىحهاث والبدائل الاطتراجُجُت
اإلامٌىت والتي مً شإنها جؿىٍس الٌكاءاث املخلُت بما ًدهو هدف الخىمُت املخلُت.
واضح ؤن الخددي ألاطاس ي اإلاػُو دون الخطىُ غلى الٌكاءاث الػسوزٍت إلهجاش الخىمُت املخلُت هى جددي
ماطس ي ،وحشمل البدائل الاطتراجُجُت اإلاهترخت إلاىاحهت هرا الخددي ،الػىاضس الخالُت:
 حػدًل اإلاىظىمت الهاهىهُت والدشسَػُت إلاصٍد مً اإلاسوهت و الالمسيصٍت وإغؿاء هامش ؤيبر إلاخسر الهساز املخلي،لخٌُُل الجىاهب ؤلاحسائُت مؼ الخطىضُاث املخلُت ،مثل بغادة الىظس في ناهىن الىظُكت الػمىمُت وزاضت إلاظخسدمي
ؤلادازة املخلُت والترييز غلى الٌكاءة يهدف غلى غىء اإلاػاًير الخدًثت إلدازة اإلاىازد البشسٍت.
 جٌُُل الهُاًل الخىظُمُت لخطبذ ؤيثر جؿابها مؼ الخطىضُاث املخلُت ،مؼ بغؿاء ندز ؤيبر مً الطالخُاثإلاخسر الهساز املخلي.
 إغخماد الخسؿُـ الاطتراجُجي ًإداة للدظُير غلى ًل اإلاظخىٍاث ؤلادازٍت ،بدُث ًخم جهىُنها بهاهىن ًػبـ آلُاتهاومساخلها.
يما ؤن الخددي الثاوي هى جددي بشسي ،وإلاىاحهخه ًمًٌ ؤن حشمل البدائل الاطتراجُجُت ما ًلي:
 الاهكخاح والشسايت مؼ الجامػاث ومسايص الخٍىًٍ املخخلكت ،مً زالُ الاجكام اإلاشترى غلى اإلالمذ الػام الىاحبجىقسه في مظخسدمي ؤلادازة الػمىمُت.
 الخٍىًٍ اإلاظخمس للمىازد البشسٍت ،وزضد الشسوؽ اإلاىغىعي الػسوزٍت مً ميزاهُاث ًاقُت وزبراء مػترفبٌكاءتهم ،وباالغخماد غلى آلالُاث والىطائل التي جدُدها الخٌىىلىحُا الخدًثت ،قالخٍىًٍ لِع مجسد بحساء زوجُنيٌ ،ػهد
به بلى مً ًهدم الػسع ألادوى بؿؼ الىظس غً يكاءة اإلاٍىهين ،مثلما حسث غلُه الػادة.
 تهُئت البِئت الثهاقُت للدازة املخلُت وإدازة الخؿُير هدى اإلاىؿو الجدًد الهائم غلى الكػالُت الخىمىٍت ،مً زالُهىدطت احخماغُت مدٌمت حػصش الهُم الجدًدة ذاث البػد ؤلاًجابي وحػُد بالخالي جسجِب طلم ألاولىٍاث ؤًً جػؼ الخىمُت
في اإلاهدمت.
 -4.2جنفُذ إلاستراجُجُت :
في هره اإلاسخلت ًخم جدىٍل الخؿـ بلى مهام غمل ،وجػمً ؤن ًخم جىكُر هره اإلاهام بؿسٍهت جدهو الهدف اإلايشىد
()1

للجماغاث املخلُت ،ؤال وهى الخىمُت املخلُت ،وَظخلصم ذلَ جطمُم اإلاهام اإلاسيصٍت اإلاالشمت للطتراجُجُت بكػالُت ويكاءة.
( )1ؤ.م.د قساض دمحم الػامسي ،م.ابساهُم ضالح اإلاىطىي ،مسحؼ طبو ذيسه ،ص.236
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وإهؿالنا مً ؤلاطتراجُجُت املخخازة واإلاىحهت هدى ؤولىٍت جدهُو الخىمُتً ،خم الترييز غلى املخؿـ الظىىي لدظُير
اإلاىازد البشسٍت الري ًمثل " وزُهت حسجل قيها ًل الػملُاث الخيباٍت اإلاخػلهت بالخىظُل ،الترنُت ،الخٍىًٍ ،ؤلاخالت غلى
ؤلاطدُداع ،الخهاغد ...الخ زالُ الظىت اإلاػىُت ،وهى بحساء ٌظخجُب للىظام الجُد للمسانبت الالخهت مً
ؾسف هُئاث اإلادًسٍت الػامت للىظُكت الػمىمُت الري يسطه اإلاسطىم الخىكُري  126-95اإلاازر في ؤقسٍل .)1("1995
 -5.2الخلُُم إلاستراجُجي للمىارد البشزٍت على املسخىي املحلي:
ًخم الخهُُم الاطتراجُجي للمىازد البشسٍت غلى مظخىي الجماغاث املخلُت بهدف نُاض مظخىي يكاءتها ،وجددًد
الكجىاث اإلامٌىت بهدف جصخُدها في الىنذ اإلاىاطب ،وٍخم الاغخماد في غملُت الخهُُم في خالخىا هره غلى لىخت للهُادة
حشمل مجمىغت مً ماشساث الهُاض حظمذ بكسش اإلاػلىماث الهائلت والٌثيرة اإلاخاخت خىُ اإلاىازد البشسٍت وجسجُبها في
حداوُ ومسؿؿاث وبُاهاث مً ؤحل حظهُل غملُت بجساذ الهساز ،وجدهُو ؤهداف اإلاىظمت في هكع الىنذ(.)2
ومً اإلااشساث ألاطاطُت التي ًجب اغخمادها غمً لىخت الهُادة ،ماًلي:
*مؤشزاث جخعلم باملىففي ::ألاغداد ،الخإؾير (وظبت ؤلاؾازاث) ،هسم ألاغماز ،الدزىُ (الخىظُل) ،الخسوج (اهتهاء
غالنت الػمل) ،دوزان الػمل ،وظبت الخػىز ،وظبت الؿُاب.
*مؤشزاث جخعلم باألداء :وظبت جدهُو ألاهداف ،وظبت الجهد اإلاىحه لخدهُو الخىمُت ،وظبت الجهد اإلاىحه للسوجين
ؤلادازي  .....الخ
*مؤشزاث جخعلم بالخكىٍن :الخٍىٍىاث الدازلُت والخازحُت ،جٍلكت الخٍىًٍ ،حىدة الخٍىًٍ (مظخىي السغا).
*مؤشزاث جخعلم باملناخ الاجخماعي :وظبت السغا الىظُكي ،وظبت ضساغاث الػمل والهػاًا اإلاىظىزة ؤمام مكدشُت
الػمل ؤو الػدالت.

الخاجمت:
ؤقسشث الخؿىزاث و الخدىالث البُئُت اوػٍاطاث حد هامت غلى مظخىي ؤلادازاث الػمىمُت ،زاضت قُما ًخػلو
باألدواز الجدًدة واإلاخػلهت بخدهُو الخىمُت ،وهى ما الًخم دون جسؿُـ اطتراجُجي مدٌم للمىازد البشسٍت التي جدمل غلى
غاجهها جدهُو هره ألاهداف ،وقُما ًخػلو باإلدازاث املخلُت قةن الاطدثماز الخهُهي ًجب ؤن ًٍىن في اإلاىزد البشسي،
وذلَ بخىظُل ؤدواث الدظُير الػمىمي الجدًد ًالخسؿُـ الاطتراجُجي وجؿبُهه غلى اإلاىازد البشسٍت بما ًػمً الخطىُ
غلى الٌكاءاث اإلاىاطبت والازجهاء بمهازاتهم وجىمُت ندزاتهم بشٍل مظخمس مً زالُ الخٍىًٍ والخدزٍب والخىحُه والخدكيز
 ...وهى الػماهت ألاطاطُت لخدهُو جىمُت مدلُت غمً شسوؽ الٌكاءة والكػالُت.
امللترحاث:

( )1يماُ ؤخمد طسٍس ،خاوشين ببدظام ،دوز املخؿـ الظىىي لدظُير اإلاىازد البشسٍت في جكػُل ؤداء اإلاىزد البشسي باإلااطظاث وؤلادازاث الػمىمُت (دزاطت
خالت بلدًت غين السماهت -البلُدة) ،مجلت دزاطاث-الػدد ؤلانخطادي ،الػدد ،2حىان ،2019ص.55
( )2ؤ.باًمىث ،ؤ.د دبي غلي ،جهُُم قػالُت لىخت الهُادة للمىازد البشسٍت في اإلااطظت الجصائسٍت(دزاطت خالت املجمؼ الىؾني لطىاغت البالطدَُ و اإلاؿاؽ –
 ،- ENPC-مهاُ غلمي ،مجلت مػازف ،الػدد ،21دٌظمبر،2016ص.382
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عالء الذين بوروح  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مسعود البلي
 حػدًل اإلاىظىمت الدشسَػُت بشٍل غام ،ختى ٌػؿي هامش ؤيبر إلاخسري الهساز للجماغاث املخلُت ،وزاضت الدشسَػاثاإلاخػلهت بةدازة اإلاىازد البشسٍت  ،خُث ًجب ؤن جخٌُل مؼ زطىضُاث ًل حماغت مدلُت بػُدا غً مىؿو اإلاسيصٍت التي ال
جإزر بػين الاغخباز الخطىضُاث املخلُت.
 الخسوج مً مىؿو بدازة ألاقساد بلى مىؿو بدازة اإلاىازد الشسٍت باغخبازها مىزدا زمُىا ،به جخدهو الهُمت اإلاػاقت. الاطدثماز في اإلاىزد البشسي وذلَ بةغخباز ؤن الخىمُت املخلُت مسجبؿت بةبداع الػهىُ البشسٍت ولِظذ مسجبؿت بٌمُتاإلاىازد الانخطادًت اإلاخاخت ،وذلَ مً زالُ الخٍىًٍ و الخدزٍب بطكت مظخمسة ،بما ًدىاطب مؼ الخؿىزاث والخؿيراث
الػاإلاُت.
 بغادة الىظس في الخهظُم ؤلانلُمي للجماغاث املخلُت مً ؤحل جىقير ؤنالُم ذاث ؤحجام انخطادًت ،وضىال بلى بىاءؤنؿاب بنخطادًت مخسططت خظب ؾبُػت ؤلانلُم ،مما ٌظاهم غملُا في بػث جىمُت مدلُت خهُهُت.
 الخىطؼ في بطخػماُ السنمىت في بدازة اإلاىازد البشسٍت غلى اإلاظخىي املخلي ،بما ًدهو زاضت الٌكاءة في بطخػماُ اإلاىازدمً حهت وجىقير ناغدة بُاهاث حظاغد غلى اجساذ الهسازاث اإلاخػلهت بخؿىٍس الٌكاءاث البشسٍت غلى اإلاظخىي املخلي مً
حهت ؤزسي.
 -تهُئت البِئت الثهاقُت للجماغاث املخلُت إلطدُػاب الخؿيراث الجدًدة وؤلانخىاع بها ،مً ؤحل جؿبُهها بشٍل طلُم.
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البعذ ألامني في دساساث املىاطق مً مىظىسمقاسبت مشكباث ألامً لباسي بىصان
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The Security Dimension in Area Studies from the perspective of the
Security Complexes Approach by Barry Buzan - the Mediterranean Region as a
Model
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:ملخص
ًشجبي مىلىُ "الذساظاث اإلاىاولُت" والزي اهدعب ؼّبُت متزاًذة بّذ الحشب الّاإلاُت الثاهُت في الىالًاث اإلاخدذة
) الزًً خللا بذوسهما خاالث اظخثىائُت فيRegionalisation( " اسجباوا وزُلا بمفهىم "ؤلاكلُم" و"ألاكلمت،ألامشٍىُت
 ِلى اِخباس ؤنهما ًلذمان بحابت وافُت إلاٍّم دوٌ الّالم،الّالكاث الذولُت هٍشا للٕمىك الزي ًىخىفهما مفاهُمُا
 وهزا بمفهىم "ألامً" الزي ٌؽهذ،الثالث إلاىاحهت الاظخلىاب الىاجج ًِ الّىإلات الشؤظمالُت آلاخزة في الخّمم والخّاٌم
ً ؤمً" لم- ؤكلمت- مداولحن بزلً حمْ هزه الخىلُفت اإلافاهُمُت " دساظاث اإلاىاوم،بذوسه حذالا خالفُا بحن الذساظحن
 ججعذها ملاسبت مشهباث ألامً ؤلاكلُمُت لباسي، اكلُمُا/ملاسبت هٍشٍت واخذة كادسة ِلى جفعحر الٍاهشة ألامىُت مىاولُا
.بىصان
. البّذ ألامني؛ دساظاث اإلاىاوم؛ مشهباث ألامً؛ مىىلت اإلاخىظي:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The "Regional Studies", which gained increasing popularity after the Second World War
in the United States of America, are closely related to the concept of "Territory" and
"Regionalisation", which in turn created exceptional cases in International Relations due to
the conceptual ambiguity that surrounds them, given that they present a sufficient answer for
most of the third world countries to face the polarization comming from the deepening and
growing capitalist globalization, as well as the concept of “Security”, which in turn is
witnessing a contentious debate between the scholars, thus trying to combine this conceptual
synthesis “Regional Studies – Regionalization – Security” within a single theoretical
approach capable to interpreting the Regional Security Phenomenon, embodied in the
approach of Regional Security Complexes by Barry Buzan.
Keywords : Security Dimension; Area Studies; Security Complexes; Mediterranean
Region.
م
م
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البعد األمني يف دراسات املناطق مه منظور مقاربة مركبات األمه لباري بوزان -منطقة البحر األبيض املتوسط-أمنوذجا/-ـ ـــــــــــــــ

بالة عمار  /ـــــــــــــــ

مقذمت:
اهدعبذ الذساظاث اإلاىاولُت ؼّبُت متزاًذة بّذ الحشب الّاإلاُت الثاهُت في الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،ملابل
مّاهاة الّالم ٔحر الٕشبي مً عجض ًىم ًِ ِذم الاهخمام بمثل هزا الىىُ مً الذساظاث ،وهى ما دفْ بلى ٌهىس ؤـىاث
ؤوادًمُت جلش بإن الذوٌ ًجب ؤن حعدثمش في الذساظاث الذولُت بدعب الخىصُ اإلاىاولي (  ،)Area Studiesوهخج ًِ
ّ
رلً ججزس ؤوش خلل الذساظاث اإلاىاولُت التي سافْ ؤهفاس ها خىٌ خلُلت ؤن الجهذ الفىشي اإلاىحه لّلماء العُاظت
والاكخفاد خاسج الىالًاث اإلاخدذة هى بمثابت ؤولىٍت ووىُت معخعجلت ،وما صاد مً مدىسٍت اإلاىلىُ ،اسجباوه الىزُم
بمفهىم "ؤلاكلُم" و"ألاكلمت" ( )Regionalisationالزًً خللا بذوسهما خاالث اظخثىائُت في الّالكاث الذولُت هٍشا
للٕمىك الزي ًىخىفهما مفاهُمُاِ ،لى اِخباس ؤنهما ًلذمان بحابت وافُت إلاٍّم دوٌ الّالم الثالث إلاىاحهت الاظخلىاب
الىاجج ًِ الّىإلات الشؤظمالُت آلاخزة في الخّمم والخّاٌم ،وهزا بمفهىم "ألامً" الزي ٌؽهذ بذوسه حذاٌ خالفي بحن
الذساظحن ،مداولحن بزلً حمْ هزه الخىلُفت اإلافاهُمُت " دساظاث اإلاىاوم -ؤكلمت -ؤمً" لمً ملاسبت هٍشٍت واخذة
كادسة ِلى جفعحر الٍاهشة ألامىُت مىاولُا /اكلُمُا.
مً ؤهم ؤلاظهاماث الىٍشٍت في هزا اإلاىلىُ دساظاث ألاظخار باسي بىصان  ،Barry Buzanالتي بذؤث بىخابه اإلاّىىن
"الؽّىب والذولت والخىف :مّملت ألامً اللىمي في الّالكاث الذولُت" ( People States and Fear: The National

ِ )Security Problem in International Relationsام  ،1983وختى هخابه اإلاّىىن "ألاكالُم وكىي :هُيل ألامً
الذولي" ( )Regions and Powers : The Structure of International Securityالفادس في ِام  ،2003والتي
م
وىس فُه مفهىم "مشهب ألامً ؤلاكلُمي ( ) Regional Security Complexوٌهش في هزا العُاق ،مفهىما اللىي ؤلاكلُمُت
ً
والهُمىت ؤلاكلُمُت،وٍلفذ باألوٌ الذوٌ التي جمخلً ؤدواث الخإزحر والىفىر في داخل الىٍام بما ٌّىيها ً
كُادًا في
دوسا
جىحُه ظلىن ألاوشاف ألاخشي داخل الىٍام ،ؤما "الهُمىت ؤلاكلُمُت" فخدذر ِىذما حععى جلً اللىة بلى فشك سٔباتها
بإدواث اللىة الخؽىت ِليهم .وهى ما ًذفّىا بلى وشح إلاشكاليت الخالُت :ما الزي جقذمه مقاسبت مشكباث ألامً لـباسي
بىصان “هظشيا/أمىيا" للذساساث املىاطقيت ؟ وما مىقع املىطقت املخىسطيت منها؟
فشضيت الذساست :ولما واهذ ملاسبت مشهباث ألامً لـ باسي بىصان و أولي ويفش كابلت لإلظلاه ِلى مىطقت البدش
ألابُن اإلاخىظي ،ولما ظاهم رلً في جفعحر مخخلف الٍىاهش ألامىُت فيها ،وبالخالي فهم العُاظاث اإلاخبّت مً وشف
مخخلف الفىاِل الخخىائها.
لإلحابت ِلى ؤلاؼيالُت هدىاوٌ الذساظت في بواس املحاوس الخالُت:
 .1مفهىم الىٍام ألامني ؤلاكلُمي.
 .2جفىًُ ملاسبت مشهب ألامً لـباسي بىصان.
 .3ؤهم اإلاشهباث ألامىُت ومّاًحر الجمْ بُنها خعب باسي بىصان.
 .4مىكْ مىىلت البدش ألابُن اإلاخىظي مً ملاسبت مشهب ألامً.
 .5جلعُماث اإلاىىلت اإلاخىظىُت مىاولُا بحن الخفىس ألامني ألاوسوبي والشئٍت ألامشٍىُت.

أوال :مفهىم الىظام ألامني إلاقليمي:
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ألاكلمت مفىلح ٔامن ،ال جخطح كىاهِىه بال برا ولّذ في بواس اظتراجُجُاث البلذان اإلاّىُت به مً خالٌ
الخدذًاث وألاهذاف اإلاؽترهت التي جفبى بليها هزه البلذان ،خُث ؤـبدذ ألاكلمت حؽيل بحابت وافُت إلاٍّم دوٌ الّالم
الثالث إلاىاحهت الاظخلىاب الىاجج ًِ الّىإلات الشؤظمالُت آلاخزة في الخّمم والخّاٌم ،وجخىلب هزه ؤلاحابت ولْ
اظتراجُجُاث مخىاظبت مْ جىمُت مخمشهضة ِلى الزاث ،وِلى ظُاظت فً الاسجباه ظىاء ِلى معخىٍاث ألاكالُم اإلاّىُت،
فهي جإحي إلاعاهذة حهىد البلذان اإلاؽاسهت داخل هزه الخجمّاث ،بال ؤن الذؤماجُت اللُبرالُت حّاسك وجىذد بيل ؤؼياٌ
ألاكلمت خُث جشاها تهذًذا إلافالح الاهدؽاس العشَْ والال مدذود للّىإلات.1هزا برا ؤخز مفهىم ألاكلمت مً مىٍىس
اكخفادي ـ جىمىي ،خُث جىىلم هىا مً ؤلاسادة اإلاؽترهت للذوٌ اإلاّىُت بهذف مىاحهت المٕىواث والهجماث اللُبرالُت
الخاسحُت ،بال ؤهه في خالت الّالكاث ألاوسو ـ مخىظىُت ،فةن هزا اإلافهىم ًإخز ؤبّاد ؤوظْ مً خالٌ ظعي الاجداد ألاوسوبي
بلى بىاء هٍام بكلُمي ؤمني ًلخلي مْ سئٍت باسي بىصان للمشهباث ألامىُت في الّالم ومنها مشهب ألامً اإلاخىظىي .وهىا ًجذس
بىا وشح الدعائٌِ :لى ما ًشجىض مفهىم الىٍام ألامني ؤلاكلُمي؟
بن الىٍام ألامني ؤلاكلُمي هى بمثابت الخّبحر الىٍامي ؤو الحشوي إلافهىم ألامً ظىاء وان ِلى ؼيل ظُاظاث ؤو
ماظعاث ،وِلُه فةن هزا الىٍام مشجبي باإلافهىم اإلاخفم ِلُه لألمً ،خُث ًخٕحر وٍخىىس بخٕحر وجىىس رلً ألامً.

2

وٍخىكف اظخلشاس وفّالُت ؤي هٍام ؤمني بكلُمي ِلى دسحت ِمم الالتزاماث اإلاخىاصهت واإلاخبادلت التي ًلىم ِليها هزا الىٍام
مً حهت ،ومذي اظخّذاد الذوٌ اإلاازشة داخل الىٍام لخلذًم ـالخُاث (كاهىهُت ـ بحشائُت) ومىاسد مىاظبت لدؽُٕل
ماظعاجه بفّالُت مً حهت ؤخشي.3
فىٍام ألامً ؤلاكلُمي ًلىم ِلى اجفاكُاث جخم بحن مجمىِت مً الذوٌ جلْ في مىىلت حٕشافُت واخذة ،ؤو ما اظخلش
ِلُه الّشف الذولي بىـفها "بكلُما" ،وجشجبي فُما بُنها بشوابي مُّىت ،وجخفم بؽيل وىعي ِلى حؽىُل هٍام ؤمني لحل
مىاصِاتها ومؽاولها بالىشق العلمُت ،وحّمل ِلى خفَ ألامً في هزا ؤلاكلُم ،وَعخىحب رلً جىافش مجمىِت مً
الخفائق للحفىٌ ِلى حّاون ؤمني ًادي بلى بكامت مىٍىمت ؤمىُت ماظعُت ،وَؽتره البّن لزلً زالزت ؼشوه هي:
أوال :وحىد هخب ظُاظُت جلتزم بهزا الخّاون ألامني وجيىن مامىت بّىائذ هزا الاجفاق.
ثاهيا :وحىد سؤي ِام لأي لخدلُم هزا الخّاون.
ثالثا :وحىد جذخالث خاسحُت اًجابُت راث مفلحت في كُام واظخمشاس هزا الخّاون ألامني.4
وكذ ؤهذ وليام لىيس ( )William Lewisالؽشه ألاخحر ،خُث ٌؽتره لخدلُم ألامً وحىد جشجِباث ؤمىُت
حماُِت مْ كىي هبري خاسحُت .ولىً هىان مً ًخالف رلً الشؤي ،خُث اظدبّذ ول مً فىلك ومىذلى فيتر ِمىٍت ؤي

 1ظمحر ؤمحن وآخشون،الّالكاث الّشبُت ألاوسوبُت ،مفش ،العيُٕاٌ ،مشهض البدىر الّشبُت وؤلافشٍلُت ،مشهض البدىر الّشبُت(اللاهشة) ومىخذي الّالم
الثالث( داواس) واإلاىخذي الّامي للبذائل ،د.ط.ه ،ؿ.95
 2ظلُمان ِبذ هللا الحشبي" ،مفهىم ألامً ،معخىٍاجه وـُٕخه وتهذًذاجه" ،املجلت العشبيت للعلىم السياسيت ,لبىان ،بحروث ،الجمُّت الّشبُت للّلىم
العُاظُت بالخّاون مْ مشهض دساظاث الىخذة الّشبُت ،الّذد  ،19ـُف .20 ،2008
 3اإلاشحْ هفعه ،ؿ .21
 4خعً ؤبى والب" ،الخّاون ؤلاكلُمي في الؽشق ألاوظي" ،مجلت السياست الذوليت ،مفش ،مىابْ ألاهشام ،الّذد  ،123حاهفي  ،1996ؿ .71
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مً اللىي الىبري في الىٍام ـ بما فيها الىٍام ألامني ـ ليىنها جدذر خلال في جىاصن اللىي للىٍم ؤلاكلُمُت التي ًجب ؤن
ًىحذ فيها جىاصن بكلُمي لللىي الّعىشٍت وإخذ ؼشوه كُامها.1

ثاهيا :جفكيك مقاسبت مشكب ألامً لـباسي بىصان
مً خالٌ دساظخه اإلاشاحّت إلافهىم ألامًً ،لترح باسي بىصان بّذا مهما لمً معاهماجه لذساظت ألامً ؤلاكلُمي
( ،)Regional Securityوهى الخفىس الزي كذ ًبذو مفهىما لذي البّن بال ؤهه لم ًذسط بؽيل واف كبل بىصان .وِلى
هزا ألاظاط فةن بكلُمُت ألامً خعب بىصان هي خاـُت حىهشٍت حعدىذ ِلى الاِخلاد بان ألامً "ٌاهشة ِالئلُت"
( ،)Relational Phenomenonوألن ألامً ِالئلي فال ًمىً بدسان ألامً اللىمي ألًت دولت دون فهم الخي الذولي
الِخماد ألامً اإلاخبادٌ (ٔ ،)Security Interdependenceحر اللابل للخجضئت.
لخدلُل معإلت ألامً ؤلاكلُمي ًشي بىصان بإن الّالكاث بحن الذوٌ ًمىً ؤن جاظغ ؼبىت واظّت مً الفذاكاث
والخدالفاث مْ جلً التي حؽّش بالخىف ،وباليعبت له فةن مفاهُم الفذاكت والّذاوة ال ًمىً بسحاِها فلي بلى جىاصن
اللىي( ، )Balance of powerالن اللماًا التي ًمىً ؤن جازش ِلى ِالكاث الفذاكت /الّذاوة بحن الذوٌ كذ جيىن
مشجبىت باالدًىلىحُت الازيُت والخلفُاث الخاسٍخُت .بن جدلُل بىصان إلاخالصمت ـذاكتِ /ذاوة ًلىد بلى فهم اكتراخه إلالترب
مشهب ألامً ( ،)Security complexهىمىرج لفىلىٍت مفٕشة ،خُث ٌّشفه ِلى اهه" :مجمىِت مً الذوٌ ،جشجبي
مخاوفها ؤو هىاحعها ألامىُت اسجباوا وزُلا فُما بُنها ،مما ًجّل مً ٔحر اإلامىً الىٍش واكُّا ألمً دولت ما بمّضٌ ًِ
ؤمىن الذوٌ ألاخشي".
جىىلم افترالاث "مشهب ألامً ؤلاكلُمي" مً اِخباس ؤن الاِخماد ِلى "اإلاعخىي الىٍمي " لخدلُل ألامً الذولي والزي
ًشهض ِلى بّن اللىي الىبري ،باِخباس لذيها معاخت ؤهبر للمىاوسة بعبب نهاًت الثىائُت اللىبُت وِذم وحىد جىافغ بحن
اللىي الٍّمى (ٔ ،)Super Powerحر واف لفهم ؤلاؼياالث ألامىُت الّاحلت واإلاهمت التي جىاحهها دوٌ ٔالبا ما جيىن
مؽاولها ألامىُت ألاظاظُت ،هابّت مً حىاسها الجٕشافي اإلاباؼش وجابّت له .2كذ ًبذو هزا الخفىس مفهىما لذي البّن ،بال
اهه لم ًذسط بؽيل واف كبل بىصان .خُث ؤن بكلُمُت ألامً خعب بىصان هي خاـُت حىهشٍت حعدىذ ِلى الاِخلاد بإن
ألامً ٌاهشة "ِالئلُت" ( ، )Phenomenon Relationalوألن ألامً "ِالئلي" فال ًمىً بدسان ألامً اللىمي ألي دولت
دون فهم الخي الذولي الِخماد ألامً اإلاخبادٌ (ٔ )Interdependence Securityحر اللابل للخجضئت.3
لخدلُل معإلت ألامً ؤلاكلُمي ًشي بىصان بإن الّالكاث بحن الذوٌ ًمىً ؤن جاظغ ؼبىت واظّت مً الفذاكاث
والخدالفاث مْ جلً التي حؽّش بالخىف ،وباليعبت لـ بىصان فةن مفاهُم الفذاكت والّذاوة ال ًمىً بسحاِها فلي بلى
جىاصن اللىي ( ،)Balance of Powerألن اللماًا التي ًمىً ؤن جازش ِلى ِالكاث الفذاكت/الّذاوة بحن الذوٌ كذ

1

ظلُمان ِبذ هللا الحشبي ،مشحْ ظابم ،ؿ .21
2
Sihem Djebbi, « Les Complexes Conflictuels Régionaux », Fiche de l’Irsem n° 5, mai 2010,
http://www.defense.gouv.fr/content/download/153092/1551344/file/Fiche_n5_Complexes_Conflictuels_Regiona
ux.pdf
3
Mariane Stone, " Security According to Buzan : A Comprehensive Security analysis ",
http://geest.msh-paris.fr/pdf/security-for-buzan-mp3-pdf
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جيىن مشجبىت باإلًذًىلىحُت الازيُت والخلفُاث الخاسٍخُت .1بن جدلُل بىصان إلاخالصمت ـذاكتِ/ذاوة ًلىد بلى فهم اكتراخه
إلالترب "مشهب ألامً" هىمىرج لـ "فىضىيت مصغشة" خُث ٌّشفه ِلى "ؤهه مجمىِت مً الذوٌ جشجبي مخاوفها ؤو
هىاحعها ألامىُت اسجباوا وزُلا فُما بُنها ،مما ًجّل مً ٔحر اإلامىً الىٍش واكُّا ألمً الذوٌ بمّضٌ ًِ ؤمىن الذوٌ
ألاخشي" .2وَؽخمل مشهب ألامً ِلى الاِخماد اإلاخبادٌ في مجاٌ الخىافغ ،مثله مثل اإلافالح اإلاؽترهت ،ؤما الّامل ألاظاس ي
في حّشٍف مشهب ألامً فهى ِادة اإلاعخىي الّالي مً التهذًذ/الخىف الزي مٌؽّش به بؽيل مخبادٌ بحن دولخحن ؤو ؤهثر،
وِلُه فةن هزا اإلالترب ًمىً ؤن ًيىن بواسا مىاظبا إلاىاكؽت اللماًا الّاللت في ؤًت مىىلت مً الّالم.3
بن اإلاحزة الشئِعُت إلاشهب ألامً ؤلاكلُمي خعب بىصان هي ؤهه ًخإزش في ٔالب ألاخُان بالّىامل الخاسٍخُت مً
الّذاواث وىٍلت اإلاذي (الُىهاهُىن وألاجشان ،الّشب والفشط ،الخمحر الحمش والفُدىامُحن) ،ؤو بااللخلاء الثلافي
والحماسي (الّشب وألاوسوبُحن ،ؼماٌ وحىىب آظُا ودوٌ ؤمشٍيا الجىىبُت) .هما ًلّب اللشب الجٕشافي دوسا خاظما في
جلىٍت الخفاِالث ألامىُت التي جخجلى ـ بؽيل هبحر ـ في اللىاِاث الّعىشٍت ،العُاظُت ،الاحخماُِت والبُئُت.4

ثالثا :أهم املشكباث ألامىيت ومعاًيرالجمع بينها حسب باسي بىصان وأولي ويفش.
جشجىض البيُت الجىهشٍت إلاشهب ألامً ؤلاكلُمي ِلى ؤسبْ مخٕحراث هي:5
 .1الحذود ( :)Boundariesالتي جمحز مشهب ألامً ؤلاكلُمي ِما حاوسه.
 .2البييت الفىضىيت ( :)Anarchy Structureالتي حّني بإن مشهب ألامً ؤلاكلُمي ًجب ؤن ًخيىن مً وخذجحن
معخللخحن فما فىق.
 .3الاسخقطاب ( :)Polarityالزي ٌٕىي جىصَْ اللىي بحن الىخذاث.
 .4البىاء الاجخماعي ( :)Social Constructionالزي ًدذد ؤهماه الفذاكت والّذاء بحن الىخذاث.
مً هزا اإلاىىلم واِخمادا ِلى ؤبشص الذساظاث الخاـت بالىٍم ؤلاكلُمُت خذد بىصان مجمىِت مً مشهباث ألامً
وهي :ؤمشٍيا الجىىبُت ،والؽشق ألاوظي (مً اإلإشب بلى باهعخان ؼشكا ومً ظىسٍا بلى الفىماٌ حىىبا) ،بفشٍلُا الجىىبُت،
حىىب آظُا ،وؤخحرا حىىب ؼشقي آظُا وهي هُاهاث حٕشافُت .هما ؤن الشوابي الثلافُت والّشكُت كذ حؽيل ِىامل لخدذًذ
مشهباث ألامً وهزا ما ًٍهش بالخفىؿ في الؽشق ألاوظي خُث حعُىش فىشة "ؤمت ِشبُت" ،و"اللىة العُاظُت لإلظالم
الّابشة للحذود" في اإلاىىلت اإلامخذة مً اإلإشب بلى ِمان ومً ظىسٍا بلى الفىماٌ.6
وجمّف ول مً اللىمُت الّشبُت وؤلاظالم هىٍت الذوٌ املحلُت وَؽشِىان دسحت ِالُت ؤحر مّهىدة مً الخذاخل
والاختراق ألامني ،هما ًخللان مُال إلكامت مىٍماث بكلُمُت (الجامّت الّشبُت ،مجلغ الخّاون الخلُجي ،الاجداد
اإلإاسبي )...وٍلّبان ؤًما دوسا سئِعُا في جدذًذ ألاهماه ألاظاظُت للفشاُ في اإلاىىلت اإلاشجىضة ِلى زالر دوٌ ٔحر ِشبُت هي:

1

Barry Buzan and Ole Weaver, Regions and Power : The Structure of International Security, UK,
KAMBREDGE, Univercity press, 2003, P45.

ِ 2بذ الىىس بً ِىتر ،مشحْ ظابم ،ؿ 21

3

Mariane Stone, Op.Cit.
Barry Buzan and Ole Waever, Op.Cit, P 45.
5
Ibid, P 53
4

ِ 6بذ الىىس بً ِىتر ،مشحْ ظابم ،ؿ .22
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بظشائُل ،جشهُا وإزُىبُا .وِلُه فةن ألاهماه الثلافُت والّشكُت حعاِذ في جدذًذ مشهباث ألامً لىنها جإحي في مشهض زاهىي
بّذ بدسان ؤهماه ألامً هّامل ؤظاس ي في جدذًذ هزه اإلاشهباث.1
هما ًجادٌ بىصان وويفش بإن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت هي اللىة الٍّمى الىخُذة في الّالم ،في خحن ؤن ٔحرها مً
اللىي الىبري (الفحن ،الاجداد ألاوسوبي ،الُابان وسوظُا) ٔحر كادسة ِلى الخذخل في الؽاون ألامىُت خاسج بكلُمها ،بعبب
مدذودًت كذساتها الّعىشٍت للمؽاسهت ِعىشٍا ،والذخىٌ في مىافعت اظتراجُجُت في اإلاىاوم الهامت مً الّالم ،لزلً
لِغ لذيها بذًل ظىي جشن اللىي املحلُت ،جخّامل مْ اللماًا الّعىشٍت والاظتراجُجُت لمً ؤكالُمها.2
وٍدذد ول مً بىصان و ويفش زالزت ؤؼياٌ إلاشهب ألامً ؤلاكلُمي ،جخمثل في:3
 .1املشكب ألامني إلاقليمي املعياسي :والزي جلاسب بُيُخه البيُت الىظخفالُت البيُىٍت ،اللائمت ِلى وحىد ؤهثر مً
كىة ،بلافت بلى ؤهمُت ألاحىذة ألامىُت الّعىشٍت والعُاظُت ،وٍخدذد هزا الىٍام بىحىد كىبحن ؤو ؤهثر ،وةًشان
والعّىدًت في الىٍام ؤلاكلُمي الخلُجي ،والهىذ وباهعخان في حىىب آظُا .وٍيىن ؤخادي اللىبُت ِىذ جىاحذ كىة ِاإلاُت
داخله ،والىالًاث اإلاخدذة في ؤمشٍيا الؽمالُتِ ،لى ؤن اإلامحزاث ألاظاظُت لهزا اإلاشهب جخدذد داخلُا وفم الخفاِالث
ؤلاكلُمُت ،وخاسحُا مً خالٌ جذخل اللىي الٍّمي /الّاإلاُت ،وبالخالي فةن ظمخه "الخىكُّت" جىمً في ـّىبت حؽىُل
كىي فشُِت مثل ،هىذا واإلاىعًُ للىب وخذوي كادس ِلى جضِم اإلاشهب في ٌل وحىد الىالًاث اإلاخدذة .ؤما ًِ جدلُل
بيُت اإلاشهب اإلاُّاسي وفم همىرج ـذاكتِ/ذاوة ،فىجذ ؤن ظمت هزا اإلاشهب جمُل بلى ظُاظت ألاخالف وهٍام جىاصن
اللىي.
.2الفشع الثاوي؛ املشكب ألامني إلاقليمي املشكضي :ظمي باإلاشهضي لخىاحذ اللىي الّاإلاُت داخل داخله ،مؽيلت لبىِخه
وفلا لّامل الجىاس الجٕشافي ،هما هى الحاٌ باليعبت إلاشهب ؤمً ؤمشٍيا الؽمالُت خالُا ،ومشهب ؤمً ؤوسوبا الؽشكُت
خالٌ فترة الحشب الباسدة ،إلاا جابّا بؽيل هلي لالجداد العىفُاحي.
 .3املشكب ألامني املؤسساحيً :خمحز ًِ اإلاشهبحن العابلحن ،بيىن الخبُّت فُه جيىن لعلىت اإلااظعاث ؤلاكلُمُت
بذال مً اللىة ألاخادًت ،وَؽيل الاجداد ألاوسوبي الىمىرج ألامثل لهزا اإلاشهب ،باِخباسه مىىلت حٕشافُت مّللت في
مىخفف الىشٍم بحن وىنها مجخمْ ؤمني ِلى معخىي ِاٌ مً الخىىس ،ووىنها كىة ٍِمى مً خلها ؤن جلّب دوس الفاِل
ِلى اإلاعخىي الّالمي.
وٍلش بىصان بىحىد مشهباث ؤمً فشُِت في الؽشق ألاوظي مثل الخلُج ،اللشن ؤلافشٍلي ،الؽشق اإلاخىظي واإلإشب
الّشبي ،والتي لها دًىامُاتها ألامىُت الخاـت بها واإلاخمحزة ًِ اإلاشهب هيل ،لىً هىان ججاوص للحذود وجذاخل بحن
الذًىامُاث داخل مشهب الؽشق ألاوظي ًىفُان لخبرًش جدذًذه هىىاق ؤوظْ لىخذة بكلُمُت ؤظاظُت .ولىً العااٌ
الزي ًىشح هفعه :هل محز ول مً بىصان و ويفش اإلاىىلت اإلاخىظىُت همشهب امً بكلُمي هلي ؤو فشعي؟ ،وما هي

 1اإلاشحْ هفعه ،ؿ .22
Barry Buzan and Ole Waever, Op.Cit, p73.
Ibid , pp 55-56.
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الخفىـُت التي جىدعيها اإلاىىلت وفلا لهزه اإلالاسبت همىىلت حؽهذا جفاِالث ودًىامُاث ؤمىُت خاـت ؟ وهى العااٌ
الزي ظىجُب ِلُه الخلا.

سابعا :مىقع مىطقت البحشألابيض املخىسط مً مقاسبت مشكب ألامً.
ًاٍذ باسي بىصان وأولي ويفش هزا الىشح مً خالٌ جلعُمهما إلاشهب ؤمً اإلاخىظي بلى مجمىِت مشهباث فشُِت Sub-
 ،complexesليل مشهب خفىـُاجه وجفاِالجه.1
فمشهب ألامً الؽشق ؤوظىي* ًمثل مشهبا ؤمىُا معخلال اخخبر بلىة لّلىد ِذًذة ،خُث ؤن هزا اإلاشهب ألامني ٌّخبر
مثاال واضحا لدؽيل هضاُ ٌّخبر مً ؤهبر وؤِلذ الجزاِاث في الّالم ،هما ًملً بّن الففاث الثلافُت اإلاخمحزة ؤًما ،هما
ؤهه ِلى ِالكت كىٍت بمشهب ؤمً الؽشق ألاوظي.
وِلى هزا ألاظاط ٌّشف بىصان الؽشق ألاوظي وفلا لـ"همي اِخماد ألامً" ( Pattern of Security

 )Interdependanceلِؽمل اإلاىىلت اإلامخذة مً اإلإشب بلى بًشان مْ جممحن ول الذوٌ الّشبُت ،باإللافت بلى بظشائُل
وإًشان وكبرؿ والعىدان .ؤما مىىلت اللشن ؤلافشٍلي ( )The Hornفلِعذ حضء مىه ،وحّخبر ؤفٕاوعخان ِاصال بِىه وبحن
حىىب آظُا ،وجشهُا بِىه وبحن ؤوسوبا ، 2وهي سئٍت جلترب هثحرا مً الىٍشة ألامشٍىُت إلاىىلت اإلاخىظي هما ظجري الخلا.
بال ؤن بىصان ًلخلي مْ الشئٍت ألاوسوبُت للمخىظي مً خالٌ جلعُمه للؽشق ألاوظي بلى زالزت مشهباث ؤمىُت فشُِت
()Sub-complexesـىفها هما ًلي:3
أوال :مشهب مدىسي وخاظم ًخىظي اإلاىىلت الجٕشافُت اإلاّشفت ظابلا ،وٍخمدىس خىٌ ِالكاث بظشائُل بجحرانها
الّشب ،ؤًً بذؤ هضاُ مدلي بحن بظشائُل والفلعىُيُحن لُخدىٌ بلى ِملُت هشاهُت واضحت بحن بظشائُل والّالم الّشبي،
وكذ ظاهم هزا الجزاُ في بِىاء الؽشق ألاوظي هيل جماظىه همشهب ؤمً بكلُمي.
ثاهيا :مشهب حؽيل بّذ اوسحاب بشٍىاهُا مً اإلاىىلت ظىت  1971وهى مشهب ؤمً الخلُج ،خُث ًشجىض ِلى زالىر
جىافس ي بحن بًشان والّشاق ودوٌ ؼبه الجضٍشة الّشبُت بلُادة اإلاملىت الّشبُت العّىدًت.
ثالثا :مشهب هؾ ولُّف (خاـت خالٌ الفترة ما بحن ِامي ً )1990 – 1948شجىض ؤظاظا ِلى جفاِالث الّالكت
بحن الجضائش ،اإلإشب ،جىوغ ،لُبُا والصحشاء الٕشبُت.
بال ؤن مىىلت اإلإشب الّشبي حّخبر ؤبّذ هىِا ما ًِ اإلاؽشق ،هما ؤن خذودها مْ بفشٍلُا كذ ؼىهذ بدىم ؤن
دًىامُىُا ألامً في اإلاىىلت دفّذ بلى دخىٌ الِبحن حذد ِلى خي اللّبت ألامىُت اإلإاسبُت ِ،لى ٔشاس بظشائُل التي
اظخىاِذ الخمىكْ هالِب في الّذًذ مً الذوٌ حىىب الصحشاء.4
وٍلش بىصان بىحىد مشهباث ؤمً فشُِت في الؽشق ألاوظي مثل الخلُج ،اللشن ؤلافشٍلي ،الؽشق ألاوظي واإلإشب
الّشبي ،والتي لها دًىامُاتها ألامىُت الخاـت بها واإلاخمحزة ًِ اإلاشهب هيل ،لىً هىان ججاوص للحذود وجذاخل بحن
الذًىامُاث داخل مشهب الؽشق ألاوظيً ،ىفُان لخبرًش جدذًذه هىىاق ؤوظْ لىخذة بكلُمُت ؤظاظُت.
1

Barry Buzan and Ole Waever, OP.Cit.P 210.
Ibid, p 187.
3
Idem, pp 190 – 193.
4
Idem, P 194.
2
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وٍٍهش مشهب ألامً اإلإاسبي لمً مشهباث ألامً الفشُِت بدُث ًففه بىصان باأللّف ،خُث ًشجىض ؤظاظا خىٌ
جدىٌ والىشاب الّالكاث بحن لُبُا ،جىوغ ،الجضائش ،اإلإشب وهزا الصحشاء الٕشبُت. 1
وٍشي بىصان بإن خذود "اإلإشب الّشبي" مْ بفشٍلُا كذ ؼىهذ ،اهىالكا مً ؤن دًىامُاث "ألامً اإلإاسبي" جذفْ هدى
جخىماث ؤخشي ِلى سؤظها :حؽاد ،الصحشاء الٕشبُت ،مىسٍخاهُا ،لُبُا ،اإلإشب وختى بظشائُل التي جدبنى ظُاظاث مُّىت في
الّذًذ مً دوٌ الصحشاء الىبري .بال ؤن اهبر مؽيل بكلُمي في اإلإشب الّشبي اهفجش مْ لم اإلإشب للصحشاء الٕشبُت
بذاًت مً ِام  ،1975وهى ما ؤدي بلى خذور جىجشاث مْ ول مً الجضائش ولُبُا.2
بن اسجباه مشهب ألامً الفشعي اإلإاسبي ـ في بواس مشهب الؽشق ألاوظي ـ باألمً ألاوسوبي بدىم اللشب الجٕشافي،
وألامشٍيي لمً ؤلاظتراجُجُت الّاإلاُت إلايافدت ؤلاسهاب ،ولى هٍشٍا بّذ جىظْ مفهىم ألامً ـ هما ظجري الخلا ـ ًلىد بلى
وحىد خي جماط بحن ول مً الىٍام ؤلاكلُمي الؽشق ؤوظىي وؤوسوبا ،هى "املخىسط" الزي ًخمْ بلى جلعُماث مُّىت،
جفُٕها الذوٌ الىبري وفلا ألولىٍاث مفالحها واظدثماسا في ألاصماث التي ٌّشفها هزا اإلاشهب ،ووفلا إلاا جلذمه اإلالترباث
العابلت مً ؤوش جدلُلُت حعاِذ ِلى فهم امياهُت الخمىكْ ألامشٍيي مخىظىُا اهىالكا مً جىظْ مفهىم ألامً.
هما ؤن الّملُت الاهذماحُت ألاوسوبُت التي ؼهذتها دوٌ ؤوسوبُت مخىظىُت حذًذة خالٌ مىخفف الثماهُيُاث ِملذ
الهىة بحن دوٌ المفخحن ،ورلً بّذ اججاه هزه الذوٌ هدى اإلااظعاث الجماُِت ،في الىكذ الزي فملذ فُه دوٌ
اإلاخىظي الجىىبُت جبني ظُاظت الخىحه هدى الّالم ؤلاظالمي ،لُخدىٌ بزلً اإلاخىظي بلى حذاس ًففل بحن ِاإلاحن
مخباِذًً ومخىاكمحن ظُاظُا ،اكخفادًا ،احخماُِا وخماسٍا ،3وهى ما ؤدي بلى جىشَغ الاخخالفاث والخىاكماث ِلى
مخخلف ألاـّذة وخاـت ِلى ـُّذ ؤلادسان ألاوسوبي ،ؤًً ظلي الىشف الّشبي مً الخفىس ألاوسوبي لُفبذ اإلاخىظي
الجىىبي باليعبت لألوسوبُحن فماءاث حٕشافُت مخماًضةً ،دخل فيها الفماء اإلإاسبي ألاهمُت الىبري بفّل جإزحر الّامل
الخاسٍخي والجىاس الجٕشافي ،وهزا مخخلف الخدذًاث التي تهذد ألامً ألاوسوبي والىاسدة ؤظاظا مً دوٌ اإلإشب الّشبي.4
خامسا :جقسيماث املىطقت املخىسطيت مىاطقيا بين الخصىسألامني ألاوسوبي والشؤيت ألامشيكيت:
اهىالكا مً ول ما ظبمً ،بذو بإن مىىلت البدش ألابُن اإلاخىظي وةكلُم حٕشافي ِ،شلت لخلعُماث اللىي الىبري
التي جخدشن وفم اظتراجُجُاتها ألامىُت والاكخفادًت ِلى الىدى الخالي؛
 .1مفهىم إلاقليم ألامني املخىسطي في ألاجىذة ألامىيت ألاوسوبيت:
جشهض مٍّم الذساظاث التي اهخمذ بمىىلت اإلاخىظي ِلى الجاهب ألامني بالذسحت ألاولى ،زم ِلى مىالُْ الخّاون
الاكخفادي والخبادٌ الخجاسي ...وكذ اسجبي هزا الخىحه خاـت خالٌ العىىاث ألاخحرة بالٍاهشة التي ؤـبدذ الُىم
البىـلت التي جىحه مٍّم العُاظاث والاظتراجُجُاث في خلل الّالكاث الذولُت ،وهي ٌاهشة ؤلاسهاب .فاإلكلُم

1

Idem, p 193.
Idem, p 193.
3
Albioni Roberto, “La sécurité Européenne à travers la méditerranée”,
http://www.eu.int/institute/chaillot/chai02f.htm.
2

 4هاـُف ًىظف ختي" ،معخلبل الّالكاث الّشبُت ألاوسوبُت"،مجلت املسخقبل العشبي ,لبىان ،بحروث ،مشهض دساظاث الىخذة الّشبُتِ ،ذد  ،205ماسط،
 ،1996ؿ 103
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اإلاخىظىي ٌّخبر مً اإلاىاوم التي جلْ جدذ جإزحر الخاسٍخ والجٕشافُا ِلى اِخباس ؤنهما ِاملحن ؤظاظُحن في جدذًذ بِئت ؤمً
ؤي مىىلت في الّالم ،وهى ما ًىشح مؽيلت جدذًذه ظىاء همفهىم ؤو همجاٌ حٕشافي.
ؤدث هزه ؤلاؼيالُت بلى وشح الّذًذ مً الىخاب لدعائٌ حىهشي ًخمدىس خىٌ بمياهُت خذور "اهفجاس" إلاىىلت
اإلاخىظي في مشخلت ما بّذ الحشب الباسدة ،هٍشا للّذًذ مً الاِخباساث التي ججّل اإلاخىظي بدشا ٔحر معخلش مثل :الىمى
الذًمٕشافي اإلادعاسُ ،ألاـىلُت ،الهجشة العشٍت ،ؤلاسهاب ،الجزاُ الّشبي ؤلاظشائُلي ،الخخلف و همىب مفادس اإلاُاه .خُث
ًىٍش هخاب مثل ادغاس مىسن وسيجي دوبشاي لحىك البدش ألابُن اإلاخىظي همىىلت جخىم خلُلُت بحن الؽماٌ
والجىىب ،وظاهمذ نهاًت الحشب الباسدة في هؽف هزه الحلُلت ،ؤًً جدىٌ اإلاخىظي بلى خي مىاحهت في الىكذ الزي
صاٌ فُه خىش الؽشق.1
ًمثل اإلاخىظي سيسمىغشاف (حهاص كُاط الضالصٌ) فّلي للىٍام الذولي ،خُث ؤهه مىىلت جإزشث بففت مباؼشة
بانهُاس اإلاّعىش الؽشقي .فبّذما واهذ مىىلت اإلاخىظي (الُىهان وجشهُا ِلى وحه الخفىؿ) معشخا لخىبُم اظتراجُجُت
الاخخىاء (مبذؤ جشومان) ظىت  ،1947ؤـبدذ مْ بذاًت الدعُّىاث اإلاىكْ الزي جم ِبره بوالق وججشٍب ما ٌعمى بالىٍام
الذولي الجذًذ (خشب الخلُج والترجِباث التي ؤِلبتها).2
وٍالخَ ؤهه بّذ ظىىاث مً نهاًت الحشب الباسدةً ،بذو اإلاخىظي وإهم اإلاىاوم جإزشا باوّياظاث هٍام الثىائُت
اللىبُت ،خُث ٌؽهذ بِادة جشجِب الىلْ الجُى ـ اظتراجُجي اهىالكا مً سئي اللىي الىبري ووفلا إلاا ًدىاظب وؤحىذتها
ألامىُت.
ِلى هزا ألاظاط ًشي ألاظخار ًىىن مصطفى بإن مىىلت اإلاخىظي حؽهذ لّبت مخّذدة ألاوشاف ولها ظمت اللّبت
الففشٍت ( ،)Zero Sum Gameبال اهه مً اإلامىً حذا ؤن جفبذ لّبت ٔحر ـفشٍت (، )Non Zero Sum Game
وهزا ساحْ بالذسحت ألاولى بلى الذوس الزي ًمىً ؤن ًلّبه ؤي وشف (الِب) .والىاضح مً هزه اللّبت ؤن هىان جلاوّاث في
اإلافالح بحن ؤهم الفىاِل الذولُت ،بلى حاهب هخلت مً الذوٌ التي جيخمي بلى اإلاىىلت بدىم مىكّها الجٕشافي.3
كذ ًىٍش بلى اإلاخىظي ِلى ؤهه الامخذاد الزي ًبذؤ مىه الخلُج الفاسس ي ،4هما كذ ًىٍش بلُه بإهه بدش جيىبىليديكي
بامخُاص هما ًشي الجٕشافي اًيف الكىسذ  .5 Yves Lacosteبال ؤن اإلاهم ؤهه بدش ًخم جدذًذه وفلا ألحىذاث ؤمً اللىي
الىبري ،وِلى سؤظها الاجداد ألاوسوبي الزي ًذسن حُذا بإن ؤمىه واظخلشاسه مشجبي بفىسة ؤظاظُت بمذي ؤمً واظخلشاس
اإلاىىلت هيل.
ومً هىا ،فةن الاجداد ألاوسوبي ًىٍم ِالكاجه مْ الذوٌ الّشبُت في بواس مىىلخحن حٕشافُخحن:
 1مفىفى بخىػ " ،الخدىٌ في مفهىم ألامً واوّياظاجه ِلى الترجِباث ألامىُت في اإلاخىظي" ،اإلالخلى الذولي :الجضائش وألامً في اإلاخىظي واكْ وآفاق،
الجضائش ،كعىىُىت ،حامّت مىخىسي ،ولُت الحلىق والّلىم العُاظُت ،الىوالت الىوىُت لخىمُت البدث الّلمي ،ومشهض الؽّب للذساظاث الاظتراجُجُت،
ؤفشٍل  ،2008ؿ .8
 2مفىفى بخىػ ،خىك البدش ألابُن اإلاخىظي بّذ نهاًت الحشب الباسدة ،الجضائش ،داس الفىش لليؽش والخىصَْ ،2006 ،ؿ .36
 3مفىفى ًىىن " ،اإلاعإلت ألامىُت في مىىلت البدش ألابُن اإلاخىظي"
.
http://www.umc.edu.dz/aud-vis/.../273-2011-04-20-13-32-18
Ian,O.Lesser, Mediterranean Security New Perspectives and Implications for USA, USA, Santa Monica, Rand
Corporation, 1992, P 8.
5
http.scienceshumaines.com/geopolitique-de-la-mediterranee-fr-15235.html
4
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ألاولى :هي مىىلت الخلُج ،خُث جدىم الّالكت بحن الىشفحن اجفاكُت للخّاون وكّذ ِام  1988بحن الاجداد ألاوسوبي
ومجلغ الخّاون الخلُجي.ؤما اإلاىىلت الجٕشافُت الثاهيت :فهي اإلاىىلت اإلاخىظىُت ،وجيخٍم جلً الّالكت في بواس ٌّشف بـ
السياست املخىسطيت لالجحاد ألاوسوبي ،وجىلعم جلً اإلاىىلت بلى زالر مىاوم فشُِت :ألاولى هي مىىلت ؼماٌ البدش
اإلاخىظي وجمم هال مً جشهُا ومالىا (كبل اهممامها بلى الاجداد ألاوسوبي) ،وكبرؿ وٍىٔىظالفُا ظابلا ،وِالكاث الاجداد
مْ هزه املجمىِت حعتهذف باألظاط بِذادها لالهممام لّمىٍت الاجداد ألاوسوبي ،وكذ اهممذ فّال ول مً مالىا
وكبرؿ بذاًت مً ظىت  2001فُما جبلى جشهُا دولت مششحت لالهممام.
املىطقت الثاهيت هي مىىلت اإلإشب الّشبي وجمم هال مً الجضائش ،اإلإشب وجىوغ .1ؤما املىطقت الثالثت فهي مىىلت
اإلاؽشق وجمم ول مً مفش ،لبىان ،ألاسدن ،ظىسٍا والعلىت الفلعىُيُت وفي بّن ألاخُان بظشائُل.2
اإلاالخَ ؤهه وفلا لهزا الخلعُم اإلاّخمذ ؤوسوبُا في الخّامل مْ مىىلت البدش ألابُن اإلاخىظيً ،جضؤً/لعم هزا
ألاخحر بلى مخىسط ششقي ًمم دوٌ اإلاؽشق اإلاخىظىُت ومخىسط غشبي ًمم دوٌ اإلإشب الّشبي ،وليل بكلُم ؤحىذجه
العُاظُت والاكخفادًت وألامىُت في جىحهاث الاجداد ألاوسوبي الخاسحُت ،وَؽيل هال ؤلاكلُمحن (ٔشبي وؼشقي) ما ٌّشف في
ؤدبُاث الذساظاث اإلاخىظىُت بذوٌ حىىب اإلاخىظي في مىاحهت الاجداد ألاوسوبي ،لمً مخالصمت ِالكاث ؼماٌ/حىىب.
وٍاؼش رلً ِلى وكىُ اإلاخىظي لمً فشلُت "اإلاشحُّت الالبكلُمُت" ،خُث ؤهه اِخمادا ِلى مىىللاث اإلاىٍىس الىاكعي،
فةن اإلاخىظي ال جخىافش فُه بّن/ول الؽشوه المشوسٍت اإلاخّللت بففت ؤلاكلُم الذولي ،بر ًبذو ووإهه مجمىِت ؤكالُم
ًيخمي ول واخذ منها بلى مجاٌ زلافي وخماسي مخمحز.3
للذ جإزشث الىٍشة ألاوسوبُت للمخىظي بؽيل هبحر بالخدىالث الىبري اإلافاخبت لفترة ما بّذ الحشب الباسدة ،وهي
جدىالث حّلذ الذوٌ ألاوسوبُت حٕحر مً هٍشتها ومفهىمها للمعإلت ألامىُت في مىىلت البدش ألابُن اإلاخىظي ،وهزا في
هُفُت حّاملها مْ دوٌ المفت الجىىبُت ،خُث ؤـبذ لالجداد ألاوسوبي مفهىم حذًذ لللىة ال ًشجىض ِلى اللذساث
الّعىشٍت فدعب ،بل ًخّذاه لِؽمل وبفىسة جفاِذًت ِىامل اكخفادًت ،احخماُِت ،زلافُت وبُئُت.4
 .2الشؤيت ألامشيكيت لإلقليم املخىسطي:
ِلى الشٔم مً الععي ألاوسوبي لبىاء بكلُم مخىظىي مشن ًخىافم مْ العُاظاث ألاوسوبُت وٍىشط الىفىر ألاوسوبي
فُه ،بال ؤن الذخىٌ ألامشٍيي ِلى اإلاىىلت بّذ الحشب الباسدة ،واإلاشاحْ إلابذؤ "جبادٌ ألادواس" الزي وان ظائذا ؤزىاء الحشب
الباسدة ،حّل مىىلت اإلاخىظي جيخلل مً " بواس اظتراجُجي" في العُاظت ألاوسوبُت ،بلى جمىكْ ؤمشٍيي "مذسوط" كائم ِلى
الخىافغ ٔحر اإلاّلً بحن الىشفحن ،ومذِما بتراحْ الّامل ؤلاًذًىلىجي ملابل ـّىد الهاحغ الاكخفادي الزي ال ٌّترف
بمبذؤ جلاظم اإلافالح ،ورلً مً خالٌ جبلىس سئٍت ؤمشٍىُت لإلكلُم اإلاخىظىي لمً مؽشوُ الؽشق ألاوظي الىبحر ،وهزا
اإلاذسواث ؤلاظتراجُجُت ألامشٍىُت ججاه اإلاخىظي.
 1دمحم مفىفى هماٌ وفااد نهشا ،ـىْ اللشاس في الاجداد ألاوسوبي والّالكاث الّشبُت ألاوسوبُت ،لبىان ،بحروث ،مشهض دساظاث الىخذة الّشبُت ،الىبّت
ألاولى ،ؤوث  ،2001ؿ .73
2اإلاشحْ هفعه ،ؿ .73
3

Pierre Willa, " La Méditerranée Comme Espace Inventé ", France, Paris, Jean-Monnet palpers, Novembre,
1999, n° 25, P 11.
4
Fatiha M.Tayfur, "Security and Corporation in the Mediterranean Perceptions", Journal of International
Affairs, Vol 05, n 03, P 126.
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ؤزاس مؽشوُ الؽشق ألاوظي الىبحر الزي وشخخه الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،الىثحر مً الدعائالث لذي الباخثحن
ومشاهض الذساظاث العُاظُت ،ألهه ًشجبي ؤظاظا بىشح فىشة دملشوت  Democratizationالّالم الّشبي الزي ٌّاوي مً
ُٔاب الذًملشاوُت ؤظاظا .خُث ًلىم اإلاؽشوُ خعب الشئٍت ألامشٍىُت ِلى مّالم حٕشافُت جمخذ مً الصحشاء الٕشبُت
بلى ملاوّت البُيُلُحن بباهعخان باظخثىاء ما اـىلح ِلى حعمُخه بذوٌ مدىس الؽش وإظشائُل التي حؽيل الىمىرج
الذًملشاوي في اإلاىىلت ،وظي مدُي مً الخخلف الّشبي جدىمه هٍم دًىخاجىسٍت ،وبالخالي فاإلاؽشوُ ًلىم ِلى دِائم
دًملشاوُت العىق ،اإلاذِىمت مً كبل الؽشواث الّابشة لللاساث واإلاىخلاة مً وشف ؤلاداسة ألامشٍىُت.1
دخل مؽشوُ الؽشق ألاوظي الىبحر خحز الخىفُز بّذ اهتهاء هٍام اللىبُت الثىائُت والحشب الباسدة بحن الىالًاث
اإلاخدذة ألامشٍىُت والاجداد العىفُاحي ،وجذاُِاتها الحادة بحن ؤوشاف ِشبُت زىسٍت مدعىبت ِلى الاجداد العىفُاحي،
وؤوشاف ِشبُت ؤخشي مدافٍت ؤو جللُذًت خلُفت للىالًاث اإلاخدذة ،ووشح اإلاؽشوُ هشدة فّل لهجماث الحادي ِؽش
ظبخمبر  2001والزي وان ًمثل رسوة اإلاؽشوُ ؤلاكلُمي الؽشق ؤوظىي.
يهذف اإلاؽشوُ بلى جدلُم هذفحن مدىسٍحن لممان اإلافالح ؤلاظتراجُجُت ألامشٍىُت في مىىلت الؽشق ألاوظي وهما:
أوال :بلّاف الفشاُ الّشبي ـ ؤلاظشائُلي ِلى ؤن ال ًخدىٌ بلى ِلبت معخمشة مً ؼإنها ؤن حُّم جىىٍش الّالكاث
الّشبُت ـ ؤلاظشائُلُت.
ثاهيا :فشك ـشاِحن بذًلحن هفُلحن بخذمحر الىٍام الّشبي ؤلاكلُمي هيل لفالح اإلاؽشوُ الؽشق ألاوظىي ألامشٍيي ـ
ؤلاظشائُلي وهما:
 ـشاُ ِشبي ـ بًشاوي بخفىٍش بًشان ِلى ؤنها خىش ًتهذد ألامً الّشبي.
 ـشاُ ظني ـ ؼُعي ًجشي فشله وحّمُمه ِلى الّذًذ مً الذوٌ الّشبُت بذءا بالّشاق.2
ِلى الشٔم مً ؤن مؽشوُ الؽشق ألاوظي ٌّبر ًِ بظتراجُجُت ؤمشٍىُت تهذف بلى دملشوت دوٌ ِشبُت وإظالمُت جلْ
لمً هىاق حٕشافي كذ ال ًخمخْ باإلاشحُّت ؤلاكلُمُت ،هما ؤهه ًلخلي مْ وشح باسي بىصان اإلاخّلم بشئٍخه للؽشق ألاوظي
بدذوده اإلامخذة مً اإلإشب بلى باهعخان ؼشكا ومً ظىسٍا بلى الفىماٌ حىىبا ،همشهب ؤمً بكلُمي جخخلله مشهباث ؤمً
فشُِت ،بال ؤهه مْ جدذًذ مّاإلاه الجٕشافُت ًٍهش اإلاخىظي هملحم بالؽشق ألاوظي فُما ًخّلم بعُاظاث ؤمشٍىُت مُّىت
مىحهت للّالم الّشبي ،وهى ما ٌّبر ًِ مضاخمت ؤمشٍىُت إلاىىلت واهذ ولىكذ لِغ ببُّذ خىشا ِلى الىفىر ألاوسوبي
وخاـت الفشوس ي ،ولىً كبل الخىك في وبُّت هزه اإلاضاخمت ًبلى ؤن وؽحر بلى هٍشة باسي بىصان إلاىىلت اإلإشب الّشبي
لمً مشهب ؤمً الؽشق ألاوظي.
فـ بىصان ًشي ؤهه خالٌ فترة الدعُّيُاث خذر جذاخل بحن مشهبي ؤمً الخلُج واإلاؽشق هٍشا لألخذار التي ؼهذتها
اإلاىىلت ،بال ؤن مشهب ألامً الفشعي اإلإاسبي ( )Maghreb Subcomplex Securityهإي ًِ هزا الخذاخل ،وِبر ًِ
ِذم اسجباوه الاظتراجُجي باللماًا الّشبُت ،وؤـبذ ًمثل مشهبا ؤمىُا بكلُمُا معخلال ملاسهت باإلاشهباث ألامىُت ألاخشي في
الؽشق الاوظي .باإللافت بلى ؤن دوٌ اإلإشب الّشبي واهذ ـ جلشٍبا ـ مداًذة ؤزىاء خشب الخلُج الثاهُت ،وهزا هامؽُت الذوس
ِ 1بذ اللادس سصٍم املخادمي ،الؽشق ألاوظي الجذًذ ،الجضائش ،دًىان اإلاىبىِاث الجامُّت ،2008 ،ؿ .20
 2اإلاشحْ هفعه ،ؿ ؿ.81 – 80 ,
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اإلإاسبي في بواس ِملُت العالم الّشبُت ـ ؤلاظشائُلُت ،ومْ رلً فةن دوال مثل اإلإشب لّبذ دوسا هاما في الاهفخاح ِلى
بظشائُل.
بن ِمل دوٌ اإلإشب الّشبي ِلى مجابهت بظشائُل ؤِىى هزه الذوٌ دوسا هامؽُا ،وسبىهم بمشهب ألامً ؤلاكلُمي
الؽشق ؤوظىي ،ؤما باليعبت للشوابي الذًيُت والثلافُت فةن هزه الذوٌ ؤهثر اسجباوا بالؽشق ألاوظي ،لىً اِخماد ألامً
اإلاخبادٌ لم ًىً ؤبذا كىٍا مْ مشهبي ؤمً الخلُج واإلاؽشق ،ألن دوٌ اإلإشب الّشبي ؤـبدذ ميؽٕلت ؤهثر بهىاحعها ألامىُت
الذاخلُت ،وؤهثر كللا بؽإن ِالكاتها الاكخفادًت مْ الاجداد ألاوسوبي.1
ِلى هزا ألاظاط ،فةن دوٌ اإلإشب الّشبي حؽيل الملْ الٕشبي إلاؽشوُ الؽشق ألاوظي الىبحر ،هما ؤنها مّىُت
باإلـالخاث العُاظُت اإلالترخت ؤمشٍىُا ِلى ٔشاس الّذًذ مً دوٌ حىىب اإلاخىظي مثل :مفش ،ظىسٍا ،لبىان ،ألاسدن...
وِلى الشٔم مً ؤن الاِتراف ألامشٍيي ألوسوبا ـ فشوعا ِلى وحه الخفىؿ ـ بدلها في بعي هفىرها ِلى مىىلت اإلإشب
الّشبي فُما بحن الحشبحن الّاإلاُت الثاهُت والباسدةً ،نهل مً زالزت ِىامل ال ًمىً ججاهلها:
أولها :ؤن هزا الىفىر لم ًإث مً فشآ ،وإهما مشده بلى ؤلاسر الاظخّماسي ألاوسوبي الزي ًمشب بجزوسه في جاسٍخ
اإلاىىلت.
ثاهيها :ؤن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت واهذ مذفىِت خالٌ هزه الفترة بلى الحشؿ ِلى اخترام كعمت الّمل
الامبرًالُت ،ؤو ما ًفىلح ِلى حعمُخه بخلاظم ألادواس.
ؤما ثالثها :فهى ؤن الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت واهذ مجبرة ِلى جماظً حبهت الشؤظمالُت الّاإلاُت في وحه الخىش
الؽُىعي .بال ؤن هزا الاِتراف ظشِان ما بذؤ في التراحْ بّذ الحشب الباسدة ،وخلفه الخإظِغ لشئٍت ؤمشٍىُت حذًذة
إلاىىلت اإلإشب الّشبي كائمت ِلى جىظُْ مىاوم الىفىر لدؽمل اإلاىىلت اإلإاسبُتِ ،لى اِخباس ؤهه ِلى ِىغ الشهاهاث
ؤلاظتراجُجُت فةن املجاٌ الاكخفادي ال ٌّشف جلاظم ألادواس ،ففي ٌل اكخفاد مّىلم ًخمحز بالبدث اإلاعخمُذ ًِ
ألاظىاق ،فةن اإلاىافعت ال خذود لها ختى بحن الحلفاء الاظتراجُجُحن.2
بال ؤهه خعب ألاظخار دافيذ دوميييك  David Dominiqueفةن اإلاخىظي ال ًخمخْ بـ وجىد مىضىعي
()Objective Existanceخعب الشئٍت ؤلاظتراجُجُت ألامشٍىُت ،هما هى الحاٌ باليعبت للؽشق ألاوظي الىبحر،
وهخُاس ،فةن اإلاخىظي ًمثل خلما ؤو ؤظىىسة ولىً لِغ مجاال حٕشافُا مىلىُِا ،ألن مّاإلاه جخدذد اظدىادا بلى
اظتراجُجُاث اللىي الىبري وِلى سؤظها الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،التي بذؤث جخمىكْ في اإلاىىلت معخفُذة مً اإلاخٕحراث
الجُى ـ اظتراجُجُت بذاًت مً الدعُّىاث مً اللشن الّؽشًٍ ،خُث حّخبر الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت فاِال مً بحن
الّذًذ مً الفاِلحن في اإلاخىظي بن لم جىً ؤهثرهم ؤهمُت.3
فّلى الشٔم مً جشاحْ ِىامل الفشاُ الاظتراجُجي ألامشٍيي ـ الشوس ي في خىك البدش ألابُن اإلاخىظي مىز بذاًت
الدعُّيُاث ،بال ؤن "اإلاعشح اإلاخىظىي" ٌل ٌؽيل ؤهمُت خُىٍت باليعبت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت ،التي حععى للحفاً
ِلى ِالكاث معخلشة مْ دوٌ اإلاىىلت بدُث جممً امخذاد مفالحها ؤلاظتراجُجُت والاكخفادًت اإلاترابىت ،بحن "املجاٌ
1

Barry Buzan and Ole Wever, Op,Cit, P 213.
Abdenour Benantar et autres, la Mediterranée Occidentale, Algerie, Bejaia, CREAD, 2003, P 88.
3
" Mediterranée et Nouveau Moyen- Orient.Quelle Construction Stratigiques ?",
http://www.icmed.org/publications/quaderns/9/q9-195.pdf
2
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البعد األمني يف دراسات املناطق مه منظور مقاربة مركبات األمه لباري بوزان -منطقة البحر األبيض املتوسط-أمنوذجا/-ـ ـــــــــــــــ

بالة عمار  /ـــــــــــــــ

ألاولس ي" ومىىلت الؽشق ألاوظي وـىال بلى الخلُج الّشبي /الفاسس ي فأظُا الىظىى ،وهي خللاث اظتراجُجُت مخخالُت
ٌؽيل فيها اإلاخىظي خللت وـل هامت.
وحّخبر هزه الشئٍت ؤلاظتراجُجُت الجذًذة للبدش ألابُن اإلاخىظي بّذ الحشب الباسدة ،بخذي الخلفُاث الشئِعُت
التي دفّذ الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍىُت بلى بكشاس مفهىم "املجاٌ اإلاخىظىي اإلاىظْ" املجعذ اظتراجُجُا في بواس الحىاس
ألامني الزي باؼشه خلف ؼماٌ ألاولس ي مْ دوٌ اإلاىىلت.1

الخاجمت:
جداوٌ ملاسبت مشهب ألامً ؤلاكلُمي ،ؼشح هُف ًلذم اإلاعخىي ؤلاكلُمي للخدلُل ؤفمل جفعحر لألمً الذولي ،وهي
هخاج لّملُت مترابىت مً ألامىىت والال -ؤمىىت (هضُ الىابْ ألامني)ِ ،مل ول مً بىصان و أولي ويفش ِلى جىىٍشها لمً
هخباتهما ألاوادًمُت ،في مداولت منهما لخىفحر معخىي جدلُلي حذًذ كادس ِلى جفعحر ألامً ؤلاكلُمي/الذولي بؽيل حُذ
خاـت بّذ نهاًت الحشب الباسدة ،بال ؤن مىىلت البدش ألابُن اإلاخىظي وِلى الشٔم مً ِذم جفيُفها همشهب ؤمني -هلي-
معخلل ،بال ؤهه ًممً مجمىِت مً اإلاشهباث ألامىُت الفشُِت ( مشهب ؤمً اإلإشب الّشبي الهؾ ،مشهب ؤمً الؽشق
ألاوظي  )..في مىاحه الاجداد ألاوسوبي هىخلت فاِلت في اإلاىىلت ،وـاخب ؤٔلب اإلابادساث اإلاىحهت لذوٌ حىىب اإلاخىظي
(معاس بشؼلىهت  ،مجمىِت  ،5+5الاجداد مً ؤحل اإلاخىظي  )...مً حهت ،والىالًاث اإلاخدذة الامشٍىُت مً حهت ؤخشي ِلى
الشٔم مً "ال اظتراجُجُت" مىىلت خىك البدش ألابُن اإلاخىظي في الفىش الاظتراجُجي ألامشٍيي ِلى ٔشاس مىىلت الؽشق
ألاوظي ،بال ؤن مؽشوُ الؽشق ألاوظي الىبحر بحن وبُّت ألاهذاف مً وساء لم دوٌ حىىب اإلاخىظي بلى اإلاؽشوُ اللائم
ِلى دملشوت الذوٌ اإلاّىُت به ـ هزا فُما ًخّلم بالهذف الاظتراجُجي للمؽشوُ ـ ،وهى ما ًاهل هزه اإلاىىلت ألن جيىن
مشجىضا إلمياهُت جإظِغ مفالح مىملت للمفالح ؤلاظتراجُجُت ألامشٍىُت في اإلاىىلت الّشبُت هيل.

قائمت املشاجع
 .1خعً ؤبى والب" ،الخّاون ؤلاكلُمي في الؽشق ألاوظي" ،مجلت السياست الذوليت ،مفش ،مىابْ ألاهشام،
الّذد  ،123حاهفي .1996
 .2ظلُمان ِبذ هللا الحشبي" ،مفهىم ألامً ،معخىٍاجه وـُٕخه وتهذًذاجه" ،املجلت العشبيت للعلىم السياسيت،
لبىان ،بحروث ،الجمُّت الّشبُت للّلىم العُاظُت بالخّاون مْ مشهض دساظاث الىخذة الّشبُت ،الّذد  ،19ـُف .2008
 .3ظمحر ؤمحن وآخشون،الّالكاث الّشبُت ألاوسوبُت ،مفش ،العيُٕاٌ ،مشهض البدىر الّشبُت وؤلافشٍلُت ،مشهض
البدىر الّشبُت(اللاهشة) ومىخذي الّالم الثالث( داواس) واإلاىخذي الّامي للبذائل ،د.ط.ه.
ِ .4بذ اللادس سصٍم املخادمي ،الؽشق ألاوظي الجذًذ ،الجضائش ،دًىان اإلاىبىِاث الجامُّت.2008 ،
 .5مفىفى بخىػ " ،الخدىٌ في مفهىم ألامً واوّياظاجه ِلى الترجِباث ألامىُت في اإلاخىظي" ،اإلالخلى الذولي:
الجضائش وألامً في اإلاخىظي واكْ وآفاق ،الجضائش ،كعىىُىت ،حامّت مىخىسي ،ولُت الحلىق والّلىم العُاظُت ،الىوالت
الىوىُت لخىمُت البدث الّلمي ،ومشهض الؽّب للذساظاث الاظتراجُجُت ،ؤفشٍل .2008
1

Larabee and others, " NATO’s Mediterranean Initiative : policy issues and Dilemmas", RAND corporation,
1999, P 21.
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:ملخص
تهدف هره الدزاطت لخبُان اإلاهاًحر اللاهىهُت الدولُت التي مً خاللها جخم خسٍت اإلامازطت ؤلانالمُت في اإلاإطظاث
 اطدىادا إلاا هطذ نلُه مخخلف، وجىغُذ الحدود الفاضلت بحن خسٍت اإلامازطت ؤلانالمُت وخؿاب الىساهُت،ؤلانالمُت
 بشيل ًسدم ول، وجيبر خؿاب الىساهُت وججسم السطاةل الخدسٍػُت،الىزاةم الدولُت التي جدمي خم الخهبحر وإبداء السأي
 النخباز خسٍت اإلامازطت ؤلانالمُت مً اطمى،ٌ وما أوضذ به اإلاىكماث الدولُت في هرا املجا،مً ًداوٌ اطدثازث الفتن
، ئال أن هره الحسٍت ًجب أن جمازض في ؤلاؾاز املحدد لها،الحسٍاث اإلاىفىلت واإلاىطىص نليها في مخخلف اإلاىازُم الدولُت
 وجطبذ مدناة، وليي ال جيىن ذزَهت لالنخداء نلى باقي الحلىق اإلالسزة لألفساد،ختى ال حهخدي نلى باقي الحسٍاث ألاخسي
، والظلم،ً وألام، مما ًجسها الي جلىٍؼ مبادب اإلاظاواة،إلزازة الخفسكت والخمُحز اإلاإدي للىساهت بحن ألافساد واملجخمهاث
. بظبب طىء الخطسف في الخمخو بهره الحسٍت الساكُت،بحن مخخلف ألامم والشهىب في الهالم
 خسٍت اإلامازطت ؤلانالمُت؛ خؿاب الىساهُت؛ اللاهىن الدولي؛ خسٍت الساي والخهبحر؛ اإلاهاًحر:الكلماث اإلافتاحيت
.الدولُت
Abstract:
This study aims to clarify the international legal standards through which freedom of
media practice is achieved in media institutions, and to clarify the boundaries between
freedom of media practice and hate speech, based on the provisions of various international
documents that protect the right of expression and opinion, reject hate speech and criminalize
inflammatory messages in a way that deters Everyone who tries to provoke sedition, and what
international organizations have recommended in this field, to consider the freedom of media
practice among the highest freedoms guaranteed and stipulated in various international
conventions, but this freedom must be exercised within the framework specified for it so as
not to infringe on the rest of other freedoms, and in order to It will not be an excuse to
infringe on the rest of the rights established for individuals, and it becomes a reason to
provoke segregation and discrimination that leads to hatred between individuals and societies,
which leads us to undermine the principles of equality, security, and peace between different
nations and peoples in the world due to misconduct in the enjoyment of this high freedom.
Keywords: Freedom of Media Practice; hate speech; international Law; Freedom of
speech; international standards
م
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معايري التمييس بني خطاب الكراهية وحرية املمارسة اإلعالمية يف القانون الدويل /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خليل سلطاني  /ــــــــــــــــــــــــ /مصطفي زغيشي
مقذمت:
حهد خسٍت اإلامازطت ؤلانالمُت خسٍت مىفىلت بمىحب ول اإلاىازُم الدولُت وؤلاكلُمُت ،و خسٍت مدافو ننها مً ؾسف
مخخلف اإلاىكماث الدولُت ،وخسٍت مىص ى بها في ول كسازاث أحهصة ألامم اإلاخددة اإلاهىُت بدماًت خلىق ؤلاوظان وخسٍاجه
ألاطاطُت ،وبهرا الخأطِع هجد بان خسٍت اإلامازطت ؤلانالمُت كد خكُذ بدماًت أضُلت ،وزطمُت نلى ول ألاضهدة ،ولىً
هره الحسٍت اإلاىطىص نليها في الىزاةم الدولُت لم جترن مؿللت ،بل نسفذ جىطُظ نلى خدود أو كُىد ممازطت هره
الحسٍت ،لحماًت خلىق وخسٍاث أخسي؛ واإلاخمثلت أطاطا في خماًت الحلىق والحسٍاث الفسدًت لألشخاص ،وخماًت
الحلىق والحسٍاث اإلاخهللت بالىكام الهام ،والحماًت مً ول أشياٌ الخدسٍؼ والدناًت ؤلانالمُت ،وهي في مجملها خدود
ذهسث نلى طبُل الحطس ،ختى ال جإوٌ لخلُُد الحسٍت ألاضلُت.
ونلى هرا ألاطاض طىهالج وزكخىا البدثُت اهؿالكا مً ؤلاشيالُت الخالُت:
ماهي اهم اإلاهاًحر التي مً خاللها وظخؿُو الخمُحز بحن خؿاب الىساهُت وخسٍت اإلامازطت ؤلانالمُت في اللاهىن الدولي؟
ولإلحابت نً هره ؤلاشيالُت ئنخمدها الخؿت الخالي:
 -1حمايت الحقوق والحرياث الفرديت لألشخاص
 -2حمايت الحقوق والحرياث اإلاتعلقت باألمن القومي والنظام العام
 -3الحمايت من كل أشكال التحريض.

 -1حمايت الحقوق والحرياث الفرديت لألشخاص:
جىظ اإلاادة ( )29مً ؤلانالن الهالمي لحلىق ؤلاوظان نلى مجمىنت مً الحدود الىاحبت الحماًت نىد ممازطت
الحلىق والحسٍاث اإلاىفىلت بمىحب ؤلانالن ،وهره الحدود وشأث لخلم الخىاشن في هكام الحلىق والحسٍاث ،وجيىن فُه
ممازطت الحسٍاث مبيُت نلى ئخترام الحسٍت ،وخدود الحسٍت ختى ال ًخهؿل هرا الىكام اإلاخيامل ،والحلىق الفسدًت
لألشخاص نبازة نً مجمىنت مً الحلىق التي حهبر نً خسٍت ؤلاوظان الصخطُت ،وهي أطاض وحىده ،وولما واهذ هره
الحسٍت مىفىلت ،ولما أخع الفسد باإلؾمئىان ،واشدهس املجخمو ،وولما اهتزث هره الحسٍت ،ولما ياب ؤلاؾمئىان ،ونمذ
الفىض ى في املجخمو ،والحسٍت الفسدًت مسجبؿت بفىسة زةِظُت ،جخمثل في خم ألافساد في الخمخو بيامل الحلىق ،والدولت ًلو
نلى ناجلها خماًت هره الحسٍت ،ألنها مً ؾباتو الفسد اإلاًسوطت فُه بالفؿسة ،لرلً وحب ئخترامها ،وخماًتها مً ؾسف
()1

الدولت .
 -1.1حمايت السمعت:
حهخبر الحُاة الخاضت لألفساد مً الخطىضُاث الىاحبت الحماًت ،ومً اإلالدطاث التي أولذ لها الشساتو الظماوٍت،
واإلاىازُم الدولُت ؤلاهخمام والحماًت ،فىجد ؤلانالن الهالمي لحلىق ؤلاوظان ًىظ في مادجه ( )12نلى ندم الخدخل في
خطىضُاث ألافساد اإلاخمثلت في الحُاة الخاضت ،والبِذ ،وألاطسة واإلاساطالث ،وبمىحب اللاهىن الدولي ًملً الفسد ول
الحماًت غد ول ئنخداء ًىتهً هره الحسماث ،وأي ئنخداء ٌهد في هكس اللاهىن حسم ٌهاكب نلُه.
( -)1هاوي طلُمان الؿهُماث ،خلىق ؤلاوظان وخسٍاجه الؿبُهُت ،داز الشسوق ،نمان ،ألازدن ،ؽ ،2001 ،1ص .26
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وفي اإلاادة ( )19مً الههد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهُت والظُاطُت التي حهد أهم غماهت لحسٍت مإطظاث ؤلانالم،
هطذ الفلسة الثالثت منها نلى مجمىنت مً الحدودً ،يبغي الخلُد بها نىد ممازطت مإطظاث ؤلانالم نملها ،ألن أطاض
الحسٍت هى ؤلالتزام بالىظ ،ال الحسٍت اإلاؿللت التي ججس للفىض ى وإخخالؽ هكام الحلىق والحسٍاث ،ومً بحن الحدود
الىازدة في الههد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهُت والظُاطُت ،ما حاء في اإلاادة (" )17ال ًجىش حهسٍؼ أي شخظ نلى هدى
حهظفي أو يحر كاهىوي لخدخل في خطىضُاجه أو شإون أطسجه أو بِخه أو مساطالجه ،وال ألي خمالث يحر كاهىهُت جمع
شسفه أو طمهخه" ،أي ئخترام الحلىق الفسدًت لألشخاص ،وأي خسق لهره الخطىضُاث ٌهد اهتهان لحم الخطىضُت
ٌهاكب نلُه اللاهىن.
وطمهت ألافساد حهد أهم الحلىق اإلاالشمت لصخطُت ؤلاوظان ،لرلً ًدسضىن نليها هدسضهم نلى طالمت أحظادهم
وخسٍاتهم ،ولىً مو اشدًاد الخؿىز في وطاةل ؤلانالم ،اشدادث ألاخؿاز التي جدُـ بهرا الحم ،مما أدي ئلى الظعي وزاء جىفحر
خماًت مً اهتهاواث الظمهت ،ووغو خدود جلتزم بها مإطظاث ؤلانالم نىد ممازطتها الهمل ؤلانالمي ،ووشس مادتها
ؤلانالمُت( ،)1وٍؿلم نلى الحم في الظمهت الحم في الشسف ،وهى نبازة نً شهىز ول شخظ بىسامخه الصخطُت،
وإخظاطه بأهه ٌظخدم مً أفساد املجخمو مهاملت واخترام مخفلحن مو هرا الشهىز أو هى "خماًت ذمت الصخظ اإلاهىىٍت
اإلاظخمدة مً جلدًس الىاض له ،والتي جخيىن مً مجمىم جطسفاجه وجأزحره نلى يحره مً أفساد املجخمو الري ٌهِش فُه"(.)2
وإهتهان خم الشسف وطمهت الصخظً ،ىمً في ئذانت أو وشس وجىاكل أخباز نً كطد أو يحر كطد ،جمع شخطا
مهُىا دون الخأهد مً اإلاهلىمت والخدلم مً مطادزها ،لُكهس نىد الجمهىز بالطفاث اإلايشىزة خىله ،أي أن نملُت
اليشس حاءث هخاج ئهدساف ئنالمي ،وندم الخأهد مً اإلاهلىمت اإلايشىزة ،وفي خاالث زبىث أن اإلاهلىمت صحُدت،
والصخظ اإلايشىز خىله هره ألاخباز خلُلُت ،جبلى نملُت اليشس بمثابت ئهتهان لخطىضُت الحُاة الخاضت ،وحشىٍه
لظمهخه بالسيم مً زبىث صحتها ،ألن مإطظاث ؤلانالم كامذ باهتهان خم مىفىٌ ،وجدخلذ في خطىضُت الفسد لدشىه
طمهخه نمدا(.)3
 -2.1حمايت حق ألافراد في الخصوصيت:
جدمل خسٍت مإطظاث ؤلانالم في مخسحاتها خسٍت ؤلانالمُحن في ئبداء السأي والخهبحر ،ووشس ألاخباز واإلاهلىماث بًُت
جدلُم اإلاطلحت الهامت ،وإهخلاد ألاشخاص آلاخسًٍ مً أحل هشف خلاةم للهامت ،وفي ملابل هره الحسٍت جدكى الحُاة
الخاضت لألشخاص بدماًت ،مً أحل اخترام اإلاطلحت الخاضت ،والحُاة الخاضت لألشخاص بهُدا نً الفضح ،وهىرا
هيىن أمام جلابل خسٍخحن مىفىلخحن واخدة جدد مً خسٍت ألاخسي وجػُم نلى ألاخسي.

()4

( -)1خافل دمحم الحىامدة ،الخؿأ ؤلانالمي اإلاىحب للمظإولُت ،داز حلِع الصمان ،نمان ،ألازدن ،ؽ ،2014 ،1ص .39
( -)2نبد السخمان دمحم خلف ،الحماًت الجىاةُت للحم في الشسف والانخباز دزاطت جدلُلُت جأضُلُت ،داز النهػت الهسبُت ،اللاهسة ،مطس ،ؽ ،1992 ،1ص .36
( -)3اإلاسحو هفظه ،ص ص .56 ،55
( -)4مطــؿفى أخمــد نبــد الجــىاد الجــاشي ،الحُــاة الخاضــت ومظــإولُت ال ــحفي دزاطــت فلهُــت كػـاةُت ملازهــت فــي اللــاهىن اإلاطــسي والفسو ـ ي ،داز الفىــس الهس ــي،
اللاهسة ،مطس ،2001 ،ص .49
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والحم في الخطىضُت ٌهني ندم ئكخدام أطساز الًحر ،والحُاة الخاضت لألشخاص ،وال ًدم ألخد أن ًخدخل في
أطساز يحره وخُاجه ،والحُاة الخاضت خطىضُت ًخمخو بها ؤلاوظان ال ًمىً اهتزانها مىه ،فاإلوظان بدىم ؾبُهخه ًملً
أطسازه الصخطُت ،ومشانسه الراجُت ،وجمخهه بها ًيىن في طبُل مًلم ،وفي ئؾاز مً الظسٍت والخطىضُت (.)1
وجددًد ضىز ئهتهان الحم في الخىضطت لِع باألمس الهحن ،ألن ضىز ئهتهان الخطىضُت مخهددة ،خاضت ئذا
جلاؾهذ مو مإطظاث ئنالمُت جملً الهدًد مً الىطاةل ؤلانالمُت ،جطل بها ئلى خطىضُاث ألاشخاص بيل طهىلت،
وٍمىىىا في هرا الهسع ئنؿاء بهؼ ألامثلت نً ئهتهان الحم في الخطىضُت مً ؾسف مإطظاث ؤلانالم (:)2
 ئهتهان الخطىضُت اإلاخهللت بالحُاة ألاطسٍت
 ئهتهان الخطىضُت اإلاهىُت
 ئهتهان خطىضُت ؤلاهخماء.
 -3.1حمايت ممارست الشعائرالذينيت:
حهخبر خسٍت مإطظاث ؤلانالم ،وخسٍت ممازطت الشهاةس الدًيُت مً الحسٍاث اإلاىفىلت بمىحب اإلاىازُم الدولُت،
وجلاؾو مإطظاث ؤلانالم مو ممازطت الشهاةس الدًيُتً ،جهل مً ممازطت اإلاهخلداث الدًيُت ،وخماًت زمىشها خدا وكُدا
في ممازطت الهمل ؤلانالمي ،ألن خسٍت الخهبحر لِظذ مُداها لالشدزاء ،والانخداء نلى الحسٍت الدًيُت ،وزمىشها ،وملدطاتها
(.)3
ئذ جىظ اإلاادة ( )18مً ؤلانالن الهالمي لحلىق ؤلاوظان نلى "ليل شخظ الحم في خسٍت الخفىحر والػمحر والدًً،
وَشمل هرا الحم خسٍت حًُحر دًاهخه أو نلُدجه ،وخسٍت ؤلانساب ننهما بالخهلُم واإلامازطت وإكامت الشهاةس ومساناتها طىاء
أوان ذلً طسا أم مو الجمانت"( ،)4وهرلً هظ اإلاادة ( )18مً الههد الدولي للحلىق اإلادهُت والظُاطُت( ،)5واإلالطىد مً
هره الحسٍت اإلاىطىص نليها في اإلاادجحن أناله هى ممازطت الشهاةس الدًيُت مً ؾسف ألافساد بيل خسٍت ،وخاضت التي
جمازض نلىا في الدولت ،وجخخلف فيها اإلاراهب في اإلامازطت وألاضل فيها واخد ،وبخطىص خماًتها مً ؤلاهدساف ؤلانالمي،
ًىمً في ندم الخهدي نلى الدًً ،وإهاهت زمىشه بىاطؿت الظب ،والشخم ،ؤلاطتهصاء(.)6
وخماًت خسٍت ؤلانخىاق الدًني لألفساد ،جيىن بىاطؿت ندم ئحبازهم نلى ئنخىاق دًً ،أو ؤلابخهاد نً ممازطت شهحرة
مهُىت ،ئال أن هره الحسٍت لِظذ مؿللت ،فدسٍت الخهبحر نً اإلاهخلد الدًني ،وممازطت الشهاةس الدًيُتً ،جب أن جخم

( -)1مطؿفى أخمد نبد الجىاد الجاشي ،اإلاسحو الظابم ،ص .49
( -)2خافل الحىامدة ،اإلاسحو الظابم ،ص .25 -22
( -)3خالد مطؿفى فهمي ،خسٍت السأي والخهبحر ،داز الفىس الجامعي ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس ،ؽ ،2009 ،1ص .52
( -)4اإلاادة ( )18مً ؤلانالن الهالمي لحلىق ؤلاوظان.
( -)5أهكس :اإلاادة ( )18مً الههد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهُت والظُاطُت.
( -)6أخمد اإلاهدي ،أشسف شافعي ،حساةم ال حافت واليشس ،داز الىخب اللاهىهُت ،اللاهسة ،مطس ،2005 ،ص .14
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غمً ئخترام خلىق آلاخسًٍ ،ختى ال جإدي ئلى الخمُحز الري يهدد ملدطاث وشهاةس ألادًان ألاخسي ،وجيخج فخىت وإهلظام
في الدولت بظبب الىهساث الدًيُت (.)1
والحسٍت والحماًت التي جدكى بها مإطظاث ؤلانالم حظخًلها بهؼ الجهاث لػسب خسٍت الدًاهت ،ووشس خؿاب
ئنالمي مًسع ًخػمً الىثحر مً ؤلاًداءاث اإلاىحهت ،جداوٌ مً خالله ئطخمالت الجمهىز هدى هفت دًً مهحن ،والخأزحر
نلى السأي الهام في الخىحه الدًني ،نً ؾسٍم نسع مشاهد مظِئت لدًً مهحن ،كطد ئطاءة ضىزجه ،وجسن خلفُت مهُىت
نً هرا الدًً ،وخادزت "شازلي ابدو" التي جم فيها ؤلانخداء نلى شخطُت السطىٌ ملسو هيلع هللا ىلص خحر دلُل نلى ذلً ،خُث خملذ
الهدًد مً اللساءاث؛ منها حشىٍه ضىزة ؤلاطالم واإلاظلمحن ،وأًػا مداولت للخأزحر نلى السأي الهام الهالمي ،مً خالٌ
ئًداءاث الطىزة التي جكهس فيها ؤلاطالم دًً نىف وكخل ،البد مً حًُحره بدًً آخس ًدمل حهالُم الظلم وألامً(.)2
ئن هره ؤلاهدسافاث اإلااطت بدسٍت الدًاهت هفلتها الحماًت اللاهىهُت الدولُت ،مً خالٌ وغهها هددود واحبت
ؤلاخترام ،وإذا وكهذ حهد اهتهان لحسٍت ممازطت الشهاةس الدًيُت ،ومظاض بالسمىش الدًيُت ،وهدف هره الحماًت هى
خماًت الحلىق والحسٍاث الهامت والىكام الهام ( )3داخل املجخمو هيل ختى جخدلم ألاهداف الظامُت التي أوشأث مً
أحلها هره الحماًت الدولُت.
 -4.1حمايت مشاعرألاقلياث:
وغهذ اإلاىكىمت الدولُت خماًت مخياملت لحلىق ؤلاوظان اإلاىطىص نليها في مجمل اإلاىازُم وؤلانالهاث الدولُت
وؤلاكلُمُت ،ولهل مظألت خماًت ألاكلُاث هي ألاخسي خكُذ بدماًت خاضت ومهمت في حمُو الىزاةم ،مً أحل خفل ضىن
وأمً هره الفئت ،والظالم الهالمي هيل ،مً ول الخىجساث وؤلاهلظاماث ،خُث هجد أن ألاكلُاث جخمخو بجمُو الحلىق
اإلاىطىص نليها في الطيىن الدولُت اإلاهىُت بدلىق ؤلاوظان ،وإلى حاهب هرا جمخههم بالحماًت اللاهىهُت والدشسَهُت
املحلُت في ألاكالُم التي ًيخمىن ئليها ،بانخبازهم مىاؾىحن ًيخمىن ئليها ،للحفاف نلى وحىدهم وهىٍتهم ،وحهخبر الحماًت
اإلاىفىلت لهم نلى اإلاظخىي الدولي واخدة ال جخخلف ،أما نلى اإلاظخىي املحلي ،هجد فيها بهؼ ؤلاخخالفاث؛ ول دولت ومدي
ئلتزامها بالحماًت( ،)4فمنها مً حهخبرهم مىاؾىحن ًخمخهىن بيامل الحلىق ومدظاوون مو الظيان ألاضلُحن ،ومنها مً
حهاملهم مهاملت أطاطها الخمُحز جدىافى مو مبدأ اإلاظاواة ،وجخسق اللاهىن الدولي الري ًىحب الحماًت والخمخو بالحلىق
الياملت لهر ألاكلُاث(.)5
وبخطىص ضىز ئهتهان مشانس ألاكلُاث في مإطظاث ؤلانالم ،هجدها جىمً في الخهدي نلى هره املجمىناث
الهسكُت أو ؤلازيُت ،نبر بث مهلىماث حشىه ضىزتهم ،أو هلل أخباز فيها هىم مً الهداء أو الخجسٍذ الري ًمع باهخماءاتهم،
( -)1هاضس أخمد بخُذ الظُد ،الحماًت الدولُت لحسٍت ئنخىاق الدًاهت وممازطت شهاةسها ،داز الجامهت الجدًدة ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس ،2012 ،ص .134
( -)2ملاٌ بهىىان" :شازلي أبدو" جصٍد مً وسخها وإداهت واطهت ليشسها زطم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مخاح نلى السابـ الخالي:
www.Aljazeera.Net//2015/1/14

اؾلو نلُه ًىم ،2022/03/19 :نلى 14 :39

( -)3بً نش ي خفطُت ،الجساةم الخهبحرًت ،دزاطت ملازهت ،داز الجامهت الجدًدة ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس ،2016 ،ص .124
( -)4دمحم ؾاهس ،الحماًت الدولُت لألكلُاث في اللاهىن الدولي اإلاهاضس ،داز النهػت الهسبُت ،اللاهسة ،مطس ،2009 ،ص .101
(ً -)5دُاوي هىزة ،خماًت خلىق ؤلاوظان في اللاهىن الدولي واللاهىن الداخلي ،داز هىمت ،الجصاةس ،ؽ ،2002 ،2ص .136
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معايري التمييس بني خطاب الكراهية وحرية املمارسة اإلعالمية يف القانون الدويل /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خليل سلطاني  /ـــــــــــــــــــــــ/مصطفي زغيشي
والخدخل في خسٍت مهخلداتهم الدًيُت ،والدشهحر بهم ،وؤلاشيالُت التي حهاوي منها هره ألاكلُاث في مإطظاث ؤلانالم بطفت
نامت ،ندم ئخترام خطىضُاتهم ،والػًىؽ اإلامازض نليهم ،وندم ئخترام آزائهم وهبذ خسٍتهم في الخهبحر ننها في وطاةل
ؤلانالم املخخلفت ،وهرا زاحو لهدم ئخترام الحدود وخطىضُت املجخمهاث اإلاخهددة(.)1

 -2حمايت الحقوق والحرياث اإلاتعلقت باألمن القومي والنظام العام:
ئن الحدود التي طيخؿسق لها في هرا املحىز جدمل هىم مً الًمىع ،وش يء مً الترابـ والخداخل في اإلافاهُم،
وجدخاج لبهؼ الشسح والخفطُل إلبساش ول منها ،ختى هخمىً مً مهسفت وغهها هددود ،أو كُىد نلى خسٍت مإطظاث
ؤلانالم.
 -1.2ألامن القومي:
ئن هرا اإلاطؿل ح مً أضهب اإلافاهُم ليىهه مسهب ووظبي ومخًحر في آن واخدً ،دمل أبهاد ومظخىٍاث ندًدة في
مفهىمه ،ئذ هجده ًخًحر بظسنت خظب اإلاهؿُاث الداخلُت والخازحُت ،وٍخهسع للتهدًد بشيل مباشس ويحر مباشس
بىاطؿت مطادز مخخلفت ،وجخخلف آزاز التهدًد التي جلو نلُه مً خُث الدزحت والىىنُت ،طىاء حهلم ألامس بأمً الفسد،
أو الدولت ،أو الىكام ؤلاكلُمي ،أو الدولي ،وجدلُله ًخؿلب خماًخه مً الهىامل اإلاإزسة نلُه في مُدان الخؿبُم ،وإال
أضبذ الحطىٌ نلُه يحر ممىً (.)2
وإذا أزدها ئنؿاءه حهسٍف شامل وظخؿُو اللىٌ بأهه "نملُت جلىحن ملجمىنت مً اإلابادب جخػمً كىاند الظلىن
اللىمي وجدمل الحد ألادوى للحماًت مً خالٌ مجمىنت مً اإلابادب التي حظخلي مً أبهاد هرا ألامً وجخداخل فُما بُنها
لدشيل الىناء اإلاادي لألمً اللىمي"(.)3
ومً خالٌ هرا الخهسٍف هجد أن مفهىم ألامً اللىمي ًخددد مً خالٌ أبهاده ومظخىٍاه واإلاخمثلت في :البعذ
العسكري ،البعذ السياس ي ،البعذ ؤلاقتصادي ،البعذ الثقافي والذيني ،البعذ ؤلاعالمي ،البعذ البيئي ،البعذ
السيبراني.
أما بخطىص مظخىٍاث ألامً اللىمي فخخمثل في :ألامن الفردي ،ألامن الوظني ،ألامن ؤلاقليمي ،ألامن الذولي.
 2.2النظام العام:
حهد فىسة الىكام الهام مً بحن ؤلاطخثىاءاث الىازدة في حل الىزاةم الدولُت هدد واحب ؤلاخترام نىد ممازطت حمُو
الحسٍاث ،ووشىء هرا الحد هًحره مً الحدود ألاخسي لخلم الخىاشن بحن الحسٍاث اإلاىفىلت ،ولهل اإلاادة ( )19مً الههد
الدولي للحلىق اإلادهُت والظُاطُت ،هي أهم غماهت لفىسة الىكام الهام في مجاٌ ممازطت مإطظاث ؤلانالم نملها
ؤلانالمي.

( -)1مجُد نصٍص دمحم ،اللُىد الىازدة نلى خسٍت السأي والخهبحر ،ميشىزاث شًٍ الحلىكُت ،بحروث ،لبىان ،ؽ ،2016 ،1ص .156
( -)2اإلاسحو هفظه ،ص .158
( -)3مههد فلظؿحن للدزاطاث الاطتراجُجُت ،ألامً اللىمي ،مإطظت ئبدام لألبدار والدزاطاث لليشس ،يصة ،فلظؿحن ،2013 ،ص .14

املجلد -09الهدد -01الظىت2022

EISSN: 2588-2309

795

ISSN: 2352-9806
l
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خليل سلطاني  /ـــــــــــــــــــــــ/مصطفي زغيشي
وَهخبر الىكام الهام ش يء وظبي اخخلف الفلهاء في جددًده ،ألهه ًخًحر وٍخؿىز باخخالف الكسوف ،والصمان ،واإلايان،
وما ٌهخد به في ميان ما أهه مً كبُل الىكام الهامٌ ،هد في ميان آخس خازج الىكام الهام ،فالصمان واإلايان هجدهما نامالن
مإزسان في فىسة الىكام الهام ،بىاطؿتهما ًػُم وٍطبذ مسن (.)1
وهجد الفلُه "دًمىى" جؿسق الى الىكام الهام ونبر نىه بلىله " أن الىكام الهام ًخألف مً ألافياز التي وىنها
املجخمو مظدبهدا الحسٍت بشأنها ألهه ٌهخلد بأن هره ألافياز حشيل الحلُلت"( ،)2وأهمُت الىكام الهام جىمً في مدافكخه
نلى الحسٍت هلُمت مهمت للفسد ،والخأهُد نلى غسوزة ئخترامه جبرش في مجمىنت ألاطع واإلافاهُم الهلاةدًت ،وؤلاحخمانُت،
والظُاطُت ،وؤلاكخطادًت الظاةدة في املجخمو ،والتي ًطهب الحىم نليها وحمهها في مجمىنت مً ألامىز ،ألنها جخخلف
نبر الصمان واإلايان ،ئال الساسخت منها (.)3
وبخطىص ئهتهان مإطظاث ؤلانالم لخطىضُاث الىكام الهام ،جكهس في وشسها أفياز ،أو ضىز ،أو زمىش ال جدترم
بها املجخمو وهكامه ،وحظخخدم بهؼ ألالفاف الجازخت ،والهبازاث الخازحت نً اإلاألىف ،لىضف اإلاكاهس الىاكهت في
املجخمو ،دون مساناة كىاند وغىابـ املجخمو ،ودون ئنؿاء أي كُمت لللُم ؤلاوظاهُت ،ومشانس الىاض وأخاطِع
الجمهىز ،جدذ يؿاء خسٍت الخهبحر ،وهرا ٌهد خسق للىكام الهام وخسوج نً مبادةه ،ولِظذ خسٍت ئنالم ،وما طاند في
قهىز هره اإلامازطاث هى هلظ الخيىًٍ في الهمل ؤلانالمي ،وندم ئلتزام ؤلانالمُحن ،وجلانع ؤلادازة باإللتزام بمىازُم
الشسف ؤلانالمُت ،والالتزام بالحدود الىازدة نلى خسٍت الهمل ؤلانالمي(.)4
وإكساز الىزاةم الدولُت بدد الىكام الهام هلُد واحب ؤلالتزام ،جخمخو الدوٌ باخخطاص فسغه وبطالخُاث جددًد
ما هى جابو له ،حاء لحماًت مإطظاث ؤلانالم مً ؤلاهدساف ،ولحماًت خلىق وخسٍاث ألافساد الهامت ،لىً ألاضل في
الىكام الهام هى خماًت الحسٍت ،ومهما بلًذ شدة الحفاف نلُه ،فلً جخدلم ئال بانؿاء اإلاىاؾىحن خلىكهم وخسٍاتهم،
ونلى زأطها خسٍت ؤلانالم ،وهرا هى خاٌ الدوٌ الدًملساؾُت التي جدبنى مً الىكام الهام وطُلت لحماًت خلىق ؤلاوظان
وخسٍاجه ألاطاطُت ،ال لىبذ أضىاث اإلاؿالبحن بالحلىق والحسٍاث (.)5
وٍكهس لىا أن الىكام الهام ًخيىن مً نىطسان أطاطُان؛ الدولت ،والفسد ،وٍسجبـ بالًاًت التي كامذ الدولت مً
أحلها ،وٍسطم الخؿىؽ الهسٍػت للحسٍت ،باإلغافت ئلى ذلً ًفسع نلى الجمانت غىابـ الظلىن ؤلاحخماعي التي ًلصم بها
ألافساد في املجخمو ،وجيىن كُما وأوغام مهُىت ًجب املحافكت نليها وإخترامها ،أي أن نىاضس الىكام الهام جخفانل فُما
بُنها مً أحل الطالح الهام ،وجخمثل نىاضس الىكام الهام في:
 1.2.2آلاداب العامت :
( -)1أخمد خظً دخُل ،الحسٍاث الهامت في قل الكسوف الاطخثىاةُت ،ميشىزاث الحلبي الحلىكُت ،بحروث ،لبىان ،ؽ ،2009 ،1ص .70
( -)2أبى حهفس نمس اإلاىطىزي ،فىسة ،الىكام وآلاداب الهامت في اللاهىن والفله مو الخؿبُلاث اللػاةُت ،داز الجامهت الجدًدة ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس،2010 ،
ص .92
( -)3مجُد نصٍص دمحم ،اإلاسحو الظابم ،ص .160
( -)4ماحد زايب الحلى ،خسٍت الانالم واللاهىن ،داز الجامهت الجدًدة ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس ،2013 ،ص .148
( -)5مجُد نصٍص دمحم ،اإلاسحو الظابم ،ص ص .166 ،165
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خليل سلطاني  /ـــــــــــــــــــــــ/مصطفي زغيشي
وٍلطد باآلداب الهامت مجمىنت اللىاند ألاخالكُت ،وؤلاحخمانُت ،والدًيُت ،وألانساف ،والخلالُد اإلاظخلسة في
املجخمو ،وجخيىن مً الخىحهاث الدًيُت ،وؤلاهخماءاث الهسكُت ،وهي أمس وظبي جخخلف مً مجخمو آلخس ،جسمي لهىٍت
الشهب وإلى جىكُم نالكت ؤلاوظان والازجلاء به هدى اإلاثل الهلُا ،وجدلُم اإلاطلحت الهامت (.)1
ّ 2.2.2
الص ّحت العامت :
حهني ال حت الهامت خماًت اإلاىاؾىحن مً حمُو ألاخؿاز التي تهدد صحتهم مهما واهذ ،أو هي نىطس الىكام الهام
الري ًخهلم بالجاهب الطحي للهامت ،وطالمخه مً ول ألاخؿاز ،والتهدًداث اإلاسغُت التي جػس ب حت ألاشخاص،
وٍخمخؼ نً ال حت الهامت ئحساءاث خماًت جطب في هؿاق الىكاًت مً حمُو ألامساع ،وألاخؿاز ال حُت ،مً أحل
جدلُم ألامً وؤلاطخلساز واملحافكت نلُه (.)2
وما ًالخل نلى الىكام الهام ونىاضسه ،هى جسابؿها فُما بُنها ،وحشىُلها لىكام مجخمعي ٌهىع اإلالىماث املجخمهُت
التي جخدىٌ ئلى غىابـً ،خم الظحر بها في مىكىمت ئحخمانُت أخالكُت ،تهدف ئلى خماًت أمً مجخمعي ،وخلم جسابـ مخحن
بحن نىاضس الىكام الهام ،والحماًت اللاهىهُت هى أطاض اخترامها واملحافكت نليها ،وفم هكام مخىاشن جدترم فُه الحسٍت،
وخدود الحسٍت (.)3

 -3الحمايت من كل أشكال التحريض:
مً بحن الحدود اإلاىطىص نليها في الىزاةم الدولُت هلُد لحسٍت مإطظاث ؤلانالم ،أشياٌ الخدسٍؼ املخخلفت،
والدناًت الحسبُت التي مً شأنها اإلاظاض بالحلىق والحسٍاث ،وأمً وإطخلساز املجخمهاث ،وهي مدددة في الىالم يحر
اإلاهرب ،والبريء ،والدشهحر ،وولماث الهىف التي بمجسد هؿلها جلحم الػسز أو جمُل ئلى الخدسٍؼ نلى خسق الظالم
وألامً ،وهره اليلماث ال حهد أبدا مً أوحه خسٍت الفىس والسأي والخهبحر ،وال جدلم فاةدة في املجخمو ،بل جػسه ،وتهدد
الىكام وألاخالق الهامت ،وألامً ،وال ًأحي مً وزائها أي مطلحت ئحخمانُت نامت (.)4
وبالسحىم ئلى الىزاةم الدولُت هجدها كد ئطخلسث ولها نلى خكس مثل هره ألانماٌ ،وإنخبرتها ئهتهان ٌهاكب نلُه
باللاهىن ،واإلاادة ( )20مً الههد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهُت والظُاطُت بانخبازه أهم وزُلت ملصمت جىظ نلى:
"جدػس باللاهىن أًت دناًت للحسب ،وجدػس باللاهىن أًت دنىة ئلى الىساهُت اللىمُت أو الهىطسٍت أو الدًيُت حشيل
جدسٍػا نلى الخمُحز أو الهداوة أو الهىف" و هبازة أخسي خم اإلامازطت ؤلانالمُت خم مىفىٌ بمىحب هظ اإلاادة ( )19مً
الههد ،ولىً ًجىش جلُُد هرا الحم في الحاالث اإلاروىزة في هظ اإلاادة ( ،)20فاللاهىن الدولي بشأن الخدسٍؼ خاوٌ
( -)1مجُد نصٍص دمحم ،اإلاسحو الظابم ،ص .167
( -)2فُطل وظُخت ،زٍاع دوش ،الىكام الهام ،مجلت اإلاىخدي اللاهىوي ،كظم الىفـاءة اإلاهىُـت للمدامـاة ،حامهـت دمحم خُػـس ،بظـىسة ،الجصاةـس ،الهـدد الخـامع،
مازض  ،2008ص .173
( -)3نلـي مجُــد الهىُلــي ،لمــي نلــى الكــاهسي ،الحماًــت الدطــخىزٍت لفىــسة الىكـام الهــام ،اإلاسهــص الهس ــي للدزاطــاث والبدــىر الهلمُــت لليشــس ،اللــاهسة ،مطــس ،ؽ،1
 ،2018ص .08
( -)4زودوي طمىلال ،خسٍت الخهبحر في مجخمو مفخىح ،جسحمت هماٌ نبد السؤوف ،الجمهُـت اإلاطـسٍت ليشـس اإلاهسفـت والثلافـت الهاإلاُـت ،اللـاهسة ،مطـس ،ؽ،1995 ،1
ص .227
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اإلاىاشهت بحن خلحن هما خسٍت الخهبحر نبر مإطظاث ؤلانالم ،وبحن خماًت اللُم ؤلاوظاهُت التي جىتهً بىاطؿت الخؿاب
ؤلانالمي ،ألنها في ألاضل نبازة نً خماًت لحلىق أطاطُت ملسزة لإلوظان(.)1
وؤلاشياٌ الري ًؿسخه الخدسٍؼ وخؿاباجه اإلاخىىنت نىد جلاؾهه مو خسٍت مإطظاث ؤلانالم املخخلفتً ،ىمً في
هُفُت الفطل بحن الخهبحر اإلاشسوم الري ال ًجىش مىهه ،والخهبحر الري ًترجب نلُه اهتهان لحلىق وخسٍاث أخسي ،وحب
وغو له كُىد وخدود لحماًت الخمخو بدلىق ؤلاوظان وخسٍاجه ألاطاطُت ،ولهل الخىضُف الهام لألخيام اللاهىهُت الدولُت
لهرا اإلاطؿلح ،واإلافاهُم اإلاترابؿت التي جخفسم نىه مً جدسٍؼ نلى الهىف ،والهداء ،والخمُحز الهىطسي ،وضهىبت ئزباث
هُت كاةل الخهبحر والحىم نلُه بأهه جدسٍؼ أو حهبحر نً خسٍت زأي ،حهل اإلاطؿلح فػفاع ،ول دولت جخدىم فُه نلى
خظب مطالحها ،وفي بهؼ ألاخُان جخسق ختى خسٍت الخهبحر في خد ذاتها ،وجلُد نلى أطاض أنها حسٍمت ،وهي نىع ذلً
حهد مً ضمُم الحسٍت اإلاهبر ننها في مإطظاث ؤلانالم(.)2
وبالسيم مً ؤلاجفاق الىاطو نلى أن فئت الىالم الجازح أو الري ًددر أغسازاً ،مىً ئنخبازه مدكىزا ،ئلى أن
اإلاىازُم الدولُت وؤلاكلُمُت لم حهؿي أًت حهازٍف ،مما ضهب ألامس نلى هُئاث السضد في وغو حهازٍف مىاطبت أليساع
الخىفُر ،فاللجىت اإلاهىُت بهرا الحم ،وهي مجلع خلىق ؤلاوظان ،لم جخؿسق ئلى حهسٍفه ،وزهصث نلى ألاذي الري ًلحله
الخدسٍؼ بالًحر ،وهرا ما جم الترهحز نلُه في اللػِخان اإلاشهىزجان نلى ئزازة اإلاشانس اإلاهادًت واإلاخهللت بـ "زوض غد
هىدا" ،و "فىزَظىن غد فسوظا"(.)3
وفي جىضُت ضادزة نً مجلع أوزوبا بشأن خؿاب الخدسٍؼ والىساهُت ،أضدزث هره ألاخحرة حهسٍفا مىطها
وانخبرجه هى "الخؿاب الري ٌشمل حمُو أشياٌ الخهبحر التي جيشس أو جدسع أو حصجو أو جبرش الىساهُت الهسكُت أو هسه
ألاحاهب أو اإلاهاداة الظامُت أو يحر ذلً مً أشياٌ الىساهُت اإلابيُت نلى الخهطب ،بما فيها الخهطب اللىمي وؤلاهخماء
ؤلازني ،والهداء لألكلُاث واإلاهاحسًٍ والظيان مً أضل مهاحس" ونلى هدى ممازل نسفذ املحىمت الجىاةُت الدولُت لسواهدا
الخدسٍؼ في كػُت "هاهُماها" نلى أهه "كىلبت ؤلاهخماء ؤلازني ومدخه في هفع الىكذ"(.)4
والخدسٍؼ نبر مإطظاث ؤلانالم ًىؿبم نلى ول جطسف مبنى نلى الخأزحر في الهاؾفت والىحدان ،واطخمالت الجمهىز
بىاطؿت ؤلاطخدىاذ نلى الهلل ،نً ؾسٍم وطاةل الخأزحر اإلاىحىدة في السطالت ؤلانالمُت ،لخيشأ لدي الجمهىز فىسة اللُام
بفهل جسٍده مإطظاث ؤلانالمً ،يىن مخالف ألخيام اللاهىن (.)5
فالخدسٍؼ ئذن ٌظخخدم مً كبل مإطظاث ؤلانالم ،الطتهداف زالزت أشُاء زةِظُت ،جخمثل في (:)6
( -)1ألام ــم اإلاخد ــدة ،الجمهُ ــت الهام ــت ،مجل ــع خل ــىق ؤلاوظ ــان ،ال ــدوزة الثاهُ ــت ،الخد ــسٍؼ نل ــى الىساهُ ــت الهىط ــسٍت والدًيُ ــت وحهصٍ ــص الدظ ــامذ ،زك ــم الىزُل ــت:
 ،A/HRC/2/6ص .14
( -)2أخمــد نــصث وآخــسون ،خؿابــاث الخدــسٍؼ وخسٍــت الخهبحــر الحــدود الفاضــلت ،مإطظــت خسٍــت الفىــس والخهبحــر ،اللــاهسة ،مطــس ،بــدون ؾبهــت ،بــدون طــىت وشـس،
ص .06
( -)3جلسٍس مجلع خلىق ؤلاوظان ،زكم الىزُلت  ،A/HRC/2/6ص .11
( -)4جلسٍس مجلع خلىق ؤلاوظان ،زكم الىزُلت  ،A/HRC/2/6ص .11
( -)5بً نش ي خفطُت ،اإلاسحو الظابم ،ص .130
( -)6جلسٍس مجلع خلىق ؤلاوظان ،زكم الىزُلت ،A/HRC/2/6 :ص .12
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 الخدسٍؼ نلى ئزجياب فهل يحر مشسوم ٌهاكب نلُه اللاهىن.
 بث أو وشس فهل مشسوم ولىً ًدمل خلفُاث يحر مشسونت جخلم في ذهً اإلاخللي زيبت في ازجياب فهل ٌهاكب
نلُه اللاهىن.
 خلم خالت ذهىُت مهُىت نً ؾسٍم الخأزحر ؤلانالمي ،وجيىن يحر مشسونت والىساهُت الهسكُت والهىطسٍت.
وَهخبر الخأزحر ؤلانالمي مً أهم السمىش ألاطاطُت التي حهخمد نليها مإطظاث ؤلانالم في ضُايت زطالتها ؤلانالمُت التي
جإزس نلى الجمهىز اإلاخللي ،وهي ال حهخمد نلى السمىش اللفكُت فلـ ،بل حهخمد نلى زمىش أخسي يحر لفكُت لخأهُد اإلاهاوي
وألافياز التي جسٍد جسطُخها ،فخىفسد بمهاوي هره ألافياز وآلازاء في زطاةل خاضت ،ال جلف نىد حرب الساي الهام ولفذ
اهدباهه ،لخخهدي ئلى اطتهداف ئغافت أفياز ،ووغو خلفُاث لخدلُم ياًاث مهُىت مدزوطت مظبلا (.)1
وفي طُاق الخدسٍؼً ،خضح لىا أن خؿاب الىساهُت ،هى أطاض فهل الخدسٍؼ ،وهى ؤلاؾاز الهام لإلهدساف
ؤلانالمي الري ًمع الخؿاب في مإطظاث ؤلانالم ،وٍإدي ئلى خلم ضىز الخدسٍؼ اإلاخىىنت ،أي أن ول جدسٍؼ نلى
الهىف أو الهداوة أو الخمُحز هى خؿاب هساهُت ،شسٍؿت أن ًيىن فهال غسز ًمع أشخاضا مهُىحن ،أو حماناث
()2

مهُىت.

فخؿاب الىساهُت أطاطه جدسٍؼ ،وهدفه ؤلاطاءة لصخظ مهحن أو فئت مهُىت ،بظبب اللىن ،أو الهسق ،أو
الجيع ،أو الدًً ،أو الىىم الاحخماعي ،أو الطفاث الجظدًت ،أو الهىٍت الجيظُت ،أو السأي الظُاس ي ،أو أي ضفاث
أخسي مدددة ،جلحم غسز مهىىي أو مادي (.)3
وبما أن خؿاب الىساهُت املحكىز بمىحب اإلاىازُم الدولُت ًلىم نلى دوافو مدددة ًيىن فيها الساي الهام اإلاىفر،
يافال نً هُت اإلاإطظاث ؤلانالمُت املحسغت ،جطىز الباخث "وٍبيي جحرمان" أن هرا الخأزحر ؤلانالمي طُيىن أهثر خؿىزة
مً أي جدسٍؼ آخس مباشس نلى ازجياب حسٍمت ئبادة حمانُت ،ألن هره الجسٍمت ال ًمىً اكترافها ،ئال ئذا وغو لها جطىز
ذهني طابم (.)4
 -1.3أساس جمييزالخعاب املحظوروفعل التحريض:
كامذ بهؼ اإلاىكماث الدولُت بىغو بهؼ اإلاهاًحر ،واإلابادب اطدىادا نلى ما حاء في اإلاىازُم الدولُت ،لخددًد
وجمُحز خؿاب الىساهُت ،وفهل الخدسٍؼ في الخؿاب ؤلانالمي ،وجمثلذ في:
 1.1.3مبادئ كامبذن حول حريت التعبيرواإلاساواة :

( -)1دمحم نبد الحمُد ،الظُد بهي ي ،جأزحراث الطىزة ال حفُت الىكسٍت والخؿبُم ،نالم الىخب ،اللاهسة ،مطس ،ؽ ،2004 ،1ص .26
( -)2أخمد نصث وآخسون ،اإلاسحو الظابم ،ص .07
( -)3هسٍم ــت م ــصوش ،خؿ ــاب الىساهُ ــت م ــً خ ــالٌ وط ــاةل ؤلان ــالم وأز ــسه نل ــى مظ ــألت خماً ــت اإلاإطظ ــاث ؤلانالمُ ــت شم ــً الجزان ــاث اإلاظ ــلحت ،مجل ــت ملازب ــاث ،حامه ــت
الجلفت ،املجلد  ،02الهدد ،2017 ،28ص .392
( -)4أخمد نبِع ،وهمت الفخالوي ،خؿاب الىساهُت في هؿاق الفله واحتهاداث املحاهم الجىاةُت الدولُت ،مجلت الهلىم اللاهىهُت ،حامهت بًداد ،الهساق،2016 ،
 ،2016ص .26
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وغهذ مىكمت اإلاادة  19خازؾت ؾسٍم بشأن خسٍت الخهبحر نبر مإطظاث ؤلانالم املخخلفت ،اطدىادا ئلى مىاكشاث
كامذ بها مو مظإولحن في مىكمت ألامم اإلاخددة ،ومىكماث دولُت مهىُت بدماًت خلىق ؤلاوظان ،وأوادًمُحن مخخطحن في
اللاهىن الدولي لحلىق ؤلاوظان في احخماناث نلدث بلىدن في الفترة اإلامخدة بحن  11دٌظمبر  2008و 24فُفسي 2009
لخفظحر بهؼ ألامىز اإلاخهللت بدسٍت ؤلانالم وخدوده ،وخسحذ بما ٌظمى بمبادب "وامبدن" التي حهىع جفظحر اإلاهاًحر
الدولُت اإلاخهللت بشأن خسٍت الخهبحر وخدودها (.)1
وفُما ًخهلم بالخدسٍؼ هجد "البىد الثاوي نشس" اإلاهىىن بالخدسٍؼ نلى الىساهُتً ،ىظ نلى مهاًحر جمُحز خؿاب
الىساهُت ،وما ًمىً انخبازه جدسٍؼ أو حهبحر واآلحي (:)2
 الخدسٍؼ خظب مبادب "وامبدن" ٌشحر ئلى الخطسٍداث خىٌ املجمىناث اللىمُت أو الهسكُت أو الدًيُت ،والتي جإدي
ئلى وكىم الخمُحز أو الهداةُت أو الهىف غد أشخاص ًيخمىن ئلى هره املجمىناث.
 خؿاب الىساهُت في ؤلانالم هى الري ًإدي ئلى خالت ذهىُت جخمحز باهفهاالث خادة ،ويحر نلالهُت مً الهداء ،واإلالذ،
وؤلاخخلاز ،ججاه املجمىنت أو الصخظ املحسع غده.
 جىفس الدنىة ،ووحىد هُت لتروٍج البًؼ للفئت اإلاظتهدفت ،بؿسٍلت نلىُت.
وفُما ًخظ جىضُاث الالتزام الىاكهت نلى الدوٌ بشأن الحماًت مً الخدسٍؼ ،هجدها جخمثل في آلاحي (:)3
 ئن التروٍج ؤلاًجا ي ال ٌهد خؿاب هساهُت أو جدسٍؼ ،وال ًدم للدوٌ جلُُده.
 نلى الدوٌ ئخترام الىلد اإلاىغىعي ،واإلاىاكشاث الفىسٍت ،واإلاهخلداث ألاًدًىلىحُت التي ال جدمل خؿاب للىساهُت،
وندم جلُُدها.
 نلى الدوٌ خكس ؤلاهياز ،وحساةم ؤلابادة الجمانُت ،والجساةم غد ؤلاوظاهُت ،وحساةم الحسب التي ٌظببها الخدسٍؼ
نبر مإطظاث ؤلانالم.
 نلى الدوٌ أن جػمً لألفساد اإلاخػسزة مً هرا الخؿاب الخهىٍؼ اإلاىطف ،ألهه ًلو جدذ مظإوليها بمىحب الحماًت.
 نلى الدوٌ مساحهت حشسَهاتها بما ًخىافم مو الحسٍت ؤلانالمُت ،والحد منها بظبب غىابـ جخهلم بالخدسٍؼ نلى
خؿاب الىساهُت.
باإلغافت الى ما أوضذ به مىكمت اإلاادة ( )19مً مبادب بخطىص الخدسٍؼ ،وغهذ اإلاىكمت مجمىنت أطع
للُاض وجمُحز خؿاب الىساهُت املحكىز ،وخؿاب الخهبحر اإلاظمىح به نبر مإطظاث ؤلانالم ،ئطدىادا نلى ما وزد في هظ
اإلاادة ( )20مً الههد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهُت والظُاطُت ،وما وزد في اإلاادة ( )04و( )05مً ؤلاجفاكُت الدولُت

( -)1شُماء الهىازي ،ملاٌ بهىىان مفهىم الىساهُت في الشسنُت الدولُت ،اإلاسهص الهس ي الدًملساؾي ،بسلحن ،أإلااهُا ،2017 ،مخىفس نلى السابـ الخالي:
www.democraticac.de?p=50107

اؾلو نلُه ًىم ،2022/04/11 :نلى الظانت23:30 :
( -)2مىكمت اإلاادة  ،19مبادب وامبدن خىٌ خسٍت الخهبحر واإلاظاواة ،لىدن ،اهجلترا ،2009 ،ص .10
( -)3اإلاسحو هفظه ،ص .10
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لللػاء نلى وافت أشياٌ الخمُحز الهػىي ،بىِذ نلى ألاخر بلاةل الخهبحر ،وهُت كاةل الخهبحر ،ومدخىي الخهبحر ،وكدزة
الخؿاب نلى ؤلاهدشاز ،وطُاق الخهبحر الخازٍخي ،والىضىٌ ئلى هخاةج الخدسٍؼ (.)1
 1.1.3خعت عمل الرباط :
في نام ( )2012جم انخماد خؿت نمل السباؽ بشأن خكس الدنىة ئلى الىساهُت اللىمُت أو الهىطسٍت أو الدًيُت التي
حشيل جدسٍػا نلى الخمُحز أو الهداوة أو الهىف ،بهد ندة مشاوزاث مىبثلت نً خللاث نمل الخبراء ؤلاكلُمُت ألاز هت
التي هكمتها اإلافىغُت الظامُت لحلىق ؤلاوظان في السباؽ ناضمت الدولت اإلاًسبُت (.)2
وفي جىضُاث هرا اإلاإجمس بشأن الخدسٍؼ ،هجد في البىد ( )29جم وغو طخت مهاًحر لخددًد خؿاب الخدسٍؼ
والىساهُت ،اطدىادا لىزاةم الشسنت الدولُت وإحتهاداث الفله الدولي ،وٍىظ البىد ( )29نلى ئلصامُت ألاخر بهحن الانخباز
نىد وغو كُىد نلى مإطظاث ؤلانالم بشأن خؿاب الخدسٍؼ ،أن ًدمل أو ٌشحر الخؿاب املحسع نلى الىساهُت
الدانُت لإلشدزاء واإلاإزسة بددة في ذهىُاث وهفىض الجماهحر ،أما بخطىص اإلاهاًحر الظخت فهي لم جخخلف نً طابلتها
وضبذ في هفع الظُاق ،وجمثلذ في غسز الخؿاب ،ومىحه الخؿاب ،واهدشاز الخؿاب ،ومدخىي الخؿاب ،ومدي
الخؿاب ،وهُت كاةل الخؿاب(.)3
ئذن مً خالٌ ما وزد في الىزاةم الدولُت ،وما ئطخلس نلُه الفله الدولي لحلىق ؤلاوظان ،هجد أن ؤلاؾاز الهام
لإلطخثىاءاث الىازدة نلى خسٍت مإطظاث ؤلانالم في أشياٌ الخدسٍؼ ،جخمثل في زالر ضىز أطاطُت حشيل ضىز
الخدسٍؼ املحػىزة نلى ؤلانالم أال وهي :الخدسٍؼ نلى الهىف ،والخدسٍؼ نلى الهداوة ،والخدسٍؼ نلى الخمُحز
الهىطسي.
 -2.3صورخعاباث التحريض في مؤسساث ؤلاعالم:
حهددث خؿاباث الىساهُت ،وضىز الخدسٍؼ املخخلفت ،في بهؼ مإطظاث ؤلانالم ،خاضت في نطسها اإلاخمحز بىثرة
اهدشاز وطاةل ؤلانالم وؤلاجطاٌ ،وطهىلت الىضىٌ ئلى الجماهحر نً ؾسٍم الىطاةـ ؤلالىتروهُت ،وجفظحر هرا الخؿاب
اإلاىدشسً ،سحو ئلى حًحر مفاهُم أطالُب الظُؿسة في الهالكاث الدولُت ،وحًحر وطاةل الخأزحر والهُمىت الخللُدًت ،خُث
أضبذ ؤلانالم ًلىم بأدواز مهمت ال حظخؿُو الظُاطاث ،وختى الحسوب الهظىسٍت اللُام بها ،وأضبدذ مإطظاث ؤلانالم
جلىم بالخدىم والخأزحر في شهىب وأمم ،وحًحر جىحهاتها بىاطؿت خؿاباتها اإلاإزسة في أي اججاه جسٍده(.)4

( -)1خؿاباث الىساهُت وكىد الًػب هكسة نلى مفاهُم أطاطُت في ؤلاؾاز الـدولي ،مسهـص هحـردو لـدنم الخهبحـر السكمـي ،اللـاهسة ،مطـس ،2016 ،ص ،ص ص،10 ،
.11
( -)2شُماء الهىازي ،اإلاسحو الالىترووي الظابم.
( -)3البىـد ( )29مـً خؿــت نمـل السبـاؽ بشــأن خكـس الـدنىة ئلــى الىساهُـت اللىمُـت أو الهىطــسٍت أو الدًيُـت التـي حشــيل جدسٍػـا نلـى الخمُحــز أو الهـداوة أو الهىــف،
www.CArjj.org.events, kht-ml-irbt

ص ،08مخىفس نلى السابـ الخالي:

اؾلو نلُه ًىم ،2022/04/12 :نلى الظانت11:30 :
( -)4زودوي طمىلال ،اإلاسحو الظابم ،ص ص .228 ،227
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وٍبرش خؿاب الهىطسٍت في مإطظاث ؤلانالم ،وأخد اإلاىاغُو الؿايُت نلى الظاخت الهاإلاُت ،ئذ هجد الهدًد مً
مإطظا ث ؤلانالم حظدثمس فُه ،بىضفها ملجمىناث ئكلُمُت نلى أنها مجمىناث وخُدة البهد لها نُىب هثحرة ،وجىهتها
بأبشو ألاوضاف ومخخلف أشياٌ الدشىٍه ،ولهل مىغىم الخهطب الدًني أبسش هلؿت خظاطت لدي ول الشهىب ،وجالنب
مإطظاث ؤلانالم به ،يهدف ئلى ئزازة الهىف والحسوب بؿسٍلت مىهجُت جدسٍػُت جبحن فُه ،بأن دولت ما حظاهد أو حصجو
دًً ؾاةفت مهُىت نلى أخسي ،وجكهس جالنباث بملدطاتها ،وممازطاث ؤلاشدزاء نلى أجبانها ،وجىقف ضىز اللخل والخهجحر،
والنهب ،وؤلانخلاٌ ،إلطخمالت اإلاشانس ،والهلىٌ ،لللُام بأنماٌ مهادًت تهص ألامً وؤلاطخلساز في الدولت(.)1
وبخطىص أنماٌ الهىف والخدسٍؼ نليها وهىد ئلى اإلاادة ( )20مً الههد الدولي ،والتي جىظ نلى خكس الدناًت
للحسب ،واطخخدامها وطُلت للهىف ،ألن الدناًت ًىبثم ننها نملُت ئكىام مىكمت جمع الهلل والىحدان ،أي جأزحرها نللي
وهف ي ،وجطبذ بهره ألاوضاف وطُلت نىف وأداة جدفحز لألؾساف اإلاخطازنت نلى الحسب ،وجطبذ أهثر خؿىزة مً
ألاطلحت املخططت للحسب ،ومإطظاث ؤلانالم لم حظلم مً هرا الخىقُف ،وهثحرا ما اطخخدمذ في نملُاث الدناًت
الحسبُت مً كبل الدوٌ ،أو املجمىناث ؤلازهابُت ،لخدلُم طُاطت مهُىت مظؿسة ألاهداف ،ياًتها خلم السنب ،وغسب
ئطخلساز املجخمو ،وألامً في اإلاىؿلت اإلاظتهدفت(.)2
وأًػا في مظألت جصٍُف الحلاةم اإلاهسوغت ،وجدسٍف الطىزة ؤلانالمُت ،وبث الهدًد مً اإلاًالؿاث التي ٌظُؿس
نليها اإلافهىم الًس ي ،ومسد ذلً كىة آلالت ؤلانالمُت الًسبُت ،وجدىمها في اإلاطادز ؤلانالمُت ،وهُمىتها نلى الظاخت
ؤلانالمُت الدولُت ،بدُث هجدها جلىم بىاطؿت مإطظاتها ؤلانالمُت اإلاخىىنت ،بيشس مفاهُم مخهددة ،وشاملت ليل
اإلاُادًً ،للخأزحر نلى الساي الهام الهالمي ،وجأطِع زؤٍت فىسٍت مهُىت ،حهبر نً الخىحهاث اإلاساد جىقُفها ،همفاهُم
الدًملساؾُت ،والحسٍت ،وميافدت ؤلازهاب ،ولىً ياًاتها جخهدي ذلً ،ألنها جسٍد خلم ألاشماث ولالاطخلساز ،و ظـ هفىذها
()3

نلى الدوٌ ،مً خالٌ هره الخؿاباث املحسغت للشهىب.

الخاجمت:
وفي ألاخحر ًمىً اللىٌ ئن خؿاباث الخدسٍؼ والىساهُت هي خؿاباث مدكىزة بمىحب كىاند اللاهىن الدولي
وخسٍت الخهبحر نبر وطاةل ؤلانالم مىفىلت ومظمىح بها ،وجدلُم اإلاىاشهت بحن الحسٍت والحد ًخؿلب الخلُد باإلابادب الدولُت
اإلاىبثلت نً الىزاةم الدولُت ،والخهامل مو مإطظاث ؤلانالم بمبدأ الحسٍت اإلاىحبت للمظإولُت ،بدُث ًلتزم ول مخاؾب
بمبادب الحسٍت ،والحدود الىاكهت نلى الحسٍت.
ونلُه هلترح:
جلخض ي اإلامازطت ؤلانالمُت ؤلالتزام بأخالكُاث اإلاهىت ؤلانالمُت ،وإخترام غىابـ الهمل ؤلانالمي ،مً أحل بلىى زطالتئنالمُت هادفت جخدم الجماهحر ،وجدلم مخؿلباتهم في ئنالم خس ٌهبر نً جؿلهاتهم.
( -)1دمحم زامس الظهدون ،اللاهىن الدولي وخكس الخهطب الدًني ،اإلاسهص الهس ي لألبدار والدزاطاث لليشس والخىشَو ،اللاهسة ،مطس ،ؽ ،2017 ،1ص .23
( -)2مجُد نصٍص دمحم ،اإلاسحو الظابم ،ص .171
( -)3مظهىد خظحن الخاةب ،ؤلانالم وخلىق ؤلاوظان ،اإلاىخب الهس ي للمهازف ،اللاهسة ،مطس ،ؽ ،2018 ،1ص .129
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حهبر اإلامازطت ؤلانالمُت نً الحلىق اإلاىفىلت ،ئال أن جسهها مؿللت مً شاهه أن ًإزس نلى مػمىن السطالت ؤلانالمُت،وٍجهلها جىدسف نً الدوز ؤلاًجا ي ،لرلً بسش مفهىم الخدمت الهمىمُت ؤلانالمُت والتزام ًلو نلى ناجم مإطظاث ؤلانالم
ئخترامه ألحل بلىى ئنالم هادف ومىغىعي ًدترم حمُو ألاخيام والػىابـ التي هظ نليها اللاهىن الدولي.
خسٍت مإطظاث ؤلانالم حهد خسٍت مىفىلت في حل مىازُم وإنالهاث خلىق ؤلاوظان الدولُت وؤلاكلُمُت ،وإمخدث الحماًتاإلالسزة لها لخطبذ أخد دناةم بىاء الدًملساؾُت ،وفي ملابل هره الحماًت جم فسع كُىد نليها جلخػيها حملت مً
الػىابـ التي جطب في خاهت ئخترام خلىق وخسٍاث آلاخسًٍ ،وخفل الىكام الهام ،وألامً ،والظالم.

قائمت اإلاراجع:
 -1اإلاواثيق الذوليت:
 ؤلانالن الهالمي لحلىق ؤلاوظان. الههد الدولي الخاص بالحلىق اإلادهُت والظُاطُت. الههد الدولي الخاص بالحلىق ؤلاكخطادًت والاحخمانُت والثلافُت. -2الوثائق الذوليت:
 ألامم اإلاخددة ،الجمهُت الهامت ،مجلع خلىق ؤلاوظان ،الدوزة الثاهُت ،الخدسٍؼ نلى الىساهُت الهىطسٍت والدًيُتزكم الىزُلتA/HRC/2/6 :
وحهصٍص الدظامذ.
 مىكمت اإلاادة  ،19مبادب وامبدن خىٌ خسٍت الخهبحر واإلاظاواة ،لىدن ،اهجلترا.2009 ، -3الكتب:
 -أخمد اإلاهدي ،أشسف شافعي ،حساةم ال حافت واليشس ،داز الىخب اللاهىهُت ،اللاهسة ،مطس.2005 ،

 أخمد خظً دخُل ،الحسٍاث الهامت في قل الكسوف الاطخثىاةُت ،ميشىزاث الحلبي الحلىكُت ،بحروث ،لبىان ،ؽ،1.2009
 أبى حهفس نمس اإلاىطىزي ،فىسة ،الىكام وآلاداب الهامت في اللاهىن والفله مو الخؿبُلاث اللػاةُت ،داز الجامهتالجدًدة ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس.2010 ،
 أخمد نصث وآخسون ،خؿاباث الخدسٍؼ وخسٍت الخهبحر الحدود الفاضلت ،مإطظت خسٍت الفىس والخهبحر ،اللاهسة،مطس ،بدون ؾبهت ،بدون طىت وشس.
 أخمد نبِع ،وهمت الفخالوي ،خؿاب الىساهُت في هؿاق الفله واحتهاداث املحاهم الجىاةُت الدولُت ،مجلت الهلىماللاهىهُت ،حامهت بًداد ،الهساق.2016 ،
 بً نش ي خفطُت ،الجساةم الخهبحرًت ،دزاطت ملازهت ،داز الجامهت الجدًدة ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس.2016 ، -خالد مطؿفى فهمي ،خسٍت السأي والخهبحر ،داز الفىس الجامعي ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس ،ؽ.2009 ،1

 -خافل دمحم الحىامدة ،الخؿأ ؤلانالمي اإلاىحب للمظإولُت ،داز حلِع الصمان ،نمان ،ألازدن ،ؽ.2014 ،1

 خؿاباث الىساهُت وكىد الًػب هكسة نلى مفاهُم أطاطُت في ؤلاؾاز الدولي ،مسهص هحردو لدنم الخهبحر السكمي،اللاهسة ،مطس.2016 ،
 زودوي طمىلال ،خسٍت الخهبحر في مجخمو مفخىح ،جسحمت هماٌ نبد السؤوف ،الجمهُت اإلاطسٍت ليشس اإلاهسفت والثلافتالهاإلاُت ،اللاهسة ،مطس ،ؽ.1995 ،1
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 ماحد زايب الحلى ،خسٍت ؤلانالم واللاهىن ،داز الجامهت الجدًدة ،ؤلاطىىدزٍت ،مطس.2013 ، مطؿفى أخمد نبد الجىاد الجاشي ،الحُاة الخاضت ومظإولُت ال حفي دزاطت فلهُت كػاةُت ملازهت في اللاهىناإلاطسي والفسو ي ،داز الفىس الهس ي ،اللاهسة ،مطس.2001 ،
 نبد السخمان دمحم خلف ،الحماًت الجىاةُت للحم في الشسف والانخباز دزاطت جدلُلُت جأضُلُت ،داز النهػت الهسبُت،اللاهسة ،مطس ،ؽ.1992 ،1
 هاضس أخمد بخُذ الظُد ،الحماًت الدولُت لحسٍت ئنخىاق الدًاهت وممازطت شهاةسها ،داز الجامهت الجدًدة،ؤلاطىىدزٍت ،مطس.2012 ،
 دمحم ؾاهس ،الحماًت الدولُت لألكلُاث في اللاهىن الدولي اإلاهاضس ،داز النهػت الهسبُت ،اللاهسة ،مطس.2009 ،ً -دُاوي هىزة ،خماًت خلىق ؤلاوظان في اللاهىن الدولي واللاهىن الداخلي ،داز هىمت ،الجصاةس ،ؽ.2002 ،2

 مجُد نصٍص دمحم ،اللُىد الىازدة نلى خسٍت السأي والخهبحر ،ميشىزاث شًٍ الحلىكُت ،بحروث ،لبىان ،ؽ.2016 ،1 -مظهىد خظحن الخاةب ،ؤلانالم وخلىق ؤلاوظان ،اإلاىخب الهس ي للمهازف ،اللاهسة ،مطس ،ؽ ،2018 ،1ص .129

 مههد فلظؿحن للدزاطاث الاطتراجُجُت ،ألامً اللىمي ،مإطظت ئبدام لألبدار والدزاطاث لليشس ،يصة ،فلظؿحن،.2013
 نلي مجُد الهىُلي ،لمي نلى الكاهسي ،الحماًت الدطخىزٍت لفىسة الىكام الهام ،اإلاسهص الهس ي للدزاطاث والبدىرالهلمُت لليشس ،اللاهسة ،مطس ،ؽ.2018 ،1
 دمحم نبد الحمُد ،الظُد بهي ي ،جأزحراث الطىزة ال حفُت الىكسٍت والخؿبُم ،نالم الىخب ،اللاهسة ،مطس ،ؽ،1.2004
 دمحم زامس الظهدون ،اللاهىن الدولي وخكس الخهطب الدًني ،اإلاسهص الهس ي لألبدار والدزاطاث لليشس والخىشَو،اللاهسة ،مطس ،ؽ.2017 ،1
 هاوي طلُمان الؿهُماث ،خلىق ؤلاوظان وخسٍاجه الؿبُهُت ،داز الشسوق ،نمان ،ألازدن ،ؽ.2001 ،1 -4املجالث:
 هسٍمت مصوش ،خؿاب الىساهُت مً خالٌ وطاةل ؤلانالم وأزسه نلى مظألت خماًت اإلاإطظاث ؤلانالمُت شمً الجزاناثاإلاظلحت ،مجلت ملازباث ،حامهت الجلفت ،املجلد  ،02الهدد.2017 ،28
 فُطل وظُخت ،زٍاع دوش ،الىكام الهام ،مجلت اإلاىخدي اللاهىوي ،كظم الىفاءة اإلاهىُت للمداماة ،حامهت دمحمخُػس ،بظىسة ،الجصاةس ،الهدد الخامع ،مازض .2008
 -5اإلاو اقع ؤلالكترونيت:
 ملاٌ بهىىان" :شازلي أبدو" جصٍد مً وسخها وإداهت واطهت ليشسها زطم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص مخاح نلى السابـ الخالي:www.Aljazeera.Net//2015/1/14
 شُماء الهىازي ،ملاٌ بهىىان مفهىم الىساهُت في الشسنُت الدولُت ،اإلاسهص الهس ي الدًملساؾي ،بسلحن ،أإلااهُا،2017 ،www.democraticac.de?p=50107
مخىفس نلى السابـ الخالي:
 البىد ( )29مً خؿت نمل السباؽ بشأن خكس الدنىة ئلى الىساهُت اللىمُت أو الهىطسٍت أو الدًيُت التي حشيلجدسٍػا نلى الخمُحز أو الهداوة أو الهىف ،مخىفس نلى السابـ الخاليwww.CArjj.org.events, kht-ml-irbt :
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:ملخص
 ألاصماث، الذًمىٔشافي للمذهُحن الباخثحن ًِ خُاة أ٘مل وما جبّها مً التهذًذاث املجخمُّتٟئن جىامي وجحرة الخشا
فالُت اإلاهذدة بضٍادة الفذُ فيٙاث الاه١ب للخشٝاِل الدعلعلي اإلاشجٙ الخ٤خفادًت والخدىالث البيُىٍت بما في رلٜالا
ىمُتٝذ ِىدة ال٠لها هخاةج جإ١ لُمُت والذولُتٜاهخه ؤلا٣شي وم٢ الّع،له الذبلىماس يٝ جشاحْ ز،بيُت الاجداد ألاوسوبي
اً ِلىٙ بمىحب الاِخباساث ألامىُت للخٟغ اهخفاس الخُاساث الُمُيُت اإلاخىش٘ت التي جخدش٢ٌّ ً بخىحه حذًذ٢الىوىُت ل
شاهُت٠ ،عب الذِم الؽّبىي بذِىتها إلاماسظت الّىفشٍت٠الهىٍت اإلاعُدُت وخماًت مفالخها ؤلاًذًىلىحُت والعُاظُت و
عحر الاسجباه الزي ًجمْ بحن ٌىاهش اللجىء والهجشة ٔحرٙ دساظدىا ج٥ خاولىا مً خال٤ىمي لزلٝألاحاهب والخّفب ال
اهحزماث التي حّخمذها٣ُ جىلُذ الذوس الزي جلّبه جُاساث الُمحن اإلاخىشٗ واإلا،ىمُتٝالؽشُِت بخفاِذ وجحرة الجزِت ال
.هىمٙلخدذًث هزا اإلا
. أظلمت أوسوبا، الهىٍت اإلاعُدُت،ٗ أخضاب الُمحن اإلاخىش،ىمُت اإلاخجذدةٝ الجزِت ال:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The growing pace of demographic mobility of civilians seeking a better life and the
ensuing societal threats, economic crises and structural transformations, including the
anticipated serial interaction of separatist movements threatened with further rifts in the
STRUCTURE of the European Union The decline of its diplomatic, military and regional and
international status all the results confirm the return of national nationalism, but with a new
direction reflecting the victory of the extreme right-wing movements that move under security
considerations to preserve the Christian identity and protect their ideological and political
interests and gain populist support by calling for the practice of racism, Xenophobia and
nationalism, therefore, through our study, have tried to explain the link between the
phenomena of asylum and illegal immigration with the rise of nationalism, to clarify the role
played by the extreme right-wing currents and the mechanics they adopt to modernize this
concept.
Keywords : Renewed nationalism, far-right parties, Christian identity, Islamism of
Europe.
ُ
ُ
. اإلاش ِاظلٚ اإلا ِإل.
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ملذمت:
مىز نهاًت الخشب الّاإلاُت الثاهُت ئلى ٔاًت العبُّيُاث جم٢ىذ الذًمٝشاوُاث الٕشبُت في أوسوبا مً ججمُذ دوس
الخش١اث الٝىمُت راث الخىاب الؽّبىي لخِّؾ الٝاسة مشخلت اظخٝشاس ظُاس ي وجاسٍخي ٔحر معبىٜت ،ل ً٢ظشِان ما
ججذد دوس هزه الجماِاث أًً جدى ٥اإلاٙهىم الخٝلُذي للٝىمُت لخفىس خذًث جٝىده ألاخضاب الُمُيُت بّذ الدعُّيُاث،
معخٕلت حملت مً الذواْ٘ واملخش١اث الظخّادة أمجاد الٝىمُت الىوىُت ألاوسوبُت ٠مخلٝاث ألاصمت الاٜخفادًت
ظىت ،2008الش١ىد الاٜخفادي الزي جبّها وجأزحره ِلى جشاحْ معخىٍاث اإلاِّؽُت والاسجٙاُ اإلاىشد لِذاد اإلاهاحشًٍ ٔحر
الؽشُِحن والالحئحن اإلاهذد للهىٍت اإلاعُدُت ٘مال ًِ الذِىة لخٝلُق ٜذسة الخ٣ىماث الذًمٝشاوُت في أداء وٌاةٙها
ججاه اإلاىاوىحن وِلُه وحب وشح ؤلاؼ٣الُت الخالُت ئلى أي مذي ظاهم ججىُذ اإلاؽا١ل ألامىُت اإلاترجبت ًِ التهذًذاث
الالجمازلُت والاظخدٝاٜاث العُاظُت التي ا٠دعبتها ألاخضاب الُمُيُت اإلاخىش٘ت في جىىٍش مٙهىم الٝىمُت ألاوسوبُت؟
لإلحابت ًِ ؤلاؼ٣الُت الشةِعُت ظىٝذم ألاظئلت الٙشُِت الخالُت:
 ُٚ٠ -1ظاهمذ أصماث الهجشة ٔحر الىٍامُت واللجىء في ججذًذ الجزِت الٝىمُت ألاوسوبُت؟
 -2هل لخضاب الُمحن اإلاخىشٗ دوس في جىامي الهىٍت الٝىمُت داخل املجخمّاث ألاوسوبُت؟
لإلحابت ًِ ؤلاؼ٣الُت وألاظئلت الٙشُِت ظىٝذم الٙشلُاث الخالُت:
_ بٝذس اهخمام دو ٥الاجداد ألاوسوبي باالظخجابت ألامىُت لٝماًا ألامً ؤلاوعاوي ،الهىٍت الخماسٍت والخىا٘ٞ
املجخمعي الىابّت ًِ التهذًذاث الالجمازلُت ٘ان رلٌ ٤ؽ٣ل ِامال مدٙضا لخجذًذ وجىمُت الجزِاث الٝىمُت خاـت بّذ
الاظخدٝاٜاث واإلا٣اظب العُاظُت التي بلٕتها الخش١اث الُمُيُت اإلاخىش٘ت.
 -1حّ٢غ الخىاٜماث الجماهحرًت الىاججت ًِ تهذًذ الهجشة ٔحر الؽشُِت وأصمت الالحئحن مذي جمع ٤املجخمّاث
ألاوسوبُت بجزِتها الٝىمُت ،مماسظت الّىفشٍت والؽّىس بال٢شاهُت ججاه ألاخش.
١ -2لما جبيذ أخضاب الُمحن اإلاخىشٗ ظُاظت اخخىاء مخاوٗ املجخمّاث ألاوسوبُت مً الالحئحن ،ألاصماث
الاٜخفادًت ،الخش١اث الاهٙفالُت والتهذًذاث املجخمُّت ١لما ظاهم رل ٤في جىامي وجحرة الجزِت الٝىمُت داخل الٝاسة
ألاوسوبُت و٘ٝا إلًذًىلىحُتها العُاظُت وؤلاِالمُت.
لإلحابت ًِ ؤلاؼ٣الُت والخأ٠ذ مً صخت الٙشلُاث اإلاىشوخت ظىّخمذ ِلى الخىت مً مدىسًٍ خُث ًخممً
املخىس ألاو ٥جأزحر الهجشة ٔحر الؽشُِت وأصمت الالحئحن ِلى ججذد الٝىمُت ألاوسوبُت اما املخىس الثاوي دوس الُمحن اإلاخىشٗ
في جىامي الٝىمُت الىوىُت ألاوسوبُت.

املحورألاول :جأثيرالهجرة غيرالشرعيت وأزمت الالجئين على ججذد اللوميت ألاوروبيت
ِش٘ذ الذو ٥ألاوسوبُت اسجٙاِا مىشدا خال ٥الّٝذًً آلاخشًٍ إلاىحاث اللجىء والهجشة ٔحر الىٍامُت الىاججت
أظاظا ًِ مّاهاة ألا٘شاد مً اظدبذاد الخ٣ىماث ،ألاصماث الاٜخفادًت والٙؽل الذوالحي التي ٌِّؽىنها في بلذانهم
ألاـلُت ،وِلُه ظىىضح مً خال ٥هزا الّىفش وبُّت الّالٜت التي جشبي بحن التهذًذاث الالجمازلُت (الهجشة ٔحر
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الؽشُِت واللجىء) بخفاِذ الخُاساث الٝىمُت في الٝاسة ألاوسوبُت مً خال ٥جأزحر اإلاهاحشًٍ ٠مؽ٣لت أمىُت واٜخفادًت ِلى
الهىٍت الٝىمُت اإلاعُدُت مً حهت وسـذ مخخل ٚاإلاشاخل التي مشث بها ٌاهشة اللجىء العُاس ي هدى بلذان الٝاسة وُٚ٠
جأزشث مجخمّاث هزه ألاخحرة بمّمالث الاهذماج الثٝافي والخىجش املجخمعي.
أوال :جذاعياث الخوظيف السياس ي وإلاعالمي للهجرة غيرالىظاميت على جصاعذ وجيرة النزعت اللوميت ألاوروبيت
حّشٗ اإلاٙىلُت ألاوسوبُت الهجشة ٔحر الؽشُِت ِلى أنها١ ":ل دخى ًِ ٥وشٍ ٞالبر أو البدش أو الجى ئلى ئٜلُم دولت
ِمى بىشٍٝت ٔحر ٜاهىهُت بىاظىت وزاة ٞمضوسة او بمعاِذة ؼب٣اث الجشٍمت اإلاىٍمت أو مً خال ٥الذخى ٥ئلى الاجداد
ألاوسوبي بىشٍٝت ٜاهىهُت ِبر الخفىِ ٥لى جأؼحرة ومً زم البٝاء بّذ الٝماء بالٙترة املخذدة مً دون مىا٘ٝت العلىاث
وأخحرا والب اللجىء الزًً ال ًدفلىن ِلى اإلاىا٘ٝت ِلى ولبهم ل٢نهم ًبٝىن داخل البالد

1

٠ما ًٝفذ بها "الش١ىد العشي ،الهشوب واإلاشوس بأًت وظُلت ٔحر ؼشُِت ؤحر ٜاهىهُت للخشوج مً البالد ورل ٤لىلْ
خذ للمخابّاث الٝماةُت وؤلاداسٍت أو ٠دل وخُذ للخخلق مً اإلاؽا١ل التي ًخخبىىن ٘يها ٠ما حّني أًما اإلاِّؽت في
الخاسج دون وزاةٜ ٞاهىهُت"

2

اإلاالخَ ِلى الخّشٍٙاث العابٝت الز٠ش هى التر٠حز ِلى مخٕحري الاهخٝا ٥والاظخٝشاس ٔحر الٝاهىهُحن في بلذ مّحن،
جىلُذ الّىامل التي ججّل ألاشخاؿ ًٝىمىن بهزه الخش٠ت والىابّت أظاظا مً الشٔبت في البدث ًِ م٣ان أ٠ثر أمىا
واظخٝشاس بّذ اإلاّاهاة مً مخخل ٚمٍاهش الّى ٚاإلاادي( اظدبذاد ألاهٍمت الخا٠مت ،مخلٙاث الخدى ٥الذًمٝشاوي
والجزاِاث الّشُٜت) ،أو الّى ٚالبيُىي( الخّشك لألوبئت ،الخلىر والٝٙش).
وِلُه ظىٝىم باظخيخاج حّشٍ ٚئحشاتي للهجشة ٔحر الىٍامُت ب٣ىنها اخذ التهذًذاث الالجمازلُت التي جذْ٘ مجمىِت
مً ألاشخاؿ لّبىس خذود دولهم ألاـلُت بؽ٣ل ٔحر ٜاهىوي والاظخٝشاس العشي في دولت أخشي(معخٝبلت) دون وزاةٞ
سظمُت مّخمذًً في رلِ ٤لى ١ل أؼ٣ا ٥ؤلاحشام اإلاىٍم بهذٗ الخدشس مً الٝٙش والخاحت.
بِىما حّشٗ الٝىمُت ١اًذًىلىحُت ظُاظُت ٜىامها الؽّىس الٝىمي الزي ًذْ٘ لبىاء ألامت ًِ وشٍ ٞاِخٝادهم بأنهم
مجمىِت بؽشٍت مخمحزة ًِ ٔحرها مً الجماِاث لها ُ٠انها الزاحي وجىلّاتها الٝىمُت٠ ،ما أن لها الخ ٞفي الاهمىاء ١ىخذة
ظُاظُت معخٝلت ًِ ٔحرها وان جىٍم ُ٠انها الٝىمي جىٍُما احخماُِا ،ظُاظُا واٜخفادًا مما ًد ٞٝلها شخفُتها
الٝىمُت.3
ًىىب ٞهزا اإلاٙهىم ِلى الخىىس الخذسٍجي للٝىمُت ألاوسوبُت التي ِش٘ذ اسجباوا وزُٝا باإلاعُدُت ٠مفذس خماسي
وإوعاوي مؽتر ٟلؽّىب الٝاسة خُث ًخضح رل ٤في مخخل ٚاإلاشاخل التي مشث بها٘ ،مىز الٝشن الثالث ِؽش اسجبىذ
 1سوالن مشِب " ،جذاُِاث الهجشة ٔحر الؽشُِت وأبّادها" ،مجلت الذ٘اُ الّشبي اللبىاوي ،الّذد  ،2016 ،98مخدفل ِلُه مً:
https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
2دمحم ٔشبي وآخشون ،الهجرة غير الشرعيت في البحر ألابيض املخوسط املخاطر وإستراجيجيت املواجهت( ،الجضاةش :ابً الىذًم لليؽش والخىصَْ،)2014 ،
ؿ.23
 3سابذ مشابي " ،ؤلاواس اإلاٙاهُمي والىٍشي لذساظت املجمىِاث الّشُٜت ،الٝىمُت وألامت" ،مخدفل ِلُه مً:
http://www.alarabonline.org/?id=85951
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الٝىمُت ألاوسوبُت بالممُت اإلاعُدُت ل٢نها جشاحّذ بّٙل ٌهىس خش٠ت ؤلاـالح الذًني البروحعخاهدُت التي اهتزِذ منها
ـٙت الؽشُِت لخذخل أوسوبا خال ٥هزه الٙترة في ـشاُ ؼامل اهخهى باِالن مُالد الذولت الٝىمُت(مإجمش
واظخٙالُاٙ٘ ،)1648خذ رل ٤املجا ٥أمام الٝىي ال٢بري للععي وساء جد ُٞٝم٣اظب وخىك خشوب دِما إلابذأ الىوىُت
الٝىشٍت وٜذ اظخمش رل ٤ختى نهاًت الخشب الّاإلاُت الثاهُت ،لخّىد هُمىت اإلاعُدُت ِلى هزا اإلاٙهىم ل ً٢مً مىىلٞ
خماسي وزٝافي ١ىنها الٝاظم اإلاؽتر ٟلذو ٥الٝاسة بمّنى ـىاِت أوسوبا ِلى أظغ جدش٠ها الهىٍت اإلاعُدُت ،جشاحْ هزا
الىشح بدلى ٥الٝشن الّؽشًٍ أًً لّبذ ؤلاًذًىلىحُاث الؽُىُِت ،الٙاؼُت والىاصٍت دوسا مهما في دخن ال٢ٙش الٝىمي
ألاوسوبي ،1ل ً٢الىعي بمشوسة جىٌُ ٚالٝىمُت الىوىُت وججذًذها ٠ممان ليؽش العالم أِاد لهزا اإلاٙهىم أهمُخه خال٥
الٝشن الىاخذ والّؽشًٍ خُث جأ٠ذث البلذان ألاوسوبُت مً خال ٥اليؽاه العُاس ي لٝاةذي هزه الخش١اث مً لشوسة
الّىدة للزاث والٝىمُت الالواُِت.
ِلى الشٔم مً جباًً جىحهاث الخش١اث الٝىمُت اإلاخجذدة في الٝاسة ألاوسوبُت الثٝاُ٘ت ،العُاظُت ،الاحخماُِت
والبُئُت ل٢نها حؽتر ٟفي مبذأ الخىٗ والشٍبت مً ٌاهشة الاظلمت اإلاهذدة خعبهم للهىٍت الٝىمُت ألاوسوبُت الٝاةمت ِلى
خماًت الخٝالُذ والُٝم داخل املجخمّاث ،اظخخذام الّى ،ٚالخذخل الٝعشي لخماًت اإلافالح الٝىمُت ،اهىل ٞهزا
الهاحغ ِٝب الاسجٙاُ الذًمىٔشافي للمهاحشًٍ ٔحر الؽشُِحن (الجالُت اإلاعلمت) الزًً بلٖ ِذدهم في الٝاسة هدى
44ملُىن وعمت أًً جم سبي وحىدهم بالتراحْ الاٜخفادي وتهذًذ الاظخٝشاس ألاوسوبي ١ىنهم اإلاعإولحن ًِ ألاخذار
ؤلاسهابُت التي ِاٌؽتها الّذًذ مً اإلاذن ٠باسَغ ،بشو٠عل وهِغ ألامش الزي ظاهم في حؽ٣ل خش١اث مىاهمت للهجشة
والىحىد ؤلاظالمي في أوسوبا ٣٠ل ابشص جل ٤الخش١اث خش٠ت  pegidaالتي هٍمذ مٍاهشاث أظبىُِت دِا مً خاللها  18ألٚ
شخق لش٘ن وحىد الجالُاث اإلاعلمت نهُ٠ ًِ ٤خابت ؼّاساث ِىفشٍت جيعب ٘يها الجشاةم اإلاشج٢بت لهزه الجالُت
وإلشام الىاس في اإلاعاحذ ٠ما خذر في ظىَعشا.2
لزلً ٤إ٠ذ الّذًذ مً الباخثحن أن معالت اهدؽاس وجفاِذ الجزِت الٝىمُت جشجبي أظاظا ب٢ٙشة الؽّىس بالّذاء،
الّىفشٍت وال٢شاهُت ججاه ألاخش(اإلاهاحش والالجئ اإلاعلم)٘ ،اوّذام وحىد الٙش ٛالضساُِت ،الفىاُِت والعُاظُت وظُادة
الاوسجام املجخمعي ،الثٝافي والذًني بٕن الىٍش ًِ اإلاٝاومت ال٢بحرة لإلظالم مً وشٗ الخش١اث الُمُيُت اإلاخىش٘ت ئال أن
رلً ٤إ٠ذ ججذد أبّاد الجزِت الٝىمُت التي جخمثل مٍاهشها في الذِىة للذ٘اُ ًِ اإلافالح الىوىُت داخل الخ٣ىماث
ألاوسوبُت ،اوّذام الثٝت بالىخب العُاظُت وـّىد الّذاء الؽّبي الٝىمي (الُمُني) للمهاحشًٍ ألامش الزي ظاهم في مىذ
الٝىي الٝىمُت ٘شـت الخدش١ ٟلما ظعى الىشٗ آلاخش لخٙمُل هٙعه مٍهشا وظلى١ا في املجخمْ.3
 1دمحم ِبذ العخاس البذسي " ،مً الخاسٍخ الجزوس الشوماوعُت للٝىمُت الاوسوبُت" ،حشٍذة الؽش ٛألاوظي ،2016 ،مخدفل ِلُه مً:
https://aawsat.com/home/article/713076
2باظم ساؼذ "،هل تهذد الخُاساث الُمُيُت اإلاخىش٘ت الىمىرج ألاوسوبي؟" ،مجلت العُاظت الذولُت ،2016 ،مخدفل ِلُه مً:
www.siyassa.org.eg/News/11906.aspx
 (3د مإل "،)ٚج ٤٢ٙالاجداد  ...أوسوبا أمام ٜىمُت لم حّهذها مً ٜبل" ،مجلت الّشب ،الّذد  ،2016 ،10346ؿ 13مخدفل ِلُه مً:
http://www.alarab.co.uk/article/
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وِلُه ٘ان جٙعحر دواْ٘ جدى ٥اإلاعلمحن في أوسوبا مً مهاحشًٍ اٜخفادًحن ًبدثىن ًِ ٘شؿ خُاة أ٘مل (الخدشس
مً الٝٙش والخىٗ) ئلى أٜلُت حععى للخمُحز دًيُا وظلىُ٠ا ج٢مً في اهخٝا ٥الصخفُت الّشبُت ؤلاظالمُت اإلاهاحشة
لصخفُت مىّضلت جثحر الؽ ٤ما ًجّل وظاةل ؤلاِالم جشبي بُنها وبحن ـّىد الجزِاث الجهادًت خاسج وداخل البلذان
ألاوسوبُت وهى ما أ٠ذه صُِم خضب الذًمٝشاوُحن في العىٍذ بٝىله":ؤلاظالمىٍت هي الىاصٍت والؽُىُِت في ِفشها
الخذًث".1
الشكل ركم( :)1مخطط ًوضح عالكت الهجرة غيرالشرعيت بذًىاميكيت جطورالنزعاث اللوميت املخطرفت في
اللارة ألاوروبيت
املهاجرين غري النظاميني كتهديد امين واقتصادي

التخوف من اسلمة أورواب

نشر العنصرية
والكراهية جتاههم

أتسيس حركات مناهضة

الدفاع عن القيم واهلوية
األوروبية

للجاليات املسلمة
جتديد النزعة القومية األوروبية

املصذر :مً ئِذاد الباخثت.
ثاهيا :عالكت ججذد اللوميت الوطىيت بكروهولوجيا جطور أزمت اللجوء إلى البلذان ألاوروبيت املضيفت (الالجئون
السوريون أهمورجا).
_ٌّشٗ الالجئ ِلى اهه" ١ل شخق هجش مىوىه ألاـلي أو ابّذ ِىه بىظاةل الخخىٍ٘ ٚلجا ئلى ئٜلُم دولت أخشي
ولبا للخماًت أو لخشماهه مً الّىدة ئلى مىوىه ألاـلي"

2

_ ٠ما ٌّشٗ ب٣ىهه رل" ٤الصخق الزي و ْٜجدذ لٕي الىشه ئلى جش ٟووىه وأـبذ مدخاحا لشِاًت ألاخشٍحن أي
ٌؽمل أي شخق جش ٟبلذه واهخٝل ِلى دولت أخشي مً احل خماًخه بعلىانها"

3

 1اإلاشحْ هٙعه.
 2ـالح الذًً ولب ٘شج" ،خٝى ٛالالحئحن في الؽشَّت ؤلاظالمُت والٝاهىن الذولي" ،مجلت الجامّت ؤلاظالمُت ،املجلذ  ،17الّذد ألاو ،٥ؿ.2009 ،162
ِ 3بذ الخلُم بً مؽشي " ،ماهُت الهجشة ٔحر الؽشُِت" ،مجلت اإلا٢ٙش ،الّذد العابْ( ،د ط ن) ،ؿ.101
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اإلاالخَ ِلى الخّشٍٙحن هى التر٠حز ِلى دواْ٘ الخىٗ ،الالىهاد واهتها ٟخٝى ٛؤلاوعان التي ججّل مىاوني بلذ
مّحن ًهجشوهه بؽ٣ل ٜعشي بدثا ًِ الخماًت الذولُت مً وشٗ الهُئاث املخخفت أو الذو ٥املجاوسة ألامش الزي ًجّل
معالت الّىدة للبلذ ألام ٔحر واسدة.
وِلُه ًم٢ىىا جٝذًم حّشٍ ٚئحشاتي لالجئ ِلى اهه شخق ٔحر ٜادس ِلى الِّؾ في بلذه هدُجت الخىش والتهذًذ
الزي ٌّاهُه بعبب الجزاِاث أو الخشوب ألاهلُت ٘حر٘ن الخماًت الٝاهىهُت لذولخه وٍخجه لٜالُم أخشي جدعم باالظخٝشاس
ألامني دون ئبذاء الشٔبت بالشحىُ لىوىه.
ِٝب نهاًت الخشب الّاإلاُت الثاهُت احعمذ اإلاشخلت ألاولى لٍاهشة اللجىء في البلذان ألاوسوبُت بٙخذ ألابىاب سٔبت في
ئِادة اِماس الٝاسة ،ل ً٢بّذ نهاًت الخشب الباسدة وما ٘شلخه مٝخمُاث الّىإلات أـبدذ هزه الذو ٥جيخهج ظُاظاث
ولىابي حععى لخٝىحن معألتي الهجشة واللجىء خاـت بّذ ظً الاجداد ألاوسوبي لبروجى١ىالث مدؽاب٢ت ومّٝذة حعخىحب
الخذ مً جذ٘ ٞهإالء اإلاذهُحن ،ئال ئن ألاصماث التي ِش٘تها دو ٥مىىٝت الؽش ٛألاوظي (ألاصمت العىسٍت خاـت)حّلذ هزه
البلذان جخمْ إلاخٕحراث مشخلت حذًذة بّذ ٘ 2011خال ٥ـُ 2015ٚجأسجخذ مىاٜٙها بحن مإٍذ (أإلااهُا ،الىمعا)،
مّاسك (املجش ،ـشبُا) ومخد.َٙ

1

خعب الخٝشٍش العىىي الخاؿ باإلاٙىلُت الّلُا لؽإون الالحئحن لألمم اإلاخدذة UNHCRظىت 2016خذزذ ا٠بر
أصمت لالحئحن في الخاسٍخ الخذًث خُث وـل ِذد اإلاهجشًٍ ٜعشا هدى  63ملُىن شخق وهي هٙغ العىت التي اسجّٙذ ٘يها
الاخخُاحاث ؤلاوعاهُت لالحئحن الٙاسًٍ مً الجزاُ العىسي الزي لم ًخىـل لخل ظُاس ي

2

1هاوي ظلُمان" ،لعُاظاث ألاوسوبُت ججاه الالحئحن :زالزُت ألامً ،الهىٍت ،والُٝم ؤلاوعاهُت" ،اإلاش٠ض الّشبي للبدىر والذساظاث ،2016 ،مخدفل ِلُه مً:
http://www.acrseg.org/40345.
2

٘اومت اودًىت " ،أصمت الالحئحن العىسٍحن بحن اإلاأظاة ؤلاوعاهُت و٘ؽل الخلى ٥الذولُت" ،وسٜت بدث ٜذمذ خال ٥اإلاإجمش الذولي الثاوي" الالحئىن في

الؽش ٛألاوظي :ألامً ؤلاوعاوي :التزاماث املجخمْ الذولي ودوس املجخمّاث اإلامُٙت" ،حامّت الحرمى ،ٟمش٠ض دساظاث الالحئحن الىاصخحن ،ؿ.2018 ،112
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 ،لزل١ ٤ان ٘ٝذان الؽّىس بالمً ،مدذودًت ٘شؿ الخّلُم ،هٝق جمىٍل بشامج اإلاعاِذاث وجخُٙن ؤلاِاهاث
الٕزاةُت اإلاٝذمت لهإالء الالحئحن (اإلاّاهاة مً مٍاهش الٝٙش اإلاادي واإلاّىىي) في الذو ٥اإلاعخٝبلت املجاوسة(لبىان ،ألاسدن
وجشُ٠ا) جمثل دواْ٘ هامت ًخىحه بمىحبها اإلاذهُىن العىسٍىن لىلب اللجىء لذي البلذان ألاوسوبُت.
الشكل ركم( :)2خريطت جوضح أزمت اللجوء والهجرة غيرالىظاميت التي حشهذها الذول ألاوروبيت املضيفت

املصذرhttps://www.infomigrants.net/ar/post/15344:
ًخضح مً خال ٥الخشٍىت جفذس ِذد الالحئحن العىسٍحن ٜاةمت اإلاخجهحن هدى الٝاسة ألاوسوبُت (اإلاهاحشًٍ ٔحر
الؽشُِحن مً إٔ٘اوعخان ،اإلاىىٝت اإلإشبُت ،مىىٝتي العاخل والٝشن ؤلا٘شٍُٝحن والهجشة الذاخلُت بحن الذو ٥أوسوبُت)،
ا٠بر مىىٝت جشاهضٍذ ًخجهىن منها ئلى الذو ٥اإلامُٙت جمخذ مً بدش اًجت هدى وشٍٔ ٞشب البلٝان جدذًذا مٝذوهُا التي
اِخبرث مدىت ِبىس الالحئحن العىسٍحن هدى أوسوبا ،جليها مىىٝت مش٠ض اإلاخىظي ٘االججاه هدى وشٍ ٞاإلاخىظي الجىىبي
(اًىالُا) أو وشٍٔ ٞشب اإلاخىظي جدذًذا ِبر اظباهُا وحضس ال٢ىاسي.
اسجأث اإلاٙىلُت ألاوسوبُت لشوسة جبني ئحشاءاث جم ً٢مً مّالجت أصمت الالحئحن٘ ،خى٘حر الخماًت الذولُت لهإالء
ًٝخض ي دساظت الّامل الخاسجي لالصمت بخدلُل أظبابها واٜتراح ِىدة الالحئحن ٠دل حزسي وسد رل ٤في ١لمت سةِغ
اإلاٙىلُت":jean cloude juncherهدً ألاوسوبُىن ًخىحب ِلُىا أن ال هيس ى ألاهمُت الٝفىي إلاىذ اللجىء والخُٝذ بالخٞ
ألاظاس ي لىلب اللجىء٘... ،اإلحشاءاث التي هذِى ئليها ظخممً هٝل الىاط الزًً هم بداحت للخماًت الذولُت بؽ٣ل ظشَْ
٘ ،...ارا ما أسٍذ للخمامً ألاوسوبي أن ًٍهش حلُا ًجب أن ًخجلى خى ٥مىلىُ أصمت الالحئحن" لزا وحب أن هٍهش
الصجاِت ألاوسوبُت وان هى٘ش الاظخجابت ألاوسوبُت آلان".1

( 1د مإل" ،)ٚأصمت الالحئحن :اإلاٙىلُت ألاوسوبُت جخخز مىاِ ٜٚملُت خاصمت" ،مخدفل ِلُه مً:
http://eeas.europa.eu/archives/delegations/egypt/press_corner/all_news/news/2015/eu_package_on_migration_ar
..pdf
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الشكل ركم( :)3مخطط ًبين وسبت الالجئين السوريين في الذول ألاوروبيت سىت.2017

Sources : Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts, in:
http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911.
اإلاالخَ مً خال ٥اإلاىدنى جباًً مىا ٜٚالبلذان ألاوسوبُت في اظخٝباِ ٥ذد الالحئحن جدذًذا٘ ،اسجٙاُ اليعب في
أإلااهُا ٘شوعا واظباهُا في خحن جىخٙن في دو١ ٥املجش ودو ٥أوسوبا الؽشُٜتٌّ ،ىد لذواْ٘ دًيُت ،اٜخفادًت وأمىُت،
باليعبت لإلااهُا التي اِخبرث الىحهت الشةِعُت لىالبي اللجىء العىسي ٘خال ٥الٙترة اإلامخذة ( مً ا٘شٍل  2011ئلى ٔاًت
ظبخمبر  )2015جلٝذ  125.441ولب لجىء في خحن وـل مّذ ٥الاِتراٗ بهزه ألاخحرة وعبت ِ %94ام ٠ ،2014ما
ظاهمذ هزه الذولت خال ٥ظىتي  2012و 2013بمىدها اإلاّىهت الذولُت التي ٜذسث بدىالي  440ملُىن ًىسو مخمثلت في
اإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت وؤلاهماةُت لألشخاؿ الزًً ٌّاهىن مً الفشاُ العىسي ،1في خحن ِش٘ذ الذولت املجشٍت صٍادة
خادة لالحئحن العىسٍحن ،الظُما خالِ ٥امي2014و ،2015خُث جلٝذ  54.125ولب لجىء ل ً٢اظخجابتها لخذ٘ ٞهزه
ألاِذاد خمّذ لّذة حّذًالث بما في رل ٤حّضٍض مشاٜبت الخذود وإِالن خالت الىىاسب خُث دخل ٜاهىن اللجىء اإلاّذ٥
خحز الىٙار في  1أوث  2015باِىاةه العلىاث خ ٞس٘ن ولباث اللجىء مً ظىسٍا ،إٔ٘اوعخان والّشا٘ ٛمال ًِ
ئـذاسها ٜاهىها ٌعمذ للخ٣ىمت بيؽش الجِؾ للخّامل مْ الالحئحن في خذودها واظخخذام الٝىة ٔحر اإلامُخت مثل
الشـاؿ اإلاىاوي وٜىابل الٕاص اإلاعُل للذمىُ.2
لم ًٝخفش ججذد الٝىمُت الىوىُت ألاوسوبُت ِلى أصمتي اللجىء والهجشة ٔحر الؽشُِت وإهما ١ان للخش١اث اإلاخىش٘ت
جذخل واضح في جىحهاث اإلاإظعاث ألاوسوبُت اإلاىحهت لالهخمام بمعاةل مشاٜبت الخذود الخاسحُت ،لمان ألامً

Maria Hoel," The Eoropean Union s response the Syrian Refugee crisis", Norwegian University of Science and Technology , Faculty of Humanities

1

Department of Historical Studies, 2015, p 31, in:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/413167/Hoel,%20Maria.pdf .
Ibid ,p, p28,29.
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والاظخٝشاس داخل هزه الٝاسة ِلى الشٔم مً وحىد ٜاهىن أوسوبي مىخذ للجىء (جمذ اإلافادٜت ِلُه ظىت )2013وما
وـٙخه الاجٙاُٜت الىوىُت لالجداد ألاوسوبي بالعُاظت اإلاؽتر٠ت للجىء.1

املحورالثاوي :دوراليمين املخظرف في جىامي اللوميت الوطىيت ألاوروبيت.
جضامً حّذد الىخاةج العُاظُت ،الاٜخفادًت والهىٍاجُت التي ِش٘تها البلذان ألاوسوبُت مْ جىحه اإلاذهُحن هدى جبني
اللجىء ١ىظُلت للبدث ًِ الاظخٝشاس داخلها ما أظٙش ًِ جفاِذ واضح لذوس خش١اث الُمحن اإلاخىشٗ التي خٝٝذ
هجاخاث ظُاظُت ِبر جبىيها خىاباث مإمىىت جيؽش مخخل ٞمٍاهش الّذاء ججاه ألاحاهب لماها ل٢عب الخّبئت الؽّبُت
والذِم املجخمعي٠ ،ما ًخجلى جأزحرها في س٘ن ظُاظاث الخ٣امل والاهذماج ألاوسوبي والذِىة لخماًت مفالح الٝىمُت
اإلاعُدُت والّىدة للزاث.
أوال :عودة جياراث اليمين املخطرف لخحليم املكاسب السياسيت ودعم الهويت اللوميت.
جفى ٚألادبُاث ألاوسوبُت أخضاب الُمحن اإلاخىشٗ لمً الخُاساث الىوىُت /الاؼتراُ٠ت التي جخخز مً الّىفشٍت
واإلاخٕحر الّشقي مدذدا أظاظُا في حّامالتها ،لزلٝ٘ ٤ذ احمْ الّذًذ مً الباخثحن ِلى ـّىبت ئًجاد مٙهىم ًمبي
ظماث هزا الخىحه ِلى الشٔم مً ئدساج هزه الخش١اث لمً ؤلاًذًىلىحُاث اإلانهضمت في الخشب الّاإلاُت الثاهُت ١الىاصٍت

والٙاؼُت ،2داخلُا اِخبر جدى ٥ألاوسوبُحن مً أخضاب ٌعاس الىظي لخضاب الُمحن اإلاخىشٗ FAR- RIGHT PARTIES
هدُجت حمىد جُاس الِعاس اإلاّخذ ٥الزي عجض ًِ جد ُٞٝألاهذاٗ اإلاىىوت به ٘مال ًِ المٕىواث التي ًماسظها
أصخاب الىٙىر الاٜخفادي ِليها.
وـِ ٚمش الؽىب٣ي أخضاب الُمحن اإلاخىشٗ ب٣ىنها" :الخُٙذ اإلاذلل للىاصٍت ألاإلااهُت والٙاؼُت الاًىالُت وهى أًما
الخُاس اإلاّادي لالحئحن ومً ٜبلهم الّشب ولألٜلُاث وِلى سأظهم اليهىد".3
أولِ ٞليها  Hanz George Betzاظم أخضاب حىاح الُمحن الؽّبىي "التي جيخٝذ العُاظاث الاٜخفادًت
والاحخماُِت للذًمٝشاوُاث الٕشبُت دون مىاحهت أظعها ،خُث جش٘ن اإلاعاواة الٙشدًت بتر٠حزها ِلى الخجاوغ الازني
وجمٝذ اإلاهاحشًٍ٘ ،هي أخضاب جإمً بمش٠ضٍت ِاإلاُت وهٍام هشمي ٌّخمذ ِلى الصخفُت ال٣اسٍضمُت معخّملت الؽّبىٍت
١أظلىب ّ٘ا ٥للدعىٍ ٞالعُاس ي"

4

ِ 1بذ الىاخذ ا٠محر " ،الشبُْ الّشبي والهجشة ٔحر الٝاهىهُت في البدش ألابُن اإلاخىظي" ،مجلت اإلاعخٝبل الّشبي ،الّذد ،433ؿ ،2015 ،35مخدفل
ِلُه مًhttp://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=5313 .:
2

(د .مإل ،)ٚالُمحن اإلاخىشٗ ،مىظىِت الجضٍشة ،مخدفل ِلُه مً:

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology/2015
 3ؼحرًً خامذ ٘همي" ،ـّىد الُمحن اإلاخىشٗ في أوسوبا ٜبل وبّذ حؽاسلي اًبذو :الخٙعحر الثٝافي والخٙعحر العُاس ي /الاٜخفادي" ،مخدفل ِلُه مً:
http://hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9%84%D9
 4سابذ صٔىوي " ،الاظالمى٘ىبُا وـّىد الُمحن اإلاخىشٗ في أوسوبا مٝاسبت ظىظُى زٝاُ٘ت" ،مجلت اإلاعخٝبل الّشبي ،ؿ( ، 124د ط ن)  ،مخدفل ِلُه مً:
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_421_rabhzagoni.pdf .
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اإلاالخَ مً خال ٥الخّشٍٙحن هى التر٠حز ِلى مخٕحراث الّذاء ججاه آلاخش ،الّىفشٍت٠ ،شاهُت ألاحاهب التي جلخفها
في خذة الخىاب الؽّبىي اإلاىحه ل٣ل ٘ئاث املجخمْ٘ ،مال ًِ مّاسلت ألاهٍمت الخا٠مت في البلذان ألاوسوبُت واهخٝاد
العُاظاث الاٜخفادًت اإلاماسظت في ٌل الاهذماج الاٜخفادي ،وِلُه اسجأًىا ـُأت حّشٍ ٚئحشاتي لخضاب الُمً
اإلاخىشٗ ب٣ىنها مجمىُ الُ٢اهاث العُاظُت التي جُٙ٢ذ مْ جدىالث الّىإلات في البلذان ألاوسوبُت لفُأت خىاب ِٝاةذي
ًش٘ن الخّذدًت ،الاهٙخاح ِلى ألاخش وٍماسط الّىفشٍت ججاه ألاحاهب (اإلاهاحشًٍ ،الالحئحن خاـت اإلاعلمحن وألاٜلُاث)
الزًً ٌّخبرون مفذس تهذًذ امني للمجخمّاث املخلُت مً حهت وس٘ن ظُاظاث الىٍم الخا٠مت ومخخل ٚمٍاهش
الاهذماج ألاوسوبي مً حهت أخشي.
حّ٢غ أخضاب الُمحن اإلاخىشٗ ِىدة أوسوبا لخخمُاث ال٢ٙش الّىفشي وألاخادًاث في العُاظت٘ ،ىٍشٍا حؽترٟ
هزه ألاخضاب في ُِٝذة الاظخّالء خُث جش٘ن مبذأ اإلاعاواة الاحخماُِت وج٢شط هٍشة الذوهُت والٙىُٜت ٘مال ًِ
اؼترا ٟبشامجهم العُاظُت في س٘ن الاهذماج ألاوسوبي والذِىة لخ٢شَغ الٝىمُت وخماًت العُادة الىوىُتِ ،بر
دًىامُُ٢ت اهخٝاد العُاظاث الذًمٝشاوُت الاحخماُِت للِعاس ومىاـشة الٙشدًت للُمحن ،مً أهم هٝاه الالخٝاء بحن هزه

ألاخضاب مىٜٙها ججاه ٜماًا اإلاهاحشًٍ والالحئحن خُث أولِ ٞليها حعمُت ألاخضاب لذ الهجشة Anti Immigration
٘ Partiesخفيُ ٚأي خضب لمً ظُا ٛالخىشٗ العُاس ي ألاوسوبي ٌعخىحب الش٘ن الٝىعي لألٜلُاث والخّذدًت
الثٝاُ٘ت ،اِخباس الالمً املجخمعي داخل أوسوبا ٌّىد لتزاًذ أِذاد اإلاهاحشًٍ ١ىنهم تهذًذ للهىٍت الازىى ووىُت وِامل
أظاس ي في اهدؽاس البىالت ومٍاهش ؤلاحشام.1
الشكل ركم( :)4جذول ًوضح مكاهت أحساب اليمين املخطرف في البرملاهاث الوطىيت والبرملان ألاوروبي
البلذ

اسم الحسب

ملاعذ البرملان املحلي

بريطاهيا

خضب الاظخٝال ٥البرًىاوي

ممثل بمّٝذًً

ملاعذ البرملان
ألاوروبي
هجح بيعبت12.7

UK Independence Party

أي  22مّٝذ مْ
اخخما ٥اسجٙاُ
ـىجه بّذ
الخشوج مً
الاجداد

فروسا
املجر

خضب الجبهت الٝىمُت

الخفىِ ٥لى %13.6مً ألاـىاث

National front

جدفل ِلى مّٝذًً مً اـل372مّٝذ

الخضب اإلاذوي املجشي

همحز بالعُىشة ِلى الاهخخاباث الثالث ألاخحرة ممثل  11مّٝذ

22مّٝذ

 1اإلاشحْ هٙعه ،ؿ.125
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Fidesz

ب 115مّٝذ مً اول 189بيعبت.%51
جدفل ِلى  % 20مً ألاـىاث زالث ا٠بر ألاخضاب في

الىمسا

خضب حىبُjobbik ٤

املجش.

خضب الخشٍت الُمُني

جفذس الجىالث ألاولى لالهخخاباث الشةاظُت ظىت  2015أسبْ مٝاِذ

Partei

 Freiheitlicheبُٝادة Norbert Hofer

Österreichs
الذهمارن

أسبْ مٝاِذ

الؽّب الذهماس١ي

زاوي ا٠بر خضب في البالد

Dantsh people s party

 %21.1مً ألاـىاث ظىت2015

بلغاريا

خضبATTACK

جدفل ِلى 12مّٝذ مً مجمىُ  150لخفل وعبت أسبْ مٝاِذ

هولىذا

خضب مً احل الخشٍت

وـلذ وعبت هجاخه  %10.1خُث جدفل ِلى  12أسبْ مٝاِذ

Party for Freedom

مّٝذ مً اـل 150مّٝذ.

هجاخه ٗ الاهخخاباث %10.1

اليوهان

السويذ

خضب الٙجش الزهبي  Goldenجدفل ِلى  17مّٝذ مً أـل  100مّٝذ خُث وعبت زالر مٝاِذ

party Dawn

هجاخه في الاهخخاباث الاخحرة%6.3

الذًمٝشاوُىن العىٍذًىن

جدفل ِلى  49مّٝذ مً اـل 349بلٕذ وعبت مّٝذًً

 Swedishهجاخه%12.9

social
democratic party
فلىذا
بولىذا
أملاهيا

خضب الٙىلىذًىن الخُُٝٝىن وـلذ وعبت هجاخه في الاهخخاباث %17.7خُث مّٝذًً

Finns party

جدفل ِلى  15مّٝذ مٝابل  200مّٝذ

خضب الٝاهىن والّذالت

جمحز باالهٙشاد في الخ٢م بالٕالبُت اإلاىلٝت 235مً أـل مّٝذًً

Law and justice

460مّٝذظىت 2015بيعبت.%39

خضب البذًل مً احل أإلااهُا

خفل ِلى وعبت  %25مً ألاـىاث في الاهخخاباث مّٝذ واخذ

((A F D

الىالًاث ألاإلااهُت ظىت2016

für

Alternative

Deutschland
بلجيكا

خضب اإلافلخت الٙالمىُ٢ت

جدفل ِلى مّٝذ واخذ مٝابل  200مّٝذ في البرإلاان مّٝذ واخذ

Vlaams Belang

البلجُ٣ي وـلذ وعبت هجاخه في الاهخخاباث %3.67
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املصذر :ماصن حبىس" ،ـّىد الُمحن ألاوسوبي اإلاخىشٗ واوّ٣اظاجه العىسٍت" ،مش٠ض دمؽ ٞلألبدار والذساظاث،
مخدفل ِلُه مًhttp://www.dcrs.sy/%D8%B5%D8%B9%D9%D8% .:
هالخَ مً خال ٥الجذو ٥أن جد ُٞٝأخضاب الُمحن اإلاخىشٗ إلا٣اظب اهخخابُت وظُاظُت واضخت ٌّىد إلاّش٘تها
بخدىٍش املخاوٗ ألامىُت والاٜخفادًت٘ ،الٝذسة ِلى جبىأ م٣اهت في بشإلااهاث املخلُت والبرإلاان ألاوسوبي ٌّ٢غ مذي ٜذستها
ِلى الخ ُٚ٢مْ الخدىالث العىظُىزٝاُ٘ت واملجخمُّت التي ٘شلتها الّىإلات ِلى ألاهٍمت ألاوسوبُتٙ٘ ،ي ظىت  2016بذأث
جٍهش هجاخاث هزه ألاخضاب في الّىدة للٝىمُت هدُجت جىحه بشٍىاهُا للخشوج مً الاجداد وإبذاء بُٝت الذو ٥الشٔبت في
رل ٤و٘ٝا لىٍشٍت الذومُىى.
لزلً ٤م ً٢الٝى ٥أن اسجٝاء الٝاِذة الاهخخابُت ِبر الىٍم الخضبُت والاظخٙادة مً ؤلاِالم ألاوسوبي الزي ًٝىم
بيؽش دِاًت ِبر ووىُت لهزه ألاخضاب ظاهم بؽ٣ل ٠بحر في ـّىد جُاساث الُمحن اإلاخىشٗ وجمُ٢نها مً الخأزحر ِلى
ظُاظاث الذو ٥ألاوسوبُت وخىاباث الامىىت التي جخبىاها إلاىاحهت الهاحغ ألامني (الالحئحن واإلاهاحشًٍ).1
ثاهيا :كوة الفعل الخطابي اللومي ألحساب اليمين املخطرف (امىىت تهذًذ اللجوء من مىظور حسب الاجحاد املذوي
اليميني املجري).
ئن ئظتراجُجُت مال الٙشآ ؤلاًذًىلىجي التي جبىتها الخُاساث الُمُيُت ِٝب نهاًت الخشب الباسدة جإ٠ذ خفىـُت
الٝىمُت ألاوسوبُت ،خُث حّبر ًِ همىرج الاججاه الشادً٣الي الزي ٌّ٢غ اظدُاء اإلاىاوىحن مً العجض والٙعاد الخ٣ىماحي
ِلى اإلاعخىٍحن ألامني (مؽا١ل الخّذد الثٝاُ٘ت ،الخىجش املجخمعي الىابْ ًِ أِباء اللجىء والهجشة) والاٜخفادي( اسجٙاُ
البىالت ،اهخٙاك معخىٍاث اإلاِّؽت) ،الخّبحر ًِ س٘مها لعُاظت الاهذماج ألاوسوبي ،جٝلُق المشاةب ،حؽذًذ
الّٝىباث ِلى مشج٢بي الجشاةم ،الّذاء ججاه العُاظاث الذًمٝشاوُت الاحخماُِت الِعاسٍت وِذم الاهخمام باإلاعاةل
البُئُت.2
في خحن ًشحْ جىامي وؽاه أخضاب الُمحن اإلاخىشٗ في مجا ٥امىىت ٜماًا اللجىء والهجشة ٔحر الؽشُِت للّذًذ مً
الّىامل٘ ،الخٕحراث التي ِش٘تها الذو ٥ألاوسوبُت بّذ الدعُّيُاث مً ج ٤٢ٙدوٍالث ال٢خلت الؽشُٜت ِٝب انهُاس الاجداد
العىُ٘احي وجىامي الجزِت الٝىمُت اإلاعُدُت لذي ألاوسوبُحن لالهممام لالجداد ألاوسوبي ،جبّاث ألاصمت الاٜخفادًت 2008
مً س١ىد اٜخفادي ،اهدؽاس للبىالت وجىامي مىحاث الهجشة حّل هزه ألاخضاب جخجه في هٙغ العىت إلوؽاء مىٍمت
م٣ا٘دت الاظلمت في أوسوبا ٘مال ًِ ألاصماث التي وؽبذ في الىوً الّشبي بّذ( 2011الُمً ،ظىسٍا ،لُبُا) ٌهىس جىٍُم
الذولت ؤلاظالمُت وجبيُه للهجماث ؤلاسهابُت التي ِش٘تها دو٠ ٥باسَغ ،بشو٠عل وأإلااهُا.3

 1اإلاشحْ هٙعه ،ؿ.130
 2الؽُماء ِش٘اث" ،هل ٌعُىش الُمحن اإلاخىشٗ ِلى أوسوبا مً حذًذ؟" ،مخدفل ِلُه مً:
.https://www.ida2at.com/is-controlled-by-the-extreme-right-in-europe/

3سٍىاط بىافي" ،ـّىد أخضاب الُمحن اإلاخىشٗ :ألاظباب والخذاُِاث" ،مخدفل ِلُه مً:
https://www.politics-dz.com/threads/syud-alimin-almttrf-alasbab-ualtdayiat-dras-txhlili.6941/

املجلذ -09الّذد -02العىت2022

EISSN: 2588-2309

816

ISSN: 2352-9806
l

جتدد النزعة القومية األوروبية :مابني تداعيات اهلجرة غري النظامية وضغوطات التيار اليميني املتطرف /ــــــــــــــــ

مسرية ناصري  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /مسيحة برق

١لها دواْ٘ حّلذ جُاساث الُمحن اإلاخىشٗ حععى لفُأت خىاباث جإمجن مً خاللها ٜمُت اللجىء ِلى أنها تهذًذ
وحىدي للُ٢ان اإلاشحعي(املجخمْ ألاوسوبي ٙ٠اِل مإمجن)٢ً ،مً جأزحر هزه ألاخضاب ِلى الّٙل الخىابي في معخىي
المٕي ِلى مشا٠ض اجخار الٝشاس والذواةش العلىىٍت (بشإلااهاث البلذان والبرإلاان ألاوسوبي ٠ما ر٠شها في الّىفش العاب)ٞ
جبني ئحشاءاث واجخار جذابحر واسةت لخؽذ الاظخجابت املجخمُّت ،مثا ٥رل ٤حّذد اإلاٙاهُم ألامىُت اإلاّخمذة في خىاب
الخُاساث الُمُيُت مٙهىم الاظالمى٘بُا* ،ؤلاسهاب ،الاظدُالء ِلى وٌاة ٚالؽّىب والٕضو الخماسي ،وهى ما ًبرس جىحه
سؤظاء هزه ألاخضاب الظخٕال ٥الٍشوٗ الٝاظُت التي ٌِّؽها الالحئىن خذمت إلافالخهم الصخفُت ،الخضبُت واإلاادًت
باِخباسهم مذاّ٘حن ًِ اإلا٣ىهاث الثٝاُ٘ت والخماسٍت ألاوسوبُت بهذٗ خل ٞوخذة ووىُت ٜاةمت ِلى الخىٗ والؽ ٤مً
ألاحاهب بمّنى حذلُت ألاها وآلاخش.
ًخف ٚخىاب الخُاس الُمُني املجشي بلٕت مؽبّت بالّذاء والّىفشٍت ٘اِخماد مٙشداث ١الٙىلىٍحن ،اإلاخىش٘حن،
ؤلاسهابُحن وجفذس مٝاالث الجشاةذ ِىاوًٍ ٠هجىم مذبش ِلى املجش ،املجش جخّشك لهجىم وخش ي١ ،لها مفىلخاث

ظاهمذ في اهدؽاس هٙغ الىهج لذي الخش١اث اإلاىاوةت لىحىد اإلاهاحشًٍ ١ىـ ٚخش٠ت الهىٍت الىمعاوٍت وخش٠ت Pegida
(اإلاز١ىسة ظابٝا) مجمل الاِخذاءاث بأنها مً ـىْ الالحئحن٘ ،دؽذ املجخمْ وحّبئت الؽّب جخىلب ججىُذ اإلاّخٝذاث
الٝىمُت ،الازيُت والذًيُت لخجزُ ِنها ـٙت ؤلاوعاهُت لىالبي اللجىء في هزه الذولت.1
لزل ٤جم٢ىذ الخ٣ىمت املجشٍت ظىت  2015مً ٠عب الخأًُذ الؽّبي  viktor Mihaly Orban٥الزي وضح في
خىاباجه أن والبي اللجىء اإلاعلمحن ٔحر مشخب بهم في املجش وٜذ اٜش بؽ٣ل ـشٍذ أن رل ٤في ئواس الذ٘اُ ًِ "اإلاعُدُت
ألاوسوبُت" خُث ٜا" ٥هدً ال هشٍذ ،وأِخٝذ أن لذًىا خ ٞفي أن هٝشس أهىا ال هشٍذ ِذد ٠بحر مً اإلاعلمحن في بلذها٘ ...خذ٘ٞ
اإلاهاحشًٍ والالحئحن بمثابت تهذًذ لمىىا" ممُٙا " أن دخى ٥أِذاد هاةلت مً الالحئحن لوسوبا ًجهلهم ًبذون ٠جُىػ
مدخلت ٘هي مىحت جخأل ٚمً اإلاهاحشًٍ لظباب اٜخفادًت ،والالحئحن واإلاٝاجلحن ألاحاهب".2
ججلذ مخشحاث امىىت ٜماًا اللجىء في الذولت املجشٍت أوضخذ حجم ظُاظت حؽىٍه ـىسة هإالء الالحئحن ِبر
وظاةل ؤلاِالم خُث وسد في خىاب **" Orbanأوسوبا ِلى خا٘ت الخىش ،ؤالبُت املجشٍحن ٌّخٝذون أهه ًجب دِم
الّاةالث املجشٍت وألاوٙا ٥أ٠ثر مً اإلاهاحشًٍ .املجشٍىن ال ًشٍذون اإلاهاحشًٍ ٔحر الؽشُِحن،...هدً هشٍذ أن هد َٙاملجش
للمجشٍحن وإن الِعاس املجشي الزي ٌعخٝبل اإلاهاحشًٍ ٔحر الؽشُِحن الُىم وٍٙخذ لهم ألاًادي ،هإالء العُاظُىن ال

*الاظالمى٘ىبُا١ :لمت حّني الشهاب اإلاشض ي مً ؤلاظالم ،حؽ٣لذ بىادس هزه الٍاهشة بؽ٣ل حلي بّذ اخذار 2001أًً جىحهذ اإلاىٍىمت الٕشبُت في خىاباتها
لشبي ؤلاظالم ٠ذًً بمفىلخاث ؤلاسهاب ،الخّفب وس٘ن الذًمٝشاوُت ،في دِىة منها ليؽش مؽاِش الّذاء ،الخىٗ والّىفشٍت لذ اإلاعلمحن.
1

خعىاء خعحنٜ" ،مُت الالحئحن في الخىاب ؤلاِالمي ألاوسوبي :العُاٜاث وألاهذاٗ" ،مش٠ض الجضٍشة للذساظاث ،2015 ،مخدفل ِلُه مً:

studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html
Maria Hoel, op cite, p29.

2

** :viktor Orbanجٝلذ مىفب سةِغ الىصساء املجشي ( )2000-1988لِؽٕل هٙغ اإلاىفب ظىت  2010ئلى ٔاًت ًىمىا هزا ،سةِغ خضب الاجداد اإلاذوي
الُمُني وـاخب ٘٢شة الجذاس الز١ي الزي أهٝٙذ ِلُه الخ٣ىمت  200ملُىن ًىسو ِلى وى ٥الخذود مْ ـشبُا خُث ًمىْ الالحئىن ِبىس الخذود ٔحر
اإلاىخٍمت وٜذ اٜش الٝاهىن اإلاّذ ٥للجىء  2015بان أي جل ٚللجذاس ٌّذ حىاًت ٌّاٜب ِليها بالسجً.
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ًدبىن ببعاوت الؽّب املجشي" ما ًٙعش جبني وظاةل ؤلاِالم الُمُني اإلادؽذد لعُاظت الخّخُم وججىب وؽش ـىس ج٢ؽٚ
مّاهاة الالحئحن لممان ِذم ٠ؽ ٚوبُّت الّى ٚاإلاادي والبيُىي الزي ٌّاهىهه في البلذ اإلامُ ،ٚلزل ٤جم ئـذاس
ٜاهىن ظىتً 2015خى ٥لّىاـش الؽشوت ـالخُت ئوال ٛالىاس ِلى الالحئحن.1
مً مٍاهش امىىت ٜمُت اللجىء في هزه الذولت جىحُه الخ٣ىمت اظخبُان للمىاوىحن املجشٍحن ًذعى "الدؽاوس الىوني
خى ٥الهجشة" جفذسجه أظئلت هل جىاِ٘ ٞلى أن ظُاظاث الهجشة الخاوئت هي مً ٌعاهم في اهدؽاس ؤلاسهاب؟ ،هل جخٞٙ
مْ الخ٣ىمت أهه بذال مً جخفُق ألامىا ٥للهجشة ًيبغي أن هذِم ألاظش وألاوٙا ٥املجشٍحن اإلادؽشدًً؟ ،حّلُ ٞملفٝاث
حعتهذٗ الالحئحن جدمل ؼّاساث مثل "ئرا ٠ىذ جأحي ئلى املجش ،ال جنهب وٌاة ٚاملجشٍحن".2
مً هاخُت أخشي ئرا ما الخٍىا مجشٍاث أخذار ِملُت البرً٢عذ وعدؽ ٚأن لخُاساث الُمحن اإلاخىشٗ دوس مهم،
٘امىىت هزه الخش١اث الٝىمُت إلاؽا١ل الهجشة ٔحر الؽشُِت والالحئحن الزًً جذ٘ٝىا بؽ٣ل هاةل بّذ١ 2015اهذ بمثابت
حجش ألاظاط النهُاس معاس ججشبت الاجداد ألاوسوبي ،خُث عجضث ئداسة هزا ألاخحر ًِ جىبُ ٞظُاظت مىخذة للهجشة
الخاسحُت ألامش الزي ظاهم في تهشب البلذان خاـت الىاّٜت في أوسوبا الؽشُٜت مً جدمل ألاِباء واظخٝبا ٥خفتها مً
الالحئحن ٠ما هى الخا ٥باليعبت للذو ٥التي حّاوي مخلٙاث ألاصمت اإلاالُت ،وِلُه صاد ؼّىس اإلاىاوىحن بعجض خ٣ىماتهم
واوّذام الثٝت في جمثُل مفالخهم ِلى معخىي مإظعاث الاجداد ،لترج ْٙبزل ٤وعبت أـىاث الخش١اث الٝىمُت الشأبت
في الاهٙفا ٥والّىدة ئلى الزاث وإِالن اإلاإجمش العىىي لخضب املخاٍ٘حن البرًىاوي في ا٠خىبش 2016بالؽشوُ سظمُا في
الاوسخاب مً مإظعاث ألاوسوبُت بما في رل ٤الاجداد الجمش١ي والعى ٛاإلاؽتر٠ت.3

الخاجمت:
خخاما وعخيخج مما ظب ٞأن:
_ أن ِىدة أوسوبا لخخمُاث ال٢ٙش الّىفشي الٝىمي وألاخادًاث في العُاظت اوّ٢غ بخدى ٥حزسي وججذًذ إلاٙهىم
الٝىمُت الىوىُت التي ٌلذ مُٕبت لٙترة مً الضمً٘ ،اؼترا ٟالخش١اث وألاخضاب الُمُيُت في مىٜٙها الشا٘ن ٜىُّا
للمهاحشًٍ والالحئحن ١ىنهم تهذًذ للهىٍت الازىى ووىُت وِامل أظاس ي في اهدؽاس البىالت ومٍاهش ؤلاحشام ظاهم لخذ ٠بحر
في اسجٙاُ ألاـىاث اإلاىادًت بمشوسة الّىدة لىمىرج الٝىمُت ألاوسوبُت.
_ ً٢مً الاسجباه الىزُ ٞبحن ٜماًا الهجشة ٔحر الىٍامُت ،اللجىء العُاس ي وجفاِذ وجحرة الجزِت الٝىمُت ألاوسوبُت ب٢ٙشة
الؽّىس بالّذاء ،الّىفشٍت وال٢شاهُت ججاه ألاخش (اإلاعلم) اإلاهذد للهىٍت اإلاعُدُت خعب الخش١اث اإلاىاهمت لىحىدهم
والتي دِذ لخبني ئظتراجُجُت الذ٘اُ ًِ ظُاظت ألابىاب اإلإلٝت ٠ما ًبحن هزا الخىامي التراحْ ال٢بحر للُٝم ألاوسوبُت
واهخٝاةُت دو ٥الاجداد في جى٘حر اإلاعاِذاث ؤلاوعاهُت لهإالء اإلاذهُحن.
 1خعىاء خعحن ،مشحْ ظاب.ٞ
Maria Hoel, op cite, p30.

2

 3ماجُاط ماتهُجض "،أوسوبا بّذ البرً٢عذ :اجداد اٜل ٠ماال" ،جشحمتِ :اد ٥صٜآ ،املجلت الجضاةشٍت لألمً والخىمُت ،الّذد الّاؼش ،2017 ،ؿ ،ؿ ،587
.588
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_ ـُأت خىاب امىىت اللجىء ًبذأ بخدذًذ اللجىء ٠تهذًذ وحىدي ّ٘لي ًجّل ألاخضاب الُمُيُت اإلاخىش٘ت جخدذر ًِ
هزا الخىش(ّٙ٠ل ٠الم) وجٝىم بفُأت خىاباث مؽبّت بعُاظاث الخّبئت الّىفشٍت وجىذسج هزه اإلاؽ٣لت لمً
أولىٍاث ألاحىذة ألامىُت ِ٘عخجُب املجخمْ ألاوسوبي بّٙل ئلٙاء الفُٕت الؽشُِت ِلى الخذابحر الىاسةت الخخىاء التهذًذ
وجفذًشه ِبر وظاةل ؤلاِالم ،اإلالفٝاث التي جدمل ِباساث معِئت لالحئحن ،جىحُه الاجداد ألاوسوبي لبروجى١ىالث
مدؽاب٢ت ومّٝذة حعخىحب الخذ مً جذ٘ ٞهإالء اإلاذهُحن ،الاِخٝا ،٥ئِادة جىوحن الالحئحن في بلذانهم ألاـلُت ومماسظت
الّى ٚاملجخمعي ِبر اإلاماسظاث الؽشوُت.
_ ًخمثل مى ٜٚألاخضاب الُمُيُت اإلاخىش٘ت مً ججشبت الخ٣امل ألاوسوبي في اظخٕال ٥اإلا٣اظب العُاظُت التي خٝٝتها داخل
البرإلاان ألاوسوبي والذِم الؽّبىي لها ججاه ٜماًا الهجشة واللجىء لذْ٘ الخش١اث الٝىمُت في مىاوِ ٞذة مً البلذان
ألاوسوبُت للمىالبت باالهٙفا ًِ ٥الاجداد واظخّادة أمجاد ال٢ٙش الٝىمي.

 .3كائمت املراجع:
 .Iاملراجع باللغت العربيت
 -1الكخب:
ٔ :1شبي (دمحم) وآخشون ،الهجرة غير الشرعيت في البحر ألابيض املخوسط املخاطر وإستراجيجيت املواجهت( ،الجضاةش :ابً
الىذًم لليؽش والخىصَْ.)2014 ،
 -2املجالث والذورياث:
أ -املجالث الوركيت:
 :1بً مؽشي (ِبذ الخلُم) " ،ماهُت الهجشة ٔحر الؽشُِت" ،مجلت اإلا٢ٙش ،الّذد العابْ ( ،د ط ن).
 :2ولب ٘شج (ـالح الذًً)" ،خٝى ٛالالحئحن في الؽشَّت ؤلاظالمُت والٝاهىن الذولي" ،مجلت الجامّت ؤلاظالمُت ،املجلذ
 ،17الّذد ألاو.2009،٥
 :3ماتهُجض (ماجُاط) "،أوسوبا بّذ البرً٢عذ :اجداد اٜل ٠ماال"،جشحمتِ :اد ٥صٜآ ،املجلت الجضاةشٍت لألمً والخىمُت،
الّذد الّاؼش.2017 ،
ب -الذورياث الالكتروهيت:
 : 1ا٠محر (ِبذ الىاخذ) " ،الشبُْ الّشبي والهجشة ٔحر الٝاهىهُت في البدش ألابُن اإلاخىظي" ،مجلت اإلاعخٝبل الّشبي،
الّذد ،2015 ،433مخدفل ِلُه مًhttp://www.caus.org.lb/Home/down.php?articleID=5313 .:
 :2ساؼذ (باظم) "،هل تهذد الخُاساث الُمُيُت اإلاخىش٘ت الىمىرج ألاوسوبي؟" ،مجلت العُاظت الذولُت ،2016،مخدفل
ِلُه مًwww.siyassa.org.eg/News/11906.aspx:
 :3صٔىوي (سابذ) " ،الاظالمى٘ىبُا وـّىد الُمحن اإلاخىشٗ في أوسوبا مٝاسبت ظىظُى زٝاُ٘ت" ،مجلت اإلاعخٝبل الّشبي( ،د
ط ن)  ،مخدفل ِلُه مً:
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_421_rabhzagoni.pdf
 :4ظلُمان (هاوي)" ،لعُاظاث ألاوسوبُت ججاه الالحئحن :زالزُت ألامً ،الهىٍت ،والُٝم ؤلاوعاهُت" ،اإلاش٠ض الّشبي للبدىر
والذساظاث ،2016 ،مخدفل ِلُه مًhttp://www.acrseg.org/40345.:
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ِ :5بذ العخاس البذسي (دمحم) " ،مً الخاسٍخ الجزوس الشوماوعُت للٝىمُت الاوسوبُت" ،حشٍذة الؽش ٛالاوظي،2016 ،
مخدفل ِلُه مًhttps://aawsat.com/home/article/713076:
 :6مشِب (سوالن) " ،جذاُِاث الهجشة ٔحر الؽشُِت وأبّادها" ،مجلت الذ٘اُ الّشبي اللبىاوي ،الّذد  ،2016 ،98مخدفل
ِلُه مًhttps://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/%D8%A:
 ( :7د مإل ،)ٚج ٤٢ٙالاجداد  ...أوسوبا أمام ٜىمُت لم حّهذها مً ٜبل ،مجلت الّشب ،الّذد  ،2016 ،10346مخدفل
ِلُه مًhttp://www.alarab.co.uk/article/%D8%A:
 -3ألاوراق البحثيت:
 :1اودًىت (٘اومت) " ،أصمت الالحئحن العىسٍحن بحن اإلاأظاة ؤلاوعاهُت و٘ؽل الخلى ٥الذولُت" ،وسٜت بدث ٜذمذ خال٥
اإلاإجمش الذولي الثاوي" الالحئىن في الؽش ٛألاوظي :ألامً ؤلاوعاوي :التزاماث املجخمْ الذولي ودوس املجخمّاث اإلامُٙت"،
حامّت الحرمى ،ٟمش٠ض دساظاث الالحئحن الىاصخحن.2018 ،
 -4مو اكع الاهترهت :1 :بىافي (سٍىاط)" ،ـّىد أخضاب الُمحن اإلاخىشٗ :ألاظباب والخذاُِاث" ،مخدفل ِلُه مً:
https://www.politics-dz.com/threads/syud-alimin-almttrf-alasbab-ualtdayiat-dras-txhlili.6941/
 :2خعحن (خعىاء)ٜ" ،مُت الالحئحن في الخىاب ؤلاِالمي ألاوسوبي :العُاٜاث وألاهذاٗ" ،مش٠ض الجضٍشة للذساظاث،
 ،2015مخدفل ِلُه مً:
studies.aljazeera.net/ar/mediastudies/2015/12/201512239408698397.html
٘ :3همي خامذ (ؼحرًً)" ،ـّىد الُمحن اإلاخىشٗ في أوسوبا ٜبل وبّذ حؽاسلي اًبذو :الخٙعحر الثٝافي والخٙعحر العُاس ي/
الاٜخفادي" ،مخدفل ِلُه مًhttp://hadaracenter.com/pdfs/%D8%A7%D9% .:
ِ :4ش٘اث (الؽُماء)" ،هل ٌعُىش الُمحن اإلاخىشٗ ِلى اوسوبا مً حذًذ؟" ،مخدفل ِلُه مً:
.https://www.ida2at.com/is-controlled-by-the-extreme-right-in-europe/
 :5مشابي (سابذ) " ،ؤلاواس اإلاٙاهُمي والىٍشي لذساظت املجمىِاث الّشُٜت ،الٝىمُت وألامت" ،مخدفل ِلُه مً:
http://www.alarabonline.org/?id=85951
(:6د مإل ،)ٚأصمت الالحئحن :اإلاٙىلُت ألاوسوبُت جخخز مىاِ ٜٚملُت خاصمت ،مخدفل ِلُه مً:
_http://eeas.europa.eu/archives/delegations/egypt/press
( :7د مإل ،)ٚالُمحن اإلاخىشٗ ،مىظىِت الجضٍشة ،مخدفل ِلُه مً:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminolog
 .2باللغت الاهجليزًت:
Internet links :
1: Hoel )Maria( ," The Eoropean Union s response the Syrian Refugee crisis", Norwegian University of
Science and Technology , Faculty of Humanities Department of Historical Studies, 2015, in:
https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/id/413167/Hoel,%20Maria.pdf
2: Migrant crisis: Migration to Europe explained in seven charts, in: http://www.bbc.com/news/worldeurope-34131911.
3: THE REFUGEE CRISIS THROUGH THE EYES OF DATA VISUALIZATION,
IN :HTTPS://BLOG.WEBKID.IO/REFUGEE-CRISIS-V
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فعاليت إجفاقياث الخىأمت في جرقيت أداء الجماعاث املحليت بين الىصىص القاهىهيت و الى اقع
The effectiveness of twinning agreements in promoting the performance of local collectivities
between legal texts and reality
بىػغاعة بياع
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امللخص :
تهضف هظه الضعاؾت الى ببغاػ ؤزغ اجفاكُاث الخىؤمت في جُىٍغ ؤصاء الجماعاث املحلُت في الجؼاثغ والغفع مً هفاءة
ؤصائها مً زالٌ الىهىم الدكغَعُت املىظمت إلَاع الخىؤمت بين الجماعاث املحلُت وهظيرتها ألاحىبُت و التي عغفذ الُىم
اهدكاعا واؾعا بين مسخلف الضوٌ وؤنبدذ عابِ للكغاهت ألاحىبُت وصعم للخعاون بين الضوٌ في مسخلف املجاالث
إلاحخماعُت و إلاكخهاصًت والثلافُت ملا لها مً هخاثج بًجابُت في مجاٌ الخىمُت املحلُت  ،بط بالغػم مً ؤهمُت الخعاون
الالمغهؼي  ،ومؿاهمخه في زلم بكخهاص مدلي وجُىٍغ كضعاث وؤصاء الجماعاث املحلُت بال ؤن فعالُخه جبلى مدضوصة على
ؤعى الىاكع مما ٌؿمذ بخدلُم إلاؾخفاصة الفعلُت والحلُلت مىه .
الكلماث املفخاحيت  :الجماعاث املحلُت ؛ الخى ؤمت ؛ املغؾىم الخىفُظي عكم 329-17
Abstract:
This study aims to high light the impact of twinning on developing the performance of
local collectivitiés in Algeria and raising the efficiency of their performance through the
legislative texts regulating the framework of twinning between local collectivitiés and their
foreign counterparts, which today has been widely spread among different countries and has
become a link to foreign partnership and support for cooperation between countries in Various
social, economic and cultural fields because of their positive results in the field of local
development, as despite the importance of decentralized cooperation, and its contribution to
creating a local economy and developing the capabilities and performance of local
collectivitiés, its fectiveness remains limited on the ground, allowing actual and real benefit
from it
Keywords local collectivitiés,Twinning ,Executive DecreeNo.923-71
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مقذمت:
ٌعض هظام الالمغهؼٍت إلاصاعٍت مً ؤهم ألاؾالُب التي جبىتها الؿلُت املغهؼٍت لدؿُير حماعاتها املحلُت بهضف مىدها
خغٍت نىع اللغاع وججؿُض نىع الضًملغاَُت.
لظا ؤنبذ الخفىير بجضًت لخُىٍغ الىظام الالمغهؼي  ،ويغوعة جبني مىظىع حضًض لضوع الجماعاث املحلُت ؾىاء على
املؿخىي الىَني ؤو الضولي بالىظغ بلى الضوع الظي ًمىً ؤن جلعبه في بَاع عالكاث الخعاون والكغاهت .
و بطا وان جضعُم صوع الجماعاث املحلُت على املؿخىي الىَني حاء في بَاع حعؼٍؼ الالمغهؼٍت وجمخين ؤؾـ
الضًملغاَُت  ،فةن جضعُم صوعها على املؿخىي الضولي حاء جإهُضا على خغٍتها في الدؿُير وما ًمىً ؤن ًدلله الخعاون
الالمغهؼي مع الجماعاث املحلُت ألاحىبُت مً مؼاًا على املؿخىٍين إلاكخهاصي و إلاحخماعي ؤو الؿُاس ي .
خُث ٌعخبر الخعاون الضولي الالمغهؼي في الىكذ الغاهً مً ؤهثر اللًاًا التي جدظى بمخابعت وإهخمام لِـ فلِ
على املؿخىي املحلي بهما ختى على املؿخىي الضولي بالىظغ بلى املؼاًا وألاهضاف التي ًدللها  ،والتي مً قإنها مؿاعضة
الجماعاث املحلُت على النهىى بالخىمُت املحلُت .
فالجؼاثغ هؼيرها مً صوٌ العالم ؤهخمذ بعالكاث الخعاون الالمغهؼي بالغػم مً الخؼُِب الىلي لخىغَـ هظا الخعاون
في كىاهُنها وصؾاجيرها ؾابلا وهظا تهمِل صوع الجماعاث املحلُت هجهت فاعلت وَغف ؤؾاس ي في ببغام هظه العالكاث التي
حعىص عليها بالىفع وجدلم جىمُت مدلُت مؿخضامت ،ولىً بمغوع الىكذ املكغع الجؼاثغي ؤقاع لعالكاث الخعاون الالمغهؼي
ؤو ما ٌعغف بةجفاكُاث الخىؤمت وكام بالخىهُو عليها يمً كىاهِىه الضازلُت الؾُما كاهىوي الىالًت  07-12والبلضًت -11
،10ومىانلت إلهخمامه باملىيىع زهو لها خيزا هاما وجفغٍضا زانا بهضوع املغؾـ ـ ـ ـ ـىم الخىف ـ ـُظي  329-17والظي
ًدضص هُفُاث بكامت عالكاث الخعاون الالمغهؼي بين الجماعاث املحلُت الجؼاثغٍت وألاحىبُت .
وبىاءا على ماؾبم جإحي هضه الضعاؾت لإلحابت على إلاقيالُت الخالُت  :إلى أي مذي حساهم اجفاقياث الخىأمت في جطىٍر
أداء الجماعاث املحليت ؟ وهل فعال هذه املساهمت مجسذة ميذاهيا ؟
ولإلحابت عً هظه إلاقيالُت كؿمىا هظه الضعاؾت بلى مبدثين  :املبدث ألاوٌ هخاوٌ فُه ؤزغ اجفاكُاث الخىؤمت على
ؤصاء الجماعاث املحلُت  .واملبدث الثاوي  :ؤؾباب يعف فعالُت بجفاكُاث الخىؤمت على ؤعى الىاكع وزخمىا بخلضًم حملت
مً الخىنُاث وإلاكترخاث .

املبحث ألاول  :أثر إجفاقياث الخىأمت على أداء الجماعاث املحليت.
كض ؤعُى املكغع الجؼاثغي للجماعاث املحلُت صوع بكامت عالكت حعاون المغهؼي  ،على قيل اجفاكُاث جىؤمت في
مسخلف املُاصًً ،وفم يىابِ وقغوٍ معُىت  ،مما ٌؿاعض على جُىٍغ ؤصائها في مسخلف املجاالث :
املطلب ألاول  :على الجاهب الخىمىي للجماعاث املحليت .
بن بكاماث عالكاث حعاون المغهؼي ؤنبذ ٌكيل جىحه بؾتراجُجي حؿاعع بلُه معظم صوٌ العالم وٍدض ى بضعاؾاث
ومىاككاث تهضف بلى جبيُه وجهىفه يمً املهال العلُا للضوٌ وحعمل على جُىٍغه وإحؿاع مجاالجه ومُاصًىه  ،وؾعذ
بظلً الترهيز على مىافعه إلاكخهاصًت و البدث في ؤفاكه املؿخلبلُت  ،خُث عضث عالكاث الخعاون الالمغهؼي هافضة بالؼت
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ألازغ ًخُلع مً زاللها صوٌ العالم فُما بُنهم وىؾُلت إلكامت نضكاث وقغواث وجباصٌ بكخهاصي وزبراحي  ،وكض هىكل
مىيىع عالكاث الخعاون الالمغوي في عضًض املاجمغاث الضولُت منها ماجمغاث الخىمُت بغٍى صي حاهيرو او ما انُل علُه
"عٍى  "20 +املىعلض مً  12الى  22حىان  ،2012وكبله كمت ألاعى في  2002ؤو ما انُل على حؿمُتها ب عٍى  10+في
حىهاوؿبرغ بجىىب ؤفغٍلُا  ،فالخىحه الضولي الظي وان ؾاثضا في الؿابم واملبني على هثرة مظاهغ إلاؾخعماع مً كبل
الضوٌ اللىٍت والظي هخج عىه جىامي خاالث الفلغ والخضهىع املعِص ي  ،حؼير مفهىم هظا الخىحه ملا ؤنبذ ٌكيله مً تهضًض
خلُلي على بؾخلغاع و بكخهاص الضوٌ املخلضمت مً كبل الكعىب املًُهضة ملُالبتها بسيراث ؤعاييها  ،مً هىا خخم على
هظه الضوٌ الضزىٌ في بكامت عالكاث حعاون وقغاهت ومنها بكامت عالكاث جىؤمت والتي حعض ؤلُت فعالت لخدلُم جىمُت
مؿخضامت جًمً اؾخلغاعا معِص ي وإكخهاصي ولى بهىع مخفاوجت بين صوٌ العالم (.)1
وحعخبر الجماعاث املحلُت همؼة ونل بين الؿلُت املغهؼٍت واملىاًَ ،وجمخلً بظلً مياهت هامت في هُيلت الضولت
بهفتها امللجإ ألاوٌ للمىاًَ ملا لها مً ؤصواع جىمىٍت في قتى املُاصًً واملجاالث مما ًدخم إلاهخمام بها وجفعُل وجُىٍغ
ؾبل حؿُيرها الؾُما في مجاٌ ما ٌعغف بالضًملغاَُت الدكاعهُت .
والجماعاث املحلُت حعلب ؤصواع مسخلفت هغهيزة ؤؾاؾُت في جىمُت املجخمع املحلي وؤصاة حؿخعملها إلاصاعة املغهؼٍت
لخىفُظ مسُُاتها بكيل مغن صون عبئ  ،هما ٌعض بصاعة الجماعاث املحلُت بالكيل املىاؾب وبعلالهُت صوع فعاٌ في زلم
الثروة على املؿخىي املحلي مما ٌؿمذ بخلىٍت الضزل الىَني والفغصي(.)2
املطلب الثاوي :إقامت إجفاقياث الخىأمت ٌعذ وجه مشابه للذبلىماسيت .
حعض نىع الخعاون بين الضوٌ ظاهغة معغوفت مىظ اللضم وهظغا لتزاًض ؤهمُتها جُىعث وؤػصهغث بمغوع الىكذ وؤزض
هظا الخعاون ؤقياٌ مسخلفت منها بكامت عالكاث جىؤمت  ،وهما هى ؾاثض في العغف الضولي ؤن الخىانل بين الضوٌ ٌعغف
بالضبلىماؾُت وهي مظهغ مً مظاهغ الؿُاصة وخم ؤنُل للؿلُت املغهؼٍت ولىً هظا املفهىم وفي ظل جُىع مباصت
الكغعُت الضولُت ؤنبذ ؤكل خضة بخمؿً الضوٌ به ومىدذ لجماعاتها املحلُت بمياهُت جللض صوع مكابه للضبلىماؾُت
بةمياهُتها بكامت عالكاث حعاون المغهؼي مع ػيرها في ظل بخترام الؿُاصة والثىابذ .
وجفاعلذ عضة ؤؾباب بظهىع هظا الخعاون  ،خُث واهذ بضاًخه بخعاون الضوٌ املخلاعبت حؼغافُا لخدلُم الخىانل
والخيؿُم فُما بُنها  ،مثلما ظهغ في الضوٌ ألاوعوبُت وماقيلخه الجماعاث املحلُت في هظه الضوٌ مً صوع مهم في زلم ما
ٌعغف بالىخضة ألاوعوبُت وإكامت خضوص مفخىخت  ،ووان لهظا الخُىع الضولي كفؼة هىعُت في جُىٍغ عالكاث الخعاون وإبغاػ
ؤهمُت الجماعاث املحلُت في جُىٍغ هظه العالكاث مما حعل صوٌ العالم ًدظو خظو ؤوعبا بكيل ؤصي لخىىَع عالكاث
الخعاون والكغاهت عبر مسخلف صوٌ كاعاث العالم .
مً هىا ججلذ بىيىح لظا حمُع خيىماث الضوٌ ؤهمُت بجفاكُاث الخعاون الالمغهؼي والتي حعض مجاال طو ؤفاق
واعضة في العالكاث الضولُت ،وجبع طلً بهخمام مىلُع الىظير بضوع الجماعاث املحلُت بعضما واهذ الؿلُت املغهؼٍت وخضها
مً جخدىم في بكامت هظه العالكاث ،وجىالى جىاحض الجماعاث املحلُت في عضًض املىخضًاث واملاجمغاث الضولُت وجلاعبذ
ألافياع واملفاهُم فُما بُنها وعلضث جىخالث و قبياث بكلُمُت ؾاهمذ في بعث ؤلُاث الخعاون الضولي بمسخلف
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ؤقياله،وؤؾؿذ مً زاللها ملجمىعت مً املباصت للخعاون الالمغهؼي اللاثم على املؿاواة والهىٍت واخترام الجيـ والضًً
وعضم الخضزل في الكاون الضازلُت للمجمىعاث فُما ًخعلم ببلضانهم ألانلُت والخًامً مً ؤحل مؿخلبل ؤفًل(. )1
وَعض مً بين ؤهم ؤقياٌ بكامت عالكاث حعاون المغهؼي  ،ما ٌعغف بخىؤمت املضن ،والتي جؼاًض عضصها بين صوٌ العالم
حغاء عالكاث الخعاون والكغاهت فُما بُنها ،خُث ؤنها لم جىً يمً اهخماماتها و ؤحىضتها الؿُاؾُت ولىً بمغوع الىكذ
ؤنبدذ حؿاهم في جدلُم جلاعب صولي ومهال مكترهت مهمت بفًل ماجدلله مً جُىٍغ حجم الخباصالث بين الضوٌ في
مسخلف املجاالث و عهيزة ؤؾاؾُت في الخىمُت إلاكخهاصًت ،وعضث بظلً ؤصواث فعالت للخعاون الالمغهؼي .
هما ؤن عالكاث الخعاون الالمغهؼي حعض مىمال للضوع التي جلىم الؿلُت املغهؼٍت في مجاٌ الضبلىماؾُت الغؾمُت مما
ٌؿاعض الضولت إلاخخيان بباقي صوٌ العالم وإهدؿاب ؤهم الخجاعب واملماعؾاث التي جخُابم مع ؾُاؾتها مما ٌؿمذ لها
اللُام بمغاحعت وحعضًالث جىاهب وجخماش ى مع مدُُها الخاعجي ،وجسلم بظلً كىىاث للخيؿُم بين الضولت والجماعاث
املحلُت التي جىول لها مهمت مخابعت هظا الخعاون مع هظيرتها ألاحىبُت لًمان حعاون المغهؼي كاصع على مىاحهت
الخدضًاث(.)2
املطلب الثالث :الخىأمت كأداة لخيشيط دور الجماعاث املحليت محليا و دوليا .
ؤنبذ للجماعاث املحلُت مياهت باعػة في مجاٌ الخعاون الضولي وؤزضث بظلً مغهؼا في عؾم نىعة املكهض الضولي
فعضًض صوٌ العالم َىعث مً مفهىم حؿُير الجماعاث املحلُت لضيها و خىعجه بالكيل الظي ًىاهب هظه املياهت بدُث
جبيذ ؾُاؾاث ؤهثر بهفخاح الؾُما في خغٍت ببغامها إلجفاكُاث الخعاون الالمغهؼي .
وباليؿبت للجؼاثغ ؤهسغَذ في مؿاع بكامت عالكاث حعاون المغهؼي ولىً بهىعة يئُلت بؿبب ما ؤقغها بلُه ؾابلا
لؼُاب الخىهُو اللاهىوي بالكيل اليافي وعضم ويىح الغئٍت في ألاهمُت املخىزاة مىه ،وخاولذ الضولت مىاهبت هظا
الخإزغ في بقغان الجماعاث املحلُت في الحُاة الضولُت ويغوعة جىاحضها في مسخلف املىظماث الضولُت وإلاكلُمُت لىؿب
الخجغبت والخبرة .
وبفعل هظه الحغهُت  ،حؿضث الجؼاثغ بكاماث عالكاث حعاون المغهؼي زىاثُت بين حماعاتها املحلُت وهظيرتها
ألاحىبُت ووان في ملضمت هظا الخعاون مع الضولت الفغوؿُت .
ومً هىا ٌؿخىحب على الجؼاثغ حعؼٍؼ صوع بجفاكُاث الخىؤمت ملا ؤنبدذ حكيله مً بهخمام صولي  ،وؤن حعؼػ
جىاحضها الضاثم في مسخلف املحافل الضولُت وجترحم هظا الخىاحض بخىثُف بكاماث عالكاث حعاون المغهؼي الظي ًمهض الى
حعؼٍؼ قغاهتها مع صوٌ العالم التي جخُابم معها في الغئي وألافياع مما ًًمً جبىء الجؼاثغ مً ؤزض مياهت فاعلت في املكهض
الضولي وٍدلم حعاون خلُلي في قتى املجاالث إلاكخهاصًت والؿُاؾُت والثلافُت وإلاحخماعُت والبُئُت ،هضا الخعاون
ؾِىعىـ على ؤصاء الجماعاث املحلُت وىنها الغهيزة ألاؾاؾُت فُه وٍدلم :
 حؿُير مخُىع وعهغي ًىاهب الخؼُيراث الضولُت وٍيىن باعث على خىهمت بصاعة الجماعاث املحلُت.
Santingo sarraute sainz herve,Coopération décentralisée relation bilatérale entre les collectivité locales,p6

1

-2الجمعُت إلاكلُمُت واملحلُت ألاوعومخىؾُُت  ،الخلغٍغ الؿىىي للجمعُت إلاكلُمُت واملحلُت ألاوعومخىؾُُت .الجلؿت العامت الثالثت  ،باعَـ  30حاهفي
 ، 2012م .9
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ً دُذ إلاؾخفاصة مً الخبراث والخجاعب املُبلت في البلضان ألازغي والؾُما جلً التي لها عالكت مباقغة بدُاة
املىاًَ املحلي .
ً سلم الثروة بجلب إلاؾدثماعاث وَعض ؾىق بكخهاصًت واعضة .
ٌ ؿهم في جلاعب ألافياع و الخُِ الؿُاؾُت املكترهت بين الضوٌ مما ًجىب الهغعاث والخجاطباث .
وفي ؾُاق الاهخمام والىعي املتزاًض بضوع بجفاكُاث الخىؤمت يمً العالكاث الضولُت  ،جفًُ املكغع الجؼاثغي لظلً
ألامغ وعمل على صؾترة وجلىين اللىاعض املىظمت آللُاث الخعاون الالمغهؼي). )1
وال ًمىً جدلُم طلً صون إلاهخمام بالجماعاث املحلُت هفؿها  ،فالجؼاثغ زالٌ ما ؤكغجه مً حؼُير للُابع الدؿُيري
الظي وان ًدىم إلاصاعة املحلُت بهُمىت الحؼب الىاخض بلى الخعضصًت الؿُاؾُت ؤطي بلى الخدىٌ مً الىظام املغهؼي الؼالب
آهظان بلى الالمغهؼٍت وجُىعث على ؤزغه َبُعت حؿُير الجماعاث املحلُت فإنبدذ ؤهثر جضزل وفعالُت في خُاة املىاًَ .
ولً ًخإحى طلً الجهظ املبظوٌ لخدؿين ؤصاء الجماعاث املحلُت والغفع مً هفاءة حؿُيرها بال بةقغان الهُئاث
الؿُاؾُت املعىُت ومغاهؼ البدث العلمي ومىظماث املجخمع املضوي الفاعلت لغؾم عئٍت واضحت ألهمُت صوع الجماعاث
املحلُت مً ؤحل بلىعة اؾتراجُجُت حعاونها مع ػيرها في صوٌ العالم وفم معاًير جغاعي ؤوال الخىحهاث واملباصعاث طاث الهلت
بالؿُاؾت الخاعحُت للبالص وؾُاصتها ووخضتها الترابُت(.)2
ومً بين ألاؾباب التي حمضث صوع وفعالُت بجفاكُاث الخىؤمت على املؿخىي الضولي هى الخسىف ؤن جيىن هظه
الاجفاكُاث ؤصاة إليعاف الؿلُت املغهؼٍت ومجاٌ ًخم بؾخؼالله للخضزل في الكاون الضازلُت  ،مً هىا ًجب ؤن جسًع
هظه إلاجفاكُاث ملغاكبت وصعاؾت مؿبلت ججىب الجماعاث املحلُت الىَىُت الضزىٌ في مخاهاث حعاون مع صوٌ ػير مؿخلغة
ؾُاؾُا ؤو ال جخُابم عئٍتها الؿُاؾُت مع املهال العلُا للبالص هما ال ًجب ؤن جيىن هظه إلاجفاكُاث تهضًض ملهال صوٌ
ؤزغي حعخبر قلُلت ؤو نضًلت للجؼاثغ .
فعالكاث الخعاون الالمغهؼي وحضث ؤؾاؾا للخعاون والخلاعب ويمان خُاة هغٍمت للكعىب مً زالٌ جدؿين
الىاكع املعِص ي .
هما ؤهه ال ًمىً جدلُم حعاون ال مغهؼي فعاٌ ومفُض للجؼاثغ بال بخجاوػ الخدضًاث والؿعي إلبغاػ الضوع الحلُلي
الظي ًمىىه ؤن جلعبه بجفاكُاث الخىؤمت في جدلُم جُىٍغ ألصاء للجماعاث املحلُت وجضعُم المغهؼٍتها لخمىُنها مً بيفاء
مؼٍض مً خغٍت الدؿُير في ظل اخترام ؾُاؾت الضولت وكُم وزىابذ املجخمع(. ) 3
هظا ،وللغقي بىاكع اجفاكُاث الخىؤمت ًدخم على الضولت جىثُف جىظُم الخظاهغاث واملاجمغاث وخللاث الىلاف
ووعقاث العمل للخدؿِـ بلُمت وؤهمُت الخعاون الالمغهؼي باليؿبت لبالصها في ظل الخدضًاث الخُيرة التي فغيتها
العىملت واللهىع الظي باجذ حعِكه الؿلُاث املغهؼٍت لخدلُم مُالب مىاَىُه.
TAIB (Essaid) , La coopération décentralisée des collectivités territoriales algériennes ,Op.cit ,p18.

1

 2بلعص ي عبض املالً  ،مؼٍان ؾعُض الخعاون الالمغهؼي مً ؤحل الخىمُت املؿخضامـت في بَاع آلُاث الحىهمت ،مجلت الحضر للضعاؾاث املالُت
والاكخهاصًت"العضص، 01صٌؿمبر ، 2018م8
 3ؾلُمان ولض خامضون ،الالمغهؼٍت إلاصاعٍت ومؿاهمتها في الخىمُت املحلُت ،مجلت صعاؾاث، 2015 ،العضص ، 25مىعٍخاهُا ،م 07
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املبحث الثاوي  :أسباب طعف فعاليت إجفاقياث الخىأمت على أرض الى اقع .
َبلا لىو الضؾخىع والىهىم اللاهىهُت جمخلً الجماعاث املحلُت نالخُاث ووؾاثل مخىىعت ججعلها جماعؽ
نالخُتها يمً ماهى مدضص لها على املؿخىي املحلي  ،وهى ما ًاهلها على لعب صوع مدىعي في فعالُت ججؿُض بجفاكُاث
الخىؤمت على ؤعى الىاكع ولىً هظا الضوع جفاعلذ عضة ؤؾباب وكؼمخه  ،فمً زالٌ جمدو املغؾىم الخىفُظي - 17
 )1(329هلمذ بىيىح ؤن بكامت عالكاث حعاون الالمغهؼي هى بزخهام ؤنُل للؿلُت املغه ـ ـ ـ ـؼٍت ًًاف بلى طلً يعف
الخيىًٍ والخإهُل البكغي و كهىع في عنض املىعص املالي والتي حكيل عاثلا ؤمام جفعُل ببغام بجفاكُاث جىؤمت طاث فعالُت.
املطلب ألاول  :اجفاقياث الخىأمت إخخصاص أصيل للسلطت املركزٍت .
جىدس ي عالكاث الخعاون الالمغهؼي َابعا مهما في عؾم مؿخلبل ؾُاؾت الضولت ججاه قغوائها الضولُين مً ؤقلاء
وؤنضكاء  ،وهظا ما ًخط مً زالٌ إلاخهاثُاث وألاعكام التي حعلنها وػاعة الضازلُت والجماعاث املحلُت بهفت صوعٍت خىٌ
واكع بجفاكُاث الخىؤمت املبرمت .
خُث حكير هظه املعُُاث ؤن مجمل مجاالث الخعاون الضولي بين الجؼاثغ وباقي صولي العالم والظي جخعضص نىعه هما
ؤقغها ؾابلا بين بغجىوىالث جفاهم ؤو بجفاكُاث قغاهت وحعاون ؤو معاهضاث نضاكت  ،هجض منها بكامت بجفاكُاث الخىؤمت
ؤزضث مجاال البإؽ به مً هظا الخعاون وإن وان ماػاٌ بعُضا عً الُمىخاث املىخظغة بؼٍاصة عضصها .
وؤبغمذ الجؼاثغ خىالي  66بجفاكُت جىؤمت  ،بؾخدىصث الضولت الفغوؿُت خهت ألاؾض هضولت قهضث حعاون المغهؼي
بُنها وبين الجؼاثغ بدىالي  40بجفاكُت جىؤمت وطلً عاحع لعضة عىامل منها :
 هثرة حجم الخعاون إلاكخهاصي مما ًدخم جىانل وجيؿُم بين الج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـماعاث املح ـ ـ ـ ـ ـلُت بين البل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــضًً الخلاعب في
الغئي الؿُاؾُت بين الجؼاثغ وفغوؿا وهى ماقغ لخضعُم عوابِ الهضاكت بين البلضًً في بَاع إلاخترام املخباصٌ .
 جباصٌ الخبراث والخلىُاث وىن فغوؿا لها ججغبت جاعٍسُت في حؿُير إلاصاعة الجؼاثغٍت.
بلؼت ألاعكام جبين إلاخهاثُاث امليكىعة على املىكع الغؾمي لىػاعة الضازلُت والجماعاث املحلُت ؤن مجاٌ الخعاون
التي ججغٍه الجؼاثغ مع صوٌ العالم ال ًؼاٌ مدهىعا في بجفاكُاث الخىؤمت التي جدخل الهضاعة في عضص إلاجفاكُاث التي
ؤبغمتها الجماعاث املحلُت الجؼاثغٍت مع هظيرتها ألاحىبُت  ،والتي حعضص  66بجفاكُت جىؤمت.
وؤؾخمغث الجؼاثغ في بعُاء بجفاكُاث الخىؤمت خيزا هاما وحعلتها هافضة على بلائها مخهلت مع مدُُها الخاعجي
الضولي مما صفعها بؼٍاصة جىىَع بجهالها مع بلُت صوٌ العالم التي ؤبغمذ معه الجؼاثغ بجفاكُاث جىؤمت منها ؤمغٍيا وجىوـ
واملؼغب والجمهىعٍت الصحغاوٍت الؼغبُت .
هظه إلاجفاكُاث ؤهؿب الجماعاث املحلُت الجؼاثغٍت عضة مؼاًا هظهغ منها :
 إلاهفخاح على الخجاعب الضولُت في حؿُير الجماعاث املحلُت .
 ببغاػ اللضعاث الىَىُت وحؿىٍلها للعالم الخاعجي .
 1مغؾىم جىفُظي عكم329-17ماعر في 26نفغ عام1439املىافم 15هىفمبر ؾىت ً ، 2017دضص هُفُاث بكامت عالكاث الخعاون الالمغهؼي بين الجماعاث
إلاكلُمُت الجؼاثغٍت وألاحىبُت .الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت عكم  68لؿىت ، 2017
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 زلم فغم بؾدثماعٍت وؤفاق حعاون بكخهاصي ٌعىص بالىفع على جىمُت الجماعاث املحلُت .
هما عؼػث الجؼاثغ هظغتها املؿخلبلت لًمان ؾيروعة بجفاكُت الخىؤمت  ،بعلضها بعٌ إلاجفاكُاث التي حؿخمغ
لؿىىاث عضًضة وجيىن هخاثجها صاثمت ألازغ الؾُما جلً التي جغمي لبعث مكاعَع جىمىٍت و جىاهب الخُىاعاث الضولُت في
مجاالث التي لها عالكت بدُاة املىاًَ مً هلل وبِئت وزلافت........بلخ .
ووكير ؤهه بالغػم مً هظه املجهىطاث املبظولت لخعؼٍؼ صوع بجفاكُاث الخىؤمت جبلى هظه الحهُلت يعُفت ومددكمت
بالىظغ ألهمُت الخعاون الالمغهؼي  ،وخؿب ألاؾخاط الُُب ؾعُض فةن الضولت الجؼاثغٍت جإزغث بالىظغة الؿُاصًت
للعالكاث الضولُت  ،لظلً فةن حعاونها وان صاثما ملهىعا على ببغام بعٌ بجفاكُاث الخىؤمت مع بعٌ الضوٌ التي حعخبرها
نضًلت ؤو قلُلت(.)1
وكض ًيىن مً ؤبغػ ؤؾباب يعف هظه الحهُلت هي بحغاءاث ببغام هظه إلاجفاكُاث والتي جمغ بعضة مغاخل جخمثل
في إلاؾخىكاف  ،املفاوياث  ،بعضاص مكغوع الاجفاكُت  ،زم جىكُع الاجفاكُت .
خُث ؤزًع املكغع مً زالٌ املغؾىم الخىفُظي  329-17ول مباصعة مدلُت بةكامت عالكاث المغهؼٍت مع حماعاث
مدلُت ؤحىبُت بلى عكابت مغهؼٍت مكضصة  ،فُبلا لىو املاصة  9/1مً املغؾىم الخىفُظي  " 329-17جسًع ول مباصعة جغمي
بلى بكامت عالكاث المغهؼي  ،بلى املىافلت املؿبلت للىػٍغ ألاوٌ.
فمً زالٌ هظه املاصة ًخط حجم الهغامت املفغويت مً كبل املكغع الجؼاثغي إلكامت عالكاث الخعاون الالمغهؼي
وهى ماًفؿغ كخل عوح املباصعة لظا الجماعاث املحلُت بهمىت الؿلُت املغهؼٍت على بجساط اللغاع النهاجي في كبىٌ ؤو عفٌ ؤي
ببغام إلجفاكُت جىؤمت  ،وهجض ؤهه ختى كبل كبل نضوع املغؾىم الخىفُظي  329-17واهذ وػاعة الضازلُت وال جؼاٌ حكغف على
هظا املجاٌ عبر مضًغٍت الخعاون(.) 2
ومً بين الكغوٍ التي ؤكغها املكغع الجؼاثغي إلبغام بجلاكُاث جىؤمت والتي حعؼػ هُمىت الؿلُت املغهؼٍت هي :
 املىافلت املؿبلت مً كبل الىػٍغ ألاوٌ .
 عغى املكغوع الخمهُضي لإلجفاكُت مً كبل الجماعاث املحلُت الغاػبت في ببغامها وفم همىطج ًيىن ناصع بلغاع
مكترن بمىحب كغاع مكترن بين الىػٍغ امليلف بالضازلُت والجماعاث املحلُت والىػٍغ امليلف بالكاون الخاعحُت.
وبعضما جدض ى بجفاكُت الخىؤمت بمىافلت الؿلُت املغهؼٍت جمغ بعضة بحغاءاث على مؿخىي الجماعاث املحلُت
لخىفُظها ًباقغ هظه إلاحغاءاث الىالي ؤو عثِـ املجلـ الكعبي البلضي خؿب الجهت املبرمت لإلجفاكُت .

 1كغاهت عاصٌ  ،بىخضًض فاعؽ ،الًىابِ اللاهىهیت إلكامت عالكاث الخعاون الالمغهؼي بين الجماعاث إلاكلیمیت الجؼاثغٍت وألاحىبُت  ،خىلیاث حامعت
الجؼاثغ ، 01املجلض / 35 :العضص302، 2021 -01 :
 2املاصة  9/1مً املغؾىم الخىفُظي 329 -17
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وهما هى معلىم ؤن ؤي بجفاكُت ًىاكل فيها ألاهضاف املخىزاة منها ومسخلف املُاصًً التي ؾدكملها  ،واملكغع
الجؼاثغي في الؿابم وان كض مىذ ليل مً الىالي ؤو ولغثِـ املجلـ الكعبي البلضي(  )1كُامهم بظلً الضوع ولىً ؾغعان ما
جغاحع عىه املكغع الظي ؤهض على ؤن هظه املغخلت جخم بمغافلت ول مً وػٍغ الضازلُت ووػٍغ الخاعحُت.
وكض ؤكغ املكغع الجؼاثغي هظلً ؾبل مخابعت هظه إلاجفاكُاث بعض جىفُظها بدُث ؤوحب ويع مسُِ ػمني
لخلُُمها ومغاحعتها بةؾخمغاع ختى جيىن ؤهثر فعالُت .
وججضع إلاقاعة ؤن هو املاصة  38مً املغؾىم الخىفُظي ً " 329-17مىً ؤن جيكإ لجىت للخعاون الالمغهؼي على
مؿخىي الجماعاث إلاكلُمُت التي جىسغٍ في عالكاث حعاون المغهؼي  .جيلف هظه اللجىت بدشجُع وجغكُت الخعاون
الالمغهؼي مً ؤحل ججؿُض ؤهضاف الخىمُت املحلُت " جخيىن هظه اللجىت مً مىخسبين مدلُين ومؿاولين مدلُين
ومىظفين صون جدضًضهم(.) 2
ًىخىفها بعٌ الؼمىى وىن ؤن املكغع لم ًدضص بضكت نفت هاالء املىظفين ؾىاء على املؿخىي املحلي ؤو املغهؼي ،
وإن واهذ كض ؤعُى جلمُدا بمداولخه حعل مىيىع ببغام بجفاكُاث الخىؤمت هى مجهىط وإهخمام مكترن بين املؿاولين
املغهؼٍين والالمغهؼٍين (. )3
ومً هىا ًخجلى بىيىح مً زالٌ ما ؾبم ؤن املكغع الجؼاثغي زالٌ جُغكه ملىيىع بجفاكُاث الخىؤمت هُمً
نالخُاث الؿلُت املغهؼٍت في هظا الكإن وطلً ب:
 جلؼٍم وؤخُاها اؾدبعاص ألي صوع للجماعاث املحلُت في بكتراح ؤو ببغام بجفاكُاث الخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعاون الالمـ ـ ـ ـ ـ ـغهؼي
 جلُُض خغٍت املىخسبين املحلُين في الدؿُير وجدُُضهم عً بجساط اللغاعاث املخعللت بخضبير قاونهم املحلُت بفعل
الىناًت املكضصة املفغويت عليهم.
املطلب الثاوي  :طعف جكىًٍ وجأهيل العىصرالبشري .
ًخُلب جُىٍغ ؤصاء الجماعاث املحلُت مهما وان هىعه مهاعاث وؤصواث  ،وؤهم هظه ألاصواث هى العىهغ البكغي الظي
ٌعخمض علُه جدلُم ؤهضاف الخىمُت ألاؾاؾُت امليكىصة  ،ولىً هظا العىهغ البكغي مً الىاخُت الىمُت والىىعُت ال ًؼاٌ
ٌعاوي العضًض مً الًعف في الخيىًٍ والخإهُل على املؿخىي املحلي بؿبب بغوػ مماعؾاث ؾلبُت مخهلت ؤؾاؾا بهظا
الجاهب جاصي بلى عغكلت هظا املؿعى  ،زانت ؤمام مجمىعت مً الخهىنُاث التي حعمل صازل الجماعاث املحلُت
هًعف الىفاءة لضي املىخسبين املحلُين واملؿخسضمين املحلُين على الؿىاء  ،وهكاقت الخدالفاث الؿُاؾُت صازل
املجالـ املحلُت  ،بيافت لؼلبت مىُم الهغاع والخجاطباث على مىُم الخيامل بين ؤعًاء املجالـ املحلُت املىخسبت ،
ويعف املحاؾبت الؿُاؾُت للمىخسبين بفعل جغاحع ويعف صوع ألاخؼاب وجسلفها عً ؤصاء مهمتها ججاه مىخسبيها  ،فدتى

 1ا لكياعي هغٍم  ،حعاون وقغاهت الجهاث في يىء اللاهىن الخىظُمي عكم  ، 111.14املجلت املؼغبُت لإلصاعة املحلُت والخىمُت  ،عضص  ، 131هىفمبر صٌؿمبر
.2016/2017
 2املاصة  38مً املغؾىم الخىفُظي .329-17
 3هضي دمحم عبض الغخمً الؿُض ،هفاءة إلاصاعة املحلُت في اللاهىن الىيعي و الفله إلاؾالمي– صعاؾت ملاعهت  ،الُبعت  ، 17مغهؼ الضعاؾاث الع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغبُت
مهغ, 2017،م. 222-221
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هدلم إلاصاعة الىاجحت ملكاعهت الجماعاث املحلُت في املجاالث الاكخهاصًت والاحخماعُت والثلافُت والبُئُت ًجب الترهيز
على وحىص هسب مدلُت كاصعة وماهلت على الخفاعل مع الخُىعاث الجضًضة  ،وطلً مً زالٌ :
 جضعٍبهم وجإهُلهم مً حمُع الجىاهب الؿُاؾُت والخفاويُت والخلىُت لًمان الخبرة والىفاءة.
 مىذ الثلت في مىانب املؿاولُت للجماعاث املحلُت ملً ًمخلً الفعالُت في ألاصاء الىظُفي واملاهالث ألاواصًمُت .
 الخيىًٍ املؿخمغ ملىظفي الجماعاث املحلُت وحعلهم بخىانل صاثم مع ؤهم الخُىعاث املهاخبت لدؿُير
الجماعاث املحلُت في العالم .
بهظه الىُفُت ؾُمىً مً ويع عئٍت زاكبت لخجؿُض هضه إلاجفاكُاث على ؤعى الىاكع لخدلم هضفها امليكىص بىيع
اؾتراجُجُت للمؿاع الخىمىي الؾُما ما حعلم مىه على الجاهب املحلي .
املطلب الثالث :قصىرفي رصذ املىرد املالي .
ختى جيىن بجفاكُاث الخىؤمت مجؿضة فعلُا على ؤعى الىاكع الًجب ؤن جيىن خبِؿت الىهىم اللاهىهُت فلِ بل
ًجب بعُاء الجماعاث املحلُت الىؾاثل وألالُاث لخفعُلها مُضاهُا ولعلى ؤهم عاثم ًجعل هظه إلاجفاكُاث عضًمت ألازغ
املؿتهظف منها هى ػُاب املىعص املالي خُث هجض ؤن بعٌ الجماعاث املحلُت ببالصها عاحؼة جماما على جىفُظ بغامجها
الخىمىٍت الضازلُت املعخاصة  ،ما ؤصعان جفعُل بجفاكُاث الخىؤمت التي جلجإ بلُه ؤخُاها فلِ  ،هظا ألامغ ًجعلها ػير كاصعة
على مىاهبت ػيرها مً الجماعاث املحلُت ألاحىبُت التي لها بمياهُاث مالُت ضخمت .
وزاع الجضٌ خىٌ مهاصع الخمىٍل املالي لعلض بجفاكُاث الخىؤمت  ،ف ـ ـُبلا ألخ ـ ـ ـيام املاصة  34مً املغؾىم الخىفُظي
 : 329-17جخمثل مهاصع جم ـ ـىٍل مكاعَع الخعاون الالم ـ ـ ـغهؼي ؤؾ ـاؾا() 1في :ملىاعص الخانت بالجماعاث إلاكلُمُت املعىُت
بعاهاث الضولت  ،املؿاهماث املالُت للجماعاث إلاكلُمُت الكغٍىت وفلا للدكغَع والخىظُم املعمىٌ بهما  ،ؤو ؤي مىاعص
ؤزغي ًىو عليها الدكغَع والخىظُم العمىٌ بهما.
و ًخط مً زالٌ املاصة  34ؤعاله ؤن جمىٍل الخعاون الالمغهؼي لِـ خىغا على الجماعاث املحلُت  ،بل حكترن فُه
ول مً الضولت واملؿاهماث املالُت للجماعاث إلاكلُمُت الكغٍىت.
وبهظا فالجماعاث املحلُت ًخىحب عليها بصعاج هفلاث الخعاون الالمغهؼي يمً ميزاهُتها املحلُت ً ،إحي هظا الكغٍ
وةؾخجابت لغػبت الجماعاث املحلُت في ببغام اجفاكُاث حعاون المغهؼي وإًماها منها بإهمُخه في جُىٍغ ؤصائها ومؿاهمخه في
جُىٍغ حهىصها في الخىمُت  ،ػير ؤهه ًهبذ هظا الكغٍ عاثلا ؤزغ ًًاف بلى الهعىباث املالُت التي حعاوي منها الجماعاث
املحلُت التي ؾخهبذ مجبرة على جسهُو حؼء هام مً ميزاهُتها هىفلاث جىكعُت لخمىٍل ؤي حعاون المغهؼي مدخمل هظا
مً حهت  ،ومً حهت ؤزغي ًدىاكٌ هظا الكغٍ مع وىن ببغام بجفاكُاث الخعاون الالمغهؼي مجاٌ زايع للؿلُت املغهؼٍت
لِـ فُه للجماعاث املحلُت ؤي كغاع  ،مً هىا ًهبذ جسهُو هفلاث جىكعُت لخمىٍل ؤي بجفاكُت حعاون المغهؼي بال

 1املاصة  34مً املغؾىم الخىفُظي  329 -17ؾالف الظهغ
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معنى وىن بعاصة الجماعاث املحلُت في ببغام هظه الاجفاكُاث جبلى عهً مىافلت الؿلُت املغهؼٍت ختى خالت جسهُهها
ملىاعص مالُت معخبرة بهضف جمىٍل هظا الخعاون(.) 1
ًهبذ الحضًث عً جفعُل الخعاون الالمغهؼي في ظل هظه الىيعُت التي جخسبِ فيها الجماعاث املحلُت نعبا  ،بط ال
ًمىً جهىع حعل هظا الخعاون مثمغا و لهال الجماعت املحلُت الجؼاثغٍت .فاملىخسب املحلي الجؼاثغي ؾُيىن في مىاحهت
مىخسب مدلي ؤحىبي له مً الىفاءة والىؾاثل املاصًت بما ال ًخىفغ لضًه  ،ما ًجعل ؤي بجفاق مبرم بُنهما ؾُيىن لهال
الُغف ألاحىبي خُث مً الًغوعي العمل على :
 بنالح الىظام الجباجي للجماعاث املحلُت ختى جخؼلب على الهعىباث املالُت و جخدغع مً جبعُت الؿلُت
امل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـغهؼٍت
 جغقُض الىفلاث مما ًسلم حؿُير علالوي ًدؿم بالكفافُت والحىهمت و الترهيز على املباصعاث الهامت التي حعىص
بالىفع العام وحعض بجفاكُاث الخىؤمت في بعٌ الحاالث طاث ؤولىٍت بميان .
ولىً واكعُا جبلى الؿلُت املغهؼٍت املخدىم الفعلي في بصاعة الخعاون الالمغهؼي بالىظغ ملا جمخلىه مً بمياهُاث ماصًت
وبكغٍت وجلىُت(. ) 2

خاجمت:
بن ما جىنلىا بلُه مً زالٌ هظه الضعاؾت ؤن الجؼاثغ ؤهسغَذ هؼيرها مً صوٌ العالم في ببـ ـ ـ ـ ـ ـغاػ صوع بجفـ ـ ـ ـاكُاث
الخىؤمت في العالكاث الضولُت  ،وما جدمله مً مؼاًا وؤهضاف حمت حعىص بالىفع على جدؿين الىاكع املعِص ي للمىاَ ـ ـ ـً
وناخب هظا إلاهخمام بالخىهُو عليها يمً بَاع كاهىوي زام بها ًدضص هُفُاث ببغامها  ،وإن وان ماػالذ جدخاج بلى
مغوهت ؤهثر للخسفُف مً نغامت علضها لخىاهب الخُىع الضولي املبني على إلاهفخاح .
وال ًخإحئ هظا الضوع الهام لهظه الاجفاكُاث ؤال بخىفغ بعاصة ؾُاؾُت خلُلُت ججعله زُاع بؾتراجُجي والخؼلب عـ ـ ـ ـ ـ ـلى
حمُع املعىكاث في جلُُض خغٍت الجماعاث املحلُت في ببغام بجفاكُاث حعاون المغهؼي جيىن هضفها ألاؾاس ي جدؿ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ؤصاء
الجماعاث الحلُت لخلضم زضمت عمىمُت طاث هىعُت حؿهم في الغقي بالىكع املعِص ي للمىًَ بلى ول ما هى ؤفًل بط
بالغػم مً ؤهمُت الخعاون الالمغهؼي ؾىاء على املؿخىي إلاكخهاصي ؤو الؿُاس ي ؤو إلاحخماعي  ،ومؿ ـ ـ ـاهمخه في زلم
اكخه ـ ـ ـ ـ ـ ــاص مدلي وجُىٍغ ك ـ ـ ـ ـ ـ ـضعاث وؤصاء الجماعاث املحلُت بال ؤن فعالُخه جبلى مدضوصة وٍدخاج ملغاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعت قاملت ومً
ؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ما هغاها هخىنُاث في هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـظا الكإن :
 .1جإَير ؤعماٌ الخعاون الالمغهؼي بخضعُم املىظىمت الدكغَعُت بمؼٍض مً الىهىم اللاهىهُت جى ـ ـ ـ ــىن زانت بةجفاكُاث
الخ ـ ـىؤمت على ػغاع املغؾىم 329-17ختى ًخم معالجت حمُع حىاهب هظه إلاجفاكُاث وججىب معًلت الفغاغ اللاهىوي .
 .2مىذ خغٍت ؤهثر للجماعاث املحلُت في بكامت عالكاث حعاون المغهؼي جيىن مبيُت على بخترام الثىابذ ووخضة الىًَ.

 1زُير وعُمت ،الخعاون الالمغهؼي الجؼاثغي املخىؾُي همضزل لخدلُم الخىمُت بين هثافت الىهىم وجىايع الىخاثج مجلت املىاع للبدىر والضعاؾاث
اللاهىهُت والؿُاؾُت العضص الغابع ماعؽ،2018م. 8
 2املغحع الؿابم ،م ،9م.10
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 .3جفعُل املباصعاث الدكاعهُت للفاعلين الخىمىٍين املحلُين لالؾهام في بزغاء اجفاكُاث الخىؤمت .
 .4صعم إلاَاع البكغي للجماعاث املحلُت وجإَيرهم و جإهُلهم بالخيىًٍ الالػم الظي ًاهلهم إلحغاء اجفاكُاث جىؤمت فعالت
 .5جإهُل الجماعاث املحلُت وجؼوصيها بالخجهيزاث والخلىُاث الحضًثت لخىسغٍ في زىعة الغكمىت العاملُت إلوكاء بصاعة
بلىتروهُت حؿهل عملُاث الخىانل والاجهاٌ وجباصٌ املعلىماث و جسلم زضمت عمىمُت هىعُت .
 .6جسهُو مسههاث مالُت جيىن زانت بةجفاكُاث الخىؤمت جمىً الجماعاث املحلُت إلاؾخفاصة مً الخجاعب
والخبراث امللاعهت مً زالٌ ببغامها لهظه الاجفاكُاث .
 .7جىثُف خمالث الخىعُت والخدؿِـ بإهمُت وصوع اجفاكُاث الخىؤمت على الجاهب الخىمىي للجماعاث املحلُت ويغوعة
اهخمام الحيىمت بالبدىر والضعاؾاث التي لها عالكت بهظا الكإن.
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ألامن البيئي بين حخميت الاهخلال الطاكوي واحترام مبادئ الخىميت املصخذامت

Environmental security between the inevitability of energy transition and respect for
the principles of sustainable development
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املخلص3:
جلهب ٗل مً ؤلامٙاهاث الؿبُهُت اإلاخاخت مً مطاصع الؿاْاث الجضًضة واإلاخجضصة بلى حاهب ؾُاؾاث جدؿحن
ً
ُٖاءة الؿاْت ؤصواعا عثِؿُت في اؾخضامت الؿاْت ،وطل ٚشغٍؿت الاؾخُاصة مً ؤلامٙاهاث واإلاطاصع بدؿب حضواها الُىُت
والاْخطاصًت في جؿبُٔ خؼمت مً الؿُاؾاث جإزظ في الانخباع ألابهاص البُئُت والاحخمانُت والاْخطاصًت.
وج٘مً الٓىاناث التي جبنى نليها زؿت الهمل في غغوعة الخُاف نلى مىاعص الؿاْت اإلاخاخت والخض مً جلىٍث البِئت،
وهى ما ٌؿخضعي جٙازِ حهىص الجمُو للىضى ٛبلي هضٍ مدضص وواضح ًخمثل في اؾخضامت الؿاْت ،وهى ما ٌهمل نلى
الىَاء باخخُاحاث مشغوناث الخىمُت وعَو مؿخىي اإلاهِشت إلاىاؾني هظه الضو ٛوزاضت في اإلاىاؾٔ الغٍُُت ،وزلٔ َغص
نمل ،وحظب مؼٍض مً الاؾدثماعاث ألاحىبُت وحصجُو الٓؿام الخاص نلى اإلاشاعٖت بُهالُت في هظا املجا.ٛ
الكلماث املفخاحيت 3الؿاْاث اإلاخجضصة ،ألامً البُئي ،الخىمُت اإلاؿخضامت.
Abstract:

Natural resources available from new and renewable sources of energy, as
well as energy efficiency policies, play key roles in energy sustainability,
provided that resources and resources are utilized according to their technical
and economic feasibility in implementing a policy package that takes into
account the environmental, social and economic dimensions.
The conventions on which the action plan is based are the necessity of
preserving the available energy resources and reducing the pollution of the
environment. In rural areas, create jobs, attract more foreign investment and
encourage the private sector to participate effectively in this area.
Keywords: Renewable énergy, Environmental security, Sustainable
développement

 ال ُمؤلِف ال ُمراسِل.
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ملذمت3
ٌهخبر جىاَغ زضماث الؿاْت الالػمت لخلبُت الاخخُاحاث البشغٍت طو ؤهمُت ْطىي باليؿبت للغٗاثؼ ألاؾاؾُت الثالزت
للخىمُت اإلاؿخضامت ،وٍازغ ألاؾلىب الظي ًخم به بهخاج هظه الؿاْـت وجىػَهها واؾخسضامها نلى ألابهاص الاحخمانُـت
والاْخطاصًت والبُئُت ألي جىمُت مدٓٓت.
بن مؿإلت الانخماص نلى الؿاْاث اإلاخجضصة واؾخضامتها بما ًخىاءم مو البِئت وٍدٓٔ الخىمُت مؿإلت مهٓضة؛ َهي
جىؿىي نلى الهضًض مً الٓؿاناث طاث الخطاثظ الُغصًت للًاًت ،وزالَا للىْىص ألاخُىعيً ،خم نغع مطاصع
الؿاْاث اإلاخجضصة في اهسُاع جضَٓاث الؿاْت اإلاغٖؼة وهي ؤخُاها نغغت للمساؾغ اإلاىازُت وهي بالٙاص ًمً٘ هٓلها في
شٙلها الخام ،مً هاخُت ؤزغي ،جىػَهها ؤلاْلُمي ؤْل جُاوجا ب٘ثحر مً الىْىص ألاخُىعيَٙ ،ل مىؿٓت مً مىاؾٔ الهالم
جٓغٍبا شٙل مهحن (الشمـ ،ال٘خلت الخُىٍت ،الغٍاح والهُضعولُُ٘ت...الخ) ،واإلاىاعص والؿاْاث اإلاخجضصة التي ًمً٘
اؾخًاللها املخخمل ؤن جلهب صوعا في مىاػًٍ الؿاْت.
وجخمدىع ؤلاشٙالُت الغثِؿُت لهظه الضعاؾت خى ٛالدؿائ ٛآلاحي :هل لالهخلال من الطاكاث الخلليذًت إلى الطاكاث
املخجذدة في إطاراحترام مبادئ الخىميت املصخذامت جأثيرعلى جحليم ألامن البيئي؟

املبحث ألاول 3إلاطاراملفاهيمي للطاكاث املخجذدة وألامن البيئي والخىميت املصخذامت
لٓض ؤضبدذ البِئت الُىم نىطغا مً نىاضغ الاؾخًال ٛالهٓالوي للمىاعص ،ومخًحرا ؤؾاؾُا مً مخًحراث الخىمُت
اإلاؿخضامت ،هكغا إلاا ًدضزه الخلىر مً اوهٙاؾاث ؾلبُت نلى اإلاىار مً حهت ،ولٙىن ال٘ثحر مً اإلاىاعص الؿبُهُت يحر
مخجضصة مً حهت ؤزغي ،مما ًدخم اؾخًاللها ؤَ ْىانض جداَل نلى البٓاء ،وال جاصي بلى ازخال ٛؤو ٖبذ الخىمُت.
املطلب ألاول 3مفهوم الطاكاث املخجذدة وألامن البيئي والخىميت املصخذامت
هدىاو ٛفي هظا اإلاؿلب مُهىم ٗل مً الؿاْاث اإلاخجضصة وألامً البُئي والخىمُت اإلاؿخضامت؛ بط جخضازل مُاهُمها
بهػها مو بهؼ بط ًىحض في مُهىم الؿاْاث اإلاخجضصة ما ٌشحر بلى وحىص نالْت بِىه وبحن ألامً البُئيٖ ،ما حهض الخىمُت
اإلاؿخضامت بخضي ألاهضاٍ التي ٌؿعى املجخمو لخدُٓٓها مً زال ٛاؾخًال ٛالؿاْاث اإلاخجضصة بشٙل نٓالوي.
الفزع ألاول 3حعزيف الطاكاث املخجذدة
ًٓطض بالؿاْاث اإلاخجضصة "جل ٚالؿاْاث التي ًخ٘غع وحىصها في الؿبُهت نلى هدى جلٓاجي وصوعي) ،)1بمهنى ؤنها
الؿاْت اإلاؿخمضة مً اإلاىاعص الؿبُهُت التي جخجضص ؤو التي ال ًمً٘ ؤن جىُظٖ ،ما حهغٍ الؿاْت اإلاخجضصة بإنها "الؿاْت التي
جىلض مً مطضع ؾبُعي ال ًىػب وهي مخىَغة في ؤي مٙان نلى ؾؿذ ألاعع وٍمً٘ جدىٍلها بؿهىلت بلى ؾاْت"(.)2
) -(1عاجى ٛؤخمض ،ضىاناث الؿاْت اإلاخجضصة بإإلااهُا وجىحه الجؼاثغ إلاشاعَو الؿاْت اإلاخجضصة ٖمغخلت لخإمحن بمضاصاث الؿاْت ألاخُىعٍت وخماًت البِئت
"خالت مشغوم صًؼعجإ" ،مؿبىنت اإلالخٓى الهلمي الضولي خى ٛؾلىٕ اإلااؾؿاث الاْخطاصًت في قل عهاهاث الخىمُت اإلاؿخضامت والهضالت الاحخمانُت ،وعْلت
 ،2012ص.140
ن
ي
ٛ
( - )2مىكمت الضو اإلاطضعة للبترو ،)OPEC( ٛالخٓغٍغ الؿىى الثالث والثالزى  ،الهضص  ،2007 ،33ص.112
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جخمحز الؿاْاث اإلاخجضصة بإنها ؤبضًت وضضًٓت للبِئت ،وهي بظل ٚنلى زالٍ الؿاْاث يحر اإلاخجضصة (الٓابلت
للىػىب) اإلاىحىصة ً
يالبا في مسؼون حامض في ألاعع ال ًمً٘ الاؾخُاصة منها بال بهض جضزل ؤلاوؿان إلزغاحها مىه،
ومطاصع الؿاْت اإلاخجضصة جسخلِ آلُا نً الثروة البترولُت خُث ؤن مسلُاتها ال جدؿبب في جلىٍث البِئت ٖما هى الخاٛ
نلُه نىض اختراّ البترو.ٛ
الفزع الثاوي :حعزيف ألامن البيئي
بلى وْذ ْغٍب؛ لم ًً٘ مىغىم البِئت ًدكى بإي ؤهمُت ،ألن الخهامل مهها ٗان حهامال ؾبُهُا ،بال ؤن الخؿىع
ً
الطىاعي والؿلىٕ اإلااصي يحر الىاعي لإلوؿانَ ،غع جدضًاث بُئُت حاصة ،وهى ما زلٔ ً
حضًضا بضؤ ًدشٙل في الضوٛ
ونُا
اإلاخٓضمت ،حغاء قهىع آلازاع الؿلبُت لظل ٚالخٓضم الطىاعي ،وهدُجت لظلَٓ ٚض جػغع الجى والتربت واإلااء ،وامخض طل ٚبلى
قهىع الطغام بحن البِئت والخىمُت التي جلبي خاحاث الخاغغ صون اإلاؿاومت نلى ْضعة ألاحُا ٛالٓاصمت نلى جلبُت
خاحُاتهم ،وهظا ما ؤزغ في مُاهُم الخىمُت اإلاؿخضامت.
َاألمً البُئي هكام بحغاجي مخىايم في ؤصواجه ووقاثُه وؤهضاَه ووؾاثله وآلُاجه الخىكُمُت والخىُُظًت .وٍضزل في
هظه اإلاىكىمت ْىانض الدشغَو الىؾني والضولي التي جدضص مهاًحر وؤؾـ جىكُم الهالْت مو مٙىهاث الىكم البُئُت،
وجطىِ ؤهىام مكاهغ الخهضي نلى الىكام البُئي ومدضصاث الجغٍمت البُئُت ووؾاثل الغصم واإلاهالجت ،وغماهاث
الخهىٍؼ وإناصة الخإهُل البُئي ،وْض جبيذ الضو ٛفي هظا الؿُاّ مىكىمت مخضازلت مً اإلاباصت والٓىانض الٓاهىهُت ،مً
ْىاهحن وؾىُت واجُاُْاث صولُت مخىىنت في مجاالث ؤهضاَها ووقاثُها الٓاهىهُت ،حشٙل في مجمىنها ْانضة جىكُمُت لبىاء
هكام ألامً البُئي الشامل.
وَهض ألامً البُئي ضمام ؤمان ألامً الهام ،في جالفي املخاؾغ البُئُت الىاحمت نً الٙىاعر الؿبُهُت ؤو البشغٍت
بؿبب الهملُاث والجهل والخىاصر وؾىء ؤلاصاعة وألازؿاء الىاججت نً جطمُم وجىُُظ اإلاشغوناث والتي جيشإ صازل
الضولت ؤو نبر الخضوص الىؾىُتٖ ،ما ٌهخبر ألامً البُئي وؾُلت هامت في مؿإلت خٓىّ البِئت اإلاؿخضًمت التي حشمل
اؾخهاصة البِئت اإلاخػغعة مً حغاء الهملُاث الهؿ٘غٍت والخسُُِ مً هضعة اإلاىاعص والخضهىع البُئي والتهضًضاث
البُىلىحُت التي ًمً٘ ؤن جاصي بلى الاغؿغاب الاحخماعي والطغاناث ؤلاْلُمُت.
ٖما ٌهخبر ألامً البُئي ؤًػا صلُل ألؾالُب بصاعة اإلاىاعص الؿبُهُت وجضوٍغ اإلاىخجاث والىُاًاث بؿغّ حهؼػ الاؾخٓغاع
الاحخماعي ،مما ًػُي نلُه زاضُت مهمت بط ٌهض وزُٓت ملؼمت للخُاف نلى نىاضغ املخُـ الخُىي مً الخلىر وجإمحن
اخخُاحاث املجخمو لخمُ٘ىه مً جىُُظ زؿـ الخىمُت البشغٍت ،مو مغاناة ُٖاًت املخؼون الؿبُعي بمسخلِ ؤشٙاله
لضوام واؾخمغاع نملُت الخىمُت.
الفزع الثالث :حعزيف الخىميت املصخذامت
ٌشهض الهطغ الخالي جدضًاث بُئُت مسخلُت ؤزظث تهضص ألاحُا ٛبؿبب ُْم ُومثل وؤنغاٍ وؤزالُْاث جاضل في
الىُـ ؤهمُت الخٓضم الاْخطاصي وؤلازغاء اإلااصي نلى خؿاب الاؾخًال ٛالؿلُم إلاىاعص الؿبُهت ،وبهظا َةن الخدؿحن في
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مؿخىٍاث اإلاهِشت الظي ججلبه الخىمُت ْض ًػُو بؿبب الخٙالُِ التي ْض ًُغغها الترصي البُئي نلى الصخت وهىنُت
الخُاة ،وَشحر مُهىم الاؾخضامت مً الىاخُت اللًىٍت خؿب اإلاطؿلح الاهجلحزي  Sustainabilityبلى الٓابلُت للضوام
والاؾخمغاعٍت.
وٍٓطض بالخىمُت اإلاؿخضامت جدُٓٔ الخىمُت الشاملت مو جُاصي املخاؾغ واإلاهىْاث التي جىاحهها ،مما ًػمً
اؾخمغاعها نلى اإلاضي الٓغٍب واإلاخىؾـ والبهُضٖ ،ما حهغٍ ؤًػا بإنها "طل ٚالىىم مً الخىمُت الظي ًػمً جلبُت خاحاث
الخاغغ صون ؤلاغغاع بٓضعة ألاحُا ٛالٓاصمت نلى بشبام الخاحاث الخاضت بهم"(.)1
ٖما ًٓطض بها "الخىمُت التي جيهئ للجُل الخاغغ مخؿلباجه ألاؾاؾُت واإلاشغونت ،صون ؤن جسل بٓضعة املخُـ
الؿبُعي نلى ؤن ًيهئ لألحُا ٛالخالُت مخؿلباتهم" ،ؤو بهباعة ؤزغي "اؾخجابت الخىمُت لخاحاث الخاغغ ،صون اإلاؿاومت نلى
ْضعة ألاحُا ٛاإلآبلت نلى الىَاء بداحاتها".
املطلب الثاوي 3مصادرالطاكاث املخجذدة
ًمً٘ جٓؿُم مطاصع الؿاْاث اإلاخجضصة بلى هىنحن عثِؿُحن هما :الؿاْاث اإلاخجضصة الخٓلُضًت (يحر الخجاعٍت)،
والؿاْاث اإلاخجضصة الجضًضة ؤو الخضًثت.
الفزع ألاول 3الطاكت املخجذدة الخلليذًت (غير الخجاريت)
وحهغٍ بؿاْت ال٘خلت الخُىٍت ،وهي مً مطاصع الؿاْت التي ٗاهذ شاجهت التي جيخج ً
مدلُا في الٓغون اإلااغُت ،زاضت
ْبل قهىع الىُـ ،وحهخمض نلى اؾخهما ٛمىاص ال٘خلت الخُت ومً زال ٛال٘خلت الخُىٍت ًمً٘ بهخاج الىْىص ،الضًؼٍل
الخُىي والاًثاهى ،ٛو الظي ٌهض مً ؤَػل ؤهىام الىْىص اإلاؿخسضمت مً ال٘خلت الخُىٍت ،ونلى الغيم مً الخؿىعاث
مطضعا ً
ً
وخُضا للؿاْت في حىىب آؾُا وفي وؾـ بَغٍُٓا ٖما ؤنها
الخاضلت في مجاالث اؾخهما ٛالؿاْت ،ال ًؼا ٛهظا الىىم
حشٙل خىالي  %10مً اإلاطاصع ألاولُت للؿاْت الهاإلاُت ،نلما ؤهه مً الطهب حضا جٓضًغ ٖمُاث ال٘خلت الخُت ناإلاُا،
وهظه ألاعْام هي ألاعْام الهاإلاُت الخٓضًغٍت َٓـ.
الفزع الثاوي 3الطاكاث املخجذدة الجذًذة أو الحذًثت
ومً ؤهىانها ما ًلي :ؾاْت الخغاعة الجىَُت ،ؾاْت الغٍاح ،الؿاْت اإلااثُت ،الؿاْت الشمؿُت.
أ -طاكت الحزارة الجوفيتً 3خمثل مبضؤ خغاعة ألاعع الجىَُت في اؾخسغاج الؿاْت اإلاىحىصة في التربت الؾخهمالها في
ً
ؤؾاؾا مً ؾؿذ ألاعع هدى باؾنها ،واعجُام صعحت الخغاعة ًخًحر خؿب
شٙل جضَئت ؤو ٖهغباء ،خُث جغجُو الخغاعة
الهمٔ ،وٍخم بهخاج هظه الخغاعة ؤؾاؾا نً ؾغٍٔ اليشاؽ ؤلاشهاعي الؿبُعي للصخىع اإلاٙىهت للٓشغة ألاعغُت ،وال ًخم
الخطى ٛنلى هظه الخغاعة بال بطا ٗاهذ اإلاٙىهاث الجُىلىحُت لباؾً ألاعع جدخىي نلى مؿاماث هُىطًت وجدخىي ؤًػا
نلى ؾبٓاث زاػهت للماء (ؾبٓاث حىَُت بها ماء ؤو بساع اإلااء).

( -)1بىشامت مطؿُي وخىاؽ مىلىص ،البِئت...الخىمُت اإلاؿخضامت مً مىكىع بؾالمي ،مجلت صعاؾاث اْخطاصًت ،الهضص ،15حىٍلُت  ،2010ص.95
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ب -طاكت الزياح :لٓض اؾخسضمذ ؾاْت الغٍاح مىظ الٓضم في صَو الؿًُ الشغانُت وفي بصاعة ؾىاخحن الهىاء التي
اؾخهملذ في ٖثحر مً البلضان في عَو اإلاُاه مً آلاباع ،وفي ؾدً الخبىب ،وْض ؤحغٍذ ؤبدار وججاعب إلوشاء مدؿاث
جىلُض ال٘هغباء بالؿاْت الهىاثُت وججؿضث في ؤٖبر ؾاخىهت في ؤمغٍٙا ًبلٌ اعجُانها 55م ،وْض جم الخطى ٛنلى ؾاْت
ٖهغباثُت حهاصُٖ 1250 ٛلى واؽ ،وٍخم بهخاج الؿاْت مً الغٍاح بىاؾؿت مدغٗاث ؤو جىعبِىاث طاث  3ؤطعم جضًغها الغٍاح
وجىغو نل ْمت ؤبغاج ؾىٍلت وحهمل ٖما حهمل اإلاغاوح ولً٘ بؿغٍٓت ن٘ؿُتَ ،هىع اؾخسضام ال٘هغباء إلهخاج الغٍاح
ٖما جُهل اإلاغاوح جٓىم هظه الخىعبِىاث باؾخهما ٛالغٍاح إلهخاج الؿاْت ،وحؿخؿُو الخىعبِىاث ٖبحرة الدجم اإلاطممت
إلااؾؿاث بهخاج ال٘هغباء لالؾخهما ٛالهام جىلُض ما بحن ُٖ 650لى واؽ و1,5مًُاوؽ.
وهكغا ألهه ال ًمً٘ الانخماص نليها مً هاخُت الاؾخمغاع والثباث َٓض جإزغ اهدشاعها ٗىؾُلت عثِؿُت مً وؾاثل جىلُض
الؿاْت وٍ٘مً جطىع نضم الثباث في الٓضعة اإلاىخجت ننها بطا نلمىا ؤن الٓضعة الىاججت جدىاؾب مو ؾغنت الغٍاح(.)1
وجإحي الؿاْت الهىاثُت في اإلاغجبت الثاهُت؛ طل ٚؤن هظا اإلاطضع مً الؿاْت ْض خكي باهخمام ٖبحر في ؤوازغ الٓغن
اإلااض ي وبضاًت الٓغن الخالي بغاَت بلى ؤن الؿاْت الهىاثُت جخىَغ نلى مؿخىي الهضًض مً صو ٛالهالم ،وجدشٙل ؾاْت
الغٍاح هدُجت لخدغٕ ٖخل هىاثُت ضخمت بؿبب الخُاوث في مهضالث حسخحن الشمـ لؿبٓاث الجى.
وحهض هظه الؿاْت مً ؤٖثر الؿاْاث اإلاخجضصة صًىامُُ٘ت وؤَػل خل وانض بضًل للىْىص ألاخُىعي في جىلُض
ال٘هغباءٖ ،ما حهخبر مً ؤهم مطاصع الؿاْت اإلاخجضصة ،خُث ػاصث ْضعة جىعبِىاث الغٍاح نلى جىلُض الؿاْت مً ُٖ 100لى
واث في نام  1981بلى ُٖ 5000لى واث في ٖ ،2006ما باجذ جٙالُِ ؾاْت الغٍاح جىاَـ الؿاْاث الخٓلُضًت ،خُث بلًذ
جٙلُت بهخاج الُ٘لى واؽ مً ؾاْت الغٍاح  1000صوالع في خحن وضلذ جٙلُت بهخاج الُ٘لى واؽ مً الؿاْت الخٓلُضًت بلى
 800صوالع  ،وجىلض ؾاْت الغٍاح خالُا ؤٖثر مً % 1مً الاؾتهالٕ الهالمي لل٘هغباء(.)2
ومً ممحزاث ؾاْت الغٍاح ؤنها ؾاْت مدلُت مخجضصة ال جيخج ننها ياػاث ؤو ملىزاث وبالخالي َةن جإزحرها الػاع بالبِئت
ؾُُِ بال ؤن ما ٌهاب نليها ؤنها جطضع غىغاء ؤزىاء صوعان الخىعبِىاث التي ْض جؼعج ألاشخاص الٓاؾىحن بجىاع خٓىٛ
الغٍاح لظا ًُػل بوشاء خٓى ٛالغٍاح في مىاؾٔ بهُضة نً اإلاىاؾٔ الؿ٘ىُت وْض جدؿبب ٖظل ٚهظه الخىعبِىاث الهمالْت
في ْخل بهؼ الؿُىع زاضت ؤزىاء َتراث هجغتها ،ومً مؿاوئها ٖظل ٚجظبظب خغٖت الغٍاح مما ًاصي بلى نضم اهخكام
خطىلىا نلى الؿاْت ال٘هغباثُت ،وْض جم مهالجت هظا ألامغ بهضة ؾغّ؛ منها اؾخسضام الؿاْت الىاججت في ؾاناث طعوة
هبىب الغٍاح وجسؼٍنها في بؿاعباث ؤو جدىٍلها بلى زالًا جدلُل ماثُت للخطى ٛنلى الهضعوححن الظي ٌؿخسضم ً
الخٓا نىضما
جخىِْ خغٖت الغٍاح.
ج -الطاكت املائيت :بن الؿاْت ال٘هغوماثُت مطضع عثِس ي إلهخاج الؿاْت نلى اإلاؿخىي الهالمي خُث ًطل بهخاحها
نام  2002خىالي  %18مً بهخاج ال٘هغباء في الهالم ؤي خىالي ُٖ 3000لى واؽ /ؾانت ،وؤن همىها زال ٛالؿىىاث ألازحرة

( - )1مدمىص ؾغناؾت" ،الؿاْت الجضًضة واإلاخجضصة  -خاغغها و مؿخٓبلها" ،الهُئت اإلاطغٍت الهامت لل٘خاب ،الؿبهت ألاولى ،1990 ،ص.12
( - )2خؿً الطبان" ،الؿاْت الشمؿُت ؤمل اإلاؿخٓبل" ،الضاع الهغبُت لل٘خاب ،بضون ؾبهت و ال ؾىت الؿبو ،ص.54
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ً
ٗان ؤنلى ْلُال مً مهض ٛهمى الؿلب نلى الؿاْت ناإلاُا ،وجىحض في الهالم مطاصع واؾهت حضا لؼٍاصة اؾخًال ٛالؿاْت
اإلااثُت بال ؤن جٙالُُها ُوبهضها نً مطاصع الاؾتهالٕ ًدى ٛبُنها وبحن الاؾدثماع ،وٖظلَ ٚةن الؿاْت اإلااثُت حهاوي مً
مشاٗل بُئُت ٖبحرة هاججت نً يمغها إلاىاؾٔ واؾهت مما ًخؿلب جدغٍ ٚوإناصة بؾٙان ؤنضاص ٖبحرة مً الىاؽ بهض جىُُظ
الؿضوص.
ً
ً
ؤؾاؾُا للؿاْت نلى ؾؿذ ألاعع وْض جؿىع اؾخهمالها نبر
مطضعا
د -الطاكت الشمصيت 3حهخبر الشمـ مىظ الٓضم
الهطىع بخؿىع الهلىم والخ٘ىىلىحُا َبهض ؤن اؾخسضمها ؤلاوؿان للخضَئت والخجُُِ اؾخًلها لدسخحن اإلااء بانخماصه
نلى مبضؤ الخدىٍل ؤلاشهاعي الخغاعي باؾخهما ٛالالْـ الشمس ي(.)1
ً
و لٓض ٗان اؾخسضام الؿاْت الخغاعٍت للشمـ مهغوَا مىظ ؤالٍ الؿىحن في اإلاىاؾٔ الخاعة ،واؾخسضمذ ؾاْت
الشمـ في حسخحن اإلاُاه وفي ججُُِ بهؼ املخاضُل لخُكها مً الخلِ؛ بال ؤن مجاالث اؾخهما ٛالؿاْت الشمؿُت
ً
خضًثا مدشهبت َمً بهخاج ٖهغباء جضَئت اإلاىاػ ٛوجُُِ٘ الهىاء بلى جطمُم البُىث الشمؿُت بلى الؿهي بلى ضهغ اإلاهاصن
وجؿبُٓاث ضىانُت ؤزغي....بلخ .وإطا ٗان هظا الاؾخًالً ٛخم نً ؾغٍٔ جدىٍل مباشغ للؿاْت الشمؿُت َةلى حاهب طلٚ
هىإ وؾُلخحن الؾخسضام هظه الؿاْت:
 -1الدسصين 3وهى اؾخسضام ؤْغب بلى الخؿبُٔ الهملي وؾىاء بالترٖحز للخطى ٛنلى صعحت خغاعة شضًضة الاعجُام ؤو
مو نضم الترٖحز في اؾخسضاماث مسخلُت مثل جضَئت اإلاُاه ؤو الخبسغ ؾىاء للماء اإلاالح إلػالت ملىخخه ؤو الؾخسغاج مىاص
بالخبسغ.
-2اللوى املحزكت 3ؤي جىلُض الؿاْت بهظه الؿغٍٓت بٙىن نً ؾغٍٔ جغٖحز ؤشهت الشمـ في مىلضاث بساع ًمً٘
جىلُض ْىي مدغٖت نً ؾغٍٓها زم الخطى ٛنلى ٖهغباء.
وحهض الؿاْت الشمؿُت مً الؿاْاث اإلاخجضصة الىكُُت التي ال جىػب ما صامذ الشمـ مىحىصةٖ ،ما ؤن حمُو
مطاصع الؿاْت اإلاىحىصة نلى ألاعع ْض وشإث ؤوال مً الؿاْت الشمؿُت ،وهظه الؿاْت ًمً٘ جدىٍلها بؿغّ مباشغة ؤو
يحر مباشغة بلى خغاعة وبغوصة وٖهغباء وْىة مدغٖت.
ٖما حهخبر الشمـ هي اإلاطضع الغثِس ي ل٘ثحر مً مطاصع الؿاْت اإلاىحىصة في الؿبُهت ختى ؤن البهؼ ًؿلٔ
شهاع"الشمـ ؤم الؿاْاث" حسخً الشمـ ؾؿذ ألاعع ،وألاعع بضوعها حسخً الؿبٓت الجىٍت التي جىحض َىْها
َخيشإ الغٍاحٖ ،ما جدبسغ مُاه البداع وألانهاع بُهل خغاعة الشمـ َخخٙىن السخب َىدطل نلى ألامؿاع والثلىج ،وإلى
حاهب ؾاْتي الشمـ والغٍاح جىحض ؾاْت اإلاض والجؼع ،وخغاعة باؾً ألاعع ،والؿاْت الىىوٍت وٍؿلٔ نلى هظه ألاهىام
مطؿلح الؿاْاث" البضًلت ؤو اإلاخجضصة"(.)2

( - )1دمحم اإلاهالج" ،خُٓبت الخالًا الشمؿُت  -ؾلؿلت الخٓاثب الخهلُمُت الخضعٍبُت في مجا ٛالؿاْاث اإلاخجضصة" ،ميشىعاث اإلاههض الىؾني للبدث الهلمي
والخٓني ،الؿبهت ألاولى ،2000 ،جىوـ ،ص.5
( - )2دمحم مطؿُى الخُاؽ" الؿاْت البضًلت -جدضًاث وآما ،"ٛمجلت الؿُاؾت الضولُت ،الهضص  ،41ؤَغٍل  ،2006ص.164
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ً
املبحث الثاوي 3إلاطاراللاهووي الشخغالل الطاكاث املخجذدة ً
وجىمويا
بيئيا
ً
ًخمدىع ؤلاؾاع الٓاهىوي الؾخًال ٛالؿاْاث اإلاخجضصة ً
وجىمىٍا مً زال ٛصعاؾت ؤهم اإلاباصت الٓاهىهُت اإلاهغوَت
بُئُا
في الٓاهىن الضولي للبِئت زطىضا في نالْتها باؾخًال ٛالؿاْاث اإلاخجضصة (اإلاؿلب ألاو ،)ٛزم اوهٙاؾاث اؾخًالٛ
الؿاْاث اإلاخجضصة ومؼاًاها في جدُٓٔ ألامً البُئي والخىمُت اإلاؿخضامت (اإلاؿلب الثاوي).
املطلب ألاول 3مبادئ اشخغالل الطاكاث املخجذدة في عالكتها بالبيئت
حؿدىض مباصت خماًت البِئت في املجا ٛالضولي بلى اإلاباصت الهامت للٓاهىن والٓاهىن الهغفي الضولي ،و الاجُاُْاث التي
جدمي البِئت ،وجلتزم الضو ٛنىض اؾخًال ٛمىاعصها واؾخسضام ؤعاغها بانخباعها ضاخبت الؿُاصة اإلاؿلٓت بالُٓام بظلٚ
بهضم حؿبب ؤوشؿتها بإغغاع تهضص البِئت في الضو ٛألازغي ،ومً اإلاباصت البُئُت التي جغجبـ باؾخًال ٛالؿاْاث اإلاخجضصة
هجض :مبضؤ اإلالىر ًضَو ،مبضؤ خؿً الجىاع ،مبضؤ اإلاىو ،مبضؤ الخىمُت اإلاؿخضامت ،مبضؤ نضم جلىٍث البِئت ومبضؤ نضم
الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ.
الفزع ألاول 3مبذأ امللوث ًذفع
لٓض ؤوحبذ الؿُاؾاث البُئُت الجضًضة ؤن ًخدمل اإلاؿخبب في بلخاّ الػغع بالبِئت ٗل الىُٓاث اإلاخهلٓت بالخضابحر
الىْاثُت مً الخلىر وٖظا بناصة ألاماًٖ التي جػغعث مً حغاء اليشاؽ بلى خالتها ألاضلُت اؾدىاصا بلى مبضؤ اإلالىر ًضَو،
والظي ٌهخبر مً بحن اإلاباصت الٓاهىهُت الغثِؿُت التي جٓىم نليها اإلاؿاولُت البُئُت في املجخمهاث الًغبُت والظي جم الخإُٖض
نلُه في حشغَهاث الهضًض مً الضو ٛوفي نضة اجُاُْاث صو.)1(ٛ
وَهغٍ مبضؤ اإلالىر ًضَو نلى ؤهه "مُهىم اْخطاصي ،والظي ٌهني ؤن الؿلو ؤو الخضماث اإلاهغوغت في الؿىّ ًجب
ؤن حه٘ـ ٗلُت اإلاىاص اإلاؿخهملت ،بما في طل ٚاإلاىاعص البُئُت ،طل ٚؤن بلٓاء هُاًاث ملىزت في الهىاء ؤو اإلاُاه ؤو التربت هى
هىم مً اؾخهما ٛهظه اإلاىاعص غمً نىامل ؤلاهخاج وٍاصي نضم صَو زمً اؾخسضام هظه اإلاىاعص البُئُت التي جضزل غمً
نىامل ؤلاهخاج بلى هضعها وجدؿُمها والٓػاء نليها"( ،)2لظلً ٚغي الاْخطاصًىن ؤن ؾبب جضهىع البِئت ٌهىص بلى ؾىء
اؾخسضام اإلاىاعص البُئُت.
وٍبضو ؤن مبضؤ اإلالىر ًضَو مبضؤ هام ٌؿاهم في بعؾاء الٓىانض الجضًضة للمؿاولُت اإلاضهُت الخضًثتٗ ،ىهه مبضؤ
ً
ً
اْخطاصًاٖ ،ما ال ًبدث اإلابضؤ في
مُهىما
ًخجاوػ الٓىانض الخٓلُضًت للمؿاولُت التي جٓىم نلى ؤؾاؽ الخؿإ ،بانخباعه
ً
ؤنباء
جؿبُٓه نً اإلاؿاو ٛاإلاباشغ نً الخلىر ؤو الهىامل اإلاخضازلت للمؿاولُت اإلاضهُت نً ؤغغاع الخلىر ،ألهه ًػو
مالُت بؿغٍٓت مىغىنُت ولِؿذ شخطُت نلى مجمىم اليشاؾاث التي مً املخخمل ؤن جازغ نلى البِئت خُث ًخدمل
( - )1مً ؤمثلت الاجُاُْاث الضولُت التي ؤٖضث هظا اإلاهنى اجُاُْت بغوٖؿل اإلااعزت في  29هىَمبر  1969اإلاخهلٓت باإلاؿاولُت اإلاضهُت نً الخلىر الىاحم نً
الؼٍذ والتي ضاصْذ نليها الجؼاثغ بمىحب ؤمغ عْم  ،17-72وٖظا الاجُاُْت الضولُت اإلاخهلٓت بةوشاء ضىضوّ صولي لخهىٍؼ ألاغغاع اإلاترجبت نلى الخلىر
بؿبب املخغوْاث واإلاىْهت في بغوٖؿل في  18صٌؿمبر  ،1971والتي ضاصْذ نليها الجؼاثغ بمىحب اإلاغؾىم عْم  55-74اإلااعر في  13ماي. 1974
)2( -Jean Philippe Barde – économie et politique de l’environnement, Pesse Universitaire de France, 2ème édition,
Paris, 1992 , p210
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اإلالىر -ؾىاء ٗان َغصا ؤم شغٖت ؤم الضولت هُؿها -اإلاؿاولُت نً ألاغغاع التي جلخٔ بالبِئت ؤو باألشخاص ولى لم ًثبذ في
حاهبه نىطغ الخؿإ ،بط ًُ٘ي بزباث نالْت الؿببُت بحن الُهل الطاصع نىه(اإلالىر) وبحن الػغع اإلاترجب نلى هظا الُهل
ؤو اليشاؽ ،وطل ٚهى حىهغ َ٘غة هكغٍت املخاؾغ(.)1
ٖما ًىؿىي مبضؤ اإلالىر ًضَو نلى مُهىم ؾُاس ي ًخمثل في بعاصة الؿلؿاث الهامت في جىَحر ألانباء اإلاالُت نً ؾغٍٔ
جدمُل ؤنباء الخلىر بطىعة مباشغة للمدؿببحن ،وَهض مبضؤ اإلالىر ًضَو آلُت مً آلالُاث الاْخطاصًت الخاضت بدماًت
ً
زطىضا اليشاؾاث طاث الؿابو الطىاعي ،ؤما َُما ًخهلٔ
البِئت مً ألاغغاع التي جدؿبب َيها اليشاؾاث الاْخطاصًت
بخ٘غَـ اإلابضؤ في الىاْو َةهه ٌهىص بلى ؾىىاث الؿبهُىاث ،خُث حاء في الخىضُت عْم  c72/128الطاصعة في  26ماي
1972مً ؾغٍ اإلاىكمت الضولُت للخىمُت الاْخطاصًت  OCDEؤهه ًجب نلى اإلالىر ؤن ًخدمل جٙالُِ الىْاًت والخسلظ
مً الخلىر مً ؤحل حهل البِئت في وغهُت مٓبىلت بلى خض ما ،زم بهض طل ٚضضعث الالثدت عْم  c74/223الطاصعة في 14
هىَمبر  1974والتي غبؿذ ُُُٖت بصزا ٛمبضؤ اإلالىر ًضَو خحز الخىُُظ ،زم انخمضجه املجمىنت ألاوعوبُت بمٓخض ى اإلااصة
 R130مً الاجُاُْت الخإؾِؿُت للمجمىنت لهام 1987التي ؤٖضث نلى ؤن ؾُاؾت املجمىنت ألاوعوبُت في مجا ٛالبِئت
ًجب ؤن حؿدىض بلى مبضؤ اإلالىر ًضَو ،ومً زم ؤضبذ اإلابضؤ ٖٓانضة ْاهىهُت طاث حجت مباشغة في مىاحهت حمُو الضوٛ
ألانػاء باالجداص ألاوعوبي(.)2
لٓض جم بصزا ٛمبضؤ اإلالىر ًضَو خحز الخىُُظ نً ؾغٍٔ بصزا ٛؾُاؾت حباثُت زاضت بدماًت البِئت ؾىاء بمٓخض ى
الدشغَهاث الخاضت بدماًت البِئت ٖما َهل اإلاشغم الُغوس ي اؾدىاصا بلى ْاهىن اإلايشأث اإلاطىُت الظي اؾخدضر ؤصواث
زاضت باليشاؾاث اإلالىزت ،وٖظل ٚالغؾم الخاص بالخلىر الجىي الىاحم نً بَغاػ الًاػاث الؿامت ًٖاػاث آلاػوث
ويحرها بمٓخض ى اإلاغؾىم . 389-90
ٖما جبنى اإلاشغم الُغوس ي مبضؤ اإلالىر ًضَو وغمىه في الٓىاهحن الضازلُت اؾخجابت بلى الخىحيهاث ألاوعوبُت التي
صنذ الضو ٛألانػاء في الاجداص ألاوعوبي بلى بصزاله غمً ْىاهُنها الضازلُت اإلاخهلٓت بدماًت البِئت ،وجؿبُٓا لظلَٓ ٚض
هطذ نلُه اإلااصة  15مً الٓاهىن اإلاخهلٔ باإلايشأث اإلاطىُت مً ؤحل خماًت البِئت الطاصع في  19حىٍلُت  1976واإلااصة
 421/8مً ْاهىن الخهمحر ،وٖظا اإلااصة  18مً ْاهىن اإلاُاه الطاصع في ً 03ىاًغ  ،1990ومو طلَ ٚةن الٓاهىن الغٍُي "code
" ruralالطاصع في َ 02براًغ  1995وفي ماصجه  200ؤشاع بىغىح بلى بْغاع هظا اإلابضؤ.
بن الؿُاؾاث التي حؿخسضم الغؾىم ويحرها جدٓٔ ؤهضاٍ بُئُت ؤْل جٙلُت وفي هظا الطضص وشحر بلى ججغبت
اإلا٘ؿُ ٚفي مضًىت "م٘ؿُٙىؾُتي" في َغع غغٍبت نلى البجزًً مً شإنها حصجُو الؿاثٓحن نلى الخض مً اؾخسضام
الؿُاعاث ختى الىٓؿت التي ٌؿاوي َيها ُْمت اإلاىاَو مدؿاوٍت باليؿبت لٙل ؾاثٔ(.)3
( -)1ؤشغٍ نغَاث ؤبى حجاػه ،مبضؤ اإلالىر ًضَو ،املجلت اإلاطغٍت للٓاهىن الضولي ،الهضص ، 62الطاصعة نً الجمهُت اإلاطغٍت للٓاهىن الضولي ،الٓاهغة،
مطغ ،2006 ،ص.09
( - )2ؤشغٍ نغَاث ؤبى حجاػه ،اإلاغحو الؿابٔ ،ص.58
( -)3دمحم ضالح الشُش ،آلازاع الاْخطاصًت واإلاالُت لخلىٍث البِئت ووؾاثل الخماًت منها ،صاع ؤلاشهام الٓاهىوي ،ؽ ،1مطغ ،2002 ،ص.341
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ؤما باليؿبت للجؼاثغ -وبهض الاؾخٓالَٓ - ٛض جبيذ ؾُاؾت جطيُو زُٓلت لخدُٓٔ الخىمُت ولً٘ صون مغاناة
اوهٙاؾاتها الػاعة نلى البِئت ،زاضت في قل يُاب صعاؾاث الخإزحر نلى البِئت بما َيها اؾخًال ٛهظه اليشاؾاث ونضم
الىعي بمبضؤ الخىمُت اإلاؿخضامت التي لم جكهغ ،لظلٗ ٚان هىإ صَو ٖبحر للخىمُت الطىانُت عزظ للمؿدثمغًٍ الاؾتهالٕ
ً
مُغوغا آهظإ ،باإلغاَت بلى يُاب الغؾىم
والاؾخجزاٍ الُاخش للمىاعص الؿبُهُت ،بؿبب الاْخطاص اإلاىحه الظي ٗان
البُئُت التي مً شإنها الخسُُِ مً ؤغغاع الخلىر وحهل اإلالىر ًخدمل اإلاؿاولُت نً ألاغغاع الىاحمت نً اؾخًالله
لليشاؽ اإلاػغ بالبِئت ،ونضم وحىص زالًا نلى مؿخىي الىخضاث الطىانُت الخاضت بمٙاَدت الخلىر ومدؿاث جطُُت
الهىاء مً اإلاىاص اإلاؿخهملت في الخطيُو.
ولم ًخم الاهخمام بالىؾاثل اإلاالُت اإلاخاخت لخماًت البِئت بال ابخضاء مً الدؿهُىاث ،وجم مباشغتها جضعٍجُا ووغو
مجمىنت مً الغؾىم لًغع الىْاًت مً الخلىر ،وْض ٗان الٓاهىن عْم  25-91ؤو ٛزؿىة حشغَهُت في هظا املجا،)1(ٛ
خُث هطذ اإلااصة  117مىه نلى وغو عؾم حباجي ؾىىي نلى ألاوشؿت اإلالىزت ؤو الخؿحرة نلى البِئت واملخُـ ،وٍؿبٔ
هظا الغؾم نلى ألاوشؿت اإلابِىت في الٓاثمت الىاعصة في اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  ،)2(338-98وٍدطل هظا الغؾم لُاثضة
الطىضوّ الىؾني للبِئت اإلاؿخدضر بمىحب اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  147-98لدؿخهمله ؤلاصاعة البُئُت في مٙاَدت الخلىر
والخض مىه(.)3
وبالغحىم بلى الٓاهىن عْم  10-03اإلاخهلٔ بدماًت البِئت هجضه ْض هظ في اإلااصة الثالثت مىه نلى مبضؤ اإلالىر ًضَو،
الظي ًخدمل بمٓخػاه ٗل شخظ ًدؿبب وشاؾه ؤو ًمً٘ ؤن ًدؿبب في بلخاّ غغع بالبِئت ؤو ؤخض نىاضغها ،هُٓاث
ٗل جضابحر الىْاًت مً الخلىر والخٓلُظ مىه وإناصة ألاماًٖ وبِئتها بلى خالتها ألاضلُت ،وعيم ؤن اإلاغؾىم عْم ْ 198-06ض
خضص ؾغٍٓت جدطُل هظه الغؾىم( ،)4وؾغٍٓت ووْذ صَهها ،باإلغاَت بلى انخماص ؤؾلىب الخضعج في الطغامت للخهامل مو
اإلايشأث اإلالىزت ،وباإلآابل مً٘ اإلالىزحن مً بهؼ الخدُحزاث الخاضت بالدؿُحر الهٓالوي للمىاعص البُئُت.
وجخمثل الىقُُت الىْاثُت للغؾىم الاًٙىلىحُت في حصجُو اإلالىزحن لالمخثا ٛألخٙام الٓىاهحن اإلاخهلٓت بطب الىُاًاث
وؾغخها في الُػاءاث املخخلُت وجسُُؼ الخلىر مً زال ٛجؿبُٔ الُٓمت الٓانضًت للغؾم وجٙىن بػاء الىقُُت الغصنُت
للغؾم بخؿبُٔ اإلاهامل اإلاػانِ في خالت نضم الامخثا ،ٛولٓض خضص اإلاغؾىم 186-06ؾغٍٓت جدطُل هظه الغؾىم
وؾغٍٓت ووْذ صَهها ،يحر ؤهه ما ًالخل في الجؼاثغ هى جإزغ انخماص الغؾىم الاًٙىلىحُت وَهلٔ البهؼ هظا الخإزغ نلى
حملت مً الهىامل مً بُنها حًلُب اإلاىؿٔ الخىمىي نلى الانخباعاث البُئُت وجُػُل ألاؾلىب ؤلاصاعي الاهُغاصي في مهالجت
( - )1الٓاهىن عْم  25-91اإلااعر في18صٌؿمبر ،1991اإلاخػمً ْاهىن اإلاالُت لؿىت .1992
( -)2اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  338-98ماعر في  03هىَمبر ً 1998ػبـ الخىكُم الظي ًؿبٔ نلى اإلايشأث اإلاطىُت وٍدضص ْاثمتها ،ج ع ج ج عْم  82لؿىت
.1998
( -)3اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  147-98ماعر في  13مايً 1998دضص ُُُٖاث حؿُحر خؿاباث الخسطُظ الخاص عْم  302-65الظي نىىاهه "الطىضوّ
الىؾني للبِئت" ،ج ع ج ج الهضص عْم  31لؿىت .1998
( - )4اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  198-06اإلااعر في  31ماًىً 2006ػبـ الخىكُم اإلاؿبٔ نلى اإلايشأث اإلاطىُت لخماًت البِئت ،ج ع ج ج الهضص عْم  37لؿىت
.2006
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اإلاشاٗل البُئُت ،وٖظل ٚنلى نضم اؾخٓغاع ؤلاصاعة اإلاغٖؼٍت للبِئت والخإزغ في بخضار اإلاُدشُاث الىالثُت للبِئت التي حؿهغ
نلى مخابهت جؿبُٔ الٓىاهحن اإلاخهلٓت بالبِئت.
ومىه ًمً٘ ؤلاشاعة بلى ؤن مبضؤ اإلالىر ًضَو هى مبضؤ ْاهىوي طو ؾابو اْخطاصي حاء لخ٘غَـ َ٘غة الخىمُت مً
مىكىع بُئي ،هظه ألازحرة التي جٓخض ي الىكغ بلى اإلاىاعص البُئُت بانخباعها نىاضغ مشترٖت ًجب املخاَكت نليها ألن خٔ
الخمخو بها لِـ خٓا ً
مؿلٓا وإهما هى خٔ مُٓض بدٓىّ آلازغًٍ الظًً لضيهم ؤًػا خٔ وواحب في الهىاضغ اإلاٙىهت للبِئت،
وهى خٔ الخمخو وواحب نضم اؾخجزاٍ هظه اإلاىاعص.
َُي وزُٓت بنالن عٍى بشإن البِئت والخىمُت ؾىت  1992وعص في اإلابضؤ  16ؤهه"ًيبغي ؤن حؿعى الؿلؿاث الىؾىُت بلى
ً
ً
آزظة في الخؿبان اإلاىهج الٓاض ي بإن ًٙىن
صازلُا ،واؾخسضام ألاصواث الاْخطاصًت،
حصجُو الىَاء بالخٙالُِ البُئُت
اإلاؿاو ٛنً الخلىر هى الظي ًخدمل– مً خُث اإلابضؤ -جٙلُت الخلىر ،مو بًالء اإلاغاناة نلى الىدى الىاحب للطالح
الهام ،صون ؤلازال ٛبالخجاعة والاؾدثماع الضولُحن(.)1
وفي ماجمغ ألامم اإلاخدضة للمؿخىؾىاث البشغٍت واإلاىهٓض في بؾؿىبىً ٛىهُى ؾىت  1996جبنى الخٓغٍغ الطاصع نً
ً
اإلااجمغ في بىضه الخامـ مبضؤ اإلالىر ًضَو خُث هظ نلى ؤن "انتراَا بالخاحت بلى بجبام ههج مخٙامل بػاء جىَحر الخضماث
والؿُاؾاث البُئُت الػغوعٍت للخُاة البشغٍت ،وٍيبغي للخٙىماث ؤن جٓىم بةصعاج اإلاباصت الىاعصة في حضو ٛؤنما ٛالٓغن
 21وإنالن "عٍى" بشإن البِئت والخىمُت بطىعة مخٙاملت ،و مبضؤ "اإلالىر ًضَو" ،ومبضؤ "مىو الخلىر".
وْض ؤْغث اإلاهاهضاث ألاوعبُت "مبضؤ اإلالىر ًضَو" ،في الهضًض مً الىطىص والخىضُاث اإلاخهلٓت بالىُاًاث الخؿغة،
خُث خملذ ٗل مً ٗان ؾببا في جلىر البِئت مؿاولُت ٗل ألانباء الالػمت إلاىو هظا الخلىر وٖظل ٚالخٙالُِ الىاحمت نً
الخؿاثغ.
الفزع الثاوي 3مبذأ حصن الجوار
وشإث َ٘غة خؿً الجىاع مىظ الٓضم بد٘م الػغوعة ،وبضؤث ٖهغٍ ْبل ؤن جطبذ ٖمبضؤ ْاهىوي ملؼم في الٓاهىن
الضازلي ،الظي نغٍ َُه باؾم (مػاع الجىاع يحر اإلاإلىَت) بدُث جٓاؽ نضم مإلىَُت اإلاػاع بمهُاع حؿامت اإلاػاع
بانخباع ؤن هىإ ججاوػ في هؿاّ اإلاػاع اإلاإلىَت ،بغاَت بلى مهُاع اؾخمغاعٍت اإلاػاع يحر اإلاإلىَت ألهه ٌؿخلؼم ج٘غاع
اإلاػاع بطُت صوعٍت و لُتراث مىخكمت .ولٓض طهب بهؼ الُٓه بلى الخمؿ ٚبمبضؤ خؿً الجىاع لخإؾِـ اإلاؿاولُت
الضولُت نً ألاغغاع البُئُت بىضُها ؤخض اإلاباصت التي جىكم ؾلىٕ ونالْاث الضو ٛاإلاخجاوعة وٗىؾُلت للخض مً اهدشاع
ألاغغاع ألْالُم صو ٛؤزغي ،ومً اإلااٍضًً لهظه الىكغٍت مً الُٓهاء "ؤهضعاس ي "و"بترٌؿٙي" ،وهظا ألازحر ًغحهها لىٓظ
الٓىاهحن في مجا ٛاإلاؿاولُت ،ؤما ألاؾخاط "صًبىي" َُهاعع هظا الاججاه بدُث ًغي ؤهه ال وحىص ألي التزام ٌؿدىض بلى هظا
( - )1وْض وعص اإلابضؤ نلى الىدى  16نلى الىدى الخالي:
"National authorities should endeavor to promote internationalisation of environnemental costs and the use of
economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in rinciple, bear the cost of
pollution m with due regard to the public interest and without distorting international Trade and investment", Rio
Déclaration: United Nations confence on Environnement and développement, U.N. Doc, A/conf. 15/26, Vol. I
(1992). P6.
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اإلابضؤ ونضم وغىح مُهىمه ،وٍٓى" ٛصًبىي" بةمٙاهُت بنما ٛمبضؤ خؿً الجىاع نً ألاغغاع البُئُت التي ججغي في الضوٛ
املجاوعة صون ؾىاها.
وْض حاء في صًباحت مُثاّ مىكمت ألامم اإلاخدضة بإن جخههض شهىب ألامم اإلاخدضة بإن حهِش ً
مها في ؾالم وخؿً
حىاعٖ ،ما ؤن اإلااصة  47مً اإلاُثاّ ؤٖضث هظا اإلابضؤ ،وهى ٌُهض مً اإلاباصت اإلاؿخٓغة في الٓاهىن الضولي ،بط ًجب نلى الضوٛ
الالتزام بهضم الُٓام بإي نمل مً شإهه ؤلاغغاع بإْالُم الضو ٛألازغي نلى الغيم مً مشغونُت جل ٚألانما.ٛ
وؤهم الالتزاماث التي ًخػمنها مبضؤ خؿً الجىاع التزامحن هما؛ ألاو ،ٛنلى الضو ٛالامخىام نً الُٓام بإي نمل نلى
بْلُمها ًيخج نىه ً
غغعا بمطالح صو ٛؤزغي ،وهى التزام ؾلبي ،وؤما الثاوي نلى الضولت اجساط الاخخُاؾاث الالػمت إلاىو
الخاغهحن لها مً الُٓام بإًت ؤنماً ٛمً٘ ؤن جمخض آزاعها بلى ؤْالُم الضو ٛاملجاوعة ،وهى التزام بًجابي.
حىاعا ً
بن مُهىم الجىاع هى لِـ ً
ماصًا َٓـ ،وؤن الالتزاماث التي ًٓغعها مبضؤ خؿً الجىاع ًجب ؤن جؿبٔ نلى
حمُو الضو ٛوال ؤهمُت في هظا اإلآام لالجطا ٛاإلااصي للخضوصٗ ،ىن الهىاء بؿبُهخه ال ٌهغٍ مهنى لؿُاصة الضولت وال
للخضوص الضولُت ،وٍمً٘ الٓى ٛبإن حمُو الضوً ٛمً٘ ؤن جىضِ بإنها مخجاوعة ما صامذ ٖخلت الهىاء حهبر مً صولت بلى
ؤزغي صون عُْب ٌؿخؿُو مىهها مً اإلاغوع.
وحضًغ باإلشاعة ؤن مد٘مت الهض ٛالضولُت في ْػُت مطهغ "جغاًل" ؤٖضث في ؾُاّ الٓىانض الهامت الهغَُت للٓاهىن
البُئي الضولي نلى مبضؤ خؿً الجىاع الظي ًخمثل في التزام حمُو الضو ٛبُ٘الت ؤال جازغ ألاوشؿت الخجاعٍت في بؾاع
ازخطاضها ؤو جدذ عْابتها نلى بِئت الضو ٛألازغي ؤو اإلاىاؾٔ الىاْهت زاعج والًتها الىؾىُتَ ،مبضؤ خؿً الجىاع ج٘غع
بطُايت مسخلُت في بنالن "ؾخىٖهىلم" بشإن البِئت البشغٍت لهام  1972وإنالن "عٍى" بشإن البِئت والخىمُت لهام 1992
وٖظل ٚفي الُخىٍحن الطاصعجحن بشإن مهمل "جغاًل" لطهغ الخضًض الؿالِ الظٖغ وبدحرة "الهى" ،وج٘غاع الخضًث نً
اإلابضؤ ٌُهض بمثابت بلخاح وإضغاع نلُه ألهمُخه.
الفزع الثالث 3مبذأ املىع
مً اإلاخُٔ نلُه ؤن مىو خضور الػغع ْبل خضوزه ؤَػل مً الخهىٍؼ نً الػغع بهض خضوزهَ ،هظه الاؾدباُْت
جٓخض ي اجساط مجمىنت مً ؤلاحغاءاث الدشغَهُت والخىُُظًت لخماًت البِئت ومىاعصها مً التهضًضاث البُئُت املخخلُت ،مو
مغآَت هظه الخضابحر بما ٌُهغٍ بألُاث ؤلاهظاع اإلاب٘غ والؿغَو التي ؾبٔ وؤن جبىتها ألامم اإلاخدضة وصنذ بلى الهمل بها.
وخُث ؤن جلىر الهىاء الظي ًٙىن مطضعه صولت ما ،ال ًٓخطغ ؤزغه نلى جل ٚالضولت بل ًمخض بلى الضو ٛاملجاوعة طاث
الخضوص اإلاشترٖت مهها ؤو ْض ًطل بلى مؿاَاث بهُضة حضا نً اإلاطضع َ ،مً هىا ًمً٘ الٓى ٛبػغوعة جؿبُٔ الالتزاماث
التي ًُغغها مبضؤ خؿً الجىاع في مجا ٛخماًت الًالٍ الجىيٗ ،ىن الهىاء بد٘م ؾبُهخه ال ٌهغٍ مهنى للخضوص
الضولُت.
بن مبضؤ اإلاىو ٌهني ؤن ؤَػل الؿغّ في خماًت البِئت هى مىو ؤلاغغاع بها بضال مً مهالجت الخلىر الظي ًدطل َُما
لى خضزذ جل ٚألاغغاع ،وؤن مىو الػغع ًٙىن ؤْل وٍٙلِ ؤْل نىض بضالخه بطا ما خضر ،وجؿىع هظا اإلابضؤ نلى اإلاؿخىي
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الضولي خُث جػمىه بنالن "ؾخىٖهىلم" للبِئت البشغٍت لهام  1972وهظ نلُه في اإلابضؤ الؿاصؽ ( )6مىه َىظ نلى ؤهه
"بن جُغٌَ اإلاىاص الؿامت ؤو ؤًت مىاص ؤزغي وإؾالّ الخغاعة في مثل ال٘مُاث ؤو التراٖحز التي جخجاوػ ْابلُت البِئت لضَو
الػغع ننهاً ،جب ؤن جىِْ لػمان ؤن ألاغغاع الخؿغة التي ال ًمً٘ عصها ال جُغع نلى البِئت" ،بغاَت بلى طل ٚوعص
الىظ نلى مبضؤ اإلاىو ؤو الخكغ في بنالن "عٍى" لهام  ،1992خُث ؤوص ى هظا ؤلانالن في اإلابضؤ الغابو نشغ ( )14مىه
بػغوعة ّ
جبني مبضؤ الاخخُاؽ(.)1
لٓض جم وضِ هظا اإلابضؤ مً ْبل بهؼ الهلماء بإهه مً الٓىانض الظهبُت في الٓاهىن الضولي البُئي نلى انخباع ؤن
هىإ اؾخدالت في يالب ألاخُان مً مهالجت ألاغغاع البُئُت ولى ؤمً٘ مهالجتها َؿىٍ جٙىن مٙلُت حضا ،بن هظا اإلابضؤ
ًُغع نلى الضو ٛؤن جبظ ٛالهىاًت وطل ٚمً زال ٛجبىيها بحغاءاث مىاؾبت جمىو ؤلاغغاع بدٓىّ الضو ٛألازغي ،وإضالح
الػغع ومهاْبت اإلادؿبب وهى الالتزام اإلاخهلٔ بىالًت الضولت نلى بْلُمها.
وؤزحراً ،مً٘ الٓى ٛبإن هظا اإلابضؤ له صوع مهم في مهالجت الخلىر مً زال ٛمىو خضوزه ابخضاء ؤو الخٓلُل مً غغعه
بلى ؤبهض خض ممً٘.
الفزع الزابع 3مبذأ الحذرأو الحيطت
وَهني به ،الخإهب ألي تهضًض مدخمل ؤو اَتراض ي ،ؤي نىضما ال جخىَغ الضالثل الٓىٍت التي جاٍض خطى ٛغغع خُٓٓي
ما ،وهظا اإلابضؤ ٌهخمض نلى اإلاىو اإلابني نلى الاخخمالُت والخاالث الؿاعثت ،ولظا َهى ًىضِ بإهه ش٘ال مخؿىعا إلابضؤ اإلاىو
وْغٍب حضا مىه ،وطل ٚبؿبب ؤن ٖال اإلابضؤًً جػمىا الهمل اإلاػاص لخجىب الػغع البُئي ْبل خضوزهَ ،هى بطن جؿبُٔ
إلابضؤ اإلاىو وطل ٚنىضما جٙىن اإلاهلىماث الهلمُت يحر ماٖضة ويحر م٘خملت.
ً
ج٘غَؿا ً
صولُا مً زال ٛالاجُاُْاث وؤلانالهاث الخاضت بالبِئت خُث ؤشاعث اجُاُْت الخىىم
َٓض نغٍ مبضؤ الخُؿت
البُىلىجي اإلابرمت بخاعٍش  5حىان  1992في صًباحتها نلى غغوعة جىْو واؾخضعإ ؤؾباب اهسُاع الخىىم ختى في خالت
يُاب الُٓحن الهلمي اإلاؿلٔ ،ونلى الضو ٛالبدث نً جإُٖض الاؾخهما ٛالضاثم للخىىم البُىلىجي وججىب اَخٓاعه نلى اإلاضي
الؿىٍلٖ ،ما ؤن بنالن "عٍىصي حاهحرو" لؿىت  1992ؤٖض نلى مبضؤ الخُؿت ٗإؾاؽ للمؿاولُت الضولُت في مجا ٛالبِئت في
اإلابضؤ  15مىه ،و اٖخُى بؿغص ؤهم نىاضغ مبضؤ الخُؿت مً اخخما ٛوْىم غغع زؿحر و يحر عحعي ويُاب الُٓحن الهلمي
وغغوعة اجساط بحغاءاث َىعٍت ،لظا جخسظ جضابحر الاخخُاؽ مً ؾغٍ الضو ٛخؿب بمٙاهُاتها وْضعاتها ،بغاَت بلى هظا جم
ؤلاشاعة بلى مبضؤ الخُؿت بشٙل ضغٍذ في اإلااصة 16مً بغوجىٗىْ" ٛغؾاحىت" بشإن ؾالمت ؤلاخُاثُت الخابو لالجُاُْت
اإلاخهلٓت بالخىىم البُىلىجي لؿىت  2000التي ؤلؼمذ الضو ٛباجساط آلُاث وجضابحر واؾتراججُاث مالثمت لخىكُم ومغاْبت
املخاؾغ بشإن الؿالمت ؤلاخُاثُت نىض هٓل ومىاولت اؾخسضام الٙاثىاث الخُت ،وبانخباع ؤن مبضؤ الخُؿت م٘غؽ في
الٓاهىن الضولي للبِئت ًجب ؤن ًىه٘ـ في ْاهىن الجزام اإلاؿلح وْض ؤٖضث الٓانضة  44مً ؤلانالن الطاصع نً مىكمت

( -)1ص.عٍاع ضالح ؤبى الهؿا ،صوع الٓاهىن الضولي في خماًت البِئت ،صاع النهػت الهغبُت ،الٓاهغة ،الؿبهت  ،2008 ،2ص.32
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الطلُب ألاخمغ ؾىت  2005نلى ؤن جخسظ ٗل الاخخُاؾاث اإلام٘ىت ؤزىاء ؾحر الهملُاث الهؿ٘غٍت لخجىب ألاغغاع الهاعغت
للبِئت والخٓلُل منها مهما ٗان الخا ٛبلى ؤصوى خض(.)1
ولٓض جػمً بنالن "عٍى" هظا اإلابضؤ خُث هظ في اإلابضؤ  15مىه نلى ما ًلي "مً ؤحل خماًت البِئتَ ،ةن مبضؤ الخظع
ًجب ؤن ًؿبٔ بشٙل واؾو مً ْبل الضوً ٛ
وَٓا إلآضعتها ،وخُىما جٙىن التهضًضاث زؿغة ؤو ؤن ألاغغاع ال ًمً٘ عصها،
َةن هٓظ اإلاهلىماث الهلمُت اإلااٖضة ًجب ؤال حؿخسضم ٖؿبب إلعحاء ٗلُت ؤلاحغاءاث الُهالت إلاىو الاهدضاع البُئي".
وْض ؤزظث يالبُت الاجُاُْاث الضولُت بهظا اإلابضؤ ،منها اجُاُْت ألامم اإلاخدضة ؤلاؾاعٍت بشإن حًحر اإلاىار لهام ،1992
وٖظل ٚبغوجىٗى" ٛيىجيبحرى" لهام  1999اإلالخٔ باجُاُْت "حىُِ" بشإن جلىر الهىاء الهابغ للخضوص البهُض اإلاضي لهام
.1979
الفزع الصامض 3مبذأ الخىميت املصخذامت
وهى مبضؤ ٌهنى بالخىكُم الاحخماعي وٍخػمً الخضابحر الخ٘ىىلىحُت وجدؿُنها مً ؤحل حهؼٍؼ الىمى الاْخطاصي في
خضوص ْضعة البِئت ،وٍمً٘ حهغٍِ الخىمُت اإلاؿخضامت بإنها "الخىمُت التي جلبي خاحاث الخاغغ صون اإلاؿاومت نلى ْضعة
ألاحُا ٛاإلآبلت في جلبُت خاحاتهم"َ ،مبضؤ الخىمُت اإلاؿخضامت يهضٍ بلى نضم تهضًض هظه ألاهكمت الؿبُهُت بالخؿغ الىاجج
نً الخلىر البُئيٗ ،ىن هظه ألاهكمت الؿبُهُت هي التي جضًم الخُاة نلى ؾؿذ ألاعع.
والًغع مً هظا اإلابضؤ هى اؾدُهاب آزاع ألاوشؿت ؤلاوؿاهُت وجلبُت الاخخُاحاث الػغوعٍت للبشغ وجىَحر الُغص
لهم لخدؿحن خُاتهم ،وحًُحر ؤهماؽ الخُاة لجهلها في بؾاع ما حؿمذ به الىؾاثل البُئُت ،ونلى الغيم مً ؤن للضولت خٔ في
الخىمُت ،وال ًمً٘ ؤن جخىِْ عجلت الخىمُت في ؤًت صولت مً الضوٛ؛ بال ؤهه في الىْذ هُؿه نلى الضولت ؤن جغاعي اخترام
البِئت وؤن ججهل خٓها في الخىمُت ً
مُٓضا بدضوص ما جخدمله البِئت ونضم ججاوػ جل ٚالخضوص.
لٓض هظ بنالن "ؾخىٖهىلم" للبِئت البشغٍت لهام  1972في اإلابضؤ الخاصي نشغ مىه نلى ما ًلي "بن ؾُاؾاث ٗل
صولت ًجب ؤن حهؼػ الخىمُت في الضو ٛالىامُت ،وٍجب ؤن ال ًٙىن لها جإزحراث ؾلبُت نلى خاغغ ؤو مؿخٓبل الخىمُت َيها"،
َثلث مباصت بنالن "ؾخىٖهىلم" جخهلٔ بالخيؿُٔ بحن الخىمُت والبِئت ،وهظا ما ؤٖض نلُه  -مبضؤ الخىمُت اإلاؿخضامت-
اإلاهغوٍ بةنالن "عٍى" لهام  1992بشإن البِئت والخىمُت في زمـ مباصت مىه هي اإلاباصت  20،21 ،5 ،4و.27
وٍضنى مبضؤ الخىمُت اإلاؿخضامت في مجا ٛاؾخسضام الؿاْت بلى املخاوع آلاجُت:
 الاؾخسضام ألامثل للؿاْت نلى الطهُض اإلاجزلي وفي الٓؿام الخجاعي منها نلى ؾبُل اإلاثاٗ ،ٛةصزا ٛاؾخهماٛمىاْض مدؿىت ؤو الًاػ الىُؿي اإلاؿُل ألحل الؿبش ،وانخماص مهاًحر ؤصاء ؾاُْت صهُا باليؿبت لألحهؼة وؤلاهاعة ،وْىانض
بىاء جدؿم بالُ٘اءة الؿاُْت ،ونضاصاث مالثمت.
 -جدؿحن الُهالُت باليؿبت إلمضاصاث الؿاْت (مثل جىلُض الؿاْت وهٓلها وجىػَهها(.

(1) -Michael Bothe and others, International law protecting the environment during armed conflict: gaps and
opportunities, Review of the red cross, Vol 92,N0 879, September 2010,P575.
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 جىبي ؾُاؾاث حؿهُل هٓل الخ٘ىىلىحُا الخضًثت في مجا ٛالؿاْتٖ ،ؿُاؾاث حصجُو الخطضًغ ؤو تهُئت بِئتمىاجُت لالؾدثماعاث ،بما في طل ٚالًاًاث اإلاخىزاة مً جل ٚالؿُاؾاث وؤهىام الخمىٍل اإلاخىَغ والخىاَؼ ألازغي اإلآضمت
لدؿهُل هٓل الخ٘ىىلىحُا.
 بضالح وإناصة هُٙلت ْؿام الؿاْت ألحل جدؿحن ؤصاء ؤؾىاّ الؿاْت.الفزع الصادس 3مبذأ عذم جلويث البيئت
نغٍ هظا اإلابضؤ واؾخٓغ نً ؾغٍٔ الهغٍ الضولي ،وٍخمخو بالطُت ؤلالؼامُت مً زال ٛاؾخمغاع الهمل به مً ْبل
الضو ٛوالتزامهم به؛ بط له ضُت الهغٍ اإلالؼم ،وَهض مبذأ عذم جلويث البيئت مً اإلاباصت ألاؾاؾُت في الٓاهىن الضولي
البُئي وهى جؿبُٔ واوهٙاؽ إلابضؤ آزغ اؾخٓغ في الٓاهىن الضولي وهى مبضؤ "اؾخهمل مال ٚصون ؤلاغغاع باآلزغًٍ" ،وؤْغ
مبضؤ نضم جلىٍث البِئت مً ْبل مد٘مت الخدُ٘م في ْػُت مطهغ "جغاًل" بحن الىالًاث اإلاخدضة وٖىضا نام  ،1949وَهض
اإلابضؤ الخاصي والهشغًٍ ( )21مً بنالن "ؾخىٖهىلم" للبِئت البشغٍت لهام َٓ ،1972ض جػمً هظا اإلابضؤ وْىىه ،وؤنُض
الىظ نلُه في بنالن "عٍى" خى ٛالبِئت والخىمُت لهام  1992في اإلابضؤ الثاوي ( )2مىه وٖظل ٚفي خ٘م مد٘مت الهضٛ
الضولُت في عؤيها الاؾدشاعي بشإن شغنُت الخجاعب الىىوٍت نام " 1996بمىحب مباصت الٓاهىن الضولي ،لِـ ألي صولت
الخٔ في ؤن حؿخسضم بْلُمها ؤو الؿماح باؾخسضامه بالؿغٍٓت التي حؿبب الػغع في بْلُم صولت ؤزغي ؤو ممخلٙاث
ألاشخاص اإلاىحىصًً َُه ،ؤٖضث طل ٚمد٘مت الهض ٛالضولُت في خ٘مها الطاصع بشإن ْػُت مػُٔ "ٗىعَى" بحن
بغٍؿاهُا وؤلباهُا والظي حاء َُه "لِـ مً خٔ ؤًت صولت ؤن حؿخسضم بْلُمها بالشٙل الظي ًػغ بمطالح الضو ٛألازغي".
الفزع الصابع 3مبذأ عذم الخعصف في اشخعمال الحم
ٌهخبر نضم الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ ؤخض اإلاباصت ألاؾاؾُت في الٓاهىن الضازلي والٓاهىن الضولي ،وٍٓطض به
ججاوػ الخضوص التي ًمىدها الٓاهىن للخٔ بانخباع ؤن لٙل خٔ مػمىن مهحن ًخدضص بالؿلؿاث التي ًجهلها الٓاهىن
لطاخبه ،وٍسخلِ الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ نلى هظا الىحه نً ؤلاؾاءة في اؾخهما ٛالثٓت التي جٙىن نً ؾىء هُت
ألهه ًىكغ بليها مً باب الًش والخضلِـٖ،ما ًسخلِ الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ نً الاخخُا ٛنً الٓاهىن نلى ؤؾاؽ ؤن
الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ ًيخج نً اهدغاٍ نً اإلاطلخت اإلاشغونت اإلآغعة نلى ؤؾاؽ الخٔ( ،)1في خحن ؤن الاخخُا ٛنً
الٓاهىن ًٙىن الهضٍ مً وعاثه التهغب مً جؿبُٔ الٓانضة الٓاهىهُت آلامغة نً ؾغٍٔ الُٓام بخطغٍ ْاهىوي بطىعة جاصي
بلى ؤن ًٙىن قاهغها مؿابٓا للٓاهىن مو اؾتهضاَها الًاًت التي جسالِ هظه الٓانضة.
وبانخباع ؤن اإلاباصت الهامت حهض مطضعا للٓاهىن الضولي وَٓا لىظ اإلااصة  38مً الىكام ألاؾاس ي ملخ٘مت الهضٛ
الضولُت؛ َةن مبضؤ نضم الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ ْض صزل في نضاص ْىانض الٓاهىن الضولي وطل ٚإلاا ًدٓٓه هظا اإلابضؤ

( -)1ؾلمان ٗامل ؾلمان الجبىعي ،الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ في الٓىاهحن واإلاىازُٔ الضولُت ،صعاؾاث وؤبدار ْاهىهُت ،الخىاع اإلاخمضن ،الهضص ،4169
 30حىٍلُت  ،2013ص.43
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مً نضالت خُث ًُٓم ً
جىاػها بحن مطالح ألاؾغاٍ نلى ؤؾاؽ ؤن ٗل خٔ ًٓابله التزام ،ونلُه ًخىحب نلى ٗل صولت ؤن ال
جماعؽ ؤي خٔ مً خٓىْها زىله لها الٓاهىن الضولي بشٙل ًلخٔ ً
غغعا بصخظ صولي آزغ.
وْض جىاولذ نضة مىازُٔ صولُت زاضت بالبِئت مبضؤ نضم الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ خُث ؤٖض ماجمغ "ؾخىٖهىلم"
اإلاىهٓض بخاعٍش  5حىان  1972نلى ؤهه ًٓو نلى الضولت واحب الخإٖض مً ؤن اليشاؾاث التي جماعؾها صازل خضوص ؤي صولت
ؤو جدذ بشغاَها ال جدضر ؤغغ ًاعا بُئُت بالضو ٛألازغي ،وٖظا اإلاىاؾٔ يحر الخاغهت ألًت ؾلؿت وؾىُت(.)1
ٖما ؤن اجُاُْت الخىىم الخُىي لؿىت  1992التي ؤبغمذ نٓب ماجمغ "عٍىصي حاهحرو" ،ووْهذ نليها ؤٖثر مً مئت
( )100صولت جىاولذ مشٙلت بُئُت هامت في مىاحهت اهسُاع وجضهىع الخىىم البُىلىجي بُهل ؤوشؿت بشغٍت مهُىت نلى
هدى يهضص بهضم ْابلُت الاؾخمغاع في اؾخسضام وإزال ٛبالخىاػن الاًٙىلىجي الالػم الؾخمغاع الخُاة في املخُـ الخُىي،
خُث ؤشاعث بلى مبضؤ نضم الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ بشٙل غمني في اإلااصة  03منها التي ؤٖضث نلى ؤهه للضو ٛوَٓا
إلاُثاّ ألامم اإلاخدضة ومباصت الٓاهىن الضولي خٔ ؾُاصة اؾخًال ٛمىاعصها وَٓا لؿُاؾتها الخاضت ،وجخدمل مؿاولُت
غمان ؤن ألاوشؿت اإلاػؿلو بها صازل خضوصها ؤو جدذ ؾُؿغتها ال جلخٔ ؤغغ ًاعا بالضو ٛألازغي ؤو ببِئت مىاؾٔ زاعج
خضوص الىالًت الىؾىُت.
ؤما َُما ًسظ اجُاُْت "ؾخىٖهىلم" بشإن اإلالىزاث الهػىٍت الثابخت التي صزلذ خحز الىُاط في  17ماي َٓ 2004ض
ؤٖضث في صًباحتها نلى غغوعة ؤن جُ٘ل الضو ٛمؿاولُت ُٖالت نضم حؿبب ألاوشؿت التي جٓىم بها بػغع للبِئت ؤو جىمُت
صو ٛؤو مىاؾٔ ؤزغي زاعج خضوص والًتها الىؾىُتَ ،مبضؤ نضم الخهؿِ في اؾخهما ٛالخٔ ْض اؾخٓغ في الهغٍ الضولي
البُئي وٖغؾخه الاجُاُْاث وؤلانالهاث الضولُت الخاضت بدماًت البِئت مً ؤحل جدُٓٔ مهاصلت جٙاملُت بحن مٓخػُاث
الخىمُت والخُاف نلى البِئت واإلاىاػهت بحن خٓها في الُٓام بإوشؿت جضزل جدذ ؾُاصتها واخترام الؿالمت ؤلاْلُمُت للضوٛ
ألازغي ،وفي خالت ججاوػ خٓها بةلخاّ ؤغغاع بضو ٛؤزغي جخدمل مؿاولُت بلخاْها ؤغغ ًاعا ببِئتها بانخباع ؤن الخٔ في بِئت
هكُُت ٖغؾخه الاجُاُْاث الضولُت لخٓىّ ؤلاوؿان مػمىن لٙل الضو ٛصون اؾخثىاء.
املطلب الثاوي 3اوعكاشاث الاهخلال الطاكوي على ألامن البيئي
هدىاو ٛفي هظا اإلاؿلب الاوهٙاؾاث الىاحمت نً الاهخٓا ٛالؿاْىي نلى ألامً البُئي ونلى البِئت ونلى الخىمُت
اإلاؿخضامت في الُغم ألاو ،ٛزم هخؿغّ في الُغم الثاوي بلى ؤهم اإلاؼاًا التي جترجب نً الاهخٓا ٛالؿاْىي في املجالحن البُئي
والخىمىي نلى خض ؾىاء.
الفزع ألاول 3اوعكاشاث الاهخلال الطاكوي على ألامن البيئي والخىميت املصخذامت
صوعا ً
جلهب الؿاْاث اإلاخجضصة ً
هاما في جدُٓٔ الخىمُت اإلاؿخضامت ،خُث ًىه٘ـ اؾخسضام هظا الىىم مً الؿاْاث
ً
نلى الغٗاثؼ الثالر اإلاٙىهت للخىمُت اإلاؿخضامت بشٙل بًجابي بط جلهب نملُت اؾخسضام الؿاْاث اإلاخجضصة صوعا َهاال في
جدُٓٔ ؤهضاٍ الخىمُت.
( -)1مدؿً ؤَ٘غٍحنْ ،اهىن اإلاىكماث الضولُت ،صاع النهػت الهغبُت ،مطغ،2010 ،ص .442
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هظا وَهض الاوهٙاؽ الؿلبي للؿاْاث الخٓلُضًت نلى البِئت زاضت والخىمُت اإلاؿخضامت نمىما،.ؤهم ألاؾباب التي
صَهذ باملجخمو الضولي للبدث نً ؾاْاث بضًلت ُُٖلت بةضالح ما ؤَؿضجه الؿاْاث الخٓلُضًت ؤو نلى ألاْل الخسُُِ مً
خضجه بلى حاهب جدُٓٔ جىمُت مؿخضامت.
ٖما ؤن اؾخسضام الؿاْاث اإلاخجضصة ًسُؼ ياػاث الاخخباؽ الخغاعي في الهالم بدؿب هطِب الُغص ،طل ٚؤن
الهالم الُىم ًىاحه ؤٖتر الخدضًاث ضهىبت نلى مغ الخاعٍش ،واإلاخمثلت في الاعجُام اإلالخىف في صعحاث الخغاعة هدُجت الخلىر
الظي ؤخضزه ؤلاوؿان بيشاؾاجه املخخلُت ،ونلى ن٘ـ طلَ ٚةن الؾخسضام الؿاْاث اإلاخجضصة ؤزغ مهغوٍ في خماًت البِئت
هدُجت إلاا جدٓٓه مً زُؼ اهبهار جل ٚالًاػاث ومىه الخلىر البُئي خُث بلًذ ؤلاهبهازاث الىاججت نً الىْىص الخٓلُضي
ما ًٓاعب  190ملُىن ؾً مً ياػ زاوي ؤٖؿُض ال٘غبىن ؾىت  2017بغاَت بلى الًاػاث ألازغي.
وفي جٓغٍغ ؤضضعجه شب٘ت ؾُاؾت الؿاْاث اإلاخجضصة للٓغن  21جبحن بإهه ًجب ؤن جلهب الؿاْاث اإلاخجضصة ً
صوعا
ً
عثِؿُا في بمضاصاث الؿاْت الهاإلاُت وطل ٚمً ؤحل مىاحهت التهضًضاث البُئُت والاْخطاصًت للخًحر اإلاىاخي التي جتزاًض ً
زؿغا
وبالخالي ًمً٘ الٓى ٛبإن الؿاْاث اإلاخجضصة لها ؤهمُت بالًت في خماًت البِئت بانخباعها ؾاْت يحر هاغبت وجىَغ نامل
ألامان البُئي(.)1
الفزع الثاوي 3مزاًا الاهخلال الطاكوي جىمويا وبيئيا
جخمحز مطاصع الؿاْاث اإلاخجضصة بدىىم وحهضص اؾخسضامها ،خُث حؿخسضم في الهضًض مً املجاالث ،مثل جىلُض
ال٘هغباء ،الاؾخسضاماث اإلاجزلُت الطًحرة (الؿبش والخضَئت) ،آلاالث الطىانُت ،وجدلُت اإلاُاه ،لظلَ ٚةن اؾخسضام مطاصع
الؿاْاث اإلاخجضصة ًدٓٔ الهضًض مً اإلاؼاًا منها ما ًلي:
أ-جحصين البيئت 3بط حهخبر مطاصع الؿاْاث اإلاخجضصة مطاصع هكُُت ال جازغ نلى البِئت ،لظلَ ٚةن اؾخسضام هظه
اإلاطاصع ٌؿانض نلى جٓلُل اهبهار الًاػاث الىاججت نً بهخاج الؿاْت ال٘هغباثُت باؾخسضام اإلاطاصع الخٓلُضًت واإلاؿببت
للخلىر البُئي.
ب-جوفير الطاكت الكهزبائيتً :مً٘ بوشاء الهضًض مً مشاعَو بهخاج الؿاْت ال٘هغباثُت في اإلاىاؾٔ الىاثُت والغٍُُت،
خُث ًخىاَغ الهضًض مً مطاصع الؿاْت اإلاخجضصة في هظه اإلاىاؾٔ ،مثل ؾاْت الغٍاح ،الؿاْت الشمؿُت ،ال٘خلت الخُىٍت،
وطل ٚلضَو نملُاث الخىمُت والخؿىٍغ لهظه اإلاىاؾٔ مثل بًجاص َغص نمل حضًضة ،بوشاء اإلاطاوو واإلاضن الؿ٘ىُت
الجضًضة وجدؿحن مؿخىي اإلاهِشت لؿٙان هظه اإلاىاؾٔ.
حـ -جىويع مصادر الطاكت :جدٓٔ الىَغة في مطاصع الؿاْاث اإلاخجضصة جلبُت اخخُاحاث الؿاْت للٓؿاناث املخخلُت،
باإلغاَت بلى بمٙاهُت جدُٓٔ َاثؼ في اإلاؿخٓبل مً الؿاْت ال٘هغباثُت اإلاىخجت مً اإلاطاصع اإلاخجضصة للخطضًغ بلى الخاعج.
د-رفع مصخوى املعيشتٌ 3ؿانض بهخاج ال٘هغباء مً اإلاطاصع اإلاخجضصة في الهضًض مً اإلاىاؾٔ الىاثُت والغٍُُت نلى
جدؿحن مؿخىي اإلاهِشت لألَغاص وجىَحر اخخُاحاث هظه اإلاىاؾٔ مً ال٘هغباء بالخٙلُت اإلاىاؾبت لهم ،وجدؿحن هىنُت
( -)1دمحم ؾالبي" ،ؤهمُت الؿاْت اإلاخجضصة في خماًت البِئت مً ؤحل الخىمُت اإلاؿخضامت" ،مجلت الباخث ،الهضص  ،2008 ،06ص.205
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الخُاة إلاا ًىَغه مً زضماث حهلُمُت وصخُت ؤَػل لؿٙان هظه اإلاىاؾٔ ،وزلٔ َغص نمل للهمالت املخلُت في هظه
اإلاىاؾٔ في مجاالث جطيُو وجغُٖب مهضاث الؿاْاث اإلاخجضصة وضُاهتها ،وفي مدؿاث بهخاج ال٘هغباء ومدؿاث جدلُه
اإلاُاه.
ه -الاشخفادة من الىفاًاث ً
بيئياَ 3هىإ نالْت وؾُضة ما بحن بهخاج الؿاْاث اإلاخجضصة والبِئت والىُاًاث ،وطلٚ
ٗىنها ؾاْت هكُُت مداَكت نلى ألابهاص البُئُت غمً اإلاشاعَو الاؾدثماعٍت نلى انخباع ؤن مطاصع الؿاْت الانخُاصًت ؤو
الخٓلُضًت هي ؤخض ؤهم ألامثلت للمىاعص املخضوصة ،والتي ًاصي اؾخسضامها اإلاُغؽ بلى ؤلاغغاع بالبِئتَ ،مً الىاضح ؤن
الؿاْت اإلاؿخسضمت في الىْذ الخاغغ لها ؤغغاع نلى البِئت وؤن مشاٗل البِئت ًمً٘ الخهبحر ننها باػصًاص اؾخسضامىا
للؿاْت والخ٘ىىلىحُا ،ومً ؤهم هظه اإلاازغاث نلى البِئت هي ألاغغاع التي ًسلُها الخىُٓب نً الُدم والىُـ والًاػ
الؿبُعي ،ومً زم جىػَو الىْىص لالؾخسضاماث املخخلُت ،ونلُه َةن الؼٍاصة اإلاؿغصة في اؾخسضام هظا الىْىص ًسلٔ مشٙلت
ؤؾاؾُتَ ،دغّ الىْىص في مدؿاث جىلُض الؿاْت ؤو في اإلاىاػ ٛللخضَئت ؤو الؿُاعاث لخىَحر اإلاىاضالث ًيخج ياػاث غاعة
صوعا ً
ومسلُاث ؤزغي مً ؤهمها ياػ زاوي ؤٖؿُض ال٘غبىن ،الظي ًلهب ً
هاما في مشٙلت الاخخباؽ الخغاعي (قاهغة صٍء
ٗىٖب ألاعع).

