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ي املجلة  شروط النشر 

م املوضوعي   متسمة  ،ة واملنهجيةتقبل املجلة ٔالابحاث واملقاالت ال تل
ي البحبالعمق والدقة رط أن تتوفر    :املقدمة املواصفات ٓالاتيةث و ، ويش

   .أن تكون املواضيع املقدمة ضمن اختصاص املجلة -

ي أي مجلة ويتحمل الباحث  - أن ال يكون البحث قد نشر أو قدم للنشر 
ي حال اكتشاف بأن مساهمته منشورة أو معروضة للنشر.   كامل مسؤولياته 

أن ال يكون البحث جزء من كتاب، أو فصاًل من رسالة أو أطروحة  -
  جامعية.

، الفرنسية، ربية: العبحوث مقدمة بإحدى اللغات التاليةأن تكون ال -
ية.   ٕالانجل

رته الذاتية. أن -     يقدم صاحب املقال س

م املقاالت بالدقة و  -   السالمة اللغوية.أن تل

م الباحث ب -   :مواصفات النشر التاليةأن يل

 .papier :enveloppe c5 – 16.2cm X 22.9cm  حجم الورقة -1

كل الجهات إال جهة بداية الكتابة  من marges: 2cm ورقةال حواف -2
2.5cm )ية والفرنسية ن ٕالانجل ن للغة العربية، جهة اليسار للغت   .)جهة اليم

   نوع الخط: -3

ن اللغة العربية ي الهوامش  نفس الخط  15حجم  Sakkal Majalla امل و
  .11مع حجم 

ن اللغة الالتينية  ي  14حجم Time new roman  أوSakkal Majalla امل و
  .10 الهوامش نفس الخط مع حجم



صفحة  30صفحة وال يزيد عن  12ال يقل املقال عن حجم املقال:  -4
  وفقا لحجم الورقة املعتمد لنشر املجلة. 

باللغة الالتينية،  16باللغة العربية أو  17يكتب بحجم  عنوان املقال: -5
  ي وسط السطر.  Gوبخط خشن

ي  بيانات املؤلف: -6 يكتب اسم ولقب مؤلف املقال والدرجة العلمية 
سطر يبدأ من جهة اليسار للصفحة، وتحته الاسم الكامل للمؤسسة ٔالاصلية 

ن املقال بخط خشن    .Gوالبلد، تكتب كل البيانات السابقة بنفس حجم م

ي بداية املقال ملخص باللغة العربية ال يتجاوز امللخص:  -7  10يدرج 
ى  ن أسطر إضافة إ ى إحدى اللغت الكلمات املفتاحية، مع ترجمة امللخص إ

ية أو الفرنسية.   ٕالانجل

مقدمة املقال تمهيدا للموضوع، تحديد يجب أن تتضمن املقدمة:  -8
مجال الدراسة، أهمية املوضوع، أهداف البحث، ٕالاشكالية، املنهج املتبع وخطة 

  الدراسة.

ن بخط تكتب العناوين داخل املقال  العناوين: -9 بنفس حجم خط امل
ر.  Gخشن    ودون تسط

ن العناوين الفرعية له.يجب إدراج تحت كل عنوان    تمهيد يفصل بينه وب

رام عالمات الفقرات:  - 10 رة مع اح ى فقرات قص يجب الاعتماد ع
  )نقطة، فاصلة، نقطة فاصلة ...(الوقف 
رك فراغ بداية كل فقرة قدره  - ر بطريقة آلية  1ي  منتظمة.سنتم
ن السطور فراغ  - رك ب ر. 1قدره  interligneي   سنتم
ن كل فقرة وفقرة فراغ بي  - رك ب   .6ptقدره  espacementي
  بطريقة آلية. justifierيتم تحديد النص   -
ا، وال بعد الكلمة وعالمة  - ن حرف الواو والكلمة ال تل رك فراغ ب ال ي

  واو أو عالمة الوقف آخر السطر.الوقف، وهذا تفاديا لوجود حرف ال



ذا الشكل، -   1يتم إدراج رقم الهامش بعد عالمة الوقف وليس قبلها، 

راحات وليس  الخاتمة: - 11 يجب أن تتضمن الخاتمة أهم النتائج والاق
 مجرد تلخيص للمقال.

ي تكتب الهوامش الهوامش:  - 12  Insertionبطريقة ٕالادخال ٓالا
automatique اية كل صفحة    .ي 

ر أو بخط خشن.تكتب  وفقا  كل البيانات بخط عادي دون تمي بتسط
  للطريقة التالية:

الجزء إن وجد، عنوان  العنوان، )فاصلة( املؤلف،اسم ولقب : الكتب
  )نقطة(  .الصفحةالطبعة،  السنة، بلد النشر، دار النشر، الجزء،

جهة ٕالاصدار، البلد، ، املجلة، املؤلف، العنواناسم ولقب  :املقاالت
  .املجلد، العدد، السنة، الصفحة

املؤلف، عنوان املداخلة، التعريف اسم ولقب : غال امللتقياتأش
 . الصفحة املكان، التاريخ، بامللتقى،

رنت : ر، تاريخ ، تاريخ النش، عنوان املقالاملؤلفاسم ولقب  مواقع الان
  .الاطالع، رابط املقال

طبيعة التشريع ورقمه، تاريخ الصدور، موضوع التشريعية:  النصوص
  التشريع، رقم الجريدة الرسمية، السنة، الصفحة.

اد القضائي: طبيعة الحكم والجهة املصدرة له، الغرفة أو القسم،  الاج
  رقم القضية، تاريخ ٕالاصدار، مصدر الاقتباس.
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 :مالحظات مهمة

ي تحكيم املواد العلمية  - تعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد واملوضوعية 
ى خلو ٔالاعمال املقدمة للنشر من التطرف الفكري  املرشحة للنشر مع الحرص ع

  أو املساس بحقوق وحريات ٔالاشخاص الطبيعية واملعنوية.

  ترتيب املقاالت والبحوث يخضع العتبارات علمية وفنية. -

ا سواء نشرت أم لم تنشر. - ى أصحا   ال ترجع املقاالت إ

ا، ويتحمل وحده  - ر عن رأي صاح ي املجلة تع إن املقاالت املنشورة 
ا، وال تتحمل املجلة أية مسؤولية قانونية.   صحة املعلومات الواردة ف

رم ش -   .يرفض تلقائياكل النموذج املحدد من قبل املجلة كل مقال ال يح
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  "أ"أصتار محاضر  - داللي الجيالليد/ 

 الشلف – حامعت حضيبت بً بوعلي

ألاطفال ذوي الاحتياجاث  لحلوق  التىظيم اللاهووي الوطني والدولي

 الخاصت

25-42  

 أصتارة محاضرة "أ"   -شيخ صىاء/ د

 تلمضان                -معت أبي بكر بللايذحا

 شيخ وضيمت  أصتارة محاضرة "أ"/ د
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 "ب"أصتارة محاضرة  - عالق هوالد/ 

 مضتغاهم – حامعت عبذ الحميذ بً باديط

 للطفل في مجال الػمل الحماًت الدوليت

70-98  

 "أ" د. ظيب عمور محمذ أصتار محاضر

 "أ"أ. بلبشير يعلوب أصتار مضاعذ 

  حامعت حضيبت بً بوعلي بالشلف
شريػاث اإلاغاربّيت

ّ
صب في الت

ّ
فل مجهول الي

ّ
 - الحماًت اللاهوهيت للط

 -دراشت ملارهت 

99-114  

 

 د. إلياش بوزيذي أصتار محاضر "ب" 

  ي مغىيتاملركس الجامع
وأثره غلى  كاهون الامتثال الضريبي ألامريكي غلى الحصاباث ألاجىبيت
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 إلادًىت اللدس

364-378  

 ظالب دكتوراه – أحمذ هوريط/ 

  حامعت غردايت
 الحم في جودة الحياة بػد اهتهاج الجزاار الىظام الاكتصادي الجدًد

 



 

379-400  
 الب دكتوراهظ - عاللي عبذ الرحمًط/ 

  صعيذة -موالي العاهر  الذكتور حامعت 
 اشتلالليت اجفاق التحكيم التجاري الدولي غً الػلد ألاصلي

401-425  

 باحث دكتوراه.            - عواد شحرور ط/

 عباصت ظاهر. /: د تحت إشراف

  مضتغاهم. -حامعت عبذ الحميذ بً باديط

ليم أمام اإلاحكمت الجىاايت مػوكاث الػدالت الدوليت أثىاء مرحلت التح

 الدوليت

426-453  

 ظالب دكتوراه -ط/ معمري عبذ الىاصر 

 ظالب دكتوراه - ط/ مشكور مصعفى

  البيض - املركس الجامعي هور البشير
 الهجرة غير الشرغيت بين اإلاكافحت وضمان الحرياث والحلوق 

1-24 

D/ Mohammed Karim Noureddine - Maitre de conférence « B » 

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem  
Le Recours administratif Préalable Rempart ou garant des droits des 

administrés. 



  أحمد بشارة موسد/ 
يد/  ي الجيال  دال

ي لح ٔالاطفال ذوي الاحتياجات  قوق التنظيم القانوني الوط والدو
 الخاصة

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم – مجلة حقوق ٕالانسان والحريات العامة 1
 2018 وانج - سادسالعدد ال                                   مجلة دولية محكمة نصف سنوية.   

 

ي    التنظيم القانوني الوط والدو
  ٔالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوق 

  "أ"أستاذ محاضر  - أحمد بشارة موسد/ 
يد/  ي الجيال   "أ"أستاذ محاضر  - دال

ي  الشلف - جامعة حسيبة بن بوع

 امللخص

ي املجتمعات املعاص ي إحدى القضايا الاجتماعية املهمة  رة نظرا ـــــٕالاعاقة 
ا أل ى املعاق  وأسرته  واملجتمع ككل من ناحية، ولكو ربوية  والاقتصادية ع بعادها ال

ي  ي ضوء تقديرات وكاالت ٔالامم املتحدة من  15تتعلق بفئة من أفراده تبلغ حوا  %
را نفسيا  ناحية أخرى، هذا فضال من أن وجود فرد معاقا داخل أسرة معينة يؤثر تأث

ى   جميع أفرادها.  واقتصاديا  واجتماعيا ع

ر حماية  لذا فقد اهتمت الدول منذ النصف الثاني من القرن املنصرم بتوف
ن، وذلك من خالل عقد بعض املؤتمرات الدولية ال ناقشت قضايا  قانونية للمعوق

ى بعض املواثيق الدولية ال ى  ٕالاعاقة  والتوقيع ع تناولت جوانب هذه الحماية ع
ي، كما أص ن الوطنية الاملستوى الدو تحدد مسؤولية  درت بعض الدول القوان

ن، وأوجه الرعاية والوقاية ال تكفلها لهم ، بل لقد بلغ الاهتمام  الدولة تجاه املعوق
 يأن بعض الدول أنشأت أمانة وزارة  تختص برسم السياسات الوطنية العامة 

ن  ومتابعة تنفيذ   هذه السياسة.مجال الوقاية من ٕالاعاقة وتأهيل املعوق

  ذوي الاحتياجات الخاصة. ؛املعاق ؛الطفل ؛حقوق  الكلمات الدالة:

Résumé  
L’handicap est l’un des enjeux sociaux les plus importants dans les sociétés 

contemporaines, vu ses dimensions éducatives et économiques sur l’handicapé, sa 
famille et la société entière d’une part, et correspondant à une catégorie de ses 
personnes qui atteint environ 15 % à la lumière des estimations des Organismes 
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des Nations Unies d’autre part. En outre, la présence de personne handicapée dans 
une famille particulière affecte sur le coté psychologique, économique et social de 
tous ses membres. Par conséquent, les pays se sont concentrés depuis la seconde 
moitié du siècle dernier pour assurer une protection juridique aux handicapés, et ce 
grâce à la tenue de certaines conférences internationales dans lesquelles ils ont 
discuté les questions d’handicap et ont signé quelques chartes internationales, 
traitant les aspects de la protection au niveau international, ainsi que quelques pays 
ont émis des lois nationales définissant la responsabilité du pays envers les 
handicapés, et les aspects de soin et de la prévention qu'il leur garantit, mais 
l'intérêt a atteint que certains États ont mis en place le Secrétariat du Ministère qui 
préoccupe par la formulation des politiques nationales générales dans le domaine 
de la prévention de l’handicap, de la qualification des handicapés et de suivi de 
l’exécution de cette politique. 

Les mots clés : les droits ; l’enfant ; handicapé ; les handicapés ; des retardés 
mentalement.  

  قدمةم
ي إح ي املجتمعات املعاصرة نظرا ٕالاعاقة  دى القضايا الاجتماعية املهمة 

ا  ى املعاق  وأسرته  واملجتمع ككل  من ناحية ولكو ربوية  والاقتصادية ع ألبعادها ال
ي  ي ضوء تقديرات وكاالت ٔالامم املتحدة من  15تتعلق بفئة من أفراده تبلغ حوا  %

را نفسيا ناحية أخرى، هذا فضال من أن وجود فرد معاقا  داخل أسرة معينة يؤثر تأث
ى جميع أفرادها. لذا فقد اهتمت الدول منذ النصف الثاني  واقتصاديا  واجتماعيا ع
ن وذلك من خالل عقد بعض  ر حماية قانونية للمعوق من القرن املنصرم بتوف

ى بعض املواثيق الدولية  املؤتمرات الدولية ال ناقشت قضايا ٕالاعاقة  والتوقيع ع
ي، كما أصدرت بعض الدول  ال ى املستوى الدو تناولت جوانب هذه الحماية ع

ن الوطنية ال ن، وأوجه الرعاية والوقاية  القوان تحدد مسؤولية الدولة تجاه املعوق
تكفلها لهم، بل لقد بلغ الاهتمام أن بعض الدول أنشأت أمانة وزارة  تختص  ال

ى  ن  برسم السياسات الوطنية العامة  مجال الوقاية من ٕالاعاقة  وتأهيل املعوق
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أوائل السبعينات من القرن ي بريطانيا  يومتابعة تنفيذ هذه السياسة. وهو ما حدث 
  . العشرين

ئة ٔالامم املتحدة تخصيص يوم الثالث يهي ثم قررت ٕالارادة الدولية املتمثلة 
ر ش ن، لتذك ر من كل عام يوما عامليا للمعاق عوب العالم، وحكوماته عشر من ديسم

ن، ومشاكلهم الاجتماعية  والاقتصادية والقانونية والعمل  وأمم ٔالارض بقضايا املعوق
م صحيا واجتماعيا   م، ورعاي ن مستوى معيش ي املجتمع، وتحس ى دمجهم  ع
ى مجاالت التعليم  ر أوجه الحماية املختلفة لهم، مثل منحهم حقوقا معينة  وتوف

ربية والت أهيل، وعدم الانتقاص من حقوقهم القانونية بأي شكل من ٕالاشكال، وتم وال
ن عام  ووقعت  1983إعداد الاتفاقية الدولية الخاصة بالتأهيل امل والعمالة للمعاق

ا بعض  الدول حيث عرفت املعاق   .عل

ن  يوأوصت الدول ٔالاعضاء بعدة توصيات هامة   مجال حماية املعاق
ر ف وتأهيلهم. ن أو ذوي الاحتياجات الخاصة فئة من فئات تعت ئة ٔالاطفال املعاق

ى القيام بأداء وظائفهم الاجتماعية  م ع ا القدر بإعاقة قللت من قدر املجتمع أصا
ى أن نتفهم بعض  ي أحوج إ ن هذه الفئة  ى الوجه ٔالاكمل مثل ٔالاشخاص العادي ع

م وذلك نتيجة ملا تفرضه ٕالاعاق ة من ظروف جسمانية مظاهر الشخصية لد
م السلوكية  ي أن نتفهم أسالي ومواقف اجتماعية وصراعات نفسية أيضا ينب

ر من هذا التعقيد ر عن كث    .والحركية ال تع

ورغم ذلك فإن هذه الفئة لم تلق ح ٓالان الاهتمام الالزم واملناسب من 
ي الوقت الحاضر. ومن الطبي ن  ن ٔالاكاديمي ن واملتخصص ن الباحث ي فإن فئة املعاق

ي ش مجاالت الحياة تختلف عن املتطلبات ٔالاخرى لألشخاص  لها متطلبات مختلفة 
ا درجة من درجات العجز  ن كفئة أصاب ن، إن العناية الخاصة باألطفال املعاق العادي
ر واجبا أخالقيا وإنسانيا تفرضه القيم الدينية ؤالاخالقية وٕالانسانية والاجتماعية  تعت

ى املجتمع و ر عار ع الاقتصادية، كما أن إهمال ٔالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يعت
  .ٕالانساني



  أحمد بشارة موسد/ 
يد/  ي الجيال  دال

ي لح ٔالاطفال ذوي الاحتياجات  قوق التنظيم القانوني الوط والدو
 الخاصة

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          جامعة مستغانم – مجلة حقوق ٕالانسان والحريات العامة 4
 2018 وانج - سادسالعدد ال                                   مجلة دولية محكمة نصف سنوية.   

 

ي الرعاية الصحية والتعليمية  ن حقا  إن لكل طفل من ٔالاطفال املعاق
ي مراحل العمل وله حق  ي جميع مراحل نموه وله حق العمل والتوظيف  والتأهيلية 

ي الحياة تكوين أسرة بالزواج ما لم يكن هن اك حائال يمنع ذلك، كما أن له الحق 
ر مستوى العناية  والتمتع بكافة الحقوق املادية والاجتماعية والقانونية. كما يعت
والرعاية باألطفال ذوي الاحتياجات الخاصة معيارا أساسيا لقياس حضارة ٔالامم 

ن إحد ا، كما تشكل رعاية ٔالاطفال املعاق ى أولويات ومدى تطورها وتقدمها ورق
ر الحكومية واملجتمع املدني والجمعيات  الدول واملنظمات الدولية الحكومية وغ

  ٔالاهلية واملؤسسات الخاصة.

ا  منهجية الدراسة: ي جمع املادة العلمية املتعلقة بالبحث من مظا تتمثل 
ن الوطنية ذات الصلة، بخصوص  ي املواثيق الدولية وٕالاقليمية والقوان املختلفة، و
ن املتعلقة بالتنظيم القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة، والوقوف  التشريعات والقوان
ي املجتم ذه الفئة الضعيفة  ى املعاهدات الدولية وٕالاقليمية املتعلقة  ع ـــع

ومما الشك فيه أن هذا املوضوع يمثل تراثا . واستنباط مواطن حماية حقوقهم
ركا لإلنسانية جمعاء، وهو قاسم  رك بالنسبة لألجيال الحاضرة واملستقبلة مش مش

ر الحكومية واملجتمع  ألنه يتعلق بجانب إنساني، وتعد املنظمات الدولية الحكومية وغ
ى عاتق  ي ملعالجة مشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويقع ع املدني املثال املالئم وال

ام قانوني وأخالق حماية هذه الفئة.  الحكومات ال

بذوي الاحتياجات  يكتس موضوع التنظيم القانوني املتعلقاسة: أهمية الدر 
ي  ي وإلقليم والوط  ى املستوى الدو الخاصة وحفظ حقوقهم أهمية بالغة ع
ي املجتمع قيمة إنساني  تع املجتمع  الوقت الراهن، إذ تعد حماية هذه الفئة 

ي برمته وليس دولة معينة أو مجتمع محدد، بل تع جم يع الدول املتطورة الدو
ي والاتفاقيات  واملتخلفة أو النامية، وكل دولة ملزمة بموجب قواعد القانون الدو
ا، وإذا  ن الوطنية بحماية حقوقهم والحفاظ عل واملواثيق الدولية وٕالاقليمية والقوان
ي إلحاق ضرر بذوي الاحتياجات  ا الدولية والوطنية وسببت  اما أخلت دولة بال

تتحمل املسؤولية القانونية ؤالاخالقية وٕالانسانية. لقد أصبح موضوع الخاصة 
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التنظيم القانوني املتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة من املوضوعات ال نالت 
ى حد سواء،  وخاصة لدى املنظمات  ي ع ي والداخ ي املجتمع الدو را  اهتماما كب

ر الحكومية واملجتمع امل ر موضوع الدراسة من الدولية الحكومية وغ دني،كما يعت
ي مجال الدراسات القانونية.   املواضيع املهمة جدا 

ي أنه لم يلق حظا وافرا من البحث العلم  وتبدو أهمية هذا املوضوع 
ن، كما أن هذه الدراسة  أألكاديم الذي يتناول الحماية القانونية لألطفال املعاق

ي قض م الدول واملنظمات الدولية تندرج ضمن قضايا حقوق ٕالانسان و ايا 
ي  ر الحكومية املعنية بحقوق ٕالانسان. أيضا تركز هذه الدراسة  الحكومية وغ
ن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية  الجوانب املهمة املتعلقة بحقوق املعاق
ي ٔالامن القانوني  ا  ى جانب مساهم والثقافية والصحية والتعليمية والاندماجية، إ

  طفال ذوي الاحتياجات الخاصة.لأل 

ي الدراسة:  ي املنهج املتبع  املنهج الاستقرائي وذلك من خالل التنقيب 
النصوص القانونية الدولية والوطنية املتعلقة بالتنظيم القانوني لذوي الاحتياجات 
 الخاصة، وجمع املادة العلمية من مختلف املصادر واملراجع ذات الصلة باملوضوع

ي وذلك من خالل دراسة النصوص القانونية الدولية وٕالاقليمية أيضا املن هج التحلي
والتشريعات الوطنية، واملادة العلمية دراسة علمية أكاديمية معمقة ودقيقة، من أجل 
ي املواد القانونية، وذلك من أجل  استنباط ٔالادلة التفصيلية من ٔالاحكام الواردة 

ي توضيح مقاصدها وفقا للنية الحسنة لل ى التوسع  . إضافة إ ي والوط مشرع الدو
ي لحقوق ٕالانسان ي ٕالانساني والقانون الدو  مفهوم الحماية من منظور القانون الدو

  واملواثيق الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

ي الغالب عبارة عن مجموعة من ٔالاسئلة ٔالاساسية  :البحث إشكالية ي 
ن ومصط ى إجابة دقيقة وعلمية والثانوية، حول مضام لحات قواعد معينة تحتاج إ

ي بعض الفراغ ٔالاكاديم العلم حول مفهوم ومدلول مصطلح  متعلقة باملوضوع، أو 
ى دراسة معمقة إلزالة الضبابية. ي املادة العلمية ال تحتاج إ   محدد 
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ي: ما هو الدور الذي يمكن أن يقوم به امل جتمع وتطرح هذه الورقة التساؤل التا
ن؟ وكيف يمكن تنمية النظرة ٕالايجابية  بكافة مؤسساته لتلبية احتياجات ٔالاطفال املعاق
ى هذا  ي أشكال الرعاية املقدمة لهم؟ ولإلجابة ع لدور ذوي الاحتياجات الخاصة؟ وما 

ن ن متوازن ى مبحث   .التساؤل قسمنا البحث إ

ي التشريع الجزائر : املبحث ٔالاول    ي مكانة حقوق املعاق 

مع املقصود بالشخص املعاق، أن لفظ املعاق أو املعوق هو اصطالح يطلق أوال: 
ى  ر قادر ع ي أحد أعضاء جسمه مما يجعله غ ن  ى كل شخص يصاب بعجز مع ع
ي هذه الحالة تع عدم  ي والعادي، وأن ٕالاعاقة  ى النحو الطبي التكيف مع املجتمع ع

ى تلبية الفرد ملتطلبات دو  ي الحياة املرتبط بعمره وجنسه القدرة ع ي  ره الطبي
  وخصائصه الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وذلك نتيجة إلصابته باإلعاقة. 

ي نطاق هذا املع أنواع ٕالاعاقة املختلفة مثل ٕالاعاقة العقلية أو  ويدخل 
السمعية أو البصرية أو الجسمية، بل تمتد لتشمل أية حالة تعوق الشخص عن أداء 
ي املجتمع، ومن ثم فاملعاق هو ذلك الشخص الذي يصاب بقصور بدني  ي  دوره الطبي

رف به قانونا.  ي مع   أو عق

ن هم فئة من أفراد املجتمع تصاب بإعاقة  ي ضوء مع ٕالاعاقة فإن املعاق و
م ذوي الاحتياجات  ى التكيف مع املجتمع وأصبح يطلق عل ر قادرة ع معينة تجعلها غ

ر عن الوصم باإلعاقة وما لها من آثار نفسية الخاصة بد ال من لفظة ٕالاعاقة ال تع
ن أو الشخص املعاق هو كل  ى الفرد املعاق. أو املقصود باألشخاص املعاق وسلبية ع
ي  ي املائة ويسبب  ر مقدر بمئة  شخص له عجز خلقي أو مكتسب أو شلل مزمن خط

ي حالة عن الا  ي للعمل، متواجد  عتماد الكامل ألعمال الحياة اليومية إثر العجز الك
ي الفراش  ن  إصابة حركاته العقلية والجسمية والعضوية مثل ٔالاشخاص الطريح
م ٔالاربعة وكذلك ٔالاشخاص متعددي ٕالاعاقات الحسية  العاجزين عن استعمال أعضا
ن  ن عقليا واملضطرب ي نفس الوقت، ؤالاشخاص املختل ي  الصم البكم العم الك

ي مضمون ٕالاعاقة.نف    1سيا، هذا كله يدخل 

                                                            
 عبد الرحمان عيسوي، سيكولوجية ٕالاعاقة الجسمية والعقلية مع سبل العالج والتأهيل، دار الراتب -  1

روت لبنان  ي الدين محمد، ذوي الاحتياجات الخاصة من منظور . أنظر أيضا: 8،ص1997الجامعية، ب ع
  .94/ص2001/ 12الخدمة الاجتماعية، مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، العدد 
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 14/204وتعرف ٕالاعاقة وفقا لنص املادة الثانية من املرسوم التنفيذي رقم 
ي  ا  2004 15/07املؤرخ  ا ودرج ي كل محدودية الذي يحدد مفهوم ٕالاعاقة وطبيع

ي الحياة اليومية الشخصية  ي ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أولوية 
ي الوظائف الذهنية والحركية والعضوية والحسية  والاجتماعية، نتيجة إصابة 

ي محيطه مهما كان سنه وجنسه، وتنجم ٕالاعاقة أيضا عن  تعرض لها كل شخص 
  1.إصابة ذات أصل وراثي أو خلقي أو مكتسب

أما املادة الثالثة من نفس املرسوم السالف الذكر فقد صنفت ٕالاعاقة حسب  
ا إما أن تكون حرك ية أو بصرية أو سمعية أو ذهنية أو قد يكون الشخص طبيع
ي آن واحد.   متعدد ٕالاعاقة 

ى أن الغرض  ى من اتفاقية حقوق ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة ع ونصت املادة ٔالاو
من الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة تمتعا كامال 

ى قدم املساواة مع ٓالاخرين بجميع حقو  ق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية وتعزيز ع
م املتأصلة، ويشمل مصطلح ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة كل من يعانون من  رام كرام اح
عاهات طويلة ٔالاجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع 

ى قدم املساواة ي املجتمع ع مع  مختلف الحواجز من املشاركة بصورة كاملة وفعالة 
  2ٓالاخرين.

عند ما نقرأ نصوص الدستور الجزائري وبقية القواعد القانونية ٔالاخرى ثانيا: 
 09/ 02املتعلقة بحماية ٔالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة التشريع رقم 

ي  ن لنا مستوى  08/05/2002الصادر  م يتب ن وترقي املتعلق بحماية ٔالاطفال املعاق
م بالتحديد، لقد استند الاهتمام الذي خصت به  ن ؤالاطفال م الدولة فئة املعاق

ن من الدستور وهما املادة رقم  ى مادت ولم  59/ واملادة رقم 54املشرع الجزائري ع
                                                            

ي  14/204املرسوم التنفيذي رقم  -  1 ا. 2004 15/07املؤرخ  ا ودرج   الذي يحدد ٕالاعاقات حسب طبيع
ودخلت ح  2006اتفاقية ٔالامم املتحدة الخاصة بحقوق ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة ال تم اعتمادها عام  -  2

راك للطباعة  . أنظر أبضا:2008التنفيذ عام  مدحت محمد أبو النصر، تأهيل ورعاية متحدي ٕالاعاقة، إي
ى    .185، ص2004والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة ٔالاو
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م الذين لم  ن وضمان معيش ي للمواطن ن إال للجانب الص ي هذين النص يتطرق 
ائيا.    يبلغوا سن العمل أو عجزوا عنه 

ن لتا أن الدستور الجزائري لم يخصص مواد قانونية ومن خالل هذا يتب
ن ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بالرغم من  مستقلة خاصة بفئة ٔالاطفال املعاق
ا مقارنة مع ٔالاشخاص  ي الخاص  ى الاهتمام القانوني والتشري حاجة هذه الفئة إ

ا.  رون أقل حاجة م ن الذين يعت   العادي

ن استنادا ألسباب ولكن يمكن القول أن امل شرع الجزائري قد اعت بفئة املعاق
ا ال يمكن وصفها بالحقوقية، فمن املفروض أن تقوم هذه  تاريخية وسياسية ولك

ي الحقوق والواجبات. واملالحظة  ن  ن جميع املواطن ى مبدأ املساواة ب الحقوق ع
ي يبقى ضرورة أساسية وذل ي أن التحرك والتدخل التشري ى الهامة  ك بالنظر إ

ا منظمة الصحة العاملية  أهمية املوضوع. أيضا أن هناك عدة إحصائيات ومن بي
ن  راوح ما ب ن ذوي الاحتياجات الخاصة ت ى أن نسبة ٔالاشخاص املعاق  %10توصلت إ

ى أن  %13و ر هذه التقارير إ ي بلدان العالم الثالث والدول النامية، كما تش ي املائة 
. ائة من ٔالاطفال ذوي ٕالاعاقة الي امل 98نحو    1يحظون بتعليم رسم

ى بطاقة ٕالاعاقة: املطلب ٔالاول  ي الحصول ع   الحق 

ر ٔالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة هم جزء ال  من الطفولة عموما  يتجزأ يعت
ا الاجتماعية وذلك نتيجة للضعف أو  ى القيام بواجبا ر قادرة ع إال أن هذه الفئة غ

ى عدم التكيف مع املجتمع عدم القدرة  ى اكتساب الطاقات الكاملة مما يؤدي إ ع
ي  ن يعد من أولويات مختلف املؤسسات  ولهذا السبب فإن الاهتمام باألطفال املعاق
ي أداء الخدمة العامة من أجل  ن  ى مشاركة املواطن الدولة ال يقوم أساسها ع

ن أفراد املجتمع، ومن أجل أن يتصف ٔالاطفال  تحقيق العدالة الاجتماعية واملساواة ب

                                                            
ن  02/09من القانون رقم  07وتجسيدا للمادة  05ادة تطبيقا لنص امل -  1 املتعلق بحماية ٔالاشخاص املعوق

م، جاء املرسوم التنفيذي رقم  ي  03/45وترقي ليحدد املنحة الخاصة باألشخاص  16/01/2006الصادر 
ا. أنظر أيضا:  ن ويحدد شروط الاستفادة م طفال ذوي بن عيس أحمد، ٓالاليات القانونية لحماية ٔالا املعوق

ي التشريع الجزائري، مجلة الفقه والقانون، العدد ٔالاول/    .10/11/2012ٕالاعاقة 
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م أن يقوموا بإجراءات قانونية  ي عل ذوي الاحتياجات الخاصة بصفة ٕالاعاقة ينب
ي املجتمع ويحظون بالحماية  ى ٕالادماج الكامل  ويتخذوا الوسائل ال تساعدهم ع
ى بطاقة ٕالاعاقة ال  القانونية والرعاية الاجتماعية وذلك عن طريق الحصول ع

ر الوثيقة ٕالادارية الهامة بالنسبة لهم.   تعت

، لقد أصدر املشرع الجزائري أوال: ٕالاطار القانوني الكتساب بطاقة ٕالاعاقة
ن ومن أهمها  مجموعة من النصوص القانونية تتعلق بحماية ٔالاشخاص املعاق

ي  02/09القانون رقم  ن  2002/ 05/ 08املؤرخ  املتعلق بحماية ٔالاشخاص املعاق
م وكذا املرسوم التنفيذي رقم وتر  ي  14/204قي الذي يحدد  15/07/2004املؤرخ 

ى هذه ٕالاعانات والحقوق  ر أن الحصول ع ا، غ ا ودرج ٕالاعاقات حسب طبيع
ا قانونا ال ى بطاقة ٕالاعاقة  املنصوص عل يمكن تحقيقها إال من خالل الحصول ع

ا ليس للشخص املعاق بديل إلثبات صفة ي غيا ٕالاعاقة لالستفادة من تلك  و
ر من أهم الوسائل وٓالاليات ال  ا قانونا، فهذه البطاقة تعت الامتيازات املنصوص عل
ا تخولهم حقوقا  ن كما أ تجسد الحماية الاجتماعية والقانونية لألطفال املعاق

  1مخصصة لهم بموجب التشريع.

مديرية النشاط ٕالاداري أما تعريف بطاقة ٕالاعاقة فه وثيقة إدارية تمنح من 
رافا له بإعاقته، انطالقا من تحديد نسبة العجز  للشخص الذي يعاني من ٕالاعاقة اع
راف لهذه الفئة من  البدني الدائم بموجب ترخيص من طبيب مختص ومن ثم الاع
ي الحياة الاجتماعية، فهذه البطاقة تعد  املجتمع بحق التداوي والعالج ومنه الاندماج 

ن. طة ٔالا قالن ي ٔالاطفال العادي ي الحقوق املمنوحة لبا ى ال تمنح الطفل املعاق با   و

ن من البطاقة،  من النوع ٔالاول أما عن أشكال بطاقة ٕالاعاقة فهناك نوع
ي املنشور  ا  ي بطاقة ٕالاعاقة العادية وتمنح وفقا للشروط املنصوص عل البطاقة 

رك رقم  ي  01الوزاري املش الصادر عن وزارتي العمل والحماية  01/1993/ 31املؤرخ 
الاجتماعية والصحية، تمنح لكل شخص يرخص له الطبيب أنه ذو قدرات محدودة 
أثناء ممارسة نشاطاته. أما النوع الثاني من البطاقة فه البطاقة من ٕالاعاقة 

                                                            
ي 06/144املرسوم التنفيذي رقم  -  1 رة الاستفادة بالنسبة لألشخاص  26/04/2006/املؤرخ  واملحدد لتسع

ي سعر التذاكر. ن من مجانية النقل والتخفيض    املعاق
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البصرية، وبطاقة عن ٕالاعاقة السمعية، وبطاقة عن ٕالاعاقة الحركية، وبطاقة عن 
 1اقة الذهنية، وبطاقة متعدد ٕالاعاقات.ٕالاع

تمنح بطاقة ثانيا: ٕالاجراءات واملراحل القانونية الكتساب بطاقة ٕالاعاقة، 
ي  ا من طرف مدير النشاط الاجتما املعاق ال تحدد طبيعة  ٕالاعاقة ودرج
ى أساس قرار اللجنة الطبية املختصة للوالية تمنح هذه البطاقة  والتضامن للوالية ع

ره من قبل اللجنة الوالئية لأل ن بعد دراسة امللف الط املطلوب توف شخاص املعاق
ر إيداع امللف الط ٕالاداري أول  الطبية املختصة واللجنة الوطنية للطعن، ويعت
ا، يودع امللف الط  رف له  ى الحقوق املع إجراء يقوم به املع باألمر للحصول ع

ى مستوى املكتب البلدي للن ي خالل ع ي والذي يقوم بتسليم امللف  شاط الاجتما
ي للوالية. ويتكون امللف  ى مديرية النشاط الاجتما ثمانية أيام  من يوم وصل ٕالايداع إ

  من الوثائق التالية:

بطاقة املعاق، شهادة ميالد، شهادة ٕالاقامة، صورة طبق ٔالاصل لبطاقة 
تماء للصندوق الوط للتأمينات ) صورتان شمسيتان، عدم الان2التعريف الوطنية (

ر  الاجتماعية للعمال ٔالاجراء، عدم الانتماء للصندوق الوط للتأمينات الاجتماعية لغ
ٔالاجراء، عدم الانتماء للصندوق الوط للتقاعد، عدم الانتماء للصندوق الوط 
ى املعاش، بطاقة  ريدي الجاري، طلب الحصول ع للسجل التجاري، رقم الحساب ال
ا  شخصية للحالة املدنية، شهادة طبية، استمارة تمآل من طرف الطبيب و يصادق عل

  ي مصلحة الحالة املدنية.

يدرس امللف الط املقدم من قبل الشخص اللجنة الطبية املختصة للوالية: 
ي أجل أقصاه ثالثة أشهر من تاريخ إيداع امللف  ي  ى مديرية النشاط الاجتما املع إ

ى جانب ٔالاعضاء من طرف ل رأسها املدير املكلف بالصحة والحماية الاجتماعية إ جنة ي

                                                            
ي  07/340املرسوم التنفيذي رقم  -  1 املؤرخ  45/ 03املعدل للمرسوم التنفيذي رقم  31/01/2007املؤرخ 
ي  02/9من املرسوم رقم  07الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام املادة  19/01/2003ي   08/05/2002املؤرخ 

م. ن وترقي   واملتعلق بحماية ٔالاشخاص املعوق
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ن للجنة وهم:  ممثل مصلحة  –ممثل مصلحة الحماية الاجتماعية للوالية  -املكون
  الصحة للوالية 

ن- ممثل  -ممثل عن الجمعية الوطنية الوالئية-ممثل عن كل جمعية املعوق
ن. هذه اللجنة تقو  ا ومدى توافقها مع ٔالاطباء املختص م بتحديد طبيعة ٕالاعاقة ودرج

رك، كما تعطي هذه اللجنة مدة شهر إلكمال امللفات  أحكام املنشور الوزاري املش
ي حالة رفض امللف من قبل الجنة الوالئية فيجوز للمع تقديم طعن  الناقصة أما 

  ي القرار أمام اللجنة الوطنية للطعن.
ذه اللجنة يكون مقرها لدى الوزارة املكلفة هاللجنة الوطنية للطعن: 

ي لدى الوزارة املعنية  رأس اللجنة املدير املكلف بالنشاط الاجتما بالتضامن الوط ي
ن لها: ى جانب ٔالاعضاء املكون   بالتضامن الوط إ

ي أمراض العيون، أمراض ٔالانف، أمراض ٔالاذن، أمراض  - طبيب مختص 
ربية الوظيفية.الحنجرة، ٔالامراض العقلية و  ي إعادة ال   أمراض العظام 

ربية الوطنية -   ممثل عن قطاع التكوين امل -ممثل عن قطاع ال
ن -  ممثل عن جمعية أو فيدرالية تمثل  - ممثل عن أولياء التالميذ املعاق

ن.    ٔالاشخاص املعاق
ي دراسة القرارات الصادرة عن اللجنة الطبية الوالئية  ومهام هذه اللجنة 
ي مدة ثالثة أشهر من تاريخ إيداع الطعن من قبل  ا  املتخصصة، ويتم الفصل ف
املع أو من ينوب عنه قانونا، وبعد إثبات ٕالاعاقة تسلم للشخص املع بطاقة 
املعاق ال تسمح له باالستفادة من الحقوق املكتسبة بموجب القانون  وذلك طبقا 

 .02/09من املرسوم التنفيذي رقم  09للمادة 

ن ى ٔالاشخاص املعوق   القيمة املالية املمنوحة إ

ي قدره  دينار جزائري / شهريا لكل شخص معوق بنسبة  4000يمنح مبلغ ما
ى ٔالاقل و ليس لديه أي دخل. املنحة  18٪، البالغ من العمر 100عجز تقدر ب  عاما ع

ى التحرك ر قادر ع ي حالة ما إذا كان الشخص املعاق غ أو القيام  املالية تقدم 
  بأعمال الحياة اليومية،  أو للشخص املكًلف به مباشرة وكليا.
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ي التشريع العادي: املطلب الثاني   حق الطفل املعاق 

ي الجزائر فقد صدرت العديد من  ن  ايد باألطفال املعاق بصدد الاهتمام امل
ا ال ي مختلف مجاال قانونية التشريعات القانونية ال توفر الحماية والرعاية 

والاجتماعية والنفسية والصحية، كما أن هذه الفئة حظيت برعاية وعناية خاصة 
ي املجتمع مما يجعل ضرورة  وذلك نظرا لخصوصية وضعها باعتبارها الفئة الهشة 
ن، فقد  ا ٔالاطفال العادي ا تختلف عن تلك ال يستفيد م وضع آليات قانونية لرعاي

م  واملتمم لألطر املتع 02/09كرس القانون رقم ن وترقي لق بحماية ٔالاشخاص املعوق
املؤسساتية والقانونية لحماية ٔالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من خالل املبادئ 
ا نحو عملية الحماية والرعاية أو تلك املتصلة بكيفية وضع إطار  ية ال تضم التوج

ي املجتمع.   مؤسساتي إلدماجهم اجتماعيا 

ي 09/ 02نون رقم ويعد نص القا من أحسن  2002/ 05/ 08/ الصادر 
ة ٔالاساسية لحماية  ر الرك التشريعات القانونية ال توفر الحماية القانونية وتعت
ى منه محاولة إعطاء تعريف للطفل املعاق  ي نص املادة ٔالاو الطفولة، وقد جاء 

مكن أن يفتح الباب وتحديد املبادئ والقواعد الخاصة لحمايته وترقيته، وهذا ما ي
أمام السلطة التنظيمية لوضعه موضع التنفيذ. أما تعريف الطفل املعاق من الناحية 
ي أي من حواسه  ى نحو مستقر  ي أو جزئي ع القانونية ( بأنه كل طفل لديه قصور ك
ى املدى الذي يحد من  أو قدراته الجسمية أو العقلية أو التواصلية أو النفسية إ

ن). إمكانية تمتع ن املواطن   ه بالحقوق وفقا ملبدأ املساواة ب

ى إجبارية التعليم والتكوين امل  كما نصت الفقرة الرابعة من املادة الثالثة ع
ي املادة الرابعة ونصت  للطفل املعاق واملراهق واملعوق، نفس املادة الثالثة ورد ذكرها 

ر  ي القانون تعت ا  ، كما يتطلب تضافر بأن تجسيد ٔالاهداف املنصوص عل ام وط ال
ن من الدولة ؤالاسرة واملؤسسات الخاصة واملجتمع املدني  جهود جميع املعني
والجمعيات ٔالاهلية ألن املسؤولية هنا ليست مسؤولية الدولة لوحدها بل املسؤولية 
ي املجتمع  ذه الفئة الهشة  ي التكفل  ن الجميع  ركة ب مسؤولية تضامنية مش

  واسع.الضيق وال
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ي التعليم وٕالادماج والنقل املدرس للطفل املعاقال: املطلب الثالث   حق 

ى مختلف  ن والقضاء ع فمن خالل تجسيد فكرة ٔالامن القانوني لألطفال املعاق
ٕالاساءات ال يمكن أن يتعرض لها هؤالء سعت غالبية دول العالم سواء بموجب 

ا الوطنية أو من خالل توقيعها وتصد يقها أو انضمامها للمعاهدات واملواثيق تشريعا
ى تمتع هذه الفئة من املجتمع بنفس الحقوق ال  ن تحرص ع ى وضع قوان الدولية إ
ى حقوق أخرى زائدة تفرضها الوضعية الصحية  ن إضافة إ ا ٔالاشخاص العادي يتمتع 

ى الحياة العادية. ر بيئة طبية ونفسية تكون أقرب إ    1والحركية، وذلك بتوف

ي  ي أن تحاول الدول إشراك هؤالء ح تكون لهم فرصة التواجد الدائم  وينب
ن الحقوق ال  ن ٕالانسانية، ومن ب مجتمع يستث ٕالاعاقة كمعيار للتمي العنصري ب
ي  ا ٔالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حق التعليم وٕالادماج الكامل  يجب أن يتمتع 

ربوية املناسبة من أجل الحصول املجتمع. كما يحتاج الطفل امل يئة الظروف ال ى  عاق إ
ي الحياة الطبيعية ألنه إنسان  ر، كما ان الطفل املعاق له الحق  ى مستوى علم معت ع
ى  له الحق أن يتمتع بإنسانيته وأن يحيا حياة كريمة وطيبة، والطفل املعاق يحتاج إ

ر أف ي املجتمع عن طريق توف ن معيشته وتحقيق رعاية خاصة وتأهيل  ضل السبل لتحس
ى إدماجه، وهو حق مكتسب له سواء من قبل ٓالاباء إذا كانوا قادرين  أهدافه والعمل ع

ى ذلك أو من قبل مؤسسات الدولة أو املؤسسات الخاصة.    ع

ي القانون رقم  ر النقل املدرس املنصوص عليه  املتعلق بحماية  09/ 02ويعت
ن وترقي ي مادته الثامنة، واملرسوم التنفيذي رقم ٔالاشخاص املعاق / الذي 144/ 06م 

ي أسعار النقل  ن من مجانية النقل والتخفيض  يحدد كيفية استفادة ٔالاشخاص املعوق
  2هو أفضل وسيلة للطفل املعاق.

                                                            
ني من جدول ٔالاعمال، تنفيذ قرارات الجمعية العامة مجلس حقوق ٕالانسان، الدورة الرابعة، البند الثا - 1

ي 251/ 60لألمم املتحدة رقم  ي  2006مارس  15، املؤرخ  ن  املعنون مجلس حقوق ٕالانسان حق املعوق
ي التعليم. أنظر أيضا: محمد سيد فهم والسيد رمضان، الفئات  التعليم، تقرير املقرر الخاص املع بالحق 

ي الحديث ٕالاسكندرية، الخاصة من منظور ال   .225، ص1999خدمة الاجتماعية، املكتب الجام
2  -  Rose Dumont, quelle  intégration de l’enfant en situation de handicapé dans les milieux 
d’accueil, service communautaire de promotion de la santé avec le soutien de la communauté 
française de Belgique, septembre 2007 Réf. 07-45. 
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ي التعليم الشامل، ال ن الحق  ي أن التعليم  أيضا لألطفال املعاق خالف حاليا 
ن م ى اختالف أعمارهم، ولكن لألسف الشديد أن حق من حقوق املعوق ن وع ن الجنس

ي هذا الحق  ي جميع أنحاء العالم يعانون من الحرمان الحاد واملفرط  ن اليوم  املعوق
ى عدم التيقن من املستوى الحقيقي  ن إ وأدت عدم كفاية الرصد الحكومي لتعليم املعوق

  .الستبعادهم من التعليم

ى هذا الاستبعاد ن حركات الدفاع عن  وردا ع روجت شراكة ما فتئت تقوى ما ب
ن النموذج التعليم املعروف عموما بالتعليم الشامل  حقوق ٕالانسان وحماية املعوق
ي أن يتعلموا معا  ن ينب م فئة املعاق ى مبدأ أن جميع ٔالاطفال بما ف الذي يقوم ع

ه واهتماماته وقدرته حيثما أمكن ويقوم التعليم الشامل بأن كل طفل ينفرد بسمات
ى نظام  واحتياجاته التعليمية، وأن ٔالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يصلوا إ
ى  ى الطفل وترمي إ التعليم العام وأن يتأقلموا معه عن طريق منهجية تربوية تركز ع

ى أساس ٕالاعاقة.   1التعليم الشامل ومكافحة التمي ع

ي املساعد: املطلب الرابع   ة الاجتماعية لألشخاص الكافلة للطفل املعاقالحق 

رافا بحقوق الطفل املعاق وإيمانا بطاقاته وقدراته الكامنة فيه باعتباره إنسان  اع
ي هذا املجال لتجسيدها املبادئ  كامل ٕالانسانية كان للخدمة الاجتماعية الدور البارز 

رف بحق الطفل املعاق وتساعد ي القانونية ؤالاخالقية ال تع ى التكيف والاندماج  ه ع
املجتمع الذي يعيش فيه، وتشمل املساعدات الاجتماعية ال تمنحها الدولة من أجل 

  2التعليم والتكوين والرعاية الاجتماعية.

                                                            
1 ‐ voir : avis sur le soutien aux familles avec enfant handicapés trois priorités pour une meilleure qualité de 
vie. Conseil de la famille et de l’enfance Québec, canada 
2 ‐ Plus de solidarité : Il est là cet enfant-là. C’est pas ma faute, ce n’est pas la faute de notre famille s’il est 
handicapé. Il me semble que ce serait à la collectivité de nous aider. UN parent. 
Il est très important que les femmes puissent travailler et assurer le plus possible leur autonomie financière 
de cette façon. C'est non seulement leur autonomie mais aussi leur retraite et leur santé psychologique qui 
peuvent être en jeu, sinon. À long terme, les parents ne doivent pas être trop pénalisés pour le fait d'avoir 
gardé avec eux leur enfant ayant des incapacités importantes. Leur générosité devrait même être 
récompensée davantage par l'État. 

ي أنظر أيضا:  ي لذوي الاحتياجات الخاصة، دار الوفاء ٕالاسكندرية، الطبعة ٔالاو ، التأهيل املجتم محمد سيد فهم
 .17، ص2007
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ن من املساعدات تتعلق بالطفل املعوق املؤمن اجتماعيا  ولكن هناك نوع
ن  ر املؤمن اجتماعيا، فاملؤمن اجتماعيا تشمل تغطية التأم  ابنهوالطفل املعوق غ

املعاق فيستفيد من جميع الخدمات واملساعدات الاجتماعية، املنحة املدرسية من 
ي. كما أن للجمعيات ٔالاهلية  السلك الوظيفي الذي ينتم أليه أو من الضمان الاجتما

ي تقديم املساعدات ورعاية وتأهيل ٔالاطفال ذوي  رية والتطوعية دور هام  والخ
تكفي لتحقيق طموحات  الاحتياجات الخاصة إن الجهود الحكومية بمفردها ال

املجتمع وتلبية حاجاته وحل مشكالته مهما كانت وتوفرت ٕالامكانيات واملوارد املادية 
ي من أهم الجهود املكملة والضرورية وا ر العمل الجمعوي والتطو لبشرية لهذا يعت

لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وخاصة تلك املوجهة لرعاية وترقية الفئات الهشة 
ن. ي املجتمع كفئة املعاق   واملحرومة 

ي املجتمع من حيث العدد،  ن يشكلون شريحة هامة  فقد أصبح ٔالاطفال املعاق
ن مراحل الرعاية ل ن الجميع، ومن ب ركة ب ر مسؤولية مش ذا فإن املسؤولية هنا تعت

رجع قدراته  ض بذاته أو يس ي عملية تأهيله أو إعادة تأهيله ح ي ن  لألطفال املعاق
ي هذا  ي املجتمع، و دف إدماجه  ي والاقتصادي  ي البناء الاجتما ى املشاركة  ع

ي املجال تعلب الجمعيات امل ن الدور ٔالاهم  دف فئة املعاق تخصصة أو ال تس
  1تقديم املساعدات ٕالانسانية.

ن :املبحث الثاني  .املواثيق الدولية الناظمة لحقوق املعوق

ن وذلك من خالل  رة  باألشخاص املعوق ي عناية كب أبدى املجتمع الدو
رت  ٕالاعالنات واملواثيق الدولية ال منحت أبعادا عاملية لحماية ن، وقد اعت املعوق

ن، كما سمت العقد املمتد من  1981منظمة ٔالامم املتحدة عام  عاما دوليا للمعوق

                                                            
1 ‐ La qualité de vie des familles qui ont un enfant ayant des incapacités importantes est affectée 
en raison des responsabilités et des dépenses supplémentaires liées au handicap si on compare 
avec d’autres familles ayant les mêmes conditions socioéconomiques. Le soutien apporté à ces 
familles, en termes de programmes et services, est mal connu, insuffisant et dispersé, ce qui 
complique les tâches des parents (ou des tuteurs 
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ن  وأعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة أن  1992 - 1982عام  عقدا دوليا للمعوق
ي العالم، ليكرسه   2003الثالث من أكتوبر  ن  سيكون الذكرى السنوية للمعوق

ي ي تلك  املجتمع الدو ي العالم، و ن  رام وحماية حقوق املعوق لتأكيد ضرورة اح
ا الشرعية الدولية لحقوق  ى املبادئ العامة لحقوق ٕالانسان وم الحقوق املستندة إ
ى  ن كافة ٔالافراد دون أي تمي قائم ع ٕالانسان وال تكرس تحقيق املساواة التامة ب

ي أو أي أساس آخر.أساس الجنس أو العرق أو اللون أو ٔالاصل    1الاجتما

ى ضرورة   ن ع وقد نصت معظم ٕالاعالنات واملواثيق الدولية املتعلقة باملعوق
ى الرعاية الطبية والصحية  ا الحصول ع ن بكافة الحقوق ٕالانسانية، وم تمتع املعوق
م  ر شؤو ي تسي والتعليم والخدمات الاجتماعية والتسهيالت ال تساعدهم 

ا الجمعية العامة لألمم املتحدة، ٕالاعالن  الخاصة، ومن الصكوك الدولية ال اعتمد
ن عقليا عام  وٕالاعالن الخاص بحقوق  1971الخاص بحقوق ٔالاشخاص املتخلف

ن عام  ن 1975املعوق ي وتحس ن بمرض عق ، ومبادئ حماية ٔالاشخاص املصاب
ن ، القواعد املوحدة بشأن تك1991العناية الصحية العقلية عام  افؤ الفرص للمعوق

ي موجز عن هذه ٕالاعالنات واملواثيق الدولية وما عالجته من أحكام.   وفيما ي

ي: املطلب ٔالاول  ى املستوى الدو ن ع  الحماية القانونية لحقوق املعوق

ن  لقد عقدت بعض املؤتمرات الدولية ال ناقشت قضايا ٕالاعاقة واملعوق
ى توصيات خاصة بحقوقهم وحد دت مسؤولية الدول بصفة فردية وتوصلت إ

رة من حقوق  ي تجاههم، وكان أول وثيقة دولية تتضمن مجموعة كب واملجتمع الدو
ٕالانسان بصفة عامة هو ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان الصادر عن الجمعية العامة 

ي  راف  10/12/1948لألمم املتحدة  والذي بدأ بديباجة ذكرت أنه ملا كان الاع

                                                            
1 ‐ Plus de respect : Les spécialistes, eux autres, faut faire ci, faut faire ça. Je te le dis, il faut en faire 
des affaires pour eux autres. Mais il faut que tu sois parent aussi là. Tu es parent aussi de d’autres 
enfants. Il n’y a pas rien que celui-là. Des fois, ils sont très exigeants avec les parents d’enfant 
handicapé. Très exigeants et même critiques. Du moins, c’est comme ça qu’on se sent devant eux. 
un parent. 
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ي جميع أعضاء ٔالاسرة البشرية وبحقوقهم املتساوية الثابتة هو  بالكرامة املتأصلة 
ى القانون حماية  ي العالم، وأنه من الضروري أن يتو أساس الحرية والعدل والسالم 

ى الاستبداد والظلم. ى التمرد ع    1حقوق ٕالانسان، لكيال يضطر املرء آخر ٔالامر إ

ي العديد من مواده مبدأ  ر من كما تناول  ن الناس وهو بال شك يعت املساواة ب
أهم الحقوق ٔالاساسية لإلنسان بصفة عامة وفيما يخص حقوق ٔالاشخاص ذوي 
ى أنه ( يولد جميع  ى منه ع الاحتياجات الخاصة بصفة خاصة، فنصت املادة ٔالاو
م أن  را، وعل ي الكرامة والحقوق وقد وهبوا عقال وضم الناس أحرارا متساوين 

   .بعضهم بعضا بروح ٕالاخاء) يعاملوا

ثم أضافت املادة الثانية منه أن ( لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق 
ي التمتع بحماية متكافئة  ، ولهم الحق  ي هذا ٕالاعالن دون أي تمي والحريات الواردة 
ي حماية متساوية ضد أي تمي يخل  منه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق 

   .عالن وضد أي تحريض)ذا ٕالا 

ي الدولة  21ثم قررت املادة  ي الوظائف العامة  ي تو أن لكل شخص الحق 
ي أن تحقق  ي و ي الضمان الاجتما ي املجتمع الحق  ولكل شخص بصفته عضوا 
ي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها، كما أن  بواسطة املجهود القومي والتعاون الدو

ي العمل  وله حرية اختياره بشروط عادلة ومرضية، كما أن له لكل شخص الحق 
ى أجر متساو للعمل، لكل  ي الحماية من البطالة، ولكل فرد دون تمي الحق  الحق 

                                                            
1 ‐ -Peters, Susan J., Inclusive Education:  An EFA Strategy for All Children, World Bank, November 
2004 (available at http://www.worldbank.org).  See also UNESCO, Guidelines for Inclusion:  
Ensuring access to education for all, United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, France, 2005,p.2. 
Voir aussi INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2006). L’incapacité et les limitations 
d’activités au Québec : Un portrait statistique à partir des données de l’Enquête sur la participation 
et les limitations d’activités 2001 (EPLA), Québec, Institut de la statistique du Québec, p. 42 et 48 
(Santé et bien-être) (Gouvernement du Québec). 
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ى أجر عادل مرض يكفل له وألسرته عشية الئقة بكرامة  فرد يقوم بعمل  الحق 
  ٕالانسان تضاف إليه عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 

ي 1/  25ررت املادة ( وق ى مستوى من املعيشة كا ) لكل إنسان الحق 
ى الصحة و الرفاهية له وألسرته ويتضمن ذلك التغذية، واملالبس  للمحافظة ع

ن  يواملسكن، والعناية الطبية، وكذلك الخدمات الاجتماعية الالزمة، وله الحق  تأم
رم ى حاالت البطالة، واملرض، والعجز، وال ر ذلك من معيشته  ل، والشيخوخة). وغ

فتكلمت عن  26فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته أما املادة 
ي التعليم ويجب أن يكون  ى أن لكل شخص الحق  ي التعليم إذ نصت ع الحق 
ي أن يعمم التعليم امل  ى ؤالاساسية مجانا وإلزاميا، وينب ي مراحله ٔالاو التعليم 

ى أساس والف وأن  ى قدم املساواة للجميع وع ي ع ييسر القبول للتعليم العا
   1الكفاءة.

                                                            
1 - voir. Situation en Europe, aux États-Unis et au Canada  
En 1959, le Danois Niels Bankmikkelsen énonce le principe de normalisation. Fortement associé à 
celui-ci, le principe de l’intégration se développe. Il suscite peu à peu des changements dans les 
attitudes sociales, les dispositions administratives et légales de différents pays. Les cadres législatifs 
nationaux européens favorisant l’intégration se mettent en place durant les années 70 et 80 et 
continuent à se préciser depuis lors. 
Dans les pays de l’Union européenne, les enfants en situation de handicap représentent 2 % de la 
population totale en âge scolaire. Un quart de ceux-ci est scolarisé dans une école ordinaire, les 
autres se rendent dans des écoles spécialisées ou ne sont pas scolarisés (Espagnol, 2007).  
Dans certains pays du monde occidental, l’intégration est désormais la règle.  
Ce sont l’Italie, souvent présentée comme le “ modèle ” de l’intégration, le Canada, le Danemark où 
tous les enfants - valides ou non - relèvent de la même loi, quelle que soit la nature ou la sévérité 
du handicap, la Norvège, la Finlande. Tous ces pays ne recourent qu’exceptionnellement aux 
écoles spécialisées.  
La Suède a maintenu des écoles spéciales pour les enfants ayant des déficiences sévères 
(physiques, sensorielles ou mentales) et pour les enfants sourds et malentendants.  
Aux États-Unis, le degré d’intégration dépend de la gravité du handicap : les enfants ayant un 
handicap léger et modéré sont scolarisés en classe ordinaire. Les classes spéciales accueillent les 
enfants sévèrement handicapés. = 
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ا تضع قواعد عامة لحماية ٕالانسان وللمساواة  ويتضح من هذه النصوص أ
ن بالذات  و من ثم فإن  ى حقوق املعوق ن أفراد املجتمع  دون ٕالاشارة الصريحة إ ب

ا تشكل أساسا قانونيا لحم ى أ ا تبدو  اية حقوقهم بوصفهم جزء ال يتجزأ من قيم
ى   25أفراد املجتمع، ولعل نص املادة  يعد من أهم نصوص هذا ٕالاعالن العالم 

ن  ى حقوق املعوق ن، نظرا ألنه قد أملح باإلشارة شبه الصريحة إ حماية حقوق املعوق
ى الرعاية الصحية والرفاهية، والتغذية، وامللبس، وا ملسكن عندما قرر حق ٕالانسان 

ر ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة  رمل والشيخوخة  وغ واملرض، والعجز، وال
ى  ى استحياء إ ر ع لظروف خارجة عن إرادته . إال أنه رغم ذلك يظل نصا عاما يش

رها من ٔالالفاظ املرادفة لها. ن أو غ ى لفظة املعوق ن ولم يشر إ   حقوق املعوق

ى عام  رام صدر إعالن  عن ٔالام 1975و م املتحدة مقررا صراحة  وجوب اح
ى املجتمع  م  ن، وحماية حقوقهم ٔالاساسية، أسوة بأقرا الكرامة ٕالانسانية للمعوق

م ن  وبغض النظر عن مصدر أو طبيعة أو شدة إعاق ثم بدأت املسافات الزمنية ب
سان املجهودات وٕالاعانات الدولية تتقلص نتيجة لزيادة الاهتمام بقضايا حقوق ٕالان

ن. فقررت الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ا حقوق املعوق عاما دوليا  1981وم
ي عام  ن،  أصدرت الجمعية العامة لألمم املتحدة برنامجا خاصا أطلق  1983للمعوق

                                                                                                                                        
=Dans d’autres pays d’Europe, l’intégration est moins développée ou encore à un stade 
expérimental : la Belgique, l’Allemagne, l’Autriche, l’Irlande et la France.  
En 1994, la Déclaration de Salamanque sur les principes, les politiques et les pratiques en matière 
d’éducation spéciale, adoptée lors d’une conférence de l’UNESCO réunissant 80 gouvernements, 
consacre le principe de l’intégration et reconnaît la nécessité de travailler à la création «d’écoles 
pour tous, c’est-à-dire d’établissements accueillant tous les enfants, exaltant les différences, 
épaulant les élèves dans leur apprentissage et répondant aux besoins individuels de chacun. » 
http://unesdoc.unesco.org/images/0009/000984/098427fo.pdf  
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/handicapes/6.htm 
Dans les crèches italiennes, les enfants handicapés sont désormais inscrits en priorité 
(PanchaudMingone, 1994).  
Enfin, certains pays ont entamé, plus récemment, une évolution vers l’intégration : l’Espagne, le 
Portugal, les Pays-Bas et la Grèce. 
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ي املساواة  ن  ى حق املعوق ن، الذي أكد ع عليه تسمية برنامج العمل العالم للمعوق
ي  أنشطة الحياة املختلفة. واملشاركة املتكافئة 

ن  ن بعد خالفات حادة ب ثم جاءت الاتفاقية الدولية لحقوق ٔالاشخاص املعوق
ى الوفود  ي الاجتماع إضافة إ ي مشاورات طويلة وشارك  وفود الدول ال شاركت 
ن  ر الدولية املعنية بحقوق املعوق ر من املنظمات الدولية وغ الرسمية، عدد كب

ي إقرار أول معاهدة دولية لحماية حقوق نجحت ٔالامم املت حدة بصفة مبدئية، 
ى  ى إلغاء التمي ضد ذوي ٕالاعاقات، إضافة إ ا بالعمل ع ن عل ن تلزم املوقع املعوق
ي  رًا  م، كما أن إنجاز املعاهدة الجديدة يشكل تحواًل كب ي مجتمعا زيادة دمجهم 

ن. ي مع املعاق  1التعاطي الدو

م تلزم « لدولية الجديدة لـ إن املعاهدة ا ن وكرام حماية وتعزيز حقوق املعوق
ى مراحل، وتشمل تشييد مرافق جديدة  ن ع ن أوضاع املعاق الحكومات بتحس
ى  ر ترمي إ ى التعليم واملعلومات، واعتماد تداب ن فرص حصولهم ع مالئمة، وتحس

ية ضدهم. ى املمارسات التمي   القضاء ع

ن عقليإالا : املطلب الثاني   عالنات الخاص بحقوق املتخلف

  1971أوال: الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

ن عقليا  ركا لحماية حقوق املتخلف ى أن يصبح أساسا مش هدف هذا ٕالاعالن إ
ن وقد نص  وهو يعد أول إعالن يصدر عن ٔالامم املتحدة ويختص بحقوق املعوق

ى أن للمتخلف عقليا إ ى أق حد ممكن ما لسائر البشر من حقوق ٕالاعالن ع

                                                            
1‐Diverses enquêtes ont fourni des estimations différentes sur le nombre d’enfants ou d’adultes 
handicapés québécois. Les variations semblent concerner les personnes, enfants ou adultes, qui 
déclarent des incapacités légères. Il y a davantage de conformité pour les personnes avec des 
incapacités plus graves. Cependant, les enquêtes utilisent des échelles de gravité différentes, à trois ou 
quatre niveaux. Ainsi le nombre d’enfants de 0-14 ans avec des incapacités modérées ou graves était 
estimé à 12 500 en 1998 (EQLA p. 87) alors qu’en 2001, 12 800 enfants de 0-14 ans étaient estimés 
avoir des incapacités graves ou très graves (EPLA). Voir à ce sujet les documents suivants :  
INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC (2001). Enquête québécoise sur les limitations d’activités 
1998 (EQLA), Québec, Institut de la statistique du Québec, p. 87 (Santé et bien-être) (Gouvernement du 
Québec).  
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ن الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام  ٕالاعالن الخاص بحقوق املعوق
ن عقليا قد شكل نواة لصياغة هذا  1975 كان ٕالاعالن الخاص بحقوق املتخلف

ن بغض النظر عن نوع ٕالاعاقة، ودعت الجمعية  ٕالاعالن الذي تناول حقوق املعوق
ي كي يصبح هذا العام ى الصعيدين الوط والدو ى العمل ع ة من خالل هذا ٕالاعالن إ

ركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا لها.   ٕالاعالن أساسا مش

ن العناية ي وتحس ن بمرض عق بالصحة  ثانيا: مبادئ حماية ٔالاشخاص املصاب
  1991العقلية الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

ى أفضل ما هو  وقد ى حق تمتع جميع ٔالاشخاص بحق الحصول ع نصت ع
متاح من رعاية الصحة العقلية ال تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية 
ي الحماية من الاستغالل الاقتصادي وعدم جواز  ى الحق  والاجتماعية، كما نصت ع

ى إضعاف املساو  ي بالشكل الذي يؤدي إ ذه التمي بدعوى املرض العق ي التمتع  اة 
ى أن لكل شخص  ى قدم املساواة الاجتماعية والاقتصادية، ونصت ع الحقوق ع
ي ممارسة جميع حقوقه املدنية والسياسية والاقتصادية  ي الحق  مصاب بمرض عق
ي  ي ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان والعهد الدو ا  رف  والاجتماعية والثقافية املع

ي الصكوك الدولية ٔالاخرى الخاصة بحقوق الخاص بالحقوق املد نية والسياسية و
ن(   1).16املعوق

ن الصادر عن الجمعية العامة  ثالثا: القواعد املوحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوق
  1993لألمم املتحدة عام 

ى التجارب املكتسبة أثناء عقد ٔالامم  وقد وضعت تلك القواعد باالستناد إ
ي وتكف 1992 -1983املتحدة  ن  م مواطن ن بصف ل هذه القواعد لألشخاص املعوق

امات، كما وضعت  رهم من حقوق وال مجتمعهم إمكانية ممارسة ما يمارسه غ
ي املشاركة.   شروطا مسبقة لتحقيق املساواة 

                                                            
1 ‐ Voir à ce sujet le document suivant : OFFICE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU QUÉBEC 
(2007). À part entière : Pour un véritable exercice du droit à l’égalité : Proposition de politique pour 
accroître la participation sociale des personnes handicapées, Drummondville, Office des personnes 
handicapées du Québec, 59 p. (Gouvernement du Québec). 
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  اتفاقية حقوق ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة : املطلب الثالث

ى املستوى ا رة قد برز الاهتمام باألطفال ذوي ٕالاعاقة ع ي من خالل مس لدو
ي املواثيق الدولية، إال أنه  ر إقرار املبادئ ٔالاساسية  تدوين وتدويل حقوق ٕالانسان ع

يمكن الحديث عن آليات دولية بشكل ملزم للدول إال من خالل إقرار الاتفاقية  ال
ي عام  ودخلت  2006الدولية لألشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ال تم اعتمادها 

ي عام ح الت لتشكل بذلك إطارا اتفاقيا دوليا متخصصا لحماية حقوق  2008نفيذ 
ن.  م فئة ٔالاطفال املعاق   ٔالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع أعمارهم بما ف

رف  ي ميثاق ٔالامم املتحدة ال تع ا  ى املبادئ املنصوص عل أشارت الاتفاقية إ
ي الكرامة ر قابلة  لجميع أفراد ٔالاسرة البشرية  والقيم املتأصلة والحقوق املتساوية الغ

رف ٔالامم املتحدة  . أيضا إذ تع ي أساس للحرية والعدالة والسالم العالم للتصرف، و
ن بالحقوق املدنية  ن الخاص ي العهدين الدولي ي ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان و

رد دون أي تمي من أي والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، أن لكل ف
ي تلك الصكوك  ا  ي التمتع بجميع الحقوق والحريات املنصوص عل نوع الحق 

  الدولية. 

ى الطابع العالم لجميع حقوق ٕالانسان والحريات  وأكدت الاتفاقية ع
ا للتجزئة، وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع ٔالاشخاص  ٔالاساسية وعدم قابلي

. أكدت أيضا الاتفاقية ذوي الاحتياجات ال ذه الحقوق بشكل كامل دون تمي خاصة 
ن  ا تحدث بسبب التفاعل ب ى أن ٕالاعاقة تشكل مفهوما اليزال قيد التطور وأ ع
ي املواقف والبيئات املحيطة ال تحول دون  ن بعاهة والحواجز  ٔالاشخاص املصاب

ى قدم امل ي املجتمع وع م مشاركة كاملة وفعالة    ساواة مع ٓالاخرين. مشارك

ي برنامج  ية املتعلقة بالسياسات الواردة  رف بأهمية املبادئ التوج ا تع كما أ
ي القواعد املوحدة املتعلقة بتحقيق تكافؤ الفرص  ن، و العمل العالم املتعلق باملعوق
ى املستوى  رامج  وٕالاجراءات ع لألشخاص ذوي ٕالاعاقة فيما يتعلق بالخطط وال

ى إدماج قضايا ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة كجزء ال الوط  ي، وع  يتجزأ وٕالاقليم والدو
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ى أساس ٕالاعاقة  راتيجيات التنمية املستدامة، وأن أي تمي ضد أي شخص ع من اس
اكا للكرامة ٕالانسانية والقيم املتأصلة للبشر.    يمثل ان

تياجات الخاصة كما تقر ٔالامم املتحدة بالحاجة امللحة بأن ٔالاشخاص ذوي الاح
بالرغم من مختلف هذه الصكوك الدولية املتعلقة بحقوق ٕالانسان بصفة عامة 
ي جميع أنحاء العالم حواجز  م ما زالوا يواجهون  وبحقوقهم بصفة خاصة إال أ

ى قدم املساواة مع ٓالاخرين.  ي املجتمع ع م كأعضاء  رض مشارك   تع

رف باملساهمة ال قيمة الحالية واملستقبلية لألشخاص كما أن ٔالامم املتحدة تع
ي الحياة  م الكاملة  ي تحقيق رفاهية املجتمع، كما أن مشارك ذوي ٕالاعاقة 
ي التنمية البشرية  ر  ى زيادة الشعور باالنتماء وتحقيق تقدم كب الاجتماعية ستف إ

ى الفقر.    والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء ع

رف ٔالامم املت ى البيئة املادية والاجتماعية كما تع حدة بأن إمكانية الوصول إ
ر من أهم  والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم وٕالاعالم والاتصال تعت
ن ٔالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من التمتع الكامل بجميع  الوسائل لتمك

ل واجبات تجاه حقوق ٕالانسان والحريات ٔالاساسية، وإذ تدرك أن الفرد الذي يتحم
ي من أجل  ى عاتقه مسؤولية الس ٔالافراد ٓالاخرين واملجتمع الذي ينتم إليه، تقع ع

ي الشرعية الدولية.    تعزيز الحقوق املكرسة 

ا تستحق الحماية والرعاية  ي الوحدة ٔالاساسية للمجتمع وأ ر ٔالاسرة  كما تعت
ي أن  من جانب املجتمع، وأن ٔالاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأفراد أسرهم ينب

ي التمتع  ن ٔالاسر من املساهمة  ن لتمك ى الحماية واملساعدة الالزمت يحصلوا ع
ى قدم املساواة بحقوق ٔالاشخاص ذوي ٕالاعاقة.   الكامل ع

  الخاتمة

إن ٔالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من ٕالاعاقة لهم 
م مختلفة عن خصوصيات خاصة تجعل وسائل الرعاية والعناي ة والحماية الخاصة 

ي املجتمع، مما يتطلب  ى التكيف والاندماج  م ع ن، وذلك لعدم قدر م العادي نظرا



  أحمد بشارة موسد/ 
يد/  ي الجيال  دال

ي لح ٔالاطفال ذوي الاحتياجات  قوق التنظيم القانوني الوط والدو
 الخاصة
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ر  تضافر الجهود الوطنية وٕالاقليمية والدولية، واملنظمات الدولية الحكومية وغ
رية والتطوعية من أجل خلق بيئة مال  ئمة الحكومية، واملجتمع املدني والجمعيات الخ

ي املجتمع.  ى التكيف والاندماج    تؤدي باألطفال ذوي ٕالاعاقة إ

رة بعد  ي ٓالاونة ٔالاخ ى الرغم من أن الجهود الدولية قد بدأت تؤتي أكلها  وع
إقرار الاتفاقية الدولية لألشخاص ذوي ٕالاعاقة ال صدرت عن الجمعية العامة 

ى الا ي آليات الرقابة ع ام باملواثيق الدولية ذات الصلة. لألمم املتحدة، إضافة إ ل
ي هذا الجانب من خالل وضعها لتشريعات  را  أيضا الدولة الجزائرية بذلت جهدا معت
تتضمن حماية الطفولة بصفة عامة والحماية والرعاية والعناية الخاصة باألطفال 

املتعلق بحماية ٔالاشخاص  02/09ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة القانون رقم 
ي  ذوي  م املؤرخ  ي إطار  2002/ماي 08ٕالاعاقة وترقي ر قانونا جيدا يصب  الذي يعت

ى الحماية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لألطفال ذوي  مؤسساتي وقانوني يرمي إ
  ٕالاعاقة.
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ي القانون الجزائري  ر  ي حرية الرأي والتعب   الحق 

  أستاذة محاضرة "أ"   -شيخ سناء/ د        
  تلمسان                -جامعة أبي بكر بلقايد                   

  شيخ نسيمة  أستاذة محاضرة "أ"/ د
ي بلحاج بوشعيب             ن تموشنت - باملركز الجام            ع

  امللخص:

ة من الركائز ال تقوم ت ر من الحقوق ٔالاساسية لإلنسان، ورك عد حرية التعب
ي ابداء رأيه  ا النظم الديمقراطية الحرة، لذا أتاح املشرع الجزائري للفرد الحق  عل
ر عنه بأي وسيلة كانت، لكن هذه الحرية ليست مطلقة، فاإلنسان يملك الحق  والتعب

ر عن رأيه ضمن حدود    حماية حقوق ٔالافراد والنظام العام ؤالامن القومي.ي التعب

ر، حقوق ٔالافراد، النظام العام ٔالامن  الكلمات املفتاحية: ي التعب حرية الرأي، الحق 
 القومي.

Abstract : 

Fredoom of expression is a basic human right, and a pillar of free 
democraticsystems, the Algerian legislatorallowed the individual to express his 
opinion and express it by anymeans, but thisfreedomis not absolute a person has 
the right to express his opinion withim the limits of the protection of the rights of 
individuals, and public order and national security.  

Keywords : Opinion freedom, right expression, rightsof individuals, general 
system, national security. 

  :مقدمة
ا    ي الحياة، وقد أكد ر إحدى حريات ٕالانسان ٔالاساسية  تعد حرية التعب

ة من  ر رك ي التعب ر الحق  جميع الاتفاقيات الدولية وٕالاقليمية حول العالم، إذ يعت
ا النظم الديمقراطية الحرة، وإّن لهذه الحرية أهمية قصوى  الركائز ال تقوم عل
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وي لإلنسان الذي لن يشعر بوجوده إاّل إذا منحت له فرصة الرتباطها بالجانب املعن
ي مختلف املجاالت السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ره  ر عن رأيه لغ التعب
ك  ي تقويم املجتمع وكشف كافة املمارسات ال تن والثقافية، ٔالامر الذي يساهم 

  الحقوق والحريات.

ر ليست مطلق   ر باملقابل فإّن حرية التعب ي التعب ة، فاإلنسان يملك الحق 
ن  ر والقوان ي إطار املشروعية ال تحّدد ضوابطها الدسات عن رأيه طاملا أّن ذلك يتّم 
ر عن رأيه بشرط مراعاة ما  ّ رها من ٔالادوات التشريعية والتنظيمية، فالفرد يع وغ

لذا أقّر املشرع  استقّر عليه املجتمع من أعراف وعادات وتقاليد وقيم دينية وأخالقية،
ى تنظيم  دف إ ر، ووضع مجموعة من القيود ال  ي حرية التعب الجزائري الحق 

ي هذا البحث من خالل  وضبط ممارسة هذه الحرية، وهو ما سنتناوله بالتفصيل 
ي  ى الحق  ي مبحث أول، والقيود الواردة ع ر  ي حرية التعب التطرق ملفهوم الحق 

ي مبحث ر    ثان.  حرية التعب

ر: املبحث ٔالاول  ي حرية التعب   مفهوم الحق 

ي مطلب أول ثم  ر يقت منا تعريفه  ي حرية التعب إن تحديد مفهوم الحق 
ي مطلب ثان.    بيان مكوناته ٔالاساسية 

ر ي حرية التعب   املطلب ٔالاول: تعريف الحق 

ر، فعرفه البعض ي حرية التعب بأنه:   تعددت التعاريف ال قيلت بشأن الحق 
ر عن وجهة نظره، وإطالق كل ما يجول بخاطره من  ي التعب "منح ٕالانسان الحرية 
ي  أفكار بمختلف الوسائل الشفهية أو الكتابية، حيث أنه بإمكانه ٕالافصاح عن أفكاره 
ر ملصلحة ٔالافراد  دف تحقيق كل ما فيه خ قضية معينة سواء كانت خاصة أو عامة 

  . )1(أو الجماعات"

                                                            
ن بن أحمد  )1 ر، مؤتمر الاتجاهات الفكرية ب محمد هليل، املواثيق واملعاهدات الدولية املختصة بحرية التعب

ر ومحكمات الشريعة،   . 7، السعودية، ص2017مارس  21-19حرية التعب
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ي النفكما  س فهو ــــــعرفه البعض ٓالاخر بأنه: " ما يفصح عنه الرأي الكامن 
الذي يكشف حقيقة املجتمع ويعطي السلطة العامة دائما صورة صادقة عن رغباته 

  . )2(وما يحتاج إليه من خدمات"

ي مصّب واحد  ا تصّب  ّ ر، إاّل أ رغم تعّدد التعاريف ال منحت لحرية التعب
ا فه حرية ٕالان ر ع ا، وكذا حرية التعب ي تكوين ٓالاراء واعتناق ما يشاء م سان 

ي حدود ما يسمح به القانون بدون تدخل من السلطات العامة.     ونشرها 

ر حجر الزاوية ألي مجتمع ديمقراطي فهو أحد ركائز  ي التعب إّن الحق 
رف ا كحرية  الديمقراطية ألّي دولة، فهو يرتبط بعدد من الحقوق ٔالاخرى املع

ي الخصوصية، وحرمة املراسالت، وله  الاجتماع وتكوين الجمعيات والنقابات، والحق 
ه وتمتعه  ّ عالقة وثيقة بحرية املعتقد والدين وبحقوق ٔالاقليات، وهذا هو سبب تم

  .)3(بمكانة مرموقة ضمن منظومة حقوق ٕالانسان

ي املادة  ا  ر ورد النص عل من ٕالاعالن العالم  19نظرا ألهمية حرية التعب
ي  ر  10لحقوق ٕالانسان الصادر  ي: " لكّل فرد الحق  1948ديسم ا ما ي وال جاء ف

ر، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق ٓالاراء دون أي تدخ ل ـــي حرية الرأي والتعب
ا بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود  ا وإذاع واستقاء ٔالانباء ؤالافكار وتلق

ي املادة الجغرافية ا  ي للحقوق املدنية  19"، كما تّم النص عل من العهد الدو
ر وهذا  1966والسياسية لسنة  ي حرية التعب ي: " لكّل فرد الحق  ا ما ي وال ورد ف

الحق يشمل البحث عن املعلومات ؤالافكار من أّي نوع واستالمها ونقلها بغض النظر 
ّ أو بأّية  عن الحدود وذلك إّما شفاهة أو كتابة ي قالب ف أو طباعة وسواء كان ذلك 

  وسيلة أخرى يختارها".

                                                            
ر والنظام العام، مجلة الحقوق  )2 ي: دايم بلقاسم، حرية التعب كريم يوسف أحمد كشكاش، مشار اليه 

ر حقوق الانسان والحريات ٔالاساسية، العدد  ، 2014 ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،1والحريات، مخ
  . 21ص

ر وجرائم الصحافة، مذكرة تخرج لنيل إ )3(  17جازة املدرسة العليا للقضاء، الدفعة بوريش فؤاد، حرية التعب
  .09الجزائر، ص 
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ى ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان بموجب املادة  من  11لقد انضمت الجزائر إ
ي للحقوق املدنية والسياسية بموجب املرسوم 1963دستور  ى العهد الدو ، وانضمت إ

رها ا)4(89-67رقم:  ي دسات ر عنه ، وكّرست الجزائر  ملتعاقبة حرية الرأي والتعب
حينما  –منه  11ي املادة  - فإّنه اعتمد هذه الحرية ضمنيا 1963فبالنسبة لدستور 

ر  ى ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان أّما بالنسبة لدسات  1976صادقت الجزائر ع
ى حرية الرأي  2016، والتعديل الدستوري لسنة 1996، و1989 فقد نّصت ع

ر  ن له  والتعب ّ ى هذه املادة يتب ي الفصل املتعّلق بالحقوق والواجبات، وإّن املّطلع ع
ا من حيث الصياغة اللغوية، ولو أّن وحدة الصياغة ال تع وحدة النطاق  ا ذا ّ أ
من حيث الضيق والاتساع، ولذلك قيل أّنه حينما يتعّلق ٔالامر بحريات الفكر عموما 

ى وجه الخصو  –وحرية الرأي  ي النصوص  –ص ع فإّن مضمون هذه الحريات ليس 
ا ى ممارس ي القدرة ع   .)5(املنظمة لها وإّنما 

ر   املطلب الثاني: مكونات حرية التعب

ي: حرية الرأي، وحرية  ر مجموعة من املكونات ٔالاساسية و تشمل حرية التعب
  الاعالم، وحرية املعلومات، وهو ما سنتناوله تباعا.

  ة الرأيالفرع ٔالاول: حري

ر عنه باألسلوب الذي  ي تكوين رأيه، والتعب يقصد بحرية الرأي حرية الانسان 
ذا الرأي، وعليه ال يحق ألحد أن  يراه مناسبا دون أن يكون خائفا من أن يعلم أحد 
ي روح الفكر الديمقراطي  يتعرض لصاحب الرأي أو يعنفه بسبب آرائه، فحرية الرأي 

ا صوت ما يجول بخواط   . )6(ر الشعب وطبقاته املختلفةأل

                                                            
ي الجريدة الرسمية، العدد  )4(   .1989، لسنة 20منشور 
  .19بوريش فؤاد ، املرجع السابق، ص  )5(

سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق ٕالانسان، دراسة تاريخية وفلسفية وسياسية وقانونية  أحمد) 6
روت، مقارنة، الجزء الثاني، من   . 134، ص 2010شورات الحل الحقوقية، ب
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ر الشخص عن آرائه، فقد تكون عن طريق الكتابة أو الرسم  وتختلف طرق تعب
ن  ي مضمون أفكاره أعراف وقوان ، بشرط أال يتعدى هذا الشخص  أو أي عمل ف

ا.    الدولة ال يعيش ف

ا دون خوف وم ر ع ن ثم اذن يحق لكل فرد أن يعتنق ٓالاراء بكل حرية وأن يع
ي اختيار  ى تع حرية الانسان  ر، فاألو ن حرية الرأي والتعب ال يمكن الفصل ب
ي أي من املجاالت  ر، أي اعتماد املوقف الذي يختاره  حقيقته من خالل سرية التفك

ى ح الوجود وكشفها لآلخرين ي اخراج أفكاره إ ى حرية الانسان  ر الثانية إ   . )7(وتش

  الاعالم الفرع الثاني: حرية

ر وسائل  ا: " امكانية ابالغ ٓالاخرين باألخبار أو ٓالاراء ع تعرف حرية الاعالم بأ
ي شرط ضروري لبقية الحريات ألنه     ال توجد )8(الاعالم" ا: " حرية أساسية و ، وأ

ي بلد حر"   . )9(حرية اعالم إال 

التمتع يتم تجسيد حرية الاعالم من خالل الصحافة، فحرية الصحافة تع 
ى ٓالاخرين  ر والرأي بديموقراطية، لكن بأدب لتفادي الظلم والاساءة إ بحرية التعب

ن املجتمع.  ي فو بيننا وب   وبذلك نكون أحرارا دون أن نتسبب 

ى جمهورها، إال أن أهم  وتتعدد وظائف الصحافة والخدمات ال تقدمها إ
ي الاعالم، أي نقل ٔالاخبار وطرحها وا ا، كما أن للصحفي دور وظيفة لها  لتعليق عل

م، فهو يمتلك من القدرات الذهنية ال  ر عن آرا ي تمثيل أفراد املجتمع بالتعب
تمكنه من جمع املعلومات من مصادرها وطرحها وطرح رأيه وآراء ٓالاخرين داخل العمل 

  )10(الصحفي."

                                                            
7(  ، ن عبد الحميد أحمد رشوان، الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان، دراسة علم الاجتماع السياس حس

ي الحديث، الاسكندرية،   .  87، ص 2006املكتب الجام
  .2006ماجد راغب الحلو، الاعالم والقانون، نشأة املعارف، الاسكندرية،  )8
روت، لبنان،  )9  .  38، ص 1999موريس نخله، الحريات، منشورات الحل الحقوقية، ب

ر حقوق الانسان والحريات  )10 ر والنظام العام، مجلة الحقوق والحريات، مخ دايم بلقاسم، حرية التعب
 .  22، ص 2014 ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان،1ٔالاساسية، العدد 
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  لفرع الثالث: حرية املعلومات ا

ى املعلومات ؤالافكار من يقصد بحرية املعلومات حق ٕالانس ي الحصول ع ان 
رف بتداول املعلومات كمصطلح مع  ا ونشرها، حيث لم يكن يع خالل مصادرها وتلق
ا  راف  ى الاع تب ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان، إال أن التطورات الالحقة أدت إ

ى امل ي ٕالاعالن، خاصة حق البحث أي الوصول إ ا واردة ضمنيا  ى أ علومة، وحق ع
رف املفوضون الدوليون املكلفون بحرية  ا مرحلة نشر املعلومة، ولقد اع ا، ويل تلق

ر مند سنة  ى املعلومات ومعرفة ما تقوم به  1999التعب ي الحصول ع بالحق 
رة  ى بع الحكومات نيابة عنه، فدون ضمان هذا الحق ستضيع الحقيقة، وهذا يؤدي إ

ي الحكوم   .11ة وتشرذمها"مشاركة الناس 

ر حرية املعلومات واحدة من الحريات ٔالاساسية لإلنسان وال تكفل  إذن تعت
ى املعلومات ال يريدها حول أي موضوع، وإن املؤسسات  حصول املواطن ع
ر املعلومات املطلوبة من خالل املطبوعات أو  الحكومية ملزمة بموجب القانون بتوف

ر عوائق.أي وسائط أخرى يستطيع املواطن ا ا من غ ا واقتنا   لوصول إل

ا حرية  ر حرية املعلومات القاعدة ٔالاساسية ال تستند عل هذا، وتعت
ا، فتبقى حرية الصحافة منقوصة بدون حرية معلومات  ا وديموم الصحافة وارتقا

ا املنبع الذي تستقي منه الصحافة أخبارها.    أل

ر أشم ا من كل من حرية الرأي يستفاد مما سبق أّن حرية التعب ي مضمو ل 
ا من قبل  ر ع ّ ر املع ي القناعة غ وحرية ٕالاعالم وحرية املعلومات، فحرية الرأي 

ر وسائل ٕالاعالم ي إمكانية إبالغ ٓالاخرين باألخبار وٓالاراء ع  )12(الفرد، وحرية ٕالاعالم 
ى املعلومة ال ير  ي الحصول ع ي  حق املواطن  يدها، إذن وحرية املعلومات 

ر.   باجتماع هذه الحريات الثالثة تتحقق حرية التعب

                                                            
ي للص )11 ي العالم العربي، بلجيكا، الاتحاد الدو ن الاعالم  ر الدولية وقوان ن، املعاي  .   93، ص 2013حفي
ي محمد، )12 ي القانون العام، كلية  هام ي الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه  آليات إرساء دولة القانون 

 .342 – 341، ص 2011-2012تلمسان،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  أبي بكر بلقايد
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ر: املبحث الثاني ي حرية التعب ى الحق    القيود الواردة ع

ى  ا املواثيق الدولية وع ر من الحريات ٔالاساسية ال كفل إّن حرية الرأي والتعب
تع بحقوق  رأسها ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان، وكذلك املعاهدات الدولية ال

ا أغلبية الدول  ا الجزائر –ٕالانسان، كما أدرج رها مع الاختالف  –ومن بي ي دسات
ر عن الرأي. ي قدر الحرية املسموح به للتعب ا    فيما بي

ر عن رأيه، فإّن حقه هذا ليس مطلقا ألّنه قد  ي التعب إذا كان ٕالانسان حّرا 
ى صاحب الرأي يكون عرضة إلساءة الاستعمال، فحرية التع ر ال يقتصر أثرها ع ب

ي تدخل القانون لتنظيمها وسّن  ى املجتمع، وهو ما يستد ره وإ ى غ وحده بل يتعّداه إ
ر واملجتمع. ا دون ٕالاضرار بالغ ا وحماي ن كيفية ممارس ّ   القواعد والضوابط ال تب

ر، ح ٕالا  عالن هذا وإّن معظم الدول تأخذ بفكرة جواز تقييد حرية التعب
العالم لحقوق ٕالانسان أخضعها لقيود محّددة وفقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من 

، وانطالقا من ذلك حاول املشرع الجزائري وضع قيود للحّد من حرية )13(منه 19املادة 
ي سبيل حفظ مصالح ٔالافراد من جهة، وحفظ مصلحة الجماعة من جهة  ر  التعب

ي غالبية الدول بحجة الاستثناءات التالية أخرى، ويكون عادة تقييد حرية ا ر  لتعب
ي: ى التوا ي ثالثة مطالب ع   وال نتعرض لها 

م   املطلب ٔالاول: حماية حقوق ٓالاخرين وحريا

ا حماية املشاعر الدينية (الفرع  ر ألغراض م ى حرية التعب تفرض القيود ع
م الخاصة (ا   لفرع الثاني).ٔالاول)، وحماية شرف واعتبار ٔالاشخاص وحيا

  

                                                            
ي الفقرة ( 19/3تنّص املادة  )13( ا  ي : "ترتبط ممارسة الحقوق املنصوص عل ى ما ي ) من هذه املادة 2ع

ى نصوص  ا قد تخضع لقيود معينة ولكن فقط باالستناد إ ّ ى ذلك فإ بواجبات ومسؤوليات خاصة، وع
  القانون وال تكون ضرورية:

رام الحقوق أو سمعة ٓالاخرين.   من أجل اح
  من أجل حماية ٔالامن الوط أو النظام العام أو الصحة العامة أو ٔالاخالق".
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  الفرع ٔالاول: حماية املشاعر الدينية

ر حقا مكفوال بحكم القانون واملعاهدات الدولية الخاصة  إذا كانت حرية التعب
بحقوق ٕالانسان فإّن املعتقدات الدينية للشعوب والرموز الدينية لهذه املعتقدات 

ر، و  هذا ما نّص عليه ليست مجاال مباحا للتجريح والازدراء تحت دعوى حرية التعب
ي مادته العشرين وال منعت أية دعاية  ي للحقوق املدنية والسياسية  العهد الدو
ى التمي  للحرب أو الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية وال تشكل تحريضا ع

  أو املعاداة أو العنف.

ن حر  ر أّن العصر الحديث حمل معه مجموعة من ٔالاحداث خلقت جدال ب ية غ
رام املعتقدات الدينية، فأحيانا تقوم التشريعات الغربية  ر وواجب اح الرأي والتعب
ي الدنمارك عندما  ى حساب حرمة ٔالاديان مثلما حدث  ر ع بتقديس حرية التعب
ى هللا عليه وسلم،  حيث  قامت صحيفة بنشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول ص

ي قانون أّن القضاء لم يعاقب الصحيفة تحت م ر رغم وجود مواد  ررات حرية التعب
رف به الدولة، وٕالاسالم هو أحد  العقوبات الدنماركي تعاقب من يسّب علنا دينا تع

ي الدانمارك ا  رف    .)14(ٔالاديان املع

ود أو  ر عندما يتعّلق ٔالامر بنقد ال ي املقابل ال يستخدم الغرب حرية التعب و
ا القانون الصهيونية، هنا يتحّول انتقا ى جرائم يعاقب عل د املمارسات ٕالاسرائيلية إ

ي سنة  الذي جّرم كل قول أو فعل  1990ومن أمثلة ذلك القانون الفرنس الصادر 
ود باعتبار أّن ذلك يشّكل عداء للسامية، وخصوصا نكران املحرقة ال  ى ال ء إ يس

ود، بينما أغفل النص عن حماية ٔالانبياء والد   يانات من ٕالاهانة والازدراء.طالت ال

ى ٔالاديان وهذا  ي القانون الجزائري فقد جّرم املشرع فعل الاعتداء ع أّما 
ي: "يعاقب  )15(من قانون العقوبات 2مكرر  144بموجب املادة  وال جاء نّصها كالتا

                                                            
ي (حقوق ٕالانسان) ، مذكرة لنيل شهادة  )14( ي القانون الدو ر  ي حرية التعب رحال سهام، حدود الحق 

ر كلية الحقوق والعلوم ٕالادارية، جامعة باتنة، سنة    .87، ص 2011-2010املاجست
ي  09/01نون رقم املضافة بالقا )15( ، املعدل واملتمم لقانون العقوبات الجزائري، 2001يونيو  26املؤرخ 

  .18، ص2001لسنة  34الجريدة الرسمية، العدد 
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ى خمس (3بالحبس من ثالث ( ى  50000) سنوات وبغرامة من 5) سنوات إ دج إ
ى هللا عليه دج أو  100000 ى الرسول ص ن فقط كل من أساء إ ن العقوبت بإحدى هات

رة من شعائر  زأ باملعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شع وسلم أو بقية ٔالانبياء أو اس
  ٕالاسالم سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أّية وسيلة أخرى..".

ى الرسول  يستفاد من هذه املادة أّن املشرع الجزائري  ء إ عاقب كل من يس
ى أحد ٔالانبياء عن طريق قول أو فعل يتضمن إساءة أو  ى هللا عليه وسلم أو إ ص
زئ باألمور املعلومة من الدين سواء كان ٕالاسالم أو أحد  را أو استخفافا أو يس تحق

رة من شعائر ٕالاسالم.   الديانات ٔالاخرى أو بأّية شع

ر مرتكبا لهذه الج ى أحد ٔالاديان وعليه يعت ريمة من نشر أمورا تتضمن إهانة إ
أو سخرية من العادات والتقاليد الدينية أو إساءة ألحد ٔالانبياء أو كّلهم مع علمه 

ا للدين أو الرسل ، وال يعاقب الجاني وفقا لهذه املادة إاّل )16(بمدلول عباراته وإساء
أو الصوت أو الصورة أو الرسم إذا كانت ٕالاهانة علنية، سواء تّمت عن طريق الكتابة 

ى القا  أو التصريح أو بأية وسيلة أخرى، ويرجع تقدير وجود ٕالاهانة من عدمه إ
ى حدى.   الذي يستنبط ذلك من ظروف ومالبسات كل حالة ع

ا يجب أاّل تؤخذ كذريعة للمساس باألنبياء  ّ ر إاّل أ ى حرية التعب مع دفاعنا ع
ي ويمّس بالسلم ؤالاديان السماوية ألّن ذلك  ّدد أمن املجتمع الداخ من شأنه أن 

ي.   الدو

م الخاصة   الفرع الثاني: حماية شرف واعتبار ٔالاشخاص وحيا

ن الدولية بحماية الحياة الخاصة لألفراد وحظرت الاعتداء  اهتمت القوان
ا، ومن قبيل ذلك ما نّصت عليه املادة  من ٕالاعالن العالم لحقوق ٕالانسان  12عل

ي حياة الفرد الخاصة وأسرته ومسكنه ومراسالته، ومنعت  ال منعت التدخل 
ى شرفه وسمعته من خالل تكريس حماية قانونية ضّد هذا التدخل  الاعتداء ع

ي للحقوق املدنية والسياسية ال  17ونفس املع كّرسته املادة  من العهد الدو
                                                            

ي الجاني. )16( ر إهانة النتفاء القصد الجنائي  ر عنه ال يعت ي العقائد والتعب   مجرد الاختالف 
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ى خصوصياته أو عائلته أو منحت حماية قانونية للفرد من أي تدّخل أو اعتد اء ع
  مراسالته أو شرفه وسمعته.

ا من أي اعتداء  ا مواطن ن تحم  ى كل دولة أن تضع قوان ّن إذن، ع يتع
م، وقد وضع املشرع الجزائري نصوصا تجريمية  م الخاصة أو سمع ى حيا ع

م الخاصة ي وعقابية ملواجهة ٔالافعال املاسة بشرف واعتبار ٔالاشخاص وحيا ، و
ى الحياة  تشمل جرائم القذف والسب والوشاية الكاذبة وإفشاء ٔالاسرار والاعتداء ع

  الخاصة.

ى شرف  ا ترد ع ي كو رك جرائم القذف والسب والوشاية الكاذبة  وتش
ٔالاشخاص واعتبارهم، ويقصد بالشرف الكيان ٔالادبي للفرد أي شعوره وكرامته 

ي   .)17(املجتمع وإحساسه، واملكانة ال يتبّوأها 

من قانون العقوبات عند الادعاء  296تتحقق جريمة القذف طبقا لنّص املادة 
ى أن  ى شرفه أو اعتباره ع ن، بحيث تمّثل اعتداء ع ّ بواقعة وإسنادها لشخص مع
ي الجرائد  ر كالقول أو الكتابة  يتّم ذلك بشكل عل بأية وسيلة من وسائل التعب

روني، يستوي واملجاّلت أو أجهزة ٕالاعال  م السمعية البصرية أو وسائل الاتصال ٕالالك
ر ذلك. ويعاقب الجاني  ي ذلك أّن يتّم القذف عن طريق الصحافة وٕالاعالم أو بغ

ى  ى  25000أشهر وبغرامة من  6عندئذ بالحبس من شهرين إ دج أو 50000دج إ
ن ن العقوبت   .)18(بإحدى هات

من قانون العقوبات  297ا املادة أّما بالنسبة لجريمة السّب فقد تضمن
ى خدش لشرف املج أو اعتباره  ا كل سلوك يصدر عن الجاني ينطوي ع ويقصد 
را دون أن يكون موضوعه واقعة مسندة أو معّينة  بكل عبارة تتضمن قدحا أو تحق

                                                            
ي التشريع الجزا )17( ئري ، موسوعة الفكر القانوني ، دار الهدى، الجزائر ، نبيل صقر، جرائم الصحافة 

  .92، ص 2007
  من قانون العقوبات. 298/1يراجع نص املادة  )18(
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ّ السّب عن القذف ى ثالثة )19(وهذا ما يم ، ويعاقب مرتكب السّب بعقوبة من شهر إ
ى  10000بغرامة من أشهر و    دج. 25000دج إ

ر  ا أك ّ ر جنحة أل ن جريمة السب العل ال تعت ّ املشرع الجزائري ب لقد م
ي املادة  ا  ر مخالفة نّص عل ر العل ال تعت ن جريمة السب غ را بالضحية وب تأث

  من قانون العقوبات. 463

ى ر املشرع الجزائري القذف والسّب املوجه إ م  اعت ٔالاشخاص بسبب انتما
ى الكراهية  ي أو املذه أو الدي ظرفا مشددا إذا كان الغرض منه التحريض ع العر

ن ن املواطن   .)20(ب

ي املادة  من قانون العقوبات  300كما جّرم املشرع الجزائري الوشاية الكاذبة 
حق الفرد بصفة ، فإن كان من )21(املتعلق باإلعالم 05/12من القانون رقم  92واملادة 

ي  ر عن رأيه بحرية إاّل أّن هذا ال يعطيه الحق  ّ ي بصفة خاصة أن يع عامة والصحا
تضليل العدالة بأخبار كاذبة، لذا فأي بالغ كاذب عن أمر مستوجب لعقوبة فاعلة 
يقّدم لرجال الضبط القضائي أو الشرطة ٕالادارية أو القضائية يعاقب بموجبه الجاني 

ى أشه 6بالحبس من  ى  500سنوات وبغرامة من  5ر إ دج، ويجوز للقضاء  1500إ
ى نفقة  ر ع ي جريدة أو أك ى ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه  عالوة ع
املحكوم عليه، أّما إذا ارتكبت الوشاية لحساب شخص معنوي كمؤسسة إعالمية 

ى  3مكرر  303مثال، فطبقا لنص املادة  هذا الشخص من قانون العقوبات توقع ع
ن مرة وخمس مرات الحّد ٔالاق للغرامة  راوح ب املعنوي عقوبة الغرامة ال ت
ر من العقوبات التكميلية  ى توقيع واحدة أو أك ي إضافة إ املقررة للشخص الطبي

ي املادة  ا  ي الحل أو خلق املؤسسة ٕالاعالمية أو  18املنصوص عل مكرر واملتمثلة 
ا من  ي  5الصفقات ملّدة ال تتجاوز إقصا ء الذي استعمل  سنوات، أو مصادرة ال

                                                            
من صور السب نعت املج عليه بأّنه كاذب أو عديم الخلق أو حيوان، أّما القذف فنعته بأّنه مختلس.  )19(

ي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري ،  القسم الخاص، ديوان املطبوعات الجامعية، أنظر: محمد صب
  .104و 100، ص 2005الطبعة السادسة، الجزائر، 

ن  )20(   مكرر من ق.ع. 298و 298/3يراجع نص املادت
ي الجريدة الرسمية، العدد  )21(   .2012لسنة  02منشور 
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. نالحظ أّن املشرع قد شّدد من )22(ارتكاب الجريمة أو الوضع تحت الحراسة القضائية
  عقوبة الوشاية الكاذبة مقارنة بعقوبة جريم السب والقذف.

ي حياة الفرد ّن مما سبق أّن املشرع الجزائري منع التدخل  الخاصة ومّتعه  يتب
ى طرح  ى شرفه وسمعته، وهذا يجرنا إ بحماية قانونية ضّد أي اعتداء عليه أو ع

ر لغرض حماية سمعة ٔالاشخاص؟  ى أي حّد يجوز تقييد حرية التعب   تساؤل مؤداه: إ

ا وضعت لحماية الناس من ادعاءات كاذبة بحقهم  ّ ن السابقة رغم أ إّن القوان
ن خاصة يجب أن يتمتعوا  باملسؤولية والروح املهنية، إاّل فاألفراد عامة والصحفيو 

ن ووضع عقوبات صارمة لها من شأنه أن يكبت حرية  أّن اتساع نطاق هذه القوان
ى املعلومة  ي الحصول ع ي الكشف عن التجاوزات، ويقيد حق الجمهور  الصحافة 

ي جرائ ى املشرع أن يحذف عقوبة الحبس أو يخفضها  ن ع ّ م القذف، والسب لذا يتع
ي الوشاية الكاذبة، ويكتفي بعقوبة الغرامة  العل املرتكب بواسطة ٕالاعالم، وكذلك 

ى بموجب القانون رقم  ن الفرنس واملصري فاألّول أل  516/2000أسوة باملشرع
العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للجرائم ال تقع عن طريق الصحافة باستثناء 

ى هو ٓالاخر بموجب القانون رقم جريمة التحريض، أّم  لسنة  147ا املشرع املصري فأل
ي املقابل رفع الغرامة 2006   .)23(عقوبة الحبس بالنسبة لجريم القذف والسب و

  املطلب الثاني: حماية النظام العام

يعّرف النظام العام بأّنه مجموعة من ٔالاسس السياسية والاجتماعية 
ا املجتمع، وال يتعارض ٕالاخالل والاقتصادية والخلقية، وح ا لدينية ال يقوم عل

ى الصالح الخاص.   ا مع الصالح العام الذي يجب تقديمه ع

ر وفق الزمان واملكان  ّ ر محّددة، تتغ إّن فكرة النظام العام فكرة مرنة غ
ن مجتمع ومجتمع  ي نفس املجتمع، وب ن عصر وآخر  ي املع واملدلول ب وتختلف 

ر ثابتة ثباتا قاطعا.آخر، ف ر مطلقة بل ذات طبيعة نسبية، غ   ه فكرة غ

                                                            
ى جريمة القذف. )22(   ونفس العقوبات تطبق ع
ي محمد ، امل )23( ذا الصدد : هام   .444رجع السابق، ص يراجع 
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ي قانون  ر سواء  ى حرية التعب ولقد وضع املشرع الجزائري قيودا جنائية ع
ي القانون رقم  املتعلق باإلعالم بغرض ردع بعض الجرائم ال  05/12العقوبات أو 

ر عن رأيه وذلك تمّس النظام العام وال تقع من الفرد عند ممارسته ل ي التعب حقه 
ى من يمس بشرف أو اعتبار بعض ٔالاشخاص  من خالل فرض عقوبات قاسية ع

  والهيئات العامة، بحيث وضع نصوصا تجريمية وعقابية لألفعال التالية:

 144جريمة إهانة القا أو املوظف العام أو أحد رجال القوة العمومية (ما  -
  من قانون العقوبات).

ي جريمة حديثة أضيفت بموجب جريمة  - ى رئيس الجمهورية، و ٕالاساءة إ
ي  09/01مكرر من القانون رقم  144املادة  وعّدلت مؤخرا  2001جوان  26املؤرخ 

ي  04/11بموجب القانون رقم  ى العقوبة  )24( 2011أوت  02املؤرخ  الذي أل
ن  ا، ورفع الحّد ٔالادنى ؤالاق للغرامة ما ب ى  100000الحبسية ف  500000دج إ

  دج.
جريمة إهانة رؤساء الدول ٔالاجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية وهذا طبقا  -

املتعلق باإلعالم، بحيث يعاقب الجاني  05/12من القانون رقم  123لنص املادة 
ى  25000بغرامة من:    دج. 100000إ

من  146دة جريمة إهانة الهيئات النظامية والعمومية وهدا طبقا لنص املا -
السالف الذكر، وال يعاقب  04/11قانون العقوبات املعّدلة بموجب القانون رقم 

ا  ى  100000بغرامة من  –سواء كان شخصا عاديا أو نشرية  -مرتك  500000دج إ
ي املادة امللغاة.    دج بدل الحبس الذي كان منصوصا عليه 

ى عقو  ي الجرائم وحسنا فعل املشرع الجزائري عندما تدخل وأل بة الحبس 
ى املادة  ال كانت تقّرر  1مكرر  144السابقة واكتفى بعقوبة الغرامة فقط، وأل

رة إذا ارتكبت ٕالاهانة من طرف النشريات.   عقوبات مالية كب

                                                            
ي الجريدة الرسمية ، العدد  )24(   .2011، لسنة  44منشور 
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ر، وضع املشرع  ى حرية التعب  قيودا إداريةباإلضافة للقيود الجنائية الواردة ع
ى النظام العام من مختل ديدات ال قد يتعّرض لها تحت غطاء للحفاظ ع ف ال

ي قانون ٕالاعالم رقم:  رط  ر، فاش رخيص إلصدار الصحف  05/12حرية التعب نظام ال
ي )26(ؤالاجنبية )25(الوطنية ، وبذلك يكون قد عدل عن موقفه الذي تبناه سابقا 

ى حينما كان يخضع هذه الحرية ملجّرد ٕالاخ 07/90قانون ٕالاعالم رقم:    .)27(طاراملل

بموقفه هذا يكون املشرع الجزائري قد حذا حذو العديد من الدول العربية 
رخيص إلصدار الصحف وذلك تحت ذريعة حماية النظام العام  رط ال ال تش
وتنظيم وسائل ٕالاعالم، إاّل أّن هذا من شأنه أن يعيق عمل ٕالاعالم والصحافة اللتان 

تا الديمقراطية،أّما بالنس بة للصحف ٔالاجنبية فإّن إخضاع طبعها أو تعّدان رك
رخيص يعّد أمرا منطقيا وذلك من أجل حماية سيادة الدولة  رادها لل إصدارها أو است

  ومصالحها الداخلية والخارجية.

أن تقوم بحجز قدر  –بدعوى حماية النظام العام  –كما أّنه يمكن لإلدارة 
ّن من الصحيفة أو تحظر تداولها ر للنظام بدعوى أنّ  )28(مع ديد خط ا  رتب ع ه ي

ا قد تدفع  ّ ر أّن هذه ٕالاجراءات الوقائية شديدة الفتك بحرية الصحافة أل العام، غ
ر عن آرائه بكّل حرية.   الصحيفة للتوقف وتمنع الصحفي من التعب

إاّل أّنه ال يخلو  05/12بالرغم من الانتقادات ال وجهت لقانون ٕالاعالم رقم 
ي من ٕالايجابيا ي قطاع السم ت، فقد فتح املجال أمام القطاع الخاص للعمل 

ى أّنه نّظم نشاط ٕالاعالم )29(البصري بعد ما كان محتكرا من طرف الدولة ، إضافة إ

                                                            
ى 11يراجع نص املواد من  )25(   .12/05من قانون ٕالاعالم رقم:  14ا
  .12/05من القانون رقم:  38، 37، 22يراجع نص املواد:  )26(
ى. 90/07من قانون ٕالاعالم رقم:  14طبقا لنص املادة  )27(   املل
ي رقم قانو  )28( ى النشريات. 12/05ن ٕالاعالم الحا ى إجراء الحجز ع   لم ينص ع
ي البصري من قبل: 12/05من القانون رقم:  61تنّص املادة  )29( ي: "يمارس النشاط السم ى ما ي   ع

  هيئات عمومية.
 مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي.

  املؤسسات أو الشركات ال تخضع للقانون الجزائري..."
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ر  ي البصري ع رونية وٕالاعالم السم روني بنوعيه: الصحافة املكتوبة ٕالالك ٕالالك
رنت رنت)30(ٕالان ر ٕالان لقيد التصريح ومن ثّم يكون قد  ، ولم ُيخضع نشاط ٕالاعالم ع

ي هذا املجال. ا ملنهج الدول الغربية    سلك مسلكا إيجابيا مشا

  املطلب الثالث: حماية ٔالامن القومي 

ى    اية الحرب العاملية الثانية قصر الفكر الغربي ٔالامن القومي ع بعد 
ا و  ى حماية أراض ره قدرة الدولة ع قيمها الناحية العسكرية فقط حيث اعت

ا إاّل أّن هذا  ديدات الخارجية وبخاصة العسكرية م ٔالاساسية والجوهرية ضّد ال
ا ملا يحقق  ن ٔالامن القومي والوظائف ال يؤد ى الربط ب املفهوم تّم تجاوزه إ
الرفاهية لشعب الدولة، ومن ثّم أصبح ٔالامن القومي ٕالاجراءات الاقتصادية ؤالامنية 

ي الحاضر والدفاعية ال تتخذه ا ومصالحها  ى كيا ا الدول للحفاظ ع
  .)31(واملستقبل

ريرها من طرف الحكومات  اكات لحقوق ٕالانسان غالبا ما يتّم ت وإّن أخطر الان
ى سبيل املثال عندما تحدث املواجهات  ا ضرورية لحماية ٔالامن القومي، فع ّ ى أ ع

ر عن ٔالاقلية فإّن  ا  والصراعات املتعلقة بحرية التعب ي ذلك مساسا بأم الدولة ترى 
  القومي.

ر حماية ألمن الدولة، ففرض  ى حرية التعب لقد وضع املشرع الجزائري قيودا ع
ي املادة  ي: "يعاقب  5مكرر  87عقوبات قاسية  ا ما ي من قانون العقوبات ال جاء ف

ى عشر (5بالسجن املؤقت من خمس ( ) سنوات وبغرامة مالية 10) سنوات إ
                                                            

ي:  12/05من القانون رقم  67املادة  تنّص  )30( ى ما ي ي «املتعلق باإلعالم ع رونية،  يقصد بالصحافة الالك
رنت موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر  ر الان مفهوم هدا القانون العضوي، كل خدمة اتصال مكتوب ع

ي محت ي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم  ي".بصفة مهنية من قبل شخص طبي   واها الافتتا
ي مفهوم هدا  69تنّص املادة  رنت  ر الان ي البصري ع ي: "يقصد بخدمة السم ى ما ي من نفس القانون ع

رنت(واب ر الان ي بصري ع اداعة) موجهة للجمهور -تلفزيون، واب -القانون العضوي، كل خدمة اتصال سم
ي أو  ي  أو فئة منه، وتنتج وتبث بصفة مهنية من قبل شخص طبي معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم 

ي".   محتواها الافتتا
  .112و 111رحال سهام ، املرجع السابق ، ص  )31(
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ى 100000 دج، كل من يعيد عمدا طبع أو نشر الوثائق أو املطبوعات أو 500000دج إ
ي هذا القسم".   التسجيالت ال تشيد باألفعال املذكورة 

يستفاد من هذه املادة أّنه م قام الشخص بإعادة طبع أو نشر الوثائق أو 
ى عشر املطبوعات ال تشيد باألعمال ٕالارهابية فإّنه يعاقب بالسجن من  خمس إ

ى 100000سنوات وبغرامة مالية من:    دج. 500000دج إ

ونفس الشأن بالنسبة لجريمة إلقاء خطبة داخل مسجد دون ترخيص فقد 
ي املادة  ا املشرع  ي سنة  10مكرر  87نّص عل  2001من قانون العقوبات املضافة 

ي: "يعاقب بالحبس من سنة ( ا ما ي ى ثالث (1وال ورد ف ) سنوات وبغرامة من 3) إ
ى  10000 ي أي 100000دج إ ا داخل مسجد أو  دج كل من أّدى خطبة أو حاول تأدي

مكان عمومي تقام فيه الصالة دون أن يكون معّينا أو معتمدا من طرف السلطة 
  العمومية املؤهلة أو مرخصا له من طرفها للقيام بذلك".

ّرر  ى جانب هذه القضايا الحساسة ال ت ي حرية إ اكها للحق  ا الدولة ان
ي عدم نشر املعلومات السرية حماية لألمن  ر هناك مسألة أخرى تتمثل  التعب
ي  القومي، ومن أمثلة ذلك تجريم املشرع الجزائري لجريمة إذاعة السر العسكري 

ى  69املادة  سنوات كل من  5من قانون العقوبات، بحيث يعاقب بالحبس من سنة إ
ا ٕالاضرار يقوم بإنشا ر أو أي معلومة عسكرية يكون من شأن إفشا ء أو إذاعة خ

ى الرغم من أّن السلطة املعنية لم تجعلها علنية، سواء وقع  بالدفاع الوط ع
رنت   .)32(ٕالافشاء بطريقة الصحافة املكتوبة أو ٕالاذاعة أو التلفزيون أو عن طريق ٕالان

ر أّن هذه القيود ال وضعها  دف تحقيق ٔالامن القومي هناك من اعت املشرع 
ر أّن  ا تسكت أي صوت قد يرشد الصواب، غ ّ ر أل ى حرية التعب ر سل ع لها تأث
ي  ي تقرير العقوبات لهذه الجرائم نظرا للمشاكل الناجمة عن ٕالاسراف  املشرع ُوفق 

                                                            
ر شراء الجزائر لطائرات عمودية،  15تّم إغالق يومية الوطن ملّدة  13/04/1995ي  )32( يوما بسبب نشرها خ

ى كان يج للمحكمة أ 90/07ألّن قانون ٕالاعالم رقم   12/05ن تغلق مؤسسة إعالمية خالفا للقانون رقم املل
ذا الصدد.   الذي لم يتناول أي حكم 
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كانت ممارسة هذه الحرية ذات الطابع الخاص وال لها عالقة باملجتمع وأمنه، فإذا 
رابية فإّن هذه  ى املساس بالسيادة الوطنية أو السالمة ال ر تؤدي إ ممارسة حرية التعب

  املمارسات ال تعّد من قبيل الحرية مطلقا.

ن استثنائية مثل حالة  ر قوان ى تسخ هذا، ومع تصاعد ٕالارهاب لجأت الدول إ
دف حماية ٔالا  ر وذلك  ، وهذا الطوارئ والحصار كأداة إلعاقة حرية التعب من الوط

ي  ي ظل الظروف الاستثنائية، ألّن الدول  ر  يطرح تساؤال حول وضعية حرية التعب
ي أغلب الحاالت  ر الاستثنائية ال ال تتقّيد  هذه الحالة تتخذ مجموعة من التداب
ي لحقوق ٕالانسان وأحيانا ح بالضمانات الدستورية  بمقتضيات القانون الدو

ا الواليات والقانونية املق ر ال اتخذ ي التشريعات الوطنية ومن أمثلة تلك التداب ّررة 
ر 11املتحدة ٔالامريكية بعد أحداث  ر  – 2001سبتم ا خرق صارخ لحرية التعب وال ف

ى السماح ملكتب  – ن ع حيث صّوت مجلس الشيوخ ٔالامريكي بعد ذلك التاريخ بيوم
ي بالحصول والتلصص روني  التحقيقات الفيدرا ريد ٕالالك ى املكاملات الهاتفية وال ع

ى املعلومات من مقدمي خدمات  ي الحصول ع وكذلك توسيع صالحيات الحكومة 
رنت   .)33(ٕالان

ا حرية  رة قّيدت ف ر استثنائية كث أّما بالنسبة للدول العربية فقد اتخذت تداب
ر باسم مكافحة ٕالارهاب وإقرار ٔالامن أّدت إ اك حقوق ٕالانسان الصحافة والتعب ى ان

إتاحة منع  )34(وبالنسبة للجزائر فقد تضمن مرسوم إعالن حالة الطوارئ والحصار
إصدار املنشورات أو تنظيم الاجتماعات وسلطة غلق أي جهاز أو مؤسسة أو هيئة 
ى ٕالاخالل بالنظام  مهما كان نوعها بموجب قرار وزاري إذا كان نشاطها ينطوي ع

                                                            
  .129 – 128رحال سهام ، املرجع السابق، ص  )33(
ي  91/196تّم إعالن حالة الحصار بموجب املرسوم الرئاس رقم:  )34( املتضمن تقرير  1991جوان  04املؤرخ 

، وحالة الطوارئ بموجب املرسوم  1991، لسنة  29العدد  حالة الحصار، منشور بالجريدة الرسمية،
ي  92/44الرئاس رقم  ي الجريدة الرسمية،   1992-02- 09املؤرخ  املتضمن إعالن حالة الطوارئ ، منشور 

  1992، لسنة  10العدد 
ي الجزائر مّدة  ى أن تّم إلغاؤها بموجب ٔالامر رقم  20لقد بقيت حالة الطوارئ   11/01سنة تقريبا إ

ي  ي الجريدة الرسمية، العدد  2001-01- 23املؤرخ    .2011، لسنة 12املتضمن رفع حالة الطوارئ ، منشور 
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ي فإ ر، فال يجب التذرع العام. وبالتا ا خرق لحرية التعب ر الاستثنائية ف ّن هذه التداب
ر.   بمكافحة ٕالارهاب للحّد من حرية التعب

  :الخاتمة

ي  ر مكّرسة دستوريا وقانونيا  ى ما تقدم يتضح لنا جليا أّن حرية التعب بناء ع
ر عن رها املتعاقبة حرية الرأي والتعب ي دسات ر أّن هذه الحرية ـــــــالجزائر ال أقّرت  ه غ

رها من الحقوق والحريات لها نطاق محدود، لذا عّزز املشرع  ليست مطلقة فه كغ
ي النصوص القانونية ال وضعت قيودا إدارية لتنظيم وضبط  الجزائري ذلك 
ر، وأخرى جزائية لردع التجاوزات ال تقع عند ممارسة  ممارسة حرية التعب

ي التعب ي قانون ٕالاعالشخص لحّقه  ي قانون العقوبات أو  الم ـــــــر عن رأيه سواء 
م وكذا النظام العام ؤالامن القومي. دف حفظ حقوق ٔالافراد وحريا   وذلك 

ى مصلحة عامة    رية ال ترتكب تعديا واضحا ع وإّن تجريم املمارسات التعب
ر، فإن كان من حق ٕالانسان أن  ر عن رأيه بكل أو خاصة ليس قمعا لحرية التعب ّ يع

ي املجتمع من أعراف وتقاليد وقيم دينية  ي ما استقّر  حرية إاّل أّنه يجب عليه أن يرا
ى إطالقها إاّل أّنه يجب عدم  رك ٔالامور ع وأخالقية، فوضع القيود مهّم ح ال ن
ر  ن سواء كانت إدارية أو جزائية تعيق حرية التعب ا، ألّن صرامة القوان املبالغة ف
ر عن الرأي يوّلدان جّوا من الخوف يؤثر  ي مدى الحق التعب فقساوة العقاب والشك 

ى املجتمع.     سلبا ع
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 للطفل في مجال العمل الحماًت الدولُت

 "ب"أسخاذة محاضسة  - عالق هىالد/ 

 مسخغاهم - جامعت عبد الحمُد بن بادٌس

: جـاعلذ الحماًت الذولُت للؿـل في مجاٌ العمل مع اهدشاس ظاهشة اظخؼالٌ ملخص

جُا باعخماد اجـاكُاث لىغع معاًحر جػبـ مخخلف  ألاؾـاٌ. مّما اكخض ى مىاحهتها جذٍس

اإلاخاؾش عجهم، ظىاء بىغع ظً أدوى  للدشؼُل، أو  ءجاالث العمل وظشوؾ أدائها لذسم

بػبـ ظشوؾ العمل خماًت لصحت الؿـل البذهُت والعللُت والخللُت، أو بمىع 

ألظىء أشياٌ عمل  ألاعماٌ الخؿحرة واإلامىىع جيلُـه بها، أو هزلً بدظش كؿعي

عاًحر خٌى مبذأ الحماًت هأظاط ألاؾـاٌ. وجمدىس ول معاس وغع وجـعُل هزه اإلا

 حىهشي  لخلً اإلاىاحهت مع ئغـاء الؿابع العالمي علُه.

-الاجـاكُاث-العاإلاُت-اإلاعاًحر -العمل-الحماًت الذولُت -الؿـل :فخاحُتاملكلماث ال

  .الصحت-ألامً -ألاعماٌ الخؿحرة-اإلاىع-العً ألادوى

Résumé : 

L’interaction de la protection internationale de l’enfant dans le domaine du 

travail avec l’expansion du phénomène de leur exploitation des enfants a induit à la 

nécessité d’y  faire front progressivement. D’où  l’adoption de conventions qui 

établissent des normes pour réguler les divers domaines du travail et les conditions 

de leur exécution afin de rebuter les risques qu’encourent les enfants. Parmi ces 

normes citons essentiellement:- l’âge minimum d’emploi et -la réglementation des 

conditions de travail, dont - l’interdiction des travaux dangereux afin de préserver la 

santé physique, mentale et morale de l’enfant, ainsi que l’interdiction absolue des 

pires formes de travail des enfants au vue de leur abolition. Le processus de mise en 

place et de mise en œuvrede ces normes était pleinement axé autour du principe de 

la protection, tout en lui conférant l’universalité, comme fondement substantiel.    

Mots-clés : enfant- protection internationale–travail–normes–universalité–

conventions-âge minimum- interdiction -travaux dangereux – sécurité- santé. 
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 ملدمت

ً بادس اإلاجخمع الذولي بىغع آلُاث لحماًت الؿـل في  مىز مؿلع اللشن العشٍش

ت وؤلاكخطادًت ومجها مجاٌ  ت والتربٍى مخخلف مجاالث خُاجه ؤلاحخماعُت وألاظٍش

اث واإلاجاالث  جم " ؤلاعتراؾ العمل. وبعذ معحرة كشن مً الىػاٌ في مخخلف اإلاعخٍى

اةل خلىق ؤلاوعان في العمل، ئلى حاهب بعمل ألاؾـاٌ همعألت أظاظُت مً مع

شاكت وعذم 
ّ
ىلابُت، والحم في الخـاوع الجماعي، واللػاء على ألاشؼاٌ ال

ّ
ت ال الحٍش

يل  1".الخمُحز في الدشؼُل واإلاهىت
ّ

ظاهسة غير مسغىب فيها وال صاٌ عمل ألاؾـاٌ ٌش

، زغم الخطىز الحاصل في مكافحتها
ً
 . 2عمىما

لتها اإلاطادكاث اإلاخخالُت على  وفي خػم هزه اإلاعحرة والتي
ّ
 الاجـاكُاثجخل

 خاضت بدماًت الؿـل. 
ً
عُت  حشَش

ً
الذولُت في هزا اإلاجاٌ، أضذسث ُحلُّ الذٌو هطىضا

ت لػمان  ُّ وجػمىذ هزه الىطىص كىاعذ مىغىعُت وئحشاةُت وآلُاث مإظعاج

 وهُـُاث الخىـل باألؾـاٌ وخماًت
ً
 وفي مجاٌ العمل جدذًذا

ً
هم خلىق الؿـل عمىما

 .     4والتي هـلذ الذظاجحر سعاًتها 3الخاضت الاحخماعُتهـئت مً الـئاث 

ؿللبعذ الذولي وصهه وأهمُخه مً خُث وغع اإلاعاًحر الذولُت لعمل ألاؾـاٌ 

ومياؿدت مظاهشه العلبُت وألاهثر خؿىسة على الؿـل، وهزا الخدعِغ بػشوسة 

ع مىاهج خماًخه وحشجُع اهشة. الذٌو وخثها على رلً مع جىَى
ّ
 وظبل الخطذي للظ

لزا ًخىكف أي جدلُل إلاىغىع خماًت الؿـل في مجاٌ العمل على اإلاىظىس 

عاث الىؾىُت على غىء الاجـاكُاث واإلاعاًحر  الذولي، وبالخالي ًخدذد مىكف الدشَش

وهزا ما ًػـي علُه الشمىلُت والّخىظع وال ًجعله ًخىكف  الذولُت لعمل ألاؾـاٌ.

عُت وؾ ". بل ًخعّذاها لُخطّذي للمىغىع مً مىظىس مدػتىُت عىذ مدؿاث حشَش

ها مً اعخباساث ظُاظُت  ـُ هلي ٌعخمذ على جلً اإلاعاًحر ومىاهج جـِعُلها وما جىخى

ُد  َدذَّ ًُ واحخماعُت واكخطادًت وظلىهُت وئوعاهُت وؾىُت ودولُت. ومً هزا اإلاىظىس 

                                                            
1- « le point sur le travail des enfants, 2010 », document de l’OIT/BIT, Genève, 2010, inhttp://www.ilo.org/ 
2-« Tendances mondialesdu travail des enfants de 2008 à 2012 », Yacouba Diallo, Alex Etienne et 

FarhadMehran, pour le Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), OIT, 2013. 
 ،  2015و ألاؾـاٌ: كاهىن  2012اإلاعىكىن: وكاهىن  و  2010و هم اإلاعىىن : كاهىن  - 3
 . 2016مً الذظخىس واإلاعذٌ ؿُماسط  72واإلاادة  -4

http://www.ilo.org/
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 ُّ  مشحِع
ً
 باليعبت لللىاهحن وبشامج عمل ؤلاؾاس اللاهىوي للذساظت والخدلُل باعخباسه ئؾاسا

ً
ا

اهشة وخماًت الؿـل مً 
ّ
 . الاظخؼالٌالذٌو في مجاٌ ُمياؿدت الظ

تها ول مً  ل هزا ؤلاؾاس أظاًظا في اإلاعاًحر الذولُت لعمل ألاؾـاٌ والتي جبىَّ
ّ
خمث ٍو

ت ONU/AGالجمعُت العامت لهُأة ألامم اإلاخدذة  ُّ بمعُت  OITواإلاىظمت العمل الذول

خزتها  وبمشاسهت اإلاىظماث ألاخشي  UNICEFلتمىظمت الؿـى 
ّ
والهُئاث ػحر الحيىمُت واج

مً مبادب عمل هزه الهُئاث  مبذأبدماًت الؿـل في مجاٌ العمل ئلى  لالسجلاءهأظاٍط 

 واإلاىظماث.

 اإلاعاًحر التي جىـل الحماًت الذولُت للؿـل في مجاٌ العمل؟ 
ً
ؿما هي ئرا

عخىحب العمل به على اإلاعخىي  مبذأئلى  وهدعاٌؤ أولي هُف اسجلذ هزه الحماًت ٌُ

عاث الىؾىُت لحماًت الؿـل في مجاٌ  الذولي وفي ئؾاس وغع العُاظاث والدشَش

 العمل؟

 علُه مً خالٌ اإلابدثحن الخالُحن هزا ما ظىداٌو ؤلاحابت 

 :   ألاؾـاٌ عمل معاًحر أظاط على الحماًت مبذأ اإلابدث ألاٌو

 العمل مجاٌ في الؿـل لحماًت الذولُت راإلاعاًح مجاالث اإلابدث الثاوي: 

 ألاطفال عمل معاًير أساس الدولُت على الحماًت مبدأ4 املبحث ألاول 

ئن جمعً اإلاجخمع الذولي بػشوسة الخىـل بمعألت عمل ألاؾـاٌ هظاهشة ػحر 

مشػىب ؿحها وجلخض ي مياؿدتها واللػاء على أظىء أشيالها، حعلذ اإلاىظمت الذولُت 

مم اإلاخدذة واإلاىظماث والهُئاث اإلاخذخلت واإلاعىُت بهزه اإلاعألت جشجلى للعمل وهُئت ألا 

بدماًت الؿـل في مجاٌ العمل ئلى مبذئ مً اإلابادب ألاظاظُت لعملها. وهى اإلابذأ الزي 

( مع ئغـاء العاإلاُت علُه هؿابع  سسخخه اإلاعاًحر الذولُت لعمل ألاؾـاٌ )اإلاؿلب ألاٌو

 لثاوي(. أظاس ي إلابذأ الحماًت )اإلاؿلب ا

 مبدأ الحماًت الدولُت للطفل في مجال العمل4 املطلب ألاول 

التي اعخمذتها مإظعاجه  والاجـاكُاثظعى اإلاجخمع الذولي، مىز أولى ؤلاعالهاث 

(. ومً أحل   جـعُلهئلى جىَشغ خماًت الؿـل في مجاٌ العمل همبذأ )الـشع ألاٌو

عه وِليَ  وجىَش
ُ
تبذأ هزا اإلا أ  مً مىظىس وغعي)الـشع الثاوي( ول ألاهمُت وألاولٍى
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س مبدأ الحماًت4 ألاول  الفسع  مساز جكَس

ا خؿحًرا لحلىق الؿـل والحلىق ألاظاظُت في 
ً
لؿاإلاا اعُخبر عمل ألاؾـاٌ اهتهاو

، وخالٌ العلىد ألاخحرة،اعخمذ اإلاجخمع الذولي معاًحر مهمت لزا العمل وخلىق ؤلاوعان

ت للى خ ـه وئعؿاء ألاولٍى وعلى أظاظها هّشط الحماًت  1لػاء علُه،ٌ هُـُاث حعٍش

 وال دؿعت  همبذأ
ً
ا مً مبادب العمل ومىاحهت الظاهشة. ولم ًىً هزا الخىَشغ عـٍى

خي الزي شهذجه أهم مشاخل ظهىس  واخذة بل  للمعاس الخاٍس
ً
 جبعا

ًّ
جُا م جذٍس جدلَّ

 واعخماد 
ً
ـاٌ ؾألا الذولُت خٌى عمل  الاجـاكُاثؤلاعالهاث خٌى خلىق الؿـل عمىما

 
ً
 .جدذًذا

 على  2اعخمذث عطبت ألامم ئعالن ؿُالدلـُا1924ؿـي ظىت 
ً
َس بىاءا والزي ُخّشِ

ً 1923مُثاق خلىق الؿـل  الزي اعخمذه ؤلاجداد الذولي إلظعاؾ الؿـل في  . وجػمَّ

خ ئوشاء مىظمت  1946هزا اإلاُثاق مبذأ خماًت الؿـل في خمعت أظغ. وفي ظىت  جاٍس

هىظ  1959كشَّث ألامم اإلاخدذة رلً ؤلاعالن لخعخمَذه في الؿـىلت 'الُىهِعاؾ' ، أ

واهؿالكت خلُلُت لالعتراؾ  أظاس ي ٌشخمل على عشش هلاؽ جىشط مبذأ الحماًت

 .3بدلىق الؿـل

وأهذث دًباحت هزا ؤلاعالن خاحت الؿـل ئلى الحماًت وغشوسة ئؿادجه بدماًت 

 لهشاشخه ولػعـه البذوي والعللي، وبالخدذ
ً
ًذ خماًت كاهىهُت مىاظبت خاضت اعخباسا

عترؾ به في  1924في ئعالن 'حىُف' لعىت  على الىدى اإلاىطىص علُه همبذأ
ُ
واإلا

يشئت للمإظعاث 
ُ
ؤلاعالن العالمي لحلىق ؤلاوعان وفي الىطىص ألاظاظُت اإلا

عنى بشؿاهُت الؿـىلت"
ُ
 .4اإلاخخططت واإلاىظماث الذولُت التي ح

                                                            
1-Rapport mondial sur le travail des enfants: Vulnérabilité économique, protection sociale et lutte contre le 

travail des enfants, op.cité, p5. 
عنى بدلىق الؿـل في ظىت  -2 ٌُ وهى لجىت  1919كبل رلً، ظبم لعطبت ألامم اإلاخدذ أن أوشأث بجىُف أٌو حهاص 

 :.www.un.org/fr خماًت الؿـىلت، وزاةم ألامم اإلاخدذة بمىكعها الشظمي
 ، الىظ اليامل لإلعالن في وزاةم اإلاىظمت، هـغ اإلاشحع.   1959مً دًباحت ئعالن خلىق الؿـل لعىت  -3
 1959لعىت  مً دًباحت ئعالن خلىق الؿـل-4

http://www.un.org/fr.%20:
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 20ـاكُت الذولُت لحلىق الؿـل في وجّمذ اإلاطادكت على الىظ الجهاتي لالج

. 1989هىؿمبر  ىسن 1مً كبل ول الذٌو وبعذ اللمت العاإلاُت للؿـىلت التي اوعلذث بيٍُى

ؿيان مبذأ الحماًت 2000.3في ظىت  الاجـاكُت، أغُف بشوجىوىالن على 1990 2في

 الذاؿع ألاظاس ي إلاعحرة الحلىق ألاظاظُت للؿـل. 

ى وغع الحلىق ألاظاظُت للؿـل ومبذأ ووان الؼشع خالٌ هزه اإلاعحرة ه

َحذ باإلعالن العالمي  الحماًت ّىِ
ُ
في ئؾاس مبادب وخلىق ؤلاوعان والتي واهذ كذ ج

على وحىب جمخع حمُع ألاؾـاٌ 25/2والزي هطذ اإلاادة  19484لحلىق ؤلاوعان في 

مىه خم ول شخظ في العمل وفي  24و 23بىـغ الحماًت بعذ ما أهذث اإلاادجان 

 .الحماًت

ئلى جأهُذ مبذأ "وحىب خماًت الؿـل غذ  1959وفي راث ظُاق رهب ئعالن 

 5ول اظخؼالٌ."

 بمجاٌ العمل، ومىز ئوشائها في ظىت 
ً
 ئلى  1919وفي ئؾاٍس أهثر اجطاال

ً
واظدىادا

ظعذ اإلاىظمت العمل الذولُت ئلى جىَشغ مبذأ خماًت الؿـل في مجاٌ  6مُثاكها،

ـاكُت  ِ
ّ
شاؿلت لها سكم  138/1973العمل. ئر باخالٌ الاج

ُ
خٌى العً ألادوى والخىضُت اإلا

، مدّل آلالُاث التي ظبلتها في ُمخخلف مجاالث اليشاؾاث واللؿاعاث 146

ت...(ُغبؿذ معاًحر عمل ألاؾـاٌ ت، بدٍش ُّ بهذؾ  ؤلاكخطادًت )صساعُت، ضىاعُت، مىجم

                                                            
ىُت، وزاةم ألامم اإلاخدذة، هـغ اإلاشحع.  193وعذدها  -1  دولت ما عذا الطىماٌ و الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 .1959لعىت  الؿـل مً دًباحت ئعالن خلىق  -2
حت، وزاةم ألامم اإلاخدذة، هـغ اإلاشحع. الاججاس خٌى  -3

ّ
 باألؾـاٌ وؤلاباخُت الطبُاهُت وئكدام ألاؾـاٌ في الجزاعاث اإلاعل

4 - La Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est adoptée par l’Assemblée générale 

desNationsunies à Paris au palais de Chaillot par la Résolution 217 (III) du 10 décembre 1948 (Charte 

internationale desdroits de l'homme), document de l’ONU, site de l’organisation :www.un.org/fr/ 
 الزًجاء ؿُه ما ًلي: 1959اإلابذأ الخاظع مً ئعالن خلىكالؿـل لعىت  -5

Principe 9 : -L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, sous 

quelque forme que ce soit., il ne doit pas être soumis à la traite - L'enfant ne doit pas  être admis à l'emploi 

avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou  autorisé à prendre 

une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement 

physique, mental ou moral. 
 بمىكعها الشظمي: الذولُت، وزاةم اإلاىظمت العمل إلاىظمت الحالي وهى اإلاُثاق 1944 ؿُالدلـُا لعىت ئعالن -6

https://www.ilo.org/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Palais_de_Chaillot
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/217%28III%29
http://www.un.org/fr/
https://www.ilo.org/
https://www.ilo.org/
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 بػشوسة جدذًذ ظً أو أعماس دهُا
ً
ىظُف  اللػاء الـعلي على اظخؼاللهم بذءا للخَّ

 على 
ً
ا ُّ عاث جيىن ُمذمجت في ئؾاس ظُاظت وؾىُت شاملت لللػاء نهاة بمىحب حشَش

لزا اعخبرث مً ؤلاجـاكُاث ألاظاظُت إلاىظمت العمل الذولُت، وحعّمى "اإلاعاًحر 1.الظاهشة

ت للعمل." ُّ  2ألاظاظ

 للمادة 
َ
بحم الطفل حعترؾ الذٌو ألاؾشاؾ  1323من اجفاكُت  32املادة وؾبلا

اث  في ت من أولىٍَّ  أسمى وذي أولىٍّ
ً
حماًخه من الاسخغالل الاكخصادي باعخبازه هدفا

 
ً
 عاملُا

ً
"حماًخه من أداء أي عمل  وهي حشمل.إهجاش أهداف حلىق إلاوسان إهجاشا

ت   بِصحَّ
ً
َل ِإعاكت لخعلُم الطفل أو أن ًكىهضاّزا ِ

ّ
َمث ًُ  أو أن 

ً
ُح أن ًكىن خطيرا سجَّ ًُ

 .»3أو العللي أو السوحي أو املعىىي أو الاجخماعي  الطفل أو  بىمىه البدوي

جػّمً البىذ العاشش الهذؾ ألاظاس ي مً  1996وفي ئعالن "هُىذابىس" لعىت 

الىػاٌ العالمي لألؾـاٌ وهى الاعتراع على اظخؼالٌ عمل ألاؾـاٌ مً أحل عمل 

ف مع جشبُتهم ووشاؾاتهم الترؿحهُت ُّ م بأوكاث جخى  .4هٍش

خٌى مىع أظىء أشياٌ عمل  1999لعىت  182جـاكُت سكم وبمطادكتها على الا

الصمت إلاعاًحر 
ُ
ألاؾـاٌ التزمذ الذٌو أعػاء مىظمت العمل الذولُت باخترام اإلابادب اإلا

.
ً
ا ُّ وهى ًىذسج غمً  5العمل ألاظاظُت التي جػّمىتها الاجـاكُت وبتركُت جؿبُلها عاإلا

وشئذ اإلاىظمت مً أحله واإلاخمثل في 
ُ
ل ؤلاوعاهُت اإلابيُت العمل الزي أ

ُ
ث
ُ
ُمخابعت أهّم اإلا

 .على اخترام خلىق ؤلاوعان وعلى هشامت ظشوؾ الحُاة والعمل

ولخجعُذ التزاماث الذٌو ألاعػاء اعخمذث اإلاىظمت الذولُت للعمل على 

مىهجُت جـعُل مبذأ الحماًت واإلاعاًحر التي ٌعدىذ ئلحها بمىحب بشهامج عمل وهى 

                                                            
1 A. CADIOU, « Le travail de enfants », DEA, Université de Nantes,  2002., p 20. 
2-Les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail,Genève, BIT, 2ème édit. 2002, pp. 

7-8., Consulté sur le site de l’OIT : <http://www.ilo.org/>le 03/06/2018.     
هظ الاجـاكُت باللؼخحن العشبُت والـشوعُت ميشىس في وزُلت مخبر . ) 1989مً اجـاكُت خلىق الؿـل لعىت  32اإلاادة  -3

 .  2004خلىق الؿـل بعىىان " الحلىق ألاظاظُت للؿـل" أًام دساظُت، ولُت الحلىق، حامعت وهشان، حاهـي 
4-Déclaration en dix points adoptée par des enfants de tous les continents à Kundapur, Inde, le 8 décembre 

1996, op cité. 
 Les pires formes de»مىع أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ.، ؾالع هزلً:       خٌى  182/1999مً دباحت الاجـاكُت  -5

,  le 3/06/2018http://www.ilo.org/ipec/facts/», OIT,  travail des enfants 

http://www.ilo.org/
http://www.ilo.org/ipec/facts/
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 Le Programme international pour لى عمالت ألاؾـاٌالبرهامج الذولي لللػاء ع

l’abolition du travail des enfants (IPEC)  » 1992واهؿلم هزا البرهامج في ظىت 

ض الىعي الذولي والىؾني خٌى هزه الظاهشة همعألت   في جشكُت وحعٍض
ً
ا ُّ  أظاظ

ً
ولعب دوسا

 1.»مُتفي مجاٌ الخى لالوشؼاالثسةِعُت لحلىق ؤلاوعان ومطذسا 

س مبدأ الحماًت ضسوزة4 الفسع الثاوي  من مىظىز وضعيجكَس

 une ‘lex specialis’ pourمً مىظىس وغعي، أضحىىغع كاهىن خاص بالؿـل

les enfants .رلً ألن واغعي اجـاكُت خلىق  2غشوسة مً غشوساث خلىق ؤلاوعان

ؤلاوعان الؿـل ؿشغىا آلُت كاهىهُت ُملضمت خاضت باألؾـاٌ. وألن آلُاث خلىق 

مّحزة الثالر
ُ
لم حعخجب بىـاًت  3العابلت، أي العهذًً الاٌو والثاوي وؤلاجـاكُاث اإلا

ت للىغع اللاهىوي للؿـل واخخُاحاجه وللطـت الخاّضت به هؿـل. ًّ  4وحّذ

بمىحب بشوجىوىلي ظىت  -كاهىن خاص بالؿـل -وجذّعمذ هزه الخطىضُت 

 18ة ئًجابُت في خم ول مً لم ًبلؽ . ؿياهذ خؿى 19895اإلاػاؿحن ئلى اجـاكُت  2000

 ،Conventions des droits humains6ظىت ملاسهت باجـاكُاث الحلىق ؤلاوعاهُت

العابلت؛بمىحبها جدّطيذ خلىق الؿـل لُدبّىأ مياهت خاضت في اإلاجخمع هشخظ مً 

                                                            
1 - Rapport mondial sur le travail des enfants: Vulnérabilité économique, protection sociale et lutte contre le 

travail des enfants, Bureau international du Travail. – Genève : BIT, 2013, p 6. 
2 - Jean Zermatten, Des droits spécifiques pour les enfants, dont le droit de l’enfant d’être entendu et 

departiciper (art. 12),  Conseil des droits de l’homme, Groupe de travail sur un protocole facultatif à la 

Convention relative aux droits de l’enfant, Première session, Genève, 14–18 décembre 2009, pp 2-3. 
3- Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) et ses protocoles facultatifs;Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966);Convention internationale sur 

l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965); Convention sur l'élimination de toutes les 

formes de discrimination à l'égard des femmes (1979) et son Protocole facultatif (1999); Convention contre 

la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984); Convention relative aux droits de 

l'enfant (1989) et ses protocoles facultatifs (2000); 
4-Jean Zermatten,   2هـغ اإلاشحع، ص. 
5-  ٌ في  الخىـُز خحز ودخلذ ؤلاباخُت، واإلاىاد والبؼاء، ألاؾـاٌ بُع بشأن الؿـل خلىق  الجـاكُت الاخخُاسي  البروجىوى

2002/01/18  ٌ  خحز ودخلذ اإلاعلحت، الجزاعاث في ألاؾـاٌ اشتران بشأن الؿـل خلىق  الجـاكُت الاخخُاسي  والبروجىوى

 2002/02/12في  الخىـُز
6-Jean Zermatten2، ص  ، هـغ اإلاشحع. 

../../../../../A/Desktop/ENFANTS7/ENFANT%20DEC2014/ENFANT%20DROITS%20SPECIFIQUES%20IM.pdf
../../../../../A/Desktop/ENFANTS7/ENFANT%20DEC2014/ENFANT%20DROITS%20SPECIFIQUES%20IM.pdf
../../../../../A/Desktop/ENFANTS7/ENFANT%20DEC2014/ENFANT%20DROITS%20SPECIFIQUES%20IM.pdf
../../../../../A/Desktop/ENFANTS7/ENFANT%20DEC2014/ENFANT%20DROITS%20SPECIFIQUES%20IM.pdf
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أشخاص اللاهىن ولِغ ُمجّشد 'ؾـل بداحت ئلى عىاًت أظاظُت خعب خالخه الخاضت 

 .1خماًت غذ ألاخؿاس' ؿلـ ' أو ' ئلى

خ، خُث لم ٌعذ   ذ مً هىعه في الخاٍس عَخِبر البعؼ أن " هزا أمش حذًذ وؿٍش وََ

وخىان وسعاًت وجذابحر وكاةُت وِخماةُت وجأهُلُت ؿدعب  الؿـل ُمجّشد مىغىع عؿف

 ضاخب خلىق ئوعاهُت 
ً
ذ باظخمشاس مً خالٌ احتهاداث اإلادىمت  2ولىىه ؿعال

ّ
جخأه

لىق ؤلاوعان. هزه اإلادىمت التي حعدىذ كشاساتها على اظخلاللُت وغعف ألاوسوبُت لح

  .الؿـل داخل ألاظشة وفي اإلاجخمع وحعخمذ على هظام ؤلالتزاماث ؤلاًجابُت

خماًت  هى"ألن الهذؾ ألاظاس ي للمدىمت .3و"اإلاـعٌى ألاؿلي لالجـاكُت "

 ال
ً
 أو ضىسٍا

ً
ا  " حلىق لِغ هظٍش

ً
ا ُّ  وؿعل

ً
ا ُّ ت وهزا 4ولىً عمل  مً كاعذة حىهٍش

ً
اهؿالكا

عامل بها اإلاجخمع أؾـاله " ٌُ ت التي  ُّ  5.مـادها أّن " اخترام خلىق ؤلاوعان جبذأ بالىُـ

 ومً أحل جدطحن خلىق الؿـل اسجىضث ؤلاجـاكُت على مبادب أظاظُت أهمها:

مُيز -
ّ
ه ظىاء داخل ألاظشة  مبدأ عدم الخ ُمّىِ

ُ
خّظ الؿـل في حمُع مشاخل ه ٍو

، وهى اإلابذأ الىاسد في اإلاادة الثاهُت مً الاحخماعُتع بمخخلف حشىُالجه اإلاجخم أو في

  الاجـاكُت؛

مً الاجـاكُت(والتي ًجب أن  2)اإلاادة  املصلحت الفضلى/العلُا للطفل -

ل  ِ
ّ
شي

ُ
     ألصحاب اللشاس كبل اجخاره؛ ألاولي  الاعخباسح

                                                            
1 - Jean Zermatten 3 -2،هـغ اإلاشحع،ص . 
2- Jean Zermatten 3هـغ اإلاشحع العابم، ص. 

3-Mathieu (Nathalie), « Emergence de droits spécifiques à l'enfant à travers la jurisprudence de la Cour 

européenne des droits de l'Homme », Thèse de Doctorat, Droit public, Université Paris-Nanterre, 2008, p11 

et s 

خعلم اإلاـعٌى ألاؿلي لإلجـاكُت ألاوسوبُت لحلىق ؤلاوعان بمجاٌ جؿبُم خلىق ؤلاوعان، ؿهى ٌشمل العالكت التي جشبـ  ٍو

 ئرا واهذ الذولت ؾشؿا في ا
ً
ا ًّ لعالكت مع شخطحن عادًحن وما كذ جيشب بُجهما مً هضاعاث وباإلالابل ًيىن اإلاـعٌى عمىد

 ألاؿشاد"، للخـطُل أهثر خٌى هزا اإلاىغىع :

Béatrice MOUTEL,« l’effet horizontal"de la convention européenne des droits de l'homme en droit privé 

français : essai sur la diffusion de la CEDH dans les rapports entre personnes privées, thèse de Doctorat-Droit 

privé,Université de limoges, 2006; these en ligne : http://epublications.unilim.fr/theses/2006/moutel-

beatrice/moutel-beatrice.pdf 
4- Mathieu (Nathalie)،  10هـغ العابم، ص. 

5 - Publication de l’UNICEF, 2013, in http://www.unicef.org.tn/publications   
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لاللُخه وجدػحره الظخ واإلاتزن للؿـل العادي والىمى الحم في الحُاة  -

 (6)اإلاادة

ه، و  الخعبير عن زأًه - طُّ
ُ
 مً 12هزا ٌعني خعب اإلاادة في ول اللشاساث التي جخ

ه في الّخأزحر في ُمعخلبله. الاجـاكُت  ُمشاسهت الؿـل وخّلِ

لّشسة له في اإلاىاد  وبػم هزه اإلاادة ئلى جلً
ُ
اث اإلا اإلابادب والحلىق والحٍش

شقّى الؿـل مً ال الاجـاكُتألاخشي مً  تًُ ُّ ت حذًذة  ىغع ُّ العلبُت هُمعَعف ئلى وغع

 1هـاعل وُملّشٍس إلاطحره.

على الذٌو اإلاطاِدكت علحها  الاجـاكُتهزه هي اإلابادب ألاظاظُت التي جىحب 

ػاؿحن ئلحها واليل في ئؾاس خماًت الؿـل  الالتزام
ُ
 .همبذأبها وبالبرجىوىلحن اإلا

 عاملي كمبدأحماًت الطفل في مجال العمل 4 املطلب الثاوي

ل  ِ
ّ
شي

ُ
ًدض ى الؿـل في مجاٌ العمل بعىاًت دولُت في ئؾاس خماًت الؿـىلت. وح

ما  1989ئلى حاهب اجـاكُت  بشأههوالاجـاكُاث والخىضُاث الطادسة  ؤلاعالهاثمجمىع 

ي باللاهىن الذولي للؿـىلت    .Le droit international de l’enfanceُظّمِ
اعذ هزا اللاهىن وفي ظلها معاًحر خماًت ومً مىظىس كاهىوي وجللُذي جّخخز كى 

. رلً أن خلىكه جلّشسث في ئؾاس ؤلاعالن العالمي
ً
ا ُّ  عاإلا

ً
 الؿـل في مجاٌ العمل ؾابعا

الخلت ئلى حاهب ئعالن حىُف 
ّ
لحلىق ؤلاوعان لخخأهذ بمىحب الطيىن والعهىد ال

. وما وان "على 1989واجـاكُت  19592وئعالن خلىق الؿـل لعىت 1924لعىت 

م للؿـل، وللؿـل في مجاٌ العمل، ما في وظعها وألاخعً ما  ّذِ
َ
ل

ُ
 أن ج

ّ
ؤلاوعاهُت ئال

.وجخجلى هزه الحماًت همبذأ عالمي في مػمىن ألاهذاؾ التي حععى جدلُلها 3لذيها"

 ألاؾـاٌ عمل أشياٌ أظىء على واللػاء لألؾـاٌ الاكخطادي الاظخؼالٌ وهي: مىع

                                                            
1- Jean Zermatten6ئلى  4ص العابم، ،اإلاشحع. 

2Principe premier : « L'enfant doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente Déclaration. Ces droits 

doivent être reconnus à tous les enfants sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondées 

sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou 

sociale, la fortune, la naissance, ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à l'enfant lui-même ou à 

sa famille ». Déclaration des droits de l'enfantProclamée par l'Assemblée générale de l'Organisation des 

Nations Unies  le 20 novembre 1959 [résolution 1386(XIV)]. 
 ({.xiv) 1368خٌى خلىق الؿـل } الجمعُت العامت لألمم اإلاخدذة، الخىضُت  1959هىؿمبر  20دباحت ئعالن 3
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ُ
( وجدلُلالخىمُتاإلا تللؿـاللعامل )الـشع )الـشع ألاٌو ُّ ِل

ُ
توالخل ُّ توالعلل ُّ تالبذه ُّ عخلبل

 الثاوي(

 ألاطفال عمل أشكال أسىء على واللضاء الاكخصادي الاسخغالل مىع 4الفسع ألاول 

للذ ظعى اإلاجخمع الذولي مىز أولى مىع الاسخغالل الاكخصادي لألطفال4-

بمىع اظخؼاللهم ُمبادساجه وال صاٌ ٌععى ئلى الخطذي ئلى ظاهشة عمل ألاؾـاٌ 

ئلى ؾبُعت اليشاؾاث  اكخطادًا.وحعذدث أشياٌ هزا الخطذي ومىاهج جـعُله بالىظش

ذي اللػاء على  ِ
وؾشق الاظخؼالٌ والىظـ اإلاعني بهما وئلى جػاسب اإلاطالح بحن ُمإٍّ

عاسغحن  لهم.
ُ
 عمل ألاؾـاٌ واإلا

ذ مبذأ "وحىب خماًت الؿـل غذ ول اظخؼالٌ. 1959ؿبمىحب ئعالن 
ّ
 1"جأه

ـاكُت  ِ
ّ
شاؿلت لها سكم 138/1973وباخالٌ الاج

ُ
، خٌى العً ألادوى 146، والخىضُت اإلا

مدّل آلالُاث التي ظبلتها في ُمخخلف اإلاجاالث الاكخطادًت، ُغبؿذ معاًحر عمل 

 بػشوسة جدذًذ ظً أو أعماس دهُا 
ً
ألاؾـاٌ  بهذؾ اللػاء الـعلي على اظخؼاللهم بذءا

عاث  ىظُف بمىحب حشَش  للخَّ
ً
ا ُّ جيىن ُمذمجت في ئؾاس ظُاظت وؾىُت شاملت لللػاء نهاة

ألاظاظُت إلاىظمت العمل الذولُت، وحعّمى  الاجـاكُاثلزا اعخبرث مً 2.على الظاهشة

ت للعمل." ُّ  3"اإلاعاًحر ألاظاظ

 للمادة 
َ
حعترؾ الذٌو ألاؾشاؾ بدم الؿـل  1323من اجفاكُت  32املادة وؾبلا

اث في خماًخه مً الاظخؼالٌ الاك ت مً أولىٍَّ  أظمى وري أولىٍّ
ً
خطادي باعخباسه هذؿا

.
ً
 عاإلاُا

ً
 ئهجاص أهذاؾ خلىق ؤلاوعان ئهجاصا

                                                            
 1 1959اإلابذأ الخاظع مً ئعالن خلىق الؿـل لعىت  -ًلي :الزي ما حاء ؿُه ما

Principe9 -L'enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation, sous 

quelque forme que ce soit., il ne doit pas être soumis à la traite t- L'enfant ne doit paz  être admis à l'emploi 

avant d'avoir atteint un âge minimum approprié; il ne doit en aucun cas être astreint ou  autorisé à prendre 

une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement 

physique, mental ou moral. 
2A. CADIOU, op cité, p 20. 
3-Les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail,Genève, BIT, 2ème édit. 2002, pp. 

7-8., Consuté sur le site de l’OIT : <http://www.ilo.org/> le 03/06/2010.     

http://www.ilo.org/
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جػمً البىذ العاشش الهذؾ ألاظاس ي مً  1996وفي ئعالن "هُىذابىس" لعىت 

الىػاٌ العالمي لألؾـاٌ وهى الاعتراع على اظخؼالٌ عمل ألاؾـاٌ مً أحل عمل 

ف مع جشبُ ُّ م بأوكاث جخى  .1تهم ووشاؾاتهم الترؿحهُتهٍش

بمطادكتها على الاجـاكُت لعىت اللضاء على أسىء أشكال عمل ألاطفال4 -

خٌى مىع أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ التزمذ الذٌو أعػاء اإلاىظمت  1999لعىت  182

الصمت إلاعاًحر العمل ألاظاظُت التي جػّمىتها الاجـاكُت 
ُ
ؼل باخترام اإلابادب اإلا

ُّ
العاإلاُت للش

.وبت
ً
ا ُّ وشئذ اإلاىظمت مً أحله وهى 2ركُت جؿبُلها عاإلا

ُ
وهى ًىذسج غمً العمل الزي أ

ل ؤلاوعاهُت اإلابيُت على اخترام خلىق ؤلاوعان وعلى هشامت ظشوؾ 
ُ
ث
ُ
ُمخابعت أهم اإلا

 .الحُاة والعمل

 للمادة 
ً
واؿت أشياٌ الشق أو  مجها حعخبر مً أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ 3وؾبلا

ىاهت والعمل ت بالشق، هبُع ألاؾـاٌ والاججاس بهم وعبىدًت الذًً واللِ اإلاماسظاث الشبحه

اللعشي أو ؤلاحباسي، بما في رلً الخجىُذ اللعشي أو ؤلاحباسي لألؾـاٌ الظخخذامهم 

 أو أو حشؼُله أو عشغه إلاماسظت الذعاسة في الجزاعاث اإلاعلحت؛ واظخخذام الؿـل

إلاضاولت أوشؿت ػحر مششوعت، وال ظُما  أوإلهخاج أعماٌ ئباخُت أو أداء عشوع ئباخُت،

إلهخاج اإلاخذساث والاججاس بها هما جدذدث في اإلاعاهذاث الذولُت راث الطلت؛وألاعماٌ 

الخُمً اإلاشجح أن جػش بصحت أو ظالمت أو أخالق ألاؾـاٌ بـعل ؾبُعتها أو بـعل 

 هىلخؿش الىؿاة الجعذي، وما  الظشوؾ التي جضاٌو  ؿحها، أو أن حعشع الؿـل

ومً غمً ألاشياٌ العذًذة واإلاخخلـت لعمل ألاؾـاٌ،   ."معشوؾ "باألعماٌ الخؿشة

 الاجـاكُتهزه ألاعماٌ على أنها مً أظىء ألاعماٌ التي عضمذ  الاجـاكُتضىـذ 

شؿلت بها.  190اللػاء علحها وبُيذ ؤلاحشاءاث الـىسٍت لزلً بمىحب الخىضُت سكم 
ُ
 اإلا

دة الثامىت مً الاجـاكُت حمُع الذٌو ألاعػاء ولخدلُم هزا الهذؾ ألضمذ اإلاا

خبادلت في ئؾاس حعاون دولي ُمذّعم بما في 
ُ
عاعذاث اإلا

ُ
ىاظبت مً أحل اإلا

ُ
باجخار الخذابحر اإلا

                                                            
1Déclaration en dix points adoptée par des enfants de tous les continents à Kundapur, Inde, le 8 décembre 

1996, op cité. 
 Les pires formes de travail»مىع أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ.، ؾالع هزلً:    خٌى  182/1999مً دباحت الاجـاكُت -2

T,», document de l’OI des enfants http://www.ilo.org/ipec/  consulté le 3/06 2010. 

http://www.ilo.org/ipec/
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رلً ئحشاءاث دعم الخىمُت الاكخطادًت والاحخماعُت وبشامج اللػاء على الـلش وبشامج 

 التربُت العاإلاُت.

تجحلُم الخىمُت ا4 الفسع الثاوي ُّ سخلبل
ُ
 للطفل العامل مل

م مىعه  ال ًمىً مىاحهت ظاهشة عمل ألاؾـاٌ مً مىظىس ظلبي ؿلـ عً ؾٍش

ت لحماًت ألاؾـاٌ أشيالهواللػاء على أظىء  . ؿباث مً الػشوسي اهتهاج ؾشق مىاٍص

تالعاملحن، الؼشع مجها  ُّ ِل
ُ
ت والخل ُّ ت والعلل ُّ ت البده ُّ سخلبل

ُ
. ألن جحلُم  جىمُتهم امل

ضحن"، هؿـل.الؿـل ال
ّ
ٍل خا ُـّ ت في 1عامل، بداحت ئلى " سعاًت وجى ولهزا الاعخباس أولٍى

عاعذ على جشعُشع  ٌُ ٍل ئًجابي  جدذًذ اظتراجُجُت الحماًت بدُث حشمل ول جذخُّ

 وامال
ً
ت الؿـل مً أحل ئعذاده ئعذادا ُّ   شخط

ً
 هعىطٍش ضالح في اإلاجخمع. 2وُمخىاظلا

ىظُف الؿـل كبل بلىػه ظً معحن وهى ألامش الزي ًلخض ي، مً حهت، مىع ج

خـاظا على ظالمخه البذهُت والعللُت، ومً حهت أخشي، وهعامل، مىع جدمُله أهثر مّما 

ت لعمل ألاؾـاٌ مً خُث ظشوؾ العمل ومجاالجه ومذي  ُّ خّذدجه اإلاعاًحر الذول

لُم.  وهزا ٌعني خطشومىع مجاالث خؿىسجه وئغشاسه بالؿـل العامل وئعاكت همىه العَّ

 مل الػاسة والخؿحرة وجدذًذ أو كاث العمل ومىع العمل اللُلي...الع

على  1959وفي هزا الطذد هظ اإلابذأ الخاظع مً ئعالن خلىق الؿـل لعىت 

مىع كبٌى اظخخذام الؿـل كبل بلىػه ظً أدوى ُمىاظب؛ وفي حمُع الحاالث  ًُ أّن  " 

ْدَػُش ئحباسه أو الترخُظ له لللُام بيشاؽ أو عمل ًػش بص عُم ًُ ٌُ خه وبتربِخه أو  حَّ

لي".
ُ
ل
ُ
 همىه البذوي أو العللي أو الخ

اث  ُّ ولهزا الؼشع وحب ئؿادجه بدماًت خاضت جىؿش له حمُع ؤلامياه

ُمى عهُالث بىاظؿت اللاهىن أو بيل وظاةل أخشي، ختى ًيىن  كادسا على الىُّ
ّ
بطـت  والد

ت والزهىُت والشوخُت وؤلا  ُّ اخُت البذه ت في ظل ظشوؾ ظلُمت وعادًت مً الىَّ ُّ حخماع

ت والىشامت.  3الحٍش

                                                            
 .1989مً دًباحت اجـاكُت 1
 .1989مً دًباحت اجـاكُت 2
 .1959اإلابذأ الثاوي مً ئعالن خلىق الؿـل لعىت  -3
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ئر أوحبذ على الذٌو  1989وجأهذ هزا اإلاىظىس ؤلاًجابي للمبذأ في متن اجـاكُت 

مىً  ًُ ّيٍ 
ألاعػاء جمخُع الؿـل، ومً زم الؿـل العامل، بدله في " أعلى ُمعخىي ِضِحّ

وحي  ه البذوي والعللي والشُّ  1والاحخماعي."ُبلىػه" وفي "معخىي معِش ي مالةم لُىمّىِ

وجخجعذ هزه الحماًت بشيل خاص في مجاٌ العمل مً حهت في جدذًذ 

ْمَىع ئحباس الؿـل العامل على اللُام بها أو اظخخذامه  ًُ ألاوشؿت اإلادػىسة أي التي 

ؿحها على الىدى الزي ظُأحي جـطُله في اإلابدث الثاوي، ومً حهت زاهُت، الخذخل 

ت بطـت ئًجابُت مً أحل حشجُعه وجلذً َُّ ِح م اإلاعاعذاث اإلاؿلىبت لػمان سعاًخه الّصِ

 عً الخأزحراث وآلازاس العلبُت للعمل ئرا ما جم في 
ً
وجمىُىه مً الىمىبشيل عادي بعُذا

ت. َُّ  2أشياله ػحر اللاهىهُت أو الاظخؼالل

أولى اجـاكُاث اإلاىظمت العاإلاُت للشؼل أدِسحذ ُمياؿدت ظاهشة عمل  ؿمىز

 أولهما واكعي . ومشد رلً ئلى ظببحن:إطاز عامليلعامل في وخماًت الؿـل ا ألاؾـاٌ

عدىذ ئلى ؾبُعت الظاهشة العابشة "للحذود واللاساث" وغشوسة جيعُم لبلىغ  \الجهىد َو

ياؿدت والحماًت؛ أهذاؾ
ُ
ْدِسحذ الحماًت غمً  والثاوي ؿىشي  اإلا

ُ
وؿلعـي خُث أ

ذ لها أهُخدلم ما ٍس
ُ
ي مـاهُم خلىق ؤلاوعان وا  homme’الطفل لإلوسان "بحلىق ظّمِ

de l’enfant »« Les droits de l 

مً عىاةم  ػحر أن الععي ئلى جـعُل مبذأ الحماًت العاإلاُت للؿـل لم جخلى

ت و عملُت اعترغذ معاس جلذم خلىق الؿـل هدى عاإلاُت ؿعلُت.  3الىظٍش

 وبعذ جىَشغ الؿابع العالمي للحماًت بمىحب ئعالن حىُف 
ً
ا وبالـعل، هظٍش

خه ألامم اإلاخدذة في 1924ىق الؿـل لعىت خٌى خل
ّ
، وئعالن خلىق الؿـل الزي جبي

. 1989، ججّعذث ؤلاسادة الذولُت في اجـاكُت خلىق الؿـل لعىت 1959هىؿمبر  20

ذث هزه الاجـاكُت اإلابادب 
ّ
واللاهىهُت اللابلت للّخؿبُم خماًت وسؿاهُت  الاحخماعُتوأه

بدماًت خاضت بالشحىع ئلى جلً ؤلاعالهاث ألاؾـاٌ. ومجها  غشوسة  ئؿادة الؿـل 

                                                            
 .1989مً اجـاكُت  32وهزا اإلاادة   27ئلى  24اإلاىاد مً  -1
. و جأهذ بمىحب اللاهىن ألاظاس ي العام للعامل 1976ش جلشس مبذأ مىع اظخؼالٌ ؤلاوعان لإل وعان دظخىسٍا في في الجضاة-2

 .1978لعىت 
3- BEDLAOUI Mohamed, «La difficile avancée des droit de l’homme vers l’universalité »,Revue des droits de 

l’Homme, 1989, Vol 1, pp 5-12. 
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واإلاىازُم وهزا معاًحر عمل ألاؾـاٌ التي أكشتها الطيىن الذولُت، أي خماًت راث ؾابع 

 1"كخحّدي عاملي.عالمي. واعخبرث  اإلاىظمت العاإلاُت للشؼل عملها في هزا اإلاجاٌ " 

ـئاث ؿالؿابع العالمي للحلىق الخاضت ومجها خلىق الؿـل باعخباسه مً ال

 
ًّ
ألن "البدث  !ٌعترع "أهذاؾ وؿػاءاث" خلىق ؤلاوعان الخاضت جؿشح ئرن ئشياال

 
ً
ا

ّ
ىخهج إلغـاء الؿابع العالمي للحماًت ضاس "هش

ُ
عً كاهىن ري مبادب" خالٌ اإلاعاس اإلا

ع ألاؿياس واإلاطالح"  هدُجت ألاصمت الاكخطادًت مً حهت؛2" بعبب: و"ضعىبت 3" جطذُّ

 4لمعاًحر الاحخماعُت بعبب العىإلات.جأهُذ الؿابع العالمي ل

العىاسع العملُت، ؿشػم ظعي اإلاىظمت العاإلاُت للشؼل ئلى ئكامت ضشح  أما

وخث وحشجُع الذٌو ألاعػاء على جـعُلها  ُمشترن مً اإلاعاًحر الذولُت للحماًت

م ئغـاء اإلاشوهت علحها)همشوهت معُاس العً ألادوى  وئدساحها غمً كىاهُجها عً ؾٍش

 أن  لاللخداق
ّ
بعمل، وجشن للذٌو جدذًذ اللؿاعاث في مجاٌ ألاعماٌ الخؿحرة...(، ئال

الخـاوث بحن اإلاعاًحر وبحن ميان جؿبُلها، ضّعب ُمهّمت جدلُم " الؿابع العالمي 

دُـ الاكخطادي والاحخماعي الزي 
ُ
ر اإلا للحماًت". واصدادث هىة الخـاوث بعب حؼحُّ

 أؿشصجه عىإلات الاكخطاد. 

، َغُعـذ  وفي خػم هزه  الاخخالالث التي أزشث ظلبا على اكخطادًاث الذٌو

كذساتها على الاظخجابت لػشوساث اإلاعاس العالمي في مجاٌ خماًت ألاؾـاٌ في مجاٌ 

 5الذولُت عما ًجب عمله بشأن عمل ألاؾـاٌ، العمل العمل. وبعذ حعاءٌ مىظمت

 
َّ
َىؿ

ُ
ِدذة جلُُم الىعىد التي لم ج خَّ

ُ
خػاؿشث ولُّ هزه ؿ6حها لألؾـاٌ.أحشث هُأة ألامم اإلا

                                                            
1- « Combattre les formes les plus intolérables du travail des enfants : un défiuniversel »,Document de base 

pour la Conférence d’Amsterdam sur le travail des enfants ( 26-27 février 1997) OIT 1997. 
2-Philippe AUVERGNON, « Changement économique, crise de l’emploi et avenir du droit du travail, La 

législation  social : la question de l’emploi, Colloque précité, p 34. 
3Ibd. 
4Ibd, p 40-41 
5 - « Le travail des enfants : que faire ?»Document soumis aux fins de discussion à la réunion tripartite 

informelle au niveau ministériel, BIT, Genève, 12 juin 1996. 
6« L’ONU fait le bilan des promesses non tenues pour l’enfance », Libération, Quotidien Algérien, 8 mai 2002. 
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ل مً مطذاكُت جأهُذاث الؿابع العالمي للحماًت" ِ
ّ
بلى 1اإلاعؿُاث " لُخلل  العإاٌ ٍو

 
ً
 وخلُلت هي العامل الؿـل خلىق  زم ومً الؿـل خلىق  هل مؿشوخا

ً
خلىق  ؿعال

 2عاإلاُت؟

 املعاًير الدولُت لحماًت الطفل في مجال العمل4 املبحث الثاوي

 
ُ
 شَِح بشأن وغع آلُاث ومعاًحر دولُت في مجاٌ عمل ألاؾـاٌ هىئن أٌو ظإاٌ ؾ

اث الخطذي للظاهشة. ؿهل وان لضاما  ُّ بمىٍع ًمغ  البذءظإاٌ ًخعلم بمىهجُت وهُـ

شاعي ُملخػُاث الىاكع 
ُ
مخخلف مجاالث وكؿاعاث عمل ألاؾـاٌ؟ أم خماًت عملُت ج

 باألهم واإلامىً؟ 
ً
 بذءا

بع معاس مىاحهت اإلاجخمع
َّ
برص هىعا مً الخزبزب في  ئن جد ًُ الذولي للظاهشة 

اخخُاس العبل الىـُلت بالحماًت اإلاؿلىبت. ؿىما أظلـىا، أدي اهدشاس الىعي بخؿىستها 

ي لها ئلى اإلابادسة، دون ئمهاٌ، مىز  بىغع هطىص عذًذة مً  1919وبػشوساث الخطّذِ

 إلاّخدذة.  كبل مىظمت العمل الذولُت أظاظا ئلى حاهب الجمعُت العامت لألمم ا

بعذ ئضذاس اجـاكُاث مىع عمل ألاؾـاٌ و وغع معاًحر لخىظُم هزا اإلاجاٌ 

، وهي …ػحر الطىاعُت ألاعماٌطىاعت، الضساعت، بالىظش ئلى اللؿاعاث اإلاعىُت : ال

ً اإلاجخمع 
ّ
لت الحلٌى الجضةُت، زم مداوالث ئًجاد خل شامل لعمالت ألاؾـاٌ، جـؿ ؾٍش

ىخهجت خالٌ الذولّي في نهاًت الدععُىاث 
ُ
ئلى عذم حذوي وؿشل العُاظاث اإلا

لت  ِ
ّ
اث العابلت بؼشع مياؿدخه؛ ئر سػم الجهىد اإلابزولت، وباألخظ جلً اإلاخعل العشٍش

ت، بلُذ وغعُت أؾـاٌ العالم على خالها ولم  ُّ لجىء ئلى الُذ العاملت الطبُاه
ُّ
بمىع ال

 جخدعً.   

 بدػش أخؿش وأظىء ؿاكخض ى ألامش حؼُحر ظُاظخه باجباع الحلٌى العمل
ً
ُت بذءا

ظبلتها 3»البراػماجُت « أشياٌ عمل ألاؾـاٌ بهذؾ اللػاء الجهاتي علحها. لىً هزه 

وضاخبتها هظشة شاملت لحماًت ألاؾـاٌ في مجاٌ العمل غمً ئؾاس خماًت أشمل 

ج للمىازُم وؤلاعالهاث التي ظبلتها.  1989للؿـىلت والتي حّعذتها اجـاكُت   هخخٍى

                                                            
1Philippe AUVERGNON, op cité, p 41 
2 CASSESSE Antonio, « Les droits de l’Homme sont-ils véritablement universels ? », Revue des droits de 

l’Homme, 1989, Vol 1, p 13-18. 
3 - A..CADIOU, op cité, p 43.      
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ما ًلي حعذد وجىىع اإلاعاًحر بالىظش ئلى ؤلاجـاكُاث العذًذة التي وظُىىحض ؿُ

ضذسث إلاىاحهت عمل ألاؾـاٌ ظىاء حعللذ مباششة بـئت ألاؾـاٌ أو حعىحهم بطـت ػحر 

( لىبحن بعذ رلً معاًحر الحماًت الشاملت مً خالٌ اجـاكُت  ُمباششة) اإلاؿلب ألاٌو

 . )اإلاؿلب الثاوي(1999 والحماًت الحاظمت التي اعخمذتها اجـاكُت 1989

  طفالألا  عمل ملىاجهت الدولُت حعدد وجىىع املعاًير4 املطلب ألاول 

عت في العذًذ مً  خىّىِ
ُ
التي أضذستها  الاجـاكُاثجمثلذ الحلٌى الجضةُت واإلا

ِلّل عً زماه1919مىظمت العمل الّذولُت، مىز جأظِعها في عام 
َ
ت عشش ُ، والتي لم ج

عمل ألاؾـاٌ في كؿاعاث مدّذدة ة هُـُاث مىاحهت ( اجـاكُت جخظ مباشش 18)

عنى بهزه اإلاىاحهت بطـت ػحر 7ظبع ))ضىاعت، صساعت، عمل لُليي...(؛ و 
ُ
اث ح ُّ ( اجـاك

خٌى مىع  1999( لعىت 182سكم ) الاجـاكُتجحن اإلاجمىعخحن اُمباششة. وجػاؾ ئلى ه

خم، أشياٌ أظىأ
َّ
طها للعىطش الال ّطِ

َ
 1عمل الاؾـاٌ والتي ظُىخ

  ألاطفال بعمل مباشسة الحماًت املخعللت معاًير4 الفسع ألاول 

لعلَّ أهم اإلاىاغُع التي عالجتها اجـاكُاث اإلاىظمت في ئؾاس جدذًذ معاًحر دولُت 

ًّ ألادوى للدشؼُل. هما اعخيذ بالعمل اللُلي، باعخباسه  لػبـ عمل ألاؾـاٌ هى الع

 
ُ
ىاحهت، وهزلً الـدظ الؿبي إلاا مً ألاعماٌ الخؿحرة على ألاؾـاٌ والتي جلخض ي اإلا

بها في مجاٌ العمل. وفي ما ًلي أهم  الاعخىاءله مً آزاس على صحتهم وغشوسة 

.  الاجـاكُاثملخػُاث هزه 
ً
 وظُأحي جـطُلها الخلا

خٌى  138/1973كبل ضذوس الاجـاكُت سكم العمل4  معُاز الحد الادوى لسن-1

 لعً حشؼُل ألاؾـاٌ، جخالذ عذة  ألادوىالحذ 
ً
 باالجـاكُتاجـاكُاث في هزا الشأن بذءا

زم  -59/1937جمذ ُمشاحعتها باإلجـاكُت سكم  -في مجاٌ الطىاعت  5/1919سكم

 باالجـاكُت سكم  7/1920الاجـاكُت سكم
ً
ظُّ البداسة، جذعمذ الخلا

ُ
خ

َ
 112/1959وج

ادًً  ُّ م بالط
ّ
شاحعت باالجـاكُت سكم  -وجخعل

ُ
 10/1921ؿاإلجـاكُتن سكم  -58/1936اإلا

 ألاعماٌحعنى بالىكادًً ومعاعذي الىكادًً، زم في مجاٌ  15/1921في الضساعت وسكم 

                                                            
شاس ئلحها ميشىسة ؿُمىكع مىظمت العمل الذولُت:     1

ُ
 .http//ILO.orgwwwحمُع هطىص ألاجـاكُاث اإلا

http://www.http/ILO.org
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، وفي ظىت 60/1937وُمشاحعتها باإلجـاكُت سكم 33/1932ػحر الطىاعُت الاجـاكُت سكم 

 بشأن العمل جدذ ظؿذ ألاسع. 123ضذسث ؤلاجـاكُت سكم  1965

عخبر اجـاكُت العمل
ُ
 1973/ 138الذولُت سكم  ومً بحن هزه الاجـاكُاث ح

شؿلت بالّخىضُت سكم  ألادوىاإلاخعللت بالحذ 
ُ
 ألاظاظُت، مً الاجـاكُاث 1461للعً، واإلا

في العمل الزي اعخمذه مإجمش العمل  ألاظاظُتاإلابادب والحلىق  ئعالنالتي هظ علحها 

 مدّل  ئلى، والتي هذؿذ 1998الذولي عام 
ً
ا ُّ ج ذ الطيىن اإلاخعللت بالح الحلٌى جذٍس

 للعً. ألادوى

حعشي ئرن، على حمُع ألاؾـاٌ العاملحن، بؼؼ الىظش عً  الاجـاكُتؿهزه 

شؿلت بها خُث أو حبذ "أن  146كؿاع اليشاؽ، وكذ أوضحذ رلً الخىضُت سكم 
ُ
اإلا

 باليعبت لجمُع كؿاعاث اليشاؽ 
ً
 ."الاكخطاديًيىن الحذ ألادوى للعً واخذا

عػاء أن جػع ههذؾ لها سؿع الحذ وفي ئؾاس هزه الخىضُت، على "الذٌو ألا 

لّشس بمىحب اإلاادة  الاظخخذامألادوى لعً 
ُ
مً اجـاكُت الحذ ألادوى  6أو العمل اإلا

خار ئحشاءاث عاحلت في  16، ئلى 1973للعً، 
ّ
جُت " " وعلحها اج ظىت بطىسة جذٍس

 ظىت مً 15الحاالث التي ال ًضاٌ ؿحها العً ألادوى لعً ؤلاظخخذام أو العمل أكل مً 

 في الباب الثاوي.    2أحل سؿع هزا الحذ".
ً
 وظُأحي جـطُل معُاس العً ألادوى الخلا

 معُاز ألاعمال الخطسة4 مىع العمل اللُلي لألطفال –2

ٌشمل معُاس ألاعماٌ الخؿحرة عذة خاالث ومجاالث وخاالث، وظيشحر ئلى 

دث اإلاعاًحر الذولُت للعمل اللُلي لأل  . وُخّذِ
ً
 بمىحب حشؼُل ألاؾـاٌ لُال

ً
ؾـاٌ أظاظا

    زالر اجـاكُاث وهي :

 1919العمل اللُلي لألخذار )الطىاعت(،  6الاجـاكُت سكم  -

جلُُذ العمل اللُلي لألؾـاٌ وألاخذار )اإلاهً ػحر   79الاجـاكُت سكم  -

  1946الطىاعُت (، 

                                                            
، مىظمت العمل الذولُت 1973حىان  06إلاإجمش العمل الذولي،   58خذام، الذوسة جىضُت بشأن العً ألادوى لإلظخ -1

 /http://www.ilo.orgاإلاىكع : 
شاس ئلحها أعاله. 148عً )للعمل(" مً الخىضُت مً العىطش الثاوي "الحذ ألادوى لل 7/2و  7/1و  6الـلشجحن  -2

ُ
 اإلا

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R146
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 1948العمل اللُلي لألخذار)الطىاعت( مشاحعت  90الاجـاكُت سكم  -

الزًً  جللُّ ظجهم عً زماهُت  ألاخذارُمِىَع حشؼُل  ـاكُاثالاجبمىحب هزه 

َدة ؿحها  غمً خاالث، ُمَدذَّ
َّ
 لُال في أًت ُميشأة ضىاعُت عامت أو خاضت ئال

ً
 1عشش عاما

ظاعت  13اإلاعخخذمىن في عمل لُلي الحم في  ؿترة ساخت ال جلل عً   ألاخذارومىدذ 

ػحر الطىاعُت ؿان هزا اإلاىع ًخظ . وباليعبت للمهً 2مخعاكبت بحن ول ؿترحي عمل

ظىت اإلاعمىح باظخخذامهم وألاؾـاٌ ؿىق الشابعت عشش الخاغعىن  14ألاؾـاٌ دون 

 4وهزلً ألاخذار/ألاؾـل دون الثامىت عشش ظىت.3للخعلُم ؤلالضامي اليامل

 معُاز وجىب الفحص الطبُلبل الدشغُل -3

للؿـل/الحذر  وحىب ئحشاء ؿدظ أو ؿدىص ؾبُت الاجـاكُاثاشترؾذ هزه 

 ؿُما ًلي : أظاظا الاجـاكُاثكبل اظخخذامه، وجخمثل هزه 

 1921الـدظ الؿبي لألخذار )البداسة(،  16الاجـاكُت سكم  -

 1946الـدظ الؿبي لألخذار )الطىاعت(،  77الاجـاكُت سكم  -

 1946الـدظ الؿبي لألخذار )اإلاهً ػحر الطىاعُت(،  78الاجـاكُت سكم  -

 1965الـدظ الؿبي لألخذار)العمل جدذ ظؿذ الاسع(، 124مالاجـاكُت سك -

والشباب  ألاخذاراث على عذم حىاص اظخخذام ألاؾـاٌ/ ُجـاكؿىطذ هزه الا

ظىت على ظهش ظـُىت أو في ميشأة ضىاعُت أو في مهً ػحر  18الزًً جلل ظجهم عً 

إلاىاحم والعمل في ا لالظخخذامظىت باليعبت  21أو الزًً ًللُّ عمشهم عً 5ضىاعُت

بحن ؿدظ ؾبي دكُم  لُاكتهم للعمل الزي ظِعخخذمىن  ئرائال  6جدذ ظؿذ البدش،

اظخخذام الؿـل أو الحذر دون ظً الثامىت  ئخػاعألداةه. هما أو حبذ اظخمشاس 

ً -عششة ذ عً  ظىت   -أو الحادًت والعشٍش لـدىص ؾبُت مخىشسة  على ؿتراث ال جٍض

                                                            
شاحعت سكم  3، واإلاادة 06/1919مً ؤلاجـاكُت سكم  2اإلاادة  - 1

ُ
  90/1948مً ئجـاكُت اإلا

  06/1919مً ؤلاجـاكُت سكم  3/3اإلاادة  - 2
 .90/1948مً ؤلاجـاكُت  2اإلاادة  - 3
 خػُاث  هزه ؤلاجـاكُت وهزا خعب مل 90/1948مً ؤلاجـاكُت سكم  3اإلاادة  - 4
 .78/1946و  77/1946والاجـاكُخحن سكم 16/1921مً ؤلاجـاكُت سكم  2اإلاادة  - 5
  124/1965ؤلاجـاكُت سكم مً  2اإلاادة  -6
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ً على  في اإلاهً أو الطىاعاث التي جىؿىي أو جخػمً  ألاكلوختى ظً الحادًت والعشٍش

 .1مخاؾش صحُت هثحرة

 ألاطفال بعمل مباشسة غير بصىزة املخعللت الحماًت معاًير4 الفسع الثاوي

جُا مىز وشأتها وشملذ  وهي اإلاعاًحر التي وغعتها مىظمت العمل الذولُت جذٍس

 عذة مجاالث جخظ بطـت ػحر مباشش عمل ألاؾـاٌ) آهزان ألاخذار(
ً
، وهي أظاظا

 هما ًلي:  

، العمل الجبري، دخلذ خحز الخىـُز في 29/1930الاجـاكُت سكم  -

 ؛01/05/1932

 في ، شهادة هـاءة البداس اللادس، دخلذ خحز الخىـُز74/1946الاجـاكُت سكم -

 ؛14/07/1951

العمل الجبري، دخلذ خحز الخىـُز في  ئلؼاء، 105/1957الاجـاكُت سكم  -

 ؛17/01/1959

ألاظمان(، دخلذ خحز  )ضُادو الـدظ الؿبي 113/1959سكم الاجـاكُت  -

  07/11/1961الخىـُز في

للىصن، دخلذ خحز الخىـُز في  ألاكص ىالحذ  127/1967الاجـاكُت سكم  -

 ؛  10/03/1970

ً، دخلذ خحز الخىـُز في  136/1971الاجـاكُت سكم  -  ؛ 27/07/1973البجًز

العـً باألؾلم،  عمل البداس وجضوٍذ ظاعاث 180/1996 سكم الاجـاكُت -

 ؛08/08/2002في  الخىـُز دخلذ خحز

خٌى ألامً والصحت في أماهً العمل، دخلذ خحز  155/1981الاجـاكُت سكم  -

        ؛ 11/08/1983الخىـُز في 

خٌى ألامً والصحت، دخلذ خحز الخىـُز في  165/1988الاجـاكُت  -

 ؛  02/07/1992

حشمل حمُع  أخيامهاعالكت ػحر مباششة  بعمل ألاؾـاٌ، ألن  اثاكُجـلهزه الا

. وبالخالي ؿهي حعشي على ألاؾـاٌ لطشالعاملحن البالؼحن مجهم وألاؾـاٌ/ال ألاشخاص

                                                            
مً ؤلاجـاكُت سكم  2واإلاادة  78/1946و  77/1946والاجـاكُخحن  سكم 16/1921سكم الاجـاكُتمً مً  3اإلاادة   -1

124/1965 . 
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ما جػمىذ خماًت غذ ظىء اإلاعاملت والاظخؼالٌ وول اإلاخاؾش. ظىاء مً باب أولى ول

تهم بلىاعذ واالجـاكُاث سكم -)هـاءة البّداسة(74سكم –)الىصن ألاكص ى( 127خطَّ

خحن سكم 136سكم  ُّ ً( أولم جـعل رلً واالجـاك م البجًز خٌى العمل  29وسكم 105)حعمُّ

 الجبري. 

، في مادتها للىشن ألاكص ىحد املخعللت بال 121/1391فاالجفاكُت زكم -1

بالىلل الُذوي  ألاخذارالعابعت، ؿشغذ وغع خذ لخيلُف اليعاء وألاؾـاٌ/

، ؿان الحذ 
ً
ا لُلت. وئرا وان هزا الخيلُف غشوسٍّ

ّ
لىصن هزه  ألاكص ىللحمىالث الث

ًلل بذسحت ملمىظت عً الىصن اإلاعمىح به للبالؼحن مً العماٌ  أنًجب  ألاعماٌ

ول عامل ًلل عمشه عً الثامىت عششة ظىت  العامل الحذر" هى الزوىس. واعخبرث "

 أي الؿـل خعب اإلاعاًحر الذولُت.

بالىكاًت من اإلاخعللت  -139/1311اجفاكُت العمل الدولُت زكم هما مىعذ  -2

ن  ألاخذارمىعذ اظخخذام  11/2بمىحب مادتها  –مخاطس الدسمم الىاجم عن البنًز

ً أوفي عمل 18دون الثامىت عششة ظىت  َعّشِغهم للبجًز
ُ
إلاىخجاث جدخىي  ُاث وأشؼاٌ ح

ً، على اهه ًمىً عذم جؿبُم هزا الحظش على  الزًً ًخللىن  ألاخذارعلى البجًز

با وواهىا مىغىعحن جدذ  وؾبي مالةم . وؿشغذ على الذولت  جلني ئششاؾحعلُما أو جذٍس

 
ُ
لىُت لػمان خماًت طاِدكت على الاجـاكُت اجخار جذابحر الصحت اإلاهىُت وجذابحر جاإلا

ً أو ً. ؿعالت للعماٌ اإلاعشغحن للبجًز  إلاىخىحاث جدخىي على البجًز

بشهادة كفاءة  املخعللت 1349/ 14الاجفاكُت زكم مً  2/3اإلاادة واشترؾذ -3

 18، اشترؾذ إلاىذ هزه الشهادة أال ًِللَّ ُعمش اإلاعني عً زماهُت عششة البحازاللادز

 ظىت.

لِغَي بمىحب اجـاكُت العمل الذولُت سكم ؿلذ  العمل الجبري أّما  -4
ُ
ظىت  105أ

ًّ   1930/ 29 الاجـاكُتبعذما مىعخه   1957  بيل أشياله ومهما وان ظ
ً
 جاما

َ
مىعا

ت كػُت عمالت ألاؾـاٌ في  ُّ مت العمل الذول
ّ
حن به. وبعذما جبيذ ُمىظ ُّ  1999اإلاعى

ث في مىخطف عام  174باحماع  اءة اظخخذام مُثاق الحذ مً ئظ 2000دولت،أكشَّ

ذة ـــــدولت على اإلاعاه 37ألاؾـاٌ في ألاعماٌ الشاكت. وفي أو اخش العام هـعه ضادكذ 

 .2000هىؿمبر  19ئلى أن دخلذ خحز الخىـُز في 
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خماًت ألاؾـاٌ غذ أظىء أشياٌ  هى الاجـاكُتوان الذوس ألاظاس ي لهزه و 

لجىء ئلى العمل الشاق أو ؤلا 
ّ
م  ئلؼاء ال حباسي أي "العمل أو الاظخؼالٌ عً ؾٍش

ـشع على شخظ جدذ تهذًذ حضاء ما دون أن ًخلذم ئلُه الشخظ 
ُ
الخذمت التي ج

ت" ُّ  .1ؾىاع

، في مـهىم هزه الاجـاكُت ، ول عمل أو ؤلالضاميؿُلطذ بالعمل الجبري أو 

خذماث  حؼخطب مً أي شخظ جدذ التهذًذ بأي علىبت ، ولم ًخؿىع هزا الشخظ 

ـشع في ئؾاس بأدائها بمدؼ اخخُاسه. و 
ُ
ال ٌشمل هزا الحظش الخذماث أو ألاعماٌ التي ج

ت  التي جمثل حضءا مً الىاحباث اإلاذهُت  ألاعماٌأو  ؤلالضامُتكىاهحن الخذمت الععىٍش

الؿبُعُت للمىاؾىحن أو جلً التي جـشع على شخظ بىاء على خىم كػاتي. ؿالحػش 

هم.  ًمغ ول العاملحن بؼؼ الّىظش عً ظّجِ

ـاكُت خظش أي شيل مً أشياٌ العمل الجبري وعلى الذولت  ِ
ّ
اإلاطاِدكت على الاج

جىء ئلُه وىظُلت لإلهشاه أو الخىحُه...أو هأظلىب لـشع 
ُّ
أو اللعشي ومىع الل

العاملت أو هعلاب على اإلاشاسهت في اغشاباث أو وىظُلت للخمُحز  ألاًذيالاهػباؽ على 

 العىطشي أو الاحخماعي أو الىؾني أو الذًني.

  والحماًت الحاسمت   الشاملت معاًير الحماًت4 الثاوي لباملط

بعذ جبني اجـاكُت جػمً خماًت الؿـل في مجاٌ العمل في ئؾاس خماًت شاملت 

(، جلشس اللجىء ئلى خماًت خاظمت بمىع  1989للؿـل بمىحب اجـاكُت  )الـشع ألاٌو

 )الـشع الثاوي(. 1999أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ في ظىت 

 الجفاكُت حلىق الطفل 4 ل الفسع ألاو 
ً
 1323معاًير الحماًت طبلا

وبدبني ئعالن خلىق  الزي جمذ ُمشاحعخه، 1924بعذ ئعالن حىُف لعىت 

مىز ظىت  ؤلاوعان، ششعذ لجىت خلىق 1959الؿـل مً كبل ألامم اإلاخدذة في 

علىذ هعىت دولُت للؿـل، في جدػحر هظ شامل خٌى 1977
ُ
خلىق الؿـل. ، والتي أ

 
ُ
ـاكُت في وجمذ اإلا ِ

ّ
بمىحب جىضُتها 1989هىؿمبر  20طادكت على الىظ الجهاتي لالج

ز الخىـُز. 1990ظبخمبر  3. وفي44/25  دخلذ هزه الاجـاكُت خّحِ

                                                            
ـاكُت سكم  2/1اإلاادة 1 ِ

ّ
اق والتي جمّحزث بأوظع ُمطادكت ) 1930/ 29مً الاج

ّ
 دولت(. 140خٌى العمل الش
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حعخبر هزه الاجـاكُت بمثابت الىزُلت ألاهثر شمىلُت لحماًت الؿـل وأهم وزُلت و 

 إلاا ًمىً حعمُخه باللاهىن الذولي للؿـل. 
ّ
لت بدلىق ؤلاوعان ألاهثر وهي ألاداة اإلاخعل

. ئلى ػاًت 
ً
ما

َ
ضادكذ علحها ول الذٌو ما عذا ؤلاماساث  1997ُمطادكت وألاظشع اهػما

عشا.  ىُت وظلؿىت عّمان ودولت الطىماٌ وظَى ّخدذة ألامٍش
ُ
ّخدذة والىالًاث اإلا

ُ
 العشبُت اإلا

 مً أؾـاٌ العالم في البلذان اإلالضمت كاهىها بدماًت % 96وخُث ٌعِش خىالي 

خلىق ألاؾـاٌ، ؿلخىـُز التزاماتها خُاٌ هزه الاجـاكُت، كذ جيىن الذٌو اإلاطادكت 

ت على ؿاتها  علحها ُمػؿّشة ئلى ئدخاٌ حعذًالث حىهشٍّ
ّ
كىاهُجها ومإّظعاتها وُمخؿ

 وظُاظاتها وجلالُذها مً أحل جىُُـها مع مبادب هزه الاجـاكُت. 