الصاجمت3
ؤضبذ الاهخمام لضي صو ٛالهالم بخدُٓٔ ؤٖبر وؿبت للىمى الاْخطاصي؛ َالخىحه الخضًث ؤضبذ ًبدث في ُُُٖت جدُٓٔ
ؤهضاَه الخىمىٍت نلى خؿاب الىؾـ البُئيَ ،اؾخًال ٛالؿاْاث الخٓلُضًت مثل البترو ٛوالُدم والًاػ لم ًدٓٔ هخاثج
حُضة بل باله٘ـ ؾاهم بلى خض ٖبحر في جضمحر البِئت ،وبالخالي َٓض ٗان الخل للخُاف نلى وجحرة الىمى الاْخطاصي
والخ٘ىىلىجي وجدُٓٔ همى ؤَػل مو الخُاف نلى البِئتًٙ ،ىن باللجىء بلى مطاصع ؤزغي للؿاْت ال جازغ ؾلبا نلى البِئت،
مؿلبا ً
َٙان البدث في الؿاْاث اإلاخجضصة التي ؤضبدذ هي البضًلت للؿاْاث الخٓلُضًت ،ومً الؿاْاث التي ؤضبدذ ً
ملخا
هجض الؿاْت الشمؿُت ،ؾاْت اإلاُاه وؾاْت الغٍاح ويحرها.
ً
نمىما ومسلُاث الؿاْاث اإلاخجضصة ؤو
وبةحغاء مٓاعهت بؿُؿت ملخلُاث وآزاع الؿاْاث الخٓلُضًت نلى البِئت والخىمُت
الجضًضة ؤو الخضًثت هطل بلى حملت مً الىٓاؽ اإلاهمت للباخثحن ألاٗاصًمُحن وألصخاب الٓغاع نلى الطهُضًً الىؾني
والضولي والتي ًمً٘ انخباعها ٖمٓترخاث ،وهي:
 -1ؤن الؿاْاث اإلاخجضصة حؿاهم بشٙل ٖبحر وَها ٛفي جدُٓٔ الخىمُت اإلاؿخضامتَ ،اؾخًاللها بشٙل نٓالوي لِـ له
ؤي جإزحر ؾلبي نلى البِئت ،وهظا ما ٌؿاهم في الخُاف نليها.
 - 2بطا ٗاهذ الخىمُت اإلاؿخضامت حهني جىَحر وؾـ بُئي ْابل للهِش لألحُا ٛالٓاصمت ،مً زال ٛالخٓلُل مً ؤغغاع
الؿباّ هدى الىمى الاْخطاصي والخ٘ىىلىجيَ ،ةن اؾخًال ٛالؿاْاث اإلاخجضصة هى الػامً الىخُض للخُاف نلى خٓىّ
ً
ألاحُا ٛالٓاصمت ً
وجىمىٍا.
بُئُا
 -3غغوعة الاهخمام بمجا ٛالؿاْاث اإلاخجضصة في الىؾـ الخهلُمي والاحخماعي ختى ًخم صَو ألاحُا ٛالخالُت بلى ُُُٖت
اؾخًال ٛزغواتها بما ًخىاءم مو الخُاف نلى البِئت.
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 -4بن الخىمُت اإلاؿخضامت ٖهضٍ إلاطاصع الؿاْاث الؾُما اإلاخجضصة منها جإزـظ بهـحن الانخبـاع حىاهـب مخٙاملـت (الاحخمانُـت
والاْخطــاصًت والثٓاَُــت والهلمُــت والخ٘ىىلىحُــت والؿُاؾــُت والبُئُــت) بدُــث جــضزل َيهــا الخ٘ىىلىحُــاث البُئُــت الىكُُــت
بهُضة نً الاؾخجزاٍ والخلىر البُئي وخٔ ألاحُا ٛالاؾخُاصة منها.
 -5وغ ــو زؿ ــت لخىمُ ــت مط ــاصع الؿاْ ــت وطل ــ ٚب ــةحغاء مس ــح للبِئ ــت املخُؿ ــت إلاهغَ ــت ٗ ــل م ــا ًخ ــىَغ َيه ــا م ــً م ــىاعص ؾبُهُ ــت
وبشغٍت وبساضت في مجا ٛالؿاْاث اإلاخجضصة باالنخماص نلى ججاعب صو ٛالهالم اإلاخؿىعة في طاث املجا.ٛ
 -6غ ــغوعة ج ــضعَـ مط ــاصع الؿاْ ــت الخٓلُضً ــت واإلاخج ــضصة م ــً مىك ــىع التربُ ــت البُئُ ــت م ــً اإلاغخل ــت الابخضاثُ ــت خت ــى اإلاغاخ ــل
الجامهُت ؤَ الخهلُم البُئي والُٓم البُئُت والاججاهاث البُئُت الخضًثت.
 -7غغوعة نٓض هضواث وماجمغاث بشٙل صوعي نلى مؿخىي الجامهاث في مجا ٛالؿاْاث الخٓلُضًت والؿاْاث اإلاخجضصة
إلاهغَه ٖمُت ؤلاهخاج والاؾتهالٕ والؿغّ اإلاخاخت لخؿىٍغ وجىمُت هظه اإلاطاصع وإًجاص الخلى ٛاإلام٘ىت بليها في جباصٛ
اإلاهلىماث والبُاهاث بحن الجامهاث.

كائمت املصادرواملزاحع3
أوال -املصادر3
أ -الاجفاكياث واملعاهذاث الذوليت3
 -1اجُاُْت بغوٖؿل لهام  1969اإلاخهلٓت باإلاؿاولُت اإلاضهُت نً الخلىر الىاحم نً الؼٍذ.
 -2اجُاُْت بغوٖؿل لهام  1971اإلاخهلٓت بةوشاء ضىضوّ صولي لخهىٍؼ ألاغغاع اإلاترجبت نلى الخلىر بؿبب املخغوْاث.
ب -الدشزيعاث الوطىيت3
 -/1اللواهين3
 -1الٓاهىن عْم  25-91اإلااعر في18صٌؿمبر ،1991اإلاخػمً ْاهىن اإلاالُت لؿىت .1992
 -/2املزاشيم3
 -1اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  147-98ماعر في  13مايً 1998دضص ُُُٖاث حؿُحر خؿاباث الخسطُظ الخاص عْم -65
 302الظي نىىاهه "الطىضوّ الىؾني للبِئت" ،ج ع ج ج الهضص عْم  31لؿىت .1998
 -2اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  338-98ماعر في  03هىَمبر ً 1998ػبـ الخىكُم الظي ًؿبٔ نلى اإلايشأث اإلاطىُت وٍدضص
ْاثمتها ،ج ع ج ج عْم  82لؿىت .1998
-3اإلاغؾىم الخىُُظي عْم  198-06اإلااعر في  31ماًىً 2006ػبـ الخىكُم اإلاؿبٔ نلى اإلايشأث اإلاطىُت لخماًت البِئت ،ج
ع ج ج الهضص عْم  37لؿىت .2006
ثاهيا -املزاحع3
 -1باللغت العزبيت3
 -/1الكخب3
 -1مدمىص ؾغناؾت" ،الؿاْت الجضًضة واإلاخجضصة  -خاغغها ومؿخٓبلها" ،الهُئت اإلاطغٍت الهامت لل٘خاب ،الؿبهت ألاولى،
.1990
املجلض -09الهضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

849

ISSN: 2352-9806
l

األمن البيئي بني حتمية االنتقبل الطبقوي واحرتام مببدئ التنمية املستدامة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بن تبيل الشبرف /ــــــــــــــــــــ

 -2خؿً الطبان" ،الؿاْت الشمؿُت ؤمل اإلاؿخٓبل" ،الضاع الهغبُت لل٘خاب) ،ص.ؽ(.
 -3دمحم ضالح الشُش ،آلازاع الاْخطاصًت واإلاالُت لخلىٍث البِئت ووؾاثل الخماًت منها ،صاع ؤلاشهام الٓاهىوي ،ؽ ،1مطغ،
.2002
 -4عٍاع ضالح ؤبى الهؿا ،صوع الٓاهىن الضولي في خماًت البِئت ،صاع النهػت الهغبُت ،الؿبهت  ،2الٓاهغة.2008 ،
 -5مدؿً ؤَ٘غٍحنْ ،اهىن اإلاىكماث الضولُت ،صاع النهػت الهغبُت ،مطغ.2010 ،
 -/2املجالث والذورياث3
 -1بىشامت مطؿُي وخىاؽ مىلىص ،البِئت...الخىمُت اإلاؿخضامت مً مىكىع بؾالمي ،مجلت صعاؾاث اْخطاصًت ،الهضص،15
حىٍلُت .2010
 -2دمحم اإلاهالج" ،خُٓبت الخالًا الشمؿُت  -ؾلؿلت الخٓاثب الخهلُمُت الخضعٍبُت في مجا ٛالؿاْاث اإلاخجضصة" ،ميشىعاث
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الذعىي القضائُة كىسُلة لحماًة الضمان العام في ضىء التشرَع الجزائري
The lawsuit as a means of protecting public security in light of Algerian legislation
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8588/55/88 :ثارٍخ إلاًذاع

:ملخص
فةطا امخىو املضًً ؤو عجؼ نً الىفاء، ًلىم الػمان الهام نلى فىغة ؤن حمُو ؤمىاٌ املضًً غامىت للىفاء بضًىهه
ٌ اللى، وَؿخىي حمُو الضائىحن في مماعؾت هظا الػمان،  فُمىً للضائىحن الحجؼ نلى ؤمىاله الؾخفاء خلىكهم،بضًىهه
يحر ؤن هظه الخطغفاث ًمىً ؤن جػغ بدلىق، ؤن ؤمىاٌ املضًً غامىت للىفاء بضًىهه ال ًمىهه مً الخطغف فيها
 لظلً هظ اللاهىن نلى بهؼ الضنىي اللػائُت ًمىً ؤن ًغفهها، الضائىحن فتزًض في بنؿاع املضًً ؤو جاٍضي بلى بنؿاعه
ً ومً زم البض م،  ومو طلً جبلى هظه الضناوي يحر وافُت لحماًت خلىق الضائىحن، الضائىىن خماًت للػمان الهام
.اؾخدضار وؾائل كاهىهُت حضًضة جػمً خلىق الضائىحن
. الضنىي يحر املباشغة ؛صنىي نضم هفاط الخطغف ؛صنىي الطىعٍت:الكلمات املفتاحُة
Abstract:
The public security is based on the idea that all the debtor's properties shall be held as
security for reimbursing his debts. If the debtor refuses or is unable to pay his debts, the
creditors can seize his properties to obtain their rights, and all creditors have equal ranks as
concerns this security .Saying that The fact that the debtor’s properties is a surety for the
payment of his debts does not prevent him from disposing of them, but these acts can harm
the rights of the creditors and increase the insolvency of the debtor or lead to his insolvency,
so the law stipulated some lawsuits that the creditors can file to protect the public security,
however these lawsuits remain insufficient to protect the rights of the creditors .Therefore,
new legal means must be created to guarantee the rights of creditors.
Keywords : indirect action; non-opposability claim of act; action simulation.
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وليد مرية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمة:
جىظ املاصة  188مً اللاهىن املضوي نلى ما ًلي " ؤمىاٌ املضًً حمُهها غامىت لىفاء صًىهه .وفي خالت نضم وحىص خم
()1

ؤفػلُت مىدؿب ؾبلا لللاهىن فةن حمُو الضائىحن مدؿاوون ججاه هظا الػمان ".

وفلا لىظ املاصة 188مً اللاهىن املضوي ،فةن ؤمىاٌ املضًً حمُها مً مىلىالث ونلاعاث حشيل الػمان الهام
للضائىحن  ،فهي غامىت للىفاء بضًىهه  ،مما ًترجب نلى طلً ؤن جطغفاث املضًً الىافهت جؼٍض في طمخه املالُت وبالخالي جلىي
الػمان الهام للضائىحن في اؾخفاء صًىنهم مً املضًً  ،ؤما جطغفاث املضًً الػاعة ،فةنها جىهىـ ؾلبا نلى طمخه املالُت،
وبالخالي جػهف الػمان الهام للضائىحن في اؾخفاء صًىنهم مً املضًً  ،وللض هظ املشغم الجؼائغي في اللاهىن املضوي نلى
مجمىنت مً الىؾائل لحماًت خلىق الضائىحن في املحافكت نلى الػمان الهام مً جطغفاث املضًً التي كض جاصي بلى
بلحاق الػغع بدلىكهم هضائىحن ،خُث هظ في املاصة  )2( 189واملاصة  )3( 190نلى الحم في عفو الضنىي يحر املباشغة ،و
هي صنىي ًغفهها الضائً باؾم مضًىه للمؿالبت بدم املضًً في طمت الًحر  ،وهي وؾُلت مً وؾائل املحافكت نلى خم
الػمان الهام للضائً ،بدُث ًجىػ للضائً ولى لم ًدل ؤحل صًىه ؤن ًغفو الضنىي هُابت نً مضًىه للمؿالبت بدلىق
الضائً لضي الًحر .
هما هظ نلى صنىي نضم هفاط الخطغف في املىاص مً 191بلى املاصة  197مً اللاهىن املضوي )4(،خُث حؿدىض صنىي
نضم هفاط الخطغف بلى ؤهه بطا ؤبغم املضًً املهؿغ جطغفا لإلغغاع بضائيُه ؤهه ًجىػ للضائً عفو صنىي ًلخمـ مً اللػاء
الحىم بهضم هفاط جطغف مضًىه الػاع .
هما هظ املشغم نلى صنىي الطىعٍت في املاصة )5( 198واملاصة )6( 199مً اللاهىن املضوي ،والطىعٍت هي ؤن ًلىم
املخهاكضان بةزفاء خلُلت الهلض وٍكهغا نلضا آزغ ٌؿمى بالهلض الطىعي  ،خُث ًمىً للضائً ؤن ًؿهً في خلُلت
الهلض بةزباث بطىعٍخه  ،فةطا هجح في بزباث ضىعٍت الهلض ،فان طلً ًاصي بلى جغن الخطغف الطىعي ولازظ بالخطغف
الحلُلي .
هظه ؤهم الضناوي التي كغعها املشغح الجؼائغي لحماًت خم الضائىحن في الػمان الهام  ،ونلُه ًمىً ؾغح الدؿائٌ
الخالي  :ما مضي هفاًت هظه الضناوي في خماًت الػمان الهام امللغعة كاهىها ،وإن لم جىً وافُت ،فماهي البضائل اللاهىهُت
امللترخت لحماًت الػمان الهام للضائىحن  ،ونلُه ؾِخم مهاحلت هظا املىغىم وفم الهىاضغ الخالُت:
 1ؤمغ عكم  58-75ماعر في  20عمػان نام  1395املىافم  26ؾبخمبر ؾىت ً 1975خػمً اللاهىن املضوي مهضٌ ومخمم.
 2جىظ املاصة  189مً اللاهىن املضوي " ليل صائً ولى لم ًدل ؤحل صًىه ؤن ٌؿخهمل باؾم مضًىه حمُو خلىق هظا املضًً ،بال ما وان منها زاضا بصخظ
ؤو يحر كابل للحجؼ وال ًيىن اؾخهماٌ الضائً لحلىق مضًىه ملبىال بال بطا ؤزبذ ؤن املضًً ؤمؿً نً اؾخهماٌ هظه الحلىق ،وؤن هظا الامؿان مً شإهه
ؤن ٌؿبب نؿغه ،ؤو ؤن ًؼٍض فُه .وال ًجب نلى الضائً ؤن ًيلف مضًىه بمؿالبت خله يحر ؤهه ال بض ؤن ًضزله في الخطام".
ق
 3جىظ املاصة  190مً اللاهىن املضوي " ٌهخبر الضائً في اؾخهماله خلىق مضًىه هائبا نً هظا املضًً ،وآٌ ما ًيخج نً اؾخهماٌ هظه الحلى ًضزل في
ؤمىاٌ املضًً وٍيىن غماها لجمُو صائيُه"
 4جىظ املاصة  191مً اللاهىن املضوي " ليل صائً خل صًىه ،وضضع مً مضًىه جطغف غاع به ؤن ًؿلب نضم هفاط هظا الخطغف في خله ،بطا وان الخطغف
كض اهلظ مً خلىق املضًً ؤو ػاص في التزاماجه وجغجب نؿغ املضًً ؤو الؼٍاصة في نؿغه ،وطلً متى جىافغ ؤخض الشغوؽ املىطىص نليها في املاصة الخالُت"
 5جىظ املاصة  198مً اللاهىن املضوي " بطا ؤبغم نلض ضىعي فلضائني املخهاكضًً وللخلف الخاص ،متى واهىا خؿنى الىُت ،ؤن ًخمؿيىا بالهلض الطىعي"
 6جىظ املاصة  199مً اللاهىن املضوي " بطا ؤزفي املخهاكضان نلضا خلُلُا بهلض قاهغ فالهلض الىافظ فُما بحن املخهاكضًً ،والخلف الهام هى الهلض
الحلُلي"
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ؤوال :جدضًض ماهُت الػمان الهام وبُان مساؾغه .
-1جدضًض مهنى الػمان الهام
 -2زطائظ الػمان الهام
 -3مساؾغ الػمان الهام
زاهُا :صناوي خماًت الػمان الهام امللغعة في الدشغَو الجؼائغي
 -1الضنىي يحر املباشغة
 -2صنىي نضم هفاط الخطغف
 -3صنىي الطىعٍت
زاجمت

أوال :ثحذًذ ماهُة الضمان العام و وخصائصه
هدىاوٌ في هظا الشؿغ جدضًض مهنى الػمان الهام ( )1زم هدىاوٌ زطائظ الػمان الهام( )2زم بُان مساؾغ
الػمان الهام في خماًت خلىق الضائىحن (.)3
 -1ثحذًذ معنى الضمان العام :
هطذ املاصة  188مً اللاهىن املضوي الجؼائغي نلى ؤن " ؤمىاٌ املضًً حمُهها غامىت للىفاء بضًىهه .
وفي خالت نضم وحىص خم ؤفػلُت مىدؿب ؾبلا لللاهىن فةن حمُو الضائىحن مدؿاوون ججاه هظا الػمان"
ًالخل مً زالٌ هظا الىظ ؤن الػمان الهام هى غمان ملغع ليل الضائىحن الهاصًحن نلى كضم املؿاواة  ،وَشمل
ول لامىاٌ التي ًمخلىها املضًً وكذ الخىفُظ )1(،فإمىاٌ املضًً هي بطن الػمان الهام للضائىحن  .وال ًلخبـ هظا الػمان
الهام بالخإمحن الخاص الظي ًلو نلي ماٌ مهحن للمضًً ملطلحت ؤخض صائيُه  ،فُلضمه نلى يحره مً الضائىحن فالػمان
الهام ًدؿاوي فُه ول الضائىحن  ،وال ًخلضم فُه صائً نلى آزغ  ،وإهما ًخلضم الضائً نلى يحره بطا وان له جإمحن زاص
هغهً ؤو خم ازخطاص ؤو امخُاػ  )2(،فإمىاٌ املضًً حشيل الػمان الهام للضائىحن وؤن الضائىحن ٌؿخىفىن خلىكهم مً
ؤمىاٌ املضًً ،خُث ؤن الظمت املالُت للمضًً هي الػامً لحلىق الضائىحن ،والظمت املالُت هي مجمىم ما ًيىن للصخظ
مً الحلىق وما نلُه مً الالتزاماث في الحاغغ وفي املؿخلبل )3(،ونلُه فةن حمُو ؤمىاٌ املضًً الحاغغة واملؿخلبلت
جػمً الىفاء بدلىق صائيُه ،وؤن ؤي ماٌ مً ؤمىاله ًػمً الىفاء بجمُو صًىهه ،وؤن ؤي صًً مً صًىهه جػمىه حمُو
ؤمىاله ،وَؿخؿُو الضائً الخىفُظ نلى ؤي ماٌ ًملىه املضًً ،فهظا الػمان الهام ًسىٌ للضائً ؤن ًغاكب ؤمىاٌ املضًً ،
ما صزل منها في طمت املضًً وما زغج  ،ختى ًإمً نلى غماهه مً ؤن ًيخلطه يش املضًً ؤو جلطحره.

()4

1نلي فُاللي ،هكغٍت الحم  ،مىفم لليشغ  ،الجؼائغ  ،ؾبهت  ،2011ص.119
 2نبض الغػاق الؿنهىعي ،الىؾُـ في شغح اللاهىن املضوي ،صاع بخُاء الترار الهغبي ،بحروث -لبىان ،بضون جاعٍش الؿبو ،ج، 2ص.935
 3دمحم ضًحر بهلي  ،املضزل للهلىم اللاهىهُت  ،صاع الهلىم لليشغ والخىػَو ،نىابت – الجؼائغ  ،ؾبهت  ،2006ص . 158
 4نبض الغػاق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم ،ج، 2ص.940
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وال ًىفل الػمان الهام خم الخدبو ألخض مً الضائىحن  .فةطا بام املضًً شِئا مً ماله  ،زغج هظا املاٌ مً الػمان
()1

الهام  ،وال ٌؿخؿُو الضائً الهاصي ؤن ًخدبهه في ًض املشتري مثل ما نلُه الحاٌ في الخإمحن الخاص نلى املاٌ.

وٍالخل ؤن الػمان الهام ًسخلف نً الخإمحن الخاص الظي ًلو نلى ماٌ مهحن للمضًً ملطلحت ؤخض صائيُه
فُخلضم نلى يحره مً الضائىحن ،فالػمان الهام ًدؿاوي فُه ول الضائىحن وال ًخلضم فُه صائً نلى آزغ وإهما ًخلضم الضائً
()2

نلى يحره مً الضائىحن بطا وان له جإمحن زاص هغهً ؤو امخُاػ.
 -8خصائص الضمان العام:
الػمان الهام ًخمحز بمجمىنت مً الخطائظ هظهغها :
أ -الضمان العام ًرد على جمُع أمىال املذًن:

اللانضة الهامت ؤن حمُو ؤمىاٌ املضًً جػمً الىفاء بضًىهه ومً زم ًجىػ الخىفُظ نليها ،فِشمل الػمان الهام ول
لامىاٌ ؤي ول الحلىق املالُت التي ًمخلىها املضًً وكذ الخىفُظ  ،فال ٌؿخؿُو املضًً ؤن ًضفو بهضم وحىص جلً
لامىاٌ ؤو بهػها وكذ وشىء خم الضائيُت بًغع بزغاحها مً الػمان الهام  )3(،وهظه لامىاٌ هي التي جيىن
مملىهت للمضًً وكذ جىفُظ الضائً نلى املضًً  ،وٍلخطغ نليها فلـ في الخىفُظ وال حشمل الخىفُظ لامىاٌ التي وان ًملىها
املضًً وكذ وشىء الضًً زم زغحذ مً ملىه كبل الخىفُظ ،نىـ ما نلُه الحاٌ في الػمان الخاص ،فُمىً للضائً
املغتهً الخىفُظ نلى ؤمىاٌ املضًً التي وان ًملىها والتي واهذ مدل عهً زم اهخللذ الى الًحر ،فةنها جبلى غامىت للىفاء
بضًىهه ختى ولى اهخللذ الى يحره ،فِؿخؿُو الضائً املغتهً بمىحب خم الخدبو نىض خلىٌ ؤحل الضًً ؤن ًدبو الهلاع
()4

املغهىن في خاٌ اهخلاٌ ملىُخه بلى الًحر فُجزم امللىُت مً ًض الحائؼ  ،وٍىفظ نلى الهلاع الؾخفاء صًىه .
ب -الػمان الهام ًدؿاوي فُه حمُو الضائىحن:

ألن الػمان الهام ملغع لجمُو الضائىحن فهم مدؿاوون حمُها في اكخػاء صًىنهم مً ؤمىاٌ املضًً ،فال ًؼاخم
ؤخضهم آلازغ  ،وهظه املؿاواة حهني ؤن حمُو الضائىحن ًخمخهىن بدم اكخػاء صًىنهم مً ؤمىاٌ املضًً صون جمُحز فُما
()5

بُنهم بؿبب الخىاعٍش التي وشإث فيها صًىنهم

والضائىىن مدؿاوون كاهىها في هظا الػمان  ،ال ًخلضم ؤخض منهم نلى

آلازغًٍ  ،بال مً زىله اللاهىن طلً بملخض ي خم زاص  ،هغهً ؤو امخُاػ  ،نلى ماٌ مهحن للمضًً  ،ونىضئظ ال ًخلضم
نلى ؾائغ الضائىحن بال باليؿبت بلى هظا املاٌ وخضه )6( ،بن مبضؤ املؿاواة بحن الضائىحن الىاعص في املاصة 191مً اللاهىن املضوي
املضوي لِـ مؿللا بط ًمىً للضائً الهاصي ؤن ٌؿخىفي خله باألفػلُت نلى خؿاب يحره مً الضائىحن الهاصًحن عيم
نضم خطىله نلى جإمحن نُني ؤو شخص ي ،وطلً بخىاحضه في مغاهؼ كاهىهُت مهُىت حؿمى باملغاهؼ اللاهىهُت املخمحزة
)7(،مثل ؤن ًباشغ بحغاءاث الخىفُظ وخضه  ،فال ٌؿخفُض مً آزاع الخىفُظ الا مً وان ؾغفا فُه.
 1نبض الغػاق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم  ،ج، 2ص.935
 2لؼعق بً نىصة ،وؾائل خماًت الػمان الهام  ،مظهغة ماحؿخحر ،حامهت وهغان ،هىكشذ ماعؽ في  18ماعؽ ،2014ص .28
 3نلي فُاللي ،مغحو ؾابم  ،ص.119
4مغحو هفؿه ،ص .123
 5خمُض بً شيُتي،مضزل لضعاؾت الهلىم اللاهىهُت ،حامهت الجؼائغ بً ًىؾف بً زضة ولُت الحلىق ،بً نىىىن  -الجؼائغ ،الؿبهت الثاهُت ،2009ص.64
 6نبض الغػاق الؿنهىعي  ،مغحو ؾابم ،ج ،ص .720
 7عٍمت بغمػان ،املغاهؼ اللاهىهُت املخمحزة ومبضؤ املؿاواة بحن الضائىحن ،مظهغة ماحؿخحر ،حامهت الجؼائغ ، 1الؿىت الجامهت  2014-2013ص .4
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ج -الػمان الهام ال ًسىٌ خم الخدبو:
وال ًىفل الػمان الهام خم الخدبو ألخض مً الضائىحن )1(،فةطا بام املضًً شِئا مً ماله  ،زغج هظا املاٌ مً الػمان
الهام  ،وال ٌؿخؿُو الضائً الهاصي ؤن ًخدبهه في ًض املشتري هما وان ٌؿخؿُو لى ؤن جإمُىا زاضا نلى املاٌ )2(،فال ٌشمل
الػمان الهام ؾىي ما ًيىن للمضًً مً ؤمىاٌ وكذ الخىفُظ ،فال ٌؿخؿُو املضًً ؤن ًضفو بهضم وحىص جلً لامىاٌ وكذ
()3

وشإة الضًً  ،هما ال ًمىً للضائً ؤن ًخدبو لامىاٌ التي واهذ مىحىصة وكذ وشإة الضًً والتي جطغف فيها املضًً

فسغحذ مً طمت مضًىه ،فال ًملً الضائً الهاصي خم جدبو ما جطغف فُه املضًً مً ؤمىاٌ ،وفي هظا ًسخلف الػمان
الهام نً الػمان الخاص الظي ًسىٌ للضائً خم الخدبو ختى ولى اهخلل مً ًض بلى ؤزغي.
د -الضمان العام ال ٌغل ًذ املذًن:
هما ؾبلذ إلاشاعة بلُه ،فالػمان الهام ال ًسىٌ للضائً مىو املضًً مً الخطغف في ؤمىاله  ،بل ًبلى خم املضًً
كائما في بصاعة ؤمىاله والخطغف فيها جىكُو حجؼ نليها)4(،فُدغم نىضئظ مً بصاعة ؤمىاله ومً الخطغف بها ،وإبغام نلىص
حضًضة كض ًيخج ننها صًىن حضًضة نلى ناجله  ،وال ًؼوص الضائً باي ؾلؿت كاهىهُت جمىده مىو املضًً مً ببغام جطغفاث
حضًضة  )5( ،فدم الػمان الهام ال ًمىو املضًً مً الخطغف في ؤمىاله هُفما شاء في الفترة ما بحن وشىء الضًً وخلىٌ
ؤحل الىفاء.

()6

- 8مخاطر الضمان العام:
هما ؾبلذ إلاشاعة بلُه ؤن خم الػمان الهام بملخػاه ٌؿخؿُو ول صائً اؾخفاء خله مً املضًً مهما واهذ
ؾبُهت صًىه ؤو جاعٍش وشإجه  ،فُمىىه الحجؼ نلى ول ؤمىاٌ املضًً خفاقا نلى الػمان الهام لضًىهه  )7(،يحر ؤن الضائىحن
ولهم مدؿاوون في مماعؾت هظا الحم  ،فاللاهىن ًجهل ليل صائً الحم في الخىفُظ نلى ؤمىاٌ مضًىت  ،فةطا باصع ؤخضهم بلى
الخىفُظ نلى ماٌ للمضًً  ،وان لؿائغ الضائىحن الحم في مشاعهخه في هظا الخىفُظ وملاؾمخه ما ًيخج مىه ملاؾمت
الًغماء )8(،بلى حاهب طلً هىان نضة مساؾغ تهضص هظا الػمان وجػهه  ،والتي مً شإنها ان جاصي بهلاص الجاهب
إلاًجابي مً الظمت املالُت للمضًً ؤي مجمىم خلىكه  ،ؤو ػٍاصة الجاهب الؿلبي مً هظه الظمت ؤي مجمىم صًىهه و مً هظه
املخاؾغ :
 ؾىء بصاعة املضًً ألمىاله  ،مما كض ًػهف بلى خض هبحر غماهه الهام . -جبضًض املضًً ألمىاله كبل خلىٌ احل الىفاء بدُث ال ًىفي ما ًبلى منها لؿضاص صًىهه .

 1خمُض بً شيُتي ،مغحو ؾابم ،ص . 64
 2نبض الغػاق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم  ،ج، 2ص935
3نلي فُاللي ،مغحو ؾابم  ،ص.119
 4جىظ املاصة  661مً كاهىن إلاحغاءاث املضهُت وإلاصاعٍت نلى ؤن " ول جطغف كاهىوي مً املضًً في لامىاٌ املحجىػة  ،ال ًيىن هافظا .وٍترجب نلى الخطغفاث
الخطغفاث اللاهىهُت ؤو لانماٌ املاصًت املػغة بالحاحؼ  ،حهغغه للهلىباث املخهللت بجغائم لامىاٌ املحجىػة املىطىص نليها في كاهىن الهلىباث"
 5خمُض بً شيُتي ،مغحو ؾابم ،ص . 65
 6دمحمي فغٍضة  ،املضزل للهلىم اللاهىهُت  ،هكغٍت الحم ،املاؾؿت الىؾىُت للفىىن املؿبهُت  ،وخضة الغياًت – الجؼائغ ؾبهت  ، 1997ص .97
 7جىظ املاصة  1/642مً كاهىن إلاحغاءاث املضهُت وإلاصاعٍت نلى ؤهه " ًجىػ للضائً الحجؼ نلى حمُو ؤمىاٌ املضًً خفاقا نلى الػمان الهام لضًىهه" .
 8نبض الغػق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم ،ج ،2ص . 720
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 ؤن ًلىم املضًً بترجِب التزاماث حضًضة نلى طمخه  ،مما ًاصي بلى وحىص صائىحن حضص ًؼاخمىن الضائً لاوٌ  ،والخؿىعة هىا جىمً في ؤن حمُو الضائىحن ٌهضون مدؿاوًٍ في اؾدُفاء خلىكهم مً الػمان الهام  ،بانخباعهم صائىحن
ناصًحن ،صون جمُحز بُنهم بؿبب الخىاعٍش التي وشإث فيها صًىنهم  )1(،فال ًخلضم الضائً لاؾبم نلى الضائً املخإزغ .
 ؤن الػمان الهام ال ًٌل ًض املضًً مً الخطغف في ؤمىاله هما ؾبلذ إلاشاعة الُه  ،بل ًبلى خم املضًً كائما فيبصاعة ؤمىاله ختى اجساط بحغاءاث الخىفُظ ؤو بطضوع خىم بالحجغ نلُه فُدغم نىضئظ مً بصاعة ؤمىاله ومً الخطغف بها،
وإبغام نلىص حضًضة كض ًيخج ننها صًىن حضًضة نلى ناجله وال ًؼوص الضائً بإي ؾلؿت كاهىهُت جمىده مىو املضًً مً ببغام
()2

جطغفاث حضًضة .
-

خُث ؤن هظا الػمان ال ًخلغع لضائً بهُىه ؤو لضائىحن مهُىحن ،بل ٌشترن فُه حمُو الضائىحن نلى كضم

املؿاواة ،وهى لامغ الظي ًدمل زؿغ نضم هفاًت لامىاٌ لؿضاص خلىق حمُو الضائىحن املشترهحن في هظا الػمان ،خُث
ؤن كُام ؤخض صائني املضًً بالحجؼ نلى ماٌ مً ؤمىاٌ هظا املضًً ال ًمىو باقي الضائىحن مً الحجؼ نلى املاٌ طاجه فال ؤولىٍت
لضائً نلى آزغ ،وال ًخلضم صائً نلى يحره ،بل ٌشترن حمُو الضائىحن في اكدؿام الثمً الىاجج نً بُو لامىاٌ املحجىػة
بيؿبت خلىكهم ،بًؼ الىكغ نً جاعٍش وشىء هظه الحلىق ؤو جاعٍش الحجؼ املىكو مً الضائً ،خُث ًخم جىػَو الثمً نلى
()3

الضائىحن كؿمت يغماء،

فهىضما ال جىفي حمُو ؤمىاٌ املضًً لؿضاص صًىهه  ،فاللانضة حؿخلؼم ؤن جلؿم هظه لامىاٌ

نلى صائيُه كؿمت يغماء  ،فُإزظ ول منهم مبلًا ًدىاؾب مو كُمت صًىه ،فُإزظ الضائً الهاصي حؼء مً صًىه بضال مً
صًىه وله و في هظا ًكهغ غغع الضائً في اؾخفاء ول الضًً .
 ؾاملا الػمان الهام ال ًمىو املضًً مً الخطغف في ؤمىاله هُفما شاء في الفترة ما بحن وشىء الضًً وخلىٌ ؤحلالىفاء  ،فُلىم بدبضًض ؤمىاله ؤو ًخطغف فيها جطغفاث غاعة كبل خلىٌ ؤحل الىفاء بالضًىن التي في طمخه.

ثانُا :دعاوي حماًة الضمان العام املقررة في التشرَع الجزائري
خم الػمان الهام امللغع للضائً ؤو للضائىحن نلى مجمىم ؤمىاٌ املضًً ال جمىو املضًً مً الخطغف في ؤمىاله
الهلاعٍت ؤو املىلىلت  ،هما ؤهه كض ًخياؾل نً املؿالبت بضًىهه لضي الًحر والظي مً شإهه ؤن ًػغ بضائيُه خُث ؤن
ؤمىاله جبلى لضي الًحر مما كض ًدغم صائيُه مً اؾخفاء خلىكهم منها  ،و مً هىا حاءث هطىص اللاهىن لخلضم بهؼ
الىؾائل اللاهىهُت لازغي لحماًت خلىق الضائىحن واملحافكت نلى الػمان الهام الظي كغعه اللاهىن  ،و طلً مً زالٌ
جمىُنهم مً بكامت صناوي زاضت وغمً هطىص اللاهىن املضوي ٌ ،هبر ننها بىؾائل خماًت الػمان الهام .
وملا وان زابخا ؤن اللاهىن ؤكغ مبضؤ الػمان الهام للضائىحن بانخباع ؤن حمُو ؤمىاٌ املضًً غامىت للىفاء بضًىهه،
فةن مً مطلحت الضائىحن ؤن ًبلى هظا الػمان هما هى ال ًىلظ ،وٍيىن طلً باملحافكت نلى ؤمىاٌ املضًً وإلابلاء نلى
طمخه املالُت ملُئت  ،وبما ؤن فىغة الػمان الهام ال حًل ًض املضًً مً الخطغف في ؤمىاله وإصاعتها فلض ٌهمض املضًً بلى
 1خمُض بً شيُتي ،مغحو ؾابم ،ص . 64
 2مغحو هفؿه . 65 ،
 3نبض هللا نبض الىغٍم  ،الػماهاث اللاهىهُت لحماًت الضائً في اللاهىن املضوي اللؿغي ججضًض كُض الغهً الهلاعي وألُت لخهؼٍؼ الػمان الخاص للضائً في
قل كطىع الػمان الهام ،مجلت الحلىق والهلىم الؿُاؾُت ،ولُت الحلىق والهلىم الؿُاؾُت وإلاصاعٍت -الجامهت اللبىاهُت ،الهضص الؿابو والهشغون
،2020/2ص . 284
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بغهاف هظا الػمان بغغاعا بالضائىحن ،ومً زم فلض جضزل املشغم خماًت لحلىق الضائىحن ،فمىذ للضائىحن بهؼ
الضناوي التي مً شإنها املحافكت الظمت املالُت للمضًً بانخباعها الػامً الىخُض للىفاء بضًىهه باليؿبت للضائىحن
الهاصًحن ،فخمهض هظه الضناوي الؿغٍم للخىفُظ نلى ؤمىاٌ املضًً وجمىهه مً إلاغغاع بالضائىحن.
وكض هكم املشغم الجؼائغي ؤخيام هظه الضناوي في اللاهىن املضوي في املىاص  189بلى املاصة  199وحشمل زالر صناوي
وهي :
 -1الضنىي يحر املباشغة املىاص (. )189 – 190
 -2صنىي نضم هفاص جطغف املضًً في خم الضائً املىاص (. )191 – 196
 -3صنىي الطىعٍت املىاص (. )197 – 199
 -1الذعىي غير املباشرة:
هطذ املاصة  189مً اللاهىن املضوي الجؼائغي نلى " :ليل صائً ولى لم ًدل ؤحل صًىه ؤن ٌؿخهمل باؾم مضًىه
حمُو خلىق هظا املضًً بال ما وان منها زاضا بصخظ ؤو يحر كاٌ للحجؼ وال ًيىن اؾخهماٌ الضائً لحلىق مضًىه
ملبىال بال بطا ؤمؿً نً اؾخهماٌ هظه الحلىق ،وؤن هظا إلامؿان مً شإهه ؤن ٌؿبب نؿغه ؤو ًؼٍض فُه .
وال ًجب نلى الضائً ؤن ًيلف مضًىه بمؿالبت خله يحر ؤهه البض له ان ًضزله في الخطام "
وٍلطض بالضنىي يحر املباشغة هي جلً "الضنىي التي ًغفهها الضائً نلى مضًً مضًىه مؿالبا بدلىق مضًىه وٍغفهها
()1

الصخظ بىضفه صائىا للمضًً وٍسخطم فيها املضًً ومضًً املضًً ؾالبا فُها الحىم لطالح املضًً ".

وجسخلف الضنىي يحر املباشغة نً الضنىي املباشغة في ؤن الضائً ال ٌؿخإزغ بىدُجت الضنىي في الضنىي يحر
املباشغة  ،خُث ؤن الضائً ٌؿخهمل الحم باؾم مضًىه هى هائب نىه  ،وٍترجب نلى طلً ؤن الحىم الظي ًطضع في الضنىي
غض الخطم بهما ًطضع لطالح املضًً ال لطالح الضائً  )2(،ؤما الضنىي املباشغة ف ًلُمها الضائً باؾمه ولحؿابه
وجىطغف آزاعها للضائً ولِـ للمضًً .
أ -شروط رفع الذعىي غير املباشرة :
هطذ املاصة  189نلى ما ًلي " ليل صائً ولى لم ًدل ؤحل صًىه ؤن ٌؿخهمل باؾم مضًىه حمُو خلىق هظا املضًً،
بال ما وان منها زاضا بصخظ ؤو يحر كابل للحجؼ وال ًيىن اؾخهماٌ الضائً لحلىق مضًىه ملبىال بال بطا ؤزبذ ؤن املضًً
ؤمؿً نً اؾخهماٌ هظه الحلىق ،وؤن هظا إلامؿان مً شإهه ؤن ٌؿبب نؿغه ،ؤو ؤن ًؼٍض فُه.
وال ًجب نلى الضائً ؤن ًيلف مضًىه بمؿالبت خله يحر ؤهه ال بض ؤن ًضزله في الخطام".
مً زالٌ هظ املاصة ً 189مىً ؤن وؿخسظ شغوؽ عفو الضنىي يحر املاشغة نلى الىدى الخالي :
أ -1-نضم اؾخهماٌ املضًً لحلىكه :
ختى ًخمىً الضائً مً اؾخهماٌ خلىق مضًىه لضي الًحرٌ ،شترؽ في طلً ؤن ًيىن املضًً كض ؤمؿً نً اؾخهماٌ
خلىكه ؤي ؤال ًيىن املضًً كض اؾخهمل جلً الحلىق ،وإن ال ًؿالب بضًً خل ؤحله وـإن ًيىن طلً مً شإهه بنؿاع
 1ؤهىع ؾلبت ،املؿىٌ في شغح اللاهىن املضوي ،املىخب الجامعي الحضًث  ،إلاؾىىضعٍت ،بضون جاعٍش الؿبو ،ج ، 4ص 409
2نبض الغػاق الؿنهىعي  ،مغحو ؾابم  ،ج ، 2ص . 976
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املضًً ؤو الؼٍاصة فُه )1(،وهى ؤهضجه املاصة  189في الهباعة الخالُت "  ...وال ًيىن اؾخهماٌ الضائً لحلىق مضًىه ملبىال بال
بطا ؤزبذ ؤن املضًً ؤمؿً نً اؾخهماٌ هظه الحلىق"...
أ -8-ؤن ًيىن في نضم اؾخهماٌ املضًً لحلىكه مً شإهه ؤن ًاصي بلى بنؿاعه ؤو ًؼٍض في بنؿاعه:
وهظا الشغؽ وؿخسلطه مً الهباعة الخالُت مً املاصة  ..." 189وؤن هظا إلامؿان مً شإهه ؤن ٌؿبب نؿغه ،ؤو ؤن
ًؼٍض فُه".
بن نضم اؾخهماٌ املضًً لحلىكه ال ًىفي بظاجه لغفو الضنىي يحر املباشغة بل ًخهحن ؤن ًيىن في نضم اؾخهماٌ
املضًً لحلىكه مً شإهه ؤن ًاصي بلى بنؿاعه بن لم ًىً مهؿغا ؤو بلى ػٍاصة بنؿاعه )2(،بدُث ؤن هظه الخطغفاث جغجب
نلُه صًىن بغافُت ؤو جىلظ مً ؤمىاله التي ًملىها والتي هي الػامً للىفاء بضًىهه .
أ - 0-ؤن ال ًيىن الحم مخطال بصخظ املضًً ؤو يحر كابل للحجؼ :
ٌشمل طلً الحلىق املالُت ويحر مالُت ً،جب ؤال ًيىن الحم مـىغـىم الضنـىي مـخـطـال بصخظ املضًً  ،بالحلىق
املخىلضة نً مؿائل لاخىاٌ الصخطُت مً ؾالق ووؿب وهفلت لطُلت بصخظ املضًً فلِـ لضائىه املؿالبت بها نً
ؾغٍم الضنىي يحر املباشغة ( ،)3ومً زم ال ًجىػ للضائً ؤن ٌؿخهمل باؾم مضًىه خلىق هظا لازحر يحر املالُت والضناوي و
ّ
الحلىق املخهللت باألخىاٌ الصخطُت بانخباعها خم شخص ي زالظ باملضًً ،فال ًجىػ للضائً ؤن ٌؿخهمل
باؾم املضًً خم بؾلاؽ الىفلت للبالًحن  ،ختى و لى وان في اؾخهماله اهلؿام لحم الىفلت  ،و هظلً ال ًطىى
للضائً ؤن ًباشغ باؾم مضًىه صنىي بزباث اليؿب ختى و لى جغجب نلُه محرار ؤو وضُت للمضًً .

()4

وإن حهلم الحم املالى بانخباعاث ؤصبُت و وان مخطال بصخظ املضًً ،فال ًجىػ لضائىه املؿالبت به  ،فالغحىم في الهبت
يالبا ما ًيىن مخطال بصخظ الىاهب بانخباعه مً لاكاعب  ،وؤًػا الخهىٍؼ نً لاغغاع لاصبُت نىضما ال ًغيب املضًً
()5

في املؿالبت به.

وإن وان املحرار مً مؿائل لاخىاٌ الصخطُت  ،فةن املؿالبت به لِؿذ هظلً ،فُجىػ لضائً الىاعر املؿالبت
()6

بمحرار مضًىه بانخباعه خلا مالُا يحر مخطل بصخطه.
ؤ -4-وحىب بصزاٌ املضًً زطما في الضنىي :

ٌشترؽ ؤن ًضزل الضائً املضًً في الضنىي يحر املباشغة ،فؿاملا ؤن الحىم الظي ؾُطضع في الضنىي ؾحرجب آزاعا
باليؿبت للمضًً  ،ومً زم ًخهحن بصزاله في الخطىمت ختى ًيىن الحىم الطاصع في الضنىي حجه نلى املضًً .وٍترجب نلى
نضم بصزاٌ املضًً في الضنىي نضم كبىلها .
ب  -الطبُعة القانىنُة للذعىي غير املباشرة:

 1صعباٌ نبض الغػاق  ،الىححز في ؤخيام الالتزام في اللاهىن املضوي الجؼائغي ،صاع الهلىم  ،نىابت  ،ؾبهت  ،2004ص.31
 2مغحو هفؿه  ،ص.31
 3ؤهىع ؾلبت ،مغحو ؾابم  ،ج ، 4ص 411
 4لؼعق بً نىصة ،مغحو ؾابم ،ص .25
 5ؤهىع ؾلبت ،مغحو ؾابم  ،ج  ،4ص .411
 6مغحو هفؿه  ،ج ، 4ص .411
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جىظ املاصة  190مً اللاهىن املضوي نلى ما ًلي "ٌ :هخبر الضائً في اؾخهماله خلىق مضًىه هائبا نً هظا املضًً ،وآٌ
ما ًيخج نً اؾخهماٌ هظه الحلىق ًضزل في ؤمىاٌ املضًً وٍيىن غماها لجمُو صائيُه".
مً زالٌ هظ املاصة  190هالخل ؤن الضائً ٌهخبر هائبا نً املضًً ،والىُابت هىا هُابت كاهىهُت  ،هظ نليها اللاهىن ،
وٍبرع هظه الىُابت اللاهىهُت املطلحت املشغونت الهاحلت التي للضائً في اؾخهماٌ خلىق مضًىه  ،خُث ؤن مطلحت الضائً
هي الفىغة لاؾاؾُت التي جلىم نليها شغوؽ الضنىي يحر املباشغة ،وٍالخل ؤن هظه الىُابت التي ؤزبتها اللاهىن للضائً نً
املضًً هُابت جخمحز بإنها ملطلحت الىائب ال ملطلحت لاضُل  )1(،زالفا ملا هى مههىص في الهلىص والخطغفاث هجض ؤن الىُابت
جيىن ملطلحت لاضُل الظي ًدخاج الى هائب ًىىب نىه ،ؤما الىُابت في الضنىي يحر املباشغة فهي ملطلحت الىائب وهى
الضائً .
ج -آثار الذعىي غير املباشرة :
هطذ املاصة 190مً اللاهىن املضوي نلى ما ًلي "ٌ :هخبر الضائً في اؾخهماله خلىق مضًىه هائبا نً هظا املضًً ،وؤن
ما ًيخج نً اؾخهماٌ هظه الحلىق ًضزل في ؤمىاٌ املضًً وٍيىن غماها لجمُو صائيُه" .
مً زالٌ هظ املاصة  190مً اللاهىن املضوي ،هالخل ؤن الضنىي يحر املباشغة جغجب مجمىنت مً آلازاع هظهغها نلى
الىدى الخالي :
ج -1-بلاء املضًً مدخفكا بدله :
ًبلى املضًً مدخفكا بدله الظي ًباشغ الضائً اؾخهماله باؾمه  ،وال جغجفو نىه ًضه  ،ألن الضائً لِـ بال هائبا نىه
 ،واللانضة ؤن لاضُل ًبلى خغ الخطغف فُما هاب نىه يحره فُه ،فُبلى املضًً بطن مدخفكا بدغٍت الخطغف في خله
ختى بهض ؤن ًغفو الضائً الضنىي يحر املباشغة  ،فةن وان هظا الحم نُىا  ،فللمضًً ؤن ًبُهها ؤو ًلاًؼ نليها ؤو يهبها ،
ألهه ال ًؼاٌ هى املالً  ،ولم حًل الضنىي يحر املباشغة ًضه نً الخطغف في ملىه )2( ،وال ًيىن للضائً بال الؿهً في جطغف
املضًً بالضنىي البىلطُت بطا جىافغث شغوؾها.

()3

جً -2-جىػ ملضًً املضًً ؤن ًخمؿً في مىاحهت الضائً بانخباعه هائبا بجمُو الضفىم التي وان ٌؿخؿُو الخمؿً بها في
مىاحهت املضًً ( )4فُجىػ للخطم ؤن ًضفو ببؿالن الخطغف امليش ئ للحم مىغىم الضنىي ألي ؾبب مً ؤؾباب البؿالن
هما لى وان املضًً هى الظي عفو الضنىي.

()5

ج -3-آزاع الحىم الطاصع ًىطغف بلى املضًً ولِـ بلى الضائً  :فالحىم الظي ًطضع في الضنىي غض الخطم بهما
ًطضع لطالح املضًً ال لطالح الضائً .وٍترجب نلى طلً ؤًػا ؤن الضائً ًؿالب الخطم في الضنىي يحر املباشغة بملضاع
الحم الثابذ في طمت الخطم للمضًً  ،ال بملضاع الحم الثابذ في طمت املضًً للضائً  ،وٍترجب نلى طلً ؤزحرا ؤن ما خىم
به للمضًً ًضزل في ؤمىاٌ املضًً فُىضعج غمً الػمان الهام للضائىحن  ،فِؿخفُض مىه حمُو الضائىحن  ،ؾىاء مً صزل
 1نبض الغػاق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم  ،ج  2ص .969
 2مغحو هفؿه  ،ج  2ص 971
 3ؤهىع ؾلبت  ،مغحو ؾابم  ،ج  ،4ص . 420
 4نبض الغػاق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم  ،ج  2ص .974
 5لؼعق بً نىصة ،مغحو ؾابم ،ص .27

املجلض -09الهضص -02الؿىت2022

EISSN: 8528-2309

859

ISSN: 2352-9806
l

الدعوى القضائية كوسيلة حلماية الضمان العام يف ضوء التشريع اجلزائري  /ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
وليد مرية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منهم زطما في الضنىي ومً لم ًضزل  ،وال ٌؿخإزغ به الضائً الظي عفو الضنىي ؤو الضائىىن الظًً صزلىا في الخطىمت
 )1(.وهظا ما هطذ نلُه ضغاخت املاصة  190مً اللاهىن املضوي " ...وؤن ما ًيخج نً اؾخهماٌ هظه الحلىق ًضزل في ؤمىاٌ
املضًً وٍيىن غماها لجمُو صائيُه".
 -8دعىي عذم نفاد ثصرف املذًن:
هطذ املاصة  191مً اللاهىن املضوي الجؼائغي نلى ما ًلي  " :ليل صائً خل صًىه ،وضضع مً مضًىه جطغف غاع به
ؤن ًؿلب نضم هفاط هظا الخطغف في خله  ،بطا وان هظا الخطغف كض ؤهلظ مً خلىق املضًً ؤو ػاص في التزاماجه وجغجب
نؿغ املضًً ؤو الؼٍاصة في نؿغه متى جىافغ ؤخض الشغوؽ املىطىص ننها في املاصة الخالُت "
الضنىي البىلطُت هي وؾُلت كاهىهُت ؤكغها املشغم للضائً للؿهً في الخطغفاث الػاعة الطاصعة مً مضًىه ًؿالب
بملخػاها الحىم بهضم هفاط هظه الخطغفاث الػاعة في خله .

()2

وفُما ًلي هخؿغق بلى شغوؽ عفو الضنىي زم بلى آزاعها .
أ -شروط دعىي عذم نفار ثصرف املذًن في حق الذائن:
ؤ - 1-ؤن ًيىن خم الضائً خم الضائً مؿخدم لاصاء زابخا وزالُا مً الجزام:
ختى ًخمىً الضائً مً الؿهً في جطغفاث مضًىه نً ؾغٍم صنىي نضم هفاط جطغف املضًً ،البض ؤن ًيىن خله
مدلم الىحىص مؿخدم لاصاء زابخا وزالُا مً الجزام ،ؤما بطا وان خله مخىاػنا فُه ،فال ًمىً للضائً اؾخهماٌ هظه
الضنىي )3(،خُث هجض ؤن املشغم الجؼائغي كض هظ في املاصة  191مً الخلىحن املضوي نلى هظا شغؽ ؤن ًيىن الضًً خاٌ
لاصاء بالهباعة الخالُت " ...ليل صائً خل صًىه  ، "...وهظا نىـ ما نلُه الحاٌ في الضنىي يحر املاشغة فُمىىه ؤن ًغفهها
ختى ولى لم ًىً صًىه خاٌ لاصاء
()4

ؤ -2-ؤن ًثبذ جىاؾئ املضًً مو املخطغف بلُه ابخًاء إلاغغاع بالضائً.

ؤ -3-ؤن ًيىن الخطغف الطاصع نً املضًً مً شإهه ؤن ًاصي بلى بنؿاعه ؤو ًؼٍض في بنؿاعه :
وهى ما وؿخسلطه مً نباعاث املاصة  191مً اللاهىن املضوي الخالُت " ...بطا وان الخطغف كض ؤهلظ مً خلىق
املضًً ؤو ػاص في التزاماجه وجغجب نؿغ املضًً ؤو الؼٍاصة في نؿغه"...
ب -آثار دعىي عذم نفار ثصرف املذًن :
ًترجب نلى الحىم الطاصع في صنىي نضم هفاط الخطغف مجمىنت مً آلازاع اللاهىهُت منها ما ًخهلم بالضائىحن ومنها ما
ًخهلم بإؾغاف الخطغف.
ب  -1-آثار دعىي عذم نفار ثصرف املذًن في حق الذائن:
فالضائً بانخباعه عافو لضنىي نضم هفاط جطغف املضًً  ،خُث ًترجب نلى هجاح هظه الضنىي انخباع جطغف املضًً
يحر هافظ في خم الضائً ،فال ٌؿغي في خله ؤزغ هظا الخطغف  ،بط ٌهخبر فُه مً الًحر  .وٍترجب نلى طلً ؤن الحم الظي
 1نبض الغػاق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم  ،ج  2ص .976
 2لؼعق لحػغ  .فاضلت نبض اللؿُف ،الًش في الضنىي البىلُطت ،اللاهىن الهلاعي و البِئت  ،املجلض الثاوي ،الهضص الثاوي  ، 2014،ص . 82
 3اهىع ؾلبت  ،مغحو ؾابم ج ، 2ص .422
 4مغحو هفؿه ج ، 2ص .422
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جطغف فُه املضًً ٌهخبر ؤهه لم ًسغج مً غمان الضائً ،فُىفظ نلُه ( )1بشيل ناصي وإن املضًً لم ًخطغف فُه ولم
ًسغج مً طمخه ،وَؿخؿُو الضائً ؤن ًىفظ نلُه وَؿخىفي خله مىه نً ؾغٍم الخىفُظ نلُه مثلما ما هى ملغع في ؾغق
الخىفُظ املىطىص ننها في كاهىن إلاحغاءاث املضهُت وإلاصاعٍت.
ب - 8-آثار دعىي عذم نفار ثصرف املذًن بالنسبة لسائر الذائنين:
متى ضضع خىم كػائي ًلض ي بهضم هفاط جطغف املضًً اؾخفاص مً طلً حمُو الضائىحن الظًً جػغعوا مىه ،فالحم
()2

الظي جطغف فُه املضًً ٌهىص بلى الػمان الهام لجمُو الضائىحن،
الضائً الظي عفو الضنىي وخضه الظي ٌؿخفُض منها.

فهظه الضنىي ٌؿخفُض منها حمُو الضائىحن ولِـ

()3

ب -0-آثار دعىي عذم نفار ثصرف املذًن بالنسبة ألطراف التصرف:
صنىي نضم هفاط جطغف لِؿذ صنىي بؿالن  ،فلِـ مً آزغها ؤن جبؿل جطغف املضًً  ،وإهما ججهل هظا الخطغف
يحر هافظ في خم الضائىحن ،ؤما في خم يحرهم ،فُبلى الخطغف كائما ًيخج ول آزاعه  ،بال ما حهاعع منها مو نضم هفاط الهلض
في خم الضائىحن )4(،وٍترجب نلى طلً  ،ؤن الخطغف املؿهىن فُه ًبلى كائما فُما بحن املخهاكضًً  ،بل ًبلى مغجبا آزغه بلى
مً ًمثله املخهاكضان مً زلف نام وزلف زاص .
فةن وان الخطغف بُها فةن الش يء املبُو ًطبذ مليا للمشتري ،وٍلتزم املشتري بإصاء الثمً للبائو (املضًً) وٍبلى هظا
الخطغف كائما ومغجبا ليافت آزاعه بحن املخهاكضًً ،فلى كام الضائً بالخىفُظ نلى الهحن املبانت فةن املشتري في هظه الحالت
ًمىىه الغحىم نلى البائو نً ؾغٍم صنىي غمان الاؾخدلاق امللغع في املىاص :مً  371بلى  376مً اللاهىن املضوي
الجؼائغي.
ج -سقىط دعىي عذم نفار ثصرف املذًن في حق الذائن:
هطذ املاصة  197مً اللاهىن املضوي الجؼائغي نلى ما ًلي " حؿلـ بالخلاصم صنىي نضم هفاط الخطغف بهض اهلػاء
زالر ؾىىاث مً الُىم الظي ٌهلم فُه الضائً بؿبب نضم هفاط الخطغف وحؿلـ في حمُو لاخىاٌ باهلػاء زمـ نشغة
ؾىت مً الىكذ الظي ضضع فُه الخطغف املؿهىن فُه ".
واؾدىاصا لهظا الىظ فةن صنىي نضم هفاط جطغف املضًً في خم الضائً حؿلـ بإكطغ لاحلحن.
 بمض ي زالر ؾىىاث جبضؤ مً جاعٍش نلم الضائً بؿبب نضم هفاط جطغف املضًً . بمض ي زمؿت نشغ ؾىت مً جاعٍش ببغام الخطغف. -3دعىي الصىرٍة:
هطذ املاصة  198مً اللاهىن املضوي الجؼائغي نلى ما ًلي " بطا ؤبغم نلض ضىعي فلضائني املخهاكضًً وللخلف
الخاص متى واهىا خؿني الىُت ؤن ًخمؿيىا بالهلض الطىعي "

 1نبض الغػاق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم  ،ج  2ص.1059 ،
 2مغحو هفؿه  ،ج  2ص.1062 ،
 3ؤوباجي دمحم  ،الػمان الهام ووؾائل خماًخه  ،مجلت البدىر والضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت  ،املجلض الؿابو  ،الهضص الثاوي  ، 2018 ،ص.235
 4نبض الغػاق الؿنهىعي ،مغحو ؾابم  ،ج  2ص.1066 ،
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وهطذ املاصة  199مً اللاهىن املضوي الجؼائغي نلى " بطا ؤزفى املخهاكضان نلضا خلُلُا بهلض قاهغ فالهلض الىافظ
فُما بحن املخهاكضًً والخلف الخلف الهام هى الهلض الحلُلي "
امللطىص بالطىعٍت بقهاع نالكت كاهىهُت نلى يحر الحلُلت ؤو ؾتر الحلُلت وعاء مكهغ واطب ،كض ًجغي املضًً
جطغفاث ضىعٍت لتهغٍب ؤمىاله و مىو الضائىحن مً الخىفُظ نليها ،خُث جفترع الطىعٍت وحىص جطغفحن بحن هفـ
الهاكضًً ؤخضهما قاهغ لم جخجه بلُـه بعاصتهما  ،وآلازغ زفي الظي ًمثل كطضهما الحلُلي )1(.مثاٌ طلً بزفاء هبـت في
ضـىعة بُو .
ؤ -شغوؽ عفو صنىي الطىعٍت ٌ ،شترؽ لىيىن ؤمام ضىعٍت ما ًلي :
ؤ-1-ؤن ًيىن هىان نلضان  ،بخضاهما قاهغ وآزغ زفي ،وَؿمى هظا لازحر بىعكت الػض  ،فالظي ٌهلم بىحىص
الهلضًً هى املخهاكضان  ،ؤمـا الًـُـغ فـال ٌهغفىن بال الهلض الكاهغ فدؿب .

()2

ّ
جخجؿض هُت إلاغغاع في ؤن ًلطض املضًً مً
ؤ – 2-ؤن جخىافغ لضي املضًً هُت إلاغغاع بضائيُه وكذ ضضوع الخطغف و
وعاء جطغفاجه الخسلظ مً الىفاء بالتزاماجه اججاه صائيُه إلهلاص غماهه الهام فخطبذ ؤمىاله يحر وافُت لؿضاص صًىهه.

()3

ؤ –3-ؤن ًسخلـف الـهـلـض الكـاهـغ نـً الخفي في نىطغ مهحن هـظا مـو لازظ في الانخباع ؤن الهلـضًـً كـض ًـخـهـاضغان ،
بدُث ًبرمان في هفـ الىكذ  ،لىـً ال ًمىـو طلـً مـً ؤن ًىـىن الهـلـض الخفـي ؾـابلا ؤو الخـلا إلبغام الهلض الكاهغ .

()4

مً ؤمثلت نلى الطىعٍت ؤن اجفم املضًً مو شخظ آزغ نلى ؤن ًبُهه نُىا مملىهت له ختى ًخىقى جىفُظ صائيُه نليها
فُىخبان نلضا قاهغا هى البُو و ًىخبان في هفـ الىكذ ؾىضا مؿخترا ( وعكت الػض) ًظهغان فُه ؤن البُو ال وحىص له في
الحلُلت و بظلً ٌؿهل نلى املضًً بزغاج الهحن اململىهت له مً الػمان الهام امللغع لضائيُه و ًجهل مً الهؿحر نلى
صائيُه بعحام الهحن املبُهت قاهغٍا بلى غمانهم الهام بال بطا ؤزبخىا ضىعٍت نلض البُو املبرم مً كبل مضًنهم بؿغٍم صنىي
الطىعٍت .

()5

ومً ضىع الطىعٍت ؤن ًيىن الثمً الكـاهغ ؤكل بىثحر مً الثمً الحلُلي  ،هما ًمىً ؤن جـغص الـطىعٍت نلى شخظ
املخهاكض طاجه  ،بدُث البُـو لصخظ ما  ،وهـظا هـى الكاهغ  ،لىـً املشتري الحلُلي هى شخظ آزغ .

()6

ب -أحكـام الصـىرٍـة :
جكهغ ؤخيام الطىعٍت في الهالكت املىحىصة بحن الهاكضًً والًحر والتي هدىاولها نلى الىدى الخالي:
ب -1-أحكام الصىرٍة فُما بين املتعاقذًن وخلفها العام :

 1صعباٌ نبض الغػاق  ،مغحو ؾابم  ،ص. 37
 2مغحو هفؿه  ،ص. 37
 3لؼعق لحػغ  .فاضلت نبض اللؿُف ، ،مغحو ؾابم  ،ص.84
 4صعباٌ نبض الغػاق  ،مغحو ؾابم  ،ص. 37
 5لؼعق بً نىصة  ،مغحو ؾابم ،ص .133
 6صعباٌ نبض الغػاق  ،مغحو ؾابم  ،ص .38
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ؾاملـا ؤن بعاصة املخهاكضًً اججهذ بلى الهلض الخفـي ال الكـاهغ  ،فـةن الـهـلـض الخفي هى الظي ٌؿغي نليها ونلى زلفهـا
الهـام  )1( ،وهظا اؾدىاصا بلى مبضؤ ؾلؿان إلاعاصة و الظي ًفترع ؤن إلاعاصة الحغة و املشترهت للمخهاكضًً هي ؤؾاؽ اللىة
امللؼمت للهلض ،فهي التي جيشئه و هي التي جدضص التزاماجه و ما ًترجب نليها مً آزاع كاهىهُت.

()2

ب -8-أحكام الصىرٍة بالنسبة للغير :
ًلطض بالًحر هـىـا الـضائىىن الهـاصًىن للمخهاكضًً وزلفهــا الخـاص ،فهاالء انـخماصا مـنهـم نـلى قـاهـغ لامـىع ٌؿغي في
خلهـم الهـلـض الكاهغ ال الخفي ،وهـظا متى واهىا خؿني الىُت  ،بدُث ال ٌهلمىن بىحىص الطىعٍت وإال نىملىا واملخهاكضًً .
هظا وملا ًدضر ؤن جخهاعع مطالح الًحر  ،بدُث هجـض ؤن بهػهم جىـىن مـطلحخه في الخمؿً بالهلض الكاهغ والبهؼ
آلازغ بالهلـض الخفي  ،فالحل الىاحب إلاجبـام هـى انـخمـاص الهلض الكاهغ في مىاحهتهم وهـظا خماًـت ملـً ًخمؿً بكاهغ
لامىع ،والًحر الظي ًضعى وحـىص الـطىعٍت ًجب نلُه بزباتها وطلً بيافت الؿغق بط لم ًىـً ؾـغفـا في الهلض  ،و الطىعٍت
لِؿذ بضنىي بؿالن جطغف ؤو صنـىي فسخ  ،بـل هـي صنـىي ًغفههـا طو املطلحت ( مً املخهاكضًً ؤو مـً الًحر ) لخلغٍغ
واكو مهحن وهـى وحـىص جطغف زفي باإلغافت بلى الخطغف الكاهغ.

()3

الخاثمة :
مً زالٌ صعؾدىا ملىغىم الضنىي اللػائُت وىؾُلت لحماًت الػمان الهام في غىء الدشغَو الجؼائغي ً ،مىً ؤن
وؿخسلظ بهؼ الىخائج والاكتراخاث وشحر بليها نلى الىدى الخالي :
املشغم الجؼائغي هًحره مً الدشغَهاث الهغبُت ولاحىبُت هظ نلى زالر صناوي خماًت للػمان الهام لػمان
اؾخفاء الضائىحن خلىكهم مً ؤمىاٌ املضًً  ،خُث هظ نلى الضنىي يحر املباشغة  ،وصنىي نضم هفاط جطغف املضًً
الػاع بضائيُه وصنىي الطىعٍت .
الضنىي يحر املباشغة وصنىي نضم هفاط الخطغف وصنىي الطىعٍت عيم ؤنها شغنذ لحماًت الػمان بال ؤنها يحر
وافُت لحماًت خلىق الضائىحن ؾاملا ؤن جلً الضناوي ال جمىو املضًً مً الخطغف في ؤمىاله هُفما شاء في الفترة ما بحن
وشىء الضًً وخلىٌ ؤحل الىفاء  ،خُث ًمىىه ؤن ًلىم بدبضًض ؤمىاله ؤو ًخطغف فيها بخطغفاث غاعة كبل خلىٌ ؤحل
الىفاء بالضًىن التي في طمخه  ،خُث ؤهه ٌشترؽ لغفو صنىي نضم هفاط الخطغف ؤن ًيىن الضًً خاٌ لاصاء  ،ومً زم ال
ًمىً للضائً ؤن ًؿهً بهضم هفاط جطغفاث املضًً كبل خلىٌ ؤحل الضًً ،بط ؤهه مً شغوؽ عفو صنىي نضم هفاط
الخطغف ؤن ًيىن الضًً خاٌ لاحل ،ومً زم ًمىً للضائً جبضًض ؤمىاله كبل خلىٌ ؤحل الضًً ،ونلُه ال بض مً بناصة
الىكغ في شغوؽ مماعؾت هظه الضنىي ـ بدُث ًُمىً الضائىىن مً مماعؾت صنىي نضم هفاط الخطغف كبل خىٌ ؤحل
اؾخدلاق الضًً مثل ما نلُه الحل في الضنىي يحر املباشغة  ،التي ًمىً للضائً مماعؾتها ختى ولم ًىً صًىه خاٌ لاصاء.
الضنىي يحر املباشغة وصنىي نضم هفاط الخطغف وصنىي الطىعٍت ال ًمىنها ؤن جػمً للضائً اؾخفاء خله بشيل
واف ،ؾاملا ؤنها ال جمىو الضائُحن آلازغًٍ مً مؼاخمت مؿخهملها ؤزىاء الخىفُظ.
 1صعباٌ نبض الغػاق  ،مغحو ؾابم  ،ص .38
 2لؼعق بً نىصة  ،مغحو ؾابم ،ص .152
 3صعباٌ نبض الغػاق  ،مغحو ؾابم  ،ص .40
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البض مً بًجاص بضائل بغافُت لخهؼٍؼ غمان خلىق الضائىحن ،بضائل ؤهثر فهالُت في اؾخفاء الضائىحن لحلىهم
،خُث ؤهه هثحرا ما ًخهظع نلى لافغاص و املاؾؿاث املالُت املمىلت ملشاعَو و املاهدت للغوع مً الحطىٌ نلى جإمُىاث
نُيُت جػمً اؾخفاء خلىكها ،ومً زم وان لؼاما البدث نً غماهاث بغافُت جػمً خلىق الضائً مهما واهذ ضفخه ،
وطلً ؤن املضًً ًمىىه الخطغف في ؤمىاله التي واهذ مىحىصة بمسخلف ؤهىام الخطغف التي مً شإنها ؤن جىلظ الجاهب
إلاًجابي في طمخه املالُت ؤو جؼٍض في التزاماجه صون نلم مً صائُيُه ،فُاصي طلً بلى بغهاف الػمان الهام ،فةطا ؤعاص
الضائً الخىفُظ ،فال جىفي لامىاٌ للخىفُظ بؿبب جطغف املضًً فيها ؤو بؿبب مؼاخمت صائىحن آزغًٍ ،فُػؿغ الضائً بلى
ملاؾمت املاٌ مههم كؿمت يغماء ،هما ؤن املضًً كض ًلىم بازخفاء ؤمىاله التي ًملىها ؤو ال ًطغح بما ًملىه مً ؤمىاٌ ،
ومً زم ًخهحن البدث نً البضائل التي جػمً للضائىحن خلىكهم بشيل واف.
مً البضائل امللترخت لحماًت خم الضائىحن ما ًلي :
 - 1ججغٍم إلانؿاع بالخلطحر ؤو الخضلِـ  :في قل جىامي قاهغة الاخخُاٌ ونؼوف املضًىحن نً الاؾخجابت لهىطغ
املضًىهُت الؾُما مو بلًاء إلاهغاه البضوي في املىاص املضهُت والخجاعٍت ،خُث ضاع هثحر مً املضًىحن ٌهملىن نلى بزفاء
ؤمىالهم هكغا للىانتهم ؤن اللػاء لم ٌهض ٌؿخؿُو اجساط ؤي بحغاء ًجبرهم نلى الؿضاص ،ومً زم واهذ الحاحت ماؾت بلى
ؾً هطىص كاهىهُت حهاكب املضًً نلى إلانؿاع بالخلطحر ؤو الخضلِـ بغغاعا بضائيُه ،وهظا كُاؾا نلى ججغٍم الخفلِـ
بالخلطحر والخضلِـ املىطىص نلُه في املاصة  383واملاصة  384مً كاهىن الهلىباث  ،واملاصة  371مً اللاهىن الخجاعي
 -2البض مً جضزل املشغم وجىفحر الحماًت الجؼائُت اليافُت التي جمىو املضًً مً الهبث بدلىق صائيُه مثلما هى
مهمىٌ به في بهؼ اللىاهحن الهغبُت التي ججغم وحهاكب نلى تهغٍب لامىاٌ وإزفائها ؾاملا ؤن إلاهغاه البضوي لم ٌهض مهمىال
به في الدشغَو الجؼائغي بال فُما ًخهلم بالخهىٍػاث والًغاماث الطاصعة نً املحاهم الجؼائُت ،وإطا وان املشغم كض حغم
وناكب ول مً ًمخىو نً حؿضًض زمً وحبت في مؿهم ؤو زمً مبِذ لُلت واخضة في فىضق بىظ املاصة  366مً كاهىن
الهلىباث ،ؤفال ًيىن لؼاما نلُه مهاكبت مً ًمخىو نً الىفاء بإمىاٌ الضائىحن وخلىكهم  ،خُث ًمىً جلُُض جدغًٍ
الضنىي الهمىمُت بخلضًم شيىي مً الضائً (املػغوع) وؤن ضفذ الضحُت ًػو خضا للمخابهت الجؼائُت  ،هما ًمىً
هظلً حهضًل هظ املاصة  372مً كاهىن الهلىباث املخهللت بالىطب والاخخُاٌ لدشمل ول مً ًغجىب ؤفهاٌ نمضًت
إلزفاء ؤمىاله وتهغٍبها بيُت إلاغغاع بضائيُه .
 -4الخإمحن لضي شغواث لخإمحن :وألُت حضًضة ًخم الهمل بها مً ؾغف بهؼ املاؾؿاث املالُت .
 -5للضائىحن ماؾؿاث املالُت ؤو ؤفغاص ؤن ًػهىا مً الشغوؽ ما هى ؤغمً للىفاء بضًىنهم بنماال ملبضؤ الهلض شغَهت
املخهاكضًًً ،مىً للمخهاكضًً ؤن ًػها مً الشغوؽ واللُىص ما هى ؤغمً لخىفُظ التزاماتهما .خُث ًمىً الاجفاق نلى
الاخخفاف بامللىُت  ،هما ًمىً للضائً شغاء الهخاص والىؾائل وحؿلُمها للمضًً نلى ؾبُل إلاًجاع ؤو إلاناعة ؤو إلاًجاع
املىتهُت بالخملًُ وال جيخلل بلُه امللىُت بال بهض ؾضاص الثمً إلاحمالي  ،خُث ؤهه في خالت جبضًض املضًً لخلً لامىاٌ التي
واهذ مدل بًجاع ؤو وصٌهت ًمىً مخابهخه حؼائُا نلى ؤؾاؽ حغٍمت زُاهت املىطىص نليها في املاصة  376مً كاهىن
الهلىباث ،خُث جلىم هظه الجغٍمت نلى ؤؾاؽ كُام الجاوي بدبضًض ؤو ازخالؽ ماٌ مىلىٌ ؾلم بلُه بهلض ؤماهت.
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ملخص:
ًخؼلب كِض الشغٓت الخجاعٍت مغاكاة اللضًض مً ؤلاحغاءاث واؾدٌُاء حملت مً الشغوغ وألاعٔان اإلاخؼلبت ُاهىها ،
ًئن هي جسلٌذ ُض ًخِغع بؼالن اللِض الظي ًىٌغص بسصىصُاث جملحها ػبُلت اللِض ،وإن ٔاهذ الِىاكض اللامت في
البؼالن جِط ي بئكاصة الحالت إلى ما ٔاهذ كلُه ُبل الخلاُض جؼبُِا لألثغ الغحعي له ،إال أن هظه الِاكضة ُض ٌؿخدُل
جؼبُِها في كِض الشغٓت الخجاعٍت ما هخج كىه هـام ُاهىوي ًغٍض وزاص ٌلغي بالشغٓت الٌللُت.
ّ
زص اإلاشغق الجؼائغي بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت بىـام ًغٍض وهـمه بمىحب أخٖام الِاهىن الخجاعي ًظال كً
الِاهىن اإلاضوي ،وأزظ بىـغٍت الشغٓت الٌللُت والظي ًخجلى في اللضًض مً مىاص الِاهىن الخجاعي والِاهىن اإلاضوي.
الكلمات املفتاحية :البؼالن’ الشغٓت الخجاعٍت’ بؼالن مً هىق زاص’ الشغٓت الٌللُت’ جصحُذ البؼالن.
Abstract:
The commercial company’s contract requires the observance of many procedures and the
fulfillment of a number of legally required conditions and pillars. However, this rule may be
impossible to apply in the commercial company contract, resulting in a unique and special
legal system known as the actual company.
The Algerian legislator singled out the invalidity of the commercial company’s contract
with a unique system and organized it according to the provisions of the commercial law as
well as the civil law, and took the theory of the actual company, which is reflected in many
articles of the commercial law and civil law.
Keywords : Invalidity’ commercial company’ invalidity of a special type’ actual
company’ invalidity correction.
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مقدمة:
كمً ٌؿاهم ملهم في اللمل وؤلاهخاج ًظال كً ّ
أملذ الحاحت الاُخصاصًت كلى ألاشخاص البدث ّ
جدمل مساػغ
الاؾدثماع لالطؼالق باإلاشاعَم التي ٌعجؼ ٔل مجهم كلى اهٌغاص كً الُِام بها ،هاهُٗ كً إًجاص وؾُلت لخدضًض
مؿؤولُاتهم ،بل وأٓثر مً طلٗ خماًت لالُخصاص مً زؼغ ػوا٘ مشاعَم هاجحت ملجغص وًاة صاخبها أو الحجغ كلُه،
العجباغ اإلاشاعَم الٌغصًت بدُاة الِائم كلحها وإعاصجه اإلاؼلِت في إصاعتها ،صون إهما٘ ما جخؼلبه اإلاشاعَم الٕبري مً أمىا٘
ػائلت ،وهى ما ّ
ججؿض مً زال٘ اجداص حهىص شخصان ًأٓثر ِٓاكضة كامتٌ ،شترٔان في اإلاا٘ واللمل وؤلاصاعة ،وهى ما

ّ
ومخميزا كغي بالشغٔاث الخجاعٍت.
أعس ى هـاما ُاهىهُا ًغٍضا

ًِىم كِض الشغٓت الخجاعٍت كلى ألاعٔان اللامت مً عطاء ،مدل وؾبب ،وهـغا لخصىصُت مدله واؾتهضاًه أهغاض
مشترٓت حماكُت لشغٔائهً ،ىٌغص ببلع مً ألاعٔان جملحها ػبُلخه وػبُلت اإلاصالح اإلاؿتهضًت ؾىاء مىطىكُت زاصت أو
شٖلُتً ،ئن هي اؾخٕملذ ُام اللِض ،أما إطا جسلٌذ جسلٍ اللِض أو بؼل ،وإن ٔان البؼالن في إػاع الِىاكض اللامت
ٔلما وُم ٌلضم ٔل أثغ لللِض ،إال أن كِض الشغٓت الخجاعٍت ًىٌغص بأخٖام زاصت وهى ما ًضًلىا للدؿاء٘ كً زصىصُت
بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت في إػاع أخٖام الِاهىن الخجاعي الجؼائغي؟.
وهى ما هداو٘ الىصى٘ إلُه مً زال٘ جصٌذ هصىص الِاهىن الخجاعي طاث الصلت باإلاىطىقً ،ظال كً الِاهىن
اإلاضوي باكخباعه الشغَلت اللامت ،باالكخماص كلى اإلاىهج الخدلُليً ،ظال كً اإلاِاعن مً زال٘ الاؾخلاهت بأخٖام مدٕمتي
الىِع الٌغوؿُت واإلاصغٍت طاث الصلت باإلاىطىق ،وطلٗ باالكخماص كلى الخؼت الخالُت:
اإلابدث ألاو٘ :زصىصُت بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت مً خُث هىكه
اإلاؼلب ألاو٘ :ي خاالث جِغٍغ بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت
اإلاؼلب الثاوي :ي إمٖاهُت جصحُذ بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت
اإلابدث الثاوي :ي زصىصُت بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت مً خُث آثاعه :هـغٍت الشغٓت الٌللُت
ّ ّ
ّ
الٌللُت
هـغٍت الشغٓت
اإلاؼلب ألاو٘ :مِخط ى
اإلاؼلب الثاوي :آثاع جؼبُّ هـغٍت الشغٓت الٌللُت

 -1املبحث ألاول :خصىصية بطالن عقد الشزكة التجارية مً حيث هىعه
جِط ي الِىاكض اللامت في هـغٍت البؼالن ٔأصل كام ،أهه ٔلما جسلٌذ إخضي أعٔان اللِض بؼل اللِض بؼالها مؼلِا،
ؤلما جسلٌذ إخضي شغوغ الصحت ًٖىن اللِض ُابال لإلبؼا٘ ،وباللىصة للِض الشغٓت الخجاعٍت هـغا لخصىصُاجه
وػبُلخه الخاصت ،زاصت إلاا ًخؼلبه جٖىٍىه مً إحغاءاث ملِضةً ،ظال كً ػى٘ مضتها وحلضص شغوػه وأعٔاههً ،ئن
اإلاشغق لم ًأزظ بالِاكضة اللامت الؿالٌت الظٓغ كلى إػالُها ،إلاا ُض ًترجب وٍىجم كً طلٗ مً آثاع وزُمت ،لظا أُغ
بالبؼالن اإلاؼلّ في الحاالث التي جمـ بالىـام اللام وآلاصاب اللامت ًِؽ ،بِىما جمؿٗ بالِابلُت لإلبؼا٘ خماًت للشغٔاء
وصكما إلابضأي الثِت والائخمان اإلاٌغوض الخلامل بهما في ألاكما٘ الخجاعٍتٓ ،ما أعس ى هىكا زاصا مً البؼالن (اإلاؼلب
ّ
ألاو٘) ،وإن أحاػ جصحُده في خاالث ملىُت ما حلله ًٕدؿبه زصىصُت (اإلاؼلب الثاوي).
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املطلب ألاول :حاالت ثقزيزبطالن عقد الشزكة التجارية
جسخلٍ خاالث جِغٍغ البؼالن ٓما ًسخلٍ هىكه بازخالي ألاعٔان اإلاخسلٌت ،كلى هغاع الشغوغ إن ٔاهذ مىطىكُت
(الٌغق ألاو٘) ،أو شٖلُت (الٌغق الثاوي).
الفزع ّ
ألاول :البطالن املترثب على إلاخالل باألركان املىضىعية
ُض ًترجب كلى جسلٍ أخض ألاعٔان اإلاىطىكُت ؾىاء اللامت كلى هغاع الخاصت بؼالها مؼلِا (أوال)ٓ ،ما ُض ًِخصغ
ألامغ كلى الِابلُت لإلبؼا٘ جبلا والغًٓ أو الشغغ اإلاخسلٍ ًظال كً هىق الشغٓت (ثاهُا).
أوال :البؼالن اإلاؼلّ
ًِىم بؼالن الشغٔاث الخجاعٍت كلى مبضأ كام ًِط ي أال بؼالن بضون هص ،1وٍخِغع البؼالن اإلاؼلّ وًِا للِىاكض
اللامت في خالت اولضام الغطاء أو كضم مشغوكُت املحلٓ( ،2خجاعة املخضعاث أو مماعؾت الشغٓت ليشاغ ممىىق كلحها
ُاهىها ،مثل مماعؾت شغٓت الخظامً لألوشؼت اإلاصغًُت أو مسخلٍ ألاوشؼت اإلاخللِت بالخأمُىاث ،خُث ًٌغض الِاهىن
أن جؤؾـ البىىْ واإلاؤؾؿاث اإلاالُت الخاطلت للِاهىن الجؼائغي في شٖل شغٔاث مؿاهمت خؿب اإلااصة  1/83مً ألامغ
عُم ً ،11-03خللّ بالىِض والِغض ،3وإطا اجسظث شغٔاث الخأمين و/أو إكاصة الخأمين شٖل شغٓت ججاعٍت ًُخلين أن ًخم
طلٗ في شغٓت طاث أؾهم خؿب اإلااصة  1/215مً ألامغ ً ،07-95خللّ بالخأمُىاث ،)4أو كضم مشغوكُت الؿبب ،5كلى
هغاع اهخٌاء أخض ألاعٔان اإلاىطىكُت الخاصت ،عهم أن البؼالن ال ًثىع كملُا إطا ما جسلٍ عًٓ حلضص الشغٔاء أو جِضًم

(1) NICOLAS BELZON Delphine, le controle de la gestion des sociétés commerciales: Approche systématique:
thèse pour le Doctorat, Faculté de Droit et Sciences Politiques, Université d’Aix Marseille, 12-12-2017, p 294.
Voir aussi: EWANE MOTTO Patrice Christian, la gouvernances des sociétés commerciales en droit de
l’OHADA, pour le Doctorat, Faculté des Sciences Juridiques et Politiques, Université Paris-Est, 19-11-2015, p
177.

( )2جىص اإلااصة  93مً ألامغ ُم  ،58-75مؤعر في  26ؾبخمبر ً ،1975خظمً الِاهىن اإلاضوي ج ع كضص  ،78صاصع بخاعٍش  30ؾبخمبر  ،1975اإلالض٘ واإلاخمم،
كلى أهه" :إطا ٔان مدل الالتزام مؿخدُال في ّ
خض طاجه أو مسالٍ للىـام اللام وآلاصاب اللامت ٔان باػال بؼالها مؼلِا".
( )3جىص اإلااصة  1/83مً ألامغ عُم  ،11-03مؤعر في  26أوث ً ،2003خللّ بالىِض والِغض ،ج  ،52صاصع بخاعٍش  27أوث  ،2003اإلالض٘ واإلاخمم بالِاهىن
عُم  ،04-10اإلاؤعر في  26أوث  ،2010ج  ،50صاصع بخاعٍش  1ؾبخمبر  ،2010كلى أههً" :جب أن جؤؾـ البىىْ واإلاؤؾؿاث اإلاالُت الخاطلت للِاهىن
الجؼائغي في شٖل شغٔاث مؿاهمت ،وٍضعؽ املجلـ حضوي اجساط بىٗ أو مؤؾؿت مالُت شٖل حلاطضًت".
( )4جىص اإلااصة  1/215مً ألامغ  ،07-95مؤعر في  25حاهٌي ً ،1995خللّ بالخأمُىاث ،ج  ،13صاصع بخاعٍش  8ماعؽ  ،1995ملض٘ ومخمم بالِاهىن ،04-06
اإلاؤعر في ًٌُ 20غي  ،2006ج  ،15الصاصع بخاعٍش  12ماعؽ  ،2006كلى أهه" :جسظم شغٔاث الخأمين و/أو إكاصة الخأمين في جٖىٍجها إلى الِاهىن الجؼائغي
وجأزظ إخضي الشٖلين آلاجُين:
شغٓت طاث أؾهم،شغٓت طاث شٖل حلاطضي".( )5جىص اإلااصة  97مً ألامغ عُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي ،الؿالٍ طٓغه كلى أهه" :إطا التزم اإلاخلاُض لؿبب هير مشغوق أو لؿبب مسالٍ للىـام
اللام وآلاصاب اللامت ٔان اللِض باػال" .عاحم أًظا في هظا الصضص:

OUSSIM SALHI Meriem, la responsabilité de la société mere de fait de ses filiales, these pour le Doctorat,
Faculté de Droit, Université Paris-Dauphine, 19-12-2014, p 98.
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الحصص خُث ال هٖىن بصضص شغٓت أصال ختى ًمًٕ الحضًث كً البؼالن ،1وكلى طلٗ جثىع مؿألت البؼالن في خالت
جسلٍ هُت اإلاشاعٓت ومتى ازخل عًٓ اُدؿام ألاعباح أو الخؿائغ.2
وٍجىػ لٖل طي مصلحت (الشغٔاء والوير) الخمؿٗ بالبؼالن اإلاؼلّ ،وختى املحٕمت مً جلِاء هٌؿها ،وال ًؼو٘
باإلحاػة ،وحؿِؽ صكىي البؼالن بمط ي زمؿت كشغة ؾىت مً وُذ إبغام اللِض ،3إال أن اإلاشغق اؾدثنى شغٓت اإلاؿاهمت
وشغٓت طاث اإلاؿؤولُت املحضوصة مً البؼالن في خالت وحىص شغغ ألاؾض( ،وهى الشغغ الظي ًِط ي أن أخض الشغٔاء ال
ٌؿهم في أعباح الشغٓت وال في زؿائغها ،وهى ما ًخِغع كلُه اهخٌاء عًٓ مىطىعي زاصت وهى اُدؿام ألاعباح والخؿائغ)،
ًُبؼل الشغغ وٍـل اللِض صحُدا ،خؿب اإلااصة  733مً الِاهىن الخجاعي.4
إطا خٕم ببؼالن التزام شغٍٗ اكخبرث الشغٓت باػلت باليؿبت له وبأثغ عحعي مً جاعٍش صزىله الشغٓت ،وٌٍِض صٌت
الشغٍٗ وَؿترص خصخهٓ ،ما كلُه ّعص ما ُبظه مً أعباح ،وًُما ًخللّ بأثغ هظا البؼالن كلى بُِت الشغٔاء ًئهه وًِا
للغأي الغاجحً ،ئهه ًترجب كلُه خل شغٓت ألاشخاص باكخباعها جؤؾـ كلى الاكخباع الصخص ي ،أما شغٔاث ألامىا٘ ًئن
الشغٓت حؿخمغ مم بُِت الشغٔاء ،وٍِخصغ أثغ البؼالن كلى إكاصة ػغح أؾهم الشغٍٗ لالٓخخاب ما لم ًترجب كلى زغوج
الشغٍٗ الظي جِغع البؼالن لصالحه ،كضم جىاًغ ّ
الحض ألاصوى للضص الشغٔاء أو الحض ألاصوى لغأؽ اإلاا٘ في الشغٔاث التي
ٌشترغ ًحها اإلاشغق طلٗ ،والخمؿٗ بالبؼالن اإلاؼلّ خّ لٖل شغٍٗ في مىاحهت باقي الشغٔاء وختى الوير إطا ٔان كاإلاا به،
أما إطا لم ٌللم به ًالغأي الغاجح كضم الاخخجاج بالبؼالن ججاهه.5
ثاهُا :الِابلُت لإلبؼا٘
إطا لحّ عطاء أخض الشغٔاء أخض اللُىب مً هلؽ ،جضلِـ أو إٓغاه ،أو ٔان هاُص ألاهلُت وُذ إوشاء اللِض
وجٖىٍىهً ،ئن اللِض في هظه الحالت ًٖىن ُابال لإلبؼا٘ إلاصلحت هاُص ألاهلُت ،أو مً شاب إعاصجه كُبا ِٓاكضة كامت،6
خُث جىص اإلااصة  99مً ألامغ عُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي ،كلى أهه" :إطا حلل الِاهىن ألخض اإلاخلاُضًً خِا
إلبؼا٘ اللِض ًلِـ للمخلاُض آلازغ أن ًخمؿٗ بهظا الحّ" ،وٍؼو٘ خّ ؤلابؼا٘ باإلحاػة.7
( )1بىهىخالت آما٘ ،الشغٔاث الخجاعٍت ،مداطغاث مىحهت لؼلبت الؿىت الثالثت ُاهىن زاصٔ ،لُت الحِىَ الللىم الؿُاؾُت ،حاملت باجىت،2021-2020 ،
ص .15
( )2كبض الغخُم الؿلماوي ،الىحيز في ُاهىن الشغٔاث الخجاعٍت ،مؼبلت ػىب بغَـ ،الغباغ ،2020-2019 ،ص .31
( )3اإلااصة  102مً ألامغ ُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي ،الؿالٍ طٓغه.
( )4أمغ عُم  ،59-75مؤعر في  26ؾبخمبر ً ،1975خظمً الِاهىن الخجاعي ،ج ع كضص  ،101صاصع بخاعٍش  19صٌؿمبر  ،1975ملض٘ ومخمم.
( )5ؾمُدت الُِلىبي ،الشغٔاث الخجاعٍت ،غ  ،5صاع الجهظت اللغبُت ،الِاهغة ،2011 ،ص ص .97 -95
( )6جىص اإلااصة  81مً ألامغ عُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي الؿلٍ طٓغه ،كلى أههً" :جىػ للمخلاُض الظي وُم هلؽ حىهغي وُذ إبغام اللِض أن
ًؼلب إبؼاله" ،وخؿب اإلااصة  1/82مً هٌـ الِاهىن ًئههًٖ" :ىن الولؽ حىهغٍا إطا بلى خضا مً الجؿامت بدُث ًمخىم مله اإلاخلاُض كً إبغام اللِض لى
لم ًِم في هظا الولؽ" ،وجظٍ اإلااصة  83مً هٌـ الِاهىن أهه "ًٖىن اللِض ُابال لإلبؼا٘ لولؽ في الِاهىن إطا جىاًغث ًُه شغوغ الولؽ في الىاُم ػبِا
للماصجين  81و 82ما لى ًِع الِاهىن بسالي طلٗ"ٓ ،ما جىص اإلااصة  1-86مً هٌـ الِاهىن كلى أههً" :جىػ إبؼا٘ اللِض للخضلِـ إطا ٔاهذ الحُل التي
لجأ إلحها أخض اإلاخلاُضًً أو الىائب كىه ،مً الجؿامت بدُث لى الها إلاا أبغم الؼغي الثاوي اللِض" ،وجظٍُ اإلااصة  88مً هٌـ الِاهىن أههً" :جىػ إبؼا٘
اللِض إلٓغاه إطا حلاُض شخص جدذ ؾلؼان عهبت بِىت بلثها اإلاخلاُض آلازغ في هٌؿه صون خّ .وحلخبر الغهبت ُائمت كلى بِىت إطا ٔاهذ ؿغوي الحا٘ جصىع
للؼغي الظي ًضكحها أن زؼغا حؿُما مدضُا يهضصه هى ،أو أخض أُاعبه ،في الىٌـ أو الجؿم أو الشغي أو اإلاا٘".
( )7جىص اإلااصة  100مً ألامغ عُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي ،الؿالٍ طٓغه ،كلى أههً" :ؼو٘ خّ إبؼا٘ اللِض باإلحاػة الصغٍدت أو الظمىُت وحؿدىض
وحؿدىض ؤلاحاػة إلى الخاعٍش الظي جم ًُه اللِض صون ؤلازال٘ بدِىَ الوير".
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إال أهه إطا حللّ ألامغ بشغٔاء في شغٔاث طاث اإلاؿؤولُت املحضوصة أو اإلاؿاهمتً ،ال ًبؼل اللِض للُب في الِبى٘ وال
مً ًِض ألاهلُت إال إطا شاب اللُب ٔاًت الشغٔاء كمال بأخٖام اإلااصة  1/733مً الِاهىن الخجاعي.
وججضع ؤلاشاعة إلى أهه ال ًجىػ للشغٓت وال للشغٔاء الاخخجاج بالبؼالن ججاه الوير خؿً الىُت ،إال أن البؼالن الىاجج
كً كضم ألاهلُت أو كُب في الغطاء ممًٕ الاخخجاج به ختى ججاه الوير ،مً ػغي كضًم ألاهلُت وممثله الشغعي أو مً
ػغي الشغٍٗ الظي اهتزق عطاه بؼغٍّ الولؽ أو الخضلِـ أو اللىٍ ،كمال بأخٖام اإلااصة  742مً ألامغ عُم ،59-75
ًخظمً الِاهىن الخجاعي.
ٌؿِؽ الحّ في إبؼا٘ اللِض إطا لم ًخمؿٗ به صاخبه زال٘ زمـ ؾىىاث ،وٍبضأ ؾغٍان هظه اإلاضة ،في خالت
هِص ألاهلُت مً الُىم الظي ًؼو٘ ًُه ؾبب طلٗ ،وفي خالت الولؽ أو الخضلِـ مً الُىم الظي ًٕدشٍ ًُه ،وفي خالت
ؤلآغاه مً ًىم اهِؼاكه ،هير أهه ال ًجىػ الخمؿٗ بدّ ؤلابؼا٘ لولؽ أو جضلِـ أو إٓغاه إطا اهِظذ كشغة ؾىىاث مً
وُذ جمام اللِض خؿب اإلااصة  101مً ألامغ عُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي.
الفزع الثاوي :البطالن املترثب على إلاخالل باألركان الشكلية
ًترجب كلى جسلٍ ألاعٔان الشٖلُت في كِض الشغٓت الخجاعٍت بؼالن اللِض ،وإن آدس ى هظا البؼالن زصىصُتً ،ال
هى ببؼالن مؼلّ وال هى بِابلُت لإلبؼا٘ ،إهما بؼالن زاص وًغٍض مً هىكهً ،1ـم مجمىكت مً الِىاكض الخاصت التي
جخظمً جدىٍغا في ألاخٖام اللامت لىـغٍت البؼالنً ،2مًٕ جصحُده كً ػغٍّ اؾخٕما٘ ؤلاحغاء الشٕلي اإلاخؼلب ُاهىها،
ًال ًجىػ للمدٕمت أن جِط ي به مً جلِاء هٌؿها ولِـ للشغٔاء وال الشغٓت الاخخجاج به في مىاحهت الويرٔ ،3ي ال حلؼى
لهم ًغصت الاؾخٌاصة مً جِصيرهم والخدلل مً التزاماث الشغٓت في مىاحهت الوير ،بِىما ًجىػ للوير الخمؿٗ به.4
ًترجب كلى جسلٍ الٕخابت في كِض الشغٓت الخجاعٍت بؼالن زاص ًمًٕ جصحُده مً زال٘ إًغان اللِض في الشٖل
اإلاؼلىب ،شغغ أن ًخم طلٗ ُبل صضوع الحٕم بالبؼالن ،وكلُه ًمًٕ ٓخابت كِض الشغٓت بلض عًم صكىي البؼالن وُبل
الحٕم بالبؼالن.5
ال ًجىػ الاخخجاج بالبؼالن للضم الٕخابت في مىاحهت الوير ،إط ال ًِبل إًاصة الشغٍٗ مً جِصيره ،إهما ًجىػ جمؿٗ
الوير به خؿب الٌِغة الثالثت مً اإلااصة  545مً الِاهىن الخجاعي ،التي جىص كلى أههً" :جىػ أن ًِبل مً الوير إثباث
وحىص الشغٓت بجمُم الىؾائل كىض الاُخظاء" ،وما ًىؼبّ كلى اللِض ًُما ًخللّ بظغوعة الٕخابت ًىؼبّ كلى ٔاًت
الخلضًالث التي جؼغأ كلُه ،وإال ٔاهذ الخلضًالث باػلت صون اللِض الظي ًـل صحُدا.

( )1ؾالمي ؾاكض ،آلاثاع اإلاترجبت كلى الصخصُت اإلالىىٍت للشغٓت الخجاعٍت ،مظٓغة لىُل شهاصة اإلااحؿخيرٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت
جلمؿان ،2012-2011 ،ص .76
( )2ؾامي كبض الباقي أبى صالح ،الشغٔاث الخجاعٍت ،ص غ ،ص ص ن ،الِاهغة ،2013 ،ص .40
(3) NGOM Mbissane, cours de droit des societés présentés pour 3 ème année licence, UFR Sciences juridiques et
et politiques, Université Gaston BERGEr de Saint-Louis, 2019-2020, p 21.

( )4كصام خىٌي مدمىص ،الِاهىن الخجاعي( ،ألاكما٘ الخجاعٍت ،الخاحغ ،املحل الخجاعي ،شغٔاث ألاشخاص) ،ج  ،1ص ب ن ،ص ؽ ن ،ص  ،150مخىًغ كلى
اإلاىُم ،www.pdffactory.com :آزغ ػٍاعة للمىُم ،2022-07-20 :كلى الؿاكت .22:00
( )5ؾامي كبض الباقي أبى صالح ،مغحم ؾابّ ،ص .42
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لم ٌشغ اإلاشغق الجؼائغي صغاخت إلى ألاخٖام أو آلاثاع الِاهىهُت اإلاترجبت كً إهٌا٘ البُاهاث الىاحب جىًغها في
الِاهىن ألاؾاس ي للشغٓت الخجاعٍت ،زاصت وأن بؼالن هظه ألازيرة هدُجت بؼالن ُاهىنها ألاؾاس ي مؿدبلض ،كلى أؾاؽ أهه
ال ًدصل بؼالن شغٓت ججاعٍت إال بىص صغٍذ في الِاهىن الخجاعي ،أو الِاهىن الظي ٌؿغي كلى بؼالن اللِىص خؿب
اإلااصة  733مً الِاهىن الخجاعي.
في خالت مسالٌت إحغاءاث اليشغ الخاصت بلِض الشغٓت أو اإلاضاولتً ،ؤصي طلٗ إلى بؼالن الشغٓت بؼالها زاصا ًِبل
الخصحُذ ،خؿب اإلااصجين  739و 734مً الِاهىن الخجاعي ،وٍجىػ للوير الخمؿٗ بهٓ ،ما ًجىػ طلٗ للشغٔاء في مىاحهت
بلظهم البلع ،وجؼبُِا لظلٗ ًدّ لٖل شغٍٗ كىض مؼالبخه بالىًاء بدصخه أو ما جبِى مجها الضًم بالبؼالن للضم
الشهغ ،وكضم هٌاط الشهغ ًمخض أًظا للخلضًالثً ،ئن لم حشهغ الىُائم اإلاؿخجضة ًئنها ال جٖىن هاًظة في خّ الوير خؿً
الىُت ،وباكخباع الشغٔاء أػغاًا في الخلضًالث ًلِـ لهم الاخخجاج بلضم شهغها طلٗ أن الشهغ ٌؿتهضي خٌف خِىَ
الوير .1
إطا ػلب أخض الشغٔاء بؼالن اللِض وُظذ به املحٕمتً ،ال ًغجب أثغه إال كلى اإلاؿخِبل صون أن ًمخض للماض ي ،أي
الٌترة اإلامخضة ما بين إوشاء الشغٓت والحٕم بالبؼالنً ،الشغٓت في هظه اإلاغخلت صحُدت ،2أما إطا ُط ي بالبؼالن بىاء
كلى ػلب الوير ً،ئن البؼالن ًمخض إلى اإلااض ي بأثغ عحعي وحلخبر الشغٓت ٔأن لم جًًٕ ،3مثال لى ػلب أخض الضائىين
الصخصُين ألخض الشغٔاء اؾترصاص خصت مضًىه للخىٌُظ كلحها ،ؤان ُض ُط ي بالبؼالن للضم الٕخابت ،وحب اكخباع
الحصت مىطىق اإلاؼالبت ٔأنها لم جسغج مً طمت صاخبها أصال ،4مم مالخـت أن الشغٓت جـل ُائمت ًُما بين الشغٔاء في
الٌترة ما بين الخأؾِـ إلى هاًت الحٕم بالبؼالن.
إطا لم ًخم ُُض الشغٓت الخجاعٍت ًلً جٕدؿب الصخصُت اإلالىىٍت ،بالخالي كضم ُُامها ٓصخص ملىىي مؿخِل
خؿب اإلااصة  549مً الِاهىن الخجاعي ،التي جىص كلى أهه" :ال جخمخم الشغٓت بالصخصُت اإلالىىٍت إال مً جاعٍش ُُضها في
السجل الخجاعي .وُبل إجمام هظا ؤلاحغاء ًٖىن ألاشخاص الظًً حلهضوا باؾم الشغٓت ولحؿابها مخظامىين مً هير
جدضًض أمىالهم ،إال إطا ُبلذ الشغٓت بلض جأؾِؿها بصٌت ُاهىهُت أن جأزظ كلى كاجِها الخلهضاث اإلاخسظة".
 -2.1املطلب الثاوي :إمكاهية ثصحيح بطالن عقد الشزكة التجارية
صكما لالئخمان الخجاعي خغص اإلاشغق الجؼائغي كلى كضم جِغٍغ بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت إال في خاالث طُِت،
ًأحاػ جصحُده ؾىاء حللّ ألامغ بالبؼالن اإلابني كلى كُىب الغطاء أو ًِض ألاهلُت (الٌغق ألاو٘) ،كلى هغاع مسالٌت
ُىاكض اليشغ (الٌغق الثاوي).
الفزع ّ
ألاول :إمكاهية ثصحيح البطالن املبني على عيىب الزضاء أو فقد ألاهلية

( )1حما٘ الضًً مٕىاؽ ،الِاهىن الخجاعي (الشغٔاث الخجاعٍت) ،ميشىعاث الجاملت الاًتراطُت الؿىعٍت ،ؾىعٍا ،2018 ،ص  ،46مخىًغ كلى اإلاىُم
ؤلالٕترووي ،https://pedia.suvonline.org/ :آزغ ػٍاعة للمىُم ،2022-06-15 :كلى الؿاكت .10:00
(2) OUSSIM SALHI Meriem, op, cit, p 98.

( )3ؾمُدت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .81
( )4ؾامي كبض الباقي أبى صالح ،مغحم ؾابّ ،ص .41
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في خالت بؼالن الشغٓت أو أكما٘ أو مضاوالث الخِت لخأؾِؿها ،مبني كلى كُب في الغطاء أو ًِض أهلُت شغٍٗ ،وإطا
ٔان الخصحُذ ممٕىاً ،جىػ لٖل شخص يهمه ألامغ أن ًىظع الصخص الجضًغ بهظا ؤلاحغاء ،إما بالُِام بالخصحُذ أو بغًم
صكىي البؼالن في أحل ؾخت أشهغ ،وٍخلين إبالن الشغٓت بهظا ؤلاهظاع ،خؿب الٌِغة ألاولى مً اإلااصة  738مً ألامغ عُم
ً ،59-75خظمً الِاهىن الخجاعي.
ًجىػ للشغٓت أو أخض الشغٔاء أن ٌلغض كلى املحٕمت التي جخىلى الحٕم ،في ألاحل اإلاىصىص كلُه في الٌِغة أكاله،
ٔل إحغاء مً شأهه أن ًؼٍل مصلحت –اإلاضعي -زصىصا بشغاء خِىُه في الشغٓت ،لخـل الؿلؼت الخِضًغٍت للمدٕمت
التي جدٕم إما بالبؼالن أو بمىحب ؤلاحغاءاث اإلالغوطت ،إطا واًِذ كلحها الشغٓت مؿبِا طمً الشغوغ اإلاِغعة
لخلضًالث الِاهىن ألاؾاس ي ،كمال بأخٖام الٌِغة الثاهُت مً اإلااصة  738مً الِاهىن الخجاعي.
الفزع الثاوي :إمكاهية ثصحيح البطالن املبني على مخالفة قىاعد اليشز
خغص اإلاشغق الجؼائغي كلى إبِاء كِض الشغٓت الخجاعٍت ٔلما أمًٕ طلٗ ،والظي ًـهغ مً هص اإلااصة  739مً
الِاهىن الخجاعي ،التي أُغث خٕما كاما ًٌُض بأهه إطا ٔان بؼالن أكما٘ ومضاوالث الخِت لخأؾِـ الشغٓت مبيُا كلى
مسالٌت ُىاكض اليشغً ،ئهه ًمًٕ لٖل شخص يهمه أمغ الخصحُذ أن ًىظع الشغٓت بالُِام بظلٗ في أحل ثالثين ًىما ،بل
وأٓثر مً طلٗ إطا لم ًخم الخصحُذًُ ،جىػ لٖل شخص يهمه ألامغ أن ًؼلب مً الِظاء حلُين وُٓل ًٖلٍ بالُِام به،
وإن ٔان ٌؿدثنى مً طلٗ شغٓت الخظامً ،خُث ًؼلب ًحها إجمام إحغاءاث اليشغ الخاصت باللِض أو اإلاضاولت خؿب
ألاخىا٘ وإال ٔان باػال ،وإن ٔان ًجىػ للمدٕمت أال جِط ي بالبؼالن إطا لم ًثبذ لها أي جضلِـ إط مىدذ الؿلؼت
الخِضًغٍت الٖاملت في طلٗ ،جؼبُِا للماصة  734مً الِاهىن الخجاعي.
ّ
ًبضو أن اإلاشغق جىخى بالضعحت ألاولى اإلاصلحت الاُخصاصًت في حىاػ جصحُذ البؼالن ،خُث أحاػ للمدٕمت التي جخىلى
ّ
الىـغ في صكىاه أن جدضص أحال بىاء كلى ػلب مً له مصلحت ،وختى مً جلِاء هٌؿها ختى ًخمًٕ الشغٔاء مً إػالخه
(البؼالن)ً ،ظال كً طلٗ ال ًمٕجها الحٕم بالبؼالن في أُل مً شهغًٍ ابخضاء مً جاعٍش اًخخاح الضكىي ،ختى ولى ٔان
ؾببه ُائما ،وإطا اُخط ى الحا٘ اؾخضكاء الجملُت أو وُلذ اؾدشاعة الشغٔاء إلػالت البؼالنً ،ئن املحٕمت جِط ي بدٕم
بمىذ ألاحل الالػم للشغٔاء الجساط الِغاع خؿب اإلااصة  736مً ألامغ عُم ً ،59-75خظمً الِاهىن الخجاعي ،1وإطا لم ًخسظ
أي ُغاع في آلاحا٘ املحضصة جصضع املحٕمت خٕما بىاء كلى ػلب الؼغي الظي يهمه الاؾخعجا٘ ،كمال بأخٖام اإلااصة 737
مً هٌـ الِاهىن.2
وبصٌت كامت جىِط ي صكىي البؼالن إطا اهِؼم ؾببها في الُىم الظي جخىلى ًُه املحٕمت الىـغ في ألاصل ابخضاء ،ما
لم ًخللّ ألامغ بلضم مشغوكُت مدل الشغٓت خؿب اإلااصة  735مً الِاهىن الخجاعي ،بالخالي ًمًٕ جضاعْ ؾبب البؼالن،
( )1جىص اإلااصة  736مً ألامغ عُم ً ،59-75خظمً الِاهىن الخجاعي ،الؿالٍ طٓغه كلى أههً" :جىػ للمدٕمت التي جخىلى الىـغ في صكىي البؼالن أن جدضص
أحال ولى مً جلِاء هٌؿها للخمًٕ مً إػالت البؼالن .وال ٌؿىن لها أن جِط ي بالبؼالن في أُل مً شهغًٍ مً جاعٍش ػلب اًخخاح الضكىي.
إطا اُخط ى الحا٘ اؾخضكاء الجملُت أو وُلذ اؾدشاعة الشغٔاء إلػالت البؼالن ،وإطا ثبذ اؾخضكاء ُاهىوي لخلٗ الجملُت ،أو إعؾا٘ هص مشاعَم الِغاع
مصحىبا باإلاؿدىضاث التي ًجب حؿلُمها للشغٔاء ًئن املحٕمت جِط ي بدٕم بمىذ ألاحل الالػم للشغٔاء الجساط الِغاع".
( )2جىص اإلااصة  737مً ألامغ عُم ً ،59-75خظمً الِاهىن الخجاعي ،الؿالٍ طٓغه ،كلى أهه" :إطا لم ًخسظ أي ُغاع كىض اهِظاء ألاحل اإلاىصىص كلُه في
اإلااصة اإلاخِضمت ،جصضع املحٕمت خٕما بىاء كلى ػلب الؼغي الظي يهمه الاؾخعجا٘".

املجلض -09اللضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

872

ISSN: 2352-9806
l

خصوصية بطالن عقد الشركة التجارية  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نعيمة أكلي  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثل إًغان اللِض في الشٖل الغؾمي أو اؾخٕما٘ البُاهاث اإلاؼلىبت وهيرها مً أؾبابه ،وفي خالت الخصحُذ حلخبر الشغٓت
صحُدت مىظ جأؾِؿها ولِـ مً جاعٍش الخصحُذ.1

 -2املبحث الثاوي :خصىصية بطالن عقد الشزكة التجارية مً حيث آثاره :هظزية الشزكة الفعلية
جِط ي الِىاكض اللامت في بؼالن اللِىص بئكاصة الحالت إلى ما ٔاهذ كلُه ُبل الخلاُض جؼبُِا لألثغ الغحعي له ،2إال
أهه وأمام ؤلاشٖاالث الِاهىهُت التي جىجم كً إكما٘ ألاثغ الغحعي لبؼالن كِىص الشغٔاث الخجاعٍت التي شغكذ في مباشغة
وشاػها ،وحلاملذ مم الوير بمـهغ الشغٓتً ،ئهه ًصلب إكاصة ألامىع إلى ما ٔاهذ كلُه ؾابِا ،وكلُه ٔان البض مً إًجاص
هـام ُاهىوي ٌلمل كلى خماًت الوير ًٖ،اهذ الشغٓت الٌللُت ،وإن ٔان هؼاَ جؼبُِها ًخىٍُ كلى حملت مً الشغوغ
ًٌغطها مدخىي ومِخط ى الىـغٍت (اإلاؼب ألاو٘) باكخباعها جغجب أثاعا ُاهىهُت هامت ججؿض الوغض مً إعؾائها وابخضاكها
(اإلاؼلب الثاوي).

ّ ّ
ّ
الفعلية
هظزية الشزكة
 -1.2املطلب ألاول :مقتض ى
إلاا ٔان مً شأن جؼبُّ ألاثغ الغحعي للبؼالن في كِىص الشغٔاث الخجاعٍت أن يهمل وٍخجاهل مغآؼ ُاهىهُت جمذ

ًلال ،ابخضق الِظاء هـغٍت الشغٓت الٌللُت التي ًخىٍُ جؼبُِها كلى جىاًغ شغوغ (الٌغق الثاوي)ًٌ ،غطها مدخىاها
(الٌغق ألاو٘).
الفزع ألاول :مضمىن هظزية الشزكة الفعلية
جِط ي هـغٍت الشغٓت الٌللُت أهه متى جِغع بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت التي وشأث مسالٌت لحٕم الِاهىنً ،ئن
طلٗ ًِخصغ كلى اإلاؿخِبل ًِؽ ،3أما الٌترة التي ُامذ ًحها الشغٓت ُبل عًم صكىي البؼالن ًال مٌغ مً الاكتراي بىحىص
الشغٓت زاللها ،4واؾخِغ الِظاء الٌغوس ي كلى مىذ هظه الشغٓت وحىصا ًللُا ال ُاهىهُا عهم كضم إًغان إعاصة الشغٔاء في
الِالب الصحُذ.5
ٌلض ُغاع مدٕمت الىِع الٌغوؿُت لؿىت ، 1791الىىاة ألاولى لٌٕغة الشغٓت الخجاعٍت الٌللُت ،والظي حاء ًُه" :أن
الشغٓت التي لم جُِض في السجل الخجاعي حلخبر باػلت ولًٕ البؼالن ال ًمًٕ الاخخجاج به كلى الوير للضم حؿبُه في
البؼالن وألن البؼالن ًؤصي إلى ؤلاطغاع بهم"ً ،6هظا الِغاع ٌلض اؾخثىاءا واضحا كلى كضم إكما٘ ألاثغ الغحعي للبؼالن
ٓما هى ملغوي في هـغٍت اللِض.
اؾدىض الِظاء في ألازظ بهظه الٌٕغة واؾدبلاص ألاثغ الغحعي للبؼالن وؿبُا ،والاكتراي بصحت الشغٓت وُاهىهُت
الخصغًاث التي أبغمتها في الٌترة ما بين الخأؾِـ إلى هاًت عًم صكىي البؼالن ،إلى اؾخِغاع اإلاغآؼ الِاهىهُت واكخباعاث
( )1خمغ اللين كبض الِاصع ،زصىصُت بؼالن شغٓت اإلاؿاهمت خالت ؤلازال٘ بشغوغ الخأؾِـ وإحغاءاجه ،مجلت صىث الِاهىن ،املجلض  ،7اللضص ،1
حاملت زمِـ ملُاهت ،ماي  ،2020ص .1442
( )2جىص اإلااصة  1/103مً ألامغ عُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي ،الؿالٍ طٓغه كلى أههٌ" :لاص اإلاخلاُضان إلى الحالت التي ٔاها كلحها ُبل اللِض في خالت
بؼالن اللِض أو إبؼالهً ،ئن ٔان هظا مؿخدُال حاػ الحٕم بخلىٍع ملاص٘".
(3)NGOM Mbissane, op, cit, p 23.

( )4كبض الغخُم الؿلماوي ،مغحم ؾابّ ،ص .33
( )5ؾمُدت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .32
( )6دمحم ًخاحي ،الشغٓت الخجاعٍت الٌللُت في الدشغَم الجؼائغي ،مجلت الللىم الِاهىهُت والؿُاؾُت ،اللضص  ،13حىان  ،2016ص .99
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اللضالت ًظال كً خماًت الىطم الـاهغ ،الظي ًٌُترض مله أن الوير اػمأن لىحىص الشغٓت وحلامل ملها كلى أؾاؽ
ؿاهغها ،1صون كلمه بأؾباب بؼالنها ولِـ مً اللض٘ الحٕم ببؼالنها بأثغ عحعي ،بل وججض أؾاؾها ختى في خماًت
ّ
الشغٔاء أهٌؿهم ،وهي أهم مصاصع الثِت للخلامل مم الشغٓت وكماص الاؾخِغاع الِاهىوي في مجا٘ الشغٔاث الخجاعٍتٓ ،2ما
جخىاًّ مم اإلاىؼّ والىاُم ،خُث ال ًمًٕ إهٖاع وججاهل الصخص اإلالىىي الِائم ًلال والظي عجب جصغًاث وآثاع
ُاهىهُت ،3زاصت وأن الشغٓت مً اللِىص اإلاؿخمغة التي ًأزظ جىٌُظها وُخاً ،ئطا أبؼلذ اهصغًذ آثاع طلٗ إلى اإلاؿخِبل
صون اإلااض ي.4
ّ
البض مً الخٌغُت بين الشغٓت الٌللُت التي حلاملذ مم الوير بىصٌها شخصا ملىىٍا والشغٓت بدٕم الىاُم التي جيشأ
بين شخصين أو أٓثر في الىاُم صون أن جىصغي إعاصاتهم إلى الخلبير كً جٖىًٍ الشغٓت ،5خُث ال ًخىاًغ لضي مؤؾؿىها
الىُت لخٖىًٍ شغٓت باإلالنى الِاهىوي الٌني ،6والتي جسظم وًِا للدشغَم اإلاضوي الٌغوس ي ألخٖام شغٓت املحاصت.
أزظ اإلاشغق الجؼائغي بىـغٍت الشغٓت الٌللُت بمىحب اإلااصة  2/418مً ألامغ عُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي،7
اإلاضوي ،7واإلااصة  3/545مً ألامغ عُم ً ،59-75خظمً الِاهىن الخجاعي ،8والتي جمخض مً جأؾِـ الشغٓت إلى هاًت عًم
صكىي البؼالن ،خُث جىص الٌِغة الثاهُت مً اإلااصة  418مً ألامغ عُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي ،9كلى أهه" :هير
أهه ال ًجىػ أن ًدخج الشغٔاء بهظا البؼالن ُبل الوير وال ًٖىن له أثغ ًُما بُجهم إال مً الُىم الظي ًِىم ًُه أخضهم
بؼلب البؼالن".
أما ًُما حللّ بالِظاء الجؼائغيًٖ ،ان مىٌُه مخظبظبا بشأن هـغٍت الشغٓت الٌللُت ولم ٌؿخِغ كلى عأي واخض،
ًأخُاها ٌلتري بها وأخُاها ٌلاعطها ،ومً الِغاعاث التي ال حلتري بالشغٓت الٌللُت الِغاع اإلاؤعر في  ،1990/11/20الظي
حاء ًُه" :مً اإلاؿخِغ كلُه ُاهىها أن إوشاء وإثباث كِض الشغٓت ًٖىن بلِض عؾمي وإال ٔان باػال ،وإلاا ثبذ في ُظُت
الحا٘ أن ُظاة اإلاىطىق أؾؿىا ُغاعهم إلثباث وحىص الشغٓت كلى كِض كغفي وشهاصاث الشهىص ًٖىهىا ُض زغُىا اإلااصة
 418مً الِاهىن اإلاضوي التي حشترغ أن ًٖىن كِض الشغٓت كِضا عؾمُا وإال ٔان باػال ،وٓظلٗ اإلااصة  545مً الِاهىن
الخجاعي التي جىص بأهه ال ًمًٕ إثباث الشغٓت إال بمىحب كِض عؾمي ،ومتى ٔان ٓظلٗ اؾخىحب هِع الِغاع اإلاؼلىن
()1كلُىة عابذ ،مجا٘ جؼبُّ هـغٍت الشغٓت الٌللُت في الِاهىن الجؼائغي ،الخىاصل في الللىم ؤلاوؿاهُت والاحخماكُت ،اللضص  ،28حاملت كىابت ،حىان
 ،2011ص .04
( )2كبض الغخُم الؿلماوي ،مغحم ؾابّ ،ص .34
( )3ؾمدُت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .104
( )4بً ؾلُض زالض ،كثماوي كبض الغخمً ،جٕغَـ مبضأ خماًت الـاهغ في الشغٓت "الشغٓت الٌللُت همىطحا" ،مجلت الاحتهاص الِظائي ،املجلض  ،13اللضص
 ،28هىًمبر  ،2021ص .227
( )5ؾمُدت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .32
( )6لبِيراث كبض الِاصع ،مداطغاث في ماصة الِاهىن الخجاعي الجؼائغي (ألاكما٘ الخجاعٍت ،هـغٍت الخاحغ ،املحل الخجاعي ،الشغٔاث الخجاعٍت ،الشُٗ)،
ٔلُت الحِىَ ،حاملت الجؼائغ ،ص ؽ ن ،ص .86
( )7أمغ ُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي  ،الؿالٍ طٓغه.
() 8جىص اإلااصة  545مً ألامغ عُم ً ،59-75خظمً الِاهىن الخجاعي الؿالٍ طٓغه ،كلى أهه" :جثبذ الشغٓت بلِض عؾمي وإال ٔاهذ باػلت.
ال ًِبل أي صلُل إثباث بين الشغٔاء ًُما ًخجاوػ أو ًسالٍ طض مظمىن كِض الشغٓت.
ًجىػ أن ًِبل مً الوير إثباث وحىص الشغٓت بجمُم الىؾائل كىض الاُخظاء".
( )9أمغ ُم ً ،58-75خظمً الِاهىن اإلاضوي ،الؿالٍ طٓغه.
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ًُه" ،1في اكتري الِغاع الصاصع كً املحٕمت الللُا بخاعٍش  ،2009/11/09بالشغٓت الٌللُت خُث حاء ًُه اهه" :البؼالن
الىاجج كً ًِضان الشٖلُت الغؾمُت في كِىص الشغٔاث لِـ بؼالها مؼلِا وال ًيخج أثغه إال مً جاعٍش اخخجاج أخض ػغفي
الشغٓت.2"...
جخلامل أهلب الدشغَلاث مم الشغٓت الٌللُت كلى أنها شغٓت جظام،ن مً زال٘ جدمل الشغٔاء اإلاؿؤولُت بالخظامً
ومً هير جدضًض ألمىالهم ،وهى ما أشاع إلُه اإلاشغق الجؼائغي كلى ألاُل في خالت كضم اؾخٕما٘ إحغاء الُِض في السجل
الخجاعي ،خُث جىص اإلااصة  1/549مً الِاهىن الخجاعي كلى أهه" :ال جخمخم الشغٓت بالصخصُت اإلالىىٍت إال مً جاعٍش
ُُضها في السجل الخجاعي .وُبل جمام هظا ؤلاحغاء ًٖىن ألاشخاص الظًً حلهضوا باؾم الشغٓت ولحؿابها متضامىين مً
غيرثحديد أمىالهم ،إال إطا ُبلذ الشغٓت ،بلض جأؾِؿها بصٌت ُاهىهُت أن جأزظ كلى كاجِها الخلهضاث اإلاخسظة".
الفزع الثاوي :هطاق ثطبيق هظزية الشزكة الفعلية
خغص اإلاشغق الجؼائغي كلى ّ
الحض مً بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت ،ما هخج كىه جظُِّ مجا٘ جؼبُّ الشغٓت
الٌللُت ،والظي ًخدضص أؾاؾا جبلا وهىق البؼالن الالخّ باللِض مم جىاًغ شغوغ أزغي ٓما ًلي:
أن جٖىن الشغٓت جٖىهذ ًلال وصزلذ في ملامالث مم الوير ،وبىاء كلى طلٗ ال مجا٘ لألزظ بهظه الىـغٍت إن لم جًٕالشغٓت ُض شغكذ في وشاػها إط جيخٌي الللت مً كضم جؼبُّ ألاثغ الغحعي للبؼالن ،3ولً ًدصل طغع مً جؼبُِه.4
أن ًٖىن البؼالن مؤؾؿا كلى جسلٍ أخض ألاعٔان الشٖلُت ،أو كلى كُب مً كُىب ؤلاعاصة أو هِص أهلُتالشغٍٗ ،5واؾخِغ الِظاء كلى اكخباع الشغٓت باػلت بأثغ عحعي باليؿبت للشغٍٗ هاُص ألاهلُت أو الظي شاب عطاءه
أخض اللُىب ًِؽ ،وَؿترص خصخه صون أن ٌؿاهم في الخؿاعة أو ٌؿخٌُض مً ألاعباح ،أما باليؿبت لباقي الشغٔاء ًئهه
ًترجب كلى الحٕم بالبؼالن اكخباع الشغٓت مىحىصة ًلال في الٌترة ما بين الخأؾِـ وعًم صكىي البؼالن ،6وججضع ؤلاشاعة
أن هظه الحالت جِخصغ كلى شغٔاث ألاشخاص التي ًللب ًحها الاكخباع الصخص ي صوع أؾاس ي ومدىعي.
وبمٌهىم املخالٌت ٌؿدبلض جؼبُّ الىـغٍت في خالت البؼالن اإلاؼلّ ،والظي ًخِغع في خالتي جسلٍ أخض ألاعٔان
اإلاىطىكُت الخاصتٔ ،االجٌاَ كلى كضم جِضًم أخض الشغٔاء ألًت خصت ،أو إُصاء أخض الشغٔاء مً هصِبه في الغبذ،7
وكضم مشغوكُت مدل اللِض ٔأن ًخم الاجٌاَ كلى إصاعة صوع الِماع أو الاججاع بالبشغٔ ،ىن الاكتراي بىحىص الشغٓت

( )1هِال كً :مُلىص بً كبض اللؼٍؼ ،آما٘ بىهىخالت ،حؼاء جسلٍ أعٔان كِض الشغٓت في الدشغَم الجؼائغي ،مجلت الضعاؾاث الِاهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض ،1
 ،1اللضص  ،5ألاهىاغ ،حاهٌي  ،2017ص .195
( )2هِال كً :بً ؾلُض زالض ،كثماوي كبض الغخمً ،مغحم ؾابّ ،ص .226
( )3ؾمدُت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .102
( )4ؾامي كبض الباقي أبى صالح ،مغحم ؾابّ ،ص .45
( )5كلُىة عابذ ،مغحم ؾابّ ،ص ص .5-4
( )6ؾمدُت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .107
(ُ )7ظذ مدٕمت الىِع اإلاصغٍت في الؼلً عُم  311لؿىت  ،48بخاعٍش  20ماعؽ  ،1981أهه" :إطا ٔان بؼالن كِض الشغٓت للضم جىاًغ عًٓ مً أعٔاهه
اإلاىطىكُت الخاصت اإلاخمثل في جباص٘ ػغًُه الخلبير كً إعاصجين مخؼابِخين ،ال جخسلٍ كىه شغٓت ًللُت الهخٌاء هُت الاشتراْ لضي أػغاي اللِض" ،هِال
كً  :ؾمدُت الُِلىبي ،هٌـ اإلاغحم ،ص .106
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الٌللُت في هظه الحالت بمثابت الاكتراي بالوغض هير اإلاشغوق واملخالٍ للىـام اللام وآلاصاب اللامت ،وكلُه ًبؼل كِض
الشغٓت بأثغ عحعي باليؿبت للماض ي والحاطغ.1
ًجىػ إثباث الشغٓت الٌللُت بٖاًت الىؾائل باكخباعها وُائم ماصًت ،خُث حاء في ُغاع مدٕمت الىِع اإلاصغٍت أهه:
"إن جصٌُت الشغٓت الباػلت وإكاصة اإلاخلاُضًً إلى الحالت التي ٔاهىا كلحها هي وُائم ماصًت ًجىػ إثباتها بٖاًت ػغَ ؤلاثباث،
وأن ملحٕمت اإلاىطىق أن جلجأ إلى ؾماق الشهىص إلثباث هظه الىاُلت" ،2لخـل الؿلؼت الخِضًغٍت لِاض ي اإلاىطىق في
الِى٘ بُِام الشغٓت الٌللُت مً كضمه.3
 2.2املطلب الثاوي :آثارثطبيق هظزية الشزكة الفعلية
ًِىم الىـام الِاهىوي للشغٓت الٌللُت كلى أنها شغٓت صحُدت في الٌترة ما بين جاعٍش جٖىٍجها إلى جاعٍش اإلاؼالبت
بئبؼالها ،وهى ما ًغجب وٍسلٍ حملت مً آلاثاع ،جدباًً بدباًً خضوص ومجا٘ اهصغاًها إن ٔاهذ جِخصغ كلى الشغٔاء
(الٌغق) ،أو جمخض إلى الوير (الٌغق الثاوي):
الفزع ّ
ألاول :آثارثطبيق هظزية الشزكة الفعلية على الشزكاء
ًمًٕ إًجاػها آثاع الىـغٍت الٌللُت ًُما بين الشغٔاء ًُما ًلي:
باؾخثىاء الشغٔاء الظًً أبؼلذ الشغٓت في خِهمً ،ـل كِض الشغٓت صحُدا في مىاحهت الشغٔاء الباُين ،وحلخبراللالُاث التي جمذ بين الشغٔاء صحُدت ،4ما ًترجب كلى طلٗ اخخٌاؿهم باألعباح التي جم جىػَلها كلحهم أو جدملهم
للخؿائغ التي آلذ إلحها الشغٓت ،5وٍخم جىػَم الىخائج ًُما بُجهم وًِا إلاا هص كلُه كِض الشغٓتٓ ،ما لى ٔاهذ الشغٓت
صحُدت ومىخجت آلثاعها ،وكلُه ٌلخبر الشغٍٗ بدصت كُيُت صائىا بُِمتها ًِؽ صون اؾترصاصها ،وَؿأ٘ الشغٍٗ
اإلاخظامً مؿؤولُت شخصُت كً صًىن الشغٓت.6
ًخم الاكتراي للشغٓت الٌللُت بظمت مالُت مؿخِلت كً طمم الشغٔاء ،وبالصخصُت اإلالىىٍت للمؿخِبل ،7وجـلُائمت ختى اهتهاء الخصٌُت وطلٗ بالِضع الالػم لهظه ألازيرة ،خُث اؾخِغ الِظاء الٌغوس ي كلى أن أي وحىص ًللي للشغٓت

( )1كبض الغخُم الؿلماوي ،مغحم ؾابّ ،ص .33
( )2ؾامي كبض الباقي أبى صالح ،مغحم ؾابّ ،ص 46
( )3ؾمدُت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .104
( )4كصام خىٌي مدمىص ،مغحم ؾابّ ،ص .151
( )5كبض الغخُم الؿلماوي ،مغحم ؾابّ ،ص .37
( )6ؾمدُت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .108
(7) OUSSIM SALHI Meriem, op, cit, p 97.
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ًجب جصٌُخه ،1وُؿمخه كلى طىء ما جظمىه اللِض الخأؾِس ي للشغٓت مً شغوغ ،2وٍجىػ شهغ إًالؽ هظه الشغٓت
متى جىٌُذ كً صًم صًىنها ،3ؾىاء وشأث جلٗ الضًىن ُبل الحٕم بالبؼالن أو أثىاء الخصٌُت.4
جسظم الشغٓت الخجاعٍت الٌللُت للظغٍبت التي جِغعها الضولت كلى وشاغ الشغٔاث ،خُث ًدّ إلاصلحت الظغائباإلاؼالبت بها.5
الفزع الثاوي :آثارثطبيق هظزية الشزكة الفعلية على الغير
ًُما ًخللّ بالوير ،والظي ًخدضص في ّ
ٔل مً صائني الشغٓت وزلٌاءها الخاصين ،وصائني الشغٔاء الصخصُين
الخاصينً ،6له خّ الخُاع متى ٔان صائىا بين الخمؿٗ ببؼالن كِض الشغٓت في اإلااض يّ ،
ّ
وَلض ٔأن لم ًًٕ أصال،
وزلٌائهم
أصال ،أو ؤلابِاء كلُه وٍٖىن هاًظا وطلٗ ِجبلا إلاصلحخه ،7أما إطا ٔان الوير مضًىا للشغٓتً ،دؿب الِاهىن الٌغوس ي ال
ًجىػ له الخمؿٗ بالبؼالن للخدلل مً التزاماجه ُبلها.8
كملُا جٖىن للضائً الصخص ي للشغٍٗ مصلحت في الخمؿٗ بالبؼالن ،لُخمًٕ مً الخىٌُظ كلى خصت الشغٍٗ ،وفي
هظه الحالت ّ
ٌلض ألاشخاص الظًً حلاُضوا باؾم الشغٓت مؿؤولين بالخظامً كً الالتزاماث الىاججت كً اللِىص اإلابرمت
ملهم ،وحلض ألامىا٘ اإلاشترٓت ملٖا شائلا بين الشغٔاء ،وٍِىم صائىىا الشغٔاء الصخصُين بالخىٌُظ كلحها بالتزاخم مم صائني
الشغٓت ،وجؼو٘ الخأمُىاث التي جدصل كلحها صائىىا الشغٓت ًُصبدىن في خٕم الضائىين اللاصًين.9
في خين جٖىن مصلحت صائً الشغٓت في الخمؿٗ ببِاء الشغٓت ،لُخمًٕ مً ّ
الخىٌُظ كلى عأؾمالها صون مؼاخمت
الضائىين الصخصُين للشغٔاء ،خُث جٖىن لهم ألاولىٍت كلحهم ،10وال ًدّ للشغٔاء أن ًدخجىا ججاههم ببؼالن كِض
الشغٓت.
في خالت حلاعض مصالح الضائىين ،خُث ًخمؿٗ البلع بالبؼالن والبلع آلازغ بالىحىص الٌللي للشغٓتً ،الغأي
الغاجح ًىاصي ببؼالن كِض الشغٓت ألهه ألاصل ،11وُض ُظذ مدٕمت الىِع اإلاصغٍت في هظا الشأن بخاعٍش  8حاهٌي
 1979أهه" :إطا ٔان الثابذ أن اإلاؼلىن طضه ألاوُ٘ ،ض اشتري مً اإلاؼلىن طضه الثاوي بصٌخه الصخصُت مدال ججاعٍا
( )1ؾمُدت الُِلىبي ،مغحم هٌؿه ،ص .32
( )2جىص اإلااصة  741مً ألامغ عُم ً ،59-75خظمً الِاهىن الخجاعي الؿالٍ طٓغه ،كلى أههٌ" :شغق في جصٌُت الشغٓت متى ُط ى ببؼالنها ػبِا ألخٖام
الِاهىن ألاؾاس ي والِؿم الخامـ مً هظا الٌصل".
( )3مٌخاح اللُض ،مداطغاث في مُِاؽ الشغٔاث الخجاعٍت مىحهت لؼلبت الؿىت ألاولى ماؾتر ،جسصص ُاهىن ألاكما٘ٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت،
اإلاغٓؼ الجامعي صالحي أخمض الىلامت ،2016-2015 ،ص .21
( )4ؾامي كبض الباقي أبى صالح ،مغحم ؾابّ ،ص .47
( )5دمحم ًخاحي ،مغحم ؾابّ ،ص .105
( )6حما٘ الضًً مٕىاؽ ،مغحم ؾابّ ،ص .51
( )7كبض الغخُم الؿلماوي ،مغحم ؾابّ ،ص  .37عاحم أًظاNGOM Mbissane, op cit, p 23. :
( )8ػباق هجاةُ ،اهىن الشغٔاث الخجاعٍت ،مؼبىكت مىحهت لؼلبت الؿىت اللثت لِؿاوـُ ،اهىن زاصٔ ،لُت الحِىَ والللىم الؿُاؾُت ،حاملت كبض
الغخمً ميرة بجاًت ،2018-2017 ،ص .30
( )9حما٘ الضًً مٕىاؽ ،مغحم ؾابّ ،ص .51
( )10كبض الغخُم الؿلماوي ،مغحم ؾابّ ،ص .37
( )11ؾامي كبض الباقي أبى صالح ،مغحم ؾابّ ،ص .48
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ًضعي ًّضعي ملُٕخه لشغٓت الخظامً الِائمت بِىه وبين اإلاؼلىن طضه الثاويً ،ئن اإلاؼلىن طضه ألاو٘ ًصبذ صائىا
شخصُا ألخض الشغٔاء في شغٓت الخظامً ،ومً ثم ٌلخبر مً الوير وٍٖىن له خّ زاص مباشغ في الخمؿٗ ببؼالن
الشغٓت وكضم ُُامها في مىحهخه بؿبب إهٌا٘ إحغاءاث شهغها ووشغها ،وال ًجىػ للشغٔاء في هظه الشغٓت الاخخجاج ُبله
بُِام الشغٓت".1

الخاثمة:
جىٌغص هـغٍت بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت بىـام ُاهىوي زاص ،حؿخمض بلظا مً أخٖامها مً الىـغٍت اللامت
للبؼالن باكخباعها الِاكضة اللامت ،بِىما ًِىم بلظها بل وجٌغطه ػبُلت اللِض وزصىصِخه التي جملحها ػبُلت أػغاًه
(الشغٔاء) ،وطغوعة الخلامل مم الوير ًظال كً امخضاصه في الؼمان باكخباعه مً اللِىص اإلاؿخمغة ،هاهُٗ كً جؼلبه لجملت
مً ألاعٔان املخخلٌت مىطىكُت وشٖلُت.
ًِىم بؼالن كِض الشغٓت الخجاعٍت كلى هـام ُاهىوي زاص وًغٍض ٌؿتهضي ،الحٌاؾ كلى إبِاء كِض الشغٓت ُائما
ٔلما أمًٕ طلٗ ،وما لم ًمـ طلٗ باكخباعاث الحٌاؾ كلى الىـام اللام ومىه الصالح اللام.
عهم أن اإلاشغق الجؼائغي لم ًسص الشغٓت الٌللُت بدىـُم زاص ،ما حللىا هِخضي بمىٍُ الِظاء إال أهه ؿهغ
حلُا مىٌُه في جبني الىـغٍت ،مً زال٘ اللضًض مً اإلاىاص ؾىاء في الِاهىن الخجاعي ،باكخباعه ألاصل كلى أؾاؽ أن
الخاص ًُِض اللام ،كلى هغاع ُىاكض الِاهىن اإلاضوي باكخباعه الشغَلت اللامت.
سجلىا جظبظب مىٍُ الِظاء الجؼائغي مً هـغٍت الشغٓت الٌللُت مً زال٘ جباًً ُغاعاث املحٕمت الللُا مً ًترة
ألزغي.

ّ
وكلُه جبلا لهظه الىخائج ،هِترح بلظا مً الخىصُاث التي كلها الاؾخجابت ولى بصٌت حؼئُت للىِائص اإلاسجلت ومىه
اللمل كلى ّ
الحض مجهأ ،الخالي:
ّ
-طغوعة جبني الِظاء الجؼائغي إلاىٍُ واخض ّبين وحلي مً هـغٍت الشغٓت الٌللُت ،ومىه جبني مىٍُ مؿخِغ هير متزكؼق

باكخباع أن الاحتهاص الِظائي ٌلض مصضعا مً مصاصع الِاهىوي الخجاعي ،زاصت وأن مىٍُ اإلاشغق الجؼائغي مً هـغٍت
الشغٓت الٌللُت حاء هير مباشغ وفي مىاص مخىاثغة ،في ؿل حشلب أخٖام الشغٔاث الخجاعٍت مً زال٘ حلضص أهىاكها،
واهٌغاص ٔل مجها بأخٖام زاصت.
طغوعة جىـُم اإلاشغق الجؼائغي ألخٖام الشغٓت الٌللُت ،ووطم الحضوص الٌاصلت بُجها وبين الشغٓت بدٕم الىاُم خماًتإلاصالح الوير خؿً الىُت.
-طغوعة إكاصة جىـُم ألاخٖام اإلاخللِت ببؼالن الشغٔاث الخجاعٍت لومىض بلظها ،وحواض ي اإلاشغق كً بلظها آلازغ.

قائمة املزاجع:
أوال :باللغة العزبية:
-1الكتب:
( )1ؾمدُت الُِلىبي ،مغحم ؾابّ ،ص .111
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 /1حما٘ الضًً مٕىاؽ ،الِاهىن الخجاعي (الشغٔاث الخجاعٍت) ،ميشىعاث الجاملت الاًتراطُت الؿىعٍت ،ؾىعٍا،2018 ،
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والللىم الؿُاؾُت ،حاملت جلمؿان.2012-2011 ،
-3املجالت:
 /1خمغ اللين كبض الِاصع ،زصىصُت بؼالن شغٓت اإلاؿاهمت خالت ؤلازال٘ بشغوغ الخأؾِـ وإحغاءاجه ،مجلت صىث
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الاحتهاص الِظائي ،املجلض  ،13اللضص  ،28هىًمبر ( ،2021ص ص .)256-224
 /3كلُىة عابذ ،مجا٘ جؼبُّ هـغٍت الشغٓت الٌللُت في الِاهىن الجؼائغي ،الخىاصل في الللىم ؤلاوؿاهُت والاحخماكُت،
اللضص  ،28حاملت كىابت ،حىان ( ،2011ص ص .)15-1
 /4دمحم ًخاحي ،الشغٓت الخجاعٍت الٌللُت في الدشغَم الجؼائغي ،مجلت الللىم الِاهىهُت والؿُاؾُت ،اللضص  ،13حىان
( ،2016ص ص .)110-97
 /5مُلىص بً كبض اللؼٍؼ ،آما٘ بىهىخالت ،حؼاء جسلٍ أعٔان كِض الشغٓت في الدشغَم الجؼائغي ،مجلت الضعاؾاث الِاهىهُت
والؿُاؾُت ،املجلض  ،1اللضص  ،5ألاهىاغ ،حاهٌي ( ،2017ص ص .)198-183
-4القىاهين:
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دوسكاض ي ألاحذاث في حمايت العفل في حالت خعش
The role of the juvenile judge in protecting child in danger
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2022/06/22 :جاسيخ إلايذاع

:ملخص
 ؾىاء وان الؼفل، أولذ حل الدشغَعاث عىاًت زاصت لهظه الفئت،هظغا ألهمُت الؼفىلت باعخباعها هىاة اإلاؿخلبل
 اإلاخعلم12/15  واإلاشغع الجؼائغي وهغيره مً الدشغَعاث العاإلاُت و بمىحب اللاهىن،ضحُت أو في خالت زؼغ أو حاهذ
 هظغا لحؿاؾُت هظه الفئت الظي كض جضزل عالم، زص فئت ألاػفاٌ في خالت زؼغ بعىاًت اللظاء،بدماًت الؼفل
 وخىىت في معالجت،  وكض أهض هظا اللاهىن على صوع كاض ي ألاخضار بما له مً هفاءة، ئطا لم هىلها اهخماما وععاًت،ؤلاحغام
ً مً شأهه ئبعاصهم ع، وطلً بغعاًتهم وإصالخهم وإصماحهم بخضابير وكائُت ئصالخُت،كظاًا ألاخضار لحماًت هظه الفئت
.الجغٍمت والاهدغاف
.12/15  الؼفل؛ الخؼغ؛ كاض ي ألاخضار؛ جضابير الىكاًت وؤلاصالح؛ اللاهىن:اليلماث املفخاحيت
Abstract:
Given the importance of childhood as the nucleus of the future, most legislations have
given special attention to this category, whether the child is a victim, in danger or a
delinquent.The Algerian legislator, like other international legislation, and according to Law
15/12 related to child protection, singled out the category of children in danger with the care
of the judiciary, given the sensitivity of this category, who may enter the world of crime, if we
do not pay attention and care to it, and this law emphasized the role of the juvenile judge With
his efficiency and skill in handling juvenile cases to protect this category by taking care of
them, reforming them and integrating them with preventive reform measures that would keep
them away from crime and deviation.
Keywords : Child ; Danger ; Juvenile Judge ; Prevention and rehabilitation measures ;
Law 12/15.
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دور قاضي األحداث يف محاية الطفل يف حالة خطر /ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
راضية مشري /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
حعــض الؼفىلــت مغخلــت عمغٍــت مهمــت فــي خُــاة ألافـغاص ،وطــمً بىــاء املجخمـ  ،وٍـخم الىظــغ ئلاهــا باعخباعهــا هــىاة اإلاؿــخلبل،
وهظ ـغا لخلــً ألاهمُــت املحىعٍــت ،فــان ععاً ـت ألاػفــاٌ والاهخمــام ،هــم ،وإخــاػتهم بالظــماهاث والحماًــت لِؿ ـذ واحب ـا وػىُ ـا
فلــؽ ،بــل ـي بمثابــت مبــضأ أزالوــي وإوؿــاو  ،وججؿــُضا لؤلهمُــت املحىعٍــت التــي ًمثلهــا الؼفــل فــي عؾــم مؿــخلبل وــل صولــت ،
وجدلُم الاؾخلغاع والخلضم فاها ،لظا خغصذ ول صولت مىظ اللـضم وختـي ًىمىـا هـظا علـى جىـغَـ خماًـت للؼفـل  ،ؾـىاء علـى
اإلاؿــخىي املحلــي أو الــضواي باصــضاع اجفاكُــاث حماعُــت أو زىائُــت أو ئعالهــاث لىفالــت خلــىق الؼفــل ،ولعــل أهمهــا اجفاكُــت
خل ــىق الؼف ــل لؿ ــىت 1989م ،ولل ــض و ــان لخل ــً الاجفاكُ ــاث وؤلاعاله ــاث اوعي ــاؽ عل ــى الل ــىاهين الضازلُ ــت الت ــي أه ــضث عل ــى
خماًت الؼفل ؾىاء وان مىدغف أو الؼفل الضحُت أو في خالت زؼغ.
أهميت املىضىع:
للض أصبدذ الؼفىلت في خالت زؼغ ظاهغة عاإلاُت ال ًياص أي مجخم ًسلـى مههـا أي وـان مؿـخىاه  ،وجيـىن وؿـبت مخغيـرة
مــً مجخم ـ ااــى زــغ  ،ومــً زــم أصــبذ جــضزل اللظــاء لحماًــت هــظه الفئــت وطلــً بغعــاًتهم وإصــالخهم وإصمــاحهم مــً ش ـأهه
ئبعــاصهم عــً الجغٍمــت والاهد ـغاف أمــغ طــغوعي  ،ولــظا جــضزل اإلاشــغع الجؼائــغي بمىحــب ألامــغ  03/72اإلاخعلــم بالؼفىلــت
واإلاغاهلــت واإلال ــى  ،زــم كــاهىن خماًــت الؼفــل  ، 12/15وأكــغ خماًــت كظــائُت لهــظه الفئــت عــً ػغٍــم جــضزل كاضـ ي ألاخــضار
بفغض ئحغاءاث وهظا جضابير وكائُت مً شأنها خماًت الؼفل في خالت زؼغ  ،ختي ال ٌؿلؽ في مؿدىل الجغٍمت .
إلاشياليت:
جخمثل ئشيالُت هظه الىعكت في الدؿاؤٌ الخااي:
هل صوع كاض ي ألاخضار ػبلا لىصىص كاهىن  12/15اإلاخعلم بدماًت الؼفل ،وافي لحماًت الؼفل في خالت زؼغ؟
املىهج املخبؼ:
لئلحابت عً ؤلاشيالُت ،اعخمضها على اإلاىهج الىصف الخدلُلي باعخباعها اإلاىهج اإلاالئم لهظا الىىع مً الضعاؾت ،ئط كمىا
بخدلُـل هصــىص اللـاهىن  12/15اإلاخعلــم بدماًـت الؼفــل فُمـا ًخعلــم بالحماًــت اللظـائُت لفئــت الؼفـل فــي زؼـغ ،أمــا اإلاــىهج
الىصف فهى طغوعي في بعع اإلاىاط هخعغٍف الؼفل في خالت زؼغ وخاالجه.
ولئلحابـت عـً ؤلاشــيالُت جـم جلؿــُم هـظه الىعكـت البدثُــت ئاـى كؿــمين ،ألاوٌ جؼغكىـا فُـه ئاــى شـغوغ جــضزل كاضـ ي ألاخــضار
لحماًت الؼفل في زؼغ ،أما اإلابدث الثاو فخؼغكىا ئاى صالخُاث كاض ي ألاخضار لحماًت الؼفل في زؼغ.
-1ششوط جذخل كاض ي ألاحذاث لحمايت العفل في خعش
ًظل الؼفل في خالت الخؼغ ،وفي وطعُت خؿاؾت ،ججعله أمام مساػغ أن ًظغ املحُؽ غير اإلاىاؾب به ،وأن ًيىن
طلً ؾببا في الاهدغاف وإحغام ألاػفاٌ مؿخلبال ،وهى وط ال ًمىً ججىبه ئطا لم ًخم اجساط ول ؤلاحغاءاث والخضابير
الىفُلت بخدلُم الحماًت اإلايشىصة ،وألنها اإلاغخلت الؿابلت على حىىح ألاخضار ،كض أوالها اإلاشغع أهمُت هبيرة ،باؾىاص
مهام الحماًت ئاى كاض ي ألاخضار ئطا جىفغث شغوغ جخعلم بالؼفل في خالت زؼغ ،وشغوغ جخعلم بلاض ي ألاخضار.
-1.1ششوط جخػلم بالعفل في حالت خعش

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

882

ISSN: 2352-9806
l

دور قاضي األحداث يف محاية الطفل يف حالة خطر /ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
راضية مشري /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
هغؾــذ معظــم اللــىاهين الضازلُــت واإلاىازُــم الضولُــت خماًــت لحلــىق ؤلاوؿــان عامــت ،و ئك ـغاع خماًــت زاصــت لحلــىق
الؼفــل ،وفــي خالــت اهتهــان الحلــىق التــي خمهــا اللــاهىن ًصــبذ الؼفــل فــي خالــت زؼــغ ،ولي ـ ًخض ـ مفهــىم الؼفــل فــي زؼــغ
ًجب الخؼغق ئاى حعغٍفه زم ئاى خـاالث الؼفـل فـي خالـت زؼـغ وطلـً فـي أخيـام اإلاـاصة  02مـً كـاهىن خماًـت الؼفـل ،1 12/15
والتي ججعل كاض ي ألاخضار مسخصا للخضزل كصض خماًخه ،بفغطه ئحغاءاث وجضابير وكائُت.
-1.1.1حػشيف العفل في خعش
ًلصض بالؼفل في خالت زؼغ وحىص شخص في خالت غير عاصًت ًخىك م اؾخمغاعها ،ئكضام هظا الصخص على اعجياب
حغٍمت في اإلاؿخلبل " .2
ومــً أهــم الخعغٍفــاث التــي وعص عــً الؼفــل فــي خالــت زؼــغ ،3هــى الخعغٍــف الــظي أوعصه معهــض صعاؾــاث علــم ؤلاح ـغام فــي
لىــضن فــي أخ ــض جلــاعٍغه الصــاصعة ؾ ــىت  ،1955خُــث عغفــه بأه ــه " :وــل شــخص جد ــذ ؾــً معــين ،ل ــم ًغجىــب الجغٍمــت ػبل ــا
للىصــىص اللــاهىن ،ئال أهــه ٌعخبــر ألؾــباب ملبىلــت طا ؾــلىن مظــاع بــاملجخم  ،وجبــضو مظــاهغه فــي أفعالــه وجصــغفاجه ،لضعحــت
ًمىً معها اللىٌ باخخماٌ جدىله ئاى مجغم فعلي ،ئط لم ًخضاعن أمغه في الىكذ اإلاىاؾب باجساط أؾالُب الىكاًت ".4
أم ــا الل ــاهىن الفغو ـ ـ ي فلل ــض ع ــغف الؼف ــل ف ــي خال ــت زؼ ــغ ،وطل ــً ف ــي اإلاـ ــاصة  375م ــً الل ــاهىن اإلا ــضو اإلاع ــضٌ باللـ ــاهىن
 2016/297فىعص مفهىم الخؼغ بىاء على الخعغض إلخضي الحاالث اإلاىصىص علاها في اإلااصة الؿابلت الظهغ وطلً بلىلها" :
ًي ــىن الؼف ــل ف ــي خال ــت زؼ ــغ ئطا واه ــذ ــحخه وؾ ــالمخه وأزالكـ ـه ف ــي زؼ ــغ ،أو ئطا واه ــذ ظ ــغوف جغوِخ ــه أو هم ــىه الب ــضو
والعاػف والفىغي والاحخماعي معغطت للخؼغ على مدمل الجضً ،جىػ أن ًإمغ بخضابير اإلاؿاعضة والخعلُم"؛
أمــا اإلاشــغع الجؼائــغي فاهــه بمىحــب كــاهىن خماًــت الؼفــل  12/15أصعج مصــؼل الؼفــل فــي زؼــغ فــي اإلاــاصة الثاهُــت مىــه
والتي حعغفه بأهه الؼفل التي جيىن حخه أو أزالكـه أو جغوِخـه أو أمىـه فـي زؼـغ أو عغطـت لـه ،أو جيـىن ظغوفـه اإلاعِشـُت أو
ؾــلىهه مــً شــأنهما أن ٌعغطــاه للخؼــغ املحخمــل أو إلاظــغ بمصــلحخه ،أو ًيــىن فــي بِئــت حعــغض ؾــالمخه البضهُــت أو الوربىٍــت
للخؼغ ئخضي الحاالث اإلاىصىص علاها" .
اإلاالخـ أن اإلاشــغع فــي هــظه اإلاــاصة كــض خــضص مصــؼل الؼفــل فــي زؼــغ ،ولــم ٌؿــخعمل الؼفــل اإلاعــغض للخؼــغ اإلاعىــىي،
وهـى مصـؼل أشــمل وأوؾـ  ،واإلاشـغع لــم ًدـضص طلــً الخؼـغ الـظي ًمىــً أن ًمــ الؼفــل ئمـا معىـىي أو مــاصي ،5وكـض فعــل
خؿــىا ،علــى عىـــ كــاهىن الؿــابم  03/72اإلاخعلــم بدماًــت الؼفىلــت واإلاغاهلــت ،الــظي اؾــخعمل مصــؼل الؼفــل فــي خالــت
زؼغ.

 - 1اللاهىن  12/15اإلاإعر في  28عمظان  1436اإلاىافم ٌ ً 15ىلُى  2015اإلاخعلم بدماًت الؼفل ،حغٍضة عؾمُت ،العضص  ،39الصاصعة بخاعٍش ً 19ىلُى
.2015
ن
ق
 - 2أفغور عبض الحفُ  ،السياست الجىائيت اججاه ألاحذاث ،مظهغة لىُل شهاصة ماحؿخير في الحلى  ،فغع كاهى العلىواث والعلىم الجىائُت ،حامعت
مىخىعي كؿىؼُىت ،ولُت الحلىق ،2011-2010 ،ص .04
 - 3أػلم اللاهىن اإلاغغب علُه حؿمُت الحضر اإلاىحىص في وطعُت صعبت ،أما اللاهىن الخىو ي فؿماه الؼفل اإلاهضص ،اهظغ هجُمي حماٌ ،كاهىن حمايت
العفل في الجضائشجحليل وجأصيل مادة بمادة ،صاع هىمت ،الجؼائغ ،2016 ،ص ص .69- 68
 - 4حعغٍف مىلىٌ عً :أفغور عبض الحفُ  ،اإلاغح الؿابم ،ص. 05
 - 5هغٍمت وىاش ي ،وىزغ خلىان ،الحمايت اللضائيت للعفل في كاهىن حمايت العفل الجذيذ ،مظهغة ملضمت لىُل شهاصة ماؾور في اللاهىن جسصص كاهىن
عام معمم ،حامعت أدمحم بىكغة ،بىمغصاؽ ،2016-2015 ،ص . 08

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

883

ISSN: 2352-9806
l

دور قاضي األحداث يف محاية الطفل يف حالة خطر /ــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
راضية مشري /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
-2.1.1حاالث العفل في خعش
ئن اإلاشــغع الجؼائــغي لــم ًىخــف بخعغٍــف الؼفــل فــي زؼــغ ،بــل عــضص فــي اإلاــاصة  02مــً اللــاهىن  12/15زالزــت عشــغة
خالـت مدـضصة علـى ؾـبُل اإلاثـاٌ فلـؽ  ،علـى عىــ ألامـغ  03/ 72اإلاخعلـم بدماًـت الؼفىلـت واإلاغاهلـت اإلال ـى ،الـظي لـم ًىـً
ًدصــغ الحــاالث التــي ًيــىن فاهــا الؼفــل معغط ـا ألن ٌؿــلً ػغٍــم الاهد ـغاف ،ئهمــا جــغن ألامــغ مفخىخــا لللظــاء ،وكــض فعــل
خؿىا طلً ألهه ال ًمىً خصغ حمُ الحاالث التي ًيىن فاها الؼفل عغطت للخؼغ  ،وعلُه فان الحاالث التي طهغتها اإلااصة
 02ي هما ًلي:
أ .فلذان العفل لىالذيه وبلاءه دون سىذ غائلي
اعخبــر اإلاشــغع أن الؼفــل ئطا فلــض أخــض والضًــه أو هالهمــا ،وول ـ صون ؾــىض عــائلي فدشــيل هــظه الحالــت زؼــغ علــى
خُاة الؼفل الظي ًمىً أن ًيىن عغطت لالهدغاف والجغائم التي كض جغجىبها ،زاصت وأهه لِـ له ؾىض عائلي ًدمُه ،وكـض
ًــإصي طلــً ئاــى اإلاؿــاؽ بدلــه فــي الخعلــُم ،والــظي هــى مىفــىٌ صؾــخىعٍا ،أو فــي خــاالث اؾــخغالٌ وطـ الؼفــل الفاكــض للؿــىض
العائلي في الدؿىٌ به ،خُـث ال ًجـىػ ألي شـخص ٌؿـخغل ألاػفـاٌ فـي الدؿـىٌ ،ؾـىاء حعلـم ألامـغ باألؾـغة أو أي شـخص كـض
ٌؿخأحغهم لللُام بالدؿىٌ.1
ّ
الدششد
ب-حػشيض العفل إلهماٌ أو
ًسخلــف ؤلاهمــاٌ عــً الدشــغص ،فُلصــض باإلهمــاٌ عــضم اجســاط الاخخُاػــاث الالػمــت الجســاط الحــظع ،ومــا جملُــه الخبــرة
ؤلاوؿ ــاهُت ،ولئلهم ــاٌ ع ــضة ص ــىع واإلهم ــاٌ الص ـ ي ،ؤلاهم ــاٌ الىف ـ ي ،ئهم ــاٌ الغكاب ــت والخىحُ ــه ...ئل ـ  ،أم ــا الدش ــغص فه ــى
الحالــت التــي ٌعــِس فاهــا ؤلاوؿــان صون مؿــىً ،وألاشــخاص اإلادشــغصًً ًيىهــىن غيــر كــاصعًٍ علــى جــأمين اإلاــأوي مــً بشــيل
مؿخمغ ،أو بشيل زاص ، 2وكض ًيب ؤلاهماٌ والدشغص مً عجؼ ألابىًٍ أو مً ًلىم بغعاًت الؼفل في الخدىم في جصغفاجه
التـي مـً شــأنها أن جـإزغ فـي ؾــالمخه البضهُـت أو الىفؿــُت أو الوربىٍـت  ،وهـظلً الخلصــير البـين واإلاخىاصـل فــي الوربُـت والغعاًــت،
ؾىاء وان الخلصير مً ػغف ألابىًٍ أو مً ًىىب عىه ،ؾىاء مً حىاهب ماصًت أو معىىٍت .3
ج .سىء مػاملت العفل
وطلــً بخعغٍظــه لالعخــضاء والخعــظًب ،ممــا ًــإصي ئاــى ازــخالٌ الخــىاػن العــاػف  ،وكــض ًيــىن الؼفــل ضــحُت حغٍمــت مــً
ممثله الشغعي ،ؾىاء ألامغ حعلم بجغٍمت الظغب والجغح أو الاغخصاب ،أو ضحُت حغٍمت مً أي شخص زغ ئطا اكخظذ
مصلحت الؼفل خماًخه  ،وٍدب ؾىء اإلاعاملت اإلاشاع ئلُـه ،الاؾـخغالٌ الجي ـ ي لؤلػفـاٌ بمسخلـف أشـياله ،خُـث ووـالغحىع
ئاــى هــص اإلاــاصة  143مــً كــاهىن الؼفــل فاهــه ٌعاكــب علــى الاؾــخغالٌ الجي ـ ي للؼفــل  303مىــغع  04مــً كــاهىن العلىوــاث ،
هما هصذ اإلااصة  141مً كاهىن خماًت الؼفل على علىواث في خالت ػفل في خالت اؾخغالٌ الؼفل عبـر وؾـائل الاجصـاٌ،
في مؿائل مىافُت لآلصاب العامت والىظام العام .

ً - 1ىؾف خؿً ًىؾف ،جشيمت اسخغالٌ ألاظفاٌ وحمايتهم في اللاهىن الذولي والششيػت إلاسالميت ،غ ، 1اإلاغهؼ اللىم لئلصضعاث اللاهىهُت ،
اللاهغة  ، 2013 ،ص . 131
 - 2خؿين فغٍجت ،ششح كاهىن الػلىباث الجضائشي " جشائم ألاشخاص وألامىاٌ ،الؼبعت  ، 02صًىان اإلاؼبىعاث الجامعُت  ،الجؼائغ  ، 2009 ،ص 109
 - 3هغٍمت وىاش ي ،وىزغ خىان ،اإلاغح الؿابم ،ص . 12
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ٌشمل ؾىء معاملت الؼفل أًظا؛ الاؾخغالٌ الاكخصاصي للؼفل ،والظي ًلصض به اؾخغالٌ الؼفـل وجيلُفـه بالعمـل
بشيل ًدغمه مً خله في الخعلـُم وخلـه فـي الغاخـت ،ولـظا فللـض خـضص كـاهىن العمـل الجؼائـغي ؾـً العمـل ب  16ؾـىت ،1همـا
أن اإلااصة  139مً كاهىن خماًت الؼفل حعاكـب بـالحبـ مـً ؾـىت ئاـى  03ؾـىىاث وبغغامـت مـً  50000صج ئاـى  100.000صج
ليل مً ٌؿخغل الؼفل اكخصاصًا.
د-العفل الالجئ
وٍلصـض بالؼفــل الالبــه بمفهــىم اإلاــاصة  02مـً كـاهىن خماًــت الؼفــل ،الؼفــل الــظي أعغـم علــى الهــغب مــً بلــضه مجخــاػا
الحضوص الضولُت ػالبا خم اللجىء أو شيل زغ مً الحماًت الضولُت .

2

-2.1ششوط جخػلم بلاض ي ألاحذاث
ئن كظاًا ألاخضار حؿخضعي عىاًت زاصت ،ولهظا ؾعذ الؿُاؾت الجىائُت الحضًثت ئاى الاهخمام ألاهثر ،هظه الفئت،
وهظا باًجاص الىؾائل والؼغق الفعالت لخدلُم الحماًت اإلاؼلىوت ،ولظا جىحب أغلبُت الدشغَعاث أن ًيىن اللاض ي الظي
ًجلـ للفصل في ألاخضار مخسصصا ،3ولظا هجض أن اإلاشغع وط شغوغ إلاماعؾت مهامه ،وشغوغ مخعللت بازخصاصه.
-1.2.1حػيين كاض ي ألاحذاث
بــالغحىع ئاــى هــص اإلاــاصة  61مــً ألامــغ  ،4 12/15فاهىــا هجــض أن كظــاة ألاخــضار مــً بــين اللظــاة الــظًً لهــم عجبــت هائــب
عئِـ مدىمـت علـى ألاكـل وفلـا للىصـىص الؿـابلت فـان هىـان ؾـلؼخين لهـم صـالخُت حعُـين اللاضـ ي هلاضـ ي أخـضار وهمـا
وػٍــغ العــضٌ وعئــِـ املجلـــ اللظــا ، ،وللخىفــل بفئــت ألاػفــاٌ فــي زؼــغ ًجــب أن جخــىفغ شــغوغ زاصــت فــي اللاض ـ ي اإلاعــين
للىظغ في كظاًا ألاخضار ي :
 أن ًيىن طاث هفاءة؛أن ًىً كاض ي ألاخضار له عجبت هائب عئِـ مدىمت على ألاكل؛أن ًيىن اللاض ي مً أولئً الظًً ًىلىن عىاًت زاصت باألخضار.هظ ـغا لحؿاؾ ــُت وط ـ فئ ــت الؼفىل ــت ،الت ــي جلخط ـ ي م ــً اللاض ـ ي أن ًي ــىن مخسصص ــا ،وأن جي ــىن ل ــه معغف ــت وصعاً ــت
ب ــالعلىم الت ــي حؿ ــاعض ف ــي الخعام ــل م ـ ألاػف ــاٌ ،زاص ــت اإلاعغط ــين للخؼ ــغ ،وعل ــى الىص ــىٌ ئا ــى الخ ــضبير اإلاىاؾ ــب ،وألاص ــل
لحماًت الحضر ،بعض صعاؾت وفهم شخصـِخه؛ هعلـم الـىفـ وعلـم الاحخمـاع وعلـىم الوربُـت ،فُبدـث لـه علـى أفظـل الحلـىٌ
وجىفير فغص مدؿاوٍت إلصالخهم.

5

-2.2.1اخخصاص كاض ي الاحذاث
 - 1اإلااصة  15مً اللاهىن  11/90اإلاإعر في  21أفغٍل  ، 1990اإلاخعلم بعالكاث العمل  ،ج ع  17الصاصعة في  25أفغٍل  ، 1990اإلاعضٌ باألمغ  03/97اإلاإعر في
ً 11ىاًغ  ، 1997ج ع عضص . 03
 - 2زابذ صهُا ػاص ،حلىق العفل في خعشوآلياث حمايخه في الدششيؼ الجضائشي ،مجلت صعاؾاث في خلىق ؤلاوؿان ،العضص الثاو  ،حىان  ، 2018ص .58
 - 3ػٍضومت صعٍاؽ ،حمايت ألاحذاث في كاهىن إلاجشاءاث الجضائيت ،أػغوخت صهخىعاه ،جسصص كاهىن حىا ، ،حامعت الجؼائغ ، 2006 ،ص . 121
 - 4جىص اإلااصة  61مً ألامغ  12/15على ما ًلي " :يػين في ول محىمت جلؼ بملش املجلس اللضائي كاض ي لألحذاث أو أهثر ،بلشاس من وصيش الػذٌ حافظ
ألاخخام ملذة  03سىىاث ،أما املحاهم ألاخشي فئن كضاة ألاحذاث يػيىىن بمىجب أمشمن سئيس املجلس اللضائي ملذة ثالث سىىاث "
 -5بً الشُش هىاع ووً ػعمُت دمحم ،جخصص كاض ي ألاحذاث وأثشه في حمايت العفل الجاهح  ،مجلت صىث اللاهىن ،املجلض الثامً ،العضص زاص،2022 ،
ص92
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إن ازخصــاص كاض ـ ي ألاخــضار للىظــغ فــي كظــاًا ألاػفــاٌ فــي خالــت زؼــغ ًخدــضص بعــضة معــاًير جخمثــل فــي الازخصــاص
الصخص ي ،والازخصاص الىىعي والازخصاص املحلي أو ؤلاكلُمي.
أ .الاخخصاص الشخص ي
مىذ اإلاشغع الجؼائغي للاض ي ألاخضار صالخُت الىظغ في كظـاًا ألاػفـاٌ فـي زؼـغ و زـىٌ لـه ؾـلؼت الخدلُـم وإجسـاط
الخــضابير اإلاىاؾــبت لحالــت الؼفــل وإلاصــلحخهً ،خعلــم ألامــغ باألػفــاٌ الىصــىص علــاهم بــىص اإلاــاصة  32مــً كــاهىن  12/15التــي
جىص ً" :سخص كاضـ ي ألاخـضار ملحـل ئكامـت الؼفـل اإلاعـغض للخؼـغ" ........والؼفـل فـي مفهـىم هـظا اللـاهىن هـى وـل شـخص
لــم ًبلــم الثامى ــت عشــغة  )18ؾ ــىت واملــت ػبل ــا لــىص اإلا ــاصة الثاهُــت م ــً هفـــ الل ــاهىن ،ومىــه ف ــان الازخصــاص الصخص ـ ي
للاض ي ألاخضار ًخدضص باألػفاٌ الظًً جلل أعماعهم عً الثامىت عشغة ؾىت و اإلاعغطين للخؼغ .1
ب .الاخخصاص الىىعي
ًسخص اللاض ي بالىظغ في اللظاًا اإلاخعللت باألػفاٌ في زؼغ التي هصذ علاها اإلااصة  02مً ألامغ  12/15و ي خاالث
مظوىعة على ؾبُل الحصغ.
ج .الاخخصاص إلاكليمي:
خضص اإلاشـغع الجؼائـغي الازخصـاص املحلـي أو ؤلاكلُمـي للاضـ ي ألاخـضار الـظي ًىظـغ فـي خـاالث حعـغض الؼفـل لخؼـغ،
وطلً في اإلااصة  32مً اللاهىن اإلاخعلم بدماًت الؼفل ،2والتي جدضص بعضة معاًير ،و ي:
مدل ئكامت أو مؿىً الؼفل في زؼغ؛مدل ئكامت أو مؿىً ممثله الشغعي؛اإلايان الظي وحض فُه؛بالىظغ ئاى العغٍظت التي جغف ئاى كاض ي ألاخضار،-3.2.1اجصاٌ كاض ي ألاحذاث بالىكائؼ
بـالغحىع ئاـى هـص اإلاــاصة  32مـً اللـاهىن عكـم  12/15اإلاخعلــم بدماًـت الؼفـل ،فـان اإلاشــغع طهـغ مصـؼل ًســخص أي ال
بــض للىظــغ فــي اللظــاًا التــي جمـــ ألاػفــاٌ ،أن ًيــىن كاضـ ي ألاخــضار كــاصعا علــى الىصــىٌ ئاــى للخــضبير اإلاىاؾــب بشــأن الؼفــل
وكض فعل خؿىا للخأهُض طلً ،هما طهغث اإلااصة الؿالفت الظهغ آلالُاث التي ًخم الاجصاٌ كاض ي ألاخـضار بالىكـا ، ،ئط ًـخم
ئزؼــاع كاضـ ي ألاخــضار بىطــعُت الؼفــل اإلاخىاحــض فــي زؼــغ أو اإلاعــغض لــه مــً ػفــل بىفؿــه عــً وطــعُخه شــفاهت ،اإلامثــل
الشــغعي للؼفــل ،وهُــل الجمهىعٍــت ،الــىااي ،عئــِـ املجلـــ الشــعقي البلــضي إلايــان ئكامــت الؼفــل  ،مصــال الىؾــؽ اإلافخــىح ،
الهُئ ــت لىػىُ ــت لحماً ــت وجغكُ ــت الؼفىل ــت ،الجمعُ ــاث ،الهُئ ــاث العمىمُ ــت اإلاهخم ــت بش ــإون الؼفىل ــت  ،هم ــا ًمى ــً للاض ـ ي
ألاخضار الخضزل جللائُا .
 -1هغٍمت وىش ي  ،وىزغ خىان ،اإلاغح الؿابم  ،ص . 29
 -2اإلااصة  32مً اللاهىن  12/15اإلاخعلم بدماًت الؼفل التي جىص " :جسخص كاض ي ألاخضار ملحل ئكامت الؼفل اإلاعغض للخؼغ أو مؿمىه أو مدل ئكامخه
أو مؿىً ممثله الشغعي ،وهظلً كاض ي ألاخضار إلايان الظي وص به الؼفل في خالت وحىص هإالء بالىظغ في العغٍظت التي جغف ئلُه مً الؼفل أو ممثله
الشغعي أو وهُل الجمهىعٍت أو الىااي أو عئِـ املجلـ الشعقي البلضي إلايان ئكامت الؼفل ،أو مصال الىؾؽ اإلافخىح أو الجمعُاث أو الهُئاث العمىمُت
اإلاتهمت بشإون الؼفىلت.
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همــا ًمىــً ألي شــخص أزــغ مــً غيــر اإلاــظوىعًٍ أعــاله ؤلابــال عــً وحــىص الؼفــل فــي خالــت زؼــغ ،ئن لــم ج ـىص اإلاــاصة
اإلاشاع لها على طلً ،وٍيىن طلً بالخىحه لىهُل الجمهىعٍت الظي ًسؼغ بـضوعه كاضـ ي ألاخـضار أو ًخىحـه للاضـ ي ألاخـضار
مباشغة ،وله أن ًؼلب عضم طهغ هىٍخه ،وٍدبني كاض ي ألاخضار هظا ؤلازؼاع وَعخبر في خىم جضزله الخللا. ،

1

املالحظ هىا جىسؼ املششع الجضائشي في فئاث ألاشخاص املخىٌ لهم كاهىها إخعاسكاض ي ألاحذاث بىجوىد ظفول
في خعشوحسىا فػل املششع رلً من أجل ضمان مش اكبت وحمايت أهبرللعفل في خعش.
-2صالحياث كاض ي ألاحذاث لحمايت العفل في حالت خعش
ًخسظ كاض ي ألاخضار لخدلُم م ألاػفاٌ في خالت زؼغ بىاءا على ؤلازؼاع اإلالضم مً ألاشخاص اإلاظوىعًٍ فـي اإلاـاصة
 32مــً كــاهىن خماًــت الؼفــل ،وبعــض طلــً ًخســظ ئحـغاءاث زاصــت مـ ألاخــضار ،و ــي جــضابير حعخبـر جغوىٍــت تهــضف ئاــى خماًــت
الؼفل ،م العلم وأن جضزل كاض ي ألاخضار لحماًت الحضر الىحىص في زؼغ معىىي لِؿذ الغاًـت مىـه الفصـل فـي ال ـ اع
أو جدضًض اإلاؿإولُت ،وإهما غاًخه الخصضي لحالت الخؼغ ،عً ػغٍم الخضابير التي ممىً أن ًخسظها.
-1.2إلاجشاءاث املخخزة لحمايت العفل في خعش
للض زىٌ اللاهىن خماًت الؼفل  12/15للاض ي ألاخضار ئحغاءاث ًلىم به ألاخضار في زؼغ ،وطلً في اإلاىاص 38-34
 39مً اللاهىن ا الؿالف الظهغ.-1.1.2إجشاءاث السماع
ًلــىم كاض ـ ي ألاخــضار بمىاكشــت الحــضر فــي الظــغوف التــي أوحضجــه فــي خالــت زؼــغ وهــظا مـ ئشــعاعه بالؼمأهِىــت ،همــا
ًلىم بؿماع والضًه هظلً ػبلا للماصة  33مً كـاهىن الؼفـل ،همـا ًجـىػ الاؾـخعاهت بمدـام  ،وهـظا ؤلاحـغاء هـغؽ مـً أحـل
معغفــت واضــحت لصخصــُت الحــضر وظغوفــه ووطــعُخه الاحخماعُــت ،فؿــماع والــضي الحــضر ئح ـغاء مهــم وحــىهغي باليؿــبت
للاض ي ألاخضار فـي جدضًـض شخصـُت الحـضر ،ووالخـااي اجسـاط ؤلاحـغاء الحـحُذ واإلاالئـم للحـضر ،فُيـىن ألامـغ ؾـلبُا زاصـت
ئطا امخىـ ـ الح ــضر عـ ــً الى ــالم ،وكـ ــام بـ ــاإلصالء بخص ــغٍداث واطبـ ــت كـ ــض حغلـ ـؽ اللاض ـ ـ ي ،2همـ ــا ًخلل ــد كاض ـ ـ ي ألاخـ ــضار وـ ــل
اإلاعلىماث والخلاعٍغ اإلاخعللت بىطعُت الؼفل  ،وهظا ول جصغٍداث ول شخص ًغي فائضة مً ؾـماعه  ،ختـي ًدلـم الغاًـت
مً الخدلُم .3
-2.1.2دساست شخصيت العفل
بالغحىع ئاى أخيام اإلااصة  34مً كاهىن خماًت الؼفل التي جىص على ما ًلي :

 -1عالاي هىاٌ  ،خمُضة هاصًت  " ،دوسكاض ي ألاحذاث في حمايت العفل في خعش" ،مجلت خلىق ؤلاوؿان والحغٍاث العامت  ،املجلض  06العضص  ، 02ؾىت
 ، 2021ص 349
 - 2هغٍمت وىش ي ووىزغ خلىان  ،اإلاغح الؿابم  ،ص . 36
 - 3اإلااصة  34مً اللاهىن 12/اإلاخعلم بدماًت الؼفل
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"ًخـىاى كاضـ ي ألاخـضار صعاؾـت شخصـُت الؼفـل ،الؾــُما بىاؾـؼت البدـث الاحخمـاعي والفدـىص الؼبُـت ،مـ طلــً ئن
جىفغث لضًه عىاصغ وافُت لخلضًغ أن ًصغف الىظغ عً حمُ هظه الخضابير أو ًأمغ ببعع مهها "
وعلُــه ًدبــين مــً زــالٌ هــظه اإلاــاصة أن كاض ـ ي ألاخــضار ًلــىم بضعاؾــت شخصــُت الحــضر بىــاءا علــى بدــىر احخماعُــت
وفدىص ػبُت وعللُت وهفؿُت ومغاكبت الؿلىن ،وَؿاعضه في طلً مسخصين.
أ-الخحليم الاجخماعي
ًخظـ ــمً البدـ ــث الاحخمـ ــاعي صعاؾـ ــت وط ـ ـ الؼفـ ــل الصخص ـ ـ ي وألاؾـ ــغي والاحخمـ ــاعي واإلانهـ ــي والثلـ ــافي ،وطلـ ــً ،هـ ــضف
الحص ــىٌ عل ــى معلىم ــاث وافُ ــت ع ــً الؼف ــل والىؾ ــؽ ال ــظي ٌع ــِس فُ ــه ،وطل ــً خت ــي ًخس ــظ الل ـغاع الح ــحُذ ،وٍ ــخم جىفُ ــظ
البد ــث الاحخم ــاعي باشـ ـغاف كاضـ ـ ي ألاخ ــضار ال ــظي أم ــغ ب ــه وجد ــذ مغاكبخ ــه ،وه ــظا باشـ ـغان الؼف ــل وأؾ ــغجه وأص ــضكائه،
ومضعؾ ـ ــخه وألاش ـ ــخاص ال ـ ــظًً ٌعِش ـ ــىن ب ـ ـاللغب مىـ ــه ،وجيل ـ ــف مص ـ ــال الىؾ ـ ــؽ اإلافخ ـ ــىح أؾاؾـ ــا لللُ ـ ــام ،ه ـ ــظه البد ـ ــىر
الاحخماعُت.
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ب-الفحىص العبيت والػلليت :وٍخم بىاؾؼت ػبِب مسخص ،للخأهض مً الؿالمت العللُت للؼفل.
- 2.2الخذابير التي يخخزها كاض ي ألاحذاث لحمايت العفل في حالت خعش
لل ــض م ــىذ اإلاش ــغع للاض ـ ي ألاخ ــضار خ ــم اجس ــاط الخ ــضابير الت ــي م ــً ش ــأنها خماً ــت ألاػف ــاٌ ف ــي زؼ ــغ ابخ ــضاء م ــً مغخل ــت
الخدلُم وحؿمي الخضابير اإلاإكخت ،وأًظا اجساط جـضابير أزـغي فـي نهاًـت الخدلُـم وعلـض الجلؿـت وحؿـمي جـضابير نهائُـت ،وطلـً
لحماًت ألاخضار اإلاعغطين للخؼغ مً أحل خماًتهم وإصالخهم ،ولى لم ًغجىبىا حغٍمت ،واإلاالخ أن هظه الخـضابير حشـورن
فاها م الخضابير التي جخسظ باليؿبت لؤلػفاٌ اإلاىدغفين.
أ -أهىاع الخذابير
هىان هىغين من الخذابيرالتي يمىن أن يخخزها كاض ي ألاحذاث:
أ  1-الخذابير املؤكخت أثىاء الخحليم
يمىن للاض ي الحاث أثىاء الخحليم أن يخخز في مىاجهت العفل فوي خعوش ،ورلوً بمىجوب أموشبالحشاسوت املؤكخوت
أو أحذ الخذابيرالخاليت:
ئبلاء الؼفل في أؾغجه؛
 حؿلُم الؼفل لىالضه أو والضجه الظي ال ًماعؽ خم الحظاهت ما لم جىً كض ؾلؼذ عىه بدىم؛حؿلُم الؼفل ئاى أخض ألاكاعب ،حؿلُم الؼفل ئاى شخص أو عائلت حضعًٍ بالثلت؛وٍج ــىػ للاضـ ـ ي ألاخ ــضار ف ــي حمُـ ـ ألاخ ــىاٌ أن ًيل ــف مص ــال الىؾ ــؽ اإلافخ ــىح بمخابع ــت ومالخظ ــت الؼف ــل وجل ــضًم
الحماًــت لــه م ــً زــالٌ جــىفير اإلاؿ ــاعضة الظــغوعٍت لوربِخــه وجيىٍى ــه وععاًخــه م ـ وح ــىب جلــضًمها جلغٍ ـغا صوعٍ ــت عــً وط ــعُت
الؼفل في زؼغ وجلضًمها للاض ي ألاخضار ،بدُث ًمىً على أؾاؾها حعضًل الخضبير أو ئلغائه أو جمضًضه؛
 ًجىػ للاض ي ألاخضار أن ًأمغ بىط الؼفل في مغهؼ مخسصص في خماًت ألاػفاٌ في زؼغ2؛ 1هجُمي حماٌ ،اإلاغح الؿابم ،ص 71-70
 - 2اإلااصة  41مً اللاهىن  12/15اإلاخظمً كاهىن خماًت الؼفل .
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 وط الؼفل بمصلحت ميلفت بمؿاعضة الؼفىلت.تهضف هظه الخضابير ئاى ئلحاق الؼفل اإلاعغض للخؼغ باخضي اإلاغاهؼ أو اإلاصال اإلايلفت بدماًت ومؿاعضة ألاػفاٌ في
زؼغ ،أي ئزغاج الؼفل مً الىؾؽ الظي وان ٌعِس فُه ،و الظي ٌعض مصضع الخؼىعة التي ًخعغض لها .
فــي حمُـ الحــاالث ال ًمىــً للخــضابير اإلاإكخــت اإلاــظوىعة فــي الفلــغجين أعــاله أن جخجــاوػ  06أشــهغ  ،وٍلــؼم كاضـ ي ألاخــضار
بدبلُم الؼفل  ،وممثله الشغعي بالخضابير اإلاإكخت اإلاخسظة طضه في احل  48ؾاعت مىض صضوعها بأًت وؾُلت واهذ .1
أ 2-الخضابير الههائُت التي ًخسظها كاض ي ألاخضار على الؼفل في خالت زؼغ
عىــض اهتهــاء كاض ـ ي ألاخــضار مــً الخدلُــم ًلــىم باعؾــاٌ ملــف اللظــُت ئاــى وهُــل الجمهىعٍــت لالػــالع علُــه ،ووفل ـا إلاــا
هص ــذ علُ ــه اإلا ــاصة  38م ــً ف ــاهىن خماً ــت الؼف ــل ًل ــىم باؾ ــخضعاء ألاػ ـغاف أي الؼف ــل واإلامث ــل الش ــغعي واملح ــام بغؾ ــالت
مىص ي علاها م العلم بالىصىٌ عىض الاكخظاء على ألاكل كبل  08أًام مً الىظغ في اللظُت
ًلــىم كاض ـ ي ألاخــضار بمىخبــه بؿــماع وــل ألاػ ـغاف ،وهــظا وــل شــخص ًــغي فائــضة فــي ؾــماع أكىالــه ،وٍمىــً للاض ـ ي
ألاخضار ئعفاء الؼفل مً اإلاثىٌ أمامه أو ألامـغ باوسـحابه أزىـاء بعـع اإلاىاكشـاث أو ولهـا فـي خالـت مـا ئطا اكخظـذ اإلاصـلحت
طلً.
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وفوي هووزه الحالوت يمىوون للاضو ي ألاحووذاث بىوواءا غلو أمووشاجخوار أحووذ الخووذابير املىصوىص غلههووا فوي املووادة  40سووالفت
الزهش.
ٌشـورغ اإلاشـغع أن جيــىن الخـضابير اإلاىصــىص علاهـا فــي اإلاـاصجين  41- 40مـً اللــاهىن  12/15ملـغعة ة إلاــضة ؾـيخين كابلــتللخجضًض ،وال ًمىً أن جخجاوػ في ول ألاخىاٌ جاعٍش بلى الؼفل ؾً الغشض الجؼا،ـ أي بلـى الثامىـت عشـغة ،غيـر أهـه ًمىـً
للاضـ ي الخدلُــم أن ًمــضص جــضابير الحماًــت ئاــى  21ؾــىت ،وهــظا بىــاءا علـى ػلــب مــً ؾــلم ئلُــه الؼفــل ،أو مــً كبــل اإلاعنــي ،أو
مً جللاء هفؿه ،وٍمىً أن جيخهي هظه الخضابير كبل مىعـضها املحـضص ،بىـاءا علـى الؼفـل اإلاعنـي بمجـغص أن ًصـبذ هـظا ألازيـر
كاصعا على الخىفل بىفؿه وٍيىن بمىحب أمغ مً كاض ي ألاخضار.
ج-جبليغ ألاوامش
بــالغحىع ئاــى هــص اإلاــاصة  43مــً اللــاهىن  ، 312/15فــان اإلاشــغع الجؼائــغي أهـض علــى طــغوعة جبلُــم ألاوامــغ الصــاصعة مــً
كاض ـ ي ألاخــضار ئاــى الؼفــل وممثلــه الشــغعي مــً أحــل العلــم بالخــضبير اإلاخســظ بشــأن الؼفــل  ،وهــظا بيــل الىؾــائل اإلامىىــت
لئلبــال وف ــي مــضة ػمىُ ــت مدــضصة جي ــىن زــالٌ  48ؾ ــاعت مــً ص ــضوع جلــً ألاوام ــغ وهــظا م ــً أحــل ؤلاؾ ـغاع فــي جىفُ ــظ الخ ــضبير
لخلضًم الحماًت للؼفل في زؼغ في أؾغع وكذ ممىً .

 - 1اإلااصة  37مً اللاهىن  12/15اإلاخظمً كاهىن خماًت الؼفل.
 - 2اإلااصة  39مً اللاهىن  12/15اإلاخظمً كاهىن خماًت الؼفل.
 3جىص اإلااصة  43مً اللاهىن اإلاخظمً خماًت الؼفل على ما ًلي  " :جبلم ألاوامغ اإلاىصىص علاها في اإلااصجين  40و  41مً هظا اللاهىن بأًت وؾُلت ،الؼفل أو
ممثله الشغعي زالٌ  48ؾاعت مً صضوعها  .ال جيىن هظه ألاوامغ كابلت ألي ػغٍم مً ػغق الؼعً "
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راضية مشري /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
وججــضع ؤلاشــاعة ئاــى أن ألاوامــغ التــي جصــضع مــً كاض ـ ي ألاخــضار ال جلبــل ألي ػغٍــم مــً ػــغق الؼعــً ألنهــا مــً الىظــام
العــام ،واإلاالخـ وان حعــل هــظه الخــضابير غيــر كابلــت الؼعــً ،فــي غيــر صــال الؼفــل ألن الؿــماح بــالؼعً فــي أي كـغاع هــى مــً
أكىي الظماهاث طض اخخماالث الخعؿف أو الخلل في ؾير أي مغفم ،ووان مً أفظل فخذ املجاٌ للؼعً في هظه الخضابير.
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د-سلعاث كاض ي ألاحذاث في حػذيل الخذبيرأو الػذوٌ غىه
بالغحىع ئاى هص اإلااصة  45مً اللاهىن  ،12/15فاهىا وؿخيخج أن للاض ي ألاخضار ؾلؼت حعضًل الخضبير الظي أمغ به
بشأن الؼفل في زؼغ أو العضوٌ عىه ،ئطا جبين ػواٌ الخؼغ الظي حعغض له الؼفل ،مما ال ٌؿخضعي اؾخمغاع هظا الخضبير،
وإمــا حعضًلــه خؿــب مؿــخجضاث خالــت الؼفــل ،ولــه أحــل شــهغ للبــذ فــي الؼلــب ،ولــم ًظـ اإلاشــغع حـؼاء مسالفــت هــظا ألاحــل،
ولم ًدضص عضص الؼلباث مغاعاتها الؾُما في خالت صضوع أمغ بالغفع.
 3-2حمايت ألاظفاٌ ضحايا بػض الجشائم
للض هص اإلاشغع على بعع الخضابير بمىحـب اللـاهىن  15/12اإلاخعلـم بدماًـت الؼفـل وزصىصـا ضـحاًا الاعخـضاءاث
الجيؿــُت ئط هص ــذ اإلا ــاصة  46مى ــه علــى اللُ ــام بالدس ــجُل الؿ ــم ي البصــغي م ــً أح ــل ؾ ــماع الؼفــل ال ــظي ًي ــىن ض ــحُت
الاعخ ــضاءاث الجي ـ ـ ي ف ــي ئػ ــاع ئمياهُ ــت خظ ــىع أزص ــا ،هف ـ ـ ي ز ــالٌ ئحـ ـغاءاث ؾ ــماع الؼف ــل  ،وم ــً ز ــم ًمى ــً لىهُ ــل
الجمهىعٍـت أو كاضـ ي الخدلُــم أو طــابؽ الشـغػت اللظــائُت اإلايلــف بــالخدلُم أو اإلاعــين فـي ئػــاع ؤلاهابــت اللظــائُت جيلُــف
أي ش ــخص مإه ــل إلح ـغاء ه ــظا الدس ــجُل ال ــظي ً ــىصع ف ــي أخ ـغاػ مسخىم ــت  ،وج ــخم هخاب ــت مظ ــمىن الدس ــجُل وٍغف ــم مل ــف
ؤلاحـغاءاث  ،همــا وٍــخم ئعــضاص وســخت مــً هــظا الدســجُل بغــغض حؿــهُل ؤلاػــالع علُــه ؾــير ؤلاحـغاءاث وجــىصع فــي ملــف  ..ختــي
ً ــخمىً أػ ـغاف ال ــضعىي واملح ــام والخب ـراء ؾ ــماع ،أو مش ــاهضة الدس ــجُل ز ــالٌ ؾ ــير ؤلاح ـغاءاث ،لى ــً بل ـغاع م ــً كاض ـ ي
الخدلُ ــم أو أم ــين الظ ــبؽ ف ــي ظ ــغوف جظ ــمً ؾ ــغٍت ؤلاػ ــالع عل ــى أن ً ــخم ئج ــالف الدس ــجُل ف ــي اح ــل ؾ ــىت واخ ــضة م ــً ج ــاعٍش
اهلظـاء الــضعىي العمىمُــت ،وَعــض مدظـغا بــظلً ،2واإلاالخـ أن اإلاشـغع كــض كصــغ بشــأن خماًــت ألاػفــاٌ الضــحاًا ،ئال علــى
حغٍمتــي الاعخــضاء املجنــي والازخؼــاف ،علــى عىـــ كــاهىن ؤلاح ـغاءاث الجؼائُــت الــظي هــص علــى خماًــت ألاػفــاٌ الضــحاًا فــي
حمُ الجغائم ،ووان مً ألاحضع ؤلابلاء على هظه الحماًت الىاؾعت أخؿً.
أما باليؿبت للؼفل ضحُت حغٍمت ازخؼاف ،فلض أعؼذ اإلااصة  47مً اللاهىن  12/15لىهُل الجمهىعٍت صالخُت
ألامغ باحغاء ػلب مً أي عىىان أو ؾىض ئعالم ليشغ شعاعاث و أوصاف أو صىع جسص الؼفل املخخؼف ؾىاء بىاء على
ػلب أو مىافلت اإلامثل الشغعي في خالت ما ئطا اكخظذ مصلحت املخؼىف  ،وٍجب في حمُ ألاخىاٌ عضم اإلاؿاؽ بىغامت
الؼفل أو خُاجه الخاصت.

3

الخاجمت:
لل ــض أخـ ــضر اإلاشـ ــغع كفـ ــؼة هىعُـ ــت فـ ــي مجـ ــاٌ خماًـ ــت الؼفـ ــل بمىحـ ــب اللـ ــاهىن عكـ ــم  12-15ال ــظي حـ ــاء مخفلـ ــا م ـ ـ
الاجفاكُ ــاث الضولُ ــت ولل ــض خ ــاوٌ م ــً ز ــالٌ ه ــظا الل ــاهىن ئًج ــاص خماً ــت كظ ــائُت للؼف ــل ف ــي خال ــت زؼ ــغ حع ــل للاض ـ ي
ألاخــضار صوع مدــىعي فاهــا لــم جىــً مىحــىص فــي ظــل كــاهىن ؤلاح ـغاءاث الجؼائُــت  ،بدُــث وط ـ عــضة خــاالث حشــيل زؼ ـغا
 - 1هجُمي حماٌ ،اإلاغح الؿابم ،ص . 51
 2اهظغ اإلااصة  46مً اللاهىن  12/15اإلاخعلم بدماًت الؼفل .
 - 3زابذ صهُا ػاص  ،اإلاغح الؿابم  ،ص . 92 :
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راضية مشري /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
للؼفل وجمىذ له الخضزل ،باجساط ئحغاءاث والخـضابير اإلاىاؾـبت مههـا مـا هـى خمـا ،مغاعُـا ئبلـاء الؼفـل فـي وؾـؼه العـائلي
و مهها جـضابير ئصـالخُت بىطـعه فـي مإؾؿـت مسخصـت  ،بعُـضا عـً أي ػـاب حؼا،ـ بعـض كُامـه بمجىعـت مـً ؤلاحـغاءاث فاهـا
وهــظه الخــضابير مــً شــأنها لحماًــت الؼفــل فــي خالــت زؼــغ الــظي كــض ًــضزلىن ئاــى عــالم ؤلاح ـغام  ،وكــض جىصــلىا ئاــى الىخــائج
الخالُت:
ئن اإلاشــغع الجؼائــغي لــم ًىخف ـ بخدضًــض مفهــىم الؼفــل فــي خالــت زؼــغ بــل كــام بــظهغ خالخــه علــى ؾــبُل اإلاثــاٌ ولــِـالحصغ؛
 للض أعؼد اإلاشغع الجؼائغي للاض ي ألاخضار صوع في خماًـت الؼفـل فـي خالـت زؼـغ جىىعـذ ،ؾـىاء فـي بضاًـت الخدلُـمأو في نهاًخه ،ؾىاء واهذ جضابير خمائُت أو وكائُت.
 ئن اإلاشغع هص صغاخت على خماًت ألاػفاٌ ضحاًا حغٍمتي الاعخضاء الجي ي أو الازخؼاف.بالغغم مً الضوع الفعاٌ الظي أعؼاه اللاهىن  12 /15اإلاخعلم بدماًت الؼفل للاضـ ي ألاخـضار فـي خماًـت الؼفـل فـي خالـت
زؼغ جبلد بعع الىصىص جدخاج ئاى جدُين وعلُه هلورح ما ًلي:
على اإلاشغع ؤلاؾغاع في ئصضاع الىصىص الخىظُمُت الخاصـت بخؼبُـم اإلاـىاص اللاهىهُـت لحماًـت الؼفـل فـي خالـت زؼـغختي ًفعل صوع كاض ي ألاخـضار ليـ ًخسـظ ؤلاحـغاء ،مثـل الخىظـُم الخـاص بخدضًـض الشـغوغ الىاحـب جىافغهـا فـي ألاشـخاص
والعائالث الجضًغة بالثلت ،وهظلً الخىظُم الخاص بمصال الىؾؽ اإلافخىح.
 جىؾُ مً هؼاق خماًت ألاػفاٌ الضحاًا وعضم خصغها في حغٍمتي الاعخضاء الجي ي والازخؼاف.العمل على الخيىًٍ اإلاؿخمغ للظاة ألاخضار بالخيؿُم م وػاعة الخظامً. اشغان اإلاإؾؿاث وهُئاث املجخم اإلاضو في الجهىص اإلابظولت لحماًت الؼفل في خالت زؼغ.كائمت املشاجؼ
 اللاهىن  12/15اإلاإعر في  28عمظان  1436اإلاىافم ٌ ً 15ىلُى  2015اإلاخعلم بدماًت الؼفل ،حغٍضة عؾمُت ،العضص 39 ،الصاصعة بخاعٍش ً 19ىلُى . 2015
 اللاهىن  11/90اإلاإعر في  21أفغٍل  ،1990اإلاخعلم بعالكاث العمل ،ج ع  17الصاصعة في  25أفغٍل  ،1990اإلاعضٌ باألمغ 03/97اإلاإعر في ً 11ىاًغ  ، 1997ج ع عضص . 03
الىخب
 فغٍجت خؿين ،ششح كاهىن الػلىباث الجضائشي " جشائم ألاشخاص وألامىاٌ ،الؼبعت الثاهُت ،صًىان اإلاؼبىعاثالجامعُت  ،الجؼائغ  . 2009 ،هجُمي حماٌ ،كاهىن حمايت العفل في الجضائش جحليل وجأصيل مادة بمادة ،صاع هىمت،
الجؼائغ .2016 ،
 ًىؾف خؿً ًىؾف ،جشيمت اسخغالٌ ألاظفاٌ وحمايتهم في اللاهىن الذولي والششيػت إلاسالميت ،غ ، 1اإلاغهؼاللىم لئلصضاعاث اللاهىهُت  ،اللاهغة . 2013 ،
ملاالث
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 بً الشُش هىاع ووً ػعمُت دمحم ،جخصص كاض ي ألاحذاث و أثشه في حمايت العفل الجاهح ،مجلت صىث اللاهىن ،املجلضالثامً ،عضص زاص. 2022 ،
 زابذ صهُا ػاص  ،خلىق الؼفل في زؼغ و لُاث خماًخه في الدشغَ الجؼائغي  ،مجلت دساساث في حلىق إلاوسان  ،العضصالثاو  ،حىان ، 2018
 عالاي هىاٌ ،خمُضة هاصًت " ،دوس كاض ي ألاحذاث في حمايت العفل في خعش" ،مجلت خلىق ؤلاوؿان والحغٍاث العامت،املجلض  ،06العضص  ، 02ؾىت . 2021
 عُلىن وَؿام ،حمايت العفل في خعش – دساست جحليليت غل ضىء اللاهىن  12/15املخػلم بحمايت العفل ،مجلتالحلىق والعلىم ؤلاوؿاهُت ،املجلض  ،15العضص .2022 ،01
 مؿعىص عاطُت" :الخذابير املخخزة بشأن العفل في حالت خعش – وفلا لللاهىن  12/15املخػلم بحمايت العفل" ،مجلتالاحتهاص للضعاؾاث اللاهىهُت والاكخصاصًت ،املجلض  ، 07العضص  ،02ؾىت 2018
ألاظشوحاث واملزهشاث الجامػيت
 ػٍضومت صعٍاؽ ،حمايت ألاحذاث في كاهىن إلاجشاءاث الجضائيت ،أػغوخت صهخىعاه ،جسصص كاهىن حىا ، ،حامعتالجؼائغ.2006 ،
 أفغور عبض الحفُ  ،السياست الجىائيت اججاه ألاحذاث ،مظهغة لىُل شهاصة ماحؿخير في الحلىق ،فغع كاهىنالعلىواث والعلىم الجىائُت ،حامعت مىخىعي كؿىؼُىت ،ولُت الحلىق. 2011-2010 ،
 صغصاع دمحم ومغغب هىاٌ ،الحمايت الجىائيت لحلىق العفل في الدششيؼ الجضائشي ،مظهغة ماؾور جسصص كاهىنألاؾغة حامعت مصؼفد اؾؼمبىاي ،معؿىغ.2017-2016 ،
 وىاش ي هغٍمت ،خلىان وىزغ ،الحمايت اللضائيت للعفل في كاهىن حمايت العفل الجذيذ ،مظهغة ملضمت لىُل شهاصةماؾور في اللاهىن جسصص كاهىن عام معمم ،حامعت أدمحم بىكغة ،بىمغصاؽ.2016-2015 ،
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لااداة لالكتروهية – التحدًات والى اقع
Electronic management reality and challenges


زلاز ًمُىة
 حامػة باثىة 1-yaminakhadar1967@gmail.com
ثاةيخ لاًداع2022/04/30:

ثاةيخ املراجعة2022/10/02:

ثاةيخ القبىل2022/10/02:

ملخص:
اثبػد الدولة الجصاثسٍة بػد الاطحقالى ؤلاؿالح ؤلادازي في مسحلف اإلاظحىٍات ،وذلو بػـسهة ؤلاداز مً احل
ثدظحن الخدمة الػمىمُة للمىاهىحن والقلاء غلى مل الػساقُل ،وقد طازغد بلى ثبني مؼسوع ؤلاداز ؤلالنتروهُة لغحرها
مً الدوى ،وخاولد ثىفحر مل ؤلامهاهُات البؼسٍة واإلاالُة ،بلى حاهب آلالُات القاهىهُة والحىظُمُة له ختى ًحجظد
اإلاؼسوع غلى الىاقؼ .
الكلمات املفتاحية :ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،ؤلاداز املحلُة ،الخدمة الػمىمُة ،ؤلاؿالح ؤلادازي ،الحسوُى ،الحىظُم،
الؼبنة ،ؤلاداز الحقلُدًة ،البىابة السقمُة
Abstract:
After independence, the Algerian state pursued administrative reform at various levels by
modernizing the administration to improve the public service of citizens and remove all
obstacles. It hastened to adopt the e-management project, as in other countries and tried to
provide all human and financial capabilities, in addition to legal and regulatory mechanisms,
so that the project would be embodied on the ground.
Keywords: Electronic administration, local administration, public service, administrative
reform, planning, organization, network, traditional administration, digital portal.
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مقدمة:
جظعى ؤلاداز الحقلُدًة بلى جغُحر هموها الخظُحري إلاىالبة الحوىز الحاؿل في ثنىىلىحُا ؤلاغالم آلاى،ي والحدىالت
النبحر التي ػملد مل املجاالت الظُاطُة ،والاقحـادًة ،والاححماغُة ،التي ػهدها الػالم مله ،فإؿبذ مً اللسوزي
غلى الجصاثس بخداذ جغُحرا حرزٍا مً زالى غـسهة ؤلاداز والابحػاد غً ألاطالُب الحقلُدًة في الخظُحر الري هجم غىه
بوئ في ؤلاهجاش وجػقُدا في ؤلاحساءات ،واهدسافات ،وفظاد غلى مامل الجهاش ؤلادازي ،والحل هى الاهحقاى بلى بداز
ؤلالنتروهُة محوىز  ،ؤطاطها الظسغة وؤلاثقان في ؤداء الخدمة الػمىمُة بهل ؤػهالها .
بن اطحسدام ؤطالُب الحنىىلىحُا الحدًثة اؿبذ واقػا ملمىطا ثحولبه غملُة ؤلاؿالح ؤلادازي ،وجظعى مل الدوى
إلقدامه في بدازةها ختى ثدقق الحىمُة اإلايؼىد ألفساد املجحمؼ ،فحوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة ال ًحإجى هنرا ،بل ٌظحىحب
ثدلُال للىاقؼ الري جػِؼه الجصاثس في مل اإلاُادًً لحفػُلها مؼ ؤلامهاهُات البؼسٍة ،والقدزات اإلاالُة ،لِع فقى مً
الجاهب الىظسي ،بل الحوبُقي ألهه هى ألاطاض لالزثقاء بالخدمة الػمىمُة وبىاء بداز قادز غلى ثلبُة مامل اخحُاحات
املجحمؼ ،ومىه فةن ؤهمُة الدزاطة ثظهس مً زالى وكؼ اهاز قاهىوي ثىظُمي للداز ؤلالنتروهُة وثوبُقاةها ،والىظس في
مدي مالثمتها للمهاهُات وثقُُم هجاخها مؼ الىاقؼ ،ومً مل هرا ثبرش ؤلاػهالُة الحالُة:
هل وفق اإلاؼسع الجصاثسي في وكؼ آلُات قاهىهُة وثىظُمُة جظاغد في الاهحقاى مً الخظُحر النالطُهي بلى ؤلاداز
ؤلالنتروهُة ؟
للحابة غلى ذلو قظمد الدزاطة بلى مدىزًٍ:
املحىز ألاوى غباز غً جػسٍف بمىكىع ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،غلى ؤطاض ؤنها دزاطة خدًثة زـىؿا باليظبة للدوى
الىامُة ،وثحولب ؤهسا قاهىهُة ،وإدازٍة ،ومالُة ،وبؼسٍة ،لحوبُقها وثىفُرها غلى ازق الىاقؼ ،واملحىز الثاوي ثوسقد
فُه بلى هجاغة ؤلاداز ؤلالنتروهُة في الجصاثس .

 .1ضبط مفهىم لااداة لالكتروهية:
ٌػحبر مفهىم ؤلاداز ؤلالنتروهُة خدًثا ،وقد احتهد الفقه ؤلادازي في برساء هرا اإلافهىم بػدًد الحػسٍفات ؤهمها:
التعريف ألاول :ؤلاداز ؤلالنتروهُة هي اطحسدام الىطاثل والحقىُات ؤلالنتروهُة بهل ما ثقحلُه اإلامازطة ،ؤو
الحىظُم ؤو ؤلاحساءات والحجاز ؤو ؤلاغالن .1
التعريف الثاوي :ؤلاداز ؤلالنتروهُة هي ثدىال ؤطاطُا في مفهىم الىظُفة الػامة ،بدُث ثسسخ قُم الخدمة الػامة
وٍـبذ حمهىز مً اإلاظحفُدًً مً الخدمة مدىز اهحمام ماطظات الدولة ،لما ًحػدي مفهىمها هدف الحمُحز في ثقدًم
الخدمة بلى الحىاؿل مؼ الجمهىز باإلاػلىمات وجػصٍص دوزه في اإلاؼازلة والسقابة مً زالى ثوىٍس غالقات اثـاى افلل بحن
اإلاىاهً والدولة . 2
1دمحم مدمـ ــىد الوػامىُـ ــة هـ ــازك ػـ ــسٍف الػلـ ــىغ ،الحهىمـ ــة ؤلالنتروهُـ ــة وثوبُقاةهـ ــا فـ ــي الـ ــىهً الػسبـ ــي ،ألازدن ،اإلاىظمـ ــة الػسبُـ ــة للحىمُـ ــة ؤلادازٍـ ــة 2004
ؾ.10،11
 2طــػُد بــً مػــال الػــامسي :اإلاحولبــات ؤلادازٍ ــة وألامىُــة لحوبُــق ؤلاداز ؤلالنتروهُــة ،دزاطــة م ــحُة غل ــى اإلااطظــة الػامــة للمــىاوئ ،زطــالة ماحظــححر ح ــر
ميؼىز  ،امادًمُة هاًف للػلىم ألامىُة ،السٍاق  ،2003ؾ.15
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وٍساها البػم غباز غً اطحسدام هظم ثنىىلىحُا اإلاػلىمات ،والاثـاالت ،وزاؿة ػبنة ألاهترهد في حمُؼ
الػملُات ؤلادازٍة الخاؿة باإلايؼأت الحهىمُة .1
و قد خاولد هره الحػسٍفات الحقسب مً مفهىم ؤلاداز ؤلالنتروهُة لنً ًبقى جػسٍف بػم املخحـحن في ؤلاداز
ؤلالنتروهُة مً افلل الحػسٍفات لحمُحزه بالؼمىلُة والدقة ،خُث ٌػحبر ؤلاداز ؤلالنتروهُة غباز غً مؼسوغا غمالقا
ٌػُد زلق ؤلاداز الحقلُدًة مً حدًد ،باثباع وطاثل مبحنس إلداز ألاغماى غً هسٍق اطحسدام ثقىُات وج خحرها لحىفُر
ؤلاحساءات بجىد غالُة ،وثدىٍلها بلى بداز الثر غملُة ،باغحباز ؤلاداز ؤلالنتروهُة مجمىغة مً الخدمات ؤلالنتروهُة
اإلاحهاملة واإلاترابوة التي ثىفس الخدمة للمىاهً بازحالف فئاةهم ،وؤهىاغهم ،غً هسٍق بىاء مجحمؼ واقحـاد مػلىماجي .2
وظحيحج مما طبق ذلسه مً جػسٍفات ما ًلي:
بن ؤلاداز ؤلالنتروهُة مؼسوغا وهرا ًىقفىا غىد هقوة مهمة وهى ؤن الاهحقاى مً بداز ثقلُدًة بلى بداز بلنتروهُةجظحدعي ثىفحر بمهاهُات ضخمة وج خحر وطاثل لِع فقى مً الىاخُة الىظسٍة بل مً الىاخُة الػملُة.
ؤهمُة ؤلاداز ؤلالنتروهُة باليظبة لخظهُل الػمل وإهجاشه غلى اغحباز اهه ثدىى حرزي ًسدم الىظُفة الػامة،وٍدظً الخدمة الػمىمُة للمىاهىحن .
 .1-1أساسيات لااداة لالكتروهية:
فُه طإثوسك بلى ألاطباب التي ؤدت بلى ظهىز ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،ودوزها في السقي بالخدمة الػمىمُة .
 .1-1-1ظهىةلااداة لالكتروهية:
بن اإلاحغحرات التي جػِؼها املجحمػات في حمُؼ الىىاحي ( ؤهمها ثصاًد اخحُاحات اإلاىاهىحن ) وبػد ؤن اظهس الىاقؼ
غدم قدز ؤلاداز الحقلُدًة غلى بهجاش ألاغماى ،مما ٌظحىحب الحدىى هدى بداز حدًد قادز غلى ثدقُق الاطحمسازٍة
وثلبُة محولبات اإلاىاهىحن غلى اإلاظحىي املحلي ،ومىالبة الحوىز والحغحر في حمُؼ ألاؿػد .3
لهرا ادزلد ؤلاداز الجصاثسٍة ؤهه ال مىاؾ مً ثوىٍس الخدمة الػمىمُة غلى حمُؼ اإلاظحىٍات ،وذلو بىكؼ زوى
هدى ثوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة ز م غدم وحىد مػوُات وؤزكُة ثىفُرها باإلاػنى الصحُذ.
و ًسي بػم املخحـحن ؤن ظهىز ؤلاداز السقمُة لم ًهىن ؿدفة ،بل حاء بػد الحوىز الىىعي الظسَؼ للحجاز
ؤلالنتروهُة ،وألاغماى ؤلالنتروهُة ،واهخؼاز ػبنة ألاهترهد  ، 4وقد ماهد الػدًد مً الدوى طباقة بلى بدزاى الحنىىلىحُا
بلى بدازةها وهي:
 الدوى ؤلاطنىدهافُة وذلو مً زالى مؼسوع القسي ؤلالنتروهُة ،وذلو لحقدًم زدمات كسوزٍة للمىاهىحن(اإلاىاهق الىاثُة ) .

1غمس مىس ى حػفس القسَص ي ،ارس الحهىمة ؤلالنتروهُة في الحد مً ظاهس الفظاد ؤلادازي ،ميؼىزات الحلبي الحقىقُة الوبػة ألاولى بظىة  ،2015ؾ.38
 2بيهاب غِس ى وهازك غامس ،الحهىمة ؤلالنتروهُة ( مفهىمها ،مباداها ،محولباةها ) ،اإلااطظة الػسبُة للػلىم والثقافة ،الوبػة ألاولى  2017ؾ.16
 3هبُــل خلُلــى ،ػــىقي مـسابى ،دوز ؤلاداز ؤلالنتروهُــة فــي ثدظــحن زــدمات البلدًــة فــي الجصاثــس ،دزاطــة مُداهُــة غلــى غُىــة مــً مــىاهً بلــدًات الــىادي ،مجلــة
غلىم الاوظان واملجحمؼ املجلد  / 07الػدد  ،2018 ،28ؾ.161
ً4اطحن طػد الب ،ؤلاداز ؤلالنتروهُة وآفاك ثوبُقاةها ،اإلاملنة الػسبُة الظػىدًة ،مػهد ؤلاداز الػامة / ،2005ؾ .33
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 في ؤمسٍها غىد اهوالك الحملة الاهحسابُة لسثِع الىالًات اإلاحدد ألامسٍنُة بُل لُلُيحىن ،رم ثلتها دوى لثحرمالىمظا ،بًوالُا ،لىدا ،هىلىدا ،والهدف واخد هى غـسهة ؤلاداز وثدظحن الخدمة الػمىمُة ،وزلق بِئة غمل ثظهس
فيها اإلاهازات والنفاءات في ألاداء ،وطسغة ،ودقة ،في اطحسدام الحنىىلىحُا الحدًثة وخظً ثىفُرها .
 فُما ًحػلق بالدوى الػسبُة فقد ثبحن الدزاطات ؤن هىاك بداًة لحوبُقات ؤلاداز ؤلالنتروهُة بـىز حصثُةلمـس ،والظػىدًة ،الُمً ،ألازدن ،اإلاغسب ،ثىوع ،غمان ...الخ .
 بن ظهىز ؤلاداز ؤلالنتروهُة هى الحوىز الىىعي لحقىُات الاثـاى الحدًثة ،وخاحة ؤلاداز بلى ثىظُفالحنىىلىحُا الحدًثة في غالقاةها مؼ اإلاىاهً وبحن اإلااطظات الػمىمُة فُما بُنها ،وزبى ؤلادازات الػامة والىشازات غبر
آلُات الحنىىلىحُا .
و بالحالي الحدىى الجرزي في مفاهُم ؤلاداز الحقلُدًة وثوىزها .1
 .2-1-1ادوةلااداة لالكتروهية في ثحسين لااداة العمىمية:
ثلػب ؤلاداز ؤلالنتروهُة دوزا لبحرا وغلى هواك واطؼ غلى مظحىي ؤلاداز املحلُة ،زـىؿا بلى غـسهة الهُامل
لحدظحن الخدمة الػمىمُة للمىاهىحن وثقدًمها بوسٍقة طسَػة وػفافة .
 ةهدف ؤلاداز ؤلالنتروهُة بلى السقي باإلداز املحلُة ،والخسوج بها مً ألاطلىب الحقلُدي ،وبوسٍقة خاطمة بلىالخدمة الػامة ؤلالنتروهُة .
 للداز ؤلالنتروهُة ؤهمُة لبحر  ،خُث ؤنها ثقض ي غلى الحػقُدات التي ثجاهب ؤلاداز الحقلُدًة ،فهل الدوىثومذ بلى ثوبُقها في مل اإلاُادًً ،ومنها الجصاثس إلاا ًترثب غنها مً مصاًا وآفاك ثىػنع غلى الجمُؼ .
 ثحإرس ؤلاداز املحلُة بهرا الىمى الجدًد ،واإلاحمثل في رىز اإلاػلىمات والاثـاالت وؤداء الخدمات الػمىمُة بهلبثقان ورقة ،مما قد ًجىبىا غدًد اإلاؼامل ،وال هاإلاا ثسبى فيها اإلاىاهً وؤزهقحه مالحػقُدات ؤلادازٍة التي جػىك ثىفُر
الػمل ؤلادازي ،بلى حاهب ذلو فاإلداز ؤلالنتروهُة زوى هدى الحقلُل مً الىفقات التي ؤجػبد الدولة (هدز اإلااى الػام)،
ًفترق ؤن ثىفق في مُادًً خُىٍة ٌظحفُد منها اإلاىاهىحن .
 بن ثوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة ًسلق هىع مً الؼفافُة والحىظُم في ؤداء زدمة عجصت غنها ؤلاداز الحقلُدًة . و ًدقق الىطج ؤلادازي ،وٍىفس اإلاػلىمات ،وهرا بوبُػة الحاى قد ًصٍل ذلو الحاحص اإلاىكىع بحن ؤلادازواإلاىاهً (مداولة الحقسٍب بحن اإلاىاهً وؤلاداز ).
 .2-1حتمية الاهتقال من لااداة التقليدًة إلى لااداة لالكتروهية في الجزائر:
بن بقدام ؤلاداز ؤلالنتروهُة في الجصاثس وبـىز طسَػة دون دزاطة لألزكُة وؤلامهاهُات اإلاالُة والبؼسٍة وألاولىٍات
قد ًسلق الػدًد مً اإلاؼامل ،لهرا طإثىاوى في هرا املحىز لُفُة الحدىى مً ؤلاداز الحقلُدًة بلى ؤلاداز ؤلالنتروهُة وال
ًحإجى هرا الجاهب بال اذا ثوسقد بلى ؤلادازثحن ،واإلاساخل التي مست بها الجصاثس .

ً1اطحن طػد الب ،مسحؼ طابق ؾ.241 ،238
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 .1-2-1لااداة التقليدًة:
مست الجصاثس بػد الاطحقالى بمؼامل لثحر اوػنظد ملها غلى خُا اإلاىاهً ،وبدؤت ثظهس ؤبػادها الخوحر ؤهمها
البحروقساهُة ،والفظاد في ألاحهص ؤلادازٍة غلى مسحلف اإلاظحىٍات ،ومان ؤزوسها السمىد في بهجاش الخدمة الػمىمُة،
وافحقازها بلى الؼفافُة وؤلاثقان ،وألاهم مً ذلو غدم اطحجابتها لحولػات واخحُاحات اإلاىاهىحن ،لهرا مان ال بد مً
بؿالح بدازي لبحر وثنُُفه بما ًحماش ى مؼ الحغحرات الػاإلاُة ،وثدلحر آلُات الاهحقاى للمجاى الحنىىلىجي القاثم غلى
الجىد  ،وؤلاثقان ،فالجصاثس ماشالد ثحسلف غً مىالبة الحوىزات الحنىىلىحُة ،فما هى الظبب الحقُقي السثِس ي الري
ؤدي بلى هرا الحدىى ؟
بالسحىع بلى اإلاساخل الظابقة الرلس هجد ؤن ثرمس اإلاىاهً مً طىء ؤداء ؤلاداز الػمىمُة لىظُفتها ،وجػىد ومداولة
غسقلة الػمل ٌظبب لثافة ألاغماى وؤلاحهاد الري ًـِب اإلاىظفحن الػمىمُحن هخُجة بداز ثقلُدًة جػحمد غلى ألاغماى
الىزقُة في جػاملها .
 ؤلاداز الحقلُدًة ؤزهقد اإلاىاهىحن مً الحػقُدات ؤلادازٍة والبحروقساهُة ،وزلقد هىع مً الحظاطُة بحناإلاىاهً وؤلاداز مما هحج غىه لثر الؼهاوي والحرمس .
 ؤلاداز الحقلُدًة ؤكست بمحزاهُة الدولة ،وشادت مً هفقاةها غلى ؤمىز طلبُاةها الثر مً بًجابُاةها . ؤلاداز الحقلُدًة اطتهالك طلبي للىقد . 1 .2-2-1لااداة لالكتروهية:
بن ؤلاداز ؤلالنتروهُة لها زـىؿُات وثىظُم دقُق ًجب ؤن ثلتزم به ؤلاداز الػمىمُة ،وإال ًهىن مـحرها الفؼل،
فالحدىى ًجب ؤن ًهىن ػامال ابحداء مً الخؼسَػات ،وألاطالُب ،وؤلاحساءات ،والهُامل ،لما ًجب ثىفحر بمهاهُات
بؼسٍة ماهلة ومالُة لحمنحن ؤلاداز الػمىمُة مً ثوبُق هره الحنىىلىحُا الحدًثة ،لهرا طإثىاوى هرا الجاهب مىضحة
مدي زـىؿُة ؤلاداز ؤلالنتروهُة ومحولباةها ختى ثادي سكها وال ثبقى مجسد مؼسوع .
لقد خاولد ؤلاداز الػمىمُة في الجصاثس وكؼ ؤلاداز ؤلالنتروهُة خحز الحوبُق وموابقتها مؼ الىاقؼ مً زالى ما
ًلي:2
 بن ثوبُق بداز بلنتروهُة ال ًهىن بـىز غؼىاثُة ،بل ٌظحىحب ثىفحر ؤزكُة مالثمة لها ،وال ًحإجى ذلو بال مًزالى ثىفحر اطتراثُجُة ثبدؤ بالحسوُى مً ؤلاداز اإلاسلصٍة ( ؤلاداز الػلُا )  ،ومساقبة غملُة ثىفُر ؤلاداز ؤلالنتروهُة
غلى مسحلف اإلاظحىٍات ،وثىفحر لها مل ؤلامهاهُات الالشمة لرلو مً ؤمىاى وقدزات بؼسٍة ماهلة لرلو قادز غلى ؿُاهة
هره الهُامل اإلاحوىز التي ثحولب اإلاحابػة اإلاظحمس .

1مسٍم زالف خظحن ،الحهىمة ؤلالنتروهُة ،مجلة ملُة بغداد للػلىم الاقحـادًة الػدد الخاؾ إلااثمس الهلُة  ،2013ؾ444
2طــػُد بــً مػــال ،اإلاحولبــات ؤلادازٍــة وألامىُــة لحوبُــق ؤلاداز ؤلالنتروهُــة ،دزاطــة م ــحُة غلــى اإلااطظــة الػامــة للمــىاوئ ،زطــالة ماحظــححر حــر ميؼــىز ،
ؤمادًمُة هاًف للػلىم ألامىُة ،السٍاق  2003ؾ18
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 ٌظحىحب ثوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة اإلاسوز غلى مساخل محػدد ومحدزحة ،وبـىز واضحة ،ومبظوة مً زالىثىفحر مل اإلاػلىمات الالشمة لرلو لهل الهُئات ؤلادازٍة وثىخدها ،ختى ال ًهىن اشدواج في ؤلاحساءات وجػازق فُسلق برلو
مؼامل بحن الهُئات .
 ؤلاداز ؤلالنتروهُة غباز غً مؼسوع ؿػب ثوبُقه غلى الىاقؼ اذا لم ًىكؼ له اهاز قاهىوي مدنم ًبحن هسٍقةالحدىى وقد اغحمدت البُة الدوى اإلاحوىز في جؼسَػاةها غلى الحوسك بلى خق اإلاىاهً في الحـىى غلى الخدمات مً
ؤلاداز الػمىمُة بىطاثل مػلىماثُة محوىز في مل القواغات والاغحماد غلى ػبنة ألاهترهد للىؿىى بلى ثدىى هاجح
بكافة بلى ذلو ثحولب ثىغُة اإلاىاهً بإهمُة وفاثد ؤلاداز ؤلالنتروهُة ومصاًاها التي ثىفسها ( الدقة ،الىكىح في الػمل
ؤلادازي الري ًسف ؤلاداز في ذاةها ؤو بحن ؤلاداز واإلاىاهً ،غملُة الحفظ والحىرُق ؤلالنترووي ) وبمػنى اصح مؼازلة
حمُؼ ألاهساف اإلاظحفُد مً اإلاؼسوع ؤهمها اإلاىاهً واإلاىظفحن .1
 .3-1معىقات الاهتقال للاداة لالكتروهية في الجزائر:
لثحر هي اإلاؼامل التي ثقف في هسٍق ثوبُق مؼسوع ؤلاداز ؤلالنتروهُة في الجصاثس وطإثوسك لها ألهمُتها:
 لم ثلؼ الجصاثس لهرا اإلاؼسوع ؤزكُة جظمذ بالحدىى مً ؤلاداز الحقلُدًة بلى ؤلاداز ؤلالنتروهُة بدُث ًفترقؤن ثمس هره الحنىىلىحُا بمساخل ولِع مس واخد .
 ال ًىحد ثسوُى محىاشي بحن ؤلاداز الػلُا واإلاظحىٍات ألازسي . اوػدام السقابة واإلاحابػة في الحىفُر والحقُُم . ثحولب ؤلاداز ؤلالنتروهُة هاقم بؼسي محسـف وماهل ومدزب لهرا الغسق . ًظهس حلُا ؤن الدولة الجصاثسٍة مً الىاخُة الػملُة غاحص غً ثىظُم وادزاج ؤلاداز ؤلالنتروهُة في ؤلادازاتالػمىمُة .
 طُوس اإلافاهُم الحقلُدًة غلى هسٍقة الػمل . قلة اإلاىازد اإلاالُة وباإلاقابل ازثفاع الحهالُف التي جظحىحبها ؤلاداز ؤلالنتروهُة ( ػبهات الاثـاى ) وؿُاهتهابـىز دوزٍة .
 جػاوي ؤلاداز الجصاثسٍة مً بًجاد بدًل للىراثق الحقلُدًة . ؤلاداز ؤلالنتروهُة واقؼ لم ًحػد الجاهب الىظسي بيظبة لبحر  ،وبقي هرا اإلاؼسوع ًيحظس الحفػُل في ؤلادازاتالػمىمُة ،ووكؼ اهاز قاهىوي ًدمي ؤلاداز مً الازتراك الري قد ثحػسق له ،وَػحبر هرا الازتراك مً اهم املخاوف التي
جػاوي مىه ؤلاداز  ،والظبُل لحماًة ؤلاداز مً هرا الىىع مً الجساثم ؤلالنتروهُة هى وكؼ جؼسَػات ثجسم ذلو وثىظمها .2

1غادى صاى الجصاثسي ،مؼازَؼ الحهىمة ؤلالنتروهُة مً الاطتراثُجُة بلى الحوبُق ،مؼسوع الجصاثـس الحهىمـة ؤلالنتروهُـة  2013همىذحـا ،الػـدد  ،34مـازض
2014
 2مل ــثم دمحم النبِس ـ ي ،محولب ــات ثوبُ ــق ؤلاداز ؤلالنتروهُ ــة ف ــي مسل ــص هظ ــم إلاػلىم ــات الح ــابؼ لةحهىم ــة ؤلالنتروهُ ــة ف ــي دول ــة قو ــس ،م ــرلس مقدم ــة اط ــحنماال
إلاحولبات هُل دزحة اإلااحظححر في بداز الاغماى ،الجامػة الافتراكُة الدولُة ؾ44/45
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 .4-1خطىة سىء استخدام لااداة لالكتروهية :1
مً الخوإ الاغحقاد بإن اطحسدام ؤلاداز ؤلالنتروهُة طُدل مامل اإلاؼامل التي ثحسبى فيها ؤلاداز  ،وَؼػس اإلاىاهً
باالزثُاح ،بظبب ثدظحن الخدمة الػمىمُة له ،لنً في خقُقة ألامس فةن ثوبُقها طىف ثجاهبه لثحر مً املخاهس ،وهرا
هى ألارس الظلبي الري ًترثب غلى طىء اطحػماى ؤلاداز ؤلالنتروهُة التي ثحولب الحُوة ،والدقة ،واإلاحابػة اإلاظحمس
لحإمحن اطحمساز الخدمات للمىاهىحن ،وهره ألازواز هي:
 ًـبذ ؤزػُف ؤلاداز بلنتروهُا ،وهرا قد ًهىن غسكة للحجظع غلى وراثق ؤلاداز  ،وٍمنً بسوإ مً اإلاىظفثلُؼ مل اإلاػلىمات ،فمً الـػب غلى دولة في هسٍقها هدى الىمى بدزاى ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،وهي ال ثمحلو ماهالت
لبحر  ،وثجسبة ؤن ال ثسوإ ( ثىفحر خماًة ؤمىُة ) .
 جػحمد ؤلاداز الجصاثسٍة غىد بغماى هره الحنىلىحُا غلى بهازات ؤحىبُة في البداًة ،وثبقى مد هىٍلة ثابػةللدوى اإلاحوىز في مجاى الحنىلىحُا (الحبػُة) .
 مً الـػب ثقبل ؤلاداز ؤلالنتروهُة مً هسف اإلاىاهىحن ،وزـىؿا اإلاىظفحن الغحقادهم بإهه قد ٌظحغنىغنهم ،واطخبداى غملهم بالحاطىب بدى غنهم ( البوالة وغدم ثقبل املجحمؼ اإلادوي لهرا الحوىز الري لم ًجلب له طىي
اإلاحاغب).
و في ألازحر فان هره املخاوف ًمنً بشالتها بحغُحر هره ألافهاز الخاهئة .

 .2هجاعة لااداة لالكتروهية في الجزائر:
في هرا املحىز طإثىاوى النُفُة التي قد جػحمدها ؤلاداز املحلُة الجصاثسٍة في غـسهة هظمها ؤلادازٍة ألن هرا هى
ألاطاض لبداًة طلُمة (بدزاى ثقىُة اإلاػلىمات والاثـاى في الىظاثف ؤلادازٍة) لحدظحن ألاداء ؤلادازي اإلاولىب ،رم
الحوسك بلى اإلاػاًحر ألاطاطُة لىجاح ؤلاداز ؤلالنتروهُة في الجصاثس.
 .1-2ثطبيقات لااداة لالكتروهية في الىظائف لااداةية:
 .1-1-2ثطبيق لااداة لالكتروهية في القراةلااداةي:
ًقـد بها النُفُة التي ًجب ؤن ًـدز بها القساز ،وهي الاغحماد غلى الوسٍقة ؤلالنتروهُة للمان البقاء،
والاطحمساز ،وؿالخُاثه ؤن ًهىن مدال للوػً باإللغاء (بلغاء القساز ؤلادازي ؤلالنترووي.)2
و ٌػسف القساز ؤلادازي ؤلالنترووي باهه بفـاح الظلوة ؤلادازٍة الػامة غً بزادةها اإلاىفسد اإلالصمة إلاا لها مً طلوة
بمقحض ى القىاهحن ،وألاهظمة الىافر غبر الىطاثل ؤلالنتروهُة ،قـد ثسثِب آراز قاهىهُة متى مان ذلو ممنً ؤو حاثصا
قاهىهُا.3
ما هالخظه مً زالى هرا الحػسٍف ؤن ؤلاداز الحدًثة جػحمد القساز ؤلالنترووي إلاصاًاه (الؼفافُة والدقة) ،مما ًترثب
غلُه الظسغة في الحىفُر دون ؤزواء.
1مـوفى ًىطف مافي ،ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،داز ماطظة زطالن للوباغة والحىشَؼ ،دمؼق ،طىزٍا  2011ؾ.100
2غقبي اماى ،الخدمات ؤلالنتروهُة وثسقُة ؤلاداز املحلُة ،ؤهسوخة الدلحىزاه ،ثسـف بداز مدلُة الظىة الجامػُة  2021- 2020ؾ.129
3غقبي اماى ،اإلاسحؼ الظابق ؾ.131
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 .2-1-2ثطبيق لااداة لالكتروهية في التخطيط والتىظيم:
الىظُفة الثاهُة التي ثدحاج بلى ؤلاداز ؤلالنتروهُة هي الحسوُى ،فالىلىج بلى الحسوُى ؤلالنترووي مً ػإهه
الىؿىى بلى بداز محهاملة ومحوىز ثحيبإ باإلاظحجدات ومل اإلاحغحرات التي قد ثوسؤ وجػُق الػمل ؤلادازي ،فمً زالى
الحسوُى ؤلالنترووي والحىظُم الدقُق طحدقق ؤلاداز سكها وهدفها ،وهى ثدظحن الخدمة للمىاهً مً زالى وكؼ
زئٍة مظبقا  ،مما ًادي بلى الحجاوع بحن ؤلاداز الػلُا واإلاظحىٍات ألازسي ،وهرا هى ؤطاض الىجاح .
و مما ال ػو فُه ؤن الجصاثس ثدزك حُدا ؤن ؤطباب وحىد بداز بلنتروهُة محمحز هى ثىظُم دقُق مسن ًحم مً
زالله الػمل ،وٍىػنع مله غلى مسدود ؤلاداز .

1

 .3-1-2ثطبيق لااداة لالكتروهية في الرقابة والتىجيه:
الحىحُه مىظُفة بدازٍة ثنمً في بؿداز ألاوامس إلزػاد اإلاسئوطحن غً لُفُة القُام بػملهم والالتزام بالؼسون التي
ثفسكها بِئة الػمل ،وؤن ثهىن ألاوامس وؤلازػادات واضحة وؿسٍدة ،وثددد الهدف بؼهل مباػس .2
و جػد غملُة ؤطاطها جشجُؼ اإلاسئوطحن غلى الػمل بنفاء وفاغلُة غلى مل مً اإلادي القسٍب والبػُد .3
و ثبدو ؤهمُة ؤلاداز ؤلالنتروهُة في الحىحُه مً زالى الظسغة في بغواء مل اإلاػلىمات للػاملحن إلهجاش الػمل بهل
بثقان ( اثـاى مظحمس بحن السئطاء واإلاسئوطحن ) ،وهرا ثقسٍبا ثفحقس بلُه ؤلاداز الحقلُدًة .
ؤما السقابة فهي غملُة جظتهدف النؼف غً الاهدساف ؤلادازي ،ؤي ما مان مىقػه وهىغه بما ًنفل طحر ؤلاداز
بـىز فػالة ومجدًة .4
بن القُام بىظُفة السقابة لِع ؤ مسا طهال لـػىبة الحدقق مً الحوابق والحىافق بحن ما اذا مان الحسوُى مالثم مؼ
الحىفُر ،لهرا فان اطحسدام الحنىىلىحُا في غملُة السقابة مً ػاهه ؤن ًنؼف الاهدسافات بظسغة ،وثصحح غنع
ؤلاداز الحقلُدًة التي ماهد ألازواء والاهدسافات ثددذ وال ثنخؼف بال بػد فىات ألاوان ،لهرا فان السقابة ؤلالنتروهُة
كسوزٍة في غمل ؤلاداز ومحابػحه ( فدف دقُق في وقد قـحر ،زقابة مظحمس وفػالة ،ثددًد اإلاظاولُة في الػمل ) وهرا
ثقسٍبا ثفحقس بلُه ؤلاداز الحقلُدًة .
 .2-2املعاًيرألاساسية لىجاح لااداة لالكتروهية في الجزائر:
خاولد الجصاثس بهل بمهاهُاةها بخداذ جغُحرا لبحرا في مىظىمتها ؤلادازٍة ،خُث اؿبذ هرا امس الشما زـىؿا غلى
مظحىي ؤلاداز املحلُة بػد ؤن غاهد النثحر مً اإلاؼامل والػساقُل غلى مظحىي ؤحهصةها ؤلادازٍة مً ثدوي مظحىي الخدمة
الػمىمُة ،وجػول الػمل ،ألامس الري ازهق اإلاىاهىحن ،وزلق فجى لبحر بحن ؤلاداز واإلاىاهً ،لهرا خاولد الجصاثس وكؼ
اطتراثُجُة لحفػُل مؼسوع ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،وٍهىن ذلو باطحغالى وثىظُف ثنىىلىحُا اإلاػلىمات وإدزالها في اغمالها
ؤلادازٍة ملحاولة غـسهة ؤلاداز املحلُة .

 1بغىى شهحر ،ؤلاداز واإلافهىم والىظاثف ،مسبر الحوبُقات الىفظُة والتربىٍة حامػة مىحىزي ،قظىوُىة ،هىفمبر  ،2011ؾ.18
2بغىى شهحر ،اإلاسحؼ الظابق ،ؾ.84
3ا ادًس طالم الػُدزوض ،مقدمة في ؤلاداز  /حامػة ام القسي ؾ.56
4لماى الػالي ،ؤلاداز الػامة ،موبػة الدوادي ،دمؼق  1979ؾ.311
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لقد اؿبذ هرا الحغُحر امس واقؼ ،لما ذلست طابقا ثفسكه الظسوف التي ثمس بها الجصاثس في مل اإلاُادًً ،وماهد اوى
هره البىادز الخاؿة بالحدىى بلى ؤلاداز ؤلالنتروهُة والري سكه خظً ؤداء ؤلاداز بحىفحر وطاثل ثنىىلىحُة خدًثة
باثباع زوة ثدىى دقُقة ،وإحساءات وآلُات ثىظُمُة لىجاخها .
 .1-2-2عىامل هجاح لااداة لالكتروهية ( :ثطبيق الخدمة لالكتروهية في لااداة املحلية )
بن ؤوى زوى لحوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة في ؤلاداز الػمىمُة املحلُة الجصاثسٍة التي ثحسبى في البحروقساهُة
والفظاد ؤلادازي ،وغسقلة الػمل ؤلادازي واملحظىبُة ، 1والسػى  ،ثىولق في ألاطاض في جغُحر غدًد اإلافاهُم الخاهئة التي
ثهىهد منها ؤلاداز الحقلُدًة ،والتي ًجب ؤن ثصوى والا ًبقى هرا الحغحر مجسد مؼسوع ،لهرا في اغحقادي ؤن الحوىٍس ًبدؤ
ً
ابحداء مً القُادات ؤلادازٍة بلى ادوى مىظف ،وٍحإجى ذلو
بحدزٍب الواقم ؤلادازي ،وثهىٍىه الطخُػاب هره الحنىلىحُا،
بىكؼ اهاز قاهىوي حدًد ،والخسوج مً الخظُحر ؤلادازي القدًم ،بدُث ًهىن هرا الحغُحر ًحماش ى مؼ الحىظُمات الجدًد
وؤهمها:
 ثدزٍب منثف للوىاقم ؤلادازٍة ملها غلى الحنىلىحُا الحدًثة ( بوؼاء مػاهد محســة ) .فمً حر اإلاػقىى بقدام اإلاىظفحن في ؤغماى جػحمد غلى السقمىة وهم ًجهلىن هسٍقة الػمل بها ( دون ثهىًٍ وةهُئة
وجغحر للمفاهُم ) .
 ثدزٍب اهم غىاؿس في ؤلاداز وهم القُادات ؤلادازٍة غلى ذلو ،النهم غىـس فػاى في ؤلاداز واملحسك السثِس يللػمل ؤلادازي ( ثإرحر في وؼاهات الجماغة إلغداد الهدف وثدقُقه . )2
 و ثظهس قدز القاثد غلى الحإرحر غلى الجماغة وثىحيههم وإزػادهم لىُل جػاونهم وثدفحزهم للػمل بإغلى دزحةمً النفاء مً احل ثدقُق ألاهداف اإلاسطىمة  ،3وللىقىف غلى الىمى القُادي اإلافسوق اغحماده لحدقُق ألاهداف بػد
اغحماد ؤلاداز ؤلالنتروهُة غلى القاثد ؤلادازي ًسلص غلى اإلاىظفحن ،وزلق زوة مىاطبة لوسٍقة بغداد الهىادز املخحـة .
مً مل ما ثم ؤلاػاز بلُه ،فان غملُة ؤلاؿالح ؤلادازي غلى اإلاظحىي املحلي للداز الجصاثسٍة لم ثدقق ما مان مىحظس
لغُاب اإلاػاًحر ألاطاطُة لىجاح ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،وهرا ألامس الري ؤدي بلى جؼىَؽ وفقدان رقة اإلاىاهىحن مً ؤلاداز .
و مً الىاخُة الىظسٍة لم ًحم باإلاػنى الصحُذ وكؼ ثسوُى مافي وػامل ٌظحىغب ثفػُل ؤلاداز ؤلالنتروهُة .
اما الىاخُة الػملُة فان غـسهة ؤلاداز املحلُة ماشاى مجسد مؼسوع لم ثنحمل مقاوماثه بظبب غدم ثىفس وطاثل
ممازطحه ،وفي مقدمتها البؼسٍة واإلاالُة .
 .2-2-2ادوةلااداة لالكتروهية في ثطىيراملر افق العامة:
ان ؤلاداز ؤلالنتروهُة وحدت مً احل ثدظحن الخدمة الػمىمُة للمىاهً ،وفي مل القواغات ،ولهرا فان بدزاى
الحنىىلىحُا في جظُحر اإلاسافق الػامة مً ػإهه السقي بالخدمة الػمىمُة مً زالى ثدقُق الجىد في الػمل ،واإلاسوهة،
وثلبُة اخحُاحاةهم .
 1غقبي اماى ،اإلاسحؼ الظابق ،ؾ.205
2هاؿس دمحم الػدًلي ،الظلىك ؤلاوظاوي والحىظُمي ،مىظىز للي مقازن ،مػهد ؤلاداز الػامة ،السٍاق  ،1995ؾ.323
3داود غب ــد ال ــسشاك الب ــاش ،الحهىم ــة ؤلالنتروهُ ــة وارسه ــا غل ــى الىظ ــام الق ــاهىوي للمسف ــق الػ ــام واغم ــاى مىظفيه ــا ،ػ ــسلة الج ــالى للوباغ ــة ؤلاط ــنىدزٍة 2007
ؾ.126/127
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فاإلداز ؤلالنتروهُة طاهمد في دوام طحر اإلاسافق الػامة باهحظام ،واطحمساز هره آلالُات التي اغحمدةها ؤلاداز
ًفترق ؤن ثهىن هي طس هجاح الػمل ؤلادازي ،خُث اؿبذ اإلاىظف دازل مجزله ،ومً حر ؤوقات الػمل السطمُة ًادي
زدمة لةجمهىز  ،وذلو غً هسٍق البرًد ؤلالنترووي ،بكافة بلى الساخة والومإهِىة التي قد ٌؼػس بها اإلاىحفػحن لظهىلة
ؤلاحساءات والحـىى غلى اإلاػلىمات ،وغً لُفُة اهجاش مػاملة لدي اإلاسفق الػام .1
لقد لػبد ؤلاداز ؤلالنتروهُة دوزا لبحرا في غـسهة اإلاسفق الػام ،وطمدد الحنىلىحُا بحغُحر الىمى الحقلُدي
لخظُحر ؤلاداز والخسوج مىه ،وثجلى ذلو في ؤن اإلاسفق الػام ًسلؼ لهل اإلاحغحرات اإلاظحجد ألحل زدمة اإلاىحفػحن مػحمدا
في ذلو مل وطاثل الحنىىلىحُا الحدًثة ،والحوىزات الػلمُة في طبُل ثدقُق ذلو الغسق واإلاحمثل في الخدمة الػمىمُة
ؤلالنتروهُة ،هرا اإلاـوةح الحدًث الري ثحبىاه ؤلاداز املحلُة الجصاثسٍة وثداوى ثفػُله فاإلاقـىد به هى قدز ألاحهص
الػمىمُة غلى ثبادى اإلاػلىمات فُما بُنها مً حهة ،وثقدًم الخدمات للمىاهىحن والقواع الػام مً حهة ؤزسي وذلو
بظسغة وثهلفة مىسفلة غبر ػبهات ألاهترهد مؼ كمان طسٍة وامً اإلاػلىمات اإلاحىاقلة في ؤي وقد وؤي مهان .2
مما طبق ؤلاػاز بلُه وظحيحج ما ًلي:
 الخدمة الػمىمُة ؤلالنتروهُة هي الؼسٍان الري ٌػحمد غلُه اإلاسفق في بهجاش الػمل بنفاء وإثقان وطسغة فاثقةوثىػدم في ؤلاداز الحقلُدًة هره اإلامحزات .
 الخدمة الػمىمُة ؤلالنتروهُة ثسسج اإلاىاهً مً الحرمس وؤلاخبان الري مان ًيحابه ملما ؤزاد زدمة غمىمُة مًاإلاسفق الػام بظبب الػساقُل ،ألازواء ،البىء ،البحروقساهُة بلى الجىد واإلاسوهة الن الخدمات ثادي بىاطوة الؼبنة .
 لحهىن لةخدمة الػمىمُة ؤلالنتروهُة فاغلُة في الىاقؼ وال ثبقى خبِظة ( الجاهب الىظسي فقى ) ًجب ؤن جػممدون ثفسقة غلى مظحىي مل ؤلادازات الػمىمُة لِظحفُد منها مل اإلاىاهىحن فحهىن اإلاظاوا في ؤلاحساءات والحوبُق لحـبذ
ؤدا لحىمُة وثوىز مل املجحمؼ ولـالحه ،فحقدم له الحلىى الظسَػة إلاؼامله ( ثهىًٍ قاغد مػلىماثُة مىخد في مل
الادازات ختى ال ًددذ الحىاقم في ؤداء الخدمة بحن بداز وؤزسي ) .
 بما ؤن اإلاسافق الػامة وحدت مً احل ثدقُق الىفؼ الػام ،وهرا غىـس ؤطاس ي لىحىدها فةن فنس الىفؼ الػامثحغحر بحغحر املجحمؼ وألاشمىة ولهي ثىالب الدولة محولبات املجحمؼ اإلاحجدد ًلصم بدزاى ؤلاداز ؤلالنتروهُة لححمنً ؤلاداز
الػمىمُة مً ثلبُة مل اخحُاحات اإلاىاهىحن النثحر  ،وختى ال ًبقى اإلاسفق الػام غاحص غً ثلبُة خاحات ألافساد فاإلداز
ؤلالنتروهُة ثمحلو ممحزات جعجص ؤلاداز الحقلُدًة غً ثدقُقها ،وبػباز ؤزسي فةن فنس الىفؼ الػام ثحغحر بحغحر املجحمؼ
وثبقى غىـس مً غىاؿس اإلاسفق الػام  3ال ثىقوؼ جظحمس بـىز مىحظمة وثهىن الثر فاغلُة اذا اطحػملد الحنىلىحُا
فيها فاإلداز ؤلالنتروهُة ثلمً ثدقُق الىفؼ الػام ،ودوام طحر اإلاسافق الػامة باهحظام واهساد وفاغلُة .

1خظحن خسًٍ ،الظلىك الحىظُمي ،طلىك الافساد في اإلاىظمات ،داز شهسان لليؼس والحىشَؼ ،غمان ،ألازدن ،2002 ،ؾ.260
2اماى غقبي ،اإلاسحؼ الظابق ،ؾ.118
3حباز حمُلة ،دزوض في القاهىن ؤلادازي ،ميؼىزات ملُو الوبػة ألاولى  ،2014ؾ.164
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 .3-2-2اثرلااداة لالكتروهية في التصدي للفسااد لااداةي:
بن ؤوى غقبة ؤكست باإلداز الػامة وطحر غملها ثسالمات الفظاد الري فحو بها ،وؤؿبدد ثحسبى فُه مىر
الاطحقالى بلى ًىمىا ،هرا مما ارس غلى حمُؼ القواغات الػمىمُة فالفظاد هقُم الـالح ،وهى الحلف والػوب والحاك
اللسز باآلزسًٍ ،وؤخُاها ؤزسي ًساد به ثدهىز الحهامل والفلُلة ،مبادت ،ألازالك ،والسػى .1
ٌػسف بإهه اطحسدام الىظُفة الػامة لةحـىى غلى لظب زاؾ ،ؤو طىء اطحسدام اإلاىـب لغاًات شخـُة ؤو
بطاء اطحسدام ألادواز ثقـُد الىظاثف الػامة ،ؤو اإلاىازد الػامة بغسق اإلاىفػة الخاؿة .2
و ٌػسفه البىو باهه بطاء اطحػماى الىظُفة الػامة للنظب الخاؾ ،غىدما ًقىم مىظف بقبىى زػى  ،ؤو ابتزاش
لخظهُل غقد ،ؤو احساء مىافظة غامة ،هرا الظلىك ًحم بوسك حر مؼسوغة وكد ما ثفسكه القىاهحن ،وبػباز ؤزسي فان
الفظاد ؤلادازي ًحػازق ملُة مؼ اإلاـةحة الػامة التي جظعى ؤلاداز الػامة لحدقُقها ،وهرا ما ؤدي بلى جػفً الجهاش
ؤلادازي غلى مل اإلاظحىٍات بظبب اػتراك الثر مً هسف في هرا الفظاد والقُام به بهل طسٍة .
 مراحل ثطىةالفسااد:لم ًنً الفظاد بهرا الحجم النبحر الري ؤؿاب مسحلف ؤلادازات وبهره الـىز  ،خُث مان ًإزر ؿىز ممازطات
طلىلُة ثمع الجىاهب الحىظُمُة ،بػباز ؤزسي ًإزر الفظاد مػنى الاهدساف غً اإلاولىب في اإلااطظات الػامة خظب
الظسوف واإلاػوُات التي ًمس بها املجحمؼ  ، 3وهرا ما خدذ في الجصاثس خُث لثر الفظاد في ؤلاداز الػامة ( اهخؼس وثوىزت
ؤطالُبه بظبب ثىىع الخدمات ولثر الاطخثمازات ) ،وباغحباز الجصاثس دولة هامُة فقد طػد بلى الاخحهاك مؼ الدوى
اإلاحقدمة ،وحلب الحنىىلىحُا مما ًفحذ املجاى الهخؼاز الفظاد ؤلادازي غً هسٍق هدز اإلااى الػام في ؿىز اطححراد بحجة
ثوىٍس الحىمُة ثسثب غلُه ازحالطات وإطساف إلاىازد الدولة دازل اإلااطظات الػامة الـىاغُة ،بظبب هقف في وحىد
آلُات قاهىهُة ثحـدي لهره آلافة ،مما طمذ بازثهاب هرا الىىع مً الجساثم .
بن الفظاد ؤلادازي ممازطة مؼبىهة ،و حر مؼسوغة جؼمل مل اإلاُادًً  4مظد ؤلاداز الجصاثسٍة ؤزوسها
الاهدسافات اإلاالُة والظلىلُة التي ثسف اإلاىظف ( طىء اطحػماى الظلوة ،اطحغالى الىفىذ لقلاء مـالح زاؿة ) ،
وذلو غلى مامل ألاحهص الحهىمُة دون اطحثىاء اوػنع مله في وحىد زلل في جظُحر اإلاسافق الػامة ،وجظبب في وكؼ مً
الـػب بشالحه افحقس للؼفافُة واإلاظاوا  ،وثسثب غىه فقدان الثقة بحن اإلاىاهً وؤلاداز  ،فهل هره اإلاػوُات ماهد لفُلة
بان جظحفُق الدولة الجصاثسٍة لهرا ألامس الخوحر ،وثحدزل بهل بمهاهُاةها لػـسهة ؤلاداز  ،والحد مً الفظاد ؤلادازي الري
اطحفدل في مل القواغات ،وؤؿاب الجهاش ؤلادازي باهدسافات خالد دون الظماح للداز الػامة بالقُام بدوزها ألاطاس ي
وهى الحىمُة املحلُة وزدمة اإلاىاهً في مل املجاالت .
فاإلداز ؤلالنتروهُة بهل ما ثدمله مً مصاًا اذا هبقد بوسٍقة صحُدة قد ثدد مً ظاهس الفظاد التي ثفؼد في
ؤلاداز الجصاثسٍة ،وؤحهصةها وؤزرت هره الظاهس غدًد الىطاثل وألاطالُب مً اإلاظحدُل للداز الحقلُدًة مهافدتها،
1خظىحن املحمدي بىادي ،الفظاد ؤلادازي لغة اإلاـالح ،داز اإلاوبىغات الجامػُة ،ؤلاطنىدزٍة ،مـس ،الوبػة  2008ؾ.13
2اخمد مـوفى دمحم مػبد ،الاراز الاقحـادًة للفظاد ؤلادازي ،داز الفنس الجامعي ،ؤلاطنىدزٍة ،هبػة  2012ؾ.03
3غص الدًً بً ثسمي ومىـف ػسفي ،اإلالحقى الىهني خىى خىلمة الؼسمات مألُة لةحد مً ظاهس الفظاد اإلاالي وؤلادازيً ،ىم  ،2012 / 07 / 06ؾ.04
4خاخا غبد الػالي ،آلالُات القاهىهُة إلاهافدة الفظاد ؤلادازي في الجصاثس ،ؤهسوخة مقدمة لىُل ػهاد الدلحىزاه الظىة الجامػُة  2013 /2012ؾ.40

املجلد -09الػدد -02الظىة2022

EISSN: 2528-2309

903

ISSN: 2352-9806
l

اإلدارة اإللكرتونية – التحديات والواقع  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
خضار ميينة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للػفها وطىء الحىظُم وغدم ثددًد اإلاظاولُات ،وعجص السقابة ،وكػفها ،والػساقُل والقُىد التي ثخبػها ،مما ثسثب
غىه بىء في بهجاش اإلاػامالت دون مظاءلة ومداطبة ،بلى حاهب ظهىز ؤػهاى مسحلفة مً الفظاد ؤلادازي في ألاحهص
ؤلادازٍة وغلى مسحلف اإلاظحىٍات .1
و بػباز ؤزسي فان الجهاش ؤلادازي طُهىن ؤوى اإلاحلسزًٍ مً الفظاد ،وهرا ما خدذ في ؤلاداز الػامة الجصاثسٍة
خُث هحج هلم لحقىك اإلاىاهىحن ،واوػدام الؼفافُة ،وفقدان الثقة ،والتراخي في الػمل ،دون ثدمل اإلاظاولُة ،مما هحج
غىه كػف دازل إلااطظات الػامة .
و الحل لهل هره اإلاؼامل هى الىلىج بلى بداز بلنتروهُة جظاغد غلى ثقُُم دوزي لألدوات القاهىهُة وؤلاحساءات
ؤلادازٍة للىقاًة مً الفظاد ؤلادازي ،ومهافدحه دازل اإلااطظة ؤلادازٍة ،واإلاحابػة لهل اليؼاهات بظسغة وفػالُة مُداهُا
غلى ؤطاض الحقازٍس اإلادغمة بةخـاثُات لها غالقة بالىقاًة مً الفظاد ومهافدحه التي ثسد بليها مً القواغات .
ان الهُئات الخاؿة إلاهافدة الفظاد ؤلادازي جظحػحن بالحنىىلىحُا الحدًثة للنؼف غً الفظاد ؤلادازي واإلاحىزهحن
فُه ،وهرا ًىػدم في ؤلاداز الحقلُدًة
ما وظخؼفه مما طبق ذلسه ،ؤن ؤلاداز ؤلالنتروهُة طاهمد لثحرا في النؼف غً الفظاد ؤلادازي ،وثجسٍم ؤفػاله
وإغاد ؿُا ة الجساثم ؤلادازٍة الحقلُدًة ،واطحدداذ حساثم حدًد  ،وٍمنً القىى في ألازحر ؤن ؤلاداز الػمىمُة ال
ًمنً ؤن ثىجح في غملُة الحغُحر بال اذا اغحمدت غلى ؤطاطُات القُاد للحغُحر واثبػد الخوىات الىاحب اثباغها
لحدقُق ؤلاداز اإلاػاؿس .
 .3-2ثقييم مشروع لااداة لالكتروهية في الجزائر:
طػد الجصاثس بلى بهجاح هرا اإلاؼسوع بهل ما ثملنه مً بمهاهُات مادًة وبؼسٍة غلى اغحباز اهه هى ؤطاض زقي ؤلاداز
الػامة بـفة غامة ،وؤلاداز املحلُة بـفة زاؿة ،وقد خاولد الجصاثس زبى مل اإلااطظات الحابػة لةجماغات املحلُة
والقواغات الىشازٍة التي لها غالقة باملجحمؼ اإلادوي بؼبنة وهىُة للحىاؿل بىاطوة ثقىُة السقمىة  ، 2مً احل ثدظحن
الخدمة الػمىمُة ،وثىفحر الساخة والومإهِىة للمىاهً الري افحقدها  ،خُث ؤؿبدد ؤلاداز الػمىمُة في هظسه هي باز
للفظاد ؤلادازي ( املحظىبُة والسػى ) ،والىاقؼ ؤن ثىفُر هرا اإلاؼسوع اؿودم بىحىد ؤزكُة مغاًس لحىفُره وماهد
الىخُجة فؼل هرا اإلاؼسوع ،واذا ازدها ثقُُمه مً الىاخُة الىظسٍة والػملُة هجد ؤن ألاطباب محػدد ولثحر التي مىػد
ثوبُقه لُهىن مـحره الفؼل:
 ان زوىات ؤلاؿالح التي اثبػتها في ثىفُر هرا اإلاؼسوع لم ثهىن مالثمة للىخُجة اإلاساد الحـىى غليها . غىد ثفػُل ؤلاداز ؤلالنتروهُة في الجصاثس مان الترلحز غلى ؤلاداز الػلُا فقى محجاهلحن ؤهمُة ؤلاداز املحلُةودوزها في خُا اإلاىاهً .

1دمحم الـحرفي ،الفظاد بحن ؤلاؿالح والحوىٍس ؤلادازي ،ماطظة خىزض الدولُة لليؼس والحىشَؼ الوبػة  ،2008 ،1ؾ.77
2غقبي اماى ،مسحؼ طابق ،ؾ.153
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 الاغحقاد الخاهئ إلاظحري ؤلاداز الػامة بان ؤلاداز ؤلالنتروهُة مهمتها هي ثدظحن الخدمة الػمىمُة فقىمحىاطُا ؤن الحغحر ٌؼمل ؤلاداز ومىظفيها دون اطحثىاء ،فحدقُق ثلو الخدمة ًىحب بؿالح حرزي لةجهاش ؤلادازي
والػاملحن فُه .
 غدم وحىد ثهامل وثىافق بحن ؤلادازات وؤخُاها ٌؼمل الازحالف في ؤلاداز هفظها ،وبػباز ؤزسي ال ًىحد ثفـُللألهظمة اإلاػلىماثُة ( حر واضح ) .
 غدم وحىد ثىظُم بدازي ًحماش ى مؼ ؤلاداز ؤلالنتروهُة . غدم بؿداز ؤخهام قاهىهُة ثحوابق مؼ هره الحنىىلىحُا ،خُث بقُد ؤلاداز في الجصاثس خبِظة الخؼسَػاتالقدًمة دون جػدًل ؤو ثددًث إلاا ثحولبه ؤلاداز ؤلالنتروهُة .
 ال ثىحد خماًة وكماهات مافُة للمػلىمات في ؤلاداز ؤلالنتروهُة . افحقاز ؤلاداز الجصاثسٍة إلهازات محســة لـُاهة هره الىطاثل الحدًثة ،مما زلق زلل في غدًد اإلااطظاتالػمىمُة .
و في ألازحر ؤن ؤلاؿالخات ًجب ؤن جػبر غً الىظام ؤلادازي القاثم وثداوى بؿالخه وفقا لألوكاع الظاثد  ،بدُث
ثهىن بؿالخات ػاملة ثلبي مً زاللها اإلاوالب ألاطاطُة للمجحمؼ وثدظحن ظسوفهم اإلاػِؼُة بػد الحوىز الحنىلىجي،
وما هسخه مً وطاثل خدًثة جػالج فنس ؤلاؿالح وجظاهده . 1
و ؤن لثحر مً الىظاثف ؤلادازٍة ًمنً ازحـازها بػد وكػها في اهس حدًد ػاملة ( ثوىٍس الاثـاى اإلااطظاجي مً
زالى ثفػُل البرًد ؤلالنترووي )

خاثم ـ ـ ـ ـ ـة:
ان ثوىز ؤلاداز املحلُة في وقحىا الحالي اؿبذ واقػا جظعى لحدقُقه الجصاثس مً زالى ازحُاز ألاطلىب ألامثل في
الحىظُم ؤلادازي إلاا ًحالءم مؼ بمهاهُاةها فاإلؿالح ؤلادازي قد ًقض ي غلى مل الازحالالت التي قد ثـِب ؤلاداز  ،وٍدقق
الحىمُة املحلُة اإلايؼىد وثولػات اإلاىاهً الري ًيحظس ثدقُقها مً ؤلاداز ،ؤهمها ثدظحن الخدمة الػمىمُة والتي بظبب
فؼل ثوبُقها فقدت الثقة بحن ؤلاداز واإلاىاهً وزلقد فجى لبحر مً الـػب بشالتها بلى حاهب وحىد ثىاقم بحن بزاد
اإلاؼسع في ثفػُل ؤلاداز الػمىمُة ،والىاقؼ اإلاػاغ الري ًسفم ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،وباألصح ًجد ؿػىبة في ذلو بظبب
كػف الحإهحر البؼسي للػمل بهره الحنىىلىحُا اوػنع طلبا ،وظهست هحاثجه في فؼل مؼسوع ؤلاداز ؤلالنتروهُة ( غدم
الاغحماد غلى النفاءات اإلااهلة لرلو ) ،وبػباز ؤزسي ؤن اإلاؼهل الري ًقف خاحص في ثوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة غلى
مظحىي ؤلاداز املحلُة هى حهل اإلاىظفحن في مل ؤلادازات لنُفُة الاطحمساز في ثوبُق الحنىىلىحُا والاطحفاد منها في
مجاى ؤلاؿالح ؤلادازي .

1غبــد القــادز مــاض ،ؤلاداز الػامــة وؤلاؿــالح ؤلادازي فــي الجصاثــس ،مــرلس لىُ ـل ماحظــححر فــي الػلــىم الظُاطــُة والػالقــات الدولُــة ،حامػــة الجصاثــس2008 ،
ؾ.62
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لهرا بادزت ؤلاداز الجصاثسٍة بلى بدزاى ثقىُة ؤلاداز ؤلالنتروهُة بػد مػالجة الثغسات التي ثقف ؤمام ثوبُقها
بـىز صحُدة غلى اغحباز اهه مؼسوع الػـس ،ز م ما ًجاهبه مً مساوف ،وفي اغحقادي ؤن ؤهم الحلىى التي ًجب غلى
ؤلاداز املحلُة بغاد الىظس فيها هي:
 الحيظُق والاو جام بحن الجاهب الىظسي والحوبُقي للداز ؤلالنتروهُة ختى ًحقبلها املجحمؼ اإلادوي الري ٌػحقد ؤنهرا الحوىز الحنىىلىجي طُجلب له اإلاحاغب ( جغُحر اإلافاهُم ) .
 بغاد الىظس في لُفُة الاهحقاى مً ؤلاداز الحقلُدًة بلى ؤلالنتروهُة واثباع ثسوُى طلُم ،حر غؼىاجيً ،هى نبالحدزٍج ومالثم لهل اإلاظحجدات .
 ًجب ؤن ًهىن ثسابى بحن ؤلاداز الػلُا واإلاظحىٍات ألازسي في هسٍقة الحػامل مؼ هره الحنىىلىحُا ،وةهُئة الجمُؼ لهراالحغُحر مً زالى وطاثل ؤلاغالم لحدقُق الحهامل والحجاوع .
 ثىفحر اإلاىار الػام لحوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،مما ًترثب غلُه هجاح مل ؤلاؿالخات ،وهرا ٌظحلصم الىظس في هسٍقةالخظُحر للنؼف غً مىاهً الخلل وؤلازفاك وإؿالخه لُىالب الحوىزات والحدىالت التي ثمس بها الحىمُة في الجصاثس .
و في الخحام فان مىكىع ؤلاداز ؤلالنتروهُة ماشاى لم ًجظد مً الىاخُة الػملُة في مسحلف ؤلادازات املحلُة،
ألطباب محػدد ثم الحوسك لها وهرا ما ؤربخحه البُة الدزاطات اإلاُداهُة غلى ؤلاداز املحلُة في الجصاثس ،خُث لىخظ
غدم هجاغة آلالُات اإلاحبػة في ثوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة وفي مل اإلاظحىٍات .

قائمة املراجع:
-1الكتب:
 اخمد مـوفى دمحم مػبد ،الاراز الاقحـادًة للفظاد ؤلادازي ،داز الفنس الجامعي ،ؤلاطنىدزٍة ،هبػة . 2102 ا ادًس طالم الػُدزوض ،مقدمة في ؤلاداز  /حامػة ام القسي . بيهاب غِس ى وهازك غامس ،الحهىمة ؤلالنتروهُة ( مفهىمها ،مباداها ،محولباةها ) ،اإلااطظة الػسبُة للػلىم والثقافة،الوبػة ألاولى . 2102
 بغىى شهحر ،ؤلاداز واإلافهىم والىظاثف ،مسبر الحوبُقات الىفظُة والتربىٍة حامػة مىحىزي ،قظىوُىة ،هىفمبر.2100
 حباز حمُلة ،دزوض في القاهىن ؤلادازي ،ميؼىزات ملُو الوبػة ألاولى .2102 خظىحن املحمدي بىادي ،الفظاد ؤلادازي لغة اإلاـالح ،داز اإلاوبىغات الجامػُة ،ؤلاطنىدزٍة ،مـس ،الوبػة.2112
 خظحن خسًٍ ،الظلىك الحىظُمي ،طلىك ألافساد في اإلاىظمات ،داز شهسان لليؼس والحىشَؼ ،غمان ،ألازدن.2112 ، داود غبد السشاك الباش ،الحهىمة ؤلالنتروهُة وارسها غلى الىظام القاهىوي للمسفق الػام وؤغماى مىظفيها ،ػسلة الجالىللوباغة ؤلاطنىدزٍة . 2112
 غمس مىس ى حػفس القسَص ي ،ارس الحهىمة ؤلالنتروهُة في الحد مً ظاهس الفظاد ؤلادازي ،ميؼىزات الحلبي الحقىقُةالوبػة ألاولى بظىة .2102
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 لماى الػالي ،ؤلاداز الػامة ،موبػة الدوادي ،دمؼق . 0121 دمحم الـحرفي ،الفظاد بحن ؤلاؿالح والحوىٍس ؤلادازي ،ماطظة خىزض الدولُة لليؼس والحىشَؼ الوبػة .2112 ،0 دمحم مدمىد الوػامىُة هازك ػسٍف الػلىغ ،الحهىمة ؤلالنتروهُة وثوبُقاةها في الىهً الػسبي ،ألازدن ،اإلاىظمةالػسبُة للحىمُة ؤلادازٍة .2112
 مـوفى ًىطف مافي ،ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،داز ماطظة زطالن للوباغة والحىشَؼ ،دمؼق ،طىزٍا  2100ؾ. 011 هاؿس دمحم الػدًلي ،الظلىك ؤلاوظاوي والحىظُمي ،مىظىز للي مقازن ،مػهد ؤلاداز الػامة ،السٍاق .0112 ًاطحن طػد الب ،ؤلاداز ؤلالنتروهُة وآفاك ثوبُقاةها ،اإلاملنة الػسبُة الظػىدًة ،مػهد ؤلاداز الػامة ،2112-2املجالت:
 غادى صاى الجصاثسي ،مؼازَؼ الحهىمة ؤلالنتروهُة مً الاطتراثُجُة بلى الحوبُق ،مؼسوع الجصاثس الحهىمةؤلالنتروهُة  2102همىذحا ،الػدد  ،22مازض 2102
 مسٍم زالف خظحن ،الحهىمة ؤلالنتروهُة ،مجلة ملُة بغداد للػلىم الاقحـادًة الػدد الخاؾ إلااثمس الهلُة.2102
 هبُل خلُلى ،ػىقي مسابى ،دوز ؤلاداز ؤلالنتروهُة في ثدظحن زدمات البلدًة في الجصاثس ،دزاطة مُداهُة غلى غُىةمً مىاهً بلدًات الىادي ،مجلة غلىم الاوظان واملجحمؼ املجلد  / 12الػدد 2102. ،22
-3امللتقيات:
 غص الدًً بً ثسمي ومىـف ػسفي ،اإلالحقى الىهني خىى خىلمة الؼسمات مألُة لةحد مً ظاهس الفظاد اإلااليوؤلادازيً ،ىم 2102. / 12 / 10
 -4ألاطروحات والرسائل:
 غقبي ؤماى ،الخدمات ؤلالنتروهُة وثسقُة ؤلاداز املحلُة ،ؤهسوخة الدلحىزاه ،ثسـف بداز مدلُة الظىة الجامػُة. 2120- 2121
 خاخا غبد الػالي ،آلالُات القاهىهُة إلاهافدة الفظاد ؤلادازي في الجصاثس ،ؤهسوخة مقدمة لىُل ػهاد الدلحىزاه الظىةالجامػُة . 2102 /2102
 طػُد بً مػال الػامسي :اإلاحولبات ؤلادازٍة وألامىُة لحوبُق ؤلاداز ؤلالنتروهُة ،دزاطة م حُة غلى اإلااطظة الػامةللمىاوئ ،زطالة ماحظححر حر ميؼىز  ،ؤمادًمُة هاًف للػلىم ألامىُة ،السٍاق .2112
 غبد القادز ماض ،ؤلاداز الػامة وؤلاؿالح ؤلادازي في الجصاثس ،مرلس لىُل ماحظححر في الػلىم الظُاطُة والػالقاتالدولُة ،حامػة الجصاثس. 2112 ،
 ملــثم دمحم النبِس ـ ي ،محولبــات ثوبُــق ؤلاداز ؤلالنتروهُــة فــي مسلــص هظــم إلاػلىمــات الحــابؼ لةحهىمــة ؤلالنتروهُــة فــي دولــةقوس ،مرلس مقدمة اطحنماال إلاحولبات هُل دزحة اإلااحظححر في بداز ألاغماى ،الجامػة الافتراكُة الدولُة .
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الحق في المعلومة البيئية في التشريع الجزائري

The right to environmental information in Algerian legislation
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:ملخص
إن مكيل خماًت البِئت ماػاٌ ٌكيل هاحؿا ألفغاص املجخمؼ ومؤؾؿاجه إط ًخػظع غلى هؤالء خماًت بِئتهم ؤو
اإلاكاعهت الفػلُت في طمان الخىمُت اإلاؿخضامت إال مً زالٌ جفػُل الُاث ووؾابل كاهىهُت جظمً قغاهتهم حمُػا صون
ً
ً
واهتهاء
،ابخضاء مً مؼالبتهم بدم الاغالم البُئي ومماعؾتهم لحم الاػالع غلى بُاهاث ؤي وكاغ اكخصاصي
،اكصاء ؤو جمُيز
. مً حغاء مسالفت الدكغَػاث الىػىُت ؤو الضولُت،بغفؼ صغاوي كظابُت إلاػالجت ما ؤصاب الىظام البُئي مً غؼب ؤو زلل
. اإلاػلىمت البُئُت؛ الاػالع البُئي؛ الكغاهت البُئُت؛ الؿغ ؤلاصاعي؛ الاغالم البُئي:اليلماث اإلافخاخُت
Abstract:
The problem of protecting the environment is still a concern for the members of society
and its institutions, as it is impossible for them to protect their environment or to participate
effectively in ensuring sustainable development, except by activating legal mechanisms and
means that guarantee their partnership all without exclusion or discrimination, starting with
their demand for the right to environmental media and their exercise of the right of access. On
the data of any economic activity, and finally by filing lawsuits to address the damage or
defect that has affected the ecosystem, as a result of violating national or international
legislation.
Keywords : Environmental information; environmental
partnership; administrative secret; environmental media.

awareness;

environmental
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ملضمت:
إن اغماٌ الحم في بِئت هظُفت وجمخؼ ألافغاص بها فػلُا ال ًخىكف غلى ؤلاكغاع اللاهىوي لها بل ًخؼلب كىاغض إحغابُت
جىفل خماًتها جغجىؼ غلى زالر مغجىؼاث ؤؾاؾُت وهى الحم في الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت واإلاكاعهت وخم اللجىء
لللظاء  ,و ٌػخبر الحم في الاغالم البُئي ؤهمها و لهظا ٌػخبر مؤجمغ ؾخىههىلم  1975هلؼت بضاًت الاهخمام بالحم باإلغالم
البُئي هما ؤهضه اإلابضؤ الػاقغ مً مؤجمغ عٍى صي حاهيرو و اجفاكُت اعهىؽ  ،1988وفي هظا الاػاع اججه اإلاكغع الجؼابغي
الى الاؾخجابت لهظه الخؼىعاث الحاصلت في مىطىع خماًت البِئت و هص غلى مبضؤ الاغالم واإلاكاعهت في كاهىن البِئت عكم
 19_93اإلاخػلم بدماًت البِئت في إػاع الخىمُت اإلاؿخضامت الظي ًيىن بملخظاه ليل شخص الحم في ؤن ًيىن غلى غلم
بداٌ البِئت وحػؼػ هظا الحم ؤهثر مً زالٌ اإلااصة  219مً صؾخىع  ،2929الظي هص غلى مهام املجلـ الىػني
الاكخصاصي والاحخماعي مً زالٌ جىفير إػاع إلاكاعهت املجخمؼ اإلاضوي في الدكاوع الىػني خىٌ ؾُاؾاث الخىمُت
الاكخصاصًت والاحخماغُت والبُئُت في إػاع الخىمُت اإلاؿخضامت هما هص غلى طغوعة طمان صًمىمت الحىاع والدكاوع بين
الكغواء الاكخصاصًين والاحخماغُين الىػىُين ؤًظا غغض اكتراخاث وجىصُاث للحيىمت فُما ًخػلم باإلاؿابل طاث
)(1

اإلاصلحت الىػىُت في املجاٌ الاكخصاصي والاحخماعي والبُئي والتربىي والخيىٍني.

وهىا جظهغ ؤهمُت اإلاىطىع باغخباعه خم مً خلىق الاوؿان و إلاا لها مً ؤهمُت في جفػُل صوع اإلاىاػً في خماًت
البِئت والخمخؼ بالحم في بِئت ؾلُمت ،واهؼالكا مما جلضم اعجإًىا الى ػغح ؤلاقيالُت الخالُت:
ما هى الاػاع اللاهىوي لحم الاغالم البُئي وللى ؤي مضي ًؤزغ هظا الحم في جفػُل الكغاهت البُئُت
ولإلحابت غلى ؤلاقيالُت اغخمضها غلى اإلاىهج الخدلُلي الىصفي لخدلُل بػع اإلاىاص والىكىف غلى الثؿغاث
والىلابص التي حػغفها الىصىص اللاهىهُت التي غالجذ اإلاىطىع خُث كؿمذ هظا ألازير الى مبدثين والخالي:
اإلابدث ألاوٌ جدذ غىىان ؤلاػاع اإلافاهُمي للحم في اإلاػلىمت البُئُت واإلابدث الثاوي الاػاع اللاهىوي للحم في
اإلاػلىمت البُئُت.

 1ؤلاػاع اإلافاهُمي للحم في اإلاػلىمت البُئُت:الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت هى خم مً الحلىق ؤلاحغابُت الحُىٍت اإلاىبثلت غً الحم اإلاىطىعي اإلاخمثل في خم
الاوؿان في الخمخؼ في بِئت صحُت وؾلُمت ولخبُان طلً ًجب الاإلاام بمسخلف اإلاضلىالث واإلاظامين اللؿىٍت والاصؼالخُت
إلافهىم الحم في اإلاػلىمت البُئُت وجدضًض هؼاق مماعؾت هظا الحم وؤهمُت الحصىٌ غليها.
وبىاء غلى طلً ؾىدىاوٌ مً زالٌ هظا اإلابدث مفهىم الحم في اإلاػلىمت البُئُت (  ،) 1.1وخضوص مماعؾت الحم في
اإلاػلىمت البُئُت ( .) 2.1

 -1مغؾىم عباس ي عكم  ،442_29مؤعر في  39صٌؿمبر ً ،2929خػلم بئصضاع الخػضًل الضؾخىعي ،اإلاصاصق غلُه في اؾخفخاء ؤوٌ هىفمبر في الجغٍضة
الغؾمُت ،الػضص  82،اإلاؤعر في  39صٌؿمبر .2929
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عمبرة هدى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1.1مفهىم الحم في اإلاػلىمت البُئُت:
ؾيخؼغق في هظا اإلاؼلب الى حػغٍف الحم في اإلاػلىمت البُئُت ( )1.1.1وؤهمُت وهؼاق الحم في اإلاػلىمت البُئُت
(.)2.1.1
 -1.1.1حػغٍف الحم في اإلاػلىمت البُئُت :
 -1.1.1.1حػغٍف الحم واإلاػلىمت:
َ
َّ
اللـه َم ُ
ُ ّ
ىاله ُم َ
ٌ
الح ِ ّم)) ،(1ومػىاه
1.1.1.1.1الحم:اؾم مً ؤؾماء هللا الحؿنى ،إط حاء في كىله حػالى( :ز َّم ُعصوا ِإلى ِ
ٌ
)(2
ّ
وخلاق.
الثابذ بال قً ،وهى هلُع الباػل ،وحمػه خلىق ِ
واخض للحم ،وطلً لىثرة الحلىق ّ
وجىىع
حػغٍف
ّؤما في فله اللاهىن ،فلض ازخلف فلهاء اللاهىن غلى وطؼ
ٍ
ٍ
زصابصها ،فيان مً الصػب غليهم الاحخماع غلى ؤي واخض ،ختى ّ
إن البػع منهم كض ؤهىغ فىغة ّ
الحم بظاتها ،باغخباع
ٍ
ع ٍ
ٌ
ٌ
ّ
ؾلؼت للصخص ٌػترف بها اللاهىن ،بِىما اججه البػع آلازغ إلى إزباث فىغة الحم ،وكض ُغ ّغف ّ
ؤن ّ
الحم
الحم هى ميزة ؤو
ّ
بػضة حػغٍفاث مسخلفت ،ومنها ّ
الحم هى مصلحت ّ
ّ
ّ
ّ
املخىلت ألخض
جلضع بلُمت مالُت ًدميها اللاهىن ،ؤو ؤهه الؿلؼت
ؤن
)(3

هىع مػين مً الىؼاكاث.
ألاشخاص مً اللاهىن في ٍ

 -2.1.1.1.1اإلاػلىمت :مصؼلح واؾؼ ٌؿخسضم لػضة مػاوي خؿب ؾُاق الحضًث ،وهى بكيل غام مغجبؽ
بمصؼلحاث مثل :اإلاػنى ،اإلاػغفت ،الخػلُم ،الخىاصل .هما حػغف اإلاػلىماث غلى ؤنها البُاهاث التي جمذ مػالجتها بدُث
ؤصبدذ طاث مػنى وباجذ مغجبؼت بؿُاق مػين.
الـمػلىماث هي " جلً البُاهاث التي جـمذ مػالـجتها لخدلُم هضف مػين ؤو الؾخػماٌ مـدضص ألؾغاض اجـساط
اللغاعاث ،ؤي البُاهاث التي ؤصبذ لها كُمت بػض جـدلُلها او جفؿيرها ؤو جـجمُػها في قيل طي مػنى والتي ًـمىً جضاولها
)(4

وحسجُلها ووكغها وجىػَػها في صىعة عؾمُت وفي ؤي قيل.
 -2.1.1.1حػغٍف الحم في اإلاػلىمت البُئُت:

الحم في اإلاػلىمت البُئُت هي مجمىغت البُاهاث واإلاػؼُاث اإلاخػللت بالبِئت ؤو بئخضي غىاصغها اإلاغجبت واإلاىظمت غلى
قيل ًدلم هضفا مػُىا مً اؾخسضامها في املجاٌ البُئي ،ؤما الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت جخمثل في مجمىغت الؿُاؾاث
واللىاهين وؤلاحغاءاث التي حؿاغض غلى الظمان في إصاعة الكؤون الػامت وجِؿير اػالع اإلاىاػىين غلى ما ًخػلم بها)،(5ؤما
اجفاكُت ؤعهىؽ غغفذ اإلاػلىمت البُئُت غلى ؤنها ؤي مػلىمت في قيل مىخىب ؤو مىظىع ؤو مؿمىع ؤو الىترووي ؤو ؤي قيل
ماصي آزغ هما ًلي:

 -1ؾىعة ألاوػام ،آًت .62
 -2حػغٍف ومػنى الحم في معجم اإلاػاوي الجامؼ  -معجم غغبي غغبي.www.almaany.com ،
-3غلي الؼغبي ،خم الخصىصُت في اللاهىن الجىاةي (الؼبػت ألاولى) ،بيروث :اإلاؤؾؿت الحضًثت للىخاب 2996 ،ص .69-62
 -4مفاهُم ؤؾاؾُت خىٌ اإلاػلىماث مفهىم الـمػلىمت https://elearn.univ-oran1.dz
 -5بغواث هغٍم ،خم الحصىٌ غلى اإلاػلىمت وؾُلت ؤؾاؾُت إلاؿاهمت الفغص في خماًت البِئت ،املجلت الاواصًمُت للبدث اللاهىوي ،حامػت غبض الغخمان
ميرة ،بجاًت ،ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت ،املجلض الثاوي ،الػضص ألاوٌ ،2911،ص .35
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عمبرة هدى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1.2.1.1.1خالت غىاصغ البِئت ،والهىاء والجى واإلااء والتربت وألاعض ،واإلاىاظغ واإلاىاكؼ الؼبُػُت ،والخىىعالبُىلىجي وميىهاجه ،بما في طلً اليابىاث املحىعة وعازُا والخفاغل فُما بين هظه الػىاصغ.
 2.2.1.1.1الػىامل ،واإلاىاص والؼاكت والظىطاء وؤلاقػاع ،وألاوكؼت ؤو الخضابير ،بما فيها الخضابير ؤلاصاعٍتوالدكغَػُت والؿُاؾاث والدكغَػاث والخؼؽ والبرامج البُئُت ،التي جؤزغ ؤو ًدخمل ؤن جؤزغ غلى غىاصغ البِئت في هؼاق
الفلغة الفغغُت ( ؤ )ؤغاله.
3.2.1.1.1خالت صحت ؤلاوؿان وؾالمخه وؤوطاع الحُاة البكغٍت واإلاىاكؼ الثلافُت واإلايكأث ،مً خُث مضيجإزغها ؤو اخخماٌ جإ زغها بدالت غىاصغ البِئت ،ؤو مً زالٌ هظه الػىاصغ ،بالػىامل ؤو ألاوكؼت ؤو الخضابير اإلاكاع إليها في
)(1

الفلغة الفغغُت.

2.1.1ؤهمُت وهؼاق الحم في اإلاػلىمت البُئُت:1.2.1.1ؤهمُت الحم في اإلاػلىمت البُئُت:_ ًىدؿب الحم في اإلاػلىمت البُئُت ؤهمُت بالؿت بدُث ٌػخبر الغهيزة ألاؾاؾُت لخىغَـ مبضؤ اإلاكاعهت الكػبُت
بصفت غامت واإلاكاعهت في صىؼ اللغاعاث البُئُت بصفت زاصت في الحصىٌ غلى اإلاػلىماث البُئُت ٌؿمذ باإلاكاعهت في
)(2

اللغاعاث اإلاخػللت بالبِئت.

_ حؿمذ لألفغاص بإصاء واحبهم هدى املحافظت غلى البِئت وحػؼٍؼ الىعي البُئي لضي الجمهىع واهدؿاب الخبراث
)(3

للخػامل مؼ اإلاؿابل البُئُت واليىاعر وؤؾالُب الىكاًت والػالج.

_ ٌػؼػ الحم في الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت ،الكفافُت البُئُت وٍلُم إحغاءاث إلايافدت الفؿاص البُئي فيلما ػاص
الفؿاص كلذ الكفافُت وولما ػاصث مػاًير الكفافُت كلذ وؿبت الفؿاص ،فهي مجمىغت مً ؤلاحغاءاث والالُاث التي جمىً
مً عكابت الحيىمت وميافدت الفؿاص.
_ ًظمً الحم في الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت لألفغاص اإلاؿاءلت البُئُت غً ول الخصغفاث وألافػاٌ اإلاظغة بالبِئت
وهي حػخبر ؤؾاؽ الحىم الغاقض وجماعؾها مسخلف الجهاث ؾىاء واهذ وؾابل الاغالم ومىظماث املجخمؼ اإلاضوي ؤو افغاص
هما ًمىً طلً غً ػغٍم حهاث الىصُت ؤو الجهاث املخخصت في البرإلاان وفي ميافدت فؿاص الحيىمت البُئُت وجدؿين ؤصاء
)(4

الهُئاث الػامت.

_ هما ًبرػ صوع اإلاػلىمت البُئُت في ججؿُض الؼابؼ الىكاةي في مجاٌ خماًت البِئت باغخباعه ؤهم الُاث حكىُل الىعي
البُئي لضي ؤفغاص املجخمؼ وجفػُله بدىىٍغ الغؤي وػٍاصة الاصعان والىعي الحس ي وهظا ما ًضفؼ باإلاىاػىين إلى حؿُير
)(5

ؾلىهُاتهم الظاعة بالبِئت واإلاكاعهت بفػالُت في خل اإلاكىالث البُئُت .

 -1خؿين بىزلجت ،صوع إجفاكُت ؤعهىؽ في خماًت البِئت ،مجلت البدىر الػلمُت في الدكغَػاث البُئُت ،املجلض  ،6الػضص  ،2919 ،1ص .27
 -2زغش ي الهام ،جمىين الحم في الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت الُاث الخفػُل والحضوص ،مجلت حُل خلىق الاوؿان ،ولُت الحلىق والػلىم
الؿُاؾُت ،حامػت دمحم صباؾين ؾؼُف  ،2الػام الغابؼ ،الػضص  ،2917 ،15ص .122
 -3هدُل فخُدت ،الاغالم الجضًض ووكغ الىعي البُئي ،مظهغة ماحؿخير ،حامػت الحاج لخظغ ،باجىت ،ولُت الػلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماغُت ،2912 ،ص .118
 -4مؿػىص عقُض ،الغقاص البُئُت ،عؾالت ماحؿخير  ،حامػت ؾؼُف ،2ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت ،2913 ،ص .98
 -5مىصىع مجاصي ،الاغالم البُئي وإصاة لخجؿُض الؼابؼ الىكاةي في مجاٌ ؤمً وخماًت البِئت في الدكغَؼ الجؼابغي ،مجلت الػلىم اللاهىهُت
والاحخماغُت ،حامػت ػٍان غاقىع بالجلفت ،املجلض الغابؼ ،الػضص الثاوي ،2919 ،ص .199
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 -2.2.1.1هؼاق الحم في اإلاػلىمت البُئُت:
ًدضص هؼاق الحم في اإلاػلىمت البُئُت مً حاهبين ،مً خُث ألاشخاص الظًً لهم الحم في مماعؾت هظا الحم ،ومً
خُث الىؼاق اإلاىطىعي.
 -1.2.2.1.1الىؼاق الصخص ي للحم في اإلاػلىمت البُئُت:
جغؾى اإلاػلىمت البُئُت بين ػغفين ؤؾاؾُين في مػاصلت خماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت ،وهظًً ألازيرًً ًخمثالن
في:
 -1.1.2.2.1.1ؤصحاب اإلاػلىماث البُئُت:
اإلاػلىماث البُئُت مهما وان مىطىغها ؤو قيلها ؤو إحغاءاتها الخبلُؿُت ،ؾىاء واهذ هظه ؤلاحغاءاث كبلُت ؤو بػضًت
هجضها غىض اإلاخػاملين الاكخصاصًين بكيل زاص بدؿب اإلايكأث اللابمت وخؿب صعحت زؼىعتها ،هما هجضها هظلً
غىض ؤلاصاعاث اإلاػىُت بدماًت البِئت في مسخلف اللؼاغاث الىػاعٍت ،وَػض صاخب اإلاػلىماث البُئُت ػغف ؤصُل في
اإلاػاصلت البُئُت بخػامله و ججاوبه مؼ الصخص صاخب خم الاػالع البُئي ؤما بلبىله و جىفير اإلاػلىماث اإلاؼلىبت ؤو عفظه
بالؿيىث الظي ًفهم مىه طمىُا الغفع ؤو الغفع هخابت.
 -2.1.2.2.1.1ػالب اإلاػلىماث البُئُت:
إهه مً ألاشخاص اإلاهخمت بكؤون خماًت البِئت ؾىاء وان الصخص مػىىٍا ؤو ػبُػُا فاهه ًمثل الؼغف الظي
ًؼلب اإلاػلىماث البُئُت مهما وان قيلها ؤو مىطىغها و مهما واهذ ػبُػتها ؤو إحغاءاتها مً الؿلؼاث اإلاػىُت بدماًت
)(1

البِئت.

 -2.2.2.1.1الىؼاق اإلاىطىعي للحم في اإلاػلىمت البُئُت:
ٌكمل الحم في اإلاػلىمت البُئُت مً هاخُت مىطىغُت بكيل غام مجمىغت البُاهاث التي جدىػها الهُئاث الػامت
واإلاخػللت بيل ألامىع واللظاًا التي جسص البِئت ووطػُت اإلاىاعص البُئُت املخخلفت وػبُػت الػىامل اإلاؤزغة غليها ومسخلف
الؿُاؾاث وؤلاحغاءاث اإلاخػللت بالبِئت باإلطافت إلى البُاهاث اإلاخػللت باألوطاع الػامت للؿيان وؤمنهم وؾالمتهم ،وخضص
)(2

بصفت غامت في اإلااصة  8مً اإلاغؾىم  131_88اإلاىطىغاث التي ًخم وكغها في الجغٍضة الغؾمُت.
 -2.2خضوص مماعؾت الحم في اإلاػلىمت البُئُت:

إن مماعؾت ألافغاص لحلهم في الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت جدىمه مجمىغت مً الظىابؽ والحضوص جدض مً هؼاكه
و مضي فاغلُخه فهى لِـ مجاال مؼللا بل هى مدضص في خاالث مػُىت ؾيخؼغق اليها غلى الىدى الخالي ،الفغع ألاوٌ (إغماٌ
مبضؤ الؿغٍت) والفغع الثاوي (الحضوص اللاهىهُت والثلافُت).
1.2.2إغماٌ مبضؤ الؿغٍت:جخمثل الحضوص اإلاخػللت بئغماٌ مبضؤ الؿغٍت إلاماعؾت الحم في اإلاػلىمت البُئُت في خماًت بػع اإلاصالح الػامت
وؤزغي زاصت جخػلم بالؿغ ؤلاصاعي والؿغ الصىاعي والؿغ الخجاعي.
 -1لؼغف غلي غِس ى غبض اللاصع ،خماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت ؤفاق وجدضًاث بين الدكغَػاث الػغبُت والضولُت ،صاع الفىغ الجامعي ؤلاؾىىضعٍت ،غ1
،2916ص .135
 -2اإلااصة  8مً اإلاغؾىم الخىفُظي ً 131_88ىظم الػالكت بين ؤلاصاعة و اإلاىاػً اإلاؤعر في ً 4ىلُى  1988الجغٍضة الغؾمُت .27
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عمبرة هدى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1.1.2.2الؿغ ؤلاصاعي:
ٌػخبر الؿغ ؤلاصاعي مً ؤهم الػلباث التي جىاحه مماعؾت الحم في اإلاػلىمت البُئُت وهظا بؿبب غضم جدضًض مفهىم
الؿغٍت مً كبل ؤلاصاعة مً حهت وغضم جىاوٌ اللاهىن  19 _93اإلاخػلم بدماًت البِئت خاالث امخىاع ؤلاصاعة غً جلضًم
)(1

اإلاػلىماث اإلاخػللت بالبِئت مً حهت ؤزغي.

هما خصً اإلاكغع الجؼابغي مً زالٌ اللاهىن  19_ 93اإلايكأث اإلاىجؼة لحؿاب وػاعة الضفاع الىػني بإن لها الحم
الخدفظ غً إغالم الؿير غلى جإزير هظه الهُئاث غلى البِئت ،ولهظا الفغاؽ وختى ال ًخإزغ اليؿُج البُئي مً جإزير هظه
)(2

اإلايكأث فلض خضص الخىظُم آلُاث إوكائها مً جغازُص وعكابت ولقغاف.
 -2.1.2.2الؿغ الصىاعي والؿغ الخجاعي:

زىٌ اإلاكغع الجؼابغي ألصحاب اإلايكأث الصىاغُت والخجاعٍت الخدفظ وغضم إغالم الؿير باإلاػلىماث التي ًغو فيها
ؾغا إلايكأتهم ،بل ؤهثر مً طلً ًمىً لغبِـ البلضًت ؤو الىالي ؤو الىػٍغ خؿب زؼىعة اإلايكأث ؤن ًدظف اإلاػلىماث التي
ٌػخلض ؤن في وكغها افكاء ألؾغاع ال صاعي ليكغها ختى ولى واهذ جمـ بالبِئت ،غلما ؤن هظه اإلايكأث زؼيرة غلى البِئت
الجؼابغٍت مً غضة ؤبىاب:
1.2.1.2.2اإلايكأث الصىاغُت والخجاعٍت مىحىصة بإغضاص هابلت ومترامُت في ول ألاوؾاغ الػمغاهُت والغٍفُت)(3

واإلاابُت ولها مسلفاث جؤزغ ؾلبا غلى هظه ألاوؾاغ.

2.2.1.2.2جلُُض خم الاغالم والاػالع غلى هظه اإلايكأث بالؿغ الصىاعي والؿغ الخجاعي.3.2.1.2.2إؾىاص خضوص الؿغ الصىاعي والخجاعي الى مػُاع شخص ي ،فمتى ٌػلم صاخب اإلايكإة ؤو الخجاعة ؤن ماًدىػه مً بُاهاث ؤو مػلىماث ؤو مسؼؼاث ٌكيل ؾغا.
 -2.2.2الحضوص اللاهىهُت والثلافُت:
جخمثل الحضوص اللاهىهُت والثلافُت في إحغاءاث وطىابؽ مماعؾت الحم في اإلاػلىمت البُئُت ( ).1.2.2.2وزلافت
اإلاىاػىين في الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت (.)2.2.2.2
 -1.2.2.2الحضوص اللاهىهُت:
البض مً وطؼ آلُاث جىظم قغوغ الاػالع والحصىٌ غلى الىزابم والبُاهاث البُئُت بصفت زاصت وطلً بؿبب
)(4

الخإحُل في جؼبُم الىصىص اإلاىظمت للمىاص مً  6إلى  9مً اللاهىن  19 _ 93اإلاخػلم بدماًت البِئت.
 -2.2.2.2الحضوص الثلافُت:

حكيل الػغاكُل الثلافُت خاحؼ في اإلاكاعهت في خماًت البِئت واإلاؼالبت بالحصىٌ غلى اإلاػلىماث اإلاخػللت بها وَػىص
الػؼوف غً اإلاؼالبت بالحم باإلاػلىمت البُئُت الى غضة ؤؾباب منها طػف التربُت البُئُت والثلافت البُئُت لضي اإلاىاػىين
 -1اللاهىن  19_93اإلاخػلم بدماًت البِئت في اػاع الخىمُت اإلاؿخضامت اإلاؤعر في  19حىٍلُت ،2993الجغٍضة الغؾمُت غضص  4الصاصع في  29حىٍلُت .2993
 -2اإلااصة  29مً كاهىن  19_ 93اإلاغحؼ الؿابم.
 -3اإلااصة  13مً اإلاغؾىم الخىفُظي  78_ 99اإلاؤعر في  1999_ 92 _ 27اإلاخػلم بضعاؾاث مضي الخإزير في البِئت  ,الجغٍضة الغؾمُت غضص .19
 -4ؤوهُل دمحم ؤمين ،الحم في الاغالم البُئي هضغامت لخىغَـ اإلالاعبت الدكاعهُت في الجؼابغ ،مجلت الػلىم اللاهىهُت والاحخماغُت ،حامػت ػٍان غاقىع
الجلفت ،الػضص الخاؾؼ ،ماعؽ  ،2918ص .554
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عمبرة هدى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باإلطافت الى صػىباث جخػلم باإلغالم البُئي هػضم وحىص اغالمُين بُئُين مخسصصين ملمين بلظاًا البِئت وؤػغافها
الػلمُت وطلً عاحؼ الى غضم وحىص صوعاث جضعٍبُت فػلُت وهظا ًسلم صػىبت جلىُت لضي ؤلاغالمُين في جبؿُؽ اإلاػلىماث
)(1

البُئُت وجلضًمها في قيل بؿُؽ ٌؿخلؼب اللغاء.

 .2ؤلاػاع اللاهىوي للحم في اإلاػلىمت البِئت:
ٌػخبر الحم في ؤلاغالم والاػالع واإلاػغفت مً بين طغوعٍاث الحُاة التي ًدخاج إليها ؤلاوؿان ،هما ٌؿاغض جضفم
اإلاػلىماث وجؼىع وؾابل الاجصاٌ غلى مؿاغضة الفغص غلى الاهضماج في مجخمػه وحػله غىصغا وكُؼا ،وهظا ما ٌكيل
ؤخض ملخظُاث الضًملغاػُت الحضًثت الظي ًؼٍل الؿغٍت التي جدُؽ باألغماٌ ؤلاصاعٍت مً زالٌ الخػغف غليها ،ومىاككت
اللظاًا التي تهم الضولت ؤو البلضًت ؤو الحي ؤو الجمػُت ؤو اإلاهىت ،وال جيىن الضًملغاػُت فػالت إال إطا واهذ قاملت
)(2

ومؿخمغة.

ؾير ؤن الحم في اإلاػلىمت البُئُت لم ًظهغ حلُا إال غىض صضوع كاهىن خماًت البِئت لؿىت  2993والظي ؤهض صغاخت
بالحم في اإلاػلىمت البُئُت.
 -1.2الخىغَـ اللاهىوي للحم في اإلاػلىمت البُئُت:
ؾىدىاوٌ مً زالٌ هظا اإلاؼلب ؤلاػاع الدكغَعي ( ،)1.1.2هخؼغق الى ؤلاػاع الاحغاةي إلاماعؾت الحم في اإلاػلىمت
البُئُت (.)2.1.2
 -1.1.2ؤلاػاع الدكغَعي للحم في اإلاػلىمت البُئُت:
إن اإلاكغع الجؼابغي بئصضاعه للاهىن خماًت البِئت في اػاع الخىمُت عكم  ،19_93إهما ؤعاص مؿاًغة الدكغَػاث
الضولُت التي صاصق غليها  ...ففي اإلااصة الثاهُت مً كاهىن  19_93ؤوعص اإلاكغع الجؼابغي ؤهضاف خماًت البِئت في إػاع
الخىمُت اإلاؿخضامت فياهذ ؾخت ؤهضاف ،فإوعص الهضف الؿاصؽ وألازير لخضغُم الاغالم والخدؿِـ ومكاعهت الجمهىع
ومسخلف اإلاخضزلين في جضابير خماًت البِئت ،ؤما اإلااصة الثالثت ؤقاع اإلاكغع الى اإلاباصا التي ًخإؾـ غليها اللاهىن ،فظهغ
اإلابضؤ الثامً وألازير بخسصُصه لإلغالم واإلاكاعهت الظي ًيىن بملخظاه ليل شخص الحم في ؤن ًيىن غلى غلم بدالت
البِئت واإلاكاعهت في ؤلاحغاءاث اإلاؿبلت غً اجساط اللغاعاث التي كض جظغ بالبِئت ،ؤًظا اإلااصة الخامؿت طهغ اإلاكغع ؤصواث
حؿُير البِئت ،فظهغ ؤصاة الدؿُير الؿاصؾت وألازيرة و هي ؤصاة جضزل ألافغاص والجمػُاث لحماًت البِئت ،هظلً اإلااصة
الؿاصؾت هص اإلاكغع غلى هظام قامل لإلغالم البُئي ؤًً ؤقاع إلى إحغاءاث الخىفل بؼلباث الحصىٌ غلى اإلاػلىماث
وإزغ بىض طمً البىىص الؿخت.
وهصذ اإلااصة الؿابػت مً اللاهىن  19_93غلى خم ألاشخاص الؼبُػُين ؤو اإلاػىىٍين ؤن ًلضمىا ػلب لضي الجهاث
ؤلاصاعٍت اإلاػىُت للحصىٌ غلى اإلاػلىماث والبُاهاث البُئُت التي جدىػها وحكمل هظه اإلاػلىماث مسخلف اإلاػؼُاث
والخضابير وؤلاحغاءاث والخىظُماث اإلاؿاغضة غلى خماًت البِئت.

 -1ػهير غبض اللؼُف غابض ،ؤخمض غابض ؤبى ؾػُض ،الاغالم والبِئت بين الىظغٍت والخؼبُم ،الُاػوعي لليكغ والخىػَؼ ،الؼبػت ألاولى  ،2914ألاعصن,ص .169
 -2وهاؽ ًديى ،املجخمؼ اإلاضوي وخماًت البِئت صوع الجمػُاث واإلاىظماث ؾير الحيىمُت والىلاباث ،صاع الؿغب لليكغ والخىػَؼ ,الجؼابغ ،ص .69
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وزصص الفصل الغابؼ لخلُُم آلازاع البُئُت إلاكاعَؼ الخىمُت ،بدُث جىص اإلااصة  15غلى ؤهه " جسظؼ مؿبلا خؿب
الحالت صعاؾت جإزير مكاعَؼ الخىمُت غلى البِئت و الهُاول واإلايكأث واإلاصاوؼ....التي جؤزغ فىعا والخلا غلى البِئت ،ال ؾُما
غلى ألاهىاع واإلاىاعص والفظاءاث والخىاػهاث الاًيىلىحُت.
ؾير ؤن اللاهىن  19_93لم ًىغؽ الىثير مً ألاخيام الىاعصة في مؿىصة مكغوغه ،والتي خضصث بضكت اإلاىاطُؼ
والىزابم التي ًمىً ؤلاػالع غليها والحاالث التي جلتزم فيها ؤلاصاعة بئغالم الجمهىع بصفت اهفغاصًت وؤلاحغاءاث اإلاخؼلبت
للبُاهاث اإلاخػللت بالبِئت.
هما ؤؾفل كاهىن خمایت البیئت الجضیض الىص غلى الحم في ؤلاغالم غً آزاع الىفاًاث وآلُاث ؤلاهلاط التي وعصث في
مؿىصة مكغوغه التي هصذ في اإلااصة  25منها غلى ؤهه" ليل شخص الحم في إبالؾه غً آلازاع الظاعة بصحت ؤلاوؿان
والبِئت الىاججت غً ججمُؼ وهلل ومػالجت وجسؼًٍ الىفاًاث ،وهظا في إبالؾه بيل الخضابير اإلاخسظة إلاىاحهت هظه املخاػغ
واللظاء غليها و یخم جدضیض قغوغ مماعؾت هظا الحم غً ػغٍم الخىظُم ،هما ؤن اإلااصة الخاؾػت مً كاهىن خمایت البیئت
كلصذ مً هؼاق الحم في الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البیئیت ،خُث هصذ غلى ؤن للمىاػىين الحم في الحصىٌ غلى
اإلاػلىماث غً ألازؼاع التي یخػغطىن لها في بػع مىاػم ؤلاكلیم وهظا جضابير الحمایت التي جسصهم ،ویؼبم هظا الحم
غلى ألازؼاع الخىىىلىحیت وألازؼاع الؼبیػیت اإلاخىكػت وجغن للخىظیم جدضیض هیفیت مماعؾت هظا الحم .
2.1.2ؤلاػاع الاحغاةي إلاماعؾت الحم في اإلاػلىمت البُئُت:جخمثل إحغاءاث الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت في ػغٍلخين إما غً ػغٍم ؤلافصاح الاؾدباكُت بصفت مىفغصة مً
ػغف ؤلاصاعة ؤو غً ػغٍم ػلب الحصىٌ غلى اإلاػلىمت ،باليؿبت للؼغٍلت ألاولى جلتزم ؤلاصاعة ؤو الهُئاث اإلاػىُت بئغالم
الجمهىع بيل اإلاػلىماث البُئُت اإلاخىفغة لضيها والخىظُماث والخضابير التي حؿؼغها واإلاغجبؼت بهم ؤو جمـ الصحت
الػامت ،وجيىن بكيل جللاةي مً ػغف ؤلاصاعة بضون جلضًم ػلب مً الجمهىع ،فهى ؤهثر فػالُت لظمان جفػُل الحم في
)(1

اإلاػلىمت البُئُت.

ؤما الؼغٍلت الثاهُت واإلاخمثلت في ػلب الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت ،فهي مغجبؼت بئعاصة اإلاػىُين بالحصىٌ غلى
اإلاػلىمت البُئُت ؾىاء واهىا ؤفغاص ؤو حمػُاث وٍلخصغ صوع ؤلاصاعة هىا غلى حمؼ اإلاػلىماث وجغجُبها وٍيىن صوعها ؾلبي ؤو
خُاصي و,فُخم جلضًم الؼلب مً الصخص الظي ًمخلً الصالخُت ووفلا للكغوغ وؤلاحغاءاث املحضصة ملحل وقيل الؼلب
)(2

ومىكف ؤلاصاعة مىه.

ؾير ؤن جفػُل خم الاػالع ؤو الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت مً ؤلاصاعة ًخؼلب إخضار ؤحهؼة إصاعٍت إلاغاكبت طمان
مماعؾت خم ؤلاغالم غلى ؾغاع بػع الضوٌ اإلاخلضمت التي ؤزبدذ هجاخها في هظا اإلاُضان مثل بغٍؼاهُا وفغوؿا خُث كامذ
بغٍؼاهُا باخضار هُئت غغفذ باؾم "مفىض اإلاػلىماث " هما كامذ فغوؿا باخضار لجىت مسخصت لهظا الؿغض  .ؤًظا

 -1زغش ي الهام ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .128
 -2بغواث هغٍم ،خم الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت وؾُلت ؤؾاؾُت إلاؿاهمت الفغص في خماًت البِئت ،املجلت ألاواصًمُت للبدث اللاهىوي ،حامػت غبض
الغخمان ميرة بجاًت ،ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت ،املجلض الثاوي ،الػضص ألاوٌ ،2911 ،ص .42
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عمبرة هدى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًجب جىفير الظغوف اإلاالبمت لخفػُل مماعؾت هظا الحم مُضاهُا وطلً مً زالٌ الخىغُت والاغالم البُئي وجىغَـ زلافت
)(1

اإلاىاػىت ؤلاًجابُت وجدؿِـ الفغص بضوعه في مماعؾت هظا الحم بالخيؿُم مؼ مسخلف الهُئاث الػامت اإلاػىُت بظلً.
 -2.2ججؿُض الكغاهت البُئُت:

إلاا واهذ الكغاهت البُئُت هي الحل ألاوؿب والاهجح لجبر الظغع البُئي اهخم بمظمىنها الدكغَؼ الضولي للبِئت هاهًُ
غً الدكغَػاث والخىظُماث الضازلُت ،فالكغاهت البُئُت هي وخضها التي جدىٌ ألاشخاص اإلالُمين في الضولت ؾىاء واهىا
مػىىٍين ؤو ػبُػُين مً ػبلت اإلاؼلػين غلى ألازباع البُئُت إلى ػبلت اإلاغاكبين والفاغلين في وطؼ مسؼؼاث الحماًت
البُئُت والخىمُت اإلاؿخضامت فهم غىصغ فػاٌ في ول ػواًا البِئت ،ولهظا ؾىف اجىاوٌ ؤهضاف ججؿُض الكغاهت البُئُت
( ،)1.2.2وجؼغكذ إلى طماهاث ججؿُض الكغاهت البُئُت (.)2.2.2
 -1.2.2ؤهضاف ججؿُض الكغاهت البُئُت:
إطا جمىىذ الضولت بيل ؾلؼاتها اإلاػىُت بدماًت البِئت ؾىاء واهذ مغهؼٍت ؤو ال مغهؼٍت مً ججؿُض خلُلي للكغاهت
البُئُت ؾىف جدلم ؤهضاف اؾتراجُجُت ًمىً جلخُصها:
_زلم حى مً الخػاون بين الؿلؼاث املحلُت والجمهىع في اإلاُاصًً الحؿاؾت والتي لها غالكت بالبِئت.
_ جغقُض الاؾتهالن الػام لظمان الخىمُت اإلاؿخضامت وصفؼ الجمهىع بيل ؤشخاصه اإلاػىىٍت والؼبُػُت إلى اخترام
الدكغَػاث والخىظُماث اللاهىهُت.
_ عفؼ صعحت ؤلاخؿاؽ باإلاؿؤولُت غً ؤي زلل في الىظام البُئي فالىفـ البكغٍت مً ػبُػتها ؤنها جدـ باإلاؿؤولُت
)(2

الصخصُت اججاه ما اقترهذ في إهجاػه.

 -2.2.2طماهاث ججؿُض الكغاهت البُئُت:
ججؿضث طماهاث الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت في مؿىصة مكغوع كاهىن  19_93اإلاخػلم بدماًت البِئت في إػاع
الخىمُت اإلاؿخضامت ،والتي جمثلذ في خم الؼػً اللظاةي ،إط هصذ اإلااصة  11مً مؿىصة مكغوع اللاهىن غلى خم الؼػً
اللظاةي في خالت ما إطا حػؿف ػغف ولم ًؤصي غمله ؤلاغالمي مً حهت ؤو عفع ػلب الاػالع البُئي مً حهت ؤزغي
)(3

وؾىاء وان هظا الؼغف إصاعة غامت ؤو ميكإة فالظمان هى الخظلم اللظاةي.

ولىً هظه الظماهاث لم هجض لها ؤزغا في اللاهىن  19_93بما ٌػؼي اهؼباغا بإن اإلاكغع ًإبى ؤن ًفغض غلى الؼغف
اللىي في اإلاػاصلت البُئُت ؾىاء وان شخصا غاما ؤو زاصا التزاماث بىاحب ؤلاغالم وواحب الاػالع غلى ما ًؼلب
مىه ،وجيىن له غالكت مؼ خماًت البِئت ،وبمفهىم املخالفت اإلاكغع الجؼابغي لم ٌػؼي ؤصوى طمان لخدلُم خم الاػالع
البُئي بما ًىػىـ ؾلبا غلى الكغاهت البُئُت ،ألهه ختى ولى وان خلا مىفىال ليل ألاشخاص إال ؤهه في خالت غضم وحىص
الؿىض اللاهىوي الظي ٌكيل الحجت للمضعي ؾخيىن صغىاه في الؿالب هكت ،هظا هاهًُ ؤن وان اإلاكغع كض ؾلح ؤلاصاعة
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عمبرة هدى  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وؤصحاب اإلايكأث هؼغف كىي في اإلاػاصلت البُئُت بدم غضم الغص بضغىي الؿغ ؤلاصاعي ؤو الؿغ اإلانهي ،والظي حػض خضوصه
مغهت ؾير مظبىػت.
ال ًمىً الحضًث غً قغاهت بُئُت خلُلُت بين الضولت ممثلت في ؾلؼاتها اإلاػىُت بالبِئت وبين الجمهىع إال إطا جدلم
خم الاػالع البُئي خلُلت ولِـ قىال فيلما واهذ وؿبت جدلُم هظا الحم مغجفػت ولما واهذ وؿبت ججؿُض الكغاهت
البُئُت غالُت وهظا الغخباعًٍ :
الاغخباع ألاوٌ  :خم الاغالم البُئي ؾالبا ما جىفغه ؤلاصاعة للجمهىع  ,فهى مىحىص و لىً لِـ بالظغوعة ؤن ًدمل ول
الحلابم ؤو باألخغي الحلابم الهامت التي جىػىـ و جؤزغ غلى البِئت خاطغا و مؿخلبال
الاغخباع الثاوي  :خم الاػالع البُئي ًؼلب مً ؤلاصاعة وبالخالي هىان إحغاءاث كبلُت وحؿبِب وخُثُاث .هما ؤهه بػض
إػالع ؤلاصاعة غلى ػلب الاػالع غلى اإلاػلىماث البُئُت كض جخفاغل مػه إًجابا ولىً ال جظهغ إال بيؿبت طئُلت مً الحلابم
)(1

البُئُت اإلاؼلىبت ،هما كض ال جخفاغل مػه باإلاغة فخمخىؼ غً الغص ؤو جغص ؾلبا.

زاجمت:
ٌػخبر جىغَـ خم اإلاىاػىين في ؤلاغالم والاػالع غلى اإلاػلىماث البُئُت غلى اإلاؿخىي الضولي ؤو الىػني صغامت ؤؾاؾُت
إلاماعؾت الحم في ؤلاغالم البُئي واإلاؿاهمت في غملُت خماًت البِئت مً زالٌ الخػامل الؿلُم لألفغاص واملجمىغاث مؼ
املحُؽ البُئي ،اللابمت غلى مبضؤ مكاعهت اإلاىاػىين في حؿُير قؤونهم الػامت ،وخغص اإلاكغع الجؼابغي غلى طلً الؾُما
غً ػغٍم إكغاع خم الاغالم البُئي بكيل صغٍذ في اللاهىن  19_93وفي مسخلف اللىاهين طاث الصلت بالبِئت واإلاغاؾُم
الخىفُظًت وكىاهين البلضًت و الىالًت ،ؾير ؤن جفػُل الحم في اإلاػلىماث البُئُت ًبلى ؾير وافي وَؿخلؼم لخىغَـ هظا اإلابضؤ
اللاهىوي آلُاث جظمً مماعؾت هظا الحم و جفػُله الى حاهب طلً الػمل غلى بىاء الىعي البُئي لضي اإلاىاػىين ولعؾاء ما
ٌؿمى اباإلاىاػىت البُئُت وطلً للخدؿِـ بإهمُت مكاعهتهم في خماًت البِئت ،باإلطافت إلى ؤن هظا الحم ال ًؼاٌ مدضوصا
بالػضًض مً اللُىص والػغاكُل ،منها ما ًخػلم بظاجُت هظا الحم ،ومنها ما ًخصل بألُاث اإلاكاعهت اإلاخاخت لخفػُله في
اإلاماعؾت الىػىُت ،وغلُه وؿخسلص ؤهه لخفػُل هظا الحم اؾخىحب مجمىغت مً مخؼلباث جىفل طمان جىغَؿه بصفت
فػلُت و غلُه هبين مجمىغت مً الخىصُاث التي وكفىا غليها مً زالٌ صعاؾدىا للمىطىع:
_ البض مً إصضاع كاهىن زاص ًىظم غملُت الحصىٌ غلى اإلاػلىمت البُئُت والاػالع غلى الىزابم ؤلاصاعٍت.
_ جدضًض اإلاػُاع اإلاىطىعي والصخص ي إلاماعؾت الحم في اإلاػلىمت البُئُت ولًجاص حػغٍف واضح إلاػنى اإلاػلىمت البُئُت
و جدضًض مؿبلا للمػلىماث التي ًمىً الىفاط إليها واإلاػلىماث التي ًمىؼ وكغها.
_ الػمل غلى جىمُت الىعي البُئي لضي اإلاىاػىين وطلً باهتهاج ؾُاؾاث واؾتراجُجُاث الاجصاٌ البُئي والتربُت
البُئُت غلى مسخلف اإلاؿخىٍاث ولصماحها طمً البرامج الخػلُمُت.
_ مكاعهت الجمهىع غً ػغیم الاغالم الالىترووي البیئي ،غلى ؾغاع ما جم الػمل به في بػع الضوٌ الغابضة في مجاٌ
خمایت البیئت هضولت فىلىضا وهیىػیلىضا والكیلي...

 -1لؼغف غلي غِس ى غبض اللاصع ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .137
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املذن الزكيت :سهان اشتراجيجي لحوكمت الخنميت املحليت ،أي فشص للجزائش؟
Smart Cities: A Strategic Bet for Local Development Governance, What Opportunities
? for Algeria
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ملخص:
ؿشلذ مىحاث الخدىٌ الشكمي التي عشؿها العالم في ٌل اظخمشاس وجـاكم حجم ؤصماث الدعُير املخلي لشوسة
مىاهبت اإلاعخجذاث الخاـلت في البِئت الشكمُت والتي جشجىض على لشوسة اظدثماس الخىىىلىحُا لخدلُم الخىمُت الؽاملت،
وعلى الفعُذ املخلي ؿشلذ مؽاول الخىمُت املخلُت لشوسة بعادة الىٍش في هٍم بداسة ظُاظاث الخىمُت املخلُت ؿيها
باعخماد مشجىضاث الخىهمت الالىتروهُت التي حعذ اإلاذًىت الزهُت مً ؤبشص معاإلاها ،جبدث الذساظت في سهان اإلاذن الزهُت في
الجضاثش باعخباسها مذخل اظتراجُجي مميز للخىهمت الالىتروهُت املخلُت كفذ جدلُم الخىمُت املخلُت الؽاملت بشـذ
مخىلباث وؿشؿ جدلُلها في الجضاثش عبر دساظت مىهجُت جىـلذ الى امياهُت جدلُم رلً في ٌل جىؿش وجيامل مجمىعت
مً ؤلامياهاث التي ججمع بين ألابعاد العُاظُت والخلىُت وؤبعاد احخماعُت –زلاؿُت ومدذداث كاهىهُت-جىٍُمُت
ومشجىضاث بداسٍت مً خالٌ جىىٍش هٍم الدعُير وؤلاداسة املخلُت وؿم ملخمُاث العمل الشكمي.
الكلماث املفخاحيت :اإلاذًىت الزهُت؛ الخىهمت الالىتروهُت؛ الخىمُت املخلُت.
Abstract:
Imposing digital transformation in light of the exacerbation of local management crises,
the necessity of keeping pace with developments in the digital environment to achieve
comprehensive development. In Algeria, as a distinct strategic approach to local electronic
governance to achieve local development by monitoring the requirements for its achievement,
the study found the possibility of achieving this in light of the availability of a set of political,
technical, social-cultural capabilities and legal-organizational and administrative determinants
through the development of management and local management systems in accordance with
the requirements of digital work.
Keywords : Smart City; E-Governance; Local Development.
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املذن الذكية :رهان اسرتاتيجي حلوكمة التنمية احمللية ،أي فزص للجزائز؟  /ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسية بلخري  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
ؿشلذ الخدذًاث اإلاتزاًذة على املجخمع املخلي في ٌل جىامي الىلب على العِؾ الىشٍم في بِئت جدترم مبادت
ؤلاوعاهُت والاظخذامت وؿؽل ظُاظاث الخيىمت في جدلُم رلً ،لشوسة بعادة الىٍش في ؤهٍمت الخىم والدعُير املخلي،
ما ؤدي الى جثمين هٍشٍاث العمل املخلي اإلاؽترن اللاثمت على ؿىشة الذًملشاوُت الدؽاسهُت والخىهمت الالىتروهُت في اواس
ؿلعـت الخدىٌ عً املخلُاث ،وفي ظُاق مىاهبت الخىىساث الخاـلت في ؤوش الخىٍُم املخلي وما عشؿخه مً جدىالث جمثلذ
في الاظدثماس بؽيل هبير في جىىىلىحُاث الاعالم والاجفاٌ والاظخـادة مً بهجاصاث الزواء الاكخفادي واهترهذ ألاؼُاء
لخىؿير بِئت سكمُت حعاعذ على الدعُير املخىم لعُاظاث الخىمُت املخلُت بما ًدلم ومىخاث اإلاىاوىين وَعهل عمل
الخيىماث ،بشص همىرج "اإلاذًىت الزهُت" هخفىس سكمي للمذًىت ؼيل مدىس الثىسة الخمشٍت-العمشاهُت لالهخلاٌ باإلاذن
هدى خُاة ؤمثل.
جبرص ؤهمُت اإلاىلىع في حملت الىلاه الخالُت:
الثىسة الشكمُت وما ؤدخلخه مً ؤظالُب حعُير مدلُت مخىىسة بةميانها جدلُم معخىٍاث ؤخعً مً الخىمُت؛ٌؽيل همىرج اإلاذًىت الزهُت وما ًخىؿش علُه مً ملىماث همىرج مخيامل للمذًىت اإلاثالُت في ٌل جىؿش واظخمشاس مشجىضاثالعمل بها؛
بعذ ازباث العجض في ظُاظاث الخىمُت املخلُت في الجضاثش ما ؿشك معإلت خىهمتها وؿم ؤظغ ومعاًير الاظدثماسالخمشي العاإلاُت جىشح اإلاذًىت الزهُت هخُاس اظتراجُجي لخدلُم الخىمُت الخمشٍت املخلُت؛
ؿشك ظُاق الخدىٌ الخىىىلىجي العالمي وهجاح العذًذ مً الخجاسب العاإلاُت للمذن الزهُت لشوسة مداواتها مدلُا بماًممً جدلُم ومىخاث اإلاىاوً والاظخجابت إلاخىلباجه.
حععى دساظدىا الى البدث في ؤلاؼيالُت الخالُت:
 هُف ًمىً لىمىرج اإلاذًىت الزهُت ؤن ًدلم الخىمُت املخلُت؟ ماهي مشجىضاث اإلاذًىت الزهُت لخدلُم الخىهمت املخلُت الالىتروهُت؟ هل جمخلً الجضاثش ؿشؿ الاهخلاٌ هدى اإلاذًىت الزهُت في ٌل ؤلامياهاث الشاهىت؟وفي مداولت للخعمم في هزه ؤلاؼيالُت وعمذ الى اخخباس الـشلُاث الخالُت:
 ولما جىؿشث ملىماث اإلاذًىت الزهُت ولما ظاهم رلً في جشؼُذ وخىهمت الخىمُت املخلُت. جخىلب عملُت الاهخلاٌ هدى اإلاذن الزهُت في الجضاثش جىؿش مجمىعت مخياملت مً العىامل.ووإي دساظت علمُت ،جدخاج الى مجمىعت مً ألادواث واإلاىاهج العلمُت التي حعاعذ على الخـىير العلمي في دساظت
اإلاؽيلت والىـىٌ الى هخاثج دكُلت ،ؿشلذ وبُعت اإلاىلىع اعخماد اإلاىهج الىــي-الخدلُلي في ؿهم وجلذًم وـف دكُم
لىمىرج اإلاذن الزهُت وملىماث هجاخها ،وجدذًذ ؤظغ الخىهمت الالىتروهُت املخلُت وؤهمُتها في جدلُم اإلاذًىت الزهُت،
هما ؤن بدثىا في ؿشؿ وإمياهاث جدلُم اإلاذًىت الزهُت في الجضاثش ًـشك عليها الاظخعاهت بمىهج دساظت الخالت مً خالٌ
الخعشؾ على كذساث الجضاثش ومخىلباث جدلُم رلً ،على ؤن جيىن الذساظت وؿم الهىذظت الخالُت:
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-1.1اإلاذن الزهُت :اإلاـهىم واإلالىماث
-1.2الخىهمت الالىتروهُت :اإلاـهىم وألاهمُت
-1.3الخىمُت املخلُت :اإلاـهىم والخفىـُت
 -2الخنميت املحليت في الجزائشبين مخطلباث الحوكمت الالكتروهيت وسهان املذن الزكيت
 -2.1ؼشوه خىهمت ؤبعاد اإلاذًىت الزهُت
 -2.2مشجىضاث الاهخلاٌ الشكمي هدى اإلاذًىت الزهُت في الجضاثش بما ٌعضص الخىمُت املخلُت

 -1املذينت الزكيت/الحوكمت الالكتروهيت/الخنميت املحليت :املفهوم وطبيعت العالقت
جخىلب ؤي دساظت علمُت لشوسة لبي اإلاـاهُم وجدذًذ وبُعت العالكت بين مخؼيراث البدث ،حي جىىىي دساظدىا
على زالر مخؼيراث ،مخؼير سثِغ ًخمثل في اإلاذًىت الزهُت وهُف بةميانها ؤن جدلم الخىمُت املخلُت باعخباس ألاخير مخؼير
جابع عبر آلُاث الشؼادة والخىهمت الالىتروهُت التي حعذ مخؼيرا وظُىا ،لهزا وان جشجِب العىاـش البدثُت اللادمت على
الىدى الخالي.
-1.1

املذن الزكيت :املفهوم واملقوماث

حؽيل اإلاذن الزهُت ؤخذ ؤبشص ابخياساث الثىسة الخىىىلىحُت في مُذان العمشان والخىمُت الخمشٍت إلاا جخىؿش علُه مً
خفىـُت ادماج هٍم الزواء الاـىىاعي في عملُت الخخىُي الخمشي.
أ -املذينت الزكيت : الخعشيف وبذاياث الظهوس
حعىد بذاًاث اظخخذام مفىلح اإلاذًىت الزهُت الى ظىت  1994في اإلااجمش ألاوسوبي للمذًىت الشكمُت والتي حعذ ؤوٌ
بؼاسة للمفىلح ،لُخم اوالق مؽاسَع للمذن الزهُت في عذة دوٌ ؤوسبُت همذن همىرحُت ظىت  ،1996لخعبر عً مؽاسَع
مجخمعُت خمشٍت حعدىذ في جإظيها واداستها على هٍم الزواء الاـىىاعي واهترهذ ألاؼُاء ،ػير ان اإلاـهىم له حزوس ؤعمم في
الخاسٍخ ،بر حعىد ـُاػخه ألوٌ مشة في مىخفف اللشن الخاظع عؽش لُفف ً
مذها حذًذة مً الؼشب ألامشٍيي واهذ ؿعالت
وراجُت الخىم حعبر عً الخدمش اإلاعخذام ،.ػير ؤهه ؼهذ اظخخذاما واظعا مع ٌهىس خشهت "الىمى الزوي" في الدععُيُاث،
وجىىس اإلاـهىم ؤهثر لُعبر عً ؼيل مً ؤؼياٌ الابخياس الخىىىلىجي في الخخىُي الخمشي للمذن وجىىٍشها وحؽؼُلها
()1

وإداستها ،همؽاول اإلاشوس والىـاًاث والاهاسة...

وخالٌ العلذًً ألاخيرًً ،وهدُجت الخىاؿغ في الاظدثماس في الخىىىلىحُا ،جضاًذ عذد الؽشواث الىبيرة مخعذدة
الجيعُاث الىاؼىت في مجاٌ الخىىىلىحُا الخمشٍت الزهُت والخلىٌ الهىذظُت اإلاشبدت IBM ،و  Ciscoو  Microsoftو
 الزواء هى الىٍام الزي يهذؾ الى جبني وبُعت رواء الاوعان عً وشٍم بىاء بشامج خاظبت بةميانها جللُذ الخفشؾ الزوي عً وشٍم الاظدثماس في الخىىس
الفىاعي الخاـل في خاظباث اإلاعلىماث إلاا جمخلىه ألاخيرة مً كذسة على ابذاء كذس معين مً الاظخيخاج والاظخذالٌ والخشوج مً همي الاعماٌ الخللُذًت الى
ؤهماه ؤهثر كذسة على الاظخيخاج وإهخاج اإلاعشؿت وجىبُلها ومعالجت ألاؼُاء لدؽيل مجاٌ اللذسة على الخعلم.
))1

Sandra Breux et Jérémy Diaz, La Ville Intelligente Origine, définitions, forces et limites d’une expression
polysémique, Centre - Urbanisation Culture Société, Janvier 2017, p 07.
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 Hitachiو  Samsungو  LGو  Siemensو  ARUPو  KPMGوعذد مً ؼشواث الاجفاالث الىوىُت  -مثل  Alcatelو KT
 – Corporationبل وؤـبدىا مً ؤبشص وكادة خشهت اإلاذن الزهُت ،ووؽش الخىىىلىحُا عبر اإلاذن العاإلاُت ،ومً اإلاخىكع ؤن
ًىمى العىق العالمي لخلىٌ وخذماث اإلاذن الزهُت مً  40.1ملُاس دوالس في عام  2017بلى  94.2ملُاس بدلىٌ عام 2026

()1

.وكذ حعذدث الدعمُاث التي ؤوللذ عليها بين اإلاذًىت الزهُت ،واإلاذًىت اإلابخىشة ،اإلاذًىت الشكمُت ،ومذن اإلاعشؿت ،واإلاذن
الخىىىلىحُت ،...ومً ؤبشص ألاشباب التي ؤدث الى ٌهىس هزا الىمي مً اإلاذن ما ًلي:
التزاًذ اإلاىشد للعيان داخل اإلاذن هدُجت مىحاث الهجشة هدىها وما ؤؿشصه مً لؼىواث احخماعُت واكخفادًتخللذ ؤصماث على واؿت ألاـعذة حعلذ الخيىماث عاحضة عً اخخىائها؛
الخىىس الخىىىلىجي الخاـل والخىظع في اظدثماس واظخخذام ألاهٍمت الزهُت مً خالٌ وشح همارج رهُت للدعُير()2

املخلي كادسة على امخفاؿ جلً الاصماث ووشح بذاثل خمشٍت جخماش ى ومخىلباث ؤلاوعاهُت والعِؾ الىشٍم؛

لعف وعجض الخيىماث في بداسة اإلاذن وخل ألاصماث اللاثمت هدُجت الىثاؿت العياهُت العالُت ولعف الخخىُيالخمشي وؿىلىٍت البىاء العمشاوي ولع اإلاىاصهاث اإلاالُت إلداستها؛
مىاهبت الخىىس الخاـل في دوٌ العالم في مجاٌ العمشان والخخىُي الخمشي والاظخـادة منها مً خالٌ جبادٌالخبراث ومداواة همارج ساثذة لخخـُف المؼي ومىاهبت ظُاق الخدىٌ هدى ألاؿمل همذخل لخدعين العُاخت وما
()3

ًىؿشه مً مذاخُل اكخفادًت.

وكذمذ العذًذ مً الخعاسٍف للمفىلح هزهش منها على ظبُل اإلاثاٌ ال الخفش ما ًلي:
حعشيف منخذى املجخمعاث الزكيت(" :)2006اإلاذن الزهُت هي ألاكالُم التي جلذم ؤهٍمت الابخياس وجلىُاث الاجفاٌواإلاعلىماث في املجخمع املخلي ،ؤي ججمع بين رواء الاؿشاد واإلااظعاث التي حعضص الخعلم والابخياس ما ًدُذ الابذاع وإداسة
اإلاعشؿت وكذ خذد اإلاىخذي خفاثق اإلاذًىت الزهُت في:
*جلذًم خذماث الاجفاالث على هىاق واظع؛
* الخعلُم والخذسٍب الـعاٌ لألؿشاد؛
*جدلُم الخىاصن في اظخخذام الخذماث الشكمُت بدُث ًممً اظخـادة الجمُع مً الخلىُاث؛
*حعضٍض الابذاع في اللىاع العام والخاؿ واوؽاء مجمىعاث اكخفادًت لخمىٍل الخىمُت؛
()4

*جدلُم جىمُت اكخفادًت حعمل على حزب ًذ عاملت ماهشة".

()1

Tan Yigitcanlara, Md. Kamruzzamanf, Laurie Buysb, Giuseppe Ioppoloc, Jamile Sabatini-Marquesd, Eduardo
Moreira da Costad, JinHyo Joseph Yun, Understanding ‘smart cities’: Intertwining development drivers with
desired
outcomes
in
a
multidimensional
framework,
Cities
(2018),
pp
2-3.
https://doi.org/10.1016/j.cities.03/04/2008.

()2ؤخمذ ًخي بظماعُل ،ؤخمذ خعني سلىان" ،مـهىم اإلاذن الزهُت :سـذ وجدلُل لىمارج دولُت وعشبُت مع دساظت إلمياهاث الخىبُم بمفش" ،مجلت
البدىر الهىذظُت بيلُت الهىذظت باإلاىشٍت ،حامعت خلىان ،مجلذ  ،147ظبخمبر  ،2015ؿ .11
( )3خمىدي خعً خاجم ،اإلاذن الزهُت ودوسها في خل اإلاؽىالث املجخمعُت في اإلاذن( مذًىت بؼذاد اهمىرحا) مجلت مذاد آلاداب ،الجامعت العشاكُت ،عذد
خاؿ  18ؿُـشي ،ؿ .642
( )4مىاٌ عبذ العضٍض دمحم عبذ هللا  ،مـهىم اإلاذًىت الزهُت اإلاعخذامت وإمياهُت جىبُلها على مذًىت واد مذوي بالعىدان ،سظالت ماحعخير ،حامعت العىدان
للعلىم والخىىىلىحُا ،2018 ،ؿ .5
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 حعشيف دائشة ألابحاث للمذينت الزكيت ":هُان مدذود حي و/ؤو بلذة/ؤو مذًىت و/ؤو ملاوعت و/ؤو بلذًت و/ؤومىىلت خمشٍت له ظلىخه الخاهمت على معخىي اإلاىىلت اهثر مً وىنها على معخىي الذولت ،وٍخم بىاء هزا الىُان على
بيُت جدخُت لالجفاالث وجلىُت اإلاعلىماث التي جمىً مً بداسة اإلاذًىت بىـاءة وحعضص الخىمُت"

)(1

وكخعشيف اجشائي ًمىً اللىٌ ؤن اإلاذًىت الزهُت هي همىرج عمشاوي –خمشي خذًث ًشجىض في اداسجه وحعُيره بلى


اظخخذام جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجفاالث وػيرها مً الخلىُاث هىٍم الزواء الاـىىاعي وألاجمخت واهترهذ ألاؼُاء

وػيرها مً لؼشك جدعين هىعُت الخُاة هدى مضٍذ مً الشؿاه ،وصٍادة اللذسة الخىاؿعُت ،والىـاءة الدؽؼُلُت للخذماث
الخمشٍت ،مع لمان الاظخؼالٌ العلالوي للمىاسد لألحُاٌ الخالُت واإلاعخلبلُت مً خُث الجىاهب الاحخماعُت
والاكخفادًت والجىاهب البُئُت.
ب -مشجكزاث املذينت الزكيت:
خذد الباخث " azamet abdoulaevظىت  2011مشجىضاث اإلاذًىت الزهُت في زالر ؤبعاد ،هدذدها بالؽيل الخالي:
الؽيل سكم( :)1مشجىضاث اإلاذًىت الزهُت

اإلافذس :مً اعذاد الباخثت بىاء على معلىماث مخىؿشة في:
Azamet abdoulaev, A Smart World : A Development Model for Intellegent Cities, The IEEE
International Conference on 11 Computer and Information Technology, www.cs.ucy.ac.cy/CIT
,observed :02/05/2021

مً الؽيل العابمً ،خطح ؤن اإلاذًىت الزهُت هي جفىس ؼامل مخعذد ألابعاد الخلىُت ،والاحخماعُت والبُئُت والتي
جخذاخل وجخيامل ؿُما بُنهما لمً ؤوعاق ؿشعُت ظِخم جىلُدها الخلا ،بر ٌعخبر البعذ الخىىىلىجي ؤوٌ ؤهم هزه ألابعاد،
بر البذ مً جىؿش بيُت جدخُت لالجفاالث واإلاعلىماث وجمثُل الىاكع الاؿتراض ي للمذًىت )2(،ػير ؤن رلً ًدخاج ؤًما الى
مجخمع روي بمىاوىين ؤرهُاء ما ًخىلب وؽش اإلاعشؿت الخلىُت وجىوُنها احخماعُا ومدى الامُت الالىتروهُت ،باإللاؿت الى
)(1

Yasmin Mohd Adnan, Hasniyati Hamzah, Melasutra Md Dali, Anuar Alias, An initiatives-based framework
for assessing smart city, Journal of the Malaysian Institute of Planners, SPECIAL ISSUE V (2016), p15.

 الزواء الاـىىاعي هى ظلىن وخفاثق معُىت جدعم بها البرامج الخاظىبُت ،ججعلها جداوي اللذساث الزهىُت البؽشٍت وؤهماه عملها .مً ؤهم هزه
ا
بال ؤن هزا اإلافىلح حذلي ً
هٍشا لعذم جىؿش حعشٍف مدذد للزواء ،ؤما
الخفاثق اللذسة على الخعلم والاظخيخاج وسد الـعل على ؤولاع لم جبرمج في آلالت.
ألاجمخت ؿخعبر على ول ش يء ٌعمل ً
راجُا بذون جذخل بؽشي ،واهترهذ ألاؼُاء ؿهي الجُل الجذًذ مً ؤلاهترهذ (الؽبىت) الزي ًدُذ الخـاهم بين ألاحهضة
اإلاترابىت مع بعمها (عبر بشوجىوىٌ ؤلاهترهذ) .وحؽمل هزه ألاحهضة ألادواث واإلاعدؽعشاث والخعاظاث وؤدواث الزواء الاـىىاعي املخخلـت وػيرها.
(ً )2ىوغ ملُذ "،اإلاذن الزهُت :وممىىاث الخىبُم في اإلاؼشب" ،مجلت اإلاىاسة ،املجلذ ،26العذد  ،2020 ،4ؿ .252-250
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الترهيز على البعذ البُئي وما ًدمله مً هٍم الاظخذامت والخـاً على البِئت ،ؿاإلاذن الزهُت هي مذن معخذامت ًشاعى ؿيها
معاًير الاظخذامت البُئُت ،ػير ؤهه لِغ ول مذًىت معخذامت هي مذًىت رهُت ،ؿاالظخذامت والزواء مخالصمان ،ؿاألولى ؼشه
لخإظِغ اإلاذًىت الزهُت ،ػير ؤن ألاخير ًـمل للُام اإلاذًىت اإلاعخذامت .
 -2.1الحوكمت الالكتروهيت :املفهوم وألاهميت
ؼهذ مىلىع الخىهمت الالىتروهُت  E. Governanceفي العىىاث ألاخيرة جدىال هىعُا في دساظخه بىــه مىهجا
وؿلعـت مخياملت في مىاحهت حعثر اإلااظعاث واخخالٌ جىاصنها ووألُت لخجاوص هلاثق واخخالالث الدعُير البيروكشاوي
واوعياظاجه على معخىي الخذماث.
أ -الحوكمت الالكتروهيت :الخعشيف والخصائص
الخىهمت الالىتروهُت هي "الىشٍلت التي بىاظىتها حعير العلىت اإلاىاسد الاكخفادًت والاحخماعُت لخذمت الخىمُت،باظخخذام وشق ؿعالت في الدعُير بإكل الخيالُف وجدلُم ؤهبر اإلاىاؿع ،باظخخذام جىىىلىحُاث الاعالم والاجفاٌ بما
ًممً اإلاضٍذ مً اإلاعاءلت  ،Accountabilityوالؽـاؿُت  Transparencyواللذسة على الخيبا ،Predictability
واإلاؽاسهت الىاظعت مً حمُع كىاعاث املجخمع " (.) 1
الخىهمت الالىتروهُت هي" اظخخذام العلىت العُاظُت ومماسظت الشكابت ،مً ؤحل جدلُم الخىمُت الاكخفادًتوالاحخماعُت بخـعُل اظخخذام الخلىُاث الخذًثت وجمىين اإلاىاوىين منها" (.) 2
وهخعشٍف احشاجيً ،مىً اللىٌ ؤن الحوكمت الالكتروهيت هي هٍام للشكابت والخىحُه على اإلاعخىي الخيىمي ًدذد
اإلاعاولُاث والخلىق والعالكاث بين ؤلاداسة واإلاىاوً بما ٌعضص كُم اإلاعاءلت واملخاظبت ،العذالت واإلاعاواة ،الؽـاؿُت
وظشعت الاظخجابت والثلت واإلافذاكُت بين مخخلف الـىاعل ،باالظخعاهت بخىىىلىحُاث الاعالم والاجفاٌ الخذًثت بما
ًجىب ؤخىاء الدعُير الخللُذي وَعضص الشؼادة في الدعُير وؤلاداسة.
ٌؽير مفىلح الخىهمت الالىتروهُت بلى الخفاثق الخالُت:
• الاهمباه :ؤي بجباع العلىن ألاخالقي اإلاىاظب والصخُذ وهىما جىؿشه الخىىىلىحُاث الخذًثت التي جدعم بالخُاد
واإلاىلىعُت؛
• الؽـاؿُت :ؤي جلذًم ـىسة خلُلُت ليل ما ًدذر هدُجت الخذؿم الخش للمعلىماث للجمُع وفي ؤي وكذ؛
• الاظخلاللُت :ؤي ال جىحذ جإزيراث ولؼىه في جمُيز جلذًم الخذماث؛
• اإلاعاءلت :ؤي بميان جلُُم وجلذًش ألاعماٌ ومداظبت اإلاعاولين؛
• اإلاعاولُت :ؤي وحىد معئىلُت ؤمام حمُع ألاوشاؾ؛
 حعشؾ الخىهمت بإنها " مجمىعت مً العالكاث بين بداسة الؽـشهت ،ومجلغ بداستها ،وخملت ألاظهم بها ،ومجمىعت ؤصخاب اإلافالح ألاخشي" ؤو هي "الىٍام
الزي ًىحه وٍمبي ؤعماٌ الؽشهت خُث ًفف و ًىصع الخلىق والىاحباث بين مخخلف ألاوشاؾ في الؽشواث  ،همجلغ ؤلاداسة واإلاعاهمين ،وروي العالكت
وٍمع اللىاعذ وؤلاحشاءاث الالصمت الجخار اللشاساث الخاـت بؽاون الؽشهت هما ًمع ألاهذاؾ والاظتراجُجُاث الالصمت لخلُُم ومشاكبت ألاداء ".
) (1ؤوهِغ عبذ املجُذ ،الخىهمت الالىتروهُت-سئٍت ؼاملت ،-وسكت عمل ملذمت للملخلى الذولي خىٌ حىدة الخذمت العمىمُت في ٌل الخىهمت الالىتروهُت،
 30/29ؤهخىبش ،2014الجضاثش ،ؿ 4
)(2

MOHAMED CHERIF Belmihoub, , "Les Institutions de L'économie de Marche à L'épreuve de La Bonne
Gouvernance",Revue IDARA , N°30,alger:ENA , 2005,p14
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• العذالت :ؤي ًجب اخترام خلىق مخخلف الـىاعل؛
• اإلاعاولُت الاحخماعُت :ؤي الىٍش بلى الـشد همىاوً حذًذ وججاوص الىٍشة الُه همعتهلً.