 للمادة 
َ
 4مً الاجـاكُت 32اإلاادة وؾبلا

عترؾ الذٌو ألاؾشاؾ بدم الؿـل في خماًخه مً الاظخؼالٌ الاكخطادي ح -1"

 أو ًمثل ئعاكت لخعلُم الؿـل، أو أن ًيىن 
ً
شجح أن ًيىن خؿحرا ًُ ومً أداء أي عمل 

 بصحت الؿـل أو بىمىه البذوي، أو العللي، أو الشوحي، أو اإلاعىىي، أو الاحخماعي؛
ً
 غاسا

ت جخخز الذٌو ألاؾشاؾ الخذابحر الدش -2" ت والاحخماعُت والتربٍى عُت وؤلاداٍس َش

هزه اإلاادة. ولهزا الؼشع ومع مشاعاة أخيام الطيىن الذولُت  التي جىـل جىـُز 

 جلىم الذٌو ألاؾشاؾ بىحه خاص بما ًلي : ألاخشي راث الطلت،

 " أ  ـ جدذًذ عمش أدوى أو أعماس دهُا لاللخداق بعمل، 

 وؿه،"ب ـ وغع هظام مىاظب لعاعاث العمل وظش  

"ج ـ ؿشع علىباث أو حضاءاث أخشي مىاظبت لػمان ئهـار هزه اإلاادة  

  بـعالُت."

ل الذٌو ألاؾشاؾ بدماًت الؿـل مً ظاةش أشياٌ الاظخؼالٌ الػاسة بأي  ـّ وجخى

خه ُّ        . 1حاهب مً حىاهب سؿاه

امىت عشش "
ّ
ـاكُت ٌعخبر ؾـل ول ئوعان دون الث ِ

ّ
" 18ولؼشع جؿبُم هزه الاج

ؿّبم علُهظىت ما 
ُ
ع اإلا   .2لم ًخدّلم البلىغ كبل رلً خعب الدشَش

                                                            
ت لحلىق الؿـل  36اإلاادة  - 1 ُّ ت الذول ُّ ـاك

ّ
 .1989هىؿمبر 20مً الاج

ت. - 2 ُّ ـاك ِ
ّ
 اإلاادة  ألاولى مً هـغ الاج
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ت مجها  1هما أشاسث الاجـاكُت ُّ ع شَش
َّ
ىاظبت الد

ُ
ذابحر اإلا ئلى الذٌو باجخار حمُع الخَّ

دة ألاؾشاؾ وحمُع الّخذابحر  ت واإلاخعّذِ ُّ ت والىؾىُت والثىاة ت والاحخماعُت والتربٍى وؤلاداٍس

مىىت إلاىع: "
ُ
شة على العللاظخخذام ألاؾـاٌ اإلا ِ

ّ
 في ئهخاج اإلاىاد اإلاخّذسة واإلاىاد اإلاإز

جاس بها؛
ّ
لت ػحر مششوعت والاج   بؿٍش

ئهشاه الؿـل أو خمله على حعاؾي أي وشاؽ حيس ي؛ أو اظخخذام اظخؼاللي في 

ت ػحر اإلاششوعت أو في العشوع واإلاىاد الّذاعشة؛ ُّ ماسظاث الجيع
ُ
 الّذعاسة أو ػحرها مً اإلا

اتها 15ن اشتران ألاؾـاٌ دو  ىَّ
ُ
 في الحشب أو ججىُذهم في ك

َ
 ظىت اشتراوا ُمباششا

حت"
َّ
عل

ُ
 .اإلا

وهأظلىب حذًذ لحمل الجمُع على الاهخمام باألؾـاٌ بما ؿحهم العماٌ 

ت  ُّ ـاك ِ
ّ
َش مبادب الِاج

ُ
ذ الذٌو ألاؾشاؾ بأن جيش وئظهامهم في الخطّذي للظاهشة جخعهَّ

الةم
ُ
ت والـّعالت، بحن الىباس وألاؾـاٌ على وأخيامها على هؿاق واظع بالىظاةل اإلا

 2الّعىاء.

عخبر لجىت خلىق الؿـل 
ُ
الجهاص الشظمي  Le Comité des droits de l’enfantوح

خابعت مذي  جؿبُم هزه الاجـاكُت. وجلتزم الذٌو ججاه هزه اللجىت، خالٌ ظيخحن مً 
ُ
إلا

ش خٌى الخذابحر التي  طادكت، زم ول خمغ ظىىاث، بخلذًم جلٍش
ُ
خزتها اإلا

ّ
جيىن كذ اج

عاتها الىؾىُت مً أحل  ؿاث العمل وحعذًل حشَش
ّ
لطُاػت ظُاظاتها ووغع مخؿ

 ؤلاعماٌ باإلاعاًحر خلىق الؿـل وُمياؿدت الظاهشة وخماًت عمالت ألاؾـاٌ.

 معاًير أسىء أشكال عمل ألاطفال4 الثاوي الفسع

جـاكُت ىحب الاجخمثل الحلٌى العملُت في مىع أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ بم

ن بمىحب  ،1999لعىت  182سكم  َبحَّ
ُ
والعمل الـىسي مً أحل ئصالت هزه ألاشياٌ واإلا

البرهامج الذولي لللػاء على عمل ألاؾـاٌ اإلاشؿلت باالجـاكُت، و  190الخىضُت سكم 

((IPEC. 

ػحر أن جبني هزه الاجـاكُت أزاس ئشيالُت خٌى حذواها، ظىىحضها كبل جبُان 

 ؿدىي الحلٌى العملُت.
                                                            

ت. 38و  34و  33اإلاىاد  1 ُّ ـاك ِ
ّ
 مً هـغ الاج

ـ 42اإلاادة  -2 ِ
ّ
 .1989اكُت خلىق الؿـل لعىت مً اج
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ي هره إلاِجفاكُت -1 ِ
ّ
م العملي في مىاحهت إشكالُت جبن : لم ًىً اهتهاج الؿٍش

الظاهشة معألت بعُؿت. ؿىما أظلـىا، جباًيذ اإلاىاكف بشأنها مىز بذأ الخـىحر في جبني 

ـاكُت حذًذة، وأزاسث حذال. وؾشح ئشياال وهى :  ِ
ّ
ملاذا اجفاكُت جدًدة في مجال اج

زغم وجىد  خٌى أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ 122/1333 وهي اجفاكُت1محدود، ؟
  ؟.1323اجفاكُت أشمل حىل حلىق الطفل لسىت 

ت ئلى ػاًت ظىت  ، واإلجـاكُاث خٌى العمل 1999ئّن اإلاعاًحر الذولُت العاٍس

لت بدلىق الؿـل لم جخمىً مً مىع اظخخذام  ِ
ّ
الشاق أو العً ألادوى أو جلً اإلاخعل

لـعل جبّحن للمجخمع الذولي بأنها لم جىً عملُت وبالخالي مالًحن مً ألاؾـاٌ في العالم.وبا

 والتي لم جخمىً مً الخىـل 
ً
ػحر كابلت للخؿبُم لألظباب والعىامل التي أششها ئلحها آهـا

 والختى ُمجّشد جىظُم بعؼ ألاعماٌ ُمدترم
ً
 ؿعال بها. ؿلم ًىً ال اإلاىع ُمجِذًا

رهح
ّ
ز على ألاهم وألاخؿش في مجاٌ عمل لزا جلّشس حؼُحر اظتراجُجُت اإلاىاحهت بالت

ى  ي ألظىء أشياله. ولهزا الؼشع جبنَّ ألاؾـاٌ. ؿيان ال ُبّذ مً الششوع في الخطّذِ

 اإلاجخمع الذولي 
ً
 جدًدا

ً
اث العابلت. معُازا ُّ ، له مجاٌ جؿبُم أغُم مً الاجـاك

ُذ الاجـاكُاثوبطذوسها أدسحذ غمً   ألاظاظُت إلاىظمت العمل الذولُت والتي ُظّمِ

 2."باإلاعاًحر ألاظاظُت للعمل"

ؿاق 
ُ
ؿيان الهذؾ ئرن، هى البذأ باللػاء على ألاشياٌ اإلاملىجت، أي التى ال ج

هىلؿت عبىس" هدى اللػاء الـعلي على ، " les formes les plus intolérablesئؾالكا 

                                                            
1- « l'intolérable en point de mire: une nouvelle convention internationale pour éliminer les pires formes de 

travail des enfants », Bureau international du Travail, Genève, première édition, mai1999. 
2- «normes fondamentales du travail»:  in-Les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale 

du Travail,Genève, BIT, 2ème édit. 2002, pp. 7-8., Consuté sur le site de l’OIT : <http://www.ilo.org/> le 

03/06/2018.     

       ●     La convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948;  

       ●     La convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949;  

       ●     La convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930;  

       ●     La convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957;  

       ●     La convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973;  

       ●     La convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants,1999;  

       ●     La convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951;  

       ●     La convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. 

http://www.ilo.org/
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عخؿاع، أي في أشياله اإلاعمىخت 
ُ
عمل ألاؾـاٌ وبشيل نهاتي باللذس اإلا

formes tolérables ses .أة ُّ  على الذٌو 1عىذما جطحر حمُع الظشوؾ ُمه
ً
لىً، وان لضاما

 أو مألاشياٌ اإلا كبل وغع الىظ الجهاتي لالجـاكُت، ؤلاحماع على مـهىم
ً
ُلىجت ئؾالكا

ألاشياٌ التي ال ًمىً العماح بها. ؿثاس حذٌ أظاس ي خٌى جدذًذ هزا اإلاـهىم مً 

 l’intolérable » «etleبحن اإلاملىثأحل ئكامت خّذٍ ؿاضٍل بحن اإلاعمىح به و 

«tolérable » 

ىن، ،مً حهت ؿظهش ُُّ ذوألاؾـاٌ ) خماة أي الِعخل ِ
 عمل على اللػاء ُمإٍّ

عاسغىن   les abolitionnistes du travail des enfants)2ألاؾـاٌ(
ُ
 ومً حهت أخشي اإلا

 3non- abolitionnistesles)أهطاس عمل ألاؾـاٌ(

على عمل ألاؾـاٌ "الـلشاء" وبحن جأؾحره ؿشع واكع ؿما بحن غشوسة اللػاء 

ت كبل أن حرة/الىامُت هـعه. ئر ٌعـلذٌو الال ٍّ خدُل ئصالت عمل ألاؾـاٌ بطـت ؿىس

ت، أو ئرا واهذ الهُاول اللاعذًت هاكطت أو ُمىعذمت واإلاذاسط  ُّ ى اخخُاحاتهم ألاول
ّ
ؼؿ

ُ
ح

يُت. لىً هزا ال ًمىع مً ت والخيٍى جىمُت مىظىس ُمعخلبلي على  واإلاإّظعاث التربىٍّ

لحن مً خُث الدشخُظ: ؿىالهما ًشي بأن غبـ  اإلاذي البعُذ. وهىا ًلخلي الـٍش

هظام العمل ال ًىـي لللػاء على وشاؽ ألاؾـاٌ بل ًجب الخىع في ئضالخاث 

ؿلم
ُ
 .4خلُلُت إلصالت الـلش اإلا

الظاهشة  مهّمخه الّىبُلت أمام ضخامت ٌعني جىاٌص اإلاجخمع الذولي عً ال وهزا

لالهطشاؾ ئلى الخطّذي ئلى ألاخؿش وإلِاا ٌعخبره الشأي العام الّطذمت الىبري.  واظخـدالها

                                                            
1-Loic  PICARD, « L’élimination des pires formels de travail des enfants : un point de passage vers l’abolition 

effective du travail des enfants»,La revue internationale du droit du  travail, 2000, p 103. 
ذ بأن  ميان الؿـل في اإلاذسظت -2 ِ

ّ
إه

ُ
و لِغ في العمل، وباألخظ الىلاباث واليىهـذسالُاث الذولُت للىلاباث الحشة التي ج

ْجَبر علُه، لزا  الاظخؼالٌؿهم ًؿالبىن بِعْخِله مً  ًُ  وهى اللػاء على عمل ألاؾـاٌ ومً ول عمل كذ 
ً
أحى مىكـهم ُمخؿّشِؿا

 اكخطادًت أو ػحرها.. اعخباساث أو عىامل احخماعُت أو يبؼؼ الىظش عً أ
ت التي اهخهجذ الىاكعُت الظخدالت جلذًم بذًل على اإلاذي اللطحر ليل أؾـاٌ  -3 ُّ ماث ػحر الحيىم

ّ
 اإلاىظ

ً
وهم أظاظا

 العالم العاملحن.
4-Jean Maurice VERDIER, « Grande pauvreté, exclusion et droits fondamentaux : un autre regard enrichi par 

le croisement des  savoirs, La revue internationale du droit du travail, 1999 n°1 -  GERARD,Gwénola de,op 

cité, p 36  - MORIN, Suzanne, La normativité internationale relative au travail des enfants : l'approche 

abolitionniste  de l'OIT remise en cause, Québec/Montréal, 2012, p. 5.  
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ت لألهم وألاخؿش وما ال ًمىً للمجخمع الذولي أن  ًطبر عىه «وئهما ٌعني ئعؿاء ألاولٍى

 .»أهثر

لزا، وبؼُت مىع أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ والعمل اإلاباشش مً أحل اللػاء 

ؼل في علحها، جب
ُّ

مت العاإلاُت للش
ّ
ذ اإلاىظ

ّ
ـاكُت سكم  1999حىان  17ي ِ

ّ
ُمشؿلت  182الاج

مت لها. لىجها ولؼشع أو ظع ًمغ عمل ألاؾـاٌ هيل ششعذ  190بالخىضُت سكم   خّمِ
ُ
اإلا

َي "ئبان" البرهامج الذولي لللػاء على عمل ألاؾـاٌ 1992مىز   .   1في بشهامج واظع ُظّمِ

: ؾبلا للمادة ألاولى مً هزه 122/1333ُت زكم أهم ُملخضُاث الاجفاك -2

طادق علحها أن جخخز بعشعت ودون ئهماٌ جذابحر ؿىسٍت  الاجـاكُت على ول دولت عػى
ُ
ج

وؿّعالت لػمان مىع أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ واللػاء علحها. ولؼشع جؿبُم هزه 

ـاكُت، مً حهت، حعلذ اإلاادة الثاهُت مـهىم الؿـل ًىؿبم على ح ِ
ّ
مُع ألاشخاص الاج

ظىت،ومً حهت أخشي، عّشؿذ اإلاادة الثالثت أظىء أشياٌ  18الزًً جلل أ عماسهم عً 

 : عمل ألاؾـاٌ بأّنها

واؿت أشياٌ الشق أو اإلاماسظاث الشبحهت بالشق، هبُع ألاؾـاٌ والاججاس بهم  -أ  «

 عشي أوواللىاهت والعمل اللعشي أو ؤلاحباسي، بما في رلً الخجىُذ الل وعبىدًت الذًً

  اظخخذامهم في ضشاعاث/هضاعاث معلحت؛ لألؾـاٌ ؤلاحباسي 

إلهخاج أعماٌ  أو عشغه ألػشاع الذعاسة، أو اظخخذام ؾـل أو حشؼُله –ب 

  عشوع ئباخُت. ئباخُت أو أداء

اظخخذام ؾـل أو حشؼُله أو عشغه إلاضاولت أوشؿت ػحر مششوعت، وال  -ج 

ُه في اإلاعاهذاث الذولُت راث الطلت ظُما ئهخاج اإلاخذساث بالشيل الزي خذدث ؿ

 والاججاس بها،

ألاعماٌ التي ًشجح أن جإدي، بـعل ؾبُعتها أو بـعل الظشوؾ التي جضاٌو  -د 

 .»ؤلاغشاس بصحت ألاؾـاٌ أو ظالمتهم أو ظلىههم ألاخالقي ئلى ؿحها،

مً الاجـاكُت ول عػى بىغع وجؿبُم بشامج عمل مً أحل  6هما ألضمذ اإلاادة 

ت  ذث الخىضُت الؿابع أولٍى
ّ
ئصالت أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ. وفي هزا الطذد أه

 الاظخعجالي للخىـُز  ُمبرصة بأن هزه البرامج ًجب أن جشمي على وحه الخطىص ئلى:

   أ ( جدذًذ أظىأ أشياٌ عمل ألاؾـاٌ والخىذًذ بها ؛ 

                                                            
1- Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC), op.cité. 
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ب( الحُلىلت دون اهخشاؽ ألاؾـاٌ  في أظىأ أشياٌ عمل ألاؾـاٌ أو  

مً ؤلاحشاءاث الاهخلامُت، وجىؿحر الترجِباث إلعادة جأهُلهم  شالهم مجها،وخماًتهماهد

 مً خالٌ ودمجهم
ً
 الخخُاحاتهم الخعلُمُت والبذهُت والىـعُت ؛ جذابحر احخماعُا

؛  -1ج( ئًالء اهخمام خاص 
ً
 -3بالـخُاث مً ألاؾـاٌ؛  -2باألؾـاٌ ألاضؼش ظىا

 خاص الـخُاث بشيل اء والتي جخعشع ؿحهاألاعماٌ التي  جىـز في الخـ بمشيلت

 ألاخشي مً ألاؾـاٌ الػعـاء بشيل خاص أومً روي  باإلاجمىعاث-4 للخؿش؛

  الاخخُاحاث الخاضت؛

 د( جدذًذ اإلاجخمعاث اإلادلُت التي ًخعشع ؿحها ألاؾـاٌ بشيل خاص للخؿش

  معها ؛ والعمل معه ضالث وئكامت

 جمىعاث اإلاعىُت، بما ؿحها ألاؾـاٌالشأي العام واإلا وحعبئت هـ(ئعالم وجدعِغ

َظشهم.
ُ
 وأ

 اجمتخ

ي لها  ًمىً اللٌى بأن اإلاجخمع الذولي خالٌ معحرة اهخمامه بالظاهشة والخطّذِ

ً مً وغع آلُاث ومعاًحر دولُت لعمل 
ّ
مً أحل خماًت ألاؾـاٌ في مجاٌ العمل جمى

 ألاؾـاٌ اعخمذث ؿحها على خمغ مبادب وهي :

1.  ٌ  ؛Travailأو عمل emploi شؼل في مىطب جدذًذ ظً أدوى لللبى

ت  .2 ٍَّ اللػاء الـىسي على أظىء أشياٌ عمل ألاؾـاٌ، على أن جيىن ألاولِى

حن الىؾنّي والذولي؛ عٍى
ُ
 لهزا العمل على اإلا

ُلي لألخذار؛ .3
ّ
 مىع العمل الل

لـدظ ؾبّي لللذسة  18وحىب ِئخػاع ألاخذار دون الثامىت عشش ظىت  .4

 على العمل؛

ي جىضُاث ج .5 م بششوؽ وظشوؾ حشؼُل ألاخذار ألاكل مً جبّنِ
ّ
ظىت  18خعل

 اللاةمحن بأشؼاٌ باؾىُت.

 مً أحل 
ّ
بها مً كبل الذٌو التي  الاظخئثاس وما ُوِغَعذ هزه آلالُاث واإلاعاًحر ئال

 . بخؿبُلها والالتزام جػّمىتهاالتي  الاجـاكُاثضّذكذ على 
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شريعاث املغاربّيت
ّ
صب في الت

ّ
فل مجهىل الي

ّ
  الحمايت اللاهىهيت للط

 -دراشت ملارهت  -

 "أ" د. طيب عمىر محمد أشتاذ محاضر

 "أ"أ. بلبشير يعلىب أشتاذ مصاعد 

 حامعت حصيبت بً بىعلي بالشلف 

ص
ّ
 امللخ

ت ''مجهى٫  ُّ ت اإلاُغوخت للّضعاؾت الُىم ٢ً ُّ بّن مً ؤهّم ال٣ًاًا الاحخماٖ

ّ
ّ
ُت حكٛل ال٨شحر مً اإلاجخمٗاث ؾىاء مً خُث الي

ّ
ؿب''، ٣ٞض ٚضث ْاهغة مخٟك

ت في هٓغتها لهظه  ُّ ٗاث الىيٗ كَغ
ّ
ٖالحها ؤو الحّض منها، و٢ض ازخلٟذ مىا٠٢ الد

ؿب مً زال٫ وؾُلخحن: ألاولى في ابخضإ هٓام 
ّ
اهغة؛ بط ٖالجذ وي٘ مجهى٫ الي

ّ
الٓ

اهُت ٞهّي بًضاٖه في مغا
ّ
٦ؼ الُٟىلت اإلاؿٟٗت؛ خُث ٌِٗل وؾِ ؤٖضاص الّخبجي، ؤّما الش

ٟا٫ جدذ بقغاٝ مغّبُاث بضًالث ًٖ ألاّمهاث. ٦ّبحرة مً ألَا

 وهى ؤال الحیاة حىاهب مً حاهبا یمـ ٧ىهه ومً هىا جبضو ؤهمُت اإلاىيٕى في

ٟا٫ وزانت جغاعى اخخیاحاجه، ؤن الظي یجب الُٟل  للىيٗیت اليؿب هٓغا مجهىلي ألَا

  ال٩اٞلت. الٗاثلت ٦ى٠ في ؤو اإلاؿٟٗت الُٟىلت صوّع في نها، ؾىاءیٗیكّى التي اإلاؼعیت

لى هظا ألاؾاؽ حر الالػمت ٧ان هضٝ الضعاؾت البدث ًٖ الحلى٫ّ ٖو  لخٞى

م مً وحىص ههىم ٢اهىهُت زانت بٟئت  ال٩اٞیت الحمایت لهظه الٟئت، بط ؤهه بالٚغ

ٟا٫ مجهىلي اليؿب، ومداولت الضو٫ بًجاص مإوي بضًل لألؾغة، بال ؤن هظه  ألَا

الىهىم جب٣ى ٢انغة، وزحر صلُل وحىص طل٪ وحىص هظا الُٟل يمً ماؾؿاث 

الُٟىلت اإلاؿٟٗت؛ في خحن ؤن مهلحخه الًٟلى جخمشل في ؤن ٨ًٟل له خ٤ اليؿب 

ّمشله مشل الُٟل الكغعي وصون جمُحز للمىلض. 

٘ اإلاالكلماث املفتاحيت:  ٛاعي،، الُٟل؛ مجهى٫ اليؿب؛ الحماًت ال٣اهىهُت، الدكَغ

ّاإلاهلحت الًٟلى.
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Abstract  

One of the most important social issues to be discussed today, is the issue of 

((unknown descent)), which has become a widespread phenomenon that affects many 

societies, both in terms of treatment or reduction. The position of the legislator differed 

in their view of this phenomenon, it dealt with an unknown descent situation through 

two means: The first is the creation of the adoption system; the second is the 

placement in the childcare centres, where he lives amidst large number of children 

under the supervision of alternative nursemaid instead of mothers. Hence the 

importance of the topic in being touching one of the aspects of life which is must be 

taken into consideration especially children of unknown descent, given the dire 

situation in which they live, both in the role of childcare centre and in the care of the 

foster family. 

On the basis, the aim of the study was to find the necessary solution to 

provide adequate protection for this category, although there are legal provisions for 

the category of children of unknown descent, and the effort of the countries to find and 

provide an alternative shelter rather than the family. However these legal provisions 

remain deficient. And the best evidence of this is the existence of this child within the 

descent like legitimate child without discrimination of birth. 

Keywords: child, unknown descent, legal protection, Maghreb legislation, best 

interest.  

 ملّدمــــــت

ت ًيبػي ؤن حٗمل  ُّ ٟل ٦مسلى١ بكغي ي٠ُٗ، خ٣ى١ بوؿاهُت ؤؾاؾ
ّ
للُ

ٟل بها. ٞإهّم خ٤ّ ًشبذ له هُئاث 
ّ
اإلاجخم٘ والّضولت ٖلى نُاهتها ويمان جمّخ٘ الُ

ظي جّم ؤلاحمإ ٖلُه مً َٝغ حمُ٘ وايعي ال٣ىاهحن، هى ؤن ج٩ىن له ؤؾغة 
ّ
وال

 ً غ اإلاباقغ في الخ٩ٍى
ّ
ٟل، واإلااز

ّ
تي ًيكإ ٞيها الُ

ّ
ت ألاولى ال ُّ باٖخباعها الىخضة الاحخماٖ

ّالحؿً والّىٟسخي له.

ت بٗضًض مً ألاخ٩ام ٢ض حّٗوّ ُّ ٗاث الىيٗ كَغ
ّ
٤ بمهحر التي ّهضث حل الد

ّ
جخٗل

ت مً ؤحل هظا الٛغى. ٣ٞض ًدغم  ُّ ٟا٢ُاث صول
ّ
الىلض وخماًخه، وجُّىع ألامغ بلى ببغام اج
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ظي هى خ٤ اهدؿابهم لٗاثالتهم. 
ّ
ٟا٫ مً ؤبؿِ وؤهّم خ٣ى٢هم، ال  لظل٪بٌٗ ألَا

ّ
ّ
ٟا٢ُت خ٣ى١ الُٟل في ماّصتها الش

ّ
ذ اج

ّ
الشت حمُ٘ الّضو٫ واإلااّؾؿاث والهُئاث خش

ٟل الًٟلى في حمُ٘ 
ّ
خباع ألاّو٫ إلاهالح الُ ت وال٣ًاثُت ٖلى ؤن ٌُٗى الٖا ُّ ٗ كَغ

ّ
الد

ٟا٫.  ٤ باأَل
ّ
تي جخٗل

ّ
ّؤلاحغاءاث ال

ت ٦شحرة ّ ُّ ٣ُِ مك٨الث احخماٖ
ّ
ؿب ؤو ما ٌؿّمى بالل

ّ
ًشحر وي٘ مجهى٫ الي

 لخ
ً
 ويماها

ً
اصال  ٖو

ً
 م٣ٗىال

ًّ
ب خال

ّ
ت والاؾخ٣غاع الاحخماعي جخُل ُّ مإهِىت الّىٟؿ

ّ
د٤ُ٣ الُ

 مً ٦غامخه وال حؿّبب في 
ّ
وألاؾغي، مً ٚحر بقٗاع له باالهخ٣ام مً قإهه ؤو الحِ

خه ِّ خه، وبخباٍ مكاٖغه وبوؿاه ِّ ولى ٧ان ابًىا ٚحر قغعّي، بط ال طهب له وال  ،ح٣ُٗض هٟؿ

ت  ُّ ّ ٚحره. ٖملبزم ٖلُه، وال ًخدّمل مؿاول

 وحٗخبر الّ
ً
تي جىلي اهخماما

ّ
ت ٧الجؼاثغ وجىوـ واإلاٛغب مً الّضو٫ ال ُّ ّضو٫ اإلاٛاعب

ٟل و٦ظا 
ّ
ٟا٢ُت خ٣ى١ الُ

ّ
ٟل، وطل٪ مً زال٫ مهاص٢تها ٖلى اج

ّ
 بمهلحت الُ

ً
٦بحرا

ٟل. ٖلى هظا ألاؾاؽ ؤعصها ؤن ج٩ىن الضعاؾت 
ّ
٤ بدماًت الُ

ّ
ٗاث جخٗل بةنضاعها لدكَغ

ّ
ّ
تي ٞو

ّ
ت آلالُاث ال٣اهىهُت ال ٟا٫ مجهىلي خى٫ مٗٞغ ٗاث لى٢اًت ٞئت ألَا كَغ

ّ
غتها هظه الد

ٟل مجهى٫ 
ّ
ت: ما مضي الحماًت ال٣اهىهُت للُ ُّ ت الّخال ُّ ؿب مً مىُل٤ ؤلاق٩ال

ّ
الي

ت؟. ُّ ٗاث اإلاٛاعب كَغ
ّ
ؿب في ْل الد

ّ
ّالي

بحابت لهظا ؤلاق٩ا٫ ؾٝى وٗالج هظا اإلاىيٕى مً زال٫ اإلابدث ألاو٫ بالّخُغ١ بلى 

ّ
ّ
٘ خ٣ُ٣ت وخ٣ى١ مجهى٫ الي كَغ

ّ
ت والد ُّ ٗاث الىيٗ ؿب وؤؾباب وحىصه في الدكَغ

ت يمً اإلابدث  ُّ ٗاث الىيٗ كَغ
ّ
ؿب في الد

ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
ؤلاؾالم، زّم بلى خ٣ى١ الُ

او،.
ّ
ّ ّالش

شريعاث 
ّ
صب وأشباب وحىده في الت

ّ
املبحث ألاّول: حليلت وحلىق مجهىل الي

شريع إلاشالمي 
ّ
 الىضعيت والت

ؿب همّ
ّ
ٟا٫ مجهىلى الي ظًً ًىلضون وهم مجهىلى الىالضًً، ؤو  ألَا

ّ
ٟا٫ ال ألَا

ً ٚحر مٗغوٝ.  ظًً ٩ًىن ؤخض ألابٍى
ّ
ُحن ال ٖغ

ّ
ٟا٫ ٚحر الك ٚالًبا ما ج٩ىن ألاّم ّوألَا

ٟل هاجًجا ًٖ ٖال٢ت زاعج بَاع الّؼواج 
ّ
٩ىن هظا الُ . ٍو

ً
مٗغوٞت وألاب ٩ًىن مجهىال

ًًّ ضزل ؤً ؿب ٚحر واعصة؛ ٍو
ّ
ت وحىص الي ُّ ٠ مّما ًجٗل بم٩اه ا في بَاع هظا الّخٍٗغ

خضاءاث  بُُٗت ؤو هدُجت الٖا
ّ
ؿب هدُجت الحغوب وال٩ىاعر الُ

ّ
ٟا٫ مجهىلى الي ألَا

ت.  ُّ  الجيؿ
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صب
ّ
فل مجهىل الي

ّ
 وأشباب وحىده املطلب ألاّول: مفهىم الط

مً زال٫ هظا اإلاُلب ؾٝى هخُغ١ بلى مٟهىم الُٟل مجهى٫ اليؿب يمً ّ

ٟل.زم في الٟٕغ الشاو،  ،الٟٕغ ألاو٫ّ
ّ
ّبلى ؤؾباب وحىص هظا الُ

صب
ّ
فل مجهىل الي

ّ
 الفرع ألاّول: مفهىم الط

ؿب ول٨ّنهم حّٗغيىا بلى مً ًدمل ّ
ّ
لم ًخُّغ١ ال٣ٟهاء بلى حٍٗغ٠ مجهى٫ الي

٣ُِ واإلاىبىط والّضعي وولض الّؼها. 
ّ
ؿب هى طل٪ ٞهظه الّهٟت ٧الل

ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
الُ

ّ
ّ
ٟل اإلاى٣ُ٘ ًٖ ٧ّل ؤخض، ؤو هى طل٪ الُ

ّ
ًالُ ٣ُِ ٟل ٚحر مٗلىم ألابٍى

ّ
ظي  ٧1الل

ّ
ال

خه ّو. 2َغخه ؤهله بٗض والصجه ُّ هى بظل٪ ًسخل٠ ًٖ ولض الّؼها ؤو ما انُلح ٖلى حؿم

غعي
ّ

ٟل ٚحر الك
ّ
ّ. 3بالُ

                                                            
1  -  ُِ٣

ّ
٣ُِ لغت: الل

ّ
٣ِ: ؤزظ الصخيء بال حٗب. والل

ّ
٣ِ، ٣ًا٫: ل٣ُِ ومل٣ٍى وملخ٣ِ. والل

ّ
٣ُِ مً الل

ّ
الل

ٟل اإلاىبىط. 
ّ
٣ُِ ٖلى الُ

ّ
ظي ججضه مل٣ى ٖلى ألاعى مً ٚحر ٢هض وال َلب. و٢ض ٚلب اؾم الل

ّ
اؾم للصخيء ال

ت ) ص ُّ ٗت ؤلاؾالم َغ
ّ

٣ُِ في الك
ّ
ت حامٗت صمك٤ للٗلىم مدمض عبُ٘ نباهي، ؤخ٩ام الل

ّ
ت(، مجل ت جغبىٍّ ُّ عاؾت ٣ٞه

ت، م ُّ ت وال٣اهىه ًّ ٠ ال٣ٟهُت اصطالًحا: . 793، م. 2009، 01، ٖضص 25الا٢خهاص جىحض الٗضًض مً الخٗاٍع

ت )ال٣ٟغ( ؤو ٞغاعا  عىد الحىفّيت:ًم٨ً ببغاػها ٧اآلح،: 
َ
ُل َٗ ا مً ال

ً
ظي َغخه ؤهله زٞى

ّ
٣ُِ هى اإلاىلىص ال

ّ
'' الل

ه''. ؤو هى: '' نٛحر ال ٢ضعة له ٖلى ال٣ُام عىد املالكّيت: الّؼها ''. مً تهمت 
ّ
ه نٛحر آصم، لم ٌٗلم ؤبىاه وال ع٢

ّ
'' به

افعيت: بمهالح هٟؿه ''. 
ّ

ه ًل٣ِ، عىد الش
ّ
ا باٖخباع ؤه

ً
ا ؤو مل٣َى

ً
'' هى ٧ّل َٟل ياج٘ ال ٧اٞل له ٌؿّمى ل٣ُُ

ه هبظ مً ؤهله ؤي ؤل٣، في 
ّ
ا باٖخباع ؤه

ً
٤ وهدىه ''. ومىبىط ٍغ

ّ
٣ُِ َٟل ال ٌٗٝغ وؿبه عىد الحىابلت: الُ

ّ
'' الل

ىت ''. مدمض عبُ٘ نباهي، اإلاغح٘ الّؿاب٤، م.  ُّ ًّ مٗ ٣ه هبظ ؤو يّل بلى ؾ
ّ
ّ.793وال ع٢

ٟل  -  2
ّ
٣ت  –ٖبض هللا مٟخاح، ٢غاءاث في خ٣ى١ الُ

ّ
ٗاث ووزاث٤ ومسخاعاث مً الّضعاؾاث وألابدار اإلاخٗل حكَغ

ٟىلت. ميك
ّ
ت، بالُ ، ب.ٍ، ؤلاؾ٨ىضٍع ّ.147، م. 2006إة اإلاٗاٝع

ً ٚحر متزّوححن ؤو ٧ان  -  3 ظي ًىلض مً ؤبٍى
ّ
ٟل ال

ّ
ه الُ

ّ
غعي في ال٣ٟه الٟغوسخي ٖلى ؤه

ّ
ٟل ٚحر الك

ّ
ٌّٗغٝ الُ

ٟل 
ّ
ُل٤ ٖلى هظا الُ ت للحمل. ٍو ُّ ه ؤزىاء ٖال٢تهما الّؼوحُت مغجبِ بصخو آزغ زال٫ الٟترة ال٣اهىه ؤخض ؤبٍى

كَغ
ّ
بُعي ''في الد

ّ
ٟل الُ

ّ
 ''.Enfant naturelّ٘ الٟغوسخي مهُلح الُ

NIZARD  Alfred, Droit et statistique de filiation en France- Le droit de la filiation depuis 1804, revue  

population, n°1, 32e année, L' I.N.E.D, Paris. 1977.p.91.                      

ّغٞه ال٣ٟه الٗغي ٤ ٖو ها٫ الّغحل باإلاغؤة بٛحر ػواج قغعّي، ؤي ما ٧ان بٍُغ
ّ
ظي ًجيء هدُجت اج

ّ
ه الىلض ال

ّ
، ٖلى ؤه

غعي. مدمض مدمض بغاج حمٗت، 
ّ

ؿّمى بالىلض ٚحر الك الّؿٟاح، ؤو هى زمغة الٗال٢ت آلازمت بحن الّغحل واإلاغؤة، َو

ٗت ؤلاؾالمُت َغ
ّ

ّ              .         721م.  ،1981، ّٖمان، 1صاع ال٨ٟغ، ٍ .ؤخ٩ام اإلاحرار في الك
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ه ابً ػها. 
ّ
ه ابً قغعّي ما لم ًشبذ ؤه

ّ
ؿب ؤه

ّ
٣ُِ ؤو مجهى٫ الي

ّ
وألانل في الل

ظي 
ّ
ٟل ال

ّ
ه الُ

ّ
ؿب ٖلى ؤه

ّ
ٌٗثر ٖلُه في الّضولت لىالضًً خُث ٌّٗغٝ مجهى٫ الي

٣ُِ ٖىض الٗغب 1مجهىلحن
ّ
ظي ًجضه بوؿٞ. ؤّما اإلا٣هىص بالل

ّ
ان ــهى الّهبي اإلاىبىط ال

غ١ ال ٌٗٝغ ؤبىه وال ؤّمه
ّ
 ٖلى الُ

ً
ا ُّ ظي ًىحض مغم

ّ
ٟل ال

ّ
. ٣ًى٫ ابً ٖابضًً: '' 2وهى الُ

ا مً الُٗلت )ؤي ال٣ٟغ( ؤو ّٞغ
ً
ه ٧ّل حّي مىلىص َغخه ؤهله زٞى

ّ
بت بإه  مً تهمت الٍغ

ً
اعا

٣ُِ هخاج ػواج قغعّي )ػواج ٖغفي(، 3)ؤي الّؼها( ''
ّ
ًٖ ٖال٢ت ٚحر  اهاجج ؤّو. ٢ض ٩ًىن الل

ت وهظا ألازحر هى الٛال ُّ ّب.قٖغ

ه ًل٣ِ، وألاهثى ل٣ُُت''
ّ
٣ُِ اإلاىبىط ًلخ٣ِ أله

ّ
 .4حاء في لؿان الٗغب: ''والل

ه . و٢ض وعص مٗجى الّضع5واإلاىبىط هى اإلال٣ى واإلاُغوح
ّ
ّي في ال٨شحر مً ٦خب ال٣ٟه ٖلى ؤه

ّ
ً
ظي ٩ًىن وؿبه مجهىال

ّ
خو ال

ّ
. والّضعّي ٢ض ٩ًىن مجهى٫ 7. ؤو ًضعى ابًىا لٛحر ؤبُه6الص

حر مٗغوٝ ألاب وألاّم، و٢ض ٩ًىن مٗلىم ألاب وألاّم وجبّىاه آزغ ؤو اّصٖاه ابًىا  ؿب ٚو
ّ
الي

ّ.8له

                                                            
داصي ع٢م  -  1

ّ
ٟا٫  2012ماي  24اإلااعر في  2012لؿىت  01اإلااّصة ألاولى مً ال٣اهىن الاج اًت ألَا في قإن ٖع

ؿب،
ّ
ضة الغؾمُت مجهىلي الي ش 42ّّالؿىت  537ّالٗضصّإلماعاث الٗغبُت اإلاّخدضةل الجٍغ  .2012/ 6/ 7ّبخاٍع

ؿب في ٢اهىن الحالت اإلاضهُت و٢اهىن نىلي ابدؿام، ٣ٖض الّؼّو - 2
ّ
ٟا٫ مجهىلي الي اج اإلاٟٛل وويُٗت ألَا

ّ   . 260، م. 2015، حىان 13ألاؾغة، صٞاجغ الؿُاؾت وال٣اهىن، حامٗت مدمض زًُغ بؿ٨غة، الجؼاثغ، الٗضص 
. ج - 3 ، ب.ٍ، بحروث، 1ؤبى ب٨غ مدمض بً ؤي، ؾهل الّؿغزسخي، ٦خاب اإلابؿٍى  ، م.1989، صاع اإلاٗاٝع

209.ّ
ّ.4061حما٫ الضًً مدمض بً م٨غم بً مىٓىع، اإلاغح٘ الؿاب٤، م.  - 4
، بحروث، 1، صاع ال٨خب الٗلمُت، 5ٍابً مٟلح ؤبى بسحا١ بغهان الضًً ببغاهُم، اإلابضٕ قغح اإلا٣ى٘. ج - 5

ّ.293، م. 1997
اى الّهلح، ب.ٍ، ، م٨خبت لبىان ؾاخ1مدمض بً ؤي، ب٨غ بً ٖبض ال٣اصع الّغاػي، مسخاع الّصحاح. ج - 6 ت ٍع

ّ.268، م. 1986بحروث، 
بي، الجام٘ ألخ٩ام ال٣غآن. ج ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض ألاههاعّي - 7 ت، 14ال٣َغ ، مُبٗت صاع ال٨خب اإلاهٍغ

ت، ب.ٍ، ال٣اهغة،  ّ.121، م. 1964اإلاهٍغ
جي، اإلااجم -8 ٘ الَى كَغ

ّ
٘ ؤلاؾالم، والد كَغ

ّ
ؿب بحن عخمت الد

ّ
اؽ خؿحن، مجهى٫ الي

ّ
ت الىه ُّ غ الّضولي ًٖ نٟ

ل  ّ.1، حامٗت الجؼاثغ2017الّغخمت في ؤلاؾالم، ؤٍٞغ
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ٟل
ّ
ٟا٢ُت خ٣ى١ الُ

ّ
ٟل مجهى٫  هاالخٔ ؤنّّٞى 1وبالّغحٕى بلى اج

ّ
لم حّٗغٝ الُ

تي يمىتها له ٧الحًاهت 
ّ
ت خماًت خ٣ّه في الّغٖاًت البضًلت ال ُّ ما وّضحذ ٦ُٟ

ّ
ؿب وبه

ّ
الي

، ٞةّن اإلاكّغٕ 
ً
٘ الجؼاثغي مشال كَغ

ّ
ت ٧الد ُّ ٤ ال٣ىاهحن الىيٗ وال٨ٟالت والّخبجي. ؤّما ٞو

٘ صّو كَغ
ّ
ؿب في مىاًَ مخّٟغ٢ت مً الد

ّ
 بلى مهُلح مجهى٫ الي

ً
ن بُٖاء ؤقاع ٖغيا

ٟل. خؿب اإلااّصة 
ّ
٠ لهظا الُ ت: '' ٌُٗ، يابِ الحالت  62حٍٗغ ُّ مً ٢اهىن الحالت اإلاضه

ً مجهىلحن ''. ٟا٫ اإلاىلىصًً مً ؤبٍى ٣ُاء وألَا
ّ
ٟا٫ الل ت هٟؿه ألاؾماء بلى ألَا ُّ ّ 2اإلاضه

ب٣ًا لىو اإلااصة  ت: ''  7َو ُّ الىلض اإلاىلىص في الجؼاثغ مً  –1ّمً ٢اهىن الجيؿ

ً مجه الىلض اإلاىلىص في الجؼاثغ مً ؤب مجهى٫ وؤّم مؿّماة في قهاصة  –2ّىلحن. ؤبٍى

تهامُالصه صون بُا ُّ . وفي ٢اهىن ألاؾغة بد٨م هو 3''هاث ؤزغي جم٨ً مً بزباث حيؿ

ؿب ولى  44اإلااصة 
ّ
ؿب باإل٢غاع بالبىّىة، ؤو ألابّىة ؤو ألامىمت إلاجهى٫ الي

ّ
مىه: '' ًشبذ الي

ّ.4ل٣ٗل ؤو الٗاصة ''في مغى اإلاىث متى نّض٢ه ا

 
ً
ما ؤنضع ٢اهىها

ّ
ؿب وبه

ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
مً حهخه اإلاكّغٕ اإلاٛغي، لم ٌّٗغٝ الُ

ٟل 
ّ
 الُ

ً
ه: '' ٌٗخبر مهمال

ّ
ٟا٫ اإلاهملحن، خُث هّهذ اإلااّصة ألاولى مىه ٖلى ؤه ًسو ألَا

ظي لم ًبلٜ ؾّىه 
ّ
ت ٧املت بطا وحض في بخضي  18مً ٦ال الجيؿحن ال ُّ ؾىت قمؿ

ً مجهىلحن، ؤو ولض مً ؤب مجهى٫ وؤّم مٗلىمت  -لّخالُت: الحاالث ا بطا ولض مً ؤبٍى

ذ ٖىه بمدٌ بعاصتها ''
ّ
ّ. 5جسل

                                                            
ٟل لٗام  - 1

ّ
مبر  1989اجٟا٢ُت خ٣ى١ الُ ت الٗاّمت لألمم اإلاّخدضة في هٞى ُّ وصزلذ خّحز  1989ؤ٢ّغتها الجمٗ

ّ.1990الّخىُٟظ في ؾبخمبر 
٤ ب٣اهىن الحالت اإلاضهُت19/02/1970ماعر في  20-70ألامغ ع٢م  - 2

ّ
ضة الغؾمُت للجمهىعٍت ، اإلاخٗل . الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٖضص  ، 09/08/2014ماعر في  08-14. اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م 21الجؼاثٍغ

ضة الغؾمُت، ٖضص  ّ.03، م. 49ناصع بالجٍغ
ضة الغؾمُت 15/12/1970ماعر في  89 -70ألامغ ع٢م  - 3 ت، الجٍغ ، اإلاخًمً ٢اهىن الجيؿُت الجؼاثٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلاّٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م للجمهىّع ، 27/02/2005ماعر في  01-05ٍت الجؼاثٍغ

ضة الغؾمُت، ٖضص  ش ، 15ناصع بالجٍغ ّ.15 .، م27/02/2005بخاٍع
ضة الغؾمُت  ، اإلاخًمً ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي.09/06/1984ماعر في  11-84ال٣اهىن ع٢م  - 4 الجٍغ

ت ا ناصع  ،27/02/2005ماعر في  02-05لضًم٣غاَُت الكٗبُت، اإلاٗض٫ واإلاخمم باألمغ ع٢م للجمهىعٍت الجؼاثٍغ

ضة الغؾمُت، ٖضص  ش  15بالجٍغ ّ.19، م. 27/02/2005بخاٍع
ٟا٫ 01-15بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  13/06/2002ناصع في  1.02.172ْهحر قٍغ٠ ع٢م  - 5 ٤ ب٨ٟالت ألَا

ّ
، اإلاخٗل

ضة الغؾمُت للممل٨ ش 5031ت اإلاٛغبُت، الٗضص اإلاهملحن. الجٍغ ّ.2316، م. 19/08/2002، ناصعة بخاٍع
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ٖىاًت ٞاث٣ت بالُٟىلت في مسخل٠  ٣ٞض ٖجى ما ُٞما ًسو اإلاكّغٕ الّخىوسخيؤ

ٟل 
ّ
ٞغوٕ ال٣اهىن الخام في ؤخ٩امه اإلاضهُت والجؼاثُت ٖلى خّض الؿىاء وزو منها الُ

و اإلاهمل ؤو الل٣ُِ. البضاًت بمجلت ألاخىا٫ الصخهُت، خُث ٖىىن مجهى٫ اليؿب ؤ

 ملخ٣ُه بُض الل٣ُِ ًب٣ىال٨خاب الؿاب٘ في ؤخ٩ام الل٣ُِ وجًمىه ؤعيٗت ٞهى٫. منها 

ّبظل٪. الحا٦م وخ٨م ؤبىاه ْهغ بطا بال ؤخض مىه ًإزظه وال

ٟا٫ ا بىىة إلزباث ٧ىؾُلت ؤًًا ؤلا٢غاع الخىوسخي اإلاكٕغ و٢ض ؤوعص  إلاهملحنألَا

 قغوَا ، وبن ٧ان ؤوعص1998لؿىت  75 ٖضص ال٣اهىّن مً ألاو٫ّ بالٟهل اليؿب ومجهىلي

ُت  يمً مجلت ألاخىا٫ الصخهُت: 70 و 68 باليؿب بالٟهلحن ؤلا٢غاع لصحت مىيٖى

 لغحل باألبّىة اليؿب مجهى٫ّ ولض ؤ٢ّغّ وبطا ًسالٟه. ما ٢ُُٗا زبذ بطا ؤلا٢غاع ٖلى ٖمل ال

٩ىّن ؤبىتهما زبدذ ٣ٞض ونض٢ه له اإلا٣غ إلاشل مشله ًىلض و٧ان المغؤة ؤو باألمىمت  ٖلُه له. ٍو

ً ما ّلألبىاء. ما وله ٖليهما الح٣ى١ّ مً لألبٍى

، ًخٗل٤ بةؾىاص ل٣ب 1985ؤوث  11ماعر في  1985لؿىت  81وال٣اهىن ٖضص  

ؿب ؤو اإلاهملحن، وخؿب الٟهل ألاو٫ مىه: '' ٩ًل٠ الىلي 
ّ
ٖاثلي لألَٟا٫ مجهىلي الي

ٟا٫ ال ٗمىم، لألَٟا٫ مجهىلي اليؿب ؤو اإلاهملحن، بازخُاع اؾم ول٣ب ٖاثلي لهاالء ألَا

ٟا٫ اإلاٗىُحن في ْٝغ زالزت  بطا لم ًُلب ؤخض مً ؤهلهم بة٢امت عابُت ال٣غابت م٘ ألَا

ّؤقهغ بٗض ٢بىلهم مً َٝغ الؿلُت اإلاسخهت ''.

صب
ّ
فل مجهىل الي

ّ
اوي: أشباب وحىد الط

ّ
 الفرع الث

ت َٟا٫ والخسلي ٖنهم ألّا ًخّم َغح ُّ هدُجت ؤؾباب مخّٗضصة اٖتريذ مً ٢ام بٗمل

ت، و٢ض ج٩ىن  ُّ ت ؤو هٟؿ ًّ ت، ؤو ا٢خهاص ُّ ر٥(، وهظه ألاؾباب ٢ض ج٩ىن احخماٖ
ّ
غح )الت

ّ
الُ

ت ُّ ل٣
ُ
م٨ً جهي٠ُ .1مً تهمت الّؼها للٟغاّع ألاؾباب ز ّبلى نىٟحن هما:هظه ألاؾباب  ٍو

 
ً
تي ج٩ىن ؾبًبا في وحىص مجهى٫ وحكمل الألاشباب العاّمت:  -أّول

ّ
غوٝ الٗاّمت ال

ّ
ٓ

ؿب وهّي ٧اآلح،:
ّ
ّالي

                                                            
ت اإلاُٗاع،  - 1

ّ
٣ُِ في الّىٓام ال٣اهىو، الجؼاثغي. مجل

ّ
ٟل الل

ّ
حامٗت الٗلىم ؤلاؾالمُت ٢اشخي ٖال٫، ؤخ٩ام الُ

ّ.512، م. 2013، 31، الٗضص 16اإلاجلض  ألامحر ٖبض ال٣اصع ٢ؿىُُىت، 
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ت:  –أ 
َ
٢ض ج٣ىم اإلاغؤة بُغح ولضها زكُت ال٣ٟغ، عحاًء ؤن ًإزظه مً الفلر والَعيل

غاء ًخّمّ
ّ

ا مً البُ٘ والك ًٖ ٟل هى
ّ
ً ًٖ الُ ً ال٣ٟحًر ي ألابٍى

ّ
اًخه. و٢ض ٩ًىن جسل  ٣ًىم بٖغ

 ًٖ وؿبه بحن اإلاخبّجي وألاب الٗاحؼ ًٖ 
ً
مه ولضه مخىاػال

ّ
ؾّض ه٣ٟاث ؤَٟاله، ِٞؿل

ّ.1م٣ابل صعاهم مٗضوصة

ٟل وهى في اإلاهض في ٟٚلت مً ؤهله الّضياع والّضالل والّصركت:  –ب 
ّ
٢ض ٌؿغ١ الُ

سصخى  ب٣هض ؤلاًظاء ؤو لٛغى الاؾخٛال٫ ؤو لٗضم بهجاب ؤَٟا٫، زّم ًىضم الٟاٖل ٍو

ها
ّ
ٟل ًٖ ؤهله في ؾى١  ؤن ٨ًك٠ ؤمغه، ُٞل٣ُه في م٩ان ما جسل

ّ
مىه. ؤو ؤن ًًّل الُ

ه ُٞلخ٣ُه ؤخض الّىاؽ  ، وال ًخّم الّخّٗغٝ ٖلُه وهى نٛحر ال ٌٗٝغ قًِئا ًٖ ؤبٍى
ً
مشال

اًخه ٣ىم بٖغ ٨ٟله ٍو ّ. 2ٍو

بيعّيت:  –ج 
ّ
٢ض ج٩ىن الحغوب ؾبًبا في وحىص ٞئت مجهىلي الحروب والكىارث الط

دكغّّ اعهم ٍو ًّ ؿب، خُث ًجزح الّىاؽ مً ص
ّ
صون ٢هًغا مً قّضة ما ًخّٗغيىن له مً الي

مىث ألابىان ُٞتر٧ىن ؤبىاءهم ُٞخّم الٗشىع ٖليهم، وجخّم ٦ٟالتهم  ٢خل وجضمحر، ٍو

ُِ٣
ّ
دملىن اؾم الل ؿب ٍو

ّ
تهم ٖلى ؤّنهم مجهىلى الي ُّ ا ما  .3وجغب ًً وبىٟـ الّهىعة ؤً

ًُاهاث، بط جىٗضم الٗاثاّل ت مً ػالػ٫ ٞو ُّ بُٗ
ّ
دكّغص ًدضر حّغاء ال٩ىاعر الُ ث ٍو

ٟا٫ او ًسخُٟىن ٞال ٌٗلم مً آبائهم وال ؤّمهاتهم ُٞازظون بلى اإلاالجئ ل٣ُاء.  ّألَا

ا  تي ج٩ىن ؾبًبا في وحىص مجهى٫ ألاشباب الخاّصت:  –ثاهيًّ
ّ
غوٝ اإلاباقغة ال

ّ
وحكمل الٓ

ؿب وهّي:
ّ
ّالي

خُث حٗمض اإلاغؤة بلى َغح ولُضها الخىف مً الفضيحت هتيجت فاحشت الّزها:  –أ 

ا مً الًُٟدت والٗاع هدُجت هظه 
ً
٤ ؤو ؤمام باب اإلاسجض زٞى ٍغ

ّ
ت الُ وهبظه في ٢اٖع

ٚالب هى هظا الّؿبب ّوالٟاخكت، ٞختر٥ مهحره للمجهى٫ ٞال ٌٗٝغ له ؤب وال ؤم. 

٣ُاء.
ّ
ّخا٫ الل

                                                            
اؽ خؿحن، اإلاغح٘  - 1

ّ
ت الىه ُّ ّ.422الّؿاب٤، م. نٟ

ّ.09وحُه ٖبض هللا ؾلُمان ؤبى مُٗل٤، اإلاغح٘ الّؿاب٤، م.  - 2
غة ماحؿخحر في ال٣ٟه ؤلاؾالم،، حامٗت ؤم  - 3

ّ
٣ُِ في ال٣ٟه ؤلاؾالم،. مظ٦

ّ
ٖمغ بً مدمض الّؿبُل، ؤخ٩ام الل

ٗت والضعاؾاث ؤلاؾالمُت، ٢ؿم الضعاؾاث الٗلُا الكّغ ُٖت، ٕٞغ ال٣ٟه ال٣غي بم٨ت اإلا٨ّغمت، ٧لُت الكَغ

ّ.18، م. 1985-1984وألانى٫، 
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صب:  –ب 
ّ
٢ض ٩ًىن الىلض زمغة ػواج عجؼث ألاّم ًٖ بزباجه عجز ألام عً إثباث الي

ان ؤو 1و ؤن ٩ًىن مً بٞغاػاث ػواج اإلاؿُاع)الّؼواج الٗغفي(، ؤ ٞغ
ّ
، خُث ٌكتٍر الُ

ها 
ّ
ؤخضهما ٖضم ؤلاهجاب. ٞةطا ما خضر الحمل خهلذ اإلاك٩لت، زّم الّؿعي لحل

حن صون الّخ٨ٟحر  ٞغ
ّ
تي ؾدى٨ٗـ ٖلى الُ

ّ
و مً الىلض زكُت جبٗاث هظا ألامغ ال

ّ
بالّخسل

ٟل
ّ
ّ.2في مهحر هظا الُ

ك والّريبت بين الّزو  –ج 
ّ

٢ض ٌكّ٪ الّؼوج ججاه الّؼوحت بإن ٩ًىن مهاًبا حين: الش

٪، ؤو ٢ض ج٨غه الّؼوحت ػوحها ٦غًها قضًًضا بؿبب ٞؿاصه واهدغاٝ 
ّ

بمغى الك

ؤزال٢ه، ؤو بؿبب بًظاثه لها ٞخٟاع٢ه وهى ال ٌٗلم بدملها، ٣ُٞىم هظا الّؼوج 

ه لِـ ابىه، 
ّ
ا مىه ؤه ٟل ْىًّ

ّ
و مً الُ

ّ
ٟل ج٣ىم اإلاغؤة بالّخس وؤبالّخسل

ّ
و مً الُ

ّ
ل

٤ ؤو ؤّي م٩ان آزغ  ٍغ
ّ
ت الُ لخ٣ُ٘ آزغ ما ٧ان ًغبُها بظل٪ الّغحل، ٞخل٣، به ٖلى ٢اٖع

ٟل الّهٛحر
ّ
ّ.3صون الّخ٨ٟحر في مهحر هظا الُ

هظا، و٢ض ازخل٠ ال٣ٟهاء في خ٨م ألاوالص الّىاججحن ًٖ الّؼها واإلا٣هىص هىا هى 

ا لؼوج ٞاإلاؿإلت مدّل بحمإ ٖلى  وؿب ولض الّؼها للّؼاو،. ٞةن ٧اهذ اإلاغؤة اإلاؼو،
ً

بها ٞغاق

ه ال ًلح٤ بالّؼاو، ولى اؾخدل٣ه 
ّ
ؤّن اإلاغؤة بن حاءث بىلض ولم ًىٟه ناخب الٟغاف، ٞةه

 ؤن ًىُٟه بلٗان
ّ
يؿب لهاخب الٟغاف بال  بدضًث 4وال جصّح وؿبخه بلُه، ٍو

ً
. اؾخضالال

َحَجُر »
ْ
َعاِهِر ال

ْ
ِفَراِش َوِلل

ْ
ُد ِلل

َ
َىل

ْ
ّ.(6)«(5)ال

                                                            
 ٩ًىن  - 1

ّ
٣ٟا ٖلى ؤال

ّ
 ؤّن الّؼوححن ٢ض اعجًُا واج

ّ
ػواج اإلاؿُاع: هى ػواج مؿخ٨مل لجمُ٘ ؤع٧اهه وقغوَه، بال

ت في ٢ًاًا  ُّ للّؼوحت خ٤ّ اإلابِذ ؤو ال٣ؿم، وؤن ال ًى٤ٟ ٖليها. ؤؾامت ٖمغ ؾلُمان ألاق٣غ، مؿخجّضاث ٣ٞه

ّ
ّ
ّ.164، م. 2000، ألاعصن، 1ال١. صاع الّىٟاجـ، ٍالّؼواج والُ

ّ.12وحُه ٖبض هللا ؾلُمان ؤبى مُٗل٤، اإلاغح٘ الّؿاب٤، م.  - 2
مدمض بً ؤخمض نالح الّهالح، بزباث وؿب ؤوالص الّؼها. بدث م٣ّضم للمجم٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالم، لغابُت  -  3

ّ.28، م. 2010صٌؿمبر  29 –25ّاإلاى٣ٗضة بم٨ت اإلا٨غمت مً  20الٗالم ؤلاؾالم، الضوعة 
بدث م٣ّضم للمجم٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالم، لغابُت الٗالم  ٞهض بً ؾٗض الجنهي، ؤخ٩ام الىالص الّىاججحن ًٖ الّؼها. - 4

ّ .13، م. 2010صٌؿمبر  29 –25ّ، اإلاى٣ٗضة بم٨ت اإلا٨غمت مً 20ؤلاؾالم،، الضوعة 
ُه الَحَجغ": هى ٦ -  5

َ
او،، و٢ىله" ل َبت، ؤي ال شخيء له، واإلاٗجى ال خٔ للؼاو، في الٗاِهغ" هى الؼَّ ُْ َ

ىاًت ًٖ الخ

ب الحضًث وألازغ،  وؿب الىلض: اهٓغ: ابً ألازحر ؤبى الؿٗاصاث اإلاباع٥ بً مدمض الجؼعي، النهاًت في ٍٚغ

 652هـ. م1421جد٤ُ٣: ٖلي خؿً ٖبض الحمُض، صاع بً الجىػي، الؿٗىصًت، الُبٗت ألاولى، 
، وؤزغحه مؿلم 254م4ج، «6818»خاب الحضوص باب: للٗاهغ الحجغ، خضًث ع٢م: ؤزغحه البساعي في ٦ -  6

ّ.1081م2ج، «( 1458) -37»خضًث ع٢م:  باب الىلض للٟغاف، وجىقي الكبهاث،في ٦خاب الغيإ،  
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ا لؼوج، ٞاإلاؿإلت هىا مدّل زالٝ بحن بطا لم ج٨ً ا٨ً ل
ً

إلاغؤة اإلاؼو، بها ٞغاق

٢ّىلحن: واه٣ؿم عؤيهم ٞيها بلىال٣ٟهاء، 

ؿب ال ًشبذ بالّؼهااللىل ألاّول: 
ّ
ؤي ال ًيؿب بلى الّغحل ناخب اإلااء ؤو ٚحره  :ؤّن الي

ه ؤب له. 
ّ
ضعى ؤه ًُ ت ومظهب هظا ٢ى٫ حمهىع الٗلماء مً اإلاظاهب ألاعيّٗومّمً 

ت اهغٍّ
ّ
تهم خضًث ٖاجكت عضخي هللا ٖنها: }الىلض للٟغاف وللٗاهغ 1الٓ

ّ
مضة ؤصل . ٖو

ؿب ٖلى الٟغاف ٞال ولض إلاً ال 
ّ
الحجغ{. هظا الحضًث ؤنل ٖىض الجمهىع في ٢هغ الي

ّٞغاف له، والّؼاو، ال ٞغاف له.

اوي: 
ّ
 ٖلى ٞغاف اللىل الث

ً
ًّضُٖه ناخبه ؤّن الىلض الّىاجج ًٖ ػها بطا لم ٨ًً مىلىصا

ؿب بلُه. 
ُ
لح٤ به وو

ُ
مّمً طهب بلى هظا ال٣ى٫ مً ال٣ضامى: ٖمغ بً ّوواّصٖاه الّؼاو،، ؤ

 ً غوة بً الّؼبحر، وؾلُمان بً ٌؿاع، والحؿً البهغي، وابً ؾحًر اب، ٖو
ّ
الخُ

بي  ه، وببغاهُم الّىسعي، وهى ٢ى٫ ألي، خىُٟت وما٫ بلُه ال٣َغ وبسحا١ بً عاهٍى

م. وازخاعه قُش ؤلاؾالم ُّ ت وجلمُظه ابً ال٣ ُّ ّ 2ابً جُم

ً: مدّمض الٗشُمحن،  ومً ؤخمض الّغَؿىو، ؾٗض بً ّوٍاؾحن الخُُب، ّواإلاٗانٍغ

هانغ الخشالن، زالض اإلاهلح، ًىؾ٠ بً ٖبض هللا الكبُلي، ٖلي مخي الّضًً ال٣غة 

صاغي، ها٠ً العجمي، ٣ُٖل بً مدمض اإلا٣ُغي، هاو، الجبحر، هىع الّضًً الخاصم، 

ّ. 3صي ال٣ىٍضم،والظوا

ج الٗابض غة عضخي هللا ٖىه في ٢ّهت حٍغ ىا بدضًث ؤي، هٍغ
ّ
. وبما وعص ًٖ 4واؾخضل

اب ّع
ّ
ت بأبائهم مً  ضخي هللا ٖىهًٖ ٖمغ بً الخُ ُّ ه ٧ان ًلُِ ؤي ًلح٤ ؤوالص الجاهل

ّ
ؤه

                                                            
. جؤبى ب٨غ مدمض بً ؤي، ؾهلالؿغزسخي  - 1 ت، 17ٍ، ٦خاب اإلابؿٍى ّ.154، م. 1989، بحروث، 1، صاع اإلاٗٞغ
ت الغاجح مً الخالٝ. ج ٖلي بً - 2 ، مُبٗت 9ؾلُمان اإلاغصاوي ٖالء الضًً ؤبى الحؿً، ؤلاههاٝ في مٗٞغ

ّ.269 .، م1956الؿىت اإلادمضًت، ب.ٍ، مهغ، 
هىع الّضًً مسخاع الخاصم،، وؿب اإلاىلىص زاعج عابُت الّؼواج. بدث م٣ضم للمجم٘ ال٣ٟهي ؤلاؾالم، لغابُت  - 3

ّ.15، م. 2010صٌؿمبر  29 –25ّى٣ٗضة بم٨ت اإلا٨غمت مً ، اإلا20الٗالم ؤلاؾالم،، الضوعة 
، م٨خبت ال٣ضسخي، ب.ٍ، ال٣اهغة، 8ٖلي بً ؤي، ب٨غ الهُشمي هىع الضًً، مجم٘ الؼواثض ومىب٘ الٟىاثض. ج - 4

ّ.184ب.ث.ن.، م. 
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 . و٦ظا ال٣ُاؽ ٖلى ألاّم مً الّؼها، ٨ٞما ؤّن الىلض ًيؿب بلى ؤّمه مً الّؼها ألّنها هي1ّّالّؼها

م ؤّن الىلض ج٩ّىن  ُّ ه زل٤ مً ماثه. ط٦غ ابً ال٣
ّ
تي ولضجه ٨ٞظل٪ ًيؿب بلى ؤبُه أله

ّ
ال

مً ماء الّؼاهُحن، ٞال ٣ٌٗل ؤن هيؿبه بلى ؤخضهما صون آلازغ.ٞما اإلااو٘ مً لحى٢ه 

ّ. 2بإبُه بطا لم ًّضُٖه ٚحره؟

ؿب وجِؿحره ألؾباب 
ّ
ٕغ بلى زبىث الي

ّ
طل٪ هظا باإلياٞت بلى ٢اٖضة حكّىٝ الك

ؿب م٣ٗى٫ اإلاٗجى. 
ّ
ؿب ؤولى مً هُٟه، زّم ٢اٖضة ٧ىن الي

ّ
و٦ظا ٢اٖضة ٧ىن بزباث الي

خه له ُّ ض الٟٕغ مً ؤنله وجبٗ
ّ
ه جىل

ّ
ؿب ؤه

ّ
ّ. 3بط ألانل في الي

لُه  ٣حن هغجح الغؤي الشاو، هٓغا ل٣ىة ؤصلخه، ٖو ومً زال٫ اؾخٗغاى ؤصلت الٍٟغ

تي ؤّصث ٞةن ابً الّؼها ًيؿب للّؼاو، بطا اؾخلح٣ه و٢ام
ّ
ذ الّضالثل ٖلى زبىث الحالت ال

ت البهمت  ُّ بلى ونى٫ ماثه بلى عخم اإلاؼو، بها، زهىًنا مً زال٫ اؾخسضام ج٣ى

ت اإلاشبخت للّغبِ الىعاس، بحن الابً وؤبُه ُّ ّ.4الىعاز

شريع الىضعي
ّ
صب في الفله إلاشالمي والت

ّ
فل مجهىل الي

ّ
اوي: حلىق الط

ّ
 املطلب الث

ؾٝى هبرػ ؤهم الح٣ى١ للُٟل مجهى٫ اليؿب مً مً زال٫ هظا اإلاُلب  

ّمىٓىع ال٣ٟه ؤلاؾالم،، وما جم الخىهُو ٖىه في ال٣ىاهحن الىيُٗت.  

صب
ّ
فل مجهىل الي

ّ
 الفرع ألاّول: الحلىق الخاّصت للط

 
ً
ٟل في الحُاة، ٩ٞان الاهخمام بالجىحن الحّم في الحياة:  –أّول

ّ
٢ّغع ؤلاؾالم خ٤ّ الُ

جب ؤن ٌٗامل ٦ةوؿان له وهى في بًُ ؤّمه. ٍو ت، ٍو دؿاوي بظل٪ م٘ ؤي هٟـ بكٍغ

ٗت ؤلاحهاى بٗض هٟش الغوح ُٞه،ألهه  شخهِخه و٦غامخه. ألحل طل٪ خغمذ الكَغ

                                                            
إ - 1 بحروث،  ،2، صاع الٛغب ؤلاؾالم،، 2ٍعواًت ًدحى اللُثي. م -مال٪ بً ؤوـ بً مال٪ ؤبى ٖبض هللا، اإلاَى

ّ.284م.  ،1997
م الجىػٍت ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤي، ب٨غ بً ؤًىب، ػاص اإلاٗاص في هضي زحر الٗباص. ج - 2 ُّ ، بحروث، 5ابً ٢

ّ.382و 381م ، 1998، بحروث، 3ماؾؿت الغؾالت، ٍ
ّ.20هىع الّضًً مسخاع الخاصم،، اإلاغح٘ الّؿاب٤، م.  - 3
ٞاث الُبُت الحضًشت وهي مغ٦ب ونٟ، مً ٧لمخحن: "البهمت" بط حٗض البهمت الىعازُت مً الا٦دكا - 4

ظي ًُل٤ ٖلُه الّضها  و"الىعازُت".
ّ
، وهى اإلامّحز ل٩ّل شخو مشل DNAٞا٦دك٠ طل٪ الحمٌ الّىىوي ال

ت ؤو بهمت الحمٌ الّىىوي.  ُّ ت مً الٗلماء والباخشحنبهماث ألاناب٘، ٞإؾماه بالبهمت الىعاز ، مجمٖى

ت الٗغبُت الٗ ت لليكغ والخىػَ٘، 4ٍاإلاُت. جاإلاىؾٖى اى، 01، ماؾؿت ؤٖما٫ اإلاىؾٖى ّ.431، م. 1996، الٍغ
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ء  ،بمشابت اٖخضاء ٖلى خُاة بوؿان وال ٞغ١ في طل٪ الجىحن بحن ه٩اح صحُذ ؤو مً ٍو

ّمدغم. 

ــالن الٗـالمي لح٣ـى١ ؤلاوؿان ل٩ل ٞغص الح٤ في ؤن  3 في اإلااصة و٢ض ؤقاع ؤلٖا

ت وؾالمت شخهه . ٦ما ؤ٢ّغ ٢اهىن ال٣ٗىباث الجؼاثغي بٌٗ ال٣ٗىباث 1الحُاة والحٍغ

ث ٞغى ٣ٖىبت ٖلى ٧ل مً جغ٥ َٟال ُوما ًليها، خ 314بقاعة بلى هظا الح٤ في اإلااصة 

ّ.2ٖغيت للخُغ وؤصي طل٪ بلى مىجه ٢ض جهل ال٣ٗىبت بلى السجً اإلاابض

ه  صب:الحم في الي -ثاهيا 
ّ
ٟل باٖخباع ؤه

ّ
ؿب مً ؤهم الح٣ى١ الصخهُت للُ

ّ
ٌٗخبر الي

ب ٖىه خ٣ى٢ا ؤزغي ٧الى٣ٟت والحًاهت وؤلاعر. 
ّ
لظل٪ یٓهغ مً زال٫ مُالٗت جترج

احتهاصاث ال٣ٟهاء مضي خغنهم ٖلى بلحا١ الُٟل بيؿب ؤبیه متى وحضث ٢غیىت ٖلى 

ٞغم به٩اعه ٦ما ؾعى  هظا ؤلالحا١، ولظل٪ جىؾٗىا في وؾاثل بزباث اليؿب وجًیی٤

ادعىهم }ّ. ٢ا٫ ّٖؼ وحل: 3ؤلاؾالم إلاداعبت ازخالٍ ألاوؿاب وػواج اإلاداعم واهدكاع الؼها

ّ.4{ّآلبائهم هى أكصط عىد هللا

ُت ؤو  بّن وؿب الُٟل مجهى٫ اليؿب مً ؤّمه زابذ ؾىاء ٧اهذ الىالصة قٖغ

ُت وال ًم٨ً هُٟه، خُث ؤن الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤ . ؤما 5لح٣ه بإمهٚحر قٖغ

ٗت ؤلاؾالمُت. ٞله الح٤ في بزباث  وؿبه مً ؤبُه ُٞشبذ له بُغ١ ّٖضة خّضصتها الكَغ

  .وؿبه باإل٢غاع واإلاٗبر ٖىه باالؾخلحا١، وهى ب٢غاع ًدمله اإلا٣غ ٖلى هٟؿه ٣ِٞ

                                                            
ــالن الٗـالمي لح٣ـى١ ؤلاوؿان اُٖخمض بمىحب ٢غاع الجمُٗت الٗامت  -  1  10( اإلااعر في  3-ؤل٠ )ص 217ؤلٖا

ّ.1948صٌؿمبر 
- 16اإلاٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م واإلاخًمً ٢اهىن ال٣ٗىباث  1966حىان  08اإلااعر في  156-66ألامغ ع٢م  - 2

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، الٗضص 2016حىان  19اإلااعر في  02 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، 37. الجٍغ

ش  ّ.04، م 22/06/2016بخاٍع
ایت البضیلت في الٗالم الٗغي،إلایاء بلبل، وا٢٘ ا - 3 ، م. 2008صعاؾت جدلیلیت. اإلاجلـ الٗغي، للُٟىلت، -لٖغ

10.ّ
ّ.05ؾىعة ألاخؼاب، آلاًت:  - 4
، 2036، م.5مدمض بً اؾماُٖل البساعي، الجام٘ الصحُذ ، ٦خاب الُال١ باب ًلح٤ الىلض باإلاالٖىت، ج - 5

ّ".5009خضًث ع٢م "
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ال یم٨ً للُٟل مجهى٫ اليؿب ؤن یٗیل صون اؾم  :والاشم الهىيت في الحّم  -ثالثا 

ٗت ؤلاؾالمُت ٧اهذ عاثضة في اٖخباع الاؾم ؤوال هىیت. ٞالك ت الُٟل ؤو خَغ ض حىاهب هٍى

شخهِخه. و٢ض ؤ٢غث حمُ٘ مىاز٤ُ واجٟا٢ُاث خ٣ى١ ؤلاوؿان خ٤ الُٟل في ؤن 

٩ًىن له اؾم. خُث هو اإلابضؤ الشالث للُٟل مىظ مىلضه خ٤ في ؤن ی٩ىن له اؾم 

غبُت ٦ُُٟت ج٣ُُض اؾم ٦ما ؤ٢غث ؤهٓمت ألاخىا٫ اإلاضهُت في الضو٫ الٗ 1وحيؿُت،

ش مُالص الُٟل مجهى٫ اليؿب في سجالث الحالت اإلاضهُت. مً طل٪ ٢اهىن الحالت  وجاٍع

ً مجهىلحن، ؤو بمىلىص و٢٘  16اإلااصة في  اإلاضهُت اإلاٛغي، بطا حٗل٤ ألامغ بمىلىص مً ؤبٍى

ّ .2الخسلي ٖىه بٗض الىي٘ ًهغح بىالصجه

فل مجه
ّ
صبالفرع الثاوي: الحلىق العاّمت للط

ّ
 ىل الي

ؤ٦ض میشا١ خ٣ى١ الُٟل ؤن ألاؾغة هي البیئت ألاولي  الحم في ألاشرة البدیلت:

ٟا٫ وعٖایتهم وؤن ألاؾغة البضیلت هي الخیاع الًغوعي ٖىض حٗظع  واإلاًٟلت لخيكئت ألَا

ایت اإلااؾؿیت ن مى٘ الكٕغ الخبجي يهضٝ بلى مى٘ إ .وحىص ألاولي، م٣ضمت ٖلى الٖغ

ٟا٫ مجهىلحن اليؿب بغخمت وجٟهم، وطل٪ بلى  ازخالٍ ألاوؿاب في خحن حٗامل م٘ ألَا

حاهب ٖضص آلایاث ال٣غآهیت وألاخاصیث التي جسو ب٦غام الیدیم وعٖایخه والخ٨ٟل به 

 .3وجغبیخه ونىهه، ؤیا ٧ان ؾبب الیدیم، ؾىاء ٧ان الیدیم مٗلىم ؤو مجهى٫ الىالضیً

 كإن خ٣ى١ الُٟلب 1989) الى٣ٟت( ٦غؾذ اجٟا٢یت  الحم في مىرد العیش:

غاٝ بد٤ ٧ل  خــ٤ الُٟــل في الى٣ٟت وؤلاؾــ٩ان مؿتهــلت ٢ــــىلها: '' حٗتٝر الضو٫ ألَا

ؤو  َٟل في مؿخىي مٗیصخي مالثم لىمىه البضو، وال٣ٗلي والغوحي، یخدمل الىالضان

ؤخضهما ؤو ألاشخام آلازغیً اإلاؿاولحن ًٖ الُٟل بخإمحن ْغوٝ ٖیل مالثمت 

كغیٗت ؤلاؾالمُت ٣ٞض ؤو٧لذ ٧ل َٟل بال ٖاثل بلى بیذ ما٫ اإلاؿلمحن ؤو ؤما ال لىمىه ''.

لى عؤؾها  بلى الضولت، ٞإ٢امذ هٓما لخمىیل ؤٖما٫ الخ٩اٞل ) الًمان الاحخماعي( ٖو

                                                            
مبر  20( اإلااعر في  14-) ص1386اٖخمض ووكغ ٖلى اإلاأل بمىحب ٢غاع الجمُٗت الٗامت  - 1 ّ.1959هٞى
اإلاخٗل٤ بالحالت  37-99بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  2002ؤ٦خىبغ  03ناصع في  1-02-239ْهحر قٍغ٠ ع٢م  - 2

ضة الغؾمُت ع٢م اإلاضهُت. بر  7 الهاصعة ًىم الخمِـ 5054 الجٍغ ّ.2002 هٞى
ّ.11ٖىى بؾماُٖل، خ٣ى١ الُٟل في ؤلاؾالم. صاع ٢باء لليكغ والخىػی٘، صمك٤ ، ب.ث.ن، م. - 3
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ٗاث الٗغبُت لم جخُغ١ بلى  1الؼ٧اة التي هي ؤخض ؤهم ؤع٧ان ؤلاؾالم. وبن حل الدكَغ

ّ.ه٣ٟت مجهى٫ اليؿب بىو زام

ومً زم یجب ، الخٗلیم مً ؤهم خ٣ى١ الُٟل ربیت والتعلیم:الحم في الت

يمان خ٣ه في الخٗلیم والغاخت والخمخ٘ بإو٢اث الٟغاٙ واإلاكاع٦ت بدغیت في اليكاَاث 

لظل٪ یجب ٖلیىا  ٖلى اإلاٗلىماث وفي خغیت الخ٨ٟحر خ٣ه في الحهى٫ّ االش٣اٞیت بما ٞيه

ؾالم ٢ض خغم ٖلى ؤن هجض ؤن ؤلّالظل٪  ،يمان خ٤ الُٟل اإلاجهى٫ في الخٗلیم

یدهل الُٟل ٖلى ههیبه في التربیت الؿلیمت وحٗل َلب الٗلم ٞغیًت، ال ٞغ١ بحن 

ّ .2ط٦غ وؤهثي، وال بحن مدّٓى ؤو مٗلىم

)الحًاهت( ٦شحر مً خاالث ٖضم الخ٨ی٠ مغحٗها  :الحم في ضمان الاشتلرار

لليؿب والهىیت اوٗضام الاؾخ٣غاع بؿبب الدكغص والاٞخ٣اص ألؾغة خايىت واٞخ٣اص 

ٟا٫ ٣ٞض وللجيؿیت، وؤلاؾالم ٧ان ؾبا٢ا لحمایت هظه الٟئاث،  خث ٖلى الخ٨ٟل باأَل

مىلىص في صاع ؤلاؾالم خغا مىخمیا لها، له خ٣ى١ ٖلى بیذ  ٖخبر ٧ل َٟلاّو، اإلاخسلي ٖنهم

ّ.3مالها

شريعاث الىضعّيت
ّ
صب في الت

ّ
فل مجهىل الي

ّ
اوي: حلىق الط

ّ
 املبحث الث

ت بالّضعاؾت ٧الجؼاثغ، جىوـ واإلاٛغب مً الّضو٫ حٗخبر الّضو٫ ّ ُّ ت اإلاٗى ُّ اإلاٛاعب

ٟل
ّ
 بمهلحت الُ

ً
تي جىلي اهخماًما ٦بحرا

ّ
ٟا٢ُت  ،ال

ّ
ؾىاء مً زال٫ اإلاهاص٢ت ٖلى اج

ٟل ٖمىًما 
ّ
٤ بدماًت خ٣ى١ الُ

ّ
٘ إلاؿاثل جخٗل كَغ

ّ
٤ الد ٟل ؤو ًٖ ٍَغ

ّ
خ٣ى١ الُ

ؿب ؤو اإلاهمل
ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
لى هظا ألّا. وبالُ ؾاؽ ؾٝى هخُّغ١ في اإلاُلب ألاو٫ ٖو

٘ الجؼاثغي زّم الحماًت  كَغ
ّ
ؿب في الد

ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
بلى الحماًت ال٣اهىهُت للُ

                                                            
، ال٩ىیذ، 1حامٗت ال٩ىیذ، ٍ صعاؾت ٣ٞهیت م٣اعهت. -ال٣ٟه ؤلاؾالم، ولیض زالض الغبی٘، ؤخ٩ام الل٣یِ في - 1

ّ.53، م. 2004
 ٖبض اإلاُلب ٖبض الغػا١ خمضان، ؤخ٩ام الل٣یِ في ال٣ٟه ؤلاؾالم،. صاع الجامٗت الجضیضة لليكغ، - 2

ت، ب.ٍ،  ّ.74، م. 2006ؤلاؾ٨ىضٍع
ّ.85، م. 2000الٗغي،، مهغ،  مدمض ػعمان، خ٣ى١ الُٟل في الكغیٗت ؤلاؾالمُت، صاع ال٨ّٟغ - 3
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٘ اإلاٛغي، كَغ
ّ
ٟل اإلاهمل في الد

ّ
او،في  ال٣اهىهُت للُ

ّ
 الحماًت ال٣اهىهُت  ،اإلاُلب الش

ً
وؤزحرا

٘ الّخىوسخي. كَغ
ّ
ؿب في الد

ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
ّللُ

شريع الجزائري املطلب ألاّول: الح
ّ
صب في الت

ّ
فل مجهىل الي

ّ
 مايت اللاهىهيت للط

ٟل بمىحب اإلاغؾىم الّغثاسخي ّ
ّ
ٟا٢ُت خ٣ى١ الُ

ّ
باصعث الجؼاثغ بلى الاهًمام الج

، و٢ض ٦ٟلها ال٣اهىن الّضؾخىعي مً زال٫ اإلااصة 19/12/19921اإلااّعر في  461-92ع٢م 

ج٨ٟل  .٘ والضولت خ٣ى١ الُٟلالتي وعص ٞيها: "جدمي ألاؾغة واإلاجخم 3و  ٣ٞ2غة  72

ٟا٫ اإلاخسلى ٖنهم ؤو مجهىلي اليؿب" اإلاكّغٕ الجؼاثغي جغؾاهت  ؤنضّع ٦ما .2الضولت ألَا

ٟل
ّ
ت لحماًت الُ ُّ ّ.٢3اهىه

صب في كاهىن العلىباث الجزائري 
ّ
 الفرع ألاول: مجهىل الي

ضام ٖلى ٧ّل شخو ٣ًخل  ا ٣ٖىبت ؤلٖا
ً
ُ

ّ
ل ال٣اهىن في هظا اإلاجا٫ مؿل

ّ
جضز

. في خحن 4مً ٢اهىن ال٣ٗىباث 261و 259ٟل خضًث الٗهض بالىالصة َب٣ا للماّصجحن َ

 ٚحر ٢اصع ٖلى  314هّهذ اإلااصة 
ً
مً هٟـ ال٣اهىن ٖلى مٗا٢بت ٧ّل مً ًتر٥ َٟال

خماًت هٟؿه ؤو ٌّٗغيه للخُغ في م٩ان زا٫ مً الّىاؽ بالحبـ مً ؾىت بلى زالر 

ّؾىىاث. 

                                                            
ت ٖلى 19/12/1992اإلااّعر في  461-92اإلاغؾىم الّغثاسخي ع٢م  - 1 داث الّخٟؿحرًّ ، ًخًّمً اإلاهاص٢ت م٘ الّخهٍغ

ٟل. 
ّ
ٟا٢ُت خ٣ى١ الُ

ّ
ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٖضص اج ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش  91الجٍغ بخاٍع

ّ.2318، م. 23/12/1992
ضة الغؾمُت للجمهىعٍت ، ًخًّمً الّخٗضًل الّضؾخىعي. 06/03/2016ماعر في  01-16م ال٣اهىن ع٢ - 2 الجٍغ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٖضص  ش 14الجؼاثٍغ ّ.03، م. 07/03/2016، بخاٍع
ٟل. 15/07/2015ماّعر في  12-15ال٣اهىن ع٢م  - 3

ّ
٤ بدماًت الُ

ّ
ضة الغؾمُت للجمهىعٍت ، ًخٗل الجٍغ

ت الضًم٣غاَ ش 39ُت الكٗبُت، ٖضص الجؼاثٍغ ّ.04، م. 19/07/2015، بخاٍع
ٟا٫ هى بػها١ عوح َٟل خضًث ٖهض بالىالصة ''. وجىو اإلااصة  259جىو اإلااصة  - 4  261ٖلى ؤّن: '' ٢خل ألَا

مت ال٣خل...وم٘ طل٪ حٗا٢ب ألام، ؾىاء ٧اهذ ٞاٖلت ؤنلُت ؤو  ضام ٧ل مً اعج٨ب حٍغ ه: '' ٌٗا٢ب باإٖل
ّ
ٖلى ؤه

٨ت في ٢خل  ً ؾىت...''.ألامغ ع٢م قٍغ ذ مً ٖكغ ؾىىاث بلى ٖكٍغ
ّ
 -66ابنها خضًث الٗهض بالىالصة السجً اإلاا٢

، ماعر في 02-16، ًخًّمً ٢اهىن ال٣ٗىباث، اإلاّٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م 08/06/1966ماعر في  156

ش 37، ٕ ج.ع .19/06/2016 ّ .04، م. 22/06/2016، بخاٍع
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ر٥ ؤو الّخٍٗغٌ
ّ
للخُغ في اإلاىث ٞخ٩ىن ال٣ٗىبت هّي الّسجً مً  وبطا حؿّبب الت

ٟل ؤو مّمً لهم 
ّ
ً ؾىت. وبطا ٧ان مغج٨ب الحاصر مً ؤنى٫ الُ ٖكغ ؾىىاث بلى ٖكٍغ

اًخه ٞخ٩ىن ال٣ٗىبت الّسجً اإلااّبض بطا حؿّبب التر٥ ؤو  ىن ٖع
ّ
ؾلُت ٖلُه ؤو مّمً ًخىل

ٟل.
ّ
ّ 1الّخٍٗغٌ للخُغ في مىث الُ

 خضًث ٦ما حّغم ٢اهىن ال٣ٗىباث ٧
ً
ّل مً لم ًهّغح بىالصة َٟل ؤو وحض َٟال

ت ؤو  ُّ مه بلى يابِ الحالت اإلاضه
ّ
ت بدماًخه. بط بالٗهض بالىالصة ولم ٌؿل ُّ لى الجهت اإلاٗى

ت 61اٖخبرث اإلااّصة  ُّ ام مً  2مً ٢اهىن الحالت اإلاضه ًّ ذ باإلاىالُض زال٫ زمؿت ؤ الّخهٍغ

ام به بلى يابِ الحالت ا ُّ  ٞغيذ ال٣ٗىباث اإلاىهىم الىالصة ؤمغ واحب ال٣
ّ
ت وبال ُّ إلاضه

ّ  3مً ٢اهىن ال٣ٗىباث. 442ٖليها في اإلااّصة 

ٟل خضًث الٗهض بالىالصة 
ّ
ا ٖلى ٣ٖىبت ٖضم حؿلُم الُ ًً هظه اإلااّصة هّهذ ؤً

ل به ّٟ ت بطا لم ًخ٨ ُّ ّ. 4ٚلى يابِ الحالت اإلاضه

صب في كاهىن الجيصّيت الجزائري 
ّ
اوي: مجهىل الي

ّ
 الفرع الث

ت 7للماصة َب٣ًا ّ ُّ ٟل اإلاىلىص في الجؼاثغ مً  5مً ٢اهىن الجيؿ
ّ
اٖخبرث الُ

ت. و٦ظا الىلض اإلاىلىص في الجؼاثغ مً ؤب مجهى٫ وؤّم  ُّ ً مجهىلحن حؼاثغي الجيؿ ؤبٍى

                                                            
ّ، هٟـ اإلاغح٘.02-16ن ع٢م مً ال٣اهّى 315و 314اإلاىاص  - 1
ت، اإلاّٗض٫ واإلاخمم بال٣اهىن ع٢م 19/02/1970ماّعر في  20-70ألامغ ع٢م  - 2 ُّ ٤ بالحالت اإلاضه

ّ
 08-14، ًخٗل

ش 49ٕ ، ج.ع. 09/08/2014ماعر في  ّ .03، م. 20/08/2014، بخاٍع
ه: " ٌٗا٢ب بالحبـ مً ٖكغ ) 442جىو اإلااّصة  - 3

ّ
ام ٖلى ألا٢ل10ٖلى ؤه ًّ ً ) ( ؤ ( ٖلى ألا٦ثر 2بلى قهٍغ

٧ل مً خًغ والصة َٟل ولم ٣ًّضم ٖنها ؤلا٢غاع اإلاىهىم ٖلُه  –3ّصج:  16000صج بلى  8000ويٛغامت مً 

ّفي ال٣اهىن في اإلاىاُٖض اإلادّضصة...''. 
مه بلى يابِ الحا - 4

ّ
 خضًث الٗهض بالىالصة ولم ٌؿل

ً
لت هظه اإلااّصة جىو ٖلى هٟـ ال٣ٗىبت ل٩ّل مً وحض َٟال

تي ٖثر ٖلى 
ّ
ت ال ًّ ٣ّغ بظل٪ ؤمام حهت البلض ل به ٍو ّٟ ت ٦ما ًىحب طل٪ ال٣اهىن ما لم ًىا٤ٞ ٖلى ؤن ًخ٨ ُّ اإلاضه

ٟل في صاثغتها...''.  
ّ
ّالُ

ت، اإلاّٗض٫ واإلاخّمم باألمغ 15/12/1970ماعر في  86-70ألامغ ع٢م  - 5 ت الجؼاثغٍّ ُّ -05، اإلاخًّمً ٢اهىن الجيؿ

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٖضص . 27/02/2005ماّعر في  01 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ش 15الجٍغ ، بخاٍع

ّ.15، م. 27/02/2005
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خه. ٩ّٞل َٟل ولض بالجؼاثغ  ِّ مؿّماة في قهاصة مُالصه صون مٗلىماث ٖنها جشبذ حيؿ

ً جمىذ له الجي ؿب مً ؤبٍى
ّ
ت بّما بىاؾُت عابُت الّضم وهى مجهى٫ الي ت الجؼاثغٍّ ُّ ؿ

ت  1وبّما بىاؾُت عابُت ؤلا٢لُم ل٩ّل َٟل ًىلض ٖلى ب٢لُمها. ُّ ت ؤنل ُّ وهىا ج٩ىن الجيؿ

ٗثر ٖلُه في ؤلا٢لُم الجؼاثغي ًٟترى  ٌُ ًخّم ا٦دؿابها بهظًً الّغابُحن، وبظل٪ ٧ّل مً 

ت. ت الجؼاثغٍّ ُّ ً مجهىلحن ٞخمىذ له الجيؿ ه ألبٍى
ّ
ّؤه

ب٣ًا لىو اإلااّصة وباّ ٟل َو
ّ
ت خ٣ى١ الُ ُّ ٟا٢

ّ
٩ىن له  7لّغحٕى بلى اج منها: ''...ٍو

خه'' ِّ جّم الّخإ٦ُض ٖلى هظا الح٤ ل٩ّل َٟل ؾىاء ٧ان هظا ، ٦ما خ٤ّ ا٦دؿاب حيؿ

ٟل لؿىت 
ّ
الث مً بٖالن خ٣ى١ الُ

ّ
ٟل قغعي ؤو ٚحر قغعي، في اإلابضؤ الش

ّ
 1959.2الُ

ا الٗهض الّضول ًً ت والّؿُاؾُت في اإلااّصة و٦ما هّو ٖلُه ؤً ُّ : '' ٣ٞ2غ  24ي للح٣ى١ اإلاضه

ت...'' ُّ ّ. 3ل٩ّل َٟل الح٤ّ في ا٦دؿاب حيؿ

صب في كاهىن الحالت املدهّيت
ّ
الث: مجهىل الي

ّ
 الفرع الث

ت هٟؿه هى  64خؿب اإلااّصة ّ ُّ ت ؤّن يابِ الحالت اإلاضه ُّ مً ٢اهىن الحالت اإلاضه

٣
ّ
ٟا٫ الل ظي ٌُٗ، ألاؾماء بلى ألَا

ّ
ً مجهىلحن، ال ٟا٫ اإلاىلىصًً مً ؤبٍى ُاء وألَا

سظ  ت مً ألاؾماء ًخُّ ٟل بمجمٖى
ّ
ت ؤؾماء. ٌّٗحن الُ ًّ ظًً لم ًيؿب لهم اإلاهّغح ؤ

ّ
وال

ّآزغها ٧ل٣ب ٖاثلي. 

ا ؤن ًهّغح به بلى يابِ الحالت ّ
ً
خّٗحن ٖلى ٧ّل شخو وحض مىلىًصا خضًش ٍو

ت الّخاب٘ إلا٩ان الٗشىع ٖلُه ُّ لى الٗمىم 4اإلاضه ٟل مجهى٫ . ٖو
ّ
تراٝ بد٤ّ الُ ًيبػي الٖا

                                                            
ت.  6ط٦غث اإلااّصة  - 1 ا الىلض اإلاىلىص مً ؤب حؼاثغي ؤو ؤم حؼاثغٍّ ت عابُت الّضم: ٌٗخبر حؼاثغٍّ ُّ مً ٢اهىن الجيؿ

ت بالىالصة في الجؼاثغ الىلض اإلاىلىص مً هٟـ ال٣اهىن عابُت ؤلا٢لُم: ٌٗخبر مً ا 7وط٦غث اإلااصة  ت الجؼاثغٍّ ُّ لجيؿ

ً مجهىلحن. الىلض اإلاىلىص مً ؤب مجهى٫ وؤّم مؿّماة في قهاصة مُالصه صون بُاهاث ؤزغي.  ّمً ؤبٍى
 20( اإلااعر في 14-)ص 1386اٖخمض ووكغ ٖلي اإلاأل بمىحب ٢غاع الجمُٗت الٗامت 1959بٖالن خ٣ى١ الُٟل  - 2

مبر  ش بخا .1959هٞى ّ ٖلى الغابِ:  17:53ٖلى الؿاٖت:  26/09/2018ٍع

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b025.html     
اث الّضولُت. صاع الجامٗت  - 3 ُّ ٟا٢

ّ
ٟل ومٗاملخه الجىاثُت في يىء الاج

ّ
زالض مهُٟى الٟهمي، خ٣ى١ الُ

ت،  الجضًضة، ب.ٍ، ؤلّا ّ.46، م. 2007ؾ٨ىضٍع
ا ؤن ًهّغح به بلى  67هو اإلااّصة  - 4

ً
ت: '' ًخّٗحن ٖلى ٧ّل شخو وحض مىلىًصا خضًش ُّ مً ٢اهىن الحالت اإلاضه

ٟل ًجب ٖلُه حؿلُمه بلى 
ّ
بت بالّخ٨ٟل بالُ ت الّخاب٘ إلا٩ان الٗشىع ٖلُه. وبطا لم ج٨ً له ٚع ُّ يابِ الحالت اإلاضه

ت م٘ ألا ُّ ش وؾاٖت وم٩ان يابِ الحالت اإلاضه دّغع مدًغ ًبّحن ُٞه جاٍع لبؿت وألامخٗت ألازغي اإلاىحىصة مٗه. ٍو

خه ''. ت ٖالمت ًم٨ً ؤن حؿّهل مٗٞغ ًّ ٟل وؤ
ّ
اهغي وحيـ الُ

ّ
ٟل والّؿً الٓ

ّ
غوٝ الخ٣اٍ الُ ّْو

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b025.html
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حرها  ت ٚو ُّ ؿب في اؾم ول٣ب ٖاثلي اٞتراضخي، وفي الحهى٫ ٖلى وزاث٤ الحالت اإلاضه
ّ
الي

غوٝ 
ّ
تي وحض ٞيها والٓ

ّ
ت ال ُّ ه للىيٗ خه صون حكٍى تي جشبذ هىٍّ

ّ
ت ال ُّ مً الىزاث٤ الّغؾم

ّاإلاداَت به. 

صب في كاهىن ألاشرة الجزائ
ّ
 ري الفرع الّرابع: مجهىل الي

 مً باب ّ
ّ
ؿب بال

ّ
لم ًخّٗغى ٢اهىن ألاؾغة الجؼاثغي بلى ؤخ٩ام مجهى٫ الي

ؿب
ّ
مً هظا ال٣اهىن:  44وخؿب اإلااّصة  ،ؤلاقاعة ٖغًيا في مىاًَ مخّٟغ٢ت في باب الي

ؿب ولى في مغى اإلاىث 
ّ
ؿب باإل٢غاع بالبىّىة، ؤو ألابّىة ؤو ألامىمت إلاجهى٫ الي

ّ
''ًشبذ الي

خو بىحىص ال٣غابت بِىه وبحن 1ٗاصةمتى نّض٢ه ال٣ٗل ؤو ال
ّ

. ٞاإل٢غاع هى بزباع الص

 ُِ٣
ّ
ت بزباث الالتزاماث في ال٣ىاٖض الٗاّمت. ومً مهلحت الل

ّ
شخو آزغ وهى ٦إخض ؤصل

ؿب ؤن ٌٗٝغ وؿبه، لظل٪ ؤباح ال٣اهىن للمغؤة ؤو الّغحل ؤو لهما 
ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
ؤو الُ

ٟل مجهى٫ ال
ّ
ا اّصٖاء ؤمىمت ؤو ؤبّىة الُ ًٗ ا لضٖىي البىّىة م ًٗ خ٣ّغع طل٪ جب ؿب ٍو

ّ
ي

ّ.وصٖىي ألامىمت وألابّىة

شريع املغربي
ّ
فل املهمل في الت

ّ
اوي: الحمايت اللاهىهيت للط

ّ
 املطلب الث

ٟل ناص٢ذ ٖليها في ّ
ّ
ت خ٣ى١ الُ ُّ ٟا٢

ّ
لُت  12بما ؤّن اإلاٛغب َٝغ في اج حٍى

ه ٖمل ٖلى بصزا٫ ّٖضة حٗضًالث ٖلى ٢ىاهِىه الّضاز 19932
ّ
ت بك٩ل جدترم مٗه ٞةه ُّ ل

ٟل. 
ّ
اًت الُ ّاإلاٗاًحر الّضولُت لٖغ

ّ 

                                                            
مغ ع٢م ، ًخًّمً ٢اهىن ألاؾغة، اإلاّٗض٫ واإلاخّمم باأّل09/06/1984ماّعر في  11-84مً ال٣اهىن  44اإلااّصة  - 1

ت الضًم٣غاَُت الكٗبُت، ٖضص . 27/02/2005ماّعر في  05-02 ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ ، 15الجٍغ

ش  ّ.18، م. 27/02/2005بخاٍع
ش  1.93.363ْهحر قٍغ٠ ع٢م  - 2 ٟل اإلاٗخمضة  21/11/1996ناصع بخاٍع

ّ
ٟا٢ُت اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الُ

ّ
بيكغ الاج

ضة الغؾمُت للممل٨ت اإلاٛغبُت ٖضص 20/11/1989ة في مً َٝغ الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدض  4440. الجٍغ

ش  ّ. 2847، م. 19/12/1996بخاٍع
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٘ في البالص وهى  ٟل ابخضاء مً ؤٖلى حكَغ
ّ
ل٣ض ؤنبٜ اإلاكّغٕ اإلاٛغي، خماًخه ٖلى الُ

ت والحالت 2منها 54ومً بٗضه مضّوهت ألاؾغة، زاّنت اإلااّصة  1الّضؾخىّع ُّ ، و٢اهىن الجيؿ

خه، و٢اهىن ال٨ٟ ٤ بهىٍّ
ّ
لى بزغ طل٪ ؾٝى اإلاضهُت، ُٞما ًخٗل الت وال٣اهىن الجىاج،. ٖو

ؿب في ٧ّل مً هظه ألاخ٩ام.
ّ
ٟل اإلاهمل ؤو مجهى٫ الي

ّ
ت للُ ُّ ّهبّحن مضي الحماًت ال٣اهىه

فل املهمل في اللاهىن الجىائي
ّ
 الفرع ألاّول: الحمايت اللاهىهيت للط

ت، ٖا٢ب   ُّ ث الحالت اإلاضه
ّ
سجُل بسجال

ّ
ٟل في الد

ّ
ؼ خماًت خ٤ّ الُ لخٍٗؼ

ٟل في ال
ّ
ت الُ تي جدى٫ صون الّخٗٝغ ٖلى هىٍّ

ّ
٣اهىن الجىاج، ٖلى الجىاًاث والجىذ ال

ذ باالػصًاص وفي ألاحل ال٣اهىو،، بط  469و 468الٟهى٫  مىه. خُث حّغم ٖضم الّخهٍغ

ً ويٛغامت مً ماثت  حن ٖلى الٟٗل بالحبـ مً قهغ بلى قهٍغ ُّ ٖا٢ب ألاشخام اإلاٗى

ً بلى ماثتي صعهم، وطل٪ في كٍغ ذ واحًبا.  ٖو تي ٩ًىن ٞيها الّخهٍغ
ّ
ّالحاالث ال

ظًً خًغوا الىالصة ؤو و٢ٗذ في 
ّ
حن ال ُّ هظا الٟهل خّضص ألاشخام اإلاٗى

ذ. ؤّما الٟهل  هم ولم ٣ًىمىا بالّخهٍغ
ّ
مً هٟـ ال٣اهىن حّغم ٧ّل مً ٖثر ٖلى  469مدل

ُت، بىٟـ الٗ
ّ
ت وال الّؿلُاث اإلادل ُّ ٣ىبت ولُض ولم ًسُغ به يابِ الحالت اإلاضه

ه:  31. بالّغحٕى بلى الٟهل 469اإلاظ٧ىعة بالٟهل 
ّ
ت هّو ٖلى ؤه ُّ مً ٢اهىن الحالت اإلاضه

ت مً  ُّ ذ بىالصة  1200بلى  300'' ٌٗا٢ب بٛغامت مال صعهم ٧ّل مً وحب ٖلُه الّخهٍغ

ّ.  3َٟل ولم ٣ًم بهظا ؤلاحغاء، صازل ألاحل ال٣او،''

                                                            
خباع الاحخماعي  32ًىو الٟهل  - 1 ت، والٖا ُّ حر الحماًت ال٣اهىه ه: ''...حؿعى الّضولت لخٞى

ّ
مً الّضؾخىع ٖلى ؤه

ته ُّ ت، بهٝغ الّىٓغ ًٖ ويٗ ت مدؿاوٍّ ُّ ٟا٫، ب٨ُٟ ٠ ع٢م واإلاٗىىي لجمُ٘ ألَا ت ''. ْهحر الكٍغ ُّ م الٗاثل

ضة الغؾمُت للممل٨ت اإلاٛغبُت ٖضص  ، بدىُٟظ هو الّضؾخىع.29/07/2011ناصع في  1.11.91 م٨غع  5964الجٍغ

ش  ّ .30/07/2011بخاٍع
تهم والحٟاّ ٖليها اإلااصةحاءث هظه  - 2 : ''لألَٟا٫ ٖلى ؤبىيهم الح٣ى١ الّخالُت: ط٦غ منها الٗمل ٖلى جشبُذ هٍى

سجُل في الحالت اإلاضهُتزانت
ّ
ت والد ُّ ؿبت لالؾم والجيؿ

ّ
ناصع في  1.04.22. ْهحر قٍغ٠ ع٢م .. "، بالي

ضة الغؾمُت للممل٨ت اإلاٛغبُت ٖضص  70.03، بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م 03/02/2004 بمشابت مضوهت ألاؾغة. الجٍغ

ش  5184 ّ.  418، م. 05/02/2004بخاٍع
٠ ع٢م  - 3 ت.  37.99، بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م 03/10/2002ناصع في  1.02.239ْهحر قٍغ ُّ ٤ بالحالت اإلاضه

ّ
اإلاخٗل

ضة الغؾمُت للممل٨ت اإلاٛغبُت ٖضص  ش  5054الجٍغ ّ.3150، م. 07/11/2002بخاٍع
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فل امل
ّ
اوي: الحمايت اللاهىهيت للط

ّ
 همل في كاهىن الجيصّيتالفرع الث

ت بمىحب ال٣اهىن الهاصع في ّ ُّ م اإلاكّغٕ اإلاٛغي، مىيٕى الجيؿ
ّ
ًؿبخمبر  19هٓ

ا الىلض  07وبىاء ٖلى الٟهل  62.06.1اإلاّٗض٫ بال٣اهىن ع٢م  1958 ًُّ مىه: '' ٌٗخبر مٛغب

ت  ُّ ً مجهىلحن...''. خُث ًدبّحن مً هظا الٟهل ؤّن الجيؿ اإلاىلىص في اإلاٛغب مً ؤبٍى

ؿب بىاء ٖلى يابِ اإلاُالص وهى خ٤ّ ؤلا٢لُم؛ ألّا
ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
ت حؿىض للُ ُّ نل

ت  ُّ ت، ٨ُٞدؿب الجيؿ ض بمغخلت ٖمغٍّ ُّ والٗشىع ٖلى َٟل في هظه الّهىعة ٚحر م٣

غ ٖلم الّؿلُاث بىا٢ٗت الٗشىع ٖلُه
ّ
ت بىاء ٖلى خ٤ّ ؤلا٢لُم خّتى ولى جإز ُّ . 2اإلاٛغب

ؿب ؤو مً هٟـ ال٣اهىن اإلا 06وبمىحب الٟهل 
ّ
بت ٖلى الي

ّ
ت اإلاترج ُّ ٗىىن بالجيؿ

ا م٘ هظا  ًُّ ت. وجماق ُّ ا الىلض اإلاىلىص مً ؤب مٛغي، ؤو ؤّم مٛغب ًُّ البىّىة، ٌٗخبر مٛغب

ت. بط ؤنبذ  ُّ ت ألانل ُّ ت اإلاٛغب ُّ الّخٗضًل ؤنبذ لغابُت الّضم صوع مهم في بؾىاص الجيؿ

تها ألبىائها ولى  ُّ ت بؾىاص حيؿ ُّ ت. بةم٩ان اإلاغؤة اإلاٛغب ُّ ب اػصًاصهم زاعج بَاع الّؼوح
ّ
جغج

٤ ال٨ٟالت، وهظا مً  ت ًٖ ٍَغ ُّ ت اإلاٛغب ُّ ٟل اإلاهمل ا٦دؿاب الجيؿ
ّ
٦ما ًم٨ً للُ

تي حاء بها ٢اهىن 
ّ
اث الّضولُت 62-06اإلاؿخجّضاث ال ُّ ٟا٢

ّ
، طل٪ في بَاع اإلاالثمت م٘ الاج

ٟل
ّ
٣ت بالُ

ّ
ّ.مً هظا ال٣اهىّن 09الٟهل ما وعص في  ، وهظااإلاخٗل

فل املهمل في كاهىن الحالت املدهّيتالف
ّ
الث: الحمايت اللاهىهيت للط

ّ
 رع الث

تي  37-99اؾدىاًصا ل٣اهىن ّ
ّ
ت، وبىاًء ٖلى اإلا٣خًُاث ال ُّ ٤ بالحالت اإلاضه

ّ
اإلاخٗل

ل اخض 
ّ
ظي ٌك٩

ّ
ٟل في اؾم ًمّحزه ًٖ ٚحره، ال

ّ
حاء بها هظا ال٣اهىن وهّي خ٤ّ الُ

خه. بلى حاه تي ج٩ّىن هىٍّ
ّ
ت ٦ُٟا ٧اهذ الٗىانغ ال ُّ سجُل في الحالت اإلاضه

ّ
ب خ٣ّه في الد

ٟل اإلاهمل ؤو مجهى٫ 
ّ
ت. خُث ال ًىحض هو ٢اهىو، ًمى٘ الُ ُّ ت ؤم ٚحر قٖغ ُّ بىّىجه قٖغ

ت. بط جىّو اإلااّصة  ُّ ث الحالت اإلاضه
ّ
ؿب مً ج٣ُُضه في سجال

ّ
مً هظا ال٣اهىن:  16الي

                                                            
ش  1.58.250ْهحر قٍغ٠ ع٢م  1 ، بؿً ٢اهىن الجيؿُت اإلاٛغبُت، اإلاٗض٫ بال٣اهىن ع٢م 05/09/1958بخاٍع

ش  ٠ٍ1.07.80 ع٢م الهاصع بدىُٟظه الٓهحر الكّغ 62.06 ضة الغؾمُت للممل٨ت 23/03/2007بخاٍع . الجٍغ

ش  5513اإلاٛغبُت ٖضص  ّ.1116، م. 02/04/2007بخاٍع
صاع ال٣لم للُباٖت واليكغ والخىػَ٘،  .62.06مدمض اإلاهضي، الجيؿُت اإلاٛغبُت في يىء مؿخجّضاث ال٣اهىن  - 2

ّ. 69، م. 2010، الغباٍ، 1ٍ
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ا ''...جهّغح باالبً اإلاجهى٫ ألاب ؤّمه ؤو مً ٣ًىم م٣ا ًُّ مها، ٦ما جسخاع له ؤؾًما شخه

جب ؤن ٣ً٘  ا زامًّ به ''. ٍو ًُّ  ٖاثل
ً
ت هلل حٗالى واؾما ًّ واؾم ؤب مكخ٤ّ مً ؤؾماء الٗبىص

ذ صازل ؤحل  ش و٢ٕى الىالصة لضي يابِ الحالت  30هظا الّخهٍغ ًىًما ابخضاء مً جاٍع

ّ.1اإلاضهُت اإلاسخو

فل املهمل 
ّ
 في مدّوهت ألاشرةالفرع الّرابع: الحمايت اللاهىهيت للط

ؿب خ٣ّ
ّ
ٟل أّل ؤنُاّل اٌٗخبر الي

ّ
ّن مٗٓم الح٣ى١ ألازغي حٗخمض مً خ٣ى١ للُ

ؿب
ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
ؿب، هظا الح٤ ٢ض ًدغم مىه الُ

ّ
لى  ،في وكإتها ٖلى زبىث الي ٖو

ٟا٫  ٟل ٖضم الّخمُحز في اإلاىلض بحن ألَا
ّ
ٟا٢ُت خ٣ى١ الُ

ّ
هظا ألاؾاؽ ٧ان مً مباصت اج

اًتهم. ومً هظا اإلاىُل٤  وؤن ٩ًىن لهم ٢ضّع ت والضيهم وجل٣، ٖع ؤلام٩ان الح٤ّ في مٗٞغ

ت ُّ ٤  2جُّغ٢ذ مضّوهت ألاؾغة اإلاٛغب
ّ
الث اإلاخٗل

ّ
غعي مً زال٫ ال٨خاب الش

ّ
ٟل ٚحر الك

ّ
للُ

. 149بلى  142بالىالصة وهخاثجها، ٖىض جىُٓمها إلا٣خًُاث البىّىة، طل٪ في اإلاىاص مً 

ُت  ٖغ
ّ

ؿب خُث مّحزث بحن البىّىة الك
ّ
ام الي ُّ ُت. ٞةطا اوٗضمذ ؤؾباب ٢ ٖغ

ّ
حر الك ٚو

غعي ؤو الىلض الّىاجج ًٖ زاعج بَاع 
ّ

ٟل ٚحر الك
ّ
ٟل في هظه الحالت بالُ

ّ
ٌّٗبر ًٖ الُ

ٟل 
ّ
٘ اإلاٛغي، بالُ كَغ

ّ
خه في الد ُّ ٣ُِ ؤو ما انُلح ٖلى حؿم

ّ
الّؼواج ؤو ابً الّؼها ؤو الل

ٟل مجه
ّ
ها مؿّمُاث طاث نلت بالُ

ّ
ؿب. مً زال٫ هظه اإلاىاص اإلاهمل وهّي ٧ل

ّ
ى٫ الي

مت ؤؾاًؾا إلاىيٕى البىّىة، هالخٔ ؤّن اإلاكّغٕ خّضصها في الٟهل 
ّ
: '' جخد٤٣ّ 142اإلاىٓ

ت ''. ُّ حر قٖغ ت ٚو ُّ ه وهّي قٖغ ّالبىّىة بخيّؿل الىلض مً ؤبٍى

بُُٗت، ويكإنها مّحزث مضّوهت ّ
ّ
ُت وهّي اإلاٗغوٞت بالبىّىة الُ ٖغ

ّ
ٞالبىّىة ٚحر الك

جاه ألاّم، خُث ؤ٢ّغث اإلااّصة ألاؾغة بح
ّ
بُعي وفي اج

ّ
جاه ألاب الُ

ّ
مً  148ن البىّىة في اج

ؿبت لألب ؤّي ؤزغ مً آزاع 
ّ
ت بالي ُّ ٖغ

ّ
ب ٖلى البىّىة ٚحر الك

ّ
ه: '' ال ًترج

ّ
هظه اإلاضّوهت ٖلى ؤه

                                                            
خصخي في هٓام الحالت اإلاضهُت باإلاٛغب، ؾلؿلت البدىر ال٣اهىهُت. مدمض الكاٞعي، الاؾم ال - 1

ّ
ٗاثلي والص

ىُت، ٍ ّ.69، م. 2004، مغا٦ل، 1اإلاُبٗت والىعا٢ت الَى
ش  1.04.22ْهحر الكٍغ٠ ع٢م  - 2 بمشابت مضّوهت ألاؾغة  70.03، بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م 03/02/2004بخاٍع

ضة الغؾمُت للممل٨ت اإلاٛغبُت ش 5184ٖضص  اإلاٛغبُت. الجٍغ ّ. 418، م. 05/02/2004، بخاٍع
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ت ''. في خحن ؤ٢ّغث في ال٣ٟغة ألازحرة منها ٖلى ما ًلي: '' حٗخبر بىّىة ألّا ُّ ٖغ
ّ

مىمت البىّىة الك

خهاب ''. ٦ما هّهذ اإلااّص  بهت والٚا
ّ

ت والك ُّ ت في خالت الّؼوح ُّ مً هٟـ اإلاضّوهت  146قٖغ

ب ٖليها ؾىاء ٧اهذ هاججت ًٖ ٖال٢ت 
ّ
تي جترج

ّ
ه: '' حؿخىي البىّىة لألّم في آلازاع ال

ّ
ٖلى ؤه

ت ''.  ُّ ت ؤو ٚحر قٖغ ُّ ّقٖغ

مً اإلاضّوهت هجض ؤن اإلاكّغٕ اإلاٛغي، ؤ٢غ مً زاللها ؤّن  158وبالّغحٕى بلى اإلااّصة ّ

مه في اإلاىاص مً 
ّ
ظي هٓ

ّ
ؿب ٢ض ًشبذ بىاؾُت ؤلا٢غاع، ألامغ ال

ّ
وؾّماه  162بلى  160الي

ؿب بة٢غاع ألاب ببىّىة اإلا٣ّغ به ولى في مغى اإلاىث 
ّ
ه ًشبذ الي

ّ
ا. بط ؤه ًً باالؾخلحا١ ؤً

ؿب.   بكٍغ ؤن ال 
ّ
٩ًّّىن الىلض مٗلىم الي

ٟل لٗام ّ
ّ
ٟا٢ُت خ٣ى١ الُ

ّ
ذ اج مً اإلااّصة  3في البىض  1989هظا، و٢ض اٖتٞر

ت  20 ُّ ٟل اإلادغوم مً بُئخه الٗاثل
ّ
بال٨ٟالت ٦ةخضي الىؾاثل الهاصٞت بلى خماًت الُ

ش  ض ٖلُه اإلاكّغٕ اإلاٛغي، بخاٍع
ّ
ي ؤ٦

ّ
٤ ، خُث ؤنضع ٢اهىًها ًخ2002ٗحىان  13ألامغ الظ

ّ
ل

ٟا٫ اإلاهملحن. ٟل اإلاهمل، مٟهىم  1ب٨ٟالت ألَا
ّ
جًّمً هظا ال٣اهىن جدضًض اإلا٣هىص بالُ

ام به في خالت الٗشىع ٖلى َٟل ولُض.  ُّ ال٨ٟالت في هُا١ ؤخ٩امه، وبُان ما ًجب ال٣

جاه زل٤ ؤ٦ثر ٢ضع مم٨ً 
ّ
ٟل اإلاهمل جىهّب في اج

ّ
٩ّٞل اإلا٣خًُاث الخاّنت ب٨ٟالت الُ

ّلٟئت اإلاهّمت في اإلاجخم٘.مً الحماًت لهظه ا

ىوس ي
ّ
شريع الت

ّ
فل املهمل في الت

ّ
الث: الحمايت اللاهىهيت للط

ّ
ّاملطلب الث

ؿب مىظ نضوع 
ّ
م اإلاكّغٕ الخىوسخي ويُٗت زانت بالُٟل مجهى٫ الي

ّ
لم ًىٓ

وصزىلها خّحز الّخىُٟظ في الٟاجذ حاهٟ،  1956ؤوث  13مجلت ألاخىا٫ الصخهُت في 

٣ب الٗاثلي  لألَٟا٫  1998 ؤ٦خىبغ 28بلى خضوص  1957
ّ
ش نضوع ٢اهىن بؾىاص الل جاٍع

                                                            
ْهحر قٍغ٠ ، اإلالػى بم٣خطخى 10/09/1993ناصع في  1.93.165ْهحر الكٍغ٠ مٗخبر بمشابت ٢اهىن ع٢م  - 1

ضة 01-15بدىُٟظ ال٣اهىن ع٢م  13/06/2002ناصع في  1.02.172ع٢م  ٟا٫ اإلاهملحن. الجٍغ ٤ ب٨ٟالت ألَا
ّ
، اإلاخٗل

ش 5031الٗضص  الغؾمُت للممل٨ت اإلاٛغبُت، ّ.2316، م. 19/08/2002، ناصعة بخاٍع
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ؿب
ّ
ت 1اإلاهملحن ؤو مجهىلي الي ُّ . ٞبهضوع هظا ألازحر ؤنبذ الحضًث ًٖ جىُٓم ويٗ

نهم 
ّ
ُحن واعًصا في ال٣اهىن الّخىوسخي، باٖخباع ؤّن هظا ال٣اهىن م٨ ٖغ

ّ
ت لألبىاء ٚحر الك ُّ ٢اهىه

ام بضٖىي بزباث ألابّىة؛ وهى ٢اه ُّ ٟل مً ال٣
ّ
ىن حاء مىا٦بت الهخمام ٖالمي بالُ

ٟا٫ وزاّنت 2وبد٣ى٢ه ٣ت بدماًت ألَا
ّ
ٟا٢ُت اإلاخٗل

ّ
، مً طل٪ مهاص٢ت جىوـ ٖلى الاج

ٟل
ّ
ٟا٢ُت ألامم اإلاّخدضة لح٣ى١ الُ

ّ
ٟل ؾىت 3اج

ّ
ت خماًت الُ

ّ
ّ. 19954، وبنضاع مجل

صب الفرع ألاّول: 
ّ
فل مجهىل الي

ّ
ت ألاح فيالحمايت اللاهىهيت للط

ّ
خصّيتمجل

ّ
 ىال الش

ت بإعي٘ مىاص جًّمنها  
ّ
٣ُِ يمً هظه اإلاجل

ّ
ٟل الل

ّ
زّو اإلاكّغٕ الّخىوسخي الُ

٣ُِ. خُث هّو  80بلى اإلااّصة  77ال٨خاب الؿاب٘ مً اإلااّصة 
ّ
٣ت بدىُٓم ؤخ٩ام الل

ّ
واإلاخٗل

 بطا ْهغ ؤبىاه  78الٟهل 
ّ
٣ُِ بُض ملخ٣ُه وال ًإزظه مىه ؤخض بال

ّ
ه: '' ًب٣ى الل

ّ
ٖلى ؤه

ل بل٣ُِ  77م الحا٦م بظ٫ ''. وحاء في الٟهل وخ٨ ّٟ ت ٖلى ؤّن: '' مً ج٨
ّ
مً هٟـ اإلاجل

واؾخإطن الحا٦م وحبذ ٖلُه ه٣ٟخه بلى ؤن ًهحر ٢اصًعا ٖلى ال٨ؿب، ما لم ٨ًً لظل٪ 

٣ُِ ما٫ ''. 
ّ
ّالل

ؿب 
ّ
ٟا٫ اإلاهملحن ومجهىلي الي ا إلزباث بىّىة ألَا ًً ٦ما ؤوعصه ٧ىؾُلت ؤً

ؿب،  1998هىن بالٟهل ألاّو٫ مً ٢ا
ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
٣ب الٗاثلي للُ

ّ
٤ بةؾىاص الل

ّ
اإلاخٗل

ؿب وإلزباث البىّىة 
ّ
خهُت صوًعا هاّما إلزباث الي

ّ
خُث ؤب٣ى اإلاكّغٕ الّخىوسخي لإلعاصة الص

خهُت 
ّ

بُُٗت. ولّٗل ؤلا٢غاع هىا ًإح، ٦إهّم وؾُلت حٗخمض ؤؾاًؾا ٖلى ؤلاعاصة الص
ّ
الُ

ت ومباقغة. ُّ تي جبرػ بهٟت حل
ّ
ّ ال

                                                            
واإلاخٗل٤ بةؾىاص ل٣ب ٖاثلي لألَٟا٫ اإلاهملحن ؤو  1998ؤ٦خىبغ  28ماعر في  1998لؿىت  75ال٣اهىن ٖضص  -1

ش  87مجهىلي اليؿب. الغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ٖضص  ّ.2176، م. 30/10/1998بخاٍع
اث الٗامت في ال٣اهىن الخىوسخي.قغ٦ت ؤوعبِـ للُباٖت واليكغ،  ٖبض هللا ألاخمضي، خ٣ى١ ؤلاو -2 ؿان والحٍغ

ّ.147، م.1993جىوـ، 
ش  -3 مبر  20اجٟا٢ُت ألامم اإلاّخدضة لح٣ى١ الُٟل بخاٍع  1991لؿىت  92، اإلاهاص١ ٖليها بال٣اهىن 1989هٞى

مبر   1991لؿىت  1865ؤمغ ٖضص واإلايكىع بالغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت بم٣خطخى  1991اإلااعر في هٞى

ّ.  1991صٌؿمبر  10اإلااعر في 
ش  1995لؿىت  92ال٣اهىن ٖضص  -4 مبر  9بخاٍع ًخٗل٤ بةنضاع مجلت خماًت الُٟل. الغاثض الغؾمي  ،1995هٞى

ش  90للجمهىعٍت الخىوؿُت ٖضص  مبر  10بخاٍع ّ.2205، م. 1992هٞى
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اوي:
ّ
صب  الفرع الث

ّ
فل مجهىل الي

ّ
لصىت  82اللاهىن عدد  فيالحمايت اللاهىهّيت للط

05921 ّ

ا للّضو٫ 
ً
ظي ًإزظ بىٓام الّخبجي زالٞ

ّ
ٌٗخبر اإلاكٕغ الّخىوسخي هى الىخُض ال

ب اإلاكّغٕ هظًً الّىٓامحن يمً 
ّ
الٗغبُت، هظا باإلياٞت بلى هٓام ال٨ٟالت، خُث عج

ّ.٢اهىن واخض

 
ً
بنيال –أّول

ّ
صب في هظام الت

ّ
 ىضعيت اللاهىن للطفل مجهىل الي

ٗاث الٗغبُت التي خظث  كَغ
ّ
م اإلاكٕغ الخىوسخي ماؾؿت الخبجي ٖلى زالٝ الد

ّ
هٓ

سخل٠ الخبجي ًٖ ؤلا٢غاع بالبىىة باٖخباع ؤن  ٗت ؤلاؾالمُت ومىٗذ الخبجي. ٍو خظو الكَغ

ذ  بإهه ًخسظه الخبجي هى بلحا١ شخو مٗغوٝ اليؿب ؤو مجهىله بيؿبه والخهٍغ

بِىما الاؾخلحا١ ؤو ؤلا٢غاع بالبىىة هى اٖتراٝ بيؿب خ٣ُ٣، لصخو مجهى٫  .ولضا

اليؿب بط هى اٖتراٝ ببىىة ولض زل٠ مً ماثه بىىة خ٣ُ٣ُت. الخبجي بطن لِـ بْهاعا 

 اٞىعٍ الظل٪ ٞةّن له ؤزّغ ،لحالت وا٢ُٗت ٦ما في الاؾخلحا١ بل هى بًجاص وبخضار لها

ّٚحر عحعي.

ٟل ٖلى ؤن جًمً  21لّؿُا١ جىّو اإلااّصة في هٟـ ا
ّ
ٟا٢ُت خ٣ى١ الُ

ّ
مً اج

خباع ألاّو٫.  ٟل الًٟلى الٖا
ّ
ّالّضو٫ التي ج٣ّغ ؤو ججحز هٓام الّخبجي بًالء مهالح الُ

ّ 1958وه٨ظا ٩ًىن ٢اهىن 
ّ
ٟا٫ مجهىلي اليؿب مً ٢ض حاء لُم٨ ً ٞئت مً ألَا

ُح ٖغ
ّ

ٟا٫ الك اتهم والحهى٫ ٖلى ويُٗت ألَا مً  15ن بم٣خطخى الٟهل بجمام هٍى

هظا ال٣اهىن. وباٖخباع ؤّن الخبجي بمشابت الىالصة الشاهُت للُٟل مجهى٫ اليؿب ٣ٞض 

ىه اإلاكٕغ مً زال٫ الٟهل 
ّ
ّ. 2مً خمل ل٣ب اإلاخبجي 14م٨

                                                            
خٗل٤ بالىالًت الٗمىمُت وال٨ٟالت والخبجي، اإلاى٣ذ اإلا 1958ماعؽ  4ماعر في  1958لؿىت  27ٖضص  ال٣اهىّن -  1

ش  34. الغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت، ٖضص 19/06/1959اإلااعر في  1959لؿىت  69بال٣اهىن ٖضص  بخاٍع

ّ.890، م. 1959حىان  23-26
ّ''.ٖلى ؤّن: '' ًدمل اإلاخبّجى ل٣ب اإلاخبّجي... 1958لؿىت  27مً ال٣اهىن ٖضص  14ًىو الٟهل  - 2
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ت  ً الُٟل مجهى٫ اليؿب مً الحهى٫ ألو٫ مغة ٖلى هٍى
ّ
وبن ٧ان الخبجي ًم٨

ىه ؤًًا مً الّخمخ٘ بد٣ى١ّ
ّ
مً  ٣15ض هو الٟهل ٞالابً الكغعي.  ٧املت ٞهى ًم٨

لُه ما  1958ماعؽ  ٢4اهىن  ه: '' للمخبّجى هٟـ الح٣ى١ التي لالبً الكغعي ٖو
ّ
ٖلى ؤه

 ً ٖلُه مً الىاحباث وللمخبجي بػاء اإلاخبّجى هٟـ الح٣ى١ التي ٣ًغها ال٣اهىن لألبٍى

لُه ما ًٟغيه مً الىاحباث ٖليهما ''. بط هّو اإلاكٕغ ٖلى خ ُحن ٖو ٣ى١ الكٖغ

وواحباث مخباصلت بحن ٧ل مً اإلاخبّجى واإلاخبجي بدُث ًهبذ الُٟل بمشابت الابً 

ُحن للُٟل اإلاخبّجى. ً الكٖغ ّالكغعي للؼوححن اإلاخبىحن والؼوحان بمشابت ألابٍى

ا  صب في هظام الكفالت –ثاهيًّ
ّ
ّالىضعيت اللاهىن للطفل مجهىل الي

مً  68ٖلى مٗجى الٟهل بطا لم ًىجح الُٟل مجهى٫ اليؿب في بزباث وؿبه ّ

خهُت
ّ

ت ألاخىا٫ الص
ّ
ح بليها ؤو التي  ،مجل

َ
وبطا لم ًٟلح في ا٢خىام ٞغنت الخبجي التي عش

ٞةَن ب٣اثه  ،1998بىىجه ٖلى مٗجى  ٢اهىن وبطا لم ًشبذ  ،جمذ وو٢٘ الغحٕى ٞيها

ىه اإلاكٕغ مً بٌٗ 
َ
اع م٨ مجهى٫ اليؿب ٌٗخبر ؤمغا ال مدُو ٖىه. وفي هظا ؤلَا

غ له الؿىض الٗاثلي الظي ًى٣هه ؤال وهى ال٨ٟالت. الحلى٫  اإلاى٣ىنت التي ًم٨ً ؤن جٞى

اإلاخٗل٤ بالىالًت الٗمىمُت  1958ماعؽ  4واؾدىاًصا إلاا حاء بالٟهل الشالث مً ٢اهىن 

'' ال٨ٟالت ٣ٖض ٣ًىم بم٣خًاه شخو عقُض ًخمَخ٘ بد٣ى٢ه : وال٨ٟالت والخبجي ؤَنّ

ّنغ ''.اإلاضهُت ؤو هُئت بغ ب٨ٟالت َٟل ٢ا

'' ٣ٖـــــض ال٨ٟالـــــت ًبـــــرم لـــــضي  :ؤَنّ 1958ل٣ـــــض ا٢خطـــــخى الٟهـــــل الغابـــــ٘ مـــــً ٢ـــــاهىن 

ٖضلحن بحن ال٨ُٟل مً حهت وبحن ؤبـىي اإلا٨ٟـى٫ ؤو ؤخـضهما بطا ٧ـان مُخـا ؤو مجهـىال... ؤو 

هــا ال٨ٟالــت هــى ٞ ''.ّص١ خــا٦م الىاخُــت ٖلــى ٣ٖــض ال٨ٟالــتمــً ًمشلــه مــً حهــت ؤزــغي، ٍو

ــخ٣َّٖــض بــحن ال٨ُٟــل وولــي الُٟــل اإلا م ببغامــه لــضي ٖــضلحن هٓــغا ألهمُــت ٨ٟــى٫ وهــي ؤّمــه ٍو

مًــمىن ال٣ٗــض باٖخبــاعه ًخٗلــ٤ ب٨ٟالــت َٟــل ٢انــغ. بــالّغحٕى بلــى هــو الٟهــل الشالــث 

ُٞمـــــــــا ًخٗلــــــــ٤ بـــــــــاإلا٨ٟى٫ ؤَن ال٨ٟالـــــــــت ال ًم٨ـــــــــً ؤن ٩ًـــــــــىن   1958اإلاــــــــظ٧ىع مـــــــــً ٢ـــــــــاهىن 

ها َٟــل بلــٜ ؾــً الغقــض ؤو َٟــل و٢ــ٘ جغقــُضه ٖلــى مٗجــى الٟهــى٫   158و 153مىيــٖى
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خهــُت 159و
ّ

ــت ألاخــىا٫ الص
ّ
حر ؾــىض ٖــاثلي  باٖخبــاع ؤَنّ 1مــً مجل ال٨ٟالــت هــي وؾــُلت لخــٞى

لُٟـــل ٢انـــغ مجهـــى٫ اليؿـــب يـــغوعة ؤَن ٣ٖـــض ال٨ٟالـــت ًيخهـــي آلُـــا ببلـــٙى اإلا٨ٟـــى٫ ؾـــً 

ّ.2الغقض

اًـت صون الحــ٤  بّنّ ــً الُٟـل مجهـى٫ اليؿــب مـً الحـ٤ فــي الٖغ
ّ
٣ٖـض ال٨ٟالـت ًم٨

ســـى٫ لـــه الحـــ٤  ـــت ٍو ٞٗال٢ـــت ال٨ُٟـــل  ،فـــي الؿـــىض الٗـــاثلي صون الحـــ٤ فـــي اليؿـــبفـــي الهٍى

يــغوعة ؤَن ٣ٖـــض ال٨ٟالـــت ال  بالُٟــل اإلا٨ٟـــى٫ ال حٗــضو ؤن ج٩ـــىن ٖال٢ـــت ج٩اٞــل وجًـــامً.

ّ ىوؤ٢صــخ ،وال ٌؿــىض ل٣بــا ٖاثلُــا ،٦مــا هــى الكــإن فــي الخبجــيًيكــإ وؿــبا 
ّ
بــه مــا ًم٨ــً ؤن ًغج

اًت واإلاغا٢بت والى٣ٟت ّ.هى الح٤ في الٖغ

ال
ّ
صب ث: الفرع الث

ّ
فل مجهىل الي

ّ
لصىت  58اللاهىن عدد  فيالحمايت اللاهىهّيت للط

05593   

ت في الّؿىىاث  ُّ ت وؤلاوؿاه ُّ ٗاتها الاحخماٖ ا في حكَغ
ً
ذ جىوـ جُّىًعا ملحْى ٖٞغ

لذ.
ّ
ٟل التي ق٩

ّ
ت خماًت الُ

ّ
ٗاث مجل كَغ

ّ
وفي ْل هظا  ألازحرة، ولّٗل ؤهّم هظه الد

ًت الُٟل ٖلى ؤهه: '' ًخمخ٘ الُٟل ب٩ل مً مجلت خما 18ال٣اهىن هو الٟهل 

يماهاث ال٣اهىن ؤلاوؿاو، الضولي اإلاىهىم ٖليها باإلاٗاهضاث الضولُت اإلاهاص١ ٖليها 

ٟا٫ في الحغوب والجزاٖاث اإلاؿلحت ''. ٪ ألَا مى٘ حكٍغ ّ بهٟت ٢اهىهُت ٍو

تؤ٢غ و٢ض  ؿب نلب الٟهل  الح٤ّ في الهٍى
ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
مً مجلت  5للُ

ت الحاالث الهٗبت التي تهّضص صحت  20؛ واٖخبر الٟهل خماًت الُٟل
ّ
مً هٟـ اإلاجل

الُٟل ؤو ؾالمخه البضهیت ؤو اإلاٗىىیت جخمدىع خى٫ ٣ٞضان الُٟل لىالضیه وب٣اءه صون 

مً هٟـ اإلاجلت ؤن اإلا٣هىص باإلهما٫ حٗغیٌ ّ ٦21ما ؤياٝ الٟهل... ؾىض ٖاثلي

                                                            
ًّ الّغقض وهّي ٖكغون ؾىت ٧املت ''.  153ًىو الٟهل  - 1 ه: '' ٌٗخبر محجىًعا للّهٛغ مً لم ًبلٜ ؾ

ّ
ٖلى ؤه

ىو الٟهل  ضا ؤو مُل٣ا...''. ؤما الٟهل  158ٍو ُّ ه: '' ًم٨ً للحا٦م جغقُض الّهٛحر جغقُضا م٣
ّ
 159ٖلى ؤه

ه: '' ال ًم٨ً جغقُض الهٛحر بطا لم ًخم الخامؿت
ّ
ّٖكغة ''.   ًىو ٖلى ؤه

ّاإلاخٗل٤ بالىالًت الٗمىمُت وال٨ٟالت والخبجي، اإلاغح٘ الؿاب٤. 1958ماعؽ  8مً ٢اهىن  7ٟهل ال - 2
ٟل، اإلاغح٘ 09/11/1995اإلااعر في  1995لؿىت  92ال٣اهىن ٖضص  - 3

ّ
ت خماًت الُ

ّ
٤ بةنضاع مجل

ّ
، اإلاخٗل

ّالؿاب٤. 
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ً ٖىه بم٩ان ، خُغؾالمت الُٟل ال٣ٗلُت ؤو الىٟؿُت ؤو البضهُت لل ؾىاء بخسلي ألابٍى

حر اإلاغا٤ٞ  ،ؤو ماؾؿت ٖمىمُت ؤو زانت لت وصون جٞى ؤو بهجغ مدل ألاؾغة إلاضة ٍَى

ً ٖىض نضوع ٢غاع في الحًاهت، ؤو  ٌ ٢بى٫ الُٟل مً ٦ال ألابٍى الالػمت له، ؤو ٞع

 الامخىإ ًٖ مضاواجه والؿهغ ٖلى ٖالحه. 

ؿب لألَٟا٫ ٣اهىهیتال الحمایت ؤوحه مً وحه ؤبغّػ ؤّنّ ٚحر
ّ
 نلب مجهىلي الي

 في الح٤ َٟل ل٩ّلّ ''...وؤن ٞیه:  حاء والظي 5 الٟهل نلب ج٨مً الُٟل خمایت مجلت

 والجيؿّیت''. وهي الىالصة وجاعیش الٗاثلي والل٣ب الاؾم الهىّیت والصجه وحكمل مىظ الهىیت

مب 09 في اإلااعر 1998 لؿىت 75 ٖضص ال٣اهىّن بهضوّع حٗؼػث خمایت  واإلاخٗل٤ 1998 رهٞى

ؿب مجهىلي ؤو اإلاهملحن لألَٟا٫ ٖاثلي ل٣ب بةؾىاص
ّ
ّ.الي

الث: 
ّ
صب الفرع الث

ّ
فل مجهىل الي

ّ
لصىت  29اللاهىن عدد  فيالحمايت اللاهىهيت للط

0552ّ

ؿب اإلاّٗبر ٖىه في ال٣ٟه  
ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
لم ًخّٗغى اإلاكّغٕ الّخىوسخي بلى الُ

بُعي
ّ
ٟل الُ

ّ
 ٖغًيا نلب الٟهل  ال٣اهىو، الّخىوسخي بالُ

ّ
: '' ًغر ولض الّؼها  152بال

ً
٢اثال

٣ب الٗاثلي 
ّ
ً بلى ؤهّمُت الل

ّ
 ؤّن اإلاكّغٕ جُٟ

ّ
مً ألاّم و٢غابتها وجغزه ألاّم و٢غابتها ''. بال

ؿب ؤو 
ّ
ٟا٫ مجهىلي الي خه ٞامخّضث ٖىاًخه بلى ألَا ِّ ٟل وشخه

ّ
ت الُ ُّ وؤزغه ٖلى هٟؿ

ّ.19851لؿىت  81اإلاهملحن ٞهضع ال٣اهىن ٖضص 

 28اإلااّعر في  1998لؿىت  75ال٣اهىن ٖضص و٢ض حّٗؼػ طل٪ الّخىحه بهضوع 

ظي  19982ؤ٦خىبغ 
ّ
ؿب وال

ّ
٤ بةؾىاص ل٣ب ٖاثلي لألَٟا٫ اإلاهملحن ؤو مجهىلي الي

ّ
اإلاخٗل

ا، زّم نضع ال٣اهىن ٖضص  81ؤلػى ال٣اهىن ٖضص  ًٟ لُى٣ّذ  2003لؿىت  51اإلاظ٧ىع آه

ضزل ٖلُه الٗضًض ٢1998اهىن  مً الّخٗضًالث. وهىا اججهذ بعاصة اإلاكّغٕ ؾىت  ٍو

ت ألابىاء اإلاىلىصًً زاعج بَاع  1998 ُّ بلى الّخ٨ٟحر في بعؾاء هٓام ٢اهىو، زام بىيٗ

                                                            
، ًخٗل٤ بةؾىاص ل٣ب ٖاثلي لألَٟا٫ مجهىلي 1985ؤوث  11، ماعر في 1985لؿىت  81ال٣اهىن ٖضص  - 1

ش  59اليؿب ؤو اإلاهملحن. الغاثض الغؾمي للجمهىعٍت الخىوؿُت ٖضص  ّ.  1033، م. 1985ؤوث  20-16بخاٍع
ّ، اإلاغح٘ الؿاب٤. 1998ؤ٦خىبغ  28ماعر في  1998لؿىت  75ال٣اهىن ٖضص  - 2
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ظي ؤ٢ّغ 
ّ
بىت ألاولى لظل٪ الّىٓام، وطل٪ بؿً ال٣اهىن ال

ّ
الّؼواج. ٩ٞان ؤن ويٗذ الل

ٟل مجهى٫ في بزباث ألابىة، وفي م٣ّضمتها الح٤ّّ
ّ
٣ب الٗاثلي لألب  بد٤ّ الُ

ّ
في خمل الل

ّوالح٤ّ في الّغٖاًت مً ه٣ٟت وخًاهت. 

ت بؾىاص ل٣ب ألاب متى جّم الّخٗٝغ ٖلُه بّما  ُّ خُث زّى٫ هظا ال٣اهىن بم٩اه

ت  ُّ هىص ؤو بىاؾُت الّخدلُل الجُجي إلزباث ألابّىة البُىلىح
ّ

هدُجت ب٢غاعه ؤو بكهاصة الك

ؿب ٖلى لألَٟا٫ اإلاىلىصًً زاعج بَاع الّؼواج. 
ّ
ٟل مجهى٫ الي

ّ
ويٗضها ًخدّهل الُ

غعي ٧الّغٖاًت والحًاهت والّى٣ٟت والىالًت في اعجباَها 
ّ

ٟل الك
ّ
البٌٗ مً خ٣ى١ الُ

ظي ًيؿب 
ّ
٣ب الٗاثلي وبزباث بىّىجه وخمل واحباث ٖلى ألاب البُىلىجي ال

ّ
بالح٤ّ في الل

ٟل بلُه.
ّ
ّالُ

ــــّغ اإلاكــــٕغ للُٟــــل مجهــــى٫ اليؿــــب ألو٫ مــــغة ؤؾا ىــــه مــــً ل٣ــــض ٞو
ّ
ؾــــا ٢اهىهُــــا  ًم٨

ومـــً هىـــا ًدؿـــاوي  اـــــــــخمـــل ل٣ـــب والـــضه البُىلـــىجي بٗـــض بزبـــاث الٗال٢ـــت البُىلىحُـــت بُنهم

وبن ازخلٟــا مــً  ،الُٟــل مجهــى٫ اليؿــب مــ٘ الُٟــل الكــغعي مــً خُــث خمــل ل٣ــب ألاب

ــت  ىــه مجــغص بم٩اهُــت ؤو ؤولٍى
ّ
خُــث ؤّن  خمــل ل٣ــب ألاب خــ٤ّ باليؿــبت للُٟــل الكــغعي ول٨

ّللُٟل مجهى٫ اليؿب.  باليؿبت

اإلاكــٕغ التــزم الهــمذ بسهــىم خــ٤ الُٟــل الــظي ؤؾــىض لــه ل٣ــب ألاب  ٚحــر ؤن 

ٞبٗـــض ؤن ٖـــضص حملـــت مـــً آلازـــاع اإلاترجبـــت ٖـــً بزبـــاث الٗال٢ـــت البُىلىحُـــت بـــحن  ،فـــي ؤلاعر

ـاة والـضه وهـى  الُٟل ووالضه ؾ٨ذ ًٖ ؤهم خ٤ مً اإلام٨ً ؤن ًخمخ٘ به الُٟل بٗض ٞو

ت بِىه وبحن والضه اإلاىعر . خ٣ه في ؤلاعر باٖخبا ُا ل٣ُام عابُت صمٍى ّعه واعزا قٖغ

 الخاجـــــــــــمت:

ٗاث ؤّنّ ال٣ى٫ّ یم٨ً الخخام في كَغ
ّ
ت  الد ُّ  لألَٟا٫ زاّنت ؤعؾذ خمایت ٢ض اإلاٛاعب

ؿب
ّ
ّ ج٨خمل ؤن یم٨ً ال الحمایت ؤّن هظه ٚحر ، مجهىلي الي

ّ
 مً حملت حهىص بخًاٞغ بال

غاٝ ٟا٫ ْاهغة مً الى٢ایت آلیاث جٟٗیل یٗجي ما وهى، جخم٘اإلاخضزلت في اإلا ألَا  ألَا

ّ .الؼواج بَاع زاعج اإلاىلىصیً
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 في 
ّ
ؿب ال ًم٨ً ؤن ج٩ىن بال

ّ
ٟل اإلاهمل ؤو مجهى٫ الي

ّ
ت للُ ُّ ٞةّن الحماًت ال٣اهىه

ت  ،ؾُا٢ها الاحخماعي ُّ غاث الخىم
ّ

ت إلااق ُّ ت و٢غاءاث بخهاث ُّ اؾدىاًصا بلى مٗاًىاث مُضاه

ت وا  ؤن البكغٍّ
ّ
ت. طل٪ ؤّن ال٣اهىن ٣٦اٖضة ٖاّمت ومجّغصة وملؼمت ال ًم٨ً له بال ُّ لح٣ى٢

امىت لهظه الح٣ى١ والتي ؤم٨ً مٗاًىت ٞٗالُتها في ّْل اإلاكهض  ًّ ٩ًىن الحايىت ال

الاحخماعي ٩٦ل. ألن الىا٢٘ الاحخماعي ال ًؼا٫ ٨ٌٗـ ٨ٖـ ما ٦ّغؾخه الّىهىم 

ٟل، مّما ٌٗ
ّ
ت ٦بٗض خماج، للُ ُّ ٟىلت اإلاهملت ال ًؼا٫ ًدخاج بلى ال٣اهىه

ّ
جي ؤّن وي٘ الُ

ٟىلت 
ّ
ض مً اإلاالءمت بحن ما هى ٢اهىو، واحخماعي م٘ مغاحٗت الّؿُاؾاث في قإن الُ مٍؼ

ض مً الّخُٟٗل والجّضًت والىعي بحجم الّخدضًاث ال٣اثمت وال٣اصمت والّخجىض لها  هدى مٍؼ

ؿب في جؼاًض مؿخمغ
ّ
ٟا٫ مجهىلي الي  .بط ؤّن ْاهغة ألَا
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  كاهون الامتثال الضريبي ألامريكي على الحضابات ألاجىبية

 وأثره على املىظومة املصرفية الضويضرية

 د. إلياش بوزيدي أصتاذ محاضر "ب" 

 املركس الجامعي مغىية 

 ملخص:

ىُت ظخلجأ ئلى ملاغاة البىىن واإلاإظعاث اإلاالُت  ئّن الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

ىُحن لذيها، ورلً خاسج خذودها ؾحر ملتزمحن باإلف طاح غً بُاهاث ومػلىماث ألامٍش

يي غلى  بي ألامٍش م كاهىن الامخثاٌ الػٍش بي غً ؾٍش بؿشع ميافدت التهّشب الػٍش

 .(FATCA)الخعاباث ألاحىبُت 

عشي في مىاحهت حػاسع  بمىاصاة رلً، أغحى معخلبل العش اإلاطشفي العَى

عشا ئلى ا ذ بالشاًت البُػاء.وؾحر جيافإ مؼ كاهىن فاجيا مّما ًػؿش ظَى  لخلٍى

بي، العش اإلاطشفي. الكلمات املفتاحية:  البىىن، اإلاإظعاث اإلاالُت، التهّشب الػٍش

Abstract : 

The United States will resort to sue banks and financial institutions outside 

its borders is committed to disclose data and information that Americans have, in 

order to combat tax evasion by law of  US tax compliance on the accounts of 

foreign law (fatca). 

At the same time, the future of the Swiss banking secret is in the face of 

opposition and inequality with the Fatca law, forcing Switzerland to wave the white 

flag. 

Keywords: Banks, Financial institutions, Tax evasion, Banking secret. 
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 ملدمة:

ي غً حضء 
ّ
اصداد جذخل الذولت الخذًثت في وشاؽ ألافشاد، وألضم وّل فشد بالخخل

خه لطالخها، فيّل فشد ًلتزم باإلدالء غً مىاسده وأمالهه ختى جخمىً الذولت  مً خٍش

بُت اإلاؿلىبت.  مً جدذًذ اللُمت الػٍش

بُت مً ؤلاؾالع غلى اإلاػلىماث اإلاط شفُت وحػّذ معألت ظلؿت ؤلاداساث الػٍش

ألؾشاع فشع الػشاةب غلى غمالء اإلاطاسف ئخذي اإلاشاول اإلاشجبؿت بالتزام اإلاطاسف 

 بالعّشٍت اإلاطشفُت.

يي غلى الخعاباث ألاحىبُت اإلاػشوف  بي ألامٍش للذ اغخبر كاهىن الامخثاٌ الػٍش

ىُت ظخجبر اإلاطاسف   «FATCA»باظم   للجذٌ، باغخباس أّن الذولت ألامٍش
ً
مثحرا

ىُحن ومضدوجي الجيعُت لذيها، بؿُت واإلاإظعاث الػا إلاُت غلى الىشف غً وداتؼ ألامٍش

 فشع الػشاةب الىاحب حعذًذها.

ذ اإلاطاسف واإلاإظعاث اإلاالُت 
ّ
ىُت اللاهىن، شى ومىز ئكشاس العلؿاث ألامٍش

ه في بػؼ 
ّ
ت بالخطىص مً ولفت جؿبُله وهؿاكه، باغخباس اه الػاإلاُت والعىَعٍش

اإلادلُت، التي جدمي اإلاػلىماث الخاضت بأصخاب ألاخُان ًخػاسع واللىاهحن 

عشي ٌػخمذ بشيل هبحر غلى كؿاع الخذماث   أّن الاكخطاد العَى
ً
الخعاباث. غلما

واإلاطاسف، فثلث اإلاػامالث اإلاطشفُت في الػالم ًخم غبرها، هما أّن اإلاادة ألاظاظُت 

ػىد الفػ ً، َو عشي هي اإلااٌ وبشيل حىهشي أمىاٌ آلاخٍش ل في رلً ئلى لإلجداد العَى

 البىاء اإلاخحن مً الثلت بحن اإلاطاسف وغمالئها.

ثاس ؤلاشيالُت آلاجُت: هل ثّمت حػاسع بحن كاهىن الامخثاٌ 
ُ
مً هزا اإلاىؿلم، ج

يي غلى الخعاباث ألاحىبُت والعّشٍت اإلاطشفُت التي ٌعحر غلى خؿاها  بي ألامٍش الػٍش

عشي؟  اللؿاع اإلاطشفي العَى

لُت، ظيخػشع ئلى ؤلاؾاس الػام للاهىن الامخثاٌ ولإلحابت غلى هزه ؤلاشيا

يي غلى الخعاباث ألاحىبُت )مبدث أّوٌ( وئلى أثش هزا اللاهىن غلى  بي ألامٍش الػٍش

ت )مبدث ثان(. عٍش  اإلاىظىمت اإلاطشفُت العَى
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إلاطار العام للاهون الامتثال الضريبي ألامريكي على الحضابات  املبحث ألاّول:

 ألاجىبية "فاثكا".

يي غلى الخعاباث ألاحىبُت  للذ بي ألامٍش  «FATCA»أثاس كاهىن الامخثاٌ الػٍش

 لذي الذٌو وألاهظمت اللاهىهُت لىاخُت هُفُت 
ً
 ملخىظا

ً
خ ضذوسه ئسباوا مىز جاٍس

جؿبُله، الظُما في ألاهظمت التي حػخمذ العّشٍت اإلاطشفُت، ومً هزا اإلاىؿلم ظيخػشع 

( و   مىاهج جؿبُله )مؿلب ثان(. ئلى مدخىي كاهىن "فاجيا" )مؿلب أٌو

 املطلب ألاول: محتوى كاهون الامتثال الضريبي ألامريكي على الحضابات ألاجىبية.

بي غلى  2010في غالم   لالمخثاٌ الػٍش
ً
ىُت كاهىها أكّشث الخيىمت ألامٍش

ىُت لُذخل خّحز الخىفُز خٌى الػالم  ىُت خاسج الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش الخعاباث ألامٍش

 ت أغىام غلى ئكشاسه.بػذ أسبػ

بُت غلى وافت ألاشخاص  ض الشفافُت الػٍش يهذف كاهىن "فاجيا" ئلى حػٍض

ت مإظعاث مالُت خٌى الػالم ًّ ىُحن الزًً لذيهم حػامالث مؼ أ  .1ألامٍش

ىُت ئغافت  وفلا لهزا اللاهىن ًجب أن جفصح وّل اإلاطاسف ألاحىبُت ؾحر ألامٍش

الاظدثماس وششواث الػمان وضىادًم الاةخمان ئلى اإلاإظعاث اإلاالُت ألاخشي هطىادًم 

بت الّذخل في الىالًاث اإلاخدذة  ومإظعاث الطحرفت والخمىٍل ؤلاظالمي، إلاطلخت غٍش

ذ أسضذة خعاباتهم الذاةىت  ىُت غً أّي غمالء لهم غالكت بالىالًاث اإلاخدذة وجٍض ألامٍش

في سأط ماٌ ششهت في اإلااةت  10غً خمعحن آالف دوالس أو اإلاعاهمحن بيعبت أهثر مً 

أحىبُت أو اإلاشجبؿحن بجمػُاث أو بػملُاث اةخمان، ورلً بمىحب همىرج ئبالؽ جدّذده 

ىُت.   مطلخت الػشاةب ألامٍش

ب ألامىاٌ، ئر أّن  بي وتهٍش ئّن هزا اللاهىن يهذف ئلى الخّذ مً التهّشب الػٍش

بي غمً أهذاف الخشب غلى ألام ىُت جطّىف التهّشب الػٍش ىاٌ ؾحر العلؿاث ألامٍش

                                                            
ذ، ماسط  1 ، 4، العلعلت الخاظػت، الػذد 2017ئغاءاث، وششة ًطذسها مػهذ الذساظاث اإلاطشفُت، اليٍى

 .1ص.
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اإلاششوغت. ألامش الزي بمىحبه جبّرس الخػاون الزي حععى ئلى حػمُمه غلى اإلاجخمؼ اإلاالي 

 الذولي.

ىُت اإلاباششة  ًّ هزا الخػاون ًذخل خلُلت في ضلب اإلاطلخت اإلاالُت ألامٍش لى

 .1أهثر مىه في مُذان ميافدت جبُِؼ ألامىاٌ

يي غلىباث ئّن امخىاع اإلاإظعاث اإلاالُت غً الخؿبُم ًفشع الل اهىن ألامٍش

يي، وهزلً مً مياظب 30جلض ي باظخلؿاع  % مً الّذخل ألاظاس ي ري اإلاطذس ألامٍش

 سأط اإلااٌ غلى بُؼ بػؼ ألاضٌى اإلاىحىدة في الىالًاث اإلاخدذة.

فارا واهذ اليلفت مادًت مً خالٌ جؿبُله، فهى في خلُلت ألامش ولفت جىظُمُت  

ب اإلاىظفحن ووغؼ أهظمت حذًذة وجدذًث اإلاػلىماث، وهزا ولفت  مً خالٌ جذٍس

اث ئداساث  ت جخمثل في مخاؾش العمػت في خاٌ غذم الامخثاٌ والتي حػخبر مً أولٍى مػىٍى

 .2اإلاطاسف الػاملت

ئّن اإلاىاؾىت هي واخذة مً غّذة ششوؽ في حػٍشف ألاشخاص أو الىُاهاث 

بت. وهىان غذد مً الخلاةم ألاخشي التي ًمىً أن جج ػل الشخظ الخاغػت للػٍش

بت بؿؼ الىظش غً الجيعُت، فػلى ظبُل اإلاثاٌ ميان اإلاُالد، والبؿاكت   للػٍش
ً
خاغػا

 3الخػشاء، وؤلاكامت اإلاعخمشة في الىالًاث اإلاخدذة.

خ  يذ جاٍس ُّ  لخىفُز هزا اللاهىن، فػ
ً
 صمىُا

ً
ىُت حذوال للذ خّذدث ؤلاداسة ألامٍش

إلاالُت ألاحىبُت للخىافم مؼ أخيام لبذء كبٌى ؾلباث اإلاإظعاث ا 2013ألاٌو مً ًىاًش 

خ  مهلت أخحرة للبٌى هزه الؿلباث. غلى أن جبذأ  2013حىان 30هزا اللاهىن وجاٍس

                                                            
ش أهظمخه  1 يي غلى الخعاباث ألاحىبُت: حععى لبىان ئلى جؿٍى بي ألامٍش بٌى مشكظ، كاهىن الامخثاٌ الػٍش

ػاجه اإلاؿبل ض حشَش -66، ص.ص.2014ت، مجلت ئجداد اإلاطاسف الػشبُت، بحروث، لبىان، ظبخمبر اللاهىهُت وحػٍض

67. 
ظػذ أصهشي، اإلاطاسف الػشبُت ججهذ لخؿبُم اٌ"فاجيا"، مجلت ئجداد اإلاطاسف الػشبُت...، اإلاشحؼ العابم،  2

 .65-64ص.ص.
ىُت خّحز الخىفُز، مجلت ئج 3 بت ألامٍش داد اإلاطاسف غذهان أخمذ ًىظف، دخٌى كاهىن الامخثاٌ للػٍش

 .63الػشبُت...، اإلاشحؼ العابم، ص.



 إلياش بوزيدي/ د

وأثره على  كاهون الامتثال الضريبي ألامريكي على الحضابات ألاجىبية

 املىظومة املصرفية الضويضرية

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مضتغاهم. – مجلة حلوق إلاوضان والحريات العامة 103

 2012 وانج -ضادشالعدد ال   مجلة دولية محكمة هصف صىوية.                                   

 

يي ابخذاًء مً حاهفي 30باكخؿاع  ، باليعبت ئلى 2014% مً أّي دفػت مً مذخٌى أمٍش

خ جباغا للخأهذ حهىصٍ ه ًخّم جأحُل هزه الخىاٍس
ّ
 أه

ّ
ت اإلاإظعاث ؾحر اإلالتزمت، ئال

 اإلاإظعاث اإلاالُت ألاحىبُت لاللتزام بجمُؼ أخيام هزا اللاهىن.

أّما باليعبت ئلى الذٌو واإلاجمىغاث اإلاالُت واإلاطشفُت التي جدٌى أهظمخه 

وكىاهحن البذ دون التزام مػمىن هزا اللاهىن بعبب غذم ئمياهُت جبادٌ اإلاػلىماث 

خ فُما بُنها، فُيخظش أن ًخم ئغؿاؤها مهلت ئغافُت لالل  2016حاهفي  1تزام لؿاًت جاٍس

 .1ولىنها جخػؼ لالكخؿاع خالٌ هزا الىكذ

أّما باليعبت ئلى جدّشي اإلاطشف غً حيعُت غمُله، فاللاهىن الجذًذ ال ًلضمه 

 فيها، ولىً ًػؼ 
ً
ىُت أو ئرا وان ملُما ظإاٌ الػمُل ما ئرا وان ًدمل الجيعُت ألامٍش

اسجباؽ غمُلها بالىالًاث اإلاخدذة هأن ًيىن  للمطاسف الةدت مػاًحر ًمىً منها اظخيخاج

 .2غىىاهه أو وشاؾه في الىالًاث اإلاخدذة

املطلب الثاوي: مىاهج ثطبيم كاهون الامتثال الضريبي ألامريكي على الحضابات 

 ألاجىبية.

ؾشخذ اخخماالث غّذة لخؿبُم اللاهىن/ هابشام اجفاكُاث ششاهت بحن وصاسة 

ىُت واإلاإظعاث بي وؤلاغذاد  اإلاالُت ألامٍش اإلاالُت واإلاطشفُت في مجاٌ الخدطُل الػٍش

ت الالصمت لُخعً  ت مؼ ألاخز في الاغخباس اإلاىاسد البشٍش ُّ اإلاعبم مً الىىاحي الخلىُت والفى

 الخؿبُم. 

 3وكذ بشصث ثالثت مىاهج أظاظُت للخؿبُم:

                                                            
يي غلى الخعاباث ألاحىبُت  1 بي ألامٍش م، مطاسف  «FATCA»بٌى مشكظ، كاهىن الامخثاٌ الػٍش ؿت الؿٍش : خٍش

 . 79، ص.2013لبىان في مىاحهت الخدّذًاث اللاهىهُت والػاإلاُت، ميشىساث حىظخِعُا، بحروث، 
 .80بٌى مشكظ، اإلاشحؼ هفعه، ص. 2
يي غلى الخعاباث ألاحىبُت  3 بي ألامٍش : الخػلُماث الخىفُزًت،  «FATCA»بٌى مشكظ، كاهىن الامخثاٌ الػٍش

 .89-87مطاسف لبىان في مىاحهت الخدّذًاث اللاهىهُت والػاإلاُت...، اإلاشحؼ العابم، ص.ص.
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ون جلىم اإلاإظعاث اإلاالُت ألاحىبُت بمىحب اإلاىهج ألاّوٌ بخىكُؼ اجفاكُاث حػا

ىُت، وفي هزه الخالت اإلاإظعاث اإلاالُت هي التي  مباششة مؼ مطلخت الػشاةب ألامٍش

ىُت. ذ مباششة ئلى مطلخت الػشاةب ألامٍش  جلىم بالخطٍش

 إلاإظعت مالُت، فػليها أن جىافم ا
ً
 هأّما اإلاإظعاث اإلاالُت التي حشيل فشغا

ً
فشادًا

 في خاٌ جّم جىكُؼ بشجىوٌى مؼ
ّ
اإلاطشف اإلاشهضي. وجيىن  غلى مػمىن اللاهىن ئال

ذ في خاٌ جخلف أخذ الفشوع  اإلاطاسف الخابػت للمجمىغت غُنها معإولت غً الخطٍش

ىُت.  غً الالتزام لؿُاب الاجفاق بِىه وبحن مطلخت الػشاةب ألامٍش

أّما اإلاىهج الثاوي واإلاػشوف باإلاىهج الخيىمي، فله معاسان: اإلاعاس الخبادلي واإلاعاس 

 ؾحر الخبادلي.

ؿاهُا وأإلااهُا وفشوعا وكذ ا جبػذ اإلاعاس ألاّوٌ خمغ دٌو أوسوبُت وهي بٍش

 لهزا اإلاىهج فاّن العلؿاث في هزه الذٌو هي التي جىكؼ 
ً
وئًؿالُا وئظباهُا، ووفلا

ىُت، وهي التي جطّشح غً اإلاػلىماث التي  بُت مؼ مطلخت الػشاةب ألامٍش مػاهذاث غٍش

ة غلى أساغيها وجىافم الىالًاث اإلاخدذة ظخدطل غليها مً اإلاإظعاث اإلاالُت اإلاىحىد

. بت في جلً الذٌو  بذوسها غلى جلذًم اإلاػلىماث غً اإلايلفحن بالػٍش

ذ  خم الخطٍش أّما اإلاعاس الثاوي ؾحر الخبادلي، ال جؿبُم إلابذأ اإلاػاملت باإلاثل، ٍو

ىُت.  فلـ مً حاهب الذٌو اإلاّىكػت مؼ مطلخت الػشاةب ألامٍش

، ثمت مىهج ثالث 
ً
ًخمّحز غً اإلاىهج العابم بأن هذف هزه الاجفاكُاث وأخحرا

ىُت هى فلـ خث اإلاإظعاث  اإلاّىكػت بمىحبه بحن الذٌو ومطلخت الػشاةب ألامٍش

، وجىاحه هزا اإلاىهج ضػىباث جخػلم ببػؼ FATCAاإلاالُت غلى الالتزام بأخيام 

 
ّ
بػذ أخز  اإلاإظعاث اإلاالُت التي جدٌى أهظمتها دون جضوٍذ مػلىماث غً غمالئها ئال

 مىافلتهم غلى رلً.
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أثر كاهون الامتثال الضريبي ألامريكي على الحضابات ألاجىبية على  املبحث الثاوي:

 املىظومة املصرفية ألاجىبية

 غلى فلعفت وظُاظت 
ً
عشي كىّي وفّػاٌ مػخمذا ئّن اللؿاع اإلاطشفي العَى

ً وفي سفؼ هاجج هزا اللؿاع  اكخطادًت ججػله ٌعاهم في اظخلؿاب وداتؼ آلاخٍش

ىُت في ظبُل  ه اضؿذم مؼ هاحغ غؿىؾاث ؤلاداسة ألامٍش
ّ
 أه

ّ
(، ئال )مؿلب أٌو

يي "فاجيا"  ل ؤلاسهاب، والخػىع للاهىن الػشاةب ألامٍش ميافدت جبُِؼ ألامىاٌ وجمٍى

 )مؿلب ثان(. 

 .املطلب ألاول: فلضفة املىظومة املصرفية الضويضرية وبوادر الصراع

عشا ٌػخبر أّن اللاهىن الفُذسالي ًشجح غلى كىاهحن ئّن اإلابذأ اإلاػخمذ في  ظَى

اإلالاؾػاث، فاّن ألاخيام اإلاخػللت بالعش اإلانهي الىاسدة في اللاهىن الفُذسالي جىحب غلى 

ذ بهزه ألاخيام، ختى ولى وسد هظ  ُّ حمُؼ اإلاطاسف، أًىما واهذ مىؿلت وحىدها، الخل

دت، ب دم الاظخماع ئلى أشخاص كاهىوي، في ئخذي اإلالاؾػاث ًلض ي بطىسة ضٍش

ً، وباللُام بأغماٌ الخفخِش لذيهم  .1آخٍش

ت هدُجت كاهىهُت،  ًّ لزلً ًخىحب غلى اإلاطاسف ودون أدوى جدفظ، أو جشجِب أ

ت مػلىماث  ًّ ذ الخطٌى غلى أ الامخىاع غً جلذًم حىاب أو ئجاخت الفشضت إلاً ًٍش

بت أو الشظم وغً  ت ئداسة ضذس، ظىاء جخػلم بالضباةً، ورلً مهما وان هىع الػٍش ًّ أ

بت غلى الهُئاث والششواث أو  بت الّذخل مثال أو الػٍش ضذس غً ؤلاداسة اإلاالُت، هػٍش

مخىؼ بالخالي غلى اإلاطاسف ؤلاحابت أو جأدًت الشهادة  غً ؤلاداساث البلذًت، أو اإلاهىُت، ٍو

دت  بمىافلت الضبىن الطٍش
ّ
 .2ججاه هزه ؤلاداساث ئال

                                                            
ذاث 1، ؽ3ئلُاط هاضُف، اليامل في كاهىن الخجاسة وغملُاث اإلاطاسف، الجضء  1 لليشش والؿباغت ، غٍى

ىت ؾاهم غبذ الجباس الطفاس، ألاظشاس اإلاطشفُت، دساظت كاهىهُت ملاسهت، داس 312، ص.1999بحروث، لبىان،  ؛ ٍص

؛ وػُم مؿبؿب، ، العّشٍت اإلاطشفُت، دساظت في اللاهىن اإلالاسن بحن 297، ص.2011الىخب اللاهىهُت، مطش، 

عشا ولبىان، دون   .212، ص.1996داس اليشش، بلجُيا وفشوعا ولىهعمبىسؽ وظَى
 .312ئلُاط هاضُف، اإلاشحؼ العابم، ص. 2
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ع شي وغالكخه بالعّشٍت اإلاطشفُت فلعفت خاضت جمخاص ئّن لىظام الػشاةب العَى

بأنها ججػل الخطىضُت اإلاالُت للمىاؾىحن مطىهت ئلى خذ هبحر، فهي جلىم غلى أظاط 

بُت غلى اإلايلف، ئر أّن هظام جلذًش الػشاةب  اوػلاد غبئ ؤلاثباث في اإلاعاةل الػٍش

لخالي فاّن العلؿاث ًلىم غلى مىهج مفاده أّن اإلايلف هى ألاغلم بمشهضه اإلاالي وبا

ت حػخمذ غلى بُاهاث الشبـ والخلذًش التي ًلذمها اإلايلف راجه. بُت العىَعٍش  الػٍش

فارا وحذث هزه العلؿاث أّن الخلذًش ؾحر واف، فلها أن جلضم اإلايلف بأن 

ًدػش لالظخفعاس مىه وأن ًلذم ألادلت واإلاعدىذاث التي جثبذ صخت البُاهاث اإلالذمت 

يىن لهزه العلؿت ضالخُت الخلذم مباششة ئلى اإلاطاسف للخطٌى مً ِكبله دون أن ج

ذ الضاةف أو الخداًل وغذم ؤلابالؽ ألؾشاع  غلى اإلاػلىماث، خطىضا وأّن الخطٍش

عشا، بل حػخبر مجشد مخالفت  ػاكب غليها في ظَى ٌُ مت  التهّشب مً الػشاةب ال حػّذ حٍش

ت ُ 1ئداٍس ف الىثاةم اإلاخػللت بالػشاةب غلى غىغ الخداًل اللاةم غلى التزوٍش أو جٍض

عشي  ػاكب غليها اللاهىن العَى ٌُ . لىً ال ًجىص أن حعخخذم 2والتي حشيل حشاةم 

اإلاػلىماث التي ًخم الخطٌى غليها غً اإلاشهض اإلاالي ألخذ ألاشخاص مً ِكبل الجهاث 

 3اإلاخّىلت بمشاحػت خعاباث اإلاطاسف في جلذًش الػشاةب غلى رلً الشخظ.

ترجب غلى رلً،  في  ٍو
ّ
بي ئال أّن العش البىيي  ال ًمىً سفػه في خاٌ التهشب الػٍش

، فهىا العش البىيي ال ًدخج به في 4خالت اظخثىاةُت جخػلم بالجشاةم الجباةُت الخؿحرة

، وباإلالابل ًشفؼ العش اإلاطشفي ئرا وان الخاغؼ 5مىاحهت ؤلاداسة الفُذسالُت للػشاةب

بت مشدبه فُه باسجياب الؿش الػٍش  بي.للػٍش

                                                            
1 Art. 175 loi fédérale sur l’impôt fédéral directe Suisse (LIFD) du 14 décembre 1990 (Etat 1er juin 

2017). 
2 Art. 186 LIFD. 

ػاث ؾعُل ألامى  3 ت اإلاطشفُت في ئؾاس حشَش اٌ، دساظت جدلُلُت ملاسهت، داس داها خمه باقي غبذ اللادس، العٍش

 .98-97، ص ص.2013ؤلاماساث،  -الىخب اللاهىهُت وداس شخاث لليشش والبرمجُاث، مطش
4 Art. 190 LIFD. 
5 ATF. du 14 Octobre 1999 [8 G. 57/ 1999] 
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عشي  شي بػؼ الفله العَى أّن هزا الخمُحز غلى معخىي سفؼ العش اإلاطشفي  1ٍو

بي ًمىً  عشي، بدُث أّن في الؿش الػٍش ًبرس مً وحهت هظش الىظام اللاهىوي العَى

ا.  ئداسًٍ
ّ
بي ال ًمىً اإلالاغاة ئال ا، بِىما في التهّشب الػٍش ًُ  اإلالاغاة حضاة

خػاون ؤلاداسي في اإلاجاٌ الجباتي الزي أّما غلى اإلاعخىي الخاسجي، وفي ئؾاس ال

عشي مً حهت  ولذ جىاصع بحن خماًت اإلاطلخت الخاضت للضبىن في ئؾاس اللاهىن العَى

 ومؿالبت الذٌو بمخابػت الجشاةم اإلاشجىبت.

ئّن مً اإلابادب الػامت التي جدىم كاهىن الخػاون ؤلاداسي في اإلاجاٌ الجباتي 

م اإلاضدوج، والزي  ئرا وان الفػل  اإلاخمثل في الخجٍش
ّ
ٌػني أّن الخػاون ال ًيىن ملبىال ئال

اإلاشجىب مػاكًبا غلُه في هال الىظامحن اللاهىهُحن لذي )الذولت الؿالبت والذولت 

عشا لً جلبل الاجفاق مً أحل الخػاون ؤلاداسي في اإلاجاٌ  اإلاؿلىبت(. وغلُه، فاّن ظَى

 ئرا وان الشخظ اإلاجشم مشدبه فُه باسجي
ّ
بيالجباتي ئال  .2اب الؿش الػٍش

وغلى اغخباس أّن اللاهىن الجباتي الذولي ٌػّذ معشح لػذد مً الاجفاكُاث 

عشا بابشام اجفاكُاث مؼ غذة حهاث غلى العاخت الذولُت  الثىاةُت، فلذ التزمذ ظَى

فػلى ظبُل اإلاثاٌ، الاجفاكُاث الثىاةُت مؼ ؤلاجداد ألاوسوبي التي جىظم غّذة حىاهب 

ًت والخػاون اللػاتي، وبالخطىص الاجفاكُت خٌى الؿش اإلابرمت في فُما ًخػلم الجبا

ت وؤلاجداد ألاوسوبي والذٌو ألاغػاء، ورلً  2004أهخىبش  26 عٍش بحن الفُذسالُت العَى

، وبالخطىص الىكاًت والىشف، والخدلُم  3بهذف ميافدت اليشاؾاث ؾحر اللاهىهُت

                                                            
1 WEBER Rolf H., Le secret bancaire Face à l’administration fiscale en droit Suisse, Revue Lamy 

droit des Affaires, Mai 2010, N° 49, p.77. 
2 WEBER Rolf H., Le secret bancaire Face à l’administration fiscale en droit Suisse, Revue Lamy 

droit des Affaires, Mai 2010, N° 49, p.77. 
3 Accord de coopération entre la confédération Suisse, d’une part, et la communauté Européenne 

et ses états membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant 

atteinte à leurs intérêts financiers, conclu le 26 octobre 2004, approuvée par l’assemblée fédérale 

le 17 décembre 2004, et appliqué provisoirement dés le 8 avril 2009, R.O. 2009, 1299. 



 إلياش بوزيدي/ د

وأثره على  كاهون الامتثال الضريبي ألامريكي على الحضابات ألاجىبية

 املىظومة املصرفية الضويضرية

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مضتغاهم. – مجلة حلوق إلاوضان والحريات العامة 108

 2012 وانج -ضادشالعدد ال   مجلة دولية محكمة هصف صىوية.                                   

 

وشؿت أخشي ؾحر كاهىهُت جإثش غلى واإلاخابػت واللمؼ ؤلاداسي والجضاتي للؿش وأّي أ

 .1اإلاطالح اإلاالُت لألؾشاف اإلاخػاكذة اإلاػىُت

كذ وغػذ همىرج  2بل أهثر مً رلً، فاّن مىظمت الخػاون الاكخطادي والخىمُت

الجفاكُت حباةُت بهذف حعهُل غمل الذٌو أثىاء الخفاوع خٌى اجفاكُاث الاصدواج 

بي  .3الػٍش

عشا ؾبلذ مػاًحر هزه اإلاىظم  أنها أضذسث جدفظاث بخطىص ظَى
ّ
ت، ئال

، ئر أّن هزا اإلاػُاس ًىظ غلى أهه مً أحل الخػاون 4ألاخيام اإلاخػللت بدبادٌ اإلاػلىماث

ؤلاداسي في اإلاجاٌ الجضاتي البّذ للذولت اإلاؿلىبت أن جدبادٌ اإلاػلىماث التي في ؾالب 

ؼ الذاخلي للذولت الؿالبت ال تي جخػلم بالػشاةب الظً جىاظب ؤلاداسة أو جؿبُم الدشَش

 بشتى ؾبُػتها.

عشا لِغ لها الخم في الاخخجاج بالعش اإلاطشفي  وبىاًء غلى هزه اإلاادة، فاّن ظَى

بي، بما فُه ما ًخػلم بالػشاةب اإلاباششة. ولىً الىاكؼ أّن  في خالت التهّشب الػٍش

عشا سفػذ هزا اإلاػُاس مّما أدي ئلى اهخلادها وبشّذة مً لذن اإلاجمىغت الذو  ت ـلُظَى

عشا.  ئر أّن الػؿىؾاث أضخذ مػاهاة متزاًذة غلى ظَى

ىُت أولى غشباتها للعّشٍت  بل أهثر مً رلً، فلذ كامذ الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

بي بلؿذ أوحها في  ت باؾالكها خملت شاملت غّذ التهّشب الػٍش عٍش اإلاطشفُت العَى

ٍم ما ٌػشف بلاهىن بفػل ألاصمت الاكخطادًت واإلاالُت الػاإلاُت، ورلً غً ؾش  2008

                                                            
1 Art. 2 Accord sur la fraude. 
2 KUNZ Peter V., La Suisse et le modèle de la convention de l’OCDE : Comment abandonner une 

réserve ?, La vie économique, Revue de politique économique, 6-2009, p.5 : « L’OCDE à été fondée 

le 14 décembre 1960 pour succéder à l’organisation Européenne de coopération économique 

(OECE) ». 
3 La recommandation du conseil en date du 31 mars 1994 concernant le modèle de convention 

fiscale concernant le revenu et la fortune, mise à jour en 2005. 
4 Art. 26 Modèle de convention fiscale. 
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ىُت مؿالبت حمُؼ الذٌو ببُاهاث  20101"فاجيا" الطادس ظىت  الزي خّىٌ لإلداسة ألامٍش

 غً دخٌى مىاؾىيها وخعاباتهم اإلاطشفُت.

 املطلب الثاوي: انهيار معبد الضرية املصرفية الضويضري والامتثال للاهون "فاثكا"

ىُت بػذ أن وحهذ أّوٌ ضخُت للجهىد ألا  (UBS)وان مطشف "ًىبي ئط"  مٍش

بي ىُحن غلى التهّشب الػٍش  .2ئلُه اتهاماث بمعاغذة الػمالء ألامٍش

أمام اإلادىمت اإلاذهُت الياةً  (IRS)ئر جّم رلً، بخللي داةشة ؤلاًشاداث الذاخلُت 

، جشخًُطا ًلخض ي ئشػاس ئجداد مطاسف 2008حىان  30ملّشها بفلىسٍذا، ًىم 

عشا  ٍت أولئً الػمالء اإلاشّجح أمش تهّشبهم مً دفؼ بػشوسة الىشف غً هى  (UBS)ظَى

 .3الػشاةب وهزا هلل الىثاةم اإلاطشفُت اإلاىىؾت بهم

                                                            
1 Foreign Account tax compliance Act (FATCA) est un règlement du code fiscal des États-Unis qui 

oblige les banques des pays ayant accepté un accord avec le gouvernement des États-Unis à signer 

avec le département du trésor des États-Unis un accord dans lequel elles s’engagent à lui 

communiquer tous les comptes détenus par les citoyens Américains. Il a adapté dans le cadre de la 

loi de congrès « Hiring incentives to restore employment act » signé par le président OBAMA le 18 

mars 2010.  

La date d’entré en vigueur initialement prévue pour le 1er janvier 2013 a été repoussée une 

première fois au janvier 2014. 
، بل هىان الفػُدت التي جىسؽ فيها مطشف )ئحش ئظبي س ي( (UBS)لم ًلخطش الىغؼ العيئ غلى بىىن  2

ؿاوي ال ل بشامج اظمه "ئًشفي فالشُاوي" وان ٌػمل في (HSBC)بًر
ّ
، وحػىد وكاتؼ هزه اللػُت خُىما كام مدل

ت ألهثر مً  عشي للبىً بعشكت بُاهاث ظٍش ألف غمُل للبىً ًمليىن في خعاباتهم أهثر مً  30الفشع العَى

م
ّ
اإلاػلىماث للعلؿاث الفشوعُت ملابل  ماةت ملُاس دوالس، وكام بالهشوب بالىثاةم ؤلالىتروهُت ئلى فشوعا، وظل

عشي، وفي غام  عدُان الؾاسد"  2009خماًخه مً ؾلب الاغخلاٌ العَى بػثذ وصٍشة اإلاالُت الفشوعُت آهزان "هَش

ؿاهُت ودٌو أخشي.   الةدت بػمالء البىً ئلى العلؿاث البًر
3 CASSANI Ursula, Chronique de droit pénal Suisse dans le domaine International (2009), 

Université de Genève, 2010, Vol.20, N°3, p.380. 
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ىُت اإلاخخطت  ه أثىاء الخدلُم، ؾلبذ العلؿت ألامٍش
ّ
معاغذة  1(IRS)ئر أه

 أّن هزه ألاخحرة سفػذ رلً مدخجت 
ّ
كػاةُت مً ِكبل ؤلاداسة الفُذسالُت للػشاةب، ئال

 .بىاحب العش اإلاطشفي

ت غلى  ىُت غؿىؾاث كٍى في ملابل هزه الىغػُت، ماسظذ العلؿاث ألامٍش

ت مً خالٌ ئًذاع شياوي ئغافُت غّذ مجمىغت ئؾاساث البىً  عٍش العلؿاث العَى

يي إلجداد مطاسف  والتي مً اإلادخمل حذا أن جفض ي ئلى سخب الترخُظ البىيي ألامٍش

عشا   .(UBS)ظَى

ت  عٍش في ظّل هزه الػؿىؾاث، وبهذف ججىب ألاظىأ، أمشث العلؿت العَى

ل اإلالفاث واملت ٌ (La Finma)إلاشاكبت العىق اإلاالُت  صبىن للبىً ئلى  285بخدٍى

ىُت في  مً اللاهىن  26و 25معخفُذة مً اإلاادجحن  2009فُفشي  18العلؿاث ألامٍش

اةُت في خالت حػّشع البىً لخؿش البىيي العىَعشي، الزي ٌعمذ لها باجخار جذابحر وك

ؤلاغعاس، ورلً كطذ خماًت الذاةىحن وهزا اإلادافظت غلى اظخلشاس الىظام، مّما أدي 

بت بشفؼ ؾػً لهزا اللشاس  .2بهإالء الخاغػحن للػٍش

عشا  اإلاخػشسًٍ مً  (UBS)وجبًػا لؿػً غمالء بىً ئجداد مطاسف ظَى

ت اللاةمت غلى أظاط الخػاون  ت ؤلاحشاءاث الجاٍس اإلاخبادٌ، فلذ باششث اإلادىمت ؤلاداٍس

خ  باضذاس أمش بطفت مإكخت ًمىؼ العلؿت الفُذسالُت  2009فُفشي  20الفُذسالُت بخاٍس

ت. (Finma)إلاشاكبت العىق اإلاالُت   بىلل البُاهاث اإلاطشفُت للعلؿاث ؤلاداٍس

ت الفُذسالُت، كشاس في   20093ماسط  5وفي وكذ الخم، أضذسث اإلادىمت ؤلاداٍس

طّشح فُه بػذم حذوي الؿػً، ورلً غلى اغخباس أّن البُاهاث كذ أخُلذ ظلفا ئلى ج

                                                            
1 L’internal revenue service (IRS) est l’agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte 

l’impôt sur le revenu et des taxes diverses- sur l’emploi, impôt sur les sociétés et successions 

notamment- et fait respecter les lois fiscales concernant le budget fédéral des États-Unis. 
2 WEBER Rolf H., Op.cit., P.78 ; En plus détaillé, GENIER Yves, La fin du secret bancaire, presses 

Polytechnique et Universitaires Romandes, Lausanne, 2014, pp.35-60. 
3 ATAF. du 5 mars 2009 (A-7342/2008 et A-7426/2008) 
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ىُت بدّذ راتها لم جخظ رهش  ىُت. هما أّن غٍشػت العلؿاث ألامٍش العلؿاث ألامٍش

أولئً اإلايلفحن بذفؼ الػشاةب، مىغىع اللػُت، بُذ أنها وضفذ بالخفطُل آلالُاث 

بُت. التي ٌعخخذمها دافػى الػشاةب لالخخُاٌ  غلى العلؿاث الػٍش

 ً ومىظمت الخػاون والخىمُت الاكخطادًت  1(G20)هما اهػمذ مجمىغت الػشٍش

ت، وغؿـ الؿشفان غلى  عٍش ت اإلاطشفُت العَى ئلى كاةمت اإلاجزعجحن مً العٍش

ت إلكشاس حػذًالث غلى اللاهىن الفُذسالي للمطاسف وضىادًم  عٍش العلؿاث العَى

 الاّدخاس.

بي ، كبل2009وفي ماسط  عشا سظمُا الخىطُظ غلى أّن التهّشب الػٍش ذ ظَى

ػاكب غليها كاهىًها. ٌُ مت  ت الفُذسالُت  حٍش وفي هزا العُاق، وهدُجت للشاس اإلادىمت ؤلاداٍس

سخب الخدفظ  2009ماسط  13، فاّن اإلاجلغ الفُذسالي كشس في 20092ماسط  5ٌ

عشا غلى اإلاادة   .3لجباةُت للمىظمتمً همىرج الاجفاكُت ا 26اإلاػّذ مً ِكبل ظَى

                                                            
ً أوشأث غلى هامش كمت مجمىغت الثماهُت في  1 في واشىؿً، في احخماع  1999ظبخمبر  25مجمىغت الػشٍش

ض الاظخلشاس اإلاالي الذولي وئًجاد فشص للخىاس ما بحن  ً، والؿشع منها هى حػٍض لىصساء مالُت مجمىغت الػشٍش

 ٌ الطىاغُت والبلذان الىاشئت.الذو 

خىن وودص، والشةِغ الخىفُزي  ً في احخماغاتها هال مً اإلاإظعاث الخالُت بٍش وحعخلبل مجمىغت الػشٍش

لطىذوق الىلذ الذولي، سةِغ البىً الذولي، واللجىت الىلذًت واإلاالُت الذولُت ولجىت الخىمُت الخابػت لطىذوق 

 الىلذ الذولي والبىً الذولي.
2 ATAF du 5 mars 2009 A-7342/2008. 
3 CHAMMARTIN Catherine, GERBER David S., La stratégie du conseil fédéral en matière de place 

financière : Un aperçu, La vie économique, Revue de politique économique, U-2010, P.4 ; pour plus 

de détails, cons. LONGCHAMP Olivier, La reconfiguration du secret bancaire Suisse, Suisse : vers la 

fin du secret bancaire? L’économie politique, trimestriel, avril 2010, pp.21-35; MERHAI Joseph, 

LECHAUD Christophe, Convention de double imposition, Accords fiscaux et secret bancaire, Les 

enjeux juridiques du secret bancaire, op.cit., pp.155-183; GURTNER Bruno, L’agonie du secret 

bancaire Suisse, l’économie politique, 2010/2, N°46, pp.36-45; MARGELISCH Claude Alain, 

Nouvelle stratégie du secteur bancaire Suisse: Coopération fiscale et protection de la sphère privée, 

Suisse: vers la fin du secret bancaire, L’économie politique, trimestriel- Avril 2010, pp.13-46; 

KUNTZ Joëlle, La Suisse dans la crise financière,  Esprit  juillet 2010, pp.204-206. 
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عشا غمً اللاةمت الشمادًت للذٌو   دون ئدساج ظَى
ً
ووّل هزا، لم ًلف خاةال

التي ال جىفز بشيل هبحر كىاغذ مىظمت الخػاون والخىمُت في اإلاُذان الاكخطادي بشأن 

 ً بي بمىاظبت احخماع مجمىغت الػشٍش خ  (G20)الخػاون الػٍش ل  2اإلاىػلذ بخاٍس أفٍش

20091. 

خ ومً حهت أخ ت الفُذسالُت الخلا في كشاس لها بخاٍس  5شي، أهذث اإلادىمت ؤلاداٍس

ت إلاشاكبت العىق اإلاالُت  20102حاهفي  عٍش غلى أّن اللشاس الطادس مً العلؿت العَى

خ  الزي ًأمش بىلل البُاهاث البىىُت لػمالء ئجداد مطاسف  2009فُفشي  18بخاٍس

عشا    (UBS)ظَى
ً
ػّذ خشك ٌُ ىُت  خُث اغخبرث اإلادىمت أّن  ا لللاهىن.ئلى العلؿاث ألامٍش

ا لىلل  26و 25اإلاادجحن  ًُ ا واف ًُ عشي لم جىً أظاظا كاهىه مً كاهىن البىىن العَى

 ً
ّ
بُاهاث البىً اإلاخػللت بالػمالء للعلؿاث ألاحىبُت، ئر أّن هاجحن اإلاادجحن جمى

ت إلاشاكبت العىق اإلاالُت  عٍش ت في خالت الجخار جذابحر وكاةُ (La Finma)العلؿت العَى

خؿش ئغعاس البىً، وال حعمذ لىلل البُاهاث مباششة غلى غمالء البىىن، بل ٌػّذ 

 اإلاجلغ الفُذسالي، مؼ البرإلاان اإلاإهل الجخار مثل هزه اللشاساث.

عشا حجض مياهت لها غمً اللاةمت البُػاء، ففي   25وغلُه ختى ًدعنى لعَى

اثىتي غشش اجفاكُت مخػللت باالصدواج وان لضاًما غليها أن جّىكؼ  2009مً شهش ظبخمبر 

بي جىظ غلى بىىد الخػاون ؤلاداسي اإلاّىظؼ. وجّمذ اإلاطادكت غلى الاجفاكُاث  الػٍش

خ  بي بخاٍس ه  ،3مً ِكبل الؿشف الفُذسالُت 2010حىان  18اإلاىىؾت باالصدواج الػٍش
ّ
 أه

ّ
ئال

ت الفُذسالُت فلذ ضذس كشاس مً اإلادىمت ؤلاد (La Finma)وبىاًء غلى ؾػً ملذم مً  اٍس

لُت  15في  ت إلاشاكبت  20114حٍى عٍش مػخبًرا أّن ألامش الطادس مً ِكبل العلؿت العَى

                                                            
1 G20 de Londres: Un sommet pour réformer le système financier international et sortir le monde 

de la crise, 2 Avril 2009, (Sommet du G20 de 2009, Royaume-Uni).   
2 Arrêt Final du tribunal administratif fédéral, 5 janvier 2010, (B-1092/2009). 
3 FF 2010 3955: France, Danemark, Norvège, Luxembourg, Autriche, Royaume-Uni, Mexique, 

Qatar, Etats-Unis d’Amérique, Finlande. 
4 Arrêt du tribunal fédéral (ATF) du 15 juillet 2011, (2C-127/2010). 
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عشا  ئلى العلؿاث  (UBS)العىق اإلاالُت بىلل بُاهاث غمالء ئجداد مطاسف ظَى

ىُت حاء مؿابًلا لللاهىن.  ألامٍش

بأظباب " باجخارها للشاسها هزا وان La Finmaواغخبرث اإلادىمت في رلً أّن "

ىُت ًإثش خؿىسة غلى العحر  مػلىلت خاضت وأّن هلل البُاهاث ئلى العلؿاث ألامٍش

عشي  إدي ئلى جذاغُاث خؿحرة لالكخطاد العَى ت ٍو الَخعً لألظىاق اإلاالُت العىَعٍش

 ًبرهً غلى أّن اللشاس وان مششوًغا. La Finmaوبالخالي الخذبحر اإلاخخز مً 

عشا كاهىًها ب عشا وبالفػل، أضذسث ظَى شأن جىفُز اجفاق فاجيا بحن ظَى

ىُت، ئر بمىحبه ًخّم ؤلابالؽ غً بُاهاث خعاب الػمُل  والىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

يي ئلى داةشة ؤلاًشاداث الذاخلُت  ت  (IRS)ألامٍش عٍش مً ِكبل اإلاإظعاث اإلاالُت العَى

م ئسظالها مً ؤلاداسة الفُذسالُت للػشاةب الع ت وهزا جبادٌ اإلاػلىماث غً ؾٍش عٍش َى

(AFC) .ىُت  1ئلى داةشة ؤلاًشاداث الذاخلُت بالىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

 الخاثمة:

 مّما هي 
ً
عشا جلىم العّشٍت اإلاطشفُت غلى هدى شبه مؿلم وأهثر حشذدا في ظَى

يي الجذًذ والاغخباساث الاكخطادًت  غلُه في بلذان أخشي، ولىً في غىء اللاهىن ألامٍش

س العّشٍت اإلاطشفُت التي حشيل مطذس حزب للمىدغحن الػاإلاُت الجذًذة، جشاحؼ دو 

عشا. ً في ظَى  واإلاعدثمٍش

وغلى اغخباس أّن اإلاطاسف هي ئخذي ظاخاث الخشب غلى جبُِؼ ألامىاٌ، وهزا 

الىاكؼ ًخؿلب ئًجاد ألاحهضة وئحشاءاث اإلاعاغذة في الخشب الذولُت غلى هزه آلافت 

ؼ ألامىاٌ مؼ جؿىس وظاةله، فباث التهّشب وألامىاٌ التي حؿزيها. ولئن جؿىس مفهىم جبُِ

يي الجذًذ لُؿبم خاسج  بي أخذ أوحه هزا الخبُِؼ. لزلً حاء اللاهىن ألامٍش الػٍش

خذود الىالًاث اإلاخدذة بؿشع جؿبُم مبادب ميافدت جبُِؼ ألامىاٌ غلى التهّشب مً 

بت.  الػٍش

                                                            
1 Loi fédérale sur la mise en œuvre de l’accord FATCA entre la Suisse et les États-Unis, du 27 

septembre 2013, entrée en vigueur 30 juin 2014 (RO. 2014-1575). 
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عشا خؿىة خاظمت خٌى الخخفُف مً خّذة العش   وهىزا، فلذ اجخزث ظَى

البىيي في مىاحهت ؤلاداسة الجباةُت، خُث أّن ئغالن اإلاجلغ الفُذسالي ًلضم بشيل 

بي. عشا إلابذأ ئغادة الخفاوع الجفاكُاث الاصدواج الػٍش  ملمىط ظَى

عشا غششون اجفاكُت حذًذة حعمذ بدبادٌ  وفي هزه ألاثىاء، أبشمذ ظَى

ه وفي هظش مىظمت الخػاون الاكخطادي والخ1اإلاػلىماث
ّ
عشا ، ئر أه ىمُت أضبدذ ظَى

ا مً الذٌو التي ًمىً الىلىج ئلى مػلىماتها اإلاطشفُت ألؾشاع الخبادٌ والتي حػّذ 
ً
ؾشف

 .2مدذودة

عشا جّم  وهىزا، وبالّشؾم مً وّل ما ظبم ًظهش أّن العش اإلاطشفي في ظَى

ت جدمي العش لجمُؼ الػمالء الزًً   أهه ظخظل اإلاطاسف العىَعٍش
ّ
الخخفُف مىه، ئال

 دل جدبؼ بخطىص تهشب أو ؾش حباتي.لِعىا م

                                                            
1 Arrêté fédéral portant approbation d’un protocole modifiant la convention du 11 août 1971 entre 

la Suisse et l’Allemagne contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la 

fortune, 17 Juin 2011, entrée en vigueur 21 décembre 2011 (RO 2012 823). 

- Convention entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles impositions en matière 

d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, conclue le 9 

Septembre 1966, approuvée par l’assemblée fédérale le 7 Juin 1967, entrée en vigueur le 26 Juillet 

1967 (Nouvelle teneur selon l’art. 11 par.6 de l’avenant du 27 Aout 2009, approuvée par 

l’assemblé fédérale le 18 Juin 2010 et en vigueur depuis le 4 Novembre 2010, RO. 2010 5683 

5681 ; FF 2009 1389, 2010 1409). 

- Convention entre la confédération Suisse et le royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles 

impositions en matière d’impôts sur le revenu ; conclue le 26 Février 2010, Approuvée par 

l’assemblée fédérale le 17 Juin 2011, entrée en vigueur le 9 Novembre 2011 (RO 2011 4967). 
2 WEBER Rolf H., op.cit., p.78. 
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 إلاوسانالىفاًاث الخطسة وجإثيرها على التمتع بحلوق 

 ؤستاذ محاضس "ؤ" -طد/ محمد بوا

 الشلف–جامعت حسيبت بً بوعلي 

حت زشيد   ؤستاذ محاضس "ؤ" –د/ بً فٍس

 مستغاهم -جامعت عبد الحميد بً بادٌس 

 امللخص:

هت آمىت ومؿخضامت ؤمغً      ا حػخبر بصاعة الىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها بؿٍغ

ت والصحت الػامت ا للمداقظت غلى الحُاة البشٍغ ومؼ ، مؿاولُت الجمُؼهي ًو ،غغوعٍ 

ً والخسلظ منها بطىعة ؾحر ؾلُمت خؿغةالىكاًاث ال هظه قةن جطٍغل  طلَ
 
ال  بُئُا

  ًؼاُ
 
 يبحرا

 
غلى  -، بما في طلَ البلضان اإلاخهضمتالػالم في الٌشحر مً بلضان-ٌشٍل زؿغا

بإغلى  ىم ؤلاوؿان، بما قيها الحو في الحُاة والحو في الخمخـؼالخمخؼ بالػضًض مً خه

مؿخىي ممًٌ مً الصحت البضهُت والىكؿُت، والحو في ظغوف غمل آمىت وصحُت 

ً.في مؿخىي مػِش ي مىاؾب والحو

والًت اإلاهّغع الىكاًاث الخؿغة، الحو في البِئت، خهىم الاوؿان،  الكلماث املفتاحيت:

 .كاًاث الخؿغة غلى الخمخؼ بدهىم ؤلاوؿانالخاص اإلاػني بأزاع الى
Summary: 

Hazardous waste management and disposal in a sustainable and safe manner is 

essential to the preservation of human life and public health,  and is the responsibility 

of all. 