()1

ب -أهميت الحوكمت الالكتروهيت في حعزيز همورج املذينت الزكيت
جبرص ؤهمُت الخىهمت الالىتروهُت في دعم همىرج اإلاذن الزهُت بما ٌعضص الخىمُت املخلُت مً خالٌ ؤدواسها في جدلُم
الخيامل والاوسجام بين ملىماتها الثالر :الخلىُت ،الاحخماعُت ،البُئُت على الىدى الخالي:
 حشجُع الاؿشاد على اإلاعاهمت في ظيروسة اجخار اللشاس وحعل خيىماث اإلاذن ؤو اداساتها املخلُت ؤهثر معاولُت؛ كذستها على وـف الشوابي والعالكاث اللاثمت بين ؤلاداسة /الخيىمت املخلُت وبِئتها الىاظعت العُاظُتوالاحخماعُت وؤلاداسٍت والاكخفادًت؛
 اعخماد الخىىىلىحُا في الخىهمت ما ٌعني الخذاخل بين الخيىمت واإلاىاوىين واإلااظعاث (همي جـاعل الىترووي)؛()2

 اللذسة على الخشهت واإلابادؤة وؤلابخياس ومىاحهت اإلاىاكف والخؼيراث الخىٍُمُت ؤو الخىىىلىحُت ؤو البؽشٍت،وهزلً اللذسة على مىاحهت ألاصماث مً خالٌ بًجاد همارج مبخىشة لخل اإلاؽىالث وألاصماث اللاثمت باالظخعاهت بىٍم
الاهترهذ؛
 الاؼشان اإلاباؼش للمىاوىين في بداسة ؼاونهم املخلُت على الىدى الزي ًخماش ى وومىخاتهم(الذًملشاوُتالدؽاسهُت الالىتروهُت)؛
 جدلُم الؽـاؿُت على عمل الخيىماث ؤو ؤلاداساث املخلُت ما ٌعضص اإلاعاءلت واملخاظبت وٍلىك عملُاث الـعاد؛ ظشعت الاظخجابت للمىالب واللذسة على جدمل اإلاعاولُت الاحخماعُت؛ جىؿير همارج حذًذة مً ؤهماه اللُادة ووشق مىاكؽت وإداسة اللماًا العامت؛ وؽش اإلاعشؿت الالىتروهُت وحعمُم الخعلُم الالىترووي ما ًذعم ملذسة اإلاىاوىين على الخدىم اظخخذام ألامثلللخىىىلىحُا؛
 اللذسة على اجخار اللشاساث اإلاىلىعُت ،ورلً مً خالٌ اهتهاج اإلاعشؿت العلمُت في اجخار اللشاساث ،والابخعاد عً()3

العؽىاثُت ،والعمل على خذود كذساث الخىٍُم البؽشٍت والخىٍُمُت واإلاادًت ؛

 اللذسة على الخىـُز بىـاءة وؿعالُت ،واإلاهاسة على بلىسة العُاظاث وجدذًذ ألاهذاؾ لمً اللذساث اإلاخىؿشة،واللذسة على جشحمت العُاظاث بلى الىاكع العملي ،واللذسة على خؽذ الىاكاث للىـىٌ بلى ألاهذاؾ اإلايؽىدة؛
() 4

 -وؽش زلاؿت اإلاىاوىت الالىتروهُت عبر ؤظغ اإلاعاولُت ،اإلاؽاسهت ،الخخىٍل ،الخمىين.

)(1

Nachida Bouzidi ,"Gouvernance et Développement Economique : Une Introduction au Débat", Revue
IDARA ,N°30,Alger:ENA , 2005, P107
()2
Nicolas Leprêtre, Les villes intelligentes au Japon, Géoconfluences, 2017, p 27.

) (3عماس بىخىػ ،ؤلاججاهاث الخذًثت في علم ؤلاداسة ،الجضاثش :اإلااظعت الىوىُت للىخاب ،1984 ،ؿ .299
)(4

RAPHAEL Canete, « Qu’est ce que gouvernance ? », Conférence de la Caire de recherche du Canada en
Mondialisation, citoyenneté, Mars 2004 ,P04
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بن الخىهمت الالىتروهُت هي عملُت اداسة ؤعماٌ وؼاون الخيىماث بمضٍذ مً العلالهُت والؽـاؿُت وخغ اإلاعاولُت
ما ٌعضص كذستها على الخعامل مع مؽاول الىاكع اللاثمت وجدلُم ومىخاث اإلاىاوىين مً الخىمُت باظخخذام جىىىلىحُاث
الاعالم والاجفاٌ.
 -3.1الخنميت املحليت :املفهوم والخصوصيت
جضاًذ الاهخمام بمىلىع الخىمُت املخلُت هدُجت جضاًذ الاهخمام باملجخمعاث املخلُت باعخباسها وظُلت لخدلُم الخىمُت
الؽاملت ،وبشوص همىرج "البىاء مً ألاظـل" الزي ًشهض على جىثُف حهىد مخخلف الـىاعل املخلُت لخدلُم الخىمُت
اإلاىلىبت لمً سئٍت اظتراجُجُت جىمىٍت ؼاملت.
أ-حعشيف الخنميت املحليت
ٌهش مـهىم الخىمُت املخلُت بـشوعا ،خالٌ ظىىاث العخِىاث والعبعُىاث مً اللشن اإلااض ي ،هشد على اإلاماسظاث
الـىكُت لتهُئت التراب الىوني اإلاشجىضة على الىٍشٍاث اللىاعُت ليل مفلخت ،خُث جلترح الترهيز على ؤظاط اهخماء
العيان بلى ميان عِؽهم ،مع ألاخز بعين الاعخباس لخىلعاتهم ودؿعهم بلى اللُام بمبادساث في حمُع اإلاُادًً التي مً ؼإنها
ؤن حعاهم في لمان جىمُت ظىظُى-اكخفادًت مخىاظلـت عبر خشهُت داخلُت إلبشاص الخاـُاث واإلاىاسد املخلُت التي جمتزج
في خشهُت خاسحُت الهـخاح اإلاىىلت بؽيل ٌعمذ باهذماحها في جذسحاث ؿماثُت علُا.
جم ولع هزا الىمي مً الخىمُت في مذًىت باسجىاي ،وهي مذًىت ـؼيرة ًبلؽ عذد ظيانها (  ) 10.000وعمت وجلع في
كلب بلذ ػاجين  pays de Gâtineباللشب مً مذًىتي هُىسث  Niortوبىاجيي Poitiersفي الؽماٌ الؽشقي إلالاوعت
دوظُـش  ،deux sèvresفي ؤواخش العبعُىاث مً اللشن اإلااض ي ،بذؤ معخلبل هزه الجماعت ولاخُتها الفؼيرة ووإهه
مشهىن بخذهىس ؤوؽىتها الاكخفادًت ،ػير ؤهه لم ًدذر ؤي ش يء مً هزا .و» باسجىاي « الُىم مذًىت وؽُىت ججاوصث
ؼهشتها خذود ؿشوعا  .وَعىد الـمل لخىىسها بلى عمذتها "مِؽُل اًشؾ"  ،Michel-Herveالزي كام بخىىة عمالكت في
الخجذًذ داخل مخخلف اللىاعاث وحعبئت الـاعلين املخلُين وجخيىن هزه الخىىة مً ؤسبعت مبادت ؤظاظُت هي :
 -1الؽمىلُتً :جب الخذخل في املجاالث اإلامىىت ،الاكخفادًت والاحخماعُت والثلاؿُت والتربىٍت للخىمُت؛
 -2الؽشاهتً :جب على ول مً ألاؿشاد والهُئاث ؤن جخعاون لدشجُع بهجاص اإلاؽاسَع؛
()1

 -3الخمامًً :جب مداسبت ول ؤهىاع الخباًىاث لدشجُع الترابي الاحخماعي؛

 -4الاهـخاح :ال ًجب اللُام بالخىمُت بىاء على همي مشهض راجُا ،وإهما بدشجُع الاجفاالث والخبادالث مع البِئت
املخُىت وجدلُم الاهذماج الاكخفادي وجدعين الترار والعمل الثلافي.
ووشخذ العذًذ مً الخعشٍـاث للخىمُت املخلُت ،هزهش منها:
*الخىمُت املخلُت هي "عملُت ًمىً بىاظىتها جدلُم الخعاون الـعاٌ ،بين املجهىد الؽعبي والخيىمت ،لالسجلاء
بمعخىي الخجمعاث والىخذاث املخلُت اكخفادًا واحخماعُا وزلاؿُا ،مً مىٍىس جدعين هىعُت الخُاة لعيان جلً
الخجمعاث في ؤي معخىي مً معخىٍاث ؤلاداسة املخلُت في مىٍىمت ؼاملت ومخياملت".

()1

()1ؤوهِغ عبذ املجُذ ،مشحع ظابم ،ؿ .8
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*الخىمُت املخلُت :هي العملُت التي ًمىً جدلُم الخعاون الـعاٌ بين الجهىد الؽعبُت والجهىد الخيىمُت لالسجـاع
بمعخىٍاث الخجمعاث املخلُت والىخذاث املخلُت اكخفادًا واحخماعُا وزلاؿُا وخماسٍا مً مىٍىس جدعين هىعُت الخُاة
لعيان جلً الخجمعاث املخلُت في ؤي معخىي مً معخىٍاث ؤلاداسة املخلُت في مىٍىمت ؼاملت ومخياملت.

()2

وهخعشٍف احشاجيً ،مىً اللىٌ ؤن الخنميت املحليت هي عملُت تهذؾ بلى الشؿع مً اإلاعخىي اإلاعِش ي للعيان في مجاٌ
جشابي معين ،عبر جىىَع وجىىٍش ألاوؽىت الثلاؿُت والاحخماعُت والاكخفادًت ،بىاظىت جـعُل وجيعُم مىاسد وواكاث رلً
ؤلاكلُم بما ًخىاؿم وظُاظاث الخىمُت الىوىُت ،ؤو هي مؽشوع خماسي لخدىٍل هٍام احخماعي مدلي لُفبذ كادسا على
جلذًم خلىٌ ٌشؿُت لألصماث التي جىاحهه وإعىاء مؽشوع للخىمُت الزاجُت ،والزي ًبلى سهُىا بلذسة الؽشاهت املخلُت على
الاهذماج في وظي ًخؼير بعشعت والبدث في بُئخه عً اإلاىاسد المشوسٍت لىجاخه.
ب -ششوط هجاح عمليت الخنميت املحليت
ًدخاج هجاح عملُت الخىمُت املخلُت في بلىغ ؤهذاؿها جىؿش مجمىعت مً الؽشوه منها:
 -1بؼشان حمُع الـاعلين املخلُين(البلذًت-الجمعُاث ،اإلالاولىن ،الخىاؿ )...في معلعل الخىمُت املخلُت  ،مع
لشوسة جشظُخ اللُم اإلاعىىٍت الاًجابُت مثل(ؤلاًمان بالشظالت الىوىُت ،خب العمل ،الشػبت الفادكت في سؿع معخىي
اإلاعِؽت واإلاؽاسهت في ؤلاهخاج ،الاظخعذاد لخدمل الخطخُاث منها دؿع المشاثب  ،الخىاصٌ عً بعن اإلافالح الخاـت في
ظبُل اإلافلخت العامت  ،الخجاوب مع خمالث الذعىة لالدخاس وجىٍُم ألاظشة  ،املخاؿٍت على ؤدواث ؤلاهخاج واإلاعذاث
املخخلـت وـُاهتها  ،اإلاؽاسهت في الاهخخاباث والاخخُاس على ؤظاط البرامج).....؛
 -2لشوسة اللُام بدشخُق حماعي حؽاسوي للمجاٌ الترابي املخلي وجدلُله وجدذًذ هلاه اللىة والمعف ؿُه؛
 -3ولع مخىي جىمىي حؽاسوي ًدذد ألاولىٍاث اإلاؽترهت وبشهامج عمل مؽترن ًدذد اإلاؽاسَع وٍلترح الؽشاهت
اإلامىىت لخىـُزها؛
 -4لشوسة جذعُم الالمشهضٍت( ظُاظُا وإداسٍا ومالُا) ،ورلً ألن الالمشهضٍت في حىهشها هي جمىين املجخمع املخلي،
بدُث ٌعخىُع جدذًذ ؤهذاؿه واخخُاحاجه بىلىح .وبدُث جتهُإ له ؤوظع الـشؿ لخل مؽاوله بىـاءة ،عبر اإلاؽاسهت في
عملُاث الخخىُي وـىع اللشاس والخىـُز واإلاخابعت واإلاشاكبت والخلىٍم؛
 -5لشوسة جىاؿش هُيل مالي للخمىٍل املخليً ،ىىىي على مىاسد مالُت مدلُت واؿُت وجلل ؿُه بعاهاث الذولت ما
ًمىدها اظخلاللُت ؤهثر؛
-6الؽمـىٌ  :وَعني لشوسة ؼمىٌ الخىمُت لجمُع حىاهبها الاكخفادًت ،الاحخماعُت والثلاؿُت ،وليل كىاعاث
املجخمع جدلُلا للعذالـت وجياؿـا الــشؿ لجمُع ؿئاث املجخمع؛
() 3

 -7الخيعُـم  :ووعني به جىؿير حى ٌعمذ بالخعاون املجخمع وجماؿش حهىدها وجياملها.

) (1حمعي عماسي  ،معاهمت الجماعاث املخلُت في حشجُع الاظدثماس في مجاٌ الفىاعت الضساعُت الؼزاثُت ،وسكت ملذمت بلى اإلالخلى الذولي خىٌ حعُير
وجمىٍل الجماعاث املخلُت في لىء الخدىالث الاكخفادًت 27-26 ،ؤؿشٍل  ، 2004ؿ .15
) (2عبذ اإلاىلب عبذ املجُذ ،الخمىٍل املخلي والخىمُت املخلُت ،ؤلاظىىذسٍت ،الذاس الجامعُت  ،2001،ؿ13
) (3هادًت بً وسكلت ،دوس اراعت بؽاس الجهىٍت في الخىمُت املخلُت ،مزهشة ماحعخاس في علىم الاعالم ،حامعت الجضاثش ،2008/2007 :ؿ40
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مما ظبم ًخطح ؤن عملُت الخىمُت املخلُت هي عملُت راجُت جدخاج الى حؼُير بىاجي -وٌُـي ٌعخلضم حؼُيرا في ؤدواس
وجىٍُماث وعالكاث املجخمع املخلي ،وهى ما ًخىلب دؿعت كىٍت ؤو مجمىعت مً الذؿعاث اللىٍت ،لُدعنى بملخماها
الخشوج مً خالت الشوىد ،وهزه الذؿعت الصمت إلخذار حؼيراث هُـُت في املجخمع وإلخذار الخلذم في ؤظشع وكذ ،لهزا ٌعذ
همىرج اإلاذًىت الزوي الىمىرج اإلاثالي لممان الخىمُت املخلُت  ،وهى ما ًخىلب خىهمت الىتروهُت لىمارج الدعُير املخلي
اللاثمت بما ًممً جدلُم جلً الىللت الىىعُت في خُاة املجخمع املخلي والاهخلاٌ الى همىرج اإلاذًىت الزهُت.

 -2الخنميت املحليت في الجزائشبين مخطلباث الحوكمت الالكتروهيت وسهان املذن الزكيت
ال جضاٌ الخىمُت املخلُت في الجضاثش سهُىت العذًذ مً الخدذًاث  ،ما ًلضم بعادة الىٍش في ممامين بشامجها الخىمىٍت
وآلُاث جىـُزها مً خالٌ جبني الخىهمت الالىتروهُت في هٍم وعملُاث الدعُير املخلي.
 -1.2ششوط حوكمت أبعاد املذينت الزكيت
ًخىلب ججعُذ همىرج اإلاذًىت الزهُت في الجضاثش لشوسة الاهخمام بإبعادها املخخلـت مً خالٌ خىهمت جىبُلاث
العمل ؿيها هما ًبُنها الؽيل الخالي:
الؽيل سكم( :)2ؤبعاد اإلاذًىت الزهُت

اإلافذس :مً اعذاد الباخثت بىاء على معلىماث مخىؿشة في:
Taewoo Nam et al, Understanding Smart Cities : An Integrative Framework , 2012 45th Hawaii
International Conference on System Sciences , IEEE Computer society, January 2012, p 2294.

وبمىً جىلُذ رلً ؤهثر في الجذوٌ الخالي:
الجذوٌ سكم ( :)1ؼشوه خىهمت ؤبعاد اإلاذًىت الزهُت
الاقخصاد الزكي

سأس املال البششي والاجخماعي الزكي

 -دعم سوح الابخياس

 -صٍادة معخىي الخإهُل

 -حشجُع اإلالاوالجُت وصٍادة الخىاؿعُت

 -مشاعاة الخعذدًت الاحخماعُت وألاخالكُت

 -جدعين الفىسة الاكخفادًت والعالمت الخجاسٍت

 -اإلاشوهت

 -صٍادة هـاءة وهىعُت ؤلاهخاحُت

 -الابذاع

 -مشوهت ظىق العمل

 -اليىهُت /الاهـخاح

 -اإلاؽاسهت الذولُت في الاكخفاد العالمي

-اإلاؽاسهت في الخُاة العامت

حشجُع الخجاسة الالىتروهُتحوكمت إلاداسة الزكيت
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 -اإلاؽاسهت في اجخار اللشاس

 -جىؿش البيُت الخدخُت لخىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجفاالث

ٌ -عش وحىدة الخذماث العامت والاحخماعُت

 -هٍم الخىلل اإلاعخذًمت ،اإلابذعت وآلامىت

 -الؽـاؿُت واإلاعاءلت

-الىلل الفذًم للبِئت

-جىؿش هٍم اهاسة رهُت

-مىع الخلىر.

حشجُع العمل بىٍم العُاخت الالىتروهُتالبيئت املصخذامت الزكيت

جودة الحياة(بناياث ركيت ،اهاسة ركيت ،محيط أخضش)...

 -جذوٍش الىـاًاث ومىاحهت الخلىر

 -زلاؿت العِؾ الزوي والخعاٌؾ اإلاعخذام والخماظً الاحخماعي

 -خماًت املخُي وإداسة اإلاىاسد اإلاعخذًمت والىاكاث اإلاخجذدة

 الؽشوه الصخُت وألامً الشخص ي وظهىلت الخعلم -حىدة العىً وبىاًاث رهُت ما ًدلم الجاربُت العُاخُت

اإلافذس :مً اعذاد الباخثت بىاء على معلىماث مخىؿشة في:
Taewoo Nam et al, op-cit, p 2294.

 2.2مخطلباث الحوكمت الالكتروهيت لالهخقال هحو املذينت الزكيت في الجزائش
بن الاهخلاٌ بلى اإلاذًىت الزهُت سػم لشوسٍخه بال ؤهه ؤمش معلذ ومخعذد ألابعاد ،بر ٌعخمذ على الخيامل الجماعي
ملجمىعت مً العىامل التي جازش على جفمُم وجىـُز مبادساث اإلاذن الزهُت ،والتي مً ؼإنها اإلاعاهمت في هجاخها ،هما
جدخاج الى جـعُل ميىهاتها لمً ظُاق جـاعلي مىٍم ومدىم ،وؿُما ًلي جىلُذ إلاخىلباث خىهمت عملُت الاهخلاٌ هدى
اإلاذًىت الزهُت:
الؽيل سكم ( :)3ميىهاث اإلاذًىت الزهُت

اإلافذس :مً اعذاد الباخثت بىاء على معلىماث معخىخاة مً:
Komninos, N,intellegent cities-building 3rd generation systems of innovation, URENIO,arstotle
university, 2008,13 january, p 16.

جخىلب معإلت خىهمت الاهخلاٌ هدى اإلاذن الزهُت لشوسة جشؼُذ ؿىاعلها بما ٌعضص ؤدواسها في الخدىٌ والجضاثش على
ػشاس باقي دوٌ العالم ؿشلذ خخمُت العيروسة في وعم الخىهمت العاإلاُت لشوسة ألاخز بمبادت الخىهمت املخلُت التي
ـادكذ عليها في العذًذ مً الاجـاكُاث الذولُت وؤلاكلُمُت والتي في مجملها جـشك لشوسة ألاخز بما ًلي:
-1حوكمت إلاداسة الحكوميتً :خىلب الاهخلاٌ هدى اإلاذن الزهُت خىهمت همي ؤلاداسة الخيىمُت مً خالٌ ادخاٌ
عفشهت وجىىٍش هٍم العمل ؿيها ًما ًخماش ى ومخؼيراث العفش ،ؿـي وكذ وان ؿُه الاهخلاٌ هدى الخيىمت الالىتروهُت
خخمُت في ظُاق اإلاعامالث العفشٍت ،بال ؤهه في ٌل همىرج اإلاذًىت الزهُت ًخىلب ألامش لشوسة مداواة الخىبُلاث الزهُت
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وإهترهذ ألاؼُاء ،وؤهٍمت الاظدؽعاس ،والزواء الاـىىاعي ،...وهزا ال ًخدلم بال بخىؿش بسادة ظُاظُت خلُلُت لخدلُم
رلً.

()1

وكذ ظاسعذ الجضاثش الى جبني ههج الخىهمت في ؤلاداسة الخيىمُت ظىاء اإلاشهضٍت ؤو املخلُت مً خالٌ عفشهت ؤهٍمتها
بةدخاٌ جىىىلىحُاث الاعالم والاجفاٌ في الدعُير الخذمي بما ٌعشع العملُاث ؤلاداسٍت وٍلشبها باإلاىاوً مً مىٍىس
الذًملشاوُت الدؽاسهُت وجبني اإلاىاهج الخذًثت في ؤلاداسة واإلااهجماهذ هىٍم الجىدة الؽاملت وؤلاداسة الاظتراجُجُت...ػير
ؤن ول جلً الجهىد جبلى مدفىسة في همىرج ؤلاداسة الالىتروهُت ولِغ ؤلاداسة الزهُت التي جدخاج الى كاعذة بُاهاث رهُت
ومـعلت على معخىٍاث عالُت وهى ما ٌؽيل ؤهبر عاثم في معيرة الخدىٌ هدى اإلاذن الزهُت ،رلً ألن جىؿش اإلاذًىت
الالىتروهُت ال ٌعني جدلُم اإلاذًىت الزهُت التي جدخاج الى خىىاث وإمياهاث ؤعمم ،لىىىا هلمغ اسادة الجضاثش في الاهخلاٌ
هدى اإلاذًىت الزهُت مً خالٌ اظخدذار وصاسة الزواء الاـىىاعي والاهخلاٌ الشكمي التي حعنى ببرمجت هٍم الزواء
الاـىىاعي وجـعُل اظخخذاماث اهترهذ ألاؼُاء في العذًذ مً املجاالث واإلاعخىٍاث ،هما عملذ على جإظِغ ؤوٌ حامعت
()2

حضاثشٍت للزواء الاـىىاعي هعابلت ؿشٍذة عشبُا واؿشٍلُا لخيىن داعمت لعملُت الخدىٌ هدى اإلاذًىت الزهُت.

-2حوكمت املواطن الزكيً :خىلب همىرج اإلاذًىت الزهُت جىؿش ؿشد احخماعي على كذس مً الىعي بإهمُت العِؾ في
مدُي خمشي الثم للعِؾ الىشٍم وكادس على خلم بِئت احخماعُت على كذس مً الخىىس والخىمت الخمشٍت وعلى ملذسة
مً الاظخخذام الزوي للخىىىلىحُاث الخذًثت التي حعضص العِؾ في بِئت ظلُمت ،صخُت ،هٍُـت ومعخذامت ،وهى ما ًدخاج
()3

الى جيؽئت احخماعُت خماسٍت جبذؤ مً ألاظشة الى املجخمع والاعالم واإلاذسظت...

بن الذاسط لعُيىلىحُت الـشد الجضاثشي ًجذ ؤهه ٌعِؾ مشخلت اهخلالُت بين الخمعً باألـالت وسػبخه في مىاهبت
العفشهت ،ؿاإلاىاوً الزوي ال ًدخاج ؿلي الخمىً والخمىين مً الاظخخذاماث الزهُت الُىمُت بل ًدخاج الى زلاؿت ؼاملت
لخىىٍش الاظخخذاماث الخىىىلىحُت بما ٌعضص الاًثاس املجخمعي الزوي والتي ال جضاٌ بعُذة عً زلاؿت اإلاىاوً الجضاثشي ما
ًلضم ادخاٌ هٍم الدعُير الزوي في مىاهج التربُت والخعلُم وجـعُل ؤدواس املجخمع اإلاذوي والاعالم في وؽش زلاؿت اإلاىاوً
الزوي ولشوسجه في جدلُم همىرج بِئت مدلُت رهُت ومعخذامت.
-3حوكمت البيئت املعلوماجيت :مً خالٌ الخشؿ على الخىىٍش اإلاعخمش لخلىُاث اإلاعلىماث والاجفاالث الظدُعاب
مخخلف الخدىالث الخاـلت وجىىٍش البيُت اإلاعلىماجُت مً خالٌ الترهيز على جىىٍش البيُت الخدخُت ألاظاظُت والخىظبت
السخابُت والاهترهذ واليابالث البدشٍت ،وهزا مً خُث املخخىي الشكمي في مخخلف املجاالث والخعلُم ،الصخت ،العذٌ،...،
وهزا جفمُم وـىاعت الالىتروهُاث وبشامج ومبادساث جىمُت الفىاعت الالىتروهُت ،وهزا الاهخمام باألمً العُبراوي

( ) 1ؿالق ـلُدت ،وآخشون" ،اظتراجُجُاث دعم الخدىٌ إلاذن رهُت في العالم العشبي-بؼاسة الى ججشبت الاماساث العشبُت اإلاخدذة ،"-املجلت الجضاثشٍت للخىمُت
الاكخفادًت ،املجلذ  ،7العذد ،2020 ،2ؿ .175
( )2عبذ الخىُم خزاكت ،ألاولى عشبُا واؿشٍلُا...ؤي آؿاق لجامعت الزواء الاـىىاعي في الجضاثش؟ ،على الشابي ،https://bit.ly/3RUBRJU :جاسٍخ
الخفـذ.2022/09/17 :
)(3

Taewoo Nam et al, Understanding Smart Cities : An Integrative Framework , 2012 45th Hawaii International
Conference on System Sciences , IEEE Computer society, January 2012, pp 2291- 2294.
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والخىكُع الالىترووي مع خلم بيُت حؽشَعُت مىٍمت ومالثمت مع مىاهبت العُاظاث العامت مع الخىىساث الخاـلت خاـت
()1

ظُاظاث ألامً اإلاعلىماحي ...

بن اإلاخمعً في واكع البِئت الشكمُت في الجضاثشٍت ًشي وبدعب مخخفين في املجاٌ ؤنها ال جضاٌ في بذاًتها ،ؿشػم جبني
الجضاثش للعذًذ مً الاظدثماساث في مجاٌ الخىىىلىحُاث الخذًثت ظىاء مع سوظُا ،الفين ،الُابان ،ؤإلااهُا...بال ؤن هزه
الاظدثماساث الجضاٌ سهُىت بعشاكُل كاهىهُت ومالُت وجدخاج الى بسادة خلُلُت لخدلُم الخدىٌ الشكمي ،ؿشػم اخخمان
الجضاثش للمت اإلاذن الزهُت العاإلاُت لالظدثماس والخىىىلىحُا ظىت  2018بدشجُعها لالبخياساث العلمُت وجبادٌ الخبراث في
املجاٌ بال ؤهه وعلى ألاكل في اإلاذي اإلاخىظي ًبلى جإظِغ همىرج اإلاذًىت الزهُت مدل اهخماماث علمُت جدخاج الى بسادة
جىبُلُت والتي ًخىكع جدلُلها ظىت  2035في الجضاثش العاـمت خعب ما ـشح به "دمحم واوػ" اإلاعاوٌ عً بشهامج
"الجضاثش :مذًىت رهُت" .

()2

ؿاالهخلاٌ هدى همىرج اإلاذًىت الزهُت ًخىلب ؤوال خىهمت ؿىاعلها ومشجىضاتها ألاظاظُت والتي هي عملُت معخمشة
ومخجذدة مىاهبت للخىىساث الخاـلت ،هما ؤنها معاولُت الجمُع مً الخيىمت ،اإلاىاوً ،املجخمع اإلاذوي ،اإلااظعاث
الخاـت ،الاعالم،...،والؽيل الخالي سظم جخىُىي ًىضح مشاخل ومخىلباث بوؽاء اإلاذًىت الزهُت:
الشكل سقم ( :)4جصوسشامل لخأشيض مذينت ركيت

( )1عاجؽت بً الىىي ،اإلاذن الزهُت :واهجاصاث وججاسب عاإلاُت وعشبُت ،مجلت الخمىين الاحخماعي ،املجلذ ،3العذد ،4دٌعمبر  ،2021ؿ .22
)(2

Mohamed Taouche, On vise à transformer Alger en ville complètement intelligente à l’horizon 2035,
https://bit.ly/3r4NsdT, consulté le: 17/09/2022.
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املصذس :ؤخمذ اللاض ي ،دمحم العشاقي ،خفاثق اإلاذن الزهُت ودوسها في الخدىٌ الى اظخذامت اإلاذًىت اإلافشٍت ،املجلت الذولُت في العماسة والهىذظت
والخىىىلىحُا ،املجلذ ،1العذد  ،01مفش ،2018،ؿ .9

ًىضح الؽيل ،مشاخل جإظِغ اإلاذن الزهُت ومشجىضاتها بذءا بخىؿش ؤلاسادة العُاظُت همبادسة لالهخلاٌ مذعىمت
بشئٍت اظتراجُجُت مدذدة ألاهذاؾ واإلاعالم وباؼشان ول الـىاعل املجخمعُت مً اللىاع الخاؿ واملجخمع اإلاذوي
باعخباسها مؽشوع خماسي لالهخلاٌ هدى العِؾ الىشٍم ،هما جشهض على جىؿش بُيُت جدخُت معلىماجُت وجىىىلىحُت معممت
ومخاخت للجمُع وكابلت للخىىٍش وهى ما ًلضم مالءمت اإلاىٍىمت الدؽشَعُت والعُاظاث العامت مع الخؼيراث الخاـلت في
الخىىىلىحُا والثلاؿت املجخمعُت ،زم حعمُم جلً الاظخخذاماث على واؿت املجاالث املجخمعُت ما ٌعمل على اوؽاء مجخمع
عمشاوي روي لمً بِئت خمشٍت معخذامت هي "اإلاذًىت الزهُت"( )1وهي كمت ؤهذاؾ الخىمُت املخلُت.

الخاجمت:
جىـلذ الذساظت الى حملت الىخاثج الخالُت:
 اإلاذن الزهُت هي همارج إلاؽاسَع عمشاهُت جىمىٍت خماسٍت جشجىض على حعمُم الاظدثماس والاظخخذام للخىىساثالخاـلت في جلىُاث الاجفاٌ والاعالم في مخخلف حىاهب الخُاة املجخمعُت كفذ جىؿير مدُي خمشي مالثم ومىاظب
للعِؾ الىشٍم ٌعخمذ على ؤهذاؾ الخىمُت املخلُت مخمثلت في الاظخذامت والذًملشاوُت الدؽاسهُت والخعاٌؾ بعالم.
( )1ؤخمذ خشٍش" ،اإلاذن الزهُت وعملُت جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت في الجضاثش ،ؤي مـهىم وؤي دوس؟" ،مجلت الخعمير والبىاء ،املجلذ ،4العذد 13 ،1ماسط
 ،2020ؿ .57
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 هدُجت الـؽل في بشامج الخىمُت املخلُت بعبب ظىء الدعُير ولعف جىـُز ظُاظاث الخىمُت ومىاهبت للخىىساثالخاـلت في عالم الخىىىلىحُا وشخذ الخىهمت الالىتروهُت هـلعـت حذًذة للدعُير لالهخلاٌ مً همي اإلاماسظاث
ؤلاداسٍت الخللُذًت الى ؤلاداسة الالىتروهُت وما جخممىه مً مضاًا حعهُل العملُاث وجىشَغ زلاؿت اإلاؽاسهت في بىاء مجخمع
مدلي واعي ًشاعى ؿُه ومىخاث ألاحُاٌ الخالُت واللادمت مً الخىمُت املخلُت وهى ما ًبلى مشهىها بذسحت الاظخعذاد
املجخمعي على الخىىس ومىاهبت للخىىساث العمشاهُت حعذ اإلاذن الزهُت الىمىرج ألاوعب واإلاثالي اللادس على جدلُم الخىمُت
املخلُت الؽاملت واإلاعخذامت.
 جدىص الجضاثش على ؿشؿ عذًذة لالهخلاٌ للمذًىت الزهُت والتي حعلتها جىلم ظىت  2018مؽشوع "الجضاثشالعاـمت :مذًىت رهُت" وبالخدذًذ مذًىت "ظُذي عبذ هللا" بر حعخمذ باألظاط على اظخؼالٌ سؤط اإلااٌ اإلاعشفي مً خالٌ
سبي مخشحاث الجامعت بىاكعها والاظخـادة مً الابخياساث اإلاعشؿُت املخللت على معخىي الجامعاث واإلاعاهذ وإدخاٌ
الخىىىلىحُا في الذساظاث العمشاهُت مع جـعُل وحشجُع جبادٌ الخبراث مع الخجاسب العشبُت والعاإلاُت ،هما ٌعذ اوؽاء
اإلاذسظت الىوىُت العلُا للزواء الاـىىاعي باإلاىاصاة مع اظخدذار وصاسة الزواء الاـىىاعي والاهخلاٌ الشكمي ؿشـت حُذة
برا ما جم الخيعُم بُنهما ،هاهًُ عً جـعُل الشكابت على مجمل الاظدثماساث في مجاٌ جىىىلىحُا الاعالم والاجفاٌ وجثمين
الجهىد املخللت ،مع سؿع ول العىاثم ظىاء الدؽشَعُت اإلاخعللت بدىٍُم البِئت الشكمُت وألامً اإلاعلىماحي ؤو اإلاالُت اإلاشجبىت
بخـعُل الاظدثماساث البُيُت ؤو ألاحىبُت في الجضاثش وجىٍُم ظىق جىىىلىحُت جىاؿعُت كادسة على خلم ؤهماه مخعذدة مً
الابخياساث وجلذًم ول الدعهُالث لها ،باإللاؿت الى لشوسة وؽش الثلاؿت الشكمُت لخلم مجخمع روي مً خالٌ حعمُم
الؽبىت العىىبىجُت وجىىٍش اظخخذاماتها لذي اإلاىاوً وهى ما ؤخزث الجضاثش ؿُه خىىاث واضخت مً خالٌ جذسَغ
مىاهج الاعالم آلالي في الخعلُم اإلاخىظي والثاهىي والجامعي.
 بن الخخلق مً اإلاؽاول الخمشٍت التي حعِؽها اإلاذن الجضاثش وسػم املجهىداث اإلابزولت بال ؤنها جدخاج لىللتهىعُت في همي اإلاعِؽت ًبذؤ بخيؽئت الـشد الىاعي بإهمُت الاهخلاٌ هدى ألاؿمل ،وجيىٍىه وجذسٍبه على اإلاهاساث
الخىىىلىحُت والخإظِغ لبِئت جدخُت جشجىض على مخخلف الخىىساث الخاـلت في عالم الخلىُاث مً خالٌ جىؿير الاواس
الدؽشَعي والخىٍُمي لعملها وحعمُمها على مخخلف املجاالث الخُاجُت ،وحعضٍض همارج الخىهمت الالىتروهُت مً خالٌ بعادة
اختراع للخيىمت وإـالح همارج الدعُير املخلي اإلاعخذام مع مشاعاة مبذؤ الاهفاؾ في خُاة الشؿاهُت خالُا ومعخلبال.
على لىء رلًً ،مىً جلذًم الخىـُاث الخالُت:
 البذ مً جىؿش بسادة ظُاظُت واعذة بمشوسة الاهخلاٌ هدى اإلاذن الزهُت إلاا جىؿشه مً مضاًا وخفاثق؛باعخباس الخىىىلىحُا هي عماد اإلاذًىت الزهُت لزا البذ مً اعخماد بيُت جدخُت معلىماجُت مىاهبت للخىىساث الخاـلت مًخالٌ الاظدثماس في الخىىىلىحُا وجمىين الشؤظماٌ البؽشي وحشجُع البدث العلمي في هزا املجاٌ وجبادٌ الخبراث
والاظخـادة منها؛
و ؽش الىعي املجخمعي بإهمُت اإلاذًىت الزهُت في خلم همي خُاة ؤؿمل مً خالٌ اللماء على الامُت الالىتروهُت جيؽئتاإلاىاوً الزوي واإلاعاوٌ؛

املجلذ -09العذد -02العىت2022

EISSN: 2528-2309

934

ISSN: 2352-9806
l

املذن الذكية :رهان اسرتاتيجي حلوكمة التنمية احمللية ،أي فزص للجزائز؟  /ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــ
آسية بلخري  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن عملُت الخىمُت املخلُت التي ٌعذ همىرج اإلاذًىت الزهُت الىمىرج ألاهثر جدمشا وكذسة على جدلُم ؤهذاؿها ،جخىلبنهمت مجخمعُت كاثمت على جيامل وجماؿش حهىد مخلف ول الـىاعل الذولت ،اإلاىاوً ،الاعالم ،املجخمع اإلاذوي ،اإلااظعاث
الخاـت...

قائمت املشاجع:
أوال :املشاجع باللغت العشبيت
-1الكخب:
 .1عبذ اإلاىلب عبذ املجُذ ،الخمىٍل املخلي والخىمُت املخلُت ،ؤلاظىىذسٍت ،الذاس الجامعُت 2001،
 .2عماس بىخىػ ،ؤلاججاهاث الخذًثت في علم ؤلاداسة ،الجضاثش :اإلااظعت الىوىُت للىخاب1984 ،
-2املجالث:
 .1ؤخمذ هجُب عبذ الخىُم اللاض ي ،دمحم ببشاهُم العشاقي" ،خفاثق اإلاذن الزهُت ودوسها في الخدىٌ الى اظخذامت
اإلاذًىت اإلافشٍت" ،املجلت الذولُت في العماسة والهىذظت والخىىىلىحُا ،املجلذ ،1العذد  ،1مفش2018 ،
 .2ؤخمذ خشٍش" ،اإلاذن الزهُت وعملُت جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت في الجضاثش ،ؤي مـهىم وؤي دوس؟" ،مجلت الخعمير
والبىاء ،املجلذ ،4العذد 13 ،1ماسط .2020
 .3ؤخمذ ًخي بظماعُل ،ؤخمذ خعني سلىان" ،مـهىم اإلاذن الزهُت :سـذ وجدلُل لىمارج دولُت وعشبُت مع دساظت
إلمياهاث الخىبُم بمفش" ،مجلت البدىر الهىذظُت بيلُت الهىذظت باإلاىشٍت ،حامعت خلىان ،مجلذ  ،147ظبخمبر 2015
 .4خمىدي خعً خاجم" ،اإلاذن الزهُت ودوسها في خل اإلاؽىالث املجخمعُت في اإلاذن( مذًىت بؼذاد اهمىرحا)" ،مجلت
مذاد آلاداب ،الجامعت العشاكُت ،عذد خاؿ  18ؿُـشي.2008
 .5عاجؽت بً الىىي" ،اإلاذن الزهُت :واهجاصاث وججاسب عاإلاُت وعشبُت" ،مجلت الخمىين الاحخماعي ،املجلذ ،3العذد،4
دٌعمبر 2021
 .6عبذ الخىُم خزاكت ،ألاولى عشبُا واؿشٍلُا...ؤي آؿاق لجامعت الزواء الاـىىاعي في الجضاثش؟ ،على الشابي:
 ،https://bit.ly/3RUBRJUجاسٍخ الخفـذ.2022/09/17 :
 .7ؿالق ـلُدت ،وآخشون" ،اظتراجُجُاث دعم الخدىٌ إلاذن رهُت في العالم العشبي-بؼاسة الى ججشبت الاماساث العشبُت
اإلاخدذة ،"-املجلت الجضاثشٍت للخىمُت الاكخفادًت ،املجلذ  ،7العذد.2020 ،2
ً .8ىوغ ملُذ "،اإلاذن الزهُت :وممىىاث الخىبُم في اإلاؼشب" ،مجلت اإلاىاسة ،املجلذ ،26العذد 2020 ،4
-3امللخقياث:
 .1ؤوهِغ عبذ املجُذ" ،الخىهمت الالىتروهُت-سئٍت ؼاملت ،"-وسكت عمل ملذمت للملخلى الذولي خىٌ حىدة الخذمت
العمىمُت في ٌل الخىهمت الالىتروهُت ،الجضاثش  30/29 ،ؤهخىبش2014
 .2حمعي عماسي "،معاهمت الجماعاث املخلُت في حشجُع الاظدثماس في مجاٌ الفىاعت الضساعُت الؼزاثُت" ،وسكت ملذمت
بلى اإلالخلى الذولي خىٌ حعُير وجمىٍل الجماعاث املخلُت في لىء الخدىالث الاكخفادًت ،الجضاثش 27-26 ،ابشٍل 2004
زاهُا :اإلاشاحع باللؼت ألاحىبُت
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سؤيت قاهوهيت لخذمت "وصلني" الالكتروهيت
A legal vision for the electronic service “Wassalni”


بعلىج اؾماء

 زمِـ ملُاهت،حامعت الجُاللي بىوعامت
Baaloasma1981@hotmail.com
2022/10/02:جاسيخ القبول

2022/09/29:جاسيخ املشاجعت

2022/05/15:جاسيخ إلاًذاع

:ملخص
ٌ فًال عً ان وكاَها ٌعُي الفاعلُت لبع،جضعم زضمت "ونلني" ججؿُض مكغوع اإلاضن الظهُت في الجؼائغ
الىهىم اللاهىهُت مثل كاهىن الخجاعة الالىتروهُت وٍجعلها كُض الخُبُم في ظل اهخعاف هظه الخجاعة بهىعة وؿبُت مع
 وٍبلى على قغهت "ونلني" ان جدلم َمىح حعمُم زضماتها الى باقي والًاث الىًَ بيل ما ؾِؿفغ،اهدكاع حائدت وىعوها
 في، وهظا فخذ أؾىاق العمل وعفع عبء الخىظُف عً الضولت،ًعً طلً مً جدلُم الخىافؿُت اإلاُلىبت إلاهلخت اإلاؿتهل
اهخظاع ان جىخمل البيُت الخدخُت للمضن الظهُت في الجؼائغ وجدلم الىلل الظوي اإلاؿخضام الظي ٌعخمض على ميافدت الخلىر
.الىاجج عً اإلاغهباث
. اإلاضًىت الظهُت؛ الىلل الظوي؛ الخجاعة الالىتروهُت؛ اإلالاولت، زضمت ونلني الالىتروهُت:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
While Algeria is completing the infrastructure of its smart cities that rely on intelligent
and sustainable transport to eliminate vehicles pollution, the entry of “ wassalni” into service,
which is an electronic transport service, will not only support this orientation, but also
highlight the importance of some legal texts such as the law of electronic commerce and make
them applicable, especially in the light of the relative recovery of this type of trade after the
spread of the Coronavirus pandemic. Therefore, the transport company “ Wassalni” had to
extend its services to the rest of the provinces of the country to achieve the required
competitiveness for the benefit of consumers, as well as open labor markets and lift the
employment burden on the state.
Keywords : the electronic service “Wassalni” ; Smart city; Smart transport; Electronic
commerce; Entrepreneurship.
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بعلوج أمساء  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
جفغى العىإلات مىُلها على حمُع مىاحي الخُاة ،فمً جىمُِ العاصاث الؼظائُت الى جىمُِ عاصاث اللباؽ
والضًيىعاث وَغٍلت العِل وختى الؿلىواث الاحخماعُت وَغق التربُت والخعلُم الخضًثت.
وال اكل مً ان ًمخض هظا اإلاىُم لُُاٌ الخُاة الاكخهاصًت وٍجعلها أهثر اهفخاخا وهمُُت مً ػحرها ،طلً ان قبذ
العؼلت ًسُم على أي صولت ال جىًىي جدذ هظام العىإلات ،زانت وان الاػماث الاكخهاصًت في آلاوهت ألازحرة وهظا حائدت
وىعوها هكفذ بل وأهضث عً اعجباٍ ألاؾىاق وخؿاؾُتها وجأزغها بعًها البعٌ.
واطا واهذ العىإلات كض عىلذ وال جؼاٌ على جلىُاث اإلاعلىماث والاجهاالث الخىىىلىحُت للىنىٌ الى أهضافها في حعل
العالم كغٍت نؼحرة جُبعها الىمُُت ،فان جضاعُاث هظا الخعىٍل بلؼذ طعوتها عىضما جم الاؾخعاهت بهظه الخلىُاث في ؾىق
الىلل مً زالٌ جُبُم ما ٌعغف بىظم الىلل الظهُت التي حؿتهضف جدؿحن هىعُت الخُاة ،وجلضم الخلىٌ للعضًض مً
مكاول الخىلل في اإلاضن ،واالػصخام اإلاغوعي ،اعجفاع مؿخىٍاث الخلىر ،ػٍاصة وكذ الخىلل ،باإليافت ئلى اؾتهالن الُاكت.
والجؼائغ ال حكظ عً اللاعضة ،فلض ؾاهمذ وػاعة الىلل في عواج الخُبُلاث الالىتروهُت التي حعخمض على هظه
الخلىُاث بعض ان ؾمدذ بخىفحر ؤلاَاع اللاهىوي اإلاعترف بهظا الىىع الخىىىلىجي الجضًض في كُاع الىلل ،ومً زالله
الاعتراف بجمُع ؾائلي ؾُاعاث ألاحغة الخابعحن للمإؾؿاث التي جدبنى جلً الخُبُلاث في زُىة تهضف ئلى يمان جدضًث
كُاع الىلل.
ومىظ جىفحر ؤلاَاع اللاهىوي ليكاٍ الكغواث الجؼائغٍت املخخهت في هظه الخُبُلاث ،اهدكغ في آلاوهت ألازحرة عضص
مدضوص منها لعل جُبُم "ونلني" ألاقهغ منها ،وهداوٌ مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت صعاؾت الاَاع اللاهىوي الظي ًيكِ
في اَاعه هظا الخُبُم مً زالٌ َغح ؤلاقيالُت الخالُت:
*ماهي الُبُعت اللاهىهُت لخضمت "ونلني" ؟
ولإلحابت عً هظه ؤلاقيالُت وعخمض اإلاىهجحن الىنفي والخدلُلي في الخعغٍف بالخضمت وجدلُل الىهىم اللاهىهُت
التي جيكِ في ئَاعها.

املبحث ألاول :التعشيف بخذمت"وصلني":
ختى هخعغف على زضمت "ونلني" هدىاوٌ في هظا اإلابدث وكأتها في اإلاُلب ألاوٌ ،زم هدىاوٌ في اإلاُلب الثاوي هُفُت
أصائها.
املطلب ألاول :وشأة خذمت "وصلني"

ونلني هي قغهت ؾُاعاث ؾُاخُت بؿائم " " VTCجلضم زضمتها عبر قبىت الاهترهذ مً زالٌ جُبُم مخىفغ مً
هىفمبر  2017على  IOSو  ، Androidوٍلضم زضمت مخاخت  24/24ؾاعت و  7/7مً اًام الاؾبىع ،وَؿمذ لألشخام
بذجؼ ؾائلحن عبر الاهترهذ مع جلضًغ الؿعغ ومضة الغخلت اإلاعغوفت ملضما مع خض اصوى مً الاهخظاع ،وهى كابل للخدمُل
مً زالٌ ''  '' Google Playاو '' .)1( '' App Store
 -لعمىع منى .2018 ،
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بعلوج أمساء  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكض جم العمل على جأؾِـ فىغة اإلاكغوع مىظ العام  ،2010وبضأ الخُبُم الفعلي لها في العام  ،2015لتري الىىع في
العام  2017وطلً بضعم وامل مً الضولت ،وصعم مضًغٍت الىلل وفي ئَاع جدىٍل العانمت الى مضًىت طهُت ،خُث وان ًخم
الخدًحر للخُبُم الالىترووي بالخىاػي مع اوكاء اؾُىٌ ؾُاعاث زام بالكغهت والتي ونلذ في صٌؿمبر  2019الى 40
ؾُاعة مغوىهت في مىكف زام ،وَعمل عليها  130ؾائم مً بُنهم امغأة ،وطلً بمعضٌ  3ؾائلحن ليل مغهبت لخلضًم
زضمت واملت َىاٌ الُىم(.)1
وٍداوٌ الخُبُم اإلاىافؿت بكيل هبحر للىنىٌ الى الؿىق الىاش ئ لخُبُلاث ؾُاعاث الاحغة في الجؼائغ ،وٍخم
اؾخسضامه مً كبل آالف اإلاؿخسضمحن في اهداء العانمت وآالف ازغي في اإلاىاَم واللغي املخُُت ،خُث ًدُذ املجاٌ
للؿائلحن مً زاعج اإلاإؾؿت بااللخداق بالعمل بعض الخأهض مً ملفاتهم ،هما هى الخاٌ مع باقي جُبُلاث ؾُاعاث الاحغة
في ول ميان.
واوضر اإلاضًغ العام للكغهت اإلالاوٌ "هىاعي دمحم مهضي" بأن الخُبُم خمل في ػًىن قهغًٍ مً كبل خىالي 20000
ػبىن ؾىت  ،2018لالؾخفاصة مً الخضماث التي ًلضمها ،خُث حعغى الكغهت خلىال ؾهلت في مجاٌ الىلل الخًغي
)(3

اإلاخىفغ على مضاع  24ؾاعت( ،)2وكض أوكأ الخُبُم أػٍض مً 120وظُفت مباقغة وػحر مباقغة وجُمذ لبلىغ  500وظُفت .

وجيكِ قغهت ''ونلني'' في أعبع مضن حضًضة هي البلُضة ،بجاًت ،كؿىُُىت ووهغان ،مع َمىح جىؾُع الخضمت الى
كؿىُُىت وؾُُف ،هما انها جدُذ فغم في حمُع اإلاضن التي جخىاحض فيها ،وطلً ليل شخو ًلبي مىانفاث الازخُاع
اإلاُلىبت وفم مىهت الخُبُم ،صون ان جدهل على أي عمىلت او وؿبت فائضة ،وطلً عبر اقتران كضعه  100ص ج في
الُىم(.)4
وجلىم الكغهت بخلضًم زضمت قاملت للمؿخسضمحن عً َغٍم ئَالق عضة بغامج للىفاء وجسفًُاث بكأن الفىاصق
اإلاخعاملت معها ،وهظا اقتراواث مسههت للكغواث وألافغاص لدؿهُل جىلالتهم الُىمُت وبسضمت أؾغع وأؾهل( ،)5وهظا
جىفحر اقتراواث خؿب الُلب للمإؾؿاث والخىام(.)6
وفي ؾبُل جدلُم اهدكاع أهبر جم اؾخدضار  6لؼاث حضًضة الى حاهب العغبُت والفغوؿُت( ،)7خُث ًضعم الخُبُم
مجمىعت
()8

مً اللؼاث خىٌ العالم ومً اهمها اللؼت الاماػَؼُت ،اللؼت الاإلااهُت ،اللؼت الاؾباهُت ،اللؼت الفاعؾُت وػحرها.
املطلب الثاوي :كيفيت أداء خذمت "وصلني"

( - )1بىقعالت فاعؽ ،2019 ،ونلني جُلم أفًل...
( -)2ع فاعوع .2018 ،
( - )3ػ مالً 2018 ،
(ً - )4خي قغٍف خمُضة 2019 ،
( -)5بً جغهُيكغ زالضة.2019،
) -(6بىقعالت فاعؽ.2019 ،
) - (7ع فاعوع .2018 ،
( -)8ع فاعوع .2018 ،
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ٌعخمض أصاء زضمت ونلني على حملت مً العالكاث اللاهىهُت ؾىاء جلً التي جىضعج يمً عالكت الكغهت اإلاإصًت
للخضمت بالؿائلحن العملحن لضيها ،او جلً اإلاىضعحت يمً عالكتها بالؼبائً ،وهدىاولها جباعا مً زالٌ هظا اإلاُلب.
أوال-عالقت ششكت "وصلني" بالسائقين العاملين لذيها :وجخًمً هظه العالكت هُفُت الاهًمام الى الكغهت وحملت
الالتزاماث اإلاترجبت في حاهب ول َغف:
أ-كيفيت الاهضمام الى الششكت :حكضص الكغهت على نغامت معاًحر ازخُاع الؿائلحن خُث ان مً قغوٍ الالخداق
باإلاإؾؿت جىفغ الؿائم على زبرة  5ؾىىاث في املجاٌ ،وان ال ًيىن مؿبىكا كًائُا( ،)1وأن ًيىن ملُما في أخض هظه
الىالًاث :الجؼائغ العانمت ،وهغان ،كؿىُُىت ،عىابت ،البلُضة وبجاًت ،وختى ًخم الاهسغاٍ في اؾُىٌ الكغهت ال بض مً
اللُام بالخُىاث الخالُت:
-1ئرا كان السائق ًملك سياسةً :جب ان جيىن الؿُاعة في ويعُت حُضة ،وان جسلىا مً أي أعُاب( )2وطلً بلهض
جىفحر اكص ى صعحاث الؿالمت والغاخت للؼبائً( ، )3وفي هظه الخاٌ ًلىم الؿائم بخدمُل الخُبُم املجاوي ّ
ونلني اإلاخاح على
على مخجغ " " Google Playلىظام الكؼُل" " Androidأو مً مخجغ " " App Storeئطا وان ًملً حهاػ" iPhoneوبعض
الدسجُل ،جلىم الكغهت باالجهاٌ به لخُلب مىه جلضًم اإلالف الخالي:
-1قهاصة اإلاُالص.
-2قهاصة ؤلاكامت.
-3نىع قمؿُت.
ّ -4
السجل الجىائي.
-5وسخت مً عزهت الؿُاكت.
()4

-6وسخت مً وزائم الؿُاعة (البُاكت الغماصًت ،الخأمحن ،الغكابت الفىُت.)..،

-2ئرا كان السائق ال ًملك سياسة :جيىن الخُىاث اإلاخبعت هي هفؿها في خالت امخالن الؿُاعة ،باؾخثىاء ما ًخعلم باإلالف
الظي ٌعفى فُه الؿائم مً جلضًم وسخت مً وزائم الؿُاعة (البُاكت الغماصًت ،الخأمحن ،الغكابت الفىُت ،)..،ألن
قغهت ّ
''ونلني'' جمخلً ؾُاعتها الخانت(.)5
ب-الالتزاماث املترجبت عً الاهضمام الى ششكت "وصلني"ً :ترجب عً اهًمام الؿائم الى قغهت ونلني ان ًضفع اقتراوا
قهغٍا ًلضع ب  7000صًىاعا في خاٌ وان ًملً ؾُاعة ( ،)6او ان ًضفع  3000صًىاعا للُىم في الخالت اإلاعاهؿت( ،)7وباإلالابل

)ً -(1خي قغٍف خمُضة .2019 ،
( - )2بً جغهُيكغ زالضة.2019،
)ً - (3خي قغٍف خمُضة .2019 ،
) -(4بىقعالت فاعؽ.2019 ،
( -)5خذمت ّ
وصلني في الجضائشججىذ السائقين مع أو بذون سياسة!.2022 ،
) -(6بىقعالت فاعؽ.2019 ،
( -)7خذمت ّ
وصلني في الجضائشججىذ السائقين مع أو بذون سياسة!.2022 ،
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جلتزم الكغهت بخىفحر حمُع الامخُاػاث على ػغاع نُاهت الؿُاعاث والاجهاالث بالؼبائً( ،)1هما جدُذ ً
أًًا حؼُُت بعٌ
()2

جيالُف بضء الدكؼُل ،مً زالٌ عضم صفع أي عمىلت كبل مغوع الكهغًٍ ألاولحن مً الدسجُل هـؿائم.

ثاهيا-عالقت ششكت "وصلني" بالضبائًً :لتزم الؼبىن بضفع جيلفت الىلل التي جلضع وفلا للعضًض مً العىامل على ػغاع
اإلاؿافت وخالت خغهت اإلاغوع وىحىص الاػصخام( ،)3خُث ًخم خؿاب الاحغة عبر جُبُم عٍاض ي صازل جُبُم "ونلني" ازظا
بعحن الاعخباع اإلاؿافت والىكذ ،والؼبىن اإلاؿتهلً ٌعغف ؾعغ الخىنُلت كبل جأهُضها وهظا بضون حؿعحرة ئيافُت في الفترة
اللُلُت ،في خضوص  300ئلى 350صًىاع وٍمىىه الدؿضًض عً َغٍم بُاكت الضفع اإلاؿبم(.)4
وباإلالابل جلتزم الكغهت باإلحغاء الاعخُاصي لخأمحن الؿُاعة واإلاؿافغ يض مساَغ الؿفغ  )5(،ولًمان ؾالمت هظا
الازحر ًمىىه الخهىٌ على نىعة الؿائم وعكمه وعكم مغهبخه كبل ونىله  ،هما جلضم مغهباث هظا الخُبُم زضماث
زالٌ الغخلت مثل الىٍفي وبعٌ اإلاكغوباث وشخً الهاجف )6(،وملعض زام لألَفاٌ(. )7
وال ًسلى الامغ مً ان جلضم الكغهت اخضي الخضماث الخالُت:
-1خذمت وصلني للتسليم  : WESSELINI Deliveryاَللذ في ماعؽ  2020خُث ًخم الاؾخعاهت بؿُاعاث الكغهت للىلل
في مسخلف املجاالث على ػغاع اإلاُاعم والبرًض ،وطلً في ول مً العانمت ووهغان(.)8
-2خذمت كباسالشخصياث''  :''VIPخُث ًخم جلضًم زضمت مخمحزة بؿُاعة فازغة ؾىاء الى الفىاصق او اإلاإؾؿاث(.)9
-3خذمت التوصيالث املهمت :خُث ًمىً حجؼ ؾائم زام مؿبلا لغخلت طهاب واًاب الى اإلاُاع(ً ، )10ىفي جهىٍغ
الخظهغة وإعؾالها لخأهُض خًىع الؿائم في اي وكذ.
-4خذمت الطلبت :خُث ًمىنهم صفع  2000صج ملابل  5جىنُالث بضون جدضًض اإلاؿافت صازل العانمت(.)11
-5خذمت الىجذة :خُث جم ايافت ػع َلب الىجضة '' ''SOSإلاؿاعضة الؼبائً في خالت وكىع اي هىع مً اإلاكاول مع
الؿائم أو مهما وان هىعها ،وطلً باإليافت الى الخأمحن الخللُضي على الؿُاعة والغواب.
-6خذمت وصلني لليساء "  :" Girls Drive Girlsخُث ًمىً حجؼ ؾائلاث وؿاء للؼبىهاث اللىاحي ًغػبن في ان جلىصهً
()12

خهغٍا وؿاء.

) -(1بىقعالت فاعؽ.2019 ،
( -)2خذمت ّ
وصلني في الجضائشججىذ السائقين مع أو بذون سياسة!.2022 ،
) -(3ونلني جم جم عهبت على هفـ الضعب،2018 ،
) -(4ع فاعوع .2018 ،
( -)5بً جغهُيكغ زالضة.2019،
)ً https://free4app.com/(6ىم  2020/10/09على الؿاعت 5و.17
) -(7ع فاعوع .2018 ،
) -(8بىقعالت فاعؽ.2019 ،
) -(9ع فاعوع .2018 ،
) -(10لعمىع منى .2018 ،
) -(11ع فاعوع .2018 ،
)ً -(12خي قغٍف خمُضة .2019 ،
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-7خذمت جوصيل مشترًاث الضبائً ئلى املنزل :وجم اَالكها في افغٍل  2020وطلً بهضف اإلاؿاهمت في الخض مً جىلالث
ألاشخام في ظل اػمت وىعوها ،وكض أنبدذ هظه الخضمت ممىىت بفًل حعاون الكغهت مع عضص مً الخجاع مً بائعي
الخًاع ،الجؼاعًٍ ،الؿىبغ ماعهذ والهُضلُاث ،وجسهُو عكم هاجف جدذ جهغف ػبائنها الغاػبحن بخلضًم َلباث
الكغاء(.)1
-8خذمت هقل عمال قطاع الصحت :جم اَالكها في ماعؽ  2020خاٌ جفص ي وباء وىعوها ،خُث ويعذ الكغهت هظه
الخضمت وبكيل مجاوي جدذ جهغف كُاع الصخت في ول الىالًاث التي جيكِ فيها ،مع جسهُو عكم للُلب ويغوعة
عغى البُاكت اإلاهىُت على الؿائم (.)2

املبحث الثاوي :الطبيعت القاهوهيت لخذمت "وصلني"
هدىاوٌ في هظا اإلابدث الُبُعت اللاهىهُت لخضمت "ونلني" وفم اخيام اللاهىن العام في اإلاُلب ألاوٌ ،وهسهو
اإلاُلب الثاوي للُبُعت اللاهىهُت لها وفم اخيام اللاهىن الخام.
املطلب ألاول :الطبيعت القاهوهيت لخذمت "وصلني" وفق احكام القاهون العام

اهُللذ زضمت ونلني هما ؾبم وان جُغكىا بضعم وامل مً الضولت ،وصعم مضًغٍت الىلل في ئَاع مكغوع مضًىت
الجؼائغ الظهُت ،وهى مكغوع أَللخه الخيىمت هخجغبت للنهىى بالبِئت الخًغٍت وجغكُتها يمً املخُِ الىَني لتهُئت
ؤلاكلُم ،وطلً بهضف هلل الخىىىلىحُا وحعبئت اإلاىاهب والُاكاث اإلاكترهت عً َغٍم اإلاؿاهمت في حكىُل همىطج وؿُجي
إلاضًىت طهُت طاث َابع جلني عالي الضكت في الدؿُحر والخىظُم( ،)3وهظا ًخُلب مىا الىكىف عىض مفهىم اإلاضًىت الظهُت ،زم
الخُغق الى زُىاث اهجاػ مكغوع مضًىت الجؼائغ الظهُت.
أوال-مفهوم املذًىت الزكيت :لِـ هىان حعغٍف كُاس ي ملبىٌ عمىما للمضًىت الظهُت أو مجمىعت مً اإلاهُلخاث
الخانت بها ،وكض خلل جلغٍغ الاجداص الضولي لالجهاالث أهثر مً  100حعغٍف لها أؾفغ عً الخعغٍف الخالي ":اإلاضًىت
الظهُت اإلاؿخضامت هي مضًىت مبخىغة جلىم على اؾخعماٌ جىىىلىحُا اإلاعلىماث والاجهاالث وػحرها مً الىؾائل لخدؿحن
هىعُت الخُاة وهفاءة العملُاث والخضماث الخًغٍت واللضعة على اإلاىافؿت ،مع يمان جلبُت اخخُاحاث ألاحُاٌ الخايغة
واإلاؿخلبلت فُما ًخعلم بالجىاهب الاكخهاصًت والاحخماعُت والبُئُت(.)4
وٍخمثل الجاهب الخلني لهظه اإلاضًىت في جؼوٍضها بخلىُاث اإلاعلىماث والاجهاالث ،الكبياث الالؾلىُت ،الىاكع
الافتراض ي ،قبياث احهؼة الاؾدكعاع باعخباعها هظاما لدكؼُل املجخمع الظوي والاصاعة العمغاهُت الظهُت ،او البِئاث
الظهُت ،او البِئت الغكمُت(.)5

( -)1بىقعالت فاعؽ وفغٍم الخدغٍغ،2020 ،جُبُلاث الىلل الظهُت :حؿلُم اإلاكترًاث...
) - (2بىقعالت فاعؽ وفغٍم الخدغٍغ ،2022،جُبُلاث الىلل الظهُت" :ونلني" جىفغ الىلل...
( - )3خغكاؽ ػهغٍاء  ، 2020 ،م .331-329
( -)4مهُفاوي عاًضة  ،قغٍف هىُت 29/28 ،ماعؽ  ،2019م .4
( - )5خغكاؽ ػهغٍاء  ، 2020 ،م .331
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وللمضًىت الظهُت عضة جُبُلاث ،منها الخيىمت ؤلالىتروهُت ،والخجاعة ؤلالىتروهُت ،والؿُاخت ؤلالىتروهُت ،والخضماث
الُبُت عً بعض ،واإلاىاَم الخىىىلىحُت ،والخعلُم عً بعض أو الخعلُم ؤلالىترووي ،واإلاباوي الظهُت ،ومىظىمت ألامً
والؿالمت ،واإلاغاكبت البُئُت ،والىلل الظوي(.)1
وعً الىلل الظوي فُخًمً الاؾخفاصة مً جلىُاث اإلاعلىماث والاجهاالث في أهظمت الىلل مً زالٌ جُبُم هظم
الىلل الظهُت التي حؿهم في جدؿحن هىعُت الخُاة  ،وجلضًم الخلىٌ للعضًض مً مكاول الخىلل في اإلاضن ،واالػصخام
اإلاغوعي  ،اعجفاع مؿخىٍاث الخلىر ،ػٍاصة وكذ الخىلل باإليافت الى اؾتهالن الُاكت ،خُث جىظف هظه الىظم جلىُاث
الاجهاالث والالىتروهُاث للخهىٌ على معلىماث عً أصاء مغفم الىلل ،وعً الُلب على الىلل والاجهاٌ اإلاخباصٌ بحن
اإلاغهباث هفؿها وبُنها وبحن ألاحهؼة اإلاىيىعت على حىاهب الُغق ،وأًًا عً خىاصر الخهاصم الىقُىت الىكىع وطلً
لخل اإلاكاول اإلاغجبُت بالىلل ،وججمع هظه الخُبُلاث لىظم الىلل الظهُت بحن اللضعة الهائلت للمعلىماث وبحن جلىُاث
الخدىم في ؾبُل ئصاعة افًل للىلل(.)2
وحعض زضمت "ونلني" جُبُلا لىظم الىلل الظوي مً زالٌ اؾتهضافها جللُل وكذ اهخظاع الؼبىن للخهىٌ على
الخضمت مً زالٌ اعخماصها على جلىُاث الاجهاالث والالىتروهُاث ،واعخماصها أًًا على جلىُاث الخدىم في اإلاغهباث عبر
مىهت ئلىتروهُت مخسههت بخىفحر زضماث الخىنُل عبر جأححر ؾُاعة مع ؾائم مً زالٌ جُبُلاث الهىاجف الظهُت في
الجؼائغ (.)3
ثاهيا-خطواث اهجاصمششوع مذًىت الجضائشالزكيتٌ :عخمض ججؿُض مكغوع مضًىت الجؼائغ الظهُت على ػُاء حكغَعي ،وهظا
زُىاث عملُت ؾخيىن مدل صعاؾدىا جباعا:
أ-مشحلت الاعذاد التششيعي ملششوع مذًىت الجضائش الزكيتٌ :عض اللاهىن عكم  20/01اإلاخعلم بتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه
اإلاؿخضامت( )4الخُىة ألاولى في البىاء اللاهىوي الخام بمكغوع مضًىت الجؼائغ الظهُت عً َغٍم اعخماصه املخُِ الىَني
لتهُئت ؤلاكلُم وأخض أصواث تهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت ،خُث حاء في اإلااصة  7مىه ما ًلي ":أصواث تهُئت ؤلاكلُم وجىمُت
اإلاؿخضامت -:املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم الظي ًترحم باليؿبت ليافت التراب الىَني ،الخىحهاث والترجِباث الاؾتراجُجُت
ألاؾاؾُت فُما ًسو الؿُاؾت الىَىُت لتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت".
وبملخط ى هظا الىو جم اعضاص هظا املخُِ وجمذ اإلاهاصكت علُه بمىحب اللاهىن عكم  ،)5( 02/10وكض حاء في
ملضمت املخُِ ما ًلي " :ان املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم هى فعل حعلً بمىحبه الضولت عً مكغوعها ئكلُمي  ،وٍبرػ
املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم الُغٍلت التي حعتزم الضولت اعخماصها في اَاع الخىمُت اإلاؿخضامت لًمان الخىاػن ،واههاف،
وحاطبُت التراب الىَني في حمُع ميىهاجه  ...مً زالٌ ججؿُض العىانغ اإلاىهىم عليها في املخُُاث الفًائُت ومً بُنها:
-.....الىلل ووؾائل الاجهاٌ".
) -(1مهُفاوي عاًضة  ،قغٍف هىُت 29/28 ،ماعؽ  ،2019م .5
) -(2عٍاى ناصق زلىص  ،2013،م 48-45
( - )3بىقعالت فاعؽ وفغٍم الخدغٍغ،2020 ،جُبُلاث الىلل الظهُت :حؿلُم اإلاكترًاث...
) -(4اللاهىن عكم  20/01اإلاإعر في ً 2001/12/12خعلم بتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت  ،ج ع العضص .77
) -(5اللاهىن عكم  02/10اإلاإعر في ً 2010/06/29خًمً اإلاهاصكت على املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم ،ج ع العضص .61
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وفُما ًسو الىلل حاء في املخُِ ما ًلي-4... :هظام الىلل والهُاول اللاعضًت :جخىفغ الجؼائغ على هُاول للىلل
والاجهاٌ وهظا على زضماث مكترهت  ،بُض ان جىظُمها ًجب ان ًيىن ميسجما مع خاحُاث الاكخهاص والعىإلات-.وٍبضو مً
الًغوعي جىؾُع واصعاج الهُاول يمً الكبىت الىَىُت واخضار ججضًض عمُم للخضماث وإلاؿاعي الخسُُِ اإلاكترن
وطلً مً احل صعم جىافؿُت وحاطبُت ألاكالُم".
ما ٌؿخفاص مً املخُِ هى هُت اإلاكغع في جىحُه الىلل في الجؼائغ لُهبذ هلال طهُا باالعخماص على جدضًث هظه
الخضمت وحعلها أهثر اوسجاما مع مخُلباث الاكخهاص والعىإلات.
وكض حاء اًًا في املخُِ الىَني ما ًلي" :ئن املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم ًمثل كىة جىحُه للعمل ووزُلت
للخسُُِ الاؾتراجُجي".
وهىدُجت لهظا الىو اهخمذ الخيىمت بهفت زانت بعهغهت العانمت في ئَاع املخُِ الاؾتراجُجي لتهُئت وحعمحر
والًت الجؼائغ الظي جم اعخماصه ؾىت  ،2015والظي هخج عىه ئَالق مكغوع الجؼائغ مضًىت طهُت ،وكض أعلب طلً جىُُف
اإلاىظىمت الدكغَعُت مع مخُلباث اإلاضًىت الظهُت بخىفحر ألاؾـ اللاهىهُت عً َغٍم ئنضاع اللىاهحن والدكغَعاث
اإلاالئمت ،ومنها:
-1القاهون املتعلق بالبرًذ والاجصاالث إلالكتروهيت :خُث جم ئنضاعه بمىحب اللاهىن عكم  )1(04-18والظي يهضف على
الخهىم ئلى جدضًض الكغوٍ التي مً قأنها جُىٍغ وجلضًم زضماث البرًض والاجهاالث ؤلالىتروهُت طاث هىعُت مًمىهت
في ظغوف مىيىعُت وقفافت وػحر جمُحزًت في مىار جىافس ي مع يمان اإلاهلخت العامت ،وجغكُت وجُىٍغ الاجهاالث
ؤلالىتروهُت واؾخعمالها.
-2القاهون املتعلق بالتجاسة إلالكتروهيت :خُث جم ئنضاعه بمىحب اللاهىن عكم  ،)2( 05-18وٍلىم بخدضًض اللىاعض
العامت اإلاىظمت للخجاعة ؤلالىتروهُت وهُفُت مماعؾتها ،واإلاخُلباث اإلاخعللت باإلاعامالث الخجاعٍت عً َغٍم الاجهاٌ
ؤلالىترووي ،وهظا التزاماث اإلاؿتهلً و اإلاىعص ؤلالىتروهُحن واإلاؿإولُاث ،وهُفُت الضفع في اإلاعامالث ؤلالىتروهُت ،ؤلاقهاع
ؤلالىترووي ،والجغائم والعلىباث.
-3القاهون املتعلق بششوط مماسست ألاوشطت التجاسيت :خُث جم ئنضاعه بمىحب اللاهىن عكم  ،)3(08-18وكض هو على
ئوكاء بىابت ئلىتروهُت لدؿهُل ئحغاءاث ئوكاء اإلاإؾؿاث ،وجُبُلا لظلً نضع اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  112-18الظي
ًدضص همىطج مؿخسغج السجل الخجاعي الهاصع بىاؾُت ئحغاء ئلىترووي( )4عً َغٍم ئصعاج عمؼ ئلىترووي ،وهى بمثابت
قفغة بُاهُت جخًمً معُُاث ومعلىماث مكفغة خىٌ الخاحغ.
ب-مشحلت التطبيق العملي ملششوع مذًىت الجضائش الزكيت :جم ئَالق اإلاكغوع في  2017مً َغف والًت الجؼائغ العانمت
آلفاق  ،2030وكض أصي طلً ئلى مباصعاث الكغاهت املخخلفت مع الكغواث الىاقئت وقغواث الخىىىلىحُا والخايىاث
ومسخبر البدث والخُىٍغ بهضف جىفحر البيُت ألاؾاؾُت لخلىُاث اإلاعلىماث والاجهاالث ،مً زالٌ:
( )1ـ-اللاهىن عكم  04-18اإلاإعر في  10ماي ً ،2018دضص اللىاعض العامت اإلاخعللت بالبرًض والاجهاالث ؤلالىتروهُت ،ج.ع العضص .17
( - )2اللاهىن عكم  05-18اإلاإعر في  10ماي ً ،2018خعلم بالخجاعة ؤلالىتروهُت ،ج.ع العضص .28
( - )3اللاهىن عكم  08-18اإلاإعر في  10حىان ٌ ،2018عضٌ وٍخمم اللاهىن عكم  08-04اإلاخعلم بكغوٍ مماعؾت ألاوكُت الخجاعٍت ،ج ع العضص .35
( - )4اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  112-18اإلاإعر فيً 2018/04/05دضص همىطج إلاؿخسغج السجل الخجاعي الهاصع بىاؾُت احغاء الىترووي ،ج ع العضص .21
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 مكاعهت أهثر مً  100مإؾؿت هاقئت حؼائغٍت مسخهت في الخىىىلىحُا الغكمُت في جدؿحن مكغوع الجؼائغ مضًىتطهُت ،في ئَاع املخُِ الاؾتراجُجي لتهُئت وحعمحر والًت الجؼائغ.
ئوكاء مجمىع  10مدايً جىىىلىحُت مىظ  2017في ئَاع املخُِ الاؾتراجُجي لعهغهت العانمت ،عبر ئوكاءمإؾؿاث هاقئت جلضم خلىال مبخىغة واؾتراجُجُت لخدىٍل العانمت ئلى مضًىت طهُت.
علض هضوة صولُت ًىم  26و 27حىان  2018بالجؼائغ العانمت خىٌ اإلاضن الظهُت ،بمكاعهت  40صولت و 15مإؾؿتطاث نِذ عالمي ،ئلى حاهب أهثر مً  4000زبحر وَني وأحىبي في مجاالث جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجهاٌ والعضًض مً
اإلاإؾؿاث الجؼائغٍت الىاقئت ،مً أحل زلم فًاء جباصٌ الخبراث والخجاعب في مجاٌ اإلاضن الظهُت ،وجلُُم
الاؾتراجُجُاث العاإلاُت لخُىٍغ اإلاضن الظهُت وفغم الكغاهت بحن اإلاإؾؿاث الىَىُت والضولُت الىاقُت في املجاٌ ،مغهؼا
على ئفغٍلُا وألاؾىاق الىامُت.
وفي ئَاع هظا اإلاكغوع ومً أحل ئًجاص خل إلاكيل اإلاغوع في العانمت وجىفُظا إلاكاعَع جدضًث وعهغهت مضًىت
الجؼائغ ،جم زلم الخُبُلاث الظهُت اإلاضعمت للمضًىت الظهُت ( ،)1و ٌعض جُبُم "ونلني" وأخض الخُبُلاث الغائضة في
مجاٌ الىلل.
املطلب الثاوي :الطبيعت القاهوهيت لخذمت "وصلني" وفق احكام القاهون الخاص

جخًمً الُبُعت اللاهىهُت لخضمت "ونلني" اعخباعها عمال ججاعٍا بملخط ى اخيام اللاهىن الخجاعي(، )2هما حعض
مدال لعلىص الخجاعة الىتروهُت هما عغفها اللاهىن  ،05/18وفي ما ًلي هدىاوٌ هظه الىلاٍ جباعا.
أوال-الطبيعت القاهوهيت لخذمت وصلني وفق احكام القاهون التجاسي :حعض زضمت ''ونلني'' مً الاعماٌ الخجاعٍت على وحه
اإلالاولت ،واإلالهىص بهظا الىىع مً الاعماٌ جلً التي ٌعخبرها اإلاكغع ججاعٍت ئطا ما باقغها اللائم بها على وحه الاختراف في
قيل مكغوع مىظم بدُث جهبذ خغفخه اإلاعخاصة ،فاإلالاولت هي مباقغة وكاٍ معحن في قيل مكغوع اكخهاصي وهظا
اإلاكغوع له ملىماث أؾاؾُت هي ػالبا عأؽ اإلااٌ وعضص مً العماٌ واإلاىاص ألاولُت ًًاعب عليها ناخب اإلاكغوع.
وجهىف هظه الخضمت مً كبُل ملاوالث اؾخؼالٌ الىلل أو الاهخلاٌ وفم هو  8/2مً اللاهىن الخجاعي ،ألن ملاولت
الىلل أو الاهخلاٌ حؿاعض على جضاوٌ الثرواث وألن الىاكل ٌؿعى ئلى جدلُم الغبذ(.)3
والىلل هى علض ًلتزم بملخًاه شخو ٌؿمى الىاكل بىلل أقُاء أو أشخام مً ميان معحن ئلى ميان آزغ بىؾائل
الىلل ؾىاء واهذ بغٍت أو بدغٍت أو نهغٍت أو حىٍت ملابل أحغ ًضفعه اإلاؿافغ أو ناخب البًاعت(. )4
وملاولت الىلل أو الاهخلاٌ بهفت عامت هي عباعة عً زضماث لىلل ألاشخام أو ألاقُاء ،وبالخالي فهي مً ألاعماٌ
الخجاعٍت متى كامذ بهظه ألاعماٌ في قيل ملاولت ،ؾىاء جم هظا الىلل بغٍا عً َغٍم الؿُاعاث أو الؿىً الخضًضًت أو
على ؾُذ اإلااء بىاؾُت اإلاغاهب ،أو هلال بدغٍا بىاؾُت البىازغ أو حىٍا عً َغٍم الُائغاث وهظا وفلا لىو اإلااصة  2مً
اللاهىن الخجاعي الظي حاء مُلم العباعة ،وملاولت الىلل جيىن مً اإلالاوالث الخجاعٍت ؾىاء واهذ ملاولت زانت أو عامت،
) -(1مهُفاوي عاًضة  ،قغٍف هىُت 29/28 ،ماعؽ  ،2019م 16-14 -10
( - )2ألامغ عكم  27/96اإلاإعر في  1996/12/09اإلاعضٌ واإلاخمم لللاهىن الخجاعي ،ج ع العضص  77الهاصعة في .1996/12/11
( - )3مهاص عفُم  ،2019 ،م .31
) -(4بىبغَش وعُمت  ، 2013،م12
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طلً أن اإلاكغع الجؼائغي لم ٌكترٍ اعخباع ملاولت الىلل ملاولت ججاعٍت بأن جيىن اإلالاولت مً اإلالاوالث الخانت ال
العامت ،فالىلل بجمُع نىعه اإلاظوىعة مهما واهذ وؾُلخه أوان طلً بالعغباث أو الؿىً الخضًضًت أو البىازغ أو
الُائغاث ئلى ػحره مً وؾائل الىلل هى مً ألاعماٌ الخجاعٍت ولما كامذ به ملاولت.
واإلالاولت جيىن ملاولت ججاعٍت بهغف الىظغ فُما ئط واهذ حؿخعمل في عمل هلل الُاكت البكغٍت أو الخُىاهُت أو
الىهغبائُت أو الىىوٍت ئلى ػحرها مً الُاكاث ،وال فغق في طلً ئطا وان الىلل صازلُا أم صولُا ،وَعخبر الىلل والاهخلاٌ مً
ألاعماٌ الخجاعٍت بؼٌ الىظغ عً الصخو اللائم به ؾىاء وان فغصا أو قغهت أو شخها مً أشخام اللاهىن العام
َاإلاا أن عملُت الىلل والاهخلاٌ جخم في قيل ملاولت.
هظا وعلض الىلل مً العلىص الخجاعٍت في حاهب ملاوٌ الىلل ،أما في حاهب اإلاخعاكض آلازغ فاهه ًيىن مً ألاعماٌ
الخجاعٍت ئطا ما كام به جاحغ جدلُلا ليكاَه الخجاعي ،ومً ألاعماٌ اإلاضهُت ئطا ما كام به ػحر جاحغ جدلُلا ليكاَه
اإلاضوي ،بدُث ًدم لهظا ألازحر أن ًلاض ي الىاكل في خالت وكىع هؼاع بُنهما أمام الضائغة اإلاضهُت أو الضائغة الخجاعٍت جبعا
الزخُاعه.

()1

وللملاولت في خىم اإلااصة  2مً اللاهىن الجؼائغي عىهغان وهما :عىهغ الخىغاع وعىهغ الخىظُم.
عىصش التكشاسٌ :كترٍ اللاهىن ليي جىؿب اإلالاولت الهفت الخجاعٍت أن جلىم بالعمل الخجاعي على ؾبُل الخىغاعوالاختراف ،واإلاعنى مً الخىغاع هى جىغاع العمل الخجاعي بهىعة مخهلت ومعخاصة ،فملاولت الىلل مثال جلىم بىلل
ألاشخام بهىعة مخىغعة مخسظة مً طلً العمل الخجاعي خغفت معخاصة لها.
عىصش التىظيم :وال ٌكترٍ اللاهىن فلِ جىغاع العمل واجساط خغفت مىه ،بل البض مً أن جخىافغ اإلالاولت على ؾبُلوؾائل ماصًت مثل آلاالث وَاكت بكغٍت مً العماٌ ،وأن حعمل في ئَاع مىظم وكاهىوي ؾعُا وعاء الغبذ ،فملاوٌ الىلل ًلجأ
ئلى اؾخؼالٌ وؾائل الىلل وإلى اؾخسضام العماٌ بكيل مىظم مًاعبا على عمل ؤلاوؿان وعمل آلاالث بؼُت جدلُم الغبذ
مساَغا بغؤوؽ أمىاله ،ومً هىا ًمىىىا اللىٌ أهه متى زًعذ اإلالاولت ئلى قغٍ الخىغاع والخىظُم اهدؿبذ الهفت
.

الخجاعٍت ،وبالخالي ٌعخبر اإلالاوٌ جاحغا

وباؾلاٍ هظه اإلاؿائل على مىيىع الضعاؾت وؿخيخج ان زضمت "ونلني" حعض ملاولت زانت لىلل ألاشخام بغا،
طلً انها جخىفغ على عىهغي الخىغاع والخىظُم ،هما ان علض الىلل في حاهب الكغهت هى عمال ججاعٍا ،اما في حاهب الؼبىن
فهى عمال مضهُا َاإلاا ان هظا ألازحر ال ًلىم به في ئَاع اعماله الخجاعٍت ،الا ئطا حعلم الامغ بالخىنُالث التي جخم إلاهلخت
اإلاُاعم والكغواث وػحرها مً ألاشخام التي جماعؽ اعماال ججاعٍت ،وعلُه فان الجزاع في اإلاثاع ٌعغى على اللاض ي
الخجاعي متى جدللذ ججاعٍت الاعماٌ في حاهب الكغهت وحاهب الؼبىن.
ثاهيا-الطبيعت القاهوهيت لخذمت وصلني وفق احكام قاهون التجاسة الالكتروهيتً :خم َلب زضمت "ونلني" عبر جُبُم الىترووي
مما ًجعلها مدال للمئاث مً علىص الخجاعة الالىتروهُت ًىمُا ،وهظا وؿدكفه مً حعغٍف الفله لهظا الىىع مً العلىص بأنها
جلً العلىص التي ًخم ابغامها عبر الاهترهذ ولُا او حؼئُا انالت او هُابت(.)2
) -(1عمىعة عماع  ، 2016 ،مً م  47ئلى م 76
( -)2أبى َه اإلاىخهغ باهلل ، 2020،م .24
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واليلُت والجؼئُت في الخعغٍف اإلالهىص بها ابغام العلض او جىفُظه ،فُىفي ان ًبرم العلض او ان ًىفظ حؼئُا بىؾُلت
الىتروهُت ختى ًىُبم علُه ونف العلض الالىترووي( )1وخلُلت هظه الخضمت انها جخم حؼئُا عبر الاهترهذ وطلً مً زالٌ
َلبها عبر الخُبُم في مغخلت اوعلاص العلض ،وهظا في حؼء مً جىفُظه اإلاخًمً وإعؾاٌ ونل الاؾخالم عبر البرًض الالىترووي
بمجغص اهتهاء الخضمت وهظا في كبىٌ الىفاء عً َغٍم بُاكاث الضفع الالىتروهُت(.)2
واطا وان حعغٍف الفله ًىُبم على العلىص التي ًيىن مدلها هظه الخضمت ،فان الامغ ًبضو اهثر حالء باليؿبت
للخعغٍف الظي ًلضمه اللاهىن عكم  05/18اإلاخعلم بالخجاعة الالىتروهُت( ،)3خُث عغفخه اإلااصة  2/6بأههً ، ... " :خم ئبغامه
عً بعض  ،صون الخًىع الفعلي واإلاتزامً ألَغافه باللجىء خهغٍا لخلىُت الاجهاٌ الالىترووي".
مً هىا ًظهغ ان اإلاكغع الجؼائغي عغف علض الخجاعة الالىتروهُت مً زالٌ اؾخعماٌ جلىُت الاجهاٌ الالىترووي عبر
اإلاىاكع الالىتروهُت بجمُع وؾائل الاجهاٌ ،وفي طلً جىؾُع في مفهىم هظه العلىص ،بدُث جىًىي جدتها العلىص التي
ًيىن مدلها هظه الخضمت.
وإطا اجِىا الى أَغاف هظه العلىص فىجضها مثلها مثل وافت العلىص الالىتروهُت جخم بحن َغفحن هما اإلاؼوص واإلاؿتهلً،
فأما اإلاؼوص فُعغفه الفله بأهه " :ول شخو َبُعي او معىىي ًخهغف في ئَاع وكاٍ معخاص ومىظم بدُث ًلىم مً زالٌ
اليكاٍ باإلهخاج والخىػَع وجلضًم الخضماث".
وعلُه فان اختراف الخجاعة هى الظي ًىؿب الصخو نفت اإلاؼوص ،خُث ٌكترٍ اللاهىن للصخو ؾىاء وان
َبُعُا او معىىٍا ان جيىن الاعماٌ التي ًماعؾها وٍدترفها الهدؿاب نفت اإلاىعص هي الاعماٌ الخجاعٍت بدىم ما اهدؿب مً
زبرة طاجُت في طلً املجاٌ( ،)4وهظا ًىُبم على ملاولت الىلل والاهخلاٌ التي ًيىن مدلها زضمت "ونلني" هما ؾبم وان
أقغها وان وان اليكاٍ اإلالهىص هىا هى جلضًم الخضماث.
والامغ ًبضو اهثر بؿاَت في جىُُف مؼوص هظه الخضمت وفلا لللاهىن خُث ٌعض مؿىكا وملترخا لها خؿب مىُىق
اإلااصة  5/6مً كاهىن الخجاعة الالىتروهُت التي عغفذ اإلاؼوص صون ؤلاقاعة الى عىهغ الاختراف نغاخت ،خُث جىو على ما
ًلي " :ول شخو َبُعي او معىىي ًلىم بدؿىٍم او اكتراح جىفحر الؿلع والخضماث عً َغٍم الاجهاالث ؤلالىتروهُت ".
وبالعىصة الى الُغف الثاوي في علض الخجاعة الالىتروهُت واإلاخمثل في اإلاؿتهلً الالىترووي هجض ان الفله كض عغفه باهه:
" الصخو الُبُعي او اإلاعىىي الظي ًخللى الؿلع والخضماث مً اإلانهي لؼحر ألاػغاى الخجاعٍت وَؿخلمها ماصًا او خىمُا
()5

ؾىاء بملابل او بضون ملابل عبر قبىت الاجهاٌ ؤلالىتروهُت"

وباؾلاٍ هظا الخعغٍف على العلىص التي جيىن زضمت "ونلني" مدال لها هجض اإلاؿتهلً ًدؿلم الخضمت خىما عبر
قبىت الاهترهذ الن هظه ألازحرة جخم عبر الىلل اإلااصي لهظا ألازحر الى الىحهت اإلاخفم عليها.

( - )1عجالي زالض  ، ، 2014،م .30
(ً - )2خي قغٍف خمُضة .2019 ،
)-(3اللاهىن عكم  05/18اإلاإعر في  2018/05/10اإلاخًمً كاهىن الخجاعة الالىتروهُت  ،ج ع العضص .28
) -(4أبى َه اإلاىخهغ باهلل ، 2020،م .30-22
) -(5أبى َه اإلاىخهغ باهلل ، 2020،م .30-22
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اما اإلاكغع الجؼائغي فلض عغف اإلاؿتهلً الالىترووي في اإلااصة  3/6مً كاهىن الخجاعة الالىتروهُت بأهه " :هى ول
شخو َبُعي او معىىي ًلخني بعىى او بهفت مجاهُت ؾلعت او زضمت عً َغٍم وؾائل الاجهاٌ ؤلالىتروهُت مً اإلاىعص
ؤلالىترووي بؼغى الاؾخسضام النهائي" ،وهى حعغٍف ًىُبم جماما على اإلاؿتهلً في العلىص التي مدلها هظه الخضمت.

خاجمت:
في ألازحر هلىٌ ان زضمت "ونلني" هي مكغوع عائض في مجاله وؾِؿهم في جضعُم ججؿُض اإلاضًىت الظهُت في الىالًاث
التي ًيكِ فيها ،زانت واهه نمم مىظ البضاًت بهضف الاهدكاع الى الىالًاث الىبري التي ًغاهً عليها باألؾاؽ في هظا
املجاٌ ،وهظا الضعم ًجض نضاه في الغاخت التي جدللها الخضمت للؼبائً وجللُل مضة اهخظاعهم ،مً حهت  ،ومً حهت أزغي
حصجُعها اؾخعماٌ بُاكاث الضفع الالىتروهُت والتي حعض اخضي الضعاماث الغئِؿُت في اإلاضن الظهُت  ،في اهخظاع ان
جىخمل البيُت الخدخُت لهظه ألازحرة وجدلم الىلل الظوي بيل جُبُلاجه لُهل الى اعقى أهضافه اإلاخمثلت في الىلل الظوي
اإلاؿخضام ،والظي ٌعخمض على ميافدت الخلىر الىاجج عً اإلاغهباث مً زالٌ جللُل الاهبعازاث الؼاػٍت.
وجبرػ أهمُت وحىص مثل هظه اإلاكاعَع في ظل اهدكاع حائدت وىعوها ،والتي هكفذ عً الضوع الظي ًمىً ان جلعبه
زانت في مجاٌ زضمت الخىنُالث الى اإلاىاػٌ ،فًال عً الخضمت املجاهُت اإلاخعللت بىلل عماٌ الصخت ،هما ان وحىص مثل
هظه الخضماث ٌعُي الفاعلُت لبعٌ الىهىم اللاهىهُت مثل كاهىن الخجاعة الالىتروهُت وٍجعلها كُض الخُبُم في ظل
الاكضام الخظع على هظه الخجاعة ،وان واهذ الجائدت كض ؾاهمذ في اهخعاقها بهىعة وؿبُت مع جُبُم ئحغاءاث الدجغ
الهخي.
وٍبلى على قغهت "ونلني" ان جدلم َمىح حعمُم زضماتها الى باقي والًاث الىًَ بيل ما ؾِؿفغ عً طلً مً
جدلُم الخىافؿُت اإلاُلىبت إلاهلخت اإلاؿتهلً ،وهظا فخذ أؾىاق العمل وعفع عبء الخىظُف عً الضولت.

قائمت املشاجع:
املإلفاث:
-1عمىعة عماع ، ،قغح اللاهىن الخجاعي الجؼائغي  ،صاع اإلاعغفت ،الجؼائغ2016 ،
الاطشوحاث:
-2أبى َه اإلاىخهغ باهلل،الخماًت اللاهىهُت للمؿتهلً في ئَاع علىص الخجاعة الالىتروهُت ،صهخىعاه في اللاهىن الخام،
حامعت زمِـ ملُاهت ،الجؼائغ.2020 ،
-3خغكاؽ ػهغٍاء ،الاؾتراجُجُت الىَىُت لخثمحن الفًاءاث الؿاخلُت ،صهخىعاه في تهُئت الاكلُم ،كؿم الخلىق ،ولُت
الخلىق ، ،حامعت لىهِس ي علي ،الجؼائغ2020 ،
-4عٍاى ناصق زلىص ،مىاهج جسُُِ اإلاضن الظهُت خالت صعاؾُت :صمكم ،ماحؿخحر في الخسُُِ والبِئت حامعت
صمكم ،ؾىعٍا.2013 ،
-5عجالي زالض ،اللاهىوي للعلض الالىترووي في الدكغَع الجؼائغي-صعاؾت ملاعهت ،-صهخىعاه في اللاهىن ،حامعت جحزي وػو،
الجؼائغ.2014 ،
املذاخالث:
 -6مهُفاوي عاًضة  ،قغٍف هىُت ئؾتراجُجُت الاهخلاٌ ئلى اإلاضن الظهُت في الجؼائغ ،مإجمغ اإلاضن الظهُت في ظل
الخؼحراث الغاهىت(الىاكع وآلافاق) 29/28 ،ماعؽ ،2019إلاغهؼ الضًمىكغاَي العغبي ،بغلحن اإلااهُا.
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املحاضشاث امليشوسة:
 -7بىبغَش وعُمت،مدايغاث في ملُاؽ اللاهىن الخجاعي ،زانت بُلبت الؿىت الثاهُت ماؾتر ٌ م ص ،حامعت كؿىُُىت.2013 ،
 -8مهاص عفُم،مدايغاث في ملُاؽ اللاهىن الخجاعي ،مىحهت لُلبت الؿىت الثاهُت لِؿاوـ ٌ م ص  ،حامعت البىٍغة.2019 ،

مو اقع الاهترهت:
 -9بً جغهُيكغ زالضة"،ونلني" حعلً عً جىؾُع زضماث الىلل عبر الىالًاث بضءا مً قهغ أفغٍل، 2019،على مىكع
حغٍضة الكعبً http://www.ech-chaab.com ،خاعٍش الاَالع 2020/11/09 :على الؿاعت 4و،27
 -10بىقعالت فاعؽ ،ونلني جُلم أفًل عغى لخىظُف ؾائلي ؾُاعاث الىلل مع ؾائم،2019،على اإلاىكع:
www.autobip.comجاعٍش الاَالع،2020/11 /09:
 -11بىقعالت فاعؽ وفغٍم الخدغٍغ، ،جُبُلاث الىلل الظهُت :حؿلُم اإلاكترًاث ئلى اإلاجزٌ عبر "ونلني" ،2020 ،على
اإلاىكع www.autobip.com :جاعٍش الاَالع2022/01/29 :
-12بىقعالت فاعؽ وفغٍم الخدغٍغ ،جُبُلاث الىلل الظهُت" :ونلني" جىفغ الىلل لعماٌ كُاع الصخت ،ملاٌ ميكىع
على اإلاىكع www.autobip.com :بخاعٍش  ، 2020/03/22 :جاعٍش الاَالع2022./01/29 :
 -13زضمت ّ
ونلني في الجؼائغ ججىض الؿائلحن مع أو بضون ؾُاعة! ،2022 ،على اإلاىكع:
 www.itech-dz.comجاعٍش الاَالع2022/01/26 :
-14ػ مالً ، ،جُبُم "ونلني" حؼُُت قاملت ليل الىالًاث نهاًت  ،2020على اإلاىكع ،www.ana.news :جاعٍش الاَالع:
،2022/01/26
 -15ع فاعوع ،اَالق جُبُم ونلني لخضماث الىلل الخًغي على مضاع الؿاعت ،2018،على اإلاىكع الالىترووي:
ً https://www.sabqpress.netىم  2020/11/09على الؿاعت 4و11
 -16لعمىع منى ،ونلني جُبُم ًدضر زىعة في مجاٌ الىلل بالجؼائغ ،2018،اإلاىكع الالىترووي:
 2020/11/09على الؿاعت 4وً .48ىم https://www.djazairess.com/
 -17ونلني جم جم عهبت على هفـ الضعب ،2018 ،على مىكع حغٍضة الكعب:
جاعٍش الاَالع 2020/11/09 :على الؿاعت 4وhttp://www.ech-chaab.com/27
ً-18خي قغٍف خمُضة ،ونلني” :الاقتران ب 100صًىاع ًىمُا ،2019،على اإلاىكع، https://elmaghrebelawsat.dz :
جاعٍش الاَالع. 2022/01/28 :
الىصوص القاهوهيت:
-19ألامغ عكم  27/96اإلاإعر في  1996/12/09اإلاعضٌ واإلاخمم لللاهىن الخجاعي ،ج ع العضص  77الهاصعة في .1996/12/11
 -20اللاهىن عكم  20/01اإلاإعر في ً 2001/12/12خعلم بتهُئت ؤلاكلُم وجىمُخه اإلاؿخضامت  ،ج ع العضص .77
 -21اللاهىن عكم  02/10اإلاإعر في ً 2010/06/29خًمً اإلاهاصكت على املخُِ الىَني لتهُئت ؤلاكلُم ،ج ع العضص .61
-22اللاهىن عكم  04-18اإلاإعر في  10ماي ً ،2018دضص اللىاعض العامت اإلاخعللت بالبرًض والاجهاالث ؤلالىتروهُت ،ج.ع
العضص .17
-23اللاهىن عكم  05-18اإلاإعر في  10ماي ً ،2018خعلم بالخجاعة ؤلالىتروهُت ،ج.ع العضص .28
-24اللاهىن عكم  08-18اإلاإعر في  10حىان ٌ ،2018عضٌ وٍخمم اللاهىن عكم  08-04اإلاخعلم بكغوٍ مماعؾت ألاوكُت
الخجاعٍت ،ج ع العضص .35
-25اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  112-18اإلاإعر فيً 2018/04/05دضص همىطج إلاؿخسغج السجل الخجاعي الهاصع بىاؾُت
احغاء الىترووي ،ج ع العضص .21
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صالحياث السلطت الوطىيت املسخقلت لإلهخخاباث في الجشائز
- بين الخأصيل الذسخوري وججلياث الخأطير القاهووي-
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:ملخص
حػالج هظه الىعنت البدثُت ازخهاناث الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث طلَ أن مؿألت جأمحن ويمان هؼاهت
 ًخُلب بالضعحت ألاولى جؼوٍض،وقكاقُت الػملُت الاهخسابُت مً مسخلل الكىائب التي حػٌغ نكىها وجؼٍل هخائجها
 في ئَاع مبضأ الاؾخهاللُت الظي ًمثل الػمىص الكهغي والضغامت،الؿلُت اإلاؿخهلت بهالخُاث واؾػت وبكٍل مخىاػن
، يما أهه حػض هي الًماهت الخهُهت لهظه الؿلُت إلاماعؾت مسخلل اإلاهام بٍل خغٍت،ألاؾاؾُت إلعؾاء صولت الهاهىن
.وبمهخًاها جٍىن الؿلُت بػُضة غً أًت جبػُت للؿحر
،2020 الخػضًل الضؾخىعي، الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لإلهخساباث، الػملُت ؤلاهخسابُت:الكلماث املفخاحيت
.الؿلُت اإلاؿخهلت
Abstract:
This research paper deals with the competencies of the Independent National Electoral
Authority, as the issue of securing and ensuring the integrity and transparency of the electoral
process from various impurities that disturb it and falsify its results, requires in the first place
to provide the independent authority with broad powers and in a balanced manner, within the
framework of the principle of independence, which represents the backbone and mainstay of
establishing a state The law, as it is the real guarantee for this authority to exercise various
tasks freely, and according to which the authority is far from any subordination to others.
Keywords : The electoral process; the independent national authority for elections; the
constitutional amendment 2020; the independent authority;
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مقذمت:
حػض ؤلاهخساباث ألالُت الىخُضة إلؾىاص الؿلُت في الىظم الضًمهغاَُـت ،ونض ًاهذ هظه ألازحرة اوػٍاؾا ملخاوالث
نامذ بها مجخمػاث الخًاعة الهضًمت في مهغ وبابل والُىهان ،وإن ًاهذ لم حؿخُؼ البكغٍت جُبُو هظام ؤلاهخساباث
غلى الىدى اإلاثالي ألوُ مـغة ،بل اؾخؿغم طلَ قترة يبحرة ئلى أن ونلذ يما هى الخاُ غلُه الُىم ،بدُث أنبذ ال ٌكـَ
أخض الُىم في صوع ؤلاهخساباث باغخباعها حجغ الؼاوٍت في أي مكاعيت للمىاَىُحن في غملُت نىاغت الهغاع ،وأهه ال نُام
()1

للضًمهغاَُت مً صون ؤلاهخساباث ،وٍغحؼ طلَ ئلى أن ؤلاهخساب هى الىؾُلت الُبُػُت والكغغُت إلزخُاع الخٍام.

والجؼائغ مً الضوُ التي ؾػذ وماػالذ حؿعى ئلى ئًجاص آلالُاث الٍاقلت إليكاء اإلاؼٍض مً الككاقُت والجزاهت غلى
الػملُت ؤلاهخسابُت ،وحػض الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لإلهخساباث أزغ آلُت جم اؾخدضاثها في الجؼائغ ،والتي حاءث بػض
مساى غؿحر هدُجت لظغوف ؾُاؾُت غاقتها البالص  ،ونض حاء مُالص الؿلُت اإلاؿخهلت بىاء غلى مهترخاث لجىت الىؾاَت
والخىاع والتي جخٍىن مً وػعاء ؾابهىن وأؾاجظة حامػُىن وزبراء ووكُاء بالخغاى الكػبي ،واللظًً أوًلذ لهم مهمت
ئوكاء هظه الؿلُت ،ولهض زاع حضاُ قههي خىُ ألاؾاؽ الضؾخىعي للؿلُت اإلاؿخهلت زانت بػض ما يغؾها اإلاكغع
الجؼائغ مً زالُ الهاهىن الػًىي عنم  07-19اإلاإعر في  14ؾبخمبر ؾىت  2019اإلاخػلو بالؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت
لالهخساباث ،قمنهم مً ًغي أجها مػضومت ألاؾاؽ الضؾخىعي ال مً نغٍب وال مً بػُض ،في خحن ًغي حاهب آزغ( )2أن
حؿخمض قغغُتها مً اإلااصة  7و 8مً الضؾخىع ،وهى ما جبيخه الؿلُت اإلاؿخهلت مً زالُ حػغٍكها للؿلُت اإلاؿخهلت غبر
مىنػها ؤلالٌترووي ،ئلى خحن أن جمذ اإلاهاصنت غلى الخػضًل الضؾخىعي لؿىت )3( 2020خُنها يغؾها اإلاإؾـ الضؾخىعي
وبهغاخت يمً باب مإؾؿاث الغنابت في  4مىاص (اإلاىاص  )203- 200وجم جىظُم مسخلل أخٍامها الهاهىهُت في ألامغ عنم
 01-21اإلاخًمً هظام ؤلاهخساباث ،4اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ عنم  10-21اإلاإعر في  16مدــغم غــام  1443اإلاىاقو  25ؾكــذ
ؾــىت  2021والظي ألغى بضوعه الهاهىن الػًىي عنم .507-19
وغلى هظا ًثاع الدؿأوُ غً ما هي املهام والصالحياث التي جخمخع بها السلطت الوطىيت املسخقلت لالهخخاباث في
إطارحعشيشوضمان النزاهت والشفافيت على العمليت إلاهخخابيت ؟
وملخاولت ؤلاحابت غً هظه ؤلاقٍالُت اغخمضها في صعاؾدىا لهظا اإلاىيىع غلى اإلاىهج الخدلُلي ،وهظا مً زالُ جدلُل
الىهىم الهاهىهُت الىاظمت لهظه لهالخُاث وازخهاناث هظه ألالُت.
( - )1نالح خؿبن عي الػبض هللا ،الاهخخاباث كأسلوب دًمقزاطي لخذاول السلطت ،صاع الٌخب الهاهىهُت ،مهغ ،2011 ،م .7
(  - )2قاللي عيا وأزغون ،السلطت الوطىيت املسخقلت لالهخخاباث في الجشائز(العمليت الاهخخابيت مً هيئاث الزقابت إلى سلطت الخىظيم وإلاشزاف)،
مجلت الػلىم الهاهىهُت والاحخماغُت ،حامػت ػٍان غاقىع بالجلكت ،الجؼائغ،املجلض عنم  ،05الػضص ،01ماعؽ ،2020
( -)3مغؾىم عئاس ي عنم  442-20مإعر في  15حماصي الاولى غام  1442اإلاىاقو  30صٌؿمبر ؾىت ً ،2020خػلو بانضاع الخػضًل الضؾخىعي ،اإلاهاصنو غلُه
في ئؾخكخاء أوُ هىقمبر ؾىت  ،2020ج.ع.ج غضص  ،82ناصع بخاعٍش  15حماصي الاولى غام  1442اإلاىاقو  30صٌؿمبر ؾىت  ،2020م .03
( - )4أمغ عنم  01-21مإعر في  26عحب غام  1442اإلاىاقو  10ماعؽ ؾىت ً ،2021خًمً الهاهىن الػًىي اإلاخػلو بىظام ؤلاهخساباث ،ج.ع.ج غضص ،17
ناصع بخاعٍش  10ماعؽ  ،2020م  .17اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ عنم  10-21اإلاإعر في  16مدــغم غــام  1443اإلاىاقو  25ؾكــذ ؾــىت ٌ، 2021ػضُ وٍخمم بػٌ
أخٍام ألامغ عنم  01–21اإلاــإعر في  26عحــب غــام  1442اإلاــىاقــو  10مــاعؽ ؾـىــت  2021واإلاخـًمــً الهـاهىن الـػـًـىي اإلاخػـلـو بىظام الاهخساباث ،ج.ع غضص
 ،65م .04
( - )5ناهىن غًىي عنم  07-19مإعر في  14مدغم غام  1414اإلاىاقو  14ؾبخمبر ؾىت ً ،2019خػلو بالؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث الجغٍضة
الغؾمُت غضص  55اإلاإعزت في  15مدغم غام  1414اإلاىاقو  15ؾبخمبر ؾىت  2019م 5
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وألحل طلَ ئعجأًىا مػالجت هظا اإلاىيىع وقو اليؿو الخالي:
املبحث ألاول :الصالحياث الخحضيرًت للعمليت إلاهخخابيت.
املبحث الثاوي :الصالحياث املالسمت لعمليتي الاقتراع والفزس.

املبحث ألاول :الصالحياث الخحضيرًت للعمليت إلاهخخابيت.
جدؿابو مسخلل ألاهظمت الهاهىهُت إلًجاص يىابِ ونىاغض ناهىهُت مكهلت لخىظُم ؤلاحغاءاث اإلامهضة لإلؾدكاعة
ؤلاهخسابُت ،باغخباع أن هظه ألازحرة هـي ألاؾـاؽ لًمان هجاح وهؼاهت ؤلاهخساباث ،والتي ًمًٌ أن ههؿمها ئلى نالخُاث
غامت ،أي جماعؾها الؿلُت اإلاؿخهلت ؾىاء بمىاؾبت الػملُت ؤلاهخسابُت أو مً ؾحرها(املطلب ألاول) ،ونالخُاث زانت
بالػملُت ؤلاهخسابُت في خض طاتها(املطلب الثاوي).
املطلب ألاول :صالحياث عامت

ّ
اإلاكغع الجؼائغي يؿحره مً اإلاكغغحن أؾىض للؿلُت اإلاؿخهلت مجمىغت مً الهالخُاث الػامـت التي حؿبو ًل
مىاؾبت اهخسابُت ،وهى ؾيخُغم ئلُه بىىع مً ؤلاًجاػ مً زالُ الكغوع الخالُت.
الفزع ألاول :مسك البطاقيت الوطىيت للهيئت الىاخبت.
حػخبر البُانُت الىَىُت للهُئت الىازبت حجغ ألاؾاؽ في الػلمُت ؤلاهخسابُت ،وجخىنل صخت وؾالمت الاهخساباث غلى
مضي مهضانُت وصنـت هظه البُانُت ،و جدكٍل البُانُت الىَىُت للهُئت الىازبت مً مجمىع الهىائم الاهخسابُت للبلضًاث
()1

واإلاغايؼ الضبلىماؾُت والهىهلُت في الخاعج.

حػغف الهىائم الاهخسابُت بأجها " الٌكىف التي جدخىي غلى أؾماء مً لهم الخو في الخهىٍذ ،وهي نىائم ناَػت
الضاللت ًىم الاهخساب غلى ايدؿاب نكت الىازب وال ًجىػ ئزباث غٌـ ما حاء قيها"( ، )2يما غغقها البػٌ ألازغ بأجها "
الىزُهت التي جدص ي الىازبحن ،وجغجب قيها أؾمائهم جغجِب هجائُا ،وجدخىي غلى البُاهاث اإلاخػلهت باالؾم الصخص ي
والػائلي وجاعٍش اإلاُالص ومٍاهه ومدل ؤلانامت أو الؿًٌ بالضائغة الاهخسابُت"( ،)3في خحن غغقها أزغون بأجها " حضاوُ أو
()4

نىائم ٌسجل قيها ألاقغاص الظًً لهم خو الاهخساب بخىاقغ الكغوٍ الػامت قيهم ،وطلَ جدذ عنابت حهت مداًضة "

خغنا مً اإلاكغع الجؼائغي غلى جدهُو أهضاف الجزاهت والخُاص نام – وألوُ مغة مىظ ؤلاؾخهالُ -بىيؼ البُانُت
الىَىُت للهُئت الىازبت جدذ ئقغاف ومؿإولُت الؿلُت اإلاؿخهلت وهظا مً زالُ اإلااصة  53مً ألامغ .01-21

( - ) 1قاللي عيا وآزغون ،الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث في الجؼائغ (الػملُت الاهخسابُت مً هُئاث الغنابت ئلى ؾلُت الخىظُم وؤلاقغاف) ،مجلت
العلوم القاهوهيت والاحخماعيت ،حامػت ػٍان غاقىع بالجلكت ،الجؼائغ،املجلض عنم  ،05الػضص ،01ماعؽ  ،2020م .215
( - )2الىعصي ئبغاهُمي ،الىظام القاهووي للجزائم الاهخخابيت ،الُبػت ألاولى ،صاع الكٌغ الجامعي لليكغ ،ؤلاؾٌىضعٍت ،مهغ ،2008 ،م .40
( - )3أخمض بيبجي ،ؤلاحغاءاث اإلامهضة للػلمُت الاهخسابُت في الجؼائغ ،أطزوحت دكخوراهً ،لُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت الخاج لخًغ ،باجىت،
 ،2005م 39
( - )4دمحم عقػذ غبض الىهاب ،غهام عجلُت ،الىظم السياسيت ،الُبػت الغابػت ،1988 ،م .246
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بدُث ًخم ئغـضاص الهىائم الاهخسابُت ومغاحػتها الضوعٍت أو بمىاؾبت ًل اؾخدهام اهخسابي أو اؾخكخائي في ًل بضاًت
مً َغف لجىت بلضًت حػمل جدذ ئقغاف الؿلُت اإلاؿخهلت ،بدُث جخىلى ئياقت مً جىاقغث قيهم الكغوٍ ،أو ػالذ غنهم
()1

مىاوؼ الدسجُل ،يما جهىم بدظف مً جىاقغث قيهم أؾباب اإلاىؼ أو الخغمان إلوػضام خههم في الدسجُل.
الفزع الثاوي :جزقيت الىظام إلاهخخا.ي.

حػض الاهخساباث آلُت مهمت لترؾُش غملُت الضًمهغاَُت العجباَهـا اعجباَـا وزُها بالخهىم الكغصًت والخغٍاث ألاؾاؾـُـت
للمىاَىحن ،وهى أًًا الُغٍو الىخُـض الظي مً زاللـه وبىاؾُخه ًخم ج ــضاوُ الؿلُت واإلاكاعيـت الؿُاؾُت ،وبىاء
اإلاإؾؿاث الضؾخىعٍت ،قـال صًمهغاَُت بضون اهخساباث خغة وهؼحهـت.
وهظغا ألهمُتها وما ًترجب غليها مً آزاع ،ألهى اإلاكغع غلى غاجو الؿلُت اإلاؿخهلت مجمىغت مً ألاغـماُ تهضف في
مجملها ئلى جغنـُـت الىظام ؤلاهخسابـي ومً بُنها:
 - ججؿُض وحػمُو الضًمهغاَُت الضؾخىعٍت.
 - جغنُت الىظام الاهخسابي اإلاإصي للخضاوُ الؿلمي والضًمهغاَي غلى مماعؾت الؿلُت.
 - ئبضاء الغأي في ًل ما ًخػلو بمكاعَؼ الهىاهحن والخىظُماث طاث الهلت باالهخساباث.
 - الخدؿِـ في مجاُ الاهخساباث ووكغ زهاقت الاهخساب.
 - اإلاؿاهمت في جغنُت البدث الػلمي في اإلاىايُؼ الاهخسابُت بالخػاون مؼ مغايؼ البدث والهُئاث اإلاخسههت.
 - ئغضاص مُثام للمماعؾاث الاهخسابُت الخؿىت والػمل غلى جغنُتها لضي ًل قاغلي اإلاؿاع الاهخسابي.
 جًمً لٍل مىاًَ جخىقغ قُه الكغوٍ الهاهىهُت لالهخساب خو الخهىٍذ بدغٍت وبضون أي جمُحز.املطلب الثاوي :صالحياث خاصـت
حػخبر مغخـلت أو قترة ما نبل ؤلانتراع البضاًت الكػلُت للػمل اإلاُضاوي الؿلُت اإلاؿخهلت إلاهامها بمىاؾبت الػلمُت
الاهخسابُت ،وجبـضأ هظه الكترة مبـاقغة بػض اؾخـضغـاء الهُئت الىازبت ،والظي ًٍىن في قٍل مغؾىم عئاس ي.
الفزع ألاول :اسخقبال ملفاث الترشح ملخخلف الاسدشاراث الاهخخابيت.
ٌػخبر هظا ؤلاحغاء الهام خضًث باليؿبت لألخٍام الخانت بالترشح في مىهب عئاؾت الجمهىعٍت( ،)2بُدث ألهى اإلاكغع
غلى غاجو الؿلُت اإلاؿخهلت نالخُت اؾخهباُ ملكاث الترشح الهخساباث عئِـ الجمهىعٍت و الكهل قيها َبها ألخٍام
()3

الهاهىن الػًىي اإلاخػلو بىظام الاهخساباث ،بػض ما ًان في الؿابو ًىصع الخهغٍذ بالترشح لضي املخٌمت الضؾخىعٍت

(  -)1غبض الاله شخاجت الكهاوي ،مبذأ إلاشزاف القضائي على إلاقتراع العام – الاهخخاباث الزئاسيت والدشزيعيت واملحليت -دراست مقارهت ،صاع النهًت
الػغبُت ،الهاهغة (مهغ) ،2005 ،م .235
( - )2قاللي عيا وآزغون ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .215
( - )3املجلـ الضؾخىعي الجؼائغي ؾابها ألن آلان أنبذ ًُلو غلُه حؿمُت املخٌمت الضؾخىعٍت ،جم ئوكاءه ألوُ مغة بمىحب صؾخىع  23قُكغي
(1989اإلالغى) و غغقه اإلاإؾـ الضؾخىعي في الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2020مً زالُ اإلااصة  185غلى أن املخٌمت الضؾخىعٍت مإؾؿت مؿخهلت مٍلكت
بًمان اخترام الضؾخىع جًبِ املخٌمت الضؾخىعٍت ؾحر اإلاإؾؿاث ووكاٍ الؿلُاث الػمىمُت ،وجخٍىن مً  12غًىا وقها للماصة  .186وللخكانُل
أيثر أهظغ  :أوهِس ي لُىضة ،يىابِ حكٌُل املخٌمت الضؾخىعٍت ومضي اؾخهاللُتها الػًىٍت صعاؾت في ظل الخػضًل الضؾخىعي  ،2020مجلت الخهىم
والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت زيكلت ،الجؼائغ ،املجلض ،9الػضص  2022 ،1م  .34بً ؾالم أخمض غبض الغخمً ،خاش ي دمحم الامحن  ،املخخصز املفيذ في
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صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات يف اجلزائر بني التأصيل الذستوري وجتليات التأطري القانوني /ـــــــــ
جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
بدُث جىو اإلااصة  249مً ألامغ  01-21غلىٌ (:ػض جهغٍدا بالترشح لغئاؾت الجمهىعٍت ئًضاع َلب حسجُل مً نبل
اإلاترشح شخهُا لضي عئِـ الؿلُت اإلاؿخهلت مهابل ونل ئؾخالم).
ووقها لىو اإلااصة  252مً ألامغ  01-21نُض اإلاكغع الجؼائغي الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث بمهلت  7أًام
مً جاعٍش ئًضاع الخهغٍذ بالترشح ،للكهل في صخت الترقُداث لغئاؾت الجمهىعٍت بهغاع مػلل حػلُال ناهىهُا .غلى أن ًبلـ
هظا ألازحر ئلى اإلاترشح قىع نضوعه ،يما ًدو للمترشح في خالت الغقٌ ،الُػً في نغاع الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت
لالهخساباث لضي املخٌمت الضؾخىعٍت في أحل أنهاه زمان و أعبػىن ؾاغت ( 48ؾاغت) مً جبلُؿه
وجغؾل الؿلُت اإلاؿخهلت نغاعاتها اإلاخػلهت بالترقُداث مغقهت بلمكاث الترشح في أحل أنهاه أعبؼ وغكغون ()24
ؾاغت مً جاعٍش نضوعها ئلى املخٌمت الضؾخىعٍت لُىاقو هظا ألازحر بهغاع غلى الهائمت النهائُت للمترشخحن الهخساب عئِـ
الجمهىعٍت ،بما في طلَ الكهل في الُػىن في أحل أنهاه ؾبػت( )7أًام جدؿب بضأ مً جاعٍش اعؾاُ آزغ نغاع للؿلُت
اإلاؿخهلت ،لُخم وكغه في الجغٍضة الغؾمُت.
أما باليؿبت إلهخساباث املجلـ الكػبي الىَجي قُػض جهغٍدا بالترشح ئًضاع الهائمت التي جخىقغ قيها الكغوٍ
اإلاُلىبت ناهىها غلى مؿخىي اإلاىضوبُت الىالئُت للؿلُت اإلاؿخهلت ،وٍهضم هظا الخهغٍذ الجماعي مً َغف مترشح مىًل
مً َغف الخؼب أو مً َغف مترقحي الهائمت اإلاؿخهلتً ،خًمً هظا الخهغٍذ بُاهاث مدضصة غلى ؾبُل الخهغفي
اإلااصة  201مً ألامغ  01-21اإلاخػلو بىظام الاهخساباث.
ويظلَ طاث ألامغ إلهخساباث املجلـ الكػبي الىالئي واملجلـ الكػبي البلضي ،و اهخساباث زلثي( )3/2أغًاء
مجلـ ألامـت وقها لىو اإلااصة  222مً هكـ الهاهىن.
الفزع الثاوي :حعيين وحسخيرمؤطزي مزاكشومكاجب الخصويذ.
مً بحن الخُىاث الػملُت اإلاؿخدضزت هى الىو نغاخـت غلى جدىٍل نالخُت حػُحن وحسخحر مإَغي مغايؼ ومٍاجب
الخهىٍذ مً الؿلُاث الػمىمُت ئلى اإلاىضوب الىالئي للؿلُت اإلاؿخهلت ،بدُث ههذ اإلااصة  129مً الامغ  01-21غلى
ٌ(:ػحن أغًاء مٌخب الخهىٍذ والاغًاء ؤلاياقُىن وَسخغون بمهغع مً اإلاىضوب الىالئي للؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت
لالهخساباث مً بحن الىازبحن اإلاهُمً في ئنلُم الىالًت باؾخثىاء اإلاترشخحن وأناعبهم وأنهاعهم ئلى ؾاًت الضعحت الغابػت
وألاقغاص اإلاىخمحن ئلى أخؼابهم باإلياقت ئلى ألاغًاء اإلاىخسبحن)
جيكغ نائمت أغًاء مٌخب الخهىٍذ وألاغًاء ؤلاياقُىن بمهغ اإلاىضوبُت الىالئُت واإلاىضوبُت البلضًت للؿلُت
الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث ومهغ الىالًت واإلاهاَػت ؤلاصاعٍت والضوائغ والبلضًاث اإلاػُىت بمضة زمؿت غكغ(ً )15ىما غلى
()1

ألايثر بػض نكل نائمت اإلاترخكحن ،يما حػلو في مٍاجب الخهىٍذ ًىم ؤلانتراع
الفزع الثالث :حسييرومز اقبت الحملت الاهخخابيت.

الىظزيت العامت للذساجير (على ضوء الخعذًل الذسخوري الجذًذ مزفق بالذسخور الجشائزي) ،صاع املجضص لليكغ والخىػَؼ  ،الُبػت ألاولى  ،ؾُُل ،
الجؼائغ  ، 2018 ،م  40وما بػضها.
(ً -)1مًٌ أن جٍىن هظه الهائمت مدل حػضًل في خالت اغتراى مهبىُ ،وٍجب أن ًهضم هظا الاغترى يخابُا للمىضوبُت الىالئُت للؿلُت اإلاؿخهلت لالهخساباث
وٍٍىن مػلال ناهىها زالُ  5أًام اإلاىالُت لخاعٍش الخػلُو والدؿلُم الاولى للهائمت ،وللمؼٍض مً الخكانُل قُما ًسو هظه ؤلاحغاءاث مً الكهل في الاغتراى
و مهام اغًاء مٌخب الخهىٍذ و أصاء الُمحن  ،عاحؼ اإلااصة  29مً ألامغ عنم . 01-21
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صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات يف اجلزائر بني التأصيل الذستوري وجتليات التأطري القانوني /ـــــــــ
جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
حػخبر الضغاًت الاهخسابُت أخض أهم مظاهغ الاهخساباث الخىاقؿُت في ؤلاَاع اإلاكغوع )1(،وبظلَ قهي جمثل وكاٍ مػهض
وحماغـي ٌػخمض غلى خكض مجمىغت الهضعاث الؿلىيُت والظهىُت للمغشح وأغًاء قغٍو خملخه الاهخسابُت ،ومساَبت
()3

غىاَكهم ومكاغغهم باؾخسضام وؾائل الضغاًت املخخلكت( ،)2مً أحل الخأزحر في هُئت الىازبحن

ًُلو حاهب مً قههاء الهاهىن الضؾخىعي حؿمُت " ألاؾىام الؿُاؾُت" غلى الخملت الاهخسابُت ،هظغا إلاا ًخم قيها مً
حؿىٍو ؾُاس ي للبرامج الخؼبُت ،واًضًىلىحُاث اإلاغشخحن ،خُث حؿبهها صغاًت اهخسابُت ملخاولت الخأزحر في الىازبحن
()4

لإلهظمام ئلى هظه الاًضًىلىحُاث أو إلاىانغة اإلاغشخحن

هظم اإلاكغع الجؼائغي أخٍام الخملت الاهخسابُت بمىحب الكهل ألاوُ مً الباب الثالث اإلاىعؾىم بالخملت ؤلاهخسابُت
وجمىٍلها مً زالُ اإلاىاص  73ئلى  122مً ألام ـ ـ ــغ عنم  01-21اإلاخًمً هظام ؤلاهخساباث.
قُبها للماصة  73مً ألامغ  01-21جٍىن الخملت الاهخسابُت مكخىخت نبل ً23ىما مً جاعٍش الانتراع ،وجيخهي نبل 3
أًام مً الانتراع ،وإطا أحغي صوع زان لإلنتراع ،قان الخملت الاهخسابُت التي ًهىم بها اإلاغشخىن للضوع الثاوي جكخذ نبل ازجي
()5

غكغ(ً )12ىما مً جاعٍش الانتراع وجيخهي نبل ًىمحن( )2مً جاعٍش ؤلانخـ ـغاع

وألؼم اإلاكغع الجؼائغي الؿلُت اإلاؿخهلت بىيؼ بغهامج ًخم قُه جدضًض أمايً ملههاث اإلاترشخحن( )6وجىػَؼ ناغاث
الاحخماغاث والهُاًل غليهم وًل ما ًخػلو باقهاع الخملت الاهخسابُت مً مسخلل الىؾائل و ألاؾالُب ًاإلقهاع والصخل
والخلكؼٍىن و الىؾائِ الالٌتروهُت بمسخلل أهىاغها و  ..الخ ( ،)7بهضف الخػغٍل ببرامجهم الاهخسابُت وابغاػ مؼاًاها وهظا
بالخػاون مؼ الؿلُاث املخخهت يؿلُت يبِ الؿمعي البهغي والبلضًت والىالًت ومسخلل اإلاإؾؿاث الػمىمُت.
حػمل الؿلُت اإلاؿخهلت بالخيؿُو مؼ الجهاث اإلاػىُت واإلاخمثلت في لجىت يبِ الؿمعي البهغي بهاغضة ومبضأ
الخىػَؼ الػاصُ واإلاىهل ّ
للخحز الؼمجي املخهو للمترشخحن في وؾائل الاغالم الىَىُت الؿمػُت البهغٍت و هظا
بالخيؿُو مؼ ؾلُت الًبِ اإلاكغقت غلى الؿمعي البهغي  ،بدُث ًٍىن لٍل مترشح لالهخساباث ،نهض جهضًم بغهامجه
ّ
للىازبحن ،مجاُ غاصُ في وؾائل ؤلاغالم الؿمػُت البهغٍت اإلاغزو لها باإلاماعؾت.

(ّ - )1
مدمض وػغوعة ،هظام الخملت الاهخسابُت في الدكغَؼ الجؼائغي ،مجلت العلوم القاهوهيت و السياسيت ،الىاصي ،الجؼائغ ،غضص  ،3حىان  ،2011م . 161
( َ -)2اعم قخذ هللا زًغ ،صوع الاخؼاب الؿُاؾُت في ظل الىظام الىُابي ،رسالت دكخوراهً ،لُت الخهىم حامػت غحن قمـ ،ؾىت  ،1986م .310
( - )3غبض الغػام غبض الخمُض أخمض ،الخىظيم القاهووي للحمالث الاهخخابيت – صعاؾت مهاعهت ،-اإلاإؾؿت الخضًثت للٌخابَ ،غابلـ(لبىان) ،الُبػت الاولى،
 ،2014م .17
(  -)4نالح الضًً قىػي ،املحيط في الىظم السياسيت والقاهون الذسخوري ،ب.ص.ن ،الهاهغة ،مهغ ،2000 ،م .434
( - )5اإلاالخظ أن اإلاكغع الجؼائغي حػل مُػاص الخملت الاهخسابُت مُػاصا واخض ومىخضا باليؿبت لجمُؼ الاؾدكاعاث الاهخسابُت ؾىاء ًاهذ عئاؾُت أو
حكغَػُت أو مدلُت ،وبظلَ ًٍىن نض زالل اإلاكغع الكغوس ي ،بدُث جٍىن بضاًتها في هظه ألازحرة باليؿبت لالهخساباث الغئاؾُت مؼ وكغ نىائم اإلاغشخحن في
الجغٍضة الغؾمُت ،أي نبل ً 15ىما غلى ألانل نبل الضوع ألاوُ وجيخهي غىض مىخهل لُلت الجمػت الظي ٌؿبو الاهخساباث ،أما الضوع الثاوي قُتزامً اقخخاح
الخملت الاهخسابُت مؼ وكغ أؾماء اإلاغشخحن الكائؼًٍ في الضوع الاوُ ،أما باليؿبت لالهخساباث الدكغَػُت قخبضأ الخملت نبل ً 21ىما مً جاعٍش الاهخساب
وجيخهي ًىم الخمِـ الظي ٌؿبو الضوع ألاوُ ،ومىخهل لُل الجمػت الظي ٌؿبو الضوع الثاوي.
(  -)6للمؼٍض مً الخكانُل أهظغ اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  29-12اإلاإعر في  13عبُؼ ألاوُ غام  1433اإلاىاقو 6قبراًغ ؾىت ً ،2012دضص يُكُاث ئقهاع
الترقُداث ،ج.ع.ج غضص  ،08ناصعة بخاعٍش  15قبراًغ ؾىت  ،2012م.25
( - )7بً الهؿحر ػيغٍاء ،الحمالث الاهخخابيت" مفهومها ووسائلها وأساليبها" ،الضاع الخلضوهُت ،الجؼائغ ،2000 ،م .37
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صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات يف اجلزائر بني التأصيل الذستوري وجتليات التأطري القانوني /ـــــــــ
جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
وجٍىن مضة الخهو اإلامىىخت مدؿاوٍت بحن ًل اإلاترشخحن لالهخساباث الغئاؾُت ،و جسخلل ئلى الاهخساباث املخلُت
والدكغَػُت جبػا ألهمُت غضص اإلاترشخحن الظًً ًغشخهم خؼب ؾُاس ي أو مجمىغت أخؼاب ؾُاؾُت ،يما جلتزم الىؾائل
ؤلاغالمُت الؿمػُت البهغٍت بًمان
.

الخىػَؼ الػاصُ للخحز الؼمجي  ،في ئَاع اإلاكاعيت في حؿُُت الخملت الاهخسابُت

يما ٌػخبر مً نمُم صوع الؿلُت اإلاؿخهلت مغانبت وؾائل الخملت الاهخسابُتً ،ىن أن هىاى وؾائل مدظىعة في
الخملت الاهخسابُت ،بدُث جيكأ لضي الؿلُت اإلاؿخهلت لجىت مغانبت جمىٍل الخملت ؤلاهخسابُت جدكٍل مً ناى حػُىه
املخٌمت الػلُا عئِؿا لها ،وناى ٌػُىه مجلـ الضولت ،وناى ٌػُىه مجلـ املخاؾبت وممثل غً الؿلُت الػلُا
للككاقُت والىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه ،ويظا ممثل غً وػاعة اإلاالُت ،وهظا وقها للماصة  115مً ألامغ عنم . 01-21
بػض اهتهاء الخملت الاهخسابُت جبضأ قترة الهمذ الاهخسابي والتي جمىؼ زاللها ًاقت مظاهغ الضغاًت الاهخسابُت ،والتي
جبضأ مً آزغ ًىم للخملت الاهخسابُت وإلى ؾاًت ًىم الخهىٍذ ،والؿغى مً طلَ مىذ ونذ للىازب لالؾتراخت الظهىُت نبل
(.)1

الخهىٍذ ألحل اجساط الهغاع الهائب

الجضًغ بالظيغ أن قبٌت الاهترهذ جلػب صوع مهم وقػاُ في الخملت الاهخسابُت ،بدُث جىقغ هظه الىؾُلت قغنا يبحرة
لالجهاُ وجىظل قيها ًل الامٍاهُاث بالهىث والهىعة والٌخابت غبر الاقهاع والضغاًت و اؾخُالع الغاي والخىاعاث
الخكاغلُت مؼ الؼائغٍحن واإلاىسغَحن الؾُما مىانؼ الخىانل ؤلاحخماعي يهكداث الكِـ بىى و الخىٍتر والاوؿخؿغام(.)2

املبحث الثاوي :الصالحياث املالسمت لعمليتي الاقتراع والفزس.
جلػب مغخلتي الخهىٍذ والكغػ مغخلخحن هامخحن ومجؿضجحن لجىهغ الػملُت الاهخسابُت ،وخغنا غلى يمان
قكاقُت الػملُت الاهخسابُت ،غؼػ اإلاكغع الجؼائغي الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث بجملت مً الهالخُاث أزىاء
غملُت الانتراع  ،بهضف ججؿُض مهامها(املطلب ألاول) ،وهكـ الامغ باليؿبت إلاغخلت الكغػ(املطلب الثاوي).
املطلب ألاول :قبل و أزىاء إلاقـخ ــزاع.
جخمخؼ الؿلُت اإلاؿخهلت بهالخُاث واؾػت أزىاء غملُت ؤلانتراعً ،مًٌ ئًجاػها ًاألجـي:
الفزع ألاول :اعخماد ممثلي املترشحين مز اقبي العلميت الاهخخابيت.

ّ
ٌؿخدُل غلى اإلاترشح أن ًهىم بمغانبت مٍاجب ومغايؼ الخهىٍذ وخضه ،لظا مًٌ له اإلاكغع انتراح ممثلحن له

للؿلُت اإلاؿخهلت ،والتي بضوعها جهىم باغخماص ممثلي اإلاترشخحن مغانبي الػملُاث الاهخسابُت في مغايؼ ومٍاجب الخهىٍذ،
و هظا مً أحل الؿماح لهم بمماعؾت خههم في خًىع غملُاث الخهىٍذ غلى مؿخىي مغايؼ ومٍاجب الخهىٍذ بما قيها
اإلاٍاجب اإلاخىهلت في حمُؼ مغاخلها ،مؼ جمٌُنهم مً اؾخالم وسخ غً املخايغ الاهخسابُت َبها ألخٍام الهاهىن الؿاعي
()3

اإلاكػىُ.

( - )1خمىصي دمحم ،الضوابط املوضوعيت وإلاحزائيت للعمليت الاهخخابيت في الجشائز ،صاع هىمت ،الجؼائغ ،2018 ،م  .87وأهظغ أًًا :غبض الغػام غبض
الخمُض أخمض ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .118
( - )2خمىصي دمحم ،م  .99وأهظغ أًًا :دمحم مىحر حجاب ،ادارة الحمالث الاهخخابيت طزيقك للفوس في الهخخاباث ،صاع الكجغ لليكغ والخىػَؼ ،الهاهغة،
مهغ ،2007 ،م .164
( - )3قاللي عيا ،بً ؾالم أخمض غبض الغخمان ،خاش ي دمحم ألامحن ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .217
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صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات يف اجلزائر بني التأصيل الذستوري وجتليات التأطري القانوني /ـــــــــ
جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
بدُث ًىصع ًل مترشح أو نائمت مترشخحن لضي اإلاىضوبُت الىالئُت للؿلُت اإلاؿخهلت لالهخساباث زالُ الػكغًٍ ًىما
الٍاملت نبل جاعٍش ؤلانتراع ،نائمت اإلامثلحن اإلاإهلحن ناهىها لخمثُل ومخابػت غملُاث الخهىٍذ والكغػ وأزظ نىع مً
مدايغ مهاصم غلى مُابهتها لألنل غلى مؿخىي مٍاجب ومغايؼ الخهىٍذ ،يما ًمًٌ جهضًم نائمت اياقُت ازغي في
أحل  10أًام نبل ًىم الانتراع وبىكـ الكغوٍ للخػىٌٍ في خالت ؾُاب اإلامثل اإلاإهل الهاهىوي.
ًجب أن جخًمً نائمت ممثلي اإلاترقحي ًل غىانغ الهىٍت مً اؾم ولهب وغىىان واإلاهىت ،مؼ ئًضاع وسخت مً هظه
الهائمت ئلى أغًاء مٍاجب ومغايؼ الخهىٍذ.
أما باليؿبت للمىضوبُاث واإلامثلُاث الضبلىماؾُت والهىهلُت في الخاعج ،قخيكأ لجان اهخسابُت ًدضص غضصها وحكٍليها
بهغاع مً عئِـ الؿلُت اإلاؿخهلت بالخيؿُو والدكاوع مؼ مهالح وػاعة الكإون الخاعحُت ،جىًل ئليهم مهمت اخهاء
الىخائج املخهل غليها في مجمىع مٍاجب الخهىٍذ في الضوائغ الاهخسابُت البضلىماؾُت والهىهلُت ،وإعؾالها ئلى عئِـ
الؿلُت اإلاؿخهلت والظي بضوعه ًغؾلها ئلى ممثلي اإلاترشخحن.
الفزع الثاوي :جيسيق السلطت املسخقلت مع مخخلف الجهاث املخذخلت في العمليت الاهخخابيت.
ً
جدخاج الػلمُت الاهخسابُت ئياقت ئلى ؾلُت مداًضة إلصاعتها والؿهغ غلى هداحها وقها لػاملي الجزاهت والككاقُت ،ئلى
جٍازل حهىص بػٌ الجهاث الغؾمُت الىَىُت والضولُت ئما بهضف جىقحر ألام ــً يمهالح ألامً الىَجي والضعى الىَجي
والخماًت اإلاضهُت ،أو بهضف ههل اإلاػلىماث وحؿُُت أخضار الػملُت الاهخسابُت ًالصخكُحن ،أو بهضف اإلاغانبت ًالبػثاث
الضولُت.
قخػمل الؿلُت اإلاؿخهلت غلى الخيؿُو مؼ الجهاث املخخهت للػملُاث التي جىضعج في ئَاع البػثاث الضولُت إلاالخظت
الاهخساباث( )1واؾخهبالهم و اهدكاعهم و مغاقهتهم َىاُ الػملُت الاهخسابُت ،وبكٍل زام أزىاء غملُت الانتراع.
حػغف اللجان الضولُت إلاغانبت الاهخساباث غلى أجها لجىت صولُت جخٍىن مً مبػىزحن صولُحن ًيخمىن ئما ئلى بػثاث
زانت بػملُت الغنابت الضولُت غلى الاهخساباث أو ًيخمىن ئلى بػثاث بغإلااهُت جهىم بػملُت اإلاالخظت أو الغنابت الاهخسابُت
ومً أمثلت الكغم و البػثاث الضولُت هظيغ  :البرإلاان ألاوعوبي ،الجمػُت الكغهٍىقىهُت  ،الجمػُت البرإلااهُت إلاىظمت ألامً
والخػاون في أوعوبا  ،البرإلاان ؤلاقغٍهي  ،البرإلاان الػغبي  ....الخ .
و حػض الغنابت الضولُت غلى الاهخساباث الػملُت الهاصقت الَالع املجخمؼ الضولي غلى الػملُت الاهخسابُت وإزباث
صًمهغاَُتها ،بىاء غلى َلب الضوُ الىاظمت لالهخساباث  ،مً أحل جأيُض مضي جىاقو اإلاػاًحر الضولُت لالهخساباث مً حهت ،
ومً حهت آزغي مضي حػبحرها غً ئعاصة الكػىب وججؿُض خهىنهم الكغصًت.) 2(.

( - )1وفي هظا الهضص أيضث الضوُ اإلاكتريت في احخماع ًىبنهاحً في ؾىت 1990إلاإجمغ الخػاون في أوعبا غً وحهاث هظغها بأن ".وحىص مغانبحن مً ألاحاهب
والىَىُحن غلى الؿىاءً ،مًٌ أن ٌػؼػ الػملُت الاهخسابُت  ....ولهظا قاجها صغذ مغانبحن مً أي صولت ؾحر الضوُ اإلاكتريت في مإجمغ ألامً و الخػاون في أوعوبا
وأي مىظماث ومإؾؿاث زانت مالئمت نض جغؾب في مغانبت ؾحر ئحغاءاث اهخساباتها الىَىُت غلى الىدى الظي ٌؿمذ به الهاهىن و للمؼٍض مً الخكانُل
أهظغ َ :ػُبت أخمض ،بً صاوص ابغاهُم  ،مإقغاث الجزاهت الاهخسابُت بحن الىهىم الضولُت والخُبُهاث الضازلُت¬  ،مجلت دراساث وأبحار ،الجلكت ،
الجؼائغ  ،غضص  ،6ؾىت  ، 2014م  18وما ًليها .
( - )2نكاء غُُت  ،قػالُت اللجان الضولُت إلاغانبت الاهخساباث ،مظيغة مهضمت لىُل شهادة املاحيسخير جسهو جدىالث الضولت ً ،لُت الخهىم بجامػت
نانضي مغباح  ،وعنلت  ،الجؼائغ  ، 2011 ،م  /16وما ًليها .
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جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
باإلضافة إلى أنو ىشاك جيات عسهمية يتم التشديق معيا قبل وأثشاء العسمية اإلنتخابية ،فبدءا من
استدعاء الييئة الشاخبة ،تبدأ الدمطة السدتقمة في التشديق مع مختمف اإلدارات الفاعمة والسشظسة ليذه العسمية
لمتأكد من مدى جاىزية إلجراء االنتخابات ومعرفة الشقائص لددىا ،ويكهن برفة خاصة مع اإلدارات
السركزية والسحمية التي تتهلى الجانب المهجدتي كسديريات التربية والشقل والسهاصالت واألشغال العسهمية
والحساية السدنية والسطابع ،باإلضافة إلى مرفق القزاء لمستابعة القزائية لسختمف الجرائم التي ترتكب أثشاء
وقبل العسمية االنتخابية والتي تعرف بالجرائم االنتخابية الذي خرص ليا السذرع الباب الثامن بدء من السادة
 672وإلى غاية السادة  313من األمر .11-61

الفزع الثالث :مز اقبت مذى جطبيق أحكام هظام الاهخخاباث.
أوُ ما ًهؼ غلى غاجو الؿلُت اإلاؿخهلت أزىاء الانتراع مغانبت مضي اخترام اإلاىانُذ الهاهىهُت إلقخخاح و ئزخخام
الخهىٍذ ،قبمهخض ى اإلااصة  132مً ألامغ عنم  01-21وًأنل غام ًبضأ الانتراع غلى الؿاغت الثامىت( )8نباخا وٍسخخم
في هكـ الُىم غلى الؿاغت الؿابػت( )7مؿاءا.
ًضوم الانتراع ًىما واخضاً ،دضص بمغؾىم عئاس ي ،ؾحر أهه ًمًٌ لغئِـ الؿلُت اإلاؿخهلت لالهخساباث بُلب مً
اإلاىضوب الىالئي للؿلُت اإلاؿخهلت أن ًهغع جهضًم اقخخاح الانتراع بازيخحن وؾبػحن( )72ؾاغت غلى الايثر في البلضًاث التي
ًخػظع ئحغاء غملُاث الخهىٍذ في ًىم الانتراع هكؿه ،ألؾباب ماصًت جخهل ببػض مٍاجب ومغايؼ الخهىٍذ وحكدذ
()1

الؿٍان وألي ؾبب اؾخثىائي في بلضًت أو صائغة اهخسابُت ما ،وهظا ًخم بمىحب نغاع ًيكغ غلى الكىع بٍل وؾُلت مىاؾبت.

وألؼم اإلاكغع الجؼائغي الؿلُت اإلاؿخهلت لالهخساباث بيكغ مسخلل الهغاعاث التي جخسظها مً أحل جهضًم جاعٍش
اقخخاح الانتراع بمضة زمؿت أًام غلى ألايثر نبل الانتراع وحػلو هظه الهغاعاث في مهغ اإلاىضوبُت الىالئُت والبلضًت ومهغاث
البلضًاث اإلاػُىت بهظا ألامغ ،يما ًجب أن ًسًؼ غضص مٍاجب الخهىٍذ اإلاخىهلت التي ًخم ويػها في اَاع جىكُظ جمضًض
ونذ الانتراع إلاػاًحر حؿهل ئصالء الىازبحن بأنىاتهم.
ولم ًٌخكي اإلاكغع بهظا الخض قهِ ،بل مًٌ عئِـ الؿلُت اإلاؿخهلت بخهضًم جاعٍش اقخخاح الانتراع بمائت وغكغًٍ
( )120ؾاغت وهظا باليؿبت للممثلُاث الضبلىماؾُت والهىهلُت في الخاعج ،وٍخم هظا بهغاع مً عئِـ الؿلُت اإلاؿخهلت
بالخيؿُو مؼ اإلامثلُاث اإلاػىُت باألمغ(.)2
وقُما ًسو ؤلاحغاءاث صازل مٍاجب ومغايؼ الخهىٍذ حػمل الؿلُت اإلاؿخهلت غلى مغانبت مضي جىاقغ الخأيض مً
جىقحر ًل الىزائو والػخاص الالػم للػملُت الاهخسابُت ،مً أوعام الخهىٍذ والخغم غلى جغجُبها وألاصواث اإلاٌخبُت الالػمت
للػملُت الاهخسابُت  ،باإلياقت ئلى الهىاصًو الككاقت اإلاكمػت و الػىاػُ و ؾحرها مً الػخاص الالػم  ،والظي ًٌغؽ
الككاقُت و الجزاه ـ ـ ــت.

(  - -)1قاللي عيا ،بً ؾالم أخمض غبض الغخمان ،خاش ي دمحم ألامحن ، ،اإلاغحؼ الؿابو ،م  .218وأهظغ أًًا :نضوع يغٍل ،اإلاغحؼ الؿابو ،م  .249وأهظغ
أًًا :بىغالم ؾماغُلي ،بً حُاللي غبض الغخمان ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .165
(  - )2أهظغ اإلااصة 132مً ألامغ 01-21
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بدُث جهض ي اإلااصة 135مً ألامغ  01-21أهه ًجغي الخهىٍذ يمً أظغقت جهضمها الؿلُت اإلاؿخهلت ،وجٍىن هظه
ألاظغقت ؾحر قكاقت وؾحر مضؾمت وغلى همىطج مىخ ــض ،يما جىيؼ هظه الاظغقت جدذ جهغف الىازبحن ًىم الانتراع في
.

مٌخب الخهىٍذ

املطلب الثاوي :بعذ عمليت إلاقـخ ــزاع والخصويذ.
بػض جهاًت اإلاُهاث الهاهىوي للخهىٍذ ،جبضأ اإلاغخلت الخخامُت للػملُت الاهخسابُت ،والتي ًخىنل غليها جدضًض الىخائج
ألاولُت قالنهائُت  ،و خغنا مً اإلاكغع الجؼائغي غلى قكاقُت وهؼاهت الاهخساباث مىذ للؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت نالخُاث
()1

واؾػت جخالءم و هظه اإلاغخلت الخؿاؾت

الفزع ألاول :إلاشزاف على عمليت الفزس.
باغخباع أن الػملُت الاهخسابُت مخهلت ػمىُا وَكىبها هىع مً الخػهُض ًىن أن مسخلل مغاخلها جخُلب جىاقغ غاملي
الؿغغت والضنـت ،وحػض غملُت الكغػ أصم مغخلت في الػلمُت الاهخسابُت ،باغخباع أن أي زُأ في خؿاب ألانىاث نض ًإصي
ئلى الدكٌَُ في هخائج ومهضانُت الاؾدكاعة ؤلاهخسابُت( ،)2وجخم هظه الػملُت قىع ازخخام غملُت الانتراع بهىة الهاهىن،
وغـغقها بػٌ قههاء الهاهىن الضؾخىعي أجها هـي جلَ الػملُت التي مً زاللها ًخم جبُان غضص ألانىاث التي جدهل غليها
ًل مترشح ،والتي جٍىن الكُهل في جدضًض الكائؼ أو الكائؼٍـً(.)3
وجسخلل َغٍو الكغػ خؿب الىمِ اإلاخبؼ في الػلمُت الاهخسابُت ،قُمًٌ أن ّ
ًخم قغػ ألانىاث ًضوٍا يما هى اإلاػخاص
ً
غلُه في الىظام الجؼائغي ،أو آلُا يما هى الؿائض في صولت البدغًٍ وبلجٍُا والبرػٍل والهىض ،ؾىاء في مٍاجب الانتراع أو في
()4

مغايؼ للكغػ(الكغػ اإلاغيؼي)

قبمجغص ازخخام غملُت الخهىٍذ ،جىنؼ الهائمت الاهخسابُت ( )5اإلامض ي غليها مً نبل الىازبحن مً َغف حمُؼ
أغًاء مٌخب الخهىٍذ( ،)6وٍبضأ قغػ ألانىاث قىع ازخخام الانـخـغاع وٍخىنل صون اههُاع ئلى ؾاًت ئهتهائه جـمـاما وٍجغي
الكغػ غلىا صازل مٍاجب الخهىٍذ ًأنل غام ،ؾحر أهه بهكت اؾخثىائُت ًجغي الكغػ باليؿبت إلاٍاجب الخهىٍذ اإلاخىهلت في
مغيؼ الخهىٍذ الظي جلخو به ،بدُث ًهىم الكاعػًٍ باقغاؽ مدخىي الهىضوم غلى الُاوالث وجهكُل ألاظغقت اإلاخىاحضه
بضازلها ئلى مجمىغاث(والي غاصة ما جٍىن بكٍل  10أظغقت) ،مً أحل حؿهُل غضها والخأيض مً جُابهها مؼ الػضص اإلاهُض
( - )1قـاللـي عيا ،بً ؾالم أخمض غبض الغخمان ،خاش ي دمحم ألامحن ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .218
( - )2خمىصي دمحم ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .192
( - )3شخاَي ههحرة ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .62
(َّ - )4
ًبرع الكغػ اإلاغيؼي في الظغوف الخالُت:
* خحن ال جٍىن مٍاجب الانتراع مالئمت للكغػ.
ّ
َّ
ّ
ًاف مً مـىضوبي ألاخـؼاب واإلاغقـدحن أو اإلاغانبـحن املخلـُُـً أو الضولُـحن لخًىع الكغػ ،بؿبب يثرة غضص مٍاجب
* خحن ًٍىن مً الهػـب حمـؼ غضص ٍ
الانتراع.
ّ
ّ ً
ًّ
ضا ئلى ّ
* خحن ّ
خض ٌؿخلـؼم مىظكحن أقـًل جضعٍبا وججهحزاث ال ًمًٌ أن ًهضمها ؾىي مغيؼ زام
ًإصي حػهـض بُانت الانتراع ئلى حػل الكغػ ممال ومػـهـ
ً
بالكغػ يما ًمخض قغػ ألانىاث ووكغ الىخائج أًاما غضة يما هى الخاُ في اؾترالُا و اًغلىضا وهظا عاحؼ لخػهض ألاهظمت الاهخسابُت الهائمت.
ؾغٍت الانتراع َّ
مهضصة بيكغ الىخائج آلاجُت مً مٍاجب ّ
* خحن جٍىن ّ
ًهل قيها غضص الىازبحن ،وخحن ًٍىن واحب الؿغٍت بؿبب مساَـغ الػىـل والاهخهام
ّ ً
ً
ً
والـترهـُب في بلض ٌػاوي ويػـا ؾُاؾُـا مخكجغا؛ أوخحن ًبضو مً ألاؾهل جأمحن خماًت غضص نلُل مً مغايؼ الكغػ بضال ًمً غضص يبحر مً مٍاجب الانتراع.
( - )5وهي الهائمت التي جخًمً أؾماء وألهاب الىازبحن اإلاسجلحن بمٌخب الخهىٍذ.
( - )6أهظغ اإلااصة  151مً ألامغ .01-21
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صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات يف اجلزائر بني التأصيل الذستوري وجتليات التأطري القانوني /ـــــــــ
جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
في سجل اإلاهىجحن ،وفي خالت ما ئطا ًان غضص ألاظغقت ؾحر مؿاوي لػضص جأقحراث الىازبحن أي وحىص قاعم بُنهما قاهه ًلؼم
عئِـ اإلاٌخب باإلقاعة ئلى طلَ في مدًغ الكغػ.
وبػض الخأيض مً مضي مُابهت غضص ألاظغقت مؼ غضص جأقحراث الىازبحنً ،هىم أخض الكاعػًٍ بسخب ألاوعام
الخهىٍذ مً اإلاًاعٍل وٍهضمها لكاعػ آزغ لُهغأها بهىث مغجكؼ أمام حمُؼ الخًىع ،وٍهىم قاعػًٍ ازىحن أو زالر أو
أيثر بدسجُل غضص ألانىاث التي جدهل غليها ًل مترقـذ في وعنت ًهُلح غليها حؿمُت " وعنت غض الىهاٍ" ،وٍخم حسجُل
ألانىاث ئما ًل نىث ًهابل ههُت ،أو بُغٍو ألاغـمضة(ً )1اآلج ــي:
غمىاص واخض( = )1نىث واخض(.)1
غالمت الًغب ( = )Xنىجحن(.)2
وأزىاء غملُت الكغػ ًخم اؾدبػاص أوعام الخهىٍذ التي جيخمي ئلى أخض الكئاث أو ألانىاف الخالُت:
 -1الظغف املجغص مً الىعنت أو الىعنت مً صون الظغف.
 -2غـضة أوعام في ظغف واخ ــض.
 -3ألاظغاقت أو الاوعام التي جدمل آًت غــالمـت أو اإلاكىهت أو اإلامـؼنـت.
 -4ألاوعام اإلاكُىبت ًلُا أو حؼئُا ئال غىضما جهخض ي َغٍـهت الانتراع اإلاخػمضة هظا الكٍل وفي الخضوص اإلاًبىَت
ناهىها.
 -5ألاوعام أو ألاظغقـت ؾحر الىـظامـُـت.
وغض الىهاٍ أو ألاغمـضةٌ ،ؿلم الكاعػون لغئِـ مٌخب الخهىٍذ أوعام ّ
وغـىض الاهتهاء مً غملُت الخالوة ّ
غض الىهاٍ
اإلاىنػت مً َغقهم ،وًل أوعام الخهىٍذ ،لُدضص عئِـ مٌخب الخهىٍذ بػض طلَ غضص اإلاهىجحن ،وغضص ألانىاث اإلاػبر
غنها ،غضص الاوعام اإلالؿاة ،وغضص ألاوعام مدل هؼاع في خالت وحىصها ،وأزحرا غضص ألانىاث التي جدهل غليها ًل مترشح،
وجدكظ أوعام الخهىٍذ لٍل مٌخب مً مٍاجب الخهىٍذ في أيُاؽ ّ
مكمػت ّ
ومػغقت خؿب مهضعها ئلى ؾاًت اههًاء
آحاُ الُػً وؤلاغالن النهائي لىخائج الاهخساباث(.)2
غىض الاهتهاء مً غملُت الكغػ ًخم ئغـضاص مدًغ بدبر ال ًمحى في زالزت ( )3وسخ مىنػت مً َغف ًل أغًاء مٌخب
الخهىٍذ ،وٍهغح عئِـ مٌخب الخهىٍذ بالىخائج غلىا ،وٍخىلى حػلُو
وسخت مً مدًغ الكغػ صازل مٌخب الخهىٍذ ،وٍهىم بدؿلُم وإعؾاُ وسخت مً مدايغ الكغػ ئلى ًل مً:
 وسخت ئلى عئِـ اللجىت الاهخسابُت البلضًت مؼ اإلاالخو مهابل ونل اؾخالم، وسخت مً ئلى ميؿو اإلاىضوبُت الىالئُت للؿلُت اإلاؿخهلت لالهخساباث أو ممثله ٌؿلمها عئِـ مغيؼ الخهىٍذ. وسخت قىعا وصازل مٌخب الخهىٍذ ئلى ًل اإلامثلحن اإلاإهلحن ناهىها للمترشخحن أو نىائم اإلاترشخحن ،مهابل ونل.

اؾخالم وجضمـ هظه اليسخت غلى حمُؼ نكداتها بسخم هضي ًدمل غباعة " وسخت مهاصم غلى مُابهتها لألنل"

( - )1خمىصي دمحم ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .193
(  - )2خمىصي دمحم ،م  .194وأهظغ أًًا :شخاَي ههحرة ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .64
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صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات يف اجلزائر بني التأصيل الذستوري وجتليات التأطري القانوني /ـــــــــ
جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
وٍدو لٍل مترشح أو ممثله الهاهىوي الاغتراى غلى صخت غملُت الخهىٍذ والكغػ وطلَ باًـضاع اخخجاحه في مٌخب
الخهىٍذ وٍغؾل مؼ ألاوعام ئلى لجىت الاهخساباث ومىضوبُت الؿلُت اإلاؿخهلت.
الفزع الثاوي :إلاعـالن عً الىخائج ألاوليت لالهخخاباث.
بػض ؤلاهتهاء مً الـكـغػ ّ
والػض وإغـضاص مسخلل املخايغ مً مدًغ الكغػ ومدًغ ججمُؼ الىخائج ،جأحي اإلاغخلت الازحرة
مً ؾحر الػملُت ؤلاهخسابُت وهـي مغخلت ؤلاغـالن غً الىخائج ألاولُـت( ،)1والتي حػخبر مغخلت خاؾمت غلى أجها اإلاغآة الػايؿت
والهاصنت لؿالمت الاهخساباث يٍل قان غملُت ئغالن الىخائج ما هي ئال هدُجت مىُهُت لإلخهاء الػام لألنىاث ًجب
()2

خماًتها مً ًل جؼوٍغ مً قأهه أن ًإصي ئلى ئهضاع مسخلل الخهىم.

غغف الكهه الضؾخىعي مغخلت ئغالن الىخائج أجها(:جلَ الػملُت التي جهىم أؾاؾا غلى جىػَؼ ألانىاث الصخُدت
اإلاػبر غنها في الاهخساباث غلى اإلاترشخحن وبُان اليؿبت لتي جدهل غليها ًل واخض منهم)( ،)3يما غغقها البػٌ آلازغ أجها(:
()4

غباعة غً ئغالن إلعاصة الىازبحن ومظهغ مً مظاهغها صون جضزل الؿلُت ؤلاصاعٍت)

وجىو اإلااصة  202مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2020غلى أهه  (:جخىلى الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لإلهخساباث مهمت
جدًحر وجىظُم وحؿُحر الاهخساباث الغئاؾُت والدكغَػُت واملخلُت وغملُاث الاؾخكخاء وؤلاقغاف غليها ،جماعؽ الؿلُت
الىَىُت اإلاؿخهلت لإلهخساباث غملُت الدسجُل في الهىائم الاهخسابُت ومغاحػتها ،وغملُاث جدًحر الػلمُت الؿىخسابُت،
وغملُاث الخهىٍذ والكغػ والبذ في الجزاغاث الاهخسابُت خؿب الدكغَؼ الؿاعي اإلاكػىُ.
جماعؽ الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لإلهخساباث مهامها مىظ جاعٍش اؾخضغاء الهُئت الاهخسابُت ختى ئغالن الىخائج اإلاإنخت
لإلنتراع).
وأوًل اإلاكغع الجؼائغي نالخُت ؤلاغالن غً الىخائج ألاولُت لغئِـ الؿلُت اإلاؿخهلت لالهخساباث وهظا بمهخض ي
اإلااصة  30مً ألامغ  ،01-21وإغالن الىخائج الاولُت ًسخلل بازخالف هىع ؤلاهخساباث ،قاطا يىا أمام اهخساباث مدلُت
ًاهخساباث املجلـ الكػبي البلضي أو الىالئي قاهه ًهىم باغالن الىخائج الػامـت قهِ.
وألوُ مغة جم سخب هظه اإلاهمت – مهمت ئغالن الىخائج الاولُت -مً وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت
الػمغاهُت )5(.وإؾىاصها ئلى الؿلُت اإلاؿخهلت ممثلت بغئِؿها ،وهى ما ًإيـض مبضأ اؾخهاللُت الؿلُت اإلاؿخهلت وإبػاص ؤلاصاعة
( - )1قـاللـي عيا ،بً ؾالم أخمض غبض الغخمان ،خاش ي دمحم ألامحن ،اإلاغحؼ الؿابو ،م  .218وأهظغ أًًا :نضوع يغٍل ،اإلاغحؼ الؿابو ،م  .250وأهظغ
أًًا :بىغالم ؾماغُلي ،بً حُاللي غبض الغخمان ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .167/166
( - )2قيُجي ئًمان ،صوع ؤلاصاعة في الػلمُت الاهخسابُت في الجؼائغ ،مذكزة ماحيسخيرً ،لُت الخهىم ؾػُض خمضًً ،حامػت الجؼائغً 1ىؾل بً زضة،
 ،2017/2016م .107
(  - )3الىعصي ئبغاهُمي ،الىظم القاهوهيت للجزائم الهخخابيت(دراست مقارهت) ،صاع الكٌغ الجامعي ،الاؾٌىضعٍت ،مهغ ،ؾىت  ،2008م.259
(  - )4غبض هللا يُاء ،غبىص حابغ ألاؾضي ،حزائم الاهخخاباث ،الُبػت الاولى ،ميكىعاث ػًٍ الخهىنُت ،2009 ،م .462
( - )5بدُث ًان الػمل في الؿابو وَُلت ًل اإلاىاؾاباث الاهخسابُت – نبل نضوع الهاهىن الػًىي  07-19اإلاخػلو بالؿلُت اإلاؿخهلت لالهخساباث – وػٍغ
ّ
الضازلُت هى اإلاٍلل بمهمت ئغالن الىخائج ألاولُت ،وهظا ما هغاه بهغٍذ الػباعة مً زالُ اإلااصة  2و  7مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  247-94اإلاإعر في 2عبُؼ
ألاوُ غام  1415اإلاىاقو  10ؾكذ ؾىت  ،1994والظي ًدضص نالخُاث وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت والبِئت وؤلانالح ؤلاصاعي ،ج.ع.ج غضص  53ناصع
بخاعٍش  18ؾكذ ؾىت  ،1994م( 15امللغى) ،وأًًا مً زالُ طاث اإلاىاص  2و 7مً اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  331-18اإلاإعر في  14عبُؼ الثاوي غام 1440
اإلاىاقو  22صٌؿمبر ؾىت ً ،2018دضص نالخُاث وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهئُت الػمغاهُت ،ج.ع.ج غضص  77ناصع بخاعٍش  23صٌؿمبر ؾىت
 ،2018م ( .4الؿاعي اإلاكػىُ).
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صالحيات السلطة الوطنية املستقلة لإلنتخابات يف اجلزائر بني التأصيل الذستوري وجتليات التأطري القانوني /ـــــــــ
جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
مً الػملُت الاهخسابُت بهكت جهائُت ،وهظا لخجىب زًىع الؿلُت اإلاؿخهلت ألي مإزغاث مً قأجها اإلاؿاؽ بجزاهت
الاهخساباث ومهضانُتها ،مما ًبرع الجضًت والىُت الهاصنت لضي نىاع الهغاع ،إليكاء اإلاؼٍض مً الككاقُت والجزاهت بهضف
يمان الػملُت الاهخسابُت.1

الخاجـمـت.
ٌػض خُاص الجهت اإلاٍلكت بدىظُم الػملُت ؤلاهخسابُت واإلاخمثلت في الؿلُت اإلاؿخهلت ،أهم يماهاث هؼاهت وقكاقُت
الػملُت ؤلاهخسابُت في بىاء وحػؼٍؼ الضًمهغاَُت ،خُث جًُلؼ الؿلُت اإلاؿخهلت بمهمت جىظُم ؤلاهخساباث غلى هدى
ٌؿاهم في حػؼٍؼ الكغغُت.
وإن مؿألت جأمحن ويمان هؼاهت وقكاقُت الػملُت الاهخسابُت مً مسخلل الكىائب التي حػٌغ نكىها وجؼٍل
هخائجهاً ،خُلب بالضعحت ألاولى جؼوٍض الؿلُت اإلاؿخهلت بهالخُاث واؾػت وبكٍل مخىاػن ،في ئَاع مبضأ الاؾخهاللُت
الظي ًمثل الػمىص الكهغي والضغامت ألاؾاؾُت إلعؾاء صولت الهاهىن ،يما أهه حػض هي الًماهت الخهُهت لهظه الؿلُت
إلاماعؾت مسخلل اإلاهام بٍل خغٍت ،وبمهخًاها جٍىن الؿلُت بػُضة غً أًت جبػُت للؿحر
وفي هظه الىعنت البدثُت اإلاخىايػت ًان التريحز ًىهب غلى ازخهاناث ونالخُاث الؿلُت اإلاؿخهلت مً زالُ
الجاهب الىظغي الهاهىوي ،باإلغخماص غلى مسخلل الىهىم الهاهىهُت اإلاؿخدضزت بضاء بالخػضًل الضؾخىعي لؿىت
 0202مً زالُ اإلاىاص  022ئلى  022وأًًا ألامغ عنم  22-02اإلاخًمً هظام ؤلاهخساباث.
وغلُه قهض إلاؿىا هُت للمكغع باعػة وحلُت في ئيكاء اإلاؼٍض مً الجزاهت والككاقُت غلى الػملُت ؤلاهخسابُت ،ومً زالُ
بدثىا هظا ونكىا غلى بػٌ الىهائو والتي خاولىا ويؼ خلىُ لها ،وما هظه الانتراخاث والخىنُاث ئال مداولت مىا لػالج
الثؿغاث والىنىف غلى مٍامً الخلل في الؿلُت ختى جلبي الاخخُاحاث وجىايب الخُىع والخؿُحر ،والتي هىحؼها ًاألحي:
 اؾدبػاص جضزل عئِـ الجمهىعٍت في غمل الؿلُت اإلاؿخهلت ،وهظا مً زالُ ؾُاؾُت الخػُحن ،والغحىع ئلى آلُتئهخساب أغًاؤها بضال مً حػُُنهم يما ًان في الهاهىن الػًىي عنم (20-21اإلالغى)
َ
 يغوعة ج َك ُغ ْص الؿلُت اإلاؿخهلت باغالن الىخائج ألاولُت والنهائُتً ،ىجها ؾلُت صؾخىعٍت مؿخهلت في جىظُم الػملُتؤلاهخسابُت.
-

بدُث ًهىم والة الجمهىعٍت وبىاءا غلى اإلاػُُاث اإلاغؾلت مً عؤؾاء الضوائغ باعؾاُ مسخلل اإلاػلىماث اإلاخػلهت بظغوف اقخخاح الانتراع ومضي جىاقغ الػخاص
والىزائو الاهخسابُت وخًىع اإلاإَغًٍ و  ..الخ ومخابػت وؿبت اإلاكاعيت مً بضاًت الؿاغت الػاقغة نباخا ئلى ؾاًت ازخخام الانتراع ئلى اإلاضًغٍت الكغغُت
للػملُاث الاهخسابُت غلى مؿخىي وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت ،لُهىم وػٍغ الضازلُت وبىاءا غلى الهالخُاث املخىلت له باغالن
الىخائج ألاولُت والظغوف املخُُت بػملُت ؤلانتراع مً زالُ غهض مإجمغ صخكـي يما هى مػخاص في مسخلل الاهخساباث الؿابهت .وللمؼٍض مً الخكانُل
أهظغ :بً لُغف البكحر ،اإلاىظىمت الضؾخىعٍت والهاهىهُت لإلصاعة الاهخسابُت في الجؼائغ ،مذكزة ماحسخيرً ،لُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت دمحم
زًُغ ببؿٌغة ،الجؼائغ ،2015/2014 ،م  .190وأهظغ أًًا :قيُجي ئًمان ،اإلاغحؼ الؿابو ،م .115
(  - )1ههِل لخًغ ،الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث في الجؼائغ ،مجلت العلوم القاهوهيت والاحخماعيت ،حامػت ػٍان غاقىع بالجلكت ،املجلض عنم ،05
الػضص الثاوي ،2020 ،م .238
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جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
قائمت الصادرواملزاحع.
أوال :املصادر.
أ -الذسخور.
 )1مغؾىم عئاس ي عنم  442-20مإعر في  15حماصي الاولى غام  1442اإلاىاقو  30صٌؿمبر ؾىت ً ،2020خػلو بانضاع
الخػضًل الضؾخىعي ،اإلاهاصنو غلُه في ئؾخكخاء أوُ هىقمبر ؾىت  ،2020ج.ع.ج غضص  ،82ناصع بخاعٍش  15حماصي الاولى
غام  1442اإلاىاقو  30صٌؿمبر ؾىت  ،2020م .03
ب  -القواهين العضويت.
 )1ناهىن غًىي عنم  07-19مإعر في  14مدغم غام  1414اإلاىاقو  14ؾبخمبر ؾىت ً ،2019خػلو بالؿلُت الىَىُت
اإلاؿخهلت لالهخساباث الجغٍضة الغؾمُت غضص  55اإلاإعزت في  15مدغم غام  1414اإلاىاقو  15ؾبخمبر ؾىت  2019م 5
ج -الاوامز.
 )1أمغ عنم  01-21مإعر في  26عحب غام  1442اإلاىاقو  10ماعؽ ؾىت ً ،2021خًمً الهاهىن الػًىي اإلاخػلو بىظام
ؤلاهخساباث ،ج.ع.ج غضص  ،17ناصع بخاعٍش  10ماعؽ  ،2020م  ،17اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ عنم  10-21اإلاإعر في  16مدــغم
غــام  1443اإلاىاقو  25ؾكــذ ؾــىت ٌ، 2021ػضُ وٍخمم بػٌ أخٍام ألامغ عنم  01–21اإلاــإعر في  26عحــب غــام 1442
اإلاــىاقــو  10مــاعؽ ؾ ـىــت  2021واإلاخـًمــً الهـاهىن الـػ ـًـىي اإلاخػـلـو بىظام الاهخساباث ،ج.ع غضص  ،65م .04
د -املزاسيم الخىفيذًت.
 )1اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  29-12اإلاإعر في  13عبُؼ ألاوُ غام  1433اإلاىاقو 6قبراًغ ؾىت ً ،2012دضص يُكُاث ئقهاع
الترقُداث ،ج.ع.ج غضص  ،08ناصعة بخاعٍش  15قبراًغ ؾىت .2012
 )2اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  331-18اإلاإعر في  14عبُؼ الثاوي غام  1440اإلاىاقو  22صٌؿمبر ؾىت ً ،2018دضص نالخُاث
وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهئُت الػمغاهُت ،ج.ع.ج غضص  77ناصع بخاعٍش  23صٌؿمبر ؾىت  ،2018م .4
(الؿاعي اإلاكػىُ).
 )3اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  247-94اإلاإعر في 2عبُؼ ألاوُ غام  1415اإلاىاقو  10ؾكذ ؾىت  ،1994والظي ًدضص
نالخُاث وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت والبِئت وؤلانالح ؤلاصاعي ،ج.ع.ج غضص  53ناصع بخاعٍش  18ؾكذ ؾىت
 ،1994م( 15اإلالغى)،
زاهيا :املزاحع.
-1الكخب:
 )1نالح خؿبن عي الػبض هللا ،الاهخساباث ًأؾلىب صًمهغاَي لخضاوُ الؿلُت ،صاع الٌخب الهاهىهُت ،مهغ.2011 ،
 )2الىعصي ئبغاهُمي ،الىظام الهاهىوي للجغائم الاهخسابُت ،الُبػت ألاولى ،صاع الكٌغ الجامعي لليكغ ،ؤلاؾٌىضعٍت ،مهغ،
.2008
 )3دمحم عقػذ غبض الىهاب ،غهام عجلُت ،الىظم الؿُاؾُت ،الُبػت الغابػت.1988 ،
 )4غبض الاله شخاجت الكهاوي ،مبضأ ؤلاقغاف الهًائي غلى ؤلانتراع الػام – الاهخساباث الغئاؾُت والدكغَػُت واملخلُت-
صعاؾت مهاعهت ،صاع النهًت الػغبُت ،الهاهغة (مهغ).2005 ،
 )5بً ؾالم أخمض غبض الغخمً ،خاش ي دمحم الامحن  ،املخخهغ اإلاكُض في الىظغٍت الػامت للضؾاجحر (غلى يىء الخػضًل
الضؾخىعي الجضًض مغقو بالضؾخىع الجؼائغي) ،صاع املجضص لليكغ والخىػَؼ  ،الُبػت ألاولى  ،ؾُُل  ،الجؼائغ .2018 ،
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جذاوي خليل  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بن سامل أمحذ عبذ الرمحان
 )6غبض الغػام غبض الخمُض أخمض ،الخىظُم الهاهىوي للخمالث الاهخسابُت – صعاؾت مهاعهت ،-اإلاإؾؿت الخضًثت للٌخاب،
َغابلـ(لبىان) ،الُبػت الاولى.2014 ،
 )7نالح الضًً قىػي ،املخُِ في الىظم الؿُاؾُت والهاهىن الضؾخىعي ،ب.ص.ن ،الهاهغة ،مهغ.2000 ،
 )8بً الهؿحر ػيغٍاء ،الخمالث الاهخسابُت" مكهىمها ووؾائلها وأؾالُبها" ،الضاع الخلضوهُت ،الجؼائغ.2000 ،
 )9خمىصي دمحم ،الًىابِ اإلاىيىغُت وؤلاحغائُت للػملُت الاهخسابُت في الجؼائغ ،صاع هىمت ،الجؼائغ.2018 ،
 )10الىعصي ئبغاهُمي ،الىظم الهاهىهُت للجغائم الهخسابُت(صعاؾت مهاعهت) ،صاع الكٌغ الجامعي ،الاؾٌىضعٍت ،مهغ،
ؾىت .2008
 )11غبض هللا يُاء ،غبىص حابغ ألاؾضي ،حغائم الاهخساباث ،الُبػت الاولى ،ميكىعاث ػًٍ الخهىنُت.2009 ،
 )12دمحم مىحر حجاب ،اصاعة الخمالث الاهخسابُت َغٍهَ للكىػ في الهخساباث ،صاع الكجغ لليكغ والخىػَؼ ،الهاهغة،
مهغ.2007 ،
-2املجالث:
 )1أوهِس ي لُىضة ،يىابِ حكٌُل املخٌمت الضؾخىعٍت ومضي اؾخهاللُتها الػًىٍت صعاؾت في ظل الخػضًل الضؾخىعي
 ،2020مجلت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت زيكلت ،الجؼائغ ،املجلض ،9الػضص .2022 ،1
 )2قاللي عيا ،بً ؾالم أخمض غبض الغخمان ،خاش ي دمحم الامحن ،الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث في الجؼائغ
(الػملُت الاهخسابُت مً هُئاث الغنابت ئلى ؾلُت الخىظُم وؤلاقغاف) ،مجلت الػلىم الهاهىهُت والاحخماغُت ،حامػت ػٍان
غاقىع بالجلكت ،الجؼائغ،املجلض عنم  ،05الػضص ،01ماعؽ .2020
 )3ههِل لخًغ ،الؿلُت الىَىُت اإلاؿخهلت لالهخساباث في الجؼائغ ،مجلت الػلىم الهاهىهُت والاحخماغُت ،حامػت ػٍان
غاقىع بالجلكت ،املجلض عنم  ،05الػضص الثاوي.2020 ،
َ )4ػُبت أخمض ،بً صاوص ابغاهُم  ،مإقغاث الجزاهت الاهخسابُت بحن الىهىم الضولُت والخُبُهاث الضازلُت¬  ،مجلت
صعاؾاث وأبدار ،الجلكت  ،الجؼائغ  ،غضص  ،6ؾىت .2014
ّ )5
مدمض وػغوعة ،هظام الخملت الاهخسابُت في الدكغَؼ الجؼائغي ،مجلت الػلىم الهاهىهُت و الؿُاؾُت ،الىاصي ،الجؼائغ،
غضص  ،3حىان .2011
 -3الزسائل والاطزوحاث ألاكادًميت.
 )1أخمض بيبجي ،ؤلاحغاءاث اإلامهضة للػلمُت الاهخسابُت في الجؼائغ ،أَغوخت صيخىعاهً ،لُت الخهىم والػلىم الؿُاؾُت،
حامػت الخاج لخًغ ،باجىت.2005 ،
َ )2اعم قخذ هللا زًغ ،صوع الاخؼاب الؿُاؾُت في ظل الىظام الىُابي ،عؾالت صيخىعاهً ،لُت الخهىم حامػت غحن
قمـ ،ؾىت .1986
 )3قيُجي ئًمان ،صوع ؤلاصاعة في الػلمُت الاهخسابُت في الجؼائغ ،مظيغة ماحِؿخحرً ،لُت الخهىم ؾػُض خمضًً ،حامػت
الجؼائغً 1ىؾل بً زضة.2017/2016 ،
 )4بً لُغف البكحر ،اإلاىظىمت الضؾخىعٍت والهاهىهُت لإلصاعة الاهخسابُت في الجؼائغ ،مظيغة ماحؿخحرً ،لُت الخهىم
والػلىم الؿُاؾُت ،حامػت دمحم زًُغ ببؿٌغة ،الجؼائغ.2015/2014 ،
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:ملخص
ً الخشة التي جخى٘ش ِلى العلْ والخذماث ؤًً ؤـبذ ألامٛؤـبدذ العاخت الذولُت مْ ٌهىس الّىإلات جخمْ للعى
ما ؤن الىٍام الذولي ؤـبذ٠ ،بر ِىاء٠ىة الجذًذ الزي ٌعُىش ِلُه ـاخب ؤٝ الٛ ظلّت جباُ وحؽتري في ظى٤زل٠
ً الجُىػ الىوىُت ومٟ امخالٞضي والىخُذ الزي له خ٠اِل اإلاشٙاهذ الذولت هي ال١ ىاِل و بّذ ؤنٙهٍاما مخّذد ال
ىاِحنٝاث بحن ال١ؽشا٠ شٍت وألامىُت الخاـت'' التي حّمل٢اث الّع١ىاِل الجُل الثاوي''الؽشٙىاِل ما ٌّشٗ بـٙهزه ال
ؽل الذوالحي في لُبُا و جىامي دوس مجمىِت ٘أجر الشوظُت التيٙت بحن والٜ بلى ببشاص الّال٥اٝ ٌععى هزا اإلا،الّام والخاؿ
٤٢ٙ بلى ؤن لُبُا الُىم التي حِّؾ هىِا مً الخ٥ لُخم الىـى.لذ الخل العُاس يٜظاهمذ في جإصم الىلْ ألامني و ِش
شٍت وألامىُت الخاـت التي ؤـبدذ جخىك ما ٌّشٗ بالخشب الخاـت٢اث الّع١والخجضئ هزا ما ظاهم في جىامي دوس الؽش
.في لُبُا
.ت الجذد ؛ الخفذًش ألامني ؛ خصخفت الخشبٜمت ألامىُت ؛ خصخفت ألامً ؛ اإلاشجض٠ الخى:اليلماث املفخاحيت
Abstract:
the international arena with the advent of globalization has become subject to the free
market that is available on goods and services, where security has also become a commodity
bought and sold in the new market of power controlled by the largest bidder, and after the
state was the central and only actor who has the right to own armies Among these actors are
the so-called second-generation actors “private military and security companies” This article
seeks to highlight the relationship between the state failure in Libya and the growing role of
the Russian Wagner Group, which contributed to the worsening security situation and
obstructed the political solution. He concluded that Libya today is experiencing a kind of
disintegration and fragmentation, which has contributed to the growing role of private military
and security companies that are waging what is known as the private war in Libya.
Keywords : security governance; privatization of security; security export; new
mercenaries; privatization of war.
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ملذمت:
ؼهذث نهاًت الخشب الباسدة بذاًت هٍام ِالمي حذًذ ونهاًت للشِاًت ؤلاظتراجُجُت للمّع٢شًٍ الؽُىعي والشؤظمالي،
هزا ما ؤدي بلى جىامي الجزاِاث الذاخلُت في الذو ٥التي ١اهذ حّخمذ ِلى هزًً اإلاّع٢شًٍ في لمان بٝائها واظخمشاسها،
وهى ما ؤظماه ـامىثُل هىخٕخىن بالٙشآ ؤلاًذًىلىجي .هدُجت هزا الٙشآ ؼشِذ ال٢ثحر مً الٝىي بلى جٝلُق حجم
حُىؼها مما ظاهم في حعشٍذ الجىىد الزًً ولّىا ؤهٙعهم في ظى ٛالخذماث الّع٢شٍت والبدث ًِ مً ًذْ٘ لهم
ؤ٠ثر مٝابل ما ًٝذمىهه مً مهاساث جذسٍبُت وخبراث ِع٢شٍت ؤمىُت؛ وهى ما ؤِاد لؤلرهان ٌاهشة الجُىػ الخاـت في
الٝشون الىظىى.
ومْ ٌهىس الّىإلات ؤـبدذ العاخت الذولُت جخمْ للعى ٛالخشة التي جخى٘ش ِلى العلْ والخذماث ؤًً ؤـبذ ألامً
٠زل ٤ظلّت جباُ وحؽتري في ظى ٛالٝىة الجذًذ الزي ٌعُىش ِلُه ـاخب ؤ٠بر ِىاء٠ ،ما ؤن الىٍام الذولي ؤـبذ
هٍاما مخّذد الٙىاِل بّذ ؤن ١اهذ الذولت هي الٙاِل اإلاش٠ضي والىخُذ الزي له خ ٞامخال ٟالجُىػ الىوىُت وهى
المامً لؤلمً اإلاادي داخل وخاسج الخذود ،مً هزه الٙىاِل ما ٌّشٗ بـٙىاِل الجُل الثاوي''الؽش١اث الّع٢شٍت
وألامىُت الخاـت'' التي حّمل ٠ؽشا١اث بحن الٝىاِحن الّام والخاؿ ،جفىذم في ٠ثحر مً ألاخُان مْ الذوس الىٌُٙي
للذو ٥التي ؤـبدذ في ٠ثحر مً مىاو ٞالّالم ِاحضة ِلى الُٝام بإداء مهامها وخماًت خذوها وجى٘حر ألامً إلاىاوىيها.
هزا ما ًىىبِ ٞلى الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت التي جيؽي في ال٢ثحر مً اإلاىاو ٞالخعاظت في الّالم ،مً
ّ
لمً اإلاىاو ٞالتي جمثل واّٜا مُذاهُا لهزه الؽش١اث ما ًدذر في لُبُا مىز  ،2011التي حِّؾ خالت مً الٙؽل الذوالحي
هدُجت ج ٤٢ٙالذولت وعجض ماظعاتها ،وهى ما ؤؼاسث بلُه الخٝاسٍش الذولُت ؤن هىا ٟمجمىِت مً الؽش١اث الّع٢شٍت
وألامىُت جماسط وؽاوها مً ٔحر ُٜىد في لُبُا منها مجمىِت ٘أجر  Wagner Groupبالشٔم مً به٣اس سوظُا لىحىد ؤي
ٜىاث جابّت لها في لُبُا.
ٌععى هزا اإلاٝا ٥بلى بلىٓ حملت مً ألاهذاٗ هي ١اآلحي:
 مّش٘ت وبُّت الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت وجبُان مذي تهذًذها لؤلمً الىوني للذو ٥وجإزحرها ِلى دوس
الذولت في الُٝام بىٌاثٙها.
 ببشاص جىامي دوس الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت في العاخت الذولُت وهى ما ظاهم في خصخفت
الٝىاُ ألامني.
 البدث في الّالٜت بحن والٙؽل الذوالحي في لُبُا و جىامي دوس مجمىِت ٘أجر الشوظُت التي ظاهمذ في جإصم الىلْ
ألامني و ِشٜلت الخل العُاس ي.
إلاشياليت:
هيف ضاهم الفشل الذي حعزفه مؤضطاث الذولت الليبيت والبيئت ألامىيت املضطزبت في جىامي دور الشزواث
العطىزيت وألامىيت الخاصت ؟
الفزضيت:
مً ؤحل جد ُٞٝألاهذاٗ اإلاشحىة ومّالجت ؤلاؼ٣الُت العابٝت ظِخم الاِخماد ِلى الٙشلُت الخالُت:
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اضخمزار حالت الفشل الذوالحي في ليبيا حعلها فضاء حيىضياضيا مفخىحا أمام الشزواث العطىزيت وألامىيتالخاصت هما هى الحاٌ مع مجمىعت فاػنرالزوضيت ،مما ضاهم في حعشيشمبذأ خصخصت ألامً والحزوب.
مً ؤحل مّالجت ؤلاؼ٣الُت اإلاىشوخت وإزباث مذي صخت الٙشلُت العالٙت الز٠ش ؤو هٙيها جم الاِخماد ِلى الىـٚ
والخدلُل -باِخباسهما مً معخىٍاث البدث الّلمي -باإللا٘ت بلى اظخخذام مىهج دراضت الحالت الزي ًخجه بلى حمْ
البُاهاث الّلمُت اإلاخّلٝت بمجمىِت ٘أجر الشوظُت اإلاخىاحذة ِلى ألاساض ي اللُبُت .
وفي هزا الفذد حاء البىاء الهُ٢لي للمٝا ٥في خىت جخ٣ىن مً زالزت مداوس هي ١الخالي:
-1الشزواث العطىزيت وألامىيت والخاصت والذولت الفاشلت :حذود املفهىم
-2جحىالث في ضىق اللىة و الاهخلاٌ مً كطاع ألامً العام إلى كطاع ألامً الخاص.
-3مجمىعت فاػنر همؤشز على الذولت الفاشلت في ليبيا.

 -1الشزواث العطىزيت وألامىيت الخاصت والذولت الفاشلت :حذود املفهىم.
ٌّذ مٙهىم الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت مً اإلاٙاهُم التي ً٢خىٙها الٕمىك في الّالٜاث الذولُت بىحه ِام
وفي الذساظاث ألامىُت بؽ٣ل خاؿ وهى ٕ٠حره مً اإلاٙاهُم التي لم بًجاد حّشٍ ٚحامْ وؼامل لها.
 -1.1الشزواث العطىزيت وألامىيت الخاصت :أوحه مخخلفت ومطمياث مخعذدة.
لم ًخم اًجاد حّشٍ ٚؼامل ل٣ل اإلاٙاهُم اإلاخذاولت والتي ظِخم ر٠شه ال خٝا .بالشٔم مً الجهىد الذولُت الشامُت بلى
لبي مٙهىم الؽش١اث الّع٢شٍت و /ؤو الؽش١اث ألامىُت ؤو دمج الخفيُٙحن مْ بّن وهى ما ًبِىه الجذو ٥ؤدهاه.
حذوٌ ركم  :01ملارهت بين حعزيفاث وخذماث الشزواث العطىزيت وألامىيت الخاصت
شزهت عطىزيت أمىيت خاصت أو شزهت أمىيت خاصت
وثيلت مىهترو

''الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت'' هي ُ٠اهاث ججاسٍت خاـت جٝذم خذماث ِع٢شٍت و /ؤو ؤمىُت
بفشٗ الىٍش ًِ الىشٍٝت التي جف ٚبها هٙعها.

مذوهت الطلىن الذوليت للشزواث ألامىيت
الخاصت

الؽش١اث ألامىُت الخاـت والجهاث الخاـت اإلاٝذمت للخذماث ألامىُت( :جذعي مجخمّت الؽش١اث ألامىُت
الخاـت)١ :ل ؼش٠ت ًىىبِ ٞليها الخّشٍ ٚالىاسد في هزه اإلاذوهت وحؽمل ؤوؽىتها الخجاسٍت جٝذًم
الخذماث ألامىُت لخعابها الخاؿ ؤو لخعاب وشٗ زالث ؤًا ١ان الؽ٣ل الزي جإخزه الؽش٠ت راتها.

مطىدة الاجفاكيت التي أعذها فزيم العمل
املعني باملزجشكت (ػيرنهائيت)

الؽش١اث الّع٢شٍتو /ؤو ألامىُت الخاـت :حؽحر بلى ُ٠ان ًى٘ش خذماث ؤمىُت و /ؤو ِع٢شٍت ِلى ؤظاط
حّىٍض ي مً خال ٥ؤشخاؿ وبُُّحن و /ؤو ُ٠اهاث ٜاهىهُت.
خذماث عطىزيت أو أمىيت

وثيلت مىهترو

حؽمل الخذماث الّع٢شٍت وألامىُت بىحْ خاؿ جى٘حر الخشاظت والخماًت اإلاعلخخحن لؤلشخاؿ و
اإلامخل٣اث مثل الٝىا٘ل واإلاباوي وألاما ً٠ألاخشي ،ـُاهت هٍم ألاظلخت وحؽُٕلها ،اخخجاص السجىاء،
جٝذًم اإلاؽىسة ؤو الخذسٍب للٝىاث املخلُت وإلاىٌٙي ألامً.

مذوهت الطلىن الذوليت للشزواث ألامىيت
الخاصت

الخذماث ألامىُت :خشاظت وخماًت ألاشخاؿ وألاؼُاء (الٝىا٘ل والخجهحزاث وبّن اإلاىا ْٜواإلاباوي
وألاما ً٠اإلاعلخت ؤو ٔحر اإلاعلخت) ؤو ؤي وؽاه ًٝخض ي مً مىٌٙي الؽش٠ت خمل ؤو اظخخذم العالح
ِىذ الالىالُ بمهامهم.
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مطىدة الاجفاكيت التي أعذها فزيم العمل
املعني باملزجشكت (ػيرنهائيت)

الخذماث الّع٢شٍت :حؽحر بلى الخذماث اإلاخخففت اإلاخّلٝت باألِما ٥الّع٢شٍت بما في رل ٤الخخىُي
الاظتراجُجي واملخابشاث والخدُٝٝاث والاظخخباساث ؤسلا وبدشا وحىا والّملُاث الجىٍت مهما ١ان هىِها
واإلاشاٜبت ِبر ألاٜماس الفىاُِت ؤي هىُ مً ؤهىاُ هٝل اإلاّش٘ت للخىبُٝاث الّع٢شٍت وجٝذًم الذِم مً
خُث اإلاىاد والذِم الٙني للٝىاث اإلاعلخت ؤحرها مً ألاوؽىت راث الفلت.
الخذماث ألامىُت :حؽحر ٔلى الخشاظت والخماًت اإلاعلخت لؤلبيُت واإلايؽأث واإلامخل٣اث وألاشخاؿ وهٝل
اإلاّش٘ت مهما ١ان هىِها لخىبُٝاث ألامً واإلاماسظاث الؽشوُت وجىىٍش بحشاءاث ؤمً اإلاّلىماث وجىُٙزها
ؤبريها مً ألاوؽىت راث الفلت

املصذر :مش٠ض حىُ ٚللشٜابت الذًمٝشاوُت ِلى الٝىاث اإلاعلخت ) ،(DCAFجىٍُم الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت :ؤداة جىحيهُت ،حىهُ،DCAF :ٚ
 ،2016ؿ .13

مً خال ٥الجذو ٥ؤِاله ًدبحن بإن ١ل مً وثيلت مىهترو ومذوهت الطلىن الذوليت للشزواث ألامىيت الخاصت
دمجذ بحن الؽش١اث الّع٢شٍت والؽش١اث ألامىُت جدذ معمى الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت „‟Private

‟‟)ٔ ،Military Security Companies (PMSC‟Sحر ؤن مطىدة الاجفاكيت التي أعذها فزيم العمل املعني
باملزجشكت محزث بحن اإلاٙهىمحنِ .الوة ِلى رل٘ ٤ةهه ؤزىاء الُٝام بّملُت البدث ًِ مٙهىم الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت
ـادٗ الباخث مجمىِت مً الدعمُاث التي حؽحر بلى هزا اإلاٙهىم وهى ما ًىضخه الؽ٣ل ؤدهاه.
شيل ركم  :01الدطمياث املخعذدة للشزواث العطىزيت وألامىيت الخاصت
الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت:

اإلاشجضٜت الجذد

اإلاٝاجلىن

حىىد الخَ

٠الب الخشب

الؽشٍ ٤الفامذ

حُىػ خاـت

اإلافذس  :مً بِذاد الباخثخحن.

بىاد ٛالاظدئجاس

اإلاُلِؽُاث

اإلاخّاٜذون

الاظدئجاس

مً الىاخُت الخِبىلىحُت جمحزث الؽش١اث الّع٢شٍت و  /ؤو ألامىُت بىحىد جفيُٙاث مخّذدة  ،ل ً٢ألاهم هى ما
جٝذمه هزه الؽش١اث مً خذماث ِع٢شٍت و  /ؤو ؤمىُت (ؤهٍش الجذو ٥ؤِاله)٠ .ما ال ًم ً٢في هزا اإلاٝا ٥بٔٙا ٥الجاهب
الٝاهىوي لهزه الؽش١اث وُُٙ٠اث جىٌُٙها وهل ما جٝىم به ؤمش ٜاهىوي ؤم ال؟ وهى ما ظِخم ؤلاحابت ِلُه ؤدهاه.
هٍشا للىٝق الىاضح في الىفىؿ الدؽشَُّت التي جخّل ٞبالؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت بالشٔم مً ُٜام
الّذًذ مً الذو ٥بفُأت مجمىِت مً الٝىاهحن التي جدذد وؽاه هزه الؽش١اث؛ ٔحر ؤن هزه الٝىاهحن جخق الؽش١اث
الّع٢شٍت وألامىُت التي حّمل ِلى اإلاعخىي الىوني٠ .ما ؤن الٕمىك ً٢خى ٚمٍّم الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت التي
حّمل خاسج الخذود الىوىُت للذو ،٥وهى ما ـّب مً مداولت بًجاد بواس ٜاهىوي لها٠ ،ما هى الؽإن مْ مجمىعت فاػنر
الزوضيت.
-2.1مجمىعت فاعنر.
حّىد ملُ٢ت هزه الؽش٠ت بلى سحل ألاِماً ٥فؼيني بزيؼىسيً اإلاٝشب مً الشثِغ الشوس ي فالدًمير بىجين٠ ،ما ؤهه
ًلٝب ''بطباخ بىجين'' ١ىهه ًذًش ؼش٠ت ١ىه٣ىسد التي ١اهذ حؽشٗ ِلى جىٍُم خٙالث ال٢شملحن ٜبل ٘شك الّٝىباث
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ألامشٍُ٢ت ِليها ِام  )1(.2016ؤخذ ٜادة هزه املجمىِت ،دًمتري أوجىين الزي جم مىده وظام الصجاِت مً ال٢شملحن٠ ،ثر
الخذًث ماخشا في ؤلاِالم ًِ ِالٜخه بال٢شملحن وبصخق الشثِغ الشوس ي ٘الدًمحر بىجحن الزي ؤه٢ش وحىد ؤي ِالٜت
بُنهماً .خم جٝذًم مجمىِت ٘أجر في ؤلاِالم الٕشبي ،بما مشجضٜت سوط هذ٘هم الشبذ بما ؼش٠ت خذماث ِع٢شٍت ِلى وشاص
بال ٟووجش -ؤـبذ ًىلِ ٞليها آلان ألا١ادًمي -حّمل بؽ٣ل ٔحر سظمي وبخيعُ ٞمْ الخ٣ىمت الشوظُت٘ ،هزه المبابُت التي
() 2

جدُي باملجمىِت جدُذ لشوظُا الادِاء ؤنها ال جمىلْ بإي دوس سوس ي في باس الخشوب والفشاُ.
- 1 .2.1أضباب الاعخماد على مجمىعت فاػنر.

خال ٥العىىاث ألاخحرة وحذث سوظُا هٙعها في الّذًذ مً باس الخشب في الّالم الظُما في ظىسٍا وؤو٠شاهُا ولهزا
()3

لجإث بلى الاِخماد ِلى الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت وَّىد هزا بلى ألاظباب الخالُت:

 ججىب الّٝىباث الذولُت :خشؿ ال٢شملحن ِلى ججىب ؤي جذخل ِع٢شي مباؼش له في ؤي خشب –اإلاش ًخخل ٚفي
الخشب ألاو٠شاهُت الخالُت .الن مثل هزه الخذخالث ظحزًذ مً حجم ؤلاهٙاٜاث و٠زا الّٝىباث الاٜخفادًت.
 الخذ مً الخعاثش البؽشٍتً :خص ى مً ج٢شاس ظِىاسٍى ؤٕ٘اوعخان ِلى مذاس ِٝذ مً الضمً مْ الٙؽل في جدُٞٝ
ؤهذا٘ه ،وبهزا ٘ةن الاِخماد ِلى الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت ٌّذ مخشحا مىاظبا.
 مدا١اة الذو ٥الٕشبُت :التي اِخمذث ِلى خصخفت ألامً ووؽش ٜىاث الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت في الّذًذ
مً دو ٥الّالم ما خذ ٛفي لُبُا ِام  2011لذِم ٜىاث اإلاّاسلت اإلاعلخت في مىاحهت الٝزافي.
 -2.2.1الخلفيت اللاهىهيت ملجمىعت فاػنر.
جم جإظِغ مجمىِت فاػنر الشوظُت في ألاسحىخحن ١ىن الذظخىس الشوس ي ًمىْ جإظِغ ؤي الؽش١اث ِع٢شٍت و /ؤو
ألامىُت وبالشٔم مً به٣اس العلىاث الشوظُت ألي ِالٜت بمجمىِت ٘أجر؛ ٔحر ؤن ١ل الخٝاسٍش وألابدار حؽحر بلى ؤنها ؤداة
لخد ُٞٝؤهذاٗ العُاظت الخاسحُت الشوظُت وجىظُْ هٙىرها.
بدعب الٝاهىن الجىاجي الشوس ي جىق اإلاادة ِ 359لى ''مّاٜبت مً ًٝىم بـ'' اإلاؽاس٠ت في هضاُ معلح ِلى ؤساض ي دولت
ؤحىبُت بالسجً إلاذة ظبْ ظىىاث 4''.بما ؤن الذظخىس الشوس ي ًىق ـشاخت ِلى ؤن حل معاثل ألامً والذ٘اُ هي مً
اخخفاؿ الذولت الشوظُت في هزا الخاً ُٚ٠ ٥خم جٙعحر وؽاه مجمىِت ٘أجر في الّذًذ مً الجزاِاث اإلاعلخت في ؤهداء
الّالم؟
هىاِ ٟذد مً الثٕشاث الهامت في الىٍام الدؽشَعي الشوط ،بِىما ال ٌعمذ لؤل٘شاد بالّمل ٠مشجضٜت و٘ٝا للٝاهىن
الجىاجي الشوس يٌُ ،عمذ للؽش١اث التي جذًشها الذولت بإن ً٣ىن لها ٜىاث معلخت خاـت وماظعاث ؤمىُت ،باالٜتران مْ
ؼب٢ت ٠ثُٙت ِادة بد٢م ألامش الىا ْٜمً اإلاٝاولحن ،ومً الخلى ٥التي جم بًجادها ؤًما هى حسجُل الؽش١اث في الخاسج
وؤ٘مل دلُل ِلى هى رل ٤هى مجمىِت ٘أجر ،وهى ما ًدُذ للعلىاث ججاهل وؽاه هزه الؽش١اث ألاحىبُت .وِالوة ِلى
 1مٍهش الفٙاسي ،مجمىِت ٘أجر الشوظُت مخالصمت ألا٘٣اس والخىٌُ ،ٚؤوسا ٛظُاظت ،اإلاش٠ض الاظتراجُجي للذساظاثِ ،ذد .2020 ،56
٘2شح ِفام ،مخابشاث سوظُت ؤم ؼش٠ت خاـت؟ خُٝٝت مٝاجلي ''٘اِجر'' الزًً ًٝاجلىن في لُبُا وظىسٍا ،جم جفٙذ اإلاىً ْٜىم  01ماي  ،2022مخدفل
ِلُه مً اإلاىhttps://bit.ly/3PpVMQg :ْٜ

3حىلُا جشوَعخ٣ا٘ ،احجر همىرحا الخىٌُ ٚالشوس ي للؽش١اث الّع٢شٍت الخاـت في دِم الخلٙاء ،اججاهاث ألاخذارِ ،ذد  ،2017 ،24ؿ .78
 4مشحْ هٙعه ،ؿ .78
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رل٘ ٤ةن ِذم لٕي الذولت الشوظُت ِلى بلٙاء الؽشُِت ال٣املت ِلى الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت ،هى ؤن هزا
الٕمىك الٝاهىوي ًضٍذ مً الٕمىك الّام املخُي بهزه الُ٢اهاث٠ 1،ما ًضٍذ مً خشٍت سوظُا في اظخخذام مٝاجلي ٘أجر
والخذخل في الّذًذ مً باس الفشاُ في الّالم وإه٣اسها ألي ؤِماِ ٥ذاثُت جٝىم بها هزه املجمىِت ١ىنها ٔحر مسجلت ٜاهىها
في سوظُا .
 -3.1في مفهىم الذولت الفاشلت.
ٌّذ مٙهىم الذولت الٙاؼلت هى آلاخش مً بحن اإلاٙاهُم التي مً الفّب لبىها ،خُث ًخٝاوْ مْ مٙهىم ١ل مً:
''الذولت المُّٙت'''' ،الذولت الهؽت'' و''الذولت اإلانهاسة'' خُث جم الاهخمام بهزا اإلاٙهىم في ؤواخش حعُّىاث الٝشن اإلااض ي
وؤـبذ مً ؤولىٍاث ؤلاداسة ألامشٍُ٢ت ومشا٠ض الخ٢ٙحر  -Think Thank-وبالشٔم مً الاهخمام اإلاتزاًذ ٔحر ؤهه لم ًخم
لبي اإلاٙهىم بذٜت.
-1.2.1حعزيف الذولت الفاشلت.
ًشي روجبرغ ؤن جىـُ ٚالذولت الٙاؼلت هى مععى مهم خاـت ؤن ٌاهشة الٙؽل الذوالحي ٔحر دُٜٝت وال جضاُٜ ٥ذ
البدث٠ ،ما خاو ٥ولْ مّاًحر واضخت للخمُحز بحن الانهُاس والٙؽل والمّ ،ٚوالانهُاس بّذ الٙؽل٠ ،ما ًدلل وبُّت
لّ ٚالذولت وٍىشح ؤظباب لّ ٚبّمها والاظدعالم للٙؽل ؤو الانهُاس ،وإلاارا جبذو ؤخشي ؤ٠ثر اظخٝامت في ٌل ٌشوٗ
المّ ٚوالتهذًذ دون ؤن جذمش هٙعها وبدعبه'' :جٙؽل الذولت الٝىمُت ألنها لم حّذ ٜادسة ِلى جٝذًم ظلْ ظُاظُت
اًجابُت لؽّىبها ،وجٝٙذ خ٣ىمتها الؽشُِت في ُِىن وٜلىب مىاوىيها ،وبهزا جفبذ الذولت الٝىمُت بىٙعها ٔحر ؼشُِت'
()2

.

وبذوسه ًشي وعىم حشىمطيي ؤن مٙهىم الذولت الٙاؼلت مٙهىم ملخبغ ؤحر د٘ ،ُٜٞالذولت الٙاؼلت و٘ٝه جخمحز
بّذم الٝذسة /ؤو ِذم الشٔبت في خماًت مىاوىيها مً الّى ٚوسبما مً الذماس هٙعه ،حّخبر هٙعها ٘ى ٛالٝاهىن ِلى
اإلاعخىي املخلي ؤو الذولي ،مما ٌّني بوالً ٛذها في مماسظت الّى ٚواسج٣اب الّذوان .وهى ال ٌعدثني ختى جل ٤الذو ٥التي
جخٕنى بالذًمٝشاوُت٘ ،ةنها حّاوي ٠ما ٌعمُه مً ''عجض دًمٝشاوي'' وهى ما ًجّل اإلااظعاث جخجشد مً دوسها
الخُٝٝي )3(.في خحن ًبٝى حّشٍ ٚسرجمان ألا٠ثر داللت خُث ٌّش٘ها ِلى ؤنها'' :جلً الذوٌ التي لم حعذ كادرة على الليام
()4

بىظائفها فضال عً عذم امخالهها الاحخيارالشزعي لللىة وجزاحع شزعيت الىظام الطياس ي في هظزمىاطىيها''.

اهىالٜا مما ظب٘ ٞةن حل هزه الخّاسٍ ٚحعتهذٗ مذي جٝذًم الذولت للخذماث ألاظاظُت إلاىاوىيها وِذم ٜذستها
ِلى جلبُت خاحاتهم باإللا٘ت بلى عجضها في الى٘اء بالتزاماتها ؤمامهم مً حهت وؤمام املجخمْ الذولي مً حهت ؤخشي.
-2.2.1مؤشزاث الذولت الفاشلت.

1

CSIS, Band of Brothers: The Wagner Group and The Russian State, 22 september 2020, view in the site:
https://bit.ly/3Dg305M
2
Rotberg,. I. Rotberg, „‟The New Nature of Nation-State Faillure‟‟, The Washington Quarterly , Vol 25, N3, pp.
96-85.

3وّىم حؽىمع٣ي ،الذولت الٙاؼلت بظاءة اظخّما ٥الٝىة والخّذي ِلى الذًمٝشاوي ،جشحمت ظامي الّ٣ي ،بحروث :داس ال٢خاب الّشبي ،2007 ،ؿ.08

4

William Zartman, The Desintegration and Restoration of Legitimate Authority, London: Lynne Rienner
Publisher, 1995, P01.

املجلذ -09الّذد -02العىت2022

EISSN: 2588-2309

970

ISSN: 2352-9806
l

تنامي دور انشركات انعسكرية واألمنية اخلاصة يف اندول انفاشهة :دراسة حانة فاغنر يف نيبيا /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشس اهلدى جناح  /ـــــــــــــــــ  /نسيمة طويم
جىل ٞمجمىِت مً اإلاشا٠ض والى١االث الّاإلاُت ١ل ظىت ماؼشاث لُٝاط دسحت الٙؽل لذي الذو ،٥باظخخذام مّاًحر
مخخلٙت ظِخم ر٠ش ؤبشصها وبةًجاص ٠ما هى مىضح في الجذو ٥ؤدهاه:
حذوٌ ركم ً :02ىضح مؤشزاث كياص الذولت الفاشلت
املؤشزاث

الجهت املىخجت

عذد ألابعاد

الذولت الهشت للطياضت الخارحيت)(CIFP

06

حامعت وارلخىن

الخحىٌ بزجلطمان (مؤشزالذولت الضعيفت).

02

بزجلطمان

ضياضاث الذوٌ والخلييم املؤضس ي ) (CPIAومؤشز

06

البىً الذولي

جخصيص املىارد )(IRA
04

صندوق السالم والسياسة
الخارجية

الحىهمت إلافزيلي

05

جامعة هارفرد كينيدي

عذم الاضخلزارالطياس ي

02

وحدةالخبراء االقتصاديين

الخىميت البشزيت

03

ألامم املخحذة

الدولة الضعيفة في البلدان النامية

05

معهد بروكينز

الذولت الهشت ) (IFSفي  2005وان ًطلم عليه مؤشز
الذوٌ الفاشلت

املصذر :إعذاد الباحثخين

مً خال ٥الجذو ٥ؤِاله ًبرص حلُا ؤن هىا ٟجباًىا بحن ماظعاث ال٢ٙش الٕشبُت في جدذًذ ماؼشاث ٘ؽل الذو،٥
خُث بن ل٣ل ماظعت جفيُ ٚحّخمذه٘ ،مّهذ بشوُ٠جز ًفىٙها ِلى ؤنها دو ٥لُّٙت  ،في خحن ٌّخمذ ـىذو ٛالعالم
والعُاظت الخاسحُت ِلى مٙهىم الذولت الهؽت ،ؤما حامّت هاس٘شد ُ٠يُذي ٘ٝذ سبىذ بحن الذولت الٙاؼلت وماؼشاث
الخى٠مت٠ ،ما ًخم مالخٍت الخباًً في ِذد ؤبّاد ١ل ماؼش وهى ما ًجّل جٝذًشاتها مخباًىت.

 -2جحىالث في ضىق اللىة و الاهخلاٌ مً كطاع ألامً العام إلى كطاع ألامً الخاص.
مىز ببشام مّاهذة وضخفاليا عام  1648وجشظُخ الخذود و بوؽاء الذولت اللىميت التي حّذ الٙاِل اإلاش٠ضي والىخُذ
والتي ال جٙىك ؤي مً ظلىاتها مْ اخخ٣اسها لعى ٛالٝىة (اخخ٣اس الّى ،)ٚل ً٢مْ بذاًت ظبُّىاث الٝشن اإلااض ي وٌهىس
الىٍشٍت الىيىليبراليت التي جٝش بىحىد ٘ىاِل ؤخشي مْ الذولت منها :اإلاىٍماث الذولُت الخ٣ىمُت ؤحر الخ٣ىمُت،
الؽش١اث اإلاخّذدة الجيعُاث ،الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت ؤحرهاً ...م ً٢الاظخّاهت بها للُٝام بجضء مً
وٌاث ٚالذولت في بواس ؼبُ٢ت هزه الٙىاِل ،مما ؤدي بلى صٍادة الىلب ِلى ألامً .ظِخم في هزا املخىس مّالجت
خصخفت ألامً والخشوب بخبُان حىاهب الاهخٝا ٥مً الٝىاُ ألامني الّام بلى الٝىاُ ألامني الخاؿ مً خال ٥بؼشاٟ
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٘ىاِل خاـت (الخى٠مت ألامىُت) التي ججعذها الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت باِخباسها ؤداة لخُّٙل مبذؤ العىٛ
الخجاسٍت الخىا٘عُت.
 -1.2خصخصت اللطاع ألامني عبرإشزان فىاعل الحىهمت ألامىيت.
حؽ٣ل خصخفت ألامً امخذادا لٍاهشة الخصخفت ِلى معخىي العُاظاث الذهُا الاٜخفادًت والخجاسٍت ،خُث
١ان مً اإلاعدبّذ ؤن جفل هزه اإلاىحت بلى معخىي العُاظاث الّلُا الّع٢شٍت وألامىُتٔ ،حر ؤهه وبالىٍش بلى ِذم زٝت
الذولت الٝىمُت بال في ماظعاتها الشظمُت –اإلااظعاث الّع٢شٍت وألامىُت -والجُىػ الىوىُت للُٝام بالّذًذ مً
ألاوؽىت التي جىـ ٚبالعشٍت واإلاّٝذة في آن واخذ ،التي هي باألظاط مً الؽإن الذاخلي الزي ال ًم ً٢ألي حهت ظىاء
١اهذ ِامت ؤو خاـت ؤن جخذخل ُ٘ه ،ومً بحن الّىامل التي ظاِذث ِلى بشوص هزه الٍاهشة خذدها Peter W. Singer
)1(:

٠ما ًلي

 الٙشآ ألامني الزي خذر بّذ صوا ٥الثىاثُت الٝىبُت وجٝلق ألاوؽىت الّع٢شٍت وألامىُت للجُىػ الٕشبُت.
 الخدى ٥مً الخشوب بحن الذو ٥بلى خشوب داخل الذو ،٥وخشوب لذ ٘ىاِل ِبر ٜىمُت ( ؤلاسهاب ،الجشٍمت
اإلاىٍمت ،الٝشـىت البدشٍت ؤحرها.) ...
 بشسوص زىسة في مجا ٥الخصخفت ٜاثمت ِلى مىى ٞوؼشُِت الىمىرج الجذًذ للعى ٛوالزي ١ان خ٢شا ِلى
اإلاماسظاث الخجاسٍت للٝىاِاث الّامت في الذو.٥
مً وحهت هٍش هُىلُبرالُت جش٠ض الذولت الٝىمُت بؽ٣ل متزاًذ ِلى الخى٠مت مً خال ٥بؼشا ٟالٙاِلحن مً الٝىاُ
الخاؿ في اظتراجُجُت العلىت ،خُث هخج ًِ هزا الخّاون بحن الذولت الٝىٍت –وهزا ساحْ بلى ١ىن الذو ٥الٝىٍت ال جىٍش
بلى الٙىاِل ألامىُت الخاـت ِلى ؤنها تهذًذا ِلى ِ٢غ الذو ٥المُّٙت -وهزه الٙىاِل ألامىُت جٝاوْ ٜىاُ ألامً
الخاؿ مْ ٜىاُ ألامً الّام الخاؿ بالذولت.

()2

ججاد ٥مجمىِت مً ألابدار في هٍشٍت الّالٜاث الذولُت وهٍشٍاث ألاؼ٣أ ٥حر الهشمُت للعلىت بإن اإلاٙاهُم
الهشمُت للخ٣ىمت لم حّذ حعخىِب هُ٣ل جى٘حر ألامً والزي ؤـبذ ًدؽدذ حٕشاُ٘ا بؽ٣ل متزاًذ وٌُُٙا ومُّاسٍا
وماظعُا ٠ما ّ
ِبر ًِ رل ٤مً  Rita Abderamsen and Michael C. Williamsبإن في العُاظُت الذولُت،
جمُل مداوالث ٘هم البِئت ألامىُت الجذًذة واإلاخّذدة بلى اِخباسها حضءا مً ''الخحىٌ مً الحىىمت إلى الحىهمت ألامىيت''
()3

وهجشء مً ''ججشئت الطلطت بين الجهاث الفاعلت الحىىميت وػيرالحىىميت''.

احعمذ الخى٠مت بعماث ومؽا١ل ٜذ جازش ِلى الىٍام الىاش ئ للخى٠مت ألامىُت في ؤوسوبا وؤمشٍ٣ا الؽمالُت .جخخلٚ
هزه الخفاثق واإلاؽ٢الث ً
جماما ًِ جل ٤التي جدىاولها هظزيت جىاسن اللىي وألاهظمت ألامىيت واملجخمعاث ألامىيتً .ثحر

1صًٍ الّابذًً بىلبىان ،و ِبذ الخ ٞصٔذاس'' ،الخ٢م ألامني الخاؿ في ب٘شٍُٝا :بحن حلب اإلامشة ودْ٘ اإلافلخت'' ،املجلت الجضاثشٍت لؤلمً والخىمُت ،املجلذ
 ،الّذد  ،2022 ،01ؿ .454
2

Maria A. Nebolsina, „‟Private Military and Security Copmanies ATheoritical Overview‟‟, Russian in Global
Affairs, Vol 17, N 2, 2019, p p 85-86.
3
Rita Abderamsen and Michael C. Williams, Late modarnity and The Rise of Private Security, IN: Rita
Abderamsen and Michael C. Williams, Security Beyond the State: Private Security in International Politics,
Cambridge: Cambridge University Press, 2011, p
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جدلُل الخى٠مت ألامىُت ؤظئلت خىُُٙ٠ ٥ت جإزحر الخدى ٥مً الخ٣ىمت بلى الخى٠مت ِلى ٘هم ألامً وما هي ِىاٜب ججضثت
العلىت والعلىت ِلى ـىْ وجىُٙز العُاظاث ألامىُت )1(.هىاِ ٟذة ِىامل ظاِذث ِلى الخدى ٥مً الخ٣ىمت بلى
الخى٠مت ِلى اإلاعخىٍاث الىوىُت وؤلاٜلُمُت والذولُت :العامل ألاوٌ هى صٍادة لٕىه اإلاحزاهُت التي شجّذ ِلى
الاظخّاهت بمفادس خاسحُت وخصخفت وٌاث ٚالعُاظت الّامت في مداولت لخدعحن الٙ٢اءة .العامل الثاوي هى الىعي
اإلاتزاًذ باإلاؽا١ل الّاإلاُت والتهذًذاث ألامىُت الجذًذة  ،مثل الجشٍمت ِبر الىوىُت وؤلاسهاب والهجشة ،والتي ال ًم ً٢خلها
ً
بال مً خال ٥الخّاون الذولي  .ؤما العامل الثالث هى الّىإلات ،وجدذًذا صٍادة الاجفاِ ٥بر الىوني  ،الزي ًادي بلى خل ٞؤو
()2

جٙاٜم الّذًذ مً هزه اإلاؽا١ل.
٠ما حؽحر ألادبُاث ً
ؤًما بلى ؤهه ًم ً٢الخمُحز بحن الخى٠مت والخ٣ىمت مً خال ٥ظبّت ؤبّاد هي ١اآلحي )1( :الىىاٛ
الجٕشافي  )2( ،الىىا ٛالىٌُٙي  )3( ،جىصَْ اإلاىاسد  )4( ،اإلافالح  )5( ،اإلاّاًحر  )6( ،اجخار الٝشاس و ( )7جىُٙز العُاظت.
ً
ًم ً٢ؤن ًخخز ١ل ُبّذ ؤؼ٣اال مخىىِت ِلى وى ٥مُٝاط بحن اإلاٙهىم اإلاثالي للخ٣ىمت  ،ؤي اإلاش٠ضٍت والخ٣امل  ،والخى٠مت ،
()3

ؤي الخجضثت والخماًض.

وفي هزا الفذد ججاد ٥هُى لُبرالُت ميلخىن فزيذمان بإن الشؤظمالُت لها دوس ٠بحر في جلبُت خاحُاث اإلاىاوىحن
والخذ مً العلىاث الٝفشٍت للذولت ،والّالٜت اإلاثالُت بحن الذولت واإلاىاوً والجىذي ال جٝىم ِلى ؤظاط مشاٜبت اهتها١اث
الٝىة اإلاعلخت؛ ولِ ً٢لى جىا٘ش بذاثل العى ٛالخشة للذولت٘ ،اإلاىا٘عت بحن الذولت والعى ٛجى٘ش هىِا مً ''الخزوج''
١ةظتراجُجُت لممان العُىشة واإلاعاءلت ِلى الٝىة الّع٢شٍت ،خُث بذؤ ٘شلِخه مً ؤن التهذًذ ال٢بحر للخشٍت هى جش٠حز
العلىت '' وبدعبه ٘ةن جش٠حز العلىت في ألاًذي العُاظُت ًمثل ؤًما تهذًذا للخشٍت ولهزا ًجب ؤن ً٣ىن هطاق
الحىىمت محذودا وٍجب حشخيذ ظلىتها4.مً هىا ًبذو ؤن مٝترخاث ٘شٍذمان ًم ً٢ؤن جمخذ بلى ٜىاِاث ِذًذة منها
الٝىاُ ألامني٘ ،خصخفت ـىاِت ألاظلخت وحّهُذ اإلاهام الّع٢شٍت مً ٜبل الٝىاث اإلاعلخت الىوىُت ًلبي همىرج
٘شٍذمان الزي ًخمثل في حؽخِذ وظاثل ؤلا٠شاه بحن الجهاث الٙاِلت الّامت والخاـت ِلى الشٔم مً ؤهه لم ًٝذم هزه
()5

ألامثلت.

ما ًا٠ذ هزا الاججاه هى ما ٜام به ١ل مً رامطفيلذ وصٍش الذ٘اُ ألاظب ٞفي ِهذ بىش إلابً الشاعي والذاِم
لخصخصت الحزب و٠زل ٤دًً حشيني(طلبت فزيذمان) ،خُث حشي جدذ سِاًتهما الخىظْ في بىاء وجىىٍش الؽش١اث
الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت ،خُث ١ان سامعُٙلذ واضخا وـشٍدا في هزا الؽإن مً خال ٥اظتراجُجُه الٝاثمت ِلى
''هظزيت الصذمت والزعب'' ؤًً ـشح ٜاثال'' :ؤن البيخأىن ظىٗ ججذ الٙشـت اإلاىاجُت لخٝىم بخٝلُق حجم الجِؾ
وخصخفخه'' وبخىبُ ٞهزه ؤلاظتراجُجُت خلذ الجُىػ الخاـت مدل الٝىاث اإلاعلخت الىٍامُت للذو ٥في حاهب ٠بحر
1

Elke Krahmann,‟‟ Conceptualizing Security Govrenance‟‟, Cooperation and Conflict, Vol 38, N 1, 2003, p 20.
Elke Krahmann, Conceptualizing Security Govrenance, Cooperation and Conflict, Vol 38, N 1, p 11.
3
Ibid, p 12.
4
Elke Krahmann, The State Monopoly on Collective Voilance and Democratic Control Over Military Force, In
Elke Krahmann, State Citizens and Privatisation of Securitym, Cambridge: Cambridge University Press, 2010,
p34.
5
Elke Krahmann, The State Monopoly on Collective Voilance and Democratic Control Over Military Force,
Op.cit, p 35.
2
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مً اإلاهام التي ؤو١لذ بليها في الفشاِاث اإلاعلخت والخشوب التي هي في ال٢ثحر مً مىاو ٞالّالم٠ ،ما ؤوحذث ضىكا عامليت
()1

كىيت بمٝذوسها حُٕحر الٝىة في الؽش١اث الخاـت اإلاذهُت منها والّع٢شٍت.

مً هىا ًم ً٢الٝى ٥بإن ظى ٛالٝىة لِغ ظىٜا خشا؛ بل ظى ٛاخخ٣اس به مؽتر واخذ ،وِالمت العى ٛالخالُت
للٝىة الخذًثت هي الىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ،خُث اججهذ بلى الٝىاُ الخاؿ بىشٔ ٛحر معبىٜت لذِم خشبها في
ؤٕ٘اوعخان والّشا ٛمما ظاهم في صىاعت ألامً الخاص ،وٜذ ؤِىى هزا ؤًما ٜىة ظىُٜت للىالًاث اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت
بفٙتها اإلاعتهل ٤الشثِغ لدؽُ٢ل اإلاماسظاث واإلاّاًحر الخجاسٍت خال ٥العىىاث الخ٣ىٍيُت للفىاِت ،خُث همذ ظىٛ
بمالًحن الذوالساث بلى ظى ٛبملُاساث الذوالساث٠ .ما ؤهه لِغ مً اإلاعخٕشب ؤن جبذو الجهاث الٙاِلت في العى ٛؤنها
ؤمشٍُ٢ت -الخفيُ ٚاإلاىاظب للفىاِت الّع٢شٍت الخاـت ٌّخمذ ِلى الجِؾ ألامشٍ٣ي -جٝىم الؽش١اث بؽ٣ل وبُعي
()2

بدؽُ٢ل هٙعها بخٝذًم ؤ٠بر ِمُل لها لجذب اإلاضٍذ مً ألاِما.٥

مً هزا اإلاىىل ٞحّذ ٌاهشة خصخفت ألامً '' جىحه جلىم فيه الذولت بخحىيل حشء مً مهامها ألامىيت والعطىزيت
إلى اللطاع الخاص ،وهى هذلً وضع جلجأ فيه ألاعماٌ والىياهاث ألاخزي ،وحتى ألافزاد ،إلى املىظماث الخاصت
لضمان أمنها فيظل ػياب الحىىمت اليامل أو اليطبي ،أو عجشمؤضطاتها ألامىيت عً الليام بذورها''.

()3

ًخطح حلُا بإن خصخفت ألامً اسجبىذ باٜخفاد العى ٛالخاؿ وهى ما ٌعخذعي وشح العاا ٥الخالي :هل ًمً٢
اِخباس ألامً ٠علّت خاـت في ظى ٛججاسٍت جىا٘عُت؟
 2.2حطليع ألامً.
جىاولذ الّذًذ مً ألادبُاث في الّالٜاث الذولُت معإلت حعلُْ ألامً وفي هزا الفذد ًداجج الباخث Elke

 Krahmannاهىالٜا مً هٍشٍت العلْ الّامت بإن العلْ جىٝعم بلى ؤسبّت ؤهىاُ جخمثل في :ضلع عامت  /حماعيت (ؤلاهاسة
الّمىمت) ،الطلع الخاصت (الىّام –اإلاالبغ -العُاسة ) ،ضلع الىادي ( ٜىاِذ بُاهاث اإلاّلىماث -بشامج ال٢مبىجش) ،ضلع
املىاد املشترهت (املخُىاث وبداس الخاـت بالفُذ)٠ ،ما ًخم جفيُ ٚهزه العلْ ألاسبْ و٘ٝا الظخّبادها ِ /ذم
اظخّبادها  ،جىا٘عها ِ /ذم جىا٘عها خُث ًشجبي هزا الخفيُ ٚباالظتهال٘ ،ٟالعلْ الّامت حّذ ظلّا ٔحر ٜابلت
لالظدبّاد والخىا٘غ في خُذ جخمحز العلْ الخاـت بإنها معدبّذة ومىا٘عت ،ؤما ظلْ الىادي ٘هي ظلْ معدبّذة ول٢نها
ٔحر مىا٘عت ٘ٙاثذة هزه العلّت ال جٝل ًِ وشٍ ٞالاظتهال ،ٟوباليعبت للعلْ اإلاؽتر٠ت ٘خىـ ٚهي ألاخشي ِلى ؤنها ظلْ
() 4

ٔحر ٜبالت لالظخّباد ول٢نها مىا٘عت خُث ١لما صاد ِذد ألاشخاؿ الزًً ٌعخخذمىنها ١لما ٜل رل ٤لآلخشًٍ.

بن حىهش هٍشٍت اإلاىاْ٘ الّامت هى العاا ًِ ٥الجهاث الٙاِلت التي جى٘ش ؤهىاُ العلْ٠ ،ما تهخم باإلاؽ٣لت اإلاخمثلت
في ؤن مٝذمي الخذماث مً الٝىاُ الخاؿ ،الزًً ًخم حّشٍٙهم ِلى ؤنهم ٘اِلىن ججاسٍىن ولِعىا ٜىاُ وىعي ًٙؽلىن
ِادة في جى٘حر ظلْ حماُِت١ ،ىن الؽش١اث الخاـت لِغ لذيها مفلخت في بهخاج ظلْ حماُِت ألن ال ؤخذ ظُذْ٘ مٝابلها.
1خعام الذًً دمحم ظىٍلم ،خصخفت الخشوب ودوس اإلاشجضٜت وجىبُٝاتها في الّشا .ٛالٝاهشة :الهُئت اإلافشٍت الّامت لل٢خاب ،2005 ،ؿ ؿ.10-8
2

Sean McFate, The Modern Mercenary, Private Armies and What The Mean for World Order, New York:
Oxford University Presse, 2014, p 36.

3خعً الخاج ِلي ؤخمذ'' ،خصخفت ألامً الذوس اإلاخىامي للؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت'' ،دساظاث اظتراجُجُتِ ،ذد ،2007 ،123ؿ .16
4

Elke Krahmann, Secutrity:‟‟ Collective Good or Commodity‟‟, European Journal of International Relation,
volume 14, N 3, 2008, P 483.
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ولهزا ًدعاء ٥راث الباخث  Elke Krahmannخىُُٙ٠ ٥ت جىبُ ٞمٙهىم العلْ الّامت ِلى ألامً؟ وهل ألامً ظلّت
حماُِت ؤو خاـت؟ و٠ما ًبذو لها بإن ألامً ال ًلبي ؤًا مً مّاًحر اإلافلخت الجماُِت ِبر معخىٍاث الخدلُل مثل اإلاعخىي
الٙشدي والىوني والذولي ،ؤالبا ما ً٣ىن ألامً خاـا ومعدبّذا مىا٘عا ؤو ظلّت خذمت وبدعبه برا جم حّشٍ ٚألامً
ِلى ؤهه ُٔاب التهذًذ ٘ةهه ًٙي بمّاًحر اإلافلخت الجماُِت ،ؤما برا حّشٍٙه ِلى ؤهه بٝاء التهذًذ ٘ةهه ًٙي بمّاًحر اإلافلخت
الخاـت.

1

حاهب آخش مً حعلُْ ألامً ٌععى الجذو ٥ؤدهاه جبُاهه اهىالٜا مً مجمىِت مً ألاظئلت العبْ التي وشخها
 Baldwinمً ؤحل الىـى ٥بلى حّشٍ ٚلؤلمً.
حذوٌ ركم ً :02بين حطليع ألامً وفلا لألضئلت الطبع التي جخعلم بخعزيف ألامً
ألامً بأي وضيلت؟

ألامً ملً؟

ألامً ألي كيم؟

ما ملذارألامً
الضزوري؟

ألامً مً أي
تهذًذاث؟

ٌعخلضم جى٘حرألامً باِخباسه
ظلّت ٔحر ٜابلت
لالظخّباد.
ًادي حعلُْوحعىٍ ٞألامً
بلى جدىٍل
التر٠حز مً
اإلاعخىي
الجماعي بلى
اإلاعخىي
الٙشدي
ًم ً٢لؽش١اثألامً الخاـت
جىظُْ ؤظىاٜها
وؤسباخها مً
خال ٥جلبُت
الىلب اإلاتزاًذ
للّمالء ألا٘شاد.

هىا ٟحجت مٙادها
ؤن حعلُْ ألامً
ًازش ِلى الُٝم
اإلاممىهت.
ًم ً٢جىُٜ ْٜاممىسدي ألامً
الخاؿ بالتروٍج
لؤل٘شاد ِلى الُٝم
الجماُِت.
ًم ً٢للؽش١اثالخاـت الُٝام
بزل ٤مً خال٥
الخإُ٠ذ ِلى
اإلافالح ألامىُت
اإلاخىىِت واإلاخىا٘عت
لّمالئها.

الدعلُْوالدعىًٍ ٞازشان
ِلى الّشك
والىلب ِلى
ألامً.
تهخم الؽش١اثاإلاهخمت بالشبذ
بخىظُْ ؤظىاٜها،
ومً مفلختها
اإلابالٕت في جٝذًش
الخاحت بلى ألامً.
ألادواس اإلاتزاًذةللؽش١اث الخاـت
في اظدؽاساث
املخاوش وجدلُلها
ٌعخلضم بًجاد
ؤظىا ٛحذًذة.

حؽحر هٍشٍت العلْ -حعلُْ ألامً ًدبّه
حُٕحر في آلُاث
الّامت بلى ؤن
جى٘حر ألامً.
ظى ٛألامً
جخّامل ؼش١اثالخاؿ ظحر٠ض
ألامً الخاـت مْ
ِلى بّن
التهذًذاث ألامىُت
التهذًذاث ؤ٠ثر
مً خُث الخ٣لٙت
مً ؤخشي.
والّىاٜب ؤ٠ثر مً
جٝذم ؼش١اثألاظباب.
ألامً الخاـت
الىاط لؤلظٚخذماث جخّامل
يهخمىن بخجىب
مْ التهذًذاث
الخعاثش ؤ٠ثر مً
الٙشدًت بذال مً
اهخمامهم بخدعحن
الجماُِت.
ولّهم وهم
هزا ما ًٙعشمعخّذون إلهٙاٛ
الاهخمام اإلاتزاًذ
ألامىا ٥لخماًت
بالتهذًذاث
الالجمازلُت وحعلُْ خُاتهم.
ألامً.

ألامً بأي ثمً؟

ألامً في أي فترة
سمىيت

حؽحر خفاثق
العى ٛبلى ؤن
الدعلُْ مً
املخخمل ؤن ًازش
ِلى ِلى ج٣لٙت
ألامً.
مً الدجج اإلااٍذةلخصخفت العىٛ
وحعىٍ ٞخذماث
ألامً في ؤن
الؽش١اث الخاـت
ًم٢نها جى٘حر ألامً
بؽ٣ل ؤ٠ثر ٙ٠اءة
مً خُث الخ٣لٙت.
ًم ً٢ؤن جاديالاظخّاهت بمفادس
خاسحُت لخذماث
ألامً الّام بلى صٍادة
الخ٣لٙت.

الدعلُْوالدعىًٍ ٞازشان
ِلى الٙترة التي ًخم
٘يها جى٘حر ألامً.
ؤٌهشث ألابدارؤن التهذًذاث
الالجمازلُت جخُٚ٢
بعشِت مْ
الخذابحر ألامىُت
الٙشدًت.
التر٠حز ِلى ألامًالزي ًمً٢
اظدبّاده ٌعاِذ
في لمان الىلب
اإلاعخمش.

اإلافذس :مً بِذاد الباخثخحن هٝال ًِ:
Elke Krahmann, Secutrity: Collective Good or Commodity, European Journal of International Relation, volume
14, n 3, 2008.

مً خال ٥ما ظب ٞر٠شه ًدبحن ؤن ألامً ؼإهه ؼإن باقي العلْ ًباُ وَؽتري في العى ٛبّذ ؤن ١ان خ ٞامخال٠ه خ٢شا
ِلى الذولت الىظخٙالُت و٘ٝي٠ ،ما ًم ً٢جفذًشه بلى الذو ٥التي هي بداحت بلى جى٘حر ألامً بإي ج٣لٙت ١اهذ؛ ل ً٢هزا ال
ٌّني ؤن الذوٝ٘ ٥ذث ظُىشتها ِلى ٜىاتها الخاـت وهى ما جم ؤلاؼاسة بلُه ظالٙا خى ٥خصخفت ألامً في الىالًاث
Ibid, p p 385-386.
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اإلاخدذة ألامشٍُ٢ت ،و٠ما هى الخا ٥في بشٍىاهُا ،الفحن التي ٘خدذ ؤظىاٜها ؤمام الؽش١اث ألامىُت في ألالّاب ألاوإلابُت
لّام ،2008وسوظُا التي حعخّمل الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت مً ؤحل بعي هٙىرها ؤ٠ثر و٘شك ظُىشتها ِلى
اإلاىاو ٞالجُىاظتراجُجُت في الّالم وهى ما ظِخم مىاٜؽخه الخٝا.

 -3مجمىعت فاػنر همؤشزعلى الذولت الفاشلت في ليبيا.
ظدخم ِملُت الخدلُل في هزا اإلاٝا ٥و٘ ٞمؤشز الذولت الهشت ملزهش الطالم ) : (FSIباِخباسه جفيُ ٚظىىٍا لـمئت
وحعّت وظبّحن ( )179دولتً ،خم ُ٘ه جٝعُم الذسحاث ل٣ل دولت اهىالٜا مً ؤسبّت ( )04ؤبّاد جدخىي ِلى ازني ِؽش
ماؼشا ضياضيا (ؼشُِت الذولت ،الخذماث الّامت ،خٝى ٛؤلاوعان) ،مؤشزاث الخماضً (حهاص ألامً ،الىخب اإلافىٙت،
ٌلم الجماِاث ،اكخصادًا (الاهدذاس الاٜخفادي ،الخىمُت ٔحر اإلاخ٣ا٘ئت ،الخدلُ ٞالبؽشي ) ،احخماعيا ( الترُ٠بت
الع٣اهُت ،الالحئىن والىاصخىن داخلُا) ،باإللا٘ت بلى مؤشزاث شاملت (الخذخل ألاحىبيً -ش٠ض هزا اإلااؼش ِلى وحىد
ٜىاث ؤحىبُت ظىاء ؤ١اهذ حُىػ ،ؤحهضة ِع٢شٍت واظخخباساجُت ...ؤحرها وجذخلها في الؽاون الذاخلُت للذوٌّ ٥شك
هزه ألاخحرة للٙؽل في حعُحر وجذبحر ؼاونها).
جم التر٠حز ِلى جىاحذ الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت ِلى ألاساض ي اللُبُت التي جِ ٚٝاثٝا ؤما جد ُٞٝالاظخٝشاس في
لُبُا ومً هزه الؽش١اث مجمىِت ٘أجر الشوظُت التي جم اِخمادها ٠ذساظت خالت في هزا اإلاٝا.٥
 -1.3مظاهز الفشل الذوالحي في ليبيا.
ِش٘ذ لُبُا اخخجاحاث ؼّبُت ؤواخش ِام  2010وبذاًت 2011بعبب مجمىِت مً الّىامل العُاظُت،
الاٜخفادًت والاحخماُِت ،خُث ٘ؽل الشثِغ العاب ٞمعمز اللذافي في بوؽاء دولت ووىُت ٜاثمت ِلى ؤظاط الؽشُِت
العُاظُت ،وُٜم الخشٍت واخترام الخشٍاث ،وجد ُٞٝالّذالت الاحخماُِت؛ بل ظعى بلى بىاء دولت ٜاثمت ِلى ؤظاط حهىي،
ؤًً هفبذ اللجان الؽّبُت هٙعها هي الخامي ألاو ٥للبالد ،مما ظاهم في جإصم الىلْ الٝاثم.
١اهذ سدة ّ٘ل الؽّب اللُبي هاججت بؽ٣ل سثِغ ًِ خالت الاظدبذاد والٝمْ ،وجٙاٜم الٍلم الاحخماُ -بالشٔم مً
اإلاعخىي اإلاِّص ي الجُذٔ -حر ؤن خفىـُت الذولت اللُبُت ''بلذ الخىاٜماث'' ٘اٜذ ١ل الخىّٜاث .بدعب Robert
()1

 I.Rotbergل٣ي ًىلِ ٞلى دولت ؤنها ٘اؼلت هىاِ ٟذة ظماث ًجب ؤن جخف ٚبها منها ما ًلي:
 وحىد جدذًاث في الذاخل تهذد بٝاء الذولت ؤ الىٍام العُاس ي.
 اهدؽاس خالت الّى ٚالعُاس ي الؽامل ؤو وحىد ـشاُ ِع٢شي معلح.

 عجض ماظعاث الذولت ِلى ؤداء وٌاث ٚالخ٢م وجامحن الخذ ألادوى مً الخذماث ألاظاظُت للؽّب.


الدؽ ٤ُ٢في ٜذسة الىٍام الخا٠م ِلى جمثُل الذولت في ِالٜاتها الخاسحُت.

بةظٝاه ما ظب ٞر٠شه ِلى الخالت اللُبُت ٘ةنها اهٙجشث في ؤِماِ ٥ى١ ٚاهذ مىاوٝها الخاسٍخُت الثالر  -الؽشٛ
والٕشب والجىىب -جخفاسُ مً ؤحل العلىت والعُىشة ِلى اإلاىاسد  ،وال ظُما خٝى ٥الىٙيِ.لى هدى ّ٘ا ،٥جش ٟخ٢م
الٝزافي اللُبُحن دون بحماُ ِلى ِٝذهم الاحخماعي ُ٘ما بُنهم ؤو مْ خ٣ىمتهم ٌ.هشث اهٝعاماث ِمُٝت خى ٥ؤظئلت

Robert i.Rotberg, When States Fail: Causes and Consequences, Oxford: Princeton University Presse, 2004,p 50.
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ؤظاظُت مثل حؽُ٢ل دولت مش٠ضٍت ؤو ُ٘ذسالُت ، .هزا ما ظاهم في خل ٞمؽا١ل ِذًذة جخمثل في البىالت والؽباب ٔحر
() 1

اإلاخّلمحن واإلاّشلحن للخجىُذ ٠مٝاجلحن في اإلاُلِؽُاث ؤو اإلاىٍماث اإلاخىش٘ت.

و٘ ٞماؼش الذولت الهؽت ) (FSIالعال ٚالز٠ش لّام  2021جم جفيُ ٚلُبُا في اإلاشجبت العابّت ِؽش ِاإلاُا بّذ ؤن
١اهذ في اإلاشجبت الّؽشًٍ ِام ٠ ، 2022ما ؤنها اخخلذ اإلاشجبت الخامعت (ِ )05شبُا٠ ,ما جم ولّها في ٜاثمت ؤلاهزاس بىاْٜ
 97.0هٝىت ٠ما هى مىضح في الؽ٣ل ؤدهاه.
شيل ركمً : 02بين جزجيب ليبيا في مؤشز الذولت الهشت ملزهشالطالم ودرحاث الهشاشت مً 2006إلى 2021

site:

Source : Source: Fragile state Index, Meazuring Fragility Risks and Vulnerability, view in the
https://bit.ly/3PmmE3t

٠ما هى مبحن في الؽ٣ل ؤِاله ٘ةن اإلااؼش العال ٚالز٠ش ولْ لُبُا في ؤِلى دسحاث الهؽاؼت (اإلافىٙت مً  0بلى
 10هٝاه) وهي  9.10في ولْ خٝى ٛؤلاوعان 9.90 ،في الؽشُِت الذولُت 7.40 ،في الخذماث الّامت 9.40 ،وفي الىخب
اإلافىٙت 9.60 ،في ألاحهضة ألامىُت 7,5 ،في ؼ٣ىي املجمىِت 9.60 ،الخذهىس الاٜخفادي والٝٙش 7.70 ،في ماؼش اظخجزاٗ
ألادمٕت ،الخىمُت الاٜخفادًت  ،5.60المٕىه الذًمٕشاُ٘ت  ، 5.90وفي ماؼش اللجىء  ، 7,70ؤما ُ٘ما ًخق مؤشز
الخذخل الخارجي الزي هى مدىس دساظدىا جم بدساج لُبُا في الذسحت  . 9.90لخ٣ىن بزل ٤لُبُا مً بحن الذو ٥راث
الخفيُ ٚالخشج وهزا ساحْ بلى اظخمشاس الفشاُ بحن الٙفاثل اللُبُت التي بلى خذ ٠خابت هزه ألاظىش لم جخ ٞٙخى٥
معخٝبل لُبُا بذلُل الخ٣ىماث اإلاخّاٜبت مىز  2011و٘ؽلها في بٜامت اهخخاباث ؼشُِت ً٣ىن ٘يها الؽّب اللُبي ظُذ
ٜشاسه  ،باإللا٘ت بلى الانهُاس الاٜخفادي ِلى مذاس الّٝذ اإلااض ي.
ِالوة ِلى ما ظب ٞر٠شه ٘ةن خالت الاه٢ؽاٗ ألامني والخذخالث ألاحىبُت للٝىي الذولُت وؤلاٜلُمُت حّل مً لُبُا
ظىٜا دولُت للجُىػ الخاـت مً مٝاجلحن ومشجضٜت ومُلِؽُاث مً حيعُاث مخخلٙتِ-ابشة للخذود -جٝذم والءها إلاً
ًذْ٘ ؤ٠ثر.
 -2.3الخىاحذ الزوس ي في ليبيا :مً الاهىماش إلى العىدة.
بن الخىاحذ الشوس ي ِلى ألاساض ي اللُبُت لِغ باألمش الجذًذ خُث اظدىجذ مّمش الٝزافي ظابٝا في خشوبه مْ
الذو ٥ؤلا٘شٍُٝت املجاوسة بالّع٢شٍحن العىُِ٘ذ ووٌٙهم لالظخٙادة مً خبراتهم .ؤما في ِام  2011س٘مذ سوظُا
1

Elie Abouaoun, Thomas M. hill, The New U.S Plan to Stabiltize Conflicts: Cases of Libya, view in the site:
https://bit.ly/3lcvnaI
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الخذخل في لُبُا وهى ما حّلها حّمل حاهذة ِلى اظخذسا ٟهزا الخىإ الاظتراججي ،وهى ما حّلها جخذخل الخٝا ِ-ام
ِ -2018بر مجمىِت ٘أجر.
-1.2.3الخصذًزألامني* ملجمىعت فاػنرفي ليبيا:
اجبّذ سوظُا ما بّذ الاجداد العىُ٘تي اججاه خصخفت ِى ٚالذولت في وٜذ مخإخش ً
وعبُا  ،وٍشحْ رل ٤في الٕالب
ً
بلى اإلاٝاومت الذاخلُت للٝىاث اإلاعلخت٘ ،مال ًِ الفّىباث الاٜخفادًت٠ ،ما ال ًضا ٥مً ٔحر اإلام ً٢جإظِغ الؽش١اث
الّع٢شٍت الخاـت بؽ٣ل ٜاهىوي ِلى ؤساض ي الاجداد الشوس ي  ،بالشٔم مً ؤن بّن الثٕشاث الٝاهىهُت التي حّلذ مً
اإلام ً٢لّذد ٜلُل مً الؽش١اث التي حؽبه الؽش١اث الّع٢شٍت الخاـت الٕشبُت الّمل في الدعُّيُاث ،بال ؤن الؽش١اث
الّع٢شٍت الشوظُت الخاـت ا٠دعبذ اه ً
خماما ً
ِاإلاُا ٘ٝي في ِام  2010هدُجت إلاؽاس٠تها في الخشوب في ظىسٍا و ؤو٠شاوي
وفي لُبُا ماخشا١ )1(.اهذ سوظُا مً الذو ٥الذاِمت لخٙتر  ،ومْ رل٘ ٤ةن دوسها ًخخل ًِ ٚباقي ألاوشاٗ الذولُت في لُبُا،
خُث ؤؼاس ال٢ثحرون بلى ؤهه بذخى ٥سوظُا –اإلاشجضٜت الشوط -بلى اإلاؽهذ اللُبي حٕحرث مىاصًٍ الٝىي بؽ٣ل ٠بحر لفالح
خلُٙت خٙتر وهزا ساحْ بلى الخذسٍباث الّع٢شٍت الّالُت في ظىسٍا وؤو٠شاهُا في خشب خالها بؽ٣ل ؤظاس ي مُلِؽُاث
١لهم ؼباب لِغ لذهم خبرة جز٠ش بالخشب .وِالوة ِلى رل٘ ٤ةن سوظُا جم٢ىذ مً الخٙاً ِلى ٜىىاث مٙخىخت مْ
حمُْ ألاوشاٗ في لُبُا ،بما ٘يها خ٣ىمت العشاج ظابٝا وخ٣ىمت ِبذ الخمُذ دبِبت خالُا .بذؤ الخذًث بؽ٣ل م٢ث ٚفي
العاخت الذولُت ًِ جىاحذ مجمىِت ٘أجر في لُبُا وبهزا ًم ً٢جٝعُم مؽاس٠تها في الفشاُ الذاثش بلى مشخلخحن:
املزحلت ألاولى :بذؤ هزا الخىاحذ ِام  ،2018خُث خمش بشَٕىصًٍ احخماِا في مىظ٣ى بحن ُٜادة الجِؾ الشوس ي
وخٙتر الزي اظدىجذ بشوظُا مً ؤحل الخفىِ ٥لى دِم ؤ٠ثر ٠ما ؤهه خفل ِلى مىا٘ٝت سوظُا ِلى وبْ ِملت هٝذًت
()2

مضدوحت جم جذاولها في الؽش ٛاللُبي الخابْ لٝىاجه.

املزحلت الثاهيتِ :ام  ، 2019ؤًً بذؤ الٍهىس اإلا٢ث ٚل٣ل مً خليفت حفتر وبزيؼىسيً خاـت بّذ هجىم خٙتر ِلى
وشابلغ في خُث ؼاس ٟاإلاشجضٜت الخابّحن للمجمىِت في الٝخا٘ ٥مال ًِ ُٜامهم بإِما ٥الخشاظت لخٝى ٥الىٙي الىاّٜت
لمً مىاو ٞظُىشة خٙتر وبدعب ؤخذ جٝاسٍش ألامم اإلاخدذة في ِام ٘ 2020ةن الذِم اللىحعتي الّع٢شي الشوس ي
اإلاباؼش اإلاٝذم بلى ٘أجر اصداد بؽ٣ل ٠بحر ؤًً سـذث هدى  338سخلت حىٍت بىاظىت واثشاث ِع٢شٍت سوظُت ؤٜلّذ مً
ظىسٍا بلى لُبُا -بحن هى٘مبر  2019و 31حىان  ،-2020وبالشٔم مً الٕمىك الزي ٌعىد ِىاـش ٘أجر في لُبُا بال ؤن
هىا ٟجٝشٍشا ظشٍا ؤممُا (جم حعشٍبه) ـذس في ماي ٜ 2021ا'': ٥ؤن مجمىِت ٘أجر الشوظُت لذيها ما ًفل بلى 1200
()3

مٝاجال في لُبُا.

1

Thomas D.Arnold, Exploiting Choas: Russian in Libya, Center for Strategic & International Studies (CSIS), 23
september 2020, view in the site: https://bit.ly/3Lg4yNi

*الخفذًش ألامني مٙهىم مدذد في ِمل بّىىان "التهذًذاث الّاإلاُت في  :2018الخيبا بالخدذًاث ألامىُت لشوظُا والّالم"  ،ؤِذه خبراء مً هادي ٘الذاي .مً
بحن الّىاـش ألاخشي  ،حؽحر الىزُٝت بلى "اإلاعاولُت الشوظُت  ،بلى حاهب الىالًاث اإلاخدذة والفحن والاجداد ألاوسوبي  ،للخٙاً ِلى العالم وألامً في الّالم
بإظشه ".وجٝى ٥بن ِلى سوظُا "جفذًش ألامً ١ىظُلت لخى٘ ٞحروط الشبُْ الّشبي.
2

ؤخمذ ٘شٍذ مىالها ،ؼش٠ت ٘أجر الشوظت اليؽإة والذوس والخإزحر ،جم جفٙذ اإلاىً ْٜىم  21ؤ٘شٍل  ،2022مخدفل ِلُه مً اإلاى:ْٜ

https://bit.ly/3NhyF8E
3ؤخمذ ٘شٍذ مىالها ،مشحْ ظاب.ٞ
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خزيطت ركم  :01جىضح مىاطم جىاحذ مجمىعت فاػنرفي ليبيا

اإلافذسhttps://bit.ly/3Mm9bXy :

مً خال ٥الخشٍىت ًخطح ؤن مجمىِت ٘أجر جخىاحذ في اإلاىىٝت الؽشُٜت وهزا ساحْ ل٣ىنها مىاو ٞحعُىش ِليها ما
ٌعمى بٝىاث الجِؾ اللُبي الخابّت لخٙتر مً حهت ٠ما ؤنها حعُىش ِلى خٝى ٥الىٙي اللُبي في اإلاىىٝت الجىىبُت وؤبشصها
خٝل الؽشاسة الزي جم الاظدُالء ِلُه مىز ظىت  ،2020وهزا ما حععى بلُه سوظُا مً ؤحل جىظُْ هٙىرها في مىىٝت
البدش ألابُن اإلاخىظي والٝاسة ؤلا٘شٍُٝت التي حّذ لُبُا بىابت للذخى ٥بلى صخشاء العاخل وهى ما ًدذر ّ٘ال الُىم مً
جىاحذ لٝىاث هزه املجمىِت في مالي.
 2.2.3جذاعياث جىاحذ فاػنرفي ليبيا :اضخؼالٌ الفىض ى.
لّبذ ١ل مً سوظُا و٘أجر ً
دوسا ً
مهما للٕاًت في الذ٘اُ ًِ خلُٙت خٙتر ،مً مىٍىس الهىذظت العُاظُت ؼاس١ىا في
الخدمحر للهجىم ِلى وشابلغ ِام ١ ،2019ان لهم دوس س ً
ثِعُا في الخشب لذ واثشاث بحرٜذاس بذون وُاس مً خال٥
جدذًذ مىا ْٜالخخضًٍ ؤو مذاسج الهبىه التي ظِخم ٜفٙها مً ٜبل الجِؾ الىوني اللُبي .ألامش اإلاىىٝي وساء مؽاس٠تهم
هى الخدمحر لالهخٝا ٥مً ٘ترة العالم بلى ٘ترة ألاصمت .ؤًً ٜامىا بمجمىِت ؤِما ٥جخشٍبُت ،الٝماء ِلى اإلاىٌٙحن
الشثِعُحن ،الاظخىالُ ،حمْ اإلاّلىماث الاظخخباسٍت وجدذًذ الهذٗ ،ل ً٢بّذ حىان  2020واوسخاب ٘أجر بلى الجٙشة،
جم دمج ٜذسة هىذظُت ِع٢شٍت لبىاء خي د٘اعي ًٝعم لُبُا بلى هفٙحن ِع٢شٍا٠ ،ما ؤن ٘أجر اظخخذمذ ً
ؤًما ؤظلخت
وجٝىُاث مدٍىسة ؤزىاء اوسخابها مً حىىب وشابلغ في ِام  ،2020مثل  MON-50و  90و  100لٕم مماد لؤل٘شاد،
املخٍىسة بمىحب اجٙاُٜت ؤوجاوا .حؽحر بّن الخٝاسٍش بلى ؤهه ؤزىاء ٘شاسهم مً وشابلغ في ـُِ ٚام ٜ ،2020ام مٝاجلىها
بخٙخُخ الّذًذ مً اإلاباوي ،وهى ما ؤ٠ذه جٝشٍش ـادس ًِ مىٍمت الّٙى الذولُت 1.مً هىا ًم ً٢الٝى ٥بإن جىاحذ ٘أجر
ِلى ألاساض ي اللُبُت ٌؽ٣ل تهذًذا لؤلمً ؤلاوعاوي اللُبي وهى ما ظُّٝذ مً بًجاد خل لخالت لالهٙالث ألامني٠ ،ما ؤن
ألالٕام اإلاضسوِت ظتزًذ مً مأس ي اللُبُحن ؤ٠ثر ١ىنها حؽ٣ل خىشا ِلى خُاتهم وخُاة ألاحُا ٥الٝادمت.

1

Akram Khrief, Wagner in libya- Combat and Influence, January 2022, view in the site:
https://bit.ly/3DaKfAr
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ؤدي وحىد ٘أجر في لُبُا بلى جإزحر ظلبي مضِضُ لالظخٝشاس ختى بذون الاهخشاه في ـشاُ مٙخىح ،وٍٍهش الّمٞ
الاظتراجُجي لل٢شملحن في الٙماء اللُبي٠ .ما ؤجاخذ ِىدة ٌهىس الخ٣ىماث اإلاىاصٍت مً حذًذ مىز ؼهش ماسط الٙاسه
لٙأجر ً
٘شـا لضِضِت اظخٝشاس البالد بؽ٣ل ّ٘ا ٥مً خال ٥دِم هجىم الجِؾ الىوني اللُبي  ،ل ً٢لم ًِ ً٢لى ٘أجر
الٝخا ٥إلر١اء ِذم الاظخٝشاس .لٝذ ١ان وحىدها في خذ راجه ٜمُت معِعت ومعخٝىبت حعاهم في حّمُ ٞالاهٝعام بحن
الؽش ٛوالٕشب  .وفي الىٜذ هٙعه  ،في الىٜذ هٙعهً ،م ً٢إلاىظ٣ى بهذوء اظخخذام اهدؽاسها في لُبُا ٠مىوئ ٜذم إلبشاص
ٜىتها في الٝاسة ألا٘شٍُٝت واظخٕال ٥الثٕشاث ألامىُت التي خلٙها الخفىم ألاوسوبُىن وألامشٍُ٢ىن.

1

وباليعبت للبّذ الاٜخفادي حّذ لُبُا ِمال ٛواٜت مدخمل ِلى ؤِخاب ؤوسوبا ،هٍشا الخخُاوُاث الىٙي اإلاا٠ذة التي
جبلٖ  48ملُاس بشمُل والٕاص الىبُعي ِىذ  53جشٍلُىن ٜذم مّ٢ب ،جمخل % 39 ٤مً بحمالي اخخُاوُاث الىٙي في ب٘شٍُٝا.
في ِام  ،2020باِذ % 63مً ـادساتها بلى ؤوسوبا (في اإلاٝام ألاو ٥بًىالُا وإظباهُا وؤإلااهُا)  ،خُث وـل ؤلاهخاج بلى ؤ٠ثر
مً ملُىن بشمُل ً
ًىمُا في ِام  .2021وباليعبت لٙأجر ٘ةنها ٘يى ولْ ٌعمذ لها بّشٜلت بهخاج الىاٜت في لُبُا وؤي حهذ
معخٝبلي مً ٜبل الاجداد ألاوسوبي الزي ًخىلْ بلى الخذ مً الاِخماد ِلى الىاٜت في سوظُا لالظخٙادة مً بم٣اهاث الىاٜت
في لُبُا٠ ،ماؤن اخخُاوُاث الىٙي الخام الخلى مىخٙن ال٢برًذ في لُبُا ٜذ صود ال٢شملحن بالّم ٞالاظتراجُجي للمٕي
ِلى الّمالء ألاوسوبُحن ،وٍإحي هزا وظي لُ ٞفي ؤظىا ٛالىاٜت الّاإلاُت مىز ٔضو ؤو٠شاهُا وؤصمت بمذاداث الٕاص ألاوسوبُت
الىؼُ٢ت في ٘فل الؽخاء.

2

لٝذ ؼّشث ؤظىا ٛالىٙي الّاإلاُت بالّٙل بإصمت بٔال ٛالىٙي اللُبي خُث ٌععى الجِؾ الىوني اللُبي بُٝادة ٘أجر
ً
بلى بِاٜت وـى ٥الخ٣ىمت التي جخخز مً وشابلغ مٝشا لها بلى ِاثذاث الىٙي ، .مىز  18ؤ٘شٍل  ،2022ؤٔل ٞاإلاخٍاهشون
اإلاخدالٙىن مْ الجِؾ الىوني اللُبي بالٝىة خٝى ٥الىٙي الجىىبُت الٕشبُت في الؽشاسة والُٙل ،و٠زل ٤اإلاىاوئ في الضوٍخِىت
ومشس ى البرًٝتٜ ،بل الخىظْ بلى املخىاث الىٙىُت في سؤط الهىٗ ،العذس وهٙي الفشٍش .في ؤواثل حىان .واظدىادا بلى
مٍّم الخٝاسٍش ،ؤدي الخفاس بلى خٙن بهخاج الىٙي اللُبي مً هدى  1.2ملُىن بشمُل ًىمُا بلى  300ؤل ٚو  400ؤلٚ
بشمُل ًىمُاِ .لى الشٔم مً ؤن ؤلأالً ٛإحي مً ألاصمت العُاظُت في لُبُا  -اإلاىاحهت بحن سثِغ الىصساء في وشابلغ عبذ
الحميذ دبيبت وسثِغ الىصساء اإلاىاصي فخحي باشاػا في ظشث اإلاذِىم مً الجِؾ الىوني اللُبي ً ،خذم هزا الخىُٜذ
مىظ٣ى بال ؼ .٤في ؤظىا ٛالىاٜت الخالُت ِلى وحه الخفىؿ ً ،ادي سخب ما ًٝشب مً ملُىن بشمُل مً العىٛ
ً
ًىمُا بلى صٍادة المٕي ِلى ؤصمت الىاٜت في ؤوسوبا  ،مما ًلغي الخاحت بلى اظخخذام بذًل للىٙي والٕاص باليعبت للبلذان
3
التي ج٢ٙش في الخدىً ٥
بُّذا ًِ الىاٜت الشوظُت.

الخاجمت:
بن الخذخالث الذولُت ؤلاوعاهُت في لُبُا بهذٗ خماًت اإلاذهُحن ،وإسظاء مبادت الذًمٝشاوُت وخٝى ٛؤلاوعان حّلذ
منها معشخا للفشاِاث ِلى اإلافالح ،هزه ألاخحرة التي جخّاسك و العُادة الىوىُت بل ّ
وؤن هزه الخذخالث الٕشك
1

Robert Uniack, Libya could Be Putin‟s Trump Card, in Foreign Policy, 08 july 2022, view in the site:
https://bit.ly/3U2vQfF
2
Robert Uniack, Op.Cit.
3
Ibid.
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الشثِس ي منها اللّب ِلى وجش اإلاعاِذة ٜفذ الخإزحر ِلى الؽإن الذاخلي اللُبي ،وبالخالي الخد٢م الّٙلي ٘يها داخلُا
وخاسحُا ،خُث ال ً٣ىن رل ٤بال بالٝماء ِلى ظُادة لُبُا.
جىاحذ الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت في لُبُا٠ ،ما الؽإن باليعبت ملجمىِت ٘أجر الشوظُت ٌُّذ بلى العاختالذولُت الخالُت ٌاهشة اإلاشجضٜت والجُىػ الخاـت في الٝشون الىظىى وجٝذًم الىالء والىاِت لفاخب ؤ٠بر ِىاء.
لُبُا الُىم التي حِّؾ هىِا مً الخ ٤٢ٙوالخجضئ ما حّل الخ٣ىماث اإلاخّاٜبت مىز ِ 2011لى الاظدىجاد بالّامل الخاسجيللُٝام بىٌاثٙها ،هزا ما ظاهم في جىامي دوس الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت التي ؤـبدذ جخىك ما ٌّشٗ بالخشب
الخاـت في لُبُا.
وحذث الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت في لُبُا معشخا لخىُٙز ِملُاتها باإللا٘ت بلى ظُىشتها ِلى مىاو ٞالىٙىروالىاٜت ؤمام ٘ؽل ١ل ما ٜامذ به لجىت الخىاس  5+5مً ؤحل بخشاج اإلاشجضٜت مً لُبُا وجىـُاث ماجمش بشلحن  2وملخٝى
الخىاس اللُبي ؤحرها مً اإلابادساث التي جٝىم بها بّثت ألامم اإلاخدذة و٠زا دو ٥الجىاس ؤلاٜلُمي.
ؤزبدذ مجمىِت ٘أجر في لُبُا ؤنها ؤداة العُاظت الخاسحُت الشوظُت التي حععى مً خالها بلى جىظُْ هٙىرها وجدُٞٝم٣اظب حُىاٜخفادًت بإٜل ج٣لٙت.
امللترحاث:
 لشوسة جما٘ش الجهىد الذولُت ؤلاٜلُمُت واملخلُت والّمل ِلى بخشاج ١ل الٝىاث ألاحىبُت مً داخل لُبُا والزي بذوسهظُازش باإلًجاب في خل وإداسة ألاصمت ألامىُت التي حؽهذها لُبُا.
ًجب ِلى ـاوْ الٝشاس في لُبُا حٕلُب مفلخت الذولت ووصنها الّالمي ِلى اإلافلخت الصخفُت للىبٝت التي جمخل ٤صمامألامىس ،خاـت وؤن العُادة الىوىُت في لُبُا ؤـبدذ ؼبه مىّذمت هٍشا الخترا ٛالٙىاِل الخاسحُت لها.
ال جضا ٥الٙشـت ٜاثمت الظخذسا ٟهزا الىلْ في لُبُا ،خُث ال ًخد ٞٝهزا ألامش بال باوسخاب ١ل الٙىاِل التي جذخلذفي لُبُا ،و٘شك الخل العُاس ي لها ،وؤلاظشاُ في بحشاء الاهخخاباث الشثاظُت والدؽشَُّت ،والععي إلِادة ؤلاِماس بذ٥
الجزاُ ،وحّل مفلخت لُبُا دولت وؼّبا ٘ى١ ٛل ش يء.

كائمت املزاحع:
أوال :املزاحع باللؼت العزبيت
 - 1الىخب:
-1خعام الذًً دمحم ظىٍلم ،خصخفت الخشوب ودوس اإلاشجضٜت وجىبُٝاتها في الّشا .ٛالٝاهشة :الهُئت اإلافشٍت الّامت
لل٢خاب.2005 ،
 -2مش٠ض حىُ ٚللشٜابت الذًمٝشاوُت ِلى الٝىاث اإلاعلخت ) ،(DCAFجىٍُم الؽش١اث الّع٢شٍت وألامىُت الخاـت :ؤداة
جىحيهُت ،حىهُ.2016 ،DCAF :ٚ
-3وّىم حؽىمع٣ي ،الذولت الٙاؼلت بظاءة اظخّما ٥الٝىة والخّذي ِلى الذًمٝشاوي جشحمت ظامي الّ٣ي ،بحروث :داس
ال٢خاب الّشبي.2007 ،
 -2املجالث:
املجلذ -09الّذد -02العىت2022

EISSN: 2588-2309

981

ISSN: 2352-9806
l

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ/  دراسة حانة فاغنر يف نيبيا:تنامي دور انشركات انعسكرية واألمنية اخلاصة يف اندول انفاشهة
 نسيمة طويم/  ـــــــــــــــــ/ مشس اهلدى جناح
 املجلت،'' بحن حلب اإلامشة ودْ٘ اإلافلخت:ُاٍٝم ألامني الخاؿ في ب٘ش٢ ''الخ، صٔذاسٞ و ِبذ الخ،صًٍ الّابذًً بىلبىان-1
.2022 ،01  الّذد،  املجلذ،الجضاثشٍت لؤلمً والخىمُت
، دساظاث اظتراجُجُت،''شٍت وألامىُت الخاـت٢اث الّع١ ''خصخفت ألامً الذوس اإلاخىامي للؽش،خعً الخاج ِلي ؤخمذ-2
.2007 ،123 ِذد
،ض الاظتراجُجي للذساظاث٠ اإلاش، ظُاظتٛ ؤوسا،''ٌُٚاس والخى٣٘ ''مجمىِت ٘أجر الشوظُت مخالصمت ألا،اسيٙمٍهش الف-3
.2020 ،56 ِذد
، اججاهاث ألاخذار،''اءٙشٍت الخاـت في دِم الخل٢اث الّع١ الشوس ي للؽشٌُٚ ''٘أجر همىرحا الخى،ا٣حىلُا جشوَعخ-4
.2017 ،24 ِذد
:املى اكع الالىتروهيت- 4
 مخدفل ِلُه،2022  ؤ٘شٍل21 ْ ًىمٜذ اإلاىٙ جم جف،ت ٘أجر الشوظت اليؽإة والذوس والخإزحر٠ ؼش،ؤخمذ ٘شٍذ مىالها-1
https://bit.ly/3NhyF8E :ْٜمً اإلاى
ْٜذ اإلاىٙ جم جف،اجلىن في لُبُا وظىسٍاًٝ ًًاجلي ''٘اِجر'' الزٝت مُٝٝت خاـت؟ خ٠ مخابشاث سوظُت ؤم ؼش،٘شح ِفام-2
https://bit.ly/3PpVMQg :ْٜ مخدفل ِلُه مً اإلاى،2022  ماي01 ًىم
: املزاحع باللؼت ألاحىبيت:ثاهيا
: الىخب-1
1- Elke Krahmann, The State Monopoly on Collective Voilance and Democratic Control Over Military
Force, In Elke Krahmann, State Citizens and Privatisation of Securitym, Cambridge: Cambridge University
Press, 2010.
2- Rita Abderamsen and Michael C. Williams, Late modarnity and The Rise of Private Security, IN: Rita
Abderamsen and Michael C. Williams, Security Beyond the State: Private Security in International Politics,
Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
3- Robert i.Rotberg, When States Fail: Causes and Consequences, New york: Oxford University Presse,
2004.
4- Sean McFate, The Modern Mercenary, Private Armies and What The Mean for World Order, New York:
Oxford University Presse, 2014
5- William Zartman, The Desintegration and Restoration of Legitimate Authority, London : Lynne Rienner
Publisher, 1995.
: املجالث-2
1- Rotberg,. I. Rotberg ‘’, The New Nature of Nation-State Faillure’’, The Washington Quarterly, Vol 25, N
3, 2002.
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 نسيمة طويم/  ـــــــــــــــــ/ مشس اهلدى جناح
2- Maria A. Nebolsina, ‘’Private Military and Security Copmanies ATheoritical Overview’’, Russian in
Global Affairs, Vol 17, N 2, 2019.
3- Elke Krahmann,’’ Conceptualizing Security Govrenance’’, Cooperation and Conflict, Vol 38, N 1, 2003.
4- Elke Krahmann, Secutrity:’’ Collective Good or Commodity’’, European Journal of International Relation,
Vol 14, N 3, 2008.
: املى اكع الالىتروهيت-3
1- Akram Khrief, Wagner in libya-Combat and Influence, January 2022, view in the site:
https://bit.ly/3DaKfAr

2- Thomas D.Arnold, Exploiting Choas: Russian in Libya, Center for Strategic & International Studies
(CSIS), 23 september 2020, view in the site: https://bit.ly/3Lg4yNi
3- Center for Strategic & International Studies (CSIS), Band of Brothers: The Wagner Group and The
Russian State, 22 september 2020, view in the site:

https://bit.ly/3Dg305M

4- Elie Abouaoun, Thomas M. hill, The New U.S Plan to Stabiltize Conflicts: Cases of Libya, view in the
site: https://bit.ly/3lcvnaI
5-

Robert Uniack, Libya could Be Putin‟s Trump Card, Foreign Policy, 08 july 2022,

view in the site:

https://bit.ly/3U2vQfF
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412-21  واملششىم الشئاس ي2012  دساشت في ظل الخعذًل الذشخىسي- املجلض ألاعلى للشباب
Supreme Youth Council Study under the Constitutional Amendment2020, and
Presidential Decree21-416.
بالت عبضالعالي
حامعت عباؽ لؼغوع زيشلت
bala.abdelaali@univ-khenchela.dz
2022/10/03:جاسيخ القبىل

2022/10/03:جاسيخ املشاجعت

2022/02/22:جاسيخ إلاًذاع

:ملخص
هظغا إلاياهت املجخمع اإلاضوي وصوعه اإلاهم في بعؾاء كىاعض الضًملغاؾُت الدشاعهُت واإلاشاعهت في حؿُير الشاون
، 2016  هغؽ اإلااؾـ الضؾخىعي مً زالٌ ؤخيام الخعضًل الضؾخىعي،  ؾىاء على اإلاؿخىي املحلي ؤو الىؾجي، العمىمُت
ً والخػام، مجمىعت مً الهُئاث الضؾخىعٍت اإلايلفت بتركُت اللُم الىؾىُت واإلاماعؾت الضًملغاؾُت واإلاىاؾىت2020 زم
. واإلاغضض الىؾجي للمجخمع اإلاضوي واملجلـ ألاعلى للشباب، الاحخماعي في ؤوؾاؽ الشباب
ٌعخبر املجلـ ألاعلى للشباب الهُئت الضؾخىعٍت طاث الؿابع الاؾدشاعي التي ؤوولذ لها مهمت جغكُت اإلاؿاثل اإلاخعللت
 مً زالٌ آلاعاء والخىضُاث التي ًلضمها املجلـ للهُئاث واإلااؾؿاث العمىمُت، بداحاث الشباب في حمُع املجاالث
.416-21  وهى ما ؤهضجه ؤخيام اإلاغؾىم الغثاس ي عكم،الجساط ؤلاحغاءاث والحلىٌ اإلاىاؾبت
.416-21 اإلاغؾىم الغثاس ي،2020  الخعضًل الضؾخىعي، صعاؾت، الشباب، املجلـ ألاعلى:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
Given the status of civil society and its important role in setting the rules
of participatory democracy and participation in the conduct of public affairs,
whether at the local or national level, the constitutional founder, through the
provisions of the 2016 constitutional amendment, and the 2020 devoted a set of
constitutional bodies charged with promoting national values, democratic
practice, citizenship, and social solidarity Among the youth, such as the
national Civil Society Observatory and the Higher Council four Youth.
The Supreme Youth Council is a constitutional body of an advisory nature
that has been entrusted with the task of promoting issues related to the needs of
young people in all fields, and that is through the opinions and recommendations
that the Council presents to public bodies and institutions to take appropriate
measures and solutions, as confirmed by the provisions of Presidential Decree
No.21-416.
Keywords: The Supreme Council, Youth, Study, constitutional;
Amendment2020, Presidential Decree21-416.
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مقذمت:
ٌشيل جؼاًض عضص الهُئاث الاؾدشاعٍت في الضوٌ الىبري اخض ؤهم مظاهغ الحضازت  ،الن حعضصها ًضٌ على خػاعة ؤهثر
جلىُت وؤهثر صًملغاؾُت للىظُفت الخىفُظًت( ،)1هما ؤنها حعخبر مطضع وؤؾاؽ اللغاعاث الؿلُمت والؿُاؾاث الغشُضة،
لظلً ؤضبدذ الىظُفت الاؾدشاعٍت اخض ابغػ ؾماث ألاهظمت اإلاعاضغة إلاا جلىم به مً صعاؾاث فىُت ،ؾُاؾُت،
اكخطاصًت ،بصاعٍت ،ومً جلضًم الاكتراخاث للهُئاث ؤلاصاعٍت في الضولت  ،مً هظا اإلاىؿلم لجإث الحيىماث والضوٌ في
الىكذ الحاغغ بلى بوشاء الهُئاث الاؾدشاعٍت املخخطت في ألاعماٌ ؤلاصاعٍت والؿُاؾُت.

()2

جبرػ هظلً ؤهمُت الاؾدشاعة في الىظم اإلاعاضغة  ،خؿب ؤصحاب الفىغ ؤلاصاعي اإلاعاضغ (ؤلاصاعة اإلاعاضغة)  ،وىنها
اؾدشاعاث ملضمت مً ؾغف ؤصحاب الخبرة واإلاهاعاث والىفاءاث العلمُت ،الظًً ًلضمىن بُاهاث ضاصكت ومىغىعُت،
وخُاصًت كاثمت على الخدلُل واإلاعالجت وجلضًم البضاثل والحلىٌ بىغىح  ،خُث ؤضبذ الالخجاء بلى الفىُين غغوعٍا وملحا
()3

في عطغ ؤلاصاعة الحضًثت.

مً هظا اإلاىؿلم ٌشيل املجلـ ألاعلى للشباب الهُئت الضؾخىعٍت طاث الؿابع الاؾدشاعي  ،اإلايشإة ألوٌ مغة في جاعٍش
الجؼاثغ بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ، 256/95لُخىلى آهظان مهمت جلضًم آعاء وجىضُاث خىٌ اإلاؿاثل اإلاخعللت
بالشباب ،فغػم ضضوع هظا اإلاغؾىم ؾىت واخضة( )01كبل بضضاع صؾخىع  ، 1996بال ؤن هظا ألازير لم ًدبجى هظه الهُئت
الاؾدشاعٍت غمً ؤخيامه  ،ألامغ الظي ؤصي بلى مىاضلت العمل بإخيام اإلاغؾىم الغثاس ي الطاصع في ؾىت  ،1995خُث
ظلذ ؤخيامه كاثما بلى ػاًت ضضوع اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ، 112/2000اإلااعر في  ،2000/05/11اللاض ي بدل املجلـ
ألاعلى للشباب ،لخلضع بظلً مضة عمغ املجلـ بسمـ ( )05ؾىىاث .
عػم الخعضًالث التي ؤصزلذ على صؾخىع ،1996وباألزظ حعضًلي ( ، ) 2008 ،2002بال ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي زالٌ
هظه الفترة ،جبجى واعخبر ول مً املجلـ ؤلاؾالمي ألاعلى واملجلـ ألاعلى لألمً اإلااؾؿخين الاؾدشاعٍخين صون ؾىاهما،
وبظلً جيىن الخجغبت الضؾخىعٍت كض مغث بمغخلت فغاغ كضعث مضتها بؿخت عشغ ( )16عاما  ،ؤبعض فحها املجلـ ألاعلى
للشباب ههُئت اؾدشاعٍت مً ؤخيام الىزُلت الضؾخىعٍت  ،عػم صوعه الاًجابي في الخىفل بمؿاثل الشباب  ،ال ؾُما وان
ؤلاخطاثُاث آهظان حشير بلى ؤن وؿبت الشباب في الجؼاثغ جفىق . % 75
في ظل مغخلت الفغاغ التي عاشخه اإلاىظىمت اللاهىهُت  ،واؾدبعاص ؤهم ماؾؿت اؾدشاعٍت مً ؤخيام الىطىص
اللاهىهُت وختى الخىظُمُت  ،وهدُجت لظغوف وعىامل معُىت ،جم ألوٌ مغة في جاعٍش الخجغبت الضؾخىعٍت الجؼاثغٍت صؾترة
املجلـ ألاعلى للشباب  ،ههُئت اؾدشاعٍت غمً ؤخيام الخعضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016بمىحب هظ اإلااصة  200مىه ،
لُطضع بعض طلً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ، 142/17الظي ًدضص حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب وجىظُمه وؾير عمله،
والظي كضعث مضة العمل به بإعبع ( )04ؾىىاث واملت ،لُخم بلؼاثه بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  416/21الطاصع ؾىت .2021
( )1اخمض بىغُاف :الهُئاث الاؾدشاعٍت في ؤلاصاعة الجؼاثغٍت  ،اإلااؾؿت الىؾىُت للىخاب  ،الجؼاثغ  ، 1988ص.13
( )2ماعشاٌ اصواعص صًمىن وحالصًؼ اوحضن صًمىن ولىَـ وىٍىج  ،ؤلاصاعة العامت" جغحمت ببغاهُم علي البرلس ي ومغاحعت ص/دمحم جىفُم عمؼي ،ماؾؿت
فغاهيلين للؿباعت واليشغ  ،اللاهغة  ،1967ص.175
( )3ؾُض الهىاعي :الخىظُم  ،صاع اإلاعاعف بمطغ1972 ،ص.169

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

985

ISSN: 2352-9806
l

اجمللس األعلى للشباب  -دراسة يف ظل التعدٌل الدستوري '2016واملرسوم الرئاسً /416-21ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالة عبد العايل/ـــــــــــــــــــــــــ

مً هظا اإلاىؿلم هؿغح ؤلاشيالُت الخالُت:
هل الىظام القاهىوي الحالي للمجلض ألاعلى للشباب املكشس بمىجب أحكام دشخىسيت وجىظيميت ً ،كفل الشقي
بمصائل الشباب ويلبي حاجاجه ؟
لإلحابت عً هظه ؤلاشيالُت كؿمىا صعاؾدىا بلى مؿلبين  ،جىاولىا في اإلاؿلب ألاوٌ ؤلاؾاع اللاهىوي للمجلـ ألاعلى
للشباب  ،مً زالٌ بُان ألاؾاؽ اللاهىوي له  ،حشىُلخه ،جىظُمه وؾير عمله.
ؤما اإلاؿلب الثاوي فداولىا مً زالله ببغاػ صوع املجلـ في جغكُت اإلاؿاثل اإلاخعللت بالشباب ،واإلاؿاهمت في جغكُت
اللُم الىؾىُت لضي هظه الفئت  ،مً زالٌ صوعه الدصجُعي  ،والدشاعوي  ،وهظا الضوع الخلُُمي  ،لىعغج في نهاًت الضعاؾت
على الؿابع ػير ؤلالؼامي ألعاثه وجىضُاجه  ،وهظا عضم اؾخلاللُخه اإلاالُت  ،ومضي جإزير طلً على عمله.

املطلب ألاول :إلاطاسالقاهىوي للمجلض ألاعلى للشباب
بن اإلااؾؿاث الاؾدشاعٍت في الجؼاثغ هثيرة ومخعضصة  ،فهىان مً كؿمها بلى هُئاث وؤحهؼة اؾدشاعٍت لضي عثِـ
الجمهىعٍت ،وؤحهؼة اؾدشاعٍت لضي عثِـ الحيىمت ؤو الىػٍغ ألاوٌ ،وؤحهؼة اؾدشاعٍت مشترهت ما بين الىػاعاث  ،وؤزيرا
ؤحهؼة اؾدشاعٍت لضي الىػٍغ( ،)1وهىان مً كؿمها بلى هُئاث اؾدشاعٍت وؾىُت عثِؿُت وػيرها( ،)2وكؿمها حاهب آزغ بلى
()4

هُئاث اؾدشاعٍت مدضزت بمىحب مغؾىم عثاس ي ( ،)3وؤزغي مدضزت بمغاؾُم جىفُظًت.

ؾىداوٌ مً زالٌ هظا اإلاؿلب ببغاػ ألاؾاؽ اللاهىوي والخىظُمي للمجلـ ألاعلى للشباب وإخض ؤهم هظه الهُئاث
الاؾدشاعٍت مً خُث ،حشىُلخه  ،وهظا ؾير عمله غمً ؤخيام اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،416/21وهظا الخعضًل الضؾخىعي
لؿىت .2016
()5

الفشع ألاول :ألاشاس القاهىوي للمجلض

املجلـ ألاعلى للشباب هُئت اؾدشاعٍت جىغع لضي عثِـ الجمهىعٍت  ،جم بوشاءها بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم
،)6(256/95لُلضم آعاء وجىضُاث خىٌ اإلاؿاثل اإلاخعللت بالشباب  ،وظل كاثما بلى ػاًت ضضوع اإلاغؾىم الغثاس ي عكم
 ، 112/2000اإلااعر في  2000/05/11اللاض ي بدل املجلـ( ،)7وؤعُض بوشائه بمىحب الخعضًل الضؾخىعي لعام ،2016
بمىحب هظ اإلااصة  200مىه  ،لُطضع بعض طلً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم ً ، 142/17دضص حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب

( )1هاضغ لباص :الىحيز في اللاهىن ؤلاصاعي ،ؾبعت  ،03الجؼاثغ ،2006 ،ص .114 ،113
( )2دمحم الطؼير بعلي :اللاهىن ؤلاصاعي (الخىظُم ؤلاصاعي ،اليشاؽ ؤلاصاعي) ،صاع العلىم لليشغ والخىػَع ،الجؼاثغ  ،2004 ،ص.21
( )3املجلـ ألاعلى للتربُت ،املجلـ ألاعلى للشباب ،املجلـ الاكخطاصي والاحخماعي  ،عاحع عماع بىغُاف :مغحع ؾابم ،ص .103 ،102
( )4املجلـ الىؾجي للمداؾبت  ،املجلـ الىؾجي للمغؤة  ،عاحع عماع بىغُاف :مغحع هفؿه.
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وجىظُمه وؾير عمله( ،)1لُخم بلؼاثه بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  416/21الطاصع ؾىت  ،2021خُث هطذ اإلااصة  02مىه
()2

على " املجلـ هُئت اؾدشاعٍت جىغع لضي عثِـ الجمهىعٍت ً ،خمخع بالصخطُت اإلاعىىٍت والاؾخلالٌ اإلاالي."...

مً زالٌ بحغاء ملاعهت بؿُؿت بين ؤخيام الخعضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2016والخعضًل ألازير ً ،2020خطح ؤن ولخا
الىزُلخين الضؾخىعٍخين ؤهضجا على هفـ الؿبُعت اللاهىهُت للمجلـ وىهه هُئت اؾدشاعٍت ،اهؿالكا مً اإلااصة  200مً
حعضًل  ،2016واإلااصة  214مً حعضًل .2020
اهؿالكا مً الىطىص اللاهىهُت والخىظُمُت اإلاشاع بلحها ؤعاله ًخطح ؤن املجلـ ألاعلى للشباب ًىضعج غمً
اإلااؾؿاث والهُئاث الضؾخىعٍت طاث الؿابع الاؾدشاعي  ،التي جخىلى الؿلؿت الخىفُظًت ممثلت في عثِؿها بوشائها  ،وهى ما
ًاهض ؾُؿغتها الفعلُت ( الؿلؿت الخىفُظًت ) على ػالبُت اإلااؾؿاث الاؾدشاعٍت باعخباعها مطضعا ؤؾاؾُا إلوشائها عً
ؾغٍم اإلاغاؾُم الغثاؾُت  ،وهى ما ًاهض جبعُتها مؿبلا للؿلؿت الخىفُظًت مً الىاخُت العػىٍت  ،بل وختى مً الىاخُت
()3

الىظُفُت.

الفشع الثاوي :حشكيلت املجلض ألاعلى للشباب
هظغا لعضة اعخباعاث لعل ؤهمها مؿالب حمعُاث املجخمع اإلاضوي بؼٍاصة عضص ؤعػاء املجلـ اإلاىغؾت بمىحب
اإلاغؾىم الغثاس ي  ، 142/17والتي اعخبرها الىثيرون بإنها ػير وافُت ملاعهت بالعضص الهاثل للجمعُاث واإلااؾؿاث الشباهُت
الىاشؿت في هظا املجاٌ ،هما ؤن الخلؿُم ؤلاصاعي الجضًض الظي اهبثم عىه اؾخدضار عشغ( )10والًاث حضًضة وان له
ألازغ في بعاصة الخفىير والىظغ في حشىُلت حضًضة للمجلـ جخماش ى ومخؿلباث اإلاغخلت.
ولها عىامل صفعذ بلى جضزل الخىظُم ليرفع مً عضص حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب فبعضما واهذ ماثت وازىان
وؾبعين ( )172عػىا في ظل اإلاغؾىم الغثاس ي  142/17اإلالغى  ،ؤضبذ املجلـ ًدشيل ػٍاصة على الغثِـ مً  348عػىا
 ،بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  ، 416/21ؤي بؼٍاصة كضعث بـ  176عػىا  ،خُث بُيذ اإلااصة الؿابعت ( )07مىه هُفُت جىػَع
هاالء ألاعػاء .
ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن الفئاث اإلامثلت غمً حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب اإلاىطىص علحها بمىحب ؤخيام الخعضًل
الضؾخىعي لؿىت ، 2020هي هفؿها اإلاىغؾت بمىحب ؤخيام اإلااصة  201مً الخعضًل الضؾخىعي لؿىت  ، 2016ػير ؤن
الجضًض الظي حاء به حعضًل  ، 2020وجدضًضا هظ اإلااصة  214مىه،هى بخالت مؿالت جدضًض حشىُلت املجلـ ومهامه
للخىظُم  ،عً ؾغٍم اإلاغاؾُم الغثاؾُت التي ًطضعها عثِـ الجمهىعٍت.
أوال :بعىىان ممثلي شباب الىالًاث
ًدشيل املجلـ ألاعلى للشباب بعىىان جمثُل شباب الىالًاث مً ماثخان وازىان وزالزىن ( )232عػىا مىخسبا ،
مىاضفت عحل وامغؤة ،وهى ما ٌشيل هللت هىعُت في جمثُل الشباب على اإلاؿخىي املحلى غمً حشىُلت املجلـ ملاعهت
( )1اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ، 142/17ماعر في  19افغٍل ً ،2017دضص حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب وجىظُمه وؾيره ،ج ع عضص .25
( )2اإلاغؾىم عثاس ي عكم  ، 416/21ماعر في  27ؤهخىبغ ً ،2021دضص مهام املجلـ ألاعلى للشباب وحشىُلخه وجىظُمه وؾيره ،ج ع عضص .83
( )3كؼالن ؾمُت  :اإلاياهت الضؾخىعٍت للماؾؿاث الاؾدشاعٍت على غىء الخعضًل الضؾخىعي  .2016خىلُاث حامعت الجؼاثغ  ،01املجلض  ،34العضص ،04
 ،2020ص .120
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بالىطاب اإلامىىح لهم بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  142/17اإلالغى  ،واإلالضع بؿخت وحؿعىن( )96عػىا ًمثلىن الشباب،
ازىان ( )02عً ول والًت  ،وهى ما ٌشيل فاعق  136عػى حضًض.
 -1ششوط الترشح الهخخاباث ممثلي شباب الىالًاث
ٌشترؽ في اإلاترشحين لخمثُل الشباب غمً حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب مجمىعت مً الشغوؽ ؤهمها:
 الخمخع بالجيؿُت الجؼاثغٍت ٌ ،عخبر مً بين اخض الشغوؽ الىاحب جىافغها في اإلاترشح الهخساباث املجلـ ألاعلى
للشباب  ،ؾىاء واهذ حيؿُت ؤضلُت ؤم مىدؿبت( ،)1وحضًغ بالظهغ ؤن اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  142/17اإلالغى جىاس ى هظا
الشغؽ لُخم اؾخضعاهه بمىحب هظا اإلاغؾىم الجضًض.
 شغؽ الؿً ،خُث ًجب ؤال ًلل ؾً اإلاترشح عً  18ؾىت وؤال ًؼٍض عً  35ؾىت  ،وبظلً ًيىن الخىظُم كض
خضص الؿً اللاهىهُت الىاحب جىافغها في اإلاترشح للبىٌ ملف جغشحه الهخساباث املجلـ ألاعلى للشباب.
 بزباث اإلاؿخىي الخعلُمي للمترشح مً بين ؤهم الشغوؽ اإلاؿخدضزت بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ،416/21ؤًً
ًخم بزباجه عً ؾغٍم جلضًم شهاصة مؿلمت مً الهُئاث واإلااؾؿاث التربىٍت والخعلُمُت جثبذ خطىٌ اإلاترشح على مؿخىي
حعلُمي معين  ،وججضع ؤلاشاعة ؤن الخىظُم لم ًميز بين ما بطا وان اإلاؿخىي الخعلُمي اإلاؿلىب حامعي ؤو صون طلً  ،خُث
حاءث العباعة عامت " إثباث مصخىي حعليمي" ،لُخضاعن ألامغ في نهاًت اإلااصة الخاؾعت( ، )09خُث ؤهضث على ؤن اإلاؿخىي
اإلاؿلىب في اإلاترشح بعىىان جمثُل الشباب على مؿخىي الىالًاث ًجب ؤن ًيىن حامعُا  ،بِىما باقي الفئاث اإلامثلت غمً
حشىُلت املجلـ فِشترؽ في اإلاترشحين اإلاىخمين بلحها بزباث مؿخىي حعلُمي وفلـ .
 الخمخع بالحلىق اإلاضهُت ،و ؤال ًيىن مدل علىبت مسلت بالشغف ،غماها إلاطضاكُت وفعالُت املجلـ.
 ؤال ًماعؽ اإلاترشح عهضة اهخسابُت ؤو جمثُلُت في هُئت اؾدشاعٍت ؤو جمثُلُت و/ؤو مىخسبت وؾىُت ؤو مدلُت
(،)2بؼغع غمان مبضؤ خُاصًت اإلاترشح وعضم اهدُاػه وحعاؾفه مع الهُئاث التي وان عػىا فحها  ،ومً زمت غمان مماعؾخه
للطالخُاث اإلاىىؾت به بيل اؾخلاللُت  ،والعمل على جدلُم ألاهضاف اإلاغحىة مً اهسغاؾه غمً حشىُلت املجلـ ألاعلى
للشباب.
 ؤال ًماعؽ اإلاترشح مؿاولُت اهخسابُت على مؿخىي ؤحهؼة و /ؤو هُئاث خؼب ؾُاس ي  ،هشغؽ حضًض جم جبيُه
بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ، 416/21فلم ًىخفي الخىظُم بدغمان ومىع الترشح الهخساباث املجلـ على ول مً زبذ
مماعؾخه عهضة اهخسابُت ؤو جمثُلُت في الهُئاث الاؾدشاعٍت ؤو اإلاىخسبت  ،بل امخض هؿاق اإلاىع لِشمل ول مً جم اهخسابه
وازخُاعه لُخىلى مؿاولُت غمً ؤحهؼة الحؼب الؿُاس ي  ،وعلُه فان ول مً ماعؽ مؿاولُت كُاصًت غمً ؤحهؼة الحؼب
الؿُاس ي  ،وٍخم بزباث طلً ًغفؼ ملف جغشحه بلىة اللاهىن.
ولعل الؼاًت ؤو الهضف اإلاغحى مً هظا اإلاىع ًخمثل في غمان اؾخلاللُت وخُاصًت املجلـ  ،وحعله هُئت اؾدشاعٍت
ميلفت بتركُت كُم اإلاىاؾىت والعمل على جغكُت الشباب في شتى املجاالث بعُضا عً الخىحهاث واإلاُىالث الؿُاؾُت لألخؼاب
التي ًمىً جىظُفها صازل املجلـ  ،ومً زمت الخإزير على عمله.
( )1اإلااصة  08مؿت ؤولى مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .416/21
( )2اإلااصة  09مً هفـ اإلاغؾىم الغثاس ي .
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 -2كيفيت اهخخاب ممثلي شباب الىالًاث
ًخم اهخساب ألاعػاء اإلالضع عضصهم بمئاجان وازىان وزالزىن( )232عػىا  ،بعىىان جمثُل شباب الىالًاث على
اإلاؿخىي املحلي مً كبل هضواث بلضًت و والثُت للشباب  ،وفم عضص ًدىاؾب مع ؾيان ول والًت مىاضفت عحل وامغؤة.
 .1.2هذوة شباب البلذًت
ًخم اؾخدضار في ول بلضًت لجىت بلضًت جيلف جدذ بشغاف اللجت الىالثُت بدىظُم هضوة حؿمى بـ "هضوة شباب
البلضًت"  ،جدشيل هظه اللجىت مً ألامين العام للبلضًت عثِؿا ،ممثل مضًغ الشباب والغٍاغت للىالًت  ،اإلاىضوب املحلي
()1

للشباب ،ومؿاوٌ اإلاطلحت اإلايلفت بالشاون الاحخماعُت والثلافُت والغٍاغُت والشباب للبلضًت.

ًخىلى الىػٍغ اإلايلف بالشباب والغٍاغت والىػٍغ اإلايلف بالضازلُت جدضًض الفترة التي ًخم فحها جىظُم هضواث شباب
البلضًاث وهضواث شباب الىالًاث ،بمىحب ميشىع مشترن بُجهما  ،لُخضزل الىالي فُما بعض لُدضص عػهامت جىظُم هضواث
()2

شباب بلضًاث الىالًت  ،زالٌ الفترة املحضصة كاهىها مً ؾغف وػٍغي الشباب والضازلُت.

ؤوٌ بحغاء جلىم به البلضًت في هظا ؤلاؾاع هى وشغها كبل زالزين (ً )30ىما مً جاعٍش اوعلاص هضوة شباب البلضًت بعالها
للمشاعهت في الىضوة  ،وفم الغػهامت التي ًدضصها الىالي ً ،خػمً هظا ؤلاعالن وحىبا جدضًض مىغىع الىضوة اإلاخػمً
اهخساب الشباب ممثلي البلضًت في هضوة شباب الىالًت ،الهخساب ؤعػاء املجلـ ألاعلى للشباب ،بغافت بلى جدضًض فترة
الدسجُل للمشاعهت في هضوة شباب البلضًت واملحضصة بؿبعت ( )07ؤًام ً ،بضؤ اخدؿابها مً جاعٍش وشغ بعالن اإلاشاعهت،
وهظا جدضًض هُفُاث الدسجُل عبر ألاعغُت الغكمُت التي جم وغعها لهظا الؼغع مً ؾغف مطالح وػاعة الشباب
والغٍاغت  ،بالخيؿُم مع وػاعة الضازلُت والجماعاث املحلُت والتهُئت العمغاهُت.
هما ًجب ؤن ًبين بعالن اإلاشاعهت شغوؽ العػىٍت في املجلـ ألاعلى للشباب  ،بعىىان جمثُل شباب الىالًاث
واملحضصة بمىحب هظ اإلااصة الثامىت( )08مً اإلاغؾىم الغثاس ي واإلااصة  10فلغة ؤزيرة مً اللغاع الىػاعي اإلاشترن اإلااعر
في  23صٌؿمبر ً ،2021دضص هُفُاث اهخساب ؤعػاء املجلـ ألاعلى للشباب بعىىان جمثُل شباب الىالًاث.
بعض وشغ ؤلاعالن اإلاخػمً الضعىة للمشاعهت في هضوة شباب البلضًت والدسجُل غمً آلاحاٌ اللاهىهُت املحضصة ،
جلىم البلضًت همغخلت زاهُت بيشغ كاثمت اإلاشاعهين في الىضوة زالٌ آحاٌ كاهىهُت خضصث بسمؿت عشغ (ً )15ىما ،كبل
جاعٍش اوعلاص هضوة شباب البلضًت  ،وٍخم ؤلاعالن عً فخذ عملُت الترشح مً بين اإلاسجلين في اللاثمت إلاضة زمؿت ()05
ؤًام ،.وٍمىً ليل مسجل في ألاعغُت الغكمُت املخططت لظلً  ،لم ًغص اؾمه فُما بعض في كاثمت اإلاشاعهين اإلايشىعة مً
ؾغف البلضًت  ،ؤن ًلضم ؾعىا لضي اللجىت البلضًت زالٌ ألاعبع والعشغًٍ ( )24ؾاعت التي جلي وشغ كاثمت اإلاشاعهين،
للفطل فُه في احل ؤكطاه ؤعبعت وعشغًٍ ( )24ؾاعت ( ،)3لخخىلى البلضًت همغخلت ؤزيرة وشغ كاثمت اإلاترشحين لىضوة
شباب البلضًت كبل ؾبعت ( )07ؤًام مً جاعٍش اوعلاصها ،خؿب هظ اإلااصة  12مً اللغاع الىػاعي اإلاشترن.2021
( )1اإلااصة  07مً اللغاع الىػاعي اإلاشترن  ،اإلااعر في  23صٌؿمبر ً ،2021دضص هُفُاث اهخساب ؤعػاء املجلـ ألاعلى للشباب بعىىان جمثُل شباب
الىالًاث ،ج ع عضص .95
( )2اإلااصة  09مً هفـ اللغاع.
( )3اإلااصة  11مً اللغاع الىػاعي اإلاشغن.
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جخىلى اللجىت البلضًت اإلاشاع بلحها ؾابلا عملُت جىظُم وإحغاء هضوة شباب البلضًت  ،مع غمان البلضًت جىفير وافت
الىؾاثل البشغٍت واإلااصًت الػغوعٍت إلهجاح العملُت  ،خُث ًيىن الخطىٍذ مً ؾغف اإلاترشحين ؾغٍا وشخطُا ،وبمجغص
الاهتهاء مىه حعلً اللجىت البلضًت فىعا هخاثج الخطىٍذ التي جضون في مدػغ ًىكعه عثِـ اللجىت ( ألامين العام للبلضًت)
()1

وٍغؾله بلى اللجىت الىالثُت.

 .1.2هذوة شباب الىالًت
ؤوولذ مهمت جىظُم هضوة شباب الىالًت وؤلاشغاف علحها للجىت ؾمُذ بـ " لجىت الىالًت"  ،جدضر على مؿخىي ول
والًت  ،وجدشيل مً والي الىالًت ؤو ممثله عثِؿا ،وبعؼ اإلاطالح الخابعت للىالًت ممثلت بمضًغ الخىظُم والشاون العامت و
مضًغ ؤلاصاعة املحلُت  ،باإلغافت بلى ممثلي بعؼ اإلاضًغٍاث الخىفُظًت على مؿخىي الىالًت  ،طاث الطلت بالشباب  ،همضًغ
الشباب والغٍاغت للىالًت  ،ومضًغ الخيىًٍ والخعلُم اإلاهىُين للىالًت  ،ومضًغ اليشاؽ الاحخماعي والخػامً للىالًت  ،ومضًغ
()2

حامعت ؤو مغهؼ حامعي ،هما ًمىً للجىت ؤن حؿخعين بإي شخظ ًمىً ؤن ٌؿاعضها في ؤشؼالها.

ًجخمع ممثلى شباب البلضًاث في هضوة شباب الىالًت  ،وٍيخسبىن مً بُجهم ممثلين في املجلـ ألاعلى للشباب ،وحعلً
اللجىت الىالثُت فىعا هخاثج الخطىٍذ التي جخػمً كاثمت ممثلي الىالًت اإلاىخسبين  ،وكاثمت اإلاؿخسلفين  ،وفلا للعضص املحضص
كاهىها ليل والًت ،وجضون طلً في مدػغ ًىكعه عثِـ اللجىت  ،وٍغؾل بلى الىػٍغ اإلايلف بالضازلُت والىػٍغ اإلايلف
()3

بالشباب.

ثاهيا :بعىىان ممثلي املىظماث والجمعياث الشباهيت
هظغا للضوع الفعاٌ التي جلىم به اإلاىظماث والجمعُاث طاث الؿابع الشباوي ؾىاء واهذ وؾىُت ؤم مدلُت  ،جم جمثُلها
غمً حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب بإعبعت وزالزىن ( )34عػىا  ،بالخىاضف بين الغحاٌ واليؿاء(ً ،)4خم حعُُجهم مً
ؾغف الىػٍغ اإلايلف بالشباب ،ؤي بؼٍاصة عشغة ( )10ؤعػاء مً وؿبت ممثلي اإلاىظماث والجمعُاث الشباهُت في ظل
اإلاغؾىم الغثاس ي الجضًض  ، 416/21بعضما واهذ هظه الفئت جمثل بإعبعت وعشغون( )24عػىا فلـ في ظل اإلاغؾىم
الغثاس ي اإلالغى.
ثالثا :بعىىان ممثلي شباب الجاليت الىطىيت
ًدشيل املجلـ مً ؾخت عشغ ( )16عػىا بعىىان ممثلي شباب الجالُت الىؾىُت اإلالُمت بالخاعج مىاضفت بين
الغحاٌ واليؿاء  ،لُخم جىغَـ مبضؤ اإلاىاضفت بمىحب ؤخيام اإلاغؾىم الغثاس ي  ، 416/21بعضما واهذ وؿبت جمثُل اليؿاء
غمً حشىُلت املجلـ بهظا العىىان في ظل اإلاغؾىم الغثاس ي  142/17اإلالغى جلضع بثالزين في اإلااثت ( )%30مً اليؿاء ،و
()5

ًخم حعُين هاالء ألاعػاء مً ؾغف الىػٍغ اإلايلف بالشاون الخاعحُت.
سابعا :بعىىان جمثيل الطلبت واملىظماث الطالبيت

( )1اإلااصة  15مً هفـ اللغاع.
( )2اإلااصة  04مً هفـ اللغاع.
( )3اإلااص  20مً هفـ اللغاع
( )4اإلاغؾىم الغثاس ي  142/17اإلالغى لم ًدبجى مبضؤ اإلاىاضفت بين الغحاٌ واليؿاء ،وإهما جم مىذ وؿبت  %30مً ؤضل  24عػىا لليؿاء.
( )5اإلااصة  10مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 142/17اإلالغى.

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

990

ISSN: 2352-9806
l

اجمللس األعلى للشباب  -دراسة يف ظل التعدٌل الدستوري '2016واملرسوم الرئاسً /416-21ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالة عبد العايل/ـــــــــــــــــــــــــ

زالفا ألخيام اإلاغؾىم الغثاس ي اإلالغى  ، 142/17الظي لم ًلغ بخمثُل هظه الفئت غمً حشىُلت املجلـ  ،لم ٌؼفل
الخىظُم الجضًض عً جمثُلها غمً حشىُلت املجلـ العجباؾها بيشاؾاجه وؤهضافه اإلاعلً عجها غمً ؤخيام اإلاغؾىم
الغثاس ي  ،416/21خُث ًدشيل املجلـ في هظا ؤلاؾاع مً ؾخت عشغ ( )16عػىا  ،مىاضفت عحل وامغؤةٌ ،عُجهم الىػٍغ
اإلايلف بالخعلُم العالي  ،صون بصعاج ؤًت شغوؽ ؤو بحغاءاث مخعللت بالخعُين  ،وهى ما ًاهض جمخع الىػٍغ بالؿلؿت
الخلضًغٍت اإلاؿللت في ازخُاع ممثلي الؿلبت واإلاىظماث الؿالبُت زم حعُُجهم غمً حشىُلت املجلـ.
خامصا :بعىىان جمثيل املتربصين واملمتهىين وجالميز الخكىيً املنهي
جم اؾخدضار هظه الفئاث والخىطُظ على جمثُلها غمً حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب بعشغة ( )10ؤعػاء مع
اخترام مبضؤ اإلاىاضفت  ،بمىحب هظ اإلااصة  07مً اإلاغؾىم الغثاس ي  ، 416/21هظغا ألهمُت كؿاع الخيىًٍ اإلانهي والخمهين
في جاؾير الشباب وصفعهم هدى بوشاء اإلاشاعَع في شتى املجاالث والخسططاث(ً ،)1خمخع الىػٍغ اإلايلف بالخيىًٍ اإلانهي
بيامل الحغٍت في ازخُاع ألاعػاء اإلامثلين غمً حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب.
شادشا :بعىىان جمثيل جمعياث الشباب روي إلاعاقت
عػم اؾدبعاص هظه الفئت مً حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ، 142/17بال ؤن الخىظُم
الجضًض  ، 416/21جضاعن ألامغ ومىذ فئت الشباب طوي ؤلاعاكت بمسخلف ؤؾُافها  ،اإلاىػىًٍ جدذ لىاء حمعُاث شباهُت
فغضت مشاعهتها في جمثُل هظه الفئت غمً حشىُلت املجلـ بعشغة ( )10ؤعػاء  ،مىاضفت عحل وامغؤةً ،خىلى الىػٍغ
اإلايلف بالخػامً الىؾجي مهمت حعُُجهم.
شابعا :بعىىان الكفاءة والخبرة
ًدشيل املجلـ مً عشغة( )10ؤعػاءً ،خم حعُُجهم مً ؾغف عثِـ الجمهىعٍت بدىم هفاءتهم وزبرتهم في اإلاُاصًً
()2

اإلاغجبؿت بالشباب.

ثامىا :بعىىان الحكىمت واملؤشصاث العمىميت املكلفت بشؤون الشباب
في بؾاع الخللُل مً هُمىت الؿلؿت الخىفُظًت على حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب جم الخللُظ مً عضص ممثلي
الحيىمت واإلااؾؿاث العمىمُت اإلايلفت بشاون الشباب لُطبذ عشغون ( )20عػىا( ،)3بعضما وان ؾخت وعشغون ()21
عػىا في ظل اإلاغؾىم الغثاس ي اإلالغى.
ٌعين ممثلى الحيىمت واإلااؾؿاث العمىمُت اإلايلفت بشاون الشباب بدىم ضفتهم  ،مً كبل الؿلؿاث التي ًدبعىنها
 ،مً بين ؤلاؾاعاث التي جماعؽ وظُفت علُا في الضولت  ،وفي خاٌ اهتهاء اإلاهام التي جم حعُُجهم بعىىانهاً ،خم بنهاء عهضتهم في
املجلـ  ،وٍخم اؾخسالفهم خؿب ألاشياٌ هفؿها.
الفشع الثالث :مذة العضىيت في املجلض
( )1ازين زالض ؾُف الضًً ،ؾالمي مىيرة :صوع ماؾؿاث الخيىًٍ اإلانهي في صفع الشباب هدى اإلالاوالجُت ،مجلت ؤصاء اإلااؾؿاث الجؼاثغٍت ،عضص ،2013 ،02
ص .164
( )2اإلااصة  05فلغة ؤزيرة مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .142/17
( )3إلاعغفت ألاعػاء اعحع للماصة  10مً اإلاغؾىم الغثاس ي . 416/21
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ًماعؽ ؤعػاء املجلـ عهضة مضتها ؤعبع ( )04ؾىىاث ػير كابلت للخجضًض( ،)1وفي خالت اهلؿاع عهضة اخض ألاعػاء ،
ًخم اؾخسالفه خؿب هفـ هُفُاث وؤشياٌ حعُِىه للمضة اإلاخبلُت مً العهضة ،ؤما ؤعػاء املجلـ اإلاىخسبين فُخم
اؾخسالفهم باإلاترشحين اإلاضعحين غمً كاثمت الاهخظاع.

()2

الفشع الشابع :جىظيم املجلض
ًىظم املجلـ ألاعلى للشباب في شيل ؤحهؼة ممثلت في الجمعُت العامت ،الغثِـ ،اإلاىخب ،اللجان اإلاخسططت ،هما
ًمىً للمجلـ ؤن ًدضر لجان زاضت عىض الاكخػاء  ،هما ؤن املجلـ ًػم ؤماهت بصاعٍت وجلىُت ًخم وغعها جدذ ؾلؿت
الغثِـ ،وٍضًغها ألامين العام بمؿاعضة مضًغي صعاؾاث وعئؾاء صعاؾاث( ،)3جػمً الضعم الخلجي ألشؼاٌ املجلـ ،
وحؿير وؾاثله البشغٍت واإلااصًت واإلاالُت ،وٍدضص جىظُمها بمىحب مغؾىم جىفُظي.
أوال :الجمعيت العامت
جخيىن الجمعُت العامت للمجلـ ألاعلى للشباب مً حمُع ؤعػاءه ،وجخىلى اهخساب مىخب املجلـ ،واإلاطاصكت على
الىظام الضازلي للمجلـ  ،و صعاؾت بغهامج وشاؽ املجلـ واإلاطاصكت علُه  ،باإلغافت صعاؾت جلاعٍغ اللجان اإلاخسططت ،
()4

وول آلاعاء والخىضُاث التي ازؿغ املجلـ بشإنها وهظا الخلغٍغ الؿىىي ليشاؾاث املجلـ واإلاطاصكت على طلً.
ثاهيا :الشئيض

بُيذ ؤخيام اإلاغؾىم الغثاس ي  416/21هُفُت حعُين عثِـ املجلـ ألاعلى للشباب ،وخضصث له الطالخُاث اإلايلف
بها كاهىها.
 -1كيفيت حعيين سئيض املجلض ألاعلى للشباب
عىـ املجلـ الىؾجي لحلىق ؤلاوؿان فان ؾلؿت حعُين عثِـ املجلـ ألاعلى للشباب مسىلت لغثِـ الجمهىعٍت
صون ػيره  ،خُث ًخم هظا الخعُين بمىحب مغؾىم عثاس ي ،وجىهى مهامه بىفـ ألاشياٌ ،وَؿاعض الغثِـ ؤعبع()04
هىاب( ،)5مىاضفت بين الغحاٌ واليؿاء ً ،خم اهخسابهم مً بين ؤعػاء الجمعُت العامت لعهضة مضتها ؾىت ( )01واخضة ػير
كابلت للخجضًض  ،وهى ما ٌشيل غماهت خلُلُت للخضاوٌ على ؤحهؼة املجلـ ،وفي خالت خطىٌ ماوع لغثِـ املجلـ ًخىلى
اخض هىابه ألاعبعت ( )04عثاؾت املجلـ بالىُابت وفلا للىُفُاث التي ًدضصها الىظام الضازلي الظي لم ًطضع بعض.
 -2مهام سئيض املجلض ألاعلى للشباب
ؤوولذ لغثِـ املجلـ ألاعلى للشباب العضًض مً الطالخُاث باعخباعه اإلاؿاوٌ واملخىٌ كاهىها بةصاعة املجلـ
وؤلاشغاف علُه مجها  ،جمثُل املجلـ في حمُع ؤعماٌ الحُاة اإلاضهُت  ،و ؤمام اللػاء  ،هما ًخىلى بصاعة ؤعماٌ الجمعُت

( )1عهضة ألاعػاء في ظل اإلاغؾىم الغثاس ي اإلالغى  142/17واهذ كابلت للخجضًض مغة واخضة.
( )2اإلااصة  14مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم.416/21
(ً )3خم حعُُجهم بمىحب مغؾىم عثاس ي بىاء على اكتراح مً عثِـ املجلـ وهى ما ؤهضجه اإلااصة  18مً اإلاغؾىم الغثاس ي .416/21
( )4اإلااصة  21مً اإلاغؾىم الغثاس ي .416/21
( )5عضص هىاب الغثِـ في ظل اإلاغؾىم  142/17اإلالغى كضع بىاثبين( )02ازىين.
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العامت باعخباعه عثِؿها ،وحؿُير ؤوشؿت املجلـ وجيشُؿها وجيؿُلها  ،فهى املخىٌ بغثاؾت اإلاىخب وجىػَع اإلاهام بين
()1

ؤعػاءه  ،وغبـ حضوٌ ؤعماٌ احخماعاث الجمعُت العامت واإلاىخب على خض ؾىاء.

ًخىلى هظلً عغع مشاعَع البرامج وجلغٍغ وشاؾاث املجلـ على الجمعُت العامت للمطاصكت علحها  ،ومماعؾت ؾلؿت
حعُين اإلاؿخسضمين الظًً لم جخلغع ؾغٍلت ؤزغي لخعُُجهم صازل املجلـ  ،ومً زاللها الؿلؿت الؿلمُت على حمُع
اإلاؿخسضمين الخابعين للمجلـ ألاعلى للشباب  ،وٍيلف بةعؾاٌ آلاعاء والخىضُاث والخلاعٍغ الخلُُمُت للمجلـ بمجغص
الاهتهاء مً بعضاصها بلى اإلااؾؿاث الىؾىُت اإلاعىُت  ،وهى ما بُيخه ؤخيام اإلااصة  23مً اإلاغؾىم الغثاس ي .416/21
ًلؼم عثِـ املجلـ ألاعلى للشباب ول ؾىت بغفع جلغٍغ ؾىىي ًخػمً وشاؾاث املجلـ ،وهظا جلغٍغ جلُُمي خىٌ
مضي جىفُظ املخؿـ الىؾجي للشباب بلى عثِـ الجمهىعٍت باعخباعه الجهت الىضُت على املجلـ ،زم جلضًم هظا الخلغٍغ
الخلُُمي ليل مً الىػٍغ ألاوٌ ؤو عثِـ الحيىمت خؿب الحالت  ،وهظا الىػٍغ اإلايلف بالشباب باعخباعهم الجهاث املخىلت
()2

كاهىها بةزؿاع املجلـ.
ثالثا :املكخب

ًدشيل مىخب املجلـ ألاعلى للشباب مً عثِـ املجلـ وهىابه ألاعبعت ( ، )04وعئؾاء اللجان اإلاخسططت ،
ًماعؾىن عهضة مضتها ؾىت واخضة ( )01ػير كابلت للخجضًض ،وٍخىلى الىظام الضازلي للمجلـ جدضًض همـ اهخساب وججضًض
ؤعػاء اإلاىخب ومجمىعت مً ألاعػاء اإلاىخسبين ،وٍخىلى( اإلاىخب) في بؾاع مهامه اللُام بمجمىعت مً الطالخُاث ( ،)3مجها
جدػير مشغوع بغهامج اليشاؾاث ومخابعخه بعض اإلاطاصكت علُه مً ؾغف الجمعُت العامت ،وجيؿُم ؤوشؿت اللجان
اإلاخسططت واللجان الخاضت ومخابعتها ،وإعضاص الخلغٍغ الؿىىي ليشاؾاث املجلـ الظي ٌعغع على الجمعُت العامت
للمطاصكت علُه ،باإلغافت بلى صعاؾت مشغوع ميزاهُت املجلـ واإلاطاصكت علُه ،وجىفُظ الخىضُاث اإلاىبثلت عً الجمعُت
العامت ،وإعضاص مشاعَع حعضًل الىظام الضازلي للمجلـ.
سابعا :اللجان املخخصصت
حعض لجان املجلـ ألاعلى للشباب بمثابت آلالُاث واإلاُياهيزماث الحلُلُت  ،إلاماعؾت مهامه وجدلُم ألاهضاف
ألاؾاؾُت التي اوشإ مً احلها  ،وفي هظا ؤلاؾاع ػوص املجلـ بلجان مخسططت  ،وؤزغي زاضت ًمىً ؤن ًيشئها عىض
()4

الحاحت ،باإلغافت بلى ؤفىاج للدشاوع والخبرة للمؿاثل طاث اإلاطلحت الىؾىُت اإلاخطلت بالشباب.

جخيىن ول لجىت مخسططت مً زالزين ( )30بلى زالزت وؤعبعين ( )43عػىا( ،)5هما جيخسب ول لجىت مخسططت عثِؿا
()6

وملغعا مً بين ؤعػائها لعهضة مضتها ؾىت ( )01واخضة ػير كابلت للخجضًض ؾبلا للىظام الضازلي.

( )1اإلااصة  23مً اإلاغؾىم الغثاس ي .416/21
( )2اإلااصة  04مً اإلاغؾىم الغثاس ي .416/21
( )3اإلااصة  28مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .416/21
( )4اإلااصة  34مً اإلاغؾىم الغثاس ي .416/21
( )5عضص ؤعػاء اللجان اإلاخسططت في ظل اإلاغؾىم الغثاس ي اإلالغى ًتراوح بين  20و  34عػىا.
( )6اإلااصة 33مً هفـ اإلاغؾىم.
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ججضع ؤلاشاعة بلى اهه جم اؾخدضار لجان مخسططت لم ًخػمجها اإلاغؾىم الغثاس ي  142/17اإلالغى  ،هلجىت التربُت
والخيىًٍ والخعلُم العالي والبدث العلمي وحعؼٍؼ كضعاث الشباب ،ولجىت ؤلاعالم والاجطاٌ  ،ولجىت البِئت والخىمُت
اإلاؿخضامت  ،ولجىت الخعاون والعالكاث الضولُت.

()1

هما جمذ بعاصة ضُاػت حؿمُاث بعؼ اللجان لخخىؾع بظلً مجاالث جضزلها ،واللجىت الاكخطاصًت والاحخماعُت
والدشؼُل وملاولخُت الشباب ،لخطبذ حؿمُتها الجضًضة لجىت الدشؼُل واإلالاوالجُت والابخياع واكخطاص اإلاعغفت ،هما ؤن
اللجىت الثلافُت والغٍاغُت والترفحهُت والحُاة الجمعىٍت ،جدىلذ حؿمُتها بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  416/21بلى لجىت
الثلافت والغٍاغت والترفُه والؿُاخت وخغهُت الشباب  ،لخخدىٌ حؿمُت لجىت الخػامً واإلاىاؾىت واإلاشاعهت في الحُاة
العامت بلى لجىت اإلاىاؾىت والخؿىع والحُاة الجمعىٍت ومشاعهت الشباب في الحُاة العامت  ،ولجىت الىكاًت والحماًت مً
()2

آلافاث الاحخماعُت ،بلى اللجىت الاحخماعُت والخػامً ووكاًت الشباب مً آلافاث الاحخماعُت وخماًتهم.

جخىلى اللجان اإلاخسططت اللُام بإعماٌ الخىظُم والبرمجت ،وهظلً صعاؾت وإعضاص اإلالفاث والخلاعٍغ اإلاخعللت
بطالخُاتها في بؾاع بغهامج وشاؽ املجلـ ،وحعض مشاعَع آلاعاء والاكتراخاث اإلاغجبؿت بها ،وحعغع هخاثج ؤعمالها على
الجمعُت العامت لضعاؾتها واإلاطاصكت علحها.
هما ًجب على ول لجىت مخسططت ؤن جخىلى غمً ؤوشؿتها الحاحاث الخاضت باألشخاص طوي الاخخُاحاث
الخاص ،وهى ما ؤهضجه اإلااصة الؿابعت والعشغون ( )31مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .416/21
الفشع الخامض :شيراملجلض ألاعلى للشباب
بىاءا على ؤخيام اإلاغؾىم الغثاس ي عكم ً 416/21جخمع املجلـ في حمعُت عامت مغجين ( )02في الؿىت في شيل صوعاث
عاصًت ،بىاءا على اؾخضعاء مً عثِؿه ،هما ًمىىه ؤن ًجخمع في صوعة ػير عاصًت بىاءا على اؾخضعاء مً عثِؿه  ،وهى ما
ًاهض على ؤن عثِـ املجلـ هى ضاخب الازخطاص ألاضُل في ؾلب علض الضوعاث العاصًت وختى الاؾخثىاثُت  ،وعلُه جم
اؾدبعاص زلثي ( )3/2ؤعػاء املجلـ ،وخغمانهم مً مماعؾت خم جلضًم ؾلب علض صوعاث اؾخثىاثُت  ،هما وان ملغعا
بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي اإلالغى ،)3(142/17وهى ؤمغ ػير معلىٌ ؾاإلاا ؤن الغثِـ معين  ،واػلب حشىُلت املجلـ
مىخسبين.
جغؾل الاؾخضعاءاث مغفلت بجضوٌ ألاعماٌ بلى ول عػى مً املجلـ كبل واخض وعشغًٍ(ً )21ىما  ،على ألاكل مً
جاعٍش اوعلاص الجمعُت العامت ،مع بمياهُت جللُظ هظه آلاحاٌ على ؤال جلل عً زمؿت عشغ (ً )15ىما( ،)4وال جصح
مضاوالث الجمعُت العامت للمجلـ بال بدػىع هطف ( )2/1ؤعػاءه على ألاكل  ،وفي خالت عضم اهخماٌ الىطاب اللاهىوي
ً ،جخمع املجلـ في شيل حمعُت عامت بعض اؾخضعاء ألاعػاء مغة زاهُت  ،زالٌ احل ً 15ىما التي جلي جاعٍش الاحخماع

( )1عضص اللجان اإلاخسططت بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي ً 416/21لضع بثماهُت (.)08
( )2اإلااصة  30مً اإلاغؾىم الغثاس ي .416/21
( )3اإلااصة  30مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .142/17
( )4اإلااصة  36مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .416/21
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اإلااحل  ،وجطبذ مضاوالجه صحُدت مهما وان عضص ألاعػاء الحاغغًٍ ،وجخسظ مضاوالث املجلـ باألػلبُت البؿُؿت
()1

ألضىاث ألاعػاء الحاغغًٍ  ،وفي خالت الدؿاوي ًغجح ضىث الغثِـ.

ججضع ؤلاشاعة بلى ؤن مضاوالث املجلـ ألاعلى للشباب والتي جلؼم الجؼاثغ هضولت على اإلاؿخىي الضولي  ،ؤزػعها
اإلاغؾىم الغثاس ي  ، 416/21بمىحب الفلغة ألازيرة مً اإلااصة  37مىه للمىافلت اإلاؿبلت لغثِـ الجمهىعٍت.
مىخب املجلـ ألاعلى للشباب هى آلازغ ًجخمع مغة واخضة في الشهغ بىاءا على اؾخضعاء مً عثِؿه في صوعة عاصًت،
وٍمىىه ؤن ًجخمع في صوعة ػير عاصًت بىاء على اؾخضعاء مً عثِؿه ؤو بؿلب مً ( )3/2ؤعػاثه ،وجضون مضاوالجه في
()2

مداغغ  ،وحسجل في سجل مغكم وماشغ علُه مً ؾغف عثِـ املجلـ.

جؿبُلا لىظ اإلااصة  31مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم ً ،142/17مىً إلاىخب املجلـ ألاعلى للشباب ؤن ًجخمع في صوعة
ػير عاصًت بىاءا على اؾخضعاء مً عثِؿه.
في بؾاع جإصًت املجلـ ألاعلى للشباب إلاهامه ًخىفغ على وافت اإلاعلىماث والخلاعٍغ واإلاعؿُاث الػغوعٍت التي لها عالكت
بمجاٌ وشاؾه ،خُث ًخم جبلُؼه بجمُع هظه اإلاعلىماث مً ؾغف ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث العمىمُت وهظا الجمعُاث
()3

اإلاعىُت.

املطلب الثاوي :دوس املجلض في جشقيت املصائل املخعلقت بالشباب
ؾبلا ألخيام اإلااصة  215مً الخعضًل الضؾخىعي لؿىت ً ، 2020ماعؽ املجلـ ازخطاضاث صؾخىعٍت جخمثل ؤؾاؾا
في جلضًم آعاء وجىضُاث واكتراخاث خىٌ اإلاؿاثل اإلاخعللت بداحاث الشباب واػصهاعه في املجاالث الاكخطاصًت والاحخماعُت
والثلافُت والغٍاغُت  ،هما ٌؿاهم في جغكُت اللُم الىؾىُت والػمير الىؾجي والحـ اإلاضوي والخػامً الاحخماعي في
ؤوؾاؽ الشباب ،وهي هفـ الازخطاضاث اإلاىغؾت بمىحب الخعضًل الضؾخىعي لؿىت .2016
وججؿُضا لهظه الازخطاضاث الضؾخىعٍت ،ؤوولذ للمجلـ ألاعلى للشباب مجمىعت مً ألاصواع الخىظُمُت التي اكغها
اإلاغؾىم الغثاس ي  ،416/21واإلاخمثلت في:
الفشع ألاول  :الذوسالدشاسكي
ٌعخبر املجلـ ألاعلى للشباب شغٍيا ؤؾاؾُا ملخخلف اإلااؾؿاث والهُئاث وؤلاصاعاث العمىمُت طاث الطلت بالشباب
 ،باعخباعه هُئت اؾدشاعٍت ولفذ بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  416/21باإلاشاعهت في جطمُم ومخابعت وجلُُم املخؿـ الىؾجي
للشباب(، )2024-2020باعخباعه ؾغٍم عمل مضجه ؤعبع ( )04ؾىىاثً ،خػمً ول ماله عالكت بتركُت وجىمُت كضعاث
الشباب في حمُع ألاوشؿت واإلاُاصًً  ،ويهضف بلى وغع ؾُاؾت خيىمُت مىخضة زاضت بالشباب جخىالها حمُع اللؿاعاث
الىػاعٍت والهُئاث العمىمُت اإلاعىُت  ،بمشاعهت فعالت للمجخمع اإلاضوي والحغهت الجمعىٍت( ،)4ؤًً جم جىطِب لجىت وػاعٍت
مشترهت ميلفت بةعضاص هظا املخؿـ وطلً بعض ؾلؿلت مً الاحخماعاث والللاءاث الدشاوعٍت مع اإلاىظماث والجمعُاث
( )1اإلااصة  37مً هفـ اإلاغؾىم الغثاس ي.
( )2اإلااصة  39مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .416/21
( )3اإلااصة  40مً هفـ اإلاغؾىم الغثاس ي.416/21
( )4مىكع وػاعة الشباب والغٍاغت جاعٍش الضزىٌ 01 ،ماي  ،2022الؿاعت www.mjs.gov.dz 23:05
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الشباهُت التي ؾاهمذ في بزغاء وجباصٌ ألافياع وآلاعاء خىٌ هظا اإلاشغوع الشباوي(، )1وهظا الؿُاؾاث والاؾتراجُجُاث
والبرامج وألاحهؼة العمىمُت اإلاخعللت بالشباب.
ٌؿاهم املجلـ هظلً في جغؾُش الثلافت الضًملغاؾُت لضي الشباب وحعؼٍؼ كضعاتهم لخللض اإلاؿاولُاث واإلاشاعهت في
اجساط اللغاعاث العمىمُت ،خُث ٌعخبر الخعضًل الضؾخىعي لؿىت  2020ؤلاؾاع اإلاغحعي لهظه اإلاباصت التي جم صؾترتها ألوٌ
مغة في ؤؾمى وزُلت صؾخىعٍت للضولت  ،بؼغع ازللت الحُاة العامت بطفت عامت والحُاة الؿُاؾُت بطفت زاضت ،مً
()2

زالٌ حصجُع الشباب على مماعؾت العمل الؿُاس ي  ،واإلاؿاهمت في اجساط اللغاعاث العمىمُت .

ًخجلى صوع املجلـ ألاعلى للشباب في هظا ؤلاؾاع في لعب صوع الجهاػ اإلاؿاعض واإلاغافم للفئاث الشباهُت زاضت في
املجاٌ الؿُاس ي  ،وطلً باإلاؿاهمت عً ؾغٍم جىظُم الىضواث والللاءاث  ،وجفعُل عمل اللجان في ججؿُض ول اإلاباصت
الضؾخىعٍت التي تهضف بلى جفعُل صوع الشباب ومغافلخه .
ٌعخبر املجلـ ألاعلى للشباب الهُئت الضؾخىعٍت اإلايلفت باإلاؿاهمت في جىمُت الحغهت الجمعىٍت الشباهُت وحعؼٍؼ
كضعاتها ،بالخيؿُم مع اللؿاعاث ألازغي اإلاهخمت بشاون الشباب ،خُث ًخىلى املجلـ مً زالٌ لجىت اإلاىاؾىت والخؿىع
والحُاة الجمعىٍت ومشاعهت الشباب في الحُاة العامت  ،جىمُت الحغهت الجمعىٍت عً ؾغٍم عمل هظه اللجىت ( ؤعماٌ ،
()3

جلاعٍغ آعاء ،وجىضُاث).

()4

جىفُظا إلاا حاءث به ؤخيام اللاهىن عكم  ، 05/20اإلاخعلم بميافدت زؿاب الىغاهُت والخمُيز والىكاًت مجهما

ٌ،شاعن املجلـ ألاعلى للشباب مً زالٌ جىظُم خمالث جدؿِؿُت وهضواث وماجمغاث وختى مىخضًاث  ،في الىكاًت مً
ؤشياٌ الخمُيز وزؿاباث الىغاهُت والجهىٍت والخؿغف وآلافاث الاحخماعُت في ؤوؾاؽ الشباب وميافدتها ،وىن ؤن البِئت
الخطبت لخىامي هظه الظاهغة هي البِئت الشباهُت  ،ال ؾُما بطا وحضث مىابغ بعالمُت حعمل على جإحُجها وجؼٍض مً خضة
()5

اهدشاعها.

الفشع الثاوي :الذوسالدشجيعي
بغافت بلى الضوع الدشاعوي للمجلـ ألاعلى للشباب  ،والظي ٌؿاهم مً زالله مع ول الفاعلين واإلااؾؿاث العمىمُت
اإلاهخمت باملجاٌ الشباوي  ،ؤؾىضث له مهمت حصجُع عوح اإلاىاؾىت والخؿىع والتزام الشباب اججاه املجخمع( ،)6فهى بظلً
ٌعض اإلااؾؿت التي حؼظي الشباب وحؼغؽ فحهم كُم اإلاىاؾىت وعوح اإلاؿاهمت في بىاء مجخمع عاقي ً ،لعب فُه الشاب صوعا
( )1هفـ اإلاىكع.
( )2دمحم بلعؿل ،عبضالعؼٍؼ ػاًضي :صوع ازللت العمل الؿُاس ي على الخىمُت الىؾىُت في الجؼاثغ ،صعاؾت جدلُلُت هلضًت ،املجلت الجؼاثغٍت لألمً والخىمُت ،
املجلض  ،10العضص  ،03حىٍلُت  ،2021ص .157
ٌ
( )3بىػٍان عاغُت :آلُاث جفعُل صوع الشباب في املجخمع اإلاضوي إلاىاهبت الخدى الضًملغاؾي في الجؼاثغ ،مجلت صعاؾاث وؤبدار  ،املجلت العغبُت في العلىم
ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،العضص  ،30ماعؽ  ،2018ص .159 ،158
( )4اللاهىن عكم  ،20/05ماعر في ماعر في  28افغٍل ً ،2020خعلم بالىكاًت مً الخمُيز وزؿاب الىغاهُت وميافدتهما  ،ج ع عضص .25
( )5ؾمير كاؾمي :الخمُيز وزؿاب الىغاهُت بين اللاهىن 05/20والاجفاكُاث الضولُت ،مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت والاحخماعُت ،العضص  ،05ماعؽ ،2021
ص.148
( )6لالؾالع على اإلاىغىع ؤهثر عاحع ،ولُضة خضاصي :اإلاىاؾىت في ظل الخدىالث ؤلاعالمُت الغاهىت  ،مجلت الحىاع الثلافي ،حامعت مؿخؼاهم ،املجلض ،06
عضص ،2018 ،04ص .05
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مهما ،ال ؾُما في ظل جفاكم الظىاهغ الاحخماعُت الؿلبُت اإلاىدشغة بشيل عهُب في ؤوؾاؽ الشباب  ،هظاهغة الهجغة ػير
()1

الشغعُت ،وحعاؾي املخضعاث ،حغاثم الازخؿاف  ،والاعخضاء على اللطغ والعىف.

في بؾاع جبجى اإلااؾـ الضؾخىعي بعؼ اإلافاهُم الجضًضة وازللت الحُاة الؿُاؾُت  ،همبضؤ وهضف في هفـ الىكذ
ٌ ،ؿعى مً زالله اإلااؾـ بلى بعاصة غبـ الحُاة العامت والؿُاؾُت وفلا إلاعاًير العمل ألازالقي اإلاخىافم مع الىطىص
اللاهىهُت  ،وبىاء على ؤخيام اإلاغؾىم الغثاس ي  ، 416/21فان املجلـ ألاعلى للشباب ٌعخبر الهُئت الضؾخىعٍت اإلايلفت
بدصجُع مشاعهت الشباب في الحُاة العامت والؿُاؾُت وإشغاههم في الخىمُت الؿُاؾُت والاكخطاصًت والاحخماعُت للبالص،
مً زالٌ مغافلتهم وحصجُعهم على لعب ؤصواعهم الاًجابُت في بىاء مجخمع مخدػغ ٌ ،ؿاهم في بىاء ماؾؿاث الضولت عً
ؾغٍم الخضعج في اإلاؿاولُاث وجللض اإلاهام ؾىاء صازل اإلااؾؿاث والهُئاث العمىمُت ؤلاصاعٍت  ،الاكخطاصًت  ،الاحخماعُت ،
وختى الؿُاؾُت باعخباعها ميان مماعؾت الضًملغاؾُت واإلاؿاهمت في حؿُير الشاون املحلُت وفم ما جلخػُه مطلحت
()2

اإلاىاؾً والشباب على اإلاؿخىي املحلي.

في هظا ؤلاؾاع هغؽ اإلااؾـ الضؾخىعي عضًض ألاخيام اإلاخعللت بدصجُع الشباب على مماعؾت العمل الؿُاس ي ،
ؤهمها اؾخدضار شغؽ الدشبِب للبىٌ ملفاث الترشح لالهخساباث( ،)3وشغؽ اإلاؿخىي الجامعي ،باإلغافت بلى بكغاع صعم
الضولت للشباب اإلاترشح غمً اللىاثم اإلاؿخللت  ،وهى مجاٌ جضزل املجلـ ألاعلى للشباب لخىغَـ وججؿُض هظه ألاخيام
واإلاباصت الضؾخىعٍت على اعع الىاكع.
ًيلف املجلـ هظلً بدصجُع جؿىٍغ الاجطاٌ وؤلاعالم باججاه الشباب،وهظا البدث خىٌ فئت الشباب باعخباعها
ؤهم فئاث املجخمع زاضت فُما ًخعلم بعملُت الخىمُت ،فهي عىطغ هام لخىمُت املجخمع وحؼُيره هدى ألافػل( ،)4وحصجُع
الخباصالث بين الشباب اإلالُم صازل الىؾً وزاعحه  ،وإبغاػ صوعه (الشباب) في خماًت البِئت والخىمُت اإلاؿخضامت مً زالٌ
آلالُاث اإلاىغؾت( ،)5وإخض ؤهم الغهاهاث والخدضًاث التي ًىاحهها العالم.
حصخُظ مشاول الشباب طاث الطلت بالجىاهب الاكخطاصًت والاحخماعُت والثلافُت والبُئُت  ،واإلاؿاهمت في
ؤلاشعاع الثلافي للبالص  ،وجمجُض جاعٍسها ،مً ؤهم جدضًاث املجلـ ألاعلى للشباب وىهه الجهاػ اإلايلف ؤؾاؾا بالخىفل
بيل ما ًخعلم بالشباب ،والعمل على جغكُت الجىاهب الثلافُت والخاعٍسُت لهظه الفئت  ،عً ؾغٍم ػغؽ كُم الىؾىُت في
هفىؽ الشباب  ،وخثهم على الخمؿً بها وجمجُضها باعخباعها اخض ملىماث هظه ألامت .
الفشع الثالث :الذوسالخقييمي

( )1لُىضة شىافي :ؤؾباب العىف لضي الشباب ،مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت ،حامعت بؿىغة ،العضص  ،26حىان  ،2012ص .224
( )2ؾامُت بىؾُبت :صوع املجخمع اإلاضوي في الاهخلاٌ مً الضًملغاؾُت الخمثُلُت بلى الضًملغاؾُت الدشاعهُت ،صاثغة البدىر والضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت،
املجلض ،5العضص ،2021 ،02ص .265
( )3بالت عبضالعالي :شغح كاهىن الاهخساباث  ،2021صاع اليشغ الجامعي الجضًض ،ؾبعت  ،2021 ، 01ص.61
( )4صلُلت زُيش  :الخىمُت البشغٍت اإلاؿخضامت وجمىين الشباب في الجؼاثغ ،الىاكع والخدضًاث ،مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت  ،املجلض  /،20العضص ،2020 ،01
ص .487ص .487
ي
( )5عخىي عاجشت :مشاعهت الشباب الجؼاثغ في الخىمُت ،آلالُاث واإلاعُلاث ،مجلت آفاق فىغٍت ،العضص ،04،2016ص.172
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ًخىلى املجلـ في بؾاع مماعؾت صوعه الخلُُمي اإلاشاعهت في جلُُم اؾخعماٌ الىؾاثل اإلاسخغة مً ؾغف الؿلؿاث
العمىمُت والتي جػعها جدذ جطغف الحغهت الجمعىٍت الشباهُت  ،واللاعاث ،ووؾاثل الىلل ،الضعم اإلاالي  ،باإلغافت بلى
بشغاههم في عملُت ضىع اللغاع زاضت على اإلاؿخىي املحلي  ،ججؿُضا لفىغة الضًملغاؾُت الدشاعهُت وإخض ؤهم اإلاباصت
()1

الضؾخىعٍت.

أوال :إعذاد الخقشيشالصىىي ليشاطاث املجلض
لعل ؤهم ألاصواع الخلُُمُت التي ًخىالها املجلـ ألاعلى للشباب هي بعضاص جلغٍغ ؾىىي ليشاؾاجه  ،والظي هى عباعة
عً جلغٍغ مفطل ًخم بعضاصه مً ؾغف مىخب املجلـ ً ،خػمً وضف صكُم ليشاؾاث املجلـ وؤعماٌ اللجان
اإلاخسططت والخاضت  ،زالٌ ؾىت واملت وعغغه على الجمعُت العامت للمطاصكت علُه.
ثاهيا :إعذاد الخقشيشالخقييمي حىل مذي جىفيز املخطط الىطني للشباب
بغافت بلى الخلغٍغ الؿىىي فان املجلـ ؾبلا للماصة  23فلغة ؤولى مؿت  10مً اإلاغؾىم الغثاس ي  ، 416/21ملؼم
بةعضاص جلغٍغ ً ،لُم مً زالله مضي جىفُظ املخؿـ الىؾجي للشباب اإلاشاع بلُه ؾابلا ،مغفىكا باعاءه وجىضُاجه ،ؾىاء
حعلم ألامغ بالخلغٍغ الؿىىي ؤو الخلغٍغ الخلُُمي.
ثالثا :الطابع غيرإلالزامي لساء وجىيياث املجلض ألاعلى للشباب ومذي جأثيره على عمل املجلض
هطذ اإلااصة ( )41مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  416/21على اهه" ًلضم املجلـ خؿب الحالت  ،آعاء وجىضُاث وجلاعٍغ
جلُُمُت بسطىص اإلاؿاثل وألاحهؼة العمىمُت اإلاخعللت بالشباب ؾبلا إلاهامه".
وؤغافذ اإلااصة  43مىه "جغفع آلاعاء والخىضُاث والخلغٍغ الؿىىي لليشاؾاث والخلاعٍغ الخلُُمُت بلى عثِـ
الجمهىعٍت  ،وجيشغ في اليشغة الغؾمُت للمجلـ ،ما لم ًىً لغثِـ الجمهىعٍت عؤي مسالف".
مً زالٌ هظ اإلااصة ًخطح ؤن املجلـ ألاعلى للشباب ههُئت اؾدشاعٍتً ،خىلى في بؾاع ضالخُاجه جلضًم آلاعاء
والخىضُاث في اإلاؿاثل اإلاغجبؿت بلػاًا الشباب باعخباعه هُئت ميلفت بظلً  ،خُث ًخم جؼوٍض ؤلاصاعاث واإلااؾؿاث
العمىمُت بهظه الخىضُاث وآلاعاء الجساط ؤلاحغاءاث والحلىٌ اإلاىاؾبت مً احل جغكُت وزضمت مطالح الشباب في حمُع
اإلاُاصًً.
جغؾل آلاعاء والخىضُاث والخلغٍغ الؿىىي لليشاؾاث  ،والخلغٍغ الخلُُمي خىٌ مضي جىفُظ املخؿـ الىؾجي للشباب
 ،بلى ول مً عثِـ الجمهىعٍت والىػٍغ ألاوٌ ؤو عثِـ الحيىمت خؿب الحالت  ،وهظا الىػٍغ اإلايلف بالشباب  ،وٍخم وشغها
في اليشغة الغؾمُت للمجلـ ما لم ًىً لغثِـ الجمهىعٍت عؤي مسالف( ،)2وهى ما ًاهض جبعُت املجلـ وزػىعه زػىعا
مؿللا للؿلؿت الخىفُظًت بلُاصة عثِـ الجمهىعٍت.
الفشع الخامض :اوعذام الاشخقالليت املاليت للمجلض

( )1فغٍض صبىشت :بشغان اإلاىاؾً في ضىع اللغاع على اإلاؿخىي املحلي :مً الضًملغاؾُت الخمثُلُت بلى الضًملغاؾُت الدشاعهُت ،املجلت الجؼاثغٍت للعلىم
اللاهىهُت والاكخطاصًت والؿُاؾُت  ،حامعت الجؼاثغ  ،01املجلض  ،56عضص ،01ص .56
( )2اإلااصة  23مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .416/21
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جػع الضولت جدذ جطغف املجلـ ألاعلى للشباب وافت الىؾاثل البشغٍت واإلاالُت واإلااصًت الػغوعٍت لؿيره ،خُث
ًخىفغ املجلـ على ميزاهُت زاضت وٍيىن الغثِـ هى ألامغ بالطغف ،و حشمل ميزاهُت املجلـ بًغاصاث جخمثل في بعاهاث
الضولت ،والهباث والىضاًا( ،)1ؤما الىفلاث فدشمل هفلاث الدؿُير والخجهيز  ،باإلغافت بلى ول الىفلاث ألازغي الػغوعٍت
لللُام بمهامها.
ًخىلى املحاؾب اإلاعين ؤو اإلاعخمض مً ؾغف وػٍغ اإلاالُت مؿً مداؾبت املجلـ ؾبلا للىاعض املحاؾبت العمىمُت،
()2

وٍخىلى اإلاغاكبت اإلاالُت للمجلـ مغاكب مالي ٌعُىه وػٍغ اإلاالُت.

الخاجمت:
ٌشيل املجلـ ألاعلى للشباب الهُئت الضؾخىعٍت طاث الؿابع الاؾدشاعي اإلاىغؾت بمىحب الخعضًل الضؾخىعي لؿىت
 ، 2016واإلاىظمت بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي  416/21الطاصع ؾىت  ،2021مً خُث الدشىُلت والخىظُم وؾير عمله ،
وهظا مهامه التي تهضف بالضعحت ألاولى بلى الاهخمام باإلاؿاثل اإلاخعللت بالشباب في شتى اإلاُاصًً و املجاالث.
ومً زالٌ صعاؾدىا لإلؾاع اللاهىوي والخىظُمي للمجلـ ههُئت اؾدشاعٍت  ،ووةحابت عً ؤلاشيالُت اإلاؿغوخت جىضلىا
بلى الىخاثج الخالُت:
 .1اهؿالكا مً وىن املجلـ ألاعلى للشباب هُئت ًخم وغعها لضي عثِـ الجمهىعٍت  ،فاهه جمذ بعاصة الىظغ في
الخىظُم اإلاخعلم بدشىُلت املجلـ وؾير عمله وجىظُمُه الطاصع ؾىت  (2017اإلاغؾىم الغثاس ي  ، )142/17هظغا الخخىاه
العضًض مً الىلاثظ والثؼغاث  ،ألامغ الظي ؤصي بلى بلؼائه .
 .2وإعاصة جىظُم املجلـ ألاعلى للشباب بمىحب مغؾىم عثاس ي حضًض  ،416/21جػمً العضًض مً ألاخيام
والػماهاث التي لم ًخػمجها اإلاغؾىم الغثاس ي اإلالغى ً ، 142/17اهض على ؤهمُت ومياهت املجلـ ههُئت ميلفت بتركُت
خلىق الشباب  ،ولعل ؤهم هظه ألاخيام والػماهاث هي  ،الخدضًض الضكُم الزخطاضاث املجلـ  ،وإعاصة الىظغ في
حشىُلخه  ،مً زالٌ حعؼٍؼ مشاعهت الشباب غمً الدشىُلت  ،وػٍاصة عضص ؤعػاءه بما ٌعاصٌ  136عػىا حضًضا ،
وجللُظ عػىٍت ممثلي الحيىمت في املجلـ  ،واؾخدضار شغوؽ حضًضة للترشح غمً عػىٍت املجلـ باليؿبت
للمىخسبين ؤو ختى اإلاعُىين بلى ػير طلً مً ألاخيام اإلاؿخدضزت.
 .3اعجباؽ عمل املجلـ ألاعلى للشباب بغثِـ الجمهىعٍت مً زالٌ الخلاعٍغ الخلُُمُت التي ًخم عفعها له ؾىىٍا،
باإلغافت بلى ؾلؿخه في حعُين عثِـ املجلـ ألاعلى للشباب  ،وهظا آلاعاء والخىضُاث ػير اإلالؼمت  ،والخبعُت اإلاالُت له ،
ججعل مىه هُئت جابعت لغثِـ الجمهىعٍت  ،ضاخب الؿلؿت الخلضًغٍت في ألازظ بأعاء وجىضُاث املجلـ .
 .4اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  ، 416/21خضص ازخطاضاث املجلـ ألاعلى للشباب صون ؤلاشاعة بلى آلُاث مُياهيزماث
ججؿُضها على اعع الىاكع ،باؾخثىاء اللجان اإلاخسططت  ،التي لم ًبن اإلاغؾىم هي ألازغي مهامها بضكت ووغىح.

(ً )1مىً ؤن ٌشيل عامال لعضم اؾخلاللُت املجلـ مً الىاخُت اإلاالُت.
( )2اإلاىاص  40،41مً اإلاغؾىم الغثاس ي عكم .142/17

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

999

ISSN: 2352-9806
l

اجمللس األعلى للشباب  -دراسة يف ظل التعدٌل الدستوري '2016واملرسوم الرئاسً /416-21ـــــــــــــــــــــــــــــ

بالة عبد العايل/ـــــــــــــــــــــــــ

 .5اللغاع الىػاعي اإلاشترن اإلااعر في  23صٌؿمبر  ،2012الظي ًدضص هُفُاث اهخساب ؤعػاء املجلـ ألاعلى للشباب
بعىىان جمثُل شباب الىالًاث ،عالج مؿالت الخطىٍذ اإلاخعللت بممثلي هضوة شباب البلضًت والىالًت  ،بشيل عغض ي صون
الخفطُل في بحغاءاث الاكتراع.
وعلُه هلضم بعؼ الاكتراخاث اإلاغجبؿت ؤؾاؾا بالىخاثج اإلاخىضل بلحها مجها:
 .1الضعىة بلى مىذ الاؾخلاللُت العػىٍت واإلاالُت للمجلـ ألاعلى للشباب ،وحعل الؿلؿت الخىفُظًت بمثابت حهاػ
مغافم للمجلـ.
 .2الضعىة بلى جدضًض آلُاث ومُياهيزماث واضحت وصكُلت لخدلُم ألاهضاف اإلاغحىة مً بوشاء املجلـ ألاعلى
للشباب.
 .3بعاصة الىظغ في ؤخيام اللغاع الىػاعي اإلاشترن اإلاشاع بلُه  ،ؾُما ما حعلم مجها بىُفُت اهخساب والخطىٍذ على
ممثلي شباب البلضًت والىالًت على اإلاؿخىي املحلي  ،مً زالٌ جىظُم العملُت بشيل مفطل ( هُفُت الخطىٍذ  ،بحغاءاث
الخطىٍذ ،عملُت فغػ ألاضىاث ،جدغٍغ املحاغغ  ،والؿعىن).

قائمت املشاجع:
أوال :الىصىص القاهىهيت والخىظيميت
 .1اللاهىن عكم  ، 05/20ماعر في  28افغٍل ً ،2020خعلم بالىكاًت مً الخمُيز وزؿاب الىغاهُت وميافدتهما  ،ج ع عضص
.25
 .2مغؾىم الغثاس ي عكم  ،256/95اإلااعر في 27اوث ً ،1995خػمً بخضار مجلـ اعلي للشباب ،حغٍضة عؾمُت عضص
.49
 .3مغؾىم الغثاس ي عكم  ، 112/2000اإلااعر في 11ماي ً،2000خػمً خل املجلـ ألاعلى للشباب ،حغٍضة عؾمُت
عضص.28
 .4مغؾىم الغثاس ي عكم  ، 142/17ماعر في  19افغٍل ً ،2017دضص حشىُلت املجلـ ألاعلى للشباب وجىظُمه وؾيره ،ج ع
عضص .25
 .5مغؾىم عثاس ي عكم  ، 416/21ماعر في  27ؤهخىبغ ً ،2021دضص مهام املجلـ ألاعلى للشباب وحشىُلخه وجىظُمه
وؾيره ،ج ع عضص .83
ثاهيا :القشاساث
 .1اللغاع الىػاعي اإلاشترن  ،اإلااعر في  23صٌؿمبر ً ،2021دضص هُفُاث اهخساب ؤعػاء املجلـ ألاعلى للشباب بعىىان
جمثُل شباب الىالًاث ،ج ع عضص .95
ثالثا :الكخب
 .1اخمض بىغُاف :الهُئاث الاؾدشاعٍت في ؤلاصاعة الجؼاثغٍت  ،اإلااؾؿت الىؾىُت للىخاب  ،الجؼاثغ .1988
 .2ماعشاٌ اصواعص صًمىن وحالصًؼ اوحضن صًمىن ولىَـ وىٍىج  ،ؤلاصاعة العامت" جغحمت ببغاهُم علي البرلس ي ومغاحعت
ص/دمحم جىفُم عمؼي ،ماؾؿت فغاهيلين للؿباعت واليشغ  ،اللاهغة .1967
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سابعا :املجالث
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 .3كؼالن ؾمُت  :اإلاياهت الضؾخىعٍت للماؾؿاث الاؾدشاعٍت على غىء الخعضًل الضؾخىعي  .2016خىلُاث حامعت
الجؼاثغ  ،01املجلض  ،34العضص .2020 ،04
 .4صلُلت زُيش :الخىمُت البشغٍت اإلاؿخضامت وجمىين الشباب في الجؼاثغ ،الىاكع والخدضًاث ،مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت ،
املجلض  /،20العضص .2020 ،01
 .5فغٍض صبىشت :بشغان اإلاىاؾً في ضىع اللغاع على اإلاؿخىي املحلي :مً الضًملغاؾُت الخمثُلُت الى الضًملغاؾُت
الدشاعهُت ،املجلت الجؼاثغٍت للعلىم اللاهىهُت والاكخطاصًت والؿُاؾُت  ،حامعت الجؼاثغ  ،01املجلض  ،56عضص.01
 .6ؾامُت بىؾُبت :صوع املجخمع اإلاضوي في الاهخلاٌ مً الضًملغاؾُت الخمثُلُت بلى الضًملغاؾُت الدشاعهُت ،صاثغة البدىر
والضعاؾاث اللاهىهُت والؿُاؾُت ،املجلض ،5العضص ،2021 ،02ص .265
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 .9دمحم بلعؿل ،عبضالعؼٍؼ ػاًضي :صوع ازللت العمل الؿُاس ي على الخىمُت الىؾىُت في الجؼاثغ ،صعاؾت جدلُلُت هلضًت،
املجلت الجؼاثغٍت لالمً والخىمُت  ،املجلض  ،10العضص  ،03حىٍلُت .2021
 .10لُىضة شىافي :ؤؾباب العىف لضي الشباب ،مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت ،حامعت بؿىغة ،العضص  ،26حىان .2012
 .11ؾمير كاؾمي :الخمُيز وزؿاب الىغاهُت بين اللاهىن 05/20والاجفاكُاث الضولُت ،مجلت العلىم ؤلاوؿاهُت
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استراجيجيت الفوض ى الخالكت ومخططاث جىفيذها في مىطلت الشزق ألاوسط
The creative chaos's strategy and its application in the Middle East region


ػمام ٞاَمت

 حامٗت الجؼاةغ-3zemam.fatima@univ-alger3
جاريخ إلايداع2021/10/11:

جاريخ املزاجعت2022/10/02:

جاريخ اللبول2022/10/03:

ملخص:
ؾىداو ٫مً زال ٫هظه الىع٢ت البدثُت الخٗغٖ ٝلى الخأنُل الىٓغي الؾتراجُجُت الٟىضخى الخال٢ت مً زال٫
الخٗغٖ ٝلى صٖاةمها وممحزاتها ،و ٦ظا مسخل ٠الاهضا ٝالامغٍُ٨ت في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ ومسخل ٠مسُُاث جىُٟظ
اؾتراجُجُت الٟىضخى الخال٢ت.
اط جم الخىنل ئلى أن الٟىضخى الخال٢ت ٧اؾتراجُجُت اإلا٩ىهت مً لٟٓحن مخىاً٢حن بحن الهضم و الالئؾخ٣غاع ،الابضإ
والخل ٤و اٖاصة البىاء مً حضًض ،و هظا مً زالَ ٫غح مسُُاث لخ٣ؿُم صو ٫مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ئلى صوٍالث
و٧اهخىهاث حضًضة و هظا بهض ٝالؿُُغة ٖلى مىاعص اإلاىُ٣ت مً البترو ،٫اإلاُاه ،و ألاعنضة الى٣ضًت ،و ٦ظا ايٗاٝ
الىخضة الٗغبُت و الاؾالمُت و الحٟاّ ٖلى الُ٨ان الاؾغاةُلي ٦ضولت مؿُُغة و ٢ىٍت .
الكلماث املفخاحيت :الٟىضخى الخال٢ت؛ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت؛ الكغ ١ألاوؾِ؛ بغهاعص لىَـ؛ عال ٠بُترػ.
Abstract:
In this paper, we trying to focused to the theoretical rooting of the creative chaos strategy
which was identified by its features chaos and créativity.
Then, we concluded that creative chaos as a strategy consisting of two contradictory
words between demolition and instability or creativity and rebuilding again, also by proposing
plans to divide Middle East region into ethic states and cantons, with the aim of controlling
the region’s resources as well as weakening Arab and Islamic unity and preserving the Israeli
entity as a strong and dominant state.
Keywords: Creative Chaos ; USA ; Middle East ; Bernard Louis ; Ralph Peters.
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ملدمت:
بٗض أخضار  11ؾبخمبر ،حٛحرث اؾتراجُجُت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً أحل الحٟاّ ٖلى أمنها ال٣ىمي ،في
حٗاملها ججاه التهضًضاث التي تهضص وحىصها ٣٦ىة أخاصًت مؿُُغة في الٗالم .ئط باجذ جغي ؤلاعهاب أو الاؾالم أ٦بر تهضًض
لىحىصها وألمنها ،التي حٗخبر اإلاىُ٣ت الٗغبُت والكغ ١ألاوؾِ مٗ٣ال لها ،خؿب الغؤٍت ألامغٍُ٨تٞ .مً أحل طل ٪جم َغح
اؾتراجُجُاث إلٖاصة بىاء الىٓام الٗغبي مً حضًض التي هظ٦غ منها اؾتراجُجُت الٟىضخى الخال٢ت .مً هىا ًدباصع ئلى طهىىا
الاق٩الُت الجىهغٍت اإلاخمثلت في :ما الظي حؿعى الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ئلى جد٣ُ٣ه مً زال ٫اؾتراجُجُت الٟىضخى
الخال٢ت في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ؟
٧احابت أولُت ًٖ الؿإا ٫أٖاله .ئط تهض ٝهاجه الىع٢ت البدثُت ،الخٗغٖ ٝلى الخأنُل الىٓغي هغي أن :الىالًاث
اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت حؿعى لُغح صوٍالث حضًضة و ٤ٞمباصب وأؾـ ٚغبُت .الؾتراجُجُت الٟىضخى الخال٢ت ،زم جدضًض مجمل
ألاهضا ٝواإلاهالح ألامغٍُ٨ت في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ ،وفي ألازحر جدضًض مسخل ٠مسُُاث لخىُٟظ اؾتراجُجُت الٟىضخى
الخال٢ت و ٤ٞالخغاةِ التي َغخها ٧ل مً بغهاعص لىَـ وأًًا عال ٠بُترػ .مٗخمضًً في طلٖ ٪لى اإلاىهج الخدلُلي مً زال٫
جدلُل ملخخل ٠ألا٩ٞاع وآلاعاء اإلاغجبُت باؾتراجُجُت الٟىضخى الخال٢ت.

 -1حعزيف استراجيجيت الفوض ى الخالكت:
ؾىداو ٫في هظا الجؼء الخُغ ١ئلى اإلا٣هىص مً الٟىضخى الخال٢ت ٦مٟهىم مغ٦ب مً ٖىهغًٍ مخىاً٢حن بحن
الٟىضخى التي حٗجي الايُغاب و الالئؾخ٣غاع و ؤلاعبا ،٥و الخال٢ت التي حٗجي الابضإ و الابخ٩اع و اٖاصة الخل ٤مً حضًض
 -1.1امللوو االفوض ى الخالكت :واملكوهت مً لفظين" الفوض ى" و "خالكت".
-1.1.1الفوض ى :الٟىضخى لٛت٣ً :هض بها في اللٛت الٗغبُت ازخال ٫الىٓام والبلبلت .وحكخ ٤في اللٛت الاهجلحزًت
 Anarchyمً ال٩لمت الُىهاهُت أهاعزىؽ  )1( anarkhodوالتي حٗجي صون خا٦م وحؿخٗمل للضاللت ٖلى ُٚاب الح٨م الظي
ًد ٟٔالؿالم .وهي مكخ٣ت مً الجظع(ٞىى) و٢ض ط٦غث اإلاهاصع اللٛىٍت مٗجى الٟىضخى ٞجاء في جل ٪اإلاهاصع أن :الٟاء
والىاو والًاص أنل صحُذ ًضٖ ٫لى اج٩ا ٫في ألامغ ٖلى آزغ وعصه ،زم ًٟغٕ ٞحرص الُه ما ٌكبهه مً طلٞ :٪ىى الُه أمغه،
اطا عصه ،و في الى٩اح :التزوٍج بال مهغ .و٢ىم ٞىضخى ،أي :مدؿاوون ال عةِـ لهم ،أو مخٟغ٢ىن ،أو مسخلِ بًٗهم ببٌٗ،
وهٓام ٞىضخى ،أي مسخلِ بًٗه ببٌٗ ،و٦ظل ٪حاء ال٣ىم ٞىضخى ،وأمغهم ُٞطخى وٞىضخى :أي مسخلِ (.)2
وفي اللٛت الاهجلحزًت :الٟىضخى( )chaosجدمل مٗاوي ٦ثحرة منها :هباء ،ازخالٍ ألامىع ،ايُغاب ،ايهام ،اعبا،٥
اق٩ا ،٫ازخال ،٫ئلخباؽ ،بلبلت ،زللٚ ،مىى٢ ،ل ،٤هغج ومغج ،الكىاف ،الالج٩ىن التي حٗجي خالت ال٩ىن ٢بل ج٩ىهه
الهُىلي ،أي :اإلااصة الالمدك٩لت التي ؾب٣ذ وحىص ال٩ىن.
أما ٢امىؽ ا٦ؿٟىعصٞ ،خمذ جغحمتها ل٩لمت ا chaos٫التي هي خالت الاعجبا ٥و الٟىضخى ال٩املت و اوٗضام الىٓام،
وهظا اإلاهُلح ٌؿخسضم في الا٢خهاص و الؿُاؾت .وفي ٢ىامِـ أزغي جغحمذ الٟىضخى الى Chaos, Disorder,
 1الٗبض الالث خؿحن ٖلي خؿحن ،ؾُاؾت الٟىضخى الخال٢ت وؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت للهُمىت ٖلى الٗالم الٗغبيٖ ،الم ال٨خب الحضًث ،ألاعصن،2019 ،
م22
ي
 2الهُتي نبر ٞاعؽ ،الٟىضخى الخال٢ت والحغب الاؾدباُ٢ت والىٓغٍاث الجُىبىلُدُُ٨ت ،صاع أمجض لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن  ،2015م .15
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Confusion, Anarchy,وحٗجي ُٚاب ال٣ىاهحن والًىابِٞ .الٟىضخى بمٗجى  Chaosهي الحالت التي ًدهل ٧ل شخيء ٞيها
بك٩ل مًُغب وال ًىحض شخيء مىٓم او مغجب.
أما انُالخاٞ :خٗغ ٝالٟىضخى chaosبىنٟها انُالح ؾُاسخي ٧لمت مكخ٣ت مً ال٩لمت الُىهاهُت  xaosوحكحر
أؾاؾا الى الالهٓام أو الالجيبإ أو الخ٣لب التي ج٣ابل في اللٛت الاه٩لحزًتً .خم اؾخسضام مٟهىم " الٟىضخى" في مجا ٫الٗلىم
الؿُاؾُت( )1لىن ٠الؿلى ٥الؿُاسخي والٓىاهغ الؿُاؾُت ،مثل الحغوب والثىعاث وٖضم الاؾخ٣غاع الؿُاسخي
واإلاك٨الث الؿُاؾُت البؿُُت واإلاٗ٣ضة.
ٞالٟىضخى ئطا هي طل ٪الخلل الظي ًيكأ ًٖ ٣ٞضان الؿلُت اإلاىحهت ،أو ًٖ ج٣هحرها في الُ٣ام بىْاةٟها ،أو ًٖ
حٗاعى اإلاُى ٫والغٚباث ،أو ه٣و الخىُٓم ،وهي يض الىٓام والترجِب.
٦ما ٌٗجي مهُلح الٟىضخى في ألاؾاؽ  Anarchieالالؾلُت ،أي :اهخٟاء الؿلُت ومإؾؿاتها وُٚابها وَٗجي الجؼء
ألاو ٫مً اإلاهُلح  Anالىٟي أو الاهخٟاء ،في خحن ً٣هض بالجؼء الثاوي مىه Archieالؿلُت ،وٍخًمً اإلاهُلح
الٗغبي(الٟىضخى) اإلاٗجى طاجهٞ ،املجمىٖت الٟىيىٍت هي الجماٖت التي ًدؿاوي أٞغاصها وال عةِـ لهمٞ .هي مهُلح
ٌؿخسضم لىن ٠ؾلى ٥ؾُاسخي لٓاهغة ؾُاؾُت مثل الحغوب والثىعاث وبِئت ٖضم الاؾخ٣غاع وؤلاق٩االث الؿُاؾُت
٦ما هىا ٥مً ٢ا ٫ئنها حٗجي البلبلت ،ألن الٟىضخى ال جإصي الى شخيء ،وهي ال ج٣ىم ٖلى ٨ٞغة ،بل حُٗضها الى املخاى
ال٩ىوي ألاو .٫في خحن أن مهُلح البلبلت هى الظي جغا٣ٞه ايُغاباث مً ٧ل هىٕ بُٛت الىنى ٫الى خالت مً الخىاء
الؿُاسخي الٗام.
ٞبهظا اإلاٗجى ٞهي حٗبر ًٖ حىهغ اإلاهُلح ألامغٍ٩ي وأن ٧لمت البلبلت هىا هي ألا٢غب ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي
والٗؿ٨غي ،لظا ٞان هٓغٍت الٟىضخى chaos theoryمً الىاخُت الٟلؿُٟت ،هي هٓغٍت ج ٘٣في الٗلىم الجُىؾُاؾُت ،وهي
هٓغٍت مدضصة لجأ اليها ٖلماء الاؾتراجُجُت في الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت ،بٗض انهُاع الاجداص الؿىُٞاحي ،إلَالت أمض هظا
الانهُاع أَى ٫و٢ذ مم ً٨عٚبت في الاهخ٣ا ٫هذ البلبلت الى الخىاء الؿُاسخي الٗام الظي ٌؿمذ باٖاصة جغُ٦ب ألاويإ ٖلى
هدى ًدىاؾب واإلاهالح ؤلاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت.
أًًا هىا ٥مً أقاع الى مٟهىم هٓغٍت الٟىضخى مً الىاخُت الؿُاؾُت ًسخل ٠مً مٟهىم الى آزغ ،وطل ٪بؿبب
الضا ٘ٞالؿُاسخي اإلا٣هىص مً وعاء وي٘ ال٨ٟغة ،ومً أَغوخت الى أزغي ،و مً مؿخىي صولي بمٟهىمه الكامل و الٗالمي
الى آزغ ال ًخٗضي الُغح الضازلي أو الا٢لُمي أو ختى الصخصخيٞ ،خاعة حٗغ ٝالٟىضخى بأنها الخٛحراث التي جدضر ٖلى
الخىاػهاث اإلاؿخ٣غة ،اط" ان حُٛحراث يئُلت حضا ٢ض حؿبب انهُاع الخىاػهاث اإلاؿخ٣غة حضا" ،أي :ان ٧ل شخيء في هظا ال٩ىن
ًإزغ في ٧ل شخيء ُٞه و ًخأزغ في ٧ل شخيء ُٞه و ًخأزغ ب٩ل شخيء ُٞه.

 1الؿبٗاوي ؾالم مُغ ،الٟىضخى الخال٢ت في ٨ٞغ املحآٞحن الجضص إلٖاصة حكُ٨ل الىٓام الا٢لُمي الٗغبي ،ألا٧اصًمُىن لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن،2017 ،
م.40
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وفي ٖلم الغٍايُاث الٟىضخى()1حٗجي الؿلى ٥الحخمي الالصوعي الحؿاؽ للكغوٍ الباصةت ٦ما جضعؾه" هٓغٍت
الكىاف" ل ً٨الىٓغٍت ال٨مُت حؿخسضمه أًًا بمٟهىم الؿلى ٥ؤلاخخمالي الظي جٓهغه الجمل ال٨مُت والتي جٓهغ ال ً٣حن
ٚحر مغجبِ  ِ٣ٞبالكغوٍ
و جظ٦غ  Lazio lallegalأن ٖباعة ٞىضخى)٣ً( 2هض بها ،ج٣ىُا ،الحالت الخانت لىٓام ًخه ٠ؾلى٦ه ٧اآلحي:
 ال ًترصص أبضا (وٍبضو قاعصا وياال)
 له ٖال٢ت اعجباٍ خؿاؽ
 لِـ (في أي خا )٫أ٢ل جىُٓما مً ؾىاه أو زايٗا لحخمُت ٚحر مخىٗ٢ت.
وجًُLaszio lallegal ٠ان الاعجباٍ الحؿاؽ اػاء الكغوٍ ألاؾاؾُت لُ٣ام هظه اإلاخٛحراث ًم ً٨أن ًإصي الى هخاةج
واؾٗت ومخٗاعيت .أما الحخمُت ٚحر اإلاخىٗ٢ت ٞخٗجي أن أي همىطج مً أهٓمت الٟىضخى ًم ً٨أن ًٟطخي الى هخاةج ٚحر
مخىٗ٢ت ،ل ً٨ألاهٓمت التي جيخمي الى الٟىضخى جب٣ى قغُٖت ،مىٓمت ،خخمُت لٚ ً٨حر مخىٗ٢ت.
ئطا ًالخٔ مً هظا الخهيُ ٠أن" الٟىضخى" لِؿذ في أي خا ٫حٗجي البلبلت أو الايُغاب ،اط ئن الٟىضخى ًم ً٨أن
ج٩ىن مىٓمت وإن ْلذ ٚحر مؿخ٣غة أو ٚحر واضحت ،في خحن أن البلبلت أو الايُغاب حٗ٨ـ هىٖا مً الًُإ والازخال٫
ٖلى ٚحر مؿخىي.
ًٞمً ؤلاَاع اإلاُخاٞحزً٣ي ج٩ىن الٟىضخى مٗا٦ؿت ل٩لمت ٢اهىن أو هٓام ؾىاء أ٧ان مً هاخُت ٞحزًاةُت َبُُٗت أم
احخماُٖت ؾُاؾُت ،وهي ٚحر مدهىعة وٚحر مدضصة ًم ً٨أن حؿل ٪ؾلى٧ا بىاء زال٢ا أو هضاما.
٦ظل ٪مً وحهت الىٓغ اإلاُخاٞحزًُ٣تً ،خم صوما اٞتراى أن" الكىاف" اإلاُخاٞحزً٣ي أو خالت "الٟىضخى" الباصةت للٗالم
جمثل خالت "الكغ"  evilوالًُإ ألاو ٫في الٗالم ،في خحن أن الىٓام والترجِب  orderهى الخحر .لً ً٨جب ان هىدبه الى اهه
في ال٨ثحر مً ألاخُان ً٩ىن "الكىاف" أو " الٟىضخى" هى الخحر ،والىٓام هى الكغ ،مثل هظه الىٓغة الخحرة ًخمؿ ٪بها
الالؾلُىٍىن" ألاهاعُ٦ىن" anarchistsاط ٌٗخبرون خالت الخد٨م والؿُُغة مً الضولت ٖلى خغٍاث ألاٞغاص هي الكغ اإلاُل٤
للبكغٍت.
وفي ٖلم الاحخمإ الٟىضخى حٗجي :ازخال ٫في أصاء الىْاة ٠واإلاهام اإلاى٧لت ئلى أصحابها واٞخ٣اعها الى الىٓام ئط حٗاوي
اإلاإؾؿت (ألاؾغة ،ال٣بُلت ،الضولت) مً ازخال ٫وبلبلت في الىٓام الاحخماعي الظي ٌؿبب بضوعه خالت مً ٣ٞضان ال٣ضعة ٖلى
اصاعة هظه اإلاىٓىماث الاحخماعي.
ً٣ى ٫عوبي عوي :أن الٟىضخى جغا ٤ٞصاةما اًت خالت مً خاالث الخٛحر ٚحر الاٖخُاصي التي جهِب املجخم٘ .وأن خالت
الٟىضخى صاةما جغا ٤ٞاإلاغاخل الاهخ٣الُت ٚحر الُبُُٗت وٚحر اإلاخىٗ٢ت وٚحر اإلاضعوؾت لهظا حؿمى مغخلت الٟىضخى باإلاغاخل
الاهخ٣الُتٞ .بالخالي ً٣هغ ال٨ثحرون مٟهىم الٟىضخى ٖلى ٖضم الىٓام والاهٟالث ٦ما ًدمل مٗجى الاهخُاج وال٣ل٣ت ،وَٗىص
الؿبب الغةِـ ال٩امً وعاء ٖضم وي٘ حٗغٍٖ ٠ام ً٣بل الجمُ٘ بهظا اإلاٟهىم ،هى ان ئَاعه قضًض الاحؿإ ،ال بل ان

ٚ 1لُ ٪حاًمـ ،هٓغٍت الٟىضخى ٖلم الالمخى ،٘٢جغ :أخمض مٛغبي ،صاع الؿاقي ،لبىان ،2008 ،م.22
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بًٗهم ٌٗضه ٖلما ٌؿمى "ٖلم الٟىضخى" وهى ٌكمل مىايُ٘ ٖضًضة وخىاصر طاث ابٗاص مسخلٟت في مجا ٫الغٍايُاث،
والٟحزًاء ،والهىضؾت ،وال ،ًٟوآلاصاب ،والا٢خهاص ،والؿُاؾت) ،اط ًخم جىاولها بمٟاهُم حضًضة ومخُىعة ،ألن جاعٍش هظا
الٟغٕ الٗلمي خضًث ال ًخجاوػ الخمؿحن ٖاما.
 -2 1.1الخالكتٖ :لى وػن ٗٞالت اؾم آلت ٧أهما شخيء نى٘ لِؿخٟاص مىه ،وهي مأزىطة مً الٟٗل (زل ،)٤وهى ازترإ
الصخيء والخل :٤الخ٣ضًغ والخال ٤في نٟاجه حٗالى :اإلابضٕ للصخيء ،املخترٕ ٖلى ٚحر مثا ٫ؾب ،٤وزل ٤الا :٪ٞاٞتراه،
٧ازخل٣ه ،وجسل .٤والخلُ٣ت بال٨ؿغ :الُٟغة ،وعحل زلُ ٤ومسخل ،٤اي :جام الخل ٤مٗخض ،٫واإلاغأة زال٢ت :خؿً زل٣ها
والخل :٤زل ٤ال٨ظب ،وهى ازخال٢ه وازتراٖه وج٣ضًغه في الىٟـ.
ٌٗغ ٝالخل ٤اًجاص شخيء وابخ٩اعه وج٩ىٍىه واجمام نىاٖخه ،وَٗغ٦ ٝظل ٪أهه نىاٖت شخيء ًٖ َغٍ ٤صمج م٩ىهاث
َبُُٗت للحهىٖ ٫لى شخيء حضًض.
وفي اللٛت الاهجلحزًتٞ ،اإلا٣ابل ل٩لمت زل ٤هي ٧لمت  ،createوحٗجي اًًا اوكاء ال٩ىن مً الٗضم ،أخضر ،نى٘.
و٧لمت  creationبهُٛت الاؾم حٗجي اوكاء زل ،٤اهخاج ،ابضإ .و٧لمت  creativeحٗجي زال ،١ابضاعي٢ ،اصع ٖلى الاًجاص أو
الاهخاج).(1
أما انُالخا :هى مٟهىم ٚامٌ ألهه اعجبِ بٗضة حىاهب منها :الجاهب الث٣افي ٦ما ٧اهذ الاؾاَحر الاٚغٍُ٣ت ،وحاهب
ازغ ً٣هض بها صعاؾت الخُىع الؼمجي للىٓم ٚحر اإلاؿخ٣غة ،وفي ؤلاَاع الٗام ً٣هض بها الالؾلُت وُٚاب اإلاإؾؿاث .ئط أن
مجمىٖت اإلاٗغٞت حٗغ ٝالٟىضخى ٖلى أنها ٣ٞضان الىٓام و٣ٞضان الترابِ بحن املجمىٖت أو حملت الاحؿام ،ؾىاء ٧اهذ
حملت ٞحزًاةُت أو مجخمٗا اوؿاهُا او ايُغاباث ٢بلُت أو ؾُاؾُت .و٧لمت "زال٢ت" جضٖ ٫لى أن اإلاُلىب هى هىٕ مٗحن مً
الٟىضخى ولِؿذ الٟىضخى ٖلى ئَال٢ها .وفي هظا الخهىع جىا ٌ٢ومٟاع٢تٞ ،الٟىضخى ال جىن ٠بأنها زال٢ت بل الخهىع
ألا٢غب الى الظهً أنها "هضامت" بُبٗها أو بما جسلٟه أو بما جىحضه مً هخاةج.
-3 .1 .1مفهوم الفوض ى الخالكت اصطالحا:
وُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم الٟىضخى الخال٢ت ٣ٞض ٢ضم ٖضص مً اإلا٨ٟغًٍ وال٨خاب حٗغٍٟاث ٖضة لها وُٞما ًلي بًٗها:
٣ٞض ٖغٞها "جىوي ٧اعون  Tony Karonأنها " :مهُلح ؾُاسخي ٖ٣ضي ً٣هض به ج٩ىن خالت ؾُاؾُت أو اوؿاهُت
ًخى ٘٢أن ج٩ىن مغٍدت بٗض مغخلت ٞىضخى مخٗمضة ؤلاخضار.
وٖغٞها "هُضلي بى "٫الٟىضخى بمٟهىمها الٗام حٗض ٞغٖا حضًضا مً ٞغوٕ الٗلم التي حٗجى بضعاؾت ْاهغة الايُغاب
والازخال ٫و الالهٓام و الالزُُت في مسخل ٠املجاالث ٧اإلاىار ،و أحهؼة الجؿم ٖىض الاوؿان و ؾلى ٥الخجمٗاث
الحُىاهُتًٞ ،ال ًٖ الا٢خهاص والخجاعة و خغ٦ت ألاؾىا ١اإلاالُت ،و خغ٦ت املجخمٗاث الاوؿاهُت و الؿُاؾت.
ومً اإلاٟاهُم ألازغي هجض ،هيٞ :لؿٟت ؾُاؾُت حٗمل ٖلى جدىٍل صولت الى خالت مً الٟىضخى بدُث ًخم جضمحر أو
ج٣لُل ؾلُت ال٣اهىن التي جغبِ املجخم٘ الىاخض في الضولت ،وجسل ٤هظه الٟىضخى خالت حضًضة مً الىٓام وجٟغى أمغا
واٗ٢ا ً٩ىن هضٞه الغةِـ ٖاصة ئؾ٣اٍ الىٓام الؿاب.٤
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٦ما جم حٗغٍٟها ٖلى أنها٨ٞ :غة ج٣ىم ٖلى ئٚغا ١الجماهحر بالٟىضخى ٧ي جخم ً٨الهٟىة مً يمان اؾخ٣غاع ويٗها،
و٦ظل ٪جدىٍل مىاَ ٤واؾٗت مً الٗالم الى مىاَٚ ٤حر مأهىلت ،وطل ٪مً زال ٫اؾدبضا ٫الضو ٫ال٣اةمت بضوٍالث أنٛغ
جدؿم بأخاصًت الُاب٘ الٗغقي ،وجدُُض هظه الضوٍالث بجٗل ٧ل واخضة مىا يض ألازغي ٖلى هدى مؿخمغ.
وٖغٞها الض٦خىع "دمحم الغمُحي" بأنها " :مهُلح أَل٣ه هٓغٍا بٌٗ أهل الُمحن الؿُاسخي ألامغٍ٩ي ججاه مؿاعاث
الخُٛحر في الكغ ١ألاوؾِ ،ومٟاصه أن هظه املجخمٗاث وجل ٪ال٣غٍبت منها في اإلاىُ٣ت ،مجخمٗاث عا٦ضة ؾُاؾُا ،ول٩ي
ًخدغ ٥ع٧ىصها البض مً ئخضار شخيء مً الٟىضخى والخلخلت ختى ًدهل الخُٛحر
وٖغٞها "مهُٟى الىلي" بانها ":اًجاص خالت مً الايُغاب والهغاٖاث الخمؼٍُ٣ت لخ ٪ُ٨ٟوجٟخِذ البجى الاحخماُٖت
والؿُاؾُت والجٛغاُٞت ،لُهبذ مخاخا لهم -الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت -ئٖاصة جغجِب أويإ اإلاىُ٣ت الؾدُٗابها ُٞما
ًضعى الكغ ١ألاوؾِ ال٨بحر ،وهى جىنُٖ ٠ؿ٨غي ٢بل ٧ل شخيء).(1
ئطا ج٣ىم الٟىضخى الخال٢ت ٖلى اٞتراى ٖضو مجهىٌ ٫ك٩ل تهضًضا لألمً ال٣ىمي الامغٍ٩ي ،ج٣ىم ٖلى زىاةُت ألاها
والترُ٦ب أو الهضم وإٖاصة البىاءٞ .هي حؿعى الى ج٧ ٪ُ٨ٟل اإلاىا ٘٢والجٛغاُٞاث اإلاٟترى انها حك٩ل مهاصع تهضًض ألمً
ومهالح أمغٍ٩ا .بمٗجى جهمُم حضًض لبىاء مسخل.٠
الٟىضخى الخال٢ت هي هىضؾت احخماُٖت جٟغى بال٣ىة ملجخمٗاث حك٩ل تهضًضا لألمً ال٣ىمي الامغٍ٩ي .اط جُلٖ ٤لى
هاجه املجخمٗاث "مجخمٗاث الخى "ٝالوٗضام خغٍت الخٗبحر والضًم٣غاَُت بها جمحزها اهٓمت صً٨خاجىعٍت .لخ٣ىم بالٗهُان،
وأًًا جألُب الغأي الٗام ٖلُه ،وحؿلُِ الًىء ٖلى اهتها٧اجه وجطخُمه ٖبر وؾاةل الاٖالم والاهخجرهِذ.
ٞللىهلت ألاولى ًبضو انُالح الٟىضخى الخال٢ت لىن ٠الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت مخىاً٢ا ،ألن مٗجى الٟىضخى ًىهغ ٝئ٫
الهضم ،والٗبثُت والخضمحر ل ً٨ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت اؾخسضمخه ه ٌُ٣لهظا اإلاٗجى جماماٞ ،ها هي الٟىضخى لضيهم جهبذ زل٣ا
حضًضا وحمُال أًٞل مما ؾب ،٤وإن ٧ان ٖبر الٟىضخى والٗبثٞ .الٟىضخى الخال٢ت هي زال٢ت باليؿبت إلاهالح أمغٍ٩ا
والٛغب ،وٚحر زال٢ت ،بل مضمغة باليؿبت لألوَان والكٗىب ،وهظا اإلاهُلح ًيكِ في خحز الٗىإلات الغأؾمالُت ونٗىص
اللُبرالُت الجضًضة ،وهى ًجم٘ بحن مخىاً٢حن مخ٣اَٗحن هما(ٞىضخى) و (زال٢ت) وٍٟهم مً هظا اإلاهُلح أن ٖىهغ
ألا٩ٞاع الغنِىت واإلاىٓمت والاًضًىلىحُاث ال٨بري ٞاث أوانها ،وٖلى املجخمٗاث أن حؿل ٪ممغاث ٦ثحرة للىنى ٫ئلى
الاؾخ٣غاع.
لظل ٪هجض في ٖام  2005أصلذ وػٍغة الخاعحُت ألامغٍُ٨ت" ٧ىهضالحزا عاٌـ" بدضًث صحٟي م٘ حغٍضة واقىًُ
بىؾذ ألامغٍُ٨ت ،أطاٖذ خُنها ًٖ هُت الىالًاث اإلاخدضصة بيكغ الضًم٣غاَُت بالٗالم الٗغبي ،والبضء بدكُ٨ل ما ٌٗغٝ
بـ"الكغ ١ألاوؾِ الجضًض"٧ ،ل طلٖ ٪بر وكغ الٟىضخى الخال٢ت في الكغ ١ألاوؾِ ٖبر ؤلاصاعة ألامغٍُ٨ت.
ٌٗخ٣ض أصحاب وأههاع الٟىضخى الخال٢ت)( 2بأن زل ٤خالت مً الٟىضخى وٖضم الاؾخ٣غاع ،ؾىً ٝإصي ئلى بىاء هٓام
ؾُاسخي حضًضً ،ىٞغ ألامً والاػصهاع والحغٍت ،وهى ما ٌكبه الٗالج بالهضمت ال٨هغباةُت لٗىصة الحُاة مً حضًضٚ .حر أن

 1الؿبٗاوي ؾالم مُغ ،هٟـ اإلاغح٘ ،م .43
 2دمحم ٖلي مدمىص ،الاؾتراجُجُت الامغٍُ٨ت لخٟخِذ وج٣ؿُم الىًَ الٗغبي ،1ٍ ،صاع الىٞاء لضهُا الُباٖت واليكغ ،مهغ ،2018 ،م .53
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زمت أهضاٞا مخىاعٍت تهض ٝالىالًاث اإلاخدضة ئلى جد٣ُ٣ها بخل ٪الٟىضخى ج٨مً في جد ٤ُ٣واؾخمغاع الخٟى ١الامغٍ٩ي
الٗالمي ،والؿُُغة ٖلى مىاَ ٤ئ٢لُمُت خُىٍت ٦مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ والخد٨م بأٖٓم مهضع للُا٢ت وهى الى.ِٟ
مً املفاهيم املزجبطت االفوض ى الخالكت ،هجض الضماع الخال)1(١ئط ٌٗخمض ٖلى ئٖاصة البىاء اهُال٢ا مً ألاه٣اى.
ٞهى الضٖىة إلؾ٣اٍ ٧ل مإؾؿاث الضولت اإلاضهُت ،وجضمحر هُ٩لُت الجِل مً زال ٫حصجُ٘ نٛاع الًباٍ ٖلى الضماع
الخال :١يهض ٝئلى خل وإؾ٣اٍ الضولت ب٩ل عمىػها وهُا٧لها زم ئٖاصة البىاء اهُال٢ا مً الهٟغ بخمىٍل وحصجُ٘ أمغٍُ٨حن.
وهظا في ق٩ل اؾتراجُجُاث وج٨خُ٩اث بىنى ٫املحآٞحن الجضص الى الح٨م في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
ق٩لذ مهُلحاث الٟىضخى والضماع الخال ١أؾاؽ الخدالُل والضعاؾاث التي ٢ام بها "ماع ٥لىٞاًً" خى ٫الؿُاؾت
ألامغٍُ٨ت في الكغ ١الاوؾِ ،ئط في م٣ا ٫له جدذ ٖىىان "الضماع الخال ١الجضًض" وحض أهه مىظ أ٦ثر مً هه٢ ٠غن
اؾخسضم عوصول ٠قىمبُتر مهُلح الضماع الخال ١لكغح  ٠ُ٦ج٣ىم الغأؾمالُت بخدُُم ألاهٓمت الاحخماُٖت ال٣اةمت
و ٠ُ٦حؿخُٟض بٗض طل ٪مً ألاهٓمت الا٢خهاصًت والاحخماُٖت التي جأحي في م٩انها.
 -2.1الخلفية التاريخية الستراتيجية الفوضى الخالقة.
بضأ اؾخسضام مهُلح الٟىضخى مً ٢بل "جىم بُترػ" أخض عحا ٫ألاٖما "٫اط هصح ألامغٍُ٨حن بًغوعة اٖخباع
الٟىضخى أمغا واٗ٢ا وأن ٌٗلمىا ُُٟ٦ت الخٗامل مٗها مً أحل الاوٗاف الا٢خهاصي ،اط أن الٟىضخى والٛمىى ٌك٨الن
ٞغنا ججاعٍت لألطُ٦اء والغابدىن في اإلاؿخ٣بل هم الظًً ؾِخٗاملىن بيكاٍ م٘ الٟىضخى٦ .ما ٌٗض ماً٩ل لُضن أو ٫مً
نا ٙمٟهىم الٟىضخى الخال٢ت أو الٟىضخى البىاءة والخضمحر البىاء وهى ما ٖبر ٖىه في مكغوٕ الخُٛحر ال٩امل للكغ١
الاوؾِ في الٗام .2003
٦ما حٗخبر أخضار 11ؾبخمبر()2البضاًت لُ٣ام املحآٞحن الجضص لخ٣ضًم هٓغٍت الٟىضخى الخال٢ت لخبرًغ خغوبهم
الى٢اةُت يض الاعهاب الٗالمي ،خُث جغمي هظه الىٓغٍت الى ج٣ؿُم ٧ل البلضان التي حك٩ل زُغ ٖلى مان و مهالح
الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،ل٩ىن أن هٓغٍت الٟىضخى الخال٢ت ج٣ىم ٖلى أؾاؽ ج ٪ُ٨ٟالضو ٫و جغُ٦بها مً حضًض و٤ٞ
الغؤٍت ألامغٍُ٨ت التي حؿعى ئلى عؾم زاعَت حضًضة للكغ ١ألاوؾِ ال٨بحر٣ٞ ،ض ٢ام اإلاٗهض ألامغٍ٩ي الخاب٘ للمدآٞحن
الجضص( أمغٍ٩ان اهتربغاًؼ) بخهمُم مكاعَ٘ الخ٣ؿُم و الخجؼةت للمىُ٣ت الٗغبُت هضٞها خملت َىٍلت مً الهىضؾت
الاحخماُٖت ًخم ٞغيها بال٣ىة بخُٛحر لىٓم و الجٛغاُٞت الؿُاؾُت.
ٌؿخمض وايٗىا هظه الىٓغٍت أ٩ٞاعهم مً الىٓغٍاث الؿاب٣ت)(3التي ويٗذ لخ٣ؿُم اإلاىُ٣ت الٗغبُت مثل مكغوٕ
بغهاعص لىَـ والتي جغي أن اإلاىُ٣ت الٗغبُت هي ججم٘ أ٢لُاث ٖغُ٢ت وصًيُت ال حؿخُُ٘ خ٨م وإصاعة قإونها لظلٞ ٪هي
مخسلٟت وٍجب وكغ الىعي اإلاٗغفي ومباصب الضًم٣غاَُت ختى لى ٧ان ٖلى خؿاب حكُ٨ل ل٩ل صًً او مظهب او ٖغ ١هٓام
ؾُاسخي زام ،وهظا ما ًيخج ٖىه ٞىضخى زال٢ت.

 1هٟـ اإلاغح٘ ،م.60
 2ؾلُم ٖبض هللا أخمض ،صوع الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت في الخدىالث الضًم٣غاَُت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،مظ٦غة لىُل مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر في الٗلىم
الؿُاؾُت ،حامٗت الكغ ١ألاوؾِ ،2014-2013 :م 33
 3هٟـ اإلاغح٘ ،م .53
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ئط جغي ؤلاصاعة الامغٍُ٨ت أن زل ٤هظه الٟىضخى وٖضم الاؾخ٣غاع مً قأهه أن ًىلض هٓام ؾُاسخي صًم٣غاَي مً زال٫
الٗالج بالهضمت .جب٣ى أهم أهضا ٝالىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت هي الاهٟغاص بالخٟى ١الامغٍ٩ي في اإلاىُ٣ت
لخىٞحر ٧ل ما ًم ً٨أن جخ٣ضم به الىالًاث اإلاخدضة ختى لى ٧ان ٖلى خؿاب ٖضم اؾخ٣غاع اإلاىُ٣ت أو اهدكاع الٟىضخى أو
حكُٓت زغٍُخه
َىع الٟىضخى الخال٢ت "جىماؽ باعهِذ"٣ٞ ،ض ٢ؿم الٗالم ئلى مً هم في ال٣لب أو اإلاغ٦ؼ (أمغٍ٩ا وخلٟائها) ،ونى٠
صو ٫الٗالم ألازغي جدذ مؿمى صو(٫الٟجىة) أو (الث٣ب) ،خُث قبهها بث٣ب ألاوػون الظي لم ًْ ً٨اهغا ٢بل اخضار 11
ؾبخمبرً .ظهب باعهِذ ئلى أن صو ٫الث٣ب هظه هي الضو ٫اإلاهابت بالح٨م الاؾدبضاصي ،وألامغاى وال٣ٟغ اإلاىدكغ ،وال٣خل
الجماعي ،والغوجُجي ،والجزاٖاث اإلاؼمىت ،و هظه الضو ٫جهبذ بمثابت مؼاعٕ لخٟغٍش الجُل ال٣اصم مً الاعهابُحن.
حٗض هٓغٍت الٟىضخى الخال٢ت مً ألا٩ٞاع ألامغٍُ٨ت التي أوحضها م٨ٟغو املحآٞحن الجضص) ،(1الظًً ؾُُغوا ٖلى
ال٨ٟغ ألامغٍ٩ي زالٞ ٫ترة عةاؾت (حىعج بىف الابً) مما ؾاهم في اٖخباع هظا اإلاهُلح مً يمً مباصب ومغج٨ؼاث
ً
الاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت ئبان جل ٪الٟترة ،وٖبر ًٖ طل ٪اإلا٨ٟغ ألامغٍ٩ي (ماً٩ل لُضًً ) ٢اةال ”:الخضمحر البىاء هى أزو
نٟاجىا … .ؾىاء صازل مجخمٗىا أو في الٗالم الخاعجيٞ ،ىدً همؼ ١الىٓام ال٣ضًم ٧ل ًىم ،مً الخجاعة ئلى الٗلىم،
وآلاصاب ،والٟىىن واإلاٗماع ،والؿِىما ئلى الؿُاؾت وال٣اهىن ،وإن أٖضاةىا ٢ض ٦غهىا مىا هظه الغٍذ الخال٢ت التي تهضص
ً
ج٣الُضهم أًا ٧اهذ ،وحكٗغهم بالخؼي لٗضم ٢ضعتهم ٖلى مجاعاجىا ،وخحن ٌكاهضون أمحر٧ا ج ٪٨ٟاملجخمٗاث الخ٣لُضًت
ٞانهم ًساٞىنها ،ألنهم ال ًغٚبىن في ج ٪ُ٨ٟمجخمٗاتهم وال ًم٨نهم الكٗىع باألمً ما صمىا مخأهبحن مً أحل وحىصها ،مثلما
ًجب ٖلُىا أن هضمغهم مً أحل ص ٘ٞمهمخىا الخاعٍسُت لألمام.
ٖلى هظا ألاؾاؽ ٞان اإلا٨ٟغًٍ ألامغٍُ٨حن ًىٓغون ئلى مهُلح الٟىضخى الخال٢ت ٖلى أهه ٌك٩ل مضزال للٗمل ٖلى
ً
جٟخِذ الٗالم الٗغبي باالٖخماص ٖلى حٗضص ألاصًان والث٣اٞاث وألاَُا ٝوألاٖغا ،١لخل ٤خالت مً الًٗ ٠جمهُضا لخ٣ؿُمه
ئلى صوٍالث نٛحرة ويُٟٗت ٌؿهل الؿُُغة ٖليها.

 -2عائم الفوض ى الخالكت ،عىاصزها ،مميزاتها ،أهدافها ومزاحلها.
بٗض الخٗغٖ ٝلى مٗجى الٟىضخى الخال٢ت ٦مٟهىم حٗ٨ـ الاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ والتي
حاء بها املحآٞىن الجضص ،و٦ظا الخلُٟت الخاعٍسُت مً زال ٫أ٩ٞاع مُُ٨اُٞلي ،مُُ٨اُٞلي ،وماً٩ل لُضن ،ؾىيخ٣ل آلان
ئلى ،جدضًض أهم الضٖاةم التي ج٣ىم ٖليها هاجه الاؾتراجُجُت ٖلى مؿخىي ٧اٞت ألابٗاصـ و٦ظا مسخل ٠اإلاغاخل التي ج٣ىم ٖليها
و أهم ألابٗاص.
 -1.2عائم استراجيجيت الفوض ى الخالكت.
اط جخمثل هاجه الضٖاةم في آلاحي):(2

 1خمؼة الؿالماث ،الٟىضخى الخال٢ت ٧أخض مغج٨ؼاث الاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت في الكغ ١ألاوؾِ 10 ،صٌؿمبر ،2014ه٣ال ًٖ
مى ،https://rawabetcenter.com/archives/1675٘٢جم الاَالٕ ٖلُه بخاعٍش15.20 ،2021/04/28 :
 2نبري ٞاعؽ ،مغح٘ ؾاب ،٤م.16
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 اطالق الوزاع العزقي :اط أن الٟىضخى الخال٢ت ج٣ىم ٖلى بٗث الكغر الٗغقي الحاص بحن الكٗىب والضو٫
املخخلٟت مظهبُا و ٢ىمُا ،و حؿعى الؾخضامت ألاػماث الضازلُت اإلاىحىصة لضي هظه الكٗىب و الضو ٫خُث أنها جغ٦ؼ ٖلى
ازخالٞاتها و جٟٗل الخىاً٢اث و حٛظيها بما ًدىاؾب م٘ مهلحت الضو٣ٞ ،٫ض لجأ الخضزل ألامغٍ٩ي في الٗغا ١الى هظا
الىمىطج في أٖ٣اب خغب الخلُج الثاهُت ،خُث ٧ان هظا الخضزل ؾببا في ؾلخ الكما ٫ال٨غصي مً الٗغاٖ ١لى أؾاؽ
زال ٝجاعٍخي و ٖغقي م٘ الح٩ام الٗغب في بٛضاص ،و ٦ما هى الحا ٫في حىىب الؿىصان٣ٞ ،ض ٖؼػث الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت هىاػٕ الاهٟها ٫الٗغقي و الضًجي والظي زلو الى ج٣ؿُم صولت الؿىصان الى قما ٫مؿلم و حىىب مؿُحي.
 إطالق وجفعيل صزاع العوبياث :حؿدىض ٖلى يغب الضولت بجمُ٘ مإؾؿاتها وحٗل الىالءاث ٞيها ألشخام و
٢باةل و ٢ىمُاث و َىاة ٠و مظاهب و أصًان ،بضال مً أن ج٩ىن هظه الىخضاث وَىُت ٦ما خضر في الهىماٖ ٫ام 1991
و في الٗغا ١بٗض الاخخال ٫الامغٍ٩ي للٗغاٖ ١ام  ،2003اط أن هظه الٟىضخى الخال٢ت في هض ٝالحالت هى اٖاصة جىحُه
٢ىاٖاث الكٗىب و عٚباتها ٖبر ايهامها بأن الٗهبُت و ال٣بلُت و اإلاظهبُت حٗجي ال٣ىة ،و هظا ما حٗل حٛلُب والء الٗهبُت
ٖلى الىالء الىَجي.
 ضزب وسعشعت الاسخلزار ألامني :مً زال ٫اؾخضامت جضهىع ألاويإ في البِئت اإلاؿتهضٞت إلخضار الخلل في
هٓامها ،وجىلُض قٗىع أن ال مجا ٫للٗىصة للحالت التي ٧اهذ ؾاةضة ؾاب٣ا ،وجخم ٖملُت صٖم حمُ٘ ألاَغا ٝبما ٞيها
الضولت ،ول ً٨ب٣ضع مٗحن ،بدُث ال ًدضر ٞغ ١واؾ٘ وال ؾُُغة لُغٖ ٝلى خؿاب أَغا ٝأزغي .ومً أبغػ ألامثلت ٖلى
هظه الٗملُت هى ما قهضه لبىان مً جٟجحر للؿُاعاث ابان الحغب ألاهلُت التي ٖاقتها ما بحن الٗامحن 1975و ،1989وما
ًدضر في الٗغاٌ ١كبه الى خض ٦بحر الؿِىاعٍى اللبىاويٞ ،ىالخٔ أن الُغ ٝألامغٍ٩ي ًيسحب جضعٍجُا مً اإلاكهض الٗغاقي
بٗض جأ٦ضه مً زباث خالت الازخال ٫الظي ؾُنه ٪الُغٞحن (الح٩ىمت الجضًضة والٟهاةل اإلاٗاعيت) وهظا ما ؾُجبر
الٗغاُ٢حن للمُالبت بالكغُٖت الضولُت و التي جخمثل في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت.
 خلخلت الوضع الاكخوا ي :وهظه اخضي الضعوؽ اإلاُٟضة التي أيُٟذ الى هٓغٍت الٟىضخىٞ ،هي حؿعى لًغب
الٗم ٤الا٢خهاصي ٦ما خهل ٖ٣ب انهُاع الاجداص الؿىُٞاحي في مُل٘ الدؿُٗىاث
 الخعبئت الاعالميت :ان الخٗبئت الاٖالمُت ُٟ٦لت للىُل مً الٗضو ٖلى ألامض البُٗض وهظا ما اج٣ىخه الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٨ت في ؾُُغتها ٖلى وؾاةل الاٖالم لخضمت مكغوٖها الاؾتراجُجي ،في خحن أن ونل الحا ٫في الكغ ١ألاوؾِ
إلاغخلت زُحرة مً الخدكُض و الخجُِل الُاةٟي و ال٣ىمي و اإلاظهبي اإلاؿمىم ،و اإلاىحه مً ٢بل الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت ،بما ًهب في مهالحها التي جغٍض جد٣ُ٣ها في الكغ ١ألاوؾِ و اإلاىُ٣ت الٗغبُت.
 جدمير البنى العسكزيت)ٖ :(1بر اًجاص خالت مً ٖضم الاؾخ٣غاع في البيُت الٗؿ٨غٍت ،بدُث ٌؿخضعي ألامغ جضزل
الىالًاث اإلاخدضة في اٖاصة البىاء وٖىصة الاؾخ٣غاع ٦ما خهل ٖىضما ٢ام الحا٦م اإلاضوي في الٗغا" ١بى ٫بغٍمغ" بخ٪ُ٨ٟ
الجِل الٗغاقي بٗض ٖام  ،2003وهظا ألامغ أًًا ٌؿخجز ٝأمىا ٫الضولت هٟؿها وم٣ضعاتها.
 - 2.2مزاحل مميزاث و أبعا استراجيجيت الفوض ى الخالكت.
 1زلُل مدمىص ال٨غص أؾامت ،هٓغٍت الٟىضخى الخال٢ت و أزغها ٖلى ألامً الٗغبي ،عؾالت لىُل مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر جسهو صبلىماؾُت و حٗاون
صوليٞ ،لؿُحن ،ا٧اصًمُت ؤلاصاعة و الؿُاؾت للضعاؾاث الٗلُا ،2016 ،م 55
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- 1 .2.2مزاحل جىفيذ الفوض ى الخالكت:
 زلخلت خالت الجمىص والخهلب ٚحر اإلاىحىص
 خالت الحغا ٥والٟىضخى اإلاغب٨ت
 جىحُه الٟىضخى واصاعتها
 اؾخسضام مضزالث الٟىضخى الخخضامها وجثبُذ الىي٘.
 2.2.2مميزاث الفوض ى الخالكت.
في اإلاغخلت اإلاب٨غة مً الٟىضخى التي جدضزذ ٖنها ٧ىهضالحزا عاٌـ حكبه في جُىعاتها ٦غة الثلج التي جداو ٫الىالًاث
اإلاخدضة الامغٍُ٨ت أن جُاب ٤هخاةجها م٘ الاؾتراجُجُاث الٗامت واإلاهالح الامغٍُ٨ت مً زال ٫الؿُُغة ٖلى الىخاةج وجىُٟظ
الٟىضخى الخال٢ت مً زال ٫مسُِ ًًم أعب٘ مغاخل مدضصة جخمثل في الاحي:
 ػٖؼٖت الجمىص وجهلب الىٓام اإلاؿتهض ٝمً زال ٫زل ٤خالت مً ألاحىاء اإلاخدغ٦ت والايُغاباث مما ًثحر خالت
مً ال٣ل ٤لضي الىٓام
 جىحُه وإصاعة خالت الٟىضخى هدى ألاهضا ٝاإلاؿُُغة لها
 اؾخسضام الظعات٘ وألاؾباب التي ؾببذ خالت الٟىضخى للتهضةت وجد ٤ُ٣الاؾخ٣غاع مً زال ٫الىنى ٫الى اإلاىُ٣ت
اإلاؿتهضٞت صون حٗل ٖامل الُا٢ت الجؼء الىخُض مً اإلاٗاصلت.
 الًٛىٍ ؤلاًضًىلىحُت اإلا٣ىٗت بما في طل ٪الضٖاًت ،ألاصواث الا٢خهاصًت ،الاحخماُٖت ،الث٣اُٞت ،ئبغام
اجٟاُ٢اث الخجاعة الحغة ،الًٛىَاث لخُٛحر الضؾاجحر الىَىُت ،زغ ١وؾاةل الاٖالم الٗغبُت اإلاغةُت واإلاؿمىٖت واإلا٨خىبت
وهى ما ٌٗجي الىنى ٫املجاوي الى وؾاةل الخىانل الاحخماعي (الاهترهذ ،الٟاٌؿبى )...٥وجأزحر اإلاغا٦ؼ ال٨ٟغٍت مً ٧لُاث
الجامٗت اإلاخسههت وزغٍجي ألا٧اصًمُاث ألامغٍُ٨ت).(1
 3 .2.2أبعا الفوض ى الخالكت:
ًم ً٨أن هلخمـ أبٗاص الٟىضخى الخال٢ت ٖلى اإلاؿخىي الضولي مً زال ٫ما ًلي:
 ئن ؾُاؾت الٟىضخى الخال٢ت ج٣ىص الى خالت هكت مً الاؾخ٣غاع حك٩ل ْاهغة مخجضصة لبِئت صولُت مٗ٣ضة
وصًىامُت بدُث اهه ال ًم ً٨جهىع ام٩اهُت الىنى ٫الى هٓام صولي ماو٘ أو يابِ للٟىضخى ،لظا ج ٠٣بٌٗ ال٣ىي
الضولُت امام الخضزل ألامغٍ٩ي وصو ٫الٗالم وؾُاؾت حُٛحر ألاهٓمت ،و٢ض حعجل هظه الؿُاؾت مً زل ٤هٓام صولي حضًض.
 ان اعج٩اػ الىالًاث اإلاخدضة ٖلى ؾُاؾت الٟىضخى الخال٢ت ،أههي اما ٫البٌٗ بأن الٗالم ؾِكهض في مغخلت ما
بٗض الحغب الباعصة ج٣لُل الهغاٖاث والحغوب وأن الىٓام الضولي ؾِخسلو مً ٧ل جضاُٖاث اإلاىاٞؿت التي قهضتها
الحغب الباعصة ،اط واحه املجخم٘ الضولي ؾلؿلت مً ألاػماث اإلاخالخ٣ت٣ٞ ،ض قهض الىٓام الضولي الجضًض ٦ما ؾماه حىعج
بىف الاب زال ٫زمـ ؾىىاث جٟجغ اػماث ٦بري في الهىما ،٫هاًتي والبىؾىت ،واٞغٍُ٣ا الىؾُى و الكِكان،
باإلياٞت الى الخضزالث الامغٍُ٨ت التي جبٗذ طل ٪مً اخخال ٫اٛٞاوؿخان والٗغا.١

Dumitru chican, Constructive anarchy in the context of the new middle east ,p 23.
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 في ْل هظه الؿُاؾت أزظ ًىٓغ الى الؿُاؾاث ألامغٍُ٨ت مً ٢بل حماهحر مً اإلاؿلمحن ٖلى انها حك٩ل تهضًضا
لهم وٖضوا لإلؾالمٞ ،هىا ٥اإلاالًحن مً الٗغب واإلاؿلمحن ممً ًتهمىن الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت مً انها حكً خغبا يض
الاؾالم ،مً زال ٫مً زال ٫مٟهىم نغإ الحًاعاث جمهُضا لخ٣ؿُم هظه الضو.٫

 -3مخططاث جىفيذ الفوض ى الخالكت في مىطلت الشزق ألاوسط.
ؾىداو ٫في هظا الجؼء مً وع٢خىا البدثُت الخُغ ١ئلى مجا ٫جىُٟظ اؾتراجُجُت الٟىضخى الخال٢ت واإلاخمثل في مىُ٣ت
الكغ ١ألاوؾِ ،و٦ظا مسخل ٠ألاهضا ٝواإلاهالح ألامغٍُ٨ت هىا ،٥ومسُُاث ٧ل مً بغهاعص لىَـ وعال ٠بُترػ إلٖاصة
بىاء الكغ ١ألاوؾِ مً حضًض.
 -1 .3حعزيف مىطلت للشزق ألاوسط.
ازخلٟذ ٍآلاعاء في جدضًض مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ خؿب اإلاهالح ووحهاث الىٓغ ،ئط ًم ً٨الى٢ىٖ ٝلى مجمىٖت
مً الخٗاعٍ ،٠هظ٦غ منها:
 حعزيف الشزق ألاوسط مً وجهت هظز ألامم املخحدة :مغ حٗغٍ ٠مهُلح الكغ ١ألاوؾِ لضي مىٓمت الامم
اإلاخدضة بالٗضًض مً الخُىعاث ختى أنبذ أ٦ثر قمىال ٞل٣ض ٖغٞذ صعاؾت لألمم اإلاخدضة وكغث ٖام  1975مىُ٣ت الكغ١
ألاوؾِ بأنها اإلاىُ٣ت مً لُبُا ٚغبا ختى ئًغان قغ٢ا ومً ؾىعٍا قماال ختى الُمً حىىبا .ومً زم ٖاصث مىٓمت الامم
اإلاخدضة لخٗض ٫الخٗغٍ ٠الظي حاءث به ٞكمل الخٗغٍ ٠باإلاىُ٣ت ٖلى انها ٧ل الضو ٫الٗغبُت والتي جًم  22صولت.
 حعزيف الوالياث املخحدة ألامزيكيت للشزق ألاوسط :حاء حٗغٍ ٠الىالًاث اإلاخدضة إلاهُلح الكغ ١ألاوؾِ في
ئَاع ما أٖلىخه مً مباصعاث للحض مً الدؿلح في اإلاىُ٣ت ،مثل مباصعة الغةِـ الامغٍ٩ي بىف ألاب للحض مً الدؿلح في
مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ التي أٖلنها في ماي  1991والتي خضص مً زاللها مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ بأنها اإلاىُ٣ت التي جمخض مً
ئًغان قغ٢ا ختى اإلاٛغب ٚغبا ًٞال ًٖ اؾغاةُل .الا ان الخٗغٍ ٠الحضًث بمهُلح الكغ ١ألاوؾِ مً ٢بل الىالًاث
اإلاخدضة ُٞىٓغ الى اإلاىُ٣ت بأنها(:مهغ والجؼٍغة الٗغبُت ومىُ٣ت الخلُج الٗغبي وجغُ٦ا وإًغان).
 الخعزيف الاسزائيلي للشزق ألاوسطٖ :غ ٝقمٗىن بحرًؼ عةِـ الىػعاء الاؾغاةُلي ألاؾب ٤ومهىضؽ مكغوٕ
الكغ ١ألاوؾِ الحضوص الجٛغاُٞت للكغ ١ألاوؾِ في ٦خابه الكغ ١ألاوؾِ الجضًض ،بأنها جمخض مً خضوص مهغ ختى
خضوص با٦ؿخان الكغُ٢ت ومً جغُ٦ا وحمهىعٍاث اؾُا الىؾُى الاؾالمُت ختى املحُِ الهىضي وقما ٫الؿىصان حىىبا)..(1
 -2 .3ألاهميت الاكخوا يت ملىطلت الشزق ألاوسط.
-1 .2 .3االيسبت للوالياث املخحدة.
ما ججضع الاقاعة الُه ألاهمُت الجٛغاُٞت إلاىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ أنها مىُ٣ت جخد٨م بالٗضًض مً اإلاىاَ ٤واإلامغاث
منها مًُ ٤هغمؼ وباب اإلاىضب ومًُ ٤جحران و٢ىاة الؿىَـ .وأن مىُ٣ت الخلُج الٗغبي جخه ٠بسهاةو ج٩اص ج٩ىن
مىٟغصة مً خُث الاٖخباعاث الجٛغاُٞتٞ ،هى بدحرة قبه مٛل٣ت جٖ ٘٣لى قىاَئ قبه الجؼٍغة الٗغبُت ٚغبا وؾىاخل ئًغان
 1هىٞل اخمض الُٗ٨ضي اًال ،ٝألاهمُت الجُىؾُاؾُت إلاىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ وأزغها ٖلى الخالٞاث الغوؾُت و الاًغاهُت ،1ٍ ،صاع الغاًت لليكغ و الخىػَ٘،
ألاعصن ،2016 ،م.15
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قغ٢ا ٞهى بدؿب ون ٠حان حا ٥بحرَي الباخث الٟغوسخي ان الخلُج الٗغبي ٌٗض ٢لب الكغ ١ألاوؾِ حٛغاُٞا ،وبابه
السحغي ونىضو٢ه الظهبي في اقاعة الى الى ِٟوالتي ج٨مً في ٖىهغًٍ عةِؿُحن:
البترول :خُث اؾتهضٞذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت يمان اؾخمغاع جض ٤ٞبترو ٫الكغ ١ألاوؾِ اليها و الى
خلٟائها ،و الحُلىلت صون و٢ىٖه في ٢بًت الؿىُِٞذ ،و الخهضي ألًت ٖ٣باث ٢ض جدى ٫صون ونى ٫بترو ٫اإلاىُ٣ت الى
صو ٫الٗالم الٛغبي اإلاؿخىعص له و لٗل أ٦ثر هظه الٗ٣باث اخخماال حُُٗل خغ٦ت اإلاالخت في أي مً اإلاًاة ٤التي جخد٨م في
ه٣ل البترو٦ ٫مًُ ٤هغمؼ ٖلى ؾبُل اإلاثا ،٫أو خضور ايُغاباث ؾُاؾُت أو اه٣الباث في الضو ٫اإلاهضعة للبترو ،٫أو
احؿإ هُا ١أي مً الهغاٖاث املحلُت في اإلاىُ٣ت بهىعة تهضص ٖملُاث اؾخسغاج أو ه٣ل البترو٧(٫احؿإ هُا ١الهغإ
بحن الٗغا ١و اًغان ليهضص صو ٫الخلُج ٖلى ؾبُل اإلاثا ٫أو ٦ما خضر زال ٫الٛؼو الٗغاقي لل٩ىٍذ)
و لخىيُذ مضي أهمُت بترو ٫الكغ ١ألاوؾِ باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨تً ،م٨ىىا أن هغح٘ الى ما حاء في
أخض ج٣اعٍغ لجىت اإلاحزاهُت بال٩ىهجغؽ ألامغٍ٩ي و الظي حاء ُٞه ":ان خغمان الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت مً بترو٫
الؿٗىصًت وخضها إلاضة ٖام واخض ؾُترجب ٖلُه اهسٟاى احمالي الىاجج ال٣ىمي ألامغٍ٩ي بم٣ضاع  272بلُىن صوالع ،و
اعجٟإ مٗض ٫البُالت في الا٢خهاص ألامغٍ٩ي بيؿبت ًٞ ،%2ال ًٖ اعجٟإ مٗض ٫الخطخم و لٗل في طل ٪ما ًإٍض صحت
ال٣ى ٫بأن ال جىحض صولت مً بحن صو ٫الٗالم حٗض اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت مً خُث أهمُتها الاؾتراجُجُت و الا٢خهاصًت
باليؿبت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،أما باليؿبت لال٢خهاصاث الٛغبُت و الُاباهُت ُٗٞخبر بترو ٫الؿغ ١ألاوؾِ بمثابت
مهلحت خُىٍت لها خُث ٌك٩ل بترو ٫الكغ ١ألاوؾِ خىالي  %80مً واعصاث الُابان البترولُت بِىما ًمثل خىالي %60
مً واعصاث أوعوبا الٛغبُت البترولُت (و٣ٞا لخ٣ضًغاث ٖام .)1983
ألارصدة الىلديت :خهلذ الضو ٫الٗغبُت البترولُت ٖلى ما ًؼٍض ًٖ  500ملُاع صوالع مً الٗىاةض الىُُٟت ختى نهاًت
الثماهِىاث ،و٢ض خاولذ الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت اؾترصاص الجؼء ألا٦بر مً هظه ألاعنضة في اَاع ما ٌٗغ ٝبٗملُت جضوٍغ
ألاعنضة البترولُت و التي ؾب ٤ان أقغها اليها و طل ٪مً زالٖ ٫ضة وؾاةل منها ٖلى ؾبُل اإلاثا:٫
 oحصجُ٘ الاؾدثماعاث الٗغبُت اإلاباقغة في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
 oحصجُ٘ الهاصعاث ألامغٍُ٨ت و الٛغبُت الى صو ٫اإلاىُ٣ت
ئط حكحر ج٣ضًغاث وػاعة الخؼاهت ألامغٍُ٨ت الى أن خىالي زلثي ٖاةضاث صو ٫ألاوب ٪مً البتروٖ ٫ام ٢ 1974ض أهٖ ٤ٟلى
اؾخحراص الؿل٘ و الخضماث مً الضو ٫الغأؾمالُت اإلاخ٣ضمت ٦ما اعجٟٗذ ُ٢مت الهاصعاث ألامغٍُ٨ت الى صو ٫الكغ ١ألاوؾِ
مً  3500ملُىن صوالع ٖام  1973الى  5440ملُىن صوالع ٖام  1975الى  7110ملُىن صوالع ٖام 1976ـ زم الى 12300
ملُىن صوالع ٖام . (1)1977
-2.2 .3أهداف الهيمىت ألامزيكيت في املىطلت العزةيت.
ًم ً٨جلخُهها بما ًلي:
 ئخ٩ام الؿُُغة ٖلى اإلاىُ٣ت الٗغبُت ؾُاؾُا وا٢خهاصًا
 الؿُُغة ال٩املت ٖلى مىاب٘ الى ،ِٟوحٗؼٍؼ الغ٢ابت الخامت ٖلى ممغاجه مً زال ٫الخىاحض الٗؿ٨غي في اإلاىُ٣ت
 1مدمىص ههغ ممضوح ،الهغإ ألامغٍ٩ي الؿىُٞاحي في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ ،م٨خبت حىضبىلي ،مهغ ،1995،م.80

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1013

ISSN: 2352-9806
l

إسرتاتيجية الفوضى اخلالقة وخمططات تنفيذها يف منطقة الشرق األوسط /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
زمام فاطمة /ـــــــــــ
 الالتزام اإلاُل ٤بأمً و٢ىة اؾغاةُل وخماًتها وحٗل الضو ٫املحُُت بها ؾىعا واُ٢ا لها
 عبِ ٧اٞت ألاهٓمت اإلاىحىصة باإلاكغوٕ ألامغٍ٩ي وجمىٍل خ٩امه الى و٦الء مدلُحن للمكغوٕ الامغٍ٩ي ومىٟظًً له
 جضمحر مدىع الهمىص واإلاماوٗت والً٣اء ٖلى َل ق٩ل مً أق٩ا ٫اإلا٣اومت الٗغبُت
 زل ٤بِئت ؾُاؾُت وز٣اُٞت جدىاٚم م٘ اإلاكغوٕ ألامغٍ٩ي وجمهض للخُبُ٘ م٘ اؾغاةُل
 ج٣ؿُم الىًَ الٗغبي الى صوٍالث وإماعاث َاةُٟت و٢ىمُت وػعٕ بظوع الٟخىت والاهٟهاُٞ ٫ما بُنها
 جد ٤ُ٣مكغوٕ الكغ ١ألاوؾِ ال٨بحر وقغُٖت ُ٢ام الضولت اليهىصًت
 جهُٟت وإنهاء الًُ٣ت الٟلؿُُيُت
 جأمحن ُ٢ام الضولت اليهىصًت وأمنها
 الؿُُغة ٖلى مىاب٘ اإلاُاه في اإلاىُ٣ت (الىُل -الٟغاث -صحلت)
 الؿُُغة ٖلى اإلامغاث البدغٍت الضولُت (مًُ ٤هغمؼ -مًُ ٤باب اإلاىضب٢ -ىاة الؿىَـ -مًُ ٤البىؾٟىع
والضعصهُل -مًُ ٤حبل َاع. (1))١
 -3.3ازهار لويس و رالف ايترسو مخططاث جلسيم مىطلت الشزق ألاوسط.
 :1 .3.3ازهار لويسً :غي بغهاعص لىَـ أهه ختى ً٩ىن هىا ٥أمل لضي اؾغاةُل في أن جدُا بؿالم م٘ ححرانها ٖليها أن
حٗىص لحضوصها ٖام ،1967م٘ حُٛحراث صازلُت أؾاؾُت ألؾباب امىُت مكغوٖت ،أما ًُ٢ت الاعاضخي املحُُت بال٣ضؽ ،ئط
حٗض أ٦ث ر خاالث الٓلم ويىخا في اإلاىُ٣ت في اإلاىُ٣ت الىاٗ٢ت بحن حبا ٫البل٣ان والهُماالًاُٚ ،اب صولت ٦غصًت مؿخ٣لت،
ٞهىا ٥ما بحن  27و 32ملُىن ٦غصي ٌِٗكىن في مىاَ ٤مخجاوعة في الكغ ١ألاوؾِ ،وختى أ٢ل الخ٣ضًغاث لٗضص ألا٦غاص
ججٗل منهم أ٦بر حماٖت ازيُت في الٗالم لِؿذ لها صولت زانت بهاٗٞ ،ضص حماٖاث ألا٦غاص ًٟىٖ ١ضص ؾ٩ان الٗغا ١خالُا
وحٗغيذ هظه الجماٖت لل٣هغ مً ٧ل خ٩ىمت ؾُُغث ٖلى مىاَ ٤الجبا ٫التي ٌِٗكىن ٞيها .اط ً٣ىم مسُِ بغهاعص
لىَـ لخ٣ؿُم مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ و ٤ٞآلاجـي:
جلسيم العزاق :التي حٗض ٞغنت ُٖٓمت لخصحُذ هظا الٗالم ،يُٗتها الىالًاث اإلاخدضة وقغ٧اؤها في الخجاعة بٗض
ؾ٣ىٍ بٛضاصٞ ،الٗغا ١الضولت التي حكبه قبذ ٞغه٨يكخاًً صولت م٩ىهت مً أحؼاء ًهٗب صمجها٧ ،ان ًجب ج٣ؿُمها
مباقغة الى زالر صو ٫بٗض ؾ٣ىٍ بٛضاص ،ئال أهىا ٞكلىا في طل ٪بضا ٘ٞالخى ٝوُٚاب الغؤٍت وأحبرها ألا٦غاص ٖلى جأًُض
الح٩ىمت الٗغاُ٢ت الجضًضة ،والح٣ُ٣ت أهه ئطا أحغي اؾخٟخاء ٖام في طل ٪الى٢ذٞ ،ان  %100مً ألا٦غاص ٧اهىا بالق٪
ؾُهىجىن لهالح الاؾخ٣ال٦ .٫ظل ٪ؾُإٍض هظه الضولت أ٦غاص جغُ٦ا الظًً ٖاهىا مىظ ػمً َىٍل مً الخمُحز وال٣م٘
الٗؿ٨غي الٗىُ ٠ومداوالث الً٣اء ٖلى الهىٍت ال٨غصًت ،وعٚم أن اه٣غة ٢ض زٟٟذ ٢بًتها ًٖ الا٦غاص في الٗ٣ض اإلااضخي،
ٞان ال٣م٘ ٢ض جهاٖض مجضصا ختى أنبذ الخمـ الكغقي مً جغُ٦ا و٧أهه أعى مدخلت .أما أ٦غاص ؾىعٍا وإًغان ٞؿىٝ
ًغً٦ىن أًًا للحا ١بهظه الضولت ان اؾخُاٖىا.

ٖ 1لي دمحم زابذ  ،خ٣ُ٣ت الحغب الؿىعٍت و أ٦ظوبت الغبُ٘ الٗغبي ،اجداص ال٨خاب الٗغب ،ؾىعٍا ،2015 ،م م.26-15

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1014

ISSN: 2352-9806
l

إسرتاتيجية الفوضى اخلالقة وخمططات تنفيذها يف منطقة الشرق األوسط /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
زمام فاطمة /ـــــــــــ
اوشاء ولت لبىان الكبرى (احياء فيييليا مً جديد) :ؾُتر ٥جغؾُم الحضوص بك٩ل أ٦ثر ٖضالت في الٗغا ١زالزت
مىاَ ٤طاث أٚلبُت ؾيُت في ق٩ل صولت مُ٣ىٖت ألاونا٢ ٫ض ج٣غع في النهاًت الاجداص م٘ ؾىعٍا التي ؾخ٣ٟض ؾىاخلها َب٣ا
للخغٍُت اإلا٣ترخت لهالح لبىان ال٨بري طاث الخىحه اإلاخىؾُي (ُٞيُُ٣ا التي بٗثذ مً حضًض) اما الجىىب الكُعي للٗغا١
ال٣ضًم ٞؿُ٩ىن اؾاؾا لضولت ٖغبُت قُُٗت جُى ١مٗٓم الخلُج الٟاعسخي ،وؾخدخ ٟٔألاعصن بأعاييها الحالُت ،م٘
بٌٗ الخىؾٗاث باججاه الجىىب ٖلى خؿاب الؿٗىصًت التي ؾخٗاوي مثلها مثل با٦ؿخان مً الخ ٪ُ٨ٟباٖخباعهما صو٫
انُىاُٖت).(1
إوشاء فاجيكان إسالمي :عٚم أن ٚحر اإلاؿلمحن ال ٌؿخُُٗىن جدضًض ق٩ل اصاعة ألاما ً٦الاؾالمُت اإلا٣ضؾت،
ٞلىخسُل ٦م ؾُهبذ الٗالم الاؾالمي أ٦ثر صحُت اطا ناعث م٨ت و اإلاضًىت مد٩ىمخحن بمجلـ ًًم ممثلحن للمضاعؽ
والحغ٧اث الاؾالمُت ال٨بري ،و ج٩ىن عةاؾخه بالخىاوب في صولت اؾالمُت م٣ضؾت حكبه ٞاجُ٩اها اؾالمُا ،خُث جخم مىا٢كت
مؿخ٣بل أخض أ٦بر الاصًان في الٗالم ،بضال مً الخًىٕ لىٓام ًهضع ألاوامغٞ .الٗضالت الحُ٣ُ٣ت ،خؿب بغهاعص لىَـ
ج٣خطخي ٦ظل ٪مىذ خ٣ى ٫البترو ٫الؿاخلُت في الؿٗىصًت للكُٗت الٗغب الظًً ٌؿ٨ىىن هظه اإلاىاَ ،٤بِىما الضعٕ
الجىىبي ًخم يمه الى الُمً ،ؾُهبذ بِذ ا ٫ؾٗىص أ٢ل ٢ضعة ب٨ثحر ٖلى اًظاء الاؾالم أو الٗالم ٩٦لٗىضما ج٣خهغ صولت
الؿٗىصًت اإلاؿخ٣لت ٖلى جل ٪الاعاضخي اإلاخبُ٣ت خى ٫الغٍاى.
جلسيم أفغاوسخان ،إيزان وةاكسخان :أما ئًغان ٞؿخسؿغ حؼءا ٦بحرا مً أعاييها لهالح أطعبُجان اإلاىخضة،
٦غصؾخان الحغة ،الضولت الٗغبُت الكُُٗت ،بلىقؿخان الحغة .ل٨نها مً حهت أزغي ؾخًم اليها الا٢الُم املحُُت بدحراث
في اٛٞاوؿخان الحالُت ،وهي مىُ٣ت طاث اعجباٍ جاعٍخي ولٛىي ببالص ٞاعؽ ،ئًغان في الح٣ُ٣ت ؾخهحر صولت ازيُت ٞاعؾُت
مغة أزغي ،وؾُ٩ىن الؿإا ٫ألانٗب هى ما ئطا ٧اهذ ؾخدخ ٟٔخُيئظ بمُىاء بىضع ٖباؽ أم ؾدؿلمه للضولت الكُُٗت
الٗغبُت٦ .ما ؾخسؿغ اٛٞاوؿخان لهالح ئًغان في الٛغب ،بِىما ؾخ٨ؿب أعاضخي في الكغ ١خُث ؾِىًم أًٖاء ال٣باةل
اإلاىحىصة ٖلى الحضوص البا٦ؿخاهُت الكمالُت الٗغبُت الى ازىانهم الاٛٞان ،وال٨ٟغة هىا لِؿذ عؾم الخغاةِ ٦ما هغٍضها
هدً ،ول٦ ً٨ما ًًٟلها ؾ٩ان هظه اإلاىاَ ٤با٦ؿخان هي صولت انُىاُٖت أزغي ،ؾخ٣ٟض أًًا أعاضخي البلىف لهالح
بلىقؿخان الحغة ،اما با٦ؿخان الُبُُٗت اإلاخبُ٣ت ٞؿخ٩ىن بال٩امل قغ ١الهىض باؾخثىاء حُب في الٛغب ٢غب ٦غاحصخي  .في
خحن ؾُ٩ىن مهحر صو ٫اإلاضًىت في الاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة مسخلُاٞ ،بًٗها ؾُضزل في الضولت الٗغبُت الكُُٗت التي
ؾخُغ ١مٗٓم مىُ٣ت الخلُج الٟاعسخي وهي صولت مً اإلاخى ٘٢ان جهبذ مىاػٍت ل٣ىة ئًغان الٟاعؾُت ٖلى ان ج٩ىن خلُٟت
لها .وألن ٧ل الث٣اٞاث اإلاتزمخت حٗخمض ٖلى الىالءٞ ،ؿخ٩ىن صبي يغوعة وؾِؿمذ لها بأن جٓل في م٩اهتها ٦ملٗب لألٚىُاء
وملظاتهم ،أما ال٩ىٍذ وٖمان ٞؿخٓل ٧ل منهما في خضوصها الحالُت))2

 1دمحم ٖؼٍؼ ابغاهُم ،اق٩الُت الانالح الؿُاسخي في الكغ ١ألاوؾِ ،1ٍ ،مُبٗت عون ،الٗغا ،2010 ،١م م.10-8
 2هٟـ اإلاغح٘ ،م م.12-11
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زمام فاطمة /ـــــــــــ
خزيطت ركم 1جبين جلسيماث ول لشزق ألاوسط وفم رؤيت ازهار لويس

املودرShireen mazari, blood borders unfolding, journal of strategic affairs. p9 :

-2 ,3.3رالف ايترس.
وكغ الججرا ٫ألامغٍ٩ي في صحُٟت ال٣ىاث اإلاؿلحت ألامغٍُ٨ت في الٗام  2006زاعَت حٗبر ًٖ الىُت اإلابِخت لألمغٍ٩ان
في اإلاىُ٣ت في م٣ا ٫بٗىىان" خضوص الضم" .ئط ًىُل ٤بُترػ مما ٌؿمُه الٓلم الٟاصح الظي لح ٤باأل٢لُاث خُث جم ج٣ؿُم
الكغ ١ألاوؾِ أواةل ال٣غن الٗكغًٍ (ً٣هض اجٟاُ٢ت ؾاً٨ـ بُ٩ى) ،مكحرا الى هظه ألا٢لُاث" بأنها الجماٖاث أو
الكٗىب التي زضٖذ خحن جم الخ٣ؿُم ألاو "٫وٍظ٦غ أهمها :ألا٦غاص ،والكُٗت الٗغب٧ ،ان ٌكحر الى مؿُحي الكغ١
ألاوؾِ ،والبهاةُحن والاؾماُٖلُحن و الى٣كبىضًحن ،و ًغي بُترػ أن زمت ٦غاهُت قضًضة بحن الجماٖاث الضًيُت و الازيُت
باإلاىُ٣ت ججاه بًٗها البٌٗ و أهه لظلً ٪جب أن ٌٗاص ج٣ؿُم الكغ ١ألاوؾِ اهُال٢ا مً جغُ٦بخه الؿ٩اهُت ٚحر
اإلاخجاوؿت ال٣اةمت ٖلى ألاصًان و اإلاظاهب و ال٣ىمُاث و الا٢لُاث ختى ٌٗىص الؿالم الُه .زم ً٣ضم بُترػ زغٍُت الكغ١
ألاوؾِ الجضًض ُٞخدضر ًٖ ج٣ؿُم:
 العزاق الى  3أحؼاء :صولت ٦غصًت بالكما ،٫صولت قُُٗت بالجىىب ،صولت ؾيُت بالىؾِ ؾخسخاع الاهًمام الى
ؾىعٍا م٘ مغوع الؼمً.
 اململكت العزةيت السعو يت٣ً :ترح أن ً٣خُ٘ منها ٧ل مً م٨ت واإلاضًىت اإلاىىعة ختى جيكأ ٞيها صولت اؾالمُت
م٣ضؾت ٖلى عأؾها مجلـ ًترأؾه بالخىاوب أخض ممثلي الحغ٧اث واإلاضاعؽ الاؾالمُت الغةِؿُت أي أن ً٩ىن املجلـ هىٖا
مً ٞاجُ٩ان اؾالمي أٖلى.
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 األر ن :اياٞت ألاعى اإلا٣خُٗت مً قما ٫اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت ،وج٣خُ٘ أعى مً حىىبي البالص ٧ي جًاٝ
الى الُمً ،أما قغقي البالص ٣ُٞخُ٘ منها خ٣ى ١الى ِٟإلاهلحت صولت قُُٗت ٖغبُت٦ .ما جدخ ٟٔألاعصن بأعاييها وؾحرجبِ
مؿخ٣بل الًٟت الٛغبُت بها
 إلاماراث العزةيت املخحدةُُٞ :ل ٤بُترػ ٖليها اؾم" الضولت اإلاضًيُت" حكبها باإلاضن الُىهاهُت ٢ضًما و٢ض ًضمج
بًٗها م٘ الضولت الٗغبُت الكُُٗت التي جلخ ٠خى ٫الخلُج الٟاعسخي ،وؾخهبذ ٢ىة جىاػن م٣ابل الضولت الٟاعؾُت ال خلُٟا
لها .أما صبي مً وحهت هٓغه ٞؿى ٝجب٣ى مؿغخا لألٚىُاء الٟاؾ٣حن.
 عمان والكويتٞ :خدخ٧ ٟٔل منهما بأعاييها
 إيزان :و٣ٞا لهظا اإلاكغوٕ ،ؾخ٣ٟض ال٨ثحر مً أعاييها لهالح أطعبُجان اإلاىخضة ،و٦غصؾخان الحغة ،والضولت
الكُُٗت الٗغبُت ،وبلىقؿخان الحغة ،ل٨نها ج٨ؿب أعاضخي مً أٛٞاوؿخان هدى هحراث ،أط أن اًغان خؿبه ؾى ٝجهبذ في
النهاًت بلضا ازيُا ٞاعؾُا مً حضًض.
 با٦ؿخان :والتي ج٣ٟض اعاييها لهالح بلىقؿخان
ٞدؿب جهىع خارطت رالف ايترسٞ ،ان الكغ ١ألاوؾِ الجضًض ؾُدخىي ٖلى الضو ٫الخالُت:
 صولت الكُٗت :حىىب الٗغا ،١قغ ١الاؾ٨ىضعٍتٚ ،غب ئًغان
 صولت اؾالمُت م٣ضؾت :الحجاػ
 صولت الا٦غاص :قما ٫الٗغا ،١حىىب جغُ٦ا ،احؼاء مً ئًغان وؾىعٍا
 صولت ؾيُت :وؾِ الٗغا ١وأحؼاء مً ؾىعٍا،
 صولت وؾِ الؿٗىصًت
 الاعصن ال٨بحر :الاعصن الحالي م٘ قما ٫قغ ١الؿٗىصًت وحؼء مً الًٟت الٛغبُت وؾخ٩ىن مىًَ ٞلؿُُىحي
الكخاث
 الُمً :ؾِخىؾ٘ لُأزظ حىىب الؿٗىصًت
٦ ما جمخض ًض الخ٣ؿُم لدكمل با٦ؿخان واٛٞاوؿخان لخل ٤صو ٫حضًضة مثل بلىقؿخان وٚحرها (.)1
خزيطت ركم  2جبين جلسيماث ول الشزق ألاوسط حسب رؤيت رالف ايترس:

 1الحلبي بغهان ،زُِ جٟخِذ اإلاىُ٣ت :هل ؾخأزظ َغٍ٣ها ئلى الخىُٟظ ،مغ٦ؼ ال٩اق ٠للمخابٗت والضعاؾاث الاؾتراجُجُت ،ص.م.ن ماعؽ  ،2011م م
30-29
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املودرBlood Borders: A Proposal To Redraw A “New Middle East, June 11, 2015. Map :
created by Ralph Peters and originally published in the Armed Forces Journal, via wikimedia.
https://brilliantmaps.com/new-middle-east/ at :28/04/2016

اط هغي ،أن  ُ٘٢الضومُىى الٗغبي جدؿا ِ٢الىاخضة جلى ألازغي٦ ،ما جيبأ" بغهاعص لىَـ" ،و٢ض ٢ضم "وٍلُام
٦غَؿخى( "٫مً املحآٞحن الجضص) أن هظه ٞغنت الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت أن جأزظ ػمام اإلاباصعة مغة أزغي في اإلاىُ٣ت.
وفي م٣ا ٫بٗىىان" الىالًاث اإلاخدضة الامغٍُ٨ت مخىاَئت م٘ اؾغاةُل في جدُُم لبىان" ً٣ى ٫اإلاٗل ٤ألامغٍ٩ي " بى٫
٦غَ ٜعوبغحـ" ان ما وكاهضه في الكغ ١ألاوؾِ هى جد ٤ُ٣زُت املحآٞحن الجضص في جدُُم أي أزغ لالؾخ٣ال ٫الٗغبي
الاؾالمي ،والً٣اء ٖلى أي مٗاعيت لألحىضة ؤلاؾغاةُلُت.
ٞهظا الخهىع للكغ ١ألاوؾِ ًىُل ٤مً جهىع أن الخاعٍش مخى ٠٢جماما في هظه اإلاىُ٣ت و أن الكٗب الٗغبي ؾُٓل
مجغص أصاة بُض مٗٓم خ٩امه الظًً ًىهاٖىن اههُاٖا أٖمى للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت و أن هظا الكغ ١الٗغبي مجغص
مؿاخت أو مىُ٣ت بال جاعٍش و ال جغار مكتر ٥جُ٣نها حماٖاث صًيُت و ازيُت ال ًغبُها عابِ و لِـ لها طا٦غة جاعٍسُت وال
اخؿاؽ بال٨غامتٞ ،الٗغبي مسلى ١ماصي ا٢خهاصي جدغ٦ه الضوا ٘ٞاإلااصًت الا٢خهاصًت.
ًىُل ٤الخهىع ألامغٍ٩ي للكغ ١ألاوؾِ مً جهىع أن الخاعٍش مخى ٠٢جمام في هظه اإلاىُ٣ت وأن الكٗب الٗغبي
ؾُٓل مجغص أصاة بُض مٗٓم خ٩امه الظًً ًىهاٖىن اههُاٖا أٖمى للىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت .هظا هى ؤلاَاع الظي
ًخدغ ٥صازله "عال ٠بُترػ" ٟٞي ألاعبٗت ٖكغة ؾىت الخالُت ملخُِ بغهاعص لىَـ ( )2006-1992جىامى بك٩ل مخىاػ ج٣غٍبا
الُمحن اإلاؿُحي اليهىصي مخمثال في املحآٞحن الجضص بالحؼب الجمهىعي ألامغٍ٩ي الظي ونلىا للح٨م مً زال ٫بىف
الابً ،والههاًىت الخ٣لُضًحن مً أمثا ٫اعٍُل قاعون وهخيُاهى الظًً هُمً خؼب اللُ٩ىص مً زاللهم ٖلى الؿلُت في
اؾغاةُل .املخخل ٠في عؤٍت بُترػ واإلاؿماة بدضوص الضم التي َغخها ٖام  2006أهه لم ً٣هغ جهىعاجه ٖلى هُمىت اؾغاةُل
واإلاُام٘ الاؾخٗماعٍت الىُُٟت والخ٣ؿُماث الٗغُ٢ت الُاةُٟت وخؿب ،ل ً٨ألاهم ٖىضه ٧ان جٟخِذ اإلامل٨ت الٗغبُت

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1018

ISSN: 2352-9806
l

إسرتاتيجية الفوضى اخلالقة وخمططات تنفيذها يف منطقة الشرق األوسط /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
زمام فاطمة /ـــــــــــ
الؿٗىصًت وإًغان وبا٦ؿخان باٖخباعها مىب٘ الكغوع (هدُجت َبُٗت نغإ اإلاغخلت بحن الُمحن الاؾالمي والُمحن اإلاؿُحي
اليهىصي).

الخاجمت:
و في الخخام ،وؿخيخج أن الٟىضخى الخال٢ت ٧اؾتراجُجُت أمغٍُ٨ت حاء بها املحآٞىن الجضص ،و ٖبرث ٖنها نغاخت
وػٍغة الخاعحُت ؾاب٣ا ٧ىهضالحزا عاٌـ ،و التي ججم٘ بحن الهضم ،الايُغاب و ئٖاصة البىاء مً حضًض ،مً زالٖ ٫ضة آلُاث
ج٣ىم ٖلى حصجُ٘ و صٖم الهغإ الٗغقي ،اإلاظهبي و جدُُم ا٢خهاص صو ٫الكغ ١ألاوؾِ ،التي جغي ٞيها الىالًاث اإلاخدضة
ألامغٍُ٨ت صوال مٗاصًت لؿُاؾاتها مً زالَ ٫بُٗت أهٓمتها الضً٨خاجىعٍت ال٩ابدت للحغٍتٞ ،بالخالي جهبذ صوال مىخجت
لإلعهاب و الٟىضخىٞ ،بالخالي أنبذ مً واحب الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت و خٟاْا ٖلى مهالحها في مىُ٣ت مً بترو،٫
مٗابغ ماةُت و بداع ،باإلياٞت ئلى ألاعنضة الى٣ضًتٞ .خم َغح مسُُاث ل٩ل مً بغهاعص لىَـ و عال ٠بُترػ ،مً زال٫
َغح زغاةِ حضًضة لضو ٫حضًضة في مىُ٣ت الكغ ١ألاوؾِ جم زل٣ها و ٤ٞأؾـ مظهبُت وٖغُ٢ت وهى ما ًخم الٗمل
ٖلُه مىظ اهُال٢ت اخضار الغبُ٘ الٗغبي في الٗام .2010

كائمت املزاجع:
-1الكخب:
 .1ابغاهُم دمحم ٖؼٍؼ ،اق٩الُت الانالح الؿُاسخي في الكغ ١ألاوؾِ ،الٗغا ،١مُبٗت عون.2010 ،1ٍ ،
 .2بغهان الحلبي ،زُِ جٟخِذ اإلاىُ٣ت :هل ؾخأزظ َغٍ٣ها ئلى الخىُٟظ ،ص.م.ن ،مغ٦ؼ ال٩اق ٠للمخابٗت والضعاؾاث
الاؾتراجُجُت ،ماعؽ .2011
 .3زابذ ٖلي دمحم ،خ٣ُ٣ت الحغب الؿىعٍت وأ٦ظوبت الغبُ٘ الٗغبي ،اجداص ال٨خاب الٗغب ،ؾىعٍا،2015 ،
 .4خؿحن ٖلي خؿحن الٗبض الالث ،ؾُاؾت الٟىضخى الخال٢ت والاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت للهُمىت ٖلى الٗالم الٗغبي ،ألاعصن،
ٖالم ال٨خب الحضًث.2019 ،
 .5حاًمـ ٚلُ ،٪هٓغٍت الٟىضخى ٖلم الالمخى ،٘٢جغ :أخمض مٛغبي ،لبىان ،صاع الؿاقي2008 ،
 .6ؾالم مُغ الؿبٗاوي ،الٟىضخى الخال٢ت في ٨ٞغ املحآٞحن الجضص إلٖاصة حكُ٨ل الىٓام الا٢لُمي الٗغبي ،ألاعصن،
ألا٧اصًمُىن لليكغ والخىػَ٘2017 ،
 .7نبري ٞاعؽ الهُتي ،الٟىضخى الخال٢ت والحغب الاؾدباُ٢ت والىٓغٍاث الجُىبىلُدُُ٨ت ،ألاعصن ،صاع أمجض لليكغ
والخىػَ٘2015 ،
 .8مدمىص دمحم ٖلي ،الاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت لخٟخِذ وج٣ؿُم الىًَ الٗغبي ،مهغ ،صاع الىٞاء لضهُا الُباٖت واليكغ،
ٍ.2018 ،1
 .9مدمىص ههغ ممضوح ،الهغإ ألامغٍ٩ي الؿىُٞاحي في مىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ ،م٨خبت حىضبىلي ،مهغ.1995،
 .10هىٞل اخمض الُٗ٨ضي اًال ،ٝألاهمُت الجُىؾُاؾُت إلاىُ٣ت الكغ ١الاوؾِ وأزغها ٖلى الخالٞاث الغوؾُت والاًغاهُت،
ٍ ،1صاع الغاًت لليكغ والخىػَ٘ ،ألاعصن.2016 ،
-2املزاجع االلغت ألاجىبيت:
1. Dumitru chican, Constructive anarchy in the context of the new middle east.

-3املذكزاث:
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 .1أخمض ؾلُم ٖبض هللا ،صوع الؿُاؾت ألامغٍُ٨ت في الخدىالث الضًم٣غاَُت في اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،مظ٦غة لىُل مخُلباث
قهاصة اإلااحؿخحر في الٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت الكغ ١ألاوؾِ2014-2013 :
 .2أؾامت زلُل مدمىص ال٨غص ،هٓغٍت الٟىضخى الخال٢ت و أزغها ٖلى ألامً الٗغبي ،عؾالت لىُل مخُلباث قهاصة اإلااحؿخحر
جسهو صبلىماؾُت و حٗاون صوليٞ ،لؿُحن ،ا٧اصًمُت ؤلاصاعة و الؿُاؾت للضعاؾاث الٗلُا2016 ،
-4املو اكع الالكتروهيت:
 .1خمؼة الؿالماث ،الٟىضخى الخال٢ت ٧أخض مغج٨ؼاث الاؾتراجُجُت ألامغٍُ٨ت في الكغ ١ألاوؾِ 10 ،صٌؿمبر ،2014ه٣ال
ًٖ مى ،https://rawabetcenter.com/archives/1675٘٢جم الاَالٕ ٖلُه بخاعٍش15.20 ،2021/04/28 :
 أن ًتراوح ٖضص نٟداث البدث مً 12ئلى 16نٟدت.
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ملخص:
حٗخبر الاصاعة الٗامت ؤخض مٓاهغ الؿلُت الخىفُظًت في الضولت ،إلاا لها مً اجهاٌ مباقغ بُجها وبحن اإلاىاَىحن في
جىفُظ واهفاط اللىاهحن والدكغَٗاث ،مؿخٗملت في طلً اؾالُب الؿلُت الٗامت التي ٚالبا ما جؤزغ في الٗالكاث الٗامت بُجها
وبحن اإلاغجفلحن ،اط ٚالبا ما ًجهل اإلاىاًَ الٗاصي الٗالكت التي جغبُه بمسخلف الاصاعاث الٗمىمُت ،وٍغي في هظه ألازحرة
مىي٘ كىة ال جسضم مهالخه ،فيان مً الالػم الٗمل ٖلى ٖهغهتها ٖلى الىحه الظي ًمىجها مً ؤصاء مهامها ججاه اإلاىاًَ
في اَاع الاوسجام واإلاكغوُٖت.
ٖلى طلً فئن الهضف مً هظا البدث هى الىكىف ٖىض الىلاٍ ؤلاًجابُت التي خللتها الؿلُاث الٗامت في ؾبُل
انالح الٗالكت بحن ؤلاصاعة واإلاىاًَ ،باإليافت الى مُياهحزماث الخدىٌ في ؤهماٍ حؿُحر الاصاعة الجؼائغٍت ،وبالخالي فئن
ّ
الىخائج اإلاخىنل الحها جخمشل في يٗف خللاث الانالح عٚم املخاوالث الجاصة التي احؿمذ في الٛالب بيىنها انالخاث
جللُضًت ،هظا باإليافت إلى ؤن ٖهغهت حؿُحر الجهاػ الاصاعي لم جدلم الىخائج اإلاغحىة.
الكلماث املفخاحيت :ؤلاصاعة الٗامت؛ اإلاىاًَ؛ ؤلانالح ؤلاصاعي؛ البىاباث ؤلالىتروهُت؛ جفىًٍاث اإلاغفم.
Abstract:
The public administration is one of the manifestations of the executive authority in the
state, translating direct contact between it and the citizens in implementing and enforcing
legislation, using the methods of public authority. Work on modernizing it in a way that
enables it to perform its duties towards the citizen.
Thus, the aim of this research is to stand at the positive points achieved by the public
authorities in order to reform the relationship between the administration and the citizen,
within the framework of the mechanisms of transformation in the management patterns of the
Algerian administration. As traditional reforms, in addition to the modernization of the
management of the administrative system did not achieve the desired results.
;Keywords : Public Administration; citizen; Administrative reform; electronic portals
Attachment authorizations.
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مقذمت:
للض ؤنبذ انالح ٖالكت ؤلاصاعة باإلاىاًَ ؤولى اهخماماث الضولت و اإلاىاًَ ٖلى خض ؾىاءَ ،بلا إلاا جفتريه ألاصبُاث
الٗامت صازل الضولت ،والتي جلىم ٚالبا ٖلى ؤؾـ الجزاهت والكفافُت والىيىح والٗالهُت في الدؿُحر ،خُث جخجاوػ بظلً
ألاؾالُب البحروكغاَُت الىالؾُىُت في الٗالكت بحن ؤلاصاعة واإلاىاًَ ،وَبلا لظلً ًىضمج اإلاىاًَ جضعٍجُا م٘ حؿُحر
اإلاغافم الٗامت وما ّ
جلضمه مً زضماث ٖمىمُت ،وهى ؤؾاؽ جدلُم الىفاءة والاؾخجابت بحن مسخلف ألاحهؼة الخيىمُت،

ّ
والخٗبحر الكامل بحن مضي جدلُم الاجفاق الىاؾ٘ بحن ما ًُلبه الجمهىع وما جلىم به الؿلُاث الخاهمت مً ؤصاء اإلاهام
اإلاىولت لها َبلا إلاا حؿخىٖبه ألاٖماٌ ؤلاصاعٍت صازل الضولت ،وهظا ما جفتريه الخضماث الٗامت جدلُلا للهالح الٗام.
وفي هظا وحب الٗمل ٖلى انالح هظه الٗالكت ختى جيسجم وفلا للمهلخت الٗامت واٖخباع اإلاىاًَ ؤؾاؽ الٗالكت،
وهى ألامغ الظي ًفغى الىٓغ في ٖهغهت حؿُحر الاصاعة الٗامت في الجؼائغ ،وهى الىمىطج الظي ًيخلل بالٗالكت بحن ؤلاصاعة
واإلاىاًَ إلى مؿخىٍاث حؿُحرًت ؤفًل مً جلً اللائمت ٖلى ألاؾـ البحروكغاَُت والآلمكغوُٖت ،ومً هىا بغػث اقيالُت
ّ
هظا البدث اإلاخمشلت في ما مذى دورهمارج عصرهت حضييرإلادارة العامت في اصالح العالقت بين الادارة واملواطن؟
لئلحابت ٖلى هظا الاقياٌ فلض جم جلؿُم هظا البدث الى مدىعًٍ عئِؿُحن بدُث وٗالج في املخىع ألاوٌ جدضًث
حؿُحر اإلاغافم الٗامت ،والظي هخُغق مً زالله إلى ٖىهغًٍ باعػًٍ في جدضًث حؿُحر اإلاغافم الٗامت ،إط ًخًمً الٗىهغ
الاوٌ الخُغق إلى جفىٌٍ حؿُحر اإلاغافم الٗامت هىمىطج إلنالح الٗالكت بحن الاصاعة واإلاىاًَ ،وَكمل الٗىهغ الشاوي
الخُغق الى جدضًث اؾخسضاماث ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت والظي وٗالج فُه اؾخسضاماث البىاباث ؤلاهتروهُت ،ؤما املخىع الشاوي
فُخم مٗالجت آزاع ٖهغهت حؿُحر ؤلاصاعة الٗامت ٖلى الٗالكت بحن ؤلاصاعة واإلاىاَىىطلً مً زالٌ ٖىهغًٍ باعػًٍ ٌكمل
الٗىهغ الاوٌ مضي هجاح هٓام جفىًٍاث اإلاغفم الٗام في انالح الٗالكت بحن الاصاعة واإلاىاًَ ،وَكمل الٗىهغ الشاوي
البىاباث الالىتروهُت همىطج حضًض إلنالح الٗالكت بحن الاصاعة واإلاىاًَ.
إن هظا البدث يهضف إلى الىكىف ٖىض الىلاٍ ؤلاًجابُت التي خللتها الؿلُاث الٗامت في ؾبُل انالح الٗالكت بحن
ؤلاصاعة واإلاىاًَ ،باإليافت الى مُياهحزماث الخدىٌ في ؤهماٍ الدؿُحر ؤلاصاعي في الجؼائغ ،وفي هظا فئن ألاهضاف اإلاخىزاة
مً هظه الض اؾت ال جخىكف ٖىض هظا الخض بل ّ
جخٗضاها الى الٗىامل اإلاؤزغة في هظا ؤلانالح ،زانت إطا اكترن ألامغ بخىُْف
ع
ؤلانالح ألحل الجهىى بالخىمُت الكاملت والاوٗياؾاث الؿلبُت في بٌٗ ألاخُان ٖلى الجاهب الاحخماعي.
مما ؾبم ًمىً الاٖخماص ٖلى اإلاىهج الىنفي والخدلُلي خُث هداوٌ مً زالله الخُغق الى ؤهم وكائ٘ ؤلانالخاث
ؤلاصاعٍت في مجاٌ حؿُحر ؤلاصاعة الٗامت ،والٗمل ٖلى جدلُلها جدلُال ٖلمُا في مداولت لخجؿُض واك٘ انالح ٖالكت الاصاعة
باإلاىاًَ.
.1

جحذًث حضييراملر افق العامت في الجسائر
حٗخبر اإلاغافم الٗامت ٖهب الجهاػ الاصاعي في الضولت ،وال مجاٌ للخضًث ًٖ الخضمت الٗمىمُت صون الخضًث ًٖ

اإلاغفم الٗام ،وبالخالي فىٓغة الضولت كض حٛحرث ججاه اإلافاهُم التي واهذ ؾائضة في الاصاعة والتي جُىعث بكيل ملخىّ
بخُىع خاحاث اإلاىاَىحن ،بل اعجلذ إلى مهاف الًغوعٍاث ،وٖلى طلً فلض وان لؼاما ٖلى الؿلُت الٗامت في الضولت ان
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حؿحر مغافلها الٗامت وفلا إلاخُلباث اإلاغجفلحن ،والٗمل ٖلى جغكُت الخضمت الٗمىمُت ومً زمت وحب الىٓغ في َغق
وهُفُاث حؿُحرها.
إن الخُغق إلى جدضًث حؿُحر اإلاغافم الٗامت في الجؼائغ ًفغى الخُغق إلى ٖىهغًٍ ّ
مهمحن ،فمً الجاهب الاوٌ جبرػ
فىغة جفىًٍاث اإلاغافم الٗامت هىمىطج حضًض لدؿُحر اإلاغافم الٗمىمُت ال ؾُما مجها اإلاغافم الاكخهاصًت(مُلب ؤوٌ)،
ومً حهت ؤزغي جبرػ فىغة ؤلاصاعة الالىتروهُت هىمىطج خضًث في إنالح الٗالكت بحن ؤلاصاعة واإلاىاًَ (مُلب زان)
 .1.1جفويض حضييراملر افق العامت كنمورج إلصالح العالقت بين الادارة واملواطن
إن الخهىع الجضًض للضولت وفم همىطج الخىم الغاقض ًيبني ٖلى مغاحٗت مىكفها وفسح املجاٌ لباقي الفاٖلحن في
الدكىُل الظي ًضٖى الى اقتران اإلاؤؾؿاث الٗمىمُت والخانت ،لىً طلً ٌؿخىحب جضعحا في جلىٍت صولت الًبِ
وكضعتها ٖلى جىُٓم الخُاة الٗمىمُت ،ووفلا لهظا اإلاىٓىع جلخض ي عف٘ اللضعاث في اجساط اللغاع ومخابٗت الخىفُظ ،واإلاغاكبت
لخدلُم الىجاٖت في اؾخٗماٌ اإلاىاعص الىَىُت ،وهي مً مخُلباث جدلُم الخىم الغاقض الظي ًخىحب حٗاون اللُإ الٗام
والخام لخدلُم اإلاىاف٘ الٗمىمُت ،وهى ما ٌكحر إلُه مغهؼ وىبجهاحً لضٖم الكغاهت بحن اللُإ الٗام والخام ٖلى انها
احخمإ ألافغاص ومىٓماث الاٖماٌ اإلاضزلت في ٖالكاث َىاُٖت ومبخىغة مً احل جدلُم مىاف٘ مكترهت للىنىٌ إلى
ؤهضاف ٖامت ًٖ َغٍم حم٘ اإلاىاعص والىفاءاث).(1
فالخفىٌٍ في اللٛت اللاهىهُت ٌٗني جسلي الؿلُت ؤلاصاعٍت الٗلُا ًٖ بٌٗ الهالخُاث والازخهاناث لؿلُت
إصاعٍت صهُا ،ؾىاء وان الخفىٌٍ فُما ًسو الازخهام ؤو الامًاء ،لىً هىا الاؾخٗماٌ الجضًض حاء لُؤَغ الٗالكت
اللاهىهُت بحن ناخب الازخهام ألانُل ،ؤي الهُئت الٗمىمُت اإلايلفت بئوكاء وجىُٓم وحؿُحر واؾخٛالٌ اإلاغفم الٗام،
وبحن ناخب الازخهام اإلافىى له والظي ًماعؽ هظا الخفىٌٍ في اَاع حٗاكضي) ،(2وٖلى طلً ًمىً حٗغٍف جفىٌٍ
اإلاغفم الٗام ٖلى ؤهه ٖلض ًخم مً زالله حؿُحر واؾخٛالٌ مغفم بملابل مالي ًخدهل ٖلُه اإلافىى لهً ،ضفٗه اإلاغجفلحن
ؤو الاصاعة اإلافىيت وٍخٗلم مباقغة باؾخٛالٌ اإلاغفم وهى اهم مُٗاع ،وبالخالي ًمىً الخٗبحر ًٖ جفىٌٍ اإلاغفم الٗام بإهه
الٗملُت التي حؿمذ بخسلي ؤشخام اللاهىن الٗام ًٖ الهالخُاث واإلاهام الًغوعٍت لدؿُحر مغفم ٖام واؾخٛالله
ألشخام مً اللاهىن الٗام).(3
 .1.1.1النمارج القطاعيت الرائذة في جفويض املرفق العام بالجسائر
ووان للجؼائغ ججغبت واضخت في مجاٌ جفىٌٍ حؿُحر اإلاغافم الٗامت ومً بحن اللُاٖاث اإلاكمىلت بالخفىٌٍ هجض
اللُاٖاث الًغوعٍت واإلاهمت في خُاة الفغص ،مً طلً كُإ البرًض واإلاىانالث الؿلىُت والالؾلىُت ،وهظا مجاٌ الىلل،
وزضمت الىهغباء والٛاػ ،وكُإ اإلاُاه وٚحره مً كُإ البىاء والدكُِض.
 .1.1.1.1قطاع البرًذ واملواصالث الضلكيت والالصلكيت
) -(1نب٘ ٖامغ ،صوع اإلاكاعهت الؿُاؾُت في جغكُت الخىم الهالح ،مظهغة ماحِؿخحر ،ولُت الٗلىم الؿُاؾُت والاٖالم ،حامٗت الجؼائغ ،2008-2007 ،م
.53
) - (2وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  207مً اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  247-15اإلاؤعر في  16ؾبخمبر  ،2015الجغٍضة الغؾمُت الٗضص  ،50اإلاؤعزت في  20ؾبخمبر
 ، 2015اإلاخًمً كاهىن الهفلاث الٗمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم الٗام
) - (3يغٍفي هاصًت ،حؿُحر اإلاغفم الٗام والخدىالث الجضًضة ،صاع بللِـ لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى ،الجؼائغ ،2010 ،م 129
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فخذ ؾىق ما ٖلى اإلاىافؿت مً خُث حٗضص اإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن اإلاىخجحن لىفـ الؿلٗت و هظا خغٍت الضزىٌ إلى
الؿىق و الخغوج مىه ،ومشاٌ طلً كاهىن البرًض و اإلاىانالث الؿلىُت و الالؾلىُت جمىذ عزهت ليل شخو َبُعي ؤو
مٗىىي ًغس ى ٖلُه اإلاؼاص إزغ إٖالن للمىافؿت و ًلتزم باخترام الكغوٍ املخضصة في صفتر الكغوٍ َبلا للماصة  32مً
اللاهىن . (4)2000 -03
هما ؤهه ٌكمل ؤلاحغاء اإلاُبم ٖلى اإلاؼاًضة بئٖالن اإلاىافؿت مىيىُٖا و ٚحر جمُحزي و قفافا و ًًمً اإلاؿاواة في
مٗاملت ملضمي الٗغوى ،هما ًمىذ الترزُو ليل شخو َبُعي ؤو مٗىىي ًلتزم بالكغوٍ التي جدضصها ؾلُت يبِ
البرًض في مجاٌ اوكاء و اؾخٛالٌ الكبياث ؤو جلضًم الخضماث الخايٗت لىٓام الترزُو).(5
 .2.1.1.1قطاع الكهرباء والغاز
هظلً هفـ ألامغ هجضه في مؤؾؿت الىهغباء والٛاػ خُث جفخذ وكاَاث إهخاج الىهغباء ٖلى اإلاىافؿت مً زالٌ
إمياهُت ول شخو َبُعي ؤو مٗىىي زاي٘ لللاهىن الٗام ؤو الخام ،ؤن ًماعؽ وكاٍ إهخاج الىهغباء و هللها و جىػَٗها
و حؿىٍلها و هلل الٛاػ و جىػَٗه و حؿىٍله بىاؾُت اللىىاث)،(6و ًماعؾها في إَاع اإلاغفم الٗام ،هما ؤهه حؿلم عزهت
لظلً اؾدىاصا ٖلى قغوٍ جخمشل في قغوٍ جلىُت و مالُت و اكخهاصًت َ ،بُٗت مهاصع الُاكت ،الفٗالُت الُاكىٍت،
ؾالمت و ؤمً قبياث الىهغباء ،باإليافت إلى اخترام كىاٖض خماًت البِئت و هظا واحباث اإلاغفم الٗام في مجاٌ اهخٓام
الخمىٍل بالىهغباء).(7
 .3.1.1.1قطاع املياه
ٌٗخبر كُإ اإلاُاه مً اللُاٖاث التي جهُضم فُه ؤلاصاعة باإلاىاًَ وجغجاب الٗالكت بُجهما في خالت جظبظب جىػَ٘ اإلاُاه
ولًمان اؾخمغاعٍت جمىًٍ اإلاىاَىحن باإلاُاه كامذ الجؼائغ بخجغبت جفىٌٍ حؿُحر زضماث اإلاُاه والخُهحر إلى ٖضًض
اإلاؤؾؿاث)َ ًٖ ، (8غٍم ٖلىص الاوكاء والخمىٍل والدكُٛل والخدىٍل ّ
اإلاٗبر ٖجها بٗلىص البىث B.O.O.T (BUILD,

) - (4اللاهىن  2000-03اإلاؤعر  5حماصي الاولى  ، 1421اإلاىافم لـ ٚ/05كذ ، 2000/حغٍضة عؾمُت ٖضص  ، 48مؤعزت في  6حماصي الاولى  ،1421اإلاىافم لـ 6
ٚكذ  ، 2000اإلاخًمً اللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالبرًض واإلاىانالث الؿلىُت والالؾلىُت.
) - (5وهى ما ههذ ٖلُه اإلااصة  39مً اللاهىن  2000-03الؿابم طهغه.
) - (6ههذ اإلاىاص مً  01إلى  13اللاهىن عكم  02-01اإلاؤعر في  5فُفغي ً ،2002خٗلم بالىهغباء و جىػَ٘ الٛاػ بىاؾُت اللىىاث ،حغٍضة عؾمُت ٖضص 8مؤعزت
في  6فُفغي ٖ 2002لى هُفُاث مماعؾت وكاٍ اهخاج الىهغباء وجىػَٗها
) - (7بغاهمي فًُلت ،الدؿُحر اإلافىى للمغافم الٗامت :مٗاصلت متزاًضة هدى اإلاىافؿت ؤم الاخخياع ،مضازلت ملضمت الى اإلالخلى الىَني خىٌ الدؿُحر اإلافىى
للمغافم الٗامت مً َغف اشخام اللاهىن الخام ،ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت ٖبض الغخمً محرة ،بجاًت ،الجؼائغ  28-27افغٍل ،2011
م .05
) - (8مً اإلاؤؾؿاث والكغواث التي كامذ الجؼائغ بخفىٌٍ حؿُحر كُإ زضماث اإلاُاه والخُهحر إلحها هظهغ مجها قغهت اإلاُاه والخُهحر للُاعف وٖىابت
)(SEATAوهي ٖباعة ًٖ قغهت ؤؾهم جخلاؾم ؤؾهمها ول مً الجؼائغٍت للمُاه والضًىان الىَني للخُهحر وٍخًمً مجاٌ جضزلها ول مً والًتي ٖىابت
والُاعف ،وكض ابغمذ الكغهت بٗضها ٖلضا بٗض الاٖالن ًٖ اإلاىاكهاث م٘ مؤؾؿت (كلؿىفاؾغ )-Gelssenwasserالاإلااهُت ٖلض حؿُحر مً احل يمان
اؾخمغاع الخضمت الٗمىمُت للمُاه والخُهحر وجىافغ اإلاُاه ٖلى مضاع  24ؾاٖت وجدىٍل اإلاٗغفت الخلىُت والدؿُحرًت في مُضان اإلاُاه والخُهحر م٘ جدُحن
املخُُاث الخىححهُت ويمان حؿُحر قغهت  SEATAخؿب الكغوٍ التي ًملحها الٗلض إلاضة  05ؾىىاث وهى الٗلض الظي جم فسخه بؿبب ٖضم الىفاء
بااللتزاماث الخٗاكضًت .
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) ،OWN,OPERATE, TRANSFERوإن لم حٗغف الجؼائغ هظا الٗلض نغاخت ،إال اهه ٌؿدكف مً اللاهىن 05-12
اإلاخًمً كاهىن اإلاُاه والتي ههذ ٖلى اهه (جسً٘ هظلً لؤلمالن الٗمىمُت الانُىاُٖت للمُاه ،اإلايكأث التي حٗخبر مليا
ًغح٘ للضولت بضون ملابل بٗض هفاط ٖلض الامخُاػ ؤو الخفىٌٍ لئلهجاػ والاؾخٛالٌ اإلابرم م٘ شخو َبُعي ؤو مٗىىي
زايٗا لللاهىن الٗام ؤو الخام ) (9وباؾخلغاء هظا الىو هالخٔ جىفغ حمُ٘ الٗملُاث او اإلاغاخل اإلاخًمىت في جىفُظ
ٖلىص البىث وهي الاهجاػ او البىاء والاؾخٛالٌ وبٗضها هلل اإلالىُت الى امالن الضولت بٗض هفاط الٗلض).(10
قطاع النقل الجوي

.4.1.1.1
ّ
إن ؾُاؾت الاخخياع حٗلذ مً قغهت الخُىٍ الجىٍت الجؼائغٍت التي واهذ جملً ؤؾُىال حىٍا كضًما ٚحر كاصعة ال
ٖلى جدلُم اإلاغصوصًت اإلاالُت وال ٖلى جدلُم ملخًُاث اإلاغفم الٗام ،وطلً هدُجت لتزاًض ٖضص اإلاؿافغًٍ وجىؾُ٘ اإلاباصالث
الخجاعٍت واعجفإ حجم البًائ٘ اإلاىلىلت ٖبر الجى مً حهت ،وهدُجت الوسخاب ؤٚلب قغواث الىلل الجىي ألاحىبُت هٓغا
لخضهىع الخالت ألامىُت في البالص مً حهت ؤزغي ،وللض ؤزغث هظه الٗىامل ولها ٖلى خؿً ؾحر وإصاعة مغفم الىلل الجىي
مً حهت ،وإزلاٌ واهل الخؼٍىت الٗمىمُت مً حهت ؤزغي هدُجت جضزل الضولت لخُُٛت العجؼ اإلاالي الظي الخم بالكغهت
املخخىغة) ،(11وهدُجت لظلً جبحن للضولت يغوعة إٖاصة الىٓغ في حؿُحر مغفم الىلل الجىي ووي٘ خض لؿُاؾت الاخخياع
فيان البض مً وي٘ هٓام كاهىوي ًدغع زضماث الىلل الجىي مً ؾُاؾت الاخخياع وًٍمً في طاث الىكذ ملخًُاث
اإلاغفم الٗام ،وجىؾُ٘ صائغة الاؾدشماع في مجاٌ الىلل الجىي لدكمل اؾدشماع اللُإ الخام ممشال في الكغواث
واإلاؤؾؿاث الضولُت اإلاهخمت بهظا املجاٌ وؤنبذ بظلً الاؾدشماع في كُإ الىلل ًخم بمىحب ٖلىص الامخُاػ وؤلاًجاع وهى
ما ٌٗخبر صفٗا كىٍا في مجاٌ جغكُت الٗالكت بحن مؿخسضمي كُإ الىلل الجىي ).(12
هما هجض جفىٌٍ آزغ لدؿُحر كُإ اإلاُاه ٖلى مؿخىي الجؼائغ وهى قغهت اإلاُاه والخُهحر )َ ًٖ (SEAALغٍم مبرم م٘ قغهت ؾىٍؼ إلاضة  05ؾىىاث وؾخت
ؤقهغ ابخضاءا مً  2006والظي حضص بىفـ اإلاضة ابخضاءا مً ؾبخمبر  ،2011الى حاهب طلً هجض قغهت اإلاُاه والخُهحر لىالًت وهغان ) (SEORإط ابغمذ ٖلض
جفىٌٍ زضماث اإلاُاه والخُهحر م٘ اإلاؤؾؿت الاؾباهُت (ؤكباع ) -AGBARالى ٚاًت  2013وهى الفغٕ الاؾباوي لكغهت ؾىٍؼ.
وؤبغػ ٖلىص الخفىٌٍ في مجاٌ كُإ اإلاُاه هجض قغهت اإلاُاه والخُهحر لىالًت كؿىُُىت ) (SEACOوهي قغهت ؤؾهم جخلاؾم ؤؾهمها ول مً الجؼائغٍت للمُاه
والضًىان الىَني للخُهحر وٍخًمً مجاٌ جضزلها ٖبر اكلُم والًت كؿىُُىت ،مً زالٌ ٖلضا للدؿُحر م٘ مؤؾؿت مُاه مغؾُلُا الفغوؿُت مً احل يمان
اؾخمغاعٍت الخضمت الٗمىمُت للمُاه والخُهحر ٖلى مضاع  24ؾاٖت ،وصزل الٗلض خحز الخىفُظ بخاعٍش  24ؾبخمبر  2008بمغخلخحن مغخلت اهخلالُت إلاضة 06
ؤقهغ واإلاغخلت الٗملُت إلاضة زمـ ؾىىاث
ؤهٓغ في طلً :بىعصاف مهُفي ،الدؿُحر اإلافىى والخجغبت الجؼائغٍت في مجاٌ اإلاُاه ،مظهغة ماحِؿخحر ،جسهو كاهىن اإلاؤؾؿاث ،ولُت الخلىق ،حامٗت الجؼائغ ، 2011-2012،م م .73 ،72
) - (9اإلااصة  17مً اللاهىن  05-12اإلاؤعر في ٚ 04كذ  2005الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  60مؤعزت في  04ؾبخمبر  2005اإلاخٗلم باإلاُاه
) - (10خهاًم ؾمحرةٖ ،لىص البىث إَاع الؾخلباٌ اللُإ الخام في مكاعَ٘ البيُت الخدخُت ،مظهغة ماحِؿخحر ،جسهو الخٗاون الضولي ،ولُت الخلىق،
حامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو ،2011 ،م .11
) - (11خماصي ػوبحر ،الىٓام اللاهىوي لخفىٌٍ مغفم زضماث الىلل الجىي ،مضازلت ملضمت الى اإلالخلى الىَني خىٌ الدؿُحر اإلافىى للمغافم الٗامت مً
َغف اشخام اللاهىن الخام 28-27 ،ؤفغٍل  ،2011ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت ٖبض الغخمً محرة ،بجاًت ،م .03 ،02
) - (12حاء هظا الانالح هدُجت لهضوع اللاهىن عكم  98-06مؤعر في  27حىان ً ،1998دضص اللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالُحران اإلاضوي ،ج ع ٖضص  .48اإلاٗضٌ واإلاخمم باللاهىن عكم
 2000-05اإلاؤعر في  6صٌؿمبر  ، 2000ج ع ٖضص  ،75وهظلً مٗضٌ ومخمم باألمغ عكم  03-10اإلاؤعر في  13ؤوث2003 ،ج ع ٖضص  ،48لُفخذ املجاٌ لالؾدشماعَ ًٖ ،غٍم مىذ
الامخُاػاث لهالح ؤشخام َبُُٗت ؤو اٖخباعٍت ؤزغي الؾخٛالٌ زضماث الىلل الجىي ،وجىفُظا لهظا الىو نضع اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2000-43مؤعر في  27فبراًغ ،2000
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 .2.1.1أهميت جفويض حضييراملر افق العامت على اصالح العالقت بين إلادارة واملواطن
إن اججاه الضولت هدى اؾخدضار آلُت جفىٌٍ اإلاغافم الٗامت في جلضًم الخضماث الٗمىمُت وهظا انالح الٗالكت
اإلاترصًت بحن الاصاعة واإلاىاًَ هي في خض طاتها زُىة حض مهمت في مؿاع الانالخاث التي جلىم بها ،والتي جخمشل اهمُتها في ما
ًلي:

 .1.2.1.1اعخبارالخذمت العموميت ّ
املقذمت للمواطن أصاش وحود املر افق العامت

إن ويُٗت اإلاغفم الٗام جخإزغ بالىٓم املخخلفت وجسخلف خؿب جُبُلاث الضولت وفلؿفتها وهٓغتها لها فلض ازخلفذ
الجؼائغ عٚم اجباٖها للىٓام الاقتراوي في هٓغتها للمغفم الٗام ًٖ ٚحرها مً الضوٌ ّ
وجمحزث مغافلها بالخهىنُتٖ ،لى
اٖخباع ؤن اإلاغفم الٗام هى ول مكغوٕ جيكئه الضولت ؤو حكغف ٖلى إصاعجه وَٗمل باهخٓام واؾخمغاع ،وَؿخٗحن بؿلُاث
الاصاعة لتزوٍض الجمهىع بالخاحاث الٗامت التي جخُلبها وال ًلهض في طلً جدلُم الغبذ اإلااصي ،بل اإلاؿاهمت في نُاهت
الىٓام وزضمت اإلاهالح الٗامت في الضولت) ،(13فإؾاؽ اإلاغفم الٗام هى الخضمت الٗمىمُت التي حٗخبر خهُلت ول وكاٍ
ٖمىمي هضفه جلبُت خاحُاث ألافغاص في إَاع جدلُم اإلاهلخت الٗامت وَؿحر هظا اليكاٍ بهىعة مباقغة او ٚحر مباقغة
مً َغف الؿلُاث الٗمىمُت ،هما ًمىً ؤن جىول إلى مىٓماث اللُإ الخام ،وجبلى جدذ اقغاف وعكابت الضولت).(14
 .2.2.1.1الاصخغالل الامثل للموارد البشريت واملادًت
فاإلاىْف الٗام الفٗاٌ ًىجؼ ما ًدخاحه اإلاىاًَ مً زضماث بئجلان وؾغٖت ،والٗىـ مً طلً فئن اإلاىْف ٚحر
الفٗاٌ كض ٌٗلض احغاءاث مٗاملت اإلاىاَىحن ختى ولى واهذ مؿخىملت الكغوٍ ،وجإزحر مهلخت اإلاىْف الٗام ٖلى مهلخت
اإلاىاًَ ،كض اػصاص في الٗلىص ألازحرة ،وطلً هدُجت احؿإ صوع الضولت وجضزلها في الخُاة الاكخهاصًت للمىاَىحن)،(15وبالخالي
جسخلف همُت وهىُٖت الخضماث التي جلضمها الضولت للمىاَىحن خؿب خُىٍت ووكاٍ اللُإ الٗام والخام ،والفلؿفت
الاكخهاصًت التي جيخهجها الضولت ،هظلً ًخدضص حجم وهىُٖت الخضماث الٗامت خؿب اإلاىاعص وؤلامياهاث وألاحهؼة الاصاعٍت
التي جىي٘ جدذ جهغف الؿلُت الخىفُظًت ،وٍمىىىا اللىٌ ؤن وكاَاث الىْائف الٗامت ؤنبدذ جؤزغ بكيل هبحر ٖلى
خُاة اإلاىاَىحن جلغٍبا في مٗٓم الضوٌ).(16
 .3.2.1.1حضوردورالذولت في جقذًم الخذماث للمواطن
للض حٗاْم صوع الضولت الخضًشت وػاص جضزلها في الخُاة الاكخهاصًت ،مما ػاص في جىىٕ ألاوكُت التي جلىم بها وياٖف
ّ
مً حجم ؤٖماٌ جلً ألاوكُت ،وكض ؤصي طلً بالخالي إلى حٗلض ؤٖماٌ ألاحهؼة اإلاغهؼٍت في الضولت وجطخم ٖضص مىْفحها مما
الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت في ٖضصها الشامً الظي خضص قغوٍ اؾخٛالٌ الخضماث الجىٍت وهُفُاجه ،وهظلً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2000-337اإلاؤعر في  26ؤهخىبغ ،2000
الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت في ٖضصها الـ  64املخضص لخم الامخُاػ الؾخٛالٌ الخضماث الجىٍت للىلل الٗمىمي.
) - (13قخاجدت وفاء ؤخالم ،اإلاغفم الٗام للخضماث الجامُٗت  -الخىُٓم  -مظهغة ماحِؿخحر ،جسهو صولت ومؤؾؿاث ٖمىمُت ،ولُت الخلىق ،حامٗت
الجؼائغ ،2004 ،م .07
) - (14بً ِٖس ى لُلى ،ؤهمُت الدؿُحر الٗمىمي الجضًض في كُإ الخٗلُم الٗالي ،مظهغة ماحِؿخحر ،جسهو حؿُحر ٖمىمي ،ولُت الٗلىم الاكخهاصًت
والدؿُحر ،كؿم ٖلىم الدؿُحر ،حامٗت دمحم زًُغ ،بؿىغة ،2006-2005 ،م .06
) - (15ػٍض مىحر ٖبىي ،ؾامي دمحم هكام خغٍؼ ،مضزل الى الاصاعة الٗامت بحن الىٓغٍت والخُبُم ،صاع الكغوق لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولىٖ ،مان ،الاعصن،
 ،2006م .16
) - (16ػٍض مىحر ٖبىي ،ؾامي دمحم هكام خغٍؼ ،هفـ اإلاغح٘  ،م .22
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ػاص مً مكاول الاصاعة الٗامت) ،(17ومً بحن ألاؾالُب التي اٖخمضتها بٌٗ الضوٌ هى اكامت قغاهت بحن اللُإ الٗام
واللُإ الخام ،والهضف مً طلً هى زلم بِئت لللُإ الخام ًٖ َغٍم مىده الخىافؼ الالػمت والضافٗت له هدى
الاؾدشماع وختى حؿُحر مغافم الضولت ،والاؾخٗضاص للمساَغة مً احل ؾالمت الؿُاؾاث الٗامت ؾىاء الاكخهاصًت ؤو
ؤلاصاعٍت وجىفحر الفغم اإلاىاؾبت إلاباصعاث اللُإ الخام مً طلً جضُٖم صوع البنى الخدخُت م٘ اٖخماص اؾلىب الخىم
الغاقض ًٖ َغٍم ػٍاصة الىفاءة الخيىمُت وجللُو اللُىص البحروكغاَُت والٗمل ٖلى ؾُاصة اللاهىن الىاب٘ مً مؤؾؿاث
طاث مهضاكُت).(18
إن جغحمت ؾُاؾت الخيىمت إلى اٖماٌ وهخائج ملمىؾت واُٖاء مٗنى خلُلي للمهلخت الٗامت وجلبُت خاحُاث
وعٚباث ابىاء الكٗب ،حٗني ؤن الاصاعة هي الغهحزة ؤو الجؿغ اإلاخحن الظي ًغبِ بحن بحن الكٗب وكُاصجه ،فاإلصاعة هي التي
جبٗث الخُىٍت واليكاٍ في الجهاػ الخيىمي وجسلم الىالء للضولت والخٗلم بها ًٖ َغٍم جلضًم الخضماث الٗمىمُت
وجُبُم اللىاهحن بمىيىُٖت ومغاكبت حمُ٘ ألاٖماٌ اإلاخٗللت باألمً والٗضالت الاحخماُٖت او زغق كىاهحن البالص،
فالخيىمت حؿخجُب لغٚباث مىاَىحها ًٖ َغٍم وبىاؾُت الجهاػ الاصاعي الظي ًغح٘ الُه الفًل في هلل اإلاٗلىماث
والاخخُاحاث الى اللُاصة الؿُاؾُت وجلضًم الاكتراخاث البىاءة لخلبُت اإلاُالب الكٗبُت ،زم ًخىلى جىفُظ جلً اإلاكاعَ٘
اإلالترخت ٖىضما جلغها الؿلُت الؿُاؾُت).(19
 .4.2.1.1فرض خصوصياث في الدضييرعن طريق الخفويض
فئلى حاهب وحىص اإلاغفم الٗام الهاصف الى جدلُم اإلاىفٗت الٗامت ووحىص الٗالكت بحن اإلافىى واإلافىى الُه التي
جغبُه بٗلض مىخىب واضح اإلاٗالم مدضص اللتزاماث ول َغف مخمحزا باالؾخلاللُت عٚم َاب٘ الغكابت التي جماعؾها الاصاعة
اإلافىيت ،باإليافت الى جدىٌ الٗالكت بحن ناخب الخفىٌٍ واإلاغجفلحن في خض طاتهم ،وهظا الٗالكت اإلاباقغة بحن اإلاىعصًً
واإلالاولحن صون جضزل الضولت وهظا جدهُل ناخب الخفىٌٍ للغؾىم جلضًم الخضمت مً اإلاغجفلحن مباقغة ،هما ال ًمىً
وي٘ كائمت باإلاغافم اللابلت للخفىٌٍ او ٚحر اللابلت للخفىٌٍ فخبلى ول اإلاغافم الاصاعٍت والاكخهاصًت كابلت للخفىٌٍ إال
ما اؾدشني مىه َبلا إلاا جخمحز به وَبُٗتها جضزل في الؿلُت الٗامت للضولت فال ًمىً جفىًٍها للخىام).(20
 -2.1جحذًث اصخخذاماث إلادارة الالكتروهيت
حٗخبر ؤلاصاعة الٗامت مٓهغ مً مٓاهغ مماعؾت الؿلُت صازل الضولت ،وؤخض ألاوحه الباعػة في مجاٌ جلضًم الخضماث
الٗمىمُت ،لظا فلض لٗبذ الخيىماث الخضًشت صوعا باعػا في جُىٍغها والاٖخىاء بها مً هاخُت الٗالكاث الٗامت التي جيىن
ؤلاصاعة َغفا فحها ،وحٗضي ألامغ طلً لِكمل جُىٍغ ؤؾالُب حؿُحر ؤلاصاعاث الٗمىمُت وجدضًثها ٖلى الهُٗضًً الخلني
والفني ،والاهخلاٌ بها الى مهاف ؤلاصاعاث الٗمىمُت الخضًشت التي حٗخمض ٖلى الخلىُاث اإلاٗلىماجُت الخضًشت والخىىىلىحُاث
الغائضة وْهغ ما ٌؿمى خالُا باإلصاعة الالىتروهُت.
) - (17ػٍض مىحر ٖبىي ،ؾامي دمحم هكام خغٍؼ ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .51
) - (18عابذ قغٍِ ،الاكخهاص الجؼائغ والٗىإلات زمـ كًاًا في اإلاحزان ،املجلت الجؼائغٍت للٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت والاصاعٍت ،ولُت الخلىق ،حامٗت
الجؼائغ ،الجؼء  ،40الٗضص الشالث ،2002 ،م .141
ّ
)ٖ - (19ماع بىخىف ،الاججاهاث الخضًشت في ٖلم ؤلاصاعة ،اإلاؤؾؿت الىَىُت للىخاب( ،صون َبٗت) ،الجؼائغ ،1984 ،م .37
) - (20يغٍفي هاصًت ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .134،135

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1027

ISSN: 2352-9806
l

مقتضيات عصرنة تسيري اإلدارة العامة كنموذج إلصالح العالقة بني اإلدارة واملواطن/ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
محلة مسري /ــــــــــــــــــــــ
 -1.2.1البواباث الالكتروهيت كمظهرحذًث لإلدارة الالكتروهيت
باٖخباع ؤن ّ
مهمتها ؤؾاؾا جخمشل في زضمت املجخم٘ وجدلُم اإلاىفٗت الٗامت ،لُاإلاا ؾٗذ ؤلاصاعاث الٗمىمُت الجؼائغٍت
هدى جدؿحن حىصة زضماتها وجبؿُِ إحغاءاتها الاصاعٍت مً احل حٗؼٍؼ زلت اإلاىاَىحن بها ،وهظا الغف٘ مً مؿخىي فٗالُتها
ّ
وهفاءتها ،لهظا وم٘ ْهىع جىىىلىحُاث الاٖالم الاجهاٌ وما ؾمدذ بخدلُله مً مياؾب فلض اججهذ مسخلف ؤلاصاعاث
الٗمىمُت هدى الاؾدشماع في هظه الخىىىلىحُاث باالٖخماص ٖلى جُبُلاث هٓم اإلاٗلىماث وقبياث الاجهاٌ وإوكاء
البىاباث الالىتروهُت لضٖم كىىاث الاجهاٌ بُجها وبحن ألاَغاف التي جخٗامل مٗها ،زانت مجها اإلاىاَىحن الظًً ؤنبدىا
ّ
ٌكيلىن املخىع الغئِس ي الظي جخجه ول الاؾتراجُجُاث اإلاخبىاة هدى بلى ٙعياهم وهؿب والئهم).(21
فالبىاباث الالىتروهُت هي مىاك٘ حؿخسضم هٓام ؤو ٖضة هٓم إلصاعة همُت هبحرة مً املخخىٍاث بدُث جهبذ ؤقبه ما
جيىن ببىابت جسُلُت لخلً الضائغةٌ ،ؿخُُ٘ اإلاغاح٘ الضزىٌ ًٖ َغٍلها الى اٚلب الخضماث التي ّ
جلضمها مباقغة مً ؤي
ميان صون ٖىاء الخىلل).(22
 .2.2.1مبرراث اصخخذام البواباث الالكتروهيت في الادارة الجسائريت
وكض ّ
خللذ بٌٗ الضوٌ إهجا اث ّ
ٖضة في هظا املجاٌ هظهغ مجها حهاػ بلضًت ؾُىٌ اإلافخىخت في وىعٍا الجىىبُت ،
ػ
الظي ًمشل همىطحا إلايافدت ؤقياٌ الخٗفً والغوجحن ؤلاصاعي مً زالٌ حٗل ٖملُاث ؤزظ اللغاعاث وألاٖماٌ الفغصًت
ّ
للمىْفحن اإلاضهُحن ؤهثر ّ
قفافت) ،(23وػٍاصة اؾخسضام جلىُت اإلاٗلىماث في الجهاػ الخيىمي لِؿذ خىغا ٖلى الضوٌ
ّ
اإلاخلضمت فلِ  ،وهي حؼء ؤؾاس ي مً ٖملُت ؤلانالح الخيىمي في مٗٓم الضوٌ اإلاخلضمت والىامُت  ،فبىعهُىافاؾى مشال
لضيها هٓام إلىترووي مٗلىماحي ً ،دُذ للخيىمت مخابٗت ول مغخلت مً مغاخل ٖملُاث الىفلاث مً الالتزام ختى الضف٘،
وهظه مؿاٖضة هبحرة في مداعبت الفؿاص التي حٗخبر حؼءا مً ؤلانالح ؤلاصاعي) ،(24ومً حهت ؤولى عٚم ؤهمُت الخىىىلىحُاث
الخضًشت لئلٖالم والاجهاٌ فئنها لم جضعج يمً مٗاًحر كُاؽ هىُٖت الخضماث التي جلضمها اإلاغافم الٗامت ،وطلً ًبلى ٖلى
هامكُت اؾخسضام اإلاٗلىماجُت في ؤلاصاعاث ؤلافغٍلُت ،وفي هظا املجاٌ ًدث جلغٍغ اللجىت الاكخهاصًت مً ؤحل إفغٍلُا ٖلى
جغكُت الخيىماث الافترايُت ،واؾخسضام الُغق الخضًشت في الاجهاٌ ،لغف٘ صعحت الكفافُت والفٗالُت في حؿُحر الكؤون
الٗامت).(25

إن هجاح وجُبُم ؤلاصاعة الالىتروهُت في الجؼائغ ؤنبذ ؤمغا ممىىا ويغوعٍا لخُىٍغ الخضمت ّ
اإلالضمت للمىاًَ،

واللُام بالٗملُاث الىبري ٖلى مؿخىي البىىن ومغاهؼ البرًض ومسخلف اإلاؤؾؿاث اإلاالُت ،باؾخٗماٌ الخىىىلىحُاث
) - (21خضًض هىفل ،هغٍبِ خىان ،الخضماث الٗمىمُت في يىء جُبُم ؤلاصاعة الالىتروهُت (صعاؾت جلُُمُت للخضماث الالىتروهُت بمىك٘ وػاعة الٗضازلُت
والجماٖاث املخلُت) ،مجلت اإلاؤؾؿت ،الٗضص الؿاصؽ ،2017 ،م .119
) - (22بىصالي دمحم ،بىقيب مىس ى ،عكمىت الاصاعة وإؾلىب لخدؿحن الخضمت الٗمىمُت في الجؼائغ (الاصاعة الجبائُت همىطحا) ،مجلت صعاؾاث حبائُت.258 ،
) - (23فاصًا كاؾم بًُىن  ،الغقىة وجبٌُِ ألامىاٌ  ،ميكىعاث الخلبي الخلىكُت  ،الُبٗت ألاولى بحروث  ،2008 ،م . 150
) - (24حىػٍف إؽ هاي  ،حىن صي صوهاهُى  ،الخىم في ٖالم ًّخجه هدى الٗىإلات  ( ،جغحمت دمحم الكغٍف الُغح)  ،صاع الٗبُيان لليكغ  ،الُبٗت ألاولى ،
الغٍاى ،.2002 ،م . 343
ّ
ّ
) - (25ؾلُم بغواث  ،الخىم الغاقض مً مىٓىع آلالُت ؤلافغٍلُت للخلُُم مً َغف الىٓغاء  ،مظهغة ماحؿخحر  ،جسهو الضولت واإلاؤؾؿاث الٗمىمُت  ،ولُت
الخلىق  ،حامٗت بً ّ
زضة بً ًىؾف الجؼائغ  ، 2008/2007 ،م . 61
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الخضًشت مً ؤحل صف٘ خغهُت إهجاػ اإلاهام اإلاىولت إلاؤؾؿاث الخضمت الٗامت ،وجدلُلا إلاخُلباث الخىم الغاقض التي
جلخض ي جىفحر الىىُٖت في ٖالم الدؿُحر ؤلاصاعي وجلغٍب اإلاىاًَ و اإلاؤؾؿاث باإلصاعة والهُئاث الغؾمُت).(26
 .3.2.1جوصيع مجال اصخخذام البواباث الالكتروهيت في الجسائر
إن اؾخسضام هٓام البىاباث الالىتروهُت وإخض ؤهٓمت الاصاعة الالىتروهُت ال ًلخهغ ٖلى كُإ صون ٚحره ،وبالخالي
فىماطحه هشحرة  ،ومً طلً هجض ؤهمها في الجؼائغ:
 .1.3.2.1البوابت إلالكتروهيت لوزارة الذاخليت والجماعاث املحليت
ٌكمل مىك٘ وػاعة الضازلُت والجماٖاث املخلُت بخىفحر مسخلف الخضماث الاٖالمُت وججاوػ طلً لِكمل جلضًم
الخضماث الخفاٖلُت واإلاٗامالجُت ،وكض جم اوكاء هظا اإلاىك٘ في ؾىت  2008خُث ًىفغ للمىاَىحن وملخخلف اإلاهخمحن
بسضماث كُإ الضازلُت والجماٖاث املخلُت مٗلىماث ٖجها وًٖ مسخلف الىزائم والاحغاءاث الىاحب ّاجباٖها للخهىٌ
ٖلى زضمت ما ،وكض ؤنبذ في الىكذ الخالي ًىفغ للمىاَىحن ٖضة زضماث الىتروهُت جدىىٕ بحن الخضماث الخفاٖلُت
واإلاٗامالجُت ،وفي اَاع الخدضًث الضائم للبىاباث الالىتروهُت ومىاك٘ الاهترهذ فلض كامذ وػاعة الضازلُت والجماٖاث
املخلُت بئنضاع وسخت حضًضة مً اإلاىك٘ في  02حىان  2016لُىدس ي بظلً خلت حضًضة ؤهثر صًىامُىُت وؤٚنى مً خُث
املخخىي).(27
 .2.3.2.1بوابت وزارة العذل
حاء إَالق زضمت الكبان ؤلالىترووي لخُىٍغ كُإ الٗضالت وجلغٍبه مً اإلاىاًَ ،وكض ججؿض هظا في قيل بىابت
لخىحُه الغؾائل ؤلالىتروهُت التي جمىً اإلاىاًَ مً الخهىٌ ٖلى ؤلاحابت اإلاباقغة ًٖ َغٍم بغٍضه الالىترووي ،وطلً بٗض
الدصخُو لللًُت ؤو الاؾخفؿاع مً كبل الخلُت اإلاكيلت مً كًاة وعحاٌ اللاهىن وإَاعاث مً وػاعة الٗضٌ هما جلىم
البىابت ؤلالىتروهُت هجهاػ زضمت ٖمىمُت بخىحُه اإلاىاًَ مً زالٌ إعقاصه إلى ألاعوان اإلاخسههت لظلً ٖلى مؿخىي
اإلاىك٘ ،وجلضم البىابت ٖضصا مً الىزائم اللاهىهُت جًم حكىُلت مىخملت مخٗللت بالدكغَ٘ الجؼائغي ،واللىاهحن،
والاجفاكُاث الضولُت اإلاىحهت لغحاٌ اللاهىن ،فًال ًٖ صالئل وهخِباث جىي٘ جدذ جهغف اإلاىاًَ ،هما جم جؼوٍض اإلاىك٘
بمىخضي ًخم في إَاعه جىُٓم هلاف ٖاما صوعٍا خىٌ مؿائل الؿاٖت ووي٘ مهلخت الاؾخلباٌ والاؾخٗالم والخىحُه في
مسخلف الجهاث اللًائُت).(28
ّ
هما جمىً بىابت وػاعة الٗضٌ الجؼائغٍت جمىحن اإلاىاًَ مً الخهىٌ ٖلى وزُلت الؿىابم الٗضلُت في ْغف ػمني
كُاس ي ،وي٘ هٓام حضًض ًسو حؿُحر ومخابٗت مؿاع ألاشخام صازل اإلاؤؾؿاث الٗلابُت ،اؾترحإ ألاعقُف الخاعٍخي
الخام باملجاهضًً الظًً صزلىا السجىن الفغوؿُت زالٌ فترة الاخخالٌ ولىػاعة الٗضٌ مىكٗا ٖلى الكابىت ؤوش ئ ٖام
 2009لخمىحن اإلاىاًَ مً الخهىٌ ٖلى الىهىم اللاهىهُت ؤو الخٗضًالث وهظا إبضاء اوكٛاالتهم ؤو َلب مىٖض للاء م٘

)ٖ - (26اقىع ٖبض الىغٍم  ،صوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في جغقُض الخضمت الٗمىمُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت والجؼائغ  ،مظهغة ماحِؿخحر  ،ولُت الخلىق
والٗلىم الؿُاؾُت  ،حامٗت مىخىعي  ،كؿىُُىت  ، 2010م . 170
) - (27خضًض هىفل ،هغٍبِ خىان ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .128
) - (28بىػٍان عخماوي حماٌ ،جُبُلاث الخيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼائغ ،مجلت الاكخهاص الجضًض ،املجلض ألاوٌ ،الٗضص الشامً ٖكغ ،2018 ،م .109
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محلة مسري /ــــــــــــــــــــــ
اإلاؿؤولحن باؾخٗماٌ البرًض ؤلالىترووي زانت باليؿبت للمىاَىحن اللاَىحن زاعج الجؼائغ الٗانمت فخجىبهم بهظا مكلت
الخىلل وعبذ الىكذ وإهلام الخيالُف هما ػوص اإلاىك٘ بمىخضي للخمىحن اإلاىاَىحن مً مىاككت مؿائل خىٌ الشلافت
اللاهىهُت .إن الهضف مً هظا هؿب زلت اإلاىاًَ في ٖضالخه زانت وؤن ؾلؿلت مً ؤلاحغاءاث قغٕ في جىفُظها لًمان
ٖهغهت كُإ الٗضالت مً هاخُت الدؿُحر الجُض) (29مً طلً ؤهم الخضماث التي ًمىً الخهىٌ ٖلحها ٖبر بىابت الٗضالت
الجؼائغٍت:
 إمياهُت الخهىٌ ٖلى قهاصة الؿىابم الٗضلُت والجيؿُت. الاَالٕ ٖلى مىُىق ألاخيام ؤو اللغاعاث الخانت بىم ٖبر هافظة مأٌ كًِخً مً َغف اإلاىاَىحن الجؼائغٍحناإلالُمحن بالخاعج ؤو ألاحاهب الظًً ؾبم لهم ؤلاكامت بالجؼائغ
 اإلاهاصكت ٖلى الىزائم ؤلالىتروهُت اإلاؿخسغحت ٖبر الاهترهذ سخب املخامحن اليسخ الٗاصًت لؤلخيام واللغاعاث وألاوامغ واملخغعاث اللًائُت الخصخُذ ؤلالىترووي لؤلزُاء الىاعصة في سجالث الخالت اإلاضهُت اإلاىحىصة ٖلى مؿخىي اإلامشلُاث الضبلىماؾُت واللىهلُت ،لفائضة الجالُت الجؼائغٍت بالخاعج
 سخب وسخت َبم ألانل مً مغؾىم الخجيـ مىكٗت إلىتروهُا ٖبر الاهترهذ).(30 .3.3.2.1البوابت الشاملت للمواطن الجسائري
في ؾىت  2011يمً مكغوٕ الجؼائغ ؤلالىتروهُت جم إَالق بىابت إلىتروهُت مىؾىمت ببىابت اإلاىاًَ الجؼائغي في ًىم
13ؤوث ، 2011وهى مىك٘ إلىترووي ٌٗخبر بمشابت ونل بحن اإلاىاًَ و ؤلاصاعة ،ؤَلم مً كبل وػاعة البرًض و جىىىلىحُا
ؤلاٖالم و الاجهاٌ ،الهضف مً هظه البىابت حؿغَ٘ اؾخسضام جىىىلىحُا الاجهاٌ بحن ؤلاصاعة الٗامت و اإلاىاًَ وهي ٖباعة
ًٖ هافظة مىحهت لدؿهُل الاؾخٗالم ًٖ ول اإلاٗلىماث والبُاهاث ؤلاصاعٍت ٖبر زضمت ألاهترهذ ،وجخًمً هظه البىابت
زضماث إزباعٍت ،اللىاهحن الؿاعٍت اإلافٗىٌ ،الضالئل والاؾخماعاث والغوابِ ،هما جخًمً ؤزباع طاث ؤهمُت باليؿبت
للمىاًَ مً اؾخفؿاعاث ،ؤؾئلت و ؤحىبت).(31
فهي ٖباعة ًٖ قبان واخض ٌؿهل للمىاًَ الخهىٌ ٖلى اإلاٗلىماث ؤلاصاعٍت للخيىمت حٗمل لجىت مكيلت مً
ممشلحن مً ول الىػاعاث ٖلى ؤلاقغاف ٖلى مدخىي البىابت اإلالضم باللٛخحن الٗغبُت والفغوؿُت وحكمل زضماث مخىىٖت
ومٗلىماث جسو اإلاىاًَ في حٗامالجه الُىمُت م٘ مسخلف الاصاعاث واإلاغافم الٗمىمُت)،(32باإليافت إلى هظا هجض
) - (29فىُيل زضًجت ،واك٘ بٌٗ الهُئاث الخيىمُت الجؼائغٍت في ّ
جبىحها إلاكغوٕ الخيىمت الالىتروهُت وٖالكت اإلاىاًَ بها ،مجلت الانالخاث الاكخهاصًت
والاهضماج في الاكخهاص الٗالمي ،مسبر الانالخاث الاكخهاصًت  ،الخىمُت واؾتراجُجُاث الاهضماج في الاكخهاص الٗالمي ،اإلاضعؾت الٗلُا للخجاعة ،املجلض
الشامً ،الٗضص الؿاصؽ ٖكغ ،2006 ،م .80
) - (30بىالغٍدان فاعوق ،قمام ٖبض الىهاب ،هدى إصاعة الىتروهُت مخياملت ،مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ،حامٗت ؤلازىة مىخىعي ،كؿىُُىت ،الجؼائغ ،الٗضص
الشامً وألاعبٗىن ،املجلض ؤ  ،صٌؿمبر .154 ،2017
) - - (31بىكاؾم ؤماٌ ،الخدىٌ الالىترووي هسُاع اؾتراجُجي ويغوعة إلنالح الاصاعة الجؼائغٍت ،املجلت الجؼائغٍت للؿُاؾاث الٗامت ،الٗضص الشامً  ،ؤهخىبغ
 ،2015م .31
) - (32فىُيل زضًجت ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .74
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الىهىم اللاهىهُت وزضماث ًٖ بٗض واؾخماعاث ومؿخجضاث وملفاث مخفغكت هما جدخىي ؤًًا ٖلى اؾخُالٕ للغؤي ًٖ
الخضماث اإلالضمت مً َغف الهُئاث الخيىمُت ومدغن بدث .جخىفغ البىابت ٖلى وْائف مفُضة وبها عوابِ للهُئاث
اإلاٗىُت وهي ٚىُت باإلاٗلىماث والخضماث الٗمىمُت.
 .4.3.2.1بوابت الصفقاث العموميت
البىابت الالىتروهُت للهفلاث الٗمىمُت  ،هي ٖباعة ًٖ فًاء واؾ٘ مخسهو في الهفلاث الٗمىمُت لجمُ٘
اإلاخٗاملحن الٗمىمُحن في مجاٌ الهفلاث الٗمىمُت وليل اإلاهخمحن بها وتهضف إلى الؿماح بيكغ ومباصلت الىزائم
واإلاٗلىماث اإلاخٗللت بالهفلاث الٗمىمُت وهظلً إبغام الهفلاث الٗمىمُت بالُغٍلت ؤلالىتروهُت) ،(33هما ًخم الٗمل ٖلى
اؾخدضار كاٖضة بُاهاث حؿمذ بجم٘ ًٖ َغٍم البىابت اإلاٗلىماث اإلاخٗللت ؤؾاؾا باإلاهالح اإلاخٗاكضة؛ اإلاخٗاملحن
الاكخهاصًحن وملفاتهم ؤلاصاعٍت؛ الهفلاث الٗمىمُت؛ بُاكاث ؤلاخهاء الاكخهاصي للُلب الٗمىمي؛ جباصٌ الىزائم
واإلاٗلىماث بحن اإلاهالح اإلاخٗاكضة واإلاخٗاملحن الاكخهاصًحن؛ ميكىعاث البىابت).(34
وٖلُه وجُبُلا للماصة  3مً اللغاع اإلاؤعر في  17هىفمبر  2013الظي ًدضص مدخىي البىابت الالىتروهُت للهفلاث
الٗمىمُت وهُفُاث حؿُحرها وهُفُاث جباصٌ اإلاٗلىماث بالُغٍلت الالىتروهُت والظي نضع جُبُلا ألخيام اإلااصجحن  173و
174مً اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  236-10اإلاٗضٌ واإلاخمم  ،واللخان جخٗللان باالجهاٌ وجباصٌ اإلاٗلىماث بالُغٍلت
ؤلالىتروهُت مً زالٌ البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الٗمىمُت ،خُث ؤن هاجه ألازحرة جخم مٗالجت اإلاٗامالث الخانت بها
إلىتروهُا ،فاإلااصة  173جسو الاجهاٌ بالُغٍلت ؤلالىتروهُت وجىو ٖلى جإؾِـ بىابت إلىتروهُت للهفلاث الٗمىمُت
لضي وػٍغ اإلاالُت  ،ؤما اإلااصة  174فخسو جباصٌ اإلاٗلىماث بالُغٍلت ؤلالىتروهُت وجىو ٖلى ؤهه ًمىً للمهالح اإلاخٗاكضة
ؤن جً٘ وزائم الضٖىة إلى اإلاىافؿت جدذ جهغف اإلاخٗهضًً ؤو اإلاغشخحن للهفلاث الٗمىمُت بالُغٍلت ؤلالىتروهُت ،هما
ًمىً للمخٗهضًً ؤو اإلاغشخحن للهفلاث الٗمىمُت ؤن ًغصوا ٖلى الضٖىة إلى اإلاىافؿت بالُغٍلت ؤلالىترووي).(35
ؤما حؿُحر البىابت فُخًمً باإليافت إلًىاء البيُت الخدخُت اإلاٗلىماجُت هظلً حؿُحر ألاهٓمت والكبياث وكاٖضة
البُاهاث؛ حؿُحر الضزىٌ في البىابت؛ نُاهت البىابت ،ال ؾُما بًمان مؿخىي ؤمً مىاؾب يض التهضًضاث ؤلالىتروهُت؛
صًمىمت واؾخمغاعٍت وإمياهُت الضزىٌ للخضماث اإلالضمت مً َغف البىابت؛ حؿُحر الخُىعاث الخلىُت بئصعاج الىْائف
الجضًضة).(36
 .5.3.2.1بوابت معالجت املعلوماث الجبائيت (النظام املعلوماحي الجبائي)
ولٗل ؤبغػ ما ًؤهض ؤهمُت ؤلاصاعة الالىتروهُت في مىاحهت الفؿاص وجدلُم الخىم الغاقض هجض املجاٌ الجبائي مً
زالٌ جفُٗل هٓام اإلاٗلىماث الجبائي  ،إط ال ًمىً جىفُظ مسخلف بغامج الغكابت الجبائُت صون ؤلاؾدىاص إلى هٓام اإلاٗلىماث
) - (33كغاع مؤعر في  17هىفمبر ؾىت  ، 2013مدضص ملخخىي البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الٗمىمُت وهُفُاث حؿُحرها وهُفُاث جباصٌ اإلاٗلىماث بالُغٍلت
ؤلالىتروهُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائغٍت ،الٗضص عكم  ، 21الهاصع بخاعٍش  9ؤبغٍل . 2014
) - (34وصان بى ٖبض هللا ،مغوان دمحم البكحر ،البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الٗمىمُت هدى جدؿحن ؤفًل للخضمت الٗمىمُت في إَاع الاصاعة الالىتروهُت،
مجلت اإلاالُت وألاؾىاق  ،م .111
) - (35وصان بى ٖبض هللا ،مغوان دمحم البكحر ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .109
) - (36وصان بى ٖبض هللا ،مغوان دمحم البكحر ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .112
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الجبائي  ،الظي ٌٗخبر الٗمىص الفلغي إلاهلختي الىٖاء والخدهُل  ،طلً ؤن وُْفتها جبضؤ بجم٘ البُاهاث و إصاعتها ومغاكبتها
وخماًتها  ،ولهظا الٛغى جم إوكاء مضًغٍت مؿخللت باإلاضًغٍت الٗامت للًغائب حؿمى مضًغٍت البدث ًٖ اإلاٗلىماث
الجبائُت بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  364/07اإلاؤعر في  . 2007/11/28وٖلى طلً ٌٗخبر الغف٘ مً ؤصاء هظا الىٓام
ّ
لُمىً َالب اإلاٗلىماث مً جدلُم ألاهضاف اإلاؿُغة ًٖ َغٍم عبِ اإلاهالح الًغٍبُت اإلاغهؼٍت واملخلُت بىٓام ؤلاٖالم
آلالي  ،الظي ًدُذ جدب٘ مؿاع اإلاٗلىمت الجبائُت ٖلى اإلاؿخىي الىَني).(37
.2

آثارعصرهت حضييرإلادارة العامت على العالقت بين إلادارة واملواطن
مً زالٌ صعاؾت همىطححن لدؿحر اإلاغافم وؤلاصاعاث الٗامت في الجؼائغ وهي ٖباعة ًٖ هخاج انالخاث إصاعٍت في مجاٌ

جلضًم الخضماث الٗمىمُت ،وهضف إلنالح الٗالكت بحن الاصاعة واإلاىاًَ ،مً زالٌ ٖهغهت الدؿُحر الٗمىمي وجدضًشه،
وبالخالي فلض ؤخضر ول همىطج مجمىٖت مً الىخائج ٖلى اإلاضي اللغٍب مً جُبُله.
 .1.2مذى هجاح هظام جفويضاث املرفق العام في اصالح عالقت الادارة باملواطن
للض ؤنبذ مً الًغوعي ؤن ال جىفغص الضولت بئصاعة اإلاغافم الٗامت ولُت ولىخضها ،ؤو ؤن حٗهض بها إلى ؤشخام
اللاهىن الخام ولُت ،وهى الامغ اإلاخٗاعف ٖلُه َبلا لهظه الضعاؾت ؤي ؤن الضولت حؿاوي بحن جفىٌٍ اإلاغافم وحؿُحرها
ًٖ َغٍم الخىام ،فيلما صٖذ الًغوعة وملخًُاث الخضمت الٗمىمُت لجإها إلى جفىٌٍ حؿُحر اإلاغفم الٗام ،وبالخالي
هلمـ اإلاؼاًا التي جيخج مً حغاء جفىٌٍ اإلاغفم الٗام ،وباإلالابل ًجب الىٓغ وبٗمم في الؿلبُاث التي كض حٗترى حؿُحر
اإلاغفم الٗام والازاع الؿلبُت مً طلً.
 .1.1.2مساًا جفويض املرفق العام
 جسفُف الٗبء ٖلى اإلاحزاهُت الٗامت للضولت وجيكُِ اإلاغافم الٗامت خُث ًخدمل اللُإ الخام جمىٍل اوكاءاإلاغافم الٗامت واؾخٛاللها فهى ًسفٌ مً عجؼ اإلاحزاهُت وبظلً ججىب الضًىن الضازلُت والخاعحُت وبظلً فاملخاَغة
ًخدملها اللُإ الخام).(38
 هما ؤقاع عئِـ املجلـ الاكخهاصي والاحخماعي ؤن ٖلض البىث خال للخىمُت وجُىٍغ للُإ الىلل وكض جبحن ؤنمكغوٕ الُغٍم ّ
الؿُاع قغق ٚغب الاؾتراجُجي ًمىً ان ًٓل لؿىىاث ًيخٓغ صون ان ًجض مهخما زانت في الاماهً
اإلاٗؼولت ،والامغ ًىُبم ٖلى بىاء مُاع الجؼائغ ومُترو الجؼائغ وجدضًث الُغق الؿغَٗت...إلخ

)(39

 فغٚم ول الهٗىباث التي حٗغى لها اإلاغفم كبل مىذ الامخُاػاث وختى بٗضها زانت بالىٓغ الى بٌٗ الىماطجالؿابلت مشل قغهت الخلُفت للُحران وختى م٘ الكغواث الازغي ،إال ؤن هخائج الاؾخٛالٌ ًٖ َغٍم الامخُاػ ْهغث مىظ
البضاًت ،فلض ٖغفذ ؤوازغ ؾىت 2001اعجفاٖا ملخىْا في ٖضص اإلاؿافغًٍ ؾىاء ٖلى مؿخىي الخُىٍ الضازلُت ؤو
) - (37ولهي بىٖالم  ،هدى إَاع ملترح لخفُٗل آلُاث الغكابت الجبائُت للخض مً آزاع ألاػمت – خالت الجؼائغ  ، -مضازلت ّ
ملضمت إلى اإلالخلى الٗلمي الضولي خىٌ
الالػمت اإلاالُت و الاكخهاصًت الضولُت و الخىهمت الٗاإلاُت  ، ،ولُت الٗلىم الاكخهاصًت وٖلىم الدؿُحر  ،حامٗت فغخاث ّ
ٖباؽ  ،ؾُُف ًىمي 21 ، 20
ؤهخىبغ  ، 2009م . 17
) - (38يغٍفي هاصًت ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .150
) - (39يغٍفي هاصًت  ،هفـ اإلاغح٘  ،م .220
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محلة مسري /ــــــــــــــــــــــ
الخُىٍ الخاعحُت ،وفي ؾىتٖ 2002غفذ خغهت هلل اإلاؿافغًٍ ػٍاصة كضعها ،%13,30إط ونل ٖضص اإلاؿافغًٍ ما ًلاعب
 3,5ملُىن مؿافغ ؾىت . 2002
 هما بضؤث اإلاُاعاث حٗغف هىٖا مً الخىُٓم ،وبضؤ الاهخٓاّ و الخإزغ في مىاُٖض الغخالث ًسخفي جضعٍجُا ،هماؤن ألاؾٗاع ٖغفذ هىٖا مً الاؾخلغاع ختى في مىاؾم الؿُاخت ،وسجلذ الجؼائغ اعجفإ في ٖضص الؿُاح ،وجدؿيذ
الخضماث ؤهثر بٗضما جم إنالح اإلاُاعاث وجىؾُٗها بضءا مً.2007
 إن ججغبت الجؼائغ في فخذ كُإ الىلل الجىي لالؾدشماع الخام ًٖ َغٍم الامخُاػ ٖاص بالفائضة عٚم مدضوصًتها،ٖلى هظا اللُإ وٖلى اإلاىاًَ وطلً مً زالٌ جدؿحن هىُٖت الخضماث ،وهظا ػٍاصة الخُىٍ وجىىٖها ،وطلً عٚم ول
اإلاكاول التي ؤٖاكذ الامخُاػ ؾىاء مً هاخُت الخىُٓم ؤومً هاخُت الخىفُظ ٖلى ؤعى الىاك٘).(40
 هما ؤن مً خم اإلاىخف٘ الاؾخفاصة مً زضماث اإلاغفم الٗام في اإلايان والؼمان املخهو لظلً ،وإطا حٗغىاإلاغفم لٗىائم جلىُت مشال جدىٌ صون جدلُم ٖىهغ الاهخفإ وحب ؤن ٌٗلم الجمهىع بظلً فئطا ؤعاصث مشال مؤؾؿت
ؾىهلٛاػ اللُام بإقٛاٌ مُٗىت وكُ٘ الىهغباء إلاضة مُٗىت وحب ان حٗلً الجمهىع بظلً وهى لظلً ٌٗخبر يماهت
الؾخمغاعٍت الخضمت وهظا اإلاغفم ٖلى خض ؾىاء).(41
وبالخالي فئهىا هغي ان جفىٌٍ اإلاغفم الٗام ؤخض ؤخؿً الُغق لدؿُحر اإلاغافم الٗامت والٗمل ٖلى جدؿحن الخضماث
الٗمىمُت اإلالضمت للمىاًَ ،لىً في هظا الاَاع ًبلى اإلاىاًَ ؾُض ول كغاع بكإن جلضًم الخضماث الٗمىمُت وهي حملت
الىلائو التي ٌٗاوي مجها الغفم الٗام ختى م٘ ْهىع فىغة جفىٌٍ حؿُحر اإلاغافم الٗامت.
 .2.1.2عيوب جفويض حضييراملر افق العامت
لٗىا هغي ؤن جفىًٍاث اإلاغافم الٗامت كض آجذ ؤولها مً زالٌ الىخائج والخلائم املخللت في ول صوٌ الٗالم ومً
زالٌ مضص ػمىُت ٚحر َىٍلت ،إال ؤن هظه الُغق كض جؤصي وبالىدُجت الخخمُت الى ُٖىب مجها:
 الاخخياع اإلالهىص في جلضًم الخضماث الٗمىمُت الظي ًشلل واهل اإلاىاًَ زانت في ْل فغى مهاعٍفالاؾخفاصة مً الخضماث الٗمىمُت صون مغاٖاة للضزل الفغصي ،وهى ما هغاه في ول مً مؤؾؿاث اإلاُاه والىهغباء والٛاػ في
الجؼائغ ،او ٖضم وحىص هظه اإلاهاعٍف باألؾاؽ م٘ الازظ في ٖحن الاٖخباع ؤن اإلاكغوٕ كض ًضع ؤمىاٌ حؿخسضم في جضوٍغها
والاؾخفاصة مجها مً نُاهت اإلاغفم الٗام ؤو جُىٍغه مشل الُغٍم الؿُاع قغق ٚغب الظي بلي الى ٚاًت الُىم مجاها.
 يٗف الغكابت واإلاخابٗت التي جلىم بها الجهت اإلافىيت وبالخالي ٌٗمل ناخب الخفىٌٍ وفلا لخىحهاجه مخجاهالبظلً صفتر الكغوٍ والٗلىص اإلابرمت ؾلفا ،وهىا هغح٘ بالظاهغة الى كًُت الخلُفت وكًاًا ٖضًض عحاٌ الاٖماٌ الظًً
خهلىا ٖلى جغازُو وٖلىص لدؿُحر مغافم ٖامت ولم ًدللىا الخضمت الٗمىمُت اإلايكىصة للمىاًَ.

) - (40مىس ي ٖخُلت ،الامخُاػ وىؾُلت لدؿحر اإلاغفم الٗام في إَاع الخدىالث الجضًضة في الجؼائغ م٘ صعاؾت ججغبت الجؼائغ في مجاٌ الُحران اإلاضوي ،مضازلت
ملضمت الى اإلالخلى الىَني خىٌ الدؿُحر اإلافىى للمغافم الٗامت مً َغف اشخام اللاهىن الخام 28-27 ،ؤفغٍل  ،2011ولُت الخلىق والٗلىم
الؿُاؾُت ،حامٗت ٖبض الغخمً محرة ،بجاًت ،م .11
)ٖ - (41ماع بىيُاف ،الىححز في اللاهىن الاصاعي ،صاع حؿىع لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ ،2007 ،م .337
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 هما هغي ؤن ٚالبُت اإلاغافم الٗمىمُت ّاإلاؿحرة بُغٍم الخفىٌٍ ال جدترم اإلاىاًَ في هشحر مً ألاخُان وهي الٗالكت
التي ًجب ؤن جشبذ في حؿُحر اإلاغفم ،بل ألاهثر مً طلً ؤن هظه الٗالكت إهما ًدىمها الاطٖان ،وال مجاٌ للمؿخفُض مً
الخضمت بإن ًدخج ٖلى كغاعاث التي جهضع مجها.
 .2.2البواباث إلالكتروهيت همورج حذًذ إلصالح العالقت بين إلادارة واملواطن
إن البىاباث ؤلالىتروهُت هىمىطج خضًث مً ؤلاصاعة الالىتروهُت ًًمً جدلُم الٗضًض مً اإلاؼاًا الدؿُحرًت في إصاعة
اإلاغافم واإلاؤؾؿاث الٗامت والتي هي ؤؾاؽ ٖالكت ؤلاصاعة باإلاىاًَ ،بدُث ًغي فحها اإلاىاًَ خلُلت الخضمت اإلالضمت له،
ّ
وهظا جُلٗاجه اإلاؿخلبلُت بكإن جدؿُجها وجُىٍغها والتي حكمل ؤؾاؾا ما ًلي:
 .1.2.2العمل على ججضيذ الدشاركيت والخجاوب في الاعمال الاداريت
حٗمل البىاباث الالىتروهُت ٖلى ججؿُض مبضؤ اقغان اإلاىاَىحن في الٗمل الاصاعي بمسخلف نىعه ؾىاء وان ٖمال
اصاعٍا بدخا ؤو ٖمال جلىم به احهؼة الضولت في هُاق اصاعة اإلاغافم الٗامت او اإلاكغوٖاث الٗامت ،وطلً ختى جإحي اللغاعاث
الاصاعٍت ّ
مٗبرة ًٖ خاحت الكٗب الخلُلُت وهى ما ٌٗبر ٖىه بالهالح الاصاعي) ،(42وفي هفـ الىكذ فئن اقغان اإلاىاَىحن
في الٗمل الاصاعي ًًمً جدلُم وحٗؼٍؼ مبضؤ إن مبضؤ الخجاوب م٘ اخخُاحاث اإلاىاًَ الظي ًخُلب بىاؾُخه الاهخلاٌ مً
هٓام بحروكغاَي الى هٓام مىفخذ ،ولهظا فئن ججاوب ؤلاصاعة الٗامت ًجب ؤن ًإزظ بمبضؤ عبِ ؤلاصاعة باإلاىاَىحن لهضف
جإمحن هىُٖت زضماث ؤفًل وحؿهُل الخهىٌ ٖلى اإلاٗلىماث واٖخماص الكفافُت ،وهظا ٌٗني ؤن ؤلاحغاءاث والخضابحر
الخيىمُت ًجب ؤن حؿخجُب لخاحاث اإلاىاَىحن آزظة بٗحن الاٖخباع ألاولىٍاث واإلاىاعص اإلاخىافغة ،وبىاء ٖلُه ٖلى اإلاىاَىحن
ؤن ٌٗى آلُاث نى٘ اللغاع التي حٗىحهم وجدضص خاحاتهم ب ٌٛالىٓغ ًٖ الخلفُاث الاحخماُٖت ؤو الؿُاؾُت).(43
 .2.2.2جرشيذ إلادارة العامت
إن البىاباث ؤلالىتروهُت هىمىطج حؿُحر خضًث لئلصاعة الٗامت ًًمً ٖلى اإلاضي البُٗض عقاصة اصاعٍت مً هاخُت
جلضًم الخضماث وحٗؼٍؼ خٓىّ الخىاحض يمً مخُلباث اإلاىاَىحن وفي هظا ؤلاَاع ًيبغي ٖلى اللائمحن ٖلى جفُٗل وإصاعة
الخضماث الٗمىمُت بىاؾُت البىاباث الالىتروهُت حٗؼٍؼ الخىاحض الفٗلي للمهالح ؤلاصاعٍت بلغب اإلاغجفم بكيل ٌؿمذ
بخمخٗه بالخضماث الٗمىمُت الًغوعٍت بِؿغ م٘ اهفخاح الٗاملحن باإلاغفم الٗمىمي ،واؾخٗضاصهم الضائم الؾخلباله
والاؾخمإ إلُه ومؿاٖضجه بُغٍلت ال حؿخدمل الخإزحر ؤو الخٗلُض)(44مً زالٌ ما ًلي:
 .1.2.2.2جبضيط الاحراءاث إلاداريت

ّ
ّ
حمُٗاث الخىمُت الاصاعٍت ،املجلض الشالث ،الٗضص ألاوًٌ ،ىلُى  ،1970م .17
)ٖ - (42لي هىع الضًً ،ؤلاصاعة الٗامت واإلاىاَىىن ،مجلت اجداص
) - (43فؤاص الؿٗض ،جلغٍغ خىٌ اؾتراجُجُت جىمُت وجُىٍغ ؤلاصاعة الٗامت في لبىان ،جلغٍغ ّ
ملضم مً َغف وخضة الخُىٍغ ؤلاصاعي بالخٗاون م٘ الفغٍم
الاؾدكاعي ألاوعوبي ،بغهامج إٖاصة جإهُل الاصاعة الٗامت في لبىان ،بحرةث ،ؤًلىٌ  ،2001م .13
) - (44ؤخمض الخاعسي الىعصي ،مفاهُم الخيامت الغقُضة وؤلاصاعة اإلاىاَىت ،مجلت صًىان اإلآالم ،الٗضص الشالث ،صوحىبر  ،2005مؤؾؿت صًىان اإلآالم،
الغباٍ ،اإلاملىت اإلاٛغبُت  ،م .78
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إن جبؿُِ ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت وؾُلت فٗالت لخدلُم ؤهضاف اإلاىٓماث ؤلاصاعٍت وألافغاص الٗاملحن ٖلى الؿىاء،
فاالٖخماص ٖلى اللىاٖض وؤلاحغاءاث املخضصة لِـ له زُىعة في خض طاجه ولىً الخُىعة ألاؾاؾُت جىمً في حٗلُض هظه
ؤلاحغاءاث والاٖخماص ٖلحها اٖخماصا مُللا بال ؤي جهغف والخظعٕ بها لٗغكلت ؾحر الٗمل ؤلاصاعي).(45
تهضف ٖملُت جبؿُِ ؤلاحغاءاث إلى الىكف ًٖ ؤؾهل وؤفًل الُغق ألصاء ٖمل ما بإٌؿغ الاحغاءاث واهثرها
ّ
اكخهاصا ،ؤي ًٖ َغٍم اؾخيباٍ الُغق
املخؿىت لخإصًت وجضفم الٗمل في ؤكهغ وكذ وبإكل حهض وجيلفت ،ولخدلُم ؤي
وكاٍ ؤو الىنىٌ اٌ الٛغى مىه ال بض مً اجساط ؾلؿلت مً الاحغاءاث بًٗها كض ًيىن عصًئا وبالخالي ًجب اؾدبٗاصها
وبًٗها كض ًيىن حُضا وؾلُما فُجب ؤلابلاء ٖلحها).(46
.2.2.2.2

جذعيم ادارة العالقاث العامت وحق الوصول الى املعلوماث بين الادارة واملواطن

للض ونلذ وُْفت الٗالكاث الٗامت في البلضان الٛغبُت إلى مؿخىي ٖاٌ ًخمشل في فخذ مىاك٘ الاهترهذ الخيىمُت
للمىاَىحن مً ؤحل َغح اوكٛاالتهم في ما ًخٗلم بإهماٍ ؤصاء اإلاغافم الٗامت مغهؼٍت واهذ ؤم إكلُمُت).(47
وَكخمل الخم في الىنىٌ للمٗلىماث ٖلى بٗضًً ازىحن ؤولهما اهه ًجبر الخيىمت ٖلى إنضاع اإلاٗلىماث الهامت خىٌ
الاٖماٌ التي ّ
جؤصيها مسخلف اإلاؤؾؿاث الٗامت ووكغها ٖلى اإلاؤل ،وزاهحهما ؤهه ًفغى ٖلى الخيىمت جللي الُلباث التي
ًغفٗها ٖمىم اإلاىاَىحن إلحها لالَالٕ ٖلى اإلاٗلىماث والاؾخجابت لخلً الُلباث).(48
مً مبرعاث الخم في الىنىٌ الى اإلاٗلىماث وىهه ًؤصي إلى يبِ الاصاء الخيىمي واإلاؤؾؿاحي ٖمىما ،خُث إن مً
زالٌ هظا الخم ًخمىً اإلاىاَىىن مً ججمُ٘ اإلاٗلىماث بسهىم هُفُت إصاعة اإلاؤؾؿاث الغؾمُت ومضي كُامها باإلاهام
اإلاؿىضة لها ،ومضي جدلُلها للىخائج اإلاغحىة مجها وًٖ َغٍم هظا الخم ًخمىً اإلاىاَىىن مً مماعؾت عكابت قٗبُت فاٖلت
ٖلى هظه اإلاؤؾؿاث والجماٖاث واإلاغافم الٗمىمُت وهظا مً قاهه ان ًضف٘ ول اإلاؿؤولحن في اإلاؤؾؿاث والاصاعاث
الٗمىمُت إلى الخفاوي في زضمت اإلاىاَىحن وجدلُم اإلاهلخت الٗامت).(49
 .3.2.2.2الحذ من آثارالفضاد إلاداري واملالي

وٖلى طلً فئن البىاباث ؤلالىتروهُت حؿاهم في جدلُم ّ
ٖضة مؼاًا زانت في مجاٌ حؿهُل هكف وميافدت الفؿاص،

ًٖ َغٍم ػٍاصة قفافُت الٗماٌ واإلاىْفحن واللغاعاث الهاصعة ًٖ ؤلاصاعاث الٗمىمُت التي جدؿم بضكت البُاهاث ،وػٍاصة
نىابها ،وإًجابُت الىخائج) (50وٖهغهت ؤلاحغاءاث وجبؿُُها ،والاهخلاٌ مً الخُىٍغ الضازلي لالؾخٗماٌ ؤلالىترووي ،التي
جغبِ اإلاهالح الخيىمُت فُما بُجها ،وبظلً ًخم الاهخلاٌ إلى زلافت اإلاٗامالث الالىتروهُت التي جغبِ اإلاهالح الخيىمُت فُما
)ٖ - (45بض الٗالي خاخا ،ؤماٌ ٌِٗل جمام ،ؤزغ ؤلاهماٌ الىُْفي ٖلى اصاء الخضمت باإلاغافم الٗامت ،مجلت الاحتهاص اللًائي ،مسبر ؤزغ الاحتهاص اللًائي ٖلى
خغهت الدكغَ٘ ،حامٗت دمحم زًُغ بؿىغة ،الٗضص الخامـ ٖكغ ،ؾبخمبر  ،2017م .154
)ٖ - (46بض الغخمان قفُم دمحم ،جبؿُِ ؤلاحغاءاث ؤخض ؤعوان الشىعة ؤلاصاعٍت ،مجلت اجداص الخىمُت ؤلاصاعٍت ،املجلض الٗاقغ ،الٗضص الشاوي ،ؤهخىبغ ،1977
.86 ،85
) - (47اخمض ؤبى صًت ،اإلاغح٘ الؿابم.115 ،
) - (48ؤخمض مفُض ،الخم في الىنىٌ للمٗلىمت واإلاكاعهت في الخُاة الٗامت ،املجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة املخلُت والخىمُت ،الٗضص مائت واعبٗت ٖكغً ،ىاًغ فبراًغ
 ،2014م .11
) - (49ؤخمض مفُض ،اإلاغح٘ هفؿه ،م .15
) - (50حغصًغ لُلى  ،اإلاغح٘ الؿابم  ،م . 78

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1035

ISSN: 2352-9806
l

مقتضيات عصرنة تسيري اإلدارة العامة كنموذج إلصالح العالقة بني اإلدارة واملواطن/ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
محلة مسري /ــــــــــــــــــــــ
بُجها والؿلُاث الٗمىمُت باإلاىاَىحن ،مما ٌؿخجُب إلى الؿماح بالىنىٌ إلى اإلاٗلىمت ًٖ َغٍم الىؾائل الخضًشت ،مما
ًؤصي في وافت ألاخىاٌ إلى جللُو ؤلاحغاءاث البحروكغاَُت ،والتي ٚالبا ما جؤصي إلى حغائم الفؿاص والخهغٍداث
الجبائُت) ،(51إط ؤن فخذ كىىاث الخٗاون والاجهاٌ بحن إصاعة الًغائب ومسخلف الكغواث حؿاٖض ٖلى الخدىٌ إلى الىٓم
الالىتروهُت وٍهبذ للضولت الضوع الفاٖل في هظا الخدىٌ الظي ًدُذ جدلُم الكفافُت والىيىح مً زالٌ جدب٘ اإلاؤؾؿاث
وألافغاص فُما ًسو الخُىٍغ والخدىالث في ميافدت الفؿاص).(52

الخاجمت:
في نهاًت هظا البدث ًالخٔ ؤن الجؼائغ وعٚم الانالخاث التي كامذ بها في مجاٌ جدؿحن الٗالكت بحن ؤلاصاعة
واإلاىاًَ ،زانت ٖلى نُٗض املجاٌ الدؿُحري الظي يهخم بىُفُاث ؾحر اإلاؤؾؿاث وؤلاصاعاث الٗمىمُت فلض كُٗذ
ؤقىاَا هبحرة يمً هظه الانالخاث التي ال جؼاٌ بىاصعها الى ٚاًت الُىم ،وبالغٚم مً طلً فئن الٗالكت بحن ؤلاصاعة
واإلاىاًَ ال جؼاٌ ٚامًت وَكىبها الىشحر مً الازخالالث زانت بٗض اؾخسضام مجاالث جفىًٍاث اإلاغفم الٗام التي ؤصث في
هشحر مً ألاخُان الى حُٗل الخضماث اإلالضمت للمىاًَ.
ما ًمىً هظلً مالخٓخه وعٚم ان الجؼائغ َبلذ فىغة البىاباث الالىتروهُت في الدؿُحر الاصاعي إال ؤن الخضماث
اإلالضمت للمىاًَ ال ػالذ عصًئت حضا ما ًؤصي الى جظمغ اإلاىاَىحن في ول مغة ،وبالخالي فئن الخضًث ًٖ إنالح الٗالكت بحن
ؤلاصاعة واإلاىاًَ ًىُلم ؤؾاؾا مً ٖملُاث ؤلانالح ؤلاصاعي لئلصاعة الٗامت في خض طاجه م٘ مغاٖاة جىُْف هماطج ٖهغهت
حؿُحر ؤلاصاعة الٗامت بما ًدخاحه اإلاىاَىحن ًٖ َغٍم صعاؾت ؤفًل الىماطج وؤهجٗها.
مً هىا ًدبحن ؤن صوع الىماطج الغائضة لٗهغهت حؿُحر ؤلاصاعة الٗامت في الجؼائغ ال جؼاٌ مكىبت بازخالالث حظعٍت ٖلى
الهُٗض الٗملي والخىُٓمي زانت في ْل ٖضم عيا اإلاىاًَ ًٖ مجمل الخضماث التي جلضمها ؤلاصاعة الٗامت وهظلً في ْل
جدىٌ اإلاىاَىحن هدى الخضماث التي ّ
ًلضمها اللُإ الخام ،وهى جلغٍبا مُٗاع فانل ٖلى عجؼ ؤلانالخاث اإلالضمت في
جدؿحن الٗالكت بحن الٛضاعة واإلاىاًَ.
وٍمىً في هظا الاَاع اؾخيخاج ما ًلي:
 إن ٖالكت الاصاعة باإلاىاًَ ال ًمىً الخىم ٖلحها بمجغص جىُْف الانالخاث الاصاعٍت التي كض جخجاوػ مخُلباث
اإلاىاَىحن في هشحر مً ألاخُان والتي ًجب ان جخالئم والخُىعاث الخانلت في الضولت
 إن الىماطج اإلالضمت في انالح ٖالكت الاصاعة باإلاىاًَ الؾُما ما حٗلم بخىُْف البىاباث الالىتروهُت في مجاٌ
الدؿُحر ال ًسضم بالًغوعة انالح مشل هظه الٗالكاث زانت في ْل حكٗب الاخخُاحاث الٗامت للمىاَىحن
 إن فكل ؤٚلب الٗلىص التي ؤبغمذ في اَاع جفىًٍاث اإلاغفم الٗام لهى صلُل ٖلى ؤن ٖالكت الاصاعة باإلاىاًَ هي
ٖالكت جىُٓمُت ًجب اٖاصة الىٓغ فحها ،والتي جدىم بمىحب مبضؤي اؾخمغاعٍت ومالئمت اإلاغفم الٗام

) - (51ؾلُم بغواث  ،اإلاغح٘ الؿابم  ،م . 62
) - (52ولهي بىٖالم  ،اإلاغح٘ الؿابم  ،م . 18
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وٖلى طلً فئن إنالح ٖالكت الاصاعة باإلاىاًَ ًجب ؤن جدؿم بالىيىح ؤهثر ًٖ َغٍم جُبُم الىهىم اللاهىهُت
وجغقُض اإلاغفم الٗام مً زالٌ جللي اوكٛاالث اإلاىاَىحن ومٗالجتها في آحالها الالػمت صون ؤن هيس ى الخىحه باإلصاعة الٗامت
هدى جُبُم اإلاٗاًحر الضولُت في الدؿُحر.

قائمت املصادرواملراحع:
النصوص القاهوهيت
 -1اللاهىن عكم  98-06مؤعر في  27حىان ً ،1998دضص اللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالُحران اإلاضوي ،ج ع ٖضص  .48اإلاٗضٌ واإلاخمم
باللاهىن عكم  2000-05اإلاؤعر في  6صٌؿمبر  ، 2000ج ع ٖضص  ،75وهظلً مٗضٌ ومخمم باألمغ عكم  03-10اإلاؤعر في  13ؤوث2003 ،ج
ع ٖضص .48
 -2اللاهىن عكم  02-01اإلاؤعر في  5فُفغي ً ،2002خٗلم بالىهغباء و جىػَ٘ الٛاػ بىاؾُت اللىىاث ،حغٍضة عؾمُت ٖضص8
مؤعزت في  6فُفغي ٖ 2002لى هُفُاث مماعؾت وكاٍ اهخاج الىهغباء وجىػَٗها
 -3اللاهىن  2000-03اإلاؤعر  5حماصي الاولى  ، 1421اإلاىافم لـ ٚ/05كذ ، 2000/حغٍضة عؾمُت ٖضص  ، 48مؤعزت في 6
حماصي الاولى  ،1421اإلاىافم لـ ٚ 6كذ  ، 2000اإلاخًمً اللىاٖض الٗامت اإلاخٗللت بالبرًض واإلاىانالث الؿلىُت
والالؾلىُت.
 -4اللاهىن  05-12اإلاؤعر في ٚ 04كذ  2005الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  60مؤعزت في  04ؾبخمبر  2005اإلاخٗلم
باإلاُاه
 -5اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2000-43مؤعر في  27فبراًغ  ،2000الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت في ٖضصها الشامً الظي خضص قغوٍ
اؾخٛالٌ الخضماث الجىٍت وهُفُاجه،
 -6اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  2000-337اإلاؤعر في  26ؤهخىبغ  ،2000الهاصع في الجغٍضة الغؾمُت في ٖضصها الـ  64املخضص لخم
الامخُاػ الؾخٛالٌ الخضماث الجىٍت للىلل الٗمىمي.
 -7اإلاغؾىم الغئاس ي عكم  247-15اإلاؤعر في  16ؾبخمبر  ،2015اإلاىافم لـ 02طو الدجت  1436الجغٍضة الغؾمُت الٗضص
 ،50اإلاؤعزت في  20ؾبخمبر  2015اإلاىافم لـ 06طو الدجت  ،1436اإلاخًمً كاهىن الهفلاث الٗمىمُت وجفىًٍاث اإلاغفم
الٗام
 -8كغاع مؤعر في  17هىفمبر ؾىت  ، 2013مدضص ملخخىي البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الٗمىمُت وهُفُاث حؿُحرها
وهُفُاث جباصٌ اإلاٗلىماث بالُغٍلت ؤلالىتروهُت ،الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼائغٍت ،الٗضص عكم  ، 21الهاصع بخاعٍش
9ؤبغٍل . 2014
الكخب:
 -1حىػٍف إؽ هاي  ،حىن صي صوهاهُى ،الخىم في ٖالم ًّخجه هدى الٗىإلات  ( ،جغحمت دمحم الكغٍف الُغح)  ،صاع
الٗبُيان لليكغ  ،الُبٗت ألاولى  ،الغٍاى.2002 ،
 -2ػٍض مىحر ٖبىي ،ؾامي دمحم هكام خغٍؼ ،مضزل الى الاصاعة الٗامت بحن الىٓغٍت والخُبُم ،صاع الكغوق لليكغ والخىػَ٘،
الُبٗت ألاولىٖ ،مان ،الاعصن.2006 ،
 -3يغٍفي هاصًت ،حؿُحر اإلاغفم الٗام والخدىالث الجضًضة ،صاع بللِـ لليكغ والخىػَ٘ ،الُبٗت ألاولى ،الجؼائغ.2010 ،
ّ
ٖ -4ماع بىخىف ،الاججاهاث الخضًشت في ٖلم ؤلاصاعة ،اإلاؤؾؿت الىَىُت للىخاب( ،صون َبٗت) ،الجؼائغ1984 ،
ٖ -5ماع بىيُاف ،الىححز في اللاهىن الاصاعي ،صاع حؿىع لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼائغ.2007 ،
املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1037

ISSN: 2352-9806
l

مقتضيات عصرنة تسيري اإلدارة العامة كنموذج إلصالح العالقة بني اإلدارة واملواطن/ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
محلة مسري /ــــــــــــــــــــــ
 -6فاصًا كاؾم بًُىن ،الغقىة وجبٌُِ ألامىاٌ  ،ميكىعاث الخلبي الخلىكُت  ،الُبٗت ألاولى بحروث.2008 ،
املجالث:
 -1ؤخمض الخاعسي الىعصي ،مفاهُم الخيامت الغقُضة وؤلاصاعة اإلاىاَىت ،مجلت صًىان اإلآالم ،الٗضص الشالث ،صوحىبر
 ،2005مؤؾؿت صًىان اإلآالم ،الغباٍ ،اإلاملىت اإلاٛغبُت.
 -2ؤخمض مفُض ،الخم في الىنىٌ للمٗلىمت واإلاكاعهت في الخُاة الٗامت ،املجلت اإلاٛغبُت لئلصاعة املخلُت والخىمُت ،الٗضص
مائت واعبٗت ٖكغً ،ىاًغ فبراًغ .2014
 -3بىالغٍدان فاعوق ،قمام ٖبض الىهاب ،هدى إصاعة الىتروهُت مخياملت ،مجلت الٗلىم الاوؿاهُت ،حامٗت ؤلازىة
مىخىعي ،كؿىُُىت ،الجؼائغ ،الٗضص الشامً وألاعبٗىن ،املجلض ؤ  ،صٌؿمبر .2017
 -4بىصالي دمحم ،بىقيب مىس ى ،عكمىت الاصاعة وإؾلىب لخدؿحن الخضمت الٗمىمُت في الجؼائغ (الاصاعة الجبائُت همىطحا)،
مجلت صعاؾاث حبائُت.
 -5بىػٍان عخماوي حماٌ ،جُبُلاث الخيىمت ؤلالىتروهُت في الجؼائغ ،مجلت الاكخهاص الجضًض ،املجلض ألاوٌ ،الٗضص
الشامً ٖكغ.2018 ،
 -6بىكاؾم ؤماٌ ،الخدىٌ الالىترووي هسُاع اؾتراجُجي ويغوعة إلنالح الاصاعة الجؼائغٍت ،املجلت الجؼائغٍت للؿُاؾاث
الٗامت ،الٗضص الشامً  ،ؤهخىبغ .2015
 -7خضًض هىفل ،هغٍبِ خىان ،الخضماث الٗمىمُت في يىء جُبُم ؤلاصاعة الالىتروهُت (صعاؾت جلُُمُت للخضماث
الالىتروهُت بمىك٘ وػاعة الٗضازلُت والجماٖاث املخلُت) ،مجلت اإلاؤؾؿت ،الٗضص الؿاصؽ.2017 ،
 -8عابذ قغٍِ ،الاكخهاص الجؼائغ والٗىإلات زمـ كًاًا في اإلاحزان ،املجلت الجؼائغٍت للٗلىم اللاهىهُت والاكخهاصًت
والاصاعٍت ،ولُت الخلىق ،حامٗت الجؼائغ ،الجؼء  ،40الٗضص الشالث.2002 ،
ٖ -9بض الغخمان قفُم دمحم ،جبؿُِ ؤلاحغاءاث ؤخض ؤعوان الشىعة ؤلاصاعٍت ،مجلت اجداص الخىمُت ؤلاصاعٍت ،املجلض
الٗاقغ ،الٗضص الشاوي ،ؤهخىبغ .1977
ٖ -10بض الٗالي خاخا ،ؤماٌ ٌِٗل جمام ،ؤزغ ؤلاهماٌ الىُْفي ٖلى اصاء الخضمت باإلاغافم الٗامت ،مجلت الاحتهاص
اللًائي ،مسبر ؤزغ الاحتهاص اللًائي ٖلى خغهت الدكغَ٘ ،حامٗت دمحم زًُغ بؿىغة ،الٗضص الخامـ ٖكغ ،ؾبخمبر
.2017
ّ
ّ
حمُٗاث الخىمُت الاصاعٍت ،املجلض الشالث ،الٗضص ألاوٌ،
ٖ -11لي هىع الضًً ،ؤلاصاعة الٗامت واإلاىاَىىن ،مجلت اجداص
ًىلُى .1970
ّ
 -12فىُيل زضًجت ،واك٘ بٌٗ الهُئاث الخيىمُت الجؼائغٍت في جبىحها إلاكغوٕ الخيىمت الالىتروهُت وٖالكت اإلاىاًَ بها،
مجلت الانالخاث الاكخهاصًت والاهضماج في الاكخهاص الٗالمي ،مسبر الانالخاث الاكخهاصًت  ،الخىمُت واؾتراجُجُاث
الاهضماج في الاكخهاص الٗالمي ،اإلاضعؾت الٗلُا للخجاعة ،املجلض الشامً ،الٗضص الؿاصؽ ٖكغ.2006 ،
 -13وصان بى ٖبض هللا ،مغوان دمحم البكحر ،البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الٗمىمُت هدى جدؿحن ؤفًل للخضمت الٗمىمُت
في إَاع الاصاعة الالىتروهُت ،مجلت اإلاالُت وألاؾىاق.
امللخقياث:
 -1بغاهمي فًُلت ،الدؿُحر اإلافىى للمغافم الٗامت :مٗاصلت متزاًضة هدى اإلاىافؿت ؤم الاخخياع ،مضازلت ملضمت الى
اإلالخلى الىَني خىٌ الدؿُحر اإلافىى للمغافم الٗامت مً َغف اشخام اللاهىن الخام ،ولُت الخلىق والٗلىم
الؿُاؾُت ،حامٗت ٖبض الغخمً محرة ،بجاًت ،الجؼائغ  28-27افغٍل .2011
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 -2خماصي ػوبحر ،الىٓام اللاهىوي لخفىٌٍ مغفم زضماث الىلل الجىي ،مضازلت ملضمت الى اإلالخلى الىَني خىٌ
الدؿُحر اإلافىى للمغافم الٗامت مً َغف اشخام اللاهىن الخام 28-27 ،ؤفغٍل  ،2011ولُت الخلىق والٗلىم
الؿُاؾُت ،حامٗت ٖبض الغخمً محرة ،بجاًت.
 -3مىس ي ٖخُلت ،الامخُاػ وىؾُلت لدؿحر اإلاغفم الٗام في إَاع الخدىالث الجضًضة في الجؼائغ م٘ صعاؾت ججغبت الجؼائغ
في مجاٌ الُحران اإلاضوي ،مضازلت ملضمت الى اإلالخلى الىَني خىٌ الدؿُحر اإلافىى للمغافم الٗامت مً َغف اشخام
اللاهىن الخام 28-27 ،ؤفغٍل  ،2011ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت ٖبض الغخمً محرة ،بجاًت.
 -4ولهي بىٖالم  ،هدى إَاع ملترح لخفُٗل آلُاث الغكابت الجبائُت للخض مً آزاع ألاػمت – خالت الجؼائغ  ، -مضازلت
ّ
ملضمت إلى اإلالخلى الٗلمي الضولي خىٌ الالػمت اإلاالُت و الاكخهاصًت الضولُت و الخىهمت الٗاإلاُت  ، ،ولُت الٗلىم
الاكخهاصًت وٖلىم الدؿُحر  ،حامٗت فغخاث ّ
ٖباؽ  ،ؾُُف ًىمي  21 ، 20ؤهخىبغ .2009
الرصائل الجامعيت
 -1بً ِٖس ى لُلى ،ؤهمُت الدؿُحر الٗمىمي الجضًض في كُإ الخٗلُم الٗالي ،مظهغة ماحِؿخحر ،جسهو حؿُحر
ٖمىمي ،ولُت الٗلىم الاكخهاصًت والدؿُحر ،كؿم ٖلىم الدؿُحر ،حامٗت دمحم زًُغ ،بؿىغة.2006-2005 ،
 -2بىعصاف مهُفي ،الدؿُحر اإلافىى والخجغبت الجؼائغٍت في مجاٌ اإلاُاه ،مظهغة ماحِؿخحر ،جسهو كاهىن
اإلاؤؾؿاث ،ولُت الخلىق  ،حامٗت الجؼائغ، 2011-2012،
ّ
 -3حغصًغ لُلى ،الخىمُت ؤلاصاعٍت همضزل لخجؿُض الخىم الغقُض – خالت الجؼائغ -مظهغة ماحؿخحر جسهو
ّ
الضًملغاَُت والغقاصة  ،ولُت الخلىق  ،حامٗت مىخىعي  ،كؿىُُىت 2011 ، 2010 ،
 -4خهاًم ؾمحرةٖ ،لىص البىث إَاع الؾخلباٌ اللُإ الخام في مكاعَ٘ البيُت الخدخُت ،مظهغة ماحِؿخحر،
جسهو الخٗاون الضولي ،ولُت الخلىق ،حامٗت مىلىص مٗمغي ،جحزي وػو.2011 ،
ّ
 -5ؾلُم بغواث ،الخىم الغاقض مً مىٓىع آلالُت ؤلافغٍلُت ّ
للخلُُم مً َغف الىٓغاء  ،مظهغة ماحؿخحر ،
جسهو الضولت واإلاؤؾؿاث الٗمىمُت  ،ولُت الخلىق  ،حامٗت بً ّ
زضة بً ًىؾف الجؼائغ 2008/2007 ،
 -6قخاجدت وفاء ؤخالم ،اإلاغفم الٗام للخضماث الجامُٗت  -الخىُٓم  -مظهغة ماحِؿخحر ،جسهو صولت ومؤؾؿاث
ٖمىمُت ،ولُت الخلىق ،حامٗت الجؼائغ.2004 ،
 -7نب٘ ٖامغ ،صوع اإلاكاعهت الؿُاؾُت في جغكُت الخىم الهالح ،مظهغة ماحِؿخحر ،ولُت الٗلىم الؿُاؾُت
والاٖالم ،حامٗت الجؼائغ.2008-2007 ،
ٖ -8اقىع ٖبض الىغٍم  ،صوع ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت في جغقُض الخضمت الٗمىمُت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت والجؼائغ
مظهغة ماحِؿخحر  ،ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت  ،حامٗت مىخىعي  ،كؿىُُىت . 2010
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Remote Criminal Trial and Fair Trial Guarantees Mortgages in Light Of Order 04/20
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ملخص:
لِد أدي اهدؼاز ًحروض ٔىزوها اإلاظخجد ئلى حلؼُل املحآماث الجصاةُت ألامس الري دًم بالجصاةس ئلى جٌلُل آلُت
الخِاض ي كً بلد ،وذلٗ حماًت لألمً الِظاتي لألشخاص مً خال٘ جىًحر محآمت كادلت في أحل ملِى٘ ،ومً حهت
أخسي حلصٍصا لألمً الصحي للسجىاء ؤل اإلاخدخلحن الِظاةُحن ،وهرا ٔله في ئػاز مً الؼسكُت ؤلاحساةُت ،ئال أن هرا
الخحى٘ مً الؼابم الخِلُدي للمحآمت الجصاةُت ئلى املحآمت كً بلد أزاز حدال ٓبحرا مً حُث مدي جىاًسه كلى طماهاث
املحآمت اللادلت.
الكلمات املفتاحية :الخِاض ي ؤلالٕترووي؛ املحآمت اللادلت؛ حِىَ الدًاق؛ مبدأ الللىُت؛ حاةحت ٔىزوها.
Abstract:
The spread of the new Corona virus has led to the disruption of criminal trials, which
prompted Algeria to activate the remote litigation mechanism, in order to protect the judicial
security of people by providing a fair trial within a reasonable time, and on the other hand, to
enhance the health security of prisoners and all judicial interventions, and all this in A
framework of procedural legality. However, this shift from the traditional nature of criminal
trial to remote trial has sparked great controversy in terms of the availability of fair trial
guarantees.
;Keywords: Electronic litigation; fair trial; rights of defence principle of publicity
Corona pandemic.

ُ
ُ
* اإلا ِإلٍ اإلاس ِاطل.
1040

احملاكمة اجلزائية عه بعد ورهان ضماوات احملاكمة العادلة يف ظل األمر  / 04/20ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
عثامىية كوسر  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمة:
لِد أدي اهدؼاز ًحروض ٔىزوها اإلاظخجد ئلى شكصكت أمً الدو٘ وتهدًد ملـم ُؼاكاتها الحُىٍت بالؼلل الخام ،ألامس
الري دًم بها ئلى اجخاذ جدابحر وإحساءاث اطدباُُت جحى٘ دون جٌاُم الىطم.
والجصاةس ٔاهذ مً الدو٘ الظباُت ئلى اجخاذ جدابحر الحجس الصحي وإحساءاث الخباكد الاحخماعي ،لخجد هٌظها أمام
طسوزة جٌلُل آلُت السُمىت مً أحل اطخمسازٍت بلع الِؼاكاث ولىكً بلد ومً بُنها ُؼاق اللدالت وجحدًدا الجصاتي
مىه ،وذلٗ حماًت لألمً الِظاتي لألشخاص مً خال٘ جىًحر محآمت كادلت في أحل ملِى٘ ومً حهت أخسي حلصٍصا لألمً
الصحي للسجىاء ؤل اإلاخدخلحن الِظاةُحن ،باكخباز أن الحّ في الحُاة ٌلخبر مً أبسش الحِىَ التي جالشم ٔل ئوظان.
وهرا ٔله في ئػاز مً الؼسكُت ؤلاحساةُت ،ججظدث مً خال٘ الِاهىن  03-15اإلاخظمً كصسهت ُؼاق اللدالت ،الري
جظمً جِىُت الحظىز ؤلالٕترووي واملحآمت كً ػسٍّ اطخخدام جِىُت املحادزت اإلاسةُت باطخلما٘ جٕىىلىحُاث ؤلاكالم
والاجصا٘ ،ئال أهه أمام كدم ٌٓاًت هصىصه في ؿل حاةحت ٔىزوها حاء ألامس ٔ 04- 20اػاز ُاهىوي ػامل ألهم أبلاد
املحآمت الجصاةُت كً بلد .
وُد زاًّ هرا الخحى٘ مً الؼابم الخِلُدي للمحآمت الجصاةُت ئلى املحآمت الجصاةُت كً بلد حدال ٓبحرا في
ألاوطاغ الحِىُُت مً حُث حىدة الجىاهب الخِىُت وٓرا جىاًس طماهاث املحآمت اللادلت باكخبازها مُِاض أصُل في
بىاء دولت الحّ والِاهىن ،ومإػس كلى مدي احترام الدولت لحِىَ ؤلاوظان ٓما هي مخلازي كليها دولُا في الٕثحر مً
اإلاىازُّ الدولُت .
وبىاء كلى ذلٗ ،هبحث في هره الىزُت البحثُت ؤلاػٖالُت الخالُت:
ئلى أي مدي ًمًٕ اكخباز املحآمت الجصاةُت كً بلد صىزة للمحآمت اللادلت في ؿل ألامس 04-20؟
وجسجِبا كلى ذلٗ ازجأًىا البحث وًّ الخؼت الخالُت :
 -1زؤٍت اإلاؼسق للمحآمت الجصاةُت كً بلد
 -1.1مٌهىم املحآمت الجصاةُت كً بلد
 -1.2هؼاَ جؼبُّ املحآمت كً بلد
 -2املحآمت الجصاةُت كً بلد وطماهاث املحآمت اللادلت
 -2.1مبدأ الللىُت واملحآمت كً بلد
 -2.2حِىَ الدًاق واملحآمت كً بلد

 -1رؤية املشرع للمحاكمة الجزائية عن بعذ
جخؼلب زؤٍت اإلاؼسق للمحآمت الجصاةُت كً بلد جحدًد ٔل مً اإلاٌهىم والىؼاَ لإلحاػت باإلػاز اللام لهره
الدزاطت.
 -1.1مفهوم املحاكمة الجزائية عن بعذ
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احملاكمة اجلزائية عه بعد ورهان ضماوات احملاكمة العادلة يف ظل األمر  / 04/20ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
عثامىية كوسر  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
لم ًحدد اإلاؼسق الجصاةسي مٌهىم املحآمت الجصاةُت كً بلد في الِاهىن  03/15وفي ألامس  ،04/20وطىحاو٘ مً
خال٘ كسض اإلاٌهىم اللوىي والاصؼالحي وٓرا الري حاءث به بلع الدؼسَلاث اإلاِازهت ؤلاحاػت بمدلىله.
 -1.1.1املفهوم اللغوي
ئن البحث في مدلى٘ جِىُت املحادزت اإلاسةُت كً بلد ٌظخىحب كلُىا الخلسض لهرا اإلاصؼلح بالسحىق للوخه ألاصلُت
اإلاظخحدر ًيها وهما اللوخان ؤلاهجلحزًت والٌسوظُت » ،«vidéoconférenceحُث أن هرا ألاخحر ًترٓب مً مصؼلححن
أولهما هى » «vidéoوحلني باللوت اللسبُت ٔل حهاش ًِىم بىِل الصىزة والصىث بىاطؼت مىحاث الاجصا٘ املخخلٌت،
()1

زاهيهما هى مصؼلح »  «conférenceوحلني ججمم كدد مً ألاًساد إلحساء مىاُؼت ،حىاز ،مإجمس محدد وملحن.

أما مدلىلها الاصؼالحي ًهى وطُلت جٕىىلىحُت مً وطاةل الاجصا٘ واملحادزت اإلاسةُت واإلاظمىكت ٌظخخدمها
مجمىكت مً ألاًساد ًُما بُنهم )2(،مً خال٘ ٔل جساطل أو ئزطا٘ أو اطخِبا٘ كالماث أو ئػازاث أو ٓخاباث أو صىز أو
أصىاث أو مللىماث مخخلٌت كً ػسٍّ ألاطالْ أو البصسٍاث أو الالطلٖي الٕهسباتي أو أحهصة أخسي ٓهسباةُت
()3

موىاػِظُت.

 -2.1.1املفهوم الاصطالحي
 املفهوم الفقهيهىاْ مً ٌلسًها بأجها وطُلت جٕىىلىحُت مً وطاةل الاجصا٘ واملحادزت اإلاسةُت واإلاظمىكت ٌظخخدمها مجمىكت مً
ألاًساد ًُما بُنهم )4(،مً خال٘ ٔل جساطل أو ئزطا٘ أو اطخِبا٘ كالماث أو ئػازاث أو ٓخاباث أو صىز أو أصىاث أو
()5

مللىماث مخخلٌت كً ػسٍّ ألاطالْ أو البصسٍاث أو الالطلٖي الٕهسباتي أو أحهصة أخسي ٓهسباةُت موىاػِظُت.

وكسًها حاهب أخس مً الٌِه بأجها اطخخدام وطاةل الاجصا٘ الحدًثت في الخِاض ي لالطخٌادة مً جٕىىلىحُا
اإلاللىماث والاجصاالث في حظُحر الخِاض ي ،وأن هره الاطخٌادة ُد جٖىن حصةُت ،وهى ما ًؼلّ كلُه الخِاض ي بىطاةل
ئلٕتروهُت أو املحٕمت الاًتراطُت بىطاةل ئلٕتروهُت وهي حلني الاهخِا٘ مً جِدًم خدماث الخِاض ي واإلالامالث بؼٖلها
()6

السوجُني ئلى الؼٖل ؤلالٕترووي كبر ؤلاهترهذ.

 1أمحر بىطاحُت وًاء ػىاجلُت ،مظخِبل جِىُت املحآمت اإلاسةُت كً بلد في طىء ألامس زُـم  04/20بـحن اإلاىاةمـت اإلاسحلُـت لجاةحـت ٔىزوهـا وصـلىبت الاطـخمساز
بلدها ،املجلت الجصاةسٍت للللىم الِاهىهُت والظُاطُت ،املجلد  ،58اللدد  ،02الظىت  ،2021الصٌحت .870
ً 2ـ ــازوَ الهـ ــاوي ،املحآمـ ــت كـ ــً بلـ ــد كلـ ــى طـ ــىء اإلاسطـ ــىم كـ ــدد  12طـ ــىت  2020اإلاـ ــإز فـ ــي  27أًسٍـ ــل  www.ar.leaders.com 2020اػلـ ــم كلُـ ــه بخـ ــازٍ
2021/12/20
 3كمــازة كب ــد الحمُ ــد ،اط ــخخدام جِىُ ــت املحادز ــت اإلاسةُ ــت ك ــً بل ــد ف ــي الخحُِ ــّ واملحآم ــت الجصاةُ ــت .مجل ــت دزاط ــاث وأبح ــار ،مجل ــد  .10ك ــدد ،2018 ،03
ص.60
ً 4ازوَ الهاوي ،مسحم طابّ
 5كمــازة كب ــد الحمُ ــد ،اط ــخخدام جِىُ ــت املحادز ــت اإلاسةُ ــت ك ــً بل ــد ف ــي الخحُِ ــّ واملحآم ــت الجصاةُ ــت .مجل ــت دزاط ــاث وأبح ــار ،مجل ــد  .10ك ــدد ،2018 ،03
ص.60
 6جسحمــان وظــُمت ومــداي مــا ي كلــي ،آلُــت الخِاض ـ ي ؤلالٕترووــي فــي البِلــت السُمُــت ،مجلــت الدزاطــاث الِاهىهُــت ،حاملــت ًحــي ًــازض اإلادًــت ،الجصاةــس .املجلــد
الخامع ،اللدد الثاوي .الظىت حىان  ،2019ص.123
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عثامىية كوسر  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
وفي حلسٍٍ آخس هي الحصى٘ كلى صىز الحماًت الِظاةُت كبر اطخخدام لىطاةل ئلٕتروهُت مظاكدة لللىصس
البؼسي ،مً خال٘ ئحساءاث جِىُت جظمً جحُِّ مبادب وطماهاث الخِاض ي ،في ؿل حماًت حؼسَلُت لخلٗ ؤلاحساءاث
()1

جخٌّ مم الِىاكد واإلابادب اللامت في ُاهىن اإلاساًلاث مم مساكاة الؼبُلت الخاصت للىطاةل ؤلالٕتروهُت.
 -املفهوم القانوني

بالسحىق ئلى اإلاسحلُاث الدولُت هجدها لم حؼس ئلى مٌهىم املحآمت الجصاةُت كً بلد ،ئال أن اإلاادة السابلت مً اللهد
الدولي للحِىَ اإلادهُت والظُاطُت هجدها أُسث ُىاكد أطاطُت جخللّ بالخصىصُت واللدالت حُث هصذ كلى أهه ًجىش
للدو٘ ألاػساي في هرا اللهد أن جخخر في حاالث الؼىازب الاطخثىاةُت التي تهدد حُاة ألامت ،واإلاللً ُُامها زطمُا في أطُّ
الحدود التي ًخؼلبها الىطم جدابحر ال جخُِد بااللتزاماث اإلاترجبت كليها بمِخط ى هرا اللهد ػسٍؼت كدم مىاًاة هره الخدابحر
لاللتزاماث ألاخسي اإلاترجبت كليها بمِخط ى الِاهىن الدولي وكدم اهؼىائها كلى جمُحز ًٖىن مبرزه الىحُد هى اللسَ أو اللىن
()2

أو الجيع أو اللوت أو الدًً أو ألاصل الاحخماعي.

أما في الدؼسَلاث اإلاِازهت ًىجد الِلُل منها أػاز ئلى مٌهىم املحآمت الجصاةُت كً بلد ،ومنها الدؼسَم ؤلامازاحي
الري كسًها في ُاهىن اطخخدام جِىُت الاجصا٘ كً بلد "بأجها محادزت مظمىكت ومسةُت بحن ػسًحن أو أٓثر بالخىاصل
اإلاباػس مم بلظهم البلع كبر وطاةل الاجصا٘ الحدًثت ،لخحُِّ الحظىز كً بلد ،بِىما حلسي ؤلاحساءاث كً بلد في
ذاث اإلاادة بأجها ؤلاحساءاث الجصاةُت في اطخِصاء الجساةم وحمم ألادلت أو الخحُِّ أو املحآمت التي جخم كبر اطخخدام
()3

جِىُت الاجصا٘ كً بلد".

وهدُجت إلاا طبًّ ،ان املحآمت الجصاةُت كً بلد هي وطُلت احخُاػُت جخم وًِا للمخؼلباث الِاهىهُتً ،مًٕ اللجىء
ئليها مً الظلؼت الِظاةُت املخخصت أو بؼلب مً أحد ألاػساي أو دًاكهم أو الؼهىد أو الخبراء ،حُث جخم كلى أطاض
جِني مخؼىز للخِاض ي كبر ججهحز ُاكاث املحآم بؼاػاث جلٌصٍىن ؤامحراث ذاث حىدة كالُت ،جسبؽ الاجصا٘ اإلاباػس
بِاكاث اإلاإطظاث اللِابُت مً أحل اهؼالَ املحآمت دون حاحت إلحظاز اإلاتهم.
 -2.1نطاق املحاكمة الجزائية عن بعذ
لِد هـم اإلاؼسق الجصاةسي أحٖام اطخخدام املحادزت اإلاسةُت كً بلد في الِاهىن  03-15اإلاخللّ بلصسهت اللدالت
اطخجابت لخىصُاث ئصالي اللدالت لظىت  ،1999وٓرا امخدادا إلاصادُت الجصاةس بخحٌف مً خال٘ اإلاسطىم 02-55
الصادز طىت  2002كلى اجٌاُُت ألامم اإلاخحدة إلاٖاًحت الجسٍمت اإلاىـمت كبر الىػىُت اإلالخمدة مً ػسي الجملُت اللامت
لألمم اإلاخحدة بخازٍ  15هىًمبر طىت  2000والتي هصذ كلى ئمٖاهُت اطخلما٘ هره الخِىُت في مجا٘ مٖاًحت الجسٍمت
دكما للخلاون الدولي.

 1اإلاسحم هٌظه ،ص.123
 2حىان اإلاىُعي ،جِىُت املحآمت كً بلد :أًت طماهت إلابادب املحآمت اللادلت www.revuealmanara.com
اػلم كلُه بخازٍ 2021/11/08
 3ط ـ ــىان ط ـ ــلُمان ط ـ ــىان الؼُ ـ ــازي الـه ـ ــىزي ،ئحـ ـ ـساءاث املحآم ـ ــت الجصاةُ ـ ــت ك ـ ــً بل ـ ــد ف ـ ــي الِ ـ ــاهىن ؤلام ـ ــازاحي ،حامل ـ ــت الؼ ـ ــازُت ،2020-2019 ،ص.8
 www.jlr.journals.ekb.egاػلم كلُه بخازٍ 2021/12/21
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ٓما ُام بخىطُم اطخلمالها مإخسا جحذ ئٓساهاث حاةحت ٔىزوها بظبب كدم آخما٘ البيُان الِاهىوي لهره آلالُت في
ؿل الِاهىن الظابّ ،وذلٗ بمىحب ألامس  04-20اإلالد٘ واإلاخمم لِاهىن ؤلاحساءاث الجصاةُت جحذ كىىان "اطخلما٘
وطاةل الاجصا٘ اإلاظمىكت واإلاسةُت أزىاء ؤلاحساءاث" جظمً زالزت أبىاب ،الباب ألاو٘ خاص بأحٖام كامت ،أما الباب الثاوي
ًجاء جحذ كىىان اطخلما٘ املحادزت اإلاسةُت كً بلد في مسحلت الخحُِّ الِظاتي "أما الباب الثاوي خصص لـ"اطخلما٘
املحادزت اإلاسةُت كً بلد في مسحلت املحآمت" ،وبهرا ًٖىن اإلاؼسق الجصاةسي ُد أطبى الؼسكُت ؤلاحساةُت كلى هره آلالُت
الجدًدة كلى هساز باقي الدؼسَلاث اإلاِازهت.
ومً خال٘ اطخِساةىا لىصىص جلٗ اإلاىاد هجد أن هؼاَ جؼبُّ هره آلالُت ًمًٕ جلمظه مً أوحه كدةًِ ،د طُّ
اإلاؼسق الجصاةسي مً هؼاَ اللجىء ئلى املحآمت كً بلد ،وحللها محصىزة في أطباب زالر حاءث في هص اإلاادة  441مٕسز
"ًمًٕ للجهاث الِظاةُت ،إلاِخظُاث حظً طحر اللدالت أو الحٌاؾ كلى ألامً أو الصحت اللمىمُت أو أزىاء الٖىازر
الؼبُلُت أو لدواعي احترام مبدأ آلاحا٘ اإلالِىلت."...
وهى ما ًىحي في الـاهس كلى جصيٌُها في خاهت الاطخثىاء الري ٌلصش ألاصل اللام الِاةم في املحآمت اللادًت ،،.ئال أن
اإلاالحف كليها أجها حاءث بألٌاؾ اللمىم ال الخخصُص مما ًإػس ئلى أن اإلاؼسق أزاد لها هؼاَ مدظلا حتى ٌظخؼُم
الِاض ي جؼىَم الىص بما ًىآب ما ًمًٕ أن ٌظخجد مً أطباب جىدزج جحذ جلٗ الحاالث.
وفي ذاث الظُاَ ،هسي أن الخِىُت في حد ذاتها حاء مٌهىمها ُاصسا كلى صىزة حصةُت وهي اطخلما٘ وطاةل الاجصا٘
اإلاظمىكت واإلاسةُت أزىاء ؤلاحساءاث ،أي محٕمت كبر وطاةؽ ئلٕتروهُت جحاًف ًيها كلى حلظاث املحآماث في ُاكاث
املحآم بالؼسَ الخِلُدًت ئال أن الاجصا٘ مم أحد اإلالىُحن بالدكىي ًٖىن مسةُا ولِع بحظىزه الصخص ي في حا٘ ػلبذ
الجهت املخخصت ذلٗٓ ،ما أجها ال جخللّ بىطاةل الخىاصل الاحخماعي أو كبر ػبٖاث هحر محمُت ،بل ًخم كبر ػبٕت اجصا٘
خاصت جم اطخحداثها في ُؼاق اللدالت حظمى الؼبٕت الِؼاكُت لىشازة اللد٘ وجظمً الاجصا٘ ؤلالٕترووي والخباد٘
()1

الٌىزي واإلاإمً للمللىماث بحن مخخلٍ مصالح الِؼاق وًّ هـام ؤلاهتراهذ.

ئذن ًاإلاؼسق لم ًأخر بالصىزة الٖلُت أي املحٕمت ؤلالٕتروهُت التي جخظمً حلدًال حرزٍا في أطالُب املحآماث
ًجلل مساحل الخِاض ي اكخبازا مً الُِد وحتى الخىٌُر ئلٕتروهُا دون أن ًظؼس الِاض ي للِد الجلظت في ُاكت محٕمخه،
وللل الظبب زاحم ئلى السهبت في الخدزج في ألاخر بهره الخِىُت لححن اطخٕما٘ مىـىمتها الخِىُت والبؼسٍت التي جحخاج ئلى
مىازد مادًت ملخبرة.
أما مً حُث مٕىت الحّ في ئكمالهاًِ ،د حللها اإلاؼسق حىاشٍه لٖل للجهاث الِظاةُت اإلاخمثلت في الخحُِّ الِظاتي
الابخداتي بدزحخُه ُاض ي الخحُِّ وهسًت الاتهام ،وٓرا ٔل ألاػساي مً خال٘ مىحهم الحّ في ػلب اللجىء ئليها طىاء في
اطخجىاب أو طماق شخص أو في ئحساء مىاحهت بحن ألاشخاص ،وػبّ هٌع ألامس باليظبت لٖل مً الؼهىد والخبراء
واإلاترحمحن اإلاىاد  441مٕسز 1و 441مٕسز 2و 441مٕسز 7مً ُاهىن ؤلاحساءاث الجصاةُت.

 1جــىمي ًحــي ،اإلاثــى٘ كــً بلــد أمــام املحــآم الجصاةُــت كبــر وطــاةل الاجصــا٘ اإلاظــمىكت واإلاسةُــت فــي الِــاهىن الجصاةــسي ،مجلــت الدزاطــاث الِاهىهُــت املجلــد ،7
اللدد ،2حاملت ًحي ًازض ،اإلادًت ،الجصاةس ،ص.259
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أما مً حُث الاخخصاص الىىعي ًِد حاء ػامال لٖل أهىاق الجساةم طىاء ٔاهذ حىاًاث أو حىح أو مخالٌاث ،ئال أهه
بالسحىق ئلى اإلارٓسة الصادزة مً وشازة اللد٘ بخازٍ  16ماي  2020زُم /001و.ق.ي.أ هجدها ُد حللخه هاًرا ًِؽ في حىح
اإلاىُىًحن دون هحرهم.
ولسبما ٌلىد ذلٗ ئلى طسوزة طسكت الٌصل في ُظاًا اإلاىُىًحن دون أن جهمل كامل ؤلامٖاهُاث اللىحظدُت التي جساًّ
هجاكت هره آلالُت.

 -2املحاكمة الجزائية عن بعذ وضمانات املحاكمة العادلة
زهم أن اإلاؼسق الجصاةسي هص في اإلاادة  441مٕسز كلى طسوزة احترام الحِىَ والِىاكد اإلاىصىص كليها في هرا
الِاهىن أزىاء املحآمت الجصاةُت كً بلد ،ئال أن مدي ججظُدها كلى أزض الىاُم أزاز الٕثحر مً الىِاغ في ألاوطاغ
الحِىُُت والِظاةُت هدىاوله مً خال٘ ما ًلي:
 -1.2مبذأ العلنية واملحاكمة عن بعذ
مادامذ ألاحٖام الجصاةُت ،جصدز باطم الؼلب الجصاةسيً ،ان طماهت الللىُت مٌٕىلت في الِاهىن الجصاةسيً ،لٖل
حصاةسي الحّ في حظىز حلظاث املحآمت طىاء ٔان ملىُا بها أم ال )1(،ذلٗ ألن لها ُُمت أطاطُت حظمح بظمان حُاد
الرًً أهاغ بهم الِاهىن مهمت الِظاء في الدكىي ،وجٌٕل له وللصحاًت وطُلت الخحِّ مً طماهاث املحآمت التي بدوجها
()2

جٌِد ػابلها الِاهىوي.

وُد هص الخلدًل الدطخىزي لظىت  2020في مادجه هص كلى أن "حللل ألاحٖام وٍىؼّ بها في حلظاث كلىُت".
ئال أهه وبلد اكخماد جِىُت املحادزت اإلاسةُت كً بلدً ،سي البلع أن هره الخِىُت ال جحِّ مِخظُاث املحآمت
اللادلت إلاظاطها بأهم مبادب املحآمت وهى مبدأ الللىُت ًهي هـسا الكخمادها في أهلب الىُذ كلى دواةس مولِت بحن مٖان
الاحخجاش وُاكت املحٕمت حُث ال حظمح بممازطت السُابت الؼلبُت كلى هُلت الحٕمً ،ان ذلٗ ًمثل مخالٌت صسٍحت
إلابدأ كالهُت الجلظاثٓ ،ما أهه ًخلٍ الؼٗ والؼبهاث التي حس ئ ئلى مصداُُت الِظاء.
ٓما أهه بالسحىق ئلى اإلاادة  285هجد أجها جىص كلى أن "حلظاث املحٕمت كلىُت ،ما لم ًًٕ في كالهُتها مظاض
بالىـام اللام أو آلاداب اللامت ،وفي هره الحالت جصدز املحٕمت حٕما كلىُا بلِد حلظت طسٍت ،هحر أن للسةِع أن ًحـس
كلى الِصس دخى٘ ُاكت الجلظت ،وإذا جِسزث طسٍت الجلظت حلحن صدوز الحٕم في اإلاىطىق في حلظت كلىُت،"...
وباطخِساةىا لهرا الىص هجد أن الحاالث الاطخثىاةُت التي ججسي ًيها املحآمت طسٍت جخللّ ًِؽ بالىـام اللام وآلاداب
اللامت ولم حؼس ئلى مِخظُاث حظً طحر اللدالت أو الحٌاؾ كلى الصحت اللمىمُت أو أزىاء الٖىازر الؼبُلت أو احترام
مبدأ آلاحا٘ اإلالِىلت التي حاءث بها اإلاادة  441مٕسز مً ألامس  ،04-20وهى ما ًجلل ؤلاحالت مً هره اإلاادة ئلى ُاهىن
ؤلاحساءاث الجصاةُت في مىطىق الحِىَ وطماهاث املحآمت اللادلت ػٕلي ومسججل لم ًساق ًُه اإلاؼسق خصىصُت هرا

 1دمحم بــً مؼــحري ،حِــىَ الــدًاق فــي مسحلــت املحآمــت بــحن اإلاىازُــّ الدولُــت والدؼــسَم الجصاةــسي ،مجلــت الخىاصــل فــي الاُخصــاد وؤلادازة والِــاهىن ،اللــدد ،2
حىان  ،2015ص.60
َ
 2أحمد ًخحي طسوز ،الحماًت الدطخىزٍت للحِى والحسٍاث ،الِاهسة ،داز الؼسوَ ،2000 ،ص.753
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ؤلاحساء اإلاظخحدرٓ ،ما أهه اهخِاص مً مبدأ الؼسكُت ؤلاحساةُت الري مٌاده أهه ال ئحساء ئال بىاء كلى هص ُاهىوي ،وكلُه
ًمخالٌت الللىُت في املحآمت الجصاةُت كً بلد هحر مإطع ُاهىها.
وفي هرا الصدد ًخلحن كلى الدًاق الخماض حسجُل ؤلاػهاد بلدم كلىُت الجلظت وبؼالن املحآمت والحٕم الصادز
()1

بؼأجها.

ئذن ومم حالت الؼىازب الصحُت التي ٌلِؼها اللالم ،والتي دًلذ هالبُت الدو٘ ئلى اللجىء ئلى هرا الىمىذج
الاطخثىاتي مً املحآماث ،لجأث اللدًد مً الدو٘ ئلى جىًحر ؤلامٖاهُاث الٌىُت والخِىُت التي مً ػأجها ئجاحت مىصاث بث
مستي أو صىحي للجلظاث أو كلى ألاُل جِدًس ئجاحت جلٗ الخاصُت للدد ُلُل مً ألاًساد مً ممثلي وطاةل ؤلاكالم
وأصحاب اإلاصلحت ،وهى ألامس الري مً ػأهه أن ًٌخح هاًرة للجمهىز إلاخابلت وُاتم املحآماث ،بما ًظمً هصاهت وطالمت
()2

ئحساءاتها.

وهى ما بدأث بلع املحآم بالىالًاث اإلاخحدة ألامسٍُٕت في جؼبُِه كبر مىصاث ؤلاهترهذ اإلاٌخىحت للٖاًت مثل
ًىجُىب أو باطخخدام ػاػاث اللسض الضخمت اإلاثبخت في ُاكاث املحٕمت واإلاخاحت للجمهىز مثل محآمت الظابؽ اإلاتهم
()3

بِخل اإلاىاػً حىزج ًىلُد.

وفي اإلاملٕت اإلاخحدة ،بدأث املحآم في وؼس اللدًد مً ؤلازػاداث الِاهىهُت والخِىُت لٌُُٕت بث جلٗ الجلظاث
بؼسٍِت جظمً وصىلها ألٓبر كدد مً اإلاىاػىحن والصحٌُحن ،وذلٗ ٔله مم الاحخٌاؾ بالحّ في مىم البث أو حـس اليؼس
في بلع الِظاًا التي جحددها ،أو الظماي للدد ُلُل مً الحظىز .وفي حمُم ألاحىا٘ ًحّ لىطاةل ؤلاكالم الاطخماق
()4

والحظىز في حمُم ئحساءاث املحٕمت الللىُت بما في ذلٗ التي جخظم لُِىد البث أو اليؼس.
 -2.2حقوق الذفاع واملحاكمة عن بعذ

حلخبر حِىَ الدًاق مً الحِىَ الؼبُلُت اللصُِت بالصخصُت ؤلاوظاهُت وهي مً أهم زٔاةص املحآمت اللادلت،
ًِد ٌٓلتها ٔل اإلاىازُّ الدولُت والدؼسَلاث الىػىُت ،وهي بالجمم ألجها محصلت لحِىَ ٓثحرة جخظمً حِىَ ًسكُت
مٕسطت ٔالحّ في الاطخلاهت بمحام ومبدأ الحظىزٍت والؼٌىٍت ومبدأ جٖاًإ الٌسص ،لرلٗ اكخبرث مسبؽ الٌسض ًُما
ٌلسًه ُاهىن املحآمت كً بلد مً مىاُؼاث في ألاوطاغ الحِىُُت.
 -1.2.2الحق في الاستعانة بمحام
مما الػٗ ًُه أن حسمان اإلاتهم مً الحظىز اإلاادي بجلظت محآمت كلىُت ٌلني حسماهه مً مظامحن اإلاظاهدة
الٌللُت والٌلالت للمحامي الطؼساز هرا ألاخحر ئلى الاخخُاز بحن الحظىز ئلى حاهبه بالسجً أو الحظىز بالجلظت ،وفي
ٔلخا الحالخحن طخٖىن اطخٌادة اإلالني باألمس مً مظاهدة املحامي مختزلت ،وحتى لى جدازْ ذلٗ بدىصِب محامحن ازىحن أو
أٓثر طُٖىن مٖلٌا وماطا بحّ الىلىج ئلى اللدالت بدون طسزٔ .ل ذلٗ ئذن ٌؼٖل طسبا خؼحرا لحِىَ الدًاق ًجلل
 1دمحم ػهبىن ،املحآمت كً بلد بحن الِبى٘ والسًع  www.hespress.comاػلم كلُه بخازٍ 2021/12/04
 2خالـ ـ ــد كلـ ـ ــي ،الخِاض ـ ـ ـ ي كـ ـ ــً بلـ ـ ــد وطـ ـ ــماهاث املحآمـ ـ ــت اللادلـ ـ ــت ُ ـ ـ ـساءة للخجسبـ ـ ــت اإلاصـ ـ ــسٍت فـ ـ ــي طـ ـ ــىء اإلالـ ـ ــاًحر الدولُـ ـ ــت والخجـ ـ ــازب اإلاِازهـ ـ ــت ،ص،9
 www.masr.masr360.netاػلم كلُه بخازٍ 2021/10 /11
 3اإلاىُم هٌظه ،ص.10
 4اإلاىُم هٌظه ،ص.10
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عثامىية كوسر  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحٕم مؼىب بالبؼالن جؼبُِا للدطخىز وإلاِخظُاث ُاهىن ؤلاحساءاث الجصاةُت )1(.وٍىحب الِاهىن كلى املحٕمت التي
حلتزم ئحساء جلٗ املحآمت كً بلد أن جصدز ُسازا مللال في ذلٗ اإلاادة  441مٕسز مً ألامس ،04-20ولم ٌؼحر اإلاؼسق
الجصاةسي ئلى طسوزة ئكالم به اإلاتهم في محبظه بىطُلت ٓخابُت في أحل ملحن مً جازٍ اولِادها ٓما ًلل اإلاؼسق الخىوس ي،
وال ئلى جمُٕىه مً الدؼاوز مم مىٔله.
وٍترْ ملحامي اإلاتهم خُازا في أن ًساًم كً مىٔله باإلاإطظت اللِابُت حُث هى أو في مِس املحٕمت ،وٍـهس هىا
اػتراغ ؤلاحساءاث الٕخابُت اإلالللت وجمٕحن املحامي مً حّ هحر مُِد بأي ػسغ مً الحظىز مم مىٔله باإلاإطظت
اللِابُت ٓظماهت هامت لجزاهت ؤلاحساءاث.
ومً الِصىز الري ًؼا٘ هرا اإلابدأ في ؿل هره املحآمت كً بلد ًخمثل في ذلٗ الري ًخللّ بخىاصل اإلاتهم مم
محامُهًٌ ،ي مساث كدًدة ًسهب اإلاتهم أزىاء حلظت املحآمت بأن ًخىاصل مم دًاكه كً مظخجداث اإلاساًلتًُ ،جد
هٌظه هحر ُادز هـسا البخلاده كً حلظت الحٕم.
ٓما أن جىاحد اإلاتهمحن في أمآً احخجاشهم أزىاء الجلظت ُد ًثىيهم كً الحدًث كً أي اهتهأاث أو مخالٌاث
ًخلسطىن لها )2(،وهرا ًُه مظاض حلي بهرا الحّ الٖىوي وألاطاس ي.
 -2.2.2مبذأ الحضورية والشفوية
ًِصد بمبدأ حظىز اإلاتهم للمحآمت الخىاحد اإلاادي أمام املحٕمت للمىاحهت واإلاىاُؼت والاػالق مم باقي ألاػساي
كلى ألادلت في هٌع الصمان واإلاٖان وهى مً الخِالُد الساسخت في طحر املحآماث اللادلت...
وُد أزاز الحظىز الاًتراض ي للمتهم بدال مً الحظىز اإلاادي حدال ُاهىهُا وًِهُا في ألاوطاغ الحِىُُتً ،هىاْ مً
أًده جحذ مبرز ججىب خؼس تهدًد حُاة السجحن أو باقي اإلاخدخلحن في املحآمت ،وباقي السجىاء ،وذلٗ ألن الحّ في الحُاة
حّ مِدض وأولى وأطبّ مً باقي الحِىَ ،أي أن الدولت جظمً حّ الحُاة بالِاهىن )3(،وجخدخل الظلؼاث اللمىمُت
لظمان هرا الحّ وهى ما أٓدجه اإلاادة  38مً الدطخىز اإلالد٘  2020حُث هصذ كلى أن "الحّ في الحُاة لصُّ
باإلوظانً ،حمُه الِاهىن."...
وٓما أن ُاكت السجً اإلاخىاحد بها املحبىض حلد امخدادا لِاكت املحٕمتً ،مادام اإلاتهم ٌؼاهد هُلت املحٕمت
وٍخىاصل ملها خال٘ ٔل ؤلاحساءاث ًان هره املحآمت جخىاًس ًيها اإلاىاُؼت الحظىزٍت والؼٌىٍت.
وُد هصذ اإلاادة السابلت مً اللهد الدولي للحِىَ اإلادهُت والظُاطُت( )4كلى ئمٖاهُت الخأطِع كلى ًٕسة الظسوزة
للخحى٘ كً بلع الُِىد ؤلاحساةُت بأن" :هىاْ زخصت دولُت مً الِىاهحن الدولُت حظمح للدو٘ في حالت الؼىازب والتي
تهدد حُاة ؤلاوظان وبلد ئكالم مىـمت ألامم اإلاخحدة بلدم احترام بلع الحِىَ التي طُحسم منها اإلاتهمىن في حالت
الؼىازب ،ومً أهمها الحّ في محآمت حظىزٍت".

 1دمحم ُسػُؽ ،املحآمت كً بلد وطماهاث املحآمت اللادلت www.hespress.com ،اػلم كلُه بخازٍ 2021/12/02
 2خالد كلي ،اإلاسحم الظابّ.
 3دمحم ػهبىن ،اإلاسحم الظابّ.
 4اللهد الدولي للحِىَ اإلادهُت والظُاطُت  www.unodc.orgاػلم كلُه بخازٍ 2021/12/04
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وهىاْ في الؼسي اإلاِابل مً ٌلخبر أن الحظىزٍت كبر الصىث والصىزة خسَ لظماهاث املحآمت اللادلت وآلُت هحر
مٕخملت ،ألن هُلت املحٕمت ًصلب كليها أن حظاًس ئحساءاث اطخجىاب واطخٌظاز اإلاتهم مً مٖان جىاحده باإلاإطظت
اللِابُت بظبب كدم وحىد ئهترهذ ذاث طسكت كالُت ،ومُٕسوًىهاث وطماكاث ذاث حىدة كالُت ،وهى ما جم اػتراػه مً
ػسي املحٕمت ألاوزبُت لحِىَ ؤلاوظان بحُث ًجب أن جخىًس بلع اإلالاًحر في مجا٘ الخِاض ي كً بلد ٓخىًحر اللىاشم
ؤلالٕتروهُت والظهس كلى أن جمس املحآمت كً بلد بالظالطت الالشمت ودون اهِؼاق في البث زم أخحرا مساكاة حِىَ
()1

الدًاق.

ٓما أجها جٌىث كلى اإلاتهم ًسصت ملاًىت ٔل ما ًجسي بالجلظت مً جٌاكالث وزدود أًلا٘ في حُنها ،وهٕرا ًبِى جحذ
زحمت الٖامحرا الثابخت كىض أن ًٖىن حسا في الخِاغ ما ًسٍده مً مجسٍاث وُاتم الجلظت والخٌاكل ملها ،بل ًحدر أحُاها
أن ٌظمم جدخال أو ٓالما دون أن ًخمًٕ مً ملسًت مصدزه أو صاحبهٓ ،ما أهه طُجد صلىبت في ػلب الخدخل متى ػاء
()2

لٖىن جىاوله الٖلمت ًبِى مسهىها وبؼٖل مؼلّ بازادة زةِع الجلظت.

ٓما أن ئمٖاهُت ئحساء املحآمت كً بلد جخىٍُ كلى مىاًِت صسٍحت مً اإلاتهم ولٖاًت أػساي الدكىي الجصاةُت في
اطخلما٘ هره الخِىُت ،وهى ئحساء ٓرلٗ محل هِاغ ُاهىوي ،مً حُث أن وحىد اإلاتهم باإلاإطظت اللِابُت ٌلدم ئزادجه،
()3

ًِد ًىاًّ كلى الخِىُت كبثا دون أدوى ملسًت بها وبحِىُه الِاهىهُت ،ودون أن ًٖىن له محام للخىاصل مله بؼأجها.

وللحظىزٍت أهمُت ودوز ٓبحر في جٖىًٍ ُىاكت الِاض ي الجصاتي في الِظاًا اإلالسوطت أمامه ،والتي هص كليها اإلاؼسق
في اإلاادة  212مً ُاهىن ؤلاحساءاث الجصاةُت بأن "...وللِاض ي أن ًصدز حٕمه جبلا الُخىاكه الخاص ،وال ٌظىن للِاض ي
أن ًبني ُسازه ئال كلى ألادلت اإلاِدمت له في ملسض اإلاساًلاث والتي حصلذ اإلاىاُؼت ًيها حظىزٍا أمامه".
وفي هرا ؤلاػاز ًصلب كلى الِاض ي جٖىًٍ اُخىاكه واإلاتهم الشا٘ بالسجً وٍخىاصل مله مً ُاكت املحٕمت دون
اإلالاًىت اإلاباػسة للمتهم لؼسٍِت جٌاكله مم اطخجىاب الهُلت الِظاةُت وأطللت الدًاق والىُابت اللامت ،ومىاحهخه مباػسة
بالؼهىد وما ًصسي به ٔل ػاهد بالجلظت ،وكدم جمًٕ الِاض ي مً ُساءة جِاطُم وحلبحراث وحه اإلاتهم وحسٔاجه وهبرة
صىجه خال٘ مىاُؼت اإلالٍ ،ألن الؼاػت أو الصىزة ُد ال حلبر كً حُِِت جلٗ الحسٔاث ،وفي بلع الحاالث ُد وؼاهد
()4

حسٔاث الٌم جخحسْ دون صىث ،وهى ما ٌلسُل جٖىًٍ ُىاكخه.

ومً الصلىباث التي ُد حلسُل اُخىاق الِاض ي كدم ئمٖاهُت كسض وطاةل الاُخىاق مباػسة كلى اإلاتهم ٔاإلاظسوُاث
والظالي ٓمحجىشاث حجصث لدًه ،وفي حساةم التزوٍس اإلاادي ًصلب كسض الخىُُم اإلاصوز كلى اإلاتهم ُبل ئحساء الخبرة،
ٓما أهه ًصلب كلى الِاض ي مىاحهت اإلاتهم بخىُُله كلى محظس الظبؼُت الِظاةُت ئذا هاشق اإلاتهم في الخىُُم ألهه ًصلب
()5

كلُه الاػالق كلى محظس جصسٍحه وجىُُله كلى املحظس.

 1وةُـل اللُــاغ ،املحآمــت كــً بلــد وطــإا٘ املحآمــت اللادلــت فــي ؿــل حاةحــت ٔىزوهــا بــحن مخؼلبــاث الىاُــم والٌـسان الدؼــسَعي ،صwww.revue.imist.ma6
اػلم كلُه بخازٍ 2021/12/15
 2دمحم ُسػُؽ ،اإلاسحم الظابّ.
 3وةُل اللُاغ ،اإلاسحم الظابّ ،ص.6
 4دمحم ػهبىن ،اإلاسحم الظابّ.
 5اإلاسحم هٌظه.
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وهىاْ مً اكخبر هرا الِصىز طسب ألحد أكمدة اإلاىـىمت الجىاةُت أال وهى جحُِّ السدق والصحس بالؼٖل الري
()1

ًخالءم مم خؼىزة الجاوي والجسٍمت كلى حد طىاء.
 -3.2.2مبذأ ثكافؤ الفرص

حؼٖل املحآمت كً بلد اهتهأا إلابدأ جٖاًإ الٌسص الري ٌلد مظخلصما هاما مً مظخلصماث حِىَ الدًاق ،ئذ ًٖىن
()2

أحد ألاػساي وهى الىُابت اللامت حاطسا مادًا وله جِدًم ٔل دًىكه ومساًلاجه كلى املجخمم دون وحىد كىاةّ جِىُت،

وبؼٖل مباػس ودون حىاحص بِىه وبحن باقي ألاػساي واإلاخدخلحن وهُلت املحٕمت ،حُث ًخدبم مجسٍاث املحآمت بؼٖل
طلُم ودُُّ ،وٍخدخل متى ػاء وٍؼلم بظهىلت كلى ٔل ما ًدلى به ،ػأهه في ذلٗ ػأن الؼسي اإلادوي أن وحد ،هجد
باإلاِابل اإلاتهم الِابم في الجهت ألاخسي مً السجً محسوما مً ٔل ما هى مخىًس لخصمه مً ئمٖاهُاث ،و هى ما ًإزس بؼٖل
()3

طلبي كلى ممازطخه لحِىَ دًاكه.

ومً أوحه اإلاظاض باإلابدأ أًظا  ،أن الجهىد اإلاخخرة إلكما٘ ججسبت املحآماث كً بلد لم حظخحظس وطلُت بلع
()4

الٌلاث وحِهم في الىلىج ئلى اللدالت وفي الاهخصاي ومً بُنهم ألاشخاص في وطلُت ئكاُت طملُت بصسٍت.

الخاثمة:
جىاولذ هره الدزاطت مىطىق املحآمت الجصاةُت كً بلد وزهان طماهاث املحآمت اللادلت ،وذلٗ مً خال٘ الخؼسَ
ئلى جحدًد مٌهىمها وهؼاُها طمً ألامس  ،04/09وٓرا واُم مبدأ الللىُت وحِىَ الدًاق وما ًترجب كليها مً طماهاث
الحظىزٍت والؼٌىٍت ومبدأ جٖاًإ الٌسص.
حُث خلصذ هره الدزاطت ئلى الىخاةج الخالُت:
 -1املحآمت اللادلت جٖىن بخؼبُّ ػسوػها في اإلاظمىن بوع الىـس كً ػٖلها هل هي كً بلد أم كً ُسب ،ذلٗ
أن املحآمت اللادلت لِظذ لها كالُت بالىطُلت ولًٕ بخؼبُّ مبادئها ،ومم ذلٗ جبِى املحآمت كً بلد ججسبت طسوزٍت
جبرزها حظسَم ئحساءاث الخِاض ي وحالت الؼىازب الصحُت ومِازبت ألامً الصحي في ئػاز حماًت مىـىمت الىـام اللام،
ًالخِاض ي كً بلد أصبح مؼلبا أطاطُا لخحُِّ اللدالت أزىاء وبلد حاةحت ٔىزوها.
 -2أن املحآمت الجصاةُت كً بلد في الجصاةس حلخبر وطُلت احخُاػُت وهى ما ًجللها في خاهت الاطخثىاء الري ٌلصش
ألاصل اللام الِاةم في املحآمت اللادلتٓ ،ما أجها جِخصس كلى صىزة حصةُت للمحآمت كً بلد وهي محٕمت كبر وطاةؽ
ئلٕتروهُت جخم في ُاكاث املحآم.
 -3زهم جأُٓد ألامس  04-20كلى طسوزة احترام مخؼلباث املحآمت اللادلت ئال أن واُم ألامس ًخالٍ ذلٗ جماما
باليظبت لظماهت الللىُت بظبب اكخماد هـام الجلظاث اإلاولِت ،وفي باقي الظماهاث ججظُدها مختز٘ ،حُث هجد في
طماهاث حِىَ الدًاق جخُحر املحامي بحن الحظىز الى حاهب مىٔله أو الحظىز بالجلظت ًُه مظاض بالدوز اإلالىىي
 1أًىب أبى هصس ،واُم حا٘ املحآمت في ؿل حاةحت ٔىزوها  www.assabah.comاػلم كلُه بخازٍ 2021/11/10
 2كبــىد كبــد الونــي وبظــُاي هــاحس ،الخِاض ـ ي ؤلالٕترووــي كلــى طــىء أحــدر الخلــدًالث بــحن الخؼللــاث والخحــدًاث ،مجلــت الدزاطــاث والبحــىر الِاهىهُــت،
املجلد  ،6اللدد  ،2021 ،2ص.15
 3دمحم ُسػُؽ ،مىُم طابّ.
 4أمُىت أبىكُاغ ،حلدد جحدًاث وجأزحراث آلُت املحآمت كً بلد كلى الخِاض ي  www.hespress.comاػلم كلُه بخازٍ 2021/12/20
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واإلاادي للمحامي ،هاهُٗ كً أن الحظىزٍت كبر الصىث والصىزة حلخبر آلُت هحر مٕخملت كىد اطخجىاب ومىاُؼت اإلاتهم
خاصت مم طلٍ الخدابحر الخِىُت.
وٍمًٕ لهره املحآماث كً بلد أن حظاهم في هجاكت اللمل الِظاتي وحىدجه دون اإلاظاض بحِىَ اإلاخِاطحن مً
خال٘ ما ًلي:
 -1جٍُُٕ هره اإلابادب ما ػبُلت هره آلالُت الجدًدة مً خال٘ حملت مً الخؼىاث ،منها حلل خُاز اللجىء لهره
آلالُت بُد اإلاتهم مادام أن هره الظماهاث ُسزث إلاصلحخه ،وجمُٕىه مً الدؼاوز مم دًاكه بظسٍت ،وٓرلٗ ئجاحت مىصاث
بث مستي للجلظاث ولى للدد ُلُل مً ألاًساد مً ممثلي وطاةل ؤلاكالم وأصحاب اإلاصلحت.
 -2طسوزة الىص الصسٍح كلى بؼالن املحآمت كً بلد في حالت طلٍ ؤلاهترهذ هـسا لخأزحراتها الظلبُت كلى طماهاث
املحآمت اللادلت.
 -3جىًحر وطاةل جِىُت كالُت الجىدة واللمل كلى شٍادة جدًّ ؤلاهترهذ ،وٓرا كِد دوزاث جٖىٍيُت للِظاة ولٖل
اإلاخدخلحن في هره آلالُت لإلإلاام بمظخلصماتها وأدواتها الخِىُت والِاهىهُت.

قائمة املراجع:
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املجلد -09اللدد -02الظىت2022

EISSN: 2528-2309

1050

ISSN: 2352-9806
l

احملاكمة اجلزائية عه بعد ورهان ضماوات احملاكمة العادلة يف ظل األمر  / 04/20ـــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
عثامىية كوسر  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -8أمُىت أبىكُاغ ،حلدد جحدًاث وجأزحراث آلُت املحآمت كً بلد كلى الخِاض ي  www.hespress.comاػلم كلُه
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معاييراملحاكمت الجنائيت العادلت والنزيهت وصلتها الىطيذة بمنظىمت حلىق إلانسان
)(الحم في محاكمت عادلت ومنصفت أنمىرحا
Title Standards of fair and impartial criminal trial and their close relationship with the
human rights system (Right to a fair and equitable trial as a model)


عىادي فشٍذ
- البىٍشة-حامعت ؤهلي مدىذ ؤولخاج
aouadifarid2018@gmail.com
2022/10/03:جاريخ اللبىل

2022/10/01:جاريخ املراحعت

2022/05/10:جاريخ إلايذاع

:ملخص
 ألن بكامت،حعخبر معاًحر املخاهمت الجىاثُت العادلت واإلاىصفت مً ؤَم الشواثض الذاعمت إلاىـىمت خلىق الاوعان
 هاًَُ عً جفعُل اإلابادت والظماهاث التي جلىم،العذالت ٌشيل سهىا ؤظاظُا والصما لخماًت وافت خلىق الاوعان ألاخشي
 َزا ألاخحر ٌعذ واخذا مً مجمىعت الخلىق الفشعُت،عليها جلً الخلىق ظُما ما حعلم بالخم في مداهمت عادلت وهضيهت
 زم بعذ رلً جم الاعتراف بها،التي اهبثلذ عً خم سثِس ي ؤال الخم في الخلاض ي ؤو ما ًصؼلح علُه بدم اللجىء بلى اللظاء
 ألن ول،على الصعُذًً العالمي وؤلاكلُمي هدلىق ؤظاظُت اعخباسا للُمتها ؤلاحشاثُت في مجاٌ الخلاض ي في اإلاىاد الجىاثُت
متهم في كظُت ما ؤو اللظاًا الىاسدة رهشَا في هصىص اللىاهحن ًبلى بشٍئا بلى ؤن جثبذ بداهخه بمىحب خىم كظاجي نهاجي
،ً ؤي بذون ؤي طؼىػاث ظىاء واهذ ظُاظُت ؤو مالُت ؤو ػحر رل،صادس عً مدىمت مخخصت وعادلت ومعخللت وخُادًت
.فاملخاهمت العادلت والعلىُت برا هي خم ليل اوعان متهم بجشٍمت مهما وان جىُُفها ومهما بلؼذ خؼىستها وحعامتها
 معاًحر املخاهمت الجىاثُت العادلت؛ الخم في مداهمت عادلت؛ خلىق ؤلاوعان؛ طماهاث جىشَغ:الكلماث املفخاحيت
.املخاهمت العادلت؛ الخلىق اإلاشمىلت بمعاًحر املخاهمت الجىاثُت العادلت
Abstract:
The promotion and protection of human rights system requires the administration of
justice. This can be achieved through the application of the standards of a fair and equitable
criminal trial, which are considered as one of the most important pillars of support for this
system. In addition to giving effect to the principles and guarantees on which those rights are
based, especially the right to a fair and impartial trial. The latter is one of a series of
subsidiary rights that emerged from a main right, namely the right to litigation or the right to
resort to justice. Thereafter, they were recognized at the global and regional levels as
fundamental rights, given their procedural value in the field of criminal litigation, because a
defendant in a case or in the cases mentioned in the texts of laws remains innocent until
proven guilty by a final court judgment issued by a competent, fair and independent court
without any pressure, whether political, financial or otherwise. A fair and public trial is the
right of everyone accused of a crime regardless of its qualification or its seriousness and
gravity.
Keywords : Standards of fair criminal trial; The right to a fair trial; Human rights;
Guarantees of fair trial; Rights covered by fair criminal trial standards.
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ملذمت:
ًلصذ بالخم في املخاهمت بمياهُت ول فشد اهتهىذ بخذي خلىكه اإلاىشظت كاهىها اللجىء بلى اللظاء لشد َزا الاعخذاء
والاكخصاص ممً اعخذي علُه ،فهزا الخم َى اعؼاء ول شخص صالخُت اللجىء بلى اللظاء مً ؤحل ػلب خماًخه مً
ؤي اعخذاء على خلىكه وخشٍاجه ،وػلب في اهصافه وسد الاعخذاء ،هما ٌعشف الخم في املخاهمت في بعع الذساظاث
بمصؼلح "هفالت خم الخلاض ي" بظماهت لخماًت الخلىق والخشٍاث ،وبالخالي فةن خم املخاهمت بهزا اإلافهىم َى مبذؤ
كاهىوي مىشط دظخىسٍا مً حهت ،ومً حهت ؤخشي خم شخص ي معترف به ليل فشد في الذولت وبشيل عام(.)1
برا فهى خم الاوعان في الالخجاء بلى اللظاء لُعشض علُه ادعاثه عً ػشٍم الذعىي ،خُث َى اإلاذخل بلى خماًت
الخلىق والخشٍاث وسدَا في خالت الاعخذاء عليها ظىاء اإلاىصىص عليها في الذظخىس ؤو التي جىفلها اللىاهحن ألاخشي( ،)2ؤو
بعباسة ؤخشي َى خم الشخص باللجىء بلى اللظاء ػالبا الخماًت لخم له ؤو مصلخت ؤو مشهض كاهىوي وػالبا سد الاعخذاء
عىه ؤو اظتردادٍ برا ظلب مىه( ،)3صٍادة على رلً فُعخبر الخم في املخاهمت العادلت مً الخلىق ألاظاظُت لإلوعان ،ألنها
ؤَم مشخلت جشاعي فيها خم الاوعان وجشاكب خاللها حمُع الاحشاءاث اإلاخبعت والخدشٍاث ألاولُت ؤو الاحشاءاث التي حعبلها
والخدلُم اللظاجي ومىه فاملخاهمت بمذلىلها الىاظع(.)4
بخصىص اإلاعاًحر فخعخبر مً ؤَم الشواثض الذاعمت إلابادت خلىق الاوعان ،ألن اكامت العذالت ٌشيل سهىا ؤظاظُا
الصما لخماًت وافت خلىق الاوعان الاخشي )5(،ألن ول متهم في كظُت ما او اللظاًا الىاسدة رهشَا في هصىص اللىاهحن ًبلى
بشٍئا بلى ؤن جثبذ بداهخه بمىحب خىم كظاجي نهاجي صادس عً مدىمت مخخصت وعادلت ومعخللت وخُادًت ،ؤي بذون ؤي
طؼىػاث ظىاء واهذ ظُاظُت ؤو مالُت ؤو ػحر رلً ،فاملخاهمت العادلت والعلىُت برا هي خم ليل اوعان متهم بجشٍمت
()6

ما.

لزلً فةن البدث عً معاًحر املخاهمت العادلت جدلُلا إلابادت العذالت وؤلاهصاف في هؼاق اللظاء الجىاجي ؤصبذ
طشوسة خخمُت ،خاصت بعذ الخؼىس الخاصل في مجاٌ جؼبُم جلً اإلاعاًحر على وافت ألاصعذة وفي مخخلف اإلاعخىٍاث راث
الصلت ،مما هخج عً رلً جؼىس َاثل وملخىؾ لجل الخلىق اللظاثُت للمخلاطحن في اإلاادة الجىاثُت ،التي ال ًمىً
(ٌ )1عخفاد مً َزا اإلافهىم ؤن الخم في املخاهمت الجاثُت العادلت ال ًخلشس بمجشد الخجاء الفشد لللظاء دفاعا عً خلىكه ،بل ؤن َزا الخم ًفشض بخاػت
َزا الفشد بجمُع الاحشاءاث والششوغ التي جىفل له الذفاع عً خلىكه بشيل مىصف وعادٌ عبر مخخلف مشاخل الخلاض ي .هلال عً صالح دحاٌ ،خماًت
الخشٍاث ودولت اللاهىن ،ؤػشوخت لىُل شهادة الذهخىساٍ في اللاهىن العام ،ولُت الخلىق ،حامعت الجضاثش ،2010-2009 ،-1-ص ص.151 -150 ،
( )2ساحع عخُلت بلجبل ،عالكت مبذؤ اإلاعاواة ؤمام اللظاء بىفالت خ م الخععفي ،مجلت الاحتهاد اللظاجي ،مخبر ؤزش الاحتهاد اللظاجي على خشهت الدششَع،
حامعت دمحم خُظش ،بعىشة ،العذد  ،49ماسط  ،2013ص ص.165 ،164 ،
( )3ساحع عبذ الؼني بعُىوي عبذ هللا ،مبذؤ اإلاعاواة ؤمام اللظاء وهفالت خم الخلاض ي ،الؼبعت ألاولى ،ميشإة اإلاعاسف ،الاظىىذسٍت ،1983 ،ص .25
(ً )4مىً الاشاسة بلى ؤن الخم في املخاهمت العادلت ٌشمل حمُع اإلاشاخل الاحشاثُت الجضاثُت لللظُت ،وٍمىً لها ؤن جخجاوص جلً اإلاشخلت بدُث جصل بلى
مشخلت الاظخئىاف والىلع ،لخفاصُل ؤوظع عً َزٍ اإلاشاخل ساحع فشٍجت دمحم َشام ،طماهاث الخم في مداهمت عادلت في اإلاىازُم الذولُت لخلىق
الاوعان ،مجلت اإلافىش ،جصذس عً ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت دمحم خُظش ،بعىشة ،العذد  ،10حاهفي  ،2014ص ص.429 -428 ،
( )5ساحع خلىق الاوعان في الىػً العشبي ،جلشٍش اإلاىـمت العشبُت لخلىق الاوعان عً خالت خلىق الاوعان في الجضاثش ،اإلاىـمت العشبُت لخلىق الاوعان،
اللاَشة ،2006 ،ص .81
( )6ظعذي دمحم الخؼُب ،خلىق الاوعان وطماهاتها الذظخىسٍت في ازىحن وعششًٍ دولت عشبُت ،الؼبعت ألاولى ،ميشىساث الخلبي الخلىكُت ،بحروث،2007 ،
ص ص.43 -42 ،
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عىادي فريد /ـــــــ
بػفالها ؤو الخؼاض ي عنها خصىصا في العصش الشاًَ ،الزي هشف عً مجمىعت مً الخلىق الهامت وألاظاظُت التي ال
ًمىً العيىث في خاٌ معاظها ؤو بهتهاهها ،ألن رلً في آخش اإلاؼاف ًادي خخما بلى بَذاس وإهياس لخم سثِس ي ٌشيل
الخللت ألاَم في مجاٌ الخلاض ي في اإلاىاد الجىاثُت ،ؤال وَى الخم في مداهمت حىاثُت عادلت ومىصفتَ ،زا ألاخحر هماشش
مخعاسف علُه في مىـىمت خلىق ؤلاوعان الخذًثت ،التي ؤخاػخه بجملت مً اإلاعاًحر اإلاىصىفت بالعاإلاُتَ ،زا ما ؤظفش عىه
في ألاخحر خخمُت العمل على جىشَغ جلً اإلاعاًحر على ؤهمل وحه جدلُلا وجفعُال لجل الظماهاث في ظبُل مُالد عذالت
حىاثُت في مجاٌ الخلاض يَ ،زٍ ألاخحرة ما فخئذ ما ًتهش بجالء في العىىاث ألاخحرة وبصىسة ملفخت في جىشَغ الخماًت
اإلاىثفت واإلالخىؿت لهزا الخم املخىسي -الزي ال ًمىً بَماله ؤو الاظخؼىاء عىه -وجذعُمها بألُاث ؤهثر فعالُت وهجاعت
جدلُلا إلاا ًمىً حعمُخه ؤو الاصؼالح علُه "بالخيامل بحن بكشاس بمعاًحر املخاهمت الجىاثُت العادلت وجىشَغ مىـىمت
خلىق ؤلاوعان".
بىاء على ظبم ؤلاشاسة بلُه ًمىً ػشح ؤلاشياٌ الخالي :ما مذي جىشَغ الخم في املخاهمت العادلت جدلُلا لفىشة
العذالت الجىاثُت؟ ،وما مذي معاَمت رلً في جىػُذ العالكت ؤهثر بحن معاًحر املخاهمت العادلت وجؼبُم مىـىمت خلىق
ؤلاوعان؟
لإلحابت على َزٍ ؤلاشيالُت جىاولىا دساظدىا البدثُت َزٍ في مبدثحن ،معلؼحن الظىء على ببشاص اإلافاَُم املخخلفت
للخم في املخاهمت الجىاثُت العادلت واإلاىصفت (اإلابدث ألاوٌ) ،زم خاولىا الترهحز على ببشاص العالكت بحن طشوسة ؤلاكشاس
بمعاًحر املخاهمت الجىاثُت العادلت و جىشَغ مىـىمت خلىق ؤلاوعان وجفعُل مخخلف طماهاتها (اإلابدث الثاوي)َ .زا
وججذس ؤلاشاسة بلى ؤن دساظدىا للمىطىع جخؼلب الاعخماد على اإلاىهج الىصفي الخدلُلي وهزا اإلاىهج الخاسٍخي ،وَما مىهجحن
مالثمحن في َزا الىىع الذساظاث اللاهىهُت.

املبحث ألاول :إلاطاراملفاهيمي للحم في املحاكمت الجنائيت العادلت واملنصفت
ظىعالج في َزا اإلابدث ؤلاػاس اإلافاَُمي للخم في املخاهمت العادلت في مؼلبحن ،الخعشٍف اللؼىي والاصؼالحي
للمداهمت العادلت (اإلاؼلب ألاوٌ) ،زم بعذ رلً ظيخؼشق بلى ؤلاكشاس بالخم في املخاهمت العادلت في الششَعت ؤلاظالمُت
واإلاىازُم الذولُت لخلىق ؤلاوعان (اإلاؼلب الثاوي).
املطلب ألاول :الخعريف اللغىي والاصطالحي للمحاكمت الجنائيت العادلت
ظىدىاوٌ في َزا اإلاؼلب اإلاذلىٌ اللؼىي للمداهمت العادلت ( الفشع ألاوٌ) زم بعذ رلً ظىف هخعشض للمذلىٌ
الاصؼالحي للمداهمت العادلت ( الفشع الثاوي ).
الفرع ألاول :املذلىل اللغىي للمحاكمت الجنائيت العادلت
برا سحعىا بلى الخعشٍف اللؼىي خُث ًشد اللظاء بمعنى "املخاهمت" و"الخىم" بحن الخصمحن والالتزام اللاػع في
ألامىس والفاصل بُنهما والخىم بحن الىاط ،فهي ولها معاوي جذٌ على الخىم بحن الىاط وجذٌ ؤًظا على الخىم في دعىي
بحن ػشفحن ؤو ؤهثر وكؼع َزا الجزاع بدىم فاصل وملضم ،فالخلاض ي َى وطع اللظاء مىطع الخؼبُم ووظُلت اهما هي
الذعىي التي ًخلذم بها اإلاذعى بلى اللاض ي لُفصل فيها بدىم ملضم ًىطع مىطىع الخىفُز(.)1
()1ساحع في رلً عخُلت بلخبل ،اإلاشحع العابم ،ص .165
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عىادي فريد /ـــــــ
الفرع الثاني :املذلىل الاصطالحي للمحاكمت الجنائيت العادلت
()1

ٌعشف الخم في مداهمت حىاثُت عادلت وإخذ ؤَم خلىق الاوعان الفشدًت واللصُلت باإلوعان وبأدمخُه وهشامخه

ًؼلم علُه الفلهاء بدم الاوعان في ؤن جىـش كظِخه ؤمام مدىمت معخللت هضيهت ،فهى سهً مً ؤسوان الذولتَ ،زٍ ألاخحرة
التي حعترف باللاهىن بىصفه حذا إلاماسظتها لعلؼاتها الدششَعُت والخىفُزًت واللظاثُت(.)2
هما ًلىٌ الفلُه " "GIERKEؤنها الذولت التي جخظع هفعها لللاهىن ولِغ جلً التي جظع هفعها فىق اللاهىن(،)3
خصىصا مع كُام الذولت الاظدبذادًت التي ؤظاءث جؼبُم كاهىن العلىباث وما ًترجب على رلً مً هخاثج خؼحرة جخعلم
بدلىق الاوعان خاصت ما ًخعلم منها بالخشٍت الفشدًت وبملخظُاث املخاهمت العادلت واإلاىصفت(.)4
عشف املخاهمت العادلت بجمُع عىاصشَا على ؤنها مجمىع خلىق اإلاتهم ً
ػحر ؤن َىان مً ّ
بذء مً طشوسة بعالمه
بالتهمت اإلايعىبت بلُه بلى خله في الاظخعاهت بمدامي ،وؤن ًداهم ؤمام مدىمت معخللت مداًذة ومشيلت ػبلا لللاهىن كبل
اسجيابه للجشٍمت زم عذم حعشطه للعلاب ؤهثر مً مشة على هفغ الجشم اإلاشجىب ووصىال بلى خله في الؼعً في ألاخيام
والخعىٍع في خاٌ اخفاق العادلت(.)5
املطلب الثاني :إلاكرار بالحم في املحاكمت الجنائيت العادلت في الشريعت إلاسالميت واملىاثيم الذوليت لحلىق
إلانسان
ظيخؼشق في َزا اإلاؼلب بلى ؤلاكشاس بالخم في املخاهمت العادلت في الششَعت ؤلاظالمُت (الفشع ألاوٌ) زم بعذ رلً
ظىعشج بلى الاعتراف بالخم في املخاهمت العادلت في اإلاىازُم الذولُت لخلىق ؤلاوعان (الفشع الثاوي).
الفرع ألاول :الحم في املحاكمت العادلت في الشريعت إلاسالميت
لؼاإلاا ؤن الخم في املخاهمت العادلت مً ؤَم الخلىق ألاظاظُت والفشدًت في ششَعت ؤلاظالم ،فلذ ؤوصذ بعع
ألادًان العماوٍت بها في العذًذ مً اإلاىاظباث ،فزلً حعذ املخاهمت العادلت مً ؤَم الخلىق التي دعا بليها الاظالم ،وؤهذ

( )1للخىظع ؤهثر ساحع خالف علُلت ،البرإلاان هظماهت لخماًت خم الاوعان في املخاهمت العادلت ،مجلت الفىش البرإلااوي ،مجلغ ألامت ،الجضاثش ،العذد ،28
ؤفشٍل  ،2012ص .52
( )2مىس ى مصؼفى شخاجت ،مبذؤ خم الاوعان في مداهمت عادلت في اإلاىاصعاث الاداسٍت وجؼبُلاجه في ؤخيام مجلغ الذولت الفشوس ي واملخىمت ألاوسوبُت
لخلىق الاوعان ،مجلت الخلىق ،مجلغ اليشش العلمي ،حامعت اليىٍذ ،العذد الثاوي ،العىت الثامىت والعششون ،حىان  ،2004ص .126
( )3هلال عً زشوث بذوي ،الىـم العُاظُت ،داس النهظت العشبُت ،اللاَشة ،1972 ،ص .168
( )4للذ حاء مفهىم املخ اهمت العادلت واإلاىصفت لخفادي املخاػش الىاججت عً ؤلاحشاءاث الجضاثُت ،بىصفها طماهت كظاثُت ٌععى بليها اإلاخلاض ي إلاىاحهت
وافت الاخالالث اإلااظت بالخلىق والخشٍاث ألاظاظُت ،خصىصا ما ًخعلم باهتهان الخم في مداهمت هضيهت ومىصفت خعب ما ًخؼلبه ؤلاحشاءاث اللظاثُت
اإلاخعاسف عليها كاهىها وكظاءا ،ولخىفش العىاصش ألاظاظُت ملخاهمت عادلت للمتهم ،وجمىُىه مً الذفاع عً هفعه ،وللخىفُم بحن خم الذولت في الخصىٌ على
دلُل الاداهت ،وبحن خم اإلاتهم في ازباث بشاءجه ،وفم ما وعب بلُه مً تهم و بدعاءاث ،لششوخاث ؤهثر في َزٍ اإلاعإلت ساحع في رلً آمىت ظلؼاوي ،الخلىق
اللظاثُت الاحشاثُت ؤمام اللاض ي الاداسي ومعخلضماث املخاهمت العادلت و اإلاىصفت ،مجلت العلىم اللاهىهُت والعُاظُت ،ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت،
حامعت الىادي ،العذد العادطً ،ىاًش ،2013 ،ص ص.100 -99 ،
( )5للخىظع في َزٍ اإلاعإلت ساحع ؤًذ عبذ اإلالً هادًت ،طماهاث املخاهمت العادلت للمتهم ؤمام املخاهم الجىاثُت الذولُت ،سظالت لىُل شهادة الذهخىساٍ في
العلىم ،جخصص كاهىن ،حامعت مىلىد معمشي ،ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،2014 ،ص .59
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عىادي فريد /ـــــــ
عليها مصذاكا للىله حعالى " وإرا خىمخم بحن الىاط ؤن جدىمىا بالعذٌ" )1(،مما ٌعخفاد مً آلاًت الىشٍمت ؤن الششَعت
ؤلاظالمُت العمداء حعذ ششَعت ظباكت في الاعتراف الىاظع بدلىق الاوعان وجىفحر الخماًت الالصمت لها عىذ اإلاعاط بها ؤو
اهتهاهها ،ومً جلً الخلىق التي هشم هللا بها البششٍت حمعاء َى خم ؤلاوعان في اإلاؼالبت بدلىكه اإلاهذوسة وخله هزلً في
مداهمخه مداهمت ششٍفت وهضيهت.
الفرع الثاني  :الحم في املحاكمت العادلت في املىاثيم الذوليت لحلىق إلانسان
على اإلاعخىي الذولي ًـهش الاَخمام الذولي بدلىق الاوعان مً خالٌ مصادكت الذوٌ على عذد هبحر مً الاجفاكُاث
واإلاىازُم الذولُت ،الظُما اإلاخعللت بدلىق الاوعان ،والتي هصذ على العذًذ مً اإلابادت والخلىق الهامت مً بُنها :خم
الاوعان في مداهمت عادلت ،الظُما وؤن َزا الخم ٌشيل ؤخذ الشواثض التي جلىم عليها دولت الخم واللاهىن ،لزلً ظعذ
مخخلف الىـم اللاهىهُت اإلاعاصشة بلى جىشَغ مخخلف ملخظُاث الخم في مداهمت عادلت وخشصها على خصىٌ اإلاخلاض ي
على كظاء عادٌ(.)2
لزلً جم جىشَغ َزا الخم في العذًذ مً اإلاىازُم الذولُت العاإلاُت لخلىق الاوعان الظُما وؤنها خثذ هثحرا على
اخترام َزا الخم الزي ًجب ؤن ًخمخع به الفشد وجظمً له الخماًت اللاهىهُت الخامت.
فلذ حاء الىص علُه هدم ؤظاس ي مً خلىق الاوعان اإلاظمىهت في فدىي هصىص الاعالن العالمي لخلىق
الاوعان( ،)3هما جظمً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت لعام  1966مخخلف الخلىق ألاظاظُت
لإلوعان وعلى سؤظها الخم في مداهمت عادلت( ،)4مشهضا في رلً على طمان َزا الخم ؤمام مدىمت مخخصت معخللت وهضيهت
مشيلت وفم اللاهىن وهزا الاهصاف في هـش الذعىيَ ،زا وهصذ الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق الاوعان على َزا الخم
بخاسٍخ .)5(1950/11/04

( )1اللشآن الىشٍم ،ظىسة اليعاء ،آلاًت .58
( )2عفُف بهُت ،مبذؤ الخم في مداهمت عادلت طمً الاجفاكُاث الذولُت ومذي جىشَعه في مجاٌ اإلاىاصعت ؤلاداسٍت في الجضاثش ،املجلت الىلذًت لللاهىن
والعلىم العُاظُت ،ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت مىلىد معمشي ،جحزي وصو ،العذد  ،2013 ،02ص  .232و ساحع هزلً:
SERGE GUINCHARD, droit processuel, droit commun du procès,1ER édition, Dalloz, 2001, P 180.

( ) 3هصذ اإلاادة العاششة مً الاعالن على ؤهه " ليل اوعان على كذم اإلاعاواة الخامت مع آلاخشًٍ الخم في ؤن جىـش كظِخه مدىمت معخللت ومداًذة هـشا
مىصفا وعلىُا للفصل في خلىكه والتزاماجه وفي ؤي تهمت حضاثُت جىحه بلُه".
 حاء في هص اإلاادة  11مً راث الاعالن على ؤهه " ول شخص متهم بجشٍمت ٌعخبر بشٍئا بلى ؤن جثبذ اسجيابه لها كاهىن في مداهمت علىُت جيىن كذ وفشث لهفيها حمُع الظماهاث الالصمت للذفاع عً هفعه.
 ال ًذان ؤي شخص بجشٍمت بعبب ؤي عمل ؤو امخىاع عً عمل لم ًىً ٌشيل حشما بملخط ى اللاهىن الىػني ؤو الذولي ،هما ال جىكع علُه علىبت ؤشذ مًجلً التي واهذ ظاسٍت في الىكذ الزي اسجىب فُه الفعل الجشمي".
( )4حاء في الفلشة ألاولى مً اإلاادة  14مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت لعام  1966على ؤهه " مً خم ول فشد ؤن جيىن كظِخه مدل
هـش مىصف وعلني مً كبل مدىمت مخخصت وخُادًت ميشإة بدىم اللاهىن".
( )5جىص اإلاادة العادظت مً الاجفاكُت الاوسوبُت لخلىق الاوعان على ما ًلي " ليل اوعان الخم في ؤن جىـش كظِخه بعذالت وبصفت علىُت وخالٌ مذة
معلىلت ؤمام مدىمت معخللت وهضيهت ًخم اوشائَا بملخط ى كاهىن ،وللمدىمت الخم بالفصل في اإلاىاصعاث الخاصت وخلىق والتزاماث ألافشاد راث الصفت
اإلاذهُت وهزلً في صخت الاتهاماث اإلاىحهت لألفشاد راث الصفت الجضاثُت".
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معايري احملاكمة اجلنائية العادلة والنزيهة وصلتها الىطيدة مبنظىمة حقىق اإلنسان(احلك يف حماكمة عادلة ومنصفة أمنىذجا)/ـــــــــ
عىادي فريد /ـــــــ
ما ًمىً الاشاسة بلُه مً خالٌ الىصىص الذولُت العالفت ؤن الخم في املخاهمت العادلت ًيشإ مً اللخـت التي ًخم
فيها الاتهام وحعخمش على ؤن ًخم اداهت الشخص ؤو بخبرثخه بلشاس نهاجي ،وٍمخذ بلى مشخلت جىفُز العلىبت املخيىم بها(.)1
بطافت بلى كُام املجخمع الذولي بىطع مجمىعت مخىىعت ومخياملت مً الىصىص الالضامُت مخظمىت اإلالاًِغ
الظشوسٍت لظمان املخاهمت العادلت وختى ٌعهل اظخخالص عاإلاُت الاَخمام بها واظخـهاس عىاصشَا الظشوسٍت ،وَزا وله
يهذف بلى خماًت اإلاشدبه فُه مىز جاسٍخ اًلافه وؤزىاء املخاهمت بلى ػاًت اظدىفار ول ػشق الؼعً العادًت وػحر العادًت التي
ًلشَا اللاهىن وٍىص عليها (.)2
املبحث الثاني :العالكت بين ضرورة إلاكرار بمعايير املحاكمت الجنائيت العادلت وجكريس منظىمت حلىق إلانسان
وجفعيل ضماناتها.
ظىذسط في َزا اإلابدث طشوسة ؤلاكشاس بمعاًحر املخاهمت الجىاثُت العادلت جىشَعا لخلىق ؤلاوعان وجفعُل طماهاتها
في مؼلبحن ،ظجرهض على فىشة حعذد وجىىع الخلىق اإلاشمىلت بمعاًحر املخاهمت العادلت في بػاس جفعُل مىـىمت خلىق
ؤلاوعان (اإلاؼلب ألاوٌ)،زم ظيعلؽ الظىء على جفعُل طماهاث املخاهمت العادلت اإلاىشظت في اإلاىازُم العاإلاُت
والاجفاكُاث ؤلاكلُمُت (اإلاؼلب الثاوي).
املطلب ألاول :حعذد وجنىع الحلىق املشمىلت بمعايير املحاكمت الجنائيت العادلت في إطار جفعيل منظىمت حلىق
إلانسان
ظيخعشض في َزا اإلاؼلب بلى مظمىن الخلىق اإلاشمىلت بمعاًحر املخاهمت العادلت في اإلاىازُم الذولُت لخلىق
ؤلاوعان (لفشع ألاوٌ) ،زم ظىعشج بلى مظمىن الخلىق اإلاشمىلت بمعاًحر املخاهمت العادلت في الاجفاكُاث ؤلاكلُمُت
لخلىق ؤلاوعان ( الفشع الثاوي ).
الفرع ألاول :مضمىن الحلىق املشمىلت بمعاييراملحاكمت العادلت في املىاثيم الذوليت لحلىق إلانسان
مً ؤبشص الخلىق التي حشملها معاًحر املخاهمت الجىاثُت العادلت في اإلاىازُم الذولُت اإلاعترف بها هجذ ماًلي:
 الخم في عذم الخعشض لللبع والاعخلاٌ الخععفي(.)3 الخم في ببالغ ول فشد بدلىكه(.)4 الخم في جىهُل مدامي مع الخم في ببالغ ؤظشة اإلاتهم هبإ اللبع علُه.)1( .( )1ساحع خالف علُلت ،اإلاشحع العابم ،ص.56
( )2وفم َزا اإلافهىم الذولي لعىاصش املخاهمت العادلت ٌعخىحب جىفش ششػحن ؤظاظحن لها:
ؤن جخظع إلحشاءاث املخاهمت اإلاىصفت التي وطعها املجخمع الذولي. ؤن جلىم باملخاهمت وجىفُز اإلاىازُم الذولُت ظلؼت كظاثُت معخللت ومداًذة.لالظتزادة ؤهثر مً َزٍ الششوغ ساحع دساجي بلخحر ،املخاهمت العادلت بحن اإلاىازُم الذولُت والاكلُمُت ،مجلت العلىم اللاهىهُت والعُاظُت ،ولُت الخلىق
والعلىم العُاظُت ،حامعت الشهُذ خمت لخظش ،الىادي ،العذد العابع ،حىان  ،2013ص .86
( )3هص على َزا الخم الاعالن العالمي لخلىق الاوعان في اإلاادة الخاظعت مىه التي حاء فيها " ال ًجىص اللبع على ؤي بوعان ؤو حجضٍ ؤو هفُه حععفا" ،هما
جإهذ الخىصُص على َزا الخم هزلً في العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت و رلً في الفلشة ألاولى مً اإلاادة الخاظعت التي وسد فيها " ال
ًجىص اللبع على ؤخذ ؤو بًلافه بشيل حععفي".
( )4هصذ على َزا الخم الفلشة الثاهُت مً اإلاادة الخاظعت مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت العُاظُت التي حاء فيها " ًجب ببالغ ول مً ًلبع
علُه بإظباب رلً ،هما ًجب ابالػه فىسا بإًت تهمت جىحه بلُه".
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معايري احملاكمة اجلنائية العادلة والنزيهة وصلتها الىطيدة مبنظىمة حقىق اإلنسان(احلك يف حماكمة عادلة ومنصفة أمنىذجا)/ـــــــــ
عىادي فريد /ـــــــ
 الخم في عذم الاخخجاص على رمت املخاهمت(.)2 الخم في عذم الخعزًب والخم في الخدلُم في مضاعم الخعزًب(.)3 الخم في كشٍىت البراءة(.)4 الخم املخاهمت العلىُت(.)5 الخم في مىاكشت الشهىد(.)6 الخم في الاظخعاهت بمترحم في حمُع مشاخل الاحشاءاث اللظاثُت(.)7 الخم في عذم بعادة املخاهمت للتهمت راتها(.)8 -الخم في خـش جؼبُم اللاهىن بإزش سحعي(.)9

(ً )1دم للمتهم ؤن ًذافع عً هفعه شخصُا ؤو بىاظؼت مدامي الزي ًخخاسٍ ،ؤما برا لم ًجذ مً ًذافع عىه علُه بخؼاس الجهت اللظاثُت بزلً ختى ًخم
اللاض ي حعُحن له مدام مً جللاء هفعهَ ،زا ما هصذ علُه اإلاادة  14مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت التي وسد فيها " ؤن ول مدخجض
مً خله ؤن ًداهم خظىسٍا ،وان ًذافع عً هفعه بشخصه ؤو بىاظؼت مدام مً اخخاسٍ وؤن ًدـى بدله في وحىد مً ًذافع عىه".
( )2هصذ على َزا الخم الفلشة الثالثت مً اإلاادة الخاظعت مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت التي حاء فيها " ال ًجىص ؤن ًيىن اخخجاص
ألاشخاص الزًً ًيخـشون املخاهمت َى اللاعذة العامت ،ولىً الجاثض حعلُم الافشاج عنهم على طماهاث الىفالت هبذًل لخظىسَم املخاهمت".
(َ )3زا ما اهذجه اإلاادة الخامعت مً الاعالن العالمي لخلىق الاوعان ،خُث حاء فيها " ال ًجىص اخظاع ؤخذ للخعزًب وال للمعاملت ؤو العلىبت اللاظُت ؤو
ػحر الاوعاهُت ؤو اإلاهُىت".
هما ؤشاس العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت على رلً في اإلاادة العابعت مىه التي حاء فيها " ال ًجىص بخظاع فشد للخعزًب ؤو لعلىبت ؤو
إلاعاملت كاظُت ؤو ػحر اوعاهُت ؤو مهُىت ،وعلى وحه الخصىص ،فةهه ال ًجىص بخظاع ؤي فشد – دون سطاٍ الخام والخش -للخجاسب الؼبُت والعلمُت".
هما عبرث اللجىت اإلاعىُت بدلىق الاوعان في حعلُلها العام على هص اإلاادة العابعت مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت " ؤهه مً اإلاهم
ختى ًلع العذوٌ على الاهتهاواث ؤن ًمىع اللاهىن اللجىء ؤزىاء احشاءاث الخلاض ي بلى اظخعماٌ ؤو الاظدشهاد باألكىاٌ ؤو الاعترافاث اإلاىتزعت عً ػشٍم
الخعزًب ؤو ؤي معاملت ؤخشي مدـىسة".
( )4جظمً الاعالن العالمي الىص على الخم في كشٍىت البراءة في الفلشة ألاولى مً اإلاادة  11التي حاء فيها " ول شخص متهم بجشٍمت ٌعخبر بشٍئا بلى ؤن جثبذ
بداهخه كاهىها بمداهمت علىُتـ جامً له فيها الظماهاث الظشوسٍت للذفاع عىه".
هما هصذ على الخم اإلاادة  14مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت التي وسد فيها " ليل فشد متهم ًتهم بجىاًت الخم في ؤن ٌعخبر بشٍئا ما
لم جثبذ بداهخه ػبلا لللاهىن".
( )5هص عليها الاعالن العالمي لخلىق الاوعان في اإلاادة العاششة التي هصذ على ؤهه " ؤن جىـش كظِخه ؤمام مدىمت معخللت هضيهت هـشا عادال علىُا للفصل
في خلىكه والتزاماجه".
َزا وهصذ علُه الفلشة ألاولى مً اإلاادة  14التي حاء فيها "  ...على ؤن ٌشترغ  ....صذوس خىم في كظُت حىاثُت ؤو مذهُت علىا."...
( )6جظمىذ َزا الخم الفلشة الثالثت "ٌ" مً اإلاادة  14مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت التي حاء فيها بإهه " ًخىحب بىفعه ؤو عً
ػشٍم شهىد الخصم ّ
طذٍ ،وفي ؤهه ًظمً خظىس شهىدٍ واظخجىابهم جدذ راث ششوغ شهىد الخصم".
()7هصذ على َزا الخم الفلشة الثالثت "و" مً اإلاادة  14على ؤهه ًىفش للمتهم مترحم ًلذم له معاعذة مجاهُت ،بر لم ًىً كادسا على فهم اللؼت اإلاعخعملت في
املخىمت ؤو الخدذر بها".
ّ
( )8جىص الفلشة العابعت مً اإلاادة  14مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت على ؤهه " ال ًجىص حعشٍع ؤخذ مجذدا للمداهمت ؤو العلاب
على حشٍمت ظبم ؤن ؤدًً بها ،ؤو بشت منها بدىم نهاجي وفلا لللاهىن والاحشاءاث الجىاثُت في ول بلذ".
( )9ؤشاسث الفلشة ألاولى مً اإلاادة  15مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت العُاظُت " ال ًذان ؤي فشد بإي حشٍمت بعبب فعل ؤو بمخىاع عً فعل لم
ًىً وكذ اسجيابه ٌشيل حشٍمت بملخط ى اللاهىن الىػني ؤو الذولي".
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معايري احملاكمة اجلنائية العادلة والنزيهة وصلتها الىطيدة مبنظىمة حقىق اإلنسان(احلك يف حماكمة عادلة ومنصفة أمنىذجا)/ـــــــــ
عىادي فريد /ـــــــ
 الخم في الاظخئىاف ،1وػبلا إلاظمىن اإلاىاد اإلازوىسة ظابلا فةن خم الاوعان في مدىمت عادلت ًلخط ي الاعترافبالخم في اللجىء بلى مدىمت معخللت ومداًذةَ ،زا بلى حاهب الخم في الخصىٌ على احشاءاث عادلت مً خالٌ علىُت
الجلعاث وآلاحاٌ اإلاعلىلت(.)2
الفرع الثاني :مضمىن الحلىق املشمىلت بمعايير املحاكمت الجنائيت العادلت في الاجفاكياث إلاكليميت لحلىق
إلانسان.
ّؤما بخصىص عىاصش املخاهمت الجىاثُت العادلت في مظمىن اإلاىازُم الاكلُمُت( ،)3فلذ اَخمذ الاجفاكُت ألاوسوبُت
لخلىق الاوعان بالخم في املخاهمت الجىاثُت العادلتَ ،زا ما جظمىخه اإلاادة العادظت مً الاجفاكُت( ،)4خُث اشخملذ
َزٍ ألاخحرة على العذًذ مً الخلىق مً ؤَمها:
 الخم في كشٍىت البراءة(.)5 الخم في جىهُل مدامي(.)6 الخم في عذم الخعزًب(.)7هما وسد َزا الخم في مظمىن الفلشة الثاهُت مً اإلاادة  11مً الاعالن العالمي لخلىق الاوعان التي حاء فيها " ال ًجىص فشض علىبت ؤشذ مً العلىبت
التي وان اللاهىن ًىص عليها وكذ اسجياب الجشٍمت".
( )1هصذ على رلً الفلشة الخامعت مً اإلاادة  14مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت على ؤهه " ليل مديىم علُه بةخذي الجشاثم الخم
في بعادة الىـش في الخىم والعلىبت ؤمام مدىمت ؤعلى بملخط ى اللاهىن".
( )2ساحع عفُف بهُت ،اإلاشحع العابم ،ص  ،235ولخفاصُل ؤهثر في مجاٌ الخلىق اإلاىفىلت للمتهم التي تهذف بلى جدلُم املخاهمت العادلت واإلاىصفت مً
خالٌ ما ؤكشجه اإلاىازُم الذولُت العاإلاُت التي لها صلت بدلىق الاوعان وخشٍاجه ألاظاظُت ،ساحع ظعُذ فهُم خلُل ،الخماًت الذولُت لخلىق ؤلاوعان في
الـشوف الاظخثىاثُت (دساظت في طىء ؤخيام اللاهىن الذولي لخلىق ؤلاوعان)،ميشإة اإلاعاسف ،ؤلاظىىذسٍت 1993 ،ص ص .212 -208 ،خحر الذًً بً عبذ
اللؼُف ،اللجىت ألاوسوبُت لخلىق الاوعان ،الهُئت اإلاصشٍت العامت للىخاب ،اللاَشة ،1991 ،ص  370وما بعذَا .العشبي بىهعبان ،معاًحر املخاهمت
العادلت في اللاهىن الذولي لخلىق الاوعان ،مجلت العلىم اللاهىهُت والاداسٍت ،ولُت الخلىق و العلىم العُاظُت ،حامعت حُاللي لُابغ ،ظُذي بلعباط،
العذد  ،02ؤفشٍل  ،2006ص ص ،.63 -62 ،دساجي بلخحر ،اإلاشحع العابم ،ص  91وما بعذَا .وؤهـش هزلً:
HADJIN Abdnour Mohammed, due process of law for accused of crime, the bill of rights, New york, Colombia
university press, 1981, p p 121- 122, PAUL Jacque jean, droit constitutionel, et institutions politiques 03 eme
édition, Dalloz, Paris, 1998, p p 38- 40.

( )3ظىف وعلؽ الظىء ؤظاظا على ما ًلي- :الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق الاوعان اإلابرمت عام - ،1950الاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان اإلابرمت عام
- ،1967اإلاُثاق الافشٍلي لخلىق الاوعان والشعىب عام -،1981بعالن اللاَشة عً خلىق الاوعان في الاظالم الصادس عام .1990
( ) 4خُث هصذ على ما ًلي " ليل شخص الخم في ؤن جىـش دعىاٍ بؼشٍلت عادلت علىُت ،وفي خالٌ مذة معلىلت ؤمام مدىمت معخللت هضيهت ًيشئها اللاهىن،
ظىاء ؤوان رلً الفصل في اإلاىاصعاث التي جثحرَا خلىكه والتزاماجه اإلاذهُت ؤم للىـش في صخت الاتهام الجىاجيً ،ىحه بلُه وٍجب ؤن ًصذس الخىم عليها
علىُا".
( )5جىص الفلشة الثاهُت مً اإلاادة العادظت مً الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق ؤلاوعان على ما ًلي " ول شخص ًتهم باسجياب حشٍمت ٌعخبر بشٍئا بلى ؤن جثبذ
بداهخه كاهىها".
( )6جىص الفلشة الثالثت مً اإلاادة العادظت مً الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق ؤلاوعان على ؤهه " ليل متهم الخم ؤن ًذافع عً هفعه بىفعه ؤو ٌعاوهه في َزا
الذفاع مدام ًخخاسٍ ،وإرا لم ًىً ًملً وظاثل دفع ؤحعاب املخاماة فله الخم في ؤن ٌعاوهه مدام ٌعحن لهزا الؼشض بذون ملابل ،برا اكخظذ مصلخت
العذالت رلً".
( )7هصذ اإلاادة الثالثت مً الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق الاوعان على ؤهه " ال ًجىص بخظاع ؤي اوعان للخعزًب وال للمعاملت اللاظُت ؤو العلىبت اإلاهُىت
للىشامت".
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معايري احملاكمة اجلنائية العادلة والنزيهة وصلتها الىطيدة مبنظىمة حقىق اإلنسان(احلك يف حماكمة عادلة ومنصفة أمنىذجا)/ـــــــــ
عىادي فريد /ـــــــ
 الخم في الاظخعاهت بمترحم في حمُع مشاخل ؤلاحشاءاث اللظاثُت(.)1 الخم في مىاكشت الشهىد(.)2هما اَخمذ ؤًظا الاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان بالخم في املخاهمت الجىاثُت العادلت ،فلذ جظمىذ حملت
مً الخلىق مً ؤَمها:
 خم الفصل في التهمت في خالٌ مهلت معلىلت ومً مدىمت مخخصت ومعخللت. الخم في كشٍىت البراءة لؼاإلاا لم جثبذ بداهخه. الخم في الاظخعاهت بمترحم دون ملابل برا وان ال ًفهم ؤو ًخيلم لؼت املخىمت. خم اإلاتهم في اخؼاسٍ بالتهم اإلاىحهت بلُه وبالخفصُل. خم اإلاتهم في الخصىٌ على وكذ واف لخىهُل مدام للذفاع عىه. خم اإلاتهم في مىاكشت الشهىد. خم اإلاتهم في اظخئىاف الخىم ؤمام مدىمت اعلى دسحت(.)3 في راث اإلاععى وطعذ الاجفاكُت ألامشٍىُت خلا آخش للمداهمت العادلت اإلاخمثل في " عذم سحعُت اللاهىن"(.)4 هما مىدذ للمـلىم الخم في الخعىٍع له بعبب بظاءة جؼبُم اخيام العذالت(.)5 الخم في بكشاس الخماًت اللظاثُت(.)6ما ججذس الاشاسة بلُه ؤن الاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان اخخىث على راث الخلىق التي ًىبثم عنها خم املخاهمت
الجىاثُت العادلت التي اعخمذث عليها الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق الاوعان في هثحر مً الخلىق ،والخم في خـش جؼبُم
اللاهىن بإزش سحعي ،والخم في الخعىٍع ،والخم في الخماًت اللظاثُت ،والخم في ببالغ ول فشد بدلىكه ،والخم في
الاظخعاهت بمدامي والخم في كشٍىت البراءة ،والخم في مىاكشت الشهىد ،والخم باالظخعاهت بمترحم ،والخم في عذم بعادة
املخاهمت للتهمت راتها(.)7

( )1هصذ الفلشة الثالثت مً اإلاادة العادظت مً الاجفاكُت ألاوسوبُت لخماًت خلىق الاوعان على ما ًلي " ؤن ٌعاوهه مترحم بذون ملابل ،برا واهذ اللؼت
اإلاعخعملت في املخاهمت لؼت ال ًفهمها ؤو ال ًخيلمها".
( )2جىص الفلشة الثالثت "د" مً اإلاادة العادظت مً الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق ؤلاوعان على ؤهه " ؤن ًىحه للمتهم ألاظئلت َى هفعه ؤو مً ًخىلى الذفاع
عىه لشهىد الازباث ،وؤن ًمىً اظخذعاء شهىد الىفي وجىحُه ألاظئلت بليهم بزاث الؼشٍلت التي جىحه بها ألاظئلت بلى شهىد الازباث".
( )3ؤهـش اإلاادة الثامىت مً الاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان.
( )4ؤهـش اإلاادة الخاظعت مً الاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان.
( )5ؤهـش اإلاادة العاششة مً الاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان.
( )6ؤهـش اإلاادة  25مً الاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان.
( )7إلاضٍذ مً الخفاصُل والششوخاث بشإن عىاصش الخم في املخاهمت الجىاثُت العادلت في ؿل الاجفاكُاث الاكلُمُت لخلىق الاوعان ،ساحع دساجي بلخحر،
اإلاشحع العابم ،ص  .100وللخعمم ؤهثر ساحع عفُف بهُت ،اإلاشحع العابم ،ص  237وما بعذَا.
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معايري احملاكمة اجلنائية العادلة والنزيهة وصلتها الىطيدة مبنظىمة حقىق اإلنسان(احلك يف حماكمة عادلة ومنصفة أمنىذجا)/ـــــــــ
عىادي فريد /ـــــــ
هما خـي الخم في املخاهمت الجىاثُت العادلت باَخمام مً حاهب واطعي اإلاىازُم الذولُت العاإلاُت ،بذاًت مً ؤلاعالن
العالمي لخلىق الاوعان ،وَى راث اإلابذؤ الزي جبىاٍ العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت ،بىفغ الخلىق
الىاسدة في الاعالن العالمي لخلىق الاوعان(.)1
املطلب الثاني :جفعيل ضماناث املحاكمت الجنائيت العادلت املكرست في املىاثيم العامليت والاجفاكياث إلاكليميت
َزا عً الخلىق التي تهذ ف بلى جدلُم املخاهمت الجىاثُت العادلت ،ؤما عً الظماهاث التي هشظتها اإلاىازُم العاإلاُت
والاجفاكُاث الاكلُمُت لخلىق الاوعان هزهش مً ؤَمها  :مبذؤ اإلاعاواة ؤمام اللظاء ،مبذؤ خم الاوعان في خماًت وطعه
ؤلاحشاجي (مبذؤ عذم سحعُت اللىاهحن) ،الخم الفشد في الذفاع بىفعه ؤو بىاظؼت مدامي ،بدُث ظجرهض في َزا اإلاؼلب على
مبذؤ اإلاعاواة ؤمام اللظاء ( الفشع ألاوٌ) زم بلى مبذؤ خم الاوعان في خماًت وطعه ؤلاحشاجي (مبذؤ عذم سحعُت اللىاهحن)(
الفشع الثاوي ) ،زم في ألاخحر ظىعشج بلى خم الفشد في الذفاع بىفعه ؤو بىاظؼت مدامي ( الفشع الثالث).
الفرع ألاول :مبذأ املساواة أمام اللضاء.
ًإحي على سؤط َزٍ الظماهاث مبذؤ اإلاعاواة ؤمام اللظاء ،فلذ هشظه الاعالن العالمي لخلىق الاوعان( ،)2وؤهذ
العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت على طمان مبذؤ اإلاعاواة ؤمام اللظاء في اإلاادة  14مىه ،فمً طماهاث
املخاهمت العادلت هزلً خم الاوعان في اإلاثىٌ ؤمام اللظاء الجىاجي ،بدُث ال ًجىص بفشاد ػاثفت ؤو فئت معُىت مً
اإلاىاػىحن ملخاهم خاصت ؤو اظخثىاثُت للىـش في هىع مً اللظاًا ؤو إلاىاحهت ؿشوف معُىت )3(،اهؼالكا مً رلً فةن
مداهمت اإلاذهُحن ؤمام مداهم ععىشٍت ؤو مداهم خاصت جصذس ؤخياما نهاثُت ًدشم الفشد مً بخذي الظماهاث ألاظاظُت
للمداهمت العادلت(.)4
الفرع الثاني :مبذأ حم الانسان في حمايت وضعه إلاحرائي(مبذأ عذم رحعيت اللىانين).
هما جىحذ طماهاث ؤخشي ؤهذتها اإلاىازُم والاعالهاث الذولُت اإلاخعللت بالخم في املخاهمت العادلت ،همبذؤ خم
الاوعان في خماًت وطعه ؤلاحشاجي وَى ما ٌعشف في اللاهىن جؼبُم اللاعذة اللاهىهُت " مبذؤ عذم سحعُت اللىاهحن" ،فال
ًجىص ؤن ًيخجه ؤزش اللاهىن الجذًذ على ما وكع العمل به مً احشاءاث ؤو ما جبلىس مً مشاهض كاهىهُت ظىاء مً خُث

( )1للذ عمل الاعالن العالمي لخلىق الاوعان ومً بعذٍ العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت زم بعذ رلً ول مً الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق
الاوعان والاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان على وطع معاًحر مدذدة للمداهمت الجىاثُت العادلت ختى ًخم الخلُذ بها في مداهمت الفشد عما اكترفه مً
ؤفعاٌ طذ الجماعت دون ؤن جشاعي خلىكه باعخباسٍ بوعان ،إلاعلىماث ؤهثر ساحع العشبي بىهعبان ،اإلاشحع العابم ،ص 63وما بعذَا .ولالظتزادة ؤهثر ساحع
فشٍجت دمحم َشام ،اإلاشحع العابم ،ص  436وما بعذَا.
( )2جىص اإلاادة العاششة مً الاعالن العالمي لخلىق الاوعان على ؤهه " ليل بوعان الخم على كذم اإلاعاواة الخامت مع آلاخشًٍ ؤمام مدىمت معخللت هضيهت
جىـش بصفت عادلت و علىُا للفصل في خلىكه والتزاماجه وؤًت تهمت حىاثُت جىحه بلُه".
( )3كذ رَب الفلهاء بلى طشوسة جىافش ششوغ ليي ًيىن اللظاء ػبُعُا ،وهي بوشاء املخىمت وجدذًذ اخخصاصها بلاهىن ٌعخمذ على مبذؤ الششعُت
الاحشاثُت ،ألن اللاهىن َى مصذس كىاعذ الخىـُم اللظاجي وكىاعذ الاخخصاص ،بوشاء املخىمت وجدذًذ اخخصاصها كبل وكىع الجشٍمت .ساحع دساجي
بلخحر ،اإلاشحع العابم ،ص .82
( )4هما َى معشوف فاملخاهم الععىشٍت لها اخخصاص ؤصُل جىفشد بمىحبه بالىالًت في مداهمت الععىشٍحن عً حشاثم ععىشٍت وفم احشاءاتها الخاصت،
ػبلا للىاهحن ألاخيام الععىشٍت ،ؤما مداهمت اإلاذهُحن ؤمامها فهى بحش ًاء ٌعلؽ خم الفشد العادي في ؤن ًداهم ؤمام كاطُه الؼبُعي في ؿل وافت
الظماهاث التي حعخلضمها اإلاادة  14مً العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت،
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معايري احملاكمة اجلنائية العادلة والنزيهة وصلتها الىطيدة مبنظىمة حقىق اإلنسان(احلك يف حماكمة عادلة ومنصفة أمنىذجا)/ـــــــــ
عىادي فريد /ـــــــ
وشإتها ؤو بعمالها آلزاسَا ؤو اهتهائها فُؼبم عليها حمُعها اللاهىن اللاثم ،ومً زم جبلى الاحشاءاث التي لم ًذسهها اللاهىن
الجذًذ خاطعت لللاهىن التي اجخزث في ؿله(.)1
الفرع الثالث  :حم الفرد في الذفاع بنفسه أو بىاسطت محامي
جظمىذ اإلاىازُم الذولُت هزلً على خم الفشد في الذفاع وَى هزلً مبذؤ مً اإلابادت ألاظاظُت في الىـام اللظاجي
الجىاجي الزي ًدمي خلىق ألافشاد وخشٍاتهم ،باعخباسٍ ؤخذ الخلىق الؼبُعُت الشاسخت والذاثمت ،لزا وحب اخترامه ختى
ولى لم ًىً َىان هص ًلشسٍ وَى ؤًظا احشاء َام ال ًجىص الاظخؼىاء علُه في احشاءاث الخلاض ي.
ًمخذ خم الذفاع لِشمل خماًت طماهاث الخلاض ي ألاظاظُت في اإلاىاد الجىاثُت مىز سفع الذعىي بلى ػاًت صذوس
الخىم النهاجي فيها ،ؤي حمُع الظماهاث التي ًىفلها اللاهىن ؤزىاء الخصىمت وؤزىاء الخدلُم فيها ،وخم ول خصم في
جلذًم دفاعه وؤدلت ازباجه وؤن ًلتزم اللاض ي الخُاد وطمان اخترام مبذؤ اإلاىاحهت مً الخصىم(.)2
هما جظمً اإلاُثاق الافشٍلي لخلىق الاوعان والشعىب الىص على الخم في مداهمت عادلت في اإلاادة العابعت مىه(،)3
خُث ًخضح بإن اإلاُثاق خزا خزو الاجفاكُاث الذولُت العابم رهشَا في اَخمامها بظماهاث املخاهمت العادلت(ّ ،)4ؤما على
اإلاعخىي العشبي ،فىصذ علُه اإلاادة  11مً مششوع اإلاُثاق العشبي لخلىق الاوعان الزي ؤعذ في بػاس حامعت الذوٌ
العشبُت( ،)5هما جم الخإهُذ علُه في ماجمش علماء اللاهىن العشب اإلاىعلذ في بًؼالُا في الفترة اإلامخذة مً  05بلى  12دٌعمبر
 1986بذعىة مً اإلاعهذ الذولي للذساظاث العلُا في العلىم الجىاثُت ،صذس على بزشَا مششوع مُثاق خلىق الاوعان
والشعب في الىػً العشبي(.)6
ؤما في بػاس الىزاثم الاظالمُت لخلىق الاوعان ،فلذ اعترف به البُان العالمي عً خلىق الاوعان في الاظالم( )7في
الىصحن الشابع والخامغ ،وؤكشٍ بعالن اللاَشة خىٌ خلىق الاوعان في الاظالم()8في الفصل  19مىه.
( )1ساحع فشٍجت دمحم َشام ،اإلاشحع العابم ،ص  .439ولخفاصُل ؤوفش ساحع بلخحر دساجي ،اإلاشحع العابم ،ص .83
( ) 2للذ اخخلف الفله في جدذًذ مذلىله اخخالفا هبحرا على الشػم مً حعلُم الجمُع بىحىب اخترامه وظُادجه في احشاءاث الخلاض ي ،فهى مجشد وظُلت
لخدلُم مبذؤ اخترام خم الذفاع ،لهزا فةن الاخالٌ بهزا اإلابذؤ ال ًدُذ عىه خخما اللظاء ببؼالن الاحشاء اإلاعُب ما لم ًمغ َزا الاخالٌ بدلىق الذفاع
راتها ،ومً َزا اإلاىؼلم وان ًخعلم َزا اإلابذؤ بالىـام العام ألن اإلاصلخت العامت والخاصت باملجخمع جيىن خالُت فيها بالشػم مً حعلله ؤصال باإلاصلخت
الفشدًت ،للمضٍذ مً الخفاصُل و اإلاعلىماث ساحع بلخحر دساجي ،اإلاشحع العابم ،ص .84
( )3خُث حاء فيها على ؤهه " خم الخلاض ي مىفىٌ للجمُع ،وَشمل َزا الخم:
-

الخم في اللجىء بلى املخاهم الىػىُت املخخصت بالىـش في عمل ٌشيل خشكا للخلىق ألاظاظُت اإلاعترف بها والتي جظمىتها الاجفاكُاث واللىاهحن واللىاثذ
والعشف العاثذ.

-

الاوعان بشيء ختى جثبذ بداهخه ؤمام مدىمت مخخصت.

-

خم الذفاع بما في رلً الخم في اخخُاس مذافع.

-

خم مداهمت خالٌ فترة معلىلت وبىاظؼت مدىمت مداًذة.

-

ال ًجىص بداهت شخص بعبب عمل ؤو الامخىاع عً عمل ال ٌشيل حشما ٌعاكب علُه اللاهىن وكذ اسجيابه ،وال علىبت بال بىص والعلىبت شخصُت".

( )4شهحرة بىلخُت ،خم اإلاتهم في الذفاع ؤمام اللظاء الجىاجي ،مجلت اإلاىخذي اللاهىوي ،حامعت دمحم خُظش بعىشة ،العذد الخامغ ،2008 ،ص .98
( )5خُث حاء فيها " حمُع الىاط مدعاوون ؤمام اللظاء وخم الخلاض ي مىفىٌ ليل شخص على بكلُم الذولت".
( )6شهحرة بىلخُت ،اإلاشحع العابم ،ص .98
( )7صذس البُان العالمي عً خلىق الاوعان في الاظالم عً اإلااجمش الاظالمي العالمي ،اإلاىعلذ بباسَغ بخاسٍخ .1981/09/19
( )8جمذ بحاصجه مً كبل مجلغ وصساء خاسحُت مىـمت ماجمش العالم الاظالمي في العاصمت اإلاصشٍت (اللاَشة) بخاسٍخ .1990/08/05
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عىادي فريد /ـــــــ

خاجمت:
في ألاخحر هخلص بلى اللىٌ بإن الخم في مداهمت عادلت ومىصفت َى خلا مشخلا مً الخم في الخلاض ي ،فهىان مً
ًؼلم علُه حعمُت الخم في اللجىء بلى اللظاء .)1(،فشػم رلً ٌعذ ؤًظا واخذا مً ؤَم الخلىق والخشٍاث ألاظاظُت
للمىاػً باعخباسٍ طماها للخشٍاث ألاخشي ،فبذون جمىحن ألافشاد مً اللجىء بلى اللظاء لخل هضاعاتهم واظترحاع خلىكهم
اإلاهظىمت ،جفلذ ول الخلىق كُمتها وؤَمُتها وجبلى مجشد اكشاس ال ججعُذ له على ؤسض الىاكع وال كُمت كاهىهُت له ،فال
ًمىً جصىس خماًت حذًت للخلىق في ؿل ػُاب خماًت كظاثُت لها ،لزلً ٌعذ الخم في املخاهمت مً الخلىق ألاظاظُت
اللصُلت باإلوعان والتي ال ًمىً بإي خاٌ الخىاصٌ عنها ،ومً ؤحل رلً حععى الذوٌ لخىـُم الالخجاء بلى اللظاء ،فيل
مً وكع علُه اعخذاء على خم مً خلىكه ؤن ًلجإ بلى اللظاء لشد رلً الاعخذاء والاهخصاف لىفعه ممً ؿلمه وظلبه
خله(.)2
هما ٌعذ الخم في املخاهمت خم مخاح للجمُع وال جىحذ جفشكت بحن اإلاخلاطحن مً خُث الجيعحن ؤو الاهخماء ؤو
الجيعُت ؤو اإلاشجبت الاحخماعُت ؤو ؤًت جفشكت على معخىي آخش جدىٌ دون لجىئهم بلى اللظاء )3(،فهى واخذ مً الخلىق
الذظخىسٍت التي جىص عليها بىطىح الذظاجحر اإلاعاصشة ،ومعىغ رلً ؤن َزا الخم َى خم ؤصُل ٌعخدُل دوهه ؤن ًامً
ألافشاد خشٍاتهم ؤو ًشدوا على ما ًلع عليها مً اعخذاء ،هما ال ًمىً ؤن ٌعذ هـام الخىم في دولت ما دًملشاػُا بال برا هفل
الخم في املخاهمت العادلت الزي ًؼمئن ألافشاد على خلىكهم ،وٍضٍل الـلم مً هفىظهم ،وبىاء علُه فةن ؤي مصادسة لهزا
الخم حعذ عمال ػحر مششوع ،وؤي هص حششَعي ًمغ َزا الخم َى هص باػل وػحر دظخىسي لخشوحه عً اإلابادت
الذظخىسٍت التي ؤكشث َزا الخم ،هما ٌعخبر الخم في املخاهمت العادلت مً الخشٍاث العامت فهى خم دظخىسي مىفىٌ ليل
شخص ،فلً ًيىن لللظاء ؤي معنى برا لم ٌعخؼع اإلاىاػً اللجىء بلى اللظاء بيل خشٍت للذفاع عً خلىكه ألاظاظُت،
فال كاهىن بال كاض ي وال خم ؤو واحب بال كظاء ًفشطه وخصىمت جيىن ؤداة فعالت في خماًخه(.)4

( )1هلال عً عبذ هللا ألاخمذي ،مجلت ألاخىاٌ الشخصُت واملخاهمت العادلت ،مجلت اللظاء والدششَع ،مشهض الذساظاث اللاهىهُت واللظاثُت ،وصاسة العذٌ
وخلىق ؤلاوعان ،الجمهىسٍت الخىوعُت العىت  ،50العذد  04ؤفشٍل  ،2000ص .131
( )2شاهش مضوغي ،خم الخلاض ي ودولت اللاهىن ،مجلت الاحتهاد اللظاجي ،مخبر ؤزش الاحتهاد اللظاجي على خشهت الدششَع ،حامعت دمحم خُظش بعىشة ،العذد
العذد الخاظع ،ماسط ،2013 ،ص .56
( ) 3بهزا اإلافهىم ًدم ليل بوعان اللجىء بلى اللظاء مهما واهذ دًاهخه ؤو لىهه ؤو حيعه ختى ًدمي ماله ؤو شخصه ؤو ؤَله مً الاعخذاء وٍلاض ي اإلاعخذي
الزي ججاوص خذود اللاهىن ،لخفاصُل ؤهثر ساحع ظعذي دمحم الخؼُب ،خلىق الاوعان بحن الدششَع والخؼبُم ،الؼبعت ألاولى ،ميشىساث الخلبي الخلىكُت،
بحروث ،2009 ،ص  .97وساحع في رلً ؤًظا عضوص ػشبي ،خلىق ؤلاوعان باإلاؼشب العشبي ،دساظت في آلالُاث واإلاماسظاث ( دساظاث ملاسهت ،جىوغ –الجضاثش-
اإلاؼشب) ،ؤػشوخت لىُل شهادة الذهخىساٍ في العلىم العُاظُت والعالكاث الذولُت ،جخصص الخىـُم العُاس ي وؤلاداسي ،الجضاثش  ،-3-ولُت العلىم
العُاظُت والعالكاث الذولُت ،فعم الخىـُم العُاس ي وؤلاداسي  ،2013-2012 ،ص .149
()4لخفاصُل ؤهثر ساحع خعِىت ششون ،طشوسة جذعُم مبذؤ مجاهُت اللظاء لىفالت خم الخلاض ي ،مجلت الاحتهاد اللظاجي ،مخبر ؤزش الاحتهاد اللظاجي على
على خشٍت الدششَع  ،حامعت دمحم خُظش بعىشة ،العذد  ،09ماسط  ،2013ص .108
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عىادي فريد /ـــــــ
بىاء على ما جلذم ججذس ؤلاشاسة هزلً بلى ؤن الخم في املخاهمت العادلت َى خم دظخىسي معترف به ليل شخص
ػبُعي ؤو معىىي بال جمُحز في وافت الذظاجحر الخذًثت خصىصا الشاَىت منها ،هما ؤهه خم عام لجمُع اإلاىاػىحن دون
اظخثىاء ،فال ًجىص الخىاصٌ عىه ،مهما واهذ اللُىد والششوغ.)1(.

املصادرواملراحع:
أوال :املصادر
 اللشآن الىشٍم..ثانيا :املراحع
أ-باللغت العربيت
-1الكخب
 بىبشحر مدىذ ؤملشان ،كاهىن الاحشاءاث اإلاذهُت  ،داس الامل لليشش والخىصَع ،جحزي وصو.2002 ، زشوث بذوي ،الىـم العُاظُت ،داس النهظت العشبُت ،اللاَشة1972 ، خحر الذًً بً عبذ اللؼُف ،اللجىت ألاوسوبُت لخلىق الاوعان ،الهُئت اإلاصشٍت العامت للىخاب ،اللاَشة.1991 ، ظعذي دمحم الخؼُب ،خلىق الاوعان وطماهاتها الذظخىسٍت في ازىحن وعششًٍ دولت عشبُت ،الؼبعت ألاولى ،ميشىساثالخلبي الخلىكُت ،بحروث.2007 ،
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 ــ ،خلىق الاوعان بحن الدششَع والخؼبُم ،الؼبعت ألاولى ،ميشىساث الخلبي الخلىكُت ،بحروث.2009 ، ظعُذ فهُم خلُل ،الخماًت الذولُت لخلىق ؤلاوعان في الـشوف الاظخثىاثُت (دساظت في طىء ؤخيام اللاهىن الذوليلخلىق ؤلاوعان) ،ميشإة اإلاعاسف ،ؤلاظىىذسٍت1993 ،
 عبذ الؼني بعُىوي عبذ هللا ،مبذؤ اإلاعاواة ؤمام اللظاء وهفالت خم الخلاض ي ،الؼبعت ألاولى ،ميشإة اإلاعاسف،الاظىىذسٍت.1983 ،
-2أطروحاث ورسائل دكخىراه.
ؤًذ عبذ اإلالً هادًت ،طماهاث املخاهمت العادلت للمتهم ؤمام املخاهم الجىاثُت الذولُت ،سظالت لىُل شهادة الذهخىساٍ فيالعلىم ،جخصص كاهىن ،حامعت مىلىد معمشي ،ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت.2014 ،
 صالح دحاٌ ،خماًت الخشٍاث ودولت اللاهىن ،ؤػشوخت لىُل شهادة الذهخىساٍ في اللاهىن العام ،ولُت الخلىق ،حامعتالجضاثش.2010-2009 ،-1-
 عضوص ػشبي ،خلىق ؤلاوعان باإلاؼشب العشبي ،دساظت في آلالُاث واإلاماسظاث ( دساظاث ملاسهت :جىوغ –الجضاثش -اإلاؼشب)،ؤػشوخت لىُل شهادة الذهخىساٍ في العلىم العُاظُت والعالكاث الذولُت ،جخصص الخىـُم العُاس ي وؤلاداسي ،ولُت
العلىم العُاظُت والعالكاث الذولُت ،فعم الخىـُم العُاس ي وؤلاداسي ،الجضاثش .2013-2012 ،-3-
( )1مً الؼشق التي ًمىً جلُُذ َزا الخم هجذ "الاجفاق" ،ؤي جشاض ي الؼشفحن خىٌ اللجىء ملخىمخحن لخل هضاع ،هما ًمىً بعخماد "الىص الدششَعي" ،فهى
ًلُذ اإلاششع في خم اللجىء بلى اللظاء بؼشق مخعذدة منها :وحىب الخـلم ؤلاداسي اإلاعبم كبل اللجىء لللظاء ؤو وحىب بحشاء الصلح كبل اللجىء لللظاء،
لالظتزادة ؤهثر في َزٍ اإلاعإلت بالزاث ساحع بىبشحر مدىذ ؤملشان ،كاهىن الاحشاءاث اإلاذهُت  ،داس الامل لليشش والخىصَع ،جحزي وصو ،2002 ،ص  32وما
بعذَا.
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عىادي فريد /ـــــــ
-3امللاالث اللانىنيت
آمىت ظلؼاوي ،الخلىق اللظاثُت الاحشاثُت ؤمام اللاض ي الاداسي ومعخلضماث املخاهمت العادلت و اإلاىصفت ،مجلت العلىماللاهىهُت والعُاظُت ،ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت الىادي ،العذد العادطً ،ىاًش.2013 ،
العشبي بىهعبان ،معاًحر املخاهمت العادلت في اللاهىن الذولي لخلىق الاوعان ،مجلت العلىم اللاهىهُت والاداسٍت ،ولُتالخلىق و العلىم العُاظُت ،حامعت حُاللي لُابغ ،ظُذي بلعباط ،العذد  ،02ؤفشٍل ،2006
خعِىت ششون ،طشوسة جذعُم مبذؤ مجاهُت اللظاء لىفالت خم الخلاض ي ،مجلت الاحتهاد اللظاجي ،مخبر ؤزش الاحتهاداللظاجي على خشٍت الدششَع ،حامعت دمحم خُظش بعىشة ،العذد  ،09ماسط .2013
خالف علُلت ،البرإلاان هظماهت لخماًت خم الاوعان في املخاهمت العادلت ،مجلت الفىش البرإلااوي ،مجلغ ألامت ،الجضاثش،العذد  ،28ؤفشٍل .2012
دساجي بلخحر ،املخاهمت العادلت بحن اإلاىازُم الذولُت والاكلُمُت ،مجلت العلىم اللاهىهُت والعُاظُت ،ولُت الخلىقوالعلىم العُاظُت ،حامعت الشهُذ خمت لخظش ،الىادي ،العذد العابع ،حىان .2013
شاهش مضوغي ،خم الخلاض ي ودولت اللاهىن ،مجلت الاحتهاد اللظاجي ،مخبر ؤزش الاحتهاد اللظاجي على خشهت الدششَع،حامعت دمحم خُظش بعىشة ،العذد الخاظع ،ماسط.2013 ،
شهحرة بىلخُت ،خم اإلاتهم في الذفاع ؤمام اللظاء الجىاجي ،مجلت اإلاىخذي اللاهىوي ،حامعت دمحم خُظش بعىشة ،العذدالخامغ.2008 ،
 عبذ هللا ألاخمذي ،مجلت ألاخىاٌ الشخصُت واملخاهمت العادلت ،مجلت اللظاء والدششَع ،مشهض الذساظاث اللاهىهُتواللظاثُت ،وصاسة العذٌ وخلىق ؤلاوعان ،الجمهىسٍت الخىوعُت العىت  ،50العذد  04ؤفشٍل .2000
 عخُلت بلجبل ،عالكت مبذؤ اإلاعاواة ؤمام اللظاء بىفالت خم الخععفي ،مجلت الاحتهاد اللظاجي ،مخبر ؤزش الاحتهاداللظاجي على خشهت الدششَع ،حامعت دمحم خُظش ،بعىشة ،العذد  ،49ماسط .2013
عفُف بهُت ،مبذؤ الخم في مداهمت عادلت طمً الاجفاكُاث الذولُت ومذي جىشَعه في مجاٌ اإلاىاصعت ؤلاداسٍت في الجضاثش،املجلت الىلذًت لللاهىن والعلىم العُاظُت ،ولُت الخلىق والعلىم العُاظُت ،حامعت مىلىد معمشي ،جحزي وصو ،العذد
2013 ،02
 فشٍجت دمحم َشام ،طماهاث الخم في مداهمت عادلت في اإلاىازُم الذولُت لخلىق الاوعان ،مجلت اإلافىش ،ولُت الخلىقوالعلىم العُاظُت ،حامعت دمحم خُظش ،بعىشة ،العذد  ،10حاهفي .2014
 مىس ى مصؼفى شخاجت ،مبذؤ خم الاوعان في مداهمت عادلت في اإلاىاصعاث الاداسٍت وجؼبُلاجه في ؤخيام مجلغ الذولتالفشوس ي واملخىمت ألاوسوبُت لخلىق الاوعان ،مجلت الخلىق ،مجلغ اليشش العلمي ،حامعت اليىٍذ ،العذد الثاوي،
العىت الثامىت والعششون ،حىان .2004
-4النصىص اللانىنيت
أ -املىاثيم الذوليت العامليت لحلىق إلانسان
ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوعان .1948العهذ الذولي الخاص بالخلىق اإلاذهُت والعُاظُت .1966املجلذ -09العذد -02العىت2022
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عىادي فريد /ـــــــ
ب-املىاثيم إلاكليميت
الاجفاكُت ألاوسوبُت لخلىق الاوعان اإلابرمت عام .1950الاجفاكُت ألامشٍىُت لخلىق الاوعان اإلابرمت عام .1967اإلاُثاق الافشٍلي لخلىق الاوعان والشعىب عام .1981البُان العالمي عً خلىق الاوعان في الاظالم عً اإلااجمش الاظالمي العالمي ،اإلاىعلذ بباسَغ بخاسٍخ .1981/09/19بعالن اللاَشة خىٌ خلىق الاوعان في الاظالم جمذ بحاصجه مً كبل مجلغ وصساء خاسحُت مىـمت ماجمش العالم الاظالميفي العاصمت اإلاصشٍت (اللاَشة) بخاسٍخ 1990./08/05
-5جلارير
 خلىق الاوعان في الىػً العشبي ،جلشٍش اإلاىـمت العشبُت لخلىق الاوعان عً خالت خلىق الاوعان في الجضاثش ،اإلاىـمتالعشبُت لخلىق الاوعان ،اللاَشة.2006 ،
ب-باللغت الفرنسيت
1-Les Ouvrages
-SERGE GUINCHARD, droit processuel, droit commun du procès,1ER édition, Dalloz, 2001.
- PAUL Jaque jean, droit constitutionnel, et institutions politiques 03eme éditions, Dalloz,
Paris, 1998.

ج-باللغت إلانجليزيت
-HADJIN Abdnour Mohammed, due process of law for accused of crime, the bill of
rights, New York, Colombia University press, 1981,
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:ملخص
 خُث ثمثل،ًداوٌ اإلالاٌ ؤلاقاع بلى الػالكة بحن املجحمؼ اإلاضوي وصوعه في ثدلُم مًامحن ألامً املجحمعي في الجؼاثغ
ً ؾحر ؤن هظا الضوع ًبلى مغثبُا بالػضًض م،مىظمات املجحمؼ اإلاضوي ؤخض ؤهم عواثؼ ثدلُم ألامً في الضولة بهفة غامة
 هما، والتي ثدض مً فػالُة هظا اإلايىن الاححماعي في ثدلُم ألاهضاف اإلاىىَة به،اإلاػُلات واإلاكاول البيُىٍة والىظُفُة
 وهظلً ويؼ بػٌ آلالُات التي ًمىً ؤن ثمهض إلغاص ثفػُل صوع،ًغهؼ اإلالاٌ غلى ثدضًض حؼء مً هظه اإلاػُلات
. وزهىنا في مجاٌ ثدلُم ألامً املجحمعي،املجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ بكيل غام
 ألامً املجحمعي؛ البىاء الاححماعي؛ الىعي املجحمعي؛ املجحمؼ اإلاضوي:الكلماث اإلافتاحيت

Abstract:
The article aims to indicate the relationship between civil society and its role in
achieving the contents of societal security in Algeria, as civil society organizations represent
one of the most important pillars of achieving security in the state in general, but this role
remains linked to many structural and functional obstacles and problems, which limit the
effectiveness of this The social component in achieving the goals entrusted to it, and the
article focused on identifying part of these obstacles, as well as developing some mechanisms
that could pave the way for the reactivation of the role of civil society in Algeria in general,
and especially in the field of achieving societal security.
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ملذمت:
ٌكهض املجحمؼ الجؼاثغي ثدىالت مخؿاعغة مً خُث الحيىًٍ الاححماعي والحضازل اللُمي بفػل الحُىع الحىىىلىجي
الحانل غلى اإلاؿحىي الػالمي ،والظي ؤرغ بيل ؤهماَه غلى ثمثالت البىاء الاححماعي في الجؼاثغ ،خُث ؤنبدىا هىاحه
نغاغا ؾحر مػلً بحن اللُم الجؼاثغٍة املحلُة واللُم اإلاؿحىعص ؤو اإلاضغىمة مً غىإلاة اللُم الػاإلاُة بيل مؿاعاتها
ؤلاًجابُة والؿلبُة.
وغلُه ،فةن املجحمؼ الجؼاثغي ًىاحه هىغا مً التهضًضات الىحىصًة تهضصه لِـ في حىصه الفحزًاجي ،وإهما في ثيىٍىه
الاححماعي واللُمي وهى ما ًمهض مؿحلبال بلى الحالش ي الفؼٍاجي بطا لم جػالج هظه التهضًضات بالكيل اإلاُلىب ،وهىا ًظهغ
صوع املجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ ،هظا اإلايىن الظي ثُىع بكيل الفد في الػلضًً ألازحرًً خُث ًحجاوػ غضص حمػُاثه 120
ؤلف حمػُة بحن وَىُة ومدلُة ،ؾحر ؤن ألارغ الىظُفي لهظه الجمػُات ًبلى بػُضا غً ثدلُم ألاهضاف اإلاكغوغة
واإلاؿُغ لهظه البىاءات الاححماغُة ،زهىنا في ثدلُم ألامً املجحمعي الظي ٌػحبر ؤهم هضف ًجب ؤن جػمل غلُه
الجمػُات اإلاىسغَة في هظا الؿُاق ،وهظا ًغحؼ باألؾاؽ بلى الحسىضق الظي ؾاعت غلُه مىظمات املجحمؼ اإلاضوي في
الجؼاثغ واإلاغثبِ بػالكاتها مؼ ألاخؼاب الؿُاؾُة مما ؤصي بلى يػف ؤصائها املجحمعي مً حهة وغضم الحإرحر في الحُا
الؿُاؾُة بةًجابُة مً حهة ؤزغي.
غلى هظا ألاؾاؽ ،ثظهغ بقيالُة صوع املجحمؼ اإلاضوي في ثدلُم ألامً املجحمعي في الجؼاثغ ،وماهي اإلاػُلات التي
ثدىٌ صون ثدلُم هظا الهضف؟ وهُف ًمىً ثفػُل هظا البىاء الاححماعي مجضصا كهض ثدلُم ألامً املجحمعي ههضف مً
ؤهضاف كُام مىظمات وماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي؟.
خُث مًفترى ؤن البىاء الاححماعي الظي ًًم البىاءات الؿُاؾُة وألامىُة واملجحمػُة ًسًؼ للحدىالت الػاإلاُة مً
حهة ،وزهىنا الحدىالت الضازلُة مً حهة ؤزغي ،وهى ما ًظهغ زهىنُة املجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ ،بيافة بلى
زهىنُة الجماهحر الجؼاثغٍة "اإلاهحمة وؾحر اإلاهحمة" في اإلاكاعهة في ثدلُم مًامحن ألامً املجحمعي اإلابني غلى الىعي
الاححماعي لهظه الجماهحر.
اؾخىاصا بلى هظا الُغحً ،مىً الاغحماص غلى الفغيُة الحالُة لحىيُذ مؿاع الضعاؾة بكيل مبؿِ :بن ثفػُل ؤصواع
املجحمؼ اإلاضوي بكيل ًدفؼ مػظم ميىهاثه ٌؿاغض بكيل هبحر في ثدلُم وؿبة هبحر مً ألامً املجحمعي في الجؼاثغ.
غلى هظا ألاؾاؽ ،ثم الاعثياػ ابحضاءا غلى اإلاىهج الىنفي الحدلُلي في عنض ظاهغ ألامً املجحمعي في الجؼاثغ،
والػمل غلى ثىنُفها بكيل صكُم؛ مً زالٌ اإلاػلىمات اإلاحاخة بكيل مبضجي ،رم عبُها باإلاحؿحر اإلاؿحلل وهى املجحمؼ
اإلاضوي مً خُث الحػمم في ؤصواعه وخضوصها وآلُات ثفػُلها ،في ثدلُم ألامً املجحمعي في الجؼاثغ.
وإلاػالجة ؤلاقيالُة اإلاُغوخة ،ثم ثلؿُم الضعاؾة بلى الػىانغ الحالُة:
 -1ؤلاَاع الػام لفهم املجحمؼ اإلاضوي وغالكحه بمًامحن ألامً املجحمعي
 -2الضغامة اللاهىهُة للمجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ
 -3واكؼ املجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ
 -4مػُلات بىاء الضوع الفػاٌ للمجحمؼ اإلاضوي في ثدلُم ألامً املجحمعي
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 -5آلُات ثفػُل صوع املجحمؼ اإلاضوي لحدلُم مًامحن ألامً املجحمعي في الجؼاثغ

 -1ؤلاطارالعام لفهم املجتمع اإلاذوي وعالكته بمضامين ألامً املجتمعي
 -1.1مفهىم ألامً املجتمعي
ًحػلم ألامً املجحمعي بىىع مً اؾحضامة ألاهماٍ اإلاحىاعرة في املجحمؼ مثل اللؿة والضًً والهىٍة الىَىُة والثلافة
وول ميىهات املجحمػات املحلُة ،هما ثبرػ هظلً كًُة جػامل الضولة مؼ الازحالف الضًني والثلافي واللؿىي وكضع الضولة
(1) .

غلى بصاع هظه الازحالفات ،زهىنا ؤنها ميىهات الهىٍات الىَىُة بكيل غام

هما ؤن اغحباع ألامً املجحمعي يمً زمؿة كُاغات اإلاىؾػة إلافهىم ألامً غبر مضعؾة وىبنهاؾً وعاثضها "باعي
بىػان" "ٌ ،"Barry Buzanػُي لهظا اإلايىن ؤهمُة هبحر في ثدلُم مىحهى ألامً ألي صولة" ،فىما ؤن البلاء كُمة ؤؾاؾُة
لؤلمً الىَني فالهىٍة هظلً باليؿبة ألمً املجحمػات التي ال ًمىً ؤن جؿحمغ في ؾُاب ؤو يؼ هىٍتها التي ثمثل اإلاغحػُة
ألاؾاؾُة لظاهغتها الجماغُة ،وإطا وان ألافغاص ٌػغفىن باهحمائهم بلى الجماغة ،ثحدض هىٍة املجحمػات بمًمىن الهىٍة
)(2

الجماغُة هفؿها".
هما ّ
غغف " "Olé Weaverألامً املجحمعي بإهه "كضع املجحمؼ غلى الاؾحمغاع في زهىنُاثه ألاؾاؾُة في ظل
الظغوف اإلاحؿحر والتهضًضات املححملة ؤو الفػلُة ،والاؾحمغاعٍة في ظل ظغوف ملبىلة للحُىع لؤلهماٍ الحللُضًة واللؿة
والثلافة والهىٍة والػاصات الضًيُة والىَىُة ،هما ًمىً ؤن ًاصي اوػضام ألامً املجحمعي اإلابني غلى هظه اإلاغثىؼات بلى
نغاغات غىُفة بطا وحضت ؤؾباب ؤزغي مؿاغض بما في طلً الحضهىع الاكحهاصي والهغاغات الضؾحىعٍة والجزاغات
)(3

الػغكُة.

 -2.1العالكت بين املجتمع اإلاذوي وألامً املجتمعي
مً الًغوعي ؤن جكغن الحيىمات مىظمات وفىاغل املجحمؼ اإلاضوي هكغًٍ محيامل في بيفاء الُابؼ الضًملغاَي
"صملغَة" غلى خىهمة كُاع ألامً ،باألصواع التي ًمىً ؤن ًلػبها املجحمؼ اإلاضوي في بيفاء الُابؼ الضًملغاَي غلى ألامً،
غلى الغؾم مً ثُىع كضع املجحمؼ اإلاضوي غلى الحإرحر في الحيىمات بكيل غام ،بال ؤن هىان ثدضًات هبحر ؤمام ثُىٍغ
غالكة مضهُة-ؤمىُة محياملة وفػالة.

ً
ً
ً
وؤؾاؾُا لحدلُم الحىمُة الاكحهاصًة
خُث جػحبر البِئة آلامىة واإلاهىهة لؤلفغاص واملجحمػات والضوٌ قغَا مكتروا

والؿُاؾُة والاححماغُة اإلاؿحضامة وثسفُف خض الجزاغات ،فبضون يىابِ وثىاػهات صًملغاَُة ًمىً ؤن ثضاع
اللُاغات ألامىُة اإلايلفة بمهمة خماًة اإلاىاَىحن والضولة بكيل س يء ،وثيىن ؾحر فػالة وجؿحسضم ألؾغاى ؾُاؾُة
) (4

خؼبُة ،وٍمىً ؤن ًاصي يػف بصاع ألامً اللىمي بلى بيػاف ثدىم الضولة في الاؾحسضام اإلاكغوع

)(1

Barry Buzan and Lene Hansen, The Evolution of International Security Studies, (London, Cambridge
University Press, 2012), p120.

ّ
()2حمُلة غالق ،اإلافهىم املجحمعي ملاعبة في اإلافهىم والػىانغ ،مجلة البدىذ الؿُاؾُة وؤلاصاعٍة ،الػضص ،2017 ،10م104

)(3

–Pinar Bilgin, Individual And Societal Dimensions Of Security, International Studies Review (2003) 5, 203
222 Department Of International Relations, Bilkent University, Turkey, p211.
)(4
Nicole Ball, Civil Society, Good Governance And The Security Sector, In Civil Society And The Security
Sector: Concepts And Practices In New Democracies: https://gsdrc.org/document-library/civil-society-goodgovernance-and-the-security-sector/
)(Access : 21/12/2021
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هما ًيبغي للبلضان اإلاىسغَة في جػؼٍؼ الحىهمة الضًملغاَُة للُاغات ألامً ثُىٍغ:


بَاع كاهىوي ًحىافم مؼ اللاهىن الضولي واإلاماعؾات الضًملغاَُة الجُض اإلاحػاعف غليها صولُا.



آلُات ؤلاصاع والغكابة اإلاضهُة الفػالة.



هُئات ؤمىُة فػالة وكاصع غلى ثىفحر ألامً لؤلفغاص واملجحمػات والضولة.



رلافة ماؾؿاثُة ؤمىُة صاغمة لللىاهحن واإلاماعؾات الضًملغاَُة وؾُاص ؤلاصاع والغكابة اإلاضهُة.



ثُىٍغ وجػؼٍؼ غمل ؾلُات مضهُة كاصع ومؿاولة ،بما في طلً زلم بِئة جؿمذ للمجحمؼ اإلاضوي باللُام

بىظاثف مسحلفة ثجاه اإلاؿاهمة في ثدلُم ألامً املجحمعي وألامً الىَني بكيل غام.


جػؼٍؼ مجحمؼ مضوي كاصع ومؿاوٌ ًغاكب ؾُاؾات وؤوكُة كُاغات ألامً ،وَػمل همهضع مً مهاصع ثدلُم

املجحمؼ ألامني املحلي.


بغُاء ؤولىٍة هبحر لؿُاص اللاهىن بما في طلً خماًة خلىق ؤلاوؿان.



ثُىٍغ مىاهج بكلُمُة إلاكاول ألامً

خُث ًمىً ثدضًض رالذ َغق ًمىً للمجحمؼ اإلاضوي مً زاللها الحإرحر غلى نُاؾة الؿُاؾات الػامة ألامىُة
للضولة:


ؤن ٌػمل همغاكب للحُا الاححماغُة بيل ؤبػاصها "ؾُاؾُة ،اكحهاصًة ،رلافُة ،ؤمىُة"...



ؤن ٌػمل غلى جػؼٍؼ الحؿُحر والحُىع املجحمعي



ؤن ٌؿاغض غلى ثُىٍغ مػاًحر الؿلىن الضًملغاَي

1

الشكل ركم(  :) 01العالكت بين إصالح اللطاع ألامني والحىكمت ألامىيت ودوراملجتمع اإلاذوي فيها

اإلاصذرhttps://bit.ly/2MeIM3X:

Nicole Ball, Ibid.

املجلض -09الػضص -02الؿىة2022

EISSN: 2528-2309

1070

1

ISSN: 2352-9806
l

اجملتمع املدوي كآلية لتحقيق األمه اجملتمعي يف اجلزائر :املعيقات واآلفاق /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مسرية سليمان /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ًلضم املخُِ ثفؿحرا مبؿُا للػالكة التي ثغبِ بحن الحىهمة ألامىُة بمسحلف حىاهبها وزهىنا بنالح اللُاع
ألامني بإصواع املجحمؼ اإلاضوي فيها ،وهظلً الخهاثو الىاحب ثىفغها في بَاع بنالح اللُاع ألامني والتي ثىػىـ باألؾاؽ
غلى املجحمؼ اإلاضوي ومسحلف وكاَاثه وفي مسحلف اللُاغات ،فيلما ػاصت كى الحىهمة ألامىُة ومػاًحر ثُبُلها في
الضولة ػاص ثإرحر املجحمؼ اإلاضوي همكاعن ومغاكب وفاغل في بىاء ألامً املجحمعي في الضولة ،وغلى الػىـ ،بطا ثغاحػد
مػاًحر ثدلُم الحىهمة ألامىُة ثغاحؼ مػها صوع املجحمؼ اإلاضوي بكيل غام زهىنا في مغاكبة وثفػُل بىاء ألامً املجحمعي
في الضولة.

 -2الذعامت اللاهىهيت للمجتمع اإلاذوي في الجسائر
اعثبُد الخكغَػات اإلاحػللة بمىيىع حمػُات وماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ ثُىعات محػضص ازحلفد
خؿب مػُُات وثجلُات اإلاغاخل الؿُاؾُة التي غاقتها الجمهىعٍة؛ ففي الفتر الاهحلالُة التي ؤغلبد الاؾحلالٌ وان مً
الالػم وحىص بَاع كاهىوي لخؿُحر قاون الضولة فيان الػمل باللىاهحن الفغوؿُة الحل اإلاىاؾب ،بال فُما جػاعى والؿُاص
والىَىُة ،وطلً ً
وفلا لللاهىن ّ 60/157
اإلااعر في  31صٌؿمبرً ،1962
وبىاء غلُه ،ثىانل الػمل بلاهىن الجمػُات
الفغوس ي الهاصع في  5حىٍلُة 1901؛ خُث مغ ّغفد الجمػُة في اإلااص ألاولى مىه بإنها "اثفاكُة ًًؼ شخهان ؤو غض
ؤشخام بهفة مكترهة وصوعٍة ول مػاعفهم وؤوكُتهم في ؾغى ال ًضع ً
عبدا".