However, the environmentally sound handling of these hazardous wastes 

continues to pose a significant risk- In many countries of the world, including the 

developed countries - to the enjoyment of many human rights, including the right to 

life, the right to the highest attainable standard of physical and mental health, the right 

to safe and healthy working conditions and the right to an adequate standard of living. 

Keywords: Hazardous waste, The right to the environment, human rights, Mandate of 

the Special Rapporteur on the effects of hazardous wastes on the enjoyment of human 

rights. 
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 ملدمت: 

ؤضبدذ البِئت وصحت ؤلاوؿان في جضهىع مؿخمغ، بكػل جؼاًض يمُت الىكاًاث 

الخؿغة الىاججت غً اإلااؾؿاث الطىاغُت الٌبحرة، ولخؿىعة هظه الىكاًاث ؾّمُذ 

ث الٌبحرة اليي ، قمشٍلت الخلىر بالىكاًاث الخؿغة هي بخضي اإلاشًٌل بالّؿامت الخؿغة

اصة في بهخاط هظه   بػض ًىم هدُجت للٍؼ
 
جخػغع لها البِئت، وجتزاًض هظه اإلاشٍلت ًىما

ًاإلاىاص والخهضم الطىاعي.  

وهظه الىكاًاث بّما ؤن جٍىن ؾاّمت بدُض جدؿبب في الهػاء غلى ؤلاوؿان 

مً  وألاخُاء مباشغة، ؤو جٍىن طاث مساؾغ صحُت وبُئُت، بدُض ال جاصي بلى هلى

ًخػغع لها مباشغة، بل ٌؿخؿغم ألامغ بػؼ الىنذ خيى جبضؤ في الّخضمحر والهخل 

ًوبخضار اإلاغع وخاالث العجؼ وؤلاغانت والدؿّمم.

ألامغ بػؼ الىنذ خيى جبضؤ في الّخضمحر والهخل وبخضار اإلاغع وخاالث العجؼ 

ت وخُاة وؤلاغانت والدؿّمم، ومىه قةن هظه الىكاًاث مً شإجها ؤن جازغ غلى بِئ

 ٌؿخىظب جىقحر بِئت ؾلُمت زالُت مً الىكاًاث الخؿغة حؿمذ  للوؿان 
ّ
الاوؿان مما

ًبالخمخؼ بؿاثغ خهىنه ألازغي.

ػّض بزباث وجإيُض خّو ؤلاوؿان في بِئت زالُت مً الىكاًاث الخؿغة  هظا َو

 إلاؿإلت ؤولُت وؤؾاؾُت، وهي ؤن الحهىم ألاؾاؾُت لإلوؿان ال ًمًٌ
 
 ومهّغعا

 
ؤن  ًاشكا

ًان هىاى زلل في البِئت اليي ٌػِش قيها   للخؿبُو الؿلُم بطا ما 
 
ججض لها مجاال

ـّ عقاهُخه، ومً زّم قةن جلَ الحهىم  ؤلاوؿان غلى هدى حهّضص خُاجه طاتها ؤو جم

ما جغجبـ وجخكغع غً خّو ؤؾاس ي ال بض ؤن ًكترع في 
ّ
دت اإلاىطىص غليها به الطٍغ

ؿان في الػِش في بِئت ؾلُمت زالُت مً خالت غضم الىظ غلُه، وهى خو ؤلاو

هت جلهاثُت اإلاؿاؽ  الىكاًاث الخؿغة، ألهه بؿحر وظىص هظا الحو ؾُترجب غلُه بؿٍغ

ًبإهم خو مً خهىم ؤلاوؿان ألاؾاؾُت وهى الحو في الحُاة.  

ومً هظا اإلاىؿو ما اإلاهطىص بالىكاًاث الخؿغة وماهي غلنتها بدهىم ؤلاوؿان 

ًبهظه الحهىم؟ وجإزحرها غلى الخمخؼ
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ولإلظابت غً هظه ؤلاشٍالُت ؾإنؿم البدض بلى مبدشحن، مبدض ؤُو ؤجىاُو 

قُه ماهُت الىكاًاث الخؿغة وجطيُكاتها، ومبدض زان ؤجؿغم قُه لػلنت الىكاًاث 

 الخؿغة بدهىم ؤلاوؿان.  

 املبحث ألاول: ماهيت الىفاًاث الخطسة وجصييفاتها

، وهي بشٍل الىك هىاى جباًً في حػٍغل وجطيُل
 
 وغاإلاُا

 
اًاث الخؿغة بنلُمُا

غام ظؼء مً الىكاًاث اليي هي مىاص ؤو ؤشُاء ًخّم الخسلظ منها، ؤو ًغاص الخسلظ منها 

ػىص نغاع الخكغنت  ؼ غنها تهضًضاث لإلوؿان والبِئت َو
ّ
ؤو ًؿلب الخسلظ منها، ًخمس

 بلى بحن الىكاًاث الخؿغة وؾحرها مً الىكاًاث بلى اإلاشغغحن، وهى ما 
 
ًخّم اؾدىاصا

، ومً بحن هظه الخطاثظ: الّؿمُت 1حػٍغل زطاثظ ججػل مً جلَ الىكاًاث زؿغة

ً.  2اع الهابلُت للخأًل، الػضوي وؤلاشػاعـــــشّضة الخكاغل، الهابلُت للشخػاُ ؤو الاهكج

وجسخلل اإلاػاًحر اليي ًخّم جطيُل الىكاًاث بدؿبها بلى زؿغة وؾحر زؿغة غبر 

َ جخػمً نىاثم الىكاًاث الخؿغة في بػؼ البلضان هكاًاث زؿغة ال الػالم، ولظل

دبنى اإلاشغغىن في الػاصة نىاثم هكاًاث زؿغة غامت  حػخبر زؿغة في بلضان ؤزغي، ٍو

جخػمً الىكاًاث الخؿغة اإلاػغوقت اليي جخسؿى خّض ؤصوى مً خضوص الخطاثظ 

ًالخؿغة.

 با
 
إلاهطىص بالىكاًاث الخؿغة ومً هظا اإلاىؿلو وظب جىاُو هظه اإلاؿاثل بضءا

، زم ؤهىاع الىكاًاث الخؿغة في مؿلب زان. ًفي مؿلب ؤُو

 : امللصود بالىفاًاث الخطسة  ألاول املطلب 

غوي للىفاًاث الخطسة
ّ
ف الل  الفسع ألاول: التعٍس

ٌػخبر مطؿلح الىكاًاث الخؿغة مطؿلح مغيب مً مطؿلححن هما: الىكاًاث 

ي اللؿت الػغبُت ًدخاط في البضاًت إلبغاػ مػنى ًلمت والخؿغ ومىه قةّن جدضًض مػىاها ف

ًالىكاًاث زم مػنى ًلمت الخؿغ.
                                                            

1   ،
 
 وبنلُمُا

 
 International Journal ماهغ الجػبري، صعاؾت مهاعهت ألهظمت جطيُل الىكاًاث الخؿغة غاإلاُا

for Environment andGlobal climate change, vol 2,issue 4, 2014, p 20. 
 . 3ص ،  2011ت الػغبُت، مطغ،غبض الؿلم مىطىع الشُىي، الحماًت الضولُت مً الىكاًاث، صاع النهػ  2
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ا
 الىفاًاث لغت: -ؤول

كاث" قالخػبحر  ٌػخبر حػبحر الىكاًاث ؤّصم في صاللخه غلى اإلاػنى مً حػبحر
ّ
"اإلاسل

ألازحر ؤغم ّوؤشمل مً حػبحر الىكاًاث، قٍل الىكاًاث حػخبر مسلكاث والػٌـ ؾحر 

ػاث البُئُت الػغبُت غلى اؾخسضام  صحُذ، لظا جىاجغث ًل الاجكانُاث وؾالبُت الدشَغ

ً.Déchets – Wastes 1حػبحر الىكاًاث يمغاصف للخػبحر ألاظىبي 

والىكاًاث مكغصها هكاًت وهي مشخهت مً الىكى، ظاء في لؿان الػغب:  هكى 

هاُ هكُذ الغظل وؾحره ؤهكُخه هك ، ؤي جىحى، ٍو
 
 ؤي ؾغصجه وهكذ الش يء ًىكي هكُا

 
ُا

كاًت الش يء : بهُخه وؤعصئه ويظلَ 
ُ
 ؤي ؤؾاعجه، وه

 
  وهكُاها

 
ذ التراب هكُا هكاوجه الٍغ

ً.2، والُىكاًت )بالػم ( ما هكُخه مً الش يء لغصاءجه وهكاجه وهكاًخه وهكىجه وهكُخه وهكُه

(  ؤي صقػخه غً وظه ألاعع وهكى 
 
وظاء في الصحُذ اإلاىحر هكى الحص ى) هكُا

ًه ؤي اهخكى،  زم نُل لٍل ش يء جضقػه وال جشبخه.بىكؿ

 لغصاءجه، ؤو 
 
ؿت ًضوع خُى صقؼ الش يء بػُضا

ّ
وغلى هظا قةّن مػنى الىكاًت في الل

ً.3ألهه ش يء ػاثض ال قاثضة مىه

 
ا
 الخطس لغت: -ثاهيا

ظاء في لؿان الػغب ؤن الخؿغ هى ؤلاشغاف غلى الهلى، قالخؿغ هى ؤلاشغاف 

ًكؿه ًساؾغ: ؤشكى بها غلى زؿغ ُهلَ.غلى مهلٌه،  وزاؾغ بى

الخؿغ( ًمًٌ الهُى ؤّن –هكاًت –وبىاء  غلى ما ؾبو) في اإلاػنى اللؿىي لٍلميي 

ً.4الىكاًاث الخؿغة في اللؿت هي ألاشُاء الغصًئت ؤو اليي ال قاثضة منها وجاصي بلى الهلى

                                                            
زالض الؿُض اإلاخىلي، اإلاساؾغ البُئُت: ماهُت الىكاًاث الخؿغة، صعاؾت في غىء الاجكانُاث الضولُت   1

ػاث الػغبُت،  اإلاغيؼ الضبلىماس ي،   .6-5، ص 2015والدشَغ
 . 330"هكى"، ص ، خغف الىىن،14طابً مىظىع(، اإلاغظؼ الؿابو، الكػل ظماُ الضًً مدمض بً مٌغم) ؤبًى  2
ً الىكاًاث الخؿغة ، صاع النهػت   3 مػمغ عجِب مدمض غبض الحاقظ، اإلاؿاولُت الضولُت غً ههل وجسٍؼ

 . 21-20ص ، 2007الػغبُت، مطغ  
ً.21ص اإلاغظؼ هكؿه،   4
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 (: Hazardous Wastesالفسع الثاوي: التعٍسف الاصطالحي للىفاًاث الخطسة) 

كاث اليي جىاولذ مطؿلح الىكاًاث الخؿغة قهىاى مً  1ازخلكذ وحػّضصث الخػٍغ

 غّغف الىكاًاث الخؿغة غلى ؤّجها:" مىاص ومسلكاث طاث زطاثظ ؾبُػُت ويُمُاثُت

وبُىلىظُت  ججػلها شضًضة الػّغع بصحت ؤلاوؿان والبِئت، ما لم ًخم الخػامل مػها 

ً.2بؿغم ؾلُمت" 

كها ب  لٌمُاتها  -إّجها مسلكاث ؤو زلُـ مً اإلاسلكاث حؿّببيما ًمًٌ حػٍغ
 
جبػا

نها ؤو مػالجتها ؤو  -وجغيحزاتها وزىاضها الٌُمُاثُت واإلاػضًت غىض بصاعتها ؤو ههلها ؤو جسٍؼ

 
 
 ؤو ؤغغاعا

 
اصة الىقُاث ؤو ألامغاع اليي حؿّبب عجؼا هت ؾحر ؾلُمت ٍػ الخسلظ منها بؿٍغ

ً.3ؤو مخإزغة صحُت مباشغة   ؤو ؾحر مباشغة آهُت

وخطغ بػؼ الكههاء الىكاًاث الخؿغة في الىكاًاث اليي حشخمل مٍىهاتها غلى 

ت مهلجىت ؤو بؾبؿخىؽ ؤو  مغيباث مػضهُت زهُلت ؤو بشػاغُت ؤو مظًباث غػٍى

ت ؤو الكُىُى ؤو ؾحرها ت، ؤو مغيباث الؿُاهُض الػػٍى ً.4مغيباث قىؾكىعٍت غػٍى

ل قةّن مػظم الىك  لهظا الخػٍغ
 
اًاث الخؿغة جخىلض مً الطىاغت، بغاقت ووقها

كاث 
ّ
بلى مدؿاث جىلُض الٌهغباء بالؿانت الىىوٍت واليي حػخبر مً ؤيثر مطاصع اإلاسل

ً.5الىىوٍت 

                                                            
هطض بالىكاًاث الحمُضة   1 جهّؿم الىكاًاث مً خُض صعظت زؿىعتها بلى هكاًاث زؿغة وهكاًاث خمُضة، ٍو

هت مجمىغ ؿهل في الىنذ طاجه الخسلظ منها بؿٍغ ت اإلاىاص اليي ال ًطاخب وظىصها مشٌلث بُئُت زؿحرة، َو

ت وهكاًاث اإلاطاوؼ ؾحر الخؿغة. ، وهي حشمل الىكاًاث اإلاجزلُت وهكاًاث اإلادلث الخجاٍع
 
ًآمىت بُئُا

، مهاُ انُاث ؤلانلُمُتبصاعة الىكاًاث الخؿغة في بؾاع اإلاػاهضاث الضولُت والاجك خؿني غبض الحاقظ،  2

ً   http://www.islamselect.net  مىظىص غلى مىنؼ اإلاسخاع الاؾلمي:  
، الؿبػت ألاولى،  صاع الكٌغ   3 ضلح مدمىص الحجاع، بصاعة اإلاسلكاث الطلبت، البضاثل، الابخٍاعاث، الحلُى

ً.  237، ص2004الػغبي  الهاهغة، مطغ، 
 في هظا:   4

 
ًؤهظغ جكطُل

J. Albers, Responsibility and Liability in the Context of Transboundary Movements, of Hazardous 

Wastes by Sea, Hamburg Studies on Maritime Affairs, Springer- Verlag Berlin Heidelberg, 2015, 

p.p12-13.                                                                                    
 . 24صمػمغ عجِب مدمض غبض الحاقظ ، اإلاغظؼ الؿابو،  5
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ٌُت  ًالت خماًت البِئت ألامٍغ ل الىكاًاث الخؿغة مً نبل و هظا ونض جم حػٍغ

(E.P.Aل زؿ
ّ
 غلى صحت ( بإّجها "غباعة غً هكاًت ؤو زلُـ مً غّضة هكاًاث حشٍ

 
غا

ب ؤو البػُض، ًىجها ؾحر نابلت  ؤلاوؿان ؤو الٍاثىاث الحُت ألازغي، ؾىاء  غلى اإلاضي الهٍغ

 جغايمُت غاعة "
 
ل وجضوم في الؿبُػت، ؤو ؤّجها نض حؿّبب آزاعا

ّ
ً.1 للخدل

ؤّما باليؿبت إلاىظمت ألامم اإلاخدضة قػّغقذ الىكاًاث الخؿغة بإّجها" " ًل 

 الخؿىعة، ؾىاء  في خالتها اإلاىظىصة غليها ؤو هدُجت جضاولها الىكاًاث اليي لها ضكت

ًوجدمل الىكاًاث الخؿغة ضكت ؤو ؤيثر مً الطكاث الخالُت: 

inflamabilityًضكت الاشخػاُ:  -    toxicityضكت الؿمُت:  -

 radioactivityضكت الاشػاغُت:  –explosionًضكت الاهكجاع:  -

 oxidative effectsضكت الخإزغ اإلاايؿض:  -

 .born-diseases"2 مؿببت لألمغاع :  -  corrosivesمؿببت الخأًل:  -

وغّغقذ مىظمت الصحت الػاإلاُت الىكاًاث الخؿغة بإّجها " اإلاسلكاث اليي لها 

 زاضت للخسلظ منها 
 
 وؾغنا

 
ت ؤو بُىلىظُت جخؿلب جضاوال زىاص ؾبُػُت ؤو يُماٍو

 .3 لخجىب مساؾغها غلى الصحت الػامت والبِئت"

ػ  ما جٍىن َو
 
ّغقها زبراء البىَ الضولي بإّجها: " الىكاًاث ؾحر اإلاشػت واليي ؾالبا

 ؤو ؾامت ؤو نابلت للهكجاع ؤو حؿبب الخأًل، ؤو لها زىاص حؿبب 
 
ا وشُؿت يُماٍو

ؤو مساؾغ صحُت لإلوؿان، ؾىاء بمكغصها ؤو غىض ملمؿتها لىكاًت  مساؾغ للبِئت

ذ  ؤزغي، ؾىاء  ؤزىاء بهخاظها ؤو ههلها ؤو الخسلظ منها"، ومىه قهىا اؾخصىاء ضٍغ

ًللىكاًاث اإلاشػت وغضم اغخباعها مً الىكاًاث الخؿغة. 

                                                            
ًاف، بصاعة الىكاًاث الخؿغة ، مجلت بِئت اإلاضن الالٌتروهُت،    1  .23ص ، 2013، ًىاًغ 4عمدمض ؤبى 
 ؤهظغ خُى هظه الطكاث     2

MARIO Obradovic, Sanja Kalambura, Danijel Smolec and Nives Jovi, Hazardous Waste, Danger of 

Modern Society, Coll. Antropol, 38,2014,p 794.   http://hrcak.srce.hr/file/188422  
 . 237ص ضلح مدمىص الحجاع، اإلاغظؼ الؿاًو،  3

http://hrcak.srce.hr/file/188422
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ت هكاًاثUNEPوغّغقها بغهامج ألامم اإلاخدضة للبِئت )  ًّ بسلف  -( بإّجها: " ؤ

حػامل مػاملت زاضت  في نىاهحن ؤو هظم الضولت اليي جخىلض قيها ؤو  -الىكاًاث ؤلاشػاغُت

قيها ؤو اليي جيخهل مً زللها، وطلَ بؿبب ما جدخىي غلُه مً مىاص ؤو  اليي جطغف

ت ؤو نابلُت  جغيحزاث للمىاص ُّ ؿم به مً ؾم
ّ
ؤو بؿبب جكاغلتها الٌُمُاثُت، ؤو ما جد

للهكجاع ؤو إلخضار الخأًل ؤو زطاثظ ؤزغي ًىجم غنها ؤو ًمًٌ ؤن ًىجم غنها زؿغ 

طالها غلى خُاة ؤلاوؿان، ؤو الحُىان ؤو الىب
ّ
اث ؤو غلى البِئت ؾىاء بمكغصها ؤو غىض اج

ل ؤن بغهامج ألامم اإلاخدضة لم ٌػخبر 1بىكاًاث ؤزغي" ، وما ًلخظ غلى هظا الخػٍغ

 الىكاًاث اإلاشػت مً الىكاًاث الخؿغة.

مً  3/5ؤما باليؿبت للمشغع الجؼاثغي قهض غغف الىكاًاث الخؿغة في اإلااصة 

اإلاخػلو بدؿُحر الىكاًاث ومغانبتها  2001صٌؿمبر  12اإلااعر في  01/19الهاهىن عنم 

جدذ مؿمى الىكاًاث الخاضت الخؿحرة بـــــــ:" ًل الىكاًاث الخاضت اليي بكػل  2وبػالتها

مٍىهاتها وزاضُت اإلاىاص الؿامت اليي جدخىحها ًدخمل ؤن جػغ بالصحت الػمىمُت  و/ؤو 

ل اإلاػخمض للىكاًاث الخؿغة مً  3. 1989نبل اجكانُت باُػ لؿىت  بالبِئت"، وهى الخػٍغ

مً هكـ الهاهىن غلى ؤن جدّضص ناثمت الىكاًاث بما في  05هظا وؤشاعث اإلااصة 

و الخىظُم. ً طلَ الىكاًاث الخاضت الخؿغة غً ؾٍغ

) زىاجي الكُيُل PCBماصة  -amianteوجخمشل الىكاًاث الخاضت الخؿغة في ماصة 

ذ زؿحر غًغ ىث  -وعي إلاىلضاث الؿانت الٌهغباثُتمخػضص الٍلىع( وهي غباعة غً ٍػ الٍؼ

ً.4هكاًاث اإلادغوناث -cyanureهكاًاث  -اإلاؿخػملت  اإلابُضاث اإلاىتهُت الطلخُت

                                                            
 . 24صو، مػمغ عجِب مدمض غبض الحاقظ، اإلاغظؼ الؿاب  1
2
 .2001، 77 ع.، ط.عاإلاخػلو بدؿُحر الىكاًاث ومغانبتها وبػالتها،  12/12/2001اإلااعر في  01/19الهاهىن  

مدغم  19ماعر في  158-98غؾىم الغثاس ي عنم بمىظب اإلا 1989اهػمذ الجؼاثغ بلى اجكانُت باُػ لؿىت   3

ؼ الخدكظ بلى اجكانُت باُػ بشإن الخدٌم في ، ًخػمً اهػمام الجؼاثغ م1998ماًى  16اإلاىاقو ُ  1419غام 

ضة الغؾمُت عنم  ً .1998/ 32ههل الىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها غبر الحضوص، الجٍغ
ض اإلااُ ضكُت، خماًت البِئت في بؾاع الخىمُت اإلاؿخضامت غلى غىء ؤخٍام الهاهىن الضولي، ؤؾغوخت   4 ٍػ

جحزي وػو، الجؼاثغ،  -ىم الؿُاؾُت، ظامػت مىلىص مػمغًيصيخىعاه في الهاهىن الضولي، ًلُت الحهىم والػل

 .342ص، 2013
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ل الىكاًاث الخؿغة بإّجها الىكاًاث اليي جدخىي  مً زلُ ما جهضم  ًمًٌ حػٍغ

ؤو  غلى مىاص ؾامت ؤو جغيحزاث غالُت مً اإلاىاص طاث الهابلُت للخكاغل ؤو الاهكجاًع

ً وؾحرها، ؤو اإلاىاص  ًاألؾِخىن والبجًز الخأًل، مشل اإلاظًباث الػػىٍت الهابلت للشخػاُ 

 مشل ؤؾلب اإلاغيباث 
 
ًاألخماع بإهىاغها ؤو اإلاىاص الكاغلت يُمُاثُا الحمػُت 

ًاإلابُضاث اإلاخىىغت ؤو اإلاىاص اإلاشػت طاث اليشاؽ ؤلاشػاعي  الٌُمُاثُت واإلاىاص الؿامت 

ً.1الاؾخػماالث البدشُت ؤو مً مغايؼ الػلط بالؿب الىىوي" اإلاسخلكت غً بػؼ

ل ألاعجح الخخىاثه غلى ؤهم زطاثظ الىكاًاث  ومً هىا ٌػخبر هظا الخػٍغ

ًالؿّمُت. –الخأًل –الهابلُت للخكاغل  -الخؿغة واإلاخمشلت في الهابلُت للشخػاُ

مًٌ الهُى بازخطاع ؤن الىكاًاث الخؿغة هي هكاًاث حػامل مػامل ت زاضت ٍو

هت خكظها ؤو في ههلها ؤو الخسلظ منها، وجٍىن في ؾبُػتها ؤو جغيُبها ؤو جغيحزها  في ؾٍغ

 غلى صحت ؤلاوؿان والبِئت.
 
 مدخمل

 
 حشٍل تهضًضا

ً املطلب الثاوي: جصييف الىفاًاث الخطسة 

ت، والؿاثلت والطلبت  جدىىع الىكاًاث اإلاخىاظضة في الػالم ما بحن الىكاًاث الؿاٍػ

ه مً الىاخُت الػلمُت ًمًٌ جطيُل الىكاًاث الخؿغةؾحر ؤ
ّ
بلى هكاًاث مشػت  2ه

ت وهكاًاث  الٌتروهُت ؤو يهغباثُت، وهى ما ؾإحػغع  هكاًاث بُىلىظُت ،هكاًاث يُماٍو

ًله بش يء مً الخكطُل مً زلُ الكغوع الخالُت. 

Radioactive Wastesًالفسع ألاول:  الىفاًاث املشعت: 

شػت غً صوعة الىنىص الىىوي، ويظلَ غً الخؿبُهاث جّىلض الىكاًاث اإلا

ً.3 الىىوٍت) اؾخسضام الىىٍضاث اإلاشػت في الؿب والبدىر الطىاغُت(

                                                            
ً.27ص مػمغ عجِب مدمض غبض الحاقظ، اإلاغظؼ الؿابو،   1
ػغف ؤًػا ب"  قئت -جطىل الىكاًاث الخؿغة وقو اجكانُت باُػ بلى:  2

ُ
ن الخدٌم قيها، وح الىكاًاث اليي ًخػحَّ

هت باؾخمغاع ِ
ّ
خضق

ُ
ً(. y19-y45 (  )y1-y18غمً اإلاغقو ألاُو للجكانُت ) والىاعصة  " الىكاًاث اإلا

ً. ( y46- y47  قئت الىكاًاث اليي جخؿلب مغاغاة زاضت الىاعصة غمً اإلاغقو الشاوي للجكانُت ) -

ًقئت الىكاًاث طاث الخىاص الخؿغة الىاعصة غمً اإلاغقو الشالض مً الاجكانُت. -

ًؼ الؿابو.  ؤهظغ خُى هظه الخطيُكاث، خؿني غبض الحاقظ، اإلاغظ
-غامغ مدمىص ؾغاف، ؤزؿاع البِئت والىظام الضولي، اإلااؾؿت الجامػُت للضعاؾاث واليشغ والخىػَؼ، بحروث 3

ً.39، ص 1998لبىان  
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ضاث وحػغف   بىٍى
 
 غلى ؤو ملىزا

 
ا ٍىن مدخٍى بإجها "ًل ما ال ًغجى اؾخػماله ٍو

 إلاا جهّغعه الؿلؿت اإلاسخطت بٍل صولت
 
اث اإلاؿمىح بها ؾبها ض غً اإلاؿخٍى " مشػت جٍؼ

ت  ُّ يما حػني ؤي ماصة مشػت في شٍل ؾاػ ؤو ؾاثل ؤو ضلب، لم حػض هىاى ه

الؾخسضامها، وجسػؼ باغخباعها هكاًاث مشػت إلشغاف هُئت عنابُت غمً ؤلاؾاع 

عي والغنابي بالضولت ً .1الدشَغ

ت ألؾغاع  يما ًهطض بها بهاًا الخكاغلث الىىوٍت اإلاؿخسضمت في اإلاكاغلث الظٍع

دار، وبهخاط هظاثغ مشػت الؾخسضاماث ؾلمُت وغلظُت وخغبُت غضًضة منها ألاب

ً .2باإلغاقت بلى بهاًا الػىاضغ اإلاشػت بػض قهض اليشاؽ ؤلاشػاعي لها

ت بإجها " ؤي ماصة ال ًىظض لها اؾخسضام  ًالت الضولُت للؿانت الظٍع ونض غغقتها الى

ض مً اإلاخىنؼ، وجدخىي غلى مىاص مشػت جخجاوػ الهضع الظي ًمٌ ً لإلوؿان جدّمله ؤٍػ

ً.3وال ًمًٌ اؾخسضامها في ؤؾغاع ؤزغي مكُضة"

ؼ بإّجها اإلاشػت وجّخطل اإلاىاص
ّ

لت قترة حش  الطاصعة وؤن ؤلاشػاغاث الؼمً، مً ؾٍى

ً.4الػغًع إلخضار الٍاقُت الجغغت بلى ؤن جطل بلى الحي الٍاثً ظؿم في جترايم غنها

ليي حؿخسضم اإلادؿاث وجخجّمؼ هظه الىكاًاث بشٍل يبحر في بػؼ الضُو ا

الىىوٍت لخىلُض الٌهغباء، ويظلَ في الضُو اليي ًىظض قيها بػؼ الطىاغاث الحغبُت 

هاؽ وشاؽ هظه الىكاًاث بىخضة الٍىعي "  ،الىىوٍت ً.Curie  "5ٍو

ً

                                                            
مجلت البدىر الهاهىهُت غاصُ مدمض ؤخمض، صوع الجهت الغنابُت في الحماًت مً ؤغغاع الىكاًاث اإلاشػت،   1

ل والانخطاصًت   ًلُت الحهىم، ظامػ  . 298ص ، 2010ت اإلاىطىعة ، مطغ، غضص ؤبٍغ
 .50-49صمػمغ عجِب مدمض غبض الحاقظ، اإلاغظؼ الؿابو،   2
ضان، اإلاؿاولُت الضولُت غً ههل الىكاًاث الىىوٍت بلى الضُو الىامُت، اإلاجلت الػغبُت   3 مؿػض غبض الغخمان ٍػ

ب، الػضص  اع) م 30، اإلاجلض 05للضعاؾاث ألامىُت والخضٍع  .72، ص2014ع الؿػىصًت(، ، الٍغ
ًاف، اإلاغظؼ الؿابو، ص  4 ً.24مدمض ؤبى 
-Radium( هى وخضة نُاؽ اليشاؽ ؤلاشػاعي الىاجج غً ؾغام واخض مً غىطغ الغاصًىم)   curie) الٍىعي:  5

ًًىعي لٍل لتر. 100( وحػخبر الىكاًاث زؿغة بطا ػاص وشاؾها ؤلاشػاعي غً   226
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 الفسع الثاوي: الىفاًاث البيولوجيت ) إلاحيائيت ( الخطسة:

هطض بها ًل الىكاًاث الىاججت غً ألاوشؿت اإلاخ ػلهت بالدصخُظ واإلاخابػت ٍو

واإلاػالجت الىناثُت ؤو اإلاؿٌىت ؤو الشكاثُت في مجاالث الؿب البشغي والبُؿغي، ويظا 

ظمُؼ الىكاًاث الىاججت غً ؤوشؿت اإلاؿدشكُاث الػمىمُت واإلاصّحاث وماؾؿاث 

البدض الػلمي ومسخبراث الخدالُل الػاملت في هظه اإلاجاالث وغً ًل اإلااؾؿاث 

ً.1 اإلامازلت

  ًٍىًن نض الىكاًاث هظه ػؼب
 
 بكػل اإلاىاص اليي ٌؿبب بؾلنها ؤغغاعا

 
ؾاما

قىعٍت للبِئت بكػل جغايمها في الٍاثىاث الحُت ؤو آزاعها الؿامت غلى الىظم ؤلاخُاثُت 

 غلى آلازغ ٌشٍل وبػػها
 
قهي طاث آزاع مخإزغة  الجغزىمي، الخلىر هدُجت الصحت زؿغا

نض ًىؿىي اؾخيشانها ؤو هكاطها مً الجلض غلى آزاع الىكاًاث اليي  ؤو مؼمىت، وحشمل

ً.2مخإزغة ؤو مؼمىت مً بُنها الدؿبب في مغع الؿغؾان

  الفسع الثالث: الىفاًاث الكيميائيت الخطسة  

ىضعط هظا الىىع مً  ت غلى ؤّجها مىاص زؿغة، ٍو جطىل الػضًض مً اإلاىاص الٌُماٍو

ٍت اإلاسلهت، واإلاػاصن وألاملح الىكاًاث الػػًى الىكاًاث في ؤعبؼ مجمىغاث هي:

ت ، والىكاًاث الهابلت للشخػاُ، والىكاًاث اإلاخكجغة وألاخماع  والىكاًاث ؾحر الػػٍى

جغي الخػامل مؼ الىكاًاث اإلاشخػلت والىكاًاث اإلاخكجغة غلى  ) الهابلت للهكجاع(  ٍو

ً والخجمُؼ والخ ً.3سلظ منهاخضة، وطلَ ألن جضاولها مداؽ بإزؿاع يشحرة ؤزىاء الخسٍؼ

 الىفاًاث إلالكتروهيت والكهسبائيتالفسع السابع: 

جطىل الىكاًاث ؤلالٌتروهُت والٌهغباثُت يىكاًاث زؿغة بمىظب اجكانُت باُػ 

اث ألازغي، وبضالاث الؼثبو والؼظاط  غىضما جدخىي غلى مٍىهاث مشل اإلاغيماث والبؿاٍع

ـ ومٌشكاث زىاجي الكُيُل مً مطابُذ ألاشػت اإلاهبؿُت وؾحر طلَ مً الؼظاط اإلايش

                                                            
 .22ؾغ البُئُت: ماهُت الىكاًاث الخؿغة، اإلاغظؼ الؿابو، صزالض الؿُض اإلاخىلي، اإلاسا 1
 .49-48صاإلاغظؼ الؿابو،  مػمغ عجِب مدمض غبض الحاقظ،  2
 في طلَ، مػمغ عجِب مدمض غبض الحاقظ،  3

 
 .47-42صاإلاغظؼ الؿابو،  ؤهظغ جكطُل
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مخػّضص الٍلىع، ؤو غىضما جٍىن ملىزت بالٍاصًىم والؼثبو والغضاص ؤو زىاجي الكُيُل 

مخػّضص الٍلىع، يما ًىضل عماص اإلاػاصن الىكِؿت الىاظم غً جغمُض لىخاث الضاثغة 

اإلاؿبىغت، وهكاًاث الؼظاط مً مطابُذ ألاشػت اإلاهبؿُت وؾحره مً الؼظاط اليشـ 

، وجمشل الىكاًاث ؤلالٌتروهُت ؾاثكت هاشئت مً الىكاًاث اإلاطىكت  هكاًاث
 
زؿغة ؤًػا

خم جطضًغ يمُاث يبحرة مً الىكاًاث ؤلالٌتروهُت بلى البلضان  يىكاًاث زؿغة، ٍو

غها، واؾترصاص اإلاػاصن  الىامُت إلغاصة اؾخسضامها، وبضلخها، وججضًضها، وبغاصة جضٍو

 في ظغوف بُئُت ؾلُمت  ؾحر الحضًضًت واإلاػاصن الشمُىت في
 
مغاقو ال حػمل صاثما

خدّمل غضص يبحر مً ؤصحاب اإلاطلحت مشل عظاُ الطىاغت، ومالٍي الػلماث  ٍو

ت واإلاؿتهلٌحن والحٍىماث اإلادلُت والبلضًاث واإلاؿدشكُاث واإلااؾؿاث  الخجاٍع

ت واإلاضاعؽ والجامػاث وماؾؿاث البدىر اإلاؿاولُت غً جىلُض الىكاًاث  الػؿٌٍغ

ً .1ٌتروهُت والٌهغباثُتؤلال

 املبحث الثاوي: عالكت الىفاًاث الخطسة بحلوق الاوسان 

 بُئُت جٌكل اؾخمغاع الحُاة غلى خماًت 
 
خو ؤلاوؿان في الحُاة ٌؿخلؼم شغوؾا

ع 
ّ
ًىيب ألاعع، طلَ ؤهه بضون هىاء ههي، وماء هظُل، ومىاعص ؾبُػُت مؿخمغة، ًخػظ

ؿخدُل الهُى بدماًت خو ؤلاوؿان في الحُاة ً.2بل َو

 إلصعاى جإزحر الظًغ
 
ا وف ومىه ؤضبذ البػض البُئي في بؾاع خهىم ؤلاوؿان غغوٍع

ًاقت خهىم ؤلاوؿان. ًالبُئُت الػاإلاُت منها واإلادلُت غلى 

في بِئت ؾلُمت زالُت مً  ؤلاوؿانوغلُه ؾإجؿغم في مؿلب ؤُو بلى خو 

، زم بلى جإزحر الىكاًاث الخؿغة غلى الخمخؼ بدهىم  الىكاًاث الخؿغة في مؿلب ؤُو

خاص اإلاػني بأزاع في مؿلب زان، وفي مؿلب زالض ؤجؿغم بلى والًت اإلاهّغع ال ؤلاوؿان

ًالىكاًاث الخؿغة غلى الخمخؼ بدهىم ؤلاوؿان.

                                                            
 .24و، ص زالض الؿُض اإلاخىلي، اإلاساؾغ البُئُت: ماهُت الىكاًاث الخؿغة، اإلاغظؼ الؿاب 1
لبىان،  -مغوان ًىؾل ضباؽ، البِئت وخهىم ؤلاوؿان، ًىمبُى للضعاؾاث وؤلاغلم واليشغ والخىػَؼ، بحروث  2

ً.89ص  1996
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ًاملطلب ألاول: حم إلاوسان في بيئت سليمت خاليت مً الىفاًاث الخطسة:  

ه مً الطػب ؤن حػغف 
ّ
ل البِئت بشٍل غام، قةه ًان مً الؿهل حػٍغ بطا 

 مً اإلاشالُت الًؼ
 
 لإلوؿان، جلَ الطػىبت جيبؼ ؤؾاؾا

 
اثضة، ؤو البِئت بىضكها خها

اإلاسحت البلؾُت اليي ًداُو البػؼ بغكاءها غلى هظا الحو، طلَ ؤن الغبـ بحن 

 ؾاًت في الىبل 
 
البِئت وخهىم ؤلاوؿان ؤغؿى البِئت البػض ؤلاوؿاوي، وظػل منها هضقا

بػض ؤن ؤضبذ هضقها خُاة ؤقػل لٍل الىاؽ، يما خّههذ البِئت قاثضة يبحرة لحهىم 

ً.1ؤلاوؿان

، خُض 1972اصة مُلص هظا الحو بلى اوػهاص ماجمغ اؾخٌهىلم هظا وجغظؼ شه

ت واإلاؿاواة وظغوف   في الحٍغ
 
 ؤؾاؾُا

 
ظاء في اإلابضؤ ألاُو مىه:" ؤن لإلوؿان خها

ه 
ّ
مػِشت ملثمت، في بِئت طاث هىغُت جدُذ له بمٍاهُت الحُاة بٌغامت وعقاهُت، وؤه

نها مً ؤظل ألاظُاُ الحاغغة ًخدمل مؿاولُت ال ٌؿتهان بها لحماًت البِئت ولخدؿُ

ً.2واإلاهبلت غلى الؿىاء"

ه " ؾلؿت ًل بوؿان في الػِش في وؾـ 
ّ
ل الحو في البِئت بإه ومىه ًمًٌ حػٍغ

خُىي ؤو بُئي مخىاػن وؾلُم، والخمخؼ والاهخكاع بمىاعص الؿبُػت غلى هدى ًٌكل له 

ُاهت البِئت خُاة الثهت وجىمُت مخٍاملت لصخطه، صون بزلُ بما غلُه مً واظب ض

ً.3ومىاعصها والػمل غلى جدؿُنها وجىمُتها، ومٍاقدت مطاصع جضهىعها وجلىثها"

ه ًغبـ بحن قٌغة الحو والىاظب ججاه البِئت 
ّ
ل ؤه وما ًلخظ غلى هظا الخػٍغ

وغىاضغها، يما نام بالغبـ بحن قٌغة الحو في البِئت وقٌغة خو البِئت، بمػنى آزغ 

وبهظا وظب  وخو ؤلاوؿان غلى البِئت، ؤي واظبه هدىها،قٌغة خو ؤلاوؿان في البِئت، 

                                                            
ذ، صعاؾت   1 ؾػض الشدُىي الػجزي، الحماًت الضؾخىعٍت لحو ؤلاوؿان في الػِش في بِئت ؾلُمت بضولت الٍٍى

غة الػغبُ ً.112، ص 2009، 134ت، الػضص مهاعهت، مجلت صعاؾاث الخلُج والجٍؼ
2   DONALD,K, Human Rights Practice: a Means to Environmental Ends?. Oñati Socio-Legal Series 

[online],v 3, N (5) 2013, P 912  . Available from:  

http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/253/300.  
ؾىؾً الهمامي، شغوؽ البِئت الؿلُمت، مظيغة  لىُل شهاصة اإلااظؿخحر في الحهىم، ظامػت جىوـ اإلاىاع،   3

ً.03، ص 2010

http://opo.iisj.net/index.php/osls/article/viewFile/253/300
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 مباشغا

 
جىقحر البِئت اإلاىاؾبت الخالُت مً الىكاًاث الخؿغة اليي ًمًٌ ؤن حشٍل تهضًضا

ًلهظا الحو.

ع بحلوق إلاوسان 
ّ
 املطلب الثاوي: جإثير الىفاًاث الخطسة على التمت

الخؿغة غلى خهىم  مً زلُ هظا اإلاؿلب ؾإجؿغم بلى جإزحر الىكاًاث   

جمخػه بإغلى في الحُاة، وغلى  ؤلاوؿان، مً زلُ ببغاػ جإزحرها غلى خو ؤلاوؿان

ل ويظلَ ــــــمؿخىي ممًٌ مً الصحت، وغلى خهه في الؿظاء الٍافي، وخهه في الػم

ًخهه في مؿخىي مػِش ي الثو.

  في الحياة إلاوسانالىفاًاث الخطسة على حم  الفسع ألاول: جإثير 

ىظًغ بلى الحو في الحُاة، اإلاىطىص غلُه في اإلااصة الشالشت مً ؤلاغلن الػالمي  ًُ
الـضولي الخاص بالحهىم اإلاضهُت  ؤلاوؿان واإلااصة الؿاصؾت مً الػهض لحهىًم

 والؿُاؾُت، باغخباعه ؤهم الحهىم ألهه بضون اخترامه جطبذ ظمُؼ خهىم ؤلاوؿان

اإلااصة الؿاصؾت مً الػهض لىضل هظا في   ملػم""واؾخسضام ًلمت ، ألازـغي بل مػنى

يغ في ناثمت الحهىم اليي ال ًجىػ ؤي  وهى الحو ًضُ غلى ؤهمُخه،
ُ
 ؤُو خو ط

 
ؤًػا

ألامت، عؤث اللجىت اإلاػىُت  اؾخصىاء منها خيى في ؤوناث خاالث الؿىاعت اليي تهّضص خُاة

 في ؾُام 
 
 صحُدا

 
ضي ـــــــجهُُبدهىم ؤلاوؿان ؤهه ال ًمًٌ قهم الحو في الحُاة قهما

وفي خالت بؾلم مىخجاث  وؤن خماًت هظا الحو جهخط ي ؤن جخسظ الضُو جضابحر بًجابُت

ً.1 ؾمُت وزؿغة

بإعلى مستوى ممكً مً  إلاوسانالفسع الثاوي: جإثير الىفاًاث الخطسة على جمتع 

 الصحت 

 ال ؾنى غىه إلاماعؾت خهىم ؤلاوؿان ألازغًي
 
 ؤؾاؾُا

 
 ٌػّض الحو في الصحت خها

لٍل بوؿان خو الخمخؼ بإغلى مؿخىي ممًٌ مً الصحت، غلى هدى ما ظاء في اإلااصة ًو

 .والاظخماغُت والشهاقُت مً الػهض الضولي الخاص بالحهىم الانخطاصًت 12

                                                            
غ اإلاهغع الخاص الؿُض ؤويِؿشى ًى اًبِىى خُى   1 اث والىكاًاث الؿمُت آلازاع الػاعة لىهل وبلهاء اإلاىخججهٍغ

مً  02، البىض 5والخؿغة بطىعة ؾحر مشغوغت غلى الخمخؼ بدهىم ؤلاوؿان، مجلـ خهىم الاوؿان، الضوعة 

ً :14، ص 2007ماي A/HRC/5/5 ،5ظضُو الاغماُ اإلاانذ، الىزُهت عنم: 

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC5-41.pdf 
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ونض ضّغخذ لجىت الحهىم الانخطاصًت والاظخماغُت والشهاقُت بإن الحو في   

 بةغماُ خهىم ؤلاوؿان
 
 وزـُها

 
ًالحهىم في الؿظاء  الصحت ًغجبـ اعجباؾا ألازغي، 

والؿًٌ، والػمل، والخػلُم، والٌغامت ؤلاوؿاهُت، والحـُاة، وغـضم الخمُحز، واإلاؿاواة 

ت الخجمؼ  وخظغ الخػظًب، وخغمت الحُاة الخاضت، والحطُى غلى اإلاػلىماث، وخٍغ

ً الجمػُاث، والخىهل، وؤن بغماله ًخىنل غلى بغماُ جلَ الحه  ىًمـــــــــوجٍٍى

 ؤن ؤغـلى مؿـخىي مً الصحت الجؿمُت والػهلُت ًمًٌ واؾخيخجذ الل
 
جىت ؤًػا

ػت مً  تــــــــال ًهخطغ غلى الىضُى بلى الغغاًت الصحُ "بلىؾه بل بهه ٌشمل ؾاثكت غٍغ

الػىامل الاظخماغُت والانخطاصًت اليي جيهئ الظغوف اليي حؿمذ للىاؽ بإن ٌػِشىا 

مشل الؿظاء والخؿظًت، واإلاؿًٌ  خُاة صحُت، يما حشمل اإلاهىماث ألاؾاؾُت للصحت

ً.1في ظغوف آمىت وصحُت، وبِئت صحُت"والحطُى غلى مُاه الشغب اإلاإمىهت، والػمل 

هت ؾحر ؾلُمت بلى  ونض ًاصي الخػامل مؼ الىكاًاث الخؿغة ؤو الخسلظ منها بؿٍغ

 َـــالىقاة ؤو ؤلاغانت بطىعة صاثمت ؤو مانخت ؤو بلى الخػغع إلضاباث وغلوة غلى طل

قةن الخػغع الضاثم لبػؼ اإلاىاص الخؿغة اإلاىظىصة في هظه الىكاًاث ؤو الىاججت غً 

 .2بخغانها نض ًاصي بلى ؤلاضابت بإمغاع جخكانم ببـء ولٌنها ناجلت

يما حؿاهم في اخخماُ خضور ازخلالث والصًت، ونطىع في الىمى واغؿغاباث 

ل الجهاػ الػطبي، وظهىع في ظهاػ اإلاىاغت، وغؿل في الؿضص الطماء، وغػل في وظاث

ٍىن ألاؾكاُ والكئاث الحؿاؾت ألازغي، مشل اليؿاء 3ؤمغاع ؾغؾاهُت مخػضصة  ، ٍو

 بيخاثجها 
 
 .4الحىامل ألايثر غغغت للمساؾغ وجإزغا

                                                            
 . 15اإلاغظؼ هكؿه، ص   1
ٍغ اإلاهغع الخاص اإلاػني باآلزاع الػاعة لىهل وبلهاء اإلاىخجاث والىكاًـاث الؿمُت والخؿغة غلى الخمخؼ جهًغ  2

ًالحن ظىعظِؿٍى مً ظضُو  03، البىض 18، مجلـ خهىم الاوؿان، الضوعة  بدهىم ؤلاوؿان، الؿُض 

لُت A/HRC/18/31 ،04الاغماُ، الىزُهت عنم:  ً :10-9، ص 2011ظٍى

67.pdf-HRC/AHRC18-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ARً
ملُىن في الؿىت،  27هدى   2050ًهضع ؤن ًبلـ غضص ؤلاضاباث الؿغؾاهُت الجضًضة في ؤهداء الػالم ؾىت   3

 17هدى  2050مغاع ؾغؾاهُت مخىىغت ؾىت بغاقت بلى   طلَ ؾىف ًبلـ اإلاػضُ الؿىىي للىقُاث هدُجت ؤ

ً.في البلضان الىامُت    %75اُ  50ملُىن، منها 
 .2010، ؾبخمبر150باؾل الُىؾكي، الىكاًاث الخؿغة في اإلاىؿهت الػغبُت، مجلت البِئت والخىمُت، الػضص   4

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC18-67.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/AR-HRC/AHRC18-67.pdf
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 غضم لػمان ًاقُت مؼ هظا الىىع مً الىكاًاث بػىاًت الخػامل ومىه وظب  

 في ؾىاءً  مػها ًخػاملىًن لظًًا ألاشخاص وزاضت لضي الػامت، الصحت غلى جإزحرها

كها ؤو ظمػها ً.1ههلها وجطٍغ

ًالفسع الثالث: جإثير الىفاًاث الخطسة على حم الاوسان في الغراء الكافي 

 اإلاخمشل في الخمخؼ 
 
الحو في الؿظاء الٍافي هى ظؼء مً الحو ألاوؾؼ هؿانا

 اإلاؿًٌ واإلالبـ، يما ٌشمل الحو ألاؾا
 
ًاٍف ٌشمل ؤًػا س ي في بمؿخىي مػِش ي 

الخدّغع مً الجىع، وهى خو مؿخهل غً ؾحره مً الحهىم حهضف بلى مـىؼ جػـّىع 

وهظا الحو ًغجبـ بالٌغامت اإلاخإضلت في ؤلاوؿان، وهى خو ال ؾنى غىه  الـىاؽ ظىغـا"،

وحػخبر  للىقاء بالػـماهاث الػاإلاـُت ألازـغي اإلاٌغؾـت في الشغغت الضولُت لحهىم ؤلاوؿان،

خطاصًت والاظخماغـُت والشهاقُت ؤن ظىهغ الحو في الؿظاء الٍافي لجىت الحهىم الان

ه مً اإلاىاص  ٌػني جىقَغ الؿظاء بٌمُت وهىغُت جكُان باخخُاظاث الكغص الؿظاثُت وزلىَّ

ً.2 الػاعة

قةّن غملُاث ؾمغ الىكاًاث الٌُمُاثُت  وفي ؾُام الخلىر بالىكاًاث الخؿغة

ه هظه ال ىكاًاث مً غىاضغ يُمُاثُت مشل ؾاػاث الخؿغة في باؾً ألاعع بما جدٍى

اإلاُشان والىُتروظحن وزاوي ؤيؿُض الٌغبىن واليشاصع والهُضعوظحن وزاوي وزالض ؤيؿُض 

ذ، باإلغاقت بلى غىاضغ ؤزغي، جاصي بلى حؿغب هظه الػىاضغ الخؿغة بلى اإلاُاه  الٌبًر

خاط اإلاداضُل الجىقُت، لخدؿّغب في ؾبهاث التربت اليي ٌػخمض غليها في الؼعاغت وبه

وععي الحُىاهاث، اليي حػخبر الثروة الحُىاهُت الؿظاثُت لإلوؿان، مّما ًاصي بلى جلىر 

ض  ًخػغع جىقغ الؿظاء وهىغُُخه غلى الؿىاء للػغع، وبالخالي، 3ًل طلَ ل جلٍى
ّ
ٍِ ش َو

 لهظا الحو. 
 
ًا  اهتها

 
ًمُاه الشغب ؤًػا

ً

                                                            
ًاف، اإلاغظؼ الؿابو، ص  1  .24مدمض ؤبى 
غ اإلاهغع الخاص الؿُض ؤويِؿشى ًى ا  2 آلازاع الػاعة لىهل وبلهاء اإلاىخجاث والىكاًاث الؿمُت ًبِىى خُى جهٍغ

 . 16، ص والخؿغة بطىعة ؾحر مشغوغت غلى الخمخؼ بدهىم ؤلاوؿان، اإلاغظؼ الؿابو
 . 56صمػمغ عجِب مدمض غبض الحاقظ، اإلاغظؼ الؿابو،   3
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 الفسع السابع: جإثس الىفاًاث الخطسة على حم الاوسان  في العمل 

ي لحهىم مً ؤلاغلن الػالم 23بن الحـو في الػمل خو مٌغَّؽ في اإلااصة 

صؾت مً الػهض الـضولي الخاص بالحهىم الانخطاصًت ؤلاوؿان وفي اإلااصة الؿا

ُت الػمل بما ًمٌىـه مً ولٍل بوؿان الحو في ؤن جخاح لـه بمٍاه والاظخماغُت والشهاقُت،

وحػخبر لجىت الحهىم الانخطاصًت والاظخماغُت والشهاقُت ؤن الحو في  الػِش بٌغامت،

الػمل هى خو ؤؾاس ي ال ؾنى غىه في بغماُ خهىم ؤلاوؿان ألازغي، وهى ظؼء ال 

 في بهاء ؤلاوؿان 
 
 هاما

 
اصي هظا الحو صوعا ًخجؼؤ مً يغامت ؤلاوؿان ومخإضل قيها ٍو

ً.غجهوبهاء ؤؾ

ونـض ًخػّغع الحو في الػمل غىضما ًخم ؾغح هكاًاث زؿغة في البِئت، ومً بحن 

ً غلى الػمل بؿبب هلى ؤو  ألامشلت غلى طلَ الخػغع ؤن ًطبذ الطُاصون ؾحر ناصٍع

 ٌػىص في مهضوع اإلاؼاعغحن الػمل في الحهُى 
ّ
جلىر ألاؾماى ظغاء الخلىر بالىكـ، وؤال

خاص الػاملىن في نؿاع الؿُاخت مدغومحن مً الػمل اليي جلىزذ، ؤو ؤن ًطبذ ألاش

 .1ألن جلىر الشىاؾئ نض ؤغغ بهظا الهؿاع

يما ؤن جىقحر اإلاػلىماث غً مساؾغ الخػامل مؼ الىكاًاث الؿبُت الخؿغة   

ب غلى بظغاءاث الؿلمت مً ؤظل جهلُل اإلاساؾغ والتزوٍض  وبجاخـت قـغص الخضٍع

ؾنى غنها إلغماُ الحو في ظغوف غمل هي شغوؽ ال  بمػضاث وناثُت شخـطُت،

ب مً الػهض الضولي الخاص بالحهىم /7مإمىهت وصحُت غلى هدى مـا وعص في اإلااصة 

 . 2الانخطاصًت والاظخماغُت والشهاقُت

ًالفسع الخامس: جإثير الىفاًاث الخطسة على حم الاوسان في مستوى معيش ي لئم  

ل الىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها بؿًغ  نض ًازغ بن جطٍغ
 
ٍهت ؾحر ؾلُمت بُئُا

 في الخمخؼ بالحو في مؿخىي مػِش ي الثو، وجدّضص اإلااصة 
 
مً الػهض الـضولي  11/1ؾلبا

 مً الحهىم اإلاؿخمضة مً 
 
الخـاص بالحهىم الانخطاصًت والاظخماغُت والشهاقُت غضصا

                                                            
غ اإلاهغع الخاص الؿُض ؤويِؿشى ًى اًبِىى خُى   1 بلهاء اإلاىخجاث والىكاًاث الؿمُت آلازاع الػاعة لىهل ًوجهٍغ

 . 16، ص والخؿغة بطىعة ؾحر مشغوغت غلى الخمخؼ بدهىم ؤلاوؿان، اإلاغظؼ الؿابو
غ اإلاهغع الخاص اإلاػني باآلزاع الػاعة لىهل وبلهاء اإلاىخجاث والىكاًـاث الؿمُت والخؿغة غلى الخمخؼ   2 جهٍغ

ًالحن ظىعظِؿٍى، اإلاغظؼ الؿاب ً.16-15ص و، بدهىم ؤلاوؿان، الؿُض 
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ػمت إلغماله، بما في طلَ الحطُى غلى الؿػام واإلالبـ واإلاؿًٌ
ّ
 هظا الحو والل

بطىعة ملثمت، ومؼ ؤن الحو في الحطُى غلى مُاه الشغب اإلاإمىهت ؾحر واعص ضغاخت 

ت اليي جٌكل جىقحر   ؤهه ًضزل بىغـىح في قئت الػماهاث الجىهٍغ
ّ
في هظه الهاثمت، بال

اث البهاء  .1مؿخىي مػِش ي ملثم، ال ؾـُما وؤهـه مـً غغوٍع

الىفاًاث الخطسة على التمتع  املطلب الثالث: ولًت امللّسز الخاص املعني بأثاز 

 بحلوق إلاوسان:

طاث  وؤلاظغاءاثبالغؾم مً وظىص الػضًض مً الاجكانُاث البُئُت وآلالُاث 

الطلت بدؿُحر وبصاعة الىكاًاث الخؿغة، واليي تهضف في مجملها بلى خماًت صحت 

 ؤن ًل مً هظه الاجكانُاث 
ّ
الخهىُت  اليي جغيؼ بلى خّض يبحر غلى الجىاهب-ؤلاوؿان، بال

ال ًمخّض لِشمل الاغخباعاث  -إلصاعة وههل الىكاًاث الخؿغة غبر الحضوص وؤلاظغاثُت

هت ؾحر مشغوغت، مً آزاع غاعة جؿاُ اإلاجمىغت  اإلاخػلهت بما لىهلها والخسلظ منها بؿٍغ

الٍاملت مً خهىم ؤلاوؿان الهاثمت، هظا مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي بلحام ألاطي 

ظُاُ الحالُت وألاظُاُ الهاصمت ومً هظا اإلاىؿلو جم بوشاء ما باإلاىاعص الؿبُػُت لأًل

ًٌؿمى باإلاهغع الخاص اإلاػني بأزاع الىكاًاث الخؿغة غلى الخمخؼ بدهىم ؤلاوؿان.

ع ألاول: إوشاء ولًت امللّسز الخاص املعني بأثاز الىفاًاث الخطسة على التمتع الفس 

 بحلوق إلاوسان 

ًمجلـ خ -نامذ لجىت خهىم ؤلاوؿان
 
بةوشاء والًت اإلاهغع   -هىم ؤلاوؿان خالُا

لخىظُه اهخمام اإلاجخمؼ الضولي بلى ؤّن آلازاع الػاعة لىهل وبلهاء الىكاًاث  2الخاص

ما يظلَ الحهىم 
ّ
هت ؾحر مشغوغت ال جطِب البِئت قدؿب، وبه الخؿغة والّؿامت بؿٍغ

ألازظ بػحن  ؤلاوؿاهُت لألقغاص واإلاجخمػاث اإلاػغغحن لخلَ آلازاع، وهظا مً ؤظل

الاغخباع ؾمىخاث واوشؿاالث ضحاًا الىكاًاث الخؿغة مً ظهت، ومً ظهت ؤزغي مً 

                                                            
 .18ص اإلاغظؼ هكؿه،   1
، ًخم غمً هؿام زاصلهب ٌػؿى لكغص ٌػمل لضي ألامم اإلاخدضة    ..Special Rapporteur“ إلاهغع الخاصا 2

ػه مً مجلـ ألامم اإلاخدضة لحهىم ؤلاوؿان، بما لىالًت بلض ؤو والًت مىغىغُت ً. ؤهظغ:جكٍى

https://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Special_Rapporteurً
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ؤظل جدلُل وحؿلُـ الػىء غلى مسخلل آلالُاث الضولُت اإلاىظمت لػملُاث ههل 

ً.1الىكاًاث الخؿغة غبر الحضوص

هظا ونض جّم بوشاء والًت اإلاهغع الخاص اإلاػني باآلزاع الػاعة لىهل اإلاىخجاث 

الىكاًاث الخؿغة والؿامت غلى الخمخؼ بدهىم ؤلاوؿان بىاء  غلى جإزحر مً اإلاجمىغت ًو

هُت في الضوعة الحاصًت والخمؿحن للجىت خهىم ؤلاوؿان بىاؾؿت اللثدت عنم  الاقٍغ

ش  81/1995  للكهغة الؿابػت مً مىؿىم الهغاع، جهّغع 1995ماعؽ  08بخاٍع
 
، واؾدىاصا

ل بىالًت جخػلو ببدض ما جىؿىي غلُه هظه ، 2ىاثحػُحن مهغع زاص إلاضة زلر ؾى
َ
ٍل ًُ

ً، والظي ًهىم في بؾاع طلَ بـ:اإلاؿإلت مً ظىاهب زاضت بدهىم ؤلاوؿان

اؾخهطاء وبدض آزاع ههل وبلهاء اإلاىاص والىكاًاث اإلاشػت والخؿغة في   -

هُتؤنالُم الضُو  والضُو الىامُت ألازغي، وجإزحراث طلَ غلى خهىم ؤلاوؿان  ؤلاقٍغ

ً.ما خو ًل شخظ في الحُاة وفي الصحتؾُ

ؾحر  الاججاًعجدغي وعضض وصعاؾت، وجلهي البلؾاث وظمؼ اإلاػلىماث خُى  -

هُتاإلاشغوع باإلاىاص والىكاًاث الخؿغة، زاضت لضي الضُو  والضُو الىامُت  ؤلاقٍغ

 ألازغي.

جهضًم جىضُاث وانتراخاث خُى ؤلاظغاءاث اللػم اجساطها مً ؤظل مغانبت  -

ؾحر اإلاشغوع، والىهل وؤلالهاء بالىكاًاث واإلاىاص الخؿغة  الاججاًعسلظ مً جسكُؼ والخ

هُت والبلضان الىامُت ألازغي.  في البلضان ؤلاقٍغ

                                                            
غاصُ ؾالبي، اإلاؿاولُت الضولُت غً ههل الىكاًاث الخؿغة غبر الحضوص، مظيغة ماظؿخحر في الهاهىن الضولي  1

 .94، ص 2012، 01والػلناث الضولُت، ًلُت الحهىم، ظامػت الجؼاثغ 
(، يما  1995-2004يمهغع زاص للكترة مً )  قِؿلي مً الجؼاثغ، –الؿُضة قاؾمه ُػهغة ؤوهاش ي غُيذ   2

ى بًبُاهىغحن  ا يمهغع زاص في الكترة)  ،الؿُض ؤويِشًى ًالحن (، وغحن 2004-2010مً هُجحًر الؿُض 

مً عوماهُا  ، الؿُض ماعى باإلااًغحـ(، وغحن 2012-2010مً عوماهُا يمهغع زاص للكترة)  ،ظىعظِؿٍى

. 2014مً جغيُا يمهغع زاص  مىظ ؤوث  الؿُض بؿٍىث جيؿو، وغحن (2012-2014يمهغع للكترة ) 

ttp://www.ohchr.org/AR/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspxًؤهظغ:

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/OObinnaIbeanu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/CalinGeorgescu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/CalinGeorgescu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/CalinGeorgescu.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/MarcPallemaerts.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/BaskutTuncak.aspx
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ًاث غبر الىؾىُت اليي جهىم بةؾغام  - ت للضُو والشغ بغضاص ناثمت ؾىٍى

هت ؾحر مشغوغت  الىكاًاث الخؿغة وههل اإلاىاص الؿامت والىكاًاث الؿامت والخؿغة بؿٍغ

هُت والبلضان الىامُت ألازغي، وبغضاص ناثمت باألشخاص الظًً نخلىا ف ي البلضان ؤلاقٍغ

ىهىا ؤو ؤضِبىا بؿبب هظه الخطغقاث وألاغماُ الشيُػت
ّ

 . 1ش

، ؤزىاء الضوعة 2011وظغي اؾخػغاع هؿام والًت اإلاهغع الخاص في ؾبخمبر 

ؼ الىاًل ًي ال حؿؿي قهـ الشامىت غشغة إلاجاؽ خهىم ؤلاوؿان، ونّغع اإلاجلـ حػٍؼ ًت 

ًامل صوعة خُاة اإلاىخجاث   
 
ههل وبلهاء اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة، وبهما حؿؿي ؤًػا

حض( وبىاء  
ّ
الخؿغة، مً ونذ بهخاظها بلى ؾاًت الخسلظ النهاجي منها )ههج مً اإلاهض بلى الل

رجبت في غلى طلَ، جّم حؿُحر حؿمُت اإلاهغع الخاص بلى "اإلاهغع الخاص اإلاػني باآلزاع اإلات

هت  مجاُ خهىم ؤلاوؿان غلى بصاعة اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها بؿٍغ

"
 
ً.2ؾلُمت بُئُا

 بلى الخىامي اإلاهلو لخػغع ألاشخاص الظًً ًيشؿىن في مجاُ الضغىة 
 
وهظغا

 بلى ؤلاًظاء 
 
هت ؾلُمت بُئُا بلى بصاعة هظه اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها بؿٍغ

والاخخجاػ الخػؿكي وخيى الهخل، وّؾؼ مجلـ خهىم ؤلاوؿان هؿام الىالًت  واإلاػاًهت

مؿإلت خماًت اإلاضاقػحن غً خهىم  2012اإلااعر في ؾبخمبر  21/17 نغاعهوغّمً 

ً.ؤلاوؿان في مجاُ البِئت

ً
َ
 بلى الهغاع واإلاهغع الخاص ُمٍ

 
ل، اؾدىاصا

َ
، بغضض آلازاع الؿلبُت اليي نض 21/17ل

ًدضثها جىلُض اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة وبصاعتها والخطغف بها وجىػَػها والخسلظ النهاجي 

ثو منها في الخمخؼ الٍامل بدهىم ؤلاوؿا
ّ
ن، بما قيها الحو في الؿظاء والؿًٌ الل

 .والصحت واإلاُاه

                                                            
1CYRIL UCHENNA GWAM,   Human Rights Implications of Illicit toxic waste dumping from 

developing counties  including the U.S.A., Especially TEXAS to AFRICA, in particular, NIGERIA 

Thurgood Marshall law review Print Edition, Volume 38, Issue 2, 2013, P 251.             

http://tmlawreview.org/assets/uploads/2014/07/9-Gwam1.pdf. 
ً. 18/11ؤلاوؿاننغاع مجلـ خهىم  2

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/21/17
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/21/17
http://tmlawreview.org/edition/print-edition/
http://tmlawreview.org/edition/print-edition/volume-38-issue-2/
http://tmlawreview.org/assets/uploads/2014/07/9-Gwam1.pdf
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/18/11
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بلى اإلاهغع الخاص ؤن ًهضم مػلىماث 21/17 وغلى وظه الخطىص، ؾلب الهغاع 

عة اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة مكطلت ومدضزت غً آلازاع الػاعة اليي ًمًٌ ؤن جدضثها بصا

هت ؾحر مشغوغت غلى الخمخؼ الٍامل بدهىم ؤلاوؿان، وغلى ؾبُل  والخسلظ منها بؿٍغ

 :اإلاشاُ مػلىماث بشإن ما ًلي

ًاث غبر الىؾىُت وؾحرها مً ماؾؿاث -ؤ نػاًا خهىم ؤلاوؿان اليي جشحرها الشغ

ت بسطىص بصاعة اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة والخ هت ألاغماُ الخجاٍع سلظ منها بؿٍغ

؛
 
ًؾلُمت بُئُا

ػاث الىؾىُت اإلاخطلت باآلزاع اإلاترجبت في مجاُ خهىم -ب هؿام جؿبُو الدشَغ

 ؤلاوؿان غلى بصاعة اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها؛

غ الىكاًاث وههل  -ط آلازاع اإلاترجبت في مجاُ خهىم ؤلاوؿان غلى بغامج جضٍو

زت مً بلض بلى آزغ واججاهاتها الحضًشت الطىاغاث وألاوشؿت الطىاغُت والخ هىُاث اإلالّىِ

شمل طلَ ما ًخػلو بالىكاًاث ؤلالٌتروهُت وجكٌَُ الّؿكً؛  َو

ًاث خهىم ؤلاوؿان قُما ًخطل بةصاعة اإلاىاص -ص جىقحر الغغاًت لطحاًا اهتها

 وجهضًم اإلاؿاغضة بليهم؛
 
هت ؾلُمت بُئُا  والىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها بؿٍغ

ت الؿمىع في الطٍىى الضولُت اليي ججحز ههل وبلهاء اإلاىاص والىكاًاث مؿإل -هً

 الخؿغة وؤي سؿغاث جػّغ بكػالُت آلالُاث الخىظُمُت الضولُت؛

ًاث خهىم ؤلاوؿان اإلاغجٌبت غض اإلاضاقػحن غً خهىم  -و ججاوػاث واهتها

ها ؤلاوؿان بؿبب ؤوشؿتهم اإلاخطلت بةصاعة اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة والخسلظ من

ً
 
هت ؾلُمت بُئُا  .بؿٍغ

ؾلب  2014الظي اغُخمض في غام ،  27/23 وباإلغاقت بلى طلَ، قةن الهغاع    

 ألقػل 
 
بلى اإلاهغع الخاص ؤن ٌػّض، بالدشاوع مؼ ؤصحاب اإلاطلحت اإلاػىُحن، صلُل

بشإن ما ًغجبـ مً التزاماث في مجاُ خهىم ؤلاوؿان بةصاعة اإلاىاص  اإلاماعؾاث

ً
 
هت ؾلُمت بُئُا  .1والىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها بؿٍغ

                                                            
اإلاهغع الخاص اإلاػني باألزاع اإلاترجبت في مجاُ :  مكىغُت ألامم اإلاخدضة الؿامُت لحهىم ؤلاوؿانؤهظغ مىنؼ  1

:خهىم ؤلاوؿان غلى بصاعة اإلاىاص ًو
 
هت ؾلُمت بُئُا ًالىكاًاث الخؿغة والخسلظ منها بؿٍغ

http://www.ohchr.org/AR/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRToxicWastesIndex.aspx 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/21/17
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/27/23
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 الفسع الثاوي:  إسهاماث امللّسز الخاص في الحّد مً آثاز الىفاًاث الخطسة

و عقؼ      تهضف والًت اإلاهغع الخاص بلى التريحز غلى خهىم ؤلاوؿان غً ؾٍغ

له ههل الىكاًاث الخؿغة غبر الحضوص مً تهضًضاث غلى الخمخؼ بدهىم الًى
ّ
عي بما ٌشٍ

، طلَ بهضف الهػاء غلى هظه اإلاساؾغ، ؤو الخهلُل منها بلى ؤصوى 
 
ؤلاوؿان اإلادمُت صولُا

ًاث خهىم ؤلاوؿان، بؿبب  خّض، وغمان ؾبل الاهخطاف الكػالت لطحاًا اهتها

ً.1اعة الىكاًاث الخؿغة والخسلظ منهاألاؾالُب ؾحر الؿلُمت اإلاخبػت في بص

وفي ؾبُل جدهُو الهضف مً بوشاء والًت اإلاهغع الخاص، ًملَ هظا ألازحر 

ت ًهضمها بلى مجلـ خهىم  غ ؾىٍى  في بغضاص جهاٍع
 
وؾاثل مخػّضصة جخمشل ؤؾاؾا

اعاث  اصة غلى الٍؼ  للىالًت، ٍػ
 
ذ جىكُظا ؤلاوؿان غً ألاوشؿت والضعاؾاث اليي ؤظٍغ

ًُوالبػشاث  والخىاضل مؼ الضُو ألاؾغاف اإلاػىُت قُما ًخػلو  لضي مسخلل الضو

بالحاالث اإلاؼغىمت لإلصاعة ؾحر الؿلُمت والخسلظ مً اإلاىاص والىكاًاث الخؿغة وؾحرها 

ً.2امً الهػاًا اإلاخػلهت به

يما ًهىم اإلاهغع الخاص بخدّبؼ البلؾاث الكغصًت والجماغُت، ويظلَ الهُام 

غاث مسخلكت، جخػلو بخىغُذ الػلنت الترابؿُت بحن مكاهُم بضعاؾاث جخػلو بمىغًى

الخىمُت والبِئت وخهىم ؤلاوؿان، ًىن ؤن ههل الىكاًاث الخؿغة ال ًازغ قهـ غلى خو 

ؤلاوؿان في بِئت ؾلُمت، وبهما ًخػضاه بلى خهىم ؤزغي، ؤولها الحو في الحُاة والحو 

ًؿاهمت في اجساط الهغاعاث..ال..في الؿظاء، والحو في ؤلاغلم البُئي  والحو في اإلا

يظلَ البدض غً ؾبل ويُكُاث بزغاء الىطىص الهاهىهُت الضولُت اإلاخػلهت 

ًاث خماًت البِئت، ويُكُاث  بىهل الىكاًاث الخؿغة، والتريحز غلى خهىم ضحاًا اهتها

وؾغم الخهاض ي الهاهىهُت اإلامىىخت لهم، يما جدّىُ صوع اإلاهّغع الخاص يملخظ 

ل وبلهاء الىكاًاث الخؿغة والؿامت، باإلغاقت بلى الضوع الىناجي الظي لػملُاث هه

                                                            
ً.93غاصُ ؾالبي، اإلاغظؼ الؿابو، ص  1
2  CYRIL UCHENNA GWAM, op.cit, p 255. 
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ًلػبه مً زلُ لكذ اهدباه اإلاجخمؼ الضولي بلى ألازؿاع الجضًضة الىاججت غً اؾخػماُ 

ًاث خهىم ؤلاوؿان ً.1 الخٌىىلىظُا الحضًشت وجإزحراتها الحخمُت ؤو اإلاغجهبت غلى اهتها

 الخاجمت:

، جكىم ؤلاوؿانآزاع غاعة غلى البِئت وغلى خهىم  بن الىكاًاث الخؿغة لها

زؿىعتها هظه ظمُؼ ألازؿاع ألازغي يسؿغ اإلاسضعاث وججاعة الؿلح وؾؿل 

 ًسُل الضُو الٌبري 
 
ألامىاُ...ال.، وبالخالي قةن زؿغ جلَ الىكاًاث ؤضبذ شبدا

ًوالطؿغي غلى خّض ؾىاء.

غة، هى خو مً خهىم يما ؤن خّو ؤلاوؿان في بِئت زالُت مً الىكاًاث الخؿ

ؤلاوؿان ألاؾاؾُت العجباؾه بالحو في الحُاة، الظي ال مىاػع غلُه، باغخباعه ؤؾاؽ 

اث الضولُت، ؤلانلُمُت والىؾىُت، ويظا في ظمُؼ  ظمُؼ الحهىم غلى مسخلل اإلاؿخٍى

ألاهظمت ؤلاوؿاهُت، خُض جػمىذ الطٍىى الضولُت مً مىازُو غاإلاُت وبنلُمُت هظا 

ذ ؤو غمني غمً  الحو، يما جّمً ججؿُضه في ظّل صؾاجحر الضُو اإلاسخلكت بىظ ضٍغ

 لىخضة البِئت وجكاغل غىاضغها اإلاسخلكت، قةّن ؤّي مؿاؽ بها 
 
نىاهُنها الػاصًت، وهظغا

ب مؿاولُت بُئُت غلى اإلاؿخىي الضولي والىؾني.
ّ
غج ًٌػّض اغخضاء  غلى هظا الحو، ٍو

لي مً ؤظل جىقحر البِئت الؿلُمت إن ظمُـؼ الـضُو ملؼمت بالخػاون الضًوومىه ق

الخالُت مً الىكاًاث الخؿغة، وطلَ إلغماُ الحهىم اإلاضهُت والشهاقُت والانخطاصًت 

والـؿُاؾُت والاظخماغُت، يما غلى اإلاىظماث الضولُت وؤلانلُمُت واإلااؾؿاث اإلاالُت 

الىامُت  والهؿاع الخاص ؤن جخػاون مً ؤظل جىقحر اإلاؿاغضة الخهىُت واإلاالُت للبلضان

يبغي ؤن  ل الىكاًاث الخؿغة بطىعة آمىت ومؿخضامت، ٍو بؿُت مـؿاغضتها غلـى جطٍغ

 غً جىقحر ؤخضر 
 
 للمػاعف الػلمُت والخٌىىلىظُت، قػل

 
حشمل اإلاؿاغضة الخهىُت ههـل

الخٌىىلىظُاث الؾـخسضامها في الخسلظ بطىعة آمىت مً الىكاًاث الخؿغة، وطلَ 

 ت خهىنه ألاؾاؾُت.بٍاق ؤلاوؿانلػمان جمّخؼ 

 

                                                            
98ًغاصُ ؾالبي، اإلاغظؼ الؿابو، ص  1
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املفوطيت العليا لشؤون الالحئين وأوطاع الالحئيين الصوزٍين في 

 الجزائس: الواكع والخحدًاث

 أشخاذ محاطس كصم ب – هلاوي أًوب/ د

 املسكز الجامعي جيصمصيلت 

 ملخص:

ًداو٫ الباخث مً زال٫ هظه الىع٢ت ال٨ك٠ ًٖ ؤويإ الالحئُحن الؿىعٍحن  

غوٞهم ؤلا٢خهاصًت وؤلاحخما حرها ـــــُٖت مً قٛل، ؾ٨في الجؼاثغ ْو ً صحت، حٗلُم ٚو

م٘ التر٦حز ٖلى الضٖم اإلااصي الظي جاصًه اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن باالياٞت 

٤ الخيؿ٤ُ م٘ الح٩ىمت ومىٓماث  بلى الضوع الظي ج٣ىم به هظه اإلاىٓمت ًٖ ٍَغ

ت الٗىاث٤ وا ت لخضمت الالحئُحن الؿىعٍحن، ومٗٞغ لخدضًاث التي اإلاجخم٘ اإلاضوي الجؼاثٍغ

جىاحهها اإلاىٓمت بهٟت ٖامت والالجئ بهٟت زانت، م٘ مداولت ج٣ضًم هٓغة 

اؾدكغاُٞت ًٖ مؿخ٣بل الالحئحن الؿىعٍحن في مغخلت ما بٗض الحغب ونٗىباث 

 الٗىصة.

اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن، ؤويإ الالحئحن الؿىعٍحن في  الكلماث املفخاحيت:

 الجؼاثغ.

Abstract: 

 In this paper, the researcher attempts to clarify the situation of the Syrian 

refugees in Algeria and their economic and social conditions in terms of 

employment, housing, health, education, etc., focusing on the financial support of 

the UNHCR as well as the role played by this organization through coordination 

with the government Algerian civil society organizations to serve Syrian refugees, 

and to identify the obstacles and challenges faced by the organization in general 

and refugees in particular, while trying to provide. 
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a forward-looking view of the future of Syrian refugees in the post-war 

phase and the difficulties of return. 

Keywords: UNHCR, refugees, the Syrian refugees, Algeria.                            

 ملدمت:

لجىء في الٗالم بٗض الحغب الٗاإلاُت ؤصث الحغب في ؾىعٍا بلى بغوػ ؤ٦بر ٖملُت 

ٞبٗض مغوع ؤ٦ثر مً ؾخت ؾىىاث ٖلى الثىعة الؿىعٍت، ونل ٖضص الالحئُحن  الثاهُت

كمل هظا الغ٢م ملُىوي ؾىعي مسجلحن لضي  5.5أل٦ثر مً  ملُىن الجئ في الخاعج، َو

 2.97مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون الالحئحن في مهغ والٗغا١ وألاعصن ولبىان، و

ؤل٠ الجئ  50ملُىن ؾىعي مسجلحن مً ٢بل الح٩ىمت التر٦ُت باإلياٞت بلى ؤ٦ثر مً 

٣ُا، وؤ٦ثر مً  مالًحن  13.5ملُىن هاػح صازلي، و  6.3ؾىعي مسجلحن في قما٫ ؤٍٞغ

مالًحن شخو في اإلاىا٤َ التي اإلادانغة والتي   4.7شخو مدخاج في ؾىعٍا وخىالي 

٣ا بُاهاث اإلاٟى   . 1يُت الٗلُا لكاون الالحئحنًهٗب الىنى٫ بليها ٞو

هظا الٗضص مغشح لإلعجٟإ بطا ما لم ًخم الخىنل بلى بجٟا١ بحن ال٣ىي 

الا٢لُمُت والضولُت الٟاٖلت في ألاػمت بكإن مؿخ٣بل الىٓام الؿُاس ي، ووي٘ خض 

غاٝ، بما ٞيها اإلاىٓماث الضولُت  لإل٢خخا٫، وبًجاص جغجِباث حكاع٥ ٞيها حم٘ ألَا

ا ًخٗل٤ بٗىصة الالحئحن والخ٨ٟل بٓغوٞهم الا٢خهاصًت والاحخماُٖت والا٢لُمُت ُٞم

والتي حٗخبر ؤهم وؤنٗب مغخلت لٟترة مابٗض الحغب، هظا وم٘ بؾخمغاع ألاػمت جؼصاص 

مٗاهاث الالحئحن الؿىعٍحن وجؼصاص مٗها نٗىباث الخ٨ٟل بهم في ْل بوٗضام ؤو ه٣و 

                                                            
  ؤقاعث بخهاءاث اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن بلى ونى٫ ٖضص الالحئحن في الٗالم بلى

وحٗخبر ؤػمت اللجىء التي هخجذ مً الحغب الٗاإلاُت  .2015ملُىن شخو ختى مىخه٠ ٖام  60ؤ٦ثر مً 

ً، بط زلٟذ خىالى   ملُىن الجئ 81.6الثاهُت ألاؾىؤ زال٫ ال٣غن الٗكٍغ
[1]Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal, United Nations High 

Commissioner for Refugees (UNHCR), 06 Jul 2017  

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
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ت ٣1بلت لهمالضٖم مً ٢بل الهُئاث اإلااهدت ؤو الضو٫ اإلاؿخ ، لٗل طل٪ عاح٘ بلى مجمٖى

خباعاث لٗل ؤهمها الٗبئ الا٢خهاصي والاحخماعي الظي ًٟغى ٖلى الضو٫  مً ؤلٖا

اًت الصحُت والخٗلُم والكٛل  حر لإلًىاء والٖغ اإلاؿخ٣بلت لالحئحن الؿىعٍحن مً جٞى

لضو٫ والاهضماج الاحخماعي والث٣افي م٘ اإلاجخم٘ اإلاؿخ٣بل، وحٗخبر الجؼاثغ ؤخض ؤهم ا

اإلاؿخ٣بلت لالحئحن الؿىعٍحن في مى٣ُت اإلاٛغب الٗغبي بط ونل ٖضص الىاٞضًً بليها مً 

٣ا لبُاهاث وػاعة  40الؿىعٍحن بلى ؤ٦ثر مً  ؤل٠ الجئ ؾىعي م٘ نهاًت الٗام اإلااض ي، ٞو

ت، بُنهم اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئُحن  لضي مسجل ؾخت ؤالٝ الخاعحُت الجؼاثٍغ

 . 2بالجؼاثغ

هل الضوع الظي جاصًه اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحُحن ت الدزاشت: مشكل

إلاؿاٖضة الالحئُحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ٧اٝ لخلبُت بخخُاحاتهم وجُلٗاتهم وماهي 

 ؟ الخدضًاث اإلاؿخ٣بلُت التي ًىاحهىنها

 فسطيت الدزشت:

  ت مً الخدضًاث زانت بن الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ًىاحهىن مجمٖى

ىيُت  ٖلى م مً الجهىص التي جبظلها اإلاٞى اإلاؿخىي ؤلا٢خهاصي وؤلاحخماعي، ٖلى الٚغ

 الٗلُا لكاون الالحئحن للخ٨ٟل بةوكٛاالتهم.

  ت مجهىصاث مٗخبرة للخ٨ٟل بةخخُاحاث الالحئحن جبظ٫ الح٩ىمت الجؼاثٍغ

 الؿىعٍحن وجدؿحن ؤوياٖهم في الجؼاثغ، ؤما اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن الج٣ىم

 بالضوع الالػم بججاههم.

 

 

                                                            
ت ؤو خل ؾُاس ي في ؾىعٍت ،  ،مهى ًحي، حان ٢هحر [1] ت ؤي حؿٍى ىغي متى الٗىصة؟ الالحئىن ؤولٍى مغ٦ؼ ٧اٍع

  pub-mec.org/2017/03/30/ar-http://carnegie-68691(2017ؤطاع ماعؽ  30، )للكغ١ ألاوؾِ
ً جض٤ٞ حؿُحر  في الجؼاثغ  حهىص ػًبر مؿاهل[2] وػاعة الكاون الخاعحُت ، والالحئحن اإلاهاحٍغ

ت   http://www.mae.gov.dz/news_detail.aspx?footer=1&news_id=4897( (22/06/2017،الجؼاثٍغ

http://carnegie-mec.org/2017/03/30/ar-pub-68691
http://www.mae.gov.dz/news_detail.aspx?footer=1&news_id=4897
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 ملحوز ألاول: واكع الالحئين الصوزٍين في الجزائس وأوطاعهم إلاكخصادًت والاحخماعيتا

ل٣ض حٗضصث ألاؾباب التي صٞٗذ دوافع لجؤء الصوزٍين إلى الخازج:  .1.1

م٨ً خهغ ألاؾباب ؤو الضواٞ٘ اإلاباقغة للجىء  بالؿىعٍحن بلى اللجىء زاعج البالص، ٍو

 خالُت:في الى٣اٍ ال

ين: .1.1.1 بٗض مغوع هدى  الحصاز والحسب وعدم الخمييز بين املدهين والعصكٍس

ٖام ٖلى بضاًت الثىعة الؿىعٍت، التي جدىلذ مً مٓاهغاث ؾلُمت بلى ؤٖما٫ ٖى٠ 

وب٢خخا٫ ُٞما ؾمي بٗؿ٨غة الثىعة بحن اإلاٗاعيت والىٓام الؿىعي لخهبذ ُٞما بٗض 

اًاث خغب ب٢لُمُت بالى٧الت، خُث ق٩لذ ٖكغاث اإلا لِكُاث اإلاؿلحت بإؾماء ٚو

مخباًىت، لحزصاص بظل٪ جإػم الىي٘ في ؾىعٍا بٗض اؾخٗاهت ؤَغاٝ الهغإ بال٣ىي 

٨ُت. ؤصي هظا الىي٘ بلى بو٨ٗؿاث  ال٨بري اإلاخمثلت في عوؾُا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

ض ًٖ   ٤ بخهاثُت  ٧470اعزُت ٖلى اإلاجخم٘ الؿىعي خُث ٢خل ما ًٍؼ ؤل٠ شخو ٞو

ؤلٟا ٢ًىا بؿبب ه٣و الخضماث  70ها اإلاغ٦ؼ الؿىعي لبدىر الؿُاؾاث، منهم وكغ 

ُاهُت،  ان" البًر ٤ صحُٟت "الٛاصٍع اًت الصحُت ٞو ألاؾاؾُت، مثل اإلاُاه الىُٟٓت والٖغ

مثل هظا الٗضص خؿب هٟـ الصحُٟت باالياٞت بلى ٖضص اإلاهابحن هدى  باإلائت  11.5ٍو

ملُىن شخو، و٢ضع حجم  1.9هابحن ججاوػ ، ٦ما ؤن ٖضص اإلا1مً الؿ٩ان في ؾىعٍا

اإلاٟىيُت وو٣ٞا إلخهاثُاث ٢ضمتها  .2ملُاع صوالع 255الخؿاثغ الا٢خهاصًت بىدى 

الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن، ؤنبذ الؿىعٍىن الهاعبىن مً الجزإ الُىم 

ت مٗان غة مً ؤؾٕغ الٟئاث الالحئت همىا ٖلى اإلاؿخىي الٗالمي لُهبدىا ؤ٦بر مجمٖى

ججاوػ ٖضصهم الخمؿت مالًحن بٗضما ٧ان الالحئحن  ٖىضماالالحئحن في الٗالم. 

 3الٟلؿُىحن ًمثلىن ؤ٦بر وؿبت لجىء في الٗالم.

                                                            
[1]Ian Black,  Report on Syria conflict finds 11.5% of population killed or injured, The Guardian, (11, 

February 2016 ) https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-syria-conflict-

finds-115-of-population-killed-or-injured 
[2]syria - alienation and violence impact of syrian crisis report 2014, Syrian Centre for Policy 

Research (SCPR) 2015, Damascus – Syria, pp 06-07. 

 [3] Syria War on Development: socioeconomic monitoring report of Syria second quarterly report 

(April – June 2013), Syrian Centre for Policy Research (SCPR),  October 2013, p.08. http://scpr-

syria.org/download/1345/?lang=ar&v=1349 

https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-syria-conflict-finds-115-of-population-killed-or-injured
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/11/report-on-syria-conflict-finds-115-of-population-killed-or-injured
http://scpr-syria.org/download/1345/?lang=ar&v=1349
http://scpr-syria.org/download/1345/?lang=ar&v=1349
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 : ٦ما صٞ٘ جٟا٢مإوعدام ألامً والىلص الحاد في الصلع والخدماث .1.1.2

ً مً الؿ٩ان اإلاِٗش ي، و  ألامني اإلاؿخىي  ٖلى وجضاُٖاتهاالؿىعٍت  ألاػمت  بلى بال٨ثحًر

 ألاصوى الحض ٖلى والحهى٫  ألامً جد٤ُ٣ ؤحل مً اللجىء ؤو للهجغة َلبا البالص مٛاصعة

،٦ما ٚاصع ال٨ثحرون هغبا مً 1والخضماث التي جدٟٔ خُاتهم وخُاة ؤؾغهم الؿل٘ مً

 وج٣ضم خ٣ى٢هم جدمي بِئت بمتهان ٦غامتهم وهضع مؿخ٣بلهم وؾُٗا لإلؾخ٣غاع في

ا اوؿالزا في َُاتها جدمل البالص مٛاصعة ؤن بال ألبىائهم، ؤًٞل مؿخ٣بال  ًٖ ٢ؿٍغ

 ٖلى خالت ؾلبا ًى٨ٗـ الظي ألامغ الاحخماُٖت، والٗال٢اث والث٣اٞت والخ٣الُض الٗاصاث

ً ض ،اإلاٛاصٍع ٍؼ اصاث الضو٫  ٢ىاهحن م٘ جإ٢لمهم نٗىبت مً ٍو  ٚاصعوا التي اإلاجخمٗاث ٖو

غ ال التي جل٪ وز٣اٞتها، وزانت بليها  واوؿاهُتهم خاحاتهم جدترم التي تالبِئ لهم جٞى

 . 2وز٣اٞتهم

خباعاث الؿُاؾُت، بحخماُٖت والجٛغاُٞت في لجىء  ٖالوة ٖلى هظا، ؾاهمذ الٖا

الؿىعٍحن بلى بٌٗ صو٫ اإلاجاوعة مثل جغ٦ُا التي ٢ضمذ حؿهُالث لضزى٫ الالحئُحن 

ٍا ٖلى ٚغاع الؿىعٍحن بلى ؤعاييها وهٓغا ل٣غبها الجٛغافي مً اإلاىا٤َ الؿازىت في ؾىع 

باإلائت مً الالحئحن الؿىعٍحن في  40مداٞٓتي خلب وبصلب  خُث ًخىاحض بها ؤ٦ثر مً 

 ل٣غبها غا هٓ الؿىعٍحن، الالحئحن بحمالي باإلائت مً 25خىالي  لبىان واؾخ٣بل، 3الخاعج

 ٖلى ٢ُىص وحىص ٖضم بلى بياٞت وخمو  صمك٤ ٍع٠ الؿازىت في اإلاىا٤َ مً  ٛغافيالج

اإلاؿخ٣بلت  الضو٫  بحن الثالثت اإلاغجبت ألاعصن ألاػمت وجدخل بضاًت في لبىان بلى ؤلاهخ٣ا٫

خىػٕ باقي الالحئحن في باقي الضولي 4باإلائت 14خىالى  بليها طهب بط الؿىعٍحن لالحئحن ، ٍو

 الٗغبُت وفي ؤوعوبا بيؿب مخٟاوجت.

                                                            
[1] Forced Dispersion, Syrian Human Status: The Demographic, Report 2016, Syrian, Centre for 

Policy Research (SCPR),  pp.75-76.  http://scpr-syria.org/download/1574/?v=1575 
[2] Ibid., pp.77- 78.  
[3] Ibid., p.78.                    
[4] Loc., Cit. 

http://scpr-syria.org/download/1574/?v=1575
http://scpr-syria.org/download/1574/?v=1575
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ولي : ٌٗخبر الخهجحر ال٣ؿغي في ال٣اهىن الضالخهجير اللصسي مً البالد 1.1.3

ت مً ألاٞغاص والؿ٩ان مً ألاعى  حر ال٣اهىوي إلاجمٖى ؤلاوؿاوي بإهه ؤلازالء ال٣ؿغي ٚو

التي ٣ًُمىن ٖليها وهى مماعؾت مغجبُت بالخُهحر وبحغاء ج٣ىم به الح٩ىماث ؤو 

ت ٖغ٢ُت ؤو صًيُت مُٗى اث اإلاخٗهبت ججاه مجمٖى اث  تـــــــاإلاجمٖى وؤخُاها يض مجمٖى

ت بضًلت ؤو ٞئت مُٗىت، وحٗخبر اإلاىاص )ٖضًضة بهضٝ بزالء ؤعاى م (، 7(، )2ُٗىت إلاجمٖى

مت خغب8) باالياٞت بلى طل٪ ٌٗخبر  .1( مً هٓام عوما ألاؾاس ي، الخهجحر ال٣ؿغي حٍغ

ت ؤو  الخهجحر ال٣ؿغي  هى ؾلى٥ ومماعؾت جىٟظها ٢ىي خ٩ىمُت ؤو قبه ٖؿ٨ٍغ

اث ٖغ٢ُت ؤو صًيُت ؤو مظهبُت، به اث مخٗهبت ججاه مجمٖى ضٝ بزالء مضن مجمٖى

اث ؾ٩اهُت مسخلٟت ٖغ٢ُا ؤو مظهبُا ؤو َاثُٟا بضًال  و٢غي وؤ٢الُم إلخال٫ مجمٖى

، وايُغ مالًحن الؿىعٍحن بٟٗل الخهجحر 2ٖنها، يهضٝ بلى حُٛحر ؾ٩اوي وصًمٛغافي

ال٣ؿغي واوٗضام ألامً ٖلى هُا١ واؾ٘ زانت في مىا٤َ الجزإ بلى مٛاصعة مىاػلهم 

الص و٢ض ػاصث خالت الجزوح الىاؾٗت مً مٗاهاة الؿ٩ان الظًً والهجغة بلى زاعج الب

٧اهىا ًىاحهىن جدضًاث في جلبُت اخخُاحاتهم ألاؾُاؾُت  و٧ان الىي٘ ؤقض ٢ؿىة ٖلى 

الظًً زؿغو ممخل٩اث وؤٞغاص مً ٖاثالتهم في نىعة ح٨ٗـ حجم اإلاإؾاة، مما حٗل 

حن ؤمال  ال٨ثحر مً الؿ٩ان ًًٗىن ؤمىالهم و٧ل ما ًمل٩ىن في ؤًضي اإلاهغبحن ٚحر الكٖغ

في الىنى٫ بلى مالط ؤمً في ؤوعوبا ومىا٤َ ؤزغي، وفي و٢ذ الظي جم٨ً ُٞه ٖكغاث 

ألاالٝ مً الىنى٫ بلى ؤعوبا بُغ١ مسخلٟت ٚغ١ ؤالٝ الؿىعٍحن في البدغ اإلاخىؾِ ؤو 

  3حٗغيىا لإلؾاءة ؤو الؿغ٢ت مً ٢بل اإلاهغبحن والٗهاباث

                                                            
مغ٦ؼ ؤمُت للبدىر والضعاؾاث الخهجحر ال٣ؿغي في ؾىعٍا الؿُاؾاث، ألاصواث والخبٗاث،  ،ًاؾغ ؾٗض الضًً[1]

    ar/11482-a.org/studieshttp://www.umayy( 20/01/2017، )الاؾتراجُجُت
 ( ٤ اإلااصة  1949ؤٚؿُـ  12( مً اجٟا٢ُاث حى٠ُ ألاعب٘، اإلااعزت في 49ٖملُاث الخهجحر ال٣ؿغي، حٗض ٞو

، حغاثم خغب صامٛت. وحك٩ل ٖملُاث الخهجحر ال٣ؿغي اهتها٧ا الجٟا٢ُت 1977والبروجى٧ىالن اإلالح٣ان بها لٗام 

مت ؤلاباصة الجماُٖت التي ؤ٢غ  ، والتي حٗض في ماصتها الثاهُت ؤن ٧ل ما ًاصي 1948ٖام  تها ألامم اإلاخدضةمى٘ حٍغ

ت ؤو صًيُت، بمجزلت بباصة حماُٖت  بلى  .الخضمحر ال٨لي ؤو الجؼجي لجماٖت ٢ىمُت ؤو بزيُت ؤو ٖىهٍغ
 ًاؾغ ؾٗض الضًً، مغح٘ ؾاب٤.[2]

 [3] syria - alienation and violence impact of syrian crisis report 2014, Op. Cit, p. 40. 

http://www.umayya.org/studies-ar/11482
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: ؤحبرث الحغب مً البالد دون طلب اللجوءالهجسة غير الشسعيت  1.1.4

ً ٖلى بٖالت ؤهٟؿهم وؤؾغهم بلى الهجغة بلى زاعج البالص  والجزإ اإلاؿلح الؿ٩ان ال٣اصٍع

ً هم مً  صون َلب اللجىء مً الضو٫ التي جىحهىا بليها، وبالخالي ٞةن مٗٓم اإلاهاحٍغ

ملُت جم٨ نهم مً الٗمل في مِؿىعي الحا٫، ؤو ممً لضيهم بم٩اهُاث وماهال ٖلمُت ٖو

. ٣ٞض اؾخ٣بلذ ؤإلااهُا 1الخاعج بياٞت بلى ألاشخام الظًً لضيهم ؤ٢اعب ؤو ؤنض٢اء

ؤل٠ ؾىعي صزل مٗٓمهم ألاعاض ي ألاإلااهُت بُغ١ ٚحر  800ٖلى ؾبُل اإلاثا٫ ؤ٦ثر مً 

ُت، ل٨ُدؿبى ُٞما بٗض نٟت الجئ، مً حهت ؤزغي ٞةن اؾخمغاع ألاػمت ٢ض ًُُل  قٖغ

ً بالضو٫ التي مً ٞترة الهجغة وػ  ٍاصتها ألامغ الظي ٌؿاهم في جغؾُش ٖال٢ت اإلاهاحٍغ

جىحهىا بليها مً زال٫ الاهضماج الاحخماعي والا٢خهاصي في م٣ابل ي٠ٗ عوابُهم م٘ 

 .2بلضهم وبهظا جؼصاص نٗىباث ٖىصتهم

: بضؤث ألاوطاع الاكخصادًت والاحخماعيت لالحئين الصوزٍين في الجزائس. 1.2

م مً 2012ئحن الؿىعٍحن جهل بلى الجؼاثغ م٘ بضاًت ٖام ؤولى صٞٗاث الالح ، وبالٚغ

خباعاث ٖضة ًم٨ً زهغها في ما  بٗض اإلاؿاٞت بزخاع الؿىعٍىن اللجىء بلى الجؼاثغ إٖل

 ًلي:

حشدًد إحساءاث دخول الالحئين الصوزٍين إجس جزاًد أعدادهم في   1.1.2

٦ثر بؾخ٣باال لالحئحن ٧اهذ ٧ل مً جغ٦ُا لبىان وألاعصن الضو٫ ألا الدول املجاوزة:

الؿىعٍحن ٦ما جمذ ؤلاقاعة ؤهٟا، ل٨ً وم٘ بؾخمغاع ألاػمت وجُىع الٗى٠ ػاصث مٗها 

مىحاث الخهجحر ال٣ؿغي واللجىء، مما ػاص مً نٗىباث الخ٨ٟل بهم زانت في لبىان 

وألاعصن التي ال جمخل٪ ٢ضعاث ٦ثحرة لخُُٛت بخخُاحاث ألاؾغ الهاعبت مً جحُم الحغب 

بؾخ٣بلذ ؤ٦ثر مً ملُىن الجئ ؾىعي مما ق٩ل ٖبئا ٖلى اإلاىاعص الا٢خهاصًت ٞاألعصن 

                                                            
[1] Forced Dispersion, Syrian Human Status: The Demographic, Report 2016, Op.Cit, p.78. 
2 Ibid., p.80. 
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 ٢ضعثوالتي  1بياٞت بلى حٗغى البنى الخدخُت واإلاهاصع الُبُُٗت لٍٓٛى متزاًضة

ض ؤعب٘ ؾىىاث بما مضي ٖلى الهاُٞت ٧لٟتها مما  ،2ؤعصوي صًىاع ملُاعاث زمـ ًٖ ًٍؼ

ال٨ثحر مً اإلاغاث للخ٣لُل مً جض٤ٞ ؤصي باالعصن بلى ٚل٤ خضوصها م٘ ؾىعٍا في 

الالحئحن الؿىعٍحن،  هٟـ ألامغ باليؿبت بلى لبىان التي سجلذ ؤ٦ثر مً ملُىن وهه٠ 

الجئ ؾىعي، ق٩لى ٖبئا ب٢خهاصًا ٖلى صولت حٗاوي مً جدضًاث ٦بحرة، مما صٞ٘ 

قغوٍ ب٢امت اٖخماص بالح٩ىمت اللبىاهُت لىي٘ زُت للخٗامل م٘ ؤػمت اللجىء، مثل 

،لم ٌؿخُ٘ مٗٓم الالحئحن اؾدُٟائها والتي صونها  ًم٨ً اٖخ٣ا٫ 2015ًضة في حض

هٗب ٖليهم الحهى٫ ٖلى الٗمل باالياٞت بلى حكضًض  الالحئحن وج٣ُُض خغ٦تهم ٍو

خباعاث مخٗل٣ت  بحغاءاث الضزى٫ واإلاغا٢بت لالحئحن الؿىعٍحن ٖلى مؿخىي الحضوص إٖل

 .3باألمً

ؾاٖض ٖضم ٞغى جإقحرة  جأشيرة:دخول الصوزٍين إلى الجزائس دون  .1.2.2

( لضزى٫ الجؼاثغ، و ونى٫ ؤٖضاص ٦بحرة منهم 2015ٖلى الالحئحن الؿىعٍحن )بلى ٚاًت 

 2013ؤل٠ الجئ م٘ بضاًت ٖام  15بلى الجؼاثغ في و٢ذ ٢هحر لُهل ٖضصهم بلى ؤ٦ثر 

ت ٞغى الخإقحرة لضزى٫ الؿىعٍحن بلى  2015،4وم٘ نهاًت  ٢غعث الؿلُاث الجؼاثٍغ

خباعاث ؤمىُت، الجؼا ب لألمىا٫ ثغ، إٖل ا مً خضور بٌٗ اإلاكا٧ل في الجؼاثغ ٦تهٍغ وزٞى

غاٝ ٌكدبه بخىعَهم في ٢ًاًا  ومىدها لإلعهاب في ؾىعٍا، و٦ظا صزى٫ بٌٗ ألَا

                                                            
داث[1] غم ،مٗاط ٍٞغ ضة خى٦مت ،ؤػمت الالحئحن الؿىعٍحن في ألاعصن: مساَغ ٞو  (17/07/2017)  حٍغ

http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%

 AA/161 

 [2] Jordan's Economic Outlook 2015, Determinants of Economic Reform, Event Reports,  Konrad-

Adenauer-Stiftung, (KAS), Issnaad consulting,  Jordan,( January 29, 2015), p.02.  

http://www.kas.de/wf/doc/kas_40289-1522-2-30.pdf?150129133239 
 [3] Lebanon: New Refugee Policy a Step Forward, Human Rights Watch, ) February 14, 2017) 

https://www.hrw.org/news/2017/02/14/lebanon-new-refugee-policy-step-forward 

ضة اإلادىع الُىمي  ،ن بالجؼاثغعخمت خ٣ُىن، ممثل الجالُت الؿىعٍت: ٞغى الخإقحرة ٢لو ٖضص الالحئح [4] حٍغ

ت ني/ http://elmihwar.com/ar/index.php(15/05/2015، )الجؼاثٍغ  html.21372/الَى

http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/161
http://governance.arij.net/blog/%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA/161
http://www.kas.de/wf/doc/kas_40289-1522-2-30.pdf?150129133239
https://www.hrw.org/news/2017/02/14/lebanon-new-refugee-policy-step-forward
http://elmihwar.com/ar/index.php/الوطني/21372.html
http://elmihwar.com/ar/index.php/الوطني/21372.html
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غ  1بحغامُت، ؤو حك٨ُل زالًا بعهابُت ؤمىُت جُٟض بتزاًض ؤٖضاص باإلياٞت بلى وحىص ج٣اٍع

ُحن ً الؿىعٍحن ٚحر الكٖغ ت م٘ ٧ل مً  اإلاهاحٍغ جم يبُهم ٖلى خضوص الجؼاثغ البًر

  .2جىوـ ولُبُا

: هىا٥ الالحئين الصوزٍين ٌعخبرون الجزائس كىلطت عبوز إلى أوزوبا .1.2.3

ال٨ثحر مً الؿىعٍحن الظًً ٢هضوا الجؼاثغ لِـ بٛغى اللجىء والبدث ًٖ ألامً 

اييها في وجلبُت مخُلباث الحُاة بل الجساطها ٦ى٣ُت ٖبىع ألوعوبا، ؾىاء ٖبر ؤع 

الؿىاخل الٛغبُت للىنى٫ بلى بؾباهُا ٖبر البدغ ؤو الكغ٢ُت للىنى٫ بلى بٌٗ الجؼع 

بت، ؤو مً زال٫ الضزى٫ بلى اإلاٛغب وجىوـ ولُبُا،  بط جا٦ض اإلاٟىيُت ؤلاًُالُت ال٣ٍغ

ً الظًً ٖبروا  الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن ؤن ٖضص الالحئحن واإلاهاحٍغ

ؤل٠ في مداولت  300جسُى  2015ً صو٫ اإلاٛغب الٗغبي ٖام البدغ اإلاخىؾِ م

ٞمثال ًخىاحض بٌٗ الالحئحن   3للىنى٫ بلى ؤوعوبا مٗٓمهم مً الؿىعٍحن وألاٞاع٢ت

الؿىعٍحن في الىالًاث الحضوصًت، مثل ٖحن جمىقيذ وجلمؿان وال٨ثحر منهم ٌٗمل مً 

٣ل بحن بلضان اإلاٛغب ؤحل الهجغة ألوعوبا، بًٗهم ٌؿخٗمل حىاػاث ؾٟغ مؼوعة للخى

ؿٗىن في طل٪ للىنى٫ إلاضًىت ملُلُت اإلاٛغبُت الىا٢ٗت ٖلى الؿاخل اإلا٣ابل  الٗغبي َو

٦م بضلُل ؤن الؿىعٍحن ٌك٩لىن هدى ؾخحن باإلائت مً ٖضص  180إلؾباهُا ٖلى بٗض 

 .4الالحئحن اإلا٣ُمحن في مغا٦ؼ ؤلاًىاء بهظه اإلاضًىت

مً ألاؾباب الغثِؿُت التي : وحود كيم وكواشم مشتركت بين الشعبين .1.2.4

حٗلذ مً الؿىعٍحن ًسخاعون الجؼاثغ ٧ىحهت لجاء وحىص ٢ىاؾم مكتر٦ت ٧اللٛت 

ضم وحىص خىاحؼ ز٣اُٞت، حٗلذ مً الالجئ الؿىعي ال  حرها مً ال٣ُم ٖو والضًً ٚو

                                                            
 هٟـ اإلا٩ان. [1]
غ وخىاعاثماهخ٣اصاث "لٟغى" الجؼاثغ جإقحرة صزى٫ ٖلى الؿىعٍحن،  ًاؾحن بىصهان،[2] غة هذ ج٣اٍع ، ى٢٘ الجٍؼ

(08/01/2015)http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/7   
ضة الٗغبيؤؾامت ٖلي، ٢ىاعب الحٔ ج٣خل الالحئحن الؿىعٍحن ٖلى قىاَئ لُبُا، [3] ؾبخمبر  2، )الجضًض حٍغ

2015)https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/9/1/  
 4ألاعبٗاء  (،ًىمُت الجؼاثغ الجضًضة، ه٨ظا ٌِٗل الالحئىن الؿىعٍىن وألاٞاع٢ت في الجؼاثغ ؾغاج مدمض،[4]

ً الثاوي      http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article=30838(1520حكٍغ

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2015/1/7
https://www.alaraby.co.uk/investigations/2015/9/1/
http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article=30838
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تراب ٦ثحرا، مما ؾهل ٖملُت بهضماحه م٘ اإلاجخم٘ الجؼاثغي، ؤي٠ بلى طل٪  ٌكٗغ بااٚل

اًت ٞةن ألاؾغ الؿ ىعٍت لم ججض نٗىباث ٦ثحرة مً خُث جمضعؽ ؤَٟالهم وجل٣ي الٖغ

حرها مً الخضماث ألاؾاؾُت  .1الصحُت ٚو

 بضاًت ومىظ بن الجؼاثغ الوطع الاحخماعي لالجئ الصوزي في الجزائس: .1.3

ؼلهم الجؼاثغ الى صزىلهم ٖىض الؿىعٍحن الالحئحن ج٣م بخجمُ٘ لم الؿىعٍت ألاػمت  ًٖ ؤٖو

 في الاهضماج ٖملُت ؾهلذ ٖليهم بل ألازغي، الضو٫  مً الٗضًض في ٖاصة ًجغي  ٦ما اإلاجخم٘

 ٖلى جى٣التهم بحغاثُت ؤو ٢اهىهُت ٢ُىص ؤي جً٘ ولم والا٢خهاصي، الاحخماعي اليؿُج

ً، والًاث ٧اٞت ٖبر وجىػٖهم واهدكاعهم ت لهم وحٗلذ الَى  ٧امل في ؤلا٢امت في الحٍغ

٘ مسُِ زام ب٨ُُٟت الخ٨ٟل بالالحئحن ٦ما ؤ٢غث الح٩ىمت وي، 2التراب الجؼاثغي 

ًدضص ٦ُُٟت  بؿبب ؾىء ألاويإ في بالصهم،ًخىاٞضون ٖلى الجؼاثغ  الؿىعًٍ الظًً

ت ويُٗتهم و٢ض جم ٞخذ مغا٦ؼ لهم ج٩ىن جدذ وناًت ٧ل مً  الخ٨ٟل بالالحئحن وحؿٍى

غ ٧ الضازلُت ووػاعة الخًامً، ل اللىاػم ٖلى ؤن جدضص ٖضة مغا٦ؼ ٖبر الىالًاث جٞى

ت.  الًغوٍع

اًت الصحُت مً  ٦ما ؤونذ الح٩ىمت في مجلـ وػاعي   حر الٖغ اإلاكتر٥ بخٞى

بطحاًا الٗى٠ زانت  بلى حاهب الخ٨ٟل الىٟس ي زال٫ مغا٦ؼ َبُت في ٧ل مغ٦ؼ بًىاء،

ٟا٫ واليؿاء  خُث جىٞغ وػاعة الخًامً َىا٢م مخ٩ىهت مً ؤزهاثُحن هٟؿاهُحن ألَا

خهاب  الٗالج الىٟس ي ً ؤحل اإلاؿاهمت فيم واحخماُٖحن، لألَٟا٫ واليؿاء ضحاًا الٚا

                                                            
ىن ٧اهىا مً ألاواثل الظًً ٞخ[1] ىن: الجؼاثٍغ دىا لىا آما٫ ِٖؿاوي، ٖهام بً مىُت، الالحئىن الؿىعٍىن ٌٗتٞر

تبُىتهم،  ضة الكغو١ الُىمي الجؼاثٍغ   ( 2015/09/07، )حٍغ

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254339.html  
 ؤًىب ٞىاػفي  بوؿاهُت، م٣اعبت حلؤ الجؼاثغ مً في الؿىعٍحن الالحئحن وا٢٘ صَعـ، جغ٢ُت خ٨ُم ،هبُل ٍٚغب[2]

 :يوؤلاوؿا ألامًوألاوؾِ  الكغ١  في الالحئىن  :الثاوي ليالضو  اإلااجمغ ،ٞااص الحىامضة )مدغع( اإلاىمني، مدمض

 والهجغة والىاػخحن الالحئحن صعاؾاث ، مغ٦ؼ03/05/2017 اإلاًُٟت اإلاجخمٗاث وصوع   يالضول اإلاجخم٘ التزاماث

ت ٧لُت   me.yu.edu.jo/proceeding.pdf-http://refugees.   81، م.الحرمى٥ ٗتالتربُت حام ال٣ؿٍغ

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254339.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254339.html
http://refugees-me.yu.edu.jo/proceeding.pdf
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1والٗى٠ بؿىعٍا
الالحئحن  جإوي  يتلا ؼ ٦اغ ملل تُىَو  تُ٢اُب ٘يو  مج ٪لط ىلب تٞايإل اب .

ت ويُٗت ب٢امتهم بالجؼاثغبالخيؿ٤ُ م٘ اإلاٟىيُت ألاممُت لالحئحن   خُث بٛغى حؿٍى

ض  وال٣اهىن ال اثغ بهٟتهم ؾُاخا،ًخىاٞض الؿىعٍىن ٖلى الجؼ  ٌؿمذ لهم باإلا٩ىر ؤٍػ

مً زالزت ؤقهغ خؿب ما جىو ٖلُه الاجٟا٢ُت الثىاثُت بحن الجؼاثغ وؾىعٍا الخانت 

ت ويُٗتهم ال٣اهىهُت وجؼوٍضهم بىزاث٤ عؾمُت بدى٣ل ألاشخام،  خُث ؾِخم حؿٍى

٣ت ب٢امتهم بالجؼاثغ بهٟت ٍغ ؾخٟاصة مً ٧ل الامخُاػاث والا  ،ئجال جبحن خالتهم َو

  ،خالت الحغب جىو ٖليها اللىاثذ ألاممُت والضولُت الخانت بالالحئحن في ال٣اهىهُت التي

ٗام ومؿاٖضاث ألازغي بمئت ؤل٠ صوالع ل٩ل زالزت  وخضصث لهم محزاهُت لإلًىاء وؤلَا

ؤقهغ
2.    

في الجؼاثغ  ٌٗخبر الٗالج الوطع الصحي لالحئين الصوزٍين في الجزائس: .1.4

حن  مجاوي في اإلاؿدكُٟاث والُٗاصاث الٗمىمُت ولِؿذ هىا٥ جٟغ٢ت بحن الجؼاثٍغ

اًت  د٤ ألي الجئ ؾىعي الاؾخٟاصة مً مجاهُت الٗالج والٖغ والالحئحن في جل٣ي الٗالج ٍو

الصجُت ٖلى مؿخىي اإلاؿدكُٟاث واإلاغا٦ؼ الُبُت الٗمىمُت اإلاىحىصة في ٧اٞت 

ت، با الياٞت بلى ٞخذ ُٖاصاث َبُت ٖلى مؿخىي مغا٦ؼ الالحئحن في اإلاداٞٓاث الجؼاثٍغ

ت والخضزل الُبي في الحاالث الٗاحلت، باالياٞت بلى الخ٨ٟل  3اإلاداُٞاث حر ألاصٍو وجٞى

خهاب والٗى٠، مً زال٫  وج٣ضًم بغامج للٗالج الىٟس ي لألَٟا٫ واليؿاء ضحاًا الٚا

حر َىا٢م َبُت مخ٩ىهت مً ؤزهاثُحن هٟؿُحن وبحخ  لالحئحن لظا ًم٨ً 4ماُٖحنجٞى

اعة الؿىعٍحن اًت مغا٦ؼ في الُبِب ٍػ  الصحُت ؤو اإلاغا٦ؼ ألاولُت، الصحُت الٖغ

ت والل٣اخاث والٟدىناث الُبُت والىنٟاث لالؾدكاعاث ث(اإلاؿخىنٟا(  اإلاسبًر

اًت  ٦ما ًم٨ً اإلاؼمىت ألامغاى ومغا٢بت ؤلاهجابُت الصحت وزضماث الحمل ؤزىاء والٖغ

                                                            

تالجؼاثغ ،  بال٫ ٦باف، الح٩ىمت جدضص ٦ُُٟت الخ٨ٟل بالالحئحن الؿىعٍحن في [1]  ضة النهاع الُىمي الجؼاثٍغ ، حٍغ

(2012/07/30) https://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/121556  

 اإلا٩ان هٟؿه. [2]  
 بال٫ ٦باف، مغح٘ ؾاب٤.[3]
 اإلا٩ان هٟؿه.[4]

https://www.ennaharonline.com/ar/latestnews/121556
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الضٖم  وزضماث الاؾدكاعاث ٞيها بما ال٣ٗلُت الصحت ٖالج ضماثز ٖلى الحهى٫ 

 اإلا٨دؿبت اإلاىاٖت ه٣و ٞحروؽ يض الٗالج ٖلى امجاه الحهى٫  طل٪ بما في 1الىٟس ي

ألامم اإلاخدضة لكاون  مٟىيُت وج٣ىم الحاصة الخىٟس ي الجهاػ والتهاباث "ؤلاًضػ"

ت بخُُٛتالالحئحن بالجؼاثغ  تنى الٟد ًٖ ًٞال، بٌٗ ألاصٍو  ألاقٗت ونىع  اث اإلاسبًر

غة ٚحر الؿُيُت البي لالحئحن مجاها اإلاخٞى  .2يٟٗا ألا٦ثر اللجىء َو

ٌٗخبر الخٗلُم في الجمُ٘ : الخعليم لألطفال الالحئين الصوزٍين في الجزائس .1.5

ت ٖلى ٚغاع ٢ُإ الصحت ألامغ الظي  ىاع مجاوي في اإلاضاعؽ والجامٗاث الجؼاثٍغ ألَا

ً، ٞم٘ ؾهل بحغاءاث زانت جم بٖخ ماصها مً ؤحل جمضعؽ ؤبىاء الالحئحن الؿىعٍع

٧ان مً الًغوعي  2012ؤل٠ الجئ م٘ خلى٫  12بلٙى ٖضص الالحئحن الؿىعًٍ 

ت ويُٗتهم، وم٘ بجساص ٢غاع ٣ًض ي بخمضًض ٞترة ب٢امتهم، جم  للح٩ىمت الخدغ٥ لدؿٍى

ٟا٫ الالحئحن مً ؾىعٍا في مسخل٠ اإلاضاعؽ وفي حمُ٘  وي٘ مسُِ لخمضعؽ ألَا

ٟا٫ في اإلاضاعؽ بضون ج٣ضًم قهاصة  ىاع ٖبر ٧امل اإلاداٞٓاث وجم ٢بى٫ حمُ٘ ألَا ألَا

ذ قغفي للىلي إلزباث اإلاؿخىي  مضعؾُت جثبذ مؿخىاهم، وجم بقتراٍ جهٍغ

ومً ؤحل مغاٖاة الخهىنُاث ؤلاحخماُٖت والىٟؿُت  للخلمُظ الضعاس ي اإلاؿخىي  إلزباث

حن مً جمذ جسهُو ؤ٢ؿام صعالإلَٟا٫ الؿىعٍحن    ؾُت م٘ الاؾخٗاهت بمخُٖى

حن الظًً ٧لٟىا باإلاهمت  .      3الجالُت الؿىعٍت إلاؿاهضة ألاؾاجظة الجؼاثٍغ

ض مً ؤلٟي َالب وجلمُظ ؾىعي  ت، ؤٍػ هظا و٢ض ؤخهذ وػاعة التربُت الجؼاثٍغ

ًضعؾىن في الجؼاثغ، ٢ضمذ لهم ٧اٞت الدؿهُالث لاللخدا١، ومخابٗت صعاؾتهم في 

ت بك٩ل َبُعي، ٦ما وحهذ وػاعة التربُت حٗلُماث اإلااؾؿاث التربى  ٍت الجؼاثٍغ

                                                            
، الحئحن، مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون اللبىان الب٣إ في للىاػخحن الؿىعٍحن اإلا٣ضمت الصحُت الخضماث [1] 

ً ألاو٫    http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=12613.01(، م.2014)حكٍغ
 [2] Algeria UNHCR Operational Update - August Highlights, United Nations High Commissioner 

for Refugees, (1 May - 31 July 2015), p.04.  http://www.refworld.org/pdfid/560000454.pdf 
غة هذ، ٢ؿم ألازباعٞهى٫ صعاؾُت ألبىاء الالحئحن الؿىعٍحن بالجؼاثغ، [3]   (11/08/2012، )مى٢٘ الجٍؼ

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a1bcde6-

c431-4e19-b513-a34e44562d5f 

http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=12613
http://www.refworld.org/pdfid/560000454.pdf
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a1bcde6-c431-4e19-b513-a34e44562d5f
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/1a1bcde6-c431-4e19-b513-a34e44562d5f
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ٟا٫ الؿىعٍحن في اإلاىٓىمت  ت، لدؿهُل بصماج ألَا اتها، في ٧ل الىالًاث الجؼاثٍغ إلاضًٍغ

ت في البالص، وجم٨ُنهم مً مخابٗت مؿاعهم الضعاس ي وبسهىم هظه ؤلاحغاءاث  1التربٍى

خباع ْغوٝ الالحئحن الؿىعٍح ن وؤَٟالهم، ولم حكتٍر الىػاعة جم ألازظ بٗحن الٖا

٨ٟي ؤن ٣ًضًم ولي الخلمُظ  ج٣ضًم وزاث٤ بزباث اإلاؿخىي ؤو الا٢امت ؤو الخإقحرة، ٍو

ه ا مى٢ٗا مً َٞغ ًُ دا قٞغ للماؾؿت التي ؾِىدؿب لها جثبذ مؿخىاه الخٗلُمي  جهٍغ

ٟا٫ الؿىعٍحن ٠ جمضعؽ ألَا خ٨ٟل الهال٫ ألاخمغ الجؼاثغي بمهاٍع غ لهم  ،ٍو ٞى ٍو

ٟا٫ 2ب واللىاػم اإلاضعؾُتال٨خ  وعٚم الاحغاءاث والدؿهُالث اإلا٣ضمت بكإن حٗلُم ألَا

ت  الالحئحن مً ؾىعٍا جب٣ى بق٩الُت بهضماحهم م٘ اإلاىٓىمت والبرامج الخٗلُمُت والتربٍى

ت، بط ٌٗاوي الٗضًض مً اإلاخمضعؾحن مً ؤبىاء الالحئحن الؿىعٍحن  مؿإلت حىهٍغ

هم الضعاؾُت، بؿبب خاحؼ اللهجت  نٗىباث في الخإ٢لم والاهضماج م٘ ؤَٟا٫ نٟٞى

 اإلادلُت، مما ؤزغ ٖلى هخاثجهم الضعاؾُت.

هىا٥ جًامً واؾ٘ مً ٢بل  الخظامً الشعبي مع الالحئين الصوزٍين: .1.5

دًىن بمٗاملت زان ت جسخل٠ ًٖ ــــــاإلاجخم٘ الجؼاثغي م٘ الالحئحن الؿىعٍحن، ٍو

للٛىي والضًني، وجخٗض ؤوحه الخًامً الالحئحن ألاٞاع٢ت هٓاعا للخ٣اعب الث٣افي وا

الكٗبي م٘ اللجئحن الؿىعٍحن ٞمىظ ألاًام ألاولى لىنىلهم بلى الجؼاثغ بؾخ٣بلذ 

خدذ لهم بُىتهم، وهىا٥ مً ج٨ٟل  ت ألاؾغ الؿىعٍت ٞو  باؾدئجاع الٗاثالث الجؼاثٍغ

حر بٌٗ اإلاؿخلؼما اث اإلاالُت وجٞى ث مً بُىث ؤو ٚٝغ ٞىض٢ُت لهم، باالياٞت بلى الخبٖر

لباؽ وؤَٗمت، وهىا٥ قهاصاث لٗاثالث ؾىعٍت جخدضر ًٖ ال٨غم وخؿً اإلاٗاملت 

٣ضم الهال٫ ألاخمغ  حن م٘ الٗاثالث الؿىعٍت الالحئت، ٍو لضي ال٨ثحر مً الجؼاثٍغ

اث ًخم جىػَٗها ٖليهم  ت، مؿاٖضاث وجبٖر الجؼاثغي والٗضًض مً الجمُٗاث الخحًر

ى  كاع٥ في الٗملُت مخُٖى  .3ن مً مسخل٠ ٞئاث اإلاجخم٘ الجؼاثغي خؿب الحاحت، َو

                                                            
ش،مؿؿٗىصة، مؿاعي لخٗمُم ا بغاهمُت [1] ـ اإلاغجي للخاٍع ُٛت و ج٨َغـ الخضَع یىمیت الكٗب  للٛت ألاماَػ

ت   chaab.com-http://www.ech.05، م.(2015ؾبخمبر  12، )الجمٗت 16823،ٕ، الجؼاثٍغ
تًىمُت الخبر ال، زالض بىصًت، حىاػ الؿٟغ ٣ِٞ لدسجُل الالحئحن الؿىعٍحن في اإلاضاعؽ[2]  26) ، جؼاثٍغ

 (2015ؤٚؿُـ 

http://www.elkhabar.com/press/article/88821/#sthash.HeXFdrMM.ctFbzLFL.dpb 
 مغح٘ ؾاب٤. ،ه٨ظا ٌِٗل الالحئىن الؿىعٍىن وألاٞاع٢ت في الجؼاثغ ؾغاج مدمض،[3]

http://www.ech-chaab.com/
http://www.elkhabar.com/press/article/88821/#sthash.HeXFdrMM.ctFbzLFL.dpb
http://www.elkhabar.com/press/article/88821/#sthash.HeXFdrMM.ctFbzLFL.dpb
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ًىدكغ الالحئحن  لالحئين الصوزٍين في الجزائس: الوطع الاكخصادي  .1.6

ت زانت في اإلاىا٤َ الكمالُت واإلاضن ال٨بري  الؿىعٍحن في مٗٓم اإلاداٞٓاث الجؼاثٍغ

حرها بًٗهم ٌكخٛلىن  ٖلى ٚغاع الجؼاثغ الٗانمت ٖىابت ٢ؿىُٓىت وهغان وجلمؿان ٚو

ما٫ الحغة، ٦ما ؤن الٗضًض منهم جم٨ىىا مً ٞخذ  في الخجاعة واإلاُاٖم والحٝغ وألٖا

وعقاث زُاَت اإلاالبـ الؿىعٍت ومنهم مً ؤوكإ ماؾؿاث وم٣اوالث مخسههت في 

خٟغ ألاباع والبنى الخدخُت، والبٌٗ ألازغ ٌٗمل لضي قغ٧اث وماؾؿاث زانت 

، ٞاألؾغ اإلاِؿىعة الحا٫ وحِٗل الٗاثالث الؿىعٍت بالجؼاثغ ؤوياٖا ا٢خهاصًت مسخلٟت

جمل٪ ؤو حؿخإحغ ق٤٣، ؤما البٌٗ مً ألاؾغ ال٣ٟحرة ٞخ٣ُم ٖىض ؤخض ألا٢اعب ؤو ٖىض 

ت  .1ؤؾغ حؼاثٍغ

اصة ما ج٣دؿم ٖاثلخان ؤو ؤ٦ثر ق٣ت باألحغة بمٗض٫  ؤل٠ صًىاع )خىالي  15ٖو

صوالعا( للكهغ وهىا٥ ٖكغاث الٗىاثل جخسظ مً الدؿى٫ مهضعا ل٣ًاء خىاثجها  145

ُاب الضزل وجىدكغ هظه الٗىاثل وؤبىائها في  زانت م٘ اعجٟإ ؤؾٗاع اإلاىاص الٛظاثُت ٚو

ٗغى ؤ٦ثرهم ؤوعا١ خمام ؤو ٦خِباث صًيُت  مغا٦ؼ الدؿى١، ؤو ٖىض ػخمت الؿحر، َو

ت ٢ضمذ  م مً ؤن الح٩ىمت الجؼاثٍغ لى الٚغ للبُ٘ بض٫ مض الُض بك٩ل مباقغ ٖو

. بال ؤنهم ًىاحه الٗضًض منهم ْغوٞا 2ائهمحؿهُالث إلًىاء الؿىعٍحن وصاعؾت ؤبى

. وللخظ٦حر ٞةهه ال ًىحض ؤع٢ام ص٣ُ٢ت وزابخت ًٖ ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن في نٗبت

غ وؤن هىا٥ بخهاثُاث مخًاعبت ًٖ الٗضص الح٣ُ٣ي وهظا لٗضة ؤؾباب لٗل ـــــــــــالجؼاث

ساطها ٦ى٣ُت ٖبىع، ؤو ؤهمها ٖضم بؾخ٣غاع الٗضًض مً ألاؾغ الؿىعٍت في الجؼاثغ ؤو بج

                                                            
ىن ٧اهىا مً ألاواثل الظًً ٞخدىا لىا [1] ىن: الجؼاثٍغ آما٫ ِٖؿاوي، ٖهام بً مىُت، الالحئىن الؿىعٍىن ٌٗتٞر

 بُىتهم، مغح٘ ؾاب٤.
٤، الؿىعٍىن بالجؼاثغ.. خُاة بُٗم الٗىػ والهىان[2] غة هذ،، هكام مٞى غ وخىاعاث الجٍؼ ، ج٣اٍع

(27/06/2015) 

-f8fc-122741d17432/87fc4bcf-9c10-4ca1-4dff-http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603

a2a316925bc2-8044-4d5b 
  بُلـ ٖلى ؤن الجؼاثغ جخٗامل بةوؿاهُت م٘ ؤلازىة ؾُٗضة بً خ ؤ٦ضث عثِؿت الهال٫ ألاخمغ الجؼاثغي

ٌ جُب٤ُ ال٣اهىن الخام بالدؿى٫ ٖليهم، وؤياٞذ ؤن هىا٥ جىحيهاث جل٣ُىاها مً ؤٖلى  الؿىعٍحن وجٞغ

اًت  اقت والٖغ ؾلُاث البالص مً ؤحل خٟٔ ٦غامت هاالء، مٗاملتهم بك٩ل الث٤، ويمان يمان ؤلا٢امت وؤلٖا

 ٦ؼالُبُت ل٩ل الؿىعٍحن باإلاغا

http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/87fc4bcf-f8fc-4d5b-8044-a2a316925bc2
http://www.aljazeera.net/home/print/f6451603-4dff-4ca1-9c10-122741d17432/87fc4bcf-f8fc-4d5b-8044-a2a316925bc2
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ؤل٠  15ونل ٖضص الؿىعًٍ في الجؼاثغ بلى  2013ٖضم صزىلها بهٟت الجئ، ٟٞي ٖام 

ت ؤن  ذ ؤصلذ به وػٍغة الخًامً و٢ًاًا ألاؾغة للصحاٞت الجؼاثٍغ الجئ، وو٣ٞا لخهٍغ

وهىا٥  2015م٘ بضاًت ٖام  ؤل٠ الجئ 24ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن ججاوػ ٖخبت 

غ جخدضر ًٖ   .20171ؤل٠ الجئ ؾىت  50بعجٟإ ٖضصهم بلى ما ٣ًاعب  ج٣اٍع

ما ًمحز الالحئحن الؿىعٍحن  جحدًاث على املصخوى الاكخصادي واملعيش ي: .1.7

دبىن الٗمل ختى ؤن  ٗخمضون ٖلى ؤهٟؿهم ٍو في الجؼاثغ ؤنهم ًمخل٩ىن مهىا َو

في مؿخىاهم الث٣افي ال ًم٨ً ججاهله، وهظا ال ٌٗني ؤن حمُ٘ الالحئحن الؿىعٍحن 

م مً وحىص بغامج وزُِ مً  الجؼاثغ ٌٗكىن وي٘ ب٢خهاصي حُض ؤو مِؿىع ٞبالٚغ

٢بل الح٩ىمت واإلاجهىصاث التي جبظلها مسخل٠ اإلااؾؿاث ٖلى ٚغاع الهال٫ ألاخمغ 

ت، بال ؤن وؿبت ٦بحرة مً الالحئحن الؿىعٍحن حِٗل ْغوٝ  الجؼاثغي والجمُٗاث الخحًر

 ب٢خهاصًت نٗبت.

٨ً ما ًلٟذ الىٓغ في هظا الؿُا١ ؤن مٗٓم الالحئحن وجخٗضص ؤؾباب طل٪، ل

غ بضازلها ٧ل مؿخلؼماث  الؿىعٍحن ٚاصعو مغا٦ؼ اللجىء اإلاسههت لهم، والتي ًخٞى

الج، ولٗل ؤؾباب مٛاصعتهم للمغا٦ؼ ٦ثحرة ٞالبٌٗ  ٗام وبًىاء ٖو الحُاة مً ؤمً َو

ض ؤن ًىضمج في اإلاجخم٘  غي ــــــالجؼاثًبرع طل٪ بى٣و الخضماث والبٌٗ ألازغ ًٍغ

بدث ًٖ ٖمل لُِٗل خُاة َبُُٗت بُٗضة ًٖ ٢ىاهحن  ؿخ٣غ في بِذ مؿخ٣ل، ٍو َو

مغا٦ؼ اللجىء، وهىا٥ بخهاثُاث حكحر بلى ؤن ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن الظًً ماػالىا 

٣ًُىىن في اإلاسُماث ال ًخجاوػ اإلائت، ٞمغ٦ؼ ؾُضي ٞغج في الجؼاثغ الٗانت لم ًب٣ى 

ًىا ؤلا٢امت في مغا٦ؼ زههها 2لتٖاث 60ؤو  50به ؾىي  ، ٦ما ؤن مٗٓم الالحئحن ٞع

لهم الهال٫ ألاخمغ والبٌٗ ًبدث ًٖ خُاة ؤًٞل زاعج الجؼاثغ، ٞالٗضًض مً 

الالحئحن الؿىعٍحن زغحىا مً مغا٦ؼ اللجىء للبدث ًٖ َغ١ حؿاٖضهم للٗبىع هدى 

 . 3ؤوعوبا

                                                            
ب م٣اعبت ؤحل الجؼاثغ مً في الؿىعٍحن الالحئحن وا٢٘ صَعـ، جغ٢ُت هبُل [1]  مغح٘ ؾاب٤،  خ٨ُم، بوؿاهُت، ٍٚغ

 .80م.
٤، الؿىعٍىن بالجؼاثغ.. خُاة بُٗم الٗىػ والهىان[2]  ، مغح٘ ؾاب٤. ،هكام مٞى
ت لتر٢ُت وخماًت خ٣ى١ ؤلاوؿان، ٞاعو١ ٢ؿىُُني [3] ن ؤٚلب الالحئحن ؤؤوضح عثِـ الهُئت الاؾدكاٍع

ا ٞىض٢ُت عاًٞحن الخىحه بلى  الؿىعٍحن حائوا بإمىالهم الخانت ت، واؾخإحغوا مؿا٦ً ؤو ٚٞغ ٖبر عخالث حٍى
جض ٖضص مً الالحئحن ؤهٟؿهم في  غجٟ٘ الٗضص ٍو مغا٦ؼ الهال٫ ألاخمغ الجؼاثغي، ٢بل ؤن جخُىع الىيُٗت ٍو

 .الؿاخاث الٗمىمُت
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ى الجؼاثغ في الؿىت مً حهت ؤزغي جًاثل ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن الىاٞضًً بل

م ألازحرة، م٣اعهت بالؿىىاث اإلاايُت،  ولم حٗض الجؼاثغ يمً الىحهاث اإلاًٟلت ٞٚغ

اإلاؿاٖضاث الح٩ىمُت والخًامً الكٗبي التي ًل٣اها هاالء، بال ؤن مٗاهاتهم م٘ 

ٗاث ال  ت في يل وحىص ٢ىاهحن وحكَغ ت ويُٗتهم ؤلاصاٍع البحرو٢غاَُت ونٗىبت حؿٍى

حرها جخالءم م٘ الالحئ حن، ٣ٞض ؤنبدذ عزهت الكٛل، بُا٢ت ؤلا٢امت، الؿ٨ً ٚو

اث جإع١ الالحئحن الؿىعٍحن الظًً جٟاحإوا ؤن الىي٘ لً ٩ًىن ؾهال ٞبمجغص  يغوٍع

ونىلهم بلى الجؼاثغ ًهُضمىن بىا٢٘ ؤزغ ٞمً الهٗب الحهى٫ ٖلى ب٢امت ؤو 

 .1مىهب قٛل

ً ين ئاملحوز الثاوي: دوز املفوطيت العليا لشؤون الالح في مصاعدة الالحئين الصوزٍز

 في الجزائس

جم بوكاء  املفوطيت العليا لشؤون الالحيين اليشأة والىظام ألاشاس ي: .1.2

صٌؿمبر/ ٧اهىن ألاو٫ مً  14اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحن في 

، وج٣ض ي والًت 428مً ٢بل الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة بمىحب ٢غاعها  1950ٖام 

ٟىيُت ب٣ُاصة وجيؿ٤ُ الٗمل الضولي الغامي بلى خماًت الالحئحن وخل مكا٧لهم في اإلا

وحٗخمض  ٧2اٞت ؤهداء الٗالم. وج٨مً ٚاًت اإلاٟىيُت ألاؾاؾُت في خماًت خ٣ى١ الالحئحن

ت مً ال٣ىاهحن والاجٟا٢ُاث واإلاباصت التي ويٗذ ؾاب٣ا بهضٝ  اإلاٟىيُت ٖلى  مجمٖى

٩ا ٧1967ى٫ ٖام خماًت الالحئحن، زم حاء بغوجى   .3الالجُيُت لُىؾ٘ هُا١ ٖمل ؤمٍغ

ًم زمؿت ؤ٢ؿام، هي  حى٠ُ ًىحض م٣غ اإلاٟىيُت الغثِس ي في مضًىت ت ٍو ؿٍغ الؿَى

ٌ الغثِس ي للى٧الت  اإلا٨خب الخىُٟظي وبصاعة الحماًت الضولُت اإلاىٍى بها جىُٟظ الخٍٟى

                                                            
مغ بًمان، الالحئىن الؿىعٍ[1] ضة الكغو١ الُىمي ىن: الجؼاثغ في ال٣لب.. ل٨ً اإلاؿخ٣بل في ؤوعوبا، ٍٖى حٍغ

ت   http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254254.html(06/09/2015، )الجؼاثٍغ
 خدضة لكاون الالحئحن ؤهٓغ مى٢٘ اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلا [2] 

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html 
غة هذ، مىٓماث وهُا٧لاإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن، [3]  (11/2014/ 28، )الجٍؼ

-158034f501b4/77bf5fcb-a88c-4db4-997b-http://www.aljazeera.net/home/print/4f51f922

15bf63e97a79-8676-421f-c640 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/254254.html
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc271c5.html
http://www.aljazeera.net/home/print/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/77bf5fcb-c640-421f-8676-15bf63e97a79
http://www.aljazeera.net/home/print/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/77bf5fcb-c640-421f-8676-15bf63e97a79
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حر الحماًت، وبصاعة الٗملُاث التي حُٛي حمُ٘ البرامج ا إلاُضاهُت و٢ؿم وهى جٞى

ت ض ٖضص م٩اجب اإلاىٓمت ٖلى  .الاجهاالث واإلاٗلىماث، و٢ؿم بصاعة اإلاىاعص البكٍغ ٍؼ ٍو

ٗمل  260 البا في مىا٢٘ هاثُت وزُحرة 84م٨خبا، َو ٟيها في اإلاُضان، ٚو  1.باإلائت مً مْى

ًى٣ؿم  الىظام ألاشاس ي ملفوطيت ألامم املخحدة لشؤون الالحئين: 1.1.2

 مت بلى زالزت ٞهى٫ ًم٨ً بصعاحها في: الىٓام ألاؾاس ي هظه اإلاىٓ

ًخىلى مٟىى ألامم اإلاخدضة الؿامي  الفصل ألاول: أحكام عامت:  2.1.2

لكاون الالحئحن، جدذ ؾلُت الجمُٗت الٗامت، مهمت جإمحن خماًت صولُت، جدذ 

اًت ألامم اإلاخدضة لالحئحن الظًً حكملهم ؤخ٩ام هظا الىٓام ألاؾاس ي ومهمت الخماؽ  ٖع

مت إلاك٩لت الالحئحن بمؿاٖضجه الح٩ىماث، وطل٪ مً زال٫ الخٗاون م٘ خلى٫ صاث

اإلاٟىى الؿامي، وؤن جهبذ )الضو٫( ؤَغاٞا في الاجٟا٢ُت الضولُت التي حٗنى بمؿاولُت 

خماًت الالحئحن، والضزى٫ في بجٟا٢اث زانت م٘ اإلاٟىيُت بٛغى جىُٟظ الاحغاءاث 

 .2الغامُت بلى جدؿحن وي٘ الالحئحن،

:جًم اإلاٟىيُت مىْٟحن  فصل الثاوي: وظائف املفوض الصاميال 3.1.2

٠ ٌٗملىن في  ىُحن وصولُحن ٣ًاعب ٖضصهم ٖكغة ؤالٝ مْى بلضا جتر٦ؼ مٗٓم  126َو

ًُل٘ اإلاٟىى الؿامي بمؿاولُت بصاعة وجىحُه  ٖملُاث اإلاٟىيُت في اإلاُضان، هظا ٍو

٣ىم بخىحُه ٖمل اإلاٟىيُت بمؿاٖضة هاثب  اإلاٟىى الؿامي ؤٖما٫ اإلاٟىيُت، ٍو

 .3ومؿاٖضي اإلاٟىى الؿامي لكاون الحماًت والٗملُاث

                                                            
 اإلا٩ان هٟؿه.[1]
، ت إلاٗلىماث خ٣ى١ ؤلاوؿانالكب٨ت الٗغبُ الىٓام ألاؾاس ي إلاٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون الالحئحن،[2]

(2004)   http://www.anhri.net/docs/undocs/nz.shtml  
  30و  1926ؤًاع/ماًى  12حكمل والًت اإلا٣ىى الؿامي ؤي شخو ٌٗخبر الحئا بم٣خض ى الترجِبحن اإلااعزحن في 

غان/ًىهُه  ً ألاو٫/ؤ٦خىبغ  28خض ى الاجٟا٢ُخحن اإلااعزخحن في ، ؤو بم1928٣خٍؼ قباٍ/ٞبراًغ  10و  1933حكٍغ

، ؤو بم٣خض ى صؾخىع اإلاىٓمت الضولُت 1939ؤًلى٫/ؾبخمبر  14، ؤو بم٣خض ى البروجى٧ى٫ اإلااعر في 1938

وبؿبب زٝى له ما  ٧1951اهىن الثاوي/ًىاًغ  1ؤي شخو ًىحض، هدُجت ألخضار و٢ٗذ ٢بل ؤو  لالحئحن،

عه مً الخٗغى لاليُهاص بؿبب ٖغ٢ه ؤو صًىه ؤو حيؿِخه ؤو آعاثه الؿُاؾُت، زاعج بلض حيؿِخه وال ًبر

ض بؿبب طل٪ الخٝى ؤو لضوإ ؤزغي.  ٌؿخُُ٘، ؤو ال ًٍغ
 ( 17/07/2017) ،اإلاٟىيُت الؿامُت لألمم اإلاخدضة لكاون الالحئحنؤلاصاعة والخىُٓم، [3]

http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27237.html 

http://www.anhri.net/docs/undocs/nz.shtml
http://www.unhcr.org/ar/4be7cc27237.html
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ًيخسب اإلاٟىى الؿامي الفصل الثالث: الشؤون الخىظيميت واملاليت:   4.1.2

٣ترح ألامحن الٗام ؤخ٩ام  مً ٢بل الجمُٗت الٗامت بىاء ٖلي جغقُذ مً ألامحن الٗام ٍو

٩ىن اهخساب اإلاٟىى الؿامي حُٗحن اإلاٟىى الؿامي وجىا٤ٞ ٖليها الجمُٗت الٗامت . ٍو

إلاضة زالر ؾىىاث ٌٗحن اإلاٟىى الؿامي للمضة طاتها مٟىيا ؾامُا مؿاٖضا مً ٚحر 

خماصاث اإلاسههت له في اإلاحزاهُت  ٣ىم اإلاٟىى الؿامي في خضوص الٖا حيؿِخه، ٍو

ٟي اإلاٟىيُت، الظًً ٩ًىهىن مؿاولحن ؤمامه ًٖ ؤصائهم إلاهامهم. هظا  بخُٗحن مْى

ٟحن ألاؾاس ي اإلاٗخمض مً ٢بل  وجسً٘ قغوٍ ٟحن ألخ٩ام هٓام اإلاْى ٖمل هاالء اإلاْى

. 1الجمُٗت الٗامت، ولل٣ىاٖض التي ًهضعها ألامحن الٗام جُب٣ُا لهظا الىٓام ألاؾاس ي

وجمى٫ اإلاٟىيُت مً محزاهُت ألامم اإلاخدضة، وال ًجىػ، بال بطا ٢غعث الجمُٗت الٗامت 

هُت الجمُٗت الٗامت لألمم اإلاخدضة ٚحر زالٝ طل٪ مؿخ٣بال، ؤن ج٣ُض ٖلى محزا

ل حمُ٘ الى٣ٟاث ألازغي اإلاخهلت  خم جمٍى ت اإلاخٗل٣ت بٗمل اإلاٟىيُت، ٍو الى٣ٟاث ؤلاصاٍع

اث ٤ الخبٖر  .2بيكاٍ اإلاٟىى الؿامي ًٖ ٍَغ

دوز املفوطيت الصاميت لشؤون الالحئين في جحصين أوطاع الالحئين  .2.2

ً، مً ًضامتز  لٗضص اإلا٣هض البلض الجؼاثغ ؤنبدذالصوزٍين في الجزائس:   ال اإلاهاحٍغ

٣ُا بلضان مً ؾُما في  الحانلت ثىعاالخُ مً ٧ل ثوؤص، ال٨بري  ءغاالصح وحىىب بٍٞغ

وعٌٞ الالحئحن وحكضًض  ألامىُت ٖلى الحضوص واؾ٘ والخضابحر هُا١ ٖلى اإلاى٣ُت

 صالاجدا مً ٖضًضة بلضان في نغامت ألا٦ثر اللجىء ؾُاؾاث بحغاءاث ٢بىلهم، ووي٘

اصة بلى ألاوعوبي وبؾخ٣غاعها غافي الجٛ مى٢ٗها الجؼاثغ، ٞبًٟلي ف اللجىء َالبي ٖضص ٍػ

٣ُا والكغ١  ال٨بحرة اإلاسخلُت الهجغة لخدغ٧اث نهاثُت الجؼاثغ  وحهت حٗخبر ألامني في بٍٞغ

 منها البٌٗ ؤن بال ا٢خهاصًت، ألؾباب حٗىص هظه الخدغ٧اث ٚالبُت ؤن خحن وفي ألاوؾِ،

 باللجىء. مغجبُت ألؾباب ٧ان

                                                            
 .13اإلاغح٘ هٟؿه، م. [1]
 .14اإلاغح٘ هٟؿه، م. [2]
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 بٗض ما ؤػمت هدُجت  2011 ٖام مىظ ملحّى بك٩ل ألازحرة الٟئت هظه اػصاصث و٢ض

 الؿُاؾُت ثراالخٛح ًٖ ًٞال، وؾىعٍا مالي في وألاػماث صًٟىاع، في ٧ىث الاهخساباث

ضم اإلاؿخمغة ٣ُا قما٫ الاؾخ٣غاع في ٖو وهظا ما ػاص مً  1لُبُا في ؾُما الحغب ال بٍٞغ

ىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن بالجؼاثغ، التي حٗمل ٖلى الخ٨ٟل بالالحئحن جدضًاث اإلاٟ

 ٖامت والالحئحن الؿىعٍحن ٖلى وحه الخهىم وطل٪ مً زال٫:

 ًهل ما ٚالبا اللجوء: صفت وجحدًد الالحئين الصوزٍين حسجيل .1.2.2

 الٗمل ؾى١  صزى٫  مً الخم٨ً صون  ومً مىاعص، صون  مً ؼاثغالج الؿىعٍحن بلى الالحئحن

حر الُٗام وؤلاًىاء، ٌؿخُُٗىن  ال وبالخالي غؾمي،ال اثالتهم ٦خٞى  الخ٨ٟل بإهٟؿهم ٖو

حرها اإلاجزلُت واللىاػم  اللجىء نٟت وجدضًض الدسجُل ٖملُت اإلاٟىيُت جخىلى، هظا و ٚو

خم ٞغاص،لأل   اللجىء نٟت جدضًض ًخم ٦ما ،في الكهغ ؾىعي 240 ؤ٦ثر مً حسجُل ٍو

اثلت ٞغصا 60 مً إلاٗض٫  الخضزل في اإلاٟىيُت وهجحذ قهغ، ٧ل في ؤزغي  ُاثحيؿ مً ٖو

ت، الكاون لىػاعة ٣ٞاو . و 2الاخخجاػ خاالث مً الٗضًض في  ؤ٦ثر هىا٥ الخاعحُت الجؼاثٍغ

 لضي لجىء ٦ُالب ؾخت ؤالٝ الجئ ؾىعي مسجل الجؼاثغ، منهم في ؤل٠ ؾىعي 43 مً

 ٧اإلاغا٢بت ،لحماًتا ؤوكُتًا ؤً اإلاٟىيُت الٗانمت، هظا وججغي  الجؼاثغ في اإلاٟىيُت

 الجيس ي، الٗى٠ مً للىاححن ال٣اهىهُت اإلاؿاٖضة وج٣ضًم الاخخجاػ خاالث في والخضزل

ُت بَال١ خمالث ًٖ ًٞال  3.ؤلاوؿان خ٣ى١  الهتها٧اث خض لىي٘ جٖى

ت لوطع كاهون خاص باللجوء: .2.2.2 حكاع٥  العمل مع الحكومت الجزائٍس

ت الح٩ىمت م٘ مٟخىح خىاع في اإلاٟىيُت ؼ بلى ُٗاؾ الجؼاثٍغ نى وي٘ هٓام حٍٗؼ  للجىء، َو

، ال٣ضعاث اإلادلُت بىاء والٗمل ٖلى الالحئحنجسو  باالياٞت بلى مىا٢كت ٢ًاًا ؤزغي 

بُت ألاوكُت نُٗض ٖلى ال ؾُما ٗض ٖضم وحىص ٢اهىن  ٢اهىن  مجا٫ في الخضٍع الالحئحن َو

 قهاصة ٖلى للحهى٫  اإلاٟىيُت بلى الؿىعٍحن لجىء ؤؾباب ؤخض لالحئحن في الجؼاثغ مً

                                                            
 لكاون اإلاخدضة لألمم الؿامُت اإلاٟىيُت ،الجؼاثغ – 2015ؤًاع/ماًى - للمٟىيُت الٗملُاجُت اإلاؿخجضاث آزغ ]1[

     http://www.unhcr.org/ar/558a5f196.pdf(  19/07/2017، الالحئحن
 .03، مغح٘ ؾاب٤، م. 2015ؤًاع/ماًى - للمٟىيُت الٗملُاجُت اإلاؿخجضاث آزغ[2]
 اإلا٩ان هٟؿه. [3]

http://www.unhcr.org/ar/558a5f196.pdf
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ًُل٘ اإلادلُت، الؿلُاث لضي ب٢امتهم نالخُت اهتهاء ٖىض لجىء   ألاخمغ الهال٫ ٍو

 ٢بل ٖام مٗٓمهم الؿىعٍحن الظًً ونل الالحئحن الجؼاثغي بمؿاولُت مؿاٖضة

ت ح٩ىمتال ٞغيذ بٗضما ، وجًاثل ٖضصهم2015  الؿىعٍحن الالحئحن ٖلى الجؼاثٍغ

 ولُبُا، جىوـ م٘ ؾُما ال الحضوص ٖلى ابتالغ٢ وقضصث جإقحرة، ٖلى للحهى٫  قغوٍ

 مً ؤهه بالبؿبب هظا الاحغاء،  وعٚم جغاح٘ جض٤ٞ ٖضص الالحئحن الؿىعٍحن بلى الجؼاثغ

وللخظ٦حر  .1الؿىعٍحن الالحئحن مً الدسجُل َلباث جل٣ي في اإلاٟىيُت حؿخمغ ؤن اإلاغجح

ى٠ُ اإلاخٗل٣ت ٖلى اجٟا٢ُت ح  274-٣ٞ1963ض ناص٢ذ الجؼاثغ بمىحب اإلاغؾىم ع٢م 

الظي  1967، وبحن قغوٍ جُب٣ُها، و٦ظا بغوجى٧ى٫ 1951بىيُٗت الالحئحن لٗام 

مل اإلاٟىيُت، ٦ما ؤن الجؼاثغ ٢ض ناص٢ذ ٖلى الاجٟا٢ُت  وؾ٘ مً هُا١ ازخهام ٖو

٣ا ٣ت )ؾاب٣ا( ؾىت  1969لؿىت  اإلاىٓمت لىي٘ الالحئحن في بٍٞغ إلاىٓمت الىخضة ؤلاٍٞغ

ً تهٍغب م٩اٞدت ى٧ى٫ باالياٞت بلى بغوج 19742  والجى والبدغ البر ٍَغ٤ ًٖ اإلاهاحٍغ

مت اإلاخدضة إلا٩اٞدت ألامم الجٟا٢ُت اإلا٨مل ٤ مغؾىم ٖلُه اإلاهاص١ اإلاىٓمت، حٍغ  ٞو

مبر 09 في 4183 - ع٢م عثاس ي ً الٗما٫ لحماًت اإلاخدضة ألامم ، واجٟا٢ُت1963هٞى  اإلاهاحٍغ

 . 20053ؾىت  جؼاثغبليها ال اهًمذ الظي 1990 لؿىت ٖاثلتهم وؤٞغاص

وعٚم هظه الاجٟا٢ُاث والالتزاماث الضولُت بال ؤن الجؼاثغ لم جً٘ ٢اهىن زام 

تراٝ بهٟتهم  ني ؤو عؾمي ًًمً خماًت الالحئحن وؤلٖا بالالحئحن، وال ًىحض بَاع َو

                                                            
 اإلا٩ان هٟؿه [1]
 ؤي يض 3 الثاهُت ٣ٞغة اماصته في الُغص ؤو ؤلابٗاص ؤلاحغاءاث اجساط حىاػ ٖضم مبضؤ "ؤصٌؿابابا" اجٟا٢ُاث ج٣غ 

٣ت مثل الاحغاءاث شخو بةزًإ ًٖى صولت ؤي ج٣ىم ال  ؤن ٖلى بىهها الجئ  ٖلى بحباعه ؤو الحضوص ٖلى ٞع

خه ؤو ؾالمخه البضهُت ؤو خُاجه يهضص ب٢لُم في الب٣اء ؤو الُغص ؤو الٗىصة ؿه جم الظي اإلابضؤ طاث وهى خٍغ  ج٨َغ

 في بال لالحئحن باليؿبت وؤلابٗاص الُغص حىاػ ٖضم ٖلى 33 ماصتها ذ فيهه والتي  1951 حى٠ُ اجٟا٢ُاث في ؤًًا

مت ٖليهم في الح٨م زبىث خالت  ًدخج ال ٞٗىضها اإلالجإ الضولت ٢ًاء حهاث ٢بل مً اؾخثىاثُت زُىعة طاث حٍغ

 . الح٤ ججاهها بهظا
، ت للضٞإ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿانالغابُت الجؼاثٍغهىعالضًً بً ٌؿٗض، الالحئىن الؿىعٍىن: التزماث الجؼاثغ،  [2]

(05/08/2012 )laddh.org/spip.php?article1323-http://www.la  
بوؿاهُت، مغح٘ ؾاب٤،  م٣اعبت ؤحل الجؼاثغ مً في الؿىعٍحن الالحئحن وا٢٘ صَعـ، جغ٢ُت خ٨ُم ،هبُل ٍٚغب [3]

 .82م. 

http://www.la-laddh.org/spip.php?article1323
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اع اإلاؿاو٫ لدسجُل  وويٗهم، وحٗض اإلاٟىيُت الؿامُت لالحئحن في الجؼاثغ ؤلَا

م ؤن ال٣اهىن ومٗالجت َلباث اللجىء اإلاخٗل٤  2008حىان  25اإلااعر في  11-08، ٚع

بكغوٍ صزى٫ ألاحاهب بلى الجؼاثغ وب٢امتهم بها وجى٣لهم ٞيها ٢ض صعى بلى مغاٖاة 

الاجٟا٢ُاث الضولُت ؤو اجٟا٢اث اإلاٗاملت باإلاثل التي جُب٤ ٖلى ألاشخام الظًً 

ت، ؤو الظًً ال ًدملى  . وج٣ى٫ 1ن ؤًت حيؿُتًدملىن حيؿُت ٚحر الجيؿُت الجؼاثٍغ

ُاب هُئت  اإلاٟىيُت الؿامُت لالحئحن في الجؼاثغ بن ٖضم وحىص ٢اهىن  ني للجىء ٚو َو

إلاٗالجت َلباث اللجىء في الجؼاثغ ًضٞ٘ اإلاٟىيُت بلى ال٣ُام بخدضًض نٟت الالحئحن، 

البى اللجىء بد٤ الحهى٫ ٖلى ٖمل ألامغ  الظي ًدض مً  وال ًخمخ٘ الالحئىن َو

هم ٖغيت لالٖخ٣ا٫ ٦ما ؤنهم ال ًدهلىن ٖلى ٦ما ؤن ٖخماص ٖلى ؤهٟؿهم.جم٨نهم مً الا 

 .2بٌٗ الح٣ى١ ألاؾاؾُت 

حن في الجؼاثغ والضوع الباعػ الظًً ج٣ىم به  لى ال٨ٗـ مً الالحئحن الصحغاٍو ٖو

اإلاٟىيُت بججاههم في مجاالث مخٗضصة ببخضاءا مً الحماًت بلى الخٗلُم والصحت، ال 

ه الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ وهظا لٗضص مً ألاؾباب لٗل هجض هٟـ الضوع بججا

ؤبغػها ؤن خضازت ألاػمت الؿىعٍت ٦ما ؤنها ؤنٗب وؤٖم٤ مً ألاػمت الصحغاء الٛغبُت، 

ت  90خُث ًىحض ؤ٦ثر مً  ؤل٠ الجئ مً الصحغاء الٛغبُت في والًت جىضٝو الجؼاثٍغ

الؿىعٍحن مكدخحن في ٖضص مً الؿبب الثاوي ؤن الالحئحن  3مىظ ؤ٦ثر مً زالزت ٣ٖىص

الضو٫، ختى ؤن ٖضصهم في الجؼاثغ ٚحر مٗغوٝ لضي اإلاٟىيُت، بط حؿخمض ألاع٢ام مً 

الم، وهظا بؿبب ٖضم ج٣ضم الالحئحن الؿىعٍحن  ت ووؾاثل ؤلٖا الؿلُاث الجؼاثٍغ

لدسجُل ؤهٟؿهم لضي اإلاٟىيُت، بط ًىحض ٣ِٞ ؾخت ؤالٝ ؾىعي مسجل مً بحن 

                                                            
ت للضٞإ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان، ه [1] ىعالضًً بً ٌؿٗض، الالحئىن الؿىعٍىن: التزماث الجؼاثغ،  الغابُت الجؼاثٍغ

(05/08/2012)laddh.org/spip.php?article1323-http://www.la  
 .04(، م.19/07/2017) اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن، ،الجؼاثغ،  – 2015 ، جدضًثيالٗالم الىضاء [2]

http://www.unhcr.org/ar/5513e8d16.pdf 
 الؿامُت اإلاٟىيُت،  2015جمىػ /ًىلُى  11ؤًاع/ماًى 1آب، /ؤٚؿُـ للمٟىيُت ٖملُاحي الجؼاثغ، جدضًث 3

 . 05-02(، م م.19/09/2017) الالحئحن، لكاون اإلاخدضة لألمم

http://www.unhcr.org/ar/55fe50446.pdf 

http://www.la-laddh.org/spip.php?article1323
http://www.unhcr.org/ar/5513e8d16.pdf
http://www.unhcr.org/ar/5513e8d16.pdf
http://www.unhcr.org/ar/55fe50446.pdf
http://www.unhcr.org/ar/55fe50446.pdf
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ئ ؾىعي، وهظا الٟاع١ ًض٫ ٖلى نٗىباث جىاحهها اإلاٟىيُت في ؤل٠ الج 43ؤ٦ثر مً 

الخٗامل م٘ الالحئحن الؿىعٍحن وج٣ضًم اإلاؿاٖضة لهم وبخالي بٖخماص محزاهُت للخ٨ٟل 

 بمخُلباتهم.

غ اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن في الجؼاثغ الحماًت  الحماًت: .3.2.2 جٞى

ال٫ ج٣ضًم وزاث٤ جدضص نٟت اللجىء، زانت بٗض بهتهاء ٞترة لالحئحن الؿىعٍحن مً ز

ؤلا٢امت الخانت بهم، لخجىُبهم ؤي مخابٗاث ٢ًاثُت ؤو ؤي بهتها٧اث ٢ض ًخٗغيىن لها، 

ت الخى٣ل والا٢امت والٗمل  م ؤن مٗٓم الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ًخمخٗىن بدٍغ ٚع

٦ما ؤنهم ًماعؾىن وكُاتهم  صون ؤي مخابٗاث مً ٢بل الؿلُاث اإلاٗىُت بالجؼاثغ 

ت الحماًت وألامً مثلهم مثل ؤي مىاًَ في  غ لهم الح٩ىمت الجؼاثٍغ بك٩ل َبُعي، وجٞى

ٟا٫ الؿىعٍحن  اليؿاء مً ٦بحر ٖضص باالياٞت بلى طل٪ هىا٥الجؼاثغ،  ًهلىن بلى وألَا

 خ٣ى١  الهتها٧اث زام بك٩ل ٖغيت وهم ، اإلاسخلُت الهجغة جض٣ٞاث في الجؼاثغ

ب، ؤو بالبكغ الاججاع ؤو نؤلاوؿا البي لألَٟا٫ اإلاؿاٖضة ج٣ضًم اإلاٟىيُت وجخىلى التهٍغ  َو

جغي  والالحئحن اإلاصحىبحن ٚحر اللجىء مً الؿىعٍحن ً، ٍو  ل٩ل ج٣ُُما اإلا٨خب ال٣انٍغ

دب٘ مصحىب ٚحر مسجل ٢انغ م مً ؤن، مم٨ىا طل٪ ٧ان بطا الٗاثالث ؤزغ ٍو  ٖلى الٚغ

ً الؿىعٍىن ال٣ اللجىء َالبي الىنى٫ بلى  الٗانمت الجؼاثغ زاعج ٣ًُمىن  الظًً انٍغ

 .1جدضًا باليؿبت للمٟىيُت ًؼا٫ ٌك٩ل ال

غ :الغراء. 4.2.2 ت ٚظاثُت وؾلت اإلاإوي  اإلاٟىيُت جٞى  ٚحر اإلاىاص وبٌٗ قهٍغ

حرها الٛظاثُت ُُت ٚو ت، اإلاىا٤َ في الالحئت الؿىعٍت للٗاثالث ٧األلبؿت وألٚا  الحًٍغ

، بالخيؿ٤ُ م٘ الكغ٧اء ؤلاحخماُٖحن في خىي مغا٦ؼ اللجىءو٦ظا اإلاىحىصة ٖلى مؿ

الم 2الهال٫ ألاخمغ الجؼاثغي الجؼاثغ ٖلى ٚغاع مىٓماث ٚحر خ٩ىمُت مثل  ، حمُٗت ؤلٖا

اث مً ؤحل  والاجها٫ في وؾِ الكباب والًت الجؼاثغ، حمُٗت اليؿاء الجؼاثٍغ

ٟا٫ الالحئىن في الٗالم، خغ٦ت مً ؤحل الؿالم، ت  الخىمُت، ألَا الكب٨ت الجؼاثٍغ

                                                            
 .01اإلاغح٘ هٟؿه، م. [1]
 .04 -03، م م.، الجؼاثغ – 2015 ، جدضًثيالٗالم الىضاء [2]
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ت الٗامت ٖلى ٚغاع للضٞإ ًٖ خ٣ى١ الُٟل، باالياٞت بلى الجهاث الح٩ىمُت  اإلاضًٍغ

ضًمي الجيؿُت  .1للكاون ال٣اهىهُت وال٣ىهلُت  واإلا٨خب الجؼاثغي لكاون الالحئحن ٖو

البي الالحئحن بةم٩ان الخعليم: .5.2.2  15 و 5بحن ؤٖماعهم جتراوح الظًً اللجىء َو

 بلى باليؿبت ؤما الجؼاثغ، في مجاهُت مضاعؽ هي التي الغؾمُت اإلاضاعؽ بلى الظهاب ٖاما

ٟا٫ الظًً حر  ه٣لهم ج٩ال٠ُ اإلاٟىيُت ٞى١ ٞخخدمل وما ٖاما  16 ًبلٛىن  ألَا وجٞى

ٟا٫ حمُ٘ حسجُل ولًمان .اإلاضعؾُت الخجهحزاث  واإلاخىؾُت، الابخضاثُت اإلاضاعؽ في ألَا

اث ءاليؿا حمُٗت م٘ بالخٗاون  اإلاٟىيُت جسُِ  بخضي وهي الخىمُت، ؤحل مً الجؼاثٍغ

٨ت،  الابخضاثُت اإلاضاعؽ في ؤؾخاطا 412إلاا ٣ًاعب خىاٞؼ لخ٣ضًم مىٓماتها الكٍغ

ب واإلاخىؾُت حر اإلاضاعؽ، وبصاعة الخٗلُم ٖلى لالحئحن والخضٍع  الخٗلُمُت اإلاىاص وجٞى

 . 2واللىاػم اإلاضعؾُت ٧ال٨خب ألاؾاؾُت

 اإلاغا٦ؼ وفي الٗانمتؼاثغ الج في ؿىعٍحنًم٨ً لالحئحن ال . الصحت:6.2.2

ت اًت مغا٤ٞ بلى اإلاجاوي الضزى٫  ألازغي  الحًٍغ  في الجؼاثغ بما في الٗامت الصحُت الٖغ

 والتهاباث ) ؤلاًضػ ( اإلا٨دؿبت اإلاىاٖت ه٣و ٞحروؽ يض الٗالج ٖلى امجاه الحهى٫  طل٪

ت بٌٗ بخُُٛت اإلاٟىيُت وج٣ىم الحاص الخىٟس ي الجهاػ ناث ى الٟد ًٖ ًٞال ألاصٍو

ت غة ٚحر الؿُيُت ألاقٗت ونىع  اإلاسبًر حر  اإلاخٞى مجاها، ٦ما حؿاٖض اإلاٟىيُت ٖلى جٞى

 مالُت اؾخثىاثُت مؿاٖضاث وج٣ضم ال٩امل، وال٣اهىوي والاحخماعي والىٟس ي الُبي الضٖم

 .3ؤلاًىاء ٖلى الحهى٫  مً الطحاًا ًخم٨ً خا٫ لم في

ئس جحدًاث ماليت وإهخلاداث فيما .  املفوطيت العليا لالحئين في الجزا3.2

جىاحه اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن في الجؼاثغ حملت مً  ًخص الفاعليت:

الخدضًاث في ما ًخٗل٤ بدماًت والخ٨ٟل باخخُاحاث الالحئحن الؿىعٍحن، ٞهي ال جمخل٪ 

كمل هُا١ ٖملها الٗانم ت، َو ت م٩اجب ؤو ٞغوٕ لها في اإلاداُٞاث ؤو الىالًاث الجؼاثٍغ

                                                            
 .05اإلاغح٘ هٟؿه، م.  [1]
 .03اإلاغح٘ هٟؿه، م.  [2]
 .04جمىػ، مغح٘ ؾاب٤، م./ًىلُى 11 ؤًاع/ماًى 1آب، /ؤٚؿُـ للمٟىيُت ٖملُاحي الجؼاثغ، جدضًث [3]
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ً في ٧امل التراب  ت ٣ِٞ، لظا ججض نٗىبت في الىنى٫ بلى الالحئحن اإلاىدكٍغ الجؼاثٍغ

الجؼاثغي، ٦ما حٗاوي اإلاٟىيُت مً عجؼ في حُُٛت الخ٩ال٠ُ ؤو الى٣ٟاث الالػمت 

حرهم، ٣ٞض سجلذ اإلاٟىيُت ما وؿبخه  باإلائت  80للخ٨ٟل بالالحئحن الؿىعٍحن ٚو

في  70ضًم اإلاؿاٖضاث الٛظاثُت بلى ؤ٦ثر مً ولم ًخم ج٣ ٦2015،1ٟجىة مالُت ؾىت 

اإلااثت مً ألاؾغ التي جدخاج بلى اإلاؿاٖضة في اإلاإوي واهسًٟذ اإلاؿاٖضاث الٛظاثُت 

ل، ٣ٞض خهلذ اإلاٟىيُت ٖلى ما  2016اإلا٣ضمت لالحئحن نهاًت  هدُجت لى٣و الخمٍى

ل ؾىت  ٣ً33اعب  ض ًٖ 2015ملُىن صوالع ٦خمٍى  2016ؾىت ملُىن صوالع  28، و ما ًٍؼ

ض مً  ل مً ٢بل الجهاث اإلااهدت، وهظا ماًٍؼ وهظا ٌٗني ؤن نها٥ جغاح٘ في الخمٍى

ض ٖضص الالحئحن ٞيها بك٩ل مؿخمغ هدُجت  نٗىبت الخ٨ٟل بالالحئحن في الجؼاثغ، التي ًٍؼ

وفي هظا الؿُا١ ٖبر ممثل اإلاٟىيُت الؿامُت  ،2بؾخمغاع الحغوب وألاػماث ؤلا٢لُمُت

خمضي ؤهىع ؤخمض بىزاعي ًٖ جسٝى و٢ل٤ اإلاىٓمت مً اهدؿاع لالحئحن بالجؼاثغ 

ل الٗملُاث الخانت بالخ٨ٟل بهظه الٟئت، والتي جغاحٗذ هظه الؿىت بلى   حجم جمٍى

  صاُٖا الضو٫ اإلااهدت بلى الخٗاون ؤ٦ثر م٘ هظه اإلاًٗلت ؤلاوؿاهُت التي جمـ  الخمـ،

  .٣3غالٗضًض مً الضو٫ التي جىسغها الحغوب والجزاٖاث والٟ

وجخٗغى اإلاٟىيُت بلى ٖضة بهخ٣اصاث ؾىاء مً ٢بل الالحئحن ؤو الجهاث 

ت  الح٣ى٢ُت بؿبب ٖضم بؾخجابتها إلاخُلباث الالحئحن خُث َالبذ الغابُت الجؼاثٍغ

ً ألاٞاع٢ت في الجؼاثغ  للضٞإ ًٖ خ٣ى١ ؤلاوؿان مً اإلاٟىيُت حسجُل اإلاهاحٍغ

ت ٖىى الجلىؽ في م٣غها وبُٖاء ؤع٢ام  ٦الحئحن وج٣ضًم لهم اإلاؿاٖضاث الًغوٍع

حر ص٣ُ٢ت ًٖ الالحئحن ألاٞاع٢ت في الجؼاثغ ت ٚو ، وحاءث هظه ؤلاهخ٣اصاث ٖلى بزغ مٛلَى

اًا ؤٞاع٢ت وبٌٗ ؾ٩ان مضًىت جمجراؾذ والتي  اإلاىاحهاث الٗىُٟت التي خضزذ بحن ٖع

                                                            
 .01هٟـ اإلاغح٘، م. [1]

2 Operation: Algeria, 2016 Year-End report, Global Focus is UNHCR, the UN refugee 

agency,(15/06/2017),pp.04-06. 

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2016-Algeria-eng.pdf 
و٧الت ألاهباء اإلاٟىيُت الؿامُت لالحئحن جضٖى بلى وي٘ ٢اهىن زام بالالحئحن في البلضان اإلاخىاحضًً بها،  [3]

غان/ًىهُى  20) ،تالجؼاثٍغ   http://ar.aps.dz/algerie/44584-2017-06-20-13-45-09 (2017خٍؼ

http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/pdfsummaries/GR2016-Algeria-eng.pdf
http://ar.aps.dz/algerie/44584-2017-06-20-13-45-09
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ت للضٞإ ًٖ خ٣ى١ شخها 40ؤؾٟغث ًٖ بنابت ؤ٦ثر مً  ، وصٖذ الغابُت الجؼاثٍغ

وؿان اإلاٟىيُت بلى الخدغ٥ وبجبإ زُىاث وبحغاءاث ؤ٦ثر ٞالُت إلاٗالجت ؤػمت ؤلا

ىُت للضٞإ ًٖ 1الالحئحن في الجؼاثغ داث ؤصلى بها عثِـ الغابُت الَى . وو٣ٞا لخهٍغ

خ٣ى١ ؤلاوؿان ؤن الجؼاثغ ٢ضمذ مؿاٖضاث لالحئحن اإلاخىاحضًً ٖلى جغابها  وؤه٣ٟذ 

، في خحن ؤن مٟىيُت ألامم اإلاخدضة لكاون 2016 ملُىن صوالع زال٫ ؾىت 33ؤ٦ثر مً 

ؤن هىا٥ صو٫ مً الاجداص ألاوعوبي حؿاهض  ٦ما ؤ٦ض   ع،ملُىن صوال  2ـ8الالحئحن ٢ضمذ 

اإلاٛغب في اخخال٫ الصحغاء الٛغبُت في الؿغ وفي بٌٗ ألاخُان في الٗلً منها ٞغوؿا 

الى٧االث الضولُت وبؾباهُا، واللخان جًُٛان ٖلى الضو٫ اإلااهدت وممثلي مسخل٠ 

واإلاىٓماث ؤلاوؿاهُت الخابٗت لألمم اإلاخدضة اإلاٗخمضة بالجؼاثغ مً ؤحل ؤن ٩ًىن صٖم 

 .2للجؼاثغ ؤ٢ل ب٨ثحر مً البلضان الٗغبُت وصو٫ البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ

املحوز الثالث: مصخلبل الالحئين الصوزٍين في الجزائس بعد الحسب وجحدًاث  .3

 .العودة

إلاهالح اإلاخًاعبت لألَغاٝ الًالٗت في ألاػمت الؿىعٍت، في ْل الخىا٢ًاث وا

ت التي  ت الؿُاؾُت وؤي ال٣ىي الؿُاؾُت والٗؿ٨ٍغ جضوع ه٣اقاث خى٫ ق٩ل الدؿٍى

ت  حٗنى باإلاٟاوياث في الى٢ذ الظي حؿعى ؤَغاٝ ؤزغي بلى ٞغى و٢اج٘ ٖؿ٨ٍغ

بحن  حضًضة، والًبضو ؤن قغوٍ ٖىصة الالحئحن مضعحت في ؤحىضة مٟاوياث الؿالم

ض مً مساٝو الالحئحن خى٫ مؿخ٣بلهم، هى  الىٓام الؿىعي واإلاٗاعيت، وما ًٍؼ

خجلى هظا الؿلى٥ بىيىح  ٖماًاث الخهجحر ال٣ؿغي لٗكغاث ألاالٝ مً مىا٣َهم ٍو

ت ٖلى مىا٤َ ؾ٨ىُت، وؤحبر الؿ٩ان  في ؤحؼاء مً ؾىعٍت، ٞغيذ الؿُُغة الٗؿ٨ٍغ

ن حؼءا مً اجٟا٢اث ؾالم مدلُت صون ٖلى اإلاٛاصعة خُث ق٩لذ ٖملُاث جغخُل الؿ٩ا

ىا متى ؾُٗىصون ؤو ختى بطا ٧اهذ ٖىصتهم مم٨ىت زانت الالحئحن اإلاخىاحضًً  ؤن ٌٗٞغ

                                                            
ت،  [1]  لُلى ٖمغان، اإلاٟىيُت الؿامُت لكاون الالحئحن ال ج٣ىم بضوعها الح٣ُ٣ي، ، ًىمُت الحىاع الجؼاثٍغ

(20/07/2017)http://elhiwardz.com/?p=54740  

ت، 2015ملُىن صوالع ٖلى الالحئحن في  33مدمض لهىاػي، الجؼاثغ ؤه٣ٟذ  [2]  ضة الكغو١ الُىمي الجؼاثٍغ ، حٍغ

(2017/06/20)tp://www.echoroukonline.com/ara/articles/526389.htmlht  

http://elhiwardz.com/?p=54740
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/526389.html
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، مثل لبىان 1967في صو٫ لم جى٢٘ ٖلى اجٟا٢ُت ألامم اإلاخدضة لالحئحن وبغوجى٧ى٫ 

ىصتهم بلى الب الص وألاعصن، ٞهىا٥ مساٝو خ٣ُ٣ُت لضي الالحئحن مً بخخما٫ َغصهم ٖو

 .1في وي٘ ٚحر ؤمً

دوافع إشخلساز الالحئين الصوزٍين وبلائهم في الجزائس بعد نهاًت الحسب   .1.3

م مً الٛمىى الظي ٌؿىص  في شوزٍا: ختى وبن جدؿً الىي٘ ألامني ٖلى الٚغ

ت، ٞةن ٖىصة الالحئحن الؿىعٍحن بلى بلضهم ؾ٩ُىن نٗبا وم٣ٗضا لٗضة ؤؾباب  الدؿٍى

 لٗل ؤهمها :

بىىن مؿخ٣بلهم ؤن الالحئحن ال ( أ ؿىعٍحن بضؤوا ًخإ٢لمىن م٘ ز٣اٞاث ؤزغي، ٍو

بُٗضا ًٖ بالصهم وهظا ما ًجٗل مؿإلت الٗىصة بق٩الُت لضي مٗٓمهم، ألنهم 

٤ مىحى مسخل٠ بمٗؼ٫ ًٖ ؤهلهم وؤنض٢ائهم  .2ًخٛحرون ٞو

ال٨ثحر مً الالحئحن في ؾىعٍا ٣ٞضوا ؤ٢اعبهم وممخل٩اتهم وهغبىا بلى الجؼاثغ   ( ب

حضًضة، ٞمً الهٗب الٗىصة بلى بلضهم لُجضوا ؤهٟؿهم بال مإوي ؤو في  لُبىىا خُاة

مغا٦ؼ لجىء ؤزغي زانت ؤن ٖضص الالحئحن ضخم حضا ومً الهٗب الخ٨ٟل بهم 

 صازل ؾىعٍا.

ض   ( ث هىا٥ الجاهب ألامني وهى ٖامل مهم حضا، ٞالالجئ الؿىعي ال ًٍغ

الىٓام الؿىعي الٗىصة صون يماهاث جخٗل٤ بإمىه، زانت وؤن الا٢خخا٫ بحن 

والجماٖاث اإلاؿلحت، ؾبب الخهجحر ال٣ؿغي للؿىعٍحن، ٞهىع الخغاب والضماع وال٣خل 

 ال جؼا٫ في مسُلت الالحئحن ومً الهٗب مدىها ختى وبن بؾخ٣غث ألاويإ.

ملُاع  ٣ً255ضع بٌٗ اإلاسخهحن ؤن ج٩لٟت بٖاصة بٖماع ؾىعٍت جٟى١  ( ث

عي وال اإلاٗاعيت وال ختى اإلاجخم٘ الضولي صوالع وهظا اإلابلٜ ضخم حضا ٞال الىٓام الؿى 

                                                            
ت ؤو خل ؾُاس ي في ؾىعٍت [1] ت ؤي حؿٍى  مغح٘ ؾاب٤. ،مهى ًحي، حان ٢هحر، متى الٗىصة؟ الالحئىن ؤولٍى

المي 22مى٢٘ عن٠ُ  ،ٖمغ ًىؾ٠ ؾلُمان، بطا جى٢ٟذ الحغب، هل ؾُٗىص الالحئىن الؿىعٍىن؟ ]2[ ، ) ؤلٖا

21/09/2015)-refugees-syrian-will-stopped-war-the-http://raseef22.com/life/2015/09/21/if 

country-their-to-returns/ 

http://raseef22.com/life/2015/09/21/if-the-war-stopped-will-syrian-refugees-returns-to-their-country/
http://raseef22.com/life/2015/09/21/if-the-war-stopped-will-syrian-refugees-returns-to-their-country/
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اصة بىاء ؾىعٍا، ٣ٞض حٗغى حر هظا اإلابلٜ إٖل الا٢خهاص  والجهاث اإلااهدت ًم٨ً لها جٞى

 ألا٦بر ال٣ؿم والدكُِض البىاء ل٣ُإ و٧ان اإلااصي اإلاا٫ هاثل، في عؤؽ جسٍغب الؿىعي بلى

باإلائت مً  30 ، ؤي بدىالي2016بنهاًت  صوالع ملُاع 100 والتي ج٣ضع بإ٦ثر مً زؿاعة  مً

 واإلايكأث باإلاباوي لح٤ الظي والضماع ال٣خالُت هدُجت الٗملُاث وطل٪ الخؿاثغ، بحمالي

حرها باالياٞت بلى طل٪ ؤنِب واإلاؿدكُٟاث الح٩ىمُت واإلاضاعؽ  الهىاٖت ٢ُإ ٚو

لُت  في باإلائت زهىنا 18 بىدى ٢ضعث الثابذ اإلاا٫ عؤؽ مسؼون في ٦بحرة بسؿاثغ الخدٍى

الاؾخسغاحُت  الهىاٖت ٢ُإ ها٫ الهىاُٖت، ٦ما اإلاىا٤َ في اإلاىحىصة اإلايكأث واإلاٗامل

 وم٩امً للح٣ى٫  الخدخُت البيُت جضمحر هدُجت اإلاا٫ عؤؽ زؿاثغ مً واإلاٗاصن ههِبه

باإلائت  9 ٌٗاص٫ ما ؤي خىالي زؿاثغه بلٛذ ٢ُمت بط والٛاػ، الىِٟ وقب٩اث الاؾخسغاج

مثل   في ٢ُإ اإلاغا٤ٞ اإلاا٫ عؤؽ مسؼون في ٦بحر صماع خهل ٦ما الخؿاثغ بحمالي مً

، ٞالالجئ الؿىعي مً الهٗب ؤن ًتر٥ خُاة 1الهحي والهٝغ واإلاُاه ال٨هغباء قب٩اث

مت.   حضًضة خهل ٖليها بك٤ ألاهٟـ لُٗىص بلى بلضه صون وحىص خُاة ٦ٍغ

٘ مٗٓم الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ جم٨ىىا مً ؤلاهضماج م٘ اإلاجخم  ( ج

الجؼاثغي زانت مً الىاخُت الا٢خهاصًت وال٨ثحر منهم ؤنبذ لضًه وكاٍ ب٢خهاصي، 

ؾىاء في الخجاعة ؤو الحٝغ واإلاهً الحغة، ختى ؤن هىا٥ مً ًمل٪ ماؾؿاث نٛحرة 

ووعقاث في الٗضًض مً اإلاجاالث الا٢خهاصًت، وهظا حاهب مهم في ٖملُت بىاء خُاتهم 

 مً حضًض وجد٤ُ٣ الاؾخ٣غاع.

ؿىعٍحن في الجؼاثغ جدهلىا ٖلى مإوي، وجم٨ىىا مً بصماج مٗٓم ال ( ح

ت والخٗلُمُت بالجؼاثغ وهظا ؤًًا ٌٗض حاهب ؤؾاؽ في  ؤَٟالهم في اإلااؾؿاث التربٍى

 .ٖملُت الاؾخ٣غاع الاحخماعي لضي الالحئحن الؿىعٍحن

                                                            
ىُت إلاؿخ٣بل ؾىعٍا [1] َاع الاؾتراجُ ي لبضاثل الؿُاؾاث: ؾىعٍا ما بٗض الحغب، ، ؤلا بغهامج ألاحىضة الَى

غ( مهضي غ البهام،  صاع ،الضحاوي نضقي )جدٍغ لجىت ألامم اإلاخدضة الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لٛغبي ج٣ٍغ

ىغي لألبدار )ؤلاؾ٩ىاآؾُا)   .65-64(،م م. 2016، )بالخٗاون م٘ مغ٦ؼ ٧اٍع

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/spaf-final24-1-

2017.pdf 

https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/spaf-final24-1-2017.pdf
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/page_attachments/spaf-final24-1-2017.pdf
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بن اإلادُِ الاحخماعي والث٣افي والضًني في الجؼاثغ ٌؿمذ لالحئحن الؿىعٍحن  ( خ

ت وصون وحىص ٣ٖباث بؿبب ج٣اعب اإلاٗاًحر والىٓم ال٣ُمُت، باالياٞت  باالهضماج بؿٖغ

 بلى الخًامً الكٗبي م٘ الالحئحن الؿىعٍحن وج٣بلهم في اإلاجخم٘ الجؼاثغي.

ضون مٛاصعة  ( د وحىص وؿبت هامت مً الالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ ًٍغ

ِٗكىنها في الجؼاثغ، الجؼاثغ هدى ؤوعوبا لُلب اللجىء ؤمال في خُاة ؤًٞل مً التي ٌ

وبالخالي ٞةن مؿإلت ٖىصة الالحئحن الؿىعٍحن بلى بلضهم جب٣ى مؿإلت هامكُت لل٨ثر مً 

 الالحئحن الؿىعٍحن بالجؼاثغ ختى ولى بهتهذ الحغب.

: بن ٖضم  مصخلبل الالحئين الصوزٍين في الجزائس وجحدًاث العودة  .2.3

ت في ؾىعٍا ؤو الٛمىى ً ٤ هدى الدؿٍى ت ٍَغ دُِ بها، ًثحر مساَغ جخٗل٤ وحىص زاَع

ت  بإما٫ ٖىصة الالحئحن بلى صًاعهم ولً جدبضص هظه اإلاساَغ، مهما ٧ان ق٩ل الدؿٍى

ما٫ الٗضاثُت ٢ض ًدؿً الٓغوٝ ألامىُت  م مً ؤن و٠٢ ألٖا لى الٚغ الؿُاؾُت، ٖو

الٗامت في ؾىعٍت، لً جب٣ى البالص في مىإي ًٖ جدضًاث ؤزغي في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع، 

لى عؤؾ ها الجاهب ألامني اإلاخمثل في الاؾخ٣غاع، ٞاإلهٟالث ألامني واعص، وهى هاحم ًٖ ٖو

ٖؿ٨غة اإلاجخم٘ الؿىعي ٖلى هُا١ واؾ٘ وهظه الٓغوٝ ٢ض جٟخذ ألابىاب ؤمام جىُٟظ 

حرها مً الاهتها٧اث ٞخٗغ٢ل ٖىصة الىاػخحن، باالياٞت بلى الجاهب  ؤٖما٫ اهخ٣امُت ٚو

ماع، والظي ًخُلب جٓاٞغ الجهىص ؤلا٢خهاصي واإلاخمثل في ٖملُت بٖ اصة البىاء وؤلٖا

ؤلا٢لُمُت والضولُت وهظا لِـ واعص في اإلاغخلت الحالُت زانت بطا ما ب٣ي الىٓام 

الؿىعي ٖلى خاله، ٦ما ؤن ٖملُت بؿِ ؤلاؾخ٣غاع وجد٤ُ٣ ألامً وبٖاصة بىاء 

 . 1الا٢خهاص ٢ض ًخُلب و٢خا ٦بحرا

ُت الالحئح ن الؿىعٍحن بلى بلضهم ًجب ؤن ٩ًىن ٦ظل٪ ٞةن خ٤ الٗىصة الُٖى

ت ؾُاؾُت في اإلاؿخ٣بل، مً زال٫ وي٘ بَاع قامل ًغسخ  ٦إخض بىىص ؤي حؿٍى

حر ألامً والٗضالت وبٖاصة  خ٣ى٢هم في ؤي بجٟا١ ًم٨ً الخىنل بلُه، بما في طل٪ جٞى

حر الخضماث الصحُت والخٗلُمُت، م٘ جدضًض آلُاث بعؾاء  بٖماع البنى الخدخُت وجٞى

٣خض ي بالخالي جضزل هظه ال ت ومغا٢بتها، بما ٌكمل يماهاث ؤمىُت للٗاثضًً ٍو دؿٍى

                                                            
ت ؤو خل ؾُاس ي في ؾىعٍت [1] ت ؤي حؿٍى  مغح٘ ؾاب٤.، مهى ًحي، حان ٢هحر، متى الٗىصة؟ الالحئىن ؤولٍى
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اإلاجخم٘ الضولي وؤَغاٝ ًخمخٗىن بالث٣ت والحُاص، بما في طل٪ وكغ ٢ىاث مً ألامم 

اإلاخدضة لخىلي مؿاولُت الحٟاّ ٖلى ألامً، باإلياٞت بلى طل٪ ٌؿخىحب يمان خ٤ 

االث التي ؤٖا٢ذ ٞيها ن٣ٟاث الؿالم الالحئحن في اؾترصاص ممخل٩اتهم ومٗالجت الح

اإلادلُت ٖىصتهم بلى صًاعهم، ومً حهت ؤزغي ًجب الخإ٦ض مً ؤن ٖىصة الالحئحن ج٩ىن 

ُت وؤنهم ؾُدخٟٓىن بهٟت الالجئ إلاغخلت مً الى٢ذ بٗض اهتهاء الجزإ، ٦ما  َٖى

ٌ اإلااصي وبٖاصة الخإهُل وج٣ضًم الضٖم الىٟس ي  ًيبغي وي٘ بغامج حكمل الخٍٗى

حخماعي الغامي بلى حصجُ٘ ؤلاصماج الاحخماعي للطحاًا، م٘ يماهاث بياُٞت والا 

ضون  لضٞٗهم بلى الٗىصة حكمل الحماًت مً ؤولئ٪ الظًً ؤلح٣ىا بهم ألاطي ؤو ًٍغ

ُت نٗبت الخد٤ُ٣  .1ؤلاهخ٣ام ومً صون هظه الًماهاث ؾخ٩ىن الٗىصة الُٖى

 :خاجمت

م مً الجهىص اإلابظولت مً ٢بل الح٩ى  ت لخدؿحن الٓغوٝ ٖلى الٚغ مت الجؼاثٍغ

الا٢خهاصًت وؤلاحخماُٖت لالحئحن الؿىعٍحن بالجؼاثغ ًىاحه الالجئ الؿىعي حملت مً 

الخدضًاث جدى٫ صون جد٤ُ٣ اخخُاحاجه ومخُلباجه، ٦ما ؤن اإلاٟىيُت الٗلُا لكاون 

 الالحئحن بالجؼاثغ ال ج٣ىم بضوع ٞٗا٫ وال جلبي َمىخاث الالحئحن الؿىعٍحن، بل بنهم

ٌٗاهىن مً ؤلاهما٫، ٞاإلاٟىيُت ال جيكِ ؾىي في الٗانمت ؤو في مسُماث الالحئحن 

، وهظا بؿبب ه٣و اإلاىْٟحن واإلاحزاهُت التي ال جلبي ختى  حن في والًت جىضٝو الصحغاٍو

ت ؤه٣ٟذ ؾىت  حن ٞالح٩ىمت الجؼاثٍغ  33ؤ٦ثر مً  2016بخخُاحاث الالحئحن الصحغاٍو

ملُىن  29لجؼاثغ بِىما ٧اهذ محزاهُت اإلاٟىيُت ؤ٢ل مً ملُىن صوالع ٖلى الالحئحن في ا

باإلائت مً جل٪ الاخخُاحاث، وهظا ما ًٟؿغ  30بلى  20صوالع وهي حُٛي ٣ِٞ ما وؿبخه 

ٗاث  عجؼها ًٖ الخ٨ٟل بالالحئحن الؿىعٍحن في الجؼاثغ، ؤي٠ بلى طل٪ ه٣و الدكَغ

ٗلى ؾبُل اإلاثا٫ ال ًىحض وال٣ىاهحن اإلاخٗل٣ت بد٣ى١ الالحئحن وويُٗتهم ال٣اهىهُت، ٞ

ت مً الخىنُاث  م٨ً ج٣ضم مجمٖى ني زام بالالحئحن في الجؼاثغ، هظا ٍو ٢اهىن َو

للجهاث الح٩ىمُت وللمٟىيُت الٗلُا لكاون الالحئحن في الجؼاثغ عبما حؿاٖض ٖلى ٞهم 

 ما ًدخاحه الالجئ الؿىعي ؤو ج٩ىن خل لبٌٗ اإلاكا٧ل والخدضًاث التي ًىاحهىنها.

                                                            
 اإلا٩ان هٟؿه. [1]



 هلاوي أًوب/ د

املفوطيت العليا لشؤون الالحئين وأوطاع الالحئيين الصوزٍين في 

 الجزائس: الواكع والخحدًاث
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ت وبالخيؿ٤ُ م٘ اإلاٟىيُت ألاممُت مً اإلاهم  - ؤن حٗمل الح٩ىمت الجؼاثٍغ

ني زام بالالحئحن ًبحن ويُٗتهم  لكاون اللجئحن مً ؤحل نُاٚت ٢اهىن َو

حرها. اًت والحماًت ٚو ٨ٟل لهم خ٣ى٢هم في الا٢امت والٗمل والٖغ  ال٣اهىهُت ٍو

بوكاء هئُت خ٩ىمُت جًُل٘ بمهام وازخهاناث واؾٗت جسهو لها  -

اث جغج٨ؼ ؤهضاٞها ٖلى الٗىاًت بالالحئحن محزاهُت م ً الح٩ىمت ؤو مً زال٫ حم٘ الخبٖر

حرها(.  وجلبُت اخخُاحاتهم في حمُ٘ اإلاجاالث )بحخماُٖا ب٢خهاصًا.....ٚو

جُٟٗل الٗمل الجمٗىي مً زال٫ خث ماؾؿاث اإلاجخم٘ اإلاضوي والجمُٗاث  -

ٟها وج٨ث٠ُ وكاَها مً ؤحل مؿاٖضة الال  ت ٖلى جىخُض نٞى حئحن الؿىعٍحن في الخحًر

الجؼاثغ، وؤن ال ج٩ىن هظه اإلاؿاٖضاث ما٢خت ؤو في اإلاىاؾباث، وهظا الضٖم ال ٩ًىن 

ُٟت  دخاج لالهضماج، وهظه الْى ٣ِٞ ماصي ألن الالحئي في نهاًت ألامغ هى بوؿان ٍو

لِؿذ باألمغ الهحن ٞٗلى هظه اإلااؾؿاث ؤلاهخمام بالجاهب الىٟس ي وؤلاحخماعي 

 مؿاٖضة الالحئحن الؿىعٍحن ٚحر ٖلى الؼواج والاؾخ٣غاعن، مثل لالحئحن الؿىعٍح

الم  - ُت ٖبر مسخل٠ وؾاثل ؤلٖا ليكغ ز٣اٞت ج٣بل ًجب ؤن ج٩ىن هىا٥ جٖى

الالحئحن وخث اإلاجخم٘ ٖلى الخًامً مٗهم  وجدؿِـ الغؤي الٗام خى٫ ٢ًُت  آلازغ

ً.ومؿاٖضتهم ومٗاملتهم بك٩ل الث٤ ل٩ي ال ٌكٗغوا بإنهم ٖبئ ٖلى ألاز  ٍغ
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 بديال لعلىبت الحبس اللصير اإلادة الىضع جدت الاخخباز اللضائي

 أسخاذة مداضسة "ب"  - شعيمش خىاند. 

 مسخغاهم - جامعت عبد الحميد بن باديس

 ملخص:

ٌعد الىطع جدذ الاخخباز همؽ مً العلىباث البدًلت وأساسه ئبلاء 

 اإلاديىم علُه خازج اإلاإسست العلابُت.

مخعددة هي: الاخخباز اللظاتي في مسخلت وللىطع جدذ الاخخباز صىز 

الاخخباز اللظاتي اإلالترن بىكف ؛ خخباز اللظاتي في مسخلت اإلاداهمت؛ الا الاتهام

 الخىفُر.