ؤما في اإلاغخلة التي اعثبُد بما ٌؿمى الاهفحاح الؿُاس ي الظي قهضثه الجمهىعٍة بػض بكغاع صؾحىع غام  1989فلض
ثم بنضاع كاهىن الجمػُات  31/90اإلااعر في  4صٌؿمبر ،1990والظي ّ
غغف الجمػُة في ؤخيام اإلااص الثاهُة بيىنها
"اثفاكُة" ثسًؼ لللىاهحن اإلاػمىٌ بها ،وٍجحمؼ في بَاعها ؤشخام َبُػُىن ومػىىٍىن غلى ؤؾاؽ جػاكضي ولؿغى ؾحر
مغبذ ,هما ٌكتروىن في جسخحر مػاعفهم ووؾاثلهم إلاض مدضص مً ؤحل ثغكُة ألاوكُة طات الُابؼ اإلانهي والاححماعي
والػملي والضًني والتربىي والثلافي غلى الخهىم ،وثىاؾبا مؼ ما غغفحه الضوٌ الػغبُة مً ثدىالت ؾُاؾُة؛ فلض غغفد
الجؼاثغ خؼمة بنالخُة ،ؤهمها :كاهىن الجمػُات ،وهى اللاهىن الػًىي ّ 6/12
اإلااعر في  15حاهفي  2012اإلاحػلم
ً
بالجمػُاتّ ،
ؤشخانا َبُػُحن ؤو مػىىٍحن غلى ؤؾاؽ جػاكضي إلاض
وغغفد اإلااص الثاهُة مىه الجمػُة بيىنها ثجمؼ
ً
ثُىغا ولؿغى ؾحر مغبذ مً ؤحل
ػمىُة مدضص ؤو ؾحر مدضص ٌ ،كترن هاالء ألاشخام في جسخحر مػاعفهم ووؾاثلهم
ثغكُة ألاوكُة الؾُما في املجاٌ اإلانهي والاححماعي والػلمي والضًني والتربىي والثلافي والغٍاض ي والبُئي والخحري وؤلاوؿاوي.
()1

 -3و اكع املجتمع اإلاذوي في الجسائر
بن مالخظة الىاكؼ الاححماعي في الضوٌ الػغبُة غمىما وصوع املجحمؼ اإلاضوي فُه ثظهغ وحىص غض ؤهماٍ وثجلُات
ًيكِ بها هظا الفاغل ،ؾىاء في الحُا الؿُاؾُة ؤو املجحمػُة بيل ؤبػاصها ،والىاكؼ ال ًسحلف هثحرا غً الىيؼ في
الجؼاثغ ،خُث هجض:
• ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي هكة وال ًظهغ ثإرحرها وفػالُتها ،وٍمىً ؤن ثؼوٌ ؤو ّ
ثدُض بػض فتر كهحر مً ظهىعها.

()1كىي بىخىُة ،املجحمؼ اإلاضوي الجؼاثغي :بحن ؤًضًىلىحُا الؿلُة والحؿُحر الؿُاس ي (( ،)1الضوخة ،مغهؼ الجؼٍغ للضعاؾات .)2014 ، ،م3
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• بػٌ ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي لضيها مهاصع ثمىٍل مجهىلة ،وبػًها ثمىٌ وجصجؼ مً حهات ؤحىبُة –
همىظمات خلىق ؤلاوؿان – مما ًجػلها همىظمات زاعحة غً اللاهىن مً حهة وؾحر ّ
مػغفة ألاهضاف مً حهة ؤزغي مما
ًفحذ مجاٌ اإلاحابػة مً َغف الضولة.
• ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي الخايػة للؿلُة اإلايكئة لها وهي الضولة وؤصحاب الىفىط ،وهاالء هم بكيل ؤو بأزغ
ؤكغب بلى الؿلُة مً كغبهم للمجحمؼ اإلاضوي الحلُلي ،ألن خغنهم غلى مهالحهم وهفىطهم وثُلػهم للؿلُةً ،ضفػهم
لضفؼ ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي للخًىع إلقغاف الضولة وعكابتها ؤو الػمل بما ال ًحػاعى مؼ ؾُاؾتها.

1

• ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي الحلُلُة والفاغلة وطات ألاهضاف املجحمػُة الىاضحة واإلاىىَة بتركُة عوح اإلاىاَىة
واإلاكاعهة املجحمػُة لؤلفغاص هجضها مدانغ وثىاحهها ثدضًات ؾىاء مً َغف الضولة ؤو مً َغف بيُة املجحمؼ ورلافحه،
وهظا املجحمؼ اإلاضوي هى الظي ثغاهً غلُه الجماهحر لُيىن ألاعيُة املححًىة للضًملغاَُة.
وهىاً ،مىً بعحاع هظا الغاهً بلى ّ
غض غىامل ،منها:

()2

 غضم ثجظع رلافة اإلاكاعهة والاهسغاٍ اإلاضوي لضي ألافغاص في املجحمؼ الجؼاثغي .خُث ؤن اإلاكاعهة الكبابُة في
ً
مىظمات املجحمؼ اإلاضوي يػُفة حضا ،وهي غباع غً غملُة ثفغص ؾحر مىحملة ثضفؼ الكباب الجؼاثغي بلى الحىاػٌ غً
ً
ههُبهم مً الكإن الػام لفاثض الضولة ،مػحبرا ؤن مؿاولُة بصاع الفًاء الػام متروهة للضولة وخضها.


اللىاهحن اإلالُض للػمل املجحمعي في الجؼاثغ ،ومنها كاهىن  2012الخام بالجمػُات والظي ًفترى ؤهه ًىظم

خغٍة الػمل املجحمعي ،ولىىه ال ًلضم هظا الهضف بالكيل اإلاُلىب باإليافة بلى طلً ،اإلاهاصكة في ؤفغٍل  2020غلى
الحػضًالت الحيىمُة إليفاء الُابؼ ألازالقي "ؤزللة" غلى الحُا الػامة ،خُث ثخىاوٌ هظه اإلاىاص الجضًض مً كاهىن
الػلىبات ثجغٍم ألافػاٌ التي ثلىى ؤمً الضولة والىخض الىَىُة ،وبػٌ ألافػاٌ التي مً قإنها ؤن ثلىى الىظام
وألامً الػام.


ً
مػغفة الؿلُات اإلاؿبلة ؤن ؤي مجحمؼ مضوي مؼصهغ ٌؿعى حاهضا الؾحػاص الفًاء الػام؛ ألامغ الظي مً

قإهه ؤن ًضفؼ بلى اإلاُالبة بةصاع صًملغاَُة للضولة ،ولظلً ،اؾحمغت اإلاؿاخة املخههة للمجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ في
الاهىماف والحمُُه غلى مضي الػلضًً ألازحرًً غلى ألاكل ،فػلى ؾبُل اإلاثاٌ ،ثدحفظ الؿلُات الػامة بيافة الحلىق
مً خُث مىذ ؤو ثجضًض ثهغٍدات الجمػُات ،ألامغ الظي ًحػاعى مؼ ثُلػات فاغلي املجحمؼ اإلاضوي في البدث غً مؼٍض
مً الاؾحلاللُة في املجاٌ الجمػىي .وهىظا ،ثم عفٌ ثجضًض مىافلات غضص هبحر مً الجمػُات ،وظلد ملفات غضًض
()3

إلوكاء حمػُات حضًض مػللة لؿىىات بػض ثلضًمها بلى ؤلاصاع .

 -4معيلاث بىاء الذورالفعال للمجتمع اإلاذوي في جحليم ألامً املجتمعي
 1الػُاش ي غىهغ ،ماهى املجحمؼ اإلاضوي؟ الجؼاثغ ؤهمىطحا ،مجلة بوؿاهُات ،غلى الغابِ:
( ، https://journals.openedition.org/insaniyat/11257#quotationآزغ اَالع.)2021/12/25 :
()2دمحم صخغي ،هظغٍة املجحمؼ اإلاضوي :املجحمؼ اإلاضوي بحن جؿلِ الؿلُة وخغٍة ألافغاص ،غلى الغابِ( ، https://bit.ly/3nX2Dm0 :آزغ اَالع:
.)2022/01/03
()3هىعالضًً بؿػضي ،املجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ :ؤػمة محػضص ألابػاص ،مكغوع الضًمىكغاَُة في الكغق ألاوؾِ ،ثاعٍش اليكغ ( ،)2020/10/20غلى الغابِ:
( https://bit.ly/3pjoW5Iثاعٍش الىلىج.)2020/12/20 :
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غلى الغؾم مً ثدلُم املجحمؼ اإلاضوي مياؾب مهمة في كضعثه غلى الحإرحر غلى الحيىمات بكيل غام ،ومؼ طلً،
هىان ثدضًات هبحر ثىاحه اهضماج املجحمؼ اإلاضوي في غملُات الحىهمة والضملغَة في بػٌ املجاالت التي واهد في اإلااض ي
اللغٍب مغثبُة ؤؾاؾا بالضولة ؤو الؿلُة اإلاغهؼٍة ،وغلُه:


غاص ما جػغكل الحيىمات حهىص املجحمؼ اإلاضوي مً زالٌ ثلُُض الىنىٌ بلى اإلاػلىمات ومىؼ مكاعهة املجحمؼ

اإلاضوي في ثُىٍغ الؿُاؾة الػامة ألامىُة وثىفُظها.


هىان هلو في الخبر في الكاون ألامىُة في كُاع املجحمؼ اإلاضوي.



هىان هىع مً الكً اإلاحباصٌ بحن الحيىمات/ألاحهؼ ألامىُة واملجحمؼ اإلاضوي ،مما ًاصي بلى غضم عؾبة املجحمؼ

اإلاضوي في الضزىٌ في خىاع مؼ املجحمؼ ألامني.

1

هما ثىحض الػضًض مً اإلاػُلات الهُيلُة-البيُىٍة التي جػُم بىاء الضوع الفػاٌ إلااؾؿات املجحمؼ اإلاضوي لحدلُم
مًامحن ألامً املجحمعي في الجؼاثغ ،منها:
 :1.4البييت املجتمعيت في الجسائر
هظا الػىهغ الظي ٌػحبر مً ؤزُغ الػىانغ غلى مىكؼ ومياهة الجؼاثغ في غالكتها مدلُا وصولُا ،وَػحبر بيُىٍا هظلً
بطا ما ؤعاصت الجؼاثغ الحؿلب غلى مكاولها اإلاػلض و اإلاتراهمة مىظ مض َىٍلة ،والتي ؤهحجد ظىاهغ حضًض وؾغٍبة في
هفـ الىكد ،وثُىعت متزامىة مؼ اهخكاعها في الػالم والحُغف وؤلاعهاب والهجغ الؿغٍة ،وؾحرها مً الظىاهغ ألامىُة
()2

اإلاػلض ألازغي.

فاالهحمام بالبىاء الاححماعي هى مً ؤيػف الحللات التي يهحم بها نىاع اللغاع وعاؾمي الؿُاؾة في الجؼاثغ،
مهملحن بظلً حاهبا مهما مً اللى في مػىاها اللحن ،وطلً بػضم اؾخثماعهم في املجاٌ البكغي وبىاء حملة مً الحفاغالت
والػالكات التي ثغبِ مسحلف ألافغاص والاثجاهات هدى جكىُل هىٍة وَىُة مىخض وزانة ثغبُها مهالح غلُا ( ،)3وهظا
عاحؼ باألؾاؽ بلى ؾُاب اإلاػاًحر واللُم ألاؾاؾُة في بىاء الهىٍة الؿُاؾُة والاححماغُة ،وهظلً ؾُاب الىعي خىٌ ؤهمُة
هظا الجاهب ،فالبىاء الاححماعي مغثبِ ؤؾاؾا بػض غلىم هػلم الىفـ وغلم الاححماع خُث هجض هظه الػلىم في مجملها
جػاوي تهمِكا واضحا ؤو عبما ملهىصا ،ما ًارغ غلى الىعي املجحمعي في عؾم ثفاغالت اححماغُة ثؼٍض مً كى البىاء
الاححماعي ،ؾحر ؤن الحسلي غلى هظه اإلاىُللات ًغجح ظهىع بىاء هىع آزغ مً البىاء الاححماعي ،و هى بىاء مًاص لهظا ألازحر
والظي ًمىً الحػبحر غىه بالبىاء الاححماعي للتهضًضات ألامىُة.
2.4البىاء الاجتماعي للتهذيذاث ألامىيت في الجسائر
بن مسحلف التهضًضات التي ثيكإ في الجؼاثغ مهضعها ؤو اثجاهها الجاهب الاححماعي ،ختى وإن وان لها حاهب
اكحهاصي ؤو ؾُاس ي ،وىن هظه التهضًضات لم ثىحض في الىاكؼ وإهما ثم بىائها بفػل ؾُاب الىعي املجحمعي والحيكئة
الاححماغُة طات اإلاػاًحر واللُم التي ثغسخ كُمة الفغص في املجحمؼ ،وثسلم َبُػة هىٍاثُة زانة به ،مما ًجػل فىغ
 1زحر الضًً غباصي ،املجحمؼ اإلاضوي والػملُة الؿُاؾُة في قماٌ بفغٍلُا " ،"2010-1990مظهغ لىُل قهاص اإلااحؿححر في الػلىم الؿُاؾُة والػالكات
الضولُة ثسهو :الضعاؾات ؤلافغٍلُة ،حامػة الجؼاثغ ،3كؿم الػلىم الؿُاؾُة والػالكات الضولُة ،2011 ،م.119-118
()2ؤخمض ؾلُم البرنان ،حُىبىلُخُيا ألامً اللىمي الػغبي ،املجلة الػغبُة للػلىم الؿُاؾُة ،الػضص ،15نُف  ،2007م124
()3ادمحم ماليي ،الػالكة بحن الضولة واملجحمؼ في البالص الػغبُة ،املجلة الػغبُة للػلىم الؿُاؾُة ،الػضص  ،13قحاء ،2007م147
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الحيبا والحدىم بؿلىهه ملبىلة حضا ،ؾحر ؤن ؾُاب هظه الػىانغ ًاصي بلى هحاثج غىؿُة في بىاء ثفاغالت وؾلىوات
مؿاًغ للؿلىن اإلاحىكؼ ،وبالحالي ومؼ ثغاهم مجمل اللًاًا واإلاكاول التي ٌػاوي منها املجحمؼ في الجؼاثغ ،فةن نىاع اللغاع
ال ًمىنهم عنض الحدىٌ والحُىع في ؾلىن ألافغاص وهىا ثهبذ بمياهُة الؿُُغ غلى الىاكؼ الاححماعي هكة حضا ،مما ًؼٍض
في ثُىع بىاء التهضًضات والتي ثهبذ فُما بػض طات بػض بكلُمي وصولي ،ما ٌػني جػمُم زُغ هظه الظىاهغ والتي اهُللد
ؤؾاؾا هظىاهغ اححماغُة ًمىً الحػامل مػها والؿُُغ غليها باثجاه مهلحة املجحمؼ.
3.4معضلت عذم الاستلرارالسياس ي
مً الػىامل ألاؾاؾُة التي ػاصت مً البىاءات اإلاًاص للبىاء الاححماعي هى خالة الالاؾحلغاع الؿُاس ي والاكحهاصي
الظي جػِكه الجؼاثغ ولفترات َىٍلة ،والظي ٌؿظي الجى اإلاًُغب ؤنال ،وهظلً الهغاع اإلاؿحمغ غلى الؿلُة والثرو
في البالص ،والظي زلم ثؼاوج ؾحر َبُعي بحن هظًً الػىهغًٍ ،خُث ثهبذ الضولة في خض طاتها مهضع تهضًض لؤلمً
ؤفغاصها ،وهىا ًاهض "بىػان" غلى ؤن "وصف كضيت مً كبل الحكىمت بإنها مشكلت ؤمىيت يشرعً استخذام وسائل
استثىائيت" ،ووؿحيحج مً هظا ؤن الاؾحسضام اإلافغٍ إلابرعات ألامً ًدىٌ غملُة الحىم مً اإلاماعؾات الضؾحىعٍة هدى ما
هى في خلُلة ألامغ ؤؾالُب جؿلُُة ( ،)1هظا ألازحر ًاصي بلى نغاغات اححماغُة صازل الضولة وًٍػف مً بىائها
الاححماعي ،وبالحالي ؾُُغ الهغاع الاححماعي بمسحلف ؤبػاصه غلى الىاكؼ ألامني فيها ،والظي ًًػف ؤؾاؾا الؿحر هدى
الحلضم والحُىع.
4.4إشكاليت الثلت بين صىاع اللرارواللاعذة الشعبيت
ًغحؼ هظا الػامل والظي ٌػبر غً مضي ثباغض الهى بحن اللاغض الكػبُة ونىاع الؿُاؾُة في الجؼاثغ ،بلى
الؿُاؾات اإلاحبػة في ؤؾلب اللُاغات والتي جػحبر محسلفة و ؾحر فػالة في هظغ اإلاهحمحن "الجمهىع اإلاهحم مً اإلاىاَىحن"،
وبالحالي ًيحج غنها ؾُاب الحىاع بحن َبلات املجحمؼ مً حهة وبحن املجحمؼ ونىاع اللغاع مً حهة ؤزغي( ،)2ما ًؼٍض مً
جػلُض فهم الىاكؼ الاححماعي في الجؼاثغ ،وٍغشح غىه الهغاع بحن الضولة واملجحمؼ في بَاع ثىػَؼ الثرو وهظام اإلاضزالت
واملخغحات في نىؼ واثساط اللغاع ،والظي ًحهف باالثجاه في َغٍم واخض ؤي غضم عبِ هظا الىظام بضوعثه الػاصًة ،مما
ًسلم غضم ثىاػن في عنض وعؾم الؿُاؾة الىاحػة في الحػاَي مؼ اللًاًا واإلاكاول الاكحهاصًة والاححماغُة والؿُاؾُة
ؾحرها مً اإلاكاول.

()3

5.4متالزمت الىعي املجتمعي وألامً املجتمعي
ً
ً
صازلُا لهالح الخحر ؤو اإلافُض ؤو
مغحػا
مً اإلاحػاعف غلُه اححماغُا بإن اللُم الصخهُة ثىلض الؿلىهُات وثىفغ
اإلاهم  ،وما بلى طلً ،خُث ثمثل اللُم ما ٌػحلضه ألافغاص ،وهي حضًغ باالهحمام وثلبلها همػحلض ؤو فىغ زانة بهم،
ً
خضرا ً
مػُىا فةنهم ًلغعون خؿب ثإرحر اللُم في اللغاع في ول مغ فهي الؿلىن ألاؾاس ي لئلكامة
وغىضما ًىاحه ألافغاص
()4

ومماعؾة الىاؽ في الحُا الُىمُة.

Barry Buzan, People, States and Fear, (London, Harvester Wheat Sheaf, 1983), p116.

)(1

()2ؤخمض خؿً ولُض زاٌ ،بقيالُة الكغغُة في ألاهظمة الؿُاؾُة الػغبُة ،املجلة الػغبُة للػلىم الؿُاؾُة ،الػضص  ،2007 ،13،م193
()3ادمحم ماليي  ،مغحؼ ؾابم م147

)(4

Jaitip Na-Songkhla, An Effect of Interactive Media in A Social Awareness Ubiquitous Learning Community,
 Paper Presented at International Conference on Lifelong Learning 2011, Kualalumpur, Malaysia. November 1415, 2011, p5.
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مً حهة ؤزغي ٌػغف ثاليىت باعؾىهؼ  Parsons. Tفي هحابه اليؿم الاححماعي اللُمة بإنها  “ :غىهغ في وؿم عمؼي
مكترن ٌػض مػُاعا ،ؤو مؿحىي لالزحباع بحن بضاثل الحىحُه التي ثىحض في مىكف مػحن” ،وكض اغحبر باعؾىهؼ اللُمة مىحها
مً مىحهات الفػل الاححماعي ،فالفػل ٌػض ؾلىوا هاثج غً غملُة ازحُاع بحن البضاثل ،وجؿخىض هظه الػملُة بلى اللُم،
بةغحباعها غىهغا في وؿم عمؼي مكترن ٌؿحسضم همػُاع ؤو همؿحىي ًحم غلى ؤؾاؾه الازحُاع بحن البضاثل اإلاحاخة في
بَاع اإلاىكف.

()1

ومؼ ازحالف آلاعاء خىٌ مفهىم الىعي الاححماعي بال ؤهه ًىحض هىع مً الحىافم غلى ؤهه مجمىغة مً اإلافاهُم
ً
وألافياع والثلافات التي ًىخؿبها الفغص وثمثل اوػياؾا إلافهىمه الكامل لظاثه وكًاًا مجحمػه والػالكات الاححماغُة فُه
وثاعٍسه وخايغه ،وثخكيل بىاؾُة غىامل مسحلفة ثغثبِ بحيكئة الفغص الاححماغُة وغبر ماؾؿاتها املخحلفة ،ومً رم
ًلىم الفغص بضوع اًجابي ثجاه مجحمػه وكًاًاه وخل مكىالثه ،وٍسحلف الىعي الاححماعي مً مجحمؼ آلزغ خؿب ثىىع
اإلافاهُم وألافياع والثلافات الؿاثض في املجحمؼ وخؿب فهم وثفؿحر ؤفغاص املجحمؼ لها،
وكض غغفد صاثغ اإلاػاعف البرًُاهُة الىعي املجحمعي غلى ؤهه ،الفهم وؾالمة ؤلاصعان اإلاغثبِ بمػغفة ؤلاوؿان لظاثه
واملجحمؼ الظي ٌػِل فُه ،ؤو ؤهه مجمىغة مً اإلافاهُم والحهىعات وآلاعاء واإلاػحلضات الكاجػة لضي ألافغاص في بِئة
اححماغُة مػُىة ،والتي ثظهغ في البضاًة بهىع واضحة لضي مجمىغة منهم ثم ثبىيها آلازغون ،إلكىاغهم بإنها جػبر غً
()2

مىاكفهم.

هما ثحػضص ؤقياٌ الىعي الاححماعي بلى الىعي الضًني والثلافي والؿُاس ي والاكحهاصي والهحي ،وٍحمحز الىعي
الاححماعي بػضص مً الخهاثو وهي:
 الاكتساب :مً البِئة الاححماغُة املحُُة والػالكات الاححماغُة ووؾاثل الحىانل بحن ألافغاص.الشمىليت ً :غثبِ الىعي الاححماعي بالىحىص الاححماعي هيل.التىىع ً :سحلف الىعي الاححماعي مً شخو آلزغ ومً مجحمؼ آلزغ بازحالف اإلافاهُم اإلاهُمىة غلى املجحمؼوازحالف فهمها وثفؿحرها.
اليسبيت ً :حمحز الىعي الاححماعي بالحؿحر اليؿبي وغضم الثبات اإلاُلم.()3

 -التعليذ :ثضٌ الخهاثو الؿابلة غل الُبُػة اإلاػلض للىعي الاححماعي

 -5آلياث جفعيل دوراملجتمع اإلاذوي لتحليم مضامين ألامً املجتمعي في الجسائر
مً ؤحل ثفػُل وجػؼٍؼ صوع ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي في ثدلُم مًامحن ألامً املجحمعي بيل ؤبػاصه ،وثدلُم
ً
الحىم الغقُض بكيل زام ،فةن هىان غضصا مً الكغوٍ ؤو آلالُات التي البض مً ثىافغها وثدلُلها غلى ؤعى الىاكؼ،
وٍحم هظا الُغح مً زالٌ مضزلحن ؤؾاؾُحن:

()1خؿان ثغٍيي ،مالمذ الحدىٌ في كُم الػمل في املجحمؼ الجؼاثغي :صعاؾة ثدلُلُة ،املجلة ألاعصهُة للػلىم الاححماغُة،املجلض  ،10الػضص ،2017 ،2م.207
ّ
( )2مىس ى غبض الغخُم خلـ ،هانغ غلي مهضي ،صوع وؾاثل اإلغالم في جكىُل الىعي الاححماعي لضي الكباب الفلؿُُني ،مجلة حامػة ألاػهغ بؿؼ ،
ؾلؿلة الػلىم ؤلاوؿاهُة  ،املجلض  ،12الػضص ،2010 ،2م.142
( )3ؾػىص ،ابً ؾهل اللىؽ ،صوع وؾاثل الحىانل الاححماعي في جكىُل الىعي املجحمعي ،مجلة حامػة الفُىم للػلىم التربىٍة والىفؿُة ،الػضص الػاقغ،
الجؼء ألاوٌ  .2018م.8
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•اإلاذخل الىظيفي :اإلاحػلم بىظُفة ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي بيل ثجلُاتها ،ؾىاء باليؿبة بلى ثىظُمات اإلاهىُة ؤو
ً
ً
اإلاىظمات ؾحر الحيىمُة ،وفي هظا ؤلاَاع ثحدمل اإلاىظمات بػًا مً ألاغباء التي اوسحبد منها الضولة ثُبُلا لؿُاؾات
الػىإلاة ،ولظلً ًاصي وكاَها الى ثللُل خض الحىثغ الىاثج غً الحفاوثات الاححماغُة الحاص وغً التهمِل الؿُاس ي
والاكحهاصي.
•اإلاذخل البييىيً :غثبِ هظا اإلاضزل بضوع ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي في اإلاؿاهمة في غملُة الحدىٌ الاححماعي
والؿُاس ي للمجحمؼ باغحباعها ؤخض الفىاغل ألاؾاؾُة في البىاء الاححماعي وألامني للضولة ،هما ًحمحز صوع املجحمؼ اإلاضوي
ً
هىا بػالكحه بماؾؿات املجحمؼ ألازغي مثل الضولة والؿىق بيىهه غىهغا ًاصي بلى الحىاػن الاححماعي بحن اللىي الفاغلة
ً
ً
ولِـ ثابػا ؤو ملحلا بحلً الػىانغ ألازغي ،بمػنى الػمل غلى جؿُحر الىاكؼ هُيلُا ،والضفاع غً الحلىق وثمىحن اللىي
الاححماغُة ناخبة اإلاهلحة في الحؿُحر ،خُث جػمل غلى بًجاص الػللُة الىاكض إلاا ًدضذ في املجحمؼ ،واإلابضغة ألقياٌ
ووؾاثل الحؿُحر والحلضم .وثمثل ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي بهظا اإلاػنى البيُىي اللى اللهضًة الفاغلة في الحؿُحر
ً
الاححماعي بيُىٍا.
ولحدلُم هظه الىللة ًمىً الاغحماص غلى آلالُات الحالُة:
-1اإلاؤسساث التربىيت والتعليميت( :البِد  ،واإلاضعؾة  ،والجامػة  ،واإلاسجض  ،وؾحرها ) والتي ثإزظ غلى غاثلها ثغبُة
الجُل الجضًض وثثلُفه بمفاهُم وعئي حضًض خىٌ غالكة اإلاىاَىحن بالؿلُة وهُفُة الحػامل مػها والىظغ بليها.
 :-2الشارع باإلاعنى السياس ي والاجتماعي :بىنفه عمؼا للحىانل والحغهة وَغح ؤعاء ألافغاص وهمىمهم وثهىعاتهم
خىٌ مؿحلبل الػالكة بحن الضولة واملجحمؼ.
 :-3السىق بىصفه الىجىد الرمسي :الظي ًارغ بهىع مباقغ في خُا اإلاىاَىحن الُىمُة بما ًحػغى له مً ثللبات
ً
في ألاؾػاع ،فًال غً وىهه ًمثل الفًاء الظي ثلحلي فُه مسحلف قغاثذ املجحمؼ .
 : -4الجمعياث واإلاؤسساث وألاحساب :بىنفها عمىػا للحػاون والاهحلاٌ باألفغاص بلى الىحىص الجماعي ،يمً
ثىظُمات ثضافؼ غً مهالحه الػامة والخانة.

()1

غلى هظا ألاؾاؽ ،ثغثبِ هظه آلالُات بالفىاغل الحالُة:
•الحكىمت :التي ثحىلى ويؼ ؾُاؾات وزُِ بكإن بطواء الىعي املجحمعي ،بىؾاثل محػضص منها ثىفحر الحمىٍل
اإلاؿحضام وثىفُظ الحضزالت اإلاىهجُة والترنض؛ والػمل غبر مسحلف اللُاغات مً ؤحل ثدلُم ؤوياع مغيُة للجمُؼ
والىفاء بااللتزامات اإلالُىغة لتزوٍض الىاؽ بإخضذ اإلاػلىمات الضكُلة خىٌ اللُاغات الحؿاؾة التي ثمـ بإمً ألافغاص
واملجحمؼ بكيل غام.
•فئاث املجتمع اإلاذوي :جػمل هظه الفئات مػا غلى حمؼ مسحلف الخبرات والحجاعب واللضعات لالؾحفاص منها في
الجهىص اإلابظولة بكإن الحىانل فُما بحن املجحمػات املحلُة وإطواء وغيها املجحمعي وثدضًض ألاصواع الىاحب ثُىٍغها
لحفظ مياهة املجحمؼ وثدُُضها غً املخاَغ ألامىُة بيل ؤقيالها.

()1مدمىص غباؽ فايل ،صوع مىظمات املجحمؼ اإلاضوي في جػؼٍؼ البىاء الضًملغاَي في الػغاق ،مجلة ألاؾحاط ،الػضص  ، ،203بؿضاص ،الػغاق،2012 ،م.627
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•وسائط ؤلاعالم (بما فيها وسائط ؤلاعالم الاجتماعيت) :ثلىم هظه الىؾاثِ ملام مىهة هامة لبػث الغؾاثل
اإلاحػللة بةطواء الىعي املجحمعي وجسخحر اإلاثالُة والحماؽ اللظًً ًحمحؼ بهما الكباب واؾخُفاء غحبة ؤزالكُة في هظا
اإلاًماع ًحدلم بمىحبها مً صكة اإلاػلىمات صغما إلغماٌ خم ألافغاص في الحُا املحترمة ،بضال مً ثلىًٍها.
•ألافراد اإلاؤثرون في املجتمعاث املحليتً :حىلى هاالء ألافغاص ثإمحن الاثهاالت ؤرىاء وكىع املخاَغ ،وزهىنا في
ؤوكات ألاػمات ،وطلً غبر ول الىؾاثِ اإلاحاخة بهضف الحإرحر والحىحُه ؤلاًجابي للجماهحر هدى ألاهضاف الحلُلُة
لًمان خض ملبىٌ مً ألامً املجحمعي في الضولة.
•مؤسساث البحىث واإلاؤسساث ألاكاديميت :والتي ثحىلى ويؼ وثدؿحن ؤؾالُب كُاؽ مؿحىي الىعي
املجحمعي ،وحمؼ وثىػَؼ ألامثلة غً ؤفًل اإلاماعؾات اإلاحبػة في مجاٌ ويؼ الحضزالت اإلاحػللة بحُىٍغه وثفػُله
()1

بالكيل اإلاُلىب.

الخاجمت:
في الخحام ًمىً الحإهُض غلى ؤن:
•ألامً املجحمعي مً ألاهضاف مػلض الحدلُم وىهه ًغثبِ بةقيالُات محػضص  ،زهىنا اعثباَه الىبحر بىعي الجماهحر
وصوع املجحمؼ اإلاضوي فيها ،والػالكة اإلاػلض مؼ الؿلُة ،والتي ثظهغ في غض مغاخل غلى ؤنها في خالة مىاحهة ولِـ في
خالة ثيامل ،ألامغ الظي ًؼٍض مً ؤهمُة املجحمؼ اإلاضوي في ثُىٍغ مًامحن ثدلُم ألامً املجحمعي في الجؼاثغ.
•املجحمؼ اإلاضوي اهخؿب زالٌ الحُىعات التي ّ
مغ بها بيُة مىعفىلىحُة محىىغة ،ثىضمج فيها اإلااؾؿات الحللُضًة
والحضًثة ،وثحمحز بحجم هبحر ًىافـ بكيل مبضجي ؤهضاف ومباصت كُام ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي،
•لم ًحمىً املجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ مً بلىؽ الفاغلُة اإلاىىَة به عؾم جػضص ؤلانالخات مىظ الاؾحلالٌ ،وهظا عاحؼ
لػىامل غضًض قيلد غلبات خلُلُة في َغٍم همى مجحمؼ مضوي فاغلٌ ،ػىص حؼء منها بلى َبُػة الضولة ومماعؾاتها،
وَػىص اللؿم ألازغ بلى يػف البيُة اإلااؾؿُة لهظه اإلاىظمات وَبُػة الثلافة اإلاضهُة في املجحمؼ بكيل غام ؾىاء في
طلً الػامة اإلاىاَىحن ؤو الىسبة اإلاثلفة ؤو الىسبة الحاهمة.
• مً الهفات ؾحر اإلالبىلة في ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي في الجؼاثغ الافحلاع بلى الضًملغاَُة الضازلُة ،والحلىكؼ في ؤَغ
هسبىٍة يُلة ،وهثر الهغاغات الضازلُة ،وهىا ًحدىٌ صوع اإلااؾؿة مً مىغؽ لؤلمً املجحمعي بلى غىهغ هاصم لهظا
البىاء الاححماعي اإلاػلض.
• ًجب الحإهُض غلُه هى ؤن وكإ مىظمات املجحمؼ اإلاضوي ًمىً ؤن ثدمل في َُاتها ؤهماَا مسحلفة مً الػالكة مؼ
الضولة ،خُث ًمىً ؤن ثيىن هظه اإلاىظمات مىمال للضولة ،ؤو بضًال لها ،ػاثضا غنها ،عكُبا غليها ،ؤو مجغص خاعؽ إلاهالحها
ؤو واحهة لها ؤمام املجحمؼ الضولي.
• بن بقيالُة ثدلُم ألامً املجحمعي في الجؼاثغ ثحُلب ويؼ ؤؾـ حضًض للحػاون والحيؿُم بحن كىي وماؾؿات
املجحمؼ اإلاضوي ،وطلً ختى ثحمىً مً مماعؾة اإلاؼٍض مً الًؿىٍ والحإرحر غلى هظمها الحاهمة بكيل بًجابي وفػاٌ وفي
بَاعه الصحُذ ،وهظا هى اإلاضزل لحػمُم هامل خغٍة خغهتها واؾحلاللها في بعؾاء مًامحن ألامً املجحمعي بكيل غام.
• بقيالُة الاؾحلالٌ اإلاالي إلااؾؿات املجحمؼ اإلاضوي ثُغح الػضًض مً الهػىبات والحػلُضات في فهم ؤصواع هظه
اإلااؾؿات ،فػىضما جػحمض ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي غلى الحمىٍل الظاجي مً زالٌ مؿاهمات ؤغًاءها في قيل عؾىم
)(1

Augustin Loada and Ornella Moderan, “Civil Society Involvement in Security Sector Reform and
Governance” in Toolkit for Security Sector Reform and Governance in West Africa, ed., Ornella Moderan
(Geneva: DCAF, 2015).
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الػًىٍة ؤو الحبرغات ؤو مً زالٌ غىاثض بػٌ ؤوكُتها الخضمُة ؤو ؤلاهحاحُة ،ثفغى غليها عكابة مً َغف الؿلُة
اإلاىظمة ،مما ًسلم هىع مً الهضام بحن اإلايىهحن الاححماغُحن ،وهى ما يهضص ثدلُم ألامً املجحمعي في الجؼاثغ ،ولىً
ًمىً الحسلو مً هظه اإلاكيلة غً َغٍم بىاء الثلة اإلاحباصلة وجػؼٍؼ ؤصواع املجحمؼ اإلاضوي الحلُلي في اإلاغاكبة والحىحُه
لهظه اإلااؾؿات.
ً
•يغوع بًجاص خل ومػالجة واغُة إلاكيلة ثمىٍل ماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي ،وطلً خفاظا غلى اؾحلاللُتها ،وغضم
اهدغافها بيكاَها غً الضوع الاًجابي الظي ًجب ؤن ثلػبه في صغم الحُىع الضًملغاَي للمجحمؼ.
ً
•نُاؾة مىيىع املجحمؼ اإلاضوي وفم مىظىع ًغاعي زهىنُة البِئة التي ًىحض فيها وثجاعبها الخانة ،همىده مخؿػا مً
الىلاف الػلمي اإلاثمغ ّ
والبىاء ،لُيىن ؤصا فػالة في مىاحهة الحدضًات املجحمػُة بمسحلف ؤبػاصها وثجلُاتها.
• ؤن ثيىن الػالكة بحن الضولة ؤو الىظم الؿُاؾُة الحاهمة وماؾؿات املجحمؼ اإلاضوي كاثمة غلى ؤؾاؽ الاؾحلالٌ
والحػاون والحيامل ،ولِـ غلى ؤؾاؽ الخًىع والهُمىة والحىاكٌ ،فليل منها صوعه الخام به واإلاىمل لآلزغ ،هما
ًحُلب الحػاون بحن الُغفحن لحدلُم هظا الحيامل ثدضًث ألاَغ وآلالُات اللاهىهُة والػملُة التي ثىفل نُاؾة الػالكة
ً
بُنهما غلى ؤؾـ مىيىغُة وماؾؿُة ،وهى ما ًىػىـ اًجابُا غلى ألامً املجحمعي بكيل غام.
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:ملخص
ّ
ّ
ّ الخؿسق إلى هىع مً أهىاع اإلامازطاث
ّ
الخػظفي
ٌاإلالُدة للمىافظت واإلاخمثل في الاطخغال
تهدف هره الدزاطت إلى
ّ
ّ ٌ مً زال،لىغػُت الخبػُت الاكخطادًت
الخػسف غلى مفهىم وغػُت الخبػُت وجددًد شسوؽ خظسها في كاهىن اإلاىافظت
ّ
اإلاشسع الجصائسي لىؿاق خظس هره اإلامازطت
 والتي طىالخظ مً زاللها جىطُؼ،الجصائسي وفي اللاهىن الفسوس ي وألاوزوبي
.مً زالٌ حػداد ضىزها زغبت مىه في ميافدت هره اإلامازطت مً أحل املخافظت غلى خسٍت اإلاىافظت
ّ
ّ
 وهسلظ مً زالٌ هره الدزاطت،الخػظف في الخبػُت الاكخطادًت
غحر أهىا هدظاءٌ غً مدي الخؿبُم الفػلي ألخيام
ّ إلى بػؼ الثغساث اللاهىهُت التي
جػمنها كاهىن اإلاىافظت في مجاٌ ميافدت الاطخغالٌ الخػظفي لىغػُت الخبػُت
.الاكخطادًت
ّ
.الخػظف؛ الخبػُت الاكخطادًت
 ألاغىان الاكخطادًىن؛ اإلاىافظت؛ الظىق؛:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
This study aims to address the type of practices that are restrictive to competition, namely
the arbitrary exploitation of the situation of economic dependence. This is done by identifyin
g the concept of the status of subsidiarity and defining the conditions for its prohibition in the
Algerian competition law and in French and European law. Through this study, we will note
that the Algerian legislature broadens the scope of the prohibition of this practice by enumerat
ing its forms in order to combat this practice in order to preserve the freedom of competition.
However, we question the extent to which the provisions of arbitrariness in economic
dependency are actually applied, and we conclude through this study some of the legal gaps in
competition law in combating the arbitrary exploitation of the status of economic dependency
Keywords: economic aid; competition; market; abuse; economic dependence.
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الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمت:
اإلاشسع الجصائسي خسٍت اإلاىافظت في ّ
ّ
ّ
الظىق مً أحل جؿىٍس الاكخطاد الىؾني وحشجُؼ الاطدثمازاث ألاحىبُت،
هسض
ّ
غحر ّ
الخىافظُت لِظذ مؿللت إذ ّ
ّ
ّ
اإلاشسع في ألامس زكم  103-03اإلاخػلم باإلاىافظت اإلامازطاث املخظىزة
خدد
أن هره الخسٍت
غلى ألاغىان الاكخطادًحن والتي ًؿلم غليها مطؿلح "اإلامازطاث ّ
اإلالُدة للمىافظت".
وحػخبر ّ
الخبػُت الاكخطادًت مً غمً اإلامازطاث التي ّ
هظ غليها اإلاشسع في اإلاادة  11مً ألامس زكم  03-03وحاء
ّ
اإلاشسع بأمثلت غلى هره اإلامازطت في هره اإلاادة غلى طبُل اإلاثاٌ ال الخطس بهدف جىطُؼ هؿاق الخماًت اللاهىهُت
ّ
للمخىافظحن ،غحر ّأنها ال حشيل هره الخبػُت ممازطت ّ
ملُدة للمىافظت إال في خالت جىافسها غلى بػؼ الشسوؽ التي
حظخىحب جؿبُم الػلىباث السدغُت.
ّ
اإلاشسع الجصائسي غلىباث زدغُت إلاسجىبي هره اإلامازطاث مً أحل ميافدتها وجدلُم الخىاشن الخىافس ي في
وزضد
ّ
ّ
الخػظف بالخماض مجلع اإلاىافظت أو الجهاث اللػائُت أو هالهما مػا ،هظسا
اإلاشسع لضخُت هرا
الظىق ،هما ٌظمذ
الزخالف ؾبُػت الػلىباث الطادزة غً ول مً مجلع اإلاىافظت ههُئت إدازٍت وجلً الطادزة غً الجهاث اللػائُت،
أهمُت البدث:
جبرش أهمُت هره الدزاطت:
الخؿسق إلى هىع شائؼ مً أهىاع اإلامازطاث ّ
ّ
اإلالُدة للمىافظت أال وهى الاطخغالٌ الخػظفي لىغػُت الخبػُت
الاكخطادًت.
 كلت الدزاطاث والبدىر اللاهىهُت خىٌ هره اإلامازطت املخظىزة. الثغساث اللاهىهُت اإلاخػللت بخؿبُم هره اإلامازطت.أهداف البدث:
تهدف هره الدزاطت إلى:
 ّالخػسف غلى مفهىم وغػُت الخبػُت الاكخطادًت في كاهىن اإلاىافظت ومػاًحر جددًدها
 جددًد الشسوؽ اللاهىهُت لخظس هره اإلامازطت في اللاهىن الجصائسيّ
الخؿسق إلى الػلىباث السدغُت لها
 جبُان آلُاث ميافدت الخػظف في اطخغالٌ الخبػُت الاكخطادًت مً زالٌالدزاطاث الظابلت:

ّ
الخػظف في اطخغالٌ الخبػُت الاكخطادًت إلى أؾسوخت الدهخىزاه جسطظ كاهىن
اطدىدها في دزاطدىا إلاىغىع
ألاغماٌ واإلاىطىمت ب :خماًت اإلاىافظت مً الاطخغالٌ الخػظفي لىغػُت الخبػُت الاكخطادًت ،مً إغداد حىاد غفاف،
ولُت الخلىق-حامػت كظىؿُىت .2018-2017 ،1
إشيالُت البدث:
 1اإلاؤزر في ً 19ىلُى  2013اإلاخػلم باإلاىافظت ،ج .ز .الطادزة في ً 20ىلُى  ،2013ع.43 .
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آليات مكافحة االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االلتصادية يف لانون املنافسة اجلزائري "بني النصوص المانونية والتطبيك
الفعلي" /ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
جأطِظا إلاا طبم ًمىىىا ؾسح ؤلاشيالُت الخالُت:
ّ
ما هي آلالُاث ّ
للخبػُت الاكخطادًت؟ وما مدي فػالُتها؟
اإلاىسطت في الدشسَؼ الجصائسي إلايافدت الاطخغالٌ الخػظفي
طىػسج في اإلابدث ّ
لإلحابت غلى هره ؤلاشيالُت ازجأًىا أن ّ
ّ
ألاوٌ غلى مفهىم الخبػُت
هلظم هره الدزاطت إلى مبدثحن،
الاكخطادًت وجددًد اإلاػاًحر ّ
املخللت لها ،بِىما طدىاوٌ في اإلابدث الثاوي شسوؽ خظس الخبػُت الاكخطادًت والػلىباث
السدغُت لها.
مىهج الدزاطت:
ّ
طىدبؼ في هره الدزاطت اإلاىهج الىضفي مً زالٌ إبساش أخيام وغػُت الخبػُت الاكخطادًت ووضف أهم مػاًحر هره
ّ
اإلامازطت باإلغافت إلى اإلاىهج الخدلُلي مً زالٌ جدلُل بػؼ الىطىص اللاهىهُت الخاضت بها .هما هدبؼ في بػؼ حىاهب
الدزاطت إلى اإلاىهج اإلالازن ولما اكخػذ الدزاطت ذلً.

 -1وضعيت التبعيت الاقتصاديت:
حػخبر وغػُت الخبػُت الاكخطادًت مً أبسش اإلامازطاث اللائمت باغخبازها جسجىص أطاطا غلى غلىد الخىشَؼ والتي تهدف
إلى إًطاٌ اإلاىخىحاث إلى اإلاظتهلً النهائي ،غحر ّأنها جسػؼ الخبػُت الاكخطادًت لبػؼ اإلاػاًحر مً أحل جىُُفها بىغػُت
جبػُت اكخطادًت.
ّ
طيخػسف أوال غلى مفهىم الخبػُت الاكخطادًت ،زم هدىاوٌ مػاًحر جىُُف هره الخبػُت.
وغلُه
 -1.1مفهوم التبعيت الاقتصاديت:
إلاشسع الجصائسي وغػُت ّ
الخبػُت الاكخطادًت في اإلاادة الثالثت في فلستها ألازحرة ّ
غسف ا ّ
ّ
بأنها ":الػالكت الخجازٍت التي ال
ًيىن فيها إلاؤطظت ما خل بدًل ملازن إذا أزادث زفؼ الخػاكد بالشسوؽ التي جفسغها غليها ّ
مؤطظت أزسي طىاء واهذ
بأنها الخالت ّ
إلاشسع الفسوس يّ 1
ممىهت في مىاحهت ّ
مؤطظت شبىهت أو ّ
التي جخىاحد فيها ّ
شبىها أو ّ
غسفها ا ّ
ممىها ،".بِىما ّ
مؤطظت أو

ّ
مؤطظاث ،وال ّ
مجمىغت مً ّ
جخمخؼ ّ
بدل بدًلّ .أما باليظبت للدشسَؼ ألاوزوبي ،فال هجد في هطىص ؤلاجداد ألاوزوبي مادة
جىظ غلى وغػُت الخبػُت الاكخطادًت ،بل ّ
جسجح لجىت ؤلاجداد ألاوزوبي جؿبُم هره الىغػُت هػىطس مً غىاضس
الخػظف في وغػُت الهُمىت ولم ّ
ّ
حػخد بها هممازطت مىفطلت .2
وَػسف البػؼ 3الخبػُت الاكخطادًت ّ
ممىهت اججاه ّ
مؤطظت شبىهت أو ّ
بأنها الىغػُت التي جيىن فيها ّ
ّ
مؤطظت أزسي

والتي جمازض غليها جبػُت اكخطادًت مً زالٌ فسع شسوؽ غليها ال جلبل الخفاوع.

1

Art. L. 420-2, alinéa 2 du code de commerce.
Linda ARCELIN, Droit de la concurrence: les pratiques anticoncurrentielles en droit interne et communautaire,
PUR, France, 2009, p. 40 .
3
Roger BOUT, Marc BRUSCHI, S.ylvaine POILLOT-PERUZZETTO, Pierre STORRER, Gérard CAS, Lamy
droit économique: concurrence, distribution, consommation, éd. Lamy, France, 2001, p. 350, n° 920.
2
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آليات مكافحة االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االلتصادية يف لانون املنافسة اجلزائري "بني النصوص المانونية والتطبيك
الفعلي" /ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
وَػسفها البػؼ آلازسّ 1
كىة اكخطادًت ًدىشها مشسوع ّ
ّ
مػحن جمىده اللدزة غلى وغؼ الػىائم أمام اإلاىافظت
بأنها" :
ّ
الفػلُت في الظىق ّ
ّ
اإلاػىُت ،وجمىىه مً اجساذ اللسازاث مً حاهب واخد في مىاحهت مىافظُه وغمالئه وهرلً اإلاظتهلىحن".
ّ
جخىكف وغػُت الخبػُت الاكخطادًت غلى وحىد ّ
مؤطظت جابػت جسػؼ لشسوؽ اإلاؤطظت اإلاخبىغت باغخبازها
وغلُه،
ضاخبت اللىة الاكخطادًت .2وال جيشأ وغػُت الخبػُت الاكخطادًت بحن الػالكاث الاكخطادًت ألافلُت التي ججمؼ ألاغىان
ّ
الاكخطادًحن في هفع الظلظت الاكخطادًت ،وإهما جيشأ بحن الػالكاث الاكخطادًت الػمىدًت اللائمت بحن اإلاىخجحن
ّ
واإلاىشغحن.3
 -2.1معاييرجحذيذ التبعيت الاقتصاديت
ّ
جخىكف وغػُت ّ
الخبػُت الاكخطادًت غلى وحىد مػاًحر جخمثل في اإلاػُاز السئِس ي أال وهى غُاب ّ
الخل البدًل باليظبت
للمؤطظت ّ
ّ
الخابػت ،باإلغافت إلى مػاًحر اكخطادًت أزسي.
ّ
ّ
الخبػُت الاكخطادًت وهرا ما ًالخظ
اإلاشسع الجصائسي إلى مػُاز غُاب الخل البدًل في جددًده لىغػُت
وَظدىد
ّ
اإلاشسع الفسوس ي الري ٌظدىد إلى مػاًحر
حلُا مً هظ اإلاادة  11مً ألامس زكم  03-03اإلاخػلم باإلاىافظت ،غلى غىع
ّ
ّ
وغػُت
اكخطادًت أزسي إغافت إلى مػُاز غُاب الخل البدًل لىىه ال ٌشترؽ جىافسها ولها بل ًىفي جىافس أغلبها لخددًد
ّ
الخبػُت الاكخطادًت.4
ّ
اإلاؤطظت اإلاخبىغت والسغىر لشسوؾها
وٍلطد بغُاب الخل البدًل هى اغؿساز حػاكد اإلاؤطظت الخابػت مؼ
الخػاكدًت لػدم وحىد زُاز آزس في الخػاكد هظسا لىغػُتها الخىافظُت في الظىق ،5الطُما غىدما ًخػلم ألامس بمؤطظت
ضغحرة أو مخىطؿت فخيىن مجبرة غلى الخػاكد مؼ ّ
مؤطظت أزسي مً أحل حػصٍص وغػُتها الخىافظُت في الظىق.
ّ
هما ًخػلم غُاب الخل البدًل بػدم وحىد وطائل أزسي لخمىٍل اإلاىخىحاث البدًلت هظسا لشهسة الػالمت الخجازٍت
ّ
للمؤطظت اإلاخبىغت التي جلص ي برلً ول خل بدًل للخػاكد مؼ مؤطظاث أزسي هظسا لػدم وحىد مىخىج بدًل.6
وٍىفي برلً مػُاز غُاب الخل البدًل إمياهُت اطدىاد اإلاؤطظت الخابػت إلى غىطس ؤلاهساه هػُب مً غُىب ؤلازادة
اإلاػمىٌ به في اللاهىن اإلادوي ،إذ ٌػخبر ؤلاهساه في وغػُت الخبػُت الاكخطادًت أمسا مشسوغا في هره الخالت هظسا للُامه غلى
ّ
غالكت حػاكدًت ًدىمها الؿسف اللىي واإلاخمثل في اإلاؤطظت اإلاخبىغت.7
 5جُىزس ي دمحم ،الػىابـ اللاهىهُت للخسٍت الخىافظُت في الجصائس ،داز هىمت ،الجصائس ،2013 ،ص.227 .
 6لػىز بدزة ،إلُاث ميافدت حسائم اإلامازطاث الخجازٍت في الدشسَؼ الجصائسي ،أؾسوخت دهخىزاه غلىم في الخلىق جسطظ كاهىن ألاغماٌ ،ولُت الخلىق
والػلىم الظُاطُت ،حامػت دمحم زُػس بظىسة ،الجصائس ،2014-2013 ،ص.91 .
 3حىاد غفاف ،خماًت اإلاىافظت مً الاطخغالٌ الخػظفي لىغػُت الخبػُت الاكخطادًت ،أؾسوخت دهخىزاه في اللاهىن فسع كاهىن ألاغماٌ ،حامػت كظىؿُىت
 ،1الجصائس ،2018-2017 ،ص.13 .
4

Jean Baptise BLAISE, Droit des affaires: commerçants, concurrence distribution, 2 ème éd., L.G.D.J, France,
2000, p. 220, n° 503.
5
Muriel CHAGNY, Droit de la concurrence et droit commun des obligations, Dalloz, France, 2004, p. 793,
n°824.
6
Jean Baptise BLAISE, op. cit., p. 230, n° 509
7
Muriel CHAGNY, op. cit., p. 799, n° 830.
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الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وباإلغافت إلى مػُاز غُاب الخل البدًل للمؤطظت اإلاخبىغت ،حظدىد طلؿاث اإلاىافظت في جددًدها لىغػُت الخبػُت
ّ
الاكخطادًت إلى مػاًحر جىمُلُت أزسي لم ًخؿسق لها اإلاشسع الجصائسي ،وجخمثل هره اإلاػاًحر في شهسة غالمت مىخىحاث
اإلاؤطظت اإلاخبىغت ،ووشحر إلى ّ
أن شهسة الػالمت جخىكف غلى إكباٌ اإلاظتهلىحن غليها .باإلغافت إلى زكم أغمالها وهرا ّ
خطتها
في الظىق التي جترحم ّ
كىة اإلاؤطظت اإلاخبىغت في الظىق وان جيىن هره ألازحر في وغػُت هُمىت في الظىق ّ
اإلاػىُت.

 -2شروط حظروضعيت التبعيت الاقتصاديت وآلياث مكافحتها:
ال حػخبر وغػُت الخبػُت الاكخطادًت ممازطت مدظىزة في خد ذاتها فلد جيخج هره اإلامازطت غً الهُيلت الاكخطادًت
ّ
ّ
حشيل هره الخبػُت ممازطت ّ
أطاطُحن أال وهما:
ملُدة للمىافظت في خالت اطدُفائها لشسؾحن
للظىق اإلاػىُت ،غحر ّأنها
ّ
والخػظف في اطخغاللها مً ِكبل اإلاؤطظت اإلاخبىغت مً حهت أزسي.
وحىد وغػُت جبػُت اكخطادًت مً حهت،
 -1.2شروط حظروضعيت التبعيت الاقتصاديت:
 -1 .1 .2وجود جبعيت اقتصاديت:
ال ًمىً خظس وغػُت الخبػُت الاكخطادًت إال في خالت وحىد غالكت ججازٍت جبػُت فػلُت بحن ّ
اإلاؤطظت الخابػت
ّ
ّ
للمىشع ّإشاء ا ّ
ّ
ّ
ّ
وهفسق في هرا ّ
واإلاؤطظت اإلاخبىغتّ ،
للممىن
الخبػُت الاكخطادًت
إلامىن وبحن
الخبػُت الاكخطادًت
الظُاق بحن
ّ اء ّ
اإلاىشع.
إش
جبػُت ّ
بدبػُت الخمىًٍ ،1وحػخبر ّ
الخبػُت الاكخطادًت ألاهثر شُىغا في ّ
اإلاىشع ّ
للمىن ّ
وحظمى ّ
الظىق ،والتي ًيىن فيها
مػُىت ًلتزم باخترامها ّ
ّ
للمىخج الري طِخم حظىٍم مىخىحاجه وفم شسوؽ ّ
اإلاىشع جابػا ُ
اإلاىشع بما فيها شسؽ الخطسٍت

ًدد مً خسٍت ّ
ؤلاكلُمُت ،الري ًلتزم بمىحبه ا ّ
مما كد ّ
إلاىشع بدظىٍم اإلاىخىحاث اإلاػىُت في إكلُم مػحن دون طىاه ّ
اإلاىشع.
للمىخج في ّ
ّ
الظىق،
وحظدىد هره
الخبػُت الاكخطادًت إلى الػالمت الخجازٍت للمىخىج وهرلً الىغػُت الخىافظُت ُ ِ
ّ
جبػُت الخمىًٍ في غلىد الامخُاش الخجازي الري جسجىص أطاطا غلى حظىٍم مىخىج ًدمل غالمت ّ
جخجلى ّ
مػُىت،
وغالبا ما
فُلىم ضاخب الػالمت بئغداد شبىت جىشَؼ مؼ ّ
مىشغحن ًلتزمىن بخؿبُم الشسوؽ الخػاكدًت.2

وخطخه في الظىق ،مما كد ًدفؼ ّ
هما حظدىد إلى زكم ألاغماٌ ّ
ّ
املخلم مً ؾسف ا ّ
إلامىن
باإلاىشع إلى الخػاكد لػدم وحىد
خل بدًل ،وال ًىفي جىافس مػُاز واخد لخلدًس جبػُت ّ
اإلاىشع ّ
ّ
للمىن بل ًجب ألازر بػحن الاغخباز مجمىغت مً اإلاػاًحر
اإلاخياملت.

اإلامىن في غالكت جبػُت ّ اء ّ
هما كد ًيىن ّ
اإلاىشع هدُجت وغػُت هرا ألازحر في الظىق اإلاػىُت الطُما غىدما ًيىن
إش
ّ
ّ
وجخجظد هره الػالكت مً زالٌ مساهص الشساء الضخمت التي جيىن بدظىٍم
اإلامىن مؤطظت ضغحرة أو مخىطؿت،

اإلاىزدًً في مساهص بُؼ هبحرة ًخىافد إليها غدد ُمػخبر مً اإلاظتهلىحن ،فُجد ّ
مىخىحاث ّ
اإلاىزد هفظه جابػا لهره اإلاساهص
ّ
ّ
الخػاكدًت.3
ومػؿسا إلى جىفُر حمُؼ بىىدها
12دمحم الشسٍف هخى ،كاهىن اإلاىافظت واإلامازطاث الخجازٍت وفلا لألمس  03-03واللاهىن  ،02-04ميشىزاث بغدادي ،الجصائس ،2010 ،ص.53 .
2

Linda ARCELIN, op. cit., p. 33.
Marie DUMACAY, La situation de l’entreprise victime dans les procédures de sanction des pratiques
anticoncurrentielles, Litec, France, 2010, p. 321.
3
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الفعلي" /ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 -2 .1 .2التعسف في استغالل التبعيت الاقتصاديت:
جخػظف ّ
ّ
جبػُت بحن ّ
ال ًلخطس ألامس غلى وحىد غالكت ّ
اإلاؤطظت
اإلاؤطظخحن لخظس هره اإلامازطت ،بل ًجب أن
اإلاخبىغت في اطخغالٌ هره الخبػُت .فال حػخبر وغػُت الخبػُت ممازطت مدظىزة إال في خالت جلُُدها للمىافظت طىاء بشيل
فػلي أو مدخمل ،مً زالٌ البدث في أزس هره اإلامازطت غلى اإلاىافظت في الظىق.1
ّ
ّ
اإلاشسع الجصائسي بأمثلت لهرا الخػظف في الفلسة الثاهُت مً اإلاادة  11مً ألامس زكم  03-03اإلاخػلم
وللد حاء
ّ
ّ
باإلاىافظت والتي ّ
جىظ غلى أههً " :خمثل هرا الخػظف غلى الخطىص في:
 زفؼ البُؼ بدون ّمبرز شسعي،
 البُؼ اإلاخالشم أو الخمُحزي، البُؼ اإلاشسوؽ باكخىاء همُت دهُا، ؤلالصام بئغادة البُؼ بظػس أدوى، كؿؼ الػالكت الخجازٍت ملجسد زفؼ اإلاخػامل الخػىع لشسوؽ ججازٍت غحر ّمبرزة،
 ول غمل آزس مً شأهه أن ًللل أو ًلغي مىافؼ اإلاىافظت دازل طىق.".وهالخظ مً غبازة "غلى الخطىص " ّ
ّ
اإلاشسع حاء بهره اللائمت غلى طبُل اإلاثاٌ ال الخطس ختى ال جسسج بػؼ
أن
الخطسفاث اإلاىافُت للىاغد اإلاىافظت غً هؿاق الخظس ،وجسحؼ الظلؿت الخلدًسٍت ملجلع اإلاىافظت في مدي جلُُد ممازطا
ممازلت للمىافظت في الظىق ّ
اإلاػىُت.
ّ
ّ
الخػظف في وغػُت الخبػُت الاكخطادًت في غدة الطىز هرهس منها:
وغلُهً ،مىً أن ًخجلى
 زفؼ البُؼ دون مبرز شسعي:ّ
لم ّ
ٌػسف اإلاشسع الجصائسي غلى غساز اإلاشسع الفسوس ي مفهىم زفؼ البُؼ دون مبرز شسعي ،لىً ًمىً حػسٍفه بأهه
ّ
امخىاع ّ
اإلاؤطظت اإلاخبىغت مً بُؼ اإلاىخىج ّ
للمؤطظت اإلاػىُت بشيل حػظفي وبدون وحىد طبب مشسوع في
مدل الخػاكد
ذلً ،2وبمفهىم املخالفت ،ال ًُ ّ
ؿبم الخظس غلى هره اإلامازطت في خالت زفؼ البُؼ لىحىد مبرز شسعي وان جسفؼ اإلاؤطظت
اإلاخبىغت زفؼ بُؼ اإلاىخىج للمؤطظت الخابػت هظسا لػدم جىافس الىمُت اإلاؿلىبت.
ّ
3
اإلاخػلم باللىاغد ّ
وللد ّ
اإلاؿبلت غلى اإلامازطاث الخجازٍت إلى لسفؼ البُؼ هممازطت
جؿسق اللاهىن زكم 02-04
ّ
ججازٍت مدظىزة في ّ
اإلاادة  15مىه والتي ّ
جىظ غلى أهه " :حػخبر ول طلػت مػسوغت غلى هظس الجمهىز مػسوغت للبُؼ.
ًمىؼ زفؼ بُؼ طلػت أو جأدًت زدمت بدون ّ
مبرز شسعي ،إذا واهذ هره الظلػت مػسوغت للبُؼ أو واهذ الخدمت

ّ
مخىفسة.

ّ
ال ٌػني هرا الخىم أدواث جصٍحن املخالث واإلاىخىحاث اإلاػسوغت بمىاطبت اإلاػازع واإلاظاهساث.".

 1حىاد غفاف ،اإلاسحؼ الظابم ،ص.90 .
Ali Cenk KASKIN, Pour un nouveau droit international de la concurrence, l’Harmattan, France, 2009, p. 95.

2

 17اإلاؤزر في ً 23ىهُى  ،2004ج .ز .الطادزة في ً 27ىهُى  ،2004ع.41 .
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الفعلي" /ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
ٌشيل زفؼ البُؼ ممازطت ججازٍت مدظىزة الطُما غىدما جطدز غً ّ
مؤطظت حظُؿس غلى الظىق إذ تهدف
وغلُه،
ّ
هره ألازحرة مً وزاء هره اإلامازطت الخللُظ أو مساكبت ؤلاهخاج أو مىافر الدظىٍم .1وٍسي البػؼ بأهه ًمىً جبرًس زفؼ
البُؼ مً كبل ّ
اإلاؤطظت اإلاخبىغت بػدم هفاًت ؾلبُت اإلاىخىج أو بػدم طالمخه أو غدم إمياهُت جؿبُم كىاغد زدمت ما بػد
ِ
البُؼ.2
ّ
مبر ا ،فال ّ
ٌػد امخىاع الػىن
وال ٌػخبر ول امخىاع غً بُؼ ممازطت مدظىزة وإهما ٌشترؽ أن ًيىن هرا الامخىاع غحر ّ ز
الاكخطادي غً إبسام الطفلاث مؼ أغىان آزسًٍ أو وكف الخػامل مػهم مدظىزا في خالت وحىد ّ
مبرزاث لهرا الامخىاع

جخػلم بػدم كدزة هرا الػىن غلى الىفاء بالتزاماجه الػلدًت .3هما ال ٌػد ممازطت مدظىزة الامخىاع غً بُؼ مىخىج ّ
مػحن
هظسا الهتهاء ضالخُخه أو غدم جىافس الىمُت اإلاؿلىبت.
 البُؼ اإلاخالشم أو الخمُحزي:ّ
ًخمثل البُؼ اإلاخالشم في فسع اإلاؤطظت اإلاخبىغت غلى اإلاؤطظت الخابػت اكخىاء مىخىج آزس إغافت إلى اإلاىخىج مدل
الخػاكد زغم غدم ؾلبه وخاحخه مً ِكبل اإلاؤطظت الخابػت ،لرلً ٌظمى هرلً بالبُؼ اإلاشسوؽ للُامه غلى شسؽ اكخىاء
مىخىحاث مغاًسة للمىخىج اإلاؿلىب مً كبل الخابؼ .4وغالبا ما جفسع ّ
اإلاؤطظت اإلاخبىغت غلى اإلاؤطظت الخابػت اكخىاء مىخىج
مغاًس بظبب هظاده أو مً أحل التروٍج به ،فخػؿس اإلاؤطظت الخابػت إلى كبىٌ الشسؽ زغم ّ
حػظفه وذلً مً أحل
املخافظت غلى الػالكت الخجازٍت التي ججمػها باإلاؤطظت اإلاخبىغت لػدم وحىد ّ
خل بدًل لها.
وَػخبر البُؼ اإلاخالشم ممازطت ججازٍت مدظىزة في اللاهىن زكم  02-04إذ ج ّ
ىظ اإلاادة  17مىه غلى ّأههً ":مىؼ اشتراؽ

البُؼ بشساء همُت مفسوغت أو اشتراؽ البُؼ بشساء طلؼ أزسي أو زدماث وهرلً اشتراؽ جأدًت زدمت بسدمت أزسي أو
بشساء طلػت.
ال ٌػني هرا الخىم الظلؼ مً هفع الىىع اإلابُػت غلى شيل خطت بشسؽ أن جيىن هره الظلؼ مػسوغت للبُؼ بطفت
مىفطلت.".
وغلُه ال ًدم للمؤطظت اإلاخبىغت أن جفسع غلى اإلاؤطظت الخابػت لها اكخىاء مىخىج آزس باإلغافت إلى اإلاىخىج
ألاضلي ،غحر ّ
أن اإلاادة  17حاءث في فلستها الثاهُت بػدم جؿبُم الخظس غلى اإلاىخىحاث التي مً هفع هىع اإلاىخىج اإلاؿلىب
غىدما ًيىن غلى شيل خطت لىً في غلد مىفطل غً الػلد ألاضلي.
ّ
بِىما ًخمثل البُؼ الخمُحزي في الخمُحز بحن اإلاؤطظاث الخابػت مً زالٌ مىذ امخُاشاث مً كبل اإلاؤطظت اإلاخبىغت
إلاؤطظاث دون غحرها ،وأن جبُؼ اإلاؤطظت اإلاخبىغت مىخىحها بأطػاز مىسفػت إلاؤطظاث مػُىت دون طىاها مما ًؤدي إلى
اإلاظاض بمبدأ اإلاظاواة بحن ألاغىان الاكخطادًحن.

Yves SERRA, Le droit de la concurrence, Dalloz, Paris, France, 1993, p. 67.
Louis VOGEL, Traité de droit commercial, 18 ème édition, L.G.D.J, Paris, France, 2001, p. 176.

1
2

 3حىاد غفاف ،اإلاسحؼ الظابم ،ص.31 .
Linda ARCELIN, op. cit., p.42
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الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
املخدد لللىاغد ّ
اإلاؿبلت غلى اإلامازطاث الخجازٍت البُؼ الخمُحزي وحػخبره
وجمىؼ اإلاادة  18مً اللاهىن زكم 02-04
ممازطت ججازٍت مدظىزة في ّ
خد ذاتها ،إذ ّ
جىظ غلى ّأههً " :مىؼ غلى أي غىن اكخطادي أن ًمازض هفىذا غلى أي غىن
اكخطادي آزس ،أو ًدطل مىه غلى أطػاز أو آحاٌ دفؼ أو شسوؽ بُؼ أو هُفُاث بُؼ أو غلى شساء جمُحزي ال ّ
ًبرزه ملابل
خلُلي ًخالءم مؼ ما جلخػُه اإلاػامالث الخجازٍت الجزيهت والشسٍفت.".
وهالخظ مً اطخلساء هره اإلاادة أن اللاهىن زكم ّ 02-04
املخدد لللىاغد ّ
اإلاؿبلت غلى اإلامازطاث الخجازٍت حاء أهثر
جفطُال مً ألامس زكم  03-03اإلاخػلم باإلاىافظت في جددًده لهره اإلامازطاث ،إذ ّبُيذ اإلاادة  18مً اللاهىن زكم 02-04
بػؼ اإلاػاًحر الخمُحزًت بحن ألاغىان الاكخطادًحن ،والخمُحز اللائم غلى أطػاز اإلاىخىحاث أو هُفُاث وآحاٌ الدفؼ وأن
جفسع ّ
اإلاؤطظت اإلاخبىغت غلى مؤطظت جابػت لها الدفؼ مسة واخدة بِىما حظمذ إلاؤطظت أزسي بالدفؼ بالخلظُـ.
هما ّ
خددث هره اإلاادة الخالت التي ًمىً فيها الظماح بالبُؼ الخمُحزي واإلاخمثلت في وحىد ملابل خلُلي ًخالءم مؼ

هصاهت اإلاػامالث الخجازٍت.
وللد ّ
جؿسق مجلع اإلاىافظت الجصائسي للبُؼ الخمُحزي في كػُت اإلاؤطظت الىؾىُت للطىاغت ؤلالىتروهُت التي ّمحزث
ّ
بحن شبائنها في الىمُاث اإلاظلمت ،مما أدي إلى جىكُؼ غسامت مالُت غليها حصاء جطسفها اإلاىافي للىاغد اإلاىافظت.1
 الالصام بئغادة البُؼ بظػس أدوى:ُ
ٌػخبر الظػس الػامل ّ
املخسن للظىق وأي حػظف فُه ًؤدي إلى غسكلت اإلاىافظت ،لرلً ًُدظس البىد الري جلصم مً
زالله اإلاؤطظت اإلاخبىغت اإلاؤطظت الخابػت ببُؼ اإلاىخىج بالظػس ألادوى الري ّ
جددده ،فخػؿس برلً اإلاؤطظت الخابػت إلى
ّ
الخلُد بالظػس اإلافسوع غليها مً أحل خفاظها غلى الػالكت الخجازٍت بُنها وبحن اإلاؤطظت اإلاخبىغت بدىم وغػُتها في
الظىق ،مما ًؤدي إلى جلُُد خسٍتها وزسق اللىاغد الخىافظُت.

2

 البُؼ اإلاشسوؽ باكخىاء همُت دهُا:جخمثل هره اإلامازطت في فسع اإلاؤطظت اإلاخبىغت غلى اإلاؤطظت الخابػت اكخىاء خد أدوى مً اإلاىخىحاث دون مساغاة
ؾلب اإلاؤطظت الخابػت ،مما ًؤزس غلى الػسع والؿلب وٍؤدي إلى ازجفاع اإلاىخىج في الظىق بشيل حػظفي .3وٍىمً خظس
هره اإلامازطت في زسق كاهىن الػسع والؿلب مً زالٌ ؾسح همُاث كلُلت مً اإلاىخىج في الظىق مما ًؤدي إلى ازجفاع
أطػازها واطخفادة ّ
ممىهيها مً هرا الىغؼ.4
 اللؿؼ غحر ا ّإلابرز للػالكت الخجازٍت:
اإلاؤطظت اإلاخبىغت إلى كؿؼ الػالكت الخػاكدًت بُنها وبحن اإلاؤطظت الخابػت بطفت ّ
كد جلجأ ّ
حػظفُت ّ
مجسد ّأنها زفػذ
الخػىع للبىىد اإلافسوغت غليها ،وحػد هره اإلامازطت مدظىزة ّ
ألنها جؤزس غلى اإلاطلخت الاكخطادًت للمؤطظت الخابػت
باغخبازها الؿسف الػػُف في هره الػالكت مما ًؤدي إلى ؤلازالٌ بلىاغد اإلاىافظت.
 22كساز زكم  01-99اإلاؤزر في  23حىان .www.cons.concurrence. dz 9111
J. MORIN, Le droit de la concurrence, R.T.D. Conc., 1991, Dalloz, France, p. 353.
Ibrid, p.356.
 4حىاد غفاف ،اإلاسحؼ الظابم ،ص.62 .
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آليات مكافحة االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االلتصادية يف لانون املنافسة اجلزائري "بني النصوص المانونية والتطبيك
الفعلي" /ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حػظفي ،إذ ّ
ّ
وال ٌػخبر كؿؼ الػالكت الخػاكدًت مدظىزا إال في خالت ضدوزه بشيل ّ
للمؤطظت اإلاخبىغت كؿؼ
ًدم
غالكتها الخػاكدًت مؼ ّ
اإلاؤطظت الخابػت في خالت إزالٌ هره ألازحرة بالتزاماتها الخػاكدًت اللاهىهُت هػدم حظدًدها إلابلغ

اإلاىخىج ،هما ّ
ّ
الخػظفي ،بل
ًدم لها زفػها لخجدًد الػلد اللائم بُنها وبحن اإلاؤطظت الخابػت وال ًدزل هرا غمً اللؿؼ
ٌُشترؽ لخظس هره اإلامازطت كؿؼ الػالكت ملجسد غدم اطخجابت اإلاؤطظت الخابػت للبىىد الخػظفُت ّ
اإلالسزة مً ِكبل
وغسفذ اإلاادة الثالثت في فلستها ألازحرة مً اللاهىن زكم  02-04ا ّ
ملخدد لللىاغد ّ
اإلاؤطظت اإلاخبىغتّ .
اإلاؿبلت غلى اإلامازطاث

الخػظفُت ّ
ّ
ّ
بأنهاّ " :
ول بىد أو شسؽ بمفسده أو مشتروا مؼ بىد واخد أو ّغدة بىىد أو شسوؽ أزسي مً شأهه
الخجازٍت البىىد
ؤلازالٌ الظاهس بالخىاشن بحن خلىق وواحباث أؾساف الػلد.".
ّ
اإلاشسع الجصائسي في الفلسة ألازحرة مً اإلاادة  11مً ألامس  03-03اإلاخػلم باإلاىافظت غبازة ول غمل آزس مً
وأغاف
ّ
الخػظفي
شأهه أن ًللل أو ًلغي مىافؼ اإلاىافظت دازل طىق "وذلً بهدف جىطُؼ هؿاق الخظس في مجاٌ الاطخغالٌ

ّ
ّ
للخ ّ
الخػظف.
بػُت الاكخطادًت ،وجبلى الظلؿت الخلدًسٍت ملجلع اإلاىافظت في جلدًس هرا
 -2.2آلياث مكافحت الاستغالل التعسفي للتبعيت الاقتصاديت:

 -1 .2 .2العقوباث الصادرة عن مجلس املنافست:
ّ
جػمً كاهىن اإلاىافظت غلىباث حظاهم في مدازبت اإلامازطاث التي مً شأنها اإلاظاض باإلاىافظت مً زالٌ جلُُدها.
وبما َأهه ٌػخبر مجلع اإلاىافظت هُئت ُم َ
سخطت في جىظُم اإلاىافظت وغبؿها فهى ُملصم بممازطت ضالخُاجه في إؾاز اللاهىن
َ
مما ٌظخدعي زػىع كسازاجه َ
للسكابت اللػائُت ،وجخجلى هره ألازحرة مً إمياهُت اللجىء إلى إحساء الؿػً غد كسازاث
مجلع اإلاىافظت أمام الجهاث اللػائُت الػادًت.1
ّ
ّ
ّ
اإلاخػللت باإلامازطاث ّ
الخػظف في اطخغالٌ
اإلالُدة للمىافظت بما فيها
وٍخدزل مجلع اإلاىافظت للفطل في اللػاًا
الخبػُت الاكخطادًت بػد إزؿازه بىحىد هره ألازحرة مً ؾسف ألاشخاص ّ
اإلاؤهلت لرلً ،هما ًمىً أن ًخدزل مجلع
ّ
اإلاىافظت مً جللاء هفظه دون اهخظاز إزؿازه مً ؾسف الجهاث اإلاػىُت بىاء غلى اإلااد  44مً ألامس زكم  03-03اإلاخػلم
ّ
باإلاىافظت ،وذلً مً أحل طسغت ميافدت اإلامازطاث ا ّ
إلالُدة للمىافظت .إذ ٌشيل ؤلازؿاز ؤلاحساء السئِس ي لخدسًٍ
اللػاًا أمام مجلع اإلاىافظت
ّ
َ
إال الػلىباث ؤلادازٍت ،وللد ّ
هظ اإلاشسع
ولىً بما أهه ال ٌػخبر مجلع اإلاىافظت هُئت كػائُت ،فال ًمىىه جؿبُم
ّ
ّ
الجصائسي في اإلاادة  45مً ألامس  03-03غلى أههً " :خسر مجلع اإلاىافظت أوامس ُمػللت جسمي إلى وغؼ خد للممازطاث
ُ
اإلاػاًىت اإلالُدة للمىافظت غىدما جيىن الػسائؼ واإلالفاث اإلاسفىغت إلُه أو التي ًبادز هى بها ،مً ازخطاضه.
هما ًمىً أن ّ
ًلسز املجلع غلىباث مالُت إما هافرة فىزا وإما في آلاحاٌ التي ًدددها غىد غدم جؿبُم ألاوامس
وٍمىىه أًػا أن ًأمس بيشس كسازه أو مظخسسحا مىه أو جىشَػه أو حػلُله".

ّ
 26جىظ اإلاادة  64مً ألامس  03-03اإلاخػلم باإلاىافظت غلى أههً " :سفؼ الؿػً أمام مجلع كػاء الجصائس غد كسازاث مجلع اإلاىافظت مً كبل أؾساف
اللػُت ؾبلا ألخيام كاهىن ؤلاحساءاث اإلادهُت ".
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الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
وبالخالي جخمثل الػلىباث الطادزة غً مجلع اإلاىافظت في :إضداز ألاوامس والغساماث اإلاالُت باإلغافت إلى وشس
كسازاجه ،وتهدف هره الػلىباث إلى إضالح الخدهىز الخىافس ي الىاحم غً اإلامازطاث ّ
اإلالُدة للمىافظت.
 -1.1 .2.2إضداز ألاوامس:

ّ
ًخدزل مً زاللها مجلع اإلاىافظت ،خُث ًخم اللجىء إليها كبل اجساذ ّ
أي
ٌػخبر إضداز ألاوامس الىطُلت ألاولى التي
كساز في اإلاىغىع ،وحػخبر وئحساء ّ
جدفظيّ 1.
وحػد هره الؿسٍلت ّ
فػالت إلًلاف اإلامازطاث ألاكل زؿىزة أو في خالت اإلاظاض
باإلاىافظت مً زالٌ بػؼ البىىد فُخم إضداز ألامس بئلغائها.

ًمىً ملجلع اإلاىافظت إضداز ألامس بئًلاف اإلامازطت املخظىزة مً كبل اإلاؤطظاث اإلاػىُت في ألاحل الري ّ
ًددده.
ّ
ّ
ّ
جخػمنها اجفاكاث الخىشَؼ ،أو إضداز ألامس
الخػظفُت التي
هما كد ًخمثل ألامس في حػدًل بػؼ البىىد الخػاكدًت ،والبىىد
بالظماح لباقي اإلاىافظحن باالطخفادة مً زدمت ّ
مػُىت.
اإلاػىُت اخترام ألاوامس الطادزة غً مجلع اإلاىافظت مؼ اخترام آلاحاٌ ّ
ّ
وٍخىحب غلى ّ
ّ
املخددة لخىفُرها.
اإلاؤطظاث
وفي خالت غدم اخترام هره ألاوامسً ،مىً ملجلع اإلاىافظت فسع غساماث تهدًدًت  ،2هما ًمىً أًػا أن ًأمس بيشس كسازه
أو مظخسسحا مىه أو جىشَػه أو حػلُله.
 -2 .1 .2 .2الغسامت اإلاالُت:
ُح ّ
ػد الػلىباث اإلاالُت ذاث أهمُت هبحرة في كاهىن اإلاىافظت ،وحشخمل الػلىباث اإلاالُت غلى ؾابػحن أخدهما جأدًبي
ّ
ّ
وآلازس وكائي .ولهرا الظبب ًجب أن ُج ّ
ددد الغسامت بطىزة ّ
زدغُت ،فيلما ازجفػذ كُمت الغسامت ولما جساحؼ الػمالء
الاكخطادًىن غً مسالفت كىاغد اإلاىافظت.
ُ
ّ
وٍىظ اإلاشسع الجصائسي غلى أههٌ " :ػاكب غلى اإلامازطاث اإلالُدة للمىافظت هما هى مىطىص غليها في اإلاادة  14مً
ُ
هرا ألامس ،بغسامت ال جفىق  ٪12مً مبلغ زكم ألاغماٌ مً غحر السطىم ،املخلم في الجصائس زالٌ آزس طىت مالُت ُمسخخمت،
ُ
أو بغسامت حظاوي غلى ألاكل غػفي السبذ املخلم بىاطؿت هره اإلامازطاث ،غلى أال جخجاوش هره الغسامت أزبػت أغػاف
هرا السبذ ،وإذا وان مسجىب املخالفت ال ًملً زكم أغماٌ ُمددد ،فالغسامت ال جخجاوش طخت مالًحن دًىاز(.6.000.000دج)".3

وٍخم جلدًس مبلغ الغسامت وفم مػاًحر ّ
مدددة هسؿىزة اإلامازطت غلى باقي ألاغىان الاكخطادًحن ،وحجم الػسز الىاجج غنها
في الظىق وهرلً حجم ّ
اإلاؤطظت اإلاسجىبت لهره اإلامازطت.

L.ARCELIN, op. cit., p. 213, n° 317.

1

 28اإلاادة  27مً اللاهىن زكم  12-08اإلاػدٌ واإلاخمم لألمس زكم  03-03الظالف الرهسً " :مىً ملجلع اإلاىافظت ،إذا لم جدترم ألاوامس وؤلاحساءاث اإلاؤكخت
اإلاىطىص غليها في اإلاادجحن  45و  46أغاله في آلاحاٌ املخددة ،أن ًدىم بغساماث تهدًدًت ال جلل غً مبلغ مائت و زمظحن ألف دًىاز(150.000دج) غً ول
ًىم جأزحر".
 29اإلاادة  26مً اللاهىن زكم  12-08الظالف الرهس ،وججدز اإلاالخظت إلى أهه زفؼ اإلاشسع مً كُمت الغسامت خُث وان ًىظ في اإلاادة  56مً ألامس  03-03غلى
غسامت ال جفىق .٪7
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الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ّ
بِىما ُج َ
الدشسَؼ الفسوس ي في مجاٌ اإلامازطاث ّ
اإلالُدة للمىافظت بلُمت  ٪10مً زكم ألاغماٌ
لدز الغسامت اإلاالُت في
ّ
ُ
فُ ّ
الدشسَؼ ألاوزوبي ُ
سىٌ هرا
الػالمي مً غحر السطىم ألاهثر جدلُلا زالٌ إخدي الظىىاث اإلاالُت املخخخمت ،1أما غً
ّ
ُ َ
اللجىت ألاوزوبُت طلؿت جىكُؼ غسامت مالُت ُج َ
لدز بيظبت  ٪10مً زكم ألاغماٌ ؤلاحمالي املخلم زالٌ الظىت اإلاالُت
ألازحر
الظابلت.2

هما ٌػاكب اللاهىن زكم ّ 02-04
املخدد للىاغد اإلامازطاث الخجازٍت مسجىبي هره اإلامازطت بمسخلف ضىزها في اإلاادة
ّ
 35مىه والتي جىظ غلى أهه ":حػخبر ممازطاث ججازٍت غحر شسغُت ،مسالفت ألخيام اإلاىاد  15و 16و 17و 18و 19و 20مً
هرا اللاهىن ،وَػاكب غلُه بغسامت مً مائت ألف دًىاز ( 100,000دج) إلى زالزت مالًحن دًىاز ( 3.000.000دج)".
 -2 .2 .2العقوباث القضائيت:
ًمىً لضخُت اإلامازطاث اإلالُدة للمىافظت الخماض الجهاث اللػائُت ،ولهرا فلها الخُاز في الخماض مجلع
اإلاشسع الجصائسي خم زفؼ دغىي أمام الجهاث اللػائُت في ّ
اإلاىافظت أو الجهاث اللػائُت أو هالهما ً
ّ
اإلاادة
مػا .وللد مىذ
 48مً ألامس  03-03خُث جىظ غلى ّأههً " :مىً ّ
ول شخظ ؾبُعي أو مػىىي ٌػخبر هفظه ُمخػسزا مً ممازطت ُملُدة
ُ
امل ّ
خخطت ؾبلا للدشسَؼ اإلاػمىٌ به.".
للمىافظت ،وفم مفهىم أخيام هرا ألامس ،أن ًسفؼ دغىي أمام الجهت اللػائُت
وججب الخفسكت بحن الػلىباث الطادزة غً الجهاث اللػائُت اإلادهُت ،وجلً الطادزة غً الجهاث اللػائُت
الجصائُت.
 -1 .2.2.2الػلىباث اإلادهُت:
َ
ًخػمً السدع اإلادوي للممازطاث اإلالُدة للمىافظت بؿالن هره ألازحرة وحػىٍؼ الضخُت غً الػسز الالخم بها.
ُ
جؿسق اإلاشسع الجصائسي إلى غلىبت البؿالن في اإلاادة  13مً ألامس 303-03اإلاخػلم باإلاىافظتُ ،وَ ّ
وللد ّ
ػد البؿالن اإلاػاكب
ُ ّ
لخسق كاغدة مً كىاغد اإلاىافظت واإلاخػللت بالىظام الػام بؿالها ُمؿللا .وٍمىً لي ّل ألاشخاص ذوي مطلخت مشسوغت
ّ
ًخػلم ألامس بأخد أؾساف اإلامازطت أو غحر اإلاُخػاكد مؼ أخد أؾساف اإلامازطت أو الغحر اإلاُ ّ
خػسز مً
ؾلب البؿالن ،وكد
ُ

وحىد هره اإلامازطت ،4وهرا ما هظ غلُه اإلاشسع الجصائسي في اإلاادة  102فلسة  1مً اللاهىن اإلادوي إذ جىظ غلى أهه " :إذا
وان الػلد باؾال بؿالها مؿللا حاش ليل ذي مطلخت أن ًخمظً بهرا البؿالن ،وللمدىمت أن جلط ي به مً جللاء هفظها

1

Art. 464-2-I § 4 C. com.: « Le montant maximale de la sanction est 10٪ du montant du chiffres d’affaires
mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au
cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre ».
2
Règlement C.E. n° 01/2003 du conseil du 16 déc. 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenu articles 101 et 102 du T.F.U.E.), art. 23 § 2.

 32خُث جىظ هره اإلاادة غلى أهه" :دون ؤلازالٌ بأخيام اإلاادجحن  8و 9مً هرا ألامسًُ ،بؿل ّ
ول التزام اجفاكُت أو شسؽ حػاكدي ًخػلم بئخدي اإلامازطاث
املخظىزة بمىحب اإلاىاد  6و  7و  10و  11أغاله." .

4

M.C. BOUTARD LABARDE, G. CANIVET, E. CLAUDEL, V. MICHEL-AMSELLEM, J. VIALENS, op.
cit., p. 580.
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آليات مكافحة االستغالل التعسفي لوضعية التبعية االلتصادية يف لانون املنافسة اجلزائري "بني النصوص المانونية والتطبيك
الفعلي" /ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
وال ًصوٌ البؿالن باإلحاشة " .واإلالطىد باإلاطلخت التي ججحز الخمظً بالبؿالن جلً التي " حظدىد الى خم ًخأزس بصخت
الػلد أو ببؿالهه ".1
ُ
ُ
هما َأهه َ
ًخمحز البؿالن بؿابػه الشامل ،فهى ٌشمل ول اإلامازطاث اإلالُدة للمىافظت ،ومً اإلاالخظ أهه ٌػخبر البؿالن
في اللاهىن الػام كاغدة ُم َ
ىسطت لاللتزاماث التي ًيىن طببها غحر مشسوع أو مسالفا للىظام الػام أو آلاداب الػامت.
هما ًدم لضخُت اإلامازطت ّ
اإلالُدة للمىافظت ؾلب الخػىٍؼ غً الػسز الاكخطادي الالخم بها غمال باألخيام
الػامت ،إذ جىظ اإلاادة  124مً اللاهىن اإلادوي الجصائسي غلى أهه " :ول فػل أًا وان ًسجىبه الشخظ بسؿئه ،وَظبب
غسزا لغحر ًُلصم مً وان طببا في خدوزه بالخػىٍؼ".
 -2.2.2.2الػلىباث الجصائُت:

َ ُ
ُ
بػد أن وان لللاض ي الجصائي دوزا في زدع اإلامازطاث اإلالُدة للمىافظت طسغان ما جسلى اإلاشسع الجصائسي غلى السدع
الجصائي في كاهىن اإلاىافظت ،إذ ألغى ألامس  03-03جىكُؼ الػلىباث الجصائُت في مجاٌ اإلامازطاث ّ
اإلالُدة للمىافظت
ُ
اإلاىطىص غليها في اإلاادة  15مً ألامس زكم  06/95اإلالغى 2والتي واهذ جىظ غلى أهه " :إذا وان جىظُم وجىفُر اإلامازطاث
اإلاىافُت للمىافظت ،أو الخػظف الىاجج غً الهُمىت اإلاىطىص غليها في اإلاىاد  11 ،10 ،7 ،6و  12مً هرا ألامس ًخدمل فيها
أي شخظ ؾبُعي مظؤولُت شخطُت ،فئهه ًدُل مجلع اإلاىافظت الدغىي إلى وهُل الجمهىزٍت املخخظ إكلُمُا كطد
اإلاخابػاث اللػائُت " وأغافذ أهه " ً ...مىً لللاض ي أن ًدىم في هره الخالت بالخبع مً شهس إلى طىت واخدة غد
أشخاص ؾبُػُحن حظببىا في اإلامازطاث اإلاروىزة أو شازوىا فيها " .فلد وان ٌػترف الىظام الظابم بخىكُؼ الػلىباث
الجصائُت إشاء أؾساف اإلامازطاث اإلاىافُت للمىافظت ،في خحن اهخفى الىظام الجدًد بخىكُؼ غساماث مالُت زدغُت .3وبما أهه
لم ًخػمً كاهىن اإلاىافظت هطا زاضا بخىكُؼ الػلىبت الجصائُت ،فئهه ًجدز بىا اللجىء إلى ألاخيام الػامت.
ُ
ُ
وللد أدزج اإلاشسع الجصائسي اإلامازطاث اإلالُدة للمىافظت غمً الجسائم اإلاخػللت باإلاػازبت غحر اإلاشسوغت في اإلاادة
 172مً كاهىن الػلىباث ،إذ ٌظلـ غلىبت الخبع مً طخت أشهس إلى زمع طىىاث وبغسامت مالُت مً  5.000إلى
 100.000دج غلى ول مً ًدظبب في زفؼ أو زفؼ ُمطؿىؼ في أطػاز الظلؼ ،هما غددث هره اإلاادة بػؼ الخطسفاث التي
جىدزج غمً اإلامازطاث اإلاىافُت للمىافظت هؿسح غسوع في الظىق بغسع إخدار اغؿساب في الظىق ،أو جلدًم غسوع
بأطػاز ُمسجفػت أو اللُام بأغماٌ في الظىق بغسع الخطىٌ غلى زبذ غحر هاجج غً الخؿبُم الؿبُعي للػسع والؿلب.4
أما غً اللاهىن الفسوس يٌ ،ػخبر اإلاشسع الفسوس ي الػلىبت الجصائُت غسوزة خخمُت مً أحل حشدًد الؿابؼ السدعي
ألخيام كاهىن اإلاىافظت ،إذ ًىظ غلى غلىبت الخبع إلادة أزبؼ طىىاث باإلغافت إلى غسامت مالُت كدزها ً 75000ىزو

 34بلخاج الػسبي ،الىظسٍت الػامت لاللتزام في اللاهىن اإلادوي الجصائسي ،الجصء ألاوٌ ،الخطسف اللاهىوي ،الػلد وؤلازادة اإلاىفسدة ،الؿبػت الثالثت ،دًىان
اإلاؿبىغاث الجامػُت ،الجصائس ،2004 ،ص.168.
 2اإلاؤزر في ً 25ىاًس  1995اإلاخػلم باإلاىافظت ،ج .ز 22 .فُفسي  ،1995ع.9 .
 36أهظس اإلاادة  26مً اللاهىن زكم  12-08اإلاػدٌ واإلاخمم لألمس زكم  03-03اإلاخػلم باإلاىافظت.
 37أهظس الفلسة  2،3و 4مً اإلاادة  172مً ق .ع .ج.
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الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
باليظبت للشخظ الؿبُعي اللائم باإلامازطاث اإلاىافُت للمىافظت ،1شسٍؿت أن جيىن مظاهمخه في هره اإلامازطاث
املخظىزة مظاهمت شخطُت ،مدددة وغً ؾسٍم الغش .وٍخمخؼ اللاض ي بالظلؿت الخلدًسٍت في جلدًس هره اإلاػاًحر.
الخاجمت:
ّ
ّ
جىضلىا مً زالٌ هره الدزاطت إلى اهخمام ا ّ
اإلاؤطظاث الخابػت
إلاشسع الجصائسي بميافدت ول حػظف في خم

ّ
إلاؤطظاث أزسي ،مً زالٌ جددًد الىؿاق اللاهىوي لىغػُت الخبػُت الاكخطادًت ومػاًحرها وهرا وشسوؽ خظسها،
ّ
اإلاخػظفت في اطخغاللها.
باإلغافت إلى زضد غلىباث إدازٍت وأزسي كػائُت غلى اإلاؤطظاث
اإلاشسع الجصائسي ،غلى غساز اإلاشسع الفسوس ي ،غىدما ّ
ّ
ّ
ّ
الخبػُت
الخػظفي في وغػُت
ضىف الاطخغالٌ
وخظً ما فػل
الاكخطادًت غمً اإلامازطاث ا ّ
إلالُدة إلاىافظت غلى غىع الدشسَؼ ألاوزوبي الري أدزحها هطىزة مً ضىز الخػظف في

وغػُت الهُمىت.
غحر ّأهىا الخظىا ّ
ّ
اإلاشسع الجصائسي لم ّ
أن ّ
الخػظفي لىغػُت الخبػُت الاكخطادًت في
ًخػمم في جىغُذ ضىز الاطخغالٌ
ألامس زكم  03-03اإلاخػلم مثلما فػل في اللاهىن زكم ّ 02-04
املخدد لللىاغد ّ
اإلاؿبلت غلى اإلامازطاث الخجازٍت.
هما ّأهه زضد غلىباث في كاهىن اإلاىافظت ال جدىاطب مؼ زؿىزة اإلامازطاث ّ
اإلالُدة للمىافظت بشيل غام ،باإلغافت
اإلاشسع غً جؿبُم السدع الجصائي في كاهىن اإلاىافظت زغم ّ
إلى جساحؼ ّ
أهمُخه البالغت في ميافدت اإلامازطاث املخظىزة.

ظل حائدت وىزوها والتي ّ
وبالسحىع إلى ألاشمت الاكخطادًت التي طادث في ّ
حػظف زاللها مػظم ألاغىان الاكخطادًحن
ّ
في ممازطاتهم الخجازٍتّ ،إال ّ
ّ
الخػظف طىاء مً جللاء هفظه أو مً زالٌ إزؿازه
أن مجلع اإلاىافظت لم ًخدزل إلاىؼ هرا
مً ألاشخاص ّ
اإلاؤهلت لرلً زغم دوزه الػبؿي في هرا املجاٌ .وهرا ما ٌػىع غدم الخؿبُم الفػلي للىطىص اللاهىهُت
مما ّ
ًؤدي إلى ضػىبت ميافدت اإلامازطاث ّ
ّ
اإلالُدة للمىافظت.

وغلى غىء ما طبمً ،مىىىا اكتراح ما ًلي:
 ّخبرا لى ّ
حػمم ّ
اإلاشسع أهثر في ضىز الخبػُت الاكخطادًت التي حاءث بها اإلاادة  11مً ألامس زكم  03-03باغخبازه الدشسَؼ
الخاص بلىاغد اإلاىافظت بما فيها اإلامازطاث ّ
اإلالُدة للمىافظت.
اإلالسزة إلاسجىبي اإلامازطاث ّ
 ٌظخدظً حػدًل الػلىباث ّاإلالُدة للمىافظت وزفػها بشيل ًدىاطب مؼ زؿىزة هره
ّ
باإلاؤطظاث الطغحرة
اإلامازطاث وذلً لػمان خماًت الؿسف الػػُف في الػالكاث الخجازٍت ،الطُما غىدما ًخػلم ألامس
ّ
ّ
وغػُتها الاكخطادًت في الظىق.
واإلاخىطؿت بهدف حػصٍص
 غسوزة إدزاج الػلىباث الجصائُت غمً كاهىن اإلاىافظت مثلما وان مػمىٌ به في ظل ألامس زكم  ،06-95بهدف إغفاءالؿابؼ السدعي غلى أخيام كاهىن اإلاىافظت وميافدت اإلامازطاث ا ّ
إلالُدة للمىافظت.

1

Art. L.420-6 C. com. Fr. : « Est puni d’un emprisonnement de quatre ans et d’une amende de 75000 euros le
fait, pour toute personne physique, de prendre frauduleusement une part personnelle et déterminante dans la
conception, l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques visées aux articles L.420-1 et L.420-2 ».
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الكلي نادية  /ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 الػمل غلى جفػُل دوز مجلع اإلاىافظت الجصائسي في ميافدت اإلامازطاث ّاإلالُدة للمىافظت بطفت غامت بما فيها الخػظف
ّ
في اطخغالٌ الخبػُت الاكخطادًت ،وذلً مً زالٌ إزؿازه مً ؾسف الجهاث اإلايلفت برلً ،باإلغافت إلى غسوزة جصوٍده
ّ
بملس زاص به بمباشسة ضالخُاجه اإلاىىؾت إلُه في مجاٌ غبـ الظىق.
ّ
 جدظِع ّالخػظف ،باإلغافت إلى إمياهُتها
اإلاؤطظاث وجىغُتها خىٌ امياهُتها الخماض مجلع اإلاىافظت كطد إًلاف هرا
غدها باغخباز ّ
الخػظف اإلامازض ّ
ّ
مً اللجىء إلى الجهاث اللػائُت للخطىٌ غلى حػىٍؼ ّ
أن مجلع اإلاىافظت ال
حساء
ًمىىه جلسٍس الخػىٍؼ بطفخه هُئت إدازٍت.
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International legal mechanisms and their role in approving a legal system to protect the
environment
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:ملخص
 و الخىحهاث الؿُاؾُت،خهاصًت٢غٍضة مً الٗىانغ مجها اإلاهالح الاٞ جىُىي مؿإلت الىٓام البُئي ٖلى مجمىٖت
ل لضي٧ُت للخهضي للمكاٞا٧ ؼٞغ خىاٞ في ش يء واخض ًخمثل بٗضم جى٥حر بن مؿاثل البِئت الٗاإلاُت حكترٚ ،تٟاملخخل
 ؤي بن مىاعص البِئت الٗاإلاُت مىاعص،٪ُامها بظل٢ ٘ٞل مىا٧ ال مجها ال ٌؿخُُ٘ ؤن حؿخدىط ٖلى٦  ألن،غصٟل مى٩ بك٫الضو
ىماث الىَىُت ان٩ لظا ٌٗض مً الهٗب ٖلى الخ. ألازغي مً اؾخٗمالهاٝ لها ألاَغاٝ َغ٫مكاٖت ال حؿدبٗض اؾخٗما
 ختى لم حٗض الدكغَٗاث، ض ؤحؿ٘ مضي الًغع البُئي الٗابغ للخضوص الىَىُت٣ٞ غصة ٖلى خماًت هظه اإلاىاعصٟحٗمل مى
..ي للؿُُغة ٖلُهٟ٨ ج٫الضازلُت للضو
 اإلاىٓماث،٫ بؾهام الضو، ألامم اإلاخدضة، اإلاىٓماث الضولُت، ألامً البُئي، الىٓام البُئي:الكلماث اإلافخاخيت
.لُمُت٢ؤلا
Abstract:
The issue of the ecosystem includes a unique set of elements, including economic
interests, and different political orientations. However, global environmental issues have one
thing in common, which is the lack of sufficient incentives to address the problems of
countries individually, because each of them cannot capture all the benefits of doing so. That
is, the resources of the global environment are common resources that do not exclude the use
of one party by other parties from their use. Therefore, it is difficult for national governments
to act unilaterally to protect these resources, as the extent of transnational environmental
damage has expanded, until the internal legislation of countries is no longer sufficient to
control it.
Keywords : Ecosystem, Environmental Security, International Organizations, United
Nations, Contribution of States, Regional Organisations.
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
مقذمت:
اخخلذ الً٣اًا البُئُت م٩اهتها يمً ألاولىٍاث املجخم٘ الضولي ٣ٞض ؤصع ٥الٗالم ؤن مك٨الث البِئت ٢اصعة ٖلى
ج٣ىٌٍ ؤهضا ٝالخىمُت و جدؿحن في مؿخىٍاث الغٞاهُت التي ججلبها الخىمُت ٢ض ًًُ٘ بؿبب الخ٩الُ ٠التي ًٟغيها
الترصي البُئي ٖلى الصخت و هىُٖت الخُاة.
لم ٌٗض التهضًض الظي ًمثله الترصي البُئي اإلاؿخمغ في الضو ٫الىامُت مؿإلت ٢اثمت ٖلى الاٞتراى ٞهى ال يهضص ؤمً
الجُل الخالي بل ؤمً ألاحُا ٫اإلا٣بلتٞ ,غٞاهُت ؤلاوؿان بل و ختى وحىصه مهضص ما لم حٗخبر خماًت البِئت و ألامً البُئي
ؤحؼاء ؤؾاؾُت مً ؤمً قامل .و ججضع ؤلاقاعة بلى ؤن بصعا ٥الٗالم للخضزالث و الخإزحراث اإلاكتر٦ت ٖلى ألاَغا ٝالضولُت
ٌٗىص بلى ٖضة ٖ٣ىص مًذ٣ٞ ،ض ؤصي ٖضم اهدهاع مكا٧ل بُئُت ؤ٦بر مً مجغص جلىر الهىاء و اإلااء ،مثل مكا٧ل
الخصخغ احخثار الٛاباث ،اه٣غاى بٌٗ ال٩اثىاث الخُت جأ٧ل َب٣ت ألاوػون ،الخلىر الُ٨مُاجي و ؤلاقٗاعي ،و الخٛحر
اإلاىاخي.
و مً اإلاٗغو ٝؤهه في ٖام 1983م٢ ،امذ ألامم اإلاخدضة بةوكاء اإلاٟىيُت الٗاإلاُت للبِئت و للخىمُت .
و ٢ض ؤنضعث اإلاٟىيُت في ٖام  1987ج٣غٍغ » مؿخ٣بلىا اإلاكتر » ٥لخىبُه و جدٟحز البكغ ٖلى يغوعة حُٛحر خُاتهم
التي ٌِٗكىنها ،و ً٣ىمىن زاللها بإٖمالهم ،و بال ٞةن الٗالم ؾُىاحه مؿخىٍاث ٚحر م٣بىلت مً اإلاٗاهاة ؤلاوؿاهُت و
الخضهىع البُئي.
و زلو الخ٣غٍغ بلى ؤن مؿخىٍاث حٛحر الا٢خهاص الٗالمي ًلبي اخخُاحاث البكغ و عٚباتهم اإلا٣بىلت ،و لٖ ً٨لى ؤن
ًخم الىمى في خضوص ال٣ضعة البُئُت لؤلعى ،لهظا ٣ٞض هاصي عثِـ اإلاٟىيُت  Burndtlandفي الخ٣غٍغ بٗهض حضًض مً
الخىمُت الا٢خهاصًت اإلا٣بىلت بُئُا ،و ؤَلٖ ٤لحها اؾم « الخىمُت اإلاؿخضامت ».
و ال ق ٪ؤن حمُ٘ الضو ٫و زانت الىامُت ،حؿتهض ٝؤوال الً٣اء ٖلى ال٣ٟغ ،و خل مكا٧ل الجىٕ و الُٗل ٖلى
مؿخىي الٗالم ،و حٗؼٍؼ ألاويإ الصخُت للبكغ ،و جدؿحن هىُٖت الخُاة  ،و جُىٍغ الاهخمام باإلاؿخىَىاث البكغٍت مً
زال ٫بصاعة بُئُت ؾلُمت في هظه اإلاىاَ.٤
وجخدضص ؤهمُت الضعاؾت في جبُان مغ٦ؼ وم٩اهت الىٓام البُئي في اإلاىٓمىمت ال٣اهىهُت الضولُت مً زال ٫جدضًض مضي
جىُٟظ ؤلالتزاماث التي جغجبها الاجٟاُ٢اث الضولُت البُئُت،واؾهام الضو ٫في جىُٟظها وزل ٤ؤؾالُب ،وام٩اهُت وي٘ آلُاث
امخثا ٫لهظه الاجٟاُ٢اث ،و اوكاء ماؾؿاث ٢اصعة ٖلى مؿخىي الٗالم ،و حٗؼٍؼ ألاويإ الصخُت للبكغ ،و جدؿحن هىُٖت
الخُاة ،و جُىٍغ الاهخمام باإلاؿخىَىاث و اجساط ؤلاحغاءاث اإلاىاؾبت للً٣اء ٖلى الخضهىع البُئي مً زال ٫بصاعة بُئُت
ؾلُمت في هظه املجاالث.
وجخًمً هظه صعاؾت صوع اإلااؾؿاث الضولُت الٗاإلاُت وؤلا٢لُمُت و٦ظا اإلاخسههت وجبُان الجهىص الضولُت اإلاخمحزة
لبٌٗ اإلاىٓماث الضولُت ،و ؤلا٢لُمُت ،و الى٧االث اإلاخسههت مً زال ٫الاجٟاُ٢اث  ،و اإلااجمغاث الضولُت التي هضٞذ بلى
الخض مً آزاع الخضهىع البُئي  ،وإؾهام الضو ٫مً زال ٫الخ٩ىماث واإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في جد ٤ُ٣ؤمً بُئي قامل ،و
وي٘ ألاؾـ الخىُٓمُت لخ٣غٍغ ؤمً بُئي قامل.
وٍم ً٨جدضًض الاق٩الُت الى ؤي مضي ؾاهمذ الجهىص واإلاىٓماث الضولُت و الضو ٫في جد ٤ُ٣هٓام ٢اهىوي لخماًت
البِئت ؟.

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1095

ISSN: 2352-9806
l

اآلليبت الدولية و دورهب يف إقرار نظبم قبنوني حلمبية البيئة /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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و لئلحابت ًٖ هظه ؤلاق٩الُت اإلا٣ضمت ؾى ٝوٗخمض في هظه الضعاؾت ٖلى اإلاىهج الٗلمي الىنٟي الخ٣غٍغي ،وطل٪
ٖىض الخٗغٍ ٠باإلااؾؿاث الضولُت الخانت بدماًت الىٓام البُئي.
ووٗخمض ٖلى اإلاىخج الخدلُلي وطل ٪في مٗالجت اإلاىهىم وال٣ىاٖض الخىُٓمُت اإلاخٗل٣ت بدماًت الىٓام البُئي في بَاع
ٖمل اإلااؾؿاث ،وٖلُه ؾى ٝه٣ؿم هظه الضعاؾت الي املخاوع الغثِؿُت و٣ٞا إلاا ًإحي:
في اإلابدث ألاو: ٫حهىص اإلاىٓماث الضولُت وصوعها في ج٣غٍغ الىٓام البُئي الكامل وفي اإلابدث الثاوي:بؾهام الضو ٫في
مجا ٫خماًت البِئت.

اإلابدث ألاول :حهود اإلاىظماث الذوليت ودوسها في جقشيشالىظام البيئي الشامل
جىُىي ٧ل مك٩لت بُئُت ٖلى مجمىٖت ٞغٍضة مً الٗىانغ مجها اإلاهالح الا٢خهاصًت ،و الخىحهاث الؿُاؾُت
املخخلٟتٚ ،حر بن مكا٧ل البِئت الٗاإلاُت حمُٗا حكتر ٥في ش يء واخض ًخمثل بٗضم جىٞغ خىاٞؼ ٧اُٞت للخهضي لها لضي
الضو ٫بك٩ل مىٟغص ،ألن ٦ال مجها ال ٌؿخُُ٘ ؤن حؿخدىط ٖلى ٧ل مىاُ٢ ٘ٞامها بظل ،٪ؤي بن مىاعص البِئت الٗاإلاُت مىاعص
مكاٖت ال حؿدبٗض اؾخٗماَ ٫غ ٝلها ألاَغا ٝألازغي مً اؾخٗمالها.
لظا ٌٗض مً الهٗب ٖلى الخ٩ىماث الىَىُت ان حٗمل مىٟغصة ٖلى خماًت هظه اإلاىاعص ٣ٞض ؤحؿ٘ مضي الًغع البُئي
الٗابغ للخضوص الىَىُت  ،ختى لم حٗض الدكغَٗاث الضازلُت للضو ٫جٟ٨ي للؿُُغة ٖلُه ،و م٘ الخُىع اإلاؿخمغ إلاٟاهُم
ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ ججاه ٦ثحر مً الً٣اًا الٗاإلاُت ٦د ٤الضولت في الخىمُت  ،و خماًت البِئت  ،بضؤ ألاٞغاص ًخٗاملىن م٘
ال٣اهىن الضولي ٦مؿخُٟضًً مباقغًٍ مً الخماًت التي جىٞغها ههىنه ،ألن ؤلاوؿان و خماًخه  ،و الخٟاّ ٖلى خ٣ى٢ه
هى حىهغ ألاهضا ٝالتي ٌؿعى بلى جد٣ُ٣ها ٧ل مً ال٣اهىن الضولي و الضازلي.1
و ٌٗض هظا الخُىع الؿبب الغثِس ي في جدى ٫بٌٗ اإلاهام الضازلُت مً هُا ١الخىُٓم الضازلي للضو ٫بلى الخىُٓماث
الضولُت.2ممثلت باإلاىٓماث الضولُت اإلاخسههت و اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت ٚ ،حر الخ٩ىمُت .و ٌٗض هظا ؤلاججاه جىُٟظا للمباصت
التي حاء بها ماجمغ ؾخى٦هىلم  ،اط هو في اإلابضؤ  25/بإن «ٖلى الضو ٫ؤن جٟ٨ل ُ٢ام اإلاىٓماث الضولُت بضوع ميؿ ٤و ٗٞا٫
و وكُِ مً احل خماًت البِئت و جدؿُجها» .3و ألن ال٣اهىن الضولي للبِئت خضًث اليكإة في املجخم٘ الضوليٞ ،ةن صعاؾت
٢غاعاث اإلااجمغاث الضولُت ،و ؤخ٩ام الاجٟاُ٢اث الٗاإلاُت و صوع اإلاىٓماث.
واهُال٢ا مً ما ج٣ضم ؾى٣ؿم هظا اإلابدث الي مُلبحن ،هدىاو ٫في اإلاُلب ألاو : ٫صوع اإلاىٓماث الضولُت طاث الامخضاص
الٗالمي في اوكاء هٓام بُئي قامل،وفي مُلب زاوي:صوع اإلاىٓماث طاث الامخضاص الا٢لُمي والىُْٟي في اوكاء هٓام البُئي
قامل.
اإلاطلب ألاول :دوساإلاىظماث الذوليت راث الامخذاد العالمي في اوشاء هظام بيئي شامل

1

R.S.Pathak,. International Trade and Environmental Development: View from India, Indian Journal, Issue.
2,1999, Vol. 1, p. 12.
2
Stephan Hope, Global Challenges to statehood: the increasingly important role of NongovernmentalOrganizations, Indiana Journal, Vol.5, issue. 1 1997, p.

3بضعٍت الٗىض ي .صوع اإلاىٓماث الضولُت في جُىٍغ ال٣اهىن البُئي ،مجلت الخ٣ى ١حامٗت ال٩ىٍذ ،الٗضص الثاوي ،1985 ،م.88
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
اهدكغث ٨ٞغة اإلاىٓماث الضولُت زال ٫ال٣غن الٗكغًٍ بك٩ل ٦بحر ،و حٗض اإلاىٓمت الضولُت و٣ٞا لل٣اهىن الضولي
ُ٦اها وكـإ باالجٟا ١بحن الضو ٫ألاًٖاء ألاؾاؾُت في ألامم اإلاخدضة.1
و جسخل ٠اإلاىٓماث الضولُت و جدباًً مً خُث الازخهام ،ألاهلُت ،و الًٗىٍت و مثا ٫طل :٪ألامم اإلاخدضة التي حٗض
مىٓمت ٖاإلاُت ،بط الًٗىٍت ٞحها ٖاإلاُت ،بِىما حامٗت الضو ٫الٗغبُت ،ؤو مىٓمت الىخضة ألاٞغٍُ٣تٞ ،هي مىٓماث صولُت
ب٢لُمُت ج٣خهغ الًٗىٍت ٞحها ٖلى صو ٫الا٢لُم.
و ٢بل ؤن جماعؽ اإلاىٓمت الضولُت وكاَها ٖلى اإلاؿغح الضولي ،البض مً الاٖترا ٝلها ب٣ضع مً الصخهُت الضولُت ،و
ًسخل٢ ٠ضع هظه الصخهُت بحن مىٓمت صولُت و ؤزغي ،و ٖلُه هجض ؤن بٌٗ اإلاىٓماث الضولُت جخمخ٘ بمجمىٖت مً
الخ٣ى ١ال جخمخ٘ بها مىٓماث ؤزغي ٖلى الٗ٨ـ مً الضو ٫التي جخمخ٘ حمُٗا ب٣ضع واخض مً الصخهُت الضولُت و هظا ال
ًخد ٤٣باليؿبت للمىٓماث الضولُت.2
و ٖلى هظا ألاؾاؽ ه٣ؿم هظا اإلاُلب الي الٟغوٕ الخالُت :في الٟغٕ ألاو :٫مىٓمت ألامم اإلاخدضة ٧إلُت ٗٞالت في املجا٫
البُئي وفي الٟغٕ الثاوي:الى٧االث و اللجان الٟغُٖت الخابٗت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة .وفي الٟغٕ الثالث الخىُٓماث اإلاخٟغٖت ًٖ
بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت وفي الٟغٕ الغاب٘ :آلُاث ألامم اإلاخدضة ألازغي اإلاخسههت بالبِئت.
الفشع ألاول :مىظمت ألامم اإلاخدذة كأليت فعالت في املجال البيئي (جطبيق بشهامج الامم اإلاخدذة للبيئت).
أوال :اوشاء مىظمت ألامم اإلاخدذة عامل قوي في مجال الىظام البيئي
ؤوكإث مىٓمت ألامم اإلاخدضة ؾىت  1945/و ٧ان الهض ٝمً بوكائها الخُلىلت صون ُ٢ام خغب ٖاإلاُت زالثت ،بياٞت
بلى الٗمل ٖلى جٟاصي ٢هىع ٖمل ٖهبت ألامم التي لم جخم ً٨مً الخُلىلت صون وكىب الخغب الٗاإلاُت الثاهُت.
ومً الؿماث الجضًضة التي جمحز الٗالم الُىم قمىلُت ألامىع ،و جغابِ اإلاىايُ٘ ،و بطا ٧ان مٟهىم الؿلم في
ؾىت ،1945/هى الكٛل الكاٚل لئلوؿان مً ؤحل جٟاصي بباصة الجيـ البكغي.3
ٞالُىم لم حٗض الخغب اإلاهضص الىخُض لئلوؿاهُت ٣ٞض ببرػث ٦ثحر مً ألامىع التي حك٩ل تهضًضا لب٣اء ؤلاوؿان ،مثل
ال٣ٟغ ،و الجىٕ ،و الخصخغ ،و اؾخٟاص َب٣ت ألاوػون ،و ما بلى طل ٪مً ألامىع ًمٖ ً٨ضها مً اإلاكا٧ل التي ًخٗضي
هُا٢ها الخضوص الجٛغاُٞت للضو.٫
بضؤث الجهىص الضولُت ٖلى اإلاؿخىي الضولي للمدآٞت ٖلى البِئت و بك٩ل مبؿِ ٢بل و ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت الثاهُت
ٖىضما ٢امذ ٖهبت ألامم بالخٗاون م٘ بٌٗ الخ٩ىماث بةبغام اجٟاُ٢ت صولُت للخض مً جلىر البِئت البدغٍت بىاؾُت
الؿ ، ًٟوم٘ بضاًت ألاعبُٗىاث  1944وابان الخمؿِىاث  ،ؤبغمذ ٖضة اجٟاُ٢اث صولُت للمدآٞت ٖلى ألاخُاء اإلااثُت و
الخُاة البرًت  ،ل٨جها لم جدٔ بإًت ٗٞالُت هدُجت ٖضم مهاص٢ت الضوٖ ٫لحها مثا ٫طل ٪الاجٟاُ٢ت الضولُت لخىُٓم نُض
الخُخان «ٖام .4»1946
وهظا و٢ض ٖضث بضاًت الؿخِىاث هُ٣ت الاهُال ١في ْهىع مجمىٖاث مهمت مً الاجٟاُ٢اث الضولُت و الدكغَٗاث
الىَىُت بكإن مىايُ٘ البِئت  ،بهض ٝبًجاص الخلى ٫للمكا٧ل البُئُت مً زال ٫ال٣ىاهحن املخلُت  ،و الاجٟاُ٢اث الضولُت
1الؿُض عقاص ٖاعً ٝىؾ،٠مباصت في ال٣اهىن الضولي الٗام،الجامٗت الاعصهُت ,1985م.10
ٖ2لىي ؤمجض ٖلي ،الىححز في ال٣اهىن الضولي٧ ،لُت الكغَت ،صبي  ،1999م.133
3اخمض الى٨الوي ،ؤؾالُب خماًت البِئت الٗغبُت مً الخلىر،ا٧اصًمُت هاً ٠الٗغبُت للٗلىم الامىُت،الغٍاى,1999،م.32
4مدمىص مُٟض قهاب،ال٣اهىن الضولي الٗام ،صاع الجهىى الٗغبُت ،ال٣اهغة.1997،م13

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1097

ISSN: 2352-9806
l

اآلليبت الدولية و دورهب يف إقرار نظبم قبنوني حلمبية البيئة /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
التي جبحن ُُٟ٦ت خماًت البِئت و الجهىى بها ،بلي حاهب اؾخٗما ٫ؤؾالُب ؤلاصاعة البُئُت ،و الخىػَ٘ الٗاص ٫و ٚحر الًاع
باإلاهاصع و الثرواث الُبُُٗت.
وهظه ال٣ىاهحن الىَىُت و الاجٟاُ٢اث الضولُت ٖ ،غٞذ ُٞما بٗض .ب «ال٣ىاهحن البُئُت » الضولُت ؤو الىَىُت ،بالىٓغ
لٗال٢تها بمىايُ٘ البِئت  ،و الهض ٝألاؾاس ي مً ببغامها ٧ان جدؿحن الىي٘ البُئي.1
وؤؾهمذ اإلاىٓماث الضولُت في الجهىى ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي البُئي ،وطل ٪مً زال ٫ما ؤبغم مً اجٟاُ٢اث و
مٗاهضاث إلاى٘ الخلىر  ،و ج٣غٍغ يمان للخٗىًٍاث ًٖ ألايغاع البُئُت  ،و حؿىٍت اإلاىاػٖاث طاث الُاب٘ البُئي .
و جبحن الاجٟاُ٢اث الضولُت و ؤلا٢لُمُت ال٨ثحرة التي ؤبغمذ مىظ بضاًت الؿخِىاث في مسخل ٠مجاالث البِئت جدذ
اقغا ٝاإلاىٓماث الضولُت ،صوع جل ٪اإلاىٓماث الضولُت في بزباث ؤهمُت ال٣اهىن الضولي للبِئت ،زم إلًجاص الخلى ٫للمكا٧ل
البُئُت ؤزظث اإلاىٓماث الضولُت جلٗب صوعا ٦بحرا في بلىعة ٢ىاٖض صولُت حضًضة في مُضان خماًت البِئت و الخىمُت
اإلاؿخضامت ،بؿبب الاهخمام اإلاتزاًض بمكا٧ل البِئت ،و وحض ٦ثحر مً اإلاىٓماث الضولُت هٟؿها مٗىُت بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر
مباقغ بها.
بخضي مهام مىٓمت ألامم اإلاخدضة بمىحب صًباحت مُثا٢ها ،جد ٤ُ٣الخٗاون الضولي ٖلى خل اإلاؿاثل طاث الهبٛت
الا٢خهاصًت ،و الاحخماُٖت ،و الث٣اُٞت و ؤلاوؿاهُت.2
و ل٣ض لٗبذ ألامم اإلاخدضة صوعا باعػا في نُاٚت ال٣اهىن الضولي للبِئت ؾىاء مً زال ٫جىُٓم ماجمغاث صولُت خى٫
البِئت ،ؤو مً زال ٫بوكاء ألاحهؼة و اللجان و البرامج اإلاٗىُت بدماًت البِئت ،و حصجُ٘ الخٗاون الضولي لهُاهت مىاعصها ،ؤو
مً زال ٫بنضاع ال٣غاعاث ،و الخىنُاث التي جا٦ض ٖلى مُالبت الخ٩ىماث بالخٗاون الىزُ ٤لىي٘ و جُبُ ٤ؾُاؾت
حماُٖت للخىمُت ؤلا٢خهاصًت و ؤلاحخماُٖت ،مً بحن ؤهضاٞها خماًت البِئت.
و ٖىِذ ألامم اإلاخدضة بالكاون البُئُت ،و بك٩ل متزاًض في مُل٘ ٖام ٖ ،1968ىضما ؤوص ى املجلـ ؤلا٢خهاصي و
ؤلاحخماعي لؤلمم اإلاخدضة ،و جبٗخه الجمُٗت الٗامت ،بٗ٣ض ماجمغ ؤَلٖ ٤لُه «ماجمغ ؾخى٦هىلم خى ٫البِئت البكغٍت
 ،1972/و ٢ض ؤنضع ماجمغ ؾخى٦هىلم ؤلاٖالن الٗالمي ألاو ٫خى ٫البِئت ؤلاوؿاهُت الظي ٌٗضه البٌٗ بمثابت الٗمل
الخ٣ني في مجا ٫ال٣اهىن الضولي للبِئت ،ل٩ىهه ًدخىي ٖلى مجمىٖت مً اإلاباصت اإلاخٗاعٖ ٝلحها ،و ال٩اُٞت لخىُٓم الٗال٢ت
في مجا ٫خماًت البِئت في الى٢ذ الظي نضع ُٞه ،بل بن هىا ٥مً ًغي ؤن اٖالن ؾخى٦هىلم ٌٗض ؤخض مهاصع ال٣اهىن
الضولي للبِئت ٖلى الغٚم مً نٟخه ٚحر ؤلالؼامُت .3
و حاء يمً جىنُاجه ج٣غٍغ خ ٤ؤلاوؿان في بِئت ؾلُمت و هُٟٓت ،و٦ما ؤقاع الخ٣غٍغ بلى مؿاولُت الٟغص و الضولت
ًٖ خماًت البِئت ،و ٖضم بلخا ١الًغع بها ،ؾىاء مً الجُل اإلاٗانغ ؤو مً ألاحُا ٫ال٣اصمت .4و ٧ان مً ؤبغػ ؤلاهجاػاث
الغثِؿُت لهظا اإلااجمغ ا٢غاع بغهامج ألامم اإلاخدضة البُئي ٦(UNEP) .هُئت صولُت مسخهت بكاون البِئت.
1بضعٍت ٖبض هللا الٗىض ي ،صوع اإلاىٓماث الضولُت في جُىٍغ ال٣اهىن الضولي البُئي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.49
2ؤخمض صؾىقي دمحم بؾماُٖل« ،ؤلاصاعة الضولُت لً٣اًا البِئت» الؿُاؾت الضولُت ،الٗضص ع٢م  ،147الؿىت الثامىت و الثالزىن ،2002/2٥/م.214
3ؤخمض صؾىقي دمحم بؾماُٖل ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.214
4

Anthony Ishearee,& J..gabrial shearer ,: International law, Butterworth’s London,Boston,Durban
,kualaLumpur,Toronto , 1994,p.358
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
و ٦ظلُ٢ ٪ام لجىت ال٣اهىن الضولي بضعاؾت الً٣اًا اإلاخٗل٣ت بالبِئت في يىء بٖالن ؾخى٦هىلم ،و زانت اإلاىاص (،21
 )22اإلاخٗل٣ت باإلاؿاولُت الضولُت الىاحمت ًٖ ؤيغاع بالبِئت.
و جُىع ال٣اهىن الضولي في هظا املجا ،1٫ل٣ض اٖخمض مجلـ بصاعة البِئت ا (UNEP (٫في صوعجه الثالثت في ٖام ،1975
ألاهضا ٝو الاؾتراجُجُت ،بكإن بغهامجه في مجا ٫ال٣اهىن البُئي.
زاهيا :اعمال اإلاىظمت الامميت في مجال الىظام البيئي بشهامج ألامم اإلاخدذة للبيئت :
ان بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ؤخض هخاثج ماجمغ ؾخى٦هىلم الظي اوٗ٣ض بالؿىٍض ؾىت  1972بضٖىة مً الجمُٗت
الٗامت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة ،و ٖغ٢ ٝغاع الجمُٗت الٗامت بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت بإهه«:الترجِب اإلااؾؿاحي الضاثم في
مىٓىمت ألامم اإلاخدضة لخماًت و جدؿحن البِئت ؤلاوؿاهُت».2
و ج٨مً ألاهضا ٝالغثِؿت لهظا البرهامج بمىحب بٖالن ؾخى٦هىلم في:
 .1حصجُ٘ الخٗاون الضولي في املجا ٫البُئي.
 .2مغا٢بت الخالت البُئُت في الٗالم .
 .3حصجُ٘ الخهىٖ ٫لى مٗلىماث البُئُت و ج٣ىٍمها و جباصلها.
واما وُْٟت البرهامج ٞهي ُ٢اصة و حصجُ٘ الكغا٦ت في الاهخمام بالبِئت مً زال ٫صٖم و جم٨حن الضولت و ج٣ضًم
اإلاٗلىماث بلحها و بلى قٗىبها ،مً احل جدؿحن هىُٖت الخُاة بضون تهضًض خُاة ألاحُا ٫اإلاؿخ٣بلُت و بغهامج ألامم اإلاخدضة
للبِئت هى « :اإلاىٓمت طاث ؤلاؾهام اإلاغ٦ؼي في اليكاَاث البُئُت في بَاع مىٓمت الامم اإلاخدضة  ،و قغٍ ٪بُئي ال٣ىي للظًً
ً٣ىمىن بالٗمل البُئي و اإلالتزمحن بالخىمُت اإلاؿخضامت البُئُت».

3

خضص ٢غاع الجمُٗت الٗامت ٦ما ًلي:4
ؤ -جىٞحر الخىححهاث بكإن الؿُاؾاث الٗامت للبرامج البُئُت صازل مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،و ج٣ضًم الخضماث
الاؾدكاعٍت للخٗاون الضولي في مُضان البِئت.
ب -مىانلت اؾخٗغاى ؤويإ البِئت الٗاإلاُت للخإ٦ض مً وي٘ اإلاكا٧ل البُئُت الىاقئت طاث ألاهمُت الضولُت ،و
الدصجُ٘ للخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث و اإلاٗاع ٝالبُئُت ،و ج٣ىٍمها ،مً ؤحل جىٞحر اإلاكىعة الخ٣ىُت ،لؤلحهؼة الخ٩ىمُت
الضولُت الخابٗت إلاىٓمت ألامم اإلاخدضة.
ث -بٖضاص ج٣غٍغ خى ٫الؿُاؾاث و البرامج البُئُت و ٖال٢اتها و ج٣ىٍمها صازل مىٓمت ألامم اإلاخدضة.
ر -الخمىٍل ال٨لي ؤو الجؼجي للبرامج مدل الاهخمام الٗام ،و اإلاباصعاث البُئُت اإلاخسظة صازل مىٓمت ألامم اإلاخدضة
مً زال ٫عنض و ج٣ىٍم هٓم حم٘ اإلاٗلىماث ،و بصاعة هىُٖت البِئت و البدىر البُئُت ،و جباص ٫اإلاٗلىماث و وكغها ،و
الخىُٖت الجماهحرًت.
ج -اؾخٗغاى جإزحر الؿُاؾاث البُئُت الُ٣غٍت و الضولُت ٖلى البلضان الىامُت ،م٘ بًالء اهخمام الخام لخ٩لُ٠
الخىُٟظ اإلاىاؾب للبلضان ،و مغاٖاة جىائم البرامج و اإلاكغوٖاث البُئُت م٘ زُِ جل ٪البلضان و ؤولىٍاتها.
1نالح الضًً ٖامغ ،م٣ضماث ال٣اهىن الضولي للبِئت ،صعوؽ ؤلُ٣ذ ٖلى َلبت ال٣اهىن الٗام٧ ،لُت الخ٣ى ١حامٗت ال٣اهغة ،م.728
2دمحم ؾامي ٖبض الخمُض, ,ؤنى ٫ال٣اهىن الضولي الٗام،الضاع الجامُٗت للُباٖت واليكغ،الاؾ٨ىضعٍت 1986,م.14
4

UNEP Biennial Report 1996-1997, p.5.
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
و بٗض حهىص مًيُت إلاىٓىمت ألامم اإلاخدضة ،و اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت و الغؤي الٗام الٗالمي٣ٖ ،ض ماجمغ ألامم
اإلاخدضة للبِئت و الخىمُت(  )UNCEDفي خؼٍغانً /ىهُى 1992/في ( عٍى صي حاهحرو ) في البراػٍل.1
و ؤ٦ض اإلااجمغ ٖلى ؤهمُت جدؿحن و حٗؼٍؼ بؾهام بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت و مجلـ بصاعجه ،و ٢ض خضصث الىزُ٣ت
التي نضعث ًٖ اإلااجمغ ؾمُذ ب ( حضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن  )Agenda 21 ،21املجاالث طاث ألاولىٍت التي ًيبغي ؤن ًغ٦ؼ ٖلحها
بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ُٞما ًلي:
 .1حصجُ٘ الخٗاون الضولي في مجا ٫البِئت ،و حٗؼٍؼ ألاوكُت و الاٖخباعاث البُئُت ٖلى هُا ١مىٓمت ألامم اإلاخدضة،
و الخىنُت باجبإ الؿُاؾاث لخد ٤ُ٣هظه الٛاًت .عنض البِئت و ج٣ىٍمها مً زال ٫ػٍاصة مكاع٦ت و٧االث ألامم اإلاخدضة
اإلاخسههت.
 .2مىٓمت ألامم اإلاخدضة في بغهامج مغا٢بت ألاعى ،و اؾخسضام الخ٣ىُاث اإلاخٗل٣ت باإلاىاعص الُبُُٗت و الا٢خهاصًاث
البُئُت ،و جىؾُ٘ هُا ٝالٗال٢اث ،م٘ مٗاهض الٗلىم الخانت ،و مٗاهض ألابدار الٗلمُت طاث الهلت ،بهض ٝؤؾاس ي
لبلىعة ٖملُت نى٘ ال٣غاع.
 .3ػٍاصة الىعي الٗام ،و ؤلاحغاءاث اإلاخسظة في مجا ٫خماًت البِئت ًٖ َغٍ ٤الخٗاون م٘ ٖامت الجمهىع ،و الُ٨اهاث
ٚحر الخ٩ىمُت و ماؾؿاث الخ٩ىمُت الضولُت.
 .4ػٍاصة جُىٍغ ال٣اهىن الضولي للبِئت ،والؾُما الاجٟاُ٢اث و اإلاباصت الخىححهُت ،و حٗؼٍؼ جىُٟظها ،و اؾخٗما٫
ج٣ىٍماث ألازغ البُئي ٖلى ؤوؾ٘ هُا ١مم ،ً٨بما في طل ٪ألاوكُت التي ججغي بغٖاًت و٧االث ألامم اإلاخدضة اإلاخسههت ،و
ُٞما ًخهل ٧ل مكغوٕ ؤو وكاٍ ا٢خهاصي بهماجي هام.
 .5جِؿحر جباص ٫اإلاٗلىماث اإلاخٗل٣ت بالخ٣اهت الؿلُمت بُئُا ،و الجىاهب ال٣اهىهُت ،و الخضعٍب و زانت بالخٗاون م٘
بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي.
 .6حٗؼٍؼ الخٗاون ؤلا٢لُمي و صون ؤلا٢لُمي ،وصٖم اإلاباصعاث و البرامج طاث الهلت الغامُت بلى خماًت البِئت ،و ػٍاصة
جُىٍغ الخ٣ىٍم ،و ج٣ضًم اإلاكىعة و اإلاؿاٖضة في خاالث الُىاعت البُئُت.
في ؾبُل جىُٟظ هظه ألاهضا ،ٝالبض لبرهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ،مً جبني اؾتراجُجُاث و ؾُاؾاث و بغامج في ؾبُل
جد ٤ُ٣هظه ألاهضا ،ٝو زهىنا مً زال ٫ب٢امت الخٗاون ،و الخًاٞغ الىزُ ٤م٘ ألاحهؼة الخىمىٍت ،و ألاحهغة ألازغي
طاث الهلت بمىٓمت ألامم اإلاخدضة ،وحٗؼٍؼ اإلا٩اجب ؤلا٢لُمُت لبرهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت صون بيٗا ٝم٣غ البرهامج في
هحروبي ،و اجساط الخُىاث الُٟ٨لت بخٗؼٍؼ و ج٨ثُ ٠و اجها ٫البرهامج و جٟاٖله م٘ بغهامج ألامم اإلاخدضة ؤلاهماجي و البى٪
الضولي.2
وفي يىء هظه ألاهضا ٝالتي خضصها ماجمغ ألامم اإلاخدضة للبِئت و الخىمُت احخمإ مجلـ بصاعة بغهامج ألامم اإلاخدضة
للبِئت في صوعجه الخاؾ٘ ٖكغة ،و بدث في جىنُاث اإلااجمغ خى ٫حٗؼٍؼ ؤلاؾهام الظي ً٣ىم به بغهامج و جىنل بلى الٗمل
ٖلى ج٣ىٍت البرهامج مً زال ٫بٖالن هحروبي «بكإن صوع والًت بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت»الظي هو ٖلى الىالًت للبرهامج
البُئي اط ا٦ض ٖلى ؤن ًٓل بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت الجهاػ الغثِـ في مىٓىمت ألامم اإلاخدضة في مُضان البِئت ،مً ؤحل
1الٟاع ٖبض الىاخض ،الالتزام الضولي بدماًت البِئت البدغٍت والخٟاّ ٖلحها مً ازُاع الخلىر،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة 1985،م.34
2بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت:ؤبغػ ؤخضار ٞترة الؿيخحن  ،1995-1994مغح٘ ؾاب.VIII ،٤
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
ؤلاؾهام بهىعة اًٞل في جىُٟظ ؤهضا ٝالبِئت  ،و ؤن ً٩ىن البرهامج الؿلُت البُئُت الٗاإلاُت الغاثضة التي جً٘ حضو٫
ؤٖما ٫البِئت الٗالمي اإلاصج٘ للخىُٟظ اإلاخماؾ ٪للبٗض البُئي في الخىمُت اإلاؿخضامت صازل مىٓىمت ألامم اإلاخدضة ،والظي
ًجهٌ بضوع الىهحر الغؾمي للبِئت الٗاإلاُت.
و ؤٖاص ؤلاٖالن الخإُ٦ض ٖلى والًت البرهامج اإلاىهىم ٖلحها في جىنُت الجمُٗت الٗامت ألمم اإلاخدضة ( ،)2997و الظي
ػاصها حضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن  21بُاها ،و ؤهه ًيبغي للٗىانغ ألاؾاؾُت للىالًت اإلابلىعة لبرهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ؤن ج٩ىن
ٖلى الىدى الخالي:
ؤ -عنض و جدلُل خالت البِئت الٗاإلاُت ،و ج٣ىٍم الاججاهاث البُئُت الٗاإلاُت ؤلا٢لُمُت ،اإلاكىعة بكإن الؿُاؾاث
الٗامت ،و مٗلىماث بهظاع اإلاب٨غ.
ب -ػٍاصة جُىٍغ ال٣اهىن الضولي للبِئت الغامي بلى جد ٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت ،واإلاط ي ٢ضما في جىُٟظ اإلاٗاًحر
والؿُاؾاث الضولُت اإلاخٖ ٤ٟلحها لغنض و حصجُ٘ الامخثا ٫للمباصت البُئُت ،و الاجٟاُ٢اث الضولُت.
ث -حٗؼٍؼ جيؿُ ٤ألاوكُت البُئُت صازل مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،و الٗمل ٧ى٧الت مىٟظة إلاغ ٤ٞالبِئت الٗاإلاُت و طل٪
اؾدىاصا بلى محزاجه اليؿبُت و صعاًخه الٗلمُت و الٟىُت.
ر -ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت في مجا ٫الؿُاؾاث ،و جِؿحر الخٗاون الٟٗا ٫بحن ُ٢اٖاث والجهاث اليكُت
اإلاكاع٦ت في حضو ٫ؤٖما ٫البُئي الضولي ،والٗمل ٦دل٣ت ونل ٗٞالت بحن الضواثغ الٗلمُت و نىإ ال٣غاع و الؿُاؾاث ٖلى
الهُٗضًً الىَني و ؤلا٢لُمي.
و ؤوص ى املجلـ بمىحب هظا ؤلاٖالن بخدؿحن الهُ٩ل ؤلاصاعي لبرهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت يماها لُ٣امه بىالًخه
هظه بٟٗالُه ويمان جىُٟظ حضو ٫ألاٖما ٫البُئي مً زال ٫الاؾترقاص باالٖخباعاث الخالُت:
ً يبغي ؤن ً٩ىن البرهامج بمثابت مىبر ٖالمي ألٖلى مؿخىٍاث اإلاؿاولحن الخ٩ىمُحن اإلا٩لٟحن باإلاؿاثل البُئُت في
ٖملُتي نى٘ الؿُاؾاث و اجساط ال٣غاع.
ّ
ً جب حٗؼٍؼ ؤلا٢لُمُت و الالمغ٦ؼٍت مً زال ٫ػٍاصة مكاع٦ت مىابغ ؤلا٢لُمُت و الىػاعٍت و ٚحرها مً اإلاىابغ طاث
الهلت في ٖمل البرامج وٍ٩ىن طل ٪م٨مال للٗمل الخيؿُ٣ي اإلاغ٦ؼي الظي ًًُل٘ به م٣غع بغهامج ؤمم اإلاخدضة للبِئت.
 ػٍاصة مكاع٦ت املجمىٖاث الغثِؿُت في ٖمل البرهامج.
 جهمُم آلُت حٗمل بحن الضوعاث ،جمخل ٪هٟىطا ؾُاؾُا و ٗٞالُت ج٩اٞلُت.
الفشع الثالث :الخىظيماث اإلاخفشعت عن بشهامج ألامم اإلاخدذة للبيئت:
أوال :الاحهضة الخابعت لبرهامج ألامم اإلاخدذة للبيئت:
ؤؾـ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت في ٖام  1972بضٖىة مً الجمُٗت الٗامت لؤلمم اإلاخدضة في ماجمغ اؾخى٦هىلم
بهض ٝجدٟحز الضو ٫للٗمل ٖلى خماًت و جدؿحن البِئت ؤلاوؿاهُت ،و حصجُ٘ الكغا٦ت في الٗىاًت بالبِئت مً زال ٫صٖم و
جم٨حن الضو ٫و ج٣ضًم اإلاٗلىماث بلحها ،و بلى قٗىبها مً ؤحل جدؿحن هىُٖت الخُاة بضون تهضًض خُاة ألاحُا ٫اإلاؿخ٣بلُت.1

1بكحر هبُل ،اإلاؿاولُت الضولُت في ٖالم مخٛحر،صاع اإلاٗاعى الاؾ٨ىضعٍت ,2003،م.10
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
و ٢ض ؤؾهمذ الخىُٓماث اإلاخٟغٖت ًٖ هُئت ألامم اإلاخدضة ،بؾهاما ٗٞاال في عنض و ج٣ىٍم خالت البِئت لل٨غة
ألاعيُت ،و حصجُ٘ الخٗاون الضولي في املجا ٫البُئي ،مً زال ٫ألاحهؼة الٟغُٖت و التي ؾاٖضث في جُىٍغ و جىُٟظ
بغمجُاجه٧ ،ل خؿب جسههه ،و٣ٞا إلاا ًإحي:

 -1قسم الخقويم البيئي و ؤلاهزاساإلابكش:
ًغ٦ؼ هظا ال٣ؿم مً هظا البرهامج اهخمامه ٖلى اإلاؿاثل التي ج ٘٣في هُا ١عنض و ج٣ىٍم الخالت البِئت لل٨غة ألاعيُت
و حظب هٓغ الٗالم بلى ما ًخُلب الٗمل في هظه اإلاؿاثل و طل ٪مً زال ٫اليكاَاث آلاجُت:
ؤ -و ي٘ ج٣اعٍغ جدلُل البِئت الٗاإلاُت و ج٣ىٍم ألاوكُت البُئُت و ؤلا٢لُمُت.
ب -الخٗاون و الخيؿُ ٤في بَاع مىٓىمت ألامم اإلاخدضة مً ؤحل يمان جباص ٫اإلاٗلىماث و جىزُ ٤الهلت بحن ألاوؾاٍ
الٗلمُت و وايعي الؿُاؾاث.
ث -صٖم بط٧اء الىعي و ؤلاهظاع اإلاب٨غ ،و الاؾخٗضاص إلاىاحهت الً٣اًا آلازظة في الٓهىع و الاؾخجابت لخاالث الُىاعت.
ر -ج٣ضًم اإلاؿاٖضة اإلام٨ىت في مجا ٫بصاعة اإلاٗلىماث البُئُت مً زال ٫ج٣ضًم الخضماث الاؾدكاعٍت ،و جدٟحز
الخٗاون الضولي في هظا املجا ،٫و زهىنا بىاؾُت الكب٩اث اإلاٗلىماجُت البُئُت.
ج -ػٍاصة اقترا ٥الجمهىع في الخهىٖ ٫لى اإلاٗلىماث البُئُت مً زال ٫الؿعي بلى بوكاء مغا٦ؼ مٗلىماث بُئُت في
الضو.٫
ح -ج٣ىٍت اجها ٫الضو ٫بالبرهامج مً زال ٫قب٨ت (ؾاثل محر٧ىُ٦ىع) الخابٗت لبرهامج ألامم اإلاخدضة.
 -2بشهامج جطويشالسياساث العامت و القاهون البيئي:
ً٣ىم بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت بىنٟه هُئت ألامم اإلاخدضة الغثِؿت في مُضان البِئت ،بخدضًض الً٣اًا البُئُت
الغثِؿُت و آلازظة بالٓهىع و جُىع مىا ٠٢بكإنها ،و ٌصج٘ ٖلى جد ٤ُ٣الخىا ٤ٞفي ألاعاء خى ٫الؿُاؾاث البُئُت
الٗامت ،و الاؾخجاباث التي جغص بكإنها ،و ٌصج٘ ٖلى جد ٤ُ٣الخىاؾُٞ ٤ما بحن ؾُاؾاث و بحغاءاث ألامم اإلاخدضة في
مُضان البِئت.
و جىهب والًت البرهامج الٟغعي لخُىٍغ الؿُاؾاث الٗامت و ال٣اهىن ٖلى جدلُل و اؾخٗغاى و جُىٍغ ؾُاؾاث طاث
نلت بالبِئت صازل ؾُا ١الخىمُت اإلاؿخضامت ،و جُىٍغ ؤصواث ٢اهىهُت و ا٢خهاصًت و ٚحرها مً ؤصواث الؿُاؾاث الٗامت
الجضًضة ،و حٗؼٍؼ ألاصواث ال٣اثمت ،و ألاَغ اإلااؾؿاجُت ،و جدؿحن جيؿُ ٤الؿُاؾاث البُئُت الٗامت ،و جباص ٫اإلاٗلىماث
ًٖ الؿُاؾاث الٗامت صازل مىٓىمت ألامم اإلاخدضة و حصجُ٘ مكاع٦ت الجماٖاث الغثِؿت في الخىاع ،و البدث ًٖ ؾبل
ػٍاصة ؤلاؾهاماث في نىضو ١البِئت الخاب٘ لبرهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت و الهىاصً ٤ؤلاؾدىماهُت.1
و مً ؤحل ؤن ً٣ىم هظا البرهامج الٟغعي بىاحباجه ،ؤوكإ مجلـ ؤلاصاعة الىخضاث الخالُت:2
ؤ -وخضة الخلُل و اؾخٗغاى و جُىٍغ الؿُاؾاث الٗامت.
ب -وخضة اله٩ى ٥ال٣اهىهُت و الا٢خهاصًت و اله٩ى ٥ألازغي.
ث -وخضة جيؿُ ٤الؿُاؾاث الٗامت و الكاون اإلاكتر٦ت بحن الى٧االث.
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
ر -وخضة حٗبئت اإلاىاعص.
 -3قسم جىفيز السياساث:
ٖىضما جإؾـ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ٖغٞذ مهمخه بإهه حهاػ يهض ٝبلى جدٟحز الٗمل الضولي الظي ٌؿعى لخماًت
البِئت و و ٠٢جضهىعها.
ٚحر ؤن الخُىٍغ اإلاؿخمغ لهظا الجهاػ ؤصي بلى حٗؼٍؼ هظه اإلاهمت مً زال ٫بوكاء بغهامج ٞغعي مٗني بدىُٟظ
الؿُاؾاث ،و حكحر بخضي وزاث ٤بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ،بلى ؤن البرهامج الٟغعي لخىُٟظ الؿُاؾاث ؾىٌٗ ٝمل م٘
البرامج الٟغُٖت ألازغي لًمان الخىُٟظ ،اإلاخماؾ ٪و اإلايؿ ٤للؿُاؾاث.1
ج٨مً الىاحباث الغثِؿت اإلاىاَت بهظا البرهامج الٟغعي في صٖم ؤوكُت الخىُٟظ التي ج٣ىم بها البرامج الٟغُٖت ألازغي،
و الايُالٕ بإوكُت الخىُٟظ التي ال ج ٘٣في هُا ١ؤي بغهامج ٞغعي مدضص ،ؤو التي ٌكترٞ ٥حها بغهامجان ٞغُٖان ؤو ؤ٦ثر ،و
الخهىٖ ٫لى الخٛظًت اإلاغجضة اإلاىخٓمت الىاججت ًٖ ٖملُتي الغنض و الخ٣ىٍم التي ًم ً٨ؤن جدؿً مً وي٘ الؿُاؾاث و
جىُٟظها في اإلاؿخ٣بل ،و خكض و جيؿُ ٤الاؾخجاباث الضولُت للُىاعت البُئُت.2
زاهيا :أهذاف بشهامج الامم اإلاخدذة للبيئت :
ان اهم ؤهضا ٝبغماهج ألامم اإلاخدضة جخمثل بإالحي:
-1الاؾهام في جُىٍغ ٢اهىن صولي ًخالءم م٘ الاخخُاحاث التي صٗٞذ بلى الاهخمام بالبِئت اؾدىاصا الى اٖالن ؾخى٦هىلم.
 -2الاؾهام في جُىٍغ ال٣اهىن البُئي ٖلى اإلاؿخىٍحن الىَني والا٢لُمي  ،م٘ اٖضاص صعاؾاث مىاػهت ٖلى اإلاؿخىي
الىَني بكان ال٣ىاهحن البُئُت وجُٟ٨حها م٘ اإلاخُلباث ال٣اهىن الضولي للبِئت .
زالثا:استراججيت بشهامج الامم اإلاخدذة للبيئت:
جخًمً الاحي :
 -1حصجُ٘ ببغام الاجٟاُ٢اث الضولُت التي جدىاو ٫الً٣اًا البُئُت الٗاإلاُت ،ومً ألامثلت ٖلى طل: ٪الخٛحراث في ألاعناص
الجىٍت واؾخٛالُٗ٢ ٫ان البداع.
 -2حصجُ٘ ابغام الاجٟاُ٢اث الضولُت والثىاثُت بكإن ً٢اًا بُئُت في مىاَ ٤حٛغاُٞت مُٗىت ٧إنهاع الضولُت ،والخض
مً اإلالىزاث ٖبر الخضوص الىَىُت .
 -3خث اإلاىُماث الضولُت إلصزا ٫ال٣اهىن البُئي يمً ألاوكُت التي ج٣ىم بها
 -4ج ٠ُُ٨ال٣ىاهحن البُئُت الىَىُت م٘ مخُلباث ال٣اهىن الضولي البُئي
وجخ٩ىن َغٍ٣ت ٖمل UNEPمً زالزت مغاخل حٗا٢بُت :
اإلاشخلت الاولى :حم٘ اإلاٗلىماث خى ٫اإلاكا٧ل البُئُت ،والجهىص اإلابظولت إلًجاص خلى ٫لها ،وٍخم صمجها في ج٣غٍغ
ًدىاو ٫خالت البِئت وٍ٣ضم الى املجلـ الاصاعة
اإلاشخلت الثاهيت :جخ٩ىن مً جدضًض ألاهضا ٝو الاؾتراجُجُاث الىاحب جد٣ُ٣ها ًٖ َغٍ ٤الُ٣ام ببٌٗ ألاٖما. ٫
اإلاشخلت الثالثت  :هي ٖباعة ًٖ اوكُت وٗٞالُاث ًخم ازخُاعها ،وجدٓى بضٖم مً الهىضو ١البِئت .
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اآلليبت الدولية و دورهب يف إقرار نظبم قبنوني حلمبية البيئة /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
وٖمىما ٞةن مجالث ٖمل ًUNEPم ً٨ج٣ؿُمها الى زمـ مجمىٖاث وٚالبا ما ج٩ىن مترابُت ٧االحي :
 -1اإلااؾؿاث البكغٍت
 -2الصخت البكغٍت والبُئُت
 -3اهٓمت بً٩ىلىحُت ألاعى واملخُُاث
 -4البِئت والخىمُت
 -5ال٩ىاعر الُبُُٗت
وبالغٚم مً ؤهه لم ً٨خب لهظه املخاولت الىجاح ،الا ان املجهىص اؾخٗملذ ٣٦اٖضة في مىا٢كاث لجىت ال٣اهىن الضولي
،و٦ظل ٪في جُىٍغها بغهامج بكان البداع الا٢لُمُت ،وَؿدىض في اٖضاصه ٖلى مؿىصة زُِ الٗمل اإلاخٗل٣ت بخُبُ٤
اإلاٗاهضاث ملخخل ٠اإلاىاَ ٤البدغٍت الثماهُت في الٗالم بهض ٝمداعبت الخلىر ،و٦ظل ٪جُىٍغ الخُىٍ الغثِؿُت للخٛحر
الانُىاعي للجى .
وان الاؾهاماث الغثِؿُت  UNEP ٫في هظا املجا ٫ج٨مً في جُىٍغ بغهامج ٖمل ؤط اُُٖذ زالر مكا٧ل هٓغا ألهمُتها
وصعحت زُىعتها ٖىاًت زانت واولى هظه اإلاكا٧ل اؾدىٟاط َب٣ت ألاوػون اط ؤصي هظا الامغ الى ابغام اجٟاُ٢اث ُِٞىا خى٫
خماًت هظه الُب٣ت في .22
الفشع الشابع :آلياث ألامم اإلاخدذة ألاخشى اإلاخخصصت بالبيئت:
هىا ٥آلُاث ؤزغي طاث نلت بدماًت البِئت و جخمحز بالخسهو في مجاالث مُٗىت و التي ؤوكئذ بٗض 1990م و التي
تهضٚ ٝلى صٖم الجهىص الخىمىٍت للضو ٫الىامُت مجها :مىٓمت ألامم اإلاخدضة للخىمُت و الهىاٖت و الهُئت الخ٩ىمُت للؿالمت
الُ٨ماوٍت ،و لجىت الخىمُت اإلاؿخضامت و التي ؾى ٝهٟهلها في الى٣اٍ الخالُت:
أ _مىظمت ألامم اإلاخدذة للخىميت و الصىاعت :جإؾؿذ هظه اإلاىٓمت ؾىت  1996و تهض ٝبلى زل ٤خُاة ؤًٞل مً
زال ٫الخىمُت الهىاُٖت لكٗىب الٗالم الىامي و الضو ٫التي جمغ ا٢خهاصاتها بمغخلت اهخ٣الُت ،1و حؿعى اإلاىٓمت بلى
ج٣ضًم الخضماث بلى هظه الضو ٫مً ؤحل مؿاٖضاتها في ججاوػ الهٗىباث الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت.
و زههذ اإلاىٓمت الظي حؿعى بلُه اإلاىٓمت هى صٖم الجهىص الخىمىٍت للضو ٫الىامُت التي ا٢خهاصاتها بمغخلت
اهخ٣الُت إلؾغإ الخىمُت الاحخماُٖت و الا٢خهاصًت ،آزظة بىٓغ الاٖخباع جد ٤ُ٣ألاهضا ٝالبُئُت للخىمُت الهىاُٖت
اإلاؿخضامت .مً وحهت هٓغ اإلاىٓمت ٞةن الٗملُت الخىمىٍت هي زالزُت ألابٗاص :ا٢خهاص جىاٞس ي ،مىْٟىن مىخجىن ،و بِئت
ؾلُمت .و بمىحب زُت الٗمل الخجاعٍت خى ٫الضوع اإلاؿخ٣بلي ،و وْاث ٠مىٓمت ألامم اإلاخدضة للخىمُت الهىاُٖت
لؿىت ٘٣ً ،1997/جغ٦حز اإلاىٓمت ٖلى مجالحن:
ألاول :جقويت القذساث الصىاعيت.
و الثاوي :جىميت صىاعيت مسخذًمت.
و ج٣ىم اإلاىٓمت بالٗمل في املجا ٫الثاوي مً زال ٫صٖم اؾتراجُجُاث الخىمُت اإلاؿخضامت و ج٣اهتها بما في طل ٪جباص٫
الخ٣اهت البُئُت بحن الُ٣اٖاث الٟغُٖت.
1بضع الضًً نالح مدمىص ,اإلاؿاولُت ًٖ ه٣ل الىٟاًاث الخُغة في ال٣اهىن الضولي ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة ,2003،م.103
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
و حٗمل في هظا املجا ٫مً زال ٫جُىٍغ ٢ىاٖض و مٗاًحر طاث نلت باؾتراجُجُاث الهىاٖت و الخ٣اهت اإلاؿخضامت
بُئُا ،و جُبُ ٤الاجٟاُ٢اث و البروجى٧ىالث الضولُت.1
و حٗمل اإلاىٓمت مً زال )16( ٫بغهامج ٖمل مخٟغٖا ًٖ بغهامج الٗمل الغثِـ ؾخت مجها هي :بغامج بُئُت لخإَحر
الؿُاؾت البُئُت ،اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة ؤلاصاعٍت بكإن حٛحر اإلاىارٟ٦ ،اءة الُا٢ت إلهخاج ألاهٓ ،٠الؿُُغة ٖلى الخلىر و
بصاعة الىٟاًاث ،و بغوجى٧ى ٫مىهترًا ٫خى ٫اإلاىاص التي حؿدىٟظ ألاوػون.2
ج٣ضم اإلاىٓمت مً زال ٫الؿُاؾت ؤلاَاعٍت البُئُت زضماث بىاء ال٣ضعاث لىػاعاث الخسُُِ و الخمىٍل ،و الهىاٖت،
و البِئت ،بياٞت بلى الُ٣إ الخام مً ؤحل نُاٚت و جُبُ ٤ؾُاؾاث بُئُت ٗٞالت ،و جىُٓم الُ٣إ الهىاعي.
و تهض ٝالؿُاؾاث و اإلاٗاًحر هظه بلى ألازظ بىٓغ الاٖخباع لِـ  ِ٣ٞالاٖخباعاث البُئُت ،و بهما الٓغو ٝالاحخماُٖت
و الا٢خهاصًت ؤًًا للضولت.
هظه الخضماث هي زضماث صٖم نُاٚت الؿُاؾاث و اإلاٗاًحر ،ؾىاء ٧اهذ ٖلى مؿخىي الدكغَ٘ الٗام ،ؤو مً زال٫
الدكغَ٘ الٗام ،او مً زال ٫حكغَ٘ مؿخ٣ل.
و الخضمت الثاهُت التي ج٣ضمها اإلاىٓمت ؾً ال٣ىاٖض البُئُت و زهىنا جل ٪التي حٗنى بدالت الجى ،و اهبٗار اإلالىزاث
مً اإلايكأث الهىاُٖت ،و التي تهض ٝبلى خماًت خُاة ؤلاوؿان و البِئت التي ٌِٗل في ٦ىٟها.
ؤما الخضمت الثالثت ٞهي :اإلاؿاٖضة ٖلى الؿُُغة ٖلى اهبٗار اإلالىزاث مً زال ٫ما ٌؿمى ب «عزو ؤلاهبٗار» التي
ج٣ضمها الخ٩ىماث للماؾؿاث الهىاُٖت بياٞت بلى اإلاغا٢بت الخ٩ىمُت ٖلى الامخثا ٫لهظه الغزو.

3

و الخضمت الغابٗت هي :جُىٍغ هٓم اإلاغا٢بت البُئُت التي حٗمل ٖلى ُ٢اؽ اهبٗار اإلالىزاث بلى الجى.
_ب :الهيئت الحكوميت للسالمت الكيماويت
بضؤث ٖباعة «الهُئت الخ٩ىمُت للؿالمت الُ٨ماوٍت» في الخضاو ٫في ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاٗني بالبِئت و الخىمُت.
و ٧ان ماجمغ لىضن 1991ا٢ترح بوكاء هُئت خ٩ىمُت حٗني بخ٣ىٍم مساَغ اإلاىاص الُ٨ماوٍت و بصاعاتها ،مً ؤحل حصجُ٘
ؤلاصاعة الؿلُمت للمىاص الُ٨ماوٍت،و بٖاصة اخُاء ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاٗني بالبِئت و الخىمُت ،و الخإُ٦ض ٖلى هظا الا٢تراح
في الٟهل الخاؾ٘ ٖكغ مً حضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن الخاصي و الٗكغًٍ الظي ؤصي بلى اوٗ٣اص ؤو ٫حلؿت لهظه الهُئت ؾىت
 1994و جبنى اولىٍاث الٗمل.
حٗض الهُئت «جغجُبُا» ٚحر ماؾس ي ًجخم٘ في ْله ممثلى الخ٩ىماث ،و اإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت و ٚحر الخ٩ىمُت
بهض ٝجُىٍغ اؾتراجُجُاث بُغٍ٣ت ميؿ٣ت و قاملت ،و اًجاص ٞهم للمىايُ٘ ،و ج٣ضًم الضٖم الالػم للُ٣ام بهظه
الىْاث.٠
تهض ٝهظه الهُئت بطا بلى الٗمل ٖلى اًجاص بحمإ بحن الضو ٫خى ٫مىي٘ اؾتراجُجُاث لخُبُ ٤الٟهل الخاؾ٘
ٖكغ مً حضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن الخاصي ٖكغ و الٗكغًٍ .و مغاحٗت هظه الاؾتراجُجُاث بهىعة صوعٍت.

1

UNIDO, Unido Service Modules, Austria, UNIDO, pp.iii-iv.(V.98-57772),1998.
Ibid.
3
UNIDO, Unido Service Modules, Austria; UNIDO, pp21-22., (V.98-57772),1998.
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
جخًمً وْاث ٠الهُئت حٗغٍ ٠ألاولىٍاث في ٧اٞت ؤبٗاص الؿالمت الُ٨ماوٍت ،الصخُت و البُئُت ،و حصجُ٘ آلُاث
الخيؿُٖ ٤لى اإلاؿخىًٍ املخلي و الضوليٖ ،غٞذ (ؤولىٍاث الٗمل) التي جبىتها الهُئت ؾىت٣ٞ )43( – 1994 /غة زغحذ ٖلى
ق٩ل جىنُاث – و اإلاالخٔ بنها جدضص مضة ػمىُت لخد ٤ُ٣ؤهضاٞها .ؤما مؿاولُت جىُٟظ هظه ألاهضا ٝجٖ ٘٣لى ٖاج٤
الخ٩ىماث.1
بن ٞالىُْٟت هي جدضًض ألاولىٍاث و اإلاؿاولُاث ،جدضًض ألاهضا ٝو الٟترة الؼمىُت لخد٣ُ٣ها ،زم صعحت جد ٤ُ٣هظه
ألاهضا ،ٝو ج٣ىٍم ؤصاء الخ٩ىماث في هظا املجا.٫
ج:لجىت الخىميت اإلاسخذامت
بٗض اهتهاء ماجمغ ألامم اإلاخدضة اإلاٗني بالبِئت و الخىمُت ،ؤنضع املجلـ الا٢خهاصي و الاحخماعي الخىنُت
 ،1993/207في /12هِؿان – ؤبغٍل ،1993/بمىحب اإلااصة  ،68/مً مُثا ١ألامم اإلاخدضة و ٌٗني طل :٪ؤن اللجىت الجضًضة
ج٣ضم ج٣اعٍغها بلى املجلـ الا٢خهاصي و الاحخماعي الظي ً٣ضمها بضوعه بلى الجمُٗت الٗامت.
حٗض لجىت الخىمُت اإلاؿخضامت لجىت وُُْٟت و نممذ بمىانٟاث هٟـ لجىت ألامم اإلاخدضة لخ٣ى ١ؤلاوؿان و مً
نالخُاتها و واحباتها خؿب حضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن  21ج٣ىم لجىت الخىمُت اإلاؿخضامت ب:
 )1مغا٢بت الخ٣ضم الخانل في جُبُ ٤حضو ٫ؤٖما ٫ال٣غن  21و اليكاَاث طاث الهلت بضمج ألاهضا ٝالبُئُت و
الخىمىٍت ،مً زال ٫الىٓغ بلى اإلاٗلىماث اإلا٣ضمت مً ٢بل الخ٩ىماث ،اإلاخٗل٣ت باألوكُت التي ج٣ىم بها.
 )2جدؿحن الخىاع في بَاع مىٓمت ألامم اإلاخدضة م٘ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت و الُ٣إ الخام ،بياٞت بلى الُ٨اهاث
ألازغي زاعج اإلاىٓمت.
 )3الىٓغ في اإلاٗلىماث التي جسو الخ٣ضم الخانل في الاجٟاُ٢اث البُئُت التي ج٣ضم بلى اللجىت مً ٢بل ماجمغ
ألاَغا.ٝ
جغا٢ب لجىت الخىمُت اإلاؿخضامت يم ألاهضا ٝالبُئُت ،و الخىمىٍت في ٧ل ؤٖما ٫و ؤوكُت مىٓمت ألامم اإلاخدضة ،و
جيؿُٖ ٤ملُت اجساط ال٣غاع بكإنها ،و طل ٪مً زال ٫جل٣حها الخ٣اعٍغ مً اإلاىٓماث و الهُئاث و البرامج في بَاع مىٓىمت
ألامم اإلاخدضة و مً زاعحها.
٣ٞض صٖذ الجمُٗت الٗامت في جىنُتها ( )47/191الهُئاث و اإلاىٓماث و البرامج في بَاع ألامم اإلاخدضة و زاعحها بلى
ج٣ضًم الخ٣اعٍغ بلى هظه اللجىت٦ ،ما صٖذ الخ٩ىماث بلى طل ٪في الاحخمإ ألاو ٫للجىت الخىمُت اإلاؿخضامت ،بال ؤن الضو٫
ؤلخذ ٖلى ؤن ً٩ىن ج٣ضًم هظه الخ٣اعٍغ ازخُاعٍا ال احباعٍا.
ٖ٣ضث اللجىت ؤو ٫حلؿت جىُٓمُت لها في قباٍ  ،1993/زم ٖ٣ضث حلؿتها الاٖخُاصًت ألاولى في هُىٍىع ٥في
خؼٍغان ،1993/و في هظه الجلؿت جبيذ اللجىت بغهامج ٖمل بَاعي إلاضة (حؿ٘ ؾىىاث) .
ججخم٘ اللجىت مغة واخضة ؾىىٍا ،و جىا٢ل اإلاىاي٘ الخالُت:
 الٗىانغ الخؿاؾت لئلصامت مثل ،ال٣ٟغ ،و حُٛحر ؤهماٍ الاؾتهال.٥
1

J.R.Hickman, Intergovernmental forum on Chemical Safety (I F C S) , Lin – ages Journal, Volume 3.No.2, (15
\1998) pp. 6-7.\Avril
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 اإلاىاعص و آلالُاث اإلاالُت.
 الخٗلُم و الٗلم و جباص ٫الخ٣اهت الؿلُمت بُئُا.
 هُا٧ل نى٘ ال٣غاع.
 بؾهام الجماٖاث الغثِؿت.
و جىٓغ مغة واخضة ٧ل زالر ؾىىاث في مىيىٖاث الصخت و اإلاؿخىَىاث البئرًت و اإلاُاه الٗظبت.
و ٢ض ٖالجذ اللجىت مىيىٕ اإلاىاص الُ٨ماوٍت الؿامت ،و الىٟاًاث الخُحرة  1994و مىايُ٘ ألاعاض ي ،و بػالت
الٛاباث ،و الخىىٕ الخُاحي  1995و مىايُ٘ املخُِ الجىي ،و املخُُاث ،و ٧ل ؤهىإ البداع.1996
اإلاطلب الثاوي  :دوساإلاىظماث راث الامخذاد الاقليمي والوظيفي في اوشاء هظام بيئي شامل
ؤزظث اإلاىٓماث الضولُت و ؤلا٢لُمُت (الٗامت و اإلاخسههت) جلٗب صوعا ٦بحرا في بلىعة ٢ىاٖض صولُت حضًضة في مُضان
خماًت البِئت بؿبب الاهخمام اإلاتزاًض بمكا٧ل البِئت ،و وحضث ٦ثحر مً اإلاىٓماث ؤنها مٗىُت بك٩ل مباقغ ؤو ٚحر مباقغ
بها.
و٦ما هى قإن اإلاىٓماث الضولُت ٞةن حمُ٘ اإلاىٓماث ؤلا٢لُمُت ج٣غٍبا باجذ مغجبُت بك٩ل ؤو بأزغ بإوكُت و
ٗٞالُاث في مُضان البِئت ،و ؤن اإلاىٓماث الىاٗ٢ت يمً هُا ١ؤوعوبا لضيها ال٨ثحر مً ؤلاجٟاُ٢اث اإلاىٓمت بهظا الكإن و
هي ؤ٦ثر قمىلُت مً بُ٣ت مىاَ ٤الٗالم ألؾباب ؤبغػها :ؤن ؤوعوبا م٨خٓت بالؿ٩ان ،و نىاُٖت ،ما ًاصي بلى مساَغ ٦بحرة
هاحمت ًٖ الخضهىع البُئي وٖلُه ؾى ٝه٣ؿم هظا اإلاُلب اليي ٞغٖحن ازىان ،الٟغٕ الاو ٫هخاوُٞ ٫ه اإلاىٓماث الا٢لُمُت
ومؿاهمتها في مجا ٫الىٓام البُئي وفي ٞغٕ زاوي اإلاىٓماث اإلاخسههت ومؿاهمتها في في مجا ٫الىٓام البُئي.

الفشع ألاول :اإلاىظماث الاقليميت ومساهمتها في مجال الىظام البيئي
و ؾىدىاو ٫في هظا الٟغٕ اهم ا إلاىٓماث الا٢لُمُت طاث الخإزحر الىاؾ٘ في املجا ٫خماًت البِئت وهظا ٦ما ًإحي:

أوال :مىظمت الذول اإلاصذسة للىفط
جم بوكاء هظه اإلاىٓمت ؾىت  1960مً مجمىٖت الضو ٫ال٨بري اإلاىخجت للى ِٟبهض ٝجىخُض الؿُاؾاث البترولُت
للضو ٫ألاًٖاء ،و جىٞحر ؤًٞل الؿبل للمدآٞت ٖلى مهالخها مجخمٗت و مىٟغصة.
ل٣ض ٧ان للثىعة البترولُت الطخمت آزاعها الا٢خهاصًت ،و الؿُاؾُت ال٨بحرة ٖلى اإلاىُ٣ت الٗغبُت ،إلاا جىٞغه مً مىاعص
مهمت في محزان مضٞىٖاث هظه الضو ٫اإلاىخجت.
و في ْل الؿُُغة قبه اإلاُل٣ت لكغ٧اث البترو ٫الٗاإلاُت زال ٫الٟترة التي ؤٖ٣بذ الخغب الٗاإلاُت الثاهُت و ختى
مُل٘ الؿبُٗىاث٧ ،ان حجم ؤلاهخاج الىُٟي ًخدضص و٣ٞا إلاا ج٣غعه هظه الكغ٧اث اؾخجابت للُلب الٗالمي اإلاخهاٖض،
ب٣هض بٖاصة بىاء الضو ٫التي صمغتها الخغب.
وؤما الُىم و في ْل الاه٣ؿاماث الضولُت بحن ؤَغا ٝمىٓمت ؤوبٞ ٪ةن الضو ٫الهىاُٖت حؿخمغ بمماعؾت الًِٛ
ٖلى الضو ٫اإلاهضعة للى ،ِٟلخد ٤ُ٣ؤهضاٞها اإلاخمثلت باؾخمغاع الخهىٖ ٫لى الى ِٟبؿٗغ مىس ٌٟوؿبُا و في الى٢ذ

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1107

ISSN: 2352-9806
l

اآلليبت الدولية و دورهب يف إقرار نظبم قبنوني حلمبية البيئة /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
هٟؿهً ،خم الخهىٖ ٫لى اإلاغوهت الؼمىُت الالػمت لخٗضًل هٓم الُا٢ت في هظه الضو ٫و الخدى ٫بلى الُا٢ت اإلاخجضصة و
الىُٟٓت.1
و بهظه جخم ً٨هظه الضو ٫مً جُبُ ٤بغوجى٧ىُ٦ ٫ىجى الظي ًلؼم ألاَغا ٝزالٞ ٫ترة الالتزام بالُ٣ام بخسٌُٟ
الاهبٗازاث ٖلى اإلاؿخىي الىَني ،مً زال ٫ػٍاصة الٛاباث و اإلاؿاخاث اإلاؼعوٖت بالىباجاث الخًغاء اإلاؿتهل٨ت لٛاػ زاوي
ؤو٦ؿُض ال٨غبىن ،صون ؤلازال ٫بمؿحرة الخىمُت ،و آلُاث جُىٍغ ج٨ىىلىحُا الُا٢ت للخدى ٫بلى ألاهىإ اإلاخجضصة للُا٢ت.2
و هٓغا العجباٍ الاؾتهال ٥الٗالمي للُا٢ت بدىُٟظ بغوجى٧ىُ٦ ٫ىجى الظي ً٣ط ي بخس ٌُٟالاهبٗازاث اإلاؿببت للخٛحر
اإلاىاخي ،بما ًتراوح بحن ( )%10 -%5جدذ مؿخىاها ٖام  1990بدلىٖ ٫ام ٞ 2012ةن هظا ؾُازغ ٖلى الضو ٫الىامُت ،و
الضو ٫الهىاُٖت مً هىاح مخٗضصة ،لهظا جداو ٫اجٟاُ٢ت حٛحر اإلاىار ،و بغوجى٧ىُ٦ ٫ىجى الخض مً آلازاع الؿلبُت لىؾاثل
الخ ،٠ُ٨و الاؾخجابت لخىُٟظ ؤلالتزاماث بمىحبها مً زال ٫الخإُ٦ض ٖلى خ٣ى ١الضو ٫الىامُت في الخهىٖ ٫لى
الخ٨ىىلىحُا و اؾخمغاع الخىمُت و بىاء ال٣ضعة.
لهظا جىو اإلااصة  10/ٝ4/مً اجٟاُ٢ت حٛحر اإلاىار ٖلى ؤن «ؾى ٝجإزظ ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت ٖىض جىُٟظها لخٗهضاتها
الاٖخباعاث اإلاخٗل٣ت بالضو ٫التي حٗخمض في ا٢خهاصها ٖلى الضازل الىاجج مً بهخاج و جهضًغ الى٢ىص».3
وؤما بغوجى٧ىُ٦ ٫ىجى ُٞا٦ض ٖلى مؿاٖضة الضو ٫الىامُت التي حٗخمض اٖخماصا ٦بحرا ٖلى جهضًغ و اؾتهال ٥الى٢ىص
الخٟغي (الى ،ِٟالٛاػ الؿاثل ،الٟدم) لخىىَ٘ ا٢خهاصها٦ ،ما ًضٖى بلى بظ ٫الجهىص لخ٣ضًم حٗىًٍاث ٖاحلت ،و
مىاؾبت بلى البلضان الىامُت التي جًغعث حغاء جىُٟظ جضابحر الاؾخجابت التي اجسظها ألاَغا. ٝ
و ٦ما جا٦ض الاجٟاُ٢ت ٖلى ؤن ٖلى الضو ٫التي حٗخ٣ض بإنها ٢ض جًغعث مً آزاع جضابحر الاؾخجابت ؤن جثبذ طل ٪و٣ٞا
لخىححهاث الاجٟاُ٢ت ببالٚاث عؾمُت لُدؿنى لها اإلاُالبت بالخٗىًٍاث اإلاترجبت ٖلى الخٛحراث الهُ٩لُت في ؤؾىا ١الى٢ىص.
وهظا في خا ٫جًغع الضو ٫الىامُت مً جىُٟظ جضابحر الاؾخجابت ،ل ً٨و٣ٞا لخ٣ضًغاث و٧الت الُا٢ت الضولُت ٞةن ما
ًدخاحه الٗالم ل٩ي ًٟي باخخُاحاجه البترولُت في ٖام ً ،2020بل )111( ٜملُىن بغمُل ًىمُا ً ،م ً٨ؤن ًامً البترو)72( ٫
ملُىن بغمُل مجها ؤما ما جب٣ى ُٞجب جىٞحره باؾخٗما ٫اإلاهاصع ألازغي للُا٢ت.
و هظا ٌٗني ؤن ٧امل الُا٢ت ؤلاهخاحُت ألوب ٪لً جٟ٨ي لؿض الاخخُاحاث الٗاإلاُت مً الُا٢ت  ،و بما ؤن البترو ٫ؾلٗت
جسً٘ للٗغى و الُلب٦ ،ما ؤنها و٣ٞا للخ٣ضًغاث الٗلمُت ،جىقٖ ٪لى الىٟاط في ٖام ٞ 2040ةن جدضًض مىٓمت ؤوب٪
آللُت ٖغى مُٗىت بُٗضا ًٖ الاه٣ؿاماث بحن ألاًٖاءً ،م ً٨ؤن جاصي بلى اعجٟإ ؾٗغ البترو ٫بضال مً اهسٟايه،
زهىنا ً
بن بغوجى٧ىُ٦ ٫ىجى ًغؾم وؿب مدضصة مً جسًُٟاث الاهبٗازاث ألَغا ٝالضو ٫اإلاخ٣ضمت صون ؤن ًلؼم الضو٫
الىامُت بخس ٌُٟبهخاحها مً الى٢ىص.
و٦ما ؤهه بغؾم الاهبٗازاث الىاججت ًٖ اؾتهال ٥الُا٢ت و لِـ ج٣لُل اؾتهال ٥الُا٢ت ،بط هو بغوجى٧ىُ٦ ٫ىجى في
اإلااصة « :6/ٝ ،4/ؾِؿمذ ماجمغ ألاَغا ٝفي اإلالخ ٤ألاو ٫مً الاجٟاُ٢ت لخٗهضاتها إلاؿاٖضتها ٖلى ججاوػ الخدىالث
الا٢خهاصًت للؿى ،١و ع٢ ٘ٞضعاتها ٖلى الاؾخجابت لخٛحر اإلاىار ».
1خؿحن ٖبض ا ٫ق٣٣له ،ؤػمت الُا٢ت في الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت ،مجلت وحهاث هٓغ ،الكغ٦ت اإلاهغٍت لليكغ الٗغبي و الضولي ،مُاب٘ الكغو ،١ال٣اهغة،
الٗضص ،لؿىت ،2001م.72
2خؿحن ٖبض هللا ،آزاع خماًت البِئت ٖلى ٖىاثض الى ِٟالٗغبي ،مجلت وحهاث هٓغ .الٗضص  ،28لؿىت ،2001 /م.49
3اإلااصة الغابٗت ،ال٣ٟغة  ،10مً اجٟاُ٢ت حٛحر اإلاىار.1992
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وؤما جإزحر جىُٟظ البروجى٧ىٖ ٫لى الضو ٫الهىاُٖت اإلاؿتهل٨ت للبتروُٞ ٫خدضص بخإزحر جس ٌُٟاؾتهال ٥الى٢ىص ٖلى
الضو ٫الهىاُٖت ،و و٣ٞا لآللُت التي حٗخمضها الضو ٫اإلاٗىُت ،و التي جخدضص و٣ٞا لبروجى٧ىُ٦ ٫ىجى بإخض زُاعًٍ :الؿماح
بخجاعة الاهبٗازاث و ٞغى يغاثب ال٨غبىن.

زاهيا :أعمال مىظمت الخعاون الاقخصادي و الخىميت
ل٣ض ٧ان للمىٓمت جإزحر ٦بحر ٖلى جُىٍغ ال٣اهىن الضولي للبِئت ،مً زال ٫نُاٚتها جىنُاث مصخىبت بةٖالهاث
للمباصت ؤخُاها ،و ٢ض ويٗذ ؤو ٫حٗغٍ٢ ٠اهىوي للخلىر .وويٗذ اإلاٗاًحر ألاؾاؾُت اإلاالثمت للخلىر ٖبر الخضوص
الىَىُت ،و بالغٚم مً الُبُٗت الا٢خهاصًت للمىٓمت ٣ٞض ٧ان لها صوع عٍاصي في اؾخيباٍ ال٣ىاٖض ألاؾاؾُت لل٣اهىن
الضولي للبِئت ،و ًًمجها الالتزام باإلبال ،ٙو الاؾدكاعة بكإن الخىاصر الُاعثت.
و مبضؤ اإلالىر ًضٖ ٘ٞالوة ٖلى ب٢غاعها يىابِ ص٣ُ٢ت جخٗل ٤ببٌٗ ؤهىإ اإلاُاه و الهىاء ،و جىُٓم اؾخٗما٫
الُ٨ماوٍاث و الىٟاًاث الهىاُٖت و الًٟالث الىىوٍت.

زالثا :أعمال مىظمت الذول ألامشيكيت
لم ًىو مُثا ١اإلاىٓمت ٖلى مىيىٕ خماًت البِئت ،بال ؤن مىٓمت ٖىِذ و مىظ ػمً بُٗض بالٗضًض مً ألاوكُت
البُئُت ،و ٖلى وحه الخهىم ما ًخٗل ٤بدماًت الُبُٗت.
ول٣ض ؤوص ى اإلااجمغ الثامً للمىٓمت ٖام  1938بدكُ٨ل لجىت مً الخبراء لضعاؾت اإلاكا٧ل اإلاخٗل٣ت بالُبُٗت و
الخُاة البرًت في الضو ٫ألامغٍُ٨ت ،و ٢امذ اجٟاُ٢ت خماًت الُبُٗت ،و الخٟاّ ٖلى الخُاة البرًت في هه ٠ال٨غة الٛغبي ،و
٢ض ؤ٢غث هظه الاجٟاُ٢ت ٖام  1940و صزلذ خحز الخىُٟظ ٖام .1942
و تهض ٝالاجٟاُ٢ت بلى خماًت البِئت ،وجبني بحغاءاث مدضصة للخٗاون و الخباص ٫بُٛت خ ٟٔالُبُٗت ،و اجساط حمُ٘
الخُىاث الًغوعٍت إلصاعة الخُاة البرًت و الُبُُٗت ،و خماًت ألانىا ٝاإلاهضصة بااله٣غاى.
سابعا :اإلاىظمت ؤلاقليميت لحماًت البيئت البدشيت
في الىا ٘٢بن ؤو ٫مداولت حاصة في مىٓمت الخلُج الٗغبي ملخاولت الخلىر ،حاءث ٖام  ،1979خحن اوكئذ في ال٩ىٍذ
اإلاىٓمت ؤلا٢لُمُت لخماًت البِئت البدغٍت ،التي يمذ ٦ال مً البدغًٍ ،ال٩ىٍذٖ ،مانُ٢ ،غ ،اإلامل٨ت الؿٗىصًت،
ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،الٗغا ،١بًغان،و٢ض ٢امذ ألاماهت الٗامت لهظه اإلاىٓمت مىظ ٖام  1982بةهجاػ ٖضة بغامج لخماًت
البِئت البدغٍت مً الخلىر٦ ،ما هٓمذ صوعاث جضعٍبُت حماُٖت ،ووعف ٖمل ،وهضواث للضو ٫ألاًٖاء ،بهض ٝػٍاصة
ال٣ضعاث الٗلمُت و الخ٣ىُت لضي قٗىب اإلاىُ٣ت.1
و٢ض جضعب مخاث ألاشخام في مجاالث ٖضة مثل ؤزظ الُٗىاث اإلالىزت بالى ،ِ٣وٚحر اإلالىزت و جدلُلها ،ومثل جضاو٫
مٗلىماث ونُاهت اإلاٗضاثٖ ،الوة ٖلى م٩اٞدت الخلىر البدغي ويبُه و مٗالجت ،وٖلى حكُٛل مٗضاث م٩اٞدت الخلىر
بالى ِٟو نُاهتها و جسؼٍجها.
و ألن صو ٫الخلُج ٖغٞذ ه٣لت جُىٍغٍت و جىمىٍت ممحزة في الٗ٣ىص ألازحرة مً ال٣غن الٗكغًٍ٧ ،ان البض مً جخٗغى
لٗىامل و آزاع الخلىر ،و بػاء هظا الىي٘٧ ،ان ملجلـ الخٗاون الخلُجي صوعه في الخٗغى إلاكا٧ل الخلىر البُئي ٟٞي
1خاػم خؿً ،الامم اإلاخدضة و الىٓام الضولي لخماًت البِئت،مجلت الؿُاؾت الضولُت ،حىان1994م .188
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
٣ٖ 1994/4/16ضث لجىت الخٗاون البُئي بضو ٫مجلـ الخٗاون الخلُجي في الضوخت احخماٖها ألاو ٫إلاىاحهت الخدضًاث
البُئُت اإلاؿخجضة في اإلاىُ٣ت ،و ٢ض جىنلذ اللجىت بلى ال٣غاعاث الخالُت:
 وي٘ هٓام ؤؾاس ي لخماًت البِئت ًخًمً ال٣ىاٖض و الدكغَٗاث و اإلا٣اًِـ الالػمت اإلاخٗل٣ت باملخآٞت ٖلى
البِئت ،و ج٣ضًم ؤلاعقاصاث الؾخٗما ٫اإلاىاعص الُبُُٗت و ألاخُاء الُٟغٍت.
 وي٘ ؾُاؾت واضخت اإلاٗالم إلاٗالجت اإلاكا٧ل البُئُت حؿتهض ٝخماًت البِئت مً الخلىر و املخآٞت ٖلى اإلاىاعص
الُبُُٗت و البكغٍت ،و جىمُت و صٖم ؤلام٩اهُاث الىَىُت الالػمت لخماًت البِئت و يمان ؾالمتها ،و حٗل الخسُُِ البُئي
حؼء ال ًخجؼؤ مً الخسُُِ الكامل للخىمُت في حمُ٘ املجاالث الهىاُٖت ،و الؼعاُٖت ،و الٗمغاهُت ،لخٟاصي آلازاع
الؿلبُت التي جىجم ًٖ بهما ٫هظه الاٖخباعاث ،م٘ ألازظ بالخؿبان الخىاػن بحن الٗىامل الا٢خهاصًت و البُئُت بما ًًمً
جد ٤ُ٣الخىمُت الكاملت.
 جيؿُ ٤الجهىص التي جبظلها الضو ٫ألاًٖاء ،إلاى٘ الخإزحراث الؿلبُت إلاكغوٖاث الخىمُت و الخهيُ٘ التي ج٣ىم بها
بخضي الضوٖ ٫لى البِئت بالضو ٫املجاوعة.
 الخيؿُ ٤بحن ألاًٖاء ،و حصجُ٘ البدث الٗلمي ،و احغاء الضعاؾاث للخٗغٖ ٝلى اإلاك٨الث البُئُت التي حٗاوي
مجها اإلاىُ٣ت م٘ جدضًض ألاولىٍاث و املجاالث لخٟاصي الخ٨غاع و الاػصواحُت ،و بٖضاص صلُل بالخبراث اإلاخىٞغة في مجاالث
خماًت البِئت في الضو ٫ألاًٖاءٖ ،لى ؤن ًخم جدضًث هظا الضلُل بهىعة صوعٍت.

الفشع الثاوي :اإلاىظماث اإلاخخصصت ومساهمتها في مجال ألامن البيئي
٢امذ ٦ثحر مً اإلاىٓماث الضولُت ألازغي زاعج بَاع بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت باجساط بحغاءاث ٖلى اإلاؿخىي
الضولي و ؤلا٢لُمي للخض مً ألايغاع التي جلخ ٤بالبِئت مً ألاوكُت البكغٍت املخخلٟت ،و ٢ض ؤؾهمذ جل ٪ؤلاحغاءاث في
جُىٍغ ال٣اهىن الضولي ،مً بحن اإلاىٓماث الضولُت طاث الازخهام الىُْٟي ،واإلاؿاهمت في الىٓام البُئي وهي:

 -1مىظمت ألامم اإلاخدذة لألغزًت و الضساعت:
بمىحب الىٓام ألاؾاس ي إلاىٓمت ألاٚظًت و الؼعاٖت اإلاى ٘٢في /16حكغًٍ ألاو – ٫ؤ٦خىبغ ٞ 1945ةن وُْٟت هظه
اإلاىٓمت حصجُ٘ الاؾدثماع في املجا ٫الؼعاعي و بصاعة اإلاُاه و ألاعاض ي ،لخدؿحن املخانُل و اإلاىاش ي ،و الٗمل ٖلى ه٣ل
الخ٨ىىلىحُا و بدىر الخىمُت الؼعاُٖت بلى الضو ٫الىامُت ،و الٗمل ٖلى ػٍاصة ؤلاهخاج الؼعاعي ،و الخٟاّ ٖلى اإلاهاصع
الُبُُٗت .و ٢ض ويٗذ اإلاىٓمت اإلاٗاًحر و اإلاؿخىٍاث اإلاخٗل٣ت بدماًت اإلاُاه ،و التربت ،و ألاٚظًت مً الخلىر بىاؾُت ب٣اًا
مبُضاث آلاٞاث ،ؤو ًٖ َغٍ ٤اإلاىاص اإلاًاٞت لؤلٚظًت للمؿاٖضة في خٟٓها.
و مً هظا اإلاىُل٢ ٤غع مجلـ اإلاىٓمت في ؾىت  1972ؤن ألاوكُت التي ً٣ىم بها بكإن املخآٞت ٖلى ال٣ضعة
ؤلاهخاحُت للثرواث الُبُُٗت للؼعاٖت ،و الٛاباث ،و ألاؾما ،٥طاث الٗال٢ت وزُ٣ت بالبِئت البكغٍت ،لظل ٪ؤبغمذ مىٓمت
ألاٚظًت و الؼعاٖت م٘ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت مظ٦غة الخٟاهم بكإن الخٗاون في مجاالث مخٗضصة مجها :الخٗاون لخُىٍغ
ال٣اهىن الضولي للبِئت و اإلااؾؿاث ؾىاء ٖلى مؿخىي الضولي ؤو الىَني.1

1بضعٍت الٗىض ي ،صوع اإلاىٓماث الضولُت في جُىٍغ ال٣اهىن الضولي البُئي ،اإلاغح٘ الؿاب ،٤م.65
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
و مً ألامثلت ٖلى ٖمل مىٓمت ألاٚظًت و الؼعاٖت اإلاؿاٖضة الٟىُت التي ٢ضمتها اإلاىٓمت بلى لجىت خىى بدحرة حكاص،
في الخٟاّ ٖلى البدحرة .و بط جىو ال٣ٟغة  ،4/مً اإلاكغوٕ ٖلى الُلب مً الضو ٫اجساط ٧ل بحغاء مٗ٣ى ٫مم ً٨لًمان
املخاُٞت ٖلى اإلاىاعص اإلااثُت للخىى ،و ؤلاب٣اء ٖلى ؾغٍانها الُبُعي ،و هىُٖتها ،و الخُلىلت صون الاؾخٗما ٫الؿيئ لها.1
 -2الوكالت الذوليت للطاقت الزسيت:
حٗض الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت بخضي الى٧االث الخ٩ىمُت اإلاخسههت ،و جم جإؾِؿها ؾىت  1956و جٓم بلى
ًٖىٍتها  120صولت و ألاهضا ٝالتي حؿعى الى٧الت بلى جد٣ُ٣ها هي  :ؤلاؾغإ في ػٍاصة ؤلاؾهام في جغؾُش الؿالم و ع٘ٞ
اإلاؿخىي الهحي ،و الٗمل ٖلى اػصهاع الٗالم بإ٦مله٦ ،ما جخًمً هظه ألاهضا ٝؾً ٢ىاٖض ،ؤو يمان جُبُ ٤ال٣ىاٖض
اإلاهممت لخماًت الصخت ،و الخ٣لُل مً املخاَغ التي ٢ض جخٗغى لها اإلامخل٩اث الٗامت بؿبب ؤلاقٗإ الىىوي.
للى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت ؾخت واحباث :ازىان مً هظه الىاحباث لها ؤبٗاص بُئُت ،و هي ؾً ال٣ىاهحن ،و بصاعة
بحغاءاث و٢اثُت لخجىب اؾخٗما ٫اإلاؿاٖضاث اإلا٣ضمت مً الى٧الت الضولُت للُا٢ت الظعٍت او مً زاللها ،و ؾً مٗاًحر
الؿالمت البُئُت التي تهض ٝبلى الخُلىلت صون وحىص آزاع ؾلبُت مً حغاء بهخاج و اؾخٗما ٫الُا٢ت الىىوٍت.
 -3اإلاىظمت البدشيت الذوليت:
جإؾؿذ ٖام  ،1958و ٧ان ًُلٖ ٤لحها اؾم «اإلاىٓمت الاؾدكاعٍت البدغٍت الضولُت» جإؾؿذ بمىحب اجٟاُ٢ت وٗ٢ذ
في حىُ ٠ؾىت  ،1948و صزلذ خحز الخىُٟظ ؾىت  ،1958و الهض ٝالغثِس ي الظي حؿعى بلُه اإلاىٓمت حؿهُل الخٗاون بحن
الضو ٫خى ٫اإلاؿاثل الٟىُت اإلاخٗل٣ت بالؿ ًٟمً ؤحل الىنى ٫بلى اٖلى مؿخىٍاث الؿالمت البدغٍت و ٟ٦اءة اإلاالخت .و
للمىٓمت مؿاولُت خماًت الخُاة البدغٍت ،و خماًت البِئت البدغٍت مً زال ٫مى٘ جلىر البداع الظي حؿببه الؿ ًٟو
وؾاثل اإلاالخت ألازغي.
و ازخهذ بالخلىر البدغي الىاجج ًٖ ها٢الث الى .ِٟحٗض هظه اإلاىٓمت بمثابت ألاماهت الخىُٟظًت إلاٗٓم الاجٟاُ٢اث
الضولُت إلاى٘ جلىر البِئت البدغٍت ،ؤي بن وكاَها ًىدهغ في حؼثه ألا٦بر في مجا ٫خماًت البدغٍت.
و مً ألاوكُت التي ج٣ىم بها اإلاىٓمت جدٟحز الخ٩ىماث للخٗاون في جىُٟظ اإلاٗاًحر اإلا٣بىلت صولُا في مجا ٫م٩اٞدت
الخلىر البدغي في الخاالث الُاعثت ،و ٦ظل ٪ج٣ضًم اإلاؿاٖضاث للضو ٫الىامُت.
و ج٣ىم اإلاىٓمت البدغٍت بىْاث ٠الاماهت الٗامت « ٫اجٟاُ٢ت مى٘ الخلىر البدغي الىاحم ًٖ بل٣اء الىٟاًاث و اإلاىاص
ألازغي» الظي جم جبىحها في لىضن ؾىت  ،1972/و جىٓم هظه الاجٟاُ٢ت الىٟاًاث اإلال٣اة في البدغ مً مهاصع ؤعيُت.2
 -4اإلاىظمت العاإلايت لألسصاد الجويت:
جإؾؿذ هظه اإلاىٓمت ؾىت  1947بط وعزذ هظه اإلاىٓمت ؤٖما« ٫اإلاىٓمت الضولُت لؤلعناص الجىٍت» التي جإؾؿذ
ؾىت  1973و خهلذ ٖلى مغ٦ؼ الى٧الت اإلاخسههت ؾىت  .31950و مً ؤهضاٞها:
 حؿهُل الخٗاون و جإؾِـ اإلاغا٢بت الجىٍت.
 حصجُ٘ هٓم جباص ٫اإلاٗلىماث ،و وكغ ؤلاخهاثُاث اإلاخٗل٣ت باألهىاء الجىٍت.
1بضعٍت الٗىض ي ،صوع اإلاىٓماث الضولُت في جُىٍغ ال٣اهىن الضولي البُئي ،هٟـ مغح٘ ؾاب ،٤م.66
United Nations Handbook, 1998, op,cit,pp.283-286.

2

3دمحم ٖبض الغخمً الضؾىقي ،الالتزام الضولي بدماًت َب٣ت الاوػون في ال٣اهىن الضولي ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة ،2002،م .168

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1111

ISSN: 2352-9806
l

اآلليبت الدولية و دورهب يف إقرار نظبم قبنوني حلمبية البيئة /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
 الاؾخٟاصة مً ألاهىاء الجىٍت في اإلاالخت الجىٍت ،و البدغٍت ،و مكا٧ل اإلاُاه ،و الؼعاٖت و اليكاَاث ؤلاوؿاهُت
ألازغي.
 حصجُ٘ البدىر و الخضعٍب في مجا ٫ألاهىاء الجىٍت ،و الخٗاون بحن الخضماث اإلااثُت و ألاهىاء الجىٍت.
جخ٩ىن اإلاىٓمت مً ماجمغ و مجلـ جىُٟظي و ؾذ عابُاث ب٢لُمُت و زماهُت لجان ٞىُت بياُٞت بلى ؤماهت ٖامت.
 -5مىظمت الصحت العاإلايت:
ج٣ىم مىٓمت الصخت الٗاإلاُت بخ٣ىٍم آلازاع الصخُت لٗىامل الخلىر و املخاَغ البُئُت ألازغي في الهىاء و اإلااء ،و
التربت ،و وي٘ اإلاٗاًحر التي جىضح الخضوص ال٣هىي لخٗغى ؤلاوؿان لهظه اإلالىزاث ،و٣ٞا للماصة  19/مً صؾخىع اإلاىٓمت
و التي ؤحاػث للجمُٗت الٗامت للمىٓمت جبني و جُىٍغ الاجٟاُ٢اث و اإلاٗاهضاث الضولُت و ٚحرها مً الاجٟاُ٢اث بكإن
اإلاؿاثل التي جضزل يمً اهخمامها.1
و ٢ض ؤصعحذ مىٓمت الصخت الٗاإلاُت يمً ؤهضاٞها بغهامجها اإلاٗغو ٝباؾم « Sixth general programmed of
» workللٟترة  1983-1978مؿإلت جُىٍغ بغامج الصخت البُئُت ،لخد ٤ُ٣ؤعبٗت ؤهضا ٝعثِؿُت في م٣ضمتها:
 ج٣ضًم اإلاٗلىماث خى ٫الٗال٢ت بحن اإلالىزاث البُئُت و صخت ؤلاوؿان.
 الٗمل ٖلى وي٘ مباصت جىححهُت لىي٘ الخض الٟانل بحن اإلاازغاث اإلالىزت جخالءم م٘ اإلاٗاًحر الصخُت ،و بُان
اإلالىزاث الجضًضة مً الهىاٖت ؤو الؼعاٖت ؤو ٚحرها.
 بٖضاص البُاهاث بكإن جإزحر اإلا٩ىهاث ٖلى الصخت و البِئت.
 الخث ٖلى جُىٍغ ألابدار في املجاالث التي ج٩ىن اإلاٗلىماث ٞحها ها٢هت مً ؤحل الخهىٖ ٫لى هخاثج صولُت
مخ٣اعبت.2
اإلابدث الثاوي :إسهام الذول في جدقيق هظام البيئي شامل وجذابيراملحافظت على البيئت والخىميت اإلاسخذامت
اصث الخٛحراث الخانلت في الٗال٢اث الضولُت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ،الؾُما بٗض اوكاء ألامم اإلاخدضة
،وحكٗب الٗال٢اث الا٢خهاصًت بحن الضو ٫الي ج٩ىن اهخمام صولي ٖلى مؿخىي الخ٩ىماث ،بًغوعة الاهخمام ؤ٦ثر بالبِئت
.
وؤصث هظه الخٛحراث الي حكاب ٪الا٢خهاص الٗالمي والبِئت الٗاإلاُت بُغ ١حضًضة ٟٞ،ي اإلااض ي ٧ان الاوكٛا٫
بخإزحراث الىمى الا٢خهاصي في البِئت ،اما الُىم ٞانبذ الاهخمام ؤ٦ثر بخإزحراث ؤلاحهاص البُئي ٞ،البِئت والا٢خهاص ازض
ًهُدان ؤ٦ثر مً اي و٢ذ مط ى ؤ٦ثر الخها٢ا٧ ،ل طل ٪الؼم الضو ٫والخ٩ىماث بًغوعة الٗمل ٖلى الاؾهام في جد٤ُ٣
الامً البُئي وبالخالي جد ٤ُ٣جىمُت قاملت.
ل٣ض جُىعث الٗال٢اث الا٢خهاصًت ،و٧ان لها جإزحر ٦بحر ٖلى البِئت ،واصي الي احؿإ الالمؿاوة اإلاخٗاْمت في
الخىمُت واصي الي اوٗضام الخىاؾ ٤في الٗال٢اث الا٢خهاصًت الضولُت الي زلل زُحر في الخىاػن في جل ٪الٗال٢اث.

1مدؿً ٖبض الخمُض ب٨ٞحرًً ،الىٓغٍت الٗامت للمؿاولُت الضولُت ًٖ الىخاثج الًاعة ًٖ ؤٗٞا ٫ال ًدًغها ال٣اهىن الضولي ،عؾالت ص٦خىعاه ٧لُت الخ٣ى١
لجامٗت ال٣اهغة ،صاع الجهًت الٗغبُت ،ال٣اهغة ،1999،م.385
2بضعٍت الٗىض ي ،صوع اإلاىٓماث الضولُت في جُىٍغ ال٣اهىن الضولي البُئي ،اإلاغح٘ االؿاب ،٤م.69
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
وفي ْل ُٚاب اصاعة ٖاإلاُت الخىمُت وجُىٍغ ال٣ضعاث الا٢خهاصًت ً،يبغي جغ٦حز الٗىاًت بخدؿحن الؿُاؾاث في جإمحن
اؾخضامت اهٓمت البِئت ،التي ٌٗخمض ٖلحها الا٢خهاص الٗالمي ،و٦ظا ا٢ىإ الضو ٫بًغوعة جد ٤ُ٣الٗضالت واإلاؿاواة في
الخىمُت الا٢خهاصًت.
ومً زال ٫ما ج٣ضم ًخطح لىا ان اعاصة الضو ٫هي املخغ ٥إلاؿإلت جد ٤ُ٣ؤمً بُئي وجىمُت صاثمت.
ول٣ض جم عبِ مىيىٕ جد ٤ُ٣ؤمً بُئي بمىيىٕ الخىمُت اإلاؿخضامت،وٖلُت ؾىدىاو ٫في هظا اإلابدث مُلبحن الاو٫
خى ٫الخىمُت اإلاؿخضامت ٗ٦امل لخد ٤ُ٣ألامً البُئُىصوع للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت طل.٪
وفي مُلب زاوي اؾهام الضو ٫في الٗمل الدكغَعي وبلىعة ٢اهىن صولي بُ ي.
اإلاطلب ألاول :الخىميت اإلاسخذامت ععامل لخدقيق ألامن البيئي ودوسللمىظماث غيرالحكو ميت
الفشع الاول :الخىميت اإلاسخذامت ععامل لخدقيق ألامن البيئي
ًإحي وي٘ و اؾخٗما ٫ماقغاث الخىمُت اإلاؿخضامت ،عصا ٖلى هاحـ ٦بحر هى الخغم ٖلى ؤن ج٩ىن ال٣غاعاث اإلاخٗل٣ت
بالخىمُت اإلاؿخضامت مغج٨ؼة بلى مٗلىماث صخُدت ،و مالثمت ،و مخاخت في اللخٓت اإلاىاؾبت.
بن اإلااقغاث اإلاٗخاصة مثل الىاجج املخلي ؤلاحمالي و ُ٢اؽ الخُاعاث املخخلٟت للمىاعص ،ؤو الخلىر ال حٗ٨ـ صاثما
مٟهىم الاؾخضامت ،و الخٟاٖالث ٌؿً مسخل ٠زىابذ البِئت  ،و الؿ٩ان ،و املجخم٘ ،و الخىمُت ،لِؿذ مُىعة و مُاب٣ت
بما ُٞه الٟ٨اًت .لظلٞ ٪ةن وي٘ ماقغاث للخىمُت اإلاؿخضامت ؤنبدذ يغوعٍت مً ؤحل ؤن حك٩ل ٢اٖضة طاث ٞاثضة
إلصاعة حىاهب الخىمُت اإلاؿخضامت.1
بن هظه البلىعة حؿهم في جدىٍل اإلاٗلىماث اإلاخاخت بلى نُ ٜؤ٦ثر ٢ابلُت لالؾخٗما ٫بهض ٝاجساط ال٣غاع ،مىحهت هدى
حماٖت اإلاؿخُٟضًً ،ؤي جدىٍل الخُُ٣ماث الٗلمُت و الاحخماُٖت ،و الا٢خهاصًت بلى مٗلىماث ٢ابلت لالؾخٗما ٫في
الخسُُِ و ؤلاٖالم.
ويجب الاشاسة ان ألامم اإلاخدذة وضعذ بشهامج خاص هو بشهامج ألامم اإلاخدذة إلاؤششاث الخىميت اإلاسخذامت:
بن الٛاًت مً بغهامج ٖمل لجىت ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت الخىنل بلى ٢اثمت بماقغاث للخىمُت اإلاؿخضامت
مُٟ٨ت ٖلى اإلاؿخىي الىَني ،و جدؿم باإلاغوهت ال٩اُٞت ،بدُث ًمُ٢ ً٨اؾها و اؾخٗماالتها في بلضان طاث مؿخىٍاث جىمىٍت
مسخلٟت و مخىاؾ٣ت ٖلى الىدى ًم ً٨مً بحغاء اإلا٣اعهاث ،و وي٘ هظه اإلااقغاث جدذ جهغ ٝناوعي ال٣غاع ٖلى اإلاؿخىي
الىَني.
و ًدخىي بغهامج الٗمل ٖلى ٢اثمت م٩ىهت مً ( )134ماقغا للخىمُت اإلاؿخضامت وكغث في قهغ ؤٚؿُـ ،1996/في
وزُ٣ت حٗغ ٝباؾم (ال٨خاب ألاػع .)١هظه اإلااقغاث مجمىٖت في ؤعب٘ ٞئاث ٦بحرة هي :الا٢خهاصًت ،و ؤلاحخماُٖت ،و
البُئُت ،و اإلااؾؿُت ،و ٢ض َلب مً بٌٗ البلضان مً حمُ٘ ؤ٢الُم الٗالم ؤن هسخبر اإلااقغاث ا )134( ٫للخىمُت
اإلاؿخضامت التي بلىعتها لجىت ألامم اإلاخدضة للخىمُت اإلاؿخضامت٢ ،هض جدلُل اهُبا٢ها ٖلى ؤوياٖها و بم٩اهُت جغُ٢م .و ؤن
جسخاع مً بحن هظه اإلااقغاث ،جل ٪التي جخىا ٤ٞم٘ ؤولىٍاتها الىَىُت ،و ؤهضاٞها و ٚاًاتها.
الفشع الثاوي :دوسللمىظماث غيرالحكوميت في جدقيق الامن البيئت و الخىميت اإلاسخذامت

1صاوص مدمىص الؿُض خؿً ،يىابِ الخماًت الضولُت للبِئت الُبُُٗت ،صاع الجهًت الٗغبُت،ال٣اهغة ,2004،م.14
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
بن ؤهمُت املجخم٘ اإلاضوي ٖلى الهُٗض الٗالمي ،ؤو ٖلى نُٗض ألامم اإلاخدضة ،حٗخمض بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى حمُٗاث و
ماؾؿاث ٚحر خ٩ىمُت مدلُت و صولُت ،و ٦مهاصع ؤؾاؾُت للمٗلىماث ،و ٧إحهؼة ٗٞالت في جسُُِ و جىُٟظ بغامج
ٖضًضة حؿعى بلى الجهىى باإلوؿاهُت ،و بطا ٧ان هظا املجاً ٫ماعؽ ؤصواعا و ًبغي ؤهضاٞاٞ ،ال ق ٪ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت
هي ؤخض ؤبٗاص خغ٦خه ألاؾاؾُت باٖخباع ؤن حجم ُ٢إ املجخم٘ اإلاضوي ،بهما جضوع في صاثغة الخىمُت .ل٣ض طهبذ اللجىت
الٗاإلاُت خى ٫البِئت و الخىمُت ،بلى ؤن الخىمُت اإلاؿخضامت ،حٗني الخىمُت التي جلبي خاحاث ألاحُا ٫الخالُت صون ؤلايغاع
ب٣ضعة ألاحُا ٫ال٣اصمت ٖلى جلبُت خاحاتهم ،و ًا٦ض هظا اإلاٟهىمٖ ،لى الترابِ الىزُ ٤بحن الىمى الا٢خهاصي و خماًت
البِئت ،و اعجٟإ هىُٖت الخُاة الخايغة و اإلا٣بلت ٖلى جإمحن الخاحاث ألاؾاؾُت لئلوؿان صون جسغٍب ،و التي جغج٨ؼ ٖلحها
حمُ٘ حىاهب الخُاة ،و ٢ض جبنى هظا اإلاٟهىم في ٢مت ألاعى عٍى صي حاهحرو /البراػٍل ؾىت  ،1992و ٖلُه ُٞم ً٨جدضًض
ٖىانغ الخىمُت اإلاؿخضامت ب:
ؤ -جإمحن خاحاث ألاحُا ٫الغاهىت صون ؤلايغاع بةم٩اهاث ألاحُا ٫ال٣اصمت ٖلى جإمحن خاحاتها.
ب -املخآٞت ٖلى الخىاػن البُئي ،و طل ٪بم٩اٞدت جلىر البِئت ،و جسغٍبها ،و الؿعي بلى اؾخٗما ٫عقُض للمىاعص و
جُىٍغها بهىعة بىاءة جد ٟٔخ ٤ألاحُا ٫ال٣اصمت باإلٞاصة الؿلُمت مجها.1
ث -الٗىاًت بالٛاًاث الاحخماُٖت و ؤهمها :احخثار ال٣ٟغ ،و الً٣اء ٖلى البُالت ،و جىٞحر ٞغم ٖمل مخ٩اٞئت
للمىاَىحن ،و جدؿحن جىػَ٘ الضزل ال٣ىمي ،و جىؾُ٘ زُاعاث الىاؽ بهض ٝجدؿحن مؿخىي مِٗكتهم و جُىٍغ هىُٖت
خُاتهم.
ر -جإُ٦ض ُ٢م الخغٍت و خ٣ى ١ؤلاوؿان و الضًم٣غاَُت بهض ٝاخترام ٦غامت الىاؽ ،و جمُ٨ىه مً اإلاكاع٦ت في عؾم
مؿخ٣بله ،و في ٖملُت نى٘ ال٣غاع في بالصه ،و جىٞحر الىؾاثل و آلالُاث الُٟ٨لت بةصاعة صًم٣غاَُت و قغُٖت للخ٨م.
و و٣ٞا لهظا ٞةن مضاعاث ٖمل الخىمُت اإلاؿخضامت مدؿٗت ،جخًمً في خغ٦تها مجمل ألاوكُت الا٢خهاصًت و
الاحخماُٖت.
بن البٗض ؤلاوؿاوي للخىمُت ًجٗلها جغجبِ بىا ٘٢الٟغص و بُئخه ،و بالك٩ل الظي ًغج٣ي بىحىصهما ٖلى الىدى الظي
ًًمً لئلوؿان و البِئت ؤًٞل ُ٢مت و ؤٖٓم مؼٍت.
و إلاا ٧اهذ خغ٦ت الخىمُت اإلاؿخضامت مؿخمغة ،و جمخاػ بهحروعة صاثمتٞ ،ةن بخضي اصواتها و آلُاتها هي ماؾؿاث
املجخم٘ اإلاضوي.
و بطا ٧ان املجخم٘ اإلاضوي مجمىٖت مً اإلاىٓماث التي حكٛل الًٟاء ال٣اثم بحن الٟغص و الضولت ،و بًجاص الخىُٓماث
ٖلى ؤؾـ َىُٖت لخلبُت مهالح الٟئاث التي جدباًً في اهخماماتها و مهالخها و ٣٦ىة ٞاٖلت ،حؿهم في خضور الخُٛحر ،و
اٖخماص الخىىٕ ،و بصامت الخغا ٥صازل املجخم٘ ،و بطا ٧ان زمت م٣ابل بحن ألامغًٍ ٞةن ؤهم ألاصواع التي ًم ً٨ؤن ج٣ىم بها
ماؾؿاث املجخم٘ اإلاضوي ،و في بَاع الخىمُت اإلاؿخضامت هي:
 -1البعذ السياس ي:
ٞال ق ٪ؤن البٗض الؿُاس ي هى ؤخض اإلاغج٨ؼاث ألاؾاؾُت لخغ٦ت الخىمُت ،و هظا ألامغ ًيب٘ بال ق ٪مً صاثغة
اإلاٟهىم ،و التي حٗبر في ؤخض ؤبٗاصها ًٖ البىاء اإلااؾس ي للضولت ،و ٖملُت الخٗا٢ض الاحخماعي التي جمىذ ألاٞغاص ُ٦اها ٢اهىهُا
1ؾىٍلم دمحم هبهان  ،الخلىر البُئي وؾبل مىاحهخه ،الهُئت اإلاثحرة لل٨خاب ،ال٣اهغة ,1998،م.33
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
مؿخ٣ال ،و هظا اإلاٗنى ٌٗ٨ـ املجخم٘ الظي ً٣ىم ٖلى الضًم٣غاَُت و الخٗضصًت الؿُاؾُت و خ٣ى ١ؤلاوؿان ،و الىعي
الؿُاس ي ،و حٗمُم مبضؤ اإلاكاع٦ت ،و الث٣ت بحن الهُئاث الخا٦مت لخل ٤اإلاؿاولُت اإلاخباصلت و اإلاكتر٦ت هدى الخىمُت
اإلاؿخضامت.
 -2البعذ الاقخصادي:
ؤخض ججلُاث البٗض الخىمىي في املجخم٘ ًخجؿض في املجا ٫الا٢خهاصي٦ ،ما ؤن مٟهىم الخىمُت هى ؤخض اإلاٗاًحر التي
حؿخٗمل في جهيُ ٠صو ٫الٗالم ،ؾىاء ؤ٧اهذ هامُت ،ؤو مخ٣ضمت ،ؤو ؤ٢ل همىا.
ل٣ض ٢اعبذ خغ٦ت الخىمُت بغوػ مجا ٫املجخم٘ اإلاضويٖ ،ىضما ٖبرث ًٖ الخدى ٫في همِ و هىُٖت خُاة ؤلاوؿان ،و
٦ىدُجت ألهماٍ الاؾخ٣غاع الخًغي و ما هجم مً جسهو ص ،٤ُ٢و ج٣ؿُم للٗمل ،و ٖال٢اث حضًضة ،احؿمذ باالٖخماص
اإلاخباص ،٫و هى ؤمغ ا٢ترن باهُال ١خغ٦ت الخهيُ٘ و الخدًغ ،و بغوػ خغ٦ت املجخم٘ اإلاضوي ٖلى هُئت عوابِ مهىُت.
ٞاملجخمٗاث جدؿاب ٤بلى وي٘ زُِ جىمىٍت ،بهض ٝالجهىى بالبيُت الا٢خهاصًت و الاحخماُٖت ،لغ ٘ٞاإلاؿخىي
اإلاِٗص ي لئلٞغاص و ٢ض ًاصي طل ٪بلى الىمى الا٢خهاصي ،يغوعة للخس ،٠ُٟؤو جالفي ال٣ٟغ ،و بم٩اهُت جد ٤ُ٣اهجاػ مٗغفي
ٖلى ؤؾاؽ جىمُت ال٣ضعاث الظهىُت ،و اإلال٩اث ؤلابضاُٖت للمجخمٗاث و الجهىى بالىا ٘٢الهحي ؤًًا ،بال ؤن الىمى
الؿغَ٘ ٚحر اإلاخىاػنٚ ،البا ما ًاصي بلى مكا٧ل بُئُت جؼٍض مً باؽ املجخم٘ اإلاٗني بالخىمُت.1
و ٢ض ًٓهغ طل ٪في مسخل ٠املجاالث مثل :الؼٍاصة اإلاُغصة ألهىإ الخلىر في زًم ب٢امت اإلاكاعَ٘ ،و جإزحر طلٖ ٪لى
الصخت و الخٗلُم و هىُٖت الخُاة.
 -3اإلاىظماث غيرالحكوميت:
عبما ٧اهذ الؿمت ألاؾاؾُت اإلامحزة للمجخم٘ الضولي الُىم هي اهدكاع اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ،و قمى ٫وكاَاتها
ألٚلب مُاصًً الخُاة الضولُتٖ ،لى هدى لم ٌٗض ُٞه ال٣اهىن الضولي اإلاٗانغ ٢اهىن الضو ٫وخضها ،و ما مً ق ٪في ؤن
اهدكاع هظه اإلاىٓماث ،و حٗاْم صوعها ٢ض ؤزغ بك٩ل ملخىّ ٖلى ال٨ثحر مً اإلاٟاهُم ألاؾاؾُت الؿاثضة في مُضان ال٣اهىن
الضولي.
و ٢ض بضؤ هُا ١هظه اإلاىٓماث ًدؿ٘ باَغاص زال ٫الؿبُٗىاث و الثماهِىاث مً ال٣غن اإلااض ي لخد ٤ُ٣ؤٚغاى
مخٗضصة مجها :جىٞحر الخماًت الضولُت للبِئت و ٢ض جم ً٨ألاٞغاص مازغا مً زال ٫هظه اإلاىٓماث مً الخإزحر في الؿُاؾاث
ؤلا٢لُمُت و الضولُت بػاء البِئت ،و بالغٚم مً ؤن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ال حٗض ؤشخام ال٣اهىن الضولي الٗام ،بال ؤن
خغ٦ت هظه اإلاىٓماث ؤزظث َابٗا صولُا مخىامُا بؿبب الخإزحر الا٢خهاصي للُ٣اٖاث ٚحر الخ٩ىمُت ( ٧الهىاٖاث و
الكغ٧اث و اإلااؾؿاث اإلاالُت) و ٖال٢اتها باجساط ال٣غاع الؿُاس ي ،بلى حاهب ؤلاصعا ٥الٗلمي اإلاتزاًض بسُىعة اإلاكا٧ل
البُئُت و آزاعها ٖلى الخُاة البكغٍت ،التي ؤصث بلى جبلىع عؤي ٖام ،و جُاعاث قٗبُت ،و حماٖاث ي ِٛحؿعى بلى الضٞإ
ًٖ الخ٣ى ١البُئُت لهالح ؤحُا ٫الخايغ و ألاحُا ٫اإلا٣بلت.
و في هُا ١ال٣اهىن الضولي البُئي ٞةن اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت ج٣ىم بيكاَاث صولُت مخىىٖت جازغ بلى خض ٦بحر في
اجساط ال٣غاع الؿُاس ي في الضو ،٫بلى الخض الظي ًم ً٨هظه اإلاىٓماث مً مغا٢بت جىُٟظ الضو ٫اللتزاماتها الضولُت و٣ٞا

٧1امل هبُل ٖبض الخلُم.هدى ٢اهىن مىخض لخماًت البِئت ،صاع الجهىى الٗغبُت،ال٣اهغة,1993،م.26

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1115

ISSN: 2352-9806
l

اآلليبت الدولية و دورهب يف إقرار نظبم قبنوني حلمبية البيئة /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
لالجٟاُ٢اث الضولُت ،و ج٣ضًم الخ٣اعٍغ بلى الهُئاث الضولُت طاث الٗال٢ت ،ما ًمىذ هظه اإلاىٓماث خ٣ى٢ا لم ج ً٨جخمخ٘ بها
في الؿاب.٤
و جخمثل ؤهم هظه الخ٣ى ١بما ًإحي:
ؤ -اإلاكاع٦ت بك٩ل ٗٞا ٫في اإلاٟاوياث الضولُت اإلاخٗل٣ت باالجٟاُ٢اث البُئُت الضولُت ،ؾىاء بمىذ اإلاىٓمت ٚحر
الخ٩ىمُت نٟت اإلاغا٢ب ،ؤو باالؾخٗاهت بها لخمثل الضولت يمً الىٞض الغؾمي اإلا٩ل ٠بالخٟاوى .و بهظا جمخل ٪الخ ٤في
اإلاكاع٦ت باجساط ال٣غاع الؿُاس ي .و جىٞغ مكاع٦ت اإلاىٓمت ٚحر الخ٩ىمُت للضولت الاؾخٟاصة مً الخبرة الٗلمُت ،و
ال٣اهىهُت ،و الا٢خهاصًت التي جمخل٨ها هظه اإلاىٓماث ،و في الى٢ذ هٟؿه ج٣ىم اإلاىٓمت بٗغى وحهت هٓغها ،و ج٣ضًم
الخلى ٫اإلاىاؾبت للمكا٧ل البُئُت.
ب -ج٣ىم الهُئاث الغؾمُت في بٌٗ الاجٟاُ٢اث البُئُت (٧الؿ٨غٍخاعٍت) في اجٟاُ٢ت اإلاىار و اجٟاُ٢ت الخىىٕ البُىلىجي،
بالخٗاون م٘ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت لتزوٍضها بالبدىر و الضعاؾاث الٗلمُت ،و ال٣اهىهُت ،و الا٢خهاصًت التي حؿاٖض في
جىُٟظ هظه الاجٟاُ٢اث .و ٌٗض الضوع الظي جماعؾه هظه اإلاىٓماث في صمج الاٖخباعاث الٗلمُت و الا٢خهاصًت و ال٣اهىهُت،
باجساط ال٣غاع الؿُاس ي مً ؤهم ألاصواع التي جماعؾها هظه اإلاىٓماث.1
ث -ج٣ىم هظه اإلاىٓماث بمغا٢بت امخثا ٫الضو ٫و جىُٟظها اللتزاماتها ،و٣ٞا لل٣اهىن البُئي الضولي و الاجٟاُ٢اث
البُئُت .و ٦ظلً ٪م ً٨ان ج٣ىم بمغا٢بت جىُٟظ الضو ٫اللتزاماتها البُئُت و٣ٞا لل٣اهىن الىَني.
ٟٞي اجٟاُ٢ت ؤمغٍ٩ا الكمالُت للخٗاون البُئي ًم ً٨ألي مىٓمت ٚحر خ٩ىمُت ،ؤو ؤي شخو ،ؤن ٌؿلم ؾ٨غٍخاعٍت
الاجٟاُ٢ت مما ًا٦ض بإن اخض الضو ٫ألاَغا٢ ٝض ٞكلذ في جىُٟظ ٢ىاٖض ال٣اهىن الضولي للبِئت بٟٗالُت لُخم اجساط ال٣غاعاث
اإلاىاؾبت مً ٢بل الهُئت اإلاؿاولت في الاجٟاُ٢ت.
٦ما ؤن للمىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت صوعا مهما في الدصجُ٘ ٖلى بًجاص نُ ٜمىاؾبت ملخاؾبت الضو ٫و الهُئاث الضولُت
ًٖ ألايغاع التي جلخ٣ها بالبِئت ،و ٢ض هجخذ اإلاىٓماث ٚحر الخ٩ىمُت في ؾىت  1993بخ٣ضًم الضٖم للبى ٪الضولي إلوكاء
ٞغٍ ٤جٟخِل ٌٗنى بخ٣ىٍم ألايغاع التي جهِب ألاٞغاص ،و التي حؿببها اإلاكاعَ٘ التي ً٣ىم البى ٪بضٖمها ؤو جمىٍلها ،لُخم
اجساط ال٣غاع اإلاىاؾب في خالت و٢ىٕ الًغع بااللتزام بض ٘ٞالخٗىٌٍ للمخًغعًٍ ،ؤو  ُ٘٢و سخب الضٖم اإلاالي للمكغوٕ.
اإلاطلب الثاوي :العمل الدششيعي و الاججاه هدو قاهون دولي بيئي
بن الترابِ بحن اإلاؿاثل التي ًخًمجها مىيىٕ الخماًت الضولُت للبِئت ًجٗل مً الًغوعي البدث ًٖ هٓام واخض
ٌكمل حمُ٘ هظه اإلاؿاثل ،و ًىٓمها هدى وي٘ ٢اهىن صولي لخماًت البِئت.
بن ال٣اهىن الضولي لخماًت البِئت ل٩ي ً٩ىن ٗٞاال و ًد ٤٣ؤهضاٞه في خماًت البِئت ،البض مً ،ؤن ٌؿدىض بلى مجمىٖت
مً اإلاباصت التي ً٩ىن الجمُ٘ مخ٣ٟا ٖلى الٗمل بها ،باإلياٞت بلى وي٘ آلُاث ًم ً٨مً زاللها اإلاؿاهمت في ججىب
اإلاىاػٖاث التي ٢ض جدهل بحن ؤَغاٞه ،و بطا ما خهلذ مثل هظه اإلاىاػٖاثٞ ،البض مً بًجاص َغٍ٣ت لدؿىٍتها.
واهُال٢ا مً ما ج٣ضم هدىاو ٫في هظا اإلاُلب في ٞغٕ ؤو ٫الاؾـ التي ًخًمجها ال٣اهىن الضولي البُئي ،وفي ٞغٕ زاوي
مضي الالتزام الضولي بال٣ىاٖض والاخ٩ام اإلا٣غعة لخد ٤ُ٣ألامً البُئي
1ابغاهُم ؾلُمان ِٖس ى،جلىر البِئت ؤهم ً٢اًا الٗهغ،اإلاك٩لت والخل،صاع ال٨خاب الخضًث،ال٣اهغة2000،م .23
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الفشع الاول :اإلابادئ و آلالياث التي ًخضمنها القاهون الذولي البيئي
ً
ابخضاء ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ ؤن الجمُ٘ ٌؿهم في خهىلها بك٩ل ؤو بأزغ بط بن الضو٫
بن اإلاكا٧ل التي جىاحهها البِئت
اإلاخ٣ضمت حٗض اإلاؿبب ألا٦بر في خهىلها ،بال ؤنها في الى٢ذ هٟؿه لِؿذ اإلاخًغع الىخُض مجهاٞ ،املجخم٘ الضولي بإ٦مله ٌٗض
ً
مخًغعا ؾىاء ٧ان مؿاهما في اإلاك٩لت ،ؤم ٚحر مؿاهم .بن جد ٤ُ٣ال٣اهىن للهض ٝالظي ًهبى بلُه في خماًت البِئت البض
مً ؤن ج٩ىن التزاماجه مغهت حؿخُ٣ب ؤ٦بر ٖضص مً الضو ٫لالهًمام بلى هظا ال٣اهىن ،و بالخالي ،الاؾهام في خماًت البِئت.
ً
بن مثل هظه ؤلالتزاماث ًجب ؤن ج٩ىن مدٟؼا للضو ٫الهىاُٖت لالهًمام ؤ٦ثر مجها للضو ٫الىامُتٌٗ ،ض ؤن الضو ٫اإلاخ٣ضمت
اإلاؿبب الغثِس ي للمكا٧ل التي حٗاوي مجها البِئت ،و بالخالي هي اإلاٗني ألا٦بر في خماًتها.

1

بن مثل هظه ؤلالتزاماث ًجب ؤن حؿدىض ؤؾاؾا بلى ٖضص مً اإلاباصت اإلاٗتر ٝبها في هُا ١ال٣اهىن الضولي البُئي و مجها:
 -1مبذأ الخىميت اإلاسخذامت
بن هظا اإلابضؤ ٌٗغ ٝبإهه« :الخىمُت التي خاحاث الخايغ صون اإلاؿاومت ٖلى ٢ضعة ألاحُا ٫اإلا٣بلت في جلبُت
اخخُاحاتهم»ٞ .الخىمُت اإلاؿخضامت حٗني في حىهغها اؾخٛال ٫اإلاىاعص ،و اججاه الاؾدثماعاث ،و وحهت الخُىع الخ٨ىىلىجي ،و
الخٛحر اإلااؾؿاحي ًجب ؤن ً٩ىن في خالت اوسجام و جيؿُ ،٤و حٗمل ٖلى حٗؼٍؼ بم٩اهُت الخايغ و اإلاؿخ٣بل لخلبُت
الخاحاث و اإلاُامذ ؤلاوؿاهُت.

2

 -2مبذأ جىوع اإلاسؤولياث:
بن هظا اإلابضؤ ٌٗني الخٟاوث في ؤلالتزاماث ما بحن الضو ٫اإلاخ٣ضمت و الضو ٫الىامُتٞ ،الضو ٫اإلاخ٣ضمت هي اإلاؿبب
الغثِس ي لخلىر البِئت ،و زهىنا الٛال ٝالجىي ،و هي الضو ٫طاث الا٢خهاصًاث ألا٦بر مً حهت و ؤلام٩اهُاث اإلاالُت و
الٟىُت ألا٦بر مً حهت ؤزغي .لهظا ٞةنها ًجب ؤن جخدمل مً ؤلالتزاماث ما ًدىاؾب م٘ بم٩اهُاتها مً حهت ،و ما حؿببه مً
ؤيغاع مً حهت ؤزغي.
 -3مبذأ الحزس:
بن هظا اإلابضـإ ٌٗني ؤهه في الخاالث التي ً٩ىن ٞحها الًغع زُحرا و ًمثل تهضًضا خُ٣ُ٣ا للبِئتٞ ،ةن الخُىة ؤلاًجابُت
التي ًجب ؤن جخسظ لخماًت البِئت ًجب ؤن ال جخإزغ بلى ؤن ًخم بزباث هظا الًغع و مؿبباجه ٖلمُا ،بل بن مجغص الك ٪في
خهى ٫الًغع ًىحب ٖلى الضو ٫اجساط ؤلاحغاءاث الالػمت إلاى٘ هظا الًغع و الخض مىه.
 -4مبذأ الخعاون:
بم٣خط ى هظا اإلابضؤ ٖلى الضو ٫و ًٖ َغٍ ٤الخٗاون و الخيؿُُٞ ٤ما بُجها ،ؤن جخسظ ما جغاه مىاؾبا مً ؤلاحغاءاث
لخماًت و جدؿحن البِئت في اإلاىاَ ٤اإلاهضصة بالخلىر الٗابغ للخضوص ،و مجها بُبُٗت الخا ٫الٛال ٝالجىي ،و طلَ ًٖ ٪غٍ٤
الاقترا ٥في مى٘ و م٩اٞدت الخلىر ،و الٗمل ٖلى وي٘ ؾُاؾاث ج٣لل ؤو جمى٘ مثل هظا الخلىر ،و ؤن جدبض ٫اإلاٗلىماث و
ججغي اإلاكاوعاث ،و ٦ظل ٪بعؾا ٫ؤلاَاعاث ٖىض خضور الخلىر.3
 -5آلياث ججىب اإلاىاصعاث و حسويتها:
-1بغاهُم الٗىاوي ,البِئت والخىمُت الابٗاص ال٣اهىهُت الضولُت.املجلت الضولُت لل٣اهىن الضولي ,ال٣اهغة.2003.م.198
2اخمض الى٨الوي ،مغح٘ الؿاب، ٤م .90
3ؤخمض ؤبى لىٞا ،جإمالث خى ٫الخماًت الضولُت للبِئت مً الخلىرٖ ،لى بقاعة زانت لبٌٗ الخُىعاث الخضًثت ،املجلت اإلاهغٍت لل٣اهىن الضولي،
الٗضص،49م .54
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ل٣ض جمذ صعاؾت مٟهىم ججىب الجزإ البُئي مً ٢بل الخبراء ال٣اهىهُحن في ماجمغ ٖ٣ض في مضًىت بُالحى ؤلاًُالُت
 ،1974و جىنلىا بلى يغوعة بظ ٫الجهىص الغامُت بلى اجساط بحغاءاث ٖملُت لدصجُ٘ الضوٖ ٫لى ججىب الجزاٖاث التي ٢ض
جيكإ بُجها ،بياٞت بلى الاهخمام الخ٣لُضي باإلحغاءاث الخانت بالدؿىٍت الؿلمُت للمىاػٖاث في خا ٫و٢ىٖها.1
بن الاججاه ؤو اإلاُل هدى ججىب ؤو مى٘ اإلاىاػٖاث في هُا ١البِئت ،هى آلُت مهمت ،ألنها جغ٦ؼ ؤؾاؾا ٖلى ججىب الًغع
البُئي ؤو مىٗه ،بط بن الخ٩الُ ٠اإلاخىٗ٢ت لخجىب اإلاىاػٖاث ،و زانت في الىُا ١البُئي ،ؾخ٩ىن ؤ٢ل ب٨ثحر مً ج٩الُ٠
حؿىٍتها الخ٣ا .لهظا ٞةن آلُاث ججىب اإلاىاػٖاث ًم ً٨ؤن ًىٓغ بلحها ٦مٟهىم مترابِ م٘ مى٘ الًغع البُئي ،ؤ٦ثر مً
اللجىء بلى الخٗىٌٍ بطا ما خضر.
و مً بحن هظه آلالُاث- :
ؤ -الدشاوس اإلاسبق :بن هظا الدكاوع يهض ٝؤؾاؾا بلى الدصجُ٘ ٖلى جباص ٫وحهاث الىٓغ و اإلاٗلىماث ،ل٩ي هخمً٨
ألاَغا ٝاإلاٗىُت مً ج٣ىٍم َبُٗت و مضي اإلاكا٧ل اإلاخىٗ٢ت .خُث بن الدكاوع اإلاؿبً ٤إزظ في الاٖخباع الخاحت بلى ؤلاقٗاع
في الى٢ذ اإلاىاؾب ًٖ اليكاَاث املخُِ لها ،و التي مً املخخمل ؤن جىجم ٖجها ؤيغاع بُئُت ٖابغة للخضوص.
ب -جبادل اإلاعلوماث :بن هظه آلالُت جىٞغ للضوٞ ٫غنت لضعاؾت اهخماماتها املخخملت ٧اٞت ،مً حغاء جىُٟظها
لؤلوكُت بكإن التهضًضاث للبِئت ،التي ٢ض جدهل و ُُٟ٦ت الاؾخجابت لها.
ث -اإلاشاوساث :بن الىٓام البُئي ًخُلب اجٟا٢ا للضزى ٫في مكاوعاث و بدؿً هُت ،و زال ٫و٢ذ مٗ٣ى ٫في الجهىص
التي جغمي بلى الخ٣لُل مً جإزحراجه البُئُت ،بن هظه اإلاكاوعاث حُٗي ٖلى ألا٢ل ٞغنت إلاغاحٗت و مىا٢كت ألاوكُت التي مً
اإلام ً٨ؤن حؿبب الًغع.
ر -جقويم ألازش البيئيً :جب ٖلى الضو ٫ؤن جخٗهض بخ٣ىٍم ألازغ البُئي ألوكُتها ٢بل ؤن جىٟظ ؤي وكاٍ مً اإلامً٨
ؤن ٌؿبب ؤيغاعا بُئُت ،ل٣ض جم جبني هظه آلالُت بك٩ل واؾ٘ ،مً ؤحل الخد ٤٣و الاَالٕ ٖلى الخإزحراث البُئُت املخخملت في
٦ثحر مً املجاالث.
ج -آليت جىفيز ؤلالتزاماث :بن اإلا٣هىص بهظه آلالُت ،بطا ما ٢امذ الضو ٫ألاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت بدىُٟظ التزاماتها
بهىعة ٧املت ٞةن طل ٪بُبُٗت الخا ٫ؾُاصي بلى ججىب اإلاىاػٖاث.
ح -آلياث حسويت اإلاىاصعاث :بن ال٣اهىن الضولي للبِئت بُبُٗت الخا ٫قإهه قإن ال٣ىاهحن ألازغي ًجب ؤن ًخًمً
آلُاث لدؿىٍت اإلاىاػٖاث التي ٢ض جثاع بكإن جُبُ٣ه ؤو جٟؿحره٣ٞ .ض جبيذ الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئت
َغٍ٣خحن لدؿىٍت اإلاىاػٖاث هما الُغٍ ٤الازخُاعي ( الدؿىٍت الضًبلىماؾُت ) و الُغٍ ٤اإلالؼم ( الدؿىٍت الً٣اثُت)ٗٞ .لى
الضو ٫بمىحب ال٣اهىن الضولي التزام ً٣ط ي بدؿىٍت مىاػٖاتها بالُغ ١الؿلمُت .2و ل٣ض ويٗذ اإلااصة  33/مً مُثا ١ألامم
اإلاخدضة٢ ،اثمت بهظه آلالُاث التي جخًمً اإلاٟاوياث ،و الخد ،٤ُ٣و الىؾاَت ،و الخى ،٤ُٞو الخدُ٨م و الدؿىٍت
الً٣اثُت.

ٖ1بض الؿالم مىهىع ٖبض الٗؼٍؼ الكُىي ،الخٗىٌٍ ًٖ ؤيغاع البِئت في هُا ١ال٣اهىن الضولي الٗام ،ؤَغوخت ص٦خىعاه حامٗت اإلاىهىعة،2001،م.155
ٖ2بض الهاصي دمحم الٗكغي ،هدى اؾتراججُت مىخضة لؤلمً البُئي ،مجلت ألامً والخُاة،الٗضص،172،الغباى، 1997،م.38
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
بن آلالُاث الازخُاعٍت ًم ً٨ؤن جهى ٠بلى هىٖحن :الىىٕ ألاو ٫اإلاخمثل باالجها ٫اإلاباقغ بحن ألاَغا ٝاإلاخىاػٖت و التي
تهض ٝبلى ج٣غٍب وحهاث الىٓغ بحن ألاَغاٖ ٝلى الً٣اًا املخخلٖ ٠لحهاٞ .ةطا هي وؾُلت لخل الجزإ بُغٍ٣ت مغيُت
للجمُ٘ .ؤما الىىٕ الثاوي ٞهى ًخمثل في جضزل ٚحر ملؼم مً ٢بل َغ ٝزالث٧ ،اإلاهالخت ،و ج٣ص ي خ٣اث ،٤و اإلاؿاعي
الخمُضة ،و الىؾاَت و التي جىٞغ ألَغا ٝالجزإ الىنى ٫بلى هٓغة ٖاصلت للجزإ ،و ؤزحرا بطا ما ٞكلذ آلالُاث الازخُاعٍت
في خل الجزإ ّ
ٞالبض لؤلَغا ٝمً ٖغى هؼاٖهم و٣ٞا لآللُاث اإلالؼمت بلى الخدُ٨م ؤو الدؿىٍت الً٣اثُت.
الفشع الثاوي  :مذى الالتزام الذولي بالقواعذ والاخكام اإلاقشسة لخدقيق ألامن البيئت والخىميت
ان الضو ٫في زًىٖها لل٣اهىن الضولي ٖمىما ،ولالجٟاُ٢اث ال٣اهىن الضولي البُئي ج٩ىن مضٞىٖت باججاه مهالخها
الخانت ،والجضًغ بالظ٦غ هىا ان ال٣ٟه الخضًث ال٣اهىن الضولي ًغي ان الضو ٫ال جسً٘ ال٣اهىن الضولي زىٞا مً الجؼاء.
واهما جسً٘ ال٣اهىن الضولي في ؾبُل املخآٞت ٖلى م٩اهتها في املجخم٘ الضولي وو٣ٞا إلاهالخها الٗامت وهظا ماا٦ض
ٖلُه عوهالض مِكُل ٖلى ان الخًىٕ والامخثا ٫لل٣اهىن الضولي مبني ؤؾاؾا ٖلى اإلاهالح.1
بن الٗامل الاؾاس ي اللتزام الضو٨ً ٫مً في اؾخُاٖتها ٖلى الىٞاء بالتزاماتها ،وإن ٖضم امخثا ٫الضو٢ ٫ض ًدهل
هدُجت الٛمىى الظي ً٨خى ٠الاجٟاُ٢ت ٗ٦،ضم ويىح اللٛت والهُاٚت التي حاءث ٞحها الاجٟاُ٢ت ،ؤو هدُجت الخإزحراث التي
٢ض جدخثها الاجٟاُ٢ت ،ومً اهم اؾباب ٖضم جىُٟظ الاجٟاُ٢ت اإلاخٗل٣ت باألمً البُئي هي:
 ؤن اهًمام الضولت لالجٟاُ٢ت ٧ان هدُجت الا٦غاه اإلاماعؽ يضها. ٖضم ٢ضعة اإلااؾؿاث الخ٩ىمُت ٖلى جىُٟظ التزاماتها ،وهي مً ؤهم اؾباب ٖضم الاهخ٣ا.٫ ابضاء الخدٖ ٟٔلى بٌٗ ههىم الاجٟاُ٢ت التي جخٗاعى م٘ مهالخها.ومً حاهب ازغ ًخمحز الالتزام بدىُٟظ الاجٟاُ٢اث الخانت بدماًت البِئت بُاب٘ زام ،وَٗىص ٖضم الامخثا ٫لالؾباب
الخالُت:
 بن اٚلب الاقغاع البُئُت ال جىجم ًٖ زغ ١التزام صولي ،اط بن اليكاَاث الهىاُٖت اإلاؿببت الخلىر ال حك٩لوكاَاث ٚحر مكغوٖت.
 جخُلب حل الاجٟاُ٢اث الضولُت البُئُت يغوعة ج٣ضًم ج٣اعٍغ صوعٍت لخبُان مضي التزام الضولت بدىُٟظ بىىصالاجٟاُ٢اث وهظا الامغ ًخُلب مهضاُ٢ت وقٟاُٞت ٖالُت ،وهظا ما ال ًم ً٨جىٞغه في ٚالب الاخىا.٫
 ً٩ىن الا٦غاه ٖلى جىُٟظ بىىص الاجٟاُ٢ت في اٚلب الاخىا ٫الخٖ ٤لى خضور الًغع البُئي ،وهىا ً٩ىن مً الهٗبالؼام الضولت بالُ٣ام بةنالح الًغع.
 ٢ض ج٩ىن الضولت التي خضر ٞحها يغع بُئي لِؿذ َغ ٝفي الاجٟاُ٢ت التي ً٨مً ان جدضص مؿاولُتها وهظا ٌٗض مًالاؾباب الجىهغٍت لٗضم الامخثا ٫الضولي لل٣اهىن الضولي البُئي.
وٍجب الاقاعة ان اٚلب الاجٟاُ٢اث البُئُت ويٗذ احغاءاث وزُىاث الؼامُت لخىُٟظ هظا الىىٕ مً الاجٟاُ٢اث وهي:
 -ج٣ضًم الخ٣اعٍغ

1اخمض عيىان الخا،ٝخ ٤ؤلاوؿان في بِئت ؾلُمت في ال٣اهىن الضولي ،اَغوخت ص٦خىعاة حامٗت ال٣اهغة،1988،م.335
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
طل ٪ان الاجٟاُ٢اث البُئُت حٗخمض بك٩ل ؤؾاس ي ٖلى وي٘ الخ٣اعٍغ مً َغ ٝالضو ٫الاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت ،والتي
ج٣ضم الي احهؼة ميكإة بمىحب الاجٟاُ٢ت والتي جخًمً الخضابحر والاحغاءاث التي اجسظتها الضولت في جىُٟظ الاجٟاُ٢ت.
ؤن ج٣ضًم الخ٣اعٍغ مً ٢بل الضو ٫الاَغاٌٗ،ٝض ؤلاحغاء ألاو ٫لخىُٟظ الاجٟاُ٢ت،وَك٩ل الٗىهغ الاؾاس ي لخ٣ىٍم
الامخثا.٫
٣ٞض ههذ اإلااصة  12مً اجٟاُ٢ت ألامم اإلاخدضة لخٛحر اإلاىار ؾىت  ،1992يغوعة ج٣ضًم ج٣اعٍغ ؾىىٍت جخٗل ٤مضي
اهبٗازاث الٛاػاث الي ماجمغ الاَغا ٝفي الاجٟاُ٢ت.1
 هٓام اإلاغاحٗت:بٗض ج٣ضًم الخ٣اعٍغ مً َغ ٝالضو ٫الاَغا،ٝجاحي ٖملُت مغاحٗت الخ٣اعٍغ التي جٖ ٘٣لى ٖاج ٤الاماهت الٗامت
للمىٓمت او الاجٟاُ٢ت ،ؤو ؤًت هُئت حٗهض لها الاجٟاُ٢ت بهظه اإلاهمت،واإلاخمثلت في الخد ٤٣والخض ٤ُ٢في صخت اإلاٗلىماث
الىاعصة في الخ٣اعٍغ اإلا٣ضمت ،بالُ٣ام بٟدو ٞني للخ٣غٍغ وم٣اعهخه م٘ التزاماث الضولت باالؾخٗاهت بسبراء.
 ج٣ىٍم الامخثا:٫جخمحز الاجٟاُ٢اث البُئُت بىٓام ج٣ىٍم الامخثا ٫الظي ً٩ىن مً َبُٗت ٚحر ً٢اثُت  ،وهظا الخ٣ىٍم يهض ٝالي
مؿاٖضة الُغ ٝالٛحر ممخثل للٗىصة الي خالت الامخثا.٫
بن احغاءاث ٖضم الامخثا ٫تهض ٝبلي الخض مً الاهخ٣ام مً الضولت ٚحر اإلامخثلت ،و٦ظل ٪مً الجؼاءاث التي ٢ض
جٟغى ٖلى هظا الُغ ٝا٦ثر مً ؤن ج٩ىن ج٣ضًم اإلاؿاٖضة للُغ ٝاإلاضان للٗىصة بلي الامخثا.٫
ول٣ض اقاع بغوجى٧ى ٫مىهترا ٫الي ام٩اهُت ؤي َغ ٝال ٌؿخُُ٘ الىٞاء بالتزاماجه ؤن ٌٗض ج٣غٍغا ًٖ اإلاٗى٢اث اإلاُغوخت
وٍ٣ضمه بلي لجىت الخىُٟظ التي جخىلى صعاؾت اإلاؿالت وج٣ضم خلى ٫مً زال ٫ج٣ضًم مؿاٖضاث ٞىُت ؤو مالُت.
وؤزحرا ٞةن مضي التزام الضو ٫بدىُٟظ التزاماتها و٣ٞا الاجٟاُ٢اث البُئُت الضولُت ٌٗ،خمض ٖلى اعاصة الضو ٫طاث
الؿُاصة ،وإن احغاءاث الامخثا ٫ج٩ىن في اَاع مٟاوياث م٘ الضو ٫الاَغا. ٝ
و٦ما ؤن هظه الخضابحر ج٩ىن ا٦ثر خضة ٟ٦غى الٗ٣ىباث طاث الُاب٘ الخجاعي ؤو التهضًض باؾخٗمالها لخمل الضولت
الُغ ٝبلي الٗىصة الي الامخثا.٫
وٍجب الاقاعة بلي ؤن اهٓمت الامخثا ٫حٗخمض ٖلى َبُٗت الالتزماث التي جخًمجها الاجٟاُ٢تٞ ،ةطا ٧اهذ هظه الالتزاماث
مغهت ،ج٩ىن اخخمالُت الخٟؿحر ٦بحرة وجىُٟظها ًغح٘ الي خؿً ج٣ضًغ وجهغ ٝالُغ، ٝوؤما بطا ٧اهذ الالتزاماث مدضصة
وص٣ُ٢ت ٞةن هٓام الامخثاٞ ٫ةن هٓام الامخثا ٫الهاعم ًم ً٨ؤن ً٩ىن َغٍ٣ا ٗٞاال إلاى٘ الخىُٟظ الُٟ٨ي.

الخاجمت:
في بَاع مىاحهت املخاَغ الىاحمت ًٖ ؤلازال ٫بالىٓام البُئي ،الظي حٗاْمذ وجحرجه م٘ حؿاعٕ عجلت الا٢خهاص
وؤلاهخاج الهىاعي والخضماحي في ٖمىم ب٣إ اإلاٗمىعة،قهضث اإلاىٓمىمت ال٣اهىهُت الضولُت اهخمام مى ُ٘٣الىٓحر بً٣اًا
البِئت وؾبل خماًتها.
1ؾُٗض ؾالم حىٍليَ ،غ ١حؿىٍت اإلاىاػٖاث الضولُت للبِئت ،املجلت ال٣اهىهُت الا٢خهاصًت ،حامٗت الؼ٢اػٍ ،٤الٗضص الؿاب٘ ،1995،م.28
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
و٧ان مً زماع طل ٪ؤن اؾخجاب ؤٚلب الضو ٫باالهٓمام بلي الاجٟاُ٢اث الضولُت واإلاىازُ ٤طاث الهلت بً٣اًا
البِئت،والخىحه هدى قغٖىت ٢ىاهحن لخماًت البِئت.
ل٣ض ٧ان مً الًغوعي ؤن خًِذ البِئت ُٞما حٗغيذ له مً جلىر قامل يهضص ب٣اء ؤلاوؿان وعٞاهُخه،باهخمام
الجماٖت الضولُت مىظ الىه ٠الثاوي مً ال٣غن اإلااض ي،و٧ان الُبُعي ؤن ًىٗ٨ـ هظا ؤلاهخمام الضولي الىاؾ٘ بالبِئت ٖلى
جُىع ال٣اهىن الضولي الٗام،وطل ٪بىي٘ ٢ىاٖض ٢اهىهُت صولُت حضًضة إلاىاحهت ألازُاع البُئُت ،حٗنى بدىُٓم وكاَاث
الضولت وٚحرها مً اًٖاء املجخم٘ الضولي في مجا ٫اؾخسضام اإلاىاعص الُبُُٗت ،مً ؤحل الخٟاّ ٖلى البِئت ونُاهت
مىاعصها يض ما يهضصها مً ؤزُاع الخلىر والضماع الكامل.
ومً زال ٫ما ج٣ضم وؿخسلو الىخاثج الخالُت:,
 هدُجت الحؿإ مضي الًغع البُئي الٗابغ الخضوص الىَىُت ،خُث لم حٗض الدكغَٗاث الىَىُت للضو٢ ٫اصعة ٖلى
الؿُُغة ٖلُه،في اَاع ما ٌٗغ ٝبالجغاثم الضولُت والجغبمت اإلاىٓمت ،اؾخىحب ٖلى اًٖاء الجماٖت الضولُت يغوعة
الخضزل لخل٢ ٤ىاٖض صولُت طاث َبُٗت قاعٖت جلؼم الضو ٫والُ٨اهاث الازغي بىاحب الالتزام بالدكغَ٘ الضولي.
 جُىع مٟهىم الخ ٤في بِئت ؾلُمت الظي ٌٗض مً خ٣ى ١ؤلاوؿان الاؾاؾُت التي حاءث بها الاجٟاُ٢اث الضولُت
لخ٣ى ١ؤلاوؿان ،م٘ الخُىع اإلاؿخمغ إلاٟاهُم ال٣اهىن الضولي ججاه ٦ثحر مً الً٣اًا الٗاإلاُت ٦د ٤الضو ٫في الخىمُت
وخماًت البِئت،خُث بضؤ ألاٞغاص ًخٗاملىن م٘ ال٣اهىن الضولي ٦مؿخٟضًً مباقغًٍ و٦ظا مساَبحن باخ٩امه،طل ٪ؤن
ؤلاوؿان وخماًخه هي حىهغ ألاهضا ٝالتي ٌؿعى بلي جد٣ُ٣ها ٧ل مً ال٣اهىن الضولي وال٣اهىن الضازلي.
 جُىع صوع اإلاىٓماث الضولُت طاث الامخضاص الٗالمي و٦ظا طاث الامخضاص الا٢لُمي والىُْٟي في مجا ٫ج٣غٍغ هٓام
بُئي ًخماش ى ومخُلباث الضو ،٫خُث ؤؾهمذ اإلاىٓماث الضولُت في الجهىى ب٣ىاٖض ال٣اهىن الضولي البُئي،وطل ٪مً
زال ٫ما ؤبغم مً اجٟاُ٢اث ومىازُ ٤ون٩ى ٥صولُت إلاى٘ الخلىر ،ج٣غٍغ يمان للخٗىًٍاث ًٖ الايغاع البِئت وحؿىٍت
اإلاىاػٖاث طاث الُاب٘ البُئي.
٧ ان للضو ٫صوع هام في الخض مً الخضهىع البُئي والخٟاّ ٖلى الخىمُت اإلاؿخضامت مً زال ٫الالتزام بالىهىم
الضولُت طاث الٗال٢ت لخماًت الىٓام البُئي والخ٣لُل مً آزاع الخلىر ،والُ٣ام بمىا٣ٞت حكغَٗاتها الضازلُت م٘ اخ٩ام
الاجٟاُ٢اث الضولُت اإلاخٗل٣ت بالبِئت هظا مً هاخُت .
ومً هاخُت خث الجمُٗاث ٚحر الخ٩ىمُت واإلااؾؿاث الاحخماُٖت في الاؾهام بالخىُٖت والاعقاص لخ٣غٍغ خماًت ٗٞالت
للىٓام البُئي مً زال٣ٖ ٫ض الىضواث واإلااجمغاث وكغ الىعى لضي الجمهىع.
اإلا٣ترخاث:
 على الصعيذ املحلي والوطني:
 الؿعي بلي وي٘ حكغَ٘ وَني لخماًت البِئت ،اط ًيبغي ٖلى ٧ل صولت ؤن جً٘ حكغَٗا مخ٩امال لخماًت البِئت ً ،خًمًاإلاباصت ألاؾاؾُت للى٢اًت مً الخلىر ،و٢ىاٖض جدضص اإلاباصت وألاخ٩ام والؿُاؾاث والبرامج للى٢اًت مً الخلىر واإلاٗاًحر
والجغاثم والٗ٣ىباث البُئُت.
 وي٘ آلُت ٗٞالت إلا٩اٞدت الخلىر ،وهظا ًخُلب اًجاص هُئت ؤو مجلـ ؤٖلى مخسهو في مىيىٕ خماًت البِئتً ،ضعؽحمُ٘ حىاهب ْاهغة الخلىر بخدضًض ؤهىإ الخلىر ومٗاصالجت واؾالُب مٗالجخه.
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رخرور عبداهلل  /ــــــــــــــ
 يغوعة حصجُ٘ البدث الٗلمُت في مجا ٫خماًت البِئت وم٩اٞدت الخلىر ،الؾُما ًٖ َغٍ ٤اوكاء ٞغ ١بدث ،وجسهُو مىاػهت مالُت مالثمت.
 يغوعة حٗل بغهامج خماًت البِئت وج٣لُل مً الخلىر البُئي  ،مً ؤولىٍاث الٗمل الخ٩ىمي ويمً زُِ جد٤ُ٣الخىمُت اإلاؿخضامت الكاملت.
 جىحُه الغؤي الٗام وؤلاٖالم بلي وكغ ز٣اٞت الىعي البُئي ،باالَالٕ ٖلى مساَغ الخلىر البُئي ،وػٍاصة بغامج الخىحُهوالاعقاص للخٗامل م٘ البِئت.
 على الصعيذ العالمي والذولي:
 يغوعة ج٨ثُ ٠الجهىص الضولُت لدصجُ٘ الضو ٫لالهًمام بلي الاجٟاُ٢اث واإلاٗاهضاث اإلاخٗل٣ت بدماًت البِئت لًمانمكاع٦ت ؤ٦بر ٖضص مً الضو.٫
  -الٗمل ٖلى اًجاص آلُت ؤًٞل لخباص ٫الخبراث وجضوا ٫اإلاٗلىماث بحن الضو ٫واإلاىٓماث الضولُت الخ٩ىمُت وٚحرالخ٩ىمُت بكإن اإلاكا٧ل البُئُت.
 الضٖىة بلي اوكاء مىٓمت صولُت مخسههت جإزظ ٖلى ٖاج٣ها مغا٢بت جىُٟظ الاجٟاُ٢اث البُئُت ،ج٣ىم بمغا٢بت الخلىرالبُئي مً زال ٫لجان مخسههت.
 -يغوعة حكضًض الٗ٣ىباث الضولُت ،ووي٘ حكغَ٘ حؼاجي صولي ًجغم والاهتها٧اث الخُحرة التي جمـ البِئت.
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ألامً املائي دراضت في جطىراملفهىم وألاهميت
Water security a study in evolution of the concept and importance
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:ملخص
خهٜ وِال،ه ومدذداجهٍٙ حّش، الى ؤهمُخهٛ الخىش٥ مً خال، تهذٗ الذساظت الى حعلُي المىء ِلى ألامً اإلااجي
لت البدثُت٣ذ جم وشح اإلاؽٜ و. ببشاص وجدذًذ ؤهم الخدذًاث التي جىاحه ألامً اإلااجي٤زل٠اهُم ألامىُت ألاخشي وٙباإلا
ًت ألامٜوما هي ِال.هىم؟ٙ جىىس اإلاُٚ٠هىم ألامً اإلااجي وٙوما هى م.ذ؟ٜ إلاارا اصدادث ؤهمُت الامً اإلااجي مْ الى: الخالُت
: وؤهم ما جىـلذ بلُه الذساظت،ي الخدلُليٙذ جم الاِخماد ِلى اإلاىهج الىـٜ و.اهُم اإلاشجبىت به؟ٙاإلااجي باإلا
.ل مجاالث ومىاحي الخُاة١  ؤن اإلاُاه جمغ وجازش فيً ألامُٞٝىمي دون جدٜ ً وال ؤم،خفادي والبُئي والفخيٜ ؤن ألامً اإلااجي حضء ال ًخجضؤ مً ألامً الاحخماعي والا ألامً الٕزاجي وجإمحن اإلاضٍذ مً الخاحاث الٕزاثُت ًجبُٞٝ ولخد،ىم ِلى ألامً الٕزاجيًٝ  الزي بذوسه،خفاديٜالا
.خفادي والعُاي يٜ الا٥الٝت ِمىٍت بحن الامً اإلااجي والاظخٜ في ِال٤ ؼٟ ولِغ هىا،جىا٘ش اإلاُاه
. ىميٝ ألامً اإلااجي؛ ألامً الٕزاجي؛ ألامً ال:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The study aims to shed light on water security, by addressing its importance, definition
and determinants, and its relationship to other security concepts as well as highlighting and
identifying the most important challenges facing water security. The following research
problem was raised: why water security has become more important over time. What is the
concept of water security and how has the concept evolved.What is the relationship of water
security with related concepts. The most important findings of the study were that water
affects and affects all areas and walks of life.- Water security is an integral part of social,
economic, environmental and health security, and there is no national security without
achieving economic security, which in turn is based on food security, and to achieve food
security and secure more food needs, water must be available, and there is no doubt that there
is an organic relationship between water security and economic and political independence.
Keywords: water security; food security; National Security
م
م
. اإلاشاظلٚ اإلاال
1124

االمه املائي دراسة يف تطىر املفهىم واألهمية/ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
مقذمت:
لٝذ ِشٗ خٝل الذساظاث الذولُت جىىسا ِلى معخىي الاهخماماث واإلاىالْ٘،مىز بذاًت الدعُّىاث مً الٝشن
الّؽشًٍ بذؤث ؤدبُاث الّالٜاث الذولُت والذساظاث ؤلاظتراجُجُت في التر٠حز ِلى بِادة ـُأت بّن اإلاٙاهُم ومجها "
مٙهىم ألامً " خُث ؤـبذ جشظُخ ألامً والجهىك بالخىمُت مىلبا ل٣ل الذو ٥وـاس مٙهىم ألامً اإلااجي ؤخذ م٣ىهاث
مٙهىم ألامً الٝىمي ،ومْ الخىىساث الاٜخفادًت والاحخماُِت والعُاظُت ألاخحرة بشصث ؤهمُت بدث ودساظت معإلت
ألامً اإلااجي في ٠ثحر مً مىاو ٞالّالم خُث ؤـبذ الامً اإلااجي هى الهاحغ ِلى معخىي الخ٣ىماث والؽّىب خى٘ا
مً الاخىاس املخذٜت باإلاُاه.

 -1اشكاليت الذراضت:
ج٢دعب ٜمُت ألامً اإلااجى ؤهمُت خاـت فى اإلاىاو ٞالتي حّشٗ ـشاِا خى ٥مُاه الاجهاس الذولُت ،خُث ؤِخبر
ؤمً اإلاُاه ؤو ألامً اإلااجي حضءا ال ًخجضؤ مً هزا اإلاٙهىم الجذًذ والؽامل لألمً البؽشي بلى خذ ؤن ِذم جىا٘ش الٍشوٗ
اإلاااجُت لخد ُٞٝألامً اإلااجي ًدى ٥بالخالي دون جد ُٞٝألامً البؽشي ؤو اوّذامه.
وهٍشا لىذسة اإلاُاه وعبُا٘ ،ةن اإلاُاه ١اهذ داثما مفذسا للٙشؿ واملخاوش ،وفي ٠ثحر مً مىاو ٞالّالم ؤـبذ
ألامً اإلااجي هى الهاحغ ِلى معخىي الخ٣ىماث والؽّىب خى٘ا مً الاخىاس املخذٜت باإلاُاه .وٍثحر وشح مفىلح
ألامً اإلااجى بإبّاده ؤلاظتراجُجُت والعُاظُت والٙىُت وألامىُت والٝاهىهُت خاـت فى هزا الىٜذ خُث ٘شك هٙعه بٝىة
آلان.
ومً خال ٥ما ظبً ٞم ً٢وشح الدعائالث آلاجُت:
 إلاارا اصدادث ؤهمُت الامً اإلااجي مْ الىٜذ؟.  ُٚ٠جىىس مٙهىم ألامً اإلااجي؟. ما هي ِالٜت ألامً اإلااجي باإلاٙاهُم اإلاشجبىت به؟ -2أهميت الذراضت:
جىىل ٞؤهمُت الذساظت مً ١ىن ؤن اإلاُاه ِىفشا هاما في خُاة البؽش ،بر بذوهه ال ًم ً٢وحىد ال٣اثً البؽشي
والخُىاوي والىباحي وختى اإلاادي ِلى خذ ظىاء ،ولٝذ ؤخز ألامً اإلااجي خحزا هاما في اهخماماث الباخثحن والذاسظحن ،في
حمُْ دو ٥الّالم باِخباس اإلااء مادة خُىٍت وإظتراجُجُت ألمً الذو ،٥خاـت مْ جضاًذ الىلب ِلى هزا اإلاىسد مً ؤحل
جد ُٞٝالخىمُت وألامً الٕزاجي والىاٜت٘ ،اإلااء یّخبر مىسدا مخجذدا ،ول٢ىه مىسد هادس ،وهزا ما یادي خخما بلى جىا٘غ
٠بحر للخفىِ ٥لى مفادس اإلاُاه وألاجهاس الذولُت اإلاؽتر٠ت٠ ،ما اصداد الاججاه مىز بذاًت الدعُّيُاث هدى الىٍش بلى
هضاِاث اإلاُاه ١ىاخذة مً بحن مفادس الفشاُ بحن الذو ٥وؤخىشها في ٘ترة ما بّذ الخشب الباسدة.
٠ما ؤن مىلىُ ألامً اإلااجي ؤـبذ ٌّذ مً اإلاىلىِاث اإلاهمت التي حؽٕل اهخمام العُاظُحن واإلاهخمحن والباخثحن
بالؽاون اإلااثُت ،ورل ٤هٍشا لألهمُت ال٢بحرة التي جدخلها معإلت اإلاُاه ّ٠ىفش ؤظاي ي الٔنى ِىه.
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وبالخالي ٘األمً اإلااجي الش٠حزة ألاظاظُت لألمً الٝىمي ألي دولت مً دو ٥الّالم ،خاـت مْ حّالى الفُداث اإلاىزسة
بىمىب مىاسد اإلاُاه الّزبت فى الّالم فى آلاوهت ألاخحرة.
 -3أهذاف الذراضت:
تهذٗ هزه الذساظت بلى الاحي:
_ حعلُي المىء ِلى مٙهىم ألامً اإلااجي ،حّشٍٙه ومدذداجه ،وِالٜخه باإلاٙاهُم ألامىُت ألاخشي مً خال٥
مشاحّت ومسح ألادبُاث والذساظاث واإلاخاخت في هزا املجا.٥
_ببشاص وجدذًذ ؤهم الخدذًاث التي جىاحه بمذاداث اإلاُاه ،وهي ٜمُت جخٝذم لخدخل ؤولىٍاث الٝماًا ،هٍشا
إلا٣اهت اإلاُاه في الاخخُاحاث ألاولُت ألاظاظُت للع٣ان .خُث ؤـبدذ ٌاهشة الاهخمام باألمً اإلااجي بخذي ؤولىٍاث ١ل
الذو. ٥
 -4مىهج وأدواث الذراضت:
جماؼُا مْ وبُّت مىلىُ البدث ،جم اخخُاس اإلاىهج الىـٙي الخدلُلي لخدذًذ خفاثق اإلاٙهىم  ،ووـٚ
وبُّخه ،ولإلإلاام بالجىاهب اإلاخّذدة واإلاّٝذة إلاؽ٣لت ألامً اإلااجي ،جم اظخخذام ؤدواث بدثُت ،جمثلذ في ال٢خب
والذوسٍاث واملجالث والخٝاسٍش.

 -5أهميت ألامً املائي:
حّخبر اإلاُاه ِفب الخُاة والىماء اإلاادي والش٘اه الخماسي للمجخمّاث في ؼتى بٝاُ الاسك٘ 1.اإلااء ّ٠ىفش
ّ
ّ
والشقي ،وهى مٍهش
والخٝذم
للىحىد ل٣ل ال٣اثىاث وِىفش البٝاء والاظخمشاسٍت للبؽشٍت حمّاء وهى ِفب الخُاة
ً
ومفذس للخُاة والىّمٔ ،حر ؤهه بزاث ألاهمُت ًدمل ؤًما املخاوٗ وٍثحر ألاوماُ والجزاِاث وٍىزس بالخالي باألخىاس.
٘اإلاُاه باليعبت بلى الذو ٥هى ماؼش ِلى زالزت ؤمىس ٘هي سمض لٕني الذولت ومفذس للى٘شة الاٜخفادًت ووسٜت سهان
ظُاي ي فى ًذها.

2

 -1.5ألاهميت الطبيعيت:
_ ٘الثروة اإلااثُت هي اإلاادة الخُىٍت ألاظاظُت ل٣ل ١اثً ِلى وحه اإلاّمىسة وباألخق في ألاساض ي الٝاخلت
والصخشاوٍت خُث اوّذامها ؤو ٜلتها.

3

بن ألامً اإلااجي ًدذ مً وؽاه الخصخش وٍدمي اإلاىٍىمت البُئُت وخماًت ألاساض ي الضساُِت مً الاهجشاٗ وبالخالي
خماًت الخىىُ الخُىي مً الخذهىس والاهٝشاك ّ
وٍٝلل مً هجشة الؽباب بلى اإلاذن وخاسج الىوً.
 -2.5ألاهميت الاقخصادًت:
_ بن اإلاُاه حؽ٣ل مىسدا وبُُّا وزشوة مً الثرواث التي حّذ مشج٢ضا مهما في ِملُاث الخىمُت الاٜخفادًت
والاحخماُِت ،وهي ؤظاط الخُاة وؼشوا الظدثماس ١ل الّىاـش الىبُُّت ألاخشي وِمىد الخدمش والتر٠ض الّمشاوي
)٘ _(1اهذاها ؼُٙا ،حزوب املياه الخصخصت...الخلىر...الزبح ،جش :ظمش ِبذ اإلاىّم مشي ى (الٝاهشة :م٢خب ظىىس لليؽش ه .)2012 ،1،ؿ.17
2

( ) Coolins Robert، D.، The water of the Nile، Hydo politics and the Jon glei canal،1900-1991، Clarendo
press، oxford،1990، pp.12-54

)ِ -(3بذ الشخمً دًذوح ،ألامً اإلااجي ،ؤلاظتراجُجُت اإلااثُت في الجضاثش(بشلحن :اإلاش٠ض الّشبي الذًمٝشاوي ،ه .)1،2017،ؿ.8.
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وبالخالي اظخٝشاس الع٣ان في مذجهم وٜشاهمّ ،
وٍد ٞٝجإمحن ٘شؿ الّمل واظدثماس ألاساض ي الضساُِت وجإمحن الٕزاء،
وَعاِذ في جىُٙز البرامج الخىمىٍت ،وٍضٍذ مً ٘اِلُت الخخىُي ،وجٝلُل الٙىاس ٛبحن ألاٜالُم مً الىاخُت الاٜخفادًت
1

والاحخماُِت.
ً
ً
_ جخمخْ اإلاُاه بإهمُت خاـت باليعبت لٝىاُ الضساِت والفىاِت ،خُث حّذ مىسدا ٘شٍذا مً هىِه في الّملُاث
ً ً
الخُىٍت ،وحّذ اإلاُاه ِىفشا هاما في ال٢ثحر مً الفىاِاث مثل ـىاِت الفلب والىس ٛوالع٢شٜ _ .ذستها ِلى خلٞ
ً
ً
زشواث حذًذة مً خال ٥صٍادة ؤلاهخاج الضساعي وجد ُٞٝألامً الٕزاجي ،وَّذ جى٘حر اإلاُاه الّزبت الىُٝت ِىفشا ؤظاظُا
للخٙاً ِلى صخت الع٣ان ،وحعاهم اإلاُاه الىُٝت في ججذد البِئت.

2

٠زل ٤هجذ ؤن ألاوؽىت الاٜخفادًت للمُاه حعاِذ ً
اًما في ِملُاث اإلاالخت بحن الذو ٥وظشِت الاهخٝا ٥بإٜل

ج٣لٙت.

3

 -3.5الاهميت الطياضيت:
_ لٝذ ١اهذ اإلاىاسد اإلااثُت وال صلذ مً الّىامل ألاظاظُت في ٜىة ؤنى الذو ٥ومادام جىصَْ هزه اإلاىاسد ٔحر مخ٣افئ
ِبر الّالم ٘ةن الاخخالٗ بحن الذو ٥ظِبٝى ٜاثما وؤن ألاوماُ ظخ٣ىن ٠زلٜ ٤اثمت ،وِلى الذو ٥اإلاال٢ت للمىاسد
الىبُُّت ؤن حعل ٤العبل املخخلٙت ختى ج٣ىن في مىإي مً الٕضو الخاسجي وختى ًدعنى لها رلً ٤جب ؤن حسخش
مىاسدها الىبُُّت مً ؤحل الخىىس والخٝذم ولّب دوس اإلاعالم في ِالم حعىده الخىجشاث.

4

_ ان مؽ٣لت جٝلق اإلاىاسد اإلااثُت ؤضخذ جخلِ ٞذة اصماث ظُاظُت باليعبت للذو ٥اإلاؽتر٠ت في الجهش الىاخذ
وِذم ٜذستها ِلى الخىـل بلى ـُٕت او وشٍٝت جم٢جها مً الاظخٙادة مً مُاه الجهش بالؽ٣ل اإلاشض ي للجمُْ ورل٤
لىحىد خال٘اث ظُاظُت بالذسحت ألاولى بحن الذو ٥اإلاخد٢مت في مىبْ الجهش ودو ٥اإلافب.

5

_ ٠ما ؤـبدذ اإلاُاه وسٜت للمٕي العُاي ي حعخخذمها الذو ٥و خاـت الجهشٍت مجها لذ بّمها البّن مً
خحن آلخش٘ ،ةرا ١ان جهشا دولُا حؽتر٘ ٟحها ؤ٠ثر مً دولت واخذة ٘ان مؽ٣لت هذسة مُاهه باليعبت للىمىخاث اإلاتزاًذة
6

في اظخخذامه مً حاهب الذو ٥اإلاؽتر٠ت ُ٘ه جفحر مؽ٣لت دولُت.
جلّب اإلاُاه ً
دوسا ؤو جإزحرا ظلبُا مً خال ٥خل ٞالجزاِاث والخىجشاث بحن الذو ٥خاـت ؤمام جإُ٠ذ بّن الذساظاث
ؤن الخشوب الٝادمت بن خذزذ ظخ٣ىن مً ؤحل الزهب ألاصس ٛبّذما ؤن ١اهذ ٜاثمت مً ؤحل البترو.٥
ومً حهت ؤخشي جلّب اإلاُاه دوسا هاما في الخإزحر ِلى الّالٜاث الذولُت جإزحرا بًجابُا مً خال ٥جىوُذ ِالٜاث
الخّاون بحن الذوً ٥
ودوسا في جد ُٞٝألامً الٕزاجي والا٠خٙاء الزاحي وحعاهم في ِملُاث الخىوحن الضساعي والفىاعي
والخذميّ٘ ،امل اإلاُاه ًم ً٢اِخباسه ظالح رو خذًً ورل ٤مً خال  ٥دوسه في بلىسة العُاظت الخاسحُت للذو٥
(  - )1ؤمُىت دمحم ؤخمذ الٙمل" ،الفشاُ الذولي خى ٥اإلاُاه في خىك الىُل "،سظالت ماحعخحر حامّت الخشوىم١ ،لُت الّلىم الاٜخفادًت والاحخماُِت،
 ،2009ؿ.63 .
( _)2دمحم ؼىقي الٙىجشي ؤصمت اإلاُاه ..اإلاؽ٣لت والخل مً مىٍىس بظالمي،الٝاهشة :مجمْ البدىر ؤلاظالمُت باألصهش 2011،ؿ .71
( _) 3ظامش مخُمش وآخشون  ،اصمت اإلاُاه في اإلاىىٝت الّشبُت الخٝاث ٞوالبذاثل اإلام٢ىت ،ال٣ىٍذ :ظلعلت ِالم اإلاّش٘ت 1996 ،ؿ. 91
(  -)4مبرؤ ٟمبان ،اإلاذخل للّالٜاث الذولُت ) الجضاثش :داس الّلىم لليؽش والخىصَْ ،الىبّت  ) 2007.ؿ. 275
) _ (5دمحم ظلمان واٌْ" ،جدذًاث الىذسة اإلااثُت في اإلاىىٝت الّشبُت...الخالش واإلاعخٝبل" ،العُاظت الذولُت .179،ُ:م 42،ؿ .73
( -)6دمحم ـاد ٛاظماُِل" ،الجىاهب الٝاهىهُت الذولُت إلاؽ٣لت اإلاُاه" ،العُاظت الذولُت .167،ُ :مً(.42،ىاًش ،)2007ؿ.245.
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
اإلاؽتر٠ت في الجهش الىاخذ ،خُث ًم ً٢ان ً٣ىن ِامل جٝاسب وظالم مبني ِلى ٜاِذة اإلافالح اإلاؽتر٠ت ؤو ِامال
للفشاُ والخشوب.
ً
مما ظبٜ ٞىله وعدؽ ٚؤن للمُاه ً
خُُٝٝا ال ًم ً٢جٙادًه ِلى ؤلاوال ٛفي حمُْ ألاوؽىت الخُاجُت وال ٔنى
دوسا
ِىه ظىءا باليعبت لل٣اثىاث الخُت حمّاء في ٌل اظخخذاماتها اإلاخىىِت  ،باإللا٘ت بلى ألاهمُت البالٕت إلاُاه ألاجهاس ِلى
معخىي الذو ٥ؤمام الاظخخذاماث اإلاخىىِت لألجهاس وفي حمُْ املجاالث الاٜخفادًت مجها والفىاُِت والاحخماُِت
ؤحرها.
بن الذوس العُاي ي وؤلاظتراجُجي والاٜخفادي للمُاه ظحزداد خال ٥الّٝىد اإلاٝبلت ِلى معخىي الّالم وبالخالي ال
ًخّل ٞؤمش اإلاُاه بالٕزاء ٘ٝي ،بل ً
اًما حؽ٣ل الٝاِذة ألاظاظُت للخىىس الفىاعي والخىمُت الاٜخفادًت والاظخٝشاس
الاحخماعي والعُاي ي والىمى الخماسي بمخخل ٚمجاالجه.

 -6مفهىم ألامً املائي وجطىره:
ِلى الشٔم مً ٜذم هزا اإلاٙهىم٘ ،ةن هىا ٟجباًىا في الىٍش بلُه مً حاهب الذساظحن لٝماًا اإلاُاه ،وجدىىُ
الخّشٍٙاث اإلاخاخت لهزا اإلاٙهىم ما بحن البعاوت والخُّٝذ ؤو ما بحن الخجشٍذ الىٍشي والجزِت ؤلاحشاثُت في الىٍش بلى هزا
اإلاٙهىم ،بدُث حؽخمل ؤدبُاث ودساظاث اإلاُاه ِلى واثٙت واظّت للٕاًت لخّشٍٙاث مٙهىم ألامً اإلااجي وه٢خٙي هىا
بّشك ؤمثلت باسصة مً هزه الخّشٍٙاث بدُث هخشج مجها بالّىاـش الشثِعُت اإلاؽتر٠ت ُ٘ما بُجهما باِخباسها ِىاـش
م٣ىهت إلاٙهىم ألامً اإلااجي.
ٜبل ؤلاؼاسة بلى مٙهىم ألامً اإلااجي ًيبغي ؤلاؼاسة بلى مٙهىم ألامً الزي ٌّخبر مً ؤ٠ثر اإلافىلخاث ؼُىِا
خاـت في الىٜذ الشاهً٘ ،هى ٌعخخذم في ١ا٘ت الذساظاث العُاظُت والّع٢شٍت والاٜخفادًت والاحخماُِت ؤحرها.
 -1.6حعزٍف ألامً :
وِلى الشٔم مً ألاهمُت الٝفىي إلاٙهىم ألامً وؼُىُ اظخخذامه بال ؤهه مٙهىم خذًث فى الّلىم العُاظُت وٜذ
ؤدي رل ٤بلى احعامه بالٕمىك وال ؼ ٤ؤن هزا الٕمىك ًثحر ِذة مؽا١ل ٘مً هاخُت ال ٌّذ مفىلح ألامً هى
ً
ؤ٘مل اإلافىلخاث للخّبحر ًِ ألامً الٝىمي للذولت اإلاّاـشة ،ومً هاخُت ؤخشي لم ًدبلىس اإلاٙهىم ل٣ي ًفحر خٝال
ً
ِلمُا داخل ِلم العُاظت جىبِ ٞلُه ٜىاِذ هٍشٍت اإلاّش٘ت بذءا مً ولْ الٙشوك وجدذًذ مىاهج البدث اإلاالثمت
واخخُاس ؤدواث الخد ٞٝالّلم ي وٜىاِذ ؤلازباث والىٙي وإم٣اهُت الىـى ٥بلى هٍشٍت ِامت والىـى ٥بلى ٜاهىن ًد٢م
ٌاهشة ألامً.
خُث ؤن ألامً هى هُٝن الخىٗ وهى ٌّني الىمإهِىت والاظخٝشاس والخخلق مً الخىٗ مً الخىش ،ظىاء ١ان
ً
ً
داخلُا ؤم خاسحُا ،وألامً فى الؽشُ ٌّني الذ٘اُ ًِ ألامت وُِٝذتها ومثلها ومبادئها وُٜمها وجشاثها وؤسلها وٍٝىم ألامً
بال ؼِ ٤لى الٝىة الهذٗ اإلايؽىد وٜذ اظخّمل مفىلح ألامً بمٙاهُم ودالالث مخخلٙت فى الترار الّشبى.
ومً خال ٥ما ظبً ٞم ً٢حّشٍ ٚألامً بإهه " :خالت ٌؽّش ٘حها ؤ٘شاد املجخمْ باالظخٝشاس والعُ٢ىت جدىاظب
وشدًا مْ الامخىاُ ًِ اسج٣اب ألاّ٘ا ٥التي جدشمها الدؽشَّاث وألاهٍمت فى رل ٤املجخمْ".
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ً
وِلُه ٌّذ اـىالح ألامً اـىالخا واظّا مىاواٌ ،عخخذم فى ِذًذ مً املجاالث واإلاىا ،ٜٚابخذاء مً
ؤلاحشاءاث البعُىت بخإمحن اإلاىاوىحن داخل الذولت لذ ألاخىاس املخخملت التي جمغ اإلاىاوىحن ؤهٙعهم فى ظالمتهم
()1

وخُاتهم وخشٍاتهم وؤمىالهم ،واهتهاء باإلحشاءاث الخاـت بخإمحن الذولت هٙعها.
 -2.6مفهىم ألامً املائي :

حّذدث الخّاسٍ ٚاإلاٝذمت خى ٥الامً اإلااجي وجىىِذ باخخالٗ اإلاّاًحر والخلُٙاث وصواًا الىٍش ٘ٝذ بشصث
حّاسٍ٠ ٚثحرة وجىىسث ِبر الضمً ٘مً حّاسٍ ٚس٠ضث ِلى ٠مُت اإلاخاح مً اإلاُاه الى التر٠حز ِلى هىُِت اإلاُاه زم التر٠حز
ِلى الجىدة والبِئت ،اداسة اإلاُاه الٙئاث الهؽت ،الُٙماهاث... ،الخ.
_ مفهىم ٌعخمذ على قياص حالت العزض والطلب على املياه مً أجل جحذًذ حالت ألامً املائي:
هىا ٟحّشٍٙاث ؤخشي جمُل بلى حٕلُب الجاهب ؤلاحشاجي ،ومجها الخّشٍ ٚالزي ًز٠شه مىزس خذام ،والزي ًٝىم
ِلى سبي خالت ألامً اإلااجي بالّالٜت بحن اإلاخاح مً اإلاُاه (الّشك) والخاحت بلحها (الىلب) ،وِىذما ً٣ىن ِشك اإلاُاه
ؤ٠بر مً الىلب ِلحها ،ه٣ىن ؤمام خالت ٘اثن ماجي ،وهى ما ٌّني خذور اسجٙاُ في خالت ألامً اإلااجي ،بِىما جيؽإ خالت
مً الخلل في ألامً اإلااجي في خالت هٝق ِشك اإلاُاه ًِ الىلب ِلحها ،مْ ما ًترجب ِلى رل ٤مً وؽىء خالت عجض
()2

ماجي.

ولّل مً ؤ٠ثر حّشٍٙاث ألامً اإلااجي جش٠حزا وبعاوت هى الخّشٍ ٚالزي ٜذمه وٍب وإظ٢ىذساوي ،والزي ًىق ِلى
" ؤن ألامً اإلااجي هى ٜذسة حمُْ ألا٘شاد ِلى الخفىِ ٥لى مُاه آمىت و١اُ٘ت وىا ٥الىٜذ ،مً ؤحل خُاة صخُت
ومىخجت" .ومً زم٘ ،ةن هزان الخّشٍٙان ٌّخمذان ِلى ُٜاط خالت الّشك والىلب ِلى اإلاُاه مً ؤحل جدذًذ خالت
ألامً اإلااجي.
_مفهىم ركشعلى الحفاظ على املىارد املائيت مً خالل الاضخخذام الامثل لها:
وٍم ً٢الاِخماد ِلى الخّشٍ ٚالزي ر٠شه مدمىد خلُل ،والزي ًىق ِلى ؤن " ألامً اإلااجي ٌّني املخاٍ٘ت ِلى
اإلاىاسد اإلااثُت اإلاخىا٘شة ،واظخخذامها بالؽ٣ل ألا٘مل وِذم جلىٍثها وجشؼُذ اظخخذامها في الؽشب والشي والفىاِت،
والععي ب٣ل العبل للبدث ًِ مفادس ماثُت حذًذة وجىىٍشها ،وسْ٘ واٜاث اظدثماسها ".
هالخَ ِلى الخّشٍ ٚاهه ؼمل حمُْ ٘ئاث املجخمْ مْ هىُِت اإلاُاه الصخُت في ١ل وٜذ ٠ .زلٌٕ ٤لب ِلُه
الىابْ الىٍشي الخجشٍذي.
_ مفهىم ربط بين ألامً املائي وألامً القىمي :
ألاظخار دمحم ِبذ الٕني ظّىدي ًشي اهه بالخذًث ًِ ألامً اإلااجي ٘ةهىا هشبي مٙهىم ألامً بمشوسة امخالٟ
بم٣اهاث ماثُت لخد ُٞٝالا٠خٙاء الزاحي ،ورل ٤ساحْ ل٣ىن ؤن اإلاىاسد اإلااثُت حؽ٣ل هٝىت مهمت في ظاخت ألامً الٝىمي.

) -(1خعً دمحم الىاهش "،ألامً الٝىمي الّشبي ،مذخل هٍشي" ،شؤون عزبيتً ( 74 .ُ :ىهُى  )1993ؿ.17 .
)_ (2مىزس خذام ،مزجع ضابق ،ؿ.21 .
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وفي هزا ًشي الذ٠خىس بىشط ٔالي :ؤن ؤبشص الخشوب اإلاعخٝبلُت ظىٗ ج٣ىن بعبب هذسة اإلاُاه ،والتي اهخٝلذ مً
١ىجها مؽ٣لت اٜخفادًت الى ٜمُت لمان وحىد وبٝاء ،ومً زم وحب جامحن مفادس هزه الثروة الامش الزي ٜذ ًادي الى
()1

وحىد جذاخل في ؼب٢ت الّالٜاث الذولُت.

_مفهىم ربط بين ألامً املائى وبين هذرة املياه:
٘األمً اإلااجى ٠مٙهىم مىلِ ٞلى ؤظاط حىهشي هى الٙ٢اًت والممان ِبر الضمان واإلا٣ان ؤي ؤهه ٌّني جلبُت
الاخخُاحاث اإلااثُت املخخلٙت ٠ما وهىِا مْ لمان اظخمشاس هزه الٙ٢اًت دون جإزحر مً خال ٥خماًت وخعً اظخخذام
اإلاخاح مً مُاه ،وجىىٍش ؤدواث وؤظالُب هزا الاظخخذامِ ،الوة ِلى جىمُت مىاسد اإلاُاه الخالُت ،زم ًإحي بّذ رل٤
البدث ًِ مىاسد حذًذة ظىاء ١اهذ جٝلُذًت ؤو ٔحر جٝلُذًت )2ؤما اوّذام ألامً اإلااجيُ٘ ،يؽإ ًِ الىذسة اإلاادًت ،بما
هدُجت الّىامل اإلاىاخُت ؤو الّىامل الجٕشاُ٘ت ؤو الىذسة الاٜخفادًت للمُاه ،ؤو مً الاظتهالٔ ٟحر اإلاعخذام ؤو
م
الاظخٕال ٥اإلاٙشه ،وٜذ ًيخج ؤًما ًِ ؤظباب اٜخفادًت مخإـلت في ٘ٝش البيُت الخدخُت للمجخمْ ؤو في لّٚ
م
ٜذساجه ،مما ٌُّ ٞالىـى ٥بلى اإلاىاسد اإلااثُت اإلاخاخت ،ؤوٜذ ًدذر ِىذما ًدعبب الخلىر ؤو الخلىٍث الىبُعي في
3

الخُلىلت دون الىـى ٥بلى اإلاىاسد اإلااثُت.

ًمكً القىل فيما ًخص الخعزٍف الطابق:
ً
ؤن ألامً اإلااجي ًخجاوص هذسة اإلاُاه لُإخز في اِخباسه ال اإلاىاسد اإلااثُت اإلاخى٘شة لبلذ بُّىه ٘دعب ،بل ؤًما
املخاٍ٘ت ِلى اإلاىاسد اإلااثُت اإلاخىا٘شة ،وجشؼُذ اظخخذامها ،والععي للبدث ًِ مفادس ماثُت حذًذة وجىىٍشها ،وسْ٘
ً
ً
ً
واٜاث اظدثماسها ،ألن هىا ٟبلذان حّاوي هذسة في اإلاُاه هي ؤًما مً ؤ٠ثر البلذان ؤمىا في مجا ٥اإلاُاه ،وفي الىٜذ
ً
هٙعه هجذ ؤن بّما مً ؤ٠ثر بلذان الّالم ٔنى باإلاُاه ج٣ا٘ذ لخماًت ظ٣اجها مً ال٣ىاسر اإلاشجبىت باإلاُاه ؤو جى٘حر
بم٣اهُت الخفىِ ٥لى مُاه الؽشب املخعىت.
_مفهىم ركشعلى معاًيرجذًذة :الجىدة ،البيئت ،ادارة املياه ،الفيظان
خعب هزا اإلاُّاس ًٝفذ باألمً اإلااجي الٝذسة ِلى جامحن الاخخُاحاث اإلااثُت ل٣ل الع٣ان لخلبُت الاخخُاحاث
الخُىٍت والاٜخفادًت ،بالٝذس ال٣افي وبالىٜذ اإلاىاظب وبالىىُِت الجُذة او اإلاىلىبت ،بما الًخل باإلاىٍىماث اإلااثُت
والبُئُت اإلاىحىدة.

4

ًم ً٢حّشٍ ٚالامً اإلااجي ؤًما بإهه :الٝذسة في الخفىِ ٥لى ٠مُاث ١اُ٘ت مً اإلاُاه الىٍُٙت والفالخت
للمداٍ٘ت ِلى معخىٍاث ١اُ٘ت مً ألأزًت والعمْ ؤلاهخاحُت والفشٗ الفخي والصخت .وَعدىذ الامً اإلااجي ٠مٙهىم
مىلِ ٞلى اظاط حىهشي وهى الٙ٢اًت والممان ِبر الضمان واإلا٣ان.

1

) _ (1دمحم ِبذ الٕني ظّىدي ،الجغز افيا الطياضيت املعاصزة (الٝاهشة  :اإلا٢خبت ألاهجلى مفشٍت ،)2003 ،ؿ.50 .
) _ (2ؤخمذ ابشاهُم مدمىد ،بؼ٣الُاث ألامً اإلااجي في خىك الىُل،في ؤًمً العُذ ِبذ الىهاب ،ألامً املائى فى حىض الىيل :إشكالياث الخىميت
والاضخقزار(الٝاهشة :مش٠ض ألاهشام للذساظاث العُاظُت وؤلاظتراجُجُت )2011 ،ؿ .34.
( _ )3بشهامج الامم اإلاخدذة الاهماجي ،اإلا٢خب الاٜلُمي للذو ٥الّشبُت "،خى٠مت اإلاُاه في اإلاىىٝت الّشبُت ،اداسة الىذسة وجإمحن اإلاعخٝبل" لبىان
.2014ؿ.70.
( _)4ببشاهُم ؤخمذ ظُّذ" ،جدذًاث ألامً اإلااجي الّشبي "،مجلت جامعت دمشق ،2015 .2 .1 ،ُ:ؿ .537 _510.
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
وٜذ س٠ض الاظخار "حِعىن ٔحرٓ ،:و"ماس ٟسوحشص" في حّشٍ ٚألامً اإلااجي هلى مّاًحر حذًذة مثل :اداسة اإلاُاه
والاظخٙادة مً ٜذستها والخذ مً الُٙمان
اظخىاِت الذولت ؤو الع٣ان الخفىِ ٥لى ٠مُاث ١اُ٘ت مً اإلاُاه املخعىت للخٙاً ِلى معخىٍاث ١اُ٘ت مً
اهخاج الىّام والبماِت ،والفشٗ الفخي والصخت الّامت.
٠زل٘ ٤ةن ألامً اإلااجي ،وِلى وحه الخدذًذ ِىذ اخزه في الاِخباس لمً الجىهش ألامني للمُاه ،الُٙماهاث،
الىاٜت ،هاحغ هام ِلى ِالٜت بالىٝاػ خى ٥اداسة اإلاىاسد اإلااثُت الّابشة للخذود ،وهى خُىي باليعبت إلاعخٝبل
ؤ٘مل٣ً ،ىن ُ٘ه ما ًٙ٢ي مً اإلاُاه للخىمُت الاحخماُِت والاٜخفادًت وللىٍم الاً٣ىلىحُت٘ ،الّالم آلامً ماثُا
ًخممً هاحغ الُٝمت الّٙلُت للمُاه بلى حاهب الدؽُ٢لت ال٣املت مً الاظخخذاماث لبٝاء البؽش ِلى ُٜذ الخُاة
والش٘اهُت.
بن الّالم آلامً ماثُا ٌسخش الٝىة الاهخاحُت للمُاه وٍخٙن ٜىتها الهذامت ،اهه ِالم ً٣ىن ُ٘ه ل٣ل بوعان ما
ًٙ٢ي مً اإلاُاه العاإلات اإلاِعشة التي جٝىد بلى خُاة هٍُٙت ،صخُت ومىخجت٠ ،ما ٌّني ؤًما مّالجت خماًت البِئت،
والخماًت لذ آلازاس العلبُت لإلداسة الشدًئت التي ظخفبذ ؤ٠ثر جدذًا مْ اصدًاد الخٕحراث اإلاىاخُت ،اهه ِالم ُ٘ه
ً
جدعً هام لجىدة الخُاة باليعبت للجمُْ ،وِلى ألاخق باليعبت للىاط ألا٠ثر حّشلاِ ،ادة اليعاء وألاوٙا ٥الزًً
هم ؤ٠ثر مً ٌعخُٙذ مً ؤلاداسة الجُذة للمُاه.

2

وٍمكً بالخالي حعزٍف ألامً املائي :بإهه خ١ ٞل ٘شد في الخفىِ ٥لى اإلاُاه مً مفذس مىزى ٛوآمً بإظّاس في
مخىاو ٥الجمُْ ،وٜذسة الع٣ان ِلى الخٙاً ِلى الىٍم ؤلاً٣ىلىحُت وجإمحن ٠مُاث ١اُ٘ت مً اإلاُاه راث الجىدة
اإلاٝبىلت.

3

_ مفهىم ًزي ألامً املائي كحق إوطاوي( :الفئاث الهشت)
وٜذ ٌهش هزا اإلاٙهىم في بذاًت الدعُّىاث٠ ،شد ّ٘ل للخىىساث الّاإلاُت التي جشجبذ ِلى اإلااجمش الذولي للمُاه
والبِئت الزي ِٝذ في دبلً ِام  ،1992وـذس ِىه مبادت دبلً ألاسبّت التي ًا٠ذ ؤخذها ِلى لشوسة بداسة اإلاُاه
٠علّت اٜخفادًت ،وٜذ ١ان هزا اإلااجمش بمثابت ِمل جدمحري إلااجمش ألامم اإلاخدذة للبِئت والخىمُت ،الزي ِٝذ في
سٍىدي حاهحرو ِام .1992
م
وٜذ وشح مٙهىم"خٝى ٛؤلاوعان في اإلاُاه" ،للخإُ٠ذ ِلى ؤن للمُاه ؤهمُت احخماُِت وزٝاُ٘ت وإً٣ىلىحُت خُىٍت
ً
4
حىبا بلى حىب مْ ُٜمتها الاٜخفادًت مْ الخإُ٠ذ ِلى ؤهمُت خفى ٥الىبٝاث الٝٙحرة ِلى اإلاُاه.
ً
٠زل ٤وىس خبراء اإلاُاه مٙهىم خٝى ٛؤلاوعان في اإلاُاه بىـٙه حّبحرا ًِ اإلاازش الاٜخفادي لألمً اإلااجي ،وٍمً٢
ً
ُٜاط خٝى ٛؤلاوعان في اإلاُاه اظدىادا بلى جٝشٍش الخىمُت البؽشٍت ،الفادس ًِ بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماجي ِام
1

_ Andrej Zwitter; „Human Security, Law And The Prevention Of Terrorism‟; Simultaneously Published In
The USA And Canada ; Rutledge; First Published 2011. Pp 101-103.

) _ (2حِعىن ٔحرٓ ،ماس ٟسوحشص ،املياه والنزاع ،ادخاِ ٥ملُت ـىْ العالم لمً جىمُت اإلاىاسد ( خذماث الأازت ال٣ازىلُُ٢ت )2009 ،ؿ. 08.
("_ )3ألامً اإلااجي لشوسي لخد ُٞٝالعلم ،لشوسي لخد ُٞٝالخٝذم ،مخدذون مً احل الامً الّالمي" ،ؿ .04،03.جاسٍخ الاوالُ .2017/12/23:في:

http://www.kazakhstanunsc.com

( _)4دمحم ؼىقي الٙىجشي  ،مزجع ضابق ،ؿ ؿ .72 ،71
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
 ،2006وهما :وعبت الع٣ان الزًً ٌعخخذمىن بمذاداث مُاه ؼشب هُٝت ،ووعبت الع٣ان الزًً ٌعخخذمىن مُاه
ً
ً
صخُا مدعىا ِمىما ،ؤظهم الٝٙه الذولي ؤًما في بدماج مٙاهُم بُئُت ؤظاظُت في الٝاهىن الذولي ٠مٙهىم الترار
اإلاؽتر ٟلإلوعاهُت وخاـت مً ٜبُل الُٝٙه ؤل٢عىذس ِ٠غ.

1

وٍٝفذ باألمً اإلااجي خعب جٝشٍش الخىمُت ؤلاوعاهُت لّام  ":2006الخشؿ ِلى ؤن ً٣ىن لذي ١ل شخق
مفذس ٌّخمذ ِلُه للخفىِ ٥لى مُاه مإمىهت بالٝذس ال٣افي والعّش اإلاىاظب ،ختى ًخم ً٢مً ؤن ٌِّؾ خُاة ًىّـم
٘حها بالصخت ١ال٢شامت ١الٝذسة ِلى ؤلاهخاج .مْ الخٙاً في هٙغ الىٜذ ِلى الىٍم الاً٣ىلىحُت التي جى٘ش اإلاُاه
وحّخمذ ِلحها في هٙغ الىٜذ .وِىذما ال جخى٘ش جل ٤الٍشوٗ او ِىذما ًىٝىْ العبُل للخفىِ ٥لى اإلاُاه ًىاحه
البؽش مخاوش ٠بحرة جخّل ٞباألمً البؽشي ،جشحْ بلى الصخت واهٝىاُ ظبل اإلاِّؽت ".

2

وباإلاثل٘ ،ةن بِالن ألالُٙت الفادس ًِ ألامم اإلاخدذة خذد ؤهذا٘ا ختى ِام  ،2015جش٠ض ِلى اهفاٗ الٝٙشاء
ؤحر الٝادسًٍ وجمُ٢جهم مً الخفىِ ٥لى مُاه الؽشب آلامىت ،و١ان الال٘ذ لالهدباه بِالن ألالُٙت سبي في هزا العُاٛ
3

بحن الٝٙشاء والجىُ وألامً اإلااجي مّا.
ً
وبىاء على ما ضبق ًمكً اضخيباغ حعزٍف لألمً املائي ًجمع بين:
_ كميت وهىع املياه املطلىب جىفزها لخحقيق ألامً املائي :فاألمً اإلااجي ٌّني ٜذسة الخفىِ ٥لى ٠مُاث ١اُ٘ت
مً اإلاُاه الىٍُٙت والفالخت ،بالؽ٣ل الزي ٌعمذ للذولت باالومئىان بلحها وٍم٢جها مً جلبُت مخخل ٚاخخُاحاتها في ١ل
املجاالث الؽشب،الشي ،جىلُذ ال٢هشباء ،ومخخل ٚالفىاِاث.
_كيفيت الحصىل على املياه مً املصادر املحليت أو ألاجىبيت وطمان جذفقه مً جلك املصادر :باالِخماد ِلى
مىاسدها و اخخُاواتها مً اإلاُاه ٠ما و هىِا ،ومً زم وحب جإمحن مفادس هزه الثروة ألامش الزي ٜذ ًادي الى وحىد
جذاخل في ؼب٢ت الّالٜاث الذولُت.
_كيفيت ادارتها واملحافظت عليها وجىميتها والبحث عً مصادر جذًذة  :فاألمً اإلااجي ٌّني املخاٍ٘ت ِلى اإلاىاسد
اإلااثُت اإلاخىا٘شة ،واظخخذامها بالؽ٣ل ألا٘مل وِذم جلىٍثها وجشؼُذ اظخخذامها ،والععي للبدث ًِ مفادس ماثُت
حذًذة وجىىٍشها ،وسْ٘ واٜاث اظدثماسها .
_ الحفاظ على الىظم الاًكىلىجيت التي جىفز املياه وحعخمذ عليها في هفظ الىقذ٘ :األمً اإلااجي ٌّني ؤًما
خماًت البِئت لذ آلازاس العلبُت لإلداسة الشدًئت التي ظخفبذ ؤ٠ثر جدذًا مْ اصدًاد الخٕحراث اإلاىاخُت.
_ حسخير القىة الاهخاجيت للمياه وجخفيع قىتها الهذامتً :خإحى الامً اإلااجي ِىذما جذاس اإلاُاه بٙاِلُت
واظخذامت وإهفاٗ ،لالظخٙادة مً بم٣اهُاتها اإلاثمشة (الىاٜت) وللخذ مً بم٣اهُاتها اإلاذمشة ِلى العىاء(الُٙماهاث).
وبالخالي ًمكً أن ٌعزف ألامً املائي:

( _)1خعحن ؼ٢شاوي ،مزجع ضابق ،ؿ ؿ83، 82
(_) 2جٝشٍش الخىمُت الاوعاهُت  .2006مزجع ضابق ؿ .03
( _ )3ؤخمذ ابشاهُم مدمىد  ،مزجع ضابق ،ؿ. 80 ،
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
خ ٞوٜذسة ١ل ٘شد في الخفىِ ٥لى ٠مُاث ١اُ٘ت مً اإلاُاه الىٍُٙت والصخُت لخُاة جد٠ َٙشامت الاوعان اًىما
١ان وفي ١ل وٜذ .وبالؽ٣ل الزي ٌعمذ للذولت مً جلبُت مخخل ٚبخخُاحاتها في ١ل املجاالث الؽشب ،الشي ،جىلُذ
ال٢هشباء ،ومخخل ٚالفىاِاث .مْ املخاٍ٘ت ِلى اإلاىاسد اإلاخاخت والىٍم البُئُت والععي لالظخٙادة الٝفىي مً اإلاُاه
والخذ مً خىىستها.
لٝذ اـبذ مٙهىم ألامً اإلااجي ًىىىي ِلى ؤبّاد ؼاملت ال جٝخفش ٘ٝي ِلى اِخباساث ألامً اإلاادي الخٝلُذي،
اإلاشجبىت باظخخذاماث الٝىة ،وإهما جمخذ بلى مخخل ٚحىاهب جإمحن اخخُاحاث املجخمْ مً اإلاىاسد اإلااثُت،
واظخخذاماتها املخخلٙت في مخىلباث الخىمُت وجإمحن اإلايؽأث واإلاىاسد اإلااثُت لذ ألاِما ٥اإلاّادًت ؤو ؤلاسهابُت.
 -3.4ألامً املائي واملفاهيم املشابهت
ان ـُأت مٙهىم الامً اإلااجي جخىلب لبي مٙاهُم اإلافىلخاث اإلاش٠بت له بلى حاهب مٙاهُم ؤخشي جخذاخل
مّه ،خُث ؼاُ ماخشا اظخخذام مفىلخاث الامً الخخفص ي ؼاُ ٘ي الٙخسة ألاخحرة اظخخذام مفىلخاث ِدًذة
٠ـاألمً الٕزاجي ،واألمً الٝومي ،واألمً الّع٢سي وألامً اإلااجي وألامً البُئي وألامً الاحخماعي وألامً الاٜخفادي
وألامً الثٝافي وألامً الىوني ؤحرها مً اإلاٙاهُم الذاللت ِلى ١ل مخىلب مً مخىلباث الامً الاوعاوي بمّىاه الؽامل
وٍشجبي ألامً اإلااجي ب٣ل مً الامً الفخي ،الامً الٕزاجي ،ألامً الاٜخفادي  ،ؤُاب الجزاِاث خى ٥اإلاُاه
وجد ُٞٝالاظخٝشاس وججىب الخشوب ٘ٝذ خزس جٝشٍش الخىمُت الاوعاهُت لّام  ،2006مً ؤصمت مُاه ٜذ جادي بلى وؽىب
خشب مٙخ٢ت بحن دو ٥جخٝاظم مجاسي الاجهاس ومفادس اإلاُاه .ومً اسجٙاُ ِذد الىُ٘اث الىاحمت ًِ هٝق او جلىر
اإلاُاه.

1

وٍم ً٢التر٠حز في هزا املخىس ِلى الّالٜت بحن ١ل مً  :ألامً اإلااجي والامً الٕزاجي ،ألامً اإلااجي وألامً الٝىمي،
ألامً اإلااجي وألامً الاوعاوي زم ألامً اإلااجي واإلاحزان اإلااجى.
 -1.3.4ألامً املائي وألامً الغذائي:
ال جىٙفل ٜمُت ألامً اإلااجي ًِ بُٝت الٝماًا الخشحت ألاخشي ١األمً الٕزاجي٘ ،الخىا٘غ ِلى اإلاىاسد اإلااثُت
اإلاخفاِذة مدذودًتها ولْ ٜذساث البلذان الىامُت ِلى جى٘حر الٕزاء لع٣اجها اإلاتزاًذًً ؤمام جدذًاث ٜاظُت ،وحّذ
املخاوالث الباجعت لخد ُٞٝالا٠خٙاء الزاحي الٕزاجي وساء ؤلا٘شاه في اظخخذام اإلاُاه في اليؽاه الضساعي .
بن ؤهمُت ألامً الٕزاجي ٠باقي الجىاهب ألاخشي مً ألامً بن لم هٝل هي ألا٠ثر اهخماما ٘ــي ِــالم جضاًــذث ُ٘ــه
الضٍــادة ال٢بُــشة ٘ــي ِــذد العــ٣ان ِلــى وحــه اإلاّمــىسة ،وٜــذ ِــشٗ الّــالم ِبــش الخ ــاسٍخ مجاِ ــاث ِذً ــذة ألن املخف ــى٥
الضساِ ــي ل ــم ً ٢ــً ١اُ٘ ــا لع ــذ خاحُ ــاث الع ــ٣ان ل ٚبلى رل ٤اسجٙاُ ؤظّاس ألاوّمت واإلاىخجـاث الٙالخُـت اسجٙاِـا
باهمـا جخىـذ ٜـذسة الٙـشد ِل ــى ج ــى٘حر ٔزاث ــه ووّام ــه وبم ــشوس ال ــضمً ؤدي رل ــ ٤بل ــى اله ـضا ٥ول ــّ ٚالف ــدت وٌه ــىس
ألامشاك ،وبالخالي ٘ةن ألامً الٕزاجي ؤـبذ مشهىها بمذي ا٠خٙاء الٙشد الزاحي بالٕزاء.

2

1

_ Jeff Conant, 'Water For Life Community Water Security', The Hesperian Foundation In Collaboration
With The United Nations Development Programmer, Copyright By The Hesperian Foundation, 2005; Pp 0305.

)ِ _(2بذ الشخمً دًذوح  ،ألامً اإلااجي ،ؤلاظتراجُجُت اإلااثُت في الجضاثش( بشلحن :اإلاش٠ض الّشبي الذًمٝشاوي ،ه .)2017 ،1،ؿ.36.
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
وجبرص مؽ٣لت ألامً الٕزاجي خُث ان الّالٜت بحن الٕزاء واإلااء هي ِالٜت جإزحرًت ،خاـت وان ِذم الىـى ٥الى
مشخلت الا٠خٙاء الزاحي ؤلخى ابشص التهذًذاث التي حّاوي مجها الذو ٥اإلاخخلٙت ِمىما والّشبُت ِلى وحه الخفىؿ
ورل ٤ساحْ لخمىِها إلساداث الذو ٥اإلافذسة للعلْ الٕزاثُت التى حععى لخىحُه ظُاظاتها الذاخلُت والخاسحُت
خعب مفالخها الزاجُت.

1

وَؽحر مٙهىم "اإلاُاه مً ؤحل ألامً الٕزاجي والخٕزًت" بلى اإلاعاهماث اإلاباؼشة ؤحر اإلاباؼشة التي جّ ٝـذمها اإلاُـاه

لألمً الٕزاجي والخٕزًت في ؤبّادها ألاسبّت .وهـى ٌؽـمل مُـاه الؽـشب آلامىـت وؤلاــداح ،واإلاُـاه اإلاعـخذامت إلهخاج
ّ
ألأزًت وجدىٍلها وخخمشحها بلى حاهب مـا همخثلـه اظـخذاماث اإلاُـاه ً١ ٚا٘ـت الٝىاِـاث مـً بظـهام لخإمني ظبل ٠عب
ً
ّ
الِّؾ واإلاذاخُل و٠زل ٤جىا٘ش ألأزًـت ،وَٕىـي اإلاٙهـىم ؤًمـا الهـذٗ اإلاخمثـل في بداسة والخ َٙاإلاعخذامخحن للمىاسد
اإلااثُت والىٍم ؤلاً٣ىلىحُت التي جإوحها والمشوسٍت مً ؤحـل لـمان ألامـً الٕـزاجي والخٕزًت ألحُا ٥الخالشة
والٝادمت2.خُث ٌّخبر ألامً اإلااجي ،ؤهم مدذداث ألامً الٕزاجي ،وَّخبر الجٙاٗ وشح اإلاُاه هى اإلاهذد الشثِس ي لألمً
الٕزاجي في الّالم بفىسة ِامت وٍخّاٌم دوس اإلاُاه ٠مدذد لألمً الٕزاجي في الىٜذ الشاهً ا٠ثر مً ؤي وٜث ممى
ورل ٤بعبب جىاٜن ٠مُاث اإلاُاه اإلاخاخت مً حشاء الاظتهال ٟاإلاتزاًذ للٝىاُ الضساعي للمُاه في ١ل بلذان الّالم دُر
جبلٖ وعبت اإلاُاه في الضساِت ِلـى معخىي الّالم خىالي  %71من اإلاُاه اإلاخاخت ،و هدى ٘ %86ي الىوً الّشبي.

3

وَّخبر جى٘ش اإلاُاه الفالخه للشي مً اهم الّىامل املخذدة لألمً الٕزاجي ِلى معخىي الّالم ،وبما ؤن مٍّم
األساض ي الضساُِت جشوي باألمىاس ٘ىجذ ؤن بىخاج الٕزاء ُخربرب من ِام آلخس و٘ٝا لخزبزب األمهاس وُلّب الجٙاٗ
دوسا ؤعاعُا ٘ي خددُد دجم اإلاّشوك مً العلْ الٕزاثُت ٘ي ٠ثحر مً ؤهداء الّالم.
ﹰ

4

وهىاٜ ٟاِذة ًز٠شها البّن ولم ٌّذ باإلاعخىاُ الدؽ ٤ُ٢بها ،وهي جٝى ٥اهه ( ال امً ِع٢شي ألمت مً ألامم
خاسج ؤمجها الاٜخفادي ،ورسوة ألامً الاٜخفادي هى ألامً الٕزاجي ،وِفب ألامً الٕزاجي ومىخجه هي اإلاُاه).

5

 -2.3.4ألامً املائي وألامً القىمي:
ًٝفذ باألمً الٝىمي جإمحن ُ٠ان الذولت مً ألاخىاس التي تهذدها داخلُا وخاسحُا ،وجامحن مفالخها وتهُئت
الٍشوٗ اإلاىاظبت لخد ُٞٝؤهذا٘ها ؤاًاتها الٝىمُت .وٍذوس مٙهىم ألامً الٝىمي في مداوس سثِعُت ّ
جخمثل في جإمحن
ُ٠ان الذولت في وخذة ؤسالحها وخماًت بٜلُمها ،وجد ُٞٝألاهذاٗ الّامت للمجخمْ التي جخمثل ِادة في الاظخٝشاس
العُاي ي والاحخماعي والخىمُت الؽاملت.

) _ (1هبُل سو٘اثُل" ،الىلْ الشاهً للمىاسد اإلااثُت الّشبُت" ،الطياضت الذوليت :م ،158.ُ.39،ؿ.67.
) _(2الامم اإلاخدذة ،لجىت ألامً الٕزاجي الّالمي٘ ،شٍ ٞالخبراء سُْ٘ اإلاعخىي اإلاّني باألمً الٕزاجي والخٕزًت" ،اإلااء مً احل الامً الٕزاجي والخٕزًت"،
ًىهُى  .2015ؿ9 .
) _ (3الفذً ٞالىُب ؤمحن"،اإلاٙاهُم ألامىُت في مجا ٥الامً الٕزاجي" ،الىذوة الّلمُت ُٜم الخماًت اإلاذهُت في اإلاىاهج الخّلُمُت
ألامىُت"( 2008/02/27_25،الشٍاك :حامّت هاً ٚالّشبُت للّلىم الامىُت ،مش٠ض الذساظاث والبدىر ٜعم الىذواث واللٝاث الّلمُت) ؿ.16.
) _(4املزجع هفطه ،ؿ.18.
)ِ _(5بذ هللا مشي ي الّٝالي ،مشحْ ظاب ،ٞؿ.45 .
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
بن همىب اإلاُاه واصدًاد الىلب ِلحها ًادي الى جٙش ي الخال٘اث بحن الذو ٥اإلاؽاوئت لألجهاس الّابشة للخذود ؤو ما
ٌّشٗ باألجهاس الذولُت ،خُث ٌِّؾ ما ًٝشب %40مً ظ٣ان الّالم ِلى جٝاظم ألاجهاس الذولُتٝ٘ ،ذ ؤـبدذ اجهاس
ِاإلاُت ١الىُل والٙشاث مفادس ٜلِ ٞلى اإلاعخىي ؤلاٜلُمي والذولي.
لهزا ؤـبدذ العُىشة ِلى اإلاُاه اخذ ابشص ألاهذاٗ التي جخىلْ بلحها الذو ٥والتي ًشجبي بها البرامج الاٜخفادًت
وألاهذاٗ العُاظُت والٝىمُت ،ومً زم ؤـبدذ اإلاعالت اصمت مىاسد ،وُُٙ٠ت اظخٕال لها والتي ًم ً٢اخخفاسها بإصمتي
1

ألامً اإلااجي والٕزاجي باِخباسهما حضء مً ألامً الاٜخفادي.
م
ً م
و٠ثحرا ما جثحر ؤوماُ الذو ٥في اإلاىاسد اإلااثُت الخاـت بذو ٥الجىاس ؤصماث ظُاظُت ٜذ حؽّل الخشوب ،وج٢ثر
ًّ
م
2
شخا ماثُا.
الجزاِاث بحن الذوِ ٥لى خلُٙت جٝاظم اإلاُاه في مىاو ٞحّاوي
 -3.3.4ألامً املائي وألامً الاوطاوي:
خُث ًخمثل مٙهىم ألامً البؽشي في ؼ٣ل ِام في جىا٘ش الخماًت لذ ؤخذار ًادي وٜىِها بلى خذور الىشاب
في خُاة البؽش وظبل مِّؽتهم ،ومما ال ؼُ٘ ٤ه ان اإلاُاه مً ؤ٠ثر اإلاىاسد جإزحرا ِلى ألامً البؽشي ،بىـٙها مىسدا
اهخاحُا وحّذ اإلاُاه ِامال خاظما في اظخمشاس ؤظباب اإلاِّؽت٘ ،خامحن اإلاُاه مً خُث هي مذخل بهخاجي و٠زل٤
الخماًت لذ مٍاهش الخّشك للمشس اإلاشجبىت بّذم الخُ ًٝمً جىا٘ش جذ٘ٝاث اإلاُاهٌّ ،ذ واخذا مً اإلاٙاجُذ الشثِعُت
لألمً البؽشي ِامت والٝىمي خاـت 3.وؤِخبر ؤمً اإلاُاه ؤو ألامً اإلااجي حضءا ال ًخجضؤ مً هزا اإلاٙهىم الجذًذ والؽامل
()4

لألمً ؤلاوعاوي بلى خذ ؤن ِذم جىا٘ش الٍشوٗ اإلاالثمت لخد ُٞٝألامً اإلااجي ًدى ٥بالخالي دون جد ُٞٝألامً ؤلاوعاوي
٠زلّ ٤
ِشٗ جٝشٍش الخىمُت ؤلاوعاهُت لّام  2006ألامً ؤلاوعاوي بإهه ًخمثل في جىا٘ش الخماًت لذ ما ال ًم ً٢الخبىء
به مً ؤخذار ًادي وٜىِها بلى خذور الىشاب في خُاة البؽش وظبل مِّؽتهم ،وؤِخبر ؤمً اإلاُاه ؤو ألامً اإلااجي

حضءا ال ًخجضؤ مً هزا اإلاٙهىم الجذًذ والؽامل لألمً ؤلاوعاوي بلى خذ ؤن ِذم جىا٘ش الٍشوٗ اإلاالثمت لخد ُٞٝألامً
اإلااجي ًدى ٥بالخالي دون جد ُٞٝألامً ؤلاوعاوي.

()5

 -4.3.4ألامً املائي وامليزان املائى:
وٍشجبي مٙهىم "ألامً اإلااجي" بمٙهىم "اإلاحزان اإلااجي "وٍٝفذ باألخحر اإلاىاصهت واإلاٝاسهت بحن بحمالي حجم اإلاىاسد
اإلااثُت الخٝلُذًت ؤحر الخٝلُذًت في ٘ترة صمىُت مُّىت ،وبحن بحمالي حجم الاخخُاحاث اإلااثُت الالصمت لعذ مخخلٙت
الاخخُاحاث٘ ،األمً اإلااجي هى مٙهىم وعبي خُث ًجشي الخذًث ِىه ِادة في معخىٍاث مخخلٙت في البلذان املخخلٙت.

) _(1خىىػ ِلي ،مؽ٢الث الخالش وخُاساث اإلاعخٝبل :اإلاؽ٣لت والخلى ٥اإلام٢ىت (الّشا :ٛداس ال٢ىىص الخذًثت ،ه .)2000 ،1،ؿ.60.
) _(2اإلااجمش الثالث إلداساث الخّاون الذولي والّالٜاث الذولُت" ،ؤصمت اإلاُاه جخٙاٜم وؤلاجٙاُٜاث الذولُت ِاحضة " ،وسٜت ِمل اإلاش٠ض الّشبي للبدىر
الٝاهىهُت والٝماثُت بحروث  ،2015/12/09 – 07ؿ.05 ،
) _ (3بشهامج الامم اإلاخدذة الاهماجي ،جٝشٍش الخىمُت البؽشٍت " ،2006هذسة اإلاُاه واملخاوش والخّشك للمشس" ،اإلا٢خب الاٜلُمي للذو ٥الّشبُت،2006 ،
ؿ.133 .
) -(4بشهامج الامم اإلاخدذة الاهماجي ،جٝشٍش الخىمُت البؽشٍت " ،2006ماهى ؤبّذ مً الىذسة ،الٝىة الٝٙش وؤصمت اإلاُاه الّاإلاُت" .2006 ،ؿ.03.
) -(5بشهامج الامم اإلاخدذة الاهماجي ،جٝشٍش الخىمُت البؽشٍت " ،2006ماهى ؤبّذ مً الىذسة ،الٝىة الٝٙش وؤصمت اإلاُاه الّاإلاُت" .2006 ،ؿ.03.
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
وَّذ اإلاحزان اإلااجي مً اهم ادواث بداسة اإلاىاسد اإلااثُت خفىـا ِىذ ولْ العُاظاث اإلااثُت والخخىُي إلاؽاسَْ
ماثُت بر ٌعخخذم في جٝذًش اإلاىاسد واالخخُاواث اإلااثُت الاظدثماسٍت اإلاخىا٘شة في مىٍىمت ماثُت مدذدة وفي جٝذًش
ٙ٠اًت اإلاىاسد اإلااثُت اإلاخاخت لألٔشاك املخخلٙت.
٠زلً ٤ىفشٗ مّىاه بلى حُّحن ٠مُاث اإلاُاه الذاخلت والخاسحت ألي هٍام ماجي ،بّباسة ؤخشي ًٝفذ باإلاحزان
اإلااجى "ِملُت اإلاىاصهت واإلاٝاسهت بحن بحمالى حجم اإلاىاسد اإلااثُت الخٝلُذًت ؤحر الخٝلُذًت اإلاّشوك مً اإلاُاه فى ٘ترة
صمىُت مُّىت ،وبحن بحمالى حجم الاخخُاحاث اإلااثُت الالصمت لعذ مخخل ٚالاخخُاحاث (الىلب ِلى اإلاُاه) خال ٥الٙترة
الضمىُت هٙعها ،وهىاِ ٟذة ماؼشاث لخدذًذ ٌاهشة " مدذودًت اإلاىاسد اإلااثُت " هي:
ً
اضدىادا إلى مؤشزًٍ فزعيين:
املؤشز الكمي ًمكً قياضه ؤن ً٣ىن هفِب الٙشد مً اإلاُاه ؤٜل مً خي الٝٙش الّالمي  1000م / 3للٙشد /العىت._ ؤن ً٣ىن حجم اإلاخاح مً اإلاُاه ؤٜل مً اإلاىلىب لالظخخذام اإلااثُت.
املؤشز الكيفيًٝ :اط بخلىر اإلاُاه والتي ًترجب ِلحها ِذم الٝذسة ِلى اظخّمالها ،سٔم جىا٘شها ب٢مُاث ٠بحرة.املؤشز الاقخصاديًٝ :اط بّذم جىا٘ش ميؽأث ماثُت الصمت لىٝل وجىـل اإلاُاه بلى اإلاعخخذمحن في اإلاىاص٥1

واإلافاوْ ورل ٤للٝٙش الاٜخفادي.

وٍىىل٘ ٞهم وجدلُل الاخخُاحاث اإلااثُت للذو ٥فى الخالش واإلاعخٝبل مً جدلُل مىٍىمت اإلاحزان اإلااجى وٍإحى
اإلاحزان اإلااجى فى زالر خاالث:
_ حالت الخىاسن املائى :خُىما ًخّاد ٥الىلب ِلى اإلاُاه مْ حجم الّشك.
_ حالت الىفزة املائي :خُىما ً٣ىن حجم اإلاىاسد ؤ٠بر مً حجم الاخخُاحاث
_ حالت الىذرة املائيت" :خالت الٙجىة اإلااثُت" خُىما ً٣ىن حجم اإلاىاسد ؤٜل مً الدجم اإلاىلىب للى٘اء
()2

باالخخُاحاث الالصمت.
ً
_ مً هىا ٘ةن ألامً اإلااجي ال ًٝل ؤهمُت ّ
ِما ظىاه ،بل ًم ً٢الٝى ٥بن ألامً اإلااجي ًٙى١ ٛل ما ظىاه هٍشا بلى ؤن
بم٣ان جإمحن اإلاضٍذ مً الخاحاث الٕزاثُت بعبل صساُِت وـىاُِت مخخلٙت لؽّىبىا مدذودة ألن بم٣اهُت صٍادة اإلافادس
اإلااثُت الّزبت مدذودة٠ ،ما ؤهه ال ًىحذ بذًل مً اإلااء ،في الىٜذ الزي ججذ ُ٘ه الىاٜت ِلى ظبُل اإلاثاِ ٥ذة بذاثل.

الخاجمت:
مما ظبٜ ٞىله وعدؽ ٚألاهمُت ال٢بري التي ج٢دعحها اإلاُاه ّ٠ىفش ؤظاي ي الٔنى ِىه ظىءا باليعبت لل٣اثىاث
الخُت حمّاء في ٌل اظخخذاماتها اإلاخىىِت مً الؽشب ؤحرها مً ؤالظخّماالث باإللا٘ت بلى ألاهمُت البالٕت إلاُاه

( -)1صخش ِلي ظالمت العلُداث" ،دوس اإلاُاه في بزاسة الجزاُ في الؽش ٛألاوظي" ،دساظت خالت :جشُ٠ا ،الّشا ،ٛظىسٍت ،2013 _ 2003،سظالت ماحعخحر(
حامّت الؽش ٛألاوظي١ ،لُت آلاداب والّلىم) ،ؿ.43 .
(ِ _)2مش ًخي ؤخمذ" ،مهذداث ألامً اإلااجي في دو ٥خىك الىُل ٜشاءة في وبُّت اإلاحزان اإلااجي بحن العىدان ومفش" ِلى الشابي
http://www.kazakhstanunsc.com
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
ألاجهاس ِلى معخىي الذو ٥ؤمام الاظخخذاماث اإلاخىىِت لألجهاس وفي حمُْ املجاالث الاٜخفادًت مجها والفىاُِت
والاحخماُِت ؤحرها هزا مً حهت.
دوسا بظتر ً
٠زل ٤جلّب اإلاُاه ً
اجُجُا في ِملُاث جىصَْ الخفق ٘ذو ٥اإلاىبْ ًم ً٢ؤن حعخخذم رل ٤العالح لذ
دو ٥اإلافب في خالت ِذم وحىد اجٙاُٜاث مبرمت وهزا داْ٘ ؤدي بالذو ٥الى ِٝذ مّاهذاث بُيُت لخىصَْ خفق اإلاُاه
بُجها ٠ما جلّب اإلاُاه ً
ؤًما ً
دوسا في جد ُٞٝألامً الٕزاجي والا٠خٙاء الزاحي وحعاهم في ِملُاث الخىوحن الضساعي
والفىاعي والخذمي.
وِلُه ٘ةن الذوس العُاي ي وؤلاظتراجُجي الاٜخفادي للمُاه ظحزداد خال ٥الّٝىد اإلاٝبلت ِلى معخىي الّالم
وبالخالي ٘إمش اإلاُاه ال ًخّل ٞبالٕزاء ٘ٝي بالشٔم مً ؤجها لشوسة خخمُت لل٣اثً الخي بل ً
اًما حؽ٣ل الٝاِذة
ألاظاظُت للخىىس الفىاعي والخىمُت الاٜخفادًت والاظخٝشاس الاحخماعي والعُاي ي والىمى الخماسي بمخخل ٚمجاالجه.
ًدعْ حّشٍ ٚألامً اإلااجي ألن اإلاُاه جازش في حمُْ ألاوؽىت ؤلاوعاهُت وهى حضء ال ًخجضؤ مً ألامً الاحخماعي
ُّ
والاٜخفادي والبُئي والفخي ،وَؽحر ألامً اإلااجي بلى جى٘ش اإلاُاه بال٢مُت والجىدة اإلاالثمخحن للخٙاً ِلى الصخت،
وظبل الِّؾ ،والىٍم البُئُت وؤلاهخاج ًشا٘ٝه خذ مٝبى ٥مً املخاوش اإلاشجبىت باإلاُاه للىاط ،والىٍم البُئُت
والاٜخفادًت.
خُث هالخَ حّذد الخّشٍٙاث اإلاخاخت إلاٙهىم ألامً اإلااجي ،وجىىُ صواًا الخىاوُ٘ ٥ما بُجها٘ ،ةن هىا ٟمْ رل٤
ِىاـش مؽتر٠ت ُ٘ما بحن هزه الخّشٍٙاث ،بدُث ًم ً٢ؤن وعخخلق مجها ؤن مٙهىم ألامً اإلااجي ًشج٢ض في حىهشه ِلى
لمان جىا٘ش اإلاُاه٠ ،ما وهىِا ،ؤي ب٢مُاث ١اُ٘ت لخلبُت ١ا٘ت اخخُاحاث املجخمْ في ١ا٘ت املجاالث الاوعاهُت
والاٜخفادًت وبىىُِت حُذة جخىا٘ش لها اِخباساث الىٝاء وألامان المشوسٍت ،وبفىسة معخذامت.
ً
مً هىا ٘ةن ألامً اإلااجي ال ًٝل ؤهمُت ّ
ِما ظىاه ،بل ًم ً٢الٝى ٥بن ألامً اإلااجي ًٙى١ ٛل ما ظىاه هٍشا بلى ؤن
بم٣ان جإمحن اإلاضٍذ مً الخاحاث الٕزاثُت بعبل صساُِت وـىاُِت مخخلٙت لؽّىبىا مدذودة ألن بم٣اهُت صٍادة اإلافادس
اإلااثُت الّزبت مدذودة٠ ،ما ؤهه ال ًىحذ بذًل مً اإلااء ،في الىٜذ الزي ججذ ُ٘ه الىاٜت ِلى ظبُل اإلاثاِ ٥ذة بذاثل.

قائمت املزاجع:
الكخب بالعزبيت:
 ٘اهذاها ؼُٙا ،خشوب اإلاُاه الخصخفت...الخلىر...الشبذ ،جش :ظمش ِبذ اإلاىّم مشي ى (الٝاهشة :م٢خب ظىىسلليؽش ه .)2012 ،1،ؿ.17
 دمحم ؼىقي الٙىجشي ؤصمت اإلاُاه ..اإلاؽ٣لت والخل مً مىٍىس بظالمي،الٝاهشة :مجمْ البدىر ؤلاظالمُت باألصهش،. 2011
 ظامش مخُمش وآخشون  ،اصمت اإلاُاه في اإلاىىٝت الّشبُت الخٝاث ٞوالبذاثل اإلام٢ىت ،ال٣ىٍذ :ظلعلت ِالم اإلاّش٘ت،.1996
 مبرؤ ٟمبان ،اإلاذخل للّالٜاث الذولُت ) الجضاثش :داس الّلىم لليؽش والخىصَْ ،الىبّت . ) 2007. دمحم ِبذ الٕني ظّىدي ،الجٕشاُ٘ا العُاظُت اإلاّاـشة (الٝاهشة  :اإلا٢خبت ألاهجلى مفشٍت.)2003 ،املجلذ -09الّذد -02العىت2022
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
 ؤخمذ ابشاهُم مدمىد ،بؼ٣الُاث ألامً اإلااجي في خىك الىُل،في ؤًمً العُذ ِبذ الىهاب ،ألامً اإلااجى فى خىكالىُل :بؼ٣الُاث الخىمُت والاظخٝشاس(الٝاهشة :مش٠ض ألاهشام للذساظاث العُاظُت وؤلاظتراجُجُت..2011 ،
 حِعىن ٔحرٓ ،ماس ٟسوحشص ،اإلاُاه والجزاُ ،ادخاِ ٥ملُت ـىْ العالم لمً جىمُت اإلاىاسد ( خذماث الأازتال٣ازىلُُ٢ت. )2009 ،
-

ِبذ الشخمً دًذوح  ،ألامً اإلااجي ،ؤلاظتراجُجُت اإلااثُت في الجضاثش( بشلحن :اإلاش٠ض الّشبي الذًمٝشاوي ،ه،1،

.)2017
 الفذً ٞالىُب ؤمحن"،اإلاٙاهُم ألامىُت في مجا ٥الامً الٕزاجي" ،الىذوة الّلمُت ُٜم الخماًت اإلاذهُت في اإلاىاهجالخّلُمُت ألامىُت"( 2008/02/27_25،الشٍاك :حامّت هاً ٚالّشبُت للّلىم ألامىُت ،مش٠ض الذساظاث والبدىر ٜعم
الىذواث واللٝاءاث الّلمُت) .
 خىىػ ِلي ،مؽ٢الث الخالش وخُاساث اإلاعخٝبل :اإلاؽ٣لت والخلى ٥اإلام٢ىت (الّشا :ٛداس ال٢ىىص الخذًثت ،ه،1،.)2000
 صخش ِلي ظالمت العلُداث" ،دوس اإلاُاه في بزاسة الجزاُ في الؽش ٛألاوظي" ،دساظت خالت :جشُ٠ا ،الّشا ،ٛظىسٍت، ،2013 _2003سظالت ماحعخحر( حامّت الؽش ٛألاوظي١ ،لُت آلاداب والّلىم).
املجالث: ببشاهُم ؤخمذ ظُّذ" ،جدذًاث ألامً اإلااجي الّشبي "،مجلت حامّت دمؽ.2015 .2 .1 ،ُ:ٞ هبُل سو٘اثُل" ،الىلْ الشاهً للمىاسد اإلااثُت الّشبُت" ،العُاظت الذولُت :م.158.ُ.39، دمحم ظلمان واٌْ" ،جدذًاث الىذسة اإلااثُت في اإلاىىٝت الّشبُت...الخالش واإلاعخٝبل" ،العُاظت الذولُت.179،ُ:م. 42،
 دمحم ـاد ٛبظماُِل" ،الجىاهب الٝاهىهُت الذولُت إلاؽ٣لت اإلاُاه" ،العُاظت الذولُت .167،ُ :مً(.42،ىاًش.)2007 خعً دمحم الىاهش "،ألامً الٝىمي الّشبي ،مذخل هٍشي" ،ؼاون ِشبُتً ( 74 .ُ :ىهُى . )1993امللخقياث: بشهامج الامم اإلاخدذة ؤلاهماجي ،اإلا٢خب الاٜلُمي للذو ٥الّشبُت "،خى٠مت اإلاُاه في اإلاىىٝت الّشبُت ،اداسة الىذسةوجإمحن اإلاعخٝبل" لبىان .2014
 الامم اإلاخدذة ،لجىت ألامً الٕزاجي الّالمي٘ ،شٍ ٞالخبراء سُْ٘ اإلاعخىي اإلاّني باألمً الٕزاجي والخٕزًت" ،اإلااء مًاحل الامً الٕزاجي والخٕزًت"ً ،ىهُى .2015
 اإلااجمش الثالث إلداساث الخّاون الذولي والّالٜاث الذولُت" ،ؤصمت اإلاُاه جخٙاٜم والاجٙاُٜاث الذولُت ِاحضة " ،وسٜتِمل اإلاش٠ض الّشبي للبدىر الٝاهىهُت والٝماثُت بحروث .2015/12/09 – 07
 بشهامج الامم اإلاخدذة ؤلاهماجي ،جٝشٍش الخىمُت البؽشٍت " ،2006هذسة اإلاُاه واملخاوش والخّشك للمشس" ،اإلا٢خبالاٜلُمي للذو ٥الّشبُت.2006 ،
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اليازيد بىساق  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /حممد جمدان
 بشهامج ألامم اإلاخدذة ؤلاهماجي ،جٝشٍش الخىمُت البؽشٍت " ،2006ما هي ؤبّذ مً الىذسة ،الٝىة الٝٙش وؤصمت اإلاُاهالّاإلاُت".2006 ،
 الزضائل واملذكزاث العلميت: امُىت دمحم اخمذ الٙمل" ،الفشاُ الذولي خى ٥اإلاُاه في خىك الىُل "،سظالت ماحعخحر حامّت الخشوىم١ ،لُتالّلىم الاٜخفادًت والاحخماُِت.2009 ،
الكخب باللغت ألاجىبيت:
-Coolins Robert، D.، The water of the Nile، Hydo politics and the Jon glei canal،19001991، Clarendo press، oxford،1990.
;‟_Andrej Zwitter; „Human Security, Law And The Prevention Of Terrorism
Simultaneously Published In The USA And Canada ; Rutledge; First Published 2011.
-Jeff Conant, 'Water For Life Community Water Security', The Hesperian Foundation In
Collaboration With The United Nations Development Programmer, Copyright By The
Hesperian Foundation, 2005.