والسخفادة أي مديىم علُه مً الىطع جدذ الاخخباز البد مً اسدُفاء 

مت والعلىبت.  بعع الشسوغ منها ما ًخعلم باإلاديىم علُه، وأخسي جخعلم بالجٍس

سض على اإلاسخفُد مً الىطع جدذ الاخخباز مجمىعت مً الالتزاماث ٌشسف جف

 على مساكبت جىفُرها طابؽ الاخخباز وكاض ي جؼبُم العلىباث.

ئذا اهتهذ فترة الاخخباز بىجاح ٌعخبر الحىم الصادز على اإلاديىم علُه هأن 

 لم ًىً.

Résume : 

Le statut probatoire est une forme de peine de substitution et vise 

à maintenir le condamné en dehors de l'établissement pénitentiaire. 

Le mode test a plusieurs images: Examen judiciaire au stade de 

l'acte d'accusation ;  Tests judiciaires au stade du procès ; Test judiciaire 

associé à la suspension de l’exécution. 
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 Pour que la personne condamnée bénéficie d'une période de 

probation, certaines conditions doivent être remplies, notamment celles 

qui concernent la personne condamnée et d'autres qui concernent le 

crime et le châtiment. 

Le bénéficiaire du statut de probation est soumis à un ensemble 

d'obligations supervisées par l'agent de probation et le juge de 

l'application des sanctions. 

Si la période de probation a été complétée avec succès, le 

jugement de la personne condamnée est réputé ne pas avoir été rendu. 

Mots-clés: sanction, sanctions à court terme, solutions de substitution 

aux peines, probation judiciaire 

 ملدمت:

ٌعد الاخخباز اللظاتي هىع مً العلىباث البدًلت التي تهدف ئلى ئصالح    

خه.  وئعادة جأهُل اإلاديىم علُه وئدماحه في اإلاجخمع دون سلب خٍس

عخبر الاخخباز اللظاتي مً أكدم البداةل العلابُت وكد واهذ وشأجه في     َو

 الدٌو ألاهجلىسىسىهُت، وعلى السغم مً اهدشازه في الدش
ً
عاث ألاوزبُت هظسا َس

ت ئال أن  إلاصاًاه اإلاخعددة والتي مً أهمها جفادي سلبُاث العلىباث السالبت للحٍس

عاث  عاث العسبُت لم حعسف بعد هرا الىظام، وبحن هره الدشَس  مً الدشَس
ً
هثحرا

ع الجصاةسي.  الدشَس



 بديال لعلىبت الحبس اللصير اإلادة الىضع جدت الاخخباز اللضائي شعيمش خىان /د

 

 ISSN : 2507-7503  زدمد:           جامعت مسخغاهم. – مجلت خلىق ؤلاوسان والحسياث العامت 169

 2012 ىانج -سادسالعدد ال  مجلت دوليت مدكمت هصف سىىيت.                                    

 

 لرلً جم اخخباز هرا اإلاىطىع مً أحل ئبساش مصاًا هرا الىظام    
ً
وهظسا

خعسف على أخيامه. فما اإلالصىد بالىطع جدذ الاخخباز؟ وما هي شسوغ وال

 جىفُره وآلازاز اإلاترجبت عىه؟.

 لإلحابت عً هره ألاسئلت سِخم ئجباع الخؼت.

: مفهىم الىطع جدذ الاخخباز اللظاتي  اإلابدث ألاٌو

: حعٍسف الىطع جدذ الاخخباز اللظاتي   اإلاؼلب ألاٌو

 الاخخباز اللظاتي  اإلاؼلب الثاوي: صىز الىطع جدذ

 اإلابدث الثاوي: أخيام الىطع جدذ الاخخباز اللظاتي 

: شسوغ جؼبُم الىطع جدذ الاخخباز اللظاتي   اإلاؼلب ألاٌو

اإلاؼلب الثاوي: آلازاز و الالتزاماث اإلاترجبت عً الىطع جدذ الاخخباز 

 اللظاتي 

 مفهىم الىضع جدت الاخخباز: اإلابدث ألاول 

ت اللصحرة ٌعد الىطع جدذ الاخ    خباز مً بداةل العلىباث السالبت للحٍس

اإلادة،يهدف ئلى ئصالح الجاوي و جأهُله إلعادة ئدماحه اليسُج الاحخماعي بعُدا 

خه ، و وشأ هرا الىظام لدي الدٌو ألاهجلىسىسىهُت مىر مدة  عً سلب خٍس

عاث العلا لت ، لرا ٌعد مً البداةل الخللُدًت ألاولى التي جبىتها الدشَس  بُت.ػٍى

و إلاعسفت مفهىم الىطع جدذ الاخخباز سِخم الخعٍسف بهرا الىظام وبُان 

 صىزه.

 .حعسيف الاخخباز اللضائي: اإلاطلب ألاول 

م فسض التزاماث  ت الجاوي هً ػٍس الىطع جدذ الاخخباز ٌعني جلُُد خٍس

معُىت علُه وخظىعه لبعع جدابحر اإلاساكبت و اإلاساعدة،فاذا أخل بهره 
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خهالالتزاماث أو ا ومإدي هرا الخعٍسف أن هظام الىطع جدذ  1لخدابحر سلبذ خٍس

ً،أولهما:ججىِب الخاطع له دخٌى السجً، و الاهخفاء  الاخخباز، ًلىم على أمٍس

خه بفسض مجمىعت مً الالتزاماث علُه وخظىعها للسكابت وؤلاشساف.  بخلُُد خٍس

ت عىد فشل وزاهيهما: ه في هى الخجسبت بما جفسطه مً اخخماٌ سلب الحٍس

ولىظام الىطع جدذ الاخخباز أهمُت هبحرة في السُاست العلابُت  2ئصالح الجاوي

ت كصحرة اإلادة، أو  الحدًثت، ئذ حعخبر مً البداةل العامت للعلىباث السالبت للحٍس

ً، ومً هاخُت  بالخالي ًجىب اإلاديىم علُه بها أطساز الاخخالغ باإلاجسمحن الخؼحًر

اصت باليسبت بؼاةفت اإلاديىم عليهم الرًً جبحن أخسي فان لهرا الىظام أهمُت خ

يىن مً الظسوزي  عدم مالةمت الىظام وكف الخىفُر البسُؽ مع ظسوفهم ٍو

ئخظاعهم لبعع جدابحر اإلاساعدة والسكابت مً أحل ئصالخهم وئشالت العىامل 

 3ؤلاحسامُت اإلاخىافسة لديهم.

شس في الدٌو وللد وشأ هظام الاخخباز اللظاتي مىر اللسن الخاسع ع   

با في ول مً الىالًاث  ألاهجلىسىسىهُت، خُث بدأ جؼبُله في هفس الفترة جلٍس

ىُت  ىُت وئهجلترا، ففي مدًىت بىسؼً بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس اإلاخددة ألامٍس

وجخابع ألاخر به في الىالًاث  1841بدأث الخجسبت ألاولى لخؼبُم هرا الىظام سىت 

خدار زم بعد ذلً شمل البالغحن، وفي ئهجلترا صدز ألاخسي لُؼبم ابخداء على ألا 

لُؼبم على اإلاجسمحن  1879أٌو كاهىن لخؼبُم هظام الىطع جدذ الاخخُاز سىت 

                                                            
.565، ص1973ة، مصس، مدمىد هجُب خسني، علم العلاب، الؼبعت الثاهُت، داز النهظت العسبُت، اللاهس  1  

ع الجىاتي الحدًث، داز النهظت العسبُت،  2 شٍسف سُد وامل، الحبس كصحرة اإلادة في الدشَس

.29،ص1999مصس،  
.338،ص1995شٍسف سُد وامل، علم العلاب ،داز النهظت العسبُت،اللاهسة ،مصس، 3  
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اإلابخدةحن، زم امخد بعد ذلً ئلى غحر اإلابخدةحن بملخط ى اللاهىن الصادز سىت 

عاث اإلالازهت.1907  4. زم اهخلل هرا الىظام لُؼبم في معظم الدشَس

 صىز الاخخباز اللضائي: ثاوياإلاطلب ال

لالخخباز اللظاتي عدة صىز خسب اإلاسخلت التي ًخلسز فيها، وهره    

 الصىز هي:

ًىطع اإلاتهم سىاء أزبدذ في خله  / الاخخباز اللضائي في مسخلت الاتهام:1

ترجب على الىطع  التهمت أم ال كُد الاخخباز اللظاتي بلساز مً الىُابت العامت، ٍو

وكف الدعىي العمىمُت في خم اإلاتهم وجسهها جخلادم ئذا التزم اإلاتهم جدذ الاخخباز 

بما فسض علُه مً التزاماث، أما ئذا خالف هره الالتزاماث جباشس الىُابت العامت 

 5الدعىي العمىمُت في خله مً حدًد، وجخم ئخالخه على اإلاداهمت.

طع جدذ وحعد بلجُيا مً الدٌو الساةدة في جؼبُم هره الصىزة مً الى    

ً الدعىي  الاخخباز، وذلً جؼبُلا إلابدأ خم الىُابت العامت في مالءمت جدٍس

 العمىمُت مً عدمه.

ػبلذ الدٌو ألاهجلىسىسىهُت  6/ الاخخباز اللضائي في مسخلت اإلاداكمت:2

 الاخخباز اللظاتي في مسخلت اإلاداهمت في صىزجحن هما:

                                                            
لىظام العلابي اإلاعاصس ملازها مدمد أبى العال العلُدة،، أصٌى علم العلاب، دزاست جدلُلُت وجأصُلُت ل 4

414،ص1991بالىظام العلابي ؤلاسالمي،داز النهظت العسبُت،اللاهسة ، مصس،  
5 بىسسي عبد اللؼُف، الىظم اإلاسخددزت إلاىاحهت أشمت الحبس اللصحر اإلادة، الؼبعت ألاولى، مىخبت الىفاء  

ت، مصس،  .108،ص 2016اللاهىهُت، ؤلاسىىدٍز  
6 خباز اللظاتي، دزاست ملازهت، ميشىزاث اإلاسهص اللىمي للبدىر الاحخماعُت أخمد فخحي سسوز، الاخ 

 .56-58والجىاةُت، اللاهسة، مصس، بدون سىت وشس، ص 



 بديال لعلىبت الحبس اللصير اإلادة الىضع جدت الاخخباز اللضائي شعيمش خىان /د

 

 ISSN : 2507-7503  زدمد:           جامعت مسخغاهم. – مجلت خلىق ؤلاوسان والحسياث العامت 172

 2012 ىانج -سادسالعدد ال  مجلت دوليت مدكمت هصف سىىيت.                                    

 

حز مسخلت اإلاداهمت في جخمأ/ الاخخباز اللضائي كبل صدوز كساز ؤلاداهت: 

الدٌو ألاهجلىسىسىهُت بأنها جمس بمسخلت ئزباث أو هفي ؤلاداهت والتي جلىم بها 

هُئت اإلادلفحن زم مسخلت ئصداز الحىم والتي جيىن مً اخخصاص اللاض ي. 

ومفاد هره الصىزة أال جىؼم هُئت اإلادلفحن باإلداهت في خم اإلاتهم، وهظسا 

ن ئدخاله للسجً، ًمىذ فسصت إلزباث جدسً إلمياهُت ئصالح هرا ألاخحر دو 

سلىهه خالٌ مدة معُىت، والتي جمثل فترة الاخخباز. فاذا احخاش اإلاتهم هره الفترة 

بىجاح ال مجاٌ للىؼم بالحىم والاسخمساز في الدعىي، أما ئذا وان سلىهه مىافُا 

صدز في خله كساز ؤلاداهت. ومً الدٌو  التي إلاا ػلب مىه حسخأهف الدعىي طده ٍو

د.  جبيذ هره الصىزة بلجُيا والسٍى

وما ًمحز هره الصىزة أن اإلاتهم ال ٌعلم ملداز العلىبت التي ًمىً أن جلسز 

 طده، فُبلى مدخاػا في سلىهه خىفا مً الحىم علُه بعلىبت شدًدة.

وباإلالابل ٌعاب على هره الصىزة أنها ال جدلم السدع العام والعدالت وذلً 

 لعدم الىؼم بالعلىبت.

جؼبم هره الصىزة بعد ب/ الاخخباز اللضائي بعد صدوز كساز ؤلاداهت: 

ئزباث ئداهت اإلاتهم مً كبل هُئت اإلادلفحن، فُلىم اللاض ي باخظاع اإلاتهم لىظام 

الاخخباز اللظاتي ئذا زأي ذلً مىاسبا لىطعه، وعلى اإلاتهم داةما ئجباع سلىن 

م في مسخلت الاخخباز ختى ال جؼبم علُه العلىب ت. وججدز كٍى ت السالبت للحٍس

ؤلاشازة هىا أن الىطع جدذ الاخخباز ًيىن جدبحرا مسخلال عً العلىبت ألاصلُت 

 التي خىم علُه بها.

في هره الصىزة  / الىضع جدت الاخخباز اإلالترن بىكف جىفير العلىبت:3

ًلىم اللاض ي بالىظس في الدعىي، وبعد الخأهد مً ئداهت اإلاتهم ًدىم علُه 

أمس بىكف جىفُرها مع وطع اإلاديىم علُه جدذ الاخخباز بعلىبت سا ت ٍو لبت للحٍس

اللظاتي خالٌ مدة مدددة، فاذا اهلظذ هره اإلادة بىجاح أي دون أن ًخالف 
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ت  اإلاديىم علُه الالتزاماث اإلافسوطت علُه، ًصبذ الحىم بالعلىبت السالبت للحٍس

مت أخسي خالٌ هأن لم ًىً، أما ئذا خالف الالتزاماث اإلاؼلىبت مىه باز  جيابه حٍس

 7مدة الاخخباز، فخىفر في خله العلىبت اإلاديىم بها علُه.

وهظسا إلاا جدلله هره الصىزة مً أغساض العلىبت )العدالت، السدع العام( 

سسي  ع السَى ع الفسوس ي، الدشَس عاث مثل: الدشَس فلد أخر بها الىثحر مً الدشَس

ع ألاإلااوي، وعسبُا أخر بها ول مً ال تي.والدشَس ع السىزي، اللبىاوي واليٍى  8دشَس

 أخكام هظام الىضع جدت الاخخباز: اإلابدث الثاوي

جخظمً دزاست هرا اإلابدث الخؼسق ئلى شسوغ الاسخفادة مً الىطع 

 جدذ الاخخباز،زم الحدًث عً آلازاز والالتزاماث اإلاترجبت عىه.

 شسوط الىضع جدت الاخخباز: اإلاطلب ألاول 

 اإلادكىم عليه.أوال:الشسوط اإلاخعللت ب

جخعد الشسوغ التي ًجب أن جخىفس باإلاديىم علُه ختى ٌسخفُد مً    

 الىطع جدذ الاخخباز على الىدى الخالي:

على اللاض ي كبل الحىم بالىطع جدذ الاخخباز دزاست ملف اإلاديىم    

مت، وهرلً  علُه للخعسف على شخصِخه وعلى ظسوف ودوافع ازجياب الجٍس

حسامُت، ول ذلً مً أحل جددًد مدي مالءمت هظام لخددًد دزحت خؼىزجه ؤلا 

 9الىطع جدذ الاخخباز إلصالخه وئعادة جأهُله.

                                                            
7 .36شٍسف سُد وامل، مسحع سابم، ص    

8 ، ص 1985فىشٍت عبد السخاز، مبادب علم ؤلاحسام والعلاب، الؼبعت الخامست، داز النهظت العسبُت، مصس،  

175.  
9 .117سي عبد اللؼُف، اإلاسحع السابم، ص بىس   
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عاث أن ًيىن اإلاديىم علُه غحر     ومً هاخُت أخسي، حشترغ بعع الدشَس

ع الجروٍجي  مسبىق كظاةُا ختى ٌسخفُد مً الىطع جدذ الاخخباز ومثالها الدشَس

ع ألاإلااوي.  10والدشَس

عاث مىدذ اللاض ي سلؼت واسعت في مىذ الىطع  وباإلالابل    هىان حشَس

جدذ الاخخباز، وذلً بعد اشتراػها أن ًيىن اإلاديىم علُه مبخدةا.ومثالها 

ع الفسوس ي الري ألغى هرا الشسغ  ع الدهمازوي والاهجلحزي، وختى الدشَس الدشَس

فُما ًخص الىطع جدذ الاخخباز اإلالترن بىكف الخىفُر. خُث اعخبرث هره 

عاث أن السىابم اللظاةُت لِسذ دلُال على خؼىزة اإلاديىم علُه.ال  11دشَس

عاث جؼبم هظام الىطع     أما فُما ًخعلم بسً اإلاتهم، فأغلب الدشَس

جدذ الاخخباز على ألاخدار والبالغحن معا، مع اهه في أٌو ظهىزه وان ال ًؼبم ئال 

 على ألاخدار.

وبخصىص اشتراغ زطا اإلاديىم علُه لخؼبُم هظام الاخخباز اللظاتي،    

عاث ألاهجلىسىسىهُت ئلى اشتراغ مىافلت اإلاديىم  فلد اججهذ بعع الدشَس

علُه بالخظىع للىطع جدذ الاخخباز، والعلت في ذلً هي اهه ولما وان اإلاديىم 

الشيل الصحُذ، علُه زاغبا في العلىبت علُه أمىىه الالتزام بها وجؼبُلها ب

وبالخالي جدلُم الغسض اإلاؼلىب منها وهى ئصالح وجأهُل اإلاديىم علُه. ومً 

ع الاهجلحزي وبعع الىالًاث  عاث التي اشترػذ اإلاديىم علُه الدشَس الدشَس

ىُت.  12ألامٍس

                                                            
10 .37شٍسف سُد وامل، اإلاسحع السابم، ص   

11 .630زؤوف عبُد، أصٌى علم ؤلاحسام والعلاب، داز الفىس العسبي، مصس، دون سىت وشس، ص   
12 .186أخمد فخحي سسوز، اإلاسحع السابم، ص    
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عاث الدٌو الالجُيُت ئلى عدم اشتراغ زطا     وباإلالابل اججهذ حشَس

طع جدذ الاخخباز باعخبازه مثل باقي أهظمت اإلاديىم علُه في خاٌ الحىم في الى 

 13اإلاعاملت العلابُت التي ال حشترغ زطا اإلاديىم علُه لخؼبُلها.

 ثاهيا: الشسوط اإلاخعللت بالجسيمت والعلىبت.

عاث شسوغ جخعلم بالعلىبت اإلاديىم بها وأخسي     جخؼلب بعع الدشَس

مت مدل اإلاخابعت بهدف جددًد هؼاق جؼبُم الى   طع جدذ الاخخباز.جخعلم بالجٍس

عاث أحاشث جؼبُم الىطع جدذ الاخخباز في ول الجساةم     فهىان حشَس

ىُت،  ماعدا اإلاديىم فيها باإلعدام أو السجً اإلاإبد مثل بعع الىالًاث ألامٍس

ت التي  عاث أخسي خددث الحد ألاكص ى للعلىبت السالبت للحٍس وهىان حشَس

 14اث سجً.ًمىً ئبدالها بالىطع جدذ الاخخباز بعشس سىى 

ولىً هرا ال ًخماش ى مع أن الىطع جدذ الاخخباز ٌعد بدًال للعلىبت    

فاالججاه ألاصح هى ما جبىاه اإلاشسع الفسوس ي، خُث حعل الىطع جدذ الاخخباز 

ال ًؼبم ئال في الجىذ والجىاًاث مً اللاهىن العام التي ال جخجاوش علىبتها خمس 

 15اق جؼبُم الىطع جدذ الاخخباز.سىىاث وبرلً كد اسدثنى اإلاخالفاث مً هؼ

 الالتزاماث وآلاثاز اإلاترجبت عن الىضع جدت الاخخباز: اإلاطلب الثاوي

 أوال: الالتزاماث اإلافسوضت على اإلادكىم عليه أثىاء فترة الاخخباز اللضائي.

جيىن الجهت اللظاةُت هي صاخبت الاخخصاص في جددًد الالتزاماث التي 

 ها خالٌ فترة الاخخباز.ًجب على اإلاديىم علُه ئجباع

                                                            
13 .187اإلاسحع السابم هفسه، ص    

14 ني، اإلاسحع السا  274بم، صأًمً زمظان الٍص  
15 شٍسف سُد وامل، اإلاسحع السابم، ص    
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ت لللاض ي في جددًد هىع الالتزاماث التي  خخلف هؼاق السلؼت الخلدًٍس ٍو

 جفسض خالٌ فترة الاخخباز على الىدى الخالي:

عاث كىاعد معُىت جلصم اللاض ي باجباعها في جددًد 1 / جظع بعع الدشَس

ـ أي اللاض ي ـــ الالتزاماث التي ًفسطها على الخاطع لالخخباز اللظاتي، وجترن له ــ

عُت  ت في فسض الالتزاماث ولىً بشسغ جىافلها مع اللىاعد الدشَس سلؼت جلدًٍس

فال ًجىش لللاض ي فسض التزاماث على اإلاديىم علُه جخعازض مع الغاًت مً 

، ومً 16الاخخباز اللظاتي، أو فسض التزاماث ٌسخدُل أو ًصعب جىفُرها

ع  لت الدشَس عاث التي أخرث بهره الؼٍس  .ألاإلااويالدشَس

عاث عدد مً الالتزاماث على سبُل الحصس، وجمىذ 2 / جددد بعع الدشَس

ت في اخخُاز التزام أو أهثر مً بُنها ًلصم بها الخاطع لالخخباز  اللاض ي سلؼت جلدًٍس

لت كاهىن سلؼاث اإلاداهم  عاث التي أخرث بهره الؼٍس اللظاتي. ومً الدشَس

ع الفسوس ي. ت والدشَس  17الجىاةُت ؤلاهجلحًز

عاث كاض ي جؼبُم العلىباث سلؼت حعدًل  هما جمىذ بعع الدشَس

 الالتزاماث التي فسطذ على اإلاديىم علُه باالخخباز اللظاتي في مىؼىق الحىم.

 باخترام وجىفُر هره الالتزاماث ػُلت مدة 
ً
بلى اإلاديىم علُه ملصما ٍو

عاث و  عاث في جددًد هره اإلادة فهىان حشَس طعذ الاخخباز، وكد اخخلفذ الدشَس

عاث الىالًاث  الحد ألاكص ى إلادة الاخخباز دون جددًد الحد ألادوى لها، ومنها حشَس

ىُت، وجساوح الحد ألاكص ى بحن    .سىىاث 5ـــ 4اإلاخددة ألامٍس

                                                            
16 ني، مسحع سابم،ص   .276أًمً زمظان الٍص  

17 .277اإلاسحع السابم هفسه، ص    
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عاث أخسي وطعذ خدًً أدوى وأكص ى إلادة الاخخباز وجسهذ لللاض ي  وحشَس

سوس ي خصس سلؼت جددًد مدة الاخخباز طمً هرًً الحدًً. فمثال اإلاشسع الف

 5سىىاث، اإلاشسع ألاإلااوي خصسها بحن سيخحن و  5سىىاث و 3مدة الاخخباز بحن 

 سىىاث.

وخالٌ مدة الاخخباز ًخظع اإلاديىم علُه لإلشساف مً كبل طابؽ 

الاخخباز اللظاتي وكاض ي جؼبُم العلىباث إلاساكبت مدي اخترامه لاللتزاماث 

 اإلافسوطت علُه.

ز اللظاتي في مخابعت مدي التزام وجخمثل اخخصاصاث طابؽ الاخخبا

اإلاديىم علُه بدىفُر الالتزاماث اإلافسوطت علُه، هما ًلىم بخىحُه الىصح 

م ألامثل التي حساعده على جىفُر ما ػلب مىه،  للمديىم علُه وئزشاده للؼٍس

س دوزٍت عً مدي جىفُر اإلاديىم علُه  هما ًلىم هرا ألاخحر باعداد جلاٍز

 18ُه ومدي جأزحرها علُه.لاللتزاماث اإلافسوطت عل

أما عً اخخصاصاث كاض ي جؼبُم العلىباث فخخمثل في الخأهد مً جىفُر 

س الدوزٍت التي جسسل ئلُه  اإلاديىم علُه اللتزاماجه وذلً مً خالٌ دزاست الخلاٍز

م اسخدعاء اإلاديىم علُه شخصُا وئذا ما زأي عدم حدوي هره  وعً ػٍس

علُه ًلىم بخعدًلها على الىدى الري ًساه الالتزاماث في ئصالح وجأهُل اإلاديىم 

مىاسبا إلاصلحت اإلاديىم علُه، هما ًلىم بمساكبت مهام طابؽ الاخخباز 

  19اللظاتي.

 

                                                            
18 عبد السخمً خلفي، بداةل العلىبت، دزاست فلهُت جدلُلُت جأصُلُت ملازهت، الؼبعت ألاولى، اإلاإسست  

.271، 270، ص 2015الحدًثت للىخاب، لبىان،   
19 ني، ص أًمً زمظا  .283ن الٍص  
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 ثاهيا : آثاز الاخخباز اللضائي.

جخخلف آلازاز الىاججت عً الاخخباز اللظاتي بدسب مدي اخترام    

 اإلاديىم علُه لاللتزاماث اإلافسوطت علُه مً عدمه.

ئذا حعديل الالتزاماث اإلافسوضت على الخاضع لالخخباز اللضائي:  – 1

س الدوزٍت التي جىضح  جبحن للاض ي جؼبُم العلىباث مً خالٌ دزاسخه للخلاٍز

مدي حغحر سلىن اإلاديىم علُه أن الالتزاماث التي خددث في مىؼىق الحىم لم 

دماج في حساعد اإلاديىم علُه في حغُحر سلىهه لألخسً وعدم اسخؼاعخه الاه

حعدًل هره الالتزاماث بما هى مىاسب  –كاض ي جؼبُم العلىباث  -اإلاجخمع ًلسز 

 20لصخصُت وظسوف اإلاديىم علُه.

: ئذا لم ًدترم اإلاديىم إلغاء الاسخفادة من الىضع جدت الاخخباز – 2

مت أخسي خالٌ فترة الاخخباز،  علُه الالتزاماث اإلافسوطت علُه أو ازجىب حٍس

س ٌعده، وبىاء على  ًلىم كاض ي جؼبُم العلىباث بخىطُذ ذلً مً خالٌ جلٍس

ىؼم بعلىبت أخسي  س ًىمل كاض ي الحىم السحر في ئحساء الدعىي ٍو هرا الخلٍس

 21جيىن مىاسبت أهثر للمديىم علُه.

ئذا هفر اإلاديىم  إنهاء اإلادكىم عليه فترة الاخخباز اللضائي بىجاح: – 3

ول فترة الاخخباز ال ًصدز خىم ؤلاداهت  علُه ول الالتزاماث اإلافسوطت علُه خالٌ

بدله )في الىظام ألاهجلىسىسىوي (، أو ٌعخبر هأن لم ًىً ئذا وان الاخخباز بعد 

 الىؼم بالحىم.

 

                                                            
20 .598مدمىد هجُب خسني، مسحع سابم، ص    
21 .129بىسس عبد اللؼُف، اإلاسحع السابم، ص    



 بديال لعلىبت الحبس اللصير اإلادة الىضع جدت الاخخباز اللضائي شعيمش خىان /د

 

 ISSN : 2507-7503  زدمد:           جامعت مسخغاهم. – مجلت خلىق ؤلاوسان والحسياث العامت 179

 2012 ىانج -سادسالعدد ال  مجلت دوليت مدكمت هصف سىىيت.                                    

 

 خاجمت: 

جخمحز الاخخباز اللظاتي بمصاًا مخعددة وال شً في هجاعتها في خل مشيلت 

ت كصحرة اإلادة ومً خالٌ دزاست مفه ىمه وأخيامه جم العلىباث السالبت للحٍس

 الخىصل ئلى الىخاةج والاكتراخاث الخالُت:

 الىخائج:

 هجاح الاخخباز اللظاتي أساسه دزاست شخصُت اإلاديىم علُه. -1

 الىطع جدذ الاخخباز ًجعل ئًلاف الخىفُر أهثر فعالُت. -2

 حعمُم جؼبُم الىطع جدذ الاخخباز على البالغحن وألاخدار معا. -3

على مدي هفاءة طابؽ الاخخباز  ًخىكف هجاح الىطع جدذ الاخخباز  -4

 ودزاًخه بىُفُت الخعامل مع اإلاديىم عليهم ول خسب شخصِخه. 

 الاكتراخاث: 

س الىطع جدذ الاخخباز اللظاتي في ًد اللظاء فلؽ  -1 خصس سلؼت جلٍس

 دون جدخل الىُابت العامت في ذلً 

عدم جلُُد سلؼت اللاض ي في اخخباز مً ٌسخفُدون مً الىطع جدذ  -2

 الاخخباز 

 عدم اشتراغ زطاء اإلاديىم علُه عىد وطعه جدذ الاخخباز اللظاتي  -3

م اللاهىن  -4  جددًد الالتزاماث التي حعسض أزىاء فترة الاخخباز عً ػٍس

ع العلابي الجصاةسي. -5  الىص على الىطع جدذ الاخخباز في الدشَس
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 "ب" أظخار محاضش  - خير الذًً بً مششهًد/ 

 جلمعان -جامعت أبي بىش بللاًذ

 ملخظ:

غة الكؿاص، وزاضت غملُت الىناًت سخغ اإلاجخمؼ الضولي ًل ؾاناجه إلاداعبت ظاه

اجكانُت ألامم اإلاخدضة اإلاخػلهت بمٍاقدت مىه، وبخظاقغ حهىصه جم الخىضل بلى وغؼ 

، هظه ألازحرة ؾؿغث مباصت ناهىهُت وناثُت ؾاًتها ألاؾاؾُت جىغُذ 2003الكؿاص لؿىت 

ُا وبنلُمُا مػالم الؿُاؾت الضولُت الغامُت بلى اإلاػالجت والىنىف في وحه هظه آلاقت صول

ووؾىُا. وؤمام هظه ؤلاعاصة الضولُت اإلاشتريت اججهذ صُو اإلاؿغب الػغبي، وهسظ بالظيغ 

ًل مً الجؼاثغ واإلاؿغب التي لم جكلذ مً آزاع ظاهغة الكؿاص يؿحرها مً الضُو الىامُت، 

بلى الخطضي لهظه الظاهغة، زاضت بػض مطاصنتهما غلى اجكانُت، وطلَ مً زالُ حػضًل 

 .ؿاص وؾً هطىص ناهىهُت ؤزغي حضًضةهما الهاهىهِخحن اإلاخػلهخحن بمٍاقدت الكمىظىمخح

غالنت ؤلاصاعة  -مٍاقدت الكؿاص -اإلاباصت الىناثُت -الكؿاص ؤلاصاعي  -:اليلماث اإلافخاحُت

 جػاعب اإلاطالح . - اإلاشاعيت -اإلاشغوغُت  -الشكاقُت  -آلالُاث  -باإلاىاؾً 

Abstract : 

The international community has mobilized all its energies to fight 

corruption, in particular the prevention process .As a result of his efforts, the 2003 

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) developed preventive 

legal principles to clarify the parameters of international policy aimed at addressing 

and confronting this scourge, at the international, regional and national levels. In 

response to this common international will, the Maghreb countries, in particular 

Algeria and Morocco, which have not escaped the effects of the corruption 

phenomenon like other developing countries, have tended to tackle this 

phenomenon, particularly after their ratification of the Convention by modifying 

their legal systems for the fight against corruption, and by enacting new legal texts. 
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key words: - Administrative corruption - Preventive principles - anti-Corruption - 

Relationship of the administration to the citizen - Mechanisms - Transparency- 

Legitimacy  - Participation - Conflicts of interest. 

 :ملذمت

مً زالُ (1)ؾُاؾُت صولُت قُما ًسظ مداعبت الكؿاص ى اإلاجخمؼ الضوليجبنّ 

ؤُو ضَ صولي ، والتي حػخبر 2003اجكانُت ألامم اإلاخدضة اإلاخػلهت بمٍاقدت الكؿاص لؿىت 

مخػضصة ألاؾغاف ًخمدىع صوعه خُى وغؼ ألاؾـ الضولُت اإلاغحػُت الٌكُلت بمىؼ الكؿاص 

م بػؼ الخطغقاث وحػ ؼ بهكاط الهاهىن والخػاون الهػاجي الضولُحن، وؤًػا صقؼ وججٍغ ٍؼ

ؤغػاء اإلاجخمؼ الضولي، ووػني هىا الضُو وزاضت الضُو ألاؾغاف في الاجكانُت، بلى وغؼ 

ؾُاؾاث مدلُت ومهاعباث مً زالُ اجساط حملت مً الىطىص الهاهىهُت الضازلُت 

زاضت اإلااؾؿاجُت( قػالت ؾىاء في الٌكُلت بدىكُظ بحغاءاث ناهىهُت وجىقحر آلُاث غملُت) 

ووعني هىا ، وهظا ما صقؼ الضُو اإلاؿاعبُت، (2)مجاُ الىناًت مً الكؿاص ؤو في مجاُ نمػه

ملاسبخين كاهىهِخين محلُخين وظىِخين جخىافلان مع ، بلى حؿؿحر ول مً الجضائش واإلاؼشب

ًان بػسوح هزه الاجفاكُت في مجاٌ الىكاًت مً الفعاد ؤلاداسي  ؼ هظه ، وبن 

الىطىص ؾبو في ضضوعه غملُت ببغام هظه الاجكانُت، وهظا ًىضعج في ؾُام مؿاعي 

                                                            
ػانض هظا ألازحر ًهؼ الكؿاص غىضما ًهىم مىظل بهبُى ؤو ؾلب عشىة ؤو ابتزاػ مً شخظ آزغ، وطلَ نطض حؿهُل ح(1)

ؤو ظكغه بمىانطت غامت ؤو للخؿلب غلى مىاقؿُه ولخدهُو ؤعباح زاعج ؤلاؾاع الهاهىوي اإلاؿبو في الضولت، يما ًدضر 

الكؿاص غىض اؾخؿالُ الىكىط والىظُكت الػامت صون اللجىء بلى الغشىة، وطلَ يخػُحن ألاناعب ؤو ؾغنت ؤمىاُ الضولت 

 1993التي ظهغث في ؾىت  -( (Transparency Internationalالضولُت" جغاوؿباعاوس ي"مباشغة. وحػغف مىظمت الشكاقُت 

ومهغها في بغلحن بإإلااهُا، وهي مىظمت صولُت ؾحر خٍىمُت مػىُت بمٍاقدت الكؿاص، بما في طلَ الكؿاص الؿُاس ي وؾحره مً 

غها الؿىىي   بخهٍغ
ً
، وهى ناثمت مهاعهت للضُو مً خُث اهدشاع الكؿاص إلااشغ الكؿاص ؤهىاع الكؿاص، وهي مػغوقت غاإلاُا

ؼ اهظغ: مىن .الكؿاص ؤلاصاعي بإهه ؾىء اؾخػماُ الىظُكت في الهؿاع الػام لخدهُو مٍاؾب شخطُت -خُى الػالم

ٌُبُضًا، الغابـ:  مىؾىغت ٍو

 .الشكاقُت الضولُت /https://ar.wikipedia.org/wiki.ؾا 20، في الؿاغت: 07/12/2017اؾلؼ غلُه ًىم 
ُ 8( ماصة مهؿمت غلى)71صًباحُت و)جػمىذ هظه الاجكانُت (2) : ؤخٍام الكطل ألا ، وطلَ غلى الشٍل الخالي: ( قطى ُو

م وبهكاط الهاهىن، و الكطل الغابؼ: الخػاون الضولي،  غامت، والكطل الثاوي: الخضابحر الىناثُت، والكطل الثالث: الخجٍغ

والكطل الخامـ: اؾترصاص اإلاىحىصاث، والكطل الؿاصؽ: اإلاؿاغضة الخهىُت وجباصُ اإلاػلىماث، والكطل الؿابؼ: آلُاث 

 م زخامُت.الخىكُظ، والكطل الثامً: ؤخٍا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/
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غ الجهىص الضولُت الغامُت بلى مداعبت  ؼ وجؿٍى الؿلؿخحن الؿُاؾِخحن للضولخحن لخػٍؼ

 . (1)الكؿاص وجىكُظا اللتزاماتهما الضولُت بػض مطاصنتهما غلى الاجكانُت

لهاهىهِخحن في اإلاجاُ اإلاغجبـ باإلاباصت الهاهىهُت وهداُو صعاؾت هاجحن اإلاهاعبخحن ا

ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص  الىناثُت التي جم بعؾائها في الكطل الغابؼ مً اجكانُت

يإؾـ مغحػُت جػمىتها الىطىص الهاهىهُت لخضابحر الىناثُت، ، واإلاخػلو با2003لؿىت 

وهظا ختى جٍىن مػالجت الضولخحن الضازلُت للضولخحن اإلاػىُت بمداعبت الكؿاص ؤلاصاعي، 

  لظاهغة الكؿاص مدؿهت مؼ مػمىن وؤبػاص التزاماتهما الضولُت. وهىا هؿغح الدؿاُئ الخالي:

اإلابادئ الىكائُت اإلاخضمىت في اجفاكُت هُف جبيذ ول مً الجضائش واإلاؼشب   

همبادئ مشجعُت للىكاًت مً الفعاد  2003ألامم اإلاخحذة إلايافحت الفعاد لعىت 

  داسي وهزا يؼُت جحعين اةقكت ؤلاداسة باإلاىاظً  ؤلا 

ولئلحابت غً هظا الدؿاُئ قةهه غلُىا بدث اإلاباصت الىناثُت الىاعصة في  اجكانُت 

اإلاخػمىت في الىطىص اإلاغحػُت اإلاخػلهت  2003ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص لؿىت 

(، وؤًػا مضي بخدؿحن غالنت ؤلاصاعة باإلاىاؾً والىناًت مً الكؿاص ؤلاصا عي)اإلاؿلب ألاُو

 2003جكػُل واوػٍاؽ اإلاباصت الىناثُت الجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص لؿىت 

 غلى البىاء الضازلي لآللُاث الغثِؿُت الىؾىُت اإلاػىُت بمداعبت الكؿاص )اإلاؿلب الثاوي(. 

: اإلابادئ الىكائُت الىاسدة في  اجفاكُت ألامم اإلاخحذة إلايافحت الفعاد  اإلاعلب ألاٌو

اإلاخضمىت في الىطىص اللاهىهُت اإلاشجعُت اإلاخعللت بخحعين اةقكت  2003لعىت 

 ؤلاداسة باإلاىاظً والىكاًت مً الفعاد ؤلاداسي:

 قهـ اإلاخػلهت اإلابادئ ألاسبعتؾىهخطغ في بدث غىاضغ هظه الجؼثُت غلى مػالجت 

لثاوي مً الاجكانُت، ووػني هىا لخضابحر الىناثُت إلاٍاقدت الكؿاص والىاعصة في الكطل ابا

،واإلاخمثلت في مبضؤ اإلاشغوغُت وؾُاصة 13و 10و  7و 5جلَ اإلاباصت اإلاؿخيخجت مً اإلاىاص 

(الهاهىن  ، ومبضؤ )الكغع الثاوي( واؾدبػاص جػاعب اإلاطالح ، ومبضؤ الشكاقُت)الكغع ألاُو

                                                            
اإلااعر  04/128ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص بمىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عنم  ضاصنذ الجؼاثغ، وبخدكظ، غلى اجكانُت(1)

ضة الغؾمُت الػضص 19/04/2004في  ألامم  . وؤًػا ضاصم اإلاؿغب غلى اجكانُت25/04/2004اإلااعزت في  26. اهظغ: الجٍغ

ش  . 30/11/2007الطاصع في   1.07.58، ووشغث بمىحب الظهحر الشٍغل عنم 09/05/2007اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص بخاٍع

ضة الغؾمُت الػضص   .17/01/2008اإلااعزت في  5596اهظغ: الجٍغ
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)الكغع مؼ اإلاضوي، ومبضؤ مشاعيت اإلاجخ)الكغع الثالث(ببالؽ اإلاىاؾىحن والخىاضل مػهم

 ، وقُما ًلي شغح مػمىنها: الغابؼ(

: مبذأ اإلاششواُت وظُادة اللاهىن:  الفشع ألاٌو

مً اجكانُت مٍاقدت الكؿاص لؿىت  5اهؿالنا مً هظ الكهغة ألاولى مً اإلااصة   

التي حاء قحها: "جهىم ًل صولت ؾغف، وقها للمباصت ألاؾاؾُت لىظامها الهاهىوي،  2003

ؤو جغؾُش ؾُاؾاث قػالت مؿخهلت إلاٍاقدت الكؿاص، حػؼػ مشاعيت اإلاجخمؼ بىغؼ وجىكُظ 

وججؿض مباصت ؾُاصة الهاهىن وخؿً بصاعة الشاون واإلامخلٍاث الػمىمُت والجزاهت..." 

قةن الضُو ألاؾغاف في الاجكانُت مضغىة الخترام الهاهىن وججؿُض ؾُاصجه في ًل 

ٌػني غغوعة ؤن جىضعج ًل جطغقاتها صازل جطغقاتها الضازلُت ججاه مىاؾىحها، وهظا ما 

بؾاع صولت الخو والهاهىن، ؤي جؿابو ؤغمالها مؼ الهاهىن اإلاؿبو في الضولت، بمػنى ؤن جخم 

، بدُث ًٍىن وشاؽ مغاقهها ضمً مبذأ اإلاششواُت وظُادة اللاهىن جلَ ألاغماُ 

ت مجها، ميسجما مؼ الهاهىن، قال ًمًٌ ؤن جدىافى ؤغمالها مؼ الخُاة  الػامت، زاضت ؤلاصاٍع

ت جهخض ي خلىال غملُت إلاشاًل اإلاىاؾً الُىمُت لالُىمُت  لمىاؾً، طلَ ؤن ألاغماُ ؤلاصاٍع

وفي هكـ الىنذ زػىغها للهاهىن، قةزػاع ؤلاصاعة للهاهىن قُه خماًت للمىاؾىحن مً 

 حػضًاتها زاضت جلَ اإلاغجبؿت بالكؿاص ؤلاصعاي والبحرونغاؾُت الهاجلت. 

حػمالن غلى ججؿُض هظا اإلابضؤ في  مً الجضائش واإلاؼشبًل وهظا ما حػل 

اإلااعر في  88/131مً اإلاغؾىم الجؼاثغي عنم  4هطىضهما الهاهىهُت، بط هجض ؤن اإلااصة 

غلى ؤهه:" ًجب ؤن ًىضعج غمل  جىظ (1)اإلاىظم لػالناث ؤلاصاعة باإلاىاؾً 04/07/1988

                                                            
ضة الغؾمُت الػضص اهظغ: (1) ش  27الجٍغ  . 06/07/1988الطاصعة بخاٍع

ؼاوي غبض الغخمان": "...ولػل ؤُو مالخظت ًهُى ألاؾخاط"غ -اإلاظًىع ؤغاله 88/131وغً نُمت وصعحت ؤهمُت اإلاغؾىم عنم 

ًمًٌ ؤن وؿىنها في هظا اإلاجاُ هي، ؤن هظا الىظ، وهى مً قئت الخىظُماث ؤو اللىاثذ اإلاؿخهلت، نض جىلذ بمىحبه 

الؿلؿت الخىكُظًت مػالجت مىغىع مً اإلاىغىغاث ؾحر اإلاسططت للمشغع ؤو ؾحر اإلاحجىػة له، بل هى مً اإلاىغىغاث 

قهض جىلذ الؿلؿت الخىكُظًت والخىظُمُت، ممثلت في شخظ عثِـ الجمهىعٍت، غبـ وجىظُم مىغىع  اإلاؿٍىث غجها.

ؼ ألاضلي بمىحب الىالًت الػامت التي  ًان غلى اإلاشغع هى آلازغ جىظُمه وبإصاة الهاهىن، ؤي الدشَغ زؿحر ومهم وخؿاؽ، 

جاال للشَ الضوع اإلادىعي والُىمي اإلاؿخمغ الظي ًدىػها اإلاشغع في مجاُ ؾً الهىاهحن، ألامغ الظي ًبحن بما ال ًضع م

ت في الخُاة الػامت للمىاؾىحن،...".  اتها وامخضاصاتها وقغوغها ؤلاصاٍع ت بمسخلل مؿخٍى لخىؾؼ ؤيثر في جهىم به الؿلؿت ؤلاصاٍع

ن الؿلؿخحن غؼاوي غبض الغخمان: غىابـ جىػَؼ الازخطاص بحمػمىن هظا اإلاغؾىم وؤبػاصه الؿُاؾُت والهاهىهُت اهظغ: 

ػُت والخىكُظًت ،ص ؽ،صاع الؿغب لليشغ والخىػَؼ،وهغان، 2،ج-صعاؾت مهاعهت في جدضًض مجاُ ًل مً الهاهىن والالثدت-الدشَغ

 .134-128،ص2011الجؼاثغ،
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ت في بؾاع الهىاهحن والخىظُماث اإلا ػمُى بها. وبهظه الطكت، ًجب ؤن جطضع الؿلؿت ؤلاصاٍع

و ؤًػا   .الخػلُماث واإلايشىعاث واإلاظيغاث وآلاعاء غمً اخترام الىطىص التي جهخػحها"

، هفغ اإلابذأ، (1)مً الهاهىن ألاؾاس ي الػام للىظُكت الػمىمُت اإلاؿغبي 8شمل الكطل 

حه زاص وجدذ والظي حاء قُه:" جدخىي مهمت اإلاطلخت اإلاٍلكت بالىظُكت الػمىمُت بى 

 بمغة الؿلؿت الخٍىمُت طاث الىظغ، غلى ما ًلي:

الؿهغ غلى جؿبُو الهاهىن ألاؾاس ي، والؿعي في ؤن جٍىن اإلاهخػُاث الىظامُت  -

مؼ اإلاباصت الػامت التي ًىظ غلحها الهاهىن  مخىافلتالخاضت بٍل بصاعة ؤومطلخت 

 ألاؾاس ي اإلاظًىع...".

 عاد جضاسب  اإلاطالح: الفشع الثاوي: مبذأ الشفافُت واظدب

مً اجكانُت مٍاقدت الكؿاص ما ًلي: "حؿعى ًل  7مً اإلااصة  4وعص في الكهغة   

صولت ؾغف، وقها للمباصت ألاؾاؾُت لهاهىنها الضازلي بلى اغخماص وجغؾُش وجضغُم هظم 

 . (2)حػؼػ الشكاقُت وجمىؼ جػاعب اإلاطالح"

 06/01مً ألامغ عنم  8ة وغمً ؾُام هظه الكهغة، وفي الجؼاثغ، ؤيضث اإلااص

، اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ (3)اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه 20/02/2006اإلااعر في 

                                                            
ضة الغؾمُت الػضص 05/02/1958اإلااعر في  1.58.008بمىحب الظهحر الشٍغل عنم  ضضع هظا الهاهىن (1)  2372،الجٍغ

الطاصع بدىكُظه الظهحر الشٍغل عنم  11.04بلى ؾاًت الهاهىن عنم  غضة مغاث ) اإلاػضُ واإلاخمم 11/04/1958اإلااعزت في 

ضة الغؾمُت الػضص 02/07/2011اإلااعر في  87.11.1  (.2011لؿىت  5962، الجٍغ

كَخهض في اإلاىظل ؤو اإلاؿخسضم شغوؽ الخُاص والخج الخػٍغل الضولي لخػاعب اإلاطالح ًخدهو(2)
ُ
غص والاؾخهاللُت في خحن ج

لب مطلخخه الصخطُت، ؤو مطالح ؤخض ؤنغباثه ؤو ؤضضناثه، بما ًازغ غلى 
ّ
ؿ ٌُ اجساط الهغاع، بط ًٍىن في وغػُت ججػله 

ألاصاء الجُض للىظُكت ؤو اإلاهمت اإلاٍلل بها الغخباعاث شخطُت مباشغة ؤو ؾحر مباشغة. وجػمىذ اإلاىازُو والاجكانُاث 

ػاث الضازلُت بلى اجساط جضابحر الضولُت غىطغ جػاعب اإلاط الح جضغُما إلاباصت الجزاهت ومٍاقدت الكؿاص، مما ًضغى الدشَغ

الطاصع في  51/59(، في نغاعها عنم 51وناثُت إلاىؼ جػاعب اإلاطالح. قخبيذ الجمػُت الػامت لهُئت ألامم اإلاخدضة في الضوعة)

اث مٍاقدت الكؿاص، جػاعب اإلاطالح يخضبحر وناجي اإلاخػلو بمضوهت ؾلىى اإلاىظكحن الػمىمُحن وبحغاء 28/01/1996

ًاؾـ إلاىؼ اؾخؿالُ الؿلؿت الغؾمُت زضمت إلاطالخه الصخطُت ؤو مطالح ؤؾغجه، قجاء في الجؼثُت الثاهُت مىه 

ال ًجىػ للمىظكحن الػمىمُحن اؾخؿالُ ؾلؿتهم الغؾمُت لخضمت  -/4اإلاخطلت بخػاعب اإلاطالح وقهضان ألاهلُت:" 

ت ؤومطالح ؤؾغهم الصخطُت ؤو اإلاالُت غلى هدى ؾحر ؾلُم، وال ًجىػ لهم الضزُى في ؤي ضكهت ؤو مطالخهم الخاض

ت ؤو ؤي مطلخت ممازلت ؤزغي جخػاعع مؼ  الخطُى غلى ؤي مىطب ؤو وظُكت، ؤو جٍىن لهم ؤي مطلخت مالُت ؤو ججاٍع

 :الغابـمهخػُاث وظُكتهم ومهامهم وواحباتهم ؤو ؤصائها". اهظغ الهغاع غلى 

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=20 :ؾا21، 15/11/2017، اؾلؼ غلُه. 
ضة الغؾمُت الػضص اهظغ(3) ش  14: الجٍغ  .08/03/2006الطاصعة بخاٍع

http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=20
http://www.un.org/arabic/documents/instruments/docs_subj_ar.asp?subj=20
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 (2)02/08/2011اإلااعر في  11/15وبالهاهىن عنم (1) 26/08/2010اإلااعر في  10/05عنم 

امت، غلى بلؼامُت بزباع اإلاىظل الػمىمي بدالت حػغع مطالخه الخاضت مؼ اإلاطلخت الػ

وطلَ بإن هطذ غلى ما ًلي:" ًلتزم اإلاىظل الػمىمي بإن ًسبر الؿلؿت الغثاؾُت التي 

ًسػؼ لها بطا حػاعغذ مطالخه الخاضت مؼ اإلاطلخت الػامت، ؤو ًٍىن مً شإن طلَ 

مً هكـ ألامغ عنم  9الخإزحر غلى مماعؾخه إلاهامه بشٍل غاص". وؤًػا وضخذ ؤيثر اإلااصة 

ُت قُما ًسظ الطكهاث الػمىمُت والتي حاء قحها: "ًجب ؤن مجاُ مبضؤ الشكاق 06/01

جاؾـ ؤلاحغاءاث اإلاػمُى بها في مجاُ الطكهاث الػمىمُت غلى نىاغض الشكاقُت 

جب ؤن جٌغؽ هظه الهىاغض غلى  كت وغلى مػاًحر مىغىغُت.ٍو والجزاهت واإلاىاقؿت الشٍغ

 وحه الخطىص: 

 الطكهاث الػمىمُت؛   غالهُت اإلاػلىماث اإلاخػلهت بةحغاءاث ببغام -

 مػاًحر مىغىغُت وصنُهت الجساط الهغاعاث اإلاخػلهت بةبغام الطكهاث الػمىمُت؛  -

 مماعؾت ًل ؾغم الؿػً في خالت غضم اخترام نىاغض ببغام الطكهاث الػمىمُت". -

اإلاخػلو بداالث الخىافي  01/03/2007اإلااعر في  07/01يما ضضع ألامغ عنم 

، والظي ًىظ في ماصجه (3)ببػؼ اإلاىاضب والىظاثل في الجؼاثغوالالتزاماث الخاضت 

ؼ والخىظُم  الثاهُت غلى ؤهه:"صون اإلاؿاؽ بداالث الخىافي اإلاىطىص غلحها في الدشَغ

ؤغاله، مً ؤن  (4)شاؾلىا اإلاىاضب والىظاثل اإلاظًىعًٍ في اإلااصة ألاولى ًمىعاإلاػمُى بهما، 

ً، صازل البالص ؤو  جٍىن لهم زالُ قترة وشاؾهم، بإهكؿهم ؤو  بىاؾؿت ؤشخاص آزٍغ

زاعحها، مطالح لضي اإلااؾؿاث ؤو الهُئاث التي ًخىلىن مغانبتها ؤو ؤلاشغاف غلحها ؤو التي 

                                                            
ضة الغؾمُت الػضص غاهظ(1) ش  50: الجٍغ  .01/09/2010الطاصعة بخاٍع

ضة الغؾمُت الػضص اهظغ(2) ش  44: الجٍغ  .10/08/2011الطاصعة بخاٍع

ضة الغؾمُت الػضص  اهظغ (3) ش  16: الجٍغ  .07/03/2007الطاصعة بخاٍع

خاالث الخىافي والالتزاماث الخاضت غلى ما ًلي:" يهضف هظا ألامغ بلى جدضًض  07/01جىظ اإلااصة ألاولى مً ألامغ عنم (4)

ؿبو غلى شاؾلي مىطب جإؾحر ؤو وظُكت غلُا للضولت ًماعؾىنها غمً الهُئاث اإلاخطلت ببػؼ اإلاىاضب والىظاثل . ٍو

ًاث اإلاسخلؿت التي جدىػ قحها  وؤلاصاعاث الػمىمُت واإلااؾؿاث الػمىمُت واإلااؾؿاث الػمىمُت الانخطاصًت، بما قحها الشغ

( غلى ألانل مً عؤؽ اإلااُ ويظا غلى مؿخىي ؾلؿاث الػبـ ؤو ًل هُئت غمىمُت ؤزغي جخىلى مهام % 50الضولت) 

ضة الغؾمُت الػضص اهظغ الػبـ ؤو اإلاغانبت ؤو الخدٌُم". ش  16: الجٍغ  .07/03/2007الطاصعة بخاٍع
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ؤبغمىا ضكهت مػها ؤو  ؤضضعوا عؤًا بؿُت غهض ضكهت مػها". قمسالكت هظا اإلاىؼ الىاعص في 

( ؤشهغ بلى ؾىت 6ً ؾخت)مً هكـ ألامغ بلى الخبـ م 6هظه اإلااصة ًاصي وقها للماصة 

 ( صًىاع حؼاثغي. 300.000( صًىاع حؼاثغي بلى)100.000واخضة وبؿغامت مالُت مً )

اإلااعر  06/03مً ألامغ عنم  45وؤًػا طهبذ في هكـ الاججاه اإلااصة 

، والتي حاء (1)اإلاخػمً للهاهىن ألاؾاس ي الػام للىظُكت الػمىمُت 15/07/2006في

ًاهذ وغػُخه في الؿلم ؤلاصاعي، ؤن ًمخلَ صازل قحها:"ًمىؼ غلى ًل مىظل،  مهما 

التراب ؤو زاعحه، مباشغة ؤو بىاؾؿت شخظ آزغ ، بإًت ضكت مً الطكاث، مطالح مً 

ؾبُػتها ؤن جازغ غلى اؾخهاللُخه ؤو حشٍل غاثها للهُام بمهمخه بطكت غاصًت في ماؾؿت 

ظه ؤلاصاعة، وطلَ جدذ ؾاثلت جسػؼ بلى عنابت ؤلاصاعة التي ًيخمي بلحها ؤو لها ضلت مؼ ه

 حػغغه للػهىباث الخإصًبُت اإلاىطىص غلحها في هظا الهاهىن ألاؾاس ي".

مً الهاهىن ألاؾاس ي الػام  16وهظا ًيسجم ؤًػا مؼ ما جػمىه هظ الكطل 

ًاهذ  للىظُكت الػمىمُت اإلاؿغبي، والظي ًىظ غلى ؤهه: "ًمىؼ غلى ًل مىظل مهما 

ًان، في مهاولت مىغىغت وغػُخه، ؤن جٍىن له مباشغة ؤ و بىاؾؿت ما ؤوجدذ ؤي اؾم 

جدذ مغانبت ؤلاصاعة ؤو اإلاطلخت التي ًيخمي بلحها ؤو غلى اجطاُ بهما مطالح مً شإنها ؤن 

خه". وفي خالت مسالكت هظا اإلاىؼ ؾلـ اإلاشغع اإلاؿغبي غلى اإلاىظل اإلاسالل  جمـ بدٍغ

مً هكـ الهاهىن،  66الكطل غهىباث جإصًبُت، وخؿب صعحت الخؿىعة، والتي وعصث في 

واإلاخمثلت في ؤلاهظاع والخىبُش والخظف مً الثدت الترقي، والاهدضاع في الؿبهت، والهههغة في 

الغجبت، والػُؼ مً ؾحر جىنُل خو الخهاغض، والػُؼ اإلاصخىب بخىنُل خو الخهاغض، 

ؾخت ؤشهغ، والخغمان اإلاانذ مً ًل ؤحغة باؾخثىاء الخػىٍػاث الػاثلُت إلاضة ال جخجاوػ 

ؼ الخهاغض. ًان اإلاىظل مؿخىقُا للشغوؽ اإلاهغعة في حشَغ  وؤلاخالت غلى الخهاغض بطا 

ؼ الشكاقُت وغمان جٍاقا الكغص بحن إرن ـ هظا اإلابضؤ حػٍؼ ، مً شإن جٌَغ

اإلاىاؾىحن وؤًػا غمان خُاص ؤلاصاعة مً الىاخُت الهاهىهُت، زاضت ما ًخػلو بالطكهاث 

هت جدضًض الصخظ الظي ًظكغ بهاالػمىمُت التي جهىم بها ؤلا   .صاعة وؾٍغ

                                                            
ضة الغؾمُت الػضص اهظغ(1) ش  46: الجٍغ  .16/07/2006الطاصعة بخاٍع



 خير الذًً بً مششهًد/ 

غ  اإلابادئ الىكائُت اإلاخضمىت في اجفاكُت ألامم اإلاخحذة إلايافحت مذي جىَش

 في اإلاىظىمت اللاهىهُت الذاخلُت ليل مً الجضائش واإلاؼشب 2003الفعاد لعىت 

 

اث العام 187  ISSN : 2507-7503  سدمذ:          جامعت معخؼاهم.  – تمجلت حلىق ؤلاوعان والحٍش

 2012 ىانج -عادطالعذد ال                     مجلت دولُت محىمت هطف ظىىٍت.                  

 

 مبذأ إبةقغ اإلاىاظىين والخىاضل معهم:  الفشع الثالث:

إلابضؤ ببالؽ اإلاىاؾىحن مً اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص  10ؤؾؿذ اإلااصة 

والخىاضل مػهم، بدُث حاء قحها:" جخسظ ًل صولت ؾغف، وقها للمباصت ألاؾاؾُت 

ؼ الشكاقُت في بصاعتها الػمىمُت،...ؤ/لهاهىنها الضازلي  -...، ما نض ًلؼم مً جضابحر لخػٍؼ

، غىض الانخػاء، غلى مػلىماث  اغخماص بحغاءاث ؤو لىاثذ جمًٌ غامت الىاؽ مً الخطُى

غً يُكُت جىظُم بصاعتها الػمىمُت واشخؿالها وغملُاث اجساط الهغاعاث قحها، وغً 

وشغ مػلىماث ًمًٌ ؤن جػم  -غامت الىاؽ،...ج/ الهغاعاث والطٍىى الهاهىهُت التي تهم

غ صوعٍت غً مساؾغ الكؿاص في بصاعتها الػمىمُت".  جهاٍع

وبظلَ جىلذ الاجكانُت جدهُو غملُت ببالؽ اإلاىاؾىحن مً نبل ؤلاصاعة الػامت 

وجدهُو الخىاضل مػهم باغخباعها جػمً زضمتهم اإلاؿخمغة، وفي طلَ ججؿُض إلاباصت 

ت وشغ اإلاػلىماث التي لها ضلت (1)،يُتالضًمهغاؾُت الدشاع  وهظا ما ًهخض ي اؾخمغاٍع

ًالتزام ناهىوي مكغوع غلى ؤلاصاعة ًدهو الخىاضل فعملُت ؤلابةقغبػالناتها باإلاىاؾىحن،   ،

ت وعص الاغخباع للخضمت الػامت التي جػمجها مغاقهها  مػها والثهت في مطالخها ؤلاصاٍع

ان الهغاعاث ؤلاصا ت في خو اإلاىاؾىحن، زاضت الكغصًت مجها، ال الػامت، طلَ ؤن ؾٍغ ٍع

وحتى ًخدهو بال بػض جبلُؿهم بها شخطُا، مما ًٌؿب نغاعاتها حجُت نىٍت في مىاحهتهم، 

 . ال جتهم بالفعاد ؤلاداسي 

                                                            
غاؾُت الدشاعيُت مً قٌغة خّو اإلاىاؾً في الخطُى غلى قغضت ؤلازباع والاؾدشاعة واإلاشاعيت في جىؿلو قٌغة الضًمه(1)

ؼ اإلاىجؼة واإلاشاعيت في جهُُمها غلى اإلاؿخىي Les Collectivités Localesاإلادلُت) جماغاثاإلاجالـ اإلاىخسبت لل ( ومخابػت اإلاشاَع

وجهاؾم  ،الجماغاث اإلادلُت، الاعجهاء بثهاقت ؤلاهطاث والخكاغلاإلادلي، وجهخض ي هظه الػملُاث مً مجالـ اإلاىخسبحن في 

اإلاؿاولُت واإلاػغقت مؼ اإلاىاؾً، والاهكخاح غلى هُئاث اإلاجخمؼ اإلاضوي والهؿاع الخاص، وبشغاى اإلاىاؾىحن في مجالـ ألاخُاء 

قاإلاىاؾً هى ؤؾاؽ ؤي  لهغاع.والشباب والىىاصي والجمػُاث وؾحرها، وهي غملُاث جبػض ؤي اؾخئثاع مغيؼي بػملُت اجساط ا

ؾُاؾت غامت ألهه هى اإلاؿتهضف مً زاللها، وهى هىاة الجمػُاث وهُئاث اإلاجخمؼ اإلاضوي، وبشغايه في غملُت ضُاؾت ؤي 

ؾُاؾت غامت، بط ؤن بجاخت الكغضت والدشاوع مػه ومداوعجه ًاصي بلى الىناًت مً ؤي قؿاص بصاعي نض ٌػغنل غملُت الخىمُت 

خه وخهىنه، زاضت غىضما ًدطل غلى الخىاضل وؤلابالؽ اإلاؿلىبحن و ًجىب ؤلاصاع  ت، وهظا ختى جٌخمل خٍغ ة ألازؿاء الدؿُحًر

مً نبل ؤلاصاعة الػامت، وبالخالي جٌخمل مهمت ؤلاصاعة اإلاخطلت بالخضمت الػامت. اهظغ: نىي بىخىُت: قؿاص اإلاجالـ اإلادلُت 

 .13-6،ص 2012الضًمهغاؾُت،ماؾؿت ألاهغام، الهاهغة،  اإلاىخسبت وبضالح ؤلاصاعة اإلادلُت بالجؼاثغ،مجلت
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، نض غمً خو اإلاىاؾً في (1)2011لؿىت  اإلاؼشبيوهجض ؤن اإلااؾـ الضؾخىعي 

ظي حاء قُه:" للمىاؾىحن واإلاىاؾىاث ال 27الخطُى غلى اإلاػلىماث، وطلَ في الكطل 

خو الخطُى غلى اإلاػلىماث، اإلاىحىصة في خىػة ؤلاصاعة الػمىمُت واإلااؾؿاث اإلاىخسبت، 

والهُئاث اإلاٍلكت بمهام اإلاغقو الػام". وهى هكـ الخىحه الظي ؾاع غلُه اإلااؾـ 

 51، وبمىحب اإلااصة (2)2016الضؾخىعي الجؼاثغي بمىحب الخػضًل الضؾخىعي لؿىت 

والتي وعص قحها: "الخطُى غلى اإلاػلىماث والىزاثو وؤلاخطاثُاث وههلها مػمىهان 

 للمىاؾً". 

ؾالل  88/131، نض غّمىذ اإلاغؾىم عنم الجضائشيما ؤن الؿلؿت الخىكُظًت في 

التي حاء قحها:" ًخػحن غلى ؤلاصاعة ؤن جؿلؼ اإلاىاؾىحن  8الظيغ هظا اإلابضؤ مً زالُ اإلااصة 

يبغي، في هظا ؤلاؾاع،ؤن حؿخػمل وجؿىع ؤي  غلى الخىظُماث والخضابحر التي حؿؿغها. ٍو

التي جىظ غلى ؤهه:" ًخػحن غلى ؤلاصاعة ؤن  9اإلااصة  وفيؾىض مىاؾب لليشغ وؤلاغالم"، 

جيشغ باهخظام الخػلُماث واإلاىاشحر واإلاظيغاث وآلاعاء التي تهم غالناتها باإلاىاؾىحن بال بطا 

خىظُم الجاعي به الػمل. وبطا لم ًخهغع هظا اليشغ ضغاخت في وعصث ؤخٍام مسالكت في ال

ت الضًمهغاؾُت الشػبُت، قةهه ًىجؼ في اليشغة  ضة الغؾمُت للجمهىعٍت الجؼاثٍغ الجٍغ

الغؾمُت لئلصاعة اإلاػىُت التي ًخم بغضاصها ووشغها وقها ألخٍام الخىظُم الجاعي به 

لمىاؾً ؤن ًدخج غلى ؤلاصاعة بالخػلُماث التي وعص قحها:" ًدو ل 37اإلااصة  وأًضاالػمل"، 

واإلايشىعاث واإلاظيغاث وؤلاغالهاث التي ؤضضعتها. وفي هظا ؤلاؾاع ًجب غلى ؤلاصاعة ؤن جبلـ 

 اإلاىاؾً ؤي غهض ؤووزُهت ًٍىن مػمىن ًل مجهما غضه". 

وهزا ؤلابةقغ والخىاضل ًلخض ي أن جلىم ؤلاداسة بذساظت اشائض اإلاىاظىين 

، قةهه:" ًجب غلى ؤلاصاعة ؤن جغص 88/131مً اإلاغؾىم عنم 34ها للماصة ، قؿبوالشد اليها

غلى ًل الؿلباث ؤو الغؾاثل ؤو الخظلماث التي ًىحهها اإلاىاؾىحن بلحها. ولهظا الؿغع، 

                                                            
ضة ، 29/07/2011اإلااعر في  1.11.91الطاصع بدىكُظه الظهحر الشٍغل عنم  2011الضؾخىع اإلاؿغبي لؿىت  اهظغ:(1) الجٍغ

 .30/07/2011مٌغع اإلااعزت في  5964الػضص الغؾمُت 
ضة الغؾمُت 06/03/2016اإلااعر في  16/01ىن عنم اهظغ: الخػضًل الضؾخىعي الجؼاثغي الطاصع بمىحب الهاه(2) ، الجٍغ

 .07/03/2016اإلااعزت في  14الػضص 
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جدضر هُاًل في اإلاؿخىٍحن الىؾني واإلادلي جٍلل غلى الخطىص بالبذ في غغاثؼ 

 اإلاىاؾىحن.  

والخبلُـ ؤن حؿبب ؤلاصاعة نغاعاتها الؿلبُت)الغقؼ( وبالخالي ٌؿخضعي هظا الخىاضل 

لخكاصي ؤي حػؿل مً نبلها وختى ًخمًٌ اإلاىاؾً مً جدضًض مضي خهىنه قِؿخػض 

إلاىاحهت مثل هظه الهغاعاث، طلَ ؤن الغص غلى جظلماث اإلاىاؾىحن ال ٌػني بغؿاء خو إلاً 

ت جىححهُت للمىاؾً اإلاػ ني، وفي هظا جضغُم ال ٌؿخدهه بل هى جهضًم لخىغُداث غغوٍع

لزا هجذ أن اإلاششع اإلاؼشبي كذ أولى إلاطضانُت ؤلاصاعة لضي اإلاىاؾً واهخمامها بما ًؿلبه. 

ت بمىحب اإلااصة ألاولى مً  أهمُت بالؼت لضشوسة إلضام ؤلاداسة بخعلُل كشاساتها ؤلاداٍس

اؾؿاث اإلاخػلو بةلؼام ؤلاصاعاث الػمىمُت والجماغاث اإلادلُت واإلا 03.01الهاهىن عنم 

ت ، والتي جىظ غلى ؤهه:" جلؼم بصاعاث الضولت (1)الػمىمُت بخػلُل نغاعاتها ؤلاصاٍع

والجماغاث اإلادلُت وهُئاتها واإلاطالح التي غهض بلحها بدؿُحر مغقو غام بخػلُل نغاعاتها 

الكغصًت الؿلبُت الطاصعة لؿحر قاثضة اإلاػني جدذ ؾاثلت غضم الشغغُت، وطلَ باإلقطاح 

ب الهغاع غً ألاؾباب الهاهىهُت والىانػُت الضاغُت بلى اجساطها ". وهي يخابت في ضل

ت التي  2الهغاعاث اإلادضصة في ضلب اإلااصة  مً هكـ الهاهىن، غالوة غً الهغاعاث ؤلاصاٍع

ًاآلحي:  ػُت والخىظُمُت الجاعي بها الػمل حػلُلها، وهي   ؤوحبذ الىطىص الدشَغ

اث الػامت ؤو التي جٌدس ي ؾابؼ بحغاء الهغاعاث اإلاغجبؿت بمجاُ مماعؾت ال - خٍغ

 غبؿي؛

ت ؤو جإصًبُت؛ - ت الهاغُت بةهؼاُ غهىبت بصاٍع  الهغاعاث ؤلاصاٍع

ت ؤزغي  - ت التي جهُض حؿلُم عزطت ؤو شهاصة ؤو ؤي وزُهت بصاٍع الهغاعاث ؤلاصاٍع

 بشغوؽ ؤو جكغع ؤغباء ؾحر مىطىص غلحها في الهاهىن وألاهظمت الجاعي بها الػمل؛

 هغاعاث الهاغُت بسخب ؤو بلؿاء نغاع ميش ئ لخهىم؛ال -

ت التي حؿدىض غلى جهاصم ؤو قىاث ؤحل ؤو ؾهىؽ خو؛ -  الهغاعاث ؤلاصاٍع

                                                            
ضة الغؾمُت الػضص 23/07/2002اإلااعر في 1.02.202بمىحب الظهحر الشٍغل عنم  ضضع هظا الهاهىن (1) . اهظغ: الجٍغ

 .12/08/2002اإلااعزت في  5029
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الهغاعاث التي جغقؼ مىذ امخُاػ ٌػخبر خها لؤلشخاص الظًً جخىاقغ قحهم الشغوؽ  -

 الهاهىهُت.

ؾلباث اإلاىاؾىحن  ، حػخبر ؾلؿت ؤلاصاعة في اجساط الهغاع اإلاخػمً لغصها غلىوالُه

وجظلماتهم باغخباعها ؾلؿت غمىمُت، وزاضت ما ًخطل بؿلؿت الػبـ ؤلاصاعي، وجدمل 

مً اإلاعائل جبػاجه الهاهىهُت ججاه اإلاىاؾىحن ؤمام الهػاء اإلاسخظ، ؤي الهػاء ؤلاصاعي، 

، وهىا ًبرػ مبضؤ ؤلابالؽ والخىاضل اإلاؿخمغ بحن الهامت التي جؤظغ إلاعؤولُت ؤلاداسة

خذمت اامت جحىمها كااذة الخىاصن بين العلعت اعة واإلاىاؾً في بؾاع بىاء ؤلاص

، وطلَ بػُضا غً ؤي ؾلىى ًمًٌ ؤن ًىضل بالكؿاص ؤلاصاعي الظي ًكهض واإلاعؤولُت

 ؤلاصاعة مطضانُتها، وهظا بؿغع جضغُم مبضؤ الشكاقُت بحن ؤلاصاعة واإلاىاؾً. 

ت جدذ ؾاثلت غضم يما ؤن بلؼام ؤلاصاعاث الػمىمُت بخػلُل نغاعا تها ؤلاصاٍع

الشغغُت، مً شإهه جمٌحن ألاقغاص مً الىنىف غلى قهم مػمىن جلَ الهغاعاث الؿلبُت، 

ًاهذ في ؾحر ضالخهم  .(1)وبالخالي مماعؾت خههم في الؿػً قحها بن 

 :الفشع الشايع: مبذأ مشاسهت اإلاجخمع اإلاذوي

اإلاضوي في غملُت الىناًت  صغذ اجكانُت مٍاقدت الكؿاص بلى غغوعة بشغاى اإلاجخمؼ

جضابحر مىاؾبت، جخسظ ًل صولت ؾغف  -1 »مجها غلى ما ًلي: 13مً الكؿاص، قىطذ اإلااصة 

غمً خضوص بمٍاهاتها ووقها للمباصت ألاؾاؾُت لهاهىنها الضازلي، لدصجُؼ ؤقغاص 

مثل اإلاجخمع ألاهلي واإلاىظماث ػير الحىىمُت وحماغاث ال ًيخمىن بلى الهؿاع الػام، 

ًاء وعي مىظماث اإلاجخمع اإلاحلي، و  غلى اإلاشاعيت اليشؿت في مىؼ الكؿاص ومداعبخه، وإلط

يبغي جضغُم  الىاؽ قُما ًخػلو بىحىص الكؿاص وؤؾبابه وحؿامخه وما ًمثله مً زؿغ. ٍو

 هظه اإلاشاعيت بخضابحر مثل:

ؼ الشكاقُت في غملُاث اجساط الهغاع وحصجُؼ بؾهام الىاؽ قحها؛ - ؤ  حػٍؼ

                                                            
(1)

بشإن بةلؼام ؤلاصاعاث الػمىمُت والجماغاث  03.01ت غلى غىء ناهىن اهظغ: مدمض ألاغغج: حػلُل الهغاعاث ؤلاصاٍع

ت، ؤشؿاُ الُىم الضعاس ي لُىم  باإلاضعؾت الىؾىُت  26/02/2003اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت بخػلُل نغاعاتها ؤلاصاٍع

ىمُت، ؾلؿلت مىاغُؼ الؿاغت، الػضص لئلصاعة اإلاػىىن بـ" بلؼام ؤلاصاعة بخػلُل نغاعاتها"، اإلاجلت اإلاؿغبُت لئلصاعة اإلادلُت والخ

 .56، ص 2003، 43
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 خطُى الىاؽ قػلُا  غلى اإلاػلىماث؛غمان جِّؿغ  - ب

الهُام بإوشؿت بغالمُت حؿهم في غضم الدؿامذ مؼ الكؿاص، ويظلَ بغامج جىغُت  -ج

 غامت حشمل اإلاىاهج اإلاضعؾُت والجامػُت؛...

ف الىاط بهُئاث غلى  -2 ول دولت ظشف أن جخخز الخذابير اإلاىاظبت لضمان حعٍش

ي هظه الاجكانُت، وؤن جىقغ لهم خؿب طاث الطلت اإلاشاع بلحها ف ميافحت الفعاد

تهم، غً  الانخػاء، ؾبل الاجطاُ بخلَ الهُئاث لٍي ًبلؿىها، بما في طلَ صون بُان هٍى

  .«ؤي خىاصر نض ًغي ؤنها حشٍل قػال مجغما وقها لهظه الاجكانُت 

هطض بمبضؤ مشاعيت اإلاجخمؼ اإلاضوي في الىناًت مً الكؿاص  اإلاشاسهت الفاالت ٍو

وإلرواء وعي الىاط فُما ًخعلم بىجىد الفعاد ، مىع الفعاد ومحاسبخهاليشعت في 

، زاضت بػض ؤن جإيض صوعه في مػغقت خاحُاث وأظبابه وجعامخه وما ًمثله مً خعش

ومخؿلباث اإلاجخمؼ اإلادلي، هظغا الخخٍايه بىانؼ اإلاىاؾً ونضعجه الكػالت غلى مخابػت 

مشاًل اإلاجخمؼ وؤًػا مؿاهمخه في جثهُل وضُاؾت وجىكُظ اإلاباصعاث الخىمىٍت التي جدل 

اإلاجخمؼ بهػاًا الكؿاص ؤلاصاعي، طلَ ؤن صغم ؤلاصاعة الػامت مً نبل اإلاجخمؼ اإلاضوي مً 

زالُ ببغاػ زؿىعة الكؿاص وشغح ؤشٍاُ الدؿُحر ألايثر هجاغت لضي اإلاىاؾً ًهلظ مً 

لىظُكُت ؾحر ا مجمل الجمعُاث مً اإلاىىن  فاإلاجخمع اإلاذويباع الكؿاص ؤلاصاعي. 

الؿُاؾُت اليشؿت واإلاباصعة واإلاؿخهلت، والهاصقت بلى جدهُو الطالح الػام في مجخمؼ 

، أداة وسهيزة ال ًمىً الاظخؼىاء انها ضمً حشهُت (1)مػحن ؤو غضص مً اإلاجخمػاث

 . اإلاجخمعاث الهادفت إلى الىكاًت مً الفعاد

 15بمىحب اإلااصة لها هزه اإلاشاسهت في الىكاًت مً الفعاد التي جم الخأظِغ 

والتي حاء قحها:" ًجب  ،اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه 06/01مً ألامغ عنم 

 حصجُؼ مشاعيت اإلاجخمؼ اإلاضوي في الىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه بخضابحر مثل: 

                                                            
، مغيؼ الشػب -مهاعبت في الخؿبت الضًمهغاؾُت-اهظغ: ؤمدىض بغنىم: صوع اإلاجخمؼ اإلاضوي في جغنُت الخٌم الغاشض(1)

 .3-2، ص 2009، الجؼاثغ، 8للضعاؾاث ؤلاؾتراجُجُت، الػضص 
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ؼ مشاعيت اإلاىاؾىحن في حؿُحر الشاون - اغخماص الشكاقُت في يُكي اجساط الهغاع وحػٍؼ

 الػمىمُت؛

ت وجدؿِؿُت بمساؾغ الكؿاص غلى اإلاجخمؼ؛-  بغضاص بغامج حػلُمُت وجغبٍى

جمٌحن وؾاثل ؤلاغالم والجمهىع مً الخطُى غلى اإلاػلىماث اإلاخػلهت بالكؿاص، مؼ  -

مغاغاة خغمت الخُاة الخاضت والشغف ويغامت ألاشخاص، ويظا مهخػُاث ألامً الىؾني 

  والىظام الػام وخُاص الهػاء".

نض غمىا خو اإلاىاؾىحن في  الذظخىسًٍ الجضائشي واإلاؼشبي مً يما ؤن يال 

 2016مً الخػضًل الضؾخىعي الجؼاثغي لؿىت  54 اإلاادةجإؾِـ الجمػُاث، قىجض ؤن 

جىظ غلى ؤهه:" خو بوشاء الجمػُاث مػمىن. حصجؼ الضولت اػصهاع الخغيت الجمػىٍت "، 

اث الاحخماع غ 2011مً الضؾخىع اإلاؿغبي لؿىت  29وؤًػا ًىظ الكطل  لى ما ًلي:"خٍغ

 والخجمهغ والخظاهغ الؿلمي، وجإؾِـ الجمػُاث، والاهخماء الىهابي والؿُاس ي مػمىهت". 

مذي جفعُل واوعياط اإلابادئ الىكائُت الجفاكُت ألامم اإلاخحذة إلايافحت اإلاعلب الثاوي: 

بمحاسبت الى البىاء الذاخلي لآللُاث الشئِعُت الىظىُت اإلاعىُت  2003الفعاد لعىت 

 الفعاد  في الجضائش واإلاؼشب:

ت واإلاؿغبُت في مجاُ مٍاقدت الكؿاص ؤلاصاعي  بالغؾم مً خضازت الخجغبخحن الجؼاثٍغ

ههلت هىغُت في الىناًت مىه، وطلَ مً زالُ غمل الضولخحن غلى  بال ؤنهما اؾخؿاغخا جدهُو

خىي الخطضي بًجاص آلُاث وؾىُت حؿاغض غلى جدهُو خماًت قػالت مىه، ؾىاء غلى مؿ

ت  ًاث الخاضلت ؤو غلى مؿخىي ؤلاؾهام في وشغ الىعي بسؿىعة الكؿاص وحػلها ؤولٍى لالهتها

(. هظه آلالُاث التي ؤزظث غلى غاجهها الىناًت مً (1)غلى الطػُض الىؾني )الكغع ألاُو

الكؿاص ومداعبخه، والتي ؾيخؿغم ألهمها مً زالُ جكدظ الىطىص الهاهىهُت اإلايشئت لها 

اإلاباصت الىناثُت الضولُت اإلاضعحت في اجكانُت  جكػُل واوػٍاؽ ىنىف غلى مضينطض ال

 غلى مػمىنها)الكغع الثاوي(.  2003مٍاقدت الكؿاص لؿىت 

                                                            
هؼة مخسططت ؤوشإتها الضولخان لٍي جػؿلؼ بمهام اإلاغانبت واإلاخابػت ووػني هىا مجمىع آلالُاث اإلاٍىهت مً هُئاث وؤح(1) 

في مجاُ عضض الخالت الىانػُت للكؿاص ؤلاصاعي، والتي هخؿغم لبػػها بما ًدىاؾب ومىغىع البدث، يما ؤن ؤلاؾاع 

 آلالُاث الهاهىهُت. الهاهىوي الػام إلاداعبت الكؿاص في الضولخحن ًخمثل في مجمىغت الىطىص الهاهىهُت اإلاىظمت لػمل هظه
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: دوس اإلاشضذ الىظني للمشفم العام ودًىان اإلاظالم في املُت جحعين  الفشع ألاٌو

 اةقكت ؤلاداسة باإلاىاظً والىكاًت مً الفعاد ؤلاداسي:

ؼ ؤهمُت وصوع اإلاغقو الػام في جلبُت الخاحاث الػامت في ؾُام  جؿىٍغ وحػٍؼ

، ممثلت في عثِـ الجمهىعٍت اإلاغؾىم الجضائشللمىاؾً، ؤضضعث الؿلؿت الخىكُظًت في 

اإلاخػمً بوشاء اإلاغضض الىؾني للمغقو  07/01/2016اإلااعر في  16/03الغثاس ي عنم 

مىه، اإلاهام اإلاخػلهت بانتراح  04و 03، والظي ؤهُؿذ به، وبمىحب اإلااصجحن (1)الػام

الهىاغض والخضابحر الغامُت بلى جدؿحن جىظُم اإلاغاقو الػامت، وطلَ نطض جٌُُكها مؼ 

الخؿىعاث الانخطاصًت والاحخماغُت والخٌىىلىحُت ومؼ اخخُاحاث مؿخػملي اإلاغقو 

في  الػام، هظا باإلغاقت بلى جغنُت خهىم مؿخػملي اإلاغقو الػام مً زالُ اإلاؿاواة

الاؾخكاصة مً اإلاغقو الػام، وصون بنطاء للمجخمؼ اإلاضوي مً اإلاشاعيت واإلاؿاهمت في 

جعبُلا ليل جدؿحن زضماث اإلاغقو الػام. قىجض ؤّن مدخىي هظا الىظ الهاهىوي جػمً 

قخىظ اإلااصة  مبذأ إبةقغ اإلاىاظىين والخىاضل معهم، مً مبذأ مشاسهت اإلاجخمع اإلاذوي و 

الػمل غلى صقؼ وحصجُؼ -ل اإلاغضض...، غلى الخطىص بما ًلي:....مىه غلى ؤهه:" ًٍل 4

مشاعيت مؿخػملي اإلاغقو الػام ويظا اإلاجخمؼ اإلاضوي في جدؿحن زضماث اإلاغقو الػام"، 

مً هكـ اإلاغؾىم غلى ما ًلي:" وبهظه الطكت، ًهترح  6مً اإلااصة  2جىظ الكهغة  وأًضا

ظمت وبحغاءاث قػالت لالجطاُ نطض ًدكؼ غلى وغؼ ؤه -ًل جضبحر مً ؾبُػخه ؤن:...

بغالم اإلاىؾىحن خُى زضماث اإلاغقو الػام، وجدؿحن خطُى اإلاؿخػملحن غلى اإلاػلىمت 

مىه ما ًلي: "ًدشٍل  8في اإلااصة  ووسدوحمؼ آعائهم وانتراخاتهم والغص غلى شٍاويهم"، 

-طيغهم:...اإلاغضض الظي ًغؤؾه الىػٍغ اإلاٍلل بالضازلُت، ؤو ممثله، مً ألاغػاء آلاحي 

 ممثالن غً الجمػُاث طاث الؿابؼ الىؾني، ًسخاعان مً بحن الجمػُاث ألايثر جمثُال ". 

وغمً جكػُل صوع اإلاغضض الىؾني للمغقو الػام في غالناجه بمسخلل اإلاجالـ 

اإلاػىُت بخدؿً وجغنُت خهىم غالنخه باإلاغجكهحن وخماًت خهىنهم، وهظا في ؾبُل 

مزهشة الخفاهم التي أبشمها مع مجلغ حلىق ؾىحن، هجض جدهُو اإلاطلخت الػامت للمىا

                                                            
( ماصة. لالؾتزاصة ؤيثر خُى مدخىي هظا اإلاغؾىم وؤهضاقه اهظغ: 17ؾبؼ غشغة ) 16/03جػمً اإلاغؾىم الغثاس ي عنم (1)

ضة  07/01/2016مً اإلاغؾىم الغثاس ي اإلااعر في  04و 03اإلاىاص  اإلاخػمً بوشاء اإلاغضض الىؾني للمغقو الػام، الجٍغ

 .13/01/2016 اإلااعزت في 02الغؾمُت الػضص 
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خ  والتي جىضعج في بؾاع الخػاون الثىاجي مً زالُ جؿبُو  ،24/12/2012ؤلاوعان بخاٍس

ت الػمل، بدُث  ؤيضث  مً اإلاظيغة غلى ؤن  اإلاادة ألاولىنىاغض الضؾخىع والهىاهحن الؿاٍع

في اإلاجاالث طاث الطلت بترنُت مجها هى صغم الخػاون بحن اإلااؾؿخحن  الشئِس ي الهذف

واللُام باإلاعاعي الىكائُت خهىم ؤلاوؿان لضي ؤغىان اإلاغقو الػام بهضف بعؾاء اإلاهىُت 

، ومً غمً جلَ اإلاؿاعي مػالجت الشٍاوي مع العلعاث اإلاخخطت بالخيعُم

والخظلماث بشإن ؤي مؿاؽ بدهىم ؤلاوؿان زاضت جلَ اإلاخػلهت بسضماث اإلاغقو 

مً هكـ اإلاظيغة،  3ً زالُ جكػُل آلالُاث التي جم الخإؾِـ لها في اإلااصة الػام، وطلَ م

 ما ًلي: بُنهاو مً 

جباصُ اإلاغاؾالث البُيُت في ؾبُل الغص غلى الشٍاوي والخظلماث بشإن ؤي  -

 مؿاؽ بمجاُ زضماث اإلاغقو الػام؛

مها جهضًم الغصوص غلى ؾلباث الاؾدشاعة في اإلاجاُ الهاهىوي وؤلاحغاجي،وصغ -

 بانتراخاث لترنُت زضماث اإلاغقو الػام؛

ؼ اإلاماعؾاث الخؿىت  التي ًهغها اإلاغضض الىؾني للمغقو الػام لخضمت  - حػٍؼ

 .(1)اإلاىاؾً

، يماؾؿت مدضزت لضي اإلالَ بمىحب الظهحر دًىان اإلاظالم، ًخىلى وفي اإلاؼشب  

ل عنم  دًىان مؤظعت اإلاخػلو بةخضار  09/12/2001اإلااعر في  1.01.298الشٍغ

إلابذأ إبةقغ اإلاىاظىين والخىاضل معهم ، وؾبها للماصة ألاولى مىه، وجدهُها (2)اإلاظالم

، جىمُت الخىاضل بحن ًل مً اإلاىاؾىحن ؤقغاصا مبذأ اإلاششواُت وظُادة اللاهىن و

ؤوحماغاث وبحن ؤلاصاعاث ؤو ؤي هُئت جماعؽ ضالخُاث الؿلؿت الػمىمُت، وبدثها غلى 

ة الهاهىن وؤلاهطاف. وؤًػا ؤيضث الكهغة الثاهُت مً اإلااصة الثاهُت الالتزام بػىابـ ؾُاص

كت بضًىان اإلاظالم،غىض  غلى مبضؤ الخىاضل قىطذ غلى ما ًلي:" يما حػحن حاللخىا الشٍغ

                                                            
مجها  التي جايض غلى ؤن ؤخٍام هظا الخكاهم  4ومً ؤهم الىهاؽ اإلاصجػت غلى مىاضلت هظا الخػاون هى هظ اإلااصة (1)

غ زضماث اإلاغقو 4حؿغي إلاضة ؤعبؼ) ا غلى جؿٍى ( ؾىىاث وججضص غمىُا، وهظا ما ٌػٌـ هُت ؾغفي اإلاظيغة في الػمل ؾٍى

 الػام زضمت للمطلخت الػمىمُت.
( ماصة، ؤي هكـ غضص اإلاىاص التي 17هض جػمً الظهحر الشٍغل اإلاخػلو بةخضار ماؾؿت صًىان اإلاظالم ؾبؼ غشغة)ل (2)

ضة الغؾمُت اإلاؿغبُت  16/03جػمجها اإلاغؾىم عنم  اإلاخػمً بوشاء اإلاغضض الىؾني للمغقو الػام بالجؼاثغ.  اهظغ: الجٍغ

ش  4963الػضص   .24/12/2001الطاصعة بخاٍع
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الانخػاء، مىضوبحن مٍلكحن بدىمُت الخىاضل بشإن الهػاًا طاث الطلت بما نض ًخػغع 

ضػىباث زاضت في غالناتهم باإلصاعة". وغمً له بػؼ الكئاث مً عغاًاها ألاوقُاء مً 

 11قخىظ اإلااصة هظا ؤلاؾاع، وقُما ًخػلو بػغوعة وؤهمُت الغص غلى غغاثؼ اإلاىاؾىحن، 

غلى ؤلاصاعة ؤو اإلااؾؿت اإلاػىُت بخىضُاث ومهترخاث مً هكـ الظهحر غلى ؤهه:" 

اصعاث ومالخظاث والي اإلاظالم ؤو مىضوبُه ؤن جهىم، صازل ؤحل ًدضصوهه، باإلاب

ت ما ؤخُل غلحها مً نػاًا وؤن جدُؿهم غلما يخابت بالىخاثج  وؤلاحغاءاث الالػمت لدؿٍى

  التي جىضلذ بلحها ".

 2ًخىلى هظا الضًىان، جدذ عثاؾت والي صًىان اإلاظالم، وؾبها للكهغة  وبالخالي  

مً هكـ الظهحر، الىظغ في شٍاًاث وجظلماث اإلاىاؾىحن الظي ٌػخبرون  5مً اإلااصة 

ٍىن ضاصعا غً  ؤهكؿهم ضخاًا ؤي نغاع ؤو غمل ًدىافى مؼ مباصت ؾُاصة الهاهىن ٍو

بصاعاث الضولت ؤو الجماغاث اإلادلُت ؤو اإلااؾؿاث الػمىمُت ؤو ؤي هُئت غهض بلحها 

 بطالخُاث الؿلؿت الػمىمُت. 

غ التي جهضمها هظه اإلااؾؿت، ؤن    وهظيغ في هظا ؤلاؾاع، ويمثاُ غلى الخهاٍع

ش دًى  ( نػُت مخػلهت 49،يشل غً جلهُه) 2007و 2006لؿىتي  ان اإلاظالمجلٍش

ت بحن اإلاىاؾً وؤلاصاعة، ؤي الخظلماث 43بالغشىة، و) ( نػُت مغجبؿت بالػالنت ؤلاصاٍع

ًاإلاؿالبت  ًاث بػؼ اإلاىظكحن  التي ًغقػها اإلاىاؾىىن بلى اإلااؾؿت حغاء ججاوػاث وؾلى

 . (1)بضقؼ عشاوي 

، ميشىس مً كبل اإلاشضذ الىظني للمشفم العامش وهزا في ظل ػُاب أي جلٍش  

غ، وهظا مىظ  ؾىاء في مىنػه الغؾمي ؤوغً عثاؾت الجمهىعٍت اإلاػىُت باؾخالم هظا الخهٍغ

غ غمل هظه (2)2016جم جإؾِؿه في ؾىت  ؤن ، بط ؤن اإلاػلىماث اإلاخىقغة غً هخاثج جهٍغ

ضة"  اإلااؾؿت ش الجهاع ؤون جخدضر غجها قهـ الصخل، قطضع في حٍغ الًً" بخاٍع

ؤن ؤغػاء اإلاغضض الىؾني للمغقو الػام نض  ضاصنىا  بالجؼاثغ  13/03/2018

غ الؿىىي للمغضض لؿىت  ، وؤن  عثِـ الهُئت "غبض 2017الػاضمت غلى مشغوع الخهٍغ

                                                            
غ اإلاخػمً لخطُلت غمل ماؾؿت صًىان اإلاظالم، والظي نضمه والي اإلااؾؿت بلى اإلالَ واإلاخػلو بؿىتي الخاهظغ:(1) هٍغ

ضة الغؾمُت الػضص 2007و 2006 ش  5680، الجٍغ  .06/11/2008الطاصعة بخاٍع
غ ؾىى 16/03مً اإلاغؾىم الغثاس ي عنم  15ؾبها للماصة (2) ي لغثِـ ، ًهىم اإلاغضض الىؾني للمغقو الػام بخهضًم جهٍغ

 الجمهىعٍت ٌشغح قُه وغػُت اإلاغاقو الػامت في الجؼاثغ.
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الخو ؾاًحي" ضغح، وطلَ غلى هامش ؤشؿاُ الضوعة الػاصًت للمغضض باإلاضعؾت 

غ بلى عثِـ الجمهىعٍتالىؾىُت لئلصاعة "مىالي ؤخمض مضؾغي"   ، ؤهه ؾِخم عقؼ الخهٍغ

أن أهم ما جاء فُه هى   مؤهذا .حٌى ظير اإلاطالح العمىمُت زالُ هظا ألاؾبىع

ؤلاشاسة إلى اإلاجهىداث اإلابزولت مً ظشف هزه اإلاطالح لخحعين الخذماث في اإلاشفم 

   .(1)العام

بمىحب  اإلاؿخدضزت بمؤظعت الىظُغصًىان اإلاظالم  وللذ جم اظخخةقف  

ل عنم  ، وطلَ جؿبُها لىظ اإلااصة (2)17/03/2011اإلااعر في  1.11.25الظهحر الشٍغ

التي وضخذ مهمت هظه اإلااؾؿت الىؾىُت  2011مً الضؾخىع اإلاؿغبي لؿىت  162

اإلاؿخهلت اإلاخسططت واإلاخمثلت في الضقاع غً خهىم اإلاىاؾً في هؿام الػالناث بحن 

غؾُش ؾُاصة الهاهىن ونُم الشكاقُت في جضبحر ؤلاصاعاث ؤلاصاعة واإلاغجكهحن وؤلاؾهام في ج

واإلااؾؿاث الػمىمُت. قؿؿغث صًباحت ظهحر بوشائها ما ًجب ؤن جهىم غلُه هظه 

، سوح مبذأ اإلاششواُت وظُادة اللاهىن اإلااؾؿت قُما ًسظ غملها اإلاؿخمض مً 

هُو الػضُ بىطها غلى ما ًلي:"...وججؿُضا إلعاصجىا في...جٌَغـ ؾُاصة الهاهىن وجد

وؤلاهطاف وحبر ألاغغاع وعقؼ اإلاظالم التي نض ٌػاهحها اإلاىاؾىىن مً حغاء الازخالالث في 

ؾحر بػؼ ؤلاصاعاث ؤو ؾىء جؿبُهها للهاهىن، بما نض ًطضع غً بػؼ اإلاؿاولحن 

حن مً حػؿل ؤو شؿـ ؤو ججاوػ في اؾخػماُ الؿلؿت...". هظه اإلااؾؿت التي  ؤلاصاٍع

ماؾؿت صًىان اإلاظالم وؤًػا غمً جدهُو الخٍامل مؼ الضوع جضزل في بؾاع جدضًث 

الظي ًاصًه اإلاجلـ الىؾني لخهىم ؤلاوؿان اإلاؿغبي مً ؤحل خماًت خهىم ؤلاوؿان 

الظهحر الشٍغل عنم مً  4 اإلاادةفي بؾاع الػالنت بحن ؤلاصاعة واإلاغجكهحن، بط هجض 

                                                            
غ / -ًغقؼ-الػام-للمغقو-الىؾني-اهظغ:الغابـ : اإلاغضض( 1) ، اؾلؼ غلُه ًىم:  https://www.ennaharonline.comجهٍغ

 .ؾا16، 15/11/2017
ت إلاهام صًىان اإلاظالمومً مهام ماؾؿت الىؾُـ الت (2) في جطغقاث ؤلاصاعة اإلاسالكت  الىظغ   -، هظيغ ما ًلي: ي هي اؾخمغاٍع

جلهي الشٍاًاث والخظلماث ومػالجتها وبحغاء   -(؛ 8بلى اإلااصة 5للهاهىن ؤو اإلاىاقُت إلاباصت الػضُ وؤلاهطاف) مً اإلااصة 
اث بشإنها)مً اإلااصة  بلى اإلااصة  17ؾاؾت والخىقُو بحن ؤلاصاعة واإلاغجكهحن) مً اإلااصة الى  -(؛ 16بلى اإلااصة  9ألابدار والخدٍغ

ت وجدؿحن ؤصاء ؤلاصاعة )مً اإلااصة  -(؛ 18 غ ؾىىي للملَ  -(؛ 36بلى اإلااصة  33جغؾُش مباصت الخٍامت ؤلاصاٍع جهضًم جهٍغ
ت، وما جم البذ قُه، والىخاثج اإلاترجبت  غً خطُلت وشاؾها ًخػمً حغصا لػضص وهىع الشٍاًاث والخظلماث وؾلباث الدؿٍى

غً مػالجت الهػاًا اإلاؿغوخت ؤمامها، وؤًػا ؤوحه الازخالالث والثؿغاث التي حػغنل غالنت ؤلاصاعة باإلاىاؾىحن، والػمل 
ػُت والخىظُمُت اإلاخػلهت بمهام ؤلاصاعة)مً اإلااصة  ضة 39بلى اإلااصة  37غلى بضالح ومغاحػت الىطىص الدشَغ (. اهظغ: الجٍغ

 .17/03/2017اإلااعزت في  5926ػضص الغؾمُت ال

https://www.ennaharonline.com/
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م ؤلاوؿان وبهىة ؾالل الظيغ، جايض غلى غػىٍت الىؾُـ في مجلـ خهى  1.11.25

 . (1)الهاهىن 

شها العىىي ونض نضمذ ماؾؿت الىؾُـ  بلى اإلالَ، واإلاخػمً  2017لؿىت  جلٍش

إلاجمىغت مً الخطيُكاث لشٍاًاث وجظلماث اإلاىاؾىحن، ومً بُجها الهػاًا طاث الؿابؼ 

( مً مجمىع الشٍاًاث، 1683، وطلَ بػضص ًهضع بـ ).( ./62ؤلاصاعي التي مثلذ وؿبت )

اصة )وهظا  . وشملذ هظه الهػاًا ما ًلي: ؾلباث حؿىٍت 2016مهاعهت بؿىت .  ( ./22.90بٍؼ

ت،  ت واإلاالُت للمىظكحن، وجظلماث مً غضم الخطُى غلى شهاصاث بصاٍع الىغػُت ؤلاصاٍع

ت، وجظلماث مً  وؾلباث الاؾخكاصة مً زضماث احخماغُت، وؾلباث سخب عزظ بصاٍع

 .(2)حػؿل ؤلاصاعة في اؾخػماُ ؾلؿتها

ت للىكاًت مً الششىة  الفشع الثاوي: الهُئت الىظىُت للىكاًت مً الفعاد والهُئت اإلاشهٍض

آلالُخان الشئِعِخان اإلاعىِخان بخفعُل اإلابادئ الذولُت الىكائُت اإلاخضمىت في اجفاكُت 

 : 2003ميافحت الفعاد لعىت 

، 2003اص لؿىت اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿمً ( 3)6جؿبُها ألخٍام اإلااصة 

ت الهُئت الىؾىُت للىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه بمىحب اإلاغؾىم  ؤؾؿذ الضولت الجؼاثٍغ

                                                            
  76.15اإلاخػلو بدىكُظ الهاهىن عنم عنم  22/02/2018اإلااعر في  1.18.17مً الظهحر ظهحر شٍغل عنم  36جىظ اإلااصة ( 1)

اإلاخػلو بػملُت بغاصة جىظُم مجلـ خهىم ؤلاوؿان غلى ؤهه:" ًخإلل اإلاجلـ، غالوة غلى عثِؿه، الظي ٌػحن بظهحر 
ضة الغؾمُت الػضص  -غػىان ًمثالن اإلااؾؿخحن الخالُخحن: -/4شٍغل مً:...  6652ماؾؿت الىؾُـ؛..". اهظغ: الجٍغ

 .01/03/2018اإلااعزت في 
ت والتي مثلذ وؿبت )(2) ( مً مجمىع 476، وطلَ بػضص ًهضع بـ ).( ./17هظا بلى حاهب الهػاًا طاث الطبؿت الػهاٍع

( مً مجمىع 309، وطلَ بػضص ًهضع بـ ).( ./11.40ي بلؿذ وؿبت )الشٍاًاث، والهػاًا طاث الطبؿت اإلاالُت والت
( مً مجمىع الشٍاًاث، 189، وطلَ بػضص ًهضع بـ ).( ./7الشٍاًاث، والهػاًا اإلاغجبؿت بػضم جىكُظ ألاخٍام والتي وؿبتها )

جمىع الشٍاًاث. اهظغ: ( مً م27، وطلَ بػضص ًهضع بـ ).( ./15.60والهػاًا اإلاخطلت بدهىم ؤلاوؿان التي مثلذ وؿبت )
ًامال لؿىت  غ    غلى اإلاىنؼ الغؾمي للماؾؿت: اإلاىنؼ الغؾمي: 2017مػمىن الخهٍغ

https://www.mediateur.ma/index.php/ar ؾا 17، 13/12/2017، اؾلؼ غلُه ًىم. 
للمباصت ألاؾاؾُت  جٌكل ًل صولت ؾغف، وقها -/1مً اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص غلى ؤهه:"  6جىظ اإلااصة (3)

 لىظامها الهاهىوي، وحىص هُئت ؤو هُئاث، خؿب الانخػاء جخىلى مىؼ الكؿاص، بىؾاثل مثل: 
مً هظه الاجكانُت، وؤلاشغاف غلى جىكُظ جلَ الؿُاؾاث وجيؿُهه، غىض  5جىكُظ الؿُاؾاث اإلاشاع بلحها في اإلااصة  -ؤ/

اصة اإلاػاعف اإلاخػلهت بمىؼ الكؿاص  -الانخػاء؛ ب/  وحػمُمها.ٍػ
مً  1جهىم ًل صولت ؾغف، وقها للمباصت ألاؾاؾُت لىظامها الهاهىوي، بمىذ الهُئت ؤو الهُئاث اإلاشاع بلحها في الكهغة  -/2

هظه اإلااصة ما ًلؼم مً الاؾخهاللُت، لخمٌحن جلَ الهُئت ؤو الهُئاث مً الاغؿالع بىظاثكها بطىعة قػالت وبمىإي غً ؤي 
يبغ ي جىقحر ما ًلؼم مً مىاعص ماصًت ومىظكحن مخسططحن، ويظلَ ما نض ًدخاج بلُه هاالء اإلاىظكحن جإزحر ال مؿىؽ له. ٍو

ب لالغؿالع بىظاثكهم ".  مً جضٍع



 خير الذًً بً مششهًد/ 

غ  اإلابادئ الىكائُت اإلاخضمىت في اجفاكُت ألامم اإلاخحذة إلايافحت مذي جىَش

 في اإلاىظىمت اللاهىهُت الذاخلُت ليل مً الجضائش واإلاؼشب 2003الفعاد لعىت 

 

اث العام 198  ISSN : 2507-7503  سدمذ:          جامعت معخؼاهم.  – تمجلت حلىق ؤلاوعان والحٍش

 2012 ىانج -عادطالعذد ال                     مجلت دولُت محىمت هطف ظىىٍت.                  

 

اإلاػضُ واإلاخمم باإلاغؾىم الغثاس ي عنم  (1)22/11/2006اإلااعر في  06/413الغثاس ي عنم 

، والتي جمذ غملُت صؾترتها في الخػضًل الضؾخىعي (2)07/02/2012اإلااعر في  12/64

، هظه الهُئت التي يغؾذ، غمً ؤخٍام (4)203و (3) 202بمىحب اإلااصجحن  2016لؿىت 

مىاص الىظ الهاهىوي اإلايش ئ لها، مػامحن مباصت اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص 

.  ؾىاء مً زالُ حشٌُلت هُئاتها ؤو مً زالُ ازخطاضاتها اإلاخػلهت بالىناًت مً الكؿاص

في حشٌُلت مجلـ الُهظت والخهُُم اإلاػني  اإلاذويمبذأ مشاسهت اإلاجخمع قىجض ججؿُض 

غ  بةبضاء عؤًه قُما ًسظ مضي مؿاهمت ًل نؿاع في مٍاقدت الكؿاص و ؤًػا في الخهٍغ

مً اإلاغؾىم  10، قخىظ اإلااصة (5)الؿىىي الظي ًهضمه عثِـ الهُئت بلى عثِـ الجمهىعٍت

ػاء مجلـ الُهظت مً بحن اإلاػضُ واإلاخمم غلى ؤهه:" ًخم ازخُاع ؤغ 06/413الغثاس ي عنم 

واإلاػغوقت بجزاهتها"، وؤًػا حاء  اإلاجخمع اإلاذوي جمثلالصخطُاث الىؾىُت اإلاؿخهلت التي 

مٌغع مً هكـ اإلاغؾىم ما ًلي: "ًٍلل نؿم الخيؿُو والخػاون الضولي، غلى  13 اإلاادةفي 

اؾؿاث جؿبُو الٌُكُاث وؤلاحغاءاث اإلاخػلهت بالخػاون مؼ اإلا -الخطىص بما ًإحي:"...

ومىظماث اإلاجخمؼ اإلاضوي والهُئاث الىؾىُت والضولُت اإلاسخطت بالىناًت مً الكؿاص 

ومٍاقدخه، وطلَ نطض غمان جباصُ للمػلىماث مىخظم ومهُض في جىخُض مهاًِـ 

الؿغم اإلاػخمضة في الىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه وجؿىٍغ الخبرة الىؾىُت في هظا 

مبذأ الشفافُت واظدبعاد جضاسب مً هظا اإلاغؾىم  12اإلاُضان...". يما حؿضث اإلااصة 

بط حاء قحها:" ًٍلل نؿم الىزاثو اإلاطالح ومبذأ إبةقغ اإلاىاظىين والخىاضل معهم،

                                                            
ضة الغؾمُت الػضص اهظغ(1) ش  74: الجٍغ  .22/11/2006الطاصعة بخاٍع

ضة الغؾمُت الػضص اهظغ(2) ش  08: الجٍغ  .15/02/2012الطاصعة بخاٍع

" جاؾـ هُئت وؾىُت للىناًت مً الكؿاص  غلى ما ًلي: 2016الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  مً 202جىظ اإلااصة (3)

ت واإلاالُت. اؾخهالُ  ت مؿخهلت جىغؼ لضي عثِـ الجمهىعٍت. جخمخؼ الهُئت باالؾخهاللُت ؤلاصاٍع ومٍاقدخه، وهي ؾلؿت بصاٍع

مً زالُ الخماًت التي جٌكل لهم مً هظه الهُئت مػمىن غلى الخطىص مً زالُ ؤصاء ؤغػائها ومىظكحها الُمحن، و 

ًاهذ ؾبُػخه، التي نض ًخػغغىن لها زالُ مماعؾت  شتى ؤشٍاُ الترهُب ؤو التهضًض ؤو ؤلاهاهت ؤو الشخم ؤو الخهجم ؤًا 

 مهامهم".
جخىلى الهُئت غلى الخطىص مهمت انتراح ؾُاؾت شاملت للىناًت مً  الخػضًل غلى ؤهه:"مً هكـ   203جىظ اإلااصة (4)

ؿاص، جٌغؽ مباصت صولت الخو والهاهىن وحػٌـ الجزاهت والشكاقُت واإلاؿاولُت في حؿُحر اإلامخلٍاث وألامىاُ الك

ا غً جهُُم وشاؾاتها اإلاخػلهت بالىناًت  غا ؾىٍى الػمىمُت، واإلاؿاهمت في جؿبُهها. جغقؼ الهُئت بلى عثِـ الجمهىعٍت جهٍغ

 ا اإلاجاُ، والخىضُاث اإلاهترخت غىض الانخػاء".مً الكؿاص ومٍاقدخه، والىهاثظ التي سجلتها في هظ
مؿاهمت  -ًبضي مجلـ الُهظت والخهُُم عؤًه في:.. الظًىع ؤغاله غلى ما ًلي:" 06/413اإلاغؾىم عنم مً  11جىظ اإلااصة (5)

غ الؿىىي اإلاىحه بلى عثِـ الجمهىعٍت الظي ٌػضه عثِـ الهُئت؛...". -ًل نؿاع وشاؽ في مٍاقدت الكؿاص؛   الخهٍغ
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صعاؾت وجطمُم وانتراح ؤلاحغاءاث  -والخدالُل والخدؿِـ، غلى الخطىص بما ًإحي:...

 ُ بلحها وجىػَػها، بما في  اإلاخطلت بدكظ البُاهاث الالػمت ليشاؾاث الهُئت ومهامها والىضى

 طلَ الاغخماص غلى اؾخسضام جٌىىلىحُاث الاجطاُ وؤلاغالم الخضًثت؛

ت في حمؼ اإلاػلىماث وجدلُلها ؾىاء مجها   - جطمُم وانتراح هماطج الىزاثو اإلاػُاٍع

 اإلاىحهت لالؾخػماُ الضازلي ؤوالخاعجي؛

لى معخىي كىااذ أخةقكُاث اإلاهىت والشفافُت وحعمُمها اجغنُت بصزاُ  -

 والخاضت، بالدشاوع مؼ اإلااؾؿاث اإلاػىُت؛ الهُئاث العمىمُت

غ صوعٍت ليشاؾاجه". -  بغضاص جهاٍع

مً هظا اإلاغؾىم في هكـ الاججاه، بىطها غلى ما ًلي:" 13وؤًػا طهبذ اإلااصة   

داث  داث باإلامخلٍاث، غلى الخطىص بما ًإحي:" جلهي الخطٍغ ًٍلل نؿم مػالجت الخطٍغ

مً  6مً اإلااصة  2ؤلغىان الػمىمُحن يما هى مىطىص غلُه في الكهغة باإلامخلٍاث ل

ذ باإلامخلٍاث،  06/01الهاهىن عنم  اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه...". قالخطٍغ

اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص،  06/01مً الهاهىن عنم  4وؾبها للكهغة ألاولى مً اإلااصة 

سب اإلاطالح في الحُاة العُاظُت والشؤون ضمان إلابذأ الشفافُت واظدبعاد لخضا

العمىمُت وحماًت للمخلياث العمىمُت وضىن لنزاهت ألاشخاص اإلايلفين بخذمت 

 .(1)امىمُت

غ مخػمً ليشاؽ  مؼ الػلم ؤهىا بخكدطىا للمىنؼ الغؾمي للهُئت لم هجض ؤي جهٍغ

الظي مً ، و 2015بلى ؾىت  2012بغهامج غمل للكترة اإلامخضة مً ؾىت الهُئت ما غضا 

ممحزاجه ؤهه مخػضص الهؿاغاث ويهضف بلى جثمحن آلازاع و الاوػٍاؾاث ألايثر جإزحرا في 

                                                            
ذ باإلامخلٍاث وؾبها للكهغجحن  (1) اإلاخػلو بالكؿاص، ًجب ؤن  06/01مً الهاهىن عنم  4و ألازحرة مً اإلااصة  2بن الخطٍغ

ش جىطِب اإلاىظل الػمىمي في وظُكخه ؤو بضاًت غهضجه  ذ باإلامخلٍاث زالُ الشهغ الظي ٌػهب جاٍع ًخم بايخخاب جطٍغ

ذ باإلامخلٍاث، ؾبها الاهخسابُت، يما ًجب ؤن ًخم غىض نهاًت الػهضة  الاهخسابُت ؤو غىض نهاًت الخضمت. يما ًدخىي الخطٍغ

ت واإلاىهىلت التي ًدىػها اإلاٌخدب ؤو ؤوالصه الهطغ، ولى في الشُىع،  5للماصة  مً هكـ الهاهىن، غلى حغص لؤلمالى الػهاٍع

اإلادضص لىمىطج  22/11/2006 اإلااعر في 06/414في الجؼاثغ ؤو في الخاعج، ووقها للىمىطج الظي خضصه اإلاغؾىم عنم 

ضة الغؾمُت الػضص  ذ باإلامخلٍاث)الجٍغ (. وجضغُما لهظا اإلابضؤ، ضضع اإلاغؾىم الغثاس ي 22/11/2006اإلااعزت في  74الخطٍغ

ذ باإلامخلٍاث باليؿبت للمىظكحن الػمىمُحن ؾحر اإلاىطىص  22/11/2006اإلااعر في  06/415عنم  اإلادضص لٌُكُاث الخطٍغ

ضة الغؾمُت الػضص  6غلحهم في اإلااصة  اإلااعزت في  74مً الهاهىن اإلاخػلو بالىناًت مً الكؿاص ومٍاقدخه، الجٍغ

22/11/2006. 
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مجاُ الىناًت مً الكؿاص، قػال غً ؾػُه بلى الخض بطكت مىغىغُت مً ؤؾباب 

اإلاحىس ، ؤهمها خةقٌ ثةقثت محاوس ، وطلَ مً  ومظاهغ الكؿاص و ٌؿمذ بهُاؽ آزاعه

غغوعة جدضًض بخطاثُاث غً اهدشاع الظاهغة، قىغػُت الظي ًدمل في ؾُاجه  الثاوي

الكؿاص في الجؼاثغ جكخهغ لئلخطاثُاث واإلاػلىماث الضنُهت، قدؿب عثِـ الهُئت ًىحض 

اإلاغيؼ الىؾني للضعاؾاث و الخدالُل خُى الؿٍان  2006ؾبر آعاء وخُض نام به في ؾىت 

هُت للخهُُم مً  (CENEAP)و الخىمُت أفشص ؾغف الىظغاء، والظي في بؾاع آلالُت ؤلاقٍغ

 :ثةقثت اظخيخاجاث

ٌػض الكؿاص مً بحن الاهخماماث الثالزت الغثِؿُت للمىاؾىحن بػض البؿالت و  -

 الالمؿاواة الانخطاصًت؛

% (مً اإلاؿخجىبحن ؤن الكؿــاص مىدشغ بهىة في خحن غبر ما 20حػخبر وؿبت) -

 % (غً اغخهاصهم ؤن هظا الاهدشاع مخىؾـ؛40وؿبخه) 

%(مً اإلاؿخجىبحن ظاهغة الكؿـاص غلى مؿخىي ؤلاصاعاث،  37ضص ما وؿبخه)ًد -

%(غلى مؿخىي نؿاغاث  9( غلى مؿخىي الهؿاع اإلاالي و وؿبت) 13% ووؿبت)

  (1)الػضالت

في حػاملها مؼ مىغىع الىناًت مً  اإلاؼشبوؤًػا غمضث الؿلؿت الخىكُظًت في 

ت للى  ناًت مً الغشىة، وطلَ بمىحب اإلاغؾىم الكؿاص بلى بوشاء الهُئت الىؾىُت اإلاغيٍؼ

ت للىناًت مً  13/03/2007اإلااعر في  2.05.1228عنم  اإلاخػمً بخضار الهُئت اإلاغيٍؼ

ُ (2)الغشىة لى مً هظا مً اإلااصة ألاو  2، قىقها للكهغة (3)، وهي مغجبؿت بالىػٍغ ألاو

                                                            
  اهظغ: مػمىن زؿت الػمل لغثِـ الهُئت" ببغاهُم بىػبىحً"، الغابـ اإلاخػلو باإلاىنؼ:(1)

http://www.onplc.org.dz/index.php/ar ؾا15، 11/12/2017، اؾلؼ غلُه ًىم. 
ضة الغؾمُت الػضص (2) ش  5513اهظغ: الجٍغ  .02/04/2007الطاصعة بخاٍع
هطض بالغشىة في مكهىم هظا  اإلاظًىع ؤغاله غلى ما ًلي:" 2.05.1228مً اإلااصة ألاولى مً اإلاغؾىم عنم  2جىظ الكهغة (3) ٍو

 بالغشىة واؾخؿالُ الىكىط والازخالؽ والؿضع ....". اإلاغؾىم، حمُؼ ألاقػاُ اإلاخػلهت

http://www.onplc.org.dz/index.php/arالموقع
http://www.onplc.org.dz/index.php/arالموقع
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اإلاغؾىم، مطؿلح الغشىة ٌشمل حمُؼ ألاقػاُ اإلاخػلهت بالغشىة والاؾخؿالُ والىكىط 

 . (1)والازخالؽ والؿضع

ًان اإلاغؾىم عنم    ؾالل الظيغ، نض ؾبو في ضضوعه غملُت  2.05.1228وبن 

( ؤشهغ، بال 7، وبدىالي ؾبػت )2003مطاصنت اإلاؿغب غلى اجكانُت مٍاقدت الكؿاص لؿىت 

لؿلؿت الخىكُظًت وظكذ بػؼ اإلاباصت الىناثُت في الخػامل مؼ الكؿاص والىاعصة في ؤن ا

ظىاء مً  ؾالكت الظيغ، وهظا ما وؿدشكه مً ؤخٍام مىاص هظا اإلاغؾىم، 2003اجكانُت 

أو مً خةقٌ ضةقحُاتها اإلاشجبعت بالىكاًت مً الفعاد  (2)خةقٌ جشهُبت أجهضة الهُئت

لشفافُت ومبذأ إبةقغ اإلاىاظىين والخىاضل معهم، مبذأ ا ضمانقمً ؤحل ؤلاداسي. 

مً اإلاغؾىم الهُئت مهمت جيؿُو ؾُاؾاث الىناًت مً الغشىة وؤلاشغاف  2خّملذ اإلااصة 

غلحها والؿهغ غلى جدبؼ جىكُظها ووشغ اإلاػلىماث، وفي هظا ؤلاؾاع جهترح الخضابحر الغامُت بلى 

ؿغع، وؤًػا حػمل غلى حمؼ ًل جدؿِـ الغؤي الػام وجىظم خمالث بغالمُت لهظا ال

. يما جػمً هكـ  اإلاػلىماث اإلاغجبؿت بظاهغة الغشىة وجضبحر ناغضة مػؿُاث مخػلهت بها

غلى  5 اإلاادةغمً جغيُبت الهُئت، قظيغث  إسظاء إلابذأ مشاسهت اإلاجخمع اإلاذوياإلاغؾىم 

ت، ؤغػاء م ىن ؤهه مً غمً ؤغػاء الجمؼ الػام الظي ًترؤؾه عثِـ الهُئت اإلاغيٍؼ شاًع

 ، ( ؤغػاء مً اإلاجخمؼ اإلاضوي ًسخاعون باغخباع غملهم في 6: ؾخت )وهمٌػُجهم الىػٍغ ألاُو

( ؤغػاء ًسخاعون مً بحن ؤغػاء الجمػُاث التي حػمل 3مجاُ مٍاقدت الغشىة و زالزت )

 في مجاُ الىناًت مً الغشىة. 

غ لها لؿ   ت للىناًت مً الغشىة آزغ جهٍغ ىت ونض نضمذ الهُئت اإلاغيٍؼ

الهُئت الىظىُت ، نبل ؤن جبضؤ وشاؾها في ضُؿتها الجضًضة، ؤي في بؾاع" 2010/2011

ل عنم (3)للنزاهت والىكاًت مً الششىة ومحاسبتها" ، والتي جإؾؿذ بمىحب الظهحر الشٍغ

                                                            
ت للىناًت مً  غلى ما ًلي:"جىظ الكهغة ألاولى مً اإلااصة ألاولى مً هكـ اإلاغؾىم (1) "هُئت مغيٍؼ جدضر لضي الىػٍغ ألاُو

ت".  الغشىة حؿمى بػضه" الهُئت اإلاغيٍؼ
ت مً حمؼ غام، ولجىت جىكُظًت، ويخابت غامت. وجغؤؾها غلى ؤهه:"جخإلل الهُئت اإلاغيٍؼمً هكـ اإلاغؾىم  3جىظ اإلااصة (2)

 ( ؾىىاث ؾحر نابلت للخجضًض".6شخطُت وؾىُت مشهىص لها بٌكاءتها وخىٌتها واؾخهامتها، ٌػُجها الىػٍغ ألاُو إلاضة ؾذ)
كُظ، ابخضاء غلى ما ًلي:" ًضزل هظا الهاهىن خحز الخى اإلاظًىع ؤغاله 1.15.65الظهحر الشٍغل عنم مً  34جىظ اإلااصة (3)

ش حؿمُت ش حػُحن عثِـ وؤغػاء الهُئت وؤمُجها الػام. وجدل ابخضاء مً هكـ الخاٍع الهُئت الىؾىُت للجزاهت » مً جاٍع

ت للىناًت مً الغشىة» مدل حؿمُت« والىناًت والغشىة ومداعبتها ػُت والخىظُمُت « الهُئت اإلاغيٍؼ في حمُؼ الىطىص الدشَغ

ش الىظ اإلادضر لهظه ألازحرة".الجاعي بها الػمل، يما ًيسخ ا ضة الغؾمُت الػضص اهظغ:  بخضاء مً هكـ الخاٍع  6374الجٍغ

 .02/06/2015الطاصعة في 
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 36، وطلَ اؾدىاصا لىظ الكهغة ألازحرة مً اإلااصة 09/06/2015اإلااعر في  1.15.65

التي حاء قحها:" جدضر هُئت وؾىُت للجزاهت والىناًت  2011مً الضؾخىع اإلاؿغبي لؿىت 

والظي نضم للملَ اإلاخػمً في بابه الثاوي اإلاػىىن بـ"مهام ، (1)مً الغشىة ومداعبتها"

( 169مػالجت الشٍاًاث والخبلُـ غً الكؿاص" الشٍاًاث الىاعصة للهُئت التي بلؿذ )

، مً مجمىع الشٍاًاث .(./18، قما ٌػاصُ وؿبت )2011و 2010شٍاًت زالُ ؾىتي 

الىاعصة، وهي مخػلهت بالغشىة واؾخؿالُ الىكىط والازخالؽ والؿضع وؤلازغاء ؾحر 

. في خحن جخمغيؼ اليؿبت الػلُا مً هظه الشٍاًاث في حهت الضاع البُػاء (2)اإلاشغوع

، وجدىػ وػاعة الضازلُت غلى ؤيبر غضص مً الشٍاًاث بمجمىع .(./19.70الٌبري بيؿبت)

. يما ؤن الشٍاًاث اإلاخػلهت باإلاهاوالث الطؿغي واإلاخىؾؿت، جػمىذ (3)شٍاًت (38)

( شٍاًت. وقُما ًسظ بؾاءة اؾخػماُ 40الخػؿل ؤلاصاعي الظي بلـ غضص شٍاًاجه)

ًاث قىضل بلى) ( شٍاًت، والخغوناث اإلاخػلهت بمؿؿغة 84(شٍاًت، والغشىة)4ؤمىاُ الشغ

( شٍاًت، واإلاماعؾاث اإلاىاقُت 21ؿش)(شٍاًت، وال57ببغام الطكهاث الػمىمُت )

( شٍاًاث. قمً زالُ ألاعنام ؾالكت 07( شٍاًاث، واإلاماعؾاث الالؤزالنُت)10للمىاقؿت)

مما ٌعني ،.( ./62حػاصُ ) الظيغ، هالخظ اؾخدىاط الشٍاًاث اإلاخػلهت بالغشىة غلى وؿبت

عبت الشياًاث الخضُِم اإلاخعمذ الى اليشاط اإلالاوالحي في اإلاؼشب. وأًضا اسجفاع و

الزي ًشجعه اإلاحللىن إلى الهامش اإلاترون  .( ./12اإلاشجبعت بالخععف ؤلاداسي )

                                                            
، هي اللجىت الىؾىُت إلاٍاقدت الكؿاص، مخطلت بغثِـ 2017يما شهضث الؿاخت اإلاؿغبُت، ظهىع آلُت حضًضة ؾىت (1)

ضة الغؾمُت الػضص 16/10اإلااعر في  2.17.582مً اإلاغؾىم عنم  2الخٍىمت، ومهامها وضختها  اإلااصة   6619/) الجٍغ

 :ًالخالي، وهي (06/11/2017.2017الطاصعة في 

جهضًم ًل مهترح بشإن مجاالث مٍاقدت الكؿاص طاث  -جدبؼ جىكُظ ؤلاؾتراجُجُت الىؾىُت إلاٍاقدت الكؿاص، مً زالُ:  -ؤ/

ت؛  ؼ واإلاباصعاث التي جغ  -ألاولٍى  -مي بلى مٍاقدت الكؿاص واإلاطاصنت غلحها وجدبؼ جىكُظها وجهُُمها؛ ب/صعاؾت البرامج واإلاشاَع

ؼ الخػاون الضولي بهضف صغم اإلاجهىصاث الىؾىُت إلاٍاقدت الكؿاص؛ ج/  -جهضًم ًل مهترح بشإن الخضابحر الالػم اجساطها لخػٍؼ

ؼ اإلاخػلهت بب غ التريُبي الؿىىي اإلاخػلو بخهُُم جىكُظ اإلاشاَع   رامج مٍاقدت الكؿاص.اإلاطاصنت غلى الخهٍغ
غ الؿىىي لؿىت (2) ، 66، ص 2010/2011اهظغ: جىػَؼ هظه الشٍاًاث خؿب مىغىغها في الجضُو اإلاخػمً في الخهٍغ

 اإلاىنؼ :

http://www.icpc.ma/wps/portal/Details_arabe_vr  ؾا 16، في الؿاغت 14/11/2017، اؾلؼ غلُه ًىم. 
غ الؿىىي لؿىت  (3) ، 2010/2011اهظغ: جىػَؼ هظه الشٍاًاث خؿب جىػَػها الجؿغافي في الجضولحن اإلاخػمىحن في الخهٍغ

 .67ص 

http://www.icpc.ma/wps/portal/Details_arabe_vr
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ت لإلداسة في جل الىطىص اللاهىهُت، خاضت جلً اإلاخطلت بمجاٌ  للعلعت الخلذًٍش

 .(1)الضشائب

غملُت الخٌُُل للمىظىمت الهاهىهُت الىؾىُت والظي ًيبغي ؤلاشاعة بلُه، هى ؤن 

مجاُ مٍاقدت الكؿاص والىناًت مىه جدخاج بلى حهض مؿخمغ ومخػاقغ مً للضولخحن في 

نبل ًل الهُئاث وآلالُاث الضازلُت، زاضت مً نبل الهُئاث الضازلُت اإلاػىُت بدماًت 

جخعمذ  وبالضبغ ججاه ؤلاداسة التي كذ جخععف أواإلاىاؾً مً ؤي اهتهاى لخهىنه، 

 الجضائشفي  دظخىسٍت آللُتم الخإؾِـ . وفي هظا ؤلاؾاع جالىكىع في الفعاد ؤلاداسي 

اإلاجلغ الىظني لحلىق ، وهي (2)2016بمىحب الخػضًل الضؾخىعي ألازحر لؿىت 

اإلادضص لدشٌُلخه ويُكُاث  03/11/2016اإلااعر في  16/13، وضضع الهاهىن عنم ؤلاوعان

ا وخضصتهيما وّضح هكـ الهاهىن الطالخُاث اإلاسىلت للمجلـ،  .(3)حػُحن ؤغػاثه وؾحره

 مىه، ومً ؤهمها: 8بلى  4اإلاىاص مً

غ بلى الخٍىمت والبرإلاان خُى ؤي مؿالت  - جهضًم آعاء وجىضُاث ومهترخاث وجهاٍع

 جخػلو بدهىم ؤلاوؿان غلى الطػُضًً الىؾني والضولي؛ 

ػُت والخىظُمُت وجهضًم مالخظاث بشإنها  - ؼ الىطىص الدشَغ صعاؾت مشاَع

ت اإلاكػُى غلى  غىء اإلاباصت ألاؾاؾُت لخهىم ؤلاوؿان؛ وجهُُم الىطىص الؿاٍع

جهضًم انتراخاث بشإن الخطضًو ؤو الاهػمام بلى الطٍىى الضولُت لخهىم  -

 ؤلاوؿان؛ 

  

                                                            
غ الؿىىي لؿىت  (1)  .69، ص 2010/2011اهظغ: الجضُو اإلاخػمً في الخهٍغ
هه:" ًاؾـ مجلـ وؾني لخهىم ؤلاوؿان ًضعى في ضلب غلى ؤ 2016مً الخػضًل الضؾخىعي لؿىت  198جىظ اإلااصة ( 2)

ت واإلاالُت". ىغؼ لضي عثِـ الجمهىعٍت. ًخمخؼ اإلاجلـ باالؾخهاللُت ؤلاصاٍع  الىظ "اإلاجلـ" ٍو
غلى ؤن:" اإلاجلـ هُئت مؿخهلت ًىغؼ لضي عثِـ الجمهىعٍت، غامً الضؾخىع  16/13مً الهاهىن عنم  2جىظ اإلااصة ( 3) 

ػمل غلى جغنُت وخم مً هكـ الهاهىن غلى ؤهه:" ًخمخؼ اإلاجلـ بالصخطُت الهاهىهُت  3اًت ؤلاوؿان". وجىظ اإلااصة َو

ت. ًٍىن مهغ اإلاجلـ بمضًىت الجؼاثغ". اهظغ:  ضة الغؾمُت الػضص والاؾخهاللُت اإلاالُت وؤلاصاٍع الطاصعة  65الجٍغ

 . 06/11/2016في
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غ  الؿىىي إلاجلـ خهىم ؤلاوؿان لؿىت ، وفي الكطل الثاوي 2017وغمً الخهٍغ

ض بلى )(1)اإلاخطل بمػالجت الشٍاوي  و البًر اًت (ش420ٍ،بلؿذ الشٍاًاث الىاعصة غً ؾٍغ

و الاؾخهباُ قبلؿذ (848مً مجمىع )  (255) شٍاًت، وؤما الشٍاًاث الىاعصة غً ؾٍغ

و الكايـ، و) (158شٍاًت، و) ض ؤلالٌترووي. 15شٍاًت واعصة غً ؾٍغ و البًر (غً ؾٍغ

وهظا ما ٌػٌـ الخىىع في اؾخسضام ًل وؾُلت مؿاغضة غلى الخبلُـ غً ؤي مؿاؽ 

مت اإلاغجبت ألاولى مً خُث الخطيُل الجؿغافي بدهىم ؤلاوؿان. وجدخل الجؼاثغ الػاض

(شٍاًت وؾىُا. يما جدخل 848(شٍاًت مً مجمىع غام ًهضع بـ )994لػضص الشٍاًاث بـ )

الشٍاوي اإلاخػلهت بالؿًٌ اإلاغجبت ألاولى مً خُث الخطيُل اإلاىغىعي للشٍاًاث بـ) 

لشٍاًاث ( مً مجمىع جلَ ا577( شٍاًت. وهجض ؤن اإلاجلـ حػامل قػلُا مؼ )226

بمغاؾلت الجهاث اإلاسخطت، وفي مهضمتها الؿًٌ زم نػاًا خهىم الخهاض ي وغماهاث 

اإلادايمت الػاصلت وؾلباث بغاصة الىظغ في الهػاًا وجىكُظ ألاخٍام الهػاثُت ونػاًا 

حن اإلاهُمحن بالخاعج. وهظا ما حػل اإلاجلـ ًىص ي، ويإهمُت نطىي، بػغوعة  الجؼاثٍغ

كغصي غلى شٍاًاث اإلاىاؾىحن، ختى ًخمًٌ اإلاجلـ مً جبلُـ خغص اإلااؾؿا غلى الغص ال

م طلَ ؤن بػؼ اإلااؾؿاث لم جبض جكاغال يبحرا مؼ خهىم ـــالشايحن بمأُ شٍىاه

ػاث اإلاػمُى بها، وؤًػا ًضغى اإلاجلـ بلى غغوعة الػمل غلى  اإلاىاؾىحن وقها للدشَغ

يبر غلى اوشؿاالث اإلاىاؾىحن الخدػحر لئلصاعة ؤلالٌتروهُت والغنمىت لٍُىن هىاى اهكخاح ؤ

ت، وهظا ال ًخإحى بال مً زالُ جٍىًٍ  واإلاجخمؼ اإلاضوي، وهظا إلاسخلل الهؿاغاث الىػاٍع

 .(2)وبغامج عانُت حؿمذ مً جدضًث غمل ومماعؾاث اإلاغقو الػام

 جلغ الاظدشاسي لحلىق ؤلاوعاناإلا 1990 جإؾـ في ؾىت وفي اإلاؼشب، 

اإلاجلغ الىظني لحلىق  والجهىع بها، لُسلكه خهىم ؤلاوؿان وؾىُت لخماًت ماؾؿتي

                                                            
جلهي الشٍاوي بشإن ؤي  -،  ما ًلي: 16/13ً الهاهىن عنم م 8بلى  4مً ؤهم الازخطاضاث الىاعصة في اإلاىاص مً (1) 

ت اإلاػىُت مشكىغت بالخىضُاث، وغىض الانخػاء، بلى  مؿاؽ بدهىم ؤلاوؿان وصعاؾتها وبخالتها بلى الؿلؿاث ؤلاصاٍع

غقؼ بلى عث -وبعشاص الشايحن وبزباعهم باإلاأُ اإلاسطظ لشٍاويهم؛  -الؿلؿاث الهػاثُت؛  ًُ غ ؾىىي  ِـ وبغضاص جهٍغ

ؼ وجغنُت خهىم  ػمىه انتراخاجه وجىضُاجه لخػٍؼ الجمهىعٍت وبلى البرإلاان وبلى الىػٍغ ألاُو خُى وغػُت خهىم ؤلاوؿان ٍو

 ؤلاوؿان، يما ًخىلى وشغه وبؾالع الغؤي الػام غلى مدخىاه. 
غ الؿىىي للمجلـ لؿىت (2)  اإلاىنؼ الغؾمي : 120-100، ص 2017اهظغ:جىػَؼ هظه الشٍاًاث وجىضُاث اإلاجلـ في الخهٍغ

http://cndh.org.dz/Arabic/  ؾا 18، في الؿاغت 14/11/2017، اؾلؼ غلُه ًىم.  

https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.icpc.ma/wps/portal/Details_arabe_vr
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بمىحب الهاهىن  2018زم ؤغُض جىظُمه مً حضًض في ؾىت   ،(1)2011 مىظ ؾىت  ؤلاوعان

  .( 2) 76.15عنم  عنم

 : (3)قخخمثل في ما ًلي اخخطاضاث اإلاجلغوؤما 

ًاث خهىم ؤلاوؿان بؿاثغ حهاث اإلاملٌت؛  -  عضض اهتها

ًاث خهىم ؤلاوؿان  - الىظغ واإلاػالجت، بما جلهاثُا ؤو بىاء غلى الشٍاوي،  الهتها

 والخدهُو قحها؛

ت غً خالت خهىم ؤلاوؿان بلى اإلالَ؛  - غ صوعٍت ؾىٍى  جهضًم جهاٍع

ػاث الىؾىُت مؼ بشإن مىاءمللخٍىمت والبرإلاان ببضاء الغؤي واإلاشىعة  - ت الدشَغ

 الاجكانُاث الضولُت لخهىم ؤلاوؿان؛ 

حصجُؼ الضولت اإلاؿغبُت غلى مىاضلت اإلاطاصنت غلى اإلاػاهضاث الضولُت  -

 وؤلانلُمُت اإلاخػلهت بدهىم ؤلاوؿان ؤوالاهػمام بلحها؛

بضي بشإنها جىضُاث ومظيغاث.  -  صعاؾت الهػاًا اإلاخطلت بدهىم ؤلاوؿان ٍو

ػم اإلاجلـ  ت لحلىق ؤلاوعانٍو ، والتي ؤوشئذ بهضف مخابػت (4)لجاها جهٍى

ؤوغاع خهىم ؤلاوؿان في ًل التراب اإلاؿغبي، هظا باإلغاقت بلى آلالُاث الىؾىُت اإلادضزت 

ؼ خماًت خهىم ؤلاوؿان، واإلاخمثلت: في آلالُت الىؾىُت للىناًت مً  لضي اإلاجلـ لخػٍؼ

                                                            
والظي حاء قُه:" اإلاجلـ الىؾني لخهىم ؤلاوؿان ماؾؿت وؾىُت  2011مً صؾخىع  161وطلَ اؾدىاصا بلى هظ الكطل (1)

اث وخماًتها، وبػمان مماعؾتها حػ ضصًت ومؿخهلت، جخىلى الىظغ في حمُؼ الهػاًا اإلاخػلهت بالضقاع غً خهىم ؤلاوؿان والخٍغ

اث اإلاىاؾىاث واإلاىاؾىحن، ؤقغاصا وحماغاث، وطلَ في هؿام الخغص الخام  الٍاملت، والجهىع بها وبطُاهت يغامت وخهىم وخٍغ

 1.11.19جم بخضار هظا اإلاجلـ بمىحب الظهحر الشٍغل عنم ُت في هظا اإلاجاُ". وغلى اخترام اإلاغحػُاث الىؾىُت والٍىه

ضة الغؾمُت الػضص  01/03/2011اإلااعر في   .03/03/2011اإلااعزت في  5922؛ الجٍغ

، الطاصع بدىكُظه الظهحر الشٍغل 76.15جمذ غملُت بغاصة جىظُم مجلـ خهىم ؤلاوؿان اإلاؿغبي بمىحب الهاهىن عنم (2)

 .01/03/2018اإلااعزت في  6652 ج.ع. ع. اهظغ: 22/02/2018اإلااعر في  1.18.17عنم 

اإلاخػلو بةغاصة جىظُم اإلاجلـ الىؾني  76.15، مً الهاهىن عنم 35بلى  24، واإلاىاص مً 11بلى  4اهظغ: اإلاىاص مً (3)

 لخهىم ؤلاوؿان.
ت لخهىم ؤلاوؿان التي بةمٍانها13ًخػمً اإلاجلـ)(4) ؤن جغضض وجخلهى وحػالج الشٍاوي وجدهو في  ( مً اللجان الجهٍى

ؼ خهىم ؤلاوؿان، بالخػاون مؼ  ؼ اإلاجلـ مً ؤحل حػٍؼ ًاث خهىم ؤلاوؿان. هظا باإلغاقت بلى جىكُظ بغامج ومشاَع اهتها

 .76.15مً الهاهىن عنم  46بلى  44ؤصخاب اإلاطلخت اإلادلُحن. اهظغ: اإلاىاص مً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/2001
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ًاث خهىم الؿكل، و الخػظًب، وآلالُت الىؾىُت للخظلم الخاضت باأل  ؾكاُ ضخاًا اهتها

 .  (1) آلالُت الىؾىُت الخاضت بدماًت خهىم ألاشخاص في وغػُت بغانت

غ إلابذأ مشاسهت للمجخمع    والزي هؤهذ الُه، هى دوس هاجين آلالُخين في الخىَش

ووقها  اإلاجلغ الىظني لحلىق ؤلاوعان في الجضائش،ًػم  بدُثاإلاذوي في اضىٍتهما، 

( ؤغػاء، هطكهم مً 10غشغة)، ؾالل الظيغ 16/13مً الهاهىن عنم  10للمادة 

اليؿاء، ًمثلىن ؤهم الجمػُاث الىؾىُت الىاشؿت في مسخلل مجاالث خهىم ؤلاوؿان 

والؾُما اإلاضهُت والؿُاؾُت والانخطاصًت والاحخماغُت والثهاقُت وخهىم اإلاغؤة والؿكل 

انتراخهم مً نبل الجمػُاث التي وألاشخاص طوي الاخخُاحاث الخاضت والبِئت، ًخم 

 وؾبها ، غمً حشٌُلخه،اإلاجلغ الىظني اإلاؼشبي لحلىق ؤلاوعانًمثلىنها. يما ًدخىي 

ٌػُجهم مىاضكت عثِؿا مجلس ي  أاضاء (2ثماهُت)، 76.15الهاهىن عنم  مً 33للمادة 

هترخىن مً نبل الجمػُاث  البرإلاان، بػض اؾدشاعة الكغم واإلاجمىغاث البرإلااهُت، ٍو

واإلاىظماث ؾحر الخٍىمُت الكاغلت واإلاشهىص لها بالػمل الجاص في مجاُ خهىم ؤلاوؿان، 

الؾُما الػاملت مجها في مُاصًً الخهىم اإلاضهُت والؿُاؾُت والاحخماغُت والثهاقُت 

 والبُئُت.

 :الخاجمت*

اإلاباصت بػض حؿلُـ الػىء غلى ؤهم هسلظ مً زالُ مىغىغىا هظا، و 

ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت  تي جم بعؾائها في الكطل الغابؼ مً اجكانُتالهاهىهُت الىناثُت ال

لخضابحر الىناثُت اإلاغحػُت في مداعبت الكؿاص، والتي واإلاخػلو با 2003الكؿاص لؿىت 

جػمُجها يإؾـ في هطىضها الهاهىهُت جبىحها و غملذ ًل مً الجؼاثغ واإلاؿغب غلى 

مً الجؼاثغ واإلاؿغب حؿػُان وجداوالن الضازلُت اإلاخطلت بالىناًت مً الكؿاص، ؤن ًل 

البِئت الضولُت الخاعحُت مً زالُ جىكُظهما اللتزاماتهما الضولُت الاوسجام مؼ 

 اإلاخػلهت بالىناًت مً ًل مظاهغ الكؿاص، زاضت الكؿاص ؤلاصاعي. 

                                                            
 .76.15ىن عنم مً الهاه 23بلى  12اهظغ: اإلاىاص مً  (1)
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دخاج بلى بعاصة ؾُاؾُت واغُت    وبما ؤن ما مً هظ ناهىوي ًغاص جؿبُهه بال ٍو

اإلالهاة غلى غاجهها غىض مباشغتها لػملُت جىكُظه غلى ؤعع الىانؼ، بحجم اإلاؿاولُت 

قةن جكػُل ما جخػمىه جلَ اإلاباصت في الىناًت مً الكؿاص ؤلاصاعي جخؿلب الىعي 

البشغي، قالخسؿُـ والخإؾحر الهاهىهُحن ال ًٌكُان. وهىا ًجب ؤن ًخػمً الىظام 

ً هامحن، هما:الهاهىوي الضازلي اإلاؿبو في غملُت الىناًت مً الكؿ  اص ؤلاصاعي غىطٍغ

جىؾُؼ الغنابت الىناثُت مً الكؿاص ؤلاصاعي بلى اإلاجالـ اإلادلُت وحمػُاث   -  

اإلاجخمؼ اإلاضوي بالىظغ لهغبها مً وانؼ اإلاىاؾً وجكاغلها الُىمي مؼ مشاًله 

ت مجها؛  الاحخماغُت، زاضت ؤلاصاٍع

ما ًخطل بمجاُ مغانبت بضالح الهٍُل ؤلاصاعي لئلصاعاث الػمىمُت، زاضت  -  

ـ مبضؤ الشكاقُت والجزاهت.  الىكهاث الػمىمُت وببغام الطكهاث الػمىمُت في بؾاع جٌَغ

غقؼ الػمل اإلااؾؿاحي اإلاؿخمغ اإلاىظم في مىاحهت وبالبىاء غلى طلَ ًله،  ػ ٍو ػّؼِ ٌُ

ًل مداوالث وشغ مظاهغ الكؿاص ؤلاصاعي، وبةشغاى اإلاجخمؼ اإلاضوي الىعي الػام 

 الكؿاص ؤلاصاعي.بسؿىعة 

وهظا صون ؤن نهمل، صوع اإلاباصت ألاؾاؾُت اإلاٌغؾت لخؿً ؤصاء اإلاغقو الػام في 

الىناًت مً الكؿاص ؤلاصاعي، زاضت اإلاغقو الػام ؤلاصاعي، واإلاخػلهت بخلبُت الخاحاث 

حن  الػامت للمىاؾىحن وجدهُو اإلاطلخت الػامت، والتي خطغها الكهه والهػاء ؤلاصاٍع

ت اإلاغقو في زالزت مبا صت ؤؾاؾُت هي: مبضؤ اإلاؿاواة ؤمام اإلاغقو الػام، ومبضؤ اؾخمغاٍع

الػمىمي باهخظام وباغؿغاص، ومبضؤ نابلُت اإلاغقو الػام للخؿُحر والخبضًل جبػا 

  لػغوعاث اإلاطلخت الػامت.
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 آلالياث اللاهىهيت لخحليم الخىميت باللطاع الضياحي الجسائري 

 أصخاذة محاطرة "أ" بىكرط ربيعتد/ 

 أصخاذ مضاعد "أ" بلمديىوي محمدأ/ 

 الشلف -حضيبت بً بىعلي جامعت 

 اإلالخص: 

ت  تهضف هظه الضعاؾت بلى بدث آلالُاث اللاهىهُت التي جدبؾها الؿلطاث الجؼائٍغ

غ اللطاؼ  الؿُاحي مً ؤحل صفؿ عجلت الخىمُت الاكخطاصًت و الاحخماؽُت لخىمُت وجطٍى

 بالجؼائغ.

غ اللطاؼ الؿُاحي وطلً  اجبؾذ الجؼائغ الؾضًض مً آلالُاث اللاهىهُت لخطٍى

تبةوشاء الؾضًض مً الهُئاث و الهُاول  مً ؤحل جىمُت هظا اللطاؼ باإلغافت الى  ؤلاصاٍع

ؾاث التي حؾمل ؽلى جطى  م جىغُم ؾً الؾضًض مً الدشَغ ٍغ اللطاؼ و جىمُخه ؽً طٍغ

ً ألاحاهب ؤو  وجيشُط اللطاؼ الؿُاحي، وحصجُؿ الاؾدثماع به ؾىاء مً اإلاؿدثمٍغ

م بؽطائهم خىافؼ ج  .ضفؾهم لالؾدثماع باللطاؼ الؿُاحيالىطىين ؽً طٍغ

 ، الخىمُت الاكخطاصًت.الؿُاخُت، الخىمُت لطاؼ الؿُاحيال :الكلماث الدالت

Abstract: 

This study aims to examine the legal mechanisms followed by the Algerian 

authorities for the development of the tourism sector in order to advance the 

economic and social development in Algeria. 

Algeria has adopted several legal mechanisms to develop the tourism sector 

by establishing several administrative bodies and structures for the development of 

this sector, in addition to enacting a number of legislations that promote the 

development and development of the sector through the organization and 

revitalization of the tourism sector, Of foreign or national investors by giving them 

incentives to invest in the tourism sector. 

Keywords: tourism sector, tourism development, economic development. 
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 ملدمت:

ً الضٌو للض ؤضبذ اللطاؼ الؿُاحي مً اللطاؽاث الاهخاحُت الهامت لىثير م

اإلاخلضمت والىامُت، وطلً هغغا لألهمُت الاكخطاصًت لهظا اللطاؼ واعجباطه اإلاباشغ 

والغير اإلاباشغ بالؾضًض مً ألاوشطت الاكخطاصًت ألازغي وجىشً الؿُاخت ؤن جيىن 

، وهغغا للضوع اإلاهم الظي جلؾبه 1ؤهبر ضىاؽت في الؾالم ؤو ؤهبر كطاؼ بهخاجي في الؾالم 

في الىكذ الغاهً لخدلُم الخىمُت في الىطً وؾعي الضولت للمدافغت ضىاؽت الؿُاخت 

سُت لألحُاٌ اللاصمت، وفي عل اإلاخغيراث الاكخطاصًت  ؽلى الثروة الطبُؾُت و الخاٍع

الؾاإلاُت الجضًضة زطىضا جغاحؿ ؾؾغ بغمُل البتروٌ و كغب هفاط اخخُاطي البتروٌ 

كخطاصًت والاهخماأ ؤهتر باللطاؽاث وان ؽلى الجؼائغ مغاحؾت ؾُاؾتها الا في الجؼائغ،

ألازغي البضًلت ؽً كطاؼ الطاكت والبتروٌ، بط ٌؾخبر اللطاؼ الؿُاحي مً ؤهم هظه 

البضائل للنهىع باالكخطاص الىطني، وكض اجسظث الجؼائغ حملت مً آلالُاث اللاهىهُت 

مت ؽً ؾؾُا منها بلى حصجُؿ الاؾدثماع باللطاؼ الؿُاحي و جدلُم الخىمُت اإلاؿخضا

لها .  طٍغ

ما هي آلالُاث اللاهىهُت التي اجسظها اإلاشغؼ  :الخالي ؤلاشياٌومىه هطغح 

 الجؼائغي في مجاٌ جىمُت اللطاؼ الؿُاحي ؟

 الخطت الخالُت : بجباؼهغي  ؤلاشيالُتلإلحابت ؽً هظه 

 ؤوال : الاطاع اإلافاهُمي للخىمُت الؿُاخُت 

ت و صوعها في جىم  ُت اللطاؼ الؿُاحي زاهُا : الهُاول الاصاٍع

 زالثا :الاحغاءاث اللاهىهُت و صوعها في جىمُت اللطاؼ الؿُاحي 

 أوال : الاطار اإلافاهيمي للخىميت الضياحيت 

لإلإلااأ بماهُت الخىمُت الؿُاخُت البض مً حؾٍغف ول مً الخىمُت و هظا 

بلُه الؿُاخت  والخؾغع  للملطىص بالخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت وهظا ما ؾيخطغق 

 هأحي :

                                                            
ض ، الؿُاخت و-1 صاع الىفاء لضهُا الطباؽت و اليشغ ، الاعهاب في غىء الفله الاؾالمي ،عشضي شحاجه ؤبى ٍػ

ت ، ؾىت   .65، ص  2008الاؾىىضٍع
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ًلطض بها حغُير كىي وهبير ًدغن ألامت هدى طلً الىىؼ  حعريف الخىميت : -1

 .1مً ألاهغمت الاكخطاصًت و الاحخماؽُت التي جلغعها و جدضصها لىفؿها 

حؾغفها اإلاىغمت الؾاإلاُت للؿُاخت بإجها اهخلاٌ ألافغاص مً ميان الضياحت :  -2

ض ؽً  ؾاؽت و جلل ؽً ؾىت هما جػمً  24ألزغ ألهضاف مسخلفت و لفترة ػمىُت جٍؼ

الؿُاخت ول ألاوشطت اإلاخؾللت بدىلل الاشخاص مً الاماهً غير جلً التي اؽخاصوا 

الؾمل ؤو ؤلاكامت فيها إلاضة ػمىُت كطيرة وهظا الاوشطت التي ًلىمىن بها زالٌ ميىثهم 

 2.في جلً الاماهً

الؿُاخُت  فُلطض بها الاعجلاء و الخىؾؿ بالخضماث الخىميت الضياحيت: -3

واخخُاحاتها، وجخطلب الخىمُت الؿُاخُت جضزل الخسطُط الؿُاحي باؽخباعه ؤؾلىبا 

ؽلمُا ٌؿتهضف جدلُم ؤهبر مؾضٌ ممىً مً الىمى الؿُاحي بإكل جيلفت ممىىت وؤكغب 

 3وكذ ممىً.

ل ألاحل وهى  ؤما الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت فتهخم بالؿُاخت باإلاىغىع طٍى

ت ليل مً ألاحُاٌ الحاغغة هضف ًغاعي بىغىح ا إلاىاعص و الحاحاث اإلااصًت و اإلاؾىٍى

غ  لت ألاحل للؿُاخت اإلاؿخضامت حؿخىحب طغح اكتراخاث لخطٍى واإلالبلت ، فالغئٍت الطٍى

ال و حشمل الؾضًض مً الطىاؽاث و  4.ألاوشطتاللطاؼ الؿُاحي حغطي ؤمضا ػمىُا طٍى

الخىمُت  1993ت في ؽاأ ؽغف الاجداص ألاوعبي للبِئت واإلاىتزهاث اللىمُ-

الؿُاخُت اإلاؿخضامت ؽلى ؤجها : وشاط ًدافػ ؽلى البِئت و ًدلم الخيامل الاكخطاصي 

ت   .5و الاحخماعي و ًغجلي بالبِئت اإلاؾماٍع

                                                            
ت و بدىر مُضاهُت ،  -1 هبُل عمؼي اؾىىضع :الخىمُت هُف ؟ و إلااطا الخىمُت بين اإلافهىأ و الالُاث ، كػاًا هغٍغ

ت ، ؾىت   .12، ص  1992صاع الفىغ الجامعي ، الاؾىىضٍع
 .19، ص2009، ألاعصنصاع الغاًت ،  ،اإلاغجىؼاثت الاؾـ و ؤهغأ ؽاطف عواشضة ، الؿُاخت البُئُ - 2
ؤشٍغط خؿين ألامين ،فؾالُت الخسطُط الاؾتراجُجي للخىمُت الؿُاخُت في الجؼائغ ، مجلت الؾلىأ  - 3

ت ، الؾضص   . 135، ص  2015-14الاكخطاصًت و الدؿُير و الؾلىأ الخجاٍع
 ،2008اع الجامؾت الجضًضة، مطغ، ، صاهين الؿُاخُتألازغي في عل اللى  ، ألامً الؿُاحي و ؽضلي ؽطمذ -4

 . 36ص 
5 -EMAN HELMY ,towards sustainable planning for tourism development ;case study on EGUPT an 

international sustainble development in emerging market ; sustainable  development forum ,gorge 

Washington university ,alexandaria ,Egypt , January,1999p 58. 
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ظهغ  ؤن الخىمُت الؿُاخُت اإلاؿخضامت هي  1993في ؽاأ  COPER & ARCHERٍو

م الؿُاخت اإلاؿخضامت وؤ جها الخىمُت التي جلابل و حصجؿ اإلادىع ألاؾاس ي في بؽاصة جلٍى

 اإلاجخمؾاث اإلاػُفت الحالُت، وغمان اؾخفاصة ألاحُاٌ اإلاؿخلبلُتاخخُاحاث الؿُاح و 

هما ؤجها الخىمُت التي جضًغ اإلاىاعص بإؾلىب ًدلم الفىائض الاكخطاصًت والاحخماؽُت 

ت الؾملُاث الاًيىل ىحُت والخىىؼ والجمالُت، مؿ الابلاء ؽلى الىخضة الثلافُت واؾخمغاٍع

 .1ألاؾاؾُتالبُىلىجي، وملىماث الحُاة 

ختى حؿخطُؿ ؤي صولت ؤن  الشروط الىاجب جىافرها لتركيت الضياحت : -4

جغجلي باللطاؼ الؿُاحي و ججؾله كطاؽا مىخجا بلى حاهب اللطاؽاث ألازغي البض ؤن 

ً جىفغ مجمىؽت مً الشغوط، والغغوف اإلاالئمت التي جػمً للؿائذ الحض ألاصوى م

 : 2الخضماث لخىفُظ بغهامجه الؿُاحي و هي واآلحي

خُث ًدخاج الؿائذ بلى غمان ؤمىه و ؾالمت حؿضه و ؤمخؾخه مً ؤي  ألامً:-ؤ

مؿاؽ ماصي ؤو مؾىىي ؾىاء ؤوان ضاصعا مً طغف اللائمين ؽلى حؿُير اإلاغفم 

 الؿُاحي ؤو مً ؽامت الىاؽ .

ث هىؽُت الاكامت وجخمثل في ول ما ٌؾغع للؿائذ مً خُ الخدماث: -ب

والحغص ؽلى الىغافت و جىفير اإلاُاه و الىلل و جىىؼ ألاول ، و مالئمخه مً هاخُت الىم 

 الىُف و الؿؾغ .و 

اث التي ال غنى ؽنها  الهياكل الضياحيت: -ج حؾخبر الهُاول الؿُاخُت مً ألاولٍى

غها و حؾل الاؾخفاصة مً ؽائضاتها ؤمغا ممىىىا.  لتركُت الؿُاخت و جطٍى

 و دورها في جىميت اللطاع الضياحي  ؤلاداريتاهيا : الهياكل ث

تحؾخبر الهُاول  وجىغُمها مً ؤهم الؾىامل اإلاطىعة لللطاؼ الؿُاحي وهي  ؤلاصاٍع

 : واآلحي

                                                            
1-world tourismeorganization ,sustainabletourismedevelopment;guide for local planners ,Madrid 

spain,1993. 
، مضازلت في اإلالخلى الىطني للخىمُت جُجُت  جىمُت الؿُاخت في الجؼائغ، اؾترامغاص هشِش، ؽُاصي هاصًت -2

وما  3ص  ،حامؾت الطاعف ،2014ماي  6\5ُت في الجؼائغ ًىمي اخُت و ؽالكتها بالخىمُت اإلادلُت واإلاجخمؾالؿُ

 .بؾضها
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  وزارة الضياحت والصىاعاث الخلليديت: -1

وخضصث  1963صٌؿمبر  20اإلااعر في  63-474جإؾؿذ بمىحب اإلاغؾىأ عكم 

 : 1ولت بليها و اإلاخمثلت فيبمىحبه اإلاهاأ اإلاى 

ف باإلاىخىج الؿُاحي الجؼائغي و جغكُخه . -  الخؾٍغ

ت ججؿض الؿُاؾت الحيىمُت في مجاٌ الؿُاخت وا - هجاػ اإلاسططاث الخىمٍى

 .الؿُاخُت

  اإلاجلط الىطني للضياحت: -2

جم اوشاء  2002صٌؿمبر  31ماعر في  479-02بمىحب اإلاغؾىأ الغئاس ي عكم 

ؽمله ًغؤؽ اإلاجلـ الىػٍغ جىغُمه و مدضصا ضالخُاجه و  ُاخت،اإلاجلـ الىطني للؿ

 ٌ وػٍغ واإلاضًغ الؾاأ لألمً الىطني واإلاضًغ الؾاأ  13ٍدشيل مً ألاؽػاء )و  ،ألاو

مىه، ًيلف اإلاجلـ بةبضاء عؤًه في الؿُاؾت الىطىُت  3للجماعن (و طلً خؿب اإلااصة 

حصجُؿ جىمُت اليشاطاث للؿُاخت وباكتراح ول الخضابير و ول ألاصواث التي مً شإجها 

 2 مً اللاهىن ؾالف الظهغ . 2الؿُاخُت وجغكُتها خؿب اإلااصة 

  لجىت وطىيت لدضهيل اليشاطاث الضياحيت: -3

اإلاخػمً بوشاء 1994ًىاًغ 25اإلااعر في  39-94هظ اإلاغؾىأ الخىفُظي عكم 

 ،جيشإ لضي الىػٍغ اإلايلف بالؿُاخت لجىت 3لجىت وطىُت لدؿهُل اليشاطاث الؿُاخُت

التي  ألاؽماٌوطىُت لدؿهُل اليشاطاث الؿُاخُت ، جخمثل مهمت اللجىت في اكتراح ول 

جمىً مً جدؿين الؾملُاث اإلاغجبطت باليشاط و الحغواث الؿُاخُت والخدىم فيها 

مىه جخيىن اللجىت مً الىػٍغ اإلايلف بالؿُاخت ؤو ممثله عئِؿا و ؽشغة  2خؿب اإلااصة 

 مىه . 4ؤؽػاء خؿب اإلااصة 

                                                            
، مظهغة ماحؿخير ، ولُت صًت و الاحخماؽُت في الجؼائغ، صوع الؿُاخت في الخىمُت الاكخطاؾماؽين وؿِبت -1

 .91، ص  2014الاكخطاص ، حامؾت وهغان ، 
ؾُت و الخىغُمُت اإلاخؾللت بلطاؼ الؿُاخت ، صاع بللِـ ، صاع مىلىص صًضان ، مض -2 وهت الىطىص الدشَغ

 . 20، ص  2007البُػاء ، الجؼائغ ، 
ضة الغؾمُت ، عكم  -3  . 1994حاهفي  26ماعزت في  05حٍغ
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  يىان الىطني للضياحت وجىظيمه:الد -4

اإلاخػمً بوشاء  1988ؤهخىبغ  31اإلااعر في  21-88بمىحب اإلاغؾىأ عكم 

الضًىان الىطني للؿُاخت و جىغُمه اإلاؾضٌ و اإلاخمم بمىحب اإلاغؾىأ الخىفُظي عكم 

،خُث ٌؾض الضًىان ؤصاة للىػاعة اإلايلفت بالؿُاخت  1992ؤهخىبغ  31ماعر في  92-402

ًيىن ملغه في  و صعاؾت الؿىق و الؾالكاث الؾامتو جغكُت الؿُاخت  لخطىع جدلُم

مضًىت الجؼائغ ،جخمثل مهمت الضًىان في اإلاشاعهت في بطاع الؿُاؾُت الىطىُت الخاضت 

بمجاٌ الؿُاخت في اؽضاص بغامج جغكُت الؿُاخت و الؿهغ ؽلى جىفُظها ، ٌشغف ؽلى 

مجلـ الاصاعة الىػٍغ اإلايلف بالؿُاخت الضًىان مجلـ بصاعة و ًضًغه مضًغ ؽاأ ًترؤؽ 

 .1ؽػى  11ؤو ممثله و ًخيىن مً 

  الىكالت الىطىيت لخىميت الضياحت: -5

 1998فُفغي  21اإلااعر في  70-98ؤوشئذ بمىحب اإلاغؾىأ الخىفُظي عكم 

ت  وحهضف بلى : ضُاهت و خماًت مىاطم الاؾخغالٌ الؿُاحي واكخىاء ألاعاض ي الػغوٍع

ؿ و  الؿُاخُت وهظا صعاؾت التهُئت لألعاض ي اإلاسططت لألوشطت جسطُطها للمشاَع

 .2الؿُاخُت والفىضكُت واإلاؾضهُت

  اإلاؤصضت الىطىيت للدراصاث الضياحيت : -6

 1988ماعؽ  10اإلااعر في  94-98ؤوشئذ بمىحب اإلاغؾىأ الخىفُظي عكم 

ت تهضف بلى اهجاػ الضعاؾاث إلاؾغفت الطاكاث الؿُاخُت و جىمُتها و اللُاأ بضعاؾو 

ت ووغؿ الخبرة للمجمؾاث  ؿ الخىمٍى التهُئت الؿُاخُت و اإلاؾضهُت مغاكبت اإلاشاَع

                                                            
ضاوي فخذ هللا ، الػماهاث اللاهىهُت لالؾدثماع الؿُاحي في الجؼائغ ، مظهغة ماؾتر ،ولُت الحلىق و  -1 الؾلىأ  ٍػ

 . 35، ص  2015الؿُاؾُت ،حامؾت مدمض زُػغ بؿىغة ، 
ؽبض الغاػق مىالي لخػغ ، زالض بىعخلي ، مخطلباث جىمُت اللطاؼ الؿُاحي في الاكخطاص الجؼائغي ، اإلاجلت  -2

ت  للخىمُت الاكخطاصًت ، الؾضص   . 76، ص  2016حىان  04الجؼائٍغ
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الؿُاخُت والفىضكُت واإلاؾضهُت باإلغافت بلى جإؾِـ بىً للمؾلىماث ألحل التهُئت 

 .1والخىمُت الؿُاخُت

  الجمعياث اإلاهىيت : -7

 لها بؾض ومجاٌ ؽمل حهىي ؤو وطني ومً ؤهم هظه الجمؾُاث هظهغ :

- FNOTالؿُاخت و الؿفغ .ال ً  فضعالُت الىطىُت لضواٍو

- FNAT  الؿفغالفضعالُت الىطىُت لجمؾُاث وهالء الؿُاخت و. 

- COT.اجداصًت ؽمالء الؿُاخت 

- ANPT .الجمؾُت الىطىُت للضفاؼ ؽً الؿُاخت 

 الاجداص الىطني لىهالء الؿُاخت. -

 حمؾُت التركُت اإلاؾضهُت. -

 و دورها في جىميت اللطاع الضياحي:اللاهىهيت  ؤلاجراءاثثالثا :

  كاهىن الخىميت اإلاضخدامت للضياحت: -1

والظي ًخؾلم بالخىمُت اإلاؿخضامت  2003فُفغي  17في  01-03ضضع اللاهىن عكم 

للؿُاخت و هضف هظا اللاهىن بلى اخضار مدُط مالئم و مدفؼ مً ؤحل جدلُم ما 

 :2ًلي

غ الشغاهت في مجاٌ الؿُ - اخت و بؽاصة الاؽخباع جغكُت الاؾدثماع وجطٍى

للماؾؿاث الفىضكُت والؿُاخُت كطض عفؿ كضعاث ؤلاًىاء و الاؾخلباٌ و جثمين الترار 

 الؿُاحي الىطني .

بصماج ملطض الجؼائغ غمً الؿىق الضولُت للؿُاخت مً زالٌ جغكُت  -

ؿ الؾغع الؿُاحي و جطىٍغ ؤشياٌ حضًضة لألوشطت  الطىعة الؿُاخُت وجىَى

 الؿُاخُت .

                                                            
 . 76هفـ اإلاغحؿ ، ص  -1
 . 2003فُفغي  17اإلااعر في  01-03للاهىن عكم مً ا 02اإلااصة  -2
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خاحاث اإلاىاطىين و طمىخاتهم في مجاٌ الؿُاخت و الاؾخجماأ جلبُت  -

 والدؿلُت و جدؿين هىؽُت الخضماث الؿُاخُت .

اإلاؿاهمت في خماًت البِئت وجدؿين بطاع اإلاؾِشت و جثمين اللضعاث الطبُؾُت  -

سُت .  و الثلافُت والخاٍع

غ اإلايسجم و اإلاخىاػن لليشاطاث الؿُاخُت و جغكُت الشغل في اإلا - ُضان الخطٍى

 .1الؿُاحي 

 كاهىن مخعلم باصخغالل الشىاطئ :  -2

و اإلاخؾلم باؾخغالٌ   2003\02\19اإلااعر في  02-03حهضف اللاهىن عكم 

 الشىاطئ بلى ما ًلي :

 جثمين و خماًت الشىاطئ لالؾخفاصة منها. -

 جىفير شغوط جىمُت ميسجمت ومخىاػهت، حؿخجُب لحاحُاث اإلاططفين. -

 .نجدؿين زضماث بكامت اإلاططافي -

  2جدضًض هغاأ حؿلُت مضمج وميسجم مؿ اليشاطاث الؿُاخُت الشاطئُت. -

  كاهىن مخعلم بمىاطم الخىصع الضياحي و اإلاىاكع الضياحيت: -3

اإلاخؾلم بمىاطم الخىؾؿ   2003\02\19اإلااعر في  03-03حاء اللاهىن عكم 

 الؿُاحي واإلاىاكؿ الؿُاخُت بماًلي :

ًخمخؿ بطفاث  بكلُمو امخضاص مً هي ول مىطلت ؤمىاطم الخىؾؿ الؿُاحي و  -

ت وببضاؽُتؤو زطائظ طب ، مىاؾبت للؿُاخت ماهلت إلكامت ؤو ُؾُت وزلافُت وبشٍغ

جىمُت ميشإة ؾُاخُت ًمىً اؾخغاللها في جيشُط ؤو حؾل الؿُاخت طاث اإلاغصوصًت 

 ؤهثر .

                                                            
 . 75، ص لخػغ ، زالض بىعخلي، مغحؿ ؾابم ؽبض الغاػق مىالي -1
، عؾالت ماحؿخير ، ولُت الؾلىأ الاكخطاصًت ؤفاق جطىعها، واكؿ الؿُاخت في الجؼائغ و هضًغ ؽبض اللاصع -2

 . 228، ص  2006والؾلىأ الدؿُير ، حامؾت الجؼائغ ، 
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، بمغهغه الخالب كؿ ؤو مىغغ ًخميز بجاطبُت ؾُاخُتاإلاىكؿ الؿُاحي هى ول مى  -

 ، ؤو بىاءاث مشُضة ؽلُه .ي ؽلُه مً عجائب ؤو زطائظ طبُؾُتا ًدخى ؤو بم

 .1مىطلت اإلادمُت هي حؼء مً مىطلت الخىؾؿ الؿُاحي ؤو اإلاىكؿ الؿُاحي -

 مً ؤهضاف هظا اللاهىن ما ًلي : -

الاؾخؾماٌ الؾلالوي و اإلايسجم للفػاءاث واإلاىاعص الؿُاخُت كطض غمان  -

 الخىمُت اإلاؿخضامت للؿُاخت .

مىاطم الخىؾؿ واإلاىاكؿ الؿُاخُت وهظا ميشأث جىمُت اليشاطاث بصعاج  -

 الؿُاخُت في اإلاسطط الىطني لتهُئت الاكلُم .

بوشاء ؽمغان مهُإ وميسجم و مىاؾب مؿ جىمُت اليشاطاث الؿُاخُت والحفاظ  -

 ؽلى طابؾه اإلاخميز و هظا خماًت اإلالىماث الطبُؾُت للؿُاخت.

ىاعص الؿُاخُت مً زالٌ اؾخؾماٌ واؾخغالٌ اإلادافغت ؽلى الترار الثلافي واإلا -

خي والضًني والفني ألغغاع ؾُاخُت   . 2الترار الثلافي والخاٍع

  :1990اللرض لضىت كاهىن الىلد و  -4

ت الاؾدثماع الاحىبي في حمُؿ اليشاطاث  هغؽ هظا اللاهىن مبضؤ خٍغ

ُت مؿ الاكخطاصًت ؽضا جلً اإلادمُت مً طغف الضولت و اإلاؾخبرة كطاؽاث اؾتراجُج

 مغاؽاة خاحُاث الاكخطاص الىطني مً خُث:

 .جىفير مىاضب الشغل -

ً و جدؿين هفاءة -  اإلاؿخسضمين . الخيٍى

                                                            
ىان ، مضازلت الىاكؿ الؿُاحي في الجؼائغ و ؤفاق النهىع به في مطلؿ ؽبض ال -1 لاصع شلي ، ؽبض اللاصع ؽٍى

، اإلاغهؼ الجامعي ؤهلي  2010ماي  12-11،ملخلى الىطني خٌى الؿُاخت في الجؼائغ واكؿ و ؤفاق ، لُىمي  2025

غة ، مؾهض الاكخطاص ، ص   .17مدىض ؤو لحاج ،بٍى
 . 2003فُفغي  27اإلااعر في  03-03هىن عكم مً اللا 1ؤهغغ اإلااصة  -2
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ت اإلاسجلت والؾالماث اإلادمُت في الجؼائغ  - الخلُض بالؾالماث الخجاٍع

 لالجفاكُاث الضولُت .

ل عئوؽ ألامىاٌ و الفىائض اإلاخؾللت باالؾدثماعاث  - ؿمذ هظا اللاهىن بخدٍى َو

 . 1ىبُت، ووان هظا ؤٌو باصعة إلوشاء بىىن ؤحىبُت بالجؼائغ في بطاع الشغاهتالاح

 اللاهىن اإلاخعلم بخطىير الاصدثمار :  -5

اإلاؾضٌ واإلاخمم  2001ؤوث  20الطاصع في  03-01بن ؤهم ما حاء به ألامغ  -

لُت  15اإلااعر في  08-06باألمغ عكم  غ الاؾدثماع وزلم مىار  2006حٍى اإلاخؾلم بخطٍى

ثماع و آلُت ؽمله، وهظا بغغع الىضٌى بلى اؾخدضار وشاطاث حضًضة و جىؾُؿ الاؾد

 اللضعاث الاهخاحُت ؤو بؽاصة هُيلت عؤؽ اإلااٌ للماؾؿاث الؾمىمُت واإلاؿاهمت فُه

هما شمل اإلافهىأ الجضًض للخصخطت اليلُت والجؼئُت والاؾدثماعاث اإلاؿخفُضة مً 

 :2ن ؽلى ما ًليمىذ الامخُاػ ؤو الغزطت، وؤهض هظا اللاهى 

 . ألاحىبيبين اإلاؿدثمغ اإلادلي و  ةاإلاؿاوا -

 بلغاء الخميز بين اللطاؼ الؾاأ واللطاؼ الخاص . -

بوشاء الىوالت الىطىُت لخطىٍغ الاؾدثماعاث و هي ماؾؿت ؽمىمُت طاث  -

ً الىطىين و ألاحاهب و بوشاء شبان وخُض غمً  طابؿ بصاعي في زضمت اإلاؿدثمٍغ

ً في ؤلاحغاءاث  ؤلاًغاصاثالىوالت ًػم  والهُئاث اإلاؾىُت باالؾدثماع حؿهُال للمؿدثمٍغ

ت  . ؤلاصاٍع

ش  - حىان مً ول ؾىت ًىأ وطني للؿُاخت  25باإلغافت بلى جدضًض جاٍع

 .32011ماي  29بمىحب اللغاع اإلااعر في 

                                                            
وػاوي مدمض ، الؿُاخت اإلاؿخضامت : واكؾها و جدضًاتها باليؿبت للجؼائغ "صعاؾت اللطاؼ الؿُاحي لىالًت  -1

ت و ؽلىأ الدؿُير ، حامؾت -خماأ عبي  –ؾؾُضة  ، عؾالت ماحؿخير ، مؾهض الؾلىأ الاكخطاصًت و الخجاٍع

 . 159، ص  2011جلمؿان ، ؾىت 
ً ، ؤلُت حصجُؿ و جغكُت الاؾدثماع هإصاة للخىمُت الاكخطاصًت ، ؤطغوخت صهخىعاه ، ولُت   -2 مىطىعي الٍؼ

 . 89، ص  2014ؽلىأ الاكخطاصًت ، حامؾت وهغان ، ؾىت 
ضة الغؾمُت ؽضص  -3  . 34، ص  2011ًىهُى 22ماعزت في  35الجٍغ



  تــــــــرط ربيعــــــــــــــبىكد/ 

 آلالياث اللاهىهيت لخحليم الخىميت باللطاع الضياحي الجسائري  بلمديىوي محمدأ/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعت مضخغاهم. – مجلت حلىق ؤلاوضان والحرياث العامت 218

 2012 ىانج -ضادشالعدد ال                 صىىيت.                       مجلت دوليت محكمت هصف

 

 الخاجمت:

ٌؾخبر اللطاؼ الؿُاحي مً ؤهم اللطاؽاث الاكخطاصًت  هغغا للضوع الىبير   

في جدلُم الخىمُت الاكخطاصًت، خُث حؿعى حل صٌو الؾالم بلى الاؾخفاصة  الظي جلؾبه

غ كطاؼ الؿُاخت، وبجباؼمً مغصوص هظا اللطاؼ  وفي  زطط و بغامج مً ؤحل جطٍى

غ اللطاؼ الؿُاحي، ت حهضا في جطٍى فؾمضث بلى بوشاء  طلً لم جضزغ الؿلطاث الجؼائٍغ

تالؾضًض مً الهُئاث  غ الؿُاخت بالجؼائغ ،باإلغافت بلى اإلايلفت بخيشُط و  ؤلاصاٍع جطٍى

ؾاث، مً ؤحل جىغُم اللطاؼ الؿُاحي و حصجُؿ  ؾً مجمىؽت مً اللىاهين و الدشَغ

ً باللطاؼ  الاؾدثماع باللطاؼ و بؽطاء الؾضًض مً الحىافؼ اإلاصجؾت للمؿدثمٍغ

 الؿُاحي . 
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 طىابط الحماًت الجىائيت للخصىمت الجصائيت

 من جأثير إلاعالم والسأي العام 

  أطتاذ مظاعد كظم "أ" – دزعي العسبيأ/ 

 مظتغاهم -عبد الحميد بن بادٌع حامعت 

 ملخص

لاث ؤلاحغاةُت كلى اإلاىازُّ الضولُت و لِض أحملذ حمُم صؾاجحر اللالم و  الدشَغ

والظماهاث  آلالُاثٓاخضي  -ءِال٘ الِظااؾخ-الؿلؼت الِظاةُت  اؾخِال٘طغوعة 

الِاهىهُت لحماًت خَِى ؤلاوؿان وال ؾُما خماًت خَِى اإلاتهم أزىاء هـغ الخصىمت 

خجؿض طلٗ في اؾخِال٘  الجؼاةُت .طلٗ لخدُِّ هاًت أؾمى وهي اإلادآمت اللاصلت ٍو

ء خُاص ؾىاٌُي بأصاء مهامه بٖامل مىطىكُت و الِظاء ؾىاء بشِه اللظىي أو الىؿ

لُت أو الؿلؼت الخىٌُظًت ٓظلٗ ًأن هظا الاؾخِال٘ ال ًخأحى   ئال كً الؿلؼت الدشَغ

ٔاهذ الؿلؼت الِظاةُت مؿخِلت كً  ؤلاكالم والغأي اللام باكخباعه ؾلؼت  جأزحر ئطا 

ـ الحّ في الىص٘ى ئلى اإلاللىمت بٖاًت  ئال عابلت في اإلاجخمم .  اهه وفي ؿل جَٕغ

لا ُّ بحن الىؾاةل ًِض أٓضث ٔل الدشَغ ث ووًِا لظىابؽ ُاهىهُت كلى طغوعة الخًى

ت  والغأي اللام و بحن اخترام مخؼلباث اؾخِاللُت الؿلؼت الِظاةُت و ما  ؤلاكالمخٍغ

ؿا لحُاص الِاض ي وكضم الخأزحر  اث الٌصل في الخصىماث الجؼاةُت جَٕغ جِظُه مجٍغ

بلُضا كً شىاةب الحُِِت الىاُلُت  ئلىكلى اُخىاكه بما ًد٘ى بِىه و بحن الىص٘ى 

 .والغأي اللام ؤلاكالم

  ّ وجخجؿض هظه الظىابؽ في مجمىكت الىصىص اإلاجغمت لٖل ما ًمـ مًغ

الِظاء ٓما جخجؿض في ٔل ما ًمـ أًظا ممثلي الؿلؼت الِظاةُت و ًُما ًصضع كنهم 

 مً أخٖام.

ت  الخصىمت الجؼاةُت. خَِى ؤلاوؿان. الغأي اللام. ؤلاكالم.كلماث مفتاحيه:  ؾٍغ

 .اإلادآماث
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Résumé : 

Constitution, traites internationales et légalisation pénal du monde sont 

unanimes sur la nécessiter de l’indépendance du pouvoir judiciaire comme l’une 

des principales garanties juridiques pour la protection des droits de l'homme, et 

notamment ceux de l’accusé pendant les pores pénaux et ce dans le but d’attendre 

la finalité suprême que constitue le principe du procès équitable. 

Principe qui se concrétise notamment dans l’indépendance de la justice dans 

son double sect. : organique et fonctionnel son excrétait ses missions en tante 

objectivité et mentalité. 

Ainsi, parmi les aspects les plus importants de l’Independence de la justice, 

et pour ce qui concerne c’est articlé, nous allons aborder la problématique de 

l’indépendance de la justice, et plus spécialement, la prose pénale vis-à-vis de 

l’influence de plus en plus importante des médias et de l’opinion publique et ce au 

travers des dispositions prévenues par la législation algérienne pour la 

caractérisation de ce principe. 

Mots-clés : Médias. L'opinion publique. Droits de l'homme. procédure pénale. 

Justic. Equitable. La publicité d’audiance. 

 ملدمت:

حلخبر الخصىمت الجؼاةُت أو مغخلت الخدُِّ النهاتي هي جلٗ اإلاغخلت ألازحرة مً 

اإلاغاخل الضكىي اللمىمُت والتي ًخدضص ًيها مصحر اإلاتهم ؾىاء باإلصاهت أو البراءة، وهي 

اإلاغخلت التي جضزل ًيها الضكىي في خىػة الِاض ي، و هـغا لخصىصُت هظه اإلاغخلت بما 

لاث اإلاِاعهت ؾىاء كلى مؿخىي ؾخٌط ي ئلُه بالي ؿبت للمتهم، ًِض خغصذ ٔل الدشَغ

الىػني أو مؿخىي الضولي كلى ئخاػت هظه اإلاغخلت بمجمىكت مً اإلاباصب والتي مً 

غ طماهاث للمتهم، وهظه اإلاباصب منها ما ًخللّ بالجهت الِظاةُت ٓظغوعة  شأنها أن جًى

ض ي الؼبُعي أو اؾخِاللُت الجهت ئوشاء اإلادٕمت بِاهىن أو ما ٌلبر كىه بٌٕغه الِا

الِظاةُت الٌاصلت في الخصىمت الجؼاةُت أو ما ٌلبر كىه باؾخِاللُت الِظاء ومنها ما 
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ًخللّ بؿحر ئحغاءاث الخِاض ي والتي ًخلحن أن جٖىن مخماشُت مم ٔل ما ٌشٖل 

ت  طماهاث لحَِى ؤلاوؿان ومنها مبضأ اللالهُت للمدٕمت ومبضأ الىحاهُت ومبضأ شٌٍى

لاجه الىػىُت والضولُت مثل ؤلا  حغاءاث ئلى حاهب مجمىكت اإلاباصب التي أُغهها ألدشَغ

ىت البراءة، خُاص الِاض ي وؾغكت الٌصل في الضكاوي.  ٍُغ

ومً حملت هظه الظماهاث اإلإغؾت لحّ اإلاتهم في مدٕمت  كاصلت أو زصىمت 

ظا اؾخِ اللُت الجهت كاصلت الظماهت اإلاخللِت بلالهُت حلؿاث الخصىمت الجؼاةُت ٓو

الِظاةُت الٌاصلت في الخصىمت الجؼاةُت ًدتى ٌؿخىفى اإلاتهم خِه  في مدآمت كاصلت 

ًجب كلى الجهت الِظاةُت الٌاصلت في الخصىمت الجؼاةُت أن جٖىن مؿخِلت كً 

ظلٗ أن جٖىن مؿخِلت كً الغأي اللام وؤلاكالم، وئن  حمُم الؿلؼاث ألازغي ٓو

ٔامل لللضالت ٓما جصضع أخٖامها بىاء كلى ما جىص لذ ئلُه مً أصلت في ؾبُل جدُِّ 

جداغ  أن ًدىي هظه ؤلاحغاءاث التي جخسظ مً ُبل الجهت الِظاةُت ًجب أن ال

ت كٕـ الخدُِّ الابخضاتي بل ًجب أن حشمل بمبضأ اللالهُت والظي مً زالله  بالؿٍغ

ظا بىؾاةل ؤلاكالم أن جِىم بيشغ ما ًضوع في ُا  كاث اإلادآم.ٌؿمذ لجمُم ألاًغاص ٓو

سُت وأزالُُت في صضص خماًت خَِى  ٔان الِظاء ًظؼلم بمؿإولُت جاٍع ًاطا 

اث ألاًغاص، ًان الغأي اللام  ًٍِ حىبا ئلى حىب مم الِظاء للخدُِّ جلٗ  وخٍغ

ٖا للِظاء في زضمت الىػً وفي أخض ُُم  الواًت الؿامُت باكخباع الغأي اللام شٍغ

ت الخلبحر وخّ ألاشخاص في الىص٘ى ئلى  الضًمِغاػُت واإلاىـىمت الِظاةُت، ًدٍغ

اإلاللىمت مً أهم الحَِى التي ٓغؾتها اإلاىازُّ الضولُت لحَِى ؤلاوؿان بُض أن 

مماعؾت هظًً الحُِِي ًصؼضم بمبضأ اؾخِاللُت اللضالت وخُاصها والظي ُض ًىا٘ 

لمل في مً جأزحر ؤلاكالم والغأي اللام وطلٗ بالىـغ ئلى ػبُلت ٔل منهما ًالِظاء ٌ

لخمض كلى كىصغ الؼمً إلؿهاع الحُِِت، بِىما ًٕؿغ ؤلاكالم والغأي اللام  صمذ َو

ستَر كىصغ الؼمً للىص٘ى كلى الحُِِت.  خاحؼ الصمذ ٍو

ت ؤلاكالم والغأي  لاث بحن خٍغ ِذ الدشَغ وبحن هظا وطاْ جثاع ئشٖالُت ٍُٓ ًو

لجؼاةُت، مما وبحن اؾخِاللُت الِظاء وخُاصه زاصت كىض ًصله في الخصىماث ا

هي طىابؽ الحماًت الجىاةُت للخصىمت الجؼاةُت مً  ًجللىا هؼغح ئشٖالُت مٌاصها ما

أن هِؿم هظا اإلاِا٘ ئلى  ًىااعجأ، لئلحابت كً هظه ؤلاشٖالُت جأزحر ؤلاكالم والغأي اللامت
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مبدثحن هدىا٘و في اإلابدث ألا٘و طىابؽ خماًت الجىاةُت للخصىمت الجؼاةُت مً جأزحر 

م والغأي اللام طاث صلت بالهُةت الِظاةُت، وهدىا٘و في اإلابدث الثاوي طىابؽ ؤلاكال 

جأزحر ؤلاكالم والغأي اللام طاث صلت  الحماًت الجىاةُت للخصىمت الجؼاةُت مً

ِا للخؼت آلاجُت:  بمغاًلاث الجهاث الِظاةُت وطلٗ ًو

: طىابؽ الحماًت الجىاةُت للخصىمت الجؼاةُت مً جأزحر  ؤلاكالم  اإلابدث ألا٘و

 والغأي اللام طاث الصلت بالهُةت الِظاةُت.

اإلابدث الثاوي: طىابؽ الحماًت الجىاةُت للخصىمت الجؼاةُت مً جأزحر ؤلاكالم 

 والغأي اللام طاث الصلت بمغاًلاث الجهاث الِظاةُت.

املبحث ألاول: طىابط الحماًت الجىائيت للخصىمت الجصائيت من جأثير إلاعالم 

 اث صلت بالهيئت اللظائيت.  والسأي العام ذ

مما ًجب وجيبغي ؤلاشاعة ئلُه في هظا الصضص هى مبضأ اؾخِاللُت الِظاء 

ٓاخضي مِىماث الضولت الضًمِغاػُت، وطماهت أؾاؾُت لحَِى اإلاتهم وخّ مً 

لاث واإلاىازُّ الضولُت، ًال خضًث كً  خَِى ؤلاوؿان التي هصذ كلُه ٔل الدشَغ

ٔاهذ الجهت الِظاةُت الٌاصلت خماًت خَِى ؤلاوؿان أزىاء  الخصىمت الجؼاةُت ئال ئطا 

ٔان هظا  لُت والخىٌُظًت، ؾىاء  في الضكىي الجؼاةُت بمىأي كً جأزحر الؿلؼخحن الدشَغ

ا أو وؿٌُُا، ٓما ًخجؿض اؾخِاللُت الِظاء بىحهت الصحُذ هى  الاؾخِال٘ كظٍى

ؿلؼت الغابلت في الضولت اؾخِاللُت كً ؤلاكالم والغأي اللام والظي ٌلخبر بمثابت ال

ه مً جأزحر وصضي كمُِحن صازل اإلاجخمم والؾُما ئػاء الِظاء.  وطلٗ هـغا إلاا ًتٓر

ىي كلى الازخالي الؿاةض بحن  بل الىلىج في مىطىق الضعاؾت ًيبغي الُى ُو

ٌه بأهه "الحٕم الظي  ٍ الغأي، ًِض طهب البلع ئلى حلٍغ الباخثحن ًُما ًسص حلٍغ

 مؿألت طاث اكخباع كام بلض مىاُشاث كلىُت وواًُت". جصل ئلُه الجماكت في

ه آلازغون بأهه: "مجمىكت آلاعاء التي ًضًً بها الىاؽ ئػاء الِظاًا  وكًغ

واإلاىطىكاث التي ههم الجماكت و جأزغ ًيها"وعأي عأي زالث بان الغأي اللام هى ًٕغة 

ت ئػاء جصغي أ مؿألت مً  و الؿاةضة بحن الجمهىع مً الىاؽ جغبؼهم مصالح مشتٓر

ت" . ههمماااهخممؿاةل التي جثحر   وجخللّ بمصالحهم اإلاشتٓر
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وهـغا ألن الخصىماث الجؼاةُت جغجبؽ وبشٖل ٓبحر مً الحاالث إلاؿاةل جدـى 

ٍ الِاض ي الجؼاتي ًان طلٗ مً شأهه أن ًإزغ  باهخمام الغأي اللام بل وجإزغ في مُى

ٍ مواًغ إلاا ًجب أن جٖى  ن كلُه كُِضجه بىاء كلى كلُه لُٖىن لضًه ًٕغة ومُى

اُخىاكه  الصخص ي الحغ، أو بملنى أزغ ًان الغأي اللام ُض ًضًم الِاض ي ئلى الحُاص 

كً جأؾِـ اُخىاكه الحغ بىاءا كلى الضكىي اإلالغوطت أمامه وبالخالي ًإؾـ اُخىاكه 

ٍ، ٓما ًمًٕ أن ًخلضي  كلى ما ًىخُه ئلُه الغأي اللام عهم كضم ؾالمت هظا اإلاُى

خأزحر ئلى الشهىص والخبراء في الخصىمت الجؼاةُت وبالخالي الىص٘ى ئلى خٕم هظا ال

 1مسالٍ للحُِِت مما ًإصي ئلى مؿاؽ بمبضأ اإلادآمت اللاصلت.

ٔان وألحل طلٗ ًيبغي أن جٖىن الهُةت الٌاصلت في الخصىمت ا لجؼاةُت ؾىاء 

غوج له لخٌاصي  مشٖلت حشُٕال ًغصًا  أو حماكُا بمىأي كما ًصىعه الغأي اللام ٍو

أزحره هـغا العجباغ الخصىمت الجؼاةُت ببلع الِظاًا اإلاثحرة لالهخمام أو بؿبب 
ّ
ج

شخصُت اإلاتهم أو اإلاجني كلُه أو ألن أؾبابها طاث بىاكث ؾُاؾُت جخصل بالىـام 

 مؿاةل مالُت ٓبري ٓجغاةم الٌؿاص مثال .اللام أو جخللّ ب

ذ صعاؾت  وفي صضص جأزحر الغأي اللام وؤلاكالم في ئحغاءاث اإلادآمت أحٍغ

" خ٘ى هظا الخأزحر بدُث هاجاؽ ُٓباًىٌغمُضاهُت ُام بها الخبحر في كلىم الاجصا٘ " 

ض أزبدذ الضعاؾت أن  271ُاطُا و  447شملذ الضعاؾت  ُال للىُابت، ُو مً   %50ٓو

كالمُت و 
ّ

غ ؤلا مً ممثلحن الىُابت    %42الِظاة وممثلي الىُابت جأزغث ئحغاةتهم بالخِاٍع

غ ؤلاكالمُت جإزغ في  ًٌٕغون في صضي الغأي اللام وأكتري زلث الِظاة بأن الخِاٍع

 2حجم اللِىبت وحشضًضها.

                                                            
-2014 ؾُضي بللباؽ، ،ٓمت اللاصلت في الخصىمت الجؼاةُت، أػغوخت الضٓخىعاهًحي كبض الحمُض، اإلادا - 1

 .97-96،ص 2015

ابت كلى الخؼبُّ الِظاتي لظماهاث اإلادآمت اإلاىصٌتأهـغ أًظا:  اض كىض، الُغ صاع النهظت  ،عمؼي ٍع

 .16، ص 2006اللغبُت الِاهغة، ػبلت 
ت الحاصًت كشغ  ىمصؼٌ - 2 ت الجهٍى ًغجاوي، الشأن الِظاتي ٓماصة ئكالمُت مً وحهت هـغ ُظاةُت الىضٍو

ً الخابم للبىٗ اإلاوغ  أو اإلالهض اللالي للِظاء  الؿبذ خ٘ى مىطىق الِظاء والا  ؼ الخٍٖى ًبراًغ  23كالم، مٓغ

 .09-08ص  2013

www. Biblio-droit.com   ش .11:35ؾا  2018ماعؽ  29بخاٍع  
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لاث الىػىُت ومنها اإلاشغق الجؼاةغي كلى  وفي هظا الصضص ُغعث حمُم الدشَغ

لى مجمىكت مً الظىابؽ التي حشٖل طماهت أؾاؾُت جغس ي بها مبضأ الىص ك

ِا لللضالت أو باليؿبت للِاض ي خٌاؿا كلى مبضأ  اؾخِاللُت الِظاء ؾىاء باكخباعه مًغ

م مجمىكت مً ألاًلا٘ ؤلاكالمُت والتي حشٖل عأًا ًمـ بالؿلؼت  الحُاص، وطلٗ بخجٍغ

 الِظاةُت.

إلادٕمت ألاوعوبُت لحَِى ؤلاوؿان في هظا وكلى اإلاؿخىي الضولي ًِض أٓضث ا

ش  خه الخلبحر  shopfa :1في ُظُت  1998ماي  20ُغاعها الصاصع بخاٍع ٔاهذ خٍغ "أهه ًاطا 

مظمىهت ًان الحّ في ئبالن الجمهىع خ٘ى ئصاعة اللاصلت  ًيبغي أال ًمـ بدؿً ؾحر 

أزحر في الؿلؼت الِظاةُت ًظال أن طلٗ ًمًٕ أن ًمـ بمبضأ اؾخِاللُت الِظاء والخ

 2.ُغاعاجه

وبىاء كلى هظا ؾىدىا٘و هظا اإلابدث في مؼلبحن هسص اإلاؼلب ألا٘و لضعاؾت  

طىابؽ الحماًت صاث صلت بممثلي الهُةت الِظاةُت وهسع اإلاؼلب الثاوي لضعاؾت 

 طىابؽ اإلاخللِت باألكما٘ الصاصعة كً ممثلحن الؿلؼت الِظاةُت.

 لي الهيئت اللظائيت.املطلب ألاول: طىابط الحماًت ذاث صلت بممث

ٍ كىض خّ اإلاىػً  ئن الحّ في ؤلاكالم ػبِا إلاٌهىم الِاهىن الجؼاةغي ال ًخُى

في ؤلاػالق كلى ألاخضار وألازباع التي ههمه والتي مً بُنها أزباع الِظاًا اإلاؼغوخت أما 

الجهاث الِظاةُت اإلاسخلٌت، بل ًِخط ي كالوة كً طلٗ أن جٖىن وؾاةل ؤلاكالم مجاال 

اجه ألاؾاؾُت في الخٌٕحر والغأي والخلبحر وؤلاكالم. ًماعؽ  ًُه اإلاىاػً خٍغ

اث ألاؾاؾُت اإلاؼلِت التي جأبى أن  ت الغأي والخلبحر مً الحٍغ ومبضةُا ًان الحٍغ

ًىطم لها أي ُُض لؼلما أطمغها اإلاىاػً في هٌؿه ولم جسغج ئلى هؼاَ الللىُت في أي 

ٔان ؾىاء بالٕخابت أو الِ٘ى او الٌل ل أو الخمثُل أو أي ؾلْى أزغ وبظلٗ ًصح شٖل 

                                                            
1- Frédéric Desportes,Traité de procédure pénale,edition Economica,Paris,2012 ,p283  
2 - Philippeconte et patrick moistre du chourbon –procedure pénal -3eme edition –amand colin- 

paris 2011- p332 
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ت، ئهما هى  الِ٘ى ان مجمىكت الظىابؽ التي وطلها اإلاشغق الجؼاةغي كلى هظه الحٍغ

جُُِض لها خُىما ًخصل ألامغ بدماًت مصالح أزغي في اإلاجخمم والؾُما جلٗ اإلاصالح 

 اإلاخللِت بالِظاء.

طاث الصلت باإلاىطىق وفي هظا الصضص حاءث أخٖام ُاهىن اللِىباث الجؼاةغي 

م  مٕغؾت إلاجمىكت مً الظىابؽ التي مً شأنها أن حشٖل ئؾاءة للِظاء وطلٗ بخجٍغ

 أكما٘ اليشغ اإلاخصلت بالجهاث الِظاةُت.

م و كِا  ألاًلا٘  ؾىدىا٘و في هضا  اإلاؼلب صعاؾخه الظىابؽ الخاصت بخجٍغ

 باع الِظاة.التي جمـ ممثلي الهُةت الِظاةُت، وهي الجغاةم اإلااؾت بشغي واكخ

لاث اللاإلاُت الىص كلى مبضأ  ِا لجمُم الدشَغ ًلِض باث مً اإلاؿلم به ًو

اؾخِاللُت الِظاء ٓاخضي اإلاباصب الضؾخىعٍت واللاإلاُت لحماًت خَِى ؤلاوؿان 

ؿا إلابضأ أزغ وهى الحّ في مدآمت كاصلت وكلُه ًان مـاهغ هظا الاؾخِال٘ ال  جَٕغ

ىؿٌُي ًِؽ بل ًجب أًظا أن جٕغؽ في شِه جٍِ كىض اؾخِال٘ الِظاء في شِه ال

حر الحماًت الالػمت  لاث كلى جًى اللظىي )الِظاة(، وبالخالي ًِض أحملذ ٔل الدشَغ

ت واكخباعه وئن صح الِ٘ى بأـً ؤلاكالم  للِاض ي مً حمُم ألاكما٘ التي جمـ بشًغ

ُبا كلى أكما٘ الِظاة وبالخالي ٌلؼي أٓثر طماهت لحِى  َ والغأي اللام ٌلخبر ُع

غ التي وشغها  شترغ أن ال جىؼىي طلٗ الخِاٍع ؤلاوؿان الؾُما اإلاتهم ًاهه ًيبغي َو

للِاض ي واهؼالُا مً  ئهاهتوؾاةل ؤلاكالم و الغأي اللام كلى ما ٌشٖل ُظًا أو ؾبا أو 

 هظا ؾىدىا٘و جدذ هظا اللىىان حغاةم الِظي و الؿب الللني.

دت الِظي في الىص اإلااصة لِض كغي اإلاشغق الجؼاةغي حى حسائم اللرف : /1

مً الِاهىن اللِىباث الجؼاةغي بِىلها "ٔل ئصكاء بىاُلت مً شانها اإلاؿاؽ  296

 ...جلٗ الهُةت بشغي واكخباع ألاشخاص أو الهُةت اإلاضعي كليها أو ئؾىاصها ئليهم أو 

ّ اإلااصة اليشغ ختى ولى  لاُب كلى وشغ هظا ؤلاصكاء أو طلٗ ؤلاؾىاص مباشغة أو بؼٍغ َو

طلٗ كلى وحه الدشُٕٗ أو ئطا ُصض به شخص أو هُةت صون طٓغ الاؾم و لًٕ مً  جم

اإلامًٕ جدضًضها مً كباعاث الحضًث أو الصُاح والتهضًض أو الٕخابت أو اإلايشىعاث أو 

مت".  الالًخاث أو ؤلاكالهاث مىطىق الجٍغ
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مت الِظي باكخباعها خالت واُلُت  وهـغا لؤلبلاص الخؼحرة التي أن جخسظها حٍغ

مما ًجلل اخخما٘ جصضًِها ٓبحرا إلاا ًدُذ لها اإلاجا٘ واؾم للظًىق والاهدشاع زاصت 

ٔاهذ مىحهت طض  الجغاةم اإلااؾت  أهمالؿلؼت الِظاةُت مما ًجللها مً  أكظاءئطا 

 1بالشغي والاكخباع.

مت الِظي جبحن أنها جِىم  و مً اؾخِغاء الىص الِاهىوي الظي ٌلاُب كلى حٍغ

 :آلاجُت لتألاعب لىاصغ الكلى 

ذ  إلادعاء بالىاكعت أو إطىادها : -أ ٍ ؤلاصكاء بالىاُلت هى الخصٍغ ًمًٕ حلٍغ

أما ؤلاؾىاص ًهى وؿبت  2بظلٗ واُلت كلى طمت الوحر أو ؤلاصعاج الىاجج جدذ ؿل الشٗ

هى ما ًٌُض أن الٌاكل ًٖىن كلى كلم  3،الامغ الى لصخص اإلاِظوي كلى ؾبُل الخأُٓض

هىا ًسخلٍ ؤلاؾىاص كً الاصكاء لٖىن أن الٌاكل في الاصكاء  مً، و شخص ي بظلٗ ألامغ

ّ الوحر أو  ئلىال ًغوي شِةا كاًىه بىٌؿه بل أمغا ًٖىن ُض وصل  كمله كً ػٍغ

م  أنَ.ق.ج  296وما ٌؿخٌاص مً هص اإلااصة  –ؤلاشاكت  ٓال الٌللُحن ٌشملهما الخجٍغ

ٔاهذ مً شانها الخلمُذ بشْٖى جدىم خ٘ى الصخص أ ت.بأي صُوت   و الهُةت اإلاِظًو

مً الىاضح مً  الهيئت : أو الشخص  إلى إلاطىادأن ًىحه الادعاء او  -ب

ٔاهىا أشخاص ػبُلُحن  296الىص اإلااصة   حن  أو أنها جدمي ألاشخاص ؾىاء  اكخباٍع

ؿخٌاص طلٗ مً لٌف الصخص الىاعصة في صلب اإلااصة، باليؿبت للصخص الؼبُعي  َو

مت الِ ظي أن ًٖىن ؤلاصكاء أو ؤلاؾىاص بالىاُلت مىحها الى ًاهه ٌشترغ مً لُِام حٍغ

شخص ملني و ال ٌشترغ مً الخلُحن ان ًٖىن هاًُا لٖل حهالت او أن ًٖىن الصخص 

ٔاًُت  ملُىا باؾمه، بل ًٌٕني في طلٗ ان ًٖىن الضالالث اإلاؿخلملت في كباعاث الِظي 

ت الصخص اإلاِظوي، ٓما ال ًجب ان ًخلغي كلى الطحُت ٔل م ا وصلذ ئلُه إلالًغ

 الاصكاءاث بل ًٌٕي أن ٌلغي الطحُت في وؾُؼت الاحخماعي او اإلانهي .

                                                            
 .86،ص 2011مسخاع ألازظغي الؿاةحي، الصحاًت والِظاء صاع هىمت ، الجؼاةغ، ػبلت  - 1
 .25، ص 2014لحؿً بً شُش آر مىلُا، عؾالت في حىذ الصحاًت ، صاع هىمت، الجؼاةغي، ػبلت  - 2

الؼبلت  ،لت حاملت الِاهغةمدمىص مدمىص مصؼٌى، شغح ُاهىن اللِىباث الِؿم الخاص ، مؼب - 3

 .346، 1984، الثامىت
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ما ٌشترػه  بشسف الشخص او الهيئت: إلاطىادإن جمع ذلك الىاكعت او  -ج

مت  الِظي ان ًىؼىي الاصكاء او  اإلاغجٕب طض الصخص  ؤلاؾىاصالِاهىن في الُِام حٍغ

مت بمٌهىم اإلااصة  او الهُةت كلى مؿاؽ بالشغي والاكخباع، ئط َ.ق.ج ئال  296ال حٍغ

ٔان الٌلل ُض  ه و اكخباعه. أصا ئطا   الطحُت في شًغ

 1والشغي والاكخباع لِـ ٔلمخحن متراصًخحن بل لٖل منهما ملىاه الخاص

الؿلؼت  أكظاءًالشغي ًغجبؽ بجزاهت الصخص وئزالصه وهى ما ًٌترض في 

الظي ًسىله لهم الِاهىن في  الِظاةُت الؾُما الِظاة، وطلٗ كلى أؾاؽ الضوع 

الٌصل في الخصىماث الجؼاةُت بٖل هؼاهت وخُاص، أما الاكخباع ًهى ٔل ما ًغجبؽ 

اع الىاحب اججاه  الؿلؼت الِظاةُت او اججاه  أكظاءبالخِضًغ والاخترام والُى

اتم اإلااؾت باالكخباع هي التي جٖىن طاث صلت  ألاشخاص كمىما، وبالخالي ًان الُى

 أو لحِذ الصخص في خُاجه اللامت  ؾىاءأو الاحخماعي للصخص  2نهيباإلادُؽ اإلا

الؿلؼت الِظاةُت  أكظاءالخاصت أو اإلاهىُت، طلٗ مً خُث الثِت التي جٌترض في 

  3ٔالِ٘ى بان هىاْ كالُت للِاض ي مم اإلاجغم.

لاث  واحؿاُا مم هٌـ الحماًت اإلاِغعة ألكظاء الؿلؼت الِظاةُت، جخٌّ الدشَغ

ىت البراءة اإلاِغعة للمتهم باكخباعها خّ مً الحَِى  في مجملها كلى خماًت ٍُغ

ت الخلبحر وؤلاكالم كلى اإلاؿاؽ  ألاؾاؾُت لحَِى ؤلاوؿان، ًال ًجب أن جىؼىي خٍغ

م ٔل اصكاء او الاؾىاص مً شاهه أن ًجلل الصخص مضاها  ىت البراءة و طلٗ بخجٍغ ٍُغ

 4ُبل صضوع أي خٕم ُظاتي مً حهت اإلاسخصت.

ً  الادعاء أو الاطىاد:علىيت  -ص ال ًخدِّ الاصكاء او الاؾىاص الظي ٌشٖل الٓغ

مت الِظي  مت الِظي ئال ئطا جم وشغه و جدُِّ كلىِخه، ًسؼىعة حٍغ اإلااصي للجٍغ

                                                            
 .88مسخاع الازظغي الؿاةحي.مغحم ؾابّ.ص - 1
 .90مغحم ؾابّ،ص -مسخاع ألازظغي الؿاةحي - 2
 .89مغحم ؾابّ،ص -مسخاع ألازظغي الؿاةحي - 3

4 - yves Poirmeur Justice et Médas – lextemsoédition paris 2012- p152.153. 
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وطلٗ ما ٌؿخٌاص مً هص  1جٕمً في كلىُتها أٓثر منها في اللباعاث اإلاشِىت اإلاؿخلملت،

ٔان مً اإلامٕ 296اإلااصة  ً جدضًضهما مً كباعاث الحضًث او الصُاح في ُىلها "... لًٕ 

 او التهضًض أو الٕخابت أو اإلايشىعاث أو ؤلاكالهاث ...".

َ.ق. حللذ البا  مٌخىخا لُضزل في طلٗ ٔل  296و بالخالي ًان هص اإلااصة 

وؾُلت مً شانها أن جدِّ اللالهُت أو بلباعة ازغي ٔل ما مً شاهه أن ًجلل وصىله 

ٔان طلٗ في مخىاولهم  او بىؾلهم الىص٘ى الُه . وكلُه ئلى الجمهىع مدؿحرا ، م تى 

  .كالهُت شٌهُت ؛كلىُت ٓخابُت 2:ًُمًٕ الِ٘ى أن الللىُت جأزظ شٕالن

 حسائم الظب العلني. – 2 

ذ اإلااصة  مً ُاهىن اللِىباث الؿب بأهه ٔل حلبحر مشحن أو كباعة  297كًغ

دبحن مً هظا أن اإلاشغق جخظمً جدِحرا أو ُضخا ال ًىؼىي كلى ئؾىاص أًت وا ُلت ٍو

مت الِظي. ًالِظي ٓما أؾلٌىا ًِم ًُه  مت الؿب بخمحزهما كً حٍغ كغي حٍغ

اإلاؿاؽ بالشغي والاكخباع مً زال٘ ئؾىاص واُلت مدضصة للصخص اإلاِظوي، أما 

الؿبب وهى أًظا مً الجغاةم اإلااؾت بالشغي والاكخباع ًُخدِّ بأي وصٍ وبأي 

لت مدضصة وبظلٗ ًٖىن الؿب أشمل مً الِظي باكخباع أن ئؾىاص كام ال ًخللّ بىاُ

ٔل ُظي ًخظمً بالظغوعة ئؾىاص أمغ ملحن وهى ما كبر كىه اإلاشغق بصُوت ... ٔل 

 ً حلبحر مشحن أو كباعة جخظمً جدِحرا أو ُضخا... أما الشغغ الثاوي الٓخما٘ الٓغ

مت الؿب ًهى اللالهُ  .غاختت وئن لم ًىص كليها اإلاشغق صاإلااصي في حٍغ

مت : التعبير املشين أو عبازاث التحلير واللدح-أ ؾبّ الِ٘ى كىض صعاؾدىا لجٍغ

الِظي أن الشغي والاكخباع هما مجمىق ما للصخص مً عصُض ملىىي ًىحب اخترام 

دضر اإلاؿاؽ بشغي الصخص واكخباعه كىضما جىٕغ كلُه صٌت مً  وجِضًغ الوحر له ٍو

ت التي جيبم مً ٓغامخه الصٌاث التي جٖىن هظا الغصُض واإلاخمثل ت ئما في صٌاجه الٌؼٍغ

ؼ الظي ًدخله الصخص في مدُؼه الاحخماعي، واإلاالخف  أو صٌاجه اإلإدؿبت بدٕم اإلآغ

                                                            
 .92مغحم ؾابّ،ص -مسخاع ألازظغي الؿاةحي - 1
 .40-39لحؿً بً شُش آر مىلُا،  مغحم ؾابّ،ص - 2
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أن اإلاشغق لم ٌشترغ صغاخت أن ًٖىن الؿلْى اإلاجغم ماؾا بالشغي والاكخباع ٓما في 

مت الِظي ألن طلٗ ٌؿخسلص مباشغة مً اللباعاث اإلاشِىت أو مً ٔ ل كباعة حٍغ

 جخظمً الخدِحر والِضح . 

وهٕظا ًاهىا ئطا اؾخثىِىا الِظي الظي له شغوػه الخاصت ٓما طٓغها، ًصبذ 

 ؾبا ٔل ؾلْى ًمـ بشغي واكخباع اإلاجني كلُه.

وعهم أن اإلاشغق لم ًىص صغاخت كلى الشٖل الظي ًخسظه هظا الؿلْى ًاهه 

ٔالِ٘ى أو الٕخ ٔاهذ لها في ُض ًِم بأي وؾُلت مً وؾاةل الخلبحر.  ابت وختى باإلشاعة ئن 

والٕخابت ال حلني اللوت اإلاٌهىمت ًِؽ وئهما  اللغي صاللت اإلاؿاؽ بالشغي والاكخباع

حلني أًظا الغمىػ والغؾىم والصىع ٓما أؾلٌىا وحشمل أًظا اإلاسؼىػاث واإلاؼبىكاث 

دت أو في شٖل ٓىاًت ًان  ٔاهذ اللباعاث اإلإخىبت أو اإلاىؼَى بها صٍغ مت وؾىاء  الجٍغ

حلخبر ُاةمت متى أصث ملنى اإلاؿاؽ بالشغي والاكخباع وهظا ما خٕمذ به مدٕمت 

ضة أهه  الىِع في مصغ خُث ؾاوث مً هظه الىاخُت بحن الؿب والِظي وؤلاهاهت مٓإ

ال كبرة في الجغاةم الِىلبت باإلاضاوعة في ألاؾلى  ماصامذ اللباعاث مٌُضة ؾُاُها ملنى 

 ؤلاهاهت.

اعة التي جٖىن الؿب ًِض ًخدضص مً زال٘ الٖلمت اإلاؿخلملت أما مظمىن اللب

ٔان جٖىن ٔلمت هابُت أو ُبُدت ومثا٘ طلٗ الٕالم اإلاسل بالحُاء الظي ُض ٌشٖل  طاهها 

غث شغوػها وهى اإلاِصىص بالخلبحر  مت الٌلل اإلاسل بالحُاء ئطا جًى ذ حٍغ في هٌـ الُى

أي جِلُال وخؽ   méprisدِحرا "اإلاشحن" ٓما ًدضر الجغم أًظا بٖل حلبحر ًخظمً ج

خدِّ طلٗ باؾىاص  invectiveمً ُُمت الصخص أو ُضخا  دا في شخصه ٍو أي ججٍغ

صا  أو ًاؾّ أو وصٌه بأهه kكُب أزالقي أو بضوي للصخص کىصٌه بأهه لص أو 

مًٕ أًظا أن ًِم  ل هظه ألاوصاي جخظمً الِضح والخدِحر، ٍو أكىع أو مؿل٘ى ٔو

ِم الؿب أًظا الؿب بوحر ئؾىاص كُب مل حن ٔىصٍ الصخص بالحماع أو الٖلب. ٍو

 بخمني الشغ للصخص ٓمً ٌؿخلمل كباعة ًخمنى بها اإلاىث والهالْ للطحُت.

مت الِظي مً كضم الاكخضاص بصٌت الصخص  وزالًا إلاا هى مِغع في حٍغ

مت ًان مدٕمت الىِع الٌغوؿُت اكخبرث أن مٖاهت  اإلاِظوي للِ٘ى بمضي ُُام الجٍغ
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مت الؿب الطحُت طا ألاؾلى  الظي ًساػب به وػٍغ ًسخلٍ كً  آلانث أهمُت في حٍغ

ظلٗ الِاض ي ًما ًجب هدىه مً اخترام  ألاؾلى  الظي ًساػب به ؾٕحر أو كغبُض ٓو

ُت.  ًدىافی ومساػبخه بلوت ؾُى

ٔاهذ اللباعة اإلاؿخلملت جدمل  جب الِ٘ى أن لللغي صوعه في جدضًض ما ئطا  ٍو

 .ِحر والِضحصاللت مشِىت أو ملنى الخد

ظلٗ جخضزل الـغوي اإلادُؼت بىاُلت في جدضًث ملنى اللباعة اإلاؿخلملت   ٓو

وصاللتها ًٖلمت يهىصي ال حلني الخدِحر في خض طاهها وئهما ُض جإصي هظا اإلالني ئطا 

اُترهذ بـغوي ملُىت ووُلذ في مدُؽ ملحن، بل أن ٌُُٓت الىؼّ والىبرة اإلاؿخلملت 

مت الؿب في الٕالم ُض حلؼي للِ٘ى  ملاوي مسخلٌت ًجب الخىطُذ أًظا أن حٍغ

ٔان شخصا  جِخط ي أن جٖىن اللباعة اإلاشِىت أو الِبُدت مىحهت لصخص مدضص ؾىاء 

مت  ٔاهذ ألالٌاؾ كامت أو مىحت ئلى أشخاص زُالُحن ًال حٍغ ا ًاطا  ػبُلُا أو ملىٍى

هابُت صون أن  ومثا٘ طلٗ الؿٕحر الظي جضًم خالت الؿٕغ ئلى الخٌىه بلباعاث ُبُدت أو 

ًِصض بها شخصا ملُىا بالظاث، هحر أهه ئطا أمًٕ الخلغي كلى الصخص اإلاِصىص 

مت جخدِّ وفي ٔل ألاخىا٘ ًان جِضًغ هظه  عهم اؾخلما٘ كباعاث كامت ًان الجٍغ

ت بأهه لِـ شغػا ض ُظذ مدٕمت الىِع اإلاصٍغ  اإلاؿألت ًغحم ئلى ُاض ي اإلاىطىق ُو

ىص أو أن ًصل ئلى كلمه ًِض ُصض اإلاشغق مً أن ًِم الؿب بدظىع الصخص اإلاِص

مت الؿب خماًت اإلاٖاهت الاحخماكُت للملخضي كلُه ال صُاهت هٌؿه مً ألاطي  حٍغ

 الظي ُض ًخلغض له مً حغاء الؿب. 

وال بض مً ؤلاشاعة في الحٕم ئلى اللباعاث التي حشٖل الؿب ٓما صضعث كً  

ٌها أو ازخصاعها ألن ئكؼاء الل ابت اإلاتهم صون جدٍغ باعة وصٍ الؿب ًسظم لُغ

مت الِظي  .اإلادٕمت الللُا مثله مثل اللباعاث التي جٖىن حٍغ

بُدت ال حشٖل   ٔاهذ بظًةت ُو وججضع ؤلاشاعة ازحرا ئلى أن اللباعاث مهما 

ٔاهذ مىحهت ئلى مظهب ملحن أو ًٕغة ملُىت مم اإلاالخـت أن ألامغ  مت الؿب ئطا  حٍغ

ٔان مىحها مت ئطا  صبذ حٍغ ُت  ًسخلٍ ٍو ئلى شخص أو أٓثر ًيخمىن ئلى مجمىكت كُغ

م هىا ًجض أؾاؾه في هص اإلااصة  مٕغع مً  298أو مظهبُت أو ئلى صًً ملحن، والخجٍغ

 ُاهىن اللِىباث.
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لم ًىص اإلاشغق صغاخت كلى شغغ اللالهُت لٕىه ٌؿخسلص مً  :يتهالعال  -ب

مه للؿب هحر الللني بىص مؿخِل في اإلااصة  ؿخسلص  463ججٍغ أًظا مً َ ق َو

م الؿب وهي خماًت اإلاٖاهت الاحخماكُت الصخص، واإلاؿاؽ بهظه  الحٕمت في ججٍغ

 اإلاٖاهت ال ًِم ئال ئطا ؾمم الىاؽ ما ولذ به الطحُت مً أوصاي بظًةت أو ما ُُل

 .بشأهه مً كباعاث الخدِحر والِضح

ّ الجهغ بالِ٘ى في مکان كمىمي  ومثل الِظي جخدِّ اللالهُت هىا كً ػٍغ

ٔالؿاخت اللامت أو مٖان ًغجاصه ذ  اث ًكمىمی  الجمهىع في ٔل ُو حرجاصه الجمهىع في أُو

م الؿلْى  ٔاإلاؼلم أو اإلاِهى أو ُاكت اللغض ٓما جخدِّ اللالهُت ئطا ُو مدضصة 

اإلاجغم في احخماق كمىمي وجخدِّ أًظا بمسخلٍ وؾاةل ؤلاكالم التي جدُذ للجمهىع 

ت،  ت اللباعاث اإلاشِىت أو الخدِحًر مثل جىػَم اإلاؼبىكاث أو الصىع اإلاشِىت للضص ملًغ

ظلٗ  مً ألاًغاص بوحر جمُحز أو كغطها في مٖان ًدُذ عؤٍتها إلاً ًٖىن في مٖان كام ٓو

بُلها أو كغطها للبُم، هحر أن اللالهُت ال جخدِّ بالغؾالت اإلاىحهت ئلى الصخص 

مت الؿب هحر الللني  اإلاِصىص بالؿب وخضه وفي هظه الحالت ًصبذ الٌلل مشکال لجٍغ

غث شغوػه في اإلااصة  َ. ق أما الغؾالت التي جيسخ وجغؾل ئلى كضص ٓبحر مً  463ئطا جًى

 الىاؽ ًخخدِّ بها اللالهُت ألنها حلخبر بمثابت جىػَم.

 املطلب الثاوي:  الظىابط ذاث صلت بأعمال الهيئت اللظائيت 

لاث اإلاِاعهت ُض ٓغؾذ مبضأ الاؾخِاللُت الِظ ٔاهذ الدشَغ اء ٓمبضأ كام ئطا 

الهضي مىه هى خماًت خَِى ؤلاوؿان كامت و اإلاتهم زاصت ، ًان جؼبُّ هظا اإلابضأ 

حر الظماهاث و الظىابؽ الٌُٕلت باخترامه ، و هى ما  كلى اعض الىاُم ٌؿخضعي جًى

ًمًٕ الِ٘ى مله ئطٌاء خماًت حؼاةُت الؾخِاللُت الِاض ي الؾُما الِاض ي الجؼاتي 

الجؼاةُت كلى اكخباع أن هظا الىىق مً الخصىماث هى ما  الظي بٌظل في الخصىماث

ٌؿخِؼب اهخمام ؤلاكالم و الغأي اللام ، ًباإلطاًت ئلى الحماًت اإلاِغعة ألكظاء 

هم و اكخباعهم و ٔل  –الِظاة  –الؿلؼت الِظاةُت  م ٔل ما ًسل بشًغ و طلٗ بخجٍغ

ان خماًت ألاكما٘ ما ًمـ هؼاهتهم مً احل الُِام بىؿاةٌهم بٖل هؼاهت وخُاصه ً

الصاصعة كنهم ؾىاء ُبل وشىء الخصىمت الجؼاةُت)الخدُِّ الابخضاتي( أو بلضها 

اث  ٌشٖل اهخماما بالى ألاهمُت كلى اكخباع أن  هظه ألاكما٘ طامىت للحَِى و الحٍغ
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ت ؾىدىا٘و في هظا اإلاؼلب الظىابؽ الجؼاةُت  ألاؾاؾُت لؤلًغاص ، و مً هظه الؼاٍو

م في هظه الخاصت بدماًت ألا  خسظ الخجٍغ خٖام الِظاةُت مً ؤلاكالم و الغأي اللام ٍو

مت الخأزحر كلى أخٖام الِظاة ُبل الٌصل في الضكىي و طلٗ  ألحل  الحالت صىعة حٍغ

مت الخِلُل مً شان  خؿً ؾحر الخصىمت و خُاص اإلادٕمت و الصىعة الثاهُت هي حٍغ

 ألاخٖام الِظاةُت ومصضاُُتهاخه ألاخٖام الِظاةُت و الظي ٌشٖل بضوعه  صكما لحجُ

 ّ مخحن ي ًٖىن لهما آزغا ال ئطا جمخا كً ػٍغ و ما ًالخف في هظا اإلاجا٘ أن ٔلخا الجٍغ

هم الٌةت الوالبُت اإلالىُت   –الصحاًت  –اليشغ مما ٌؿخٌاص مىه أن عحا٘ ؤلاكالم 

مت كلى خضا في ًغكحن . م و وؾىدىا٘و ٔل حٍغ  بهظا الخجٍغ

مت   التأثير على احكام اللظاة .الفسع ألاول : حٍس

ًِغة اولى مً ُاهىن اللِىباث  147وهى الٌلل اإلالاُب كلُه بىص اإلااصة 

الٌِغجحن الجؼاةغي والتي جىص " ألاًلا٘ آلاجُت حلغض مغجٕبيها لللِىباث اإلاِغعة في 

 . 144مً اإلااصة  03و  01

لخأزحر كلى ألاًلا٘ وألاُىا٘ والٕخاباث الللىُت التي ًٖىن الوغض منها ا -1

 ...."ا أن الضكىي لم ًٌصل ًيها نهاةُاأخٖام الِظاة ػاإلا

مت امتهان اإلادٕمت أو اخخِاع اإلادٕمت  - ئن هظه ألاخٖام ججض أؾاؾها في حٍغ

لت اللامت مت واؾلت الىؼاَ حشمل حمُم اإلالغوًت في هـام الشَغ  ألاًلا٘، وهي حٍغ

لت ؾحرها أو  أو التي مً شانها اإلاؿاؽ باللضالت  م طلٗ بمىاؾبت  كُغ أهاهتها ؾىاء ُو

م بصٌت كامتالٌصل ف  .ي الِظُت ملُىت او ُو

م بمِخط ى هص اإلااصجحن  وفي ًغوؿا ًلِض هص اإلاشغق الٌغوس ي كلى هظا الخجٍغ

لِض أزاعث هظه اإلااصجحن حضال ، و 1958ُاهىن اللِىباث الصاصع ؾىت  مً 226/227

ئجحاًا في خّ الغأي اللام ِاصا و كالم والظي اكخبروهما ئهواؾلا باليؿبت لغحا٘ ؤلا 

ت أزباع ٔل ما ًضوع في أعوُه اإلادآم ٓما أبضي ا لٕثحر مً الظي ًدغص كلى ملًغ

 1.الٌِهاء جدٌـاث بشأنهما

                                                            
 .118مغحم ؾابّ،ص -مسخاع ألازظغي الؿاةحي - 1
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م هى ان جأزحر ما جيشغه وؾاةل الاكالم ُض  - و للل الحٕمت مً وعاء هظا الخجٍغ

للُِاث وأعاء و اججاهاث ًإزغ جأزحرا مباشغا كلى هُةت اإلادٕمت، طلٗ مً زال٘ وشغ ح

مواًغة لِىاكه اإلادٕمت وكُِضهها بدُث جبخلض هُةت اإلادٕمت في جأؾِـ أخٖامها 

اتم الضكىي اإلاؼغوخت أمامها، وبالخالي ًِض حشٖل اإلااصة الاكالمُت  ظائها كً ُو ُو

اإلايشىعة شٕال مً اشٖا٘ الظوؽ كلى هُةت اإلادٕمت ومً زمت الخأزحر كلى أخٖامها 

ي الىاُم وما ًِظُه مبضأ خُاص الِاض ي واُخىاق الصخص ي الظي ًجب وطلٗ كلى زال 

ٔان وماكضا زظىكه الى الظمحر والِاهىن واوعاَ الخصىمت  أن ال ًيؿاَ ألي مإزغ 

م  اإلالغوطت أمامه، في ؾبُل جدُِّ اللضالت وخماًت خَِى ؤلاوؿان وبالخالي ًان ججٍغ

ىاكتهم ُبل الٌصل ف ي الضكىي هى بمثابت طمان الخأزحر كلى اخٖام الِظاة ُو

الؾخِاللُت الِاض ي و خُاصه ٓما انها طامً لحؿً ؾحر الخصىمت الجؼاةُت و كضالت 

م  «  "  Levasseurاإلادآمت و في هظا الصضص ٓخب الاؾدىاص " ئن مبرعاث هظا الخجٍغ

جغحم ئلى آلازاع التي جىجؼ كً الخللُِاث اإلاوغطت و التي ًمًٕ أن جسلّ في طهً 

 1.»ًٖاع مؿبِت الِظاة أ

ىي كلى الجىاهب اإلاخللِت بالخأزحر    مت وحب الُى و لئلخاػت أٓثر بهظه الجٍغ

  .ػمً الخأزحر ؛مدل الخأزحر ؛ماهُت الخأزحر ؛والتي منها :  اإلاـاهغ الخاعحُت للخأزحر

ًمًٕ اؾخسالص اإلاـاهغ الخاعحُت لؿلْى  املظاهس الخازحيت للتأثير: -1

 01َ.ق الٌِغة  174ظاةُت بما وعص الىص كلُه في اإلااصة الِ ألاخٖامالخأزحر كلى 

م وشغ الخللُِاث  La publication de ) 2ًسالًا للمشغق الٌغوس ي الظي آخٌى بخجٍغ

                                                            
 03، اللضص 38ض باعكت الِضس ي، الحماًت الجؼاةُت للخصىمت مً جأزحر اليشغ، مجلت حاملت البلث اإلاجل - 1

 .121، ص 2016ؾىت 
 وعص هص اإلااصة في الِاهىن اللِىباث الٌغوس ي بالصُوت ألاجُت . - 2

La publication, avant l'intervention de la décision juridictionnelle définitive, de commentaires 

tendant à exercer des pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la décision des 

juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 

euros d'amende. 

Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions 

particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la 

détermination des personnes responsables 
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Commentaires)  1،َ.ق اإلاصغي  187واإلاشغق اإلاصغي الظي حغم اليشغ في هص اإلااصة  

م ألاًلا٘ ال تي مً شانها أن جإزغ في ًان اإلاشغق الجؼاةغي ُض وؾم مً الضاةغة ججٍغ

أخٖام اإلادآم ، و اإلاِصىص هىا باألًلا٘ هي ٔل ؾلْى ًىؼىي كلى حلبحر هحر الٕخابت 

والِ٘ى و طمً هظا اإلالنى ًضزل الخجملاث و اإلاؿحراث التي ًٖىن الهضي منها الخأزحر 

م عمؼ ملحن ...الخ.  كلى اإلادٕمت أو ًع

ضزل طمً ػاةٌت ألاُىا٘ التي حلبر شٌاهت ك ً الغأي والٌٕغة ٔل ما مً ٍو

ٔاهذ ألاُىا٘ زؼابا وهىاء، وكمىما ٔل  شاهه الخأزحر كلى الضكىي اإلالغوطت، ؾىاء أ

م هي جلٗ  ُ٘ى ًإزغ في ؾامله، أما الٕخابت التي حشٖل جأزحرا والتي جٖىن مىطىق ججٍغ

مؼبىكاث والتي  أًتاإلاِاالث التي جيشغ في الصحٍ والجغاةم والجغاةض والٕخب او 

 ل اإلالنى الظي ًِصضه الٌاكل .جدم

َ.ق.ج   147ال ًِىم ملنى الخأزحر ٌٓلل مجغم ػبِا ألخٖام اإلااصة العالهيت :  -2

ئال ئطا جم اللالهُت، واللالهُت اإلاِصىصة هي ان ًٖىن الٌلل في مٖان كمىمي مٌخىح 

ذ مثل ُاكاث الؿِىما و اإلاِاهي و هحرها مً  للجمهىع بشٖل صاةم او بشٖل مُإ

ىت مما ًمًٕ ان ًصبذ مٖاها كاما بالخسصُص، ٓما جِىم الللىُت اطا ما جم ألامٕ

الٌلل اإلاجغم في مٖان زاص ؾىاء خظغ كمىم الىاؽ او اشخاص ملُىحن جخىًغ ًيهم 

ٔاألكظاء الجملُاث مثال .  شغوغ ملُىت 

مً الِاهىن اللِىباث  147ان اإلاشغق الجؼاةغي في هص اإلااصة  ماهيت التأثير: -3

م الخأزحر في خض طاجه ، و ئهما الؿلْى اإلاجغم هى طلٗ الؿلْى الظي ًإصي ئلى لم ًجغ 

مت الخأزحر خضوزه و ما ًترجب كلُه مً هخاةج كلى  الخأزحر ، وبالخالي ال ٌشترغ لُِام حٍغ

الخصىمت الجؼاةُت ، بل الؿلْى اإلاجغم هى الؿلْى الظي ًٖىن الوغض مىه أخضار 

                                                            
 وعص هص اإلااصة في الِاهىن اللِىباث اإلاصغي  بالصُوت ألاجُت. - 1

أزحر فى الِظاة الظًً ٌلاُب بىٌـ اللِىباث ٔل مً وشغ باخضي الؼَغ اإلاخِضم طٓغها أمىًعا مً شانها الخ

ًىاغ بهم الٌصل فى صكىي مؼغوخت أمام أًت حهت مً حهاث الِظاء فى البلض أو فى عحا٘ الِظاء أو الىُابت 

أو هحرهم مً اإلاىؿٌحن اإلاٖلٌحن بخدُِّ أو الخأزحر فى الشهىص الظًً ُض ًؼلبىن لضاء الشهاصة فى جلٗ الضكىي 

ىم شخص مً الٌظاء بمللىماث لىلي اإلاغ أو الخأزحر فى الغأي اللام أو فى طلٗ الخدُِّ أو أمىًعا مً شانها م

 )إلاصلحت ػغي فى الضكىي أو الخدُِّ أو طضه
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بلباعة " باألُىا٘ و ألاًلا٘ و الٕخاباث التي ًٖىن  الخأزحر وهى ما كبر كىه اإلاشغق

 1الوغض منها الخأزحر كلى أخٖام الِظاة ...".

والخأزحر ٌٓلل مجغم ُض ًٖىن مباشغا ٓما لى وشغث أعاء و حللُِاث او ٓخاباث 

او ... بشٖل مباشغة كلى هُةت اإلادٕمت مً شانها ان حوحر في كُِضهها و ُىاكتها بالِضع 

ما ًمًٕ ان ًٖىن الخأزحر هحر  الظي ًجللها ظائها، ٓو جبخلض كً جأؾِـ خٕمها ُو

مباشغ و طلٗ مً زال٘ وشغ اعاء الىاؽ والجمهىع خ٘ى الِظُت اإلالغوطت كلى 

 في خحن أن الضكىي ال جؼا٘ أمام الِظاء. 2اإلادٕمت و بما ؾخدٕم اإلادٕمت

ًأزظ  أنمًٕ وال ٌشترغ في جأزحر أن ًٖىن ؾلبُا اججاه هُةت اإلادٕمت بل مً اإلا

 ؤلازغاء، وطلٗ مً زال٘ اؾخلما٘ كباعاث لهُةت اإلادٕمت الخأًُض أو الخأزحر شٖل اإلاضًذ 

 3الظي ًإصي لجىىح هُةت اإلادٕمت وجأزغها بغأي الىاشغ بما وشغه. ألامغ والاؾخدؿان 

مت الخأزحر اإلاشاع  ئنمحل التأثير :  -4 مً  147في هص اإلااصة  ئلُهمدل حٍغ

الِظاة لًٕ الحُِِت هي أن جأزحر   ألاخٖامالجؼاةغي هي جأزحر كلى  ُاهىن اللِىباث 

أي ُظاة و اإلادلٌىن  ألاخٖاموال ًِم كليها بل ًِم كلى مً ًصضع  ألاخٖامًىلٕـ كلى 

ىن  في ئصضاع ألاخٖام.  4الظًً ٌشتٔر

الخصىمت الجؼاةُت ومً بُنهم  ألاشخاصًِم الخأزحر كلى  أنٓما ًمًٕ   

ٍ شهاصاههم  ئلىم الشهىص مما ًضًله ٓخمىاها هدُجت إلاا ًخم وشغه، وطلٗ الن  أو جدٍغ

الخأزحر الظي ًِم كلى الِاض ي ًٖىن اُل خضة مً الخأزحر الظي ًِم كلى الشاهض بالىـغ 

لاث ججغم ٔل مً  ألاؾاؽالى زبرة الِاض ي و خىٕخه، وكلى هظا  هجض بلع الدشَغ

 5َ.ق.م(. 187اإلااصة ) َ.ق.ي ( و  434شاهه الخأزحر كلى الشهىص ) اإلااصة 
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َ.ق.  147الىؼاَ الحماًت الجؼاةُت اإلإغؽ في هص اإلااصة  ئنشمن التأثير :  -5

الضكىي لم ًٌصل ًيها بدٕم نهاةُا  أنالِظاة مً الخأزحر ػاإلاا  أخٖامهى خماًت 

الِظاء و لم  أماماإلاؼغوخت ًيها  ؤلاحغاءاثوبالخالي ًان مىطىق الحماًت ٌشمل ٔل 

ٔاهذ مؼغوخت كلى مؿخىي ُظاء الضعحت ألاولى ًخم الٌصل ً يها بدٕم نهاتي، ؾىاء 

او كلى مؿخىي ُظاء الاؾخئىاي او أمام ُظاء الىِع، ٓما ٌؿخىي في طلٗ ؾىاء 

ٔاهذ الجهت الِظاةُت هي الجهت الِظاء اللاصي   . ؤلاصاعي  أوأ

مت التلليل من شان   اللظائيت . ألاحكامالفسع الثاوي : حٍس

و طلٗ بِىلها " ألاًلا٘  02َ.ق/ي 147لاُب كلُه بىص اإلااصة وهى الٌلل اإلا

الِظاةُت  ألاخٖاموألاُىا٘ والٕخاباث الللىُت التي ًٖىن الوغض منها الخِلُل مً شان 

 والتي ًٖىن مً ػبُلتها اإلاؿاؽ بؿلؼت الِظاء أو اؾخِاللُت ".

مت هي  مت امتهان اإلادٕمت أؾاؾهاججض  ألازغي ان هظه الجٍغ  1اإلالغوي في الجٍغ

م ٔل ما  لضي الِظاء الاهجلحزي ، و لِض هص كليها اإلاشغق مً احل هاًت جخمثل في ججٍغ

الجؼاةُت والتي حلخبر كىىاها للحُِِت، وباكخباعها  ألاخٖاممً شاهه اإلاؿاؽ بمصضاُُت 

اث .  جصضع كً ؾلؼت ٓغؽ الضؾخىع اؾخِاللها و صوعها في خماًت الحَِى والحٍغ

مت بمِخط ى هص اإلااصة ولِض هص اإلاشغق ال  مً  226ٌغوس ي كلى هظه الجٍغ

ُاهىن اللِىباث الٌغوس ي الجضًض جدذ كىىان " ؤلازال٘ باالخترام الىاحب هدى 

مت الخأزحر كلى  مت مدل  أخٖامالِظاء " وكلى هغاع حٍغ ٔاهذ هظه الجٍغ الِظاة ًِض 

ت  أؾاؽحض٘ بحن الٌِهاء كلى   . و الغأي ؤلاكالمانها حشٖل ُُضا كلى خٍغ

مت الخِلُل مً  02َ.ق.ج/ي  147و مً اؾخِغاء هص اإلااصة   ًدبحن ان حٍغ

 كىاصغ هي :أعبلت  شان الاخٖام الِظاةُت جِىم كلى 

لِض وؾم اإلاشغق مً أن ًلع الظلىك في شكل اكىال او افعال او كتاباث :  -1

ٔاث التي جإصي ئلى الخِلُل مً ش مت ًجلل ٔل الؿلى م في هظه الجٍغ ان هؼاَ الخجٍغ

مت ؾىاء جمذ بالِ٘ى او الٕخابت او الخلبحر بىاؾؼت وؾاةل  الاخٖام الِظاةُت حٍغ
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ت ٖاجىعٍت ...الخ ؤلاكالم مسخلٌت ، أو الٕخابت الغمٍؼ ، ماصامذ جغمؼ أو او الغؾىم الٖاٍع

 جىحي الى الٌلل اإلاجغم .

مت الخِلُل مً شان : العالهيت -2 حلخبر اللالهُت شغغ اؾاس ي لُِام حٍغ

مت الخأزحر كلى هُةت اإلادٕمت، وطلٗ ما ٌؿخسلص مً  الاخٖام الِظاةُت مثلها مثل حٍغ

لذ في مٖان  147هص اإلااصة  ٔاهذ ُض ُو مت اطا  الؿالٌت الظٓغ، وبظلٗ جِىم الجٍغ

 كمىمي مٌخىح للامت الجمهىع .

الِظاةُت  ألاخٖامان الخِلُل مً شان  التلليل من شان الحكم اللظائي : -3

ؿخىي ان ًأزظ هظا الاؾتهخاع او الحؽ بأي ٌلني الاؾتهخاع ب ها والحؽ مً ُُمتها َو

م أو بالِ٘ى او الٕخابت او أي وؾُلت ازغي جدىافى و الاخترام الىاحب  ٔان ؾىاءا ُو شٖل 

هدى الحٕم الِظاتي والظي ًجب ان جٖىن حجُخه ومصضاُُخه مصىهت لضي 

 الحُِِت. اإلاىاػىحن باكخباعه حلبحرا كً ئعاصة الجماكت و هى كىىان

" الخِلُل مً شان ألاخٖام الِظاةُت vituوفي هظا الشأن وصٍ الاؾدىاص ًُخى "

بأهه طلٗ الٌلل الظي يهؼ في طهً الجمهىع الُِمت الالػم الاكتراي بها لؤلخٖام 

 1.الِظاةُت و الؾخِال٘ الِظاة الظًً أصضعوها

مت 02َ.ق/ي  147ومما ًالخف في شان هص اإلااصة  الخِلُل مً  و اإلاخللِت بجٍغ

م كلى ألاخٖام ألاخٖامشان   الِظاةُت ًىالخف ان اإلاشغق خصغ هؼاَ الخجٍغ

، بِىما الِظاء الٌغوس ي و في خٕم اإلادٕمت الىِع الٌغوؿُت  ًظهبذ الِظاةُت ًِؽ

ٔاًت ألاكما٘  ئلى ٔاهذ أخٖام أو ُغاعاث  ؾىاءالِ٘ى بان اإلاِصىص باألكما٘ الِظاةُت 

ت ألاكما٘ أوُظاةُت جخللّ بالخدُِّ  ٔاهذ ههضي  ؤلاصاٍع  2الخِلُل مً شانها. ئلىػاإلاا 

: واطتلالليته ظلىك املجسم املظاض بظلطت اللظاءأن ًكىن من طبيعت ال -4

اصة كلى كىصغ الاؾتهاهت والحؽ مً ُُمت   ألاخٖاملِض أطاي اإلاشغق الجؼاةغي ٍػ

                                                            
1 - Vitu «  Ruiner dans l’esprit du public la Valeure éminente qu’il faut Reconaitre actes juridiciares 

et àl’indépendence de leurs auteurs ». 
 .122باعكت الِضس ي، مغحم ؾابّ،ص  - 2
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مت وهى اإلاؿاؽ بؿلؼت الِظاء واؾخِال آزغ الِظاةُت كىصغا  ه ًال ًٌٕي ــــــــلفي الجٍغ

الِظاةُت بل ًجب وػٍاصة كلى طلٗ ان ًمـ  ألاخٖامأن ٌشٖل الٌلل جِلُال مً شان 

 هظا الخِلُل و الاؾتهاهت باؾخِاللُت الِظاء.

م هظا الٌلل هي الِظاء  ًاإلاصلحت التي أعاص اإلاشغق خماًتها مً زال٘ الخجٍغ

أخٖامه وما جدمله مً ملاوي الظي ًؼلً في اؾخِالله وخُاصه مً زال٘ الاؾتهاهت ب

 اللض٘ و الحُِِت والحجُت.

مت ال جدمي الِظاة  ألاخٖامٓما أن الخِلُل مً شان  الِظاةُت باكخباعها حٍغ

 1هي مِغعة لحماًت الِظاء "باكخباعه ؾلؼت ألحل الصالح اللام". وئهما

الم املبحث الثاوي: طىابط الحماًت الجىائيت للخصىمت الجصائيت من التأثير الاع

 والسأي العام ذاث صلت بمسافعاث الهيئاث اللظائيت .

ٔاهذ الظىابؽ الجؼاةُت اإلاسىلت لحماًت  ممثلي الؿلؼت الِظاةُت   –ئطا 

مً جأزحر ؤلاكالم والغأي ولحماًت ما ًصضع كىه مً أخٖام هي طاث ػابم  –الِظاة 

الؾخِاللُت  مىطىعي حشٖل في مجملها ؾُاحا خُِِا لحُاصه الِاض ي  و هؼاهخه و ٓظا

اث، وبالخالي خماًت الخصىمت  الِظاء باكخباعه الظامً ألاؾاس ي للحَِى والحٍغ

الجؼاةُت الظي ٌلخبر الحضر مىطىق الحماًت، ًان طىابؽ الحماًت الجؼاةُت 

حر ئكؼاء الحماًت  للخصىمت مً جأزحر ؤلاكالم الغأي في شِها ؤلاحغاتي ًانها حشمل جًى

الهُةاث الِظاةُت كلى اكخباع أن ما ًمحز مغخلت الخصىمت الالػمت إلاغاًلاث ومضاوالث 

هي ألاؾاؽ الظي  2الجؼاةُت ًسخلٍ كً اإلاغاخل الؿابِت لها، بدُث حلخبر اللالهُت

ًِىم كلُه هظه اإلاغخلت لٖىنها جٕغؽ وحها مً اوحه اإلاماعؾت الضًمِغاػُت الظي ًدُذ 
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حاء في ئخضي ُغاعاث اإلادٕمت الللُا:" حلؿاث اإلادآمت ًجب أن جٖىن كلىُت زالًا إلحغاءاث البدث  - 2

ابت كلى  غه مً ُع ألاولى أو الخدُِّ ؤلابخضاتي ألن مبضأ اللالهُت الجلؿاث طمان أؾاس ي لللضالت إلاا ًًى

 هُبت وزِت في الِظاء". ؤلاحغاءاث اإلاخبلت ومً

ل 22ُغاع صاصع في  م  1975أًٍغ ت الجىاةُت ألاولى ملٍ الؼلً ُع حُاللي بوضاصي ؤلاحتهاص  10116الوًغ

ت ، الجؼاةغ،   .148، 2001، 2ج،  1غالِظاتي في اإلاىاص الجؼاةُت ، الضًىان الىػني إلشوا٘ التربٍى
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ابت الشلبُت كلى أكما٘ الؿلؼت ال ِظاةُت ، ٓما أنها جىلض لضي للمىاػىحن مماعؾت ُع

الِاض ي هىكا مً الاػمةىان في مماعؾخه إلاهامه ، و بالخالي ًمًٕ الِ٘ى أن هظا اإلابضأ 

ًدؿب بل حلضها ئلى مصاي اإلاباصب ألاؾاؾُت لحماًت خَِى  ئحغاةُتلم ٌلض ُاكضة 

 ؤلاوؿان .

ام بأٓمله واللالهُت الحُُِِت ال جخدِّ ئال ئطا أجُذ للجمهىع الىاؾم والغأي الل

الحظىع والاػالق كلى ما ًضوع في ُاكاث اإلادآم مً مغاًلاث وئحغاءاث، وبالخالي 

ًان هظه اللالهُت لً جخدِّ صون وؾاةل ؤلاكالم و عحا٘ ؤلاكالم الظًً ٌلخبرون بمثابت 

الء الشلب وكُىهه الظًً ًبِى الجمهىع بلُضا كما ًجغي في الِاكاث اإلادآم  ٓو

شاعة في هظا الصضص ئلى أن مبضأ اللالهُت ٌؿىص حمُم ئحغاءاث بضونهم هظا و ججضع ؤلا 

ت ٓأصل كام.  اإلادآمت ما كضا اإلاضاوالث التي جسظم لِاكضة الؿٍغ

ٔاهذ مباصب الشغكُت الاحغاةُت حؿخلؼم ان ججغي اإلادآماث في حلؿاث  وئطا 

ؿا للحض مً كمىمُت مبضأ  كلىُت جدُِِا لللضالت، ًان طاث الواًت جِخط ي جَٕغ

ض ملىاها، ضكم وحىصها و طلٗ كلى اكخباع ان زمت خاالث ًٖىن  اللالهُت كلى هدى ًٓإ ٍو

ا كلى طغع جِخط ي اإلاصلحت اللامت  ًيها الٕشٍ كما ًجغي في اإلادآمت بشأنها مىؼٍى

ّ الحض والخطحُت بما ٌؿخلؼم مبضأ اللالهُت.  1احخىابه و طلٗ كً ػٍغ

لاث و  م الجؼاةغي كلى ومً هظا اإلاىؼلّ احخملذ ملـم الدشَغ منها الدشَغ

ت  م وملاُبخه ٔل مؿاؽ او وشغ بِاكضة ؾٍغ الىص كلى طىابؽ ُاهىهُت هاًتها ججٍغ

ٔان، وبىاء كلى هظا ؾىدىا٘و في  احغاءاث اإلادآمت التي ًٌغطها الِاهىن ألي ؾبب 

هظا اإلابدث طىابؽ الحماًت الِاهىهُت للخصىمت الجؼاةُت مً جأزحر ؤلاكالم واليشغ 

ت اإلاغاًلاث متى  وطلٗ في مؼلبحن هسص اإلاؼلب ألا٘و للظىابؽ اإلاخللِت بدماًت ؾٍغ

ت اإلادآمت  ٔان، واإلاؼلب الثاوي لظىابؽ اإلاخللِت بدماًت ؾٍغ جِغعث و ألي ؾبب 

 لِظاًا ألاخضار .

                                                            
ت مصغ، ػبلت خاجم بٖاع ، خماًت خّ اإلاتهم في مدآمت كاصلت ،  - 1 ، ص 1997ميشأة اإلالاعي ، ؤلاؾٕىضٍع

194. 
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ت باملسافعاث.  املطلب ألاول: الظىابط املتعللت بحماًت طٍس

 285الجؼاةغي الؾُما اإلاىاص  بالغحىق ئلى الىصىص ُاهىن ؤلاحغاءاث الجؼاةُت

مً ُاهىن ؤلاحغاءاث الجىاةُت اإلاصغي ، وؿخيخج  262، والتي ًِابلها هص اإلااصة 280و

ت للمدٕمت  ت اإلادآمت ، ُض ًٖىن حىػاًا ًضزل طمً الؿلؼت الخِضًٍغ غ ؾٍغ أن جٍِغ

ض ًٖىن وخىبُا بِىة الِاهىن وجدُِِا لواًاث ابخواها اإلاشغق مثل مدآمت ألاخضا ر ُو

م  82ػبِا لىص اإلااصة  ًىلُى اإلاخللّ بدماًت  15اإلاإعر في  15/12مً الِاهىن ُع

ٔان ًان اإلاشغق الجؼاةغي ُض وطم طىابؽ  ت ألي ؾبب  الؼٌل. ومتى ما جِغعث الؿٍغ

ِا  حؼاةُت لحماًتها مً اليشغ بىاؾؼت وؾاةل ؤلاكالم، و هظا ما ؾىدىاوله في اإلاؼلب ًو

 للخِؿُم آلاحي.

ت املسافعاث بملتض ى طلطت املحكمت.الفسع ألاول   : طىابط حماًت الظٍس

َ.ئ.ج "حلؿاث اإلادٕمت كالهُت، ما لم ًًٕ في  285وعص في هص اإلااصة  

كالهُتها مؿاؽ بالىـام اللام أو آلاصا  اللامت، وفي هظه الحالت جصضع اإلادٕمت خٕما 

ت الجلؿت حلحن صضوع ا ت...، واطا جِغعث ؾٍغ لحٕم في كلىُا بلِض الجلؿت ؾٍغ

 اإلاىطىق في الجلؿت الللىُت".

مً اؾخِغاء هص اإلااصة ًخجلى ان هـام حلؿاث اإلادآمت ازىاء الخصىمت   

ِت كلىُت ٓأصل كام، لًٕ ًمًٕ أن ًغص كلُه اؾخثىاء وهى احغاء  الجؼاةُت ًٖىن بؼٍغ

ت، ًاإلاشغق وبمىحب هظا الىص احاػ للمدٕمت وزغوحا كً  اإلادآمت في حلؿت ؾٍغ

ت وطلٗ مغاكاة لآلصا  اللامت والىـام اللام مثل  الاصل ان ججلل اإلادآمت ؾٍغ

ُظاًا اللغض وألاًلا٘ الٌاضحت، والِظاًا اإلاخللِت باألمً الضازلي والخاعجي 

 1.للضولت

ت  ت اإلادآمت في هظا الصضص هي ان حؿمم الضكىي في حلؿاث ؾٍغ ِصض بؿٍغ ٍو

ل ًغص لِـ له كالُت بالِظُت ًمىم الجمهىع مً خظىعها واإلاِصىص بالجمهىع هى ٔ

ض  ت ٔلُت حشمل حمُم احغاءاث الخصىمت ُو ض جٖىن الؿٍغ اإلاؼغوخت أمام اإلادٕمت، ُو

 جٖىن حؼةُت  جسص احغاء ملُىا ٓؿماق الشهىص بشٖل ؾغي .

                                                            
 .217ًديى كبض الحمُض، مغحم ؾابّ، ص  - 1
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ت مدصىعة ًِؽ كلى اإلاغاًلاث و ال ًجب أن جمخض  وفي ٔل ألاخىا٘ ًان الؿٍغ

ًٖىن كلىُا وطلٗ جدذ ػاةلت البؼالن  ئلى الىؼّ بالحٕم والظي ًجب صاةما أن

والىِع وهى ش يء الظي أٓضه الضؾخىع، وملنى طلٗ ًجب أن ًخلي الحٕم في الجلؿت 

ت. ٔاهذ اإلاغاًلاث ؾٍغ  كلىُت لِؿمله الجمهىع ختى وان 

ت اإلادآمت صاع وشغ ما ًضوع في حلؿت ممىىكا و ملاُبا  ومتى جِغعث الؿٍغ

ت اإلاغاًلاث مً ؤلاكالم والغأي اللام.كلُه و هظا ما ٌشٖل طابؼا حؼاةُا   لحماًت ؾٍغ

وجبلا لهظا ًِض حغم اإلاشغق الجؼاةغي وشغ ًدىي اإلاغاًلاث التي ججغي في 

ت بمىحب هص اإلااصة  وطلٗ بِىلها "ٌلاُب بوغامت  1مً ُاهىن ؤلاكالم 120حلؿت ؾٍغ

ل مً وشغ صج( ٔ 200.000صج(  ئلى ماةتي ألٍ صًىاع )  100.000مً ماةت ألٍ صًىاع ) 

أو بث باخضي وؾاةل ؤلاكالم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن اللظىي، ًدىي 

ت"، وهى هص  ٔاهذ حلؿاهها ؾٍغ مىاُشاث الجهاث الِظاةُت التي جصضع الحٕم اطا 

مً  16/02مً ُاهىن ؤلاكالم الِضًم، وجِابله هص اإلااصة  92هٌؿه اإلاظٔىع في اإلااصة 

 .1828ُاهىن الصحاًت الٌغوس ي لؿىت 

ان جَٕغـ هظه اإلااصة هى ألحل جدُِّ طمان ئطافي لٕخمان اإلاغاًلاث التي 

ت، وما ًالخف كلى هظه اإلااصة أنها جغجبؽ بشٖل  جِغع اإلادٕمت ئحغاءها بصىعة ؾٍغ

ت الجلؿت ومىم اليشغ، غ خماًت مباشغة لِغاع اإلادٕمت  2جلِاتي بحن ؾٍغ وبالخالي ًهى جًى

ت، وخما ًت هحر مباشغة وللمصالح التي ٓغؾذ مً احلها الِاض ي ًجلل اإلادآمت ؾٍغ

ت .  الؿٍغ

م - مً ُاهىن الاكالم  120: مً اؾخِغاء هص اإلااصة هطاق الحظس والتجٍس

ًالخف ان اإلاشغق الجؼاةغي ُض خـغ حغم في هظا اإلااصة ًلل اليشغ ًِؽ صون الاًشاء 

ت و جىاُل وملنى طلٗ ان اإلاشغق لم ًمىم البىح إلاا ًجغي في الجلؿت اإلادآمت ال ؿٍغ

                                                            
م  - 1 ش  12/05الِاهىن اللظىي ُع ضة الغؾمُت كضص  2012حاهٌي  12اإلاخللّ باإلكالم الصاصع بخاٍع  02الجٍغ

 .2012ؾىت 
 .63مغحم ؾابّ،ص -مسخاع ألازظغي الؿاةحي - 2
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أزباعها في وؾؽ الغأي اللام، و لٕىه عجب حؼاء كِابُا كلى وشغ أزباعها بأي وؾُلت 

 ٔاهذ.

ت املسافعاث بملتض ى اللاهىن   .الفسع الثاوي: طىابط حماًت طٍس

ٔاهذ مسخلٍ صؾاجحر اللالم ُض ٓغؾذ مبضأ اللالهُت و حللخه مبضأ مً  ئطا 

لاث مباصب ألاؾاؾُت لحَِى ؤلاوؿان، وهصذ ك اإلاسخلٌت جضكُما  ؤلاحغاةُتلُه الدشَغ

لحَِى اإلاتهم في مدآمت كاصلت، ئال أنها لم جترصص في حجب اللالهُت، وحلل اإلادآمت 

ت في بلع الحاالث او باليؿبت لبلع  الؿلبُت كلى  آلازاع وطلٗ لخالفي  ؤلاحغاءاثؾٍغ

 خؿً ؾحر اللضالت التي ُض جإصي اليها اللالهُت .

غ ا غاص بخٍِغ ت او حجب اللالهُت في هظا اإلاِام، وجلٗ الحاالث التي ًٌغض ٍو لؿٍغ

ت اإلادآمت بىصىص زاصت، وخاالث حجب اللالهُت التي ًىص كليها  ًيها الِاهىن ؾٍغ

غ  الِاهىن ال جِخط ي بالظغوعة ان جصضع اإلادٕمت ُغاعا بشأنها، ألنها ال جملٗ جٍِغ

ت في طلٗ  اللالهُت في هظا الشأن، كلى اكخباع ان طلٗ ًخللّ بالىـام اللام، والؿٍغ

مت .  مسصصت لحماًت شخص اإلاتهم او خماًت مدل الجٍغ

ومً الظىابؽ التي هص كليها اإلاشغق الجؼاةغي في هظا الشأن واإلاخللِت بدماًت 

م وشغ اإلاغاًلاث اإلاخللِت بِظاًا باألخىا٘  ت اإلادآمت مسصص الِاهىن هي ججٍغ الؿٍغ

ظلٗ في ُظ  اًا ألاخضار الظي ؾىسصص له مؼلبا مؿخِال.الصخصُت وؤلاحهاض، ٓو

م وشس املسافعاث املتعللت بلظاًا ألاحىال الشخصيت وإلاحهاض:-  ججٍس

مً الِاهىن ؤلاكالم الجؼاةغي كلى ما ًلي :" ٌلاُب بوغامت مً  121هصذ اإلااصة 

صج( ٔل مً وشغ أو  200.000صج( ئلى ماةتي ألٍ صًىاع) 50.000زمؿحن ألٍ صًىاع)

غ كً  بث باخضي وؾاةل ؤلاكالم اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن اللظىي، جِاٍع

 اإلاغاًلاث التي جخللّ بدالت ألاشخاص وؤلاحهاض".
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مً الىاضح أن جسصُص اإلاشغق صكىي ألاخىا٘ الصخصُت وؤلاحهاض بدماًت 

 1.زاصت ًغمي ئلى خماًت أؾغاع الىاؽ وخُاههم الصخصُت مً ًظ٘ى اللامت

غ -إلااصة أن الىص اللغبي ُض اؾخلمل لِؼتومما ًالخف كلى هظا ا أما  -الخٍِغ

اث   Compte Renduالىص الٌغوس ي ًِض اؾخلمل لٌـت  وجغحمتها باللغبُت  هي مجٍغ

بت  –وهظه اللٌـت هي ألاُغ  للصىا  والتي جٌي باإلاِصىص  كلى اكخباع أنها لٌـت مٓغ

ال ًجغي بملىاه مً ٔلمخحن هما "ما" و "حغي" بملنى ما خضر وهى اصؼالح  صحٌي 

ّ أو اإلاج٘ز أو اإلاضعؾت وئهما ًغاص بها  ٔالؼٍغ اللوىي كلى ألاخضار التي جِم في أي مٖان 

 2ٔل ما ًدضر في الجلؿاث.

ٓما أن اإلاشغق لم ًدضص وؾُلت ملُىت لليشغ وئهما حللها مٌخىخت ُصض  

م لجمُم الىؾاةل التي باؾخؼاكتها أن ججلل ئزباع اإلاغاً لاث جىؾُم صاةغة الخجٍغ

غ التي جدىا٘و اإلاغاًلاث  ملغوًت لضي الجمهىع ، أما مدخىي اليشغ ًهى جلٗ الخِاٍع

غ أي شٖل، وخؿىا ًلل اإلاشغق الجؼاةغي خُىما لم  وبظلٗ ًمًٕ أن ًخسظ الخٍِغ

ًدصغ الِظاًا اإلاخللِت باألشخاص وآخٌى بلباعة ألاخىا٘ الصخصُت لخدؿم بظلٗ 

م ئلى الؼواج والؼالَ و  الىٌِت واإلاحرار وألاهلُت واليؿب.... وهحرها مً صاةغة الخجٍغ

 3.اإلاؿاةل التي جىاولها ُاهىن ألاؾغة

 املطلب الثاوي : طىابط الحماًت املتعللت بلظاًا ألاحداث 

ومما ًضزل في خاالث الحجب الِاهىوي للالهُت الجلؿاث، هى ما ًٌغطه 

مً الِاهىن  82اصة الِاهىن الجؼاةغي، بشأن مدآمت ألاخضار وطلٗ بمِخط ى هص اإلا

اإلاخللّ بدماًت الؼٌل بدُث هصذ كلى " جخم اإلاغاًلاث أمام ُؿم ألاخضار في حلؿت 

ت..   4.ؾٍغ

                                                            
 . 68مغحم ؾابّ،ص -الؿاةحيمسخاع ألازظغي  - 1
 وما بلضها . 290لحؿً بً شُش آر مىلُا،  مغحم ؾابّ،ص - 2

 .68-67مغحم ؾابّ،ص  -مسخاع ألازظغي الؿاةحي - 3
الوُذ الاخٖام الىاعصة في الٕخا  الثالث مً َ أج ج و اإلاخللِت بالِىاكض الخاصت باإلاجغمحن الاخضار  - 4

مىه بِىلها"جلغى حمُم الاخٖام  149الؼٌل الؾُما هص اإلااصة  اإلاخللّ بدماًت15/12بمىحب الِاهىن 

 66مً الامغ  449الى 442و اإلاىاص 2ي 249اإلاسالٌت لهضا الِاهىن الؾُما اإلاىاص 
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ت مدآمت ألاخضار، ًأن اإلاشغق الجؼاةغي أحاػ أن  ًدظغها  وعهم ؾٍغ

ض جظمىذ اإلااصة  82أشخاص آزغون هحر الظًً طٓغههم اإلااصة   83الؿالٌت الظٓغ، ُو

ى هظا الجىاػ بِىلها:" ..... وال ٌؿمذ بدظىع اإلاغاًلاث ئال اإلامثل مً هٌـ الِاهىن كل

الشغعي للؼٌل وألُاعبه الي الضعحت الثاهُت وشهىص الِظُت، والِظاة وأكظاء الىِابت 

الىػىُت للمدامحن، وكىض الاُخظاء ممثلي الجملُاث والهُةاث اإلاهخمت بشإون 

 ِظُت".ألاػٌا٘ ، ومىضوبي خماًت الؼٌىلت اإلالىُحن بال

ت الجلؿاث باليؿبت لؤلخضار مً أهمُت بالوت ًِض خـغ  وهـغا إلاا جٕدؿُه ؾٍغ

ٔان طلٗ كلى مؿخىي اإلادٕمت أو كلى مؿخىي  1اإلاشغق الجؼاةغي ٔل مؿاؽ بها، ؾىاء 

ت ألاخضار باإلاجلـ الِظاتي ػبِا لىص اإلااصة  مً الِاهىن خماًت الؼٌل التي  92هًغ

ت.م 89ئلى  82جدُل ئلى اإلاىاص مً   ً هٌـ الِاهىن والتي جِغ بمبضأ الؿٍغ

ت حلؿاث اإلادآمت الخاصت  وخغصا مً اإلاشغق كلى كضم اإلاؿاؽ بؿٍغ

الؿالٍ الظٓغ، كلى أن ٔل مً ًيشغ  15/02مً الِاهىن  137باألخضار هص في اإلااصة 

أو ًبث ما ًضوع في حلؿاث الجهاث الِظاةُت  لؤلخضار أو ملخصا كً اإلاغاًلاث 

ٖام والِغاعاث الصاصعة كنها في الٕخب والصحاًت أو ؤلاطاكت أو الؿِىما، أو وألاوامغ ألاخ

ّ شبٕت الاهترهذ أو أًت وؾُلت أزغي ، ٌلاُب بالحبـ مً ؾىت ) ( أشهغ 06كً ػٍغ

صج أو باخضي هاجحن اللِىبخحن 200.000صج ئلى 10.000( وبوغامت مً 02ئلى ؾيخحن)

 ًِؽ.

ت حلؿاث اإلادآمت بمِخط ى ٓما خغص اإلاشغق الجؼاةغي كلى اخترام  ؾٍغ

م  والتي جىص  120وطلٗ بىص اإلااصة  2اإلاخللّ باإلكالم 12/05الِاهىن اللظىي ُع

 صج( ئلى ماةتي ألٍ صًىاع100.000"ٌلاُب بوغامت مً ماةت ألٍ صًىاع ) كلى:

صج( ٔل مً وشغ أو بث باخضي وؾاةل ؤلاكالم اإلاىصىص كليها في هظا 200.000)

                                                            
 222ص -مغحم ؾابّ  -ًحي كبض الحمُض - 1
 .الِاهىن اللظىي اإلاخللّ باالكالم الؿالٍ الظٓغ - 2
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ٔاهذ الِاهىن اللظىي، ًد ى مىاُشاث الجهاث الِظاةُت التي جصضع الحٕم، ئطا 

ت".  1حلؿاهها ؾٍغ

ت حلؿاث اإلادآمت ئط  وباليؿبت للمشغق اإلاصغي ًِض أُغ هٌـ اإلابضأ وهى ؾٍغ

حللّ ألامغ بمدآمت ألاخضار، ال ًدظغها ئال أُاعبه والشهىص خماًت للحضر مً 

لٗ ًإزغ في هٌؿِخه، وهى ما الدشغص والظُاق ًُما لى جمذ مدآمخه كلىُا، ألن ط

مً ُاهىن  126مً ُاهىن ؤلاحغاءاث الجىاةُت اإلاصغي ، واإلااصة  262هصذ كلُه اإلااصة 

ت  خماًت الؼٌل اإلاصغي، ئال أن ما ًالخف كلى زؼت اإلاشغق اإلاصغي اهه خصغ ؾٍغ

ٔان  ٔان الحضر بمٌغصه أو مجمىكت مً ألاخضار، أما ئطا  اإلادآمت في خالت ما ئطا 

مم شخص بالى واخضا أو أٓثر  ًان اإلادآمت جٖىن كالهُت ما لم جغي اإلادٕمت الحضر 

 2زالي طلٗ، وجٖىن كالهُت أمام مدٕمت الجىاًاث ئط وحض الحضر مم البالوحن.

وأما في الِاهىن الٌغوس ي ًأن كالهُت مدآمت ألاخضار مؿخثىاة ، بدُث ال 

ضكىهم ػبُلت وؿاةٌهم أو ًمًٕ خظىع كامت الىاؽ وال ًمًٕ الحظىع ئال للظًً ج

صٌاههم في الضز٘ى ئلى ُاكت اإلادٕمت، ٓما أحاػ الِاهىن للحضر الخغوج مً اإلادٕمت 

ٔاهذ اإلاىاُشاث واإلاغاًلاث مً شأنها أن جإزغ ؾلبا كلى هٌؿُت الحضر. وبظلٗ  3ئطا 

م  126هصذ اإلااصة  كلى أهه :" ال ًجىػ  1996لؿىت 12مً ُاهىن الؼٌل الٌغوس ي ُع

مدآمت الؼٌل أمام مدٕمت ألاخضار ئال أُاعبه والشهىص واإلادامىن أن ًدظغ 

 4واإلاغاُبىن الاحخماكُىن ومً ججحز له اإلادٕمت الحظىع بأطن زاص".

ومما هى مؿدثنى أًظا كلى مبضأ كالهُت حلؿاث اإلادآمت بِىة الِاهىن في 

م الٌغوس ي، هى الخلضًل الظي أصزله اإلاشغق الٌغوس ي كلى ُاهىن ؤلا  حغاءاث الدشَغ

م ش  92/1336الجؼاةُت بمِخط ى الِاهىن ُع واإلاخظمً أهه في 1992صٌؿمبر  16بخاٍع

ُظاًا هخٗ اللغض أو الخلظًب وألاكما٘ الىخشُت اإلاِترهت باكخضاءاث حيؿُت جٖىن 

                                                            
ا - 1  288ص -مغحم ؾابّ  -لحؿً بً شُش ار ملٍى

ُّ الٌاكىعي  - 2  -ػبلت الاولى –صاع واةل لليشغ و الخىػَم  –كالهُت اإلادآماث الجؼاةُت  –ًخحي جًى

 ..101ص - 2007الاعصن
3 - Merle Roger et vitu André, Traité de Droit criminal ,Tome11, paris1989,p703 

ُّ الٌاكىعي - 4  .103ص –مغحم ؾابّ  -ًخحي جًى
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ت بِىة الِاهىن، ئطا ػلب طلٗ الطحُت أو اإلاضعي مضهُا أو  حلؿت اإلادآمت ؾٍغ

 1لهم الاكتراض كلى كالهُت اإلادآمت. الطحاًا في خالت حلضصهم ٓما ًجىػ 

ٓما خـغ اإلاشغق الٌغوس ي وشغ مداطغ مغاًلاث مدآم ألاخضار في الٕخب 

 2والصحٍ وؤلاطاكت ججىبا إلاا ُض ًترجب كليها مً اطؼغاباث في مؿاع خُاههم.

ت كلى أؾاؽ زؼىعة اللالهُت  غ الؿٍغ وفي ألازحر هسلص ئلى أهه ال خاحت لخبًر

ت في هظه الحاالث أصبدذ الػمت بِىة  كلى الىـام اللام و آلاصا  ، ماصامذ الؿٍغ

 3الِاهىن.

غي بلع مً الٌِه طغوعة الىص كلى مىم ألاخضار مً خظىع حلؿاث  هظا ٍو

ا مً أن ًخأزغ بظلٗ.       اإلادآمت الخاصت بىالضيهم أو أُاعبهم زًى

 خاجمت 

ىي كلى صعاؾت مـاهغ و طىاب ؽ الحماًت لِض خاولىا في هظا اإلاِا٘ الُى

الجؼاةُت الؾخِاللُت الِظاء بشٖل كام وخماًت الخصىمت الجؼاةُت بشٖل زاص مً 

الخجاوػاث التي ًمًٕ أن جصضع كً ؤلاكالم و الغأي اللام و الصحاًت بجمُم أهىاكها 

ٔاهذ مؿمىكت أو مٕخىبت أو مغةُت .  ؾىاء 

التي  و في زظم صعاؾدىا لهظا اإلاىطىق ؾمدذ لىا باؾخيخاج بلع الىخاةج

 ًمًٕ أن هظٓغ منها 

ّ في ئًجاص جىاًّ -1 لاث اإلاِاعهت ُض ًو م الجؼاةغي و أؾىة بالدشَغ أن الدشَغ

وجالؤم بحن كمل الصحاًت و اؾخِاللُت الِظاء و صلٗ مً زال٘ الىص كلى مجمىكت 

الظىابؽ التي ًمىم كلى ؤلاكالم و الغأي اللام الوىص ًيها بما ًدٌف للِظاء هُبخه 

 واؾخِالله 

                                                            
 .62ص -مغحم ؾابّ –ظغ الؿاةحي مسخاع الاز - 1
َ –الظماهاث الضؾخىعٍت للمتهم في مغخلت اإلادآمت -شهحرة بىلحُت - 2 حاملت  -اػغوخت صٓخىعاه في الحِى

 .172ص -2015/2016ٔلُت الحَِى و الللىم الؿُاؾُت  -مدمض زُظغ بؿٕغة 
 .224ص -مغحم ؾابّ -ًحي كبض الحمُض - 3
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أن مجمىق الظىابؽ هي في الحُِِت مٕغؾت لحماًت خَِى ؤلاوؿان كلى -2

 الاكخباع أن الِظاء هى خاعؽ ألامحن ٘ خماًتها 

أن ملـم الظىابؽ التي هص كليها اإلاشغق الجؼاةغي هي في ألاصل خماًت -3

ؿا إلابضأ اإلادآمت اللاصلت  ىت البراءة و جَٕغ  لٍِغ

ٔان أٓثر صُت ووطىح  2012ع ؾىت أن الِاهىن اللظىي لئلكالم الصاص -4

ٔاهذ مىحىصة ُبله ئال اهه لم ًظم الحضوص بحن  وصلٗ مً زال٘ جالًُه للثوغاث التي 

اؾخِاللُت الِظاء بدُث حغم ٔل ما مً مللىمت الظي هى الحّ للمىاػىحن و الحّ في 

 .شاهه اإلاؿاؽ بؿلؼت الِظاء ؾىاء في مغخلت الخدُِّ الابخضاتي أو مغخلت اإلادآمت  

ً مُضاوي  ت الصحاًت و ؤلاكالم و كضم وحىص جٍٖى وفي ؿل الخجغبت الحضًثت لحٍغ

ٔاهل  كلمي للصحاًُحن جبِي اإلاؿاةل و الِظاًا اإلاخللِت بجغاةم الصحاًت جثِل 

ت.  اللضالت الجؼاةٍغ
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 دوز الوكف في ثحليم البعد الاكحصادي للحىمية املظحدامة

 أطحاذ محاضس كظم ب - كازة طليمان محمد خليد /د 

 املسكص الجامعي أحمد شباهة غليزان

 امللخص:

ًلفذ بالخىمُت اإلاعخذامت، الخىمُت التي جلبي إخخُاحاث الجُل الخالش دون 

ف الخطخُت ؤو ؤلالشاس بلذسة ألاحُاٌ اللادمت غلى جل بُت اخخُاحاتها. مً خالٌ الخػٍش

ًدبحن لىا ؤن الخىمُت اإلاعخذامت جخػذي مجشد الشبي بحن الاكخفاد والبِئت، بل هي 

مجمىغت مً ألابػاد اإلاترابىت و اإلاخذاخلت فُما بُنها وهي ألابػاد الاكخفادًت 

ت الاحخماغُت، البُئُت و العُاظُت. ما ججذس ؤلاؼاسة إلُه هىا هى ؤن مجاٌ الذساظ

 ملخفش غلى البػذ الاكخفادي للخىمُت اإلاعخذامت، دون ألابػاد ألاخشي. 

فعىداٌو بذاءة جبُان هىاق الخذاخل بحن البػذ الاكخفادي للخىمُت اإلاعخذامت 

و بحن الىكف باغخباسه مىسدا اكخفادًا مهما، ٌعاهم في إغادة جشجِب غالكاث اإلاجخمؼ 

ا حهذف إلى جىلُذ دخل معخمش ًىفش بدُث ًخمحز الىكف باغخباسه مفذسا اكخفادً

خاحاث اإلاعتهذفحن في الخالش و اإلاعخلبل. لىلخم الذساظت بخبُان ؤهم ألادواس 

 الاكخفادًت التي ًلػبها الىكف.

الخىمُت اإلاعخذامت، الىكف، الخىمُت الاكخفادًت، الخجاسة  الكلمات املفحاحية:

 كخفادي.والفىاغت، ؤلاظدثماس، الىمى الاكخفادي، الاظخلشاس الا

Abstract: 

Sustainable development is development that meets the needs of today's 

generation without sacrificing or compromising the ability of future generations to 

meet their needs. According to this definition, sustainable development goes 

beyond the link between the economy and the environment: it is a set of 

interdependent dimensions, namely the economic, social, environmental and 
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political dimensions. It should be emphasized here that the field of study is limited 

to the economic dimension of sustainable development, with no other dimension. 

 We will try to begin to show the extent of the overlap between the economic 

dimension of sustainable development and the Waqf as an important economic 

resource, which contributes to the reorganization of social relations, so that the 

Waqf is characterized as an economic source aimed at generate ongoing income 

that meets the needs of the present and future goal. Let's take look at the most 

important economic roles played by the Waqf. 

Keywords: sustainable development, Waqf., Economic development, trade and 

industry, investment, economic growth, economic stability. 

 ملدمة: 

خ الخماسة ؤلاظالمُت، فلذ وان هى اإلامٌى  لػب الىكف دوسا ممحزا في جاٍس

الشئِغ إلاشافم الخػلُم و الشغاًت الصخُت و الاحخماغُت و ميؽاث الذفاع وألامً 

ومؤظعاث الفىش و الثلافت، و لػل الؽاهذ غلى رلً الػذًذ مً اإلاؤظعاث واإلاشافم 

ىكف، و ظلذ إلى ًىمىا هزا جؤدي واحبها الؽامخت التي وؽإث جدذ هىف هظام ال

فالىكف ؤلاظالمي ؤظهم في اإلااض ي و الخالش في جدفحن اإلاجخمؼ  1وامال غحر مىلىؿ.

في الذاخل و الخاسج، خُث ٌػمل غلى جىفحر إمياهُاث الخىلؼ إلى مجخمؼ مخيافل غلى 

ا فاإلاؤظعاث الىكفُت له.حمُؼ ؤـػذة ملىماث الخُاة، و لِغ الاحخماغُت فدعب

 2.حزوس غمُلت في مجخمػىا ؤلاظالمي

لػب الىكف دوسا فػاال في خذمت مخخلف حىاهب الخىمُت الاكخفادًت 

والاحخماغُت والثلافُت و ختى البُئُت في اإلاجخمػاث ؤلاظالمُت، بما وفشه مً مىاسد 

                                                            
 .8، ؿ.2003، د.ب.ن، 1هد ؤخمذ مهذي، هظام الىكف في الخىبُم اإلاػاـش، وكائؼ و هذواث، مدمى 1

ت و ؤزشه غلى جىمُت اإلاجخمػاث ؤلاظالمُت، بدث   2 ظػذاث حبر، الىكف ؤلاظالمي مً اللشآن و العىت الىبٍى

 .12، ؿ. 2011ملذم للمؤجمش الخاؿ باألوكاف ؤلاظالمُت، حامػت اللذط اإلافخىخت، 
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زابخت لذغم هزه الجىاهب، وللذ جشاحؼ هزا الذوس بعبب لػف ألامت ؤلاظالمُت 

اث الذاخلُت والهجماث الخاسحُت، وظاءث إداسجه وفلذ اظخلاللُخه وهدُجت الفشاغ

وحفذ مىاسده، والُىم جضداد ؤهمُت إخُاء هزا الذوس في غاإلاىا ؤلاظالمي، بعبب ما 

جخفف به مػظم الذٌو مً اهخفاك في معخىي دخل ألافشاد، وجفش ي الفلش واإلاجاغت 

 3مػظم الذٌو ؤلاظالمُت. والجهل، وبعبب جفاكم عجض اإلاحزاهُت التي حػاوي مىه

ظيخػشك في هزا البدث لذوس الىكف في جدلُم البػذ الاكخفادي للخىمُت 

ا البػذ  اإلاعخذامت ورلً مً خالٌ جدذًذ ؤلاواس اإلافاهُمي للخىمُت اإلاعخذامت وخفـى

حعلُي المىء غلى ؤهم هلاه الخىافم بحن الىكف والخىمُت  إلىالاكخفادي، إلافت 

 حر هبحن ؤهم ألادواس التي ًلىم بها الىكف في اإلاجاٌ الاكخفادي.اإلاعخذامت وفي ألاخ

ال ٌػني جشهحزها غلى البػذ الاكخفادي للخىمُت اإلاعخذامت هى إمياهُت ففل 

إبػاد الخىمُت غً بػمها البػن، بل باحخماع ول ألابػاد جخيىن الخىمُت اإلاعخذامت. 

مؼ البػذ الاكخفادي للخىمُت لىىىا خاولىا حعلُي المىء غلى ؤهمُت الىكف وغالكخه 

ورلً بعبب الترابي الىزُم بحن اإلافىلخحن، وألن ؤهم دوس ًشجى مً الىكف هى 

 جدلُم الخىمُت الاكخفادًت.

 أوال: مدى دزجة الحوافم بين الوكف و الحىمية املظحدامة: 

لت مشجبىا بالخىمُت الاكخفادًت، فلذ واهذ  للذ ظل مفهىم الخىمُت لفترة وٍى

ػت في مػذٌ همى حػخبر ال ادة العَش خىمُت سدًفا للىمى الاكخفادي، فياهذ جلاط بالٍض

الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ؤو الىاجج اللىمي ؤلاحمالي، فػشفذ الخىمُت الاكخفادًت  غلى ؤجها 

ت مخىاـلت  في ؤلاهخاج اللىمي ؤلاحمالي  ادة ظىٍى كذسة الاكخفاد اللىمي  غلى جىلُذ ٍص

ؤو ؤهثر، و البػن اظخخذم مػذالث الىمى في مخىظي  %7 إلى 5بمػذٌ ًتراوح بحن 

                                                            
ػفش ظمُت، دوس الفىادًم الىكفُت في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت، مزهشة ماحعخحر، ولُت الػلىم ح  3

 .67، ؿ. 2014-2013، العىت الجامػُت 1الاكخفادًت و غلىم الدعُحر، حامػت فشخاث غباط ظىُف 
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دخل الفشد مً الىاجج اللىمي الخلُلي همؤؼش اكخفادي للخىمُت و كُاط الشفاهُت 

 .  4الاكخفادًت الػامت للعيان

لىً مؼ مشوس الضمً جبحن ؤن الخىمُت جشجبي بػىامل ؤخشي غحر الػىامل 

ًا غاما لىً بلُت ألاولاع الاكخفادًت، فبػن الذٌو ؼهذث جدعىا اكخفاد

الاحخماغُت و العُاظُت و الثلافُت مً دون جدعً، لزلً جم في الدعػُيُاث إدخاٌ 

ت العُاظُت  مفهىم حذًذ للخىمُت ًإخز بػحن الاغخباس ألابػاد الاحخماغُت، الفىٍش

 الثلافُت و البُئُت.

خز بػحن و مً هىا ظهش مفىلح حذًذ للخىمُت و هى الخىمُت اإلاعخذامت التي جإ

الاغخباس باإللافت إلى ألابػاد الاكخفادًت و الاحخماغُت، ألابػاد البُئُت مً خالٌ الخث 

ُاهتها، ولشوسة الاظخخذام الػلالوي  غلى لشوسة اإلادافظت غلى ظالمت البِئت ـو

والشؼُذ للمىاسد الىبُػُت وغذم اظخجزافها، ورلً لممان بلائها ظلُمت لألحُاٌ 

 .5الالخلت

ىت للفىش الاكخفادي بفذد ماهُت الخىمُت و ؼشووها، اهفب في آخش مد

ى  الاهخمام غلى ما ٌػشف بالخىمُت اإلاعخذامت، ففي مؤجمش كمت ألاسك الزي غلذ بٍش

ش اللجىت اإلاػىُت بالبِئت و الخىمُت في خىاجم 1992دًجاهُحرو غام  ، وبػذ ـذوس جلاٍس

ة كذ كادث إلى إفلاس الىاط الثماهُيُاث، و التي ؤهذث ؤن اججاهاث الىمى اإلاػاـش 

 6دولت سظمُا غلى غهذ الخىمُت اإلاعخذامت. 270وجذهىس البِئت، ـادق كادة 

                                                            
الخىمُت،  مػتز مدمذ مفبذ، دوس الىكف الخحري في الخىمُت الاكخفادًت، مزهشة ماحعخحر في اكخفادًاث  4

 .36، ؿ. 2012/2013ن، العىت الجامػُت حغضة، فلعى ؤلاظالمُتالجامػت 
 .43حػفش ظمُت، اإلاشحؼ العابم، ؿ.   5

ػت واللاهىن، الػذد   6 ، اهخىبش 44غبذ الجباس العباهي، دوس الىكف في الخىمُت اإلاعخذامت، مجلت الؽَش

 .21، ؿ.2010
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ف الخىمُت اإلاعخذامت، خُث غشفذ: " غلى ؤجها  و للذ حػذدث و جىىغذ حػاٍس

رلً اليؽاه الاكخفادي، الزي ًؤدي إلى الاسجلاء بالشفاهُت الاحخماغُت بإهبر كذس مً 

 .د الىبُػُت اإلاخاخت و بإكل كذس ممىً مً ؤلالشاس وؤلاظاءة للبِئت"الخشؿ غلى اإلاىاس 

هما غشفذ هزلً : " غلى ؤجها غذم ؤلالشاس بالىاكت ؤلاهخاحُت لألحُاٌ اإلالبلت 

 7وجشهها غلى الىلؼ الزي وسثها الجُل الخالي".

فاث و ؤوظػها اهدؽاسا و ؤؼملها إلافهىم الخىمُت اإلاعخذامت،  ولػل ؤحىد الخػٍش

ش بىسجالهذ، و الزي غشف الخىمُت اإلاعخذامت بإجها: الخىمُت  رلً ف الىاسد في جلٍش الخػٍش

التي جلبي اخخُاحاث الجُل الخالش دون الخطخُت ؤو ؤلالشاس بلذسة ألاحُاٌ اللادمت 

 غلى جلبُت اخخُاحاتها"

ف اإلاىحض ؼمل هزا اإلافىلح ألاغماٌ التي تهذف إلى اظدثماس  وبهزا الخػٍش

فىن اإلاىاسد الىبُػُت اإلاىاسد الب دذ مً الخلىر، ٍو ُئُت باللذس الزي ًدلم الخىمُت، ٍو

و ًىىسها، بذال مً اظخجزافها و مداولت العُىشة غليها، و هي جىمُت جشاعي خم ألاحُاٌ 

اللادمت في الثرواث الىبُػُت للمجاٌ الخُىي ليىهب ألاسك، هما ؤجها جمؼ 

تها هي جلبُت اخخُاحاث الفشد مً الاخخُاحاث ألاظاظُت لإلوعان في اإلالام  ، فإولٍى ألاٌو

الغزاء واإلاعىً واإلالبغ وخم الػمل و الخػلُم والخفٌى غلى الخذماث الصخُت وول 

ما ًخفل بخدعحن هىغُت خُاجه اإلاادًت والاحخماغُت، و هي جىمُت حؽتره ؤال هإخز مً 

 8ألاسك ؤهثر مما وػىي.

المُت غشفذ الخىمُت اإلاعخذامت ما ججذس ؤلاؼاسة إلُه هى ؤن الخماسة ؤلاظ

ووبلتها كبل ان ٌػشفها الغشب بػؽشاث اللشون، فاألحُاٌ اللادمت في اإلاىهج ؤلاظالمي 

لها الخم في زشواث ألاحُاٌ الخالشة، وجىبُلا لزلً خث ؤلاظالم آلاباء غلى جشن 

                                                            
 .55حػفش ظمُت، اإلاشحؼ العابم، ؿ. 7
ىي، ؤزش الىكف في الخىمُت اإلاعخذامت، مذاخلت بملخلى ووني اإلاىػلذ  غبذ 8 ض الجٍش الشخمً بً غبذ الػٍض

، بػىىان ملىماث جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت في الاكخفاد ؤلاظالمي، ؿ. 2012دٌعمبر  03/04بلاإلات، ًىمي 

182.  
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ً ؤوالدهم ؤغىُاء ال فلشاء،فلاٌ الشظٌى ـلى هللا غلُه و ظلم: " إهً إن جزس وسزخ

 ؤغىُاء خحر مً ؤن جزسهم غالت ًخىففىن الىاط".

هما كاٌ ـلى هللا غلُه و ظلم: " إرا ماث ؤلاوعان اهلىؼ غمله إال مً زالر 

ت، ؤو غلم ًيخفؼ به، ؤو ولذ ـالح ًذغى له".  ـذكت حاٍس

مً الخذًثحن ًدبحن لىا بإن الشظٌى ـلى هللا غلُه و ظلم خشؿ ؤن ًىلىؼ 

ت بحن ألاظالف وألاجباع غمل العابلحن بمجشد وفات هم، بل ؤساد ؤن جيىن هىان اظخمشاٍس

 9بإن ال ٌعخجزف الحي ول اإلاىاسد و ال ًترن إلاً بػذه ؼِئا ٌعخػمله.

ًخطح مً خالٌ ما ظبم بإن الخىمُت اإلاعخذامت هي الخىمُت التي جدلم الخىاصن 

ي ؤكص ى كذس بحن ألاهظمت الثالر البُئي الاكخفادي و الاحخماعي، و حعاهم في جدلُل

مً الىمى و الاسجلاء في ول هظام مً ألاهظمت، دون ؤن ًؤزش الخىىس في ؤي هظام ظلبا 

 غلى ألاهظمت ألاخشي.

فالىظام البُئي ًخيىن مً اإلاىاسد الىبُػُت و ٌععى مً ؤحل ؤلابلاء غلى غىاـش 

ة الخُاة ألاظاظُت، هما ًدافظ غلى الخىىع الخُىي لليائىاث و اإلاخلىكاث غلى الىش 

ألاسلُت، ؤما الىظام الاحخماعي فئهه حهذف إلى ؤلابلاء غلى الخىىع الخماسي و الثلافي 

دلم الػذٌ الاحخماعي مً خالٌ اإلاؽاسهت الفػالت، ؤما الىظام الاكخفادي فئهه  ٍو

ًخجه ؤظاظا هدى جلبُت الخاحاث و اإلاخىلباث اإلاادًت لإلوعان غبر ؼبىت مػلذة مً 

 10ؤلاهخاج و الاظتهالن.

هذف البػذ الاكخفادي إلى لبي و جشؼُذ الاظتهالن الفشدي للمىاسد في

الىبُعي، و إًلاف جبذًذهاـ و إكامت و إوؽاء معؤولُت البلذان اإلاخلذمت غلى الخلىر 

                                                            
ىي، اإلاشحؼ العابم، ؿ.  9 ض الجٍش  .185غبذ الشخمً بً غبذ الػٍض

ل الخىمُت اإلاعخذامت، مجلت اداء اإلاؤظعاث سبُ  10 ذ و غائؽت بخالذ، دوس الفيىن الىكفُت في جمٍى ػت بً ٍص

ت، الػذد   .203، ؿ.2012، 02الجضائٍش
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ومػالجخه. و اإلاعاواة في جىصَؼ اإلاىاسد و اإلاذاخُل بحن الؽػىب، إلافت إلى جللُق 

 جبػُت البلذان الىامُت للبلذان الفىاغُت.

غ  هما حهذف هزلً إلى جىمُت البلذان الفلحرة و التي جخجعذ مً خالٌ جىَش

اث اإلاػِؽت والخخفُف مً غبء  اإلاىاسد الىبُػُت ألغشاك الخدعحن اإلاعخمش في معخٍى

اث الخىمُت اإلاعخذام، ألن هىان سوابي وزُلت بحن الفلش  ت مً ؤولٍى الفلش اإلاىلم هإولٍى

ؼ للع  يان و الخبػُت اإلاىللت للىي الشؤظمالُت.و جذهىس البِئت و الىمى العَش

 ثاهيا: دوز الوكف في ثحليم الحىمية املظحدامة:

 عالكة الوكف بالحىمية. -1

ت للىظام الىكفي في ؤغلب خاالتها باالظخمشاس والذًمىمت  جدعم الػملُت الخىمٍى

 213وهزا ًثبذ ـلخه بالخىمُت اإلاعخذامت، إر غشف اإلاؽشع الجضائشي الىكف في اإلاادة 

مً كاهىن ألاظشة الجضائشي غلى ؤهه:" الىكف هى خبغ اإلااٌ غً الخملً ألي شخق 

غلى وحه الخإبُذ و الخفذًم". ما ٌعخيخج مً خالٌ هزا الخػٍشف هى ؤن الىكف في 

ل وحعبُل اإلاىفػت، ففي الىكف ًلىم  خلُلخه الؽشغُت و اللاهىهُت هى خبغ ألـا

خاسحت مً هىاق الخفشفاث الىاكلت الىاكف بدبغ الػحن و حػلها مً الخبىط ؤي 

للملىُت، فال ًجىص الخفشف في ؤـل اإلالً الىكفي، بإًت ـفت مً ـفاث الخفشف 

ؤلف إلى رلً ؤن اإلامامحن التي  11ومً زم جخفُق مىافػه ألوحه البر و الخحر.

ًىىىي غليها الىكف مً خُث الجهاث اإلاعخفُذة مىه و مفذس ميؽئه جثبذ غالكت 

 اإلاعخذامت.الىكف بالخىمُت 

مىً جدذًذ بػن ألادلت التي جبحن الػالكت اإلاىحىدة بحن هظام الىكف  ٍو

 والخىمُت اإلاعخذامت، هزهش مً بُنها : 

                                                            
  .516، ؿ. 2016بلخاج الػشبي، الخلىق الػُيُت في اللاهىن اإلاذوي الجضائشي، داس هىمت، الجضائش،   11
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سغم غُاب الخافض اإلاادي اإلاباؼش الزي ًمىً للىكف ؤن ًىفشه للمعدثمش  -

اإلاعلم، فئن الػللُت ؤلاظالمُت غىذ كُامها بهزا الخبرع اإلادن ال ؼً ؤجها ظخؤدًه 

هي في ؤغلى خاالتها ؤلاًماهُت، و بالخالي ؤخزها بػحن الاغخباس حاهبي الثىاب والػلاب و 

مت الاظخخالف.  واللُام بفٍش

ًترجب غلى مؽاسهت الىكف في مػظم مجاالث الفىاغت و الخجاسة، ظعي  -

ذه و جدعِىه، مً ؤحل الخىافغ و ال ؼً ؤن حىدة ؤلاهخاج  وخذاث ؤلاهخاج إلى ججٍى

 12هم في دفؼ عجلت الخىمُت إلى ألاماموجدعِىه غامل م

اظخفادة الفئاث راث الخاحت في اإلاجخمؼ مً الفلشاء و اإلاعاهحن مً خفُلت  -

ؼ الىكف، إد ٌػمل الىكف غلى جىمُت سؤط اإلااٌ البؽشي مً خال جىفحر ًذ غاملت  و َس

 13مخخففت و مخىىغت في مجاالث مخخلفت

ؤمش ًؤهذ البػذ اإلاعخلبلي الزي جىلُه الػملُت الىكفُت ـفت جإبُذ الىكف  -

لي، فدعاب اإلاعاواة بحن ألاصمىت و ؤلاهفاف بحن ألاحُاٌ هى مبذؤ زابذ  للجاهب الخمٍى

 14في الىكف ؤلاظالمي هما هى لفُم بالخىمُت اإلاعخذامت.

اث الخىمُت اإلاعخذامت، و هزلً الىكف  - هما ٌػذ اللماء غلى الفلش مً ؤولٍى

للماء غلى الفلش مً خالٌ إغادة جىصَؼ الثروة بحن ألاغىُاء والفلشاء باإللافت ٌععى ل

ل الخاحاث ألاظاظُت لهم مً وػام و معىً و حػلُم و غحرها باإللافت إلى  إلى جمٍى

 15خلم فشؿ غمل للفلشاء.

 

                                                            
شه في جىمُت ؤلاكخفاد ؤلاظالمي، دائشة الؽؤون ؤلاظالمُت مدمذ ظػُذ مدمذ البغذادي، الىكف و ؤز 12

 .86، ؿ. 2017والػمل الخحري بذبي، ؤلاماساث الػشبُت اإلاخدذة، 

ت  13  ـالح ـالحي و هىاٌ بً غماسة، الىكف ؤلاظالمي و دوسه في جدلُم الخىمُت اإلاعخذامت، اإلاجلت الجضائٍش

  .158، ؿ. 2014، دٌعمبر 01للخىمُت ؤلاكخفادًت، غذد 
ل الخىمُت اإلاعخذامت، مجلت الػلىم الاكخفادًت  14 وىدًذ ظفُان، الذوس الخيافلي لىظام الىكف في جمٍى

ت، الػذد     .187، ؿ.2015، 13والدعُحر و الػلىم الخجاٍس
 .67حػفش ظمُت، اإلاشحؼ العابم، ؿ.   15
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 دوز الوكف في مجال الحىمية الاكحصادية:  -2

جشجِب غالكاث اإلاجخمؼ ٌػذ الىكف مىسدا اكخفادًا مهما ٌعاهم في إغادة 

خُث ؤن اإلاممىن الاكخفادي للىكف ال ٌػني ججمُذ سؤظماٌ الثروة الىوىُت وخبعها 

، لىً الىكف لِغ مجشد خبغ  غً الاهخفاع الاكخفادي، واخشاج الثروة مً الخذاٌو

، فئن هزه اإلاماس التي جيؽإ غً الخبغ جلابلها مىافؼ ال بذ مً ؤخزها في  غً الخذاٌو

. ٌػخبر الىكف مفذسا 16ذ ًيىن الىكف اإلاؤكذ ؤكشب إلى دفؼ هزه الدجتالخعبان، وك

اكخفادًا حهذف إلى جىلُذ دخل معخمش، ًىفش خاحاث ألاشخاؿ في الخالش 

 واإلاعخلبل.

غملُت إوؽاء الىكف جخممً ؤلاظدثماس للمعخلبل والبىاء للثروة ؤلاهخاحُت مً 

غلى ؼيل مىافؼ وخذماث و إًشاداث  ؤحل ألاحُاٌ اللادمت، لخىصَؼ خحراتها في اإلاعخلبل

و غىائذ، ول رلً ًجػل وكف ول مً ألاظهم و الخفق ؤو الىخذاث في الفىادًم 

ت في البىىن ؤلاظالمُت مً ؤهم ألاؼياٌ الخذًثت  ت، و الىدائؼ الاظدثماٍس الاظدثماٍس

للىكف التي جيسجم مؼ خلُلت اإلاممىن الاكخفادي للىكف ؤلاظالمي، و رلً ألن 

و الخفق و الىدائؼ جخممً مػنى الاظدثماس لبىاء زشوة إهخاحُت حعخفُذ ألاظهم 

 17ألاحُاٌ اللادمت مً مىافػها و غىائذها.

هما ؤن الىكف ٌػخبر ؤخذ ألاوؽىت الهامت في جفػُل الذوسة الاكخفادًت 

وجدلُم الىمى، ومػالجت اإلاؽاول الاكخفادًت، والخخفُف مً الػىائم والاهدشافاث 

الاكخفاد، فلذ ظاهم الىكف في مػالجت ؤخذ ؤهذاف الخىمُت  التي جؤزش غلى

مىً إبشاص ؤهم ادواس الىكف في مجاٌ الخىمُت  الاكخفادًت ؤال وهى الفلش، ٍو

 الاكخفادًت فُما ًلي: 

 

                                                            
  .105، ؿ. 1999، 1ه. سفُم ًىوغ اإلافشي، ألاوكاف فلها و إكخفادا، داس اإلاىخبي، دمؽم ظىسٍا،  16
ؤخمذ مدمذ غبذ الػظُم الجمل، دوس هظام الىكف ؤلاظالمي في الخىمُت ؤلاكخفادًت اإلاػاـشة، وبػت   17

 .130، ؿ.2007ؤولى، داس العالم، اللاهشة،  مفش، 
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 : و رلً مً خالٌ:دوز الوكف في ثسشيد هفلات الدولة - ؤ

جىحيهها جدمل ألاغباء اإلاالُت للذولت، مً خالٌ حػبئت اإلاىاسد الىكفُت و  -

لالظدثماس في اليؽاواث ؤلاهخاحُت راث الػائذ الاحخماعي، ففي ظل جشاحؼ دوس الذولت 

ل خذماث الشغاًت الاحخماغُت، ًإحي الىكف همفذس زاوي  وغذم كذستها غلى جمٍى

ل هزه الخذماث، هلىاع مىمل لللىاع الخيىمي.  لخمٍى

ًذ دوس الذولت في دوس الىكف في الخذ مً اصدًاد ؤلاهفاق الػام، ففي ظل جضا -

إكامت و حعُحر و إداسة اإلاشافم الخذماجُت بما ًخماش ى و مخىلباث اإلاجخمؼ وهزا ما ًثلل 

واهل الذولت و ٌؽيل غبئا غلى مىاسدها و محزاهُتها الػامت. فُػخبر الىكف مفذس 

ؼ مما ًخفف الػبئ غلى مىاسد الذولت  و محزاهُتها  ل  وإداسة بػن اإلاشافم و اإلاؽاَس لخمٍى

 18و ًدذ ولى وعبُا مً ظاهشة جضاًذ ؤلاهفاق الػام.

 دوز الوكف في العملية إلاهحاجية:  - ب

ٌى الىكفُت في  ٌػمل الىكف غلى اظدثماس اإلااٌ اإلاىكىف و اظخغالٌ ألـا

ت، خُث ٌػذ رلً مً ألامىس ألاظاظُت التي ًخىحب غلى الىكف  ؼ اظدثماٍس مؽاَس

ػذ الػمل الاظدثماسي وؤلاهخاجي اللُام بها ختى ٌعخمش و ًىمى و ًدلم ؤهذافه ، َو

 والػمشاوي ؤخذ ؤظغ بلائها و اظخمشاسها.

ادة الىلب الىلي مً خالٌ ؤلاهفاق الاظتهالوي  خُث ؤن الىكف ٌعاهم في ٍص

والاظدثماسي، و ًخجعذ ؤلاهفاق الاظتهالوي مً خالٌ جىفحر الغزاء والعىً و اإلاالبغ 

جخفُق غىائذ الىكف للمدخاححن  وبلُت الخاحُاث الاظتهالهُت باإللافت إلى

والىلبت و اإلاشض ى، فمال غلى ما ًدفل غلُه اللائمىن غلى الىكف مً مشجباث 

وغىاءاث غلى اخخالف وظائفهم، ول هزا له ألازش الىاضح غلى ؤلاهفاق الاظتهالوي 

                                                            
 .68.69هفغ اإلاشحؼ، ؿ.ؿ.  18
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هظشا ليىن اإلاىخفػحن مىه في الغالب مً اإلاػخمذًً في مخىىاتهم الاظتهالهُت غلى 

 الىكف. 

ما ؤلاهفاق الخذماحي ؤو الاظدثماسي فهى ؤلاهفاق غلى بىاء  اإلاذاسط ؤ

واإلاعدؽفُاث و الىشق و الجعىس، و غحر رلً مً اإلاؤظعاث و اإلايؽأث باإللافت إلى 

ؤلاهفاق الاظدثماسي في مجاٌ الخجاسة مثل إكامت ألاظىاق و إوؽاء و جإححر اإلادالث 

ت و الفىاغُت و في إكامت اإلافاوؼ و  الضساغت في جإححر ألاساض ي الضساغُت و صساغتها  الخجاٍس

 19و البىاء و الدؽُِذ مً ؤحل الخإححر و اإلاخاحشة في الػلاساث.

  ثحليم عدالة ثوشيع الثروات: -ج

ٌػمل الىكف غلى النهىك بػملُت إغادة الخىصَؼ لفالح الىبلاث الفلحرة 

ي غلى مؽيلت ًجػل الخىصَؼ الػادٌ وغذم خبغ الثرواث بإًذ مدذودة، ما ًلط 

ً غً الػمل و ًىفش لهم  الفىاسق بحن الىبلاث خاـت غىذما ٌؽبؼ خاحاث الػاحٍض

 20فشؿ غمل.

  الحلليل من مشكلة البطالة: -د

ًبرص دوس الىكف في مػالجت مؽيلت البىالت مً خالٌ اإلاػالجت اإلاباؼشة ورلً 

ُادًً، بما مً خالٌ ما حعخخذمه اإلاؤظعاث الىكفُت مً ؤًذي غاملت، في مخخلف اإلا

ٌعاهم في حؽىُل ولب هبحر غلى ألاًذي الػاملت باإلاجخمؼ. فئوؽاء بن اإلاؤظعاث 

، و هزا اإلاػالجت غحر اإلاباؼشة، خُث 21الىكفُت ٌعاهم في حؽغُل الىثحر مً الػاولحن

ٌعاهم الىكف في جدعحن هىغُت الػمل في اإلاجخمؼ إلاا ًىفشه مً فشؿ حػلم اإلاهً 

 22لىفاءاث اإلاهىُت واللذساث ؤلاهخاحُت لألًذي الػاملت.واإلاهاساث، مما ًشفؼ مً ا

                                                            
 .39مػتز مدمذ مفبذ، اإلاشخؼ العابم، ؿ.  19
 .121ؿ.بً غضة هؽام، اإلاشحؼ العابم،   20
 .74مدمذ ظػُذ مدمذ البغذادي، اإلاشحؼ العابم، ؿ.   21
 .42مػتز مدمذ مفبذ، اإلاشحؼ العابم، ؿ.  22
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 ثوفير الحمويل الراجي:  -ه

ًىفش الىكف الىثحر مً اإلاىاسد و ًلىم بخغىُت الىثحر مً الىفلاث، مما ًذفؼ 

الىثحر مً اإلافاغب مً ؤمام الخيىماث، خُث ال جمىش إلى الاكتراك مً الخاسج 

 23العُاظُت و الاكخفادًت. الزي ًصخبه الىثحر مً الؽشوه و المغىه

 دوز الوكف في ثحليم الاطحلساز الاكحصادي:  -و

م:   و ًيىن رلً غً وٍش

جإزحر الىكف غلى ظاهشة الخطخم: مً ؤهم ما ًلىم به الىكف في خل  -

اإلاؽاول ؤلاكخفادًت الخذ مً الخطخم، و هى ؤلاسجفاع اإلاعخمش في اإلاعخىي الػام 

ترجب غلى رلً جذهىس الل ىة الؽشائُت للىلىد، ؤي بػباسة ؤوضح جطخم لألظػاس ٍو

الػملت اإلادلُت ؤمام الػمالث الفػبت، و بالخالي فئن همُت هبحرة مً الىلىد جلابل 

ادة حجم الىاسداث و كلت حجم  همُت كلُلت مً العلؼ، و مً ؤهم ؤظباب الخطخم ٍص

ف الفادساث مؼ غذم وحىد مفادس دخل ؤخشي للػمالث الفػبت. و هىا ًلىم الىك

ادة الىاجج  ادة الاظدثماساث و بالخالي ٍص بئظهام هبحر مً الخذ مً الخطخم، مً خالٌ ٍص

اإلادلي، و مً زم الػمالث الفػبت إلى الذولت. وهظشا ألن الىكف ًخمحز باإلظخمشاس فئن 

 24غالحه لهزه اإلاؽيلت ًيىن معخمشا

 ازش الىكف غلى الاهىماػ الاكخفادي: للىكف ؤزش في مداسبت الاهىماػ -

ل  الاكخفادي مً خالٌ جلذًم اللشوك الخعىت لزوي الاخخُاحاث اإلاالُت والخمٍى

ل ؤلاظالمُت اإلابيُت غلى جلاظم اإلاخاوش  باإلاؽاسهت و اإلاماسبت و غحرها مً ـُغ الخمٍى

هما ؤن الخدفحزاث الجبائُت التي ًخمحز بها الىكف ظىف حعاغذ غلى دغم دًىامُىُت 

ل الىكفي لليؽاه الاكخفا  دي في الذولت.الخمٍى

                                                            
 .122بً غضة هؽام، اإلاشحؼ العابم، ؿ.   23
  .80.81مدمذ ظػُذ مدمذ البغذادي، اإلاشحؼ العابم، ؿ.ؿ.   24
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ادة اللىة الؽشائُت للمىكىف لهم  - مىً الىكف مً ٍص ًُ دغم اللذسة الؽشائُت: 

وبالخالي جضداد هفلاتهم غلى العلؼ و الخذماث مما ًؤدي إلى دخٌى كىة حذًذة إلى 

ادة ؤلاهخاج، مما ًؤدي إلى خذور خشهت اكخفادًت جىػؾ الاكخفاد  العىق حعخذعي ٍص

ذ فػالُخه.  25 و جٍض

 ة:الخاثم

خان الىكذ للخفىحر بجذًت في إسحاع اإلاياهت الالصمت لألوكاف هػىفش ؤظاس ي 

ومهم في جشكُت و جىمُت اإلاجخمؼ باغخباس مؤظعت ألاوكاف مؤظعت مالُت راث ؤهذاف 

ػت ؤلاظالمُت وهزا مػامالتها  ت واحخماغُت، حعخمذ مىىللها الخىظُمي مً الؽَش جىمٍى

ُاة الاكخفادًت، فُمىً اغخباسها مفذسا مهما مً ؤحل ججعُذ الففت الذًيُت في الخ

ذ مً فشؿ الػمل، لزا ًجب غلى  ل و الخىمُت، ألامش الزي ٌػني إجاخت اإلاٍض للخمٍى

ت خُث ٌػذ  ؼ الاظدثماٍس الجهاث اإلاعؤولت جفػُل دوس هاجه اإلاؤظعت في دغم اإلاؽاَس

ً ألامىاٌ و جذاولها.   اظدثماس الىكف مجاال مً مجاالث جدٍش

  

 

                                                            
 .69حػفش ظمُت، اإلاشحؼ العابم، ؿ.   25
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 دور محافظ الحصابات في ثحليم شفافية أغمال مصيري شركة املصاهمة

 محاضر "ب" أشحاذ – طالب محمد كريم/ د

 -مغىية–املركز الجامعي 

 امللخص:

حلخبر مهىت مداًف الخؿاباث كملُت مىـمت للخجمُم والخُُِم اإلاىطىعي 

اث الاُخصاصًت لخدضً ت بشأن هخاةج الخصًغ ض مضي لألصلت الخاصت بمؼاكم الشٓغ

جماشيها مم اإلالاًير اإلادضصة وجىصُل هظه الىخاةج إلاؿخسضميها أصخاب اإلاصلخت في 

ت ت الشٓغ ،ًاإلاشغق الجؼاةغي كهض ئلى مداًف الخؿاباث مغاحلت ميزاهُت الشٓغ

دص صًاجغها وجدُِّ مىحىصاتها والتزاماتها، ولٖي ًإصي مداًف الخؿاباث صوعه  ًو

ت وأن ًدترم كلى أٓمل وحه، ًجب كلُه أن ًٖىن مخ مخلا باالؾخِاللُت والاؾخمغاٍع

ىق في  ت ما ًمٕىه مً جأصًت مهامه في أخؿً الـغوي لخٌاصي الُى واحباجه ججاه الشٓغ

ت اإلاؿاهمت  ألازؼاء والظوؽ اإلامًٕ الظي ًٌغطه كلُه أكظاء شٓغ

ً، أكما٘  فحاحية:املكلمات ال ت اإلاؿاهمت، اإلاغاُبت، اإلاؿيًر مداًف الخؿاباث، شٓغ

 عة، اإلايزاهُتؤلاصا

Abstract 

The profession of the auditor is an organized process to objectively collect 

and evaluate the evidence of the company's claims to the results of an economic 

behavior in order to determine its compliance with specific criteria and to 

communicate these results to its stakeholders. Algerian legislator has charged the 

auditor to review the budget of the company, by checking the accounts, by realizing 

the assets and the liabilities, and for the auditor to fulfill his missions, he must be 

independent and respect his obligations to the company so that it can carry out its 

task in the best possible conditions in order to avoid errors and possible pressures 

thus exerted by the members of the joint-stock company. 

Keywords auditor, joint-stock company, control, managers, management, budget 
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 ملدمة

ض همذ  ٔاث اإلاؿاهمت أصاة الخؼىع الاُخصاصي في اللصغ الخضًث، ُو حلض شغ

ت وحؿخأزغ لىخضها  ٔاصث أن جدخٕغ الشإون الصىاكُت والخجاٍع واحؿم هؼاُها ختى 

م الٕبري، لِضعتها كلى ججمُه عؤوؽ أمىا٘ ضخمت واؾخِاللها كً ا إلاؿاهمين باإلاشاَع

ّ آخخاب ألاؾهم  اإلاٖىهين لها، مً زال٘ اهظمام كضص ٓبير مً اإلاؿاهمين لها ًٓ ػٍغ

 التي جصضعها للجمهىع.

ت اإلاؿاهمت كلى الاكخباع اإلاالي صون الاكخباع الصخص ي باكخباعها  ًخِىم شٓغ

ٔاث صوعا ٓبيرا في الىـام  ٔاث ألامىا٘،  وللب هظا الىىق مً الشغ الىمىطج ألامثل لشغ

الغأؾمالي، ًٖاهذ كماصه وأصاجه الِاهىهُت اإلاثلى في جىؾم صازل الضولت وزاعحها وفي 

 َ يز الاُخصاصي واخخٖاعها للؿى  .1جدُِّ التٓر

ِت الٕالؾُُٕت الخِلُضًت بىاؾؼت  ت اإلاؿاهمت ؾىاء بالؼٍغ خم حؿُير شٓغ ٍو

ً، وأمام الظغوعة ِت الخضًثت بىاؾؼت مجلـ اإلاضًٍغ التي  مجلـ ؤلاصاعة أم بالؼٍغ

ٔاث وما ُض ًىجم كنها مً مسالٌاث وججاوػاث مً ػغي  جمثلها مغاُبت هظه الشغ

ٔاث اإلاؿاهمت كلى حلُين مداًف  اإلاٖلٌين باإلصاعة، ألؼم اإلاشغق الجؼاةغي شغ

ت.  الخؿاباث الظي ًخىلى هظه اإلاهمت اإلاخمثلت في مغاُبت خؿاباث الشٓغ

ت اإلااصة  ض كًغ هم الخبير اإلاداؾب ومداًف اإلاخللّ بم 01-10مً ُاهىن  23ُو

كلى أهه: " ٌلض مداًف الخؿاباث، في مٌهىم هظا  2الخؿاباث واإلاداؾب اإلالخمض

ؾمه الخاص وجدذ مؿإولُخه، مهمت با تالِاهىن، ٔل شخص ًماعؽ بصٌت كاصً

م  ٔاث والهُئاث واهخـامها ومؼابِتها ألخٖام الدشَغ اإلاصاصُت كلى صخت خؿاباث الشغ

 اإلالم٘ى به".
                                                            

ٔاث ػبِا للِاهىن الخجاعي الجؼاةغي،  1 ٔاث ألامىا٘ -هاصًت ًىطُل، أخٖام الشغ ، صاع هىمه، الجؼاةغ، -شغ

 .100، ص2003ؾىت 
م 2 ، ًخللّ بمهام الخبير 2010ؾىت  ًىهُى 29اإلاىاًّ ٘  1431عحب كام  16مإعر في  01-10ُاهىن ُع

ضة الغؾمُت كضص  عحب  28اإلاإعزت في  42اإلاداؾب ومداًف الخؿاباث واإلاداؾب اإلالخمض، اإلايشىع في الجٍغ

 .22، ص.2010ؾىت  ًىلُى 11اإلاىاًّ ٘  1431كام 
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مهىت مداًف الخؿاباث كملُت مىـمت للخجمُم والخُُِم اإلاىطىعي  وحلخبر 

اث الاُخصاصًت لخدضًض مضي  ت بشأن هخاةج الخصًغ لألصلت الخاصت بمؼاكم الشٓغ

جماشيها مم اإلالاًير اإلادضصة وجىصُل هظه الىخاةج إلاؿخسضميها أصخاب اإلاصلخت في 

ت.  الشٓغ

ٔاث ُبل ُغن مً آلان ولِض ؿهغث ًٕغة وطم مغاُبت حاصة كلى ئصاعة الش غ

تها أوعوبا في  ٔاهذ الاهؼالُت بلض حلضص الٌظاةذ وألاػماث الاُخصاصًت التي كًغ ًِض 

 ً ىاث وما هجم كنها مً مشأل اُخصاصًت عاح ضخُتها صواع اإلاؿدثمٍغ ًترة اللشٍغ

ت اإلاؿاهمت جخماش ى مم الىـام الضًمِغاػي الخغ الظي  ولِض خا٘و اإلاشغق حلل شٓغ

الوغبُت في الِغن الخاؾم كشغ باكخباع أن ألاؾهم جمىذ هٌـ الخَِى ؾاص أوعوبا 

ت، وحلين الجملُت اللامت أكظاء  لخامليها خؿب ما ًملٖىن مً خصت في الشٓغ

مجلـ ؤلاصاعة وحلؼلهم وحلخمض اإلايزاهُت وخؿاب ألاعباح والخؿاةغ وجىاًّ كلى جىػَم 

ً الاخخُاػاث ٓما ًمًٕ لها أن حلض٘ ا لِاهىن ألاؾاس ي، لًٕ كضم ألاعباح وجٍٖى

كضم جمخلهم بالٌٕاءة الالػمت حلل مً  خظىع ٔل اإلاؿاهمين للجملُاث اللامت أو

ً مً ؾىء اؾخلما٘ الؿلؼت وؿهىع جغؾاهت  ابت هير ًلالت مما ؾمذ للمضًٍغ هظه الُغ

مً الجغاةم الاُخصاصًت مثل جىػَم ألاعباح الصىعٍت ...الخ، ما أصي ئلى طغوعة ؿهىع 

ابت حض  .1ًضة مؿخِلت جخمخم باإلمٖاهُاث الالػمت واإلاخمثلت في مداًف الخؿاباثُع

ٔاث  لِض ؿهغث مهمت مداًف الخؿاباث في الجؼاةغ مىظ الاؾخِال٘ في الشغ

الخابلت للِؼاق الخاص وطلٗ بمِخط ى الىصىص الٌغوؿُت  الظي جىاصل اللمل بها 

ش ؿهىع الِاهىن الخجاعي الجؼاةغي، وج 1975ئلى هاًت  ميزث هظه الٌترة لىحىص جاٍع

اإلاخللّ    08-91مداًف الخؿاباث صون أي جىـُم ُاهىوي لهم ئلى هاًت صضوع ُاهىن 

، والظي ألغي بمىحب 2بمهمت الخبير اإلاداؾب ومداًف الخؿاباث واإلاداؾب اإلالخمض

 الؿالٍ الظٓغ. 01-10مً ُاهىن  83اإلااصة 

                                                            
مت1 ٔاث: اإلاٌاهُم، اإلاباصب، الخجاعب، الضاع الجاملُت، مصغ،  ػاَع كبض اللا٘ خماص، خٓى  .9، ص2001الشغ
ل ؾىت  27اإلاىاًّ ٘  1411شىا٘ كام  12اإلاإعر في  08-91ُاهىن 2 واإلاخللّ بمهىت الخبير  1991أًٍغ

ضة الغؾمُت كضص  شىا٘  16٘  20اإلاداؾب ومداًف الخؿاباث واإلاداؾب اإلالخمض )اإلالغى(، اإلايشىع في الجٍغ

 .1991اإلاىاًّ ٘ أ٘و ماي ؾىت  1411م كا
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ت ئطا ٍُٓ ٌؿاهم مداًف الخؿاباث كلى شٌاًُت أكما٘ ؤلا  صاعة في شٓغ

 اإلاؿاهمت؟ 

لإلحابت كلى هظه ؤلاشٖالُت البض مً صعاؾت اللالُت بين مداًف الخؿاباث 

ت. ت اإلاؿاهمت زم مهامه طمً هظه الشٓغ  وشٓغ

 ول: الػقاكة بين محافظ الحصابات وشركة املصاهمةلا  حبح امل

 مً اإلاللىم أن اإلاشغق الجؼاةغي كهض ئلى مداًف الخؿاباث مغاحلت ميزاهُت

دص صًاجغها وجدُِّ مىحىصاتها والتزاماتها، ولًٕ ُبل طلٗ ًجب كلى  ت ًو الشٓغ

ت حلُِىه بؼَغ خضصها الِاهىن  والِاهىن الخجاعي، ٓما أن ختى نهاًت  01-10الشٓغ

 اللالُت بُنهما جسظم لظىابؽ ُاهىهُت ؾىي هخؼَغ ئليها في هظا اإلابدث.

 ول: جػيين محافظ الحصاباتلا  لطلبامل

دضر كً شغوغ اإلاداًف البض ان هلِي هـغة كلى مٌهىمه لُدؿنى ُبل أن هخ

ت شغوػه ومهامه.  لىا ملًغ

ًاإلاداًف هى"ٔل شخص ًماعؽ بصٌت كاصًت باؾمه الخاص وجدذ 

ٔاث والهُئاث واهخـامها  مؿإولُت، مهمت اإلاصاصُت كلى صخت خؿاباث الشغ

م اإلالم٘ى به"  .1ومؼابِتها ألخٖام الدشَغ

ٌه أًظا بأهه "طلٗ الصخص الظي ًِىم بمغاحلت خؿاباث  ووؿخؼُم حلٍغ

ٔان شٖلها الِاهىوي وحجمها وطلٗ بؼلب مً الجملُت اللامت  ٔاث مهما  الشغ

للمؿاهمين وفي أخين أزغي مً ػغي مخلاملين زاعحُين، ٓما ًِىم بخضُُّ خؿاباث 

ٔاث الٌغصًت بؼلب مً أصخابها، والهضي مً ٔل هظا ئكؼاء عأي ًني مداًض  الشغ

 المت الِىاةم اإلاالُت"خ٘ى ؾ

ت  4مٕغع  715بمِخط ى اإلااصة  مً الِاهىن الجاعي الجؼاةغي، ًجب كلى شٓغ

ِت  اإلاؿاهمت حلُين مداًف خؿاباث عهم ازخالي ئحغاءاث حلُِىه بازخالي ػٍغ

مً الِاهىن الخجاعي كلى ٌُُٓت حلُِىه باليؿبت  600جأؾِؿها، خُث هصذ اإلااصة 

                                                            
 الؿابّ طٓغه. 01-10مً ُاهىن  22اإلااصة  1
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ٔاث التي جلجأ ئلى ؤلاكالن مً هٌـ الِاهىن باليؿبت  603واإلااصة  لالصزاع الللني  لشغ

ٔاث التي ال جلجأ ئلى ؤلاكالن الللني   .لالصزاعللشغ

بِىله: "  828ٓما حغم اإلاشغق الجؼاةغي كلى كضه حلُِىه بمىحب هص اإلااصة 

صج أو 200.000صج ئلى  20.000وبوغامت مً  أشهغ ئلى ؾيخين 6ٌلاُب بالخبـ مً 

ت اإلاؿاهمت أو الِاةمين باصاعتها والظًً باخضي هاجين اللِى  بخين ًِؽ: عةِـ شٓغ

ت..."  .1ٌلملىن كلى حلُين مىضوبي الخؿاباث للشٓغ

 ول: شرو  ممارشة منىة محافظ الحصابات لا فرع ال

م  08وػبِا للماصة  م ًاهه البض 2010حىان  29اإلاإعر في  01-10مً ُاهىن ُع

ض  غ بلع الشغوغ في الصخص الظي ًٍغ  :2مماعؾت مهىت اإلاداًـت ٓما ًليمً جًى

 أن ًٖىن حؼاةغي الجيؿُت. .01

 آلاحي: أن ًدىػ شهاصة إلاماعؾت اإلاهىت كلى الىدى .02

ت للخبرة  . أ باليؿبت إلاهىت الخبير اإلاداؾب، أن ًٖىن خاةؼا كلى شهاصة حؼاةٍغ

ا بملاصلتها. اإلاداؾبُت أو  شهاصة ملتًر

ت باليؿبت إلاهىت مداًف الخؿاباث، أن ًٖىن خاةؼا كلى ا . ب لشهاصة الجؼاةٍغ

ا بملاصلتها. إلاداًف الخؿاباث أو  شهاصة ملتًر

ت  . ج باليؿبت إلاهىت اإلاداؾب اإلالخمض، أن ًٖىن خاةؼا كلى الشهاصة الجؼاةٍغ

 شهاصة حؿمذ له إلاماعؾت اإلاهىت. للمداؾب أو

 أن ًخمخم بجمُم الخَِى اإلاضهُت والؿُاؾُت. .03

دت مسلت بشغي أن ال ًٖىن ُض صضع في خِه خٕم باعجٖاب حىاًت أوحى .04

 اإلاهىت.

                                                            
ٔاث، الؼبلت ألاولى، مجمىكت الىُل اللغبُت، الِاهغة، مصغ، 1 مت الشغ ، 2005مدؿً أخمض الخظيري، خٓى

 .59-58ص .ص
 .الؿابّ طٓغه. 01-10مً ُاهىن  08اإلااصة  2
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ٍ ىأن ًٖىن ملخمضا مً الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت وأن ًٖىن مسجال في اإلاص .05

ت الىػىُت إلاداًـي الخؿاباث أوفي اإلاىـمت  الىػني للخبراء اإلاداؾبين أوفي الوًغ

ّ الشغوغ اإلاىصىص كليها في هظا الِاهىن.  الىػىُت للمداؾبين اإلالخمضًً ًو

 مً الِاهىن. 6يها في اإلااصة أن ًإصي الُمين اإلاىصىص كل .06

 .كيفية جػييىه ثاوي:الفرع ال

ت  جىحض اللضًض مً الؼَغ التي ًخم بها حلُين مداًف الخؿاباث في شٓغ

خلين كلى مداًف  اإلاؿاهمت، ًاألصل أهه ٌلين مً ػغي الجملُت اللامت اللاصًت، ٍو

ت أو ججمم مداًـي الخؿاباث ئبالن لجىت مغاُ بت الىىكُت الخؿاباث أو مؿير الشٓغ

ّ عؾالت مىص ى كليها في أحل أُصاه   .1ًىما 15بخلُِىه مداًف خؿاباث كً ػٍغ

ت أومً ػغي  2مم طلٗ ًمًٕ أن ًخم الخلُين في الِاهىن ألاؾاس ي للشٓغ

ّ الِظاء أو 3الجملُت الخأؾِؿُت  .4كً ػٍغ

 ثاوي: إنهاء منام محافظ الحصاباتال لطلبامل

امه بٌلالُت ما لم ًخمخم بىىق مً ال ٌؿخؼُم مداًف الخؿاباث جأصًت مه

ً ازىين، ًمً حهت اإلاغاُبت وؤلاشهاص كلى  الاؾخِاللُت الٖاًُت وهظا عاحم الكخباٍع

ت اإلاخلاُبت لؿىىاث ومِاعهتها مم بلظها وهىا جٖىن اللملُت ؾهلت ئطا  خؿاباث الشٓغ

                                                            
 ه.الؿابّ طٓغ  01-10مً ُاهىن  30اإلااصة  1
مً الِاهىن الخجاعي: " ٌلين الِاةمىن باإلصاعة ألاولىن واكظاء مجلـ اإلاغاُبت ألاولىن ومىضوبى  309اإلااصة  2

 الخؿاباث ألاولىن في الِىاهين ألاؾاؾُت".
ِت الخأؾِـ الٌىعي، خُث جىص اإلااصة  3 ت لؼٍغ مً الِاهىن الخجاعي كلى  2ًِغة  600في خالت اللجىء الشٓغ

هظه الجملُت أن ...، وحلين الِاةمين  باإلصاعة أو أكظاء مجلـ اإلاغاُبت وحلين واخض أو أٓثر مً  ما ًلي: " جثبذ

ئزباث ُب٘ى  الاُخظاءمىضوبي الخؿاباث، ٓما ًجب أن ًخظمً مدظغ الجلؿت الخاص بالجملُت كىض 

 الِاةمين باإلصاعة أو أكظاء  مجلـ اإلاغاُبت ومىضوبي الخؿاباث وؿاةٌهم".
م  1ًِغة  15اإلااصة  4 ًىاًغ  27اإلاىاًّ ٘  1432صٌغ كام  22اإلاإعر في   32- 11مً اإلاغؾىم الخىٌُظي ُع

 2اإلاىاًّ ٘  1432صٌغ كام  28٘  07، اإلاخللّ بخلُين مداًف الخؿاباث، اإلايشىع في ج.ع كضص 2011ؾىت 

 .  24، ص.2011ًبراًغ ؾىت 
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ٔان هٌـ اإلاداًف، ومً حهت أزغي جخؼلب اإلاداًـت في بلع ألاخُان اجساط 

ً ًُجب كلى اإلاداًف أن ًٖىن في مأمً مً الِغاعاث  غاءاثؤلاح التي ال حعجب اإلاؿيًر

لت وشاػه ...الخ، لظلٗ حلل الِاهىن  التي ُض ًخسظها اإلاؿيرون طضه مً ئُالت أو كُغ

ٔاآلحي:  الخجاعي هـام ؤلاُالت صاعما، وجٖىن ػَغ ئنهاء مهامه 

 ول: إنهاء املنام بلى  اللاهىن لا فرع ال

 01-10مً ُاهىن  1ًِغة  27ػبِا لىص اإلااصة  ء املد  املحدد  كاهىها:اهتها  -1

ًِض خضصث كهضة مداًف الخؿاباث بثالر ؾىىاث ُابلت للخجضًض مغة واخضة ًِؽ 

ض جٖىن اإلاضة  1ًِغة  7مٕغع  715وهٌـ ألامغ باليؿبت للماصة  مً الِاهىن الخجاعي، ُو

ّ الِ أُل كىض حلُِىه بصٌخه مؿخسلٌا أو    1ظاء.كً ػٍغ

ت بِىة الِاهىن اكخباعا مً ضئطن جيخهي مهمت مداًف الخؿاباث ل ي الشٓغ

ت ما لم  ش اولِاص الجملُت اللامت اللاصًت التي اكخمضث الخؿاباث اإلاالُت الؿاٍع جاٍع

ًجضص كِضه لٌترة أزغي جمخض لثالر ؾىىاث أزغي، لًٕ ال ًجىػ ئكاصة حلُين هٌـ 

 2ُت ئال بلض مغوع كهضة أزغي ًاصلت.مداًف الخؿاباث للهضة زالثت مخخال

في هظه الخالت ًخلين كلى  وفا  محافظ الحصابات أو شلطحبه أو إيلافه: -2

الىػٍغ اإلاٖلٍ باإلاالُت بخلُين مهىُا مإهل لدؿُير اإلإخب بىاءا كلى اُتراح مً عةِـ 

ت الىػىُت  .3مجلـ الوًغ

ئن مهام  :إفقاشنااخححام غملية الحصفية بػد حل الشركة أو شنر  -3

مداًف الخؿاباث ال ًيخهي بمجغص الخل أو ؤلاًالؽ وئهما ًيخهي باهتهاء كملُت 

 .4الخصٌُت وئٌُالها نهاةُا

 

                                                            
 مً الِاهىن الخجاعي. 2ًِغة  7مٕغع  715اإلااصة  1
 الؿابّ طٓغه 01-10مً الِاهىن  2ًِغة  27صة اإلاا 2
 الؿالٍ الظٓغ. 01-10مً الِاهىن  76اإلااصة  3
 الؿالٍ الظٓغ. 01-10هٌـ اإلااصة مً الِاهىن  4
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 .ثاوي: اشحلالة محافظ الحصاباتالفرع ال

كلى خّ مداًف الخؿاباث في الاؾخِالت  01-10مً الِاهىن  38هصذ اإلااصة 

الخسلص مً التزاماجه الخلاُضًت، بِىلها: " ًمًٕ إلاداًف الخؿاباث أن ٌؿخُِل صون 

غا كً اإلاغاُباث  ِضم جٍِغ جب أن ًلتزم باشلاع مؿبّ مضجه زالزت أشهغ ٍو  وؤلازباجاثٍو

 الخاصلت"

وهىاْ كضة اخخماالث جضًم مداًف الخؿاباث الؾخِالخه وهي كضم ُضعجه كلى 

ِاللُخه اإلاىاصلت في كمله بؿبب ماوم ُاهىوي أو ماصي، وحىصه في وطلُت جإزغ كلى اؾخ

 .1...الخ

 ثال : غزل محافظ الحصابات: الفرع ال

مً الِاهىن الخجاعي وهى: " في خالت خضور  9مٕغع  715هص كلُه في اإلااصة 

ً أومً  زؼا أو ماوم، ًجىػ بىاءا كلى ػلب مً مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاضًٍغ

ت أو الجملُت1/10مؿاهم أو أٓثر ًمثلىن كلى ألاُل كشغ عأؾما٘ ) اللامت،  ( الشٓغ

ّ الجهت  ئنهاء مهام مىضوبي الخؿاباث ُبل الاهتهاء اللاصي لهظه الىؿاةٍ كً ػٍغ

 .الِظاةُت اإلاسخصت"

هالخف مً اإلااصة الؿالٌت الظٓغ أن الل٘ؼ ًٖىمً الِظاء ًِؽ بؼلب مً 

ٖىن ًِؽ في خالت الخؼأ أو ماوم، ما كضاهما ، الهُئاث اإلادضصة كلى ؾبُل الخصغ ٍو

ع ألهه ًٖىن حلؿٌُا.  ًٖىن الل٘ؼ مىحب  الخلٍى

  .رابؼ: رفض محافظ الحصابات من طرف لاكليةالفرع ال

مً الِاهىن الخجاعي كلى ما ًلي: "  8مٕغع  715هص اإلاشغق الجؼاةغي في اإلااصة 

ٔاث  ت، في الشغ ًجىػ إلاؿاهم أو كضة مؿاهمين ًمثلىن كلى ألاُل كشغ عأؾما٘ الشٓغ

ع مىضوب، ، أن ًؼللالصزاعالتي جلجأ كلىُت  بىا مً اللضالت وبىاء كلى ؾبب مبرع، ًع

 أو مىضوبي الخؿاباث التي كُىتهم الجملُت اللامت".

                                                            
ت اإلاؿاهمت، صاع الٌٕغ اللغبي، 1 كلى الؿُض ُاؾم، صعاؾت ُاهىهُت مِاعهت لضوع مغاُب الخؿاباث في شٓغ

 .90، ص.1999الِاهغة، ؾىت 
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ع مداًف الخؿاباث  هالخف أن اإلاشغق اؾخسضم مبرع وبالخالي كلى ػالبي ًع

 1هظا اإلابرع. ئزباث

 ثاوي: ثحليم محافظ الحصابات لشفافية حصابات شركة املصاهمةال حبح امل

ًف الخؿاباث صوعه كلى أٓمل وحه، ًجب كلُه أن ًٖىن لٖي ًإصي مدا

ت ما ًمٕىه مً جأصًت  ت وأن ًدترم واحباجه ججاه الشٓغ مخمخلا باالؾخِاللُت والاؾخمغاٍع

ىق في ألازؼاء والظوؽ اإلامًٕ الظي ًٌغطه  مهامه في أخؿً الـغوي لخٌاصي الُى

ت اإلاؿاهمت  .2كلُه أكظاء شٓغ

 ول: ثلىيات املراكحبةلا  لطلبامل

اث والخٌخِشاث التي ًغاها  ت الٖاملت في ئحغاء الخدٍغ إلاداًف الخؿاباث الخٍغ

ت إلاماعؾت مهىخه ولم ًٌغض كلُه اؾخلما٘ جِىُاث ملُىت بل له ازخُاع ما ًغاه  طغوٍع

ت اإلاغاُبت الؾُما حجمها وجىـُمها  مىاؾبا خؿب ما ًخماش ى مم زصىصُاث الشٓغ

دب غوكها ئن وحضث، ٍو م مداًف الخؿاباث زالزت مغاخل ٓالؾُُٕت وهىكُت كالُاتها ًو

 جخمثل في:

ةلا فرع ال حبا
ا
اك را

ر
 ول: مرحلة الحػرف غى  الشركة امل

ت وئصاعتها وجىـُمها  ًجب كلى مداًف الخؿاباث أن ًٖىن كاإلاا بيشاغ الشٓغ

وأن ًىلي كىاًت زاصت بالخضماث اإلاالُت واإلاداؾبُت، وحلخبر هظه اإلاغخلت شغغ أؾاس ي 

ت، ألنها جدُذ له ؤلامٖاهُت في أصاء مهامه في ُب٘ى مداً ف الخؿاباث إلاهامه في الشٓغ

ت  .3كلى أٓمل وحه وجدضًض ألازؼاع اللامت التي جدُؽ بالشٓغ

                                                            
1Philippe MERLE, droit commercial- sociétés commerciales; 2 Ed, DALLOZ, 1990, p.441  

بً زابذ كال٘ وبً حاب هللا مدمض، اإلاؿدثمغون اإلاإؾؿىن ببىعصت ألاوعاَ اإلاالُت وصوعهم في الخأزير كلى 2

ل وأزغها كلى الاُخصاصًاث و اإلا مت اإلاإؾؿاث، في اإلالخِى الضولي خ٘ى ؾُاؾاث الخمٍى إؾؿاث، صعاؾت خٓى

مبر  22-21الجؼاةغ، -بؿٕغة-خالت الجؼاةغ و الض٘و الىامُت  .6-5، ص ص2006هًى
ُت، بيروث، ؾىت  3 ٔاث، ميشىعاث خلبي الخُِى ، 2004ؾلُض ًىؾٍ البىؾخاوي، ُاهىن ألاكما٘ والشغ

 . 441ص.
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وكلى مداًف الخؿاباث ؤلاخاػت بمجمىكت مً اإلاللىماث جٖىن بمثابت 

ت، وجخمدىع هظه اإلاللىماث في  : الِاكضة التي ٌلخمض كليها في اإلالٍ الخاص بالشٓغ

ت، جىـُمها اللام، ألاؾىاَ التي حشولها. -  وشاػاث الشٓغ

ت. -  الهُٖل الِاهىوي للشٓغ

ت. -  الخىـُم ؤلاصاعي واإلاداؾبي للشٓغ

ت -  .  1الخىـُم اإلاللىماحي للشٓغ

ٔل هظه اإلاللىماث باإلطاًت ئلى اللِاءاث ألاولى التي ًِىم بها مداًف 

ً عأي خ٘ى مؿخىي ؤلاصاعة ف ت وخ٘ى وطلُتها ججاه الخؿاباث جِىصه ئلى جٍٖى ي الشٓغ

ظلٗ صوام أؾىاُها مً كضمه، وجِىم اإلاغخلت الاولى بالخدظير للمغخلت  مىاًؿيها ٓو

ت.   الثاهُت واإلاخمثلت في جُُِم أكما٘ اإلاغاُبت الضازلُت للشٓغ

 ثاوي: مرحلة ثلييم أغمال املراكحبة الداخلية للشركةالفرع ال

ؿاباث خُيئظ ئصعاْ ؤلاحغاءاث بدظىع هـام مغاُبت صازلي كلى مداًف الخ

ِت ؾيره، ًهىفي هظه  همها وئبضاء خٕمه خ٘ى ػٍغ اإلاخبلت في كملُت اإلاداؾبت ًو

ِىم بخُُِمها ُصض جدضًض أهـمت  اإلاغخلت ًِىم بضعاؾت لألهـمت التي ًغاها ملبرة ٍو

اإلاغاُبت الضازلُت اإلامًٕ أن ٌلخمض كليها زال٘ مهامه، ٓما جمٕىه مً جدضًض 

ىق في الخؼأ كىض جدلُله للملؼُاث ُصض الخغوج بىـام مغاُبت ًٍُٕ اخخماالث ا لُى

ٔاالث ًيها ت وػبُلخه وشاػها ووطلُت اإلاٖاجب والى  .2خؿب أهمُت الشٓغ

:  وجضوع أكما٘ اإلاغاُبت الضازلُت خ٘ى

ًجب أن جِام هظه اللملُاث بالخلاون مم  الػمليات التي ثلام مؼ الزبائن: -1

ت ًمصلخت اإلاداؾبت لها صوع حسجُل الٌىاجير وكملُاث  اإلاصالح ألازغي للشٓغ

.  الصىضَو

                                                            
بير، ع.عوبلى، جغحمت مىصىع الِاض ي، اإلاؼ٘ى في الِاهىن الخجاعي، "مجض" اإلاإؾؿت1 الجاملُت للضعاؾاث  ٍع

، اإلاجلض  .220.ص. 2007، ؾىت 1واليشغ والخىػَم، الجؼاةغ، الؼبلت ألاولى ، الجؼء ألا٘و
2Philippe MERLE, droit commercial- sociétés commerciales, op.cit, p.445 
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غ ٔل ًاجىعة طغوعي الزخُاع الؼلب الجضي ومسغوحاث اإلاسؼن أو  وجدٍغ

الىعشت، ومً الظغوعي الخأٓض مً أن الٌىاجير اإلادىلت إلاصلخت اإلاداؾبت مخؼابِت مم 

بظاتم التي ُضمذ وفي خالت اللٕـ ًجب الخىبُه ئلى اإلاواالة في الُِم والٕمُاث ال

 اإلاىحىصة في الٌىاجير اإلالضة لهظا الوغض.

ًجب أن حؿمذ اإلاغاُبت الضازلُت بخدبم  الػمليات التي ثلام مؼ املمىهين: -2

ىجغتها وجى ؤلاحغاءاث ـُمها الخاصت بؼلب حمُم اللملُاث مم اإلامىهين واؾخِبالها ًو

وال ًخللّ ألامغ ًِؽ بٌىاجير شغاء البظاتم أو اإلاىاص ألاولُت ولًٕ باالؾدثماعاث 

ٍ اللامت هير اإلاىجؼة في الخؿاب. ل الخاعجي وباإلاصاٍع  واإلاصالح والخمٍى

ً أن  كىض هلّ اليشاغ، ًجب كلى اإلاغاُبت الضازلُت اإلاٖلٌت بلملُاث الخمٍى

أكاله مم جٌصُل صُُّ شهغي للدسجُل جمىذ للمداًف ملخصا لللملُاث اإلاظٔىعة 

اإلاداؾبي ومبلى الٌىاجير مً اإلامىهين، ٓما ًِضم له بصىعة صوعٍت مسخلٍ اللملُاث 

ٔان هىق الىعُت اإلاؿخلملت )شُٗ، ؾىض ألمغ ...الخ(  .1اإلاسجلت في اإلاداؾبت مهما 

ًجب كلى مداًف الخؿاباث مغاُبت أحىع  لاجىر ولاغحباء الاجحماغية: -3

 واإلاؿخدِاث الخاصت باإلصاعاث الاحخماكُت والظغاةب. اللما٘

م الغؾم كلى ألاكما٘ مم  الرشم غى  ركم لاغمال: -4 ًجب أن ًىؼبّ ُع

داث اإلاغؾلت إلاصلخت الظغاةب هير اإلاباشغة  الغؾىم اإلاؿخدِت اإلاىضخت في الخصٍغ

ؾىم واإلابلى اإلالؼى لإلصاعة وهى الٌَغ بين اإلابلى الغؾىم اإلاضًىكت ومبلى الغ 

م ألاكما٘  مم اإلاصلخت اإلاٖلٌت  باالجصا٘اإلاؿترحلت، وباإلمٖان الُِام بمغاحلت ُع

 .2بلملُاث الؼباةً

ت ؾىاء  خزيىة الشركة: -5 ىت مجمىق اإلاضازُل والىٌِاث في الشٓغ جمثل الخٍؼ

ٔاهذ هِضًت أو ضًت، وحلخبر هظه اللملُت  أ ّ ئصضاع شُٖاث بىُٕت أو صْٖى بٍغ كً ػٍغ

                                                            
ت اإلاؿاهمت، مظٓغة ماحؿخير، جسصص 1  بً حمُلت مدمض، مؿإولُت مداًف الخؿاباث في مغاُبت شٓغ

، حاملت مىخىعي ُؿىؼُىت، الؿىت الجاملُت:   .71. 70، ص.ص.2011-2010ُاهىن ألاكما٘، ٔلُت الخَِى
2 Philipe MERLE, op.cit, p 443. 
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ام، وجِضم بصٌت ألاؾاؽ الظغوع  ي للمغاُبت الضازلُت لخٌاصي الخالكب في ألاُع

 ً ّ: جدصُالث الصىضَو مً الؼباةً، اليؿبت الٖلُت لىٌِاث الخمٍى أؾاؾُت كً ػٍغ

ألاحىع، ألاكباء اإلاضًىكت للهُئاث الاحخماكُت ومصلخت الظغاةب، ومً اإلاؿخدؿً أن 

ت مضازُل الخ ىت لٖل شهغ.جىحه اإلاصلخت اإلاالُت ملخصا ٌؿمذ بملًغ  1ٍؼ

ٔاًت الٕخاباث اإلاخللِت غمليات مخحلفة:  -6 وجخمدىع هظه اللملُاث خ٘ى 

بخصخُذ أو بآما٘ الدسجُالث التي جخم في اإلاداؾبت اللامت والتي جخم كىض هلّ 

 2اليشاغ.

 ثاوي: منام محافظ الحصابات في شركة املصاهمةال لطلبامل

وزؼىاث ومجمىكت مً اإلاهام ًللى  إلاؼاولت أي مهىت البض مً اإلاغوع بلضة مغاخل

ؾبُل اإلاثا٘ ًِىم اإلاداؾب بلضة زؼىاث اهؼالُا مً الدسجُل اإلاداؾبي ئلى ئكضاص 

ظلٗ مهىت اإلاداًـت ٓويرها مً اإلاهً جِىم كلى مجمىكت مً اإلاهام وجخٌغق  اإلايزاهُت، ٓو

 :3ئلى مهام كاصًت ومهام زاصت، وهي كلى الىدى الخالي

 لػادية:ول: املنام الا فرع ال

اإلاداًف الِاهىوي ًٖلٍ باإلاهام  ًان 01-10مً الِاهىن  24و 23خؿب اإلااصة 

 الخالُت:

ت صخُدت ومىخـمت، وهي مؼابِت جماما لىخاةج  - ٌشهض بأن الخؿاباث الؿىٍى

ظا الىطم باليؿبت للىطلُت اإلاالُت  اللملُاث التي جمذ في الؿىىاث اإلاىصغمت، ٓو

ىص كليها في اإلااصة ألاولى الخاصت بمٌهىم مداًـت وممخلٖاث اإلاإؾؿت والهُئاث اإلاىص

 الخؿاباث.

                                                            
بير، ع.عوبلى، جغحمت مىصىع الِاض ي، اإلاؼ٘ى في الِاهىن الخجاعي، اإلاغحم الؿابّ، ص.1  .280ٍع
ت اإلاؿاهمت،، اإلاغحم الؿابّ، ص.بً حمُلت مدمض، مؿإولُت مداًف الخؿاباث في مغاُب 2  .72ت شٓغ
 الؿابّ طٓغه. 01-10مً ُاهىن  25.24.23اإلااصة 3
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غ  - ت ومؼابِتها للمللىماث اإلابيُت في جٍِغ ًٌدص صخت الخؿاباث الؿىٍى

ٔاء، ًِضع شغوغ ئبغام الاجٌاُُاث  الدؿُير الظي ًِضمه اإلاؿيرون للمؿاهمين أو الشغ

وبين اإلاإؾؿاث التي بين اإلاإؾؿت التي ًغاُبها واإلاإؾؿاث أو الهُئاث التي جدبلها أ

ً للمإؾؿت اإلالىُت مصالح مباشغة أو هير  ًٖىن ًيها للِاةمين باإلصاعة أو اإلاؿيًر

 1مباشغة.

ً أو الجملُت اللامت أو الهُئت اإلاضاولت بٖل هِص ُض ًٕدشٌه أو  - ٌللم اإلاؿيًر

ل اؾخمغاع اؾخوال٘ اإلاإؾؿت.  اػلم كلُه، ومً ػبُلخه أن ٌلُغ

مضكمت ٌشهض مداًف الخؿاباث أن  كىضما حلض اإلاإؾؿت خؿاباث -

غ مداًـي  الخؿاباث اإلاضكمت صخُدت وطلٗ بىاءا كلى وزاةّ مداؾبُت، وجٍِغ

 الخؿاباث التي جملٗ ًيها اإلاإؾؿت أؾهم.

غ ًخظمً شهاصة بخدٌف أو بضون جدٌف كً  - ًترجب كلى اإلاهمت ئكضاص جٍِغ

ع الِىاةم اإلاالُت ت أو ًع  .2اهخـامُت وصخت الىزاةّ الؿىٍى

 ثاوي: املنام الخاصةالرع فال

باإلطاًت ئلى اإلاهام اللامت ) اللاصًت ( الؿابِت ًِىم اإلاداًف الِاهىوي في  

 الجؼاةغ بمهام أزغي زاصت منها:

 ئزباع الجملُت اللامت اللاصًت في خالت كضم اهخـامُت وصُت الخؿاباث. -

مً الِاهىن  11مٕغع  715اؾخضكاء الجملُت اللامت: خُث جىص اإلااصة  -

لخجاعي إلاداًف الخؿاباث أن ًؼلب جىطُداث مً مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ ا

ت الاؾخوال٘ أزىاء وشاغ  ل اؾخمغاٍع اث التي حلُغ اتم والخصًغ ً كً الُى اإلاضًٍغ

                                                            
ٔاث، اإلالخِي  1 مت الشغ ض زمُلي حاملت ، صوع اإلاغاحلت الخاعحُت في ئعؾاء صكاةم خٓى شىقي حباعي، ًٍغ

إلاُت اإلالاصغة، ٔلُت الىػني الثامً خ٘ى مهىت الخضُُّ في الجؼاةغ الىاُم و ألاًاَ في طىء اإلاؿخجضاث اللا

ت وكلىم الدؿُير، حاملت   .2010أٓخىبغ  12-11،-ؾُٕٕضة– 1955أوث 20الللىم الاُخصاصًت والللىم الخجاٍع
 .101، ص.كلى الؿُض ُاؾم، اإلاغحم الؿابّ 2
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 ً ٔان الغص هاُصا ًؼلب مً الغةِـ أو مجلـ اإلاضًٍغ ت، وفي خالت كضم الغص أو  الشٓغ

اتم بدظىعه في للـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاغاُبت للمضاو جاؾخضكاء م ت ًُما الخـه مً ُو

الجلؿت، وفي خالت كضم مغاكاة هظه ألاخٖام عهم اجساط الِغاعاث وبُِذ كملُت 

غ زاص في خالت وحىص تهضًض  لت، ًِىم مداًف الخؿاباث باكضاص جٍِغ الاؾخوال٘ ملُغ

ت الاؾخوال٘ ًِضمه ألُغب حملُت كامت مِبلت أو لجملُت كامت  مدخمل كلى اؾخمغاٍع

ٔاهذ الخالت مؿخعجلت إلاداًف الخؿاباث أن ًِىم بىٌؿه هير ك احُت، وئطا 

 باؾخضكائها لخِضًم زالصخه.

ّ للماصة  - مً  680ؤلاكالم الخاص باألحىع: خُث ًدّ لٖل مؿاهم ًو

ًىما التي حؿبّ اولِاص الجملُت اللامت كلى اإلابلى  15الِاهىن الخجاعي الاػالق زال٘ 

الخؿاباث وكلى ألاحىع اإلاضًىكت لألشخاص اإلاصاصَ كلى صخخه مً ػغي مداًف 

ت.  الخمـ أصخاب أكلى ألاحىع في الشٓغ

م - : وهىما هصذ 1ؤلاكالم اإلاخللّ بخلضًل جِضًم الخؿاباث أو مىاهج الخٍِى

مً الِاهىن الخجاعي في هظا الشأن: " ًؼلم مىضوبى  2ًِغة  10مٕغع  715كلُه اإلااصة 

ً أو مجلـ اإلاغاُبت خؿب الخالت بما  الخؿاباث مجلـ ؤلاصاعة أو مجلـ اإلاضًٍغ

ًلي:... مىاصب اإلاىاػهت والىزاةّ ألازغي اإلاخللِت بالخؿاباث التي ًغون طغوعة ئصزا٘ 

ت خ٘ى الؼَغ الخُُِمُت اإلاؿخلملت في  حوُيراث كليها بخِضًم ٔل اإلاالخـاث الظغوٍع

 ئكضاص هظه الىزاةّ".

: " ٌللم  01-10ِاهىن مً ال 1ًِغة  23مهمت ؤلاهظاع: هصذ كليها اإلااصة   -

ً والجملُت اللامت أو هُئت اإلاضاولت اإلاإهلت بٖل هِص ُض ًٕدشٌه أو اػلم  اإلاؿيًر

ل اؾخمغاع اؾخوال٘ اإلاإؾؿت أو الهُئت".   كلُه ومً ػبُلخه أن ٌلُغ

                                                            
1Mohammed HADJ-ALI, le commissaire aux comptes – caractéristiques et mission; revue 

algérienne de comptabilité et de l' audit; N03, 3éme trimestre, société nationale de comptabilité; 

1994; p17.  
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ُل الجمهىعٍت: خُث جىص اإلااصة  - في خالت آدشاي أي حىدت كلُه ئزؼاع ٓو

ؼللىن ، مً الِاهىن الخ 2ًِغة  13مٕغع  715 جاعي كلى هظا الالتزام بِىلها: " ٍو

ُل الجمهىعٍت باألًلا٘ الجىدُت التي اػللىا كليها".  كالوة كلى طلٗ، ٓو

مً  1ًِغة  712مغاُبت اإلاؿاواة بين اإلاؿاهمين: خُث هصذ كلُه اإلااصة  -

جمـ بمبضأ اإلاؿاواة  نالِاهىن الخجاعي: "...هير أهه ال ًجىػ لها بأي خا٘ مً ألاخىا٘ أ

 بين اإلاؿاهمين"، ًللى مداًف الخؿاباث الخدِّ مً هظا اإلابضأ.

مً الِاهىن  660اإلاداًـت كلى أؾهم الظمان: وهىما هصذ كلُه  اإلااصة  -

غه اإلاىحه  الخجاعي خُث جلؼم مداًف الخؿاباث وجدذ مؿإولُخه بأن ٌشير في جٍِغ

مً الِاهىن  259للجملُت اللامت ألي زَغ لهظا اإلابضأ اإلاىصىص كلُه في اإلااصة 

 الخجاعي.

 ًدص خصص اإلاؿاهمين. -

ئزباث أن ألاص٘ى الصاًُت حؿاوي كلى ألاُل عأؽ اإلاا٘ الاحخماعي في خالت  -

ل اإلاإؾؿت.  جدٍى

صكىة الجملُت اللامت اللاصًت للمؿاهمين لالحخماق في خالت كضم ُُام  -

 مجلـ ؤلاصاعة بظلٗ.

امخُاػاث، الآخخاب في الخضزل في خالت حوُير عأؽ اإلاا٘ الاحخماعي، ئلواء،  -

اصة عأؽ اإلاا٘ وحوُير أؾباب وشغوغ حوُير عأؽ اإلاا٘.  خالت ٍػ

- .  ئوشاء مإؾؿاث ًغكُت إلؾهام حؼتي في ألاص٘ى

ُت في مغاُبت الخؿاباث. -  مهام مدضوصة وؿًغ

ابت خؿاباث اإلاإؾؿاث الٌغكُت أو -  مإؾؿاث أصاء مهام زاصت في ُع

 .1اإلاؿاهمت

 

 

                                                            
 .105الؿابّ، ص. ، اإلاغحمكلى الؿُض ُاؾم 1
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 الخاثمة:

ٔاث مً زال٘  ئن صوع اإلاداؾبين مت الشغ ومغاُبي الخؿاباث في أؾلىب خٓى

ذ  ؤلاًصاح والشٌاًُت الٖاملت كً ٔل ما ًخصل بالِىاةم اإلاالُت وهخاةجها في الُى

اإلاىاؾب مما ًمًٕ مً زالله جُُِم اإلاىٍُ اإلاالي وألاصاء وحؿهُل الخص٘ى كلى 

 في اجساط الِغاعاث
ً
 عةِؿُا

ً
ت ووطم  اإلاللىماث اإلاالُت والتي جللب صوعا الاؾدثماٍع

ٔاث وطلٗ مً زال٘ الخؼبُّ الؿلُم للملاًير  اؾتراجُجُاث اللمل صازل الشغ

اإلاداؾبُت وملاًير اإلاغاحلت لخٌاصي الٌشل اإلاالي وألاػماث الاُخصاصًت، بما ًظمً 

ت اليشاػاث وجدُِّ الىمى  وصكم الِضعاث الخىاًؿُت لخضمت  الاُخصاصياؾخمغاٍع

 صة الضزل الِىمي.ألاهضاي اإلاجخملُت وػٍا

ض  مت كً الخٕم الغشُض صازل اإلاإؾؿاث مً زال٘ ًغض اإلاٍؼ ئطن حلبر الخٓى

ٔاث خٌـا لجمُم مصالح ألاشخاص طوي اللالُت، وهى  ابت كلى أكما٘ الشغ مً الُغ

ت  ٔاث الىص٘ى ئلُه مً احل البِاء وحوظًت الاؾخمغاٍع هضي حؿعى حمُم الشغ

اصة بشٖل ًإصي ئلى همى والخٌاؾ كلى مٖاهتها في الؿَى بل ألا ٓثر مً طلٗ الٍؼ

أكمالها، الؾُما في ؿل كصغ ٓثرث ًُه أوحه الٌؿاص اإلاالي وؤلاصاعي، والخداًل كلى 

الِاهىن بشتى الؼَغ بىؾاةل أٓثر ما ًِا٘ كنها أنها ملامالث هير شغكُت، ًال مىاص 

مت الشغ  ٔاث الُىم ئال باإلاط يء ُضما لاللتزام بالخؼبُّ مباصب خٓى ٔاث، ومً أهم للشغ

الىؾاةل الضاكمت واإلاؿاهضة في جدُِِها  جٌلُل صوع اإلاغاحلت الخاعحُت، ًهي حلخبر 

ىق الازخالالث والخالكباث  ذ اإلاىاؾب كً ُو ت في الُى بمثابت صمام أمان ًىظع الشٓغ

ـهغ طلٗ حلُا مً زال٘  ت، ٍو وألازؼاء اإلاداؾبُت اإلاىحىصة كلى مؿخىي الشٓغ

ها مداًف الخؿاباث واإلاؿإولُاث اإلالِاة كلى كاجِه، باألزص الىاحباث التي ًخمخم ب

غ   ت لها الِضعة كلى ئطٌاء شٌاًُت ومصضاُُت كلى الخِاٍع أنها حهت مؿخِلت كً الشٓغ

 اإلايشىعة.
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وثبادل املعلىمات بالطريلة إلالكتروهية كإجراء جديد لحعسيس  الاثصال

 مبادئ الشفافية واملضاواة في مجال الصفلات العمىمية

 "ب"أصحاذ محاضر  -بىزيدي خالد  /د

 املركس الجامعي مغىية

 امللخص:

لت ؤلالىتروهُت مً أهم  الاجهاٌٌؾض هغام  وجباصٌ اإلاؾلىماث بالطٍغ

ت، بهضف يمان اإلاؿخجضاث التي أص عحها اإلاكغؼ الجؼابغي في اإلاىغىمت اللاهىهُت ؤلاصاٍع

الخضمت الؾمىمُت وجدؿين هىؽُتها، بما ًدىاؾب وجطبُم مكغوؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت 

الظي مـ الؾضًض مً اللطاؽاث واإلاجاالث، بما في طلً مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت 

 ث ؤلاكخهاص الىطني.بما ًًمً جدؿين فاؽلُت جضبير اإلااٌ الؾام، وجدضً

زم اإلاغؾىم الغباس ي عكم  236-10وؽلى هظا ألاؾاؽ نضع اإلاغؾىم الغباس ي عكم 

لُىغؾا هظا الخىحه، باؽخماصهما هغام الخؾاكض ؤلالىترووي هأؾلىب الجضًض  15-247

للخؾاكض ؤلاصاعي في مجاٌ إؽاصة الخىاػن مابين اإلاخؾاملين ؤلاكخهاصًين، مً زالٌ 

ؼ مبضأ الكفافُت مً حهت ويمان مبضأ اإلاؿاوة بين اإلاترشحين مً حهت  جضؽُم حؾٍؼ

أزغي، وهظلً مً زالٌ حقُير الىمط وألاؾلىب الخللُضي إلبغام الهفلاث الؾمىمُت 

 هدى مفهىم حضًض وأؾلىب حضًض للخؾاكض ؤلاصاعي أال وهى الخؾاكض ؤلالىترووي. 

رووي، الهفلاث الؾمىمُت ، اإلاؾلىماث، الخؾاكض ؤلالىتالاجهاٌ الكلمات املفحاحية:

 الكفافُت، اإلاؿاواة

Abstract: 

The system of communication and exchange of information by electronic 

means is one of the most important developments introduced by the Algerian 

legislature in the administrative legal system in order to guarantee the public 

service and improve its quality in accordance with the application of the e-

management project which touched many sectors and fields, including the field of 



 بىزيدي خالد /د

بالطريلة إلالكتروهية كإجراء جديد لحعسيس  وثبادل املعلىمات الاثصال

 مبادئ الشفافية واملضاواة في مجال الصفلات العمىمية

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مضحغاهم. – مجلة حلىق إلاوضان والحريات العامة 278

 2012 ىانج -ضادشالعدد ال                         مجلة دولية محكمة هصف صىىية.              

 

public markets, the efficiency of public finance, and the modernization of the 

national economy. 

On this basis, Presidential Dec. 10-236 and Presidential Dec. 15-247 

adopted this approach, adopting the electronic contracting system as the new 

method of administrative contracting in the field of rebalancing economic clients by 

strengthening the principle of transparency on the one hand and ensuring the 

principle of equality between the candidates On the other hand, as well as by 

changing the traditional style and method of public markets transactions, towards a 

new concept and a new method of administrative contracting, namely, electronic 

contracting. 

Keywords: communication, information, electronic contracting, public markets, 

transparency, equality. 

 ملدمة:

ؽغف هغام الهفلاث الؾمىمُت في الجؼابغ جطىعا ملحىعا ؽلى مغ مسخلف 

الىهىم الخىغُمت التي ؽالجذ مىيىؼ الهفلاث الؾمىمُت، جماقُا والىيؿ 

ؤلاكخهاصي الؿابض، وهظا الحاحاث ألاؾاؾُت التي حؿعى الضولت إلى ؾضها، في إطاع 

زظ عؾين ؤلاؽخباع اإلالخًُاث يمان الخضمت الؾمىمُت وهظا جدؿين هىؽُتها، مؿ ألا 

ؾاث اإلالاعهت.  واللىاؽض اللاهىهُت اإلاؾمٌى بها في هظا اإلاجاٌ ؽلى نؾُض الدكَغ

جىَغـ  2015إلى فاًت  1967وكض جم بفًل هظه ؤلانالخاث اإلامخضة مً ؾىت 

ؼ مباصا اإلاؿاواة في الىنٌى إلى الطلباث الؾمىمُت، وهظا الكفافُت في ازخُاع  وحؾٍؼ

ت ــــى، والبدث ؽً الفاؽلُت ؽبر حمُؿ مغاخل إبغام الهفلت الؾمىمُأخؿً الؾغو 

مً زالٌ جلىُاث وأؾالُب حضًضة للدؿُير والخؾاكض ؤلاصاعي في جىغُم الهفلاث 

 الؾمىمُت.

ه ــلُىغؽ هظا الخىح 236-10وؽلى هظا ألاؾاؽ نضع اإلاغؾىم الغباس ي عكم 

غ اإلاىافؿت، وه ض مً الكفافُت وجطٍى ظا يمان خلىق اإلاخىافؿين، بما هدى إعؾاء مٍؼ
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ًًمً جدؿين فاؽلُت جضبير اإلااٌ الؾام، وجدضًث ؤلاكخهاص الىطني، ومىاهبت جطىعاث 

مىغىمت الهفلاث الؾمىمُت، زهىنا مكغوؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، خُث هو ؽلى 

إوكاء البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت، والتي جضؽمذ أخىمها وكىاؽضها 

ش بهضوع اللغ  ، زم اإلاغؾىم الغباس ي عكم 2013هىفمبر ؾىت  17اع الىػاعي الهاصع بخاٍع

ًاث اإلاغفم الؾام، الظي عسخذ  15-247 اإلاخًمً جىغُم الهفلاث الؾمىمُت وجفٍى

ههىنه فىغة الخؾاكض ؤلالىترووي، هدى حؿهُل الىلىج إلى الهفلاث الؾمىمُت لجمُؿ 

اإلاؤؾؿاث اإلاخىؾطت والهقغي منها اإلاخؾاملين ؤلاكخهاصًين، وزهىنا اإلالاوالث و 

 وختى ألاحىبُت.  

وهغغا للضوع الىبير الظي ًمىً أن ًؤصًه هظا ألاؾلىب الجضًض مً الخؾاكض 

ؼ  ؤلاصاعي في مجاٌ إؽاصة الخىاػن مابين اإلاخؾاملين ؤلاكخهاصًين، مً زالٌ جضؽُم حؾٍؼ

أزغي، وهظلً  مبضأ الكفافُت مً حهت ويمان مبضأ اإلاؿاوة بين اإلاترشحين مً حهت

مً زالٌ حقُير الىمط وألاؾلىب الخللُضي إلبغام الهفلاث الؾمىمُت، هدى مفهىم 

حضًض وأؾلىب حضًض للخؾاكض ؤلاصاعي أال وهى الخؾاكض ؤلالىترووي. جثىع ؤلاقيالُت 

بإبراز وثحديد دور إلاثصال وثبادل الغبِؿُت إلاىيىؼ البدث التي جخؾلم أؾاؾا 

لكتروهية كإجراء جديد لحعسيس مبادئ الشفافية واملضاواة في املعلىمات بالطريلة إلا

 242-11مجال الصفلات العمىمية، ومدي هجاعحه في ظل املرصىم الرااس ي  ركم 

 املحعلم بخىظيم الصفلات العمىمية وثفىيضات املرفم العام؟

 أوال: مفهىم البىابة إلالكتروهية للصفلات العمىمية

 كآلية إلبرام الصفلات العمىمية اعحماد البىابة إلالكتروهية  -1

للض بغػ هظا الىمط اإلاؿخدضر مً الخؾامالث ؤلالىتروهُت هأؾلىب حضًض 

للدؿُير والخؾاكض ؤلاصاعي في فغوؿا، خُث جم إصعاج إمياهُت مىذ الؾلىص الؾامت 

الظي  2001،1إلىتروهُا ألٌو مغة بمىحب كاهىن الهفلاث الؾمىمُت الفغوس ي ؾىت 

                                                            
1- Décr. N° 2001-210 du 7 mars 2001 portant code des marchés publics, Modifié par Décret n°2002-231 du 

21 février 2002 - art. 2 JORF 22 février 2002 rectificatif JORF 23 février 2002, Abrogé par Décret 2004-15 

2004-01-07 art. 2 JORF 8 janvier 2004  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=827B4A8001B092405C6E308A1F3BD1D5.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000000410831&idArticle=LEGIARTI000006208365&dateTexte=20020222&categorieLien=id#LEGIARTI000006208365
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=827B4A8001B092405C6E308A1F3BD1D5.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000000410831&idArticle=LEGIARTI000006208365&dateTexte=20020222&categorieLien=id#LEGIARTI000006208365
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=827B4A8001B092405C6E308A1F3BD1D5.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000000796839&dateTexte=20040108&categorieLien=id#JORFTEXT000000796839
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=827B4A8001B092405C6E308A1F3BD1D5.tplgfr35s_3?cidTexte=JORFTEXT000000796839&dateTexte=20040108&categorieLien=id#JORFTEXT000000796839
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 لالجهاٌؽلى أن )جباصٌ اإلاؾلىماث بمىحب هظا اللاهىن كض ًسًؿ " 56هو في اإلااصة 

لت ؤلالىتروهُت"( ، وهى ما ٌؾني بأن اإلاكغؼ الفغوس ي كض ويؿ هظه آلالُت 1بالطٍغ

همجغص إمياهُت مخاخت للمهلحت اإلاخؾاكضة في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت صون إلؼامها 

اإلاهالح اإلاخؾاكضة، ومغص طلً في  بهظا ؤلاحغاء، وهى ما ًفؿغ هضعة اؾخسضامها مً كبل

عأًىا هى أن هظا الىمط اإلاؿخدضر مً الخؾامالث ؤلالىتروهُت لم ًخجاوػ مغخلت 

 الخجغبت زالٌ جلً الفترة. 

وبخجاوػ مغخلت الخجغبت كام اإلاكغؼ الفغوس ي بالخؾغى إلى الخؾامالث 

ًىاًغ  7صع في مً كاهىن الهفلاث الؾمىمُت الفغوس ي الها 56ؤلالىتروهُت في اإلااصة 

. لىً بمباصا وأخيام حضًضجين هظه اإلاغة، خُث أيافذ اإلااصة التزام الؿلطاث 20042

 مً 
ً
 اؽخباعا

ً
، ما 2005ًىاًغ  01اإلاخؾاكضة بلبٌى الطلباث والؾطاءاث اإلالضمت إلىتروهُا

، ؽلى اإلاؿخىي اإلادلي والتي واهذ أًًا وؾُلت لخجىب 
ً
لم ًدغغ ؽليها ؤلاؽالن نغاخت

ؼا 3ُت""اإلادل ش  CE/2004 /18عكم  الخؾلُمت، حؾٍؼ  31الهاصعة ؽً البرإلاان ألاوعوبي بخاٍع

 وؤلاكخىاءاث لألققاٌ الؾمىمُت الهفلاث إبغام إحغاءاث بدىغُماإلاخؾللت  2004ماعؽ 

ش  CE/17/2004. وهظا الخؾلُمت عكم 4واإلاغافم  31الهاصعة ؽً البرإلاان ألاوعبي بخاٍع

                                                            
ؽلى ما ًلي:  56جىو اإلااصة  - 1  

(Les échanges d’information intervenant en application du présent code peuvent faire l’objet d’une 

transmission par voie électronique) 
2 - Décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004 portant code des marchés publics, JORF n°6 du 8 janvier 2004 page 

37003 

ًلي: اإلاؾضلت ؽلى ما 56جىو اإلااصة  - 3  
(Le règlement de la consultation, la lettre de consultation, le cahier des charges, les documents et les renseignements 

complémentaires peuvent être mis à disposition des entreprises par voie électronique dans des conditions fixées par 

décret. Néanmoins, au cas où ces dernières le demandent, ces documents leur sont transmis par voie postale. 

Sauf disposition contraire prévue dans l'avis de publicité, les candidatures et les offres peuvent également être 

communiquées à la personne publique par voie électronique, dans des conditions définies par décret. Aucun avis ne 

pourra comporter d'interdiction à compter du 1er janvier 2005). 
4- Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination 

des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services modifiée par la 

directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l’annexe XX de la directive 

2004/17/CE et l’annexe VIII de la directive 2004/18 du Parlement européen et du Conseil sur les marchés 

publics [Abrogée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la 

passation des marchés publics] 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/Directive-2005-51-CE-formulaires.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/2004-17-CE/Annexes/Directive-2004-17-CE-Annexe20.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/2004-17-CE/Directive-2004-17-CE.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/2004-17-CE/Directive-2004-17-CE.htm
http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/2004-18-CE/Annexes/Directive-2004-18-CE-Annexe08.htm
http://www.marche-public.fr/Directive-2014-24-UE/Directive-2014-24-UE.htm
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 اإلاُاه كطاؽاث في الؾمىمُت الهفلاث إبغام إحغاءاث مبدىغُاإلاخؾللت  2004ماعؽ 

ض الطاكت،  .1الىلل مغافم البًر

وكض هغؽ اإلاكغؼ الجؼابغي هظا ألاؾلىب مً الخؾامالث ؤلالىتروهُت في مجاٌ 

ت، جماقُا وؤلانالخاث  ت الجؼابٍغ الهفلاث الؾمىمُت يمً اإلاىغىمت اللاهىهُت ؤلاصاٍع

في ؾبُل ؽهغهت ؤلاصاعة الؾمىمُت مً  2009ت ؾىت التي اهخهجتها الجؼابغ مىظ بضاً

. خُث 3، الظي خمله مكغوؼ الجؼابغ ؤلالىتروهُت2زالٌ جطبُم ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت

 مؿ إلى الخىانل جلضًم الخضمت الؾامت في الخميز   ؤلالىتروهُت ؤلاصاعة هضف فيها ًخؾضي

                                                            
1- Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, portant coordination des 

procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services 

postaux. (Abroge et remplace la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des 

procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des 

télécommunications). Art. 48–directive n° 2004/17/CE et art. 42–directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004. 

ؿ الفغوس ي عاحؿ:  ض خٌى مغاخل اؽخماص البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت في الدكَغ  للمٍؼ

Philippe Molé et Mathieu Noël, LA DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS ET L’EXPÉRIENCE D’UNE 

PLATE-FORME RÉGIONALE, Actualité Juridique Collectivités Territoriales, mars 2011, page 117-118 

 عاحؿ هظلً:

Philippe Malaval,Christophe Bénaroya, Marketing Business to Business, Pearson Education, France, 2013,    

page 90 
وكطت التي ًخم جىفُظها إلىتروهُا وؽبر ٌؾغف ؾؾض فالب ًاؾين ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت بأنها )مىغىمت ألاؽماٌ وألا -2

ت اللابمت ؽلى ؤلامياهاث اإلاخميزة لإلهترهذ وقبياث ألاؽماٌ  ؾغفها مهطفى ًىؾف وافي بأنها )الؾملُت ؤلاصاٍع الكبياث(. َو

ً بضون خضوص مً أحل  ت للكغهت وآلازٍغ في الخسطُط والخىغُم والخىحُه والغكابت ؽلى اإلاىاعص، واللضعاث الجىهٍغ

ض خٌى هظا اإلاىيىؼ عاحؿ ؽلى الخىالي، ؾؾض فالب ًاؾين، ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت لُم أهضاف الكغهت(.جد ، صاع للمٍؼ

. عاحؿ هظلً مهطفى ًىؾف وافي، ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، صاع 12، ألاعصن، م2016الُاػوعي الؾلمُت لليكغ والخىػَؿ، 

 . 47م، ؾىعٍا، 2011ومؤؾؿت عؾالن للطباؽت واليكغ والخىػَؿ، 
ض أؽض مكغوؼ الجؼابغ ؤلالىتروهُت مً كبل وػاعة -3 الاجهاٌ، يمً بغهامج اؾتراجُجي ًمخض  ؤلاؽالم وجىىىلىحُاث البًر

اؾخسضام  حؾمُم زالٌ مً الجؼابغ، في الغكمي والاكخهاص اإلاؾلىماث مجخمؿ ويهضف إلى حكُِض 2013-2009مابين 

في ؽهغهت  ٌؿاهم بما والخؾلُم...(، التربُت كطاؼ الؾمىمُت، ؤلاصاعة ؤؾؿاث،)اإلا اللطاؽاث  وافت في الحضًثت الخىىىلىحُاث

ض خٌى هظا اإلاىيىؼ  474الؾمىمُت، وأؽلً أهظان ؽً اإلاباقغة في جىفُظ  ؤلاصاعة مكغوؼ لإلؾدثماع في هظا اإلاُضان. للمٍؼ

. 122و  121، ألاعصن، م 2016َؿ، عاحؿ ًامً بىصهان، جدىالث ؤلاؽالم اإلاؾانغ، صاع الُاػوعي الؾلمُت لليكغ والخىػ 

جدؿين  في وصوعها الالىتروهُت ؤلاصاعة جطبُم زالٌ مً الجؼابغ في الؾمىمُت ؤلاصاعة ؽهغهتعاحؿ هظلً فغطاؽ فخُدت، 

 317و  316، م 2016-02، اإلاجلض 15اإلاىاطىين، مجلت ؤلاكخهاص الجضًض، الؾضص  زضمت

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Directives/Directive-93-38-CEE-secteurs-speciaux.htm
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ؼ كضعة الجمهىع  جباصٌ اإلاؾلىماث فُم بُنها  ؽلى ؤلالىتروهُت ألاحهؼة باإلاؾلىماث، بخؾٍؼ

 عؿغؽت وطلً أزغي، حهت ألاؽماٌ مً وكطاؼ للمىاطىين الخضماث مً حهت، وجلضًم

ت يمان مؿ ؤلاهترهذ، قبىت ؽبر وجيلفت مىسفًت  وكذ أي في اإلاخىاكلت اإلاؾلىماث ؾٍغ

 .1ميان وأي

وؽلى إزغ طلً جىاٌو اإلاكغؼ الجؼابغي ألٌو مىيىؼ ؤلاجهاٌ وجباصٌ اإلاؾلىماث 

لت ؤلالىتروهُت في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت ألٌو مغة، بمىحب اإلاغؾىم  بالطٍغ

، في الباب الؿاصؽ مىه جدذ ؽىىان )ؤلاجهاٌ وجباصٌ 2362-10الغباس ي عكم 

لت ؤلالىتروهُت( ، جًمً اللؿم ألاٌو مىه ماصة وخُضة )اإلااصة  ( 173اإلاؾلىماث بالطٍغ

لت ؤلالىتروهُت، وبض وعه هظلً جًمً اللؿم الثاوي مىه ماصة عؾىىان ؤلاجهاٌ بالطٍغ

لت ؤلالىتروهُت. وؽلى هظا ألاؾاؽ 174وخُضة )اإلااصة  ( عؾىىان جباصٌ اإلاؾلىماث بالطٍغ

أؽُب ؽلى اإلاكغؼ الجؼابغي جسهُو ماصجين فلط إلاىيىؼ حضًض وخؿاؽ للقاًت 

ـ اإلاؿاواة الفؾلُت مابين  ؼ الكفافُت جىَغ باؽخباعه يماهت أؾاؾُت هدى حؾٍؼ

مىً جفؿير هظا الىيؿ اللاهىوي الحل إلى خضازت اإلاىيىؼ اإلا خؾاملين الاكخهاصًين، ٍو

مً حهت، هما ًمىً جفؿير هظلً ؽلى أن جىَغـ وإصعاج هظا ألاؾلىب الجضًض يمً 

بي، والضلُل ؽلى طلً هى ؽضم جفهُل اإلاكغؼ  اإلاغؾىم الغباس ي إهما جم في قيل ججٍغ

للىاؽض وألاخيام التي جًبط اإلاؾامالث في ا 174و  173الجؼابغي في اإلااصجين 

ؤلالىتروهُت في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت، بدُث وعصجا بألفاظ ؽامت، لُترن مؿألت 

، وهى مالم ًخدلم إال 3الخفهُل فيها إلى خين نضوع كغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت

ش نضوع اإلاغؾىم الغباس ي  ض مً زالزت ؾىىاث مً جاٍع ُث ، خ236-10عؾض مغوع أٍػ

ش  ، خضص مً زالله مدخىي البىابت ؤلالىتروهُت 2013هىفمبر  17نضع كغاع بخاٍع

                                                            
في مكغوؼ الجؼابغ ؤلالىتروهُت، مجلت مؾاعف: كؿم الؾلىم ًىجي ؾامُت، أطغ عكمىت ؤلاصاعة الؾمىمُت  -1

  205، م 2015حىان  18اللاهىهُت، الؿىت الخاؾؾت، الؾضص 

ش  236-10اإلاغؾىم الغباس ي عكم  2- ضة الغؾمُت ؽضص 2010أهخىبغ  07مؤعر بخاٍع مؤعزت  58، ميكىع في الجٍغ

  2010أهخىبغ  07في 

ؽلى ما ًلي:  236-10عكم  مً اإلاغؾىم الغباس ي 173جىو اإلااصة  - 3  

 )جؤؾـ البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت لضي الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت.

 ًدضص مدخىي البىابت وهُفُاث حؿُيرها بمىحب كغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت(



 بىزيدي خالد /د

بالطريلة إلالكتروهية كإجراء جديد لحعسيس  وثبادل املعلىمات الاثصال

 مبادئ الشفافية واملضاواة في مجال الصفلات العمىمية

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:           جامعة مضحغاهم. – مجلة حلىق إلاوضان والحريات العامة 283

 2012 ىانج -ضادشالعدد ال                         مجلة دولية محكمة هصف صىىية.              

 

لت  للهفلاث الؾمىمُت، وهُفُاث حؿُيرها وهُفُاث جباصٌ اإلاؾلىماث بالطٍغ

 .1ؤلالىتروهُت

 247-15وكض حؾؼػث هظه اإلاىغىمت اللاهىهُت بهضوع اإلاغؾىم الغباس ي عكم 

ش ًخًمً جىغُماث الهفلاث الؾمىمُت وجفى   16ًٍاث اإلاغفم الؾام، الهاصع بخاٍع

، خُث جىاٌو في الفهل الؿاصؽ مىه مىيىؼ ؤلاجهاٌ وجباصٌ 2 2015ؾبخمبر 

لت ؤلالىتروهُت، حؾغى في اللؿم ألاٌو مىه الظي اخخىي ؽلى ماصة  اإلاؾلىماث بالطٍغ

لت ؤلالىتروهُت، بِىما حؾغى في 203وخُضة )اإلااصة  ( إلى مىيىؼ ؤلاجهاٌ بالطٍغ

لت ؤلالىتروهُت في زالزت مىاص  اللؿم الثاوي مىه إلى مىيىؼ جباصٌ اإلاؾلىماث بالطٍغ

(. إال أهه وؽلى الغفم مً ألاخيام الجضًضة التي جًمىتها هظه 206-205-204)اإلاىاص 

ش اؽخماص  الىهىم الجضًضة إال أنها علذ خبِؿت الىهىم اللاهىهُت، فمىظ جاٍع

الهفلاث الؾمىمُت، والظي ًلاعب زماوي أؾلىب اإلاؾامالث ؤلالىتروهُت في مجاٌ 

ت للهفلاث الؾمىمُت لقاًت هخابت هظه  ؾىىاث، لم حؾخمض البىابت ؤلالىتروهُت الجؼابٍغ

ألاؾطغ، خُث ال ػلذ جخم ؽملُت إبغام الهفلاث الؾمىمُت في الجؼابغ بالطغق 

رة التي زطذ زطىة هبي 4اإلاقغب 3الخللُضًت. وهظا بسالف الىيؿ ؽىه مثال في جىوـ

وختى  148في هظا اإلاجاٌ بئوكائهما للبىابت ؤلالىتروهُت عكيل عؾمي، جطبُلا للمىاص 

، وكغاع وػٍغ 5اإلاخؾلم بالهفلاث الؾمىمُت اإلاقغبي 2.12.349مً اإلاغؾىم  151

                                                            
ُاث حؿُيرها ، ًدضص مدخىي البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت، وهُف2013هىفمبر  17كغاع مؤعر في  -1

ضة الغؾمُت الؾضص  لت ؤلالىتروهُت، ميكىع في الجٍغ ل  9مؤعزت في  21وهُفُاث جباصٌ اإلاؾلىماث بالطٍغ أفٍغ

2014 
ًاث 2015ؾبخمبر  16مؤعر في  247-15اإلاغؾىم الغباس ي عكم  -2 ، ًخًمً جىغُم الهفلاث الؾمىمُت وجفٍى

ضة الغؾمُت الؾضص   .2015ؾبخمبر  20ؤعزت في ، م50اإلاغفم الؾام، ميكىع في الجٍغ
  أهغغ اإلاىكؿ الغؾمي للبىابت ؤلالىتروهُت الخىوؿُت للهفلاث الؾمىمُت: -3

http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/content/index.php?lang=ar  
  مي للبىابت ؤلالىتروهُت اإلاقغبُت للهفلاث الؾمىمُت:أهغغ اإلاىكؿ الغؾ -4

https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/?lang=ar  
( ًخؾلم بالهفلاث الؾمىمُت، 2013ماعؽ  20) 1434حماصي ألاولى  8ناصع في  2.12.349مغؾىم عكم  -5

ش  6140ٍضة الغؾمُت ؽضص الجغ  ل  4)  1434حماصي ألاولى  23الهاصعة بخاٍع  (2013أبٍغ

http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/content/index.php?lang=ar
http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/content/index.php?lang=ar
https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/?lang=ar
https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/?lang=ar
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، وهظا 1بيكغ الىزابم في بىابت الهفلاث الؾمىمُت 1872.13الاكخهاص واإلاالُت عكم 

ض مؿاطغ إبغام الهفلاث  20-14عكم كغاع وػٍغ ؤلاكخهاص واإلاالُت  اإلاخؾلم بخجٍغ

 .2الؾمىمُت مً الهفت اإلااصًت

 جعريف البىابة إلالكتروهية للصفلات العمىمية -2

بايطالؽىا ؽلى الىهىم اللاهىهُت اإلاىغمت للبىابت ؤلالىتروهُت الهفلاث 

ؾاث اإلالاعهت، هجض بأنها لم جدضص اإلالهىص با لبىابت الؾمىمُت في الجؼابغ وهظا الدكَغ

ىا عاحؿ بالضعحت ألاولى إلى الطبُؾت الخلىُت لهظا اإلاهطلح،  ؤلالىتروهُت، وطلً في جلضٍع

ف واإلافاهُم، إال اؾخثىاء  . 3ؽلى فغاع أن صوع اإلاكغؼ فير مغجبط بخدضًض الخؾاٍع

ف الفلهُت التي كُلذ عكأن البىابت  وهى ما ًفؿغه هظلً كلت الخؾاٍع

ؽلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الحهغ، حؾٍغف مهطفى ًىؾف ؤلالىتروهُت، والتي هظهغ منها 

" هي ؽباعة ؽً مضزل Portalوافي بلىله بأن )البىابت ؤلالىتروهُت أو ببؿاطت "البروجاٌ 

مىخض إلاجمىؽت هبيرة مً الخضماث ؤلالىتروهُت أو الخطبُلاث التي حكترن في هطاق 

بىفـ ألاؾلىب كطاعي مدضص، أو الهاصفت إلى زضمت حمهىع مً طبُؾت مدكابهت...و 

حؿخطُؿ الحيىمت بىاء بىابت الخضماث ؤلالىتروهُت والتي حؿاؽض اإلاىاطً أو ناخب 

ضها، ومً صون البدث في الؾضًض مً  اإلاؤؾؿت ؽلى إًجاص يالخه مً الخضماث التي ًٍغ

.  ووفلا لهظا الخؾٍغف حكيل البىابت ؤلالىتروهُت 4مىاكؿ الىػاعاث وؤلاصاعاث الؾمىمُت(

لإلصاعة ؤلالىتروهُت، اللابمت ؽلى مبضأ الكفافُت، وىنها حؾامل ألافغاص  همىطحا فؾلُا

                                                            
( بيكغ الىزابم في 2013ًىهُى  13) 1434قؾبان  4ناصع في  1872.13كغاع لىػٍغ الاكخهاص واإلاالُت عكم  -1

ضة الغؾمُت ؽضص  ش  6173بىابت الهفلاث الؾمىمُت، الجٍغ  2013ُى ًىل 29)  1434عمًان  20الهاصعة بخاٍع

) 
ض 2014ؾبخمبر 4) 1435طي اللؾضة  8ناصع في  20.14كغاع لىػٍغ الاكخهاص واإلاالُت عكم  -2 ( ًخؾلم بخجٍغ

ضة الغؾمُت ؽضص  ش  6298مؿاطغ إبغام الهفلاث الؾمىمُت مً الهفت اإلااصًت، الجٍغ طو  14الهاصعة بخاٍع

 (2014أهخىبغ  9) 1435الحجت 
ش  02اصة للض هو اإلاكغؼ الجؼابغي في اإلا -3 ؽلى أهضاف  2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع بخاٍع

فا لها.   البىابت ؤلالىتروهُت، صون أن ٌؾطي حؾٍغ

338مهطفى ًىؾف وافي، اإلاغحؿ الؿابم، م   - 4  
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واإلاؤؾؿاث ؽلى أنهم مغهؼ الخضمت، بدُث جىفغ لهم هظه البىابت ؤلالىتروهُت الىنٌى 

ب الخاعؾت إلاسخلف  إلى الخضمت وؤلاؾخفاصة منها، صون الحاحت للؾىصة إلى مىاكؿ الٍى

الخضمت فؾلُا، وؽلى هظا ألاؾاؽ حؾخبر البىابت ؤلاصاعاث الؾمىمُت، التي جىفغ جلً 

 ؤلالىتروهُت قاملت ومىخضة.  

فه للبىابت بأنها )هلطت إجاخت  ـ بِىاعص في حؾٍغ ؤهض لىا هظا اللٌى حان لَى ٍو

ضة للمؾلىماث بهغف الىغغ ؽً أقيالها وأماهنها( ؾغف مكغوؼ الكُش مدمض 1فٍغ . َو

ب ضخم ًلىم بً عاقض آٌ مىخىم لخؾلُم جىىلىحُا اإلاؾلى  ماث البىابت بأنها )مىكؿ ٍو

اث، إيافت  بىعُفت بىابت إلى ؤلاهترهذ. وجخًمً البىابت مجمىؽت مً الغوابط اإلادخٍى

إلى مدغواث بدث وزضماث مهممت إلعقاص اإلاؿخسضمين إلى مؾلىماث ًغفبىن في 

فين فئن للبىابت ؤلالىتروهُت مهمخين 2البدث ؽنها( . واؾدىاصا ؽلى هظًً الخؾٍغ

 ؾاؾِخين هما جلضًم اإلاؾلىماث؛ وجلضًم الخضماث للمؿخفُضًً.أ

ف ًبرػ لىا حلُا بأن مفهىم البىابت ؤلالىتروهُت أوؾؿ  ومً زالٌ هظه الخؾاٍع

بىثير مً مفهىم اإلاىكؿ ؤلالىترووي، إط حكيل البىابت هلطت البضاًت لإلجهاٌ بمىاكؿ 

ؼ وح ب ألازغي، فئلى حاهب أنها حؾض واحهت هدى حؾٍؼ م الٍى ؿهُل الخضماث وحؿٍى

جلضًم اإلاؿاؽضة الفىُت والخلىُت للمؿخفُضًً عكيل اإلاؾلىماث، فهي حؿهم هظلً في 

م البىابت وزانت فُما  ؾلض ؽً طٍغ
ُ
مؿخمغ صون اهلطاؼ وجأمين الهفلاث التى ح

ًخؾلم باالقتران فى الخضماث اإلاخىىؽـت ؽلى الخط اإلاباقغ مً زالٌ قبىت ؤلاهترهذ. 