-1املى اقع إلالكرروهيت:
_"ألامً اإلااجي لشوسي لخد ُٞٝالعلم ،لشوسي لخد ُٞٝالخٝذم ،مخدذون مً احل الامً الّالمي" ،ؿ .04،03.جاسٍخ
الاوالُ .2017/12/23:في:
http://www.kazakhstanunsc.com/ar/wp-content/uploads/sites/5/2014/01/UNSC-OccasionalPaper-Water-Security-Paper-AR.pdf
_بىخلخاً ٥ىظ "،ٚألامً اإلااجي في الىوً الّشبي الىا..ْٜوالشهاهاث "،
https://www.researchgate.net/publication/297760342_alamn_almayy_fy_alwtn_alrby_alwaqwalrhanat
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الخمييزبين الى اكع واللاهىن لخحذًذ هطاق سكابت املحكمت العليا على السلطت الخلذًشٍت لللاض ي املذوي
distinction between fact and law to determine the spectrum of
supreme court's scrutiny over civil judge's estimative authorities
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:ملخص
 وعكابة املخىمة الػلُا غليها مً زالٌ الحمُحز بحن،ًحدضص مجاٌ الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي في الضغىي اإلاضهُة
 فيلما وان اللاض ي، وغلى أؾاؾهما ًجغي الىلع والحأًُض، مؿألة الىاكؼ ومؿألة اللاهىن،مؿألححن حض محضازلححن
 وولما وان بصضص مؿألة كاهىن ولما كُضت، بصضص مؿألة واكؼ وان له ؾلؼة ثلضًغٍة واؾػة في ثلضًغ هظا الىاكؼ
 والحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن غلى أهمُتها ئال أهه،ؾلؼحه الحلضًغٍة مً زالٌ عكابة املخىمة الػلُا غليها
 ئال،ً فلض ثم وطؼ غضًض الىظغٍات في ؾبُل طل،لم ًحم الاهحضاء ئلى مػُاع ًمىىىا مً زالله الحمُحز بضكة بحن اإلاؿألححن
 وأمام ثمؿً املخىمة الػلُا في كغاعاتها بمصؼلر الىاكؼ واللاهىن لحدضًض،أن حمُػها فشلد في وطؼ مثل هظا اإلاػُاع
ً واهد هظغٍة ثخبؼ وشاغ اللاض ي في مسحلف مغاخل الضغىي اإلاضهُة عغم ما غليها م،هؼاق عكابتها غلى مداهم اإلاىطىع
.اهحلاصات الىظغٍة ألاوؿ للحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ واللاهىن
. مؿاةل الىاكؼ؛ مؿاةل اللاهىن؛ الؿلؼة الحلضًغٍة ؛ كاض ي اإلاىطىع ؛ عكابة املخىمة الػلُا:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The extent of the judge's discretion in the civil case, and the Supreme Court's control over
it, is determined by distinguishing between two overlapping questions, the question of fact
and the question of law, and on the basis of which cassation and support will take place.
Whenever the judge deals with a question of fact, he has a wide discretion in his appreciation,
and whenever he is in relation to a question of law, the more his discretionary power is
limited by the control of the supreme Court, in fact; despite the importance of the distinction
between the questions of fact and law, no criterion has been reached by which we can
accurately distinguish the two questions, many theories have been developed for this purpose,
but all failed to establish such a criterion, given the adherence of the Supreme Court in its
decisions to the terms of fact and law to determine the extent of its control over the
substantive courts, the theory of the follow-up of the judge’s activity in the different stages of
the civil proceedings, in spite of the criticisms with regard to this theory, it is considered that
it is most appropriate to distinguish the questions of the fact and the law.
Keywords : question of fact; question of law; discretion; substantive judge; control by
the Supreme Court.
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ملذمت:
صعج كظاء املخىمة الػلُا في غالبُة كغاعاتها غلى خصغ هؼاق عكابتها غلى مداهم اإلاىطىع في مؿاةل اللاهىن ،صوها
غً مؿاةل الىاكؼ التي ثلغ املخىمة الػلُا أنها مجاٌ مؼلم لؿلؼة اللاض ي الحلضًغٍة بػُضا غً ػاةلة عكابتها ،وعغم
أهمُة الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن لم جػؼىا املخىمة الػلُا مػُاعا ًمىىىا مً الحمُحز بضكة بحن اإلاؿألححن،
وبضون هظا الحمُحز ال ًمىً ثدضًض هؼاق عكابة املخىمة الػلُا غلى كاض ي اإلاىطىع ،ؾىاء في الضغىي اإلاضهُة أو ختى في
الضغىي الجىاةُة ،وال ًمىً لللاض ي مػغفة غىاصغ الضغىي التي له أن ًبؿؽ في ثلضًغها وثىُُفها ؾلؼحه الحلضًغٍة
بشيل واؾؼ ،والػىاصغ التي ثحلُض فيها هظه الؿلؼة او ثىػضم ،وٍلؼ فيها وشاػه الظهني ثدد ػاةلة الىلع.
وبحن أهمُة وطؼ مػُاع همحز به بحن الىاكؼ واللاهىن في الضغىي اإلاضهُة مً حهة ،وؾيىت مداهم الىلع في صُاغة
مثل هظا اإلاػُاع مً حهة أزغي ،خاوٌ الفله حاهضا خل اإلاشيلة بصُاغة غضًض الىظغٍات في ؾبُل وطؼ ثمُحز صكُم بحن
مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن ،ئهؼالكا مً مبضأ أن مدىمة الىلع هي مدىمة كاهىن ،جػمل غلى ثىخُض اللظاء ،وطلً
بمغاكبة الحؼبُم الؿلُم لللاهىن مً ػغف مداهم اإلاىطىع ،وطهبىا في طلً مظاه مسحلفة ،وهى ما ؾىداوٌ صعاؾحه
في هظا البدث مً زالٌ ؤلاشيالُة آلاثُة :ما مذي فعاليت الخمييز بين الى اكع واللاهىن لخحذًذ هطاق سكابت املحكمت
العليا على سلطت اللاض ي الخلذًشٍت في الذعىي املذهيت؟ هما هؼغح ئشيالُححن فغغُححن
 هل ًمكن جحذًذ هطاق سكابت املحكمت العليا من خالل الخمييزبين مسالل الى اكع ومسالل اللاهىن؟
 إلى أي حذ ًملك كاض ي املىطىع سلطت جلذًشٍت في جلذًشالى اكع ؟
أهميت املىطىع:
ثحمثل أهمُة هظا اإلاىطىع في حاهبحن  ،حاه أواصًمي وهى جؿلُؽ الظىء غلى مىطىع لم ًأزظ خظه مً الضعاؾة
مً طمً ول مىطىغات اللاهىن اإلاضوي ؾىاء الجؼاةغي أو اإلالاعن ،وحاه غملي ًحمثل أؾاؾا في مداولة ثدضًض مجاٌ
ول مً ؾلؼة اللاض ي اإلاضوي الحلضًغٍة ،وهظا هؼاق عكابة املخىمة الػلُا غلى كظاة اإلاىطىع.
املىهج املخبع:
هظغا لؼبُػة اإلاىطىع و وىهه مجاال زصبا لآلعاء الفلهُة اإلاحػضصة ،وهظا كغاعات مداهم الىلع ،فاهىا ئعثأًىا
صعاؾحه وفم اإلاىهج ؤلاؾحلغاتي ،إلغحلاصها بأن هظا اإلاىهج هى ألاهثر ئهحاحا في صعاؾة اإلاىطىع وثدلُم أهضافه.
أهذاف الذساست:
ثحمدىع أهضاف صعاؾخىا في:
 ثدضًض مفهىم الىاكؼ واللاهىن في الضغىي اإلاضهُة. جؿلُؽ الظىء غلى أهمُة الحمُحز بحن مؿاةل اللاهىن ومؿاةل الىاكؼ في الضغىي اإلاضهُة. ئؾحسالص ما غغطه الفله مً هظغٍات في ؾبُل الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن ،وهخُجتها. ثدضًض الىظغٍة ألاهثر ئهحاحا في الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن. الىكىف غلى خضوص ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة في ثلضًغ الىاكؼ و ثىُُفه و عكابة املخىمة الػلُا غليها.و لئلحابة غلى ئشيالُة اإلاىطىع وثدلُم أهضافه ؾىداوٌ ثىاوٌ الضعاؾة مً زالٌ االحلؿُم آلاجي:
املجلض -09الػضص -02الؿىة2022

EISSN: 2528-2309

1141

ISSN: 2352-9806
l

التمٍٍز بني الواقع والقانون لتحدٌد نطاق رقابة احملكمة العلٍا على السلطة التقدٌرٌة للقاضً املدنً  /ـــــــــــــــــــــ
خالد مساعدٌة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /قصوري رفٍقة
 املخىع ألاوٌ :صػىبة الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن همػُاع لظبؽ هؼاق عكابة املخىمة الػلُا.
 املخىع الثاوي :ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة في الحػامل مؼ الىاكؼ في الضغىي اإلاضهُة.
املحىسألاول :صعىبت الخمييزبين مسالل الى اكع ومسالل اللاهىن كمعياسلظبط هطاق سكابت املحكمت العليا.
ًحدضص ئزحصاص املخىمة الػلُا هلاغضة غامة بالحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن ،وبضون هظا الحمُحز ال
ًمىً ال للمدىمة الػلُا بؿؽ عكابتها بصفتها مدىمة كاهىن غلى مداهم اإلاىطىع ،وال للاض ي اإلاىطىع ثىُُف الجزاع
اإلاؼغوح أمامه بمىح ما زىٌ له مً ؾلؼة ثلضًغٍة ،وغلى هظا ألاؾاؽ ًجغي الىلع والحأًُض ،ولىً هظه اللاغضة
ئصؼضمد بصػىبة ثؼبُلها غلى الىاكؼ الػملي ،مما هحج غىه زالف فلهي شضًض خىٌ مضي ئمياهُة وطؼ مػُاع للحمُحز
بحن اإلاؿألححن ،زاصة في ظل ألاهمُة البالغة لهظا اإلاىطىع في الىظام اللظاتي.
أوال :إلاطاسالىظشي ملسالل الى اكع ومسالل اللاهىن.
ًمىىىا اللىٌ أن الىصىٌ لحدضًض صكُم إلافهىم الىاكؼ ومفهىم اللاهىن أمغ في غاًة الصػىبة والحػلُض( ،)1عغم هثرة
املخاوالت الفلهُة فيي ؾبُل خل هظه اإلاؿألة ،وٍىمً الؿب في عجؼ الضعاؾات الىظغٍة غً وطؼ مثل هظا اإلافهىم
باألؾاؽ إلصؼضامها بالىاكؼ الػملي ،ئط الاصغاء بالخم أمام اللظاء ال ًيىن ئصغاءا بىاكؼ بدد ،وال بلاهىن بدد،
فالضغىي اإلاضهُة ثخشيل مً غىصغًٍ محضازلحن ،غىصغ الىاكؼ وغىصغ اللاهىن ،ولم ًصل الفله واللظاء ئلى وطؼ
هظغٍة حامػة ثفصل بُنهما بضكة ختى ًخؿنى للباخثحن غلى طىء طلً طبؽ مفهىم ول مً الىاكؼ واللاهىن بشيل صكُم.
وعغم هظه الصػىبة ئال أن هىان ثصىع غام خىٌ ماهُة اإلاؿألححن (أوال) ،وإن وان ثصىعا طبابُا ال ًإزظ غلى ئػالكه
فهى ئن صضق في خالة فال ًصضق في أزغي ،ئال أن أهمُة الحمُحز بحن اإلاؿألححن(ثاهيا) ثضغىها لضعاؾة طلً.
 _01ماهيت مسالل الى اكع ومسالل اللاهىن :هبضأ بضعاؾة ماهُة مؿاةل الىاكؼ أوال ،غلى ئغحباع أن اللاهىن ًأجي
لُؼبم غلى الىاكؼ بػض ربىثه في الضغىي ،رم هيحلل لضعاؾة ماهُة مؿاةل اللاهىن.
أ_ماهيت مسالل الى اكعً :غبؽ حاه مً الفله( ،)2مؿاةل الىاكؼ بالىكاتؼ اللاهىهُة وَػغفىن هظه ألازحرة بأنها
مصضع ليل الغوابؽ اللاهىهُة ،وهي ئما أن ثيىن ػبُػُة أو ازحُاعٍة ،والىاكػة الازحُاعٍة ئما أن ثيىن ماصًة أو كاهىهُة،
وألاغماٌ اللاهىهُة ئما أن ثيىن صاصعة مً حاه واخض أو صاصعة مً حاهبحن ،واللاهىن ًدضص آلاراع اإلاترثبة غلى الىكاتؼ
وألاغماٌ ولها.
وٍبضو أن اللاةلحن بظلً ًجضون مصضعا لحػغٍفهم هظا في هحابات ألاؾحاط غبض الغػاق أخمض باشا الؿنهىعي،
والخلُلة أن ألاؾحاط الؿنهىعي كض فهم هالمه غلى غحر ما كصضه ،فلض غغف ألاؾحاط غىصغ الىاكؼ غلى اهه (مصذس الحم
 1اللىػي ،عاةض غىصة فاعؽ ،مضي ؾلؼة املخىمة الحمُحز ألاعصهُة بالحفغكة بحن مؿاةل الىاكؼ و مؿاةل اللاهىن :صعاؾة ملاعهة ،عؾالة ماحِؿححر ،ولُة
اللاهىن ،حامػة غمان الػغبُة ،ألاعصن  ،2018 ،ص.11
 2وهىان مً الباخثحن مً ٌػغف الىاكؼ مً زالٌ الغبؽ بحن وكاتؼ ماصًة و وكاتؼ ماصًة أزغي فان وان في أخض ػغفي اإلاػاصلة مؿألة كاهىن و مؿألة واكؼ
فاهىا هيىن بصضص مؿألة كاهىن عاحؼ في طلً ،غبض اللاصع خىبة أرغ ؤلاحتهاص اللظاتي غلى خغهة الخشغَؼ ،مجلة الخلىق و الػلىم الؿُاؾُة حامػة
زيشلة ،مجلض  08غضص  02ؾىة  ،2021ص ..21
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املذعى به ،أي الخصشف اللاهىوي أو الى اكعت اللاهىهيت التي أوشأث هزا الحم ،وهزا العىصش هى وحذه الزي ًطالب
املذعي بئثباجه ،وإلاثباث هىا ًدىاول مسالل مىطىعيت ال سكابت ملحكمت الىلع عليها(.)...)1
وٍالخظ مً زالٌ هظا الحػغٍف أن ألاؾحاط الؿنهىعي ًفغق بحن الىاكػة اللاهىهُة همصضع للغابؼة اللاهىهُة ،وبحن
الىاكؼ همجاٌ ًحدضص به هؼاق عكابة مداهم الىلع وهظا ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة ،ئط ٌػغف الىاكؼ بمصضع الخم
اإلاضعى به ،ومصضع الخم ال ًيىن واكػة كاهىهُة فلؽ ،وال ًيىن ثصغف كاهىوي فلؽ ،فهى ًضوع بحن الىاكػة اللاهىهُة
والحصغف اللاهىوي.
رم ًظه ألاؾحاط الؿنهىعي ئلى أبػض مً طلً ئط طُم أهثر مً صاةغة الحػغٍف ،و اغحبر أن ؤلاربات ًغص فلؽ غلى
مؿاةل مىطىغُة ،وال عكابة ملخىمة الىلع غليها ،وفي طلً ًظه الفله( )2ئلى أن( ...وامللصىد بالى اكع الزي ًثبخه
الخصىم هى مصذس الحم املذعى بىحىده ،أو صواله ،أو إلحاق وصف به ،وهزا هى محل إلاثباث  ،)...أي أن اللاض ي
ًحدضص صوعه في ثلضًغه للىاكؼ بما ًلضمه الخصىم مً وكاتؼ وإصغاءات ،محلُضا في طلً بلىاغض ؤلاربات ،فال ٌػحض ئال
بالىكاتؼ اإلاىحجة في الضغىي ،أي عىاصش الطلب اللظائي( ،)3و ٌؿخبػض الىكاتؼ التي ال ثصلر أؾاؾا لئلصغاء ،صون الحلُض
باألوصاف التي ًدضصها الخصىم لهظه الىكاتؼ ،فىما له ؾلؼة ثلضًغٍة في ئؾخبػاص الىكاتؼ غحر اإلاىحجة ،له هظلً ؾلؼة
ثلضًغٍة في ؤلاغحضاص بىكاتؼ لم ًثرها الخصىم ،أو لم ًحمؿيىا بها هؿلؼة اللاض ي في الامغ بحلضًم الضفاثغ الحجاعٍة ولى
مً ثللاء هفؿه .
والخلُلة ان هظه الىظغة للفله اإلاىطىعي للىاكؼ ،ثلابلها هظغة أزغي مً حاه الفله ؤلاحغاتي ،الظي ًغي الىكاتؼ
هي ول جغُحر في مغهؼ مىحىصً ،غث غلُه اللاهىن أرغا كاهىهُا ،بأن ٌػؼي للمغهؼ الجضًض وصفا كاهىهُا( ،)4فالىاكػة غىض
الفله ؤلاحغاتي لِؿد مصضعا لىحىص الخم وال إلهلظاةه ،ئهما هي ظغف لترثِ هظا ألارغ( ،)5وهغي أن هظا ؤلازحالف ال
ًإرغ في حىهغ مؿألة ماهُة الىاكؼ الظي هلصضه بالضعاؾة ،فهى ال ٌػضو أن ًيىن هخُجة إلزحالغ الضغىي اإلاضهُة بىكاتؼ
مىطىغُة ،وأزغي ئحغاةُة.
و في ظل ئزحالف فىغة الىاكؼ بحن أهصاع الفله اإلاىطىعي وأهصاع الفله ؤلاحغاتيً ،مىىىا اللىٌ بػضم وحىص مفهىم
صكُم للىاكؼ ،وٍؼٍض مً غمىض اإلاؿألة أن الحػغٍفات التي كضمها ول مً الفغٍلحن ال جؿػفىا بحػغٍف غلى أؾاؾه ًمىىىا
اللىٌ متى هيىن بصضص مؿألة واكؼ لللاض ي فيها ؾلؼة ثلضًغٍة مؼللة ،فاللىٌ بأن الىاكؼ هى مصضع الخم اإلاضعى به،
أي الىاكػة اللاهىهُة أو الحصغف اللاهىوي الظي وشأ غىه هظا الخم ،كىٌ فُه هظغ ،زاصة أن مداهم الىلع ثغاك
ثلضًغ اللاض ي لهظا الىاكؼ مً زالٌ الخؿبِ  ،وهظا أن هظا الحلضًغ لِـ مؼللا فهى مديىم بلىاغض ئربات مدضصة
بمىح هصىص كاهىهُة ًلؼ اللاض ي في خالة مسالفتها ثدد ػاةلة عكابة مدىمة الىلع.
 1غبض الغػاق أخمض الؿنهىعي ،الىؾُؽ في شغح اللاهىوي اإلاضوي الجضًض ،هظغٍة ؤلالتزام بىحه غام ،الىحاب الثاوي ،في ؤلاربات و آراع ؤلالتزام ،الؼبػة
الثالثة الجضًضة ،بحروت ،لبىان ،ميشىعات الخلبي الخلىكُة ،2011،ص .49
 2ؾمحر غبض الؿُض ثىاغى ،أخيام ؤلالتزام وؤلاربات ،الؼبػة ألاولى ،ؤلاؾىىضعٍة ،مصغ ،مىحبة الىفاء اللاهىهُة ،2009 ،ص .50
 3غمغ ػوصه ،ؤلاحغاءات اإلاضهُة و ؤلاصاعٍة في طىء أعاء الفلهاء و أخيام اللظاء ،غ ،2بً غىىىن ،الجؼاةغ ،2015، ENCYCLOPEDIA ،ص .610
 4فححي والي ،أخمض ماهغ ػغلىٌ ،هظغٍة البؼالن في كاهىن اإلاغافػات ،غ  ،3اللاهغة 1997 ،ميشىعات الخلبي الخلىكُة،ص .86
5
فححي والي ،أخمض ماهغ ػغلىٌ ،اإلاغحؼ هفؿه ،هلال غً .Garnelutte,theoria generale del diritto,82,p,200.
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واللىٌ مً حهة أزغي ئن الىاكػة لِؿد مصضعا للخم بل مجغص ظغف لترثِ هظا ألارغ في هظغ أهصاع الفله
ؤلاحغاتي ،وبأن الىاكػة هي ول جغُحر في مغهؼ مىحىص ٌػؼي غلُه اللاهىن أرغا كاهىهُا(ً ،)1ؼٍض مً جػلُض اإلاؿألة أهثر ئط
ًجػلىا هحدىٌ مً الؿإاٌ غً ماهُة الىاكؼ ،ئلى جؿاؤٌ خىٌ ماهُة هظا الظغف في خض طاثه ئط أهه كىٌ ًسلؽ بحن
الىكاتؼ اللاهىهُة ،والىاكؼ الظي ًدضص ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة.
ب_ ماهيت مسالل اللاهىن :غلى زالف مً الىاكؼ الظي ًلض ي فُه اللاض ي ئؾخىاصا إلاا كضمه الخصىم مً ػلبات
وإصغاءات وصفىع  ،فان اللاهىن ًفترض في اللاض ي غلمه به ،وال ًمىىه ؤلاخحجاج بػضم غلمه باللاهىن في ؾبُل الحسلص
مً ئلتزامه اللاهىوي باصضاع ألاخيام اللظاةُة ،وإال ئتهم باهياع الػضالة ،واللاهىن الظي ًفترض في اللاض ي الػلم به ،هى
مجمىغة اللىاغض اللاهىهُة التي ثدىم الىظام اللاهىوي واللظاتي في ئكلُم مػحن ،واللاهىن بهظا اإلافهىم لِـ اللاهىن
اإلالابل للىاكؼ والظي ًحدضص به هؼاق عكابة مداهم الىلع ،وهظا ًحلُض بمغاغاثه اللاض ي غىض ئغماله إلاا له مً ؾلؼة
ثلضًغٍة في اإلاىاص اإلاضهُة .وإهما هى حؼء مىه ،فمداهم الىلع مثال ال ًمىنها ثبحن صخة الؼػً بالىلع ما لم ثغاك
وكاتؼ الضغىي ،هما أن اللاض ي ًلؼ ثدد عكابة مدىمة الىلع في ثلضًغه للىاكؼ غً ػغٍم الخؿبِ الظي ٌػحبر وحها
مً أوحه الؼػً الىاعصة في كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاعٍة( ،)2وهىا ًبرػ بشيل واضر اجؿاع هؼاق مؿاةل اللاهىن
لخشمل مؿاةل أزغي جػحبر مؿاةل واكػُة بدحة.
وكض خاوٌ اإلاشغع الجؼاةغي في هص اإلااصة  358مً اللاهىن الؿالف الظهغ ثدضًض أوحه الؼػً بالىلع غلى ؾبُل
الخصغ ،غلى زالف إلاا حاء في كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة الفغوس ي في ماصثه 604التي ثىص غلى أن الؼػً بالىلع ًبنى غلى
مسالفة اللاهىن ،صون خصغ أوحه الؼػً هما فػل اإلاشغع الجؼاةغي ،ولىً أوحه الؼػً في كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة
وؤلاصاعٍة ثضوع غمىما خىٌ مؿاةل ال زالف في ئغحباعها مً كبُل مؿاةل اللاهىن ،وٍمىً عص أبغػها ئلى أوحه ػػً محػللة
بمسالفة ؤلاحغاءات ،وأوحه ػػً محػللة باإلزحصاص ،وأوحه ػػً محػللة بالخؿبِ  ،وأزغي محػللة بمسالفة اللاهىن.
وٍمىىىا مً زالٌ ما وعص في اإلااصة  358مً كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاعٍة ،أن هخؿاةل هل اللىٌ أن مؿاةل
اللاهىن ثحدضص مً زالٌ أوحه الؼػً بالىلع التي غضصتها اإلااصة صون ؾىاها كىٌ ؾلُم؟ وال هترصص في ؤلاحابة غلى طلً
باللىٌ أن ما غضصثه اإلااصة ال زالف في أهه مً كبُل مؿاةل اللاهىن ،ولىً ال ًمىً خصغ مؿاةل اللاهىن في هص اإلااصة
 358فلؽ ،فالحىُُف مثال هيشاغ طهني ًلىم به اللاض ي بهضف ئزحُاع اللاغضة اللاهىهُة اإلاىاؾبة لخىم الىاكؼ الثابد
في الضغىيٌ ،ػحبر مؿألة كاهىن ال ٌؿحلل اللاض ي فيها بؿلؼة ثلضًغٍة بػُضا غً عكابة املخىمة الػلُا ،وعغم طلً لم
ًظهغ في هص اإلااصة  358وىحه مً أوحه الؼػً ال صغاخة وال طمىا.
وفي ظل غمىض ماهُة مؿاةل اللاهىن ومؿاةل الىاكؼً ،حدحم غلُىا ؤلاؾخىاص إلاا حاء في اإلااصة  358مً كاهىن
ؤلاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاعٍة الجؼاةغي ،واإلااصة  604مً كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة الفغوس ي مً أحل ثدضًض ماهُة مؿاةل
اللاهىن ومؿاةل الىاكؼ مػا ،مً زالٌ ثخبؼ كغاعات املخىمة الػلُا ،فىلىٌ أهه ٌػض مً كبُل مؿاةل اللاهىن ول مؿألة
 1مدؿً مىصىع خاثم ،ألارغ ؤلاحغاتي للىاكؼ واللاهىن في ثدضًض وصف مدىمة الحمُحز ،مجلة املخلم الخلي للػلىم اللاهىهُة والؿُاؾُة ،الػضص ،01
حامػة بابل ،ولُة اللاهىن ،الػغاق ،2009 ،ص .05
2ماصة  358مً اللاهىن عكم 08-09 ،اإلاإعر في  18صفغ غام 1429هجغي اإلاىافم ٌ  25فبراًغ ً ،2008حظمً كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاعٍةم ميشىع
بالجغٍضة الغؾمُة غضص  21لؿىة .2008

املجلض -09الػضص -02الؿىة2022

EISSN: 2528-2309

1144

ISSN: 2352-9806
l

التمٍٍز بني الواقع والقانون لتحدٌد نطاق رقابة احملكمة العلٍا على السلطة التقدٌرٌة للقاضً املدنً  /ـــــــــــــــــــــ
خالد مساعدٌة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /قصوري رفٍقة
أزظػتها مداهم الىلع لغكابتها ،بِىما ٌػحبر ما أحجمد مداهم الىلع غلى عكابحه مؿألة واكؼ للاض ي اإلاىطىع فيها
ول الؿلؼة الحلضًغٍة.
وٍبلى أن هظا اإلافهىم وإن وان الؿبُل الىخُض الظي ًمىىىا مً زالله وطؼ جػغٍف لهظه اإلاؿألة ،ئال أهه ال ًسفى ما
فُه مً كصىع ،فاإلغحماص غلُه ًإصي بما ال ًضع مجاال للشً ئلى ئزحالف مؿاةل الىاكؼ ،ومؿاةل اللاهىن مً بلض آلزغ،
بل ختى غلى مؿحىي الىظام اللظاتي الىاخض ثسحلف اإلاؿألححن بازحالف ألاخيام واللغاعات اللظاةُة.
 :02أهميت الخمييزبين مسالل الى اكع ومسالل اللاهىن.
ئن أوٌ غمل ًؼغح لللاض ي في خله للجزاع هى اؾحسالص الىكاتؼ مً الضغىي الثابحة أمامه ،وغىض ئثمامه لهظا الػمل
ًمغ إلاغخة راهُة ثحمثل في ثؼبُم اللاهىن غلى هظا الىاكؼ الثابد في الضغىي ،مغاغُا في ول طلً وحىب ئلتزامه بدضوص
ؾلؼحه الحلضًغٍة في فهمه لىاكؼ الجزاع  ،فان حاوػها غغض خىمه للىلع بمىح ما للمدىمة الػلُا مً ؾلؼة في
الغكابة غلى مداهم اإلاىطىع بصفتها حهة هلع ثسحص بدماًة اللاهىن صون الحػغض للىكاتؼ.
وغؼفا غلى طلً فان ثدضًض ئزحصاص املخىمة الػلُا وهظا ثدضًض خضوص الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي ال ًمغ ئال
بحدضًض الخض الفاصل بحن ما ٌػحبر مً صمُم ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة وما ٌػحبر زاعحا غنها وٍسظؼ بالحالي لغكابة
مداهم الىلع ،وٍمىىىا اللىٌ أن هظا الخض الفاصل هى ثغحمة إلاا ٌػحبر مؿألة واكؼ في الجزاع ،لللاض ي فُه ؾلؼة
ثلضًغٍة مؼللة ،وما ٌػحبر مؿألة كاهىن ًسظؼ فيها كاض ي اإلاىطىع لغكابة مدىمة الىلع هلاغضة غامة.
والحفغكة بحن الىاكؼ واللاهىن وإن واهد بحلً ألاهمُة ئال أن الىاكؼ الػملي ًجػلها واخضة مً أهثر مؿاةل اللاهىن
ؤلاحغاتي غمىطا وصػىبة غلى خض جػبحر الفلُه  ،Peter neuألامغ الظي خضي ببػع الفله في أإلااهُا ئلى اللىٌ بػضم
ئمياهُة ثدلُم هظه الحفغكة غملُا ،وما ًؼٍض مً جػلُض ألامغ أن اإلاحخبؼ للغاعات مداهم الىلع ؾىاء الفغوؿُة أو
اإلاصغٍة أو ختى املخىمة الػلُا الجؼاةغٍة ًجض أنهم ال ٌػؼىهىا مػُاع همحز به بحن اإلاؿألححن ،بل ًفهم منهم أن ما ٌػحبر
مؿألة كاهىن هى ما أزظػحه هظه املخاهم لغكابتها ،بِىما ٌػض مً مؿاةل الىاكؼ ما أزغحىه مً هظه الغكابة(.)1
و أهمُة الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن ،ثبرػ بشيل واضر في اللىٌ بأن هؼاق عكابة مدىمة الىلع
غلى مداهم اإلاىطىع ثلحصغ فلؽ غلى مغاكبة الحؼبُم الخؿً لللاهىن ،وٍغحؼ طلً أؾاؾا لىظُفة املخىمة الػلُا
اإلاحمثلة في ثىخُض ولمة اللاهىن وغضم الحظاعب في ثفؿحره ،ومً احل طلً هي تهحم بمؿاةل اللاهىن صوها غً مؿاةل
الىاكؼ ،وهظا ما خضا بجاه مً الفله ئلى اللىٌ أهه إلاا وان طلً فمشيلة طغوعة الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل
اللاهىن جػترطىا فلؽ في مغخلة الؼػً بالىلع ،ئط غنى غً البُان أن املخاهم الضهُا ومداهم ؤلاؾحئىاف حهات خىم
ثسحص بالىظغ في اإلاؿألححن( ،)2وهى كىٌ وإن صر في ثدضًض هؼاق عكابة مداهم الىلع ،فال ًصر في وصف أهمُة
البدث في الحمُحز بحن الىاكؼ اللاهىن ،التي وإن وان جػغطىا لها في مغخلة الؼػً بالىلع ثدصُل خاصل لىظُفة مداهم
 1عاحؼ في طلً أخمض الؿُض الصاوي ،هؼاق عكابة مدىمة الىلع غلى كاض ي اإلاىطىع في اإلاىاص اإلاضهُة و الحجاعٍة ،اللاهغة ،صاع النهظة الػغبُة،
،1984ص.108
 2عاحؼ في طلً ،مؿحاعي غاصٌ ،الحمُحز بحن الىاكؼ و اللاهىن في الضغىي الجىاةُة،مجلة الػلىم ؤلاوؿاهُة ،حامػة دمحم خُظغ بؿىغة ،الجلض،11
الػضص ،21لؿىة  ،2011ص.297
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الىلع ،فاهىا هغي أن هظا الحمُحز طغوعي حضا لحدضًض هؼاق الؿلؼة الحلضًغٍة للاض ي اإلاىطىع ،وبالحالي ٌػترطىا في ول
مغاخل الضغىي.
ثاهيا  :إلاججاهاث الفلهيت في الخمييزبين مسالل الى اكع ومسالل اللاهىن.
عغم ئكغاعها مً زالٌ ما ثلضم ،بصػىبة وطؼ مفهىم صكُم إلاؿاةل الىاكؼ واللاهىن ،ئال أهىا بِىا مضي أهمُة هظا
الحمُحز للىظام اللظاتي واللاهىوي  ،ومً زالٌ هظًً ؤلاغحباعًٍ ،ئغحباع الصػىبة وإغحباع ألاهمُة ،بغػت مداوالت فلهُة
غضًضة لخل هظه اإلاؿألة ،ومداولة وطؼ مػُاع ثمُحز صكُم وفاصل بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىنً ،حم مً زالله
وطؼ مػُاع هدضص به هؼاق عكابة مداهم الىلع غلى كظاة اإلاىطىع ،وهظا ثدضًض مجاٌ الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي في
اإلاىاص اإلاضهُة ،وهى ما ؾىػغج غلى صعاؾحه مً زالٌ هظا الفغع.
 :01إلاججاه اللالل بصعىبت وطع معياسللخمييزبينهما
ًغي أهصاع ؤلاثجاه اللاةل بػضم ئمياهُة وطؼ خض فاصل صكُلي بحن ما ًمىً ئغحباعه مؿألة واكؼ وما ًمىً ئغحباعه
مؿألة كاهىن أن الخؼأ في فهم الىاكؼ ما هى ئال زؼأ في ثؼبُم اللاهىن ،ألامغ الظي ٌؿمذ ملخىمة الىلع بؿؽ عكابتها
غلى الىاكؼ واللاهىن مػا وٍضللىن غلى طلً أن مدىمة الىلع أصضعت غضًض اللغاعات جػبر مً زاللها غلى مضي ئعثباغ
مؿاةل الىاكؼ بمؿاةل اللاهىن ،وأهه ال ًمىً الحأهض مً ثؼبُم اللاض ي لللاهىن بشيل صخُذ ئال مً خالٌ اثباغه
لئلحغاءات اللاهىهُة اإلاحبػة في ئربات الىاكؼ( ،)1و هى ما ثأهضه مدىمة الىلع اإلاصغٍة خىٌ مغاكبتها ليشاغ اللاض ي
بلىلها أهه ( ئطا بنى اللاض ي خىمه غلى واكػة ئؾحسلصها مً مصضع ال وحىص له ،او مىحىص ولىىه مىاكع إلاا أربحه ،أو
غحر مىاكع ولىً مً اإلاؿحدُل غلال ئؾحسالصه مً ثلً الىاكػة وان هظا الخىم مػُبا ًحػحن هلظه(، ))2
و في كغاع آزغ ملخىمة الىلع اإلاصغٍة ( ...وإن وان فهم الىاكؼ في الضغىي مً ؾلؼة مدىمة اإلاىطىع ئال أن طلً
مشغوغ بأن ًيىن ئؾحسالصها ؾاتغا و له أصله الثابد باألوعاق ،وجػحبر أؾباب خىمها مشىبة بالفؿاص في ؤلاؾحضالٌ ئطا
اهؼىت غلى غُ ًمـ ؾالمة ؤلاؾحيباغ وٍحدلم طلً بػضم فهمها الػىاصغ الىاكػُة التي ربخد لضيها(، )...)3
وفي هفـ هظا الؿُاق ثظه مدىمة الحمُحز ألاعصهُة بلىلها ( جػحبر مدىمة الحمُحز مدىمة كاهىن ال ثحضزل في
ئؾحسالصات مدىمة اإلاىطىع ئطا وان لها أصل رابد في ألاوعاق ومؿحمضة مً بُاهات ملبىلة كاهىها في الضغىي )..)4(.وفي
كغاع آزغ لها ثللي مدىمة الحمُحز ألاعصهُة بظل عكابتها غلى مؿألة ػاإلاا ئغحبرها الفله مؿألة واكؼ ًيىن لللاض ي بمىحبها
مؼلم الؿلؼة الحلضًغٍة في ثفؿحر الػلض بلىلها (...وخُث أن مدىمة اإلاىطىع وإن واهد ثملً الصالخُة في ثفؿحر
الػلىص ئال أهه وفلا لؤلصىٌ وما ئؾحلغ غلُه الفله وؤلاحتهاص فان ملخىمة الحمُحز خم الحضزل ئطا أزؼأت مدىمة
اإلاىطىع في ثأوٍلها وثفؿحرها للػلىص(.))5
 1عاحؼ في طلً أخمض مدمىص ؾػض ،مفهىم الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي اإلاضوي (ماهُتها ،وطىابؼها ،وثؼبُلاتها) ،غ1اللاهغة ،1988 ،صاع النهظة الػغبُة،
ص524م.525
 2الؼػً عكم  14448لؿىة  77كظاةُة (ئًجاعات ) ،حلؿة ألاخض  09فبراًغ  ،2020غً الضاةغة اإلاضهُة و الحجاعٍة.
 3الؼػً عكم  8055لؿىة  90اللظاةُة  ،صاةغة (ألاخض) (أ) اإلاضهُة ،حلؿة ألاخض 23ماًى .2021
 4ثمُحز خلىق أعصوي عكم.2007-05-26 2007/2943
 5الخىم عكم  3478لؿىة  . 2005مدىمة الحمُحز بصفتها الخلىكُة ،الصاصع بحاعٍش .2006/04/25
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هما ثظه املخىمة الػلُا الجؼاةغٍة في أخض كغاعاتها ئلى ثىُُف الصفة في الضغىي همؿألة كاهىهُة ًسالؼها الىاكؼ
خُث أهه (...وباغحباع أن الصفة مً اإلاؿاةل اللاهىهُة التي زالؼها الىاكؼ ،فاهه ال ًمىً مىاكشتها ألوٌ مغة أمام املخىمة
الػلُا ،)..)1(.وهغي أن هظا اللغاع ٌػحبر صلُل أهثر وطىخا غلى ئزحالغ الىاكؼ باللاهىن في الضغىي اإلاضهُة ًمحىؼ مػه اللىٌ
بدض فاصل همحز فُه بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن.
فيل هظه ألاخيام ثثبد ئمحضاص عكابة مدىمة الىلع لحمـ مؿاةل هي في ألاصل مجاٌ مؼلم لؿلؼة اللاض ي
الحلضًغٍة ًماعؾها صون مػل غلُه مً املخىمة الػلُا ،مما ًجػل مً اللىٌ أن عكابة مداهم الىلع غلى كظاة
اإلاىطىع جشمل فلؽ مؿاةل اللاهىن ،وهظا اللىٌ أن للاض ي اإلاىطىع مؼلم الؿلؼة في ثلضًغ الىاكؼ كىٌ ال ًثبد غىض
الحػمم في كغاعات مداهم الىلع.
وٍغحؼ هظا الحضازل في ازحصاصات مدىمة الىلع وؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة ئلى ئزحالغ الىاكؼ باللاهىن،
فُلىٌ  Rigauxأهىا خُىما هلىٌ أن (أ) ئزحلـ بىؾاةل ئخحُالُة غغبة (ب) فاهىا بظات اليلمات هفؿها هإهض ماصًة
الىاكػة وثىُُفها اللاهىوي ،فظهغ الىاكػة ًصاخبها في طات الىكد وصفها اللاهىوي ،رم ًيحهي هظا الفلُه لللىٌ
باؾحدالة ؤلاغحماص غلى الحفغكة بحن الىاكؼ واللاهىن همػُاع لحدضًض هؼاق عكابة مدىمة الىلع إلزحالغ الفىغثحن ،وهى
هفـ ما ًظه ئلُه الفلُه  Jean Jonquèreبلىله أن اإلاغوع مً الىاكؼ الى اللاهىن مؿألة صكُلة شانها في طلً شأن
مداولة الحمُحز بحن خضوص ألاولىان اإلاحضازلة( ،)2وملصضهم مً طلً أهه ال ًمىىىا اللىٌ أن الضغىي اإلاضهُة ثحألف مً
شلحن  ،شم واكعي مجغص  ،وشم آزغ كاهىوي مجغص بدُث ًمىىىا الفصل بُنهما  ،ومً رم ثدضًض هؼاق عكابة مدىمة
الىلع وهظا مجاٌ ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة بما ًىافم طلً.
وٍثىع الخؿاؤٌ هل مػنى طلً أن ثمحض عكابة مدىمة الىلع غىض أصخاب هظا الغاي لخشمل مؿاةل الىاكؼ
واللاهىن غلى الؿىاء ،وهل ثبؿؽ مدىمة الىلع عكابتها غلى ول مؿاةل اللاهىن؟ غحر أن أصخاب هظا الغإي ال ًجؼمىن
بظلً وإهما ًحدفظىن غلى ألامغًٍ مػا ،فهم ٌؿلمىن مً هاخُة بان مدىمة الىلع ال ثبؿؽ عكابتها غلى ول ما ًحػلم
بالىاكؼ ،هما ٌؿلمىن مً هاخُة أزغي أن مدىمة الىلع ال ثبؿؽ عكابتها غلى ول مؿألة كاهىهُة(.)3
وهغي أن ختى ئخالة خل هظه اإلاؿألة ئلى وحضان كاض ي اإلاىطىع وزبرثه في فهم ما هى واكؼ له فُه مؼلم الؿلؼة
الحلضًغٍة ،وما هى كاهىن ًلؼ فُه ثدد ػاةلة عكابة مداهم الىلع ،ال ًمىً أن ٌؿػفىا  ،ئط أن هظا اإلاػُاع ًصؼضم
بىفؿه في مغخلة الؼػً بالىلع ،فالػبرة في ثدضًض هؼاق عكابة مدىمة الىلع غلى ؾلؼة كاض ي اإلاىطىع الحلضًغٍة
لِـ في ثدضًض ما هى واكؼ مجغص وما هى كاهىن مجغص ،بلضع ما هى عاحؼ الى اليشاغ الظهني للظاة مدىمة الىلع في
فهم ما ًضزل في هؼاق عكابة هظه ألازحرة ،وما ًسغج غنها ،ؾىاء باغماٌ كاغضة الحمُحز بحن الىاكؼ واللاهىن وأؾاؽ لغكابة
مدىمة الىلع ،وطلً ئما بضعاؾة مغاخل الضغىي اإلاضهُة بالحفصُل وإؾحسغاج ما هى واكؼ وما هى كاهىن ،وإما بالغحىع
 1اللغاع عكم  1114000الصاصع بحاعٍش  ،2018/06/25غً الغغفة اإلاضهُة.
 2أخمض الؿُض الصاوي ،هؼاق عكابة مدىمة الىلع غلى كاض ي اإلاىطىع في اإلاىاص اإلاضهُة و الحجاعٍة ،مغحؼ ؾابم ،ص ،111هلال غً Journ2es
uridique.1986.op.cit.P.118. et s.
 3أخمض الؿُض الصاوي ،هؼاق عكابة مدىمة الىلع غلى كاض ي اإلاىطىع في اإلاىاص اإلاضهُة و الحجاعٍة ،مغحؼ ؾابم.112،
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لىحضان وزبرة كظاة مدىمة الىلع في ثدضًض ما ٌػحبر واكػا وما ٌػحبر كاهىها ،وفي ول طلً هلف غاحؼًٍ مغة أزغي غلى
ثدضًض مػُاع لغكابة مدىمة الىلع غلى مداهم اإلاىطىع.
 :02إلاججاه اللالل بأن صعىبت الخمييزبين الى اكع واللاهىن ال جمىع من إعخماده كمعياس.
ًلف في الجهة اإلالابلة ألهصاع ؤلاثجاه الؿابم ،فغٍم آزغ ًىافم أصخاب ؤلاثجاه ألاوٌ في صػىبة وطؼ خض فاصل
للحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ واللاهىن ،بل وختى في ئؾحدالة وطؼ مثل هظا الحمُحز بضكة ،وٍسالفىنهم في ألارغ ،بدُث ًغون
أن صػىبة الحمُحز بحن الىاكؼ واللاهىن ال ثمىؼ مً ئغحماصه همػُاع لحدضًض هؼاق عكابة مدىمة الىلع ،وهظا ثدضًض
مجاٌ ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة ،وحاؤوا بالػضًض مً الىظغٍات في مداولة منهم لىطؼ مػُاع ًمىىىا ؤلاغحماص غلُه في
ثدضًض هؼاق عكابة مدىمة الىلع ،وهظا مجاٌ ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة،
أ-معاًير محاكم الىلع :أصضعت مدىمة الىلع الفغوؿُة غضة أخيام أعؾد مً زاللها مباصب كاهىهُة جػحن
الفله غلى ئؾحسالص ما ٌػض واكػا ال ًسظؼ لغكابة مدىمة الىلع وما ٌػض كاهىن ًلؼ بصضصه كاض ي اإلاىطىع ثدد
ػاةلة عكابتها ،ولم ًىً مجغص جػضاص ما هى واكؼ وما هى كاهىن وافُا صون وطؼ مػُاع غملي ًىضر اإلالصىص بُنهما(،)1
بدُث هشف ئػغاص مدىمة الىلع أهه ئطا جػلم ألامغ بمجغص الحثبد مً وكاتؼ الضغىي بحلضًغ ألاصلة اإلالضمة مً
الخصىم  ،واإلاىاػهة بحن أكىاٌ الشهىص وثغحُذ كغٍىة غلى أزغي ،فاهىا هيىن بصضص واكؼ ،وهى هفـ ما طهبد له مدىمة
الىلع اإلاصغٍة ( ،)2ومدىمة الحمُحز ألاعصهُة(،)3وهظا املخىمة الػلُا الجؼاةغٍة( ،)4بدُث ئطا جػلم ألامغ بحىُُف هظا
الىاكؼ ،وبُان ماهُحه وثؼبُم هصىص اللاهىن غلُه ،وثدضًض آراعه ،فاهىا هيىن بصضص كاهىن.
ب_معاًير فلهيت :عغم الخؿلُم بصػىبة الحمُحز بحن الىاكؼ واللاهىن ،ئال اهه ال مفغ مً وحىب ئغماٌ هظه الحفغكة
لحدضًض هؼاق عكابة مداهم الىلع ،هما أن ؤلاهحلاصات التي وحهها الغإي اإلاػاعض للحفغكة بحن الىاكؼ واللاهىن ،ثلىم
غلى ثصىعات زاػئة ،فاللىٌ بأن طهغ الىاكػة ًصاخبه في هفـ الىكد وصفها اللاهىوي للحضلُل غلى وخضة الىاكؼ
واللاهىنً ،حجاهل أن الىصف اللاهىوي للىاكػة ًلحض ي أوال ربىتها ،فالىصف هخُجة الخلة غلى الثبىت ولِـ مػاصغا
له ،هظلً ال صخة لللىٌ بأن ألافياع الىؾُؼة ال ًمىً عصها لفىغة الىاكؼ وال لفىغة اللاهىن فلىاغض الخبرة جػحن
اللاض ي في مجاٌ ئربات الىاكؼ واللاهىن مػا ،فهي جػُىه في الىاكؼ في مجاٌ ؤلاربات ،وجػُىه في اللاهىن في مجاٌ
الحىُُف(.)5
 1أخمض مدمىص ؾػض ،مفهىم الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي (ماهُتها،و طىابؼها ،وثؼبُلاتها) مغحؼ ؾابم ،ص.489
 2الؼػً 19685،لؿىة  89كظاةُة ،الصاصعفي  ،20.03.2021غً صواةغ ؤلاًجاعات ،مدىمة الىلع اإلاصغٍة /الؼػً عكم  ،5305لؿىة  78كظاةُة،
الصاصع في  ،20.02.2021غً صواةغ ؤلاًجاعات ،مدىمة الىلع اإلاصغٍة /الؼػً عكم  3764لؿىة  80كظاةُة ،الصاصع في  ،04.07.2020غً الضاةغة
اإلاضهُة مدىمة الىلع اإلاصغٍة/الؼػً عكم  ،10274لؿىة  88كظاةُة ،الصاصع في  .01.01.2019غً الضاةغة اإلاضهُة  ،مدىمة الىلع اإلاصغٍة/الؼػجركم
 17762لؿىة  75كظاةُة الصاصع في  25.05.2021غً الضاةغة اإلاضهُة ،مدىمة الىلع اإلاصغٍة/الؼػً عكم  777لؿىة  85كظاةُة الصاصع في
 ،16.06.2021غً الضاةغة اإلاضهُة /الؼػً عكم  ،1746لؿىة  85كظاةُة ،الصاصع في  20.02.2021غً الضاةغة اإلاضهُة.
 3الخىم عكم ،5325 ،لؿىة  ،2021الصاصع غً مجىمة الحمُحز بصفتها الخلىكُة ،بحاعٍش  /16.11.2021و الخىم عكم ،4412 ،لؿىة  ،2021الصاصع غً
مدىمة الحمُحز بصفتها الخلىكُة ،بحاعٍش .14.11.2021
 4اللغاع عكم 16994 ،اإلاإعر في  02.12.1979غً الغغفة املخحلؼة /اللغاع عكم 1165355 ،اإلاإعر في  ،21.12.2017الغغفة اإلاضهُة /اإلالف عكم 1168774
كغاع بحاعٍش  ،18.01.2018الغغفة اإلاضهُة.
 5أخمض الؿُض الصاوي ،هؼاق عكابة مدىمة الىلع غلى كاض ي اإلاىطىع في اإلاىاص اإلاضهُة و الحجاعٍة ،مغحؼ ؾابم ،ص.114
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وكض اؾحلهم الفله في ثمُحزه بحن الىاكؼ واللاهىن هظغٍات غضًضة ًمىً أن ًمىً أن هغصها إلاا ًلي:
 طشٍلت ألاسخار  )1( Bonnierوالتي ثىدصغ في ثخبؼ اإلاغاخل التي ًمغ بها الجزاع بحن ًضي اللاض ي ،وإؾحسالص ما
ًحػلم بالىاكؼ و ما ًحػلم باللاهىن مً زالٌ هظه اإلاغاخل ،وكض أحملها في رالذ مغاخل واآلجي:
ً .1لىم اللاض ي أوال بحمدُص الىكاتؼ ،فُلبل بػظها وٍؼغح البػع آلازغ بىاءا غلى ألاصلة اإلاؼغوخة وٍؼلم غلى
هظه اإلاغخلة مغخلة الحدلم مً الىكاتؼ ،ووشاغ اللاض ي في هظه اإلاغخلة مؼلم ،فهي مؿألة واكؼ ،ال ًسظؼ فيها لغكابة
املخىمة الػلُا.
 .2البدث غً الحػغٍف اللاهىوي للىكاتؼ التي ثم ئرباتها ،وهظه هي مغخلة الحىُُفً ،لىم اللاض ي فيها باغؼاء
وصف ما ربد غىضه مً وكاتؼ ،وصفا كاهىهُا ،صون ؤلاغحضاص بما ئغحمضه اإلاحػاكضان مً وصف ،وفم كاغضة ال ٌػحض
بالىصف في مجلـ الػلض ،وأن ًلغع أن مىطىع الجزاع محػلم بػلض هبة ال بػلض بُؼ هما وصفه الخصىم .وهظا غمل
كاهىوي صغفً ،سظؼ لغكابة املخىمة الػلُا ،ئط ال ؾلؼة ثلضًغٍة فُه للاض ي اإلاىطىع.
.3وأزحرا اؾحسالص الىحاةج اللاهىهُة اإلاترثبة غلى هظا الحىُُف ،وإهؼاٌ الخىم اللاهىوي غليها ،وهي بضوعها مؿألة
كاهىن ،ثلؼ ثدد ػاةلة عكابة مدىمة الىلع.
وكض زلص أهصاع هظه الىظغٍة ئلى ئن الىكاتؼ لِؿد بمىأي ولُة غً عكابة مدىمة الىلع ،وإهما ثسظؼ لغكابة
ئؾحثىاةُة ،همغاكبة مدىمة الىلع مغاغاة كاض ي اإلاىطىع للىاغض اللاهىن غىض ؤلاربات( ،)2ولىً لم جؿلم هظه الىظغٍة
مً الىلض واغحبرت أنها ػغٍلة مجهضة لللاض ي ،ثلحض ي الىكىف غىض ول مغخلة وبدث ما هى مً كبُل مؿاةل الىاكؼ وما
هى مً كبُل مؿاةل اللاهىن(.)3
 ب -طشٍلت إلاسخذالل اللظائي ،و جؿمى أًظا بفىغة اللُاؽ اإلاىؼلي اللظاتي ،هاصي بها بػع الفلهاء ألاإلاان
و ؤلاًؼالُحن ،ثلىم غلى أن الخىم اللظاتي هى اؾحضالٌ مػحن(ً ،)4لىم غلى رالذ أؾـ:
اإلالضمة الىبري :هي اللاغضة اللاهىهُة واحبة الحؼبُم ،ففي الػمل غحر اإلاشغوع مثال اإلالضمة الىبري هى هص اإلااصة
 124كاهىن مضوي ،وهظه اإلالضمة جػحبر مً مؿاةل اللاهىن ًلؼ زؼأ اللاض ي بصضصها ثدد ػاةلة عكابة مدىمة الىلع.
اإلالضمة الصغغي :ثدضًض الىكاتؼ اإلاىحجة في الضغىي ،وثىُُفها ثىُُفا كاهىهُا ،وفي هظه اإلاغخلة ٌػحبر ثدضًض الىكاتؼ
اإلاىحجة مؿألة واكؼ ٌؿحلل بها كاض ي اإلاىطىع صون عكابة غلُة مً مدىمة الىلع ،بِىما ٌػحبر ثىُُف هظا الىاكؼ
مؿألة كاهىن.
الىخُجة :وهي الخىم وهى ثؼبُم خىم اللاغضة اللاهىهُة غلى الىكاتؼ الثابحة ،والخؼأ فيها زؼأ في مؿألة مً
مؿاةل اللاهىن.

 1أخمض مدمىص ؾػض ،مفهىم الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي (ماهُتها،و طىابؼها ،وثؼبُلاتها) مغحؼ ؾابم ،ص .490
 2اهظغمؿحاعي غاصٌ ،الحمُحز بحن الىاكؼ واللاهىن في الضغىي الجىاةُة ،مغحؼ ؾابم ،ص.299
 3أخمض مدمىص ؾػض ،مفهىم الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي (ماهُتها،و طىابؼها ،وثؼبُلاتها) مغحؼ ؾابم ،489 ،هلال غً Marty.op.cit.N103.p 178.
 4ا أخمض الؿُض الصاوي ،هؼاق عكابة مدىمة الىلع غلى كاض ي اإلاىطىع في اإلاىاص اإلاضهُة و الحجاعٍة ،مغحؼ ؾابم116 ،
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خالد مساعدٌة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /قصوري رفٍقة
وكض وحهد لهظه الىظغٍة هفـ الاهحلاصات التي وحهد للىظغٍة الؿابلة ،بدث أنها ال ثسحلف غنها في ثخبؼ مغاخل
وشاغ اللاض ي وإؾحسغاج ماهى واكؼ وماهى كاهىن(.)1
 ج_هظشٍت الفليه  :Boréخاوٌ الفلُه ) )2( Boréكبل ؾغص هظغٍحه لفد ؤلاهخباه إلافاهُم زاػئة ًج ثصخُدها،
ئط ًغي أن هظه اإلافاهُم هي التي ؾاهمد في غضم ئمياهُة وطؼ مػُاع ًحم مً زالله الحمُحز بضكة بحن مؿاةل الىاكؼ
ومؿاةل اللاهىن ،وغضصها واآلجي:
 مً هاخُة اللاهىن :ال ثبؿؽ مدىمة الىلع الفغوؿُة عكابتها غلى ول مؿألة كاهىهُة ،ومثاٌ طلً أن مدىمة
الىلع الفغوؿُة ال جػحبر مسالفة الػغف ،واللاهىن ألاحىبي ،مجاٌ للؼػً بالىلع غلى أؾاؽ أن اإلاؿألححن في هظغها
مؿاةل واكؼ ،هما أن مدىمة الىلع الفغوؿُة ،ال ثغاك الخؼأ في اللاهىن ئال ئطا وان له ثأرحر مباشغ غلى الخىم
اللظاتي.
 مً هاخُة الىاكؼ :أن اللىٌ بػضم عكابة مدىمة الىلع غلى مؿاةل الىاكؼ كىٌ ال ًإزظ غلى ئػالكه ،وال أصٌ
غلى طلً ،عكابة مدىمة الىلع غلى الىكاتؼ مً زالٌ الخؿبِ  ،وعكابة مدىمة الىلع غلى ثلضًغ الىاكؼ وػلبات
الخصىم ئؾخىاصا للمؿخىضات.
وٍسلص  Boréئلى اللىٌ أن ثدضًض ما هى واكؼ وما هى كاهىنٌ ،ػىص باألؾاؽ ئلى مغاكبة كغاعات مدىمة الىلع،
فيل مؿألة باشغت غليها مدىمة الىلع عكابة واؾػة هي مؿألة كاهىن ،أما ول مؿألة أزظػها مدىمة الىلع لغكابة
مدضوصة فهي مؿألة واكؼ..
وفي ظل غضم ئميان وطؼ خض فاصل ًحم مً زالله الحمُحز بضكة بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىنً ،ظه
الباخث ئلى اللىٌ أن صػىبة وطؼ مثل هظا اإلاػُاع ال ًمىً ئغحماصها هذجة لللىٌ باؾحدالة طلً ،فال ًمىً ئهياع أن
مؿألتي الىاكؼ واللاهىن مؿألحان محىاحضثان غلى أعض الىاكؼ ،وال ًمىً ؤلاهياع أًظا ،أن عكابة مدىمة الىلع غلى
كظاة اإلاىطىع ،ثحدضص وفم هاثحن اإلاؿألححن ،وهى ما إلاؿىاه في غضًض اللغاعات اللظاةُة ؾىاء اإلاحػللة بمدىمة الىلع
اإلاصغٍة ،أو املخىمة الػلُا الجؼاةغٍة ،التي ٌؿحسضم فيها هاثحن ألازحرثحن غباعجي مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن ،لحدضًض
مجاٌ ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة بػُضا غً عكابة مدىمة الىلع ،ومً زالٌ ول طلً ًغي الباخث أن هظغٍة ثخبؼ وشاغ
اللاض ي في مغاخل الضغىي هي الىظغٍة ألاحضع بالحبني ،وألاهثر ئهحاحا في وطؼ خض فاصل بحن مؿألتي الىاكؼ واللاهىن،
واللىٌ ئنها هظغٍة مجهضة ،كىٌ ال ًمىً ئثساطه هؿب لؼغح الىظغٍة حاهبا ،ما صامد الىظغٍة ثدلم الهضف اإلاغحى منها.

املحىسالثاوي :سلطت اللاض ي الخلذًشٍت في الخعامل مع الى اكع في الذعىي املذهيت.
بػض أن زلصىا في ما ؾبم مً الضعاؾة ئلى وحىب الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن لحدضًض مضي ؾلؼة
اللاض ي الحلضًغٍة في الضغىي اإلاضهُة ،بلي أن هضعؽ هُفُة ئغماٌ اللاض ي لؿلؼحه الحلضًغٍة غلى مؿاةل الىاكؼ ،ومضي
 1أخمض الؿُض الصاوي ،هؼاق عكابة مدىمة الىلع غلى كاض ي اإلاىطىع في اإلاىاص اإلاضهُة و الحجاعٍة ،مغحؼ ؾابم ،ص 116
 2عاحؼ في طلً ول مً ،أخمض مدمىص ؾػض ،مفهىم الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي (ماهُتها،و طىابؼها ،وثؼبُلاتها) مغحؼ ؾابم ،ص  /501أخمض الؿُض
الصاوي ،هؼاق عكابة مدىمة الىلع غلى كاض ي اإلاىطىع في اإلاىاص اإلاضهُة و الحجاعٍة ،مغحؼ ؾابم،ص .120-118
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خالد مساعدٌة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /قصوري رفٍقة
ئمياهُة عكابة املخىمة الػلُا غلُه في طلً ،فىضعؽ مً زالٌ (أوال) ؾلؼة اللاض ي في الحدلم مً الىحىص اإلااصي للىاكؼ،
وهضعؽ مً زالٌ ( راهُا) عكابة املخىمة الػلُا غلى الحىُُف.
أوال :سلطت اللاض ي الخلذًشٍت في جلذًشالى اكع.
ًمغ الاصغاء أمام اللظاء بثالذ مغاخل ،اإلاغخلة ألاولى ثحمثل في غغض الخصىم لىكاتؼ الضغىي ،ولهم في طلً
ؾلؼان مؼلم ،فُػغطىن ما ًغوهه مىحجا إلؾحصضاع خىم في الضغىي لصالخهم ،ولللاض ي أًظا مؼلم الؿلؼة
الحلضًغٍة في ثلضًغ هظا الىاكؼ ،أما اإلاغخلححن الثاهُة والثالثة ،اإلاحػللححن بالبدث غً اللاغضة اللاهىهُة التي ثدىم هظا
الىاكؼ بػض ثلضًغه مً كبل اللاض ي ثلضًغا مىؼلُا ،رم ئصضاع الخىم اللظاتي فمؿألححن كاهىهِححن ًلؼ اللاض ي ئػائهما
ثدد ػاةلة عكابة املخىمة الػلُا.
 _01سلطت اللاض ي في جلذًش الى اكعً :دىم غمل املخىمة الػلُا مبضأ أن مىاكشة الىكاتؼ وثلضًغها ثضزل في
ؤلازحصاص الخصغي للظاة اإلاىطىع ،ولِـ للمدىمة الػلُا عكابة غليها ،وثؼبُلا لهظا اإلابضأ حاء في كغاع ()1لها (  ...حيث
أن حاصل ما ًىعاه الطاعن بهزا الىحه هى الىلع في الدسبيب و إلاسخذالل ،مكخفيا بخىحيه إلاهخلاداث لىكائع
الذعىي وملسألت جلذًش ألادلت واللشالن وإعادة جكييف الىكائع ،علما أن هزه املسالل مخىلت للظاة املىطىع بلىة
اللاهىن وبذون مىاصع ،)...وهى كغاع ال ًضع مجاال للشً في عؤٍة املخىمة الػلُا لؿلؼة اللاض ي الحلضًغٍة في مجاٌ ثلضًغ
الىاكؼ ،وإن وان هىان ما ًلاٌ في ئؾىاص مؿألة الحىُُف للاض ي اإلاىطىع صون مىاػع له مً املخىمة الػلُا ،ئط الحىُُف
هى وشاغ طهني ًلىم فُه اللاض ي بالبدث غً اللاغضة اللاهىهُة التي ثدىم الىاكؼ الثابد في الضغىي ،فهى مؿألة
كاهىهُة ًسظؼ فيها كظاة اإلاىطىع لغكابة املخىمة الػلُا ،والخؼأ في الحىُُف زؼأ في اللاهىن هما ؾُأجي بُاهه الخلا،
وإلاا وان للخصىم مؼلم الؿلؼة في ثلضًم الىكاتؼ غلى الىحه الظي ًغوهه ،فان اللاض ي ال ًلف مىكفا ؾلبُا خُاٌ طلً،
بل له مؼلم الؿلؼة في ئؾحسالص الىكاتؼ اإلاىحجة في الضغىي ،فِؿخبػض منها ما ًغاه غحر مىحج ،وَؿخبلي ما هى مىحج،
صون الحلُض بما أوعصه الخصىم ،وهى ما ثإهض غلُه مدىمة الىلع اإلاصغٍة في أن كظاة اإلاىطىع غحر ملؼمحن بحخبؼ أكىاٌ
وحجج وػلبات الخصىم والغص غليها ئؾحلالال ماصام في كُام الخلُلة التي ئكحىػد بها وأوعصت صلُلها الظمني اإلاؿلؽ
لحلً ألاكىاٌ والدجج والؼلبات( ،)2ولهم في طلً ؾلؼة ثلضًغٍة مؼللة( ،)3وهظا ما كصضثه املخىمة الػلُا بلىلها أنها
مؿألة مسىلة للاض ي اإلاىطىع بلىة اللاهىن وبضون مىاػع ،وثإهض غلُه مدىمة الىلع اإلاصغٍة مغة أزغي بلىلها ( ...إن
ملحكمت املىطىع السلطت الخامت في جحصيل فهم الى اكع في الذعىي وجلذًش ألادلت ،إر أنها جلض ي إال على أساس ما
جطمئن إليه وجثم به ،وال سكيب عليها في رلك ،طاملا لم حعخمذ على و اكعت بغير سىذ( ،)...)4واإلاالخظ مً زالٌ هالم
مدىمة الىلع اإلاصغٍة أن الػبرة في فهم الىاكؼ وثلضًغ ألاصلة ًغثبؽ أؾاؾا بظمحر اللاض ي وإخؿاؾه ،فهى الظي
 1كغاع عكم  ،1426916صاصع بحاعٍش  ،2020/06/25الغغفة الجؼاةُة
 2الؼػً عكم  21613لؿىة  89كظاةُة ،غً الضواةغ الػمالُة ،حلؿة ./2021/06/23
 3ؾلُمان مغكـ ،أصىٌ ؤلاربات و احغاءاثه في اإلاىاص اإلاضهُة في اللاهىن اإلاصغي و ملاعها بحلىِىات ؾاةغ البالص الػغبُة ( ألاصلة اإلاؼللة) ،غ ، ،02
اللاهغة ،غالم الىح  ،1981 ،ص .73
 4ػػً  21613لؿىة  89كظاةُة ،مغحؼ ؾابم.
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خالد مساعدٌة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /قصوري رفٍقة
جػغض غلُه اإلاىاػغة ،وٍحلاطف أمامه الخصىم ػلباتهم وصفىغهم ،وٍللىن ئلُه أصلتهم في ئربات الىكاتؼ التي ًضغىنها ،فال
مىاص مً ؤلاغتراف له بؿلؼة ثلضًغ طلً ،غلى أن ًخبؼ في هظا الحلضًغ ما ػغح أمامه مً حجج ومؿخىضات.
غلى أن هظه الؿلؼة في فهم الىاكؼ وثلضًغه ال ًماعؾها اللاض ي وفم هىاه ،وال ٌػحمض فيها غلى مجغص ؤلاخؿاؽ
والظً ،وإال وان في طلً زغق إلابضأ خُاص اللاض ي ،وهى ما ثإهضه املخىمة الػلُا مً زالٌ ثغؾُش مبضأ مفاصه ،أن ثلضًغ
الىكاتؼ مىوىٌ إلحتهاص كظاة اإلاىطىع ،وال ًسظؼ لغكابة املخىمة الػلُا ،ئال أن طلً ال ٌػفي كظاة اإلاىطىع مً جؿبِ
مىكفهم ،وفي طلً ثلىٌ ( ...وحيث أهه من املسخلش كظاءا أن جلذًش الىكائع مىكىل إلحتهاد كظاة املىطىع ،وال
ًخظع لشكابت املجلس ألاعلى ششٍطت أن ٌعللى كظاءهم حعليال كافيا ،وأال ًخعاسض هزا الخعليل مع ما هى ثابذ في
أوساق الذعىي( ، ).)1وهى هفـ ما ثظه ئلُه مدىمة الىلع اإلاصغٍة بلىلها ( محكمت املىطىع لها السلطت الكاملت في
جحصيل فهم الى اكع في الذعىي من ألادلت امللذمت إليها ،وألاخز بما جطمئن إليه منها وإطشاح ما عذاها ،إال أنها جخظع
لشكابت محكمت الىلع في جكييف هزا الفهم ،وفي جطبيم ما ًلذم إليها من أدلت ومسدىذاث مؤثشة في النزاع دون أن
جبين في حكمها بأسباب خاصت ما ًبرسرلك(.)..)2
_02سكابت املحكمت العليا على الدسبيب :املخىمة الػلُا وإن واهد مدىمة كاهىن ال ثغاك الىاكؼ الظي ًلضعه
اللاض ي بماله مً ؾلؼة ثلضًغٍة ،ئال أنها ثغاك الخؿبِ الظي ًىعصه اللاض ي في فهمه للىاكؼ ،غلى ئغحباع أن كصىع
الخؿبِ مؿألة كاهىهُة ثىح الؼػً بالىلع بدىم اإلااصة  358مً كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاعٍة ،وال هىافم
اللاةلحن بأن الغكابة غلى الخؿبِ عكابة غلى فهم كاض ي اإلاىطىع للىاكؼ( ،)3طلً أن اللاض ي ئطا ما ؾب فهمه للىاكؼ
جؿبِبا وافُا ،مؿخىضا في طلً للثابد مً أوعاق الضغىي ومؿخىضاتها ،مغاغُا في طلً الىصىص اللاهىهُة حى خىمه
الىلع ،فال ثبدث املخىمة الػلُا بػض طلً ئال ثىُُف هظا الىاكؼ ،ما صام كاض ي اإلاىطىع كض فهم الىاكؼ وإػمأن له،
وصلل غلى مبػث هظا ؤلاػمئىان بخؿبِ له أصله الثابد في ألاوعاق واإلاؿخىضات.
فالخؿبِ مؿ ألة كاهىهُة بدحة ال ًسالؼها واكؼ ،وان وان الهضف منها هى ثبرًغ للؼغٍم الظي ؾلىه كظاة اإلاىطىع
في فهمهم للىاكؼ ،وال أصٌ غلى طلً وصف كصىع وإوػضام الخؿبِ في كغاعات املخىمة الػلُا بأوصاف غضًضة ،فهى
باليؿبة لها ئوػضام في ألاؾاؽ اللاهىوي ،أو مسالفة لللاهىن( ،)4فُيىن بظلً مؿألة مً مؿاةل اللاهىن ثسظؼ لغكابة
املخىمة الػلُا ،وال ؾلؼة ثلضًغٍة فيها للاض ي اإلاىطىع ،ئط أن فهم مدىمة اإلاىطىع للىاكؼ مصضعه ألاصلة التي كضمها
الخصىم ووىهد منها املخىمة غلُضتها( ،)5وفدىاها فشغغ ؾلؼتها في ثلضًغ هظه ألاصلة واؾحسالص الىاكؼ منها هى
ئفصاخها غً مصاصع هحه ألازحرة مً ألاوعاق الثابحة لضيها في الضغىي( ،)6فلاض ي اإلاىطىع ال ًصل لفهم الىاكؼ في الضغىي
الضغىي غلى هىاه أو غلى ؾبُل الظً هما ثلضم ،بل ًج أن ًيىن فهمه مىؼلُا وؾاتغا ال ًحػاعض مؼ ما كضمه
 1كغاع عكم  16994صاصع بحاعٍش  ،1979/12/05غً الغغفة املخحلؼة.
 2ػػً  16494لؿىة  85كظاةُة  ،حلؿة  ،2021/06/24صاةغة الخمِـ الحجاعي.
 3أخمض مدمىص ؾػض ،مفهىم الؿلؼة الحلضًغٍة لللاض ي (ماهُتها،و طىابؼها ،وثؼبُلاتها) مغحؼ ؾابم،
 4حماٌ هجُمي ،الؼػً بالىلع في اإلاىاص الجؼاةُة و اإلاضهُة في اللاهىن الجؼاةغي،صعاؾة ملاعهة ،غ ،2017 ،4صاع هىمة  ،ص.190
 5اهظغ أًظا أمحن مصؼفى مدمىص ،الحمُحز بحن الىاكؼ و اللاهىن في الؼػً بؼغٍم الىلع ،صون ػبػة  ،ؤلاؾىىضعٍة ،صاع الجامػة الجضًضة 2010 ،ص
 17و ما بػضها.
 6الؼػً عكم  ،14369لؿىة  74كظاةُة ،الصاصع بحاعٍش  ،2021/06/20مدىمة الىلع اإلاصغٍة ،الضواةغ اإلاضهُة.
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خالد مساعدٌة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /قصوري رفٍقة
الخصىم مً أصلة رابحه في ألاوعاق ،وإال وان ػغخه لالصلة وألاوعاق واإلاؿخىضات صون جؿبِ طلً ًإصي لؼغح صفاع مىحج ،
هى ثلضًغ لػضم حضًحه في الضغىيً ،إرغ في الحىُُف الصخُذ للىاكؼ ،وبالحالي زؼأ في اللاهىن ًىح الىلع.
ثاهيا-سكابت املحكمت العليا على الخكييف:
ًحمدىع صمُم غمل املخىمة الػلُا في مغاكبة ثؼبُم كظاة اإلاىطىع لللاهىن الحؼبُم الصخُذ ،وهى ثغحمة لللىٌ
الشاتؼ أن مداهم الىلع مداهم كاهىن ،ولِؿد صعحة للحلاض ي ،فبػض أن ًثبد اللاض ي في جؿبِبه فهمه الىاكؼ
ومىؼلُة هظا الفهمً ،مغ لحؼبُم اللاغضة اللاهىهُة التي ًغاها ثدىم هظا الىاكؼ ،وٍالخظ أن الحىُُف هخُجة خحمُة
لفهم اللاض ي للىاكؼ ،وبالحالي ًمىىىا اللىٌ أن الحىُُف مؿألة كاهىهُة ًسالؼها واكؼ ،وعغم طلً هي مؿألة كاهىهُة ًلؼ
فيها كظاة اإلاىطىع ثدد ػاةلة عكابة مدىمة الىلع.
 _01الخكييف مسألت كاهىهيت ًخالطها و اكعٌ :ػغف الحىُُف اللاهىوي غلى اهه ئهؼاٌ الخىم اللاهىوي غلى
الىاكؼ( ،)1وَػغفه الفلُه الفغوس ي  lionبأهه ( الػملُة التي جػؼي الػمل اللاهىوي في مجمله غىىاها أو وصفا ًدضص مياهه في
اللاهىن ،طمً ػاةفة كاهىهُة مدضصة في هصىص اللاهىن( ،))2فالحىُُف بمػنى آزغ هى غملُة طهىُة ًلىم بها اللاض ي
كصض ئزحُاع اللاغضة اللاهىهُة التي ثدىم الىاكؼ الثابد في الضغىي،
و مثاٌ طلً أن ًلغع اللاض ي أن وكاتؼ الضغىي هما كضمها الخصىم ثحػلم بػلض بُؼ بىاءا غلى الىصف الظي
خضصاه لهظا الػلض  ،بِىما ال ٌػىـ طلً خلُلة الىاكؼ الاكحصاصي للػلض الظي ًبحن أن هظا الػلض هى هبة مؿحترة في
غلض بُؼ فالثمً ثافه ملاعهة بمدل الػلض  ،وإلى هىا فان اليشاغ الظهني لللاض ي ًحػلم بالىاكؼ  ،فهى الظي ًجمؼ
غىاصغ الضغىي ،وأهمها الحىُُف الظي وصف به اإلاحػاكضان ماهُة الػلض ،ولىىه ال ًحلُض بما خضصه اإلاحػاكضان مً
وصف  ،فله في طلً ؾلؼة ثلضًغٍة مؼللة ،فان هُف الػلض غلى أهه غلض بُؼ صون مغاغات الىاكؼ الاكحصاصي للػلض،
فاهه بظلً فهم الىاكؼ غلى غحر خلُلحه ،وكض كضمىا أن فهم الىاكؼ ًج أن ًلىص مىؼلُا إلؾحسالصه مً أوعاق الضغىي
ومؿخىضاتها ،فان هُف الػلض غلى أؾاؽ اإلاىاص  351ئلى  412ق.م ًيىن بظلً كض أزؼأ في الحىُُف  ،وطلً باهؼاٌ خىم
كاهىوي غلى وكاتؼ ال ثىضعج طمً ما جػالجه هظه الىصىص ،فهى زؼأ في اللاهىن ًىح الىلع.
فال ًمىً لللاض ي أن ًلىم بحىُُف صخُذ صون فهم الىاكؼ فهما صخُدا ،إلعثباغ اليشاغ الظهني لللاض ي ،
باإلاغخلححن ،مغخلة ثلضًغ الىكاتؼ ،ومغخلة الحىُُف اللاهىوي لهظا الىاكؼ ،لظلً ًغي الباخث أن الحىُُف وإن وان مؿألة
كاهىن ثلؼ ثدد ػاةلة عكابة املخىمة الػلُا ،ئال أنها مؿألة كاهىن ًسالؼها واكؼ.
 _02سكابت املحكمت العليا على الخكييف :كضمىا أن الحىُُف هيشاغ طهني ًلىم به اللاض ي إلهؼاٌ الخىم اللاهىوي
غلى ما ربد غىضه في الضغىي مؿألة كاهىن ًسالؼها واكؼ ،وال ًج ان ًفهم مً طلً أن اللاض ي في ئغماله لهظا اليشاغ
خغ ػلُم ًماعؾه غلى خؿ هىاه ،فشغغ ثىُُف الضغىي وإهؼاٌ وصفها الصخُذ في اللاهىن ،هى ثلُضها بالىكاتؼ
والؼلبات اإلاؼغوخة غلى كاض ي اإلاىطىع وثلُضها بالؿب اللاهىوي الظي ثغثىؼ غلُه( ،)3فاملخىمة الػلُا في عكابتها غلى
 1شخاصة  ،دمحم هىع غبض الهاصي ،ؾلؼة الحىُُف في اللاهىن ؤلاحغاتي ،صعاؾة ملاعهة ،غ ،1اللاهغة ،صاع النهظة الػغبُة ،1993 ،ص.5
 2أبى شي اإلاػتز غبض مدمىص ،مضي ئلتزام مدىمة الحمُحز بازحصاصها املخضص في كاهىن أصىٌ املخاهمات اإلاضهُة ،صعاؾة ملاعهة ،أػغوخة صهحىعاه،
ثسصص كاهىن ،ولُة اللاهىن ،حامػة غمان الػغبُة ،2012 ،ص.35
 3الؼػً عكم  ،777لؿىة  70كظاةُة  ،حلؿة  ،2021/06/16مدىمة الىلع اإلاصغٍة ،الضواةغ اإلاضهُة.
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الحىُُف ثغاك ؾلؼة اللاض ي في ئغؼاء الىاكؼ وصفا كاهىهُا مدضصا ،صون أن جػُض الىظغ في وكاتؼ الضغىي و ثفؿحرها،
والتي ثترهها إلحتهاص اللاض ي ،وهي في عكابتها غلى مصاصع الؿلؼة الحلضًغٍة  ،ثغاك مؿألة صخة ئغماٌ اللاهىن ،ألن
الخؼأ في الحلضًغ ًإصي زؼأ في الحىُُف ،وهظا زؼأ في ئغماٌ اللاهىنً ،ىح الىلع(.)1

الخاجمت:
ًمثل الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ واللاهىن حجغ الؼاوٍة في ثدضًض هؼاق عكابة املخىمة الػلُا غلى ؾلؼة اللاض ي
الحلضًغٍة في الضغىي اإلاضهُة ،وعجؼ الفله غلى وطؼ مػُاع ًمىً مً زالله وطؼ خض فاصل بحن اإلاؿألححن بضكة ال ًمىً
ئثساطه هذجة لللىٌ بػضم صالخُة الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ واللاهىن همػُاع لظبؽ ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة وهظا
عكابة مداهم الىلع غليها ،هما أن اللىٌ ان مدىمة الىلع ثغاك ول اليشاغ الظهني لللاض ي ،صون ما ثفغٍم بحن ما
ئطا وان وشاػا بصضص واكؼ أو وشاػا بصضص كاهىن ،ال ًمىً ألازظ به غلى ئػالكه في ظل الىاكؼ الػملي ملخاهم الىلع بما
فيها املخىمة الػلُا الجؼاةغٍة ،الظًً صأبىا في كغاعاتهم بصغاخة غلى الحفغٍم بحن اإلاؿألححن أرىاء عكابتهم غلى مداهم
اإلاىطىع ،وبحخبؼ هظغٍة مغاكبة وشاغ اللاض ي في مغاخل الضغىي مً زالٌ كغاعات مداهم الىلع ،هجض أن ؾلؼة
اللاض ي الحلضًغٍة واؾػة في اإلاؿاةل التي جػحبر مؿاةل واكؼ بدد همؿألة فهم الىاكؼ و ثلضًغ ألاصلة و ثظُم في اإلاؿاةل
املخحلؼة بحن الىاكؼ واللاهىن همؿألة الحىُُف  ،وثىػضم ثماما في مؿاةل اللاهىن البدد همؿألة الخؿبِ .
وكض زلص الباخث ملجمىغة مً الىحاةج والحىصُات هىعصها ثباغا هما ًلي:
 أن الفله لم ًصل في أي مغخلة ئلى ثلغٍغ كاغضة فاصلة في الحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ ومؿاةل اللاهىن.
 أن مداهم الىلع ومً بُنها املخىمة الػلُا الجؼاةغٍة ثحػامل مؼ اإلاؿألة مً هاخُة غملُة بدحة ،ثسحلف مً كظُة
ألزغي وصون اثباع مػُاع مدضص.
 ان الخشغَػات اإلالاعهة والخشغَؼ الىػني ممثال في كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاعٍة اهحفىا ببُان أوحه الؼػً
بالىلع ،والتي لم جشمل ول مؿاةل اللاهىن ،ولم جؿخثني ول مؿاةل الىاكؼ.
 للحمُحز بحن مؿاةل الىاكؼ و مؿاةل اللاهىن هلترح أن ًحم ثخبؼ كغاعات املخىمة الػلُا الجؼاةغٍة ومداهم الىلع
اإلالاعهة التي ثخبؼ هظاما كاهىهُا وكظاةُا شبيها بالىظام اللاهىوي واللظاتي الجؼاةغي ،واؾحسغاج ما اشترهد فُه هاثه
املخاهم ولم ثسحلف في ئغحباعه مؿألة واكؼ أو مؿألة كاهىن ،ئلى غاًة ثضزل الخشغَؼ أو ؤلاحتهاص كظاتي بىطؼ مػُاع
مدضص ًلؼم اثباغه للحمُحز بحن اإلاؿألححن.
 مداولة جػضًل اإلااصة  358مً كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة وؤلاصاعٍة باطافة اإلاؿاةل التي ًسحلؽ فيها الىاكؼ باللاهىن
وأوحه للؼػً بالىلع.

كالمت املصادس و املشاحع:
 اللىاهين
( ) 1هبُل ئؾماغُل غمغ ،ؾلؼة اللاض ي الحلضًغٍة في اإلاىاص اإلاضهُة و الحجاعٍة ،صعاؾة ثدلُلُة و ثؼبُلُة ،صون غ ،صاع الجامػة الجضًضة لليشغ،
ؤلاؾىىضعٍة مصغ ،2002،ص.531
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خالد مساعدٌة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /قصوري رفٍقة
اللاهىن عكم 08-09 ،اإلاإعر في  18صفغ غام 1429هجغي اإلاىافم ٌ  25فبراًغ ً ،2008حظمً كاهىن ؤلاحغاءات اإلاضهُة
وؤلاصاعٍةم ميشىع بالجغٍضة الغؾمُة غضص  21لؿىة .2008


اللشاساث و ألاحكام اللظاليت

 .1الؼػً عكم  14448لؿىة  77كظاةُة (ئًجاعات ) ،حلؿة ألاخض  09فبراًغ  ،2020غً الضاةغة اإلاضهُة و الحجاعٍة.
 .2الؼػً عكم  8055لؿىة  90اللظاةُة  ،صاةغة (ألاخض) (أ) اإلاضهُة ،حلؿة ألاخض 23ماًى .2021
 .3ثمُحز خلىق أعصوي عكم.2007-05-26 2007/2943
 .4الخىم عكم  3478لؿىة  . 2005مدىمة الحمُحز بصفتها الخلىكُة ،الصاصع بحاعٍش .2006/04/25
 .5اللغاع عكم  1114000الصاصع بحاعٍش  ،2018/06/25غً الغغفة اإلاضهُة.
 .6الؼػً 19685،لؿىة  89كظاةُة ،الصاصع في  ،20.03.2021غً صواةغ ؤلاًجاعات ،مدىمة الىلع اإلاصغٍة.
 .7الؼػً عكم  ،5305لؿىة  78كظاةُة ،الصاصع في  ،20.02.2021غً صواةغ ؤلاًجاعات ،مدىمة الىلع اإلاصغٍة.
 .8الؼػً عكم  3764لؿىة  80كظاةُة ،الصاصع في  ،04.07.2020غً الضاةغة اإلاضهُة مدىمة الىلع اإلاصغٍة
 .9الؼػً عكم  ،10274لؿىة  88كظاةُة ،الصاصع في  .01.01.2019غً الضاةغة اإلاضهُة  ،مدىمة الىلع اإلاصغٍة.
 .10الؼػً عكم  17762لؿىة  75كظاةُة الصاصع في  25.05.2021غً الضاةغة اإلاضهُة ،مدىمة الىلع اإلاصغٍة.
 .11الؼػً عكم  777لؿىة  85كظاةُة الصاصع في  ،16.06.2021غً الضاةغة اإلاضهُة.
 .12الؼػً عكم  ،1746لؿىة  85كظاةُة ،الصاصع في  20.02.2021غً الضاةغة اإلاضهُة.
 .13الخىم عكم ،5325 ،لؿىة  ،2021الصاصع غً مدىمة الحمُحز بصفتها الخلىكُة ،بحاعٍش 16.11.2021
 .14و الخىم عكم ،4412 ،لؿىة  ،2021الصاصع غً مدىمة الحمُحز بصفتها الخلىكُة ،بحاعٍش .14.11.2021
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 .21الؼػً عكم  ،14369لؿىة  74كظاةُة ،غً الضواةغ اإلاضهُة ،الصاصع بحاعٍش .2021/06/20
 .22الؼػً عكم  ،777لؿىة  70كظاةُة ،الضواةغ اإلاضهُة ،حلؿة .2021/06/16
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:ملخظ
.َى ٖلم يهخم بةُٖاء الحغف خله ومؿخدله مسغحا ونفت ومضا، ٖلم الخجىٍض َى ؤخض ٖلىم اللغان الىغٍم
ًومضي اٖخباع ججىٍض اللغان ًضزل يم، وملالىا ًداوٌ البدث في مضي الحماًت اللاهىهُت لخجىٍض اللغان الىغٍم
اإلاهىفاث املحمُت بلاهىن خلىق اإلاالف والحلىق املجاوعة
 ججىٍض اللغآن الىغٍم ؛الحلىق الظَىُت؛الدسجُالث الهىجُت؛ٖلض اهخاج اإلاهىف:الكلماث املفتاحيت
.الؿمعي؛كاهىن اإلاىافؿت
Abstract:
The science of Tajweed is one of the sciences of the Noble Qur’an, it is a science that is
concerned with giving the letter its right and its due, its way out, its description, and its extent
And our article attempts to research the extent of legal protection for the recitation of the
Noble Qur’an, and the extent to which the recitation of the Qur’an is considered among the
works protected by the law of copyright and related rights.
Keywords : Tajweed the Noble Qur’an; mental rights; audio recordings; audio work
production contract; competition law
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محادي عبد النور  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
ٖلم الخجىٍض َى ؤخض ٖلىم اللغآن الىغٍم،خُث ٌُٗغف ٖلم الخجىٍض في اللغت وؤلانُالح والخالي:
لغت :الخدؿحن وؤلاجلان،مإزىط مً ؤحاص الص يء ًُجُضٍ ؤي ؤحى به حُضا وخؿىه.

بنُالخاَ:ى ٖلم ٌُٗغف مىه جالوة اللغآن الىغٍم ٖلى خؿب ما ؤهؼٌ هللا حٗالى ٖلى هبُه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،ونزغاج ول خغف مً

مسغحه ونُٖائٍ خله ومؿخدله مً غحر جيلف.
َظا ُوٍلؿم ٖلم الخجىٍض لللغآن الىغٍم في هخب الخجىٍض بلى كؿمحن،وَما الخجىٍض الٗملي والخجىٍض الٗلمي خُث
ُ
ٌٗني الخجىٍض الٗملي ،الىُم بالحغوف هما ؤهؼلذ ٖلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص وجالوتها ٖلى َظا الىدى واحب قغٖا ٖلى ول مؿلم ٖاكل
،بالغ ُميلف ٖىض كغاءجه آلًاث اللغآن الىغٍم ؤو خفٓه.
ؤما مٗنى الخجىٍض الٗلمي،فهى وي٘ ٖلماء الخجىٍض ؤخياما ٖلمُت وكىاٖض ٌؿحر ٖليها اإلاخٗلمَ،ظا وخىمه باليؿبت
لٗامت الىاؽ ؤهه مىضوب ومؿخدب ولِـ بىاحب،بسالف ُ
الل ًغاء وزانت الىاؽ الظًً ٌُٗلمىن غحرَم اللغاءة فهى في
()1

خلهم واحب وحىبا ُٖىا

َظا وبالغحىٕ بلى ألامغ  05-03اإلااعر في  19حماصي ألاولى ٖام  1424اإلاىافم ًٌ 19ىلُى  2003اإلاخٗلم بدلىق
اإلاالف والحلىق املجاوعة(.)2
َظا واهُالكا مً اإلااصة  2مىه الىانت ٖلى يمان ؤخيام َظا ألامغ خماًت خلىق:
 مالف اإلاهىفاث ألاصبُت ؤو الفىُت ،فىان ألاصاء ؤو الٗاػف  ،ومىخج الدسجُالث الؿمُٗت ؤو الؿمُٗت البهغٍت.هما جىو اإلااصة  03مىه ٖلى ؤن جمىذ الحماًت مهما ًىً هىٕ اإلاهىف وهمِ حٗبحرٍ وصعحت اؾخدلاكه ووحهخه
،بمجغص اًضإ اإلاهىف ؾىاء ؤوان اإلاهىف ُمشبخا ؤم ال بإًت صٖامت حؿمذ بةبالغه بلى الجمهىع"
وهيخهي هظلً بىو اإلااصة  04مً ألامغ  05-03التي جىو نغاخت ٖلى ؤهه ٌُٗخبر همهىف ؤصبي ؤو فني مدمي كاهىها

ول مً املحاوالث الاصبُت والبدىر الٗلمُت والخلىُت والغواًاث واللهو واللهاثض الكٗغٍت وبغامج الحاؾىب.
ومىه حاءجىا فىغة البدث في مضي بٖخباع ججىٍض اللغآن الىغٍم ًضزل يمً اإلاهىفاث الىاعصة في اإلااصة 04مً ألامغ
ُ
 05/03وبالخالي ٌؿخفُض شخو املجىص لللغآن الىغٍم مً الحماًت اللاهىهُت ؟

املبحث ألاول:الحلوق الذهىيت أو املعىويت (امللكيت الفكزيت) في التشزيع الجزائزي
ُ
هي الحلىق التي جغص ٖلى ؤقُاء غحر ماصًت الجضعن بالحـ وهي ما حؿمى باألقُاء اإلاٗىىٍت ،وَظٍ ألاقُاء اإلاٗىىٍت
جيخج ًٖ طًَ ؤلاوؿان لظلً ُؾمُذ الحلىق الىاعصة ٖليها بالحلىق الظَىُت
وجىلؿم الحلىق الظَىُت ؤو اإلاٗىىٍت بلى هىٖحن عثِؿُحن ،ؤولهما الحلىق ألاصبُت والفىُت ،وزاهيهما الحلىق الخجاعٍت
والهىاُٖت.
( - )1قمـ الضًً ابً الجؼعي:مىٓىمت اإلالضمت فُما ًجب ٖلى اللاعت ؤن ٌٗلمه -الُبٗت ألاولى-الجؼء ألاوٌ-صاع اإلاغني لليكغ والخىػَ٘-الؿٗىصًت-م 11
( - )2اإلاٗضٌ واإلاخمم باللاهىن عكم  12-08اإلااعر في ً 25ىهُى  ،2008ج.ع.ج.ج ٖضص  36لـخاعٍش ً 02ىلُى  ،2008واإلاخمم باللاهىن عكم  06-2010اإلااعر
في 15ؤوث  ،2010ج.ع.ج.ج ٖضص .46
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محادي عبد النور  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وكض حغي الٗمل ٖلى حؿمُت الحلىق ألاصبُت ؤو الفىُت ،خلىق اإلاالف ومنها خلىق املجىص لللغآن الىغٍم ٖلى نىجه
وججىٍضٍ.

َظا والحم الفىغي ؤو ألاصبي ًمىً جهىع وحىص ههضف في خض طاجه ٌُٗبر ًٖ اإلالىُت ؤلابضاُٖت لهاخبها،وألانل فيها
ُ
ؤنها ال حؿتهضف الغبذ في خض طاتها ولظلً حٗخبر اإلاٗامالث اإلاخٗللت بها مً اإلاٗامالث اإلاضهُت بدؿب ألانل.
املطلب ألاول :هل ججويذ اللزآن الكزيم ُيعذ مطىفا فكزيا في ألامز 05-03
ًُلهض في مفهىم اللاهىن اإلاهىف ألاصبي ول بهخاج ُمبخىغ للٗلل البكغي ،فىجض اإلااصة  03مً ألامغ  05-03جىو

ُ
"جمىذ الحماًت مهما ًىً هىٕ اإلاهىف وهمِ حٗبحرٍ وصعحت اؾخدلاكه ووحهخه ،بمجغص بًضإ اإلاهىف ؾىاء ؤوان اإلاهىف
مشبخا ؤم ال بإًت صٖامت حؿمذ بةبالغه للجمهىع".
فاإلبخياع ؤو الخلم الجضًض َى حىَغ اإلاهىف ألاصبي وحٗغفه اإلااصة  03الؿابلت بإهه ؤلابضإ ألانلي للمهىف ألاصبي
ُ
ؤو الفني.ؤي ٌكمل مجهىص فىغي طَني ًلىم به اإلابخىغ وجخجلى فُه شخهِخه ،خُث ًدبحن الُٗان ؤن اإلاالف كض ؤصزل

ٖلُه شخهِخه ؾىاء مً خُث جىُٓم مىيىٕ ؤلابخياع ؤو مً خُث ألاؾلىب اإلاؿخسضم في ٖغى ألافياع املخخلفت ،مشال
جلضًم ججىٍض حضًض لللغآن الىغٍم بةخضي الغواًاث اللغآهُت اإلاٗغوفت ()1مً َغف كاعت ٖالم بإنىٌ الخجىٍض وخافٔ
لىخاب هللا ٖؼ وحل

فةطا لم ًخدلم في الٗمل ألاصبي ؤو الفني ؤي كضع مً ؤلابخياع فةهه ال ٌُٗض مً اإلاهىفاث التي جخمخ٘ بدماًت اللاهىن.
وال ًمى٘ مً طلً ؤن جيىن الفىغة التي ًخًمنها اإلاهىف كض ؾبم جىاولها مً كبل بكغٍ ؤن ًيىن الخىاوٌ حضًضا

وواقفا ًٖ شخهُت ناخبه اإلاخمحزة ًٖ غحرٍ ممً ؾبلىٍ.
وهدً وم٘ ٖامت الىاؽ ونن هىا غحر مخسههحن في الخالواث اللغآهُت هلحٔ ؤلازخالف البحن بحن نىث ول مً الكُش
اللاعت لللغآن ٖبض الباؾِ ٖبض الهمض( )2والكُش اللاعت للغآن الكُش ماَغ اإلاُٗللي(،)3وهظلً الكُش اللاعت ًاؾحن
()1

الجؼاثغي

ً
( - )1وهدً في قماٌ بفغٍلُا هدب٘ عواًت ورش َى ٖشمان بً ؾُٗض َ 110ـ َ–197ـ )للبه هاف٘ بللب وعف .وان ملغثا في مهغ ،زم عخل بلى اإلاضًىت اإلاىىعة لُلغؤ
ٖلى هاف٘ ،فلغؤ ٖلُه زخماث لىخاب هللا حٗالى في قهغ ؾىت َ155ـ  ،فغح٘ بلى مهغ واهتهذ بلُه عثاؾت ؤلاكغاء في مهغ ،فلم ًىاػٖه فيها مىاػٕ ،م٘ بغاٖخه في
اللغت الٗغبُت ومٗغفخه في الخجىٍض ،ووان خؿً الهىث ،كاٌ ًىوـ بً ٖبض ألاٖلى " :وان وعف حُض اللغاءة خؿً الهىث ،بطا كغؤ يهمؼ وٍمض وَكضص وٍبحن
ؤلاٖغاب ،ال ًمل ؾامٗه".
(َ - )2ى ٖبض الباؾِ بً دمحم بً ؾلُم بً ٖبض الهمض مً ؤهبر و ؤقهغ مغجلي اللغآن الىغٍم.
ولض الكُش ٖبض الباؾِ ٖبض الهمض ؾىت  1927م في مضًىت "ؤعمىذ" الخابٗت ملحافٓت كىا حىىب مهغ ،و كض وان والضٍ الكُش دمحم ٖبض الهمض مً هباع
مغجلي اللغآن الىغٍم في كغٍخه.
خفٔ ٖبض الباؾِ ٖبض الهمض اللغآن في هخاب بلضجه ٖلى ًض الكُش ألامحر و صعؽ الغواًاث م٘ الكُش دمحم ؾلُم .و كض ؤجم خفٔ اللغآن في ؾً الٗاقغة.
ؤنبذ الكُش ٖبض الباؾِ ٖبض الهمض ؾغَٗا مً هباع اإلاغجلحن حىىب مهغ (في الهُٗض) .
(َ - )3ى ماَغ بً خمض بً مُٗلل اإلاُٗللي البلىي … و كض ولض الكُش ماَغ اإلاُٗللي في الؿاب٘ مً ًىاًغ ؾىت  1969مُالصًا … وكض ولض ماَغ اإلاُٗللي في
اإلاضًىت اإلاىىعة في اإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت.
و كض خهل الكُش ماَغ اإلاُٗللي ٖلى صعحت اإلااحؿخحر في الكغَٗت مً حامٗت “ؤم اللغي” ؾىت َ۱٤۵۲ـجغٍا و َى ما ًىافم ؾىت  2004مُالصًا في ولُت
الكغَٗت بجامٗت ؤم اللغي … و واهذ عؾالت اإلااحِؿخحر في فله ؤلامام ؤخمض بً خىبل … .زم خهل مً حامٗت “ؤم اللغي” اًًا ٖلى صعحت الضهخىعاٍ في
الفله بخلضًغ ممخاػ م٘ مغجبت الكغف ؾىتَ ٤٤٤٤ـجغٍا و َى ما ًىافم ؾىت  2012مُالصًا … و واهذ عؾالت الضهخىعاٍ بٗىىان “جدفت الىبُه في قغح
ً
الخىبُه للؼهيلىوي الكافعي صعاؾت وجدلُلا لباب الحضوص واللًاء”
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وٖلُه ال ٌُٗض ُمهىفا ؤصبُا طلً الظي ًلخهغ ٖلى مجغص ججمُ٘ بٌٗ ههىم اللىاهحن الهاصعة مً مجلـ الىىاب
ؤو كغاعاث عثِـ الجمهىعٍت ؤو بٌٗ الخُب التي ؤللُذ في بٌٗ اإلاىاؾباث ألن َظا الٗمل ال ًخًمً ؤي كضع مً
ؤلابخياع.
ُ
ُ
هما جًُف اإلااصة  11مً ألامغ  05-03ال جىفل الحماًت اللاهىهُت في مجاٌ خم اإلالىُت الفىغٍت لللغاعاث والٗلىص
ؤلاصاعٍت الهاصعة مً ماؾؿاث الضولت والجماٖاث املحلُت وكغاعاث الٗضالت والترحمت الغؾمُت لهظٍ الىهىم.
ؤما اإلااصة  04مً ألامغ ، 05-03فلض ٖضصث ؤغلب املجاالث التي جخمخ٘ بالحماًت في َظا الكإن فىهذ ٖلى ؤهه حٗخبر
ٖلى الخهىم مهىفاث ؤصبُت او فىغٍت مدمُت ول مً
ؤ-اإلاهىفاث اإلاىخىبت مشل املحاوالث ألاصبُت والبدىر الٗلمُت والخلىُت والغواًاث واللهو واللهاثض الكٗغٍت
وبغامج الحاؾىب واإلاهىفاث الكفىٍت مشل املحايغاث والخُب واإلاىأٖ وباقي اإلاهىفاث التي جمازلها
ب-ول مهىفاث اإلاؿغح واإلاهىفاث الضعامُت والضعامُت اإلاىؾُلُت وؤلاًلاُٖت والخمشُلُاث ؤلاًماثُت
ج -اإلاهىفاث اإلاىؾُلُت اإلاغىاة ؤو الهامخت
ص -اإلاهىفاث الؿِىماثُت واإلاهىفاث الؿمُٗت البهغٍت ألازغي ؾىاء واهذ مصحىبت بإنىاث ؤو بضونها
ٌ -مهىفاث الفىىن الدكىُلُت والفىىن الخُبُلُت مشل الغؾم الغؾم الؼٍتي والىدذ والُباٖت الحجغٍت وفً
الؼعابي
و -الغؾىم والغؾىم الخسُُُُت والىماصج الهىضؾُت
ػ-الغؾىم البُاهُت واإلاهىفاث الفىجىغغافُت وما ًمازلها
ح -اإلاهىفاث الؿمُٗت البهغٍت
ٍ -مبخىغاث ألالبؿت لألػٍاء والىقاح
ووٗخلض وم٘ الخُىع الحانل في مجاٌ الخهىٍغ الىالؾُيي وؤلالىترووي وان ٖلى اإلاكغٕ الجؼاثغي بيافت نغاخت
مؿإلت اإلاهىفاث الشالزُت ألابٗاصَ،ظا لىً ال ًمى٘ مً بٖخباعَا مهىفا فىغٍا مدمُا كاهىها في الدكغَ٘ الجؼاثغي ٖ،لى
غغاع ججىٍض اللغآن الىغٍم فلض اؾخلغ ألامغ ختى في ْل الدكغَٗاث اإلالاعهت الخانت بدلىق اإلاالف ٖلى ؤن الخٗضاص
الىاعص في جهيُف اإلاهىفاث حاء ٖلى ؾبُل اإلاشاٌ ال الحهغ ،ومىه جخمخ٘ بالحماًت اإلاهىفاث التي لم جغص بهظا الىو َاإلاا
جىافغث فيها نفت ؤلابخياع (.)2

ُ
وهدً َاإلاا ؤن الضؾخىع الجؼاثغي في ماصجه الشاهُت ًىو ٖلى ؤن ؤلاؾالم صًً الضولت ،هلغ ؤن ججىٍض اللغآن الىغٍم

َى فٗال مدل للحماًت اللاهىهُت بملخط ى ألامغ  05-03في اإلااصة 4مىه.

خفٔ الكُش ماَغ اإلاُٗللي اللغآن الىغٍم وامال و َى مً ؤقهغ اللغاء في الٗالم ؤلاؾالمي ًخمحز الكُش ماَغ اإلاُٗللي بهىث حمُل و عاج٘ و اَخم باللغآن
َ
َ
فضعؽ كىاٖضٍ وؤخيامه  ،و ؤخ َّب كغاءجه هما ًيبغي.ؤهٓغ اإلاىك٘ https://www.almrsal.com/post/3372
بخاعٍش 2019/09/14
( - )1ولض ًاؾحن بٖمغان في  1990-12-01بمضًىت الجؼاثغ الٗانمت ،في ؤخض ألاخُاء الكٗبُت ،بضؤ خفٔ اللغآن في ؾً الؿابٗت وْل ًدفٓه وٍىاْب ٖلُه
ختى زخمه ،و وان مىلٗا باللغاء الىباع ؤمشاٌ الكُش ٖبض الباؾِ ٖبض الهمض
( - )2عمؼي عقاص الكُش – الحلىق املجاوعة لحم اإلاالف – الجامٗت الجضًضة لليكغ ؤلاؾىىضعٍت  –2005م 484

املجلض -09الٗضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1160

ISSN: 2352-9806
l

جتويد القرآن الكرين وقانون محايت حقوق املؤلف واحلقوق اجملاورة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محادي عبد النور  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وَىا وؿغص كًُت زانت للكُش اللاعت ٖبض الباؾِ ٖبض الهمض وٍمىً الخىنل بليها ٖبر قبىت ألاهترهِذ
اجفلذ قغهت للدسجُالث الهىجُت ( ؤ ) م٘ اللاعت الكُش " ٖبض الباؾِ ٖبض الهمض " ٖلى ؤن ٌسجل لها وخضَا
ً
اللغآن الىغٍم وامال بهىجه وبالخجىٍض وؤن ًيىن لها خم اؾخغالٌ َظا الدسجُل وطلً فى وافت ؤهداء الٗالم ؾىاء جم ٖلى
اؾُىاهاث ؤو ؤقغَت نىجُت ؤو بإي َغٍلت ؤزغي للدسجُل وطلً ملابل  %30مً نافى كُمت بُ٘ الدسجُالث ًدهل
ٖليها اللاعت الكُش ٖ ،لى ؤن ًمخى٘ ًٖ حسجُل اللغآن الىغٍم بهىجه ٖلى اؾُىاهاث ؤو ؤقغاَت لحؿاب الغحر بلهض
الاؾخغالٌ الخجاعي.
فىحئذ الكغهت ( ؤ ) بإن اللاعت الكُش سجل ٖضة ؾىع مً اللغآن الىغٍم بهىجه لحؿاب قغهت ؤزغي (ب ) .
ونػاء فكل الحلىٌ الىصًت  ،عفٗذ الكغهت ( ؤ ) الجزإ بلى اللًاء َالبت مى٘ اللاعت الكُش مً حسجُل اللغآن
ً
لكغهت ؤزغي اختراما للٗلض اإلابرم مٗها .
وبُغح الجزإ ٖلى اللًاء بالضٖىي عكم  403لؿىت 1976م ججاعي هلى قماٌ اللاَغة ( ؤُٖذ املحىمت لللاعت
ً
الكُش الحم فُما فٗل وجإًض الحىم اؾخئىافُا ( باالؾخئىاف عكم  39لؿىت 1994م ) بخاعٍش  30مً ًىاًغ  /واهىن الشاوى
ً
ٖام 1978م ٖلى ؤؾاؽ ؤن اللغآن الىغٍـم ال ٌٗـض مهىفا باإلاٗنى اإلالهىص فى كاهىن خماًت خم اإلاالف وؤن جالوجه جللُض
ً
مخب٘ ال مدل لالبخياع فُه ولِؿذ خىغا ألخض فلِـ ألي كاعت ؤن ًمى٘ غحرٍ مً الخالوة  ،فُٗىذ الكغهت (ؤ) ٖلى الحىم
ً
ً
بالىلٌ لخُإ فى جُبُم اللاهىن ٖلى ؤؾاؽ ؤن ما ؤزبخه الحىم ٌٗض مسخا لٗباعة الٗلض وابخٗاصا ًٖ مىاٍ الفهل فى
ً
الضٖىي خُث جهلح الخالوة ؤن جيىن مدال اللتزام مضوى ًمىً جلىٍمه باإلااٌ  ،ومً زم ًيىن حسجُل الهىث فى جالوة
اللغآن ٖلى ؤقغَت واؾُىاهاث وبُٗها للجمهىع َى خم طو كُمت مالُت ٌؿخُُ٘ ؤن ٌؿخغله ناخب الحم بىفؿه ؤو
ً
ًىلله للغحر  ،فةطا جهغف فُه للغحر امخى٘ ٖلُه ؤن ًخهغف فى َظا الحم مغة ؤزغي التزاما بكغوٍ الٗلض .
الحكم :
هلًذ مدىمت الىلٌ خىم مدىمت الاؾخئىاف وؤؾىضث خىمها فى ؤخلُت الُاٖىت فى َٗنها خُث كغعث " مً
ً
ً
خم ول بوؿان ؤن ًيخف٘ اهخفاٖا مكغوٖا بما خباٍ هللا به مً ملياث وخىاؽ وكضعاث جمحزٍ ًٖ غحرٍ مً ؾاثغ البكغ ومنها
ً
نىجه  ،فُيىن له خم اؾخغالٌ َظا الهىث مالُا هما ًجىػ له ؤن ًجزٌ بلى الغحر ًٖ خله اإلاالى فى اؾخغالٌ الهىث بما
ٌكخمل ٖلُه مً الحم فى اليكغ ختى ولى حٗلم ألامغ باؾخغالٌ الهىث فى جالوة اللغآن  ،بط ؤن مدل الخٗاكض فى َظٍ
الحالت لِـ َى اللغآن الىغٍم فى خض طاجه ؤو مجغص جالوجه  ،ونهما َى نىث اللاعت ومضي بكباٌ الجمهىع ٖلى ؾماٖه ،
ً
فةطا هؼٌ الصخو ًٖ خله فى اؾخغالٌ نىجه ماصًا للغحر امخى٘ ٖلُه اللُام بإي ٖمل ؤو جهغف مً قإهه حُُٗل
اؾخٗماٌ الغحر للحم اإلاخهغف فُه ،ؤو مً قإهه ؤن ًخٗاعى م٘ خم اإلاخهغف بلُه فى اؾخغالٌ َظا الهىث بالُغٍلت
اإلاخفم ٖليها فى ٖلض الخىاػٌ " .
وؤيافذ املحىمت ؤن "  ..مشل َظا الٗلض لِـ مً قإهه ؤن ًمى٘ اللاعت الكُش مً جالوة اللغآن الىغٍم بهىجه فى ؤي
ً
ميان ؤو ػمان ؤو ؤن ًلىم بدسجُل اللغآن مجىصا وله ؤو بًٗه لغغى ؤزغ غحر الاؾخغالٌ الخجاعي وول ما ًترجب ٖلى
الكغٍ اإلااو٘ الىاعص بالٗلض َى التزام اللـاعت الكُش بٗضم حسجُل اللغآن الىغٍم مجىصا بلهض الاؾخغالٌ الخجاعي لغحر
الكغٖت الُاٖىت .
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فمً َظا الخدلُل اللًاجي هجض ؤن املجىص لللغآن الىغٍم ٌؿخفُض مً الحماًت اللاهىهُت بملخط ى ألامغ05-3.
بكغٍ بخترام الجضًت وؤلابخياع ،ػاثض قغٍ ؤلاًضإ ،فُيكإ خم شخص ي بحن املجىص لللغآن الىغٍم
ونخضي قغواث الدسجُالث الهىجُت ،فُل٘ ٖلى شخو مجىص ومغجل اللغآن الىغٍم بلتزاما باإلمخىإ ًٖ ٖمل ؤي
ؤلامخىإ ًٖ جلضًم حسجُل نىحي لكغهت ؤزغي بغغى الغبذ ألن فُه ٖلض كض ُبني بُنهما وٍخُلب الٗلض الغابِ بحن قغهت
الدسجُل الهىحي واللاعت ؤن ًمخى٘ اإلاضًً –اللاعتٖ ًٖ-مل وان ًجىػ له اللُام به لىال وحىص ؤلالتزام

()1

املطلب الثاوي:ألامن التشزيعي الضامن لحلوق مجودي اللزآن الكزيم
مً خم شخو ُمجىص اللغآن الىغٍم الظي ُؤٖخضي ٖلى خلىكه ؤن ًلجإ بلى الُغٍم اإلاضوي بما إلنالح الحاٌ ونٖاصجه
بلى ما وان ٖلُه بطا وان طلً ممىىا ؤو بالحهىٌ ٖلى حٗىٌٍ ٖاصٌ جلضعٍ املحىمت  ،وٍيىن طلً ًٖ َغٍم عف٘ الضٖىي
اللًاثُت اإلاضهُت .
و تهضف الضٖىي اإلاضهُت بلى حبر ألايغاع التي ؤنابذ شخو ُمجىص اللغآن الىغٍم في خلىكه اإلاٗىىٍت واإلااصًت ،ونن
واهذ َظٍ ألايغاع غالبا ما ًُغى ٖنها الجاهب اإلاٗىىي هدُجت الاٖخضاء ٖلى خلىكه ،بط ؤن َظٍ ألايغاع وٖلى ؾبُل
اللُاؽ ًمىً ؤن جغجبِ ٖاصة بالؿمٗت مشل ؤلاؾاءة بلى اؾم الفىان ؤو نفخه ؤو بحغاء حٗضًالث ٖلى اإلاهىف بةصزاٌ
للُاث بباخُت حس يء بلى ؾمٗه اإلااصي ألاصبُت ؤو قغفه و اٖخباعٍ .
و ججضع ؤلاقاعة بلى اهه ًسخلف الىي٘ في خالت ما بطا وان الاٖخضاء الىاك٘ ٖلى اإلااصي كض جم مً شخو جغبُه به
عابُت حٗاكضًت مشل اإلاغز و له باالؾخٗماٌ ؤو اليكغ ؤو ؤلاهخاج ؤو ؤن الاٖخضاء وك٘ مً الغحر الظي ال جغبُه به ٖالكت
حٗاكضًت ،بط في الحالت ألاولى جترجب اإلاؿاولُت الٗلضًت ،في خحن اهه في الحالت الشاهُت جترجب اإلاؿاولُت الخلهحرًت ًٖ الفٗل
غحر اإلاكغوٕ.وفى ولخا الحالخحن ًلخط ي ألامغ ًٖ اإلاضعي في الضٖىي اإلاضهُت بزباث زُإ اإلاضعى ٖلُه و هظا الًغع الالخم به
ؾىاء وان ماصًا ؤو مٗىىٍا والٗالكت الؿببُت بحن الخُإ والًغع .و َظا َبلا لللىاٖض الٗامت للمؿاولُت اإلاضهُت .الىاعصة في
اإلااصة  124و ما بٗضَا مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي .
و كض هو اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى الضٖىي اإلاضهُت في اإلااصة  143مً اللاهىن  05/03بلىله "جيىن الضٖىي اللًاثُت
لخٗىٌٍ الًغع الىاجج ًٖ الاؾخغالٌ غحر اإلاغزو به إلاهىف اإلاالف و آلاصاء للمالً الحلىق املجاوعة مً ازخهام
اللًاء اإلاضوي".
فاإلاكغٕ الجؼاثغي بهظا الىو مىذ لصخو ُمجىص اللغآن الىغٍم ،خم عف٘ صٖىي كًاثُت إلػالت ألايغاع ؤو حبرَا
وهظا الخٗىٌٍ ٖنها .بال ؤن اإلاكغٕ الجؼاثغي خهغَا في اإلاؿاولُت الخلهحرًت صون الٗلضًت خُىما كاٌ "الًغع الىاجج ًٖ
الاؾخغالٌ غحر اإلاغزو به"  ،في خحن ؤن الضٖىي اإلاضهُت تهضف لترجِب اإلاؿاولُت الخلهحرًت وهظا الٗلضًت ؤًًا،هما ؤنها
جُاٌ ول مؿاؽ بدلىق اإلااصي ؾىاء بىاؾُت زُإ كاهىوي ؤو زُإ ٖلضي مغجب للمؿاولُت الٗلضًت(.)2
ونطا اؾخُإ اإلاضعي بزباث ؤعوان اإلاؿاولُت اإلاضهُت مً زُئ ويغع وٖالكت ؾببُت بُنهما اؾخدم الخٗىٌٍ ،وكض
ًيىن َظا الخٗىٌٍ ماصًا ؤو مٗىىٍا .فالخٗىٌٍ اإلااصي يهضف بلى حٗىٌٍ اإلااصي ًٖ ما فاجه مً هؿب و ما لحله مً
(- )1ؤؾامت ؤبى الحؿً مجاَض :الىححز في مهاصع ؤلالتزام-مُبٗت ؤلاؾغاء-2014-2013-مهغ –م14
(- )2قىىف الُٗض :الحلىق املجاوعة لحم اإلاالف وخماًتها اللاهىهُت – مظهغة ماحؿخحر  ،ولُت الحلىق بً ٖىىىن -الجؼاثغ -.2002م104
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زؿاعة ويهضف الخٗىٌٍ اإلاٗىىي بلى بٖاصة الاٖخباع بلى اإلااصي و حبر اإلاؿاؽ بٗاَفخه و بخؿاؾه .و في طلً كط ى
اللًاء الفغوس ي مشال ؤهه بطا كلض نىث ممشل مكهىع في ؤلاٖالن الخلفؼٍىوي فةهه ٌؿخدم الخٗىٌٍ اإلااصي واإلاٗىىي
باٖخباع اإلامشل كلما ٌكترن في مشل َظٍ ؤلاٖالهاث و بن ؤعاص طلً فله الحهىٌ ٖلى ملابل مالي مٗخبر ألهه انبذ مإلىفا(.)1
وٍفترى في الخٗىٌٍ ؤن ًيىن مؿاوٍا لأليغاع التي ؤنابذ اإلااصي ؤو اإلاىخج ،وٍيىن جلضًغ الخٗىٌٍ َبلا لللىاٖض
الٗامت في اللاهىن اإلاضوي وجدضص كُمخه وفلا للؿلُت الخلضًغٍت لللاض ي .
وألانل في الخٗىٌٍ ؤهه ُٖيُا ونطا اؾخداٌ وحب الخٗىٌٍ الىلضي هفهل طلً والخالي
الفزع ألاول :التعويض العيني
وَى ؤفًل َغق الخٗىٌٍ ألهه ًاصي بلى بنالح الىي٘ ونٖاصجه بلى ما وان ٖلُه كبل اعجياب الخُإ  ،وٍلجإ بلُه
ولما وان باإلميان طلً  ،فةطا وان كض جم حكىٍه نىة ُمجىص اللغآن الىغٍم ،جإمغ املحىمت بةػالت الدكىٍه الحانل ٖلى
ألاصاء،ونطا وان ؤلاٖخضاء ًخمشل في خظف خظف بؾم اإلااصي ؤو الخُإ فُه ،ؤو بًغاصٍ ٖلى هدى ٌؿيئ له وةغفاٌ مؿخىي
اإلااصي ؤووٗذ صوعٍ في الفُلم بالشاهىي عغم ؤهه وان ناخب البُىلت فُه ،جإمغ املحىمت بةٖاصة بث الفُلم بظهغ ؤو
بخصحُذ بؾم اإلامشل ونفذ صوعٍ ٖلي الججرًً .ونلى حاهب طلً كض ًخمشل ؤلاٖخضاء في حكىيهاث وجدغٍفاث ؤصث بلى
اإلاؿاؽ بؿمٗت وهغامت اإلااصي ،فخلغع املحىمت وكغ الحىم الهاصع في الضٖىي بهفت واملت ؤوحؼثُت بةخضي الصحف
ال ُىمُت ،هما ًمىنها ؤن جإمغ بخٗلُم وسخت مً الحىم ٖلى ؤماهً جدضصَا هباب مؿىً اإلاضان ؤوٖلى ؤ بىاب اإلااؾؿاث ،
وَى كغاع ٖلى صعحت مً ألاَمُت إلاا فُه مً عص إلٖخباع اإلااصي ومياهخه الشلافُت والاحخماُٖت ٖ،لى ؤن ًيىن اليكغ ٖلى
هفلت اإلاضعى ٖلُه ،وَى ما وعص في هو اإلااصة  158مً اللاهىن عكم . 05 03
الفزع الثاوي :التعويض غيرالعيني
كض ال ًيىن باإلميان بنالح الىي٘ ونٖاصجه بلى ؾابم خاله  ،هٗضم اللضعة ٖلى بػالت الخدغٍف ؤو الدكىٍه ،ؤو ؤن
جيىن الضٖاماث التي جدمل ألاصاء الدكىٍه كض جم جىػَٗها وجضاولها بحن الجمهىع،ؤو ؤن ًيىن ؤلاٖخضاء كض جم ٖلى الحم اإلاالي
،ففي َظٍ ألاخىاٌ ًهاع بلى الخٗىٌٍ غحر الُٗني والظي غالبا ما ًإزظ نىعة الخٗىٌٍ الىلضي ؤو اإلاالي ،وطلً بجبر ما
ؤناب اإلااصي مً يغع وما لحله مً زؿاعة.وإن ًىهب ٖلى اإلالابل اإلاالي الظي خهل ٖلُه اإلاضعى ٖلُه للاء اٖخضاثه ٖلى
خلىق اإلااصي،ؤو ؤن ًىهب ٖلى حؿلُم اليسخ اإلاللضة لألصاء كهض بُٗها الكخًاء الخٗىٌٍ خُث جىو اإلااصة ٖ 159لى "
ان الجهت اللًاثُت جامغ بدؿلُم الٗخاص واليسخ اإلاللضة ؤو كُمت طلً وله وهظلً ؤلاًغاص ؤو ؤكؿاٍ ؤلاًغاصاث مىيىٕ
اإلاهاصعة للمالف ؤو ألي مالً خلىق آزغ ؤو طوي خلىكهما لخيىن ٖىض الحاحت بمشابت حٗىٌٍ ًٖ الًغع الالخم بهم".
هما كض ًيىن الخٗىٌٍ مٗىىي مشلما َى واعص باإلااصة  182مً اللاهىن اإلاضوي (،)2وَى يهضف بلى عص الاٖخباع للماصي
وحبر زاَغٍ بما ًخىافم ومياهخه الشلافُت والاحخماُٖت في وؾُه اإلاِٗص ي،بط وباإليافت بلى وكغ الحىم في الجغاثض
الُىمُت إلاضة مُٗىت ؤو في ألاماهً الٗمىمُتً.مىً الحىم بمبلغ مالي مٗحن(.)1
()1عمؼي عقاص الكُش  :اإلاغح٘ الؿابم – م.482 .
( )2ـخىو اإلااصة  182مىغع "ٌكمل الخٗىٌٍ ًٖ الًغع اإلاٗىىي ول مؿاؽ بالحغٍت ؤو الكغف ؤو الؿمٗت"
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حضًغ بالظهغ ؤن الؿلُت الخلضًغٍت في جلضًغ الخٗىٌٍ جبلى للاض ي اإلاىيىٕ وفلا إلاا ههذ ٖلُه اإلااصة  132مً
اللاهىن اإلاضوي ( ،)2والظي ًجب ٖلُه ؤن ًإزظ في الحؿبان ول اإلاٗاًحر التي جلىم في خالت الاٖخضاء ٖلى مشل َظٍ الفئت ٖلى
ؤؾاؽ اإلاغهؼ اللاهىوي وؾمٗت شخو ُمجىص اللغآن الىغٍم ،وهظا اللُمت والشلافُت للٗمل اإلاٗخضي ٖلُه.

املبحث الثاوي :دور–ألامز 05-03وكاهون املىافست في حمايت مجويذي اللزآن الكزيم
فالیىم خلىق اإلالىیت الفىغیت ؤنبدذ حكيل عؤؽ اإلااٌ الحلیلي الظي جخإؾـ ٖلیه صوعة الخىمیت الاكخهاصیت ألي
صولت ،فلض ؤزظث الیىم ميان الثرواث الُبیٗیت ،خیث الضعاؾاث وؤلاخهاثیاث جضٌ ؤن َىان مً الضوٌ مً جملً زغواث
َبیٗیت َاثلت لىنها جلف في نف الضوٌ الفلحرة واإلاخسلفت والؿبب ؤنها ال جمخلً مً خلىق اإلالىیت الفىغیت بال الیؿحر،
ٖىـ صوٌ ؤزغي جمخلً مً الثرواث الُبیٗیت الللیل لىنها جخدىم في خلىق ملىیت فىغیت حكمل جىىىلىحیاث وازتراٖاث
حض خضیشت وهبحرة جهُف م٘ الضوٌ اإلاخلضمت ،فهظا الخفاوث بحن الضوٌ زحر صلُل ٖلى ؤَمُت َظٍ ألازحرة في جدلُم
الىفاءاث وجىمُت الفٗالُاث ؤلاكخهاصًت
املطلب ألاول :حمايت ضوث ُمجودي اللزآن الكزيم طبلا لألمز 05-03
بالغحىٕ لألخيام اإلاىحىصة في ألامغ  05-03اإلاخٗلم بالحلىق املجاوعة وخلىق اإلاالف(،)3هجض ؤن جلغٍغ الحم في
الخٗىٌٍ ًيىن وفلا لللىاٖض الٗامت ،وبالغحىٕ بلى اإلاؿاولُت اإلاضهُت في اللىاٖض الٗامت فاللاٖضة الٗامت ؤهه متى وحض
ٖلض بحن ول مً اإلاخًغع واإلادؿبب في الًغع هدُجت بزالٌ ؤي مً اإلاخٗاكضًً بالتزامه الخٗاكضي فةن اإلاؿاولُت ًيىن
ؤؾاؾها الٗلض وجيىن ٖلضًت ،وؤما بطا لم جىحض َّؤًت ٖالكت حٗاكضًت بحن الُغفحن اإلاخًغع واإلادؿبب في الًغع فةن
اإلاؿاولُت ًيىن ؤؾاؾها الخلهحر اإلااصة  124مضوي حؼاثغي.
لىً بطا واهذ للضاثً مهلحت في ؤن ًيخلل مً اإلاؿاولُت الٗلضًت بلى اإلاؿاولُت الخلهحرًت ،فهل ًجىػ له طلً؟ َل
له ؤن ًترن اإلاؿاولُت الٗلضًت وٍسخاع اإلاؿاولُت الخلهحرًت.
َىا طَب اججاٍ مً الفله بلى ٖضم بمياهُت اإلاخًغع الخُاع بحن هٓام اإلاؿاولُت الٗلضًت وهٓام اإلاؿاولُت الخلهحرًت
(( ،))4هٓغا للفغوق الىشحرة اإلاىحىصة بُنهما ،وهي طاث ؤَمُت ٖملُت.
فليل هٓام صاثغجه الخانت به مما ًجٗل كُام الٗلض بحن اإلاىول واملحامي خاحبا للُام اإلاؿاولُت الخلهحرًت .طلً ؤن
اللاٖضة الٗامت في اإلاؿاولُت اإلاضهُت َبلا ألخيام اإلااصة  124ق.م  ،كض ويٗذ هٓاما اخخُاَُا ًُبم في خالت ٖضم وحىص
كىاٖض ؤزغي واحبت الخُبُم ،وؤهه ًجب اخترام بعاصة الُغفحن وهُتهما الٓاَغة في ازخُاعَما كىاٖض ألاؾاؽ الخٗاكضي
ٖلى ألاؾاؽ الخلهحري.

( - )1ؾُٗض ملضم:هٓغٍت الخٗىٌٍ ًٖ الًغع اإلاٗىىي-اإلااؾؿت الىَىُت للىخاب-الجؼاثغ-1992-م44
( )2ـ جىو اإلااصة  132مً اللاهىن اإلاضوي ٖلى ؤهه " ٌٗحن اللاض ي َغٍلت الخٗىٌٍ جبٗا للٓغوف وٍصح ؤن ًيىن ملؿُا ،هما ًصح ؤن ًيىن بًغاص مغجبا
وٍجىػ في َاجحن الحالخحن بلؼام اإلاضًً بإن ًلضم جإمُىا ً.لضع الخٗىٌٍ بالىلض ٖ،لى ؤهه ًجىػ لللاض ي جبٗا للٓغوف وبىاءا ٖلى َلب اإلاًغوع ؤن ًإمغ
بةٖاصة الحاٌ إلاا واهذ ٖلُه ؤو ؤن ًدىم وطلً ٖلى ؾبُل الخٗىٌٍ بأصاء بٌٗ ؤلاٖاهاث جخهل بالٗمل غحر اإلاكغوٕ ".
( - )3ؤمغ عكم 03 - 05ماعر في  19حماصي ألاولى ٖام 424 .اإلاىافم ً 19ىلُى ؾىت -2003الجغٍضة الغؾمُت الجؼاثغٍت –الٗضص-44ؾىت 2003
(ٖ )4بض الغػاق الؿنهىعي :الىؾُِ في قغح اللاهىن اإلاضوي –الجؼء ألاوٌ -مهاصع الالتزام-اللاَغة ،1964-م .861
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ومً حهت ؤزغي ال ًمىً اللىٌ بجىاػ الخحرة بحن ألاؾاؾحن الٗلضي والخلهحري لٗضم مؿاًغجه اإلاىُم اللاهىوي بط
ؤن اللاٖضة الٗامت في ألاؾاؽ الخلهحري َى جُبُلها ٖلى َغفيها اإلادؿبب واإلاخًغع غحر اإلاخٗاكضًً ،ؤما بطا واهذ جغبُهما
ٖالكت حٗاكضًت فةن ملخًُاث ؤلاههاف واخترام مبضؤ ؾلُان ؤلاعاصة(( ،))1اإلااهض ٖلُه في اإلااصة  106مً ق.م التي ٖلى
ؤؾاؾها ًيىن مً خم الُغفحن اإلاخٗاكضًً الاجفاق ٖلى ؤخيام مؿاولُت ؤلازالٌ بااللتزام الخٗاكضي ،بل بهه مسىٌ لهما
َبلا للماصة  182ق.م جدضًض مؿبلا ملضاع الخٗىٌٍ في الٗلض(( .))2وٖلى اللاض ي ؤن ًغح٘ بلُه ؤوال ،فةن لم ًجض هها
ٖلُه ًلجإ بلى اللاهىن.
ففي كًِخىا الؿابلت ،جنهٌ اإلاؿاولُت الخٗاكضًت بطا ؤزل مجىص اللغآن الىغٍم إللتزامه اججاٍ قغهت الدسجُل
الهىحي وكام بدسجُل م٘ قغهت مىافؿت ،وَظا الظي بيذ ٖلُه مدىمت الىلٌ اإلاهغٍت خىمها
وكض جلىم اإلاؿاولُت الخلهحرًت في خالت ؤلاٖخضاء ٖلى خم املجىص لللغآن الىغٍم في ؤلاخخفاّ بدم ملىُخه الفىغٍت
ٖلى نىجه في كغاءة اللغآن ،مً كبل الغحر
خُث بحن اإلاكغٕ الجؼاثغي في اإلااصة  21مً ألامغ ً "05-03خمخ٘ اإلاابف بدلىق ماصًت ومٗىىٍت ٖلى اإلاهىف الظي
ؤبضٖه.
جيىن الحلىق اإلاٗىىٍت غحر كابلت للخهغف فيها وال للخلاصم وال ًمىً الخسلي ٖنها.
جماعؽ الحلىق اإلااصًت مً كبل اإلاالف شخهُا ؤو مً ًمشله ؤو اي مالً آزغ للحلىق بمفهىم َظا ألامغ"
وٖلُه فالصخو الظي ًلجإ بلى حسجُل نىجه الخام به واإلاخفغص به ٖ،ىض جالوجه لللغآن الىغٍم لضي قغهت حسجُل
نىحي ً،خىلض ٖىضثظ ٖلض مضوي َى مهضع بلتزاماث ول مً اللاعت ؤو الصخو الظي ًلىم بخجىٍض اللغآن الىغٍم
،والكغهت الخانت بدسجُل نىة ألازحر ،والظي ًسً٘ لألخيام اللاهىهُت الٗامت وهظا ألاخيام اللاهىهُت الخانت الىاعصة
باألمغ .05/03
فُيكإ ما ٌؿمى بٗلض بهخاج اإلاهىف الؿمعي اإلاخمشل في نىة ُمجىص اللغآن الىغٍم،وَى مً ٖلىص اإلاٗاويت اإلالؼم
لجاهبحن الظي ًفغى بلتزاماث مخلابلت بحن َغفُه،وَى ألامغ الظي جاهضٍ اإلااصة 19مً ألامغ " 05/03بطا جم ببضإ مهىف
في بَاع ٖلض ؤو ٖالكت ٖملً،خىلى اإلاؿخسضم ملىُت خلىق اإلاالف إلؾخغالٌ اإلاهىف في بَاع الغغى الظي ؤهجؼ مً
احله،مالم ًىً زمت قغٍ مسالف".
فماهي ؤلالتزاماث اإلاخىلضة ًٖ َظا الٗلض الغابِ بحن شخو ُ
مجىص اللغآن الىغٍم وبحن قغهت الدسجُل لهىث
مجىص اللغآن الىغٍم.
الفزع ألاول:إلتزاماث املىتج(شزكت إلاهتاج )
فإوٌ مايهم شخو ُمجىص اللغآن الىغٍم َى ؤن ًغي َظا اإلاهىف كض جم بشه و بجاخخه للجمهىع لُخمىً مً هُل
اإلاياؾب اإلاالُت واإلاٗىىٍت حغاء طلً  ،لهظا فان ٖلض بهخاج نىة ُمجىص اللغآن الىغٍم ًُ ،غجب التزاما ؤؾاؾُا ٖلى ٖاجم
اإلاىخج وَى الالتزام باالؾخغالٌ ،خُث ًلتزم َظا ألازحر ؤن ًًمً للمهىف اؾخغالال ًخفم م٘ ألاٖغاف والٗاصاث اإلاهىُت
(())1
(())2

ٖلي ٖلي ؾلُمان :هٓغاث كاهىهُت مسخلفت صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت -الجؼاثغ ،1994 ،م .148
جىو "بطا لم ًىً الخٗىٌٍ ملضعا في الٗلض ؤو في اللاهىن ،فاللاض ي َى الظي ًلضعٍ ."...
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مً زالٌ اجساط كغاع بضء الاؾخغالٌ اإلاالي للمهىف في الىكذ اإلاىاؾب وهظا ؤن ًيىن مصحىبا بإَم وؾاثل الضٖاًت
اإلاخىفغة ،هما ًخُلب خؿً الاؾخغالٌ ؤًًا ؤن ًيىن َظا اإلاهىف مخىفغا في مسخلف ؤهىإ الضٖاماث ماصًت واهذ ؤو
بلىتروهُت .
ػص ٖلى َظا ؤلالتزام لضف٘ ألاصاء اإلاالي ل ُـمجىص اللغآن الىغٍم ،وٍخم جدضًض اإلالابل اإلاالي اإلاؿخدم لفىان آلاصاء بىاء ٖلى
ُ
اجفاق ٖلضي(، )1لظلً في خالت ؤلازالٌ به جلىم اإلاؿاولُت الٗلضًت في خم املخل.
ُ
الفزع الثاوي:إلتزام شخظ املـجود لللزآن الكزيم
ًل٘ ٖلى ٖاجم شخو ُمجىص اللغآن الىغٍم في ٖلض الدسجُل الؿمعي التزامحن ؤؾاؾحن َما الالتزام بًمان
الاؾخدلاق وهظا الالتزام بالخىفُظ.
ُ
فباليؿبت لإللتزام بًمان الاؾخدلاق ُ
،وٍلهض بًمان الاؾخدلاق الظي ًل٘ ٖلى ٖاجم الصخو املجىص لللغآن
الىغٍم لضي قغهت حسجُل نىجه املخخهت في اللغاءاث اللغآهُت مشال ؤن ًًمً َظا ألازحر ُ
للمىخج ،ؤلاؾخغالٌ الخام
والهاصت للحلىق التي جىاػٌ له ٖنها ،وَى ما ٌٗني ٖضم كُام اإلااصي بإي جهغف ماصي ؤو كاهىوي مً قإهه ؤن ًدىٌ صون
اؾخغالٌ اإلاىخج ألٖماٌ اإلااصي اإلاخىاػٌ ٖنها له ,وإن ًلىم اإلاىصي في هفـ الىكذ الظي حٗاكض فُه م٘ اإلاىخج بةٖاصة بهخاج
ؤصاءٍ ؤو جمشُله بىفؿه ؤو اؾخغالله بط ٌٗخبر طلً جهغفا ماصًا مً قإهه ؤن ًًغ باإلاىخج ،وَى ما وك٘ في الجزإ اللًاجي
بحن الكُش ٖبض الباؾِ وقغهت الدسجُل في اللًُت الؿابلت التي صفٗخىا بلى بدث آلُت خماًت مجىصي اللغآن الىغٍم مً
زالٌ ألامغ .05/03
ؤو وإن جلىم الكغهت اإلاؿاولت ًٖ حسجُل نىث شخو ُمجىص اللغآن الىغٍم ،بغف٘ صٖىي كًاثُت إلبُاٌ الٗلض
م٘ اإلاىخج مؿدىضجا ٖلى ؤؾباب واَُت وَى جهغف كاهىوي مً قإهه ؤًًا ؤن ًدىٌ صون الاؾخغالٌ الهاصت لهىة اللاعت
ؤو شخو مشجىص اللغآن الىغٍم
فاللىاٖض الٗامت وملخًُاث خؿً الىُت ()2جفغى ٖلى ناخب الهىث ومجىص اللغآن الىغٍم ؤن ًًمً للمىخج
الاؾخغالٌ الهاصت للمهىف الؿمعي البهغي وبالخالي فةهه ًًمً له ٖضم حٗغيه الصخص ي وهظا حٗغى الغحر بإي نفت
واهذ .
ؤما بسهىم الالتزام بالخىفُظ،فهى ؤن ًلىم اإلااصي بدىفُظ ججىٍض اللغآن الىغٍم ًٖ َغٍم نىجه الخام به
اإلاخفم ٖلُه وفلا للكغوٍ الىاعصة في الٗلض  ،وٍغجبِ َظا الالتزام اعجباَا وزُلا بااللتزام ألاوٌ باٖخباعٍ الالتزام بًمان
ُ
الاؾخدلاق الظي ًمهض الُغٍم ؤمام قغهت الدسجُل وي جىفظ التزامها باآلصاء.
()3

لإلقاعة فةن الالتزام بالخىفُظ ًلابله الالتزام بالدؿلُم الظي ًغص في الٗلىص الٗاصًت هٗلض البُ٘ وٖلض ؤلاًجاع
املطلب الثاوي :حمايت ضوث شخظ ُمجود اللزآن الكزيم في كواعذ كاهون املىافست

ٌُٗخبر كاهىن اإلاىافؿت ؤبغػ بَاع حكغَعي جم جىغَؿه في ْل حغحر صوع الضولت في الحلل ؤلاكخهاصي،بط ًدمل في َُاجه

ؤخياما كاهىهُت تهضف بلى خماًت ول جضاوٌ للؿل٘ والخضماث بما ًسضم الؿحر الحؿً لليكاٍ ؤلاكخهاصي .
( - )1هىاف هىٗان – خم اإلاالف – الىماطج اإلاٗانغة ووؾاثل خماًتها -صاع الشلافت واليكغ – ٖمان -2004م88
(- )2جىو اإلااصة  107مضوي حؼاثغي"ًجب جىفُظ الٗلض َبلا إلاا اقخمل ٖلُه وبدؿً هُت"
( - )3مهُفى ؤخمض ؤبى ٖمغو  :خلىق فىان آلاصاء – صاع الجامٗت الجضًضة لليكغ – ؤلاؾىىضعٍت –-2005م354
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مً َىا حاءجىا فىغة بدث مضي الحماًت اللاهىهُت التي جىفغَا كىاٖض كاهىن اإلاىافؿت الجؼاثغي لهىث ُمجىصي
اللغآن الىغٍم وَم هشحري الخٗامل م٘ قغواث الدسجُل الهىحي ،وما ًخٗغيىن له مً بهغاَاث هغاَا جاعة جخمشل في
ألافٗاٌ ؤلاخخياعٍت وجاعة جخمشل في ؤلاجفاكاث املحضصة مً اإلاؿاولُت ،والتي جًُم مً صاثغة الحماًت اإلامىىخت لصخو مً
له ملىُت فىغٍت ٖلى نىجه الخام اإلاخمحز به في ججىٍض اللغآن الىغٍم.
الفزع ألاول :كاهون املىافست وحمايت ضوث مجودي اللزآن الكزيم من ألافعال إلاحتكاريت
بلى وكذ لِـ ببُٗض،وكبل نضوع ألامغ  03-03اإلاخٗلم باإلاىافؿت ،لم ًىً اللًاء ٌٗخبر اإلاؿتهلً بال هُغف ٖاصي
في الٗالكت الخٗاكضًت،فمهما ازخل الخىاػن ؤلاكخهاصي ؤو اإلاالي بحن َغفي الٗلض ٖلى خؿاب الُغف اإلاؿتهلً،لم ًىً
اللًاء ًملً الحم في الخضزل في الٗلض لخٗضًله ؤو بلغاثه ماصام الٗلض صحُذ وال ٌكىبه ؤي ُٖب مً ُٖىب الغيا ٖلى
ؤؾاؽ اإلااصة  106مً الخلىحن اإلاضوي الجؼاثغي.
بال ؤهه وبؿبب اهدكاع الٗلىص ؤلاؾتهالهُت وٖلىص ؤلاطٖان وْهىع الكغواث ؤلاخخياعٍت التي ؤنبدذ حؿخغل كىتها
ؤلاكخهاصًت واللاهىهُت لخدلُم ؤعباح ٖلى خؿاب الُغف الًُٗف اإلاخٗاكض مٗها مؿخغلت يٗفه وخاحخه للخٗاكض وَى
ما هخيلم ٖىه زانت في الٗلىص الغابُت بحن شخو مجىص اللغآن الىغٍم م٘ قغواث الدسجُالث الهىجُت

()1

َىا باث مً الًغوعي الخضزل في َىظا ٖلىص لخدلُم طلً ا لخىاػن اإلاُلىب.فجاء ألامغ  03-03اإلاخٗلم باإلاىافؿت
والظي هغي م٘ البٌٗ ؤهه ًمىىه خماًت شخو مجىص اللغآن الىغٍم مً ول الافٗاٌ ؤلاخخياعٍت بةؾخٗماٌ اإلاياهؼماث
اللاهىهُت التي ًىو ٖليها كاهىن اإلاىافؿت الجؼاثغي.
خُث ّ
بن اإلاىافؿت مً ؾجن الفُغة اليىهُت للبكغ ،غاًتها الخفىق ،في مجاالث ألاٖماٌ وألاوكُت ّؤًا واهذ َبُٗتها،
ً
ً
والػمذ اإلاىافؿت اليكاٍ الاكخهاصي زانت ،ختى اجهفذ بيىنها ؤخض الكغوٍ الالػمت الخترافه .وباجذ ؤمغا َبُُٗا
ً
ؤؾاؾُا في ٖالم الاكخهاص ،بٗض ؤن جإهض ّ
ؤن خغٍت الخجاعة واإلاىافؿت نىىان ال ًىفهمان.
ومبضؤ
ً
ًمىً جدضًض ؤَضاف اإلاىافؿت بحماال بالغحىٕ بلى اإلااصة ألاولى مً ألامغ عكم  03-03اإلاخٗلم باإلاىافؿت اإلاٗضٌ

واإلاخمم ،التي جىو ٖلى ؤهه » :يهضف َظا ألامغ بلى جدضًض قغوٍ مماعؾت اإلاىافؿت في الؿىق وجفاصي ول مماعؾاث ملُضة
للمىافؿت ومغاكبت الخجمُٗاث بلهض ػٍاصة الفٗالُت الاكخهاصًت وجدؿحن ْغوف مِٗكت اإلاؿتهلىحن « .فمً زالٌ َظا
الىو ًمىً اللىٌ ّ
ؤن ؤَضاف اإلاىافؿت خؿب اللاهىن هي :ػٍاصة الفٗالُت الاكخهاصًت وجدؿحن مِٗكت اإلاؿتهلىحن
وَىظا ًخضح ّ
بإن اؾخٗماٌ اإلالىُت الهىاُٖت ًدلم مُلب مً مُالب اإلاىافؿت ،فهظٍ ألازحرة ججبر ول ٖىن

اكخهاصي ٖلى بظٌ كهاعي حهضٍ لخدؿحن َغق ووؾاثل جسفٌُ جيالُف بهخاج اإلاىخجاث والخضماث بلى ؤصوى ؾٗغ
ممىً

ً
فٗلى ؾبُل اإلاشاٌ ًاهض اإلاكغٕ الجؼاثغي ٖلى ّ
ؤن خم اإلالىُت ّ
البض ؤن ٌؿخٗمل اؾخٗماال ال جدغمه اللىاهحن

وألاهٓمت ،فمالً الص يء له الحم في الخهغف في الص يء والاهخفإ به واؾخٗماله بما ال ًخٗاعى م٘ الىهىم اللاهىهُت .
ً
وكُاؾا ٖلى طلًّ ،
فةن خلىق اإلالىُت ألاصبُت في الجؼاثغ ّ
البض ؤن جخلُض بما جىو ٖلُه الىهىم اللاهىهُت ألازغي،
وٖلى ألامغ عكم  03-03اإلاخٗلم باإلاىافؿت اإلاٗضٌ واإلاخمم.
(- )1بىخالٌـ بلهام :ؤلازخهام في مجاٌ اإلاىافؿت-مظهغة لىُل قهاصة اإلااحؿخحر-حامٗت مىخىعي-كؿىُُىت-الجؼاثغ-2005-م30
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هما ًمىً اٖخباع اإلاهلحت الٗامت همبرع لخًىٕ خلىق اإلالىُت الهىاُٖت للاهىن اإلاىافؿت خُث حٗخبر اإلاهلحت
ً
البض مً مغاٖاجه ٖىض مباقغة اؾخغالٌ واؾخٗماٌ خلىق اإلالىُت ألاصبُت ،بط ّ
يابُا ّ
ؤن َظٍ ألازحرة ختى ولى واهذ
الٗامت
ً
ّ
البض ّ
بال ّ
ؤن اؾخغالٌ جلً الحلىق ّ
ؤن
في حىَغَا جدلم مهلحت اإلابخىغ مً زالٌ الاٖتراف له كاهىها بدلىق اخخياعٍت
ًيىن وفم ملخًُاث اإلاهلحت الٗامت.
في خحن ٌؿخمض كاهىن اإلاىافؿت عوخه مً اإلاهلحت الٗامت طاتها ،فهى يهضف بلى خماًت الىٓام الٗام الاكخهاصي
ً
وجدؿحن مِٗكت اإلاؿتهلىحن وخماًت اإلاخضزلحن الهغاع في الؿىق .ومً َىا ًجض كاهىن اإلاىافؿت مبرعا وؤؾاؾا لُُبم ٖلى
خلىق اإلالىُت الهىاُٖت.

وٖالوة ٖلى طلً ّ
فةن جُبُم كاهىن اإلاىافؿت ٖلى خلىق مشال شخو مجىصي اللغآن الىغٍم َبلا إلاباصت اإلالىُت
ّ
ألاصبُت ًجض مبرعٍ مً جُبُم اللاٖضة الفلهُت التي جلط ي بترحُذ اإلاهلحت الٗامت ٖلى اإلاهلحت الخانت ولما ُوحض

حٗاعى بُنهما.
بلى حاهب َظا َىالً الىُْفت الاكخهاصًت لهاخب الحم ألاصبي ٖلى نىجه في ججىٍض اللغآن الىغٍم همبرع لخُبُم
ً
ُ
كاهىن اإلاىافؿت ،خُث حٗخبر الىُْفت الاكخهاصًت التي جاصيها خلىق ُمجىص اللغآن الىغٍم مبرعا لخًىٕ َظٍ ألازحرة
للاهىن اإلاىافؿت ،فاإلالىُت ألاصبُت حؿخٗمل في مماعؾت اإلاىافؿت ،وكاهىن اإلاىافؿت ُوحض لًبِ جلً اإلاىافؿت ،ومً َىا
ً
وان ّ
البض ؤن حؿخٗمل خلىق اإلالىُت الهىاُٖت اؾخٗماال ال ًدىافى وملخًُاث كاهىن اإلاىافؿت ،فهظا ألازحر َضفه يبِ
ً
وجغجِبا ٖلى طلً ّ
فةن
اإلاماعؾاث الاكخهاصًت ،وزلم الخىاػن في خالت اهدغاف اؾخٗماٌ خلىق اإلالىُت الهىاُٖت.
ُ
الكجي ًلخط ي جُبُم كاهىن اإلاىافؿت ،وطلً متى وان الاؾخٗماٌ
اؾخٗماٌ خلىق اإلالىُت لهاخب الهىث اللغآوي
ً
ً
()1
مىافُا ؤو ملُضا للمىافؿت.
ُ
جىو"ًدًغ ول حٗؿف هاجج ًٖ ويُٗت الهُمىت ٖلى
وبالغحىٕ للماصة الؿابٗت مً كاهىن اإلاىافؿت  03-03التي
الؿىق ؤو بخخياع لها ؤو ٖلى حؼء منها كهض:
الحض مً الضزىٌ في الؿىق ؤو في مماعؾت اليكاَاث الخجاعٍت فيها.جللُو ؤو مغاكبت ؤلاهخاج ؤو مىافظ الدؿىٍم ؤو ؤلاؾدشماع ؤو الخُىع الخلني-بكدؿام ألاؾىاق ؤو مهاصع الخمىًٍ

ُ
ٖغكلت جدضًض ألاؾٗاع خؿب كىاٖض الؿىق بالدصجُ٘ اإلاهى٘ بالغف٘ مً ألاؾٗاع ؤو جسفًُهاجُبُم قغوٍ غحر مخيافئت لىفـ الخضماث ججاٍ الكغواء الخجاعٍحن ،مما ًدغمهم مً مىاف٘ اإلاىافؿت.والبرحىٕ بلى اإلاشاٌ ألاوٌ الظي وعص باإلااصة  07مً ألامغ ، 03-03هجضَا ًمىً ؤن جيىن بحن قغهت الدسجُل الهىحي
لللغآن الىغٍم وبحن خم شخو مجىص اللغآن الظي حٗاكض مٗها في ؤن ًماعؽ وكاَه في حهت ؤزغي بكغٍ بٗض بهتهاء مضة

(- )1خماصي ػوبحر :بدث في الٗالكت بحن كاهىن اإلاىافؿت وكاهىن اإلالىُت الهىاُٖت-املجلت الجؼاثغٍت لللاهىن اإلالاعن- -مسبر اللاهىن اإلالاعن--حامٗت جلمؿان-
الٗضص-2017-04م 140وما ًليها
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ؤلاخخياع التي جملىها قغهت الدسجُل ٖلى نىجه مشال ؤو هظلً ًمىىه مً بللاء وجالوة نىجه ؤمام الغحر لىً لِـ بغاًت
الخجاعة ؤو اإلالابل اإلاالي(. )1
وٖلُه ّ
بن كاهىن اإلاىافؿت الظي وان ًغفٌ فىغة الاخخياع باليلُت ؤنبذ الُىم ٌٗترف بهظٍ الفىغة خُىما ًخٗلم ألامغ
بدلىق اإلالىُت الفىغٍت وختى الهىاُٖت ،وهظلً كاهىن اإلالىُت الفىغٍت الظي وان ًلىم ؤؾاؾا ٖلى فىغة الحلىق
الاؾخئشاعٍت والؿلُت اإلاُللت في الاؾخغالٌ ؤنبذ الُىم ًلُض ؾلُت اؾخغالٌ اإلاالً لحلىكه الاؾخئشاعٍت بٗضم الخٗؿف
وؤلايغاع باإلاىافؿت.
وكض جغجب ٖلى طلً وحىص جىافم وكابلُت الخٗاٌل بحن اللاهىهحن صون ؤن ًخٗضي الىاخض خضوص آلازغ ،فلاهىن اإلالىُت
ألاصبُت الظي وحض إلاغاٖاة اإلاهلحت الخانت للمسترٕ ؤنبذ ًغاعي اإلاهلحت الٗامت للمجخم٘ ،وكاهىن اإلاىافؿت الظي وحض
ً
إلاغاٖاة اإلاهلحت الٗامت ؤنبذ ًغاعي مهلحت املخترٕ ،وَىظا فةهه جدلُلا للخىاػن بحن اإلاهلحت الخانت واإلاهلحت الٗامت
ًلُض كاهىن اإلالىُت الفىغٍت لصخو ُمجىص اللغآن الىغٍم ٖلى نىجه بٗضم الخٗؿف في اؾخٗماٌ خله بيغاعا باإلاهلحت
الٗامت واإلاىافؿت ،وٖلى الىلٌُ مً طلً ال ًخضزل كاهىن اإلاىافؿت للحض مً الحلىق التي ًسىلها كاهىن اإلالىُت الفىغٍت
ّ
لصخو مجىص اللغآن الىغٍم بال بطا حٗؿف َظا ألازحر في اؾخٗماٌ خله.
الفزع الثاوي:إجفاكاث جحذيذ املسؤوليت بين شزكت التسجيالث الطوجيت ومجود اللزآن الكزيم أمام كاهون
املىافست
بةٖخباع الٗلض ولُض بعاصة اإلاخٗاكضًً فةن لهما الحغٍت في ؤلاجفاق ٖلى حٗضًل كىاٖض اإلاؿاولُت الىاحمت ًٖ الٗلض
،بكغٍ ؤن ًيىن طلً في هُاق الىٓام الٗام وآلاصاب الٗامت ،وَظا ما جلغعٍ اإلااصة  178مضوي حؼاثغي مً ؤهه "ًجىػ
ؤلاجفاق ٖلى ؤن ًخدمل اإلاضًً جبٗت الحاصر اإلافاجئ ؤو اللىة اللاَغة ،وهظلً ًجىػ ؤلاجفاق ٖلى بٖفاء اإلاضًً مً ؤًت
مؿاولُت جترجب ٖلى ٖضم جىفُظ بلتزامه الخٗاكضي ،بال ما ًيكإ ًٖ غكه ،ؤو ًٖ زُئه الجؿُم ،غحر ؤهه ًجىػ للمضًً ؤن
ٌكترٍ بٖفاءٍ مً اإلاؿاولُت الىاحمت ًٖ الغل ؤو الخُإ الجؿُم الظي ًل٘ مً ؤشخام ٌؿخسضمهم في جىفُظ بلتزامه
،وٍبُل ول قغٍ ًلط ي باإلٖفاء مً اإلاؿاولُت الىاحمت ًٖ الٗمل ؤلاحغامي "
وٍخمخ٘ مىيىٕ الكغوٍ املحضصة للمؿاولُت ؤو اإلاٗفُت منها بإَمُت بالغت مً الىاخُت الٗملُت بكإن الٗلض ،فهظٍ
الكغوٍ جٓهغ في الىاك٘ في ول ؤهىإ الٗلىص فهي جٓهغ في ٖلىص البُ٘ وؤلاًجاع والىصٌٗت والٗلىص التي جبرم م٘
البىىن...هما جٓهغ بهفت زانت في الٗلىص اإلاؿماة بٗلىص ؤلاؾتهالن  contrat de consommationالتي جبرم بحن
اإلاؿتهلىحن واإلاهىُحن هما جٓهغ في الٗلىص التي جسً٘ لللاهىن الضازلي وهظلً الٗلىص الضولُت ،وهي جٓهغ في الٗلىص
اإلاضهُت الخالهت وهظلً في الٗلىص الخجاعٍت بل وؤلاصاعٍت ؤًًا (.)2
ُوٍلهض بكغٍ ٖضم اإلاؿاولُت ،الكغٍ  la clauseالظي ًخدمل بمىحبه ؤخض ألاَغاف في بجفاكُت اإلاؿاولُت ججاٍ
الُغف آلازغ ألايغاع التي كض ًخٗغى لها َظا ألازحر ،والتي ًيىن مؿاوال ًٖ حبرَا في خالت ٖضم وحىص َظا الكغٍ

( - )1مدغػ ؤخمض دمحم ،الحم في اإلاىافؿت اإلاكغوٖت في مجاالث اليكاٍ الاكخهاصي ،الهىاٖت ،الخجاعٍت-الخضماث ،صون بلض اليكغ ،1994 ،م8-7 .
(- )2حباع دمحم  :كاهىن الٗلض واإلاؿاولُت الٗلضًت في اللاهىن الجؼاثغي واإلالاعن-اإلاغح٘ الؿابم –م 444
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،)1(.وإن ًخفم اإلاؿاوٌ م٘ مً ًُهِبه الًغع ٖلى ٖضم مؿاولُت اإلاؿاوٌ ٖلى هىٕ مٗحن مً الًغع ،ؤو ًٖ الًغع الظي
ًدضر في ْغوف مُٗىت ،وَظا َى ؤلاجفاق ٖلى ؤلاٖفاء مً اإلاؿاولُت ،ؤو ؤن جخدضص اإلاؿاولُت بلضع مً الًغع ؤو بلضع
مً الخٗىٌٍ وَظا َى ؤلاجفاق ٖلى الخسفُف مً اإلاؿاولُت .
وٖلُه فُبلا لىو اإلااصة  178م ج ،هجض ؤن حٗضًل اإلاؿاولُت كض ًغص في نىعة بٖفاء مً اإلاؿاولُت الٗلضًت جماما
،ؤي بٖفاء اإلاضًً مً بلتزامه بالخٗىٌٍ ًٖ الفٗل الًاع ومى٘ مُالبخه بالخٗىٌٍ الظي جلط ي به اللىاٖض الٗامت
(،)2وبهظا هالخٔ ؤن الكغٍ اإلاٗفي مً اإلاؿاولُت الٗلضًت َى ٖباعة ًٖ بىض ًغص في الٗلض ؤو في بجفاق مىفهل ٌٗ،في
بمىحبه الضاثً مضًىه مؿبلا مً اإلاؿاولُت التي كض جترجب في طمت ألازحر بٖفاءا جاما حغاء جىفُظ بلتزامه،خُث ال جخدلم
اإلاؿاولُت باإلجفاق عغم جدللها بمىحب اللىاٖض الٗامت (.)3
َظا وجسخلف قغوٍ بٖفاء اإلاخٗاكضًً مً بلتزام هاش ئ ًٖ الٗلض ًٖ قغوٍ ؤلاٖفاء مً اإلاؿاولُت الٗلضًت
،فمىيىٕ َظٍ ؤلاجفاكاث ألازحرة لِـ بٖفاء اإلاضًً مً بلتزامه ؤو الخسفُف ٖىه،فُٓل اإلاضًً عغم وحىصَا ُمشلال بهظا
ؤلالتزام ،وٍجب ٖلُه الىفاء به ،وٍىدهغ ؤزغ ؤلاجفاق في ؤن اإلاضًً بطا لم ًُىفظ بلتزامه ال ًيىن مؿاوال ؤمام الضاثً ًٖ
ٖضم جىفُظٍ  ،ؤو بٗباعة ؤزغي ال ًلتزم بخٗىٌٍ َظا ألازحر ًٖ الًغع الظي لحله هدُجت ٖضم جىفُظٍ ،ؤما بطا بجفم ٖلى
خظف بلتزام هاش ئ ًٖ الٗلض،ؤو ٖلى جسفُفه ،فةن الٗاكض ال ًيىن ملؼما ٖلى ؤلاَالق بهظا ؤلالتزام ،ؤو فُما حاوػ خضوص
بلتزامه ،وال ًخٗلم ؤزغ له في طمخه (.)4

وبالغحىٕ ٖلى كاهىن اإلاىافؿت ٌُٗض مبضؤ خغٍت الخٗاكض مً ؤَم اإلاباصت التي خاوٌ كاهىن اإلاىافؿت الحض مً جُبُلها،

وطلً جىزُا لالجفاكاث التي كض جًغ بمهالح اإلاؿتهلىحن مً حهت وباإلاهلحت الٗامت مً حهت ؤزغي ،مما كض ًاصي خخما
بلى جلُُض اإلاىافؿت بحن اإلاخٗاملحن.
وبالغحىٕ بلى كاهىن اإلاىافؿت )5(03/03هجض اإلاكغٕ الجؼاثغي كض ّ
هو ٖلى خًغ الاجفاكاث مً زالٌ اإلااصة  06والتي
ههذ ٖلى ما ًلي '' :جدٓغ اإلاماعؾاث وألاٖماٌ والاجفاكُاث والاجفاكاث الهغٍدت ؤو الًمىُت ٖىضما تهضف ؤو ًمىً ؤن
تهضف بلى ٖغكلت خغٍت اإلاىافؿت ؤو الحض منها ؤو ؤلازالٌ بها ،في هفـ الؿىق ؤو في حؼء حىَغي مىه ''.
ومً زالٌ َظا الىو ًخضح بإن اإلاكغٕ الجؼاثغي كض خٓغ َظٍ الاجفاكُاث وعبِ طلً بكغٍ ؤن جيىن َاصفت ؤو
ًمىً ؤن تهضف لٗغكلت خغٍت اإلاىافؿت ؤو ؤن جيىن مسلت بها صازل ؾىق واخضة ،هما ؤهه لم ًدضص قيل زام لهظٍ
الاجفاكُاث فلض جيىن نغٍدت ؤو يمىُت ،فالغاًت مً خٓغَا َى وىنها مً اإلاماعؾاث التي جلُض اإلاىافؿت.

(- )1ؾٗض ؾالم الٗؿبلي  :الخإمحن في هُاق اإلاؿاولُت الُبُت في اللاهىن اإلالاعن-صاع النهًت الٗغبُت-الُبٗت ألاولى-ؾىت -2007مهغ-م 204
(- )2الِٗؿاوي ٖبض الٗؼٍؼ ملبل  :قغٍ ؤلاٖفاء مً اإلاؿاولُت اإلاضهُت في ول مً اللاهىن اإلاضوي ألاعصوي والُمني-صعاؾت ملاعهت –ٖمان -ألاعصن-1998-م 25
(- )3ؾغٍم ػَُت:الكغٍ اإلاٗضٌ للمؿاولُت الٗلضًت في اللاهىن الجؼاثغي-مظهغة ماحؿخحر –ولُت الحلىق-حامٗت ؤدمحم بىكغة –بىمغصاؽ-الجؼاثغ-ؾىت
-2012م 34
(- )4مدمىص حماٌ الضًً ػوي:مكىالث اإلاؿاولُت اإلاضهُت-الجؼء الشاوي –مُبٗت حامٗت اللاَغة-اللاَغة-مهغ –م 55
( - )5اإلااعر في ً 19ىلُى  2003اإلاخٗلم باإلاىافؿت ،ج .ع 20 .حىٍلُت ّ ( -43 .ٕ ،2003
اإلاٗضٌ و ّ
اإلاخمم)
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محادي عبد النور  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وججضعٍ ؤلاقاعة ؤن َاجه الاجفاكُاث البض ؤن جيىن هاججت ًٖ جُابم بعاصاث ؤهثر مً ماؾؿت ،بيافت بلى يغوعة ؤن
ٌؿفغ َظا الخُابم في ؤلاعاصاث ًٖ اجفاق غحر مكغوٕ،وبالخالي جيىن ؤلاجفاكُاث مسلت باإلاىافؿت وجازغ ٖليها جإسي ا ع ؾلبُا
ًلُض ؤو ًدض منها ختى جخهف بٗضم اإلاكغوُٖت وجضزل في بَاع اإلاماعؾاث اإلالُضة للمىافؿت.
ؤما باليؿبت لخإزحر َظٍ الاجفاكاث ٖلى اإلاىافؿت فلض ًيىن جإزحر ٖلى الهُٗض ألافلي ؤو جإزحر ٖلى الهُٗض
الغؤس ي.وٍلهض باالجفاق ألافلي جلً الاجفاكُاث التي جغبِ بحن مخٗاملحن مً هفـ اللُإ مشال اجفاكاث ؤلاهخاج اإلاكترن
ؤو بحن ماؾؿاث الخىػَ٘،ؤما الاجفاق الغؤس ي َى جلً الاجفاكاث التي جغبِ بحن مخٗاملي كُاٖاث مسخلفت واجفاكاث الخىػَ٘
الحهغي وٖلىص الخمىًٍ.
فةطا هٓغها بلى الاجفاكاث ألافلُت هجض ؤزغَا ًٓهغ في ؤن اإلاخىافؿحن يهضفىن لخدلُم مهالح مكترهت والتي جخًمً
ٖضم صزىٌ مخىافؿحن حضص بلى الؿىق ،ؤو الخسلو مً مىافؿحن آزغًٍ لهم ،خُث ًغي بٌٗ الفله ّ
ؤن الاجفاكاث
ألافلُت لخلاؾم ألاؾىاق( ،)1حكيل ؤفًل الُغق للمخىافؿحن لخلُُض اإلاىافؿت وجفاصيهاّ .
وؤن الهىعة الغالبت للخلُُض

الغؤس ي للمىافؿت ًخمشل في الخلؿُم ٖلى ؤؾاؽ حغغافي.
ّ
الخُىع الاكخهاصي ؤو الخلني
وال ًسفى ؤهه كض اؾدشنى كاهىن اإلاىافؿت في اإلااصة  18مىه الاجفاكُاث التي جاصي بلى
والتي ًُغزو بها مً َغف مجلـ اإلاىافؿت وطلً بيىنها حٗؼػ مً الىيُٗت الخىافؿُت في الؿىق.هما جىحض اجفاكاث غحر
مازغة في اإلاىافؿت ؤي يُٗفت ألازغ  ،و َظا ما ًشفهم مً اؾخلغاء هو اإلااصة الخاؾٗت مً الامغ عكم  03-03اإلاخٗلم
ّ
باإلاىافؿت و التي جىو ٖلى ؤهه ":ال جسً٘ ألخيام اإلااصجحن  6و  7ؤٖالٍ ،ؤلاجفاكاث واإلاماعؾاث الىاججت ًٖ جُبُم هو
ُ
حكغَعي ؤو هو جىُٓمي اجسظ جُبُلا له.
ًُغزو باالجفاكاث و اإلاماعؾاث التي ًمىً ؤن ًشبذ ؤصحابها ؤنها جاصي بلى جُىع اكخهاصي ؤو جلني ؤو حؿاَم في
جدؿحن الدكغُل ،ؤو مً قانها الؿماح للماؾؿاث الهغحرة و اإلاخىؾُت بخٗؼٍؼ ويُٗتها الخىافؿُت في الؿىق .ال
حؿخفُض مً َظا الحىم ؾىي الاجفاكاث و اإلاماعؾاث التي واهذ مدل جغزُو مجلـ اإلاىافؿت ".

الخاجمت:
بط وان الضؾخىع الجؼاثغي ٌٗخمض ؤن ؤلاؾالم صًً الضولت الجؼاثغٍت،وؤن مهاصع الدكغَ٘ الجؼاثغي ؤخيام الكغَٗت
ؤلاؾالمُت همهضع بخخُاَي ؤولي،ونهُالكا مً َظا ؤعصث حؿلُِ الًىء ٖلى صوع الدكغَ٘ اللاهىوي في هفالت خماًت
لحلىق شخو ُمغجل ومجىص اللغآن الىغٍم،بدىم ؤهني عؤًذ ؤن ألامغ عكم  05/03اإلااعر في  2005/07/19اإلاخٗلم بدم
اإلاالف والحلىق املجاوعة ،كض هفل خماًت كاهىهُت لصخو ناخب ؤصاء الٗؼف اإلاىؾُلي ؤو ألاصاء الفني ،فلماطا ال ًمىً
لهظا اللاهىن وهدً في صولت جدخىم إلاباصت الكغَٗت ؤلاؾالمُت ؤن ال هىفل طاث الحماًت لصخو وخلىق ناخب الخجىٍض
لللغآن الىغٍم الظًً ٌسجلىن ؤنىاتهم اإلاىفغصة بهم لضي ماؾؿاث الدسجُل .

الهوامش:
( - )1مٗحن فىضي ّ
الكىاق :الاخخياع واإلاماعؾاث اإلالُضة للمىافؿت في يىء كىاهحن اإلاىافؿت والاجفاكُاث الضولُت -صاع الشلافت -لليكغ والخىػَ٘ –ألاعصن-
-2010م163
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231-11 الىظام اللاهىوي ملخابزالبحث في الجشائز بين الاسخلالل والخبعُت دراست جحلُلُت في املزسىم الخىفُذي

The legal System for Research Laboratories in Algeria Between Independence and
Subordination Analytical study of Executive Decree N° 19-231


خمُض قاوف
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:ملخص
، الاكخصاصًت والػلمُت البدثُت، كامذ الجؼاثغ في ظل الخدضًاث الغاهىت بةصالخاث حضًضة في املجاالث الاحخماغُت
 بما ًضٌ غلى خغص الجؼاثغ غلى جغكُت البدث الػلمي والنهىض،وكض ػالذ جلً ؤلاصالخاث ماؾؿاث الخػلُم الػالي
ّ  ُوح، والظي لً ًخإحى بال باالهخمام بلؼاع البدث الػلمي باغخباعه املخغن ألاؾاس ي لخلً اللؼاغاث،بمسخلف اللؼاغاث
ػض
 وكض زصها،مسابغ البدث ألاصاة الفػالت والػمىص الفلغي للبدث الػلمي صازل اإلااؾؿاث الجامػُت غلى ازخالف ؤهىاغها
. ومً زالله النهىض بباقي اللؼاغاث،اإلاكغع الجؼاثغي بجملت مً الىصىص الدكغَػُت والخىظُمُت للنهىض باللؼاع
تهضف هظه الضعاؾت بلى حؿلُؽ الظىء غلى الىظام اللاهىوي ملاخابغ البدث وبدث هُفُت جىظُم وكاػها مً ؤحل جدلُم
 وؤهم الىخاثج التي جىصلذ بليها الضعاؾت هي ؤن مسابغ البدث في الجؼاثغ جدخاج بلى هظام،ألاهضاف التي ؤخضزذ ألحلها
 وبما ٌػمل غلى جدفيز اإلاىدؿبين بلى جلً املاخابغ غلى،جلىٍمي صوعي ومؿخمغ بما ًظمً الؿير الخؿً لألغماٌ الػلمُت
.بهخاج غلمي ؤصُل
. مسابغ البدث؛ الىظام اللاهىوي؛ البدث الػلمي؛ الاؾخلاللُت ؤلاصاعٍت؛ الخبػُت اإلاالُت6الكلماث املفخاحُت
Abstract:
Algeria has undertaken new reforms in social, economic and scientific research fields,
these reforms have affected higher education institutions, which indicates Algeria's keenness
to promote scientific research and advance various sectors, which will only come by paying
attention to the scientific research sector, Research Laboratories are the effective tool of
scientific research within university institutions. Therefore, the Algerian legislator singled out
some regulatory texts for the advancement of the sector, and through it the advancement of
the rest of the sectors; This study aims to shed light on the legal system that governs research
laboratories and regulates their activities to achieve the goals that were created for them. The
study has reached several results, the most important is that research laboratories in need a
continuous calendar system to ensure the good conduct of scientific works, and to motivate
those affiliated with those laboratories to produce an original scientific production.
Keywords : Research laboratories; the legal system; Scientific Research; administrative
independence; financial dependency.
ُ
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النظام القانوني ملخابر البحث يف اجلزائر بني االستقالليت والتبعيت قراءة حتليليت يف ا ملرسوم التنفيذي /217-75ــــــــــ
محيذ شاوش  /ــــــــ
ملذمت:
حػخبر مسابغ البدث في الجؼاثغ هُاهاث بدثُت ،لجإث ماؾؿاث الخػلُم الػالي بلى بخضاثها وىؾُلت لتركُت البدث
الػلمي وجدؿين جلىُاجه وؤؾالُبه وفم ما ًخماش ى ومخؼلباث اللؼاع الاحخماعي والاكخصاصي ،مً زالٌ جلضًمه زبراث
وزضماث لصالح اإلااؾؿت التي ًيخمي بليها ؤو ختى لصالح اللؼاغاث اإلاخػاكضة مػها في مجاٌ البدث الػلمي.
وللض خظي مجاٌ البدث الػلمي باهخمام بالغ مً كبل اإلااؾـ الضؾخىعي وبىاؾؼت الدكغَؼ الػاصي ،خُث ؤقاعث
اإلااصة  99مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2972وؤهضث اإلااصة  31مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2929ؤن الضولت حػمل غلى
جغكُت البدث الػلمي وجثمُىه زضمت للخىمُت اإلاؿخضامت للضولت ،طلً ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي غلى ًلين بإن الىظام
الخػلُمي الىاجح ًخؼلب جلىٍما مؿخمغا ،بما ًظمً اؾخمغاعٍت اليكاغ الفىغي وؾيره وفم مىهج غلمي صكُم ًىحه
مسابغ البدث هدى جىفير مخؼلباث الخىمُت اإلاؿخضامت في قتى املجاالث(.)1
اؾخدضزذ ؤصال ألحلها واإلاخمثلت في جغكُت البدث
وليي جلىم مسابغ البدث باإلاهام والازخصاصاث اإلاىىػت بها والتي
ِ
الػلمي ،وان ال بض مً بخاػتها بىظام كاهىوي مغن ومخميز ٌؿاغضها غلى جدلُم جلً ألاهضاف؛ وٍمىً ػغح ؤلاقيالُت آلاحي
بُاجها 6ما مذي اسخلاللُت مخابز البحث في الجشائز في مجال ممارستها ليشاطاتها الزامُت إلى جزكُت وجطىٍز البحث
العلمي ،وما هى هطاق جبعُتها لجهاث الىصاًا؟
جخؼلب ؤلاحابت غلى هظه ؤلاقيالُت بالظغوعة اؾخسضام مىهجا جدلُلُا للخػغف غلى ػبُػت هظه املاخابغ وغلى خضوص
اؾخلاللُتها صازل ماؾؿاث الخػلُم الػالي ،مً زالٌ جدلُل ؤخيام اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  217-75اإلااعر في  71ؤوث
 2975واملخضص لىُفُاث بوكاء مسابغ البدث وجىظُمها وؾيرها( ،)2وهظا الاؾخػاهت باإلاىهج اإلالاعن مً زالٌ ملاعهت
الىظام اللاهىوي ملاخابغ البدث في ظل اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  299-55اإلااعر في  17ؤهخىبغ  7555واملخضص للىاغض بوكاء
مسبر البدث وجىظُمه وؾيره ،3مػخمضًً في طلً الخلؿُم آلاحي بُاهه6
أوال :املفهىم اللاهىوي ملخابزالبحث :وهضعؽ فُه حػغٍف مسابغ البدث وؤصىافها
ثاهُا :حذود اسخلاللُت مخابز البحث :وهدىاوٌ فُه الاؾخلالٌ ؤلاصاعي ملاخابغ البدث زم جبػُتها اإلاالُت.

 -1املفهىم اللاهىوي ملخابزالبحث
قهض املجخمؼ الػلمي في آلاوهت ألازيرة جؼىعا الفخا للىظغ في حمُؼ اإلاؿخىٍاث وألاصػضة ،وطلً هدُجت الخغيراث
وألاخضار اإلادؿاعغت التي ٌكهضها الػالم ؾىاء في مجاٌ الػلىم ؤلاوؿاهُت ؤو غلىم اإلااصة والخىىىلىحُا ،والتي ًجب
الخفىير ملُا في هُفُت الػمل غلى جؼىٍغها وفم هظه اإلاؿخجضاث.
وكض اوػىؿذ آزاع الخدىالث الػلمُت الخضًثت غلى صوع الجامػت بصفت غامت ،فلم حػض مجغص مصضع لتزوٍض الؼلبت
باإلاػاعف واإلاػلىماث الىظغٍت البدخت ،وإهما ؤصبذ صوعها ؤقمل مً طلً وباث ًُىظغ بليها غلى ؤجها مىاعاث حػلُمُت وبدثُت
 - 1ػاًضي فخُدت ،هىٍضي غبض الباؾؽ ،اإلااؾؿت الجامػُت فظاء إلهخاج اإلاػغفت الػلمُت ،وطػُت مسابغ البدث الػلمي والىفاءاث البدثُت بالجامػت
الجؼاثغٍت ،مجلت الباخث في الػلىم الاحخماغُت والاوؿاهُت ،حامػت كاصضي مغباح ،وعكلت ،املجلض  ،4الػضص  ،23صٌؿمبر  ،2972ص  934وما بػضها.
 - 2حغٍضة عؾمُت غضص  17ماعزت في  27ؤوث  ،2975ص.77
 - 3حغٍضة عؾمُت غضص  33ماعزت في  1هىفمبر  ،7555ص1
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طاث صلت وزُلت بيل اللؼاغاث الخُىٍت في الضولت ،وؤصبذ لؼاما غليها ؤن جخدمل صوع الخغُير الىىعي إلاصلخت مسخلف جلً
اللؼاغاث( ،)1فيان مً اإلافُض زلم هُاهاث بدثُت جيىن مهمتها ألاؾاؾُت جؼىٍغ البدث الػلمي والخىىىلىجي لدؿاغض
الضولت غلى مىاهبت عهب اإلاىافؿت في املجاالث الػلمُت وحؿاغضها غلى مىاحهت الصػىباث وألاػماث في املجاٌ الاحخماعي
والاكخصاصي والؿُاس ي والػلمي التي كض جخػغض لها ،وٍاهض طلً ما كامذ وجلىم به املاخابغ الػلمُت الجامػُت وغير
الجامػُت في بػاع البدث وجؼىٍغ غالحاث فػالت إلاىاحهت ألامغاض وألاوبئت مثل فيروؽ وىعوها ،ؾػُا منها للخغلب غلى
ألاػمت الصخُت التي فخىذ باألعواح).(2

لؿىتي  2972و 2929غلى ؤن الضولت ملؼمت بتركُت البدث الػلمي َ
ْ
واغخ َبرها طماهت
وكض ؤهض الخػضًل الضؾخىعي

كاهىهُت حؿعى لخثمُىه زضمت للخىمُت اإلاؿخضامت لألمت ()3؛ وؾِخم الترهيز في هظا اإلابدث غلى جدضًض مفهىم مسابغ البدث
مً زالٌ حػغٍفها وجدضًض ؤصىافها في الدكغَؼ الجؼاثغي.
 -1.1حعزٍف مخابزالبحث
ُ
جدظيرا لخػغٍف مسابغ البدثً ،مىً الخؼغق ؤوال بلى حػغٍف البدث طاجه باغخباعه اللبىت التي ؤوكئذ ألحلها املاخابغ
غلى ازخالف ؤهىاغها ،بدىم ؤن البدث الػلمي باألؾاؽ هى غمل ممىهج ومىظم ووؾُلت لالؾخلصاء والاؾخػالم حهضف بلى
جدلُم هخاثج مػغفُت حضًضة (.)4
وكض جصضي الفلهاء بلى حػغٍف البدث الػلمي مؼ ازخالف وحهاث هظغهم بؿبب ازخالفهم في الؼواًا التي ًىظغون
مً زاللها بلُه؛ فظهب بػظهم بلى اغخباعه " 6مداولت الهدكاف اإلاػغفت والخىلُب غنها وجؼىٍغها وفدصها وجدلُلها
بخلص صكُم وهلض غمُم زم غغطها مىخملت بظواء وإصعان ،حكير في عهب الخظاعة الػاإلاُت وحؿهم بؾهاما خُا قامال" (،)5
ٍ
وغغف البدث الػلمي ؤًظا بإهه " 6اليكاغ الظي ًلىم غلى ػغٍلت مىهجُت في جلص ي خلاثم الظىاهغ بغُت جفؿيرها
وجدضًض الػالكاث بُنها وطبؼها والخيبا بها وإخضار بطافاث ؤو حػضًالث في مسخلف مُاصًً اإلاػغفت ،مما ٌؿهم في
جؼىٍغها وجلضمها لفاثضة الاوؿان وجمىُىه مً بىاء خظاعجه "()6

 - 1دمحم غلى هصغ ،جؼىٍغ بغامج بغضاص اإلاػلم وجضعٍبه في طىء مفهىم ألاصاء ،اإلااجمغ الػلمي الغابؼ غكغ ،مىاهج الخػلُم ف طىء مفهىم ألاصاء ،الجمػُت
اإلاصغٍت للمىاهج وػغق الخضعَـ ،اللاهغة ،صاع الظُافت ،غين قمـ ،حىٍلُت  ،2992ص .17
 - 2جىلُب ماػومضاع ،فيروؽ وىعوها 6ؾباق مؼ الؼمً لخؼىٍغ للاح ،ملاٌ ميكىع بخاعٍش  97فُفغي  2929غلى مىكؼ6
http://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51341294.
 - 3اإلااصة  99مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2972الصاصع بمىحب اللاهىن عكم  97-72اإلااعر في  92ماعؽ  ،2972اإلاخظمً الخػضًل الضؾخىعي ،حغٍضة
عؾمُت عكم  79ماعزت في  93ماعؽ  ،2972ص  ،1وهظا اإلااصة عكم  31مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2929الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم 992-29
اإلااعر في  19صٌؿمبر ً 2929خػلم بةصضاع الخػضًل الضؾخىعي اإلاصاصق غلُه في اؾخفخاء ؤوٌ هىفمبر  2929في الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت
الضًملغاػُت الكػبُت ،حغٍضة عؾمُت غضص  42ماعزت في  19صٌؿمبر  ،2929ص .1
 - 4غىابضي غماع ،مىاهج البدث وجؼبُلاجه في مُضان الػلىم اللاهىهُت وؤلاصاعٍت ،صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت ،الجؼاثغ ،2991 ،ص .27
جىمي آهلي ،مىاهج البدث الػلمي وجفؿير الىصىص في اللاهىن الىطعي والدكغَؼ ؤلاؾالمي ،بغحي لليكغ ،الجؼاثغ ،بضون جاعٍش اليكغ ،ص 17
 - 5ملخـ زغٍا غبض الفخاح ،مىهج البدىر الػلمُت للؼالب الجامػُين ،صاع الىخاب اللبىاوي ،بيروث ،7551 ،ص 29
 - 6دمحم الهاصي كاس ي ،مسابغ البدث الػلمي 6مجاالتها وفظاءاتها وؤصواعها اإلاػغفُت والخؼبُلُت في جؼىٍغ البدث الػلمي ،مجلت الخىمت للضاعؾاث
الفلؿفُت ،مغهؼ الخىمت للبدىر والضعاؾاث ،الجؼاثغ ،املجلض  ،9الػضص  ،4صٌؿمبر  ،2972ص .49
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محيذ شاوش  /ــــــــ
غغفذ اإلااصة الثاهُت مً اإلاغؾىم الخىفُظي  217-75املخضص لىُفُاث بوكاء مسابغ البدث وجىظُمها وؾيرها هظه
املاخابغ غلى ؤجها غباعة غً هُاهاث بدث حؿمذ للباخثين الظًً ًدىاولىن بقياالث مخلاعبت بالخػاون ،مً ؤحل مدىع ؤو
ؤهثر ؤو مىطىع ؤو ؤهثر للبدث الػلمي والخؼىٍغ الخىىىلىجي.
مً الىاضح ؤن هظه اإلااصة عهؼث في حػغٍف مسابغ البدث غلى ؤؾاؽ الىظُفت اإلاىىػت بها ولِـ غلى ؤؾاؽ ػبُػتها
باغخباعها مغفلا غاما هغيره مً اإلاغافم التي جيكئها الضولت.
حػغف اإلاغافم الػامت بإجها مكغوغاث جيكئها الضولت وحكغف الؿلؼت الخىفُظًت فيها غلى بصاعتها وؤلاقغاف غليها
بهضف جدلُم الخاحاث الػامت لألفغاص( ،)1والتي جماعؽ ازخصاصا بصاعٍا بجاهب الازخصاص اإلاىول لها كاهىها هما هى
مػلىم في اللاهىن ؤلاصاعي؛ وهى ما ًاهض ؤن الخػغٍف عهؼ غلى وظُفت املاخابغ وال غلى جيىٍنها.
وٍمىً حػغٍف املاخبر بىاء غلى اإلاػُاع الكىلي واإلاىطىعي مػا غلى ؤهه غباعة غً هُئت غلمُت جسخص بالػضًض مً
الازخصاصاث ؤلاصاعٍت والػلمُت ،جىمً مهمتها ألاؾاؾُت في البدث غً اإلاػغفت والخلُلت وحؿعى بلى فدصها وجؼىٍغها
وفم مىاهج وػغق غلمُت مدضصة ومىظمت للىصىٌ بلى خل اإلاكىالث التي جاعق البكغٍت (.)2
وزالفا للمغؾىم الخىفُظي  217-75اإلاظوىع ؤغاله ،فةن اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  299-55املخضص للىاغض بوكاء املاخبر
وجىظُمه وؾيره لم ًخؼغق بلى جدضًض مفهىم املاخبر ،وإهما اهخفى بخدضًض صوعه في مجاٌ البدث الػلمي ،وؤهه ًيكإ في بػاع
بهجاػ بغهامج مىخض بين ماؾؿخين ؤو ؤهثر غً ػغٍم ما ٌػغف بالكغاهت والتي ال جخم بال غً ػغٍم اجفاكُت (.)3
وٍمىً حػغٍف مسابغ البدث غلى ؤجها غباعة غً مغافم غامت جيكئها ماؾؿاث الخػلُم الػالي ؤو ماؾؿاث غامت
ؤزغي ،تهضف بلى جدلُم مصلخت غامت ملخظاها اإلاؿاهمت في جؼىٍغ البدث الػلمي بمسخلف مجاالجه ومؿخىٍاجه
باؾخسضام وؾاثل الخىىىلىحُا الخضًثت ،وهظا في جدؿين جلىُاث وؤؾالُب ؤلاهخاج للؿلؼ والاخضماث وجؼىعها ،فظال غً
جغكُت هخاثج البدث ووكغها ،فهي حؿعى للمط ي كضما بالباخث والبدث الػلمي غلى خض ؾىاء.
 -2.1أصىاف مخابزالبحث
باؾخلغاء ؤخيام اإلاغؾىم الخىفُظي  217-75الؿالف الظهغ هالخظ ؤهه كض صىف مسابغ البدث بلى زالزت ؤصىاف
ؤؾاؾُت ،منها ما وان مىحىصا ؤؾاؾا في ظل اإلاغؾىم الخىفُظي الؿابم  299-55ومنها ما هى مؿخدضر ،وهي غلى الخىالي6
 مخابز البحث الخاصت باملؤسست 6وهي املاخابغ التي ًخم بوكائها غلى مؿخىي ماؾؿاث الخػلُم الػالي ،وجىضعج
طمً الخىظُم الػلمي لليلُت ؤو إلاػهض الجامػت ؤو اإلاغهؼ الجامعي ؤو اإلاضاعؽ الػلُا ( ،)4بمىحب كغاع وػاعي صاصع مً
الىػٍغ اإلايلف بالخػلُم الػالي والبدث الػلمي بىاء غل اكتراح مً مؿاوٌ ماؾؿت ؤلالخاق وبػض ؤزظ عؤي املجلـ الػلمي
للىوالت اإلاىطىغاجُت للبدث املاخخصت كاهىها (.)5

 - 1مصطفي أبى سٍذ فهمي ،الىسُط في اللاهىن إلاداري ،الجشء ألاول ،داراملطبىعاث الجامعُت ،الاسكىذرٍت ،مصز ،2000 ،ص 223
 - 2ملخـ زغٍا ،اإلاغحؼ الؿابم ،ص .29
 -3اإلاىاص  1 ،2و  9مً اإلاغؾىم الخىفُظي  299-55الؿالف الظهغ.
 - 4اإلااصة  4مً اإلاغؾىم الخىفُظي 217-75
 - 5اإلااصة  5مً اإلاغؾىم الخىفُظي 217-75
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محيذ شاوش  /ــــــــ
وٍجضع الخىىٍه هىا ؤن مسابغ البدث الخابػت إلااؾؿاث الخػلُم الػالي الخابػت لضواثغ وػاعٍت ؤزغي غير وػاعة الخػلُم
الػالي ًخم بوكائها بمىحب كغاع وػاعي مكترن بين الىػٍغ اإلايلف بالخػلُم الػالي والىػٍغ اإلاػجي بىاء غلى اكتراح ماؾؿت
ؤلالخاق وبػض اؾدكاعة الىوالت اإلاىطىغاجُت ،مما ٌػجي ؤن كغاع بوكاء املاخابغ ًخم وفم قيلُاث مدضصة ًترجب غً
مسالفتها اغخباع اللغاع مػُبا بغهً الكيل وؤلاحغاءاث ( ،)1وؤهم بحغاء هىا هى بلؼامُت اؾدكاعة الىوالت اإلاىطىغاجُت
ومؿاوٌ ماؾؿت ؤلالخاق.
 مخابز البحث املخخلط 6وهي مسابغ ًخم بخضاثها لخىفُظ بغهامج مكترن بين ماؾؿخين غمىمُخين ؤو ؤهثر
وماؾؿاث اكخصاصًت ( ،)2بمىحب كغاع وػاعي مكترن بين الىػٍغ اإلايلف بالخػلُم الػالي والىػٍغ اإلاػجي خؿب الخالت ،وبػض
ببغام الاجفاكُت بين ؤػغاف املاخبر املاخخلؽ جخدضص بملخظاها خلىكهم والتزاماتهم ،زاصت الكم اإلاخػلم بىُفُاث اإلاخابػت
والخلُُم والخمىٍل ،وبػض ؤزظ عؤي املجلـ الػلمي للىوالت اإلاىطىغاجُت للبدث اإلاػىُت ( ،)3وَؿخفُض ؤػغاف الاجفاكُت في
هظا الىىع مً املاخابغ مً خم اؾخػماٌ البرامج اإلاػلىماجُت التي اقترهذ في جؼىٍغها في بػاع جىفُظ مكاعَؼ البدث اإلاىولت
ملاخبر البدث املاخخلؽ (.)4
 مخابز البحث املشترك 6هي مسابغ جيكإ هدُجت اقتران ماؾؿت غمىمُت ؤو ماؾؿت اكخصاصًت مؼ مسبر بدث
ًيكإ في ماؾؿت ؤزغي ( ،)5وٍسظؼ لىفـ ألاخيام اللاهىهُت واللىاغض التي جسظؼ لها مسابغ البدث املاخخلؽ مً خُث
ؤلاوكاء ؤو ؤلاجهاء ؤو آلازاع اللاهىهُت اإلاترجبت غً ببغام الاجفاكُت بين ؤػغاف بوكاء املاخبر.
ُ
غض في مجمل وكاػاجه ،وال حهم ما وان صىفها،
 مخبر بحث الامخُاس 6وهي جلً املاخابغ التي جبلغ مؿخىي جؼىع م ٍ
فؿىاء واهذ في قيل مسبر بدث جابؼ إلااؾؿت ؤو مسبر بدث مسخلؽ ؤو مكترن ،اإلاهم هى جىفغ حملت مً اإلاػاًير
لخصيُفها غلى ؤجها مسبر بدث بامخُاػً ،خدضص جصيُفه بمىحب غالمت جمىذ مً ػغف اللجىت اللؼاغُت الضاثمت للبدث
الػلمي بىاء غلى اكتراح مً اإلاضًغٍت الػامت للبدث الػلمي والخؼىٍغ الخىىىلىجي غلى ؤؾاؽ مػاًير مظبىػت ومدضصة
مؿبلاً ،مىً جفصُلها هما ًلي (6)6
 -7هىغُت ألاقغاٌ التي جخػلم بالخىمُت الاكخصاصًت والاحخماغُت.
 -2هىغُت وحجم اللضعاث الػلمُت والبكغٍت ،وجإزير وكاػاث املاخبر غلى املجخمؼ.
 -1مضي جىفغ الخجهيزاث والهُاول اللاغضًت التي جخؼلبها ؤقغاٌ املاخبر.
 -9هىغُت الخيىًٍ الػلمي اإلابرمج واإلالضم فػلُا لؼلبت اإلااؾتر والضهخىعاه.
 -1مضي حضوي وحىصة الػالكاث التي جغبؽ املاخبر بماؾؿاث اللؼاع الاحخماعي والاكخصاصي.

 - 1ؾلُمان دمحم الؼماوي ،الىظغٍت الػامت لللغاعاث ؤلاصاعٍت ،صعاؾت ملاعهت ،صاع الفىغ الػغبي ،اللاهغة ،مصغ ،7551 ،ص .735
 - 2اإلااصة  79مً اإلاغؾىم الخىفُظي ,217-75
 - 3اإلااصة  77مً اإلاغؾىم الخىفُظي  ،217-75وؤهظغ هظلً صلُل هُفُاث بوكاء مسابغ البدث الػلمي وجىظُمها وؾيرها ،اإلاضًغٍت الػامت للبدث الػلمي
والخؼىٍغ الخىىىلىجي ،وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي ،2975 ،ص .92
 - 4اإلااصة  71مً اإلاغؾىم الخىفُظي 217-75
 - 5اإلااصة  79فلغة  2مً اإلاغؾىم الخىفُظي 217-75
 - 6اإلااصة  75مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 217-75
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 -3-1أوجه الاخخالف بين مخابز البحث في ظل املزسىم الخىفُذي ركم  231-11وجلك امليشأة بمىجب املزسىم
الخىفُذي 244-11
جظمً اإلاغؾىم الخىفُظي  217-75الػضًض مً ألاخيام واللىاغض اللاهىهُت التي جىظم مسابغ البدث وجدىم ؾيرها،
وهي جسخلف في مجملها غً ألاخيام الىاعصة في اإلاغؾىم الخىفُظي  299-55والظي جم بلغائه بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي -75
 ،217وعغم اجفاق اإلاغؾىمين مً خُث اإلافهىم وألاهضاف التي ؤخضزذ مً ؤحلها مسابغ البدث وألاهمُت اللصىي مً
بخضاثها ،بال ؤجهما ًسخلفان في غضة هلاغ ًمىً بحمالها فُما ًلي6
 -7مً حُث الخصيُف 6اؾخدضر اإلاكغع الجؼاثغي ألوٌ مغة ؤصىافا حضًضة مً مسابغ البدث التي لم جىً
مىحىصة في ظل اإلاغؾىم الخىفُظي  ،299-55وهي مسابغ البدث اإلاكترن واملاخخلؽ ،فظال غً مسابغ البدث بامخُاػ.
 -2مً حُث إلاوشاء 6جيكإ مسابغ البدث في ظل اإلاغؾىم الخىفُظي  217-75وفلا لكيل وإحغاءاث ؤهثر حػلُضا،
بدُث ًيىن بحغاء الاؾدكاعة فيها بلؼامُا إلااؾؿت ؤلالخاق والغؤي اإلاؼابم وؤلالؼامي للمجلـ الػلمي للىوالت اإلاىطىغاجُت،
هظه ألازيرة بالظاث لم ًىً لها وحىص في ظل اإلاغؾىم الخىفُظي  ،299-55بدُث جم بؾخدضاثها بمىحب اإلاغؾىم الخىفُظي
عكم  212-75اإلااعر في  71ؤوث  2975املخضص إلاهام الىواالث اإلاىطىغاجُت للبدث وجىظُمها وؾيرها ( ،)1وحػغف هظه الىوالت
غلى ؤجها ماؾؿت غمىمُت طاث ػابؼ بصاعي ،جخمخؼ بالشاخصُت اإلاػىىٍت والاؾخلالٌ اإلاالي وجسظؼ لىصاًت الىػٍغ اإلايلف
بالبدث الػلمي ،جسخص بالخىفل بإوكؼت البدث الػلمي والخؼىٍغ الخىىىلىجي اإلاىخمُت ملجمىغت مً الخسصصاث
الػلمُت (.)2
 -1مً حُث الزكابت والخلُُمً 6خم جلُُم املاخابغ خؿب جصيُفها؛ بدُث جسظؼ مسابغ البدث اإلايكإة بمىحب
اإلاغؾىم الخىفُظي  217-75بلى الخلُُم صوعٍا مً كبل املجلـ الػلمي للىوالت اإلاىطىغاجُت للبدث الػلمي اإلاػىُت ،التي
حػمل غلى فدص خصاثل وكاغ املاخابغ الػلمُت وجدضًض وؿبت الخلضم  ،3بِىما وان جلُُمها في ظل اإلاغؾىم الخىفُظي -55
ً 299خم غً ػغٍم ؤحهؼة الخلُُم الخابػت إلااؾؿت ؤلالخاق (.)4
 -9مً حُث الخكىًًٍ 6دكيل املاخبر غمىما مهما وان صىفه مً مضًغ ًخم حػُِىه بمىحب كغاع مً الىػٍغ الىص ي
إلاضة ؤعبؼ ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخضة بىاء غلى اكتراح مؿاوٌ ماؾؿت ؤلالخاق ،ومجلـ للمسبر ًدكيل مً عئؾاء
فغق البدث وعئؾاء مكاعَؼ البدث ( ،)5وطلً غلى غغاع حكىُلت املاخبر في ظل اإلاغؾىم الخىفُظي  ،299-55غير ؤن وحه
الازخالف ًىمً في مضة والًت مضًغ املاخبر التي جلضع بثالر ؾىىاث بضٌ ؤعبؼ ؾىىاث (.)6
لإلقاعة ،فةن الخػلُمت عكم  92اإلااعزت في  95صٌؿمبر  2975اإلاػضلت للخػلُمت عكم  92اإلااعزت في  29فُفغي 2974
واإلاخػللت بةحغاءاث كبىٌ وحؿُير مكاعَؼ البدث الخيىٍجي الجامعي خضصث مػاًير كبىٌ مكاعَؼ البدث الخيىٍجي الجامعي

 - 1حغٍضة عؾمُت غضص  17ماعزت في  27ؤوث  ،2975ص .77
 - 2اإلااصة  25مً اإلاغؾىم الخىفُظي 212-75
 - 3اإلااصة  25مً اإلاغؾىم الخىفُظي .217-75
 - 4اإلااصة  72مً اإلاغؾىم الخىفُظي 299-75
 - 5اإلااصة  21مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم 217-75
 - 6اإلااصة  72مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم .299-55
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في6
 جدلُم ألاهضاف الاحخماغُت والاكخصاصًت والثلافُت والػلمُت والخىىىلىحُت للبالص. الخيىًٍ في الضهخىعاه الظي ًخم جىػُىه في املاخبر والظي ٌؿخجُب ملخاوع البدث للمسبر اإلاؿخجضاث الػلمُت -جدلُم ؤهضاف مكاعَؼ البدث واإلاخمثلت في مىاككاث الضهخىعاه واإلاىخىج الػلمي.

 -2حذود اسخلاللُت مخابزالبحث:
بالغحىع بلى مسابغ البدث غلى ازخالف ؤهىاغها هالخظ ؤن اإلاكغع الجؼاثغي ؤهض بمىحب هص اإلااصة  19مً اإلاغؾىم
الخىفُظي عكم  217-75املخضص لىُفُاث بوكاء مسابغ البدث وجىظُمها وؾيرها غلى ؤجها جخمخؼ باالؾخلاللُت في الدؿُير
وجسظؼ للمغاكبت اإلاالُت البػضًت؛ مما ٌػجي ؤجها جخمخؼ بالظغوعة بالشاخصُت اإلاػىىٍت ،زاصت بطا ما فؿغها هص اإلااصة
بمفهىم املاخالفت.
ألحل ما ؾبم وان مً الظغوعي الخؼغق في الخلؿُم ؤصهاه بلى جدضًض الؼبُػت اللاهىهُت ملاخابغ البدث وآلازاع
اللاهىهُت اإلاترجبت غً اؾخلاللُتها.
 -1.2الاسخلالل إلاداري واملالي ملخابزالبحث:
باؾخلغاء مسخلف ألاخيام الخىظُمُت اإلاخػللت بمسابغ البدث وؤهمها اإلاغؾىم الخىفُظي  ،217-75هالخظ ؤجها
جظمىذ الػضًض مً ألاخيام التي جضٌ غلى اؾخلاللُتها ،جإحي في ملضمتها ؤخيام اإلااصة  21مىه التي بُيذ ػغٍلت حػُين وإجهاء
مهام مضًغ املاخبر التي ًسخص بها الىػٍغ الىص ي بمىحب كغاع إلاضة ؤعبؼ ؾىىاث كابلت للخجضًض مغة واخضة بىاء غلى اكتراح
مً مؿاوٌ ماؾؿت ؤلالخاق ،وكض اؾخسضمذ اإلااصة ؤغاله مصؼلح الىػٍغ الىص ي،بدُث جىحي الػباعة ؤن مسابغ البدث
هي غباعة غً مغافم غامت جخمخؼ بالشاخصُت اإلاػىىٍت وما جلخظُه هظه الصفت مً هخاثج ،ؤهمها جمخػها باالؾخلالٌ اإلاالي
وؤلاصاعي.
بن الاغتراف ملاخبر بدث الامخُاػ بؿلؼت ببغام غلض بِىه وبين الىػاعة اإلايلفت بالبدث الػلمي والىػٍغ الىص ي خؿب
الخاالث ،وهظا اغخباعه قغٍيا إلااؾؿت غمىمُت طاث ػابؼ غلمي وجىىىلىجي جيكؽ في هفـ مجاٌ البدث ،بمىحب ؤخيام
اإلااصجين  29و  27مً هفـ اإلاغؾىم ،هى كغٍىت كىٍت غلى جمخؼ املاخبر باالؾخلاللُت ؤلاصاعٍت واإلاالُت ،وطلً اؾخيخاحا مً
ؤخيام اإلااصة  19مً اللاهىن اإلاضوي الجؼاثغي التي خضصث الىخاثج التي ًخمخؼ بها الشاخص الاغخباعي ،وؤهمها ؤهلُت اللُام
بالخصغفاث اللاهىهُت في الخضوص التي ًلغها اللاهىن ؤو التي ًدضصها هص بوكائها ،وهظا وحىص هاثب ٌػبر غً بعاصتها؛
فاالغتراف للمسبر باللُام بالخصغفاث الؿابلت لً ًيىن طا كُمت بال بطا وان ًخمخؼ ؤصال بالشاخصُت اإلاػىىٍت وما ًترجب
غنها مً هخاثج كاهىهُت ،ؤهمها الاؾخلالٌ اإلاالي وؤلاصاعي.
وجاهض اإلااصة  19مىه غلى اؾخلاللُت املاخابغ مً زالٌ الاغتراف الصغٍذ بها وبُاجها بكيل واضح لصىعجين مً صىع
الاؾخلاللُت وهما الاؾخلاللُت والاخظىع للغكابت البػضًت ،بط جىصً " 6خمخع مخبر البحث باالسخلاللُت في الدسُير
وٍخضع للمز اكبت املالُت البعذًت"؛ وفظال غً صغاخت مفهىم الاؾخلاللُت ،فةن مفهىم الغكابت البػضًت ٌكمل الاغتراف
للهُئاث مدل الغكابت باإلاباصعة بمماعؾت الازخصاصاث التي ؤكغها لها اللاهىن ابخضاء ،زم زظىغها لغكابت وإقغاف هُئت
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ؤغلى فخصاصق غلى ؤغمالها ؤو جلىم بةلغاء ما ًصضع غنها مً كغاعاث غير مكغوغت( .)1وٍفترض هظا الىطؼ بالظغوعة
اغخباع بخضي الهُإجين وصُت وألازغي مكمىلت بالىصاًت؛ وهظا الكيل مً الخىظُم ال ٌؿغي بال غلى الهُئاث التي جخمخؼ
باالؾخلاللُت.
وٍىاصل هص اإلااصة  13مً هفـ اإلاغؾىم الخىفُظي بزباث اؾخلاللُت املاخبر مً زالٌ جإهُضه ؤن مضًغ املاخبر هى
آلامغ بالصغف باليؿبت الغخماصاث الدؿُير املاخصصت للمسبر ،وٍىضح بػع ازخصاصاث اإلاضًغ التي ًماعؾها بهظه
الصفت ،خُث ًخىلى غملُاث الدؿُير اإلاالي للمسبر ومماعؾت ول ؾلؼاث الدؿُير ،ومً بين ؾلؼاث الدؿُير ًمىً ؤلاقاعة
بلى ؾُاق اإلااصة  11مً طاث اإلاغؾىم التي حػلذ ؾلؼت اجساط كغاع اؾخػماٌ الاغخماصاث املاخصصت ملاخبر البدث مً
ازخصاص مضًغ املاخبر هلغٍىت ؤزغي غلى اؾخلاللُخه.
وغلُه فةن مسابغ البدث جخمخؼ باالؾخلاللُت هدُجت جىفغ الػضًض مً اإلاظاهغ اللاهىهُت هظهغ مً بُنها6
 ػغٍلت حػُين وإجهاء مهام مضًغ املاخبر ،بط ًخم حػُِىه وإجهاء مهامه مً كبل الجهت الىصُت.
 جمخؼ مسابغ البدث بامخُاػ باؾخلاللُت في اهخلاء وبغمجت جيىًٍ هىعي غالي اإلاؿخىي في اإلااؾتر والضهخىعاه.
 جسظؼ مسابغ البدث بامخُاػ وبلُت املاخابغ بلى صغم اإلاضًغٍت الػامت للبدث الػلمي والخؼىٍغ الخىىىلىجي فُما
ًسص الاغخماص والخصضًم والخلُِـ ،ؤي الغكابت البػضًت ألغماله ال اللبلُت.
 2.2الخبعُت املالُت ملخابزالبحث:
جسظؼ مسابغ البدث خؿب اإلاغؾىم الخىفُظي  217-75بلى الغكابت اإلاالُت البػضًت ،التي واهذ جماعؽ مً ِك َبل
ُ
مؿاوٌ ماؾؿت ؤلالخاق زم ؤؾىضث بلى غماصة اليلُت ؤو اإلاػهض الظي ًيخمي بلُه املاخبر ،طلً ؤن ؤخيام اإلااصة  19مً
ُ
اإلاغؾىم اإلاكاع بلُه ؤغاله حاءث واضخت ،خُث ّبُيذ الجهت التي ًيخمي بليها املاخبر وٍسظؼ لغكابتها ،وطلً مً زالٌ
جدضًضها لألشاخاص الظًً ًخمخػىن بؿلؼت الخصضًم غلى الجضوٌ الخلضًغي إلًغاصاث املاخبر وهفلاجهِ ٌُ " 6ع ُّذ مذًز املخبر
الجذول الخلذًزي إلًزاداث مخبرالبحث وهفلاجه ،وَعزضه على مجلس املخبرلُصادق علُه ثم ًزسله حسب الحالت،
إلى مسؤول مؤسست إلالحاق أو عمُذ الكلُت أو مذًز معهذ الجامعت أو مذًز معهذ املزكش الجامعي أو مسؤول
املؤسست".
غير ؤهه مً الىاخُت الػملُت وغلى الغغم مً جإهُض الىصىص الخىظُمُت غلى اؾخلاللُت مسابغ البدث مً خُث
الدؿُير والاخظىع للغكابت اإلاالُت البػضًت ،بال ؤن غملُت حؿُيره ؤلاصاعي والػلمي ال جخم صون الغحىع في ول مغة إلااؾؿت
ؤلالخاق كبل اللُام بالػمل ؤو بػضه؛ وهظا ما ًخم إلاؿه بلىة بمىاؾبت بغضاص الخظاهغاث الػلمُت ؤو مماعؾت ؤي وكاغ
غلمي ،بدُث ال ًملً املاخبر ؤًت اؾخلاللُت في هظا املجاٌ ؾىاء كبل بغضاص الخظاهغة ؤو بػضها ،بل ًلؼ في هثير مً ألاخُان
جدذ حملت مً اللُىص والظىابؽ التي ًجب غلُه مغاغاتها جدذ ػاثلت خغماهه ؤو مىػه مً بغضاص ؤًت جظاهغة غلمُت.
وبسصىص هفلاث حؿُير املاخابغ وججهيزاتها فةجها جيىن مً ازخصاص ماؾؿت ؤلالخاق كبل وبػض اكخىاء اللىاػم
والخجهيزاث ،ؤما مجاٌ الدؿُير ؤلاصاعي الظي ًفترض ؤن ًخمخؼ به املاخبر باؾخلاللُت ،فةن بحغاء ؤي حػضًل ؤو حغُير غلى
 - 1غبض الغجي بؿُىوي غبض هللا ،الىظغٍت الػامت في اللاهىن ؤلاصاعي ،صعاؾت ملاعهت ألؾـ ومباصت اللاهىن ؤلاصاعي ،ميكإة اإلاػاعف ،الاؾىىضعٍت ،مصغ،
 ،2991ص 712
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الدكىُلت البكغٍت للمسبر ؾىاء باإلطافت ؤو بالخظف فةن ماؾؿت ؤلالخاق جخىلى جدضًض آحاله اللاهىهُت ،وٍجب غلى
مسابغ البدث اخترامها الؾخىماٌ ؤلاحغاءاث ،جؼبُلا ألخيام مظهغة مضًغٍت بغمجت البدث والخلُُم والاؾدكغاف عكم
 751ماعزت في  22حىٍلُت  2974اإلاخػللت بػملُت مخابػت الترهُبت البكغٍت ملاخابغ البدث الػلمي ،هظه ألازيرة التي ًجب
ؤن جخمخؼ بالىفاءة الالػمت والضعاًت اليافُت بىىغُت غمل مسبر البدث  ،لِـ فلؽ ما ًخػلم بالؼلبت وألاؾاجظة الضاثمين،
ولىً فُما ًسص اإلاىظفين ؤلاصاعٍين والخلىُين الػاملين غلى مؿخىي املاخبر (.)1

الخاجمت:
هسلص في الاخخام بلى ؤن مسابغ البدث في الجؼاثغ جدخاج بلى هظام جلىٍمي صوعي ومؿخمغ بما ًظمً الؿير الخؿً
لألغماٌ الػلمُت ،وبما ٌػمل غلى جدفيز اإلاىدؿبين بلى جلً املاخابغ غلى بهخاج غلمي ؤصُل ٌػىص بالفاثضة غلى الضولت
واملجخمؼ والجامػت ؤو اإلااؾؿت التي ؤخضر غلى مؿخىاها مسبر البدث ،فاإلاهمت ألاؾاؾُت لهظه املاخابغ هي بالضعحت ألاولى
جغكُت البدث الػلمي والخؼىٍغ الخىىىلىجي ،الظي لً ًخإحى بال بطا جمخؼ املاخبر بىىع مً الاؾخلاللُت الفػلُت التي جدُذ له
اللُام بالػمل الجاص وألاصُل واإلاؿخمغ وبكيل صوعي بضون الغحىع في ول مغة بلى الجهت الىصُت ،ومً هظا اإلاىؼلم جم
الخىصل للىخاثج الخالُت6
 ؤن الىصىص اللاهىهُت ملاخابغ البدث لم جدضص ػبُػت الػالكت اللاهىهُت التي جغبؽ ماؾؿت ؤلالخاق ؤو اإلاػهض
ؤو اليلُت باملاخبر ما بطا واهذ غباعة غً غالكت جىظُمُت غلى قيل غالكت الغثِـ واإلاغئوؽ ،زاصت وؤن الجهت الىصُت هي
ُ
وػاعة الخػلُم الػالي والبدث الػلمي اإلايكئت للمسبر ،فةن واهذ هظلً فةن طلً ًدىافى مؼ ػبُػت الاؾخلاللُت التي ًجب ؤن
ًخمخؼ بها املاخبر غلى مؿخىي الىصىص اللاهىهُت.
 ؤن الخبػُت اإلاالُت ملاخابغ البدث ججػلها بالظغوعة جابػت مً خُث الىاكؼ بلى الجهت الىصُت مً الىاخُت ؤلاصاعٍت،
عغم اغتراف الىصىص اللاهىهُت صغاخت بخلً الاؾخلاللُت؛ وغلت طلً ؤهه لِـ مً مصلخت املاخبر ؤن ًيكؽ في املجاٌ
الظي كض ًخػاعض مؼ جىحه الؿلؼت ؤلاصاعٍت الىصُت ،مسافت ؤن ًازغ طلً غلى ميزاهِخه وجمىٍل مكاعَػه ،بدُث ًيىن
مجبرا غلى مجاعاة جىحهاث الىصاًا غلى خؿاب حاهب الاؾخلاللُت ؤلاصاعٍت التي ًخمخؼ بها.
 ؤن الىصىص اللاهىهُت اإلاىظمت ملاخابغ البدث عبؼذ وكاغ هظه ألازيرة بمضي كضعتها غلى بمضاص املخُؽ
الاحخماعي والاكخصاصي بالخلىٌ الػلمُت واللاهىهُت والخلىُت في قتى املجاالث ،وبالخالي اغخباعها غىصغا فاغال غلى مؿخىي
ماؾؿاث الخػلُم الػالي وغيرها مً اإلااؾؿاث.
الخىصُاث:
 طبؽ ػبُػت الػالكت بين املاخبر والجهت اإلايكئت له بضكت بكيل ًضغم اؾخلاللُخه ؤلاصاعٍت واإلاالُت مػا ،وٍدىٌ
صون غغكلت وكاػه البدثي ،مما ًاهله فػال لخدلُم ألاهضاف التي ؤوص ئ مً ؤحلها.

 - 1اإلااصة  77مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  759-29اإلااعر في  21حىٍلُت  2929اإلاخػلم بخيىًٍ اإلاىظفبن وألاغىان الػمىمُين وجدؿين مؿخىاهم في اإلااؾؿاث
وؤلاصاعاث الػمىمُت ،حغٍضة عؾمُت غضص  91ماعزت في  24حىٍلُت  ،2929ص .9
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 طغوعة بزظاع مسابغ البدث لضي مماعؾتها ليكاػها لىىع مً اإلاغوهت اللاهىهُت لخخمىً مً جىثُف اليكاغ
الػلمي زاصت الكم اإلاخػلم بالخيىًٍ وهظا صغم املخُؽ الاحخماعي والاكخصاصي بما ًلترخه مً خلىٌ غلمُت وجلىُت.
 ؤن الاخضمت الػمىمُت غمىما جدخاج بلى الػضًض مً الػىامل لخدلُم حىصة غملها ؤلاصاعي ،ولػل ؤهم جلً
الػىامل ًىمً في واصعها ؤلاصاعي ،فمهما بظلذ ماؾؿاث الخػلُم الػالي مً حهض ،ومهما وان جضزل اإلاكغع مً ؤحل ؾً
هصىص كاهىهُت لخدؿين الاخضمت الػمىمُت اإلاخمثلت في زضمت الخيىًٍ والخإػير والخىػين ؤو زلم مؼٍض مً آلالُاث
اللاهىهُت واإلااصًت ،فةن هضفها الغثِس ي اإلاخمثل في جدلُم حىصة الػمل ؤلاصاعي لً جدلم بال مً زالٌ طغوعة طمان
صالح للػمل الػلمي في الظغوف الػاصًت ؤو الاؾخثىاثُت لظمان صًمىمت واؾخمغاعٍت
جىفير بػاع غلمي ًيخمي ملاخابغ البدث ٍ
غمل املاخابغ.

كائمت املزاجع:
أوال :الىصىص اللاهىهُت6
 .7الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  2972الصاصع بمىحب اللاهىن عكم  97-72اإلااعر في  2ماعؽ  ،2972حغٍضة عؾمُت عكم
 79ماعزت في  3ماعؽ .2972
 .2الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  ،2929الصاصع بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم  992-29اإلااعر في  19صٌؿمبر  ،2929حغٍضة
عؾمُت عكم  42ماعزت في  19صٌؿمبر .2929
 .1اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  299-55اإلااعر في  17ؤهخىبغ  7555واملخضص للىاغض بوكاء مسبر البدث وجىظُمه وؾيره،
حغٍضة عؾمُت عكم  33ماعزت في  1هىفمبر .7555
 .9اإلاغؾىم الخىفُظي  217-75اإلااعر في  71ؤوث  2975واملخضص لىُفُاث بوكاء مسابغ البدث وجىظُمها وؾيرها ،حغٍضة
عؾمُت عكم  17ماعزت في  27ؤوث .2975
 .1اإلاغؾىم الخىفُظي  212-75اإلااعر في  71ؤوث  2975واملخضص إلاهام الىواالث اإلاىطىغاجُت للبدث وجىظُمها وؾيرها،
حغٍضة عؾمُت عكم  17ماعزت في  27ؤوث .2975
 .2اإلاغؾىم اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  759-29اإلااعر في ً 21ىلُى  2929واإلاخػلم بخيىًٍ اإلاىظفين وألاغىان الػمىمُين
وجدؿين مؿخىاهم في اإلااؾؿاث وؤلاصاعاث الػمىمُت ،حغٍضة عؾمُت عكم  ،91اإلااعزت في ً 24ىلُى .2929
 .3الخػلُمت عكم  92اإلااعزت في  95صٌؿمبر  2975اإلاػضلت للخػلُمت عكم  92اإلااعزت في  29فبراًغ  2974واإلاخػللت
بةحغاءاث كبىٌ وحؿُير مكاعَؼ البدث الخيىٍجي الجامعي.
 .4مظهغة مضًغٍت بغمجت البدث والخلُُم والاؾدكغاف عكم  751ماعزت في  22حىٍلُت  2974واإلاخػللت بػملُت مخابػت
الترهُبت البكغٍت ملاخابغ البدث الػلمي.
ثاهُا :الكخب
 .7الخلى ماحض عاغب ،اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع اإلاؼبىغاث الجامػُت ،ؤلاؾىىضعٍت ،مصغ.2999 ،
 .2جىمي ؤهلي ،مىاهج البدث وجفؿير الىصىص في اللاهىن الىطعي والدكغَؼ ؤلاؾالمي ،بغحي لليكغ ،الجؼاثغ ،بضون
جاعٍش وكغ.
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 .1ؾلُمان دمحم الؼماوي ،الىظغٍت الػامت لللغاعاث ؤلاصاعٍت (صعاؾت ملاعهت) ،صاع الفىغ الػغبي ،اللاهغة ،مصغ.7551 ،
 .9غبض الغجي بؿُىوي غبض هللا ،الىظغٍت الػامت في اللاهىن ؤلاصاعي ،صعاؾت ملاعهت ألؾـ ومباصت اللاهىن ؤلاصاعي،
ميكإة اإلاػاعف ،الاؾىىضعٍت ،مصغ2991 ،
 .1غبض الىهاب دمحم عفػذ ،اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع الجامػت الجضًضة ،ؤلاؾىىضعٍت ،مصغ .2972
 .2غىابضي غماع ،مىاهج البدث وجؼبُلاتها في مُضان الػلىم اللاهىهُت وؤلاصاعٍت ،صًىان اإلاؼبىغاث الجامػُت ،الجؼاثغ،
.2991
 .3مصؼفي ؤبى ػٍض فهمي ،الىؾُؽ في اللاهىن ؤلاصاعي ،الجؼء ألاوٌ ،صاع اإلاؼبىغاث الجامػُت ،الاؾىىضعٍت ،مصغ،
.2999
 .4ملخـ زغٍا غبض الفخاح ،مىهج البدىر الػلمُت للؼالب الجامػُين ،صاع الىخاب اللبىاوي ،بيروث ،لبىان.7551 ،
ثالثا :امللاالث
 ػاًضي فخُدت و هىٍضي غبض الباؾؽ ،اإلااؾؿت الجامػُت فظاء إلهخاج اإلاػغفت الػلمُت 6وطػُت مسابغ البدث الػلميوالىفاءاث البدثُت بالجامػت الجؼاثغٍت ،مجلت الػلىم الاحخماغُت والاوؿاهُت ،الػضص  ، 23صٌؿمبر .2972
 دمحم الهاصي كاس ي ،مسابغ البدث الػلمي 6مجاالتها وفظاءاتها وؤصواعها اإلاػغفُت والخؼبُلُت في جؼىٍغ البدث الػلمي،مجلت الخىمت للضعاؾاث الفلؿفُت ،مغهؼ الخىمت للبدىر والضعاؾاث ،الجؼاثغ ،املجلض  ،9الػضص  ،4صٌؿمبر .2972
رابعا :أشغـال امللخلـُاث
 بىزمِـ ؾهُلت وبىخلُؽ ًؼٍض ،جيىًٍ وجإهُل ألاغىان الػمىمُين وألُت لتركُت الاخضمت الػمىمُت املخلُت 6كغاءةجدلُلُت للمغؾىم الخىفُظي  ،759-29اإلالخلى الضولي الافتراض ي خىٌ الجامػاث ؤلاكلُمُت والخىمُت اإلاؿخضامت ،مسبر
آلالُاث اللاهىهُت للخىمُت اإلاؿخضامت ،حامػت دمحم بىكغة ،بىمغصاؽً ،ىمي 92و  93ماعؽ .2927
 دمحم غلى هصغ ،جؼىٍغ بغامج بغضاص اإلاػلم وجضعٍبه في طىء مفهىم ألاصاء ،اإلااجمغ الػلمي الغابؼ غكغ ،مىاهج الخػلُم فيطىء مفهىم ألاصاء ،الجمػُت اإلاصغٍت للمىاهج وػغق الخضعَـ ،اللاهغة ،صاع الظُافت ،غين قمـ ،حىٍلُت .2992
خامسا :مى اكع الاهترهِذ
جىلُب ماػومضاع ،فيروؽ وىعوها 6ؾباق مؼ الؼمً لخؼىٍغ للاح ،ملاٌ ميكىع بخاعٍش الفاجذ فبراًغ  2929مىكؼ6https://www.bbc.com/arabic/science-and-tech-51341294
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:ملخص
حػالج هظه الىعنت البدشُت مىيىع مهاعبت الدؿُير الدكاعًي يىمىطط مػانغ إلصاعة الكإن الػام الخىمىي املخلي في
 يُل ًمًٌ حػؼٍؼ الخىمُت املخلُت غبر جُبُهاث مهاعبت الضًمهغاَُت الدكاعيُت في:الجؼاثغ اهُالنا مً بقٍالُت مكاصها
بصاعة الك ــإن الػام املخلي في الجؼاثغ؟
هظه الضعاؾت ؤوضخذ هظغة الؿلُاث الػمىمُت في الجؼاثغ للخضبير الدكاعًي يىمىطط خضاسي مً قإهه بػض
الخغيُت الخىمىٍت مدلُا مً زالُ ؤصواع مسخلل الكاغلين املخلُين في بصاعة الكػل الخىمىي في مسخلل مغاخله في ظل
 وزلهذ الضعاؾت بلى ؤن جكػُل جُبُهاث الدؿُير الدكاعًي في حػؼٍؼ الخىمُت املخلُت في.الػغانُل املجخمػُت التي حػتريه
الجؼاثغ ًخُلب بنالح نىاهين الجماغاث املخلُت والهًاء غلى الػغانُل املجخمػُت التي حػترى هظه اإلاهاعبت وجىقير البِئت
الخايىت للخُبُو الؿلُم للخضبير اإلاكترى للكإن الػام املخلي نهض جىقير مخُلباث الػِل الٌغٍم للؿايىت املخلي في
.الجؼاثغ
 الخىمُت، الدؿُير الدكاعًي، الكغًاء الاظخماغُىن، الكاغلىن املخلُىن، اإلاهاعبت الدكاعيُت:الكلماث املفخاخيت
.املخلُت
Abstract
This research study addressed the question of the participatory management approach as
a contemporary model of management of local public development affairs in Algeria, from
the issue of: How local development can be applied to the participatory democracy approach
in the management of local public affairs in Algeria.
This study clarified the vision of the public authorities in Algeria for participatory
management as a modern model that revitalizes the local development movement through the
roles of the different local actors to challenge the global gesture of local development of the
societal obstacles encountered. The study concluded that the activation of the applications of
participatory management in the promotion of local development in Algeria requires
reforming the laws of local groups and eliminating the societal obstacles that hinder this
environment to incubate and dene for four the good application joint management of local
public affairs in order to ensure the conditions of a decent life for the local population in
Algeria.
Keywords : participatory approach; local actors; social partners; participatory
management ; local development.
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ملذمت:
ًخػلو مىيىع هظه الىعنت البدشُت بضعاؾت بمٍاهُت الىنىُ بلى جدهُو الخىمُت املخلُت في الجؼاثغ غبر بهتهاط
الىمىطط الجضًض الهاثم غلى الدؿُير الدكاعًي ،خُض حػخبر الخىمُت املخلُت مً الغهاهاث الغثِؿُت التي حؿعى الؿلُاث
الػمىمُت ألي صولت بلىؾها غبر ًل ألاَغ واإلاٍُاهيزماث اإلاخاخت وباإلؾخكاصة مً الخجاعب الػاإلاُت وؤلانلُمُت الىاجخت غلى
عؤؾها الخضبير الدكاعًي للكإن الػام املخلي الظي ٌػخبر مً ؤهم الىماطط اإلاػانغة في حؿُير الكاون الػمىمُت وويؼ
الؿُاؾاث الػامت ونىؼ الهغاع إلاىاظهت الخإزغ الخىمىي واإلاكٌالث املجخمػُت والهًاًا اإلاُغوخت زهىنا غلى اإلاؿخىي
املخلي.
مً هظا اإلاىُلو ،وإلاىاظهت ؤلازخالالث والهػىباث التي قهضتها الػملُت الخىمىٍت في الجؼاثغ زهىنا

غلى

اإلاؿخىي املخلي غبر الدؿُير الػمىمي مً َغف الكاغل الغؾمي املخلي ممشال في الجماغاث املخلُت و مجالؿها اإلاىخسبت في
النهىى باألوياع الاظخماغُت والانخهاصًت ،والاعجهاء بالخضماث الػمىمُت اإلاهضمت وطلَ بهكت مىكغصة ًظهغ هظا
الىمىطط الجضًض ؤو ما ًُلو غلُه في الػلىم الؿُاؾُت " الضًمهغاَُ ــت الدكاعيُ ــت " ًإصاة مػانغة ًمًٌ مً زاللها
حػضًل وجصخُذ الىهاثو التي زلكها الدؿُير الػمىمي في ظل الضًمهغاَُت الخمشُلُت بلى ظاهب صقؼ الضًىامٌُُت الخىمىٍت
املخلُت غبر الدؿُير اإلاكترى للكإن الػام املخلي بالخػاون والدكاعى والدكاوع ما بين الجماغاث املخلُت والكىاغل
املجخمػُت ؾير الضوالجُت املخلُت في مهضمتها اإلاىاًَ بياقت بلى جىظُماث املجخمؼ اإلاضوي والهُاع الخام املخلُين،
قالػضًض مً اإلاماعؾاث الػملُت في الخجاعب الػاإلاُت ؤزبدذ هجاغت وقاغلُت هظا الىمِ مً الدؿُير في حػؼٍؼ الخىمُت
املخلُت بغخماصا غلى آلالُاث ألاؾاؾُت التي ًهىم غليها ًاإلاكاعيت واإلاؿاءلت والككاقُت.
مما ؾبو ،حؿعى هظه الىعنت البدشُت للخإيُض غلى ؤن اإلاهاعبت الدكاعيُت مً بين الخلىُ الخضًشت لخجاوػ الخلل
الخىمىي في الجؼاثغ والىاجج ؤؾاؾا غلى هُمىت الؿلُاث الػمىمُت غلى غملُاث الخسُُِ ونىاغت البرامج الخىمىٍت
املخلُت واؾدبػاص باقي الكاغلين املخلُين ؾير الغؾمُين خُض ؤن اؾدُػابها وإقغايها في حؿُير الكاون الػمىمُت املخلُت
مً قإهه الىنىُ بلى صقؼ وجدهُو جىمُت مدلُت بإيبر نضع مً الٌكاءة والكاغلُت غبر غمل ظىاعي ًًؼ اإلاىاًَ في نلب
الؿُاؾاث الػمىمُت وًٍمً مكاعيخه في حؿُير الكإن املخلي.
يما حؿعى هظه الضعاؾت جدهُو ظملت ألاهضاف الخالُت:
_ جىيُذ عئٍت وهظغة الىظام الؿُاس ي الجؼاثغي إلاهاعبت الضًمهغاَُت الدكاعيُت.
_ ؤلاياقت التي ًمًٌ ؤن ًهضمها الىمىطط الجضًض لضغم مؿاع الخىمُت املخلُت في الجؼاثغ.
_ الخدضًاث التي حػترى الخُبُو ألامشل لهظا الىمىطط الجضًض.
_ جهضًم ظملت مً الخىنُاث التي مً قإنها صغم الخىمُت املخلُت غبر بغخماص همىطط الدؿُير الدكاعًي
وجُغح هظه الضعاؾت مكٍلت بدشُت ؤؾاؾُت جضوع خىلها ظملت مً الدؿائالث الكغغُت وجهاؽ هظه ؤلاقٍالُت
الغثِؿُت غلى الىدى الخالي:
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كيف ًمكن جدليم الخىميت املحليت في الجضائش عبر ملاسبت الذًملشاطيت الدشاسكيت كىمىرج معاصش إلداسة
الفعل املحلي؟
ولإلظابت غلى هظه ؤلاقٍالُت ًهخض ي مىيىع الضعاؾت اإلاىؾىم بـ ـ "الضًمهغاَُت الدكاعيُت :الىمىطط الجضًض
لخدهُو الخىمُت املخلُت في الجؼاثغ" يغوعة الىنىف غلى املخاوع الخالُت ،قبػض ؤلاَاع الىظغي للضعاؾت والظي ًخُغم
إلاكهىمي الضًمهغاَُت الدكاعيُت والخىمُت املخلُتٌ ،ػالج املخىع ألاوُ عئٍت الىظام الؿُاس ي الجؼاثغي للىمىطط الجضًض
"الضًمهغاَُت الدكاعيُت" ،ؤما املخىع الشاوي قِؿخػغى ؤصواع الىمىطط الدكاعًي الجضًض في صقؼ الخغيُت الخىمىٍت غلى
اإلاؿخىي املخلي وَػالج املخ ــىع الشالض الخدضًاث التي جىاظه جُبُو الضًمهغاَُت الدكاعيُت لخدهُو الخىمُت املخلُت في
الجؼاثغ.

 -1.إلاطاسالىظشي :الذًملشاطيت الدشاسكيت ،الخىميت املحليت.
اهُلهذ الضعاؾت مً مكهىمين عثِؿُين هما الضًمهغاَُت الدكاعيُت والخىمُت املخلُت.
 -1.1الذًملشاطيت الدشاسكيت.
حػخبر الضًمهغاَُت الدكاعيُت قٍل مً ؤقٍاُ جُىع الضًمهغاَُت والهُؿت اإلاػانغة وآلالُت الخضًشت إلصاعة
قاون الخٌم خُشيري بغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت  PNDUؤنها مبػض مً ؤبػاص الضًمهغاَُت املخلُت وَػغقها غلى ؤنها همِ
خٌم ًًؼ مكاعيت اإلاىاَىين في مغيؼ حؿُير الكاون الػمىمُت ،يما حكير بلى ظمُؼ آلالُاث وؤلاظغاءاث
بؼٍاصة مكاعيت اإلاىاَىين في الخُاة الؿُاؾُت وػٍاصة صوعهم في نىؼ الهغاع ،وقو ههجين بزىين

التي حؿمذ

مً الضًىامٌُُاث:

من أسفل إلى أعلى  : BOTTOM UPوجٍىن مماعؾت اإلاىاَىين في هظا الىهج غبر مكاعيتهم مً زالُ الخػبئت الجماغُت
واإلاىانل والضغىة واإلاباصعاث التي حؿتهضف الخإزير غلى ناوؼ الهغاع بىيؼ نًُت ما خيز ظضوُ ألاغماُ ؤو خل مكٍلت.
من أعلى إلى أسفل  :TOP DOWNؤو الىهج اإلااؾؿاحي في ظل بَاع ناهىوي مدضص وهىا جٍىن اإلااؾؿاث الػمىمُت هي
اإلاباصعة ،جدُذ اإلاػلىماث وجُغح ؤو جهغع قٌال مً ؤقٍاُ مكاعيت الكغص)1( .
ؤما الضًمهغاَُت الدكاعيُت املخلُ ــت قهي ؤخهُت الكػب في مماعؾ ــت الؿلُت غً َغٍو آلُـاث اإلاك ــاعيت في نىؼ
الهغاع املخلي وعؾم الؿُاؾاث الػامت املخلُت غلى ؾغاع خغٍت ببـ ــضاء الـ ـغؤي واإلاباصعة بمكاعَؼ جىمىٍــت ،وإقغاى مسخلل
قػالُاث املجخمؼ اإلاضوي املخلي في بصاعة ألان ــالُم املخلُت عقه ــت املجالـ اإلاىخسبت ػٍ ــاصة غلى الاؾدشماع في الشىعة الػلمُت
والخٌىىلىظُت بكخذ مجاُ ؤلاَالع غلى املخغظاث الؿُاؾُت وؤلاصاعٍ ــت مً مضاوالث و نغاعاث غلى مىانؼ بلٌتروهُ ــت مخاخ ــت
للجمهىع جكخذ مجاُ الخكاغل الكػبي بين َبهاث اإلاىظىمت املخلُت) 2( .
وحكير الضًمهغاَُت الدكاعيُت بىاء غلى ما ؾبو بلى مكاعيت الكىاغل ؾير الضوالجُت في جضبير الكإن الػام الىَني ؤو
املخلي بلى ظاهب الكاغل الخٍىمي غبر آلُاث ًالدكاوع وإبضاء الغؤي وطلَ وقها لىمُين بما بمباصعة مً اإلااؾؿاث
 1بًؼابُل صوعاهذ وآزغون ،دليل جكىيني لبرهامج دعم املشاسكت السياسيت الفعالت واملسخذامت للمشأة على مسخىي املجالس الشعبيت املىخخبت
بغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت بالخػاون مؼ وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت ،الجؼاثغ،م .26
 2دمحم ؾىىس ي ،الذًملشاطيت الدشاسكيت وو اكع الحىكمت املحليت في الجضائش ،مجلت الضعاؾاث ؤلاقغٍهُت وخىى الىُل ،اإلاغيؼ الضًمهغاَي الػغبي
بغلين ،ؤإلااهُا ،الػضص ألاوُ ،ماعؽ  ،2018م .272
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الػمىمُت غبر آلُاث مدضصة مؿبها ومخدٌم قيها ،ؤو ؤن جٍىن مكاعيت صون صغىة بليها غبر ؤَغ مدضصة جغاها الكىاغل ؾير
الخٍىمُت مىاؾبت لخهاؾم حؿُير الكاون الػمىمُت مؼ اإلااؾؿاث الغؾمُت.
 -2.1الخىميت املحليت.
ٌػغف مػهض البدىر الػامت) PRIs (Public Research Institutesالخىمُت غلى ؤنها غملُت مىاظهت مسخلل
اإلاكٌالث الاظخماغُت والخدضًاث الجضًضة والخإزغ الظي ًخميز باعجكاع مؿخىٍاث الكهغ وغضم اإلاؿاواة الاظخماغُت
باألؾالُب والخهىُاث الػلمُت والخٌىىلىظُت( )1وغغقذ هُئت ألامم اإلاخدضة ؾىت  1956جىمُت املجخمؼ املخلي بإنها
مجمىغت اإلاضازل وألاؾالُب الكىُت التي حػخمض غليها املجخمػاث املخلُت ،والتي جداوُ ؤن ججمؼ بين اإلاؿاغضاث الخاعظُت
والجهىص الظاجُت املخلُت اإلاىظمت بكٍل مىظه مدلُا الؾدشاعة اإلاباصؤة والهُاصة في املجخمؼ املخلي باغخباعها ألاصاة الغثِؿُت
إلخضار الخؿُير ،لخػغف طاث الهُئت الخىمُت املخلُت ؾىت  1964غلى ؤنها الػملُت التي حػمل

غلى جىخُض ظهىص

اإلاىاَىين مؼ ظهىص الؿلُاث الخٍىمُت لخدؿين ألاخىاُ الانخهاصًت والاظخماغُت والشهاقُت للمجخمػاث املخلُت في
ؾُام الخىمُت الىَىُت.
وحػغف هُئت الخىمُت الضولُت للىالًاث اإلاخدضة ألامغٌٍُت جىمُت املجخمؼ املخلي ؤو الخىمُت املخلُت بإنها الػمل
الاظخماعي الظي ٌؿاغض ألاقغاص في املجخمؼ غلى جىظُم ؤهكؿهم للخسُُِ والخىكُظ والهُام بخدضًض الاخخُاظاث الكغصًت
والجماغُت والخػغف غلى اإلاكاًل املجخمػُت وعؾم الخُِ الٌكُلت بؿض هظه الخاظاث ومػالجت

جلَ

اإلاكٌالث ،مػخمضًً بلى خض يبير غلى اإلاىاعص الظاجُت واؾخٌمالها غً َغٍو الخضماث واإلاؿاغضاث اإلااصًت اإلاهضمت مً
َغف الهُئاث الخٍىمُت وألاهلُت زاعط هُام املجخمؼ ؤو ؤلانلُم املخلي)2(.
و بهُالنا مً ؤقٍاع بىُ بـاعان الؿاغُت إلًجاص بؾتراجُجُت بضًلت للخىمُت جىُلو ؤؾاؾا مً ؤلاغخماص غلى الظاث
ًمًٌ حػغٍل الخىمُت املخلُت غلى ؤنها بغخماص املجخمؼ غلى هكؿه وجُىٍغ نضعاث ؤقغاصه مؼ بغُاء ألاولىٍت لخػبئت اإلاىاعص
املخلُت وإنامت ناغضة غلمُت وجٌىىلىظُت بٍل اإلاهخًُاث وجٍىًٍ اإلاهاعاث وجإهُل الٍاصع البكغي الالػم لظلَ( )3قىقها
لبىُ باعان قةن الخىمُت املخلُت جهىم غلى اإلاىاعص املجخمػُت الظاجُت لإلنلُم اإلاغاص جىمُخه مً ماؾؿاث عؾمُت مدلُت
وؤلاغخماص غلى مسخلل الكاغلين املخلُين مً حكٌُالث املجخمؼ اإلاضوي واإلاخػاملين الانخهاصًين والخىام.
وٍغي ألاؾخاط ظماُ ػٍضان ؤن الخىمُت املخلُت غملُت جغايمُت الؿغى منها بظغاء جدؿِىاث غلى الهػُض الاظخماعي
الانخهاصي والخضماحي لؿٍان املجمىغت املخلُت في خضوص ال جسخلل في مباصئها غً الخىمُت الىَىُت

بال مً خُض

مجاُ جُبُهها اإلاُضاوي()4قالخىمُت املخلُت غمىما هي غملُت حؿُير ألاوياع املجخمػُت ؾير اإلاالثمت وإظغاء حػضًالث
وجدؿِىاث غليها نهض جدؿين ظغوف الػِل للكغص باإلغخماص غلى الجهىص الغؾمُت وؾير الغؾمُت

بما ًىػٌـ

باإلًجاب غلى الخىمُت الىَىُت.
Eduardo Albuquerque and nother, Developing National Systems of Innovation, Edward Elgar publishing , USA, 2015, p16.
 2دمحم غبض الكخاح دمحم غبض هللا ،جىميت املجخمعاث املحليت من مىظىسالخذمت إلاجخماعيت ،اإلاٌخب الجامعي الخضًض ،2006،م ،م.34 ،33،
 3غبض اللُُل مهُُكي ،غبض الغخمً ؾاهُت ،دساساث في الخىميت الاكخصادًت ،الُبػت ألاولى ،لبىان ،مٌخبت خؿً الػهغٍت  ،2014،م.20،
 4ظماُ ػٍضان ،بصاعة الخىمُت املخلُت في الجؼاثغ ،صاع ألامت ،الجؼاثغ ،2014 ،م.18،
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 -2سؤيت الىظام السياس ي الجضائشي لىمىرج الذًملشاطيت الدشاسكيت
بن هظغة الؿلُاث الػمىمُت في الجؼاثغ إلاهاعبت الضًمهغاَُت الدكاعيُت ال جسخلل يشيرا غً ؤؾلب الغئي
والخهىعاث ألاًاصًمُت الؿغبُت والػغبُت وختى اإلاىظماث الضولُت ،خُض جغي ؤن الدؿُير الدكاعًي هى مجمىغت
اإلاٍُاهيزماث وؤلاظغاءاث التي جمًٌ مً عقؼ صعظت بندام اإلاىاَىين في الخُاة الؿُاؾُت ويظا الغقؼ مً صوعهم في ؤزظ
الهغاعاث غلى اإلاؿخىي املخلي ًل طلَ في بَاع حؿُير الكاون الػامت بلى ظاهب الؿلُاث ؤلاصاعٍت( )1لخػٌـ بظلَ
الضًمهغاَُت الدكاعيُت خؿب الؿلُت ويؼ اإلاىاًَ في نلب اهخماماث الؿُاؾاث الػمىمُت وٌٍغؽ خهه

في

الخهىُ غلى اإلاػلىماث ،يما ؤهه ًًمً مكاعيخه في حؿُير الكإن الػام غبر بلؼام الضولت بدشجُؼ الضًمهغاَُت
الدكاعيُت وحػؼٍؼ ظىاعٍت غمل الؿلُاث الػمىمُت ونغبها ؤيثر مً اوكؿاالث اإلاىاًَ( ،)2وغلُه جىُلو ؤؾاؾا هظغة
الىظام الؿُاس ي الجؼاثغي إلاهاعبت الضًمهغاَُت الدكاعيُت بإن املجالـ اإلاىخسبت غلى اإلاؿخىي املخلي ال حػٌـ الخمشُل
الٍامل ملخخلل قغاثذ املجخمؼ ولٍل اإلاىاَىين والظي ؤقغػ يغوعة ؤن ًخم بًجاص آلُت ظضًضة ال حػىى الىظام الخمشُلي
ؤًً ًسخاع اإلاىاًَ ممشلُه في مجالـ مىخسبت وإهما ًألُت جخجاوػ الػضًض مً ؾلبُاث اإلاماعؾت ؤلاهخسابُت ومسغظاتها
وجيخهل بهظه اإلاكاعيت مً اإلاغخلُت بلى الضاثمُت وهى ما جدُده هظه اإلاهاعبت.
وجغي الضولت الجؼاثغٍت ؤهه بالغؾم مً ًل الجهىص ؤلاؾخصىاثُت غلى اإلاؿخىي اإلاغيؼي لىيؼ اإلاٍُاهيزماث وألاَغ
الهاهىهُت والخىظُمُت بهضف الخٌكل الػاظل والىاظؼ باإلوكؿاالث الُىمُت للمىاًَ وصقؼ الخغيُت الخىمىٍت املخلُت بال
ؤن هظه املجهىصاث لم جغقى بلى مؿخىي جُلػاث ألاقغاص بكػل جإزغ وحػُل مؿاع الخغيُت ؤلانخهاصًت وحػهُضاث ؤزغي
ؤزغث ؾلبا غلى الخىمُت املخلُت لإلنلُم وغلى جدؿين الظغوف اإلاػِكُت للمىاَىين)3(.
وبهضف ججاوػ ؤلازخالالث الؿابهت وبػض الضًىامٌُُت الخىمىٍت مدلُا جغي الؿلُاث الغؾمُت في الجؼاثغ ؤن هظا ؾير
ممًٌ بال في ظل حػمُو الالمغيؼٍت الهاثمت وإنامت ظماغاث مدلُت بمجالـ مدلُت مىخسبت نلبت ونىٍت لدكٍل ؤلاَاع
ألاوؿب لخُبُو وجغنُت مهاعبت الضًمهغاَُت الدكاعيُت.
وجخُلب غملُت بعؾاء اإلاهاعبت الدكاعيُت يىمىطط خضاسي في بصاعة الكإن الػام مً ؤظل النهىى بالخىمُت املخلُت
والهًاء غلى اإلاكٌالث املجخمػُت وؤلازخالالث اإلاسجلت بنالخاث ؾُاؾُت مغاقهت وهى ما جىط بضؾترة الضًمهغاَُت
الدكاعيُت وإعؾاء بػٌ آلُاتها وجضغُم قغم وؤَغ مكاعيت الكىاغل املجخمػُت ؾير الغؾمُت في الخػضًل
وهى ما ججؿض في الىو الضؾخىعي 42020الظي ؤيض في ماصجه  16غلى ؤن الضولت مايُت في حشجُؼ الضًمهغاَُت
الدكاعيُت غلى مؿخىي الجماغاث املخلُت التي حػخبر الكًاء الخايً لىجاح وقػالُت هظا البراصٌؿم.

 1وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت ،مجلت الضازلُت ،غضص قهغ قُكغي  ،2018م.49،48،
 2وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت ،مضازلت الؿُض وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت خىُ الالمغيؼٍت ،بظخماع
الخٍىمت بخاعٍش  13صٌؿمبر  ،2017م.02،
 3اإلاغظؼ الؿابو ،م.03 ،
 4الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الػضص ،82مغؾىم عثاس ي عنم  442/20اإلااعر في ً ،2020/12/30خػلو بةنضاع الخػضًل الضؾخىعي اإلاهاصم
غلُه في بؾخكخاء ؤوُ هىقمبر  2020في الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًمهغاَُت الكػبُت.
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وجمهض الىزُهت الضؾخىعٍت  2020إلنامت الكىاغل ؾير الضوالجُت للمهاعبت الدكاعيُت ،بط ههذ الضًباظت غلى ؤن بىاء
اإلااؾؿاث وحؿُير الكاون الػمىمُت في بَاع الخدىالث ؤلاظخماغُت والؿُاؾُت التي ٌكهضها املجخمؼ الجؼاثغي ًٍىن مً
زالُ مكاعيت ظمُؼ اإلاىاَىين بىاء غلى ما ًخمخػىن به مً يماهاث للخغٍاث في بَاع الخٌغَـ الضًمهغاَي بمكاعيت
ظمُؼ الكئاث ؤلاظخماغُت زهىنا قئت الكباب بىو اإلااصة  06والتي حشجؼ الضولت مكاعيخه في الػمل الؿُاس ي بىو
اإلااصة  73بٍل الىؾاثل اإلااؾؿاجُت والهاهىهُت الٌكُلت بخكجير َاناجه وإبضاغاجه ،بلى ظاهب يمان خو اإلاكاعيت لجمُؼ
الكئاث مً خُض الجيـ بةجاخت قغم اإلاكاعيت للكباب والغظاُ واليؿاء صوهما ؤي جمُيز مً زالُ بصعاط الكئاث
املخغومت وطاث ؤلاخخُاظاث الخانت 1في بَاع الدؿُير الدكاعًي،
وغؼػث ألاؾـ الضؾخىعٍت  2020اإلاٍاهت التي ؤنبدذ جىليها الؿلُت الؿُاؾُت في الجؼاثغ إلااؾؿاث املجخمؼ اإلاضوي
بةغخباعها قغٍٍا بظخماغُا مهما بةصعاط املجخمؼ اإلاضوي في ماصة نغٍدت -اإلااصة  -10والؿهغ ؤيثر غلى جيكُِ ؤصواعه في
اإلاكاعيت في حؿُير الكإن الػام يغييزة ؤؾاؾُت للىمىطط الدكاعًي مً الضًمهغاَُت خؿب ؤخٍام اإلااصة  16خُض حؿعى
الضولت بلى جدغٌٍه وحشجػُه مدلُا ،وججلى ؤلاهخمام به بالىو الضؾخىعي بالًماهاث اإلامىىخت لٍل مىظماجه وماؾؿاجه
وجٍىٍىاجه بضاًت بةوكاء الجمػُاث وحشجُػها زهىنا طاث اإلاىكػت منها غلى اإلاؿخىٍين الىَني واملخلي بىو اإلااصة ،53
بلى ظاهب خغٍت بوكاء الصخاقت بمسخلل ؤهىاغها وإزخهاناتها ومجاالث ؤوكُتها

ؾىاء ؤلالٌتروهُت ؤو الخهلُضًت

مً صوعٍاث ؤو صخل بىو اإلااصة  ،54بياقت بلى الػمل الىهابي اإلاخاح واإلاًمىن بىو اإلااصة .69
وبالخضًض غً الكغٍَ ؤلانخهاصي لهظه اإلاهاعبت مً زالُ الىو الضؾخىعي  2020قةهه ٌػمل غلى حػؼٍؼ ويمان
خغٍت الخجاعة وؤلاؾدشماع واإلاهاولت بىو اإلااصة  61وهى ما ٌػني حشجُؼ بنامت ماؾؿاث بنخهاصًت زانت وعظاُ ؤغماُ
وماُ وججاع إلغخباعاث غضًضة ؤهمها بيكاء الخغيُت ؤلانخهاصًت وجهلُل هُمىت الضولت غلى هظا املجاُ وؤلاؾخكاصة مً
ججاعب الخىام ومماعؾاتهم التي جدؿم بالؿغغت والكػالُت والٌكاءة.
والجضًغ بالظيغ بإن الخػضًل الضؾخىعي  2020ظاء بجملت مً آلُاث الدكاعيُت بضغم جظاقغ ظمُؼ مجهىصاتها
الهاثمت غلى الكغايت وؤلاؾدكاعة والدكاوع وإبضاء الغؤي مما ًاصي بلى حػؼٍؼ اإلاىار الضًمهغاَي والخُبُو ألاهجؼ لهظا
الىمىطط بما ٌؿخجُب إلاخُلباث الػِل الٌغٍم للمىاًَ الجؼاثغي،
بياقت بلى الخهىم اإلاٌكىلت بمىظب اإلااصة  55والتي جدُذ ونىُ وخهىُ وجضاوُ الجمُؼ للمػلىماث والىزاثو
وؤلاخهاثُاث طاث الهلت بؿير ؤمىع خُاجه الُىمُت التي جٌكل له جهضًم ملخمؿاث بلى ؤلاصاعة وؤلاصاعة املخلُت بىو اإلااصة
 77قغصًا ؤو ظماغُا بطا ما حػلو ألامغ باإلوكؿاالث اإلاُغوخت مدلُا طاث اإلاىػت الػامت.
وحػٌل مهالح وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت غلى جغنُت و جىكُظ ؾُاؾُت ظىاعٍت ظضًضة
غلى اإلاؿخىي املخلي إلعؾاء وإصماط مهاعبت حكاعيُت في بغامج الخىمُت املخلُت مً زالُ لهاء الخٍىمت الىالة جدذ بقػاع
بوػاف بنخهضي،جىاػن بنلُمي ،غضالت بظخماغُت بؿغى بعؾاء زهاقت الضًمهغاَُت الدكاعيُت والخإيُض غلى ؤصواع

 1جىو اإلااصة 72مً الخػضًل الضؾخىعي  2020غلى ما ًلي :حػمل الضولت غلى يمان بصماط الكئاث املخغومت طاث ؤلاخخُاظاث الخانت في الخُاة
ؤلاظخماغُت واإلاكاعيت في حؿُير الكاون الػمىمُت.
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الكاغلين املخلُين ( )1في ؤي مكغوع نهًىي وجىمىي غلى اإلاؿخىي املخلي غلى ؾغاع الخجاعب الػاإلاُت الغاثضة في هظا الكإن
والتي نامذ ؤؾاؾا غلى بؾخػاب ظمُؼ ألاَغاف املخلُت ؾير الغؾمُت في بصاعة الكػل الخىمىي املخلي.

 -3أدواسالىمىرج الدشاسكي الجذًذ في دفع الحشكيت الخىمىيت على املسخىي املحلي.
بن الخضًض غً صوع مهاعبت الضًمهغاَُت الدكاعيُت في صقؼ صًىامُت الخىمُت املخلُت يىمىطط مػانغ جبيخه الجؼاثغ
ٌػني الخُغم بلى ألاصواع املخخلكت للكاغلين ؤلاظخماغُين ؾير الغؾمُين غلى اإلاؿخىي املخلي في جيكُِ الخغيُت الخىمىٍت
بلى ظاهب الجماغاث املخلُت غبر مسخلل مؿخىٍاث ومغاخل الخىمُت املخلُت.
قالخىمُت املخلُت يما ؾبو ،جهىم غلى قلؿكت الجهىص الظاجُت ؾىاء ًاهذ بكغٍت ؤو ماصً ـ ـ ــت ؤي ًه ـ ــىم بهـ ــا ؤبىاء
املجخمؼ املخلي،خُض ٌػخمض الخؿُير الخىمىي ؤؾاؾا غلى اإلاكاعيت الكػبُت الكػالت في ظمُؼ مغاخلها ،في بَاع مىظم ٌػبئ
وٍىظل مسخلل اإلاىاعص املخلُت اإلاخاخت( )2ؤي ؤن الؿعي بلى جدهُو الخىمُت املخلُت ًخم غبر بقغاى ظمُؼ الكىاغل
املجخمػُت املخلُت الخٍىمُت وؾير الغؾمُت في الؿاًاث وألاهضاف اإلايكىصة ،قباإلياقت بلى الهُئاث الػمىمُت املخلُت
واملجالـ اإلاىخسبت املخلُت قةن اإلاكاعيت الكػبُت ومكاعيت مسخلل جىظُماث املجخمؼ اإلاضوي املخلي والهُاع الخام
حؿاهم في طلَ غبر الخضبير اإلاكترى ملخخلل الػملُاث الخىمىٍت مدلُا.
وٍمًٌ مكاعيت ؤَغاف املجخمؼ املخلي املخخلكت بياقت بلى الجماغاث املخلُت في غملُت الخىمُت املخلُت بىاؾُت
آلُاث ووؾاثل مسخلكت جدُذ اإلاؿاهمت واإلاباصعة في مسخلل مغاخل بغضاص ومخابػت وجهىٍم الخُِ والبرامج الخىمىٍت وإصاعة
الكاون املخلُت طاث الػالنت بالكإن الخىمىي:
 -1.3املشاسكت في عمليت الخخطيط:
حكاعى الكىاغل املجخمػُت ؾير الغؾمُت غلى اإلاؿخىي املخلي في بلى ظاهب الكاغل الغؾمي في غملُت الخسُُِ
وجدضًض ألاولىٍاث الخىمىٍت في قتى املجاالث املجخمػُت مدلُا ما ًدُذ نُاؾت البرامج والؿُاؾاث الخىمىٍت بضنت ججىبا
لػىامل الككل.
والخىمُت املخلُت هي غملُت ًخم الخسُُِ لها خُض جىُىي غلى جدضًض ألاهضاف وعؾم الؿُاؾاث وويؼ البرامج
وؤلاظغاءاث وهظا مً ؤظل خل مكٍلت مجخمػُت مػُىت ؤو بجساط نغاع في مىنل مػين قالخسُُِ خؿب هنري فاًىلهى
الخيبا للمؿخهبل وؤلاؾخػضاص له وٍغي البػٌ ؤهه ظمؼ الخهاثو واإلاػلىماث التي حؿاغض غلى جدضًض ألاغماُ الًغوعٍت
لخدهُو الىخاثج اإلاغؾىب قيها ( )3قالجماغاث املخلُت ال جًؼ ؾُاؾاتها الػامت املخلُت بػكىاثُت وال جخىلى مىكغصة الهُام
بهظه الىظُكت خُض الًمىػها طلَ ؤلاؾخػاهت باإلاخسههين ( )4مً زاعط هظه الهُئاث الػمىمُت مً ؤقغاص ؤزهاثُين ؤو
 1للمؼٍض مً اإلاػلىماث غً جغنُت اإلاهاعبت الدكاعيُت ًغجى ؤلاَالع غلى اإلاىنؼ الغؾمي لىػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت
الغابِhttp://www.interieur.gov.dz :
ؤَلؼ غلُه ًىم  2021/10/05غلى الؿاغت .12:30
 2ؤخمض قغٍكي ،دوسالجماعاث إلاكليميت في جدليم الخىميت املحليت في الجضائش ،ؤَغوخت صيخىعاه في الػلىم الانخهاصًت وغلىم الدؿُيرً ،لُت
الػلىم الانخهاصًت وغلىم الدؿُير ،نؿم الػلىم الانخهاصًت ،ظامػت الجؼاثغ  ،2010/2009 ،03م.14،
 3دمحم الكاجذ مدمىص بكير اإلاؿغبي،ؤنىُ ؤلاصاعة والخىظُم ،صاع الجىان لليكغ والخىػَؼ ،الُبػت ألاولى ،ألاعصن ،2016 ،م.67،
 4اإلاغظؼ هكؿه ،م.78،
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بؾدكاعٍين في ظاهب مً ظىاهب الػملُت الخىمىٍت هظغا لٌكاءتهم وججغبتهم وإَالغهم وزبراتهم الؿابهت والظًً نض ال
جخىقغ غليهم طاث الجماغاث ؤلانلُمُت ومجالؿها.
وبالخضًض غً اإلاكاعيت املجخمػُت للهىي ؾير الغؾمُت املخلُت في الجؼاثغ في غملُت هىضؾت اإلاكاعَؼ والػملُاث قةن
هظه ألازيرة جظهغ ظلُا غبر ألاَغ الهاهىهُت اإلاخاخت التي جمٌنهم مً اإلاكاعيت في هظه اإلاغخلت اإلاهمت مً مغاخل الخىمُت
ولػل مً ؤهمها في الظغف الغاهً:
إبذاء الشأي في بعض املشاسيع الخىمىيت :مً زالُ ببضاء الغؤي في الخدهُهاث الػمىمُت 1للمالثمت وغضم اإلاالثمـ ــت
اإلاكخىخت غلى مؿخىي البلضًاث خُض ًضلي اإلاىاًَ بغؤًه في سجل مكخىح بسهىم ؤي آزاع ظاهبُت ؾير مغؾىبت ألي
مكغوع ؤو لػضم ظضوي اإلاكغوع مً ؤي هاخُت بنخهاصًت ؤو بظخماغُت ؤو بُئُت ؤو صخُت ؤو تهضًضه للؿٌُىت الػمىمُت
وبػض بهتهاء الكترة الهاهىهُت املخههت لظلَ ًخم صعاؾت هظه آلاعاء وجازظ في الخؿبان في ؾالب ألاخُان.
الحصىل على املعلىمت  :بن صغم الضًمهغاَُت املخلُت والىنىُ بلى جىمُت مدلُت ال ًٍىن بال بمؿاهمت قػال ـ ـ ـ ــت
لجمُؼ اإلاىاَىُـ ــً واإلاىاَىاث في اإلاكاعَؼ التي تهضف بلى جدؿين مدُُهم اإلاػِش ي ويمان الخالخم ؤلاظخم ـ ــاعي غبر آلُ ـ ــت
الككاقُ ـ ــت وؾهىلت وخو الىنىُ بلى اإلاػلىم ـ ـ ــت وؤلاَالع غلى ًل الهـ ـغاعاث املخلُت زهىنا غلى مؿخىي البلضًت خُض
ؤوضخذ ؤخٍام اإلاغؾىم الخىكُظي )2( 190 /16يُكُاث ؤلاَالع غلى مؿخسغظاث مضاوالث املجلـ الكػبي البلضي
والهغاعاث ؤلاصاعٍت التي تهم اإلاىاًَ وخُاجه الُىمُت  ،قدهىُ الجمهىع غلى اإلاػلىماث ٌؿهم في اإلاكاعيت في ببضاء الغؤي في
الخُِ الخىمىٍت.
سجل إلاكتراخاث والشكاويٌ :سجل اإلاىاَىىن في هظا السجل اإلاكخىح غلى مؿخىي ًاقت اإلاغاقو الػمىمُت بما في
طلَ البلضًاث ظمُؼ الكٍاوي وؤلاغتراياجىؤلانتراخاث اإلامٌىتبسهىم ألاوياع املخلُت خُض ٌػخبر وؾُلت بجهاُ
باإلاؿاوُ املخلي لخصخُذ ؤلازخالالث اإلاسجلت في غملُت بغضاص البرامج الخىمىٍت.
العشائض والخظلماثً :هضم اإلاىاَىىن الػغاثٌ والخظلماث بسهىم اإلاكاًل الُىمُت والهًاًا اإلاُغوخت
ًةوػضام التهُئت الخًغٍت مشال بما ًضقػها بلى ؤلاؾخجابت لها ومػالجتها يماها لخىقير مخُلباث الخُاة الُىمُت للؿايىت،
وهى ما ٌػخبر مكاعيت مهمت نض ججػل الؿلُاث املخلُت حػُض خؿاباتها في غملُت الخسُُِ.
وٍلػب املجخمؼ اإلاضوي بما ٌػٌؿه مً زـ ـغاء وحػضص مدلُـا في الجؼاثغ مً ظمػُاث ولجـان ؤخُــاء وؾيره ــا ،وجخػضص
مجاالث غمل املجخمؼ اإلاضوي الشهاقُت والبُئُت والغٍ ـ ــايُت والخيرًــت بةقخماله ظمُؼ قغاثذ املجخمؼ الػمغٍـ ــت و الىىغُـ ــت

1الخدهُو الػمىمي هى ببضاء عؤي مً َغف الجمهىع بسهىم مالثمت وغضم مالثمت بػٌ اإلاكاعَؼ ويظلَ جإزيرها غلى البِئت واملخُِ ،وغلى ؾبُل اإلاشاُ
ًمًٌ ؤلاَالع غلى ماًلي:
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت،الػضص ،39مغؾىم جىكُظي عنم  207/05اإلااعر  2005/06/04املخضص لكغوٍ ويُكُاث قخذ وإؾخؿالُ ماؾؿاث
الدؿلُت والترقُه.
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت،الػضص ،34مغؾىم جىكُظي عنم  145/07اإلااعر  2007/05/19املخضص ملجاُ جُبُو ومدخىي ويُكُاث اإلاهاصنت
غلى صعاؾت ومىظؼ الخإزير غلى البِئت.
 2الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الػضص  ،41مغؾىم جىكُظي عنم  190/16اإلااعر  2016/06/30املخضص لٌُكُاث ؤلاَالع غلى مؿخسغظاث
مضاوالث املجلـ الكػبي البلضي والهغاعاث البلضًت.
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مً ؤَكاُ وقباب ووؿاءً ،مًٌ ببـ ـ ـغاػ صوعه في غملُت الخسُُِ لخدهُو الخىمُت غلى اإلاؿخىي املخلي في الجؼاثغ
واإلاؿاهمت في عؾم الؿُاؾاث والخُِ الػامت غلى اإلاؿخىي املخلُمً زالُ انتراح البضاثل والخكاوى غليها ؤو الخإزير في
الؿُاؾاث الػامت إلصعاط هظه البضاثل قيها ،ولخدهُو ؤهضاقهً ،هىم هظا الىىع مً مىظماث املجخمؼ اإلاضوي بدىكُظ
بؾتراجُجُاث ؤهمها الغنض واإلاغانبت( ،)1خُض ؤن خو الاَالع والخهىُ غلى اإلاػلىماث مً َغف قػالُاث املجخمؼ
اإلاضوي املخلي في الجؼاثغ ٌؿاهمكي ؤلاَالع غلى الؿُاؾاث الخىمىٍت املخلُت اإلاهترخت وإبضاء الغؤي خُالها ؾىاء بالهبىُ ؤو
الخػضًل والخهىٍم ؤو بالغقٌ بياقت بلى الًؿِ غلى الؿلُاث املخلُت واإلاضاقػت مً ؤظل الاغتراف بدهىم اإلاىاَىين
وجإمُنها بةؾخسضام ألاصواث اإلاخاخت واإلاػترف بها التي جٌكل الخهىم ؤلانخهاصًت وؤلاظخماغُت والشهاقُت للؿايىت بما
ٌكٍل جضزال وبهكت حكاعيُت في الخسُُِ نىؼ الهغاع املخلي.
 - 2.3املشاسكت في عمليت الخىفيز
ًظهغ صوع الكىاغل املخلُت ؾير الغؾمُت في جىكُظ اإلاكاعَؼ الخىمىٍت املخلُت مً زالُ اإلاؿاهمت اإلااصًت بالػخاص
والػمل والخمىٍل ،ؤو اإلاؿاهمت اإلاػىىٍت مً زالُ اإلاىانل ؾير اإلاػاعيت لها ،هظا ما ٌؿاغض غلى جهلُل الخٍالُل وجىامي
وؿبت هجاح هظه اإلاكاعَؼ.
وٍلػب املجخمؼ اإلاضوي ؤصواعا مهمت في مغخلت الخىكُظ مً زالُ اإلاؿاهمت في الػملُت الخىمىٍت غبر جهىٍت وجمٌين
املجخمػاث املخلُت ،وفي هظا املجاُ له صوع في بىاء الهضعاث وجىمُت اإلاهاعاث والخضعٍب بمسخلل املجاالث الخىمىٍت
ًالخسُُِ الاؾتراجُجي ونُاؾت البرامج الخىمىٍت وجىكُظها وجىؾُؼ اإلاكاعيت الكػبُت قيها (، )2ؤًً بهدكغث غبر ًامل
ألانالُم الىَىُت الخمالث الخُىغُت للػضًض مً الجمػُاث املخلُت الىاقُت في مجاُ البِئت واملخاقظت غليها ،ؤؾكغث
هاجه الخمالث غلى الهًاء غلى مسخلل الىهاٍ الؿىصاء للىكاًاث وألاوؾار وؤغُذ مىظغا الثها لهظه اإلاضن وألانالُم يما
ؾاهمذ بػٌ مٍىهاث املجخمؼ اإلاضوي وقها لآلُت اإلاؿاءلت ؤو ببضاء الغؤي في الخإزير غلى بنامت بغامج جىمىٍت

في الػضًض

مً اإلاىاَو في الجؼاثغ وفي ظمُؼ الهُاغاث ؤلانخهاصًت وؤلاظخماغُت غً َغٍو جهضًم مهترخاث ؤو بغتراياث في
الخدهُهاث الػمىمُت مما ؾاغض غلى جدؿً ؤلاَاع ؤلاظخماعي وؤلانخهاصي إلاىاَني هظه ألانالُم .
وٍبرػ هىا ظلُا ؤًًا صوع الهُاع الخام املخلي والضغم الٌبير الظي ًهضمه للهُاع الػام والجماغاث املخلُت
مً زالُ ماًهىم به في ظمُؼ ؤبػاص الخىمُت املخلُت الانخهاصًت وؤلاظخماغُت والبُئُت وؾيرها ،خُشإنبذ الهُاع الخام
في الجؼاثغ قاغال يغوعٍا ؤيثر مً ؤي ونذ مض ى هظغا إلحؿاع وحؿير ؤصواع الضولت والجماغاث املخلُت وبغوػه يكاغلال
ًمًٌ بؾدبػاصه في الخىظه هدى جدهُو الخىمُت املخلُت زهىنا في جضبير اإلاغاقو الػمىمُت املخلُت غبر مهاعبت
الضًمهغاَُت الدكاعيُت مً زالُ جمٌُىه غبر آلُت اإلاكاعيت في حؿُير اإلاغاقو الػمىمي( )3املخلُت ؾىاء الىالثُت ؤو
البلضًت غلى حػضص ؤقٍالها مً خضاثو غمىمُت وؤؾىام للجملت وصوع للخًاهت ومهالح غمىمُت ًالىظاقت الػمىمُت
 1مدمىص يِكاهه،املجخمع املذوي أسسه املفهىميت وإلاصطالخيت وإخخباساجه الخاسيخيت ،الُبػت ألاولى ،اإلاغيؼ ؤلاؾالمي للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت2017 ،
م ،م.112،111،
 2مدمىص يِكاهه ،مغظؼ ؾبو طيغه ،م .111
 3بىخىُت نىي ،الذًملشاطي ــت الدشاسكيت في ظل إلاصالخاث السياسيت وإلاداسيـت في الذول املغاسبيـت ،الُبػت ألاولى ،غمان ،صاع ومٌخبت الخامض لليكغ و
الخىػَؼ ،2015 ،م.74
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والىهل اإلاضعس ي وحؿُير اإلاُاه الهالخت للكغب  ،لِؿاهم بظلَ في جدؿين ؤلاَاع اإلاػِش ي وظىصة الخضمت اإلاهضمت
وبالغظىع بلى ؤخٍام اإلاغؾىم الخىكُظي اإلاخػلو بخكىًٍاث اإلاغقو الػام( )1قةهه خضص ألاهماٍ ألاعبؼ الخالُت في حؿُير
اإلاغاقو الػمىمُت وهي هكـ ألاهماٍ التي خضصها ناهىن الهكهاث الػمىمُت :
إلامـخي ــاص :حػـهـض الؿـلـُت اإلاـكـىيت لـلمـكـىى له بما بهجاػ ميكأث ؤو انـخىاء ممخلٌـاث يغوعٍـ ـ ــت إلنامت اإلاغقو ال ـػـام
واؾخؿالله وإمـا حػهض له قــهِ باإلؾخؿالُ ً ،ـؿـخؿل اإلاـكــىى له اإلاـغقو الـػام بـاؾمـه وغ ــلى مؿاولُخه جدذ مغانبت
الؿلُت اإلاكىيت وٍخهاض ى غً طلَ ؤجاوي مً مؿخسضمي اإلاغقو الػامً ،مــىُ اإلاـكــىى له ؤلاهجـاػ وإنخىاء اإلامخلٍاث
وإؾخؿالُ اإلاغقو الػام بىكؿه،وجبلـ مضة الخكىٌٍ في غهىص ؤلامخُاػزالزىن ؾىت نابلت للخجضًض مغة واخضة ال جخػضي ؤعبؼ
ؾىىاث .
إلاًج ـ ـ ـ ــاس :حػهض الؿلُت اإلاكىيت للمكىى له بدؿُير مغقو غام ونُاهخه مهابل بجاوة ؾىىٍت ًضقػه ــا لهــا وٍخهغف
اإلاكىى له خُيئظ لخؿابه وغلى مؿاولُخه  ،جمىُ الـؿلُـت اإلاكىي ــت بىكؿها بنامت اإلاغقو الػ ـ ــام،وٍضقؼ ؤظغ اإلاكىى مً
زالُ جدهُل ألاجاوي غلى مؿخػملي اإلاغقو ،وجبلـ مضة الخكىٌٍ في غهىص ؤلاًجاعزمؿت غكغ ؾىت نابلت للخجضً ـ ــض مغة
واخضة ال جخػضي زالر ؾىىاث.
الىكال ـ ــت املحفضة :حػه ــض الؿلُت اإلاكىيــت للمكىى له بدؿُير ونُاهت اإلاغقو الػام وٍهىم اإلاكىى له بةؾخؿالُ
اإلاغقو لخؿاب الؿلُت اإلاكىيت التي جمىُ بىكؿها بنامت اإلاغقو الػام وجدخكظ بةصاعجه ،وجبلـ مضة الخكىٌٍ في غهىص
الىًالت املخكؼة غكغة ؾىىاث نابلت للخجضً ـ ــض مغة واخضة ال جخػضي ؾيخين .
الدسيير :حػهض الؿلُت اإلاكىيت للمىى له بدؿُير ؤو بدؿُير ونُاهت اإلاغقو الػام ،وَؿخؿل اإلاكىى له اإلاغقو
الػام لخؿاب الؿلُت اإلاكىيت التي جمىُ بىكؿها اإلاغقو الػام وجدخكظ بةعاصجه ،وٍضقؼ ؤظ ــغ اإلاكىى له مباقغة مً
الؿلُت اإلاكىيت بىاؾُت مىدت جدضص بيؿبت مئىٍت مً عنم ألاغماُ جًاف بليها مىدت بهخاظُت  ،وجبلـ مضة غهض الدؿُير
زمـ ؾىىاث ؾير نابلت للخجضًض .
وبالغظىع بلى ناهىن الهكهاث الػمىمُت الهكهاث الػمىمُت وجكىًٍاث اإلاغقو الػام  2247/15الظي جًمً ظملت
مً اإلاباصت ألاؾاؾُت التي جهىم غليها مهاعبت الضًمهغاَُت الدكاعيُت والتي حكٍل صغامت ؤؾاؾُت لػمل الهُاع الخام
يكاغل ؤؾاس ي في جىمُت اإلاىاَو املخلُت قةن اإلاخػاملين الخىام غلى جىىغهم مً اإلااؾؿاث الهؿيرة واإلاخىؾُت
والخغقُين واإلااؾؿاث والكغًاث واإلاهاوالث ًإزظون غلى غاجههم جىكُظ مسخلل البرامج واإلاكاعَؼ الخىمىٍت املخلُت في
مسخلل املجاالث املجخمػُت بؾخجابت لخاظُاث ألاقغاص.
وحػؼػث مسخلل ؤصواع الكاغلين املخللين وغلى عؤؾهم ألاقغاص والكغًاء ؤلاظخماغُىن واإلاخضزلىن ؤلانخهاصًىن
زالُ ألاػمت الصخُت ًىقُض  19مً زالُ ؤلاؾهام بهكت مباقغة في التزوٍض باألظهؼة والػخاص الُبي واإلاؿاغضاث الؿظاثُت
للمخًغعًٍ وهى ما ؾاهم في الخسكُل مً الًؿِ غلى الؿلُاث الػمىمُت ومجابهت الىباء الػالمي
1الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت  ،الػضص ،48اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  199/18اإلااعر في  2018/08/02اإلاخػلو بخكىًٍاث اإلاغقو الػام .
 2الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت  ،الػضص  ،40اإلاغؾىم الغثاس ي عنم  247/15اإلااعر 2015/09/16اإلاخًمً جىظُم الهكهاث الػمىمُت
وجكىًٍاث اإلاغقو الػـام ،اإلااصة .05

املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1193

ISSN: 2352-9806
l

الدميقراطية التشاركية  :النموذج اجلديد لتحقيق التنمية احمللية يف اجلزائر /ــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عساسي ناصر/ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
 - 2.3املشاسكت في عمليت املخابعت والخلىيم
وهظا مً زالُ جهضًم ؤلانتراخاث وؤلاغتراياث اإلاخػلهت باإلاكاعَؼ والبرامج الخىمىٍت غبر مسخلل الىؾاثِ ًىؾاثل
ؤلاغالم املخلي وظلؿاث ؤلاؾخماع بسهىم هظه اإلاكاعَؼ بؿغى الخهىٍم والخهُُم وإيدؿاب الخبراث نهض ؤلاؾخكاصة
مؿخهبال1.
ؾير ؤن اإلاكاعيت الؿابهت ملخخلل الكاغلين املخلُين في مسخلل مغاخل ومؿخىٍاث الخىمُت املخلُت ًهُضم بالػضًض
مً الػغانُل والتي ججػل مً اإلاهاعبت الدكاعيُت ال جلػب الضوع اإلاىخظغ مً بغخماصها في غملُت صغم الخىمُت املخلُت
وجدهُو اإلاهلخت الػامت وهى ما ًهىصها بلى الخُغم بلى الخدضًاث التي حػترى بغماُ هظه اإلاهاعبت في الجؼاثغ.

 -4الخدذًاث التي جىاجه جطبيم الذًملشاطيت الدشاسكيت لخدليم الخىميت املحليت في الجضائش
ٌػترى جُبُو الضًمهغاَُت الدكاعيُت يىمىطط ظضًض لخدهُو الخىمُت املخلُت في الجؼاثغ وؤلاؾخجابت إلاخُلباث
الػِل الٌغٍم للمىاًَ الجؼاثغي ظملت مً الخدضًاث والتي بوػٌؿذ بالًغوعة ؾلبُا غلى وانؼ الخىمُت املخلُت وؤهخجذ
ظملت مً ؤلازخالالث واإلاكاًل املجخمػُت:

 -1.4التحدايت التنظيمية
حػخبر الخدضًاث الخىظُمُت مً ؤيبر الػىاثو التي جىاظه جُبُو هظا الىمىطط الجضًض،والتي ؤضخذ حكٍل ؾمت
ؤؾاؾُت للجماغاث املخلُت في الجؼاثغٍت،وٌٍمً الخدضي الخىظُمي ألاوُ في يػل صوع املجالـ املخلُت اإلاىخسبت قُما
ًٌمً الخدضي الشاوي في بوػضام ظضًت وقػالُت الخسُُِ املخلي( )2والخإزير الٌبير الظي جلهُه غضم يكاءة اإلاىخسبين
املخلُين غلى غملُاث الخسُُِ والظي ًظهغ ظلُا في نىعة همُُت مالنهت للدؿُير الػمىمي للكاون الػامت مدلُا في
الجؼاثغ.
يما ؤن هُمىت الخىظُم اإلاغيؼي الهاثم في الجؼاثغ مً ؤيبر مػىناث بنامت الضًمهغاَُت الدكاعيُت غلى مؿخىي
ؤلاصاعة املخلُت ،في الىنذ الظي ًكترى ؤن ججؿض الالمغيؼٍ ــت ما ٌػغف بإؾلىب الخسُُِ مً ؤؾكل غبر جكػُل اإلاك ــاعيت
الكػبُت ومسخلل ؤصواع املجمىغاث املخلُت اإلاؿتهضقت مً البرامج الخىمىٍت لخدهُو الخىمُت ؤلانلُمُت

التي حػٌـ

زهىنُت ًل بنلُم في الجؼاثغ() 3خُض جسًؼ الجماغاث املخلُت في الجؼاثغ بلى الخبػُت وفي خضوص نهىي في غملها
ؤلاصاعي للؿلُاث اإلاغيؼٍت وال جخمخؼ باإلؾخهاللُت بال في نىعة قٍلُت وفي مجاالث مدضصة وما ٌػؼػ هظا الُغح هى الخبػُت
اإلاالُت للبلضًاث بلى الضولت.
 -2.4الخدذًاث السياسيت
مً مػالم الخُاة الؿُاؾُت في الجؼاثغ غضم وظىص ألي نىي ؾُاؾُت وإظخماغُت جخجاوػ بعاصة الضولت وهُمىتها ،وهى
ماًكغؽ الهىاغض الهاهىهُت والىهىم الدكغَػُت اإلاخػلهت باإلاكاعيت الؿُاؾُت ملخخلل ألاَغاف والخىظُماث ؾير الغؾمُت
 1حجاب غبض هللا ،الخىميت املحليت الىظشياث ،إلاستراجيجياث وألاطشاف الفاعلت لخدليلها ،مجلت الضعاؾاث الهاهىهُت والؿُاؾُت ،ظامػت غماع
زلُجي ،ألاؾىاٍ ،الػضص الؿاصؽ ،ظىان  ،2017،م-م.364،363،
2ظماُ ػٍضان،مغظؼ ؾبو طيغه ،م -م.131،130،
3ؾُض ؾالم غغقت ،بججاهاث خضًشت في بصاعة الخؿُير ،الغاًت  ،2012،م.176 ،
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مً صالالتها ومدخىٍاتها اإلاىيىغُت وجخجؿض هُمىت الىظام الؿُاس ي الجؼاثغي وهُأجه املخلُت غلى الخٍىٍىاث اإلاضهُت
جإؾِؿا وجمىٍال وإصاعة ومباصعة  ،وغضم نضعتها غلى الخغيت الظاجُت والكػالت والخغة واإلاازغة في املجخمؼ مً صون عنابت لها
مً ظاهب الضولت ولِـ مؿمىخا بىظىص ؤي مكغوع قغصي ؤوخغيت لخىظُماث املجخمؼ اإلاضوي زاعط بعاصة الىظام الؿُاس ي
وماؾؿاجه غلى اإلاؿخىي املخلي وإال آُ بهم اإلاأُ في صاثغة الػمل ؾير اإلاكغوع والػهُان وججاوػ الخضوص والًىابِ التي
خضصها الىظام الؿُاس ي الجؼاثغي( ) 1مما ظػل مكاعيت ألاَغاف ؾير الغؾمُت زهىنا غلى اإلاؿخىي املخلي مدضوصة
في جضبير الكإن املخلي بةؾخصىاء بػٌ ألانالُم خُض حكهض مكاعيت قٍلُت ال جسغط غً هُام صغم ومؿاهضة الهغاعاث
الػمىمُت والؿُاؾاث الػامت التي جهىػها الؿلُاث املخلُت.
 -3.4الخدذًاث إلاجخماعيت
ٌػخبر يػل الخيكئت ؤلاظخماغُت والؿُاؾُت مً ؤهم الػىامل التي ؾاهمذ في ؾلبُت اإلاىاًَ الجؼاث ـ ــغي وغضم
مباصعجه بلى اإلاكاعيت الجضًت في الػمل الؿُاس ي في املجخمؼ الجؼاثغي ،ما ونل غامال في ؤػمت اإلاكاعيت الؿُاؾُت ،وٍـ ـ ــبرػ
ببخػ ـ ـ ــاص اإلاىاًَ الجؼاث ـ ـ ـ ــغي لألؾباب واإلاظاهغ الخالُت:
ـ ـ بزخالُ اإلاىاػًٍ بين الخو والىاظب ،وطلَ بةؾغاف اإلاىاًَ في اإلاُالبت بالخو وجههير في ؤصاء الىاظب مما ؤصي بلى
بحؿاع الهىة بُنهما.
ـ بهتزاػ نُمت الػمل بهكت غامت قهض ؤنبذ الػمل مجغص وؾُلت للخهىُ غلى ألاظغ صون الخكٌير في الػاثض
ؤلاظخماعي وؤلانخهاصي ويغؽ ؤلاوػؼاُ وؤلاهُىاء الكغصي غً ؤي مكاعيت في جضبير الكإن الػام.
ـ ـ يػل الشهت بين الكغص والؿلُت بؿبب الىغىص الٌشيرة التي ججض الؿلُت هكؿها ال حؿخُُؼ الىقاء بها ،وغضم
الهغاخت بين اإلاىاًَ وؤلاصاعة في الػضًض مً اإلاؿاثل والخهاثو.
ـ ـ الالمباالة والكَ في مجاُ الخغاى ؤلاظخماعي وؤلاؾتراب وؤلاجٍاُ غلى الؿلُاث الػامت)2(.
ًًاف بلى ما ؾبو بنهاء طوي اإلاهاعاث اإلاغجكػت وهجغة ألاصمؿت خُض ؤن هجغة الجؼاثغٍين وفي مهضمتهم الكباب
ؤخض ؤغغاى بنهاء الكغص الجؼاثغي ناخب اإلاهاعاث اإلاغجكػت ،ونض خضصث ألاؾـ الهٍُلُت إلاػضالث الهجغة اإلاغجكػت مً
البلضان الػغبُت مً بُنها الجؼاثغ وهي :اإلاضازُل اإلاخسلكت،وؤلانخهاصاث الهاثمت غلى املخؿىبُت واملخاباة ،وؤلاقخهاع بلى
خغٍت الخػبير الؿُاس ي ونض ؤغانذ ًل هظه ألاؾباب اإلاكاعيت الؿُاؾُت للمىاًَ الجؼاثغي زهىنا الكباب ،خُض
قهضث الجؼاثغ ؤخض ؤغلى مػضالث الهجغة للٌكاءاث الىَىُت في قتى اإلاُاصًً ويككذ غضة صعاؾاث بؾخههاثُت غً
جؼاًض ؤغضاص الؿاغين منهم بلى الهجغة)3(.
 -4.4الخدذًاث الخلىيت
ٌكٍل الخدضي الخهني زهىنا غـ ــضم الخدٌم في الخهىُاث الخضًشـ ــت الىاجج غً الخه ــضم اإلاػـ ــانغ في جهىُاث
ؤلاجه ــاالث واإلاػلىماث جدضًا وغبء بياقُا ًؼٍض مً الخإزير غلى مؿخىٍاث اإلاكاعيت الؿُاؾُت للبلضان الىامُت

بما

1ؤهىع ؤبى َه وآزغون ،مأصق الذولت بين إلاسالميين والعلماهيين  ،الُبػت ألاولى ،بيروث ،ظؿىع للترظمت واليكغ  ، 2016 ،م _م 64،61
2صعَـ هبُل ،الذًملشاطيت الدشاسكيت ملاسباث في املشاسكت السياسيت ،الُبػت ألاولى ،غمان ،مغيؼ الٌخاب ألاًاصًمي ،2017،م.110
 3ؤهظغ جهغٍغ الخىمُت الػغبُت ؤلاوؿاهُت للػام  ،2016م .131
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في طلَ الجؼاثغ بدُض ؤن ظهل وؾىء بؾخػماُ الخهىُاث الخضًشت في ؾبُل جدهُو مؿخىٍاث غالُت وصاثمت

مً

اإلاكاعيت الؿُاؾُت واإلاؿاهمت في جضبير الكإن الػام غلى مسخلل اإلاؿخىٍاث ًاصي بلى حػمُو صعظت الػؼوف والالمباالة
الؿُاؾُت للمىاًَ الجؼاثغي وغضم بمٍاهُت الخػاٌل مؼ الخهضم ومداًاجه بكاغلُت ال بمظهغٍت( )1واإلاالخظ

في الجؼاثغ

ؤن هىغُت الخضماث الخهىُت اإلاهضمت غمىما الؾُما ؾغغت جضقو ألاهترهِذ ٌكٍل قجىة عنمُت وغاثها جهىُا آزغ ٌػهض مً
جُبُو اإلاهاعبت الدكاعيُت مً زالُ نػىبت الخهىُ غلى اإلاػلىماث بمسخلل ؤقٍالها مما ٌػغنل اإلاكاعيت وإبضاء الغؤي
في نىؼ الهغاع املخلي.
 -5.4الخدذًاث الثلافيت
ًمًٌ الهىُ ؤن الشهاقت الؿُاؾُت الؿاثضة في الجؼاثغ زهاقت زًىغُت عغىٍــت جغجٌؼ غلى الهىة وؤلانهاء ،وال
جخًمً نُما ًالدؿامذ والهبىُ بالخػضص التي جكخذ املجاُ ؤمام مكاعيت ًل قئاث املجخمؼ في الخُ ـ ــاة الؿُاؾُت غلى
ؤؾاؽ اإلاىاَىت الخهـ ـ ــت  ،وهظا عاظؼ يما ًغي ألاؾخاط مهُكى حجاػي في يخابه " الخسلل ؤلاظخماعي" ؾٍُىلىظُ ـ ــت
ؤلاوؿان اإلاههىع بلى الؿماث الشخهُـت التي جمُ ــؼ الكغص في البلضان الىامُت بما في طلَ الكغص الجؼاثغي وهي الكػىع
بالضوهُت التي حشجؼ غلى قُىع جهغقاث اإلابالؿت في حػظُم الؿُض والكػىع بالكَ والخظع مً آلازغ()2
ًًاف بلى ظملت اإلاػىناث الؿابهت التي جدىُ صون اإلاكاعيت ؤلاًجابُت والكػالت للجهاث ؾير الغؾمُت غضم جىاقغ
ؤَغ ومٍُاهيزماث واضخت إلاكاعيت هظه ألاَغاف بالغؾم مً صؾترة مهاعبت الضًمهغاَُت الدكاعيُت ،خُض ؤزغ ؾُاب نىىاث
واضخت حؿمذ وحؿهل مؿاهمت الكىاغل ؾير الخٍىمُت في حؿُير الكإن الػام الىَني واملخلي ونىؼ الهغاع والؿُاؾاث
الػامت في بؾدبػاصها وغضم جمٌُنها ًإَغاف قاغلت في هظه الكغايت مً آلُاث اإلاكاعيت اإلاخػضصة للىمىطط الدكاعًي.

الخاجمت:
بػض يبِ وجدضًض الخىاظؼ والػىاثو التي حػترى بصماط مسخلل قىاغل هظه اإلاهاعبت وجدىُ صون قػالُت وهجاغت
الدؿُير الدكاعًي املخلي بكػل ؾُاب زهاقت الضًمهغاَُت الدكاعيُت ويػل بؾتراجُجُاث حػبئت الكاغلين املخلُين()3
ًمًٌ جهضًم بؾتراجُجُاث حؿاغض غلى جكػُلها لإلعجهاء باإلاؿخىي ؤلاظخماعي واإلاػِش ي للمىاًَ ونىال بلى جدهُو جىمُت
مدلُت جهض ي غلى مكاًله وحؿخجُب إلاخُلباجه.
ـ ـ إدماج امللاسبت الدشاسكيت وجدليم خكامت الدسيير املحلي :من زالُ حػؼٍؼ الخىاع والكغايت مؼ مسخلل ألاَغاف
املخلُين ؾير الغؾمُين قالىنىُ بلى جىمُت مدلُت ٌػني الهضعة غلى الٌكاءة في جىظُم وحػبئت مسخلل الكىاغل( )4وجىؾُؼ
املجاالث غلى اإلاؿخىي املخلي التي جمًٌ مً اللجىء للخضبير اإلاكترى املخلي وهظا غبر بؾخهضاع ناهىن الضًمهغاَُت
الدكاعيُت الظي مً قإنهدشجُؼ الخضبير الدكاعًي للكإن الػام املخلي وحػؼٍؼ الالمغيؼٍت الهاثمت والظي ؾِخًمً
 1الخىميت املسخذًمت في الىطن العشبي بيع الى اكع واملأمىل ،ؾلؿلت بنضاعاث ظامػت اإلالَ غبض الػؼٍؼ ،2006 ،م.91
2غمغ غبض هللا مغػوقي ،قاًؼة مُلىص صخغاوي ،الثلافت السياسيت واملجخمع املذوي في الجضائش  -بقٍالُت الػالنت ،مجلت الػلىم الؿُاؾُت،
م،م.40،39،
 3اإلاىنؼ الغؾمي لىػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت غلى الغابِhttp://www.interieur.gov.dz :
ؤَلؼ غلُه ًىم  2021/10/05غلى الؿاغت .15:20
4بىخىُت نىي  ،مغظؼ ؾبو طيغه ،م.107
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بالخكهُل عئٍت الىظام الؿُاس ي الجؼاثغي إلاكهىم اإلاهاعبت الدكاعيُت وؾبل بعؾائها وآلُاتها التي حؿمذ وجكػل الكغايت بين
الجماغاث املخلُت والكىاغل ؾير الغؾمُت.
ـ ـ إصالح كاهىن الجماعاث املحليت :بن جبني هظغة قاملت ومىضمجت للجماغاث املخلُت ؾٍُىن ؤلاَاع ألاوؿب لخػؼٍؼ
صوعها في جىمُت بنلُمها بالخػاون مؼ باقي الكاغلُين في املجخمؼ ما مً قإهه بيكاء الىيىح والػهالهُت في جهاؾم
الهالخُاث الػمىمُت وًٍمً جيؿُو الػمل الػمىمي ،مؼ يغوعة مغاغاة مضها بالهالخُاث الٍاملت وؤلازخهاناث التي
لها غالنت مباقغة بدؿُير الكإن املخلي والخٌكل بةهخماماث اإلاىاَىين()1غلى ؤن ال ًخػاعى في ظاهبه اإلاخػلو مً بعؾاء
هظا الىمىطط الجضًض مؼ ناهىن الضًمهغاَُت الدكاعيُت اإلاؼمؼ بؾخهضاعه مؿخهبال.
ـ ـ اللضــاء على الخعليذاث إلاداسيت والبيروكشاطيت :وطلَ بخبؿُِ ؤلاظغاءاث ؤلاصاعٍت للهًاء غلى الكؿاص في ؤلاصاعة
املخلُت وإغخماص الككاقُت وخغٍت الخهىُ غلى اإلاػلىماث مً نبل مسخلل الكىاغل املجخمػُت املخلُت ؾير
الغؾمُت()2خُض ؤن هظه الخػهُضاث ؤلاظغاثُت ًاهذ والػالذ الػامل الغثِـ في غغنلت وإؾدبػاص ؤصواع وجضزالث ممٌىت
للكاغلُين املخلُين هي في خاظت ماؾت بليها لخضاعى الخلل الخىمىي.
ـ ـإجاخت جكىىلىجيا املعلىماث وإلاجصالث الحذًثت :حؿاغض ؤلامٍاهُاث الخٌىىلىظُت ووؾاثل ؤلاغالم وؤلاجهاُ
الخضًشت وقبٍاث ألاهترهِذ ومسخلل الىؾاثِ ؤلاظخماغُت غلى بنامت الخٍىمت ؤلالٌتروهُت التي تهخم بهًاًا مجخمػُت
ؤؾاؾُت قالضًمهغاَُت ؤلالٌتروهُت حػالج مىيىغاث الضًمهغاَُت ومكاعيت ألاقغاص في غملُت املخاؾبت واإلاؿاءلت مً
زالُ البُاهاث واإلاػلىماث اإلاخػلهت بإصاء الجماغاث املخلُت اإلاخاخت غبر قبٍاث ألاهترهِذ ووؾاثل ؤلاغالم والخٌىىلىظُا3
وغلُه ؤنبذ مً الًغوعي إلهجاح الدؿُير الدكاعًي لِـ قهِ جىقير ألاعيُت الغنمُت بل جهضًم الًماهاث لكػالُت
ويكاءة هظه اإلاكاعيت مً َغف ألاقغاص بضون ؤي بؾخصىاء.
ـ ـ حغيير الثلافت السائذة لثلافت جذًذة هي الثلافت الذًملشاطيت الدشاسكيت :التي جتريؼ خىُ الخمٌين وبىاء
الهضعاث وؤلابضاع نهض الخإزير واإلاكاعيت واإلاؿاهمت في نىؼ الؿُاؾاث الػمىمُت الىَىُت واملخلُت ،وؤن ؤي بنالح
ًخُلب بنالخا زهاقُا في البضاًت ،قالشهاقت الدكاعيُت حؿاغض غلى ؤلابضاع وؤلاهخاط ،ومً قإنها ججاوػ خالت ؤلاؾتراب
والػؼوف والالبهخمام مً الكغص الجؼاثغي وباقي الكىاغل املجخمػُت غً اإلاكاعيت في الػملُت الخىمىٍت زهىنا غلى
اإلاؿخىي املخلي هظغا لإلياقت الٌبيرة التي مً اإلامًٌ جهضًمها غبر آلُاث اإلاؿاهمت وإبضاء الغؤي واإلاكاعيت واإلاؿاءلت 4يما
ؤن هظه الشهاقت الًمًٌ ؤن حؿىص بال في ظل مجخمؼ مكخىح ًهبل بالآزغ وٍغقٌ ؤلانهاء وٍدُذ جمٌين الجمُؼ.

1ؤهظغ مضازلت الؿُض وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت خىُ الالمغيؼٍت  ،بظخماع الخٍىمت بخاعٍش .2017/12/13
 2بىخىُت نىي ،مشجع سبم ركشه ،م.110
 3ؾمُت بىمغوان ،الحكىمت إلالكتروهيت ودوسها في جدسين أداء إلاداساث الحكىميت  /دساست ملاسهت ،الُبػت ألاولى ،الُبػت ألاولى ،مٌخبت الهاهىن
وؤلانخهاص ،2014 ،م.28
 4بلػؿل دمحم  ،بىغِس ي غؼة  ،دوس الثلافت الدشاسكيت في جطىيش أداء اللطاع الحكىمي) خالت الجضائش) ،مجلت البدىر الؿُاؾُت وؤلاصاعٍت،ظامػت
الجلكت الػضص ،2017 ،11م .230
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زخاما قةن بلىؽ قػالُت الدؿُير الدكاعًي للكػل الخىمىي املخلي ويمان ؤلاؾخجابت للمخُلباث الكػبُت ويمان
الػِل الٌغٍم للمىاَىين ال ًخإحى ؾىي بكػل بعاصة ؾُاؾُت خهُهُت إلعؾاء الخُبُهاث الدكاعيُت غبر نىاغض ناهىهُت
واضخت في ظل بِئت زهاقُت وإصاعٍت وإظخماغُت وإنخهاصًت خايىت وقاغلين مدلُين ًخهضمهم اإلاىاًَ بمسخلل قغاثده
وظمُؼ مىظماث املجخمؼ اإلاضوي بلى ظاهب الهُاع الخام يكغًاء لهم صوعهم الكػاُ وؤلاًجابي

في ؤي مكغوع جىمىي

نهًىي مدلُا في الجؼاثغ.

كائمت املشاجع
ؤ  /باللؿت الػغبُت:
 _1الهىاهين واإلاهاصع:
 الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الػضص ،82مغؾىم عثاس ي عنم  442/20اإلااعر في ً ،2020/12/30خػلو بةنضاعالخػضًل الضؾخىعي اإلاهاصم غلُه في بؾخكخاء ؤوُ هىقمبر  2020في الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت الضًمهغاَُت
الكػبُت.
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت  ،الػضص  ،40اإلاغؾىم الغثاس ي عنم  247/15اإلااعر 2015/09/16اإلاخًمً جىظُمالهكهاث الػمىمُت وجكىًٍاث اإلاغقو الػـام.
 الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت ،الػضص  ،41مغؾىم جىكُظي عنم  190/16اإلااعر  2016/06/30املخضص لٌُكُاثؤلاَالع غلى مؿخسغظاث مضاوالث املجلـ الكػبي البلضي والهغاعاث البلضًت.
الجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثغٍت  ،الػضص  ، 48اإلاغؾىم الخىكُظي عنم  199/18اإلااعر في  2018/08/02اإلاخػلوبخكىًٍاث اإلاغقو الػام .
 بًؼابُل صوعاهذ وآزغون ،صلُل جٍىٍني لبرهامج صغم اإلاكاعيت الؿُاؾُت الكػالت واإلاؿخضامت للمغؤة غلى مؿخىي املجالـاإلاىخسبت بغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُت بالخػاون مؼ وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت،الجؼاثغ.
 وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت ،مجلت الضازلُت ،غضص قهغ قُكغي .2018 وػاعة الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئت الػمغاهُت ،مضازلت الؿُض وػٍغ الضازلُت والجماغاث املخلُت والتهُئتالػمغاهُت خىُ الالمغيؼٍت ،بظخماع الخٍىمت بخاعٍش  13صٌؿمبر .2017
 _2الكخب:
 بىخىُت نىي،الضًمهغاَُ ــت الدكاعيُت في ظل ؤلانالخاث الؿُاؾُت وؤلاصاعٍـت في الضوُ اإلاؿاعبُـت ،صاع ومٌخبت الخامضلليكغ والخىػَؼ،غمان ،الُبػت ألاولى .2015
 ػهيرالٍاًض،الخٌماهُت نًاًا وجُبُهاث ،اإلاىظمت الػغبُت للخىمُتؤلاصاعٍت،الهاهغة.2003، دمحم غبض الكخاح دمحم غبض هللا ،جىمُت املجخمػاث املخلُت مً مىظىع الخضمت ؤلاظخماغُت ،اإلاٌخب الجامعي الخضًض.2006،
غبض اللُُل مهُُكي ،غبض الغخمً ؾاهُت ،صعاؾاث في الخىمُت الانخهاصًت ،مٌخبت خؿً الػهغٍت ،بيروث ،لبىان،الُبػت ألاولى.2014،
ظماُ ػٍضان ،بصاعة الخىمُت املخلُت في الجؼاثغ ،صاع ألامت ،الجؼاثغ.2014 ،-دمحم الكاجذ مدمىص بكير اإلاؿغبي،ؤنىُ ؤلاصاعة والخىظُم ،صاع الجىان لليكغ والخىػَؼ ،ألاعصن ،الُبػت ألاولى .2016،
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مدمىص يِكاهه،املجخمؼ اإلاضوي ؤؾؿه اإلاكهىمُت وؤلانُالخُت وإزخباعاجه الخاعٍسُت ،اإلاغيؼ ؤلاؾالمي للضعاؾاثؤلاؾتراجُجُت ،الُبػت ألاولى.2017 ،
ؾُض ؾالم غغقت ،بججاهاث خضًشت في بصاعة الخؿُير ،الغاًت .2012،ؤهىع ؤبى َه وآزغون ،مإػم الضولت بين ؤلاؾالمُين والػلماهُين ،ظؿىع للترظمت واليكغ ،بيروث ،الُبػت ألاولى . 2016 ، صعَـ هبُل ،الضًمهغاَُت الدكاعيُت مهاعباث في اإلاكاعيت الؿُاؾُت ،مغيؼ الٌخاب ألاًاصًمي ،غمان،الُبػت ألاولى،2017
 الخىمُت اإلاؿخضًمت في الىًَ الػغبي بُؼ الىانؼ واإلاإمىُ ،ؾلؿلت بنضاعاث ظامػت اإلالَ غبض الػؼٍؼ.2006 ،ؾمُت بىمغوان ،الخٍىمت ؤلالٌتروهُت وصوعها في جدؿين ؤصاء ؤلاصاعاث الخٍىمُت  /صعاؾت مهاعهت ،مٌخبت الهاهىنوؤلانخهاص ،الغٍاى،الُبػت ألاولى.2014 ،
 _3ألاطشوخاث:
ؤخمض قغٍكي ،صوع الجماغاث ؤلانلُمُت في جدهُو الخىمُت املخلُت في الجؼاثغ ،ؤَغوخت صيخىعاه في الػلىم الانخهاصًتوغلىم الدؿُيرً ،لُتالػلىم الانخهاصًت وغلىم الدؿُير ،نؿم الػلىم الانخهاصًت ،ظامػت الجؼاثغ .2010/2009 ،03
 _4املجالث:
 دمحم ؾىىس ي ،الضًمهغاَُت الدكاعيُت ووانؼ الخىيمت املخلُت في الجؼاثغ ،مجلت الضعاؾاث ؤلاقغٍهُت وخىى الىُل،اإلاغيؼ الضًمهغاَي الػغبي بغلين ،ؤإلااهُا ،الػضص ألاوُ ،ماعؽ .2018
حجاب غبض هللا ،الخىمُت املخلُت الىظغٍاث ،ؤلاؾتراجُجُاث وألاَغاف الكاغلت لخدهُهها ،مجلت الضعاؾاث الهاهىهُتوالؿُاؾُت ،ظامػت غماع زلُجي ،ألاؾىاٍ ،الػضص الؿاصؽ ،ظىان .2017،
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جذاعياث الخحذًاث البيئيت على الشفاو الاوعاوي
The implications of environmental challenges on human well-being
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:ملخص
حعخبر اللػاًا البُئُت باعخباعها جغازا مشتروا لإلوؿاهُت مً ؤبغػ اللػاًا التي خاػث وال جؼاٌ كضعا هبحرا مً الاهخمام
ّ العالمي زالٌ العلىص ألازحرة على اإلاؿخىٍحن الىؾجي والضولي على
خض ؾىاء؛ وطلً العجباؾها بمسخلف جىاهب الخُاة

ّ
ّ بُئُت
ّ
ّ الخؿىع الخػاعي بلى بغوػ مشاول
. مخعضصة
 هما ّؤصي الدؿاعع الىبحر في،ؤلاوؿاهُت
ّ الخدضًاث البُئُت باعخباعها طاث ؾبُعت عاإلاُت
ّ
جخعضي الخضوص الجؼغاؿُت والؿُاؾُت للضوٌ؛
مً هىا بغػث هظه
ّ ً وبالغػم م.ًٍهدُجت للىجحرة اإلاتزاًضة للخىمُت التي بلؼذ طعوتها في الىطف الشاوي مً اللغن العشغ
ؤن البِئت كاصعة على
ّ
ّ ّ
ّ
ّ بال
ّ الخسلظ مً بعؼ هظه
مما ًازغ على ؤبعاص ألامً ؤلاوؿاوي
ًؤن ػٍاصة حجم الخلىر جعلها عاجؼة عً طل
،اإلالىزاث
ً
ّ .املخخلـت وعلى الغؿاه البشغي
ً جدلُال
هلضًا للخدضًاث البُئُت اإلاخعللت بالؿُاؾاث البُئُت العاإلاُت
جلضم هظه الضعاؾت
ّ
.  وجىؿغ الضعاؾت ّؤصلت غغوعٍت خىٌ الاؾتراجُجُاث البُئُت الخالُت، واإلاماعؾاث الخالُت
. ألامً ؤلاوؿاوي ؛ خلىق ؤلاوؿان ؛ الخىمُت اإلاؿخضامت؛ الخضهىع البُئي؛ الخىهمت البُئُت:الكلماث املفخاحيت
Abstract:
Environmental issues, as a common heritage of humanity, are among the most prominent
issues that have gained and still a great deal of global attention in recent decades, both at the
national and international levels. This is because it is linked to various aspects of human life,
and the great acceleration in civilizational development has led to the emergence of multiple
environmental problems.
Hence, these environmental challenges emerged as being of a global nature that transcend
the geographical and political borders of countries. As a result of the increasing pace of
development that culminated in the second half of the twentieth century. Although the
environment is able to get rid of some of these pollutants, the increase in the volume of
pollution made it unable to do so, which affects the various dimensions of human security and
human well-being. This study provides a critical analysis of environmental challenges related
to current global environmental policies and practices, and provides necessary evidence about
current environmental strategies.
Keywords : human security; human rights; sustainable development ; environmental
degradation ; environmental governance
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ملذمت:
عغؿذ العلىص ألازحرة مً اللغن العشغًٍ مُىٌ معظم الاؾتراجُجُاث ّ
الخىمىٍت هدى همىطج وخُض هى همىطج
ّ
ّ
الخىجه الظي
اإلاخجغص مً باقي ألابعاص ألاؾاؾُت للخىمُت وبالخطىص البعض البُئي ،وهىدُجت لهظا
اإلاغصوصًت الاكخطاصًت،
عغؿذ معاإلاه وغىخا في ّ
ظل جضاعُاث العىإلات الخالُت هى بؿغاػ ازخالٌ بُئي بخىابعه ،على هدى ؤضبذ معه وغع بعؼ
ظل ّ
ؤهداء العالم ًىدس ي شيل ضغاع مً ؤجل الاؾخمغاع في الخُاة ولى بإصوى ّ
خض مً الشغوؽ .وفي ّ
الخىامي اإلاخطاعض
لجملت التهضًضاث ػحر الخللُضًت لألمً والتي كاصث بلى مساؾغ عابغة للخضوص ؿىق صولخُت؛ ظهغث العضًض مً الخدضًاث
البُئُت مشل :ظاهغة الاخخباؽ الخغاعي والخصخغ وهلظ اإلاُاه وػحرها هخدضي ؤمجي جضًضّ ،
ألجها جازغ على مؿخلبل
وعؿاهُت الجيـ البشغي وؤمىه ؿىق هظا اليىهب.
ّ
بن الخدضًاث البُئُت  -بالغػم مً ؤن التهضًض ال ًلع على بكلُم الضولت مباشغة ،-ؾاهم في ّ
الخض مً بمياهُت جدلُم
الغؿاه ؤلاوؿاوي بإبعاصه املخخلـت .ؿاألمً ؤلاوؿاوي الظي ظهغ هملاعبت بوؿاهُت شاملت كائمت على ؤؾاؽ ؿلؿـت خلىق
ؤلاوؿان خظي بخبن وكبىٌ على مؿخىي اللػایا وألاجىضة ألامىُت باعخباعه جدضیا جىهغٍا للخدلُل الخللُضي لألمً،
وللىظغة اإلاغجىؼة خطغا على ؤمً الضولت بلى الاهخمام بالـغص -هيائً مغجعي  -هظغا لعضًض التهضًضاث التي لم جىً مىجىصة
مً كبل.
ّ
ّ
ّ
جغجِبا على ماؾبم؛ ؤضبدذ خماًت البِئت مً الخضهىع البُئي غغوعة ملخت ًخعحن على جمُع الضوٌ العىاًـت بها،
ّ
جبحن الاعجباؽ الىزُم بحن ّ
زاضت بعض ؤن ّ
الخىمُت والبِئت  ،ؿلض واهذ الضوٌ اإلاخسلـت -وختى ؾبعُيُاث اللغن اإلااض ي -جغي
جخدلم جيالُـها ّبال بعض ؤن ّ
ؤن خماًت البِئت ال ًمىً ؤن ّ
جدلم الضوٌ مؿخىٍاث عالُت مً ّ
ّ
الخىمُت الاكخطاصًتّ .
لىً هظه
ّ
الخىمُــت في هظه الضوٌ ّ
ٌؿلم العضًض مً مسؿؿي ّ
حؼحرث ّ
الىظغة ّ
ؤن خماًت البِئت
حؼحرا جظعٍا في العلض اإلااض ي ،بط ؤضبذ
هي مؿلب غغوعي للخىمُت الاكخطاصًت ولِـ علبت في وجهها ،
ً
لظا جىؿىي ؿىغة الخدضًاث البُئُت على ؤؾاؽ وجىص ؤزؿاع جغمي بلى بعاكت جهىص الاؾخضامت البُئُت ،علما ؤن جلً
ً
اهؿالكا مً ّ
ؤن الـغص وائً اجخماعي ًخـاعل مع البِئت
ؤلاعاكت حؿهم في ظهىع جإزحراث ؾلبُت على مىار العمل ؤلاوؿاوي،
املخُؿت به .وكض جخإعجح عملُت الخـاعل بحن ألازغ والخإزحر ،ؿهظه الخدضًاث البُئُت جترن آزاعھا ومجغٍاتها الؿلبُت على ّ
ول
ؤبعاص ألامً ؤلاوؿاوي .مً زالٌ ما ؾبم هؿغح ؤلاشيالُت الخالُت  :كيف جإثش الخحذًاث البيئيت على جحليم الشفاو
إلاوعاوي ؟ ؾىداوٌ ؤلاجابت عً هظه ؤلاشيالُت مً زالٌ العىاضغ الخالُت:
 -1طبط املفاىيم العلميت .
- 2أهىاع الخحذًاث البيئيت
 -3آثاسالخحذًاث البيئيت على الشفاو البششي
 -4حعضيضاظتراجيجياث الخكيف مع الخحذًاث البيئيت جحليلا ألبعاد ألامن إلاوعاوي

 -1طبط املفاىيم العلميت
عغؾ مىغىع خماًت البِئت في آلاوهت ألازحرة اهخماما هبحرا مً ؾغؾ الباخشحن والضوٌ ،وظهغث مؿإلت خماًت البِئت
ؤن اإلاشاول العاإلاُت ال ًمىً ّ
همـهىم جضًض للخُاة ًدمل كُما ؿغصًت واجخماعُت لغؿاهُت ؤلاوؿاهُت .وباعخباع ّ
الىظغ بليها
ّ
ّبال مً مىظىع عالمي .لىً وكبل الخـطُل في اإلاىغىع ّ
ّ
الخدضًاث البُئُت اوال ،والغؿاه
الخؿغق الى حعغٍف
البض مً
الاوؿاوي زاهُا .
 -1.1مفهىم الخحذًاث البيئيت
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ّ
الخدضًاث البُئُت مً ؤبغػ اللػاًا التي خاػث وال جؼاٌ كضعا هبحرا مً الاهخمام العالمي زالٌ العلىص ألازحرة
حعخبر
على اإلاؿخىٍحن الىؾجي والضولي على ّ
خض ؾىاء؛ وطلً العجباؾها بمسخلف جىاهب الخُاة ؤلاوؿاهُت.
ّ
ألاوٌ في الخدضًاث والشاوي البِئت ّ
وبالخالي ّ
ّ
ًخمشل ّ
الخدضًاث البُئُت همطؿلح ّ
البض مً حؿلُـ
جخيىن مً جضئين
و

الػىء على هظًً الجؼئحن ،لـهم اإلالطىص مً الخدضًاث البُئُت .
 -1.1.1حعشيف الخحذًاث
ً
ً
الخدضي لؼت جمع جدض و هى ول حؼحر ؤو جدىٌ همى ؤو هىعى ًـغع مخؿلبا ؤو مخؿلباث مدضصة جـىق بمياهاث
املجخمع آلاهُت  ،بدُ ًجب علُه مىاجهتها و اجساط ؤلاجغاءاث الىـُلت بخدلُلها  1،وٍلطض به ؤًػا اإلاباعاة واإلاباعػة.
ً
اجطاال ً
ً
وزُلا باإلاعجى اللؼىي ،ؿهى ؾلب ؤلاجُان باإلاشل على ؾبُل اإلاىاػعت والؼلبت ،وٍخدضص اإلاشل
اضؿالخا ًخطل
الخدضي
جبعا إلاا ًخدضي به.2
 -2.1.1حعشيف البيئت
ّ
ّ
الجظع"بىؤ" ،ؿلض جاء في معجم لؿان العغب البً مىظىع ،هما
ٌعىص ألاضل اللؼىي ليلمت البِئت في اللؼت العغبُت بلى
جؿغق اإلاعجم الؿابم ؤًػا بلى معىُحن كغٍبحن مً بعػهما ليلمت "جبىؤ" ّ :
ّ
ألاول هى بضالح اإلايان وتهُئخه للمبِذ ؿُه؛ كُل
ّ
ّ
والثاوي بمعجى الجزوٌ وؤلاكامت؛ وإن جلىٌ ّ
ّ
جبىؤه ؤي ؤضلخه ّ
جبىؤ اإلايان ؤي
وهُإه ؤي جعله مالئما إلابِخه زم اجسظه مدال له.
ّ
3
خله وهؼٌ ؿُه ؿإكام به.
ّ
الظي ّ
حهخم بضعاؾت عالكاث الىباجاث والخُىاهاث وؤلاوؿان ؿُما
ؤما عً البِئت مً الىاخُت الاضؿالخُت ؿخعجي العلم
ّ
وَؿمى باللؼت الـغوؿُت Ecologie
بُنهم مً جهت ،وما ًدُـ بهظه اليائىاث مً جهت ؤزغي .وهظا العلم ٌعغؾ بعلم البِئت
وٍلابله في اللؼت الاهجلحزًت  .Ecologyفي خحن علماء البِئت وعلماء الـحزًاء والىُمُاء والعلىم الؿبُعُت جمُعهم ًػعىن
ّ
علمُا ّ
حعغٍـا ّ
مدضصا بطضص البِئت باعخباعها "مجمىع الظغوؾ والعىامل الخاعجُت التي حعِش ؿيها اليائىاث الخُت وجازغ في
ّ
الخُىٍت التي جلىم بها " .4
العملُاث
هما ؤصعجذ ّ
ول الضوٌ جلغٍبا مـهىم البِئت في الدشغَعاث البُئُت التي ؤضضعتها ،وإن ازخلف هظا اإلاـهىم مً صولت
ّ
ألزغي .ؿمشال الدشغَع الـغوس ي ّ
ّ
ؿىظ في اإلااصة ألاولى
جبجى حعغٍف البِئت في اللاهىن اإلاخعلم بدماًت الؿبُعت ؾىت 1976؛
مىه ّ
بإن "البِئت مجمىعت مً العىاضغ هي :الؿبُعت ،الـطائل الخُىاهُت والىباجُت ،الهىاء ،ألاعع ،الثروة اإلاىجمُت
واإلاظاهغ الؿبُعُت املخخلـت" ..بُض ّ
اإلاشغع الجؼائغي ّ
ّ
جؿغق بلى حعغٍف البِئت بمىجب اللاهىن عكم 510-03مً زالٌ
ؤن
ّ
ّ
ّ
هظ اإلااصة  04مىهّ ":
والجى واإلااء وألاعع وباؾً ألاعع
والخُىٍت والهىاء
الالخُىٍت
جخيىن البِئت مً اإلاىاعص الؿبُعُت
ّ
والىباث والخُىان ،بما في طلً الترار الىعاسي ،وؤشياٌ جـاعل هظه اإلاىاعص ،وهظا ألاماهً واإلاىاظغ واإلاعالم الؿبُعُت".

 - 1ؾىػان ًىؾف دمحم بؼضاصي ،الخدضًاث اإلاعاضغة الضاعُت للنهىع بالىعى البُئى صعاؾت حصخُطُت"  ،مجلت ولُت التربُت،العضص الغابع عشغ ،جامعت
بىعؾعُض  ،مطغ  ، 2013 ،ص.907
 -2ولُض بً ضلغ اإلاؿحري ،مىهج اللغان في جدضًاث الشلاؿُت ،ص .3على اإلاىكع https://www.alukah.net/library/0/65487 :
 -3دمحم مىحر حجاب  ،الخلىر وخماًت البِئت  ،كػاًا البِئت مً مىظىع بؾالمي  ،ؽ ،1مطغ ،الهغم ،صاع الـجغ  ،1999 ،ص.11
 -4دمحم خؿحن عبض اللىي ،الخماًت الجىائُت للبِئت الهىائُت ،مطغ،اللاهغة ، ،اليؿغ الظهبي للؿباعت ،2002 ،ص7
 -5كاهىن عكم  ، 10/03اإلااعر في  19جىٍلُت ؾىت ، 2003اإلاخعلم بدماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت ،ج ع عضص  ،43الطاصعة في  20جىٍلُت .2003
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حعغؾ الخدضًاث البُئُت :ؤجها ّ
ول ما ّ
بىاء على ماؾبم؛ ّ
ًػغ بدُاة اليائىاث الخُت وبلائها ،ؾىاء وان بوؿاها ؤو خُىاها
ؤو هباجا ،بؿبب ما جخعغع له اإلاىاعص الؿبُعُت الخُىٍت والالخُىٍت والهىاء والجى وألاعع وباؾنها مً مخؼحراث جدضر ال
جىاػن في جـاعل عىاضغها  ،ؿهي اإلاشىالث ؤو الطعىباث ؤو العىائم الىابعت مً البِئت املخلُت ؤو ؤلاكلُمُت ؤو الضولُت
والتي جاصي بلى جضهىع ؤخىاٌ البِئت جدخم النهىع بالىعي البُئي.

1

 -2.1الشفاو إلاوعاوي
ّ
حعض الخدضًاث البُئُت الىاججت عً حؼحر اإلاىار مطضع مساؾغ مؼمىت على الغؿاه ؤلاوؿاوي ،و هظا ما حشحر بلُه
مسخلف الخلاعٍغ الضولُت اإلاخعللت بالخىمُت البشغٍت ،وؤلاخطائُاث التي جطضعها اإلاىظماث الضولُت .وٍلطض بالغؿاه
ؤلاوؿاوي" مضي ما ًيىن لألؿغاص مً كضعاث وؿغص ّ
وخغٍاث لُعِشىا هىعُاث خُاة جُضة  ،و ٌشمل طلً ألامً الصخص ي
والبُئي والطحي والىضىٌ بلى اإلاىاعص".

2

وكض اعترؾ بظلً مً كبل الضوٌ ألاعػاء في ألامم اإلاخدضة مً زالٌ بعالن ألالـُت ،والتي جغي مً زالله حجم
الخؿائغ اإلاتزاًضة الىاجمت عً اليىاعر باعخباعها تهضًضا هبحرا هدى جدلُم ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت  .ولظلً ٌعخبر ألامً
ؤلاوؿاوي اإلاعُاع واإلالُاؽ ألاهم للغؿاه والخلضم الاجخماعي وصعجت جؿىع املجخمع ،وألامً خؿب عالم الىــ الىبحر
ً
ْ
ؾُؼمىهض ؿغوٍض ّ
ًخلضم ؤخُاها على الىغامت؛ بط ال ًمىً جإمحن شغوؽ الىغامت ؤلاوؿاهُت مً صون جدلُم ألامً بجىاهبه
املخخلـت .ولهظا ًمىً اللىٌ :ؤن ال هغامت مً صون ؤمً ،وال ؤمً خلُلي بهضع الىغامت ؤلاوؿاهُت وزغق خلىق ؤلاوؿان،
ً
ّ
وهي معاصلت ضعبت ؤخُاها ،وٍخىكف على صعجت الخىاػن ؿيها ،جإمحن مؿخلؼماث خىم اللاهىن وجدلُم الخىمُت بمعىاها
ؤلاوؿاوي الشامل

 -2أهىاع الخحذًاث البيئيت

بغػث الخدضًاث البُئُت باعخباعها طاث ؾبُعت عاإلاُت ّ
جخعضي الخضوص الجؼغاؿُت والؿُاؾُت للضوٌ؛ هدُجت التهضًضاث
اإلاخطاعضة الىاجمت ؤؾاؾا عً الىجحرة الالعلالهُت الؾخؼالٌ مىاعص البِئت التي بلؼذ طعوتها في الىطف الشاوي مً اللغن
العشغًٍ ،مما حؿبب في زلل في جىاػن اإلاىظىمت البُئُت الظي باث ّ
حهضص خُاة ؤلاوؿان والخُىان والىباث .وجىلؿم
التهضًضاث خؿب مطضعها بلى هىعحن :تهضًضاث بُئُت ؾبُعُت وتهضًضاث بُئُت هاججت عً اليشاؾاث البشغٍت .
 -1.2الخحذًاث البيئيت الطبيعيت:
ؤشاعث لجىت بغوهخالهض  Brundtlandؾىت  1993بلى التهضًضاث الجضًضة لألمً وضغخذ بإجها كض جيىن هاجمت عً
الخضهىع البُئي وحؼحر اإلاىار والخصخغ وإػالت الؼاباث وؿلضان الخىىع البُىلىجي واؾخجزاؾ مىاعص اإلاُاه العظبت وجأول التربت.
3وعلُه جخمشل التهضًضاث البُئُت الؿبُعُت في:
-1.1..2الخغيراث املىاخيت

 - 1ؾىػان ًىؾف دمحم بؼضاصي ،اإلاغجع الؿابم ،ص907
 -2بغهامج ألامم اإلاخدضة ،جلغٍغ خىٌ جىكعاث البِئت العاإلاُت  4البِئت مً اجل الخىمُت  ،هُىٍىعن، 2007،ص13
3 -Hans Günter Brauch, ‘’Concepts of Security Threats, Challenges, Vulnerabilities and Risks’’, new york ,Springer Science
& Business Media, 3122P,64
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ّ
ٌشيل الخؼحر اإلاىاخي مطضع كلم خلُلي على الىؿاق العالمي ،الن الخؼحراث ججغي بمعضٌ ؤؾغع مما واهذ جخيبإ به
اإلاعؿُاث اإلاىازُت اإلاعغوؿت ،هظا مع ألازظ بعحن الاعخباع ؤن بمياهُت الخعغع ملخاؾغ حؼحر اإلاىار جسخلف مً ميان آلزغ.
وكض وعص مطؿلح الخؼحر اإلاىاخي في اجـاكُت ؤلاؾاع لألمم اإلاخدضة بشإن الخؼحر اإلاىاخي وٍلطض بهظا اإلاطؿلح " حؼحر في اإلاىار
ٌعؼي بطىعة مباشغة ؤو ػحر مباشغة بلى اليشاؽ البشغي الظي ًاصي بلى حؼُحر في جيىًٍ الؼالؾ الجىي العالمي"1 ،خُ
حهضص حؼحر اإلاىار ألامً الؼظائي والصخت البشغٍت  ،وٍؼٍض اخخماٌ حعغع ؤلاوؿان للظىاهغ اإلاىازُت اإلاخؿغؿت .وػالبا ما
مًىظغ بلى حؼحر اإلاىار بىضـه” عامال مػاعـا للمساؾغ “ ؛ خُ ًاصي بلى جـاكم مؿخىي املخاؾغ الىاجمت عً الـلغ
اإلاؿخمغ وغعف اإلااؾؿاث اإلاعىُت بةصاعة اإلاىاعص وخل اإلاىاػعاث ،وَؿهم في خضور اهلؿاماث وإًجاص سجل مً اوعضام
الشلت بحن الؿىائف والضوٌ ،وجللُظ ؿغص الخطىٌ على اإلاعلىماث ؤو اإلاىاعص.
وٍخطاعض الللم العام مً الخعغع ملخاؾغ مىازُت خاصة ،هما ًؼصاص مع ول ؿُػان ؤو عاضـت ؤو مىجت خغ ،بال ؤن
اليىاعر اإلاىازُت جغجىؼ بشضة في الضوٌ الـلحرة؛ ؿلض جإزغ  262ملُىن شخظ بيىاعر مىازُت ؾىىٍا بحن عامي-2000
 2004ووان ؤهثر مً  98 %منهم مً العالم الىامي  ،2000لظا ٌشيل حؼحر اإلاىار تهضًضا ؤهبر بىشحر الؾخلغاع العالم مً
ؤلاعهاب الضولي2 .وكض ؾاهم عضم كضعتها على الخإكلم مع هظا الىغع اإلاىاخي الخالي بلى جضهىع ألاهظمت ؤلاًيىلىجُت و
جللظ الؼؿاء الىباحي بؿبب ظاهغة الخصخغ ،و اوعضام الدصجحر و هلظ مغصوص التربت ومشيل هلظ اإلاُاه.
 –2.1. 2الخصحش
ٌعخبر الخصخغ مشيلت عاإلاُت حعاوي منها عضًض البلضان في واؿت ؤهداء العالم ،خُ بلؽ مجمىع اإلاؿاخاث اإلاخصخغة
في العالم خىالي  49ملُىن هُلى متر مغبعً ،سظ الىؾً العغبي منها خىالي  13ملُىن هُلى مترّ .
وَعغؾ الخصخغ عؾمُا
بمىجب الاجـاكُت الضولُت إلاياؿدت الخصخغ لألمم اإلاخدضة ":جغصي ألاعاض ي في اإلاىاؾم اللاخلت ،شبه اللاخلت ،والجاؿت
شبه الغؾبت ،هدُجت عىامل مسخلـت ،مً بُنها الازخالؿاث اإلاىازُت" .ومً آزاع الخصخغ ،ؤهه ًسلم جىا مالئما لخىُف
خغائم الؼاباث وإزاعة الغٍاح ،مما ًؼٍض الػؼىؽ على ؤهثر مىاعص ألاعع كُمت هى اإلااء ،هما ؤهه ًاصي بلى زؿاعة ألاعاض ي
اللابلت للؼعاعت وجللُطها ،وهظا له جإزحر هبحر على ألامً الاكخطاصي؛ بدُ جاصي بلى الخإزحر على خُاة الـغص مً زالٌ
هلظ عائضاث ألاعاض ي الؼعاعُت ،مما ًاصي بلى الـلغ والبؿالت والجزوح هدى اإلاضن مما ٌشيل عبئا بغاؿُا على اإلاىاعص.
3وحشحر جلضًغاث جلغٍبُت ؤن زل ؾؿذ ؤعع العالم ّ
مهضص بالخصخغ؛ مما ّ
ًدؿبب في اهسـاع ؤلاهخاج الؼظائي العالمي،
وػٍاصة في ألامغاع اإلاعضًت لإلوؿان الىاجمت عً اغؿغاباث الىظم ؤلاًيىلىجُت .4
 -3.1.2الكىاسث الطبيعيت
 -1زالض عياب خؿىن ،التهضًضاث التي جىاجه ألامً ؤلاوؿاوي في هؿاق اللاهىن الضولي صعاؾت ملاعهت ،العغاق ،مجلت جامعت جىغٍذ للعلىم اللاهىهُت
والؿُاؾُت ،املجلض  4العضص  13الؿىت ،2012، 4ص.73
2 - Oli Brown and Others, Climate change as the ‘new’ security threat: implications for Africa, United States
Blackwell Publishing Ltd/The Royal International Affairs, Volume 83, Issue 6, November 2007 , P.1142

 -3الطىضوق العغبي لإلهماء الاكخطاصي والاجخماعي  ،جلغٍغ الخىمُت الاوؿاهُت العغبُت للعام  2002 :زلم الـغص لألجُاٌ اللاصمت ،هُىٍىعن  ،بغهامج الامم
اإلاخدضة الاهمائي  ،ص 42
November

4 -ALEXANDRA KNIG, GLOBAL ENVIRONMENTAL THREATS: CAN THE SECURITY
COUNCILPROTECT OUR EARTH? , NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW , [Vol. 80:1549,
2005 , P1574
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ًؼٍض حؼحر اإلاىار مً اخخماٌ وكىع ألاخضار اإلاىازُت اإلاخؿغؿت ،مشل مىجاث الجـاؾ والعىاضف والـُاغاث ،ؿلض
اعجـع عضص هظه اليىاعر مً  132واعزت ؾىىٍا في الـترة (  )1985-1980بلى  357واعزت ؾىىٍا في الـترة (، ) 2009 – 2005
ومً الطعب عبـ ؤي واعزت مباشغة بخؼحر اإلاىار -هظغا للؿبُعت العشىائُت للعىامل التي مج ّىلض هظه اليىاعرّ -بال ّ
ؤن اإلاطاصع
العلمُت جغبـ جؼاًض معضٌ وكىع اليىاعر الؿبُعُت باالختراع العالمي .ومً اإلاخىكع ؤن ًؼٍض جىاجغ ألاعاضحر الاؾخىائُت
الشضًضة اإلاصخىبت بدؿاكـ ألامؿاع بيؿبت  %20بدلىٌ العام  ،2100هما ؤن ألاعباء الىاجمت عً اليىاعر الؿبُعُت ال
جلع بالدؿاوي على الجمُع ،ؿهظا الىاكع ال ٌعؼي ؿلـ بلى جـاوث الػغع الىاجم عً اليىاعر الؿبُعُت العاصًت ،بل ؤًػا
بلى جـاوث كضعة املجخمعاث على الخطضي لهظه اليىاعر . 1
 -2.2الخحذًاث البيئيت غير الطبيعيت
بغاؿت بلى التهضًضاث البُئُت الؿبُعُت هىان جملت مً التهضًضاث هاجمت عً ألاوشؿت البشغٍت ػحر العلالهُت ،والتي
حشمل على ؾبُل اإلاشاٌ ال الخطغ :
 -1.2.2الخلىث البيئي
ً
ؤهم اإلاشاول البُئُت ّ
حعخبر مشيلت الخلىر ؤخض ّ
اإلالخت التي بضؤث جإزظ ؤبعاصا بُئُت واكخطاصًت واجخماعُت زؿحرة
ً
ّ
مخمشلت في ال ّ
خىىع
زطىضا بعض الشىعة الطىاعُت في ؤوعوبا؛ خُ ؤزظث الطىاعاث في آلاوهت ألازحرة اججاهاث جضًضة
الىبحر ،وظهىع بعؼ الطىاعاث ّ
اإلاعلضة والتي ًطاخبها في هشحر مً ألاخُان جلىر هبحر ّ
ًاصي عاصة بلى جضهىع املخُـ

الخُىي .وكض ؾغخذ ؿىغة الخلىر البُئي على بؿاؽ البد العلمي في ؤوازغ ّ
ؾخِىُاث اللغن اإلااض ي؛ عىضما لجإث في
طلً الىكذ صولخا الؿىٍض والجروٍج بلى ألامم اإلاخدضة ،واكترخخا عليها علض ماجمغ صولي ّ
للىظغ في خماًت البِئت مً الخلىر،

بعض ؤن غاكخا طععا بمشيلت ّ
جلىر بدحراتها وهـىق ؤؾماهها .وبالـعل علض ماجمغ ؾخىههىلم ؾىت  ،1972ومىظ طلً
ّ
ّ
ّ
الخاعٍش خظى باهخمام الباخشحنّ .2
الخدىٌ ػحر اإلاالئم ملخُؿىا وله ؤو معظمه هدُجت للـعالُاث البشغٍت
وعغؾ بإهه "
3

والؿبُعُت زالٌ جإزحراتها اإلاباشغة ؤو ػحر اإلاباشغة للخؼحراث في ؤؾالُب الؿاكت ومؿخىٍاث ؤلاشعاع وػحرها.
 -2.2.2ا ّ
لىمى العكاوي
ّ
ٌعض التزاًض الؿياوي ؤزؿغ مً ّ
الخلىر البُئي في خض ّطاجه ألهه ٌعخبر مطضعه ألاضلي؛ ؿهى ٌؿاهم في جضهىع الخضماث
ّ
املخلـاث وجلىر اإلاُاه .وهظا ّ
الىمى الؿغَع
واإلاغاؿم ألاؾاؾُت وله جإزحر هبحر على اإلاىاعص الؿبُعُت املخضوصة مً زالٌ
للؿيان جىبا بلى جىب مع آزاع الؿُاؾاث الطىاعُت التي ماعؾذ غؼىؾا هبحرة على اإلاىاعص الؿبُعُت والىظم ؤلاًيىلىجُت
والخضماث ّ
زاضت .وهىان العضًض مً العىامل التي جخىلض هدُجت الىمى الؿياوي اإلادؿاعع والتي لها ؤزغ هبحر بخضمحر البِئت
والاؾخؼالٌ الىبحر للمىاعص؛ ومً جلً العىامل الخىؾع العمغاوي في اإلاىاؾم الخػغٍت والبىاء في ألاعاض ي الهشت مما ًجعلها
عغغت للـُػاهاث والؼالػٌّ .ؤما ألازغ آلازغ ؿُخمشل في ػٍاصة الػؼـ على اإلاىاعص الؿبُعُت لخلبُت الاخخُاجاث اإلاتزاًضة
للىمى الؿياوي وجىؿحر مُاه الشغب ومعالجت مُاه الطغؾ الطحي.
 -1بغهامج الامم اإلاخدضة الاهمائي  ،الاؾخضامت والاهطاؾ مؿخلبل ؤؿػل للجمُع ،هُىٍىعن  ،بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهمائي ، 2011 ،ص37
 -2مىطىع مجاجي  ،اإلاضلىٌ العلمي واإلاـهىم اللاهىوي للخلىر البُئي  ،مجلت الـىغ،العضص  ،5بؿىغة ،ولُت الخلىق والعلىم الؿُاؾُت  ، 2010،ص.98
 -3صاوص عبض الغػاق الباػ ،الاؾاؽ الضؾخىعي لخماًت البِئت مً الخلىر  ،صعاؾت جدلُلُت في بؾاع اإلاـهىم اللاهىوي للبِئت والخلىر ،ؽ  ،1مطغ ،
ؤلاؾىىضعٍت ،صاع الـىغ الجامعي ،مطغ  ،ؤلاؾىىضعٍت ،2006 ،ص .51
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 -3.2.2اظخنزاف مىاسد املياو
جخعغع اإلاُاه في مسخلف مىاؾم العالم ؾؿدُت واهذ ؤو جىؿُت وبضعجاث مخباًىت بلى ؾىء الاؾخسضام .ؿاالؾخؼالٌ
اإلاـغؽ للمُاه الجىؿُت ًاصي بلى اهسـاع ميؿىب اإلاُاه العظبت ،لظا ّ
حعض كػُت بصاعة اإلاىاعص اإلاائُت وجىؿحر اإلاُاه الالػمت
للؿيان في الضوٌ مً الخدضًاث الىبحرة التي ًىاجهها العالم في هظا اللغن؛ خُ ػاصث الخاجت للمُاه الطالخت
لالؾخعماٌ البشغي في العالم بملضاع ؾذ مغاث مىظ بضاًت اللغن العشغًٍ ،وطلً بؿبب جؼاًض عضص ؾيان العالم وهخج
عً طلً ػٍاصة زؿىعة هلظ اإلاُاه خُ ٌعِش زل ؾيان العالم في مىاؾم جىاجه زؿغ العجؼ اإلاائي.

1

-3آثاسالخحذًاث البيئيت على الشفاو البششي
ٌشمل الخضهىع البُئي كائمت ؾىٍلت ومتزاًضة مً الازخالالث الىبري واإلاخعضصة التي جخؼظي على بعػها البعؼ ،ما
ًىجم عنها ؾلؿلت مً هلاؽ الػعف للىظام الاًيىلىجي .ؿعلى ؾبُل اإلاشاٌ :جاصي بػالت الؼاباث بلى جضهىع البِئت وهظا
بضوعه ًازغ على ول مً الطاصعاث ألاؾاؾُت (ومحزان اإلاضؿىعاث) وألامً الؼظائي ،واوعضام ألامً الؼظائي ًجلب جضهىع
معاًحر الصخت والخماؾً الاجخماعي ،مما ًاصي بلى الاغؿغاباث الؿُاؾُت في هشحر مً ألاخُان ،وهظا ما ٌعؼػ الدؿلـ
والعىف والخـىً الؿُاس ي وٍاصي في النهاًت بلى الخهجحر اللؿغي للؿيان.2 .
 -1.3أثشالخحذًاث البيئيت على ألامن الغزائي
ّ
بن الخدضًاث البُئُت وعلى عؤؾها حؼحر اإلاىار جؼٍض مً تهضًض ألامً الؼظائي؛ بط جدىاكظ ؤلاهخاجُت وجغجـع ألاؾعاع في
البلضان التي حعاوي ؤضال مً اوعضام ؤمً ػظائي .ؿدىالي  150ملُىن وؿمت في بؿغٍلُا معغغىن لخؿغ املجاعت وألاوبئت
بؿبب الجـاؾ ،ومً بحن هظه الضوٌ بزُىبُا ،هُيُا ،الطىماٌ ،ػٍمبابىي واللائمت مـخىخت ،مما ًـاكم مً مشيلت جضوي
ؤلاهخاجُت الظي كاص بلى خالت مؿخمغة مً الىلظ الؼظائي بل بلى املجاعاث التي جعلذ بؿغٍلُا ؤهبر باعة للمجاعاث وؤهبر
مخلم للعىن الؼظائي العالمي .هما ًغجبـ ألامً الؼظائي اعجباؾا وزُلا باإلاىاعص اإلاائُت؛ وفي هظا ؤلاؾاع ًىزغ حؼحر اإلاىار على
ألامً الؼظائي مً زالٌ وؾإجه على ؤهظمت ؤلاهخاج الؼظائي والؼعاعي بؿبب الجـاؾ وؤلاجهاص اإلاائي ،هما ًاصي طلً بلى
جغاجع ؤلاهخاج في الضوٌ الىامُت بلى  %9و بساضت في صوٌ بؿغٍلُا جىىب الصخغاء و بلضان ؤمغٍيا الالجُيُت .وٍاصي الخؼحر
اإلاىاخي ؤًػا بلى تهضًض الؼعاعاث املخلُت وعضم اؾخلغاع ؤؾعاع اإلاىاص الؼظائُت العاإلاُت  ،وهى ما مً شإهه .تهضًض ؾبل عػق
البشغ وعؿاههم.

3

-2.3أثش الخحذًاث البيئيت على ألامن الاكخصادي
بن ألاوغاع البُئُت اإلاترصًت اوعىؿذ ؾلبا على ألاصاء الاكخطاصي والضزل الؿىىي للـغص؛ وهظا ما ؤهضجه الهُئت
الخيىمُت الضولُت لخبراء اإلاىار في جلغٍغها الخلُُمي الغابع ،خُ ؤشاعث بلى ؤن الخللباث اإلاىازُت جللل مً كضعة اإلاؼاععحن
 -1علي ػلِـ هاهي الؿعُضي ،اإلاـهىم و اإلاىظىمت الجؼغاؿُت بظاهغة الخصخغ ،العغاق ،مجلت مِؿان للضعاؾاث ألاواصًمُت ،املجلض الشامً،العضص 15
،صٌؿمبر  ، 2009ص.175
2 - Jorge Nef , Human Security and Mutual Vulnerability An Exploration into the Global Political Economy of
Development and Underdevelopment (1st edition) , Ottawa, Canada , International Development Research
Centre, 1997 ,p.34

 -3بغهامج ألامم اإلاخدضة الاهمائي ،جلغٍغ خىٌ عؾم زاعؾت تهضًضاث حؼحر اإلاىار و جإزحراث الخىمُت ؤلاوؿاهُت في البلضان العغبُت ،هُىٍىعن  ،الامم اإلاخدضة ،
 ،2013ص23
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ألاؿاعكت مشال مً الخعامل مع الىغع اإلاىاخي ،وهظا بضوعه ًازغ على املخاضُل الؼعاعُت اإلاغجبؿت بمُاه ألامؿاع والتي
ؾدىسـؼ بيؿبت  %50زالٌ ؾىت  .2020لظلً ٌعخبر الجـاؾ ؤهبر التهضًضاث البُئُت جإزحرا في اللاعة ؤلاؿغٍلُت على
الخُاة الاكخطاصًت والاجخماعُت ،ألن اللؿاع الؼعاعي في معظم الضوٌ ؤلاؿغٍلُت ٌعخمض على ألامؿاع ،ؿدىالي  %7ؿلـ
ٌعخمض على الؿلي ،وهظا ما ًؼٍض مً خؿاؾُت ألامغ باليؿبت لهظه الضوٌ ،وما ًؼٍض في جـاكم الىغع ؤن اللؿاع الـالحي في
بؿغٍلُا ٌؿاهم في زل الضزل ؤلاجمالي الطافي.
وحعخبر الخدضًاث البُئُت هبر عائم ؤمام الخىمُت في بؿغٍلُا وطلً مً زالٌ املخاؾغ الىاجمت عً الخصخغ والجـاؾ،
باإلغاؿت بلى اإلاشاول البُئُت ألازغي التي حشيل جدضًا ًجب مجابهخه مً ؤجل جدلُم الخىمُت ومىاجهت بشيالُت ألامً
الؼظائي ،وباألزظ عىضما وعلم ؤن ػالبُت املجخمعاث ؤلاؿغٍلُت مجخمعاث عٍـُت حعخمض في خُاتها على مطاصع الؿبُعُت.
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-3.3أثش الخحذًاث البيئيت على ألامن العياس ي
كض جلعب الخدضًاث البُئُت مشل حؼحر اإلاىار وشح اإلاىاعص الؿبُعُت صوعا في جإجُج الطغاعاث الضازلُت ،وكض ًاصي
الصح اإلاتزاًض في اإلاىاعص الؼعاعُت واإلاائُت  ،واإلاىاعص الؿاكىٍت بلى اغؿغاباث صولُت .ػالبا ما ؤصث الثرواث اإلاشترهت بحن
الضوٌ بلى هؼاعاث ؿُما بُنها ؿُما ًسظ هُـُت اؾخؼاللها ،وزاضت خىٌ اإلاطاصع اإلاائُت .هما ؤن ألاجهاع الضولُت واهذ وعاء
هؼاعاث بحن الضوٌ خىٌ هُـُت اؾخؼاللها في واؿت ؤعجاء العالم .ولىا العضًض مً ألامشلت والجزاع ؤلاؾغائُلي الـلؿؿُجي على
جهغ ألاعصن ،هؼاع جهغ الىُل ،هؼاع جهغ وىلىعاصو بحن اإلاىؿًُ و الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت ،هؼاع جهغ الـغاث بحن العغاق و
ؾىعٍا و جغهُا .وجضوع هظه الجزاعاث خىٌ همُت اإلاُاه اإلاخضؿلت وهىعُتها ،ولخل هظه الجزاعاث ؤبغمذ اجـاكُت خماًت اإلاُاه
العابغة للخضوص الىؾىُت  .1992هما ؤن الخىاؿـ خىٌ مطائض ألاؾمان والثرواث الؿبُعُت مشل الؼاػ والبتروٌ ،عاصة ما
2

ؤصث بلى هؼاعاث صولُت زاضت في اإلاىاؾم التي ال جسػع بلى ؾُاصة ؤي صولت.
ؤغف بلى هظا ؿةن ألامغاع جىدشغ بطـت هبحرة ؤزىاء الخغوب ّ
مما حهضص اللاعاث الخمـ ،زاضت بعؼ ألامغاع
اإلاعضًت مشل اإلاالعٍا.وحشحر ؤلاخطائُاث بلى ؤن عشغًٍ ( )20مغغا ؿخاوا اهدشغ بىشاؿت في آلاوهت ألازحرة ،وؤن هظه ألامغاع
جؼصاص في ؤوكاث الجزاعاث وؤًػا بحن الالجئحن .هما ؤن الجزاعاث لها ؤزاع وزُمت على الجاهب الاكخطاصي والاجخماعي ،ؿهىان
عالكت هبحرة بحن وؿبت الخىمُت البشغٍت والجزاعاث اإلاؿلخت.

3

-4.3الفلش
وعص حعغٍف الـلغ في كامىؽ علم الاجخماع على ؤهه "مؿخىي معِش ي مىسـؼ باالخخُاجاث الصخُت واإلاعىىٍت
اإلاخطلت باالخترام الظاحي للـغص ؤو مجمىعت مً ألاؿغاص" 4،هما عغؿه جلغٍغ الخىمُت ؤلاوؿاهُت العغبُت للعام  2002بإهه ":
 -1امُىت صًغ ،ازغ التهضًضاث البُئُت على واكع ألامً ؤلاوؿاوي في ؤؿغٍلُا صعاؾت خالت صوٌ اللغن ؤلاؿغٍلي ،مظهغة ملضمت لىُل شهاصة اإلااجؿخحر ،جامعت
دمحم زُػغ  -بؿىغة العلىم الؿُاؾُت و العالكاث الضولُت جسطظ عالكاث صولُت و بؾتراجُجُت ، 2013- ،ص .176
2 -ole Kristian Fauchald ,David Hunter , yearbook of international Environmental law, England
,oxford university press ,2008 ,p11
3 - Richard A. Matthew, Jon Barnett, Bryan McDonald, and Karen L. O’Brien Global Environmental
Change and Human Security ,The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England , 2010,
p12.
 -4عاؾف ػُ دمحم" ،كامىؽ علم الاجخماع" ،مطغ  ،الهُئت اإلاطغٍت العامت للىخاب ،1997 ، ،ص  342في بىؾباٌ خىُمـت .عباخـي ؿػُلـت ،بشيالُت
الـلــغ والبِئــت ،ص1

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1207

ISSN: 2352-9806
l

تداعيبت التحديبت البيئية على الرفبه االنسبني /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ
محود صربينة  /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عجؼ الىاؽ عً امخالن اللضعاث البشغٍت الالػمت لػمان ؤخلُاث الغؿاه ؤلاوؿاوي في هُان اجخماعي ما ،شخطا وان ؤو
ؤؾغة ؤو مجخمعا مدلُا" 1 .وهى اللاؾم اإلاشترن الوعضام ألامً الاكخطاصي ،وٍىظغ بلُه الىشحرون ؤهه اإلاشيلت الاكخطاصًت
والاجخماعُت الباعػة في العالم واللػُت ألاؾاؾُت للخىمُت الاكخطاصًت الخلُلُت.
للض كضم جلغٍغ لجىت بغوهخالهض  Brundtlandوضـا بلُؼا لهظه العالكت خُ جاء ؿُه ؤن الـلغ هى ؤخض ألاؾباب
الغئِؿُت للمشىالث البُئُت العاإلاُت ،مشلما وان ؤخض هخائجها .وكض ؤزبدذ الضعاؾاث ؤن العالكت بحن الـلغ والبِئت جغاهمُت
صائغٍت ؤو ؤشبه بعملُت ؾببُت جغاهمُت؛ خُ ًجبر الـلغاء على ازخُاع الـائضة اإلاػمىهت على اإلاضي اللطحر ختى ًمىنهم
ّ
ؾض الاخخُاجاث اإلاؿخلبلُت ،لظلً ؿهم ًدؿببىن في جضهىع البِئت التي حعمل بالخالي على ػٍاصة ؿلغهم وهىظا حؿخمغ
اإلاشيلت ،بط ًاصي الـلغ وؿلا لظلً بلى كطىع في ؤلاهخاجُت واؾخسضام ػحر مؿخضًم للمىاعص الؿبُعُت .وبشيل جـطُلي
ؿةن عالكت الـلغ بالبِئت عالكت مؼصوجت الاججاه؛ ؿالـلغ هى ؤخض مؿبباث الخضهىع البُئي ألن اخخُاجاث الـلغاء وؾبل
معِشتهم اإلالخت حعجي في هشحر مً ألاخُان اللُام بمماعؾاث وؾلىواث مضمغة للبِئت مشل ؤلاؿغاؽ في ضُض ألاؾمان
والخُىاهاث البدغٍت في اإلاىاؾم الؿاخلُت واؾخسغاجها بؿغق ػحر ؾلُمت وصون بعؿاءها ؿغضت للخيازغ وججضًض مىاعصها.
هظلً ؤصي اهضؿاعهم هدى ألاعاض ي الهامشُت بؿبب كلت مىاعصهم وػٍاصة ؤعضاصهم وعضم هـاًت الخىمُت بلى جضمحر ألاعاض ي
في الؼاباث اإلاؿحرة وخغر اإلاىدضعاث شضًض الاهدضاع والغعي الجائغ في ؤعاض ي اإلاغاعي الهشت.
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-5.3الهجشة البيئيت
العالكت الشالزُت بحن "الهجغة والخىمُت وألامً" لها جظوع جاعٍسُت عمُلت في بىاء الضولت الخضًشت ،ولىً لم جظهغ بال
مازغا همىغىع  ،مع جؼاًض عملُاث العىإلات اللُبرالُت الجضًضة التي حؿهم في جىشُف الىماطج اإلاىجىصة وزلم ؤشياٌ
جضًضة للهجغة عبر الىؾىُت ،وكض ؤهخج حؿاعع العىإلات جضؿلاث عابغة للخضوص 3 .حعخبر الهجغة زاضُت بوؿاهُت ؾياهُت
ً
ً
ّ
جخمشل في الاهخلاٌ مً ميان بلى آزغ بدشا عً خُاة ؤؿػل ؤو هغوبا مً وغع س يء ،هظه الخاضُت الضًمىػغاؿُت واإلاخمشلت
ً
في خم ّ
الخىللّ ،
جم الاعتراؾ بها صولُا مىظ ؤهثر مً عبع كغن غمً ؤلاعالن العالمي لخلىق ؤلاوؿان ،وكض وغعذ لها بغامج
وجم جدىٍلها بلى مـىغُت ألامم اإلاخدضة لشاون الالجئحن لخل مشاول اإلاهاجغًٍ .ؤما عً حعغٍف الهجغة البُئُت ؿىلطض
بها مسخلف ألاؾباب البُئُت اإلاباشغة وػحر اإلاباشغة التي جدؿبب في اإلاؼاصعة الضائمت للؿيان مً مىاؾلهم ألاضلُت 4 .وكض
ّ
عغؾ بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت (هحروبي " )1985الالجئين البيئيين" بيىجهم "ألاشخاص الظًً ؤجبروا على مؼاصعة ؾىنهم
ً
ً
(ؾبُعُا ؤو بـعل جضزل ؤلاوؿان) ّ
عغع وجىصهم للخؿغ
الخللُضي ماكخا ؤو بطـت صائمت بؿبب اغؿغاب واضح للبِئت
ّ
ؤو ؤزغ جضًا على مؿخىي خُاتهم" 5 .وٍخىكع الخبراء ؤن ًطبذ خىالي 200ملُىن شخظ بدلىٌ  2050بال مؿىً هدُجت
مشاول بُئُت وهى ما ٌعاصٌ زلثي ؾيان الىالًاث اإلاخدضة ألامغٍىُت الُىم.
 -1الطىضوق العغبي لإلهماء الاكخطاصي والاجخماعي ،اإلاغجع الؿابم ،ص. 90
 -2بىؾباٌ خىُمـت .عباخـي ؿػُلـت ،اإلاغجع الؿابم ،ص.7
–3 - Thanh-Dam Truong , Des Gasper, Transnational Migration and Human Security The Migration
Development–Security Nexus, Berlin Heidelberg, Springer-Verlag Berlin Heidelberg , 2011 , p3

 -4ألاػهغ غُف ،الهجغة البُئُت  ..عئٍت ؾىؾُىلىجُت ،جامعت الشهُض خمت لخػغ الىاصي  ،مجلت الضعاؾاث والبدىر الاجخماعُت  ،العضص  12ؾبخمبر
 ،2015ص 135
5 - Jorge Nef ,op.cit ,p49
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-6.3النزاعاث البيئيت
للض ظهغث العالكت بحن البشغ والبِئت ،واخخماٌ وشىب ضغاع مىظ ؤهثر مً مائتي ؾىت عً ؾغٍم جىماؽ مالخىؽ
 ، )1798( Thomas Malthusالظي هخب ملاال عً العالكت بحن الؿيان وعضم الخىاػن بحن الاخخُاجاث البشغٍت وجىؿغ
الؼظاء .وجيبإ مالشىؽ ؤهه بطا اؾخمغ الىمى الؿياوي بىــ الىجحرة ؿةن طلً مً شإهه ؤن ًاصي بلى املجاعت واإلاغع
والخغب1 .وكض اعخبرث الجمعُت العامت لألمم اإلاخدضة ؤن الاهخمام الخالي للبشغٍت مىطب خىٌ التهضًضاث اإلاغهت ،بدُ
ؤضخذ ا ّ
إلاهضص ألاوٌ للؿلم والخُاة البشغٍت وعلى عؤؾها التهضًضاث البُئُت ،وهظا ما ججلى في جلغٍغ لجىت بغوهخالهض لعام
(1987مؿخلبلىا اإلاشترن) والتي وغعذ ؤؾـ وؤعغُت للمباصعة في علض ماجمغ عٍىصي جاهحرو.1992

2

جم جىاوٌ العالكت بحن الخؼحر البُئي والجزاعاث الضولُت في العضًض مً الضعاؾاث ،والتي ؤبغػث ؤن الؼٍاصة الىبحرة
للؿيان وهلظ هىعُت وهمُت الثرواث الؿبُعُت وؾىء الخىػَع  ،كض ًلىص الضوٌ بلى البد عً مطاصع ؤزغي ،وهى ألامغ
الظي كض ًيخج هؼاعا .وٍمىىىا جلؿُم ؤؾباب الطغاع البُئي بلى ؾبب مىغىعي وآزغ شخص ي ،ؿالؿبب اإلاىغىعي ًخعلم
بالخؼحر البُئي مما ًاصي بلى هلظ في مطاصع الؿاكت ،ؤما الؿبب الصخص ي ؿحرجبـ بمطالح ألاؿغاص والجماعاث والضوٌ ،3
مما ًاصي بلى هخائج اجخماعُت ؾلبُت هبحرة زاضت على ؿئت الضزل اإلاىسـؼ والتي حعخمض على اإلاىاعص .وهىان العضًض مً
ألامشلت مشل الجزاع الؿِىؼالي اإلاىعٍخاوي على جهغ الؿىؼاٌّ .
بن جللظ مؿاخت ألاعاض ي الؼعاعُت والؼاباث واعجـاع ميؿىب
اإلاُاه والجـاؾ في بعؼ اإلاىاؾم ،والعىاضف والـُػاهاث هدُجت الخؼحر اإلاىاخي هي عىامل جضؿع بالضوٌ بلى البد عً
ّ
مطاصع ؤزغي مما كض ًىلض الجزاعاث .هما بغػ في آلاوهت ألازحرة الخىاؿـ خىٌ الثرواث الؿبُعُت؛ ؿلض خظع اإلالغع الخاص
لهُئت ألامم اإلاخدضة عام  2008جىن صيغلش John Zieglerؤن ؾعي الضوٌ لػمان ؤمنها الؼظائي ؾُاصي بلى "جىاؿـ خاص
خىٌ ألاعاض ي واإلاىاعص الؿبُعُت وهظا الؼاباث".

4

-4حعضيضاظتراجيجياث الخكيف مع الخحذًاث البيئيت جحليلا ألبعاد ألامن إلاوعاوي
ً
ؤهمىطجا للؿُاؾت الخاعجُت على ؤؾاؽ كضعجه همـهىم كىي جىمُلي إلاـاهُم ألامً ألاهثر
للض بغػ ألامً ؤلاوؿاوي
جللُضًت في مىاجهت ؤهىاع التهضًضاث املخخلـت الجضًضة التي جىاجه البشغ ،ومً ّ
زم الضوٌ واإلاىظماث مخعضصة ألاؾغاؾ .بن
ؤؿػل ؾغٍلت لىضف مـهىم ألامً ؤلاوؿاوي هى :ؤهه حؼحر في اإلاىظىع الظي ٌَ معض ؤلاوؿان مدىع اإلاغجعُت ألاؾاؾُت في
الشاون الضولُت .وحعمل ؤجىضة ألامً ؤلاوؿاوي على مساؾبت مجمىعت مً التهضًضاث التي جىاجه ؾالمت الىاؽ وؤمنهم،
وهي  -في خلُلتها  -جضوع خىٌ وغع الىاؽ وإولىٍت ،وجدؿحن اللضعاث املجخمعت مً ؤجل خماًت خلىق ؤلاوؿان ولػمان
الؿالم والاؾخلغاع اللظًً ًمشالن العىطغ اإلابضئي مً ؤجل الىضىٌ بلى جىمُت بشغٍت مؿخضامت؛ ألامغ الظي ٌعض معه ألامً
ؤلاوؿاوي بمشابت اؾخجابت غغوعٍت لخؼحراث جظعٍت في البِئت الؿُاؾُت والاكخطاصًت والاجخماعُت والضولُت

. 84

1 - Richard A. Matthew, Jon Barnett, Bryan McDonald, and Karen L. O’Bri op.cit p11
2 -Governing council of the united nations environmental programme , ,environmental security :aglobal agenda
for UNEP, Nairobi ,Twenty-third session of the Governing Council/ Global Ministerial Environment Forum i,
21–25 February 2005 p-p2-3
3 - Gorazd Meško, Dejana Dimitrijevic , Charles B. Fields, Understanding and Managing Threats to the
Environment in South Eastern Europe , The Netherlands , Springer Science + Business Media B.V. ,The
Netherlands , 2011 , p373 The Netherlands
4 - old Kristian Fauchald ,David Hunter, op.ci, p12 .
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ّ
بن مىغىع الخدضًاث البُئُت وجإزحرها على ألامً ؤلاوؿاوي جؼصاص ؤهمُخه مع الىكذ؛ وطلً ألن جلً التهضًضاث
مؿخمغة في ػالب الخىكعاث  .وؤما اؾتراجُجُاث مىاجهتها هي في الؼالب ماكخت ؤو ٌؼلب عليها الؿابع الىؾجي؛ خُ ؤضبذ
ؤلاوؿان مهضصا للبِئت بمسخلف وؾائله الخؿىعٍت باإلغاؿت بلى التهضًضاث الؿبُعُت التي جىاجه البِئت .وجخجلى ؾبل
الخىُف مع الخدضًاث البُئُت جدلُلا ألبعاص ألامً ؤلاوؿاوي في:
-1.4دعم الخغيير املإظس ي
ال ًىجض جغابـ في الجهىص اإلابظولت على الطعُض العالمي مً ؤجل خماًت البِئت .ومعظم املخاوالث اإلابظولت إلًجاص
هُاول بصاعة إلاعالجت مشاول الخضهىع البُئي العاإلاُت لم حعالج بـعالُت حؼحر اإلاىار وإػالت الؼاباث والخصخغ .ؤما اإلاعاهضاث
ؤلاكلُمُت والعاإلاُت مخعضصة ألاؾغاؾ اإلاخعللت بالبِئت ؿُىاٌ منها الخىـُظ وؤلاهـاط ػحر الياؿُحن مً كبل الضوٌ
ألاعػاء.1واًػا ًجب ان جدخل ألاهضاؾ ؤلاهمائُت الضولُت مياها مدىعٍا في اؾتراجُجُاث الخض مً الـلغ الىؾىُت
والضولُت .وٍجب معالجت العجؼ الهائل في اإلاىاعص الالػمت لبلىغ ألاهضاؾ ؤلاهمائُت الضولُت ،هما ًجب الىؿاء بااللتزاماث
اإلاخعللت بالؿُاؾاث الؿلُمت والخىم الغشُض على جمُع اإلاؿخىٍاث .وؿُما ًخعلم بإكل البلضان همىا ؾخيىن اإلاؿاعضة
ؤلاهمائُت الغؾمُت خاؾمت وٍيبغي جىظُمها لضعم اؾتراجُجُاث الخض مً الـلغ التي جػعها البلضان اؾدىاصا بلى ألاهضاؾ
ؤلاهمائُت لأللـُت .وٍيبغي ؤًػا لألمم اإلاخدضة واإلااؾؿاث اإلاالُت الضولُت ؤن جلىم بالىشحر إلاؿاعضة جلً الضوٌ ألاهثر
حعغغا لليىاعر الؿبُعُت الشضًضة التي كض جاصي آزاعها بلى ػعؼعت الاؾخلغاع.
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-2.4دعم آلياث الخعاون الخفاوض العالمي الجماعي
الغبـ بحن البِئت والتهضًضاث التي تهضص ألامً ،اهدؿبذ مطضاكُت في آلاوهت ألازحرة مً زالٌ صعم ألامحن العام لألمم
اإلاخدضة وىفي عىان Kofi Annanزالٌ الـترة ( ،)2007-1997بعض ؤن خ ألامحن العام على "التهضًضاث الىاعمت"
هخضهىع البِئت  ،ليىجها اإلاؿبب ألاوٌ للـلغ والخـاوث في الضزل بحن وصازل املجخمعاث ،واهدشاع ألامغاع اإلاعضًت،
وؤغاؾ عىان ؤن هظه ألاهىاع مً التهضًضاث ًجب الخطضي لها مً زالٌ هظام ألامً الجماعي التي ًجؿضه مجلـ ألامً؛
وطلً مً زالٌ بًجاص آلُاث ملاعباث شمىلُت جإزظ بعحن الاعخباع ؤصواعهم الخـاوغُت و الؿابع العلمي للمشىالث البُئُت
وحعضص الـاعلحن في جدلُم مياؾب بُئُت جضًضة  .ؿخدلُم ألامً ؤلاوؿاوي ًخؿلب العمل على زالزت مؿخىٍاث مسخلـت:
مدلي وإكلُمي وصولي .هما ال بض مً بجغاء بعؼ ؤلاضالخاث في هظام ألامم اإلاخدضة بدُ ًطبذ ؤهثر اؾخجابت إلاخؿلباث
ألامً ؤلاوؿاوي ،ووغع غىابـ إلاىع بؾاءة اؾخسضام هظا اإلاـهىم همبرع للخضزالث الضولُت ػحر اإلاشغوعت في شاون الضوٌ
بظعَعت عضم اؾخجابتها لخدلُم مخؿلباث ألامً ؤلاوؿاوي في ؾُاؾاتها الضازلُت ،وطلً في ظل احؿاع عىاضغ هظا اإلاـهىم
وعضم وجىص جىاؿم صولي خىٌ مػمىهه.