ؽ ًيخلل صوع البىابت ؤلالىتروهُت مً مجغص نفدت زابخت جللُضًت ؽلى وؽلى هظا ألاؾا

ب، إلي واحهت صًىامُىُت جفاؽلفغاع مىاكؿ ا ت جىطىي ؽلى مجمىؽت مً اإلاهام ُلٍى

                                                            
فه للبىابت ؤلالىتروهُت بأنها )واحهت  -1 واؾدىاصا ؽلى هظا الخؾٍغف طهب فُهل مدمض ؽبض القفاع في حؾٍغ

، والهفدت الغبِؿُت، وهلطت اإلاغوع للهفداث ألازغي، والحهٌى ؽلى اإلاؾلىماث والخضماث اإلاخىفغة، اإلاىكؿ

ض خٌى هظا اإلاىيىؼ عاحؿ فُهل  ت، مؤؾؿت(. للمٍؼ بهغف الىغغ ؽً وىن البىابت "ؽامت، مخسههت، فئٍى

ت لليكغ والخىػَؿ،    68، ألاعصن، م 2015، 1ط.مدمض ؽبض القفاع، قبياث الخىانل ؤلاحخماعي، الجىاصٍع
ف ألاجغبي، الخؾلُم ؤلالىترووي والخضماث اإلاؾلىماجُت، الؾغبي لليكغ والخىػَؿ، الطبؾت ألاولى،  -2 ، 2005قٍغ

  135مهغ، م 
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مً أهمها : الاؾخلباٌ، الخىحُه وؤلاعقاص، مؾلىماث  يوالخهابو الغبِؿُت والت

 ير طلً...زانت باإلاؿخفُضبً ُمؾضة وفلا للؿماث الصخهُت إلى ف

ف البىابت ؤلالىتروهُت الهفلاث الؾمىمُت ؽلى  وبىاء ؽلى ما ؾابم ًمىً حؾٍغ

أنها )واحهت إلىتروهُت مخسههت، مهممت، ومىحهت إلعقاص اإلاهلحت اإلاخؾاكضة 

م ؽملُت ـــواإلاخؾامل ؤلاكخهاصي هدى الخضماث اإلاخؾللت بالهفلاث الؾمىمُ ت ؽً طٍغ

الىزابم واإلاؾلىماث اإلاخؾللت بالهفلاث الؾمىمُت الدسجُل، التي جدُذ وكغ ومباصلت 

لت ؤلالىتروهُت(  .1وهظا إبغام الهفلاث الؾمىمُت بالطٍغ

 ثاهيا: إجراءات إبرام الصفلات العمىمية عبر البىابة إلالكتروهية

لت ؤلالىتروهُت ؽلى اخترام اإلاهلحت  ًخىكف إبغام الهفلت الؾمىمُت بالطٍغ

ي لإلحغاءاث اإلاىهىم ؽليها في عل اإلاغؾىم الغباس ي اإلاخؾاكضة واإلاخؾامل ؤلاكخهاص

ش 15-247 الظي ًدضص مدخىي  2013هىفمبر  17، وهظا اللغاع الىػاعي الهاصع بخاٍع

البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث الؾمىمُت وهُفُاث حؿُيرها وهُفُاث جباصٌ اإلاؾلىماث 

لت ؤلالىتروهُت، مً زالٌ اإلاغوع ؽلى مغخلخين أؾاؾخين،  بدُث جطلب اإلاغخلت بالطٍغ

لت ؤلالىتروهُت، زم همغخلت زاهُت جباصٌ اإلاؾلىماث  ألاولى هئحغاء أولي ؤلاجهاٌ بالطٍغ

لت ؤلالىتروهُت بين اإلاهلحت اإلاخؾاكضة واإلاخؾامل   .الاكخهاصيبالطٍغ

 بالطريلة إلالكتروهية الاثصال -1

لت  إن أٌو إحغاء ًيبغي اإلاغوع ؽلُه عقغى إبغام نفلت ؽمىمُت بالطٍغ

لت ؤلالىتروهُت، والظي ًًمً للمهلحت  الاجهاٌلىتروهُت، ًخمثل في إحغاء ؤلا بالطٍغ

الضزٌى إلى البىابت ؤلالىتروهُت، ومً زمت جباصٌ  الاكخهاصياإلاخؾاكضة واإلاخؾامل 

لت ؤلالىتروهُت.  اإلاؾلىماث بالطٍغ

                                                            
ش  02للض ههذ اإلااصة  -1 ؽلى أهضاف البىابت ؤلالىتروهُت  2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع بخاٍع

روهُت للهفلاث الؾمىمُت، التي جضعي فُما ًأحي "البىابت". إلى الؿماح بيكغ بلىلها: )تهضف البىابت ؤلالىت

لت  ومباصلت الىزابم واإلاؾلىماث اإلاخؾللت بالهفلاث الؾمىمُت وهظلً إبغام الهفلاث الؾمىمُت بالطٍغ

  ؤلالىتروهُت(
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بدُث جًمً البىابت ؤلالىتروهُت ليل مً اإلاهالح اإلاخؾاكضة واإلاخؾاملين 

م البىابت، وجؼوٍضهم بدؿاب إلىترووي ؽبر قبىتها  هاصًينالاكخ الدسجُل ؽً طٍغ

 .1الخانت، بما ًمىنهم مً الىلىج في الىعابف اإلاسههت لهم

خم الدسجُل في هظه ألازيرة عؾض ملئ وإمًاء وإعؾاٌ  اإلاغفلت  الاؾخماعةٍو

ش  ض إلى مؿير البىابت ؽً طغ  2013هىفمبر  17هماطحها باللغاع الهاصع بخاٍع ٍم البًر

مىً إًضاؼ   مباقغة لضي مؿير البىابت. الاؾخماعاثؤلالىترووي. ٍو

اإلاؾىُين  الاكخهاصًينولهظا القغى ًخىحب ؽلى اإلاهالح اإلاخؾاكضة واإلاخؾاملين 

حؾُين شخو طبُعي مغزو له للىعابف اإلاظوىعة أؽاله، ًيىن مؼوص عؾىىان 

 .2إلىترووي

م البىابت، اإلاؾلىماث  وفي هظا ؤلاطاع جدضر كاؽضة بُاهاث حؿمذ بجمؿ ؽً طٍغ

ت، الهفلاث  الاكخهاصًيناإلاخؾللت باإلاهالح اإلاخؾاكضة، واإلاخؾاملين  وملفاتهم ؤلاصاٍع

للطلب الؾمىمي، وهظا جباصٌ الىزابم واإلاؾلىماث بين  الاكخهاصيالؾمىمُت، وبطاكاث 

 .3ث البىابتا، وهظا ميكىع الاكخهاصًيناإلاهالح اإلاخؾاكضة واإلاخؾاملين 

وطلً في إطاع اخترام مجمىؽت مً اإلاباصا، واإلاغجبطت أؾاؾا عؿالمت الىزابم 

لت ؤلالىتروهُت، مً  ت الىزابم اإلاخباصلت بالطٍغ لت ؤلالىتروهُت، وهظا ؾٍغ اإلاخباصلت بالطٍغ

لت ؤلالىتروهُت، مؿ مغاؽاة جىافلُت ألاهغمت  زالٌ جأمين أعقفت الىزابم الغكمُت بالطٍغ

م  اؽخماص مؾاًير وملاًِـ حؿمذ ألهغمت مؾلىماجُت مسخلفت اإلاؾلىماجُت ؽً طٍغ

 .  4بالخىانل مً أحل جباصٌ اإلاؾلىماث

 ثبادل املعلىمات بالطريلة إلالكتروهية -2

لت ؤلالىتروهُت في عل اخترام اإلاغؾىم الغباس ي عكم  ًخم جباصٌ اإلاؾلىماث بالطٍغ

ًاث اإلاغفم الؾا 15-247 م والظي أوحب اإلاخًمً جىغُم الهفلاث الؾمىمُت وجفٍى

                                                            
2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي اإلاؤعر في  04اإلااصة  - 1  

2013هىفمبر  17الىػاعي اإلاؤعر في مً اللغاع  10اإلااصة  - 2  

ش  05اإلااصة  - 2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع بخاٍع 3  

ش  07اإلااصة  - 2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع بخاٍع 4  
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ؽلى اإلاهلحت اإلاخؾاكضة أن جًؿ جدذ جهغف اإلاخؾهضًً أو اإلاغشحين للهفلاث 

لت ؤلالىتروهُت، وزابم الضؽىة إلى اإلاىافؿت خؿب حضٌو مني ًدضص  الؾمىمُت، بالطٍغ

بمىحب كغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت. ؽلى أن ًغص اإلاخؾهضون أو اإلاغشحىن للهفلاث 

لت ؤلالىتروهُت، خؿب الجضٌو الؼمني الؾمىمُت ؽلى الضؽىة  إلى اإلاىافؿت بالطٍغ

 .1اإلاظوىع ؾابلا

وفي هظا ؤلاطاع ًخؾين ؽلى اإلاهلحت اإلاخؾاكضة أن جغفم مجمىؽت مً الىزابم في  

، جخؾلم ؽلى وحه الاكخهاصًينالبىابت ؤلالىتروهُت كهض جباصلها مؿ اإلاخؾاملين 

 الخهىم بما ًأحي: 

حؾضها اإلاهلحت اإلاخؾاكضة ؽلب جدًير ول  صفاجغ الكغوط: وهي وزابم -

الضعاؾاث الخانت بالؾملُت أو اإلاكغوؼ اإلاغاص إهجاػه، وجخطغق فُه للىنف الضكُم 

إلاىيىؼ الؾملُت، وقغوط ومىنفاث ومؿخلؼماث الؾملُت الخضماث اإلاطلىبت، وهظلً 

م مً الفه الاكخهاصيباليؿبت لىىؽُتها،و همُاتها، بالكيل الظي ًمىً اإلاخؾامل 

 .2وؤلاإلاام بجمُؿ حىاهب الؾملُت، لُدؿنى له جلضًم الؾغى

ت الؾامت اإلاطبلت ؽلى الهفلاث  وهي حكمل ؽلى الخهىم صفاجغ البىىص ؤلاصاٍع

الؾمىمُت لألققاٌ واللىاػم والضعاؾاث والخضماث اإلاىافم ؽليها، وصفاجغ الخؾلُماث 

الترجِباث الخلىُت اإلاطبلت ؽلى ول الهفلاث الؾمىمُت الخلىُت اإلاكتراة التي جدضص 

اإلاخؾللت بىىؼ واخض مً ألاققاٌ أو اللىاػم أو الضعاؾاث أو الخضماث اإلاىافم ؽليها 

بلغاع مً الىػٍغ اإلاؾني، وهظا صفاجغ الخؾلُماث الخانت الي جدضص الكغوط الخانت 

 .3بيل نفلت ؽمىمُت

ذ باالهخخاب وعؾالت الخؾ - ذ بالنزاهت والخؾهض هماطج الخهٍغ هض والخهٍغ

 .4باالؾدثماع ؽىض الاكخًاء

                                                            
247-15مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم  204اإلااصة  - 1  

 .86، م 2017، 1ط، الحباوي لضخؿِىت خىخى، اكخهاص وحؿُير مكغوؽاث الدكُِض، صاع زا -2

247-15مً اإلاغؾىم الغباس ي عكم  26اإلااصة  - 3  
ذ بالنزاهت، ميكىع في  2011ماعؽ  28عاحؿ اللغاع اإلاؤعر في  -4 ذ باإلهخخاب وجهٍغ الظي ًدضص هماطج الؾغى والخهٍغ

ضة الغؾمُت الؾضص  ل  20، مؤعزت في 24الجٍغ   2011أفٍغ
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، وبهظه الهفت ًخم خفػ ملفاث الاكخًاءالىزابم واإلاؾلىماث ؤلايافُت ؽىض  -

الترقُداث للمخؾهضًً الؾخؾمالها في ؤلاحغاءاث الالخلت، وػٍاصة ؽلى طلً، فئهه ال 

لت إلىتروهُتجطلب مً اإلاخؾهضًً الىزابم التي ًمىً للمهلحت اإلاخؾاكضة طل  .1بها بطٍغ

 2ؤلاؽالهاث ؽً اإلاىاكهاث والضؽىاث لالهخلاء ألاولي وعؾابل ؤلاؾدكاعاث. -

 إعحاؼ الؾغوى وطلباث اؾخىماٌ أو جىيُذ الؾغوى ؽىض الاكخًاء. -

اإلاىذ اإلاؤكخت للهفلاث الؾمىمُت؛ وؽضم حضوي ؤلاحغاءاث؛ وإلقاء ؤلاحغاءاث  -

 ُت.أو إلقاء اإلاىذ اإلاؤكخت للهفلاث الؾمىم

خٌى أخيام صفاجغ الكغوط، وهظا ألاحىبت ؽً  الاؾخفؿاع ألاحىبت ؽً طلباث  -

 .3طلباث هخابج جلُُم الؾغوى وؽً الطؾىن 

وفي ملابل هظه اإلاهام والىعابف اإلاىولت للمهالح اإلاخؾاكضة، ًلىم اإلاخؾامل 

بضوعه بجملت مً اإلاهام كهض جباصٌ اإلاؾلىماث بِىه وبين اإلاهالح  الاكخهاصي

كضة ؽبر البىابت ؤلالىتروهُت، خُث ًيبغي ؽلُه أن ًغفم في هظه ألازيرة مجمىؽت اإلاخؾا

ذ  ذ  وعؾالت الخؾهض، باالهخخابمً الىزابم، جخؾلم ؽلى الخهىم بالخهٍغ والخهٍغ

، وهظا الترقُداث في إطاع ؤلاحغاءاث التي الاكخًاءؽىض  باالؾدثماع بالنزاهت، والخؾهض 

الؾغوى الخلىُت واإلاالُت، والؾغوى اإلاؾضلت ؽىض  جخًمً مغخلت اهخلاء أولي، وهظا

 .4الاكخًاء، وطلباث هخابج جلُُم الؾغوى والطؾىن 

                                                            
247-15عكم  مً اإلاغؾىم الغباس ي 205اإلااصة  - 1  

ض  -2 وهظه ألازيرة حؾض أخض أهم أوحه التي ًخجؿض فيها مبضأ اإلاىافؿت في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُت. للمٍؼ

خٌى هظا اإلاىيىؼ عاحؿ ؽاصٌ فؼي، صلُل الكغاء زاعج إطاع الهفلاث الؾمىمُت، ميكىعاث مجمؿ ألاطغف 

  34، م 2011للىخاب اإلاسخو، جىوـ، 

2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  1مطت  1فلغة  9اإلااصة  - 3  

2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  2مطت  1فلغة  9اإلااصة  - 4  
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 ؽىىان وؽلى الؾمىم فئهه ًخؾين ؽلى اإلاهلحت اإلاخؾاكضة في هظا ؤلاطاع أن جدضص

ٌ  في اإلاىافؿت ؽً ؤلاؽالن وزابم جًؿ ؤلاؽالن الصحفي، ؽىضما الىزابم في جدمُل  مخىاو

لت الؾمىمُت اإلاترشحين للهفلاث أو اإلاخؾهضًً  .1ؤلالىتروهُت بالطٍغ

 اإلاىافؿت إؽالهاث ؽلى الؾمىمُت للهفلاث اإلاترشحىن  أو اإلاخؾهضون  ًغص وؽىضما

لت  اللاهىهُت، آلاحاٌ في إًهاٌ طلً، إلى باإليافت ًمىنهم ؤلالىتروهُت،فئهه  بالطٍغ

 في هظه الؾغى ختوس جىيؿ إلىترووي.  أو وعقي ؽلى خامل ماصي الؾغى مً وسخت

جب ًدمل مسخىم عغف  آلاحاٌ في البضًلت اليسخت إًهاٌ ؽباعة "وسخت بضًلت"، ٍو

 الؾغى وان إطا إال جفخذ اليسخت البضًلت اإلاخؾاكضة. ؽلى أهه ال اإلاهلحت إلى اللاهىهُت

لت اإلاغؾل  اللاهىهُت؛ أو لم في آلاحاٌ ًهل لم فيروؽ؛أو أهه ؤلالىتروهُت ًدمل بالطٍغ

 .2جفخذ لم التي البضًلت اليسخت إجالف وفي هظا ؤلاطاع ًخم فخده، ًم ًخمىً

 طاث أو هبير حجم طاث الىزابم واهذ إطا بالخهىم كاهىها اإلابرعة الحاالث وفي

 خامل ؽلى الاكخهاصًين للمخؾاملين جبلُقها اإلاخؾاكضة للمهالح فُمىً طاعؿ ؾغي،

جب أو إلىترووي. وعقي ماصي  الاهخلاء إلى الضؽىة أو اإلاىاكهت ؽً ؤلاؽالن ًدضص أن ٍو

 .3الىزابم هظه اؾخسغاج ؽىىان الاؾدكاعة  عؾالت أو ألاولي

 ؤلاصاعي  باإلالف اإلاخؾللت الىزابم في فيروؾا اإلاخؾاكضة اإلاهلحت جىكف وؽىضما

 اإلاخؾاكضة جىكف اإلاهلحت وؽىضما آزغ، بئعؾاٌ اللُام اإلاترشح مً اإلاخؾهض أو جطلب

 وإطا لم إعؾاله. جم إطا البضًلت، اليسخت فخذ بالؾغى، ًخم خؾللتاإلا الىزابم في فيروؾا

 اإلاهلحت ججغي  فيروؽ، ؽلى جدخىي  وواهذ إعؾالها جم أو البضًلت اليسخت إعؾاٌ ًخم

 هجح إطا جلُُم الؾغوى وجىانل البضًلت اليسخت أو الؾغى إلنالح اإلاخؾاكضة مداولت

 إنالح فاقلت مداولت مدل واهذ والتي فيروؽ ؽلى جدخىي  التي وحؾخبر اإلالفاث ؤلانالح.

خم واملت، فير أو ملقاة  اإلاؾني الاكخهاصي اإلاخؾامل وإباـل الفيروؽ بأزغ الاخخفاظ ٍو

 .4بظلً

                                                            
2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  11اإلااصة  - 1  

2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  12اإلااصة  - 2  

2013هىفمبر  17اعي الهاصع في مً اللغاع الىػ  13اإلااصة  - 3  

2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  14اإلااصة  - 4  
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خم  أو ألاولي الاهخلاء إلى والضؽىاث اإلاىاكهاث في ؤلاؽالهاث ؽً ؤلاؽالن وكغ ٍو

 وفي الجغابض في لليكغ ؤلاؽالهاث إعؾاٌ مؿ الىكذ هفـ في البىابت ؽلى عؾابل الاؾدكاعة

 للمخؾاملين الاؾدكاعة عؾابل إعؾاٌ أو الؾمىمي اإلاخؾامل الغؾمُت لهفلاث اليكغة

ش الظي .1اإلاؾىُين الاكخهاصًين  الؾغوى جدًير مضة لحؿاب الاؽخباع عؾين ًؤزظ والخاٍع

ش هى  .2الىعقي اإلااصي للحامل ؤلاحغاءاث اإلاخبؾت باليؿبت إطاع في اإلاطبم الخاٍع

 مة:الخاث

للض ؾعى اإلاكغؼ الجؼابغي مً زالٌ الخؾضًالث ألازيرة التي طغأث ؽلى 

ت  مىغىمت الهفلاث الؾمىمت، إلى مىاهبت ؤلانالخاث التي ؽغفتها اإلاىغىمت ؤلاصاٍع

ت، مً زالٌ ؽهغهت هظه ألازيرة في إطاع مكغوؼ ؤلاصاعة ؤلالىتروهُت، وإطا وان  الجؼابٍغ

هظه الفىغة، فهى بالخأهُض مُضان الهفلاث هىالً مً مُضان ٌؿخىحب فُه إؽماٌ 

ؼ مباصا الكفافُت واإلاؿاواة  الؾمىمُت، الظي ٌؿخىحب البدث ؽً الفاؽلُت، ؽبر حؾٍؼ

 ؽبر حمُؿ مغاخل إبغام الهفلاث الؾمىمُت.

ومما ال قً فُه أن إصعاج اإلاكغؼ الجؼابغي لىغام ؤلاجهاٌ وجباصٌ اإلاؾلىماث 

لت ؤلالىتروهُت هئحغاء حضً ت ــض للخؾاكض ؤلاصاعي في مجاٌ الهفلاث الؾمىمُبالطٍغ

ٌؾض مىؿبا خلُلُا لإلكخهاص الىطني ، وىهه أصاة فؾالت للخىمُت والدؿُير ؤلاصاعي، بما 

 ًًمً هجاؽت أهبر لخضبير اإلااٌ الؾام، وفم أؾـ الحىهمت الجُضة.

وهى ما ًفغى كبل أي وكذ مض ى يغوعة جفؾُل البىابت ؤلالىتروهُت للهفلاث 

مىمُت في الجؼابغ، الؾخىماٌ ؤلانالخاث التي اهخهجتها الضولت في اإلاىغىمت اللاهىهُت الؾ

ً اإلاىعفين  اإلاخؾللت بالهفلاث الؾمىمُت، ومىاهبت طلً بئحغاءاث أزغي تهم جيٍى

غ ألاهغمت اإلاؾلىماجُت في مُضان الهفلاث الؾمىمُت.  وهظا جطٍى

                                                            
2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  15اإلااصة  - 1  

2013هىفمبر  17مً اللغاع الىػاعي الهاصع في  16اإلااصة  - 2  
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ع الجزائُت للطفل الحماًت  الجزائري  الجاهح في الدشَر

 12-11في ظل اللاهون 
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ع الجزائُت للطفل الحماًت  الجزائري  الجاهح في الدشَر

 12-11في ظل اللاهون 

 دكخوراه  طالبت – فطُمت الزهرة شعُذيط/ 

 "أ"أشخار محاضر  - طاهر عباشتد/  جحذ إشراف

 مصخغاهم -حامعت عبذ الحمُذ بن بادٌض 

 ملخص 

ػاث الضولُت والىػىُت خماًت ناهىهُت لحهىم ؤلاوؿان مهغ  هت يغؾذ الدكَغ

ئًاَا بمبضأ اإلاؿاواة و الػضُ والاخترام لٌغامخه، خُث هجضَا نض أنغث أًظا خهىنا 

ًاث اإلااؾت  ؼ خماًتهم مً مسخلل الاهتها لكئاث طػُكت في اإلاجخمؼ و طلَ بهضف حػٍؼ

بجؿضَم أو أمىالهم أو هكؿُتهم، ًمثل ألاػكاُ قئت طػُكت ؾير ناصعة غلى خماًت 

ًان ال بض مً وطؼ أؾـ هكؿها هظغا لصؿغ ؾنهم و طػل ب يُتهم الجؿضًت لظا 

ناهىهُت صازلُت و زاعحُت لخكػُل الػمل غلى طمان خهىنهم و جىقير ألامً لهم، قما 

ًىاحهه الؼكل خالُا أهه أصبذ ضحُت عةِس ي لػضة حغاةم حؿتهضقه عؾم ما ًىقٍغ 

الي ئطا الهاهىن مً خماًت له و جغجِب حؼاء حىاتي غلى الجاوي، قالؼكل في الىنذ الح

مت ما اعجٌبذ في خهه قٍُىن َى الجاوي َظا ما أصي باإلاكغع  لم ًًٌ ضحُت لجٍغ

الضولي و الىػني  بخػضًل الهىاهين خؿب ما ًدىاؾب مؼ ؾنهم و ما ًغجٌبىهه مً 

أقػاُ مسالكت للهاهىن، مؼ جىقير طماهاث مخابػتهم و جؼبُو الػهىباث غليهم 

 وخماًتهم مإؾؿُا.

 الجىىح. -صؿغ الؿً –اإلاؿإولُت الجؼاةُت  -الؼكل الكلماث املفخاحُت:

Abstract: 

International and national législations have devoted legal protection to 

human  rights by equating them with the principles of  equality ; justice and respect 

for thier dignity; as they have also recognized the rights of vulnerable groups in 

society in order to protect them from various violations of  thier body; money or 

psychology. To protect themselves due to  thier age and weak pgysical structure so 
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it was necessary to establish the foundation of intemal and external law to activate 

the work to ensure thier rights and provide security for them ; what is facing the 

child now that the he became a major victim of serval crimes aimed at him despite 

the protection of the law for him and criminal penalty order if the child is not a 

victim of a crime commited in his right; then he is the culprit . this has led the the 

international and national législations to amend the laws in accordance with thier 

age and the acts they commit in violation of the law; with guarantees of follow- up; 

its founders.  

Keywords: child- criminal responsibility – young age- delinquency.  

 ملذمت 

ئن مؿإولُت خماًت الؼكل جهؼ غلى غاجو حمُؼ أػغاف اإلاجخمؼ غبر مسخلل 

لظا أصبدذ خالُا خهىم الؼكل حؼء ال ًخجؼأ  1مإؾؿاجه مً أحل طمان خهىنه،

ؼ و خماًت  ػاث الضولُت اهؼالنا مً حػٍؼ مً خهىم ؤلاوؿان اإلاػترف بها غاإلاُا في الدكَغ

ًاهذ قئت ألاػك اُ مهمكت في غصىع ؾالكت ٌػاملىن يؿلؼ خهىم ؤلاوؿان، قؿابها 

للخجاعة صون مغاغاة إلوؿاهُتهم غلى أؾاؽ أنهم ممخلٍاث ًدو الخصغف قيها، ئال أن 

الهغن الخاؾؼ غكغ قهض اغتراقا صولُا بدهىم الؼكل و جكػُل خماًت ناهىهُت لها غلى 

خدُى اغخباع أن اهتهاى خهىنه ٌكٍل زؼغا حؿُما غلى مؿخهبل الػالم ًلُا خُث ً

 2اإلاجني غلُه ئلى حاوي.

لٍل ػكل الحو في الىمى و الخؼىع الجؿماوي و الغوحي و الىكس ي و الػهلي 

هىم  َظا غلى مبضأ اإلاؿاواة، و الحو في خصىله غلى اؾم ومىػً  والاحخماعي ٍو

وعغاًت ػبُت نبل و بػض والصجه، و جمخػه بخػلُم مجاوي صون جمُيز بؿبب اللىن أو 

                                                            
اض الىبكت، خهىم الؼكل بين الهىاهين الضازلُت و الاجكانُاث الضولُت، غ1 ، ميكىعاث الحلبي 1ؾالُت ٍع

 .11، ص.2010الحهىنُت، بيروث، لبىان، 
ًاث الجىاةُت الضولُت لحهىم الؼكل، غ2 ، ميكىعاث الحلبي 1بكغي ؾلمان خؿين الػبُضي، الاهتها

 .10،9، ص. ص.2010الحهىنُت، بيروث، لبىان، 
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ًاث لحهىنهم ؾىاء  1أو أي اغخباع آزغ،الجيـ أو الضًً  قما قهضٍ ألاػكاُ مً اهتها

ػاث الضولُت والىػىُت  ا في الدكَغ في خالت الؿلم أو النزاع اإلاؿلح أبضي حؿيرا حظٍع

خُث هجض أن الاجكانُاث الضولُت اَخمذ بصكت زاصت بضاًت مً ئغالن حىُل 

غالن الػالمي لحهىم ، و الظي أنٍغ ؤلا 2 1924الخاص بدهىم الؼكل الصاصع في 

 .3ؤلاوؿان

ًان ضحُتها الغةِس ي  وهظغا لىانػىا اإلاػاف و ما هخج غىه مً حغاةم مخػضصة 

ألاػكاُ بؿع الىظغ غً حيؿهم و ؾنهم، و ما اهدكغ مإزغا مً ظاَغة ازخؼاف 

ونخل ؾلبذ لهم أمنهم في اإلاجخمؼ الضولي عؾم ما أهجٍؼ مً جهضم في جدهُو ألامً 

ًاث الحالُت مؿذ ألاػكاُ في والؿلم و طمان لح ا، ئال أن الاهتها َؼ هىم الؼكل و حػٍؼ

 ؾالمتهم الجؿضًت و الىكؿُت و ألامً الصخص ي لهم ختى أصبذ الؼكل ضحُت 

ئما الهتهاى في خهىنه أو ضحُت بصىعة أزغي و طلَ بخدىله لجاوي ومً زم 

ؼ الجؼاةغ  ًان مً طمً نُام للمؿإولُت الجؼاةُت أو اوػضامها في خهه، ئن الدكَغ ي 

ػاث اإلاىاصًت بدماًت خهىم الؼكل وجىقير خماًت ناهىهُت وػىُت وصولُت لهم  الدكَغ

باغخباٍع صاصم غلى غضة اجكانُاث صولُت جٌغؽ خماًت خهىم ؤلاوؿان، واجكانُاث 

ػاث خهىم الؼكل  زاصت بدماًت خهىم الؼكل، و لخىطُذ مىنل اإلاكغع مً حكَغ

 وحب ػغح الدؿاُؤ اإلاىالي: 

ؼ ما  هي مػالم الؿُاؾت الجىاةُت الحضًثت لحماًت الؼكل في ظل الدكَغ

 الجؼاةغي ؟

 ًمًٌ ؤلاحابت غً ؤلاقٍالُت الؿابهت مً زالُ جهؿُم اإلاهاُ ئلى مبدثين َما:

 ُ ؼ الجىاتي: اإلابدث ألاو  .اإلاغيؼ الهاهىوي للؼكل في الدكَغ

 .ذئنغاع جضابير الحماًت الهاهىهُت للؼكل الجاه: اإلابدث الثاوي

                                                            
ولُض ؾلُم الىمغ، خماًت الؼكل في الؿُام الضولي و الىػني و الكهه ؤلاؾالمي، بـ غ، صاع الكخذ، مصغ،  1

 .12،11، ص.ص.2015
اض الى 2  .12بكت، خهىم الؼكل بين الهىاهين الضازلُت و الاجكانُاث الضولُت، اإلاغحؼ الؿابو، ص.ؾالُت ٍع
صٌؿمبر  10في  اإلاإعر 3الضوعة  217الػامت  الجمػُت بهغاع الصاصع ؤلاوؿان لحهىم  الػالمي ؤلاغالن 3

 .1963بر ؾبخم 10في  مإعزت 64،ج. ع. ع. 1963صؾخىع  مً 11اإلااصة  بمىحب الجؼاةغ غلُه ،صاصنذ1948
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ع في للطفل اللاهووي املبحث ألاول: املركز  الجىائي الدشَر

ٌػخبر الؼكل مً الكئاث الظػُكت التي ًجب غلى الهاهىن خماًتها مً 

ًاث الىانػت غلى خهىنهم اإلاظمىهت وػىُا و صولُا، و ًخمخؼ ًل ألاػكاُ بىكـ  الاهتها

م، لظا ًجب جدضًض الحهىم صون جمُيز بُنهم بؿبب الجيـ أو اللىن أو الضًً و ؾيَر

ل للؼكل في الهىاهين الضازلُت و الاجكانُاث الضولُت، وجدضًض مػنى للحماًت  حػٍغ

ل الجىاةُت له، جم جهؿُم اإلابدث ئلى مؼلبين خُث جم الخؼغم للمؼلب ألاُو ئلى  حػٍغ

للؼكل، ًخم  الجىاةُت الحماًت الؼكل، أما اإلاؼلب الثاوي جم جسصُصه ئلى مػنى

 جباغا إلاا ًلي: الخػغض لهىا يما

ف الطفل  املطلب ألاول: حعٍر

ل الؼكل  جم جهؿُم اإلاؼلب ئلى زالر غىاصغ خُث غىىن الػىصغ ألاُو بخػٍغ

ػاث الىػىُت، أما الػىصغ  ل الؼكل في الدكَغ لؿت، و الػىصغ الثاوي غىىن بخػٍغ

ؼ الضولي، ًمًٌ الخؼغم لهما يما  ل الؼكل في الدكَغ الثالث زصص لضعاؾت حػٍغ

 ُاهه:ًأحي ب

ف الطفل لغوٍا  أوال: حعٍر

ًهاُ قالن ػكل بين الؼكالت والؼكىلت والؼكىلُت، والؼكل الصبي الصؿير 

 خُذ ٌؿهؽ مً بؼً ألام ختى الاخخالم.

ػكل الش يء ًؼكل ػكالت وػكىلت عزص و وػم، ػكل الٌالم بمػنى جضبٍغ 

ً  والىانت عشحذ ػكلها، و هي مكخهت مً ػكُل، والؼكُل َم مً ٌػخمض غلى آلازٍغ

ت التي جبضأ مً لحظت الىالصة ئلى  لهظا ؾمي الؼكل ػكال، حػخبر الؼكىلت الكترة الػمٍغ

أن ًصبذ الؼكل بالؿا و هاضجا خُث ًدخاج الؼكل في َظٍ الكترة ئلى مػُل يهخم به 

ٌػخمض َظا الخػٍغل غلى أن مدلت الؼكىلت غىض ؤلاوؿان ممخضة مً لحظت الىالصة ئلى 

 ؾىت. 18
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ت غلى و حمػه أػكاُ  childه لكظ ًؼلو غلُ ومػىاٍ   childreفي اللؿت ؤلاهجليًز

 . 1الصخص مىظ الىالصة ئلى ايخماُ همٍى

 Infans مكخهت مً الٍلمت الالجُيُت   enfantحػني ًلمت ػكل باللؿت الكغوؿُت 

هصض بها مً لم ًخٍلم بػض  .2ٍو

ف عاث في الطفل ثاهُا: حعٍر  الوطىُت الدشَر

 1996لؿىت  12صغي الؼكل في ناهىن الؼكل اإلاصغي عنم غغف اإلاكغع اإلا

مىه:" ًهصض بالؼكل في مجاُ  2طمً اإلااصة   2008لؿىت  126اإلاػضُ بالهاهىن عنم 

ًاملت" 18الغغاًت اإلاىصىص غليها في َظا الهاهىن ًل مً لم ًخجاوػ   3ؾىت مُالصًت 

ًان حاوي أو مجني غلُه غلى أهه ًل  18شخص لم ًبلـ  صون جمُيز في خالت ما ئطا 

ًاملت، لم ًكغم اإلاكغع بين مصؼلح الؼكل والحضر ئط لهما هكـ اإلاػنى.  ؾىت 

اإلاخػلو  2006لؿنى  51يما غغف اإلاكغع ؤلاماعاحي في الهاهىن الاجداصي عنم 

ؾىت مً  18بمٍاقدت حغاةم ؤلاججاع بالبكغ الؼكل غلى أهه:" أي شخص لم ًخجاوػ 

ل الؼكل في ن في قأن ألاخضار  1976اهىن ألاخضار لؿىت غمغ"، أما غً حػٍغ

مىه:" ٌػض خضزا في جؼبُو أخٍام َظا الهاهىن مً  1الجاهدين و اإلاكغصًً طمً اإلااصة 

ؾىت مً غمٍغ ونذ اعجٍاب الكػل مدل اإلاؿاءلت أو وحىصٍ في ئخضي  18لم ًجاوػ 

ثبذ الؿً بىزُهت عؾمُت قان  2خاالث الدكغص"، يما هصذ اإلااصة  حػظع مىه غلى:"ٍو

طلَ هضبذ حهت الخدهُو أو اإلادٌمت ػبِبا مسخصا لخهضًغ ؾىه"، ئن اإلاكغع ؤلاماعاحي 

ل للؼكل  .4ٌؿخػمل مصؼلح الؼكل والحضر يخػٍغ

                                                            
ولُض ؾلُم الىمغ، خماًت الؼكل في الؿُام الضولي والىػني والكهه ؤلاؾالمي، اإلاغحؼ الؿابو، ص.  1

 .56،55ص.
هاث، الحماًت الجؼاةُت للؼكل في الهاهىن الجؼاةغي، مظيغة ماحِؿخير، جسصص ناهىن حىاتي،  2 بلهاؾم ؾٍى

 .8، ص.2011 -2010نلت، الجؼاةغ، ًلُت الحهىم و الػلىم الؿُاؾُت، حامػت ناصضي مغباح، وع 
ؼ الجؼاةغي والهاهىن اإلاهاعن، أػغوخت صيخىعاٍ، 3 خمى بً ابغاَُم قساع، الحماًت الجىاةُت للؼكل في الدكَغ

 .30، ص.2015 -2014جسصص ناهىن حىاتي، حامػت مدمض زُظغ، بؿٌغة، الجؼاةغ، 
مهاعهت، بـ غ، صاع الجامػت الجضًضة، ئًمان مدمض الجابغي، الحماًت الجىاةُت لحهىم الؼكل، صعاؾت 4

ت، مصغ،   .26،25، ص. ص.2014الاؾٌىضٍع
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 2في اإلااصة   121-15أما غً اإلاكغع الجؼاةغي قهض غغف الؼكل في الهاهىن عنم 

ؾىت  18لـ الؼكل: ًل شخص لم ًب ًهصض في مكهىم َظا الهاهىن بما ًأحي:" مىه:

 . "ًاملت، ًكُض مصؼلح الحضر هكـ اإلاػنى

ع الذولي ف الطفل في الدشَر  ثالثا: حعٍر

منها غلى:" ألؾغاض َظٍ  1في اإلااصة  2هصذ الاجكانُت الضولُت لحهىم الؼكل

الاجكانُت، ٌػني الؼكل ًل ئوؿان لم ًخجاوػ الثامىت غكغة، ما لم ًبلـ ؾً الغقض 

هينبل طلَ بمىحب الهاهىن اإلاىؼ مىه  2في اإلااصة  3بو غلُه"، يما هص اإلاُثام ؤلاقٍغ

غاما"، يما  18غلى:" بمىحب َظا اإلاُثام " ًهصض بالؼكل" أي ئوؿان ًهل غمٍغ غً 

غلى:" ًؼبو حػبير "  2في اإلااصة  4هصذ الاجكانُت اإلاخػلهت بأؾىأ أقٍاُ غمل ألاػكاُ

 ً الثامىت غكغة ".الؼكل" في مكهىم َظٍ الاجكانُت غلى حمُؼ ألاشخاص صون ؾ

ُى الازخُاعي الجكانُت خهىم الؼكل اإلاخػلو بػضم اقغاى  جظمً البروجًى

"جخسظ الضُو ألاػغاف حمُؼ الخضابير  مىه: 1في اإلااصة  5ألاػكاُ في اإلاىاػغاث اإلاؿلحت

                                                            
ًىلُى  19مإعزت في  39، ج. ع. ع. 2015ًىلُى  15اإلاخػلو بدماًت الؼكل، مإعر في  12-15الهاهىن عنم 1

2015. 

، 1989مبر هىق 20اجكانُت خهىم الؼكل الصاصعة بمىحب نغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة اإلاإعر في  2 

َـ اإلاىاقو لـ  1413حماصي الثاهُت  24اإلاإعر في  461-92صاصنذ غليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عنم 

 .1992صٌؿمبر  23مإعزت في  91، ج. ع. ع 1992ؾبخمبر  19
هي لحهىم الؼكل و عقاَُخه اغخمض في اصٌـ أبابا في ًىلُى  3 ، صاصنذ غلُه الجؼاةغ 1990اإلاُثام ؤلاقٍغ

، ج. ع. ع. 2003ًىلُى  8َـ اإلاىاقو لـ  1424حماصي ألاولى  8اإلاإعر في  242-03بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عنم 

 .2003ًىلُى  9اإلاإعزت في  41
بكأن خظغ أؾىأ أقٍاُ غمل ألاػكاُ و ؤلاحغاءاث الكىعٍت للهظاء غليها اغخمضث زالُ  182الاجكانُت  4

، صاصنذ غليها الجؼاةغ بمىحب 1999ًىهُى  17إلاىػهضة بجُيُل ًىم ا 87اإلاإجمغ الضولي للػمل في الضوعة 

 73، ج. ع. ع. 2000هىقمبر  28َـ اإلاىاقو لـ  1421عمظان  2اإلاإعر في  387-2000اإلاغؾىم الغةاس ي عنم 

 .2000صٌؿمبر  3اإلاإعزت في 
ُى الازخُاعي الجكانُت خهىم الؼكل بكأن اقتراى ألاػكاُ في اإلاىاػغاث  5 اإلاؿلحت الصاصع بمىحب البروجًى

، صاصنذ غلُه الجؼاةغ 2000ماًى  25اإلاإعزت في  54في الضعوة  263نغاع الجمػُت الػامت لألمم اإلاخدضة عنم 

 55، ج. ع. ع. 2006ؾبخمبر  2َـ اإلاىاقو لـ 1427قػبان  9اإلاإعر في  300 -06بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عنم 

 .2006ؾبخمبر  6اإلاإعزت في 
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ؾىت  18اإلامٌىت غملُا لظمان غضم اقتراى أقغاص نىاتها اإلاؿلحت اللظًً لم ًبلؿىا 

ًا  مباقغا في ألاغماُ الحغبُت". مً الػمغ اقترا

 املطلب الثاوي: املصؤولُت الجزائُت للطفل

ً ًخمثل الػىصغ ألاُو في مكهىم  جم جسصُص َظا اإلاؼلب لضعاؾت غىصٍغ

اإلاؿإولُت الجؼاةُت، أما الػىصغ الثاوي جمذ غىىهخه بصؿغ الؿً يماوؼ للمؿإولُت 

ًالخالي:  الجؼاةُت، ًمًٌ الخؼغم لضعاؾتهم خؿب ما ًلي 

 أوال: مفهوم املصؤولُت الجزائُت

حػخبر اإلاؿإولُت الجؼاةُت التزام بخدمل الىخاةج الهاهىهُت اإلاترجبت غلى جىاقغ 

ًان الػهىبت أو  مت، و ًٍىن َظا الالتزام في صىعة حؼاء حىاتي ؾىاء  ًان الجٍغ أع

 الخضبير الاختراػي الظي ًهغعٍ الهاهىن للصخص اإلاؿإوُ غً اعجٍاب 

مت أَلُت لإلوؿان الػانل الىاعي لخدمل حؼاء ما ًهترقه مً أقػاُ  ، قهي1الجٍغ

 .2مسالكت للهاهىن 

ألاَلُت الجؼاةُت هي نضعة الصخص غلى الخمخؼ بهضع مدضص مً الخمُيز وؤلاصعاى 

خُث جٍىن ئعاصجه واغُت إلاا جهىم به مً أقػل ألن الخمُيز و ؤلاصعاى َما أؾاؽ نُام 

ً الغقض الجؼاتي صون أن ٌػتري الصخص اإلاؿإوُ ألاَلُت الجىاةُت، وطلَ ببلىؽ ؾ

غاعض مً غىاعض ألاَلُت ألن غضم جىاقغ ألاَلُت ًهخط ي غضم البدث في وحىص الغيً 

مت، خضص نا. ئ . ج. و نا. ع. ج. ألاَلُت الجؼاةُت بىاؾؼت جدضًض ألاػىاع  اإلاػىىي للجٍغ

ههص أو اوػضام لإلصعاى  التي ًمغ بها ؤلاوؿان مىظ والصجه خُا وما ًمًٌ أن ٌكىبها مً

                                                            
، صاع واةل، 1لهاصع الكاوي، مدمض غبض هللا الىعٍٍاث، اإلاباصب الػامت في ناهىن الػهىباث، غ ؾلؼان غبض ا 1

 .271، ص.2011غمان، ألاعصن، 
نظاًا(، بـ غ، صاع الػلىم، غىابت، الجؼاةغ،  –مىصىع عخماوي، الىحيز في الهاهىن الجؼاتي الػام )قهه  2

 .192، ص.2006
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أما  1و الخمُيز ئلى أن جٌخمل ببلىؽ ؾً مػين، َظا باليؿبت للصخص الؼبُعي

 . 2مٌغع مً نا. ع. ج 51مؿإولُت الصخص اإلاػىىي قهض خضصتها اإلااصة 

 الجزائُت للمصؤولُت كماوع الصن ثاهُا: صغر

 الهاهىن  طىء غلى مغاخل لثالر حؼاةُا الؼكل مؿإولُت الجؼاةغي  اإلاكغع نؿم

 انهم: بُ يماًلي 12-15عنم 

ال  ؾىىاث 10ئن الؼكل صون للطفل:  الجزائُت املصؤولُت اوعذام مرحلت-أ

ًٍىن مدال للمخابػت الجؼاةُت، أما مؿإولُخه اإلاضهُت الىاججت غً طغع ًلحو بالؿير 

 ؾً الحضر بلىؽ ؾاًت ئلى الىالصة مىظ اإلاغخلت َظٍ جٍىن  ،3قُخدملها ممثله الكغعي

ظا حؼاةُا، ٌؿأُ قال الؿً َظا نبل بلىؾه نبل مجغما قػال اعجٌب قاطا خمُيز،ال  َو

 ًخدمل ال بالخالي أقػاله هخاةج جدمل غلى الصخص نضعة بها واإلاهصىص أَلُخه الوػضام

 .4ؾىه لصؿغ هدُجت اإلاؿإولُت

 اإلاؿاءلت مً اإلااوؼ نا. ع. ج. الؿً مً 49إلااصة ا في الجؼاةغي  اإلاكغع خضص

 10ًٌمل  لم الظي الهاصغ الجؼاةُت للمخابػت مدال ًٍىن  غلى:" ال هاصا تالجىاةُ

                                                            
اًبُت، قغح ناهىن ال1 ، ص. 2011ػهىباث الجؼاةغي، الهؿم الػام، بـ غ، مىقم لليكغ، الجؼاةغ، غبض هللا أَو

 .321،320ص. 
 49، ج. ع. ع. 1966ًىهُى  8اإلاخػلو بهاهىن الػهىباث مإعر في  156-66مٌغع مً ألامغ عنم  51هصذ اإلااصة 2

مإعزت  37ع.  ، ج. ع.2016ًىهُى  19مإعر في  02-16، مػضُ و مخمم بالهاهىن عنم 1966-06-11مإعزت في 

ت الخاطػت للهاهىن 2016ًىهُى  22في  ، غبى ما ًلي:" باؾخثىاء الضولت و الجماغاث اإلادلُت و ألاشخاص اإلاػىٍى

الػام، ًٍىن الصخص اإلاػىىي مؿىال حؼاةُا غً الجغاةم التي جغجٌب لحؿابه مً ػغف أحهؼجه أو ممثلُه 

 الكغغُين غىضما ًىص الهاهىن غلى طلَ".
، مضازلت بػىىان أؾاؽ اإلاؿإولُت الجؼاةُت في مىاحهت حىىح ألاخضار غلى طىء ناهىن س ي ًىؾل ناس ي3

في  12-15و الهاهىن اإلاهاعن، الُىم الضعاس ي الخػلُو غلى ناهىن خماًت الؼكل  12-15خماًت الؼكل عنم 

ػاث اإلاهاعهت، ًلُت الحهىم، حامػت امدمض بىنغة، بىمغصاؽ، الجؼاةغ،  طىء الاجكانُاث الضولُت و الدكَغ

ش   .78، ص.2016-12-07بخاٍع
ؼ في الؼكل لحهىم  الجىاةُت الحماًت اإلاؿغبي، هى صغصاع، مدمض4  جسصص ماؾتر، مظيغة الجؼاةغي، الدكَغ

 مػؿٌغ، اؾؼمبىلي، مصؼكى حامػت الحهىم، نؿم الؿُاؾُت، والػلىم الحهىم  ًلُت ألاؾغة، ناهىن 

 .24ص.  ،2017-2016الجؼاةغ، 
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 للمخابػت مدال ؾىىاث 10ًٌمل  لم الظي الؼكل ًٍىن  أن ًجىػ  قال بالخالي ؾىىاث"،

 الحماًت لخضابير مدال ًٍىن  13مً  أنل ئلى ؾىىاث 10مً  قالؼكل لظا الجؼاةُت،

 .1والتهظًب

 : املخففت املصؤولُت مرحلت-ب

 خُث ناهىها، مجغم لكػل اجُاهه غً حؼاةُا الحضر ٌؿأُ اإلاغخلت َظٍ ًطم

ئلى  13مً  ؾىه ًبلـ الظي الهاصغ نا. ع. ج. غلى:" ًسظؼ مً 2م  49اإلااصة  هصذ

 نُام غلى ًضُ مما مسككت"، لػهىباث أو التهظًب أو الحماًت لخضابير ؾىت 18

 ؾىه ًتراوح الظي الؼكل وطؼ ًجىػ  ال يما مسككت، مؿإولُت لًٌ الحضر مؿإولُت

مىؼ مإنخت، بصكت ولى غهابُت مإؾؿت في ؾىت 13ئلى  ؾىىاث 10بين  ما  وطؼ ٍو

 ئال مإنخت بصكت ولى غهابُت مإؾؿت في ؾىت 18ئلى  ؾىت 13الػمغ  مً البالـ الؼكل

ا ؤلاحغاء َظا ًان ئطا آزغ ، وفي َظٍ الحالت ًىطؼ  ئحغاء اجساط واؾخداُ طغوٍع

ة التربُت و ئصماج ألاخضار أو بجىاح زاص باألخضار في اإلاإؾؿاث الؼكل بمغيؼ إلغاص

 .  2الػهابُت غىض الانخظاء

 اإلاخػلو 12-15عنم  الهاهىن  مً 2اإلااصة  هصذ الكاملت: املصؤولُت مرحلت-ج

ًاملت"  ؾىت غكغ الثامىت ًبلـ لم شخص ًل َى الؼكل غلى:" أن الؼكل بدماًت

له ؾىت 18الصخص  بلىؽ أن بمػنى  وجٍىن  ًاملت الجؼاةُت مؿإولُخه لخدمل ًَإ

مت، اعجٍاب ًىم الجاهذ الؼكل بؿً الجؼاتي الغقض ؾً جدضًض في الػبرة في  الجٍغ

ًالجىىن أو الػخه أو الؿكه أو أن ًٍىن طو  خالت ما لم جخػغض أَلُخه لػىاعض منها 

 .3ؾكلت

 

 

                                                            
اإلاخظمً ناهىن خماًت الؼكل، ج. ع. ع.  2015ًىلُى  15اإلاإعر في  12-15مً الهاهىن عنم  57،  56اإلااصجين  1

 .2015-07-19مإعزت في  39
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 58اإلااصة 2

3www.droit-dz.com 
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 املبحث الثاوي: إكرار جذابير الحماًت اللاهوهُت للطفل الجاهح

اإلاكغع الجؼاةغي غلى جٌَغـ خماًت الؼكل الجاهذ و اإلاػغض للجىىح غمل 

ًاهكصاُ الىالضًً مثال، أو اهدكاع آقاث احخماغُت  ت،  م ضحُت لظغوف أؾٍغ باغخباَع

و  في اإلاجخمؼ ما ًضقؼ بالؼكل ئلى مسالؼت عقام الؿىء و الاهدغاف غً الؼٍغ

مت الصحُذ، ما ًترجب غىه قُما بػض الجىىح اإلاإصي العجٍاب خُث عجب  1الجٍغ

مجمىغت مً الخضابير الٌكُلت بدماًخه هظغا لصؿغ ؾىه، ما ًىضح اَخمامه بالؼكل 

غلى أؾاؽ أهه قئت طػُكت وحب غلى اإلاكغع خماًتها، ًخم الخؼغم طمً َظا ألازير 

ت اإلاؼبهت غلى الؼكل الجاهذ وغىىن الثاوي  ئلى مؼلبين ًخمثل ألاُو الخضابير التربٍى

 ت اإلاؼبهت غلى ألاػكاُ الجاهدين ًمًٌ صعاؾتهم يما ًلي: جضابير الغغاً

 املطلب ألاول:  الخذابير التربوٍت املطبلت على الطفل الجاهح

ت اإلاؼبهت غلى الؼكل الجاهذ، ًمًٌ  زصص َظا ألازير لضعاؾت الخضابير التربٍى

 جىاولهم يما ًلي:

 أوال: الخوبُخ

كىم مً نا. ع. ج. غلى أن ًٍىن الؼ 49هصذ اإلااصة  كل الظي اعجٌب مسالكت ٍو

ؾىىاث ًٍىن مدال للخىبُش، و َى جضبير ئعقاصي ًخظمً جىحُه اللىم ئلى  10ؾىت 

مي ًىؼىي غلى الخأهِب و الخدظًغ مً جٌغاع اإلاسالكت و  الحضر، باغخباٍع جضبير جهٍى

هت جؼبُو الخىبُش مترويت للهاض ي و ًصضٍع في  م، لخبهى ػٍغ الحث غلى الؿلىى الهٍى

 .2ت مؼ غضم ئمٍاهُت الحٌم به ؾُابُاالجلؿ

غلى:" ؾير أهه ال ًمًٌ أن ًخسظ في  12 -15مً ناهىن عنم  87يما هصذ اإلااصة 

ؾىت ؾىي الخىبُش و ئن  13ؾىىاث ئلى أنل مً  10خو الؼكل الظي ًتراوح غمٍغ مً 

ت اإلاغانبت وقها ألخٍام َظا الهاهىن".  انخظذ مصلحخه طلَ، وطػه جدذ هظلم الحٍغ

                                                            
 .54، ص.2016، صاع الاغصاع الػلمي، غمان، ألاعصن، 1ابدؿام الغقُضي، خهىم الؼكل اإلاػام، غ 1
ؼ الجؼاةغي، اإلاغحؼ الؿابو، مدمض صغصا2 ع، هىاُ مؿغبي، الحماًت الجىاةُت لحهىم الؼكل في الدكَغ

 .107ص.
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مت و لم ًٌمل ؾً  قكي ال ًٍىن مدال ئال للخىبُش  13خالت اعجٍاب الؼكل لجٍغ

ػاث الكغوس ي اإلاصغي، في  باغخباٍع خماًت و جضبير جغبىي، اججهذ ئلُه مػظم الدكَغ

 .1اإلاىاص اإلاسالكاث قهؽ

 ثاهُا: الوضع جحذ هظام إلافراج املراكب

اهىن الؼكل مً ن 105ئلى  100هص غلُه اإلاكغع الجؼاةغي طمً اإلاىاص مً

ٌػغف غلى أهه جضبير يهضف ئلى مغانبت ؾلىى الؼكل و حؿهُل ئغاصة ئصماحه في 

و الؿىي، ٌػخبر يظلَ بمثابت غالج ٌػُض جٌُُل الؼكل  اإلاجخمؼ لخىحيهه ئلى الؼٍغ

الجاهذ احخماغُا، ًٍىن َظا الخضبير مً نبل شخص حػُىه وػاعة الكإون 

 .2الاحخماغُت

ُ الجاهدين أشخاص ٌؿمىن باإلاىضوبىن الضاةمىن أو ًخىلى مهمت مغانبت ألاػكا

اإلاخؼىغىن لهظٍ اإلاهمت، ًخم ازخُاع اإلاىضوبىن الضاةمىن مً اإلاغبين اإلاسخصين في 

 قإون الؼكىلت. ٌػين ناض ي ألاخضار اإلاىضوبين 

ؾىت غلى ألانل ًٍىهىن  21اإلاخؼىغين مً بين ألاشخاص الظًً ًبلـ ؾنهم 

لين لله ً بالثهت و مَإ  .3ُام باعقاص ألاػكاُحضًٍغ

ت اإلاغانبت  ًهىم اإلاىضوبىن الضاةمىن أو اإلاىضوبىن اإلاخؼىغىن في ئػاع هظام الحٍغ

ت للؼكل و صحخه و جغبِخه وخؿً  اؾخسضامه بمهمت اإلاغانبت للظغوف اإلااصًت و اإلاػىٍى

غ مكصل غً مهمتهم لهاض ي ألاخضار ًل   3ألوناث قغاؾه، و ًهىمىن بخهضًم جهٍغ

غا قىعٍا ًلما ؾاء ؾلىى الؼكل أو حػغض لخؼغ مػىىي أو بضوي  أقهغ، و ًهضمىن جهٍغ

و غً ًل ئًظاء ًهؼ غلُه، و يظلَ في الحاالث التي ًخػغطىن قيها لصػىباث حػغنل 

                                                            
ض الػهابي للؼكل الجاهذ، مظيغة ماؾتر، جسصص ناهىن زاص وغلىم 1 مت بىغماعة، ؾلُمت ػبالح، الخكٍغ يٍغ

يرة، بجاًت، الجؼاةغ، حىاةُت، ًلُت الحهىم والػلىم الؿُاؾُت، نؿم الهاهىن الخاص، حامػت غبض الغخمان م

 .38، ص.2016-2017
ض الػهابي للؼكل الجاهذ، اإلاغحؼ الؿابو، ص.2 مت بىغماعة، ؾلُمت ػبالح، الخكٍغ  .38يٍغ
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 102اإلااصة 3
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ي ًل خاصزت أو خالت حؿخضعي ئحغاء حػضًل في الخضبير أصاءَم إلاهامهم و بصكت غامت ف

 . 1اإلاخسظ مً ػغف ناض ي ألاخضار

ًان حاهدا أو ضحُت إلًظاء ما أو  وؾؼ اإلاكغع الجؼاةغي في خماًت الؼكل ؾىاء 

ًان مػغطا لخؼغ مػىىي، يهضف َظا الخضبير ئلى ئصالح الحضر و ئغاصة ئصماحه 

ت الؼكل الجاهذ،  احخماغُا لظلَ وحب غلى اإلادٌمت أن جظؼ بػع الهُىص غلى خٍغ

خُث ًٍىن مدل الخضبير مىؼ الؼكل باالعجُاص ئلى أي مٍان مىاف للهُم ٌكٍل زؼغا 

ًاجه، و ًيخهي َظا ؤلاحغاء باهتهاء الخؼىعة ؤلاحغامُت لضي الحضر الجاهذ  .2غلى ؾلى

 الجاهحين ألاطفال على املطبلت الرعاًت املطلب الثاوي: جذابير

ظا اإلاؼلب لضعاؾت جضابير الغغاًت اإلاؼبهت غلى الؼكل الجاهذ جم جسصُص َ

 وقها إلاا ًخم بُاهه:

 أوال: الدصلُم

َى جضبير مسكل ًىنؼ غلى الحضر الجاهذ قٍُىن حؿلُمه ئلى ولُه أو الىص ي 

خُث  12 -15الكغعي له أو شخص حضًغ بالثهت، ػبها إلاا حاء به ناهىن الؼكل عنم 

ً اقترغ أن ًخم حؿلُم الؼكل  ئلى ممثله الكغعي أو ئلى شخص أو غاةلت حضًٍغ

بمػنى أن حؿلُم الحضر الجاهذ ؾىاء لىالضٍ أو شخص آزغ لًٌ اقترغ أن  3بالثهت

، لظا ًخػين غلى نؿم ألاخضار 4ًٍىن حضًغا بالثهت لهُامه بخدمل مؿإولُت الحضر

ً بالثهت أن ًدضص ؤلاغ اهاث غىضما ًهط ي بدؿلُم الؼكل ئلى شخص أو غاةلت حضًٍغ

 .5اإلاالُت الالػمت لغغاًخه وقها لألخٍام اإلاىصىص غليها في َظا الهاهىن 

                                                            
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 103اإلااصة 1
ض الػهابي للؼكل الجاهذ، اإلاغحؼ هكؿه2 مت بىغماعة، ؾلُمت ػبالح، الخكٍغ  .40، ص.يٍغ
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 1قهغة  70اإلااصة 3
 .127، ص.2016حماُ هجُمي، ناهىن خماًت الؼكل في الجؼاةغ جدلُل و جأصُل، ب غ، صاع َىمه، الجؼاةغ، 4
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 85اإلااصة  5
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ٌؿتهضف َظا الخضبير بهاء الؼكل في أؾغجه غلى أؾاؽ أن قئت ألاػكاُ طػُكت 

قال ًمًٌ ئزغاحها مً صفء الػاةلت، و ال ٌكترغ الهاهىن نبُى الىالضًً عغاًت الؼكل 

ًاهىا غلى نضع  ً بالثهت، و في خالت ألنهم ملؼمىن بظلَ متى  مً اإلاؿإولُت وحضًٍغ

اهكصاُ الؼوحين ًجب مغاغاة مصلحت اإلادظىن باؾدكاعة مً ػغف ناض ي قإون 

ًاهذ مهُأة  ألاؾغة، بػض صعاؾت اإلالل اإلاؿخلم مً نبل ناض ي ألاخضار و ظغوقه ئطا 

 .1لخؼبُو حى التربُت بما قيها صعاؾت الحالت اإلااصًت

ن ًهضم ػلب ئعحاع الؼكل ئلى عغاًخه ئطا مظذ ًجىػ للممثل الكغعي للؼكل أ

أقهغ غلى ألانل  6غلى جىكُظ الحٌم الظي نط ى بدؿلُمه أو وطػه زاعج أؾغجه 

ير يما ًمًٌ للؼكل أن ـــوطلَ بػض ئزباث أَلُخه لتربُت الؼكل و زبىث جدؿً َظا ألاز

 . 2ًؼلب ئعحاع عغاًخه ئلى ممثله الكغعي

ضبير الدؿلُم ئطا عأي أن مصلحت الحضر ًمًٌ لهاض ي ألاخضار أن ٌؿير ج

ًان َىاى مدال الجساط جضبير  جهخط ي طلَ قُخػين غلُه عقؼ ألامغ لهؿم ألاخضار ئطا 

مً جضابير الىطؼ في قأن الؼكل الظي ؾلم إلامثله الكغعي أو لصخص أو غاةلت 

ً بالثهت  .3حضًٍغ

 .ثاهُا: هظام الوضع في املراكز املخخصصت

كها لًٌ ًمًٌ اإلاخسصصت، اإلاػنى مً اإلاغايؼ ةغي الجؼا لم ٌػغف اإلاكغع  حػٍغ

 خههم في عثضص الظًً ألاخضار الؾخهباُ زصصذ ئصاعي  ػابؼ طاث بأنها مإؾؿاث

 اإلاالي باؾخهاللها جخميز خُث اإلاسخصت، الهظاةُت الجهت نبل مً ئًضاع أوامغ أو أخٍام

ت والصخصُت والصخصُت  .4اإلاػىٍى

                                                            
ض الػهابي للؼكل الجاهذ، اإلاغحؼ الؿابو، ص.1 مت بىغماعة، ؾلُمت ػبالح، الخكٍغ  .42يٍغ
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 97اإلااصة 2
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 96اإلااصة 3
ض الػهابي للؼكل الجاهذ، اإلاغحؼ الؿابو، ص.4 مت بىغماعة، ؾلُمت ػبالح، الخكٍغ  .51يٍغ
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 باخضار الىػني بالخظامً اإلاٍلكت الىػاعة جهىم أن الؼكل :" غلى ناهىن  هص

 آلاجُت:  واإلاصالح اإلاغايؼ وحؿُير

 زؼغ. في ألاػكاُ خماًت في اإلاخسصصت *اإلاغايؼ

 الجاهدين. ألاػكاُ خماًت في اإلاخسصصت *اإلاغايؼ

 الكباب. لىناًت الخضماث اإلاخػضصة *اإلاغايؼ

 اإلاكخىح. الىؾؽ *مصالح

 اإلاػىنين. لألػكاُ أحىدت اإلاغايؼ صازل *جسصص

ا  في اإلاظًىعة اإلاغايؼ ئوكاء ويُكُاث قغوغ وجدضص َظٍ اإلااصة وجىظُمها وؾيَر

و الخىظُم  .1غً ػٍغ

هص اإلاكغع الجؼاةغي غلى وطؼ الؼكل في زؼغ في اإلاغايؼ اإلاخسصصت في خالت 

ًاهذ صحخه أو أزالنه أو أمىه في زؼغ أو غغطت لظلَ، أو جٍىن ظغوقه اإلاػِكُت  ما 

قأنهما حػٍغظه للخؼغ اإلادخمل أو اإلاظغ بمؿخهبله، أو ًٍىن في بِئت أو ؾلىيه مً 

ت للخؼغ حػخبر مً بين الحاالث التي  حػغض ؾالمخه البضهُت أو الىكؿُت أو التربٍى

 حػغض الؼكل للخؼغ قهضان الؼكل لىالضًه و بهاةه صون ؾىض غاةلي.

ًهل غمٍغ  أما الؼكل الجاهذ قهى الؼكل الظي ًغجٌب قػال مجغما و الظي ال 

مت 10غً  ، ما ٌؿخىحب 2ؾىىاث، و جٍىن الػبرة في جدضًض ؾىه بُىم اعجٍاب الجٍغ

 وطػه في مغايؼ مخسصصت. 

ًخم وطؼ الؼكل في اإلاغايؼ اإلاخسصصت مً نبل ناض ي ألاخضار والجهاث  

الهظاةُت الخاصت باألخضار، يما ًغأؽ لجىت الػمل التربىي اإلايكأة غلى مؿخىي 

لؼكىلت ناض ي ألاخضار الظي ًهؼ اإلاغيؼ في صاةغة ازخصاصه، وحػمل اإلاغايؼ لحماًت ا

َظٍ ألازيرة غلى جؼبُو بغامج مػاملت ألاػكاُ وجغبُتهم وجخىلى لجىت الػمل صعاؾت 

جؼىع ًل خالت ػكل مىحىص باإلاغايؼ وبامٍانها انتراح حػضًل الخضبير غلى ناض ي 

اعة اإلاغايؼ اإلاى الؿابهت  116صىص غليها في اإلااصة ألاخضار، يما ًهىم َظا ألازير بٍؼ

                                                            
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 116اإلااصة 1
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 2اإلااصة 2



  فطُمت الزهرة شعُذيط/ 

 طاهر عباشتد/ 

ع الجزائُت للطفل الحماًت  الجزائري  الجاهح في الدشَر

 12-11في ظل اللاهون 

 

اث العامت 306  ISSN : 2507-7503  ردمذ:          حامعت مصخغاهم. – مجلت حلوق إلاوصان والحٍر

 2012 وانح -صادسالعذد ال                  كمت هصف شىوٍت.                    مجلت دولُت مح

 

الظيغ والىانػت في صاةغة ازخصاصه، مؼ الهُام بمخابػت وطػُتهم صازل اإلاغايؼ 

دظغ وحىبا في احخماغاث لجىت الػمل التربىي للضعاؾت ملكاتهم  .1ٍو

يما اؾخدضر اإلاكغع أحىدت مسصصت لألػكاُ اإلاػانين خُث ؾاوي بُنهم 

ـ وبين ألاػكاُ ألاصحاء صن جمُيز ًان ال بض مً جٌَغ ،  هظغا للحالت الصحُت لهم 

 الحهىم  ئلى ئطاقت اإلاػىم  الؼكل جضابير جدىاؾب و َظٍ الكئاث الخاصت غلى أن ًخمخؼ

 ٌػؼػ  الظي والخأَُل والخػلُم والػالج الغغاًت في بالحو الهاهىن، َظا في اإلاظًىعة

ِؿغ اؾخهاللُخه  .2والثهاقُت" حخماغُتوالا  الانخصاصًت الحُاة في الكػلُت مكاعيخه ٍو

ًان الحضر في وطؼ ال ًخالءم مؼ  04-05يما هص الهاهىن عنم  أهه في خالت 

الىظام الجماعي اإلاؼبو غلى ألاخضار ألؾباب صحُت أو وناةُت، ٌػُؼ وحىبا بمػنى أن 

 . 3ًىطؼ في اإلاغيؼ الظي ًدىاؾب ووطػُخه الصحُت ومؼ ما ًدىاؾب مػها

ص طوي ؤلاغانت طمً ماصتها الؿابػت ألاػكاُ غالجذ اجكانُت خهىم ألاشخا

ت 2009طوي ؤلاغانت، والتي صاصنذ غليها الجؼاةغ في  ًاقلت حمُؼ الخضابير الظغوٍع  ،

اجه ألاؾاؾُت غلى نضم مً اإلاؿاواة بِىه وبين  لحماًت خهىم الؼكل اإلاػام وخٍغ

 .4الؼكل الؿلُم، مؼ وحىب جىخي أقظل مصلحت للؼكل في ًل ئحغاء ًخسظ مػه

 خاجمت:

زخاما لهظٍ الضعاؾت الهاهىهُت ًمًٌ اؾخسالص أن اإلاكغع الجؼاةغي نض ؾاع 

ؿه  ًالهاهىن الكغوس ي و الهاهىن اإلاصغي لخٌَغ ػاث ألازغي  غلى هكـ ههج الدكَغ

لهاهىن زاص بالؼكل و هصه غلى جضابير جالءم َظٍ الكئت مً اإلاجخمؼ هظغا لصؿغ 

ه بؿبب َظا ألازير، قما ؾبو طيٍغ مً خُث ؾنها و الخضابير التي ًمًٌ جىنُػها غلُ

                                                            
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 119،118،117اإلاىاص 1
 مً ناهىن خماًت الؼكل. 3اإلااصة  2
، اإلاخظمً ناهىن جىظُم 2005قبراًغ  6َـ اإلاىاقو لـ  1425طي الحجت  27اإلاإعر في  04-05الهاهىن عنم 3

، اإلاػضُ و اإلاخمم 2005قبراًغ  13مإعزت في  12السجىن وئغاصة ؤلاصماج الاحخماعي للمدبىؾين، ج. ع. ع. 

 .2018اًغ ًى 30اإلاإعر في  01-18بالهاهىن عنم 
صٌؿمبر  13اإلاإعر في  61/ 106اجكانُت خهىم ألاشخاص طوي ؤلاغانت الصاصعة بهغاع الجمػُت الػامت عنم 4

ـ 1430ٌحماصي أولى  17اإلاإعر في  188-09، صاصنذ غليها الجؼاةغ بمىحب اإلاغؾىم الغةاس ي عنم 2006

 .2009ماي  13مإعزت في  33، ج. ع. ع. 2009ماي  12اإلاىاقو لـ 
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نُام اإلاؿإولُت الجؼاةُت في خو الؼكل لها مغاخل غضة جمغ بها مً اوػضامها ئلى 

جسكُكها وصىال لهُامها ًىن الصخص ًٍىن بالؿا و ال ٌػاوي مً أَلُت هانصت أو 

ًان مػغطا للخؼغ أو حاهدا  مىػضمت، ئن ناهىن الؼكل حاء  لحماًت الؼكل ؾىاء 

ًان الهصىع الظي ٌػاوي مىه هظغا لىصه غلى أحىدت زاصت اؾخدضزذ  ومهما 

 بمىحبه جسص ألاػكاُ اإلاػانين قهؽ.

 الىخائج:

 اَخمام اإلاكغع الجؼاةغي بكئت ألاػكاُ صون جمُيز بُنهم.-

غ آلالُاث الهاهىهُت لحماًت الؼكل  مؼ ما ًخالءم مؼ ؾىه وخالخه  - جؼٍى

 الصحُت.

اجكانُاث خهىم ؤلاوؿان و الؼكل لها أزغ في جٌَغـ  مصاصنت الجؼاةغ غلى -

 الهاهىن الجضًض الخاص بالؼكل.

 الخوصُاث: 

جىقير ؤلامٍاهُاث الالػمت صازل اإلاغايؼ اإلاخسصصت الٌكُلت بتربُت الؼكل مً -

يُت.  بغامج حػلُمُت و جٍٍى

غضم الايخكاء بغغاًت الؼكل صازل اإلاغايؼ اإلاخسصصت و مغانبخه الخها بػض  -

 غوحه منها.ز

جىغُت اإلاجخمؼ اإلاضوي مً زالُ هضواث جدؿِؿُت جكُض في جغبُت ألاػكاُ  -

 الجاهدين و غضم الىظغ ئليهم يكئت مجغمت مىبىطة.



 ط/ آمىت بوعالم 
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احريمت جبييض ألاموال وآلالياث الدوليت إلايافحتها

ا ظالبت دهخوراه -ط/ آمىت بوعالم 

اأصخاذ محاطر"أ" –جحذ إشراف: د/ صاجي عالم  

 حامعت عبد الحميد ابن باديط بمضخغاهم

املخص:

مت جبُِؼ ألامىاُ خضًث الؿاغتحػخبر  و بجغابم ، وطلَ العجباؾها الىزُحٍغ

ًاإلعهاب الضولي و  مت اإلاىظمت، ويظا آزاع الجؤزغي  ها الؿلبُت غلى انخطاصًاث الضُو ٍغ

مت بمسخلل آلالُاث  ألامغ الظي صقؼ الجماغت الضولُت غلى الخطضي لهظه الجٍغ

ًاقت  م ومداعبت هظه الظاهغة، وحسخير  اإلاخاخت، بما قيها غهض الاجكانُاث الضولُت لخجٍغ

ُام جإحي هظه اإلاهالت لدؿلُـ ألاحهؼة الضولُت في مداولت للهػاء غليها. وفي هظا الؿ

مت جبُِؼ ألامىاُ مً زالُ الىنىف غلى مكهىمها ويظا الخؿغم إلى  الػىء خُى حٍغ

. لُدبين لىا مً زالُ هظا ًله اهه وبالغؾم مً ًل اإلاٍُاهيزماث الضولُت إلاٍاقدتها بػؼ

مت جبُِؼ ألامىاُ، إال ؤن ها جبهى اإلاجهىصاث التي جبظلها اإلاجمىغت الضولُت إلاداعبت حٍغ

ت  ًاقُت زاضت في ظل غػل الخػاون الضولي في هظا اإلاجاُ وجكػُل مبضؤ الؿٍغ ؾير 

اإلاطغقُت، باغخباع اإلاؤؾؿاث اإلاالُت مدؿت هامت في غملُت جبُِؼ ألامىاُ، ألامغ الظي 

 ًهل خابال صون الٌشل غً الػملُاث اإلاالُت اإلاشبىهت. 

مت جبُِؼ ألامىاُ _ آلا اإلافخاحيت اليلماث  ._ مٍاقدت لُاث الضولُت: حٍغ

Résumé : 

Le crime de blanchiment d’argent est le plus récent en raison de sa 

association aux autres crimes tel que le terrorisme international le crime organisé, et 

de ses effet négatifs sur les économie des pays ; ce qu’a incité la communauté 

internationale à lutter contre ce crime par divers mécanismes disponibles y compris 

la conclusion des conventions internationales pour criminaliser et combattre ce 

phénomène, et pour utiliser tous les organismes internationaux dans le but de 

l’éliminer . dans ce contexte cet article vient pour éclairer du blanchiment d’argent 
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en comprenant son concept et en abordant certains des mécanismes internationaux 

pour le combattre. 

Voyant à travers tous cela que ,malgré tous les efforts de la communauté 

internationale pour lutter contre le crime du blanchiment d’argent, mais il reste 

insuffisant notamment en raison de la faiblesse de la coopération internationale 

dans ce domaine , en activant le principe du secret bancaire , considérer les 

institutions financières comme une étape importante  dans le processus du 

blanchiment d’argent  ce qui empêche la divulgation d’opération financière 

suspectes. 

les mots clés: crime de blanchiment d’argent, mécanismes internationaux, Counter. 

املدمت:

ًان للخؿىع الػلمي و الخٌىىلىجي الظي غغقه الػالم باإلاىاػاة مؼ حاهبه  لهض 

حاهب ؾلبي ًخمثل في احؿاع  ,الاًجابي اإلاخمثل في اإلاؿاهمت في جؿىع اإلاجخمػاث و عنيها 

مت و ؾهىلتها  اصة الػابضاث  ,و ظهىع حغابم حضًضة  ,هؿام الجٍغ ألامغ الظي ؤصي إلى ٍػ

هظه ألازيرة التي حؿخىحب الؾدثماعها  ,غوغت الىاججت غً هظه الجغابم اإلاالُت ؾير اإلاش

ألامغ الظي ال ًمًٌ ؤن ًخإحى إال مً  ,و الاؾخكاصة منها إغكاء الطكت الهاهىهُت غليها

 زالُ إزػاغها لػملُت جبُِؼ ألامىاُ .

وهظغا لآلزاع الؿلبُت التي جترجب غلى غملُاث جبُِؼ ألامىاُ ال ؾُما غلى  

زؿغها زاضت في ظل غىإلات  ياُ الانخطاصي غامت واإلاطغفي زاضت والتي جىاماإلاج

ت جامت مما ًطػب  ,الىظام اإلاطغفي  الظي ؾهل خغيت ألامىاُ واهخهالها في ظل ؾٍغ

خُث ؤضبدذ في ظله ًل الضُو غغغت الن جٍىن مؤؾؿاتها  ,مهمت حػهب مطاصعها

ال ؾُما البلضان الىامُت و التي  ,ُاإلاالُت و الانخطاصًت مؿغخا لػملُاث جبُِؼ ألامىا

ألامغ الظي ًضقػها لخهضًم  ,حػغف بػػل بىظامها الانخطاصي و خاحتها لالؾدثماعاث

ً ألاحاهب منهم واإلادلُين ألامغ الظي ًجض قُه مبُػىا ألامىاُ  ,حؿهُالث للمؿدثمٍغ

ؼ ناهىهُت مما ًػكي غليها ل ؤمىالهم و اؾدثماعها في مشاَع  قغضت ؾاهدت لخدٍى

 الطبؿت الشغغُت .
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غمضث الجماغت الضولُت إلى  ,وفي ظل الخىامي الخؿير لظاهغة جبُِؼ ألامىاُ 

وغؼ مجمىغت مً آلالُاث إلاٍاقدت هظه الظاهغة جتراوح بين غهض اجكانُاث صولُت 

ًاهذ الاجكانُاث الضولُت و ما جبيخه مسخلل  ,وجكػُل ؤحهؼة و مىظماث مالُت  وإطا 

ػُت و انخطاصًت و مالُت هي اللبىت ألاولى في الهُئاث و ألاحهؼة ال ضولُت مً آلُاث حشَغ

مت جبُِؼ ألامىاُ .  مجاُ مٍاقدت حٍغ

مت جبُِؼ ألامىاُ ؟ و ماهي آلالُاث الضولُت إلاٍاقدت هظه  قماهى مكهىم حٍغ

مت ؟  الجٍغ

هظا ما ؾىداُو ؤلاحابت غىه مً زالُ مػالجت هظا اإلاىغىع في مبدثين 

مت جبُِؼ ألامىاُ خُث ؾيخؿغ  ,عبِؿُين م في اإلابدث ألاُو إلى ؤلاؾاع ؤإلاكاهُمي لجٍغ

مت  يمبدث زاوي .  زم اإلاٍُاهيزماث الضولُت إلاٍاقدت هظه الجٍغ

ااإلابحث ألاول: ؤلاظار اإلافاهيمي لجريمت جبييض ألاموال.

حػخبر ظاهغة جبُِؼ ألامىاُ ؤو " ؾؿُل ألامىاُ"  يما ًؿلو غليها ؤخُاها مً 

ي ونخىا الغاهً، وطلَ العجباؽ وحىصها بؿيرها مً الجغابم إغاقت إلى ؤزؿغ الجغابم ف

مت  آزاعها اإلاضمغة غلى انخطاصًاث الضُو زاضت، وللخػغف ؤيثر غلى هظه الجٍغ

( زم مغاخلها وجهىُاتها )اإلاؿلب الثاوي(.  ؾيخؿغم ؤوال إلى مكهىمها )اإلاؿلب ألاُو

ااإلاعلب ألاول: مفهوم حريمت جبييض ألاموال.

مت جبُِؼ ألامىاُ مً الجغابم اإلاؿخدضزت إلعجباؽ جؿىعها بالثىعة حػخب ر حٍغ

شهضها الػالم اإلاػاضغ، وللىنىف ؤيثر غلى هظه  الخٌىىلىحُت والخهىُت التي شهضها َو

ًانها )الكغع الثاوي( وطلَ غلى  ( زم إلى ؤع كها )الكغع ألاُو مت ؾيخؿغم ؤوال إلى حػٍغ الجٍغ

 الخىالي.

احريمت جبييض ألاموال.الفرع ألاول: حعريف 

مت  مت جبُِؼ ألامىاُ وللىنىف ؤيثر خُى هظه الجٍغ ل حٍغ لهض حػضصث حػاٍع

كها اللؿىي  ) ؤوال(  زم ؤلاضؿالحي )زاهُا(.  ؾيخؿغم إلى حػٍغ
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اأوال: الخعريف اللغوي لجريمت جبييض ألاموال.

" في اللؿت ٌػخبر مطؿلح مجاػي ؤؾلو غلى إن مطؿلح "جبُِؼ ألامىاُ

اُ الهظعة" ؤي ؾير مشغوغت اإلاطضع مّما ًهخض ي مً ؤصخابها جدُال جبُِػها ألامى "

 1بإؾالُب شغغُت نطض إغكاء ضكت الشغغُت غليها.

الجريمت جبييض ألاموال. الاصعالحيثاهيا: الخعريف 

مت جبُِؼ ألامىاُ  كاث حٍغ ل قههُت  اضؿالخالهض جباًيذ حػٍغ بين حػاٍع

ًاهذ صولُت ؤو  مت ؾيخػغع وؤزغي ناهىهُت ؾىاء  صازلُت، ولئلإلاام ؤيثر بهظه الجٍغ

.
ً
كاث الكههُت ويظا الهاهىهُت وطلَ جباغا  لبػؼ الخػٍغ

كاث الكههُت  الخعريف الفلهي لجريمت جبييض ألاموال: -1 لهض حػضصث الخػٍغ

مت جبُِؼ ألامىاُ بخػضص اإلاشاعب الكههُت وحػضص ؾبل إعجٍابها، قمنهم مً غّغقها  لجٍغ

و الهُام بإنها:" إزكاء خه و ؾير مشغوع غً ؾٍغ ُهت ألامىاُ اإلاؿخمضة مً ؾٍغ

 اؾدثماعهابخطضًغها ؤو إًضاغها في مطاعف صُو ؤزغي، ؤو ههل إًضاغها ؤو جىظُكها ؤو 

ًاهذ مؿخمضة  في ؤوشؿت مشغوغت إلقالث بها مً الػبـ واإلاطاصعة وإظهاعها يما لى 

 2مً مطاصع مشغوغت ."

ض بإنها :" ؤي غملُت مً شإنها إزكاء اإلاطضع ونض غّغقها اللىاء مدمض قخحي غُ

 3ؾير اإلاشغوع الظي ايدؿب مىه ألامىاُ ".

مت جبُِؼ  الخعريف اللاهووي لجريمت جبييض ألاموال: -2 هظغا لخؿىعة حٍغ

ألامىاُ ومؿاؾها بمسخلل مطالح الضولت في شتى اإلاجاالث، قهض غملذ مسخلل 

ًاهذ ؤو صازلُت في وغؼ حػغ  ػاث صولُت   ٍل لها.الدشَغ

                                                            
ؼ الجؼابغي وؤلاجكانُاث الضولُت ) صعاؾت  -1 ضالح حؼوُ، آلُاث مٍاقدت حغابم جبُِؼ ألامىاُ في الدشَغ

ػت ؤلاؾالمُت(،  ت، مطغ، ، مٌخبت الىقاء ا1ؽمهاعهت بالشَغ  .31/ الطكدت 2017لهاهىهُت، ؤلاؾٌىضٍع
ؼ الجؼابغي، مجلت الخهىم والػلىم  -2 مت جبُِؼ ألامىاُ في الدشَغ نِشاح هبُلت، آلُاث مٍاقدت حٍغ

 .243ص، 2015الؿُاؾُت، الػضص الغابؼ، حامػت غباؽ الؿغوع، زيشلت، الجؼابغ، حىان، 
ػُت و  -3 الهػابُت إلاىاحهت الجغابم اإلاؿخدضزت " حغؾمت ؾؿُل غبض هللا مدمىص الغبابػت، الؿبل الدشَغ

ألامىاُ همىطحا " ، وعنت بدثُت مهضمت في اإلالخهى الػلمي خُى الجغابم اإلاؿخدضزت في ظل اإلاخؿيراث والخدىالث 
ؾبخمبر، ًلُت الػلىم ؤلاؾتراجُجُت، غمان، ألاعصن،  4إلى  2ؤلانلُمُت والضولُت، اإلاىػهض في الكترة ما بين 

ش ؤلاؾالع:  https://reposityory.hauss.edu.sa، اإلاىنؼ ؤلالٌترووي:م2014  12:50م: 20/09/2018جاٍع
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خُث حػخبر مً ؤهم  :حعريف حريمت جبييض ألاموال في الصىون الدوليت -أ

كا زاضا ماًلي: مت وؤغؿتها حػٍغ  الطٍىى الضولُت التي اهخمذ بخػٍغل هظه الجٍغ

* اجفاكيت ألامم اإلاخحدة إلايافحت الاججار غير اإلاشروع باإلاخدراث واإلاؤثراث 

م حمُؼ ( مً 3خُث ؤن اإلااصة الثالثت ) 1العلليت: هظه الاجكانُت هطذ غلى ججٍغ

مت  ل ألامىاُ ؤو ههلها مؼ الػلم بإنها مؿخمضة مً ؤي حٍغ ألاقػاُ التي مً شإنها جدٍى

مت، بهضف إزكاء  مً حغابم اإلاسضعاث، ؤو قػل مً ؤقػاُ الاشتراى في مثل هظه الجٍغ

ل اإلاطضع ؾير اإلاشغوع لؤلمىاُ ؤو نطض مؿاغضة ؤي شخظ مخىعؽ في اعج ٍاب ؤو جمٍى

مت ؤو الجغابم غلى خاالث مً الػىانب الهاهىهُت ألقػاله، ويظلَ  مثل هظه الجٍغ

هت الخطغف قيها ؤو خغيتها  ه خهُهت ألامىاُ ؤو مطاصعها ؤو مٍانها و ؾٍغ إزكاء ؤو جمٍى

مت ؤو حغابم  ؤو الخهىم اإلاخػلهت بها ؤو ملٌُتها مؼ الػلم بإنها مؿخمضة مً حٍغ

مت ؤو الجغابم.اإلاسضعاث ؤو اإلاؿخمضة مً ق  2ػل مً ؤقػاُ الاشتراى في مثل هظه الجٍغ

مت   ومً هىا ًخضح لىا ؤن اجكانُت قُِىا نض ؤزظث باإلاكهىم الػُو لجٍغ

 3جبُِؼ ألامىاُ.

مت جبُِؼ ألامىاُ بإنها:" حمُؼ 19884* ؤما إغالن باُػ لػام  : قهض غغف حٍغ

 5ي لؤلمىاُ ".الػملُاث اإلاطغقُت التي تهضف إلى إزكاء اإلاطضع ؤلاحغام

لهض غمضث  حعريف حريمت جبييض ألاموال في الدشريعاث الداخليت: -ب

ػاث الضازلُت وغلى غىء ما حاءث به الاجكانُاث الضولُت اإلاجغمت  مسخلو الدشَغ

                                                            
ش  -1  20اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الاججاع ؾير اإلاشغوع باإلاسضعاث واإلاؤزغاث الػهلُت، اإلاىنػت بكُِىا بخاٍع

/ صٌؿمبر  ً الثاوي/ 11، صزلذ خيز الخىكُظ في 1988ًاهىن ألاُو م، ضاصنذ غليها الجؼابغ 1990هىقمبر  حشٍغ

 م.1995 ، ؽ7ع.، ج.عم، 1995ًىاًغ  28، اإلاؤعر في 95/41بخدكظ بمىحب اإلاغؾىم الغباس ي عنم 
مت جبُِؼ ألامىاُ )صعاؾت مهاعهت(،  -2 ؼ الػشاوي، حٍغ ، اإلاؤؾؿت الخضًثت للٌخاب، 2ؽهاصع غبض الػٍؼ

 .30و 29 صم، 2005ؾغابلـ، لبىان، 
مت جبُِؼ ألامىاُ انخطاع جبُِؼ ألامىاُ غلى ألامىاُ ؾير اإلاشغوغت الىاججت ًهطض باإلاك -3 هىم الػُو لجٍغ

 غً ججاعة اإلاسضعاث واإلاؤزغاث الػهلُت قهـ.
( 10شغة )ػشغاف لضُو الطىاغُت الؤلا إغالن باُػ الطاصع غً اللجىت اإلاػىُت باألهظمت اإلاطغقُت ومماعؾت  -4

ش / صٌ 12الٌبري بخاٍع  م.1988ؿمبر ًاهىن ألاُو
 .244صنِشاح هبُلت، اإلاغحؼ الؿابو،  -5
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مت جبُِؼ ألامىاُ والتي هظيغ منها غلى ؾبُل اإلاثاُ ال  لخبُِؼ ألامىاُ إلى حػٍغل حٍغ

ؼ الكغوس ي والجؼاة  ي.الخطغ الدشَغ

مت جبُِؼ ألامىاُ في  *الدشريع الفروس ي: لهض غّغف اإلاشغع الكغوس ي حٍغ

غ  1996مً ناهىن الػهىباث لػام  324مً اإلااصة  2و 1الكهغة  بإنها:" حؿهُل الخبًر

ًاهذ إلاطضع ألامىاُ ؤو الضزُى إلاغجٌب حىاًت ؤو حىدت خههذ له هت   الٍاطب بإي ؾٍغ

 مباشغا ؤو ؾير مباشغ يما ٌػض جبِ
ً
ُػا لؤلمىاُ اإلاؿاهمت في غملُت جىظُل عبدا

ل اإلااُ اإلاخدطل غلُه بشٍل مباش غ ؤو ؾير مباشغ مً حىاًت ؤو ؤو إزكاء ؤو جدٍى

 1".حىدت

مت جبُِؼ ألامىاُ  وبهظا ًٍىن اإلاشغع الكغوس ي نض ؤزظ باإلاكهىم الىاؾؼ لجٍغ

ىاُ والظي ٌػخبر ؤن غملُت جبُِؼ ألامىاُ ًهطض بها إزكاء اإلاطضع الخهُهي لؤلم

الىاججت غً حمُؼ الجغابم وألاغماُ ؾير اإلاشغوغت ولِـ قهـ جلَ الىاججت غً ججاعة 

 .اإلاسضعاث

ؤما اإلاشغع الجؼابغي قئهه مً زالُ ناهىن الػهىباث  * اإلاشرع الجسائري: 

ل ؤلاعهاب ومٍاقدتهما *01/05والهاهىن  اإلاخػلو بالىناًت مً جبُِؼ ألامىاُ وجمٍى

 ، قهض اغخبر جبُِػا لؤلمىاُ ًل مً ألاقػاُ الخالُت:02/12اإلاػضُ واإلاخمم باألمغ 

ل اإلامخلٍاث ؤو ههلها مؼ غلم الكاغل بإنها غابضاث إحغامُت: بؿغع  -أ جدٍى

ه اإلاطضع ؾير اإلاشغوع لخلَ اإلامخلٍاث ؤو مؿاغضة ؤي شخظ مخىعؽ في  إزكاء ؤو جمٍى

مت ألاضلُت التي جدطلذ منها هظه ألامىاُ غلى ؤلا  قالث مً آلازاع اعجٍاب الجٍغ

 الهاهىهُت ألقػاله.

                                                            
ؼ الجؼابغي، مجلت ناهىن  -1 مت جبُِؼ ألامىاُ في الدشَغ مدمض الؿاهغ ؾػُىص، البدث والخدهو في حٍغ

، اإلاؿغب،  ، اإلاىنؼ 2017ؤيخىبغ  4ألاغماُ، مسخبر ناهىن ألاغماُ، حامػت الخؿً ألاُو

ش ؤلاؾالع:    http://www.droiteenterentereprise.orgؤلالٌترووي:  11:07، 20/09/2018جاٍع
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ه الؿبُػت الخهُهُت لؤلمىاُ ؤو مطضعها ؤو مٍانها ؤو يُكُت  -ب إزكاء ؤو جمٍى

الخطغف قيها ؤو خغيتها ؤو الخهىم اإلاخػلهت بها، مؼ غلم الكاغل بإنها مً غابضاث 

 إحغامُت.

ظلَ ايدؿاب اإلامخلٍاث ؤو خُاػتها ؤو اؾخسضامها مؼ غلم الصخظ الهابم ب -ج

 ونذ جلهيها ؤنها حشٍل غابضاث إحغامُت.

اإلاشاعيت في اعجٍاب ؤي مً الجغابم اإلاهغعة وقها لهظه اإلااصة ؤو الخىاؾؤ ؤو  -د

الخأمغ غلى اعجٍابها ؤو مداولت اعجٍابها واإلاؿاغضة ؤو الخدٍغؼ غلى طلَ وحؿهُله 

 1وإؾضاء اإلاشىعة بشإهه.

كا  مت جبُِؼ ألامىاُ، وايخكى وبهظا قئن اإلاشغع الجؼابغي لم ًدضص حػٍغ لجٍغ

كها للكهه. ًا مؿإلت حػٍغ مت جبُِؼ ألامىاُ جاع  يػاصجه بخػضاص ألاقػاُ اإلاشٍلت لجٍغ

االفرع الثاوي: أروان حريمت جبييض ألاموال.

مت جبُِؼ ألامىاُ يؿيرها مً الجغابم لٍي جهىم وجخدهو البض مً جىاقغ  إن حٍغ

ًان هي: الغيً الشغعي وا إلااصي واإلاػىىي، إغاقت إلى الغيً اإلاكترع مجمىغت مً ألاع

 الظي ًميزها غً ؾيرها مً الجغابم ألازغي .

اأوال: الرهن اإلافترض لجريمت جبييض ألاموال:

مت جبػُت ال جخدهو وال جٌخمل  مت جبُِؼ ألامىاُ ؤنها حٍغ إن مً زطابظ حٍغ

مت ألاضلُت مت ؾابهت لها حؿمى بالجٍغ ، ؤو يما 2غىاضغها الهاهىهُت ما لم جهؼ حٍغ

مت ؤولُت جغجب غنها  ٌؿمى بـ " الشغؽ اإلاؿبو " والظي ٌػني نُام الجاوي بئجٍابه حٍغ

 ؤمىاُ ؾير مشغوغت.

 

                                                            
م اإلاخػلو بالىناًت مً جبُِؼ ألامىاُ 2006قبراًغ  6اإلاؤعر في  01-05مً الهاهىن عنم  02ؤهظغ اإلااصة  -1

ضة الغؾمُت عنم  ل ؤلاعهاب ومٍاقدتهما اإلاػضُ واإلاخمم، الجٍغ  .4ص م،2005قبراًغ  9، اإلاؤعزت في 11وجمٍى
ػت ؤلاؾالمُت )صعاؾت مهاعهت(، ضالح حؼوُ،  -2 مت جبُِؼ ألامىاُ في ناهىن الػهىباث الجؼابغي والشَغ حٍغ

ػت وناهىن، نؿم الػلىم ؤلاؾالمُت، ًلُت الػلىم ؤلاوؿاهُت  ؤؾغوخت لىُل صعحت الضيخىعاه غلىم: جسطظ شَغ

 .98، ص 2015-2014ؤخمض بً بلت، وهغان، الجؼابغ،  1والخػاعة ؤلاؾالمُت، حامػت وهغان،
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اثاهيا: الرهن الشرعي.

مت وال غهىبت إال بىظ"   اهؿالنا مً مبضؤ الشغغُت الظي ًهض ي بإهه " ال حٍغ

مت جبُِؼ ألامىاُ ًخمثل في ضىعة وحىص ه ظ ناهىوي ًجّغم قئن الغيً الشغعي لجٍغ

دّضص غهىبت اعجٍابها.  غملُاث جبُِؼ ألامىاُ ٍو

اثالثا: الرهن اإلاادي.

مت ًخمثل في طلَ الكػل ؤو اليشاؽ الظي ًطضع   بما ؤن الغيً اإلااصي للجٍغ

مت 1غً الجاوي مخسظا مظهغا زاعحُا ًخضزل مً ؤحله الهاهىن  ، قالغيً اإلااصي لجٍغ

دههه البض مً جىاقغ زالزت غىاضغ ؤؾاؾُت جخمثل جبُِؼ ألامىاُ يؿيرها مً الجغابم لخ

مت جبُِؼ  خإلل الغيً اإلااصي لجٍغ في الؿلىى ؤلاحغامي وهدُجت وغالنت ؾببُت ٍو

ً هما:  ألامىاُ مً غىطٍغ

وحىص ؤمىاُ طاث مطضع إحغامي، ؤو ما ٌػغف باإلادل الظي ًغص غلُه  -1

ام بإقػاُ إحغامُت الؿلىى خُث ؤهه ًجب وحىص ؤمىاُ ؾير مشغوغت هاججت غً الهُ

ػاث اإلاهاعهت في جدضًض ألامىاُ طاث اإلاطضع  وفي هظا الطضص نض ازخلكذ الدشَغ

 ؤلاحغامي ًل خؿب ؤهظمخه الهاهىهُت.

الهُام بػملُت الخبُِؼ: والتي جهخض ي الهُام بؿلىى ماصي جٌدؿب  -2

ت  بمهخػاه الػابضاث ؤلاحغامُت ضكت مشغوغت حؿمذ لخابؼها الخطغف قيها بٍل خٍغ

خسظ هظا الؿلىى غضة ضىع جسخلل بازخالف ألاهظمت اإلاطغقُت وآلالُاث  ٍو

ه والخؿؿُت.  2اإلاؿخػملت في الخمٍى

ا

                                                            
ؼ الجؼابغي، مجلت الخهىم والػلىم  -1 مت جبُِؼ ألامىاُ في الدشَغ ا، ؤخٍام مٍاقدت حٍغ ـ بازٍى صَع

 .222، الطكدت 2016، حامػت غباؽ لؿغوع زيشلت، الجؼابغ، حىان 6الؿُاؾُت، الػضص 
ل ؤلاعهاب الضولي، ؤؾ -2 متي جبُِؼ ألامىاُ وجمٍى غوخت بً ألازػغ مدمض، آلالُاث الضولُت إلاٍاقدت حٍغ

ت، جسطظ ناهىن غام، نؿم الخهىم، ًلُت  مهضمت لىُل شهاصة صيخىعاه صولت في الػلىم الهاهىهُت وؤلاصاٍع

 .48و 47، الطكدت 2015-2014الخهىم والػلىم الؿُاؾُت، حامػت ؤو بٌغ بلهاًض، جلمؿان، الجؼابغ، 
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ارابعا: الرهن اإلاعىوي:

مت جبُِؼ ألامىاُ نُام الغيً اإلااصي، وإهما ًجب ؤن ًطضع  ال ًٌكي لهُام حٍغ

مت جبُِؼ ألا  مىاُ البض مً هظا الػمل مً إعاصة الجاوي والهُام الغيً اإلاػىىي لجٍغ

جىقغ غىطغان ؤؾاؾُان هما: اججاه إعاصة الجاوي إلى الهُام بيشاؽ جبُِؼ ألامىاُ 

اإلاٍىن للغيً اإلااصي، ؤما الثاوي قُخمثل في الػلم بجمُؼ الػىاضغ الهاهىهُت والىانػُت 

مت، ؤي الػلم باإلاطضع ؾير اإلاشغوع لؤلمىاُ.  1لهظه الجٍغ

ات جبييض ألاموال.اإلاعلب الثاوي: مراحل وجلىياث حريم

مت جبُِؼ  إال ؤهه ونبل الخىع في هظا وحب غلُىا الىنىف غىض مطاصع حٍغ

مت ألاضلُت التي جيخج غنها ألامىاُ ؾير اإلاشغوغت والتي ًخػين  ألامىاُ ؤو ما ٌػغف بالجٍغ

: ججاعة 
ً
 ال خطغا

ً
جبُِػها إلغكاء الطكت الشغغُت غليها والتي هظيغ منها نطغا

ث الػهلُت، ججاعة ألاؾلخت، البؿاء، ججاعة الغنُو ألابُؼ، ججاعة اإلاسضعاث واإلاؤزغا

ُل الػملت واإلاخاحغة بها، الغشىة  مت اإلاىظمت، جٍؼ ت، ؤلاعهاب، الجٍغ ألاغػاء البشٍغ

ب الؿلؼ، ازخالؽ وؾغنت ألامىاُ الػامت، حغابم البِئت ) صون الىكاًاث الىىوٍت  تهٍغ

 2الؿامت(، الازخؿاف......إلخ.

ال: مراحل حريمت جبييض ألاموال:الفرع ألاوا

مت مخٍاملت قئنها جمغ بمجمىغت مً  ختى جطبذ غملُت جبُِؼ ألامىاُ حٍغ

 اإلاغاخل اإلاخخابػت واإلاخضازلت والتي جخمثل في:

ا:(placement)أوال: مرحلت ؤلايداع أو الخوظيف 

هي الخؿىة ألاولى ؤًً ًهىم مبُػىا ألامىاُ بالػمل غلى الخسلظ مً ألامىاُ 

خدطل غليها مً اليشاؾاث ؾير اإلاشغوغت، خُث ًخم طلَ إما بئًضاغها ؤو جىظُكها اإلا

                                                            
ان، غملُاث ؾؿل ألامىاُ وآلُاث مٍاقدتها )صعاؾت مهاعه -1 ت(، صاع الجامػت الجضًضة لليشغ، مدمض غلي الػٍغ

ت، مطغ،   .319م، الطكدت 2009ؤلاؾٌىضٍع
مت جبُِؼ ألامىاُ )صعاؾت مهاعهت(، الؿبػت  -2 غبض هللا مدمىص الخلى، الجهىص الضولُت والػغبُت إلاٍاقدت حٍغ

 .27و 26م، الطكدت 2007ألاولى، ميشىعاث الخلبي الخهىنُت، بيروث، لبىان، 
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لها إلى صولت ؤزغي، ؤو  لها إلى غمالث ؤحىبُت ؤو جدٍى صازل الىظام اإلاطغفي زم جدٍى

شغاء ؾلؼ ؾالُت الثمً مً اإلاجىهغاث وألاغماُ الكىُت وحػخبر هظه اإلاغخلت ؤيثر 

لؿاث مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ، وطلَ بؿبب اإلاغاخل غغغت لخؿغ الٌشل مً نبل ؾ

 1الخػامل اإلاباشغ مؼ الػابضاث اإلاالُت ؾير اإلاشغوغت.

 :(layering)ثاهيا: مرحلت الخجميع 

ه " ؤو " الخػخُم ّ، وجخم زالُ الهُام بػضة  ؿلو غليها البػؼ حؿمُت " الخمٍى ٍو

عها والخُلىلت غملُاث ماًت مػهضة الؿاًت منها قطل ألامىاُ ؾير اإلاشغوغت غً مطض

الث بىٌُت مً خؿاب إلى آزغ ؾىاءا  و الهُام بػضة جدٍى صون حػهبها، وطلَ غً ؾٍغ

صازلُا ؤو زاعحُا، وطلَ بؿغع وغؼ خىاحؼ غضًضة بين اإلااُ ؾير اإلاشغوع واؾدثماعه 

النهاةي مثل: الانتراع بػمان هظه ألامىاُ زم جىظُل الهغع زم سخب ألامىاُ 

 2وحؿضًض الهغع وهٌظا.

ا:(intégration)لثا: مرحلت الدمج ثا

حػخبر مغخلت الضمج آزغ مغخلت في غملُت جبُِؼ ألامىاُ والتي ًخم مً زاللها 

إغكاء الطبؿت الهاهىهُت غلى ألامىاُ ؾير اإلاشغوغت وطلَ بػض نؿؼ ضلتها بميشإتها 

الجغمي، وطلَ مً زالُ إصزاُ هظه ألامىاُ في مسخلل الػملُاث اإلاالُت 

هت جبضو ويإنها هاججت غً اؾدثماع  والانخطاصًت، مما ًؤمً لها ؾؿاء شغعي نهاةي بؿٍغ

بدُث ًطػب مػها الخمُيز بين الثروة طاث اإلاطضع  3ناهىوي إلااُ مً مطضع مشغوع

اإلاشغوع وؾيرها مً الثرواث طاث اإلاطضع ؾير اإلاشغوع، مما ًطػب غملُت ايدشاقها 

 4ُ في ؤي ؤوشؿت ؤزغي.لُطبذ بظلَ مً الؿهل إغاصة اؾدثماع هظه ألامىا

                                                            
مت ؾؿُل ألامىاُ )صعاؾت مهاعهت(، الؿبػت ألاولى، صاع الثهاقت لليشغ ؤمجض ؾػىص نؿُكان  -1 شت، حٍغ الخَغ

 .38م، ص 2006والخىػَؼ، غمان، ألاعصن، 
ؼ الػشاوي، ؤبدار في الهاهىن الجىاةي، الجؼء الثاوي، مداغغاث للضعاؾاث الػلُا )اإلاىظماث  -2 غبض الػٍؼ

مت اإلاىظمت(، ص -الهىاغض آلامغة –الضولُت   .235، الطكدت 2008اع هىمت للؿباغت واليشغ والخىػَؼ، الجٍغ
شت، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -3  .41و 40ؤمجض ؾػىص نؿُكان الخَغ
 .25بً ؤزػغ مدمض، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -4
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االفرع الثاوي: أصاليب جبييض ألاموال:

ًهطض بإؾالُب جبُِؼ ألامىاُ مسخلل الؿغم وآلالُاث التي ٌؿخسضمها 

 اإلاجغمىن بهضف إزكاء ألاضل الخهُهي

ألمىالهم ؾير اإلاشغوغت وإغكاء الطكت الشغغُت غليها. هظا وجخكاوث ؤؾالُب 

والخػهُض الٌبير، وطلَ جبػا لدجم ألامىاُ جبُِؼ ألامىاُ بين البؿاؾت الشضًضة 

، ومً هىا ًمًٌ جهؿُم 1ومضي اؾخػماُ الخٌىىلىحُا الخضًثت في غملُت الخبُِؼ

ؤؾالُب جبُِؼ ألامىاُ إلى ؤؾالُب جهلُضًت وؤزغي ؾير جهلُضًت اظاقت إلى ألاؾالُب 

 الخضًثت. 

اأوال: ألاصاليب الخلليديت في جبييض ألاموال:

ضًت اإلاؿخػملت في جبُِؼ ألامىاُ بين ؤؾالُب مطغقُت وؤزغي ألاؾالُب الخهلُ

 .ؾير مطغقُت

 في  ألاصاليب اإلاصرفيت في جبييض ألاموال: -1
ً
 باعػا

ً
ًلػب الهؿاع اإلاطغفي صوعا

غملُت جبُِؼ ألامىاُ بما ًخػمىه مً آلُاث مطغقُت مخؿىعة حؿهل غملُت الخطغف 

 لُب:، ومً ؤبغػ هظه ألاؾا2في الػابضاث ؤلاحغامُت

و  ؤلايداع والخحويل عن ظريم البىون: -أ ل غً ؾٍغ ًخم ؤلاًضاع والخدٍى

البىىى مً زالُ نُام مبُض ي ألامىاُ بئًضاع ألامىاُ ؾير اإلاشغوغت في خؿاب ؤو غضة 

 3خؿاباث بىٌُت في بىىى وبلضان مسخلكت جٍىن قيها ؤحهؼة اإلاٍاقدت والغنابت غػُكت.

ؿغا. ًاًمً وؾَى  مثل بىما وحؼع 

في هظه الخالت ًلجإ ؤصخاب ألامىاُ ؾير اإلاشغوغت إلى  إعادة اللروض: -ب

ت ـــــإًضاع ؤمىلهم في ؤخض البىىى في صولت ما جٍىن ؤحهؼة اإلاٍاقدت والغنابت قيها غػُك

                                                            
 .78ضالح حؼوُ، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -1
ان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -2  .46مدمض غلي الػٍغ
شت، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت ؤمجض ؾػىص نؿُ -3  .48و 47كان الخَغ
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زم ًهىمىن بؿلب نغع مً بىَ آزغ مىحىص في بلض آزغ بػمان ألامىاُ اإلاىصغت في 

.  1البىَ ألاُو

ٍا في غملُت الخبُِفي ه الخواظؤ البىيي: -ث ؼ ــظه الخالت ٌػخبر البىَ شٍغ

وطلَ مً زالُ حؿهُل غملُاث نبُى ؤلاًضاغاث الضخمت صون حػبئت الىماطج اإلاػضة 

، ؤو غضم إزؿاعه بالشبهت في خالت 2لئلبالؽ ؤو حػبئتها بمػلىماث زاؾئت ؤو غضم ؤلابالؽ

 3شغغُت.غلمه ؤو جإيضه مً وحىص ؤشخاص يهضقىن إلى إزكاء ؤمىاُ ؾير 

هظا إغاقت إلى وؾابل ؤزغي منها: اؾدبضاُ الىهىص بشٍُاث مطغقُت، اؾدبضاُ 

 الػمالث اإلادلُت بإزغي ؤحىبُت...الخ. 

ٌػخبر جبُِؼ ألامىاُ زاعج  ألاصاليب غير اإلاصرفيت في جبييض ألاموال: -2

 اإلاجاُ اإلاطغفي مً ألاؾالُب الشاةػت ومً هظه ألاؾالُب هظيغ:

 لػملُاث جبُِؼ ألامىاُ  اث:اصخخدام الشرو -أ
ُ
 حُضا

ً
ًاث ؾؿاءا جىقغ الشغ

ًاث هظيغ:  ومً هظه الشغ

ًاث ؤحىبُت لِـ لها ؤي هضف ججاعي، قهي في  * الشرواث الوهميت: وهي شغ

الىانؼ ضىعٍت ال جؼاُو ؤي وشاؽ خهُهي، والهضف مً جإؾِؿها هى اؾخػمالها يؿؿاء 

 4.إلزكاء اليشاؾاث ؾير اإلاشغوغت وجبُِؼ ألامىاُ

ًاث التي  * شراء الشرواث الخاصرة: خُث ًهىم مبُػىا ألامىاُ بشغاء الشغ

ًاث الخطكُت والػمل غلى النهىع بها مجضصا وإهجاخها  حشاعف غلى ؤلاقالؽ ؤو شغ

 5ختى جٍىن ؾخاعا ألمىالهم ؾير اإلاشغوغت.

                                                            
ؼ الجؼابغي وؤلاجكانُاث الضولُت )صعاؾت  -1 ضالح حؼوُ، آلُاث مٍاقدت حغابم جبُِؼ ألامىاُ في الدشَغ

ػت ؤلاؾالمُت(، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت   .121مهاعهت بالشَغ
 .27بً ؤزػغ مدمض، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -2
مت ج -3 ػت ؤلاؾالمُت )صعاؾت مهاعهت(، ضالح حؼوُ، حٍغ بُِؼ ألامىاُ في ناهىن الػهىباث الجؼابغي والشَغ

 .81اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت 
شت، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -4  .44ؾػىص نؿُكان الخَغ
ؼ الجؼابغي وؤلاجكانُاث الضولُت )صعاؾت  -5 ضالح حؼوُ، آلُاث مٍاقدت حغابم جبُِؼ ألامىاُ في الدشَغ

ػت ؤلاؾالمُت(، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت مهاعهت بالش  .124َغ
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خُث ًخم غهض ضكهاث وهمُت  الصفلاث الوهميت وشراء ألاصول اإلااديت: -ب

ام ؤصخاب ألامىاُ اإلاشغوغت بشغاء ؾلؼ ؤو زضماث مً الشغيت اإلاغاص مً زالُ نُ

و غملُاث ضىعٍت، وطلَ مً زالُ جضخُم الكىاجير ؤو  إعؾاُ ألامىاُ إليها غً ؾٍغ

ًاإلاػاصن الىكِؿت  1إؾخسضام قىاجير مؼوعة ًلُا. يما ًمًٌ شغاء ألاضُى اإلااصًت 

 2والػهاعاث والهىاعب وؾيرها وإغاصة بُػها.

خُث ؤهه بىاؾؿت ؤهضًت الهماع ايت اللمار ومياجب الضمضرة والوصاظت:أهد -ث

ل " الكِش " و " نؿابم اللػب " إلى ؤمىاُ، زم إًضاع نُمت الكِش بىاؾؿت  ًخم جدٍى

 3شٍُاث مسخىبت غلى اإلاطاعف ويإنها ؤمىاُ هاججت غً الغبذ مً ؤمىاُ الهماع.

ل ألامىاُ الىهضًت إلى ؤما مٍاجب الؿمؿغة والىؾاؾت قئنها حػمض إلى جدٍى

ؾىضاث وؤؾهم نابلت للخضاُو زم جيخهل لػضة ؤشخاص مما ًطػب غملُت مػغقت 

 مطضعها.

  :ثاهيا: ألاصاليب والخلىياث الحديثت

خُث ًلجإ مبُػىا ألامىاُ إلى اؾخػماُ ألاؾالُب والىؾابل ؤلالٌتروهُت 

 لؿغغتها وضػىبت الغنابت غليها والتي مً ؤهمه
ً
 ا:اإلاخهضمت هظغا

ًا باإلاػنى  :(Internet Banks)بىون ؤلاهترهيذ  -أ بىىى ؤلاهترهِذ لِؿذ بىى

الشاةؼ، خُث وؤهه في ظل الثىعة الخٌىىلىحُت غمضث مسخلل واإلاطاعف في ؾغح 

ل يمُاث ضخمت 4زضماتها غبر شبٌت ؤلاهترهِذ ، ألامغ الظي ًدُذ إلابُض ي ألامىاُ جدٍى

، بىاؾؿت ما ٌؿمى بالخىالاث 5الػالمفي ؤيثر مً بىَ خُى  غضة مغاث في الُىم

 6ؤلالٌتروهُت، مما ًجػل حػهبهم ؤو يشكهم ؤمغا مؿخدُال.

                                                            
شت، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -1  .27ؤمدمض ؾػىص نؿُكان الخَغ
 27بً ؤزػغ مدمض، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -2
 .31و 30غبض هللا مدمىص الخلى، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -3
مت  -4  .327ص،بيروث، خابؤؾؿت الخضًثت للٌ، اإلا 2ؽ، جبُِؼ ألامىاُ  )صعاؾت مهاعهت(ؾؿان عباح، حٍغ
ؼ، صاع ا -5 مت ؾؿل ألامىاُ بين الىؾابـ ؤلالٌخىعهُت وهطىص الدشَغ كٌغ لغبض الكخاح بُىحي حجاػي، حٍغ

ت، مطغ،   .75، الطكدت 2006الجامعي، ؤلاؾٌىضٍع
 .328ؾؿان عباح، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -6
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والتي ؤضبدذ غغوعة الػمت في ظل عنمىت الىظام الىلود ؤلالىتروهيت: -ب

البىٍي واهدشاع بىىى ؤلاهترهذ، خُث ؤن هظه الىهىص ؤلالٌتروهُت جٍىن مسؼهت غلى 

طيُت(، وحؿمذ بدىكُظ مسخلل الػملُاث اإلاالُت  بؿانت بها طايغة عنمُت ) بؿانت

و ؤلاهترهذ صون ؤي نُىص، وبالخالي حػخبر مالطا ؤمىا لؿؿل ألامىاُ الث غً ؾٍغ  1.والخدٍى

خُث ٌؿخسضمه مبُػىا ألامىاُ في إصاعة  الهاجف الخليوي ) اإلاحمول(: -ث

ت اإلاخطل واإلاسابغاث اإلاشكغة و  إعؾاُ حػلُماث ؤغمالهم اؾدىاصا إلى زاضُت إزكاء هٍى

َ ألامىاُ وههلها.  2لخدٍغ

هظا إغاقت إلى ؤؾالُب جٌىىلىحُت ؤزغي مثل البؿانت الظيُت والاجطاالث 

 ؤلالٌتروهُت....إلخ

ااإلابحث الثاوي: اإلايياهيزماث الدوليت إلايافحت حريمت جبييض ألاموال.

ًاقت ألاضػضة الؾُما مت جبُِؼ ألامىاُ غلى   هظغا للخؿىعة التي حشٍلها حٍغ

ًان لؼاما غلى اإلاجخمؼ الضولي ؤن ًٌثل حهىصه إلاٍاقدتها والخض مً  الانخطاصًت منها، 

 اهدشاعها وطلَ مً زالُ جكػُل ًل الىؾابل اإلامٌىت الؾُما غلى اإلاؿخىي الضولي.

ااإلاعلب ألاول: دور الصىون الدوليت في ميافحت حريمت جبييض ألاموال:

مت جبُِؼ لهض غهضث غضًض الاجكانُاث وؤلاغالهاث ال ضولُت إلاىاحهت حٍغ

ػاث اإلاجّغمت لػملُاث جبُِؼ ألامىاُ  ًاهذ ألاؾاؽ في ؾً الدشَغ ألامىاُ والتي 

 والىناًت منها وؾيخؿغم قُما ًلي إلى ؤبغػها: 

 الفرع ألاول: دور الاجفاكياث الدوليت في ميافحت حريمت جبييض ألاموال:

مت ؾيخؿغم  هظغا للضوع الهام الظي جلػبه هُئت ألامم اإلاخدضة في مٍاقدت الجٍغ

مت جبُِؼ ألامىاُ.  إلى ؤهم الاجكانُاث الطاصعة غنها في مجاُ مٍاقدت حٍغ

                                                            
شت، اإلاغحؼ الؿابو، ا -1  .51و 50لطكدت ؤمجض ؾػىص نؿُكان الخَغ
 .329ؾؿان عباح، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -2
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أوال: اجفاكيت ألامم اإلاخحدة إلايافحت الاججار غير اإلاشروع في اإلاخدراث واإلاؤثراث 

االعلليت:

مت  حػخبر هظه الاجكانُت مً ؤهم الاجكانُاث الضولُت في مجاُ مٍاقدت حٍغ

مت غلى مجمىغت جبُِؼ ألا  مىاُ، خُث ؤنها جلؼم الضُو ألاؾغاف بئغكاء ضكت الجٍغ

ألاغماُ التي حؿتهضف إزكاء اإلاطضع الجغمي لؤلمىاُ والدؿتر غلى خغيتها ووغػها 

هت الخطغف قيها ؤو ملٌُتها مؼ الػلم ؤنها مؿخمضة  ومالٌها ؤو مطضعها ؤو مٍانها ؤو ؾٍغ

وعة جكػُل الخػاون الهػاةي وؤلاصاعي مً حغابم اإلاسضعاث، ويظا الػمل غلى غغ 

وجباصُ حؿلُم اإلاتهمين بين الضُو ألاغػاء وبظلَ جٍىن هظه الاجكانُت نض ؤعؾذ 

 1ؾُاؾت حىابُت واضخت في مجاُ مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ.

ا2ثاهيا: اجفاكيت ألامم اإلاخحدة إلايافحت الجريمت اإلاىظمت عبر الوظىيت:

ؼ ال خػاون بين الضُو ألاؾغاف قيها إلاىؼ ألاهماؽ تهضف هظه الاجكانُت إلى حػٍؼ

مت جبُِؼ ألامىاُ، والتي اغخبرتها واخضة مً  مت اإلاىظمت والتي منها حٍغ الخؿيرة للجٍغ

مت اإلاىظمت.4ؤعبؼ )  3( ؤهىاع عبِؿُت مً الجغابم اإلاغجبؿت بالجٍغ

مت  ولهض اشخملذ هظه الاجكانُت غلى مجمىغت مً ألاخٍام الخاضت بجٍغ

م ؤقػاُ جبُِؼ جبُِؼ ألامى  اُ والتي ؤهمها إلؼام الضُو ألاغػاء بػغوعة ججٍغ

م باإلغاقت 1988الػابضاث ؤلاحغامُت وقها لؤلخٍام الىاعصة في ظل اجكانُت قُِىا لػام 

                                                            
ؼ الجؼابغي وؤلاجكانُاث الضولُت )صعاؾت  -1 مت جبُِؼ ألامىاُ في الدشَغ ضالح حؼوُ، آلُاث مٍاقدت حٍغ

ػت ؤلاؾالمُت(، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت   .461مهاعهت بالشَغ
مت اإلاىظمت غبر  -2 الىؾىُت الطاصعة بهغاع الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة  اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الجٍغ

ً الثاوي/هىقمبر  15اإلاؤعر في  25عنم  / ؾبخمبر  29م، صزلذ خيز الخىكُظ في 2000حشٍغ م، 2003ؤًلُى

ضة 2002قبراًغ  5اإلاؤعر  في  55-02ضاصنذ غليها الجؼابغ بخدكظ  بمىحب اإلاغؾىم الغباس ي عنم  م، الجٍغ

 م.2002قبراًغ  10ؤعزت في اإلا 9الغؾمُت الػضص 
مت اإلاىظمت غبر الىؾىُت هي: حغابم اإلاشاعيت في  -3 الجغابم ألاعبؼ اإلاىطىص غليها في اجكانُت مٍاقدت الجٍغ

 حماغت  إحغامُت مىظمت، جبُِؼ ألامىاُ، الكؿاص، غغنلت خؿً ؾير الػضالت. 
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مت اإلاىظمت ، ويظا غغوعة إوشاء هظام عنابت صازلي لػبـ 1إلى الجغابم اإلاغجبؿت بالجٍغ

 2لُاث جبُِؼ ألامىاُ.وشاؽ اإلاؤؾؿاث اإلاالُت إلاٍاقدت ويشل غم

ا3ثالثا: اجفاكيت ألامم اإلاخحدة إلايافحت الفضاد:

صولت إغاقت إلى الػضًض مً  120خػِذ هظه الاجكانُت بمشاعيت ؤيثر مً 

ًان الهضف منها جدهُو حػاون نػاةي بين الضُو ألاؾغاف  ممثلي اإلاىظماث الضولُت و

زيرة مً ؾابكت الجغابم إلاٍاقدت الكؿاص زاضت حغابم جبُِؼ ألامىاُ بىضل هظه ألا 

 الانخطاصًت اإلاىظمت صولُا.

ومً ؤهم ما ؤنغجه هظه الاجكانُت في مجاُ جبُِؼ ألامىاُ ؤهه غلى ًل صولت 

ػُت وؾيرها لخجغ  ٍم ومٍاقدت ؾؿل غابضاث ؾغف ؤن جخسظ ما ًلؼم مً جضابير حشَغ

، يما 4الجغابم اإلاخإجُت بىحه زاص مً الكؿاص إغاقت إلى ؾيرها مً الجغابم ألازغي 

خثذ هظه الاجكانُت غلى غغوعة إوشاء هظام صازلي شامل للغنابت وؤلاشغاف غلى 

اإلاطاعف واإلاؤؾؿاث اإلاالُت ؾير اإلاطغقُت، والػمل غلى إوشاء وخضة مػلىماث 

ت مالُت ح ػمل يمغيؼ وؾني لجمؼ وجدلُل اإلاػلىماث اإلاخػلهت بػملُاث جبُِؼ إؾخسباٍع

  ألامىاُ اإلادخملت.

ؼ الخػاون الهػاةي ؤلاصاعي واإلاالي في  يما ؤيضث هظه الاجكانُت غلى غغوعة حػٍؼ

 5مجاُ مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ غلى الطػُض الضولي وؤلانلُمي والثىاةي.

                                                            
مت اإلاى 6ؤهظغ اإلااصة  -1  ظمت غبر الىؾىُت.مً اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الجٍغ
ان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -2  .86مدمض غلي الػٍغ
/  31اإلاؤعر في  4/58اجكانُت ألامم اإلاخدضة إلاٍاقدت الكؿاص الطاصعة بهغاع ألامم اإلاخدضة عنم  -3 ً ألاُو حشٍغ

/ صٌؿمبر  14م، وصزلذ خيز الخىكُظ في 2003ؤيخىبغ  ظ م، ضاصنذ غليها الجؼابغ بخدك2005ًاهىن ألاُو

ل  19اإلاؤعر  في  128 -04بمىحب اإلاغؾىم  الغباس ي عنم  ضة الغؾمُت، الػضص 2004ؤقٍغ اإلاؤعزت  24م، الجٍغ

ل  25في   م.2004ؤقٍغ
ان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -4  .87و 86مدمض غلي الػٍغ
هاهىن غاصُ غبض الػاُ إبغاهُم زغاش ي، مٍاقدت حغابم الكؿاص في غىء اجكانُت ألامم اإلاخدضة بين ال -5

ت، مطغ،   107م، الطكدت 2016الىغعي والكهه ؤلاؾالمي )صعاؾت مهاعهت(، صاع الجامػت الجضًضة، ؤلاؾٌىضٍع

 .108و
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اميافحت حريمت جبييض ألاموال: الفرع الثاوي: دور ؤلاعالهاث الدوليت في

ًان لئلغالهاث الضولُت بالـ ألازغ في مجاُ  إغاقت إلى الاجكانُاث الضولُت، قهض 

مت جبُِؼ ألامىاُ، وؾىٌخكي بهظا الطضص بالخؿغم إلى إغالهُين صولُين  مٍاقدت حٍغ

 م غلى الخىالي. 1988وإغالن باُػ لػام  1998قهـ هما ؤلاغالن الؿُاس ي لػام 

 1م:1992ؤلاعالن الضياس ي لعام أوال: 

لهض حػهضث الضُو ألاغػاء في ألامم اإلاخدضة مً زالُ هظا ؤلاغالن ببظُ حهىص 

زاضت مً ؤحل مٍاقدت غملُاث جبُِؼ ألامىاُ اإلاخدطل غليها مً حغابم الاججاع 

 باإلاسضعاث.

وفي ؾبُل مٍاقدت ؾؿُل ألامىاُ قهض خث هظا ؤلاغالن حمُؼ الضُو غلى 

( جدذ غىىان الخضابير 3غضص مً الخضابير الىاعصة بالهغاع عنم زالزت ) غغوعة جىكُظ

غ الخػاون الضولي إلاىاحهت مشٍلت اإلاسظعاث الػاإلاُت ومنها:  2الالػمت لخهٍغ

م جبُِؼ ألامىاُ الىاججت غً الجغابم الخؿيرة مً  - عي لخجٍغ إوشاء إؾاع حشَغ

مت جبُِؼ ألامىاُ ويشكها والخدغي   غنها ومالخهتها نػابُا.ؤحل: بهضف مىؼ حٍغ

اؾخدضار نىاغض مالُت وجىظُمُت قػالت لخغمان اإلاجغمين مً غابضاتهم  -

ؤلاحغامُت ويظا مىػهم مً الىضُى إلى الىظم اإلاالُت الىؾىُت والضولُت مما ًٌكل 

 خماًت الىظم اإلاالُت والاهطُاع للهىاهين واللىابذ اإلاجّغمت لخبُِؼ ألامىاُ.

الػمت لخىكُظ الهىاهين مً ؤحل جدهُو الكػالُت الهاهىهُت في اغخماص الخضابير ال -

مجاالث يشل اإلاجغمين الىاشؿين في مجاُ جبُِؼ ألامىاُ وحؿلُم اإلاجغمين وجباصُ 

 3اإلاػلىماث.

                                                            
ً 1988ؤلاغالن الؿُاس ي لػام  -1 م، اغخمضجه الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة في صوعتها الاؾخثىابُت الػشٍغ

ش 20) ىعى بخاٍع  م.1998ًىهُى  10(، بيٍُى
ان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت مدمض غلي ا -2  .83لػٍغ
مت ؾؿل ألامىاُ، عؾالت ماحؿخير، جسطظ  -3 صاهت هبُل شخضة الىدشت، الىؾابل الضولُت في مٍاقدت حٍغ

 .51م، الطكدت 2018ناهىن غام، نؿم الهاهىن الػام، ًلُت الخهىم، حامػت الشغم ألاوؾـ، غمان، 
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ا:1922ثاهيا: إعالن بازل لعام 

ش  / صٌؿمبر  12بخاٍع م ؤضضعث اللجىت اإلاػىُت باألهظمت 1988ًاهىن ألاُو

ت والؿلؿاث ؤلاشغاقُت غلى اإلاطغقُت ومماعؾت ؤلا  شغاف مً ممثلي اإلاطاعف اإلاغيٍؼ

بُاها خُى مىؼ الاؾخسضام  1(10اإلاطاعف لٍل صولت مً الضُو الطىاغُت الػشغة )

 2الجغمي للىظام اإلاطغفي ألؾغاع جبُِؼ ألامىاُ.

ومً هىا جظهغ ؤهمُت هظا البُان في غضًض اإلاباصا والالتزاماث التي ؤنغها والتي 

زاللها مٍاقدت غملُاث جبُِؼ ألامىاُ التي جخم غبر ألاوشؿت اإلاطغقُت ًمًٌ مً 

اإلاسخلكت، ومً ؤهم ما ؤنغه هظا ؤلاغالن ؤهه وغلى الغؾم مً ؤن البىىى لِـ غليها 

الالتزام بالخدهو مً مشغوغُت ًل غملُت مطغقُت جهىم بها، إال ؤنها ًجب غليها ؤن 

ًاقت الخضابير للخدهو مً زلكُت غمال ئها مؼ غغوعة التزامها بالهىاهين واللىابذ جخسظ 

 وؤن جخػاون مؼ الؿلؿاث اإلاسخطت وطلَ مً

زالُ جبلُؿها غً اإلاػامالث اإلاالُت اإلاشبىهت وطلَ للخُلىلت صون اؾخسضام 

 3الىظام اإلاطغفي في غملُاث جبُِؼ ألامىاُ.

االفرع الثاوي: دور ألاحهسة الدوليت في ميافحت حريمت جبييض ألاموال:

اقت إلى الاجكانُاث الضولُت حػمض مسخلل ألاحهؼة الضولُت مً هُئاث إغ

مت جبُِؼ ألامىاُ.  ومىظماث إلى الػمل غلى مٍاقدت حٍغ

اأوال: دور الهيئاث الدوليت في ميافحت حريمت جبييض ألاموال:

مت جبُِؼ ألامىاُ  جلػب الهُئاث الضولُت صوعا هاما في مجاُ مٍاقدت حٍغ

 وهظيغ منها:

                                                            
ض والىالًاث جخإلل هظه اللجىت مً بلجٍُا ويىضا وقغوؿا و  -1 ؿاهُا والُابان ولىيؿمبىعؽ وهىلىضا والؿٍى بٍغ

ٌُت إغاقت إلى اإلاجمىغت ألاوعبُت.  اإلاخدضة ألامٍغ
مت اإلاىظمت، الؿبػت ألاولى، الىاشغ الػلمُت وصاع الثهاقت لليشغ والخىػَؼ،  -2 ًىعيِـ ًىؾل صاووص، الجٍغ

 .90م، الطكدت 2001غمان، ألاعصن، 
ت ؾؿُل ألامىاُ في الضُو الػغبُت، الؿبػت ألاولى، اإلاٌخب الجامعي الخضًث، غمغ غِس ى الكهي، مٍاقد -3

ت، مطغ،   .113م، الطكدت 2009ؤلاؾٌىضٍع



 ط/ آمىت بوعالم 

 حريمت جبييض ألاموال وآلالياث الدوليت إلايافحتها مد/ صاجي عالا

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:            حامعت مضخغاهم. – مجلت حلوق ؤلاوضان والحرياث العامت 326

 2012 وانح -ضادشالعدد ال               مجلت دوليت محىمت هصف صىويت.                        

 

ت جدذ إشغاف بغهامج ألامم  اث الدوليت الفرعيت:الهيئ -1 ؤوضذ الهُئاث الكٍغ

باجساط ؤلاحغاءاث  12/48اإلاخدضة في إؾاع نغاع الجمػُت الػامت لؤلمم اإلاخدضة عنم 

الالػمت لخؿبُو ؤخٍام الاجكانُاث الضولُت، وجم اوػهاص هظه الهُئاث في ًل مً 

ٍا ال ٌُت وآؾُا وؤمٍغ الجُيُت، وطلَ مً ؤحل جٌثُل الخػاون في الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 مجاُ مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ والتي زغحذ مً زاللها بمجمىغت مً الهغاعاث ؤهمها:

غغوعة ضُاؾت هطىص ونىاهين إلاطاصعة ألامىاُ اإلاخدطلت غً ألاغماُ 

مت  ؤلاحغامُت، ويظا غغوعة الػمل غلى إوشاء وخضاث مخسططت في الخدهُو في حٍغ

الخاضت بخبُُؼ ألامىاُ  1988ُ، إغاقت إلى غغوعة جىكُظ نغاعاث قُِىا جبُِؼ ألامىا

ت اإلاطغقُت.  1الؾُما ما حػلو منها بالخض مً الؿٍغ

ؤضضعث الهُئت الضولُت إلاغانبت اإلاسضعاث  الهيئت الدوليت إلاراكبت اإلاخدراث: -2

ش  غا بخاٍع اإلاشغوع م جؤيض قُه غلى غغوعة جدبؼ ؤمىاُ وغابضاث الاججاع ؾير 1993جهٍغ

باإلاسضعاث وججمُضها ومطاصعتها، والٌشل غً ألاهماؽ واإلاىاهج اإلاخبػت في غملُاث 

جبُِؼ ألامىاُ والبدث غً البىىى الػػُكت التي نض جٍىن مخىعؾت في غملُاث 

ل ألامىاُ ؾير اإلاشغوغت ت خاحؼا ؤمام 2جدٍى ، مؤيضا غلى غغوعة ؤال جٍىن الؿٍغ

ت في  ؾلؿاث الخدهُو وطلَ مً زالُ الػمل غلى الخسكُل مً الاشتراؾاث الؿٍغ

ًاث والجهاث الغؾمُت.  3البىىى والشغ

غا آزغ ؤيضث قُه غلى غغوعة 1994يما ؤضضعث طاث الهُئت في ؾىت   م جهٍغ

ًاقت الخضابير الالػمت إلاٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ.  4اجساط 

بدثذ هظه الجىت في صوعتها الثامىت  لجىت ألامم إلايافحت اإلاخدراث: -3

ؼ الخػاون الضولي في  1995( اإلاىػهضة بالىمؿا ؾىت 38ثالزىن )وال الخضابير الٌكُلت لخػٍؼ

                                                            
 .234غبض الؿالم خؿان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -1
 .234غبض الؿالم خؿان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -2
 .446ؾؿان  عباح، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -3
 .234خؿان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  غبض الؿالم -4
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. ومً 1مجاُ مٍاقدت إؾاءة اؾخسضام اإلاسضعاث ومً غمنها مىغىع جبُِؼ ألامىاُ

 ؤهم ما ؤنغجه هظه اللجىت في هظا الطضص هظيغ:  

بت، ويظا الخث غلى  غغوعة غغوعة الخبلُـ غً الطكهاث اإلاشبىهت ؤو الؿٍغ

ت ًٍىن الهضف منها الٌشل غً  ػاث الىؾىُت بهىاغض إحغابُت وإصاٍع ؼ الدشَغ حػٍؼ

الػابضاث الجغمُت، باإلغاقت إلى غغوعة البدث غً آلُاث قػالت إلاىاحهت جبُِؼ 

ألامىاُ هاهَُ غً ؾً وإضضاع نىاهين جمًٌ مً مطاصعة ؤلاًغاصاث ؾير اإلاشغوغت ؤو 

ؼ الخػاون الضولي زاضت بين الهؿاغين اإلاالي الخدكظ غليها، ويظا الػمل غلى حػ ٍؼ

 2والانخطاصي وبين الهؿاع الهػاةي.

اثاهيا: دور اإلاىظماث الدوليت في ميافحت حريمت جبييض ألاموال:

مت جبُِؼ   في مٍاقدت حٍغ
ً
 باعػا

ً
جلػب ألاحهؼة البىٌُت واإلاىظماث الضولُت صوعا

 ألامىاُ والتي هظيغ منها:

الخاص بمراكبت اإلاخدراث والوكايت من الجريمت  مىخب ألامم اإلاخحدة -1

(UNODCCP):  ٌػمل هظا اإلاٌخب في مجاُ مؿاغضة الضُو غلى ؾً نىاهين مدلُت في

مجاُ مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ، يما ؤهه ًطضع صعاؾاث وجدالُل ًبين مً زاللها 

ُ ؤؾالُب وجهىُاث وؾلىيُاث الػطاباث اإلاىظمت، يما ٌػمل غلى الخيؿُو بين الضو 

مت  قُما بُنها، وبين الضُو واإلاىظماث الضولُت لخٌثُل حهىصها في مجاُ مٍاقدت الجٍغ

 اإلاىظمت.

وفي إؾاع مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ وغؼ اإلاٌخب بغهامجا ؤؾماه البرهامج الضولي 

* والظي ًهضم مً زالله اإلاؿاغضاث للضُو التي (GPML)إلاٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ 

ؿاهم في غملُا ػاث ويظا ازخُاع الىؾابل جؿلب طلَ، َو ث ضُاؾت وجدؿين الدشَغ

الكػالت للمٍاقدت، يما ؤهه ولدؿهُل جباصُ اإلاػلىماث بين مسخلل مطالح مٍاقدت 

                                                            
 .105غبض هللا مدمىص الخلى، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -1
 . 235غبض الؿالم خؿان ، اإلاغحؼ الؿابو ، الطكدت  -2
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 لئلهترهذ غبر الشبٌت 1966جبُِؼ ألامىاُ وغؼ اإلاٌخب مىظ غام 
ً
م في الخضمت مىنػا

 1.(INOLIK)اإلاػلىماجُت الػاإلاُت لخبُِؼ ألامىاُ 

حػض اإلاىظمت الضولُت  ؤلاهتربول(:الجىائيت الدوليت ) مىظمت الشرظت -2

مت  مت، ومنها حٍغ للشغؾت الجىابُت مً اإلاىظماث الهامت الػاملت في مجاُ مٍاقدت الجٍغ

الخابػت لئلهتربُى  2(FOPAC)جبُِؼ ألامىاُ، وفي هظا اإلاجاُ ؤضضعث إصاعة قىباى

ً زاللها غلى غغوعة م صعاؾت واقُت غً جبُِؼ ألامىاُ شضصث م1993الضولي غام 

 مالخهت ألامىاُ اإلاشبىهت.

/ؤيخىبغ غام  ً ألاُو م، تهضف مً زاللها 2000زم ؤضضعث وشغة ؤزغي في حشٍغ

إلى الضغىة إلى غغوعة جؼوٍض ؤحهؼة الشغؾت والهُئاث اإلاػىُت بمٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ 

 3باإلاػلىماث الالػمت غلى الطػُض الضولي.

اإلاباصعاث في مجاُ مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ مً ونض نامذ إصاعة قىباى بػضًض 

 ؤهمها:

إوشاء شبٌت مً ههاؽ الاجطاُ اإلاسططت إلاٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ والتي  -

ؼ الخػاون بين  تهضف مً زاللها إلى حػٍؼ

ت الىؾىُت، وحؿهُل جباصُ اإلاػلىماث قُما ًخػلو بخبُُؼ   اإلاٍاجب اإلاغيٍؼ

 4ألامىاُ.

بُت بػىىان " جبُِؼ  يما ؤغضث بالخػاون مؼ مىظماث صولُت ؤزغي صوعة جضٍع

ب غباؽ الشغؾت في مجاُ مٍاقدت جبُِؼ  ألامىاُ والخدهُهاث اإلاالُت " وطلَ لخضٍع

 5ألامىاُ مً ؾغف زبراء وطلَ في البلضان التي جدخاج إلى طلَ.

                                                            
 .81و 80م، الطكدت 2009الجؼابغ،  .م.ج،، ص2ؽغلي لػشب، ؤلاؾاع الهاهىوي إلاٍاقدت ؾؿُل ألامىاُ،  -1
يئصاعة جابػت  1993صعة ألامىاُ اإلاخإجُت مً ؤغماُ إحغامُت جإؾؿذ غام : هي إصاعة مىؼ ومطاقىباى -2

.  لئلهتربُى
 .98غبض هللا مدمىص الخلى، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -3
 .443ؾؿان عباح، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -4
 .444اإلاغحؼ هكؿه، الطكدت  -5
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جإؾؿذ لجىت الػمل اإلاالُت الضولُت  : (FATF)لجىت العمل اإلااليت الدوليت -3

( إلاجمىغت 15م زالُ الهمت الانخطاصًت الخامؿت غشغ )1989ُ غام لخبُِؼ ألامىا

ـ، وحػض هظه اإلاجمىغت جىظُم وناةي تهضف  الضُو الؿبؼ الطىاغُت اإلاىػهضة في باَع

، نطض حصجُؼ 1إلى وغؼ إؾتراجُجُت صولُت مؿخهبلُت إلاٍاقدت غملُاث جبُِؼ ألامىاُ

ة، والخيؿُو قُما بُنها مً حهت الضُو غلى جبني إحغاءاث ضاعمت إلاٍاقدت هظه الظاهغ 

 وبُنها وبين اإلاىظماث الضولُت مً حهت ؤزغي.

ل  19ونض نامذ هظه اللجىت في  غ ًىظ غلى ؤعبػين 1990ؤقٍغ م بئضضاع جهٍغ

( جىضُت عبِؿُت حػض بمثابت مسؿـ صولي شامل إلاٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ، وجدىاُو 40)

غ ألاهظمت الهاهىهُت اإلادلُت ( مجاالث ؤؾاؾُت وهي: جؿ3هظه للخىضُاث زالر ) ٍى

ؼ الخػاون الضولي. ت الىظام اإلاالي وحػٍؼ  2وجهٍى

م ؤضضعث هظه اإلاجمىغت اؾدىاصا إلى هظه الخىضُاث زمؿت 2000وفي غام 

 لخهُُم الضُو واإلاهاؾػاث ؾير اإلاخػاوهت في مجاُ مٍاقدت جبُِؼ 25وغشغون )
ً
( مػُاعا

 ألامىاُ.

( جىضُاث 8م بئغاقت زماهُت )2001خمبر ؾب 11يما نامذ غلى زلكُت ؤخضار 

ل ألاوشؿت ؤلاعهابُت.  3حضًضة جخػلو بخمٍى

تهضف هظه اإلاىظمت  :" LOSCO اإلاىظمت الدوليت لهيئاث ألاوراق اإلااليت " -4

إلى الػمل غلى مىؼ الػملُاث اإلاالُت اإلاشبىهت التي جخم غبر مسخلل الهىىاث البىٌُت 

مجمىغت مً الخضابير وؤلاحغاءاث التي تهضف  1992ولهض ؤضضعث هظه اإلاىظمت ؾىت 

 بػضم اؾخسضام الىؾاؾت 
ً
مً وعائها إلى مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ، والتي جخػلو زطىضا

في ألاوعام اإلاالُت ألؾغاع ؾير مشغوغت، والتي جخؿلب مً هُئاث ألاوعام اإلاالُت إغاصة 

ؼ قغص الٌشل الىظغ في ؤؾلىب حمؼ اإلاػلىماث اإلاخػلهت بالػمالء، وطلَ بهضف ح ػٍؼ

                                                            
 .133بً ؤزػغ مدمض، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -1
 .92صاووص، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت ًىعيِـ ًىؾل  -2
ًافي، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -3  .62مطؿكى ًىؾل 
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غً اإلاسالكين اإلادخملين ويظا ججؿُض هظام ؤلابالؽ غً الػملُاث اإلاالُت اإلاشبىهت 

ًاقت 1والخيؿُو مؼ الجهاث اإلاسخطت في مٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ . ويظا غغوعة اجساط 

ؤلاحغاءاث التي مً شإنها مىؼ اإلاسالكين واإلاجغمين مً الخػامل باألوعام اإلاالُت، وطلَ 

مؼ مسخلل الهُئاث ألاحىبُت اإلامازلت بهضف جباصُ اإلاػلىماث إغاقت إلى  بالخيؿُو

ًاث الىؾاؾت واإلاؤؾؿاث  غغوعة الخإيض مً يكاءة ألاصواث اإلاخبػت في مغانبت شغ

اإلاالُت مً خُث مضي إجباغها لئلحغاءاث الضازلُت الٌكُلت بالٌشل غً غملُاث 

 2جبُِؼ ألامىاُ.

ػاث  ؤضضعث هظه اإلاىظمت 1995وفي ؾىت  اإلاباصا واإلاػاًير ألاؾاؾُت لدشَغ

م، والتي جؤيض مً زاللها غلى غغوعة 2002ألاوعام اإلاالُت، والتي جم حػضًلها ؾىت 

عي شامل إلاٍاقدت ألاوشؿت اإلاالُت ؾير اإلاشغوغت، وغغوعة إوشاء  إًجاص إؾاع حشَغ

 3هُئاث مخسططت لئلشغاف والغنابت غلى ألاؾىام اإلاالُت.

 : خاجمت

مت غابغة هظغا للخط مت جبُِؼ ألامىاُ باغخباعها حٍغ ىضُت التي جخميز بها حٍغ

ًان لؼاما غلُىا بػض الىنىف غىض مكهىمها ، البدث في مسخلل  للخضوص الىؾىُت ، 

آلالُاث الضولُت اإلاسخغة إلاٍاقدتها ، و هظغا لخػضص هظه آلالُاث و حشػبها قهض ايخكُىا 

،  و طلَ مً زالُ اؾخػغاع ؤهم بالىنىف غلى الجاهب الضولي صون ؤلانلُمي 

مت ، و يظا غغع صوع الهُئاث و اإلاىظماث  الاجكانُاث الضولُت التي جىاولذ هظه الجٍغ

مت . لىخىضل في ألازير إلاجمىغت مً الىخابج مً ؤهمها :   الضولُت في مٍاقدت هظه الجٍغ

ًاقت  - مت جبُِؼ ألامىاُ مً الجغابم طاث ألابػاص الخؿيرة غلى  حػخبر حٍغ

اث ال ؾُما الانخطاصًت منها . ا  إلاؿخٍى

                                                            
 .243غبض الؿالم خؿان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -1
 .437ؾؿان عباح، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -2
 .243غبض الؿالم خؿان، اإلاغحؼ الؿابو، الطكدت  -3
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مت جبُِؼ ألامىاُ  - جلػب هُئت ألامم اإلاخدضة صوعا باعػا في مجاُ مٍاقدت حٍغ

ؾىاءا مً خُث غضًض الاجكانُاث التي ؤبغمتها ، اظاقت إلى حسخير ؤحهؼتها في الػمل 

مت .   غلى الخض مً هظه الجٍغ

مهمت مبُض ي ألامىاُ لهضؾاهم الخؿىع الخٌىىلىجي الخاضل في حؿهُل  –

 وحػل مً الطػىبت بمٍان يشكهم .

مت جبُِؼ ألامىاُ ، إال  - عؾم الجهىص التي جبظلها الجماغت الضولُت إلاىاحهت حٍغ

مت و الهػاء غليها ، و طلَ مغصه إلى الػػل  ؤنها ال جؼاُ ناضغة غً عصع هظه الجٍغ

ػُت الضا زلُت زاضت في الخيؿُو الضولي في مىاحهتها ، و نطىع ألاهظمت الدشَغ

 الخطضي لها ، ال ؾُما ما حػلو منها بالجاهب اإلاطغفي . 

 واؾدىاصا غلى هظا  قهض زغحىا بػضص مً الخىضُاث هي : 

مت جبُِؼ ألامىاُ و غغوعة  – الػمل غلى جٌثُل الجهىص اإلابظولت إلاٍاقدت حٍغ

ػاتها الضازلُت باإلاىازُو الضولُت .  التزام الضُو غىض ؾً حشَغ

ت اإلاطغقُت لخػؿلؼ البىىى بضوعها في غغوعة الػم - ل غلى جظلُل غهبت الؿٍغ

مت جبُِؼ ألامىاُ و طلَ مً زالُ حػمُم مبضؤ " اغغف ػبىهَ "  مجاُ مٍاقدت حٍغ

 وإلؼامها به.

الػمل غلى جكػُل الخػاون الضولي ال ؾُما في اإلاجاُ الهػاةي زاضت ما حػلو  -

 بدؿلُم اإلاجغمين . 

ٍاقدت جبُِؼ ألامىاُ وطلَ مً زالُ جىظُل الػمل غلى غطغهت ؤحهؼة م –

 الخٌىىلىحُا الخضًثت و الىؾابل الخهىُت في جدبؼ و يشل غملُاث جبُِؼ ألامىاُ.
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 الحمايت الدوليت للممخلياث الثلافيت

 وجأثيرها على اإلارهس اللاهووي إلاديىت اللدش 

 دهخوراه  طالب -عاصف هالب ط/ 

 "أ"أصخاذ محاضر  -عباصت طاهر د/

 "أ" ةمحاضر  ةأصخاذ -حميدة هاديت د/

 مضخغاهم –جامعت عبد الحميد بن باديط 

 اإلالخص:

بالخماًت الذولُت للممخلياث هدً هىا إلاىاكػت كػاًا نلمُت هامت جخهلُم 

الشلافُت وجأزحرها نلى اإلاشهض اللاهىوي إلاذًىت اللذط، خُث جذوس ؤلاشيالُت في هزه 

الذساظت خٌى مذي هفاًت الخماًت التي جىفشها اإلاهاهذاث واإلاىازُم الذولُت للممخلياث 

فحر الشلافُت في مذًىت اللذط الشٍشف، ومذي هجانت الىظابل وآلالُاث اإلاخبهت لخى 

هزه الخماًت مً حهت، ومذي اهتهان كىانذ الخماًت اإلالشسة للممخلياث الشلافُت في 

 اللذط مً ؾشف الاخخالٌ الاظشابُلي مً حهت أخشي.

اإلامخلياث الشلافُت، اللذط، الاخخالٌ ؤلاظشابُلي، الخماًت تفخاحيت: اإلايلماث ال

 الذولُت.

Abstract: 

We are here to discuss important scientific issues related to the international 

protection of cultural property and its impact on the legal status of the city of 

Jerusalem. The study discusses the adequacy of the protection provided by the 

international treaties and conventions of cultural property in Jerusalem, and the 

violation of the rules of protection of cultural property in Jerusalem by the Israeli 

occupation. 

Keywords: Cultural Property, Jerusalem, Israeli Occupation, International 

Protection. 
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 ملّدمت:

للىانذ وكاهىن الاخخالٌ  1967جخػو ألاساض ي الفلعؿُيُت اإلادخلت مىز نام 

الخشبي، وبماأن الاخخالٌ ٌهذ خالت مؤكخت، فال ًجىص لذولت الاخخالٌ الخطشف 

باألساض ي اإلادخلت هما جخطشف بئكلُمها، خُث ًدخفل ؤلاكلُم اإلادخل بعُادجه نلى 

 ألخيام كاهىن  أساغُه ومىاسده الؿبُهُت، أما الذولت
ً
دخلت فال ًجىص لها اظدىادا

ُ
اإلا

الاخخالٌ الخشبي أن جماسط ظىي بهؼ الاخخطاضاث اإلاخهللت بدفل الىكام وألامً 

وخماًت حِشها، هما ًمخىو نليها أن حهمل نلى جدلُم أهذاف ظُاظُت أو اكخطادًت 

 1حهىد نليها ونلى ظياجها بالىفو وجلخم الػشس باإلكلُم اإلادخل وظياهه.

نىذما اخخلذ إظشابُل الػفت الغشبُت واللذط الششكُت بهذ اهتهاء خشب 

شان  ، واهذ اللذط في خُىه جدذ الخىم ألاسدوي، ومىز ألاًام ألاولى الخخاللها 1967خٍض

التي تهذف إلى غم  ؤلاحشاءاثللمذًىت، بذأث الخيىمت ؤلاظشابُلُت باجخار ظلعلت مً 

نت بالهذًذ مً الدجج والزساةو  2اإلاذًىت،اإلاذًىت لللذط الغشبُت، بذجت جىخُذ  ْ
ُمَخزّس

الىاهُت مً أحل إغفاء ضفت اإلاششونُت نلى أنمالها ولإلبلاء نلى اإلاذًىت اإلالذظت 

جدذ ظُؿشتها، مً اإلاالخكت أن الخيىمت ؤلاظشابُلُت لم حعخخذم ولمت "غـم" في 

إكشاس البرإلاان ؤلاظشابُلي حمُو اللىاهحن أو اإلاشاظُم التي أضذستها لخىخُذ اإلاذًىت، ومنها 

خ   للاهىن أهكمت العلؿت واللػاء لعىت  27/6/1967" الىىِعذ " بخاٍس
ً
 1948حهذًال

ب ( له والتي تهذف ألن حشمل هطىص هزه ألاهكمت اإلاىاؾم التي  11بئغافت اإلاادة ) 

واهذ جدذ إداسة بلذًت اللذط الهشبُت كبل الخشب، وفي الىكذ راجه أكش الىىِعذ 

 
ً
 1967ت ــــــلعى 06آخش نلى كاهىن البلذًاث ؤلاظشابُلي، وهى اللاهىن  سكم  حهذًال

وحهذف هزا الخهذًل إلى مىذ وصٍش الذاخلُت ؤلاظشابُلي ضالخُت ؤلانالن نً جىظُو 

هؿاق بلذًت اللذط بػم مىاؾم حذًذة إليها، هما كامذ وصاسة الذاخلُت ؤلاظشابُلُت 

خ  م لعيان مذًىت اللذط، وكامذ بمىدهم بئحشاء إخطاء نا 26/6/1967بخاٍس

                                                            
ولى، آفاق وجدذًاث، الجضء الشالث، الؿبهت ألا  –مطؿفى أخمذ فؤاد وآخشون، اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي  - 1

 .131، ص 2005ميشىساث الخلبي الخلىكُت، بحروث، 
ؤلاظشابُلُت، مجلت الذساظاث الفلعؿُيُت، –ذط في غىء الاجفاكُاث الفلعؿُيُتخلبي أظامت، معألت الل - 2

 .101، ص 1997، ضادسة نً مؤظعت الذساظاث الفلعؿُيُت، بحروث، ضُف نام 31الهذد  ،8اإلاجلذ 



 ؛عاصف هالبط/ 

 حميدة هاديت د/؛عباصت طاهر د/ 

الحمايت الدوليت للممخلياث الثلافيت وجأثيرها على اإلارهس 

 اللاهووي إلاديىت اللدش

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:            جامعت مضخغاهم. – مجلت حلوق ؤلاوضان والحرياث العامت 334

 2012 وانج -ضادشالعدد ال                  مجلت دوليت محىمت هصف صىويت.                     

 

ان اللىاهحن ألاسدهُت نلى  ت ؤلاظشابُلُت، وما جبو رلً مً إلغاء ظٍش بؿاكاث الهٍى

اإلاذًىت، وإلغاء اإلاداهم ألاسدهُت وإلخاكها باإلاداهم ؤلاظشابُلُت، وإلغاء البىىن الهشبُت 

 1في اإلاذًىت، وفشع الػشابب نلى ظياجها.

هُت بعلعلت مً ألانماٌ والىكاةو للذ اجبهذ إظشابُل ه    زه ؤلاحشاءاث الدشَش

نلى ألاسع، والتي تهذف ولها إلى مدى الؿابو الهشبي نً اإلاذًىت وفشع الؿابو 

 2اليهىدي نليها، ووغو الهالم وله جدذ ظُاظت ألامش الىاكو.

لم جىخف الخيىمت ؤلاظشابُلُت باإلحشاءاث العابلت بل أجها اجخزث خؿىة    

إصالت أي شً لذي الهالم بيُتها في غم اللذط الششكُت إليها، رلً  خاظمت هدى 

خ  ، أؾلم نلُه كاهىن أظاط اللذط  1980ًىلُى  30بئضذاسها كاهىن أظاس ي بخاٍس

، وهى بمشابت هظ دظخىسي الزي هطذ اإلاادة ألاولى مىه 1980ناضمت إظشابُل لهام 

ي أجها حهخبر حضأ ال ًخجضأ مً أ ،نلى أن: " اللذط الياملت واإلاىخذة ناضمت إظشابُل"

 1948.3اللذط الغشبُت التي غمتها إليها نام 

 نلى هزا اللشاس أضذس مجلغ ألامً كشاسه سكم 
ً
خ  478سدا  1980 أوث 20بخاٍس

 ومخالف لللاهىن الذولي ودنا الذٌو التي لها 
ً
الزي انخبر أن ؤلاحشاء ؤلاظشابُلي باؾال

هشاتها مً اإلاذًىت واظخجابت لهزا اللشاس كامذ بهشاث دبلىماظُت في اللذط إلى سخب ب

الخل أن مجلغ ألامً الذولي  13 دولت بسخب بهشاتها الذبلىماظُت مً اإلاذًىت ٍو

وهزلً الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدذة، كذ دسحا في حمُو اللشاساث الطادسة ننهما، 

لتي اخخلذ أزش بشأن اللذط الششكُت إلى الجمو بُنها وبحن ألاساض ي الهشبُت ألاخشي ا

، وانخباس وحىد إظشابُل في اللذط مجشد وحىد لذولت مدخلت في أسع 1967خشب نام 

 4مدخلت، ًخهحن نليها الاوسخاب منها.

                                                            
اللذط إلى إظشابُل نلى خلىق ووغو ظياجها الهشب، الؿبهت ألاولى، الجمهُت خلبي أظامت، آزاس غم  - 1

 .9 – 7، ص 1990"، اللذط، أًلٌى  PASSIAالفلعؿُيُت ألاوادًمُت للشؤون الذولُت " 
 .58 – 46، ص 1979ألامحر الخعً بً ؾالٌ، اللذط دساظت كاهىهُت، دون داس وشش، اإلاملىت ألاسدهُت،  - 2
 .12آزاس غم اللذط إلى إظشابُل نلى خلىق ووغو ظياجها الهشب، اإلاشحو العابم، ص  خلبي أظامت، - 3
ً، اللذط واللاهىن الذولي  - 4 دساظت للمشهض اللاهىوي للمذًىت ولالهتهاواث ؤلاظشابُلُت  –مىس ى اللذس ي الذٍو

 .17، ص 2002لخلىق ؤلاوعان فيها، ولُت الخلىق، حامهت اللذط، فلعؿُـً، 
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إن الىغو اللاهىوي إلاذًىت اللذط ًخطر مً خالٌ أن الاخخالٌ الخشبي هى 

 1،جمىً دولت مداسبت مً دخٌى إكلُم الهذو والعُؿشة نلُه وله أو بطفت فهلُت

 لىظ اإلاادة 
ً
ت لهام  42واظدىادا مً الالبدت اإلاخهللت بلىاهحن وأنشاف الخشب البًر

ت خحن 1907
ّ
، فاهه جم حهٍشف الاخخالٌ الخشبي هما ًلي: " حهخبر أسع الذولت مدخل

جيىن جدذ العلؿت الفهلُت لجِش الهذو، وال ٌشمل الاخخالٌ ظىي ألاساض ي التي 

 2بهذ كُامها ".ًمىً أن جماسط فيها هزه العلؿت 

إن ؤلاشيالُت التي جشىس في هزه الىسكت البدشُت جخجلى في: ما مذي هفالت 

 الخماًت الذولُت للممخلياث الشلافُت وجأزحرها نلى اإلاشهض اللاهىوي إلاذًىت اللذط؟

 مما ظبم، ظىهالج هزه الذساظت نبر 
ً
اججاه خؿىسة هزا الىغو واهؿالكا

 مبدشحن أظاظُحن:

: آ  لُاث خماًت اإلامخلياث الشلافُت في مذًىت اللذط.اإلابدث ألاٌو

 اإلابدث الشاوي: اهتهان كىانذ الخماًت للممخلياث الشلافُت في مذًىت اللذط.

 آلياث حمايت اإلامخلياث الثلافيت في مديىت اللدش: اإلابحث ألاول 

 ما وان مذي ألاخيام واللىانذ التي هفلذ خماًت اإلامخلياث الشلافُت،       
ً
أًا

ا جبلى بذون كُمت ما لم جخهضص بىكام كاهىوي فّهاٌ ًػمً جؿبُلها، وآلُاث دولُت فئجه

راث مطذاكُت لخىفُز هزه ألاخيام، خُث أن حغلُب ملخػُاث الػشوساث الخشبُت 

نلى الانخباساث ؤلاوعاهُت قلذ العمت الغالبت للجزاناث اإلاعلخت، مما ًؤهذ أن هزه 

 ألاخُان.ألاخيام ال جدكى باالخترام في مهكم 

ُهذ هلظ في الىكام اللاهىوي الذولي الزي ًىفل خماًت    
َ
فاإلاعألت لم ح

اإلامخلياث الشلافُت، لىً اإلاشيلت جبلى في وغو كىانذ هزا الىكام مىغو الخىفُز، 

نلى الشغم مً أجها ال حشيل  –فاإلاخدبو للمماسظاث الذولُت ًخأهذ مً أن هزه اللىانذ 

                                                            
ت، نلي ضاد - 1 ، 1972ق أبى هُف، اللاهىن الذولي الهام، الؿبهت الخادًت نشش، ميشأة اإلاهاسف، ؤلاظىىذٍس

 .826ص 
ت لهام  42أهكش: اإلاادة  - 2  .1907مً الالبدت اإلاخهللت بلىاهحن وأنشاف الخشب البًر
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وإن بذا أجها  1قلذ خبِعت الىطىص، –ؤلاوعاهُت  ظىي الخذ ألادوى مً ملخػُاث

همذ وجؿىسث في قل الهذًذ مً الطيىن الذولُت التي وغهها اإلاجخمو الذولي خالٌ 

الفترة ألاخحرة، فئهىا ال هجذ إال الللُل مً هزه اللىانذ هي التي جؿبم، وإن وان 

ً اللىي العُاظُت والذولُت   إلاىاٍص
ً
العابذة في ول جؿبُلها ًخم بشيل حضةي ووفلا

 خحن.

فاإلاشيلت الشبِعُت لىفالت خماًت اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الجزاناث اإلاعلخت    

وهزا خالٌ فتراث الاخخالٌ الخشبي لم حهذ مشيلت هطىص ًلذس ما هي مشيلت وغو 

هزه الىطىص مىغو الخىفُز مً كبل اإلاجخمو الذولي، ونلُه فئن إًجاد آلُاث فهالت 

وألاخيام التي جىفل خماًت اإلامخلياث الشلافُت أغحى غشوسة ملخت، لخىفُز اللىانذ 

 –إال أن هزا اإلابذأ ما هى  2ألهه وإن وان ألاظاط في جىفُز الالتزاماث هى"خعً الىُت"،

 إال شهاس جىتهً مً وسابه الالتزاماث الذولُت. –في خلُلت ألامش 

هت ؤلا      في الشَش
ً
ظالمُت الغشاء فأهكمتها غحر أهىا ال هجذ هزه ؤلاشيالُت مؿللا

حهمل بشيل مدعاهذ، فال ًمىً جؿبُم حضء مً أخىمها دون الجضء آلاخش، وآلُاث 

الخؿبُم والخىفُز واخذة وال حهؿي هاججها إال بالخؿبُم الشامل لخلً اإلاىكىمت، وبخالي 

هت ؤلاظالمُت جطذس مً مطذس واخذ وحعدىذ إلى فلعفت وىهُت واخذة،  فئن الشَش

 غحر كابل للخجضبت.وحعتهذف م
ً
 لاضذ مدذدة ججهلها هال

 آلالياث الدوليت لحمايت اإلامخلياث الثلافيت في مديىت اللدش: اإلاطلب ألاول 

جىحذ الهذًذ مً آلالُاث الذولُت لخماًت اإلامخلياث الشلافُت في اإلاذًىت 

 والبروجىوٌى الشاوي 1954اإلالّذظت، بهؼ هزه آلالُاث أوحذتها اجفاكُت الهاي لهام 

، والبهؼ آلاخش فشغها الهمل الذولي، خاضت في الخلبت ألاخحرة 1999اإلالخم بها لهام 

                                                            
ت سكُت، خماًت اإلاذهُحن وألانُان اإلاذهُت في الجزاناث اإلاعلخت غحر الذولُت، س  - 1 ظالت دهخىساه، ولُت نىاشٍش

 .304، ص 2001الخلىق، حامهت نحن شمغ، مطش، 
ت لللاهىن الذولي، مجلذ  - 2 ، 51مدمذ مطؿفى ًىوغ، خعً الىُت في اللاهىن الذولي الهام، اإلاجلت اإلاطٍش

 .147، ص 1995ظىت 
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 في ألاغشاس التي جلخم باإلامخلياث 
ً
 معخمشا

ً
ً التي شهذث جضاًذا مً اللشن الهشٍش

 الشلافُت التي وشبذ خالٌ هزه الفترة.

ت أو جدىىم وظابل خماًت اإلامخلياث الشلافُت ما بحن وظابل دولت وأخشي داخلُ

وؾىُت، وفي هزا اإلابدث ظىف ًدىاٌو الباخث الىظابل الذولُت لخماًت اإلامخلياث 

، ودوس اإلاىكماث واإلاؤظعاث الذولُت الفانلت في الخذ مً  الشلافُت في الفشم ألاٌو

 الانخذاءاث ؤلاظشابُلُت نلى اإلامخلياث الشلافُت في الفشم الشاوي.

 مخلياث الثلافيتالوصائل الدوليت لحمايت اإلا: التفرع ألاول 

: الخعاون الدولي لحمايت اإلامخلياث الثلافيت 
ً
 أوال

أهذث الهذًذ مً الاجفاكُاث الذولُت نلى وظُلت الخهاون الذولي في خماًت 

اإلامخلياث الشلافُت، خُث هطذ دًباحت اجفاكُت الهاي الخاضت بدماًت اإلامخلياث 

نلى أن: "ألاغشاس التي  1954ى أًاس/ ماً 14الشلافُت في خالت هضام معلر اإلاؤسخت في 

جلخم بممخلياث زلافُت ًملىها شهب ما، جمغ الترار الشلافي الزي جملىه ؤلاوعاهُت 

 1حمهاء، فيل شهب ٌعاهم بىطِبه في الشلافت الهاإلاُت".

 مً هزا اإلافهىم حاءث فىشة الخهاون الذولي في خماًت اإلامخلياث 
ً
اهؿالكا

 في هطىص الاجفاكُاث الذولُت والخىضُاث راث الشلافُت وخماًتها، وهى ما هجذه ب
ً
اسصا

مً اجفاكُت خكش ومىو  17الطلت باإلامخلياث الشلافُت، فهلى ظبُل اإلاشاٌ أحاصث اإلاادة 

م،  1970اظخحراد وجطذًش وهلل ملىُت اإلامخلياث الشلافُت بؿشق غحر مششونت لهام 

 في هزا اإلاجاٌ مً مىك
ً
مت ألامم اإلاخدذة للتربُت ؾلب اإلاعانذة الفىُت والخلىُت أًػا

والهلىم والشلافت )الُىهِعيى( بانخباسها اإلاىكمت الشانُت لهزه الاجفاكُت واإلاخخططت 

في ضُاهت وخماًت اإلامخلياث الشلافُت، هما حهلذ راث الاجفاكُت مً الخهاون الذولي 

 2مً أهثر الىظابل فهالُت في خماًت اإلامخلياث الشلافُت.

                                                            
ذ أهكش: دًباحت اجفاكُت الهاي الخاضت بدماًت اإلامخلياث الشلافُت في خالت هضام - 1  .1954معلر لهام  للمٍض
مً اجفاكُت خكش ومىو اظخحراد وجطذًش وهلل ملىُت اإلامخلياث الشلافُت بؿشق غحر مششونت لهام  2هظ اإلاادة  -أهكش: - 2

 ..."وظابل خماًت اإلامخلياث الشلافُت ، جىظ نلى: "...وبأن الخهاون الذولي هى مً أحذي1970

 .1970وجطذًش وهلل ملىُت اإلامخلياث الشلافُت بؿشق غحر مششونت لهام مً اجفاكُت خكش ومىو اظخحراد  17اإلاادة  -     
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خماًت الترار الهالمي الشلافي والؿبُعي الزي أكشها  حاء هظ دًباحت اجفاكُت

خ  غ بخاٍس ً الشاوي/ هىفمبر  16اإلاؤجمش الهام في دوسجه العابهت نششة بباَس ، 1972حشٍش

 أن: "اإلابذأ هى 
ً
 نلى الخهاون الذولي في خماًت اإلامخلياث الشلافُت مهخبرا

ً
 ودافها

ً
واضخا

اإلاجخمو الذولي في مجمىنه أن ًخهاون  أن حمُو الذٌو اإلاخهاكذة حهترف بأن مً واحب

 1في جأمحن ضىن الترار الزي ًدعم بؿابو نالمي".

اث مخهذدة ًمىً   نلى ما جلذم فللخهاون الشلافي الذولي معخٍى
ً
جأظِعا

 2جلخُطها بما ًأحي:

 نلى الخبادٌ، أي جبادٌ اإلاهلىماث  - أ
ً
الخهاون الشلافي الشىاةي: ًشجىض أظاظا

 وألاخطابُحنشاث وألاوشؿت الشلافُت والفىُت وجبادٌ الخبراء والخبراث وجبادٌ الخكاه

والفىُحن، ومً ألامشلت نلى رلً الخهاون الشىاةي الزي باششجه العلؿاث الفشوعُت 

لُت مخخلفت والخملت التي كامذ  بشأن خماًت اإلامخلياث الشلافُت في بلذان إفٍش

مج اإلاخخلفت والخاضت بدماًت بدىكُمها لجمو اإلامخلياث الشلافُت في مالي، ووغو البرا

 اإلامخلياث الشلافُت في بىسوهذي.

ً نام   اجفاكاث الخهاون الشلافي التي أبشمها الهشاق مو البدٍش
ً
ومً رلً أًػا

ذ نام  1977، ومو دولت ؤلاماساث الهشبُت اإلاخدذة نام 1975 ، 1978ومو دولت اليٍى

ض ظبل الخهاون الشلافي والتربىي والهل مي فُما بُنها والخهاون بحن دولت واإلاخهللت بخهٍض

فلعؿحن وألاسدن نلى خماًت اإلامخلياث الشلافُت في اللذط اإلاىكهت بشهش آراس مً نام 

 م.2013

الخهاون الشلافي الفجي: ًخمشل في جلذًم اإلاهىهت الفىُت مً كبل البلذان  -ب

ووغو الخبراء اإلاخلذمت إلى البلذان الىامُت، ورلً بمذها باإلاهذاث والخجهحزاث الفىُت 

و الخىمُت وإظىاد اإلِاَىْذ الذساظُت  والفىُحن نلى رمتها إلاعانذتها في إهجاص مشاَس

بُت إلى مىاؾىيها، وخحر مشاٌ نلى رلً ما كذمخه الخيىمت الفشوعُت لبهؼ  والخذٍس

                                                            
ذ أهكش: دًباحت اجفاكُت خماًت الترار الهالمي الشلافي والؿبُعي لهام  - 1  .1972للمٍض
دساظت جؿبُلُت ملاسهت،  –نلي خلُل إظمانُل الخذًثي، خماًت اإلامخلياث الشلافُت في اللاهىن الذولي  - 2

 .71ص  – 70، ص 1999مىخبت داس الشلافت لليشش والخىصَو، نمان،  الؿبهت ألاولى،
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خ في  لُت مً مهىهاث فىُت إلوشاء مخدف وؾجي في بماوى، ومخدف الخاٍس البلذان ؤلافٍش

ذا، وهزلً اإلا ى وجشمُم كطش أوميغ اإلاليي في ــخدف ألازىىغشافي في بىسجىهىفٍو

.
ً
 بىسجىهىفى أًػا

الخهاون الشلافي الشالسي: هى هىم حذًذ مً أهىام الخهاون ًجمو بحن زالر  -ج

ل مششوناث اإلاهىهت وؾشف  أؾشاف؛ ؾشف ًخللى اإلاهىهت الفىُت وؾشف ًخههذ بخمٍى

 اإلايلفحن بئهجاص جلً اإلاششوناث.زالث ًخىفل بتهُئت الخبراء والاخطابُحن 

لُت اإلاىحىدة خاسج  ومشاٌ رلً نملُت خطش وحشد اإلامخلياث الشلافُت ؤلافٍش

لُا التي ًىفزها اإلاجلغ الذولي للمخاخف )  ل مً الُىهِعيى،  I C O Mإفٍش ( بخمٍى

وهزلً ما ًلىم به اإلاجلغ مً إنذاد كىابم الخطش والجشد الىؾىُت للممخلياث 

.الشلافُت في 
ً
 مالي، وفي إؾاس بشهامج معاهمت الُىهِعيى أًػا

الخهاون اإلاخهذد ألاؾشاف: هى الخهاون اللابم بحن دولت مهُىت ومىكماث  -د

دولُت والُىهِعيى واإلاىكمت الهشبُت للتربُت والهلىم والشلافت والهلىم )ألالُىعى( 

ىدعب هزا الىىم مً الخهاون أهمُت بالغت باليعبت إلى الذٌو ألانػ اء في جلً ٍو

 اإلاىكماث الذولُت.

ألهمُت الخهاون الذولي وانتراف أشخاص اللاهىن الذولي الهام بأهمُخه، هجذ 

أهه بلىس ههذف مً أهذاف وغاًاث ووظابل ألامم اإلاخدذة، إر حععى مً خالله إلى 

 1جدلُم الخهاون بحن الذٌو في اإلاجاالث الاكخطادًت والشلافُت وؤلاوعاهُت.

ن بهزا الشيل مً وظابل الخماًت الذولُت في إؾاس مششوم خكُذ دولت فلعؿح

الترار الشلافي والؿبُعي في فلعؿحن، والزي هفز مً كبل وصاسة العُاخت وآلازاس 

الفلعؿُيُت بالخهاون مو الُىهِعيى واإلاشهض الهالمي للترار الشلافي والؿبُعي بىاء نلى 

وسجه العادظت والهششون اإلاىهلذة كشاس اللجىت الذولُت للترار الشلافي والؿبُعي في د

 نلى الػفت الغشبُت 2002في بىدابعــــذ بالـــمجش ظىت 
ً
م، وبلي هزا اإلاششوم كاضشا

                                                            
دساظت خاضت للمىكمت  –أخمذ أبى الىفا، مىكمت ألامم اإلاخدذة واإلاىكماث اإلاخخططت وؤلاكلُمُت  - 1

 .130، ص 1997الهاإلاُت للخجاسة، دون ؾبهت، داس النهػت الهشبُت، اللاهشة، 
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وكؿام غضة، دون أن حعخفُذ مىه مذًىت اللذط، رلً ساحو وىجها جلو بياملها جدذ 

 1ا.ظُؿشة الاخخالٌ ؤلاظشابُلي وال والًت لىصاسة العُاخت وآلازاس الفلعؿُيُت نليه

: حشجيع اإلاتفاوضاث الثىائيت لحمايت اإلامخلياث الثلافيت
ً
 ثاهيا

ت الجزاناث والخالفاث التي كذ  حهخبر اإلافاوغاث مً الىظابل اإلاهمت في حعٍى

 
ً
جدذر بحن أشخاص اللاهىن الذولي، فلذ أولى مُشاق مىكمت ألامم اإلاخدذة اهخماما

 لهزه الىظُلت.
ً
 2هبحرا

ًخهلم بدماًت اإلامخلياث الشلافُت، خاضت فُما  للمفاوغاث أهمُت هبحرة فُما

 جلىم نلى الخىاضل 
ً
ًخظ نملُت اظترداد اإلامخلياث الشلافُت، وىن اإلافاوغاث أظاظا

ت الجزام والىضٌى إلى اجفاق مشٍع ليل  ما بحن ألاؾشاف اإلاخىاصنت بغشع حعٍى

 3ألاؾشاف.

مً جللاء  ال ًخطىس أن جلىم دولت بشد ممخلياث دولت أخشي اظخىلذ نليها

هفعها، إر ال ًىحذ ظابلت جذلل نلى رلً، والىاكو ًفُذ أن الذٌو جخىع مفاوغاث 

ذفو  كاظُت في ظبُل اظترحام ممخلياتها الشلافُت التي جيىن هللذ إلى دٌو أخشي، ٍو

رلً الذولت ضاخبت اإلامخلً الشلافي إلى اللجىء إلى الىظابل العلمُت اإلاخمشلت في 

 أن أي وظُلت الخدىُم والخىفُم والد
ً
ض مؿالبها، نلما ت اللػابُت والىظاؾت لخهٍض عٍى

مً هزه الىظابل جلخط ي مباششتها بدىم الىاكو إحشاء بهؼ اإلافاوغاث اإلاباششة أو 

غحر اإلاباششة؛ وخكُذ اإلافاوغاث الشىابُت وىظُلت لخماًت اإلامخلياث الشلافُت باهخمام 

الهذًذ مً اللشاساث نً هال ألامم اإلاخدذة والُىهِعيى نلى خٍذ ظىاء، فطذسث 

اإلاىكمخحن جدشان نلى اجخار اإلافاوغاث الشىابُت وظُلت لخل الخالفاث الخاضت 

لهام  3391باظترداد اإلامخلياث الشلافُت أو خماًتها، ومً هزه اللشاساث اللشاس سكم 

م وغحرها 1993لهام  48/15م، واللشاس سكم 1977لهام  32/18م، واللشاس سكم 1975

                                                            
الشلافي والؿبُعي الهالمي كُم إوعاهُت مشترهت، مجلت حعامذ، الهذد خمذان ؾه و أخمذ الشحىب، الترار  - 1

 .118، ص 2005، الطادسة نً مشهض سام هللا لذساظاث خلىق ؤلاوعان، سام هللا، فلعؿحن، 3، العىت 8
م، الزي دخل خحز الىفار 1945/ ًىهُى /  26مً مُشاق مىكمت ألامم اإلاخهذة اإلاىهلذ في  33أهكش: اإلاادة  - 2

 م.1945/  10/ 24في 
 .73نلي خلُل إظمانُل الخذًثي، اإلاشحو العابم، ص  - 3
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فأوشأث مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم والشلافت لجىت دولُت  1ساث،مً اللشا

خيىمُت ًلو نلى ناجلها جلذًم واكتراح آلُاث حعهُل اإلافاوغاث الشىابُت لخماًت وسد 

 2اإلامخلياث الشلافُت.

ٌهخلذ الباخث أن اإلافاوغاث بانخباسها أداة للخىاضل، حشيل حجش ألاظاط في 

خه، وأهه ًخم اللجىء إليها بشيل مباشش وجللاةي ولى لم ًىظ أي هضام ًشاد بدشه أ و حعٍى

نليها في الاجفاكُاث الذولُت، وفُما ًخهلم باإلامخلياث الشلافُت في اللذط، فللذ 

وغهذ واخذة مً كػاًا اللذط ألاخشي فُما ٌهشف بملف اللذط ما بحن دولت 

بدث في مشخلت ا
ُ
ت النهابُت ما بحن فلعؿحن والاخخالٌ ؤلاظشابُلي، نلى أن ج لدعٍى

 3أؾشاف الجزام.

إال أن رلً ال ًدٌى دون وحىد بهؼ اإلافاوغاث أو الاجفاكُاث الشىابُت وهزا 

اإلاشاوساث ما بحن الذٌو ؤلاظالمُت والهشبُت مً حاهب وبحن الاخخالٌ ؤلاظشابُلي مً 

ىاء حاهٍب آخش خٌى اإلامخلياث الشلافُت في اللذط خاضت ألاماهً اإلالذظت منها، ظ

واهذ هزه اإلافاوغاث مباششة أو غحر مباششة بشناًت مىكماث دولُت مخخططت 

همىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم والشلافت أو بحن هزه الذٌو والاخخالٌ 

، ما بحن ألاسدن 1994ؤلاظشابُلي مباششة هما حشي في اجفاكُت وادي نشبت لهام 

 4والاخخالٌ ؤلاظشابُلي.

 

                                                            
ظهاد خلمي نبذ الفخاح غضاٌ، خماًت اإلامخلياث الشلافُت في اللذط في قل اللاهىن الذولي، مزهشة ماحعخحر، ولُت  - 1

 .55، ص 2013فلعؿحن،  -الذساظاث الهلُا، حامهت الىجاح الىؾىُت، هابلغ
م بغشع جلذًم آلُاث اإلاعانذة الالصمت إلهجاح اإلاباخشاث واإلافاوغاث الخاضت 1978لجىت ظىت جأظعذ هزه ال - 2

 باإلامخلياث الشلافُت.

ذ أهكش: لجىت الُىهِعيى الذولُت الخيىمُت ججخمو في باَسغ، ملاٌ ميشىس في مشهض أهباء ألامم اإلاخدذة  نلى اإلاىكو  للمٍض

خ الذخٌى www.un.orgؤلالىترووي:   .2018 – 11 -19، جاٍس
 .121خمذان ؾه و أخمذ الشحىب، اإلاشحو العابم، ص  - 3
نلى أن: "بهزا الخطىص وبما ًخماش ى مو إنالن واشىؿً،  9/2م في اإلاادة 1994هطذ اجفاكُت وادي نشبت لهام  - 4

ألاماهً ؤلاظالمُت اإلالّذظت في اللذط، ونىذ اوهلاد  جدترم إظشابُل الذوس الخالي الخاص للملىت ألاسدهُت الهاشمُت في

خي في هزه ألاماهً". ت هبري للذوس ألاسدوي الخاٍس  مفاوغاث الىغو النهاةي ظخىلي إظشابُل أولٍى

نلى اإلاىكو ؤلالىترووي:  2010هظ اإلاادة اليامل اإلايشىس نبر اإلاشهض الفلعؿُجي للخىزُم واإلاهلىماث ظىت  أهكش:

www.malaf.info خ الذخٌى  .2018/ 11/ 19، جاٍس

http://www.un.org/
http://www.malaf.info/
http://www.malaf.info/
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: ميافحت ؤلا
ً
 ججار رير اإلاوروع باإلامخلياث الثلافيتثالثا

ًبذو أن هزه الىظُلت هي مً أهم الىظابل الذولُت في خماًت اإلامخلياث 

خ وان ؤلاججاس باآلزاس غحر  الشلافُت مً وحهت هكش الباخث، رلً أهه نلى مش الخاٍس

 
ً
 مشتروا

ً
 بمملىن الشهىب الشلافُت بانخباسها جشازا

ً
 وفخيا

ً
 اإلاششونت هي أهثر خؿشا

 لإلوعاهُت حمهاء، وحشيل في مجملها نلبت سبِعُت في خماًت اإلامخلياث الشلافُت.

غحر اإلاششوم باإلامخلياث الشلافُت نمل اإلاجخمو الذولي نلى  الاججاس أمام خؿىسة 

ميافدت هزه الهملُت، ولهل أهم ما ًبرص رلً هى نلذ اجفاكُت الُىهِعيى بشأن 

د وجطذًش وهلل ملىُت اإلامخلياث الشلافُت بؿشق الخذابحر الىاحب اجخارها إلاىو اظخحرا

 1.م1970غحر مششونت لهام 

 مً اإلاجخمو الذولي لخؿىسة ؤلاججاس غحر اإلاششوم باإلامخلياث الشلافُت، جم 
ً
إدساوا

بزٌ حهىد خشِشت إلايافدت هزه آلافت إن صر الخهبحر، جمخػذ هزه الجهىد نً 

هشها ميافدت ؤلاججاس غحر اإلاششوم اجفاكُاث وجىضُاث وكشاساث دولُت، جخػمً في حى 

باإلامخلياث الشلافُت، لهل أبشصها هي اجفاكُت خكش ومىو اظخحراد وجطذًش وهلل ملىُت 

، التي انخبرث أن ؤلاججاس غحر 1970اإلامخلياث الشلافُت بؿشق غحر مششونت  لهام 

 2اإلاششوم باإلامخلياث الشلافُت ٌهُم الخفاهم بحن ألامم.

                                                            
1 - JRASRI Boonyakiet, trafic, protection, retour et restitution internationaux des biens culturels:-  

l’exemple de l’Asie du sud- Est, mémoire de recherche, U.F.R, P 03. 

- Histoire de l’art et archéologie, université de Paris I, pantheon-sorbonne, 1998, P 61. 
 إلالذمتها هى إكشاس اإلابادا واإلاهاًحر التي انخمذها اإلاذًش الهام إلاىكمت  - 2

ً
إن الغشع مً هزه الاجفاكُت وفلا

الذٌو ألاؾشاف بمىو م، حاء في دًباحت الاجفاكُت: " حههذ 1964ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم والشلافت نام 

اإلاخاخف اإلاىحىدة بأساغيها مً اكخىاء أي ممخلً زلافي معشوق، هما خكشث اظخحراد أي ممخلً زلافي جم 

م غحر مششوم ... ".  خُاصجه بؿشق غحر مششونت، وألضمتها بػشوسة سد هزا اإلامخلً للذولت التي خشج منها بؿٍش

ذ أهكش: والخىضُاث التي أكشتها الُىهِعيى بشأن خماًت الترار هظ دًباحت الاجفاكُت، الاجفاكُاث  للمٍض

 .1985الشلافي، الؿبهت الشاهُت، باَسغ، 



 ؛عاصف هالبط/ 

 حميدة هاديت د/؛عباصت طاهر د/ 

الحمايت الدوليت للممخلياث الثلافيت وجأثيرها على اإلارهس 

 اللاهووي إلاديىت اللدش

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:            جامعت مضخغاهم. – مجلت حلوق ؤلاوضان والحرياث العامت 343

 2012 وانج -ضادشالعدد ال                  مجلت دوليت محىمت هصف صىويت.                     

 

 لىظ اإلاادة ال
ً
م، فلذ جػمىذ 1970خامعت مً اجفاكُت الُىهِعيى لهام وفلا

ؤلاحشاءاث التي جػمً مداسبت الاججاس غحر اإلاششوم باإلامخلياث الشلافُت والىاحب نلى 

 إلاا حعمذ به قشوفها.
ً
 1ول دولت اجخارها وفلا

للذ حاء في الخىضُت بشأن اإلابادا الذولُت التي ًيبغي جؿبُلها في مجاٌ 

ت في م اإلالشة في الذوسة الخاظهت إلاىكمت ألامم اإلاخدذة 1956هُىدلهي نام  الخفابش ألازٍش

للتربُت والهلىم والشلافت في البذ الشابو والخامغ، الىظ نلى جىكُم ججاسة آلازاس ونلى 

ت مً ألاغشاس الىاحمت نً ؤلاججاس غحر اإلاششوم والخىلُب العشي  خماًت اإلاىاكو ألازٍش

 2نً اإلامخلياث الشلافُت.

ه آلالُت بالخدذًذ فئن دولت فلعؿحن بشيل نام جىاحه مشيلت خٌى هز

خلُلُت فُما ًخهلم باإلججاس غحر اإلاششوم باإلامخلياث الشلافُت خاضت في مىؿلت 

 مً كىاث الاخخالٌ ؤلاظشابُلي الزي 
ً
مت دنما اللذط، إر ًخللى مشجىبى هزه الجٍش

مشيلت الخذود اإلافخىخت ٌععى لخذمحر وجهب ممخلياث اللذط الشلافُت، إغافت إلى أن 

 لإلججاس 
ً
 مالبما

ً
ت الخشهت ونذم العُؿشة نلى الخذود وفلذان العُادة ًخلم حىا وخٍش

غحر اإلاششوم باإلامخلياث الشلافُت، هما أن دولت فلعؿحن إلى الُىم لم جلم بئنذاد 

كىابم بأظماء هاهبي آلازاس، وال ًجىد حهاون بُنها وبحن الاهتربٌى ختى آلان في هزا 

إلاىغىم، ولهل فلذان العُادة نلى ألاسع ًدٌى دون رلً، نلى أن هزه اإلاهُلاث ا

م إنذاد هزه اللىابم  ًجب أن ال جلف مً وحهت هكش الباخث حجش نثرة في ؾٍش

 3وحهمُم أظمائهم ومالخلتهم أًىما وحذوا.

 

                                                            
اإلاعاهمت في إنذاد مششوناث اللىاهحن واللىابذ الالصمت لخأمحن خماًت اإلامخلياث  -مً هزه ؤلاحشاءاث: )أ( - 1

ض جى -وغو كابمت باإلامخلياث الشلافُت الهامت، )ج( -الشلافُت، )ب( مُت وإوشاء اإلاؤظعاث الهلمُت والخلىُت حهٍض

ت، )هـ( -الالصمت لخأمحن وضىن اإلامخلياث الشلافُت، )د( وغو كىانذ جىفل  -جىكُم ؤلاششاف نلى الخفابش ألازٍش

اجخار  -ضىن وخماًت اإلامخلياث الشلافُت جػبـ أنماٌ اإلاىقفحن في ضىن وخماًت اإلامخلياث الشلافُت، )و(

ت الالص   مت لغشط وجىمُت اخترام الترار الشلافي في حمُو الذٌو ".الخذابحر التربٍى

ذ مً ؤلاحشاءاث أهكش: مً اجفاكُت الُىهِعيى الخاضت بدكش ومىو اظخحراد وجطذًش وهلل  05اإلاادة   للمٍض

 م.1970ملىُت اإلامخلياث الشلافُت بؿشق غحر مششونت لهام 
 العابم. الاجفاكُاث والخىضُاث التي أكشتها الُىهِعيى، اإلاشحو - 2
 .58ظهاد خلمي نبذ الفخاح غضاٌ، اإلاشحو العابم، ص  - 3
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: إعالم الجمهور في مجال حمايت اإلامخلياث الثلافيت
ً
 رابعا

ت في الشً في أن للخؿىس الها لمي والخػاسي والشلافي الزي شهذجه البشٍش

 نلى الهملُت ؤلانالمُت 
ً
 مباششا

ً
، وان مً شأهه أن ًؤزش جأزحرا

ً
 ماغُا

ً
الخمعحن ناما

، ومً زم ًمىدها اإلاهاوي واإلافاهُم والىظابل الجذًذة لإلظهام 
ً
 وأهذافا

ً
بشمتها أظالُبا

بحن الشهىب؛ والىاكو أن وظُلت  في بىاء الخػاسة ؤلاوعاهُت وحهمُم الخفاهم والخهاون 

 بحن 
ً
 مخؿؿا

ً
 مً ؾشف زاٍن، بل خىاسا

ً
 مً ؾشف واظخلباال

ً
ؤلانالم لم حهذ إسظاال

غمً نالكت مخبادلت  أسائهماالجمهىس واإلاؤظعاث ؤلانالمُت مً حهت أخشي جخفانل 

خأزش به.  1ًؤزش ول منهما في آلاخش ٍو

 ألهمُت هزه الىظُلت هجذ أن الاجفاكُاث 
ً
الذولُت راث الطلت كذ سهضث هكشا

نليها وجىظهذ في ششح آلُاث إنالم الجمهىس، فهلى ظبُل اإلاشاٌ هجذ أن الخىضُت 

الخاضت بالىظابل التي حعخخذم لخكش ومىو واظخحراد وجطذًش وهلل ملىُت اإلامخلياث 

لت غحر مششونت التي أكشتها مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم  الشلافُت بؿٍش

غ نام  13ت ) الُىهِعيى ( في دوستها والشلاف م، هطذ في البىذ 1964اإلاىهلذة في باَس

الخاظو نشش نلى غشوسة أن جخخز ول دولت الخذابحر الالصمت لخدفحز وجىمُت اهخمام 

ً، بِىما جىاولذ  مىاؾىيها بالترار الشلافي والخث نلى اخترام زلافت وجشار آلاخٍش

 الخىضُت الخاضت بدماًت الترار الشلا
ً
طال

َ
 ُمف

ً
في في اإلاادة العادظت منها ششخا

لإلحشاءاث التي جىفل وجػمً وشش الىعي بحن أوظاؽ الجمهىس بمذي أهمُت ضُاهت 

 في رلً نً غشوسة 
ً
وخماًت اإلامخلياث الشلافُت نلى الطهُذ الىؾجي خاضت، مخدذزت

واإلاهاهذ اللُام بالخمالث الخشلُفُت، ودنم اللُام بهملُاث الخىنُت، ودوس الجماناث 

في نملُت الخىنُت مو غشوسة إوشاء مشاهض ومىكماث جىفل اللُام بهزه اإلاهمت اإلاللاة 

 2نلى ناجلها.

                                                            
 .81نلي خلُل إظمانُل الخذًثي، اإلاشحو العابم، ص  - 1
ذ أهكش: - 2  للمٍض

مً الخىضُت الخاضت بدماًت الترار الشلافي والؿبُعي نلى الطهُذ الىؾجي، اإلالّشة في الذوسة  06اإلاادة  -

 م.1972ذة للتربُت والهلىم والشلافت ) الُىهِعيى (، باَسغ، العابهت نششة إلاىكمت ألامم اإلاخد

 الاجفاكُاث والخىضُاث التي أكشتها الُىهِعيى بشأن خماًت الترار الشلافي، اإلاشحو العابم.
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خُت لهام  في رلً العُاق حاءث الخىضُت الخاضت بطُاهت اإلاىاؾم الخاٍس

م في اإلاادة الخامعت منها، وهزلً الخىضُت بشأن خماًت اإلامخلياث الشلافُت 1976

م في اإلاادة العابهت نششة منها، بدُث جم الىظ بشيٍل واضر 1978اإلاىلىلت لهام 

 1ومفطل نلى أهمُت دوس ؤلانالم في خماًت اإلامخلياث الشلافُت.

دور اإلاىظماث واإلاؤصضاث الدوليت التفاعلت في الحد من الاعخداءاث : التفرع الثاوي

 ؤلاصرائيليت على اإلامخلياث الثلافيت

: دور مىظمت ألامم اإلاخحدة في
ً
 حمايت اإلامخلياث الثلافيت أوال

حهخبر كػُت جدذًذ مطحر اللذط مً أهم اإلاىاغُو التي جىليها مىكمت ألامم 

اإلاخدذة نىاًتها الفابلت في غىء أخيام اللاهىن الذولي والششنُت الذولُت رلً مً 

خالٌ كشاساتها الهذًذة في هزا الطذد، وجىفل هزه اللشاساث إرا ما كذس لها أن جخشج 

 الظدىادها في رلً إلى أخيام اللاهىن إلى خحز 
ً
 نادال

ً
الخىفُز خل مشيلت اللذط خال

 
ً
هخبره خال جِشم الاخخالٌ وال ًجهل له أي أزش هاكل للملىُت َو ًُ الذولي اإلاهاضش الزي 

، بِىما جبلى العُادة الششنُت نلى ؤلاكلُم ألصخابه ألاضلُحن وال جملً ظلؿت 
ً
مؤكخا

ـ، لىنها ال جملً خم الخطشف فُه مً غم أو إلخاق أو الاخخالٌ أهثر مً إداستها فل

جىاٌص نىه إلى أي ؾشف زالث، ألن هزه ألامىس حمُهها مً اخخطاص أصخابه 

 لهزه ألاخيام حاءث كشاساث مىكمت 
ً
ألاضلُحن ال العلؿت اللابمت باالخخالٌ، وجؿبُلا

 بػشوسة اوسخاب إظشابُل 
ً
 ودون ألامم اإلاخدذة راث الطلت هما وضخىا ظابلا

ً
فىسا

ششوؽ مً مذًىت اللذط الششكُت، بانخباس رلً أخذ الذنابم ألاظاظُت إلكامت ظالم 

 2نادٌ ودابم للجزام الهشبي الطهُىوي، ولللػُت الفلعؿُيُت.

للذ أهذ مُشاق مىكمت ألامم اإلاخدذة نلى أهمُت إًجاد الخلٌى العلمُت 

ألامً الذولُحن للخؿش، للجزاناث الذولُت التي مً شأجها أن حهشع خفل العلم و

                                                            
 .60ظهاد خلمي نبذ الفخاح غضاٌ، اإلاشحو العابم، ص  - 1

ط في غىء أخيام اللاهىن الذولي خالذ العُذ مدمىد اإلاشس ى، الىغو اللاهىوي الذولي إلاذًىت اللذ - 2

هت ؤلاظالمُت، الؿبهت ألاولى، مىخبت الىفاء  والاجفاكُاث الذولُت وكشاساث ألامم اإلاخدذة ومىكف الشَش

ت،   .504، ص 2011اللاهىهُت لليشش، ؤلاظىىذٍس
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،
ً
هما كامذ مىكمت ألامم  1وللمىاكف التي جؤدي إلى اخخيان دولي أو كذ جشحر هضانا

اإلاخدذة ممشلت بأحهضتها وال ظُما الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدذة ومجلغ ألامً بذوٍس 

مً  1954هام في جفهُل وجىَشغ ألاخيام واللىانذ التي حاءث بها اجفاكُت الهاي لهام 

ًخجلى رلً  2حل خماًت اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الجزاناث اإلاعلخت والاخخالٌ الخشبي،أ

مً خالٌ الهذًذ مً اللشاساث والخىضُاث الطادسة نً الجمهُت الهامت لألمم 

ل خماًت اإلامخلياث الشلافُت في مذًىت  اإلاخدذة ومجلغ ألامً، التي ظاهمذ في جذٍو

 اللذط.

 في مما ال شً فُه أن مىكمت ألا 
ً
 ممحزا

ً
مم اإلاخدذة حعخؿُو أن جلهب دوسا

هفالت جؿبُم كىانذ وأخيام خماًت اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الاخخالٌ الخشبي بما 

جملىه مً هُئاث مشل مجلغ ألامً الذولي وما له مً ضالخُاث إلهفار اللشاساث 

 مً رلً الذوس الزي ًمىً أن جلهبه ألامم اإلاخ
ً
دذة في مجاٌ الطادسة ننها، واهؿالكا

، جبجى اإلاؤجمش الذبلىماس ي نام 
ً
 1954خفل العلم وألامً الذولُحن هما رهشها ظابلا

 أنشب فُه نً أمله في التزام الهُئاث اإلاخخطت باألمم اإلاخدذة نىذ كُامها بأنماٌ 
ً
كشاسا

 للمُشاق، بخؿبُم أخيام اجفاكُت الهاي لهام 
ً
ت جؿبُلا واخترام اإلامخلياث  1954نعىٍش

فُت، وكذ أخاٌ ظىشجحر نام مىكمت ألامم اإلاخدذة بىاًء نلى ؾلب مذًش نام الشلا

مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم والشلافت )الُىهِعيى( اللشاس اإلازوىس إلى اإلاجلغ 

 3الاكخطادي والاحخماعي والجمهُت الهامت وهزا مجلغ ألامً.

سبهحن مً كىانذ وكذ اوهىغ مػمىن هزا اللشاس نلى الفلشة الشابهت وألا 

مىكمت ألامم اإلاخدذة للىاث الؿىاسا، خُث أشاسث جلً اإلاادة إلى اهؿباق مبادا 

                                                            
ت، مدمذ ولُذ نبذ الشخُم، ألامم اإلاخدذة وخفل العلم وألامً الذولُحن، الؿبهت ألاولى، اإلاىخب - 1 ت الهطٍش

 .09، ص 1994بحروث، 
الباخث اللاهىوي ظالمت ضالر الشهاًفت، خماًت اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الجزاناث اإلاعلخت، الؿبهت  - 2

 .159، ص 2012ألاولى، داس الخامذ لليشش والخىصَو، نمان، 
 أهكش الىزابم: - 3

- A/ 3119 and S/ 3557 of February, 1955 

- E/ 2838 of April, 1956                                    
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اللاهىن الذولي بما في رلً اجفاكُت الهاي الخاضت بدماًت اإلامخلياث الشلافُت في خالت 

 1نلى اللىاث الذولُت الخاضت لألمم اإلاخدذة )الُىهُفُل(. 1954هضام معلر لهام 

هملُت كامذ مىكمت ألامم اإلاخدذة بذوس باسص في غمان جؿبُم مً الىاخُت ال

أخيام وكىانذ خماًت اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الجزاناث اإلاعلخت والاخخالٌ الخشبي، 

جخجلى في جمىحن مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم والشلافت ) الُىهِعيى ( مً أداء 

ذمذ كىاث خفل العالم اإلاعانذة في دوسها في خماًت اإلامخلياث الشلافُت، خُث ك

نذًذ مً الخاالث إلى ممشلي الُىهِعيى للىكىف نلى ألاغشاس التي جخهشع لها 

 اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الجزاناث اإلاعلخت والاخخالٌ الخشبي، ومً أمشلت رلً:

ظانذث اللىاث الذولُت الخابهت إلاىكمت ألامم اإلاخدذة خبراء مىكمت ألامم  -1

ربُت والهلىم والشلافت ) الُىهِعيى ( مً الذخٌى إلى الجمهىسٍت اللبىاهُت اإلاخدذة للت

، والىكىف نلى الذماس الزي لخم 1982إبان الغضو ؤلاظشابُلي لجىىب لبىان نام 

خُت.  بمذًىت ضىس الخاٍس

جمىحن خبراء مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم والشلافت )الُىهِعيى( مً  -2

برص إبا
ُ
والىكىف نلى الذماس  1974ن الخشب بحن جشهُا وكبرص نام الذخٌى إلى ك

 الزي لخم باإلامخلياث الشلافُت في شماٌ كبرص وحىىبها.