3

 -1مظهغة مً ألامحن العام  ،مخابعت هخائج ماجمغ كمت ألالـُت  ،الضوعة الخاؾعت والخمؿىن البىض  55مً جضوٌ ألاعماٌ ،هُىٍىعن  ،الامم اإلاخدضة 2 ،
صٌؿمبر  ، 2004ص.38
 -2البىً الضولي ،جلغٍغ عً الخىمُت في العالم  :2003الخىمُت اإلاؿخضامت في عالم صائم الخؼحر  -الخدىٌ في اإلااؾؿاث والىمى وهىعُت الخُاة -عغع واشىؿً،
البىً الضولي ،2003 ،ص38
 -3زىلت محي الضًً ًىؾف ،ؤمل ًاػجي ،ألامً ؤلاوؿاوي وؤبعاصه في اللاهىن الضولي العام ،صمشم  ،ؾىعٍا ،مجلت جامعت صمشم للعلىم الاكخطاصًت
واللاهىهُت – املجلض  28 -العضص الشاوي  ، 2012ص546
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 -3.4الحىكمت البيئيت
ّ
ّ
جدشيل الخىهمت البُئُت مً مجمىع اإلاىظماث وآلالُاث واللىاعض وؤلاجغاءاث واإلاعاًحر التي جىظم عملُاث خماًت
البِئت ؛ ؿهي جىلل الاعخباعاث البُئُت بلى مؿخىي الؿُاؾت(ؤي حؿُِؿها) ،وبالخالي حؿاهم في جدؿحن اللضعة على بوشاء
ؤؿػل مجمىعت مً الخُا اث مً وجهت هظغ بُئُتّ .
ألن الهضؾ النهائي مً الخىهمت البُئُت هى جدؿحن خالت البِئت،
ع
ومداعبت اؾخجزاؾ اإلاىاعص الؿبُعُت بل جغشُض اؾخسضامها والتي ج ّ
اصي في جهاًت اإلاؿاؾ بلى الهضؾ ألاوؾع ؤال وهى جدلُم

الخىمُت اإلاؿخضامت  ،مً زالٌ ؤلاصاعة اإلاؿخضامت اإلاخياملت ّ
للىظم ؤلاًيىلىجُت وهظا عضض جىـُظه  1.زاضت في ؾـُاق
مدضوصًـت اإلاىاعص الؿبُعُت موهضعتها مً جهت ،والجزعت الاؾتهالهُُت اإلاـغؾت والؿلب اإلاتزاًض على هـظه اإلاىاعص مً جهـت ؤزغي

 ،مً هىا جبرػ ؤهمُـت جسـُف الاؾـتهالن وحؼُحر همـ الخُـاة وإًجـاص بضائـل للعىإلات الاكخطاصًت الجاعؿـت هؿـبُل إلهجاح
ّ
ملىمـاث الخىهمـت البُئُـت 2.وَعخبر جلغٍغ البىً العالمي خىٌ الخىمُت الضولُت لعام  1991بإن جدضي الخىمُت ؤلاوؿاهُت

ًخمشل في جدؿحن جىصة الخُاة زاضت في الضوٌ الـلحرةّ .
مما ٌؿخىجب الىظغ بلى الخىمُت على ّؤجها عملُت مخعضصة ألابعاص

جخػمً حؼُحراث جظعٍت في الهُاول الاجخماعُت وؤؾالُب الخُاة" ً .ػاؾ بلى طلً مداولت الىضىٌ بلى ما ٌعغؾ بالعضالت
اإلاىازُت  :ؤوال الخىػَع العاصٌ إلاىاؿع الخعاون الاجخماعي ومساؾغه ،وزاهُا بهلاص هظه املخاؾغ في عالكتها بإزالق الجماعت".
3وطلً لً ًيىن ما لم ًخم جدلُم اإلاىاػهت بحن اإلاطالح واإلاىاؿع اإلاىازُت.
 -4.4هحى جحليم ألاىذاف إلاهمائيت لأللفيت
للض ؤضبدذ ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت واخضة مً ؤكىي اإلاىطاث الغامُت بلى الاعجلاء بدىمُت العالم وجدلُم
اإلاؿاواة ؿُه ،وٍبلؽ عضصها زماهُت ؤهضاؾ و 21ػاًت ًخعحن جدلُلها في مىعض ؤكطاه ؾىت  .2015ومً ألاهضاؾ الغئِؿُت
الىاعصة في بعالن ألالـُت غمان ؤن جطبذ العىإلات كىة بًجابُت لجمُع ؾيان العالم ،وال ؾُما ؤغعـهم .وبالخالي ؿةن هظا
ؤلاعالن هى عباعة عً وزُلت واؾعت الىؿاق حؼؿي ؾائـت مً اللػاًا منها الؿالم وألامً وهؼع الؿالح ،والخىمُت واللػاء
على الـلغ ،وخماًت البِئت ،وخلىق ؤلاوؿان والضًملغاؾُت وؤلاصاعة الغشُضة ،وخماًت الػعـاء ،وجلبُت الاخخُاجاث
الخاضت بةؿغٍلُا .وؾُلذ ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت ؤؾاؾا في الـلغجحن  19و 20مً بعالن ألالـُت (باب الخىمُت واللػاء
على الـلغ)  .4الخلذ  189صولت مً الضوٌ ألاعػاء في مىظمت ألامم اإلاخدضة في كمت ألالـُت في ؾبخمبر /ؤًلىٌ لؿىت ،2000
واعخمضث بعالن ألامم اإلاخدضة لأللـُت ،وبعض عام مً هظه اللمت هشـذ زاعؾت الؿغٍم -التي ؤعضها ألامحن العام لألمم
ً
ً
اإلاخدضة مً ؤجل جىـُظ بعالن ألامم اإلاخدضة بشإن ألالـُت  -الىلاب عؾمُا عً زماهُت ؤهضاؾ عامت ٌؿاهضها  18هضؿا
ً
ً
ً
م
ؿغعُا و 48ماشغا ملغعة همُا ومدضصة اإلاضة الؼمىُت ،والتي ضاعث حعغؾ ؿُما بعض باؾم "ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت".
وحعمل هظه ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت على جغهحز جهىص املجخمع الضولي على جدلُم جدؿِىاث مهمت وكابلت لللُاؽ في

| ,Choiseul

1 - Jean-Louis Chaussade, la gouvernance , cle de voute de la transition , environnementale
Géoéconomie,2012 ,p11

 - 2الخؿحن شىغاوي  ،هدــى خىهـمــت بُئُــت عاإلاُــت ،الاماعاث  ،مجلت عئي بؾتراجُجُت ،2014 ،ص35
 -3الخؿحن شىغاوي  ،العضالت اإلاىازُت هدى مىظىع جضًض للعضالت الاجخماعُت ،الاماعاث  ،مجلت عئي بؾتراجُجُت ،صٌؿمبر ، 2012ص. 100
 -4مظهغة مً ألامحن العام  ،اإلاغجع الؿابم ،ص.36
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خُاة الىاؽ بدلىٌ العام  .2015وللض خظُذ بلبىٌ عام باعخباعها بؾاع عمل للُاؽ مضي الخلضم املخغػ في الجهىص
اإلاعىُت بالخىمُت.

1

 -5.4حعضيض ألامن إلاوعاوي املعخذام
بن مىاجهت الخدضًاث ألامىُت ال جخم ؿلـ بملاعبت بضالح اإلااؾؿاث ألامىُت بلضع ما جخعلم بملاعبت جضًضة لألمً
وعالكت الضولت بميىهاث ألامً ؤلاوؿاوي غمً ؾُاكاث البِئت ؤلاكلُمُت ؤو العاإلاُت .وكض كُل ؤن مجاٌ ألامً ًجب
جىؾُعه لِشمل مـاهُم ؤهثر شمىال لالؾخضامت والخىمُت اإلاؿخضامت؛ خُ ؤهض وىفي عىان اهه لً هخمخع بالخىمُت بضون
ألامً ،ولً هىعم باألمً بضون الخىمُت ،وهدً لً جخمخع بإي منهما بضون اخترام خلىق ؤلاوؿان .هظلً اكترح ؤن حعاص
ضُاػت ألامً البشغي في ؤوؾع ؾُاق ؤال هى ألامً اإلاؿخضام في مداولت للترهحز على "الخـاعل اإلاعلض بحن الضوٌ ،والبشغ،
والؿبُعت" .باعخباع ؤن ألامً اإلاؿخضام ًغهؼ على جلً التهضًضاث التي جازغ على هىعُت ألاجُاٌ والعضالت .ؿاألمً اإلاؿخضام
همـهىم ؤشمل ،مً شإهه ؤن ًىؿغ ؤًػا اؾخجابت بضًلت إلاعالجت عضم الاؾخلغاع على الىدى اإلاخىخى ،وةؾاع ؤؿػل مً
واغعي الؿُاؾاث ،ألهه ًاهض على خل ؾىٍل ألاجل لألؾباب الجظعٍت لالوعضام ألامً ،وبالخالي ًخؿلب التزاما ؾُاؾُا
ؤهبر لخعؼٍؼ هظا الىهج.

2

-6.4اجخار إلاظتراجيجياث الىكائيت والبعذًت– للمىاجهت-
ّن الؿبُل ألامشل لطىن ألامً البشغي هى اجساط بجغاءاث اؾدباكُت ووكائُت بػاء التهضًضاث اللائمت والىاشئت ،ؿمً
زالٌ ؿهم الىُـُت التي جخدىٌ بﻬا مجمىعت معُىت مً العىامل التي جﻬصص ألاؿغاص والمججمعاث بلى خاالث اوعضام ألامً،
وَصجع مـهىم ألامً ؤلاوؿاوي على اؾخدضار آلُاث لإلهظاع اإلابىغ حؿاعض على الخسـُف مً خض ة ؤزغ التهضًضاث
الخالُت ،وخُشما ؤمىً ،جالفي وشىء جﻬصًضاث ؤزغي في اإلاؿخلبل .مً زالٌ مجمىعت اإلاباصعاث والخضابحر التي جغمي بلى
الخض مً حعغع الىظم الؿبُعُت والبشغٍت لخإزحراث حؼحر اإلاىار الخالُت ؤو اإلاخىكعت وهظا ما ٌعغؾ بالخىُف 3 ،وهى
هىعان :جكيف مخفاعل الظي ًيىن باجساط الخضابحر بعض ظهىع آلازاع اإلابضئُت لخؼحر اإلاىار ،ؤما الخكيف املشجلب ؿهى اجساط
الخضابحر كبل ظهىع آلازاع اإلاىازُت .ؤما عً الخخفيف في بؾاع حؼحر اإلاىار هى "جؿبُم ؾُاؾاث للخض مً اهبعار الؼاػاث
الضؿُئت و حعؼٍؼ مطاعٍف امخطاضه " .ؿلض ؤشاع جلغٍغ الـغٍم الغؿُع اإلاؿخىي الخابع لألمحن العام اإلاعجي بالتهضًضاث

والخدضًاث والخؼُحر الظي وشغ في  2صٌؿمبر  2004بلى اإلاهام الجضًضة إلاىظىمت ألامم اإلاخدضة في اللغن ، 21وكض وعص ؿُه ّ
ؤن
تهضًضاث الُىم ال حعترؾ بالخضوص الىؾىُت  ،وهي مترابؿت وٍجب الخطضي لها عاإلاُا وإكلُمُا باإلغاؿت بلى اإلاؿخىٍاث
4

الىؾىُت ،وألوٌ مغة ًخم ؾغص '' الخذىىس البيئي ''بحن التهضًضاث التي جىاجه ألامم اإلاخدضة والتي جخؿلب بجغاءاث وكائُت.
وعلى وجه الخدضًضً ،غهؼ مـهىم ألامً ؤلاوؿاوي على التهضًضاث الىاؾعت الاهدشاع والشاملت ّ
لعضة مجاالث والتي حؿتهضؾ
بلاء الىاؽ  -وبساضت ؤغعف الـئاث وؾبل عِشهم وهغامتهم .وَؿخضعي ألامً ؤلاوؿاوي الاهدباه بلى ألاؾباب الجظعٍت
لخلً التهضًضاث الضازلُت منها ؤو الخاعجُت ) وٍإزظ في الاعخباع جإزحر جلً التهضًضاث على الخغٍاث ألاؾاؾُت للخُاة

 - 1ألامم اإلاخدضة ،جلغٍغ ألاهضاؾ ؤلاهمائُت لأللـُت،هُىٍىعن ، 2015 ،ص .62
2 - P. H. Liotta David A. Mouat William G. Kepner ,op.cit , p-342
 -3الخلغٍغ الخجمُعي للهُئت الخيىمُت اإلاعىُت بخؼحر اإلاىار ،جلغٍغ اإلاىار  ، 2007الؿبعت ألاولى ،الؿىٍض ،،بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت ،2008 ،ص76
4 - Paul D. Williams, Security studies: an Introduction, London and New York , Routledge, 2008,P.8.
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البشغٍت( الخدغع مً الخىؾ ،والخدغع مً العىػ ،وخغٍت العِش بىغامت ،وٍبرػ الاخخُاجاث الـعلُت ،وؤوجه الػعف،
وكضعاث الخيىماث والشعىب .عىضما هدىاوٌ الخدضًاث الاجخماعُت والاكخطاصًت والبُئُت التي جىاجه اليىهب في الىكذ
الغاهً وفي اإلاؿخلبل ،هجض هىان جىاؿلا جاما في آلاعاء بإن هظه الخدضًاث مدشابىت وال بض مً معالجتها بىهج مخيامل.
ؿالبِئت ،بلى جاهب العىامل الاجخماعُت والاكخطاصًت ال بض ؤن ًيىن لها صوع هام بطا ؤعصها جدلُم جىمُت مؿخضامت خلُلُت
على هؿاق شامل .وبضون جيامل ألابعاص الشالزت ًخعظع جدلُم الخؼُحر الخلُلي الالػم لـخإمحن الغؿاه البشغي والبُئي على
اإلاضي الؿىٍل

الخاجمت:
ً
ؤهمىطجا للؿُاؾت الخاعجُت على ؤؾاؽ كضعجه همـهىم كىي جىمُلي إلاـاهُم ألامً ألاهثر
للض بغػ ألامً ؤلاوؿاوي
جللُضًت في مىاجهت ؤهىاع التهضًضاث املخخلـت الجضًضة التي جىاجه البشغ ،ومً ّ
زم الضوٌ واإلاىظماث مخعضصة ألاؾغاؾ
ّ
ولعل اخضثها البُئُت .
الىخائج :
ّ
الخدضًاث البُئُت مً ؤبغػ اللػاًا التي خاػث وال جؼاٌ كضعا هبحرا مً الاهخمام العالمي زالٌ العلىص ألازحرة على
حعخبراإلاؿخىٍحن الىؾجي والضولي على ّ
خض ؾىاء؛ وطلً العجباؾها بمسخلف جىاهب الخُاة ؤلاوؿاهُت
عىض الىظغ بلى الغوابـ اللائمت بحن الخدضًاث البُئُت وألامً ؤلاوؿاوي .مً اإلاهم ؤن هضعن ؤن ألامً ؤلاوؿاوي لِؿذ مجغصالخلى مً الطغاع ؤو مىع هؼوح الؿيان ،بل ًغجبـ بشيل وزُم بخؿىٍغ اللضعاث البشغٍت في مىاجهت الخؼُحر .
حعغٍف ألامً ؤلاوؿاوي ًغجىؼ باألؾاؽ على ضىن هغامت ؤلاوؿان ،همداولت لخـؿحر ظىاهغ جضًضة مً التهضًض ألامجي لمًىً مً اإلامىً الخعامل معها وؿلا لألصبُاث الخللُضًت إلاـهىم ألامً.
حعض التهضًضاث البُئُت الىاججت عً حؼحر اإلاىار مطضع مساؾغ مؼمىت على الغؿاه ؤلاوؿاوي ،و هظا ما حشحر بلُه مسخلفالخلاعٍغ الضولُت اإلاخعللت بالخىمُت البشغٍت ،وؤلاخطائُاث التي جطضعها اإلاىظماث الضولُت.
ٌعخبر ألامً ؤلاوؿاوي اإلاعُاع واإلالُاؽ ألاهم للغؿاه والخلضم الاجخماعي وصعجت جؿىع املجخمع، ّبن مىغىع التهضًضاث البُئُت وجإزحرها على ألامً ؤلاوؿاوي جؼصاص ؤهمُخه مع الىكذ؛ وطلً ألن جلً التهضًضاث مؿخمغة في
ػالب الخىكعاث  .وؤما اؾتراجُجُاث مىاجهتها هي في الؼالب ماكخت ؤو ٌؼلب عليها الؿابع الىؾجي.
الخىصياث :

 ّان بضاًت الخـىحر في بهلاط البِئت (وىهب ألاعع) مً الـىاء املخلم ًيىن باالعتراؾ باملشاكل البيئيت التي جىاجه اليىهب
والي ان هىان خاجت بلى ؾغٍم جضًض للخىمُت – ؾغٍم ٌؿخضًم الخلضم البشغي .
ال ًىـي علض الاجـاكُاث الضولُت وؤلاكلُمُت للخض مً مىاجهت الخدضًاث البُئُت وال ختى اإلااجمغاث وإكغاع الخىضُاث،وإهما ٌؿخىجب الخاٌ وغع آلالُاث الىاكعُت البعُضة عً الخسمحن والعشىائُت في ظل ھظا ؤلاؾاع؛ بط ؤن البِئت جدؿم
بالخغهت والخؼُحر وضىال بلى الاغؿغاب  ،وهظا الازحر ًمشل ماشغا لطعىبت املجابهت.
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ّ
الجُضة التي جيسجم مع جلً ّ
ّ
غغوعة الاهخمام بمػامحن الخىهمت ّوالخؼُحراث في ؾُاؾاث الضوٌ ،والتي جازغ
الخدىالث
الخدىٌ وؤضبدذ بالخالي غغوعة إلاىاجهت ّ
على ؾبُعت الؿُاؾاث البُئُت .بجها بالخإهُض اإلاـخاح لهظا ّ
الخدضًاث اإلاشاع بليها،
ؾىاء مً كبل الضوٌ اإلاخلضمت ؤو الىامُت.

بن مشيلت التهضًضاث البُئُت جدخاج بلى خشض صولي وجهىص مخػاؿغة ّللخض منها وكؿع وؾائل ّ
جىؾعها ومً ّ
زم ؤلاجهاػ عليها
مً زالٌ كغاعاث ّجخطف باإللؼامُت وؤن جدبجى طلً هُئت ألامم اإلاخدضة إلاا جمخلىه مً بمياهاث وكضعاث ،وان ٌعؿى
اإلاىغىع الجضًت الالػمت ألهه حهضص ؤلاوؿان في خُاجه وصخخه وػظائه وبُئخه وول ما ًخعلم بةوؿاهِخه.
-جدؿحن كضعاث الخيىماث والشعىب على الخطضي للتهضًضاث الىاؾعت الاهدشاع والشاملت لعضة مجاالث ،وهظا ال ٌعجي

جسـُف آزاع جلً التهضًضاث ؿدؿب ،بل ًخعضي طلً بلى بمياهُت الخض مً احؿاعها وجدىلها.
ٌؿخىجب الىظغ بلى الخىمُت على ّؤجها عملُت مخعضصة ألابعاص جخػمً حؼُحراث جظعٍت في الهُاول الاجخماعُت وؤؾالُبالخُاجُت للشعىب زاضت الىامُت منها .
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الشخصيــت املعنىيـ ــت للىقف دعامـ ــت إضافيت لتحقيق التنمي ــت
The moral personality for the wakft is an additional pillar to achieve development
بىقيربي مغيم 

 حامعت عباؽ لغغوع زيكلتmeriemmeriem380@yahoo.com
جاريخ إلايذاع2022/05/15:

جاريخ املزاجعت2022/10/05:

جاريخ القبىل2022/10/05:

ملخص:
بن بكغاع اإلاكغع الجؼاثغي بالصخصيت اإلاعىىيت للىكف هضفه ؤن يخمخع هظا ألازير بيل الىخاثج اللاهىهيت اإلاترجبت عً
طلً و بالخالي يمىذ له مغوهت و اؾخلالليت حؿاعض عى جدليم ؤرغاطه و ؤهضافه.
فبمجغص وكإة اإلالً الىكفي يعترف له اللاهىن الجؼاثغي بالصخصيت اإلاعىىيت وإهم ؤزغ،و هى ما مىىه مً لعب صوع
هام في العىايت بالفئاث الظعيفت بل ؤصبذ يؿاهم ؤيظا في جىميت الضولت و عكيها
الكلماث املفتاحيت :الىكف ،الصخصيت اإلاعىىيت ،الخىميت بصاعة الىكف.
.Abstract:
The Algerian legislator’s approval of the moral personality of the endowment aims to
enjoy the latter all the legal consequences of this This thus gives him flexibility and
independence to help him achieve his purposes and objectives.
Once king Al-Waqfi was born, Algerian law recognizes him as the most important
influence, which has enabled him to play an important role in caring for vulnerable groups,
but also contributes to the development and advancement of the state
Keywords: the wakf ; moral personality ; development ;the admi,istration of wakf.
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 .1مقذمت:
يعض الىكف ماؾؿت بؾالميت وكإث و جؼىعث في ظل الحظاعة ؤلاؾالميت ،و كض ؤصث هظ اإلااؾؿت صوعا مهما في
اإلااض ي في املجخمع ؤلاؾالمي ،فلض اعخمضث ألاحياٌ الؿابلت عى ألاوكاف في جضعيم مسخلف هىاحي الحياة الاحخماعيت ،مما
حعل إلااؾؿت الىكف فظال هبيرا و ؤهميت عظمى في جاعيش اإلاؿلمين ،فلض عغفذ ألاوكاف عبر العصىع همىا و جىىعا.1
اإلااٌ اإلاىكىف فظال عً وىهه ال يعض مليا للمىكىف عليه بل مىفعخه حعض صضكت الػمت للمىكىف عليه فلؽ ،فهى
يسغج اإلااٌ مً ملً الىاكف و هى ما يخفم مع آلازاع اإلاترجبت عً مىذ الىكف الصخصيت اإلاعىىيت.
خيث بمج غص ؤن ييكإ الىكف صحيدا يترجب عليه مجمىعت مً آلازاع الهامت التي حعبر عً خليلخه و الغايت
اإلالصىصة مىه ،هما ؤنها جاهض وحىص و جظمً له ؤلاؾخمغاعيت و البلاء.
خيث جىمً ألاهميت العمليت للضعاؾت في الخعغيف بالىكف و الصخصيت اإلاعىىيت اإلاترجبت عً وكإجه و صوعها في
جدلي م الخىميت في الضولت و طلً العخباع للىكف مً ؤهم اإلااؾؿاث اإلااليت لالكخصاص الاؾالمي و ؤصاة مهمت مً ؤصواجه ،ؤما
الاهميت العمليت فخخجى في جىغيـ زلافت كاهىهيت للضاعؾين و اإلاخدبعين خىٌ صوع الىكف في املجخمع الجؼاثغي ؾىاء
احخماعيا ؤو عى اإلاؿخىي الاكخصاصي ؤو في مجاٌ الصحت.
ؤما ؤهضاف الضعاؾت فخخجى في جىطيذ و حصخيص صوع الاعتراف بالصخصيت اإلاعىىيت للىكف في صفع عجلت الخىميت،
زصىصا ؤن الىكف هى وحه مً ؤوحه البر و الخير ،هما ؤهه يعخبر صىفا مً ؤصىاف اإلالىيت العلاعيت وفلا للدكغيع
الجؼاثغي ،و اإلالىيت هما هى معغوف لها وظيفت احخماعيت مىىػت بها.
اجبعىا في هظ الضعاؾت مىهجا وصفيا عىض البدث عً حعغيف الىكف و الصخصيت اإلاعىىيت و هظا وصف آلازاع
اإلاترجبت عى الصخصيت اإلاعىىيت ،هما اعخمضها اإلاهج الخدليىي عىض الاؾخعاهت ببعع الىصىص اللاهىهيت اإلاخعللت بمىطىع
الضعاؾت.
ؾىداوٌ في هظ الىعكت البدثيت ؤلاحابت عً ؤلاقياليت الخاليت" :ما مضي ؤهميت جمخع الىكف بالصخصيت اإلاعىىيت ؟
وهل ؾاهم طلً في الضفع بعجلت الخىميت ؟ و طلً وفلا للخؼت الخاليت:
اإلابدث ألاوٌ :ؤهميت الصخصيت اإلاعىىيت للىكف
اإلابدث الثاوي :الىخاثج اإلاترجبت عى اهدؿاب اإلالً الىكفي الصخصيت اإلاعىىيت
عغف اإلاكغع الجؼاثغي الىكف في عضة هصىص كاهىهيت وان ؤولها كاهىن  11-84اإلاخظمً كاهىن ألاؾغة 2خيث جم
حعغيف الىكف في اإلااصة  213مىه":الىكف خبـ اإلااٌ عً الخملً ألي شخص عى وحه الخإبيض والخصضق"
هما عغفه اللاهىن عكم  25-90اإلاخظمً كاهىن الخىحيه العلاعي في هص اإلااصة  31مىه " :ألامالن الىكفيت هي ألامالن
العلاعيت التي خبؿها مالىها بمدع بعاصجه ليجعل الخمخع بها صاثما جيخفع به حمعيت زيريت ؤو حمعيت طاث مىفعت عامت
ؾىاء وان هظا الخمخع فىعيا ؤو عىض وفاة اإلاىصين الىؾؼاء الظيً يعينهم اإلاالً اإلاظوىع ،".ؤما اللاهىن عكم10- 91 :
 1كىفىط عمظان ،اإلاىاػعاث اإلاخعللت باإلااٌ الىكفي ،في اػاع اللاهىن اإلاىطىعي ،عؾالت صهخىعا  ،حامعت مىلىص معمغي ،جيزي وػو ،2015-2014 ،ص .07
 2اللاهىن 11/84اإلااعر في 09:يىهيى 1984اإلاعضٌ و اإلاخمم باالمغ  02/05اإلااعر في  2005/02/27صاصع بالجغيضة الغؾميت عضص .15
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اإلاخظمً كاهىن ألاوكاف فلض عغف الىكف في اإلااصة  03مىه عى ؤهه " :خبـ العين عً الخملً عى وحه الخإبيض والخصضق
باإلاىفعت عى الفلغاء ؤو عى وحه مً وحى البر والخير".
يلعب الىكف صوعا باعػا في جدليم الخىميت اإلاؿخضامت في املجخمع  ،فله كيمت اكخصاصيت هبيرة في عصغها الحالي عى
ماؾؿاث املجخمع اإلاضوي في الضوٌ الاؾالميت  ،خيث يكترن الىكف الاؾالمي مع الخىميت اإلاؿخضامت في ؤن وليهما يهخم
بإبعاص هثيرة جخعلم بدياة الاوؿان .1

املبحث ألاول :الشخصيت املعنىيت للىقف
ؾىداوٌ في هظا اإلابدث الخؼغق بل مضي اعتراف اإلاكغع الجؼاثغي بىحىص الصخصيت اإلاعىىيت للىكف ،زم جبيان
ؤهميت وحىصها.
املطلب ألاول :الاعتراف بىجىد الشخصيت املعنىيت للىقف
الصخصيت اإلاعىىيت ؤو الاعخباعيت هي ملابل الصخصيت الؼبيعيت اإلاخمثلت في ؤلاوؿان ،فالصخصيت الاعخباعيت هي
صالخيت واثً حماعي لثبىث الحلىق له ؤو عليه ،ؤو ؤنها صفت يمىدها اللاهىن ملجمىعت ؤشخاص ؤو ؤمىاٌ كامذ لغغض
معين بملخظاها جيىن هظ املجمىعت شخصا حضيضا مخميزا عً ميىهاتها وييىن مدال لخدمل الىاحباث واهدؿاب
الحلىق.
يغاص بالصخصيت الاعخباعيت هظلً ؤن جيىن للكغهت ؤو اإلااؾؿت شخصيت كاهىهيت مؿخللت عً طمم ؤصحابﻬا ؤو
قغوائها ،وييىن لها وخضها خلىكها و التزاماجها الخاصت بﻬا ،وجيىن مؿئىليتها مدضوصة بإمىالها

2

هما عغفها البعع عى ؤنها :مجمىعت مً ألاشخاص و ألامىاٌ ،التي هظغا لخصىصيت ؤهضافها و مصالحها يمىنها
الليام بيكاغ مؿخلل ؤي مخميز عً ألافغاص الظيً ييىهىن هظ الجماعاث.

3

بن اإلاكغع الجؼاثغي لم يجعل ملىيت الىكف للمىكىف عليه ولم يؿىضها بل اإلالىيت الحىميت هلل حعال بل هص
اإلاكغع الجؼاثغي صغاخت عى ؤن الىكف ليـ مليا ال لألشخاص الؼبيعيين وال اإلاعىىيين وفي طلً جىص اإلااصة  05مً
كاهىن ألاوكاف  10-91عى اهه ":الىكف ليـ مليا لألشخاص الؼبيعيين والاعخباعيين ويخمخع بالصخصيت اإلاعىىيت"،
والهضف مً هظا الىص هى بزغاج ألاوكاف مً ملىيت ألاشخاص الؼبيعيين واإلاعىىيين الؾيما الضولت والتي ال جملً
ألاوكاف بل لها خم ؤلاصاعة والغكابت وهى ما حعل اللاهىن يعخبر الىكف في خض طاجه شخصيت معىىيت باإلافهىم اللاهىوي

 1حىصي ليى ،عخماوي مىس ى  ،الؼبيعت اإلاؿخضامت للىكف الاؾالمي  ،مجلت ؤبدار اكخصاصيت و اصاعيت  ،العضص ،22صيؿمبر  ،2017ص .110
 2عبض الغػاق بىطياف ،بصاعة ؤمىاٌ الىكف و ؾبل اؾدثماع في الفله ؤلاؾالمي و اللاهىن الجؼاثغي – صعاؾت ملاعهت ،عؾالت صهخىعا في العلىم
ؤلاؾالميت،وليت العلىم الاحخماعيت و العلىم ؤلاؾالميت ،حامعت الحاج لخظغ ،باجىت ،2006 -2005،ص .203
 3هاصغ لباص ،الىحيز في اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع املجضص لليكغ و الخىػيع ،الؼبعت الغابعت ،الجؼاثغ  ،2010 ،ص .83
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لفىغة الصخصيت اإلاعىىيت  ،1و عليه فان اإلاكغع الجؼاثغي كض ؤزغج العين اإلاىكىفت مً ملىيت الىاكف و لم يىللها ال
ملىيت اإلاىكىف عليهم و بظلً حعل مً الىكف طو ػابع ماؾؿاحي.

2

ججضع ؤلاقاعة ال ؤن الفله ؤلاؾالمي لم يعغف مصؼلح الصخصيت الاعخباعيت ؤو اإلاعىىيت ،فهى اصؼالح حضيض ،لىً
يدبين مً زالٌ ؤخيام الكغيعت في مجاٌ ألاهليت و الظمت وحىص بعع الحلىق عى الىكف ،و هى اإلاعنى هفؿه الظي
جصضق عليه فىغة الصخصيت اإلاعىىيت في اللاهىن 3.خيث عغفها بعع الفله عى ؤنها مجمىعت مً ألامىاٌ و اإلااؾؿاث،
جخيىن مً احخماعهم ابخغاء جدليم رغض معين مكترن،في قاون مً احخماعهم واثىا حضيضا يؿخلل في وحىص عً وحىص
ول واثً مً هاالء ألاشخاص ،و هظا الياثً ليـ شخصا ػبيعيا بل شخصا خىميا ال يضعهه الحـ ،لظا وحىص مؿخلل
كاثم بظاجه.

4

هما اهه مً ألاصلت التي جثبذ ؤن الفلهاء حعاملىا مع الىكف باعخباع ؤن له شخصيت معىىيت خىميت ما كغعو مً
زبىث خم الخلاض ي للىكف هفؿه ،فهى يلض ى له و عليه ،فإخيام الفلهاء و احتهاصاتهم فيما يسص الىكف حغث عى ؤن
له ؤهليت الىحىب فيما له و ما عليه ،و ؤن له طمت جىدؿب الحلىق و جخدمل الالتزاماث .5
بن الكغوغ ألاؾاؾيت لفاعليت هظام الىكف جخمثل في اخترام بعاصة الىكف ،وهظا ما جغحمه اللاهىن الجؼاثغي باإلااصة
05مً كاهىن 10/91بىصها عى ؤن " :بن الىكف ليـ مليا لألشخاص الؼبيعيين وال الاعخباعيين ويخمخع بالصخصيت
اإلاعىىيت و حؿهغ الضولت عى اخترام بعاصة الىاكف وجىفيظها ؤما فلهاء الكغيعت ؤلاؾالميت فلض ؤكغوا الصخصيت الاعخباعيت
للىكف ".

6

املطلب الثاني  :أهميت الشخصيت املعنىيت للىقف
جخجى ؤهميت الصخصيت اإلاعىىيت وإصل عام في العىاصغ الخاليت:
-

فىغة الصخصيت اإلاعىىيت جدلم صيمىمت الضولت ،فهي فىغة صاثمت مؿخمغة مهما حغيرث ألاهظمت و حعاكبذ.

 جلعب هظ الفىغة صوعا هاما في جىظيم ؤعماٌ الىخضاث و الؿلؼاث ؤلاصاعيت ،فبىاؾؼتها يمىً الليامبالىظاثف ؤلاصاعيت عً ػغيم ؤشخاص ػبيعيين باؾم ألاشخاص ؤلاصاعيت و لحؿابها.

7

ؤما فيما يسص ؤهميت وحىص الصخصيت اإلاعىىيت في مجاٌ الىكف فهي جخمثل فيما يىي:
 بن بطفاء الؼابع اإلااؾس ي عى الىكف يجعله يسضم فىغة الضوام ؤو الخإبيض ،طلً ؤن
1ميمىن حماٌ الضيً ،مضازلت بعىىان:اإلالىيت العلاعيت الفالخيت الىكفيت ومعىكاث اؾدثماعها ،ملخلى وػني خىٌ:اإلالىيت العلاعيت ،و صوعها في جىميت
الاؾدثماع في الجؼاثغ لــيىمي  18-17هىفمبر  ،2010رير ميكىعة ،ص .06
2خمضي باقا عمغ ،علىص الخبرعاث ،الهبت ،الىصيت ،الىكف ،صاع هىمت ،الجؼاثغ ،2004 ،ص .75
 3ؤمير ؾليمي ؤكضم ،خمايت هظام الىكف ،صعاؾت فلهيت ملاعهت ،مظهغة ماحؿخير في الفله ؤلاؾالمي و ؤصىله ،وليت الكغيعت ،حامعت صمكم ،2008 ،ص
.178
 4مىظع عبض الىغيم اللظاة ،ؤخيام الىكف صعاؾت كاهىهيت فلهيت ملاعهت بين الكغيعت و اللاهىن ،الؼبعت الثاهيت ،صاع الثلافت لليكغ و الخىػيع،
ألاعصن ،2015،ص .121
5عبض اإلاالً ؾعضان ،هىاػٌ الىكف اإلاعاصغة ،ؤػغوخت صهخىعا في العلىم ؤلاؾالميت ،حامعت باجىت  ،10وليت العلىم ؤلاؾالميت ،2020 ،ص .73
 6الامغ  10/91اإلااعر في  1991/04/27 :اإلاخعلم باالوكاف  ،اإلاعضٌ و اإلاخمم  ،حغيضة عؾميت عضص .21 :
 7هاصغ لباص ،مغحع ؾابم ،ص .86
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اإلااؾؿاث ؤهثر صواما مً الصخص الؼبيعي ،وؤن عملها ؤهثر كابليت للخىظيم وهظ الىديجت جاؾـ
إلمياهيت الخسؼيؽ وخؿً اؾخغالٌ اإلاىاعص وخصغ الىفلاث ،وحؿهل بمياهيت املحاؾبت والخلييم ،بل
وإمياهيت اؾخسضام وؾاثل املحاؾبت الحضيثت وجلىياتها ،هما جفعل آليت الغكابت الضازليت والخاعحيت
مً مسخلف اإلااؾؿاث املخىلت بهظا املجاٌ.
1

 فخذ املجاٌ إلقغاف الضولت عى الىكف ومً زم حؿيير حؿييرا مغهؼيا وال مغهؼيا.

 هما ؤن جدلم الصخصيت الاعخباعيت في اللاهىن ال يخم بالبخىافغ ألاعوان آلاجيت :الجماعت مً ألاشخاص اإلايىهين
لها ،مجمىعت ألامىاٌ اإلاغصىصة لغغض معين،رغض يغاص جدليله ،اعتراف اللاهىن بها.

املبحث الثاني:النتائج املترجبت على الشخصيت املعنىيت للىقف
وكض مىذ اإلاكغع الجؼاثغي الىكف الصخصيت الاعخباعيت بمىاؾبت حعضيل اللاهىن اإلاضوي ؾىت 2005بمىحب كاهىن
 10-05في اإلااصة  49بىصه":ألاشخاص الاعخباعيت العامت هي.....:الىكف ".....وهى ما يؿىكىا للحضيث عً آلازاع اللاهىهيت
لفىغة الصخصيت اإلاعىىيت (الظمت اإلااليت اإلاؿخللت،الخمثيل وخم الخلاض ي).
ال يعترف بالصخصيت اإلاعىىيت ملجمىعت مً ألامىاٌ او ألاشخاص بال بطا جىافغث ؤعوان وملىماث وحىصها ،و عليه
اطا جدللذ قغوغ الىكف و اؾخىملذ ؤعواهه ؤصبذ شخصا معىىيا مؿخلال عً شخصيت اإلاؿخدلين فيه ،و بظلً جيىن
له اإلاىىت و اللضعة عى الخمخع باالؾخلالٌ اإلاالي و ؤلاصاعي.

2

خيث ؤن الخمخع بالصخصيت اإلاعىىيت يىجم عىه مجمىعت مً الخصاثص و هى ما يجعل الىكف مدميا مً جصغفاث
الىظاع و ريرهم ،فال يترجب عى الىكف هخاثج ألاعماٌ التي يلىم بها هاظغ الىكف وإن يجعل عليه صيىن يصعب الىفاء بها،
ؤو بهماٌ لألرغاض ألاصليت التي وطع الىكف ألحلها.

3

املطلب ألاول :الذمت املاليت:
لم يظهغ اللاهىن اإلاضوي الظمت اإلااليت و ؤخيامها ،و بهما اهخفى بظهغ ألاهليت وؤخيامها في اإلاىاص  91و 96بل  97مً
اللاهىن اإلاضوي ،وجؼبيلا لىص اإلااصة ألاول مً اللاهىن اإلاضوي ،لظلً يجب البدث عً مضلىٌ الظمت في الفله ؤلاؾالمي زم
في اللاهىن الىطعي.
 .1جؼلم الظمت عىض علماء اللغت عى معاوي عضة منها العهض و الظمان و الىفالت ،ومً طلً الظمت
 ،بالىؿغ العهض ،وعحل ِطمي ؤي له عهض ،ؤهل الظمت :ؤهل العلض.
ؤما اصؼالخا فخعغيف الظمت قيل عى هثير مً الفلهاء رمىطا ،زاصت اإلاخلضمين منهم،وطلً اللخباؾها
مع ما يؿميه الفلهاء بإهليت الىحىب ،ؤو ؤهليت اإلاعاملت ،و عى هظا الىدى عغفها الجغحاوي
1بً مكغهً زير الضيً ،بصاعة الىكف في اللاهىن الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخير في الحلىق،حامعت ابي بىغ بللايض ،جلمؿان ،2012-2011،ص .23
2كىفىص عمظان ،مغحع ؾابم ،ص .140
 3ؾايب الجمعي ،هجاعت آلالياث اللاهىهيت في خمايت الىكف العام و اؾترحاعه في الدكغيع الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخير ،وليت الحلىق و العلىم الؿياؾيت،
حامعت دمحم بىطياف ،اإلاؿيلت ،2016 ،ص .60
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بإنها » :وصف يصير به الصخص ؤهال لإليجاب له ؤو عليه « ،و منهم مً حعلها طاجا فعغفها بإنها
" هفـ لها عهض ،فةن ؤلاوؿان يىلض وله طمت صالحت للىحىب له وعليه ".1
.2

في الفله اللاهىوي:

عغفها الضهخىع الؿنهىعي عى ؤنها " :وصف قغعي يفترض الكاعع وحىص في الاوؿان و يصير به ؤهال لاللتزام ،ؤي
صالحا الن ييىن له خلىق و عليه واحباث".

2

بن جمخع اإلالً الىكفي بالظمت اإلااليت يعني اؾخلالليخه فيما له مً خلىق ،و ما عليه مً التزاماث ماليت عً طمت
الىاكف ،و طمت مخىلي الىكف و هظلً طمت اإلاىكىف عليه ،رير ان الؼبيعت الخاصت للملً الىكفي جؼغح الدؿائٌ خىٌ
هؼاق اؾخلالليت الظمت اإلااليت للملً الىكفي ،و طلً هظغا لىخضة الهضف مع امىاٌ الضولت العامت التي هضفها هما وعلم
حميعا زضمت اإلاصلحت العامت و الىفع العام ،و هى هفـ هضف اإلالً الىكفي.

3

للصخص الاعخباعي صاثما طمت ماليت بعىصغيها الايجابي والؿلبي بل هي ؤبغػ مميزاجه اللاهىهيت وجيىن طمخه اإلااليت
مؿخللت ومىفصلت جماما عً الظمت اإلااليت لألفغاص ،وكض هص اإلاكغع الجؼاثغي عى ميىهاث الظمت اإلااليت للىكف بجاهبيها
ؤلايجابي والؿلبي:
 .1بيغاصاث الىكف :وجخمثل في عىاثض اؾدثماع وإيجاع ألامالن الىكفيت ،الهباث والىصايا وؤمىاٌ الخبرعاث.
 .2هفلاث الىكف :ولها عضة مجاالث :في مجاٌ خمايت العين اإلاىكىفت  :4هفلاث الصياهت والترميم وؤلاصالح،هفلاث
بعاصة البىاء عىض الاكخظاء ،ؤما في مجاٌ البدث وععايت ألاوكاف :يكترغ في هاظغ الىكف ؤن يبظٌ عىايت و ععايت الغحل
الحغيص عى ماله ،والحغص عى اإلاكاعيع الىكفيت و اؾخصالح ألاعاض ي 5 ،هفلاث اؾخسغاج العلىص والىزاثم ،هفلاث
وؤعباء الضعاؾاث الخلىيت و الخبراث والخدليلاث الخلىيت و العلاعيت و مسح ألاعاض ي ،هفلاث بهجاػ اإلاكاعيع الىكفيت،
هفلاث اؾخصالح ألاعاض ي و البؿاجين الفالخيت و اإلاصجغة و هظا ؤعباء اكخىاء العخاص الفالحي و مؿخلؼماث الؼعاعت ،هفلاث
ججهيز املحالث الىكفيت ،هفلاث ؤلاعالهاث ؤلاقهاعيت لألمالن الىكفيت ،ؤما في مجاٌ اإلاىاػعاث :ؤحعاب املحامين واإلاىزلين
واملحظغيً اللظاثيين ،الىفلاث واإلاصاعيف املخخلفت.

6

هما جىحض هفلاث مؿخدلت لىاظغ اإلالً الىكفي و هي اإلابالغ اإلاؿخدلت للمىكىف عليهم.
وإطا وان الىكف عاما جصغف اإلابالغ للمؿاهمت عى الخصىص في :زضمت اللغآن الىغيم وعلىمه وجغكيت ماؾؿاجه،
ععايت اإلاؿاحض ،الغعايت الصحيت ،ععايت ألاؾغة ،ععايت الفلغاء واملحخاحين ،الخظامً الىػني...الخ
 1عبض اإلاالً ؾعضان ،مغحع ؾابم ،ص .75
 2عبض الغػاق اخمض الؿنهىعي ،الىؾيؽ في قغح اللاهىن اإلاضوي الجضيض ،هظغيت الالتزام بىحه عام ،حؼء ،9ميكىعاث الحلبي الحلىكيت ،بيروث ،الؼبعت
الثالثت  ،2009،ص .20
 3مجىج اهخصاع ،الحمايت اإلاضهيت لالمالن الىكفيت في اللاهىن الجؼاثغي ،عؾالت صهخىعا  ،وليت الحلىق و العلىم الؿياؾيت ،حامعت دمحم زيظغ ،بؿىغة،
،2016-2015ص .112
 4يلصض بدمايت اإلالً الىكفي الخصضي ليل اعماٌ الخعضي التي يمىً ؤن اصضع مً الغير ،و التي كض جمـ بإصل اإلالً الىكفي ؾىاء واهذ هظ الاعماٌ
بفعل فاعل ؤو بفعل الؼبيعت.
 5بىهىة عبض اللاصع ،صوع الىكف في الخىميت ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،حامعت ؾعض صخلب ،البليضة ،ماي  ،2012ص .44
 6ميمىن حماٌ الضيً ،مغحع ؾابم ،ص .09
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هما يمىً للىػيغ اإلايلف باألوكاف ؤن يدضص مجاالث صغف اؾخعجاليت يؿمذ فيها إلاضيغ الكاون الضيييت في الىاليت
ؤن يىفم مً بيغاصاث الىكف عى ؤن يلضم جلغيغا عً ول عمليت يىجؼها بل الؿلؼت الىصيت مصحىبا باألوعاق الثبىجيت.
عى ؤن اإلاكغع الجؼاثغي كغع ؤن اإلابالغ الفاثظت الىاججت عً الىكف العام جدىٌ في الحاالث العاصيت بل الصىضوق
اإلاغهؼي لألمالن الىكفيت ،ويؿهغ مضيغ الكاون الضيييت في الىاليت عى صفع ؤمىاٌ ألاوكاف في الصىضوق اإلاغهؼي و هظا
وفلا لىص اإلااصة 08/13:واإلاىاص :مً  31بل  36مً اإلاغؾىم الخىفيظي عكم 381-98 :اإلااعر في  01صيؿمبر1998الظي يدضص
قغوغ بصاعة ألامالن الىكفيت وحؿييرها وخمايتها و هيفياث طلً.

1

فالىاكف يغصض ؤمىالا ؤو يىكفها عى حماعت يدضصها هى ،ؤما هاظغ الىكف فيدلم هظ اإلالاصض التي يغيضها
الىاكف مً زالٌ وكفه ،ومً ألامثلت عً طمت الىكف ما طهغ ابً عقض مً عاصة الحيام الاؾخالف مً رلت الىكف وما
هلله الىوكغيس ي مً اؾخالف الحيام مً ماٌ ألاخباؽ ،وؤيظا ما ؤكغ الفلهاء لىاظغ الىكف مً الخصغفاث والبيع
والىغاء لحؿاب الىكف والاؾخضاهت إلاصلحخه بكغغ عطا اللاض ي وإطهه .فظمت الىكف هي التي جلىم بدؿضيض مؿخلبال،
ومً هظا يؿخيخج ؤن اؾخضاهت الحيام مً الىكف ؤواؾخضاهتهم إلاصلحخه ،جثبذ ؤن للىكف طمت ماليت مؿخللت جاهله
2

ليدمل معنى الصخصيت الاعخباعيت.

املطلب الثاني  :أهليت الىقف:
جؼبيلا لألخيام الىاعصة في اللىاعض العامت الىاعصة في اللاهىن اإلاضوي زاصت اإلااصة  50مىه ،فةن الىكف العام يخمخع
باألهليت التي حؿمذ له باهدؿاب الحلىق ،و جدمل الالتزاماث  ،3و يترجب عى جمخع الىكف باألهليت ؤن اهدؿابه للحلىق و
جدمله لاللتزاماث ليـ ؤمغا مؼللا ،بل جدىمه مجمىعت مً الظىابؽ اإلاؿخىخاة ؤؾاؾا مً كاهىن ألاوكاف ،و مً علض
الىكف ،و هى ما ؾيخم قغخه فيما يىي:
ألاهليت في بػاع اللاهىن حعني صالخيت الىكف الهدؿاب الحلىق و جدمل الالتزاماث ،هظ
الصالخيت كض يلصض بها مجغص صالخيت اهدؿاب الحلىق وجدمل الالتزاماث ،وعىضثظ هىاحه ما يؿمى بإهليت
الىحىب ،وؤما اللضعة عى بوكاء الحلىق والالتزاماث عً ػغيم مباقغة الخصغفاث اللاهىهيت املخخلفت حؿمى بإهليت
ألاصاء ،وهىظا جىلؿم ألاهليت اللاهىهيت بل هىعين ،وهما ؤهليت الىحىب وؤهليت ألاصاء و فيما يىي قغح للمعىيين:
أوال -أهليت وجىب الىقف.

 1اإلاغؾىم الخىفيظي عكم 381-98 :اإلااعر في  01صيؿمبر  1998الظي يدضص قغوغ بصاعة ألامالن الىكفيت وحؿييرها وخمايتها و هيفياث طلً.صاصع
بالجغيضة عؾميت عضص.90
 2بً مكغهً زير الضيً ،مغحع ؾابم ،ص .25
 3جىص الفلغة  02مً اإلااصة  50ق م عى ؤهه ... :ييىن لها زصىصا :طمت ماليت –اهليت في الحضوص التي يعينها علض بوكائها ؤو التي يلغعها اللاهىن –مىػً
 -....هاثب يعبر عً اصاعتها – خم الخلاض ي .

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1223

ISSN: 2352-9806
l

الشخصيــة املعنويـــــة للوقف دعاهـــــة إضافية لتحقيق التنويــــة/ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بوشريبي هرين  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

عغف فلهاء اللاهىن ؤهليت الىحىب بعضة حعغيفاث ؤهمها " :صالخيت الصخص الن يىدؿب الحلىق و يخدمل
الالتزاماث " ،بيىما عغفها حاهب آزغ بلىلهم " :هي الصالخيت لىحىب الحلىق اإلاكغوعت له ؤو عليه " ،هما عغفها البعع
عى ؤنها ":الصالخيت الهدؿاب الحم و الخدمل بااللتزام "

1

جثبذ ؤهليت الىحىب للصخص اإلاعىىي هما جثبذ للصخص الؼبيعي ،و هؼاق ؤهليت وحىب الصخص اإلاعىىي
جسخلف عً هؼاق ؤهليت الصخص الؼبيعي ،بديث يغجبؽ جدضيض ؤهليت وحىب الصخص اإلاعىىي بؼبيعخه و الغغض مً
بوكاثه.

2

بن للىكف ؤهليت وحىب مليضة بالغغض مً بوكاثه مً حهت ،و بالىص اللاهىوي اإلاىظم له ،مً حهت ؤزغي و عليه
يمىىىا اللىٌ بن العلض اإلايص ئ للىكف هى الظي يدضص هؼاق ؤهليت وحىبه هما ؤن مسخلف ألاخيام التي جظمىتها كىاهين
ألاوكاف حعض طابؼا في جدضيض هظ ألاهليت ،و بخفدص و جدليل هظ الىصىص
وؿخيخج ؤن ؤهليت الىكف يدضصها قغوغ الىاكف باعخباعها اإلاىظم ألاؾاس ي للىكف خؿب هص اإلااصة
 14مً كاهىن ألاوكاف ،فةطا زصص الىاكف وكفه في مجاٌ معين وحب بجباع قغػه ،و ال ججىػ
مسالفخه بال وفلا لحاالث خضصها اللاهىن و الفله بضكت مخىاهيت ،هما حعض مصلحت الىكف كيضا بطافيا عى
اهدؿاب الحلىق و جدمل الالتزاماث.

3

ثانيا  :أهليت ألاداء
ؤما ؤهليت ؤصاء الصخصيت اإلاعىىيت للىكف فيمىً حعغيفها عى ؤنها " :صالحيت الىقف ملباشزة التصزفاث القانىنيت
التي جكسبه حقا أو جحمله إلتزاما" ،و باعتبار أن مىاغ ؤهليت الصخص الؼبيعي جسخلف عً مىاغ ؤهليت الصخص
اإلاعىىي ،فةهه بطا واهذ ألاول مىاػها الخمييز و ؤلاصعان ،فةهه باليؿبت للصخص اإلاعىىي خؿب هص اإلااصة  50فلغة 02مً
اللاهىن اإلاضوي فةن الخعبير عً بعاصجه يباقغها ممثله اللاهىوي ،فللصخص اإلاعىىي هاثب يعبر عً بعاصجه وحعض الخصغفاث
الصاصعة عً اإلامثل اللاهىوي بمثابت جصغفاث حعبر عً بعاصة الصخص اإلاعىىي ،و يمثل الصخصيت اإلاعىىيت للىكف العام
عى اإلاؿخىي اإلاغهؼي وػيغ الكاون الضيييت وألاوكاف و الىاظغ عى اإلاؿخىي املحىي.
جؼبيلا لىص اإلااصة  50مً اللاهىن اإلاضوي فةن ؤهليت الصخصيت اإلاعىىيت للىكف جخدضص مً زالٌ كاهىنها ألاؾاس ي،
ؤو مً زالٌ الغغض مً بوكاء الصخص اإلاعىىي الظي يخظمىه كاهىنها الاؾاس ي،
والظابؽ في ججضيض ؤهليت الىكف هى كاهىن ألاوكاف عكم  01/91اإلاعضٌ و اإلاخمم،
و علض الىكف الظي ؤوكإ الىكف بمىحبه ،فعلض الىكف هى الظي يدضص الغغض مً بوكاء الىكف و الجهت اإلاىكىف
عليها ،و هيفيت مباقغة قاون الىكف ،و الهيئت التي جخىل بصاعة الىكف ،في خين ؤن كاهىن ألاوكاف وطع الظىابؽ
ألاؾاؾيت و اإلاباصت العامت التي يجب ؤن يخظمنها علض الىكف.

4

 1مىظع عبض الحىيم اللظاة ،مغحع ؾابم ،ص .139
 2حيضٌ هغيمت ،الصخصيت اإلاعىىيت للىكف ،عؾالت صهخىعا في الحلىق ،حامعت ؾعض صخلب ،البليضة ،2013 ،ص .170
 3حيضٌ هغيمت ،مغحع ؾابم  ،ص .171
 4اإلاغحع هفؿه  ،ص .174
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املطلب الثالث :املىطن
يىجغ عً جمخع الصخص اإلاعىىي بالصخصيت اإلاعىىيت اهدؿابه إلاىػً يساػب فيه ول ما يسص عالكاجه ووكاػه
اللاهىوي ،ومىػً الىكف ،هى ميان وحىص مضيغيخه اإلاغهؼيت واإلاكغفت عى حؿيير قاوهه وجىابعها عى التراب الىػني ؤو
زاعحه .
فمىػً الىكف هى اإلايان الظي ؤوص ئ فيه العلض وجغجبذ عليه آزاع العلض قغعا ،وبظلً فللىكف مىػً .مؿخلل
هىديجت العتراف اإلاكغع له بالصخصيت اإلاعىىيت .1
املطلب الزابع :التمثيل وحق التقاض ي
بمجغص زبىث الصخصيت اللاهىهيت للصخص الاعخباعي جيىن له ؤهليت واملت ولىىه ال يماعؾها بىفؿه بل ييىن له
هاثب يمثله ويعبر عً بعاصجه،هما ؤن مً يفخلض الصخصيت اللاهىهيت ال يمىىه الاصعاء ؤو الضفاع ؤمام اللظاء لظلً فان
ول هيئت مخمخعت بالصخصيت الاعخباعيت حؿخؼيع اإلاؼالبت بدلىكها ؤمام اللظاء لظا فاهه يمىنها ؤن جيىن مضعيت ؤو مضع
عليها ؤمام املحاهم.
فىظغا لىثرة ألامالن الىكفيت و جىىعها ،و هظا كيمتها الاكخصاصيت الىبيرة فةنها عغطت لألػماع باالعخضاء عليها مً
حهت و هظا اخخماٌ وكىب هؼاعاث بين ؤػغاف الىكف في خض طاتهم.

2

ؤما خم الخلاض ي الظي يمىده اللاهىن للصخص الاعخباعي ،ؤي الحم في عفع الضعاوي اللظاثيت طض شخص ػبيعي
ؤو معىىي آزغ هما يدم لغير عفع صعىي طض  ،يكمل ؤيظا الاعخضاء عليه مً الضازل مً هاظغ هؿغكخه مً عيعه ؤو
بهماله للمغفم الىكفي ،ورير طلً مً الخصغفاث الؿلبيت التي جاصي بل زغاب الىكف واهتهاء ملاصض الضيييت
والاحخماعيت والاكخصاصيت التي جسىٌ لللاض ي عؼله بطا زبذ في خله حىدت الخعضي .ولهظا جثبذ للىكف الصخصيت
اإلاعىىيت لخدلم صفت الخلاض ي التي يكترػها اللاهىن في الصخصيت الاعخباعيت عمىما  .وبظلً فىحىص هاثب ؤو ممثل يمثل
الصخص اإلاعىىي في ول جصغفاجه ويخلاض ى باؾمه مً الخصاثص ألاؾاؾيت للصخص اإلاعىىي زاصت في الىاليت عى
3

ألاوكاف والتي هي مً ازخصاص هاظغ اإلالً الىكفي.

و عليه جلىم ؤلاصاعة الىكفيت ممثلت في وػيغ الكاون الضيييت و ألاوكاف بغفع الضعاوي باؾمه و له ؤن يفىض مً يغا
مىاؾبا بمىحب جفىيع زاص للخلاض ي باؾمه عى اإلاؿخىي املحىي اإلامثل في مضيغ الكاون الضيييت و ألاوكاف في
الىاليت.

4

 1العياش ي ؾغاحي ،اليامل في اؾدثماع ألاعاض ي الىكفيت املخصصت للفالخت في الدكغيع الجؼاثغي و اللىاهين العغبيت اإلالاعهت ،الؼبعت ألاول  ،ماؾؿت الىخاب
اللاهىوي لليكغ و الخىػيع ،2021 ،ص .21
2بىهىة عبض اللاصع ،مغحع ؾابم ،ص .46
 3بً قغهً زير الضيً ،مغحع ؾابم ،ص .26
4عبض اإلاالً عابذ ،الىظام اللاهىوي لعلىص الخبرعاث ( الىصيت ،الهبت،الىكف)في كاهىن ألاؾغة الجؼاثغي و الفله الاؾالمي،عؾالت صهخىعا  ،وليت الحلىق،
حامعت الجؼاثغ  ،2017-2016 ،1ص .253
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هص كاهىن ألاوكاف عى ؤن يخىل هاظغ الىكف بصاعة اإلالً الىكفي  ،1خيث يخم حعييىه بمىحب كغاع مً الىػيغ
اإلايلف بالكاون الضيييت و ألاوكاف و طلً بعض اؾخؼالع عؤي لجىت ألاوكاف املحضزت لضي الىػيغ و اإلايلفت بةصاعة ألامالن
الىكفيت و حؿييرها و خمايتها .2
الىكف مؿخلل جماما عً اإلاؿخدلين له ،و هظ الاؾخلالليت ؤصث ال اعخباع شخصيت الىكف مؿخللت خؿب
الفلهاء  ،فلض ؾاهم وحىص الصخصيت اإلاعىىيت للىكف في وحىص واحباث و خلىق يخميز بها اإلالً الىكفي عً واحباث و
خلىق اإلاكغفين عليه  ،و لهظا فان الىكف له طمت ماليت مؿخللت عً طمت هاالء  ،و هظا ؾاهم في خمايت ؤمىاٌ الىكف
مً النهب و الاعخضاء.

3

هما ؤن اإلاكغع كض مىذ مضيغ الكاون الضيييت و ألاوكاف ألاهليت الالػمت إلبغام العلىص اإلاخعللت باألوكاف  ،4ػبلا
لىص اإلااصة  09مً اإلاغؾىم الخىفيظي عكم 70/14 :اإلااعر في 2014/02/10 :املحضص لكغوغ و هيفياث ايجاع ألاعاض ي
الىكفيت املخصصت للفالخت .5

 .2خاجم ـ ـ ــت:
مً زالٌ هظ الىعكت البدثيت جم الخىصل ال ؤن للىكف شخصيت كاهىهيت مخميزة ،لها مضلىلها ؤلاؾالمي الخاص
الظي يلترب بل خض هبير بما يعغف اليىم بالصخصيت الاعخباعيت عىض فلهاء اللاهىن ،و ال يىفي لىحىص الصخصيت اإلاعىىيت
عى مجمىعاث ألامىاٌ ؤو ألاشخاص جىافغ ألاعوان الالػمت ليكىئها بل ال بض مً اعتراف اإلاكغع لها بالصخصيت اإلاعىىيت
جؼبيلا لىص اإلااصة  49مً اللاهىن اإلاضوي.
يمخاػ الىكف بالصخصيت اإلاعىىيت صون وحىص اطن مً الؿلؼت الاصاعيت ،خيث ان هظام الىكف يديذ للفغص ان يدىٌ
ملىيخه الخاصت ال ماؾؿت زيريت ،و هظا طماهت للمدافظت عى اؾخلالليت الىكف و خمايخه.
هما جمخع الىكف بالصخصيت اإلاعىىيت حعله في الىاكع يؿاهم فعال في الضفع بعجلت الخىميت مً زالٌ مؿاهمخه في
بوعاف الاكخصاص مً زالٌ اإلاؿاهمت في خل حملت مً اإلاكاول الاحخماعيت و الاكخصاصيت همداعبت الفلغ و البؼالت و هظا
مكاعهخه في مجاٌ الصحت و الخعليم.
الىكف يكيل مً الىاخيت العمليت مىعصا هاما و مخجضصا لخمىيل اخخياحاث افغاص املجخمع و جىفير الؿلع و الخضماث
لفئاث هثيرة في مجخمعىا .

1بً صعاؽ ؾهام ،اإلالً الىكفي وأليت لخدليم الخىميت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ،مجلت الضعاؾاث اللاهىهيت ،حامعت يديى فاعؽ اإلاضيت ،املجلض ،08العضص،01
حاهفي  ،2022ص.83
 2اهظغ هص اإلااصة  33مً كاهىن الاوكاف.
 3ػغػاق هىعيت  ،صوع الخصغفاث الىاعصة عى الامالن الىكفيت في جىميت الىكف  ،ؤػغوخت صهخىعا  ،حامعت ابي بىغ بللايض ،جلمؿان  ،وليت الحلىق و العلىم
الؿياؾيت  ،2021-2020،ص .42
 4العياش ي ؾغاحي ،مغحع ؾابم ،ص .207
 5صضع اإلاغؾىم بالجغيضة الغؾميت عضص  09اإلااعزت في .2014/02/20
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و عليه هلترح عى اإلاكغع ججؿيض الصخصيت اإلاعىىيت للىكف عمليا ،و طلً بغفع الىصايت عى الىكف مً كبل
الضولت ممثلت في وػاعة الكاون الضيييت و ألاوكاف ،فما هي الليمت اللاهىهيت إلاىذ الىكف شخصيت معىىيت مؿخللت في ظل
الىصايت اإلافغوطت عليه واكعيا .

 .3قائمت املزاجع:
 .1القىانين :
 اللاهىن 11/84اإلااعر في 09:يىهيى 1984اإلاعضٌ و اإلاخمم باالمغ  02/05اإلااعر في  2005/02/27صاصع بالجغيضة الغؾميتعضص .15
 الامغ  10/91اإلااعر في  1991/04/27 :اإلاخعلم باالوكاف  ،اإلاعضٌ و اإلاخمم  ،حغيضة عؾميت عضص .21 : اإلاغؾىم الخىفيظي عكم 381-98 :اإلااعر في  01صيؿمبر  1998الظي يدضص قغوغ بصاعة ألامالن الىكفيت وحؿييرهاوخمايتها و هيفياث طلً.صاصع بالجغيضة عؾميت عضص.90
 اإلاغؾىم الخىفيظي عكم 70/14 :اإلااعر في 2014/02/10 :املحضص لكغوغ و هيفياث ايجاع ألاعاض ي الىكفيت املخصصتللفالخت ،صاصع بالجغيضة الغؾميت عضص  09اإلااعزت في .2014/02/20
 .2الكتب:
 عبض الغػاق اخمض الؿنهىعي ،الىؾيؽ في قغح اللاهىن اإلاضوي الجضيض ،هظغيت الالتزام بىحه عام ،حؼء ،9ميكىعاثالحلبي الحلىكيت ،بيروث ،الؼبعت الثالثت . 2009،
 العياش ي ؾغاحي ،اليامل في اؾدثماع ألاعاض ي الىكفيت املخصصت للفالخت في الدكغيع الجؼاثغي و اللىاهين العغبيتاإلالاعهت ،الؼبعت ألاول  ،ماؾؿت الىخاب اللاهىوي لليكغ و الخىػيع ،الجؼاثغ.2021،
 هاصغ لباص ،الىحيز في اللاهىن ؤلاصاعي ،صاع املجضص لليكغ و الخىػيع ،الؼبعت الغابعت ،الجؼاثغ.2010،.3رسائل الذكتىراه:
 مجىج اهخصاع ،الحمايت اإلاضهيت لالمالن الىكفيت في اللاهىن الجؼاثغي ،عؾالت صهخىعا  ،وليت الحلىق و العلىمالؿياؾيت ،حامعت دمحم زيظغ ،بؿىغة.2016-2015،
 حيضٌ هغيمت ،الصخصيت اإلاعىىيت للىكف ،عؾالت صهخىعا في الحلىق ،حامعت ؾعض صخلب،البليضة.2013 ، عبض الغػاق بىطياف ،بصاعة ؤمىاٌ الىكف و ؾبل اؾدثماع في الفله ؤلاؾالمي و اللاهىن الجؼاثغي – صعاؾت ملاعهت،عؾالت صهخىعا في العلىم ؤلاؾالميت،وليت العلىم الاحخماعيت و العلىم ؤلاؾالميت ،حامعت الحاج لخظغ ،باجىت-2005،
.2006
 عبض اإلاالً ؾعضان ،هىاػٌ الىكف اإلاعاصغة ،ؤػغوخت صهخىعا في العلىم ؤلاؾالميت ،حامعت باجىت  ،01وليت العلىمؤلاؾالميت.2020 ،
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 كىفىط عمظان ،اإلاىاػعاث اإلاخعللت باإلااٌ الىكفي ،في اػاع اللاهىن اإلاىطىعي ،عؾالت صهخىعا  ،حامعت مىلىص معمغي،جيزي وػو.2015-2014 ،
 ػغػاق هىعيت  ،صوع الخصغفاث الىاعصة عى الامالن الىكفيت في جىميت الىكف  ،ؤػغوخت صهخىعا  ،حامعت ابي بىغبللايض ،جلمؿان  ،وليت الحلىق و العلىم الؿياؾيت .2021-2020،
 عبض اإلاالً عابذ ،الىظام اللاهىوي لعلىص الخبرعاث ( الىصيت ،الهبت،الىكف)في كاهىن ألاؾغة الجؼاثغي و الفلهالاؾالمي،عؾالت صهخىعا  ،وليت الحلىق ،حامعت الجؼاثغ .2017-2016 ،1
.4مذكزاث املاجستير:
 ؤمير ؾليمي ؤكضم ،خمايت هظام الىكف ،صعاؾت فلهيت ملاعهت ،مظهغة ماحؿخير في الفله الاؾالمي و اصىله ،وليتالكغيعت ،حامعت صمكم.2008 ،
 بً مكغهً زير الضيً ،بصاعة الىكف في اللاهىن الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخير في الحلىق،حامعت ابي بىغ بللايض،جلمؿان2012-2011،
 بىهىة عبض اللاصع ،صوع الىكف في الخىميت ،مظهغة ماحؿخير في اللاهىن ،حامعت ؾعض صخلب ،البليضة ،ماي .2012 ؾايب الجمعي ،هجاعت آلالياث اللاهىهيت في خمايت الىكف العام و اؾترحاعه في الدكغيع الجؼاثغي ،مظهغة ماحؿخير،وليت الحلىق و العلىم الؿياؾيت ،حامعت دمحم بىطياف ،اإلاؿيلت.2016 ،
.5املذاخالث :
 ميمىن حماٌ الضيً ،مضازلت بعىىان:اإلالىيت العلاعيت الفالخيت الىكفيت ومعىكاث اؾدثماعها ،ملخلى وػنيخىٌ:اإلالىيت العلاعيت ،و صوعها في جىميت الاؾدثماع في الجؼاثغ لــيىمي  18-17هىفمبر  ،2010رير ميكىعة.
 .6املقاالث العلميت:
 بً صعاؽ ؾهام ،اإلالً الىكفي وأليت لخدليم الخىميت اإلاؿخضامت في الجؼاثغ ،مجلت الضعاؾاث اللاهىهيت ،حامعت يديىفاعؽ اإلاضيت ،املجلض ،08العضص ،01حاهفي .2022
 حىصي ليى ،عخماوي مىس ى  ،الؼبيعت اإلاؿخضامت للىكف الاؾالمي  ،مجلت ؤبدار اكخصاصيت و اصاعيت  ،العضص،22صيؿمبر .2017
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جذاعياث اسخعمال املحادثت املشئيت في مجال املحاكمت الجىائيت
Les répercussions de l’utilisation de la visioconférence au procès pénal


ًبً هصِب كبض الغخم
-1ظاملت باجىت- ولُت الخلىق والللىم الؿُاؾُت
Abderrahmane.bennecib@univ-batna.dz
2022/10/05:جاسيخ اللبول

2022/10/05:جاسيخ املشاجعت

2022/05/22 :جاسيخ إلايذاع

:ملخص
ًىصب مىطىق امللاٌ خىٌ املخاهمت الجىاثُت كً بلض بىاؾؼت جلىُت املخاصزت املغثُت املخصضعة لخىىىلىظُا
املللىماث والاجصاٌ والتي جىؾم بصعاظها بالدكغَلاث الضولُت والىػىُت في بػاع البدض كً خلىٌ ؤػمت اللضالت الجىاثُت
 بال ؤن مسغظاث جؼبُلاتها بظغاثُا فغطذ جضاكُاث (بًجابُت وؾلبُت) اكخظذ جىاولها كلى،جماقُا مم كصغهت اللضالت
.طىء الظماهاث لاؾاؾُت للمداهمت اللاصلت
 املخاهمت الجىاثُت؛ ؤػمت اللضالت الجىاثُت؛ جىىىلىظُا املللىماث والاجصاٌ؛ املخاصزت املغثُت؛:الكلماث املفخاحيت
كصغهت اللضالت الجىاثُت؛ طماهاث املخاهمت اللاصلت؛ جضاكُاث املخاصزت املغثُت
Abstract:
This article focuses on criminal trial by using remote technology based on video
conferencing technique, which has risen to the top of information and communication
technology and has expanded considerably in international and national legislations. This
measure was introduced in the name of modernization of the justice in order to find solutions
to the criminal justice crisis. Howerver, Videoconferencing has, through its rules of practice
and procedure, created some (negative and positive) impacts whish should be defined in the
light of necessary general and specific guarantees to a fair trial..
Keywords: criminal trial; criminal justice crisis; information and communication
technology; Videoconferencing; modernization of criminal justice; fair trial guarantees;
impacts of Videoconferencing.
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تداعيات استعمال احملادثة املرئية يف جمال احملاكمة اجلنائية /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن نصيب عبد الرمحن/ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
ملذمت:
" أن في خلم السمواث ولاسض واخخالف الليل والنهاس آلياث ألولي لالباب"  051آل عمشان.
اليىن حجت الغب في زلله بإبلاصه املخزاػمت امليان ،الؼمان ،إلاوؿان ،وبلُت املخلىكاث والجمُم للخالم ٌؿبدىن.
البكغ(املخاػبىن بإولي لالباب)خباهم هللا كلىال بها ًخفىغون وكلىما بها ًخضبغون وبفظل اعجلاء هظه الللىم بمجاالث
جىىىلىظُا الغكمىت واملللىماجُت والاجصاٌ جم الخىصل بلى جظلُل مؿاخاث امليان ومؿافاث الؼمان لُصبذ افتراطا كضًض
لامىىت مياها واخضا وكضًض لاػمىت ػماها واخضا ،وهىظا بغػث للىظىص مصؼلخاث اللصغ فاللالم هضا كغٍت وىهُت
والخؼىع الخىىىلىجي ػبم ول مىاحي الخُاة بما فيها املجاٌ اللاهىوي ،هظا لازرر كغف مصؼلخاث ظضًضة بلى ظاهب
املصؼلخاث الىزاؾُىُت وبمفهىم زاص بها والبُم كً بلض  la vente à distanceوالللض املللىماحي contrat

 informationnelوؤصلت إلازباث الكفىٍت  les preuves oralesهضث مىطىكا ملؼاخمتها بإصلت إلازباث املاصًت
preuves indicialesولاصلت املللىماجُت  preuves informationnellesولاصلت الغكمُت preuves digitales

وجخىاصل اؾخسضاماث هظا الخؼىع وصىال ملجاٌ املخاهماث اللظاثُت بكيل كام والجىاثُت بكيل زاص مً ززاٌ جلىُت
املخاصزت املغثُت  ،la visioconférenceوالتي اصعظها املكغق طمً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت ؾلُا لغكمىت إلاظغاءاث
باالؾخفاصة مً بًجابُاث هظا الخؼىع الخىىىلىجي بهضف حؿغَم بظغاءاث املخاهمت في آلاظاٌ املللىلت وجدلُم فلالُتها
وفلا ملباصت املخاهمت اللاصلت.
ان مىطىق املخاهمت الجىاثُت كً ػغٍم املخاصزت املغثُت اطا وان مؿاًغا لللصغهت فان ؤهمُخه جىمً في خضازت هظه
الخلىُت والتي فغطذ جىاظضها في كضًض املجاالث الؿُاؾُت والاكخصاصًت والاظخماكُت وؤزررا اػصاص جىؾم اهدكاعها
لخلخدم املجاٌ اللظاجي مً ززاٌ ججغبت املخاهمت الجىاثُت والتي كغفذ اكخدام هظه الخلىُت مً صون اؾدئظان بضءا مً
كملُاجالبدض والخدغي l’enquêteمً ػغف الظبؼُت اللظاثُت والخدلُم اللظاجي l’instructionواهتهاء باملخاهمت
بلاكاث الجلؿاث les salles d’audienceوهى ما ػاص مً اهمُتها وىنها جغجبؽ اعجباػا وزُلا بالظغاءاث الجؼاثُت املىىغ
بها ؤؾاؾا خماًت الخغٍاث الفغصًت والظامىت للمداهمت اللاصلت Le procès équitableاملخظمىت مباصت في مجملها
حكيل طماهاث خلىق الضفاق ،ول طلً ًفُض ؤن لامغ ًخللم بالخضًض كً اللجىء ملا جىصلذ بلُه جىىىلىظُا املللىماجُت
والاجصاٌ واؾخسضام جلىُت املخاصزت املغثُت وبوع الىـغ كً صوافم اللجىء بليها ،فان املؿعى ًىمً في جدلُم الخىاػن
برن فلالُت املخاهمت الجىاثُت كً ػغٍم املخاصزت املغثُت بخبؿُؽ بظغاءاتها وازتزاٌ ول ما ٌلُم حؿغَلها وبرن مغاكاة كضم
املؿاؽ بظماهاث املخاهمت اللاصلت وهى لامغ الظي كغف ازخزاف الغئي برن ماٍض وملاعض للجىء بلى هظه الىؾُلت
فياهذ مضكاة للدساؤل فيما ارا كاهذ املحادثت املشئيت هي آليت لإلسهام في بىاء املحاكمت الجىائيت العادلت أم أنها حشكل
خطشا محذكا ومهذدا لها أن لم جكن معوال لهذم بىائها ؟ ومللالجت هظه إلاقيالُت زصص الشم لاول لخدضًض مفهىم
املخاهمت الجىاثُت بىاؾؼت املخاصزت املغثُت وجبُان صواعي اللجىء بليها لخلؼٍؼ املخاهمت الجىاثُت في خرن وبىاء كلى ما جم
الخىصل بلُه مً مداؾً ؤو مؿاوت هظه الخلىُت زصص الشم الثاوي لخضاكُاتها كلى املخاهمت الجىاثُت وجدضًضا جلً
التي جمـ بدم الضفاق اكخباعا اهه حجغ الؼاوٍت للمداهمت اللاصلت.
املجلض -00اللضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1230

ISSN: 2352-9806
l

تداعيات استعمال احملادثة املرئية يف جمال احملاكمة اجلنائية /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بن نصيب عبد الرمحن/ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
 .1جحذيذ مفهوم املحاكمت الجىائيت)**( بواسطت املحادثت املشئيت
كبل الخدضر كً جلىُت املخاصزت املغثُت وىؾُلت مً الىؾاثل الخىىىلىظُت ،البض مً الخىكف للخضًض كً الخؼىع
الخىىىلىجي والظي اصي بلى اكاصة عؾم هشرر مً اػغ مىاحي الخُاة بما في طلً مجاٌ اللاهىن ،وهظا ما جإهض مً ززاٌ ما
كاًىه  Georges Ripertؾىت  0511كاثزا" لم حلض الابلاص املياهُت فاصزا ما برن جىاصل الىاؽ
فالهاجف( ،)le téléphoneالخلوغاف(،)le télégrapheالغاصًى) (la radioو الؿِىما)  (le cinémaهضث ؾبزا
للخلغب فُما برن الىاؽ مستزلت بلض املؿافاث"( ،)1وان الخؼىع الخىىىلىجي بإصواجه التي هي لازغي كغفذ مدؼاث
مخلاكبت بضءا بالصلت الغكمُت ( )preuves numériquesومغوعا للملفاث الجىاثُت الغكمُت ( dossiers pénales

 )numériquesزم وصىال لخؼبُلاث اؾخلباٌ الكياوي مً ػغف كظاة الىُابت والخىاصل إلالىترووي برن املخامرن
ومسخلف ظهاث الخلاض ي لُدضر ما اػلم كلُه الُىم بالشىعة الغكمُت في مجاٌ املخاهمت الجىاثُت(،)2واهه بفظل كضًض
الللىم الخىىىلىظُت بغػث للىظىص جىىىلىظُا املللىماجُت والاجصاٌ
)Technologies de l’information et de la communication (TIC

و هي مجمىق املىاعص والاصواث الظغوعٍت مللالجت املللىماث وجسؼٍنها واصاعتها وجدىٍلها زم هللها لخىصُل املللىماث
وفي لازرر الاخخفاؾ بها الؾترظاكها الخلا ،)3(،واهثر مً طلً فاهه مً ززاٌ الغكمىت وكىاكض البُاهاث التي تهخم بملالجت
الىخابت والصىعة ًخم اؾدُلاب الصىث بالدسجُزاث املخخلفت لخلغن بدسجُل الفُضًى ،الىاكل للمدخىي كً ػغٍم
()4

الاجصاٌ إلالىترووي واملخاصزت املغثُت.

ؤن جلىُت املخاصزت املغثُت والتي كغفذ كضة حؿمُاث جلىُت الاجصاٌ املغجي املؿمىق  vidéoconférenceجلىُت
الاجصاٌ املغجي بالهاجف والبض  visiophonieوالخىاصل كبر الفُضًى  vidéocommunicationوهي مصؼلخاث في
هالبها جفُض ملنى واخضا )5(،لامغ الظي ًلخط ي للىكىف كلى مضلىٌ هظه الخلىُت مً ظاهب ؤوٌ في خرن ملغفت صوافم
اللجىء بلى اؾخلمالها وؿخلغطه مً ظاهب زان.
 .1-1حعشيف جلىيت املحادثت املشئيت
اطا جم الدؿلُم بان هظه الخلىُت هي ؤخض مسغظاث الخؼىع الخىىىلىجي ،وؤن اللجىء بليها بصفت كامت وىؾُلت لغبؽ
الاجصاٌ برن كضة ؤػغاف مً ؤماهً مخلضصة ،فةنها في املخاهمت الجىاثُت حكيل بصفت زاصت مغخلت ظضًضة مً مغاخل
إلاظغاءاث الجىاثُت ،لامغ الظي ًخؼلب الخلغٍف بهظه الخلىُت اصؼزاخا والتي جخيىن مً ولمخرن لاولى( vidéo ou

)**(  -بمفهىم املصؼلح اللام (ٌلبر كىه البلع باملخاهمت الجؼاثُت) والتي ال جلخصغ كلى الجىاًاث بلضع ما حكخمل كلى ول الافلاٌ املجغمت وفلا للخلؿُم
الشزاسي للجغٍمت
)(1

Jérôme Bossan, LA VISIOCONFÉRENCE DANS LE PROCÈS PÉNAL : UN OUTIL À MAÎTRISER, Dalloz
« Revue de science criminelle et de droit pénal comparé » 2011/4 N° 4 | pages 801 à 816 p. 801
)(2
Jérômelebrone, La vidéojustice : la justice pénale à l’ère de la vidéo, p. 0/15
)(3
LAURE MILANO, VISIOCONFÉRENCE ET DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE, p.1/4
(http://www.revuedlf.com/cedh/visioconference-et-droit-a-un-proces-equitable/) consulté le1/02/2022
)(4
Sophie Sontag Koenig, Droits de la défense et technologies de l’information et de la communication,Éditions
Pédone« Archives de politique criminelle » 2015/1 n° 37 | pages 83 à 92, p.83
)(5
Sophie Sontag Koenig, Autre expérience d’utilisation de la visioconférence : les procédures pénales, p. 1
(https://hal.parisnanterre.fr/hal-03516279/document) consulté le 03/05/2022
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)Visioوحلني بض مغجي في خرن الشاهُت( )conférenceوحلني جداطغ وحؿامم ،ؤما لوت فهي وؾُلت اجصاٌ برن ػغفرن ؤو
()1

اهثر للمكاعهت في خىاع مخباصٌ صىعة وصىجا ومً اماهً مخباكضة ومسخلفت في وكذ واخض.

بهظا املفهىم فان املخاصزت املغثُت املؿخلملت وىؾُلت في املخاهمت الجىاثُت هي بمشابت اصاة اجصاٌ ججمم برن كضة
ؤشخاص جفصلهم مؿافاثً ،خدضزىن مم بلظهم البلع ووإنهم مخىاظضون بميان واخض وفي وكذ واخض ،وٍغون
وَؿملىن اهفؿهم افتراطا بفظل عابؽ هظه الخلىُت ،ومً زمت ًمىً حلغٍف املخاهمت الجىاثُت املغثُت بانها بظغاء
جفاكلي()un procédé interactifجدكاعن مً ززاله جىىىلىظُا الؿمعي البصغي( )l’audiovisuelواملللىماجُت
( )l’informatiqueوالاجصاٌ كً بلض(  )télécommunicationsلغصض ؤشخاص مً مىاكم مسخلفت ()sites distants
وفي وكذ فللي (ً )temps réelخلابلىن وٍخداوعون وٍدباصلىن وزاثم مىخىبت ؤو مؿمىكت صون كىاء الخىلل مليان ظلؿت
الاؾخماق (جدلُلا ؤو مداهمت)(.)2
واطا وان املكغق مً ززاٌ اللاهىن  10-01واملخللم بلصغهت اللضالت والىصىص امللضلت للاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت
الزاخم له واملخلللت بظاث املىطىق وبالزص بظغاء املخاصزت املغثُت مً ززاٌ( ؤمغ  10-01وؤمغ  ) 10-01لم ًىعص
حلغٍفا للمداصزت املغثُت ولىً ٌؿدكف مً مدخىي هصىصه ؤنها جخم مً ززاٌ عبؽ لاشخاص املغاص الاؾخماق اليهم مً
ؤماهً مسخلفت كً ميان بظغاء الخدلُم واملخاهمت( ،)3في خرن املكغق إلاماعاحي بلاهىن عكم  1لؿىت 0103كغف املخاصزت
املغثُت باملاصة لاولى فلغة  "0جلىيت الاجصال عن بعذ :محادثت مسموعت ومشئيت بين طشفين أو اكثر بالخواصل املباشش
()4

مع بعظهم البعع عبر وسائل الاجصال الحذيثت لخحليم الحظوس عن بعذ"

بن جىىىلىظُا املخاصزت املغثُت والتي جدُذ الخداوع برن كضًض لاػغاف ولامىىت بالصىث والصىعة وبورر خظىعهم
الجؿضي -ززافا للخداوع الىزاؾُيي الظي ًفغض الخداوع بالخظىع الىظاهي لػغافه بدىللهم للميان امللض للخىاع -لامغ
الظي ًفُض بمياهُت اؾخسضام هظه الخلىُت وكً بلض لزاؾخماق بلى الكهىص ؤو الطخاًا ؤو الخبراء وختى املتهمرن وطلً مً
ززاٌ وطم الكاقاث امللضة زصُصا بالجهاث اللظاثُت املخخصت بالخدلُم ( مياجب كظاة الخدلُم) ؤو باملخاهمت
(كاكاث الجلؿاث) وبغابؽ بُنها وبرن قاقاث لاماهً املخىاظض بها الكهىص ؤو الطخاًا ؤو الخبراء ؤو املتهمىن هرر
املىكىفرن( كاصة بالجهت اللظاثُت لكامتهم) ؤو املتهمىن املخبىؾىن ( بماؾؿاث خبؿهم) واكخظاء ختى باليؿبت
لزاؾخماق املخللم بالبدار والخدغٍاث لاولُت للظبؼُت اللظاثُت.
واطا واهذ جلىُت املخاصزت املغثُت ؿهغث خضًشا في ؤوازغ اللغن املاض ي ووان ؤوٌ مُزاص لها بإمغٍيا الكمالُت ؾىت
 0521بفظل جؼىع الكبياث الغكمُت وزؼىغ الاجصاٌ طاث الخضفم اللالي » « haut débitولدؿخلمل لوٌ مغة ؾىت

()1كاصٌ ًديى ،الخدلُم واملخاهمت كً بلض ،صعاؾت جدلُلُت جإصُلُت لخلىُت  vidéoconférenceفي املجاٌ الجىاجي ،ص .ص 01-00.صاع النهظت
اللغبُت ،الؼبلت لاولى اللاهغة 0112
()2

Sophie Sontag Koenig, Autre expérience d’utilisation de la visioconférence : les procédures pénales, op.cit. p.1

( -)3كاهىن  10-01الصاصع بخاعٍش  0101/10/10املخللم بلصغهت اللضالت ط ع كضص 12بخاعٍش 0101/10/01
 امغ  10-01الصاصع بخاعٍش 0101/13/00املخظمً كاهىن الاظغاءاث الجؼاثُت ملضٌ ومخمم لألمغ عكم 011-22الصاص عفي 0522/12/14 امغ  10-01الصاصع بخاعٍش 0101/14/01املخظمً كاهىن الاظغاءاث الجؼاثُت ملضٌ ومخمم لألمغ عكم  011-22الصاصع في 0522/12/14( -)4كاهىن اجداصي عكم  1لؿىت  0103املاعر في  0103/11/01في قان اؾخسضام جلىُت الاجصاٌ كً بلض في الاظغاءاث الجؼاثُت
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 0530بالىالًاث املخدضة( )1الا ؤن الاؾخلماٌ بضؤ جضعٍجُا مً ززاٌ اصعاظها بالظغاءاث الجىاثُت لوٌ مغة في اًؼالُا بلض
خاصزت هجىم ( )L'attentat de Capaciواهخُاٌ اللاض ي (  )Giovanni Falconeومً مله مً ػغف املافُا .)2(0550
وَؿخمغ الخىؾم الخضعٍجي باللجىء بليها لؿماق الكهىص والطخاًا والخبراء بلى املتهمرن في مغاخل الخدلُم جليها
مغاخل املخاهمت في كظاًا الجىذ زم بلضها في كظاًا الجىاًاث مشلما هى الكإن باليؿبت لفغوؿا مىظ حؿلُيُاث اللغن
املاض ي مً الخىـُم اللظاجي لكالُم ما وعاء البداع( )Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelonولُخمضص جىؾم
اللجىء لخلىُت املخاصزت املغثُت ؾىاء كلى الصلُض الضولي (اجفاكُت الامم املخدضة مليافدت الجغٍمت املىـمت كبر الىػىُت
( –)3الاجفاكُت الاوعبُت للمؿاكضة اللظاثُت في املؿاثل الجؼاثُت لؿىت  0111والبروجىوىٌ الاطافي الشاوي لزاجفاكُت
الاوعوبُت للمؿاكضة املخباصلت في املؿاثل الجىاثُت في )4(0110والىـام لاؾا ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت( ) )5ؤو الصلُض
الىػني اط هشرر مً الدكغَلاث بضؤث في ؾً هصىص مىـمت الؾخلماٌ املخاصزت املغثُت منها كلى ؾبُل املشاٌ ال الخصغ
()6

الدكغَم الجؼاثغي.

واملاهض مً ززاٌ اللجىء للمداصزت املغثُت وهررها مً الىؾاثل الخىىىلىظُت وجىؾم هؼاكها في الدكغَلاث الىػىُت
والضولُت والظي مً صون قً كض هرر عؾم واػغ املخاهمت الجىاثُت بمفهىمها الىاؾم ( جدلُلا ومداهمت) بسلم كضالت
وؾُؼت برن اللضالت الىزاؾُىُت وإظغاءاتها وبرن اللضالت الغكمُت وجمرزها ب ــةػالت الؼابم املاصي لىشرر مً بظغاءاتها لامغ
الظي وان مضكاة للدؿائٌ كً لاؾباب والضواعي والتي صفلذ بلى ازخُاع اللجىء الؾخلماٌ جىىىلىظُا املللىماجُت
والاجصاٌ والتي جإحي في صضاعتها جلىُت املخاصزت املغثُت(.)7
 .2-1دواعي اللجوء إلى اسخخذام املحادثت املشئيت في املحاكمت الجىائيت
كبل الخضًض كً الضوافم ولاؾباب طاث الصلت املباقغة الؾخسضام املخاصزت املغثُت واصعاظها في كاهىن إلاظغاءاث
الجؼاثُت ًجضع الخىطُذ ؤن لامغ ًخللم في لاؾاؽ بخؼىٍغ ؾبل حؿُرر مغفم اللضالت بصفت كامت والجىاثُت منها بصفت
زاصت.
وٍىفي في هظا الكإن الخظهرر بالصلىباث التي كغفتها والجؼاٌ حلغفها اللضالت الجىاثُت مىظ ؾبلُيُاث اللغن املاض ي
مً ززاٌ ؤػمت اللضالت الجىاثُت ( )la crise de la justice pénaleوالىاظمت كً ازخىاق ظهاث الخلاض ي الجؼاجي
وإقيالُت جؼاًض اللظاًا الجىاثُت وبغوػ مىطىق طلف اصاء اللضالت الجؼاثُت ملىاظهت الخصضي للظغام ،والظي وان
Sophie Sontag Koenig, Autre expérience d’utilisation de la visioconférence : les procédures pénales, op.cit.p.1
L'attentat de Capaci, (https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_Capaci) consulté le 02/05/2022

()1
()2

( -)3املىاص -0-04،00- 04ب مً اجفاكُت الامم املخدضة مليافدت الجغٍمت املىـمت كبر الىػىُت امللخمضة مً ػغف الجملُت اللامت لألمم املخدضة صوعة01
في  0111/00/01وصزلذ خرز الخىفُظ .0110/15/05
( -)4الاجفاكُت الاوعبُت للمؿاكضة اللظاثُت في املؿاثل الجىاثُت لؿىت  0111والبروجىوىٌ الاطافي الشاوي لزاجفاكُت الاوعوبُت للمؿاكضة املخباصلت في املؿاثل
الجؼاثُت واملىكم في ؾتراؾبىعن في  0110/00/14وصزل خرز الخىفُظ في 0110/10/10
( - )5الىـام الاؾا ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت امللغوف بىـام عوما الاؾا ي املضعط في الىزُلت A/CONF183/9في  0554/13/03وصزل خرز الخىفُظ
في 0110/13/10
( - )6كاهىن  10-01املاعر في  0101/10/10املخللم بلصغهت اللضالت
 كاهىن 10-01املاعر في 0101/14/01امللضٌ واملخمم لزامغ 011-22املاعر في  0522/12/14املخظمً كاهى إلاظغاءاث الجؼاثُت()7
Jérômelebrone, La vidéojustice : la justice pénale à l’ère de la vidéo, op.cit. p. 0/15
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مىطىق اوكواٌ املخخصرن لػٍض مً ككغٍخرن ؾلُا للبدض كً البضاثل مً اظل وطم خض لتراهم اللظاًا الجؼاثُت
والظي اولىـ كىه الدؿُرر الس يء لللضالت ،زصىصا بلض اللجىء بلى خلىٌ خفف اللظاًا صون مخابلت وىؾُلت للدؿتر
كً ؾىء امللالجت وؤصبدذ اللضالت الجىاثُت هرر ماهلت للمهمت املىىػت بها لخدلُم اللضالت ،فيان لؼاما الخفىرر في
ؾُاؾت ظىاثُت لًجاص خلىٌ الػمت اللضالت الجىاثُت مً ززاٌ جؼىٍغ ؾبل املخابلت الجؼاثُت وجغكُت هماطظها باجباق
امللالجت في الىكذ الخلُلي وجسفُف وجبؿُؽ بل في ببلع لاخُان مسح وخظف بلع املغاخل إلاظغاثُت ؾلُا لخدلُم
حؿغَم إلاظغاءاث فإوظضث هظه الؿُاؾت الجضًضة هماطط للمخابلت والمغ الجىاجي واملشىٌ الفىعي واملخاهمت باالكتراف
املؿبم وهررها مً إلاظغاءاث الؿاكُت بلى جدؿرن ؤصاء مهام اللضالت الجىاثُت بكيل ًخم مله الىصىٌ بلى جدلُم الؿرر
الخؿً لللضالت(.)1
وفي هفـ املىىاٌ فان الدكغَلاث ؾىاء الىػىُت ؤو الضولُت ؾاعكذ بلى مؿاًغة الخؼىع الخىىىلىجي ؾلُا صاثما
لخدلُم كضالت افظل فيان املكغق الفغوس ي كض ؾً كاهىن الخىظُه والبرمجت لخدلُم لامً الضازلي في
 ،0100/10/00ومىه فسح املجاٌ لخؼىٍغ بظغاءاث املخاهمت الجىاثُت باللجىء بلى ما جىصلذ بلُه جىىىلىظُا
املللىماجُت والاجصاٌ وصىال للمداصزت املغثُت الغمؼ لهظه الخىىىلىظُا(.)2
وال هغابت في خظو الىشرر مً الدكغَلاث في وافت ؤهداء امللمىعة املخلضمت منها والىامُت للخىظه بلى جؼىٍغ املخاهمت
الجىاثُت وهى الاججاه الظي ؾلىه املكغق مً ززاٌ اللاهىن عكم  10-01املخللم بلصغهت اللضالت وجدضًض ا بىص املاصة
لاولى مىه والتي جىص "يهذف هزا اللاهون إلى عصشهت سير كطاع العذالت من خالل وطع مىظومت معلوماجيت مشكضيت
لوصاسة العذل واسسال الوثائم واملحشساث اللظائيت بطشيلت إلكتروهيت واسخخذام جلىيت املحادثت املشئيت عن بعذ في
إلاجشاءاث اللظائيت" كلما ؤن املكغق ؾبم ؤن مهض لصعاط ما جىصلذ بلُه الخىىىلىظُا الغكمُت بالخلضًل اوال في ؤخيام
الكغَلت اللامت بالىص كلى اكخباع إلازباث بالىخابت في قيلها إلالىترووي والزباث بالىخابت كلى الىعق وبـصخت الخىكُم
إلالىترووي( مشلما هى مدضص باملاصجرن  000مىغع 003 ،فلغة0مً اللاهىن املضوي)( )3وزاهُا بخلضًل كاهىن إلاظغاءاث
الجؼاثُت وإجمامه بىصىص طاث الصلت بالىؾاثل الخىىىلىظُت( املاصة  21مىغع 1مً كاهىن  00-12املخللم باكتراض
()5

املغاؾزاث وحسجُل لاصىاث والخلاغ الصىع( )4زم امغ  10-01املخللم بدماًت الكهىص والخبراء والطخاًا)

ًدبرن مما ؾبم الظهغ ؤن لامغ ًخللم بخؼىٍغ خؿً ؾرر املخاهمت الجىاثُت ومً زم فان الؿبب لاؾا ي لخبرًغ
اللجىء بلى اصعاط الخىىىلىظُا إلالىتروهُت وآلُاث جىىىلىظُا املللىماجُت والاجصاٌ طمً إلاظغاءاث الجىاثُت هى جدؿرن

()1

Camille MIANSONI, Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, THESE pour le Doctorat en
Droit,UNIVERSITE PARIS I – PANTHEON SORBONNE,présentée et soutenue publiquement, le 28 mai 2018,
p.66 et suivant.
()2
Jérôme Bossan, LA VISIOCONFÉRENCE DANS LE PROCÈS PÉNAL : UN OUTIL À MAÎTRISER, op.cit.
804

( )3امغ 14-31املاعر في  0531/15/02املخظمً باللاهىن املضوي امللضٌ واملخمم بلاهىن  01-11املاعر في0111/12/01
( )4امغ  011-22املاعر في  0522/12/4املخظمً كاهىن الاظغاءاث الجؼاثُت ملضٌ ومخمم بلاهىن 00-12املاعر في 0112/00/01
( -)5امغ  011-22املاعر في  0522/12/4املخظمً كاهىن الاظغاءاث الجؼاثُت ملضٌ ومخمم امغ  10-01املاعر في01101/13/01
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ّ
اصاء اللضالت الجىاثُت،وهى الضافم الغثِس ي للجىء بلى املخاصزت املغثُت لخدبله صوافم ؤزغي مخىلضة كً الخؼبُلاث التي
كغفتها املخاهمت الجىاثُت وهي
 -بظغاء للخولب كلى املؿافاث ببضًل جلاعب افتراض ي (.)proximité virtuel

 بظغاء امني لخفاصي الفغاع والهجىم إلاعهابي وخماًت الكهىص والطخاًا. همىطط حؿُرر للصغهت اللضالت واللمل كلى جدؿرن ؤصائها وجللص آلاظاٌ وجللل جيلفت هلل املخبىؾرن) . حؿغَم إلاظغاءاث ،ومنها جلً التي حلمل كلى جفاصي اصؼضام الطخاًا مغة ؤزغي بملابلتهم وظها لىظه مم مغجىبيالجغم كلى ؾبُل املشاٌ كظُت خغق خافلت بمغؾُلُا ( )l’affairedu bus brûlé à Marseilleالتي عفظذ اخض
ضخاًاها عئٍت املدؿببرن فيها(. )1
 جضكُم املؿاكضة اللظاثُت الضولُت في املجاٌ الجىاجي.ّ
اطا واهذ هظه لاؾباب املظوىعة جبرع اللجىء بلى املخاصزت املغثُت وهي في خض طاتها اًجابُت ،وحلض بمشابت مداؾً
للمداهمت الجىاثُت مً ززاٌ ما جدلله مً ؾغكت الفصل في آلاظاٌ املللىلت وججؿُض الخم في الخلاض ي بىصىٌ
املخلاطرن بلى اللضالت (  )droit à la justice et droit au jugeفي اخؿً الـغوف ،مم الخماًت لامىُت والاكخصاصًت
وهي مً صون اصوى قً حكيل لبىت مً لبىاث املخاهمت اللاصلت ( )fair trialبال ؤن ما ؤخضزخه املخاصزت املغثُت مً حوُرر
لىىامِـ املخاهمت قىزا ومىطىكا ،لامغ الظي ًضكى بلى بػاخت الؿخاع هكفا لخضاكُاتها ،زصىصا ما جىلض كً جؼبُلاتها
مً ػلؼلت بىاء املخاهمت الجىاثُت الخللُضًت ولامغ ًخللم ػبلا بالززاٌ بمباصت املخاهمت الجىاثُت اللاصلت .

 .2جذاعياث املحادثت املشئيت على املحاكمت الجىائيت
اهه مً ززاٌ جفدص ؤخيام كاهىن  10-01وهظا امغ  10-01الؿالف طهغهما واملىغؾرن اؾخلماٌ جلىُت املخاصزت
املغثُت في بظغاءاث الخدلُم واملخاهمت الجىاثُتً ،دبرن ؤن املكغق اقترغ مغاكاة اخترام الخلىق واللىاكض املىصىص
كليها في كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت وؤن طلً ًفُض وظىب اخترام ملخظُاث املاصة لاولى بلاهىن  13-03امللضٌ واملخمم
للاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت والتي جىص "على أن هزا اللاهون يلوم على مبادئ الششعيت واملحاكمت العادلت واحترام
()2

كشامت وحلوق إلاوسان".

ومً هظا املىـىع اطا واهذ املخاهمت الجؼاثُت في مؿاعها ؾىاء الىزاؾُيي ؤو الخضًض واملخاػت بظماهاث كامت
جخجلى في الىصىٌ بلى مدىمت ميكإة كاهىها ومؿخللت ومداًضة ومؿاواة وكىف اليافت امامها ،وطماهاث زاصت ججؿض
مباصت الللىُت والكفىٍت والىظاهُت ومغاكاة اخترام خلىق الضفاق()3وظمُم هظه الظماهاث تهضف بلى جدلُم بكامت
اللضٌ وإلاهصاف برن الىاؽ وجمىرن ول طي خم مً خله بىُفُت مدضصة بألُت إلاظغاءاث الجؼاثُت ،فالمغ ٌلني املخاهمت
()1

Jérôme Bossan, LA VISIOCONFÉRENCE DANS LE PROCÈS PÉNAL : UN OUTIL À MAÎTRISER, op.cit.
p.806

( -)2كاهىن  13-03الصاصع بخاعٍش 0103/10/03امللضٌ واملخمم لمغ  011-22املخظمً كاهىن الاظغاءاث الجؼاثُت ط ع كضص 01بخاعٍش
0103/10/05
ق
(ً )3خي كبض الخمُض،املخاهمت اللاصلت في الخصىمت الجؼاثُت ،صهخىعاه ،ظاملت الجُزالي لُابـ /ؾیضي بللباؽ ،ولُت الخلى والللىم الؿیاؾیت0100،
–  ،0101ص .ص  41وما ًليها و 013وما ًليها
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الجىاثُت اللاصلت الهاصفت بلى بكامت الخىاػن برن مصلخخرن( مصلخت املخظغع مً الجغٍمت ومصلخت مغجىبها) وبؿؽ
الخماًت اليافُت لهظه املخاهمت بظاث اللضع مً اللىة واللضاؾت( )1واكخباعا ؤن مفهىم املخاهمت اللاصلت مضكاة لفىغة
الاهصاف واللضالت الجُضة واملباعػة اللظاثُت واملخجلُت مً مظمىن املاصة  2مً الاجفاكُت لاوعبُت لخماًت خلىق
إلاوؿان)2(،وبدؿب طلً جخجلى املخاهمت الجىاثُت اللاصلت مً ظاهبرن
لاول الجاهب الخىـُمي اللظاجي للمداهمت الجىاثُت اللاصلت ()L'équité par l’organisation judiciaire
وٍخللم بدم الخلاض ي ؤمام مدىمت مؿخللت ومداًضة.
والثاوي الجاهب إلاظغاجي للمداهمت الجىاثُت اللاصلت ( )L'équité par les règles de procéduresوٍخللم
بمغاكاة مباصت الللىُت والكفىٍت والىظاهُت والفصل في لاظل املللىٌ وخلىق الضفاق( )3وهي مباصت جظمىتها هالبُت
الضؾاجرر وهغؾتها ملـم الدكغَلاث املخلللت بالظغاءاث الجىاثُت( فاملىاص  031 -021-021مً الضؾخىع ؤهضث
اؾخلزاٌ اللظاء وهغؾذ مباصت الكغكُت واملؿاواة وخم الضفاق امللترف به واملظمىن في اللظاًا الجؼاثُت )( )4وحكيل
في مجمىكها عواثؼ املخاهمت اللاصلت ( املاصة لاولى مً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت هصذ كلى هظه املباصت والتي هي كىام
اللاهىن املخجلُت في الكغكُت واملخاهمت اللاصلت))5(.ومً ول ما طهغ ؾىدىاوٌ جضاكُاث املخاصزت املغثُت مً هظًىالجاهبرن.
 .1-2جذاعياث املحادثت املشئيت على الخىظيم اللظائي للمحاكمت الجىائيت
ما ال ًسخلف فُه ؤن مغفم اللضالت امللجإ واملىجى لليافت كلى الؿىاءً ،سخلف كً بلُت املغافم ؾىاء مً خُض
هُيلت بىاًاجه ؤو مً خُض هُيلت شخىصه وان هظه الهُيلت املمرزة له جظفي كلُه ػابلا زاصا به ،فهى ٌكخمل كلى ما
اػلم كلُه مىظ اللضم كصىع اللضالت()palais de justiceفي الوالب الىلىط بليها ًخم صلىصا وبضازلها كاكاث في قيلها
املإزىط مً قيل املؿاعح واللاملىن بها مخمرزون كً الخظىع بها بالؼي املخصص لهم كاهىها وبالخرز املخضص لهم (اللظاة
وهخاب الظبؽ واملخامىن) ومً ًغجاصها مً هررهم ( وافت ؤػغاف املخاهمت واملخلاطرن والجمهىع) ول ًلتزم امليان
املخصص له خؿب صفخه حوكاه في لخـاث ؾيىن واهخـاع عهبت وعهبت ( عهبت في الاهصاف بالبراءة وعهبت مً الللاب
بالصاهت).
انها صىعة املخاهمت الجىاثُت مىظ كغون زلذ بؼلىؾها وإظغاءاتها املخلللت بامليان والؼمان ووفلةظغاءاث مىـمت
لؿرر املخاهمت ال جؼاٌ ؾاعٍت بلى الُىم وإصل ،وما ًخم بكيل مواًغ وؿبُا ولِـ ولُا هى الاؾخصىاء وهى خاٌ املخاصزت
املغثُت وإؾلىب خضًض للمداهمت الجىاثُت ،وبةظغاءاث زاصت بها هي لازغي جىؼلم مً امليان والؼمان.
()1

Pierre OLZE, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale, Thèse de Doctorat en droit, soutenue le 17
décembre 2010, Université Nancy 2, p.1
()2
Jean Pradel, La notion de procès équitable en droit pénal européen, revue générale de droit, volume 27,
Numbre4, Décembre 1996, p.505
()3
Pierre OLZE, Le droit à la preuve contraire en procédure pénale op.cit.. pp.509 et 514

()4الخلضًل الضؾخىعي املصاصق كلُه اؾخفخاء  0101/00/0ط ع كضص 40بخاعٍش 0101/00/01
( )5كاهىن عكم  13-03الصاصع بخاعٍش  0103/10/03امللضٌ واملخمم بةمغ عكم  011-22املخللم بلاهىن الاظغاءاث الجؼاثُت ط ع كضص01
بخاعٍش0103/10/05
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بال ؤن املاهض في هظا الكإن مً ززاٌ اؾخلغاء الىصىص املىـمت لظغاء املخاصزت املغثُت ؤنها في البضاًت واهذ
اؾخصىاثُت بال ؤنها ؤصبدذ ؤصزا وٍىفي هىا الخىطُذ ؤن املكغق في كاهىن  10-01خضص اللجىء للمداصزت املغثُت في خالخرن
وهما بلض املؿافت وخؿً ؾرر اللضالت( املاصة  ) 00وان املخاهمت ؤمام الجىذ جلخط ي مىافلت الىُابت واملتهم( املاصة01
الفلغة لازررة) في خرن امغ  10-01جظمً ملخظُاث خؿً ؾرر اللضالت ؤو الخفاؾ كلى لامً ؤو الصخت اللمىمُت ؤو
ؤزىاء اليىاعر الؼبُلُت ؤو لضواعي اخترام مبضؤ آلاظاٌ املللىلت ( املاصة  000مىغع) ،وان ظهاث الخىم جلجإ لهظه الخلىُت
كً بلض مً جللاء هفؿها وحؿخؼلم عاي الىُابت وجدُؽ كلما بلُت لاػغاف وفي خالت الاكتراض مً الىُابت ؤو لاػغاف وعؤث
ظهت الخىم كضم ظضًخه جلط ي باؾخمغاع املخاهمت بلغاع هرر كابل للؼلً ( 000مىغع ،) 4بالطافت بلى طلً فان عفع
املتهم الاظابت ؤو كغع الخسلف كً الخظىع لظغاء املخاصزت املغثُت كً بلض ٌلخبر الخىم الصاصع في قاهه خظىعٍا وفلا
للماصة  003املخاٌ كليها ( باملاصة 000مىغع )01ؤن طلً ًفُض ؤنها ؤصبدذ ؤصزا ولِـ اؾخصىاء .
وما صام لامغ كلى هظا الخاٌ ومً صون جفىرر مؿبم لخىفُظ هظه الخجغبت والتي كغفذ وحلغف جىؾلا مظهزا في مجاٌ
املخاهمت الجىاثُت هىمىطط للمشىٌ ( ،)1()une modalité de comparutionفان اكخباعها جلىُت مداًضة وان الخظىع
الجؿضي ًمازل الخظىع الافتراض ي وهى مضكاة الدؿائٌ بكان اولياؾاث املخاصزت املغثُت وما ؤخضزخه مً اطؼغاب
ملاعهت بؼلىؽ املخاهمت الخللُضًت ؾىاء حللم لامغ بامليان وقيله امللماعي ولاػغاف الفاكلت به ؤو املؿاع املاصي بلُه،
()2

للىكىف كلى الخفغكت برن امليان اللظاجي وما له مً كضؾُت وبرن ؤي ميان كاصي.

اطا جم إلاصعان بان الجاهب الخىـُمي للمداهمت ًفُض وظىص هىامِـ لها جخجلى مً ززاٌ امليان ( )l’espaceوالكيل
امللماعي لها ( )l’architectureوالؼمً ( )le tempsوالجبت ( )la robeولاػغاف الفاكلت بها( )les acteursزم الخغهت
( )le gesteواليلمت ( )la paroleوهي ملؼُاث ججؿضث باملخاهمت الىزاؾُىُت لخصضم بخضاكُاث املخاصزت املغثُت املازغة
كليها ؾلبا.
ففي املخاصزت املغثُت جفىً امليان وازخفذ لاظؿاص ،وكاكت الجلؿت جمضصث افتراطُا الماهً ؤزغي (وبالخبلُت
فهىان املخاهمت بلاكت ظلؿت املخىمت لخمخض بلى ؤمىىت ؤزغي في قيل مياجب مشزا املىخب املخصص للمداهمت باملاؾؿت
الللابُت) وهى ما اػلم كلُه البلع حؿمُت كضالت املىخب ( )la justice de cabinetفكخان برن وكاع املخاهمت
الخللُضًت وكضؾُت هُبتها وبرن املخاهمت بىاؾؼت كضالت املىخب املفخلغة للىكاع ( )la solennitéوٍىفي جظهررا ؤن كضؾُت
ظلؿت املخاهمت ججلل ميانها مسخلفا جماما كً ؤي ميان آزغ وإلاخؿاؽ هفؿُا ًسخلف باملياهرن واولياؽ طلً ب ّرن
(املتهم بلاكت الجلؿت ًمشل واكفا هرر ملُض وبمىخب املخاهمت باملاؾؿت ظالؿا وبسلفُت صىعجه خاعؾا) وبالخالي ّ
قىه
مؿاع املخاهمت ،فاملتهم هصىعة جـهغ كلى قاقت صوررة مٌؿخجىب موٍغي فلؽ مً ػغف هُئت املخىمت ومً ػاوٍت ظاهبُت،
وال ًغاه ؤخضا ممً في اللاكت كضا صفاكه والظي ٌؿعى للخمىطم في ػاوٍه جدُذ له الغئٍت(لخؿً خـه اهه خغ في الخدغن
باللاكت) ،وبالخالي فزا مغاء في ؤن املخاصزت املغثُت لها آزاع مكىهت لؼلىؽ املخاهمت مً قانها ؤن ججلل مً هظه املخاهمت
Jérômelebrone, La vidéojustice : la justice pénale à l’ère de la vidéo, op.cit. p. 5/15

()1
()2

Vanessa Perrocheau et Djoheur Zerouki, La visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a
l’autre?Oñati Socio-légal Séries, v. 8, n. 3 (2018) p.350
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مفخلغة للؼابم إلاوؿاوي مً ززاٌ مداهمت لاشخاص بما ًىلل مً صىعة وصىث واخُاها ال جخم في هؼاكها الجُض جلىُا
والغثِـ املىىغ به ال ًمىىه ؤن ًفلل قِئا واصبذ لِـ هى املىىغ به طبؽ الجلؿت املغثُت بل لامغ اصبذ ٌلىص
للمسخص املخدىم بهظه الخلىُت(.)1
اهه ال ظضاٌ في ؤن جضاكُاث املخاصزت املغثُت وجإزرراتها كلى الجاهب الخىـُمي للمداهمت الجىاثُت ال مدالت جىؼلي كلى
الجاهب إلاظغاجي للمداهمت وبالخبلُت املؿاؽ باملباصت لاؾاؾُت للمداهمت اللاصلت هظه املباصت التي ظؿضتها ول املىازُم
الضولُت والدكغَلاث الىػىُت واملخمشلت في الخلىق لاؾاؾُت للوؿان والظامىت للمداهمت اللاصلت والتي جمشل في
مجمىكها خلىق الضفاق.
 .2-2جذاعياث املحادثت املشئيت على الجاهب إلاجشائي للمحاكمت الجىائيت
ان لامغ الظي ال ًسخلف في قإهه ؤن جىىىلىظُا املللىماجُت والاجصاٌ لها كضًض املؼاًا في مسخلف املجاالث بما في طلً
املجاٌ اللظاجي ،اط املاهض انها ومىظ املغاخل لاولى وؤصعاظها جضعٍجُا طمً إلاظغاءاث اللظاثُت كض ؤجذ ؤولها مً خُض
اًجابُاث جِؿرر إلاظغاءاث وحؿغَلها وبالزص مً خُض بػالت الؼابم املاصي لها وججؿض طلً مً ززاٌ الخىكُم
إلالىترووي ،والاجصاٌ إلالىترووي برن ممخنهي اللاهىن ،ومىاكم مغثُت للجمهىع( ) points Visio – publicجدُذ
للمخلاطرن الخىاصل مم هخاباث الظبؽ ملخخلف ظهاث الخلاض ي ،وهظلً البرًض إلالىترووي courrielsوبىً البُاهاث
()2

 ،banque de donnéesوؤزررا املخاصزت املغثُت

و اطا واهذ ظمُم هظه لاصواث بما فيها املخاصزت املغثُت حؿهم في جغقُض إلاظغاءاث اللظاثُت مً ززاٌ جبؿُؼها
وجللُص جيالُفها وجغقُض آظالها وحلؼٍؼ فلالُتها وهي اًجابُاث ال مدالت جدؿب لها ولىنها جسفي كضًضا مً لازؼاع
زصىصا املخاصزت املغثُت مً مىؼلم ؤنها ظغصث اللضالت مً ػابلها إلاوؿاوي واهه ال ًمىً بإًت خاٌ ؤن جيىن لاهضاف
املغظىة منها جدمل في ػُاتها ما ًظغ بىىكُت إلاظغاءاث والتي تهضف بالؾاؽ بلى جدلُم املخاهمت اللاصلت( ،)3ومً هظا
املىؼلم بطا واهذ املخاصزت املغثُت بمشابت الغمؼ ملا جىصلذ بلُه الخىىىلىظُت املللىماجُت والاجصاٌ كلى لاكل فُما حللم
باملخاهمت الجىاثُت فةنها كغفذ في آلاوهت لازررة بمىاؾبت جؼبُلاتها املُضاهُت ظضال برن مدترفي اللاهىن ،وٍخللم لامغ فُما
اطا واهذ هظه الخلىُت ال جخلاعض مم مباصت املخاهمت اللاصلت(.)4
ان ما كغفخه املخاصزت املغثُت مً حلمُم وجىؾم في آلاوهت لازررة باليؿبت لبلع الدكغَلاث والتي جبضو انها جخجه
لجللها الاصل والخظع باليؿبت للبلع آلازغ بلى ظللها في زاهت الاؾخصىاء وهى لامغ الىاظم في خلُلخه كً ازخزاف الغئي

()1

Vanessa Perrocheau et DjoheurZerouki, La visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a
l’autre.Op.cit. Pp 351 à 354
()2
LAURE MILANO, VISIOCONFÉRENCE ET DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE,op.cit.p.1/4
LAURE MILANO, VISIOCONFÉRENCE ET DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE,op.cit. p.1/4
p.2/15

vidéo,

la

de
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()3
()4

JEROME LEBORNE, La vidéo justice : la justice
(https://journals.openedition.org/cdst/4202) consulté le 23/03/2020
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برن املاٍضًً( ،)les technophilesوبرن املىىغًٍ ( )les technophobesلصعاظها في بظغاءاث املخاهمت الجىاثُت
وحلمُم اللجىء بليها هىمىطط للضكىي اللمىمُت .
وبرن هاالء وهاالء ػغح الىلاف مً ػغف عظاٌ اللاهىن بكان كضم خُاصًت هظه الخلىُت وما هجم كنها مً
اولياؾاث بصاعة الجلؿت وجىـُم الىلاف بصضص ما ٌلغض مً اللظاًا والتي ًلخط ي الفصل فيها وظىب مغاكاة مباصت
املخاهمت اللاصلت وفي ملضمتها مبضؤ الللىُت (  ) principe de publicitéومبضؤ الخظىعٍت ؤو الىظاهُت ( principe de
()1

 )contradictoireومبضؤ الكفىٍت (.)principe de l’oralité

فبسصىص الللىُت اطا واهذ ؤؾاؾا حلض بمشابت اخض الظماهاث إلاظغاثُت ووؾُلت عكابت قلبُت لللمل اللظاجي
وحلؼػ زلت املخلاض ي في كظاثه( )2فالللىُت في املخاصزت املغثُت جخجلى كً ػغٍم الكاقاث( قاقت عثِؿُت بلاكت ظلؿت
املخىمت ؤو املجلـ وقاقاث بإماهً ماؾؿاث جىاظض املخبىؾرن) وهما كبر كنها البلع ( الكاقت جصىم الكاقت
 ))3(l’écran fait l’écranوهجم كً طلً ؤن املتهم ال ًغي وال ٌؿمم ؾىي خىاعه مم اللاض ي وؤهمً بلاكت الخلؿت مً
الخظىع ال ًغاه وان ؾمله ال ًفهم ظُضا ما ًلىله ومً زم فان مبضؤ الللىُت مىتهً بامخُاػ ،طف بلى طلً ؤن عصاءة
الصىث والصىعة جلىُا ؾُازغ ال مدالت كلى مبضؤي الخظىعٍت والكفىٍت وهما ؤؾاؽ بىاء الاكخىاق الصخص ي لللاض ي(
باكخباع ؤن ظلؿت املخاهمت هي بمشابت الخدلُم النهاجي) وان هظا لازرر بؿبب طلً هى مُاٌ لزازخصاع بؿبب جغاهم
اللظاًا وكىضها ًفظل الاهخفاء في حكىُل كىاكخه بإوعاق امللف املىخىبت وٍدضر بظلً اهتهاوا ملبضؤي الخظىعٍت
والكفىٍت.

()4

وؤما بسصىص مبضؤ الخظىعٍت اطا واهذ املخاهمت الجىاثُت الىزاؾُىُت جلىم في اصلها كلى خظىع لاػغاف وان
الوُاب كً املخاهمت ًىجغ كىه الفصل هُابُا وان امللاعطت ججلل مً الخىم الوُابي وإن لم ًىً ،فان املخاهمت املغثُت
حلخبر الخاطغ كً بلض مً ززاٌ الكاقت بمشابت الخاطغ بالجلؿت فاملغجي وهرر املغجي مً مىـىع املخاصزت املغثُت (
 )visible et invisibleؾُان بدىم امخضاص مىكم املخاهمت افتراطُا ،بملنى جــمىكم اللضالت في اهثر مً مىكم ( la

 )délocalisation de la justiceوطلً مً قاهه ؤن ًاصي بلى كضالت هرر مجؿضة()5واهثر مً ول طلً ًدغم لاػغاف
مً مىاككت لاصلت والضفىق املشاعة ( كلى ؾبُل املشاٌ اطا وان هص املاصة  000مً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت " للغثِـ
ؤزىاء ؾرر املىاككت ؤن ٌلغض كلى املتهم ؤو الكهىص ؤصلت إلازباث وٍخلبل مزاخـاتهم ."....وٍؼغح الدؿائٌ هىا كً هُفُت

()1

Marc Janin, LA VISIOCONFÉRENCE À L'ÉPREUVE DU PROCÈS ÉQUITABLE, Dalloz « Les Cahiers de
la Justice » 2011/2 N° 2 | pages 13 à 27 p.17
()2
Imma Baral, et Emilie Reissier, Vidéoconférence et principes fondamentaux du procès : publicité et
inmediación
en
Espagne,En
septembre
2014p.2
)(https://ihej.org/wpcontent/uploads/2016/03/D%C3%A9cryptage-Cas-Espagnol.pdf
()3
Jérômelebrone, La vidéojustice : la justice pénale à l’ère de la vidéo, op.cit. p.6/15
()4

?Vanessa Perrocheau et DjoheurZerouki, La visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a l’autre
Op.cit., p.352
()5
Jérômelebrone, La vidéojustice : la justice pénale à l’ère de la vidéo, op.cit. p.6/15
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بن نصيب عبد الرمحن/ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
اللُام بهظا إلاظغاء اطا وان طغوعٍا مً خُض جمىرن طلً كً بلض زصىصا وان كغض الضلُل املىخىب كلى الكاقت هرر
ملغوء .
ان املاهض في هظا الكإن وبدىم ؤن املخاهمت الجؼاثُت لها الؼابم املؿغحي مىظ وكإتها اط حلخمض الخظىعٍت والكفىٍت
وان كاكت الجلؿاث بمشابت عهذ مؿغح ًيىن فُه للمتهم صوع البؼل ( مىخصغا ؤو منهؼما) في خرن املخاهمت بىاؾؼت
املخاصزت املغثُت ظللذ مىه مخفغظا كلى مداهمخه(ً ()1داهم في هفـ ميان خبؿه مخابلا ما ًضوع بلاكت ظلؿت املخىمت
ًغي فلؽ كظاة املخىمت وعبما بكيل صىعة هرر واضخت وال ًغي بلُت لاػغاف وٍداوٌ ؤن ٌؿمم ما ًضوع بكان كظِخه
وؤخُاها ًيىن للصىث صضي لؾباب جلىُت فزا ٌؿمم ظُضا وبالخبلُت ال ًفهم ًما ًجغي بكإهه وٍبلى في خررة مً امغه
زصىصا وان مدامُه فظل ؤن ًيىن بلُضا كىه بخىاظضه بلاكت الجلؿت بالؼبم خغصا كلى مصلخت مىوله ) وان هظه
الىطلُت واهذ مضكاة حؿائٌ بكان الخإهُض كلى الخظىع الجؿضي لػغاف املخاهمت .
اطا واهذ إلاظغاءاث الجؼاثُت الىزاؾُىُت بكان الخدلُم واملخاهمت ال ًشىع بكإنها الدؿائٌ خىٌ طغوعة الخظىع
الجؿضي لألػغاف وبالخصىص املتهم ( هظا الخظىع الظي ًغجب آزاعا كاهىهُت مخلللت بالخلىق لاؾاؾُت للمداهمت
اللاصلت)
وٍىفي في هظا الصضص اهه اطا حلظع الخظىع الجؿضي للمتهم لؾباب صخُت ؤو ؤؾباب زؼررة فان طلً ال ًدىٌ
صون مداهمخه وبدظىع ظؿضي مً ززاٌ إلاظغاء املخضص باملاصة  011مً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت التي جىص كلى ؤن
جامغ املخىمت بلغاع زاص ومؿبب باؾخجىاب املتهم بمؿىىه ؤو باملاؾؿت املخبىؽ بها ؤي جىلل املخىمت بلظاتها وصفاق
املتهم بلى خُض هى مخىاظض لىً لامغ في املخاهمت كً بلض بىاؾؼت املخاصزت املغثُت والتي ججلل مً الخظىع الجؿضي
والخظىع كً بلض خظىعا مخماززا وٍغجب هفـ آلازاع في خرن ؤن املماعؾاث اللملُت لهظه املخاهماث كً بلض آزاعث كضًض
الدؿائالث بكان ؤهمُت الخىاظض الجؿضي والظي اصبذ ًىـغ له اهه لم ٌلض ٌكيل بظغاء كاصًا بل اصبذ مبضؤ مً مباصت
املخاهمت اػلم كلُه مبضؤ الخظىع( )principe de présenceوالظي ًخدلم مله الالخلاء وظها لىظه ما برن اللاض ي
واملخلاض ي(.)2
بن ؤهمُت الخظىع الجؿضي جخجلى اهثر لخدلُم مباصت املخاهمت اللاصلت وفي ملضمتها مبضؤ الىظاهُت ومبضؤ
الكفىٍت ،في هظا الكإن فان اللاهىن الاؾباوي ٌلغف مبضؤ الفىعٍت ( )principe inmediaciónوال ًىظض مشُله في
اللاهىن الفغوس ي(وهى املبضؤ الىاعص طهغه بلى ظاهب مبضؤي الىظاهُت والكفىٍت هكغوغ للمداهمت بىاؾؼت املخاصزت
املغثُت ،وٍفُض وظىب خظىع اللاض ي ؤزىاء كغض ول لاكماٌ إلاظغاثُت لظمان جإهُض اهه مً هـغ وفصل في الضكىي واهه

Vanessa Perrocheau et Djoheur Zerouki, La visioconférence dans le procès pénal français, d’un rituel a

()1

l’autre? Op.cit., p010.
)(2
- Anaïs DANET, LA PRESENCE EN DROIT PROCESSUEL, THÈSE doctorat, SPECIALITE DROIT
PRIVE ET SCIENCES CRIMINELLES, Soutenue le 5 septembre 2016, UNIVERSITÉ DE BORDEAUX, p. 05
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اللاض ي الظي خظغ وافت مغاخلها ،وهظا في خض طاجه اخض ملخظُاث مبضؤ الكفىٍت ( L'oralité de la procédure
()1

.)exige l'immédiateté judiciaire

كلى هظا لاؾاؽ فاملخاهمت اللاصلت جلخط ي وفلا لهظه املباصت ؤن ًخم جباصٌ الخفاكل برن ول ؤػغاف املخاهمت ،وؤن
امغ الخفاكل في املخاهمت الىزاؾُىُت ًخم بيل خغٍت اط ًىفي ؤن املتهم ًمىً بدغهت بؿُؼت والخفاجت كاصًت ؤن ًغي ول مً
في اللاكت فُدرن في املخاصزت املغثُت فان خغهت ول لاػغاف الفاكلت في املخاهمت هي عهً لصاة الخدىم ( la

)télécommandeوالتي هي بُض امليلف جلىُا)2(،وكلى ؤؾاؽ طلً اطا واهذ املكاول الخلىُت للمداصزت املغثُت حلغكل
جدلُم مبضؤ الكفاهُت فةنها حلُم مً الجاهب اللاهىوي جدلُم الىظاهُت وهى حجت املىاوثرن الؾخسضام املخاصزت املغثُت،
()3

ملا لها مً كىاكب طاث زؼىعة مؿاؾا بإهم الخلىق الجىهغٍت للوؿان وهى الخم في الضفاق.

في هظا الكإن ،الاظتهاص اللظاجي وان له بكان املخاصزت املغثُت عئٍت مؼصوظت ،فالغئٍت لاولى واهذ مً ػغف املخىمت
الاوعبُت لخلىق إلاوؿان لخاهض ؤن املخاصزت املغثُت في خض طاتها ال جخلاعض مم مباصت املخاهمت الجىاثُت اللاصلت ّ
املبِىت
باملاصة  2مً الاجفاكُت لاوعبُت لخلىق إلاوؿان مكترػت فلؽ ؤن ال ٌلغكل الجاهب الخلني لهظه الىؾُلت الاجصاٌ الفللي
للمتهم مم مدامُه وهى املؿخسلص مً كغاع  Marcello viola/ Italieالصاصع بخاعٍش 0112/01/11وكغاع
 Sakhnovki/ russieالصاصع بخاعٍش  0101/00/10بال ؤن الغئٍت الشاهُت مً ػغف مدىمت الىلع الفغوؿُت ججلذ في
وظىب جإهُض كبىٌ املتهم املخاهمت كً ػغٍم املخاصزت املغثُت في كغاعها املاعر في ،)4(0100/01/00ولخخىالى كغاعاث
املجلـ الضؾخىعي الفغوس ي للضم صؾخىعٍت املخاهمت بهظه الخلىُت وكضم مغاكاة الاكتراض كليها (كغاع 0105/15/01
بكان جمضًض الخبـ املاكذ -وكغاع  0101/10/01املخللم باملخبىؽ املخابم في ظىاًت والظي لم ًدظغ ظؿضًا ملضة
ؾىت ولواًت ظلؿت الفصل في إلافغاط والتي فصل فيها بورر خظىعه الجؿضي ،وؤزررا وازغ مؿاعي جىؾُم اؾخلماٌ
املخازت املغثُت في مجاٌ الجىاًاث بمىظب امغ 0101/00/04لضواعي صخُت وفصزا في صكىي اؾخعجالُت جم عفلها مً
ػغف هلابت املخامرن وهلابت اللظاة وظملُت الضفاق كً خلىق املخبىؾرن كغع مدلـ الضولت بخاعٍش0101/00/03
وكف اؾخلماٌ هظه الىؾاثل ماهضا ؤن اللجىء بلى املخاصزت املغثُت صون مىافلت املتهم املغزص به بلغاع 0101/00/04
ٌكيل اهتهاوا زؼررا لخلىق الضفاق والخم في املخاهمت اللاصلت بالزص ؤمام مدىمت الجىاًاث اكخباعا لخؼىعة الللىباث
()5

وصوع الاكخىاق الصخص ي لللظاة واملخلفرن الظي ًدخل مياهت زاصت في قفىٍت املىاككاث.

()1

- Imma Baral, et Emilie Reissier, Vidéoconférence et principes fondamentaux du procès : publicité et
inmediación en Espagne ,op.cit. p.p.2 et 9
()2
- Marc Janin, LA VISIOCONFÉRENCE À L'ÉPREUVE DU PROCÈS ÉQUITABLE, Dalloz | « Les Cahiers
de la Justice » 2011/2 N° 2 | pages 13 à 27 p.24

()3كاصٌ ًديى الخدلُلىاملخاهمت الجىاثُت كً بدض ،مغظم ؾابم  ،ص .ص 30الى33
()4

- Camille MIANSONI, Les modes de poursuite devant les juridictions pénales, THESE pour le Doctorat en
Droit, op.cit. p.90.
- Marc Janin, LA VISIOCONFÉRENCE À L'ÉPREUVE DU PROCÈS ÉQUITABLE, op.cit. p.25
()5
 Sophie Sontag Koenig, Autre expérience d’utilisation de la visioconférence : les procédures pénales,op.cit.pp.8et9
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خاجمت:
بن مىطىق اللجىء الؾخلماٌ جلىُت املخاصزت املغثُت في املخاهمت الجىاثُت بمفهىمهـا الىاؾـم التـي جظـمنها كـاهىن -01
 10املخلل ــم بلص ــغهت اللضال ــت وه ــظا ؤم ــغ 0-01املخ ــضص ً ــً لىُفُ ــاث جىـ ــُم بظغاءاته ــا والت ـي ؤخ ــضزذ حور ـرا ظ ــظعٍا للص ــىعة
الىزاؾُىُت للمداهمت الجىاثُت مشلما جم الخىطُذ في هظا البدض ومىه هسلص بلى الىخاثج الخالُت
 -0الخؼىع الخىىىلىجي وما ؤخضزخه الشىعة الغكمُت في خاطغ اللصغ واملخىط بإخضر ما جىصلذ بلُه جىىىلىظُا املللىماجُت
والاجصاٌ واملخمشل في املخاصزت املغثُت ،والتي هؼث كضًض املجاالث الاظخماكُت كلى الصلُضًً الىػني والضولي (مجاٌ بظغاء
اللملُاث الجغاخُت كً بلض ،كلض املاجمغاث والاظخماكاث كً بلض ،وإللاء املخاطغاث مً ػغف ؤؾاجظة الجاملاث كً
بلض ،وإظغاء مداهماث الخدىُم كً بلض ،ولخخىط بىلىظها ملخغاب اللضالت الجىاثُت مً ززاٌ الدكغَلاث الضولُت
والىػىُت.
 -0بن اللجىء الؾخسضام الىؾاثل الخىىىلىظُت لصاعة اللضالت بصفت كامت والجىاثُت بصفت زاصت هاظم كً صواعي ؤمىُت
واكخصاصًت وكبلها مبرعاث حؿُرر لًجاص خلىٌ الػمت اللضالت الجىاثُت كلى املؿخىي الىػني وجضكُم املؿاكضة اللظاثُت
كلى املؿخىي الضولي.
 -0الخجاعب اللملُت الؾخلماٌ الىؾاثل الخىىىلىظُت والاجصاٌ ؤزبدذ مداؾنها في خؿً ؾرر اللضالت مً ززاٌ كصغهتها
لخدلُم الفلالُت وحؿغَم إلاظغاءاث للخسفُف مً ؤػمت جغاهم وبؽء الفصل بلى ظاهب جىفرر الخماًت للطخاًا والكهىص
وليافت لاػغاف الفاكلت في املخاهمت الجىاثُت.
 -0ولمت الجاهب إلاًجابي للمداصزت املغثُت عافله الجاهب الؿلبي مً ززاٌ جضاكُاث هظه الخلىُت للمؿاؽ باملباصت
لاؾاؾُت للمداهمت اللاصلت لخصبذ هلمت زصىصا وان لامغ ًخللم بإهلى ما ًملىه إلاوؿان وهى الخم في الضفاق كً
خغٍخه.
ومً مىـىع ما ؾبم طهغه وؾلُا للخىفُم برن مداؾً جلىُت املخاصزت املغثُت ومشالبها وبدشا كً ؾبل جغكُت الجىاهب
إلاًجابُت والىإي بها كً الجىاهب الؿلبُت فاهه ًخلرن
 -0فسح املجاٌ للىؾاثل الخىىىلىظُت لغكمىت اللضالت بصفت كامت والجىاثُـت بصـفت زاصـت فُمـا ًخللـم بـالظغاءاث
الىخابُت ؾلُا لتركُت ؾرر اللضالت لدؿغَم إلاظغاءاث وهى لاؾاؽ لىصـىٌ املخلاضـ ي لللضالـت والفصـل فـي آلاظـاٌ املللىلـت
وهي اؾـ جدلُم املخاهمت الجىاثُت اللاصلت.
 -0واكخب ــاعا ؤن املخاهم ــت الجىاثُ ــت بىاؾ ــؼت املخاصز ــت املغثُ ــت جدل ــم خماً ــت الك ــهىص والط ــخاًا وحؿ ــاكض الخب ـراء ف ــي
جلــضًم زبـراتهم ملؿــاكضة اللضالــت بمــا ًدلــم حؿـغَم إلاظـغاءاث ،بالطــافت بلــى ججؿــُض الخلــاون الــضولي فــي الاؾــخماق بلــى وافــت
لاػ ـغاف الفاكلــت فــي املخاهمــت الجىاثُــت ومــً ؤي ميــان فــي ؤي صولــت مــً الــضوٌ املؿــاهمت فــي هــظا الخلــاون مليافدــت الجغٍمــت
والىكاًت منها وجبلا لظلً اللمل كلى جغكُت هظه الخلىُت وجىفرر الاػاع الؿلُم جلىُا لهجاخها.
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 -0بــالىـغ للجاهــب الؿــلبي للمداصزــت املغثُــت زصىصــا مــا حللــم بظــماهاث املخاهمــت اللاصلــت اللامــت والخاصــت منهــا
ًلخط ي لامغ جلُُض اللجىء بليها بجللها اؾخصىاء ولِـ ؤصزا وازظاكها للمىافلت املؿبلت مً ؤػغاف املخاهمت .
 -0اللمــل كلــى جغكُــت ؤصواث الــغبؽ فــي املخاهمــاث الجىاثُــت كــً بلــض ؾــىاء حللــم لامــغ بىطــىح الصــىعة والصــىث ؤو
حللــم لامــغ بــالظهؼة فــي خــض طاتهــا والتــي ًجــب ؤن جيــىن بحجــم ًدــُذ حســجُل وهلــل وــل مــا ًــضوع بجلؿــت املخاهمــت وبالكــيل
الظي ٌلؼػ املخاهمت اللاصلت مً ززاٌ ججؿُض مباصت الللىُت والىظاهُت والكفىٍت.

املصادس واملشاجع:
 اللغآن الىغٍم الخلضًل الضؾخىعي املصاصق كلُه اؾخفخاء  0101/00/0ط ع كضص 40بخاعٍش 0101/00/01 الىـام لاؾا ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت امللغوف بىـام عوما لاؾا ي املضعط في الىزُلت A/CONF183/9في 0554/13/03وصزل خرز الخىفُظ في 0110/13/10
 اجفاكُت لامم املخدضة مليافدت الجغٍمت املىـمت كبر الىػىُت امللخمضة مً ػغف الجملُت اللامت لألمم املخدضة صوعة 01في  0111/00/01وصزل جدرز الخىفُظ .0110/15/05
 الاجفاكُت لاوعبُت للمؿاكضة اللظاثُت في املؿاثل الجىاثُت لؿىت  0111والبروجىوىٌ إلاطافي الشاوي لزاجفاكُتلاوعوبُت للمؿاكضة املخباصلت في املؿاثل الجؼاثُت واملىكم في ؾتراؾبىعن في  0110/00/14وصزل خرز الخىفُظ في
0110/10/10
 ؤمغ  10-01الصاصع بخاعٍش 0101/13/00املخظمً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت ملضٌ ومخمم لألمغ عكم 011-22الصاصع في 0522/12/14
 ؤمغ  10-01الصاصع بخاعٍش  0101/14/01املخظمً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت ملضٌ ومخمم لألمغ عكم 011-22الصاصع في 0522/12/14
 ؤمغ  011-22املاعر في  0522/12/4املخظمً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت ملضلىمخممبلاهىن 00-12املاعر في0112/00/01
 ؤمغ  011-22املاعر في  0522/12/4املخظمً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُت ملضٌ ومخمم ؤمغ 10-01املاعزفي01101/13/01
 ؤمغ  14-31املاعر في  0531/15/02املخظمً باللاهىن املضوي امللضٌ واملخمم بلاهىن 01-11املاعزفي0111/12/01
 كاهىن  10-01الصاصع بخاعٍش  0101/10/10املخللم بلصغهت اللضالت ظغكضص 12بخاعٍش 0101/10/01 كاهىن  13-03الصاصعبخاعٍش 0103/10/03امللضٌ واملخمم لمغ  011-22املخظمً كاهىن إلاظغاءاث الجؼاثُتظغكضص 01بخاعٍش 0103/10/05
 -كاهىن اجداصي عكم  1لؿىت  0103املاعر في  0103/11/01في قان اؾخسضام جلىُت الاجصاٌ كً بلض في إلاظغاءاث الجؼاثُت

 كاهىن اجداصي عكم  1لؿىت  0103املاعر في  0103/11/01في قان اؾخسضام جلىُت الاجصاٌ كً بلضفي إلاظغاءاثالجؼاثُت .
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" "صذًقين مضيفين:صفت الخقاض ي والخمثيل القاهىوي للذولت في الذعىي إلاداسيت
The quality to act in justice and the legal representation of the legal persons of public
law in the administrative action: “false friends”


شمـ الضًً بشحر الشغٍف

2  حامػت دمحم إلاحن صباغحن ؾؿُف،ولُت الحلىق والػلىم الؿُاؾُت
Chemseddine58@yahoo.com
2022/10/06:جاسيخ القبىل

2022/10/06:جاسيخ املشاجعت

2022/05/14 :جاسيخ إلاًذاع

:ملخص
 ئلى، مً هاخُت، مغصها،ًثحر شغؽ ضفت الخلاض ي أمام اللػاء ؤلاصاعي ئشياالث هظغٍت أو جطىعٍت وأزغي واكػُت
زطىضُت الضغىي ؤلاصاعٍت الؾُما صغىي ؤلالغاء هضغىي مىغىغُت جغمي بالضعحت ألاولى ئلى خماًت مبضأ اإلاشغوغُت
 هما شغؽ اإلاطلحت وشغؽ الخمثُل اللاهىوي باليؿبت،ًٍ ئلى جضازله مؼ شغؾحن آزغ، ومً هاخُت زاهُت،ؤلاصاعٍت في الضولت
ً هظا الشغؽ ألازحر هثحرا ما ًلؼ الخلـ بِىه وبحن شغؽ الطفت وطل،لألشخاص اإلاػىىٍت الػامت وبطفت زاضت الضولت
 جغمي. مً هاخُت زاهُت، وغضم اهػباؽ اإلاماعؾت اللػائُت، مً هاخُت،بفػل غبابُت وكطىع الىطىص الىاظمت له
الضعاؾت ئلى جأضُل مفهىمي الطفت والخمثُل اللاهىوي في الضغىي ؤلاصاعٍت بغُت الىضىٌ ئلى عؾم الحضوص الفاضلت بحن
.هظًً الطضًلحن اإلاؼٍفحن
. الضغىي ؤلاصاعٍت؛ ضفت الخلاض ي ؛ اإلاطلحت؛ الخمثُل اللاهىوي؛ بؿالن ؤلاحغاءاث: :الكلماث املفخاحيت
Abstract:
The condition of the quality to act before administrative justice raises difficulties of a
theoretical or conceptual and practical nature, which are due, on the one hand, to the
specificity of the administrative action, in particular the action for annulment as as an
objective remedy aimed primarily at protecting the principle of administrative legality in the
State, and secondly, at its overlap with two other conditions, namely, the condition of interest
and the condition of legal representation of legal persons governed by public law in particular
the State, the latter being often confused with the condition of quality to act, due to the
ambiguity and insufficiency of the texts which govern it, on the one hand, and the lack of
stability in judicial practice, on the other hand. This study aims to clarify the concepts of
quality to act and legal representation in administrative action in order to draw the borders
between these two false friends.
Keywords: Administrative action; quality to act; interest; legal representation; nullity of
proceedings.
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مقذمت:
حشيل الضغىي ؤلاصاعٍت الىؾُلت اللاهىهُت لحماًت مبضأ اإلاشغوغُت ؤلاصاعٍت وجلغٍغ الحلىق أو خماًتها في مىاحهت
مسخلف الؿلؿاث ؤلاصاعٍت في الضولت ،غحر أهه وبغغع غللىت مماعؾتها في الىاكؼ وجفاصي ئعهاق الجهاث اللػائُت ؤلاصاعٍت
بػضص هبحر مً صغاوي الحؿبت اإلاىحهت فلـ للضفاع املجغص غً اإلاشغوغُت صون أن ٌؿدىض فحها الؿاغىىن ئلى أًت مطلحت
شخطُت ومباشغة ،اؾخلغث الدشغَػاث ؤلاحغائُت واإلاماعؾت اللػائُت ؤلاصاعٍت غلى وحىب جىافغ شغوؽ مػُىت في
الؿاغً للبىٌ صغىاه ،أزطها شغؽ ضفت الخلاض ي.
جللُضًاّ ،
ٌػبر شغؽ الطفت غً الخأهُل اللاهىوي الظي ٌؿمذ للمضعي بازؿاع اللاض ي باإلصغاء وللمضعى غلُه
باإلاثىٌ أمامه لخللُه ومىاكشخه ،غحر أهه ولخطىضُت الضغىي ؤلاصاعٍت الؾُما صغىي ؤلالغاء هضغىي مىغىغُت حؿتهضف
بالضعحت ألاولى خماًت مبضأ اإلاشغوغُت ؤلاصاعٍت في الضولت ،ؾلً اللػاء ؤلاصاعي مىهجا لُبرالُا أو بغاغماجُا في جلضًغ ضفت
الخلاض ي اإلاخؿلبت للبىلهاً ،غجىؼ غلى الاهخفاء مً خُث ألاضل للخطغٍذ بلُامها بمجغص زبىث مطلحت زفُفت لضي
الؿاغً جبرع صغىاه ،بمػنى جم الخأؾِـ للغٍىت بملخػاها ٌؿخسلظ شغؽ ضفت الخلاض ي مً شغؽ اإلاطلحت.
مً هاخُت زاهُت ،جظهغ اإلاماعؾت اللػائُت في الجؼائغ وحىص زلـ بحن شغؾي الطفت والخمثُل اللاهىوي باليؿبت
لألشخاص اإلاػىىٍت الػامت الؾُما مجها الضولت ،وطلً عغم الخماًؼ في اإلافهىم وألازغ اللاهىوي اإلاترجب غلى ول مجهما ،خُث
هثحرا ما جلبل الضغاوي اإلاغفىغت مباشغة غض اإلاؿإوٌ ؤلاصاعي للمطالح اإلاغهؼٍت أو غحر اإلامغهؼة للضولت (الىػٍغ أو اإلاضًغ
الخىفُظي) عغم أن هظا ألازحر ال ٌػخبر ؾىي ممثال للضولت ،بىضفها الصخظ اإلاػىىي الىخُض الظي جدبػه ألاحهؼة ؤلاصاعٍت
اإلاغهؼٍت أو غحر اإلامغهؼة والحائؼ لحم الخلاض ي ،ومً زم ال ًخمخؼ بأي ضفت في الخلاض ي جإهله لغفؼ الضغىي أو جللحها
مباشغة باؾمه ،بل ًدىػ فلـ ضفت جمثُلُت جإهله إلاماعؾت الضغىي باؾم ولحؿاب الصخظ اإلاػىىي طاجه اإلاضعي أو
اإلاضعى غلُه ،وهى الضولت في هظه الحالت.
اؾدىاصا ئلى ما ؾبم ،جغمي الضعاؾت ئلى جأضُل شغؾي ضفت الخلاض ي والخمثُل اللاهىوي أمام اللػاء في الضغىي
ؤلاصاعٍت للىضىٌ ئلى غبـ الحضوص الفاضلت بحن هظًً "الطضًلحن اإلاؼٍفحن" ،لظلً جبرػ ئشيالُت هظه الضعاؾت في
الدؿاؤٌ املحىعي آلاحي :ماهي الحذود الفاصلت بين عىصشي صفت الخقاض ي والخمثيل القاهىوي للذولت في الذعىي
إلاداسيت؟
لخدلُم هظا الهضف وؤلاحابت غً هظه الاشيالُت ،ؾِخم هُيلت الضعاؾت وفم الخؿت آلاجُت:
أوال -صفت الخقاض ي في الذعىي إلاداسيت
أ -ضفت الخلاض ي للمضعي في الضغىي ؤلاصاعٍت
ب -ضفت الخلاض ي للمضعى غلُه في الضغىي ؤلاصاعٍت
ثاهيا -الخمثيل القاهىوي للذولت أمام القضاء إلاداسي
أ -ألاضل :جمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي بىاؾؿت الىػٍغ اإلاػني
ب -الاؾخثىاء :جمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي بىاؾؿت ؾلؿت ئصاعٍت أزغي غحر الىػٍغ اإلاػني
ج -الخمثُل اللاهىوي لألشخاص اإلاػىىٍت الػامت وضفت الخلاض ي :أًت خضوص؟
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 -1صفت الخقاض ي في الذعىي إلاداسيت
حشيل ضفت الخلاض ي  la qualité pour agirالؿىض اللاهىوي لحم الخلاض ي ،أي الخأهُل اللاهىوي الظي ٌؿمذ
للمضعي بازؿاع اللاض ي باإلصغاء وللمضعى غلُه باإلاثىٌ أمامه لخللي هظا الاصغاء ومىاكشت مضي جأؾِؿه .حشيل الطفت
بهظا اإلاػنى شغؾا لللبىٌ ًلؼم جىافغه في اإلاضعي واإلاضعى غلُه غلى خض ؾىاء ئغماال لللاغضة ؤلاحغائُت اللاغُت بىحىب عفؼ
الضغىي مً طي ضفت وغلى طي ضفت.
 -1.1صفت الخقاض ي للمذعي في الذعىي إلاداسيت
ٌشيل جىافغ ضفت الخلاض ي في اإلاضعي شغؾا للبىٌ الضغىي ؤلاصاعٍت شأنها في طلً شأن الضغىي اإلاضهُت جؿبُلا
لىظ اإلااصة  13مً ق.ئ.م.ئ ،غحر أن الخطىضُت اإلاػترف بها للضغىي ؤلاصاعٍت الؾُما صغىي ؤلالغاء هضغىي مىغىغُت
حؿتهضف ضُاهت مبضأ اإلاشغوغُت ؤلاصاعٍت في الضولت فغغذ جلضًغ هظا الشغؽ بؿغٍلت لُبرالُت أو بغاغماجُت جغمي ئلى جىفحر
أكص ى ؾلف ممىً مً الحماًت إلابضأ اإلاشغوغُت .جؿبُلا لظلً ،اؾخلغ اللػاء ؤلاصاعي اإلالاعن في جلضًغه لشغؽ ضفت
الخلاض ي في اإلاضعي غلى أضل أو كاغضة غامت مإصاها زبىث هظه الطفت لطاخب اإلاطلحت الصخطُت اإلاباشغة في
الضغىي ،واؾخثىاء مإصاه اؾخلاللُت شغؽ الطفت غً شغؽ اإلاطلحت.
 -1.1.1ألاصل :اهصهاس ششط صفت الخقاض ي في ششط املصلحت
جثبذ ضفت الخلاض ي للمضعي مً خُث ألاضل ئطا وان ضاخب مطلحت شخطُت ومباشغة في الضغىي ؤلاصاعٍت،
بمػنى أن الطفت هىا جىضمج في شغؽ اإلاطلحت وجفلض ماهُتها هشغؽ مؿخلل للبىٌ الضغىيٌ .ػبر الفله غً هظه
الىغػُت ب "كغٍىت الطفت"  ،la présomption de la qualitéهما حغث كغاعاث مجلـ الضولت الفغوس ي غلى
اؾخػماٌ غباعة "اإلاطلحت التي حػؿي ضفت الخلاض ي"( « l’intérêt donnant qualité à agir » )1لخىضُف هظه
الىغػُت ؤلاهضماحُت بحن الشغؾحن.
وغلُهً ،ىفي اإلاضعي في الضغىي ؤلاصاعٍت للبىٌ صغىاه مً خُث ألاضل أن ًثبذ أن له مطلحت شخطُت ومباشغة
جبرع ئصغاءه أمام اللاض ي ؤلاصاعي ،فاطا ما زبذ لللاض ي طلً كط ى له بلبىٌ الضغىي صوهما خاحت ئلى اؾخضغاء شغؽ
ضفت الخلاض ي وىن هظا ألازحر مىطهغ أو مىضمج في شغؽ اإلاطلحت في هظه الحالت.
جأؾِؿا غلى طلً ،هغي بػضم اهػباؽ ضُاغت هظ اإلااصة  13مً ق.ئ.م.ئ ،وىنها هطذ غلى اإلاطلحت والطفت
هشغؾحن مؿخللحن للبىٌ الضغىي ؾىاء اإلاضهُت أو ؤلاصاعٍت( ،)2بل أهثر مً طلً بضأث بالىظ غلى شغؽ الطفت وأجبػخه
بشغؽ اإلاطلحت عغم أن ألاوٌ ٌؿخسلظ مً كُام الثاوي ولِـ الػىـ .غلى ؾبُل اإلالاعهت ،وان اإلاشغع الفغوس ي أهثر صكت
غىضما هظ في اإلااصة  31مً كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت غلى شغؽ وخُض للبىٌ الضغىي هى شغؽ اإلاطلحت ،أما الطفت فلم

- Voir, René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 12 éd., Montchrestien, Paris, 2006, p.465.

)(1

( - )2وعصث اإلااصة  13مً ق.ئ.م.ئ غمً الىخاب ألاوٌ اإلاخػلم باألخيام اإلاشترهت لجمُؼ الجهاث اللػائُت ،ومً زم جىؿبم غلى الضغاوي اإلاضهُت وؤلاصاعٍت غلى
خض ؾىاء.
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ٌػخبرها ؾىي شغؾا اؾخثىائُا ًمىً لللاهىن أن ًمىذ بملخػاه خم الخلاض ي ألشخاص مدضصًً بغغع الضفاع غً
مطالح مدضصة(.)1
ؾلً اللاض ي ؤلاصاعي في بدثه للمطلحت اإلااهدت لطفت الخلاض ي للمضعي في الضغىي ؤلاصاعٍت مىهجا مغها أو لُبرالُا
ً ،libéraleظهغ غلى مؿخىٍحن أؾاؾُحن:
ًخػلم أولهما بالخمُحز بحن صغاوي اللػاء اليامل وصغىي الالغاء في مجاٌ جلضًغ اإلاطلحت اإلااهدت للطفت في
الخلاض ي للمضعي ،خُث حشضص باليؿبت لألولى غىضما اشترؽ وحىص خم طاحي للؿاغً جم الاغخضاء غلُه بفػل الػمل
ؤلاصاعي ،وهى أمغ ؾبُعي مغصه ئلى الؿبُػت الظاجُت لضغاوي اللػاء اليامل شأنها في طلً شأن الضغاوي اإلاضهُت ،بِىما
أغمل باليؿت للثاهُت جلضًغا مغها غىضما اهخفى للخطغٍذ بلُام الطفت بمجغص مػاًىت ما ئطا وان الؿاغً ًىحض في وغػُت
()2

كاهىهُت ججػل اللغاع الطاصع كابال للمؿاؽ بها ،بمػنى آزغ ،اهخفى للبىٌ الؿػً بمجغص زبىث كُام "مطلحت زفُفت"
 un intérêt froisséلضي الؿاغً جبرع صغىاه.

وغلُه ،ؾلً اللػاء ؤلاصاعي في جلضًغه لشغؽ اإلاطلحت اإلااهدت لطفت الخلاض ي في صغىي ؤلالغاء ملاعهت بضغاوي
اللػاء اليامل مىهجا وؾؿُاً ،غجىؼ  ،مً هاخُت ،غلى غضم الدشضص في جلضًغ هظا الشغؽ ختى ًخدلم هضف جىؾُؼ
الحماًت إلابضأ اإلاشغوغُت ،ومً هاخُت زاهُت ،غلى غضم ئغفاء اإلاضعي مىه ولُت ختى ال جغهم الجهاث اللػائُت ؤلاصاعٍت
بضغاوي خؿبت مىحهت فلـ للضفاع املجغص غً اإلاشغوغُتّ .
غبر ألاؾخاط  Mignonغً هظا اإلاىهج الىؾؿي في الخلضًغ
كائال أن الجهت اللػائُت ؤلاصاعٍت "ال ججعل مً كل مىاظً حاميا للقاهىن ،غير أنها ال جخعلب إلاضشاس بحق راحيً :خمخع
العاعً بالصفت التي جؤهله لشفع الععً مً اللحظت التي ًثبت فيها قيام مصلحت خفيفت له"(.)3
ججض هظه اإلاغوهت أو اللُبرالُت في جلضًغ اإلاطلحت اإلااهدت لطفت الخلاض ي في صغىي ؤلالغاء مبرعها في الؿبُػت
اإلاىغىغُت لهظه الضغىي ،خُث وجأؾِؿا غلى أنها حؿتهضف بالضعحت ألاولى خماًت مبضأ اإلاشغوغُت ؤلاصاعٍت في الضولتً ،برع
الخىؾؼ في صائغة ألاشخاص اإلاإهلحن لغفػها لخىؾُؼ هؿاق الحماًت لهظا اإلابضأ.
بِىما ًخػلم املعخىي الثاوي الظي جظهغ فُه مغوهت الخلضًغ اللػائي للمطلحت اإلااهدت لطفت الخلاض ي للمضعي
باألزظ بمسخلف أهىاع اإلاطالح ،خُث كبل اللػاء ؤلاصاعي في هظا ؤلاؾاع الاغخضاص ب(:)4
* املصلحت الفشدًت واملصلحت الجماعيت :مثاٌ هظه ألازحرة ،الضغاوي التي جملً الىلاباث أو الجمػُاث عفػها
للضفاع غً اإلاطالح اإلااصًت واإلاػىىٍت ألغػائها في مىاحهت اللغاعاث ؤلاصاعٍت .وهىا ًجضع ؤلاشاعة ئلى أن كػاء مجلـ الضولت
الفغوس ي كض ّمحز في هظا ؤلاؾاع بحن اللغاعاث الخىظُمُت واللغاعاث الفغصًت.

)(1

- L’article 31 du Code de procédure civile précise que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt
légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit
d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un
intérêt déterminé ».
)(2
- Yves GAUDEMET, Traité de droit administratif, Tome 1, 16 éd., L.G.D.J, Paris, 2001, p. 481.
)(3
- Cité par, Katy SIBIRIL, La notion d’intérêt en droit administratif français, Thèse de Doctorat, Ecole
Doctorale des Sciences de l’Homme, des organisations et de la Société, Université de Bretagne occidentale,
2012, p. 68.
)(4
- Voir, René CHAPUS, op.it, pp. 459-461.
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باليؿبت لللغاعاث الخىظُمُت ،كبل املجلـ الضغاوي الغامُت ئلى ئلغائها ئطا وان لها غالكت بهضف الىلابت أو الجمػُت،
وطلً جأؾِؿا غلى أن هظا الىىع مً اللغاعاث ًمـ غالبا بمطلحت حماغُت ألغػاء الخىظُم .هغؽ اإلاشغع الجؼائغي هظا
الحل بملخط ى اللاهىن عكم  14-90اإلاخػلم بىُفُاث مماعؾت الحم الىلابي اإلاػضٌ واإلاخمم( ،)1خُث أغؿذ اإلااصة  16مىه
للخىظُماث الىلابُت خم الخلاض ي للضفاع في ئؾاع هضفها غً اإلاطالح الجماغُت (اإلااصًت أو اإلاػىىٍت) ألغػائها ،وألامغ طاجه
باليؿبت لللاهىن عكم  06-12اإلاخػلم بالجمػُاث اإلاػضٌ واإلاخمم(.)2
أما باليؿبت لللغاعاث الفغصًت ،فلض محز املجلـ بشأنها بحن ما ئطا واهذ طاث ؾابؼ ؾلبي  ، à caractère négatifأي
غاعة باإلاغهؼ اللاهىوي ألخض أؾغاف الىلابت ( كغاع الدؿغٍذ مً الىظُفت الػمىمُت مثال) ،أو اًجابي à caractère

 ، positifأي هافػت إلاغهؼه اللاهىوي (اللغاع اإلاخػمً مىذ محزة مػُىت ،كغاع التركُت في الىظُفت..،الخ) ،خُث أهىغ مطلحت
الىلابت وبالخبػُت ضفتها للؿػً باإللغاء غض ألاولى جأؾِؿا غلى وحىص مطلحت شخطُت للمػني بها في الؿػً غلحها ،بِىما
أحاػ لها الؿػً غض الثاهُت شغٍؿت أن ًيىن لللغاع اوػياؾاث غلى اإلاطلحت الجماغُت التي ًمثلها الخىظُم الىلابي(.)3
* املصلحت الخاصت واملصلحت العمىميت :مثاٌ هظه ألازحرة ،اإلاطلحت اإلاػترف بها للجماغاث املحلُت للؿػً
باإللغاء في كغاعاث ؾلؿت الىضاًت ،هما هى الحاٌ مثال باليؿبت للماصة  61مً اللاهىن عكم  10-11اإلاخػلم بالبلضًت ،خُث
أحاػث لغئِـ املجلـ الشػبي البلضي بطفخه ممثال للبلضًت الؿػً بااللغاء غض كغاع الىالي اإلاخػمً ازباث بؿالن
مضاولت أو عفؼ اإلاطاصكت غلحها.
* املصلحت املادًت واملصلحت املعىىيت :مثاٌ هظه ألازحرة ،اإلاطلحت اإلاػترف بها لؿاهىت بلضًت ما للؿػً في اللغاع
ؤلاصاعي اإلاخػمً حغُحر اؾم هظه البلضًت.
 -2-1.1الاظخثىاء :اظخقالل ششط صفت الخقاض ي عً ششط املصلحت
ئطا وان ألاضل هما ؾبم اللىٌ اهضماج شغؽ ضفت الخلاض ي للمضعي في شغؽ اإلاطلحت ،ئال أهه اؾخثىاء مً هظا
ألاضل كض ًىفطل أو ٌؿخلل غىه ،وطلً في الحالت التي ًلغع فحها اإلاشغع أو اللاض ي ؤلاصاعي ئما مىذ ضفت الخلاض ي
ألشخاص ال ًدىػون مطلحت شخطُت ومباشغة جبرع كبىٌ صغىاهم ،وإما كطغ هظه الطفت غلى أشخاص مدضصًً مً
بحن أصحاب اإلاطلحت ،بمػنى أن شغؽ الطفت هىا ٌؿخسضم مً ؾغف اإلاشغع أو اللاض ي ؤلاصاعي هخلىُت ئما لخىؾُؼ
صائغة ألاشخاص اإلاإهلحن لغفؼ الضغىي أو لخػُِلها.
باليعبت للحالت ألاولى ،كض ًىظ اإلاشغع غلى مىذ ضفت الخلاض ي لصخظ مػحن عغم غضم جمخػه بأًت مطلحت
شخطُت مباشغة جبرع كبىٌ صغىاه غض الػمل ؤلاصاعي مدل الؿػً ،وطلً عغبت مىه في جىؾُؼ صائغة ألاشخاص اإلاإهلحن
للؿػً غض هظا الػمل ؤلاصاعي لطلخه الىزُلت بأخض ألاهضاف اإلاػخبرة للمطلحت الػامت .مثاٌ هظه الحالت ،ما هطذ غلُه
اإلااصة  946مً ق.ئ.م.ئ مً مىذ ضفت الخلاض ي للضولت ممثلت في الىالي لحماًت التزاماث ؤلاشهاع واإلاىافؿت التي جسػؼ لها
غملُت ابغام الػلىص ؤلاصاعٍت والطفلاث الػمىمُت املحلُت في ئؾاع ما ٌػغف باحغاء الاؾخعجاٌ ما كبل الخػاكضي le

( - )1اللاهىن عكم  14-90اإلاإعر في ً 2ىهُى  1990اإلاخػلم بىُفُاث مماعؾت الحم الىلابي (ج.ع.ج.ج ،الػضص  23اإلاإعزت في ً 6ىهُى  )1990اإلاػضٌ واإلاخمم.
( - )2اهظغ اإلااصة  17مً اللاهىن عكم  06-12اإلاإعر في ً 12ىاًغ  2012اإلاخػلم بالجمػُاث ،ج.ع.ج.ج ،الػضص  2اإلاإعزت في ً 15ىاًغ .2012
)(3

- Michel ROUSSET et Olivier ROUSSET, Droit administratif, Tome II -Le contentieux administratif-,
Presse Universitaire de Grenoble, France, 2004, p. 123.
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 .référé précontractuelوغلُه ،ػٍاصة غلى أصحاب اإلاطلحت الصخطُت اإلاباشغة اإلاإهلحن للؿػً أمام كاض ي
الاؾخعجاٌ ؤلاصاعي في هظه الحالت ،وهم اإلاترشححن اللائمحن أو املحخملحن للػلض اإلاػاعًٍ مً حغاء ؤلازالٌ ،جثبذ ضفت
الخلاض ي هظلً للضولت ممثلت في الىالي وطلً بىظ اللاهىن.
حؿدىض الخىظُماث الىلابُت والجمػُاث هظلً ئلى ضفت الخلاض ي اإلامىىخت لها مً ؾغف اإلاشغع بملخط ى اإلااصجحن
 16مً اللاهىن عكم  14-90اإلاخػلم بىُفُاث مماعؾت الحم الىلابي اإلاػضٌ واإلاخمم و 17مً اللاهىن عكم  06-12اإلاخػلم
بالجمػُاث وفم ما ؾبم بدثه أغاله للضفاع غً اإلاطالح الجماغُت اإلااصًت أو اإلاػىىٍت ألغػائها ،وطلً في زغوج غلى مبضأ
شخطُت اإلاطلحت الظي ًمىؼ جلاض ي الصخظ للضفاع غً مطالح آلازغًٍ.
وألامغ طاجه باليؿبت لللاض ي ؤلاصاعي ،خُث ًبرػ مً اإلاماعؾت اللػائُت ملجلـ الضولت الفغوس ي كبىلها الاؾدىاص ئلى
بػؼ الطفاث (الطفت هىا بمػنى الىغػُت اللاهىهُت التي ًىحض فحها اإلاضعي) إلاىذ اإلاطلحت للمضعي في الؿػً باإللغاء
غض بػؼ ضىع اللغاعاث ؤلاصاعٍت عغم أهه ال ٌؿدىض فحها ئلى أي مطلحت شخطُت له ،بمػنى جخىافغ هىا كغٍىت مػاهؿت
لللغٍىت الؿابلت هي كغٍىت اإلاطلحت ،وطلً اغخباعا بأن هظه ألازحرة حؿخسلظ أو جفترع في هظه الحالت مً ضفت اإلاضعي.
مثاٌ هظه الطفاث اإلااهدت للمطلحت في الخلاض ي ،ضفت صافؼ الػغٍبت غلى اإلاؿخىي املحلي  le contribuable localفي
مىاحهت كغاعاث الجماغت املحلُت اإلاػىُت طاث الاوػياؾاث اإلاالُت الؿلبُت غلى محزاهُتها ،وضفت اإلاؿخػمل إلاغفم غمىمي
مػحن  l’usager d’un service publicفي مىاحهت اللغاعاث اإلاغجبؿت بدىظُم وؾحر هظا اإلاغفم(.)1
ججض هظه اإلاغوهت في الخلضًغ مبرعها في الؿبُػت اإلاىغىغُت  le caractère objectifلضغىي ؤلالغاء ،خُث بىضفها
صغىي جغمي أؾاؾا ئلى خماًت مبضأ اإلاشغوغُت ؤلاصاعٍت في الضولت ًبرع الخىؾؼ في كبىلها ختى مً أشخاص ال ٌؿخؿُػىن
ئزباث وحىص غغع شخص ي ومباشغ كض لحلهم مً اللغاع ؤلاصاعي اإلاؿػىن فُه.
أما باليعبت للحالت الثاهيت ،أي خالت اؾخسضام اإلاشغع شغؽ الطفت لخػُِم صائغة ألاشخاص اإلاإهلحن لغفؼ
الضغىي ؤلاصاعٍت ،فمثالها ما هطذ غلُه اإلااصة  65مً ألامغ عكم  11-03اإلاخػلم بالىلض واللغع اإلاػضٌ واإلاخمم مً كطغ
مىىت الؿػً في أهظمت مجلـ الىلض واللغع غلى الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت صون غحره مً أصحاب اإلاطلحت الصخطُت
واإلاباشغة ،أي البىىن واإلاإؾؿاث اإلاالُت.
 -2.1صفت الخقاض ي للمذعى عليه في الذعىي إلاداسيت
ػٍاصة غلى ضفت الخلاض ي للمضعيً ،جب هظلً للبىٌ الضغىي ؤلاصاعٍت أن جخىافغ ضفت الخلاض ي للمضعى غلُه ،وإلاا
وان هظا ألازحر غالبا ؾلؿت ئصاعٍت ،هثحرا ما جغبـ الىخاباث الفلهُت في الجؼائغ وختى ألاخيام اللػائُت ضفتها في الخلاض ي
بمضي جمخػها بالصخطُت اإلاػىىٍت مً غضمه ،عغم أن هظه ألازحرة ال غالكت لها بطفت الخلاض ي ،خُث جغجبـ بمفهىم آزغ
أوؾؼ هى خم الخلاض ي هدم طاحي ٌ un droit subjectifػبر غً اإلاىىت اإلاػترف بها كاهىها للصخظ في الحطىٌ غلى
خىم مىغىعي مً اللػاء بشأن ئصغاءاجه .

- Katy SIBIRIL, op.cit, p. 68.
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جأؾِؿا غلى طلًً ،ىفي للُام ضفت الخلاض ي للجهت ؤلاصاعٍت اإلاضعى غلحها أن جيىن ضاخبت الػمل ؤلاصاعي الظي
ًضعي الؿاغً مؿاؾه بمغهؼه اللاهىوي أو بدله الظاحي شغٍؿت جمخػها بالصخطُت اإلاػىىٍت التي حػؿحها خم الخلاض ي ،أما
في خالت غضم جمخػها بهظه الصخطُت فال مجاٌ إلزاعة مؿألت الطفت وىن الجهت ؤلاصاعٍت هىا ال جخمخؼ أضال بدم الخلاض ي.
 -1.2.1ثبىث صفت الخقاض ي للشخص املعىىي صاحب املعاط باملشكضالقاهىوي للعاعً
جثبذ ضفت الخلاض ي للصخظ اإلاػىىي الػام اإلاضعى غلُه ئطا وان هى الصخظ الظي وحض الحم في مىاحهخه( ،)1أو
ئطا وان ضاخب الػمل ؤلاصاعي الظي ًضعي الؿاغً مؿاؾه بمغهؼه اللاهىوي أو بدله الظاحي ،وىهه وخضه مً ًدىػ
اإلاطلحت الصخطُت للضفاع في الضغىي ؤلاصاعٍت اإلاغفىغت ،وهىا وسجل صائما اهطهاع شغؽ الطفت في شغؽ اإلاطلحت
ولىً هظه اإلاغة ًخػلم ألامغ باإلاطلحت في الضفاع ولِـ باإلاطلحت في ؤلاصغاء هما في خالت اإلاضعي.
جؿبُلا لظلً ،جخلغع الطفت لخللي الضغىي للصخظ اإلاػىىي الػام الطاصع غىه اللغاع ؤلاصاعي اإلااؽ باإلاغهؼ
اللاهىوي للؿاغً ئطا حػلم ألامغ بضغىي ؤلالغاء ،وللصخظ اإلاػىىي الطاصع غىه الػمل ؤلاصاعي مدل الجزاع (الػلض،
الفػل الػاع...،الخ) ئطا حػلم ألامغ بضغاوي اللػاء اليامل.
أما في الحالت التي ًطضع فحها الػمل ؤلاصاعي في الىاكؼ غً ؾلؿت ئصاعٍت ال جخمخؼ بالصخطُت اإلاػىىٍت (الىػاعة،
اإلاطالح غحر اإلامغهؼة للضولت...،الخ) ،فال جثبذ ضفت الخلاض ي ئال للصخظ اإلاػىىي الظي جدبػه هظه الؿلؿت ؤلاصاعٍت
(الضولت في هظه الحالت) وىهه وخضه مً ًخمخؼ بالصخطُت اللاهىهُت التي حػؿُه الىحىص اللاهىوي ومً زم خم الخلاض ي.
 -2.2.1الخمخع بالشخصيت املعىىيت ومذي عالقخه بصفت الخقاض ي
ّ
ٌػبر الصخظ اإلاػىىي غً هُان ًخمخؼ بالصخطُت اللاهىهُت التي حػؿُه اللضعة غلى اهدؿاب الحلىق وجدمل
الالتزاماث شأهه في طلً شأن الصخظ الؿبُعي ،مما ٌػني بمفهىم املخالفت أن اهخفاء الصخطُت اإلاػىىٍت غلى هُان ما
ٌؿلبه أهلُت الىحىب ،أي الطالخُت ألن ًيىن شخطا مً أشخاص اللاهىن  un sujet de droitكاصعا غلى الخمخؼ
بالحلىق بما فحها خم الخلاض ي.
ًمثل خم الخلاض ي  ،le droit d’agir en justiceبىضفه اإلاىىت اإلاػترف بها غلى خض ؾىاء للمضعي في أن ٌػغع
ئصغاءه غلى اللاض ي ملخمؿا مىه الفطل في مىغىغه وللمضعى غلُه في مىاكشت ألاوحه التي أزاعها اإلاضعي في اصغائه(،)2
أهم الحلىق اإلاترجبت غلى الخمخؼ بالصخطُت اإلاػىىٍت ،وهى ما أهضجه ضغاخت اإلااصة  50مً اللاهىن اإلاضوي بىطها غلى أهه
"ًخمخؼ الصخظ الاغخباعي بجمُؼ الحلىق ئال ما وان مجها مالػما لطفت ؤلاوؿان ،وطلً في الحضوص التي ًلغعها اللاهىن.
ًيىن لها زطىضا – )...( :خم الخلاض ي".
وغلُهٌ ،ػخبر الخمخؼ بالصخطُت اإلاػىىٍت باليؿبت للىُاهاث الاغخباعٍت شغؾا لخمخػها بأهلُت الىحىب la capacité

 de jouissanceالتي حػؿحها الطالخُت للخمخؼ بدم الخلاض ي( ،)3مما ٌػني بمفهىم املخالفت أهه ًترجب غلى اهخفاء
( -)1مؿػىص شحهىب ،املبادئ العامت للمىاصعاث إلاداسيت ،الجؼء الثاوي-الهُئاث وؤلاحغاءاث أمامها ،-ؽ ،4 .صًىان اإلاؿبىغاث الجامػُت ،الجؼائغ،2007 ،
ص.272 .
)(2

- Stéphanie MELIS-MAAS, Pour un renouvellement de la notion d’action en justice, Thèse de Doctorat,
UFR Droit, Economie et Administration, Université de Metz, 2004, pp. 9-10.
)(3
- Iréné ALCOMBESSI, Le substantiel dans l’appréciation du droit d’agir, Thèse de Doctorat, Université
Panthéon-Sorbonne-Paris I, Université d’Abomey-Calavi (Bénin), 2019, pp. 352-353.
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الصخطُت اإلاػىىٍت غضم وحىص خم الخلاض ي ولِـ فلـ غضم اللضعة غلى مماعؾخه ،ألامغ الظي ًثحر صفػا بػضم اللبىٌ
 une fin de non-recevoirبسطىص الضغاوي التي جيىن ؾغفا فحها ئما همضغُت أو همضعى غلحها ًخىج بالحىم بػضم
كبىٌ الؿلب  ،l’irrecevabilité de la demandeوطلً ئغماال لىظ اإلااصة  67مً ق.ئ.م.ئ التي عبؿذ هظا الىىع مً
الضفىع ضغاخت بلُام خم الخلاض ي(.)1
وغلُهً ،خػحن للبىٌ الضغاوي اإلاغفىغت في مىاحهت ألاغماٌ ؤلاصاعٍت الطاصعة غً الىُاهاث غحر اإلاصخطت كاهىها أن
جغفؼ غض الصخظ اإلاػىىي الظي جدبػه هظه الىُاهاث ،بىضفه وخضه مً ًدىػ خم الخلاض ي الظي ٌػؿُه مىىت جللي
الضغىي ؤلاصاعٍت ومىاكشت مضي جأؾِؿها .بمفهىم املخالفتً ،ترجب غلى عفؼ الضغىي غض ؾلؿت ئصاعٍت ال جخمخؼ
بالصخطُت اإلاػىىٍت حؼاء غضم كبىلها الوػضام خم الخلاض ي لهظه الؿلؿت ولِـ الوػضام ضفتها ،هظه ألازحرة (الطفت) ال
ًغهً اللاض ي ئلى بدثها ،أي ئلى مػاًىت ما ئطا وان اإلاضعى غلُه هى ضاخب الػمل ؤلاصاعي اإلااؽ باإلاغهؼ اللاهىوي للؿاغً
ئال بػضما ًثبذ له جمخػه بالصخطُت اإلاػىىٍت التي حػؿُه خم الخلاض ي.
ًغجبـ الخمخؼ بالصخطُت اإلاػىىٍت مً غضمه ئطن بىحىص خم الخلاض ي في خض طاجه ال بطفت الخلاض ي ،هظه ألازحرة
جغجبـ فلـ مً خُث ألاضل هما ؾبم اللىٌ بشغؽ اإلاطلحت ،خُث ًىفي لثبىتها ؾىاء للمضعي أو للمضعى غلُه مجغص
كُام مطلحت شخطُت ومباشغة في ؤلاصغاء (باليؿبت للمضعي) أو في الضفاع (باليؿبت للمضعى غلُه).
خضصث اإلااصة  49مً اللاهىن اإلاضوي ألاشخاص اإلاػىىٍت اإلاإهلت للخمخؼ بدم الخلاض ي في ول مً الضولت ،الىالًت،
البلضًت ،اإلاإؾؿاث الػمىمُت طاث الؿابؼ ؤلاصاعي ،الشغواث اإلاضهُت والخجاعٍت ،الجمػُاث واإلاإؾؿاث ،الىكف ،هما
حػلذ مىذ الصخطُت اإلاػىىٍت ازخطاضا محجىػا للمشغع وخضه غىضما أوعصث في نهاًتها غباعة " ول مجمىغت مً
أشخاص أو أمىاٌ ًمىدها القاهىن (اللاهىن هىا بمػىاه الػُم  ،la loiأي اللىاغض اإلاػُاعٍت الطاصعة غً الؿلؿت
الدشغَػُت) شخطُت كاهىهُت" .أما ألاشخاص اإلاػىىٍت الػامت ،فلض خضصتها اإلااصة  800مً ق.ئ.م.ئ في ول مً الضولت،
الىالًت ،البلضًت واإلاإؾؿاث الػمىمُت طاث الطبغت ؤلاصاعٍت ،وأغافذ ئلحها اإلااصة  9مً اللاهىن الػػىي عكم 01-98
اإلاخػلم بازخطاضاث مجلـ الضولت وجىظُمه وغمله اإلاػضلت واإلاخممت ول مً الهُئاث الػمىمُت الىؾىُت واإلاىظماث
اإلاهىُت الىؾىُت.
أما غً الؿلؿاث ؤلاصاعٍت التي ال جخمخؼ بدم الخلاض ي لػضم جمخػها بالصخطُت اإلاػىىٍت ،فُمىً أن هظهغ مجها:
أحهؼة ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت (الىػاعاث ،الؿلؿاث ؤلاصاعٍت اإلاؿخللت غحر اإلاخمخػت بالصخطُت اإلاػىىٍت...،الخ) ،أحهؼة غضم الترهحز
ؤلاصاعي (اإلاطالخ الخاعحُت للىػاعاث) ،اإلاطالح ؤلاصاعٍت للىالًت (الضائغة مثال) ،اإلاطالح ؤلاصاعٍت للبلضًت ،اإلاطالح ؤلاصاعٍت
للمإؾؿاث الػمىمُت طاث الؿابؼ ؤلاصاعي (ولُاث الجامػت مثال)...،الخ.
وىنها ال جخمخؼ بدم الخلاض يً ،جب أن جغفؼ الضغىي بطضص هظه الؿلؿاث ؤلاصاعٍت غحر اإلاصخطت كاهىها جدذ
ؾائلت غضم اللبىٌ اإلاثاع جللائُا مً اللاض ي ؤلاصاعي غض الصخظ اإلاػىىي الظي جدبػه هظه الؿلؿاث ،أي الضولت
باليؿبت للمطالح اإلاغهؼٍت وغحر اإلامغهؼة ،الىالًت أو البلضًت باليؿبت للمطالح ؤلاصاعٍت الخابػت لهما واإلاإؾؿت الػمىمُت
طاث الؿابؼ ؤلاصاعي اإلاػىُت فُما ًخػلم بمطالحها ؤلاصاعٍت.
( - )1جىظ اإلااصة  67مً ق.ئ.م.ئ" :الذفع بعذم القبىل ،هى الذفع الزي ًشمي إلى الخصشيح بعذم قبىل ظلب الخصم الوعذام الحق في الخقاض ي."...،
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 -2الخمثيل القاهىوي للذولت أمام القضاء إلاداسي

ّ
إلاا وان اإلاضعى غلُه في الضغىي ؤلاصاعٍت غالبا شخطا مػىىٍا غاما ،فاهه ًخػحن الغخباع الضغىي مىحهت جىححها ؾلُما،

ػٍاصة غلى جمخػه بطفت الخلاض ي ،أي غلى وىهه ضاخب الػمل ؤلاصاعي اإلااؽ باإلاغهؼ اللاهىوي للؿاغً أو بدله الظاحي،
جىافغ الطفت في الخمثُل للؿلؿت ؤلاصاعٍت التي جمثله أو جخطغف باؾمه أمام اللػاء ،لظلً فالؿإاٌ اإلاؿغوح في هظا
الطضص هى إلاً ًخلغع هظا الخمثُل في الضغىي ؤلاصاعٍت ،وما ؾبُػت الػالكت اللائمت بِىه وبحن شغؽ ضفت الخلاض ي؟
لبؿاؾت ووغىح مؿألت الخمثُل أمام اللػاء ؤلاصاعي باليؿبت للىالًت ،البلضًت واإلاإؾؿت الػمىمُت طاث الطبغت
ؤلاصاعٍت ،ؾِخم الاكخطاع غلى بدث حؼئُت جمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي وىنها مً جثحر ؤلاشياالث في الىاكؼ الػملي.
في هظا ؤلاؾاعً ،دىم هظا الخمثُل للضولت أمام الػضالت ؤلاصاعٍت أضال مإصاه اوػلاص الازخطاص به ئلى الىػٍغ اإلاػني،
واؾخثىاء ٌػؿي هظا الازخطاص لؿلؿت ئصاعٍت أزغي غحر الىػٍغ.
 -1.2ألاصل :جمثيل الذولت أمام القضاء إلاداسي بىاظعت الىصيشاملعني
ًخم جمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي مً خُث ألاضل مً ؾغف الىػٍغ اإلاػني ،أي الىػٍغ الظي ًىضعج الجزاع في
كؿاغه ،وهى ما كغعجه ضغاخت اإلااصة  828مً ق.ئ.م.ئ بىطها "مع مشاعاة الىصىص الخاصت ،عىذما جكىن الذولت أو
الىالًت أو البلذًت أو املؤظعت العمىميت راث الصبغت إلاداسيت ظشفا في الذعىي بصفت مذعي أو مذعى عليه ،جمثل
بىاظعت الىصيش املعني ،الىالي ،سئيغ املجلغ الشعبي البلذي على الخىالي ،واملمثل القاهىوي باليعبت للمؤظعت راث
الصبغت إلاداسيت"ً .يسحب هظا الخمثُل ألاضُل للضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي بىاؾؿت الىػٍغ اإلاػني اؾدىاصا ئلى غمىمُت
وإؾالق هظا الىظ ؾىاء غىض وحىصها في الضغىي ؤلاصاعٍت بطفتها مضعي أو مضعى غلُه ،وؾىاء حػللذ هظه الضغىي
بضغىي ئلغاء أو بضغىي كػاء وامل.
وغلُه ،اغخمض اإلاشغع فُما ًخػلم بمىذ الازخطاص بخمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي غلى مػُاع مىغىعي،
ًغجىؼ غلى الغوىن ئلى ؾبُػت اليشاؽ ؤلاصاعي الظي ًغجبـ به الجزاع لخدضًض الضائغة الىػاعٍت اإلاػىُت به وطلً بغؼ الىظغ
غً الؿابؼ اإلاغهؼي أو غحر اإلامغهؼ للجهت ؤلاصاعٍت الطاصع غجها هظا اليشاؽ ،مؿدبػضا بظلً اإلاػُاع ؤلاكلُمي الظي وان
مػمىال به في هظا ؤلاؾاع كبل ضضوع كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت وؤلاصاعٍت ،أًً واهذ الطفت الخمثُلُت للضولت مىػغت بحن
الىػٍغ اإلاػني ئطا حػلم ألامغ بجزاع طا ؾبُػت مغهؼٍت ،والىالي بىضفه ممثال للضولت ئطا حػلم ألامغ بجزاع طا ؾبُػت غحر
ممغهؼة (الجزاغاث اإلاغجبؿت بيشاؽ اإلاطالح الخاعحُت للىػاعاث).
ًبضو هظا اإلاىهج ألازحر ،أي اللائم غلى اإلالاعبت ؤلاكلُمُت في مىذ الطفت الخمثُلُت للضولت أمام اللػاء أهثر مالءمت
أو بغاغماجُت ،وىهه ٌػؿي ضفت الخمثُل للجهت ألاكغب للجزاع وألاهثر صعاًت به ومً زم ألاكضع غلى الخػاؾي مػه ،وهي
الىػٍغ في خالت الجزاغاث طاث الؿابؼ اإلاغهؼي والىالي بطفخه ممثل الضولت غلى اإلاؿخىي املحلي في خالت الجزاغاث طاث
الؿابؼ غحر اإلامغهؼ .هما ًيسجم هظا الحل ،مً هاخُت زاهُت ،مؼ اإلاػمىٌ به في ألاهظمت اللاهىهُت اإلالاعهت ،خُث أغؿى

املجلض -09الػضص -02الؿىت2022

EISSN: 2588-2309

1253

ISSN: 2352-9806

l

صفة التقاضي والتمثيل القانوني لألشخاص املعنوية يف الذعوى اإلدارية :صذيقني مزيفني /ـــــــــــــــــــــــــــــ
مشس الذين بشري الشريف /ــــــــ ـــــــــــــــــــ
اإلاشغع الفغوس ي مثال ضالخُت جمثُل الضولت بطفتها مضعى غلُه  en défenseليل مً املحافظ ومدافظ الجهت ئطا حػلم
الجزاع ،مهما واهذ ؾبُػخه ،بيشاؽ ؤلاصاعاث اإلاضهُت للضولت غلى مؿخىي املحافظت أو الجهت(.)1
لظلً هغي أهه والغخباعاث خؿً ئصاعة الػضالت ؤلاصاعٍت la bonne administration de la justice

ً ،administrativeجضع باإلاشغع جىػَؼ الطفت لخمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي بحن ول مً الىػٍغ اإلاػني باليؿبت
للجزاغاث الىاججت غً وشاؽ ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت للضولت ،والىالي باليؿبت للجزاغاث الىاججت غً وشاؽ ؤلاصاعة اإلاضهُت غحر
اإلامغهؼة للضولت غلى مؿخىي الىالًت ،وطلً باؾخثىاء وشاؽ اإلاطالح غحر اإلامغهؼة غحر الخاغػت لغكابخه واملحضصة في اإلااصة
 111مً اللاهىن عكم  07-12اإلاخػلم بالىالًت( ،)2هظه ألازحرة ًظل جمثُلها أمام الػضالت ؤلاصاعٍت مً ازخطاص الىػٍغ
اإلاػني.
ولػللىت هظا الخمثُل وإغفاء الؿابؼ الجىاعي غلُه ،هغي بمالءمت وغؼ هظ غام في كاهىن ؤلاحغاءاث اإلاضهُت
وؤلاصاعٍت ًخم بملخػاه مىذ الىػٍغ أو الىالي ؾلؿت جفىٍؼ ازخطاضهما الخمثُلي ئلى مىظفي ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت أو مؿإولي
اإلاطالح غحر اإلامغهؼة اإلاىطىص غلحها في اإلااصة  111مً كاهىن الىالًت باليؿبت لألوٌ (الىػٍغ) ،وإلى مؿإولي اإلاطالح غحر
اإلامغهؼة الخاغػت لغكابخه باليؿبت للثاوي (الىالي).
 - 2.2الاظخثىاء :جمثيل الذولت أمام القضاء إلاداسي بىاظعت ظلعت إداسيت أخشي غيرالىصيشاملعني
ئطا واهذ اإلااصة  828مً ق.ئ.م.ئ أغاله كض أغؿذ الطفت لخمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي للىػٍغ اإلاػني ،ئال أنها
أكغث اؾخثىاء غلى هظا ألاضل ،بملخػاه ًمىً أن جمىذ هظه الطفت الخمثُلُت لؿلؿاث ئصاعٍت أزغي غحر الىػٍغ اإلاػني
وطلً بىاؾؿت هطىص زاضت جإهلها لخمثُل الضولت أمام اللػاء في هؼاغاث مػُىت .ػٍاصة غلى هظه الحالت (الخأهُل
اللاهىوي للخمثُل)ً ،مىً هظلً أن جخلغع الطفت لخمثُل الضولت أمام اللػاء لؿلؿت أزغي غحر الىػٍغ بىاء غلى جفىٍؼ
بظلً مً هظا ألازحر ًخم وفم اللىاغض الػامت في جفىٍؼ الازخطاص.
وغلُه ،جثبذ الطفت لخمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي غلى ؾبُل الاؾخثىاء لجهاث ئصاعٍت أزغي غحر الىػٍغ اإلاػني
في خالخحن ،هما خالت الخأهُل اللاهىوي للخمثُل وخالت جفىٍؼ هظا الخمثُل.
 -1-2.2حالت الخأهيل القاهىوي للخمثيل
جخدلم خالت الخأهُل اللاهىوي  l’habilitation légaleللخمثُل غىضما ًإهل هظ مػحن (كاهىن أو جىظُم) حهت
ئصاعٍت أزغي غحر الىػٍغ اإلاػني لخمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي ،هما هى الحاٌ مثال باليؿبت ٌ:
* اإلااصة  280مً كاهىن الجماعن عكم  07-79اإلاإعر في  21حىان  1979اإلاػضٌ واإلاخمم ،والتي أغؿذ الطفت لخمثُل
الضولت أمام اللػاء في الضغاوي التي جيىن ئصاعة الجماعن ؾغفا فحها ألغىان هظه ألازحرة الؾُما كابط ي الجماعن.

)(1

- L’article R.431-10 du code de justice administrative stipule que « L'Etat est représenté en défense par le
préfet ou le préfet de région lorsque le litige, quelle que soit sa nature, est né de l'activité des
administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région, … ».

( - )2جخػلم هظه اإلاطالح خؿب اإلااصة  111مً اللاهىن عكم  07-12اإلاخػلم بالىالًت ب :الػمل التربىي والخىظُم في مجاٌ التربُت والخيىًٍ والخػلُم الػالي
والبدث الػلمي ،وغاء الػغائب وجدطُلها ،الغكابت اإلاالُت ،ئصاعة الجماعن ،مفدشُت الػمل ،مفدشُت الىظُفت الػمىمُت ،اإلاطالح التي ًخجاوػ وشاؾها
بالىظغ ئلى ؾبُػخه أو زطىضِخه ئكلُم الىالًت.
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* اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  143-98اإلاإعر في  10ماًى  ،1998والتي أهلذ مىظفي ئصاعة البرًض
واإلاىاضالث لخمثُل هظه ألازحرة أمام الػضالت ،هما أغؿذ اإلااصة  3مً اإلاغؾىم طاجه لىػٍغ البرًض واإلاىاضالث ضالخُت
جدضًض ضفت هإالء اإلاىظفحن اإلاإهلحن.
* اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم  276-98اإلاإعر في  12ؾبخمبر  ،1998والتي أهلذ مفدش ي البِئت للىالًاث
لخمثُل ؤلاصاعة اإلايلفت بالبِئت أمام الػضالت.
* اإلااصة  18مً اللاهىن عكم  02-07اإلاخػمً جأؾِـ ئحغاء مػاًىت خم اإلالىُت الػلاعٍت وحؿلُم ؾىضاث اإلالىُت غً
ؾغٍم جدلُم غلاعي ،والتي أهلذ مؿإوٌ مطالح الحفظ الػلاعي الىالئي لخمثُل الضولت في الضغىي الغامُت ئلى ئلغاء
التركُم الػلاعي اإلاػض بىاء غلى جطغٍداث غحر صحُدت أو وزائم مؼوعة.
 اإلااصة  81مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت التي أهلذ اإلاضًغ الىالئي للػغائب للؿػً في عأي لجىت الؿػً املخخطتأمام املحىمت ؤلاصاعٍت غىضما ًطضع ضغاخت مسالفا ألخيام اللاهىن أو الخىظُم ؾاعي اإلافػىٌ ،وطلً بىطها غلى أهه
"غىضما ٌػخبر عأي اللجىت غحر مإؾـ فان مضًغ اإلاإؾؿاث الىبري أو اإلاضًغ الىالئي للػغائب أو عئِـ مغهؼ الػغائب أو
عئِـ اإلاغهؼ الجىاعي للػغائب ٌػلم جىفُظ هظا الغأي غلى أن ًبلغ الشاوي بظلً .وفي هظه الحالت ،جلىم هظه الؿلؿاث
بغفؼ ؾػً غض عأي اللجىت ئلى املحىمت ؤلاصاعٍت في غػىن الشهغًٍ اإلاىالُحن لخاعٍش اؾخالم طلً الغأي".
ًلؼم ؤلاشاعة هىا باليؿبت للماصة  81مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت أغاله ،أن مجلـ الضولت كض اؾخسلظ مً
مػمىنها أنها حػؿي ضفت الخلاض ي للمضًغٍت الىالئُت للػغائب أو "للمضًغ الىالئي للػغائب" ،خُث حاء في ئخضي
خُثُاث كغاع له ضضع بخاعٍش  8أفغٍل " 2010خُث أن ضفت وأهلُت الخلاض ي مخىفغة في اإلاضًغ الىالئي للػغائب هما هى
ملغع باإلاىاص  82 ،81و 88مً كاهىن كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت"(.)1
هغي بمجاهبت هظا الخفؿحر اللػائي لصحُذ اللاهىن الغخباعًٍ أؾاؾُحن:
أولهما ،أن اإلاضًغٍت الىالئُت للػغائب هي مطلحت غحر ممغهؼة للضولت غلى مؿخىي الىالًت ال جخمخؼ بدؿب الىظ
اإلايش ئ لها بالصخطُت اإلاػىىٍت ،ومً زم ال جخمخؼ مً خُث اإلابضأ بدم الخلاض ي الظي ًإهلها لغفؼ الضغاوي أمام اللػاء
أو اإلاثىٌ أمامه لخللحها.
وزاهحهما ،أهه ئطا وان اإلاشغع ًملً وامل الؿُاصة والؿلؿت إلاىذ خم الخلاض ي بطضص هؼاع مػحن لىُان ال ًخمخؼ
بالصخطُت اإلاػىىٍت( ،)2ئال أن ألامغ لِـ هظلً باليؿبت للماصة  81مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت ،طلً أنها جخدضر في
ضُاغتها غً "مؿإوٌ مطالح الحفظ الػلاعي الىالئي" همؿإوٌ ئصاعي أهلخه لخمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي في
صغىي مدضصة (الؿػً في عأي لجىت الؿػً املخخطت) ،وال جخدضر غً "اإلاضًغٍت الىالئُت للحفظ الػلاعي" هىُان اغخباعي
في خض طاجه.

( - )1هلال غً ،خضة ػغمىم" ،املصالح غيراملمشكضة للذولت .صفت الخقاض ي والخمثيل أمام القضاء" ،املجلت الجؼائغٍت لللاهىن والػضالت ،صون ؾىت وشغ،
ص ،15 .مخىفغة غلى اإلاىكؼhttps://elmouhami.com/wp-content/uploads/2019/01/revue1_2017p2.pdf :
(ً - )2مىً أن هظهغ همثاٌ غً هظه الحالت ،ما هطذ غلُه ؾابلا اإلااصة  46مً اللاهىن عكم  08-90اإلاخػلم بالبلضًت اإلالغى ،خُث أغؿذ "للمجلغ الشعبي
البلذي" مىىت الؿػً في كغاع الىالي اللاض ي ببؿالن اإلاضاولت أو اإلاػلً غً ئبؿالها أو عفؼ اإلاطاصكت غلحها.
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هظا باليؿبت للمضًغٍت الىالئُت للػغائب ،أما باليؿبت إلاضًغها ،فال ٌؿخلُم جماما اللىٌ بمىده ضفت وأهلُت
الخلاض ي هما حاء في اللغاع ،وطلً جأؾِؿا غلى أن هاجحن اإلاىىخحن جغجبؿان بىحىص خم الخلاض ي ،ومً زم ال ًمىً أن
جخلغعا بدؿب ألاضىٌ ؤلاحغائُت ئال للصخظ اإلاػىىي طاجه ضاخب الضغىي ،وهى في هظه الحالت الضولت ،أما اإلاؿإوٌ
ؤلاصاعي اإلاػني (اإلاضًغ في هظه الحالت) ،فال ًمىً أن جمىذ له ؾىي الطفت لخمثُل  la qualité pour représenterهظا
الصخظ اإلاػىىي أمام اللػاء.
بىاء غلى هظه الاغخباعاث ،هغي أهه ال ًمىً خمل مػمىن اإلااصة  81مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجبائُت ؾىي غلى أهه
ًمىذ الطفت لخمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي في هظه الضغىي إلاؿإوٌ مطالح الحفظ الػلاعي الىالئي ،أما خم
الخلاض ي فُبلى للضولت طاتها بىضفها الصخظ اإلاػىىي الظي جيخمي ئلُه هظه اإلاطلحت غحر اإلامغهؼة.
 -2.2.2حالت جفىيض الخمثيل
جخدلم خالت جفىٍؼ الخمثُل  la délégation de la représentationغىض كُام ضاخب الازخطاص ألاضُل
بخمثُل الضولت أمام اللػاء بخفىٍؼ هظا الازخطاص ئلى أخض مغوؾُه ،هما هى الحاٌ مثال باليؿبت لػضًض اللغاعاث
الىػاعٍت التي فىع بملخػاها الىػعاء ضالخُتهم الخمثُلُت إلاىظفي ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت أو لغؤؾاء اإلاطالح الخاعحُت الخابػت
لضوائغهم الىػاعٍت ئطا حػلم ألامغ بجزاغاث هاججت غً وشاؽ هظه اإلاطالحً .مىً أن هظهغ همثاٌ غً هظه اللغاعاث:
 كغاع وػٍغ اإلاالُت اإلاإعر في  20فُفغي  ،1999والظي فىع الخمثُل قي اللػاًا اإلاخػللت بأمالن الضولت والحفظالػلاعي غلى اإلاؿخىي املحلي (أمام املحاهم ؤلاصاعٍت) ليل مً اإلاضًغ الىالئي ألمالن الضولت واإلاضًغ الىالئي للحفظ
الػلاعي ،أما غلى اإلاؿخىي اإلاغهؼي (أمام مجلـ الضولت) ،فلض جم جفىٍؼ هظا الخمثُل للمضًغ الػام لألمالن الىؾىُت؛
 كغاع وػٍغ التربُت الىؾىُت اإلاإعر في  03غشذ  ،1999والظي فىع ضالخُت الخمثُل ليل مً مفدش أواصًمُتمدافظت الجؼائغ الىبري ومضًغي التربُت في الىالًاث ول بدؿب مجاالث ازخطاضه؛
 كغاع وػٍغ الشإون الضًيُت وألاوكاف اإلاإعر في  13ماعؽ  ،2011والظي فىع إلاضًغي الشإون الضًيُت وألاوكافبالىالًاث ضالخُت الخمثُل غلى اإلاؿخىي املحلي ،وإلاضًغ الضعاؾاث اللاهىهُت والخػاون ومضًغ ألاوكاف والؼواة والحج
والػمغة ضالخُت الخمثُل غلى اإلاؿخىي الىؾني؛
 كغاع وػٍغ الفالخت والخىمُت الغٍفُت اإلاإعر في  27ماي  ،2014والظي فىع الخمثُل غلى اإلاؿخىي املحلي إلاضًغياإلاطالح الفالخُت ومدافظي الغاباث للىالًاث.
وٍيبغي ؤلاشاعة هىا باليؿبت للمطالح الخاعحُت للىػاعاث أو هما حؿمى هظلً باإلاطالح غحر اإلامغهؼة للضولت غلى
مؿخىي الىالًت ،أنها وإلاا واهذ ال جخمخؼ بالصخطُت اإلاػىىٍت فانها ال جخمخؼ بالىدُجت بدم الخلاض ي خؿب اإلااصة  50مً
اللاهىن اإلاضوي ،لظلً ال ًمىً جدذ ؾائلت غضم اللبىٌ اإلاثاع جللائُا مً اللاض ي ؤلاصاعي أن جغفؼ الضغاوي غضها
مباشغة ،هما ال ًمىً أن جغفؼ غض الىػاعة التي جدبػها ألن الىػاعة طاتها ال جخمخؼ بالصخطُت اإلاػىىٍت ،بل جغفؼ غض الضولت
بىضفها الصخظ اإلاػىىي الظي جيخمي ئلُه هظه اإلاطالح ،غلى أن جمثل الضولت في هظه الحالت ئما مً ؾغف ضاخب
الخمثُل ألاضُل (الىػٍغ) أو ضاخب الخمثُل اإلاإهل أو اإلافىع (اإلاضًغ الخىفُظي اإلاػني) في خاٌ وحىص هظ الخأهُل أو
كغاع الخفىٍؼ خؿب الحالت.
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 -2.3الخمثيل القاهىوي للذولت وصفت الخقاض ي :أًت حذود؟
ًيبغي غضم الخلـ باليؿبت للصخظ اإلاػىىي الػام اإلاضعي أو اإلاضعى غلُه في الضغىي ؤلاصاعٍت بحن ضفت الخلاض ي la

 qualité pour agirالتي جثبذ للصخظ اإلاػىىي طاجه ،وضفت الخمثُل  la qualité pour représenterالتي جخىافغ
للمؿإوٌ ؤلاصاعي اإلاإهل لخمثُل هظا الصخظ اإلاػىىي أو الخطغف باؾمه أمام اللػاء ،طلً أن الصخظ اإلاػىىي
جخىافغ له ضفت الخلاض ي التي حؿمذ له بازؿاع اللاض ي باالصغاء أو باإلاثىٌ أمامه لخللُه ومىاكشت مضي جأؾِؿه بمجغص
وىهه ضاخب الػمل ؤلاصاعي الظي ًؼغم اإلاضعي مؿاؾه بمغهؼه اللاهىوي أو بدله الظاحي ،غحر أهه وليىهه هُاها افتراغُا ال
ًمىىه مماعؾت الضغىي (في الاصغاء أو في الضفاع) ئال بىاؾؿت اإلاؿإوٌ ؤلاصاعي اإلاإهل كاهىها لخمثُله أمام اللػاء.
ًترجب غلى هظا الخمُحز بحن ضفت الصخظ اإلاػىىي طاجه (ضفت الخلاض ي) وضفت ممثله اللاهىوي (ضفت الخمثُل) أزغا
كاهىهُا هاماً ،ظهغ غلى مؿخىي الجؼاء اإلاترجب غلى جسلف ول مجهما ،خُث جخػلم الطفت بدم الخلاض ي ،ومً زم ًإصي
جسلفها ئلى الحىم بػضم كبىٌ الؿلب  l’irrecevabilité de la demandeخؿب اإلااصة  67مً ق.ئ.م.ئ ،بِىما ًخػلم
الخمثُل اللاهىوي باحغاءاث الخطىمت ،ومً زم ًترجب غلى فؿاصه الحىم ببؿالن ؤلاحغاءاث لػضم صحت مىغىغها la

 nullité de procédure pour irrégularité de fondجؿبُلا للماصة  64مً ق.ئ.م.ئ ،هظا باإلغافت ئلى ئمياهُت
جصحُذ الػُب الظي مؿه باحغاء الخم أزىاء ؾحر الخطىمت.
وٍيبغي ؤلاشاعة هىا ئلى غضم اهػباؽ الطُاغت الػغبُت لىظ اإلااصة  64مً ق.ئ.م.ئ اإلاظوىعة أغاله ،خُث جخدضر غلى
اوػضام "الخفىٍؼ" إلامثل الصخظ الؿبُعي أو اإلاػىىي ،في خحن واهذ الطُاغت الفغوؿُت أهثر صكت ،خُث جخدضر غً
اوػضام "الؿلؿت"  le défaut de pouvoirإلامثل الصخظ الؿبُعي أو اإلاػىىي ،وبضًهي الفغق بحن اإلافهىمحن ،خُث
جىدس ي ؾلؿت الخمثُل  le pouvoir de représentationمفهىما أوؾؼ ،طلً أنها كض ججض مطضعها في الخفىٍؼ la

 délégationهػمل ئعاصي ًىلل بملخػاه اإلافىع ازخطاضاجه الخمثُلي ئلى اإلافىع ئلُه ،هما كض ججض مطضعها في
أصواث أزغي واللاهىن ( اإلااصة  828مً ق.ئ.م.ئ باليؿبت لخمثُل ألاشخاص اإلاػىىٍت الػامت مثال) أو الاجفاق (غلض الىوالت) .
وغلُهً ،يبغي الخأهُض غلى وحىب عفؼ الضغاوي ؤلاصاعٍت غض ضاخب الطفت في الخلاض ي ،أي غض الصخظ اإلاػىىي
طاجه وهى الضولت في هظه الحالت ،ولِـ غض ضاخب الطفت في جمثُله (الىػٍغ ،الىالي أو مضًغ اإلاطلحت غحر اإلامغهؼة خؿب
الحالت) هما وػاًىه في الػضًض مً اللغاعاث اللػائُت التي جلبل مثل هظه الضغاوي عغم أنها مغفىغت غلى غحر طي ضفت،
وطلً جأؾِؿا غلى أن هإالء ألاشخاص ال ضفت لهم في الضغىي جإهلهم لخللحها مباشغة ،بل ًدىػون فلـ ضفت ئحغائُت
أو جمثُلُت جإهلهم إلاماعؾتها باؾم الضولت أمام اللػاء.

الخاجمت:
حشيل ضفت الخلاض ي أخض شغوؽ كبىٌ الضغىي ؤلاصاعٍت شأنها في طلً شأن الضغىي اإلاضهُت ،غحر أن الخطىضُت
اإلاػترف بها لألولى الؾُما في ئؾاع كػاء ؤلالغاء فغغذ غغوعة جلضًغ هظا الشغؽ بؿغٍلت مغهت أو لُبرالُت حؿمذ بخىؾُؼ
صائغة ألاشخاص اإلاإهلحن لغفؼ الضغىي .أما باليؿبت لشغؽ الخمثُل اللاهىوي باليؿبت لألشخاص اإلاػىىٍت الػامت الؾُما
مجها الضولت في الضغىي ؤلاصاعٍت فىثحرا ما ًلؼ الخلـ بِىه وبحن شغؽ الطفت ،وطلً ؾىاء في اللاهىن أو في اإلاماعؾت
اللػائُت عغم ازخالفهما في اإلافهىم وفي ألازغ غلى خض ؾىاء.
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جم الغوىن مً زالٌ هظه الضعاؾت ئلى حملت مً الىخائج والاكتراخاث ،هىحؼها فُما ًلي:
أوال -الىخائج:
 ال حشيل ضفت الخلاض ي مً خُث ألاضل شغؾا مؿخلال للبىٌ الضغىي ؤلاصاعٍت ،خُث جظوب أو جىطهغ في شغؽاإلاطلحت الصخطُت اإلاباشغة؛
 حػخبر الطفت شغؾا اؾخثىائُا للبىٌ الضغىي ؤلاصاعٍت ٌؿخسضمه اإلاشغع أو اللػاء هخلىُت لخىؾُؼ صائغة ألاشخاصاإلاإهلحن لغفؼ صغىي ؤلالغاء للضفاع غً مطلحت مدضصة؛
 ًخم الخمُحز باليؿبت للصخظ اإلاػىىي اإلاضعى غلُه في الضغىي ؤلاصاعٍت بحن ضفت الخلاض ي التي جثبذ لهظا الصخظاإلاػىىي في خض طاجه ،والطفت في الخمثُل التي جثبذ إلامثله اللاهىوي؛
 جخلغع الطفت لخمثُل الضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي في ظل الىغؼ اللاهىوي الحالي مً خُث ألاضل للىػٍغ اإلاػني ،وغلىؾبُل الاؾخثىاء لجهت أزغي غحر الىػٍغ وطلً ئما بملخط ى جأهُل كاهىوي أو جفىٍؼ بظلً مً ألاضُل؛
 ًترجب غلى جسلف شغؽ الطفت الحىم بػضم كبىٌ الضغىي ؤلاصاعٍت ،بِىما ًترجب غلى فؿاص الخمثُل اللاهىوي الحىمببؿالن ؤلاحغاءاث مً خُث مىغىغها.
ثاهيا -الاقتراحاث:
 الىظ غلى شغوؽ كبىٌ الضغىي ؤلاصاعٍت بىظ زاص غمً الىخاب اإلاخػلم باإلحغاءاث اإلاخبػت أمام الجهاث اللػائُتؤلاصاعٍت ،وطلً جماشُا مؼ الخطىضُت اإلاػترف بها لهظه الشغوؽ في اإلااصة ؤلاصاعٍت الؾُما في ئؾاع كػاء ؤلالغاء؛
 نهُب باللاض ي ؤلاصاعي ؾلىن مىهج لُبرالي في جلضًغ اإلاطلحت اإلااهدت لطفت الخلاض ي بطضص صغاوي ؤلالغاء لخىؾُؼصائغة الحماًت إلابضأ اإلاشغوغُت؛
 جىظُم الخمثُل اللاهىوي للضولت أمام اللػاء ؤلاصاعي بىظ أهثر جفطُلً ،خػمً جىػَؼ هظه الطالخُت بحن الىػٍغ اإلاػنيئطا حػلم ألامغ بالجزاغاث الىاججت غً وشاؽ ؤلاصاعة اإلاغهؼٍت ،والىالي ئطا حػلم ألامغ بيشاؽ اإلاطالح غحر اإلامغهؼة الخاغػت
لغكابخه؛
 الىظ غلى مىذ ؾلؿت جمثُل الضولت باليؿبت ليشاؽ اإلاطالح غحر اإلامغهؼة غحر الخاغػت لغكابت الىالي ئلى الىػٍغ اإلاػني،غلى أن ًيىن لهظا ألازحر ؾلؿت جفىٍؼ هظا الخمثُل ئلى مؿإولي هظه اإلاطالح جدلُلا لفىغة حىاعٍت الخمثُل.

قائمت املشاجع:
أوال -باللغت العشبيت:
-1الكخب:
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-2املى اقع الالكتروهيت:
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القضاء الاداري الذولي في اطارمنظمة الامم املححذة
International administrative justice within the framework of the United Nations
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:ملخص
ٌعمل في اػاع الاماهت العامت لألمم اإلاخدضة عضص هبحر حضا مً اإلاىظـحن وحعخبر أهبر هُئت ئصاعٍت في مىظىمت ألامم
 ولظلً ؿان أي مىظمت بها هظا العضص الىبحر مً اإلاىظـحن ؾدشهض هم هاةل مً الجزاعاث اإلاخعللت بدلىق.اإلاخدضة
 ان الهضؾ مً هظه الىعكت.  لظلً ؾعذ اإلاىظمت الى اًجاص ؾبل هاحعت لـع جلً اإلاىاػعاث.والتزاماث هإالء اإلاىظـحن
البدثُت هى البدث في اؾباب حعضًل هؼام العضٌ الضازلي لألمم اإلاخدضة مً زالٌ صعاؾت ؾبل حؿىٍت اإلاىاػعاث الغؾمُت
التي كض جثىع في اػاع مىظمت الامم اإلاخدضة زاصت بعض الخعضًالث التي مؿذ هظام العضٌ الضازلي بؿبب عضم ؿعالُت
والظي ال ًـي باإلاعاًحر الاؾاؾُت لإلحغاءاث اللاهىهُت الىاحبت التي اعؾتها الصيىن الضولُت، الىظام اللضًم وهلص جمىٍله
.2009 لخلىق الاوؿان في
. الاصاعي الضولي ;اللظاء الضولي ; الامم اإلاخدضة ;اإلاىظف الضولي ;اإلاىاػعاث الضولُت:الكلمات املفحاحية
Abstract:
employees and it is the largest administrative body in the United Nations system.
Therefore, any organization with this large number of employees will witness a huge amount
of disputes regarding the rights and obligations of these employees. Therefore, the
organization sought to find effective ways to resolve these disputes. The aim of this research
paper is to research the reasons for amending the internal justice system of the United Nations
by studying ways to settle official disputes that may arise within the framework of the United
Nations, especially after the amendments that affected the internal justice system due to the
ineffectiveness of the old system and its lack of funding, which does not meet basic standards
of due process established by international human rights instruments in 2009.
Keywords : international administration ; international justice ; the United Nations ; the
international employee ; international disputes.
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القضاء االداري الدويل يف اطار هنظوة االهن املتحدة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
مقذمة:
ختى جلىم مىظمت الامم اإلاخدضة بخدلُم الاهضاؾ املخضصة لها بمىحب مىازُلها البض ان جخيىن مً احهؼة مخىىعت
جماعؽ ازخصاصاث اإلاىىػت بها  ،وعلى عاؽ هظه الاحهؼة حهاػ ئصاعي ،هظا الجهاػ الظي ٌعمل على مؿخىاه مجمىعت مً
الاشخاص الؼبُعُت الظًً ًؼلم عليهم مصؼلح " مىظف صولي " ٌُ ،عهض ئلُه بعمل صاةم في زضمت مىظمت الامم اإلاخدضة
خُث ًيىن صوعه ألاؾاس ي مخابعت ول وشاغ ًخعلم باإلاىظمت ؾىاء على الصعُض الضازلي للمىظمت أو ما ًسص اليشاغ
الخاعجي للمىظمت
وألهه ًىحض عضص هبحر مً اإلاىظـحن الضولُحن الظًً ٌعملىن على مؿخىي مىظمت الامم اإلاخدضة ،ؿلض جثىع مىاػعاث
طاث الصلت بالعمل في ألامم اإلاخدضة التي ًمىً حؿىٍتها عً ػغٍم املخاهم الىػىُت وطلً للمغهؼ اللاهىوي الضولي الظي
جخمخع به اإلاىظمت ،ؿلض جم جىؿحر هظام عضٌ اصاعي صازل اإلاىظمت  .وعلُه جم اوشاء مدىمت اصاعٍت لألمم اإلاخدضة التي
حعخبر هُئت مؿخللت في  24هىؿمبر  1949تهضؾ الى حؿىٍت الخالؿاث الضازلُت صازل الامم اإلاخدضة ،وبعض اصالح الىظام
اللاهىوي الضازلي لألمم اإلاخدضة اؾدبضلذ املخىمت الاصاعٍت ؾىت  2009بىظام صازلي ًخيىن مً صعحخحن للخلاض ي،
مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث هضعحت اولى ،ومدىمت الاؾخئىاؾ الخابعت لألمم اإلاخدضة هضعحت زاهُت.
و نهضؾ مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت الى الىشف عً الؿبب وعاء خاحت الامم اإلاخدضة الى حعضًل الىظام الظي وان
كاةما كبل " 2009املخىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة " وجبني هظام صازلي للعضالت ًلىم على مبضا الخلاض ي على صعحخحن .
وابغاػ الاهضاؾ اإلاخىزاة مً هظا الىظام ومضي كضعجه على جدلُم العضالت اإلايشىصة ،مع حؿلُؽ الظىء على الىؾاةل
الغؾمُت "اللظاةُت ؿلؽ" التي حعخبر طماهت الخترام خلىق اإلاىظـحن في مىظىمت الامم اإلاخدضة .
وجلىصها هظه اإلاعؼُاث الى بؿؽ الاشيالُت الخالُت إلاعالجتها في هظه اإلاضازلت وٍمىىىا صُاػتها والخالي:
ما مضي ؿعالُت املخىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة؟ والى أي مضي جظهغ طغوعة الخسلي عً اؾلىب الخلاض ي اللضًم
واللجىء الى صعحخحن للخلاض ي؟
ولإلحابت على هظه الاشيالُت اإلابؿىػت للضعاؾت ؾىعمض الى اجباع الخؼت الخالُت:
 -1املخىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة ( صعاؾت جلُُمُت إلاضي ؿعالُتها)
 -2جبني مبضا الخلاض ي على صعحخحن

 -1املحكمة الادارية لألمم املححذة ( دراسة ثقييمية ملذى فعاليتها)
جم ئوشاء املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة ( )TANUفي عام  ، 1950وهي هُئت كظاةُت صازلُت وان هضؿها الغةِس ي هى
حؿىٍت الجزاعاث التي كض جيشأ بحن مىظمت ألامم اإلاخدضة ومىظـيها .اعخمضتها الجمعُت العامت في  24هىؿمبر ( 1949اللغاع
 351اإلاعضٌ في اهثر مً مىاؾبت ؿخم حعضًله في صٌؿمبر ، 1953زم هىؿمبر ، 1955وهظلً في صٌؿمبر  1995وفي صٌؿمبر
 1997زم في  2000وٍلُه حعضًل في  2003وازحرا اللغاع  59/283في ابغٍل . )1(2005حعضٌ هظه اللغاعاث الىظام الاؾاس ي
)(1

-Assemblée générale le 24 novembre 1949, A/RES/351(IV)A, A/1228, Establishment of a United Nations
Administrative Tribunal, 24 Nov. 1949.
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بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
للمدىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة الظي ؾىؾ هخؼغق الُه (اوال) ،زم هجغي صعاؾت هلضًت للىظام الاؾاس ي للمدىمت
الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة زاهُا.
 -1-1النظام الاساس ي للمحكمة الادارية لألمم املححذة
املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة هي هُئت مؿخللت  ،جم اوشائها بمىحب هص اإلااصة  1مً الىظام الاؾاس ي للمدىمت
الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة(.)1
 -1-1-1جشكيلة املحكمة
جخألف املخىمت مً ؾبعت اعظاء مً حيؿُاث مسخلـت ،وَشترغ ان ًخمخعىا بسبرة كظاةُت في مجاٌ اللاهىن
الاصاعي او ما ٌعاصله في والًتهم اللظاةُت الىػىُتً .خم حعُُنهم مً ػغؾ الجمعُت العمىمُت إلاضة  4ؾىىاث كابلت للخجضًض
مغة واخضة ،وٍخم اهخساب عةِـ املخىمت وهاةبُه للغةِـ مً بحن اعظائها وٍجلـ زالزت منهم ؿلؽ على ول حلؿت (.)2وكض
ًخم عغض اللظُت على املخىمت بأهملها كبل اصضاع الخىم في خالت ما اطا ظهغ ان اللظُت جثحر هلؼت كاهىهُت مهمت (. )3
ان ػغٍلت حعُحن اعظاء املخىمت الاصاعٍت جىعىـ ؾلبا على شـاؿُت وهؼاهت الاعظاء وىن ان الجمعُت العامت هي مً
جلىم بخعُُنهم والاولى ان ًيىن الخعُحن عً ػغٍم الاهخساب هظماهت الؾخلاللُت الاعظاء.
ً
ً
ً
هما أن زلى ألاهظمت مً اشتراغ شغوغ معُىت في اللظاة ٌعخبر هلصا وزلال هبحرا البض مً معالجخه ،ألهه مً
ً
اإلاعغوؾ في هؼاق املخاهم الضولُت أن أهظمتها ألاؾاؾُت حشترغ شغوػا مهمت ًجب جىاؿغها في الصخص الظي ٌشؼل
كاض ؿيها ،خُث ًخم ازخُاع اللظاة مً طوي اإلاإهالث اإلاؼلىبت ومً طوي الازخصاصاث التي جيسجم مع ػبُعت
مىصب ٍ
املخىمت وما جىظغ ؿُه مً كظاًا(.)4
 -2-1-1اخحصاصات املحكمة

ً
حؿخلبل املخىمت وجبذ في الشياوي اإلاخعللت بعضم اخترام علىص أو شغوغ جىظُف مؿإولي ألامم اإلاخدضة ؿظال عً

شياوي عضم الامخثاٌ ألهظمت لجىت ألامم اإلاخدضة اإلاشترهت .صىضوق جلاعض اإلاىظـحن بلغاع مً ألازحر .و جسخص املخىمت
بالىظغ والبذ في الشياوي التي ًُ ّضعى ؿيها زغق علض العمل إلاىظـي ألاماهت العامت لألمم اإلاخدضة أو لشغوغ زضمت هإالء
اإلاؿإولحن .حشمل مصؼلخاث "العلض" و "شغوغ الخضمت" حمُع ألاخيام طاث الصلت مً الىظامحن ألاؾاس ي وؤلاصاعي
للمىظـحن اإلاعمىٌ بهما وكذ عضم الامخثاٌ اإلاؼعىم  ،بما في طلً أخيام الةدت اإلاعاشاث الخلاعضًت للمىظـحن.
واملخىمت مـخىخت اًظا ألي مؿإوٌ في الاماهت العامت لألمم اإلاخدضة ختى لى جىكف عً العمل ،او اي شخص ازغ
ًمىىه ازباث الخلىق الىاججت عً علض العمل او شغوغ العمل والؾُما اخيام الىظام الاؾاس ي للمىظـحن واي لىاةذ كض
ًدخج بها اإلاؿإوٌ (.)5وجىص اإلااصة  07مً الىظام الاؾاس ي للمدىمت على طغوعة عؿع ػعً مؿبم ًغؿعه اإلاىظف اإلاعني

)(1

- Tribunal administratif des Nations Unies, Statut du Tribunal administratif des Nations Unies, 2006-2009.
- Voir notamment l’article 03, Statut du Tribunal administratif des Nations Unies ,o p .cit .
)(3
- Voir notamment l’article 08, Statut du Tribunal administratif des Nations Unies ,o p .cit .
)(2

(- )4عبض هللا على عبى،اللظاء الضولي الاصاعي في اػاع اإلاىظماث،مجلت لغاؿضًً للخلىق،مجلض ،3العضص  26لؿىت ،2005ص .324

- Voir notamment l’article 02, Statut du Tribunal administratif des Nations Unies ,o p .cit .
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بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
امام هُئت الؼعىن اإلاشترهت التي اوشائها الىظام الاؾاس ي للمىظـحن ،واطا واهذ جلً الهُئت كض ابلؼذ عايها الى الامحن
العام،والا عىضما ًيىن الامحن العام وملضم الالخماؽ كض واؿم على جلضًم الالخماؽ مباشغة الى املخىمت الاصاعٍت.
 -3-1-1حكم املحكمة
ؾخيىن الاحغاءاث الشـىٍت امام املخىمت علىُت ،ما لم جلغع املخىمت ؾغٍتها في خالت الظغوؾ الاؾخثىاةُت ،1وكض
ًخىاؿم خىمها مع اخض الخاالث الخالُت :
 اطا اكغث املخىمت بالخم اإلاؼعىن ؿُه ،جأمغ املخىمت بالؼاء اللغاع اإلاؼعىن ؿُه  ،أو جىـُظ الالتزام املخخج به .فيالىكذ هـؿه  ،جدضص املخىمت مبلؽ الخعىٍع الظي ؾِخم صؿعه ئلى اإلاؿخأهف عً الظغع الظي لخم به ئطا كغع ألامحن
العام  ،في ػظىن زالزحن ً
ًىما مً ؤلازؼاع بالخىم  ،لصالح ألامم اإلاخدضة  ،صؿع حعىٍع إلالضم الؼلب  ،صون الخاحت ئلى
ئحغاءاث حضًضة ؛ ومع طلً  ،ال ًجىػ أن ًخجاوػ هظا الخعىٍع اإلابلؽ الصافي للغاجب ألاؾاس ي إلالضم الؼلب إلاضة عامحن .و
ًجىػ للمدىمت  ،في خاالث اؾخثىاةُت  ،عىضما جغي أهه مً اإلاىاؾب اللُام بظلً  ،أن جأمغ بضؿع حعىٍع أعلى .وٍصاخب
ول كغاع مً هظا اللبُل الظي جخسظه املخىمت بُان ألاؾباب.
 ئطا عأث املخىمت أن ؤلاحغاء اإلاىصىص علُه في الىظامحن ألاؾاس ي وؤلاصاعي للمىظـحن لم ًخم اجباعه ً ،جىػ لها ،بىاء على ػلب ألامحن العام وكبل اجساط كغاع بشأن ألاؾـ اإلاىطىعُت  ،أن جأمغ باخالت اللظُت .ؤلاحغاء الىاحب اجباعه أو
اؾخئىاؿه .عىض اجساط كغاع باخالت كظُت ما ً ،جىػ للمدىمت أن جأمغ بضؿع حعىٍع للمضعي عً أي طغع عاوى مىه هدُجت
الخأزحر اإلايؿىب ئلى ؤلاحغاء اإلاخبع ؛ ال ًجىػ أن ًخجاوػ هظا البضٌ اإلابلؽ الصافي للغاجب ألاؾاس ي إلاضة زالزت أشهغ.
 خُثما ًخم الخىم بالخعىٍع  ،ؿخدضصه املخىمت وجضؿعه ألامم اإلاخدضة أو عىض الاكخظاء  ،الىوالت اإلاخسصصتاإلاغجبؼت باألمم اإلاخدضة بشغوغ ًدضصها اجـاق الامحن العام لألمم اإلاخدضة ًبرمه معها ،خُث اهه ؾىؾ ًىص صغاخت على
ان هظه اإلاإؾؿت ؾخيىن ملؼمت بلغاعاث املخىمت وانها ؾخيىن مؿإولت عً صؿع اي حعىٍع ممىىح الخض مً مؿإوليها
مً كبل املخىمت(. )2
و جيىن اخيام املخىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة مؿببت ،نهاةُت وػحر كابلت لالؾخئىاؾ خؿب هص اإلااصة  11مً الىظام
الاؾاس ي للمدىمت .
ان هظا الىظام الاؾاس ي الظي جم وطعه للمدىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة لؼاإلاا احؿم بالبؽء والؼمىض في
الاحغاءاث ما عغكل ؾحر العضالت في اػاع اللظاء الاصاعي الضولي صازل الامم اإلاخدضة وؾىؾ هداوٌ ان وشحر الى ؾلبُاث
هظا الىظام والتي واهذ ؾببا في الخسلي عىه وجبني هظام عضٌ صازلي حضًض ولُخا.
 -2-1دراسة هقذًة للنظام الاساس ي للمحكمة الادارية لألمم املححذة

ً
للضعحن ألامحن العام وخضة ئصالح هظام ئكامت العضٌ في ألامم اإلاخدضة في ًىاًغ  2006عمال بلغاع الجمعُت العامت

عكم  ،283/59الظي كغعث ؿُه الجمعُت العامت أنها ؾخعحن مجمىعت مً الخبراء الخاعحُحن اإلاؿخللحن للخـىحر في ئصالح
الىظام .هظام ألامم اإلاخدضة إلكامت العضٌ وزلص ؿغٍم ئعاصة الاصالح ئلى أن هظام العضٌ الضازلي لألمم اإلاخدضة كضًم
1

- Voir notamment les article 9, Statut du Tribunal administratif des Nations Unies ,o p .cit
- Voir notamment les article 01-01, Statut du Tribunal administratif des Nations Unies ,o p .cit .

)(2
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بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
وال ًخماش ى مع الخؼىعاث الخاصلت ،وػحر ؿعاٌ  ،باإلطاؿت الى عضم الاؾخلاللُت ألعظاء املخىمت .باإلطاؿت الى ان هظا
الىظام ًيلف اإلاىظمت جيالُف مالُت ضخمت هاهًُ عً جأزحره الىاضح على ؾمعت اإلاىظمت  ،وؾُيىن ئوشاء هظام عضٌ
صازلي حضًض معاص صُاػخه باليامل أهثر ؿاعلُت مً مداولت ئصالح الىظام الؿاةض آهظان

()1

 .تناول هذا االصالح نقاط مهمة

ترتبط ب:

 -1-2-1جسهيل الوصول الى العذالة

ليل ئوؿان ،على كضم اإلاؿاواة الخامت مع آلازغًٍُّ ،
جىص اإلااصة  10مً الاعالن العالمي لخلىق الاوؿان اهه ّ
الخم في
ِ
َّ ٌ
ٌ
ٌ
َ
ُ
َ
هظغا ُم ً
وعلىُا ،للـصل في خلىكه والتزاماجه وفى َّأًت تهمت حؼاةُت ج َّ
ًّ
ومداًضةً ،
ىحه
ىصـا
كظِخه مدىمت مؿخللت
أن جىظغ
ئلُه( .)2ومىه ؿان هظام العضٌ الظي اكغه الىظام الاؾاس ي للمدىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة ال ًخىاؿم مع هظا اإلاعُاع الضولي
وعلُه البض مً جبني مجمىعت مً الاصالخاث جخعلم اؾاؾا ب:
 بالنسبة لصفة الحقاض ي:ً
مـخىخا إلاىظـي ألاماهت العامت لألمم اإلاخدضة وهظلً "أي شخص آزغ ًمىىه ئزباث الخلىق
وان هظام ئكامت العضٌ
الىاشئت عً علض العمل أو عً شغوغ الخىظُف  ،بما في طلً أخيام الىظام ألاؾاس ي للمىظـحن وأي اللىاةذ التي كض
ًيىن اإلاؿإوٌ كض اؾخـاص منها "في خحن أن طهغ هظه الـئت الثاهُت مً ألاشخاص وان ًمىً أن ٌؿمذ بخىؾُع هؼاق
ألاشخاص اإلاشمىلحن بالىظام اإلاعمىٌ به  ،ومماعؾت ألامم اإلاخدضة والؿىابم اللظاةُت ؿؿغث املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم
ً
ً
اإلاخدضة وطع اإلاىظف جـؿحرا طُلا .ؾعى مثل هظا الخـؿحر ئلى اؾدبعاص عضص معحن مً اإلاىظـحن مً الىظام  ،وال ؾُما
أولئً الظًً ٌعملىن في عملُاث زاعج اإلالغ  ،أو اإلاخعاكضًً اإلاإكخحن أو ختى ملضمي الخضماث .وعلى الغػم مً أن
الجزاعاث التي حشمل هإالء ػحر اإلاؿإولحن ًخم حؿىٍتها ً
هظغٍا بمىحب كىاعض الخدىُم الصاصعة عً لجىت ألامم اإلاخدضة
لللاهىن الخجاعي الضولي  ،ؿان ؾبل الاهخصاؾ اإلاخاخت على هظا الىدى لم جىؿغ الىصىٌ ئلى عضالت ؿعالت(.)3
ً
و ئصعاوا مً الجمعُت العامت لهظه اإلاشيلت ؿلض شضصث في كغاعها  283/59لعام  2005على طغوعة جىؾُع صاةغة
ً
ً
اإلاخلاطحن .ولم جخسظ الجمعُت  ،في كغاعيها  261/61و  228/62لعام  ، 2007مىكـا خاؾما بشأن هظا الخىؾُع .وكغعث
بالـعل معالجت مؿألت هؼاق هظام الخلاض ي في صوعتها الثاهُت والؿخحن ( ، )2008-2007في طىء اإلاعلىماث اإلاؼلىبت مً
ألامحن العام .ومً هظا اإلاىظىع  ،ججضع ؤلاشاعة ئلى أن هظا ألازحر ً ،
وؿلا إلالترخاث مجمىعت ئعاصة الهُيلت  ،كض ؾبم أن أًض
الخمضًض لِشمل اإلاىظـحن مً ػحر مىظـي اإلاىظمت وعىض كغاءة جلغٍغه هجض ان هظا الخمضًض ًخعلم باألشخاص الظًً
ً
ًإصون العمل أزىاء زضمتهم شخصُا في اإلاىظمت  ،بمىحب أي هىع مً العلىص مهما وان هىعها ومهما واهذ مهمتهم  ،واًظا
بأولئً اإلاغجبؼىن باإلاىظمت بمىحب علض الخىعٍض مً الؿلع أو الخضماث(. )4
 املساعذة القاهوهية:)(1

-ONU, Rapport du Groupe de la refonte du système d’administration de la justice de l’Organisation des
Nations unies, A/61/205,28 juillet 2006.p18.
)(2
- Voir notamment l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.
)(3
- Yannick Radi, La réforme du système de justice interne de l'organisation des Nations Unies, Revue française
d'administration publique 2008/2 (n° 126), pages 307 à 317.
)(4
- ONU, Rapport du Groupe de la refonte du système d’administration de la justice de l’Organisation des
Nations unies ,op.cit.p20.

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1264

ISSN: 2352-9806
l

القضاء االداري الدويل يف اطار هنظوة االهن املتحدة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
جم ئوشاء  11هُئت معغوؿت باؾم مجمىعاث املخامحن في عام  1984لخلضًم اإلاؿاعضة اللاهىهُت للمىظـحن .لىً هظه
املجمىعاث لم جلضم طماهاث الىـاءة اإلاؼلىبت .همؿإوٌ عً اإلاؿاعضة اللاهىهُت إلاىظـي اإلاىظمت وجمثُلهم في خالت
الاؾخئىاؾ  ،لم ًىً لضي أعظائها واإلاىظـحن اإلاخؼىعحن  ،في الخضمت أو اإلاخلاعضًً  ،في معظم ألاوكاث  ،اإلاهاعاث
ً
اللاهىهُت الالػمت لللُام بمهمتهم .زىؿا مً عصوص أؿعاٌ عؤؾائهم  ،خُث وان اإلاىظـىن ًترصصون في الالتزام بسضمت ػمالئهم،
مما حعل الخضماث التي جلضمها املجمىعاث مدـىؿت باملخاػغ .وكض جـاكمذ هظه اإلاشاول بؿبب هلص اإلاىاعص البشغٍت
واإلاالُت اإلاخاخت لهم في مسخلف ملاع اإلاىظمت .وان الىطع ملللا اهثر باليؿبت للمىظـحن اإلاعُىحن زاعج اإلالغ الغةِس ي
والظًً لم جخذ لهم ؿغصت جمثُلهم في املخىمت  ،بؿبب عضم وحىص مجمىعاث في اإلاُضان والصعىباث اإلاخعللت باالجصاٌ
مع املجمىعاث اإلايشأة والعمل مع ملغ اإلاىظمت .
وبِىما ُخغم اإلاىظـىن لـترة ػىٍلت مً الخم في الاؾخعاهت بمدام في ؾُاق ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت  ،ؿلض مىدخه الجمعُت
العامت هظا الخم في النهاًت في كغاعها  307/57اإلاإعر  22هىؿمبر  ، .2003ؿان الخصاةص اإلامحزة للهُيل وألاصاء ؤلاصاعي
لألمم اإلاخدضة جإصي ئلى اؾخيخاج مـاصه أن هإالء اإلاؿدشاعًٍ الخاعحُحن لِؿىا أؿظل كضعة على مؿاعضة اإلاىظـحن بشيل
ؿعاٌ .عالوة على طلً  ،ؿان جيلـت هظه اإلاؿاعضة جلع على عاجم اإلاؿإوٌ  ،والعبء الىاجج عً طلً ًثني العضًض منهم عً
اللجىء ئلى هإالء اإلاهىُحن اللاهىهُحن .هظا الىطع هى أهثر عغطت للىلض ألن ؤلاصاعة  ،مً حاهبها  ،حؿخـُض في ول مغخلت مً
مغاخل ئحغاءاث الاؾخئىاؾ مً زضماث الهُئاث اإلاإهلت .ومىه ؿان مجمىعت اللاهىن ؤلاصاعي إلاىخب ئصاعة اإلاىاعص البشغٍت
جمثل ؤلاصاعة أمام مجلـ الؼعىن اإلاشترن واللجىت الخأصًبُت اإلاشترهت  ،بِىما جظمً شعبت الشإون اللاهىهُت العامت
إلاىخب الشإون اللاهىهُت جمثُلها أمام املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة" .وعاء حذًذي ضذ وعاء فخاري"  ،ال جسظع
ألاػغاؾ إلابضأ جياؿإ وؾاةل الضؿاع  ،وهظا ؤلاحغاء مـخىح للمىظـحن على مؿخىي اإلاىظمت وبالخالي ًبضو أهه أكل ما ًلاٌ
عىه اهه ػحر عاصٌ(.)1
مً هظا اإلاىؼلم حعلذ الجمعُت العامت هضؿها الاؾاس ي للىصىٌ الى عضالت مىصـت وؿعالت طغوعة اطـاء الؼابع
اإلانهي على اإلاؿاعضاث اللاهىهُت اإلاخاخت مً زالٌ اوشاء مىخب للمؿاعضة اللاهىهُت للمىظـحن ًدل ميان مجمىعاث
املخامحن الظي وان ؾاةضا.
 -2-2-1جعسيسالنظام غيرالرسمي إلدارة العذل
ً
وؿلا لخلغٍغ الظي اعضجه لجىت الاصالح ؿان ئحغاءاث حؿىٍت اإلاىاػعاث ػحر الغؾمُت التي واهذ في ظل هظام العضٌ
ً
ً
اللضًم مخباًىت وػاةضة عً الخاحت .ؿهي ال حشيل بضًال خلُلُا للىظام الغؾمي إلكامت العضٌ .وبهضؾ ئوشاء هظام ػحر
عؾمي ؿعاٌ ،وهى هظحر خلُلي للىظام الغؾميً ،برع ؤلاصالح ؤلاحغاء ػحر الغؾمي مع حعؼٍؼ اللجىء ئلى وؾاػت( .)2هظا
ليىن هظام حؿىٍت اإلاىاػعاث ًلىم على ػغق ػحر عؾمُت ًخم اللجىء اليها اوال زم الؼغٍم الغؾمي اللظاتي زاهُا .
 ثبسيط إلاجراءات غيرالرسمية)(1

- Yannick Radi, La réforme du système de justice interne de l'organisation des Nations Unies ,op .cit.
- ONU, Rapport du Groupe de la refonte du système d’administration de la justice de l’Organisation des
Nations unies op. cit, p 37 et 39
)(2

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1265

ISSN: 2352-9806
l

القضاء االداري الدويل يف اطار هنظوة االهن املتحدة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
الىظام ػحر الغؾمي الظي وان ً
ؾاعٍا كبل ؤلاصالح شمل ما ال ًلل عً حؿعت أػغاؾ :اإلاضًغون اإلاباشغون ،
واإلاخسصصىن في اإلاىاعص البشغٍت  ،وعؤؾاء الخضماث ؤلاصاعٍت  ،ومؿدشاعو اإلاىظـحن  ،وهُئاث جمثُل اإلاىظـحن ،
ومجمىعت اإلاؿدشاعًٍ في صوعها الاؾدشاعي كبل الخلاض ي  ،وميؿلى " الىىع الاحخماعي " ،هُئاث املخلـحن في مؿاةل
الخمُحز والشياوي ألازغي وهظلً أمحن اإلاظالم .كضم الؿبعت ألاواةل اإلاشىعة والخىحُه بشيل أؾاس ي للمؿإولحن .وألنهم
ُمىدىا وظُـت اؾدشاعٍت  ،لم ًيىهىا مؿإولحن عً اإلاصالخت أو الىؾاػت  ،خُث جىلى هظه اإلاهمت هُئاث املخلـحن في
مؿاةل الخمُحز والشياوي ألازغي وهظلً مً كبل أمحن اإلاظالم.

ً
وكض جأؾؿذ هُئت املخلـحن ألاولى في ألاماهت العامت عام  1977عمال بلغاع الجمعُت العامت  26/31لعام  .1976وبعض

طلً جم حشىُل هُئاث املخلـحن في مغاهؼ العمل الغةِؿُت .وكض هشـذ الخلاعٍغ اإلاخخالُت عً عضم ؿعالُت هإالء املخلـحن
وجثبُؽ أعظائهم( ، )1لجأث ألامم اإلاخدضة ئلى شخصُت أمحن اإلاظالم .وفي جؼبُم اللغاعًٍ  258/55و  253/56اللظًً
اعخمضتهما الجمعُت العامت في عام  ، 2001ؿان زالزت أمىاء مظالم (واخض في ألاماهت  ،وواخض في بغهامج ألامم اإلاخدضة
ؤلاهماتي  ،وصىضوق ألامم اإلاخدضة للؿيان والُىهِؿُف  ،وواخض في اإلاـىطُت الؿامُت لشإون الالحئحن) .هإالء الثالزت
مسخصىن بخدضًض ومداولت خل أي هؼاعاث مخعللت بالعمل  ،باإلطاؿت ئلى الخىصُت بخؼُحراث في ؤلاحغاءاث أو اإلاماعؾاث
ؤلاصاعٍت التي حعخبر مً اهم الصعىباث التي حشيل علبت أمام ؿعالُت عملهم .وىن ان الهضؾ مً اوشاء مىخب امحن اإلاظالم
صازل مىخب الامحن العام وان مً احل جلضًم زضماث شخصُت مداًضة ومؿخللت بهضؾ اًجاص خلىٌ للمشاول التي
ًىاحهها اإلاىظـحن بمىاؾبت اصائهم إلاهامهم ( .)2عالوة على طلً ،ؿان جلاؾم وظاةف الىؾاػت مع هُئاث املخلـحن في مؿاةل
الخمُحز والشياوي ألازغي ٌشيل مصضع جيلـت ػحر طغوعي  ،هما أهه ًمُل ئلى ئعبان اإلاىظـحن الظًً ال ٌعغؿىن الىُان
الظي ًجب الاجصاٌ به.
ًمىذ ئصالح عام  2007ألاولىٍت ألمىاء اإلاظالم ،الظًً ٌعخبرون الهُئت الىاعضة لخل الجزاعاث بؼغٍلت ػحر كظاةُت.
مىخبا ً
وهىظا ؿان اللغاع  261/61لعام ً 2007لغي هُئاث املخلـحن في مؿاةل الخمُحز والشياوي ألازغي وٍيص ئ ً
واخضا
ً
ً
مغهؼٍا ألمحن اإلاظالم ألماهت اإلاىظمت وصىاصًم ألامم اإلاخدضة وبغامجها  ،ؾخظمً الالمغهؼٍت في عملُاث
ومخيامال وال
ً
وصىال أؿظل للمىظـحن اإلاُضاهُحن لدؿىٍت اإلاىاػعاث ػحر الغؾمُت .باإلطاؿت ئلى طلً ،ؾُجلب الخيامل ً
مؼٍضا مً
اإلاياجب
الاحؿاق لعمل أمىاء اإلاظالم  ،هما ؾُظمً مغهؼٍت اإلاعلىماث التي حؿمذ بخدضًض اإلاشاول الىظامُت والخىصُت بالخؼُحراث
اإلاىاؾبت .للض أعاصث الجمعُت العامت جأهُض مهمت أمحن اإلاظالم لخلضًم جلغٍغ عً اإلاشاول الهُيلُت الغةِؿُت لألمم
اإلاخدضة .ولىً ؿُما ًخعلم بىظُـتها الثاهُت ،وهي صوعها وىؾُؽً ،بضو ؤلاصالح هى ألاهثر ً
ئهجاػا.
 جعسيسالوساطةٌعخبر اللغاع  261/61لعام  2007شاهضا على ئعاصة الجمعُت العامت إلوشاء آلُت للدؿىٍت الىصًت حشيل الىظحر
ً
للىظام الغؾمي الجضًض إلكامت العضٌ .هظا الىهج مغجبؽ بخيلـت الخلاض ي مالُا ومً خُث العالكاث بحن ؤلاصاعة و
)(1

- ONU, Rapport du Corps commun d’inspection sur l’administration de la justice à l’Organisation des Nations
unies – Note du Secrétaire général, A/55/57,12 juin 2000, p 148.
)(2
- Section 1, ONU, Circulaire du Secrétaire général ST/SGB/2002/12,15 octobre 2002.p 01.
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اإلاىظـحن .ولظلً جإهض الجمعُت على أهه ًيبغي ألمحن اإلاظالم أن ٌصجع مىظـي الخضمت اإلاضهُت على الؿعي لدؿىٍت حمُع
اإلاىاػعاث بشيل ػحر عؾمي.
و مً أحل جدؿحن زضماث الىؾاػت التي ًلضمها الىظام  ،أوشأ ئصالح عام  2007صازل مىخب أمحن اإلاظالم ،
شعبت للىؾاػت جخمثل مهمتها في جلضًم زضماث الىؾاػت الغؾمُت ئلى ألاماهت العامت للمىظمت وصىاصًم وبغامج ألامم
ً
ممىىا أزىاء ؤلاحغاء الغؾمي ،خُث جيىن الىؾاػت مـخىخت في أي وكذ
اإلاخدضة  .وبالخالي ،ؾُيىن اللجىء ئلى الىؾاػت
ػاإلاا لم ًخم حؿىٍت الجزاع بشيل نهاتي  .و لً ًيىن لألػغاؾ الخم في عؿع اإلاظالم التي اهبثلذ عً الاجـاق خُث ؾخيىن
الؼغٍلت الغؾمُت مـخىخت ؿلؽ للمؼالبت بدىـُظها.
ُ
مىاؾبا ً
ً
جماما الؾخىماٌ
ٌعخبر الىظام ػحر الغؾمي الظي أوص ئ في عام  2007بمىحب اللغاعًٍ  261/61و 228/62
وحشىُل الىظام الىظحر للىظام الغؾمي  ،الظي أعُض جىظُمه ً
أًظا.
 -3-2-1ثوسيع الاخحصاصات القضائية في النظام الرسمي إلقامة العذل
بىاءا على ما حاء في الـصلحن  11/10مً الىظام ألاؾاس ي إلاىظـي ألامم اإلاخدضة واإلاخعللت باإلحغاءاث الخأصًبُت
والؼعىن( ، )1ؿان الىظام الغؾمي ًلىم على ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت واللظاةُت .وهظا ما أزاع عضث اهخلاصاث ؾىاء مً حاهب
مىظـي اإلاىظمت أو مً مسخلف اإلالغعًٍ .وعلى هظا الاؾاؽ أحغث الجمعُت العامت حؼُحراث هبحرة على الىظام مما أزغ على
ول مً ؤلاحغاءاث ؤلاصاعٍت وؤلاحغاءاث اللظاةُت  ،جخمثل في:
 ثبسيط الاجراءات الادارية:كبل أن ًخمىً اإلاىظف مً عؿع صعىي أمام املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة ً ،جب علُه أن ٌؿدىـض ما ٌؿمى بؿبل
الاهخصاؾ ؤلاصاعٍت .وفي هظا الصضص ،خُث جىص اإلااصة  7مً الىظام ألاؾاس ي للمدىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة على أن
ً
مؿبلا ئلى هُئت الاؾخئىاؾ اإلاشترهت املخخصت  ،ما لم ًخـم
الضعىي ػحر ملبىلت ئال بشغغ :وان اإلاضعي كض كضم الجزاع
ألاػغاؾ على ئخالت اإلاؿألت مباشغة ئلى املخىمت .هظا اإلاؼلب الخاص باؾدىـاص ؾبل الاهخصاؾ ؤلاصاعٍت  ،وهى مبضأ كاهىوي
ً
جدضًضا لألمحن العام  ،ئمياهُت مغاحعت اللغاع .
عام مشترن في العضًض مً ألاهظمت اللاهىهُت ً ،دُذ لإلصاعة  ،وبشيل أهثر
وججضع الاشاعة الى اهه ال ًمىً جلضًم اؾخئىاؾ ئال طض الخضابحر الـغصًت  ،باؾخثىاء ؤلاحغاءاث الخىظُمُت .التي ال ًمىً
ئزاعتها ئال في مغخلت ؤلاحغاءاث اللظاةُت مً زالٌ اؾخثىاء عضم الشغعُت.
ًخألف ؤلاحغاء ؤلاصاعي مً مغخلخحن  ،مما ًىؿغ ؿغصخحن للمىظف إلعاصة الىظغ في ؤلاحغاء  ،مع ما ًترجب على طلً
ً
مً عُب ًخمثل في ئػالت الؼعً .مً زالٌ الاؾخئىاؾ الهغمي بلضع ما ًخم جىحيهه ئلى ألامحن العام ً ،جىػ للمؿإوٌ أوال
وكبل ول ش يء ػلب مغاحعت اللغاع .وفي هظا الؿُاق ً ،خللى ألامحن العام اإلاشىعة مً ؿغٍم اللاهىن ؤلاصاعي الخابع إلاىخب
ئصاعة اإلاىاعص البشغٍت .على أؾاؽ عأًه ًخسظ كغاعه .ئطا لم ًىاؿم على ػلب اإلاؿإوٌ  ،ؿُمىً لهظا ألازحر أن ًلجأ ئلى هُئت
اؾخئىاؾ مشترهت  ،وهى شغغ أؾاس ي لإلخالت ئلى املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة .و هُئاث الاؾخئىاؾ الغةِؿُت هي
مجلـ الؼعىن اإلاشترن واللجىت الخأصًبُت اإلاشترهت .ألاولى مؿإولت عً اللغاعاث ؤلاصاعٍت بشيل عام  ،والثاهُت هي
)(1

- Nations Unies ,Statut et Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies ,Circulaire du
Secrétaire général.2017. pp 86-90.
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اإلاؿإولت عً ؤلاحغاءاث الخأصًبُت .وهي جخألف مً أعظاء ٌعُنهم ألامحن العام وأعظاء ًيخسبهم ػاكم العمل .وبِىما ًمثل
ُ
اإلاىظف  ،هما طهغ آهـا  ،عظى في مجمىعت املخامحن أو بمدام زاعجي  ،ؿان ألامحن العام ًمثله ؿغٍم اللاهىن ؤلاصاعي.
الخىصُت التي كضمتها املجمىعت اإلاشترهت ال جلؼم ألامحن العام  ،ختى لى كضمذ باإلحماع .ومع طلً  ،مىظ عام  ، 1987واهذ
ؾُاؾت ألامحن العام ً
صاةما هي اجباع الخىصُاث الصاصعة باإلحماع مً كبل مجلـ الؼعىن اإلاشترن  ،باؾخثىاء الخاالث
التي جىؼىي على مؿاةل كاهىهُت أو مبضةُت مهمت (،)1خضصث املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة أن "ألامحن العام كض جبنى ؿلؽ
ؾُاؾت ًمىىه الخغوج عنها" .مهما وان ألامغ  ،ؿاهه في نهاًت هظا ؤلاحغاء الاؾدشاعي ًخسظ الؿىغجحر اللغاع النهاتي وٍصبذ
اللغاع ؤلاصاعي ؿُما ًخعلم باإلاؿإوٌ ً
نهاةُا.
والىلض الظي ًمىً صُاػخه هىا ؿُما ًخعلم بضوع هظه الهُئاث  ،وبشيل أعم طض هظا الىظام  ،هى جىغاع ؤلاحغاءاث
الاؾدشاعٍت .ألِؿذ مجمىعت اللاهىن ؤلاصاعي والهُئاث الاؾدشاعٍت اػصواحُت؟ .للض جم الاحابت على هظا الؿإاٌ ،خُث
كغعث الجمعُت العامت ئعاصة جىظُم وجبؿُؽ الاؾخئىاؾ ؤلاصاعي .مً زالٌ عغض اخخمالحن لها .اما ئنهاء عملُت اإلاغاحعت.
او ئلؼاء الهُئاث الاؾدشاعٍت اإلاشترهت .و في كغاعها  261/61لعام  ،2007ازخاعث الجمعُت العامت الاخخماٌ الثاوي وهى
ئلؼاء الهُئاث الاؾدشاعٍت اإلاشترهت وؤلابلاء على ئحغاء الاؾخعغاض الظي ال ًؼاٌ ٌُعهض به ئلى ؿغٍم اللاهىن ؤلاصاعي(.)2
 جعسيسالاجراءات القضائيةواهذ حشيل املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة الهُئت اللظاةُت الىخُضة لإلحغاء الغؾمي  ،بِىما حؿاعض الهُئاث
الاؾدشاعٍت " ألامحن العام" في مماعؾت ؾلؼخه الخلضًغٍت ،وحعخبر الغكابت التي جماعؾها املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة
مدضوصة  ،ألنها جظمً ؿلؽ أن الؿلؼت الخلضًغٍت ال جمُل ئلى الخعؿف .وهظا لضوعها الىبحر ؿُما ًسص انها اطا اعخبرث
مجض  ،ؿال ًمىً كبىله أمام املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة .ال ًإصي جلضًم الؼلب ئلى حعلُم جىـُظ اللغاع
أن الؼلب ػحر ٍ
ُ
اإلاؼعىن ؿُه .جمىذ كغاعاث املخىمت ؾلؼت ألامغ اإلالط ي به .وإطا اعترؿذ بالخم  ،جأمغ املخىمت بالؼاء اللغاع اإلاؼعىن ؿُه
أو أصاء الالتزام املخخج به.و ال جملً املخىمت ؾلؼت ئصضاع أمغ كظاتي طض ؤلاصاعة .هما ًجىػ لألمحن العام أن ًلغع ،
لصالح ألامم اإلاخدضة  ،صؿع حعىٍع إلاشخيي  ،صون الخاحت ئلى ئحغاءاث حضًضة .جدضص املخىمت اإلابلؽ الظي ال ًجىػ أن
ًخجاوػ اإلابلؽ الصافي للغاجب ألاؾاس ي إلالضم الؼلب إلاضة عامحن .ومع طلً ً ،جىػ للمدىمت أن جأمغ بشيل اؾخثىاتي بضؿع
حعىٍع أعلى  ،ولظلً ًجب ئعؿاق بُان بأؾباب كغاعها
ًجىػ مغاحعت ألاخيام في خالت وحىص اخضار حضًضة أو اعجياب زؼأ هخابي .للض وان مً اإلامىً ئلؼاء ألاخيام
الصاصعة عً املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة مً كبل مدىمت العضٌ الضولُت ختى عام  .1995خُث ألؼذ الجمعُت العامت
هظا ؤلاحغاء.
ئن عضم وحىص ئحغاء اؾخئىاؾ طض أخيام املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة وإمياهُت اؾدبضاٌ الخعىٍع للغاع ؤلالؼاء
()3

كض بلىع اهخلاصاث لإلحغاءاث اللظاةُت الؿاةضة.

()1

- Cette politique a pour la première fois été formellement énoncée dans un rapport de la Cinquième
commission de l’Assemblée générale sur les questions relatives au personnel, A/C.5/42/28,3 novembre 1987.
()2
- Yannick Radi, La réforme du système de justice interne de l'organisation des Nations Unies ,op .cit.307-317.
)(3
-ibid.p307-317.
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 - 2ثبني مبذا الحقاض ي على درجحين.
ٌعخبر اللغاع الاصاعي الغؾمي الصاصع عً مىظمت الامم اإلاخدضة كابال للؼعً ؿُه ،خُث ًمىً إلاىظـي ألاماهت العامت
لألمم اإلاخدضة وصىاصًلها وبغامجها ،وبعع الىُاهاث ألازغي الؼعً في أي كغاع ئصاعي عؾمي ٌعخلضون أهه اهتهً خلىكهم.
وججض الاشاعة الى ان هىان ػغق ػحر عؾمُت لـع اإلاىاػعاث وازغي عؾمُت جخمثل في ػلب ئحغاء جلُُم ئصاعي لللغاع
ؤلاصاعي اإلاؼعىن ؿُه زم اللجىء الى مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث هضعحت اولى زم مدىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ
.وليل زؼىة مً ؤلاحغاءاث الغؾمُت آحاٌ صاعمت .وجبلى هىان امياهُت اللجىء الى الدؿىٍت ػحر الغؾمُت زُاعا مخاخا
زالٌ العملُت الغؾمُت .لىً ؾخلخصغ الضعاؾت على الجاهب اللظاتي ؿلؽ .مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث اوال ،
وٍيىن الاؾخئىاؾ امام مدىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ زاهُا .
 -1.2الحقاض ي امام محكمة الامم املححذة للمنازعات
حعخبر مدىمت ألامم اإلاخدضة للمىاػعاث بمثابت ”املخىمت الابخضاةُت“ في هظام العضٌ الضازلي في ألامم اإلاخدضة  ،وهي
الجهت التي ًلجأ ئليها مىظـى مىظىمت ألامم اإلاخدضة باعخباعها مدىمت الضعحت الاولى مً هظام اكامت العضٌ الغؾمي طي
الضعحخحن( .)1جخألف املخىمت مً زالزت كظاة مخـغػحن وكاطُحن ٌعمالن لىصف الىكذ و جـاصًا لعضم الخسصص الظي
وان ؾاةضا في ظل املخىمت الاصاعٍت ؿلض جم اكغاع شغوغ في كظاة مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث جخعلم زاصخا بالخبرة
اللـظاةُت في مجـاٌ اللـاهىن ؤلاصاعي أو ما ٌعاصله في واخض أو أهثر مً الىظم اللظاةُت الىػىُت( .)2وجسخص املخىمت
بالىظغ والبذ في الضعاوي اإلاغؿىعت مً الاؿغاص طض الامحن العام بصـخه هبحر اإلاىظـحن الاصاعٍحن لألمم اإلاخدضة،وَعخلض
اإلاضعي أن طلً اللغاع ًىتهً خلىكه همىظف بؿبب عضم الالتزام بشغوغ حعُِىه أو علض عمله .او كغاع اصاعي ًـغض
()3

احغاء جأصًبُا.

خُث اهه اطا عأي اإلاىظـىن ،بعض احغاء جلُُم اصاعي ان كغاعا اصاعٍا ًىتهً خلىكهم الىظُـُت ًمىنهم عؿع صعىي الى
مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث لضي اخض اكالم مدىمت اإلاىاػعاث ،مع مغاعاة اللغب الجؼغافي واي اعخباعاث ماصًت
ازغي طاث صلت وٍجىػ الخض الؼغؿحن ػلب حؼُحر ميان املخىمت  ،اما باليؿبت للمهلت اللاهىهُت لغؿع الضعىي ؿىمحز بحن
مهلخان ػمىِخان اؾاؾِخان الاولى جخعلم بؼلب" احغاء جلُُم اصاعي " وهى احغاء طغوعي كبل عؿع الضعىي امام مدىمت
اإلاىاػعاث وجيىن مً زالٌ:
 -ػلب احغاء جلُُم اصاعي بعض ً 60ىما مً ابالغ اإلاىظف باللغاع الاصاعي اإلاؼعىن ؿُه.

(- )1اهظغ اإلااصة  1مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث  ،على الىدى الظي اعخمضجه الجمعُت العامت في اللغاع  63/253في  24صٌؿمبر
 ،2008اإلاعضٌ بمىحب اللغاع  69/203اإلاعخمض في  18واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر  ،2014اإلاعضٌ بمىحب اللغاع  A/70/112إلاعخمض في  14صٌؿمبر 2015
واإلاعضٌ باللغاع  266/71اإلاعخمض في  23صٌؿمبر  .2016هظغ بخاعٍش 2022/04/10 :
https://www.un.org/ar/internaljustice/undt/undt-statute.shtml
( - )2اهظغ اإلااصة  4مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث.
(- )3اهظغ اإلااصة  2مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث.
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 ًيىن عص ؤلاصاعة بىدُجت الخلُُم الاصاعي وطلً في ػظىن ً 30ىما إلاىظـي اإلالغ في هُىٍىعن ،و ً 45ىما للمىظـحنزاعج اإلالغ(.)1
اما باليؿبت للمهلت الؼمىُت لغؿع الضعىي اما م مدىمت اإلاىاػعاث ؿخيىن خؿب آلاحاٌ الخالُت وهما هى مىصىص
علُه في اإلااصة 07مً الةدت مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث طاث الصلت باإلاهل الؼمىُت:
 -1جغؿع الضعاوي الى مدىمت اإلاىاػعاث عً ػغٍم امحن سجل املخىمت في ػظىن اخض آلاحاٌ الخالُت:ً 90ىما مً جاعٍش حؿلم اإلاضعي للخلُُم الاصاعي خؿب الاكخظاء ً 90ىما مً اهلظاء مهلت الغص طاث الصلت على الخلُُم الاصاعي ،اي ً 30ىما ؿُما ًسص اإلاىاػعاث الىاشئت في اإلالغوً 45ىما ؿُما ًسص اإلاىاػعاث الىاشئت في اإلاياجب الازغي.
ً 90ىما جلىٍمُا مً جللي اإلاضعي اللغاع الاصاعي في الخاالث التي ال ًخؼلب ؿيها احغاء جلُُم اصاعي لللغاع اإلاؼعىنؿُه
 -2جخاح مهلت ؾىت واخضة ألي شخص ًلضم مؼالباث باؾم مىظف عاحؼ او مخىفى مً مىظـي الامم اإلاخدضة ،بمافي طلً الاماهت العامت والصىاصًم والبرامج الخاطعت إلصاعة مؿخللت.
 -3في الاخاالث التي ٌؿعى ؿيها الؼغؿان الى حؿىٍت هؼاعهما عً ػغٍم الىؾاػت ،جلبل الضعىي اطا عؿعذ في ػظىنً 90ىما مً ؿشل الىؾاػت .
 -4في خالت عؿع صعىي لإللؼام بدىـُظ اجـاق جم الخىصل الُه عً ػغٍم الىؾاػت ،جلبل الضعىي اطا عؿعذ فيػظىن ً 90ىما مً اهلظاء ازغ ًىم للخىـُظ خؿبما خضصه اجـاق الىؾاػت ،او بعض ً 30ىما مً جاعٍش جىكُع الاجـاق
عىضما ال ًدضص اجـاق الىؾاػت جاعٍسا معُىا .
 -5في الخاالث الاؾخثىاةُت ً،جىػ للمضعي ان ًلضم ػلبا زؼُا الى مدىمت اإلاىاػعاث ًلخمـ ؿُه حعلُم آلاحاٌ اإلاشاعاليها في الـلغة  01او الاعـاء مً جؼبُلها او جمضًضها ،وٍبحن هظا الؼلب باًجاػ الظغوؾ الاؾخثىاةُت التي جبرع الؼلب في
هظغ اإلاضعي ،وال ًخجاوػ حجم الؼلب صـدخحن .
 -6وؿلا للـلغة عكم  4مً اإلااصة  8مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت اإلاىاػعاث ال جلبل الضعىي اطا عؿعذ بعض مغوع اهثرمً زالر ؾىىاث على جللي اإلاضعي اللغاع الاصاعي اإلاؼعىن ؿُه

()2

وجغؿع الضعىي بىاء على عغٍظت ًدضص شيلها امحن السجل ،مغؿلت بىمىطج الضعىي الاصلي اإلاىكع ومغؿلاجه ؾىاء
وعكُا او الىتروهُا ،خُث وبعض الخأهض مً ؾالمتها شىال ًلىم امحن السجل باخالت وسخت مً العغٍظت الى اإلاضعى علُه والى
اي ػغؾ ازغ ًغي اللاض ي مً اإلاالةم اخالتها علُه .وٍيبغي ان جخظمً اإلاعلىماث الخالُت :
-1الاؾم اليامل للمضعي وجاعٍش مُالصه وحيؿِخه
-2وطع اإلاضعي الىظُـي او العالكت مع اإلاىظف اطا وان اإلاضعي ٌعخض بدلىق اخض اإلاىظـحن
( - )1اهظغ اإلااصة  2/11مً الىظامان الاؾاس ي والاصاعي إلاىظـي الامم اإلاخدضة ،وشغة الامحن العام  30،صٌؿمبر ، 2012ص 112
(- )2اهظغ اإلااصة  07مً الةدت مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث ،اإلاعخمضة في الجلؿت الاولى لللظاة في هُىٍىعن ،والتي واؿلذ عليها الجمعُت العامت في كغاعها
 119/64اإلاإعر في صٌؿمبر .2009
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بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
-3اؾم اإلامثل اللاهىوي للمضعي مع اعؿاق الاطن
-4العىىان الظي ًيبغي اعؾاٌ الىزاةم الُه.
-5جاعٍش وميان اجساط اللغاع اإلاؼعىن ؿُه ،ان وحض مع اعؿاق اللغاع اإلاؼعىن ؿُه.
-6الخضابحر والاحغاءاث الخصخُدُت اإلاؼلىبت .
-7اي وزاةم صاعمت ( مغؿلت ومغكمت وان واهذ مترحمت ٌشاع الى طلً .
واطا لم حؿخىؾ اإلالخظُاث الشيلُت اإلاىصىص عليها ًجىػ ألمحن السجل ان ًؼلب الى اإلاضعي الامخثاٌ إلالخظُاث
اإلااصة في ػظىن ؿترة ػمىُت مدضصة ،ومتى اجسظث الخضابحر الخصخُدُت بالشيل اإلاىاؾب ً،دُل امحن السجل وسخت مً
عغٍظت الضعىي الى اإلاضعى علُه

()1

اما عً هظام عملها ؿخعمل مدىمت اإلاىاػعاث على اؾاؽ الخـغغ ،وهي جخألف مً زمؿت كظاة مؿخللحن طوي هـاءة
مهىُت ،زالزت منهم مخـغػىن وازىان ٌعمالن لىصف الىكذ ( ،)2وبدؿب ما حاء في اإلااصة  5مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت
الامم اإلاخدضة للمىاػعاثً ،باشغ كظاة مدىمـت اإلاىاػعـاث اإلاخـغػـىن الثالزـت مهـامهم عـاصة في هُىٍـىعن وحىُـف وهـحروبي
جباعا .بُض أهه ًجىػ ملخىمت اإلاىاػعاث أن جلغع علـض صوعاث في مغاهـؼ عمـل أزـغي ،وؿلـا إلاـا ًلخظُه حجم اللظاًا
اإلاعغوطت علُه .وجظم املخىمت اًظا زالزت كظاة مسصصحن –او مإكخحن -مؿخللحن طوي هـاءة مهىُت لخعؼٍؼ كضعتها على
الخعامل مع عضص اللظاًا اإلاعغوطت عليها.
وبعض ان ًغؿع اإلاىظف الضعىي جىظغ املخىمت في وكاتع اللظُت ،وججغي عىض الظغوعة مغاؿعاث شـىٍت .وججغي هظه
اإلاغاؿعاث عاصة في حلؿاث علىُت وٍمىً ان ًدظغها الاؿغاص اإلاهخمىن .وٍخىلى كاض ي واخض في العاصة الىظغ في اللظاًا
اإلاعغوطت على مدىمى اإلاىاػعاث ،وباليؿبت لللظاًا البالؼت الخعلُض او الاهمُت ًجىػ الضعىة الى اوعلاص هُئت مإلـت مً
زالزت كظاة.

()3

وحعخبر الاخيام الصاصعة عً مدىمت اإلاىاػعاث ملؼمت للؼغؿحن ؾىاء اإلاىظف او الامحن العام ،وٍدم للؼغؿحن
اؾخئىاؾ الخىم الصاصع عً مدىمت اإلاىاػعاث امام مدىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ(.)4
 2.2الحقاض ي امام محكمة الامم املححذة لالسحئناف
ًجىػ للمىظف الظي عؿع الضعىي او الامحن العام الؼعً في الاخيام وبعع الاوامغ الصاصعة عً مدىمت الامم
اإلاخدضة للمىاػعاث لضي مدىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ .وكض خضص الىظام الاؾاس ي ملخىمت الاؾخئىاؾ كىاعض
الازخصاص الصخص ي واإلاىطىعي لها ،والتي حعخبر مً الىظام العام(. )5

(- )1انظر المادة  01من الئحة محكمة االمم المتحدة للمنازعات ،مرجع سابق.

( - )2اهظغ اإلااصة  4مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث.
(-)3صلُل اإلاىظف الى حؿىٍت اإلاىاػعاث ،اكامت العضٌ في الامم اإلاخدضة،
https://www.un.org/ar/internaljustice/assets/pdf/StaffMembersGuideToResolvingDisputesAR.pdf
(- )4اهظغ اإلااصة  11مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث (اإلاعضلت بمىحب اللغاع .)69/203
()5
- Calin Trenkov. Wermuth: United Nations Justice, United Nations University Press, 2010.p140.

املجلض -09العضص -02الؿىت2022

EISSN: 2528-2309

1271

ISSN: 2352-9806
l

القضاء االداري الدويل يف اطار هنظوة االهن املتحدة /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
وٍلصض باالزخصاص الصخص ي للمدىمت هى ان ازخصاصها ًخدضص هؼاكه بؼاةـت مً العاملحن في مىظمت الامم
اإلاخدضة ،وخؿب هظامها الاؾاس ي اي ان املخىمت جيىن مخاخت
ألشخاص مدضصًً ًىؼبم عليهم وصف اإلاىظـحن الضولُحن.اما باليؿبت لالزخصاص اإلاىطىعي للمدىمت ؿُخعلم
بؼاةـت مً الضعاوي التي جغؿع طض الاخيام واللغاعاث الصاصعة مً املخاهم الاصاعٍت الضولُت عىض وحىص اهتهاواث بدم
اإلاىظـحن(.)1
وجسخص مدىمت الاؾخئىاؾ بالىظغ والبذ في صعاوي الاؾخئىاؾ التي جغؿع بشان اخيام صاصعة عً مدىمت الامم
اإلاخدضة للمىاػعاث ،والتي ًإهض ؿيها على ان مدىمت اإلاىاػعاث كامذ بأخض الاؿعاٌ اإلاىصىص عليها في اإلااصة  2مً الىظام
الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ

()2

باإلطاؿت الى البذ في الؼعىن اإلالضمت في الاخيام والاوامغ العاعطت الصاصعة عً مدىمت اإلاىاػعاث ،ؿان مدىمت
الاؾخئىاؾ مسخصت بالبذ في الاخيام والاوامغ العاعطت الصاصعة عً الىُاهاث الازغي التي كبلذ ازخصاص مدىمت الامم
اإلاخدضة لالؾخئىاؾ.
ٌؿمذ الىظام الاؾاس ي ملخىمت الاؾخئىاؾ بخلضًم ػعىن في عضص مدضوص مً اللظاًا التي ًضعى ؿيها ان مدىمت
اإلاىاػعاث او هُئت ابخضاةُت ازغي ججاوػث والًتها او لم جماعؽ والًتها او انها كض اعجىبذ زؼا في الىكاتع او في مؿالت
كاهىهُت او احغاةُت.
ججخمع املخىمت ؤلاصاعٍت لألمم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ زالر مغاث في الؿىت في صوعاث الغبُع و الصُف والخغٍف إلصضاع
ً
وأخُاها في أماهً أزغي .جخيىن مدىمت ألامم اإلاخدضة
ألاخيام ) .(3حعلض الجلؿاث في هُىٍىعن أو هحروبي أو حىُف
لالؾخئىاؾ مً ؾبعت كظاة مؿخللحن طوي هـاءة مهىُت خؿب هص اإلااصة  3مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة
لالؾخئىاؾٌ .عحن عةِـ مدىمت الاؾخئىاؾ عاصة زالر كظاة للبذ في ول كظُت .ومع طلً ،في ظل ظغوؾ معُىت ً ،مىً
الاؾخماع ئلى كظُت ما أمام مدىمت الاؾخئىاؾ الخابعت ملخىمت الاؾخئىاؾ بيامل اعظائها للىظغ ؿيها .وحعخبر أخيام
مدىمت ألامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ نهاةُت وملؼمت لألػغاؾ)4(.وٍجىػ خؿب هص اإلااصة  11مً هــ الىظام ،الخض الؼغؿحن
ان ًلضم ػلبا الى مدىمت الاؾخئىاؾ إلعاصة الىظغ في خىم ما بىاء على اهدشاؾ واكعت خاؾمت واهذ مجهىلت لضي مدىمت
الاؾخئىاؾ عىض الىؼم بالخىم بشغغ ان ال ًيىن هظا الجهل بالىاكعت هدُجت اهماٌ.

( - )1حىان واظم حىجغ ،الخىظُم اللاهىوي ملخىمت الاؾخئىاؾ في الامم اإلاخدضة ،عؾالت ماحؿخحر في اللاهىن العام ،حامعت هغبالء ،العغاق ،.2019،ص .50
(- )2الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ  ،على الىدى الظي اعخمضجه الجمعُت العامت في اللغاع  63/253في  24واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر ،2008
اإلاعضٌ بمىحب اللغاع  69/203اإلاعخمض في  18واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر  ،2014اإلاعضٌ بمىحب اللغاع  A/70/112إلاعخمض في  14واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر 2015
واإلاعضٌ باللغاع  266/71اإلاعخمض في  23صٌؿمبر .2016
ُ
(- )3جم الاعالن في اإلاىكع الغؾمي ملخىمت الاؾخئىاؾ ان صوعة الغبُع لعام 2022ؾخعلض في الـترة مً  7ئلى  18ماعؽ ،2022هما اؾخدضر احغاء حضًض خُث
ؾُلبل سجل مدىمت ألامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ الخىكُعاث ؤلالىتروهُت أو (التي حشحر ئلى الاؾم اليامل اإلاىكعت) اإلاىخىبت في ملـاتهم ئلى مدىمت الاؾخئىاؾ
الخابعت لألمم اإلاخدضة مً آلان وختى ئشعاع آزغ .اهظغ:
هظغ بخاعٍش https://www.un.org/en/internaljustice/unat/index.shtml 2022/04/14
( - )4اهظغ اإلااصة  10مً الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ ،مغحع ؾابم.
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بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
و كض جم حعضًل الىظام الضازلي ،خُث ًجىػ ملخىمت الاؾخئىاؾ في حلؿت عامت أن حعخمض حعضًالث على الةدت
ؤلاحغاءاث التي جلضم ئلى الجمعُت العامت للمىاؿلت عليها(.)1
ان جىغَـ الخلاض ي على صعحخحن صازل الامم اإلاخدضة وباعخباع وىن اللظاة ً
بشغا وػحر معصىمحن مً الخؼأ  ،ؿان
ً
جأهُضا أؿظل على أن مؼالباتهم اإلاشغوعت ؾخإزظ بعحن
هظا اإلاؿخىي اإلاؼصوج مً الىالًت اللظاةُت ؾُعؼي اإلاخلاطحن
الاعخباع .وان اللغاع النهاتي الصاصع عً مدىمت الاؾخئىاؾ الخابعت لألمم اإلاخدضة ً ،ىحي أهه لً ًخم الخطخُت بهم  ،بال
()2

صاع  ،جدلُلا إلاصلخت مىظمت ألامم اإلاخدضة".

الخاثمة:
مً زالٌ ما ؾبم وؿخيخج ان الىظام الجضًض واإلاعضٌ إلكامت العضٌ في ألامم اإلاخدضة الصاصع في  ، 2009أخض أهم
ؤلاهجاػاث في العالكاث بحن اإلاىظـحن وؤلاصاعة على مؿخىي ألامم اإلاخدضة وخماًت الخلىق الـغصًت ليل مىظف ججاه
مىظمت ،ؿبضال مً هظام كظاتي بؼيء وعلُم جمثل في املخىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة جم جىغَـ مبضا الخلاض ي على
صعحخحن الظي مً شاهه ان ٌعؼػ خماًت الخلىق لألػغاؾ اإلاخلاطحن ،وطلً خحن جم اوشاء مدىمت الامم اإلاخدضة
للمىاػعاث هضعحت ابخضاةُت ،ومدىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ هضعحت زاهُت،
ولعل اهم الىخاةج التي ًمىً الىصىٌ اليها مً زالٌ هظه الىعكت البدثُت هي:
 ان الضوع الظي واهذ جلعبه املخىمت الاصاعٍت لألمم اإلاخدضة لم ًىً لُدلم مباصب العضٌ والاهصاؾ واإلاؿاواة بحنمىظـي الامم اإلاخدضة ،لظلً وان ملضعا له الؼواٌ مً زالٌ اكامذ هظام عضٌ ًلىم على صعحخحن للخلاض ي ؿُظمً خم
الىظف الضولي في اؾخئىاؾ خىم مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث باإلطاؿت الى عضص مً الظماهاث التي ؾبم الخؼغق
اليها.
 جثمحن حهىص الامم اإلاخدضة في وطع مُياهحزماث احغاةُت وكاهىهُت مسخلـت لدؿىٍت اإلاىاػعاث ختى جظمً اؾخلغاعمىظمت الامم اإلاخدضة.
هظه الؿبل اإلاخاخت لـع اإلاىاػعاث مً شانها ػعع الثلت التي جىعىـ على اصاء مىظـي الامم اإلاخدضة. جثمحن الضوع الظي جلعبه مىظمت الامم اإلاخدضة في اإلاؿاهمت في وطع كىاعض اللاهىن الاصاعي الضولي.اما بالنسبة للحوصيات املقترحة:
ؿالبض مً جىثُف الضوعاث الخيىٍيُت ؿُما ًسص احغاءاث حؿىٍت اإلاىاػعاث في اػاع مىظمت الامم اإلاخدضة ،ؾىاءباليؿبت للمىظـحن على مؿخىي اإلاىظمت او للمدامحن.
 طغوعة اصعاج اللاهىن الاصاعي الضولي بيل مداوعه هملُاؽ ًضعؽ على مؿخىي الجامعاث الىػىُت ختى ًأزظ خلهمً الضعاؾت ،زاصت مع هضعة الضعاؾاث اإلاغجبؼت باإلاىطىع.

قائمة املراجع:
- RULES OF PROCEDURE OF THE UNITED NATIONS APPEALS TRIBUNAL, January 2022.
-Yannick Radi, op,cit .p307-317
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بي عوراى سهيلة /ــــــــــــــــــــ
 -1املجالت:
 -1عبض هللا على عبى،اللظاء الضولي الاصاعي في اػاع اإلاىظماث ،مجلت لغاؿضًً للخلىق ،مجلض ،3العضص  26لؿىت ،2005
 -2الرسائل الجامعية:
 -1حىان واظم حىجغ ،الخىظُم اللاهىوي ملخىمت الاؾخئىاؾ في الامم اإلاخدضة ،عؾالت ماحؿخحر في اللاهىن العام ،حامعت
هغبالء ،العغاق .2019،
 -3الاهظمة الاساسية:
 -1الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث  ،على الىدى الظي اعخمضجه الجمعُت العامت في اللغاع  63/253في
 24واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر  ،2008اإلاعضٌ بمىحب اللغاع  69/203اإلاعخمض في  18واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر  ،2014اإلاعضٌ
بمىحب اللغاع  A/70/112إلاعخمض في  14واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر  2015واإلاعضٌ باللغاع  266/71اإلاعخمض في  23صٌؿمبر
.2016
 -2الىظام الاؾاس ي ملخىمت الامم اإلاخدضة لالؾخئىاؾ  ،على الىدى الظي اعخمضجه الجمعُت العامت في اللغاع  63/253في
 24واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر  ،2008اإلاعضٌ بمىحب اللغاع  69/203اإلاعخمض في  18واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر  ،2014اإلاعضٌ
بمىحب اللغاع  A/70/112إلاعخمض في  14واهىن ألاوٌ  /صٌؿمبر  2015واإلاعضٌ باللغاع  266/71اإلاعخمض في  23صٌؿمبر
.2016
 -3الىظامان الاؾاس ي والاصاعي إلاىظـي الامم اإلاخدضة ،وشغة الامحن العام  30،صٌؿمبر . 2012
 -4الةدت مدىمت الامم اإلاخدضة للمىاػعاث ،اإلاعخمضة في الجلؿت الاولى لللظاة في هُىٍىعن ،والتي واؿلذ عليها الجمعُت
العامت في كغاعها  119/64اإلاإعر في صٌؿمبر .2009
-4

املو اقع الرسمية:

-1

اكامت العضٌ في الامم اإلاخدضة ،هظام العضٌ الضازلي بالىؾاةل ػحر الغؾمُت

https://www.un.org/ar/internaljustice/overview/resolving-disputes-informally.shtml
-2

صلُل

اإلاىظف

الى

حؿىٍت

اإلاىاػعاث

،اكامت

العضٌ

في

الامم

اإلاخدضة

https://www.un.org/ar/internaljustice/assets/pdf/StaffMembersGuideToResolvingDisputesAR.pdf
-3

اإلاىكع الغؾمي ملخىمت الاؾخئىاؾ https://www.un.org/en/internaljustice/unat/index.shtml
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الخعأ العمالي كمبرسللخصشيح الحأديبي
Labor error as justification for disciplinary discharge


خذة بىخالفت

 أم البىاقي- حاملت اللشبي بً مهُذيHadda.boukhalfa@univ-oeb.dz
2622/46/60:ثاسيخ القبول

2622/46/60:ثاسيخ املشاجعة

2622/60/41:ثاسيخ إلايذاع

:ملخص
ً و رل،ٌلخبر وشىء كالكت اللمل و اهتهاؤها و أظباب رلً مً املعاةل التي اهخمذ بدىـُمها الدششَلاث اللمالُت
هىىق مً الحماًت التي جلشس لللامل للحذ مً حعلؽ سب اللمل في اظخخذام العلؼت الخأدًبُت و إلافشاغ في اظخخذام
 و هزا ٌلذ معاظا بدلىق اللماٌ و اظخلشاس،كلىبت الدعشٍذ التي ال جدىاظب أخُاها مم هىق الخؼأ الزي كذ ًيىن بعُؼا
.اللالكت اللمالُت
،و هدُجت للذم الخيافإ بحن مشهض سب اللمل الزي ًملً املإظعت املعخخذمت و اللامل الؼشف الظلُف في اللالكت
 لخىخُذ، لخدذًذ أهىاق ألاخؼاء الجعُمت11-90  امللذلت مً اللاهىن سكم73 لجأ املششق الجضاةشي بمىحب املادة
 و مً حهت أخشي هظماهت كاهىهُت الظخمشاس اللامل في،ٌالجضاءاث الخأدًبُت بحن حمُم اللؼاكاث التي جىكم كلى اللما
 و الزي ًترجب كلُه كلىبت، و ًشجىب اللامل الخؼأ اللمالي أزىاء اللمل أو بمىاظبخه.مىصبه ختى ال ًيىن كشطت للفلذان
. و في هزه الذساظت ظىداوٌ جدذًذ خاالث ألاخؼاء اللمالُت و أزاسها كلى اللالكت اللمالُت،الدعشٍذ الخأدًبي
. سب اللمل، اللامل، ألاخؼاء اللمالُت، الدعشٍذ الخأدًبي، اللالكت اللمالُت:الكلمات املفحاحية
Abstract:
The emergence and termination of the work relationship and the reasons for this, are
among the issues that were interest with its regulation of labor legislation, as a kind of
protection that is decided by the worker to limit the employer’s authority to use disciplinary
power and excessive use of the discharge penalty that is sometimes inconsistent with the type
of error that may be Simple, and this violates the rights of workers and the stability of the
labor relationship.
As a result of the inequality between the position of the employer who owns the
employing enterprise and the weak party in the relationship, the Algerian legislator resorted in
accordance with amended Article 73 of Law No. 90-11 to define the types of serious
errors, to unify disciplinary sanctions between all sectors that fall upon workers And, on the
other hand, as a legal guarantee for the worker to continue in his position so that he is not
subject to the arbitrary loss. And the worker commits a labor errors during or on the occasion
of work, which results in the penalty of disciplinary discharge, and in this study we will try to
identify cases of labors errors and their effects on the labor relationship.
Keywords : labor relationship; disciplinary discharge; labors errors; worker ;employer.
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
مقذمة:
جأزش كاهىن اللمل الجضاةشي بالخغحراث إلاكخصادًت و إلاحخماكُت التي شهذتها البالد ،و رلً أدي ئلى جؼىس اللالكت
اللمالُت التي ًخظم فيها اللامل لخبلُت املعخخذم الزي ًملً الهُئت املعخخذمت و سؤوط ألامىاٌ و وظاةل إلاهخاج ،و
ظلؼاث هثحرة جمثلذ في ظلؼت إلاداسة و الدعُحر و ظلؼت الخأدًب و ئنهاء كالكت اللمل ،و مً حهت أخشي ئلتزاماث مهىُت
جلم كلى كاجم اللامل ًخم جذوٍنها في كلذ اللمل أو الىـام الذاخلي للمإظعت ،ئطافت ئلى جدذًذ ألاخؼاء املهىُت و
الجضاءاث الخأدًبُت التي جدىاظب مم دسحت الخؼأ الزي ًشجىبه اللامل أزىاء جأدًت كمله.
و ًماسط املعخخذم ظلؼخه الخأدًبُت كً ػشٍم حعلُؽ كلىباث مخفاوجت الذسحت بدعب الخؼأ املنهي الزي ئسجىبه
اللامل ،و حلخبر كلىبت الدعشٍذ أكس ى كلىبت كذ حعلؽ كلى اللامل املخؼئ ،مً أحل رلً كذٌ املششق الجضاةشي املادة
 73مً اللاهىن سكم  11-90و خذد فيها صىس الخؼأ الجعُم التي جدىاظب مم كلىبت الدعشٍذ ،ئطافت ئلى ئحشاءاث ئنهاء
كالكت اللمل هىدُجت لهزه ألاخؼاء.
و جىمً أهمُت دساظت هزا املىطىق في حعلُؽ إلاطاءاث الدششَلُت التي وطلها املششق لألخؼاء اللمالُت ،و أهم
الحاالث التي حعخىحب الدعشٍذ الخأدًبي ،فهى ًدافف كلى خلىق سب اللمل في حعُحر مإظعخه إلاكخصادًت ملابل كُام
اللامل باإللتزاماث اللاهىهُت املفشوطت كلُه ،و مً حهت أخشي املحافـت كلى خلىق اللامل اللاهىهُت في البلاء في مىصب
كمله دون حلشطه للدعشٍذ الخأدًبي بغحر ظبب كاهىوي مىصىص كلُه.
و كلُه تهذف هزه الذساظت ئلى :
 جدذًذ هـشة مفاهُمُت كً الخؼأ الجعُم و ما هي ششوػه املحذدة كاهىها. جبُحن ألازاس اللاهىهُت للخؼأ الجعُم كلى اللالكت اللمالُت . جىطُذ الصىسة الجضاةُت الخؼأ الجعُم التي وطلها املششق الجضاةشي له. جبُحن خاالث الخؼأ الجعُم التي لها كالكت باإللتزماث اللمالُت الىاججت كً كالكت اللمل.و مما حاء جخطح ئشيالُت هزه الذساظت فُما ًلي :
فيما ثحمثل صوس ألاخعاء الجصيمة التي يشثكبها العامل و ما مذى ثأثيرها على إنهاء العالقة العمالية ؟
و ظىلالج هزا الدعاؤٌ وفلا للخؼت الخالُت :
املبدث ألاوٌ  :الخؼأ الجعُم و أزشه في كاهىن اللمل
املبدث الثاوي  :خاالث الخؼأ الجعُم في كاهىن اللمل

املبحث ألاول  :الخعأ الجصيم و أثشه في قاهون العمل
ئن إلاملام باإللتزماث املهىُت لللامل و جذوٍنها في الىـام الذاخلي هى ما ًدذد الخؼأ املنهي و الللىبت املىاظبت له ،و
بزلً جخدذد نهاًت اللالكت اللمالُت مً خالٌ حعشٍذ اللامل املخؼئ .و هى ما ظىدىاوله بخلعُم هزا املبدث ئلى مؼلبحن،
املؼلب ألاوٌ  :مفهىم الخؼأ الجعُم ،و املؼلب الثاوي  :أزاس الخؼأ الجعُم في كاهىن اللمل.
املعلب ألاول  :مفهوم الخعأ الجصيم
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
ٌلذ جدذًذ مفهىم الخؼأ الجعُم و ششوػه كذ ًخخلف باخخالف اللاهىن املحذد للالكت اللمل ،أو ختى باخخالف
الىـام الذاخلي للمإظعت ،و كلى هزا ألاظاط جىاولىا هزا املؼلب في فشكحن ،الفشق ألاوٌ  :حلشٍف الخؼأ الجعُم ،الفشق
الثاوي  :ششوغ الخؼأ الجعُم في كاهىن اللمل.
الفشع ألاول  :جعشيف الخعأ الجصيم
حاء في مفهىم الخؼأ الجعُم بأهه "ما ًشجىبه اللامل كً كصذ ئما بفلل ش يء ،أي بخصشف ئًجابي صادس كىه ،أو
باإلمخىاق كً فلل ش يء أي بخصشف ظلبي ًيخج كىه طشسس"(.)1
و في حلشٍف أخش ،هى رلً الخصشف الزي ًلىم به اللامل فُلحم أطشاسا بمصالح صاخب اللمل أو بممخلياجه أو
ًخاف به ئخذي التزماجه املهىُت أو ًلحم به خعاةش و أطشاس ئما لصاخب اللمل أو لللماٌ ألاخشًٍ مما ًجلل اظخمشاس
اللامل في اللمل أمشا غحر ملبىٌ ئما لخؼىسجه و ئما بعبب املحافـت كلى الىـام و إلاظخلشاس في ميان اللمل(.)2
أما مدىمت الىلع املصشٍت فلذ جبيذ إلاججاه ألاهثر حشذدا في وصف الخؼأ بالجعامت ،ففي أخذ كشاساث املحىمت
املىكشة ،ملعذ أن الخؼأ الجعُم لِغ بالظشوسة أن ًصذس بللُل مً الحُؼت والحزس لذسحت أهه ال ًصذس كً أكل الىاط
خُؼت وخزسا ،بل هى مً وحهت هـش املحىمت املىكشة ،الخؼأ الزي ًصذس بذسحت غحر ٌعحرة ،ووأن هزا الششغ وخذه ً
وافُا
ألن جصف املحىمت املىكشة رلً الخؼأ بالجعامت ،ففي حلشٍفها للخؼأ الجعُم كالذ ":الخؼأ الجعُم … .و كلى ما حشي
ً
به كظاء مدىمت الىلع  -هى الزي ًلم بذسحت غحر ٌعحرة و ال ٌشترغ أن ًيىن
مخلمذا ملا وان رلً و وان الثابذ مً
الحىم املؼلىن فُه أهه كض ى معئىلُت الؼاكىت " الششهت " كً الخلىٍع كلى أظاط املعئىلُت الخلصحرًت امللشسة في
ً
حعُما ًخمثل في ظماخها بدعُحر العُاسة التي وكم بها الحادر و ئػاسها الخلفي صالح بيعبت
اللاهىن املذوي إلسجيابها خؼأ
ً
 % 30مم أن كمل الششهت و وشاػها ًجللها كلى كلم بأن العُاسة كذ ججخاص ػشكا وكشه  -و وان هزا الزي كشسه الحىم
ً
معدىذا ئلى أدلت وافُت لحمله و لها أصلها الثابذ في ألاوساق  -فان ما جىلاه الؼاكىت كلى الحىم مً الخؼأ في جؼبُم
اللاهىن ال ًيىن له مدل(.)3
و جشي الباخثت أن الخؼأ الجعُم هى ول جصشف ًلىم به اللامل هاجج كً كالكت اللملً ،إدي ئلى إلاطشاس بممخلياث
املإظعت املعخخذمت و مصالح سب اللمل ،أو إلاطشاس باللماٌ ألاخشًٍ ،مما ٌعخلضم مله ئنهاء كالكت اللمل و جلشٍش
الللىبت املحذدة في الدششَم اللمالي.
و كلُه أًظاً ،مىً اللىٌ بأن ول خؼأ حعُم هى خؼأ حضاتي بمفهىم املادة  73امللذلت ،و بزلً ٌلذ الخؼأ
الجعُم مضدوحا ئرا ئسجىب أزىاء اللمل و باظخلماٌ اللىف.
الفشع الثاوي  :ششوط الخعأ الجصيم في قاهون العمل

()1كبذ العالم رًب ،كاهىن اللمل الجضاةشي و الخدىالث إلاكخصادًت ،داس اللصبت لليشش ،الجضاةش ،2003 ،ص .436
()2مهذي بخذة ،اللاهىن الجضاتي لللمل ،داس الامل للؼباكت و اليشش و الخىصَم ،الجضاةش ،2014،ص .85
()3اخمذ ظلُم فشٍض هصشة ،الششغ امللذٌ للمعإولُت الللذًت في اللاهىن املذوي املصشي ،سظالت ماحعخحر جخصص اللاهىن الخاص ،فلعؼحن،2006 ،
ص .75
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
 أن ًيىن الخؼأ مىصىص كلُه بمىحب هص املادة  73مً اللاهىن  ،11-90فاملششق الجضاةشي خذد ألاخؼاء
الجعُمت و كشس الدعشٍذ هللىبت لها ،كلى كىغ باقي ألاخؼاء الخأدًبُت ألاخشي التي ًمىً أن ًدذدها الىـام الذاخلي
للمإظعت املعخخذمت و رلً ػبلا لىص املادة  77مً هفغ اللاهىن ،خُث ًدذد الخىـُم الذاخلي ألاخؼاء الخأدًبُت و
دسحاث الللىبت امللشسة لها و ئحشاءاث جىفُزها.
 وكىق الخؼأ أزىاء اللُام اللمل ً :جب أن ًلم الخؼأ الجعُم أزىاء كُام اللامل بلمله ،ظىاء وان رلً في ميان
اللمل أي داخل املإظعت املعخخذمت أو خاسحها و لىً ًيىن اللامل كذ ئسجىب الخؼأ الجعُم بمىاظبت مضاولخه للمله،
وأن ًخلف العاةم العُاسة الخابلت ملصىم أزىاء كُادتها خاسج ميان اللمل.
 أن ًصذس الخؼأ مً ػشف كامل جشبؼه كالة كمل مم املإظعت املعخخذمت  :فال ًمىً أن ٌلاكب الصخص كلى
خؼأ حعُم ئرا لم جشبؼه كالكت كمل باملإظعت املعخخذمت ،وأن ًيىن مً صباةً املإظعت أو مً صواس ًشجادونها.
ً جب كلى املعخخذم في وصفه للخؼأ الجعُم أن ًشاعي الـشوف التي اسجىب فيها الخؼأ الجعُم الزي اسجىبه
اللامل ،ومذي احعاكه و دسحت خؼىسجه و الظشس الزي ألحله ،و هزلً العحرة التي وان ٌعلىها اللامل ختى جاسٍخ ئسجيابه
الخؼأ هدى كمله و هدى هُئخه املعخخذمت ،و هزا ما رهشجه املادة  1-73مً اللاهىن .11-90
املعلب الثاوي  :أثاسالخعأ الجصيم في قاهون العمل
للذ خذد املششق الجضاةشي كلىبت الدعشٍذ وأزش كلى الخؼأ الجعُم الزي ًشجىبه اللامل و هىدُجت إلنهاء اللالكت
اللمالُت ،و هى ما ظيخؼشق له بخلعُم هزا املؼلب ئلى ،الفشق ألاوٌ  :الدعشٍذ الخأدًبي ،الفشق الثاوي  :الشكابت اللظاةُت
كلى كلىبت الدعشٍذ.
الفشع ألاول  :الخصشيح الحأديبي
ًفشض اللاهىن كلى كملُت الدعشٍذ الخأدًبي مجمىكت مً إلاحشاءاث اللاهىهُت الىاحب ئخترامها مً ػشف صاخب
اللمل و التي هصذ كليها املادة  )1( 2–73مً اللاهىن  11 -90خُث حاء فيها ٌ " :للً كلى الدعشٍذ ،املىصىص كلُه في
املادة  73أكاله ،طمً ئخترام إلاحشاءاث املحذدة في الىـام الذاخلي .و ًجب أن جىص هزه إلاحشاءاث كلى الخبلُغ الىخابي
للشاس الدعشٍذ و ئظخماق املعخخذم لللامل امللني ،الزي ًمىىه ،في هزه الحالت أن ًخخاس كامال جابلا للهُئت املعخخذمت
لخصؼدبه".
هما ًمىً أن ًظُف الىـام الذاخلي للمإظعت أو إلاجفاكُاث الجماكُت ئحشاءاث أخشي لخىـُم كملُت الدعشٍذ ،و
ًجب كلى صاخب اللمل ئخترامها و اللمل بها ،هما جيىن ملضمت أًظا لللاض ي الزي ًىـش في الجزاق.
و ًمىً جلخُص هزه إلاحشاءاث فُما ًلي :
 إلاشحماع للعامل من ظشف الهيئة املصحخذمة :هصذ املادة  2-73كلى مثىٌ اللامل أمام الهُئت املعخخذمت،
ئال أنها أغفلذ ششغ ئظخذكاء اللامل أو هُفُت رلً ،و لىً هزا ألامش بذًهي ،فُجب كلى الهُئت املعخخذمت أن حعخذعي
اللامل للمثىٌ أمامها و ظماكه.

()1املادة  2-73مً اللاهىن سكم  ،11-90الصادس في  21أفشٍل  ،1990املخظمً كالكاث اللمل ،ج س كذد  ،17املإسخت في  25أفشٍل .1990
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
و في اكخلادها ًخم جىـُم هُفُت هزا إلاظخذكاء و ششوػه مً ػشف الىـام الذاخلي للهُئت املعخخذمت أو في
إلاجفاكُاث الجماكُت ،و هزا إلاظخذكاء ٌعاكذ اللامل في الخصشٍذ كً مالبعاث وكاتم الخؼأ و ٌلؼي فشصت للهُئت
املعخخذمت في جلذًش هزه الىكاةذ و جدذًذ مذي حعامت الخؼأ املشجىب ،و هزا ما أكشث به املادة )1( 1-73مً اللاهىن
.11-90
حق العامل في إلاشحعاهة بالغير :هص اللاهىن كلى خم اللامل في خصىٌ كلى املعاكذة أزىاء الجلعت التي
جىـمها الهُئت املعخخذمت  ،فُمىً له أن ًخخاس صمُال له مً هفغ املإظعت املعخخذمت ،و باليعت لهزا اللامل فاملششق
لم ًدذد صفخه أو مياهخه داخل الهُئت و ال أهمُت جىاحذه في حلعت إلاظخماق ،و لزلً ًيىن مً ألاخعً ان ًصؼدب
اللامل شخصا كلى دساًت باللاهىن و الىـام الذاخلي ختى ًلذم له املشىسة و الىصح الالصمحن في مثل هزه املىاكف.
 الحبليغ الكحابي لقشاس الخصشيح :جلضم املادة  2-73مً اللاهىن  11-90سب اللمل جبلُغ اللامل بلشاس الدعشٍذ ،ئال
أهه لم ًىضح هُفُت جبلُغ هزا اللشاس و ال مىاكُذه ،و ال ما ًجب أن ًخظمىه و هل ًيىن معببا أو ال ،و اهخفى باللىٌ أن
ًيىن مىخىب.
و ػبلا ًيىن هزا اللشاس بلذ ظماق اللامل و جلذًش حعامت الخؼأ الزي ئسجىبه زم ئجخار ئحشاء حعشٍده بىاءا كلى
ما حاء في حلعت ئظخماق اللامل ن مً أحل رلً هشي أهه ًجب أن ًخظمً أظباب الدعشٍذ.
الفشع الثاوي  :الشقابة القضائية على عقوبة الخصشيح
ئرا وكم حعشٍذ اللامل خشكا لإلحشاءاث الخأدًبُت و اللاهىهُت املىصىص كليها في حششَم اللمل أو في الىـام الذاخلي
و إلاجفاكاث الجماكُت ٌلخبر حعشٍدا حلعفُا ،و للذ حاء في املادة  )2( 4-73مً اللاهىن  11-90أن هزه الظماهاث امللشسة
لللامل هي لحماًخه مً حلعف صاخب اللمل في اظخلماٌ ظلؼخه الخأدًبُت.
و للذ خىٌ املششق لللامل املعشح خم اللجىء لللظاء إلاحخماعي ،و مً صالخُاث اللاض ي هىا أن ًفدص اللشاس
املخظمً كلىبت الدعشٍذ الـخأدًبي ،فارا حاء مخالفا لإلحشاءاث الخأدًبُت أو جأهذ اللاض ي أن اللامل كذ جمذ ملاكبخه كلى
خؼأ ال ًشقى أن ًيىن حعُما بدعب الحاالث التي هصذ كليها املادة  ،73فهىا ًيىن أمام اللاض ي الحىم بدالخحن :
* اللظاء بالضام صاخب اللمل بالغاء كشاس الدعشٍذ و ئكادة ئدماج اللامل في املإظعت مم إلاخخفاؾ بامخُاصاجه
املىدعبت بؼلب مىه و بمىافلت صاخب اللمل ،و ال ًؼشح أي ئشياٌ ئرا وافم ول مً صاخب اللمل و اللامل كلى كملُت
إلاسحاق ،ئال أهه ًؼشح في خالت ما ئرا أكُذ اللامل في مىصب أكل مً مىصبه اللذًم ،أو كام صاخب اللمل بالخللُل مً
إلامخُاصاث التي وان مً املفشوض أن ًىدعبها اللامل ئرا مابلي ،و في هزه الحالت كظذ املحىمت املخخصت في املعاةل
إلاحخماكُت بمىذ حلىٍع لللامل بدعب ما حاء في هص املادة  ،4-73و هزا في كشاسها سكم  295696بخاسٍخ 2005/04/13
( ،)3و في هزه الحالت ًجب كلى صاخب اللمل أو اللامل الخلبحر كً سفظه في ئكادة ئدماج اللامل صشاخت أزىاء املحاهمت.
()1املادة  1-73مً اللاهىن سكم ً":11-90جب أن ًشاعي املعخخذم كلى الخصىص كىذ جدذًذ و وصف الخؼأ املنهي الجعُم الزي ًشجىبه اللامل و الـشوف
التي أسجىب فيها الخؼأ و مذي احعاكه و دسحت خؼىستها و الظشس الزي ألحله وهزا العحرة التي وان ٌعلىها اللامل ختى جاسٍخ اسجيابه للخؼأ هدى كمله و
هدى ممخلياث الهُئت املعخخذمت".
()2املادة  4-73مً اللاهىن  11-90و املادة  3مً اللاهىن .04-90
()3اللشاس سكم  ،295696الغشفت إلاحخماكُت ،املحىمت الللُا13 ،أفشٍل .2005
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
و ًجب كلى اللاض ي املخخص أن ًىضح في مىؼىق الحىم إلامخُاصاث املىدعبت التي هصذ كليها املادة ،4-73و هي
كباسة كً الحلىق التي ٌعخمذها اللامل مً اللاهىن و الىـام الذاخلي و مً إلاجفاكاث الجماكُت ،واللالوة و التركُت و
خعاب الخلادم و غحرها ،و كذ حاء في اللشاس سكم  )1( 221338للمدىمت الللُا بخاسٍخ  11حىٍلُت  ":2001ئن إلامخُاصاث
املىدعبت حشمل في مفهىمها أحىس اللامل و أن هزه ألاحىس حلؼي حغؼُت للفترة التي جترواح بحن الدعشٍذ و الىؼم بالحىم
و ال ًمىً أن جخلذي رلً ".
* ئلضام صاخب اللمل بذفم حلىٍع مالي لللامل في خالت سفع صاخب اللمل ئكادة ئدماحه ،و هى هىق مً
الظماهت التي جظاف لحم اللامل ملخالفت اللىاكذ إلاحشاةُت ،و كذ خذ املششق الجضاةشي الخلىٍع بأن ال ًلل كً ألاحش
الزي ًخلاطاه اللامل لى اظخمش في اللمل خالٌ الفترة املمخذة بحن كشاس الدعشٍذ و الحىم اللظاتي .و أن ًيىن الحذ
ألادوى في مىذ الخلىٍع املالي بعخت ( )6أشهش مً ألاحش الزي ًخلاطاه ،هزا ئطافت للخلىٍظاث كً ألاطشاس املحخلمت،
خاصت أهه كذ بلي بال كمل ملذة ػىٍلت.
و اللاض ي هىا ملضم بالحىم بخلىٍع ال ًلل كً الخلىٍع اللاهىوي و لى ػلب مىه أكل مً رلً ،هما ًجب كلُه أن
ًشاعي كىذ جلذًشه للخلىٍع أكذمُت اللامل و صلىبت ئًجاد مىصب كمل ،هما أن هزه الخلىٍظاث ال جمىم اللاض ي مً
جلشٍش الخلىٍع كً الظشس الزي ًلذس كلى أظاط الخؼأ الزي ئسجىبه املعخخذم كىذ ئجخار كشاس الدعشٍذ ،و ئظاءة
ئظخلماٌ خله باكتراطه كلى ػلب ئسحاق اللامل(..)2

املبحث الثاوي  :حاالت الخعأ الجصيم في قاهون العمل
هص املششق الجضاةشي كلى خاالث الخؼأ الجعُم الزي ًلم مً اللامل أزىاء جأدًت مهامه و بمىاظبتها،و رهش ول
خالت و ؿشوف ئسجيابها ،و هدىاوٌ في هزا املبدث مؼلبحن ،املؼلب ألاوٌ  :خاالث الخؼأ الجعُم راث الؼبُلت الجضاةُت،
املؼلب الثاوي  :خاالث الخؼأ الجعُم املخلللت بدىفُز ئلتزاماث اللالكت اللمالُت.
املعلب ألاول  :حاالت الخعأ الجصيم رات العبيعة الجزائية
للذ خصصىا هزا املؼلب لخىاوٌ مجمىكت مً صىس ألاخؼاء الجعُمت التي هشي أنها راث ػابم حضاتي ٌلاكب كليها
هزلً كاهىن الللىباث ،و هي في الفشوق الخالُت،الفشق ألاوٌ:ألاخؼاء الجعُمت املىصىص كليها في الدششَم الجضاتي ،الفشق
الثاوي :اللُام بأكماٌ اللىف ،الفشق الثالث :الدعبب باألطشاس املادًت ،الفشق الشابم  :ئفشاء العش املنهي ،الفشق الخامغ :
إلاطشاب غحر اللاهىوي ،الفشق العادط :جىاوٌ الىدىٌ أو املخذساث أزىاء اللمل.

()1اللشاس سكم  ،221338الغشفت إلاحخماكُت ،املحىمت الللُا 11،حىٍلُت .2001
()2

رًب ظلُمان ،املشحم العابم ،ص .29
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
الفشع ألاول  :ألاخعاء الجصيمة املىصوص عليها في الخششيع الجزائي
حاء في هص املادة  73امللذلت مً اللاهىن )1( 11-90جدذًذ لألخؼاء الجعُمت املإدًت للدعشٍذ ،و ًشي البلع أن
"ألاخؼاء الجعُمت املزوىسة في هزه املادة ،غحر مدذدة كلى ظبُل الحصش ،و جإهذ كباسة "كلى الخصىص " الىاسدة في هزه
املادة ،وحىد أخؼاء حعُمت أخشي ًدذدها الىـام الذاخلي"( .)2و حشيل ول حشٍمت ٌلاكب كليها اللاهىن الجضاتي اسجىبذ
أزىاء اللمل أو بمىاظبخه خؼأ حعُما كذا املخالفاث بعبب غُاب اللصذ الجىاتي الزي ًفلذ الفلل حعامخه ألهه ًجب
كلى سب اللمل أن ًثبذ اللمذ في حهت اللامل و هى ما ال ًىحذ في املخالفاث(.)3
و للذ زاس ئشياٌ في جدذًذ وكذ صذوس الدعشٍذ هل هى كبل أو بلذ الحىم اللظاتي الجضاتي،و "ػبلا للمبادب
اللامت و اللىاكذ إلاحشاةُت التي جلض ي بأن :الجىاتي ًىكف املذوي و جؼبُلا لللىاكذ الذظخىسٍت التي جظمً إلاخخصاص
في ئصذاس ألاخيام الجىاةُت للعلؼت اللظاةُت ممثلت في الهُئاث اللظاةُت بمخخلف دسحاتها فاهه ال ًمىً ألي هُئت أو
شخص بما في رلً الهُئت املعخخذة ئصذاس خىم حضاتي و لى وان الهذف هى مماسظت ظلؼتها الخأدًبُت في خم كامل كىذ
ئسجيابه لخؼأ مضدوج ،ألن ألاصل ًبنى كلى ججشٍم الفلل ،رلً ما رهب ئلُه اللظاء الجضاةشي في هزا إلاججاه خُث أكش بأن
ئزباث الخؼأ الجضاتي بدىم حضاتي نهاتي في خالت ئكتران الخؼأ املنهي بالخؼأ الجضاتي"(،)4و مما حاء هخلص ئلى الىخاةج
الخالُت :
 ال ًمىً للعلؼت الـخأدًبُت جىكُم الللىبت الخأدًبُت ئلى بصذوس خىم كظاتي نهاتي ًذًً اللامل ،أما ئرا كشسالحىم الجضاتي جبرةت اللامل فال ًمىً للمإظعت املعخخذمت جىكُم كلىبت الدعشٍذ.
 ال ًمىً ئدساج الجشٍمت املشجىبت خاسج ميان اللمل طمً ألاخؼاء الجعُمت التي حلاكب كليها ئرا لم حعبب طشساللمإظعت ،و هزا هى الفشق بحن الجضاء الخأدًبي و الللىبت الجىاةُت خُث ال ٌشترغ كُام حىاًت في خم شخص جىافش
الظشس بِىما ٌشتروان في الهذف املؼلىب املخمثل في جدلُم الشدق ،ظىاء باليعبت للللىبت الجىاةُت أو للللىبت الخأدًبُت
داخل املجخمم و في مإظعت اللمل ألن الللىبت كمىما ًلصذ بها سدق مً ًىتهً املصلحت اللامت للمجخمم(.)5
الفشع الثاوي  :القيام بأعمال العىف

()1اللاهىن سكم  ،11-90الصادس في  21أفشٍل  ،1990املخظمً كالكاث اللمل ،ج س كذد  ،17املإسخت في  25أفشٍل  ،1990املادة  ...":73و كالوة كلى ألاخؼاء
الجعُمت التي ٌلاكب كليها الدششَم الجضاتي و التي جشجىب أزىاء اللمل حلخبر كلى الخصىص أخؼاء حعُمت ألافلاٌ الخالُت * :ئرا سفع اللامل بذون كزس
ملبىٌ ،جىفُز الخللُلاث املشجبؼت بالتزاماجه املهىُت أوٌ التي كذ جلحم أطشاسا باملإظعت ،و الصادسة مً العلؼت العلمُت التي ٌلُنها املعخخذم أزىاء
املماسظت اللادًت لعلؼاجه*.ئرا أفض ى مللىماث مهىُت جخللم بالخلىُاث و الخىىىلىحُا و ػشق الخىـُم أو وزاةم داخلُت للهُئت املعخخذمت ،ئال ئرا أرهذ
العلؼت العلمُت بها أو أحاصها اللاهىن *،ئرا شاسن في جىكف حماعي و حشاوسي كً اللمل خشكا لألخيام الدششَلُت الجاسي بها اللمل في هزا املجاٌ * ،ئرا
كام بأكماٌ اللىف * ،ئرا حعبب كمذا في أطشاس مادًت جصِب البىاًاث و امليشأث و ألاالث و ألادواث املىاد ألاولُت و ألاشُاء ألاخشي التي لها كالكت
باللمل *،ئرا سفع جىفُز أمش الدسخحر الزي جم جبلُغه وفلا ألخيام الدششَم امللمىٌ به *،ئرا جىاوٌ الىدىٌ أو املخذساث داخل أماهً اللمل".
( )2اللشاس سكم  ،283600الغشفت إلاحخماكُت ،املحىمت الللُا 23 ،حىٍلُت .2001
( )3مهذي بخذة  ،املشحم العابم ،ص .89
( )4كبذ العالم رًب ،املشحم العابم ،ص .426
()5مهذي بخذة ،املشحم العابم ،ص – ص .90 – 89
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
ٌلذ ئسجياب اللامل ألكماٌ للىف خؼأ حعُما في خله ،و ًلصذ باللىف إلاكخذاء الجعذي كلى شخص أخش الزي
ًمىً أن ٌشيل خؼأ حضاةُا هما ًمىً أن ٌشيل فلؽ خؼأ جأدًبُا ،أما اللىف اللفـي فال ٌلذو وىهه خؼأ حضاةُا و لِغ
جأدًبُا صشفا" .بخالف اللىف البذوي في املىاد الجضاةُت الزي ٌشترغ فُه أن ًدذر عجضا ملُىا ًثبخه ػبِب مدلف كً
ػشٍم شهادة ػبُت لُإخز به هخؼأ حضاتيً ،ىفي أن ًثبذ إلاكخذاء كلى الغحر داخل أماهً اللمل مً املعخخذم بيل
وظاةل إلازباث لُإخز به هخؼأ حعُم دون ئهخـاس الحىم الجضاتي(.")1
و بزلً ال ٌشترغ أن ًدذر هزا إلاكخذاء عجضا ،هما ال ٌشترغ أن ًثبذ بدىم حضاتي ،بل ًىفي أن ًثبذ صاخب
اللمل أن إلاكخذاء كذ وكم داخل ميان املإظعت املعخخذمت.
الفشع الثالث  :الخصبب باألضشاساملادية
ئشترػذ املادة  73اللمذ في اسجياب هزا الخؼأ ،و هى ئخذار أطشاس مادًت ملمخلياث املإظعت املعخخذمت ،فُجب
كلى اللامل املحافـت كلى ميشأة اللمل و الىظاةل التي ٌعخخذمها أزىاء كُامه بلمله .و اشتراغ كىصش اللمذ كذ ًثحر
ئشياال في ئزباجه خاصت و أن ئظخخذام اللامل للىظاةل هي مً كبُل كُامه بلمله ،فهىان جذاخل بحن اللمل و الىظاةل
املعخخذمت إلهجاصه و اللامل الزي ًلىم بزلً.
هما كذ ًيىن الخؼأ هىا جأدًبُا فلؽ ًلضم صاخب اللمل ئزباث اللمذ فُه و ئال أكخبر الدعشٍذ هىا غحر مششوق ،ئر
ال ًمىً ئكخباس الخؼأ في إلاطشاس باملمخلياث و وظاةل اللمل خؼأ حعُما ئال بخىافش كىصش اللمذ و الزي ًلم ئزباجه كلى
كاجم صاخب اللمل.
الفشع الشابع  :إفشاء الصشاملنهي
ئن إلالتزام بىخمان العش املنهي مً إلالتزاماث الجىهشٍت التي جلم كاجم اللامل ،فُجب كلى اللامل أن ًمخىم كً
الىشف كً أظشاس مهىخه و املللىماث و الىزاةم التي ًؼلم بدىم كالكت اللمل الذ جشبؼه باملإظعت املعخخذمت.
و ًخظمً العش املنهي " املللىماث التي جخللم بامليشأة و التي أوحب اللاهىن هخمانها أو حشي اللشف بزلً بدُث
ًترجب كلى ئراكتها إلاطشاس بامليشأة أو صكضكت الثلت فيها و بششغ أن ال ًيىن هزا الىخمان ظاجشا لجشٍمت حىاةُت أو خاةال
دون الىشف كً حشٍمت جمذ أو في مشخلت الششوق"(.)2
و بزلً ًجب كلى اللامل املؼلم كلى أظشاس مهىخه أن ًىخمها ،و ال ًجىص له ئفشاؤها ئال بترخُص مً العلؼت
العلمُت املخخصت بزلً أو باحاصة اللاهىن لزلً ،واػالق مفدص ي اللمل كلى الىزاةم التي ًدخاحها خالٌ الذوسٍاث التي
ًلىم بها طمً ما ٌعمذ به اللاهىن ،أو جضوٍذ اللظاء باملللىماث و الىزاةم الالصمت ئرا ما اخخاحذ الظشوسة لزلً ،و هزا
ما حاءث به املادة  73امللذلت.

()1هفغ املشحم ،ص .90
()2كلي كىض خعحن ،الىححز في ششح كاهىن اللمل الجضاةشي ،دًىان املؼبىكاث الجاملُت الجضاةشي ،1996 ،ص .272
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
و باإلطافت ئال أن ئفشاء العش املنهي ٌلخبر خؼأ حعُما ٌلاكب كلُه بللىبت جأدًبُت صادسة كً العلؼت الخأدًبُت،
فهى هزلً حشٍمت ٌلاكب كليها كاهىن الللىباث الجضاةشي بىص املادجحن  301و )1( 302بالحبغ و غشامت مالُت بدىم
كظاتي.
الفشع الخامض  :إلاضشاب غيرالقاهووي
هـم املششق الجضاةشي إلاطشاب و اكخبره خم مً خلىق اللامل في الخىكف الجماعي كً اللمل لخدلُم مؼالب
مهىُت،و رلً بمىحب املادة  71مً دظخىس ،2020خُث حاء فيها( :الحم في إلاطشاب ملترف به ،وٍماسط في ئػاس اللاهىن.
ًمىً أن ًمىم اللاهىن مماسظت هزا الحم ،أو ًجلل خذودا ملماسظخه في مُادًً الذفاق الىػني وألامً ،أو في حمُم
الخذماث أو ألاكماٌ اللمىمُت راث املىفلت الحُىٍت للمجخمم .).ئال أن هزا الحم في إلاطشاب ًخظم ملجمىكت مً
الششوغ التي هـمها اللاهىن  )2( 02-90املخللم بالىكاًت مً الجزاكاث الجماكُت و حعىٍتها و مماسظت خم إلاطشاب و أي
خشق لهزه الششوغ اللاهىهُت حلذ خؼأ حعُما ٌعخىحب الدعشٍذ كً اللمل ،و هى ما حاء في هص املادة  3-73مً
اللاهىن  11 – 90و املادة  33مىشس مً اللاهىن  )3( 27 – 91امللذٌ لللاهىن .02 – 90
و ملنى إلاطشاب املششوق هى جىفشه كلى الششوغ الخالُت  :الدعىٍت الىدًت ،ئوللاد الجملُت اللامت للخصىٍذ ،و
وعب الحظىس و الخصىٍذ كلُه ،و أن ًيىن هىان ئجفاق حماعي بحن اللماٌ و ممثليهم ،و أن ًيىن هىان ئكتراق ظشي
لإلطشاب ،و أًظا إلاشلاس املعبم باإلطشاب و مىاكُذه.
و في حمُم الحاالث ًشحم جلذًش مششوكُت إلاطشاب مً ػشف اللاض ي املخخص في املعاةل إلاحخماكُت ،و هزا ما
أكشجه املحىمت الللُا في كشاسها سكم  ":111095ئن جلذًش ششكُت إلاطشاب ،و ملا زبذ في كظُت الحاٌ أن املعخخذم ظلؽ
كلىبت كلى اللامل دون أن ًثبذ لذي اللظاء كذم ششكُت إلاطشاب ،فان الللىبت املعلؼت في هزه الحالت جيىن غحر
مبرسة و الدعشٍذ ًصبذ حلعفي و ملا خىمذ املحىمت باكادة إلادساج في هاجه الحالت جيىن كذ ػبلذ اللاكذة املزوىسة
(.)4

أخعً جؼبُم"

الفشع الصادس :ثىاول الكحول أو املخذسات أثىاء العمل
ٌلذ جىاوٌ الىدىٌ و املخذساث داخل أماهً اللمل خؼأ حعُما ٌلاكب كلُه اللامل بمىحب هص املادة  73مً
اللاهىن  ، 11-90فهزا الخصشف ٌشيل خؼشا كلى اللامل و بلُت اللاملحن مله ،هما أهه ًمغ بالعحر الحعً للمإظعت و
ممخلياتها،و هى ًمغ باألداب اللامت التي كذ حعيئ لعملت املإظعت املعخخذمت.

( )1املادة  301و املادة  ،302كاهىن الللىباث الجضاةشي.
( )2اللاهىن سكم  ،02 -90الصادس في  06فُفشي  ،1990املخظمً الىكاًت مً الجزاكاث الجماكُت و حعىٍتها و مماسظت خم إلاطشاب ،ج س كذد  ،06املإسخت في
 06فُفشي .1990
( )3اللاهىن سكم  ،27-91الصادس في  21دٌعمبر  ،1991املخظمً الىكاًت مً الجزاكاث الجماكُت و حعىٍتها و مماسظت خم إلاطشاب ،ج س كذد  ،68املإسخت
في  25دٌعمبر  ،1991امللذٌ و املخمم لللاهىن سكم  ،02 -90املخظمً الىكاًت مً الجزاكاث الجماكُت و حعىٍتها و مماسظت خم إلاطشاب.
()4اللشاس سكم  ،132207الغشفت إلاحىماكُت ،املحىمت الللُا 07 ،ماي .1996
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
هما أن هزه الخصشفاث حلخبر حشٍمت ٌلاكب كليها اللاهىن كىذ ئسجيابها خاسج ميان اللمل ،ئال أن املششق ئشترغ
ئسجيابها داخل ميان اللمل الكخباسها خؼأ حعُما ،فهي جإزش كلى ظلىن و ئدسان اللامل و ججلل كُامه بمهامه غحر ظلُم
و ال ًيخج كىه اللمل املؼلىب.
املعلب الثاوي  :حاالت الخعأ الجصيم املحعلقة بخىفيز إلتزامات العالقة العمالية
هص املششق الجضاةشي كلى أهىاق أخشي مً الخؼأ الجعُم و التي جخمثل في كذم ػاكت سب اللمل،و التي هدىاولها في
الفشكحن الخالحن ،الفشق ألاوٌ  :إلامخىاق كً جىفُز أوامش صاخب اللمل ،الفشق الثاوي  :سفع أمش الدسخحر.
الفشع ألاول  :إلامحىاع عن ثىفيز أوامشصاحب العمل
ئن إلالتزام الشةِس ي الزي ًلم كلى كاجم اللامل هى جىفُز أوامش صاخب اللمل ،فُجب كلى اللامل اللُام باللمل
املخفم كلُه مم صاخب اللمل ،و ال ٌعخؼُم أن ًشفع رلً ألي ظبب ،ئال ئرا ئجفم كلى مظمىن اللمل في الللذ املحذد
للالكت اللمل بحن اللامل أو صاخب اللمل ،أما ئرا لم ًخم جدذًذ رلً فحرحم ئلى الىـام الذاخلي للهُئت املعخخذمت
لخىطُذ هىق اللمل الزي ًجب كلى اللامل اللُام به ،و ئرا لم ًىحذ طمً الىـام الذاخلي للمإظعت ،أكخبر سفع
اللامل ألوامش صاخب اللمل مششوكت ،فال ًجىص حشغُل اللامل في كمل أخش ًخخلف كً ػبُلت اللمل الزي ٌلمله مهما
واهذ الظشوسة امللحت لزلً ،وأن ًؼلب مىه صاخب اللمل خشاظت لُلُت مليشأة اللمل و هى ٌلمل في إلاداسة ،فهزا خاسج
كً ػبُلت كمله و صالخُاجه.
أما ئرا وان اللمل الجذًذ ًدىاظب مم اللمل اللذًم الزي ًلىم به اللامل فال ًدم له أن ٌلترض ،وأن ًيىن
مداظب في كعم زم ًىلله همداظب في كعم أخش مً الششهت ،ففي هزه الحالت هى ٌلمل في هفغ ػبُلت اللمل امليلف
به.
و للاض ي املىطىق وخذه ظلؼت جلذًش كذم إلامخثاٌ ألوامش صاخب اللمل ،و لؼبُلت اللمل الزي أوول له و هل هى
مً املهام املىولت له بمىحب الللذ أو ال.
و في هزا الخصىص حاء في كشاس املحىمت الللُا  " :أن الخؼأ امليعىب للؼاكً ًخمثل في سفظه دون ظبب حذي
جىفُز الخللُماث املشجبؼت بىاحباجه املهىُت الزي ٌلخبر خؼأ حعُما وفلا ملا هصذ كلُه املادة  73مً كاهىن 29-91
باكخباسه وان ظاةم شاخىت لذي املؼلىن طذها خُث حلشطذ لحشٍم و ػلب مىه معاكذة مصلحها ألامش الزي سفظه
فدىٌ ملصلحت الصُاهت فشفع مشة أخشي و هي أكماٌ مشجبؼت بىاحباجه املهىُت و كذم إلامخثاٌ لزلً ٌلذ خؼأ حعُما
ٌعخىحب الؼشد ،و هى ألامش الزي وافلذ كلُه املحىمت(.")1

( )1اللشاس سكم  ،204623الغشفت إلاحخماكُت ،املحىمت الللُا 10 ،أهخىبش .2000
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
الفشع الثاوي  :سفض أمشالخسخير
هصذ املادة  )1( 41مً اللاهىن  02 -90كلى خم الهُأث املعخخذمت في ألامش بالدسخحر لللماٌ املظشبحن وفلا للدششَم
امللمىٌ به ،هما هصذ كلُه املادة  73مً اللاهىن  ،11-90و هى ئحشاء حعخخذمه الهُئت املعخخذمت لظمان الحذ ألادوى
مً الخذمت و كذم حلؼُل اللمل ،و كذم ئمخثاٌ اللامل لهزا ألامش ٌلخبر خؼأ حعُما ًترجب كىه كلىبت الدعشٍذ  ،و هى
أًظا ما حاءث به املادة  )2(40مً هفغ اللاهىن.
و ًخم إلاجفاق كلى ألامش بالدسخحر و هُفُاث جىـُمه و جبلُغ اللماٌ به في إلاجفاكُاث الجماكُت ،و بزلً فان سفع
اللامل ألمش الدسخحر ٌلذ خؼأ حعُما ،و ال ًمىً له الخأخش في جىفُز أوامش سب اللمل بعبب إلاطشاس أو أن إلاطشاب
مششوق و ال ًمىً لصاخب اللمل جيلُفه بمهام أخشي.
و هصذ املادة  )3( 42مً اللاهىن  02-90كلى أن سفع الدسخحر ال ٌلذ خؼأ حعُما فلؽ و ئهما هى حشٍمت ٌلاكب
كليها كاهىن الللىباث في املادة  187مىشس(.)4
 و ختى ًيىن أمش الدسخحر هافزاً ،جب أن ًخظمً الششوغ الخالُت :
 أن ًيىن صادسا مً الهُئت املعخخذمت في ئػاس ظلؼاتها إلاداسٍت و وفلا ملا هص كلُه اللاهىن و الخىـُم الذاخلي لها ،وما جم إلاجفاق كلُه طمً إلاجفاكُاث الجماكُت.
 أن ًيىن اللمل مىطىق أمش الدسخحر مً ألاكماٌ التي ًيىم بها اللامل ،و لِعذ مً ػبُلت كمله.ً -مىً لشب اللمل أي ٌعلً ػشٍم الللىبت الخأدًبُت ،و لىً ًجب كلُه ئزباث سفع اللامل ألمش الدسخحر.

الخاثمة :
ئن الخؼأ الجعُم الزي ًشجىبه اللامل ًشحم للتزاماث هاججت كً أظاط حلاكذي بِىه و بحن سب اللمل ،الزي ًظم
مجمىكت مً الـىابؽ جخمثل خاصت في جدذًذ ألاخؼاء املهىُت ًخم جذوٍنها في الىـام الذاخلي للمإظعت أو في إلاجفاكُاث
الجماكُت،و بزلً ال ًمىً اللىٌ بىحىد خؼأ منهي حعُم ئال بىحىد كلذ اللمل.
و ًخدلم الخؼأ املنهي كىذ ئخالٌ اللامل باإللتزاماث التي جفشطها كلُه حششَلاث اللمل  ،و الزي ًإدي ئلى ئنهاء
اللالكت اللمالُت بالدعشٍذ الخأدًبي.
( )1املادة  ": 41كمال بالدششَم العاسي املفلىًٌ ،مىً أن ًإمش بدسخحر اللماٌ املظشبحن الزي ٌشغلىن ،في الهُئاث أو إلاداساث اللمىمُت أو املإظعاث،
مىاصب كمل طشوسٍت ألمً ألاشخاص و امليشأث و ألامالن ،لظمان اظخمشاس املصالح اللمىمُت ألاظاظُت في جىفحر الحاحُاث الحُىٍت للبالد أو الزًً
ًماسظىن أوشؼت الصمت لخمىٍل العيان".
()2املادة  40مً اللاهىن سكم  ،02-90الصادس في  6فُفحري  ،1990املخظمً الىكاًت مً الجزاكاث الجماكُت في اللمل و حعىٍتها و مماسظت خم إلاطشاب ،ج
س كذد  ،6املإسخت في  7فُفحري  ،1990خُث حاء في هص هزه املادة ٌ ":لذ سفع اللامل امللني اللُام باللذس ألادوى مً الخذمت املفشوض كلُه خؼأ مهىُا
حعُما".و أًظا املادة  42مً هفغ اللاهىن ٌ ":لذ كذم إلامخثاٌ ألمش الدسخحر خؼأ حعُما ،دون املعاط بالللىباث املىصىص كليها في اللاهىن الجضاتي".
()3املادة  187مىشس مً كاهىن الللىباث الجضاةشي ٌ " :لاكب بالحبغ مً شهشًٍ ( )2ئلى ظخت ( )6أشهش و بغشامت مً  1.000دج ئلى  10.000دج أو باخذي
هاجحن الللىبخحن فؽ ول مً ال ًمخثل ألمش الدسخحر صادس و مبلغ له وفلا لألشياٌ الخىـُمُت ".
()4املادة  187مىشس مً كاهىن الللىباث الجضاةشي ٌ " :لاكب بالحبغ مً شهشًٍ ( )2ئلى ظخت ( )6أشهش و بغشامت مً  1.000دج ئلى  10.000دج أو باخذي
هاجحن الللىبخحن فؽ ول مً ال ًمخثل ألمش الدسخحر صادس و مبلغ له وفلا لألشياٌ الخىـُمُت ".

املجلذ -09اللذد -02العىت2022

EISSN: 2588-2309

1286

ISSN: 2352-9806
l

اخلطأ العمايل كمربر للتسريح التأديبي /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
الىحائج :
 ئن مً أشذ الجضاءاث الخأدًبُت امللشسة و التي جىكم كلى اللامل ،هي كلىبت الدعشٍذ مً الخذمت و فصل اللامل مًمىصبه ،لزلً خذد لها املشش صىسا مً ألاخؼاء الجعُمت التي جدىاظب ملها.
 خاوٌ املششق الزي في حلذًله للمادة  73مً اللاهىن  11-90الخىفُم بحن خلىق صاخب اللمل في اظخمشاس مإظعخه واظخلشاس اللالكت اللمالُت بلذم مىذ العلؼت الخأدًبُت مً ػشف الىمعخخذم في فصل اللامل ئال في خذود ألاخيام و
إلاحشاءاث املىصىص كليها كاهىها.
 ال ًمىً جىكُم كلىبت الدعشٍذ ئال بلذ صذوس خىم حضاتي نهاتي ،هما ال ًجىص جىكُم كلىبت جأدًبُت كلى اللامل الزيجم جبرةخه بمىحب خىم كظاتي.
الحوصيات :
 كلى املششق الجضاةشي جىطُذ ئحشاءاث ئظخذكاء اللامل و ظماكه ،و أًظا هُفُت حعلُمه كشاس الدعشٍذ ،و ألاهم رهشأن ًيىن معبب و مزوىس فُه الىاكلت و هىق الخؼأ الجعُم.
 للذ أغفل املششق الخفصُل في هلؼت مهمت و التي جمثلذ في الخأهُذ كلى أن خاالث ألاخؼاء الجعُمت التي حاءث فياملادة  73امللذلت هي خصشٍت و ال ًدم للمعخخذم ئطافت أخؼاء حعُمت أخشي في الىـام الذاخلي.
 ًجب كلى املششق جىطُذ ألاخيام و إلاحشاءاث املخلللت باكادة ئدماح اللامل في مىصبه بلذ صذوس الحىم لصالحه،خاصت أن أغلب ألاخيام اللمالُت حشحر ئلى كذم جيُفز صاخب اللمل لهزا الىم مً اللشاساث مما ًظؼش اللامل ئلى سفم
كظُت أخشي لؼلب الخلىٍع و الزي ًثلل واهله في املصاسٍف اللظاةُت.

قائمة املصادسو املشاجع :
 -4املصادس
 اللاهىن سكم  ،02 -90الصادس في  06فُفشي  ،1990املخظمً الىكاًت مً الجزاكاث الجماكُت و حعىٍتها و مماسظت خمإلاطشاب ،ج س كذد  ،06املإسخت في  06فُفشي .1990
 اللاهىن سكم  ،11-90الصادس في  21أفشٍل  ،1990املخظمً كالكاث اللمل ،ج س كذد  ،17املإسخت في  25أفشٍل.1990
 اللاهىن سكم  ،27-91الصادس في  21دٌعمبر  ،1991املخظمً الىكاًت مً الجزاكاث الجماكُت و حعىٍتها و مماسظت خمإلاطشاب ،ج س كذد  ،68املإسخت في  25دٌعمبر  ،1991امللذٌ و املخمم لللاهىن سكم  ،02 -90املخظمً الىكاًت مً
الجزاكاث الجماكُت و حعىٍتها و مماسظت خم إلاطشاب.
 اللشاس سكم  ،283600الغشفت إلاحخماكُت ،املحىمت الللُا 23 ،حىٍلُت .2001 اللشاس سكم  ،132207الغشفت إلاحىماكُت ،املحىمت الللُا 07 ،ماي .1996 اللشاس سكم  ،204623الغشفت إلاحخماكُت ،املحىمت الللُا 10 ،أهخىبش .2000املجلذ -09اللذد -02العىت2022
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حدة بوخالفت  /ــــــــــــــــــــ
 -2املشاجع
 الكحب
 كبذ العالم رًب ،كاهىن اللمل الجضاةشي و الخدىالث إلاكخصادًت ،داس اللصبت لليشش ،الجضاةش.2003 ، كلي كىض خعحن ،الىححز في ششح كاهىن اللمل الجضاةشي ،دًىان املؼبىكاث الجاملُت الجضاةشي.1996 ، مهذي بخذة ،اللاهىن الجضاتي لللمل ،داس الامل للؼباكت و اليشش و الخىصَم ،الجضاةش.2014، الششائل الجامعية
 أخمذ ظلُم فشٍض هصشة ،الششغ امللذٌ للمعإولُت الللذًت في اللاهىن املذوي املصشي ،سظالت ماحعخحرجخصص اللاهىن الخاص ،فلعؼحن.2006 ،
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هُهلُت الىظُفت العامت في الدششَع الىظُفي الجضائشي " الهُهلُت الذاخلُت همىرحا "
"" The Structure of the Public Service in Algerian Functional Legislation
""Interior Structure as a Model
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جاسٍخ إلاًذاع2022/05/13:

جاسٍخ املشاحعت 2022/10/10:

جاسٍخ القبىى2022/10/10 :

ملخص:
حلض الهُيلُت الىؿُفُت مً اَم الىؾابل اللاهىهُت التي حلمل كلى جىـُم املؿاع الىؿُفي ،وجلىم بلملُت الاعجلاء
باألصاء الىؿُفي للمىؿفحن وػٍاصة املغصوصًت الاهخاحُت للمغافم الاصاعٍت  ،كلى َظا الاؾاؽ هجض ان املكغق اَخم بالهُيلُت
الىؿُفُت زاصت الضازلُت باكخباعَا الاصاة املثلى لخىـُم املؿاع الىؿُفي للمىؿف  ،مً زالٌ إصزاٌ جصيُف صازلي
ًمىذ حملت مً الكغوغ املمازلت في مماعؾت الىؿُفت زاصت ما حللم باملىصب الىؿُفي والىؿُفت والؿلً والغجبت  ،لظا
حلض الهُيلُت الضازلُت وؾُلت لخدضًض املغهؼ اللاهىوي للمىؿف أزىاء الؿحر في الىؿُفت في مسخلف الىطلُاث ججاٍ
املىصب الىؿُفي .
الهلماث املفخاخُت:

الهيكل الوظيفي  -المنصب الوظيفي – الرتبة الوظيفية – السلك الوظيفي .

Abstract:
The functional structure is one of the most important legal means that regulate the career
path and performs the process of improving the job performance of employees and increasing
the productivity of administrative facilities ,on this basis, we find that the legislator has paid
attention to the functional structure, especially the internal, as the best tool to organize the
employee's career path, through the introduction of an internal classification through which a
number of similar conditions are granted in the exercise of the job, especially with regard to
the job position, the job, the service and rank.
Keywords : job structure - job position - job rank - job corps.
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هيكلية الوظيفة العامة يف التشريع الوظيفي اجلزائري" اهليكلية الداخلية منوذجا " /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوتال ياسني/ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مقذمــت :
حلمل املغافم اللامت طاث الؼابم لاصاعي كلى جىـُم جلضًم زضماتها لجمهىع املىخفلحن مً زالٌ طبؽ ول اللىاكض
اللاهىهُت التي حؿاكض كلى إًجاص زضمت كمىمُت طاث هىكُت  ،وَظا مً زالٌ الاكخماص كلى مسخلف الىؾابل املىاؾبت لها
،واملىـمت في إػاع اللاهىن الاصاعي وزاصت في حاهب الىؾابل البكغٍت واملخمثلت في املىؿف اللام باكخباعٍ ألاصاة والىؾُلت
املثلى ملؿاكضة لاصاعة في ججؿُض وجىفُظ ؾُاؾاتها وبغامجها كلى أعض الىاكم.1
لظا فان املىؿف اللام ٌلض وؾُلت بكغٍت مسصصت للمغافم اللامت لاصاعٍت ،وكىصغا طغوعٍا لها لدؿهُل ألاكماٌ
ومماعؾت ازخصاصاتها وؾلؼاتها املخضصة كاهىهُا  ،ولهظا ألازحر – املىؿف اللام  -هـام كاهىوي ًىـمه وٍؤػغٍ ػُلت
مؿاعٍ املنهي الىؿُفي ؾىاء وان طلً كبل الضزىٌ للىؿُفت او أزىاء الؿحر في مؿاعٍ الىؿُفي وبلضٍ ،وَى ما ٌلغف
بالحُاة الىظُفُت او الىؿُفت اللامت  ،والتي حلض لاػاع اللام الظي ًظبؽ وٍىفغ للمىؿف البِئت املىاؾبت ،وٍىغؽ
مسخلف التزاماث خلىكه الىؿُفُت .2
الى حاهب طلً فان املىؿف اللام ًدخاج الى وؾُلت ولوت طاث ػابم كاهىوي مم املىخفلحن باملغفم اللام مً أحل
جلضًم َظٍ الخضمت  ،وال ًخأحى طلً إال كً ػغٍم جىفحر الىؾابل اللاهىهُت في صىعة اللغاعاث والللىص لاصاعٍت .3
كلى اكخباع أن لاصاعة الىؿُفُت و التي ًصؼلح كليها باملىـمت تهضف الى جدلُم مسخلف املباصا ألاؾاؾُت التي جلىم
كليها  ،وبالخالي جدلُم الواًت والهضف مً وحىصَا وَى الاؾدثماع ألامثل في مسخلف مىاعصَا وزاصت البكغٍت ،والتي
ؾدىلىـ إًجابا كلى حاهب الاؾخوالٌ ألامثل في الؼاكم البكغي وجدلُم أَضاف املؿاع الىؿُفي  ،والظي ؾُدلم والء
للمىؿف وإهجاػا ملخخلف املكاعَم لاصاعٍت باكخباع اللمل الىؿُفي عؾالت ًىغؽ لها املىؿف خُاجه الى هاًت زغوحه منها .4
خُاة املىؿف الىؿُفُت جخمحز بىحىص مؿاع وؿُفي مدضص ًدخىي كلى َُيلُت للىؿُفت صازلُا مغجبؼت بلملُت
الدؿُحر للمؿاع الىؿُفي  ،ومً َىا جـهغ مضي أهمُت مىطىع الضعاؾت مً زالٌ :
 ألاَمُت التي جمىذ للجاهب الهُىلي وأؾاؽ في جىـُم املىـماث الىؿُفُت وزاصت في حاهبها البكغي  ،لظلً وحبإكؼاء َظا الجاهب الاَخمام الالػم مً أحل الدؿاًغ مم مسخلف الخوحراث اللاملُت ،وبالخالي جدلُم مسخلف ألاَضاف .
 هما جـهغ أَمُت الهُيلُت الىؿُفُت الضازلُت باكخباعَا الجاهب املىـم للمىصب الىؿُفي للمىؿف في مسخلفاملؿخىٍاث الىؿُفُت ،ومً زمت كضعة َظا ألازحر كلى اصاء التزاماجه الىؿُفُت صون إقياالث كملُت .
 الخىـُم الهُىلي للالم الىؿُفت ٌلمل كلى جىـُم اللمل لاصاعي مً زالٌ جىـُم ؾحر املىؿفحن وجلضًم زضماثهىكُت للمىخفلحن .
وجـهغ إقيالُت البدث في ما ًلي  " :هل وفق املششع الجضائشي في جىظُم الهُهلُت الىظُفُت للمىظف العام بما
ًدقق الىجاعت والفاعلُت املطلىبت في صٍادة املشدود الىظُفي " .
إن الهذف مً وعاء َظٍ الضعاؾت ًخمثل في :
 الخلغف كلى املؿاع الىؿُفي للمىؿف اللام وَُيلُخه . الترهحز كلى الجاهب الهُىلي الضازلي للمؿاع املنهي للمىؿف اللام باكخباعٍ اللمىص الفلغي للمىصب الىؿُفي .ً - 1اؾحن كىجاٌ  ،الىححز في الىؿُفت اللامت  ،صاع الهاصي للللىم  ، 2019 ،الجؼابغ  ،ص 03 :
َ - 2ني عقُضة  ،مىاوم التركُت في الغجبت في الاصاعاث اللمىمُت الجؼابغٍت ،مجلت اللاهىن الضؾخىعي واملؤؾؿاث الؿُاؾُت  ،املجلض  ،03اللضص ،02صٌؿمبر
 ،2019ص. 145 :
 - 3بغَان عػٍم  ،اللغاع الاصاعي وجمُحزٍ مً كغاع الاصاعة  ،وػاعة اكالم الؿىعٍا للؼباكت  ،غ ،01ؾىعٍا  ، 2016 ،ص ص 07-05 :
 - 4هىاعة خؿحن  ،جىـُم املؿاع املنهي للمىؿف في الدكغَم الجؼابغي  ،املجلت اللغبُت لإلصاعة  ،املجلض  ، 38اللضص  ، 01ماعؽ  ، 2018ص220 :
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 الخلغف كلى حجم الخأزحر لهظٍ الهُيلُت الضازلُت كلى املىصب الىؿُفي والىؿُفُت ملاعهت بالهُيلُت الخاعحُتوجلضًم اكتراخاث في َظا املجاٌ .
اؾخسضمىا مً زالٌ صعاؾدىا مىهجا مغهبا مً املىهج الىصفي والخدلُلي  ،الجاهب الىصفي جم اؾخسضامه في
مؿألت وصف ول ما ًخللم باملؿاع املنهي والهُيلُت الضازلُت  ،اما الخدلُلي مً زالٌ اؾخلغاء مسخلف الىصىص اللاهىهُت
املغجبؼت بالهُيلُت الضازلُت للىؿُفت اللامت .
وكلى طىء طان جم جلؿُم مىطىق صعاؾدىا الى كؿمحن أؾاؾُحن َما :
املبدث لاوى  :املساسالىظُفي مألُت للخىظُم الىظُفي للىظُفت .
املطلب لاوى  :مفهىم املساسالىظُفي وأهمُخه .
املطلب الثاوي  :أهىاع املساساث الىظُفُت .
املطلب الثالث  :مجاى جىظُف املساسالىظُفي .
املبدث الثاوي  :الهُهلُت الىظُفُت الذاخلُت لمدذد لخدقُق املساساملنهي الىظُفي.
املطلب لاوى  :مفهىم الهُهلُت الذاخلُت للىظُفت .
املطلب الثاوي  :جقسُماث الهُهلُت الىظُفت الذاخلُت .