هما جػمىذ كشاساث مىكمت ألامم اإلاخدذة نلب وشىب نذد مً الجزاناث  -3

اإلاعلخت ما ًفُذ غشوسة اإلادافكت نلى اإلامخلياث الشلافُت الىاكهت نلى ألاساض ي التي 

ت، وبزٌ ول اإلاعاعي مً أحل خماًت هزه اإلامخلياث، ججشي نليها ا لهملُاث الهعىٍش

، 1967الطادس في أنلاب خشب ًىهُى نام  2253ومشاٌ رلً: ما هظ نلُه اللشاس سكم 

والزي ؾالب إظشابُل بالخفاف نلى اإلامخلياث الشلافُت في اللذط اإلادخلت، ونذم 

خي للمذً  3092ىت هما أضذسث اللشاس سكم اإلاعاط بالىغو اللاهىوي والشلافي والخاٍس

                                                            
 .ST/  SGR/ UNEF/ I, February, 1957  أهكش الىزُلت: - 1
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ت 1973نام  ، وأنشبذ فُه نً كللها البالغ لنهب إظشابُل اإلامخلياث الشلافُت وألازٍش

 1باألساض ي اإلادخلت.

مً ألادواس التي جلىم بها مىكمت ألامم اإلاخدذة في هزا الطذد، جىفحر الذنم  -4

ب ألافشاد اإلاشاسهحن في كىاث خفل العالم الخابهت  لها الخفاف نلى الالصم لخذٍس

ش  ت، ودنم الذٌو ألانػاء بها في مجاٌ جؿٍى اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الهملُاث الهعىٍش

 2بشامج ؤلانالم والخهلُم نً الخىىم الشلافي والهشقي، واخترام زلافاث الشهىب.

وششة نً  1999مً أمشلت رلً إضذاس ألامحن الهام لألمم اإلاخدذة في نام 

ت لألمم اإلاخدذة لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، وكذ جػمً اللعم اخترام اللىاث الخابه

 نلى كىاث ألامم اإلاخدذة أن تهاحم اإلاهالم واإلامخلياث  6/6
ً
مً هزه اليششة خؿشا

ت واإلاىخباث وأماهً الهبادة.  3الشلافُت واإلاخاخف واإلاىاكو ألازٍش

 نلى مشة أخشي و 2012لهل اللشاس ألاخحر الطادس في نام 
ً
بهذ مشوس ، حاء مؤهذا

ول هزه ألانىام نلى أن كشاس غم اللذط غحر ششعي، وأن ول ؤلاحشاءاث ومماسظاث 

جب التراحو ننها.  4الاخخالٌ ؤلاظشابُلي في اللذط هي مخالفت لللاهىن الذولي الهام ٍو

: دور اللجىت الدوليت للصليب ألاحمر في حمايت اإلامخلياث الثلافيت
ً
 ثاهيا

 في  18635ألاخمش مىز جأظِعها نام جلهب اللجىت الذولُت للطلُب
ً
 هما

ً
دوسا

ش هزه  جشظُخ اخترام اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي ومشاكبت جىفُزه، وهزا الهمل نلى جؿٍى

                                                            
1 - J. Boylan, Review of Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 

Conflict, London, 1993, P 133. 
2 - Ibid, PP. 135- 136. 
3 - Report on the Implementation of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural 

Property in the Event of Armed Conflict, The Hague 1954 and it’s two Protocols, 2004 Reports, P.6. 
 .64ظهاد خلمي نبذ الفخاح غضاٌ، اإلاشحو العابم، ص  - 4
 أهكش: - 5

 .193ُت، اإلاشحو العابم، ص نض الذًً غال -

دًفُذ دًال بشا، اللجىت الذولُت للطلُب ألاخمش واللاهىن الذولي ؤلاوعاوي، وسكت ملذمت إلى اإلاؤجمش  -

 .391، ص 1999بمىاظبت الزهشي الخمعىن الجفاكُاث حىُف، هىفمبر  اللاهشةاإلاىهلذ ب
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اللىانذ وألاخيام صمً العلم نلى الىدى الزي ًػمً هفالت الخماًت الفهالت لطخاًا 

ًت اإلامخلياث الشلافُت، الجزاناث اإلاعلخت؛ لىً فُما ًخهلم بذوس اللجىت الذولُت في خما

 مً أي هظ ٌههذ بمىحبه إلى اللجىت  1954فلذ خلذ اجفاكُاث الهاي لهام 
ً
جماما

اث وجىلذ مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت ـالذولُت للطلُب ألاخمش في خماًت اإلامخلى

والهلىم والشلافت معؤولُت ؤلاششاف اليامل نلى جىفُز جلً الاجفاكُت، وما مً شً 

حن نلى اللجىت الذولُت للطلُب ألاخمش ؤلاششاف نلى اخترام وجؿبُم في أهه ًخه

والبروجىوىلحن ؤلاغافُحن لها، وكذ اشخملذ جلً  1949اجفاكُاث حىُف ألاسبو لهام 

 1الاجفاكُاث وبشوجىوىليها نلى أخيام لخماًت اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الجزام اإلاعلر.

ت كطىي نلى حذٌو أنماٌ اللجىت إنَّ خماًت اإلامخلياث الشلافُت جمشل أو  لٍى

ت لللاهىن الذولي ؤلاوعاوي،  الذولُت للطلُب ألاخمش، فمً خالٌ الخذماث الاظدشاٍس

ظخهمل اللجىت الذولُت نلى جىكُم هذواث إكلُمُت في حمُو أهداء الهالم لالخخفاٌ 

نذ م، ورلً مً مداولت الاجفاق نلى كىا1954بالُىبُل الزهبي الجفاكُت الهاي لهام 

 مً بيُان اللاهىن الذولي الهام، 
ً
 أظاظُا

ً
اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي التي أضبدذ سهىا

هذ حهىد الجمانت الذولُت لطُاغت اجفاكُاث حىُف ألاسبو لهام   1949وكذ جىحَّ

، لخيخج مىكىمت مخياملت مً اللىانذ اللاهىهُت 1977وبشوجىوىليها ؤلاغافُحن لهام 

ذ وشىب الجزاناث اإلاعلخت، بما ًػمً اخترام وخماًت الذولُت الىاحبت الاجبام نى

 2ضخاًا هزه الخشوب.

م، جم جشهحز حهىد 1999مو انخماد البروجىوٌى الشاوي الجفاكُت الهاي لهام 

اللجىت الذولُت الطلُب ألاخمش بشأن خماًت اإلامخلياث الشلافُت أزىاء الجزاناث 

 اإلاعلخت نلى:

                                                            
1 - F.Bugnion," La genése de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé ", 

I.R.R.C, 2004, Vol. 86, No. 854, P. 10. 
دساظت في غىء  -ظلىي أخمذ مُذان اإلافشجي، الخماًت الذولُت للممخلياث الشلافُت أزىاء الجزاناث اإلاعلخت - 2

ت، داس شخاث لليشش أخيام الاجفاكُاث الذولُت، ولُت اللاهىن والعُاظت، دون ؾبهت،داس الىخب اللاهىهُ

 .157، ص 2011والبرمجُاث، مطش، 
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الجخار الخذابحر الىؾىُت مً كبل الذٌو جىفحر اإلايشىسة واإلاعانذة الخلىُت  -1

هاث وخالفه. ت الىؾىُت، مً كبُل ظً حشَش  ألاؾشاف، والخهاون مو اللجان الاظدشاٍس

ت واإلايشىساث واإلاىاد للخىنُت بلىانذ خماًت  -2 جلذًم الخذماث الاظدشاٍس

اإلامخلياث الشلافُت، وجىكُم خللاث دساظُت ومؤجمشاث للخبراء في مجاٌ خماًت 

 ث.اإلامخليا

في ظبُل رلً أنذث اللجىت وسكت جلخظ أخيام اللاهىن الذولي ؤلاوعاوي    

م 1954اإلاخهلم بدماًت اإلامخلياث الشلافُت، وحشمل هزه الىسكت اجفاكُت الهاي لهام 

وبشوجىوىليها، وهزه الىزابم مخىفشة بهذة لغاث نلى اإلاىكو ؤلالىترووي للجىت الذولُت 

 1ماث الذولُت.للطلُب ألاخمش نلى شبىت اإلاهلى 

: دور مىظمت ألامم اإلاخحدة للتربيت والعلوم والثلافت ) اليوهيضىو ( في حمايت 
ً
ثالثا

 اإلامخلياث الثلافيت

إلاا وان الخهاون الشلافي وخماًت الترار ؤلاوعاوي مً أهم اخخطاضاث مىكمت 

م الُىهِعيى، وان مً الؿبُعي أن جدخل اإلالذظاث أهمُت فابلت في دوساث مىكمت ألام

اإلاخدذة للتربُت والهلىم والشلافت، ظُما وأن جلً اإلاىكمت وان لها العبم في ضُاغت 

التي حهذ أٌو مهاهذة دولُت مخهذدة في مجاٌ  1954اجفاكُت دولُت بالهاي نام 

اإلادافكت نلى الترار الهالمي الشلافي في خالت الجزام اإلاعلر، هما حهذ خؿىة دولُت 

ماًت الترار الؿبُعي والشلافي، وهي أٌو نمل دولي إًجابُت هدى هزا الهذف وهى خ

 2ًدلم الخهاون الذولي في هزا اإلاجاٌ.

 في 
ً
للذ لهبذ مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم والشلافت ) الُىهِعيى ( دوسا

غمان جؿبُم أخيام خماًت اإلامخلياث الشلافُت في فتراث الاخخالٌ، ومً أمشلت رلً: 

                                                            
1 - Advisory Service on International Humanitarian Law     "  Practical Advice for the Protection of 

Cultural Property in the Event of Armed Conflict", I.C.R.C, http//www.icrc.org, Date of entry 

28/11/2018. 
ضالح الذًً نامش، الخم في الخهلُم والشلافت الىؾىُت في ألاساض ي اإلادخلت في قل اللاهىن الذولي اإلاهاضش،  - 2

ت لللاهىن الذولي، الهذد   .122و  108، ص 1978، 34اإلاجلت اإلاطٍش

http://www.icrc.org/
http://www.icrc.org/
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 1967ونلب اهتهاء الهذوان ؤلاظشابُلي نام  1968لُىهِعيى نام جبجى اإلاؤجمش الهام ل

 ًدث فُه كىاث الاخخالٌ ؤلاظشابُلي نلى الالتزام بدماًت اإلامخلياث الشلافُت.
ً
 كشاسا

غ نام   1968إر أضذس اإلاؤجمش الهام للُىهِعيى في دوسجه الخامعت نششة بباَس

(،  3 – 343وسد بالىزُلت سكم ) كشاساث حعتهذف خماًت الترار الشلافي، لهل أهمها ما

أن اإلاؤجمش الهام لُذسن ما للممخلياث الشلافُت في مذًىت اللذط )  1خُث كشس فيها:

مً أهمُت غحر نادًت لِغ فلـ للذٌو اإلاهىُت  –خاضت ألاماهً اإلالذظت  –اللذًمت 

خُت ودًيُت، وإر   إلاا لها مً كُمت فىُت وجاٍس
ً
ٌشحر إلى مباششة بل لإلوعاهُت حمهاء، هكشا

 1967الزي اجخزجه الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدذة في ًىلُى  2254اللشاس سكم 

 بخطىص مذًىت اللذط:

 للشاساث مىكمت ألامم اإلاخدذة اإلاشاس إليها  -1
ً
 وفلا

ً
 ناحال

ً
ًىحه هذاًء دولُا

 ًؿلب مً إظشابُل:

أن جدافل بهىاًت ودكت نلى حمُو اإلاىاكو واإلاباوي وغحرها مً اإلامخلياث  ( أ)

 لشلافُت وبخاضت مذًىت اللذط اللذًمت.ا

ت أو أن جىلل مشل هزه اإلامخلياث  ( ب) اث أزٍش أن جخىكف نلى اللُام بأًت خفٍش

خي.  أو أن ججشي أي حغُحر في مهاإلاها أو ؾابهها الشلافي أو الخاٍس

ًذنى اإلاذًش الهام أن ٌعخخذم ول هفىره وإمياهاجه بالخهاون مو وافت  -2

 .(هزا اللشاس بأفػل الؿشق اإلامىىت ألاؾشاف اإلاهىُت لػمان جىفُز

ىكف الاهتهاواث مىز بذاًت العبهُىاث بذأث اإلاىكمت في الػغـ نلى إظشابُل ل

لهام  18الطاسخت لها باألماهً اإلالذظت، لهل أهمها رلً اللشاس الطادس في الذوسة 

، خُث لم ًىخف اإلاؤجمش الهام بئداهت إظشابُل، لىىه ؾالب اإلاذًش الهام 1974

باالمخىام نً جلذًم أي مهىهت لها في مُادًً التربُت أو الهلىم أو الشلافت إلى أن جمخشل 

 ج
ً
 للشاساث اإلاؤجمش الهام واإلاجلغ الخىفُزي، وإصاء الاهتهاواث ؤلاظشابُلُت امخشاال

ً
اما

الخؿحرة واإلاخىشس لألماهً اإلالذظت، فلذ حذدث مىكمت الُىهِعيى هذاءها إلى الذٌو 

                                                            
1 UNESCO Report of the Director General on the Activities of Organization in 1969, at 112 ( 1969). 
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ألانػاء واإلاىكماث الخيىمُت وألافشاد مً أحل ضىن الترار ؤلاظالمي اإلاخذهىس، ومً 

، وهى ًؤهذ أن اإلاؤجمش 1106م/24الطذد اللشاس سكم أخذر كشاساتها الطادسة في هزا 

 1الهام:

ؤهذ مً حذًذ ما ظبم أن انخمذه مً كشاساث جشمي إلى هفالت ضىن   -1 ًزهش ٍو

خُت التي جشمض لها اإلاذًىت اإلالذظت.  حمُو اللُم الشوخُت والشلافُت والخاٍس

الشلافي ًشي أن أنماٌ الانخذاء والخذمحر والخغُحر التي ٌهاوي منها الترار   -2

لللذط الزي انخمذث الُىهِعيى بشأن خماًخه والخفاف نلُه كشاساث نذًذة مً 

شأجها أن حس يء إلى الزهشي الجمانُت للشهىب، وال ظُما شهىب اإلاىؿلت فُما ًخهلم 

خها وخػاستها.  بخاٍس

ًىشس مً حذًذ وبئلخاح الىذاء اإلاىحه إلى الذٌو ألانػاء وإلى اإلاؤظعاث   -3

هلار الترار ؤلاظالمي الشلافي والذًجي الزي ًىذسج في نذاد الىكف، وألافشاد مً أحل إ

وحعخجىب خالخه دنم الجهىد اإلاالُت والخلىُت التي جبزلها ألاوكاف ؤلاظالمُت في ظبُل 

 ضُاهت هزا الترار وجشمُمه.

للذ أدسحذ اللذط الشٍشف واظىاسها مً كبل مىكمت الُىهِعيى نلى كابمت 

م، وبىاء نلُه جخػو آلازاس في مذًىت اللذط 1982بالخؿش نام الترار الهالمي اإلاهذد 

همذًىت ُمدخلت للخماًت اللاهىهُت التي جؤؾشها اجفاكُت الهاي وبشوجىوىليها، وبالشغم 

مً الهذًذ مً اللشاساث الذولُت التي جؤهذ نلى خماًت اإلامخلياث الشلافُت في مذًىت 

ف مىز الاخخالٌ ؤلاظشابُلي نام  اث 1967اللذط الشٍش م، خُث كامذ إظشابُل بدفٍش

م ظلؿاث الاخخالٌ أو بمىحب  مىشفت في اإلاذًىت وكذ جم هلل الهادًاث والللى نً ؾٍش

م حىىد حِش الاخخالٌ  جشاخُظ جطذسها العلؿاث ؤلاظشابُلُت لألفشاد نً ؾٍش

 2ؤلاظشابُلي، أو مً خالٌ مذهُحن ًخاحشون باآلزاس.

                                                            
 .306 -305خالذ العُذ مدمىد اإلاشس ى، اإلاشحو العابم، ص  - 1
اث التي جلىم بها ظلؿاث الاخخالٌ ؤلاظشابُلي في اللذط  - 2 ش الفجي اإلاىزم بشأن نذم ششنُت الخفٍش الخلٍش

، اإلايشىس نلى اإلاىكو ؤلالىترووي: 4 ، ص2011الشٍشف، لجىت خبراء الاظِعيى ، دابشة آلازاس ألاسدهُت،نمان، 

www.isesco.org.ma خ الذخٌى  .03/12/2018، جاٍس

http://www.isesco.org.ma/
http://www.isesco.org.ma/
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مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت والهلىم  ٌشحر الباخث أن اللشاس الزي اجخزجه

خ  ت دولت فلعؿحن باإلاىكمت بخاٍس ، 2011أهخىبش  31والشلافت )الُىهِعيى( بلبٌى نػٍى

وإن دٌ رلً نلى ش يء فئهه ًذٌ نلى أهمُت الذوس التي جلىم به مىكمت الُىهِعيى في 

 مجاٌ خماًت وضُاهت الترار الشلافي في فلعؿحن نامت وفي اللذط خاضت.

 آلياث الحمايت الوطىيت للممخلياث الثلافيت في مديىت اللدش: طلب الثاوياإلا

هذُّ اإلاىكماث واإلاؤظعاث ؤلاكلُمُت والىؾىُت الفانلت في خماًت اإلامخلياث 
ُ
ح

 
ً
 مً أشياٌ الخىكُم الذولّي وهي جُػم نذدا

ً
 مدذودا

ً
الشلافُت في مذًىت اللذط شىال

 مً الذٌو التي جىحذ بُنهما سوا
ً
بـ مشترهت مً الىىاحي الجغشافُت، واإلاطالر مدذودا

خّي والشوحّي، وجخهاون فُما بُنها مً أحل جدلُم  غىي والخاٍس
ُّ
والخلاسب الشلافّي والل

ت اإلاشترهت. ُّ ت والاحِخمان ًّ  اإلاطالر الاكخطاد

جدىىم اإلاىكماث واإلاؤظعاث ؤلاكلُمُت والىؾىُت التي حعاهم في خماًت 

هذُّ وظُلت مً الىظابل الىؾىُت الفانلت اإلامخلياث الشلافُت في مذًى
ُ
ت اللذط، بدُث ح

لخماًت ممخلياث اللذط الشلافُت، وظىف ٌعلـ الباخث الػىء نلى أبشص اإلاىكماث 

 واإلاؤظعاث ؤلاكلُمُت والىؾىُت راث الطلت بهزا اإلاجاٌ.

 " ALECSOاإلاىظمت العربيت للتربيت والثلافت والعلوم " أليىضو : التفرع ألاول 

م مو وشأة حامهت الذٌو الهشبُت، 1945لت مخخططت جأظعذ في نام هي ووا

رار الهشبي وخماًخه 
ُّ
وملشها جىوغ، وتهذف إلى جيعُم الجهىد الهشبُت للخفاف نلى الت

ت، وكذ كذمذ هزه اإلاىكمت بهؼ   فىُت، أم أزٍش
ً
 أم جدفا

ً
ووششه، ظىاء أوان مخؿىؾا

ت مً أح ُّ خ َشاثها الخػاسّي، هما الذنم لهذد مً اإلاذن الهشبُت الخاٍس ل الخفاف نلى جُّ

َرار الهالمّي 
ُّ
ت في البدت الت ُّ خ ظاهمذ في حسجُل الهذًذ مً اإلاذن الهشبُت الخاٍس

رار الشلافّي ؤلاظالمي،  1إلاىكمت الُىهِعيى،
ُّ
ض مفهىم الت هما تهذف هزه اإلاىكمت إلى حهٍض

                                                            
ماصن ظمان و فاجىت هشدي، اإلاىكماث الذولُت والهشبُت ودوسها في الخفاف وإنادة جأهُل اإلاذن اللذًمت  - 1

، مجلت بدىر حامهت خلب، ا
ً
، الطادسة نً حامهت خلب، الجمهىسٍت الهشبُت 64لهذد وجىمُتها ظُاخُا

 .83 – 61، ص 2008العىسٍت، 
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رار فُما ً
ُّ
رار وجىزُله، والخفاف نلُه، وإبشاص اهجاصاث هزا الت

ُّ
خظ آلازاس، والت

. َرار الشابذ واإلاىلٌى
ُّ
 1الهمشاوي، والت

هما تهذف هزه اإلاىكمت إلى جدلُم حملت مً ألاهذاف أبشصها الهمل نلى سفو 

ت في البالد الهشبُت، ومذ حعىس الخىاس والخهاون بحن الشلافت  معخىي اإلاىاسد البشٍش

ش التربىي والشلافي الهشبُت والشلافاث ألاخشي في الهالم، وهزا النهىع بأ ظباب الخؿٍى

والهلمي والبُئي والاجطالي فيها، وجىمُت اللغت الهشبُت ؤلاظالمُت داخل الىؾً الهشبي 

 2وخاسحه.

للذ أوص ى اإلاؤجمش الهام للمىكمت الهشبُت للتربُت والهلىم والشلافت خالٌ دوسة 

اون الشلافي في جىوغ، نلى إنذاد مششوم اجفاكُت همىرحُت للخه 1987اوهلاده نام 

 مو مُشاق الىخذة الشلافُت الهشبُت الزي أكشجه الذٌو 
ً
الهشبي، ًأحي اللشاس اوسجاما

، هظ نلى حهاون الذٌو ألانػاء والهمل نلى جيعُم 1964الهشبُت في بغذاد نام 

حهىدها في ظبُل الخهاون الشلافي الذولي وخاضت مو مىكمت ألامم اإلاخدذة للتربُت 

نلى جبادٌ الخبراث وإوشاء اإلاؤظعاث الشلافُت في البالد والهلىم والشلافت، و 

 نً كُام مجمىنت مً اإلاؤظعاث في إؾاس اإلاىكمت الهشبُت للتربُت 
ً
الطذًلت، فػال

والهلىم والشلافت منها نلى ظبُل اإلاشاٌ اإلاشهض الهشبي لخماًت الترار الشلافي 

 3الفلعؿُجي.

هاواث في اللذط، وجلىم مىز وشأة هزه اإلاىكمت وهي حهمل نلى سضذ الاهت

ش والذساظاث اللاهىهُت خٌى رلً، إغافت إلى بشامج أخشي جخمشل في  بئنذاد الخلاٍس

جلذًم الهىن اإلاادي لخماًت اإلامخلياث الشلافُت في اللذط، هما جلىم هزه اإلاىكمت 

، وجلىم 
ً
بئضذاس اليششاث الذوسٍت الخاضت بالخىنُت بممخلياث اللذط الشلافُت نشبُا

                                                            
ضه،  - 1 ًاظش هاشم نماد الهُاجي، دوس اإلاىكماث الذولُت وؤلاكلُمُت في خماًت الترار الشلافي وإداسجه وحهٍض

ٍت العهىدًت، ًىلُى ، الطادسة نً مشهض نبذ الشخمً العذًشي الشلافي، اإلاملىت الهش 34مجلت أدوماجى، الهذد 

 .96، ص 2016

 2
ذ خٌى اإلاىكمت الهشبُت للتربُت والشلافت والهلىم، أهكش اإلاىكو ؤلالىترووي:  - خ www.alecso.orgللمٍض ، جاٍس

 .15/12/2018الذخٌى 
 .157نلي خلُل إظمانُل الخذًثي، اإلاشحو العابم، ص  - 3

http://www.alecso.org/
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الذنم الفجي لفلعؿحن مً أحل بزٌ اإلاعخؿام لخماًت اإلامخلياث الشلافُت في  بخلذًم

مىً الشحىم إلاىكو اإلاىكمت ؤلالىترووي لالؾالم بالخفطُل نلى الخذماث  اللذط، ٍو

ض خماًت اإلامخلياث الشلافُت فيها  اللاهىهُت والفىُت اإلالذمت لللذط في ظبُل حهٍض

 1.خاضت اإلالذظاث

 " ISESCOت ؤلاصالميت الدوليت للتربيت والعلوم والثلافت " اإلاىظم: التفرع الثاوي

تهذف هزه اإلاىكمت إلى جلذًم الهىن الشلافي في الذٌو ؤلاظالمُت والهمل نلى 

، وللذ واهذ اللذط مدل اهخمام هبحر في 
ً
 ودولُا

ً
خماًت اإلالذظاث ؤلاظالمُت وؾىُا

هزه اإلاىكمت بالهمل نلى  اإلاىكمت، بدُث انخبرث مً البرامج الخاضت الذابمت، وجلىم

ت لللذط، وكذ أوشأث اإلاىكمت  ت الشلافُت والخػاٍس  وحدة اللدشالخفاف نلى الهٍى

هجى بلػُت 
ُ
التي جلىم باإلاهام الخالُت: " الاجطاٌ بجمُو اإلاىكماث واإلاؤظعاث التي ح

اللذط للخهشف نلى ما جىفزه مً بشامج، والدشاوس مهها خٌى جيعُم الجهىد 

ترن، واكتراح الىظابل والعبل الىفُلت بخىفحر اإلاىاسد اإلاالُت الالصمت والخهاون اإلاش

للبرامج اإلاخهللت باللذط، وجيعُم ومخابهت جىفُز البرامج الخاضت باإلامخلياث الشلافُت 

ش اإلاذًش الهام التي ًلذمها للمجلغ الخىفُزي وللمؤجمش الهام  في اللذط، وإنذاد جلاٍس

للُام بأًت مهمت أخشي كذ ٌعىذها إليها اإلاذًش الهام خٌى ما جلىم به مً وشاؾاث، وا

، وفخدذ له صىدوق مديىت اللدش الوريفبخطىص اللذط. وأوشأث اإلاىكمت 

ُهــــــــه لخماًت اإلامخلياث الشلافُت في اللذط، وجىاضل   ًخطظ َس
ً
 مطشفُا

ً
خعابا

أن حعاهم  اإلاىكمت اجطاالتها باإلاؤظعاث اإلاهشوفت والصخطُاث الفانلت التي ًمىنها

ً للجىت الاكخطادًت  في دنم هزا الطىذوق، واظخجابت لخىضُت الذوسة الهشٍش

والشلافُت والاحخمانُت الخابهت إلاىكمت الخهاون ؤلاظالمي، بخيلُف ؤلاٌعِعيى بئًفاد 

ت والخهلُمُت  بهشت مخخططت إلى فلعؿحن لللُام بمهمت الاؾالم نلى ألاوغام التربٍى

يان نلى الاخخُاحاث التي ًخؿلبها دنم اإلاؤظعاث الخهلُمُت بها، والىكىف في نحن اإلا

  2".الفلعؿُيُت واإلاؤظعاث الخيىمُت وألاهلُت اإلاهخمت بالترار

                                                            
 .74بذ الفخاح غضاٌ، اإلاشحو العابم، ص ظهاد خلمي ن - 1
 .75ظهاد خلمي نبذ الفخاح غضاٌ، اإلاشحو هفعه، ص  - 2
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 اهتهان كواعد الحمايت للممخلياث الثلافيت في مديىت اللدش: اإلابحث الثاوي

لت  باالهتهاواث  –بال جهاًت  –اشخمل ملف اإلاذًىت اإلالذظت نلى كابمت ؾٍى

مت والج شابم ؤلاظشابُلُت غذ ألاماهً اإلالذظت ؤلاظالمُت واإلاعُدُت، وإن واهذ حٍش

مسجذ ألاكص ى اإلاباسن فاجدت معلعل الجشابم الطهُىهُت غذ ألاماهً  إخشاق

 ليافت اللىانذ الذولُت اإلالشسة لخماًت 
ً
 حعُما

ً
اإلالذظت التي حهذ في خذ راتها اهتهاوا

الٌ الخشبي، إر ًدبحن لىا في غىء ألاخذار اإلاخالخلت اإلامخلياث الشلافُت أزىاء فترة الاخخ

 بمدؿت اهذالم 
ً
التي حشهذها اإلاذًىت وأهلها وملذظاتها، مىز اخخالٌ اإلاذًىت مشوسا

اهخفاغت ألاكص ى واإلاىاحهاث الذامُت بحن أهل اللذط وفلعؿحن، وبحن حِش 

 إلى الشاهً اإلالذس ي، أن دولت 
ً
وأحهضة الاخخالٌ ومعخهمشي الاخخالٌ الطهُىوي، وضىال

 وبال جىكف وال ولل وال ملل، في مخؿؿاث وخمالث وإحشاءاث 
ً
ّذما

ُ
اإلاخخلفت ماغُت ك

ذ غذ اإلاذًىت وأهلها، وفي  غ والخؿهحر الهشقي والخطاس واإلاطادساث والتهٍى الخفَش

 1مخؿؿاث هذم مسجذ ألاكص ى اإلاباسن بغُت إنادة بىاء الهُيل اإلاضنىم.

إلابدث جلخطش نلى، الانخذاءاث اإلاادًت اإلاباششة نلى نلُه فئن دساظدىا في هزا ا

، زم دوس اإلاؤظعاث ؤلاظشابُلُت  اإلامخلياث الشلافُت في مذًىت اللذط في اإلاؿلب ألاٌو

في جىَشغ ظُاظت الاهتهاواث بدم اإلامخلياث الشلافُت في مذًىت اللذط في اإلاؿلب 

 الشاوي.

 اإلامخلياث الثلافيت في مديىت اللدشالاعخداءاث اإلااديت اإلاباشرة على : اإلاطلب ألاول 

جدىىم ضىس الانخذاءاث ؤلاظشابُلُت اإلاادًت اإلاباششة نلى ممخلياث اللذط 

لت ال خطش لها مً هزه  الشلافُت، خُث اشخمل ملف اإلاذًىت اإلالذظُت ظلعلت ؾٍى

الاهتهاواث التي ًطهب خطشها، فئن الباخث ظىف ٌعلـ الػىء نلى بهؼ مً هزه 

ظبُل اإلاشاٌ ال الخطش، واإلاخمشلت في غم إظشابُل لللذط الششكُت  الانخذاءاث نلى

 )الفشم ألاٌو (، نملُاث الخفش والخىلُب غحر اإلاششونت ) الفشم الشاوي (.

                                                            
اخخالف ) إظشابُل ( وظُاظت الخؿهحر الهشقي، الؿبهت  –هىاف الضسو، الهىلىوىظذ الفلعؿُجي اإلافخىح  - 1

  .530، ص 2011ألاولى، داس مجذالوي لليشش والخىصَو، نمان، 
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 ضم إصرائيل لللدش الوركيت: التفرع ألاول 

سأث دولت الاخخالٌ ؤلاظشابُلي أن أفػل وظُلت لػمان اخخفاقها باللذط 

ىخذة جدذ ظُؿشتها هي
ُ
اجبام ظُاظت فشع ألامش الىاكو الزي ٌعخدُل حغُحره فُما  اإلا

بهذ، فلذ نملذ نلى جأهُذ وحىدها اإلاادي باإلاذًىت مً خالٌ ؤلانالن نً غمها إليها، 

أضذسث ُظلؿاث الاخخالٌ ؤلاظشابُلي ببرإلااجها وخيىمتها وكىاتها  27/06/1967ففي 

ذ العُ ت، زالر كشاساث اظتهذفذ بالخخابو تهٍى ادة اإلاادًت نلى مذًىت اللذط، الهعىٍش

ػاف  ًُ  في شيل مشظىم 
ً
خُث أضذس البرإلاان ؤلاظشابُلي أو ما ٌعمى "الىىِعذ" كشاسا

إلى اللاهىن ألاظاس ي للذولت اليهىدًت بىحبه خىلذ خيىمت الىُان ؤلاظشابُلي جؿبُم 

اللاهىن ؤلاظشابُلي نلى اإلاىاؾم التي جشي الخيىمت غمها إلى إظشابُل، وفي 

ؾلم نلُه "أمش اللاهىن سكم  28/06/1967
ُ
 أ

ً
 01أضذس ظىشجحر خيىمت إظشابُل أمشا

"، حاء فُه ؤلانالن أن معاخت أسع إظشابُل اإلاشمىلت في 1967الطادس في ظىت 

الجذٌو اإلالخم باألمش خاغهت إلاشظىم كاهىن وإداسة الذولت اليهىدًت، وجػمً هزا 

الخاغهت لبلذًت اللذط التي واهذ  الجذٌو مىؿلت جىكُم أماهت اللذط، أي اإلاىاؾم

وهي مىؿلت اللذط  1967جلو جدذ خىم اإلاملىت ألاسدهُت الهاشمُت كبل ظىت 

الششكُت، وبمىحب هزا ألامش أضبذ ظيان اللذط الششكُت الزي فاق حهذادهم 

. 100000آهزان 
ً
 1نشبي خاغهحن للعُادة واللاهىن ؤلاظشابُلُحن حبرا

، بل كامذ  لم جىخف العلؿاث ؤلاظشابُلُت
ً
شاس إليها ظابلا

ُ
باإلحشاءاث اإلا

بالهذًذ مً ؤلاحشاءاث ألاخشي لخىفُز ظُاظتها بػم اللذط، ومً بحن أهم هزه 

 2ؤلاحشاءاث:

أضبدذ إظشابُل حهامل ظيان اإلاذًىت مً الهشب بانخباسهم مىاؾىحن  -1

 .1948إظشابُلُحن، هما حهامل اإلاىاؾىحن الهشب جدذ الاخخالٌ مىز ظىت 

                                                            
ذ اللذط بحن سوحي الخؿُب،  - 1 ، مجلت شؤون فلعؿُيُت، الهذد 1975 – 1965ؤلاحشاءاث ؤلاظشابُلُت لتهٍى

ش الفلعؿُيُت، فلعؿحن، 41  .99 – 98، ص 1975، ضادسة نً مشهض ألابدار في مىكمت الخدٍش
مدمذ مهىا، مشيلت فلعؿحن أمام الشأي الهام الهالمي، الؿبهت ألاولى، داس اإلاهاسف لليشش، اللاهشة،  - 2

 .688، ص 1979
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ت وحمشهُت نىذ الؿشق واإلاىافز التي أكامذ إ -2 ظشابُل مشاهض للخذود نعىٍش

جشبـ اللذط مو اإلاذن واللشي الهشبُت بالػفت الغشبُت وكؿام غضة، ومىهذ الذخٌى 

ذ مً الخاهم  –اإلاىخذة  –إلى مىؿلت اللذط  للمىاؾىحن الهشب، إال بخلذًم جطٍش

 الهعىشي.

في اللذط الششكُت  نمذث إظشابُل إلى دمج وافت اللؿاناث الشظمُت -3

ت، بلطذ اللػاء نلى الخطابظ الهشبُت وؤلاظالمُت ل لً خبىكشائها في الذولت الهبًر

 ناضمتها اإلاىخذة 
ً
اإلاذًىت وجدلُم اهذماحها اليامل في اللذط الغشبُت لُيىها مها

 وألابذًت.

سفػذ إظشابُل انخباس أي نشبي وان خاسج اإلاذًىت وكذ ؤلاخطاء الزي  -4

 اؾىحن الهشب في اللذط مً غمً ظيان اللذط.أحشجه نلى اإلاى 

 عملياث الحتفر والخىليب رير اإلاوروعت: التفرع الثاوي

اث في جهاًت   متر أظفل الخابـ  70م نلى معافت 1967بذأث هزه الخفٍش

، واظخىمل الخفش نلى امخذاد 
ً
ف بهمم أسبهت نشش مترا الجىىبي للخشم اللذس ي الشٍش

80  
ً
 إلى باب اإلاغاسبت مما حعبب في جطذم ألابيُت متر مً الخابـ الجىىبي وضىال

ت، وفي نام  ت الفخٍش م اظخىملذ نملُاث الخفش لخخترق 1973ؤلاظالمُت الخابهت للضاٍو

الخابـ الجىىبي للخشم اللذس ي، وجطل ألاسوكت العفلُت للمسجذ ألاكص ى اإلاباسن، 

ذس ي الشٍشف، وفي راث الىكذ واهذ نملُاث الخفش ججشي بالجهت الغشبُت للخشم الل

 أظفل 
ً
 نشف بالىفم الغشبي ممخذا

ً
أبىاب مً أبىاب الخشم اللذس ي  5ميىهت هفلا

خُت، ومئزهت  ف باججاه كبت الصخشة اإلاششفت ومجمىنت مً اإلاعاحذ الخاٍس الشٍش

ت، وواخذ مً أكذم أظىاق اللذط وهى ظىق اللؿاهحن ومجمىنت مً  كاًدباي ألازٍش

خُت لُبلغ ؾٌى الى متر هخج نىه  14متر، ونمم ًطل إلى  400فم خىالي اإلاعاحذ الخاٍس

خُت منها الجامو الهشماوي، وسباؽ هشد، واإلاذسظت  جطذم نذد مً ألابيُت الخاٍس

ت الىفابُت. ت، والضاٍو  1الجىهٍش

                                                            
 .80 – 79ظهاد خلمي نبذ الفخاح غضاٌ، اإلاشحو العابم، ص  - 1
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اث التي جلىم بها ُظلؿاث الاخخالٌ ؤلاظشابُلي حشيل في خذ راتها  إن الخفٍش

 للىحىد الخػاسي ف
ً
 وتهذًذا

ً
 هبحرا

ً
ي اإلاذًىت اإلالّذظت ونلى وحه الخخطُظ نلى خؿشا

الىحىد الخػاسي ؤلاظالمي، بدُث أن وافت هزه الانخذاءاث التي جلىم بها دولت 

ْذ الىاكو الخػاسي إلاذًىت 
َ
ل اث وجىلُب غحر مششوم تهذف إلى أْظشَّ الاخخالٌ مً خفٍش

ف، وكذ اهؿللذ نملُاث الخىلُب واظخىشاف آلازاس الفلعؿُيُت  اللذط الشٍش

، وجشهضث نلى وحه الخدذًذ في اإلاذًىت اإلالذظت، بغُت الخهشف نلى آزاسها 
ً
ُمبىشا

خها.  1وجاٍس

دور اإلاؤصضاث ؤلاصرائيليت في جىريط صياصت الاهتهاواث بحم : اإلاطلب الثاوي

 اإلامخلياث الثلافيت في مديىت اللدش

ت لذ  ونلى أسغُت وخلفُت مىؿللاث وأدبُاث والهللُت الخذمحًر
ً
ولت اظخدبانا

الاخخالٌ ؤلاظشابُلي غذ ألانُان وألاماهً اإلالذظت، فلذ خشحذ مؤظعاتهم 

ومعخىؾىاتهم الذًيُت اإلاخهطبت مجمىنت مً الخىكُماث والخشواث الاظدُؿاهُت 

 مً الاهتهاواث والجشابم 
ً
 ُمخطال

ً
ال  ؾٍى

ً
ت والهلىُت التي اكترفذ معلعال ؤلاسهابُت العٍش

رلً جدذ ظمو وبطش وغؿاء بل ومشاسهت ودنم غذ اللذط وأهلها وملذظاتها، وول 

ت، رلً نبر  ت وأمىُت وإداٍس الجهاث الشظمُت ؤلاظشابُلُت خيىمُت وبشإلااهُت ونعىٍش

 مخخلف الىصاساث واللجان اإلاخخططت بشؤون اللذط أو ختى غحر اإلاخخططت.

ت  مً هىا ٌعلـ الباخث الذوس نلى أبشص ألاحهضة الشظمُت والبرإلااهُت والىصاٍس

غ ظُاظت الاهتهاواث بدم اإلامخلياث الشلافُت في مذًىت وألا  مىُت ؤلاظشابُلُت، في جىَش

( وصاسة الذاخلُت وألامً  اللذط اإلاخمشلت في: بلذًت الاخخالٌ في اللذط )الفشم ألاٌو

 ؤلاظشابُلي )الفشم الشاوي(.

 بلديت الاحخالل في اللدش: التفرع ألاول 

ذط بخأدًت الذوس ألابشص في نملُت جلىم بلذًت الاخخالٌ ؤلاظشابُلي في الل

الاهتهاواث، فهي اإلاعُؿشة نلى ألاسع وألامالن اإلاىحىدة في اللذط، وهي التي جػو 

                                                            
1 - Vidal Dominique, " Lattre de Jérusalem ", Le Monde diplomatique: décembre 2006. 
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الخؿـ الهُيلُت اللاغُت بخىظُو اإلاذًىت، وإكامت الخذابم وفخذ الؿشق وهي التي 

 جؿشح نؿاءاث البىاء وإكامت اإلاششوناث، وهي التي جمىذ الشخظ وحسخبها، وهي التي

جلىم بىغو الُذ نلى ألامالن للمطلخت الهامت هما جذعي وهي التي جىافم وجؿشح 

إوشاء اإلاذاسط واإلاهابذ، وهي التي جػو الشظىم وجلذم الخذماث وجلؿهها، وباخخطاس 

ذها وجذمحر  ت لالظدُالء نلى اللذط وتهٍى فئن بلذًت اللذط هي اليلمت السخٍش

اث جخم دون  ممخلياتها الشلافُت، فال ًىحذ نمل واخذ بما في رلً الخىلُباث والخفٍش

اإلاشىسة مو بلذًت الاخخالٌ، وبطشف الىكش نً مياهت الجهت الخىفُزًت أواهذ وصاسة 

هُت )الىىِعذ( ولها ال  ألازاس أو الذاخلُت أو اإلاالُت أو الاظدُؿان أو ختى الجهت الدشَش

 حعخؿُو اجخار كشاس ًخظ اللذط دون مىافلت بلذًت الاخخالٌ نل
ً
ى رلً، ووفلا

لىابب بلذًت اللذط العابم "محرون بىفىِعتي" )في اللذط ول كشاس ًخهلم بالخخؿُـ 

 1هى كشاس ظُاس ي(.

وفم إلاؤظعت اإلالذس ي، فئن بلذًت الاخخالٌ ووصاسة داخلُخه حعهُان لشفو وعبت 

 %77إلى  2000الىحىد اليهىدي في مذًىت اللذط مً خالٌ جىفُز مخؿـ اللذط 

 2020عيان نىذ خلٌى مً مجمىم ال
ً
 بأن وعبت اليهىد حشيل خالُا

ً
 %64، نلما

 2020، بِىما ًلٌى باخشىن ملذظُىن إن الهذف ألاظاس ي مً مخؿـ %36والهشب 

ذ نلى  ل الفلعؿُيُحن إلى أكلُت ال جٍض مً العيان، وال ٌعخؿُو البىاء  %12هى جدٍى

 2مً معاخت اللذط. %11ظىاء نلى 

 خليت وألامن ؤلاصرائيليتوزارة الدا: التفرع الثاوي

 في جأمحن دخٌى 
ً
 باسصا

ً
لهبذ ششؾت الاخخالٌ ؤلاظشابُلي وخشط الخذود دوسا

الجماناث اليهىدًت لعاخاث اإلاسجذ ألاكص ى والعماح لهم بأداء شهابش جلمىدًه في 

ظاخاث اإلاسجذ، رلً أن هزه الجماناث ما واهذ لدعخؿُو الذخٌى للمسجذ 

ت مىؿلت ألاكص ى لىال كىة العالح ال تي جشافلها، ًىفي أن جلخدم هزه اللىاث الهعىٍش
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 في خذ راجه 
ً
الخشم اللذس ي بضحها الهعىشي وأظلختها لِشيل هزا الخطشف اهتهاوا

 1لخشمت هزا اإلايان وغشوسة جدُُذه وهضم العالح فُه.

 الخاجمت:

شيل كػُت ألاماهً الذًيُت اإلالذظت في مذًىت اللذط بانخباسها ممخلياًث 
ُ
ح

 أهم اللػاًا في الطشام الهشبي ؤلاظشابُلي، رلً لالهتهاواث ؤلاظشابُلُت اإلاخىشسة زلاف
ً
ُت

 في شأن 
ً
بدشمت هزه اإلالذظاث، ونذم هفاًت اللىانذ الذولُت اللابمت واإلاؿبلت فهال

 أدواس الهبادة مو اإلاياهت الخاضت لخلً اإلالذظاث.

غفاء الخماًت للذ أظفشث حهىد اإلاىكماث واإلاؤظعاث الذولُت في ظبُل إ

ِلَب نليها ؾابو ــــــالالصمت نلى ألاماهً اإلالذظت نً الهذًذ مً اللشاساث والخىضُ
ُ
اث غ

ؤلاداهت والصجب والاظدىياس وافخلشث إلى ؾابو ؤلالضام ولم جخػمً أي حضاءاث، مما 

ًجهلىا هخؿلو الُىم أن ًطل اإلاجخمو الذولي إلى وغو وجلىحن مهاهذة دولُت خاضت 

 بما ًخفم ووغو باألماهً 
ً
 سوخُا

ً
 زلافُا

ً
الذًيُت اإلالّذظت التي حشيل في راتها مملىوا

 جلً ألاماهً وؾابو ؤلاوعاهُت الزي جدعم به.

أن اإلاخدبو للمماسظاث الذولُت ًخأهذ مً أن هزه كىانذ وأخيام خماًت 

ً اإلامخلياث الشلافُت فترة الاخخالٌ، نلى الشغم مً أجها ال حشيل ظىي الخذ ألادوى م

ملخػُاث ؤلاوعاهُت قلذ خبِعت الىطىص، وإن بذا أجها همذ وجؿىسث في قل 

الهذًذ مً الطيىن الذولُت التي وغهها اإلاجخمو الذولي خالٌ الفترة ألاخحرة، فئهىا ال 

هجذ إال الللُل مً هزه اللىانذ هي التي جؿبم، وإن وان جؿبُلها ًخم بشيل حضةي 

ً اللىي العُاظُت والذ  إلاىاٍص
ً
 ولُت العابذة في ول خحن.وفلا

هٌى نلُه في جشحمت كىانذ وأخيام  ٌُ إن آلالُاث الىؾىُت، وهي ألاضل التي 

خماًت اإلامخلياث الشلافُت فترة الاخخالٌ إلى واكو نملي ملمىط، لم ًخم جفهُلها مً 

، وأن ما جم اجخاره مً جذابحر وإحشاءاث داخلُت وعخؿُو اللٌى بأجها لم  ِكبل الذٌو
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لىكف الاهتهاواث، ألامش الزي ًدخاج إلى اسادة ضادكت لذي الذٌو الجخار ما  جىً وافُت

 ًلضم مً جذابحر وإحشاءاث وؾىُت لخىفُز أخيام خماًت اإلامخلياث الشلافُت.

 مً اإلاؤظعاث الىؾىُت واإلاىكماث ؤلاكلُمُت الفانلت في 
ً
للذ جىاولىا بهػا

 أن هىان الهذًذ مً مجاٌ خماًت ممخلياث اللذط الشلافُت في اللذط، نلم
ً
ا

اإلاؤظعاث والهُئاث واإلاىكماث ألاخشي راث الطلت واللجىت اإلالىُت لشؤون اللذط 

وحامهت الذٌو الهشبُت، ومؤظعت إنماس اإلاسجذ ألاكص ى وغحرها، لىً لم ٌعلـ 

 للخىشاس، نلى أن ول هزه الجهاث جياد أن ًيىن دوسها 
ً
الػىء نليها الباخث جفادًا

 
ً
 ومدطىسا

ً
في نملُت الطُاهت والترمُم والخىزُم واإلاؤجمشاث اللاهىهُت، وهزا  مدشابها

الخىنُت وجلذًم الذنم الفجي واإلاالي، واإلاشاسهت نلى العاخت الذولُت مً أحل خماًت 

اإلامخلياث الشلافُت في مذًىت اللذط، لىً هزا الىىم مً الخماًت ال ًىفي وخذه 

هُت في لػمان خماًت ممخلياث اللذط الشلافُت، بل ال  بذ مً وحىد هطىص حشَش

هزه الذٌو ججشم اإلاعاط بممخلياث اللذط الشلافُت وجدذد الجهت اللػابُت 

اإلاخخطت والهلىبت اإلاىاظبت في خاٌ اإلاعاط بهزه اإلامخلياث مً ِكبل أي شخظ أو 

دولت واهذ، هما أن الخماًت العُاظُت هي حضء مً وظابل الخماًت الىؾىُت 

اللذط، فال فابذة مً جلذًم اإلاهىهاث اإلاادًت والفىُت ووشش للممخلياث الشلافُت في 

اإلالاالث ونلذ الىذواث إرا واهذ ظُاظت البالد الهشبُت وؤلاظالمُت الخاسحُت ال 

جخىافم وحىهش هزه الخماًت، إن خماًت اإلامخلياث الشلافُت في مذًىت اللذط ًجب أن 

 في الهالكاث الخاسحُت الشىابُت
ً
 زابخا

ً
والجمانُت الذولُت، خاضت جلً التي  جيىن مهُاسا

، أو ختى مجاالث 
ً
 فيها، همهاهذة العالم الهشبُت مشال

ً
ًيىن الاخخالٌ ؤلاظشابُلي ؾشفا

 الخهاون الذولي، إلى خذ حهبحر ألاظخارة ظهاد غضاٌ.
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 الحم في حودة الحياة بعد اهتهاج الجزائر الىظام الاكخصادي الجديد

 طالب دكخوراه – أحمد هوريط/ 

 حامعت غردايت

 ملخص 

د وما حاء ـــخاولىا مً زالٌ بدثىا الىكىف ُلى جوىز الىٌام الاكخـادي الجدً

، وهُف حِاملذ اإلاىٌماث  به مً ئؿالخاث اكخـادًت، أزسث ُلى ألافساد والدٌو

مت وذهبىا بالخدلُل الدو  لُت للمان خلىق ؤلاوظان، زـىؿا خله في الحُاة الىٍس

ت اإلاىافظت،  في الىـىؾ اللاهىهُت التي حاء بها اإلاؼَس زـىؿا التي جدُى الى خٍس

ت ألاطِاز، وما حاء به اإلاؼَس الجصاةسي واطخثىاء لهرا اإلابدأ، مً  ومً زاللها خٍس

ددد ألاطِاز خماًت لللدزة الؼساةُت زالٌ حملت مً الىـىؾ الخىٌُمُت التي ج

مت.  والحم في الحُاة الىٍس

 ، الحم.الىٌام الاكخـادي الجدًد، الحُاة ،جىدةال الكلماث املفخاحيت:

Abstract: 

In our research, we tried to understand the evolution of the new economic 

system and the economic reforms that affected individuals and countries and how 

international organizations dealt with human rights, especially their right to a 

decent life, and analyzed the legal texts, The freedom of competition, and the 

freedom of prices, and the Algerian legislator as an exception to this principle, 

through a series of regulatory texts that set prices protection of purchasing power 

and the right to a decent life. 

Keywords: quality, life, new economic order, right. 

 :ملدمت

ال ًسخلف ازىان ًُ أن الخغُحر الىبحر الري حاءث له الخِدًالث الدطخىزٍت 

واللاهىهُت في اإلاجاٌ الاكخـادي أزس هبحر ًُ طلىهُاث الافساد، وما هرا الخوىز الا 

اوِياض إلاا ًجسي في الِالم، فلد وان وِمت ُلى فئت مً اإلاجخمّ وهلمت ُلى غالبُت 
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تهاج هرا الىٌام حاء ُلى خحن غفلت، فلم ٌؼهد جوىز أو ألافساد، اهوالكا مً أن اه

امخداد هما حسي في الدٌو اإلاـدزة له، التي مسث بمساخل ُدًدة وتهُئت للبِئت 

الاحخماُُت والاكخـادًت لخخماش ى مّ الىٌام الاكخـادي الجدًد. ففي الجصاةس اهتهً 

ىا في  خلىق أغلبُت ألافساد هٌسا لىالئهم للىٌام اللدًم الري جسبى  ُس فُه وجُس

أخلاهه، ووان مً الـِىبت الخأكلم مّ هرا الىٌام الري لم ًدفٍ لهم أدوى طبل 

 الِِؽ، ومً هرا اإلاىولم جدبادز حظاؤالث هثحرة، أهمها.

 ماإلالـىد الحم في حىدة الحُاة؟ وما ُالكخه بالىٌام الاكخـادي الجدًد؟

 ما جأزحره ُلى الوبلاث اللُِفت مً اإلاجخمّ؟

ت اإلاىافظت ؟وهُف ح  ِامل اإلاؼَس مّ خماًت اللدزة الؼساةُت في ًل خٍس

ولإلحابت وؤلاخاهت بالدظاؤالث اهخهجىا اطلىبحن الاٌو اطخلساتي وظعى مً 

زالله للىكىف ُلى أهم اإلاـولحاث اللاهىهُت والاكخـادًت وهرا ما ذهبىا الُه مً 

ف بالحم في ح ىدة الحُاة وامخدادها الى زالٌ اإلادىزًٍ ألاٌو والثاوي مً زالٌ الخٍِس

الىٌام الاكخـادي الجدًد، وزـاةـه واإلاساخل التي مس بها وهرلً هسح ازازه 

الاًجابُت والظلبُت زـىؿا ُلى الوبلاث الهؼت مً اإلاجخمّ. والاطلىب الثاوي 

جدلُلي إلادخىي الىـىؾ اللاهىهُت التي حاء بها اإلاؼَس ن اطخثىاء إلابدأ اإلاىافظت 

ت ألاطِاز، وهرا ما ذهبىا الُه مً زالٌ هسخىا للمدىز الثالث والسابّ الري  وخٍس

مت في ًل الىٌام الاكخـادي الجدًد.  زسخىا فُه الحم في الحُاة الىٍس

 املحور ألاول: حودة الحياة

 ًخفم مّ فىسة اللُمت الراجُت لحُاة ول ئوظان والتي جسخلف مً شخف ألزس.

 أوال: أهم الخعارف لفكرة حودة الحياة

ٍِسف )حسولىع(:" الؼِىز الجُد والحـٌى ُلى ما ًلصم للخِامل مّ ح -1

له ممىىت".  خُاجً بأفلل هٍس
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ف )الفساد مؼُل دوػسي(:"الىؿٌى ئلى جدلُم ئػباَ ليل مً  -2 حٍِس

ت للفسد بما ًدلم ذاجُت السكا لدًه اإلاِبرة ًُ الدزحت التي  الحاحُاث اإلاادًت واإلاِىٍى

ُت خُاجه   باُخبازها خُاة مىاجُت".ًدىم فيها الفسد ًُ هُى

م لجىاهب مخِددة في الحُاة  -3 ف )فىنهىفً(:" حىدة الحُاة حؼمل جلٍى حٍِس

مثل الٌسوف اإلاِِؼُت، فسؾ الِمل اإلاخاخت التي جمىذ الؼِىز بالىفاءة وهُفُت 

الخِامل مّ اإلاؼىالث والخددًاث في ًل جبني أطلىب خُاحي ٌؼبّ السغباث 

 1واخخُاحاث الفسد".

ف الظابلت أنها جخفم في الهدف ألاطاس ي  لجىدة الحُاة هجد مً زال ٌ الخِاٍز

ت لبلاء ُلى كُد الحُاة، أو  اإلاخمثل في جلبُت وافت خاحُاث ألافساد، طىاء واهذ كسوٍز

ت. فاخخُاحاث الافساد جخولب جيظُلا أزالكُا، وجىٌُما  جىفي لىسامت اإلاادًت واإلاِىٍى

 لى اإلاظخىي اإلادلي.كاهىهُا طىاء ُلى اإلاظخىي الِالمي أو ُ

 ثاهيا: الحم في حودة الحياة

ُسف الفلُه البلجُيي )دابان( الحم:" اطخازاز وحظلى" فهى اطخئثاز وحظلى  -1

خمثل حىهس الحم في اطخئثاز مً  دمُه. ٍو بلُمت مُِىت ًمىده اللاهىن لشخف ٍو

حهت و الدظلى مً حهت أزسي، فلى أن الدظلى في الىاكّ هى هدُجت مخالشمت 

ان اًلا لالطخ ً ُلى ؿاخب الحم ، بل ٌظٍس ئثاز، وال ًيىن الاطخئثاز والدظلى كاؿٍس

 2في مىاحهت الغحر.

 -غحر كابل للخـسف فُه –"حىدة الحُاة حِخبر خم مً خلىق ؤلاوظان  -2

فبمىحبه ٌظخأزس ول ئوظان بمـلحت كاهىهُت حظمذ له باإلاظاهمت في الحسهُت اإلادللت 

لت حظاُد ُلى جسكُت مظخىي إلاجمَى اإلاخغحراث اللامىت لالهخ فاَ بيافت الحلىق بوٍس

                                                            
م خظان، خم الاوظان في حىدة الحُاة، أهسوخت دهخىزا، ولُت الحلىق والِلىم الظُاطُت، حامِت  1 مٍس

 .50، ؾ 2016/2017باجىت، الجصاةس، 
ت الحم، داز مىفم لليؼس، الجصاةس،  2  .27، ؾ 2011ُلي فُاللي، هٌٍس
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ا مً ذاجُت السكا  مت، بما ًسلم لدًه هُى ُت هٍس الحُاة مً مجسد البلاء ئلى خُاة هُى

 1والظِادة، مّ كسوزة كمان اطخدامت فسؾ الاهخفاَ بهرا الحم لألحُاٌ اإلالبلت".

ا مً خُث ملمىهه وذلً  -3 جبِا جوىز مفهىم الحم في الحُاة جوىزا ملحًى

لخوىز اإلاجخمِاث، فيان ًساد بالحم في الحُاة في بداًت ألامس خم الشخف في ُدم 

مت  كخله مً كبل الغحر، زم ُدم كخله كاهىها، لُـبذ اإلالـىد بها الحم في الحُاة الىٍس

اذن ٌِخبر خم  2مما ًخِحن ُلى الدولت أن جىفس للفسد في اإلاجخمّ وطاةل الِِؽ،

دما.الاوظان في حىدة الحُاة م  3ً الحلىق اللـُلت بالشخـُت وحىدا ُو

 املحور الثاوي: الىظام الاكخصادي الجديد

مً الىاخُت الِملُت هجد أن اخترام خلىق ؤلاوظان أؿبدذ وزكت كغى 

للدولت الغسبُت لفسق مـالحها الظُاطُت و الاكخـادًت ، فهره الدولت جخغاض ى ًُ 

د مـالح بُنها و بحن مىتهيي بِم اهتهاواث خلىق ؤلاوظان فُبِم الدٌو لىحى 

خلىق ؤلاوظان ، وئذا اهخفذ اإلاـلحت هجد هره الدٌو ال جماوّ مً الخىدًد والشجب 

بالدٌو اإلاىتهىت لحلىق ؤلاوظان، وكد حظخغلب ُم الدٌو فسق طُوستها ُلى بِم 

خبازاث طُاطُت ما ًإزس ُلى اخترام  الدٌو ػماُت اخترام خلىق ؤلاوظان و ذلً اُل

ظان ، ئال ان هره الظلىهُاث ال جىفي الـفت اللاهىهُت إلابادب خلىق خلىق ؤلاو

الن الِالمي أو الاجفاكاث الدولُت.  ؤلاوظان طىاء في اإلاُثاق أو ؤلُا

 أوال: حعريف الىظام الاكخصادي الدولي الجديد.

ت  -1 ف الباخث )حىشٍف فساهيل(: "مجمُى الىٌام الدولي الجدًد: خظب حٍِس

سي هُجري هِظىجس( مً ألاخدار الظُاطُت ا إلاظخلبلُت جخفاُل فُما بُنها باهخٌام"، ٍو

ت مً الخدىالث والخغحراث التي ٌؼهدها الِالم والتي ماشالذ في هىز  اهه" مجمُى

 الخيىن اليىوي ولم جدبلىز بِد في ػيل وامل".

                                                            
م خظان  1  .62، مسحّ طابم، ؾ مٍس
 .168ُلي فُاللي، مسحّ هفظه، ؾ   2
م خظان، هفع اإلاسحّ وهفع اإلاىكّ.  3  مٍس
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ت دازل بىجلت هٌام  ِسف الىٌام الدولي الجدًد باهه: ئخدار حغُحر في مجمُى َو

ده  ما وؿىال ئلى ما هى ُلُه الُىم، بدُث جدؼيل ألاخدار وجخوىز اإلافاهُم وفلا إلاا ًٍس

مسهص اللساز الجدًد وججظُده، وهىرا فان هرا الىٌام ًترهص أطاطا ُلى أخادًت 

 1الىالًاث اإلاخددة باجساذ اللساز هادفت إلنهاء واكِاف الفىاُل ألازسي.

هٌام الِالكاث الىٌام الاكخـادي الجدًد: ُسفه فإاد مسس ي بأهه "  -2

الاكخـادًت ذاث الوبُِت السأطمالُت والبلدان الىامُت دازل طىق زأطمالُت ُاإلاُت 

 واخدة"

فالىٌام الاكخـادي الجدًد هى هٌام الري ًلبى الِالكاث الاكخـادًت بحن 

 2مسخلف الىُاهاث ُلى اإلاظخىي الدولي أو ُلى اإلاظخىي الدازلي.

 ي  الدولي الجديدثاهيا: مراحل جطور الىظام الاكخصاد

 جطور الىظام الدولي الجديد -1

واطخمسث ختى الحسب الِاإلاُت الثاهُت، وكامذ ُلى  1648بداًت مً  - أ

سفذ بىٌام الخىاشن اللىي الخللُدي.  الخِددًت اللوبُت، ُو

، وجمحزث بٌهىز 1989ممخدة مً نهاًت الحسب الِاإلاُت الثاهُت ختى ُام  - ب

 بمسخلت الحسب البازدة. ُالم زىاةُت اللوبُت، وهي التي ُسفذ

بدأث مً نهاًت الحسب البازدة، وما جصاٌ مظخمسة ختى الىكذ الساهً،  - ث

وجمحزث ببلاء الىالًاث اإلاخددة لىخدها ُلى كمت الىٌام الدولي، خُث أُلً السةِع 

يي حىزج بىغ ًُ بداًت الىٌام الدولي الجدًد.  الامٍس

 

                                                            
ت الىٌام الِالمي الجدًد وازسه ُلى الىٌام الاكلُمي الِسبي، داز الولُِت  1 خمُد خمد الظِدون، فىكٍى

 .41، ؾ 2001الِسبُت، الازدن، 
ُِت الىهىُت، أهسوخت لىُل أطماء بِلىج، جأزحر الىٌام الاكخـادي الدو  2 لي الجدًد ُلى اإلاىٌىمت الدؼَس

 .30، ؾ 2014/2015ػهادة الدهخىزا، حامِت الجصاةس، ولُت الحلىق، 
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 جطور الىظام الاكخصادي الجديد. -2

: بِد نهاًت الحسب الِاإلاُت الثاهُت، كخصادي الجديدوشأة الىظام الا - أ

ىُت، اهبثم ُىه  1944اوِلد مإجمس  دولُا طىت  خىهىودش بالىالًاث اإلاخددة ألامٍس في بٍس

الىٌام بأزواهه الثالزت وهي، الىٌام الىلدي الدولي، الىٌام اإلاالي الدولي، الىٌام 

 الخجازي الدولي.

: بدأث في بداًت الظبُِىاث مً حديدمرحلت املطالبت بىظام اكخصادي   - ب

اللسن اإلااض ي جسللتها الاشمت الاكخـادًت الِاإلاُت، وجسسخذ في ًل هره الٌسوف 

ت دٌو ُدم الاهدُاش  الدُت إلكامت هٌام اكخـادي حدًد، وجسحمذ في كساز مجمُى

 1ُلى الاجفاق إلكامت هٌام اكخـادي ُالمي حدًد. 1973اإلاىِلد في الجصاةس طىت 

 اكخمال الىظام الاكخصادي الجديدمرحلت  - ث

ت مخدازلت  وواطِت الىواق مً اإلاِاً حر واإلاإطظاث والىدُجت هي مجمُى

التي حِمل ُلى اجساذ  حاهب فئاث وكلاًا داُمت لها. ئلى، واإلاىٌماث والؼبياث

كسازاث زطمُت لخدلُم الِدًد مً الغاًاث، بداًت مً بىاء الثلت الى غاًت الخيظُم 

 الاكخـادي.

 .املحور الثالث: إلاطار الدولي واملحلي لحمايت الحم في حودة الحياة

 أوال: إلاطار الدولي املكرس لجودة الحياة

 العهد الدولي للحلوق الاكخصاديت والاحخماعيت.  -1

 الخوصياث التي جضمنها - أ

حاءث الحلىق الاكخـادًت والاحخماُُت مىملت للحلىق اإلادهُت والظُاطُت، 

ت مً خلىق: وأهم ما جلمىخه هره  اإلاجمُى

                                                            
أطماء بلِسج، مسحّ طابم، مأزىذة ًُ مدمد الِسبي ولد زلُفت، الىٌام الِالمي ماذا حغحر فُه وأًً هدً 1

اث الجامُِت، الجصاةس  .253، ؾ 1998، مً جدىالجه، دًىان اإلاوبُى



 الحم في حودة الحياة بعد اهتهاج الجزائر الىظام الاكخصادي الجديد أحمد هوريط/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:          حامعت مصخغاهم. – مجلت حلوق إلاوصان والحرياث العامت 370

 2012 وانح -صادسالعدد ال                   ت هصف شىويت.                   مجلت دوليت محكم

 

 1.الحم في الِمل -

 .خم الخمخّ بمظخىي مِِص ي واف -

 2.الحم ليل ئوظان في الخدسز مً الجَى -

 3.خم الخمخّ بمظخىي أُلى مً الصحت الجظمُت والِللُت -

ئال ان الِهد الدولي للحلىق الاكخـادًت والاحخماُُت أحاش ئمياهُت وكّ كُىد 

االث اللسوزة وبالراث في ألاخىاٌ التي ال ُلى الخمخّ ببِم الحلىق الىازدة في خ

 4ٌظمذ فُه اإلاىازد اإلاخاخت بىفالت الخمخّ بمجمل هره الحلىق.

ومً هخاةج الدزاطت التي كامذ بها الجمُِت الِامت لألمم اإلاخددة في دوزجه 

ً )دٌظمبر  (، جىؿلها ئلى ئُالن حدًد بِىىان) مُثاق الحلىق 1974الخاطِت والِؼٍس

( وطِذ مً زالله لخدلُم ألاهداف الخالُت:والىاحباث الا  كخـادًت للدٌو

 ئوؼاء هٌام اكخـادي ُالمي حدًد أهثر ُدالت. -

جىطُّ الخجازة الدولُت لـالح الدٌو مّ اخترام الازخالف في الىٌم  -

 الاكخـادًت والاحخماُُت.

جدلُم الخِاون الدولي وجدُُم اطخلالٌ البلدان الىامُت اكخـادًا وألازر  -

 ُخباز اخخُاحاتها الخاؿت وزوى الخىمُت.بىٌس الا 

 في الظُادة ومىافّ الخىمُت. اإلاظاواةاُخماد  -

 جأهُد مظإولُت الخىمُت في ول بلد ُلى الدٌو هفظها. -

 حم إلاوصان في الخىميت - ب

الخأهُد ُلى الظعي لخـبذ الِىإلات كىة اًجابُت لـالح الؼِىب في الِالم 

ت والحىم الدًملساهي الدؼازوي واإلاظاواة وجلاطم فىاةدها، دون الخسلي ًُ كُم ال حٍس

                                                            
 مً الِهد الدولي للحلىق الاكخـادًت والاحخماُُت. 6اإلاادة  1
 مً الِهد الدولي للحلىق الاكخـادًت والاحخماُُت. 11اإلاادة  2
 مً الِهد الدولي للحلىق الاكخـادًت والاحخماُُت. 12اإلاادة  3
لدزاطاث خلىق الاوظان، مـس،  ُبد الحظحن ػِبان، مدزل الى اللاهىن الدولي الاوظاوي، مسهص اللاهسة4

 .65، ؾ2002
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والخلامً والدظامذ واإلاظإولُت اإلاؼترهت في ئدازة الخىمُت الاكخـادًت والاحخماُُت 

 الِاإلاُت.

 وبسـىؾ الخىمُت والللاء ُلى الفلس حسي الخأهُد ُلى ما ًلي:

 زلم مىار مىاطب دولُا ومدلُا، ًخجاوب مّ الخىمُت والللاء ُلى الفلس. -

ت مً زالٌ أهٌمت خىم جخىُف لرلً اُخ - ماد الؼفافُت اإلاالُت والىلدًت الخجاٍز

 في ول بلد.

دم   - وحىد هٌام ججازي ومالي مخِدد ؤلاهساف ًدظم باالهفخاح وؤلاهـاف ُو

سجىص ُلى اللاهىن.  1الخمُحز واللابلُت للخيبإ به ٍو

باكساز  1993هما حاء مإجمس فُىا الِالمي لحلىق ؤلاوظان الري اوِلد في الِام 

جفاهم ُالمي خٌى خم الخىمُت خحن هف ُلى " جدظحن الوسح الىٌسي وشٍادة 

ألادواث الدولُت في مُدان خلىق ؤلاوظان ال ًمىً أن ًحجبا ًُ ول مخدبّ أن الهىة 

اشدادث في الىكذ احظاُا في الىاكّ بحن الدٌو والطُما ما ًخـف بالحلىق 

 2فـلها ًُ الحلىق اإلادهُت والظُاطُت".الاكخـادًت والاحخماُُت التي ال ًمىً 

 ثاهيا: إلاطار املحلي املكرس للحياة الكريمت

 حمايت اللدرة الشرائيت في ظل املىافصت الحرة -1

جكريض مبدأ املىافصت  مً اإلاخِازف ُلُه في الدٌو ذاث الاكخـاد الحس، أن

ٌِخبر مً أهم الِىامل التي جإدي ئلى زلم بِئت جىافظُت فِالت، وال ًيىن ذلً  الحرة

التزام حمُّ ألاشخاؾ الرًً ًمازطىن وؼاها اكخـادًا في الظىق بأخيام  ئال في ئهاز

 اللاهىن.

دذ جأزحر اإلاىافظت ًلجأ اإلاخِاملىن الاكخـادًىن في غالبُت ألاخُان ئلى فخ

م اطخِماٌ أطالُب جدىافى مّ كىاُد  ملاُفت كىتهم الاكخـادًت في الظىق ًُ هٍس

 3اإلاىافظت الحسة.

                                                            
 .5.ؾ2000طبخمبر 13، بُان اللمت بمىاطبت ألالفُت الثالثت، 55ألامم اإلاخددة، الجمُِت الِامت،  الدوزة 1
 1993مإجمس فُىا الِالمي لحلىق الاوظان الري اوِلد في الِام 2

ت في اللاهىن الجصاةسي،  3 أهسوخت دهخىزاه، حامِت الحاج لخلس،  زدًجي أخمد، كىاُد اإلامازطاث الخجاٍز

 .16، ؾ 2016باجىى، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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ٌظعى هإالء ئلى جلبُت خاحُاث اإلاظتهلىحن وجدلُم ألازباح مما ًفسق  بدُث

لبدث والخوىٍس وؤلابداَ، ومً أحل جدلُم مظخمسة في مجاٌ ا ُليهم برٌ حهىد

كد ًداٌو البِم منهم جللُف ُدد مىافظيهم أو ئكـائهم  أكص ى ما ًمىً مً ألازباح

جىؿف باإلامازطاث اإلاىافُت للمىافظت والهدف منها  مً الظىق بىطاةل غحر كاهىهُت

 الحد مً اإلاىافظت أو ئلغائها.

اإلاظاض بالظحر الِادي  لرلً، وبغُت الللاء ُلى ول ممازطت مً ػأنها

جوبُم كاهىن  ًتردد اإلاؼَس في مىذ الهُئاث الللاةُت الِادًت ؿالخُت للظىق، لم

لخحن مسخلفخحن:  ، خُثاإلاىافظت  ٌظاهم اللاض ي الِادي في جوبُم هرا اللاهىن بوٍس

 مباػسة وغحر مباػسة.

ت الاكخـادًت خفاًا فليىن خماًت اإلاىافظت كسوزة خخمُت لخدُُم الفِالُ

اإلاظتهلىحن ولخدظحن مظخىاهم اإلاِِص ي وان البد مً البدث ُلى خماًت  ُلى خلىق 

اإلاىافظت الحسة جلمً الخـدي ليل ممازطت حِسكل الظحر الوبُعي  ػاملت إلابادب

 1للظىق، بغم الىٌس.

)اجفاق مىاف للمىافصت، حعصف في وضعيت  ًُ الؼيل الري جأزره

خماد اإلاولم ُلى طلواث مجلع  هوجدلُم هر …(الهيمىت الىدُجت لً ًيىن بااُل

 ألازحرة جخـف باإلاددودًت. اإلاىافظت في هرا اإلاجاٌ، ليىن هره

جمىىه مً الخـدي  لرا وان مً اللسوزي مىذ اللاض ي الِادي طلوت ُلابُت

 اإلاىافظت مً للممازطاث اإلاىافُت للمىافظت، وجخددد مّ الظلواث اإلامىىخت إلاجلع

 الحسة. اإلاىافظت مبادب جىَسع أحل هدف واخد وهى

مً  الجصاةسي  اإلاؼَس أػياٌ الاخخياز، وهى ما جفوً ئلُه والللاء ُلى مسخلف 

 .للمىافظت اإلاىافُت اإلامازطاث مِاكبت الِادًت في زالٌ ئػساهه للهُئاث الللاةُت

 

                                                            
الُِد خداد، الحماًت اللاهىهُت للمظتهلً في ًل اكخـاد الظىق، أهسوخت دهخىزا، ولُت الحلىق، حامِت   1

 .2002الجصاةس، 

http://www.law-dz.net/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1/
http://www.law-dz.net/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1/
http://www.law-dz.net/%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%81%d9%8a-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1/
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 حمايت املصتهلك في ظل املىافصت الحرة -2

ت ئن الخغحراث التي حؼهدها ا  لجصاةس في ػّتى اإلاجاالث زاؿت الخغحراث الجرٍز

و  الظىق  اكخـاد ٌؼهدها اكخـادها اطخجابت إلاخولباث الفترة الساهىت بالخىحه ئلى التي

حظخلصمه هره الفترة الاهخلالُت مً كسوزة ئدزاٌ حغحراث و مُياهحزماث حدًدة ُلى  ما

إلكافت ئلى اإلاإطظاث مسخلف اللواُاث الاكخـادًت الىهىُت و وافت هُاولها، با

ت والاكخـادًت الفاُلت، ئذ أن الخىكُّ ُلى اجفاق الؼساهت مّ الاجداد ألاوزبي و  ؤلاداٍز

ًلخط ي ُليها الاهدماج في  للخجازة الِاإلاُت اإلاىٌمت اإلالبل للجصاةس ئلى الاهلمام

 الاكخـاد الِالمي.

 باجساذ ؤلاحساءاث الالشمت و الت
ّ
ي تهدف ئلى والري ال ًمىً أن ًخجظد ئال

س ت اإلابادالث جدٍس أي الخدٌى ًُ اإلارهب الحماتي اإلاِخمد في ًل الىٌام  الخجاٍز

الري وان ًىادي بخلُُد الخبادٌ مّ الخازج و ئجباَ اإلارهب اللُبرالي الري  الاػتراوي

خسة زالُت مً اللُىد و الِلباث التي حُِم جدفم  الدولُت الخجازة ًىادي بأن جيىن 

 1طىاء واهذ في ػيل وازداث أو ؿادزاث. واهخلاٌ الظلّ ُبر الحدود

س  الاهفخاحهرا و كد اطخدبّ  الاكخـادي في الجصاةس و ما ٌظىده مً جدٍس

ت في ألاطىاق الىهىُت الغسق منها هى ئػباَ  اق ئلىألاطى  ًهىز مىخجاث مخىُى

ئال أن هرا ألازحر أؿبذ مدل زوس هدُجت لىحىد طلّ كد جمع  خاحُاث اإلاظتهلً،

بصحخه وطالمخه هاهًُ ًُ وحىد مىاوزاث و جالُباث مً كبل فئت الخجاز الرًً ال 

ّ هم بُِدا ُلى ول زوح جىافظُت هدُجت للجؼّ الري ًسجاب ًإمىىن ئال بالسبذ الظَس

فت.  ػٍس

ً ئلى  هره السوح الخىافظُت التي حن آلازٍس طعى اإلاؼَس الجصاةسي هباقي اإلاؼُس

جىٌُمها وجأهحرها كـد جدلُم الفِالُت الاكخـادًت مً زالٌ وكّ حظهُالث 

هرلً ُمل ُلى  للخدماث طىكا أو للظلّ طىكا لالهلمام ئلى ألاطىاق طىاء واهذ

اكخـادًا ختى ال ًلس و ال ًلس في  و واحباث ول مً ًمازض وؼاهائبساش خلىق 

                                                            
سي، شوبحر أزشقي، خماًت اإلاظتهلً في ًل مىافظت خسة، مرهسة مجظخحر، ولُت الحلىق، حامِت مىلىد مِم  1

ىشو،   .22 21.ؾ ؾ 2011جحًز

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
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ُالكاجه مّ الغحر و الِمل ُلى أن ًيىن ليل ألاهساف هفع اإلاصاًا، هما ُمل ُلى كمّ 

ُت التي جخم فُما بحن ألاهساف وبُنها في ُالكتها  وافت اإلامازاطاث غحر الؼُس

مإزسا جبِا لإلؿالخاث  ، وذلً باجساذ ئحساءاث حدًدة اطخددزذاإلاظتهلً مّ

 1الاكخـادًت التي ئهخهجتها الدولت.

ّ في حدًدا اإلاظتهلً ٌِخبر مـولح ، خُث ًهس هرا الجصاةسي  الدؼَس

 1989 فبراًس 07 في الـادز  02 – 89 زكم اللاهىن  ألٌو مسة مً زالٌ اإلاـولح

ُدي ، و هرا بِدما وان اإلاـولح الخللاإلاظتهلً لحماًت الِامت باللىاُد واإلاخِلم

، فخغُحر مدلٌى اإلاـولحاث واهذ باإلاؼتري  و الري ًولم ُلُه اإلادوي اللاهىن  الظاةد في

الاكخـادًت بالدزحت ألاولى و ذلً كـد الىؿٌى ئلى ئكفاء خماًت  جبِا للٌسوف

في الِالكت الاكخـادًت زاؿت و أهه ختى مفهىم الخاحس جوىز و  واطِت لهرا الوسف

التي اخخفٌذ بهره الدظمُت ئذ ًهسث  اللاهىن الخجازي  كىاُد ًياد أن ًيس ى لىال

 3أو اإلاخدزل 2أو اإلاإطظت 1حظمُت ُىن ئكخـادي هـىؾ كاهىهُت زاؿت جولم ُلُه

ًلِبه في وكّ اإلاىخىج لإلطتهالن ئذ ال ًىٌس ئلُه  الخ وهرا زاحّ لخىَى اإلاهام الري…

ُت ؤلاهخاحُت ئلى غاًت وؿىلها ئلى ًُ الِمل فلى هباتّ للمىخىحاث وئهما همظإوٌ

 2اإلاظتهلً.

 املحور الثالث: جدخل الدولت في جحديد ألاشعار كضمان للحم في حودة الحياة

ت الخجازة والـىاُت همبدأ دطخىزي في مىاد دطخىز  ، ألامس 2016وزد مبدأ خٍس

ت ألاطِاز، اإلاىسض  ت اإلاىافظت، الري ًلىم ُلى أطاض خٍس في الري هخج ُىه مبد خٍس

اإلاِدٌ واإلاخمم اإلاخِلم باإلاىافظت. ولىً خماًت للحُاة  03/03اإلاادة ألاولى مً ألامس 

مت وباُخباز الوبلت الغالبت في اإلاجخمّ ملسوزة مً هرا اإلابدأ، لجأ اإلاؼَس مً  الىٍس

زالٌ جددًد أطِاز بِم الظلّ ذاث ألاهمُت ؤلاطتراجُجُت أو لٌسوف زاؿت وهرا ما 

 .03/03ظت مً ألامس وزد في اإلاادة الخام

                                                            
، داز هىمت، الجصاةس، 17أخظً بىطلُِت، الىححز في اللاهىن الجصاتي الخاؾ، الجصء الثاوي، الوبِت  1

 .316، ؾ2018
ت، اإلاِدٌ واإلاخمم، 23/06/2004اإلاإزر في  04/02اللاهىن   2  اإلاخِلم باللىاُد اإلاوبلت ُلى اإلامازطاث الخجاٍز

http://www.law-dz.net/%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%af%d8%b9%d9%88%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ba/
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 أوال: مجال جدخل الدولت في ضبط ألاشعار

اإلاخِلم باإلاىافظت، "جوبُلا ألخيام  03/03مً ألامس  5حاء هف لىف اإلاادة 

أُاله، ًمىً أن جددد هىامؽ وأطِاز الظلّ والخدماث أو أؿىاف اإلاخجاوظت  4اإلاادة 

م   الخىٌُم.مً الظلّ والخدماث أو حظلُفها أو الخـدًم ُليها ًُ هٍس

جخسر جدابحر جددًد هىامؽ السبذ وأطِاز الظلّ والخدماث أو حظلُفها أو 

الخـدًم ُليها ُلى أطاض اكتراخاث اللواُاث اإلاِىُت وذلً لألطباب السةِظُت 

 الخالُت:

ت أو ذاث  - اث ألاطِاز الظلّ والخدماث اللسوٍز جثبُذ اطخلساز مظخٍى

 الاطتهالن الىاطّ في خالت اكوساب الظىق.

 يافدت اإلالازبت بجمُّ أػيالها والحفاي ُلى اللدزة الؼساةُت للمظتهلً.م -

هما ًمىً اجساذ جدابحر مإكخت لخددًد هىامؽ السبذ وأطِاز الظلّ والخدماث 

أو حظلُفها خظب ألاػياٌ هفظها، وفي خالت ازجفاَ اإلافسن وغحر اإلابرز، الطُما بظبب 

ً دازل كواَ وؼان  اكوساب زوحر للظىق أو واززت أو ؿِىباث مصمىت في الخمٍى

 1مِحن أو في مىولت حغسافُت مُِىت أو في خاالث الاخخياز".

 ثاهيا: آلياث جدخل الدولت في جحديد ألاشعار

اإلاخِلم باإلاىافظت ًخضح ان هىان زالر  03/03مً ألامس   5بِد اطخلساء اإلاادة 

 جلىُاث لخددًد ألاطِاز.

ا وججبر الباتِحن ُلى اخترامه، وئال الخددًد: هى أن جددد الدولت طِسا مُِى -1

اإلاوبم ُلى  04/02ًيىهىا جدذ هاةلت الِلىباث اإلاىـىؾ ُليها في اللاهىن 

ت.  2اإلامازطاث الخجاٍز

                                                            
اإلاإزر في  08/12اإلاخِلم باإلاىافظت اإلاِدٌ واإلاخمم،باللاهىن  19/07/2003زر في اإلاإ  03/03ألامس   1

 .2010لظىت  46، ج ز زكم 15/08/2010اإلاإزر في  10/05واللاهىن  25/10/2012
ُت مسالفت الخيام اإلاىاد  10/06مً اللاهىن  36اإلاادة   2  23مىسز و 22، 22" حِخبر ممازطاث ألطِاز غحر ػُس

ً )مً هرا اللا ِاكب ُليها بغسامت مً ُؼٍس  ( ألف دًىاز الى ُؼس مالًحن دًىاز.20هىن َو
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والهدف مً اُخماد الدولت آللُت الخددًد، هى جددًد أطِاز بِم اإلاىاد 

 والخدماث اطخجابت لحاحُاث احخماُُت، ولِل أهم الظلّ التي خددها اإلاؼَس

مت.  الجصاةسي في ئهاز خماًت اللدزة الؼساةُت، وخفاًا ُلى الحم في الحُاة الىٍس

ىت والخبز. -  1جددًد أطِاز مادة الفٍس

 2اإلاىخىحاث الـىاُُت. -

الدظلُف: هى جددًد الظِس ألاكص ى ُىد الاطتهالن وهرا هىامؽ السبذ  -2

م الفازق بحن  اللـىي ُىد ؤلاهخاج والخىشَّ للظلّ والخدماث، وجلىم الدولت بخٍِى

لّ جدذ هاةلت الِلىباث أي حِدي للظِس  الظِس الحلُلي والظِس اإلاظلف، ٍو

 3اإلاظلف.

م الخىٌُم. هس ذلً في حملت مً الظلّ ُمد اإلاؼَس ئلى حظلُفها ًُ هٍس  ًو

ذ والظىس. -  4جددًد أطِاز الٍص

الخـدًم، هى اإلاىافلت ُلى طِس جلترخه الجهاث اإلاسخـت أو اإلاخِاملحن  -3

ً اإلاسخـت بلواَ مِحن مثل الدًىان الىهني الاكخـادًح ن أو ذوي الخبرة والدواٍو

ٌهس ذلً مً زالٌ طِس الحلُب اإلابظتر اإلاىحه لالطتهالن طِت  للحلُب ومؼخلاجه، ٍو

 لتر، 1

 5لتر. 1دج للىِع طِت  250جددًد أطِاز الحلُب ب  -

                                                            
الري ًددد اطِاز اللمذ الـلب ُىد الاهخاج وفي  25/12/2007اإلاإزر في  07/402اإلاسطىم الخىفُري زكم  1

 مسخلف مساخله.
ي بالجملت والخجصةت اإلاددد لهىامؽ السبذ اللـى  22/07/2009اإلاإزر في  09/243اإلاسطىم الخىفُري زكم   2

 .2009لظىت  44اإلاوبلت ُلى الاطمىذ البىزجلدي اإلاسهب واإلاىكب، ج ز 
 الظالف الرهس. 04/02مً اللاهىن  23اإلاادة   3
الري ًددد الظِس ألاكص ى ُىد الاطتهالن، وهري  01/03/2016مإزر في  16/87اإلاسطىم الخىفُري زكم   4

ذ والظىس الغراتي هىامؽ السبذ اللـىي ُىد الاهخاج والاطخ ىد الخىشَّ بالجمالت والخجصةت إلاادحي الٍص حراد ُو

 .2016لظىت  13اإلاىسز والِادي والظىس الابُم، ج ز 
ىم الخىفُري زكم   5 اإلاإزر في  01/50اإلاِدٌ واإلاخمم للمسطىم الخىفُري  16/04/2016مإزر في  16/65اإلاٍس

إلاىكب في أهُاض ُىد الاهخاج وفي مسخلف مساخل اإلاخمً جددًد أطِاز الحلُب اإلابظتر وا 12/02/2001

 .2016لظىت  09الخىشَّ، ج ز 
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ت. -  1جددًد أطِاز اإلاىاد الواكٍى

 2الظلي. أطِاز اإلااء الـالح للؼسب وهرا مُاه -

ً ُبر الظىت الحدًدًت. -  3هلل اإلاظافٍس

 4ؤلاًجاز اإلاوبم ُلى الظىً الاحخماعي. -

ت اإلاظخِملت في الوب البؼسي. -  5ألادٍو

 الخاجمت

بِد أن هسخىا مظألت جلبل مً ُدمها للىٌام الاكخـادي الجدًد، وما حاء به 

لصماث الُىمُت مً حغحراث في خُاة ألافساد، وكدزتهم ُلى جدمل جيالُف وأُباء اإلاظخ

مً غراء وزدماث أزسي التي هخجذ ًُ هُمىت اللواَ الخاؾ للمىازد وطلظلت 

ؤلاهخاج و الخىشَّ، فيان مً اللسوزي الىٌس بِحن السخمت والسفم لخلً الوبلاث التي 

لم حظخوُّ الخأكلم مّ ذلً الخُاز، فخجىد اإلاجخمّ الدولي ممثال في الهُئاث الحيىمُت 

ـدي لٌاهسة الفلس ، وزلم مظاواة بحن ألافساد زغم أن هخاةج هرا وغحر الحيىمُت للخ

الىٌام أزبدذ اطخدالتها، وباث مً اللسوزي الخفىحر في آلُاث وهىُت للمدافٌت ُلى 

اللدزة الؼساةُت للمىاهً البظُى، وذلً مً زالٌ حملت مً الخىٌُماث لخددًد أو 

 حظلُف أطِاز الظلّ الىاطِت الاطتهالن.

                                                            
اإلاددد إلاظخىي الاطتهالن مً الىهسباء والغاش  07/10/2007اإلامط ي في  07/310اإلاسطىم الخىفُري زكم   1

فاث. واإلاسطىم الخىفُري زكم  إزر في اإلا 05/128للصبىن اإلاإهل وػسون ُىدة الصبىن اإلاإهل الى هٌام الخٍِس

الري ًددد هُفُاث  10/21اإلاخلمً جددًد اطِاز بُّ الغاش الوبُعي، واإلاسطىم الخىفُري زكم  24/04/2005

 2010لظىت  04كبى طِس بُّ الغاش، دون زطىم في الظىق الىهىُت، ج ز 
 09/14اإلاإزر في  05/14. واإلاسطىم الخىفُري زكم 09/01/2005اإلاإزر في  05/13اإلاسطىم الخىفُري زكم  2

فاث اإلااإلاددد لىُفُاث حظِحر اإلااء اإلاظخِم 09/02/2005اإلاإزر في   ِللت به.خل في الفالخت وهرا الخٍِس
ً الري  29/08/1998اإلاإزر في  89/269اإلاسطىم الخىفُري زكم  3 فاث الىلل اإلاظافٍس اإلاخلمً جدُحن حٍِس

 جلىم به الؼسهت الىهىُت للىلل بالظىت الحدًدًت.
اإلاخلمً زفّ وظب الاًجاز اإلاوبلت ُلى اإلاداٌ  28/07/1998اإلاإزر في  98/237ُري زكم اإلاسطىم الخىف  4

 ذاث الاطخِماٌ السةِس ي للظىً والتي جملىها الدولت والجماُاث اإلادلُت واإلاإطظاث والهُئاث الخابِت لها.
هخاج والخىكِب اإلاخِلم بددود السبذ اللـىي ُىد الا  01/02/1998اإلاإزر في  98/44مسطىم جىفُري زكم  5

ت اإلاظخِملت في الوب البؼسي.  والخىشَّ التي جوبم ُلى ألادٍو
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 ث:هخائج البح

ازبذ الىٌام الاكخـادي الجدًد هجاُخه في مجاٌ الخوىز الاكخـادي وجىَى  -

 ؤلاهخاج ووفسجه.

طاهم في النهىق بالدٌو الىامُت ئلى مـاف الدٌو اإلاخلدمت مً زالٌ ُىإلات  -

 الاكخـاد.

 زس طلبا ُلى الوبلاث الِمالُت وأبلى ُلى الفئاث اللُِفت، أ -

مال خُث أبلذ ُلى جدزلها مما ٌِد لم جخمىً الدٌو الىامُت مً جوبُله وا -

 اهتهاوا إلابدأ اإلاىافظت.
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 اشخلالليت اجفاق الخحكيم الخجاري الدولي عن العلد ألاصلي

 طالب دهخوراه - عاللي عبد الزحمنط/ 

 شعيدة -موالي الطاهز  الدهخور جامعت 

 امللخص

لي  الػلذ غً الخدىُم ؼشه اظخلاللُت الذساظت هزه اظخػشلىا مً خالٌ ألـا

 كبل ًخم الزي الاجفاق :الؽشه بهزا اإلالفىد وؤن بؽشه الخدىُم، الخػٍشف ؤًً جىاولىا

 إبشام غلى الخم اجفاق في ؤو الػلىد، مً في غلذ الاجفاق هزا وسد وظىاء الجزاع خذور

لي، الػلذ لتزم ألـا ٌ  بُنهم خالفاث مً ًثىس  كذ ما رلً بئخماع بملخض ى ألاوشاف ٍو  خى

  فُه للففل إلادىمحن جفعحره ؤو الػلذ، جىفُز
ا
 الؽشه هزا وؤن .الذولت مً كماء بذال

 الذولُت في اإلاػاهذاث وهزلً وألاحىبُت، الػشبُت اللىاهحن مػظم في به مػترفا ؤـبذ

  .بالخدىُم اإلاػىُت

لي مػىاها الػلذ غً الخدىُم ؼشه اظخلاللُت مً اإلالفىد وؤن  غذم ؤن :ألـا

لي، الػلذ مؽشوغُت  ورلً ألن الخدىُم، ؼشه غلى ًؤزش ال فسخه، ؤو بىالهه، ؤو ألـا

لي الػلذ مىلىع غً مخخلفا مىلىغا لجٌػا الخدىُم ؼشه  مبرساث هىان وؤن .ألـا

لي، الػلذ غً الخدىُم ؼشه إلابذؤ اظخلاللُت  اخخالف هى اإلابرساث هزه ؤهم ولػل ألـا

لي، الػلذ مىلىع غً ؼشه الخدىُم مىلىع لي فالػلذ ألـا  ؤو بؽشاء ًخػلم كذ ألـا

ٌ  جثىس  ؤن اإلامىً مً التي اإلاىاصغاث خل فمىلىغه ؼشه الخدىُم ؤما جىسٍذ، ؤو بُؼ  خى

لي معخلبال الػلذ جفعحر ؤو جىفُز  ول ظبب اخخالف ؤًما اإلابرساث هزه ومً .ألـا

 في العبب ؤما اللماء، إلى اللجىء الخػهذ بػذم هى الخدىُم ؼشه في فالعبب منهما،

لي الػلذ   مخخلف فهى ألـا
ا
 غلُه هفذ ؼشه الخدىُم اظخلاللُت مبذؤ وان .جماما

 ؤخيام اللماء هشظخه اإلابذؤ هزا وان وألاحىبُت، الػشبُت اللىاهحن مً الػظمى الغالبُت

  .به ومعلما مػترفا ؤـبذ اإلابذؤ هزا فان ولزلً ؤخيامها، مً الػذًذ في

Abstract  

We reviewed through this study " Independence of the International 

Commercial Arbitration Agreement for the original contract".. Where we took the 
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definition provided for arbitration, which means that: the condition is an 

agreement made before the conflict and whether the condition is mentioned in a 

contract or in an agreement made after the original contract confirmation. The 

parties are committed under this subject to give away any conflicts that may arise 

among them on the implementation, or interpretation of the contract to the 

arbitrators for decision instead of the state's judgment. This condition has been 

recognized in most Arab and foreign laws, as well as in international treaties 

concerned about Arbitration. 

The independence of the arbitration clause from the original contract means 

that the illegality, invalidity or repeal of the original contract do not affect the 

arbitration clause, because the arbitration clause deals with a different theme from 

that of the original contract. There are justifications for the principle of the 

arbitration clause independence from the original contract, and perhaps most 

important of these is the difference in the subject of the arbitration clause from that 

of the original contract. The original contract may be related to the purchase, sale or 

supply, but the arbitration clause resolves the conflicts that may arise on the 

implementation or interpretation of the original contract in the future. One of these 

justifications is the difference between each of their reasons. As for the reason of 

the arbitration clause is the commitment not to resort to justice, but the original 

contract reason is entirely different. The principle of the independence of the 

arbitration clause is stipulated in the vast majority of Arab and foreign laws. The 

judgment provisions have included this principle in many of its provisions, 

therefore, this principle has been recognized and granted. 

 ملدمت

هظشا ألهمُت الذوس الزي ًلػبه الخدىُم في خعم مىاصغاث غلىد 

ُت معخمذة مً وحىد الذولت  الاظدثماس،فمال غما جخمحز به هزه الػلىد مً خفـى

ت للذولت اإلامُفت لالظدثماس،فئهه ًيىن مً  وشفا فيها وهزلً حػللها بمفالح خٍُى

بحرة مً الىفاءة للخػامل مؼ ؤن جخىفش غملُت جدىُم فػالت وغلى دسحت ه الهام حذا
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 هزه اإلاىاصغاث. 

عخلضم لخدلُم فػالُت الخدىُم همماهت إحشابُت لحعم مىاصغاث الاظدثماس  َو

ٌى إلى غملُت جدىُم مىظمت جبنى الػذًذ مً اإلابادا اللاهىهُت ال ت للـى مشوٍس

لي و الزي ؤلحى مً وفػالت، ؤهمها مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً الػلذ ألـا

 في إواس اللىاهحن الىلػُت ؤو اإلاػاهذاث الذولُت و كشاساث ا
ا
إلابادا اإلاعخلشة خالُا

 ولىابذ الخدىُم.

لي  وحعخمذ هزه الاظخلاللُت مً اخخالف مىلىع ول مً الػلذًً، الػلذ ألـا

رو وبُػت مخخلفت مىذمجا مً الىاخُت اإلاادًت  آخش واجفاق الخدىُم  الزي ٌػخبر غلذا 

لي، الجفاق غلى الخدىُم هى مجشد غلذ ٌػنى باإلحشاءاث وال ٌػنى فا بالػلذ ألـا

لي في خحن ًىفب مدله غلى  ثوالالتزامابخدذًذ الحلىق  اإلاترجبت غىذ الػلذ ألـا

الففل فُما ًثىس مً مىاصغاث هاؼئت غً الؽشوه اإلاىلىغُت التي ًخممنها الػلذ 

لي.  ألـا

ذة مىلىغُت غبر مً ؤن البػن ًزهب إلى اللٌى بىحىد كاغوغلى الشغم 

لي إال ؤن معإلت  اظخلالٌدولُت مؤداها  اجفاق الخدىُم باليعبت للػلذ ألـا

 للجذٌ و الىلاػ بحن ؤهفاس اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً  الاظخلاللُت
ا
واهذ مدال

لي واإلاىادًً بػذمها، إر بشصث الحاحت حلُا في الػذًذ مً ألاهظمت  الػلذ ألـا

لي مىلىع الجزاع وبحن اللاهىهُت إلى لشوسة بدث و بُػت الػالكت التي جشبي الػلذ ألـا

 لحل الجزاع. هألُتاجفاق الخدىُم 

وغلى الشغم مً حػذد الفىس التي جثىس فيها معإلت الػالكت بحن الاجفاق غلى 

لي  الخدىُم لي ؤو  ظىاء-والػلذ ألـا ومذي  اهلمابهغىذ الخمعً ببىالن الػلذ ألـا

ُم ؤو في خاٌ الفشك اإلاػاهغ اللاض ي بإن ًيىن الػلذ جإزحر رلً غلى اجفاق الخدى

لي صحُذ و ًيىن اجفاق الخدىُم كذ لحم به غاسك كاهىوي  ش  –ألـا فئن جلٍش

لي  لي ًؤدي إلى كبٌى إخماع الػلذ ألـا اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً الػلذ ألـا

ً لىظام كاهىوي ًخخلف غً رلً الزي ًدىم اجفاق الخدىُم، وغلى الػىغ مً رل

 راث الىظام اللاهىوي. إلىفئن اللٌى بػذم الاظخلاللُت ٌػني إخماع الػلذًً 
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لي  مً هىا ًىشح ؤلاؼياٌ خٌى الػالكت بحن الاجفاق غلى الخدىُم و الػلذ ألـا

لي؟ وجلخض ي مىا الاحاب  توجلذًش مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم باليعبت للػلذ ألـا

مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم زم وػشك  غلي العؤاٌ اإلاىشوح ؤوال جىلُذ مممىن 

جلذًش اإلابذؤ مً خالٌ مىكف الػذًذ مً ألاهظمت اللاهىهُت اإلاػاـشة واإلاػاهذاث 

  الذولُت و لىابذ الخدىُم.

 مضمون مبدأ اشخلالل اجفاق الخحكيم عن العلد ألاصلي املبحث ألاول 4

لِغ فلي  اهالاسجباجفاق الخدىُم ًفً  الظخلاللُتللذ ظهش مفهىم حذًذ 

ليبِىه وبحن الػلذ  اإلاخػلم به، وإهما  رهب إلى خذ الاظخلاللُت غً ول كاهىن  ألـا

ووني داخلي ًمىً ؤن ًخمؼ له اجفاق الخدىُم بإن ؤـبذ اجفاق الخدىُم صحُدا 

 وكابما بمجشد الاجفاق غلُه.

 بدأوطبيعت امل حعزيف املطلب ألاول4

زوىس ظهش ؤوال في اللماء الفشوي ي مً الؽاةؼ في فله الخدىُم ؤن اإلابذؤ اإلا

ُت " مفي ك 1963ماًى  7خُث هشظخه مدىمت الىلن الفشوعُت في خىمها الفادس في 

Gosset "1  غ اإلابذؤ في الىفىؿ و اللىاهحن الذاخلُت إال ؤنها لم وغلى الشغم مً جىَش

فا له ؤًً جشهذ اإلاعإلت للفله .  جمؼ حػٍش

 دأالفزع ألاول4 املعنى الخلليدي للمب

ىفشف اإلافهىم الخللُذي  وهى ما ٌػبر غىه باالظخلالٌ اإلاادي اججاه الػلذ ٍو

لإلابذؤ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم إلى اهففاٌ هزا الؽشه غً  الزي وسد  يالػلذ ألـا

 هـــراث ماهُخفُه، ؤو اسجبي به بدُث ًىظش دابما في جلذًش صحت ؼشه الخدىُم إلى 

 2لػلذؤي مً خُث وحىده هى ال مً خُث وحىد ا

                                                            
ت الػامت في الخدىُم الخجاسي الذولي - 1 ،ميؽىساث الحلبي خفُظت العُذ الحذاد، اإلاىحض في الىظٍش

 121،ؿ2007الحلىكُت،بحروث، لبىان،
دساظت كاهىهُت في الخدىُم -ؤخمذ مخلىف، مفهىم اظخلالٌ ؼشه الخدىُم في غلىد الخجاسة الذولُت -1

 .224، ؿ2002الخجاسي الذولي ، داس النهمت الػشبُت، اللاهشة، مفش ،
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ُغِشفذ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم ؤن هىظش إلى اجفاق الخدىُم  ؿبهزا الخفى و 

الىاسد في غلذ غلى ؤهه غلذ كابم بزاجه، سغم ؤهه لِغ إال حضء مً هزا الػلذ ؤو ؤخذ 

 .1بىىده

لي: ؤن غذم مؽشوغُت و  ًلفذ باظخلاللُت ؼشه الخدىُم غً الػلذ ألـا

لي، ؤو صحخه ؤو فسخه، ال ًؤزش غلى ؼشه الخدىُم، ظىاء وان  بىالهه، ؤو الػلذ ألـا

 غىه في ـىسة اجفاق جدىُم 
ا
لي، ؤميان معخلال هزا الؽشه مذسحا في الػلذ ألـا

غً مىلىع الػلذ  وؤظاط هزا الىظش ؤن اجفاق الخدىُم ٌػالج مىلىغا مخخلفا

لي ألن اجفاق الخدىُم جفشف كابم بزاجه له هُاهه اإلاعخلل غً  لألـا  .2يالػلذ ألـا

لي  ف ؤهه غالج معإلت الػُب الزي كذ ًفِب الػلذ ألـا هالخظ مً الخػٍش

غلى ؼشه الخدىُم ولم ٌػالج الفىسة الػىعُت وهي معإلت  بهزا الػُوغذم جإزحر 

لي، وهزه معإلت  الػُب الزي كذ ًلحم ؼشه الخدىُم،ومذي جإزحره غلى الػلذ ألـا

 ها.مً اإلامىً ؤن جثىس مما ٌعخىحب ولؼ خلٌى غملُت ل

 الفزع الثاوي4 املعنى الحديث للمبدأ

لم ًلف مفهىم اظخلالٌ ؼشه الخدىُم غىذ اإلاػنى الخللُذي الزي ًىفشف 

لي، وإهما اجخز مفهىما آخش ؤو الخفىس الحذًث  إلى اظخلالله غً الػلذ ألـا

بهزا اإلاػنى لم حػذ حػني  فاالظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً ول كاهىن ووني، الظخلاللُت

لي، و إهما  الاظخلالٌفلي  باليعبت إلاخخلف  الاظخلاللُتاإلاادي غً الػلذ ألـا

اللىاهحن الىوىُت التي ًخمؼ اجفاق الخدىُم لها بخىبُم مىهج الخىاصع اإلاػشوف في 

 إواس غالكاث اللاهىن الذولي الخاؿ.

هما ًشي البػن  ؤن: " الاظخلالٌ اإلاىلىعي ًخىشق إلى الػالكت بحن اجفاق 

ه"  بمػنى ؤهه ال ًخإزش الخدىُم و  لي الزي ًدخٍى غذم صحت هزا  باخخماٌالػلذ ألـا

لي -ألاخحر  الخدىُم في مىاحهت  الجفاقبمػنى ؤخش الاظخلاللُت هي جدفحن  -الػلذ ألـا

                                                            
 .89، ؿ1997الثاهُت، داس النهمت الػشبُت،ؤخمذ ابشاهُم ابشاهُم، الخدىُم الذولي الخاؿ، الىبػت  - 1

2  - ' EL AHDAB (A) , La loi libanaise sur l 'Arbitrage , Edition Juridiques, SADER,1996, p37 
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لي، و بالخالي اظخلاللُت اجفاق الخدىُم بغن  اخخماٌؤظباب  غذم صحت الػلذ ألـا

لي ؤو فسخه ومً زم الىظش غً وىنها جثىس في خالت ادغاء ألاو شاف ببىالن الػلذ ألـا

هضع اخخفاؿ اإلادىم في الففل في الجزاع، فجاء هزا اإلابذؤ لُخفذي ؤمام ؤي جزسع 

لي للتهشب مً الخمىع للخدىُم و اللجىء إلى اللماء الػادي  . 1ببىالن الػلذ ألـا

غلى لىء ما ظبم فئن اللفذ مً مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً      

لي لِغ اإلاػنى اإلاادي مىه بل  اإلاػنى اللاهىوي، فهى ال ٌػني بالمشوسة الػ لذ ألـا

لي  اظخلالٌ مدل سلاء و كبٌى اجفاق الخدىُم غً الشلاء و اللبٌى بؽإن الػلذ ألـا

ؤ الاظخلاللُت ٌػني ؤن ؼشه الخدىُم ًمىىه ؤن ًللى راث اإلافحر الزي ذهما ؤن مب

لي في خالت اهخلاٌ  ًترجب مً خلىق غً هزا الػلذ. ما ًللاه الػلذ ألـا

هي ؤن  2والفىشة التي اظدىذ غليها مبذؤ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم و مؽاسوخه

ً، وبالخالي فئن ؼشه الخدىُم  لي ٌؽىالن غملحن مخمحًز ؼشه الخدىُم والػلذ ألـا

لي،  ، فمدل ؼشه الخدىُم هى غلذ في الػلذ، وبخػبحر ؤخش ؤهه غلذ مىاص للػلذ ألـا

لي الزي ًماف إلُه غلى هدى غمل إحشاة ي بدذ، وهى مدل مىففل غً الػلذ ألـا

ًجػل ول منهما غلذا مخمحزا غً آلاخش، وإن جممىتهما وزُلت واخذة خُث ؤن الػمل 

لي  ؤلاحشاةي مدل ؼشه الخدىُم إهما ًخػلم بدعم اإلاىاصغاث الىاؼئت غً الػلذ ألـا

 .3لىغُتالزي يهذف إلى جدذًذ خلىق والتزاماث ألاوشاف اإلاى 

                                                            
1 - MAYER (P )  L’autonomie substantielle ou matérielle envisage la convention d’arbitrage par 

rapport au contrat. Elle consiste à tenir pour autonome la convention d’arbitrage par rapport au 

contrat dans laquelle elle est  stipulée de sorte qu’ elle n’est affectée par l’invalidité de ce 

dernier .En d’autre terme , l’autonomie substantielle consiste à immuniser la convention d’arbitrage 

à l’égard de causes d’invalidité susceptible d’affecter le contrat l ladite convention,  l’autonomie de 

l’arbitre dans l’appréciation de sa propre compétence ,R.C.A.D.I.,1989,p79. 
شي. الخدىُم الخجاسي الذولي،دساظت خاـت لللاه - 2 ىن اإلافشي الجذًذ بؽإن مدمىد مخخاس ؤخمذ بٍش

ت،داس لنهمت الػشبُت للىباغت و اليؽش و الخىصَؼ، اللاهشة،  .36،ؿ1995الخدىُم في اإلاىاد اإلاذهُت و الخجاٍس
مفىفى الجماٌ ، امخذاد ؼشه الخدىُم خاسج ؤلاواس الخللُذي للػلذ اإلاخػلم به، مجلت الذساظاث  - 3

 .67،ؿ2001ت  الػذد العابؼ،بحروث،اللاهىهُت ، ولُت الحلىق، حامػت بحروث الػشبُ
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 املطلب الثاوي4 مصدر مبدأ اشخلالليت اجفاق الخحكيم عن العلد ألاصلي

ذ لهزا  رهب ؤغلب سحاٌ اللاهىن في مؤلفاتهم إلى اللٌى بإن ؤٌو جىَشغ ـٍش

 .1Gossetفي اللمُت اإلاػشوفتفي الحىم الؽهحر اإلابذؤ وان مً خال اللماء الفشوي ي ،

 لالل شزط الخحكيمالفزع ألاول4 جطبيم اللضاء الفزوس ي الشخ

ذ لهزا اإلابذؤ وان مً خالٌ إ ن الؽاةؼ في فله الخدىُم بإن ؤٌو جىَشغ ـٍش

ؤًً كمذ مدىمت 2Gossetاإلاػشوفتمً خالٌ كمُت ،1962اللماء الفشوي ي ظىت 

الخدىُم الخجاسي الذولي، فئن اجفاق الخدىُم  الىلن الفشوعُت بما ًلي: " في إواس

لي ؤو جم  ىففلظىاء جم هزا الاجفاق غلى هدى م ومعخلل غً الخفشف اللاهىوي ألـا

كاهىوي وامل، ٌعدبػذ  باظخلالٌ -ظشوف اظخثىابُت إال في-به فئهه ًخمخؼ دابما  إدساحه

 . "3مدخمل ًلحم بهزا الخفشف بإي بىالن ًخإزش اجفاق الخدىُم مػه ؤن

زم جىشس جىبُم مبذؤ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم في اللماء الفشوي ي، مؼ مالخظت 

ؤن اللُذ العابم الزي ؤوسدجه مدىمت الىلن بخفىؿ غذم جىبُم اإلابذؤ "في 

 .4خاالث اظخثىابُت" لم ًشد دابما

                                                            
 Gossetغلى الشغم ؤن هىان كشاساث ؤخشي ـادسة كبل هزا اللشاس لىً لِغ بالفشاخت التي حاء بيها كشاس - 1

 خُث ؤهذث اإلادىمت في غباساث راث مغضي غلى الاظخلاللُت.
 ً 1963ماًى  7إر ؤـذسث مدىمت الىلن الفشوعُت )الذابشة اإلاذهُت( في  - 2

ا
لش ـشاخت بمبذؤ اظخلالٌ خىما

لي في الخدىُم الذولي، وكذ ؤهذ الحىم اإلازوىس " في إواس الخدىُم الخجاسي  ؼشه الخدىُم غً الػلذ ألـا

لي ؤو  الذولي، فئن اجفاق الخدىُم ظىاء جم هزا الاجفاق غلى هدى مىففل ومعخلل غً الخفشف اللاهىوي ألـا

باظخلالٌ كاهىوي وامل، ٌعدبػذ مػه ؤن ًخإزش  —اظخثىابُت إال في ظشوف—جم إدساحه به فئهه ًخمخؼ دابما 

 :MOTOLUSKY( H.)اجفاق الخدىُم بإي بىالن مدخمل ًلحم بهزا الخفشف"الحىم اإلازوىس مؼ الخػلُم في

Cass.Civ. 07 mai 1963 ,Rev. Crit.D.I.P: P. 615., 
شاخت ختى ؤواخش الخمعُيُاث مً ًالخظ ؤن اللماء الفشوي ي وان ًشفن مبذؤ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم ـ - 3

ً، اهظش مفىفى الجماٌ ، غياؼت غبذ الػاٌ ،الخدىُم في الػالكاث الخاـت الذولُت في لىء  اللشن الػؽٍش

 .351، ؿ 1998،الىبػت ألاولى، ميؽىساث خلبي الحلىكُت، 94/27اللاهىن اإلافشي 
مً خُث اظخلاللُخه وآزاسه و الىظام  خفُظت العُذ الحذاد، الاججاهاث اإلاػاـشة بؽإن اجفاق الخدىُم - 4

 .23، ؿ 1996اللاهىوي الزي ًدىمه ومذي جإزش كاهىن الخدىُم اإلافشي الجذًذ بها، داس الفىش الجامعي، 
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 وهزا اإلابذؤ الزي ولػخه مدىمت الىلن الفشوعُت ظاسث غلُه ؤًما مداهم

ؤلاظدىاف الفشوعُت في الػذًذ مً ؤخيامها فلذ رهبذ مدىمت الىلن الفشوعُت  في 

اجفاق الخدىُم  اغخباس اإلاىلىع فُما رهب إلُه مً  ُذ كاض يإلى جإً 1IMPEXكمُت 

اللاهىهُت، وفلا لللاهىن الذولي الخاؿ الفشوي ي، بالػلذ  اجفاكا معخلال مً الىاخُت

 .2إلى إًىالُا الىاسد غلى جفذًش الحبىب

لي بحن ؼشهت هىلىذًت3MENICUCCIوفي كمُت  وشخق  ، ؤبشم الػلذ ألـا

 ٥في هز وان اللاهىن الفشوي ي ًدظش ؤن ًخممً الػلذفشوي ي ال ٌػذ جاحشا، وإلاا 

في الػلذ  الحالت ؼشه الخدىُم، فئن الىشف الفشوي ي مخجاهال ؼشه الخدىُم الىاسد

 كام باللجىء إلى اللماء الػادي الفشوي ي.

الخجاسة ىاف باَسغ صحت اجفاق الخدىُم في غلىد خئوللذ كشسث مدىمت اظ

غذم بإظباب البىالن ؤو  جإزشهه جدٌى دون إمياهُت ، بالىظش إلى ؤن اظخلاللُختالذولُ

 .4الىاسدة في ؤي كاهىن ووني تاإلاؽشوغُ

اجفاق و للذ ؤبشصث هزه اللماًا و غحرها بؽيل واضح جىبُم مبذؤ اظخلاللُت 

لي، ودسج بػذها غلى جىبُله في  مالخدىُ  ًالىثحر مالخجاسي الذولي غً الػلذ ألـا

مبذؤ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم مبذؤ كمابُا في فشوعا  ًضاٌ خُث ال اللماًا اإلاؽابهت

ػُا، فاللىاغذ الىاظمت للخدىُم في فشوعا والىاسدة في كاهىن  ؤي ؤهه لم ًىشط حؽَش

                                                            
1 - ALEXENDRE. : Cass.Civ.Fr. du 18 mai 1971, J.D.I., p124 

عشا ومنها إلىاًىالُ -2 ا لالظخفادة مً اللىاغذ واإلاضاًا والزي ـىس غلى ؤنها غملُت بُؼ إلى البرحغاٌ وظَى

اإلالشسة في داخل العىق ألاوسبُت اإلاؽترهت بهذف الخفذًش لذٌو ؤخشي خاسج العىق، فشفمذ العلىاث 

جشاخُق الخفذًش بعبب الغؾ. وغىذما ؤزحرث معإلت بىالن الػلىد هظشا لػذم  الجمشهُت الفشوعُت

اهخهى اللماء الفشوي ي إلى ؤن بىالن الػلىد  مؽشوغُت العبب ومذي جإزش ؼشه الخدىُم بهزا البىالن،

لُت بعبب غذم مؽشوغُت ظببها لخىافش الغؾ ال ًؤزش غلى صحت ؼشه الخدىُم هضوال غىذ مبذؤ  ألـا

لي . ، الاججاهاث اإلاػاـشة  خفُظت العُذ الحذادالاظخلاللُت التي ًخمخؼ بها هزا الؽشه باليعبت للػلذ ألـا

 .23بؽان اجفاق الخدىُم اإلاشحؼ العابم ،ؿ 
3 - FOUCHARD(PH.): C.A.P. le 13 decembre 1975, Rev.Arb., 1977.1977, P 106. 

 .24، اإلاشحؼ العابم، ؿ،الاججاهاث اإلاػاـشةخفُظت العُذ الحذاد -4

https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%B8%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
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ؤـٌى اإلاداهماث الفشوي ي، لم جىق غلُه ـشاخت وخاٌو بػن الؽشاح اظخيباه 

ػاث مً كاهىن اإلاشاف 1446مبذؤ اظخلاللُت ؼشه الخدىُم بذاللت إؼاسة اإلاادة 

التي جلض ي بإهه "إرا وان ؼشه الخدىُم باوال فئهه ٌػخبر غحر  1981الفشوي ي لعىت 

مىخىب"؛ إر ًمىً فهم هزا الىق غلى ؤهه اغتراف لمني باظخلالٌ مفحر الػلذ 

لي غً ؼشه الخدىُـــــــــــم وباإلالابل اظخلالٌ صحت ؼشه الخدىُم غً مفحر الػلذ  ألـا

لي  .1ألـا

 اشخلالل شزط الخحكيم في اللضاء الفزوس ي  الفزع الثاوي4 أشاس

مً الالفذ ؤن اللماء الفشوي ي غىذ جىبُله مبذؤ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم لم 

ًخىشق إلى جفعحر الؽشه مدل الجزاع وإهما وبم اإلابذؤ  اإلازوىس هلاغذة غامت، فلذ 

رهبذ مدىمت الىلن الفشوعُت إلى ؤن مبذؤ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم ًىبم هلاغذة 

ؤهذ بػن ماد ًت في اللاهىن الذولي للخدىُم دون اللجىء إلى ؤخيام اللاهىن الىوني ٍو

لي ال ٌػذ كاغذة جىاصع كىاهحن بل  الفله ؤن "اظخلالٌ ؼشه الخدىُم غً الػلذ ألـا

كاغذة كاهىن دولي خاؿ مادي جخػلم بالخدىُم الخجاسي الذولي وال جذع مدال لخىبُم 

 . "2غذة الخىاصعؤي كاهىن ؤحىبي مما كذ جدذده كا

غ إلى ؤن  وال هياد هجذ إال كمُت هادسة ؤؼاسث فيها مدىمت اظخئىاف باَس

اظخلالٌ ؼشه الخدىُم ًىبم واإلاا وان ًدعؼ لِؽمل الجزاع خٌى صحت الػلذ 

لي ،إال ؤن الفله الفشوي ي اغخبر مىكف مدىمت الاظخئىاف خشوحا غلى احتهاد 3ألـا

جفعحر ؼشه الخدىُم هإظاط لخىبُم مبذؤ  مدىمت الىلن الفشوعُت التي لم حؽتره

شفن بػن الفله ـشاخت اظدبػاد مبذؤ اظخلالٌ ؼشه 4اظخلالٌ هزا الؽشه ، ٍو

                                                            
خُث ٌػخبر ؤن اظخلالٌ ؼشه الخدىُم ٌعخفاد بذاللت الاكخماء مً اإلاادة هفعها؛ مفىفى الجماٌ  -1

 .352وغياؼت غبذ الػاٌ، اإلاشحؼ العابم، ؿ 

 .9،اإلاشحؼ العابم ، ؿ  هاث اإلاػاـشةالاججاخفُظت العُذ الحذاد، -3

غ في كمُت-4 خ  Gefimex v Transgrainكشاس مدىمت اظخئىاف باَس غ  14/11/1996بخاٍس مجلت الخدىُم، باَس

 .434ؿ  1997
4 - Derains, Yves , Les tendances de la jurisprudence arbitrale internationale,1993,p.829 
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الخدىُم مً خالٌ اجفاق ألاوشاف ؤو جفعحر ؼشه الخدىُم ألن اظدبػاد رلً اإلابذؤ 

ما خىحرا إلابذؤ الاظخلالٌ الزي ؤـبذ مً اإلابادا  جبػا إلسادة ألاوشاف ٌؽيل "جلٍى

ػترف بها غاإلاُا ، فهزا اإلابذؤ ًخػلم في الىاكؼ بلاغذة آمشة في الخىظُم اللاهىوي اإلا

 ".1للخدىُم الخجاسي الذولي ال ًجىص لألوشاف الاجفاق غلى مخالفتها

عخفاد مً رلً ؤن اللماء الفشوي ي لم ٌعدىذ في جىبُم مبذؤ اظخلالٌ  َو

لخدىُم الخجاسي الذولي ؼشه الخدىُم إلى اللاهىن الىاحب الخىبُم غلى اجفاق ا

لزلً ًشي حاهب مً الفله الفشوي ي ؤهه باليعبت لللاض ي الفشوي ي فئن اجفاق 

لي ؤًا ما وان الحل الزي ًخبىاه اللاهىن ألاحىبي  الخدىُم ٌػخبر معخلال غً الػلذ ألـا

اإلادخمل الخىبُم غلى هزا الػلذ وؤًا ما واهذ وبُػت اللىاغذ الىاحبت الخىبُم غلى 

 .2خدىُم راجهاجفاق ال

فبدعب اللماء الفشوي ي ٌػذ مبذؤ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم مبذؤ دولُا؛  

وبخفيُفه غلى ؤهه كاغذة مادًت فئهه ًىبم مباؼشة غلى اجفاق الخدىُم الخجاسي 

الذولي دون خاحت إلى جفعحر الاجفاق وال الشحىع إلى كاهىن ووني؛ وهى ؤًما مبذؤ 

لي ظىاء وان ؼشوا في غلذ ؤو اجفاكا مىففال غً ًخػلم باجفاق الخدىُم الخجاسي الذو 

 الػلذ.

ًمىً اللٌى إرن إن اللماء الفشوي ي ال ًؤظغ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم غلى 

ظلىان إسادة ألاوشاف بخالف هظحره الاهجلحزي، وغلُه ًبذو مً الفػب الخىفُم بحن 

ت الػلذًت للخدىُم، و  ٍؤهذ اظخلالٌ ؼشه الخدىُم في اللماء الفشوي ي والىظٍش

ذ سلىان جىافي اظخلالٌ ؼشه الخدىُم في اللماء الفشوي ي مؼ ظلىان  الذهخىس ؤبى ٍص

إسادة ألاوشاف ووبُػت الخدىُم الػلذًت بلىله: "ولِغ ؤدٌ غلى اهخفاء الىبُػت 

الخػاكذًت للخدىُم الخجاسي غلى الفػُذ الذولي، مً الاججاه الزي ؤـبذ معخلشا 

                                                            
 .124بم، ؿ ؤخمذ مخلىف، اإلاشحؼ العا - 1
 .25خفُظت العُذ الحذاد، الاججاهاث اإلاػاـشة، اإلاشحؼ العابم، ؿ  - 2
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"، بل 1خدىُم غً الػلذ الزي وؽبذ غىه اإلاىاصغتآلان في اللماء باظخلالٌ ؼشه ال

ت اإلاعخللت للخدىُم.  إن مىكف اللماء الفشوي ي ًمىً ؤن ًفعش وفلا للىظٍش

 املبحث الثاوي جلديز مبدأ اشخلالليت اجفاق الخحكيم

ًؤهذ حاهب مً  الفله غلى ؤن اظخلاللُت اجفاق الخدىُم ٌػذ مبذؤ مً اإلابادا 

إلُه اإلادىمىن في إواس الػالكاث الذولُت ؤًا ما وان ملش  الػامت للخدىُم  الزي ٌؽحر 

اوػلاد الخدىُم و ؤًا ما وان اللاهىن الزي ًدىم اإلاىاصغت اإلافشولت غليهم و غلُه فئن 

غ و  مخخلف ألاهظمت  إكشاس جلذًش مذي صحت ما ظبم ًخىكف خٌى مذي جىَش

و مذي اغتراف  اللاهىهُت الىلػُت لهزا اإلابذؤ الزي اظخخلفه اللماء الفشوي ي

اإلاػاهذاث الذولُت اإلاىظمت للخدىُم ولىابذ الخدىُم به و هزا كماء مداهم الخدىُم 

به ول رلً غلى هدى ًمىً مػه اللٌى غلى ما ًلاٌ بإن اإلابذؤ ٌػذ  مً اإلابادا الػامت 

 ؟ للخدىُم الخجاسي الذولي

شزط املطلب ألاول4 موكف املعاهداث الدوليت من جكزيض مبدأ اشخلالليت 

 الخحكيم عن العلد ألاصلي

لي  الاغترافمً الثابذ ؤن  بمبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً الػلذ ألـا

ذ مً اإلاػاهذاث الذولُت الشبِعُت اإلاىظمت  الزي ًخممىه ال ٌعخخلق بؽيل ـٍش

 للخدىُم، وغلُه ظيخػشك لبػن هزه الاجفاكُاث.

 1392معاهدة هيويورن املوكعت شىت  الفزع ألاول4

ىسن لػام  لم اجفاق مباؼشة إلابذؤ اظخلاللُت  1958جخػشك اجفاكُت هٍُى

مً  02الزهاب إلى اللٌى بإن اإلاادة  ًالبػن م، ولىً هزا لم ًمىؼ مالخدىُ

إلابذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم ومخخلف  حػشلذ غلى ؤنها وإن لم جىً كذ 2الاجفاكُت

                                                            
ذ سلىان ، ألاظغ الػامت في الخدىُم الخجاسي الذولي، داس الفىش الػشبي، مفش، - 1  .37، ؿ 1981ؤبى ٍص
ىسن لػام  - 2 ب الزي ًلتزم غلى ؤهه حػترف ول دولت مخػاكذة باالجفاق اإلاىخى  1958جىق اإلاادة اجفاكُت هٍُى

بملخماه ألاوشاف بإن ًخففىا للخدىُم ول ؤو بػن اإلاىاصغاث الىاؼئت ؤو التي كذ جيؽإ بُنهم بؽإن 

م الخدىُم. تها غً وٍش  مىلىع مً سوابي اللاهىن الخػاكذًت ؤو غحر الخػاكذًت اإلاخػللت بمعإلت ًجىص حعٍى
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 .1ً كبلله م هخابجه اللاهىهُت، إال ؤنها ؤغىخه كىة لم جىً

وغلى الشغم مً ؤن اإلاػاهذة لم حؽش إلى مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً 

لت مباؼشة  لي بىٍش ؤن  GAILLARD ٌعخخلق مً هزا الىق وفم ؤهه إال الػلذ ألـا

لي، وبالخالي فئن  إلى كاهىن اجفاق الخدىُم ًمىىه ؤن ًخمؼ  آخش غحر كاهىن الػلذ ألـا

ىسن جيىن كذ  ؤن ًيىن الجفاق الخدىُم هظام كاهىوي  ىاكبلذ لممػاهذة هٍُى

لي ؤي  ذة لفىشة  الاججاهاثفي إواس  ًمىً إدساحهامعخلل غً الػلذ ألـا اإلاٍؤ

ت ـــــؤن هزه اإلاادة لم جىشط مبذؤ الاظخلاللُ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم ، غحر ؤهه ًشي 

 غترافالا مً هزه الاجفاكُت كذ ؤوحب غلى الذٌو ألاغماء  02وإر وان هق اإلاادة 

التي اجفم ألاوشاف غلى خلها  هظش اإلاىاصغاثباجفاق الخدىُم، ومىؼ مداهمها مً 

م الخدىُم بُذ ؤنها لم جخممً إؼاسة إلى ؤن رلً ًمىً ؤن ًخدلم في خالت  بىٍش

لي ؤو فسخه ؤو اهلمابه، بمػنى آخش ؤن هزه اإلاادة لم جخممً ؤي  بىالن الػلذ ألـا

لي وغذم جإزشه بما كذ  الخدىُماجفاق  اظخلالٌبُان بؽإن معإلت  غً الػلذ ألـا

 .2فسخ ؤو اهلماء بىالن ؤو ًلحم بهزا ألاخحر مً ؤظباب 

ابزيل   21للخحكيم الخجاري الدولي املوكعت في  ألاوربيتمعاهدة جىيف  الفزع الثاوي4

1391 

دا ًلشس  اجفاق الخدىُم الخجاسي الذولي  تمبذؤ اظخلاللُلم جخممً هفا ـٍش

إلى اللٌى بإن اإلاادة الثالثت والتي جىق  3ـلي، ومؼ رلً رهب البػنغً الػلذ ألا 

ش صحت اجفاق الخدىُم ؤو صحت  غلى ؤن : " اإلادىم له ش اخخفاـه وجلٍش ظلىت جلٍش

 الخدىُم حضءا مىه "خُث جمىذ للمدىم ظلىت الففل في هًيىن ؼش الػلذ الزي 

ٌػذ اجفاق الخدىُم صحت اجفاق الخدىُم ؤو الػلذ الزي  وفي وحىد ؤو اخخفاـه

                                                            
مان، اجفاق الخدىُم وفلا للاهىن الخدىُم  -1 ت سكم غبذ اللادس هاٍس ،دساظت 94/27في اإلاىاد اإلاذهُت و الخجاٍس

ػاث الػشبُت،  ػت ؤلاظالمُت و الدؽَش ىسن و اللاهىن الفشوي ي و اللاهىن الىمىرجي، الؽَش ملاسهت : اجفاكُت هٍُى

 .315-314.، ؿ1996الىبػت ألاولى، داس النهمت الػشبُت، 
 .99ؤخمذ ابشاهُم ابشهُم اإلاشحؼ العابم ، ؿ - 2
 .97هُم ابشهُم اإلاشحؼ العابم ، ؿؤخمذ ابشا -3
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حضءا مىه، و بالخالي جىشط مبذؤ اظخلالٌ اجفاق الخدىُم بؽيل لمني فلي مً 

عها إلابذؤ  ، ورلً بىفها غلى ؤن اخخفاـهفي  لاإلادىم بالفف اخخفاؿخالٌ جىَش

صحت اجفاق الخدىُم ؤو الػلذ الزي ًخممىه وهى  للمدىم ظلىت الففل في وحىد ؤو

شحػىن هزا الحل  امنهمهال ما ٌػني ؤن وحىد ؤو صحت  -ًلذس غلى هدى مىففل. ٍو

لت بحن مبذؤ  دإلى وحى -خعب هزا الشؤي  اخخفاؿومبذؤ  الاظخلاللُتجشابي ـو

 .مبالففل باخخفاـهاإلادىمحن 

 الفزع الثالث4 معاهدة واشىطن

الذولي اإلاشهض  ؤوؽإثوالتي  1965ماسط18باليعبت إلاػاهذة واؼىىً اإلاىكػت في 

فلشة ؤولى منها  41ؼئت غً الاظدثماس، فللذ اكخفشث في اإلاادة اإلاىاصغاث الىا نلف

لفذ  غلى جإهُذ ؤن" مدىمت الخدىُم هي اللاض ي باليعبت إلاعإلت اخخفاـها" ٍو

الاجفاكُت العابلت ؤن اإلادىم ًخخق بخدذًذ  بزلً مثل ما ظبم ؼشخه في

ًخخق إال اجفاق جدىُم ؤم ال، فهى لً  نوان هىا، فهى الزي ًلشس ما إرا اخخفاـه

 . ذجدىُم صحُبىاءا غلى وحىد اجفاق 

 ؤباالخخفاؿ ومبذ الاخخفاؿمبذؤ  اسجباهًشي غذم   1وان البػن وإرا

 هصحت ؼش الاظخلاللُت، إال ؤن الىاكؼ ؤن اإلادىم لً ًلشس بداٌ مً ألاخىاٌ غذم 

ش مبذؤ لي الزي ؤوسد الؽشه، فخلٍش  الخدىُم هىدُجت لػُب لحم باالجفاق ألـا

الخدىُم ؼشه  اظخلالٌٌػني جشن جلذًش مذي ألاخز بمبذؤ  باالخخفاؿ الاخخفاؿ

 اخخفاـه مما ٌعخدبؼ الاظخلالٌ، وال ؼً ؤهه ظُيىن ؤهثر مُال لألخز بمبذؤ مللمدى

 بالففل في الجزاع.

 1321الفزع الزابع4 الاجفاكيت العزبيت للخحكيم الخجاري لعام 

 الاظخلاللُت، ؤما غً ظلىتلم حؽش هزه الاجفاكُت ـشاخت إلى ألاخز بمبذؤ 

منها خُث هفذ: " ًجب  24اإلادىمحن للىظش في اخخفاـهم فلذ حاء رهشها في اإلاادة 

وغلى هُئت  والذفىع الؽيلُت ألاخشي كبل الجلعت ألاولى الاخخفاؿإبذاء الذفؼ بػذم 

                                                            
شي، اإلاشحؼ العابم، ؿ  -1  .50مدمىد مخخاس ؤخمذ بٍش
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يىن كشاسها  نهابُا "وإرا  نبهزا الؽإالخدىُم ؤن جففل فيها كبل الذخٌى في اإلاىلىع ٍو

وفم  مغلى الخدىُمً الاجفاكُت اإلازوىسة جىق غلى ؤن الاجفاق  27غلمىا ؤن اإلاادة 

الىػً  و ؤخشي ؤؤخيام هزه الاجفاكُت ًدٌى دون غشك الجزاع ؤمام حهت كمابُت 

 مهُئت الخدىُلذيها بلشاس الخدىُم. ًمىً اللٌى غىذبز ؤن الاجفاكُت غىذ مىدها 

غً  مؼشه الخدىُ اظخلاللُتخز بمبذؤ ٌؽيل مؤؼشا لأل  اخخفاـهاظلىت الىظش في 

لي  .1الػلذ ألـا

 وؤخحرا ما ًمىً كىله خٌى مىكف هزه الاجفاكُاث ؤنها لم جىشط مبذؤ

ش مبذؤ  م جلٍش اخخفاؿ الاظخلاللُت ـشاخت وإهما بففت لمىُت، وهزا غً وٍش

 . اخخفاـهاإلادىم بالففل في 

 لالليت اجفاق الخحكيمموكف الدشزيعاث الداخليت من مبدأ اشخ املطلب الثاوي4

ػاث  اظخلاللُتبمبذؤ  الاغترافإن  الىوىُت اجفاق الخدىُم مً وشف الدؽَش

 احغُحر سؤيهبػذما اظدىذث إلى اإلافادس الخاـت بإهظمت الخدىُم ؤدي بها إلى  تالذاخلُ

له بإن  اإلابذؤ ؼشغُت ؤهبر ظمدذ ؤهدعب الاغترافخٌى ألاخز بهزا اإلابذؤ، وبهزا 

 ، وغلُه ظِخم الخىشق إلى يالخجاسي الذولُت فػلُت في الخدىُم ًفبذ كاغذة دول

ػامىكف اللاهىن الجضابشي، زم إلى ؤهم   اإلالاسهت. ثالدؽَش

 اللاهون الجزائزي  الفزع ألاول4

بلاغذة جىق 1966لم ٌؽش اإلاؽشع الجضابشي، في كاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت لعىت 

حاء في حػذًل كاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت  ، إلى ؤنالاظخلاللُتـشاخت ؤو لمىا غلى مبذؤ 

خُث ؤلاف كعم زاوي إلى الباب الثامً، بػىىان " جىظُم   93/09بمىحب اإلاشظىم

 الاخخجاجًمىً  :" ال4/1مىشس 584"، خُث هفذ اإلاادة يالخجاسي الذولالخدىُم 

كذ ًيىن غحر صحُذ"  و  يالػلذ ألاظاس ، بعبب ؤن ماجفاكُت الخدىُبػذم صحت 

ذ لفىشة الاظخلاللُت،خُث ؤن  باالججاهبهزا كذ ؤخز  ي ؽشع الجضابش اإلاًيىن  اإلاٍؤ

اللاهىن الجضابشي حاء بهزه اإلاادة غىذ حػذًله للاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت لُىشط مبذؤ 

                                                            
 .219، ؿ  1997مىخبت داس الثلافت لليؽش والخىصَؼ،  ،5ج. ،الذوليمدمذ ظامي، الخدىُم الخجاسي  - 1
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غمىك، وهزا اإلابذؤ ٌػني ؤن اجفاق الخدىُم ًبلى مىخجا آلزاسه،  الاظخلاللُت دون ؤي

الذولي الزي ًخممىه مؽىب بػُب ًؤدي إلى بىالهه، بعبب  ذوىن الػلختى في خالت 

 .1ؤو ؼىلي يلؽشه مىلىعمخالفخه 

 الفزع الثاوي4 اللاهون املصزي 

مً اللىاهحن التي  1994لعىت27ٌػخبر كاهىن الخدىُم اإلافشي الجذًذ سكم 

لي،  مىه 22هفذ اإلاادة  إرؤهذث غلى مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً الػلذ ألـا

ؤهه:" ٌػخبر ؼشه الخدىُم اجفاكا معخلال غً ؼشوه الػلذ ألاخشي، وال ًترجب غلى 

غلى بىالن الػلذ ؤو فسخه ؤو إنهابه ؤي ؤزش غلى ؼشه الخدىُم الزي ًخممىه ، إرا 

 في راجه ".  صحُداوان هزا الؽشه 

وبزلً ًيىن اللاهىن اإلافشي كذ ولؼ خذا للخالف الفلهي الزي وان ظابذا 

اجفاق الخدىُم مً غذمه و ما ًترجب غلى هزه الخفشكت مً ؤزاس و  خٌى اظخلاللُت

 .2الظُما مذي ظلىت اإلادىم في الففل في معإلت اخخفاـه

 .الفزع الثالث4 اللاهون الفزوس ي

لي كذ هشظخه  إرا وان مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً الػلذ ألـا

مابُا في فشوعا، ؤي ؤهه لم الىفىؿ اللاهىهُت في الػذًذ مً الذٌو ، ال ًضاٌ مبذؤ ك

ػُا خًُىشط  ؤحمؼ ؼشاح اللاهىن الفشوي ي ؤهه لم ًىً في هفىؿ اللاهىن  ثحؽَش

                                                            
: " إن الزي ًىق 3/1مىشس  458هما ٌعدؽف ألاخز بمبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم مً هق اإلاادة  - 1

اجفاكُت الخدىُم حػخبر صحُدت مً خُث اإلاىلىع إرا اظخجابذ للؽشوه التي ًمػها إما اللاهىن الزي 

لي"، وغلُه فاإلاادة حؽحر إلى ؤزش حىهشي مً  اجفلذ ألاوشاف غلى اخخُاسه، وإما اللاهىن اإلاىبم غلى الػلذ ألـا

لي.وغلُه آزاس اإلابذؤ وهى إمياهُت ؤن ًيىن اللاهىن اإلاىبم غلى اجفاق  الخدىُم غحر رلً اإلاىبم غلى الػلذ ألـا

دا ال غباس غلُه بل ؤهثر مً رلً جىشق إلى ؤزش مً  عا ـٍش فاللاهىن الجضابشي كذ هشط مبذؤ الاظخلاللُت جىَش

 ؤهم آزاسه.
2 - ، اجفاق الخدىُم، داس النهمت  ظامُت ساؼذ، الخدىُم في الػالكاث الذولُت الخاـت، الىخاب ألاٌو

 .78،ؿ1984اللاهشة،مفشالػشبُت،
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ليٌؽحر ـشاخت ؤو لمىا إلى مبذؤ الاظخلاللُت غً الػلذ  االفشوي ي م ، وؤما 1ألـا

ؼ خٌى الخدىُم الذولي فلذ ؤهلعم الفله خٌى جفعحره إلى  1981/05/12حؽَش

  :كعمحن

اجفاق الخدىُم، جاسوا إًاها للماء  اظخلاللُتلم ًدىاٌو معإلت كعم ًشي ؤهه 

ش اإلالذم مً امدىمت الىلن  الفشوي ي إلى  ٌوصٍش الػذلفشوعُت خُث وسد في الخلٍش

ؼ  ٌ الىصساء خى سبِغ  ًخػاسك البخت مؼ اإلابادا  الذولي ؤهه ال مالجذًذ للخدىُالدؽَش

بالىظام اللاهىوي للخدىُم  ملفُما ًخػكماء مدىمت الىلن الفشوعُت  ياإلاعخلشة ف

لغً  واظخلاللهًخػلم بىىاق اجفاق الخدىُم  فُما وخاـت الذولي، وغذم  يالػلذ ألـا

لي الػلذ جإزشه ببىالن هزا  ؛ ألـا

ؼ ؤلاف اإلاؽشع بىاظىخه  إلى  اهخابا حذًذوكعم ًشي ؤهه وبفذوس الدؽَش

وكذ  1491إلى 1442مً كاهىن ؤلاحشاءاث اإلاذهُت الفشوي ي جىاٌو الخدىُم في اإلاىاد 

ًشد هق خاؿ،  لم ؤحاص اإلاؽشع بىاظىت هزا الخػذًل الخدىُم في وافت اإلاعابل ما

ل هى حىاص الخدىُم و  غلى ؤهه  1446 هى الحظش وهفذ اإلاادة الاظخثىاءفإـبذ ألـا

   2.إرا وان ؼشه الخدىُم باوال فئهه ٌػخبر هإن لم ًىً

 تأمزيكي-جلوهالفزع الزابع4 اللواهين ألا 

ىُت حؽغل مىكفا خاـا إصاء مبذؤ -إن كىاهحن الذٌو ألاهجلى  الاظخلاللُتؤمٍش

ػىد رلً إلى ؤـٌى غمُلت جخػلم بالىظشة إلى هظام الخدىُم  بففت بهزا اإلاػنى، َو

بمبذؤ   الاغتراف، خُث مثل اللاهىن ؤلاهجلحزي خالت خاـت، إر ؤهه ال ًلبل تغام

 اسجباهؤن هىان  الاغخلادذًذة، خُث ظاد بفػىبت ؼ الخدىُم إال اجفاق  تاظخلاللُ

فئما ؤن ًبلُا مػا ؤو  ههزا الؽش  وزُم بحن ؼشه الخدىُم وبحن الػلذ الزي ًدىي 

 HEYMANٌعلىا مػا،خُث حػشك مجلغ اللىسداث لهزا اإلاىلىع مً خالٌ كمُت

V.DARWINS Itd. غلذ ؤـال وغلى  نًىً هىاخُث رهش اللاض ي ماهمُالن:  إرا لم

                                                            
 .40، ؿ2001مدمىد العُذ غمش الخدُىي،ؼشه الخدىُم وحضاء ؤلاخالٌ به، داس الفىش الجامعي،  - 1
ت - 2 ىسن، باَسغ، مؼ -غاوف الفلي، الخدىُم في اإلاىاصغاث البدٍش دساظت ملاسهت في الخدىُم البدشي في لىذن، هٍُى

 .128، ؿ1998لػشبُت ،ؼشح ؤخيام كاهىن الخدىُم اإلافشي،داس النهمت ا
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ًيىن له وحىد خُث ألاهبر  ئن الاجفاق غلى الخدىُم الىاسد هجضء مىه الؤلاوالق، ف

لي مً اإلابادا التي لم  الاهففاٌفمبذؤ ،1ٌؽمل ألاكل بحن اجفاق الخدىُم و الػلذ ألـا

ب بفذوس كاهىن الخدىُم ؤلاهجلحزي الجذًذ  إال  واملًىشظها بؽيل  في وكذ كٍش

لي كذ ؤخزث اجفاق ال الاظخلاللُتو الزي هشط مبذؤ  1996 خدىُم غً الػلذ ألـا

ػُ الفُغت اللاهىهُت واللىة م اللعم العابؼ مً هزا اللاهىن  تالدؽَش  .2غً وٍش

ؼ في ل اللاهىوي للدؽَش  وغلى الػمىم ٌػخبر اللاهىن الػام ؤلاهجلحزي هى ألـا

للمبادا ألاظاظُت في  الىالًاث اإلاخدذة  هما ؤن اكخباط كاهىن الىالًاث اإلاخدذة

بِىما خشج كاهىن ؤلاجداد  الػام ؤلاهجلحزي ٌؽمل مجاٌ الخدىُم بذسحت جامت،اللاهىن 

يي غً الىهج الاهجلحزي مىز غام  ة ألاخز س إر كبلذ اإلادىمت الػلُا لشو  1967ألامٍش

الحذًثت التي جذغم الخدىُم  لالججاهاث اجفاق الخدىُم، مجاساة اظخلالٌبمبذؤ 

ِخه وغحر اإلاشجبي وكذ كشسث اإلادىمت  اللماء الذاخليب وحصجػه هىظام له خفـى

لاإلازوىسة مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً  ؤـبذ  والزي بملخماه يالػلذ ألـا

لي  .3لؽشه الخدىُم وحىدا كاهىهُا معخلال غً الػلذ ألـا

 

                                                            
1 - If the dispute is as to whether the contract which contains the clause has ever been entred into 

at all, that issue cnnot go to arbitration under the clause, for the party who denies that he has ever 

entred into the contract is there by denying that he has ever joined in the submission , similary if 

one party to the alleged contract is ontending that it is void ab initio (because, for exampl, the 

making of such contractis illegal), the arbitration clause cannot operate, for , on this view, the 

clause it self is also void   ." 
2 - Sauf convention contraire des parties, une convention d’arbitrage qui fait partie ou était déstinée 

à faire partie d’une autre convention(écrité ou non) n’est pas repute nulle, inexistante ou privée 

d’efficacité du fait que cette dernière convention est nulle, n’a pas vu le jour ou se trouve privée 

d’efficacité.Elle est à cette fin considéré comme une convention autonome. 
دساظت –لي ؤوػم بً هاجي اإلاالحي، ؤخمذ ؤوػم بً هاجي الفالحي، الىظام اللاهىوي للخدىُم الخجاسي الذو  - 3

ؿ  ،1994ملاسهت، اإلاؤظعت الجامػُت للذساظاث واليؽش والخىصَؼ، مشهض الذساظاث والبدىر الُمني، 

 .132و131
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املطلب الزابع4 مدى جكزيض لوائح وكزاراث الخحكيم ملبدأ اشخلالليت اجفاق 

 الخحكيم

 الخدىُم غلى ؤهظمت جدىُمُت جىبم غلى الخدىُم هثحرا ما جدُل اجفاكاث

اللاغذة جىبُم هزه  اخخاسواوجيىن مخبيُت لهزه اللاغذة، فُيىن ألاوشاف هإهما 

 ؤهه ًبلىإسادتهم، ولىً ظلىان ؤلاسادة ختى ولى ؤخاٌ إلى هظام جدىُمي إال  بعلىان

غ بػ ن لىابذ بئمياهه ؤن ٌػذٌ هزا الىظام ، وظيخىشق فُما ًلي إلى مذي جىَش

 وؤهظمت الخدىُم الذولي)ؤوال(والاحتهاد الخدىُمي)زاهُا(إلابذؤ الاظخلاللُت.

 اشخلالليت اجفاق الخحكيم 4 جكزيض لوائح الخحكيم ملبدأألاول الفزع 

و ًشي حاهب  إليهاألاوشاف التي حش ي  إسادةحعخمذ لىابذ الخدىُم ظلىتها مً 

ُم، الزي حؽحر هزه اللىابذ إلُه، مً الفله ؤن جإهُذ مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدى

ًخػحن جفعحره غلى ؤهه ٌػبر غً إسادة ألاوشاف، في ؤن ٌػامل اجفاق الخدىُم غلى هدى 

لي.  معخلل غً اإلاػاملت التي ًللاها الػلذ ألـا

 أوال4 هظام الخحكيم الغزفت الخجاريت بباريض

غ ؤو  ؤغذتهاحػذ البدت الخدىُم التي  ٌ هظام غشفت الخجاسة الذولُت بباَس

 4الفلشة  6خُث هق في مادجه  ؤلاسادةجدىُمي هام هشط هزا اإلابذؤ وسبىه بعلىان 

لي ؤو   غلى ما ًلي: "  ما لم ًىحذ اجفاق مخالف، فئن ؤلادغاء ببىالن الػلذ ألـا

ظل  اسجإيًترجب غليهما غذم اخخفاؿ اإلادىم إرا  ال اوػذامه صحت اجفاق الخدىُم ٍو

ألاوشاف والففل في إدغاءاتهم خلىق فا لخدذًذ هزه الحاالث مخخ اإلادىم في

لي ؤو   اخخفاؿال ًؤدي إلى غذم  اوػذامهوولباتهم،خُث ؤن بىالن الػلذ ألـا

 ".1الػلذ الخدىُمياجفاق  اوػذامبىالن ؤو  وال إلىاإلادىم 

لي هشظذ بفشاخت فاظخلاللُتوغلُه  وولىح،  اجفاق الخدىُم غً الػلذ ألـا

لي ولىً ختى في  لِغ فلي في خالت ؤلادغاء  باوػذامه. خالت ؤلادغاءببىالن الػلذ ألـا

 الخحكيم للجىت اللاهون الخجاري الدولي في ألامم املخحدة هظامثاهيا 4 

                                                            
1 - GAILLARD(E.),"Arbitrage commercial international" ,J.Cla. P.C., Fasc 1054 P. 7 
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 اإلاخدذة هى هظام الخدىُم الزي ولػخه لجىت اللاهىن الخجاسي الذولي في ألامم 

ؤن: " هُئت  غلىمىه  02/21والزي ًىحى في مادجه  1976زاوي هظام ًىشط اإلابذؤ ظىت 

 بػذم اخخفاـهافي الففل في الذفىع الخاـت  الاخخفاؿالخدىُم هي ـاخبت 

غلى  الاجفاق اإلاىففلوجذخل في رلً الذفىع اإلاخػللت بىحىد ؼشه الخدىُم ؤو 

 . "1الخدىُم ؤو بصحت هزا الؽشه ؤو هزا الاجفاق

لي ال جؤدي إ ىشط هزا الىظام كاغذة ؤن إزاسة بىالن الػلذ ألـا بىالن لى ٍو

بالؽشه الخدىُمي، وإرا وان الػُب اإلاخفل بالػلذ ألاظاس ي له غالكت  الاجفاق

)مثال غُب الشض ى( فئن اإلادىم ًبلى مخخفا للىظش بلابلُت ؤلابىاٌ،وغلُه  الخدىُمي

 اجفاق الخدىُم، حػذ جلىِىا إلابذؤ اظخلاللُت 21 فئن اللىاغذ الىادسة في اإلاادة 

في ؤخذر  لى هدى ًخفم مؼ ما اهخهى إلُه اللماء الفشوي يبىاظىت الجماغت الذولُت غ

 .2جىىس له

 ألاوروبيت-ثالثا4 هظام الغزف الخجاريت العزبيت 

ت الػشبُت  الخدىُم ألاوسوبُت بمبذؤ اظخلاللُت اجفاق -ؤخز هظام الغشف الخجاٍس

هزا :" إرا هاصع ؤخذ ألاوشاف في صحت اجفاق الخدىُم وفم ؤخيام 4/21اإلاادة  في

اإلاعابل فىس جإلُفها في صحت حػُنها وفي ول  ٥وجففل مدىمت الخدىُم هز ىظامال

 اإلاخػللت باخخفاـها". ألاخشي 

لىابذ الخدىُم  غلىوهىان الػذًذ مً ؤهظمت الخدىُم حػترف باإلابذؤ فػالوة 

لها ؤن جلػب دوسا هاما في  التي ًلذس لىابذ الخدىُم  حػذادها فئنالعابم 

                                                            
 خُث حاء بالفشوعُت: - 1

Aux fins de l'article 21 -c'est à dire de l'appréciation par le tribunal de sa compétence-une clause 

compromissoire qui fait partie d'un contrat et qui prévoit l'arbitrage en vertu du présent règlement 

sera considerée comme convention distincte des autres clauses du contrat. La constatation de 

nullité du contrat par le tribunal arbitral n'entraine pas de pleine droit la nullité de la clause 

compromissoire. 
 .167، ؿ 1994غبذ اإلاىػم دظىقي ، ا الخدىُم الخجاسي الذولي و الذ اخلي ، مىخبت مذبىلي، - 2



 اشخلالليت اجفاق الخحكيم الخجاري الدولي عن العلد ألاصلي عاللي عبد الزحمنط/ 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد4          جامعت مصخغاهم. – مجلت حلوق إلاوصان والحزياث العامت 398

 2012 وانج -صادسالعدد ال                      حكمت هصف شىويت.                 مجلت دوليت م

 

 ٌ  . 1ما مبذؤ اظخلاللُت اجفاق الخدىُمهشظذ ؤً Common Lawدو

 بواشطت كضاء الخحكيم الدولي الاشخلالليتجكزيض مبدأ  الفزع الثاوي4

لي  ؤبشصث الػذًذ مً ؤخيام الخدىُم اظخلاللُت اجفاق الخدىُم غً الػلذ ألـا

، و رلً   غلى اغخباس ؤن هزا ألامش ًخػلم بمبذؤ غام مً مبادا اللاهىن الخجاسي الذٌو

ش هزه دون ؤن ح باإلؼاسة إلى كاهىن ووني  الاظخلاللُتعدؽػش ؤدوى خاحت مً ؤحل جبًر

الثالزت الفادسة في اإلاىاصغاث الىاؼئت  الخدىمُاثظدخم ؤلاؼاسة إلى ىاظبتمدذد وباإلا

بحن لُبُا و الؽشواث ألاحىبُت ؤًً كامذ مداهم الخدىُم اإلاػىُت، بئغماٌ مبذؤ 

 اظخلاللُت اجفاق الخدىُم .

في  1313أهخوبز  10في  M.Lagegrenالخحكيم الذي أصدره املحكم املىفزد أوال4حكم 

 ضد ليبيا. B.Pكضيت

للذ رهب اإلادىم إلى ؤن اللاهىن الفادس بالخإمُم ؤههى غلذ الامخُاص اإلامىىح إلى 

 غلى ماجB.Pؼشهت 
ا
مً ؤن الخإمُم و ؤلاحشاءاث الالخلت غلُه  B.Pعىذ به ؼشهت مسدا

غلذ الامخُاص و الزي ًظل صحُدا و كابال للخىبُم، باظخثىاء ؤزش غلذ ال ؤزش لها في إنهاء 

ػذ ؤًما ؤظاط لحم الؽشهت  الامخُاص الزي ٌػذ ؤظاظا الخخفاؿ هزه اإلادىمت َو

ماث كبل اإلاذعى غلُه ؤمام مدىمت الخدىُم  .2الىالبت في اإلاىالبت بالخػٍى

 Texacoحكم الخحكيم الصادر في كضيت  ثاهيا4

 بؽيل ؤهثر لذ لُبُا Texacoفي كمُت René Jean Dupuy اهخهى ألاظخار

و اإلاخػلم بالففل في  1975هىفمبر  27ـشاخت مً الخدىُم العابم الزي ؤـذسه في 

ت والتي وفلا لها بإن الخإمُم الزي كامذ به كذ  معإلت اخخفاـه إلى سفن الىظٍش

اهه ؤكش  ً لؽشه الخدىُم اإلاذسج فُه، إال ؤنلولؼ نهاًت لػلذ الامخُاص وهز

                                                            
 141،ؿ ، اإلاشحؼ العابم،الاججاهاث اإلاػاـشةخفُظت العُذ الحذاد  - 1

2 - Fouchard, Gaillard, Goldman on International Commercial Arbitration. Front Cover. Philippe 

Fouchard, Emmanuel Gaillard. Kluwer Law International, 1999p.117 
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 . 1اجفاق الخدىُم اظخلاللُتباخخفاـه للففل في الجزاع اظدىادا إلى مبذؤ 

 Limacoحكم الخحكيم الصادر في كضيت  ثالثا4

في الحىم  Limaco Libyeـبحي اإلادمفاوي  في كمُت للذ رهب اإلادىم اإلاىفشد

ل 12الفادس في  اث الػملُت إلى ؤهه " مً اإلاخفم غلُه غمىما ظىاء في اإلاماسظ 1977ابٍش

ؤو في اللاهىن الذولي بلاء ؼشه الخدىُم، بػذ ؤلانهاء باإلسادة اإلاىفشدة مً كبل الذولت 

للػلذ الزي ًىحذ فُه هزا الؽشه، و الزي ًظل ظاسي اإلافػٌى ختى بػذ هزا 

 ".2ؤلانهاء

بمبذؤ  الاغترافهزا فلذ اكخض ى جدلُم الفاغلُت الجفاق الخدىُم الذولي 

لي ،اجفاق الخد اظخلالٌ ل مخاوف  ىُم غً الػلذ ألـا مما ًيىن مً ؼإهه ؤن ًٍض

لي،  دفً ؼشه الخدىُم مً ول ؤظباب البىالن التي جمغ الػلذ ألـا اإلاخػاملحن ، ٍو

لي لىظام كاهىوي ًخخلف غً رلً الزي ًدىم اجفاق  وهزلً كبٌى إخماع الػلذ ألـا

 الخدىُم .

 خاجمت4

 ؤهه ًبرم مً ؤحل خل وعخخلق مً ول ما ظبم ؤن اجفاق الخدىُم سغم

ل إلى اهض  جدلُم غاث جخػلم بػالكت كاهىهُت كابمت بحن ألاوشاف إال ؤن اللماء جـى

الاظخلاللُت غً الػلذ  الاجفاق مىذ هزامً خالٌ الفاغلُت الجفاق الخدىُم الذولُ

لي الخابؼ له،وبالخالي  التي ًمىً ؤن ًلجإ إليها ؤخذ  لفذ اإلاىاوساثخل  إًجادألـا

ت الذولُتألاوشاف ف واإلاخممىت اجفاق الخدىُم للخملق مً اللجىء  ي الػلىد الخجاٍس

مً اللماء  الاخخفاؿواإلاخمثلت في هضع  إغماٌ هخابجهإلى الخدىُم وبالخالي غذم 

إلى هُئت الخدىُم، وبالىدُجت ظهش مبذؤ  الالتزام وهلل هزاالػادي للففل في الجزاع 

لي، وحػني ؤهه ال ًمىً ألخذ الذول اجفاق الخدىُم الخجاسي  اظخلاللُت ي غً الػلذ ألـا

لُت ؤن لي  ؤوشاف الػالكت ألـا ًدخج بػذم صحت اجفاق الخدىُم لعبب ؤن الػلذ ألـا

                                                            
ت الػامت في الخدىُم الخجاسي الذولي،اإلاشحؼ العابم، - 1  .136ؿخفُظت العُذ الحذاد، اإلاىحض في الىظٍش
 .136اإلاشحؼ العابم،ؿ - 2
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 . الاهلماءؤو الفسخ ؤو  الاوػذامظىاء بالبىالن، ؤو  كذ وشؤ غلُه ؤي غاسك

وشف اللماء الفشوي ي في غذة كماًا، بذؤ ٌػشف  وبػذ ؤن هشط هزا اإلابذؤ مً

عا واضحا غلى معخىي جى حاهب  إلىالىفىؿ اللاهىهُت ظىاء الذاخلُت ؤو الذولُت  َش

لىابذ وؤهظمت الخدىُم الذولي، وهزلً كشاساث الخدىُم ، إلاا في هزا اإلابذؤ مً  هفىؿ

الخدىُم هى اجفاق دولي، فئن  الخدىُم مً الضواٌ،. وبما ؤن اجفاق جدفحن الجفاق

ؤغىاه ـفت اللاغذة اإلاادًت  اللاهىهُت جىَشغ هزه اللاغذة في مػظم الىفىؿ

إلى الىفىؿ اللاهىهُت  الاظدىاد الذولُت، خُث ؤـبذ هزا اإلابذؤ ًىبم دون خاحت إلى

 الخدىُم ؤم ؤمام اللماء. ؤو ألاخيام اللمابُت ظىاء وشح الجزاع غلى
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 معىكاث العدالت الدوليت أثىاء مزحلت التحليم

 أمام املحكمت الجىائيت الدوليت 

 باحث دكتىراه.            - عىاد شحزور ط/

 عباست طاهز. /: د جحت إشزاف

 مستغاهم.  -جامعت عبد الحميد بن باديس

 امللخص 

ؾاؽ بطا واهذ املدىمت الجىاثُت الضولُت حهاػا كظاثُا صولُا صاثما ؤوص ئ في لا 

لخدلُم  كىاكض اللضالت الجىاثُت الضولُت كض وصف بلضم فلالُخه في جدلُم ؤغغاطه 

و كضم اؾخجابخه لبلع ؤهم ملخظُاث كىاكض اللضالت الضولُت الجىاثُت، وزاصت في 

مغخلت الخدلُم ؤزىاء اللُام بةحغاءاث الخدلُم، فلض هصذ بلع املىاص كلى ؾلؼت 

شهغ كابلت للخجضًض للضص  12ؤو حللُم الخدلُم ملضة املمىىخت ملجلـ لامً في بعحاء 

غحر مدضص مً املغاث، فهى بظلً ًجلل املدىمت الجىاثُت الضولُت جابلت ولِؿذ 

 مؿخللت عغم خُاصها واؾخلاللُتها.

هظلً لامغ باليؿبت للمضعي اللام الظي ٌلض ؤخض ؤهم عواثؼ املدىمت الجىاثُت  

ا لخمخله لؿلؼتي إلاخالت والخدلُم في آن واخض الضولُت ؤزىاء مغخلت الخدلُم، هـغ 

لظلً ٌلخبر مً كُىب إلاحغاثُت لضي املدىمت فىُف له ؤن ًلىم بةخالت الحالت و بلض 

اػصواحُت  -طلً ًلىم بالخدلُم في جلً الحالت وهىا ًيىن الغبؽ بحن وؿُفتي 

 إلاصكاء والخدلُم.  -الىؿُفت

 .املدىمت الجىاثُت الضولُت ،الخدلُم، اللضالتالكلماث املفتاحيت: 

Summary 

If the International Criminal Court is a permanent international judicial 

organ established primarily for the realization of the rules of international 

criminal justice, it has been described as ineffective in achieving its purposes 

and failing to comply with some of the most important requirements of 

international criminal justice rules, especially at the investigative stage. An 
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authority granted to the Security Council to defer or suspend the 

investigation for a period of 12 months renewable indefinitely, thus making 

the ICC a subsidiary rather than an independent body despite its neutrality 

and independence. 

 The Prosecutor, who is one of the most important pillars of the 

International Criminal Court during the investigative stage, is also considered 

to be one of the procedural defects of the Court. How can he refer the case 

and then investigate the case? Between my job - duplication of work - claim 

and investigation. 

Keywords: Justice, Investigation, International Criminal Court. 

 ملدمت

بلض حهىص  1998جم بوشاء املدىمت الجىاثُت الضولُت بمىحب اجفاكُت عوما كام 

دت التي  هشحرة بظلذ مىظ ػغح فىغة بوشاء كظاء حىاجي صولي في الضكىاث الصٍغ

خُث اكترح  1872كام   Gustave Monnierجظمنها مشغوق الاجفاكُت الظي ؤكضه 

ألكماٌ التي حلخبر اهتهاواث الجفاكُت بوشاء مدىمت جغفم بليها الشياوي الخاصت با

كاما بحن غالُت الضٌو في اللالم و كضص   50و بلض صغاق اؾخمغ ختى   1864حىُف 

مدضوص مً الضٌو طاث الىفىط كلى املؿخىي الضولي التي واهذ عافظت للفىغة التي 

 حؿعى لخدلُم اللضالت الجىاثُت الضولُت ؤؾاؾا بةنهاء الحصاهاث ووطم خض لإلفالث

ت و املداهم الضولُت املاكخت التي  املجغمحن مً الللاب، كلى غغاع املداهم اللؿىٍغ

جيخهي والًتها مم اهتهاء الهضف بخدلُم الهضف الظي ؤوشئذ مً ؤحله، وواهذ في 

مجملها مدل اهخلاصاث كضًضة اعجبؽ ؤهمها بىُفُت بوشائها، بلى ؤن الظغوعة صكذ بلى 

ت صاثمت و زاصت في ؿل باع جىجغ حضًضة في اللضًض وحىص مدىمت حىاثُت صولُت مؿخلل

 مً بلاق اللالم.

ًإحي الخدلُم اللظاجي وىاخض مً ؤبغػ ملؼُاث اللاهىن الجىاجي إلاحغاجي صوعا  

بالغ لاهمُت في بػاع الؿعي بلى الحلُلت زاصت فُما ًخللم بالجغاثم الضولُت هـغا 
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عجيابها وهظا آزاعها كً الجغاثم ليىنها حغاثم بالغت الخؼىعة جسخلف في ؤؾالُب ا

الىػىُت وبالخالي ًىؼىي البدث فيها كلى صلىبت وحللُض بالغحن لظا ال جىفي فيها 

مغخلت املداهمت وما ًيلفه الىـام لاؾاس ي املدىمت الجىاثُت الضولُت مً طماهاث 

مً زالٌ جلً املغخلت في الىصٌى بلى ؤخيام كاصلت كلى لاكل مً الىاخُت اللظاثُت و 

زم ًلخط ي طلً لامغ ؤن جخىفغ حملت مً الظماهاث ليافلت هجاكت هظه الللمُت التي 

حؿبم بحغاءاتها مغخلت املداهمت خُث جؼغح ؤصلتها كلى بؿاغ البدث ؤمام املدىمت 

الجىاثُت الضولُت لظا هىان مً املباصت امللترف بها التي ًيبغي اخترامها جمهُضا للحلُلت 

 ؤهمها الحُاص.

فاكلُت لاحهؼة اللظاثُت بمضي خُاصها و اؾخلاللُتها، بط ًجب ؤال وجلاؽ 

جسظم في اطؼالكها بمهامها بال لؿلؼت اللاهىن، ومما ال شً فُه ؤن اجصاف حهاػ 

املدىمت الجىاثُت الضولُت باللضالت ًخىكف كلى اخترام خلىق الشخص مدل 

له ؤمامها، في الخمخم بالحلىق الخدلُم ؤو املداهمت ؤو امللاطاة كبل ؤو ؤزىاء ؤو بلض مشى 

والظماهاث وآلالُاث املىطىكت ؾلفا في هـامها اللاهىوي و التي جخماش ى مم اللضٌ 

وإلاهصاف وحؿاًغ خلىق إلاوؿان بصفت ججلل إلاصاهت خلا للمجخمم الضولي وحؼاء في 

ىت البراءة، وهى لامغ  مىاحهت الشخص املظوىع وصون املؿاؽ بدله في الخمخم بلٍغ

ي ًاهض كلى مضي ؤهمُت مبضؤ الحُاص الظي ًفترض بضوعه اخترام مبضؤ الفصل بحن الظ

وؿاثف اللظاء الجؼاجي و ًىبشم كىه الفصل بحن الخدبم والخدلُم و هما جىاولذ صوع 

املضعي اللام في إلاخالت، هما مىذ له الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت 

لدؿاٌئ كً جإزحر طلً كلى مؿاع اللضالت الجىاثُت ؾلؼت الخدلُم وهى ما ًضفلجي بلى ا

 الضولُت؟

وحاء في الؿُاق املىطىق ؤن الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت مىذ 

ؾلؼت إلاخالت بلى مجلـ لامً، هما زٌى له هـام عوما ؾلؼت حللُم الخدلُم ؤو 

مما ًؼغح اؾخفهاما ي ــمً الىـام لاؾاؾ  16الخدبلاث وامللاطاة بمىحب هص املاصة 

آزغ كً الخإزحر الؿلبي لخلً الؿلؼت كلى ؾحر الخدلُم ؤمام املدىمت الجىاثُت 

 الضولُت.  
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: ملىكاث اللضالت الضولُت ؤزىاء مغخلت الخدلُم وجكمن أهميت هذا املىضىع

ؤمام املدىمت الجىاثُت الضولُت في خضازخه عغم ؤن فىغة بوشاء كظاء حىاجي صولي صاثم 

لت، فخلخبر املدىمت الجىاثُت لِؿذ ولُ ضة الُىم بل واهذ مؼغوخت مىظ فترة ػٍى

الضولُت آلُت صولُت جمخلً اللضعة كلى فغض الاخترام الالػم لحلىق إلاوؿان و خماًتها 

 حىاثُا.

ً مً فلهاء اللاهىن الجىاجي الضولي خُث  بال ؤن الىاكم كض زُب ؿً الىشحًر

بىطىح عغم مىاصلت ؾلؿلت الجغاثم ؤصبدذ كاحؼة كً جدلُم ؤهضافها باصًا 

لظلً وحب  وؿان في الىشحر مً صٌو اللالمالضولُت و الاهتهاواث الخؼحرة لحلىق إلا

ب، مً زالٌ كلض  الىكف كلى ؤؾباب طلً إلازفاق لخجىبها في املؿخلبل اللٍغ

ض فىغة الخلضًل كلى مشل جلً الىصىص التي حلُم كمل املدىمت  ماجمغاث صولُت جٍا

 غاًتها.  في جدلُم

جىغاع الضٌو اعجياب الجغاثم الضولُت في اللالم دفعني الختيار هذا املىضىع وما 

التي حشهضه آلاوهت لازحرة مً باعة جىجغ زاصت في املىؼلت اللغبُت و التي ؤؾفغث كً 

اهتهان صاعر بدم املجخمم الضولي وباؾخسضام ؤزؼغ الىؾاثل وؤهثرها فخيا باإلوؿان، 

املدىمت مىكفا ؾلبُا ججاه جلً الجغاثم وال جلىم بالضوع املىىغ بها  في امللابل جخسظ

ملىم جىغع جلً املأس ي في املؿخلبل، فاملدىمت الجىاثُت الضولُت ؤوشئذ في لاؾاؽ 

لخدلُم اللضالت الجىاثُت الضولُت كض وصف بلضم فلالُتها في جدلُم غاًتها  وكضم 

لت فةن طلً ًضفلجي بلى ػغح اؾخجابخه لبلع ؤهم مخؼلباث وملخظُاث اللضا

 إلاشيالُت لاؾاؾُت الخالُت:

ما هي أهم العلباث أو العىائم املزجبطت بإجزاءاث التحليم أمام املحكمت 

 الجىائيت الدوليت؟

 وجىضعج طمً هظه إلاشيالُت لاؾاؾُت كضة بشيالُاث فغكُت ؤهمها:

 ما هُه بحغاءاث ؾحر الضكىة ؤزىاء الخدلُم؟

 ؼتي املضعي اللام كلى جدلُم اللضالت الجىاثُت الضولُت؟ما مضي جإزحر ؾل
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ما هى الضوع الؿلبي الظي ًللبه مجلـ لامً في الخإزحر كلى ؾحر الضكىي ؤمام 

 املدىمت الجىاثُت الضولُت؟

ولإلحابت كلى إلاشيالُت املؼغوخت كؿمذ الضعاؾت بلى مبدشحن لاٌو زصصخه 

 ؤما املبدث الشاوي فسصصخه ت الدوليتإلجزاءاث التحليم أمام املحكمت الجىائي

 .ملعىكاث إلاجزائيت أثىاء مزحلت التحليم

 املبحث ألاول : إجزاءاث التحليم أمام املحكمت الجىائيت الدوليت.

ختى ًيىن باإلميان صعاؾت بحغاءاث الؿحر في الضكىي الىاحب ؤجباكها ؤمام هظه 

ىء كلى مسخلف مغاخل الضكىي املدىمت ملغجىبي الجغاثم الضولُت، ًخىحب بللاء الظ

ً ازخصاص املدىمت مً كبل ؤخض لاػغاف املسٌى بليها عفم  الجىاثُت بضءا بخدٍغ

الضكاوي ؤمامها، بلى مباشغة الخدلُم مً زالٌ ؾلؼاث املسىلت للمضعي اللام في 

البضء في الخدلُم مً كضمه، وبحن وؿاثف هال مً الضاثغة الابخضاثُت والضاثغة 

 . ىا لضاثغة الاؾخئىاف زم املداهمتلالخمهُضًت و ص

 املطلب ألاول : آلياث جحزيك الدعىي أمام املحكمت الجىائيت الدوليت.

مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت مىضحت  13للض حاءث املاصة 

"للمدىمت ؤن وحاء فيها:  الجهاث التي لها الحم في اللجىء ؤو إلاصكاء ؤمام املدىمت

مت مشاع بليها في املاصة جماعؽ ازخ وفلا ألخيام هظا الىـام  5صاصها فُما ًخللم بجٍغ

 لاؾاس ي في لاخىاٌ الخالُت:

خالت ًبضو فيها ؤن  14بطا ؤخالذ صولت ػغف بلى املضعي اللام وفلا للماصة  . ؤ

مت ؤو ؤهثر مً هظه الجغاثم كض اعجىبذ.  حٍغ

مُشاق لامم بطا ؤخاٌ مجلـ لامً مخصغفا بمىحب الفصل الؿابم مً  . ب

مت ؤو ؤهثر مً هظه الجغاثم كض اعجىبذ.  املخدضة خالت بلى املضعي اللام ًبضو فيها ؤن حٍغ

مت مً هظه  . ث بطا وان املضعي اللام كض بضؤ مباشغة جدلُم فُما ًخللم بجٍغ

 1".15الجغاثم وفلا للماصة 

                                                            
ض ؤهـغ لىص املاصة  - 1  مً هـام عوما لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت. 13للمٍؼ
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 :باكخباع ؤن الضٌو هي لاػغاف الغثِؿُت في  إلاحالت من كبل دولت طزف

ىمت الجىاثُت الضولُت فةهه مً البضًهي ؤن ًظمً لها ؤوال إلاصكاء ؤمام املدىمت املد

كبل ؤي حهاػ آزغ لظلً فةهه ًدم ألًت صولت ػغف في الىـام لاؾاس ي للمدىمت 

الجىاثُت الضولُت ؾلؼت بخالت ؤًت خالت مً خاالث الجغاثم الىاعصة في املاصة الخامؿت 

لغع ما بطا وان هىان وحه مً هظا الىـام لاؾاس ي بلى املضع ي اللام للخدلُم فيها ٍو

جب كلى الضولت في هظه الحالت ؤن جؼوص املضعي اللام بيل  إلكامت الضكىي مً كضمه،ٍو

الىزاثم الالػمت و املخىافغة لضيها التي حؿىض الحالت التي ؤخالتها، وطلً خؿبما وعص في 

 1مً الىـام. 14املاصة 

، مىذ ؤًظا للضٌو 13لضٌو لاػغاف بمىحب املاصة وهما ؤكؼي خم إلاخالت بلى ا

غحر لاػغاف في الىـام اللبٌى بازخصاص املدىمت الجىاثُت الضولُت فُما ًيىن كض 

وكم كلى بكلُمها مً حغاثم ؤو وان ؤخض عكاًاها متهما بخلً الجغاثم وفلا لىص املاصة 

ش2/ف12  .2002-7-1، متى وكلذ بلض هفاط الىـام لاؾاس ي ؤي بلض جاٍع

 :بطافت بلى الضٌو لاػغاف وغحر لاػغاف في  إلاحالت من كبل مجلس ألامن

مً الىـام لاؾاس ي خم بخالت  13الىـام لاؾاس ي، و بلى املضعي اللام،ؤكؼذ املاصة 

خاالث بلى املدىمت بلى مجلـ لامً الضولي،فهظا لازحر ًمىىه بخالت كظُت ما ،ًبضو 

مت ؤو ؤهثر مً  يىن بظلً فيها اعجياب حٍغ الجغاثم التي جضزل في ازخصاص املدىمت، ٍو

مخصغفا بمىحب الفصل الؿابم مً مُشاق لامم املخدضة والظي ٌلؼي ملجلـ لامً 

 2ؾلؼت ؤؾاؾُت في الحفاؾ كلى لامً و الؿلم الضولُحن.

وجخمشل الحاالث التي ًدُلها مجلـ لامً في حمُم ؤهىاق الجغاثم التي جسخص 

مت اللضوان و التي لم حلغف بلض في الىـام لاؾاس ي بها املدىمت، خ تى ولى واهذ حٍغ

 ػاملا ؤن هظه الحاالث حشيل تهضًضا لألمً و الؿلم الضولُحن.

                                                            
 .234، ص2010، صاع الشلافت، كمان 1غ.ُت وازخصاصاتها، لىضة ملمغ ٌشىي، املدىمت الجىاثُت الضول - 1
 .240لىضة ملمغ ٌشىي، املغحم الؿابم، ص - 2
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وجظمً ؾلؼت مجلـ لامً في إلاخالت بلى خض ملحن امخشاٌ الضٌو لاكظاء في 

خُاث مىـمت لامم املخدضة بلى ػلباث املدىمت، مً صون ؤن ًخلاعض طلً مم صال 

مجلـ لامً في بوشاء مداهم صولُت ماكخت،زاصت و ؤن الجغاثم الىاكلت كبل صزٌى 

وبالخالي كض ًجض  ملاهضة عوما خحز الىفاط ال جلبل ؤمام املدىمت الجىاثُت الضولُت،

 مجلـ لامً املداهم املاكخت الؿبُل الىخُض ملالخلت هظه الجغاثم.

 ؤن املضعي اللام  لاء هفسه:جحزيك الدعىي من كبل املدعي العام من جل

ً الضكىي مً جللاء هفؿه ملالخلت مسخلف لاشخاص كلى الجغاثم  كاصع كلى جدٍغ

الضازلت في ازخصاص املدىمت وكض ؤزاعث هظه الصالخُت خفُـت اللضًض مً 

،زىفا مً ؤن ًشحر املضعي اللام بمماعؾخه صالخُاجه ؤػماث ؾُاؾُت تهضص  الضٌو

ت جلُض املضعي اللام مً الاؾخلغاع الضولي، لظلً ه غؽ الىـام لاؾاس ي للمدىمت حؿٍى

 هىاح زالر :

مً هـام عوما لاؾاس ي مجلـ لامً الضولي كلى بكاكت  16_ اثخمىذ املاصة 

الخدلُم ؤو املالخلت مً زالٌ كغاع صاصع باالؾدىاص بلى الفصل الؿابم مً مُشاق لامم 

 املخدضة.

للام في بضء الخدلُلاث مً جللاء هفؿه صالخُت املضعي ا 15-3_ عبؼذ املاصة 

" الشعبت بشغغ مؿبم هى الحصٌى كلى بطن بالخدلُم مً غغفت ما كبل املداهمت

 التمهيديت "

ت  _ ؤلؼم الىـام لاؾاس ي املضعي اللام بةكؼاء الىـام اللظاجي الىػجي لاولٍى

ُث جمىم مً زالٌ مغاكاة شغوغ ملبىلُت الضكىي ؤمام املدىمت الجىاثُت الضولُت،خ

املضعي اللام كً البضء في الخدلُم ؤو املالخلت بلى ؤن ًشبذ ؤن الضولت صاخبت 

الازخصاص إلاكلُمي ؤو الشخص ي غحر كاصعة ؤو غحر عاغبت في املالخلت، و ًإحي هظا 

هدُجت مبضؤ الخيامل و كضم جفىق املدىمت الجىاثُت الضولُت كلى الازخصاص الىػجي 

 1لتي ؤوشإها مجلـ لامً.كلى كىـ املداهم املاكخت ا

                                                            
 .240-235ص  -لىضة ملمغ ٌشىي ، املغحم الؿابم، ص - 1
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 املطلب الثاوي : مباشزة التحليم في الدعىي.

جمغ الضكىي ؤمام املدىمت الجىاثُت الضولُت بلضة مغاخل، بضاًدىا باملضعي اللام 

و الضاثغة الخمهُضًت و الضاثغة الابخضاثُت و صاثغة الاؾخئىاف، وفي ول مغخلت مً املغاخل 

اكض إلازباث التي ًخم اكخماصها بإغلبُت زلثي حملُت جدبم فيها اللىاكض إلاحغاثُت وكى 

مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت، وهظا بالثدت املدىمت  51صٌو لاػغاف خؿب املاصة 

مً الىـام، ومً   52التي اكخماصها مً اللظاة باألغلبُت املؼللت وفلا ألخيام املاصة

املداهمت ومغجبؽ  بحن إلاحغاءاث التي جمغ بها الضكىي منها ما ًيىن ؾابم كلى

بازخصاص املدىمت و ملبىلُت الضكىي ؤمامها، الؾُما ؤمام املضعي اللام والضاثغة 

 الخمهُضًت في مغخلت الخدلُم. 

 ليي ًبضؤ املضعي اللام اللُام بةحغاءاث : التحليم أمام املدعي العام

مت ؤو الج غاثم الاؾخلصاء والخدلُم لاولي ؤو الخمهُضي،ًجب ؤن ًداغ كلما بالجٍغ

خصل كلم املضعي اللام بةخضي ػغق زالزت، وهي املىصىص كليها في املاصة  التي وكلذ،ٍو

 مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت وكض ؤشغث لها في مىطم ؾابم. 13

كبل الخؼغق مباشغة بلى الؿلؼاث املسىلت للمضعي اللام ؤزىاء الخدلُم  

ؤوال الىكىف كلى مغخلت الشغوق في بملخط ى الىـام لاؾاس ي للمدىمت ًجب 

والتي جلط ي  بشغوق املضعي اللام كىض جللُه  1الخدلُم مً حاهب املضعي اللام،

الضكىي في الخدلُم بلض جلضًم املللىماث املخاخت له، ما لم ًلغع بلض اللُام بهظا 

 إلاحغاء كضم وحىص ؤؾاؽ مللٌى ملباشغة الضكىي، وكىض اجساط هظا لازحر اللغاع في

مت جضزل  الشغوق في الخدلُم ًجب كلُه الخدلم مً جىافغ الضواعي املشحرة لىحىص حٍغ

( مً 17في ازخصاص املدىمت، الخإهض مً ملبىلُت الضكىي بكماال ألخيام املاصة )

الىـام لاؾاس ي، ؤًظا جدضًض ما بطا وان الخدلُم مً شإهه ؤن ًسضم مصالح اللضالت 

مت ومصالح املججي كلُه، باإلطافت بلى وحىص ؤم ال، ؤزظا في اكخباع زؼىعة ال جٍغ

ت جضكى لالكخلاص بإن بحغاء الخدلُم ال ًسضم مصالح اللضالت ، وبطا  ؤؾباب حىهٍغ

                                                            
ض ؤهـغ  - 1  ( مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت.53املاصة )للمٍؼ
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جبحن له كضم وحىص ؤؾباب مبرعة للخدلُم ؤو ؤن هظا الخدلُم ال ًسضم مصالح 

 1.(53اللضالت وحب كلُه ؤن ٌللم الضاثغة الخمهُضًت بظلً، وفلا لىص املاصة )

لضم املضعي اللام كغاع بىاء كلى الخدلُم، بلضم وحىص ؤؾاؽ واف للملاطاة  ٍو

للضاثغة الخمهُضًت وللضولت امللضمت لإلخالت ؤو ملجلـ لامً بالخىدُت التي اهخهى بليها 

ولاؾباب التي بىِذ كليها هظه الىدُجت، ومً زم ًجىػ لهظه الضاثغة وبمباصعة منها ؤو 

ً الضولت التي كامذ باإلخالت ؤو بؼلب مً مجلـ لامً بطا بىاءا كلى ػلب ملضم م

وان هى مً ؤخاٌ اللظُت، ؤن جغاحم اللغاع الظي اجسظه املضعي اللام بلضم مباشغة 

الخدلُم، ولها ؤًظا ؤن جؼلب مىه ؤكاصة الىـغ في طلً اللغاع، هما ًجىػ لها بمغاحلت 

ت كغاع املضعي اللام بلضم بحغاء الخدلُم بطا اؾدىض ف ي طلً اللغاع بلى ؾلؼخه الخلضًٍغ

ت جدٌى  مت ومصالح املججي كليهم ووحىص ؤؾباب حىهٍغ في جلضًغ مضي زؼىعة الجٍغ

صون جدلُم مصالح اللضالت، ففي هظه الحالت ال ًيىن كغاع املضعي اللام هافظا بٌ بطا  

 2جم اكخماصه مً ػغف الضاثغة الخمهُضًت.

عي اللام في الخدلُم، فلض جظمىتها وباليؿبت بلى واحباث ؤو ؾلؼاث املض 

( مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت، فمً ؤحل ؤزباث الحلُلت وؾلُا مىه 54املاصة)

لخدلُم اللضالت، ًلىم املضعي اللام بةحغاء الخدلُلاث الالػمت بما في طلً الخىلل بلى 

، واللُام ؤكالُم الضٌو لاػغاف وكلى هدى الظي جإطن به الضاثغة الخمهُضًت لجمم لاصلت

بفدصها وجمدُصها وبن ًؼلب بخظاع لاشخاص مدل الخدلُم واملججي كليهم 

والشهىص وبن ًلىم باؾخجىابهم وبن ًؼلب حلاون ؤي صولت ؤو مىـمت صولُت خيىمُت 

دم  إلؿهاع الحلُلت، وله بن ًبرم اجفاكُاث وجغجِباث مم جلً الجهاث لهظا الغغض، ٍو

ت املللىماث ؤو الحماًت ألي شخص ؤو للحفاؾ  له ؤن ًخسظ حمُم الخضابحر لىفالت ؾٍغ

                                                            
مت الجىاثُت الضولُت الضاثمت، مظهغة لىُل شهاصة املاحؿخحر في ملخظُاث اللضالت ؤمام املدىمالن وعصة ،  - 1

 .144-143، الجؼاثغ ، ص ص  2010-2009اللاهىن الجىاجي الضولي،
ض ؤهـغ املاصة )  - 2  ( مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت.53/2،3للمٍؼ
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ت ـــكلى لاصلت وفي خضوص ما ٌؿمذ به الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُ

 1باكخباعه الضؾخىع الظي ًدضص شغكُت إلاحغاءاث ؤو الخصغف مً كضمه.

هما ؤوحب كلُه الىـام لاؾاس ي للمدىمت ، مغاكاة خلىق املشدبه به ؤزىاء  

ُم خُث حاءث هظه املاصة جدذ كىىان" خلىق لاشخاص ؤزىاء الخدلُم" وكض الخدل

جظمىذ الىص كلى مجمىكت مً الظماهاث ًيبغي كلى املضعي اللام ؤن ًغاكيها كىض 

بحغاثه ألي جدلُم، منها: كضم حىاػ بحباع املشدبه به كلى الاكتراف، وكضم بزظاكه 

لاملت ؤو الللىبت اللاؾُت، وخم املشدبه للخلظًب ؤو إلاهغاه ؤو ألي شيل مً ؤشياٌ امل

في الاؾخلاهت مجاها بمترحم بطا واهذ اللغت التي ًجغي بها الاؾخجىاب غحر التي ًخدضر 

ت بال وفلا لإلحغاءاث املىصىص كليها في  بها ؤو ًفهمها، هما ال ًجىػ خغماهه مً الحٍغ

ى الاكخلاص بإهه الىـام، مم وحىب بكالمه كبل الاؾخجىاب باألؾباب التي جضكى بل

مت وخله بالتزام بالصمذ، وباالؾخلاهت بمدام صون ؤن ًخدمل جيالُف  ًغجىب الجٍغ

املؿاكضة اللاهىهُت كىضما ال جيىن لضًه إلامياهُت اليافُت لخدملها وؤن ًخم اؾخجىابه 

  2بال بدظىع مضافم كىه ما لم ًدىاٌػ هظا لازحر ػىاكُت كً هظا الحم.

الىـام لاؾاس ي للمدىمت، فةهه ًجىػ للمضعي اللام  ( م56ًوبمىحب املاصة)

ضة كض ال جخىافغ فُما بلض ألغغاض  ه ًدُذ فغصت فٍغ كىضما ًغي ؤن الخدلُم الظي ًجٍغ

املداهمت، ألزظ شهاصة وؤكىاٌ مً شاهض، ؤو لفدص ؤو ازخباع لاصلت ًسؼغ الضاثغة 

لجزاهت هظا الخدلُم  الخمهُضًت بظلً، والتي ًجىػ لها ؤن جخسظ ما ًلؼم مً جضابحر 

لىم املضعي اللام في هظه الحالت بخلضًم لاصلت التي بدىػجه  وخماًت خلىق الضفاق، ٍو

بلى الشخص مدل اللبع ؤو مدل الخدلُم ليي ًخمىً مً ؾماق ؤكىاله وطلً جدذ 

بشغاف الضاثغة الخمهُضًت لخإمغ باجساط الخضابحر الىاحب بجباكها إلاطن للشخص 

م لخمشُل مصالح الضفاق ، اهخضاب ؤخض كظاة الشلبت الخمهُضًت ؤو باالؾخلاهت بمدا

                                                            
كضه املىطىكُت وإلاحغاثُت، صاع الجاملت كصام كبض الفخاح مؼغ ، اللظاء الجىاجي الضولي ، مباصثه وكىا  - 1

ت،   .334، ص 2008الجضًضة ، إلاؾىىضٍع
ض ؤهـغ   - 2  ( ، مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت.55املاصة )للمٍؼ
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كاض مً الشلبت الابخضاثُت لالشتران في الخدلُم، وؤزحرا اجساط ما ًلؼم مً 

  1إلاحغاءاث لظمان حمم لاصلت والحفاؾ كليها.

وللضاثغة الخمهُضًت ؤن جدشاوع وبمباصعة منها بحغاء هظا الخدلُم بضال مً املضعي 

ىـغ  اللام، الظي ًجىػ له اؾخئىاف اللغاع الظي اجسظجه هظه لازحرة بمباصعة منها، ٍو

 2.في هظا اؾخئىاف بصفت مؿخعجلت

ومما ججض إلاشاعة بلُه في هظا امللام ؤن الىـام لاؾاس ي للمدىمت، كض كُض مً 

الؿلؼت املمىىخت للمضعي اللام بةكغاعه لىـام عكابي ؤووله للضاثغة الخمهُضًت، مما 

ل ؾلؼت بحغاء ٌل ىـ جإزغه بالىـام اللظاجي الالجُجي، لظلً ًيىن مً الصلب جسٍى

الخدلُلاث واملخابلاث لجهت واخضة صون عكُب، خُث ًمىً للمضعي اللام بن ٌس ئ 

ت ؤو ؤن ًخلؿف في الخدلُم ؤو املخابلت، لظلً لؼم كلُه  اؾخلماٌ ؾلؼخه الخلضًٍغ

 منها. الغحىق في ول مغه بلى الضاثغة لؼلب إلاطن 

 حلض الضاثغة الخمهُضًت بخضي الظماهاث : التحليم أمام الدائزة التمهيديت

اللظاثُت للخدلُم، بدُث ال ًداٌ الشخص للمداهمت ؤمام املدىمت الجىاثُت 

الضولُت، بال بطا كغعث الجهت اللظاثُت بىحىص ؤصلت وافُت لخدلُم اللضالت الضولُت 

 ملدىمت الجىاثُت الضولُت.الجىاثُت، وهى الهضف الغثِـ مً وحىص ا

 54و 19و  18و  15جصضع الضاثغة الخمهُضًت لاوامغ واللغاعاث بمىحب املىاص:  

ت ـــــــــالىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُ مً   72 و 7الفلغة  61و  2الفلغة 

جب ؤن ًىافم كليها ؤغلبُت كظائها، وهظه لاوامغ واللغاعاث جخللم بالؿماح للمض عي ٍو

اللام البضء في الخدلُم ؤو عفع إلاطن بالخدلُم، ؤو في إلاطن له باجساط زؼىاث 

غ بىحىص ؤصلت وافُت الكخماص التهم كبل املداهمت ؤو  جدلُم ملُىت، وهظلً الخلٍغ

                                                            
مت الضولُت في ؤخيام اللاهىن  - 1 ت اللامت للجٍغ خمىصة مىخصغ ؾلُض ، املدىمت الجىاثُت الضولُت_الىـٍغ

ت، بضون ػبلت ، الضولي الخاص  .249، ص 2006، صاع الجاملت الجضًضة لليشغ، إلاؾىىضٍع
ض ؤهـغ  - 2  ( ، مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت.4-56/3املاصة )للمٍؼ
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حلضًلها ؤو عفظها، وهظلً الخلاون مم الضولت بسصىص الىشف كً املللىماث التي 

 1جي.مً شإنها املؿاؽ بمصالح لامً الىػ

مىً اللٌى ؤهه باإلطافت بلى صوعها الغكابي كلى ؾلؼاث املضعي اللام ؤن  ٍو

ضة للخدلُم ولها وؿاثف وؾلؼاث ؤزغي  الضاثغة الخمهُضًت لها صوع بىحىص فغصت فٍغ

ولها الحم في بصضاع ؤوامغ اللبع والحظىع فُما ًخللم، بلض ؤن بحن الىـام لاؾاس ي 

اث والؿلؼاث امللغع للمضكى اللام في مجاٌ للمدىمت الجىاثُت الضولُت الىاحب

 الخدلُم، هجض باقي املىاص مً الباب الخامـ مً الىـام لاؾاس ي للغغفت الخمهُضًت

( بلى مجمىكت مً الىؿاثف والؿلؼاث جماعؾها هظه الضاثغة 57خُث ؤشاعث املاصة )

 في خضوص ما زىلها مً ازخصاصاث و هخمشل في:

وق في بحغاء الخدلُم، خُث جصضع لاوامغ * إلاطن للمضعي اللام بالشغ 

واللغاعاث املخلللت بالخدلُم بلض صعاؾتها للؼلب امللضم مً املضعي اللام وللمىاعص 

ضة له وبضون املؿاؽ بما جلغعه.  املٍا

* ؤن جصضع بمىحب ػلب شخص  ملبىض كلُه، ؤو مازل ؤمام املدىمت بىاء 

ؤي مً وؾاثل الخلاون الضولي ؤو  كلى ؤمغ جدظحر ما ًلؼم مً الضفىق ، ؤو جلخمـ

 املؿاكضة اللظاثُت الضولُت، وطلً مً ؤحل مؿاكضة هظا الشخص في بكضاص صفاكه.

* اللُام في خالت الظغوعة باجساط وافت إلاحغاءاث لحماًت املججي كليهم والشهىص 

ولاصلت والشخص امللبىض كلُه ؤو مدل ػلب الحظىع واملللىماث املخلللت باألمً 

.الىػج  ي ألي مً الضٌو

* الؿماح للمضعي اللام باجساط زؼىاث جدلُم مدضصة صازل بكلُم صولت 

ػغف صون ؤن ًيىن كض طمً حلاون هظه الضولت كمال بإخيام الباب الؿابم املخلللت 

ت ولما وان طلً ـــــــبالخلاون، بطا كغعث هظه الضاثغة وبلض مغاكاتها آلعاء الضولت امللىُ

لضازلُت لهظه الضولت كض ال حؿمذ لها بةحغاء الخدلُلاث بؿبب ممىىا ؤن الـغوف ا

                                                            
1

، 2001، 1، غ.، بحروثلىكُتكلي كبض اللاصع اللهىجي، اللاهىن الضولي الجىاجي، ميشىعاث الحلبي الح -

 .341ص
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كضم وحىص ؤي كىصغ مً كىاصغ هـامها اللظاجي كلى ما ًغام، بطافت بلى وىن هظه 

 الضولت غحر كاصعة كلى جىفُظ املؿاكضة الضولُت.

* ًدم للضاثغة ؤن جؼلب مً الضٌو الخلاون ملها الجساط جضابحر خماًت بغغض 

صت مً ؤحل املصلحت النهاثُت للمججي كليهم، فلض جصضع ؤوامغ بخجمُض املصاصعة، وزا

 1ؤعصضة املتهمحن.

( 58وبىاء كلى ػلب مً املضعي اللام، هصضع الضاثغة الخمهُضًت بملخط ى املاصة)

مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت في ؤي وكذ مً بضء الخدلُم ؤمغا 

لذ بلض فدصها لألصلت واملللىماث بىحىص باللبع ؤو بةخظاع الشخص بطا اكخى

مت التي جضزل طمً ازخصاص  ؤؾباب مللىلت جضكى لالكخلاص بإهه مً اعجىب الجٍغ

ا لظمان خظىع املتهم ؤمام املدىمت لظمان كضم  املدىمت، ؤو ألن اللبع ًبضو طغوٍع

ظها للخؼغ، ؤو ملىم الشخص مً  كُامه بلغكلت الخدلُم ؤو بحغاءاث املدىمت ؤو حلٍغ

مت ؤزغي طاث صلت جضزل في ازخصاص  مت ؤ اعجيابه لجٍغ الاؾخمغاع في اعجياب الجٍغ

 2املدىمت وجيخج كً طاث الـغوف.