املبدث لاوى  :املساسالىظُفي مألُت للخىظُم إلاداسي للىظُفت العامت
ٌلخبر املؿاع الىؿُفي وكملُت حؿُحرٍ مً أَم املخؼلباث ألاؾاؾُت إلصاعة املىاعص البكغٍت  ،فالضولت حلمل حاَضة مً
أحل الاَخمام بهظا الجاهب وإصزاٌ اللضًض مً لاصالخاث التي حكمل َظا الؿُاق كلى مؿخىي اللؼاق اللام وَظا مً
أحل إًجاص مىـىمت كاهىهُت مخياملت جىـم وجظبؽ َظا املؿاع  ،لظلً ًـهغ مضي الاَخمام به كلى أؾاؽ اهه الاولياؽ
لاًجابي كلى اللمل الىؿُفي في خض طاجه  ،والاػاع ألاؾاؽ الظي ٌكخول فُه املىؿف ،وَلض املىؼلم الخلُلي لبىاء إصاعة
فلالت جلضم أفظل الخضماث للمىخفلحن. 1
املطلب الاوى  :مفهىم املساسالىظُفي واهمُخه
إن الىؿُفت اللامت هي املغجىؼ ألاؾاؽ في إصاعة املىاعص البكغٍت في اللؼاق اللام  ،ومً زمت كضم وحىص إصاعة وؿُفُت
للمىاعص البكغٍت ًؤصي الى اولضم اللمل الىؿُفي وما ًترجب كىه مً ازخالالث في الخسؼُؽ للمؿاع الىؿُفي  ،لهظا ًجب
ألازظ بلحن الاكخباع كىض كملُت اهخلاء الياصع البكغي ازخُاع ألاوؿب والاخؿً للمىصب الىؿُفي لخدلُم مسخلف
ألاَضاف املىـمت ،وبالخالي جدلُم الخسؼُؽ املىاؾب للمؿاع الىؿُفي  ،وؾِخم جىاوٌ َظٍ الجؼبُت مً زالٌ قلحن
َامحن َما :
الفشع لاوى  :حعشٍف املساسالىظُفي
حلىص ولمت  coreerأو ما ًصؼلح كلُه باملهىت أو املؿاع إلى ألاصل الفغوس ي ،وهي ولمت  carrierوحلني خلبت الؿباق
وجغحم الجظوع الخاعٍسُت ألاولى ملىؼلم فىغة املؿاع الىؿُفي الى اللغن  ، 15وإن وان ألاصل في جيىًٍ مسخلف امليىهاث
التي جضزل في إػاع املؿاع الىؿُفي زالٌ اللغن  ، 20أي بلض الخغب اللاملُت الثاهُت ،وَظا ؾببه الغبِـ َى عأؽ املاٌ
 - 1عفاف كبض اللاصع و مؼٍان دمحم  ،حىصة خُاة اللمل في ؿل مخوحري الخبرة والغجبت املهىُت  ،صعاؾت مُضاهُت باملؤؾؿت الىػىُت للؿُاعاث الصىاكُت بىالًت
بكاع  ،مجلت البكابغ الاكخصاصًت  ،املجلض  ، 05اللضص  ، 03صٌؿمبر ، 2019 ،ص. 459 :
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البكغي وزاصت الُض املؤَلت  ،1ألامغ الظي أصي الى جؼىٍغ والنهىض بمفهىم املؿاع الىؿُفي باملىاػاة مم جؼىع وؿهىع
مفهىم الللض الىفس ي هحر املىخىب ،الظي ًغبؽ بحن اللامل واملىـمت أي املىؿف ولاصاعة وٍضكم الاؾخلغاع الىؿُفي كلى
أن َىان مفهىمحن او حلغٍف للمؿاع الىؿُفي ألاوٌ جللُضي والثاوي خضًث .2
أوال -الخعشٍف الخقلُذي للمساسالىظُفي :
ٌلغف املؿاع الىؿُفي مً زالٌ َظا الخىحه كلى أهه " الىظائف أو املىاطع راث الطابع الىظُفي ،والتي ًخميز
بها الفشد املىظف خالى خُاجه املهىُت ورلو طمً مىظمت واخذة ،وغالبا ما مان ًشجبط باالسجقاء أو الاهخقاى لاعلى
للسلم الىظُفي خسب همط إلاداسة السائذة آهزاك " َ ،ظا الخلغٍف جمحز بأهه ًغهؼ كلى طغوعة الفصل بحن الخؼىع
الدكغَعي وجؼىع املخخىي. 3
هما كض كغف املؿاع الىؿُفي بأهه " جقذم الفشد مً وظُفت ألخشي داخل املىظمت " أو " هى مجمىعت املشالض
الىظُفُت التي ًىذسج الفشد خاللها في خُاجه الىظُفُت "  4او " املشالض الىظُفُت التي ًدخلها الشخص خالى خُاجه
العملُت بغع الىظش عً مذي الىجاح أو الفشل الزي ًدققه فيها  ،وٍخظمً مل لاعماى التي ًقىم بها الفشد بما فيها
الاعماى الخطىعُت والخاصت والعامت على خذ سىاء" .5
اهؼالكا مً الخلغٍفاث الؿابلت هجض أن مسخلف َظٍ املفاَُم جغهؼ كلى ما ًصؼلح كلُه باملىاكم الىؿُفُت
وحؿلؿلها صون الترهحز كلى زبراث التي ًىدؿبها املىؿف  ،الى حاهب الترهحز كلى البضاًاث والنهاًاث في املؿاع الىؿُفي في
إػاع لاصاعة .
هما ًمىً اللىٌ أن املساس الخقلُذي ٌؿدىض الى كملُت الخغهت والاهخلاٌ الخصاكضي للمىؿف مً وؿُفت إلى أزغي
كً ػغٍم ما ٌلغف بالتركُت  ،قغٍؼت جىافغ في الىؿُفت الجضًضة الاقتران مم الؿابلت مً خُث الؼبُلت ،أي وحىص
وخضوٍت في املؿاع والخسصص .
َظا الخصىع للمؿاع عهم ؾهىلخه  ،إال أهه طُم وهحر مغن وال ٌلؽ مجاال واؾلا لفىغة التركُت الى هاًت نهاًت املؿاع
واللالكت الىؿُفُت  ،مما ًؤصي إلى كضم الاجمام وامللل في اللمل الىؿُفي  ،مما ًؤزغ كلى ػبُلت الخضمت امللضمت مً ػغف
املغفم او املىـمت .
لظلً ًمىً اللىٌ أن املؿاع الىؿُفي َى كباعة كً " الخعبير عً مل الخبراث التي أخشصها الفشد خالى خُاجه
املهىُت ،واملى اقع الىظُفُت التي ٌشغلها خالى مسيرة عمله ،والاججاهاث والسلىك املشجبط بهزه املى اقع " ،6
 - 1ملاط هجُب هغٍب  ،عؾالت صهخىعاٍ " اصاعة املؿاعاث الىؿُفُت وازغَا كلى الىالء الخىـُمي "  ،ولُت الاكخصاص  ،حاملت صمكم  ،ؾىعٍا ، 2014 ،ص . 19 :
 - 2املغحم هفؿه  ،ص. 19 :
 - 3بىعكبت كىٍضع وؾماكُل كِس ى واللُضاوي الُاؽ  ،اصاعة املؿاع الىؿُفي املىـماث واَمُخه في جىمُت املىاعص البكغٍت  ،مجلت البضًل الاكخصاصي  ،ولُت
الاكخصاص  ،حاملت الجلفت  ،الجؼابغ  ،املجلض  ،06اللضص ، 01ؾبخمبر  ، 2020ص. 16 :
 - 4مصؼفى مدمىص ابى بىغ  ،املىاعص البكغٍت مضزل جدلُم املحزة الخىافؿُت  ،صاع الجاملُت الاؾىىضعٍت  ،مصغ  ،غ  ، 2004ص. 198 :
 - 5كمغ وصفي كلُلي  ،اصاعة املىاعص البكغٍت امللاصغة  ،البلض اؾتراجُجي  ،صاع وابل لليكغ الاعصن  ،غ ، 2005 ، 01ص. 550 :
 - 6باؾم هضًغ وَُثم كمغان  ،صعاؾت اللالكت بحن اصاعة املؿاع الىؿُفي والالتزام الخىـُمي  ،مجلت حاملت حكغًٍ للبدىر والضعاؾاث الللمُت ، 2015 ،
املجلض  ، 37اللضص  ، 04ص. 537 :
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هما أهه " همىرج الخى افق بين إمهاهاث وقذساث الفشد واخخُاحاث املىظمت ،مً خالى مجمىعت القذساث
وإلاحشاءاث الخىظُمُت التي تهُمً وجفشض العمل املىاسب واملفُذ للفشد و للمىظمت على مذاسخُاة الفشد الىظُفُت ".1
ثاهُا  -الخعشٍف الحذًث للمساسالىظُفي :
للض سجل حلضص في جدضًض حلغٍف للمؿاع الىؿُفي مً كبل الفلهاء  ،منها ما عهؼ كلى الفغص املىؿف واكخبر أن
املؿاع الىؿُفي وؿُفت ًماعؽ املىؿف مً زاللها خُاجه الىؿُفُت  ،أي أن َظا الخلغٍف ًغهؼ كلى الجاهب الفغصي
وَىان اججاٍ ازغ ًغهؼ كلى املؿاع املخدغن أو الخضعج في إػاع املهىت أي املضزل الىؿُفي ،وَىان مً ٌلخبرٍ زاصُت طاث
ػابم َُىلي ًلؿم مً زاللها جسصص الىؿُفت أي املضزل الىؿُفي .
اهؼالكا مً الخلغٍفاث الؿابلت ًمىً اللىٌ ان َظا املفهىم الحذًث ًغهؼ كلى حاهب امللاعف واملىؿباث التي
ًىدؿبها املىؿف مً زالٌ كملُت الخغهت في الؿلم الىؿُفي صون الترهحز كلى حاهب الاهخلاٌ في املغاهؼ الىؿُفُت  ،هما
هالخف ان َظا الخىحه مً الخلغٍفاث ًغهؼ كلى حاهب قبىت اللالكاث طاث الؼابم الىؿُفي التي حلض اللامل الغبِـ
امليىن للمؿاع الىؿُفي  ،لهظا ًمىً اللىٌ أن َظا املفهىم ًمخاػ بىـغة كصحرة املضي وحوحراث هحر َغمُت وإصاعة طاث
ػابم شخص ي واعجباغ باللُم الىؿُفُت .
بالىدُجت وبالىـغ الى حلضص امللاًحر املخضصة لخلغٍف املؿاع الىؿُفي فاهه في املجمل ٌلغف كلى أهه " حسلسل وجخابع
مً الىظائف مجاالث والتي حشهل ما ٌعمله الفشد خالى خُاجه الىظُفُت " .2
الفشع الثاوي  :خصائص املساسالىظُفي
اهؼالكا مً املفهىم الخضًث للمؿاع الىؿُفي فئهىا هجض أهه ًمخاػ بجملت مً املمحزاث كً الىـغة الخللُضًت مً
زالٌ :
أوال -الاعخباس الضمني للمساس ً :خمحز املؿاع الىؿُفي بلصغ املضة في إػاع الضوعة الىاخضة بدىم امخضاصٍ للضة صوعاث
َظٍ ألازحرة جمخاػ باللصغ بدُث ال جخلضي الؿيخحن أو ألاعبم ؾىىاث  .خُث هجض ان املىؿف ٌؿحر زالٌ َظا املؿاع
الىؿُفي بلضة مغاخل مسخلفت جمخاػ باالهدكاف والخجغبت أو الخأؾِـ ،زاصت بلض اهدؿابه الخبرة والخمىً في َظا
املجاٌ  ،زم ًخمحز املىؿف في كملُت الؿحر إما صازل أو زاعج لاصاعة الى هاًت نهاًت مؿاعٍ الىؿُفي. 3
ثاهُا -الخطىس في املسخىي الىظُفي  :املىؿف زالٌ مؿاعٍ الىؿُفي املخدغن  ،فان هجاخه ال ًلاؽ بدىم
الىطلُاث و كُمت الاحغ او مؿالت جبُان املؿخىي ،وإهما ًغجىؼ كلى املؿخىي الىؿُفي له امليىن مً زبراث ومهاعاث
حؿمذ له آهظان بالتركُت ألافلُت واللمىصًت زالٌ مؿحرجه املهىُت .4

 - 1ػٍاع هاهى  ،اؾتراجُجُت عبؽ املؿاع الىؿُفي باملؿاع الخضعٍبي  ،مجلت وخضة البدث في جىمُت واصاعة املىاعص البكغٍت  ،املجلض  ، 08اللضص  ، 02صٌؿمبر
 ، 2017ص. 99 :
 - 2خماف كلي  ،جسؼُؽ املؿاع الىؿُفي وصوعٍ في جدؿحن الاصاء الىؿُفي في املىـمت  ،مجلت اللبـ للضاعؾاث الىفؿُت والاحخماكُت  ،املجلض  ، 02اللضص
 ، 08الؿىت  ، 2020ص. 94 :
 - 3مدفىؾ اخمض حىصة  ،اصاعة املىاعص البكغٍت  ،صاع وابل لليكغ  ،كمان الاعصن  ،غ ، 2010 ، 01ص. 291 :
 - 4مدفىؾ اخمض حىصة  ،املغحم الؿابم  ،ص. 292 :
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ثالثا -الدسُير إلاداسي للمساس الىظُفي الشخص ي ً :يىن املىؿف في َظٍ الخالت َى املؿؤوٌ املباقغ كلى
اؾخمغاعٍت َظا املؿاع وبلابه مخؼىعا مً زالٌ اللضعة كلى اللُام بلملُاث الاؾخسضام ،وخؿً جىؿُف قبياث اللالكاث
الىؿُفُت ،ومضي وكُه لخؿً إصاعجه لهظا املؿاع مً زالٌ ججىب الؿلبُاث وجؼىٍغ لاًجابُاث .1
سابعا -العامل الشخص ي الزاحي للمىظف العام  :حلخبر الللباث الصخصُت و املُىالث املىدؿبت مً كبل املىؿف
صافلا كىٍا مً أحل طبؽ وجدضًض ػغٍلت املؿاع املنهي  ،مً زالٌ اهدؿاب املىؿف للىامل جدلُم الظاث ولاهجاػ
والغطا ،وهي هحر مغجبؼت بالجاهب الىؿُفي فلؽ وإهما بالجاهب الصخص ي واللابلي ،وجـهغ زاصت باليؿبت للمىؿف
املتزوج وألاكؼب في مجاٌ التركُت أو املؿىً .....الخ .2
و بالىـغ لللُمت التي ًخمحز بها املؿاع الىؿُفي  ،فئن كمل لاصاعة اللمىمُت او الىؿُفت ًغجىؼ كلى الاَخمام أهثر
بهظا الجاهب مً أحل جؼىٍغ اللمل الىؿُفي ،وجسؼُؽ املؿاع ملا له مً أزغ إًجابي كلى املىؿف ولاصاعة وهىكُت
الخضماث امللضمت للمىخفلحن  ،لظا هجض ان َظٍ ألاَمُت للمؿاع الىؿُفي حلىص لألؾباب الخالُت املغجبؼت باملىؿف
ولاصاعة املؿحرة للمؿاع وهي: 3
 جضكُم الجاهب املهاعي للمىؿف وجؼىٍغٍ زالٌ الفتراث ألازحرة  ،زاصت أن املىؿف الخالي أصبذ ًمخلً اللضًضمً املهاعاث التي جؤَله إلصاعة مؿاعٍ الىؿُفي وجضفم به الى ػٍاصة في جؼىٍغٍ وجدلُم ػمىخاجه الىؿُفُت .
 جؼىٍغ املؿاع الىؿُفي مً زالٌ جىفغ مسخلف البرامج التي ًلىم كليها َظا ألازحر  ،ألامغ الظي ًضفم الى اعجفاقملضالث ومؿخىٍاث لاصاعة مً خُث املىاعص البكغٍت زاصت املؤَلت والاخخفاؾ بها .
 حاهب الخسؼُؽ ملؿاع املىؿف اللام كىي حضا لجظب الُض املؤَلت مً املىؿفحن كىـ لاصاعة الوحر مهخمت بظلً. جؼىع مؿاع املىؿف والاَخمام به ًؤصي الى جيىًٍ هسبت مً املىؿفحن اللاصعًٍ كلى جىلي املىاصب الللُا أوالىؿابف الللُا .
املطلب الثاوي  :اهىاع املساساث الىظُفُت
ختى هظمً فاكلُت لىـام املؿاع الىؿُفي البض مً حلضًل كىصغ الخسؼُؽ ،والظي ٌؿاكض املىؿف كلى كىصغ
الخىلل والخدغن زالٌ مؿاعٍ ،والخىؿُف الجُض للضعاجه ومؤَالجه وهفاءاجه فُه  ،بما ًىلىـ ًجابا كلى لاصاعة وجلضًم
الخضمت  ،لظلً هجض أن َىان كضة أهىاق عبِؿت للمؿاعاث الىؿُفت وهي :
الفشع لاوى  :املساسالخقلُذي
ًغجبؽ َظا املؿاع مً خُث املفهىم بالهُيلُت الىؿُفُت ،خُث ٌلؼي لجاهب الاهخلاٌ في املؿاع الىؿُفي اللمىصي
او الافلي اكخباعا هبحرا  ،زاصت إطا اعجبؽ بفىغة جغكُت الجؼء الغبِـ للهُيلُت ،بدُث هجض أن الىؿُفت ألاؾاؾُت

 - 1خامي ًىؾف  ،اكضاص اللُاصاث املبىغة واملؿاع الخضعٍبي في الجهاػ الخيىمي  ،ملهض الاصاعة اللامت  ،كمان الاعصن  ،ؾىت ، 1996ص292 :
 - 2ملاٌ بلىىان " جسؼُؽ املؿاع الىؿُفي "  ،هلابت املخسصصحن في اصاعة املىاعص البكغٍت في لبىان  ،املىكم الالىترووي  ، /https://www.hrsleb.org :جاعٍش
اليكغ  ، 2016/04/11 :جاعٍش الاػالق  ، 2022/02/11 :الؿاكت . 21.10
 - 3خماف كلي  ،املغحم الؿابم  ،ص. 101-100 :
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للمىؿف ماهي إال كباعة كً إكضاص مؿبم له و لىؿابف أزغي  ،ختى ال ًيىن خبِـ املىصب الىؿُفي والظي ًضزله
طمً إػاع لاكضام الىؿُفي. 1
الفشع الثاوي  :املساسالشبهي
بلض اهدُاػٍ للمؿاع الؿابم -املساس الخقلُذي -همغخلت أولى  ،فان املىؿف ٌلمل في إػاع الهُىلي الخىـُمي
الضازلي للىؿُفت اللامت املىـمت للمىصب الىؿُفي " الخغهت والاهخلاٌ " ،مً زالٌ التركُت الىؿُفُت في إػاع كمله
الىؿُفي ومىصبه  ،وَظا هضافم مً أحل اهدؿاب مسخلف املهاعاث وجدلُم الظاجُت وػمىخاجه الىؿُفُت .2
الفشع الثالث  :مساسالاهجاصاو الخبرة الىظُفُت
َظا املؿاع مخللم باملفهىم الجضًض في جدضًض مسخلف املؿاعاث الىؿُفُت  ،والتي جغهؼ كلى حاهب الىفاءة واللضعة
التي ًمخاػ بها املىؿف أزىاء كُامه بأكماله الىؿُفُت  ،والتي حلض هملُاع لخىغَـ فىغة التركُت الىؿُفُت زاصت اللمىمُت
 ،خُث ٌلخمض كلى َظا الجاهب في اللضًض مً املىاصب الىؿُفُت الخاصت. 3
املطلب الثالث  :مجاى جىظُف املساسالىظُفي
ٌلخبر اؾخسضام املؿاع الىؿُفي مً خُث الخىـُم و الخسؼُؽ طا أَمُت بما وان في إػاع خؿً حؿُحر الىؿُفت
وَُيلتها ؾىاء الخاعحُت أو الضازلُت  ،اط ًغجبؽ ألامغ بجاهب املىصب الىؿُفي أو اللمل او التركُت او الؿلً الىؿُفي
وَظا مً زالٌ :
الفشع الاوى  :الخنىًٍ الىظُفي
ٌلغف بالخضعٍب الىؿُفي ،وَى الجاهب الظي ًغجىؼ كلى الجهض املبظوٌ مً كبل لاصاعة الىؿُفُت لخلضًم مسخلف
امللاعف ،وجدؿحن وجؼىٍغ مؿخىٍاث املىؿفحن  ،وَظا ما ًـهغ حلُا مً زالٌ الاَخمام باملىاصب الىؿُفُت زاصت اطا ما
وطلذ لاصاعة اؾتراجُجُت حكيل قغاهت بحن املؿاع الىؿُفي والجاهب الخضعٍبي  ،وبظلً ٌؿخؼُم املىؿف أن ًصبذ
مؤَال وَؿحر في مؿاعٍ الىؿُفي. 4
الفشع الثاوي  :الترقُت الىظُفُت
وهي اللصض مً وعاء اؾخسضام املؿاع الىؿُفي في حاهبه الخسؼُؼي وجىـُم َُيلُت الىؿُفت  ،خُث ًيخلل املىؿف
إطا ما سجل جىـُما وجسؼُؼا حُضا للمؿاع الىؿُفي مً عجبت الى عجبت أو صازل الغجبت الىؿُفُت في خض طاتها أي في
الضعحاث امليىهت لها ،والتي لها أزغ إًجابي وؿُفي واحخماعي كلى املىؿف اللام ،وأزغ كلى إصضاع كغاعاث التركُت بىاء كلى

 - 1بىعكبت كىٍضع وازغون  ،املغحم الؿابم  ،ص. 16 :
 - 2ملاط هجُب هغٍب  ،املغحم الؿابم  ،ص ص . 37-35 :
 - 3بلضاف مؿُىت ومً ملها  ،واكم الخيىًٍ في املؿاع املنهي للمؤؾؿت الجؼابغٍت –صعاؾت مُضاهُت  ، -مجلت كلىم الاكخصاص والدؿُحر والخجاعة  ،اللضص ، 31
ؾىت  ، 2015ص. 60 :
 - 4فظُلت بً ػاَغ  ،الخيىًٍ وكالكخه باألصاء الىؿُفي " صعاؾت مُضاهُت بمؤؾؿت الاعقُف الىػني " مجلت ، Aleph. Langues, médias et sociétés
املجلض  ، 08اللضصص ، 03ؾىت  ، 2021ص. 520-519 :
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قوتال ياسني/ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاخخُاحاث ،ولِـ كلى أؾاؽ الغهباث الصخصُت  ،هما أن َظا الجاهب ًغهؼ كلى كملُت الخضوٍغ الىؿُفي واملخؼؽ
بلملُت هلل املىؿف مً عجبت الى أزغي ملضة ملُىت. 1
الفشع الثالث  :جقُُم الاداء الىظُفي وجدفيزه
إن كملُت الخلُُم في املجاٌ الىؿُفي هجؼء مً الخسؼُؽ للمؿاع الىؿُفي جغهؼ كلى حاهب جدلُل اصاء املىؿف
في حاهبه الىؿُفي املاصي او الخىـُمي إًجابا أو ؾلبا ،وَظا لخدلُم أَضاف املىـمت والظي له جأزحر كىي حضا كلى
مغصوصًت املىؿف اللام  ،مً زالٌ أنها حلض صافلا كىٍا لؼٍاصة وكاػه ،وجضكم مؤَالجه مً أحل جدلُم َضف التركُت
والتي حلخبر هضافم او جفؿحر له . 2

املبدث الثاوي  :الهُهلُت الىظُفُت الذاخلُت لمدذد لخدقُق املساسالىظُفي
ختى ًيىن َىان اصاء وؿُفي فاكل مً كبل املىؿف اللام أزىاء جأصًت واحباجه الىؿُفُت صازل الضاعة الىؿُفُت
وحب مغاكاة حاهب مهم حضا اَخم به الخسؼُؽ للمؿاع الىؿُفي ،وَى مؿألت الخىظُم الهُنلي للىظُفت العامت .
َظا املجاٌ له أَمُت هبري خحن ًىؿف وَؿخول اللىصغ البكغي في الىؿُفت ،الى حاهب خؿً اؾخوالله بما
ًىلىـ إًجابا كلى الىؿُفت ولاصاعة  ،وَى املغ الظي ًجغها الى الخضًث كً الهُيلُت الىؿُفُت وزاصت في قلها الضازلي .
املطلب الاوى  :مفهىم الهُهلُت الىظُفُت
مً مؿخلؼماث جدلُم املؿاع الىؿُفي أن ًيىن َىان حاهب مً الهُيلُت في جىـُم الىؿُفت مً زالٌ اللمل كلى
جىـُم مسخلف اللالكاث صازل املىـمت لاصاعٍت هيل وجدضًض مسخلف املؿؤولُاث  ،هما أهه بداحت الى ما ٌلغف
بالهُهلُت الىظُفُت التي حلض حؼءا مً الخىـُم الهُىلي ًخم مً زالله الخجمُم والخسصُص الىؿُفي في لاصاعة الىاخضة
 ،ؾِخم جىاوٌ َظٍ الجؼبُت مً زالٌ :
الفشع لاوى  :حعشٍف الهُهلُت الىظُفُت
حلخبر الهُيلُت الىؿُفُت الكم الخىـُمي لللمل لاصاعي الىؿُفي صازل لاصاعة الىؿُفُت ،وَى ما ٌؿمذ بالخلغف
كلى مسخلف الىخضاث طاث الؼابم الخىـُمي التي جخمخم بها لاصاعة ؾىاء ما حللم بكلها الخاع ي أي البىاء الخىـُمي
الهُىلي الخاع ي لللمل الىؿُفي أو الىؿُفت ،وَىا هلصض به الهُهلُت الخاسحُت .
َظٍ ألازحرة واهؼالكا مً مسخلف الىصىص الدكغَلُت الىاؿمت للىؿُفت اللامت فئن املكغق الىؿُفي اَخم بهظا
الجاهب عهم حسجُل جباًً زالٌ الؿىىاث املاطُت والىصىص الدكغَلُت املخلاكبت مً زاللها  ،والتي وان ازغَا ألامغ
 03 -06والظي عهؼ في َظا الجاهب كلى لاػاع اللام لهظٍ الهُيلُت امليىهت خؿب املاصة  55مىه مً :
 -01الهُهل املشلضي الاداسي املذًشٍت العامت للىظُفت .
 -02املجلس الاعلى الىظُفت .
 -03هُئاث املشاسلت والطعً في الىظُفت العامت .
َ - 1ني عقُضة  ،املغحم الؿابم  ،ص . 146- 145 :
 - 2ػباع هىهى  ،املغحم الؿابم  ،ص . 109-108 :
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 -04اللجىت الخقىُت .
أما الكم الثاوي مً الهُيلُت فئهه ًخجؿض في إػاع الهُهلُت الذاخلُت والتي حلغف كلى أنها " إخظاع الىظُفت إلى
عملُت جصيُف راث طابع داخلي خُث ًخم مىذ مجمىعت مً لاعىان العمىمُين ششوطا مخماثلت في مجاى مماسست
وظُفتهم " .1
اهؼالكا مً َظا الخلغٍف ًمىً اكخباع َظٍ الهُيلُت كباعة كً اللمىص الفلغي للىؿُفت وللمىصب الىؿُفي في خض
طاجه َ ،ظٍ الهُيلُت مغجبؼت باللضًض مً املفاَُم واملخمثلت في ما ًلي :
 -01املىصب الىظُفي والىظُفت العامت .
 –02الشجبت الىظُفُت .
 –03السلو الىظُفي .
الفشع الثاوي :خصائص الهُهلُت الىظُفُت للمساسالىظُفي
إن الؼابم الهُىلي املكيل للىؿُفت اللامت ًمخاػ باللضًض مً املمحزاث منها : 2
أوال -الشبط و الخيسُق بين مخخلف لاعماى الىظُفُت لإلداسة  :حلمل الهُيلُت في مؿخىاَا الخاسجي والذاخلي كلى
أن جيىن فىغة لاصاعة " املىـمت " وأكمالها الىؿُفت مخياملت وميسجمت  ،خُث ًىصب مً زاللها كىصغا الخىغاع
والاػصواحُت .
ثاهُا  -طمان عىصش الفعالُت والىجاعت الىظُفُت ً :خضح طلً مً زالٌ كُام لاصاعة كً ػغٍم مىؿفيها بأكماٌ
خُث ًلىم ول مىؿف بلملت املىىغ به ،وَلمل مً زالٌ ؾغكت لاهجاػ والضكت في اللمل ولاجلان .
ثالثا -جفعُل عىصش الشقابت الىظُفُت ٌ :لخبر َظا اللىصغ مهم حضا في جىـُم اللمل الىؿُفي ،وَى مغجبؽ أؾاؾا
بخيىًٍ مسخلف مباصا الىؿُفت زاصت مبذأ الجذاسة  ،3مً زالٌ إًجاص أحهؼة حؿهغ كلى إصاعة وجىـُم الىؿُفت والغكابت
كليها ،وجىػَم َظا اللىصغ الغكابي ؾىاء كلى املؿخىي املغهؼي أو املخلي  ،أي عكابت مً كبل أحهؼة كلى مؿخىي املغهؼ
صازل الهُيلُت الخاعحُت ،وجىول اللملُت للهُيل لاصاعي املغهؼ ،ومسخلف أحهؼة املكاعهت والؼلً واللجىت لاصاعٍت
مدؿاوٍت ألاكظاء واللجىت الخلىُت  ،إلى حاهب فسح املجاٌ للغكابت لاصاعٍت الضازلُت لإلصاعة كلى املىؿف .
سابعا -جدقق املشوهت والىطىح في العمل الىظُفي  :طمان وحىص َُيل جىـُمي لإلصاعة ًجلل مً لاصاعة كاصعة كلى
الخىُف مم مسخلف الخؼىعاث التي ًمىً أن جمـ البِئت الىؿُفُت املغجبؼت باإلصاعة ،وججلل مً مسخلف الخلؿُماث
الهُيلُت املىـمت للهُيل الخىـُمي جمخاػ بالضكت والخدضًض ،بما ًجلل اللمل الىؿُفي مخىاؾبا مم البِئت الىؿُفُت لإلصاعة
واخخُاحاتها .
ً - 1اؾحن كىجاٌ  ،املغحم الؿابم  ،ص . 37 :
 - 2مدفىؾ اخمض حىصة  ،املغحم الؿابم  ،ص . 292-291 :
ملؼٍض مً الخفصُل  :اهـغ الى  :ابدؿام مهغان  ،زصابص الهُيلُت الخىـُمُت واهىاكها  ، /https://www.almrsal.com ،جاعٍش اليكغ ، 2021/01/17 :
جاعٍش الاػالق  2022/02/21 :الؿاكت . 20.18 :
ٌ - 3لغف مبذا الجذاسة كلى اهه " املبضأ الظي ًجلل مً كملُت ازخُاع املىؿفحن والاخخفاؾ بهم كلى اؾاؽ الصالخُت وامللضعة ولِـ كلى اؾاؽ املخاباة
واملخؿىبُت " اهـغ  :كماع بىطُاف  ،الىؿُفت اللامت في الدكغَم الجؼابغي ن صاع الجؿىع لليكغ والخىػَم  ،غ 2015 ،01الجؼابغ  ،ص. 88-87 :
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املطلب الثاوي  :الخقسُماث الهُهلُت الىظُفُت الذاخلُت
ًمىً جلؿُم الهُيلُت الضازلُت في املجاٌ الىؿُفي إلى ألاكؿام الخالُت :
الفشع لاوى  :مىصب الشغل الىظُفي والىظُفت
جم الخلغض إلى مفهىم الىظُفت العامت كىض الفلهاء فمنهم مً كغفها كلى أنها " مجمىكت مً الازخصاصاث
اللاهىهُت أو ألاهـمت التي ًجب أن ًماعؾها شخص بؼغٍلت صابمت في كمله لاصاعي مؿتهضفا الصالح اللام ،مً زمت فهي ال
حلض مً الخلىق املالُت اململىهت لكاهل الىؿُفت ،والتي ٌؿخؼُم الخىاػٌ كنها وفلا ملكُئخه " .
هظلً الىظُفت العامت هي كباعة كً " مغهؼ كاهىوي ٌكوله املىؿف ،وهي مىحىصة كبل ان حكوله ،وبالخالي فهي
حؿخلل في وحىصَا وخلىكها وواحباتها كمً ٌكولها  ،اط ال جيخهي إال بىفاة او إكالت او اؾخلالت مً ٌكولها " .
هما أهه بالغحىق الى هص اللاهىن  12 -78اللاهىن ألاؾاؽ اللام لللامل –امللغى -في الباب الثالث " مىاصب العمل
"صعج حلغٍفا ملىصب العمل في املاصجحن  99الى هاًت  123مىه  ،خُث أهض في هص املاصة  " 99أن مىصب اللمل مجمىكت مً
مهام ملُىت ًلىم بها اللامل باهخـام في إػاع جىػَم حمُم املهام املىىػت بجماكت اللمل التي ًيىن طلً اللامل في
إكضاصَا".
هما هصذ املاصة  116مً هفـ اللاهىن كلى أن مىصب العمل ال ًىدؿب مباقغة الا بلض كملُت الخثبُذ أو جغؾُم
صاخبها في عجبت ما في مىصب كمله .
وبالغحىق الى الىص الدكغَعي للىؿُفت اللامت الامغ  03 -06هجض أن َظا ألازحر لم ٌلؽ حلغٍفا للمصؼلخحن ،وجغن
َظا املجاٌ الى الفله  ،لىً بالغحىق الى هص املاصة  05مً الامغ  03 -06هجضَا كض جظمىذ ما ًلي " :جخخلف الشجبت عً
مىصب الشغل وهي الصفت التي جخىى لصاخبها الحق في شغل الىظائف املخصصت لها " .
بخدلُل واؾدىؼاق املاصة  05هجض ان املكغق ًفغق بحن فىغحي مىصب الشغل وفنشة الىظُفت أو الىظائف .
وإػاء َظا الفغان في جدضًض الازخالف املىحىص في املصؼلخحن مً خُث امللنى الاصؼاليحي وحب الغحىق الى املغؾىم
 59 -85اللاهىن الاؾاس ي الىمىط ي للماٌ املؤؾؿاث ولاصاعاث اللمىمُت – امللغى ، -و بالغحىق الى هص املاصة 02-07
مىه هجض اهه جخظمً ً " :قصذ بالىظائف في مفهىم هزا املشسىم حمُع مىاصب العمل التي جنىن مهامها الشئِست
مخماثلت " .وَىا هجض أن مىصب العمل َى كباعة كً حملت مً املهام الغبِؿت املخمازلت .
بامللاعهت بحن املاصجحن  06مً الامغ  03 -06و 07مً املغؾىم  – 59 -85امللغى -فان الىؿُفت أو ما ًصؼلح كلُه
بالىؿابف هي كباعة كً " مجمىعت مً املىاصب الشغل والتي جنىن مهامها الشئِست مخماثلت " .1
الوظيفة

شغل مصؼلخان مدكابهان ً
منصب
منصب ًفلله املىؿف صازل
حضا مم بلظها البلع  ،وحؿخسضمان إلكؼاء وصف مىحؼ ملا
كباعة كً
 - 1املىصب الىظُفي والىظُفت
ً
الىؿُفت او ما ٌلغف باإلصاعة الىؿُفُت ً ،
شغل كلى الغهم مً ازخالفها
هـغا ألوحه الدكابه بُنهما  ،كاصة ما ًخم الخلؽ بحن َظٍ املصؼلخاث لخلني هفـ امللنى ،
ً
ً
جماما كً بلظها البلع ،واملىصب الىؿُفي أهثر جدضًضا مً الىؿُفت وٍلضم صىعة واضخت إلى خض ما كً صىف الىؿُفت التي ًؤصيها املىؿف .
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مهام
وظيفية

مهام
وظيفية

مهام
وظيفية

متماثلة

متماثلة

متماثلة

** رسم توضيحي لمفهوم الوظيفة ومنصب الشغل **
1

واهؼالكا مما ؾبم ًمىً الاؾخيخاج ان مىصب الشغل َى :
 -01ول قاهل ملىصب الكول ،وبؼغٍلت كاهىهُت ًيلف في إػاع جأصًت املهام املىىػت بمىصب كمله  ،والتي جضزل
طمً لاػاع اللام للىؿُفت اللامت .
 -02مىاصب الكول جلابلها مجمىكت مً املهام الىؿُفُت املخمثلت واملخضصة ؾلفا بمىحب هصىص جىـُمُت
،وجسخلف مً خُث املهام املؿىضة لغجب املىؿفحن .
 -03مىصب الكول كض ٌكوله مىؿف أو كىن مً ألاكىان اللمىمُحن .
الفشع الثاوي  :الشجبت الىظُفُت
جم الخلغض إلى مفهىم الغجبت مً الىاخُت الفلهُت خُث كغفذ كلى أنها مغجبؼت بالؿلً الىؿُفي كلى أؾاؽ أهه
الجهت املخصصت الؾخلباٌ اللضًض مً املىاصب الىؿُفُت املخمازلت أو الىـحرة  ،لظلً ال ًمىً الفصل بُنهما وىن الغجبت
ال جىدؿب مباقغة إزغ جىؿُف صاخبها في مىصب اللمل إال بلض جثبُخه ،هما أنها مغجبؼت أؾاؾا بالخىـُم الىؿُفي .
أما كلى صلُض الدكغَم فلض جىاوٌ في الامغ  – 133 -66امللغى -مؿالت الغجبت وجدضًضا في هص املاصة  07مىه بلىله "
ٌكيل املىؿفىن الخاطلىن للاهىن أؾاؽ زاص واخض َُئت حكمل كلى صعحت واخضة  ،إن الضعحت هي اللىىان الظي
ًسىٌ للمىؿف خم مماعؾت املهام التي اخخفف له بها ،وجدضص اهخماء املؿخفُض للؿلً املؼابم " .
وبالخالي هجض أن املكغق أهض كلى أن الغجبت مصؼلح مغجبؽ بالضعحت باكخباعَا ألاصاة اللاهىهُت التي حلؼي للمىؿف
خم مماعؾت مهامه املخضصة  ،أما اللاهىن ألاؾاؽ  - 12 -78امللغى -في ماصجه  116فدضص مفهىم الغجبت كلى أنها مغجبؼت
بىحىص اللامل في مىصب كمله بلىله " عجبت اللامل جخدضص فلؽ كلى أؾاؽ مىصب اللمل الظي ٌكوله فلال " .

 - 1الىصف الىظُفي مهم للمىصب وللخسؼُؽ املؿاع وَى كباعة كً وصف مىخىب ًدضص ملالم الىؿُفت بكيل ًمىً اؾخسضامه في حمُم املجاالث
املخخلفت باملىاعص البكغٍت  ،وبلض اجمام كملُت الخدلُل الىؿُفي ًخم جىـُم املخغحاث مً ٌ\ٌ اللملُت وجىـُمها ووطلها في همى\ج ًيخهي ببؼاكت الىصف
الىؿُفي وهي كباعة كً هخابت وصف وامل للمهام والىاحباث التي ًلىم بها قاهل الىؿُفت ون\لً املؤَالث الللمُت واللملُت املؼلىبت والصالخُاث
املخىلت له ون\لً ملً ًغفم جلاعٍغٍ ملؼٍض مً الخفصُل اهـغ الى " امحن باؾم  ،الىصف الىؿُفي وهخابت مدخىي بؼاكت الىصف الىؿُفي زؼىة بسؼىة .
هلال كً مىكم الالىترووي  /https://www.hrinsider.info :جاعٍش وكغ امللاٌ ً -01 :ىلُى 2020 -ن جاعٍش الاػالق  2022/02/23 :كلى الؿاكت . 20.12 :
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وبامللاعهت بالخىـُم الهُىلي الضازلي للىؿُفت في ما ًخللم بالىؿُفت ومىصب الكول  ،فئن املكغق كام بلملُت
حلغٍف الغجبت الىؿُفُت في هص املاصة  05مً الامغ  03 -06كلى الىدى الخالي " جخخلف الشجبت عً مىصب الشغل وهي
الصفت التي جخىى لصاخبها الحق في شغل الىظائف املخصصت لها " .
اهؼالكا مً الخلغٍف الىاعص في هص املاصة ً ، 05مىً أن هالخف أن املكغق الىؿُفي أهض كلى مالخـاث فُما ًخللم
بالغجبت الىؿُفُت وهي كباعة كً قغوغ لها  ،وهي كلى الىدى الخالي :
 -01ازخالف الغجبت الىؿُفُت كً مؿالت مىصب اللمل  ،وَظا ألامغ ًضٌ كلى أن مفهىم الشجبت مؿخلل كً مفهىم
مىصب الشغل .
 -02املفهىم الاصؼاليحي للغجبت مغجبؽ قض الاعجباغ بمفهىم الىظُفُت .
 -03هما وسجل جىحه املكغق إلى إخضار اؾخلاللُت في الشجبت كً مىصب الشغل ،وَظا ألامغ ًغحم الى وىن الغجبت
الىؿُفُت مً الخلىق ألاصُلت للمىؿف ي املىدؿبت  ،أما مىصب الكول فئهه ًغحم الى خم لاصاعة وهي جخصغف فُه
بدؿب اللىاكض اللاهىهُت التي جدىم ؾحر املغافم اللامت بما في طلً لالواء او الخلضًل او الخوُحر ،في امللابل ال ًمىً
الخضًث كً املؿاؽ بالغجبت الىؿُفُت ملىؿف قاهل املىصب الىؿُفي. 1
 -04هما ًمىً حسجُل أن الغجبت هي الصفت التي حلؼي لكاهلها املىصب الىؿُفي .
لظلً ًمىً اللىٌ أن الغجبت الىؿُفُت جمخاػ باللضًض مً املمحزاث منها :
 -01للغجبت الؼابم الصخص ي املغجبؽ بصفت املىؿف ،والتي ججلله كاصعا كلى اللُام بمسخلف الامخُاػاث املخىلت
لهظٍ الصفت .
 -02حلض الغجبت أصاة للؿحر في املؿاع املنهي للمىؿف اللام مً زالٌ كملُت التركُت في قيلها اللمىصي أو ألافلي .
 -03الغجبت مغجبؼت بالجاهب الاحخماعي للمىؿف اللام زاصت الامخُاػ املاصي املخمثل في الغاجب .
-04أي جضعج في البىاء الىؿُفي في أي ؾلً ًيبني كلى أؾاؽ الخلضص في الغجب الىؿُفُت. 2
الفشع الثالث :السلو الىظُفي :
جؼغق املكغق الجؼابغي الى الؿلً الىؿُفي في اللىاهحن الؿابلت ،فىجض أهه خضص حلغٍفا لها في ألامغ - 133 -66
امللغى -في ماصجه  " 07حكيل املىؿفىن .......وجدضص اهخماء املؿخفُض للؿلً املؼابم " .هظلً في املغؾىم  – 59 -85امللغى-
في املاصة  07مىه " ...جصان في أؾالن الىؿابف التي جدضص في ػبُلت اللمل الىاخض ،وول ؾلً ًمىً أن ٌكمل كلى عجبت
واخضة أو كضة عجب " .

 - 1حلض عملُت الخقُُم مً الىؾابل التي حلاون الاصاعة في الىكف كً هىكُت الافغاص اللاملحن كىضَا مً خُث املهاعاث واللضعاث ن اط ٌؿاَم في مؿالت
الخلغف كلى الؼابض او الىاكص كً الخاحت مً خُث الىاعص البكغٍت وبالخالي الؿماح للمىـمت بىلل وجغكُت مىؿفيها زاصت املخمخم بالىفاءة الللمُت الى
حاهب ان الضاعة جيىن لها ملغفت واؾلت كً التركُت والىلل  ،ملؼٍض مً الخفصُل اهـغ الى  :بىكؼىف مدمىص  ،عؾالت ماحؿخحر بلىىان" الخنىًٍ اثىاء
الخذمت ودوسه في جدسين اداء املىظفين في املؤسست الجامعُت "  ،ولُت الللىم لاوؿاهُت والاحخماكُت  ،حاملت بؿىغة  ، 2014/2013،ص. 74 :
 - 2زالض خماص دمحم اللجزي  ،عؾالت ماحؿخحر " الىـام اللاهىوي لتركُت املىؿف اللام "  ،صعاؾت ملاعهت بحن اليىٍذ والاعصن  ،ولُت الخلىق حاملت الكغق
الاوؾؽ  ، 2012/2011 ،ص ص . 54-51 :
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بىفـ الىهج املخبم مً كبل املكغق في جدضًض مفهىم الغجبت الىؿُفُت ،فئهه كام بلملُت جدضًض حلغٍم الؿلً
الىؿُفي  ،وـأخؿً ما فلل املكغق في طلً وَى هما ًـهغ في هص املاصة  06مً الامغ ً " 03 -06جمع السلو مجمىعت مً
املىظفين الزًً ًيخمىن الى سجبت او عذة سجب ،وٍخظعىن لىفس القاهىن لاساس ي الخاص " .
باؾدىؼاق املاصة  06هجض أن املكغق كض عبؽ مؿالت مفهىم الؿلً الىؿُفي بلملُت الاعجباغ أو الاهخماء الى عجبت
وؿُفُت ملُىت أو في قيل كضة عجب ،مم اقتراغ طغوعة الخظىق في هال الخالخحن لىفـ اللاهىن ألاؾاؽ الخاص والىاؿم
لهظٍ الصفت الىؿُفُت .
ومما ؾبم ًمىً اؾخسالص أَم املمحزاث التي ًمخاػ بها الؿلً الىؿُفي منها :1
 -01الؿلً الىؿُفي كباعة كً ججمم لللضًض مً ألاؾالن في صعحت واخضة او ؾلً واخض في عجبت واخضة .
 -02اعجبؽ الؿلً الىؿُفي باللاهىن ألاؾاؽ الىاخض للفئت الىؿُفُت .
 -03كىصغ الخفغٍض والخجمُم في الاؾخفاصة مً فىغة الؿلً الىؿُفي .
ً -04مىً أن هجض هىكحن او صىفحن للؿلً الىؿُفي في كاهىن الىؿُفُت اللامت ًخمثل في ألاؾالن املكترهت وألاؾالن
الىىكُت .

الخاجمت :
بالىـغ لألَمُت التي حلؼى للمؿاع الىؿُفي في بىاء كالم الىؿُفت صازل املؤؾؿاث اللمىمُت لاصاعٍت بما ٌؿهل
وٍىـم جغاجُبُت اللمل ،وٍىلىـ إًجابا كلى مغصوصَا ججاٍ املىخفلحن بخلضًم زضمت طاث حىصة وهىكُت  ،هما أن للمؿاعاث
الىؿُفُت هما ؾبلذ لاقاعة اليها أزغ هبحر في املغهؼ اللاهىوي للمىؿف اللام واملىصب الىؿُفي ،والتي مً زاللها جدضص
لاػاع اللام للهُيلُت الضازلُت للىؿُفت باكخباعَا اللمىص الفلغي للىؿُفت  ،لظلً ًمىً أن وؿخيخج وهسغج باللضًض مً
الىخابج والاكتراخاث التي جسضم مىطىق الضعاؾت كلى الىدى الاحي :
 الىخائج : مضي أَمُت جؼبُم وجفلُل كىصغ املؿاع الىؿُفي مً زالٌ وطم ول املخؼؼاث التي حلمل كلى الغفم مً كُمت اصاءاملىؿف .
 صوع الغجب الىؿُفُت والتي اصبدذ لها اَمُت بلُوت في إصاعة املؿاعاث الىؿُفُت صازل املىـمت لاصاعٍت الىؿُفُت فيمىاحهت الخوحراث اللاملُت والاكخصاصًت والاحخماكُت ،واللمل كلى جدلُم هخابج ملمىؾت بأخؿً الؼغق .
 اعجباغ كىصغ الهُيلُت الىؿُفُت الضازلُت والخاعحُت باملؿاع الىؿُفي وإصاعجه هلىصغ مهم مً الجاهب الخىـُمي . ججؿُض الهُيلُت الضازلُت في ول مً الىؿُفت ومىصب الكول والغجبت والؿلً الىؿُفي . اعجباغ الغجبت الىؿُفُت وازخالفها كً مىصب الكول . اعجباغ الغجبت بالؿلً الىؿُفي . الاقتراخاث : - 1تيشات سلوى  ،رسالة ماجستير بعنوان " اثر التوظيف العمومي علي كفاءة الموظفيه باإلدارات العمومية الجزائرية دراسة حالة جامعة ادمحم
بوقرة بومرداس  ،كلية العلوم االقتصادية والتجارية والتسيير ،ن جامعة بومرداس  ، 2010/2002 ،ص. 10 :
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 طغوعة الاَخمام بفىغة إصاعة املؿاعاث الىؿُفُت والخسؼُؽ لها ،ملا لها مً ازغ هبحر في وطم اؾتراجُجُاث وؿُفُت ًيىنلها ازغ إًجابي كلى املىؿف والبِئت الىؿُفُت .
 جفلُل صوع املجلـ ألاكلى للىؿُفت اللمىمُت والهُيل لاصاعي املغهؼي هجؼء مً الهُيلُت الخاعحُت في جىـُم لاػاعالدكغَعي الىاؿم للهُيلُت الضازلُت .
 -طغوعة إصعاج وجدضًض مفهىم الىؿُفت اللامت ومىصب الكول في إػاع الىؿُفت الامغ  03 -06ملاعهت باملغؾىم

-85

 59امللغى
 طغوعة إصعاج الؿلً الىؿُفي و الغجبت الىؿُفُت صون الجمم بحن الغجب في ؾلً واخض كلى هغاع املغؾىم  59 -85امللغى . طغوعة إكاصة الىـغ –املكغق -في املضص الؼمىُت للتركُت في الضعحاث والغجب  ،وألازظ بلحن الاكخباع الجاهب الصخص يوالاحخماعي للمىؿفحن .

قائمت املصادسواملشاحع :
أوال -قائمت املصادس:
 الامغ  133 -66املخظمً اللاهىن الاؾاس ي اللام للىؿُفت اللمىمُت املؤعر في  02حىان . 1966 الامغ  03 -06املخظمً اللاهىن الاؾاس ي اللام للىؿُفت اللامت املؤعر في  16حىٍلُت . 2006 اللاهىن  12 -78املخظمً اللاهىن الاؾاس ي اللام لللامل املؤعر في  08اوث . 1978 املغؾىم  59 -85املخظمً اللاهىن الاؾاس ي الىمىط ي للماٌ املؤؾؿاث والاصاعاث اللمىمُت املؤعر في  24ماعؽ . 1985ثاهُا -قائمت املشاحع:
 النخب: -01بغَان عػٍم  ،اللغاع الاصاعي وجمُحزٍ مً كغاع الاصاعة  ،وػاعة اكالم الؿىعٍا للؼباكت  ،غ ،01ؾىعٍا 2016 ،
 -02خامي ًىؾف  ،اكضاص اللُاصاث املبىغة واملؿاع الخضعٍبي في الجهاػ الخيىمي  ،ملهض الاصاعة اللامت  ،كمان الاعصن ،
ؾىت .1996
 -03كماع بىطُاف  ،الىؿُفت اللامت في الدكغَم الجؼابغي ن صاع الجؿىع لليكغ والخىػَم  ،غ ،01الجؼابغ2015
 كمغ وصفي كلُلي  ،اصاعة املىاعص البكغٍت امللاصغة  ،البلض اؾتراجُجي  ،صاع وابل لليكغ الاعصن  ،غ2005 ، 01 -04مصؼفى مدمىص ابى بىغ  ،املىاعص البكغٍت مضزل جدلُم املحزة الخىافؿُت  ،صاع الجاملُت الاؾىىضعٍت ،مصغ  ،غ
. 2004
ً - 05اؾحن كىجاٌ  ،الىححز في الىؿُفت اللامت  ،صاع الهاصي للللىم  ، 2019 ،الجؼابغ .
 -06مدفىؾ اخمض حىصة  ،اصاعة املىاعص البكغٍت  ،صاع وابل لليكغ  ،كمان الاعصن  ،غ. 2010 ، 01
 لاطشوخاث: -01بىكؼىف مدمىص  ،عؾالت ماحؿخحر بلىىان" الخيىًٍ ازىاء الخضمت وصوعٍ في جدؿحن اصاء املىؿفحن في املؤؾؿت
الجاملُت "  ،ولُت الللىم لاوؿاهُت والاحخماكُت  ،حاملت بؿىغة . 2014/2013،
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 -02جِكاث ؾلىي  ،عؾالت ماحؿخحر بلىىان " ازغ الخىؿُف اللمىمي كلى هفاءة املىؿفحن باإلصاعاث اللمىمُت الجؼابغٍت
صعاؾت خالت حاملت اخمض بىكغة بىمغصاؽ  ،ولُت الللىم الاكخصاصًت والخجاعٍت والدؿُحر ،ن حاملت بىمغصاؽ ،
. 2010/2009
 -03ملاط هجُب هغٍب  ،عؾالت صهخىعاٍ " اصاعة املؿاعاث الىؿُفُت وازغَا كلى الىالء الخىـُمي "  ،ولُت الاكخصاص ،
حاملت صمكم  ،ؾىعٍا . 2014 ،
 املجالث القظائُت والعلمُت : -01باؾم هضًغ وَُثم كمغان  ،صعاؾت اللالكت بحن اصاعة املؿاع الىؿُفي والالتزام الخىـُمي  ،مجلت حاملت حكغًٍ
للبدىر والضعاؾاث الللمُت  ، ،املجلض  ، 37اللضص . 2015 ، 04
 -02بلضاف مؿُىت ومً ملها  ،واكم الخيىًٍ في املؿاع املنهي للمؤؾؿت الجؼابغٍت –صعاؾت مُضاهُت  ، -مجلت كلىم
الاكخصاص والدؿُحر والخجاعة  ،اللضص  ، 31ؾىت . 2015
 -03بىعكبت كىٍضع و ؾماكُل كِس ى و اللُضاوي الُاؽ  ،اصاعة املؿاع الىؿُفي املىـماث واَمُخه في جىمُت املىاعص
البكغٍت  ،مجلت البضًل الاكخصاصي  ،ولُت الاكخصاص  ،حاملت الجلفت  ،الجؼابغ  ،املجلض  ،06اللضص. 01ؾبخمبر . 2020
 -04خماف كلي  ،جسؼُؽ املؿاع الىؿُفي وصوعٍ في جدؿحن الاصاء الىؿُفي في املىـمت  ،مجلت اللبـ للضاعؾاث
الىفؿُت والاحخماكُت ،املجلض  ، 02اللضص ، 08ؾبخمبر . 2020
 -05عفاف كبض اللاصع ودمحم مؼٍان  ،حىصة خُاة اللمل في ؿل مخوحري الخبرة والغجبت املهىُت  ،صعاؾت مُضاهُت باملؤؾؿت
الىػىُت للؿُاعاث الصىاكُت بىالًت بكاع  ،مجلت البكابغ الاكخصاصًت  ،املجلض  ، 05اللضص  ، 03صٌؿمبر . 2019 ،
 -06ػٍاع هاهى  ،اؾتراجُجُت عبؽ املؿاع الىؿُفي باملؿاع الخضعٍبي  ،مجلت وخضة البدث في جىمُت واصاعة املىاعص البكغٍت ،
املجلض  ، 08اللضص  ، 02صٌؿمبر . 2017
 -07فظُلت بً ػاَغ  ،الخيىًٍ وكالكخه باألصاء الىؿُفي " صعاؾت مُضاهُت بمؤؾؿت الاعقُف الىػني " مجلت Aleph.
 ، Langues, médias et sociétésاملجلض  ، 08اللضصص ، 03ؾىت . 2021
 -08هىاعة خؿحن  ،جىـُم املؿاع املنهي للمىؿف في الدكغَم الجؼابغي  ،املجلت اللغبُت لإلصاعة  ،مج ، 38اللضص
َ -09ني عقُضة  ،مىاوم التركُت في الغجبت في الاصاعاث اللمىمُت الجؼابغٍت ،مجلت اللاهىن الضؾخىعي واملؤؾؿاث
الؿُاؾُت  ،املجلض  ،03اللضص ،02صٌؿمبر .2019
املى اقع الالنتروهُت:
 ملاٌ بلىىان " جسؼُؽ املؿاع الىؿُفي "  ،هلابت املخسصصحن في اصاعة املىاعص البكغٍت في لبىان  ،املىكم الالىترووي : ، /https://www.hrsleb.orgجاعٍش اليكغ  ، 2016/04/11 :جاعٍش الاػالق  ، 2022/02/11 :الؿاكت . 21.10
 امحن باؾم  ،الىصف الىؿُفي وهخابت مدخىي بؼاكت الىصف الىؿُفي زؼىة بسؼىة  .هلال كً مىكم الالىترووي : /https://www.hrinsider.infoجاعٍش وكغ امللاٌ ً -01 :ىلُى 2020 -ن جاعٍش الاػالق  2022/02/23 :كلى الؿاكت :
. 20.12
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ملخص:
اإلالطوف كً محىمت الجىاًاث أنها جلىم بالفصل في أدؼط اللظاًا التي جىكم فيها كلىباث جتراوح بين السجً مً
اللشط ػىىاث ئلى اإلاإبس وكس جصل ئلى ؤلاكسام أًظا ،ألامط الصي جساضهه اإلاشطق الجعائطي بحُث كام باػخحسار محىمت
الجىاًاث الاػخئىافُت مً دالٌ الخلسًل الصي مؽ كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت بمىحب اللاهىن ضكم  ،07/17واكخبرها حهت
كظائُت الػخئىاف أحيام محىمت الجىاًاث الابخسائُت بلس أن هطغ مبسأ الخلاض ي كل زضحخين في هصا املجاٌ ،وأصبح
باميان املخاهمين كلى مؼخىي محىمت الجىاًاث الؼلً باالػخئىاف في أحيامها ،هما أػىس ملـم ؤلاحطاءاث التي جحىمها
لللىاكس التي جحىم محىمت الجىاًاث الابخسائُت.
الكلماث املفخاحيت :مبسأ الخلاض ي كلى زضحخين؛ محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت؛ اللاهىن ضكم 07/17؛ حم
الاػخئىاف.
Abstract:
It is well known that the Criminal Court adjudicates the most serious cases in which
penalties range from ten years to life incarceration and may even reach the death penalty, this
latter was recognized and corrected through the Algerian legislator by creating the Criminal
Court of Appeal based on the amendment that affected the Code of Criminal Procedure under
Law 07/17 and considered it a judicial body to appeal the judgments of the Criminal Court. It
established the principle of the Lawsuit at two levels in this area of work, and the courts at its
level can appeal against its rulings, and the legislator also assigned most of the procedures
governed by the rules governing the Criminal Court of First Instance.
Keywords: The principle of litigation on two degrees; appellate criminal court; Law
07/17; The right of appeal.
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ملذمت:
ٌلس مبسأ الخلاض ي كلى زضحخين مً بين أهم طماهاث املخاهمت اللازلت ،وبما أهه لم ًىً ػاضي اإلافلىٌ في اللظاًا
اإلاىصىفت بالجىاًاث ،ػعى اإلاشطق الجعائطي في ئػاض ئصالح اللسالت ئلى جؼبُم هصا اإلابسأ كلى مؼخىي ول الجطائم بما في
شلً الجىاًاث التي أكط بشأنها الخلسًل السػخىضي لؼىت  2020وهصا اللاهىن ضكم (1) 07/17اإلالسٌ للاهىن ؤلاحطاءاث
الجعائُت ،ووان لهصا ألادير السوض في وشأة محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت ،هلال كً مذخلف الدشطَلاث اإلالاضهت والدشطَم
الفطوس ي ،ومىؼلم شلً وان كلى أػاغ أهه هُف إلاطجىبي الجطائم البؼُؼت لهم حم الاػخئىاف ،وال ههسم مً حم مطجىبي
الجىاًاث وهي أدؼط الجطائم وأحيامها جهؼس أكس ى الللىباث ،لصلً اػخحسزذ هصم الهُئت اللظائُت بدشىُلت مثل
حشىُلت محىمت الجىاًاث الابخسائُت ًبلى شلً الادخالف الؼفُف في ضجب اللظاة حُث ًترأػها كاض بطجبت ضئِؽ غطفت
باملجلؽ اللظائي كلى ألاكل ،وال ًدؼً لىا ملطفت ؤلاحطاءاث التي جحىمها ئال بسضاػت اللىاكس اللامت في محىمت الجىاًاث
ألن اإلاشطق الجعائطي أػىس شلً ئليها .
مً هىا ًمىً ػطح ؤلاشياٌ الخالي:
فيم جخمثل الضىابط الىظزيت وإلاجزائيت التي جحكم محكمت الجىاًاث؟ وما مذي جىفيم املشزع في اسخحذاث
محكمت جىاًاث اسخئىافيت بالشكل الذي أكزه اللاهىن ركم 01/11؟
لإلحابت كلى ؤلاشياٌ اإلاؼطوح جؼطكىا ئلى ؤلاػاض اإلافاهُمي وؤلاحطائي ملخىمت الجىاًاث مً دالٌ املخىض ألاوٌ وكً
مسي جىفُم اإلاشطق في اػخحسار محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت مً دالٌ املخىض الثاوي.

 -1إلاطاراملفايييي وإلاجزاي حمككمت الجىاًاث.
للس كمل اإلاشطق الجعائطي كلى جمُيز الجطائم اإلاىصىفت بيىنها حىاًاث هـطا لخؼىضتها وحؼاػُتها ،ودصها
بمهمىكت مً الظىابؽ ال مً حُث الجهت الفاصلت في اإلاىطىق وال مً حُث حشىُلها وال مً حُث ؤلاحطاءاث الخاصت
التي جحىمها ،ووله ًسدل في ئػاض محىمت الجىاًاث ،ومً دالٌ هصا املخىض ػُدؼنى لىا ؤلاحاػت بالؼبُلت اللاهىهُت
ملخىمت الجىاًاث والخؼطق للىـام ؤلاحطائي الصي ًحىمها.
 -1.1الطبيعت اللاهىهيت حمككمت الجىاًاث.
أ) حعزيف محكمت الجىاًاث :حلخبر محىمت الجىاًاث حؼب كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي بأنها الجهت
اللظائُت املخخصت بالفصل في ألافلاٌ اإلاىصىفت بأنها حىاًت ،وهصا الجىح واملخالفاث اإلاطجبؼت بها والجطائم اإلاىصىفت
بأفلاٌ ئضهابُت أو جذطٍبُت املخالت اليها بلطاض نهائي مً غطفت الاتهام ،وٍيىن ملطها باملجلؽ اللظائي ،أما بذصىص
أحيامها فهي أحيام ابخسائُت كابلت لالػخئىاف أمام محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت ،والتي هي ألادطي ملطها املجلؽ
اللظائي).(2

 1اللاهىن ضكم  07/17اإلاإضخ في  27ماضغ  2017اإلالسٌ واإلاخمم لألمط  155/15اإلاخظمً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت.
 2اإلاازة  248مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
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وكطفها كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي أنها الجهت اللظائُت التي لها الىالًت اللظائُت الياملت ملخاهمت
ألاشخاص املخالين اليها بىاػؼت كطاض ؤلاحالت مً غطفت الاتهام ( ،)1وإنها ال جذخص بالىـط في أي اتهام غير واضز في كطاض
غطفت الاتهام ،وهى هفؽ ألامط الصي حاء به اإلاشطق الجعائطي (.)2
أما بذصىص ملطها والـطوف الاػخثىائُت الوللازها فلس هـمتها اإلاىاز مً  232ئلى  1-234مً كاهىن ؤلاحطاءاث
الفطوس ي ،بحُث أنها جخىاحس في اللاصمت باضَؽ وفي ول ملاػلت (.)3
وفي ول محىمت اػخئىاف وبىاء كلى ػلباث الىائب اللام ًمىً أن حللس محىمت الجىاًاث حؼب احخُاحاث
ومخؼلباث الخسمت ( ،)4هما أن جاضٍر افخخاح السوضاث ًحسزم ضئِؽ محىمت الاػخئىاف باكتراح مً الىائب اللام (.)5
ب) خصائص محكمت الجىاًاث :جخميز محىمت الجىاًاث بمهمىكت مً الخصائص (ػىاء محىمت الجىاًاث
الابخسائُت أو محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت) جخضح مً اػخلطاء أحيام كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت هصهط منها:
أوال :الطابع إلاجزاي حمككمت الجىاًاث :ئن محىمت الجىاًاث هي محىمت مخىاحسة بملط ول املجلؽ كظائي،
اػخثىاء ًهىظ اوللازها في أي ميان أدط مً زائطة الادخصاص وفم كطاض صازض كً وظٍط اللسٌ ،أما كً ادخصاصها
املخلي فُخحسز بمىحب هص داص بحُث ًمىً أن ًمخس ئلى زائطة ادخصاص املجلؽ ،هما ًمىً أن ًمخس ئلى داضحه (،)6
وٍيىن شلً في زوضاث جىللس ول  03أشهطً ،هىظ جمسًسها وفم أوامط ئطافُت.
وٍهىظ بىاء كلى اكتراح مً الىائب اللام جلطٍط اوللاز زوضة ئطافُت أو أهثر متى زكذ الخاحت ئلى شلً ( ،)7وٍحسز
جاضٍر افخخاح هصم السوضاث بأمط مً ضئِؽ املجلؽ بىاء كلى ػلب الىائب اللام ( ،)8وٍلىم بظبؽ حسوٌ كظاًا ول زوضة
بىاء كلى اكتراح الىُابت اللامت ( ،)9هما أنها جخميز بؼابم ئحطائي ًخللم بمذخلف ؤلاحطاءاث الخحظيرًت اإلاخبلت ئلى غاًت
الىؼم بالخىم.

 1اإلاازة  231مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:
La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes renvoyées
devant elle par la décision de mise en accusation.
Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.

 2اإلاازة  250مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 3اإلاازة  232مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:

 4اإلاازة  233مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:

Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
En Corse, il est tenu des assises à Ajaccio et à Bastia.
Il est tenu des assises à Strasbourg et à Colmar.

La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de sections
d'assises que les besoins du service l'exigent.

 5اإلاازة  236مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:

La date de l'ouverture des sessions de la cour d'assises est fixée chaque fois qu'il est nécessaire, sur proposition
du procureur général, par le premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu à l'article 235, par l'arrêt
de la cour d'appel.

 6اإلاازة  252مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 7اإلاازة  253مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 8اإلاازة  254مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 9اإلاازة  255مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.

املجلس -09اللسز -02الؼىت2022

EISSN: 2528-2309

1306

ISSN: 2352-9806
l

مستجدات حمكمة اجلىايات وفق قاوون اإلجراءات اجلزائية (دراسة مقاروة-وقدية) /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به عمار أمساء /ــــــــــ /فرعون حممد
ثاهيا :الطابع الشعبي حمككمت الجىاًاث :أدص بهصا الىـام مىص ػىت  1791في حشىُلت محىمت الجىاًاث الفطوؼُت
هلال كً اللاهىن ؤلاههليزي ،بحُث وان اللاهىن الفطوس ي ٌؼمح بمشاضهت  12محلفا ( ،)1لُأحي اللاهىن ضكم 371/16
اإلالسٌ للاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي وٍلط أهه جخيىن محىمت الجىاًاث الفطوؼُت الابخسائُت مً  06محلفين وٍطجفم
ئلى  09محلفين في محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت ( .)2وػاض اإلاشطق الجعائطي كلى هفؽ اإلانهاج وأزضج في حشىُلت محىمت
الجىاًاث هـام املخلفين واكخبرها محىمت شلبُت شاث والًت كامت ػبلا ألحيام اإلاىاز  266،265،264مً كاهىن
ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي ،وحلل  04محلفين ٌشاضوىن في املخاهمت مً أصل  12محلفا (.)3
ثالثا :الطابع الاكخىاعي حمككمت الجىاًاث :ول ألاحيام الصازضة كً محىمت الجىاًاث ػىاء الابخسائُت أو
الاػخئىافُت جيىن كائمت كلى أػاغ مبسأ الاكخىاق الصخص ي للظاة الخىم (باالشتران مم املخلفين) ،وٍخيىن هصا
الاكخىاق لسيهم بلس فخح باب اإلاىاكشاث الصي ًيىن بمثابت جحلُم نهائي أمامهم ،واللاهىن ال ًؼلب منهم أن ًلسمىا حؼابا
كلى الىػائل التي كس جىصلىا بها الى اكخىاكهم ( ،)4وال ًطػم لهم كىاكس ًخلين كليهم أن ًذظلىا لها (.)5
 -2.1الىظام الاجزاي حمككمت الجىاًاث.
هـطا لىىق اللظاًا التي جفصل فيها محىمت الجىاًاث وهىق الللىبت التي كس جصل الى اإلاإبس او الاكسام وهصا مسة
السجً التي جفىق  10ػىىاث دصها اإلاشطق بمهمىكت مً الظىابؽ التي جخمثل في هىق الدشىُلت التي ًصسض كنها الخىم،
والاحطاءاث التي جدبم امامها جحظيرا للمحاهمت الى غاًت صسوض الخىم.
أ) حشكيلت محكمت الجىاًاث :للس كمل اإلاشطق الجعائطي كلى اشطان اللظاة املخترفين واللىصط الشلبي في
حشىُل محىمت الجىاًاث شأهه شأن اإلاشطق الفطوس ي ،لىً ال ًيىن شلً في حمُم الخاالث ،ومً هىا ًمىىىا جلؼُم
حشىُل محىمت الجىاًاث التي وان ادط حلسًل لها ػىت  2017بمىحب اللاهىن ضكم  07/17اإلاإضخ في  17ماضغ  2017الى
كؼمين مً داللهما اكاز اإلاشطق جىـُم حشىُل محىمت الجىاًاث وشلً بالىص الى اوشاء محىمت حىاًاث ابخسائُت وادطي
اػخئىافُت(،)6وفي ولخاهما أبلى اإلاشطق كلى اوللازهما هلاكسة كامت مً حشىُلت مً كظاة محترفين ومحلفين شلبُين (.)7
(.)7
واػخثىاء جىللس بدشىُلت داصت ميىهت مً كظاة فلؽ كىس الفصل في بلع الجطائم التي حصطها اإلاشطق الجعائطي
في الجىاًاث اإلاخلللت بالضهاب واملخسضاث والتهطٍب ()8وبهصا أصبحذ الدشىُلت الخاصت جخيىن مً اللظاة املخترفين فلؽ
فلؽ زون اشطان اللىصط الشلبي اإلاخمثل في املخلفين.
 1اإلاازة  393مً كاهىن الخحلُم الجىائي الفطوس ي اللسًم.
 2اإلاازة  1/296مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:
Le jury de jugement est composé de six jurés lorsque la cour statue en premier ressort et de neuf jurés lorsqu'elle
statue en appel.

 3اإلاازة  266مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 4اللطبي شخؽ دمحم ألامين ،كطاءة في ألاحيام الجسًسة لللظاء الجىائي في كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت ،زفاجط الؼُاػت واللاهىن ،اللسز  ،2018 ،18ص.216
ص.216
 5اإلاازة  307مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 6اإلاازة  248و 322مىطض مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 7اإلاازة  258مً اللاهىن  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 8اإلاازة  3/258مً اللاهىن  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
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أوال :الدشكيلت العادًت حمككمت الجىاًاث :ئن اإلاشطق الجعائطي وضغم الخلسًالث التي مؼذ كاهىن الاحطاءاث
الجعائُت مىص صسوضم ػىت  1966ئال أهه أبلى كلى مبسأ ئشطان اللىصط الشلبي في محىمت الجىاًاث وحللها جدشيل مً
كىصط اللظاة املخترفين وكسز ملين مً املخلفين الشلبُين ،وهص السػخىض هصلً كلى اهه ًذخص اللظاة باصساض
الاحيام ،وٍمىً ان ٌلُنهم في شلً مؼاكسون شلبُىن حؼب الشطوغ التي ًحسزها اللاهىن (.)1
وحلخبر الجعائط مً البلسان التي ادصث بىـام املخلفين ()2احخصاء باألػلىب الفطوس ي وألاههلىػىؼىوي في شلً )،(3
واللىٌ بانها محىمت شلبُت هى اهه ال ًىفي وحىز اللىصط الشلبي في حشىُلتها فلؽ واهما ًيىن له الىصِب الاوفط في
شلً بحُث ان اشتران هصا اللىصط باألغلبُت ،لىً ال ًيىن شلً في حمُم الخاالث ،وٍحظط الجلؼت اًظا ممثل الىُابت
اللامت الىُابت اللامت وامين الظبؽ (.)4
وبمىحب اللاهىن ضكم  07/17جم الخلسًل في كسز املخلفين اإلاشاضهين في محىمت الجىاًاث واًظا ضجبت اللظاة
اإلاشيلين لها ،ػىاء حللم الامط بمحىمت الجىاًاث الابخسائُت أو الاػخئىافُت (.)5
فؼبلا لىص اإلاازة  258مً كاهىن الاحطاءاث الجعائُت ،فان محىمت الجىاًاث الابخسائُت جدشيل مً كاض ي بطجبت
مؼدشاض باملجلؽ اللظائي كلى الاكل ضئِؼا ،ومً كاطُين مؼاكسًً مً زون جحسًس الطجبت ،اما باليؼبت للمحلفين فلس
حسز كسزهم بأضبلت محلفين (.)6
أما محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت فهي جترأغ مً ػطف كاض بطجبت ضئِؽ غطفت باملجلؽ اللظائي كلى الاكل ،ومً
كاطُين مؼاكسًً زون جحسًس ضجبتهم هصلً وأضبلت محلفين (.)7
أما باليؼبت للىُابت اللامت ،فُلىم بمهامها امام محىمت الجىاًاث الىائب اللام أو ممثله ( )8او أحس كظاة الىُابت
اللامت ( ،)9أي أحس هىاب اللاملين اإلاؼاكسًً أو أحس وهالء الجمهىضٍت اللاملين باملخاهم الخابلت ئكلُمُا للمهلؽ
اللظائي أو أحس مؼاكسيهم (.)10
وَلاون محىمت الجىاًاث بالجلؼت امين طبؽ ،وٍىطم جحذ جصطف الطئِؽ كىن حلؼت (ً ،)11لىم بىلل اإلالفاث
والاوضاق ازىاء الجلؼت بين حشىُلتها كىس الاكخظاء ،هما ًلىم ببلع اإلاهام الادطي هسق الجطغ مثال كىس زدىٌ
الدشىُلت لللاكت ،وازداٌ الشهىز وغيرها...

 1اإلاازة  164مً السػخىض الجعائطي.
 2بً ًىوؽ فطٍسة ،ئصالح محىمت الجىاًاث كلى طىء اللاهىن ضكم  ،07/17مهلت السضاػاث والبحىر اللاهىهُت ،اللسز  ،6ص.111
 3كبس اللعٍع ػلس ،أصىٌ ؤلاحطاءاث أمام محىمت الجىاًاث ،غ  ،1الجعائط ،السًىان الىػني لألشغاٌ التربىٍت ،2002 ،ص .19
 4اإلاازة 1/258و 2مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 5مذخاض ػُسهم ،ئصالح محىمت الجىاًاث ،محاططة مللاة كً بلس مً املخىمت الللُا بخاضٍر  20ػبخمبر  ،2017ميشىضة بمهلت املخامي الصازضة كً
مىـمت املخامين لىاحُت ػؼُف ،اللسز  ،2017 ،29ص.23
 6اإلاازة  1/258مً اللاهىن  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 7اإلاازة  2/258مً اللاهىن  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 8أحمس بىملىاغ ،أمُىت بىليىٍطاث ،محىمت الجىاًاث في ؿل اللاهىن  ،07/17مهلت اإلاؼخلبل للسضاػاث اللاهىهُت ،اللسز  ،2018 ،3ص .106
 9اإلاازة  256مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
10

حعٍؽ دمحم ،حشىُلت محىمت الجىاًاث في اللاهىن الجعائطي بين اللىصط اللظائي واللىصط الشلبي ،مهلت صىث اللاهىن ،املجلس  ،6اللسز  ،2019 ،2ص.752

11

اإلاازة  257مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.

املجلس -09اللسز -02الؼىت2022

EISSN: 2528-2309

1308

ISSN: 2352-9806
l

مستجدات حمكمة اجلىايات وفق قاوون اإلجراءات اجلزائية (دراسة مقاروة-وقدية) /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به عمار أمساء /ــــــــــ /فرعون حممد
()2

وباليؼبت للمشطق الجعائطي فلس حلل حشىُلت محىمت الجىاًاث حلس مً الىـام اللام ( ،)1وٍمىً الؼلً ببؼالن
ببؼالن( )2اي حىم صازض كً غير الدشىُلت وضجب اللظاة اإلاىصىص كليها كاهىهُا.

ثاهيا :الدشكيلت الخاصت بمحكمت الجىاًاث :جيىن حشىُلت محىمت الجىاًاث حشىُلُت داصت غير الدشىُلت
اللازًت اش حللم الامط بالفصل في زالر حطائم وهي الجىاًاث اإلاخلللت بالضهاب واملخسضاث والتهطٍب ،بحُث هص كاهىن
الاحطاءاث الجعائُت كلى اوللازها باللظاة املخترفين فلؽ زون اشطان املخلفين الشلبُين في شلً (.)3
وكس ًيىن الؼبب مً وضاء شلً هى دؼىضة هصم الجطائم اطافت لؼابلها اإلاللس ،لىً ههس ان اإلاشطق في هصم الىلؼت
لم ًحسز كسز اللظاة اإلاشيلين ملخىمت الجىاًاث ػىاء الابخسائُت او الاػخئىافُت كىسما جيىن الدشىُلت الخاصت للفصل
في حىاًاث الاضهاب واملخسضاث والتهطٍب ،اطافت الى اهه لم ًبين الاحطاءاث اإلاخبلت في هصم الخالت ػىاء واهذ هفؼها اإلاخبلت
امام محىمت الجىاًاث اإلاىللسة بالدشىُلت اللازًت ام انها جخغير.
ئشا هىا وفي هصا ؤلاػاض ًمىً اللىٌ اهه لخؼً ػير اللسالت واكخباض ان حشىُلت محىمت الجىاًاث حلس مً الىـام
اللام ،ههس اهه هفؽ الاحطاءاث اإلالمىٌ بها امام محىمت الجىاًاث بالدشىُلت اللازًت هي هفؼها الاحطاءاث اإلاخبلت امام
محىمت الجىاًاث بالدشىُلت الخاصت بما في شلً كسز اللظاة اإلاشاضهين في الدشىُلت أًظا (.)4
وبالطحىق الى حشىُلت محىمت الجىاًاث في كاهىن الاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي ههسها جدشيل مً زالر كظاة
محترفين وػخت محلفين شلبُين باليؼبت ملخىمت الجىاًاث الابخسائُت وجبلى هفؽ الدشىُلت باضجفاق كسز املخلفين الى
حؼلت في محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت (.)5
باليؼبت لللظاة املخترفين ههس فيهم كاض ضئِؽ بطجبت ضئِؽ غطفت او مؼدشاض مً محىمت الاػخئىاف (ٌ ،)6لين
بأمط مً الطئِؽ ألاوٌ ( ،)7وٍمىً لهصا الادير جطؤػها متى ضأي شلً مىاػبا ( ،)8وكاطُين مؼاكسًً (ً)9خم ادخُاضهما مً
ػطف مؼدشاضي محىمت الاػخئىاف او الطئِؽ او هائب الطئِؽ او كظاة املخىمت اللظائُت او كظاة محىمت اإلايان الصي
كلسث فُه محىمت الجىاًاث ( ،)10هصا في حاٌ الدشىُلت اللازًت.
1

زهُا ظاز زابذ ،الخلاض ي كلى زضحخين أمام محىمت الجىاًاث في الدشطَم الجعائطي ،مهلت الللىم الاحخماكُت وؤلاوؼاهُت ،املجلس  ،9اللسز  ،2018 ،1ص.51

2

كطاض املخىمت الللُا ضكم  216301الصازض كً الغطفت الجىائُت بخاضٍر  1999/07/24ميشىض بمهلت الاحتهاز ،كسز داص ،2003 ،ص .327
 3اإلاازة  3/258مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 4حعٍؽ دمحم ،اإلاطحم هفؼه ،ص.258-257
 5اإلاازة  296مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي.
 6اإلاازة  244مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:
La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.

 7اإلاازة  245مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:

Le président de la cour d'assises est désigné par ordonnance du premier président.

 8اإلاازة  247مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:

Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.

 9اإلاازة  248مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:

Les assesseurs sont au nombre de deux.

 10اإلاازة  249مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:

Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseiller de la cour d'appel, soit parmi les presidents, viceprésidents,
ou juges du tribunal judiciaire du lieu de la tenue des assises.
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أما باليؼبت للدشىُلت الخاصت فلس جبم اإلاشطق الجعائطي ههج اإلاشطق الفطوس ي في شلً بحُث حلل هصا الادير
محىمت الجىاًاث اإلاىللسة للفصل في بلع الجطائم الخؼيرة هخلً اإلاخلللت بالضهاب او اإلاخاحطة باملخسضاث او اليشط او
حُاظة اػلخت السماض الشامل جدشيل فلؽ مً اللظاة املخترفين (.)1
أ) حاالث الفصل في اللضاًا بدشكيلت من اللضاة احمكترفين في غيرجزائم إلارياب واحمخذراث والتهزيب.
أوال :الفصل في الذعىي املذهيت :حلس ان جفصل محىمت الجىاًاث في السكىي اللمىمُت وٍخلى الطئِؽ مىؼىق
الخىم الصازض ،جفصل زون مشاضهت املخلفين في الؼلباث اإلاسهُت اإلالسمت ػىاء مً اإلاسعي اإلاسوي طس اإلاتهم او مً اإلاتهم
املخيىم ببراءجه طس اإلاسعي اإلاسوي ،لدؼمم اكىاٌ الىُابت اللامت وأػطاف السكىي ،هصا ما ٌلني ان الفصل في السكىي
اإلاسهُت ًخم زون اشتران املخلفين (.)2
ثاهيا :الفصل بشأن الاشياء املضبىطتً :هىظ ملخىمت الجىاًاث زون حظىض املخلفين ان جفصل مً جللاء هفؼها او
بؼلب ممً له مصلخت ،بطز الاشُاء اإلاظبىػت جحذ ًس اللظاء (.)3
ثالثا :الفصل غيابيا في الذعىي العمىميت :اصبحذ محىمت الجىاًاث ػىاء الابخسائُت او الاػخئىافُت بلس حلسًل
كاهىن الاحطاءاث الجعائُت بمىحب اللاهىن ضكم  07/17جلط ي غُابُا بىاػؼت الدشىُلت الخاصت اإلايىهت مً اللظاة
املخترفين زون اشطان املخلفين الشلبُين طس اإلاتهم اإلاخابم بهىاًت واإلاخغُب كً حظىض الجلؼت ضغم جبلُغه كاهىها بخاضٍر
اوللازها (.)4
رابعا :الفصل في املعارضت امللذمت من طزف املتهم املخابع بجىحت :في حاٌ جلسًم اإلاتهم بهىحت امام محىمت
الجىاًاث الابخسائُت ملاضطت كلى الخىم الصازض منها ،فاهه ًخم الفصل في جلً اإلالاضطت وفم الاحطاءاث اإلاخبلت في مازة
الجىح زون الخؼطق للخىم الابخسائي  ،بدشىُلت ميىهت مً كظاة محترفين فلؽ ،اي اهه في هصم الخالت ًخم الفصل في
كظِخه زون اشطان املخلفين وٍحاٌ كلى محىمت الجىح املخخصت ئكلُمُا (.)5
هصلً الخاٌ كىس اػخئىاف حىم كط ى في حىحت فلؽ ،حُث جفصل محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت بدشىُلت ميىهت
مً اللظاة فلؽ بادخالف الامط حين ٌشاضهه الاػخئىاف اإلاخابلىن بهىاًت (.)6
خامسا :الفصل في املسائل العارضت وصكت اجزاءاث محكمت الجىاًاث :جبذ محىمت الجىاًاث زون اشطان
املخلفين بدشىُلت مً اللظاة املخترفين فلؽ في حمُم اإلاؼائل اللاضطت بلس ػماق أكىاٌ الىُابت اللامت وأػطاف
السكىي او محاميهم زون مؼاغ الاحيام الصازضة في هصا الشأن باإلاىطىق (.)7
سادسا :الفصل في شكل الاسخئىاف :أوحب اإلاشطق الجعائطي كلى كظاة محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت الفصل في
شيل الاػخئىاف كبل احطاء كملُت اللطكت الػخذطاج اػماء املخلفين (.)8
Jean larguier, philippe conte, procedure pénale, édition Dalloz, 23 ed, 2014, p27.

1

 2اإلاازة  1/316مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 3اإلاازة  4/316مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 4اإلاازة  317مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 5اإلاازة  1/318مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 6حعٍؽ دمحم ،اإلاطحم الؼابم ،ص.763
 7اإلاازة  291مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 8اإلاازة  322مىطض مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
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وهصا ٌلني اهه ئشا جبين ان الاػخئىاف كسم داضج آلاحاٌ املخسزة كاهىها مثال ،جلط ي محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت
بلسم كبىٌ الاػخئىاف شىال زون الخؼطق للمىطىق اصال بالدشىُلت اإلايىهت مً اللظاة املخترفين فلؽ ( ،)1هصا مً
حهت ،اما مً حهت ادطي ههس اهه هىان حاالث اًً جىاحه محىمت الجىاًاث حطائم مذخلؼت في ملف واحس ًيىن بلظها
مً ادخصاص الدشىُلت اللازًت لها والبلع الادط ًيىن فلؽ مً ادخصاص الدشىُلت الخاصت ،ػىاء وان هصا اإلالف
الجىائي ًذص متهم واحس او مهمىكت مً اإلاتهمين ،وفي هصا الصسز ههس ان اإلاشطق الجعائطي لم ًخؼطق لهصا الامط كلى
غطاض اإلاشطق الفطوس ي الصي حلل حشىُلت محىمت الجىاًاث الخاصت اإلايىهت مً اللظاة املخترفين فلؽ والصًً كام
بخحسًس كسزهم ،وجذخص هصم الاديرة بالفصل في حطائم الاضهاب واملخسضاث والتهطٍب ووشط اػلخت السماض الشامل
جذخص اًظا بالفصل في الجطائم اإلاطجبؼت بها ( ،)2اي الخالت التي لم ٌلالجها اإلاشطق الجعائطي في هصىص كاهىن الاحطاءاث
الجعائُت وبلي الاشياٌ والدؼاؤٌ كائما ولما كطض ملف بىفؽ اإلاىاصفاث كلى هُئت املخىمت.
ب) اخخصاص محكمت الجىاًاث والاجزاءاث املخبعت امامها.
أوال :اخخصاص محكمت الجىاًاث :جذخص محىمت الجىاًاث في كاهىن الاحطاءاث الجعائُت بالفصل هسضحت اولى في
حمُم اإلالفاث املخالت كليها بمىحب كطاض نهائي مً غطفت الاتهام ،في الافلاٌ اإلاىصىفت حىاًاث وهصا الجىح واملخالفاث
اإلاطجبؼت بها ( ،)3بحُث ان لها وامل الىالًت في الخىم حعائُا كلى الاشخاص البالغين ( ،)4الن الادخصاص اللام لها ًذىلها
ػلؼت مباشطة حمُم الصالحُاث بشأن حمُم اهىاق الجطائم ولِؽ لها ان جلطض كسم ادخصاصها ( ،)5الا في حالت ما اشا
جبين لها ان اإلاتهم وان كاصطا وكذ اضجياب الافلاٌ الاحطامُت ،الن الؼفل اللاصط اصبح ًذظم للاهىن داص ػمي بلاهىن
حماًت الؼفل وهى اللاهىن ضكم  ،12/15أو أن جهس أن اللظُت جسدل في ادخصاص اللظاء اللؼىطي الن مخابلت هىصا
حطائم جيىن مً ادخصاص وهُل الجمهىضٍت اللؼىطي فلؽ (.)6
أما كً املخىمت الجىاًاث الاػخئىافُت باكخباضها زضحت زاهُت للخلاض ي وان الاحيام الصازضة كً محىمت الجىاًاث
الابخسائُت كابلت للؼلً فيها باالػخئىاف ،فانها حلخبر الجهت اللظائُت التي مً ادخصاصها الىـط في هصا الاػخئىاف (.)7
وباليؼبت لالػخئىاف هىا فان محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت ال جىـط في الخىم اإلاؼخأهف ال بالخأًُس وال بالخلسًل وال
باللغاء فُما ًذص السكىي اللمىمُت فهي جفصل فُه مً حسًس ( ،)8اما بذصىص السكىي اإلاسهُت فاألمط مذخلف ألنها
جخصسي له مً حسًس وجفصل في شلً الخىم بالخأًُس او الخلسًل او ؤلالغاء (.)9

 1مذخاض ػُسهم ،اإلاطحم الؼابم ،ص.175
 2اإلاىاز  296و ،6-298و 16-706و 27-706و 174-706مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي.
 3اإلاازة  248مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 4اإلاازة  249مً اللاهىن ضكم  12/15اإلاإضخ في  2015/07/15اإلالسٌ واإلاخمم للاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت.
 5اإلاازة  251مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 6ملُىت زضٍاز ،مالحـاث حىٌ محىمت الجىاًاث في ؿل اللاهىن ضكم  07/17الصازض في  27ماضغ  2017اإلالسٌ واإلاخمم للاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت
الجعائطي وفي اللىاهين اإلالاضهت ،مهلت ولُت اللاهىن اليىٍدُت اللاإلاُت ،اللسز  ،2020 ،3ص.582
 7اإلاازة  248مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 8اإلاازة  1/322مىطض  7مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 9كبس الطحمً دلفي ،أي زوض ملخىمت الجىاًاث الاػخئىافُت في ؿل اللاهىن  ،07/17مهلت املخامي ،مهلت زوضٍت جصسض كً مىـمت املخامين ػؼُف،
اللسز  ،2017 ،29ص.76
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هما ًهىظ جمسًس ادخصاص محىمت الجىاًاث في حالت الاضجباغ الصي ًيىن بين الجطائم في حاٌ حلسزها ( ،)1وكس هص
هص كاهىن الاحطاءاث الجعائُت كلى أضبم حاالث جيىن فيها الجطائم مطجبؼت وهي:
 ئشا اضجىبذ في وكذ واحس مً كسم اشخاص مهخملين. ئشا اضجىبذ مً اشخاص مذخلفين حتى ولى في اوكاث وفي اماهً مذخلفت ولىً كلى ئزط جسبير احطامي ػابم بُنهم. ئشا وان الجىاة كس اضجىبىا بلع هصم الجطائم للخصىٌ كلى وػائل اضجياب الجطائم الادطي او حؼهُل اضجيابها اواجمام جىفُصها او حللهم في مأمً مً الللاب.
 وكىسما جيىن الاشُاء اإلاىتزكت او املخخلؼت او اإلاخحصلت كلى حىاًت او حىحت كس ادفُذ ولها او بلظها (.)2ثاهيا :الاجزاءاث املخبعت أمام محكمت الجىاًاث :ان زوضاث محىمت الجىاًاث ػىاء الابخسائُت أو الاػخئىافُت جىللس
ول زالزت أشهط ًهىظ جمسًسها بىاػؼت أوامط اطافُت ،هما ًمىً أن ًخلطض اوللاز زوضة اطافُت أو أهثر متى زكذ الخاحت
لصلً بىاءا كلى اكتراح مً الىائب اللام (.)3
أي ًفهم مً شلً أن محىمت الجىاًاث لِؼذ لها حلؼاث كلى مساض اللام ،بل جىللس في ئػاض زوضاث مىـمت
وشيلُاث واحطاءاث مً الىاحب اػدُفاؤها واحترامها.
وما ئن ًخم الاكالن كً زوضة محىمت الجىاًاث وجخم حسولت اللظاًا بأضكامها وجىاضٍر اوللازها جذؼط املخىمت بصلً،
وجطحم لطئِؽ الجلؼت وامل الصالحُت في جأحُل اللظُت مً كسمه (.)4
 الاجزاءاث السابلت على اوعلاد محكمت الجىاًاث.
 جبليغ كزار الاحالت للمتهم :بحُث ًبلغ كطاض الاحالت كلى محىمت الجىاًاث الابخسائُت للمتهم املخبىغ بىاػؼتأماهت طبؽ اإلاإػؼت الللابُت مالم ًىً كس بلغ به ( ،)5وٍيىن شلً بادؼاض محامُه أو اإلاسكين بالخم اإلاسوي باػالكهم
كً مىؼىق أحيام غطفت الاتهام ( ،)6وال ٌؼطي احطاء جبلُغ كطاض الاحالت أمام محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت ( ،)7وٍيىن هصا
هصا الخبلُغ الى اإلاتهم شخصُا ان لم ًىً محبىػا.
وٍبلغ املخبىغ كً ػطٍم ضئِؽ مإػؼت اكازة التربُت ،وٍيىن شلً بىاػؼت محظط حامل للبُاهاث الظطوضٍت
واػم وللب اإلابلغ وػالب الخبلُغ ،الصي هى الىائب اللام وجاضٍر الخبلُغ الصي ٌؼاكس في احدؼاب اإلاسة التي حسزها اإلاشطق
بثماهُت أًام ابخساء مً شلً الخاضٍر للؼلً بالىلع طس كطاض الاحالت ،ألهه وي جحاٌ اللظُت ملخىمت الجىاًاث البس أن
ًيىن كطاض الاحالت نهائي (.)8

 1ملُىت زضٍاز ،اإلاطحم هفؼه ،ص.584
 2اإلاازة  188مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 3اإلاازة  253مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 4كبس الطحمً دلفي ،ؤلاحطاءاث الجعائُت في اللاهىن الجعائطي واإلالاضن ،غ ،5بهاًت-الجعائط ،زاض بللِؽ ،2021 ،ص.455
 5اإلاازة  1/268مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 6اإلاازة  200مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 7اإلاازة  3/268مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 8كؼاًت بً ًىوؽ ،محاططاث في كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت ،ز غ ،الجعائط ،زاض هىىظ لإلهخاج واليشط والخىظَم ،2021 ،ص.131-130
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 جحىيل املتهم :بحُث ًىلل اإلاتهم املخبىغ الى ملط املخىمت ئشا لم ًىً محبىػا به ،وشلً جمهُسا للططه كلىمحىمت الجىاًاث وحؼهُل اجصاٌ زفاكه به جحظيرا لُىم املخاهمت (.)1
 اسخجىاب املتهم :وٍخم شلً دالٌ زماهُت أًام كلى الاكل كبل جاضٍر املخاهمت زادل اإلاإػؼت الللابُت بحظىضواجب الظبؽ واإلاترحم ئشا زكذ الخاحت لصلً ،وما الغطض مىه الا إلالطفت اإلاتهم ما ان وان حاهعا للمحاهمت مً كسمه،
والخأهس مما ئشا وان كس وول محامُا للسفاق كىه مً كسمه أًظا ،ففي حالت كسم حلُِىه ملخام ٌؼخفُس مً اإلاؼاكسة
اللظائُت لصخت الاحطاءاث ألن الخمثُل بمحامي وحىبي في الجىاًاث ( ،)2وٍخم شلً مً كبل ضئِؽ محىمت الجىاًاث.
 الخحليم الاضافي :ػبلا ألحيام كاهىن الاحطاءاث الجعائُت فاهه ًهىظ لطئِؽ محىمت الجىاًاث ئشا ضأي أنالخحلُم غير واف أو اهدشف كىاصط حسًسة بلس صسوض كطاض الاحالت أن ًأمط باجذاش أي احطاء مً احطاءاث الخحلُم،
وٍهىظ له أن ًفىض لحطاء شلً كاض مً أكظاء املخىمت وجؼبم في هصا الصسز الاحيام الخاصت بالخحلُم الابخسائي (.)3
(.)3
 جبليغ كائمت الشهىد الى الىيابت وباقي الاطزاف :بحُث جبلغ الىُابت اللامت واإلاسعي اإلاسوي الى اإلاتهم كبل افخخاحالجلؼت بثالزت أًام كلى الاكل كائمت باألشخاص الصًً ًطغبىن في ػماكهم بصفتهم شهىزا ( ،)4هما ًلىم اإلاتهم بدبلُغ
الىُابت اللامت واإلاسعي اإلاسوي كبل افخخاح اإلاطافلاث بثالزت أًام كلى الاكل كائمت بأػماء شهىزم (.)5
 جبليغ املتهم بلائمت احمكلفين :وشلً ػبلا لىص اإلاازة  275مً كاهىن الاحطاءاث الجعائُت وال ًخهاوظ شلًالُىمين الؼابلين كلى افخخاح اإلاطافلاث ػىاء في اإلاطحلت الابخسائُت أو الاػخئىافُت ،والخىمت مً وضاء شلً هى أن ٌلطف
اإلاتهم مً ًحخمل حلىػهم أمام اللظاة ملخاهمخه وٍيىن بامياهه اػخلماٌ حم الطز ًىم الجلؼت طس مً ال ًطغبه كظىا
في شلً (.)6
 الاجزاءاث املخخذة ًىم احمكاكمت :جبسأ الجلؼت بسدىٌ اللظاة والىائب اللام وواجب الظبؽ بلس كطق الجطغ
في كاكت املخاهمت لُأدص هال مياهه ،بلسها ٌللً الطئِؽ كً افخخاح الجلؼت وٍلىم بالخأهس مً وحىز اإلاتهم في اإلايان
املخصص له ،وٍخلى كلُه اػمه وللبه وجاضٍر وميان اظزًازم ،بلسها ًخأهس مً وحىز الضخاًا ان وحسوا والشهىز لُأمط
بأدصهم الى اللاكت املخصصت لهم ( ،)7واشا واهذ اللظُت مً اللظاًا التي حؼخسعي وحىز املخلفين ًلىم بسخب اللطكت
الدخُاض أضبلت محلفين وكبل البسء في شلً ًذؼط الطئِؽ اإلاتهم أن له حم ضز زالر محلفين وللىُابت الخم في ضز محلفين
ازىين كلى كىؽ كاهىن الاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي ،الصي ٌلؼي الخم للمتهم في ضز أضبلت محلفين وللىُابت الخم في ضز
زالزت محلفين هصا في محىمت الجىاًاث الابخسائُت ،أما في الاػخئىافُت فللمتهم حم ضز دمؼت محلفين وللىُابت حم ضز أضبلت
محلفين ( ،)8وللمتهم أن ًماضغ حم الطز شخصُا أو ًذىٌ شلً لسفاكه ،زم جبسأ املخاهمت بلس اكالن الطئِؽ الدشىُل
 1اإلاازة  3/269مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 2كؼاًت بً ًىوؽ ،اإلاطحم الؼابم ،ص.132
 3اإلاازة  276مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 4اإلاازة  273مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 5اإلاازة  274مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 6كؼاًت بً ًىوؽ ،اإلاطحم الؼابم ،ص.133
 7اإلاازة  298مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 8اإلاازة  298مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:
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الطػمي ملخىمت الجىاًاث وأزاء املخلفين الُمين اللاهىهُت بخالوة هص اإلاازة  7/284مً كاهىن الاحطاءاث الجعائُت كليهم
( ،)1وما ًلابل شلً مً اللاهىن الفطوس ي هى هص اإلاازة  304مً كاهىن الاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي بخأزًت املخلفين
الُمين اللاهىهُت(.)2
بلس شلً ًؼلب مً واجب الظبؽ جالوة كطاض الاحالت حهطا أمام محىمت الجىاًاث( ،)3زم ًلىم الطئِؽ بلطض أزلت
الازباث أو محظط الدجع أو الاكتراف بهصم الازلت كلى اإلاتهم ئن لعم ألامط أزىاء اػخهىابه وأزىاء ػماق الشهىز أو بلس شلً
مباشطة أو بؼلب مىه أو مً محامُه ،هما ٌلططها كلى الشهىز أو الخبراء أو املخلفين ئن زمت محل لصلً( ،)4وَؼمم اإلاتهم
والضخُت والشهىز ئن وحسوا ،وٍفخح املجاٌ أًظا للؼطف اإلاسوي والىُابت زم السفاق بؼطح اػئلتهم مباشطة كلى اإلاتهم وهى
ما حاء به كاهىن الاحطاءاث الجعائُت بلس حلسًله بمىحب اللاهىن  ،07/17أما باليؼبت لللظاة اإلاؼاكسًً واملخلفين
فأػئلتهم للمتهم جيىن كً ػطٍم الطئِؽ .
لُلفل مباشطة بلس شلً باب اإلاىاكشاث وٍفخح باب اإلاطافلاث أًً جخاح الفطصت لسفاق اإلاتهمين وزفاق اإلاسكين
اإلاسهُين جلسًم مطافلاتهم وجبسي أًظا الىُابت اللامت الخماػاتها ،لُحخفف زفاق الضخُت بؼلباجه لخين الفصل في
السكىي اإلاسهُت ،وجمىح ادط ولمت للمتهم زم ًخلى الطئِؽ كبل مغازضة اللاكت مهمىكت مً الاػئلت التي حلس مً ػطفه كبل
ًىم املخاهمت لخهُب كلُه املخىمت أزىاء اإلاساولت "بىلم" أو "ال" وٍلىمىن بالخصىٍذ كً ػطٍم الاكتراق الؼطي بُنهم (.)5
وكىس الاهتهاء مً اإلاساولت حلىز املخىمت لللس حلؼتها حُث ٌللً الطئِؽ كً ئكازة ػيرها لُلىم بلطاءة الاػئلت
وؤلاحابت كنها بلس ئحظاض اإلاتهم واإلاىازاة كلى ألاػطاف ،وٍخلى الىصىص اللاهىهُت اإلاؼبلت لُىؼم بالخىم وٍلىم بخيبُه
اإلاتهم أن له أحل  10أًام لالػخئىاف أمام محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت ،وٍيىن له أحل  08أًام للؼلً بالىلع ئشا وان
الخىم صازض كً محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت.
بلس صسوض الخىم في السكىي اللمىمُت ًخم هعوٌ املخلفين لُللً كً كلس حلؼت في السكىي اإلاسهُت ألنها مً
ادخصاص اللظاة فلؽ (.)6

Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de quatre jurés et le ministère public plus de
trois. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le ministère public plus de quatre.

 1اإلاازة  7/284مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 2اإلاازة  304مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي:

Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez d'examiner
avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les internets de
l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après
votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler
que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les
moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui
conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation
de vos fonctions".
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".

 3اإلاازة  300مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 4اإلاازة  302مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 5كؼاًت بً ًىوؽ ،اإلاطحم الؼابم ،ص.137-136
 6كبس الطحمً دلفي ،ؤلاحطاءاث الجعائُت في اللاهىن الجعائطي واإلالاضن ،اإلاطحم الؼابم ،ص.482
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مستجدات حمكمة اجلىايات وفق قاوون اإلجراءات اجلزائية (دراسة مقاروة-وقدية) /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به عمار أمساء /ــــــــــ /فرعون حممد
 -2عن مذي جىفيم املشزع في اسخحذاث محكمت الجىاًاث الاسخئىافيت.
للس اػخحسزذ محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت بمىحب اللاهىن ضكم  07/17اإلالسٌ واإلاخمم للاهىن ؤلاحطاءاث
الجعائُت ،وحللها اإلاشطق الجعائطي زضحت زاهُت للخلاض ي جطفم ئليها ألاحيام الصازضة كً محىمت الجىاًاث الابخسائُت
اإلاؼلىن فيها باالػخئىاف ،لكن السؤال املطزوح يىا يى أهه يل هي فعال حعخبر محكمت اسخئىاف بىاءا ملا جاء به
اللاهىن أم أنها فلط حعط فزصت للخلاض ي مزة ثاهيت؟
 -1.2ممارست محكمت الجىاًاث الزكابت على ألاحكام اللضائيت.
أ) حعزيف الاسخئىاف وهطاق جطبيله.
أوال :حعزيف الاسخئىافٌ :لطف الفله الاػخئىاف بأهه ئحطاء ٌؼمح ألػطاف الخصىمت باللجىء ئلى حهت كظائُت أكلى
بغطض جىـُم ومطاحلت ألاحيام الصازضة بصفت ابخسائُت كً محاهم السضحت ألاولى ،بلصس حلسًلها أو ئلغائها أو الخصسي
للمىطىق مً حسًس ،وهى مً ػطق الؼلً الىاكلت للسكىي.
وباليؼبت للجىاًاث فلس هص كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت بأن جيىن الاحيام الصازضة حظىضٍا كً محىمت الجىاًاث
الفاصلت في اإلاىطىق كابلت لالػخئىاف أمام محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت.
ثاهيا :هطاق الاسخئىافً :هىظ الاػخئىاف في ول مً ألاحيام الخظىضٍت وألاحيام الفاصلت في اإلاىطىق ( ،)1و ًحم
الاػخئىاف مً كبل اإلاتهم ،الىُابت اللامت ،الؼطف اإلاسوي ،اإلاؼإوٌ كً الخلىق اإلاسهُت و ؤلازاضاث اللامت في ألاحىاٌ التي
جباشط فيها السكىي اللمىمُت ( ،)2وٍهىظ للمتهم ئشا وان مؼخأهفا وحسم زون الىُابت اللامت الخىاظٌ كً اػخئىافه فُما
ًخللم بالسكىي اللمىمُت شطغ أن ًيىن شلً الخىاظٌ كبل حشىُل محىمت الجىاًاث ،هما ًهىظ للمتهم وللؼطف اإلاسوي
الخىاظٌ كً اػخئىاف السكىي اإلاسهُت بالخبلُت في أي مطحلت مً مطاحل ػير اإلاطافلاث ،وٍخم ئزباث الخىاظٌ بأمط مً ضئِؽ
محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت (.)3
ب) إجزاءاث الاسخئىاف.
ًخلطض الاػخئىاف بمىحب جصطٍح هخابي أو شفىي ًخم أمام هخابت طبؽ محىمت الجىاًاث الابخسائُت التي أصسضث
الخىم اإلاؼلىن فُه ئشا وان اإلاتهم حطا ،أو أمام واجب اإلاإػؼت الللابُت ئشا وان اإلاتهم محبىػا ( ،)4بحُث ًهب ان ًىكم
كلى جلطٍط الاػخئىاف ول مً واجب الجهت التي حىمذ ومً اإلاؼخأهف هفؼه ومً محام أو وهُل داص مفىض كىه
بالخىكُم ،وفي الخالت ألاديرة ًطفع الخفىٍع املخطض الصي زوهه أمين الظبؽ ،وإشا وان اإلاؼخأهف ال ٌؼخؼُم الخىكُم
ًصهط امين الظبؽ شلً (.)5

 1اإلاازة  322مىطض مً اللاهىن  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 2محي السًً حؼِبت ،الؼلً باإلالاضطت والاػخئىاف في أحيام محىمت الجىاًاث ،حىلُاث حاملت الجعائط  ،1اللسز  ،33الجعء  ،2019 ،3ص.126-125
 3اإلاازة  322مىطض  5مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 4اإلاازة  322مىطض  2مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 5اإلاازة  421مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
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به عمار أمساء /ــــــــــ /فرعون حممد
وزائما في هفؽ حالت ئشا وان اإلاؼخأهف محبىػا حاظ له أًظا أن ٌلمل جلطٍط اػخئىافه في اإلاىاكُس اإلاىصىص كليها
كاهىها ػبلا لىص اإلاازة  418مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت لسي واجب مإػؼت ئكازة التربُت حُث ًخللى وٍلُس في الخاٌ
في سجل داص ( ،)1وَؼلم له وصل كً شلً ( ،)2في هصم الخالت وػبلا لىص اإلاازة  3/422مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت
ًخلين كلى مسًط اإلاإػؼت الللابُت ئضػاٌ وسخت مً الخلطٍط دالٌ  24ػاكت ئلى واجب الجهت اللظائُت التي أصسضث
الخىم اإلاؼلىن فُه جحذ ػائلت جىكُم حعاءاث ئزاضٍت.
 2.2مىكف الفله من هظام الخلاض ي على درجخين وجلييمه.
أ) رأي بعض الدشزيعاث من الاسخئىاف في كضاًا الجىاًاث.
أوال :مىكف اللاهىن الفزوس ي من حم الاسخئىاف في محكمت الجىاًاث :بلس أن ػازث فىطة ملصىمُت محىمت
الجىاًاث مً الخؼأ في الىـام ؤلاحطائي الفطوس ي مىص كام  ،1791جطاحم هصا ألادير كً مىكفه الطافع لفىطة الاػخئىاف
فُما ًذص ألاحيام الصازضة كً محىمت الجىاًاث بصسوض اللاهىن ضكم  516/2000بخاضٍر  ،2000/06/15وأكؼى
بمىحبه الخم في ػلب ئكازة محاهمت ول مً حىم كلُه بالزاهت بهىاًت أمام محىمت حىاًاث أدطي حلخبر محىمت
ابخسائُت.
لىً هـام الؼلً باالػخئىاف الصي اػخحسزه اإلاشطق بمىحب اللاهىن الؼابم شهطم ههس أهه ال ًحمل أبطظ
دصائص الؼلً باالػخئىاف اإلاخلاضف كليها ،وشلً ألهه ًطفم أمام حهت كظائُت بىفؽ كسز اللظاة ،فلؽ ًذخلف ألامط
في كسز املخلفين (.)3
ثاهيا :مىكف املشزع الجزائزي من مبذأ الخلاض ي على درجخين :لم ًىً اإلاشطق الجعائطي فُما مط ى ٌلترف بمبسأ
الخلاض ي كلى زضحخين في الجىاًاث ،ووان اإلاتهم فيها ًىخفي باالحخفاؾ بحله في الؼلً بالىلع أمام املخىمت الللُا.
لىً بلس حلسًل كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت ػىت  2017اػخحسر اإلاشطق هصا اإلابسأ وأكؼي حم الاػخئىاف في ألاحيام
الصازضة كً محىمت الجىاًاث الابخسائُت ( ،)4وٍيىن هصا الاػخئىاف أمام هفؽ السضحت وبىفؽ الدشىُلت ماكسا ادخالف
ػفُف في ضجبت ضئِؽ محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت ،وهصا ما حلل شلً الخم اإلالطض لألػطاف لِؽ هى الاػخئىاف بملىام
السكُم لىً فلؽ هى ئكؼاء فطصت زاهُت لهم للخلاض ي أمام حهت أدطي ال حهت أكلى (.)5
ب) جلييم هظام اسخئىاف أحكام محكمت الجىاًاث :للس أكط اإلاشطق الجعائطي الخم في اػخئىاف حىم محىمت
الجىاًاث ،وشلً مً دالٌ جىطَؼه إلابسأ الخلاض ي كلى زضحخين في مىاز الجىاًاث بمىحب اللاهىن ضكم  07/17اإلالسٌ
واإلاخمم للاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت.
لكن السؤال املطزوح يى أهه يل فعال وباسخحذاث الاسخئىاف حسب ما أكزه اللاهىن ركم ً 01/11خم جكزيس
مبذأ الخلاض ي على درجخين؟

 1اإلاازة  1/422مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 2اإلاازة  2/422مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
3

بً شىىف فيروظ ،الخلاض ي كلى زضحخين دؼىة أولى هحى ئصالح محىمت الجىاًاث في الجعائط،حىلُاث حاملت الجعائط،1اللسز  ،33الجعء ،2019 ،3ص.20

4

اإلاازة  322مىطض مً اللاهىن ضكم  ،07/17اللاهىن ػالف الصهط.
 5بً شىىف فيروظ ،اإلاطحم هفؼه ،ص.23
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به عمار أمساء /ــــــــــ /فرعون حممد
في ضأي الفله ههس حاهبا مىه ٌلاضض الاػخئىاف في حىم الجىاًاث وىهه ًظط باللسالت ( )1أهثر ما ًفُسها وحججهم
في شلً أن اإلاشطق الجعائطي كس أحاغ اإلاتهم في حاٌ مخابلخه باألفلاٌ ؤلاحطامُت التي حشيل حىاًت هـطا لخؼىضتها وحؼامت
الللىبت فيها بمهمىكت مً الظماهاث فيها ههس:
 وجىبيت الخحليم على درجخين :حُث جبنى اإلاشطق الجعائطي مىكف اللاهىن الفطوس ي في أدصم بىـام الخحلُم

()2

وحلله مً ادخصاص كاض ي الخحلُم في املخىمت وغطفت الاتهام في املجلؽ اللظائي ،وهى مً اإلافطوض ما ٌغني كً
وحىز محىمت اػخئىاف في الجىاًاث ألن الخحلُم كلى زضحخين واملخاهمت أًظا كلى زضحخين فُه مبالغت مً حُث
الظماهاث ألهه ًمىً أن ًىللب شلً كىؼا كلى الغاًت اإلاطحىة مً وضاء شلً وٍأدص وكخا هبيرا مً حُث ؤلاحطاءاث (.)3
 حشكيلت محكمت الجىاًاث :والتي حلس مً أبطظ الظماهاث اإلاىحىزة أمام هصم املخىمت ،والتي ًطي الفله أنها
جفُس اإلاتهم هثيرا حُث أن كسزهم وضجبهم جىفي لظمان ؤلاحطاءاث اإلالطضة فيها ،وهصا ال ٌؼخسعي وحىز محىمت حىاًاث
اػخئىافُت ػاإلاا وأن احخماٌ الىكىق في الخؼأ طئُل حسا.
 وما ًميز أهثر املخاهمت الجىائُت هى وحىب الخمثُل بمحامي هـطا لخؼىضة وطم اإلاتهم وهى ما ٌلس طماهت لىفالت
الخم في محاهمت كازلت (.)4
 أما بالىـط في غطفت الاتهام فلس أصبح ؤلابلاء كليها ال ًذسم زوض محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت حُث أنها حلخبر
زضحت جحلُم زاهُت حلمل وحىبا كلى الخحلُم في الجىاًاث ،وهي مً جخىلى الاتهام وؤلاحالت ئليها .ملنى هصا أهه بالبلاء
كلى غطفت الاتهام ًيىن هىان فطغ في جىفير الظماهاث وػىٌ وإػىاب في ؤلاحطاءاث ( ،)5وبالطحىق لللاهىن الفطوس ي ههسم
كس جيبه لهصا ألامط وهعق ادخصاص ؤلاحالت ملخىمت الجىاًاث مً غطفت الاتهام لُصبح شلً مً صالحُاث كاض ي الخحلُم
كلى مؼخىي محىمت الجىاًاث زضحت أولى ( ،)6وحغيرث حؼمُتها مً غطفت الاتهام ئلى غطفت الخحلُم ،شلً أنها لِؼذ آدط
مً ًىحه الاتهام في الجىاًاث (.)7

الخاجمت:
مً بين الخلسًالث التي ػطأث كلى كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت بمىحب اللاهىن ضكم  07/17ههس جىطَؽ مبسأ
الخلاض ي كل زضحخين في كظاًا الجىاًاث ،بالخالي اػخحسار هُئت كظائُت حسًسة جحذ مؼمى محىمت الجىاًاث
الاػخئىافُت ،والتي جذخص بالفصل في اللظاًا اإلاؼخأهف فيها واملخالت ئليها مً ػطف محىمت الجىاًاث الابخسائُت،
وهالحف مما ػبم أهه كلى اإلاشطق الجعائطي اػخسضان بلع ألامىض في هصا اإلاىطىق هصهط منها:

 1بً كىزة هبُل ،الخلاض ي كلى زضحخين أمام محىمت الجىاًاث في الدشطَم الجعائطي ،مهلت حلىق ؤلاوؼان والخطٍاث اللامت ،اللسز  ،2017 ،4ص.85
 2اإلاازة  66مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 3كبس الطحمً دلفي ،ؤلاحطاءاث الجعائُت في اللاهىن الجعائطي واإلالاضن ،اإلاطحم الؼابم ،ص.488
 4اإلاازة  292مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 5كبس الطحمً دلفي ،ؤلاحطاءاث الجعائُت في اللاهىن الجعائطي واإلالاضن ،ص.493
 6اإلاازة  181مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي.
 7اإلاازة  191مً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي.
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به عمار أمساء /ــــــــــ /فرعون حممد
 أن محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت وإشا بلُذ بالشيل الصي هي كلُه وىنها جىللس في هفؽ ميان اوللاز محىمتالجىاًاث الابخسائُت وبىفؽ كسز أكظاء حشىُلتها ال ٌلؼي ملنى حلُلي لالػخئىاف ،ئهما ٌلس شلً مً كبُل ئكؼاء
فطصت زاهُت للخلاض ي فلؽ.
 ؤلابلاء كلى غطفت الاتهام ٌلُم زوض محىمت الجىاًاث الاػخئىافُت ،ألن الخحلُم واملخاهمت في كظاًا الجىاًاثًصبحان كلى زضحخين ،ما ًإزي ئلى اإلابالغت في ػطح الظماهاث التي كس جىللب ػلبا كلى ػير ؤلاحطاءاث وحلاضض الخم في
ػطكتها.
 الىـط أًظا في الدشىُلت الخاصت ملخىمت الجىاًاث التي جىللس بدشىُلت ميىهت مً اللظاة املخترفين فلؽ ئشاحللم ألامط بهىاًاث ؤلاضهاب ،التهطٍب واملخسضاث جللُسا للمشطق الفطوس ي الصي وان أدصم للطاض مىم املخلفين مً اإلاشاضهت
في املخاهمت ئشا حللم ألامط ببلع الجطائم مؼببا ولم ههس شلً في اللاهىن الجعائطي بالخالي لم جفهم الغاًت مً هصا اإلاىم،
وهىما ٌلخبر ئدالٌ بمبسأ اإلاؼاواة اإلالترف به زػخىضٍا.

كائمت املصادرواملزاجع:
أوال :اللى اهين:
 -1كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الفطوس ي.
 -2كاهىن الاحطاءاث الجعائُت الجعائطي.
 -3كاهىن الخحلُم الجىائي الفطوس ي اللسًم.
 -4اللاهىن ضكم  07/17اإلاإضخ في  27ماضغ  2017اإلالسٌ واإلاخمم لألمط  155/15اإلاخظمً كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت.
 -5اللاهىن ضكم  12/15اإلاإضخ في  2015/07/15اإلالسٌ واإلاخمم للاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت.
الكخب:
 -1كؼاًت بً ًىوؽ ،محاططاث في كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت ،ز غ ،الجعائط ،زاض هىىظ لإلهخاج واليشط والخىظَم.2021 ،
 -2كبس الطحمً دلفي ،ؤلاحطاءاث الجعائُت في اللاهىن الجعائطي واإلالاضن ،غ ،5بهاًت-الجعائط ،زاض بللِؽ.2021 ،
 -3كبس اللعٍع ػلس ،أصىٌ ؤلاحطاءاث أمام محىمت الجىاًاث ،غ ،1الجعائط ،السًىان الىػني لألشغاٌ التربىٍت.2002 ،
احمجالث:
 -1اللطبي شخؽ دمحم ألامين ،كطاءة في ألاحيام الجسًسة لللظاء الجىائي في كاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت ،زفاجط الؼُاػت
واللاهىن ،اللسز .2018 ،18
 -2بً ًىوؽ فطٍسة ،ئصالح محىمت الجىاًاث كلى طىء اللاهىن ضكم  ،07/17مهلت السضاػاث والبحىر اللاهىهُت،
اللسز .6
 -3مذخاض ػُسهم ،ئصالح محىمت الجىاًاث ،محاططة مللاة كً بلس مً املخىمت الللُا بخاضٍر  20ػبخمبر ،2017
ميشىضة بمهلت املخامي الصازضة كً مىـمت املخامين لىاحُت ػؼُف ،اللسز .2017 ،29
 -4حعٍؽ دمحم ،حشىُلت محىمت الجىاًاث في اللاهىن الجعائطي بين اللىصط اللظائي واللىصط الشلبي ،مهلت صىث
اللاهىن ،املجلس  ،6اللسز .2019 ،2
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مستجدات حمكمة اجلىايات وفق قاوون اإلجراءات اجلزائية (دراسة مقاروة-وقدية) /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به عمار أمساء /ــــــــــ /فرعون حممد
 -5زهُا ظاز زابذ ،الخلاض ي كلى زضحخين أمام محىمت الجىاًاث في الدشطَم الجعائطي ،مهلت الللىم الاحخماكُت
وؤلاوؼاهُت ،املجلس  ،9اللسز .2018 ،1
 -6ملُىت زضٍاز ،مالحـاث حىٌ محىمت الجىاًاث في ؿل اللاهىن ضكم  07/17الصازض في  27ماضغ  2017اإلالسٌ واإلاخمم
للاهىن ؤلاحطاءاث الجعائُت الجعائطي وفي اللىاهين اإلالاضهت ،مهلت ولُت اللاهىن اليىٍدُت اللاإلاُت ،اللسز .2020 ،3
 -7كبس الطحمً دلفي ،أي زوض ملخىمت الجىاًاث الاػخئىافُت في ؿل اللاهىن  ،07/17مهلت املخامي ،مهلت زوضٍت جصسض
كً مىـمت املخامين ػؼُف ،اللسز .2017 ،29
 -8محي السًً حؼِبت ،الؼلً باإلالاضطت والاػخئىاف في أحيام محىمت الجىاًاث ،حىلُاث حاملت الجعائط  ،1اللسز ،33
الجعء .2019 ،3
 -9كماضة كبس الخمُس ،ألازط الىاكل الػخئىاف حىم محىمت الجىاًاث ،مهلت الللىم اللاهىهُت والؼُاػُت ،املجلس ،10
اللسز .2019 ،2
 -10حاجم كبس الطحمً مىصىض الصخاث ،اػخئىاف أحيام الجىاًاث في اللاهىن الفطوس ي ،مهلت الخلىق ،اليىٍذ،
اللسز .2006 ،3
 -11بً شىىف فيروظ ،الخلاض ي كلى زضحخين دؼىة أولى هحى ئصالح محىمت الجىاًاث في الجعائط ،حىلُاث حاملت
الجعائط  ،1اللسز  ،33الجعء .2019 ،3
 -12بً كىزة هبُل ،الخلاض ي كلى زضحخين أمام محىمت الجىاًاث في الدشطَم الجعائطي ،مهلت حلىق ؤلاوؼان والخطٍاث
اللامت ،اللسز .2017 ،4
 -13أحمس بىملىاغ ،أمُىت بىليىٍطاث ،محىمت الجىاًاث في ؿل اللاهىن  ،07/17اللسز .2018 ،3
 -14كطاض املخىمت الللُا ضكم  216301الصازض كً الغطفت الجىائُت بخاضٍر  24حىٍلُت  ،1999ميشىض بمهلت الاحتهاز
اللظائي للغطفت الجىائُت ،كؼم الىزائم باملخىمت الللُا ،كسز داص ػىت  ،2003ص .327
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ألاجهزة الخارجيت للزقابت املاليت على الجماعاث إلاقليميت
The external institution specialized in the financial oversight of local communities.
اطمانُل بىكسة
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:ملخص
ونلى السغم مً جمخهها، حهد الجماناث إلاكلُمُت ممثلت في ول مً الىالًت والبلدًت الىىاة الفهالت للدولت
باالطخلاللُت املالُت ئال أن املشسم الجصائسي أزػهها ألهىام ندًدة مً السكابت مً بُنها السكابت الخازحُت وهرا هكسا للدوز
فالسكابت الخازحُت بانخبازها،الىبحر الري جلىم به هره ألازحرة في مجاٌ جسشُد انخماداث محزاهُت الجماناث إلاكلُمُت
حملت إلاحساءاث اللاهىهُت وإلادازٍت وهرا ألاحهصة السكابُت املخسططت التي تهدف للخأهد مً هفاءة وفهالُت ألاداء املالي
فهي جمازض مً ؾسف حهاشًٍ أولهما مجلع املحاطبت الري ٌهخبر مإطظت اطدشازٍت، ملخخلف املإطظاث املالُت
مظخللت جخجظد مهمخه في مساكبت مدي لاهػباؽ في حظُحر املحزاهُت وهرا الىشف نلى املخالفاث الهامت وزغم اطخلاللُخه
ٌوزاهيهما املفدشُت الهامت التي تهدف زطىضا لسكابت خظً اطخهماٌ أمىا،ئال أهه ًسػو لهُمىت الظلؿت الخىفُرًت
، الجماناث إلاكلُمُت وهي حهاش زاغو مباشسة لظلؿت وشٍس املالُت
. السكابت املالُت؛ السكابت الخازحُت؛ مجلع املحاطبت ؛املفدشُت الهامت:الكلماث املفتاحيت
Abstract:
The local authorities represented in the state and the municipal, is considered as an
effective core of the state. Inspite of its financial independence, the Algerian legislator put it
under different kinds of oversight either an internal or an external one. The latter which has a
crucial role to rationalize the adoption of the local authorities’ budget. “The external
oversight” is considered as set of legal and administrative proceedings. Also it has two
specialized oversight bodies that aim at ensuring the competence and the effectiveness of the
financial performance of different financial institutions . The first body is “The Accountancy
Council”; which is considered as an independent consultancy firm that controls the budgetary
discipline as well as unveils any misdemeanor. Despite of its independence, it is
predominated by the executive power. The Second oversight body is “the inspectorate
general” which aims particularly at controlling the good use of the local authorities’ funds.
The second body is under the responsibility of the finance ministry.
Keywords : The financial oversight; The external oversight ; The Accountancy Council,
The inspectorate general .
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األجهسة الرقابية ادلختضة بالرقابة اخلارجية على مالية اجلماعات اإلقليمية /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زواقي نعيمة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بىقرة امساعيل
مقذمت:
جمثل السكابت املالُت الخازحُت املمازطت نلى محزاهُت الجماناث إلاكلُمُت الىىاة ألاطاطُت واملحىز الهام في جسشُد
اطتهالن لانخماداث الخاضت بمحزاهُت الجماناث إلاكلُمُت ،فهره ألازحرة نلى السغم مً جمخهها بساضُت لاطخلالٌ املالي
ئال أنها جبلى زاغهت دائما للسكابت مً ؾسف الظلؿت الخىفُرًت ،خُث جمثل السكابت املالُت أخد أهم أهىام السكاباث
املمازطت نليها.
واملشسم الجصائسي نلى غساز باقي املشسنحن انخمد نلى أهكمت زكابُت مخهددة طىاء واهذ زكابت دازلُت أو زازحُت
زكابت كبلُت وبهدًت،وهرا زاحو ألهمُتها في جدلُم الجزاهت وبالخالي خماًت مدازُل وهفلاث الجماناث إلاكلُمُت مً أي
جالنب أو هُمىت ،خُث ٌهخبر مىغىم السكابت نلى محزاهُت الجماناث إلاكلُمُت غسوزة خخمُت وفلا لللىاهحن وخظب
الخؿت الهمل الظائدة في ول دولت وبالخالي جخدلم ألاهداف الهامت التي جخػمنها املحزاهُت وهي جؿىز إلاكخطاد املحلي
ووضىله ملطاف الدوٌ املخلدمت ،و السكابت الخازحُت جمثل الجصء الهام مً هره السكاباث ،وهرا مً زالٌ ألاحهصة امليلفت
بممازطت هرا الىىم مً السكابت واملخمثلت في ول مً مجلع املحاطبت الري ٌهخبر مإطظت دطخىزٍت فهالت هسطها وألوٌ مسة
دطخىز  1976والري ٌهخبر لاهؿالكت ألاولى إلوشائه وهرا بمىحب املادة  190مىه ،وأوٌ كاهىن زاص به ههُئت هى
اللاهىن  05/80بدُث ًمازض زكابخه البهدًت نلى محزاهُت الجماناث إلاكلُمُت وجخمدىز ضالخُخه ألاطاطُت في الخأهد مً
مدي صحت خظاباث الهملُاث املالُت للهُئاث الهمىمُت ،ئلى حاهب املفدشُت الهامت للمالُت وهي حهاش زاوي ملمازطت
السكابت الخازحُت ًخىلى زكابت أنماٌ املحاطبت ليل هُئاث الدولت والخاغهت مباشسة لىشازة املالُت ،ومً هىا جخددد أهمُت
مىغىنىا هرا والتي جخلخظ مً زالٌ ازخطاضاث هره ألاحهصة وأهمُتها في خماًت املاٌ الهام وهرلً مدي اطخلاللُت
مجلع املحاطبت بانخبازه مإطظت دطخىزٍت دائمت ،ولخدلُم أهداف دزاطدىا لهرا املىغىم جم لانخماد نلى املىهج
الىضفي الخدلُلي والري ٌهخبر مً أهثر املىاهج مالئمت لؿبُهت الدزاطت وذلً باطخهماٌ أدواث الىضف والخدلُل التي
جىاطب أهداف املىغىم ،ونلُه فالظإاٌ املؿسوح فُما جخمثل ألاحهصة السكابُت الخازحُت نلى مالُت الجماناث إلاكلُمُت
وما مدي اطخلاللُتها؟
لإلحابت نلى هره إلاشيالُت انخمدث زؿت جسجىص نلى مدىزًٍ ًدوز املحىز ألاوٌ خىٌ السكابت املالُت الخازحُت ،أما
املحىز الثاوي فلد جم الخؿسق فُه ألحهصة السكابت الخازحُت املخمثلت في مجلع الدولت وهرا املفدشُت الهامت وهرا مً
زالٌ جددًد حهسٍف ول منهما أهدافهما وازخطاص مجاالتها.

 -1إلاطاراملفاهيمي للزقابت املاليت الخارجيت.
حهخبر نملُت السكابت الخازحُت مً أهم أهىام السكاباث التي جىاهب حمُو مساخل املحزاهُت مً مسخلت إلانداد ئلى غاًت
مسخلت الخىفُر،فالسكابت الخازحُت هي جلً السكابت التي جمازض زازج الخىكُم ،وهرا مً كبل مجمىنت مً ألاحهصة
املخخطت،هدفها ألاوٌ هى غمان مساكبت الىفلاث ومدي جىافس إلانخماداث ومساكبت خىلاث الطسف ئلى حاهب مساحهت
الهملُاث املالُت.
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األجهسة الرقابية ادلختضة بالرقابة اخلارجية على مالية اجلماعات اإلقليمية /ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زواقي نعيمة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بىقرة امساعيل
والدشسَو الجصائسي أزر بهدة أهكمت للسكابت طىاء زكابت دازلُت أو زكابت زازحُت ،وهرلً السكابت اللبلُت والبهدًت،
وما يهمىا في هرا إلاؾاز هى السكابت الخازحُت نلى محزاهُت الجماناث إلاكلُمُت.
 -1.1الزقابت الخارجيت:
حهخبر السكابت الخازحُت جلً السكابت التي حشملها حملت مً إلاحساءاث اللاهىهُت وإلادازٍت وألاحهصة السكابُت
املخسططت التي جمازض زازج الخىكُم املهحن بهدف الخأهد مً غمان مساكبت الىفلاث ومدي جىفس إلانخماداث ومساكبت
خىلاث الطسف باإلغافت ئلى مساحهت الهملُاث.1
هما حهسف أًػا بأنها جلً السكابت إلادازٍت أو الىضاًت التي جمازطها الظلؿت الىضُت نلى املإطظت الهمىمُت أو
الهُئت التي جلو جدذ وضاًتها.

2

هرا الىىم مً السكابت ما ًالخل نلُه أهه ٌهؿى خم السكابت فيها ئلى هُئاث مظخللت واطخلالٌ اللػاة ،وهي غحر
زاغهت للظلؿت الخىفُرًت بدُث كد جيىن جابهت للظلؿت الخىفُرًت ،لىً لها هىم مً لاطخلاللُت في اللُام بهملها وهرا
ملىاحهت أي ئحساء حهظفي مً ؾسف أي طلؿت.

3

 -2.1الزقابت املاليت.
حهخبر السكابت املالُت نطب الحُاة فيل املجاالث جدخاج ئلى نملُت السكابت مهما وان جىحهها ،فاملجاٌ املالي ٌهخبر مً
املجاالث الحُىٍت التي جدخاج لسكابت فهالت  ،وهكسا ألهمُت السكابت املالُت فلد أنؿُذ لها حملت مً الخهسٍفاث ًمىً
اطخهساغها نلى الىدى الخالي:
السكابت املالُت هي جلً السكابت التي حشمل مساكبت خظاباث الجهت الخاغهت للسكابت مً هاخُت إلاًساداثواملطسوفاث واملشسونُت واملالئمت،وهرا مً زالٌ فدظ الهملُاث املالُت وجدلُل البُاهاث والخفخِش وهرا هشف
مسخلف املخالفاث وإلاهدسافاث والهمل نلى اطترداد ألامىاٌ الػائهت وزفو الخلازٍس ئلى الظلؿت الهلُا في الدولت.

4

أنؿي للسكابت املالُت أًػا حهسٍف أزس خُث نسفذ بأنها السكابت التي حهمل نلى الخأهد مً خظً الخطسف في
اطخهماٌ املاٌ الهام بما ًخفم مو أهداف الخىكُم وجدلُم الغاًاث املالُت واملحاطبُت نً ؾسٍم إلالتزام بالبُاهاث
وإلاحساءاث املالُت واملحاطبُت،وهرا املحافكت نلى مىازد وممخلياث وأضىٌ جلً املىكمت ،والخأهد مً ئلتزام إلادازة بما هى
مهمىٌ به في جدطُل إلاًساداث الهامت وضسف الىفلاث.

5

مً حهت أزسي نسف الدهخىز مدمىد الىفساوي السكابت املالُت بأنها ":جلً الهملُت التي جلىم نلى إلاشساف والفدظ
واملساحهت مً حاهب طلؿت أنلى لها ،وهرا للخهسف نلى هُفُت طحر الهمل دازل الىخدة وللخأهد مً خظً اطخسدام

- 1اهكس هسٍمت زبحي  ،شهُت بسوان:وغو دًىامُىُت حدًدة لخفهُل دوز الجماناث املحلُت في الخىمُت (مساكبت محزاهُت الجماناث املحلُت)امللخلى الدولي خىٌ
حظُحر الجماناث املحلُت في غىء الخدىالث،حامهت طهد دخلب البلُدة،ولُت الهلىم إلاكخطادًت ونلىم الدظُحر،طىت .2010
- 2بً داود ابساهُم :السكابت املالُت نلى الىفلاث الهامت ،داز الىخاب الحدًث،طىت ،2010ص .150
- 3اهكس ؾازق الحاج :املالُت الهامت،داز الطفاء لليشس والخىشَو،ؽ، 02ألازدن،2015،ص .183
- 4أهسم ئبساهُم خماد:السكابت املالُت في اللؿام الحيىمي،حهُىت لليشس والخىشَو،ؽ،1نمان،2006،ص .25
- 5اهكس مىفم نبد اللادز :السكابت املالُت نلى مالُت البلدًت في الجصائس،أؾسوخت دهخىزاه ،كظم نلىم الدظُحر،ولُت الهلىم إلاكخطادًت والخجازٍت
ونلىم الدظُحر،حامهت باجىت،الجصائس،2015،ص.36
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ألامىاٌ الهامت والخأهد مً طالمت جددًد هخائج ألانماٌ واملساهص املالُت وهرا لخدظحن مهدالث ألاداء والىشف نلى
مسخلف إلاهدسافاث والخجاوشاث بالبدث نً أطبابها ووغو طبل لهالحها وجفاديها.

1

مً زالٌ حملت هره الخهازٍف ًمىً ئنؿاء وضف للسكابت املالُت بأنها نبازة نً نملُت ئدازٍت جدظو لدشمل مسخلف
ألابهاد واملساخل مالُت واهذ أو ئدازٍت ،وهرا وله مً أحل الحفاف نلى املاٌ الهام وخماًخه مً ول أشياٌ الخهظف وطىء
الدظُحر ،ومً حهت أزسي الىشف نً الخجاوشاث وإنؿاز الحلىٌ لخفادي الىكىم فيها مجددا.
 -2ألاجهزة الزقابيت املكلفت بالزقابت الخارجيت:
مىذ املشسم الجصائسي طلؿت ممازطت السكابت الخازحُت لجهاشًٍ ازىحن هما مجلع املحاطبت واملفدشُت الهامت
للمالُت وهى ما طيخؿسق له جبانا مً زالٌ الىلاؽ الخالُت.
 -1.2الزقابت املمارست من طزف مجلس املحاسبتعلى ماليت الجماعاث إلاقليميت :
ٌهخبر مجلع املحاطبت مً بحن ألاحهصة التي جخىلى مهمت السكابت الخازحُت نلى مالُت الجماناث إلاكلُمُت
خُث حهخبر زكابت مجلع املحاطبت مً كبُل السكابت الالخلت نلى الىفلاث الهامت،وهما جم ذهسه طابلا فان مجلع
املحاطبت ًخمخو باطخلاللُت في اللُام بهمله السكابي وهرا ًخجظد مً زالٌ دوزه البازش في السكابت الالخلت التي ًمازطها
نلى ألامىاٌ الهمىمُت وهرا مً زالٌ الطالخُاث املمىىخت له.
-1.1.2مذى استقالليت مجلس املحاسبت:
بالسحىم للدطخىز الجصائسي في مادجه  192في فلسجه ألاولى بلىلهً ":خمخو مجلع املحاطبت باإلطخلاللُت وٍيلف
بالسكابت البهدًت ألمىاٌ الدولت والجماناث إلاكلُمُت واملسافم الهمىمُت وهرلً زؤوض ألامىاٌ الخجازٍت الخابهت للدولت".

2

ًخضح حلُا مً زالٌ هره املادة أن مجلع املحاطبت ٌهخبر ألُت دطخىزٍت،فهى مإطظت دطخىزٍت جسػو محزاهُت
الجماناث إلاكلُمُت ئلى السكابت البهدًت امليلف بها ،وهى ألامس الري ٌظخىحب الخؿسق لهره الهُئت مً زالٌ بُان
مفهىمها ،مجاالتها ،ئلى حاهب أهداف هره الهُئت.
-2.1.2مفهوم مجلس املحاسبت في القانون الجزائزي:
ًمثل مجلع املحاطبت املإطظت الهلُا للسكابت البهدًت نلى مالُت الدولت وهرا الظلؿاث املحلُت.
نسف املشسم الجصائسي مجلع املحاطبت مً زالٌ اللاهىن زكم  32/90املخهلم بمجلع املحاطبت وهرا في هظ املادة
ألاولى مىه بلىله ":هى هُئت وؾىُت مظخللت للسكابت املالُت الالخلت ٌهمل بخفىٍؼ مً الدولت ؾبلا ألخيام الدطخىز".

3

وحاء بهده ألامس زكم  20/95املخهلم بمجلع املحاطبت املهدٌ واملخمم في مادجه الثاهُت بخهسٍف مجلع املحاطبت
بأهه ":املإطظت الهلُا للسكابت البهدًت ألمىاٌ الدولت والجماناث إلاكلُمُت واملسافم الهمىمُت".

4

أي أن مجلع املحاطبت جخجظد وقُفخه ألاطاطُت في زكابت أمىاٌ الدولت وأمىاٌ الجماناث إلاكلُمُت ( والًت،
بلدًت)،ومسخلف املسافم الهمىمُت زكابت الخلت وبهدًت.
- 1اهكس نىن مدمىد الىفساوي :جؿىز السكابت املالُت جبها للىكام املالي،مإطظت الثلافت الجامهُت ،ؽ،1إلاطىىدزٍت،مطس،طىت ،2010ص.21
- 2املادة  192مً اللاهىن .01/16
- 3املادة  01مً اللاهىن زكم  32/90املإزر في  4دٌظمبر  1990املخهلم بمجلع املحاطبت وطحره،ج.ز ندد  53املإزر في  05دٌظمبر .1990
- 4اهكس املادة  02مً ألامس زكم  20/95املإزر في  17حىٍلُت  ،1995املخهلم بمجلع املحاطبت ،ج.ز ندد  39الطادز في  23حىٍلُت .1995
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وفُما ًسظ الخهدًل الدطخىزي الري حاء به مشسوم طىت  2020فلد أشاز ملجلع املحاطبت بىضفه مإطظت
نلُا مظخللت جخىلى مهمت السكابت نلى املمخلياث وألامىاٌ الهمىمُت ،وقُفخه السكابت الالخلت نلى أمىاٌ الدولت والجماناث
املحلُت والًت واهذ أو بلدًت واملسافم الهمىمُت ،وزؤوض ألامىاٌ الخجازٍت الخابهت للدولت هما زىله املظاهمت في جسكُت
الحىم الساشد.

1

 -3.1.2مجال اختصاص الزقابت التي ًمارسها مجلس املحاسبت:
جخددد مجاالث مجلع املحاطبت زطىضا مً زالٌ ألامس  20/95وهرا في مىاده مً  7ئلى غاًت  12مىه خُث
ًسػو لسكابت مجلع املحاطبت غمً الشسوؽ املىطىص نليها في هرا ألامس ول مً :
مطالح الدولت املخمثلت في زئاطت الجمهىزٍت،الحيىمت  ،الىشازاث. الجماناث إلاكلُمُت املخمثلت في الىالًاث والبلدًاث. املإطظاث والهُئاث الهمىمُت ذاث الؿابو إلادازي.هما ًخىلى مجلع املحاطبت مهمت السكابت فُما ًسظ حظُحر املإطظاث الهمىمُت والشسواث والهُئاث التي جملً فيها
الدولت أو الجماناث إلاكلُمُت (الىالًت،البلدًت) أو الهُئاث الهمىمُت حصء مً زأض مالها.

2

وفُما ًسظ املإطظاث ذاث الؿابو الطىاعي والخجازي فلد جم اطدبهادها مً ئزخطاص مجلع املحاطبت وهرا
مً زالٌ الخهدًالث الالخلت.
وٍمىً خطس هره لازخطاضاث نمىما في ما ًلي:
مطالح الدولت والجماناث إلاكلُمُت واملإطظاث واملسافم والهُئاث الهمىمُت بازخالف اهىانها.
املسافم الهمىمُت ذاث الؿابو الطىاعي والخجازي واملإطظاث والهُئاث الهمىمُت التي جمازض وشاؾها ضىانُا أوججازٍا أو مالُا والتي جيىن مىازدها أو زؤوض أمىالها ذاث ؾبُهت نمىمُت ،هرلً ألامس باليظبت لدظُحر ألاطهم الهمىمُت
في املإطظاث أو الشسواث أو الهُئاث التي جمخلً الدولت أو الجماناث إلاكلُمُت أو الهُئاث الهمىمُت حصء مً زأض مالها.
الهُئاث التي حظحر الىكم إلاحبازٍت للخأمحن والحماًت لاحخمانُحن وهرلً مساكبت اطخهماٌ املظانداث املالُتاملمىىخت مً الدولت أو الجماناث إلاكلُمُت أو املسافم الهمىمُت أو أي هُئت أزسي زاغهت للمداطبت الهمىمُت وأًػا
مساكبت ما ججمهه الهُئاث الهمىمُت مً جبرناث وهرا لدنم اللػاًا إلاوظاهُت.

3

مً زالٌ حملت هره إلازخطاضاث ٌظدشف أن الجماناث إلاكلُمُت جسػو لسكابت الخلت وبهدًت ًخىلى مجلع
املحاطبت نملُت السكابت نلى محزاهُتها،خُث حاء هظ املادة الثاهُت مً ألامس  20/95ضسٍدا بلىلهٌ ":هخبر مجلع
املحاطبت املإطظت الهلُا للسكابت البهدًت ألمىاٌ الدولت والجماناث إلاكلُمُت واملسافم الهمىمُت".

4

- 1اهكس املادة  199مً املسطىم السئاس ي زكم  442/20املإزر في  30دٌظمبر املخهلم باضداز الخهدًل الدطخىزي املطادق نلُه في اطخفخاء أوٌ هىفمبر
طىت. 2020
- 2اهكس لؿفاوي دمحم نبد الباطـ :مجلع املحاطبت أنلى هُئت زكابُت نلى املاٌ الهام،مجلت دزاطاث وأبدار" املجلت الهسبُت في الهلىم إلاوظاهُت
وإلاحخمانُت،مجلد ،12ندد ،03حىٍلُت  ،2020ص.130
- 3دمحم طاخل :املالُت الهامت-الىفلاث الهامت-إلاًساداث الهامت-الػسائب-اللسوع الهامت-املحزاهُت الهامت للدولت،حظىز لليشس والخىشَو،الؿبهت
ألاولى2017،الجصائس ،ص .291
 -4املادة  02مً مً ألامس زكم  20/95املإزر في  17حىٍلُت  ،1995املخهلم بمجلع املحاطبت ،ج.ز ندد  39الطادز في  23حىٍلُت .1995
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 -4.1.2أهذاف مجلس املحاسبت:
مجلع املحاطبت بانخبازه هُئت دطخىزٍت فهى يهدف لخدلُم الجىدة في أنماله السكابُت والجىدة في حظُحر هره
ألامىاٌ ومخابهت مسخلف الهُئاث والجماناث املظحرة لهره ألامىاٌ ،وهرا وله بغسع جدظحن حىدة الخدمت هما يهدف
هرلً ئلى جىفحر بِئت نمل ضالحت ومدفصة للهمل دون جبرًس املاٌ الهام.

1

وباليظبت ملحزاهُت الجماناث إلاكلُمُت فان السكابت املمازطت نليها مً ؾسف مجلع املحاطبت تهدف لجملت مً
ألاهداف ًمىً ئحمالها فُما ًلي:

2

حشجُو إلاطخهماٌ املىخكم والطازم للمىازد والىطائل املادًت وألامىاٌ الهمىمُت .ئحبازٍت جلدًم الحظاباث وجؿىٍس شفافُت حظُحر ألامىاٌ الهمىمُت.
املظاهمت في حهصٍص الىكاًت وميافدت حمُو أشياٌ الغش واملمازطاث غحر اللاهىهُت أو غحر الشسنُت التي حشيل جلطحر فيألازالكُاث وفي واحب الجزاهت أو الػازة باألمالن وألامىاٌ الهمىمُت.
 2.2الزقابت املمارست من طزف املفتشيت العامت على ماليت الجماعاث إلاقليميت.
حهخبر املفدشُت الهامت حهاش أو هُئت زكابُت نلى ول الهُئاث واملإطظاث الهمىمُت الخابهت للدولت وهي نبازة نً
حهاش زاغو لىشٍس املالُت.

3

وجىدزج السكابت املالُت التي جمازطها املفدشُت الهامت غمً أهىام السكابت الالخلت ،فهي جخىلى زكابت أنماٌ املحاطبت
مً زالٌ ما جم دفهه أو جدطُله ،ولرلً فهي لِظذ زكابت جأشحرًت والتي ًلىم بها املساكب املالي بل هي زكابت جدلُلُت
وجلُُمُت.

4

وبالخالي في هرا إلاؾاز البد مً الخؿسق جبانا لخددًد مفهىم املفدشُت الهامت وهرا املجاالث التي جخدزل فيهم
املفدشُت الهامت ملمازطت زكابتها نلى محزاهُت الجماناث إلاكلُمُت بلدًت واهذ أو والًت وأزحرا جبُان أهدافها.
 -1.2.2مفهوم املفتشيت العامت للماليت :حهسف املفدشُت الهامت للمالُت بأنها  ":هُئت دائمت للسكابت حظهس نلى
فدظ ومساحهت الدظُحر املالي واملحاطبي ليل الهُئاث واملإطظاث الخابهت للدولت،وهي زاغهت مباشسة لظلؿت الىشٍس
امليلف باملالُت خُث أوشأث بمىحب املسطىم زكم  53/80املخػمً حظُحر املفدشُت الهامت وجىكُمها5،وكد نسف هرا
املسطىم املفدشُت الهامت مً زالٌ مادجه ألاولى بلىله ":هي هُئت مساكبت جىغو جدذ الظلؿت املباشسة لىشٍس املالُت".

6

 - 1مظهىد زاغُت :دوز مجلع املحاطبت في خماًت املاٌ الهام مً الفظاد املالي في الدشسَو الجصائسي،مجلت ألاطخاذ الباخث للدزاطاث اللاهىهُت
والظُاطُت،حامهت الغسبي الخبس ي ،جبظت ،الهدد الحادي نشس ،طبخمبر ،2018ص.586
 - 2اهكس املادة  02مً ألامس زكم 02/10 :املإزر في  2010/08/26املهدٌ واملخمم لألمس  20/95املإزر في  ،1995/07/17املخهلم بمجلع املحاطبت،الجسٍدة
السطمُت الهدد ،50املإززت في .2010/09/01
- 3بً داود ئبساهُم:السكابت املالُت نلى الىفلاث الهامت في اللاهىن الجصائسي امللازن ،داز الىخاب الحدًث،اللاهسة،2010،ص.169
- 4دمحم طاخل :املالُت الهامت  ،حظىز لليشس والخىشَو ،الؿبهت ألاولى ،الجصائس ،طىت  2017ص 282
- 5دهمت مسوان،باهي هشام:زكابت املفدشُت الهامت للمالُت نلى الطفلاث الهمىمُت،مجلت الباخث اللاهىوي،مجلد ،01ندد02مازض ،2022ص.03
- 6املادة ألاولى مً املسطىم زكم 53/80 :املإزر في 01:مازض ً 1980خػمً ئخدار املفدشُت الهامت للمالُت ،ندد .10
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هرلً نسفذ املفدشُت الهامت للمالُت بأنها ":حهاش زكابي مسجبـ مباشسة بدًىان وشازة املالُت ميلف بسكابت
املحاطبُحن الهمىمُحن".

1

وبهدها مباشسة شهدث جسطاهت كاهىهُت إلنادة جىكُمها مً بُنها املسطىم زكم  50/83املإزخي في 1983/08/20
املخػمً الخىكُم الدازلي للمفدشُت الهامت للمالُت ،واملسطىم الخىفُري زكم 33/92 :املإزر في  1992/01/20املخهلم
بدىكُم املطالح الخازحُت للمفدشُت الهامت للمالُت الهامت ،املسطىم الخىفُري زكم 272/08:املإزر في2008/09/06:
املحدد لطالخُاث املفدشُت الهامت وبهدها املسطىم زكم 273/08 :املإزر في 2008/09/06 :امللغي للمسطىم الخىفُري زكم:
 32/92املإزر في  1992/01/20:املخػمً الهُاول املسهصٍت للمفدشُت الهامت للمالُت ،وهرا املسطىم الخىفُري زكم96/09 :
املإزر في  2009/02/22املحدد لشسوؽ وهُفُاث زكابت وجدكُم املفدشُت الهامت للمالُت.

2

 2-2-2مذى استقالليت املفتشيت العامت:
وما ًجب إلاشازة له أهه وختى جخمخو املفدشُت الهامت للمالُت بيافت ضالخُاتها وال جيىن مساكبتها مجسد زكابت شيلُت
فلـ ،البد أن حشازن في اجساذ اللسازاث التي مً شأنها جدظحن نمل الهُئاث واملإطظاث لاكخطادًت الهمىمُت هرا
باإلغافت ئلى ئلصامُت جمخو املفدشُت الهامت باالطخلاللُت نً وشٍس املالُت بشيل ًسقي مً فهالُتها في الحفاف نلى املاٌ
الهام.

3

بالسحىم للمادة ألاولى مً املسطىم الخىفُري الظابم ومً زالٌ الىطىص املىكمت للمفدشُت الهامت واملحددة
لخهسٍفها ًخضح حلُا أن املفدشُت الهامت جابهت بطفت مؿللت ملطالح وشازة املالُت بلىله :هي هُئت مساكبت جىغو جدذ
الظلؿت املباشسة لىشٍس املالُت" وهى ما ًإهد أنها هُئت غحر مظخللت في اللُام بمهامها السكابُت بدُث جبلى دائما زاغهت
في اجساذ كسازتها لىشازة املالُت.
 -3.2.2مجاالث اختصاص جذخل املفتشيت العامت للزقابت على ميزانيت الجماعاث املحليت:
جمازض املفدشُت الهامت زكابتها الخازحُت نلى محزاهُت الجماناث إلاكلُمُت وهرا مً حالٌ حملت مً املجاالث
املحددة والتي جؿسكذ ئليها املادة الهاشسة  10مً املسطىم الخىفُري زكم 78/92 :املحدد الزخطاضاث املفدشُت الهامت
للمالُتً -مىً ئحمالها فُما ًلي:

4

مساكبت حظُحر الطىادًم ومساحهت ألامىاٌ واللُم أو الظىداث ومساكبت الىفلاث وإلاًساداث واملىاد نلى ازخالف أهىانهاالتي ًدىشها املظحرون وألامس بالطسف البلدي أو املحاطب الهمىمي.
ؾلب جلدًم أي وزُلت أو وزكت زبىجُت مً البلدًت جيىن الشمت ملساحهنها.-ؾلب ول املهلىماث مً زئِع البلدًت أو أنىانها شفىٍا أو هخابُا.

- louc philips dictionnaire encyclopedique de finances economica ,paris,1991,page 957.

1

- 2دهمت مسوان،باهي هشام :مسحو طابم،ص 4
- 3زػسي خمصة،ألُاث خماًت املاٌ الهام في اؾاز الطفلاث الهمىمُت ،أؾسوخت ملدمت لىُل شهادة دهخىزاه الهلىم في الحلىق،جسطظ كاهىن نام
ولُت الحلىق ،حامهت الجصائس ،2015 ،ص .242
- 4اهكس املادة  10مً املسطىم الخىفُري  78/92املإزر في 22 :فبراًس ، 1992املحدد الزخطاضاث املفدشُت الهامت للمالُت ،الجسٍدة السطمُت ندد 15
املإززت في 26:فبراًس .1992
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اللُام بأي بدث وهرا جدكُم وهرا بغسع مساكبت ألانماٌ أو املهؿُاث املبيُت نلى املحاطب الهمىمي،وهرلً الخدكُملسكابت أنماٌ الدظُحر التي كامذ بها البلدًت ذاث ألازس املالي والخأهد مً أن مداطبتها جمذ وفلا ألطع صحُدت وهرا
إلاؾالم والدزاًت بيل امللفاث املالُت واملهؿُاث أًا وان طىدها والخأهد مً صحت الظىداث املظبلت امللدمت مً ؾسف
البلدًت.
وفما ًسظ الهُئاث التي جمازض نليها السكابت مً ؾسف املفدشُت الهامت للمالُت فلد خددها املسطىم الخىفُري زكم
 272/08املحدد الزخطاضاث املفدشُت الهامت للمالُت هما ًلي :جمازض زكابت املفدشُت الهامت للمالُت نلى الدظُحر املالي
واملحاطبي ملطالح الدولت والجماناث إلاكلُمُت وهرا الهُئاث وألاحهصة واملإطظاث الخاغهت للىاند املحاطبت الهمىمُت
وجمازض السكابت نلى:
املإطظاث الهمىمُت ذاث الؿابو الطىاعي والخجازي.املظدثمساث الفالخُت الهمىمُت. هُئاث الػمان لاحخماعي نلى ازخالف أهكمتها لاحخمانُت وول الهُئاث ذاث الطبغت لاحخمانُت والثلافُت التيحظخفُد مً مظانداث الدولت أو الهُئاث الهمىمُت.
-ول مإطظت نمىمُت أزسي مهما وان هكامها اللاهىوي.

1

ئلى حاهب هره لازخطاضاث فان املفدشُت الهامت جلىم بمساكبت اطخهماٌ املىازد املالُت التي حمهتها الهُئاث أو
الجمهُاث مهما واهذ أهكمتها اللاهىهُت بمىاطبت خمالث جػامىُت وهرا لدنم اللػاًا إلاوظاهُت والهلمُت والتربىٍت
والثلافُت والسٍاغُت،فػال نً ازخطاضها السكابي
املمازض نلى ول شخظ مهىىي بدُث ًيىن هرا الشخظ املهىىي كد جدطل نلى مظانداث مالُت مً الدولت أو
حمانت مدلُت (والًت واهذ أو بلدًت) أو أي هُئت نمىمُت بطفت حظاهمُت أوفي شيل ئناهت أو كسع أو حظبُم أو غمان
":2.
 -4.2.2أهذاف رقابت املفتشيت العامت للماليت
ًخجظد هدفها مً زالٌ هظ املادة  09مً اللاهىن زكم  78/92املحدد الزخطاضاث املفدشُت الهامت للمالُت،
خُث تهدف املفدشُت الهامت للخأهد والخدلم مً حملت مً املظائل والتي جخجظد فُما ًلي:

3

الخدلم مً شسوؽ جؿبُم الدشسَو املالي واملحاطبي وألاخيام اللاهىهُت أو الخىكُمُت التي لها أزس مالي. حظُحر املطالح والهُئاث املهىُت ووغهها املالي والخأهد مً صحت املحظاباث ومدي ئهخكامها والهمل نلى الخدلم مًمدي مؿابلت إلاهجاشاث للىزائم الخلسٍسٍت وجىفس شسوؽ ئطخهماٌ إلانخماداث ووطائل املطالح والهُاول وحظُحرها.
بامللابل هىان أهداف أزسي للمفدشُت الهامت بمىاطبت زكابتها ملحزاهُت الجماناث إلاكلُمُت بما فيها البلدًت شملذ ماًلي:

4

 - 1املادة  02مً املسطىم جىفُري  272/08املإزر في 06 :طبخمبر ، 2008املحدد لطالخُاث املفدشُت الهامت للمالُت ،الجسٍدة السطمُت ندد 50
- 2اهكس املادة  03مً املسطىم هفظه.
- 3اهكس هىز الدًً طهُدي :مظاهمت السكابت املالُت في غبـ هفلاث الجماناث املحلُت في الجصائس،أؾسوخت ملدمت لىُل شهادة دهخىزاه نلىم في نلىم
الدظُحر ،جسطظ نلىم ومالُت،ولُت الهلىم إلاكخطادًت والخجازٍت ونلىم الدظُحر،حامهت دمحم زُػس،بظىسة،الجصائس،2021/2020،ص.160
4

-مصٍتي فاجذ :السكابت نلى محزاهُت البلدًت،مرهسة ماحظخحر في كاهىن إلادازة الهامت،ولُت الحلىق والهلىم الظُاطُت،حامهت أم البىاقي ،الظىت الجامهُت ،2014-2013ص .144
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 الهمل نلى جؿبُم الدشسَو املالي واملحاطبي وخظً طحر السكابت نلى محزاهُت البلدًت وفهالُت هُاول الخدكُم الدازليوالهمل نلى زكابت الىفلاث املبرمت مً ؾسف البلدًت وهرا ضُغت جىفُرها.
 جؿبُم الدشسَو املالي واملحاطبي واملحاطبي ملحزاهُت البلدًت وحظُحر ألامالن التي حهىد ئليها. دكت الحظاباث وضدكها واهخكامها التي ًلىم بها ألامس بالطسف البلدي أو املحاطب الهمىمي. الهمل نلى حهبئت املىازد املالُت للبلدًت مً إلاًساداث الجبائُت وغحر الجبائُت. -اطخهماٌ مسخلف إلاناهاث امللدمت مً ؾسف الدولت للبلدًت والهمل نلى مؿابلت الىفلاث املحددة مو ألاهداف املخبهت.

الخاجمت:
جلهب أحهصة السكابت الخازحُت دوز هام وفهاٌ في املحافكت نلى املاٌ الهام وهي جىدزج غمً السكابت الالخلت  ،ونلُه
ومً زالٌ حملت الهىاضس التي جم الخؿسق ئليها هخىضل ئلى مجمىنت مً الىخائج ًمىً ئحمالها فُما ًلي:
 أنؿى املشسم الجصائسي خم ممازطت السكابت الخازحُت ليل مً مجلع املحاطبت واملفدشُت الهامت للمالُت ،ما ًالخل أنالسكابت الخازحُت مىدذ لهُئاث مظخللت واطخلالٌ اللػاة في اللُام بهملها فهي غحر زاغهت للظلؿت الخىفُرًت
بطفت مؿللت وإهما هي جابهت لها
 مجلع املحاطبت جخجظد وقُفخه ألاطاطُت في زكابت أمىاٌ الدولت وأمىاٌ الجماناث إلاكلُمُت ( والًت ،بلدًت)،ومسخلفاملسافم الهمىمُت زكابت الخلت وبهدًت.
 مجلع املحاطبت ًخىلى مهمت السكابت الالخلت نلى الىفلاث الهامت وقُفخه السكابت الالخلت نلى أمىاٌ الدولت والجماناثاملحلُت والًت واهذ أو بلدًت واملسافم الهمىمُت ،وزؤوض ألامىاٌ الخجازٍت الخابهت للدولت ،وٍخمخو باالطخلاللُت في ممازطت
ضالخُاجه خُث جددد هره ألازحرة بمىحب اللاهىن وهى مً ًخىلى مهمت جددًد وجىكُم نمله أي أن الظلؿت الدشسَهُت
هي امليلفت بػمان جؿبُم هرا ألامس ،فمجلع املحاطبت ختى ًإدي نمله بيل مىغىنُت البد مً جمخهه بهىطس
إلاطخلاللُت،وهى ما أهده ألامس زكم 20/95 :املخهلم بمجلع املحاطبت في مادجه  03بلىله ":مجلع املحاطبت ًخمخو
بازخطاص ئدازي وكػائي في ممازطت املهمت املىولت ئلُه،وهى ًخمخو باإلطخلالٌ الػسوزي غماها للفهالُت والحُاد في
أنماله".
هره إلاطخلاللُت املمىىخت ملجلع املحاطبت مىسطت هرلً بمىحب الدطخىز الجصائسي وهرا في مادجه  192في فلسجه ألاولى
والتي حاءث بلىلهاً ":خمخو مجلع املحاطبت باالطخلاللُت وٍيلف بالسكابت البهدًت ألمىاٌ الدولت والجماناث إلاكلُمُت
واملسافم الهمىمُت وهرلً زؤوض ألامىاٌ الخجازٍت الخابهت للدولت".
بالسغم مً أن مػمىن املادجحن ًجصم كؿها بأن مجلع املحاطبت هُئت مظخللت لا أن الىاكو الهملي ًبحن أنها جبلى
زاغهت دوما لهُمىت الظلؿت الخىفُرًت زطىضا نىدما ًخهلم ألامس بأصحاب الىفىذ والشسواث الىبري والتي ًخم الدظتر
نً ججاوشاتها ومسالفتها بهدم ئجساذ أي كساز بشأنها.
 باليظبت للمفدشُت الهامت للمالُت فان أوٌ مسطىم هظ نليها هى املسطىم زكم  53-80املإزر في  1980/03/01خُثجخىلى مهمت مهمت زكابت أمىاٌ الجماناث إلاكلُمُت بلدًت واهذ أو والًت وهرا مً زالٌ مدي خظً الخطسف في اطخغاللها
وحهمل فػال نً ذلً نلى مساكبت الطىادًم ومساحهت ألامىاٌ والىفلاث الهامت التي ًدىشها املظحرون وألامس بالطسف أو
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املحاطب الهمىمي ،وهي زاغهت مباشسة لظلؿت وشٍس املالُت وهى ما أهدجه املادة ألاولى مً املسطىم الخىفُري 53-80
املخػمً حظُحر املفدشُت الهامت وجىكُمها.
 ألامس الري ٌهاب نلى املفدشُت الهامت بانخبازها حهاش وامل ودائم أزىاء كُامها بهملُت السكابت هى ندم اجساذها أي كسازأو ئحساء في خالت ما ئذا اهدشفذ أهه ًىحد ججاوشاث،فمجاٌ جدزلها مددود حدا ملازهت بما ًمىذ لها مً وطائل مادًت أو
بشسٍت ،وهرا زاحو لخبهُتها للظلؿت الهلُا فهلى السغم مً أنها هُئت دائمت ئلى أنها زاغهت لظلؿت وشٍس املالُت
من خالل هذه النتائج ًمكن وضع جملت من املقترحاث:
 غسوزة جؿىٍس الىطائل املمىىخت ملجلع املحاطبت طىاء واهذ وطائل ئدازٍت زكابُت نلى مظخىي إلادازة ذاتها ،أو واهذوطائل بشسٍت مخهللت بالؿاكم البشسي ألن مددودًت وكلت ندد املىقفحن ًيخج نىه بالػسوزة الخللُل مً فهالُت السكابت ،
زطىضا أن نملُت السكابت املخاخت ملجلع املحاطبت زلُلت فهي مخهللت بسكابت ألامىاٌ الهمىمُت للجماناث إلاكلُمُت فهي
مهمت لِظذ بالهُىت جخؿلب هفاءاث مً خُث الىم والىُف.
الهمل نلى اطخددار بسامج وجؿبُلاث الىتروهُت ،وهرا حهُحن مخسططحن في مجاٌ املهلىماجُت حظهل مً نملُت السكابتوطسنتها للىشف نً حسائم الفظاد املاطت باملاٌ الهام.
الهمل نلى ئلصام ول مً مجلع املحاطبت واملفدشُت الهامت نلى غسوزة ئنالم الجمهىز بما جىضلىا ئلُه مً جلازٍس  ،والًخأحى ذلً ئال بيشس الخلازٍس والىخائج بدُث حهخبر نملُت اليشس بمثابت غماهت ودلُل نلى ضدق نملُاتهم السكابُت ،ومً
حهت أزسي مدازبت الدظتر نلى الخجاوشاث التي جلىم بها الشسواث الىبري هدُجت املحظىبُت.
مداولت لاطخغىاء نً زدماث املىكماث الهاملُت مليافدت الفظاد وفخذ املجاٌ للىفاءاث الجصائسٍت طىاء مىكماث أوهُئاث غحر خيىمُت ملد ًد الهىن ملجلع املحاطبت واللُام بدوز السكابت املالُت في حمُو املجاالث.
الهمل نلى جسطُظ دوزاث جيىٍيُت ول فترة لألشخاص اللائمحن بهملُت السكابت املالُت لخهصٍص وجدظحن هفائتهم في ولما ًخهلم بالشإون املالُت.
ئشسان املخسططحن إلاكخطادًحن في نملُت السكابت نلى ألامىاٌ الهمىمُت وهرا مً زالٌ اطخددار هُئاث زاضت غحرخيىمُت جيىن نلى مظخىي الجماناث إلاكلُمُت (والًت-بلدًت).

قائمت املزاجع:
-1ألاوامزواملزاسي :
-

اللاهىن زكم  32/90املإزر في  4دٌظمبر  1990املخهلم بمجلع املحاطبت وطحره،ج.ز ندد  53املإزر في  05دٌظمبر

.1990
 ألامس زكم  20/95املإزر في  17حىٍلُت  ،1995املخهلم بمجلع املحاطبت ،ج.ز ندد  39الطادز في  23حىٍلُت 1995 ألامس زكم  02/10املإزر في  2010/08/26املهدٌ واملخمم لألمس  20/95املإزر في  ،1995/07/17املخهلم بمجلعاملحاطبت،الجسٍدة السطمُت الهدد ،50املإززت في .2010/09/01
 املسطىم السئاس ي زكم  442/20املإزر في  30دٌظمبر املخهلم باضداز الخهدًل الدطخىزي املطادق نلُه في اطخفخاء أوٌهىفمبر طىت. 2020
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زواقي نعيمة  /ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  /بىقرة امساعيل
 املسطىم زكم 53/80 :املإزر في 01:مازض ً 1980خػمً ئخدار املفدشُت الهامت للمالُت ،ندد .10 املسطىم الخىفُري  78/92املإزر في 22 :فبراًس ، 1992املحدد الزخطاضاث املفدشُت الهامت للمالُت ،الجسٍدة السطمُتندد  15املإززت في 26:فبراًس .1992
 املسطىم جىفُري  272/08املإزر في 06 :طبخمبر ، 2008املحدد لطالخُاث املفدشُت الهامت للمالُت ،الجسٍدة السطمُتندد . 50
-2الكتب:
أهسم ابساهُم خماد:السكابت املالُت في اللؿام الحيىمي،نمان،حهُىت لليشس،طىت .2006 نىن مدمىد الىفساوي،جؿىز السكابت املالُت جبها للىكام املالي،إلاطىىدزٍت،مطس،مإطظت الثلافت الجامهُت،طىت.2010
 بً داود ابساهُم،السكابت املالُت نلى الىفلاث الهامت،اللاهسة،داز الىخاب الحدًث طىت .2010 ؾازق الحاج،املالُت الهامت،ألازدن،داز الطفاء لليشس والخىشَو ،طىت .2010دمحم طاخل ،املالُت الهامت(الىفلاث الهامت-إلاًساداث لهامت-الػسائب-اللسوع الهامت،املحزاهُت الهامت لدولت)،اٌحصائس،حظىز لليشس والخىشَو،طىت .2017
1- louc philips dictionnaire encyclopedique de finances
economica ,paris,1991,page 957
-3املجالث:
 لؿفاوي دمحم نبد الباطـ"،مجلع املحاطبت أنلى هُئت زكابُت نلى املاٌ الهام،مجلت دزاطاث وأبدار ،املجلت الهسبُت فيالهلىم إلاوظاهُت وإلاحخمانُت،مجلد ،12الهدد،03طىت .2020
مظهىد زاغُت" ،دوز مجلع املحاطبت في خماًت املاٌ الهام مً الفظاد املالي في الدشسَو الجصائسي"،مجلت ألاطخاذالباخث للدزاطاث اللاهىهُت والظُاطُت،الهدد الحادي نشس ،طىت .2008
 دهمت مسوان،باهي هشام "،زكابت املفدشُت الهامت للمالُت نلى الطفلاث الهمىمُت ،مجلت الباخث اللاهىوي ،مجلد،01الهدد،02طىت 2022.
-4امللتقياث:
 هسٍمت زبحي  ،شهُت بسوان:وغو دًىامُىُت حدًدة لخفهُل دوز الجماناث املحلُت في الخىمُت (مساكبت محزاهُت الجماناثاملحلُت)امللخلى الدولي خىٌ حظُحر الجماناث املحلُت في غىء الخدىالث،حامهت طهد دخلب البلُدة،ولُت الهلىم
إلاكخطادًت ونلىم الدظُحر،طىت .2010
-5الزسائل الجامعيت:
أ -أطزوحت دكتوراه
 زػسي خمصة،ألُاث خماًت املاٌ الهام في اؾاز الطفلاث الهمىمُت ،أؾسوخت ملدمت لىُل شهادة دهخىزاه الهلىم فيالحلىق،جسطظ كاهىن نام ،ولُت الحلىق ،حامهت الجصائس ،طىت .2015
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 هىزالدًً طهُدي "،مظاهمت السكابت املالُت في غبـ هفلاث الجماناث املحلُت في الجصائس ،أؾسوخت ملدمت لىُل شهادةدهخىزاه في نلىم الدظُحر،جسطظ نلىم ومالُت ،ولُت الهلىم إلاكخطادًت والخجازٍت ونلىم الدظُحر،حامهت دمحم
زُػس،بظىسة،الجصائس.2021/2020،
 مىفم نبد اللادز "،السكابت املالُت نلى مالُت البلدًت في الجصائس،أؾسوخت ملدمت لىُل شهادة دهخىزاه ،كظم نلىمالدظُحر،ولُت الهلىم إلاكخطادًت وإلاحخمانُت ونلىم الدظُحر،حامهت باجىت،الجصائس،طىت .2015
ب -رسالت ماجستير
 مصٍتي فاجذ "،السكابت نلى محزاهُت البلدًت،مرهسة ماحظخحر في كاهىن إلادازة الهامت،ولُت الحلىق والهلىمالظُاطُت،حامهت أم البىاقي،الظىت الجامهُت .2014/2013
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ملخص:
ٌٗخبر الدؿلُم اإلاغاكب مً بحن أَم ئحغاءاث وأؾالُب الخدغي الخانت التي اؾخدضثها اإلاكغٕ الجؼاةغي بمىحب
كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت وكاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه  ،06-01والغاًت مً َظٍ الضعاؾت َى ئْهاع كُمت َظا
ألاؾلىب ومضي هجاٖخه في مىاحهت حغاةم الفؿاص والخض منها ،بضاًت بالخٗغٍف به وبُان نىعٍ ويىابُه ،ونىال ٖىض
ئبغاػ مىاًَ اللهىع الدكغَعي في اللاهىن الىَني والضولي ،وهظا اإلاُٗلاث التي جدض مً فٗالُت وهجاٖت َظٍ آلالُت في
اللًاء ٖلى مسخلف اإلآاَغ الجغمُت اإلاغجبُت بخبٌُ ألامىاٌ وتهغٍب املخضعاث وغحرَا مً الجغاةم التي جخجاوػ في
جأزحراتها الخضوص الىَىُت للضوٌ ،لخىهبغ بهبغت الجغاةم الضولُت ،مما ٌٗني يغوعة جًافغ الجهىص املخلُت والضولُت
وجُىٍغ اإلاىٓىماث الدكغَُٗت كهض الخهضي لهظٍ آلافت اإلاؿخجزفت للضعاث ألامم اإلااصًت والبكغٍت ،وبىاء الؿُاج الخامي
إلاىٓىمت الخلىق والخغٍاث ٖلى اإلاؿخىٍحن الىَني والضولي.
الكلماث املفخاحيت :الدؿلُم اإلاغاكب ،حغاةم الفؿاص ،الجغٍمت الضولُت .اللهىع الدكغَعي
Abstract:
Controlled delivery is among the most important procedures and methods of special
investigation developed by the Algerian legislator under the Code of Criminal Procedure and
the Law on Prevention and Combating Corruption 01-06. and its controls, up to when
highlighting the legislative shortcomings in national and international law, as well as the
obstacles that limit the effectiveness and efficacy of this mechanism in eliminating the various
criminal manifestations associated with money laundering, drug smuggling and other crimes
whose effects exceed the national borders of countries, to be stained with the color of
international crimes, which means The need for concerted local and international efforts and
the development of legislative systems in order to confront this scourge that drains the
material and human capabilities of nations, and to build a protective fence for the system of
rights and freedoms at the national and international levels.
Keywords : monitored delivery, corruption crimes, International crime. Legislative
failure.
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عبابسة حمود /ـــــــــــــــ /اهلامشي جافرونث
مقذمت:
جخفم ألاصًان الؿماوٍت واإلاىاهج البكغٍت ٖلى أن الفؿاص ؾلىن مملىث ومظمىم ،لظا ؾيذ مسخلف الضوٌ
حكغَٗاث وهٓم إلايافدت حغاةم الفؿاص ،غحر أن الخُىع الٗلمي الهاةل والغَُب الظي ٖغفخه البكغٍت في الثلث ألازحر
مً اللغن الٗكغًٍ وختى الُىم ،اوٗىـ ٖلى جُىع حغاةم الفؿاص الظي ًخىؾ٘ بأقياٌ مخجضصة ،ختى أنبذ مكيلت
مٗلضة بالىٓغ الى حٗضص نىعَا وأهماَها وؾغٖت جىاميها ،واهدكاعَا ٖلى مسخلف ألانٗضة الىَىُت والضولُت.
أمام َظا الخُىع الؿغَ٘ لجغاةم الفؿاص لم حٗض الضوٌ كاصعة ٖلى ميافدتها يمً هُاكها الضازلي وفم ألاؾالُب
الخللُضًت للبدث والخدغي ًٖ الجغٍمت؛ طلً أن َظٍ ألاؾالُب لم حٗض جفي بالغغى اإلاُلىب في ميافدتها ،ألامغ الظي
ًخُلب اؾخدضار أؾالُب أزغي غحر جللُضًت للبدث والخدغي ًٖ الٗهاباث ؤلاحغامُت والخض مً الجغٍمت اإلاىٓمت
بهىعة ٖامت ،وحغاةم الفؿاص بهىعة زانت ،لظا اٖخمضث الًبُُت اللًاةُت أؾالُب الخدغي الخانتَ ،ظٍ
ألاؾالُب جخمثل في جلً ؤلاحغاءاث التي حؿخسضمها الًبُُت اللًاةُت جدذ مغاكبت وإقغاف الؿلُت اللًاةُت ،بغُت
البدث والخدغي ًٖ الجغاةم الخُحرة وحم٘ ألاصلت ٖنها ،والىكف ًٖ مغجىبيها صون ٖلم وعيا ألاشخام اإلاٗىُحن،
وبظلً ال ًلخهغ َضفها ٖلى اللبٌ ٖلى الجاوي ومٗاكبخه ،بل جفىًُ الكبياث ؤلاحغامُت.
وفي ئَاع ؾعي اإلاكغٕ الجؼاةغي لخدضًث اإلاىٓىمت اللاهىهُت بما ٌؿخجُب م٘ الالتزاماث الضولُت التي اعجًتها
الضولت الجؼاةغٍت ،اؾخدضر ٖضة أؾالُب جدغي في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ،وكاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه،
مً أَمها ئحغاء الدؿلُم اإلاغاكب.
وجبرػ أَمُت الضاعؾت خىٌ مىيىٕ جلىُاث الدؿلُم اإلاغاكب وصوعٍ في ميافدت حغاةم الفؿاص ،في ؤلازباث الجىاتي،
ئط حؿاَم في الخدغي ًٖ الجغاةم ،وهكف َىٍت مغجىبيها ،وجفىًُ الٗهاباث ؤلاحغامُت.
ولظلً فان مىيىٕ الدؿلُم اإلاغاكب وصوعٍ في ميافدت حغاةم الفؿاص ًُغح ئقيالُت حىَغٍت حاصة ،جخمدىع
خىٌ الدؿاؤٌ الخالي :ئلى أي خض اؾخُإ أؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب اإلاؿاَمت في الخض مً حغاةم الفؿاص؟
وجىضعج جدذ َظٍ ؤلاقيالُت الجىَغٍت مجمىٖت مً الدؿاؤالث الفغُٖت ،أَمها:
ما اإلالهىص بالدؿلُم اإلاغاكب؟
ماهي نىع الدؿلُم اإلاغاكب؟
ما هي يىابِ ئٖماٌ جلىُت أؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب؟
اهُالكا مً َظٍ الدؿاؤالث اعجأًىا جلؿُم َظا اإلاىيىٕ ئلى مبدثحن جىاولىا في اإلابدث ألاوٌ ماَُت الدؿلُم
اإلاغاكب ،في خحن زههىا اإلابدث الثاوي لًىابِ ومٗىكاث الدؿلُم اإلاغاكب.
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املبحث لاول :ماهيت الدسليم املش اقب ( La livraison surveillée (:
حٗخبر مهمت الغكابت مهمت كضًمت كضم وحىص الهُئاث الغؾمُت في الضوٌ الخللُضًت ،وٖغفذ هىٖا مً الخُىع م٘
مماعؾتها مً كبل مهالح وفغق في الؿلُاث ألامىُت حٗغف باؾم الكغَت اللًاةُت لىً صون ئَاع يابِ ،وصون أي
يماهاث جلض ي بؿالمت ؤلاحغاءاث مً الىاخُت اللاهىهُت وهدُجت الخُىع الدكغَعي الظي ٖغفخه اإلاىٓىمت اللاهىهُت في
الجؼاةغ خاوٌ اإلاكغٕ الجؼاةغي ؾً كاهىن زام بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه وهظا جُىٍغ اإلاىٓىمت اللاهىهُت الخانت
بلاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت بما ًىاهب جُىع الجغاةم وآلُاث البدث والخدغي خىلها ،واٖخماص أؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب
وَى هىٕ مً الغكابت اإلااصًت الٗاصًت ،في ملابل اإلاغاكبت ؤلالىتروهُت ،التي حٗخمض أؾاؾا ٖلى اٖتراى اإلاغاؾالث وحسجُل
ألانىاث.

1

ٌٗض الدؿلُم اإلاغاكب مً أَم أؾالُب الخدغي الخانت التي جلىم ٖلى الؿماح بمغوع شخىاث غحر مكغوٖت أو
مكيىن في قغُٖتها بمىانلت َغٍلها ،وٖضم يبُها ؾىاء ٖلى اإلاؿخىي الضازلي أو الخاعجي ،بهضف البدث والخدغي ًٖ
الجغاةم الخُحرة وحم٘ ألاصلت وهكف مغجىبيها.
املطلب لاول :حعشيف الدسليم املش اقب
وعص مهُلح "الدؿلُم اإلاغاكب" ألوٌ مغة في اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت ؤلاججاع غحر اإلاكغوٕ باملخضعاث واإلاإزغاث
الٗللُت لؿىت 1988مٖ ،2لى أهه َى ألاؾلىب الظي ٌؿمذ بمغوع شخىاث املخضعاث واإلاإزغاث الٗللُت ٖبر ئكلُم بلض أو
أهثر ؾىاء وان بغا أو بدغا أو حىا ،وبىحىص أشخام م٘ َظٍ الصخىاث أو بغحرَم ،بما في طلً الصخىاث واإلاغاؾالث
البرًضًت ،3خُث ههذ اإلااصة ( )11مً اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الاججاع غحر اإلاكغوٕ في املخضعاث واإلاإزغاث الٗللُت
لؿىت 1988مٖ :لى أن الدؿلُم اإلاغاكب (َى أؾلىب الؿماح للصخىاث غحر اإلاكغوٖت مً املخضعاث أو اإلاإزغاث الٗللُت أو
اإلاىاص اإلاضعحت في الجضوٌ ألاوٌ والجضوٌ الثاوي اإلاغفلحن بهظٍ الاجفاكُت أو اإلاىاص التي أخلذ مدلها بمىانلت َغٍلها الى
زاعج ئكلُم بلض أو أهثر أو ٖبرٍ أو ئلى صازله بٗلم ؾلُاث املخخهت وجدذ مغاكبتها بغاًت هكف َىٍت ألاشخام
اإلاخىعَحن في اعجياب الجغاةم).

4

 - 1الخاج ٖلي بضع الضًً ،حغاةم الفؿاص وآلُاث ميافدتها في الدكغَ٘ الجؼاةغي ،أَغوخت صهخىعاٍ ،حامٗت جلمؿان ،اإلاىؾم الجامعي ،2016/2015 :م.
.234
 - 2لالَالٕ ٖلى جفانُل َظٍ الاجفاكُت ًغجى الٗىصة ئلى مىك٘ ألاماهت الٗامت لألمم اإلاخدضة ،https://www.unodc.org :جاعٍش الىلىج :جاعٍش الىلىج:
ٖ 2022/05/15لى الؿاٖت 11:45
 - 3اهٓغ مىك٘ ألاماهت الٗامت لألمم اإلاخدضة ،https://www.unodc.org ،اإلاهضع هفؿه.
واهٓغ هظلً :مهٗب ٖىى الىغٍم ،مفهىم الدؿلُم اإلاغاكب في مجاٌ املخضعاث ،بدث ميكىع ٖلى اإلاىك٘ ،musabawed@hotmail.com :جاعٍش الىلىج:
ٖ 2022/05/14لى الؿاٖت 14:30
- - 4اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الاججاع غحر اإلاكغوٕ في املخضعاث واإلاإزغاث الٗللُت اإلاىكٗت بفُِىا في  20صٌؿمبر  .1988اهٓغ :مىك٘ ألاماهت الٗامت لألمم
اإلاخدضة ،https://www.unodc.org ،اإلاهضع الؿابم
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هما جًمىذ هظلً الفلغة الغابٗت مً اإلااصة  50مً اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص مبضأ ":الدؿلُم اإلاغاكب
ٖلى الهُٗض الضولي".

1

وأمام ْهىع بٌٗ الجغاةم طاث الُاب٘ الضولي ٖلى الكبىت الٗىىبىجُت ،والتي لها فغوٕ مسخلفت ومخٗضصة في هثحر مً
الضوٌ ،وهي حغاةم مىٓمت ٖابغة للخضوص واملخضعاث ،ؤلاعَاب ،اإلاخاحغة غحر اإلاكغوٖت باألؾلخت ،اإلاخاحغة باألشخام،
اإلاخاحغة باألًٖاء البكغٍت وجبٌُِ ألامىاٌ ،التهغٍب وغحرَا مً الجغاةم .لظلً وان لؼاما ٖلى الضوٌ جىثُف أؾالُب
الخٗاون والخيؿُم للخٗغف ٖلى َىٍت وأوواع الٗهاباث ؤلاحغامُت وهكف ٖىانغَا وأماهً جىاحضَا وجدغواتها ،للخهضي
لها أًىما وحضث ،وإللاء اللبٌ ٖليها .وال ًمىً اللُام بهظا الٗمل ئال بىي٘ ههىم حكغَُٗت زانت حؿمذ بٗبىع اإلاىاص
املخٓىعة يمً ئكلُمها ،2وفلا للماصة  11مً اجفاكُت فُِىا لٗام  1988الؿابم طهغٍ.
ٌُٗض مفهىم الدؿلُم اإلاغاكب أو اإلاغوع اإلاغاكب أؾلىب حضًض للخدغي في حغاةم الفؿاص ؤلاصاعي ،اؾخدضزه اإلاكغٕ
الجؼاةغي بمىحب اإلااصة  02و 56مً كاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،3فلض ٖغفخه اإلااصة  2فلغة ن ٖلى أهه ":ؤلاحغاء
الظي ٌؿمذ لصخىاث غحر مكغوٖت أو مكبىَت بالخغوج مً ؤلاكلُم الىَني أو اإلاغوع ٖبرٍ أو صزىله بٗلم مً الؿلُاث
املخخهت أو جدذ مغاكبتها ،بغُت الخدغي ًٖ حغم ما وهكف َىٍت ألاشخام الًالٗحن في اعجيابه 4".صون جدضًض قغوَه
أو احغاءاث جُبُله ،لُأحي بٗضٍ اللاهىن عكم ،22-06 :اإلاٗضٌ واإلاخمم للاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت لُدضص هُفُت جُبُله،
مٗخمضا مهُلح مغاًغا َى "مغاكبت ألاشخام أو مغاكبت وحهت أو هلل أقُاء أو أمىاٌ أو مخدهالث ئحغامُت" وطلً
يمً مجاٌ جمضًض الازخهام املخلي لًباٍ لكغَت اللًاةُت ،5وَظا بمىحب اإلااصة  16مىغع مً الباب ألاوٌ 6،عغم
 - 1مىك٘ ألاماهت الٗامت لألمم اإلاخدضة ،https://www.undp.org :جاعٍش الىلىجٖ 2022/05/15 :لى الؿاٖت  ،11:45وكض اٖخمضث اجفاكُت ميافدت الفؿاص
مً كبل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة في  31أهخىبغ  2003مً كبل كغاع  .4/58جم فخذ باب الخىكُ٘ ٖليها في محرًضا بُىواجان باإلاىؿًُ في الفترة مً  9ئلى
 11صٌؿمبر  2003وبٗض طلً في ملغ ألامم اإلاخدضة في مضًىت هُىٍىعن .جم الخىكُ٘ ٖليها مً كبل  140صولت .اٖخباعا مً ً 1ىاًغ  .2015اهٓغ مىك٘ وٍىُبُضًا:
 ،https://ar.wikipedia.orgجاعٍش الىلىجٖ 2022/05/15 :لى الؿاٖت 12:00
وكض جم اإلاهاصكت ٖليها مً كبل الجمهىعٍت الجؼاةغٍت بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي  128-04اإلاإعر في  19أفغٍل ،2004اإلاخًمً الخهضًم بخدفٖٔ ،لى اجفاكُت
ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص ،اإلاٗخمضة مً كبل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة بيُىٍىعن بخاعٍش  31أهخىبغ  ،2003الجغٍضة الغؾمُت الٗضص عكم .26
الهاصعة بخاعٍش  25أبغٍل  .2004اهٓغ اإلاىك٘ ؤلالىترووي للجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت ،https://www.joradp.dz :جاعٍش الىلىج،2022/05/15 :
ٖلى الؿاٖت13:30 :
 - 2مجغاب الضواصي ،ألاؾالُب الخانت للبدث والخدغي في الجغٍمت اإلاىٓمت ،أَغوخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاٍ في اللاهىن الٗام ،ولُت الخلىق،
حامٗت الجؼاةغ  ،2016-2015 ،1م .56
 - 3اللاهىن  ،01-06اإلاإعر في  21مدغم  ،ٌ 1427اإلاىافم ٌ 20 :فبراًغ  ،2006اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،اإلاٗضٌ واإلاخمم ،ج .ع .ج .ج ،عكم
 ،14اإلاإعزت في  08نفغ  ،ٌ 1427اإلاىافم ٌ 08 :ماعؽ  2006م .اهٓغ اإلاىك٘ ؤلالىترووي للجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت:
 ،https://www.joradp.dzجاعٍش الىلىجٖ ،2022/05/15 :لى الؿاٖت .14:36
 - 4اإلااصة  2مً اللاهىن عكم  01- 06اإلاإعر في  21مدغم ٖام  1427اإلاىافم  20فبراًغ ؾىت  ،2006اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،اإلاٗضٌ واإلاخمم.
اإلاهضع هفؿه
هما حاء في اإلااصة  56مً اللاهىن  01-06ما ًلي :مً أحل حؿهُل حم٘ ألاصلت اإلاخٗللت بالجغاةم اإلاىهىم ٖليها في َظا اللاهىنً ،مىً اللجىء ئلى الدؿلُم
اإلاغاكب أو اجبإ أؾالُب جدغ زانت والترنض ؤلالىترووي والازتراقٖ ،لى الىدى اإلاىاؾب وباطن مً الؿلُت اللًاةُت املخخهت....
 - 5كاهىن عكم  22-06ممض ي في  20صٌؿمبر ٌٗ ،2006ضٌ وٍخمم ألامغ عكم  155-66اإلاإعر في  18نفغ ٖام  1386اإلاىافم ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخًمً
كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت .الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  84مإعزت في  24صٌؿمبر ،2006
 - 6حاء في اإلااصة  16مىغع مً اللاهىن  22 -06ما ًليً " :مىً يـبـاٍ الـكـغَـت الـلـًـاةـُـت ،وجدذ ؾلـُتهم أٖـىان الكغَـت اللًـاةُت ،مـا لم ٌٗترى ٖلى
طلً وهُل الجمـهىعٍت املخخو بٗض ئزباعٍ ،أن ًمضصوا ٖـبـغ هـامل ؤلاكـلـُم الــىَـني ٖـمـلـُــاث مـغاكـبــت ألاقـسـام الــظًً ًــىحــض يــضَم مـبـغع مـلـبــىٌ أو أه ـثــغ
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عبابسة حمود /ـــــــــــــــ /اهلامشي جافرونث
اؾخدضازه وجسهُهه فهلحن مؿخللحن في الباب الثاوي ألؾالُب الخدغي الجضًضة .وبهظا وان أولى باإلاكغٕ الجؼاةغي أن
ًجم٘ أؾالُب الخدغي الخانت ؾىاء وان حؿلُم مغاكب أو جغنض الىترووي أو الدؿغب في الباب الثاوي مً زالٌ
جسهُو فهل ليل أؾلىب جدغي ٖلى خضي ،غحر أن ؤلاقياٌ اإلاُغوح في َظا املجاٌ ًخمثل في كهغ اإلااصة  16مىغع مً
ق .ئ .ج .ج اٖخماص َظا ألاؾلىب الجضًض في الخدغي ٖلى الجغاةم الخُحرة اإلابِىت في اإلااصة  16مً ق .ئ .ج .ج وهي حغاةم
املخضعاث والجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الخضوص الىَىُت ،والجغاةم اإلااؾت بأهٓمت اإلاٗالجت آلالُت للمُُٗاث ،وحغاةم جبٌُ
ألامىاٌ وؤلاعَاب والجغاةم اإلاخٗللت بالدكغَ٘ الخام بالهغف ،وَظا صون حغاةم الفؿاص ،عغم أن اإلااصة  56مً كاهىن
الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه  01-06كض اٖخمضجه يمً ئحغاءاث الخدغي الجضًضة  .ئال أهىا وٗخلض في َظا املجاٌ أن
اإلاكغٕ الجؼاةغي كض وك٘ في ؾهى مً زالٌ ٖضم ئقاعجه ئلى حغاةم الفؿاص في اإلااصة  16مىغع ،باٖخباعَا أخض الجغاةم التي
ًُبم فيها َظا ألاؾلىب .ولٗل طلً ًغح٘ ئلى أن مىك٘ اإلااصة  16مىغع وفدىاَا ،والظي حاء بأخيام حضًضة ال جُبم ٖلى
حغاةم الفؿاص (اؾخثىِذ منها) هخمضًض ازخهام يباٍ الكغَت اللًاةُت في مجاٌ البدث والخدغي ًٖ بٌٗ الجغاةم
َى الظي حٗل اإلاكغٕ ًلخبـ ٖلُه ألامغ ،وَؿدثني حغاةم الفؿاص.
هما ٖغفذ اإلااصة  40مً ألامغ عكم  06-05اإلاخٗلم بميافدت التهغٍب 1الدؿلُم اإلاغاكب بأههً" :مىً الؿلُاث
املخخهت بميافدت التهغٍب أن جغزو بٗلمها وجدذ عكابتها خغهت البًات٘ غحر اإلاكغوٖت أو اإلاكبىَت للخغوج أو اإلاغوع أو
الضزىٌ ئلى ؤلاكلُم الجؼاةغي بغغى البدث ًٖ أفٗاٌ التهغٍب ومداعبتها بىاء ٖلى ئطن وهُل الجمهىعٍت املخخو".

2

وكض جم حٗغٍف الدؿــلُم اإلاغاكــب بأهه ئح ـغاء ًىفــظٍ يــباٍ الكــغَت اللًــاةُت جدذ ئقغاف وبترزُو مً وهُل
الجمهىعٍت ،بغغى جدبـ٘ قـدىت ممىىٖـت مهمـا هـان هىٖها مً مهضعَا الظي حاءث مىه ونىال ئلى مياجها اإلابخغـى ،للىكـف
ٖـً أًٖـاء الكبياث ؤلاحغامُت وأَم الغؤوؽ اإلاضبغة للجغٍمت.

3

وٍخضح مً زالٌ الخٗاعٍف الؿابلت للدؿلُم اإلاغاكب أن اؾخسضام َظا ألاؾلىب ًفترى:
1جىافغ مٗلىماث مؿبلت لضي الؿلُاث املخخهت وأحهؼة ميافدت الجغٍمت خىٌ الصخىاث غحر اإلاكغوٖت أو اإلاكبىَت
ًجغي ؤلاٖضاص لىللها أو تهغٍبها مً ميان ئلى آزغ ؾىاء صازل الضولت أو زاعحها.
 2أن جيىن الؿلُاث املخخهت ٖلى ٖلم جام بلُام الجغٍمت وهظلً بخدغواث ألاشخام اإلاخىعَحن فيها.
3أال ًلخهغ الهضف مً ئجبإ أؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب ٖلى يبِ الجىاة الٓاَغًٍ ،وإهما هكف ويبِ مسخلف
الٗىانغ الغةِؿُت وأهبر ٖضص ممىً مً ألافغاص اإلاىسغَحن في الجغٍمت وهكف مىٓم الجغٍمت وممىلها.
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ًـدــمل ٖــلى الاق ـخـبــاٍ فـُــهم بــاعجـىــاب الجـغاةـم اإلاـبـُـىــت فـي اإلاــاصة  16أٖــالٍ أو مـ ـغاكـ ـبـ ــت وحـ ـهـ ــت أو ه ــلل أقـ ـُ ــاء أو أم ــىاٌ أو مـخـدـهالث مً اعجـىـاب َـظٍ
الجـغاةم أو كـض حـؿـخـٗـمل في اعجيابها" .اإلاهضع هفؿه.
 - 1ألامغ عكم  06/05اإلاإعر في  18عحب  ،ٌ 1426اإلاىافم ٌ 23 :غكذ ؾىت  ،2005اإلاخٗلم بميافدت التهغٍب ،ج .ع .ج .ج ،عكم ،59 :اإلاإعزت في 23 :عحب
 ،ٌ 1426اإلاىافم ٌ 28 :أوث  2005م .اهٓغ اإلاىك٘ ؤلالىترووي للجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍت ،https://www.joradp.dz :جاعٍش الىلىج:
ٖ ،2022/05/15لى الؿاٖت .14:36
 - 2اإلااصة  40مً ألامغ ،06 – 05 :اإلاخٗلم بميافدت التهغٍب ،اإلاهضع هفؿه
 - 3نغٍان مؿٗىصة ،ػعاعة لخًغ ،صوع هٓامي الدؿلُم اإلاغاكب وحؿلُم املجغمحن في جدلُم الخٗاون الضولي إلايافدت الفؿاص في الجؼاةغ ،ملاٌ ميكىع
بمجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصًمُت ،املجلض  ،08الٗضص  ،01ؾىت  ،2021م.89 .
ٖ - 4اصٌ ٖبض الٗؼٍؼ الؿً ،غؿُل ألامىاٌ مً مىٓىع كاهىوي واكخهاصي وإصاعي ،اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت ،2008 ،م .227 ،226
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هما أن أؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب ًدُذ فغنت هبحرة للضولت وؾلُاتها املخخهت مً أحل جدب٘ مؿاع ألامىاٌ غحر
اإلاكغوٖت املخهلت والخٗغف ٖليها وخهغَا هما َى الكأن بالىبت ألمىاٌ الهفلاث الٗمىمُت ،أو عقىة اإلاىْفحن
الٗمىمُحن ،أو ازخالؽ وؾغكت ألامىاٌ الٗمىمُت ،وجدب٘ مؿاعَا لخحن ‘ًضاٖها في الخؿاباث البىىُت الىَىُت أو ألاحىبُت.

1

املطلب الثاوي :أهىاع الدسليم املش اقب:
ًمىً اؾخسضام أؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب ٖلى اإلاؿخىي الىَني الضازلي أو ٖلى اإلاؿخىي الضولي أو الخاعجي وفُما ًلي
جفهُل طلً
الفشع لاول :الدسليم املش اقب الىطني (الذاخلي):
ًلهض بأؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب الىَني أن ًخم اهدكاف وحىص شخىت جدمل أمىالا غحر مكغوٖت ،وجخم مخابٗت هللها
مً ميان ئلى آزغ اهتهاء ئلى اؾخلغاعَا ألازحر صازل ئكلُم الضولت ،وَظا بهضف الخٗغف ٖلى وافت املجغمحن اإلاخىعَحن 2.وَظا
ما أقاع ئلُه اإلاكغٕ في اإلااصة  16مىغع مً ق .ئ .ج .ج؛ خُث ؾمذ لًباٍ الكغَت اللًاةُت وجدذ ؾلُتهم أٖىان
الكغَت اللًاةُت ما لم ٌٗترى وهُل الجمهىعٍت أن ًمضصوا ٖبر وامل ؤلاكلُم الىَني ٖملُاث مغاكبت ألاشخام الظًً
ًىحض يضَم مبرع ملبىٌ أو أهثر ًدمل ٖلى الاقدباٍ فيهم باعجياب الجغاةم اإلابِىت في اإلااصة  16مً ق .ئ .ج .ج .أو مغاكبت
وحهت أو هلل أقُاء أو أمىاٌ أو مخدهالث مً اعجياب َظٍ الجغاةم أو كض حؿخٗمل في اعجيابها.
الفشع الثاوي :الدسليم املش اقب الذولي (الخاسجي):
ٌٗني الؿماح لصخىت غحر مكغوٖت بٗض اهدكاف أمغَا ،باإلاغوع مً صولت مُٗىت ئلى صولت أزغي ،أو ٖبر صولت زالثت،
وٍخم الاجفاق والخيؿُم بحن الؿلُاث املخخهت في َظٍ الضوٌ ٖلى ئعحاء ٖملُت الًبِ لُخم ٖلى ئكلُم الضولت التي ًمىً
فيها يبِ أهبر ٖضص ممىً مً اإلاخىعَحن في الجغٍمت أو التي ٌؿهل فيها جىافغ ألاصلت اللاهىهُت الالػمت إلصاهتهم أمام
اللًاء.

3

وجٓهغ أَمُت الدؿلُم اإلاغاكب ٖلى اإلاؿخىي الضولي في اٖخباعٍ أخض مٓاَغ الخٗاون الضولي إلايافدت حغاةم الفؿاص
ؤلاصاعي ،ئط ًمىً مً زالله حٗلب ومغاكبت خغهت الٗاةضاث ؤلاحغامُت اإلاترجبت ٖنها خاٌ هللها أو جدىٍلها مً صولت ئلى
أزغي ،هما ًمىً مً زالله الخأهض مً حضًت الخدغٍاث بكأن ألامىاٌ اإلاكدبه في ٖضم مكغوُٖتها ،ووىجها مخدهلت مً
ئخضي حغاةم الفؿاص ؤلاصاعي مً ٖضمه ،هظلً ًىفغ َظا ألاؾلىب اإلاٗلىماث الًغوعٍت إلاٗغفت الىحهت ألاؾاؾُت لألمىاٌ
غحر اإلاكغوٖت والضوٌ اإلاؿتهضفت أو أهثر حٗغيا وازتراكا مً َغف غاؾلي ألامىاٌ لىٓمها اللاهىهُت واإلاالُتَ ،ظا باإليافت
ئلى حم٘ ألاصلت خىٌ اهخلاٌ ألامىاٌ غحر اإلاكغوٖت التي جىفل يبِ أهبر ٖضص ممىً مً ألاشخام اإلاخىعَحن
واإلاؿخسضمحن يمً َظٍ الجغاةم.

 - 1الخاج ٖلي بضع الضًً ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.236 .
 - 2فغٍض ٖلىاف ،حغٍمت غؿُل ألامىاٌ ،صعاؾت ملاعهت ،أَغوخت صهخىعاٍ ،ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت بؿىغة ،2009 ،م.295.
ٖ - 3اصٌ ٖبض الٗؼٍؼ الؿً ،غؿُل ألامىاٌ مً مىٓىع كاهىوي واكخهاصي وإصاعي ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .227
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َظا وكض أحاػث اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص بأن حكمل اللغاعاث اإلاخٗللت باؾـخسضام أؾــلىب الدؿــلُم
اإلاغاكــب ٖلــى الهــُٗض الــضولي ٖــبر اؾــخسضام مجمىٖــت مــً الُغاةــم ،واٖتراى ؾبُل البًـات٘ أو ألامـىاٌ والؿـماح لهـا
بمىانـلت ؾـحرَا أو ئػالتهـا ولُـا أو حؼةُــا ،وطلــً بٗــض مىافلــت الــضوٌ ألاَ ـغاف اإلاٗىُــت.

1

ووكحر َىا أن َظا الىىٕ مً الدؿلُم اإلاغاكب لم ٌكغ ئلُه اإلاكغٕ الجؼاةغي ،ال في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ،وال في
كاهىن ميافدت جبٌُ ألامىاٌ وجمىٍل ؤلاعَابٖ ،لى الغغم مً ألاَمُت الىبحرة لهظا ألاؾلىب.
أما اللاهىن  ،01-06اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه فلض اؾخضعن الىي٘ ،وأقاع ئلى الدؿلُم اإلاغاكب
للٗاةضاث ؤلاحغامُت باٖخباعٍ أخض نىع الخٗاون الضولي في مجاٌ ميافدت الفؿاص في اإلااصة /02ن ،اإلاظوىعة ؾلفا.
الفشع الثالث :الدسليم املش اقب الىظيف (البريء):
و َى طلً الدؿلُم الظي ًمىً أن ًيىن صازلُا أو زاعحُا ، 2و ًسخلف ًٖ الدؿلُم اإلاغاكب الٗاصي في أهه جخم فُه
ٖملُت جبضًل الصخىت غحر اإلاكغوٖت أو اإلاكبىَت مً ألاوُٖت الخاوٍت لها ،وحجؼَا وإبضالها بمىاص مكغوٖت أو غحر ياعة
قبيهت بها ، 3وٖاصة ما ًيىن ئبضاٌ َظٍ الصخىت في صولت اإلاغوع أو صون ٖلم هاكليها ،لحزوٌ زُغ وكىٕ َظٍ الصخىت في اًضي
اإلاهغبحن ،ومً زم جىانل َظٍ الصخىت ؾحرَا لدؿلُم مدخىٍاتها التي جم اؾدبضالها ئلى الجهت اإلاغؾلت اليها في بلض الىحهت
النهاةُت أو بلض اإلالهض وفم الخُت اإلاغؾىمت لها مً كبل الخىُٓم ؤلاحغامي وجدذ اإلاغاكبت اإلاؿخمغة مً كبل أحهؼ ة
اإلايافدت ،وٖىضما ًخم اؾخالم الصخىت غحر اإلاكغوٖت أو اإلاكبىَت مً كبل اإلاغؾل الُه ًخم اللبٌ ٖلى حمُ٘ أًٖاء
الخللت ألازحرة مً الخىُٓم ؤلاحغامي.

4

ولىً َظا الىىٕ مً الدؿلُم (الىُٓف) كض ًثحر ئقياال ًخٗلم بمضي ئمياهُت الاٖخضاص به هضلُل؟ لظلً فاهه ًخم
اللجىء ئلى الاؾدبضاٌ الجؼتي للصخىت غحر اإلاكغوٖت ،بما ًىفل الخىاػن بحن جىفحر ألاصلت الالػمت لإلصاهت ويمان اهخماٌ
ٖملُت الدؿلُم.
َظا ووكحر في ألازحر أن اإلاكغٕ الجؼاةغي لم ًىو في كاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،وال في كاهىن الىكاًت مً
التهغٍب وجمىٍل ؤلاعَاب ًٖ ،أي ئحغاءاث أو قغوٍ مُٗىت لللُام بهظا ألاؾلىب ،وَظا بسالف كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت
 - 1نغٍان مؿٗىصة ،ػعاعة لخًغ ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.88 .
ٖ - 2لمذ ؤلاصاعة الٗامت إلايافدت املخضعاث في مهغ بأن الؿلُاث البرًُاهُت كض يبُذ َغص بغٍضي في مُاع َُثرو في لىضن ًدىي خلاةب وؿاةُت ،مسبئ
فيها شخىت مسضعة مً الهحروًٍ ًبلغ وػجها  2.5هُلى غغام ،وأن َظا الُغص البرًضي مغؾل مً الهىض (بىمباي) ئلى حمهىعٍت مهغ الٗغبُت (ؤلاؾىىضعٍت) ٖبر
لىضن بُغٍم البرًض الضولي الٗاحل ،وبالخيؿُم م٘ الؿلُاث البرًُاهُت جم جُبُم الدؿلُم اإلاغاكب الىُٓف ،بحجؼ الصخىت املخضعة وأبضالها بماصة قبيهت
غحر ياعة ،والؿماح للُغص باهماٌ زِ ؾحرٍ الُبُعي .وبٗض خهىٌ ؤلاصاعة الٗامت اإلاهغٍت إلايافدت املخضعاث ٖلى ئطن مؿدكاع الىاةب الٗام ،جمذ
مخابٗت الُغص اإلاغؾل ختى ونىله ئلى فغٕ البرًض الضولي الٗاحل في ؤلاؾىىضعٍت ،وٖىضما جلضم أخض ألاشخام واؾخلم الُغص اإلاغؾل جم يبُه وأخُل ئلى
املخىمت الجىاةُت في الضٖىي اإلاغكمت 20لؿىت 1993حىاًاث مسضعاث ؾُضي حابغ ،وَلبذ الىُابت الٗامت ُٖىت مً اإلااصة املخضعة اإلاًبىَت في لىضن وبٗض
جدلُل َظٍ اإلااصة باإلاٗامل الىُمُاوٍت في الُب الكغعي في مهغ ،زبذ أجها مسضع َغوًٍ ،وكض أنضعث مدىمت حىاًاث ؤلاؾىىضعٍت خىم باألقغاٌ الكاكت
اإلاإبضة للمتهمحن و الغغامت  500الف حىُه واإلاهاصعة .وحٗض َظٍ َ اإلاغة ألاولى التي ًُبم فيها الدؿلُم اإلاغاكب بحن مهغ وبغٍُاهُا وبأؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب
الىُٓفً .ىٓغ :الخلغٍغ الؿىىي لإلصاعة الٗامت إلايافدت املخضعاث ،مُاب٘ الاَغام ،اللاَغة ،1993 ،م.40 .
ٖ - 3ماص هبُل الكىاوعة ،الدؿلُم اإلاغاكب ،حامٗت هاًف للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى ،الؿٗىصًت ،2002 ،م .56
 - 4بـغاء مىـظع هـمـاٌ ٖبض اللُُفٖ ،ثمان غاػي نالح ،أهــىإ الدؿلُــم اإلاغاكب ونلخـه بالخدغٌٍ الهىعي ،مجلت حامٗت جىغٍذ للخلىق ،الؿىت ،2
املجلض  ،2الٗضص  ،2الجؼء ألاوٌ ،اطاع  ،2018م م .9-8
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والظي هو في اإلااصة  16مىغع ٖلى ؤلاحغاءاث الىاحب مغاٖاتها أزىاء اللُام بخمضًض ٖبر وامل ؤلاكلُم ٖملُاث مغاكبت
ألاشخام وجدب٘ وحهت وهلل ألامىاٌ أو ألاقُاء أو الٗاةضاث ؤلاحغامُت ،والتي ال جُبم ٖلى حغاةم الفؿاص ؤلاصاعي بهغٍذ
هو اإلااصة 16مىغع اإلاظوىعة أٖالٍ.

املبحث الثاوي :طىابط ومعىقاث الدسليم املش اقب:
ٌٗض الدؿلُم اإلاغاكب مً ألاؾالُب اإلاؿخدضزت التي جبىاَا اإلاكغٕ الجؼاةغي في ٖملُاث البدث والخدغي ًٖ الجغاةم
الخُحرة وهكف َىٍت مغجىبيها ،غحر أن َظا ألاؾلىب خضص له اإلاكغٕ يىابِ ًجب الخلُض بها ،هما اهه حٗترًه نٗىباث
ومٗىكاث.
املطلب لاول :طىابط الدسليم املش اقب:
ٌُؿدكف مً هو اإلااصة  16مىغع مً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت أهه إلاكغوُٖت اإلاغاكبت ولًمان ٖضم الاهدغاف في
اؾخٗماٌ الؿلُت ًخُلب اإلاكغٕ وحىب مغاٖاة الًىابِ الخالُت:
الفشع لاول :وجىب إخباس وكيل الجمهىسيت املخخص بعمليت املش اقبت وعذم اعتراطه على رلك.
اقترٍ اللاهىن لللُام بالدؿلُم اإلاغاكب ئطن وهُل الجمهىعٍتَ ،بلا لىو اإلااصة  16مىغع مً ق .ئ .ج «ًمىً
لًباٍ الكغَت اللًاةُت ،وجدذ ؾلُتهم أٖىان الكغَت اللًاةُت ،ما لم ٌٗترى ٖلى طلً وهُل الجمهىعٍت املخخو
بٗض ئزباعٍ ،أن ًمضصوا ٖبر وامل ؤلاكلُم الىَني ٖملُاث  ....مغاكبت وحهت أو هلل أقُاء أو أمىاٌ أو مخدهالث مً
اعجياب َظٍ الجغاةم أو كض حؿخٗمل في اعجيابها".
هما ههذ ٖلى َظا الكغٍ أًًا اإلااصة  56مً ألامغ 01-06اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،خُث ههذ ٖلى
" مً أحل حؿهُل ألاصلت اإلاخٗللت بهظٍ الجغاةم ،ال ًمىً اللجىء الى الدؿلُم اإلاغاكب ....ئال بٗض ئطن الؿلُت اللًاةُت"
وٍخضح أن اللاهىن اقترٍ كبل اللجىء الى الدؿلُم اإلاغاكب مً الؿلُت الفًاةُت ،واإلاخمثلت في وهُل الجمهىعٍت
املخخو ،باٖخباع الدؿلُم أؾلىب جدغي ًلجأ ئلُه في مغخلت البدث والخدغي.

1

هما جُلبذ اإلااصة  40مً كاهىن ميافدت التهغٍب ،وحىب نضوع ئطن مً وهُل الجمهىعٍت املخخو ،كبل اللجىء الى
الدؿلُم اإلاغاكب.
جلض ي اللىاٖض الٗامت أن ًيىن ؤلاطن مىخىبا جدذ َاةلت البُالن ،وأن ًيىن ؤلاطن مؿببا ،وأن ًظهغ فُه الجغٍمت
التي جبرع اللجىء الى َظا ؤلاحغاء ،وأن ًيىن مهضعٍ مسخها هىُٖا وإكلُمُا.
الفشع الثاوي :مباششة املش اقبت من طشف طباط الششطت القظائيت:
َبلا لىو اإلااصة 16مىغع مً ق .ئ .جً ،ماعؽ يباٍ الكغَت اللًاةُت ٖملُت الدؿلُم اإلاغاكب بٗض ئطن مً وهُل
الجمهىعٍتً .ماعؽ يباٍ الكغَت اللًاةُت املخضصًً بمىحب اإلااصة  15مً ق .ئ .ج ازخهانهم املخلي في الخضوص التي
ًباقغون يمنها وْاةفهم اإلاٗخاصة ،هما أهه ًجىػ لهم في خالت الاؾخعجاٌ ،أن ًباقغوا مهمتهم في وافت صاةغة ازخهام

 - 1قيُني نالح ،الدؿلُم اإلاغاكب في الدكغَ٘ الجؼاةغي واك٘ وجدضًاث ،املجلت ألاواصًمُت للبدث اللاهىوي ،املجلض  ،12اٌ ٖضص ،2015 ،02م.204 .
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عبابسة حمود /ـــــــــــــــ /اهلامشي جافرونث
املجلـ اللًاتي اإلالخلحن به ،هما ًجىػ أن ًباقغوا مهمتهم في وافت ؤلاكلُم الىَني ئطا َلب منهم أصاء طلً مً اللاض ي
املخخو كاهىها.
وبالخالي وؾ٘ اإلاكغٕ الجؼاةغي الازخهام ؤلاكلُمي لًباٍ الكغَت اللًاةُت اإلايلفىن باللُام بالدؿلُم اإلاغاكب،
وحٗله ٌكمل ول ؤلاكلُم الىَني في الجغاةم اإلاىهىم ٖليها في اإلااصة  7/16ق .ئ .ج بكغٍ كبىٌ وهُل الجمهىعٍت بٗض
ئزباعٍ.

1

الفشع الثالث :مجال جطبيق عمليت الدسليم املش اقب:
أحاػث اإلااصة  7/16مً ق .ئ .ج اللجىء خهغٍا الى الدؿلُم اإلاغاكب في الجغاةم الخُحرة ،2هما كغع اإلاكغٕ ئمياهُت
اللجىء الى الدؿلُم اإلاغاكب في الجغاةم اإلاىهىم ٖليها في ألامغ  01-06اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،بمىحب
اإلااصة  56مىه وجخمثل َظٍ الجغاةم أؾاؾا في الغقىة ،ازخالؽ اإلااٌ الٗام والخامٖ ،ضم الخهغٍذ باإلامخلياث...الخ.
الفشع الشابع :وجىد مبرس مقبىل أو أكثرًحمل على الاشدباه في لاشخاص
مدل اإلاغاكبت باعجياب أخض الجغاةم الخُحرة اإلابِىت في اإلااصة  16مً ق .ئ .ج .ج .أو هلل ألاقُاء أو ألامىاٌ أو
مخدهالث مً اعجياب َظٍ الجغاةم أو كض حؿخٗمل في اعجيابها.
الفشع الخامس :طشوسة جقيذ املش اقبت بالغشض املقصىد منها:
وَى الىكف ًٖ وكاٍ ئحغامي زُحر ومىٓم ٌكيل ئخضي الجغاةم الخانت املخضصة في اإلااصة  16مً ق .ئ .ج .ج،
اإلاكاع ئليها ؾلفا ،فهى ئحغاء مً ئحغاءاث الًبِ اإلاؿخٗان بها مً َغف الضولت لإلَاخت بأهبر ٖضص مً الجىاة وَى أمغ
حىاػي ال ًمىً ئحباع الضولت ٖلى اللُام به ،ئال يمً الاجفاكُاث اإلالؼمت لخلً الضوٌ ،وٍخمحز بالؿغٍت والاؾخمغاعٍت في
الخىفُظ.

3

مما ؾبم ؤلاقاعة ئلُه ،فان الش يء اإلاالخٔ َى أن اإلاكغٕ الجؼاةغي ومً زالٌ كاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه
لم ًىلي الدؿلُم اإلاغاكب أَمُت وافُت ،بالىٓغ ئلى ٖضم جدضًض الىهىم اللاهىهُت لكغوَه وإحغاءاجه ،هما لم جبحن مضجه
وألاماهً والجهاث التي جلىم به والتي جل٘ الٗملُت جدذ عكابتها ،ألامغ الظي ًفخذ املجاٌ واؾٗا أمام اهتهان خلىق ألافغاص
وخغٍاتهم ألاؾاؾُت صون عكُب.

4

املطلب الثاوي :معىقاث الدسليم املش اقب

ٖ - 1بض الغخمان زلفي ،مدايغاث في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ،صاع الهضيٖ ،حن ملُلت ،الجؼاةغ ،2010 ،م .72
 - 2حاء في الفلغة  7مً اإلااصة  16مً اللاهىن عكم  22-06اإلاٗضٌ واإلاخمم لألمغ عكم  155-66اإلاخًمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ما ًلي :غ ـُــغ أهـه ف ـُ ـمــا
ً ـخ ـٗ ــلم ب ـب ــدث وم ـٗ ــاً ـى ــت ح ـغاةم املخضعاث والجغٍمت اإلاىٓمت ٖبر الخضوص الىَىُت والجغاةم
اإلااؾت بأهٓمـت اإلاٗالجت آلالُت لـلمُُٗـاث وحغاةم جبٌُِ ألامـىاٌ وؤلاعَــاب والجـغاةـم اإلاخ ـٗـلـلـت بــال ـدـكــغَ٘ الخـام بالهغف.
ًمخض ازـخهـام يباٍ الـكغَـت اللًـاةُت ئلى وامل ؤلاكلُم الىَني.
 - 3اهٓغ :الخاج ٖلي بضع الضًً ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.237 .
 - 4مجغاب الضواصي ،اإلاغح٘ الؿابم ،م .59
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عبابسة حمود /ـــــــــــــــ /اهلامشي جافرونث
حٗترى ٖملُاث الدؿلُم اإلاغاكب أزىاء الخىفُظ ٖلى أعى الىاك٘ بٌٗ اإلاٗىكاث ،التي جضوع في الغالب خىٌ اإلاُٗلاث
الجغغافُت واإلاُٗلاث الخىفُظًت واإلاُٗلاث اللاهىهُت واللًاةُت واإلاُٗلاث اإلاالُت ومُٗلاث ؾلُت الًبِ ،ؾأجىاولها
بالضعاؾت وبش يء مً ؤلاًجاػ غحر املخل في الفلغاث الخالُت يمً فغوٕ مؿخللت
الفشع لاول :املعىقاث الجغش افيت
جُغح ئقيالُت الخضوص الجغغافُت بحن الضوٌ ئقيالُت ٖملُت واكُٗت جدض مً جُبُم آلُت الدؿلُم اإلاغاكب ،م٘ ما
ًُغخه مً ئقيالُاث ٖضم اإلاؿاؽ بالؿُاصة الىَىُت ،ومبضأ ئكلُمُت اللىاهحن واؾخلغاع ألامً اللىمي وغحر َا مً
اإلاباصب التي ال جؼوٌ ئال مً زالٌ ئبغام اجفاكُاث زىاةُت أو مخٗضصة ألاَغاف أو بمبضأ اإلاٗاملت باإلاثل ،والخاٌ أن هجاح ألامغ
ًدخاج ئلى جٓافغ حهىص املجمىٖت الضولُت ،وجدلُم الخٗاون الضولي للجهاث اللًاةُت وألامىُت بحن
َظٍ الضوٌ 1.وَظا ما ؾٗذ لترؾُسه اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص في مىاصَا )اإلاىاص مً  53ئلى غاًت 21
مً اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الفؿاص( ٖبر ئزباث آلُاث ومُياهحزماث بهضف حٗل اإلايافدت والىكاًت جخسظ َابٗا
صولُا ،وطلً باليؿبت للمؿاٖضاث وؤلاهاباث اللًاةُت وحؿلُم اإلاتهمحن واملخيىم ٖليهم والخٗلب ،م٘ ئجاخت ئحغاءاث
جىفل ئمياهُت جدب٘ ألامىاٌ اإلاهغبت مً خضوص الضوٌ م٘ ئمياهُت اؾترصاصَا وجدبٗها ،وَى الىهج الظي اجبٗخه الجؼاةغ مً
زالٌ الاهًمام ئليها واإلاهاصكت ٖلى بىىصَا2.
الفشع الثاوي :املعىقاث الخىفيزًت:
ئن كىاهحن بٌٗ الضوٌ حؿمذ بضزىٌ اإلاىاص غحر اإلاكغوٖت ئلى جغابها ؤلاكلُمي ،كهض مٗغفت ويبِ الغؤوؽ اإلاضبغة
لٗملُت التهغٍب وأفغاص الٗهاباث اإلاىٓمت صازل الضولت هفؿها خاٌ اؾخالمهم للماصة املخٓىعة ،لىً بٌٗ الضوٌ ال
حؿمذ بسغوج البًاٖت املخٓىعة مً أعاييها ،وبًٗها حؿم٘ بٗملُاث الضزىٌ والخغوج وفم قغوٍ مُٗىت ،وولما
حٗضصث الضوٌ اإلاكاعهت في ٖملُت الدؿلُم اإلاغاكب ولما حٗضصث وهثرث اإلاكاول في جىفُظ َظا ألاؾلىب ٖلى أعى الىاك٘
هدُجت َظٍ اإلاٗىكاث.

3

الفشع الثالث :املعىقاث القاهىهيت والقظائيت:
مً بحن مٗىكاث الدؿلُم اإلاغاكب ئقيالُت الخىُُف اللاهىوي للجغٍمت الىاخضة ،ئط ًسخلف مً صولت ئلى أزغي ،
وٍغح٘ َظا الخباًً ئلى ازخالف ونف الجغٍمت والٗلىبت اإلالغعة لها في كاهىن ول صولت مً الضوٌ اإلاكاعهت ،وأن حٗخبر
الجغٍمت حىدت في الضولت التي جم اهدكاف الصخىت غحر اإلاكغوٖت فىق ئكلُمها ،وجُبم ٖليها ٖلىبت الجىدت ،بِىما الضولت
التي اهُللذ منها أو مغث ٖبر جغابها ،حٗخبرَا حىاًت وجُبم ٖليها ٖلىبت الجىاًت ،وكض ٌٗخبرَا البٌٗ آلازغ حغٍمت مىٓمت
ٖابغة للخضوص ،في خحن ال حٗخبرَا بٌٗ الضوٌ هظلً ،وٍهبذ الىنف الجىاتي ًسخلف مً صولت ئلى أزغي ،مما ٌؿخدب٘
خخما ازخالف الٗلىبت اإلالغعة لهظٍ الجغٍمت هظلً ،ولظلً فاهه في أغلب ألاخُان جُغح مؿالت الازخهام اللًاتي بحن

 - 1اهٓغ :نغٍان مؿٗىصة ،ػعاعة لخًغ ،اإلاغح٘ الؿابم ،م.87 .
 - 2هفؿه.
 - 3قيُني نالح ،اإلاغح٘ الؿابم.206 ،
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عبابسة حمود /ـــــــــــــــ /اهلامشي جافرونث
الضوٌ اإلاكاعهت في الٗملُت ،خىٌ البلض املخخو بالىٓغ في كًُت الدؿلُم اإلاغاكب ،بؿبب أعوان الجغٍمت التي ًخم اعجيابها
في ول صولت مً الضوٌ اإلاكاعهت في الٗملُت ،وؤلاقيالُت َىا جىمً في أي مً اللىاهحن ًُبم ٖلى الٗملُت؟
َل ًُبم كاهىن حيؿُت صولت الصخو الخاةؼ للبًاٖت املخٓىعة؟
أو ًُبم كاهىن ئخضي الضوٌ التي مغث البًاٖت املخٓىعة ٖبر ئكلُمها؟
أو كاهىن الضولت التي أللي اللبٌ فيها ٖلى أفغاص الٗهابت؟
أو كاهىن صولت الىحهت النهاةُت الؾخالم للبًاٖت؟

1

الفشع الشابع :املعىقاث املاليت
مما ال قً فُه أن جىفُظ ٖملُت الدؿلُم اإلاغاكب جخُلب أمىالا بآَت الخيالُف ،وزانت ٖىضما حكاعن ٖضة صوٌ
في الٗملُت ،وَىا ًُغح ؤلاقياٌ خىٌ الضولت التي جخىفل بهظٍ اإلاهاعٍف ،فهل حكاعن حمُ٘ الضوٌ بمبالغ مالُت مدؿاوٍت
في جىفُظ الٗملُت؟ أم حكاعن الضوٌ التي مغث ٖبر جغا بها البًاٖت صون الخىكف ٖلى ئكلُمها بمبالغ أكل مً غحرَا؟
وَل ًُغح الجزإ ٖلى الجهاث اللًاةُت في الضولت التي زغحذ منها البًاٖت؟ أو الضولت التي مغث ٖبر جغابها؟ أو جلً
التي يبُذ ٖلى ئكلُمها؟ وَل جلجأ ألاَغاف أزىاء الجزإ ئلى اإلافاوياث ،أو جظَب ئلى الخدىُم الضولي؟
الفشع الخامس :سلطت الظبط
مً اإلاؿلم به أن يابِ الكغَت اللًاةُت أو ػمُله في الجماعن ٖىض اللُام بٗملُت جفخِل البًاٖت املخٓىعة
ويبُها ٖلى ئكلُم صولت الؿُاصة ،فان طلً ال ًثحر أي ئقياٌ ،ألن اإلاؿألت مخٗللت بالؿُاصة الىَىُت ،لىً ؤلاقياٌ ًثىع
ٖىض زغوج البًاٖت مً التراب الىَني ،وَكاعن الًابِ الىَني في الٗملُت ٖلى مؿخىي الازخهام ؤلاكلُمي للضوٌ
ألازغي ،وًٍمدل مغهؼ هفىطٍ في الٗملُت بمجغص ونىله ئلى الضولت ألاحىبُت ،وٍهبذ صوعٍ ملخهغا ٖلى جباصٌ اإلاٗلىماث
وإبضاء الغأي فلِ ،وال ًدم له ئللاء اللبٌ أو الخفخِل أو الخضزل في ؤلاحغاء ،هما وان في بلضٍ ٌؿحر الٗملُت وَكغف
ٖليها ،ومً َىا ًىللب صوعٍ مً اإلاؿحر في بلضٍ ئلى اإلاىفظ في البلض ألاحىبي.
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وليي جخم ٖملُت الدؿلُم اإلاغاكب بىجاح ،البض مً جىفحر ٖىانغ بكغٍت ٖلى صعحت ٖالُت مً الىفاءة والخضعٍب
والخبرة اإلاُضاهُت في اإلاغاكبت والصجاٖت ،والجغأة والخأكلم م٘ اإلاىاكف الهٗبت واإلافاحئت ،ومٗغفت اللغاث ألاحىبُت
اإلاخٗضصة ،وزانت اللغت ؤلاهجلحزًت.
زامؿا :اإلاُٗلاث

خاجمت:
في زخام َظٍ الىعكت البدثُت ًمىً اللىٌ بأن أؾلىب الدؿلُم اإلاغاكب ٌٗض مً أفًل وأهجح جلىُاث البدث
الخانت ،ألهه ٌؿمذ ألحهؼة الٗضالت الجىاةُت بخىكُف الىاكلحن واإلاؼوصًً واإلاىخجحن ،والىنىٌ ئلى غاًت املجغمحن الظي
ًسخبإون ٖاصة وعاء أوكُت كاهىهُت ومكغوٖت للخملو مً اإلاخابٗت الجىاةُت ،والهغوب مً كهام الٗضالت
 - 1أهٓغ :نغٍان مؿٗىصة ،ػعاعة لخًغ ،اإلاغح٘ الؿابم ،م92 .
 - 2فغٍض ٖلىاف ،اإلاغح٘ الؿابم ،م م.81-80
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هافلت اللىٌ فاهه ئطا واهذ الجغٍمت ال حٗترف بالخضوص فان مكغٖىا أزىاء نُاغخه للىهىم اللاهىهُت هظلً ال
ٌٗترف بالخضوص فىما ًداوٌ املجغم اؾخسضام صؾاتؿه وخُاله ؤلاحغامُت حؿعى أحهؼة الٗضالت الجىاةُت مً أحل جُىٍم
ومدانغة مسخلف َاجه الخُل ونىال ئلى الغاًت الىبُلت أال وهي الخفاّ ٖلى ألامً والىٓام.
هما ًمىً اللىٌ في زخام َظٍ الىعكت بأن اإلاكغٕ الجؼاةغي هغحرٍ مً اإلاكغٖحن الىَىُحن في مسخلف الضوٌ
وبالخيؿُم مٗهم ٖبر الاجفاكُاث الثىاةُت والضولُت ٌؿعى ئلى اؾخجالء مٓاَغ ونىع مسخلف الجغاةم التي حؿخىحب
الدؿلُم اإلاغاكب ،مً زالٌ ؾً وحكغَ٘ الٗضًض مً اللىاهحن وألاوامغ التي حٗالج َظٍ اإلاؿاةل ،م٘ حسجُل الىلو الفاصح
في اٖخماص الٗضًض مً آلُاث وَغق البدث والخدغي ًٖ مسخلف َظٍ الجغاةم ونىال ئلى مغخلت الدؿلُم اإلاغاكب.
ومً زالٌ بدث اإلاىيىٕ جىنلىا الى الاؾخيخاحاث واإلالترخاث الخالُت:
• لم ًىٓم اإلاكغٕ الجؼاةغي الدؿلُم بكيل صكُم و واضح بدُث لم ًبحن مضجه ،احغاءاجه ،الغكابت ٖلُه ،خُث
اهخفى اإلاكغٕ بخٗغٍفه و جبُان قغوَه.
• ا ن الدؿلُم اإلاغاكب َى اخض أؾالُب الخدغي وحم٘ ألاصلت والظي ٌؿخسضم لىكف الجغٍمت اإلاىٓمت وال ًمىً
اللجىء الُه الا بٗض مىافلت الىُابت الٗامتُ .
• وؾ٘ اإلاكغٕ الازخهام ؤلاكلُمي لًباٍ الكغٍ اللًاةُت اإلايلفىن باللُام بالدؿلُم اإلاغاكب ،و مضصٍ الى
وافت ؤلاكلُم الىَني ،بٗض مىافلت الؿلُت اللًاةُت املخخهت.
وبىاء ٖلى َظٍ الىخاةج هلترح:
صٖىة اإلاكغٕ الجؼاةغي ئلى اؾخضعان الىلو الىاضح في اإلاىٓىمت الدكغَُٗت الخانت بالدؿلُم اإلاغاكب ،وزانت مً
زالٌ ئزغاء ومغاحٗت كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ،وكاهىن الىكاًت مً الفؿاص وميافدخه ،وبُان خضوص ونالخُاث
الؿلُاث املخىلت بهظٍ آلالُت ،خماًت إلاىٓىمت الخلىق والخغٍاث الفغصًت والجماُٖت.
• حٗؼٍؼ الخٗاون والخيؿُم بحن الؿلُاث املخخلفت في الضولت إلهجاح ٖملُاث الدؿلُم اإلاغاكب ،والخض مً مسخلف
مٓاَغ البحروكغاَُت التي حؿدب٘ جىفُظ ٌ\ٌ آلالُت. .
• اوكاء فغق مسخهت ومضعبت ٖلى ٖملُاث الدؿلُم اإلاغاكب ،وٖضم جيلُف الكغَت املخلُت اللُام بهظٍ اإلاهام
يماها لىجاح الٗملُت وٖضم هكف ٖملُت اإلاغاكبت.
ٖلض اإلاؼٍض مً الاجفاكُاث الضولُت التي حٗنى بالخيؿُم واإلاىاحهت اإلاكترهت ملخخلف الجغاةم بيل نىعَا وأقيالها،
وجىُُف اللىاهحن الىَىُت الضازلُت بما ًسضم نالح املجمىٖت الضولُت في ميافدت مسخلف َظٍ الجغاةم ،بما ٌؿمذ
بخجاوػ الخضوص الجغغافُت للضوٌ بكيل ال ًخٗاعى م٘ اخترام ؾُاصة الضوٌ اإلاىكٗت ٖلى جلً الاجفاكُاث.

قائمت املشاجع:
لاوامشوالقىاهين
-1اجفاكُت ألامم اإلاخدضة إلايافدت الاججاع غحر اإلاكغوٕ في املخضعاث واإلاإزغاث الٗللُت اإلاىكٗت بفُِىا في  20صٌؿمبر .1988
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 -2 اإلاغؾىم الغةاس ي  128-04اإلاإعر في  19أفغٍل ،2004اإلاخًمً الخهضًم بخدفٖٔ ،لى اجفاكُت ألامم اإلاخدضة
إلايافدت الفؿاص ،اإلاٗخمضة مً كبل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة بيُىٍىعن بخاعٍش  31أهخىبغ ،2003
 -3 ألامغ عكم  06/05اإلاإعر في  18عحب  ،ٌ 1426اإلاىافم ٌ 23 :غكذ ؾىت  ،2005اإلاخٗلم بميافدت التهغٍب ،ج .ع .ج.
ج ،عكم ،59 :اإلاإعزت في 23 :عحب  ،ٌ 1426اإلاىافم ٌ 28 :أوث  2005م.
 -4 اللاهىن  ،01-06اإلاإعر في  21مدغم  ،ٌ 1427اإلاىافم ٌ 20 :فبراًغ  ،2006اإلاخٗلم بالىكاًت مً الفؿاص وميافدخه،
اإلاٗضٌ واإلاخمم ،ج .ع .ج .ج ،عكم  ،14اإلاإعزت في  08نفغ  ،ٌ 1427اإلاىافم ٌ 08 :ماعؽ  2006م.
 -5 كاهىن عكم  22-06ممض ي في  20صٌؿمبر ٌٗ ،2006ضٌ وٍخمم ألامغ عكم  155-66اإلاإعر في  18نفغ ٖام 1386
اإلاىافم ً 8ىهُى ؾىت  1966واإلاخًمً كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت .الجغٍضة الغؾمُت ٖضص  84مإعزت في  24صٌؿمبر ،2006

 الىخب
ٖ -6 بض الغخمان زلفي ،مدايغاث في كاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت ،صاع الهضيٖ ،حن ملُلت ،الجؼاةغ. 2010 ،

ٖ -7 اصٌ ٖبض الٗؼٍؼ الؿً ،غؿُل ألامىاٌ مً مىٓىع كاهىوي واكخهاصي وإصاعي ،اإلاىٓمت الٗغبُت للخىمُت ؤلاصاعٍت،
.2008
 -8 الخلغٍغ الؿىىي لإلصاعة الٗامت إلايافدت املخضعاث ،مُاب٘ الاَغام ،اللاَغة.1993 ،
ٖ -9 ماص هبُل الكىاوعة ،الدؿلُم اإلاغاكب ،حامٗت هاًف للٗلىم ألامىُت ،الغٍاى ،الؿٗىصًت.2002 ،
 ألاَغوخاث
 -10 فغٍض ٖلىاف ،حغٍمت غؿُل ألامىاٌ ،صعاؾت ملاعهت ،أَغوخت صهخىعاٍ ،ولُت الخلىق والٗلىم الؿُاؾُت ،حامٗت
بؿىغة.2009 ،
 -11 الخاج ٖلي بضع الضًً ،حغاةم الفؿاص وآلُاث ميافدتها في الدكغَ٘ الجؼاةغي ،أَغوخت صهخىعاٍ ،حامٗت جلمؿان،
اإلاىؾم الجامعي،2016/2015 :
 -12 مجغاب الضواصي ،ألاؾالُب الخانت للبدث والخدغي في الجغٍمت اإلاىٓمت ،أَغوخت ملضمت لىُل قهاصة الضهخىعاٍ
في اللاهىن الٗام ،ولُت الخلىق ،حامٗت الجؼاةغ .2016-2015 ،1
 اإلالاالث
 -13 قيُني نالح ،الدؿلُم اإلاغاكب في الدكغَ٘ الجؼاةغي واك٘ وجدضًاث ،املجلت ألاواصًمُت للبدث اللاهىوي ،املجلض
 ،12اٌ ٖضص.2015 ،02
 -14 بـغاء مىـظع هـمـاٌ ٖبض اللُُفٖ ،ثمان غاػي نالح ،أهــىإ الدؿلُــم اإلاغاكب ونلخـه بالخدغٌٍ الهىعي ،مجلت
حامٗت جىغٍذ للخلىق ،الؿىت  ،2املجلض  ،2الٗضص  ،2الجؼء ألاوٌ ،اطاع .2018
 -15 نغٍان مؿٗىصة ،ػعاعة لخًغ ،صوع هٓامي الدؿلُم اإلاغاكب وحؿلُم املجغمحن في جدلُم الخٗاون الضولي إلايافدت
الفؿاص في الجؼاةغ ،ملاٌ ميكىع بمجلت الباخث للضعاؾاث ألاواصًمُت ،املجلض  ،08الٗضص  ،01ؾىت .2021
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 -16 مهٗب ٖىى الىغٍم ،مفهىم الدؿلُم اإلاغاكب في مجاٌ املخضعاث،
 اإلاىاك٘ ؤلالىتروهُت:
 -17 مىك٘ ألاماهت الٗامت لألمم اإلاخدضة.،https://www.unodc.org :
musabawed@hotmail.com-18 
 -19 مىك٘ ألاماهت الٗامت لألمم اإلاخدضةhttps://www.unodc.org ،
 -20 مىك٘ وٍىُبُضًا،https://ar.wikipedia.org :
 -21 اإلاىك٘ ؤلالىترووي للجغٍضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاةغٍتhttps://www.joradp.dz :
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Résumé :
L’indépendance des fonctionnaires internationaux est de nature à garantir
l’impartialité et l’intégrité de l’action des Organisations internationales. Elle se traduit par des
obligations qui engagent aussi bien les Etats membres que les fonctionnaires ; les Etats
doivent s’abstenir de tout fait tendant à influencer les fonctionnaires dans l’exercice de leurs
fonctions, et les fonctionnaires s’engagent à se soustraire à toute influence extérieure.
Toutefois, compte tenu de l’intervention des Etats dans la gestion de la carrière des
fonctionnaires, l’indépendance de ces derniers reste relative. De ce fait, dans l’objectif de
préserver l’émancipation des fonctionnaires à l’égard des Etats, un mécanisme juridique de
protection, constitué de privilèges et d’immunités, est mis en place afin de garantir
l’indépendance de l’administration internationale.
Mots clés : Fonctionnaire international ; Etats membres ; indépendance ; recrutement ;
renouvellement d’engagement ; garanties d’effectivité ; immunité de juridiction.

Abstract:
The independence of international civil servants is such as to guarantee the
impartiality and integrity of the action of international organizations. It is expressed through
obligations that bind both member states and civil servants ; States must abstain from any act
tending to influence civil servants in the exercise of their functions, and civil servants
undertake to avoid any external influence. Nevertheless, the independence of civil servants
remains relative given the intervention of the States in the management of their careers. As a
result, with the aim of preserving the emancipation of civil servants with regard to the States,
a legal mechanism of protection, consisting of privileges and immunities, is put in place in
order to guarantee the independence of the international administration.
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امللخص:
جشكل اسحقاللية املىظف الدولي ضماها لحياد وهصاهة املىظمات الدولية .حيث ثحجلى هره الاسحقاللية من خالل
التزامات ثقع على عاثق كل من الدول ألاعضاء واملىظفين الدوليين؛ فمن جهةً ،جب على الدول الامحىاع عن أي عمل من
شأهه الحأثير على املىظفين في ممازسة وظائفهم  ،ومن جهة أخسيً ،حعهد املىظفىن بحجىب أي ثأثير خازجي .ومع ذلك ،
ثظل اسحقاللية املىظفين وسبية ً
هظسا لحدخل الدول في جسيير حياتهم املهىية .لهرا  ،و من اجل اسخئصال املىظفين من
الضغىطات الخازجية  ،ثم وضع آلية قاهىهية حمائية  ،ثحكىن من مجمىعة من الامحياشات والحصاهات  ،من أجل ضمان
اسحقاللية الىظيفة العمىمية الدولية.
الكلمات املفتاحية :املىظف الدولي ؛ الدول ألاعضاء ؛ الاسحقاللية ؛ الحىظيف ؛ ثجدًد العقد ؛ ضماهات
الفعالية ؛ الحصاهة القضائية.
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Introduction :
La fonction publique internationale est un corps administratif au service duquel sont
rattachées des personnes dites « fonctionnaires internationaux ». Il s’agit de personnes
chargées, « en vertu d’un accord entre Etats ou par une Organisation internationale, d’exercer
pour leur compte et sous leur contrôle, sur une base statutaire, une activité d’intérêt
international dans une durée déterminée ou indéterminée » (1). Cette définition a permis de
dégager trois critères, cumulatifs et déterminants, dans la qualification du fonctionnaire
international ; celui-ci est au service d’une Organisation internationale, il est assujetti à un
régime statutaire, parfois combiné au régime contractuel, et il exerce ses fonctions de façon
exclusive mais pas nécessairement définitive (2). Et au regard de cette exclusivité, le
fonctionnaire doit, en toutes circonstances et à tout moment, manifester à l’Organisation qui
l’emploie une loyauté indéfectible ; son comportement doit être approprié et conforme aux
buts et objectifs poursuivis par l’institution, à l’esprit international et doit se traduire par un
dévouement total aux intérêts légitimes de cette dernière (3).
Le devoir de loyauté engageant le fonctionnaire international implique son indépendance
à l’égard des Etats membres de l’Organisation, aussi bien son Etat d’origine que les Etats
d’accueil (4). Cette indépendance constitue un des principes cardinaux de la fonction publique
internationale et est indispensable tant pour les fonctionnaires que pour les Organisations
internationales. Effectivement, afin de garantir l’efficacité et l’impartialité du service public
international, il est impératif de libérer les fonctionnaires de toute emprise pouvant être
exercée sur eux par les Etats. Ils ne doivent recevoir ni ordres ni instructions des
gouvernements et sont tenus de s’acquitter de leurs fonctions en ayant uniquement en vue les
intérêts communs des Etats à la défaveur de leurs intérêts individuels. Toutefois, il semblerait
que cette indépendance ne soit pas absolue ; « alors que les États se sont engagés, dans le
traité fondateur de l’organisation, à respecter l’indépendance des agents, ils peuvent être
tentés d’influencer des fonctionnaires internationaux au gré de leurs intérêts » (5). En effet,
l’attitude des Etats est susceptible d’engendrer un risque de capture des fonctionnaires au
mépris de leur indépendance et de celle de l’Organisation. Cela conduit à s’interroger sur le
dispositif juridique établi afin protéger les fonctionnaires des hypothétiques influences des
Etats. Autrement dit, comment le droit international envisage-t-il l’indépendance des

1

- J. SALMON (dir), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 508.
- M. BETTATI, Recrutement et carrière des fonctionnaires internationaux, RCADI, 1987, vol. IV, t. 204, p.
226 et ss.
3
- R. Ch. HADDADI, « La loyauté du fonctionnaire à l’égard de l’Organisation Internationale: un standard de
comportement général », in La protection juridique et judiciaire du fonctionnaire international, colloque
international organisé par l’Université Mohamed Lamine Debaghine-Sétif 2, le 29 et 30 juin 2022.
4
- L’indépendance du fonctionnaire international est également envisagée à l’égard des autres Organisations
internationales dans la mesure où il est soustrait à l’application des normes outre que celles relevant du statut de
son Organisation, v. B. P. OUEDRAOGO, Le statut juridique du fonctionnaire international sous l’angle des
fonctionnaires de l’Organisation des Nations Unies et des fonctionnaires des Communautés européennes :
Contribution à l’actualité de la notion de « fonctionnaire international », Thèse de doctorat en droit, Université
de Bretagne Occidentale, 2012, 800 p., spéc. p. 553.
5
- F. FINCK, « L'indépendance statutaire des agents du conseil de l'Europe », RFAP, vol. 126, no. 2, 2008, pp.
279-291, spéc. p. 280.
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fonctionnaires internationaux à l’égard des Etats membres ? Et quelles sont les garanties qui
leurs sont consacrées afin de rendre effective cette indépendance ?
Répondre à une telle interrogation suppose, dans une première étape, de se pencher sur le
principe d’indépendance du fonctionnaire international. Certes, aussi bien les Etats membres
que le personnel des Organisations sont tenus à des obligations tendant à préserver
l’indépendance de la fonction publique internationale. Néanmoins, dans la pratique, cette
indépendance n’est guère absolue (I). Dans une seconde étape, on abordera les privilèges
consacrés aux fonctionnaires internationaux afin de garantir l’effectivité du principe
d’indépendance (II).

I. De la relativité
international.

du

principe

d’indépendance

du

fonctionnaire

L'indépendance du fonctionnaire international est à rechercher dans les objectifs
poursuivis par l'Organisation qui consistent en la réalisation des intérêts communs des Etats
membres. Les attributions des fonctionnaires étant exclusivement internationales, ils ne
sauraient recevoir de consignes ou de directives de leurs gouvernements. Et pour les prémunir
des influences étatiques susceptibles d’altérer leur impartialité et leur intégrité, le droit
international consacre le principe de leur indépendance (A). Cependant, même si les Etats
s’engagent à respecter l’indépendance du personnel international, leurs interventions, certes
exceptionnelles et non prévues par les textes, relativise ledit principe (B).
A. Le fondement juridique du principe.
Le principe d'indépendance de l'administration internationale oblige non seulement le
fonctionnaire au service de l’Organisation que les Etats membres de celle-ci. Si le premier
s'engage à respecter cette obligation en vertu d’une combinaison de règles internationales (2),
les Etats, pour leur part, y sont astreints à la faveur des chartes constitutives des Organisations
(1).
1. L’obligation d’abstention des Etats.
La création de l’Organisation est l'œuvre de la volonté des Etats et, de fait, cette
institution est tenue de leur rendre compte de sa gestion. Cependant, elle doit se prémunir de
toute forme d'ingérence et de parer au risque de devenir l'exécutrice de la volonté individuelle
de ses membres. Il s'agit en effet de créer et de maintenir une distance fonctionnelle entre le
fonctionnaire et les Etats membres car « le principal danger pour [cette] indépendance vient
des Etats » (1) lesquels pourraient être tentés d’influencer, voire même d’exercer des pressions
sur les fonctionnaires dès lors que leur activité serait susceptible d’affecter les intérêts
étatiques (2).
Dans la perspective de pallier le risque d’ingérence étatique, les textes fondateurs des
Organisations font obligation aux Etats membres de s'abstenir de toute manœuvre tendant à
influencer les fonctionnaires dans l’exercice de leurs fonctions. En des termes presque
similaires, ces textes prévoient que « chaque membre de l'Organisation s'engage à respecter le
caractère exclusivement international des fonctions du secrétaire général et du personnel et à
1

- B. P. OUEDRAOGO, op.cit., p. 545.
- A. PLANTEY, F. LORIOT, Fonction publique internationale : Organisation mondiales et européennes,
Paris, CNRS édition, 2005, n° 304, disponible en ligne sur https://books.openedition.org/editionscnrs/8866
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ne pas chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches » (1). Cette disposition permet
de faire un double constat. D’une part, l’obligation faite aux Etats les engage à l'égard de tous
les fonctionnaires, tout grade confondu, indépendamment de leur nationalité. Et, d’autre part,
la consécration en amont d’une telle obligation renvoie, incontestablement, à l'importance
accordée par les Etats eux-mêmes à l'indépendance de la fonction publique internationale.
L'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis des Etats se traduit, en particulier, par leur
soustraction normative aux ordres juridiques internes (2). Afin de garantir leur liberté et leur
impartialité, ils sont exclus de l'application des dispositions de droit interne. Ainsi, dans
l'exercice de leurs fonctions, ils « ne reçoivent ni ordre ni instruction de leur Etat
d'origine »(3). En effet, les gouvernements doivent s’interdire de leur adresser des directives
dans l’objectif de les influencer indûment ou d’exercer sur eux une quelconque forme de
pression.
2. L’obligation de soustraction du fonctionnaire.
L’indépendance du fonctionnaire international puise son fondement dans sa vulnérabilité
originelle. Etant « dépourvu des moyens traditionnels de protection et de défense(4), [il] serait
… tenté de solliciter l’appui de son gouvernement national ou celui de tout autre Etat
membre » (5), ce qui risque d’altérer son impartialité. De fait, il pèse sur lui, en sa qualité
d'exécutant, une obligation, à la fois conventionnelle et statutaire, qui le contraint de
s’affranchir des influences extérieures. C’est ainsi que les chartes constitutives des
Organisations internationales précisent que, dans l’accomplissement de leurs fonctions, les
fonctionnaires « ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gouvernement ni
d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiendront de tout acte incompatible avec
leur situation de fonctionnaires internationaux et ne sont responsables qu'envers
l'Organisation » (6). Cette disposition est réitérée par les statuts portant droits et obligations du
personnel, dans une formulation presque identique (7). Par ailleurs, une autre obligation
statutaire vient renforcer l'indépendance du fonctionnaire. Ce dernier doit refuser toute
distinction honorifique, décoration, faveur, don ou rémunération qui lui sont proposés par un
gouvernement quelconque ou toute autre source extérieure sans l’assentiment de l’autorité
investie du pouvoir de nomination (8).
Aux termes des dispositions sus-citées, le fonctionnaire international est tenu de se
soustraire aux influences des Etats membres et, particulièrement, de son Etat d’origine ; il doit
1

- art. 100 al. 2, Charte de l’Organisation des Nations Unies « ONU » ; art. 9 al. 5, Constitution de
l’Organisation Internationale du Travail « OIT ».
2
- B. P. OUEDRAOGO, op.cit., p. 541.
3
- art. 100 al. 1, Charte de l’ONU ; art. 9 al. 4, Constitution de l’OIT ; art. 1.2, d), Statut du personnel de
l’ONU ; art. 1.1, Statut du personnel du BIT ; art. 11, Règlement « CEE » « CEEA » fixant le statut des
fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique.
4
- Il s’agit là, notamment, des syndicats et associations de défense des droits du personnel qui sont moins
puissants et moins influents que ceux activant en droit interne.
5
- M. BETTATI, op.cit., p. 268.
6
- art. 100 al. 1, Charte de l’ONU ; v. également, art. 9 al. 4, Constitution de l’OIT.
7
- art. 1.2, d), Statut du personnel de l’ONU ; art. 1.1, Statut du personnel du BIT ; art. 11 al. 1, Règlement du
personnel de la « CEE » et de la « CEEA ».
8
- art. 1.2, l), Statut du personnel de l’ONU ; art. 1.5, Statut du personnel du BIT ; art. 11 al. 2, Règlement du
personnel de la « CEE » et de la « CEEA ».
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manifester à l’Organisation qui l’emploie une loyauté indéfectible et un dévouement total (1).
En effet, sa relation avec son institution est incompatible avec son loyalisme envers l'État dont
il est ressortissant (2) et ses responsabilités internationales sont inconciliables avec les intérêts
individuels des Etats membres (3). C’est à ce titre que, à la faveur de la prestation de serment
lors de la prise de fonction, le fonctionnaire s'engage à s'acquitter de ses tâches et à régler sa
conduite en ayant en vue les seuls intérêts de l'Organisation (4). Il doit garder à l'esprit qu'en
adhérant à la charte et aux instruments de l’Organisation, il s'engage à rester indépendant de
toute autorité extérieure à celle-ci. Dans l'exercice de ses fonctions, il devra être neutre,
impartial et indépendant. Il ne doit manifester son allégeance à aucun État membre, même pas
celui dont il est ressortissant.
Les obligations d’abstention des Etats et de soustraction des fonctionnaires internationaux
ont pour objectif de préserver l’indépendance des fonctionnaires internationaux et, par
conséquent, celle des Organisations. Pourtant, il arrive que cette indépendance soit mise à
l’épreuve à l’occasion de l’intervention des Etats d’origine.
B. Un principe tempéré par l’intervention des Etats d’origine.
Le principe d'indépendance du service public international est de nature à garantir
l'intégrité, la neutralité et l'impartialité des Organisations internationales. Pour ce faire, les
Etats membres sont assujettis à une obligation d’abstention de tout fait susceptible d'altérer
l'indépendance de l'administration internationale. Néanmoins, l’indépendance des
fonctionnaires demeure relative ; elle est tempérée par l'intervention des Etats membres dans
la procédure de recrutement des fonctionnaires (1) ainsi que lors du renouvellement de leur
engagement (2).
1. L’intervention de l’Etat lors du recrutement.
L'intervention des Etats dans le recrutement des fonctionnaires internationaux n'est pas
prévue par les textes. Effectivement, le recrutement du personnel international relève des
prérogatives de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; seul le Secrétaire général ou le
Directeur général, selon le cas, est habilité à nommer le personnel (5). Ceci étant, dans la
pratique, les Etats membres ne sont pas exclus de la procédure ; leur concours peut même être
indispensable (6). Il y a en effet une répartition implicite des compétences entre l'Organisation
et les Etats membres afin de sélectionner les candidats qui répondent au mieux aux conditions
du poste à pourvoir. Cependant, cette collaboration doit être envisagée en conformité avec le
principe d’indépendance de l’administration internationale. Par ailleurs, cette collaboration
peut se justifier à bien des égards. Primo, l’Etat possède « les structures et la logistique
nécessaire à la diffusion des offres d'emploi, à la collecte et à l'organisation des candidatures
et, le cas échéant, [il fournit] les renseignements sur le candidat que l'organisation pourrait
avoir du mal à se procurer » (7). Secundo, son intervention est inéluctable, voire obligatoire
1

- R. Ch. HADDADI, op.cit.
- M. BETTATI, op.cit., p. 263.
3
- Ibid., p. 265.
4
- art. 1.1, b), Statut du personnel de l’ONU ; art. 1.4, Statut du personnel du BIT.
5
- art. 101, Charte de l’ONU ; art. 9 al. 1, Constitution de l’OIT ; art. 30, Règlement du personnel de la « CEE »
et de la « CEEA ».
6
- A. PLANTEY, F. LORIOT, op.cit., n° 306.
7
- M. BETTATI, op.cit. p. 276.
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lorsqu'il s'agit de fonctionnaires détachés de la fonction publique nationale dans le sens où
leur recrutement est subordonné à une approbation préalable du gouvernement (1). Et, tertio,
l’Etat doit veiller à un recrutement équitable de ses nationaux (2).
Il arrive également que l’Etat s’arroge le droit de présentation unilatérale, notamment
lorsqu’il s’agit des postes de haut niveau (3), ce qui « peut altérer la liberté de choix de
l’administration internationale » (4). Néanmoins, l'autorité investie du pouvoir de nomination
est la seule habilitée à décider en définitive ; son indépendance lui impose de s'émanciper de
la volonté des gouvernements et son choix doit s'inspirer du seul intérêt du service sans
considérations de nationalité.
Toutefois, si l’intervention de l’Etat d’origine se justifie, il n’en demeure pas moins
qu’elle ouvre la voie à un risque d'ingérence au mépris de l'indépendance du personnel
international. Et dans la perspective d'endiguer ce risque, tant l'Organisation que les Etats sont
appelés à observer un comportement neutre et objectif. D'une part, les États doivent agir de
bonne foi (5) : ils doivent s’interdire d’exercer une quelconque pression politique afin
d'imposer la candidature d'un ou de plusieurs de leurs ressortissants ; ils doivent être
impartiaux en ce que leur contribution ne doit pas être motivée par des considérations
subjectives et, enfin, ils ne sauraient imposer aux Organisations des conditions de recrutement
ou de maintien en poste de leurs ressortissants (6). D'autre part, l'Organisation doit s'interdire
toute complaisance dans le recrutement de son personnel. Même si elle sollicite l’aide des
Etats, elle doit s’empêcher de se conformer à leur volonté dans le seul objectif d'entretenir des
relations harmonieuses avec leurs gouvernements (7).
Lorsque l’engagement du fonctionnaire arrive à échéance, ce dernier est en droit
d’escompter son renouvellement. Toutefois, si le fonctionnaire est détaché d’une
administration nationale, la reconduction de son contrat peut rencontrer un refus de la part de
son gouvernement lequel pourrait exercer des pressions politiques sur l’Organisation afin de
l’amener à décliner la demande de renouvellement.
1

- En effet, l’administration doit autoriser le détachement de son fonctionnaire au sein de l’Organisation
international. Cela a été affirmé par le TANU selon lequel le détachement suppose la présence de trois parties :
l'administration d'origine, l'organisation de détachement et le fonctionnaire intéressé, dont le consentement doit
porter sur le principe du détachement, sa durée et les nouvelles conditions d'emploi, v. TANU, 16 novembre
1964, HIGGINS c. Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation
maritime, jug. n°92. Il est à préciser que le Tribunal administratif des Nations unies, TANU, est une juridiction
visant à régler des litiges internes à l'ONU. Depuis le 1 er juillet 2009, il est remplacé par un système de double
juridiction composé du Tribunal du contentieux administratif des Nations Unies et du Tribunal d’appel des
Nations Unies.
2
- A. PELLET, D. RUZIÉ, Les fonctionnaires internationaux, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris, 1993, 128 p.,
spéc. p. 35.
3
- Cela a été le cas dans l’affaire YAKIMETZ, v. TANU, 8 juin 1984, YAKIMETZ c. le Secrétaire général de
l’ONU, aff. 333. Pour plus de développements, v. Jurisprudence du Tribunal administratif des Nations Unies,
AFDI, vol.30, 1984, p. 513 et ss ;
4
- M. BETTATI, op.cit., p. 292. Pour échapper aux interventions des Etats, et particulièrement à la présentation
unilatérale, les Organisations recourent de plus en plus au recrutement sur concours, v. du même auteur, p. 305 et
ss ;
5
- P. DAILLER, M. FORTEAU, A. PELLET, Droit international Public, Paris, LGDJ, 8ème édition, 2009, 1709
p., spéc. p. 698, n°407.
6
- M. BETTATI, op.cit., p. 276.
7
- TAOIT, 11 décembre 1980, ROSESCU c. Agence Internationale de l’Energie atomique, jug. n°431.
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2. L’intervention de l’Etat lors du renouvellement de l’engagement.
L’intervention des Etats membres des Organisations internationales est également
observée à l’occasion du renouvellement de l’engagement des fonctionnaires, notamment
lorsqu’ils sont détachés de l’administration nationale (1). Ceci étant, l’Etat peut être hostile au
renouvellement et refuser d’y consentir (2), ce qui ne doit guère constituer un moyen de
pression entre les mains des gouvernements. Pourtant, dans la pratique, des pressions
gouvernementales ont pu être déployées conduisant les Organisations au non-renouvellement
des contrats des membres de leur personnel (3). Celles-ci ont cédé devant le défaut
d’assentiment des gouvernements au risque de voir leurs activités menacées sur le territoire
des Etats concernés ou de voir leurs relations avec ces derniers altérées ; elles se sont crues
liée par la position des autorités internes (4) et ont dissimulé les exigences des Etats en
motivant leurs décisions par l'exercice de leur souveraineté d'appréciation (5) ou en prétextant
une qualité de service insatisfaisante, voire négative (6).
En tout état de cause, la prolongation est du ressort exclusif de l’Organisation, celle-ci
étant « autonome dans la gestion de son personnel et ses rapports avec ses agents ne peuvent
être irrégulièrement modifié par le comportement unilatéral et discrétionnaire d'un
gouvernement tiers » (7). En effet, l'intérêt de l'Organisation doit l'emporter sur celui de l'Etat(8)
et l’autorité investie du pouvoir de nomination est seule à décider. Cela est rappelé à diverses
occasions par les juridictions administratives internationales, tel que le Tribunal administratif
de l’Organisation internationale du travail (9), TAOIT, qui a considéré que le Directeur général
« ne saurait renoncer à prendre une mesure favorable à l'Organisation à la seule fin de se
conformer à la manière de voir d'un Etat membre ». Pour le Tribunal, « le souci d’une
Organisation d’entretenir des relations harmonieuses avec tous les Etats membres ne doit pas
conduire le Directeur général à faire la volonté de chacun d’eux » (10). Dans une autre affaire,
le même Tribunal a affirmé que les relations entre l’institution et les Etats « peuvent être
maintenu[es] sans pour autant reconnaitre à un Etat membre quelconque le droit d’intervenir
dans la gestion du personnel de l’Organisation » (11). Par ailleurs, l’Organisation est tenue de
1

- A. PLANTEY, F. LORIOT, op.cit., n° 521 et ss.
- v. dans ce sens, D. RUZIÉ, « Le non-renouvellement des contrats à durée déterminée et l'ingérence des Etats.
A propos de l'Affaire Ballo », AFDI, vol. 18, 1972. pp. 378-391.
3
- TAOIT, 15 octobre 1968, CHADSEY c. l’Union postale universelle, aff. 122 ; CJCE, 6 mai 1969, REINARZ
c. Commission des Communautés européennes, aff. 17/68 ; TANU, 11 octobre 1974, LEVCIK c. le Secrétaire
général des Nations Unies, jug. n°192 ; TANU, 25 mai 1990, QIU, ZHOU et YAO c. le Secrétaire général des
Nations Unies, jug. n°482 ; TAOIT, 16 juillet 2003, BUSTANI c. l'Organisation pour l'interdiction des armes
chimiques, jug. n°2232.
4
- TAOIT, 10 février 1993, REZNICOV c. OMS, jug. n°1249.
5
- TANU, 8 juin 1984, YAKIMETZ c. le Secrétaire général de l’ONU, aff. n° 333.
6
- TAOIT, 15 mai 1972, BALLO c. UNESCO, jug. n°191.
7
- « La succession des Organisations internationales et l'indépendance des fonctionnaires internationaux - A
propos d'une décision de la Commission de recours du Centre international des Hautes études agronomiques
méditerranéennes », AFDI, vol. 18, 1972. pp. 413-421, spéc. p. 419. (contribution sans auteur).
8
- M. BETTATI, op.cit. p. 285.
9
- Le Tribunal administratif de l’Organisation International du Travail est une juridiction chargée de connaître
les requêtes formées par les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires du Bureau international du Travail « BIT»
et des autres organisations internationales qui ont reconnu sa compétence juridictionnelle.
10
- TAOIT, 11 décembre 1980, ROSESCU c. Agence Internationale de l’Energie atomique, jug. n°431.
11
- TAOIT, 10 février 1993, REZNICOV c. OMS, jug. n°1249.
2
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prendre en considération « les droits, les mérites et les espérances du personnel » (1). A cet
égard, le TAOIT a estimé que tout fonctionnaire est en droit d’escompter le renouvellement
de son engagement et l’Organisation est dans « l’obligation d’examiner s’il est ou non dans
son intérêt de combler cet espoir et de prendre sa décision en conséquence » (2).
En définitive, même si l’intervention de l’Etat trouve des justifications, elle doit être
compatible avec le principe d’indépendance du service public international. Le rôle de l’Etat
devrait être limité ; aucune interférence, voire pression ne devrait être exercée sur la décision
finale de l’Organisation. Et pour garantir l’effectivité du principe d’indépendance des
fonctionnaires, un mécanisme juridique de protection leur a été consacré afin de les soustraire
aux ordres juridiques internes.

II. Les garanties donnant effet au principe d’indépendance.
L’indépendance de l’administration internationale est garantie par un ensemble de
privilèges conférés aux fonctionnaires afin de les prémunir des influences extérieures, tant
celles provenant de leurs Etats d’origine que celles susceptibles d’être exercées sur eux par les
Etats hôtes (3). Ces privilèges visent leur immunisation temporaire des effets des ordres
juridiques étatiques (4) en ce sens que les fonctionnaires sont soustraits, totalement ou
partiellement, à la compétence juridique des Etats. Ils sont, à la fois, une dérogation et une
limite à la souveraineté et à la compétence des Etats, aussi bien sur leurs territoires que sur
leurs ressortissants. Et à la faveur de ces privilèges, les fonctionnaires jouissent de l’immunité
de juridiction qui les préserve des rétorsions et représailles des Etats (A). Ils se voient
également octroyer un ensemble de garanties, certaines d’ordre juridique et d’autres d’ordre
financier, qui renforcent leur protection tant à l’égard des Etats d’origine que vis-à-vis des
Etats d’accueil (B).
A. L’immunité de juridiction.
L’immunité juridictionnelle consacrée au personnel international vise à le mettre à l’abri
de l’intervention des juridictions étatiques afin de lui permettre d’exercer ses fonctions en
toute liberté et en toute impartialité (1). Limitée, aussi bien par rapport aux personnes qui en
bénéficient que par rapport aux fonctions des ces dernières (2), cette immunité peut être levée
lorsque les circonstances le recommandent (3).
1. Une protection contre l’intervention des juridictions étatiques.
En vue d'assurer aux fonctionnaires internationaux une totale liberté d'action et une pleine
indépendance dans l'accomplissement de leurs fonctions, une immunité juridictionnelle leur
est conférée. Eu égard à leurs fonctions, ils ne sauraient être mis en cause par les juridictions
1

- A. PLANTEY, « Le non-renouvellement des contrats de fonctionnaires internationaux », Revue Québécoise
de droit international, vol. 2, 1985. pp. 287-294, spéc. p. 288
2
- TAOIT, 19 juin 1985, PEREZ DI CASTILO c. FAO, jug. n°675.
3
- Les avantages et immunités octroyés aux fonctionnaires internationaux sont prévus par différents textes
internationaux, tels que les actes fondateurs des Organisations internationales (v. art. 105, Charte de l’ONU ; art.
40, Constitution de l’OIT ; art. XII, Acte constitutif de l’UNESCO) ; les conventions internationales spéciales (la
Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et la Convention sur les
privilèges et immunités des institutions spécialisées du 21 novembre 1947) ; et les accords de siège (v. par
exemple, l’accord de siège entre la Suisse et l’OIT du 11 mars 1946, l’accord de siège entre la Suisse et l’ONU
du 11 juin 1946, et l’accord de siège entre la France et l’UNESCO du 2 juillet 1954).
4
- B. P. OUEDRAOGO, op.cit., p. 499.
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nationales. Plus précisément, l’Etat « ne devrait pas pouvoir entraver le fonctionnement
normal de l’Organisation … par le jeu de sa propre législation pénale, civile et
administrative » (1). Cela signifie qu'aucune juridiction nationale ne peut connaître d'affaires
ayant trait à leur activité. Ainsi, les juridictions internes se trouvent dessaisies de leur
compétence dès lors qu'il s'agit d’actes accomplis par les fonctionnaires en leur qualité
officielle, y compris leurs paroles et écrits (2). Cette immunité couvre « les actes qui, par leur
nature, représentent une participation aux tâches de l’Organisation, c’est à dire aux activités
de l’emploi conféré à l’agent, ou aux activités accomplies à l’occasion de l’exercice des
fonctions pour le compte et sous le contrôle de l’Organisation » (3). Ceci étant, cette garantie
vise à protéger, en priorité, l'Organisation (4) ; elle est certes attribuée au fonctionnaire mais
celui-ci ne peut s’en prévaloir à son propre avantage. En effet, l’immunité est établie afin de
préserver, avant tout, l’indépendance de l’Organisation. Par ailleurs, la mise en jeu de
l'immunité de juridiction reste de manipulation délicate dans la mesure où elle constitue une
dérogation à la souveraineté des Etats et une limite à la compétence de leurs juridictions.
En outre, les fonctionnaires internationaux bénéficient d’une autre forme d’immunité dite
d’« exécution ». Corollaire de la garantie sus-citée, cette l’immunité « prodigue une protection
analogue et supplémentaire en ce qu’elle empêche une exécution d'une décision
administrative [ou] juridictionnelle » (5) à l'égard des fonctionnaires. Dans l’exercice de leurs
fonctions, ces derniers sont protégés contre toute contrainte ou arrestation. Et en vertu de la
protection fonctionnelle qu’elle leur assure (6), l'Organisation devra intervenir pour obtenir
leur libération en cas d'arrestation (7) et protester en cas d'expulsion (8).
Aussi, l’immunité juridictionnelle n'est pas absolue dans le sens où le fonctionnaire n’est
guère dispensé d’observer les lois et règlements de l’Etat hôte et de s’acquitter de ses
obligations privées. Elle n’est pas non plus illimitée et ne saurait être synonyme d'impunité
totale ; il va sans dire que les fonctionnaires sont pleinement responsables lorsqu’ils se
rendent coupables des délits et crimes de droit commun. Dès lors, il est du ressort de
l’Organisation de lever la protection.
Cela étant dit, la soustraction des fonctionnaires à la compétence des juridictions
étatiques n’est envisagée que sur la base de deux critères cumulatifs, un critère matériel et un
critère personnel.
2. Le champ d’application de l’immunité de juridiction.

1

- M. KOUROUMA, « Contribution à l'étude des accords de siège des organisations internationales implantées
en Côte d'Ivoire » , AFDI, vol. 36, 1990, pp. 614-631, spéc. p. 627.
2
- art. V, section 18, 1), Convention du 13 février 1946 ; art. VI, section 18, a), Convention du 21 novembre
1947
3
- A. PLANTEY, F. LORIOT, op.cit., n°1318.
4
- art. 1.1, f), Statut du personnel de l’ONU ; art. 1.7, Statut du personnel du BIT ; section 14, Convention du 13
février 1946 ; section 22, Convention du 21 novembre 1947.
5
- B. P. OUEDRAOGO, op.cit., p. 506.
6
- Sur cette question, v. CIJ, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif du
11 avril 1949, C.I.J. Recueil 1949. p. 174, disponible sur https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/4/00419490411-ADV-01-00-FR.pdf
7
- v. dans ce sens, A. PELLET, « A propos de l’affaire Dumitrescu à l’UNESCO. Note sur l’indépendance des
fonctionnaires internationaux », JDI, n°3 juillet-Août-Septembre, 1979, pp. 570-588.
8
- A. PELLET, D. RUZIÉ, op.cit., p. 90.

VOLUME: 09 NUMÉRO : 02 / 2022

ISSN: 2352-9806

1355

EISSN: 8528-2309

DE L’INDEPENDANCE DU FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL. UN PRINCIPE RELATIF ET
DES GARANTIES D ’EFFECTIVITE /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 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 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 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
RYM CHIHAB HADDADI /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
L’application de l’immunité de juridiction conférée aux fonctionnaires internationaux est
limitée aussi bien sur le plan matériel (b) que s’agissant des personnes qui en bénéficient (a.).
a. Le critère ratione personae (1).
Le personnel de l'Organisation internationale ne bénéficie pas automatiquement des
privilèges et immunités ; il appartient à chaque Organisation, par le biais de l’autorité investie
du pouvoir de nomination, de déterminer les catégories de fonctionnaires qui peuvent
invoquer ces avantages et d’en communiquer la liste aux gouvernements intéressés, dont l'Etat
d’accueil (2). Sur cette liste, les fonctionnaires ne sont pas tous logés à la même enseigne ; eu
égard à l’importance de leurs fonctions, certains d’entre eux se voient attribuer des avantages
très étendus lorsque d’autres n’en bénéficient que de manière limitée.
C’est ainsi que le Chef de l’administration de l’Organisation (le Secrétaires général ou le
Directeur général, selon le cas), ses principaux adjoints et tout fonctionnaire agissant en son
nom pendant son absence, tant en ce qui les concerne qu’en ce qui concerne leurs conjoints et
leurs enfants mineurs, jouissent des privilèges, immunités, exemptions et facilités accordés
aux envoyés diplomatiques (3). Quant aux fonctionnaires subalternes chargés des fonctions de
direction et d’administration, ils bénéficient des privilèges et des immunités qui couvrent
uniquement leurs actes officiels, autrement dit les actes à caractère fonctionnel. En effet, si «
l’immunité diplomatique est attachée à la personne, l’immunité fonctionnelle dont jouissent
les fonctionnaires internationaux est liée aux actes accomplis à titre officiel » (4). Par contre,
les membres de leurs familles sont exclus du bénéficie de ces avantages, exception faite des
procédures liées à l’immigration et aux formalités de résidence ainsi que les facilités de
rapatriement en cas de crises internationales (5). Une troisième catégorie regroupe les
fonctionnaires ressortissants des Etats hôtes, dits « régnicoles », qui bénéficient de certains
privilèges et immunités sans pouvoir prétendre, dans certains cas, aux mêmes avantages que
ceux accordés aux fonctionnaires ressortissants des autres Etats membres. Effectivement, il
peut arriver que certains Etats fassent preuve de réticence et excluent leurs ressortissants de
l’application de certains avantages, sans que cela ne remettent en question leur
indépendance(6).
Quant aux fonctionnaires recrutés sur place et payés à l’heure, ils sont complètement
exclus du bénéfice de ces avantages. Ils peuvent cependant profiter des certaines « facilités
accordées par l’Etat de siège en vue de la bonne marche du service, ou par bienveillance » (7).
b. Le critère ratione materiae.
L’immunité de juridiction est reconnue aux fonctionnaires internationaux pour les actes
accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Elle est consacrée par diverses dispositions
conventionnelles lesquelles, pour déterminer les actes entrant dans son champ d’application,
1

- Le critère en question est également valable pour le reste des privilèges.
- art. V, section 17, Convention du 13 février 1946.
3
- art. V, section 17, Convention du 13 février 1946 ; art. VI, section 21, Convention du 21 novembre 1947.
4
- Annuaire juridique des Nations Unies, 1981, p. 181.
5
- v. les développements consacrés à cette question dans la seconde partie de l’article.
6
- On peut citer l’exemple des fonctionnaires internationaux de nationalité française employés au sein de
l’UNESCO (dont le siège est à Paris) qui ne bénéficient pas de l’exemption du service national, v. Infra.
7
- A. PLANTEY, F. LORIOT, op.cit., n°1301 ; v. également, Annuaire juridique des Nations Unies, 1981, p.
183.
2
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adoptent différentes rédactions. Tantôt, il est question des « fonctions en rapport avec
l’Organisation » (1), tantôt d’« actes accomplis par [les fonctionnaires] en leur qualité officielle
(y compris leurs paroles et écrits) » (2) et, par moments, il est question d’« actes accomplis
dans l’exercice de leurs fonctions » (3). L’utilisation délibérée de différentes expressions peut
suggérer que les actes en question sont de natures différentes. En effet, on peut par exemple
supposer que la formule d’« actes accomplis dans l’exercices des fonctions » couvre un
domaine d’activité plus étendu que celui qui se rapporte aux « actes accomplis en qualité
officielle ». Par conséquent, on pourrait penser que ces expressions renvoient à des catégories
distinctes d’actes emportant des conséquences juridiques différentes. Pourtant, tel qu’illustré
par le Professeur Jean SALMON, il n’en est rien (4). Aussi variées soient-elles, ces
expressions peuvent être considérées comme ayant un même sens et c’est ce que la pratique
juridictionnelle a démontré.
En réalité, les expressions « qualité officielle », « fonctions officielles » et « service
officiel » sont autant d’expressions qui n’ont pas de définitions précises ; « se sont là des
expressions techniques dont le sens dépend du contexte » (5), et seule l’autorité investie du
pouvoir de nomination, incarnée par le Secrétaire général ou le Directeur général, est habilitée
à en déterminer le sens. On s’interroge même sur la pertinence d’en préciser le contenu ce qui
n’est pas en faveur de l’Organisation laquelle serait « liée par une définition qui pourrait ne
pas tenir compte du nombre et de la diversité des activités des fonctionnaires » (6).
Une fois ces précisions apportées, il reste à savoir quels sont les actes qui, concrètement,
sont couverts par l’immunité juridictionnelle. D’abord, il est nécessaire de souligner la
différence entre l’immunité de juridiction accordée aux hauts fonctionnaires, tels que le
Secrétaire général et ses principaux adjoints, et celle conférée aux fonctionnaires subalternes.
La première catégorie, comme il a été précisé auparavant, jouit des privilèges au même titre
que les envoyés diplomatiques (7) ; autrement dit, aussi bien leurs actes publics que leurs actes
privés bénéficient de l’immunité de juridiction (8). Quant à la seconde catégorie de
fonctionnaires, seuls leurs actes publics sont couverts par l’immunité. On peut cependant
s’interroger sur ce qui peut constituer un acte public accompli par les fonctionnaires dans
l’exercice de leurs fonctions et en leur qualité officielle. Ce point a été tranché par la Cour de
justice de la Communautés européenne9, CJCE, lorsqu’elle a eu à se prononcer sur la question
de savoir si un accident de la circulation causé par un fonctionnaire de la Communauté
européenne alors que, muni d’un ordre de mission, il conduisait, lors de l’accomplissement de
1

- art. 105, Charte de l’ONU ; art. 40. al. 2, Constitution de l’OIT ; art. XII, Acte constitutif de l’UNESCO qui
renvoie aux dispositions de la Charte des Nations Unies.
2
- art. V, section 18, 1), Convention du 13 février 1946 ; art. VI, section 19, a), Convention du 21 novembre
1947, art. 22, a), Accord de siège entre la France et l’Unesco ; art. V, section 15, a), Accord de siège entre la
Suisse et l’ONU.
3
- art. 17, Accord de siège entre la Suisse et l’OIT.
4
- J. SALMON, « Immunités et actes de la fonction », AFDI, vol. 38, 1992, pp. 314-357, spéc. p. 323.
5
- Annuaire juridique des Nations Unies, 1977, p. 267.
6
- Ibid.
7
- v. art. 31 et ss, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961.
8
- A. PELLET, D. RUZIÉ, op.cit., 89.
9
- Cour de justice de la Communauté européenne, juridiction européenne, actuellement Cour de justice de
l’Union européenne « CJUE » (depuis le 30 novembre 2009).
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son service, son véhicule automobile personnel, constitue un acte public. Dans cette espèce, la
Cour a considéré que l’acte accompli par le fonctionnaire « ne donne lieu à immunité de
juridiction que s’il a été accompli en qualité officielle, c'est-à-dire dans le cadre de la mission
confiée » et qu’« il importe peu … qu’il s’agisse de l’exercice effectif de « fonctions
habituelles ou statutaires » ou seulement d’acte accompli à l’occasion de l’exercice des
fonctions, si tant est que l’acte en cause entre directement dans le cadre de l’accomplissement
d’une mission [de l’Organisation] » (1). De fait, les fonctionnaires bénéficient des immunités
non seulement lors de l'exercice de leurs fonctions habituelles mais aussi, tout acte accompli à
l'occasion de cet exercice, dès lors qu’il entre dans le cadre de l'accomplissement d'une
mission internationale, ouvre droit audit privilège. Finalement, « la distinction entre les actes
accomplis à titre officiel et les actes accomplis à titre privé … est une question de fait qui
dépend des circonstances de chaque cas particulier » (2) et seul le Secrétaire général est
habilité à décider ce qui constitue un acte officiel et, s’il échet, de l’invoquer ou, au contraire,
de lever l’immunité du fonctionnaire (3).
3. La levée de l’immunité de juridiction.
L’immunité juridictionnelle accordée aux fonctionnaires internationaux n’est pas absolue
et ne constitue guère un droit acquis. Effectivement, ce privilège ne les dispense nullement de
se soumettre aux lois de police (4), nationales soient-elles ou locales, ni de s'acquitter de leurs
obligations privées (5). Par conséquent, l’immunité peut être levée lorsque le fonctionnaire n’a
pas observé ses obligations privées ou lorsqu’il s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit.
Ainsi, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’apprécier le
comportement du fonctionnaire et de décider de lever l’immunité dans tous les cas où, à son
avis, cette immunité empêcherait l’action de la justice et pourrait être levée sans porter
atteinte aux intérêts de l’Organisation (6). L’habilitation confiée à ladite autorité se justifie
dans ce sens que l’appréciation à laquelle elle se livre pour chercher, dans chaque cas qui lui
est soumis, si les conditions sont ou non remplies échappe, en raison de son caractère
particulier, qui met nécessairement en cause les relations entre l'Organisation et un Etat tiers,
à tout contrôle des juridictions nationales (7). Dans ce sens, la Cour internationale de justice a
confirmé le rôle prépondérant assigné au Secrétaire général en sa qualité de plus haut
1

- CJCE, 11 juillet 1968, Claude Moïse SAYAG et S.A. ZURICH c. Jean-Pierre LEDUC, Denise THONNON,
épouse LEDUC, et S.A. La CONCORDE, Aff. n°5-68.
2
- Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le respect des privilèges et immunités des fonctionnaires
de
l’Organisation,
A/C.5/36/31
du
4
novembre
1981,
p.
3,
disponible
sur
https://digitallibrary.un.org/record/26493?ln=fr
3
- Annuaire juridique des Nations Unies, 1977, p. 267.
4
- Il entendu par lois de police « les règles matérielles impératives qui, en considération de la nature particulière
des intérêts qu’elles visent à protéger et en vertu de critères d’« auto-rattachement », prétendent à être appliquées
par le juge du for malgré le fait que, pour le reste, la situation litigieuse à laquelle elles se veulent applicables
tombe sous une loi étrangère par effet des règles de conflit », v. L. G. RADICATI di BROZOLO, Arbitrage
commercial international et lois de police, RCADI, 2005, vol. 315, p. 289.
5
- art. 1.1., f), Statut du personnel de l’ONU ; art. 1.7, Statut du personnel du BIT ; art. 23, Règlement du
personnel de la « CEE » et de la « CEEA ».
6
- v. art. V, section 20, Convention du 13 février 1946 ; art. VI, section 22, Convention du 21 novembre 1947 ;
art. 21, 2), Accord de siège entre la Suisse et l’OIT ; art. 24, Accord de siège entre la France et l’UNESCO ; art.
V, section 17, Accord de siège entre la Suisse et l’ONU.
7
- TAOIT, 11 septembre 1964, Cesareo JURADO c. OIT, jug. n°70.
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fonctionnaire de l’Organisation. Pour la CIJ, ce dernier a un rôle central à jouer dans la
mesure où c’est à lui « que sont conférés la responsabilité et le pouvoir de protéger les intérêts
de l’Organisation et de ses agents » (1).
L’effet relatif de l’immunité de juridiction a été confirmé par la justice administrative
internationale. A ce titre, on peut citer une affaire dans laquelle le juge du TAOIT a affirmé
qu’un fonctionnaire, contre lequel une action de divorce a été engagée devant la juridiction
suisse ordinaire, ne pouvait invoquer la protection de l’Organisation et, de fait, l’immunité de
juridiction (2). Selon le Tribunal, le fonctionnaire n’a aucun droit au maintien de son immunité
dans le cadre d’une procédure portant sur des obligations d’ordre privé car l’immunité ne lui
est pas conférée à son avantage mais plutôt dans l’intérêt de l'Organisation. Par ailleurs, pour
d’autres faits, le Directeur général du Bureau international du travail a levé l’immunité de ce
même fonctionnaire afin de permettre à son épouse d'intenter une action en justice contre lui
pour non-paiement de la pension alimentaire due pour son enfant (action civile) et de porter
plainte contre lui pour abandon de famille (action pénale). En répliquant par une requête en
annulation, le requérant a été débouté ; le Tribunal a rejeté la demande d’annulation en se
fondant sur l’argumentation évoquée dans son jugement précédent (3).
Outre l’immunité juridictionnelle qui soustrait les fonctionnaires de la compétence des
juridictions nationales et les préserve des influences étatiques, d’autres garanties leur sont
consacrées afin de renforcer leur indépendance.
B. Les autres garanties.
Outre l’immunité de juridiction, les fonctionnaires internationaux jouissent de certains
avantages qu’on peut qualifier de « juridiques » (1) par opposition aux avantages dits
« financiers » (2).
1. Les garanties d’ordre juridique.
Outre l’immunité juridictionnelle, un ensemble de garantie, d’ordre juridique, sont
accordées aux fonctionnaires internationaux dans l’objectif de les soustraire aux influences
étatiques. Une première garantie consiste à les exempter des obligations du service militaire.
Il s’agit d’un privilège visant à protéger le personnel de l'influence des États membres et, de
fait, de garantir son indépendance (4). Dans certains cas, l’exemption est d’application
générale et concerne tous les fonctionnaires. C’est ainsi que la Convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, par exemple, précise que les fonctionnaires de l’ONU « seront
exempts de toute obligation relative au service national » (5) aussi bien à l'égard de leur Etat
d'origine que vis-à-vis de l'Etat hôte. Cependant, cette garantie peut connaître des exceptions
s’agissant des ressortissants des Etats d’accueil. Dans ce sens, la Convention sur les privilèges
1

- CIJ, Différend relatif à l’immunité de juridiction d’un Rapporteur spécial de la commission des droits de
l’homme, avis consultatif du 29 avril 1999, C.I.J Recueil 1999, p. 62 et ss, spéc. p. 85, §.51, disponible sur
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/100/100-19990429-ADV-01-00-FR.pdf ; pour plus de détails sur
cette affaire, v. J. MARTIINGE, « L’affaire du différend relatif à l’immunité de juridiction d’un Rapporteur
spécial de la Commission des droits de l’homme (C.I.J., avis consultatif du 29 avril 1999) », AFDI, vol. 45,
1999, pp. 413-433.
2
- TAOIT, jug. n°70, op.cit.
3
- TAOIT, 9 mai 1967, Cesareo JURADO c. OIT, jug. n°105.
4
- art. V, section 18, Convention du 13 février 1946 ; art. VI, section 20, Convention du 21 novembre 1947.
5
- art. V, section 18, Convention du 13 février 1946.
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et immunités des institutions spécialisées prévoit que, par rapport aux Etats d’origine,
l’exemption ne concerne que les fonctionnaires qui, en raison de leurs fonctions, auront été
nommément désignés sur une liste établie par l'Organisation et approuvée par leur Etat
d’origine (1). C’est également le cas pour l’Accord de siège entre la France et l’UNESCO qui
écarte les fonctionnaires de nationalité française de l’exemption du service national (2). Quant
aux Accords de siège conclus par la Suisse, ils ne manquent pas d’originalité dans la mesure
où ils prévoient, d’une part, la communication par le Directeur général du BIT à l’Etat hôte
d’une liste de fonctionnaires suisses astreints aux obligations militaires et, d’autre part,
l’établissement, d’un commun accord entre le Directeur général et l’Etat, d’une liste restreinte
de fonctionnaires qui, en raison de leurs fonctions, bénéficieront de dispenses (3).
Une autre garantie est octroyée aux fonctionnaires internationaux et à leurs familles afin
de faciliter leur établissement dans les Etats d'accueil. Des dispositions conventionnelles de
protection leur confèrent des privilèges liés aux facilités de déplacement, aux formalités
d'enregistrement et aux procédures de résidence. Pour ce faire, les fonctionnaires, leurs
conjoints et membres de leurs familles vivant à leur charge bénéficient d'une liberté
d'installation et de séjour dans l'Etat hôte (4) ; ils sont « soustraits aux mesures relatives à
l'immigration, à l'immatriculation des étrangers, à la réglementation du travail [et] aux taxes y
relatives » (5). Pour cela, l'Etat d’accueil s'engage, aux termes de l'accord de siège, de prendre
toutes les mesures utiles pour faciliter l'entrée, le séjour et les déplacements de toutes les
personnes appelées à exercer leurs fonctions auprès de l'Organisation ainsi que leurs conjoints
et membres de leur famille à leur charge, telles que les facilités l'attribution de visa d'entrée (6)
ou l'attribution de laissez-passer (7). Dans certains cas, ces facilités s’étendent à la circulation
dans les Etats membres de l’Organisation. C’est le cas, par exemple, des fonctionnaires de
l’Union européenne (8), de ceux de l’Organisation des Nations Unies (9) et des institutions
spécialisées (10) dont les laissez-passer sont reconnus et acceptés par les Etats membres comme
titre de voyage. Par ailleurs, les fonctionnaires bénéficient de facilité de rapatriement en cas
de crise internationale au même titre que les envoyés diplomatiques (11). Et en tout état de
cause, les fonctionnaires ne peuvent faire l'objet d'une expulsion que très exceptionnellement ;
cette pratique étant incompatible avec le principe d'indépendance de l'administration
1

- art. VI, section 20, al. 1, Convention du 21 novembre 1947.
- art. 23, Accord de siège entre la France et l’UNESCO, op.cit.
3
- v. art. 10, Arrangement d'exécution de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale
du Travail pour régler le statut juridique de cette organisation en Suisse ; v. également, Annexe de l’Accord sur
les privilèges et immunités de l’Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
4
- art. V, section 18, Convention du 13 février 1946 ; art. VI, section 20, Convention du 21 novembre 1947.
5
- A. PLANTEY, F. LORIOT, op.cit., n°1308.
6
- v. art. VII, section 25, Convention 13 février 1946 ; art. VIII, section 28, Convention du 21 novembre 1947 ;
art. 7, Arrangement d'exécution de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation internationale du
Travail.
7
- v. art. VII, section 21, Accord de siège entre la Suisse et l’ONU ; art. 27, Accord de siège entre la France et
l’UNESCO.
8
- art. 7, Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, 8 avril 1965.
9
- art. VII, section 24, Convention du 13 février 1946.
10
- art. VIII, section 27, Convention du 21 novembre 1947.
11
- v. art. 44, Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 18 avril 1961.
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internationale, elle ne saurait être mise en œuvre sans formalités protectrices particulières et
ne se justifie qu’en cas de faute flagrante et grave (1).
L’indépendance des fonctionnaires est également garantie par des dispositions
envisageant leur protection sur le plan financier.
2. Les garanties d’ordre financier.
Au nom de l’indépendance, les fonctionnaires internationaux bénéficient d’une
exonération fiscale, dite aussi « immunité fiscale » (2). Elle permet de neutraliser l’influence
des Etats d’accueil et de soustraire les fonctionnaires des influences de leurs gouvernements.
En vertu de ce privilège, les traitements et émoluments versés par l'Organisation sont exempts
des impositions et taxations décidées par l'État hôte. Consacrée par les conventions sur les
privilèges et immunités (3), l'exonération fiscale est entérinée et précisée par les accords de
siège. Néanmoins, une distinction dans la mise en œuvre de ce privilège par les accords de
siège peut être relevée. En effet, aux termes de l'accord de siège entre la Suisse et l’OIT, il est
reconnu une immunité fiscale à tous les fonctionnaires du Bureau international du Travail
quelle que soit leur nationalité ; ces derniers bénéficient de l'« exonération de tout impôts
fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur
sont versés par l'Organisation internationale du travail » (4). Ainsi, l’exonération fiscale de ces
fonctionnaires couvre aussi bien les impôts nationaux que les impôts locaux. Toutefois, il peut
arriver que des législations nationales imposent des impôts locaux devant être supportés par
tous les habitants de la circonscription, y compris les fonctionnaires internationaux. La
conception de l’exonération fiscale par la France est quelque peu différente dans le sens où,
selon la rédaction adoptée par l'accord de siège entre la France et l’UNESCO, les
fonctionnaires « seront exonérés de tout impôt direct sur les traitements et émoluments qui
leur sont versés par l'Organisation » (5) ; ils restent donc assujettis aux impôts indirects.
Cela étant dit, les effets de l’immunité fiscale peuvent connaître des limites. En droit
français, par exemple, les pensions de retraites ne sont pas exempts d’impôts (6). Sont exclues
également de l’exonération fiscale les taxes et redevances constituant une contrepartie d’un
service déterminé fourni par les autorités publiques (7). On peut citer aussi les taxes sur les
biens immobiliers, les taxes sur les fortunes (8), voire même les droits de succession (9) qui
n’entrent pas dans le champ d’application de l’exonération.
Les fonctionnaires jouissent également sur le territoire de l’Etat de siège de facilités
relatives au change. Il leur est permis de « transférer une partie de leurs traitements et
indemnités dans la monnaie du pays où ils résidaient habituellement à l'époque de leur entrée
1

- A. PLANTEY, F. LORIOT, op.cit., n°327.
- B. P. OUEDRAOGO, op.cit., p. 503.
3
- art. V, section 18, Convention du 13 février 1946 ; art. VI, section 19, Convention du 21 novembre 1947.
4
- art. 17, b), Accord de siège entre la Suisse et l’OIT.
5
- art. 22, Accord de siège entre la France et l’UNESCO, op.cit.
6
- v. dans ce sens, Ph. GAUTIER, « La sentence rendue le 14 janvier 2003 par le tribunal arbitral constitué par
le Gouvernement de la république française et l'UNESCO sur la question du régime fiscal des pensions versées
aux fonctionnaires retraités de l'UNESCO résidant en France », AFDI, vol. 49, 2003. pp. 290-301.
7
- CJCE, 8 février 1968, Van Leeuwen c. Ville de Rotterdam, aff. n°32-67.
8
- A. PLANTEY, F. LORIOT, op.cit., n°1311.
9
- CJCE, 3 juillet 1974, R. Ch. BROUERIUS VAN NIDEK c. Inspecteur de l’enregistrement et des droits de
succession, (Pays-Bas), aff. n°7-74.
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en fonction » (1), notamment lors du transfert des sommes acquises en fin de contrat (2). A ce
titre, ils jouissent des mêmes avantages que les fonctionnaires diplomatiques d'un rang
comparable. Tout comme les avantages précédents, celui-ci est consacré par les Conventions
sur les privilèges et immunités et est précisé par les accords de siège lesquels réitèrent
l'exemption des fonctionnaires aux restrictions à la liberté de change.
Et enfin, les fonctionnaires se voient attribuer des facilités liées à la franchise douanière.
En vertu de ce privilège, ils bénéficient du droit de transporter leur mobilier et leurs effets en
franchise de douane lors de leur rupture d’établissement, souvent à condition que leur séjour
soit supérieur à une année (3). Généralement, cette exemption a trait aux droits de douanes,
taxes et autres redevances connexes. Certains Etats étendent cet avantage à l’importation de
certains produits entrant dans les usages diplomatiques tels que les voitures automobiles (4).
Conclusion.
L’indépendance des fonctionnaires internationaux figure parmi les principes
fondamentaux qui gouvernent la fonction publique internationale. En vue de prémunir les
Organisations des ingérences étatiques et de préserver l’impartialité et l’intégrité de leur
personnel, l’indépendance est envisagée en vertu d’une obligation d’abstention engageant les
Etats et une obligation de soustraction incombant aux fonctionnaires. Néanmoins, les présents
développements ont permis d’aboutir à la conclusion selon laquelle le principe
d’indépendance est relatif du fait de l’intervention Etats membres dans le recrutement des
fonctionnaires et à l’occasion du renouvellement de leurs contrats. Nonobstant leur
engagement à respecter le caractère exclusivement international des fonctionnaires et à ne pas
chercher à les influencer dans l'exécution de leurs tâches, les Etats peuvent être tentés, au grès
de leurs intérêts, d’influer sur le fonctionnement de l’Organisation et, par conséquent, altérer
son indépendance et celle de son personnel. Aussi, et dans la perspective de pallier le risque
engendré par les manœuvres des Etats, un dispositif juridique de protection est mis en place.
Constitué d’avantages et d’immunités conférés aux fonctionnaires, ce dispositif est, à la fois,
une dérogation et une limite à la souveraineté et à la compétence des Etats. Il est de nature à
garantir l’effectivité du principe d’indépendance par la soustraction, totale ou partielle, des
fonctionnaires de la compétence juridique étatique. Par ailleurs, eu égard au principe de
légalité de l’action de l’administration, une protection supplémentaire est accordée au
fonctionnaire international. Il lui est en effet consenti le droit de recourir à une juridiction
indépendante et impartiale afin de faire valoir ses droits dans la cadre de sa relation avec
l’Organisation qui l’emploie.
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Résumé :
Dans le cadre de ses efforts visant l’élaboration d’une stratégie complète de prévention et
de lutte contre la corruption, l’Etat Algérien a veillé à la réforme de l’organe national de
prévention et de lutte contre la corruption et à son adaptation aux dispositions de la révision
constitutionnelle révisée en 2020, instaurant une nouvelle institution constitutionnelle
exerçant des fonctions de contrôle sous la dénomination « La Haute Autorité de transparence
et de prévention de la corruption » que le Législateur a déterminé son organisation, sa
composition ainsi que ses prérogatives en promulguant, récemment, la loi 22-8. Dans le cadre
de cette loi, Le législateur a attribué à la Haute Autorité un ensemble d’attributions qualifiées
de vaste comparées à celles jugées « limitées » dont jouissait l’ex organe national de
prévention et de lutte contre la corruption. Cela se traduit par des prérogatives exécutives de
contrôle et de consultations inhabituelles reflétant une nouvelle orientation de l’Etat Algérien
dans l’élaboration d’une stratégie complète de prévention et de lutte contre la corruption,
basée sur la transparence, l’intégrité et le sens de responsabilité.
Mots clés : corruption ; Haute Autorité ; prévention ; lutte ; transparence.

Abstract :
As part of Algeria's endeavor to establish a comprehensive strategy to prevent and
combat corruption, Algeria has endeavored to reform and adapt the national system for
preventing and combating corruption to the provisions of the constitutional amendment of
2020. Which created a new constitutional institution with oversight functions called the
"Supreme Authority for Transparency and the Prevention of Corruption", the legislature
recently promulgated Law 22-08 establishing its organization, composition, and powers. The
legislator at the heart of this law gave this authority a range of powers described as broad
compared to those of the abolished National Corruption Prevention and Control Authority
overshadowed by limitations, this is evidenced by uncommon advisory oversight executive
powers Transparency, Integrity and Accountability ", reflects a new direction from Algeria in
establishing a comprehensive strategy for preventing and combating corruption, based on
transparency, integrity, and accountability.
Keywords: corruption ;Supreme Authority; prevention ;Transparency.
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امللخص:
في إطاز طعيها الدائم إلزطاء اطتراجيجيت شاملت للىكاًت مً الفظاد ومكافحخه ،حسصذ الدولت الجصائسيت على
اصالح وجكييف املىظىمت الىطىيت للىكاًت مً الفظاد ومكافحخه مع أحكام الخعدًل الدطخىزي لظىت  ،2929الري
اطخحدر مؤطظت دطخىزيت حدًدة جطلع بمهام زكابيت طميذ ب "الظلطت العليا للشفافيت والىكاًت مً الفظاد" ،أصدز
املشسع حدًثا اللاهىن  93-22املحدد لخىظيميها وحشكيلتها وكرا صالحياتها .اعطى املشسع في صلب هرا اللاهىن الى هره
الظلطت حملت مً الصالحياث جىصف بالىاطعت ملازهت بخلك التي كاهذ جخمخع بها الهيئت الىطىيت للىكاًت مً الفظاد
ومكافحخه امللغاة ،والتي طغى عليها طابع املحدودًتً ،خجلى ذلك مً خالل صالحياث جىفيرًت زكابيت اطدشازيت غير
مؤلىفت ،ججظد جىحه حدًد مً الدولت الجصائسيت في إزطاء اطتراجيجيت شاملت في الىكاًت مً الفظاد ومكافحخه ،كىامها
الشفافيت والنزاهت وزوح املظاءلت.
الكلمات املفتاحية :الفظاد؛ الظلطت العليا؛ الىكاًت؛ مكافحت؛ الشفافيت.
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Introduction :
La corruption s’est propagée dans les sociétés devenant un phénomène complexe et
une maladie incurable à cause de ses répercussions et ses incidences sur la sécurité et
l’économie des pays en développement et développés même. La corruption s’est répandue
pour toucher tous les aspects de la vie non seulement au niveau national : économique, sociale
et judiciaire également mais aussi au niveau mondial par les différents systèmes politiques, les
penchants culturels et idéologiques.
La corruption vise à détruire les valeurs et les convictions du système social dans son
ensemble. Plusieurs facteurs ont contribué à la propagation de ce phénomène notamment
institutionnels et idéologiques. Ce qui a favorisé la propagation de la corruption ainsi que la
parution de nouvelles pratiques liées à cette dernière1.
La corruption a été connue, en premier, dans le secteur public du gouvernement et s’est
développée pour toucher le secteur privé. Elle est devenue, ainsi, le premier souci de tous les
législateurs à l’échelle nationale et une préoccupation commune pour les gouvernements de
plusieurs pays au niveau régional et mondial. La corruption est aperçue comme un
phénomène mondial nécessitant son éradication ou du moins la réduction de risque et la
propagation2.
Plusieurs facteurs ont permis à la corruption d’avoir une dimension internationale dont sa
liaison avec la criminalité transnationale organisée, le transfert des revenus issus des crimes
vers l’étranger ainsi que son rapport avec le financement du terrorisme. La conviction de ces
états est que la corruption n’est plus un phénomène local mais plutôt international qui a amené
ses pays vers une indispensable3 collaboration internationale pour la prévention et la lutte
contre la corruption et intensifier les efforts afin de renforcer leurs capacités dans ce domaine
et ce par l’échange des compétences et des expériences pour la réforme des législations
nationales et le renforcement de la collaboration internationale. Cette dernière a abouti à la
convention des Etas Unies contre la corruption4 adoptée par l’assemblée générale par le décret
N°04-58 du 31-10-2003, entré en vigueur le 14-12-2005 et ratifié par le décret présidentiel
N°04-128.5
Cette convention a fait référence à la gravité des problèmes et des risques de la corruption
sur la stabilité des deux sociétés nationale et internationale et à l’importance de sensibilisation
des Etats Parties sur les risques de la corruption et de toutes formes de criminalité. La
corruption n’est plus un souci local mais un phénomène mondial qui porte atteinte à toutes les
sociétés et les économies faisant de la collaboration internationale pour la prévention et la
lutte contre ce phénomène une nécessité dont la responsabilité relève de tous les Etats. La
1

- CHEVALLIER Jacques, « Lutte contre la corruption et loyauté dans les relations internationales »,
L'Harmattan, Coll Logiques politiques, 1ère éd, paris, 2001, p4.

.7 ص،2990 ، إلاطكىدزيت، " داز الفكس الجامعي، " ظاهسة الفظاد إلادازي في الدول العسبيت والدشسيع امللازن،ًً بالل أمين شيً الد2، املكخب الجامعي الحدًث،" " مكافحت الفظاد إلادازي والىظيفي وعالكخه بالجسيمت على املظخىي املحلي وإلاكليمي والعسبي والدولي،أمير فسج ًىطف3.8  ص،2949 ،إلاطكىدزيت

4

- Convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par l’Algérie sur réserve par le décret présidentiel
n° 04-128 du 19 avril 2004, Journal officiel n° 26 de 2004.
5
- Décret présidentiel n° 04-128, ratifiant la Convention des Nations Unies contre la corruption, du 19-04-2004,
journal officielle n° 26 du 25-04-2004.
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lecture et l’analyse de cette convention indiquent qu’elle contient deux aspects
fondamentaux ; le premier préventif consiste à l’engagement des Etats Parties à adopter des
politiques et des notions de prévention de la corruption et à assurer la valeur et l’efficience de
ou des organismes nationaux pour la prévention de la corruption. Le deuxième est répressif
réprimant toutes formes et manifestations de corruption : tel que soudoyer des fonctionnaires,
la soustraction des biens et l’abus des fonctions.1
Ces engagements internationaux ratifiés par l’Etat Algérien ont imposé à ce dernier de
procéder à la révision de la législation interne conformément aux dispositions de cette
convention notamment celles relatives à l’incrimination de toutes formes de corruption. A cet
effet, le législateur algérien a promulgué une loi conforme aux développements internationaux
visant la prévention et la lutte contre la corruption dénommée « la loi de prévention et de lutte
contre la corruption »2.
Cette loi a contenu l’incrimination de nombreux actes de corruption qui n’existaient pas,
auparavant, dans le code pénal, et ce, en conformité avec la modernisation de la politique
pénale dans la prévention et la lutte contre la corruption. A cet égard et conformément au
texte en vertu de l’article 6 de la convention des Etas Unies incitant les Etats Parties à instituer
un ou plusieurs organes de prévention et de lutte contre la corruption 3, le législateur algérien
énonce dans le 3ème titre de la loi 06-01 par les articles du 17 au 27 l’institution d’un organe
national de prévention et de lutte contre la corruption en vue de mettre en œuvre la stratégie
nationale dans la lutte contre la corruption. Cet organe administratif jouit d’une personnalité
morale, de l’autonomie financière et de la dépendance au Président de la République.
Le législateur a attribué à cet organe plusieurs attributions à prédominance consultative.
Cependant, il a omis son organisation et sa composition en les renvoyant à la réglementation.
L’installation de cet organe a tardé pendant 04 années depuis l’adoption de la loi 06-01. Six
ans après son installation, le législateur constitutionnel s’est ingéré dans cet organe avec les
deux articles 202 et 203 de la révision constitutionnelle de 20064 pour les réintroduire à
nouveau par le législateur constitutionnel sous une autre dénomination à savoir « La Haute
Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption » et cela en vertu de la
révision constitutionnelle de l’année 2020 dans les articles 204 et 205 accordant, ainsi, à cette
autorité un rôle différent de celui qu’exerçait l’organe national de prévention et de lutte contre
la corruption ainsi que des garanties d’autonomie plus efficaces.5

، اللاهسة،" الشسكت العسبيت املخحدة للدظىيم والخىزيداث، " مكافحت الفظاد في ضىء اللاهىن والاجفاكياث إلاكليميت والدوليت،وليد إبساهيم الدطىقي1.448-442 ص،2012
2

- Loi n°06 – 01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.
-Article 6 de la convention des nations unies contre la corruption « Organe ou organes de prévention de la
corruption 1. Chaque État Partie fait en sorte, conformément aux principes fondamentaux de son système
juridique, qu’existent un ou plusieurs organes, selon qu’il convient, chargés de prévenir la corruption par des
moyens tels que : a) L’application des politiques visées à l’article 5 de la présente Convention et, s’il y a lieu, la
supervision et la coordination de cette application ; b) L’accroissement et la diffusion des connaissances
concernant la prévention de la corruption. »
4
- Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 - Journal officiel n° 14 du 7 mars 2016 portant la réforme constitutionnelle.
3

،4 العدد،1  املجلد، مجلت أبحار،" 2929  " الظلطت العليا للشفافيت والىكاًت مً الفظاد ومكافحخه في ظل الخعدًل الدطخىزي لظىت،أحظً غسبي5.130-133 ص،2924،حامعت شيان عاشىز الجلفت
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MILOUD DRICI /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
En application du dernier paragraphe de l’article 205 de la révision constitutionnelle 2020
indiquant que « la loi détermine l’organisation de la Haute Autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption ainsi que ses attributions », récemment, la loi 22-08
a été promulguée déterminant l’organisation de la Haute Autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption, sa composition et ses prérogatives1, abrogent, ainsi,
l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption ,et ce, dans le cadre de la
stratégie nationale qui vise la prévention et la lutte contre la corruption fondées sur
l’implication de toutes les parties prenantes dans la société : individus et institutions et en
application du programme du Président de la République tendant à une lutte déterminée
contre cette maladie dévastatrice qui ronge l’Etat et ses institutions en suscitant le contrôle et
assurant l’intégrité dans la gestion ainsi que l’institution de la transparence et le sens de
responsabilité.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la problématique de cette étude se pose sur
l’efficacité du nouveau rôle attribué, par le législateur, à la Haute Autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption en énonçant l’organisation de cette institution
constitutionnelle par rapport à sa composition et ses attributions en vertu de la loi 22-08.
Cette problématique soulève d’autres questions concernant la mise en cause du caractère
juridique de cette institution et la révélation de ses caractéristiques, sa composition et les
autres attributions majeures desquelles elle jouit comparées à celles de l’organe national
infirmé.
Pour répondre à cette problématique et à tous les questionnements qui l’accompagnent,
notre étude sera répartie sur 03 points fondamentaux :
1- La notion de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la
corruption,
2- La composition de la Haute Autorité et son déroulement,
3- Les attributions de Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la
corruption.

1- La notion de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption.
La recherche dans la notion de la Haute Autorité et en se référant aux dispositions de la
loi 22-08 promulguée par le législateur, nécessite, en premier, de définir puis relever ses
caractéristiques comme suit :
1.1- Définition de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre
la corruption.
L’article 2 de la loi 22-08 a défini la Haute Autorité comme étant une institution
indépendante dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière et administrative.
L’article 3 de ladite loi a indiqué que le siège de cette Autorité est situé à Alger. Il est à noter
que le législateur, dans sa définition dans ladite loi, souligne le caractère d’indépendance de

1

- Loi n° 22-08 du 4 Chaoual 1443 correspondant au 5 mai 2022 fixant l’organisation, la composition et les
attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption.
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MILOUD DRICI /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
cette Autorité mentionné, auparavant, en vertu de l’article 204 de la constitution après
révision de l’année 2020.
On peut aussi noter que cette définition n’a rien apporté de nouveau concernant
l’indépendance de cette Autorité comparée à la même définition énoncée dans l’article 18 de
la loi 06-01 relative à l’ex organe national infirmé1, de prévention et lutte contre la corruption.
La seule différence qui semble évidente concernant l’indépendance des deux institutions est
que la loi 22-08 n’a pas énoncé la dépendance de la Haute Autorité de prévention et de lutte
contre la corruption du Président de la République comme c’était le cas pour la définition de
l’organe national infirmé de prévention et de lutte contre la corruption énoncée dans l’article
18.
« Le législateur algérien a suivi l’exemple de son homologue français en adoptant la
même dénomination de l’organe national indépendant par la loi 06-01 dont l’objectif est
d’assurer la neutralité en se comportant avec les agents publics ou les opérateurs
économiques. Et afin d’assurer la transparence et d’accorder une importance à cette autorité,
le législateur a énoncé dans la constitution, plutôt que dans un texte législatif, qui a établi
l’organe national chargé des mêmes missions où ces dernières étaient accordées à un nouveau
organe dénommé la Haute Autorité »2 .
On note, également, que le législateur constitutionnel a introduit dans la dernière révision
constitutionnelle 2020 certaines modifications, notamment, l’exclusion de l’adaptation
apportée dans la révision constitutionnelle du 2016 concernant l’organe national et,
auparavant, la loi 06-01 considérant l’organe comme une autorité administrative indépendante
qualifiée d’une autorité indépendante. Le législateur constitutionnel a renoncé à l’affirmation
des aspects de l’autonomie financière et administrative en se contentant de mentionner,
seulement, le principe laissant les détails au législateur3. Ce dernier a énoncé ces détails en
vertu du deuxième article de la loi 22-08.
Le terme transparence a été lié à la dénomination de la Haute Autorité afin d’indiquer le
rôle primordial que joue la transparence dans la prévention de la corruption ainsi que
l’intégrité et le sens de responsabilité. La transparence signifie que toutes les activités de
l’Etat et les actions de ses organismes soient transparentes d’une manière publique pour le
personnel ou la population et que les systèmes comportent tous les moyens engagés de
prendre en charge le savoir et la connaissance de la réalité des activités et des actes et par
conséquent la possibilité de les tenir responsables. La transparence signifie, également, le
droit de tout citoyen à l’information et à la connaissance des mécanismes de prise de décision.
Ce droit permet, alors, d’instaurer des normes menant à la confiance et à la contribution à

1

- Article 39, de la loi 22-08 « Sont abrogées, toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les
articles de 17 à 24 de la loi n° 06-01 du 21 Muharram 1427 correspondant au 20 février2006 ,modifiée et
complétée relative à la prévention et à la lutte contre la corruption.

 املجلد، مجلت العلىم اللاهىهيت والظياطيت،" الىظام اللاهىوي للظلطت العليا للشفافيت والىكاًت مً الفظاد ومكافحخه، "دمحم ملين طلخ، عثمان حىيرق- 2
.171 ص، 2922  افسيل، حامعت الىادي،4 العدد،48
.109  ص، املسحع الظابم، أحظً غسبي- 3
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MILOUD DRICI /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
détecter et à prévenir la corruption conférant ainsi de la crédibilité à l’Etat ainsi qu’à tous ces
organismes vis-à-vis de l’opinion publique et des organisations internationales1.
D’autre part, certains définissent la Haute Autorité de transparence et de prévention de la
corruption comme « une institution constitutionnelle indépendante de supervision chargée de
concrétiser la transparence au sein la vie publique et de prévenir et de lutter contre la
corruption »2.
1.2- Les caractéristiques de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption.
Selon la définition de la Haute Autorité de transparence, de prévention et de lutte contre
la corruption énoncée par le législateur dans l’article 204 de la révision constitutionnelle
notamment l’article 2 de la loi 22-08, on peut résumer les caractéristiques les plus importants
de cette Autorité comme suit :
1.2.1- La Haute Autorité ; institution constitutionnelle indépendante.
Le législateur constitutionnel ainsi que juridique affirment l’indépendance de cette
autorité consistant une nouvelle pratique de l’autorité publique étant donné qu’elle jouit d’une
autonomie dans la prise des décisions en associant les deux missions : gestion et contrôle3.
Aussi, on entend par l’indépendance de la Haute Autorité la non soumission à l’autorité
exécutive.
Contrairement à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption placée
auprès de la présidence de la république énoncé par le législateur constitutionnel en vertu de
la révision constitutionnelle de 20164. Le législateur, dans le deuxième article de la loi 22-08,
n’a pas prévu la dépendance de la Haute Autorité du président de la république qui n’a pas
omis mais plutôt affirmé le caractère autoritaire prévu par le législateur pour cette autorité en
vertu de la révision constitutionnelle du 2020.
Les caractéristiques autoritaires de l’institution de la Haute Autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption se précisent en étant une nouvelle institution
constitutionnelle qui mène de nouvelles missions s’ajoutant aux missions consultatives de
l’organe national. Le législateur a attribué à cette institution une série de véritables
attributions dont certaines de contrôle et d’autres exécutives faisant de cette institution un
excellent organisme de contrôle afin de mettre en place une stratégie efficace pour la
prévention de la corruption et l’instauration des notions de transparence, et d’intégrité et du
sens de responsabilité comme étant des instruments de prévention de ce phénomène.

.11-18 ص، املسحع الظابم، وليد إبساهيم الدطىقي- 1
.102  ص،  املسحع الظابم، أحظً غسبي- 2
.174 ص، املسحع الظابم، دمحم ملين طلخ، عثمان حىيرق- 3
4

-Article 202 de la loi n 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle « Il est institué un Organe
national de prévention et de lutte contre la corruption, autorité administrative indépendante, placée auprès du
Président de la République.
Il jouit de l'autonomie administrative et financière.
L'indépendance de l'Organe est notamment garantie par la prestation de serment de ses membres et
fonctionnaires, ainsi que par la protection qui leur est assurée contre toute forme de pression ou d'intimidation,
de menaces, outrages, injures ou attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion
de leur mission. »
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Un des aspects de l’indépendance de la Haute Autorité de prévention et de lutte contre la
corruption est administratif apporté par le législateur en étant indépendante des
administrations ministérielles ou gouvernementales, du parlement ou de la justice.
Néanmoins, elle dépend, indirectement, de l’autorité exécutive même si elle n’est pas sous sa
présidence ou à sa tutelle. Cela se reflète dans l’organisation de cette autorité et la définition
de sa composition et ses prérogatives. Cependant, son organisation prévue en vertu de la loi
22-08 jette le doute sur la véritable indépendance de cette autorité pour la prévention et la
diffusion de la culture de transparence au sein des organismes gouvernementaux et
administratifs1.
L’article 36 de la loi 22-08 énonce que la Haute autorité est dotée d’un budget spécial
inscrit au budget général de l’Etat. Le président de la Haute autorité est l’ordonnateur du
budget. La Haute autorité est dotée, par l’Etat, de tous les moyens humains, matériels et
financiers nécessaires pour son fonctionnement2.
Malgré cette autonomie financière, l’inscription du budget de l’autorité au budget général
de l’Etat et la soumission de sa comptabilité aux règles de la comptabilité publique ainsi que
la subvention émanant de l’Etat supervisée par un contrôleur désigné par le ministre des
finances, reflète la dépendance financière de cette autorité à l’autorité exécutive qui peut
affecter son autonomie financière et l’indépendance de son fonctionnement d’une manière
générale3.
2.1.1- la Haute Autorité organe de contrôle.
Le contrôle institutionnel basé sur la transparence et l’intégrité dans la gestion et
l’utilisation des fonds et des biens publics est géré par deux types d’institutions qui peuvent
être prévues dans la constitution, dénommées, ainsi, « les institutions constitutionnelles ». Ces
institutions peuvent être instaurées par la législation dénommées « le contrôle institutionnel
judiciaire ». Ces institutions constitutionnelles sont divisées selon leur domaine de
compétence et les missions confiées en institutions constitutionnelles de contrôle et en
institutions constitutionnelles consultatives chargées de la proposition d’une politique
complète de prévention et de lutte contre la corruption concrétisant l’intégrité et la
transparence dans la gestion des fonds publics. Et c’est le rôle de l’organe national de
prévention et de lutte contre la corruption en étant une institution constitutionnelle
consultative devenue une institution constitutionnelle de contrôle en vertu de la révision
constitutionnelle, dénommée, ainsi, « la Haute Autorité de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption »4.
Cette institution a été énoncée dans le quatrième titre de la constitution de la république,
intitulé, institutions de contrôle chargées d’enquêter sur les modalités d’utilisation des moyens
matériels et humains et les procédés de sa gestion conformément à l’article 184 de la révision
.108  ص، املسحع الظابم، أحظً غسبي-

1

2

- Article 37 de la loi 22-08.

 مجلت،"2941  "الىظام اللاهىوي للهيئت الىطىيت املظخللت للىكاًت مً الفظاد ومكافحخه على ضىء الخعدًل الدطخىزي الجصائسي لظىت، كاض ي كمال- 3
.777-771  ص،2943  حىان، حامعت املظيلت، العدد العاشس، املجلد الثاوي،ألاطخاذ الباحث للدزاطاث اللاهىهيت والظياطيت
 الظلطت العليا للشفافيت والىكاًت مً الفظاد-2929  "أخلله الحياة العامت وحعصيص مبادئ الشفافيت طبلا للخعدًل الدطخىزي لظىت، احمد عميري- 4
.19-40  ص،2924 ، حامعت ابً خلدون جيازث،4 العدد،1  املجلد، مجلت البحىر في الحلىق والعلىم الظياطيت،"-ومكافحخه اهمىذحا
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MILOUD DRICI /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
constitutionnelle de l’année 2020. Elle constitue un mécanisme constitutionnel ayant une
place importante dans le système juridique de l’Etat. Les membres de cette autorité jouissent
d’une protection contre tous types de pression, intimidation, menace, humiliation ou toute
autre forme de pratiques susceptibles d’affecter leur mission afin de pouvoir exercer au mieux
leurs fonctions1. Cela a été prévu dans l’article 24 de la loi 22-08 alinéa 2 et 3 « le président et
les membres du conseil bénéficient de toutes les facilitations pour l’exercice de leurs
fonctions pendant la durée de leur mandat. Ils bénéficient, également, pendant et/ou à
l’occasion de l’exercice de leurs fonctions de la protection de l’Etat contre les diffamations,
menaces et attaques de quelque nature que ce soit. Le président et les membres du conseil
bénéficient d’indemnités… » et avant, l’article 202 de la révision constitutionnelle de l’année
2016.

2- L’organisation de la Haute Autorité et sa gestion :
L’article 16 de la loi 22-08 définissant l’organisation de la Haute Autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que sa composition et ses
attributions énonce que la Haute Autorité est composée des deux organes suivants :
- Le président de la Haute autorité ;
- Le conseil de la Haute autorité.
Les articles 17, 18, 19, respectifs, énoncent que la Haute autorité est dotée d’un organe
spécialisé dans l’enquête administrative et financière concernant l’enrichissement illicite de
l’agent public. Aussi elle peut disposer d’autres organes. Toutefois, cette dernière doit fixer la
liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de la Haute autorité et sa classification.
Il est à noter que les conditions et les modalités d’application par voie réglementaire de
l’ensemble des autres organes prévus en vertu des articles 17,18,19 ainsi que la loi
fondamentale concernant les fonctionnaires de la Haute autorité2.
Dans cette partie, on va évoquer, la composition, l’organisation et le fonctionnement des
deux organes de la Haute autorité composés, comme indiqué plus haut, du Président et du
Conseil :
2.1. Le Président de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte
contre la corruption :
Le président de la Haute autorité est nommé par le Président de la République pour un
mandat de cinq (5) années, renouvelable une seule fois. Le mandat du président est
incompatible avec tout autre mandat électif, fonction ou activité professionnelle3.
Les attributions du Président de la Haute autorité, étant le représentant légal sont :

-

Elaborer le projet du plan d’action de la Haute autorité ;
- Elaborer le projet du règlement intérieur de la Haute autorité ;
- Exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;

-

Diriger les travaux du conseil de la Haute autorité ;
Elaborer le projet du budget annuel ;
.171  ص، املسحع الظابم، دمحم ملين طلخ، عثمان حىيرق- 1

2
3

- Article 20 de la loi 22-08.
- Article 21 de la même loi.
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MILOUD DRICI /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
- Elaborer le projet du rapport annuel de la Haute autorité et l’adresser au Président de
la République, après son adoption par le conseil ;
- Transmettre au procureur général territorialement compétent, les dossiers comportant
des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et au président de la Cour des
comptes ceux susceptibles de constituer des irrégularités de gestion ;
- Développer la coopération avec les organismes de prévention et de lutte contre la
corruption au niveau international et échanger les informations avec eux ;
- Informer, périodiquement, le conseil de toutes les alertes ou plaintes dont il est saisi et
des mesures prises dans ce cadre.
Cela et en comparaison avec les attributions du Président de l’organe national de
prévention et de lutte contre la corruption énoncées dans l’article 09 du décret présidentiel
N°06-413 fixant la composition de l’organe national de prévention et de lutte contre la
corruption, son organisation et les modalités de son fonctionnement1, à savoir: organiser le
programme de l’organe national de prévention de la corruption, exécuter des mesures
juridiques relatives à la politique nationale de prévention de corruption, veiller à l’application
du règlement intérieur de l’organe, présenter ce dernier auprès des autorités et organes
nationaux et internationaux, transmettre, aux services compétents, les dossiers susceptibles de
contenir des incidents criminels en outre veiller au développement de coopération avec les
organismes au niveau international dans le domaine de prévention et lutte contre la
corruption, le législateur a énoncé, de nouveau, l’ensemble de ces attributions dans l’article 22
de loi 22-08 en les confiant au Président de la Haute autorité en constatant certaines
différences relatives à la composition et à l’organisation de chaque institution.
2.2. Le Conseil de la Haute autorité de transparence et de prévention et de lutte
contre la corruption.
Vu l’article 23 de la loi 22-08, le Conseil de la Haute autorité, et outre le Président de
l’autorité, comporte les membres suivants :
- Trois (3) membres choisis, par le Président de la République, parmi les personnalités
nationales indépendantes ;
- Trois (3) magistrats, un de la Cour suprême, un du Conseil d’Etat et un de la Cour des
comptes, choisis, respectivement, par le Conseil supérieur de la magistrature et par le Conseil
des magistrats de la Cour des comptes ;
- Trois (3) personnalités indépendantes, choisies, à raison de leurs compétences dans les
questions financières et/ou juridiques ainsi que de leur intégrité et de leur expérience dans le
domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption, respectivement par le président du
Conseil de la Nation, le président de l’Assemblée Populaire Nationale et le Premier ministre
ou le Chef du Gouvernement, selon le cas ;
- Trois (3) personnalités de la société civile, choisies parmi les personnes connues pour
l’intérêt qu’elles portent aux questions relatives à la prévention et à la lutte contre la
corruption, par le président de l’Observatoire national de la société civile.
1

- Décret présidentiel n° 06-413 du 22 novembre 2006, établissant la composition, l’organisation et le
fonctionnement de l’Autorité nationale pour la prévention et le contrôle de la corruption, Journal officiel n° 74
de novembre 2002.
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On constate que la nouvelle autorité est composée des représentants de toutes les autorités
législatives, juridiques et exécutives de l’Etat et des représentants de la société civile
conformément à la convention des Nations Unies de prévention de la corruption ratifiée par
l’Algérie depuis des années1.
Les membres du conseil sont nommés par décret présidentiel pour une durée de cinq (5)
années, non renouvelable. Il est mis fin à leur fonction dans les mêmes formes. Le président et
les membres du conseil prêtent devant la Cour d’Alger, le serment suivant :
،"أقسم باهلل العلي العظيم أن أكتم السر املنهي وأن أقىم بمهامي بكل هزاهة وحياد ومسؤولية وفق الدستىر وقىاهين الجمهىرية
."وهللا على ما أقىل شهيد
Le président et les membres du conseil bénéficient de la protection de l’Etat contre les
diffamations, menaces et attaques de quelque nature que ce soit. Ils bénéficient, également, de
toutes les facilitations pour l’exercice de leurs fonctions ainsi que des indemnités fixées par
voie réglementaire2. En revanche, tous les membres et les personnels de la Haute autorité,
sont tenus, même après cessation de leur activité, de préserver le secret professionnel.
Concernant le déroulement de son fonctionnement, conformément à la loi 22-08, le
Conseil se réunit en session ordinaire sur convocation de son président, au moins, une (1) fois
tous les trois (3) mois.
Il peut se réunir, également, en sessions extraordinaires, en cas de nécessité, sur
convocation du président d’office ou à la demande de la moitié (1/2), au moins, de ses
membres. En cas d’empêchement du président, la séance est présidée par un membre qui le
remplace. Le conseil ne peut délibérer légalement qu’en présence de la moitié (1/2) de ses
membres, au moins. La loi, susmentionnée, interdit aux membres du conseil de délibérer dans
une affaire dans laquelle ils ont un lien de parenté ou d’affiliation ou un intérêt direct ou
indirect, immédiat ou précédent au cours des cinq (5) années précédant les délibérations. La
prise des décisions s’effectue en fonction de la majorité des voix. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante3.
Le membre du Conseil perd sa qualité de membre, conformément à l’article 26 de la loi
précédemment citée dans le cas : d’expiration du mandat, démission, perte de la qualité en
vertu de laquelle le membre a été choisi, condamnation pour crime ou délit intentionnel,
décès, exclusion en raison de l’absence sans motif valable à trois (3) réunions consécutives du
conseil, tout acte ou comportement grave incompatible avec les obligations incombant aux
membres de la Haute autorité.
Quant aux attributions du Conseil, elles sont mentionnées dans l’article 29 de la loi 2208, à savoir :
- Examiner et adopter le projet de la stratégie nationale de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption ;
- Examiner et adopter le plan d’action de la Haute autorité qui lui est soumis par le
président de la Haute autorité ;
: حىاز مع حسيدة الىطيط بعىىان " صالحياث كىيت مىحذ للظلطت العليا للشفافيت والىكاًت مً الفظاد " ميشىز على املىكع، حمصة خضسي1https://elwassat.dz
2

- Articles 24,25 de la loi 22-08.
3
- Articles 31,32 ,33,34 de la loi 22-08.
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- Emettre des injonctions aux institutions et organes concernés, en cas de manquement à
la probité ;
- Adopter le projet du budget de la Haute autorité ;
- Adopter le règlement intérieur de la Haute autorité ;
- Examiner les dossiers susceptibles de comporter des faits de corruption qui lui sont
soumis par le président de la Haute autorité ;
- Emettre des avis sur les questions soumises à la Haute autorité par le Gouvernement
ou le Parlement et toute autre institution ou organisme concerné(e), en relation avec ses
missions ;
- Adopter le rapport annuel des activités de la Haute autorité ;
- Emettre des avis sur les projets de coopération en matière de prévention et de lutte
contre la corruption avec les instances et les organisations internationales.

3 -Les attributions de la Haute autorité de transparence, de prévention et
de lutte contre la corruption.
La Haute autorité jouit d’une série d’attributions prévues à la révision constitutionnelle
du 2020 et à la loi 22-08.
Par extrapolation des textes de ces articles, on constate que la Haute autorité est dotée des
attributions exécutives et d’autres de contrôle et enfin consultatives.
3.1. Les attributions exécutives.
En consultant l’article 205 de la révision constitutionnelle de l’année 2020 et les articles
de la loi 22-08 notamment les articles 4 et 5, on cite les attributions ci-dessous :
- Elaborer la stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la
corruption et veiller à son exécution visant à atteindre les indicateurs les plus élevés
d’intégrité et de transparence dans la gestion des affaires publiques combinant ainsi
l’organisation et l’exécution. Toutefois, cette stratégie ne porte pas sur l’autorité d’enquête et
de sanction dont sont chargés d’autres organes » 1 .
- Recevoir les déclarations de patrimoine et en assurer le traitement. Conformément à
l’article 10 de la loi 22-08, lorsque la Haute autorité constate, de sa propre initiative ou après
être informée suite à un signalement, un manquement aux règles d’intégrité à savoir : la nondéclaration du patrimoine réprimée par la loi 06-01 relative à la prévention et la lutte contre la
corruption, elle procède à la prise des mesures suivantes :
- Adresser une mise en demeure au concerné, si les réponses données sont inadéquates ;
- Emettre des injonctions en cas de constatation des retards dans le dépôt des
déclarations, des insuffisances ou inexactitudes dans leur contenu, ou de défaut de réponse
suite à une demande d’explication ;
- Saisir le procureur général territorialement compétent, en cas de défaut, après mise en
demeure du concerné ou en cas de fausse déclaration du patrimoine.
Le président de la Haute autorité peut, en cas d’urgence, Emettre des injonctions, et d’en
soumettre les actes pris au conseil lors de la tenue de sa session la plus proche.

.792  ص، املسحع الظابم،أحظً غسبي1 -
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- Consolider les règles de transparence et d’intégrité dans l’organisation des activités
caritatives, cultuelles, et sportives1, collecter, traiter et diffuser l’information relative à son
domaine et la mettre à disposition des organes spécialisés concernés2 ;
- Le suivi, l’exécution et la diffusion de la culture de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption, ainsi que l’évaluation périodique des instruments juridiques de
transparence ; de prévention et de lutte contre la corruption et les mesures administratives
appropriées ;
- Elaborer les rapports périodiques sur l’application des mesures et procédures de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. La révision constitutionnelle 2020
a consacré des réformes et des modifications radicales au niveau des institutions de contrôle
soutenant la bonne gouvernance et la transparence pouvant être dénommées institutions
gouvernementale rationnelles vu son rôle de contrôle et sa contribution dans la concrétisation
de la bonne gouvernance notamment la Haute autorité de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption3.
Conformément à la loi 205, le législateur constitutionnel affirme l’important rôle que joue
la Haute autorité dans le suivi, la mise en œuvre et la diffusion de la culture de transparence,
de prévention et de lutte contre la corruption ainsi que l'autorité d’émettre des injonctions à
l’intention des institutions et organes chaque fois qu'elle constate qu'il y a une infraction
relative à la transparence, prévention et lutte contre la corruption.
3.2. Les attributions de contrôle.
En vertu des réformes qu’a connues le système juridique en Algérie, le rôle des
institutions de contrôle, dans la lutte contre la corruption et toutes ses formes, a été renforcé
par, en premier lieu, la révision de la constitution et l’établissement des réformes de fond au
profit des fondements de la bonne gouvernance, de l’intégrité et de la transparence dans la
gestion. On peut citer que l’une des importantes réformes des institutions constitutionnelles
est l’annulation de l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption4 en
consacrant le quatrième titre de la révision constitutionnelle des institutions de contrôle5
dénommées les organes du gouvernement rationnel dont la Haute autorité de transparence, de
prévention et de lutte contre la corruption6. Notamment, des attributions exécutives dont jouit
la Haute autorité, le législateur et la loi 22-08 ont prévu pour cette institution une série
d’attributions de contrôle à savoir :
-La Haute autorité mène des enquêtes administratives et financières sur les signes
d’enrichissement illicite de l’agent public qui ne peut justifier l’augmentation substantielle de
son patrimoine. Ces enquêtes peuvent concerner toute personne susceptible d’être impliquée
dans la dissimulation de la richesse injustifiée d’un agent public, lorsqu’il est établi que ce
dernier en est le véritable bénéficiaire. La Haute autorité peut demander des éclaircissements
1
2

- Article 4 alinea 6 de la loi 22-08.
- Article 205 de la réforme constitutionnelle de 2020.

 "املسجكصاث الدطخىزيت املظخحدزت لدوز الظلطت العليا للشفافيت والىكاًت مً الفظاد ومكافحخه كآليت لضمان شفافيت،لعسابت مىصف عبد العصيص3 .139 ص،2922 ، املسكص الجامعي اليزي، العدد ألاول، املجلد الخامع، مجلت افاق للبحىر والدزاطاث،"إلادازة العمىميت في الجصائس
. املسحع الظابم،عميري أحمد- 4
5

- Article 184 de la réforme constitutionnelle de 2020.
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écrits ou verbaux de la part de l’agent public ou de la personne concernée d’une part. et
d’autre part, la haute autorité est chargée du suivi des activités et des actes de prévention et de
lutte contre la corruption, notamment l’élaboration des rapports périodiques sur l’application
des dispositifs et des mesures de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption1.
Dans ce contexte, en parlant des enquêtes administratives, on ne vise pas les attributions
des agents de police qui sont authentiques à ces actes, mais plutôt les enquêtes qui
ressemblent aux activités de l’inspection générale financière et d’autres organes
administratifs. L’autorité procède aux inspections et demande les documents et informations
des divers secteurs. Lorsque la Haute autorité conclut à des faits susceptibles de qualification
pénale, elle saisit l’organe compétent2.
La question évoquée sur la nature et le fonctionnement de la Haute autorité et au part
avant l’organe national concerne l’utilité de doter ou non ces institutions par des autorités
indépendantes d’enquête et d’inspection sur les infractions de corruption. Certains pensent
que ces attributions s’opposent au caractère administratif de ces institutions. En outre le
manque des attributions de police judiciaire3. Ceci est probable vu que, d’une part, il n’y
aucun obstacle pour que la Haute autorité prévienne le procureur général en cas de faits
susceptibles de corruption notamment l’existence d’un organe spécialisé doté de toutes les
attributions d’enquête et d’inspection sur ces infractions en cas de nécessité.
Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel français en vertu de la loi du 20 octobre 1993
a prévu de retirer une partie du projet de la loi relatif à la prévention de la corruption et la
transparence de la vie économique et les procédures publiques accorde à l’organisme central
de prévention de corruption des autorités d’enquête et d’inspection tout en affirmant que le
rôle de cet organisme est d’assurer la tenue des inspections et des suivis en tant qu’assistant
du procureur général pour le bon fonctionnement des enquêtes menées par ce dernier4.
L’article N°6 de la loi 22-08 énonce que toute personne physique ou morale en
possession des informations, des données ou des preuves sur des faits de corruption est tenue
d’informer et d’aviser la Haute autorité par une lettre ou plainte écrite et signée comportant
des éléments se rapportant aux faits de corruption et des éléments suffisants pour déterminer
l’identité du lanceur d’alerte ou le plaignant. La protection du plaignant ou lanceur se fait
conformément à la législation en vigueur.
Lorsque la Haute autorité constate, par elle-même, ou après être informée suite à un
signalement, un manquement aux règles d’intégrité, peut adresser une mise en demeure au
concerné si les réponses données sont inadéquates ou en cas de constatation des retards dans
le dépôt des déclarations, des insuffisances ou inexactitudes dans leur contenu, ou de défaut
de réponse suite à une demande d’explication, la Haute autorité peut émettre des injonctions
et même saisir le procureur général territorialement compétent, au cas du défaut, après mise
en demeure du concerné ou en cas de fausse déclaration du patrimoine, et ce, conformément à
l’article 10 de loi susmentionnée.

1

- Article 4 alinea 6 et 8 de la loi 22-08.
.114 ص،2014-2013 ، جامعت باجي مختار عنابت، كليت الحقوق، أطروحت دكتوراه،" "آلياث مكافحت الرشوة، ليلى طلبي- 2
.114 ص، المرجع نفسو، ليلى طلبي34
- DOMMEL Daniel, « face a la corruption », édition Karthala, Paris, 2003, P107.
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En cas d’éléments sérieux confirmant l’existence d’un enrichissement injustifié d’un
agent public, la Haute autorité peut soumettre, au procureur de la République auprès du
tribunal de Sidi M’Hamed, un rapport aux fins de prendre des mesures conservatoires pour
geler des opérations bancaires ou saisir des biens, pour une durée de trois (3) mois, par
ordonnance du président dudit tribunal.
L’ordonnance conservatoire est notifiée, aux instances chargées de son exécution, à la
diligence du ministère public, par tout moyen de droit.
Cette ordonnance est susceptible de recours devant la même instance, dans un délai de
cinq (5) jours de sa notification au concerné. La décision de refus de la contestation est
susceptible d’appel, dans un délai de cinq (5) jours de sa notification.
En cas d’extinction de l’action publique par prescription ou décès du prévenu, le
procureur de la République, compte tenu des éléments dont il dispose, peut informer l’agent
judiciaire du Trésor, aux fins d’intenter une action civile pour demander la confiscation des
biens gelés ou saisis provisoirement, sous réserve des droits des tiers de bonne foi1.
Lorsque la Haute autorité conclut à des faits susceptibles de qualification pénale, elle
saisit le procureur général territorialement compétent et la Cour des comptes, lorsque les faits
constatés relèvent de ses prérogatives. La Haute autorité transmet, à l’instance saisie, tous les
documents et informations en relation avec l’objet de la saisine.
La différence entre les attributions de la Haute autorité de transparence et l’organe
national de prévention et de lutte contre la corruption est constatée dans l’accord de vastes
attributions à la nouvelle autorité afin de consolider les principes de transparence en
comparaissant avec l’organe actuel existant. Une des principales attributions de l’autorité
consiste à adresser des ordonnances aux organes publics administratifs, économiques et
sociales soumis au contrôle en cas de défaut de déclaration fournie et leur émettre des
injonctions en cas d’infraction des règles d’intégrité et de transparence. L’autorité reçoit les
plaintes et réclamations et les transmet au procureur général en cas de faits délits de droit
commun en général et notamment les infractions de corruption en particulier2.
3.3 Les attributions consultatives.
En outre des attributions exécutives et de contrôle, le législateur a accordé à la Haute
autorité une série d’attributions consultatives à savoir3 :
- Mettre en place un réseau interactif destiné à impliquer la société civile à fédérer et à
promouvoir ses activités dans le domaine de la transparence, de la prévention et de la lutte
contre la corruption à travers des programmes de travail de prévention de la corruption car
mieux vaut prévenir que guérir. D’où l’importance particulière de cette politique instaurée par
cette institution afin de mettre fin au phénomène de corruption par la prévention4.
Aussi, la réussite de tout projet de changement, de réforme et de développement intégré
et continu ainsi que la progression exigent un effort commun de tous les individus, les
1

- article 11 de la loi 22-08.

: حىاز مع حسيدة الىطيط بعىىان " صالحياث كىيت مىحذ للظلطت العليا للشفافيت والىكاًت مً الفظاد " ميشىز على املىكع، حمصة خضسي2-

3

/https://elwassat.dz
- Article 4 alinea 5,6,7,8,9,10 et article 08 alinea. 2 de la loi 22-08.
4
.294  ص،2947-2941 ، جلمظــان، حامعــت بىبك ـ ــس باللاًد، كليت الحل ــىق والعل ــىم الظياطيت، أطسوحت دكخىزاه،" "حسائم الفظاد املالي والياث مكافحتها، حماض علي-
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groupes, les communautés, les parties et les composants sociaux quel que soit leur
appartenance, visions et intérêts dans la vie politique, économique, sociale et de
développement ainsi que sa participation d’une manière efficace et véritable par le biais des
institutions de la société civile1.
- La Haute autorité exprime, obligatoirement, son avis concernant les dispositifs
juridiques concernés de son domaine de spécialité dans chaque projet présenté au
gouvernement ou proposition par les députés d’une loi de transparence, de prévention et de
lutte contre la corruption. Quoi que cette attribution se limite au dispositif juridique vu que
l’opinion de la Haute autorité n’est pas prise en considération concernant les organisations
non liées au domaine de spécialité de la Haute autorité2 ;
- Consolider les règles de transparence et d’intégrité dans l’organisation des activités
caritatives, cultuelles, culturelles et sportives et dans les entreprises publiques et privées par
l’élaboration et la mise en œuvre de dispositifs appropriés de prévention et de lutte contre la
corruption ;
- Elaborer les rapports périodiques sur l’application des mesures et procédures de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, conformément aux dispositions
conventionnelles et coopérer de manière proactive dans la mise en place d’un mode régulier et
systématique de partage d’informations avec les organismes similaires au niveau international
et avec les organes et les services concernés par la lutte contre la corruption ;
- Elaborer un rapport annuel d’activité qu’elle adresse au Président de la République et
informer l’opinion publique de son contenu.
- Formuler des recommandations afin d’assurer l’existence des systèmes de
transparence, de prévention et de lutte contre la prévention, leur qualité, efficience et la
pertinence de son exécution. Ces recommandations visent à aider à mettre en place les
mesures et les procédures appropriées à chaque institution ou établissement concerné(e).

Conclusion :
Dans sa quête continue et constante d’instaurer une stratégie nationale complète de
prévention et de lutte contre la corruption, et dans le cadre d’adaptation du système national
de prévention et de lutte contre la corruption avec les dispositifs de la révision
constitutionnelle de l’année 2020 et après deux années d’attente, l’Etat Algérien a promulgué,
récemment, la loi 22-08 afin de définir la composition et les attribution de la Haute autorité de
transparence et de prévention de corruption.
Le législateur, dans le contexte de cette loi, a accordé à cette autorité une série de
prérogatives qualifiées de vastes comparées à celle limitées dont jouissait l’organe national,
auparavant. Cela apparaît dans des prérogatives exécutives de contrôle consultatives
inhabituelles principalement des attributions d’enquête administrative et financière en cas
d’enrichissement illicite de l’agent public. Aussi, l’élaboration d’une stratégie nationale de
 مجلت حامعت جكسيذ للعلىم اللاهىهيت،"-دزاطت حالت العساق- "دوز مؤطظاث املجخمع املدوي في مكافحت ظاهسة الفظاد،إطساء عالء الدًً هىزي1.802  ص،2949، الظىت الثاهيت، العدد الظادض،والظياطيت
.792  ص، املسحع الظابم،أحظً غسبي2-
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MILOUD DRICI /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
prévention et de lutte contre la corruption en impliquant tous les acteurs dans la société,
convaincu (le législateur) que la corruption est un souci de tout le monde. La loi 22-08 a
prévu à l’autorité l’attribution de consolider le contrôle et d’assurer l’intégrité des
responsables publics, le bon fonctionnement des fonds publics et la concrétisation de la
transparence.
En outre du contenu du texte consultatif, le législateur a attribué à cette autorité le
pouvoir d’adresser des ordonnances aux organes publics, administratifs, économiques et
sociales soumis au contrôle en cas de défaut de dépôt des déclarations à l’autorité. Cette
dernière peut émettre des injonctions en cas d’infraction des règles d’intégrité et de
transparence, et recevoir, également, des alertes ou des plaintes de toute personne physique ou
morale en possession des informations, données ou preuves relatives à des faits de corruption.
La Haute autorité saisie le procureur général territorialement compétent en cas de faits
susceptibles de qualification pénale. L’organe national de prévention de corruption saisissait,
auparavant, le ministre de la justice et non le procureur général.
Le choix de dénomination de la Haute autorité à la place de l’ancienne dénomination de
l’organe national infirmé en rajoutant le terme « transparence », la constitution de cette
institution
l’instauration d’un texte législatif et non réglementaire définissant son
organisation, sa composition et ses prérogatives reflètent la nouvelle orientation de l’Etat
algérien dans l’élaboration d’une stratégie complète de prévention et de lutte contre la
corruption basée sur la transparence, l’intégrité et le sens du responsabilité.
En observant, attentivement, la composition de la Haute autorité composée des membres
représentant les trois pouvoirs dans l’Etat notamment l’implication des personnalités de la
société civile reflète une volonté sincère et honnête de l’Etat en assurant une indépendance
concrète à cette autorité en comparaison avec l’organe précédent, la preuve parfaite ; ne pas
mentionner sa dépendance du Président de la république.
Finalement, il est inapproprié de juger l’efficience du nouveau rôle de cette autorité à la
lumière de la loi 22-08 avant de pratiquer ses prérogatives. Toutefois, on peut présenter
quelques propositions qui peuvent contribuer à cela, à savoir :
- La nécessité de promulguer, rapidement, les textes réglementaires relatifs aux textes
des articles de la loi 22-08, notamment les articles 5, 7, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 24. Autrement,
tout retard peut atteindre au fonctionnement des organismes de la Haute autorité de
transparence, de prévention et de lutte contre la corruption ;
- La nécessité d’accorder à la Haute autorité des attributions de sanction dissuasive, le
droit d’imposer des sanctions administratives aux institutions et organes administratifs et
économiques défiant ses ordres et pourquoi pas lui accorder l’autorité de prononcer des
sanctions financières notamment des indemnités pour réaliser une certaine dissuasion aux
contrevenants.
- Accorder une véritable indépendance financière à la Haute autorité par sa noninscription au budget général de l’État et sa soumission avant et après à un contrôle par un
autre organisme indépendant de l’autorité exécutive. De même pour sa comptabilité évitant
ainsi tout soupçon de soumission à cette autorité.
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