( مً الىـام لاؾاس ي 61* اكخماص التهم كبل املداهمت: وفلا ألخيام املاصة )

للمدىمت الجىاثُت الضولُت، حللض الضاثغة الخمهُضًت في غظىن فترة مللىلت مً جلضًم 

خص بلى املدىمت ؤو خظىعه ػىاكُت ؤمامها، حلؿت الكخماص التهم بدظىعه الش

ومدامُه وبدظىع املضعي اللام، جدضص زاللها مىكض حلؿت بكغاع التهم وجخإهض مً ؤهه 

 3.كض ؤكلً كً مىكض هظه الجلؿت وجإحُالتها املدخملت

ت بىشف لاصل ت وجخسظ الضاثغة كبل كلض هظه الجلؿت بلع اللغاعاث الظغوٍع

جىػ ؤزىاء كملُت الىشف ؤن حللض  بحن املضعي اللام والشخص امليؿىبت بلُه التهم ، ٍو

ت بغغض الخإهض مً ؤن هظه اللملُت ججغي في  الضاثغة الخمهُضًت حلؿاث جدظحًر

                                                            
ض ؤ - 1  .( مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت57املاصة )هـغ للمٍؼ
 .340-339ص -كصام كبض الفخاح مؼغ ، مغحم ؾابم ، ص - 2
ض ؤهـغ  - 3  ( مً الثدت املدىمت الجىاثُت الضولُت املخلللت باللىاكض إلاحغاثُت وكىاكض إلازباث.121اللاكضة )للمٍؼ
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ؿغوف مغطُت، هما ًلىم املضعي اللام بخلضًم بُان مفصل بالتهم وكاثمت باألصلت التي 

بلى الضاثغة وبلى الشخص امللجي في مضة ال جلل كً ًىىي جلضًمها في جلً الجلؿت، 

 ( ًىما كً مىكض حلؿت بكغاع التهم. 30)

وفي خالت ما بطا كغع املضعي اللام حلضًل ؤو سحب ؤي مً التهم املىحهت طض 

املتهم، وحب كلُه بزؼاع الضاثغ الخمهُضًت واملتهم بالتهم امللضلت كبل كلض الجلؿت 

الوة كلى كاثمت لاصلت التي ًىىي هظا لازحر جلضًمها جضكُما ( بىما، ك15بمضة ال جلللً)

لىلً التهم في الجلؿت،  فةطا وان هظا الخلضًل بةطافت تهم ؤزغي ؤو باؾدبضاٌ تهمت 

بأزغي ؤشض منها وحب كلُه كلض حلؿت الكخماص هظه التهم الجضًضة ؤو هظا الخلضًل 

هظه التهم مغهىها بمىافلت  الجضًض، ؤما بطا بضؤث املداهمت فُيىن سحبه ألي مً

 1.الضاثغة الابخضاثُت

وجلىم الضاثغ الخمهُضًت كبل كلض حلؿت اكخماص التهم، بتزوٍض الشخص امللجي 

ب صىع مً املؿدىض املخظمً للتهم التي ٌلتزم املضعي اللام جلضًمها في الجلؿت 

وة التهم وكغض وهظلً لاصلت التي ؾُلخمض كليها ؤزىاءها،وجبضؤ حلؿت بكغاع التهم بخال 

لاصلت، زم ًبضؤ عثِـ الضاثغة في هـغ الاكتراطاث ؤو املالخـاث التي ؤبضًذ بشإن هظه 

 لاصلت. 

هما ًجىػ للضاثغ الخمهُضًت بىاء كلى ػلب مً املضعي اللام ؤو بمباصعة منها كلض 

حلؿت في غُاب الشخص مدل املداهمت، مً ؤحل اكخماص التهم التي ٌلتزم املضعي 

يىن  طلً في الحالخحن الخالُحن:اللام ػ  لب املداهمت كلى ؤؾاؾها، ٍو

 كىض جىاٌػ الشخص كً خله في الحظىع. -

لم ًخم اللشىع كلُه، وجيىن كض أو كىضما ًيىن الشخص املتهم في خالت فغاع  -

اجسظث ول الخؼىاث الالػمت لظمان خظىعه ؤمام املدىمت إلبالغه بالتهم امليؿىبت 

بلُه، وبإن الجلؿت ؾخللض الكخماص جلً التهم وفي هظه الحالت ًمشل الشخص مم 

                                                            
ض ؤهـغ  - 1  لىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت.( مً ا4/8/ 61املاصة )للمٍؼ
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الؿماح ملدامُه بالحظىع، بطا عؤث الضاثغة الخمهُضًت في طلً جدلُلا ملصلحت 

 1.اللضالت

ما باليؿبت لغُاب الشخص كً الجلؿت بؿبب الفغاع عغم بكالمه بالحظىع ؤ

ؤمام املدىمت، فُجىػ للضاثغة الخمهُضًت ؤن جلغع كلض الجلؿت في غُابه ًدظغ مً 

ًىىب كىه، وجدُذ ملدامُه فغصت مماعؾت الحلىق امللترف بها للشخص امللجي مً خم 

مها املضعي اللام وجلضًم ؤصلت هفي مً الاكتراض كلى التهم، الؼلً في لاصلت التي ًلض

 حاهب املتهم وفي هظه الحالت ًلضم ؤصلت الىفي هُابت كىه.

جب كلى املضعي اللام ؤن ًلضم ؤزىاء الجلؿت ؤصلت وافُت جشبذ وؿبت ول تهمت  ٍو

بلى املتهم، ؾىاء وان جلضًمه ؤصلت مؿدىضًه ؤو كغض ملخص ليل لاصلت وطلً صون 

 . ىص املخىكم الاؾخماق بلى شاهضتهم ؤزىاء املدىمتخاحت بلى اؾخضكاء الشه

وفي نهاًت الجلؿت جلغع الضاثغة الخمهُضًت، بما جإحُل الجلؿت والؼلب مً 

ض مً الخدلُلاث ؤو حلضًل التهم ض مً لاصلت وبحغاء املٍؼ ت ـــاملضعي اللام جلضًم املٍؼ

ضها متى كغعث بشإنها وبما ؤن جغفع اكخماص التهمت للضم هفاًت لاصلت، وبما ؤن حلخم

وحىص ؤصلت وافُت، زم جدُل املتهم بلى الضاثغة الابخضاثُت ملداهمخه كً التهم التي جم 

 2.اكخماصها في الجلؿت

ومتى جم اكخماص التهم طض املتهم، جدضص هُئت الغثاؾت صاثغة ابخضاثُت جيىن 

جىػ لها ؤن جماعؽ ؤي وؿُفت مً و  ؿاثف مؿئىلت كً ؾحر إلاحغاءاث الالخلت ٍو

 3الضاثغة الخمهُضًت جيىن مخصلت بلملها بطا واهذ الػمه لؿحر جلً إلاحغاءاث.

ومً الىاضح ؤن الضاثغة الخمهُضًت هي التي حلخمض التهم، وجلغع بخالتها بلى 

الضاثغة الابخضاثُت، وجإطن بافخخاح الخدلُم، وهظا ما ًجلل صوع املضعي اللام في 

ضازلي،ولىً ًبلى له ؤن ًخسظ بحغاءاث الخدلُم الضكىي ؤكل مً صوعه في اللاهىن ال

                                                            
 .344كصام كبض الفخاح مؼغ ، مغحم الؿابم، ص  - 1
 .343كلي كبض اللاصع اللهىجي  ، املغحم الؿابم، ص  - 2
ض ؤهـغ  - 3  ( مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت.61/11املاصة )للمٍؼ
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لىص الؿبب في جىػَم الازخصاص بحن  وبلع بحغاءاث الخدلُم الابخضاجي، لاولي، َو

 "الالجيني"املضعي اللام والضاثغة الخمهُضًت بلى زلم هىق مً الخىاػن بحن الىـام 

مً حمُم ، ختى ًدط ى هـام عوما باللبٌى واملىافلت " ألاهجلىسكسىوي"والىـام

 الضٌو لاػغاف.

متى اكخمضث الضاثغة الخمهُضًت التهم كلى الىدى الؿابم، جدضص هُئت الغثاؾت و 

صاثغة ابخضاثُت جيىن مؿئىلت كً ؾحر إلاحغاءاث الالخلت وبحغاءاث ؾحر الضكىي كلى 

 هظا املؿخىي جمغ بمغخلخحن:

مام الضاثغة لاولى مخمشلت في املداهمت وما ًدبلها مً جضابحر ؾىاء واهذ ؤ

 الابخضاثُت ؤو صاثغة الاؾخئىاف.

الشاهُت مخلللت بدىفُظ لاخيام الصاصعة كً هظه املدىمت وصوع الضٌو في 

 الخلاون واملؿاكضة اللظاثُت.

 املبحث الثاوي: معىكاث إلاجزائيت أثىاء مزحلت التحليم.

مً ما ٌلُم بحغاءاث ؾحر الخدلُم ؤمام املدىمت الجىاثُت الضولُت هى حؼء 

الىصىص التي حاء بها هـام عوما لاؾاس ي، ومً بحن جلً امللىكاث املؼج بحن ؾلؼتي 

املضعي اللام، فالىـام مىده ؾلؼت إلاخالت وبلض طلً ًلىم بالبضء بالخدلُم في هفـ 

الضكىي فهظا ٌلض زلؽ ؤو صمج بحن ؾلؼاث املضعي اللام وهظلً مىذ الىـام ملجلـ 

مىه  16شهغا كابلت لخجضًض مً زالٌ هص املاصة  12ضة لامً ؾلؼت بعحاء الخدلُم مل

فخلض ؤخضي سغغاث هـام عوما لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت، مما ًازغ كلى 

 اؾخلاللُت املدىمت وخُاصها. 

 الدمج الىظيفي في مهام املدعي العام ) الادعاء والاتهام(.املطلب ألاول : 

دىمت الجىاثُت الضولُت ؤن املدىمت مً الىـام لاؾاس ي للم 13هصذ املاصة 

جماعؽ ازخصاصها في ؤي مً الجغاثم املشاع بليها في هص املاصة الخامؿت مً الىـام 

مت اللضوان(،  مت إلاباصة الجماكُت, الجغاثم طض إلاوؿاهُت، حغاثم الحغب، حٍغ )حٍغ

و مً مً زالٌ بخالت جلىم بها هال مً الضولت ػغف في الىـام وهظا املجلـ لامً، ؤ
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زالٌ املضعي اللام مً جللاء هفؿه بةحغاء جدلُم فُما ًخللم بةخضي الجغاثم لاهف 

الفلغة ؤ، مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت 15/ طهغاها، وهظا ما هصذ كلُه املاصة 

 1الجىاثُت الضولُت.

مت ؤو الجغاثم الضولُت التي ؤخُلذ بليها  وكىضما ًداغ املضعي اللام كلما بالجٍغ

غق املظوىعة ؾابلا، ٌشغق في الخدلُم لاولي خُث ًلىم بخدلُل املللىماث بةخضي الؼ

ت، وله ؤًظا ؤن ًؼلب مللىماث ؤطافُت مً املصاصع  دافف كلى الؿٍغ التي جللاها ٍو

مً وزُلت اللىاكض إلاحغاثُت وكىاكض إلازباث، وبلض  104املىصىص كليها في اللاكضة 

لاولي ًيىن ؤمامه كغاع الاؾخمغاع في الضكىي ما بنهاء املضعي اللام لإلحغاءاث الخدلُم 

لم ًخم الخىاٌػ كً الخدلُم لصالح الضولت التي كامذ ؤو ؾخلىم بالخدلُم، وفي هظه 

الحالت ًلىم بخلضًم ػلب زؼي للضاثغة الخمهُضًت مً ؤحل الحصٌى كلى لاطن 

غا للضم بالخدلُم الابخضاجي، فةما الحصٌى كلى لاطن بالخدلُم ؤو كضم مىده هـ

مىً للمضعي ؤكاصة جلضًم الؼلب مً حضًض ٌؿدىض ألصلت حضًضة في  حضًت الؼلب، ٍو

 2هفـ اللظُت.

وهىا هغي ؤن املدىمت الجىاثُت الضولُت حاءث زالفا للمداهم الضولُت الخاصت 

بط وان املضعي اللام ًىفغص باجساط إلاحغاءاث الالػمت للخدلُم كلى زالف املضعي اللام 

الجىاثُت الضولُت مم الللم ؤن ػلب لاطن ًخللم بمباصعجه في بحغاء في املدىمت 

الخدلُم وال ًغجبؽ بةخالت املجلـ لامً ؤو ؤخضي صٌو لاػغاف، ووان زمغة حهىص 

ىُت التي ؾلذ حاهضة للضم مىذ املضعي  بلع الضٌو ومنها الىالًاث املخدضة لامٍغ

ىه صكاوي كما اللام جلً الؿلؼت )الصالخُت(، آزظة بلحن الاكخب اع بمياهُت جدٍغ

ًغجىبىهه حىىصها في الخاعج مً الجغاثم الضولُت، خُث ؤن جلً الجهىص هجحذ في 

جلُُض مً ؾلؼت املضعي اللام في الخدلُم فإصبذ للضاثغة الخمهُضًت خم الفصل في 

 3الشغوق بالخدلُم مً كضمه.

                                                            
ض ؤهـغ املاصة )  - 1  ؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت .( مً الىـام لا  15للمٍؼ
هصغ الضًً بىؾماخت ، املدىمت الجىاثُت الضولُت ) شغح اجفاكُت عوما ماصة ماصة(، الجؼء لاٌو ، صون ػبله ، صاع  - 2

 .70-66ص  -، ص 2008هىمه، الجؼاثغ ، 
املت بؿىغة ، الجؼاثغ، بً زضًم هبُل، اؾدُفاء خلىق الضحاًا في اللاهىن الضولي الجىاجي،مظهغة ماحؿخحر ح - 3

 .357-345ص  -،  ص2012
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ظُت ؾىاء جلً واملضعي اللام ملؼم بالخدلُم في حمُم الـغوف املغجبؼت بالل

م املتهم ؤو جبرثخه كمال بمبضؤ ول متهم بغيء ختى جشبذ ؤصاهخه. ضة بلى ججٍغ  املٍا

ومً زالٌ ما ؾبم ًخضح ؤن املضعي اللام ًجمم بحن املخابلت )الاتهام( 

( مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت، بط مً  (15والخدلُم كمال باملاصة

اػ مهمخه لاصلُت الاتهام مهمت الخدلُم زاصت ؤن لاصل غحر املىؼم ؤن ًىول بلى حه

في الخصم هى الاهدُاػ في خحن ؤن حىهغ الخدلُم هى الحُاص، وهىا هغي ؤن املدىمت 

الجىاثُت الضولُت ؤزظث باالججاهحن ؤلخىلُبي و ؤالتهامي ولىً بخغلُب الاججاه ؤالتهامي 

 1كلى ؤلخىلُبي.

ىت وهىا هغي ؤها ؤصحاب الاججاه امللا عض لهظا الجمم اهه مً شإهه املؿاؽ بلٍغ

( مىه، وؤهه 66البراءة التي اكترف بها الىـام اللاهىوي للمدىمت وهصذ كليها املاصة )

هدُجت لظلً ًلم كلى املضعي اللام بزباث ؤن املتهم مظهب، ولىً هُف ًىفل اخترام 

ىت في الىاكم؟ بطا وان مبضؤ الفصل بحن الىؿاثف اللظاثُ  ت غحر مىحىص.   هظه اللٍغ

ؤن الضمج الىؿُفي بحن ؾلؼت الاتهام والخدلُم بُض املضعي اللام ًيىن هىان  

ت الشخصُت، فإهه مً الصلب كلُه ؤن ًماعؽ ؾلؼت الاتهام ؤن  زؼغ كلى الحٍغ

ًيىن مداًضا وال ًخدحز في الخدلُم إلزباث ما ؾبم وؤصعى به، وخُنها ًيىن املضعي 

لى بغحر كصض بلى الدشضص مم املتهم والاهخمام بإصلت اللام زصما فةن طلً ًاصي و 

 الاتهام ؤهثر مً ؤصلت الضفاق، وكض ًبجي املضعي اللام عؤًا باججاه مغاًغ للحلُلت.

ض للضم الفصل بحن وؿُفتي الخدلُم واملخابلت فلض حللل بإن  ؤما الاججاه املٍا

املبظولت مً كبل  املضعي اللام زصما كاصال و ؤن الفصل ؾُاصي بلى بلثرة الجهىص

ؾلؼت الخدلُم والاتهام وجظُِم الىكذ والجهض وهى ما ًغفظه املىؼم بط ال ًمىً 

ؤبضا الخىاٌػ كً خؿً ؾحر إلاحغاءاث ملابل ؾغكت اهجاػها، فالفاكلُت والحُاص ؤهم 

 2بىشحر مً الؿغكت.

                                                            
حهاص اللظاة، صعحاث الخلاض ي و بحغاءاتها في املدىمت الجىاثُت الضولُت ، الؼبلت لاولى، صاع واثل لليشغ ، كمان ،  - 1

 .51-50ص  -، ص2010

 2
 . http://www.unnto.dzػهحر واؿم كبىص ، " جدلُم اللظاء ؤم جدلُم الىُابت" ملاٌ كلى املىكم إلالىترووي ،  -

http://www.unnto.dz/
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 املطلب الثاوي: مجلس ألامن ودوره السلبي في وشاط املحكمت.

واملدىمت الجىاثُت الضولُت ما هي بال كالكت حلاون كاهىهُت  كالكت مجلـ لامً

مىصىص كليها في هصىص هـام عوما لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت، وليي 

جخمىً املدىمت مً مماعؾت ازخصاصها املخمشل في وطم خض إلفالث مغجىبي الجغاثم 

ضزل في مجاٌ الخؼحرة التي تهضص الؿلم ولامً في اللالم، ًجب كليها ؤن جخ

وازخصاص مجلـ لامً الظي ًخمشل مهمخه لاؾاؾُت في خفف لامً والؿلم 

 الضولُحن.

 وبن الخلاون بحن املدىمت ومجلـ لامً ًخسظ بخضي الصىع الشالر:

  مت  مً الجغاثم املىصىص كليها في هص بخالت خالت للمدىمت ًبضو فيها حٍغ

 1مً الىـام كض وكلذ.  5املاصة 

 مً الىـام في خالت بخالت مجلـ لامً كظُت ما طض صولت   87هصذ املاصة

ػغف ؤو صولت غحر ػغف بالىـام، وعفع ػلباث الخلاون مم املدىمت فللى املدىمت 

 2بزؼاع مجلـ لامً.

  مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت كلى آلاحي:"  16هصذ املاصة

مىحب  هظا الىـام لاؾاس ي ملضة ؤزجى ال ًجىػ البضء ؤو املط ي في جدلُم ؤو ملاطاة ب

كشغة شهغا بىاء كلى ػلب مً مجلـ لامً بلى املدىمت بهظا امللجى ًخظمىه كغاع 

جىػ للمجلـ  ًصضع كً املجلـ بمىحب الفصل الؿابم مً مُشاق لامم املخدضة، ٍو

 3ججضًض هظا الؼلب بالشغوغ طاتها".

إلاخالت وفلا لىص بملجى ؤن الىـام لاؾاس ي مىذ مجلـ لامً ؾلؼت 

( مىه، وفيها وما كليها مً اًجابُاث وؾلبُاث، وهظا ؾلؼت الىـغ في عفع  (13املاصة

ػلباث الخلاون مم املدىمت مً كبل الضولت ؾىاء واهذ ػغفا بالىـام ؤو لِؿذ ػغفا 

وزالفا لخلً الؿلؼت فلض مىذ له ؾلؼت بصضاع كغاع بعحاء الخدلُم ؤو امللاطاة في ؤي 

شهغا كابلت للخجضًض، في خحن   12 طت كلى املدىمت الجىاثُت الضولُت ملضة كظُت ملغو 

                                                            
ض ؤهـغ املاصة  - 1  مً  الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت.   13للمٍؼ
ض ؤهـغ املاصة   - 2  مً  الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت.  87للمٍؼ
ض ؤهـغ املاصة  - 3  الجىاثُت الضولُت.مً  الىـام لاؾاس ي للمدىمت  16 للمٍؼ
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ؤن مجلـ لامً هى حهاػا ؾُاؾُا ًمىذ جلً الؿلؼت كلى خؿاب ازخصاص املدىمت 

الجىاثُت الضولُت هجهاػ كظاجي ما ٌشيل كاثم ؤو سغغة ال ًمىً الاؾتهاهت بها، هـغا 

لُت املغحىة، في خحن خاولذ مجمىكت مً لخؼىعتها في جدلُم اللضالت الجىاثُت الضو 

الضٌو الخلُض مً جلً الؿلؼت مً زالٌ خصغ مضة الخجضًض، بال ؤنها واحهذ اكتراض 

ت، التي اؾخؼاكذ ؤن جمىذ جلً الؿلؼت ملجلـ لامً.  1مً كبل الضٌو صاثمت اللظٍى

في خحن ؤن هىان شغوغ واحب جىافغها مً ؤحل كبٌى ػلب إلاعحاء وجخمشل 

مت الضولُت كض خصلذ فلال، وؤخُلذ كلى املضعي جلً الشغ  وغ في : ؤن جيىن الجٍغ

( 13اللام وبضؤ الخدلُم فيها مً زالٌ ػغق إلاخالت املىصىص كليها في هص املاصة )

مً الىـام لاؾاس ي ، هما ًجب ؤن ًيىن ػلب الخإحُل بىاء كلى مبرعاث ؤو طغوعاث 

ل الؿابم مً مُشاق لامم املخدضة هاحمت كً جؼبُم مجلـ لامً ملهامه وفلا للفص

 .42",41هص املاصة "

وهما ًجب ؤن ًيىن هظا الؼلب في صىعة كغاع، ًصضع كً مجلـ لامً ال 

ذ لغثِـ املجلـ، بدُث ًيىن اللغاع باإلحماق لاكظاء الضاثمحن في  بصىعة جصٍغ

دا كً ػلب هظا الجهاػ مً املد ىمت ؤن مجلـ لامً، وؤن ٌلبر هظا اللغاع حلبحرا صٍغ

 جاحل الىـغ في اللظُت امللغوطت ؤمامها.  

م  يبغي الخفٍغ ذ في مجلـ لامً جىدس ي ؤهمُت بالغت ٍو خُث ؤن مؿإلت الخصٍى

بحن املؿاثل إلاحغاثُت واملؿاثل املىطىكُت، ليل كظى مً ؤكظاثه صىث وكض هصذ 

ُت جصضع ( مً مُشاق لامم املخدضة كلى ؤن اللغاعاث في املؿاثل إلاحغاث(27املاصة 

بإغلبُت حؿلت ؤكظاء صون جمُحز بحن لاكظاء الضاثمحن واللاصًحن، ؤما املؿاثل لازغي 

جب ؤن ًيىن مً بُنها ؤصىاث الضٌو  فاللغاعاث جصضع بإغلبُت حؿلت مً ؤكظاثه ٍو

ت.  2صاثمت اللظٍى

وفي خالت جىافغ هظه الشغوغ فللى املدىمت املىافلت كلى ػلب املجلـ لامً 

لى الغغم ؤن اللظُت املاحلت جضزل في ازخصاص املدىمت، هما ؤنها جضزل باإلعحاء، ك

ؤًظا في ازخصاص املجلـ ألن هىان تهضًضا للؿلم ولامً الضولُحن، وكلُه فةن 

                                                            
ٌ ، املدىمهصغ الضًً بىؾماخت - 1  .71، صاع هىمه، الجؼاثغ ، ص ت الجىاثُت الضولُت، الجؼء لاو
 .587ص  ،2008املاؾؿت الجاملُت للضعاؾاث و اليشغ و الخىػَم،  ،1غ.ولُض بُؼاع، اللاهىن الضولي اللام ،  - 2
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بحغاءاث املدىمت بلض ػلب ؤو كغاع إلاعحاء لً ًسضم مصالح مجلـ لامً في جدلُم 

 1الؿلم ولامً الضولُحن.

ت ألنها حشيل فةن الاهخلاصاث التي وح هذ إلخيام هظا الىص واهذ خاصة وكٍى

كُضا ؤشض وؤكص ى كلى ازخصاص املدىمت مً الاؾخمغاع في مماعؾت ازخصاصها في 

الىـغ بإي كظُت ملغوطت كليها، ؤوال للضم وطم فترة ػمىُت ملُىت ًمىً ملجلـ 

ـ لامً اؾخسضام جلً الصالخُت، زاهُا للضم جدضًض كضص املغاث التي ٌؿمذ ملجل

 شهغا.    12لامً ججضًض بعحاء الخدلُم ملضة 

هما ؤن جلً الؿلؼت ؤكؼذ مجلـ لامً هىكحن مً الصالخُاث الضولُت ؤولها 

صالخُاث ؾُاؾُت املخمشلت في خفف لامً والؿلم الضولُحن ػبلا للفصل الؿابم مً 

لخدلُم مُشاق لامم املخدضة، وزاهيها صالخُاث كظاثُت مخمشلت في بعحاء ؤو حللُم ا

 لفتراث غحر مدضوصة. 

مً الىـام 16) ومً طمً الاهخلاصاث ؤًظا املىحهت إلخيام هص املاصة )

لاؾاس ي، ؤن كىض جؼبُم جلً الصالخُت جصبذ املدىمت الجىاثُت الضولُت شبيهت 

باملداهم الجىاثُت الضولُت الخاصت، التي جيص ئ بمىحب كغاعاث مجلـ لامً ػبلا 

 2اق لامم املخدضة.للفصل الؿابم مً املُش

دشيل بدؿب  ؤي ؤن الؿُاؾت هي فً جدلُم املمىً، وهظا املمىً ًخلىن ٍو

ؿغوف ول خالت، ؤما اللظاء فهى عمؼ جدلُم اللضالت مً زالٌ لاصلت ولاؾاهُض 

غ الشغكُت، ومىطىكُت الحىم كلى الضكىي لُيىن بظلً كىىاها للحلُلت.  3وجلٍغ

لألكظاء الضٌو الضاثمت في مجلـ  وهظا ؤن الىص ؤكؼى صالخُاث مؼللت

لامً الؾخسضام خم الىلع الفُخى ملىم جلضًم مىاػىيهم بلى املدىمت وهظا وله ًاصي 

بؼبُلت الحاٌ بلى كغكلت ؾحر بحغاءاث الخدلُم وبهضاع كُم اللضالت الجىاثُت الضولُت 

صة في هص وهظلً بلى ؤن بؽء ؾحر إلاحغاءاث وجغازيها لخلً الفترة الؼمىُت الغحر مدض

                                                            
، مظهغة  املاحؿخحر ، حاملت باجىت كض اللاهىن الضولي إلاوؿاوي،، آلُاث مجلـ لامً في جىفُظ كىابً كبُض بزالص - 1

 .211-210ص -، ص2009
 .74-71ص -، مغحم ؾابم صملخظُاث اللضالت ؤمام املدىمت الجىاثُت الضولُت الضاثمتمالن وعصة،  - 2
 .589كصام كبض الفخاح مؼغ ، مغحم ؾابم، ص  - 3
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مً الىـام لاؾاس ي جاصي بلى طُاق لاصلت و فلضان الشهىص و بهضاع آزاع   16املاصة 

مت،هما ؤهه ؤصبذ هىان زلؽ بحن الؿُاؾُت واللظاء ، فال ًيبغي ؤن جماعؽ  الجٍغ

الؿلؼت الؿُاؾُت ازخصاصها كلى الؿلؼت اللظاثُت، ختى ال جازغ كلى مىـىمت 

 1اللضالت الجىاثُت الضولُت.

مً الىـام لاؾاس ي، ؤن ببغام اجفاق   16ما كً املبرعاث وحىص هص املاصة ؤ

غ بىاءا كلى  ؾالم هى ؤفظل مً فخذ جدلُم وبحغاء مخابلت كظاثُت، وحاء هظا الخبًر

"... بحغاء جدلُم لً ًسضم مصالح اللضالت ..."، ؤي  2: ( التي جىص كلى(53هص املاصة 

خدلُم في خالت وان الخدلُم ال ًسضم اللضالت ؤن املضعي اللام ًمىىه الخسلي كً ال

الجىاثُت الضولُت " بملجى حلؼُل كملُت الؿالم كلى خؿاب جدلُم اللضالت الجىاثُت 

الضولُت، فدحن ؤن خفف لامً والؿلم الضولُحن ؤهم مً جدلُم هضف املدىمت 

 3الجىاثُت الضولُت".

ي الخلؿفُت التي كض في الخللُل مً الشياو  16 وهظلً ًبرع وطم هص املاصة  

، بط كض ًاصي طلً بلى اخخيان ب(فلغة   (13)جغفم مً كبل الضٌو ػبلا لىص املاصة

 صولي ًازغ كلى الؿلم ولامً الضولُحن. 

ؤما البلع لازغ طهب بلى ؤن جلً الؿلؼت مً صمُم صالخُاث مجلـ لامً 

ً بعحاء الخدلُم وؤنها مداػت بظامىحن وافُحن لاٌو هى طغوعة صضوع اللغاع املخظم

ؤما الشاوي هى صضوع  ًــــــوؤن ًصضع بمىافلت ؤغلبُت لاكظاء الضاثمحن في مجلـ لام

 4. اللغاع بمىحب ؤخيام الفصل الؿابم مً مُشاق لامم املخدضة

 كىـ كلى حاءث ؤنها للمدىمت، لاؾاس ي الىـام مً 16 وما ٌلُب كلى املاصة

 املاصة جساػبها التي الجهت جدضًض كضم خُث مً الىـام هفـ مً ب(فلغة   (13)املاصة

 اللظاًا بةخالت لامً مجلـ ًلىم التي الجهت كض بُيذ ب( فلغة 13)املاصة  ) ؤن فىجض

 جبحن لم بط الخصىص بهظا غامظت  16 املاصة حاءث خحن في بليها وهي املضعي اللام،
                                                            

 .590، ص كصام كبض الفخاح مؼغ، هفـ املغحم الؿابم - 1
ض ؤهـغ للماصة  - 2  مً الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت. 53للمٍؼ
 .72مالن وعصة ، مغحم ؾابم ، ص  - 3
بىصعا كه ؾىضًاًه ؤخمض ، صالخُاث املضعي اللام في املدىمت الجىاثُت الضولُت واللُىص الىعصة كليها ، الؼبلت لاولى،  - 4

 .151-150ص   -، ص2011ٍت، صاع الفىغ الجامعي ، إلاؾىىضع 
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حهاػ  جدضًض ًخم لم طب لُه،  امللاطاة ؤو الخدلُم جإحُل ػلب جىحُه ًخم التي الجهت

 .ملحن

ؤحهؼة ووان  ؤعبم مً جخيىن  للمدىم، فإنها الىـام لاؾاس ي مً (24) للماصة وفلا

 ما ؤن بلى فظهبىا اللاهىهُىن  صكُلت، بصفت ؤي حهاػ منهم جدضًض ًخم ؤن مً املفغوض

 الخإحُل ػلب ؤن هى للمدىمت الضازلُت الالثدت مً ( 34 و (15 املاصجحن ًفهم مً هص

 وصلذ التي جيىن كض املغخلت خؿب املدىمت، وطلً ؤو غغف اللام املضعي بلى جىحيهه مًخ

 1اللظُت. هـغ بحغاءاث بليها

 الجىاثُت و املدىمت املخدضة لامم بحن لللالكت املىـم الاجفاق بةبغام و اهه غحر    

وهصذ لامغ وجدضًض املضعي اللام هجهت ًىحه لها ػلب إلاعحاء،  جىطُذ الضولُت، جم

 2( مً هظا الاجفاق.(17املاصة  كلى طلً

 :الخاجمت

حلخبر بوشاء املدىمت الجىاثُت الضولُت زؼىة بالغت لاهمُت في مجاٌ اللالكاث 

ً فيها مً فلهاء اللاهىن الضولي  الضولُت بال ؤهه ال ًسفي ؤًظا ؤهه كض زاب ؿً الىشحًر

بشيل ًدفف الؿلم و لامً في الجىاجي و ممً واهىا ًغحىن كُامها بضوعها املىىغ بها 

اللالم، خُث بامللابل ليل الجهىص التي كامذ بها الضٌو الغاغبت فلال في وحىصها جىحض 

مً الللباث و اللىاثم ما ًلف خاثال بُنها و بحن لاهضاف التي ؾؼغث في ماجمغ عوما 

 .1998كام 

ؾحر وبهظا هيىن كض جىصلىا بلى ػغق و آلُاث بخالت الضكىي ، وبحغاءاث 

الضكىي ؤمام املدىمت الجىاثُت الضولُت بضءا بخلً املدُؼت بةكامت الضكىي ؤمامها 

ولاػغاف املسٌى لهم بمىحب الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت، وفلا لىص 

( مىه  خُث ًدم ليل مً املضعي اللام ومجلـ لامً والضولت الؼغف في (13املاصة 

 دىمت الجىاثُت الضولُت.الىـام بخالت كظُت ؤمام امل

                                                            
 الحلىق  مجلت ، عوما الجفاق وفلا الضولُت الجغاثم هـغ في واوللاصه الازخصاص جدضًض الغشُضي، آلُت فالح مضوؽ - 1

دُت ، ذ،2 اللضص ، 27 الؿىت اليٍى  . 49 ص ،2003  حىان ،اليٍى
ض ؤهـغ ل - 2 وثائم  املخدضة و املدىمت الجىاثُت الضولُت، مً الاجفاكُت املىـمت لللالكت بحن لامم 17ىص املاصة للمٍؼ

ض عاحم  مىظمت ألامم املتحدة اعة املىكم: www.un.org/ar ،  للمٍؼ ش ٍػ  .13/01/2019، جاٍع

http://www.un.org/ar
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في خحن بطا وحض ؤؾاؽ مللٌى للشغوق في الخدلُم بلض جلضًم الؼلب مً 

املضعي اللام للضاثغة جإطن له بمباشغة الخدلُم في الضكىي املداٌ بلُه مً ػغف 

( مً الىـام، زم ًإحي صوع هال مً (13لاػغاف املسٌى لهم إلاخالت وفلا لىص املاصة 

خدلُم لاولي وبلض طلً الخدلُم ؤمام الضاثغة الخمهُضًت ، وبلض املضعي اللام في ال

 حلؿت اكخماص التهم ًخم جدضًض مىكضا مً ؤحل املداهمت.

زم جىاولىا الللباث املغجبؼت بالخدلُم ؤمام املدىمت ، ؾىاء فُما ًخللم 

التي باللُىص املفغوطت كلى املضعي اللام ؤزىاء ؤصاثه مهام و هظا مؿإلت اػصواج وؿاثفه 

ًظؼلم بها بجمله بحن وؿُفتي الاتهام و الخدلُم، وؤن هظا الضمج ًازغ كلى مبضؤ 

ىت البراءة ألهه حمم بحن صفت الخصم و الحىم في الضكىي هما ؤن املضعي اللام  كٍغ

ملُض في ؤصاء وؿاثفه جاعة مً الضاثغة الخمهُضًت و جاعة بسظىكه للضٌو التي كض ًيىن 

 لتي ًدلم فيها جاعة ؤزغي.لها ازخصاص كلى الضكىي ا

ؤما باليؿبت لخلً الللباث الىاشئت كً كالكت مجلـ لامً باملدىمت الجىاثُت 

الضولُت زاصت ما ًغجبؽ منها بمماعؾخه الؿلبُت وحلؼُله الزخصاص جلً لازحرة هـغا 

لهُمىت الضٌو التي حؿُؼغ كلى مغاهؼ صىم اللغاع كلُه و جإزحرها كلى اؾخلاللُت 

 هؼاهتها.  املدىمت و 

 زم جىصلىا مً زالٌ الضعاؾت للضة هخاثج مهمت ًمىً بحمالها فُما ًلي:

  مىذ ؾلؼت إلاخالت للضٌو لاػغاف ٌلض مؿإلت اًجابُت و لىنها ؾلؼت كض

 جخإزغ باملسؼؼاث الؿُاؾُت بط جمخىم هظه لازحرة كً بخالت كظُت ما.

  ل في ماجمغ عوما ؤصي مىذ املضعي اللام ؾلؼت إلاصكاء جللاثُا بلض حضٌ ػٍى

بلى فغض بلع اللُىص كلى صالخُاجه خُث ًسظم للضاثغة الخمهُضًت والضٌو التي كض 

ً زاصت ؤهه مً ًلىم  جيىن مسخصت ؤًظا و هي صالخُت ؤزاعث خفُـت الىشحًر

بالخدلُم بىفؿه لظا جم الدشىًُ في خُاصه و اكخبرث الصالخُاث املمىىخت له تهضًضا 

ىت البراءة لاصلُ  ت للمتهم. للٍغ

  مىذ مجلـ لامً صالخُت إلاخالت حلىص بالىفم كلى املدىمت الجىاثُت الضولُت

فُما ًخللم بالجغاثم التي ًىللض فيها الازخصاص اللظاجي للضٌو غحر لاػغاف و التي ال 

جلبل بازخصاص املدىمت و لىً الىاكم ؤزبذ ؾىء اؾخسضامه لخلً الؿلؼت بما 

املجلـ بط لم جصضع بال في مىاحهت الضٌو الظلُفت في  ًسضم مصالح صىاق اللغاع في
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خحن لم ًدغن هظه لازحرة ؾاهىا فُما ًسص الجغاثم الضولُت املغجىبت  مً كبل 

ت.   الضٌو اللٍى

  جضزل مجلـ لامً في بحغاءاث الخدلُم و امللاطاة بمىحب ؾلؼخه في

( مً (16ىحب املاصةحللُلهما مضة ؾىت كابلت للخجضًض للضص غحر مدضص مً املمغاث بم

الىـام لاؾاس ي للمدىمت الجىاثُت الضولُت جمشل تهضًضا الؾخلاللُت املدىمت 

 وفلالُتها. 

  :الخىصُاث

  خصغ ؤو طبؽ مصاصع املللىماث التي ًخللاها املضعي اللام في ؾبُل مباصعجه

 إلحغاء الخدلُلاث مً جللاء هفؿه باالكخماص فلؽ كلى املصاصع الجضًغة بالشلت.

 ذ ؾلؼت الخدلُم في الجغاثم الضولُت لجهاػ ًدؿم بالحُاص والاؾخلالٌ مى

وهؼكها مً ًض املضعي اللام لخجىب كُىب الجمم بحن إلاصكاء والخدلُم وىؿُفخحن 

 مخىاكظخحن في ًض واخضة.

  بكاصة الىـغ في صالخُاث مجلـ لامً كلى طىء كالكخه باملدىمت الجىاثُت

مً الىـام التي ًمىذ مً  (16)ُاغت هص املاصة الضولُت، وطلً مً زالٌ بكاصة ص

زاللها ؾلؼت حللُم كمل املدىمت، بخدضًض طىابؽ والحاالث التي ًجىػ فيها الخللُم 

 ملغة واخضة فلؽ. 
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 ظالب دكخوراه -ط/ معمري عبد الىاصر 

 ظالب دكخوراه - ط/ مشكور مصعفى

 البيض - املركز الجامعي هور البشير

 :خصاملل

و ما،  بن مُهىم الهجغة يحر شغنُت له صاللت نلى مسالُت هظا الؿلٕى لدشَغ

ت وهظا الخٔ اإلاُ٘ٛى في اإلاىازُٔ يحر اهه مً خٔ ألاَغاص الخىٓ ل والاهخٓاٛ بٙل خٍغ

اث الهامت، واهؿالْا مً خٔ الضولت في  هاث الضازلُت جدذ بىىص الخٍغ الضولُت والدشَغ

ٛ بؿـ ْىاهُنها نلى اْلُمها ومىه ٗل مً ال جغيب َُه لضزىلها، اهخمذ  ضزى

ت، جدٓٔ جىاػن  اإلاجمىنت الضولُت الاْلُمُت والىؾىُت في البدث نً خلٛى حىهٍغ

اث.  الؿمىح واإلاطالح في قل اخترام الخّٓى والخٍغ

نلى هظا ألاؾاؽ، هداٛو جىغُذ آلالُاث اإلاخسظة إلاهالجت الهجغة يحر 

اث والخّٓى ؤلاوؿاهُت، ؾىاء  الشغنُت، ومضي َهالُت هظه آلالُاث في اخترام الخٍغ

 .ؤلاْلُميباليؿبت للجؼاثغ ؤو باليؿبت لجىاعها 

هاثيت: الكلماث املفخاح  الضازلُت الهجغة يحر الشغنُت، خٔ الخىٓل، اإلاىازُٔ، الدشَغ

اث  .الخّٓى ، الخٍغ

Résumé : 

Le concept d'immigration illégale a une indication de la violation dela 

législation par ce comportement, mais les individus ont le droit de se déplacer 

librement et ce droit est garanti dans les conventions internationales et les lois 

internes aux termes des libertés publiques. Démarrant du principe où l'Etat 

applique ses lois sur son territoireet empêchetous ceux qui ne le souhaitent pas de 

l’entrer, la communauté internationale et régionale et nationale s'est intéressée à la 

recherche de solutions de fond qui équilibrent les aspirations et les intérêts tout en 

respectant les droits et libertés. 
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Sur cette base, nous essayons de clarifier les mécanismes mis en place pour 

lutter contre la migration illégale et leur efficacité dans le respect des droits de 

l'homme et des libertés fondamentales, tant pour l'Algérie que pour ses voisins. 

Mots clés : immigration illégale, droit de se déplacer, conventions, loi interne, 

droit, liberté 

 ملدمت:

اث  لٓض ؾعى الاوؿان مىظ الٓضم الى الخىٓل والاهخٓاٛ للبدث نً غغوٍع

ت و خؿب ما ج ٗان ًخم بٙل خٍغ بال ؤن  ؤلاوؿاهُتخػيها الخاحت ٓالهِش وهظا الخىٓل 

 زاضت بهض عؾم الخضوص ووغو الُٓىص 
ً
 ؤزغا

ً
هظه الكاهغة ما لبثذ ختى اجسظث مىدا

ٔ ما ًٓخػُه مبضؤ ؾُاصة الضولت نلى  لخًحر اإلاهؿُاث الهاإلاُت  َو
ً
بْلُمها. وهكغا

اإلاخجضصة، وبغوػ ما ٌؿمى بالهىإلات ، وجؿىع الخ٘ىىلىحُا واحؿام الُجىة بحن ؤْؿاب 

 الهالم مً خُث اإلاؿخىي الاحخماعي والاْخطاصي والؿُاس ي... 

ٗل هظه الضالالث ؤصث بخدٕغ الُؿغة اإلاخإضلت في ؤلاوؿان في البدث نً ما 

هضم اخترام ما جٓخػُه الٓىاهحن اإلاهبرة نً ؾُاصة الضولت بالضزٛى هى ؤَػل، ولى ب

بليها بضون اؾدئظان مما ؤصي بلى حعجُل ْىي الاؾخٓؿاب بؿض الثًغاث وحشضًض 

هاث الضازلُت1ؤلاحغاءاث، وبحن الخٔ في الاهخٓاٛ اإلاُ٘ٛى في اإلاىازُٔ الضولُت  2والدشَغ

و ٗل مً ال جغيب في الضزٛى لها، وخٔ الضولت في بؿـ ْىاهُنها نلى بْلُمها ومى

                                                            
مً ؤلانالن الهالمي لخّٓى ؤلاوؿان اإلاهخمض مً ْبل الجمهُت الهامت لألمم اإلاخدضة  13هطذ نلُه اإلااصة 1

ت الخىٓل وازخُاع مدل بْامخه صازل  1948ٗاهىن ألاٛو صٌؿمبر  10( اإلااعر في 3 -ؤلِ) ص 218 " لٙل َغص خٍغ

 بما في طلٚ بلضه ٖما ًدٔ له الهىصة بلُه"خضوص ٗل صولت ، و ًدٔ لٙل َغص ؤن ًٌاصع ؤًت بالص 
" ًدٔ لٙل مىاؾً ًخمخو بالخّٓى اإلاضهُت والؿُاؾُت ؤن ًسخاع  1996مً صؾخىع  44هطذ نلُه اإلااصة 2

ت مىؾً بْامخه ، وؤن ًدىٓل نبر التراب الىؾني وخٔ الضزٛى بلى التراب الىؾني والخغوج مىه مػمىن  بدٍغ

م له"، ٖما هطذ اإلااصة ألاولى مً  حن في الخاعج ْع حن  1983-111ْاهىن الهجغة وعناًت اإلاطٍغ نلى ؤن" للمطٍغ

خت   خٔ الهجغة ٗان الهضٍ مما ًٓخط ي ؤلاْامت الضاثمت ؤو اإلاْا خت َغاصي ؤو حماناث وؾىاء ؤ الضاثمت ؤو اإلاْا

ت الهجغة يحر شغنُت ؤلاحغاءاث الٓاهىهُت إلاٙاَدللخىؾو ؤٖثر خٛى اإلاىغىم عاحو لىشً صالٛ ،    في الخاعج "

، مضازلت مٓضمت بلى اإلالخٓى الىؾني خٛى الهجغة يحر الشغنُت بشٙالُت للٓاهىن الجضًض، ٗلُت الشغنُت

ل20-19الخّٓى والهلىم الؿُاؾُت، حامهت الهغبي بً مهُضي، ؤم البىاقي، الجؼاثغ،   .280، ص2009ؤٍَغ
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ت جدٓٔ   اهخمذ اإلاجمىنت الضولُت ؤلاْلُمُت والىؾىُت في البدث نً خلٛى حىهٍغ

اث  .جىاػن الؿمىح واإلاطالح جدذ مػلت اخترام الخّٓى والخٍغ

ُِٖ ًمً٘ مهالجت قاهغة الهجغة يحر الخالُت:  ؤلاشٙالُتو مً هىا ًمً٘ ؾغح 

 ٍاث والخّٓى ؤلاوؿاهُت؟الشغنُت مو غغوعة اخترام الخغ 

 :ألاحيوؾىدىاٛو هاجه ؤلاشٙالُت خؿب 

 هكغة ْاهىهُت نلى الىطىص الضولُت للهجغة يحر الشغنُت -

 حهامل الضٛو الاوعبُت مو قاهغة الهجغة يحر الشغنُت -

 الهجغة يحر الشغنُت: الخهاون ألاوعو مًاعبي في مهالجت ملِ -

 ت الهجغة يحر الشغنُ الؿُاؾت الضازلُت إلاداعبت -

  أوال :هظرة كاهوهيت على الىصوص الدوليت للهجرة غير الشرعيت.

ً زاضت يحر الشغنُحن واخترام خّٓى   ض ؤن نالْت وغو اإلاهاحٍغ مً اإلاٖا

ؤلاوؿان هي نالْت وؾُضة، ماصامذ الهجغة قاهغة احخمانُت طاث بهض بوؿاوي. لهظا 

ظي جىضل بلى ضُايت ٗاهذ مؿإلت الخماًت الضولُت مؿغوخت نلى اإلاجخمو الضولي ال

هم مؿالت بوؿاهُت بالضعحت   خْٓى
ً
ٗاهىا، مهخبرا ً ؤًىما  خلٛى ْاهىهُت لٓػُت اإلاهاحٍغ

ألاولى، وطلٚ بًغع عص الانخباع لهظه الُئت اإلادغومت مً الخمخو بإهم الخّٓى 

الاجُاُْت الضولُت لخماًت خّٓى حمُو الهماٛ ؤلاوؿاهُت. ججؿض هظا اإلاىحى في ببغام 

ً ش  وؤَغاص ؤؾغهم اإلاهاحٍغ جدذ بشغاٍ مىكمت ألامم اإلاخدضة  1990صٌؿمبر 18بخاٍع

ج ٔ مً الخبراء الضولُحن صام ؾُلت ازني نشغة ؾىت والتي حاءث ٖخخٍى  .3إلاجهىص ٍَغ

 مؿاولُت الضٛو اإلاهاحغ بليها نً اخترام 
ً
جٓغ هظه الاجُاُْت الضولُت عؾمُا

ً وغمان خماًتهم، وجىظ نلى مجمىنت مً اإلاهاًحر الضولُت اإلالؼمت  خّٓى اإلاهاحٍغ

ً لها نلى  ً يحر الخاثٍؼ ً للىزاثٔ الالػمت، واإلاهاحٍغ ً الخاثٍؼ لخىاٛو مهالجت اإلاهاحٍغ

                                                            
ً اإلاً، مدمض البزاػ3 ً خالت اإلاهاحٍغ ، مضازلت مٓضمت بلى الىضوة غبُحن في ؤوعباالخماًت الضولُت للمهاحٍغ

ٗاث الهجغة  ؼ الضاعؾاث وألابدار خٛى خغ الضولُت خٛى الهجغة اإلاًغبُت الغهاهاث آلاهُت واإلاىاػناث، مٖغ

مبر 24-25اإلاًغبُت،   .15، وحضة، ص 2005هَى
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خمثل الهضٍ الغثِس ي لهظه الاجُاُْت في مٙاَدت نملُاث   ؾىاء وعناًتهم . ٍو
ً
خضا

اؾخًالٛ واهتهإ خّٓى ؤلاوؿان التي ًخهغع لها اإلاهاحغون، والظًً ٌشٙلىن 

 مىنت ؾٙاهُت بالًت الهؿب.مج

ت، قهغ  شل الهجغة يحر الشغنُت الهٍُى  لخػُِٔ الخىاّ نلى الخضوص َو
ً
وهكغا

جىلىا بهم الخضوص الضولُت صون  هىم حضًض مً ألاهماؽ ؤلاحغامُت ًىٓل ألاَغاص ٍو

اجُاُْت مٙاَدت اخترام ؤلاحغاءاث الٓاهىهُت، مما ؤصي باإلاجخمو الضولي بلى ببغام 

مت اإلا ًوبلخاْها  4ىكمت نبر الىؾىُتالجٍغ ب اإلاهاحٍغ ٛى مٙاَدت تهٍغ والظي  ،5ببرجٗى

ً يحر الشغنُحن، ؤهمها نضم حهغغهم  ًدمل في مىاصه الهضًض مً الػماهاث للمهاحٍغ

ب  .6للمالخٓت الجىاثُت ألنهم هضَا لؿلٕى التهٍغ

ٛى الضولي نلى ٗل صولت ؾٍغ ؤن جخسظ بما ًدؿٔ مو التزاماته ا ٖما ْط ى البرجٗى

هاث نىض  بمٓخط ى الٓاهىن الضولي ٗل الخضابحر اإلاىاؾبت، بما في طلٚ ؾً الدشَغ

ً، زاضت الخٔ في الخُاة والخٔ في نضم  الاْخػاء لطىن وخماًت خّٓى اإلاهاحٍغ

الخػىم للخهظًب ؤو يحره مً ؤشٙاٛ اإلاهاملت ؤو الهٓىبت الالبوؿاهُت ؤو اإلاهُىت، وؤن 

ً غ اإلاؿانضة اإلاىاؾبت للمهاحٍغ الظًً جخهغع خُاتهم ؤو ؾالمتهم للخؿغ بؿبب  جَى

ً اإلاهغبحن ًخهحن نلى ٗل صولت ؾٍغ ؤن جخُٓض  بهم، وفي خالت اخخجاػ اإلاهاحٍغ تهٍغ

بالتزاماتها الضولُت بمٓخط ى اجُاُْت َُىا للهالْاث الٓىطلُت الٓاغُت باؾالم 

والاجطاٛ الصخظ اإلاهني صون ببؿاء ألاخٙام اإلاخهلٓت بةبالى اإلاىقُحن الٓىطلُحن 

                                                            
مت اإلاىكمت نبر الىؾىُت  اجُاُْت الامم اإلاخدضة4 ُت الهامت إلاىكمت ألامم اإلاهخمضة مً ؾٍغ الجمهإلاٙاَدت الجٍغ

مبر15   اإلاخدضة ًىم  2000 هَى
ٔ البروالبدغوالجى اإلا٘مل الجُاُْت ألامم اإلاخدضة إلاٙاَدت 5 ً نً ؾٍغ ب اإلاهاحٍغ ٛى مٙاَدت تهٍغ بغجٗى

مت اإلاىكمت نبر الىؾىُت مبر15   اإلاهخمض مً ؾٍغ الجمهُت الهامت إلاىكمت ألامم اإلاخدضة ًىم الجٍغ   2000 هَى

ً ماصة مٓؿمت بلى ؤعبهت ؤْؿام: الٓؿم ألاٛو زاص باألخٙام الهامت مً ووعصث ؤخٙام ه في زمؿت ونشٍغ

ٔ البدغ مً اإلااصة  6بلى  1اإلااصة  ً نً ؾٍغ ب اإلاهاحٍغ اإلااصة ، والٓؿم  9بلى  7، والٓؿم الثاوي زاص بتهٍغ

ا الٓؿم الغابو زاص باألخٙام وؤزحر  18اإلااصة بلى اإلااصة  10الثالث زاص باإلاىو والخهاون والخضابحر ألازغي مً 

 .25بلى اإلااصة  19الجىاثُت مً اإلااصة 
ٔ البر و البدغ والجى اإلا٘مل الجُاُْت اهكغ: اإلااصة الخامؿت مً 6 ً نً ؾٍغ ب اإلاهاحٍغ ٛى مٙاَدت تهٍغ بغجٗى

مت اإلاىكمت نبر الىؾىُت،   مغحو ؾابٔألامم اإلاخدضة إلاٙاَدت الجٍغ
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بٛى صون ببؿاء ال مؿىى له ؤو يحر 7بهم ، مو غغوعة مىآَت ٗل صولت ؾٍغ بدؿُحر ْو

ٗاهىا مً مىاؾىيها ؤو ًخمخهىن بدٔ ؤلاْامت  ً اإلاهغبحن متى  مهٓٛى بناصة اإلاهاحٍغ

ذ بناصتهم  .8الضاثمت في بْلُمها ْو

خج ومً ؤحل َهم مهالم الهجغة يحر الشغنُت، وجىغُذ مساؾغها وآزاعها ؤه

ب مماعس ي  م٘خب ألامم اإلاخدضة اإلاهني باإلاسضعاث مت َُلما بًغع جىنُت وجضٍع والجٍغ

ً"الهضالت الجىاثُت بهىىان " ٖما . 9الؿبل والىؾاثل للخطضي الُهاٛ إلاهغبي اإلاهاحٍغ

ً  اإلاىكمت الضولُت للهجغةجبيذ  الهضًض مً آلالُاث الهاصَت بلى جدؿحن ؤوغام اإلاهاحٍغ

ً إلاا له مً آزاع حؿُمت نلى اإلاهَغبحن، وصنم اؾت ب اإلاهاحٍغ راجُجُاث مٙاَدت تهٍغ

حن ؤلاْلُمي والضولي بحن  اإلاجخمو الضولي وشهىبه، وطلٚ بالخيؿُٔ والخهاون نلى اإلاؿخٍى

ٗاالث اإلاهىُت والهاملت في مجاٛ ؤمً الخضوص، بهضٍ اؾخدضار هكم  ٗل الؿلؿاث والى

هالت ومخٙاملت، و  طلٚ بًغع جدُٓٔ الًاًت اإلاغحىة وهي إلصاعة الخضوص جٙىن مازغة َو

 خضوص مُخىخت ولً٘ مد٘مت ومامىت نلى هدى وزُٔ. 

اعاث مُضاهُت وجُُٓماث للهجغة  اإلاىكمت الضولُتْامذ  2013وفي ؾىت  بةحغاء ٍػ

جٓىُت لضنم الخٙىماث في جدضًض ؤؾغاٍ الهمل التي ؾخػُي نلى نملُاث الخضوص 

ؼ وجم٘حن نمل ظلٚ لخهٍؼ ُاث جباصٛ اإلاهلىماث، والخيؿُٔ بحن اإلاغاٖؼ ؤزغا نكُما، ٖو

الخضوصًت واإلآغاث لخخمً٘ مً مجابهت نملُاث الدؿلل الُغصي بحن الضٛو زاضت 

ت، وجٓؿُم وقاثِ اإلاغاْبت الخضوصًت بما ٌشمل ٗل الجىاهب  طاث الخضوص اإلاشتٖر

اًت مً الجغاثم اله ابغة الخٓىُت والخىكُمُت اإلاخهلٓت بالؿُؿغة نلى الخضوص والْى

 .للخضوص

                                                            
ٛى مٙامً  16اهكغ: اإلااصة 7 ٔ البربغجٗى ً نً ؾٍغ ب اإلاهاحٍغ والجى اإلاٙل الجُاُْت ألامم  والبدغ َدت تهٍغ

مت اإلاىكمت نبر الىؾىُت  ، مغحو ؾابٔاإلاخدضة إلاٙاَدت الجٍغ
ٔ البرمً  18اهكغ: اإلااصة 8 ً نً ؾٍغ ب اإلاهاحٍغ ٛى مٙاَدت تهٍغ والجى اإلاٙل الجُاُْت ألامم  والبدغ بغجٗى

مت اإلاىكمت نبر   ، مغحو ؾابٔالىؾىُتاإلاخدضة إلاٙاَدت الجٍغ
 27مدمض البزاػ، اإلاغحو الؿابٔ، ص 9
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 الؾخُداٛ نملُاث الهجغة يحر الشغنُت ؤٖثر، ومىث الهضًض مً 
ً
وهكغا

ً بطىعة ؤٖبر بؿبب قغوٍ الاهخٓاٛ، ْامذ  بخدضًض  اإلاىكمت الضولُت للهجغةاإلاهاحٍغ

ت للخهاون بحن بلضان اإلاطضع في  اتها وطلٚ بدشُ٘ل مىطت ال٘تروهُت مشتٖر مجاٛ ؤولٍى

ىع واإلآطض في مىؿٓت حىىب البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ الاجداص ألاوعبي وبلضان الهب

ظلٚ لخدُٓٔ الخىاػن الصخُذ بحن ؤلاحغاءاث  ٗاء، ٖو بًغع بىاء الثٓت بحن الشغ

ت والغثِؿُت التي جاصي بلى الهجغة  الخاضت بةهُاط الٓاهىن والاؾخجابت لألؾباب الجظٍع

لبدث لها نً خلٛى يحر الشغنُت، ونٓض الهضًض مً اإلااجمغاث لخدلُل هظه الكاهغة وا

، ومً بحن ألامىع 2010ع ماجمغ بىبال باإلا٘ؿُٚ ؾىت في بؾاع حهاون صولي نلى يغا

ً ؤْضمذ  لجىت خّٓى اإلاؿخجضة في مُضان الغضض الضولي الخترام خّٓى اإلاهاحٍغ

 بٓغاعها 1999ؾىت  ؤلاوؿان الخابهت لألمم اإلاخدضة
ً
بةوشاء والًت اإلآغ  44/ 1999، نمال

ض ؾلبذ اللجىت بلى اإلآغع الخاص ؤن الخاص اإلاهني  ً، ْو بدّٓى ؤلاوؿان للمهاحٍغ

ًبدث ؾّغ ووؾاثل الخًلب نلى الهٓباث الٓاثمت ؤمام الخماًت الُهالت والٙاملت 

ً، بما َيها الهٓباث والطهىباث التي حهترع نىصة  لخّٓى ؤلاوؿان للمهاحٍغ

ً الظًً لِـ لضيهم الىزاثٔ الالػمت ؤو الظًً هم  باشغ اإلاهاحٍغ في وغو يحر هكامي، ٍو

ٗاث اإلااؾت   بلى اإلاهلىماث اإلآضمت بلُه بشإن الاهتها
ً
اإلآغع الخاص نمله اؾدىاصا

ً وطلٚ بخىحُه عؾاثل عؾمُت بلى الخٙىماث اإلاهىُت  بدّٓى ؤلاوؿان للمهاحٍغ

التي   لخىغُذ هظه الخاالث ونغغها نلُه، وجٓىم ببهثاث لخٓص ي الخٓاثٔ في البلضان

ً في البلض  جضنىه بلى اعتها مً ؤحل بدث خالت خماًت خّٓى ؤلاوؿان للمهاحٍغ ٍػ

ًحزاإلاهني، ولٓض نُيذ لهظه اإلاهمت الؿُضة  ُال عوصَع  Gabriela Rodriguez بحزاعو  يابٍغ

Bisaro  ٗان مً بحن ؤوشؿتها ً ، والتي  ٖمٓغع زاص مهني بدّٓى ؤلاوؿان للمهاحٍغ

اعتها الغؾمُت  غ نً ٍػ لٙل مً اؾباهُا واإلاًغب، الظي ػاعجه بضنىة ألازحرة جٓضًم جٍٓغ

 .200310اٖخىبغ 31و 19عؾمُت مً الخٙىمت اإلاًغبُت في الُترة اإلامخضة بحن 

نلى الغيم مً ؤهمُت الاجُاُْت الضولُت لخماًت خّٓى حمُو الهماٛ بال ؤن 

بال ؤنها لم جضزل خحز  1990ؤزغها الٓاهىوي ماػاٛ مدضوصا، َبالغيم مً بضضاعها ؾىت 

                                                            
    22مدمض البزاػ، اإلاغحو الؿابٔ، ص 10
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، خُث ْامذ ما ًٓاعب ؤعبهحن صولت يالبُتها مً صٛو اإلايشإ 2003لخىُُظ بال في ؾىت ا

و نليها صٛو الاؾخٓباٛ التي حؿخٓؿب  باإلاطاصْت نليها في خحن لم جطاصّ ولم جْى

ٗالُابان  ُ٘ا الشمالُت، ؤو في صٛو ؤزغي  ً ؾىاء بإوعوبا ؤو ؤمٍغ ؤيلب الهماٛ اإلاهاحٍغ

ًضٛ صاللت ْاؾهت ؤن هظه الضٛو ًخمدىع اهخمامه خٛى واؾترالُا وصٛو الخلُج مما 

ً هم   بهخاحُت الهماٛ اإلاهاحٍغ الشغنُحن ويحر الشغنُحن بضٛ الاهخمام بدماًت خْٓى

وخّٓى ؤَغاص ؤؾغهم، وهظا ما ًُؿغ نضم الخطضًٔ، اهجغ نً هظا الىغو زُبت ؤمل 

ثر بوؿاهُت ججاه اإلاجخمو الضولي واإلاضاَهحن نً خّٓى ؤلاوؿان في جدُٓٔ مهاملت ؤٖ

هم مً حغاء  ٗاث الؿالبت لخْٓى ً، واإلاهغغحن باؾخمغاع إلاسخلِ الاهتها اإلاهاحٍغ

 .11الٓىاهحن واإلاماعؾاث الخهؿُُت

ًوبالغحىم بلى هطىص  ب اإلاهاحٍغ ٛى مٙاَدت تهٍغ ال هجضها اؾخهملذ  بغجٗى

ً اإلاهغبحن، ولم ًىلي في بىىصه غغوعة جٓضًم لطخا الطخُتنباعة  ًا نلى اإلاهاحٍغ

حر ؤلاْامت لهم ، وهظا ن٘ـ ما خىاه ب الهىاًت الؿبُت ؤو الاحخمانُت ؤو جَى  التهٍغ

مت اإلاىكمت نبر الىؾىُت والخاص بمىو  ٛى الخ٘مُلي الجُاُْت مٙاَدت الجٍغ البرجٗى

مو ومهاْبت الاججاع بالبشغ وزاضت اليؿاء وألاؾُاٛ خُث ؤٖض نلى غغوعة  12ْو

ججاع وجٓضًم لهم حمُو وؾاثل الغاخت والخماًت اخترام الخّٓى ألاؾاؾُت لطخاًا الا

والاهخمام بالؿالمت الجؿضًت، ولٓض بُيذ في هظا ؤلاؾاع اإلاىاْشاث يحر الغؾمُت 

ىلحن ؤن ألاشخاص اإلاخاحغ بهم ًجب ؤن ًمىدىا خماًت  اإلاّ٘غؾت لضعاؾت مؿىصة البرجٗى

ً نبر وؾاثل يحر شغنُت، وب بغاَُت ِ بلى جلٚ اإلامىىخت بلى اإلاهاحٍغ صعإ ؤن حهٍغ

شخظ مخاحغ به هى ؤمغ ًدمل مؿاولُاث ٖبحرة ، ومسخلُت للضولت الهػى اإلاهىُت مً 

خالت حهٍغِ الصخظ نلى اهه مهاحغ هجغة يحر ْاهىهُت وهظا ما قهغث مالمده 

                                                            
،اإلاطاصّ نلُه مً ْبل الجؼاثغ بخدُل بمىحب  15/11/2000اإلاهخمض مً ؾٍغ الجمهُت الهامت في 11

مبر 69، ج.ع نضص 09/11/2003اإلااعر في  418-03اإلاغؾىم الغثاس ي    2003هَى
. و حاٗلحن 64، ص2011، صاع النهػت الهغبُت، الٓاهغة، لهىِ غض اليؿاء وألاؾُاٛاالبدغ، ممضوح زلُل 12

ب والاججاعبها ومىهِذ ػاعص،  ٔ بحن التهٍغ ؼ صعاؾاث الالحئحن، حامهت الخٍُغ ت، مٖغ ، مجلت وشغة الهجغة الٓؿٍغ

 6، ص 2000ماي  25ؤٖؿُىعص، 
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مخحن ىلحن اإلاهالجحن للجٍغ ، ونلى الغيم مً الجهىص التي بظلتها 13بشٙل حلي في البرجٗى

ٗاإلاىكمت الضولُت للهجغة، وم٘خب ألامم اإلاخدضة  ألاحهؼة الخابهت لهُئت ألامم اإلاخدضة 

اإلاهني باإلاسضعاث ، وؾهيها الخثِث مً ؤحل جدُٓٔ ألاهضاٍ التي ؾؿغتها، بال ؤن 

ل زاضت نلى مؿخىي  مشٙلت الخغوب وجىامي الازخالَاث بحن الضٛو لهبذ صوع اإلاهْغ

 .غهامج الهىصة مً احل الاؾدثماعبغهامج الهجغة الاهخٓالُت وبغهامج نىصة الُ٘اءاث وب

: حعامل الدول 
ً
 مع ظاهرة الهجرة غير الشرعيت. ألاوربيتثاهيا

بهض اؾخُاصة صٛو شماٛ البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ مً ؤبىاء حىىبه خاولذ ؤن 

جَػُٔ الخىاّ بدشضًض الخغاؾت وحهُٓض ؤلاحغاءاث إلاىو الضزٛى بليها، وطلٚ بسلٔ 

مىابو الؼخِ البشغي الٓاصم هدى ؤعاغيها بطىعة يحر آلُاث حؿعى في ؾُاتها ججُُِ 

ت جىاحه ٗل مً  ْاهىهُت، ولً ًخدٓٔ طلٚ بال مً زالٛ اؾخدضار جغؾاهت ْاهىهُت ٍْى

ض الضزٛى لُػائها، وحهض َغوؿا مً ؤهم الضٛو التي ؾاعنذ في حًُحر ْىاهُنها  ًٍغ

ىػياإلاخهلٓت بالهجغة زاضت بهضما جىلى  لضازلُت، هظا ألازحر مىطب وػٍغ ا هُٙىال ؾاٗع

اْخطاصًا، احخمانُا  جىضل بلى ْىانت مُاصها ؤن الهجغة يحر الٓاهىهُت جمثل نبئا

 نلى َغوؿا، وحشٙل مطضع جىجغ وتهضًض ٗىنها ال جاصي بال لػم باجؿحن حضص بلى 
ً
وؤمىُا

ً اإلاىحىصًً في البلض ٌهاهىن مً ؤوغام باجؿت في ألاؾاؽ، وهظا ما صَهه بلى  اإلاهاحٍغ

 2006-06 -17مشغوم ْاهىن حضًض للهجغة نلى مجلـ الشُىر الُغوس ي في  نغع

ىػي للهجغةنٍغ َُما بهض   . 14بٓاهىن ؾاٗع

باجساط هظا ألازحر في  2010ٖما جبيذ اؾباهُا هُـ الاججاه غمً ْاهىن 

اْضي  ً الشغنُحن َو هطىضه الهضًض مً الخضابحر لخػُِٔ الخىاّ نلى اإلاهاحٍغ

ً اإلاًاعبت اللظًً الخدٓىا باؾباهُا في الشغنُت، مما حهل آلا الٍ زاضت اإلاهاحٍغ

 . الؿىىاث ألازحرة بطُت شغنُت ويحر شغنُت ًػؿغون إلاًاصعجه

                                                            
13، م اإلابإع مت ، حامهت هاًِ  نثمان الخؿً مدمض هىع، ًاؾغ نىع الٍ٘غ الهجغة يحر اإلاشغونت والجٍغ

اع،    24،ص2008للهلىم ألامىُت، الٍغ
ضة، 14 تبلُغاّ ٍَغ ُٓت في اإلاهجغ ومؿإلت الهٍى ، مضازلت مٓضمت بلى اإلالخٓى الىؾني الخجمهاث الهغبُت ؤلاٍَغ

ل  20-19خٛى الهجغة، بشٙالُت حضًضة، حامهت ؤم البىاقي،   335م، ص 2009ؤٍَغ
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وحهخبر اًؿالُا مً ؤٛو الضٛو ألاوعبُت وؤٖثرها جػغعا مً هظه الكاهغة التي 

ً يحر الشغنُحن هظا ما  ؤضبدذ ؾىاخلها الجىىبُت ْبلت ألنضاص هاثلت مً اإلاهاحٍغ

والظي وغو ألٛو مغة ؤهكمت  1998ؤصي بلى قهىع ؤٛو ْاهىن زاص للهجغة في ماعؽ 

ْاهىهُت جسظ الهجغة يحر الشغنُت مً زالٛ مهالجت بحغاءاث الضزٛى لإلْلُم 

الاًؿالي، وججضًض بْامت ألاحاهب . وحؿض هظا الٓاهىن ؤعبو هٓاؽ عثِؿُت هي: بناصة 

حاهب الًؿالُا وؾبل شغوؽ صزٛى ألا بغمجت ؾُاؾاث الهجغة مً حضًض، الىكغ في 

ً يحر ؤلاْامت بها ت للمهاحٍغ ، حهُٓض بحغاءاث مىذ ؤلاْامت وجُهُل ؤلاناصة الٓؿٍغ

ً الٓاهىهُحن  الخُاف نلى صنم خّٓى اإلاهاحٍغ
ً
. وعيم هظه 15الشغنُحن، وؤزحرا

ٗاَُت لغصم هظه الكاهغة الخؿحرة التؤلاحغاءاث ي ، بال ؤن ؤؾغاَا نضًضة عؤث ؤنها يحر 

ذ، ألامغ الظي مهض لكهىع ْاهىن  تهضص اًؿالُا زاضت بهض جؼاًضها ال٘بحر مو مغوع الْى

م  2002حضًض للهجغة ؾىت  الظي ًدىي  بٓاهىن بىس ي َُنيؤو  189ٌهٍغ بالٓاهىن ْع

ً يحر الشغنُحن .  الهضًض مً ؤلاحغاءاث الطاعمت غض اإلاهاحٍغ

ت وبهما لم ج٘خُي الضٛو ألاوعبُت بةجبام الىطىص الٓاهىهُ ت لٓمو الهجغة الؿٍغ

 خُث نمضث اؾباهُا بلى جىُُظ 
ً
مخٙامل  مشغوم بغهامج ال٘تروويحؿضث طلٚ نملُا

ُٓت يحر  إلاغاْبت شىاؾئها الجىىبُت اإلاؿلت نلى مػُٔ حبل ؾاّع مً الهجغة ؤلاٍَغ

ض صؤبذ الخٙىمت الاؾباهُت مً احل الخطٛى نلى مؿاهمت مالُت ٖبحرة  الشغنُت، ْو

ِ الهجغة يحر الشغنُت نبر اؾباهُا لِؿذ مً ْبل الا جداص ألاوعبي، نلى انخباع ؤن ْو

مشٙلت اؾباهُت مدلُت ، بل مشٙلت حمُو الضٛو ألاوعبُت ألازغي، وخل اإلاشٙلت مً 

هت نلى  نلى الشىاؾئ الاؾباهُت ؾٍى ٌهىص بالُاثضة نلى حمُو الضٛو ألاوعبُت اإلاْى

ت الخىٓل ألاوعبي ولٓض جٙللذ ل الاجداص ألاوعبي  اجُاُْت خٍغ هظه اإلاداوالث بخمٍى

الؾباهُا مً احل بىاء حضاع خضوصي ًطل نلىه بلى ؾخت ؤمخاع مجهؼ بغاصاع للمؿاَاث 

ت ، وؤحهؼة للغئٍت في الكالم وباألشهت جدذ الخمغاء. ٗامحراث للطىع الخغاٍع  البهُضة و

 وػاعة لم حهضها مً ْبل ؤؾلٔ نلُه اؾم 2007ٖما اؾخدضزذ َغوؿا ؾىت 

ت الىؾىُت ىػي  بَغـ هىعجُى جىلى عثاؾتها  وػاعة الهجغة والاهضماج والهٍى ضضًٔ ؾاٗع

                                                            
 22، ص  2011،  4، اإلاجلض 183الهضص 15
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ت، واإلاهغوٍ نىه في ألاوؾاؽ الؿُاؾُت   الٓضًم الظي جغبؿه به نالْت ؤزٍى

 . الخؿهحر الهغقيوؤلانالمُت بىػٍغ 

مً حهت ؤزغي ؾهذ الضٛو ألاوعبُت بلى ج٘خل ؤحؼائها، وججمُو ْىاها في شٙل 

هبر نً ْىة ضلبت ومخماؾ٘ت في حمُو اإلاجاالث الؿُاؾُت والاحخمانُت اجداص ٌ

 والاْخطاصًت، ومً ؤهم مكاهغ طلٚ هظٖغ: 

م بحن خٙىماث صٛو 1985ًىهُى  14: ؤبغمذ هظه اإلاهاهضة في معاهدة شىغن-1

جي إلاغاْبت Bénéluxالاجداص الاْخطاصي  غوؿا باإللًاء الخضٍع ، وؤإلااهُا الُُضعالُت َو

غع جإشحراث نلى ألاحاهب مً ْبل حمُو الضٛو ألانػاء، وهظا الخضوص ا ت، َو إلاشتٖر

ٌهني ؤن هظه الضٛو ْامذ بسؿىة حضًت في الخهاون بُنها إلاغاْبت َػاء شىًً، ؤما 

جم٘حن ألاشخاص اإلاغشخحن للهجغة للخطٛى نلى جإشحرة لضزٛى بْلُم شىًً َهى 

 ٌهخمض نلى نىاضغ مىغىنُت.

ت للخهامل مو  ع َيها الاجداص: ْغ  1111كمت جامبير -2 ألاوعبي جبني ؾُاؾت مشتٖر

حز نلى  الهجغة مً ؤحل الخد٘م بخضَٔ الهجغة الٓاثم نلى الخاحاث الاْخطاصًت، والتٖر

ؾُاؾاث اإلاغاْبت إلاؿخىي الخضَٓاث وؾُاؾاث ؤلاصماج في الضازل، مو بضضاع 

هاث لخُُٓض وجٓىحن الهجغة واللجىء الؿُاس ي ومداعبت الهجغ  ة يحر الشغنُت حشَغ

مت اإلاىكمت غمً بؾتراجُجُت ألامً ألاوعبُت الجضًضة التي ؤضضعتها اإلاُىغُت  والجٍغ

ت ووزاثٔ الؿُغ  هاث لضنم ؾُاؾت الُحزا اإلاشتٖر ألاوعبُت، ؾِخم بغاَت هظه الدشَغ

 ألامىُت إلصعاٖهم ؤن قاهغة الهجغة جازغ في الخهاٌش اإلاشتٕر وؤمً صٛو ألانػاء .

الٓمت في قل  حاء اوهٓاص هظه 2003ًىهُى  19: التي نٓضث في شالوهيكي كمت-3

الخؿىعاث الؿُاؾُت والاهضماحُت التي اهسغؽ َيها الاجداص ألاوعبي، بهض الخطضًٔ 

نلى الضؾخىع اإلاىخض وهُاٗل الاجداص الجضًضة واؾخدٓاْاث الخىؾو اإلاؿخٓبلي شّغ 

ضٛو الاجداص مً ؤحل الٓاعة ألاوعبُت، خاولذ هظه الٓمت وغو مهاًحر مىخضة ل

ٔ شغوؽ مدضصة . ت وجػُِٔ َغص الضزٛى بلى ؤوعوبا بال َو  الخطضي للهجغة الؿٍغ

حاهُي  11: ؤضضع اإلاجلـ ألاوعبي في إصدار الكخاب ألاخضر حول الهجرة-4

ال٘خاب ألازػغ خٛى الهجغة الظي ٌهض مً ؤزؿغ الؿُاؾاث اإلاهخمضة في مجاٛ  2005
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ىىب وشّغ اإلاخىؾـ بطُت زاضت، لٙىنها تهضٍ في الهجغة الضولُت نامت وهجغة ح

ؤؾاؾها بلى جبني آلُت اهخٓاثُت جُخذ ألابىاب ؤمام اإلاهاعاث وطوي الهٓٛى وحًلٓها نلى 

يحرهم، مما ًضٛ نلى بغايماجُت وبؾتراجُجُت الؿُاؾت ألاوعبُت للهجغة في مداولتها 

ت وبيغاْه في الخسلِ  والخبهُت بحجت الؾخجزاٍ الجىىب مً ٗل مىاعصه البشٍغ

 الخُاف نلى ألامً .

: والظي ضاصّ َُه الؼنماء ألاوعبُحن 2002 لصىت ميثاق الهجرة ألاوربي -5

ت للبلضان  صون جغصص نلى الٓىانض اإلاىكمت للهجغة بهضٍ الٓػاء نلى الهجغة الؿٍغ

ىػي"ألاوعبُت. وفي هظا اإلاجاٛ ضغح الغثِـ الُغوس ي الؿابٔ  زالٛ  " هُٙىال ؾاٗع

لٓمت ألاوعبي اإلاىهٓض ببروٖؿل "بن ؤوعبا لضيها الُىم ؾُاؾت خُُٓٓت للهجغة." ماجمغ ا

خػمً اإلاُثاّ ألاوعبي بشإن الهجغة واللجىء الؿُاس ي مباصت جىحيهُت مً زالٛ  ٍو

ت مً زالٛ  ْىاهحن يحر بلؼامُت للخد٘م في الهجغة الٓاهىهُت وزاضت الهجغة الؿٍغ

وهي وزُٓت جمىذ لألحاهب  البؿاْت الؼعْاء،مى الٓىانض الىاعصة في اإلاُثاّ نلى ما ٌؿ

مً طوي اإلااهالث اإلاهىُت الهالُت والظًً ًإجىن مً صٛو زاعج الاجداص ألاوعبي ألحل 

الهمل خُث جمىدهم وناثالتهم خٔ ؤلاْامت لُتراث مدضصة في ؤعاض ي الاجداص 

 . 16ألاوعبي

بإهضاٍ  2004ؾىت: جبنى مجلـ الاجداص ألاوعبي بغهامج الهاي برهامج الهاي -6

ت وألامً غمً الاجداص ألاوعبي زالٛ الُترة ما بحن ت الخٍغ ٗاهذ 2010ـــ 2005لخٍٓى ، و

غ بصاعة مخٙاملت للخضوص  ت الخىٓل،جؿٍى ت الخّٓى ألاؾاؾُت ٖدٍغ ؤهضاَه الغثِؿُت جٍٓى

اثُت َهالت. ت وغمان بحغاءاث ْو  الخاعحُت لالجداص ألاوعبي، َغع بحغاءاث مشتٖر

ى هظه الؿُاؾت، ؾهذ ؤوعبا بلى اؾخدضار ؤحهؼة ؤمىُت جٙىن باإلغاَت بل

ضمام ألامان لها إلاىو صزٛى ألاحاهب بطىعة يحر ْاهىهُت هدىها، وخماًت خضوصها مً 

ٗاث والانخضاءاث، ومً ؤهم هظه ألاحهؼة:  الاهتها

                                                            
، )مظٖغة مٓضمت لىُل شهاصة الؿُاؾت ألامىُت ألاوعبُت في مىاحهت الهجغة يحر الشغنُتزضًجت بخٓت، 16

اإلااحؿخحر في الهلىم الؿُاؾُت والهالْاث الضولُت جسطظ نالْاث صولُت وبؾتراجُجُت، ٗلُت الخّٓى 

، (2014، حامهت مدمض زُػغ، بؿ٘غة، لضولُتوالهلىم الؿُاؾُت، ْؿم الهلىم الؿُاؾُت والهالْاث ا

 80ص
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:والتي حهىص َ٘غة بوشاءها بلى اإلاؿدشاع ألاإلااوي الشرظت ألاوربيت مىظمت-1

Helmut Kohl  ؿمبىعىبمىاؾبت ، وطلٚ نلى مىىاٛ 1991ًىهُى  29في  ْمت لٖى

الىمىطج الُضعالي ألاإلااوي إلاٙاَدت ؤلاحغام اإلاىكم، وهجخذ هظه الُ٘غة وجم الخطضًٔ 

  1992َبراًغ  7وفي   Maasticht اجُاُْت ماؾترزذنليها بمٓخط ى اإلااصة ألاولى مً 

ؿخىي الاجداص ألاوعبي مً ؤحل خضصث لها مهمت زلٔ هكام لخباصٛ اإلاهلىماث نلى م

مىاهػت ؤلاعهاب والاججاع يحر اإلاشغوم باإلاسضعاث ، وؤي شٙل مً ؤشٙاٛ ؤلاحغام 

ب  الضولي الجؿُم . ومً ؤهم ألانماٛ التي ْامذ بها اإلاىكمت الخطضي لشب٘ت التهٍغ

ُٓا  الىاشؿت في الُخِىام، الهغاّ، ؤًَاوؿخان، بًغان، آؾُا الجىىبُت، وشماٛ بٍَغ

بداالث الؼواج الظي ًخم بًغع الخطٛى نلى  2010دذ مهخمت ؤًػا مىظ ؾىتوؤضب

ً يحر الشغنُ حن ـــــــالىزاثٔ. ٖما خثذ نلى غغوعة غبـ اإلاؿخُُضًً مً اإلاهاحٍغ

حر اإلاإوي لهم واؾخًاللهم بإبسـ ألاؾهاع للُٓام  والظًً ًبظلىن ْطاعي حهىصهم لخَى

 .17حرة، ْظعة() ْاؾُت، زؿ 3Dباألنماٛ التي ًؿلٔ نليها 

في صٛو ؤنػاء  2013: ؤؾـ هظا ألازحر ؾىت الىظام ألاوربي ملراكبت الحدود-2

 مً الىاخُت الجىىبُت 
ً
ا الاجداص ألاوعبي الىاْهت نلى خضوص الاجداص ألاوعبي اإلاؿلت بدٍغ

ُت  مً الىاخُت الشْغ
ً
ا، بىلىضا   وبغا )اؾباهُا، اؾخىهُا، اًؿالُا، البرحًاٛ، بلًاٍع

ُيُا، َغوؿا، َلىضا، ْبرص، ٖغواجُا، الجُُا، لُخىاهُعوماهُا، ؾ اُٖا، ؾلَى ا ـــــلَى

ا، الُىهان، الجروٍج(، ؤما في باقي الضٛو ألانػاء التي لها خضوص زاعحُت  مالؿت، هىًاٍع

ض، هىلىضا( وؾبٔ الىكام في صٌؿمبر  ت )ؤإلااهُا بلجُُ٘ا، الؿٍى ت وبدٍغ . 201418بٍغ

ً يحر الىكامُحن الظًً ًضزلىن ؤعاض ي ويهضٍ هظا الىكام بلى جسُُؼ نض ص اإلاهاحٍغ

ً يحر الىكامُحن نً ـــــالاجداص ألاوعبي زلؿ ُاث بحن اإلاهاحٍغ ت وجسُُؼ نضص الَى

ٔ بهٓاط نضص ؤٖبر مً اإلاهغغحن للًّغ في البدغ وػٍاصة جضابحر ألامً الضازلي في  ؾٍغ

ٔ ؤلاؾهام في مىو الجغاثم اله ابغة للخضوص ، ٖما ًدُذ الاجداص ألاوعبي بحماال نً ؾٍغ

للؿلؿاث الىؾىُت اإلاؿاولت نً مغاْبت الخضوص جباصٛ اإلاهلىماث الهملُت والخهاون 

 َُما بُنها.

                                                            
حنضاٌش نبض اإلاالٚ، 17 ً الؿٍغ ب اإلاهاحٍغ  396ص  2012،ألاولىالؿبهت  ، صاع هىمت لليشغ،مٙاَدت تهٍغ
 262نثمان الخؿً مدمض هىع،مغحو ؾابٔ، ص 18
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ٗالت ألاوعبُت إلصاعة Frontex الوكالت ألاوربيت إلدارة الحدود-3 : ؤوشئذ الى

ٗاهذ بضاًت بىاء ه ظه الخضوص مً ْبل الاجداص ألاوعبي نبر الهضًض مً اإلاغاخل، خُث 

ٗالت مً زالٛ اجُاُْت  والتي ؤْغث  2001و 2000بحن نامي  صبالن ألاولى والثاهُتالى

 اإلاجلـ ألاوعبيؤْغ  2002اْدؿام اإلاؿاولُت بحن ألاؾغاٍ في مُضان اللجىء ، وفي ؾىت 

ىص الهجغة وزلظ بلى انخماص  الظي جم مً  بغهامج الهايمشغوم الدؿُحر اإلاشتٕر لَى

وعبُت إلاضة زمؿت ؾىىاث، وفي الهام طاجه جم الخُاوع خٛى زالله جإؾحر الؿُاؾت ألا 

ً اإلابهضًً زاعج ؤوعبا وؤَط ى بلى ضُايت ؤٛو اجُاّ خٛى طلٚ  بوشاء مغاٖؼ اإلاهاحٍغ

م  جخػمً  2007 -2004مو لُبُا. وفي طاث الؿىت ؤضضع اإلاجلـ ألاوعبي جىكُمه ْع

ٗالت ألاوعبُت إلصاعة الخضوصبوشاء  ماي  10بىغو هُاٗله في  والتي ججؿضث َهلُا الى

ٗالت في َحروؾُي ببىلىهُا ، وزططذ لها محزاهُت  19 2005 ٓو مٓغ هظه الى . ٍو

، ومً بحن الىؾاثل  2010ملُىن ؤوعو ؾىت  87.9و  2009ملُىن ؤوعو ؾىت  88.8بُٓمت

التي سخغث لها امخالٕ ؾخت ونشغون ؾاثغة مغوخُت، وازىان ونشغون ؾاثغة ضًحرة 

بازغة، باإلغاَت بلى ؤعبهماثت وؾخت وؾبهىن شاخىت مجهؼة  وماثت وزالزت نشغ 

ت وؤحهؼة  ت والٙامحراث الخغاٍع ٗالغاصاعاث اإلاخدٖغ ت،  بمهضاث إلاٙاَدت الهجغة الؿٍغ

صْاث الٓلب، ومً ؤهم مهام اإلاىكمت حؿُحر الخهاون الهملي نلى الخضوص   جغضض

ً هدى البلضان الخاعحُت للضٛو ألانػاء في الاجداص ألاوعبي بهضٍ بناصة ا إلاهاحٍغ

ألاضلُت ؤو ؾىاخل الضٛو الهبىع التي اهؿلٓىا منها، وببغام اجُاْاث ؤمىُت مو جلٚ 

ابت وججهحزها  ت للْغ ً يحر الشغنُحن وصوعٍاث بدٍغ ت اإلاهاحٍغ ِ خٖغ الضٛو بًغع ْو

ت الخىٓل  .20بالهخاص الخٓني لل٘شِ نً خٖغ

 لثٓل ملِ الهجغة يحر الشغنُت، ؤضبذ وعْت 
ً
ؾُاؾُت هاحهت للىضٛى وهكغا

بلى الؿلؿت والخ٘م في ؤوعوبا، زاضت مً ْبل ؤخؼاب الُمحن اإلاخؿٍغ الظي ًدمل 

ً بًؼ الىكغ نً الهىامل الؿاعصة لهم مً ْبل بلضانهم .  َ٘غة غغوعة ؾغص اإلاهاحٍغ

                                                            
ٔ الهامل  ماجمغ19 مت اإلاىكمت نبر الىؾىُت، الٍُغ اإلاهني بتهٍغب ألاؾغاٍ في اجُاُْت ألامم إلاٙاَدت الجٍغ

ً ، اإلاغحو الؿابٔ، ص    6اإلاهاحٍغ
 82زضًجت بخٓت، اإلاغحو الؿابٔ، ص 20
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م ؤحغجه مطالح اللجىت 1997وفي هظا اإلاجاٛ ٖشِ اؾخؿالم للغؤي الهام ؾىت 

ىُُظي للمجمىنت ألاوعوبُت الاْخطاصًت، ؤن وؿبت ٖبحرة مً ألاوعوبُت والجهاػ الخ

ؼ صزٛى ألاحاهب بلى ؤعاغيها ولٓض ػاص هظا الغؤي خضة زاضت بهض  ألاوعبُحن جَغ

م الظي ٌهخبر مىهغحا هاما في جػُِٔ الخىاّ نلى ألاحاهب 2001ؤخضار ؾبخمبر 

مت اإلاىكمت.   العجباؾهم باإلعهاب والجٍغ

اإلاخبهت مً ْبل صٛو الاجداص ألاوعبي ج٘دس ي ؾابو ؤمىىه واإلاالخل ؤن ؤلاحغاءاث 

ض  غ الَى الهجغة بامخُاػ وبنؿاءها بهض نؿ٘غي لها ال بوؿاوي، وهظا ما ٌه٘ؿه جٍٓغ

خت  للُضعالُت الضولُت لخّٓى ؤلاوؿانالخابو  اعجه ألخض مغاٖؼ ؤلاْامت اإلاْا بمىاؾبت ٍػ

ؼ ؤخى  ً يحر الشغنُحن لالمبُضوػا "ؤن اإلاٖغ اله بالًت الخضهىع، وبضاثُت بلى خض للمهاحٍغ

ـ ماعجِىاػ. ولٓض ؤشاع الضٖخىع 21بهُض ـ  لَى ؤؾخاط بمههض الضعاؾاث الؿُاؾُت بباَع

ً  40بلى اهه ْض جم ببغام  اجُاُْت بحن الضٛو اإلاطضعة واإلاؿخٓبلت في مجاٛ ؾغص اإلاهاحٍغ

ٓضع نضص ضخاًا الكاهغة بإٖثر مً ضخاًا ؤلاعهاب بط ؤالٍ  10لٓي  يحر الشغنُحن ، ٍو

 ؤوعبا .  ؤالٍ مهاحغ خخُهم ؤزىاء مداولت الهبىع بلى 30بلى 

اللجىت ألاوعبُت إلاىو الخهظًب واإلاهاملت ؤو الهٓىبت وفي هظا ؤلاؾاع ؤنغبذ 

ل لهمُٔ بػاء خاالث الؿغص الجمانُتنلى ْلٓها ا الٓاؾُت ؤو اإلاهُىت ، بط وشغث في اٍَغ

غا ؤشاعث َُه بلى خاالث زؿح 2006 ت الثابخت جٍٓغ رة لهضم بجبام ؤلاحغاءاث ؤلاصاٍع

 . 22ونضم مغاناة مبضؤ ؤلاشغاٍ الٓػاجي نلى اخخجاػ ألاحاهب وؾغصهم 

: الخعاون ألاورو مغاربي في معالجت ملفالهجرة غير الشرعيت
ً
 .ثالثا

في مجاٛ مٙاَدت الهجغة يحر   نلى الغيم مً الجهىص ألاوعوبُت اإلاػيُت

ً ضىب ؤعاغيها بٙل الؿبل  الشغنُت بال ؤنها لم جٙلل ض مً ؾُل اإلاهاحٍغ بال بمٍؼ

، وهظا ما وؾو ب البشغ طاث ألاوشؿت اإلاخضازلت   والؿّغ وشاؽ نطاباث تهٍغ

                                                            
ضة، اإلاغحو الؿابٔ، ص 21  .333بلُغاّ ٍَغ
22  ،ِ ؼ الٓىمي للبدىر الاحخمانُت والجىاثُت ، ْؿم الشباب اإلاطغي والهجغة يحر الشغنُتاًمان شٍغ ، اإلاٖغ

مت، الٓاهغة،   209، ص 2010بدىر، الجٍغ
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ٗاإلاسضعاث وؤلاعهاب ، مما خخم نلى صٛو الاجداص ألاوعبي بجبام ههج آزغ نله 23والخؿغة 

ً مً الاهخٓاٛ بليها بطُت يحر ْاهىهُت، وآلذ الاؾ تراجُجُت في البدث في ًثني اإلاهاحٍغ

ً وصٛو الضَو بةجبام ؾُاؾت الخدُحز وؤلايغاء مً حهت، والهٛؼ  مهاْل اإلاهاحٍغ

والدشضًض مً حهت ؤزغي ومً ؤهم مكاهغ الخهاون بحن غُتي البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ 

 :هظٖغ الجماعيفي شٙله 

ػم الضٛو 1990: ؤنلً هظا اإلاؿاع ؾىت اجفاق خمصت + خمصت-1 م، ٍو

الخمؿت )جىوـ،الجؼاثغ اإلاًغب، مىعٍخاهُا ولُبُا( مً حهت، وصٛو شماٛ  اإلاًاعبُت

البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ )َغوؿا، بًؿالُا، اؾباهُا، البرحًاٛ ومالؿا( مً حهت ؤزغي 

دخىي نلى زالر مداوع:  ؼ نلى بًجاص خلٛى للمؿاثل الؿُاؾُت  اإلاجاٛ ألامنيٍو ٖغ ٍو

ت، وللخض مً قاهغة الهجغة يحر الشغنُت جم بهث َّغ  وألامىُت طاث اإلاطلخت اإلاشتٖر

حن اإلاًاعبي وألاوعوبي مجهؼة بإخضر وؾاثل الاجطاٛ  ابت نلى اإلاؿخٍى ؼ الْغ ؤمىُت لخهٍؼ

ً مً ؤوؾانهم ومالخٓتهم  هت ختى ًخم عضض الُاٍع ت الؿَغ والؿُاعاث واإلاغاٖب البدٍغ

جاٛ الخىمُت جم الخإُٖض نلى غغوعة مهالجت الخىاػن في م اإلاؿخىي الاْخطاصيونلى 

ً  الطهُض الاحخماعي والثٓافي،ونلى  ؼ اإلاجخمهحن نلى مجاٛ الهجغة والتربُت والخٍٙى ٖع

 والاجطاٛ وخماًت الترار.

وصاثما في بؾاع مباخثاث زمؿت + زمؿت، جم بصعاج ملِ الهجغة ألٛو مغة 

التي زططذ لضعاؾت مجاٛ الهجغة في الخىع اإلاخىؾؿي  ْمت جىوـ باهخمام ٖبحر في 

ؤٖخىبغ  23و 22في  احخمام الغباؽم، زم في 2002ؤٖخىبغ  17و 16إلاىهٓضة ًىمي وا

ظلٚ 2003 م. َٓض ؾمدذ هظه اللٓاءاث بالخؿّغ 2004في ؾبخمبر  لٓاء الجؼاثغ م، ٖو

  بلى ؤيلب الىٓاؽ اإلاهمت اإلاخهلٓت بالهجغة نامت ومشٙلت الهجغة يحر الٓاهىهُت زاضت

ُُُت بىاء خىاع وحهاون َهاٛ في م ٗاث ألاشخاص بحن ألاؾغاٍ ٖو جاٛ جىكُم خغ

                                                            
صعاؾت نً قاهغة الهجغة يحر الىكامُت مً البلضان الهغبُت بلى صٛو الاجداص ألاوعوبي، وزبراث اجت، عغا شخ23

ذ بها وػاعة الٓىي الهاملت والهجغة بجمهىعٍت مطغ  الضٛو الهغبُت في مٙاَدت هظهالكاهغة ، وعْت نمل شاٖع

َبراًغ  19-18ًتربحن في الخاعج ًىمي الهغبُت في الاحخمام الخاص بالىػعاء الهغب اإلاهىُحن بشاون الهجغة واإلا

 .37م في بؾاع ؤلانضاص لٓمت الخىمُت الهغبُت، ص2008
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ً ومداعبت الضزٛى الؿغي زاضت بةبغام اجُاُْاث  وجدؿحن وغهُاث الهماٛ اإلاهاحٍغ

 بناصة الٓبٛى وؤلاصماج بحن الضٛو اإلاهىُت بها )صٛو الاهؿالّ والهبىع والاؾخٓغاع( .

وبالخىاػي مو مباصعة زمؿت + زمؿت، ٌهمل الاجداص ألاوعوبي نلى مؿخىي 

ُٓتلٓاءاث ال ُٓت وؤوعبُت ختى ًخمً٘ مً يلٔ  57الظي ًػم  ألاوعو بٍَغ صولت بٍَغ

ض جم حشضًض الخغاؾت نلى الخضوص  ؼ وؾاثل اإلاغاْبت...بلخ، ْو حمُو اإلاىاَظ، وحهٍؼ

ً يحر  ُٓت ٖسؿىة تهضٍ بلى جدطحن الٓاعة ألاوعوبُت مً حؿلل اإلاهاحٍغ ألاوعبُت وؤلاٍَغ

غة ْىاعب اإلاىث التي جىؿلٔ مً ؾىاخل الضٛو الشغنُحن مً حهت، والخض مً قاه

ُٓت مً حهت ؤزغي   ؤلاٍَغ

بن الجهىص اإلابظولت مً ْبل الاجداص ألاوعوبي في خماًت البِذ ألاوعبي لم جدٓٔ 

ٗان ًطب بلُه باجُاّ زمؿت + زمؿت الْخطاعه نلى صٛو صون ؤزغي طاث ؤهمُت  ما 

ُت الخىٓل، وهظا ما صَو ألاؾغاٍ ألا  هالُت في خٖغ وعوبُت نلى بًجاص مٓاعبت جٙىن َو

 حشٕغ ٗل الضٛو مً زالٛ الشغاٖت ألاوعو مخىؾؿُت.  ؤٖثر ضغامت

م( : لم ًً٘ ضضَت ؤن 1995)مؿاع بغشلىهت  اجفاق الشراكت ألاورومخوشعي-2

مبر  م لٓائهم باإلااجمغ ألاوعو مخىؾؿي، وبهما 1995ٌؿمي مىكمى ماجمغ بغشلىهت في هَى

ٗازخُاع ٌه سُت التي حاءث الدؿمُت  ٘ـ بلى خض بهُض مً حهت ؤولى الغوابـ الخاٍع

جغبـ غُتي خىع البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ، ومً حهت زاهُت الهاحـ ؤلاْلُمي 

اإلاشتٕر الظي حهِشه ٗل صٛو اإلاىؿٓت بإشٙاٛ مسخلُت، ومً حهت زالثت الغيبت في 

ٔ ما جُغغه الخؿىعاث واإلاؿخج ضاث وغو هىضؾت حضًضة للهالْاث ألاوعومخىؾؿت َو

الضولُت وؤلاْلُمُت والؿُاؾُت وألامىُت... بلخ. وحهض الهجغة يحر الشغنُت مً ؤهم 

ؼ وؾاثلها الغصنُت غض  مداوع الشغاٖت، خُث ؤنلىذ ؤوعوبا ضغاخت جطضيها وحهٍؼ

ما هى مهغوٍ ؤن مؿاع بغشلىهت شمل زالر مداوع، ألا  ً يحر الشغنُحن. ٖو ٛ اإلاهاحٍغ  و

غ الضًمٓغاؾُت وخّٓى ؤلاوؿان و الخىاع الؿُاس ي خٛى ألامً والا   زاهُاؾخٓغاع وجؿٍى

الخىاع  الثالثحىاهب الخهاون الاْخطاصي واإلاالي مً مىكىع مىؿٓت الؿّى الخغ، و 

 خٛى اإلاؿاثل الاحخمانُت والثٓاَُت مً ؤحل صنم خّٓى ؤلاوؿان.
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ومىغىم الهجغة ًمثل مؿإلت مخٓاؾهت حشمل اإلاجاالث الثالزت الؿُاؾُت 

والاحخمانُت، وفي بؾاع نملُت بغشلىهت ؤحغي الاجداص ألاوعوبي مُاوغاث والاْخطاصًت 

بْلُمُت، واجُاُْاث اهدؿاب مو صٛو حىىب اإلاخىؾـ والشّغ ألاوؾـ، ونلى هظا 

مبر  28 -27ألاٛو في اإلااجمغ الىػاعي ألاوعومخىؾؿي ألاؾاؽ، اوهٓض م والظي 1995هَى

( صولت 12ألاوعوبي وازىا نشغ )( مً صٛو الاجداص 15حمو بحن وػعاء زمؿت نشغ )

مخىؾؿُت هي: الجؼاثغ، اإلاًغب، جىوـ، لُبُا، مطغ، ألاعصن، َلؿؿحن، لبىان، ْبرص 

ُا، ؾىعٍا، بؾغاثُل .  جٖغ

ولخسُُِ وؾإة الهجغة يحر الشغنُت، نمل الاجداص ألاوعبي نلى جٓضًم ؤلاناهاث 

ا الاحخمانُت غانهاإلااصًت للضٛو اإلاطضعة للهجغة ْطض جدُٓٔ جىمُتها لخدؿحن ؤو 

ملُاع  4.60الاْخطاصًت، والؿُاؾُت. وفي هظا ؤلاؾاع ْضم الاجداص ألاوعوبي مبلٌ ْضعه 

ؤوعو للضٛو اإلاخىؾؿُت ٖمؿانضة مالُت للمؿاهمت في جدمل حؼء مً جٙالُِ الاهُخاح 

ٔ ضىضّو الاجداص في بؾاع البرهامج ألاٛو  الاْخطاصي وؤلاضالخاث اإلاغآَت نً ؾٍغ

 م  .1999بلى  1995باليؿبت للُترة اإلامخضة مً  MEDA1الظي ًضعى 

ٗامل بحن غُتي البدغ ألابُؼ اإلاخىؾـ، ؾعى   الاجداص ألاوعوبيولخدُٓٔ نٛؼ 

بِىه وبحن ٗل صولت مً الضٛو اإلاًاعبُت، ومداولت  زىاثُتبلى نٓض لٓاءاث واجُاُْاث 

ً يحر ا لشغنُحن، وطلٚ الخإزحر في ؾُاؾاتها الضازلُت بخػُِٔ الخىاّ نلى اإلاهاحٍغ

هاث عصنُت، ومً ؤهم مكاهغ هظه الؿُاؾت هجض   بخإمحن خضوصها ؤلاْلُمُت وؾً حشَغ

ذ بلى الهضًض مً اإلاؿاثل  جىوـ والاجداص ألاوعوبيالاجُاُْت اإلابرمت بحن  والتي جؿْغ

ً اإلاخىاحضًً  ؤهمها مهالجت قاهغة الهجغة يحر الشغنُت، وغمان نىصة اإلاهاحٍغ

هم ؤلاوؿاهُت والخهاون بطىعة يحر ْاهىهُت  نلى ألاعاض ي ألاوعوبُت، وباخترام خْٓى

 للخسُُِ مً هظه الكاهغة .

والتي نالجذ الهضًض مً الىٓاؽ  اجُاُْت مو الجؼاثغ ونلى هُـ الىهج، جم نٓض 

حز  84ؤهمها ما جىاولخه اإلااصة  ت مً زالٛ التٖر اًت ومداعبت الهجغة الؿٍغ في مجاٛ الْى

ً وحؿهُل بحغاءاث طلٚ.نلى جباصٛ اإلاهلىماث خ  ٛى الهجغة، وبناصة اإلاهاحٍغ
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بهٓض بًؿالُا ْامذ  الثىاجي،في شٙله  الجىاع ألاوعومخىؾؿيوفي بؾاع ؾُاؾت 

خٛى مىغىم الهجغة يحر الشغنُت بانخباعها مً الضٛو 2000ؾىت  لُبُا اجُاُْت مو

الُت ؤلاًؿاحؿهذ الشغاٖت  2004و 2003اإلاجاوعة في حىىب اإلاخىؾـ. وفي نامي 

ب غباؽ الشغؾت اللُبُت وخغؽ الخضوص اللُبي  اللُبُت لدشمل اجُاُْت بناصة وجضٍع

ً يحر الىكامُحن بلى لُبُا. ٖما  ل بًؿالي لبرامج اخخجاػ وبناصة جىؾحن اإلاهاحٍغ وجمٍى

ل  حن بلى  50ْامذ بًؿالُا بخمٍى ً الؿٍغ عخلت مباشغة مً لُبُا لترخُل آالٍ اإلاهاحٍغ

شخظ مً مالي والىُجغ وياها  5688ضع نضصهم بالػبـ بـ بلضانهم ألاضلُت، ْو

ُٓت . ا والؿىصان ومً حيؿُاث ؤزغي يحر بٍَغ  وهُجحًر

وهكغائهم مً   بحن اإلاؿاولحن ألاؾبان نضة لٓاءاثومً حهت ؤزغي نٓضث 

اإلاًغب، وج٘غؽ هظا الخهاون باالجُاّ نلى بخضار لجىت صاثمت بحن وػاعحي الضازلُت في 

ت البلضًً جىهٓض ا ٗان ؤٛو احخمام لهظه اللجىت الضاثمت اإلاشتٖر حخماناتها صوعٍا، و

خُث جم ؤلانالن نً بغهامج ؤمني بحن ْىاث ألامً في البلضًً نً  2003ؾبخمبر  03 في

ت في مجاٛ مغاْبت الخضوص . ٔ صوعٍاث مشتٖر  ؾٍغ

مبر 22ٖما ؤبغمذ الجؼاثغ اجُاّ بُنها وبحن بًؿالُا في    ًخػمً مداعبت 1999هَى

ؤلاعهاب، وؤلاحغام اإلاىكم والاججاع يحر اإلاشغوم في اإلاسضعاث واإلاازغاث الهٓلُت والهجغة 

ص مً اإلااصة ألاولى نلى غغوعة جباصٛ اإلاهلىماث   يحر الشغنُت، وجم الخإُٖض في الُٓغة

ظا اإلاىكماث ؤلاحغامُت التي حؿانضها واإلامغاث  خٛى جضَٔ الهجغة يحر الشغنُت، ٖو

 ؿانضاث اإلاخباصلت والخهاون في مجاٛ مداعبت الهجغة يحر الشغنُت .التي حؿل٘ها، واإلا

: الصياشت الداخليت ملحاربت
ً
 الهجرة غير الشرعيت. رابعا

اخخلذ الجؼاثغ اإلاغجبت الهاشغة مً بحن الضٛو التي ًداٛو مىاؾىىها الهجغة 

ٗالت غ و ٓت يحر شغنُت هدى ؤوعبا، خؿب جٍٓغ ا لؿىت  بؿٍغ "جدلُل اإلاساؾغ ؾىٍى

ىن" الخإشحرة في البلضان ألاوعوبُت، وؤٖضث  10"، مو بخطاء 2015 آالٍ حؼاثغي "ًدْغ

ت للضَام نً خّٓى ؤلاوؿان ؤن ؾلؿاث الهجغة نبر مسخلِ الضٛو  الغابؿت الجؼاثٍغ

ٗان  3217ألاوعبُت ؤضضعث هدى  حن، في خحن  ً الجؼاثٍغ ْغاع بالؿغص في خٔ اإلاهاحٍغ

ا مهىُا بٓغاع الترخُل 636  الٓؿغي مً ؤوعبا. حؼاثٍغ
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غ لها بمىاؾبت الُىم الهالمي للهجغة اإلاطاصٍ لـ  صٌؿمبر مً ٗل  18وزالٛ جٍٓغ

ػذ صزٛى هدى  ت ؤن الشغؾت ألاوعبُت َع ؾىت، ؤٖضث عابؿت خّٓى ؤلاوؿان الجؼاثٍغ

غهم  1259 ت بؿبب وزاثٔ الؿُغ والُحزا اإلاؼوعة ؤو نضم جَى حؼاثغي نبر الخضوص الجٍى

ت نلى ؤلامٙاهاث اإلا اصًت للىحىص في جغاب الضولت ألاوعبُت، وهضصث الغابؿت الجؼاثٍغ

ً يحر الشغنُحن بلى بلضانهم  بالكغوٍ الٓاؾُت التي ًخم مً زاللها جغخُل اإلاهاحٍغ

ألاضلُت نلى الخضوص ألاوعوبُت مظٖغة ضاوعي الٓغاع ألاوعبُىن بان ألامغ ًخهلٔ 

ٔ باإلاشاٗل ألامىُت، ومً بإشخاص ٌهِشىن قغوٍ ضهبت ْبل ؤن ٌهضو ؤمغا ًخهل

غامخه، ٖما ؾالبذ مً مىكماث الضولُت  مباصت الضًمٓغاؾُت اخترام خّٓى ؤلاوؿان ٖو

ٗالت الاجداص ألاوعوبي إلاغاْبت  يحر خٙىمُت للخّٓى ؤلاوؿان جىضًض بما جٓىم به و

 ليولضا نللٓاهىو نإلهؿاا ّلدٓى ثهخهاٖاا بهاج٘االخضوص "َغوهخاٖـ" ويلٓها، الع

ملُىن  1.5، ؤن خىالي 12/2015/ 14ألاوعوبُت، ًىم ؤلازىحن  اإلاُىغُت ذؤنلى خُث

ٓت يحر شغنُت بلى الاجداص ألاوعوبي، مىظ بضاًت الهام الخالي، وختى  مهاحغ صزلىا بؿٍغ

ً في الهالم وضل بلى  مبر، ونضص الهماٛ اإلاهاحٍغ ثت ؤلِ املُىها وزالزم 150نهاًت هَى

ت للضَام نً ملُىن مهاحغ صولي في  232مً ؤضل  الهالم. وجىضح الغابؿت الجؼاثٍغ

و اإلآترخت إلاداعبت قاهغة الهجغة يحر الشغنُت  خّٓى ؤلاوؿان بان مهكم اإلاشاَع

جىطب خٛى الخلٛى ألامىُت التي تهمل ؤؾباب اعجُام هظه الكاهغة َٓض جم حسجُل 

ألاوعوبي  زىاثُت ما بحن اًؿالُا، لُبُا، مطغ، اإلاًغب، الاجداص 24نٓض نضة اجُاُْاث

ؼ  و حهٍؼ ذ بمىحبها اإلاالًحن مً احل مشاَع ظا الجؼاثغ التي ضَغ نلى  0ؽ\ألامًٖو

الخضوص والضنم اللىحِؿدُٙي، ونلى هظا ألاؾاؽ حؿاءٛ هىاعي ْضوع ألامحن الىؾني 

اإلاٙلِ باإلالُاث اإلاخسططت للغابؿت، نً شغنُت الاجُاُْاث اإلابرمت ما بحن الؿُاؾُحن 

هل جدترم خالُا نلى يغاع اجُاُْاث اًُُان، والاجُاُْاث اإلاخهلٓت الُغوؿُحن والجؼاثغ و 

 ما بحن َغوؿا والجؼاثغ 1968صٌؿمبر  27بالهجغة اإلابرمت في 

 ً ت للضَام نً خّٓى ؤلاوؿان بان نضص اإلاهاحٍغ وؤٖضث الغابؿت الجؼاثٍغ

ت بالجؼاثغ ًتراوح ما بحن  ٓ 10ؤلِ شخطا مً  50ؤلِ بلى  45ألاَاْع ُت حيؿُاث اٍَغ

ت بإنضاص ٖبحرة نبر ٗل والًاث  ً ألاَاْع ايلبها الىُجغ، وهى ما ٌشحر بلُه جىاحض اإلاهاحٍغ

الىؾً زطىضا بالشماٛ بهضما جدىلذ الجؼاثغ بلى بلض ًهجغ بلُه مً مسخلِ صٛو 
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الجىاع ومىؿٓت نبىع بلى الػُت ألازغي هغبا مً الكغوٍ اإلاؼعٍت التي ٌهاهىن منها في 

ت في الجؼاثغ بلضانهم مثلما ٌشحر  ً ألاَْغ غ طاجه، ٖما ْاٛ ؤن وغهُت اإلاهاحٍغ الخٍٓغ

جؼصاص ؾىءا ًىما بهض ًىم َمئاث ألاشخاص ًػؿغون للمبِذ في الهغاء في الشاعم 

َػال نً الجىم والبرص وبهماٛ لألؾُاٛ في ألاماًٖ الهمىمُت، ما حهلهم ًمتهىىن 

ت في الخُ٘ل بهظه الُئت في ؤلاؾاع ؤلاوؿاوي  الدؿٛى بهضما عجؼث الخٙىمت الجؼاثٍغ

 ً ُُاث التي ًخهغع لها اإلاهاحٍغ ذ بلى الخْى مثلما جػُِ الغابؿت مشحرة في طاث الْى

جب بًٓاَها ت ما انخبرتها حهؿي ضىعة مؿِئت نً بلض بحجم الجؼاثغ ٍو باإلآابل  ،ألاَاْع

ب واإلاخاحغة بالبشغ  اجساط الاخخُاؾُاث الالػمت إلاىو قاهغة التهٍغ

 للمْى
ً
بد٘م ؤنها مؿلت نلى البدغ ألابُؼ  الجؼاثغ و الجًغافي الظي جدخله هكغا

 
ً
ُٓا الؿىصاء حىىبا اإلاخىؾـ ، وطاث امخضاص ْاعي ٖبحر ًغبؿها بضٛو الؿاخل وبٍَغ

ا ــوجخىؾـ صٛو اإلاًغب الهغبي باججاه الشماٛ، وبالىكغ للثرواث الهاثلت التي جؼزغ به

ُٓت ونبىع لهم هدى لظا حهض الجؼاثغ بلض اؾخٓؿاب مً ْبل صٛو  حىىب الٓاعة ؤلاٍَغ

، وهظه الكاهغة اؾخُدلذ بشٙل ٖبحر، وباجذ تهضص ُٖان الضولت 24الُػاء ألاوعبي

واؾخٓغاعها، مما اؾخضم اإلاشغم ؤن ٌهالج الكاهغة بإبهاصها اإلاسخلُت بمىحب ْاهىن 

ر نالج في اإلاخهلٔ بضزٛى ألاحاهب بلى الجؼاثغ وبْامتهم وجىٓلهم َيها، هظا ألازح 01-08

الهضًض مً آلالُاث ؤهمها مهاْبت اإلاهاحغ يحر شغعي ألاحىبي بالخبـ مً ؾخت   َدىاه

 صج .  300000صج بلى  100000وبًغامت مالُت مً   ؤشهغ بلى ؾيخحن

الؿالِ الظٖغ الؿلؿاث اإلاسخطت اإلاٙلُت باإلاغاْبت  01-08ٖما مً٘ ْاهىن 

ؼ صزٛى ألاحى  نلى مؿخىي مغاٖؼ الخضوص بي بلى ؤعغيها، وهىا جلؼم ماؾؿت ؤن جَغ

الىٓل التي ْامذ بىٓله بةناصجه بلى اإلاٙان الظي اؾخٓل َُه وؾاثل هٓل هظه 

اإلااؾؿت، ونىض اؾخدالت طلٚ َةلى البلض الظي ؾلم له وزُٓت الؿُغ التي ؾاَغ بها، 

 ؤوالى ؤي مٙان ًمً٘ الٓبٛى به .

                                                            
م 24 م ًخػمً 2007هـ اإلاىأَ ؤٛو صٌؿمبر 1428طي الٓهضة نام  21ماعر في  374 -07مغؾىم عثاس ي ْع

م وؤلابداع يحر الخطضًٔ نلى الخهاون بحن خٙىمت الجؼاثغ وبًؿالُا في مجاٛ مداعبت ؤلاعهاب وؤلاحغام اإلاىك

و بالجؼاثغ  مبر  22اإلاشغوم في اإلاسضعاث واإلاازغاث الهٓلُت والهجغة يحر الشغنُت، اإلاْى ضة 1999هَى م، الجٍغ

 77الغؾمُت، الهضص
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ج٘ب نمال يهضص امً ٖما نالج ْاهىن صزٛى ألاحاهب خالت ألاحىبي الظي ًغ 

وهظا ؤلاحغاء ًضزل غمً ألانماٛ التي جإمغ  الضولت واؾخٓغاعها بةبهاص هظا ألازحر،

َغصا ؤو ؤٖثر مً ألاحاهب اإلآُمحن لضيها بالخغوج مً صًاعها، وبال اؾخسضمذ   الضولت بها

م٘غؽ للضولت اهؿالْا مً مبضؤ   الٓىة في جىُُظ ألامغ نىض نضم الامخثاٛ . وهظا خٔ

جب ؤن ًٙىن ببهاص الضولت لألحاهب مبني نلى ؤؾباب َ غع ؾُاصتها نلى بْلُمها ، ٍو

حضًت ًٓخػيها الطالح الهام في خضوص الٓاهىن، ٖإن ٌشٙل ألاحىبي تهضًضا للىكام 

ت بؿبب اعجٙابه  الهام ؤو ضضع في خٓه خ٘م ْػاجي نهاجي ًخػمً نٓىبت ؾالبت للخٍغ

بلٌ اإلاهني بإمغ ْ  حىاًت ؤو اجو حىذ، ٍو ؿخُُض خؿب زؿىعة الْى غاع ؤلابهاص  َو

اإلايؿىبت بلُه مً مهلت جتراوح مضتها مً زمان وؤعبهحن ؾانت بلى زمؿت نشغة ًىما 

دٔ ش جبلًُه بٓغاع ؤلابهاص مً ؤلاْلُم الجؼاثغ، ٍو و صنىي   ابخضاء مً جاٍع له ؤن ًَغ

ت في احل ؤْطاه زمؿت ؤًام ابخضاء  ؤمام ْاض ي الاؾخعجاٛ اإلاسخظ في اإلاىاص ؤلاصاٍع

ش جبلٌُ هظا الٓغاع، مو غغوعة َطل الٓاض ي في الضنىي في احل ؤْطاه  مً جاٍع

ش حسجُل الؿهً ، يحر اهه ًمً٘ جمضًض احل الؿهً بلى  نشغون ًىما ابخضاء مً جاٍع

مت  و اإلاخهلٔ بالجٍغ زالزحن ًىما صون ؤلازالٛ بالىكام الهام وآلاصاب الهامت والدشَغ

 اإلاىكمت:

ت ؤو اله٘ـلألحىبي  -1 بشغؽ ؤن   اإلاتزوج مىظ ؾيخحن نلى ألاْل مو حؼاثٍغ

 ؤنهما 
ً
و والخىكُم اإلاهمٛى بهما، وان ًثبذ َهلُا ٓا للدشَغ ًٙىن الؼواج ْض جم نٓضه َو

. 
ً
 ٌهِشان مها

ًثبذ بالىؾاثل الشغنُت بْامخه اإلاهخاصة في الجؼاثغ ْبل ؾً   ألاحىبي الظي  -2

ه اللظًً لهم  ا ضُت مُٓم .الثامً نشغ مو ؤبٍى

 ألاحىبي الخاثؼ بؿاْت اإلآُم طاث مضة ضالخُت نشغ ؾىىاث  -3

، ٖما ًجىػ لٓاض ي الاؾخعجاٛ ؤن ًإمغ  ٍى وفي هظه الخالت ًٙىن للؿهً ؤزغمْى

ِ جىُُظ ْغاع ؤلابهاص في خالت الػغوعة الٓطىي  خا بْى  الؾُما في الخاالث آلاجُت:  مْا

في الجؼاثغ ، بطا ازبذ  حؼاثغي ْاضغ مُٓمألاحىبُت لؿُل  ألاب ألاحىبي ؤو ألام -

 اهه ٌؿاهم في عناًت وجغبُت هظا الؿُل 



 ط/ معمري عبد الىاصر 

 الهجرة غير الشرعيت بين املكافحت وضمان الحرياث والحلوق  ط/ مشكور مصعف

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:         جامعت مصخغاهم. – الحرياث العامتمجلت حلوق إلاوصان و  447

 2012 وانج -صادسالعدد ال                مجلت دوليت محكمت هصف شىويت.                       

 

 ألاحىبي الٓاضغ نىض اجساط ْغاع ؤلابهاص   -

 ألاحىبي الُدُم الٓاضغ  -

اإلاغؤة الخامل نىض ضضوع ْغاع ؤلابهاصوبالغحىم ٖظلٚ بلى الٓاهىن اإلاخهلٔ 

هجضه اْغ ؾغص ألاحىبي الظي ًضزل بلى  بضزٛى ألاحاهب وبْامتهم بالجؼاثغ وجىٓلهم َيها

ؤلاْلُم الجؼاثغي بطُت يحر ْاهىهُت ٖهضم صزىله مً ألاماًٖ اإلاسططت للمغوع ، ؤو 

خه، ؤو صزىله ؤلاْلُم الجؼاثغي بطىعة ْاهىهُت ،  صزىله بضون خُاػجه لىزاثٔ جثبذ هٍى

ٗاهتهاء مضة بْامخه ى وؾاثل ونضم خطىله نل  بال ؤن بْامخه ؤضبدذ يحر ْاهىهُت 

بزباث ًبرع بها وحىصه ٖترزُظ نمل ؤو نضم خطىله نلى بؿاْت اإلآُم ؤو اهتهاء 

خسظ ْغاع الؿغص مً ْبل الىلي اإلاسخظ بْلُمُا ، وجسطظ مغاٖؼ اهخكاع  ضالخُتها ، ٍو

ٔ الخىكُم إلًىاء الغناًا ألاحاهب اإلاىحىصًً في وغهُت يحر ْاهىهُت ، في اهخكاع  نً ؾٍغ

 ؤو جغخُله بلى بلضه ألاضلي .ؾغصهم بلى الخضوص 

مً الٓاهىن اإلاخهلٔ بشغوؽ صزٛى ألاحاهب بلى  42هطذ اإلااصة  وفي ألازحر

الجؼاثغ وبْامتهم بهاو وجىٓلهم َيها في خالت نضم جىُُظ ْغاع ؤلابهاص ؤو الؿغص بلى الخضوص 

 ؤو الظي جم ببهاصه ؤو ؾغصه بلى الخضوص و صزل مً حضًض بلى ؤلاْلُم الجؼاثغي صون 

عزطت ٌهاْب بالخبـ مً ؾيخحن بلى زمـ ؾىىاث 0 بال بطا ؤزبذ بإهه ال ٌؿخؿُو 

الالخداّ ببلضه ألاضلي ؤو هدى بلض آزغ وطلٚ ؾبٓا إلخٙام الاجُاُْاث الضولُت اإلاخهلٓت 

 بىكام الالحئحن ونضًمي الجيؿُت .

هُت اإلاىاٖبت للخًحراث الضولُت، واهدشاع  وفي بؾاع ؾلؿلت الخهضًالث الدشَغ

قاهغة اهخٓاٛ الشباب الجؼاثغي بلى ؤوعبا بطُت يحر ْاهىهُت، اؾخدضر اإلاشغم 

" صون ؤلازالٛ  1م٘غع 175( اإلااصة 2009الجؼاثغي في مضوهخه الهٓابُت )بمىحب حهضًل 

ً بلى ؾخت  ، ٌهاْب بالخبـ مً شهٍغ ت اإلاُهٛى هُت ألازغي الؿاٍع باألخٙام الدشَغ

صج ؤو بةخضي الهٓىبخحن ٗل حؼاثغي ؤو  60,000  صج بلى 20,000ؤشهغ وبًغامت مً

ت  ؤحىبي ًٌاصع ؤلاْلُم الىؾني بطُت يحر شغنُت ؤزىاء احخُاػه ؤخض مغاٖؼ الخضوص البًر

ت باؾخهماله وزاثٔ مؼوعة ؤو ؤي وؾُلت  ت ، وطلٚ باهخداله هٍى ت ؤو الجٍى ؤو البدٍغ

ام باإلحغاءاث اخخُالُت ؤزغي لخملظ مً جٓضًم الىزاثٔ الغؾمُت الالػمت ؤو مً الُٓ
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. وجؿبٔ هُـ الهٓىبت نلى ٗل شخظ  ت اإلاُهٛى التي جىحبها الٓىاهحن وألاهكمت الؿاٍع

 ًٌاصع ؤلاْلُم الىؾني نبر مىاَظ ؤو ؤماًٖ يحر مغاٖؼ الخضوص" .

اإلاالخل ؤن هظه اإلااصة ؤزاعث خىلها حضال ٖبحرا مً ْبل الىىاب وطلٚ بالخإُٖض 

الؿُب اإلاظٗىعة ؤناله، بال ؤن وػٍغ الهضٛ الؿُض نلى خظٍ الُٓغة الثاهُت مً اإلااصة 

 1م٘غع  175ؤوضح في حهُٓبه ؤمام الىىاب ؤن الضاعي ألاؾاس ي الؾخدضار اإلااصة  بلهحز 

هى ؾض َغاى ْاهىوي في ْاهىن الهٓىباث، وؤن هظه الُٓغة ال جساؾب الخغاْت لظا َمً 

 مُت .ٖألُت جدمي الخضوص ؤلاْلُ  هظا الٓاهىن  ألاهمُت ؤن جضعج في

 إلاا ًثحره مىغىم الهجغة يحر الشغنُت مً مشاٗل، َةن ؤيلب الضٛو 
ً
وهكغا

ؼث نلى الجاهب ألامني ٗىؾُلت لىغو خض لهظه اإلاهػلت الخؿحرة، وهظه اإلآاعبت  ٖع

 ٔ ت وبمٙاهُاث ماصًت لخؿٍى حؿضتها الجؼاثغ مً زالٛ مض خضوصها بؿاْاث بشٍغ

الخغوج مىه بطُت يحر ْاهىهُت، ؤهمها وشغ  الخضوص وخماًتها مً الدؿلل بلى بْلُمها ؤو 

ت الهامت لألمً  ْىاث شغؾت الخضوص نلى حمُو مىاَظ ؤلاْلُم، ٖما ؤوشئذ اإلاضًٍغ

ؼي إلاٙاَدت الهجغة يحر الشغنُتالىؾني  ؼي للُٓاصة  الضًىان اإلاٖغ ، وهى حهاػ مٖغ

ت للخدغي بطُخه ماؾؿت لإلشغاٍ والخيؿُٔ  والخيؿُٔ بحن مسخلِ الُّغ الجهٍى

ومً مهامهامٙاَدت زالًا وشبٙاث الضنم التي حؿانض نلى بًىاء ألاحاهب الظًً هم في 

وؤلاْامت يحر الشغنُت،   خالت يحر شغنُت، مٙاَدت جؼوٍغ الىزاثٔ اإلاغجبؿت بالهجغة

اثُت وعصنُت للهجغة يحر الشغنُت  . 25وغو بؾتراججُت ْو

ت في جؼاًض ولٓض بُيذ مطالح الضٕع الىؾني بخمجراؾذ ؤن قاهغة الهج غة الؿٍغ

ُِ مً زاللها 2009( ْػُت في ؾىت 364مؿخمغ، خُث جم مهالجت )  2575، جم جْى

ت الؿاصؾت  مهاحغ يحر شغعي، جىػنذ بيؿب مسخلُت نلى وخضاث الُٓاصة الجهٍى

ت الخاضت  ( ْػُت نىلجذ102للضٕع الىؾني مً بُنها ماثت و ازىان ) مً ؾٍغ الُْغ

ُِ بالجىىب للضٕع الىؾني بهحن ْ ي ـــــمهاحغ يحر شغن 686ؼام جم مً زاللها جْى

ت ؤلاْلُمُت للضٕع الىؾني بهحن 76وؾخت وؾبهىن ) ( ْػُت نىلجذ مً ؾٍغ الُْغ

                                                            
25Emilie derenne, le trafic illicite de migrants en mer méditerranée une menace criminelle sous 

contrôler, paris: institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, 2013, p 02 
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 ُِ ( ْػُت 41مهاحغ يحر شغعي، وواخض وؤعبهىن ) 492ْؼام جم مً زاللها جْى

ُِ ت ؤلاْلُمُت للضٕع الىؾني بهحن ضالح جم مً زاللها جْى  نىلجذ مً ؾٍغ الُْغ

ٗاهذ وحهخم ٗلها والًاث الشماٛ، بغاَت بلى بغمجت مضاهمت  173 مهاحغ يحر شغعي 

 ُِ  63واخضة بحن نىاضغ ألامً الىالجي ووخضاث اإلاجمىنت الىالثُت ؤؾُغث نً جْى

( مضاهماث لىخضاث 04امغؤة، ٖما بغمجذ ؤعبو ) 14مهاحغ يحر شغعي مً بُنهم 

 ُِ ْػُت  24حغ يحر شغعي، مو حسجُل مها 103اإلاجمىنت الىالثُت ؤؾُغث نً جْى

 جؼوٍغ في حىاػاث الؿُغ وجإشحراث الضزٛى بلى التراب الىؾني . 

ت للخدغي خٛى  ت الهامت لألمً الىؾني الُّغ الجهٍى ٖما اؾخدضزذ اإلاضًٍغ

الهجغة يحر الشغنُت، والتي مً مهامها مخابهت شب٘ت الهجغة يحر الشغنُت، وطلٚ نبر 

ُِ ومخ ً يحر الخهٍغ والبدث وجْى ابهت ؤَغاص شبٙاث اإلاىػنحن والىاْلحن للمهاحٍغ

ٓت الهمل اإلاخهلٓت  الشغنُحن، جدضًض هٓاؽ الهبىع يحر الشغنُت لألحاهب وجدضًض ؾٍغ

بالضزٛى يحر الشغعي للتراب الىؾني، حسجُل وجدبو ٗل اإلاهلىماث اإلاخهلٓت بكاهغة 

 . الهجغة يحر الشغنُت 

 لخىضُاث اإلاىكمت الهاإلاُت ل
ً
لؿحران اإلاضوي، ولػمان الانتراٍ الضولي وؾبٓا

باؾخهماٛ حىاػاث الؿُغ وؾّغ بضضاعها ومغاحهتها جدذ عناًت اإلاىكمت الهاإلاُت 

للؿحران اإلاضوي، ومً ؤحل مداعبت التزوٍغ الظي ْض ًلخٔ بجىاػ الؿُغ في بؾاع الهجغة 

ت، اجسظث الجؼاثغ مىظ   ىمتري. بحغاءاث بنضاص وحؿلُم حىاػ الؿُغ البُ 2012الؿٍغ

 زامؿا: جُُٓم الؿُاؾاث اإلاخسظة خٛى مىغو الهجغة يحر الشغنُت 

يحر الشغنُت، وما ًترجب ننها مً مكاهغ ؾلبُت مدىع اهخمام  ٌهض ملِ الهجغة

 ؤؾاؾُا في الؿُاؾاث الخاعحُت 
ً
ٗاصًمُت ، ومىهغحا مسخلِ اللٓاءاث والضعاؾاث ألا

، لُاث الضولُت ؤلاْلُمُت والىؾىُت جبلىع في اجساط الهضًض مً آلا  والضازلُت للضٛو

للخض والخسُُِ مً وؾإة الكاهغة، يحر ؤن هظه آلالُاث ضاخبتها الهضًض مً الخإمالث 

جىؿلٔ مً ؤن مىغىم الهجغة ًٓخط ي الاهخمام والخىكُم الٓاهىوي الضازلي والضولي 

هم ، َٙلما ػاص ا حن وخماًت خْٓى ً الؿٍغ لػًـ لها، لخُاصي بؾاءة اؾخًالٛ اإلاهاحٍغ

ت. طلٚ ؤنها عصة َهل مً الخغمان مً الخمخو بالخٔ في  اعجُهذ مىحت الهجغة الؿٍغ
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ً يحر  الخىٓل، ولً جٙىن الخضابحر ألامىُت في خغاؾت الخضوص ، ومهاْبت اإلاهاحٍغ

الشغنُحن َهالت بالشٙل الٙافي، ألن مً يهاحغ مهغغا خُاجه للخؿغ مؿخهض بإن ًُهل 

ُترع ْبل ؾً الٓىاهحن زاضت باليؿبت لضٛو ؤي ش ي مٓابل الىضٛى بلى مٓطض ه ، ٍو

الؿغص ؤنها مىحهت لُئت جمىث ًىمُا جخسبـ في مشاٗل احخمانُت واْخطاصًت لً ًثىيها 

مً ْاهىن  1م٘غع 175  ، لظا ًجب خظٍ الُٓغة الثاهُت مً اإلااصةالخبـ والغصم

 الهٓىباث . 

ّ ؤلاوؿان وغغوعة ٖما هالخل ؤن الضٛو ألاوعبُت التي جخدضر نً اخترام خٓى 

ىهُا هي طاتها التي ججهؼ الخٔ في الخىٓل الظي جىاصي به الخّٓى  ؿها واْهُا ٗو جَ٘غ

حن وختى الشغنُحن،  ً الؿٍغ اإلاضهُت والاحخمانُت والاْخطاصًت والؿُاؾُت للمهاحٍغ

بامتهان ٖغامتهم ومماعؾت الخمُحز الهىطغي غضهم بالغيم مً ؤن البىض الثالث نشغ 

هظ نلى " خٔ ؤي شخظ في ازخُاع مٙان  لهالمي لخّٓى ؤلاوؿانؤلانالن امً 

ت الخىٓل صازل ؤي بلض ٌشاء" . ٖما ؤن الخطٛى نلى الجيؿُت ال ٌهني  26بْامخه وخٍغ

الاهضماج الٙامل في اإلاجخمو ألاوعبي ماهذ الجيؿُت، َإٛو شغؽ الهضماج هى الشهىع 

ؿُت، وهظا ما لم ًخدٓٔ جماما باإلاؿاواة مو اإلاىاؾىحن ألاضلُحن الخاملحن لىُـ الجي

في الهضًض مً الضٛو ألاوعبُت. ولٓض نبر ؤخض الباخثحن الاحخمانُحن الُغوؿُحن في ٖخابه 

ت في الهمل ً مً حهض لخدطُل   بهباعة الهىطٍغ " مهما بظٛ الشباب مً ؤبىاء اإلاهاحٍغ

ُو بال ؤن حهضهم ًكل بال انتراٍ مً حاهب اإلاجخمو"   .مؿخىي صعاس ي وزٓافي َع

ؤؾاؾه الاؾتراجُجي   الخٓاعب اإلايشىص بحن الػُخحن  ومً حهت ؤزغي، لم ًً٘

ٓت مثلى إلاىاَؿت الىالًاث اإلاخدضة  خب ؤو ضضاْت الهغب، وبهما ٌسجل ٖؿٍغ

ُ٘ت، مما ٌه٘ـ ؾمىح الاجداص ألاوعبي بلى الخدٛى لٓىة اْخطاصًت وؾُاؾُت  ألامٍغ

ٙا لخطب جُا مً غًىؽ ؤمٍغ ت، وجدغعها جضٍع ذ ؤخض ؤْؿاب الىكام الضولي ونؿٍ٘غ

ام الخباصٛ بحن الاجداص ألاوعبي والضٛو  الجضًض، وهظا ما ججؿضه الىكغة اإلاخإهُت ألْع

جُا ؤمام حجم الُىاّع الٓاثمت  اإلاًاعبُت مثال . ٖما ٌشهض مؿاع بغشلىهت جغاحها جضٍع

لضي بحن اهخماماث شماٛ اإلاخىؾـ وحىىبه، وؤهمها اعجباؽ مُهىم الؿلم والاؾخٓغاع 

                                                            
 270ؤخمض عشاص ؾالم،مغحو ؾابٔ،ص26
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الؿٍغ ألاوعبي بمؿإلتي الهجغة يحر الشغنُت وؤلاعهاب ، صون ؤن ٌهحر ؤي اهخمام 

في الجىىب والىاججت نً جغاٖماث اْخطاصًت واحخمانُت   لألؾباب الهمُٓت اإلاؿخُدلت

 وؾُاؾُت ؾِئت جضَو بلى ولىج الػُت ألازغي . 

 : خـاجمــت

لهجغة يحر الشغنُت: هىإ زالزت مداوع ًجب الهمل نليها إلاٙاَدت قاهغة ا

و اإلادلى  ًخهلٔ باجُاُْاجىا مو صٛو حىىب اإلاخىؾـ اإلاؿخٓبلت  والثاويألاٛو هى الدشَغ

 .زٓافيللهجغة، والثالث مدىع 

و َال شٚ ؤهىا هدخاج بلى بيُت  باليؿبت للمدىع ألاٛو وهى الخاص بالدشَغ

و حضًض ومؿخٓ ت، وهىا الؿااٛ: هل ألاَػل هى بضضاع حشَغ هُت ٍْى ل إلاٙاَدت حشَغ

 ؤم ؤهه ًمً٘ بغاَت بهؼ الىطىص الالػمت الجضًضة 
ً
الهجغة يحر الشغنُت زطُطا

م  لؿىت  46صازل ْاهىن ْاثم ومىحىص بالُهل هى ْاهىن مٙاَدت الاججاع بالبشغ ْع

هُت  2010  .هظه مؿإلت ؾُاؾت حشَغ

الخل ألاٛو عبما ًغي البهؼ ؤهه ًدُذ اؾدُهاب حمُو الجىاهب الخاضت 

هبر نً زطىضُت هظه الكاهغة ؤلاحغامُت الجضًضة بمٙاَدت  الهجغة يحر الشغنُت َو

مىؿٓه ًخإؾـ نلى ؤن الهجغة يحر الشغنُت ْض جمثل ش٘ال  الثاوينلُىا وؿبُا . الخل 

مً ؤشٙاٛ الاججاع بالبشغ، َالكاهغجان الاحغامُخان مدشابهخان ؤو َلىٓل انهما 

ججاع بالبشغ ًجغم بالُهل هٓل ألاشخاص إلاٙاَدت الا الخاليمخٓاعبخان، ألن الٓاهىن 

الخ، وهظا َهل  .. ماليزاعج خضوص البالص اؾخًالال لخالت خاحت ؤو غهِ ؤو بمٓابل 

مً ؤَهاٛ الهجغة يحر الشغنُت زم هٓىم بةغاَت ما ًلؼم مً هطىص ؤزغي الى 

 .الٓاهىن الخالي

عيومً خُث اإلابضؤ ال هدبظ ؤلاَغاؽ  ػصواحُت ًىحض خاالث مً الا  الظي الدشَغ

الخؿبُٔ وفى ٗل ألاخىاٛ، َهظا لِـ مً خؿً الطىانت  فيْض جٙىن مغب٘ت 

و مو وحىص قاهغة حهضص مغاٖؼ  هُت، ومو طلٚ َهظا متروٕ ألعباب الدشَغ الدشَغ

هُت واخضة  بضو ؤهه ال ججمو هظا اإلاغاٖؼ ؤخُاها عئٍت ؤو َلؿُت حشَغ و، ٍو ضىانت الدشَغ

و ٗل  فيؤو بالخض ألاصوى مخىايمت.  طاجه خُث اهه  فيألاخىاٛ بن ما يهمىا آلان هى الدشَغ
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خه  ٗاهذ  هيًجب ؤال جٙىن ؤولٍى حًلُل الهٓىباث َٓض حغبىا طلٚ ٖثحرا مً ْبل و

م ألاَهاٛ  حًظي اليشاؽ  التيالىخاثج مخىاغهت. َما يهمىا َُه هى اهخمامه بخجٍغ

وجمهض لها وجِؿغها حؿبٔ نملُت الىٓل  التيللهجغة يحر الشغنُت ، الخلٓاث  ألاضلي

م هظه ألاَهاٛ ٖجغاثم مؿخٓلت بظاتها ولِـ ٖمجغص ؤَهاٛ و  هىا هٓترح ؤن ًخم ججٍغ

ِ َيها مطحر اإلاؿاهم نلى مطحر الُانل ألاضلي. ًجب  للمؿاهمت الخبهُت ْض ًخْى

و اإلاغجٓب نلى الهٓىباث ؤو الجؼاءاث اإلاالُت ألن هظا هى ما  ؤًػا ؤن ًىُخذ الدشَغ

 مىح
ً
 وماإلاا للؿماؾغة وججاع الهجغة يحر الشغنُت عبما بإٖثر مو السجً ًمثل عصنا

ً
ها

و  طاجه ً٘غؽ اإلاؿئىلُت الجىاثُت للصخظ الانخباعي  فيإلاضة نام او نامحن، وؤن الدشَغ

ٗاث إلاثل هظا ألاوشؿت، وجؿبُٔ ؤخٙام ْاهىن يؿل ألامىاٛ  ختى ال جٙىن بهؼ الشغ

حز نلى اؾخدضار آلُاث جؿبُٔ حضًض  مو التٖر
ً
ة ومبخ٘غة صون بزالٛ بالؿبو ؾخاعا

 .باإلاباصت الٓاهىهُت اإلاؿخٓغة

هى الخاص باجُاُْاجىا مو صٛو حىىب اإلاخىؾـ ، وهى له  الثاويما اإلادىع ؤ

ان هدً ٖضٛو مطّضعة  ؤهمُت زاضت الن اإلاخػغع مً الهجغة يحر الشغنُت ؾَغ

ً وهم ٖضٛو مؿخٓبلت لها، ولهظا َان مىاحهت الكاهغة ج حهىص  خؿلب جػاَغللمهاحٍغ

. هىا الخهاون 
ً
حن اإلاخػغعًٍ مها مو صٛو حىىب اإلاخىؾـ مؿلىب ولً  الضوليالؿَغ

هبضؤ مً َغاى ألن هىإ اجُاُْاث الشغاٖت ألاوعوبُت والاجداص مً ؤحل اإلاخىؾـ. 

خؿلب  هظه الاجُاُْاث  فيبطن مغاحهت ما ًخهلٔ بمىغىم الهجغة والهمالت  ألامغ ٍو

غه . ولضًىا وػاعة زاعحُت ولجان وؾىُت مهىُت بهظه اإلالُاث واإلاؿالبت بخُهُله ؤ و بخؿٍى

ال جىٓطها الُ٘اءة وال الخبرة . هظه الجهاث ؤصعي مىا بما ًمً٘ َهله او بؾالْه مً 

ض  فيمباصعاث مو صٛو حىىب اإلاخىؾـ  ه ؤن  الظيهظا الخطىص. الص يء اإلاٖا ؤنَغ

ذ م ؤيصٛو حىىب اإلاخىؾـ مهىُت الُىم ؤٖثر مً  ا ـــط ى بهظا اإلاىغىم زطىضْو

مت اإلاىكمت. َىدً ال وهٍغ مضي غهِ  ؤلاعهابواهه ًخٓاؾو مو مىغىم  والجٍغ

ً يحر الشغنُحن ؤو نلى ألاْل بهػهم  بيغاءاث جخهلٔ  ؤيمىاحهت  فياإلاهاحٍغ

 .شبٙاث بعهابُت ؤو بحغامُت فيبخجىُضهم 

مإؾاة  فيخل بامخُاػ. واإلاال  زٓافياإلادىع الثالث زاص بالخىنُت وهظا نمل 

ً يحر شغنُحن  لضي  اإلاًامغة بضث اهخٓاصها لخُ٘حرؤن وؿبت ٖبحرة مً اإلاجخمو ؤاإلاهاحٍغ
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ٗاهذ جطلح  الشباب اإلاهاحغ وصهشت الىاؽ مً صَو هاالء الشباب إلابالٌ مالُت ٖبحرة 

صولهم. مو نضم جدمُل الشباب اإلاهاحغ ٗل اإلاؿئىلُت، ولً٘ في ٖبضاًت إلاشغوم ضًحر 

ض ؤهىا باألؾاؽ وػاعة التربُت  بصاعتهاهدخاج الى حهىص جىنُت جٓىم بها ؤو جخىلى  اإلاٖا

الى  ألامغ واصاعة الخىنُت بشٙل حضًض وبشٙل مٓىو ختى ال ًخدٛى  اإلااؾؿاث الضًيُت،

 مجغص مىانل ؤو زؿاب مىؾمي. 

 و في ألازحر ًم٘ىىا ؤن هىص ي بما ًلي:

ؼ الٓاهىوي للمهاحغ بانخباعه ضخُت و  .1 ؼ اإلاٖغ  لِـ مجغما.حهٍؼ

حر مىاضب الهمل في مىاؾنهم. .2  جدؿحن الكغوٍ اإلاهِشُت لألَغاص مو جَى

 الخىنُت و الخدؿِـ بسؿىعة الهجغة يحر الشغنُت . .3

ت إلاىاحهت مىحاث الهجغة يحر  .4 ت والبدٍغ حشضًض الخغاؾت نلى الخضوص البًر

 الشغنُت .

 غبـ اإلاهغبحن وحؿلُـ اشض الهٓىباث نليهم. .5

حر وحهؼ  .6 ب مىقُي الضٛو اإلاهىُحن بٓػاًا الهجغة الهمل نلى جَى ٍؼ جضٍع

     للخهامل مو ملُاث الهجغة. 

ت للضٛو اإلاهىُت بالهجغة . .7  الخإُٖض نلى مبضؤ اإلاؿاولُت اإلاشتٖر

غغوعة الخهاون الثىاجي وؤلاْلُمي في مجاالث الخهاون الاحخماعي  .8

 والاْخطاصي والؿُاس ي .

ٔ بحن خاالث اللجىء والهجغة ي .9  حر الشغنُت .غغوعة الخٍُغ
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Le Recours administratif Préalable Rempart ou garant des droits 

des administrés. 

D/ Mohammed Karim Noureddine - Maitre de conférence « B » 

Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 

Résume : 

Le recours administratif a dans toute les périodes fait partie des 

préoccupations du législateur Algérien, il constitue un outil déterminant dans la 

régulation des relations administration-administrés. Si à une période il a été 

organisé en faveur de l’administration, le législateur tente d’en faire outil au profit 

de la bonne administration de la justice, en ce sens qu’il est censé permettre un 

équilibre entre les prérogatives de l’administration, les droits des administrés, la 

prévention du contentieux et l’allègement des juridictions administrative. 

Comment a été organisé le recours administratif préalable en Algérie, 

comment a t-il évolué ? Constitue- t-il un rempart ou une garantie pour les 

administrés et leurs droits. 

Mots clés : recours administratif préalable-administration-droits des administrés-

mode alternatifs règlements des litiges-pré-contentieux- silence administration. 

خلص::امل  

ٌعخبر الخظلم إلازاضي املؼبم مً اهخماماث املشطع الجعائطي وشلك في كل 

مطاحل الخطىض، فهى ًمثل أزاة حاػمت في جىظيم العالكاث بين إلازاضة ومؼخذسمي 

ه لصالح إلازاضة، فان املشطع حاول إلازاضة. وإشا كان في مطحلت مً املطاحل جم جىظيم

مً أن ًجعل مىه أزاة لفائسة الدؼيير الحؼً للعسالت، مً حيث أهه ٌؼمح بالحصىل 

على جىاظن بين صالحياث إلازاضة، حلىق مؼخذسمي إلازاضة وجفازي النزاعاث اللضائيت 

 والخذفيف مً أعباء الجهاث اللضائيت.

ط؟ كيف جطىض؟ هل ٌعخبر عائلا أم كيف جم جىظيم الخظلم إلازاضي في الجعائ

 ضمان باليؼبت للمىاطىين وحلىكهم.
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الططق -حلىق مؼخذسمي إلازاضة-إزاضة عمىميت - اضي بحإجظلم  الكلماث املفتاحيت:

 .صمذ إلازاضة–البسًلت 

En Guise d’Introduction : 

La notion de recours administratif préalable est un héritage du système 

juridique français1. Il s’agit en fait d’une procédure qui a «mauvaise réputation », 

que ce soit en droit français ou en droit Algérien ; il s’agit ainsi d’une procédure en 

perpétuelle quête réhabilitation.  

En effet, la question des recours administratifs préalables obligatoires 

constitue en droit français explique Jean François Brisson, « une sorte de serpent de 

mer de la réforme du contentieux administratif, revenant sous les feux de l’actualité 

à intervalle régulier sans que les mystères qui entourent ce type de procédures 

n’aient été complètement levés ».2 

Ainsi, et il est établi que la règle de la décision préalable est apparue devant 

le conseil d’Etat comme une séquence de la théorie du ministre-juge.3 

Pour les professeurs Debbach et Ricci, « lorsque le Conseil abandonne la 

théorie du ministre-juge4, la force d’inertie de la jurisprudence le conduit à 

maintenir l’exigence d’une décision préalable, alors que celle-ci a changé de nature, 

de juridictionnelle qu’elle était elle devient administrative ».5 

                                                            
1Cf. Loi n° 62-157 du 31 /12/1962, in. J.O., 1963, P .18 ; Bontems (C), les origines de la justice 

administrative  en Algérie, in. R.A., 1975,  n° 2-3, P.P: 227-293. 
2Brisson Jean-François, les recours administratifs préalables obligatoires en droit public français, alternative 

au juge ou voie sans issue ?, Table ronde organisée par La Chaire "Mutations de l'Action Publique et du Droit 

Public", Sciences Po, vendredi 13 mars 2009, de 9h00 à 13h00, p.01. 
3Paul Duez et Guy Debeyre, Traité de Droit administratif, Paris, Librairie Dalloz, 1952, p.240 ; Cf. 

Chevallier Jacques, Réflexions sur l’arrêt « Cadot » , in. Droit, Revue française de théorie juridique, « la 

fonction de juger », 1989, n° 9, P.U.F, 1° édition, P.P: 79 - 91. 
4 Arrêt Cadot, (13-12- 1889) sur les critiques de Lafférière (Traité 1886, T.1, p. 452). 
5 Debbasch Charles- Ricci Jean-Claude, Contentieux administratif, 7e édition, Dalloz, 1999, p.305. 
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La décision préalable va dès lors jouer un nouveau rôle : celui d’un 

préliminaire de conciliation.1 

Ce que confirmera l’article 13 de la loi du 31 décembre 1987 portant sur la 

réforme du contentieux administratif entreprise en France.2 

En effet l’article 13 mentionnera ainsi le recours administratif à titre 

préalable comme un mode de prévention du contentieux juridictionnel 

administratif, ouvrant ainsi une nouvelle voie pour réintroduire les recours 

administratifs préalables, dont la mauvaise réputation perdure,3 en ce sens que 

pour les administrés, l’administration ne procèderait qu’à un examen superficiel des 

recours qui leur sont adressés, ou pire, elle laisserait passer le délai sans prendre 

aucune décision.4 

En d’autres termes pour M. Le Berre : «avant de s’adresser au juge, 

l’administré doit parfois saisir l’administration pour obtenir d’elle la décision 

préalable nécessaire à la recevabilité de sa requête contentieuse ultérieure. Si cette 

démarche n’est pas pleinement destinée à désamorcer un conflit, elle porte tout de 

même une dimension de clarification des données pouvant éviter un procès ».5 

                                                            
1 Ibid., p.305. 
2 Loi n°87-1127 du 31/12/1987 modifiée relative à la réforme du contentieux administratif, J.O du 1er 

janvier 1988 , modifiée par la loi n°89-1017 du 31/12/1989; la loi n°93-1 du 04/01/1993; la loi n°94-1134 

du 27/12/1994; la loi n°95-125 du 08/02/1995; la loi n°97-276 du 25/03/1997; cf. Chabanol Daniel, Code 

des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, annoté et commenté, 5e édition Le 

moniteur, Paris, 1998, p.389 et s. 
3Kaline Santos Ferreira, le contentieux administratif en dehors du juge, Étude comparée des Droits Français 

et Brésilien, thèse doctorat, Université Montesquieu-Bordeaux 4, p.22. 
4Brisson, Jean-François. Régler autrement les litiges administratifs : Les recours gracieux et hiérarchiques, 

voie alternative de protection des administrés ? Revue de Droit Public, 1996. pp.792-846.). p.23; Cf. à ce 

propos, Chapus René, les Aspects procéduraux, in. La réforme du contentieux administratif, AJDA, 1988, 

n°02, pp : 93-99. 
5 Le Berre Hugues, Droit du contentieux…, op.cit., p.15. 
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Se dégage ainsi une dialectique entre les notions d’Etat de droit, 

d’administration et droit des administrés. 

En effet comme le souligne à juste titre M. Baptiste Bonnet : 

«L’administration est soumise au droit. Une telle assertion qui n’est pas toujours 

allée de soi rappelle que la prise en considération du destinataire de l’activité 

administrative est l’un des corollaires de l’Etat de droit….contrairement à l’Etat de 

police qui présente dans son arbitraire, la caractéristique d’être extérieur à 

l’administration, l’Etat de droit accorde à l’administré un statut qui lui permet de 

garantir et de faire valoir , le cas échéant devant un juge, l’ensemble de ses droits ».1 

Or, la relation administration/droit administratif et droits des administrés 

semble des plus complexe ce que développera Baptiste Bonnet en précisant  que : 

« La clarté, l’intelligibilité de la règle administrative, la confiance dans les situations 

comprises comme acquises, ne semblent pas, de prime à bord et classiquement, 

devoir constituer les caractéristiques premières d’un droit administratif qui 

s’incarne, avant toutes choses et tout entier, dans la défense , la protection et la 

concrétisation de l’intérêt général. 

Les destinataires de l’action administrative, qu’ils soient usagers ou simples 

administrés, qui réclament sécurité et confiance ne le font en effet qu’au profit de 

leurs intérêts particuliers….il ne cherche pas la sécurité mais sa sécurité et n’attend 

qu’une confiance qui se réalise à son profit ».2 

Mis à part les spécificités inhérentes au système français, la problématique 

relative au recours administratif préalable est la même à savoir cette procédure 

constitue-t-telle un rempart ou une garantie pour l’administré ? en d’autre termes 

                                                            
1Bonnet Baptiste, L’analyse des rapports entre administration et administrés au travers du prisme des 

principes de sécurité juridique et de confiance légitime, in. R.F.D.A., Juillet-Aout, 2013, p.718. 
2Ibid., p.178; Cf. CE.24 mars 2006, Société KPMG, Société Ernest&Youg Audit, n°288460, Lebon p.154 ; 

AJDA, 2006, 1028.chron. Landais et Lenica . 
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constitue-telle un outil favorable à l’administration, ou plutôt en faveur de 

l’administré et de ses droits vis-à-vis de cette administration ? 

En Algérie le recours administratif préalable a son histoire et son évolution.  

L’on peut schématiser l’évolution de la procédure du recours administratif, 

en disant que cette évolution est passée par trois étapes successives : a) la phase 

1966-1990- b) la phase 1990-2008- c) la phase 2008- à nos jours.  

Chacune de ces phases concrétise une certaine conception du législateur 

concernant le recours administratif et concernant sa relation avec les droits des 

administrés. 

L’étude s’articulera sur deux points : 1-le recours administratif préalable 

rempart aux droits des administrés et 2- le recours administratif préalable garant des 

droits des administrés.  

I- Le recours administratif préalable : Rempart aux droits des administrés : 

Rétrospective : 

I- Le Recours administratif obligatoire  

Au cours de la période post- indépendance, et selon les commentateurs les 

plus autorisés, l’œuvre du législateur Algérien en matière de procédure contentieuse 

administrative témoigne d’une originalité certaine1 en ce qu’elle impose au 

requérant un double préalable : d’abord diriger son recours contre une décision de 

l’administration, ensuite et distinctement, former un recours administratif avant de 

saisir le juge.2 

                                                            
ع الؼيس الجىهطي، " الطعً إلازاضي، الخظلم إلازاضي "، مجلت املحاماة العسز 1 ، 10و  90ضاحع بهصا الخصىص عبس العٍع

؛ بً ػىىس ي فاطمت ، " مبسأ وحىب الخظلم إلازاضي الؼابم كشطط مً شطوط كبىل 38-66، ص.ص: .1987اللاهطة، 

ت للعلىم اللاهىهيت والاك  .306.330، ص ص:  1996، الجعائط،  02 عخصازًت والؼياػيت، زعىي إلالغاء، املجلت الجعائٍط

2 Cf. Mahiou A, Le contentieux administratif en Algérie, R.A, 1972, pp : 571-632 ; Yagla M.B, La justice 

administrative en Algérie, thèse, Alger, 1972, p.245. 
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Pour le professeur Oussoukine, le recours administratif préalable constituait 

à cette époque, et selon le C.P.C de 19661, une règle d’ordre public, et cette règle 

était absolue.2 

La règle a été posée par l’ordonnance 69-77du 18-12-1969 portant 

modification du C.PC, la seule exception était l’hypothèse de la voie de fait « 

l’exigence du recours administratif préalable n’a pas de raison d’être puisque 

agissant matériellement l’administration a pris position explicitement sur la 

question litigieuse ».3 

  Ainsi, aux termes des dispositions du C.P.C, le recours devant les cours 

statuant en matière administrative n’est recevable que lorsqu’il a été précédé d’un 

recours porté devant l’autorité administrative immédiatement supérieure ou à 

défaut d’une telle autorité, d’un recours gracieux adressé à l’auteur de la décision. Ce 

dernier recours doit être formulé dans les deux mois à partir de la notification ou de 

la publication de la décision attaquée4. Au bout de ce délai, si le requérant n’a pas 

intenté une réclamation les cours pouvaient donc rejeter le recours contentieux au 

motif que le recours administratif préalable n’a pas été formé : « Attendu qu’en vertu 

des dispositions de l’article 169 du C.P.C, la  cour ne peut être saisie que par voie de 

recours contre une décision administrative.5 

                                                            
1 Ordonnance n°66-154 du 08/07/1966 relative au code de procédure civile, J.O 1966, n°47. 
2Oussoukine Abdelhafid, La transparence administrative, édition Dar el Gharb, Oran, 2002, p.281. 
3C.S., Ch. Adm., du 09- 07- 1971, Hadj Benali c/ Wali d’Alger, in. Bouchahda H., Khelloufi R, Recueil 

d’arrêts, jurisprudence administrative, OPU, Alger, 1985, p.54. 

ت  169،" املازة عوابدي عمار 4  مكطض مً كاهىن إلاحطاءاث املسهيت الجعائطي وفكطة اللطاض الؼابم "، املجلت الجعائٍط

 .438-472، ص. ص: 1994، الجعائط، 02للعلىم اللاهىهيت والاكخصازًت والؼياػيت، العسز 
، كضيـــت )ج.أ( ضس وظٍـــــط السادليـــــــــت و 16/09/2003املؤضخ في 8978، الغطفت الثاهيــــت، ملف ضكم كرار مجلض الدولـــت 5

، الغطفت ألاولى، ملف كرار مجلض الدولت، 96-95، ص.ص:04، العسز 2003الجماعاث املحليت، مجلت مجلؽ السولت 

، 07، العسز 2005، كضيت بلسًت وهطان ضس مؤػؼت)ب(، مجلت مجلؽ السولت 21/12/2004املؤضخ في 16348ضكم 

، كضيت املجلؽ الشعبي 07/06/2005املؤضخ في 21173، الغطفت ألاولى، ملف ضكم كرار مجلض الدولت، 85-83ص.ص:

، الغطفت  كرار مجلض الدولت، 91-89، ص.ص:07، العسز 2005البلسي لبلسًت جيؽ ضس )ط.ق(، مجلت مجلؽ السولت 

 .212، ص.8، مجلت مجلؽ السولت، العسز 2006-10-31املؤضخ في  26083الثالثت، ملف ضكم 



Le Recours administratif Préalable Rempart ou garant des 

droits des administrés 

D/ Mohammed Karim 

Noureddine 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:        جامعت مصتغاهم.  – مجلت حلوق إلاوصان والحرياث العامت

8102 وانج -صادسالعدد ال                       شىويت.             مجلت دوليت محكمت هصف   

7 

 

En d’autres termes pour M. Lejeune, il s’agissait avant tout de fournir au juge 

une décision fixant les éléments constitutifs du litige, soit que le requérant veuille en 

provoquer l’annulation, soit qu’il en demande la réformation. 

Il s’agissait en outre d’inviter l’administration à faire droit aux prétentions du 

particulier lésé ; ce n’est qu’après avoir essuyé un refus explicite ou implicite, partiel 

ou total qu’il pourra ester en justice dans les limites préalablement tracées par le 

recours administratif .1  

Il est à noter qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 169 bis du C.P.C, «  le 

silence gardé pendant plus de trois mois par l’autorité compétente sur une 

réclamation ou sur un recours gracieux ou hiérarchique formé contre la décision, 

vaut décision de rejet et permet la formation d’un recours contentieux dans le délai 

d’un mois à compter de l’expiration de ce dernier délai ».  

Le professeur F. Benbadis, justifiera le principe du recours administratif 

préalable obligatoire par le fait : 

-  Il évitait à la jeune administration Algérienne d’être citée en justice avant 

d’avoir pris elle-même position sur telle ou telle question, l’erreur pouvant découler 

de la jeunesse et du manque d’expérience de ses agents. 

- Il évitait également d’encombrer le contentieux administratif qui était une 

branche nouvelle et encore imparfaitement organisée et pourvue de magistrat 

spécialisés.2 

Mais en fait, cette procédure constituera un lourd fardeau pour les 

administrés et sera sévèrement critiquée 3car constituait un véritable rempart aux 

                                                            
1Lejeune Yves, La phase non contentieuse du litige administratif, in. R.A, 1977, n°1, p.140.                          
2 Benbadis F., La saisine…, op.cit., p.92. 
3Mohamed Karim Noureddine, Étude critique sur l’évolution de la justice administrative en Algérie, 

mémoire de magister, U. d’Oran, 1997, pp : 24-25 ; Cf. également : 

ت في الجعائط، مصكطة ماحؼخير، حامعت جيزي فراط شفيان  ، عسم فعاليت الخظلم إلازاضي املؼبم في حل الىاظعاث الازاٍض

 شهازة لىيل مصكطة الجعائطي، اللاهىن  في ٍتإلازاض  النزاعاث حل في إلازاضي  الخظلم زوض  ،فاطمت شىوس ي بن ،2009وظو ،

 13. ص ،1994 عكىىن، بً الجعائط، حامعت الحلىق، كليت اللاهىن، في املاحؼخير
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droits des administrés, un véritable calvaire, d’autant plus que tout le contentieux 

d’annulation relevait de la seule chambre administrative de la cour suprême. 

Le problème était d’autant plus grave que l’administré après toutes les 

étapes relatives au recours administratif préalable se voyait rejeter son recours 

contentieux au motif qu’il n’y avait pas de concordance entre le recours 

administratif préalable et le recours en annulation1. 

C’est d’ailleurs pour toute ces raisons que le législateur entamera une 

importante réforme après la, promulgation de la constitution de 1989,2 et ce par 

l’intermédiaire de la loi n°90-23 du 18/08/19903. 

Aux termes du Pr. Benbadis, l’objectif de la réforme du C.P.C, opérée par la 

loi de 1990 «était de simplifier la tâche du justiciable. En effet, on peut lire dans 

l’exposé des motifs de la proposition de loi « pour éviter qu’il existe une 

discordance entre les principes ambitieux théoriquement proclamés (Art. 164 de la 

Constitution), et les garanties réelles que leur application pratique apporte au 

justiciables, un certain nombre de réaménagement semble aujourd’hui nécessaires 

et touchent quelques aspects de la procédure administrative ».4 

La solution préconisée par le législateur dans le cadre de la loi 90-23 du 

18/8/1990, a été la suivante : supprimer le recours administratif préalable dans les 

cas relevant de la compétence des cours statuant en matière administrative tout en 

                                                            
، 08، العسز2006، مجلت حلؽ السولت 31/10/2005، املؤضخ في 884ضاحع كطاض مجلؽ السولت، الغطفت الثالثت، فهطغ  1

ا لحؼين بً 212ص. -299، ص.ص: 2008شير، املىخلى في اللضاء إلازاضي، زاض الخلسوهيت، ، ميشىض كصلك في آر ملٍى

 .310-301، مع حعليم ألاػخاش ص.ص: 300
2Décret présidentiel n°89-18 du 28/02/1989 relatif à la publication au journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire, de la révision constitutionnelle adoptée par referendum du 

23/02/1989, J.O n°09, p.188. 
3 Loi n° 90-23 du 18/8/1990, in. J.O.R.A., 1990, n° 36, P. 992. 
4Cf. Benbadis Fawzia, La condition de la décision administrative préalable : son impact sur le nouveau 

schéma de la procédure administrative contentieuse, in. Rev. Idara, 1997, n°2, p.123. 
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le maintenant dans les cas relevant de la compétence de la chambre administrative 

de la cour suprême, et instituer une procédure obligatoire « de conciliation ». 

2- La solution préconisée par la loi 90-23 du 18/08/ 0991 : 

A- Suppression du recours administratif devant les cours, la conciliation 

judiciaire comme substitut : 

Le nouvel article (169) bis (l’article (6) de la loi 90-23 du 18/8/1990) 

dispose :  « la cour ne peut être saisie par un particulier que par voie de recours 

formé contre une décision administrative ». Les autres alinéas sont supprimés. En 

d’autres termes, le législateur abroge tout le dispositif procédural institué depuis la 

réforme de 1969 en ce qui concerne le contentieux de pleine juridiction (devant les 

cours statuant en matière administrative), sont supprimés notamment : les 

dispositions concernant l’obligation de former un recours hiérarchique ou 

gracieux, l’obligation de respecter des délais fractionnés, la règle du silence de 

l’administration. 

En supprimant ce dispositif, le législateur met en place une nouvelle 

approche procédurale prenant en considération la nouvelle logique de répartition 

des compétences entre cours administratives et chambre administrative de la cour 

suprême.1 

Ainsi, le recours administratif préalable est supprimé au niveau des cours 

statuant en matière administrative pour ce qui concerne le contentieux de pleine 

juridiction et le contentieux de l’annulation des décisions des autorités 

décentralisées (wali, président d’A.P.C). 

La loi n°90-23 du 18/8/1990 déclarait dans son article (6) supprimer la 

procédure du recours administratif préalable, or, l’on ne pouvait qu'émettre des 

réserves sur cette suppression, puisque le nouvel article (169) du C.P.C exigeait 

                                                            
1 Cf. chapitre II, partie II e. 
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toujours une décision administrative obligatoire : que doit dés lors faire le 

justiciable pour pouvoir se procurer la décision administrative sinon intenter un 

recours administratif préalable, en cas de contentieux de pleine juridiction, la 

marge de manœuvre du justiciable est très étroite?1 

Quelle sera l’attitude du juge administratif dés lors ? La situation est 

d’autant plus compliquée, explique M. Riadh Aissa, que les nouveaux délais 

commencent à compter à partir de la notification ou de la publication de la décision 

administrative.2 

 Pour ce qui concerne le recours en annulation des décisions des organes 

décentralisés : 

La suppression du recours administratif préalable pour ces décisions 

constituait véritablement un apport positif important d’autant plus que l’on se 

rappelle les problèmes posés par la recherche recours administratif préalable 

Il est à souligner enfin, que la suppression du recours administratif préalable 

dans les cas relevant de la compétence des cours administratives, n’est pas générale 

et connaît des exceptions, c’est le cas par exemple du contentieux des impôts 

directs et des taxes compensatoires, ainsi que le contentieux, des marchés publics.3 

 

                                                            
ت، زضاػت جحليليت وملاضهت، زًىان املطبىعاث الجامعيت، الجعائط، عوابدي عمار، 1 ت املؼؤوليت إلازاٍض ، 1994هظٍط

 .285-284ص.ص: 
2 Riadh (A), op. cit ., P. 89. 
3Cf. la loi n°91-25 du 28/12/1991 portant code des impôts directs et des taxes compensatoires, in .J.O.R.A. 

1991, P.65, notamment l’article 330 ; Cf. également le décret exécutif n°91-434 du 9/11/1991, portant 

organisation des marchés publics, in. J.O.R.A., 1991, n°57, P.222, notamment les articles 99,100 et 101. A 

noter que la cour   suprême a confirmé ces exceptions, par exemple Cour suprême, chambre administrative, 

affaire caisse de la sécurité sociale (Guelma) c./ Bensaida Younes , dossier n°82 593 du 10/3/1991,.cité par 

M. Khelloufi (R), in. le droit du contentieux administratif..., op. cit., P. 87. 
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B- Maintien du recours administratif préalable dans les cas relevant de la 

compétence de la chambre administrative de la cour suprême : 

En vertu des articles (6), (10) et (11) de la loi 90-23 du 18/8/1990, le 

recours administratif préalable est maintenu pour les actes émanant des autorités 

administratives centrales dont le contentieux relève en premier et dernier ressort 

de la cour suprême.   

Ainsi en ce qui concerne ces actes, c’est le dispositif mis en place par la 

reforme de 1969 qui est fonctionnel, en effet, l’article (275) du C.P.C n’a pas été 

modifié : « le recours en annulation n’est recevable que lorsqu’il a été précédé d’un 

recours hiérarchique porté devant l’autorité administrative immédiatement 

supérieure ou à défaut d’une telle autorité d'un recours gracieux adressé à l’auteur 

de la décision ».  

Le législateur Algérien rejette ainsi, toute tentative de conciliation en 

matière de contentieux des actes émanant des autorités centrales. 

Pour le Professeur Oussoukine, « dans la modification de 1990, le juge 

administratif a été invité dans un premier temps à concilier les parties en conflit, 

ensuite de trancher en cas de non aboutissement de la tentative de conciliation.1 

Et le professeur Oussoukine de noter à, juste titre, « les modifications, loin 

de d’alléger la procédure, ne font que déplacer le problème des délais.. Conciliation 

ou recours administratif préalable, le problème ne change pas. Au contraire, avec la 

première, le conflit a beaucoup de chance de se dénouer sans l’intervention du juge 

d’autant que cette procédure était en soi un préliminaire de conciliation ».2 

En somme, pour le professeur Oussoukine, « le problème du recours 

administratif préalable n’était pas définitivement résolu, le législateur a préféré 

                                                            
1 Oussoukine Abdelhafid, La transparence administrative…, op.cit., p.289. 
2 Ibid., p.289. 
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déplacer la question en instaurant une nouvelle procédure qui ramène l’écueil du 

délai à son point de départ.1  

Suite aux bouleversements qu’a connus la justice administrative en Algérie 

avec notamment la promulgation de la constitution de 19962 et son adoption de la 

dualité juridictionnelle, il était prévisible que le législateur allait promulguer un 

nouveau code de procédure civile et la position du législateur était attendue sur 

plusieurs points et notamment celui du recours administratif préalable, d’autant 

plus que la constitution de 1996 consacrait dans son préambule la  primauté du 

droit et proclamait que : « La constitution est au dessus de tous, elle est la loi 

fondamentale qui garantie les droits et libertés individuels et collectifs,…. Elle 

permet d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs 

publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme 

dans toute ses dimensions ».3 

II -Le Recours administratif préalable garant des droits des administrés : 

perspectives 

1- Recours administratif préalable et modes alternatifs de règlement des 

litiges : 

Depuis le 25 février 2008, une nouvelle loi est promulguée4 : il s’agit de la loi 

08-09 portant, enfin le code de procédure civile et administrative. Cette nouvelle loi 

                                                            
1 Ibid., p.291.Cf. à ce propos :  

ت، املىاظعاث في الصلح ، ضيلفالعيش   ػىت  الجعائط الحلىق، كليت وماليت إزاضة فطع املاحؼخير، شهازة لىيل مصكطة إلازاٍض

ت في اللاهىن الجعائطي بين إحطاء الخظلم، إلازاضي املؼبم و الصلح"، مجلت ، "املىاظعبوضياف عمار؛ 1994 اث إلازاٍض

 بن ؛172-152، ص  2005حامعت باجي مذخاض، عىابت، الجعائط،  15العلىم الاحخماعيت و إلاوؼاهيت "الخىاصل"، عسز 

ت، املازة في حلالص ،صاولت ظفيلت   .2008 ػىت  ،الجعائط الثاهيت، الطبعت زاض هىمت، إلازاٍض
2Décret présidentiel n°96-438 du 07/12/1996 relatif à la promulgation au journal officiel de la République 

algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par referendum du 

28/11/1996, J.O, 1996, n°76, p.05. 
3 Cf. Préambule de la constitution de 1996. 
4Loi n°08-09 du 25 février 2008, portant code de procédures civiles et administratives, J.O, 2008, n°21. 
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abroge et remplace l’ordonnance n°66-154 du 8 juin 19661, ainsi que toutes les 

modifications qui ont été apportées à cette ordonnance.2 

Il est à remarquer, que si le texte de 1966 est intitulé ; le code de procédure 

civile, celui de 2008 est intitulé quant à lui : code de procédure Civile et 

Administrative3.  

Le législateur consacre donc la dualité de juridiction déjà proclamée par la 

constitution de 19964 et confirmée par la réforme de 20165, de même qu’il 

consacre la dualité des procédures, préconisant par conséquent une spécificité des 

procédures devant le juge administratif.  

L’une des innovations du nouveau texte législatif consiste dans 

l’instauration de nouveaux modes de régulation des litiges, il s’agit de ce qu’il 

intitule les modes alternatifs de règlement des litiges, en ce sens comme le dit M. Le 

Berre que «  la voie juridictionnelle n’est pas la seule à permettre de faire disparaitre 

des oppositions de prétentions entre administrés et autorités publiques…il est 

possible de tenter un règlement préventif devant l’administration active.6 

Le propos de cette intervention est de porter l’attention sur une procédure 

qui a été au centre de toutes les réformes du code de procédure civile : le recours 

administratif préalable. Or, pourquoi tant de réformes ? En quoi consistent ces 

                                                            
1 Ordonnance n°66-154 du 08 juin 1966 portant code de procédure civile modifié et complété. 
2 l’ordonnance n°67-67 du 26 avril 1967, l’ordonnance n°69-77 du 18 /09/1969, l’ordonnance n°71-80 du 

29/12/1971, l’ordonnance n°75-44 du 17/06/1975, la loi n°86-01 du 28/01/1986, la loi n°88-04 du 

12/01/1988, la loi n°90-23 du 18/08/1990, le décret législatif n°93-09 du 25/04/1993. 
ت، مىفم لليشط، طبعت زاهيت الجعائط، راجع ديب عبد الصالم  3  .17، ص.2011، كاهىن إلاحطاءاث املسهيت وإلازاٍض

4 Décret présidentiel n°96-438 du 7 décembre 1996 relatif à la promulgation au Journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire de la révision constitutionnelle adoptée par référendum 

du 28 novembre 1996, J.O n°76 du 8 décembre 1996, p.5. 
5 Loi n° 16-01 du 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle. J.O 2016, n° 14. 
6Le Berre Hugues, Droit du contentieux administratif, Ellipses, Paris, 2002, p.15. 
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réformes ? Quelle est le fondement de cette procédure ?   Et surtout comme le dit M. 

Auby, « si et dans quelles conditions l’aménagement des recours administratifs est 

susceptible d’améliorer le règlement des litiges ? ».1  

Alors qu’on pensait que la page du recours administratif préalable était 

définitivement tournée, notamment avec l’instauration de la procédure ce 

conciliation, le nouveau code de procédure civile et administrative a réintroduit la 

procédure du recours administratif préalable au travers de l’article 830. 

Il est donc légitime de se poser la question sur l’opportunité d’une telle 

démarche. 

En fait, il faut replacer la mise en place de cette procédure dans son contexte 

général2 et de nouvelle politique législative en Algérie.3 

                                                            
1Auby, J.M, les recours administratifs préalables, A.J.D.A., 1997, n°1, p10. 
2Ben Belkacem Farid, La médiation en Algérie : Passé, Présent et Avenir, Revue de la Cour Suprême, Tome 2, 

numéro spécial, Mode Alternatifs de Règlement des Litige : Médiation, Conciliation et Arbitrage, 2009, pp 89-

97 ; Cf. aussi : 

العليا، الجعء ألاول، عسز داص حىل  ، "الططق البسًلت لحل النزاعاث في اللاهىن الخىوس ي"، مجلت املحكمتبورورو عامر

، "الخحكيم البصراوي عالل ؛353-321، ص 2009الخحكيم،  الططق البسًلت لحل النزاعاث، الىػاطت والصلح  و

 .79-56، ص. ص: 2008، هىفمبر/ زٌؼمبر 117عسز  الادخياضي و ألاهظمت املشابهت"، مجلت املحاكم املغطبيت،

Ce contentieux administratif en dehors du juge est mis en œuvre par une panoplie de mécanismes dont la 

désignation varie en fonction des traditions des différents pays où ils sont utilisés : aux États-Unis, il s’appelle 

Alternative Dispute Résolution ; au Québec, le terme courant est celui des Solutions de Rechange au 

Règlement des Litiges. Au Brésil, il est désigné par l’expression « Mecanismos Alternativos de Resolução de 

Conflito » ; et en France on trouve des expressions telles que : « Règlement Alternatif des Différends, 

Résolution Amiable des Différends » ou bien encore « Modes de Régler Autrement les Conflits en matière 

Administrative » ; Cf. Kaline Santos Ferreira, le contentieux administratif en dehors du juge, Étude 

comparée des Droits Français et Brésilien, thèse doctorat, Université Montesquieu-Bordeaux 4, p.09. 
3Cf. Rapport introductif du projet du code procédure civile et administrative : « …il est devenu impératif de 

proposer des procédures nouvelles de règlement des litiges à même de réduire le volume du contentieux à 

venir. C’est pourquoi, l’avant projet du code de procédure civile et administrative a institué des modes 

alternatifs de règlements des litiges à même d’éviter le recours systématique aux juridictions, en prévoyant la 

conciliation et la médiation, et en simplifiant le recours à l’arbitrage national et international et en 

l’enrichissant », p.11. 
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En effet, le nouveau code de procédure civile et administrative est intervenu 

à une période où le système juridictionnel est en pleine mutation, et suite à l’échec 

de la procédure de conciliation « judiciaire », mise en place par la 90-23 tel que 

montré supra, le législateur Algérien allait introduire dans le système procédural 

algérien la notion de résolution des litiges en dehors de la procédure 

juridictionnelle.  

Ce nouveau mode dit mode alternatif de résolution des litiges, connu en 

droit anglo-saxon et surtout en droit privé, puis repris par le droit européen, et plus 

précisément le droit français.  

Le professeur Jean Marie Breton , expliquera ce phénomène par le fait 

que : « eu égard aux dysfonctionnements et carences du contrôle de 

l’administration par un juge dont le statut reste aussi ambigu qu’imparfait ou 

même inadapté, on est enclin à penser qu’elles passent à la fois par la médiation 

non juridictionnelle des relations conflictuelle de l’administration et de 

l’administré, et par un rapprochement du juge du justiciable, d’une part ; et par le 

recadrage conceptuel et institutionnel du processus, « contentieux »,au sens large, 

faisant plus largement appel à des modes alternatifs spécifiques de règlement des 

litiges concernés (dont la médiation n’est que l’une parmi d’autres des options 

possibles), d’autre part ».1 

Le Conseil d’État français considère à ce propos comme modes alternatifs de 

règlement des conflits administratifs tous les mécanismes non conflictuels capables 

d’imposer une fin au contentieux administratif soit en dehors du juge pour prévenir 

le litige, soit en cours d’instance pour y mettre une fin précoce.2 

                                                            
1Breton Jean Marie, Légalité et état de droit : statut et perception du juge de l’administration, contribution à 

une réflexion transversale), in. Revue électronique Afrilex, n°03, 2003, p.95. 
2Delvolvé, Pierre. Les solutions Alternatives aux Litiges entre les autorités administratives et les particuliers : 

conciliation, médiation et arbitrage. Conférence Multilatérale, Conseil de l’Europe. Lisbonne : 2000, p. 21 : 

p.35. 
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Aux termes de M. Roche, la majorité de la doctrine s’attache plus à l’utilité 

pratique de la règle qu’à sa justification théorique : « elle présente l’intérêt 

incontestable de définir les limites du litige opposant l’administration et la personne 

publique. Elle a également l’avantage de permettre à l’administration de régler à 

l’amiable les litiges mineurs ou ceux dans lesquels la position du demandeur est 

indiscutablement fondée ».1 

Pour MM. Debbasch et Ricci, la décision préalable joue le rôle d’un 

préliminaire de conciliation. En ce sens qu’on considère qu’il est bon, dans 

l’hypothèse ou une décision administrative n’a pas été formulée, de saisir, 

préalablement à l’instance l’administration de l’objet de la prétention. Cela donne à 

la puissance publique l’occasion de préciser son point de vue.  

Ou bien l’administration estime la prétention justifiée et l’instance en justice 

est évitée. Ou bien l’administration affirme son opposition et le requérant peut 

introduire un recours dont l’objet est parfaitement circonscrit par la décision 

préalable.2 

Ainsi, la décision marque le débat. En effet, les éléments du litige se trouvent 

déterminés inéluctablement par l’ensemble demande du requérant- réponse de 

l’administration. Toute extension du litige en dehors des termes fixés par cet acte 

complexe est impossible.3 

Le recours administratif préalable a en fait deux incidences sur l’initiative du 

requérant : le demandeur fixe à l’administration le cadre de sa décision, la décision 

provoquée par le demandeur définit le débat contentieux.4 

                                                            
1In. Gabolde G., Traité pratique de la procédure contentieuse administrative, 1960, n°117, cité in. Jean 

Roche, Les exceptions à la règle de la décision préalable…, op.cit., p.736. 
2Debbasch Charles- Ricci Jean-Claude, Contentieux administratif.., op.cit., p.308. 
3Ibid., p.312.  
4Debbasch Charles, Procédure administratives contentieuse et procédure civile, LGDJ, Thèse de doctorat, 

Paris, 1962, p.23. 
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Il semble cependant opportun de poser la question de savoir si la procédure 

du recours administratif préalable fait partie du dispositif des modes alternatifs de 

résolution des litiges ? 

La question est légitime en ce sens que la dite procédure est instaurée dans 

le cadre du Chapitre II, intitulé : De l’action et plus précisément dans la Section 1 

intitulée : De l’introduction d’instance, et plus exactement dans la sous section1 

intitulée : Des délais. En d’autres termes il s’agit d’une possibilité envisagée pendant 

le déroulement de l’instance judiciaire. Le en figure pas explicitement dans le livre v 

consacré aux modes alternatifs de règlement des litiges1. 

En effet, l’article 830 qui instaure la procédure du recours administratif 

préalable est inséré entre deux articles qui se complètent : 

L’Article 829 qui dispose que « Le délai de recours devant le tribunal 

administratif est de quatre (4) mois à compter de la date de la notification à 

personne d’une copie de l’acte administratif individuel ou de la publication de l’acte 

administratif collectif ou réglementaire »; et l’article 831qui dispose que  « Le délai 

de recours prévu à l’article 829 ci-dessus n’est opposable qu’à la condition d’avoir 

été mentionné dans la notification de l’acte attaqué ». 

On peut remarquer que les deux articles se suivent et se complètent 

parfaitement dans la même logique. Alors que l’article 830 qui dispose que : « La 

personne concernée par l’acte administratif peut adresser une réclamation à 

l’autorité administrative qui l’a rendu au cours du délai prévu à l’article 829 ci-

dessus », peut très bien être supprimé sans que cela n’atteinte à la logique générale 

de la sous section.  

Il s’agit donc bien d’une procédure exceptionnelle, le législateur a à notre 

sens voulu atteindre un double objectif: d’une part rassuré sur le fait qu’il ne s’agit 

                                                            
1 Cf. J.O 2008, n°21, p.68 et p.78 et s 



Le Recours administratif Préalable Rempart ou garant des 

droits des administrés 

D/ Mohammed Karim 

Noureddine 

 

 ISSN : 2507-7503  ردمد:        جامعت مصتغاهم.  – مجلت حلوق إلاوصان والحرياث العامت

8102 وانج -صادسالعدد ال                       شىويت.             مجلت دوليت محكمت هصف   

18 

 

nullement d’un retour au recours administratif obligatoire tant décrié par la 

doctrine  1 ; et d’autre part, faire oublier que l’intermède inefficace de la procédure 

de conciliation instauré par la réforme 90-232 et afin d’offrir tant à l’administré qu’à 

l’administration une opportunité de clarifier les choses et donc d’éviter le recours à 

la solution juridictionnelle. 

Quelle est dés lors la nature juridique de la procédure du recours 

administratif préalable, peut la considérer comme un moyen alternatif de 

règlement des litiges ?  

Sur la plan de la forme, le recours administratif préalable n’est pas 

mentionné dans le chapitre relatif à l’organisation des modes alternatifs de 

règlement des litiges, et de ce fait formellement il ne l’est pas ; mais au vu de son 

organisation, de la finalité de son existence, il ne peut qu’être considéré comme 

faisant partie des modes alternatifs de règlement des litiges et ce au vu des 

modalités de son organisation. 

2- Le recours administratif préalable : modalités et garanties pour les 

administrés : 

Comment à dés lors été organisé la procédure du recours administratif 

préalable ? Permet-elle véritablement de résoudre les litiges avant d’aller à la phase 

judiciaire ? 

Dans le premier paragraphe de l’article 830 le législateur dispose que « la 

personne concernée par l’acte administratif peut adresser une réclamation à 

                                                            
ت، مصكطة لىيل شهازة املاحؼخير في اللاهىن، كليت شتيرة اليمين بً ضاحع 1 ، الخظلم إلازاضي كشطط للبىل السعىي إلازاٍض

 .2003الحلىق، حامعت ػطيف، 

ت بوضياف عمار2  في اللاهىن الجعائطي بين إحطاء الخظلم، إلازاضي املؼبم والصلح"، مجلت العلىم ، "املىاظعاث إلازاٍض

 لوصیف؛ 172-152، ص 2005، حامعت باجي مذخاض، عىابت، الجعائط، 15الخىاصل"، عسز »الاحخماعيت وإلاوؼاهيت 

 .2007كؼىطیىت،  .مىخىضي حامعتوالصلح، مصكطة ماحؼخير،  املسهيت، بين الخظلم إلاحطاءاث كاهىن  حعسًل ، فعاليتهوال
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l’autorité administrative à l’autorité qui l’a rendu au cours du délai prévu par 

l’article 829.. »1. 

De la lecture de ce paragraphe on peut tirer les observations suivantes : 

En premier lieu il s’agit d’une possibilité facultative pour l’administré, 

possibilité qui n’a aucune incidence sur sa capacité à saisir la juridiction 

compétente. 

Son caractère facultatif - la phase durant laquelle il peut être déclencher-la 

finalité qui consiste à dialoguer avec l’administration et rechercher une solution au 

contentieux qui se pose - éviter le recours aux juridictions – l’aménagement de 

délais spéciaux en faveur de l’administré. 

En second lieu le législateur utilise le terme « réclamation » pour nommer le 

recours administratif préalable, alors que dans le texte en langue national, le 

législateur utilise le terme de « جظلم » qui est traduit par « recours ». 

En effet le terme de « réclamation » induit une notion de Présenter une 

demande de règlement2, alors que le recours administratif est plutôt définit comme 

« relevant de la procédure non contentieuse. Le recours hiérarchique consiste à 

adresser une demande (par exemple modification ou abrogation d’une décision) au 

supérieur hiérarchique de l’auteur de l’acte ; la demande dans le cas du recours 

gracieux est dirigée vers l’auteur même de l’acte ».3 

Comme dans une multitude de cas, il ya une discordance entre le terme en 

langue française et celui en langue national ; si la règle général voudrait que c’est le 

                                                            
ت، املسهيت إلاحطاءاث في املؼبم إلازاضي  الطعن موس ى هورة،  1  .1 57 ص ،2011 الجعائط ،08 ع ومجخمع، فكط مجلت وإلازاٍض

2Jacques Picotte, Juri-dictionnaire, Recueil des difficultés et des ressources du français juridique réalisé pour 

le compte du centre de traduction et de terminologie juridiques Actualisé au 8 février 2018, faculté de droit 

université de Moncton, www.cttj.ca., p.517. 
3Agathe Van Lang- Gondouin Véronique –Inserguet-Brisset Geneviève, Dictionnaire de droit 

administratif, Sirey/Dalloz, 7e édition, 2015, p.390. 

http://www.cttj.ca/
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texte en langue national qui prévaut, la réalité veut que l’intention du législateur est 

plutôt dans le texte en langue française, puisque généralement les textes sont écrit 

en français et ensuite traduit en arabe. 

Il ressort de la lecture de ce paragraphe, une certaine confusion, du moins 

une certaine ambigüité dans les termes utilisés. 

En effet, en optant pour le terme « réclamation », le législateur oriente le 

débat vers une sorte de parenthèse de conciliation entre l’administré et 

l’administration, pas tellement dans le sens de contester la régularité ou la légalité , 

ni de contester la régularité de l’acte administratif, mais il s’agit plutôt de transiger, 

négocier en vue de trouver une solution au litige  ;l’administration   ayant le 

secret de certaines solutions , pour certaines situations, comme l’explique le 

professeur Camille Broyelle : « Avant de porter le différent devant le juge, l’intéressé 

a la possibilité de s’adresser à l’administration afin qu’elle revoie sa position. C’est 

parfois l’occasion de trouver une solution au litige que seule l’administration peut 

apporter, le juge ne détenant pas nécessairement le pouvoir de prendre la décision 

sollicitée et, s’il dispose d’un tel pouvoir, n’étant pas dans tous les cas suffisamment 

armé pour substituer son appréciation à celle de l’administration ».1 

En troisième lieu, le législateur désigne la personne administrative à laquelle 

doit être adressées la réclamation : « … l’autorité administrative à l’autorité qui l’a 

rendu… », L’interprétation littérale montre que le législateur ne mentionne que le 

recours gracieux omettant ainsi de prévoir le cas du recours hiérarchique. 

Or, il est bien connu que la théorie du recours administratif préalable est 

fondée sur ces deux types de recours comme le souligne le professeur Jean Marie :  

« Le recours gracieux adressé à l’auteur de l’acte contesté ; le recours 

hiérarchique adressé au supérieur de l’auteur de l’acte ; le recours de tutelle ou de 

                                                            
1 Broyelle Camille, Contentieux administratif, 4e édition, LGDJ, Paris, 2016, p.107. 
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contrôle porté devant une autorité dont les pouvoirs de tutelle ou de contrôle sur 

l’acte attaqué lui permettent de faire disparaitre cet acte ou d’en modifier le contenu 

ou les effets ».1 

La formulation avancée par le législateur sous tend en fait deux 

interprétations : soit que le législateur en utilisant le terme autorité administrative, 

entend le sens général, c'est-à-dire l’administration comme unité ne faisant pas de 

distinction entre l’autorité qui a émis l’acte et son autorité hiérarchique, soit, c’est 

l’interprétation qui coïncide avec le terme de « réclamation » utilisé par le 

législateur comme montré supra, et que donc il n’ya pas lieu d’un contrôle 

hiérarchique2.    

Le recours administratif constitue ainsi un outil de bonne administration et 

de prévention du contentieux. Pour ces raisons, il est entouré de garanties 

destinées à ne pas décourager la mise en œuvre.3 

Comment a été organisé le recours administratif préalable par le code de 

procédure et administrative algérien. 

 La procédure du recours administratif préalable est mentionnée dans la 

sous section intitulée : Des délais, ainsi l’article 830 dispose sans le premier alinéa 

que le recours est prévu dans le délai prévu à l’article 829 qui dispose à ce 

propos que : « Le délai de recours devant le tribunal administratif est de quatre (4) 

mois à compter de la date de la notification à personne d’une copie de l’acte 

administratif individuel ou de la publication de l’acte administratif collectif ou 

réglementaire ».4 

                                                            
1Auby Jean Marie, Les recours administratifs préalables, in. A.J.D.A., 1997, n°01, p.11. 
2Groshens Jean- Claude, « A propos du pouvoir hiérarchique dans l’administration, le pouvoir des 

supérieurs hiérarchiques sur les actes de leurs subordonnés », A.J.D.A,n°01, Paris, 1966.pp140-153. 
3 Ibid., p.107. 
4 J.O, 2008, p.68. 
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Si la procédure du recours administratif se limitait à l’alinéa 1er, l’administré 

aurait été très limité dans le temps et aurait évité de faire le recours de peur de 

dépasser le délai de recours contentieux juridictionnel. 

Pour cette raison et afin de préserver le droit des administrés, le législateur a 

envisagé des dispositions spécial à savoir que : 

Le silence gardé par l’autorité administrative saisie, pendant deux mois, sur 

une réclamation, vaut décision de rejet ; ce délai court à compter de la notification 

de la réclamation à cette autorité. 

En cas de silence de l’autorité administrative saisie, l’intéressé dispose, pour 

introduire un recours contentieux d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de 

l’expiration de la période de deux (2) mois sus- mentionnée. 

En cas de réponse à la réclamation dans le délai qui est imparti à l’autorité 

administrative, le délai de deux (2) mois ne commence à courir qu’à compter de la 

notification du rejet. 

En dépit des dispositions prises par le législateur, il n’en demeure pas moins 

que certains chercheurs ont soulevé une certaine efficacité de l’organisation 

juridique du recours administratif concernant l’absence de motivation des 

décisions administratives1, le manque de sérieux dans le traitement, l’absence de 

réponses expresses, la complexité des délais, difficultés pour authentifier 

l’administration compétente pour le recours administratif préalable.2  

Car il  s’agit bien de rappeler que si le code de procédure civile organise le 

recours administratif préalable en tant que règle générale, il n’en demeure pas 

                                                            
اث وضكابت كضائيت فعالت"، ميشىضاث ،" إلعام إلازاضة بخعليل كط كصري محمد1  ت ضماهت للحلىق والحٍط اضاتها إلازاٍض

 .199-171، ص. ص :2003، املغطب، 43املجلت املغطبيت لإلزاضة املحليت والخىميت، العسز 

ت في الجعائط، مصكطة ماحؼخير، حامعت بوفراط شفيان2  ، عسم فعاليت الخظلم إلازاضي املؼبم في حل الىاظعاث الازاٍض

 .2009يزي وظو ، ج
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moins que le dit recours est prévu par des textes spéciaux , comme le contentieux 

des impôts, 1le contentieux des marchés publics2.; il est à souligner que ces recours 

administratifs sont obligatoire, et sont soumis à la logique générale de ces textes 

spéciaux, leurs étude ne rentre pas dans le cadre de cette étude. 

En conclusion on peut dire que le recours administratif a dans toute les 

périodes fait partie des préoccupations du législateur, il constitue un outil 

déterminant dans la régulation des relations administration-administrés. Si à une 

période il a été organisé en faveur de l’administration, le législateur tente d’en faire 

outil au profit de la bonne administration de la justice, en ce sens qu’il est censé 

permettre un équilibre entre les prérogatives de l’administration, les droits des 

administrés, et la prévention du contentieux et l’allègement des juridictions 

administrative. 

Si tel est l’objectif du législateur, il n’en demeure pas moins que le travail 

accompli est insuffisant s’il n’est pas complété par une réforme de l’administration 

et de ses mécanismes de fonctionnement : ainsi pour la motivation des décisions 

administratives, le sérieux dans le traitement des recours, l’obligation de réponses 

express, la clarté des textes, la simplification des délais, toutes ces réformes sont les 

véritables garanties de l’efficacité du recours administrative préalable. 

Il s’agit de s’inscrire dans le cadre d’une vision moderne de l’administration 

et ses relations avec les administrés :   

« L’administration, entendue au-delà de son acception organique comme « 

action d’administrer », consiste en une gestion des affaires générales de la 

collectivité. Assumée dans le cadre étatique par des autorités déterminées, elle 

impose des sujétions ou offre des services au public, soit à l’ensemble des individus 

                                                            
ت في الجعائط، مصكطة ماحؼخير، حامعت  بوفراط شفيان، 1 عسم فعاليت الخظلم إلازاضي املؼبم في حل الىاظعاث الازاٍض

بيت الشكىي  عً" ،أملران العزيز عبد؛ 60-59، ص. 2009جيزي وظو،   مجلؽ مجلت، "املباشطة الضطائب مىاظعاث في الضٍط

بيت،الض للمىاظعاث داص عسز السولت،  07-15. ص:.ص2003 الجعائط، ٍط

 .73-67هفؽ املطحع، ص.ص:…عسم فعاليت الخظلم إلازاضي  بوفراط شفيان،  2 
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d’une communauté, en retour de la mission générale d’organisation qui lui a été 

confiée »,1 on parle désormais de démocratie administrative2 et de citoyenneté 

administrative.3  

                                                            
1 Julien Thomas, Une étude générationnelle des relations du public avec l’administration, in. Jurisdoctoria n° 

4, 2010, p.52. 
2 Jean-Bernard Auby, « Remarques préliminaires sur la démocratie administrative », Revue française 

d'administration publique2011/1(n°137-138), p. 13-19.  

 Bruno Daugeron, « La démocratie administrative dans la théorie du droit public : retour sur la naissance 

d'un concept », Revue française d'administration publique 2011/1 (n°137-138), p. 21-37.DOI 

10.3917/rfap.137.0021. 
3 Dumont G., La citoyenneté administrative, thèse, droit, dir. J. Chevallier, Université, Paris 2 - Panthéon 

Assas, 2002, 749 p. 
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